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  دیباچه ناشران
  

با پیدایش و گسترش قلمروهاي جدیـد دانـش، پیـشرفت صـناعات و تحـوالت             
هـاي اجتمـاعیِ    هـا و صـورت   دریج سـاختار، فعالیـت  تـ   فرهنگی و اجتماعی، بـه    

از دیدگاه نظري و در عرصۀ عمل، مناسـبات و        . کنند  متعارف تغییر شکل پیدا می    
تعامالت عناصر قابل توجه علمی، فرهنگی و تمدنی، در دو دهۀ اخیـر، سـاختار             

هـاي فکـري بـه     اجتماعیِ نویی را شکل داده است که در مجامع علمـی و حلقـه        
جامعۀ دانایی که   . موسوم و متعارف است   » بنیاد  جامعۀ دانش «و یا   » داناییجامعۀ  «

 تعابیر و تعـاریف متنـوع،       رغم  داراي خصلتی هم افزاینده و چندظرفیتی است، به       
مبناي مناسبات و ارتباطات جمعـی      » دانش«شود که در آن       به موقعیتی اطالق می   

ویا و برابـر، شـهروندان را   هاي پ است و نهادهاي اجتماعی با فراهم کردن فرصت     
  .کنند در خلق و تولید قلمروهاي جدید دانش و آگاهی مساعدت می

هـاي    هاي موجود، حکایت از آن دارد کـه در سـال            مطالعات، اسناد و گزارش   
هـاي اجتمـاعی،    ریـزي   هـاي نظـري و مبـانی سیاسـتگذاري و برنامـه             اخیر، سازه 

بـر ایـن اسـاس،      . متأثر اسـت  » یجامعۀ دانای «فرهنگی و علمی کشورها از مقوله       
هــا و   اجتمــاعی بــسیاري از جوامــع امــروزي، بازنمــایی انــدرکاران نظــام دســت
هاي الزم در اهداف، کارکردها و فرایندهاي اجتماعی، علمی و فرهنگـی          بازنگري

دبیرخانـه شـوراي   . دهند انجام می» ي دانایی جامعه«را با توجه به مبانی و موازین  
 و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی با درك ضـرورت           رسانی  عالی اطالع 
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هـاي بنیـادي در    سـازي و ایجـاد تحـوالت و بازنمـایی       موضوع و با هدف زمینـه     
گـذاري در انجـام مطالعـات و          هاي فرهنگی و اجتمـاعی، ضـمن اولویـت            عرصه

تحقیقات علمی داخلی، بـا رصـد تولیـدات علمـی جهـان، اقـدام بـه ترجمـه و                    
هاي جدیـد و   نماید تا عرصه    هاي علمی و پژوهشی دیگران می       یافتهگیري از     بهره
تري فراروي آحاد جامعه قرار گیرد و از این مسیر بستر مناسبی براي انتقال           متنوع

ها و در نتیجه استقالل علمی، صـنعتی و فرهنگـی    آوري سازي علوم و فن  و بومی 
  .     کشور فراهم آید

شـی اسـت کـه در آن اشـارات فراوانـی بـه       ، گزار»شناخت جوامع دانایی «اثر  
شـک ترجمـه و    بـی . هاي جوامع مبتنی بر دانش شـده اسـت          خصایص و ویژگی  

عرضه آثاري چون اثر مذکور براي جامعه و کشوري چـون ایـران کـه مراحـل و                 
توانـد بـه منزلـۀ پـل          کند مـی    جانبه را تجربه می     روند اجرایی رشد و توسعه همه     

دادن الزامـات دنیـاي جدیـد و شـناخت            راي پوشش ارتباطی و راهنماي مؤثري ب    
رود، آثاري از   انتظار می . هاي اجتماعی و فرهنگی موجود تلقی شود        مؤثر واقعیت 

هاي جدیدي براي تولید، انتـشار و اشـاعه    ها و ظرفیت ها، انگیزه   این دست، زمینه  
و ها و قلمروهاي مختلف علوم به ویژه علوم انـسانی        دانش و تحقیقات در حوزه    

اجتماعی فـراهم آورد و توجـه ویـژة نخبگـان و متخصـصان موجـب گـردد تـا             
  . انداز برداشته شود هایی به سوي تحقق اهداف سند چشم گام

با قدردانی از اهتمام مترجم محترم که زحمت فراوانی در ترجمه و تنظیم این         
لمی، هاي مختلف ع رود حاصل این تالشها در عرصه اند، امید می   اثر مبذول داشته  

هاي مختلـف جامعـه دانـشگاهی، زمینـه      فرهنگی و اجتماعی و در سطوح و الیه      
  ۀگیري گفتمان بومی توسع توسعه و شکوفایی فراهم آید و بتواند در فرآیند شکل       

ها نقش مـؤثري ایفـا    ها و بایسته   ، خواسته   متناسب با هویت ملی، ارزشها، نگرشها     
 .نماید
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  1قتصاديادارة امور اجتماعی و ا
  

، بـسیار مهمـی   واسطادارة امور اجتماعی و اقتصادي دبیرخانۀ سازمان ملل متحد        
 ومحیطـی   هاي اقتصادي، اجتماعی و زیـست       هاي جهانی در حوزه    مشی خطمیان  

این اداره، در سه حوزة مرتبط با یکـدیگر فعالیـت           . اقدامات درون کشوري است   
  :کند می

متحـد و بررسـی مـسائل مـشترك و     ـ براي استفادة اعـضاي سـازمان ملـل       1
هـاي   ها و اطالعات در حـوزه  هاي مدیریتی، طیف وسیعی از داده گردآوري گزینه 

  کند؛ محیطی را گردآوري، تولید و تحلیل می اقتصادي، اجتماعی، و زیست
نظر کـشورهاي عـضو،     امکان تبادل دولتی، هاي میان  هیئتتشکیلـ از طریق    2

رو را فـراهم   هـاي پـیشِ   گیري براي رفع چـالش  مپیرامون مسائل مشترك و تصمی  
  آورد؛  می

هـا و ابزارهـاي    مند، به منظور دسـتیابی بـه راه   هاي عالقه ـ به دولت 3
هـا و     آیـی   گـردهم در   شـده    تدوینگذاري    هاي سیاست   تبدیل چارچوب 

کنـد و از    کمـک مـی  ملـی هـاي   به برنامه  هاي سازمان ملل متحد     نشست
.کنـد   هـاي ملـی کـار مـی          ایجـاد ظرفیـت    هاي فنـی، در راه      طریق کمک 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Scientometrics 
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  توجه
  

معنـاي بیـان    کاررفته در این مجموعه و نحـوة ارائـۀ مطالـب در آن، بـه        هاي به   نام
نظریات دبیرخانۀ سازمان ملل متحـد در خـصوص وضـعیت حقـوقی کـشورها،           
مرزها، شهرها، یا نواحی یا مسئوالن آنها، یا در پی تحدید حدود و مرزهاي آنهـا             

  .تنیس
خـاطر سـهولت      فقـط بـه   » توسـعه   درحال«و  » یافته  توسعه«هاي اقتصاد     عبارت

یافتـۀ یـک    معناي قضاوت پیرامون مراحـل دسـت   اند و به کار گرفته شده آماري به 
  . کشور یا منطقه در جریان توسعه، نیست
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  پیشگفتار
  

ــوان 2003ایــن مجموعــه از بخــش عمــومی گــزارش جهــانی   ــا عن دولــت «، ب
معنـا، ایـن اثـر را     در واقع، به یـک  . است حاصل شده » در نقطۀ عطف  ونیکی  الکتر
در آن زمان، در پی پاسخ به این        . تلقی کرد  آن گزارش     بزرگی بر  توان پیوست   می

  »دهد؟ معنا میدولت الکترونیکی چه چیزي به «پرسش بودیم که 
 هاي ناشـی از  تواند از پس چالش جامعه چگونه می«حال پرسش آن است که   

 فناوري آن زمان، مسئلۀ اصلی، تنش میان » صورت انبوه برآید؟ شده به   دانش تولید 
  . و کلیت جامعه استفناوري حال، مسئله تنش میان . و سازمان بود

دولتـی کـه بـا    . شـد  تـر حـل مـی    نـسبت آسـان   هاي قبلی بـه   مسائل و دغدغه  
لت الکترونیکی دو به   بایدشود،    هاي جدید اطالعاتی و ارتباطی مواجه می        فناوري
. گیرد کار    هاي عمومی به     را در خدمت افزایش میزان ارزش      فناوريشود و     تبدیل  

هـاي جدیـد اطالعـاتی و ارتبـاطی مواجـه              فناوري که با    شرکتیهمین ترتیب،     به
 را در خـدمت  فنـاوري  و بـرود   الکترونیکـی سراغ کـسب وکـار     به   باید شود،  می

وسوسـۀ  . گیـرد   کـار     هاي اقتصادي به    زشافزایش میزان ارزش در طول زنجیرة ار      
، بهداشـت  یکتابخانـۀ الکترونیکـ  :  ایـن راه وجـود دارد  گام نهادن در زیادي براي   

امـا آیـا   . ، و غیـره ی، جامعـۀ مـدنی الکترونیکـ     ی، مشارکت الکترونیک  یالکترونیک
 را جامعـۀ دانـایی  ، در نهایـت گـذار بـه       یتبدیل هر سازمان به سازمان الکترونیک     

ــی  درپــی دارد ؟ چنــین تفکــري برابــر بــا ایــن پنداشــت اســت کــه انباشــت کم
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تبدیل خواهد شد؛ جهشی    » دانایی... « اي خاص، به      ها، در مرحله  »یالکترونیک...«
  . شود هاي آن آشکار می کوانتومی که با اندکی تأمل، دشواري

المللـی، یـا    هـاي بـین   هـا، سـازمان   بینیم که بسیاري از دولت    با این وجود، می   
ساز  این باور مسئله. صان جهان امروز در عمل به چنین پنداشتی باور دارند      متخص

سـوي   هـاي گـذار بـه    است؛ چرا که چنین پنداشتی ـ اگر نادرست باشد ـ بحـث    
توانـد   که، حتـی مـی   بدتر آن. کند را از مسیر اصلی خود منحرف می  جامعۀ دانایی 

و (هاي جدیـد    فناوري راه شناخت درست تغییرات مدیریتی الزم براي مواجهه با   
گیـري از آن بـراي همـۀ     و بهـره ) هاي جدید اطالعاتی و ارتبـاطی       فناوريویژه    به

  .  کندمسدوداعضاي جامعه را هم 
» دانـایی ... «بـه   » یالکترونیکـ ... «دهد که انباشت      نتایج این پژوهش نشان می    

برداشتن  گام که اگر کشورها اشتیاقی براي    شود میدر عوض، پیشنهاد    . انجامد  نمی
 دارند، باید نهادهاي خـود را دقیـق و کامـل     دانشدر راه رشد و توسعۀ مبتنی بر        

هاي آگاهانه پیرامون این تغییـرات     این پژوهش، آغاز سلسله بحث    . بازسازي کنند 
انـدازه و  . کنـد  را به رهبران سیاسی، مدیران دولتی و عموم جامعـه، پیـشنهاد مـی    

هاي جامعه و مشارکت همۀ آنهـا      کاري همۀ بخش  بزرگی این تغییرات نیاز به هم     
هاي مـشترك    تر از آن، در ترسیم اهداف و ارزش        ها، و مهم    در مخاطرات و هزینه   

  . است
 کلیـات امید است این پژوهش بتواند به این بحـث کمـک کنـد، یـا حـداقل،         

  . هاي آن را ترسیم کند شاخص
  

  گوئیدو برتوچی
  یریتمدیر واحد سرپرستی عمومی و توسعۀ مد

  ادارة امور اجتماعی و اقتصادي سازمان ملل متحد
  2005 مارس 14نیویورك، 
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  سپاسگزاري
  

 مدیر ادارة امور اقتـصادي و اجتمـاعی         1این گزارش با مدیریت گوئیدو برتوچی،     
. سازمان ملل متحد، واحد سرپرستی عمومی و توسعۀ مدیریت نهایی شده اسـت        

اتمـام   صلی گزارش، پژوهشی را در این واحد به   عنوان نویسندة ا     به 2رمتاژ س یرژي
ها و مفاهیم بنیادي و زیربنایی تحلیل شکل         دیدگاهرسانیده است که در نتیجۀ آن       

جوامع شاخص « از دانشگاه کارنگی ملون در کار تهیۀ        3ایرن تیناگلی . گرفته است 
کـل  . هاي مرتبط گـزارش را تـدوین کـرده اسـت           همکاري کرده و بخش   » دانایی
هـا و توسـعۀ    ان پژوهش از نتایج نشست گروه ویژة متخصصان پیرامون نظام جری

هـاي نشـست چهـارم کمیتـۀ          و بحـث  ) 2003نیویورك، سپتامبر   (دانش  مبتنی بر   
) 2004نیویورك، آوري   (متخصصان سازمان ملل متحد پیرامون مدیریت عمومی        

  .  برده استنهاي فراوا بهره
هـاي   دیـدگاه حلیل و تدوین مفـاهیم و  از همۀ آنهایی که در مراحل مختلف ت    

انـد، تـشکر    اصلی، وقت و همت خود را به بازبینی و بررسی کار اختـصاص داده   
، شـالینی  6، جرمـی مـیالرد  5، گـارث هیـوز  4جولیانـا دو آسـیس کوتینـو      : شود  می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Guido Bertucci 
2. Jerzy Szeremeta 
3. Iarene Tinagli 
4. Juliana de Assis Coutinho 
5. Gareth Hughes 
6. Jeremy Millard 
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 کـه   4، و همچنین سونه داوایـان     3، و دیتر زینباور   2ولیسون. ، ارنست جی  1ونتورلی
  .بیات همکاري ارزشمندي کرددر مرحلۀ بررسی اد
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   اجراییةچکید
  

ایـن  . را آموخـت  صورت جمعـی و انبـوه   ه تولید دانش ب ، انسان  گذشته در پایان قرن  
هاي تجاري خصوصی و اقتصاد بازار اختراع شد و با            مهارت جدید در محیط شرکت    

هـاي    ظرفیـت  دارد و    ماهیتی عام ، این مهارت    البته. ازسرگذراند راها    موفقیت آزمایش 
فـضاهاي  «هاي جدید اطالعاتی و ارتباطی را با اطالعات و تفکـر جمعـی در               فناوري

  .گیرد کار می به) »1با«هاي خالق یا مفهوم ژاپنی  شبکه(» مشترك براي تولید دانش
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ژاپنـی  در فرهنـگ    » با«که یادآور مفهوم    » فضاهاي مشترك تولید دانش   «از مفهوم   این گزارش،  در.1
  :پنج ویژگی اصلی دارد» با«.  استبه کارگرفته شدهاست 
کننـدگان در    مشارکت. هاي خود   سازماندهی، با تکیه بر مقاصد، اهداف، و مسئولیت            خود )الف
ي خـوب، بـه   »بـا «یـک  . باید با مسائل درگیر شوند و جایی براي تماشاچیان وجود ندارد  » با«

  .داردنیاز جهت ، مراقبت، عشق، و همچنین مقصد و آشوب
سـازي بـسترها و    که حفاظ و حصار است رشد و آماده مرزي گشوده و باز که در عین آن       ) ب

  . ها گشوده است دیگر زمینه سازد؛ نسبت به قواي فردي و درونی را ممکن می
کنندگان  به مشارکت» با«:  فراروي و استعالي از الگوهاي عادي و عادتی زمان، مکان، و خود)ج

هـاي   هـا و محـدوده   اشتراك گذاشـته و از دیـدگاه     دهد زمان و مکان خود را به        ه می خود اجاز 
  .کوچک خویش فراتر روند

وگوهاي بنیادي و اساسی    ي خوب، گفت  »با«یک  : اي و چندمنظري    وگوهاي چندرشته    گفت )د
کنندگان را ممکن ساخته، آنها را به دیدن و تعریف خویش از چشم دیگري قادر  میان مشارکت

  .است» با«هاي سنجش کیفیت  ترین میزان کیفیت مکالمات ایجاد شده یکی از مهم. سازد می
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  :این گزارشطبق 
) هاي جدید اطالعاتی و ارتبـاطی   فناوري(فناوري میان جامعه از یک سو و    §

فـضاهاي مـشترك بـراي تولیـد        «از طریـق    (دانـش   )  و انبوه  جمعی (تولیدو فن   
  ؛ داردوجود تنشاز سوي دیگر ) »دانش
هایی براي تقویت و رشد مردم و  تواند با ایجاد نهادها و سازمان   اي می   هر جامعه  §

هایی براي تولید جمعی و کاربرد جمعی انواع دانش در  اطالعات و براي ایجاد فرصت
اي که   این گزارش، هر جامعهدر.سر گذارد  با موفقیت پشت تمامی جامعه، این تنش را

  ؛نام دارد  جامعۀ داناییاز این مسیر گذر کند 
عنوان سازوکاري مؤثر     ساالري به   رشد مردم در مقام شهروند و توسعۀ مردم        §

  ؛استبراي نیل به این تغییر ضروري 
درگیـر  در بهترین شکل ممکن، تمامی اعضاي یک اجتماع را         جامعۀ دانایی  §

 کند؛ کارگیري دانش و اطالعات می تولید و به
 هـدایت حکومـت و سـازماندهی جامعـه بـراي ایـن تغییـر           ی بـراي  های  راه §

رغـم پیچیـدگی      چنین دستور کاري بـه    . این گزارش آمده است    که در  وجوددارد
  :فرض ساده بنا شده است بسیار، بر چهار پیش

ــاییجام دو جــزء اصــلی ،در جریــان رشــد و توســعه دانــش .1 ، عــۀ دان
مـردم همـۀ مـردم دنیـا، حتـی      اول، : داشـته باشـند  رشـد   نهایت  بیتوانند    می
 ،انـد  عنوان هنجارگریزان خطرنـاك مطـرح بـوده     که بهاز قبیل فقرا  » یدیگران«

یا دانـش   (اطالعات  دوم،  و   1در مقام موجودات خالق و حامالن دانش ضمنی       
                                                                                                  

ي »با«کنندگان یک  مشارکت: ها با حداقل تضاد     دسترسی برابر به مرکز و حداکثر ظرفیت       ) هـ
هـر کـسی   » با«در .  نیستیوجود، مرکز نقطۀ ثابت      این  با. خوب، نسبت برابري با مرکز دارند     

عنـوان یـک عرصـه، بـه      به» با«. کند ن را دارد و با تغییر بسترها، مرکز تغییر می       شد  توان مرکز 
  .صورت پیوسته و همیشگی درحال حرکت است

 است هاي کارشناسی بینش  واي ها، اطالعات زمینه ربهجها، ت دانش ضمنی ترکیب سیالی از ارزش  .1
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ـ      کـه تـأمالت خـالق مـردم را برمـی          ) 1آشکار » معنـاي تـازه   «ظهـور     هانگیـزد و ب
  . 2انجامد می

مهارت تولید انبوه دانش در جهانی تحقق یافته است که الگوي سـازمانی              .2
 موجـود در    نهادهـاي اجتمـاعی   . هاي مبتنی بر بازار است      ساالري  غالب آن، مردم  

مـردم  دانش و بازارهاي موجود باید در جریان توسعۀ ساالر کنونی  هاي مردم   نظام
هـاي   این نیـاز، چـالش  .  کنند  رشد و کاربرد نامحدود را فراهم  امکان ،و اطالعات 

 و 3هاي موجود عالیق محصور شـده  ساالري آورد؛ چراکه مردم وجود می   زیادي به 
                                                                                                  

دانش . سازد ت جدید براي فرد آماده میها و اطالعا که چارچوبی را براي ارزیابی و استفاده از تجربه
دانـش ضـمنی از طریـق     . عالوة تجربه، زمینه، تفـسیر، و قـضاوت اسـت           ضمنی، همان اطالعات به   

این شـکل از دانـش، غیرملمـوس،    . شود هاي دیگران حاصل می     هاي فردي یا تأمل در تجربه       تجربه
رو،  آن دشوار است؛ از ایـن   بندي صورتدانش ضمنی به شدت شخصی و . بدون مرز، و پویا است    

هاي ذهنی و فردي، شـهود، و حـدس،       بینش.  آن دشوار است   تشریک دیگران یا     امکان انتقال آن به   
 . گیرند قرارمی ضمنی   دانشدرمقولۀ

مند   زبان رسمی و نظامبااشاره دارد که » موجه) درست(باور «، به شکلی از )اطالعات(دانش آشکار  .1
هاي اطالعاتی و   فناوريولتی نسبی و با استفاده از ابزارهاي مختلفی، از جمله با سه. مدون شده است

  .جریان انداخت توان این شکل از دانش را ترکیب، ذخیره، و بازیافت کرد یا آن را به  ارتباطی، می
شود  ارزشی افزوده است که با پردازش خالق اطالعات موجود توسط مردم تولید می» معناي نو « .2

هایی همچون کاربردپذیري بهتر یا فزونی اطالعات جدید در  توان از شاخص ي شناخت آن می و برا 
 .مقایسه با اطالعات اولیه استفاده کرد

ــام در کتــاب خــود (Mancur Olson)مــانکور اولــسون  .3 ــه ن ــذار از  «ب قــدرت و بالنــدگی؛ گ
دارد کـه رشـد و توسـعه در       اي بیان مـی      در قالب نظریه   »داري و کمونیستی    هاي سرمایه   دیکتاتوري

کننـد و   جامعه، بستگی به گستردگی منافع و عالیق کسانی دارد که قدرت عمومی را نمایندگی مـی        
یک خودکامه یا اقلیتی کوچـک در   . اي عمومی را هدایت کنند      هاي توسعه   توانند منابع و فرصت     می

تنها  رو، آنها نه از این. کند  میهایی را ندارد که به کلیت جامعه وارد         ساالري، دغدغۀ آسیب    یک مردم 
کنند بلکـه در جهـت سـازماندهی     هاي رشد و منابع عمومی را تسخیر می سهم نامتناسبی از فرصت   

در نتیجه، توسعۀ انـسانی  . کنند تر کمک شود هم حرکتی نمی     هاي ضعیف   گروه  نحوي که به    جامعه به 

www.downloadbook.ir

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شناخت جوامع دانایی/ 22

 
 
 
 
 

د و از این طریق آنهـا را از نظـارت بـر        نکن  ها تعریف می    محدودي را براي اقلیت   
رشـد محـروم   هاي  قدرت عمومی و دریافت سهمیه از منابع و استفاده از فرصت       

دارنـد،  ن سیاسـی    قـدرت  سـهمی از  افراد بسیاري که    در چنین وضعیتی،    . کند  می
یابند؛ این درحالی است که بازارهاي موجود بـه     هاي اندکی براي رشد می      فرصت

: انـد   توزیع تمامی کاالهاي تولیدي و ارائه خدمات به دو بخش ساده عادت کرده            
راي محاسبۀ قیمت عرضـۀ کـاال و        ب) تر است   صرفه  تر و به   که کوچک (یک بخش   

کـه در حـد تـوان تولیدکننـدة     (بخـش دیگـر را    . رود  کار می   خدمات در بازار به     
 اثـرات  برآینـد . شناسـند   مـی 1»اثرات بیرونـی منفـی  «عنوان    اغلب به ) بزرگ است 

                                                                                                  
  .گیرد و توسعه مورد استفاده قرار نمیگیرد و قابلیت رشد   برخی بازارها شکل نمی،ماند عقیم می

 ثالثهاي   است که متوجه طرفمنفی اقتصادي  اثرات،  »اثرات بیرونی منفی  «در اقتصاد کالسیک،     .1
توانند آنچه بر سر جامعـه یـا    هاي قراردادهاي اقتصادي، بر اثر فشارهاي رقابتی، نمی        طرف. شود  می

آنها به قیمت نهایی بازار . بگیرند، در نظر داشته باشندد  مستقیم با قراردارابطهبوم را، حتی اگر  زیست
ایـن معادلـه را    . هرچه قیمت نهایی کمتر باشد، فرصت بیشتري براي سود وجـود دارد           : اندیشند  می
ها را  کنند بخشی از هزینه مردم با عقل اقتصادي، همیشه تالش می. توان با پیشرفت فنی برهم زد      می

کارگران محروم از امتیازات و ضعیف : صداي بازي اقتصادي بیاندازند بیهاي  کننده به گردن مشارکت
. زنـد   است و نظام قدرت، به این اعتیاد دامن میراین پدیده، فرصتی اعتیادآو  . بی زبان بومِ    و زیست 

در برابـر هـر هـوادار    توان  ، می گرمایش جهان زبان بگشاید   بوم به عنوان نمونه از طریق         اگر زیست 
اگـر  . .وپـا کـرد   ا پرداخت پول دست کم یک هوادار براي تجارت بی حد و مرز دست   بوم ،ب   زیست

 نیروهاي بـدون سـازمان   به سراغ نیزاي دست یابند، بازارهاي جهانی     کارگران به تشکیالت اتحادیه   
هاي ذهنی و رفتارهایی از این دست را      تواند چارچوب   نمی» اجرایی«تولید انبوه دانش    . روند  میکار

از طریق افتتاح بازارهاي جدیدي کـه تـابع تقاضـاهاي جدیـد        » اجرایی«برعکس، دانش   . هدتغییر د 
در نتیجه، به سرعت فشار . کنند هاي بیشتري براي تغذیه و تأمین این اعتیاد ایجاد می  هستند، فرصت 

زیـست افـزایش    بر مردم در بازارهاي اولیه و ثانویۀ کاري و بر کلیـت جهـان  » اثرات بیرونی منفی   «
این روزها، این فرآیند از مسائلی همچون خط فقر، رشد فقر، سوراخ الیۀ اوزون، یـا گـرم             . یابد  می

داران قـرار داده   هاي فنی اخیر، این فرصت را در اختیار سرمایه نوآوري. شدن زمین فراتر رفته است 
حیـات   (تواند آثار مخربی بـر حیـات   است که محصوالت سودآوري را در جامعه تولید کنند که می  
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 منفـی منجـر بـه       اثـرات بیرونـی   . اسـت هـاي اجتمـاعی       منفی، خـسارت  بیرونی  
بـوم   ردم و فـشار روزافـزون بـر زیـست    هاي رشـد محـدودتري بـراي مـ         فرصت

صـورت انبـوه،    شـده بـه   در جهان پسامدرنی که دانش کـاربردي تولیـد        . شوند  می
  دهـد، بـه   آمیز را ارائه می گذاري در محصوالت با محتواي مخاطره فرصت سرمایه 

زندگی توجه داشـته  » کیفیت باالي«حال به  هاي کاري توسعه سنتی که تا به   برنامه
» سـالمت انـسانی   «و  » سـالمت زنـدگی   «هاي جدیدي از قبیل       ولیمشغ  است، دل 

 . افزوده شده است
معنـاي    بـه )  اسمی یا ناقص   جامعۀ دانایی در برابر    (مند هوش جامعۀ دانایی  .3

گیـري در     حس جدیـدي از جهـت     . تجهیز به ملزومات فنی و توسعۀ آنها نیست       
کیفیـت و امنیـت   گیري، باید سطوح بـاالیی از      مسیر توسعه و تعهد به این جهت      
هــاي کــاربردي، انباشــت  تولیــد انبــوه دانــش. زنــدگی انــسانی را تــضمین کنــد

 محور دانشهاي فنی و تبدیل آنها به کاال و خدمات در چارچوب اقتصاد      نوآوري
تواند ضامن کیفیـت و امنیـت بـاالي        تنهایی نمی   و تحت مدیریت کنونی بازار، به     

                                                                                                  
براي این کاالها ) صورت واقعی یا مصنوعی به(جا که تقاضا  از آن. داشته باشد) انسانی و کلیت حیات

تولید شده » اجرایی«رو، دانش  از این. و مصنوعات وجود دارد، بازار توان رد یا امتناع از آنها را ندارد
د آمده بـر توسـعۀ انـسانی و       هاي وار   صورت انبوه، در چارچوب بازارهاي موجود کنونی، آسیب         به

بخشد و از حرکت توسعۀ انسانی   را گسترش داده و شتاب می اثرات بیرونی منفی  بوم در اثر      زیست
هاي فنی از طریق افزایش   که از اواسط قرن نوزده تاکنون، پیشرفتدانیم میاز سوي دیگر، . کاهد می

داري را با مشکل مواجه کرده  ضدسرمایههاي  ، اندیشهاین نظام براي ادامۀ بقاي بسترسازيکیفیت و   
ها در جهت توسعۀ  هاي فنی تاکنون به مدیریت و عرضۀ فرصت واقعیت آن است که پیشرفت. است

هـاي   هاي جدیدي با محوریت امنیت و حیات بـه بحـث   از این به بعد، بحث   . انسانی پرداخته است  
هم قادر به حـل مـسائل و معـضالت     فناوريرسد، راه حل نهایی  نظر می به. قبلی افزوده شده است 

هاي ذهنـی بـسیار    بندي از مسئله نیاز به چارچوب این صورت . محیطی ما نیست    اجتماعی و زیست  
عالوه، نیاز به تغییر عادات و بازپروري بازار و آغاز دوبـاره از مرحلـۀ         کند؛ به   متفاوتی را آشکار می   

 . سازد تر می را برجسته» عدم اعتیاد«
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تـوان بـر مبنـاي     ر توسـعه را مـی  گیـري جدیـد د   جهـت . زندگی همۀ مردم باشد  
را بــه دانــش » بــودن«کــارگیري فنــون و ابزارهــایی تــدوین کــرد کــه دانــش  بــه
 . گیرد کار می کند و آنها را به تبدیل می» اي حفظ تعادل توسعه«و » زیستی هم«

در بـستر   هـاي اطالعـات و ارتباطـات           فنـاوري کـردن     و دست آخر، آماده    .4
را به تولید، توزیـع و کاربـست دانـش    » انبوه«د ، امکان افزودن پسوندانشتوسعۀ  

پایین ترسیم شده اسـت، در آینـده،    نمودارطور که در     البته، همان . آورد  فراهم می 
بخشی بـه تولیـد دانـش،     به عنوان ابزار سرعت هاي اطالعات و ارتباطات        فناوري

در . سیدثبات خواهد ر منبعی خواهد بود که اثر آن در این فرآیند کاسته شده و به        
بخش به توسعۀ دانش که نامحدود است و          جریان تولید دانش، تنها عامل سرعت     

 .شود، مردم هستند قدیمی نمی
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تولید انبوه دانش؛ تکامل عوامل اصلی در طول زمان:1نمودار
  

جهان در جریـان  کشورهاي مختلف این گزارش، همچنین تالش دارد دریابد      
  .اند اتی انجام دادهاقدام چه پدیداین تحول نو

هاي ناکافی و غیرقابل مقایسه، چنـدان کامـل و          خاطر داده   بهکاوش  نتایج این   
دانـایی  جوامـع   نتایج این گزارش در شاخص توصـیفی و تجربـی           . نهایی نیست 

  دانش
  )»معناي جدید«(
  

  هاي اطالعاتی و آوريفن
  ارتباطی و فنون ساماندهی

  »فضاهاي مشترك«
  

  خالقیت انسانی،
  دانش ضمنی

 ت فزودهاطالعا
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سـه  شاخصی ترکیبـی اسـت کـه از       » داناییجوامع  شاخص  «. خالصه شده است  
؛ و،  »پیشرفت«ها، یعنی     وسعۀ دارایی ت) 2(ها؛    دارایی) 1: ( تشکیل شده است   معیار

اي؛ همچون تعهد بـه سـطوح      گیري توسعه    یک جهت   نگري در پیگیري    آینده) 3(
  :ها عبارتند از یافته. باالي کیفیت و امنیت زندگی

آوري  اطالعات کافی قابـل جمـع  برایشان  کشوري که 45در نمونۀ تصادفی    §
 :اند بندي شده شرح زیر رتبه  بهده کشور اول. بود، سوئد در مقام اول نشسته است

 
  »داناییجوامع شاخص «رتبه در   نام کشور

  776/0  سوئد
  763/0  دانمارك
  719/0  نروژ

  706/0  سوئیس
  704/0  فنالند
  696/0  ژاپن
  696/0  آلمان
  692/0  اتریش
  692/0  زالندنو

  688/0  انگلستان
 
 کمـابیش اي  ، کـشوره  دانـایی جوامـع   بنديِ شاخص     پنج کشور باالي رتبه    §

رسـد    نظر می   رو، به   از این .  کوچکی دارند  کمابیشکوچکی هستند که اقتصادهاي     
صدق نداشـته    جامعۀ دانایی  و منطق حاکم بر اقتصاد صنعتی در مورد          کالن الگو 

در اقتصاد صنعتی، انباشت منابع طبیعی و نزدیکی بازارهاي بـزرگ بـومی،           . باشد
کشورها و اقتـصادهاي بـزرگ نـسبت    به پذیري است که    اصلی رقابت  محركدو  

 . دهد ترها برتري طبیعی می به کوچک
کنـد؛   صورت خودکار ایجـاد نمـی       بودن، امتیازها را به     در عین حال، کوچک    §
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در » بینـی  آینده«گیري معیار  در اندازه. کند چنین امتیازي را تضمین نمی   ثروت هم 
نقـشۀ  «ایین در سراسـر     توسعه، کشورهاي با سرانۀ تولید ناخالص داخلی باال و پ         

 حـاکی از آن اسـت     1عالوه، نتایج رگرسیون غیرپارامتري     به. اند  پراکنده» بینی  آینده
» بینـی  آینـده «بینی رابطۀ سرانۀ تولید ناخالص داخلی و      که براساس شاخص آینده   

غیرخطی است و وقتـی ثـروت از خطـوط ارزشـی خاصـی عبـور کنـد، رابطـۀ                   
در چنـین   . شـود   محـو مـی   » منـد  هـوش «وسعۀ   و متعادل آن با رشد و ت       هماهنگ

سوي خطوط معین، بیشتر بـه معنـاي آثـار          شده در آن    حالتی، ثروت اضافی تولید   
شاید توصیف دقیـق  . شود منفی توسعۀ انسانی یا محیط طبیعی یا هر دو تلقی می      

تـوان    بـا وجـود ایـن، مـی       . این پدیده نیاز به پژوهش مستقل دیگري داشته باشد        
دوین کرد که اگر افزایش ثروت همراه با افزایش کیفیـت توزیـع آن        اي را ت    نظریه

تواند باعث کاهش عالیقی شود کـه توزیـع    نباشد، سطوح باالي تمرکز ثروت می  
 . کنند هاي توسعه را هدایت می منابع و فرصت

  

  
 بینی رابطۀ میان سرانۀ تولید ناخالص داخلی و شاخص آینده:2نمودار

، نـروژ  2هـا  دارایـی  لحاظ شاخص از، عۀ داناییجامدر اجزاي خُرد شاخص     §
و جنـوبی  ترتیب، سوئد، فنالنـد، کـره       در صدر فهرست قرار دارد و بعد از آن به         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . محلی انجام شده استاي چندجمله، بر اساس مدل رگرسیون  این تحلیل.1

2. assets 
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پنج کشور در جایگاه نخستین قـرار       » پیشرفت«در سویۀ   . اند  دانمارك جاي گرفته  
، »ینـی ب آینـده «در مقولۀ بسیار مهم . سوئد، سوئیس، آلمان، کانادا و ژاپن     : اند  گرفته

ترتیــب کــشورهاي اتــریش، اســلواکی،  دانمــارك پیــشتاز اســت و بعــد از آن بــه
جامعـۀ  طور که پـیش از ایـن اشـاره شـد،         همان. کاستاریکا و سوئیس قرار دارند    

هـا، رشـد شخـصی آنهـا و      هاي فنی است و هم انسان  هم ناظر بر نوآوري    دانایی
همین خاطر  درست به. ردهاي فردي آنها را در نظر دا    تجربه، مشارکت و خالقیت   

هـاي مختلفـی از توسـعه را     ابعـاد و سـاحت     جامعـۀ دانـایی   است کـه شـاخص      
سـازي کامـل همـۀ ایـن      گیـرد و در عمـل هـیچ کـشوري تـوان بـرآورده         دربرمی
 .ها را ندارد شاخص

و همـۀ اجـزاي     جامعـۀ دانـایی   هاي گـذار بـه        این امر نیاز به شناخت چالش     
جوامع بـراي اسـتفاده از منـابع جدیـد در      . کند  یپیچیدة این جریان را آشکارتر م     

از قبیل نیل به سطوح باالي توسعۀ انسانی براي همۀ مردم    (خدمت منافع عمومی    
مـشارکت واقعـی    . باید تصمیمات خود را از روي آگاهی اتخاذ کنند        ) جا  در همه 

شهروندان با اطالعات و تجهیزات خوب، رشد نامحدود مردم، توسعۀ نامحـدود            
 و تـأمین  جامعـۀ دانـایی  عنوان زیستگاه     به ∗»1هاي مساعد   دولت«ت، ایجاد   اطالعا

توانـد در زمـرة       مـی » اي  حفظ تعـادل توسـعه    «و  » زیستی  هم«،  »بودن«دانش براي   
هاي اطالعات و      فناوريهمین ترتیب، اشباع جامعه از        به. هاي انتخابی باشد    گزینه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توانـد بـه مرحلـۀ     همراه با این اندیشه، قابل تداعی است که دولت رفاه مـی  » دولت مساعد «ایدة   .1

: کننـد  در چنین دولتی، نهادهاي اجتماعی حداقلی از موارد ذیل را تضمین مـی     . دولت مساعد برسد  
هـاي گونـاگون عـدم تبعـیض، فرهنـگ       ها و حقوق انـسانی، صـورت   آزاديحاکمیت قانون، صلح،   

 و با کفایت عمومی، شبکه استوار امنیت     معتبرساالري، فرآیندهاي باز و آزاد سیاسی، مدیریت          مردم
ي اطالعات ور فناها ، بهداشت، زیرساخت)العمر آموزش مادام(اجتماعی، آموزش ارزان و در دسترس 

هاي بخش خصوصی، و محیط  اي حقوقی و اقتصادي مناسب براي فعالیته  ، زیرساخت و ارتباطات 
   .زیست طبیعی و پاك

∗ Livable States 
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ــوزش ارتباطــات ــر آم ــیش از حــد ب ــد ب ــی و  ، تأکی ــاي فن ــز ه مهندســی، تمرک
اي و رشـد   ها بر تجهیـزات تحقیقـی و توسـعه         گذاري و تخصیص بودجه     سرمایه
تواند در زمرة دستۀ دیگـري    می)هاي فنی  عنوان منبع نوآوري   به(» اجرایی«دانش  

کننـد و   ها همدیگر را طـرد یـا نقـض نمـی      این گزینه . هاي انتخابی باشد    از گزینه 
هـاي    بـا وجـود ایـن، در تمـامی بحـث          .  دارند اي تکمیلی با یکدیگر     بیشتر رابطه 

پیرامون تغییر و گذار در جهان امروز، تأکیدي الزم امـا ناکـافی بـر دسـتۀ اول از                
هاي دوم توان مواجهه با همـۀ آثـار و پیامـدهاي             ها وجود دارد؛ گویا گزینه      گزینه

کننـده اسـت و      چنین رویکردي گمـراه   . کنونی را ندارند  » کالن الگویی چرخش  «
 . شود سوي آینده مسیر اشتباهی انتخاب می  از آن تبعیت شود، در حرکت بهاگر

صورت  شده به تواند استفادة نادرست از منابع دانش تولید انتخاب نادرست می  
توانـد   چنـین دانـشی مـی   .  بیانجامـد  واقعـی انبوه را سبب شده و نهایتاً به فاجعۀ         

حـال    کند که صدمۀ آن تا به      هاي اجتماعی را ایجاد     هاي جدیدي از نابرابري     شکل
چنین دانشی، در نهایـت سـیر منطقـی خـود، بـراي تمامیـت               . تجربه نشده است  

همین خاطر، شناخت الگوي تغییري کـه حاصـل از            به. آمیز است   حیات، مخاطره 
مهارت در تولید انبوه دانش و اطالعات است، براي سیاستمداران، رهبران بـازار،             

  . ه، عموم مردم اهمیت زیادي داردها و بیش و پیش از هم حکومت
عـصر  «انـسان وارد    : هاي اخیر یک کلیشۀ زبـانی، رایـج شـده اسـت             در سال 

چـه اهمیـت      امـا آن  . شـده اسـت   » عصر اطالعـات  «گفتۀ برخی وارد      یا به » دانایی
هـاي   بیشتري دارد، شناخت این واقعیت است که با ظهور و فعال شـدن ظرفیـت       

» عـصر مـسئولیت  «وه دانـش و اطالعـات، انـسان بـه     کارگیري انب تولید انبوه و به   
و پذیرش چنین دعوتی، امري ساده، آسان و یا    . شده است ) به اجبار؟  (فراخوانده

شـود و     اختیار نیست؛ مسئول بودن زحمت دارد؛ هر قدمی گاه سبب تغییر می             بی
  . کشد چالش می وضعیت موجود را به

وي آگـاهی، در سـطوح محلـی و    همۀ این مسائل، نیاز به مباحثـۀ آزاد و از ر      
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که  با آن. توان دست به انتخابی مسئوالنه زد      کند؛ از این راه می      جهانی را طلب می   
ها و الگوهاي این بحث آشکار شده اسـت، هـیچ چـارچوب اجرایـی                 چارچوب

 محلـی آینـد کـه    هاي مؤثر زمانی به دست می   حل  عامی براي کار وجود ندارد راه     
پـذیر   اي را در برابـر همگـان امکـان    هـاي توسـعه   رصـت اي ف چنین پدیده . باشند؛
اگر زودتر به ایـن     . کند  عالوه، نیاز به آغاز فوري بحث را برجسته می          سازد؛ به   می

هاي تحول و گذاري که در پیش داریـم، کـاهش یافتـه و     موضوع بپردازیم، هزینه  
  .منافع آن آشکار خواهد شد
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  مقدمه
  

بـریم، در عمـق و عظمـت، بـا       سر می  کنون در آن به   تغییرات پیچیدة جهانی که ا    
. تغییرات حاصل از گذار جامعه از دوران کشاورزي به صنعتی قابل مقایسه است            

   1.هاي دقیق و خردمندانه به این تغییر توجه کرد باید با برنامه
گیري حیات در جامعـۀ مبتنـی    تنهایی براي شکل تکثیر و ازدیاد دانش فنی، به    

 ریشه در این واقعیـت دارد  جامعۀ داناییترین مسئلۀ   بزرگ. ی نیست بر دانش کاف  
اي غیرِروشــنگر بــه ایــدة اقتــصاد  اي عقــیم و افــزوده کــه ایــن مفهــوم، اســتعاره

  2 . استمحور دانش
  

  مهم است؟ جوامع داناییچرا شناخت : 1پرسش 
  :ده پاسخ برگزیده

  ...هاي الفبایی و زبانی براي اجتناب از بازي. 1
 پیشوندي شـده اسـت      (k) و صورت اختصاري آن      3»دانش«و  » دانایی«اي  ه  هکلم

اي کاربردهـاي وسـیعی یافتـه      که در گفتارهاي جدید تغییرات و تحوالت توسعه       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Michel Demazure, “New governance for a new society,” Organization for Economic 
Cooperation and Development, The OECD Observer, Paris, July 2001, p 3.  
2. Sheldon Ungar, “Misplaced metaphor: A critical analysis of the ‘knowledge 
society,”  The Canadian Review of Sociology and Anthropology, Toronto, Aug. 
2003, Vol. 40, Issue 3; p 331. 
3. knowledge 
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این پیشوند، در کنار گسترة وسیعی از پیشوندهاي مرسوم دیگر قرار گرفته      . است
؛ (m) و 4همــراه ؛(e) و 3؛ الکترونیکــی(d) و 2ی؛ دیجیتــال(i) و 1اطالعــات: اســت
هر یک از این واژگان و اصطالحات نـاظر بـر یکـی از زوایـاي         . (n) و   5اي  شبکه
این واژگـان بـر سـر    .  در زندگی ما استهاي اطالعات و ارتباطات  فناوريورود  
جامعـه، اجتمـاع،   : کننـد  نشینند و آنها را تعریف مـی  ترین مفاهیم امروزي می  مهم

واژگـان جدیـدي کـه پدیـد     . مـوزش و غیـره   دولت، شهروند، تجارت، اقتصاد، آ    
. شـوند  ها و اهداف توسعه ظـاهر مـی        هاي مربوط به روش     آید در بیشتر بحث     می

هـا و نیـز در    هـا و برنامـه   اي و راهبـردي، در طـرح   واژگان جدید در اسناد برنامه   
رو، نیـاز بـه توجـه و بررسـی            از این . یابند  مباحث و گفتارهاي سیاسی ظهور می     

  .دقیق دارند
شوند که امکان   می کار گرفته  قاعده به   قدر آزادانه و بی     عالوه، این واژگان آن     به

ایـن ترتیـب، گروهـی دربـارة           بـه  6 .استفادة دلخواهانه و مترادف آنها وجود دارد      
» دانـایی جامعـۀ  «کنند و گروهی دیگـر از عبـارت          صحبت می » جامعۀ اطالعات «

ند و نیاز به توجه ندارنـد؟ مردمـی کـه    آیا این واژگان یکی هست    . کنند  استفاده می 
راننـد بایـد بیـشتر احـساس امنیـت       سخن می» جامعۀ اطالعات «هایشان از     دولت

حرکـت  » جامعـۀ دانـایی   «داشته باشند یا آنهایی که زیر پرچم حرکت بـه سـوي             
بنـابراین، هـر یـک از ایـن     . اي بار معنایی خـاص خـود را دارد   کنند؟ هر واژه  می

همان » یتجارت دیجیتال«دهد؟ آیا     ر خاصی در معناي واژه می     پیشوندها، چه تغیی  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. information 
2. digital 
3. electronic 
4. mobile 
5. networked 

» دانش«، و »اطالعات«، »داده«  واژگان ،»جایی در قدرت جابه«راي مثال تافلر در اثر مشهور خود، ب .6
  : گیرد صورت مترادف به کار می را به

A. Toffler, "Powershift: Knowledge, Wealth and Violence at the Edge of the 21st 
Century", Bantam Books, 1990.  
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» محـور   اقتـصاد دانـش   «همان  » یاقتصاد دیجیتال «است؟ آیا   » تجارت الکترونیکی «
اطـالق  » سـیار شـهروند   «خواهیم بود یـا اصـطالح       » اي  شهروند شبکه «است؟ ما   

خواهـد بـود یـا بـه سـوي      » دولـت الکترونیکـی   «هاي ما     ؟ آیا دولت  استبهتري  
د؟ دست آخر، در ایـن تغییـرات   نکن حرکت می» اي دولت شبکه« یا اییداندولت  «

  واژگانی و زبانی، باید چگونه منظر و جایگاهی اتخاذ کنیم؟
  ... دانشبهبراي شناخت اهمیت توجه . 2

 را انتخاب کـرده اسـت کـه نماینـدة     (k)این گزارش از بازي الفبایی فوق، حرف       
 این امید انجام شده است که وقتی به شناختی بااب این انتخ. است دانشدانایی و 
رسیدیم، این شناخت در مقام شـاخص و مبنـایی بـراي    » جامعۀ دانایی«از معناي  

کار آید؛ آیندة مشترکی که  سنجش و قضاوت در ادامۀ بحث ما دربارة آیندة خود به
  . اي دارند  نقش برجستههاي اطالعات و ارتباطات  فناوريدر آن 

هـایی بیانجامـد کـه     هـا و پدیـده   ت، این انتخاب به شناختی از جریان  امید اس 
هاي جدید را  توان پدیده دقت پیگیري کنند؛ از این راه می        مردم باید بشناسند و به    

  . اي اداره کرد که به نفع همگان باشد  گونه به
  . تصادفی و اتفاقی نبوده است» دانایی«انتخاب 

، و نـه اطالعـات صـرف، یـا          1 دارد کـه دانـش     این واژه ریشه در تعهدي بنیـادي      
هـاي مـا را متحـول و غنـی خواهـد        خالی، زندگی هاي اطالعات و ارتباطات     فناوري
   2.ساخت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . اطالعات، و دانش ضمنی، به دومین پاسخ، ذیل پرسش دو مراجعه کنیدبراي تعاریف دانش، .1
کارگر «و » محور کار دانش« مفاهیم گر ابداعپیتر دراکر، . این مسئله مورد اجماعی وسیع قرار دارد     .2

یافتۀ جهان،  هاي تجاري در کشورهاي توسعه روي شرکت ترین چالش پیشِ بزرگ«: نویسد  می»  دانش
این چالش در برنامۀ کاري مدیریتی چند دهۀ آتی .  و خدمات استدانشري کارگران و افزایش بهره

که، بافت اجتماعی و  تر آن مهم. ها را تعیین خواهد کرد قرار گرفته و در نهایت عملکرد رقابتی شرکت
  :مراجعه کنید به. هاي صنعتی را هم تعیین خواهد نمود ملت کیفیت زندگی در دولت

P. F. Drucker, "Post-Capitalist Society, Oxford: Butterworth Heinemann", 1993. 
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این واژه ریشه در تجربۀ تغییرات روزافزون و سریعی دارد که همۀ فـضاهاي           
گویــد در  ایــن تجربــه بــه مــا مــی. 1دهــد زیــستی و کــاري مــردم را تغییــر مــی

شـوند،     مشخص و تعریف مـی      که با آشفتگی، پیچیدگی و سیالیت     هایی    وضعیت
گیـران   هاي طرح مسئله ساختارهاي دقیق و نتایج قطعی ندارد، تصمیم وقتی زمینه 

   .2آورند به ناچار از جریان ثابت اطالعات به دانش ضمنی و شهودي روي می
دارد کـه در    که، این واژه ریشه در این واقعیت         تر آن  در نهایت، و از همه مهم     

انسان . ایم   دست یافته  نویی هاي اطالعات و ارتباطات     فناوريپایان قرن بیستم به     
این . ایم راه تولید انبوه دانش را یافته : به مهارت جدید و مؤثري دست یافته است       

کاربرد این روش، به حـوزة خاصـی     . ایم   کسب کرده  کلیصورتی عام و    توان را به  
  . شود د نمیهاي انسانی محدو از فعالیت

  ...کارگیري دانش در خدمت توسعۀ انسانی براي شناخت چارچوب به. 3
هـاي جدیـد باعـث     ، انتظـارات مثبـت، و ظرفیـت   موجـه ترکیبی از این امیدهاي     

» دانـش ) مبتنـی بـر   (جامعـۀ   «شود توسعه و کاربرد دانـش و نیـز زنـدگی در               می
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقایسه کنید با نظر شارمر، آرتور و دیگران که ضمن پذیرش اصل تغییر و اسـتمرار آن در طـول      .1
لحاظ سـرعت، بـسامد، گـستره، شـتاب و اهمیـت،        تغییرات کنونی را به   هاي مختلف تاریخی،    دوره

آنتونی گیدنز هم این وضعیت را در . اند خواندههاي پیشین تاریخی  رات دورهمتفاوت و متمایز از تغیی
. کنـد  توصـیف مـی  » شدن شک نهادینه«با عنوان ) که به فارسی ترجمه شده است   (پیامدهاي مدرنیته 

  : رجوع کنید به
C. Otto Scharmer, W. Brian Arthur, Jonathan Day, Joseph Jaworski, Michael Jung, 
Ikujiro Nonaka, Peter M. Senge, “Illuminating the Blind Spot: Leadership in the 
Context of Emerging Worlds” ,www.dialogonleadership.org. 

وقتی زیرساخت و زمینـۀ طـرح مـسئله    «: برودنی. براون و جفري ل   . مقایسه کنید با نظر ماري م      .2
.  و اطالعات اعتمـاد بیـشتري دارنـد   خودکارسازيهاي   فناوريگیران به  ساختار خوبی دارد، تصمیم   

گیـران   خوبی شکل نگرفته باشد و نتایج قطعی و مشخص نباشد، تـصمیم            وقتی زیرساخت مسئله به   
  : منبع. ورزند بیشتر به دانش ضمنی و شهودي اتکا می

Mary Maureen Brown and Jeffrey L. Brudney, "Learning Organization in The 
Public Sector". 
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نظـر   بـه .  و تعیین شودعنوان عالقه و نیاز درجۀ اول براي کلیت جامعه تعریف           به
هایش، آنهـا را    و چهرهها جلوهرسد، مردم بر این باور باشند که دانش در همۀ         می

یابی به کیفیت باالي زندگی براي همـۀ مـردم همـه      براي دست1به اهداف پیچیده 
  . کند تر می جا نزدیک

منظور آن نیـست کـه پـیش از ایـن بـه شـناخت وسـیعی از ایـن توسـعه و                     
هـاي جدیـد    ایم یا از حداکثر امکانات مهـارت         یافته   در جهان دست   پیامدهاي آن 

اي جدیـد بـراي     هاي توسعه   البته، فرصت . ایم  براي تولید انبوه دانش استفاده کرده     
بازگرداندن این غول به چـراغ،  .  و در همه جا وجود دارد2همۀ نهادهاي اجتماعی 

ند مدت سـنگین و گزافـی     هاي بل   اگر غیرممکن نباشد بسیار دشوار بوده و هزینه       
گزینـۀ برتـر آن اسـت کـه در صـورت نیـاز، نهادهـاي        . را در پی خواهد داشـت  

  . اجتماعی به بازسازي درونی خود و سازگاري با شرایط جدید بپردازند
ها و تغییراتی در نهایت سیر منطقی خود به تغییـر در الگـوي               چنین بازسازي 

مربوط به «توان    چنین فرآیندي را نمی   رو،    ازاین. انجامد  توزیع قدرت و ثروت می    
: مسئله را باید در ماهیت اصلی آن تعریف کـرد . نامید» محور  ـ  بازار«یا » فناوري

  .مسئلۀ سیاسی زمان ما
جهانی که با این تغییرات مواجه شده است بیـشتر بـه نحـوي سـازماندهی شـده              

بـا اسـتفاده از   کـشاند و   سوي فضاهاي عمومی مـی  هاي منفعتی را به  است که تعارض  
 اي اسـت کـه   گونه همچنین نظم این دنیا، به  . کند  ساالرانه آنها را حل می      ابزارهاي مردم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هاي داخلی خود تدوین  در اینجا الزم است، میان اهدافی که جامعه براي خود و در جریان بحث    .1
کنـد،   کند و اهدافی که دولت یا حکومت، بدون مشارکت واقعی مـردم بـراي خـود تـدوین مـی       می

 . تمایزي قائل شد

، پیمان، الگو، نظم، اصل ناظر، یا آن روش، کاربرد، رویه، عادت، عرف» نهاد«از نظر این گزارش،  .2
عنوان بخش اساسی فرهنگ پذیرفته  هر عنصر مستقر در حیات سیاسی یا اجتماعی مردم است که به      

 .یافته یا اهداف عمومی تمدن قرار دارد  سازماناي جامعهشده است و در خدمت برآوردن نیازهاي 

www.downloadbook.ir

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شناخت جوامع دانایی/ 36

 
 
 
 
 

 به بازار آمده و با سازوکارهایی از قبیل تقسیم کـار و          کند که نیازهاي انسان     اقتضاء می 
صـورت انبـوه سـخن     شده به در واقع، وقتی از آوردن دانش تولید    . شوند  تجارت رفع   

سـاالري و   هـاي مـردم   حال، دربارة قرار دادن آن در میانـۀ سیاسـت       یم، در عین  گوی  می
  . چنین امري، پیامدهاي مهمی دارد  .1گوییم اقتصادیات بازار سخن می

  ...هاي پدید آمده در عرصۀ سیاست تر وسعت چالش براي بررسی دقیق. 4
وان اثرگـذاري   که تـ دن وجود دار  3هایی  ، اقلیت امروزي 2ساالري  هاي مردم   در نظام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درصد . کنند ساالر تعریف نمی  را مردمکنند که خود درصد کمی از مردم در کشورهایی زندگی می .1

هاي  بیشتر این جوامع، تحت حاکمیت. برند سر می به » هاي بدون حاکمیت  اقلیم«کمتري از مردم در     
مانند (در برخی از این کشورها، بخش وسیعی از مردم . برند سر می اي با قدرت اجرایی قوي به  قبیله

 دوران  تا جایی که بـه بـازار مربـوط اسـت،    . اند نع شدهاز مشارکت در حاکمیت م) ها زنان یا اقلیت 
. آیند و غیرقابل مهار و سرکوب هستند باره پدید می یک بازارها به.  سر آمده است  سرکوب جمعی به  

جا هستند؛ حتی وقتی که نظامی حقـوقی بـراي پـشتیبانی از     همین خاطر است که بازارها در همه   به
قـدرت و  اولـسون،  :  در مناطقی که اصل تجارت، غیرقانونی اسـت قراردادها وجود ندارد و یا حتی  

 ).2000 (»داري و کمونیستی هاي سرمایه بالندگی؛ گذار از دیکتاتوري

هـایی را   سـاالري  طور که در طول ارائۀ آن آشکار خواهـد شـد، جانـب مـردم      این گزارش، همان   .2
زیر از پذیرش این واقعیت است که و ناگ. گیرد که بر حقوق فرد و حاکمیت عمومی استوار است می
طور که در موارد متعدد بیان شـده   همان. ، از عمق کافی برخوردار نیستند»هاي موجود  ساالري  مردم«

 . دست آورد توان از طریق اعطاي حاکمیت به مردم و احیاي حقوق فردي به  است، این عمق را می

. اند هاي صاحب امتیاز قرار گرفته حدودي از انساندر باالي هرم، تعداد م « :نویسد فرناند برودل می .3
این همـان  . قدرت، ثروت، سهم عظیمی از تولید افزوده: همه چیز در دست این گروه کوچک است 

گیـرد؛ بـر اسـتمرار     کند؛ تصمیم مـی  کند؛ هدایت می کند؛ مدیریت می    گروهی است که حکومت می    
انگیز است این حقیقت است که  آنچه شگفت.... ارد  بر تولید نظارت د طریق گذاري و از این  سرمایه

دهد و  جا که پیشرفت اجتماعی رخ می از آن. این گروه صاحب امتیازهاي ویژه، همیشه کوچک است
شده در جریان کـار   هاي اقتصادي تولید جا که این گروه صاحب امتیاز کوچک، از مازاد ارزش      از آن 

یابد، گروه برگزیدة باالي هـرم هـم بایـد     مازاد افزایش میخورد، هرگاه آن     گروه محروم، روزي می   
  : مراجعه شود به» . است تر شود؛ اما حتی در قرن بیستم هم این گروه رشدي نیافته گسترده

Fernand Braudel, "The Wheels of Commerce", University of California Press, 
Berkeley – Los Angeles, 1992. 
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نفـع خـود را    هاي عمومی قدرت، بـه   هاي عمومی و استفاده از نظارت       بر سیاست 
تـوان آنهـا بـراي اثرگـذاري در         . هـایی طبیعـی اسـت       وجود چنین اقلیت  . 1دارند

هاي عمومی بر قدرت، به نفع خود هـم     هاي عمومی و استفاده از نظارت       سیاست
ه به درصـد جمعیتـی کـه نماینـدگی       ها با توج    این اقلیت . اي تاریخی است    پدیده
هـاي آنهـا    که کنش راتوانند آسیبی  رو، می کنند، خیلی کوچک هستند و از این می

آنها وجود خود را مـدیون  . آورد به راحتی فراموش کنند   به کلیت جامعه وارد می    
وقتی . ساالري و انفعال سیاسی شهروندان هستند       برخی فرآیندهاي ناکارآمد مردم   

یابد، در جهـت مهـار اقلیـت و تـأمین منـافع خـاص آن             ی ادامه می  چنین شرایط 
توان سیاست عمومی و قدرت مورد نظارت عمـومی را بـراي توزیـع                اقلیت، می 

چنین است کـه در سـوي   . کار برد اي به هاي توسعه مجدد منابع عمومی و فرصت 
  کـسري و کاسـتی رخ  ) اي هـاي توسـعه   در تأمین منـابع و فرصـت  (دیگر مسئله،   

براي جبـران ایـن   . 2انجامد  یافتگیِ انسانی می    توسعه  چنین نقصانی، به کم   . دهد  یم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گـویم   مـی . کشف دوبارة مسیر عدالت اجتماعی ضـروري اسـت  «: با نظر ژاك بودو  مقایسه کنید    .1
هاي   آرمانهاي فراوانی به  هاي غالب و حاکم در چند دهۀ اخیر، آسیب کشف دوباره، زیرا ایدئولوژي
: هاي در حال رشد و افزایش هستند در کلیت جهان، انواع نابرابري    . اند  برابري و برادري وارد آورده    

یک طبقۀ مرفه، که در موضع غالب قرار   . هاي اجتماعی   شورها، و با نمودي بیشتر، میان گروه      میان ک 
اقتصاد آزاد و . ط اجتماعی، استعدادها، و حتی امید را در اختیار خود داردوابدارد، درآمدها، دانش، ر

عدالتی  نشینی دولت در تمکین به منافع خصوصی و خاص، از جمله منابع اصلی نابرابري و بی عقب
  : مراجعه کنید به» .است که هیچ نهادي در جامعۀ مدنی آن را تحمل نخواهد کرد

Jacques Baudot, “The Necessary Reinforcement of States” ,a paper prepared for 
the panel discussion “Third Way” ,held at the United Nations in New York on 10 
November 1998 (unpublished). 

هاي ضـعیف    فقر و استبداد، فرصت    :توسعه انسانی نیاز به رفع منابع اصلی مخالف با آزادي دارد          (...) «  .2
شـاید  (سـابقۀ رفـاه کلـی، بخـشی عظـیم       رغم افزایش رشد بـی  به. مند اجتماعی اقتصادي و فسادهاي نظام 

  : آزادي، پنج صورت متمایز دارد..) . (.هاي اولیه محروم هستند مردم جهان امروز از آزادي)  اکثریت
  ـ تسهیالت اقتصادي؛ 2      ـ آزادي سیاسی؛1
  . ـ امنیت حمایتی5  ـ شفافیت؛ 4        هاي اجتماعی؛  ـ فرصت3
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هایی قـرار   ساالر که تحت نظارت اقلیت  مردمینظام: جریان، باید انتقالی رخ دهد   
سـاالر   هـاي مـردم   همچون نظام(دارد که براي خود منافع خشک و خاصی دارند          

 نماینـدگی از منـافع عمـومی و    ، بایـد نظـام نظـارتی اکثریتـی را هـم بـه        )کنونی
از این طریق، قدرت عمومی با منافع همگان       . فراخصوصی، درون خود تعبیه کند    

  ). را ببینید1قطعۀ  (1یابد همخوانی می
این توصیف عام، در مورد بیشتر نقاط جهان، هم در سـطح محلـی و هـم در       

لـی و  توان یافت میـان سـطوح مح   تنها تمایزي که می   . سطح جهانی صادق است   
ها خیلی کوچکترنـد و       در مقیاس درآمدهاي عمومی جهانی، اقلیت     : جهانی است 

  . شود، خیلی بیشتر است هایی که به کل جهان وارد می میل به فراموشی آسیب
  ...هاي پدید آمده در عرصۀ اقتصاد تر وسعت چالش براي بررسی دقیق. 5

 نخبگـان اقتـصادي   هجایگـا ها هستند کـه   کم و بیش در سراسر جهان، این اقلیت 
هـاي    انـد و در مقـام صـاحبان سـرمایه           هاي اقتصادي   آنها مشغول فعالیت  . هستند

. کنند برداري می گذار، از نهاد بازار براي سازماندهی اقتصاد بهره اقتصادي و سرمایه
برند و از این   می  آنها از موقعیت سیاسی براي ارتقاي وضعیت خود در بازار بهره          

تحـت شـرایط   . زننـد  هاي اقتصادي را دور می      رقابتی در عرصه  طریق فرآیندهاي   
گسیخته و توجـه بـه سـود و بـازده، بـسیاري از        هاي افسار   طلبی  کنونی بازار، جاه  

کنندگان کاالها و خدمات را بر آن داشته است که از بخشی  تولیدکنندگان و عرضه
 دیگـر، دانـش   از سـوي . هاي واقعی تولید این کاالها و خدمات بکاهنـد        از هزینه 

گذاري سودآوري را براي  هاي سرمایه   صورت انبوه، فرصت    شده به   تولید» اجرایی«
                                                                                                  

اي اجتماعی هستند که رابطه مستقیمی با سـاخت اجتمـاعی آنهـا و اسـتفادة      هاي فردي مقوله   آزادي
  : منبع» .فردي از آنها دارند

Amartya Sen, "Development as Freedom", Knopf, NY, 1999, p 3. 
 مربـوط بـه رشـد و توسـعه، در هـر دو گـروه       هـاي  نوشـته هاي مختلف در  این ایده در صورت   .1

    :رجوع کنید به.  بیان شده است یافته، کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي توسعه
William Easterly, "The Elusive Quest for Growth: Economists’ Adventures and 
Misadventures in the Tropics", Cambridge, MIT Press, 2001. 
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  . کند آمیز ایجاد می تولید کاالهایی با محتواهاي مخاطره
تفاوت میان هزینۀ کامل تولید و ارزش کاالها و خدماتی کـه در بـازار ظـاهر          

اثـرات بیرونـی    ی برابر با    شوند، باعث افزایش سود تولیدکننده شده و به میزان          می
اي همیـشه     چنین پدیده . شود   باعث وارد شدن خسارت به کلیت جامعه می        منفی

تـر و   امروزه با ورود کاالهایی به بازار، این خسارت پیچیده   . در جریان بوده است   
بیشتر شده است و هیچ تضمینی براي سالمت آنها براي زندگی انسانی و کلیـت            

  . زندگی وجود ندارد
. شـود  ها در نهایت، و شاید با مدتی تأخیر، تـسویه مـی         بازار، همۀ حساب  در  
صـورت یـک قاعـده، در         هاي ناشی از خسارات وارده بر کلیت جامعه به          حساب

آمیـز   ، و در مخـاطره 1بوم اي از دست رفته، تباهی زیست    هاي توسعه   قالب فرصت 
ي خـاص بـر   هـا  صورت مستقیم یا از طریق اثرگـذاري  به(شدن روزافزون حیات  

توانـد از نیروهـاي خـود         طبیعی است که جامعه مـی     . شود  تسویه می ) بوم  زیست
. کنی خسارات وارد شده بر کلیت جامعـه بپـردازد   باري را کاهش دهد یا به ریشه   

هـاي   هـاي فعـال در عرصـه       دسـتی میـان اقلیـت       این کنترل، بیشتر از طریـق هـم       
بخش تولیـد  و دانشگاهی و اقتصادي، دولت، و حداقل بخشی از نهادهاي علمی         

 بـراي برگردانـدن ایـن    2 .شـود  اعمال مـی » صنعت فرهنگ«فرهنگ عامه یا همان  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سومین جریان تاریخی، «. شود کره به مسئلۀ اساسی مردم و غالب اقتصاددانان تبدیل می سرنوشت زیست .1
 اعضاي انجمن پیش از این اقتصاددانانی همچون مالتوس و. فشار روزافزون بر منابع و محیط زیست است  

به این نکته ) بینی کرده بودند  سقوط اقتصادي جهان را بر اثر پایان منابع انرژي پیش      1970که در دهۀ    (روم  
هـاي جدیـد فنـی و     هـایی بـا نـوآوري    بینـی  چنین پیش هاي پیشین تاریخی، این در دوره. اشاره کرده بودند 

ي کنونی هم محو خواهد شد؟ شاید چنـین    ها  ها و اضطراب    آیا ترس . شد  سازوکارهاي اقتصادي نقض می   
گویند و توجه خود را به مسائل زیست محیطی و  اقتصاددانان بیشتر و بیشتري از این ترس سخن می. نباشد

   :منبع» .کنند توسعۀ پایدار معطوف می
The Economist, 9  March 1991. 

هاي جمعی که  ت از نظام رسانهاز نظر والتر بنیامین و تئودور آدورنو عبارت اس» صنعت فرهنگ« .2
در نتیجـه فرهنـگ،   . اي با الگوهاي تولید، توزیع، مبادلـه، و مـصرف دارد       روابط مستحکم و پیچیده   
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گذار از اعتیاد بازار کـه منجـر بـه ایجـاد حـداکثر        : جریان نیاز به یک گذار داریم     
) وضعیتی که بـازار کنـونی دچـار آن اسـت          (شود    می» خسارت به کلیت جامعه   «
رسـاندن بـه مـردم و          آسـیب  ازطریـق  ها   از هزینه  ستنسوي بازاري که بدون کا      به

طلبد که عالوه بر نیـاز   اي، بازاري را می چنین رویه. بوم، به کارآمدي برسد  زیست
ساختن  کنندگان، نیاز شهروندان آگاه را هم در نظر داشته و در پی برآورده      مصرف

   .1آنها برآید
  و تظاهرات جهـانی، در حال حاضر، بازارهاي جهانی بدون محلی براي گردآمدن        

شــدن در همــۀ مــسابقات جهــانی، و  هــاي محلــی مــشتاق برنــده  حکومــتبــاوجود
المللـی کـه برنـدگان ایـن مـسابقات را       گذاران جهانی و نهادهاي اقتصادي بین    سرمایه

کنند، همه در کار ایجاد شرایط و بسترهاي مناسب براي اعتیاد بیشتر بـازار          تحسین می 
  . هستند

  ...ها رسیدنیبراي شناخت پ. 6
  . شود صورت انبوه وارد صحنه می شده به دانش تولید

هاي بازاري توصیف شده در  ساالري اگر چنین دانشی بخواهد در چارچوب مردم      
                                                                                                  

تولید و تولید انبـوه    یک کاال شده و در صنعت فرهنگ، همچون دیگر کاالها و خدمات، به        تبدیل به 
  : منبع. آید وجود می ردم بهکاري در اذهان م در اثر این فرآیند، امکان دست. رسد می

http://www.whatis.com 
 کننده  شود، که گمراه  میمانجا» فرضیۀ کواس«در حال حاضر، بحث دربارة این موضوع براساس  .1

 هر چیزي که هر ارزشی دارد، مالکی هـم  (Ronald Coase)در جهان انتزاعی رونالد کواس . است
تـوان بـر    هـا را نمـی   در دنیاي واقعی همۀ ارزش. استهاي اقتصادي   دارد و مسئلۀ اصلی، خسارت    
مقررات حکومتی : شود فقط دو بازیگر تعریف می» فرضیۀ کواس «در.اساس اقتصادیات تعریف کرد

کند و از نیروهـاي   جا می این فرضیه، مقررات حکومتی را با نیروهاي بازار جابه       . و نیروهاي بازاري  
این گزارش بر ایـن نظـر اسـت کـه     . ت درونی خود تنظیم کنندخواهد که بازار را با مقررا      بازار می 

هاي  انسان نسبت به فرصت» حق مالکیت«اي که  گونه توان خنثی تعریف کرد؛ به نیروهاي بازار را می
توان  می. توسعۀ انسانی، و محیط زیست سالم، بیش از هر استحقاق حقوقی دیگر ارزش داشته باشد

 .نامید» دانایی جامعۀ فرضیۀ«این فرضیۀ پیشنهادي را 
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براي . باال رونق یابد، نیازي به تغییرات ساختاري و دستکاري نهادها وجود ندارد           
ه ایـن چـارچوب    تبیین دالیل صدور چنین حکم مهمی، کافی است ببینیم چگون         

هـاي   با توجه دقیق به ویژگـی ! کند تواند تولید انبوه و کاربرد انبوه را پشتیبانی    می
توان بخشی از ایـن سـازوکار    هاي زیر می   ساختاري و یافتن پاسخی براي پرسش     

  :را شناسایی و ارزیابی کرد
سطح و جغرافیاي توسعۀ انـسانی و توسـعۀ اطالعـاتیِ مـورد نیـاز بـراي                  .1

  از تولید انبوه، کدام است؟پشتیبانی
سـاالري و سـاختار فرآینـدهاي موجـود در            هاي مـردم    آیا چارچوب سیاست   . 2

هاي خاص هر یک، قـادر بـه    با ویژگی) که در باال توصیف شد(اقتصاد مبتنی بر بازار   
 تخمین سطوح و توزیع جغرافیایی توسعۀ انسانی و توسعۀ اطالعاتی هست؟

شـده بـه صـورت انبـوه، چـه تـأثیري بـر                متعادل، دانش تولیـد    یدر حالت  .3
 خواهد داشت؟ ) مطابق توصیف باال(هاي وارد آمده بر کلیت جامعه  خسارت

ــد  .4 ــش تولی ــه در صــورتی کــه دان ــزایش   شــده ب ــث اف ــوه باع صــورت انب
یت جامع       خسارت شود، آیـا ایـن خـسارات از حـد             وارد می  ههایی شود که بر کلّ

 رود؟ بوم فراتر می توان و ظرفیت جامعه و زیست
تا جایی که به آخرین پرسش مربوط اسـت، هنـوز هیئـت داوران مـشخص            [

نشده است، اما حتی در سرعت و حجـم کنـونی رشـد توسـعه و تولیـد دانـش،          
کنـد،   شواهد مستند کافی براي وجود جریان جدیدي که این روند را متوقف مـی    

کـه در    آنصـورت انبـوه، بـدون      شده به   پیامدها و عاقبت دانش تولید    . وجود دارد 
اي پیـشین     هـاي توسـعه     انتظار حکم نهایی تاریخ باشیم، مردم را بـه یـاد جریـان            

، مـدرن  پسادر جهان : وجود آورده است انداخته و فکر جدیدي را در میان آنان به      
نیاز به بسط اهداف انسانی توسعه داریم؛ حال نوبت آن است که خواهـان سـطح       

  1 .]باالي کیفیت و امنیت زندگی باشیم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گویند در حال حاضر در دوران جدیدي از تاریخ زمـین،      دانشمندان می «: مقایسه کنید با این نظر     .1
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  ...ها براي شناخت دیدنی. 7
اگر چارچوب سازمانی توصیف شده در بـاال تـوان کمـک بـه سـطوح مطلـوب                

شـده   کیفیت و امنیت زندگی را نداشـته باشـد؛ اگـر دوبـاره همـان دانـش تولیـد         
صورت انبوه ناشی از تولید کاالها و خدمات بازاري، باعث افـزایش خـسارت                به

بـوم   ي فراتر از توان تحمل جامعه یا زیستبر کلیت جامعه شود؛ و اگر چنین امر   
ایـن تغییـرات   . ناپذیري خواهد بـود    باشد، تغییرات نهادي و سازمانی امر اجتناب      

  :هاي مناسبی به سه مسئلۀ اساسی داشته باشند باید پاسخ
اصالح آن شرایط و مقتضیات سازمانی که قدرت منافع کوچک را در بند               .1
  سازد؛ می

 ابعی براي مشارکت فعال شهروندان در سیاست؛ ها، و من ها، فرصت مشوق . 2
کنـی کلـی خـسارات وارده بـر           سازوکارهایی براي کاهش شدید یا ریـشه       .3

 .کلیت جامعه در جریان تولید بازاري کاالها و خدمات
  ...براي شناخت مفاهیم متفاوت پیشرفت. 8

دانـش  . ارد همراه د هاي مثبتی را به  بارهاي معنایی و پیام     »جامعۀ دانایی «اصطالح  
                                                                                                  

. ها نیروي اصلی کرة زمـین هـستیم     در این دوران، خود ما انسان     . بریم  سر می   دوران آنتروپوسین، به  
سابقۀ  یعنی فشار بی. از حد بوده استبرخی از دانشمندان برجسته بر این نظرند که موفقیت ما بیش 

از نظـر  .  عنوان یک گونه را هم به مخـاطره انداختـه اسـت    زمین، آیندة ما بهسامانه   زیستانسان بر   
غـذا، آب، انـرژي، تغییـرات اقلیمـی، تنـوع      : گیـرد  هایی شکل می کارشناسان، در شش حوزه بحران  

. هـاي درونـی دارنـد    ارتباطات و وابـستگی خیز، با هم    همۀ این شش حوزة بحران    . زیستی، آلودگی 
چالشی که پیش روي ما است، ربطی به احساس گناه ما ندارد و بیشتر مبتنی بر این شناخت عمومی 

گیرد و محدود به یک گروه، ناحیـه، یـا فـرد     است که سقوط یا موفقیت، کل گونۀ انسان را دربرمی         
تواند فقط  اما این امید می. کنند اد میجتر را ای امید فردایی بهفناوريابتکار، خالقیت و . خاص نیست
هاي ساده   کودك زیر پنج سالی که هر روز از گرسنگی یا بیماري30000براي نجات . یک امید باشد

  :  منبع.»بقاي آنها بقاي ما هم هست. ها و ابتکارهاي پیچیده نیست  فناوريمیرند، نیاز به  می
Alex Kirby, “Planet under pressure” ,BBC World News Service, accessed on 18 
November 2004 at http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/3686106.stm 
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» جوامـع دانـایی   «رو، شـناخت دقیقـی از         از این . با پیشرفت است  همنشین  بیشتر  
حرکـت  «یا ) چه چیزي؟(معناي رشد  به» پیشرفت«ضروري است؛ چرا که مفهوم     

  .1کننده باشد تواند گمراه می) کجا؟ به(» به جلو
یـع   چگونگی توزآن کهمعناي ثروت بیشتر باشد، بدون   تواند به   می» پیشرفت«

  ؛ اهمیت داشته باشداین ثروت
چگونگی کـاربرد   آن کهمعناي دانش بیشتر باشد، بدون    تواند به   می» پیشرفت«

  ؛ اهمیت داشته باشداین دانش
معناي ارتقاي روزافزون سطح کیفیت و امنیت زنـدگی           تواند به   می» پیشرفت«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رابـرت  . هاي جدي و پرشـوري بـوده اسـت     پیشرفت، در طول تاریخ، محل بحث و مناقشه     فکر .1

ت، در اثر خود با عنوان  فردریک آگوست .  داردفکرهامرور دقیقی بر این »  پیشرفتفکرتاریخ «نیزبِ
از نظر هایک، تمدن . ... پیشرفت را توجیه کرده است فن هایک بر این عقیده است که تاریخ، ایمان به

» .خاطر حرکت اسـت  پیشرفت، حرکت به  : گوید  او می . همان پیشرفت است و پیشرفت همان تمدن      
 براي همیشه در زمان حالِ توان آیا می«: اما پرسشی که استنلی هافمن مطرح کرده قابل بررسی است

 میشان  جی در پاسخ، اي» اي و تطبیقی سرگرم کرد؟ اقتصادي باقی ماند و خود را با آمارهاي مقایسه   
غـذا، بهداشـت، امنیـت، مـسکن، و البتـه      «: کند هشت سنجه یا معیار براي زندگی خوب معرفی می     

طور کـه دوسـتی،    اتی است؛ همانثبات اخالقیات هم براي انسان، حی. خانواده، دین، سنت، و آداب   
در اثر رشد اقتصادي، که . بینی چندانی ندارد  او خوش.»عشق، همکاري دوجانبه، و غیره اهمیت دارد

تیالر دوشاردن .  مورد استقبال قرار گرفت، برخی از استانداردها پایین آمده است 20 و   19در قرون   
ی براي پرسش پیشرفت جهـان بیـابیم، بایـد    اگر بخواهیم پاسخ قاطع  «: نگاه دیگري به موضوع دارد    

هاي تکاملی آن به روح انسانی وابسته  موضع نامطلوبی اتخاذ کنیم، یعنی با ترسیم جهانی که ظرفیت
این مسئله که آیا هنوز جهان در حال توسعه است، مساوي با این مسئله است که آیا . و محدود است

هـاي   گـروه  هاي تاریخی دربارة دیگـر   مبناي آموختهروح انسانی در حال تکامل است یا نه؟ اگر بر  
هـایی   بیاريشـاید بـد  . ها سال رشد و تکامل و توسعه داشته است    زنده قضاوت کنیم، انسان میلیون    

پدید آید و فرآیند رشد تکاملی را به پایان برساند؛ اما ایـن واقعیـت   ) مانند فجایع طبیعی و بیماري (
ون سال گذشته، زندگی در امر محال نفوذ کرده و ادامـه یافتـه     میلی 300هم وجود دارد که در طول       

» طبیعت نفوذ یافت؟» کور«توان در نیروهاي  معناي آن نیست که باز هم می  آیا این واقعیت به   . است
 . ها همچنان ادامه دارد این بحث
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  ترین تعریف ممکن؛ باشد، همچون توسعۀ انسانی در وسیع
هاي روزافزون براي قراردادن انسان در بستر زمان        واند ظرفیت ت  می» پیشرفت«

عبارتی دیگـر، آگـاهی یـافتن از جایگـاه و مـسئولیت مـردم در               و مکان باشد؛ به   
  .ارتباط با جهان

  ...هاي مقابل براي توجه به چندراهی. 9
ویژه در حوزة تجارت و سیاست و همچنـین           امروزه تشخیص الگوهاي تغییر، به    

گیـري   هاي شـکل  ها و روش ترین راه انوادگی و جمعی، یکی از مهم   در زندگی خ  
یابند  هاي کوچک نمود می    این تغییرات ابتدا در قالب تفاوت     . قدرت واقعی است  

   .1انجامند تدریج به آثار مهم و شگرفی می و به
 و از جملـه اینترنـت   ات ارتباط وهاي جدید اطالعات   فناورياگر بپذیریم که    

صورت تنها مشخـصۀ الگـوي تغییـر، وجـود اطالعـات،       ، در آنعامل تغییر است 
چنین شناختی، زیربناي بسیاري از تفکـرات جهـان       . خوبی مدیریت شده است     به

 حـل و رفـع       تـوان بـه     را می » پیشرفت«بر این اساس،    . کند  امروز را مستحکم می   
همچون (هاي مدیریت عمومی   و سازمان، در رویه   فناوري  هاي موجود میان      تنش

به این  . تعریف کرد ) تجارت الکترونیکی همچون  (و تجارت   ) دولت الکترونیکی 
اي از بازارهاي جدید براي کاالها و خـدمات مبتنـی بـر          معنا، تضمین سهم عمده   

. نامیـد » پیـشرفت «تـوان     یا مرتبط با آن را مـی       هاي اطالعات و ارتباطات     فناوري
و  اطالعـات و ارتباطـات   هـاي جدیـد   فنـاوري تر میـان     تر و بنیادي    تنش گسترده 
  .شود عنوان مدیریت اطالعات مطرح می جامعه، فقط به

از سوي دیگر، اگر بپذیریم که تنها و یگانه عمل تغییر، ایجاد همـین ظرفیـت       
صـورت انبـوه اسـت، الگـوي تغییـر نـسبت و رابطـۀ             جدید براي تولید دانش به    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
است این پرسش مشهوري »  تگزاس نیست؟گردبادهايآیا بال یک پروانه در برزیل علت اصلی « .1

ها تا مراکز فکري بزرگ در  که سه دهه پیش توسط ادوارد لورنز مطرح شد و از سر میز شام خانواده
 .حال تکرار است
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نبـوه دانـش خواهـد    مستقیمی با وضعیت عوامـل مـؤثر در تولیـد ا      مستقیم یا غیر  
معناي تغییر موضع نهادي بـوده و امکـان      به» پیشرفت«در چنین شرایطی،    . داشت

بار نشستن همۀ استعدادهاي جامعه را در         درگیرساختن جامعه با این عوامل و به        
  .1پی دارد

  ...براي آگاهی کامل از مسائل جاري. 10
گیرد، تغییر در  عه قرار می ترین وظایف و کارهایی که در برابر جام         یکی از پیچیده  

هـاي گونـاگون    میـان گزینـه   ازانتخـاب  . هاي سازمانی و نهادي اسـت       چارچوب
صورتی ذاتی و ماهیتی، وضعیت موجود را         این تغییرات، به    . همیشه دشوار است  

 بـه تغییـر در   جامعـۀ دانـایی  اما اگـر بـراي تـسهیل گـذار بـه      . کشد به چالش می  
هاي شـایع در پایـان قـرن          فعالیتی   حتی همان بی   هاي نهادي نیاز باشد،     چارچوب

شود کـه طـی آن خالقیـت          سازي در تاریخ می     بیستم، تبدیل به جریان سرنوشت    
هاي اجتماعی قادر به مهار و مدیریت آن         کند که سازمان    بشر نیروهایی را رها می    

  . نیستند
توانست رخ ندهد و درست به همین خاطر است کـه بحـث         چنین چیزي می  

 یـک معنـا، در      بـه . ضرورت دارد  جامعۀ دانایی اي پیرامون      آزاد و آگاهانه   سیاسی
 يهاي پیچیدة بسیار    دغدغه. چند حوزة فکري و کاري این بحث آغاز شده است         

هـاي شـناختۀ بـسیار     راه .1وجـوددارد  ياحساسات برانگیختـۀ بـسیار     .2وجوددارد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسئلۀ «. دارد عرضه می) با تأکید بر کاربرد اقتصادي از دانش(اي از امور آینده را  پژوهشگر، نمونه .1
تـوان نـوآوري یـا     چگونه مـی :  بود ازاي نزدیک عبارت خواهد   اصلی اقتصادي در جامعه، در آینده     

نیاز به تغییري بنیادین در رویکردهاي به دانش، مشارکت، آمـوزش، و         .  بدیع را برانگیخت   فکرهاي
  : مراجعه کنید به»  فکري هست؟هاي دیدگاهارزش اجتماعی هنرها و 

Shalini Venturelli in “Inventing E-Regulation in US, EU and East Asia: 
Conflicting Social Visions of The Internet and The Information Society” ,a paper 
(unpublished) submitted to the UN Ad Hoc Group of Experts Meeting on 
“Knowledge Systems and Development” (New York, September 2003). 

کند، با ایـن   هاي فنی محدود می ا به نوآوري در اخطارهاي خود مسئله ر     (Sachs)که ساش     با آن  .2

www.downloadbook.ir

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شناخت جوامع دانایی/ 46

 
 
 
 
 

 در سـپتامبر سـال     کـه » اعالمیۀ هزارة سازمان ملـل متحـد      «براي مثال، در    . هست
تصویب رسـید، ملـل جهـان نقـشۀ راه انتخـابی خـود را بـراي                    میالدي به  2000

این اعالمیه، ).  را ببینید2قطعۀ (دستیابی به تغییرات مطلوب جهانی ترسیم کردند 
. اي دارد هاي گـسترده  ها، طرح ویژه در مورد احکام مربوط به حاکمیت و ارزش   به

                                                                                                  
با پایان جنگ سرد، مرزبندي ناپیداي دیگري پدید آمد که بر        «: اي دارد   کننده حال بیان مصمم و قانع    

شـد،   بخش کـوچکی از جهـان، کـه شـامل پـانزده درصـد از جمعیـت آن مـی               .  بود فناورياساس  
گر، که حدود نیمی از جمعیت جهان را در بر بخش دی. دهد هاي فنی بقیۀ جهان را انجام می  نوآوري

مانده، که حـدود   بخش باقی. ها در تولید و مصرف را داشتند       فناوريگرفت، توان استفاده از این        می
 نداشـتند؛ نـه در وطـن نـوآوري     فنـاوري شد، ارتبـاطی بـا       یک سوم از جمعیت جهان را شامل می       

هاي مدرن جهان  فناوريه را داشتند؛ کشورهایی که هاي بیگان   فناوريند و نه توان استفاده از       دکر  می
 صـورتی   فقـط بـه  . کنند، توان حفظ استانداردهاي زندگی و ارتقاي آنها را هم ندارنـد      را اتخاذ نمی  

مدت تجارت در بـسیاري از   افت بلند. مانند جانبه و ابدي، به صادرات یک محصول محدود می        یک
  : منبع» .وري استکاالهاي اولیه، یکی از عوارض جانبی نوآ

Jeffrey Sachs, “A new map of the world” ,The Economist, 11 July 2001. 
تجارت و توسعۀ سازمان ملل  «نشستکه در » جامعۀ مدنی براي نهمین اجالسیۀ اکتاد«اعالمیۀ  در.1

  : گفته شده استارائه شده است، چنین » متحد
 نیروهاي بالقوة مهم براي شدن، یکی از جهانی «نشستسند رسمی این طبق 

شدنی، آن چیزي نیست کـه    البته، چنین جریان جهانی    ».رشد و توسعه است   
هاي ارائـه شـده در       عالوه، این نظر با تحلیل      به. کنیم  در واقعیت مشاهده می   

هاي بعدي سند همخوانی دارد؛ آنجا که آثار منفـی و مخـرب تمرکـز            بخش
ـ   ثروت، در اثر اجراي برنامـه    شـدن، برشـمرده    برالیـستی و جهـانی  لی وهـاي ن

هاي فراملیتـی آن را هـدایت    الگوي مبتنی بر صادرات که شرکت .... شود  می
درسـت اسـت کـه    . ... انجامد و پایانی جز فقر ندارد کنند، به توسعه نمی    می

جوامع پایدار ... »  وجود نداردجانشینی«شدن  براي الگوهاي اقتصادي جهانی
ی  المللـی   ي ملی و بـین ها و فعال نیاز به سیاست     دارنـد کـه برابـري،    خاصـ

 تنوع، حقوق بشر، حقوق کار، محیط زیست، سالمت غـذا، و           ،ساالري  مردم
  : منبع.».پایدار را در اولویت قرار داده و از آنها حمایت کندتولید و مصرف 

TD/407, UNCTAD XI, 12 June 2004, Sao Paulo. 
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 ی جهـان دهـد و در آن از  دسـت مـی     جهـان بـه    اي بـراي سـاخت      این سند نقـشه   
 اي در این سند رویاي یـک آینـده  . ه استتر سخن رفت آمیز، پررونق، و عادل   صلح

مشترك مبتنی بر انسانیت مشترك با پذیرش همـۀ تنـوع و تکثـر موجـود در آن،         
جامعـۀ  صورتی بالقوه، بسیاري از سنگ بناهاي       در این سند، به   . ترسیم شده است  

  .  توصیف شده استجامعۀ داناییهاي  ها و زیستگاه رساخت و زیدانایی
  
  

  منافع حقیر و کوچک و منافع وسیع و محاطمنافع حقیر و کوچک و منافع وسیع و محاط: : قدرت و بالندگیقدرت و بالندگی: : 11قطعۀ قطعۀ 

آورد، چرا بازارهاي فراگیر فعال در اقتصادهاي با درآمـد کـم،     اگر بازار بالندگی می   «
تضمین : آفرین هستند موفقیت دو شرط،  ؟ اقتصاد بازار به(...)کند این بالندگی را ایجاد نمی

هاي  ساالري تواند در مردم این دو شرط می. حقوق فردي و عدم وجود هر شکلی از تباهی
منافع حقیر و کوچـک همیـشه قـرین    . تضمینی و مدافع حقوق انسانی وجود داشته باشد      

قدر کوچک هستند که خسارتی  ها آن مسئله آن است که این اقلیت    . هاي خرد است    اقلیت
  . شود جامعه وارد آورند، همیشه نادیده انگاشته می توانند به میکه 

هاي عمـده، منـافع بـسیار     ویژه اکثریت ساالر و به  هاي مردم   که گاه اکثریت    شگفت آن 
جا که به خاطر منافع درونی، از توزیع قدرت در میان خـود پرهیـز    فراجناحی دارند تا آن  

وقتی منـافع  . اند ه با اعضاي گروه خود داشته   کرده و با اقلیت همان برخوردي را دارند ک        
  . صحیح است. یابد خوانی می شود، خوبی با منافع همگان هم فراجناحی بسیار وسیع می

Mancur Olson, “Power and Prosperity: Outgrowing Communist and 
Capitalist Dictatorships” , Basic Books, 2000. 
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  اعالمیۀ هزارة سازمان ملل متحداعالمیۀ هزارة سازمان ملل متحد) ) هایی ازهایی از  بریدهبریده ( (22قطعۀ قطعۀ 

شـدن بـه نیـروي     ترین چالش امروز ما تضمین فرآیند جهـانی  بر این باوریم که مهم
هاي  شدن منافع و فرصت که جهانی چون، در حالی. ... ایجابی براي همۀ مردم جهان است   

قـسیم  هـاي آن هـم ت   خوبی توزیع نشده، و هزینه     بسیار دارد، در حال حاضر، منافع آن به       
توانیم آیندة مشترك خود را بـر   گیر و پایدار است که می       فقط با تالش پی   . ... نشده است 

ایـن  .  سـازیم عادالنـه پـذیر و   شدن را دیگر اساس انسانیت همگانی ترسیم کنیم و جهانی    
ها و اقـداماتی باشـد کـه بـا نیازهـاي        ها باید در سطح جهانی، دربرگیرندة سیاست        تالش

. وسعه همخوانی داشته و با مشارکت مؤثر مردم تدوین و اجرا شوندکشورهاي در حال ت   
مردان و زنان، حق زندگی و پرورش کودکان خود را دارند و زندگی آنها باید با عزت، ... 

ساالر  حاکمیت مردم. عدالتی باشد بدون گرسنگی، بدون ترس از خشونت، سرکوب، و بی 
هیچ فرد . .. کند  بهترین وجه تضمین می ا بهو مشارکتی بر اساس ارادة مردم، این حقوق ر

حقـوق برابـر و    . ... تـوان از مواهـب و منـافع توسـعه محـروم کـرد               و هیچ ملتی را نمی    
اي  گونـه  هاي جهانی را باید به چالش. ... هاي برابر زنان و مردان باید تضمین شود   فرصت

اس اصل بنیادین برابري  صورت عادالنه و بر اس ها و زحمات را به مدیریت کرد که هزینه
ها با همۀ تنوعی که در عقیـده، فرهنـگ، و زبـان     انسان. ... و عدالت اجتماعی تقسیم کند    
از تفاوت درون و میان جوامع نبایـد ترسـید؛ آن را نبایـد    . دارند، باید یکدیگر را بپذیرند    

: تصمیم داریم. ارزش انسانی، گرامی داشت عنوان دارایی با سرکوب کرد؛ بلکه باید آن را به
جا، و دسترسی مساوي دختران و پـسران بـه    تکمیل دوران تحصیالت کودکان در همه   ... 

تصمیم داریم برابري جنسیتی و تواناسازي زنان را . ... همۀ سطوح آموزش را تضمین کنیم
 از. ... هاي مبارزه با فقر، گرسنگی، بیماري، و ایجاد توسعۀ پایدار ارتقاء دهیم    عنوان راه   به

سـاالري، تقویـت حاکمیـت قـانون، احتـرام بـه حقـوق         هیچ کوششی براي ارتقاي مـردم  
هاي بنیادین، از جملـه حـق توسـعه،     رسمیت شناخته شدة جهانی توسط بشر، و آزادي      به

  : منبع. دریغ نخواهیم کرد
UN Resolution 55/2, "United Nations Millennium Declaration", 

adopted by the UN General Assembly on 18 September 2000 
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  ...دربارة دانش و توسعۀ دانش: بخش اول
  

  :در جریان تولید دانش دو دارایی وجود دارد
عنوان موجودات خالق و      به(مردم     اصلیفکر

  )دانش آشکار(اطالعات   )دانش ضمنی(حامالن 

توان با تأمـل      را می » معناي جدید «
ــالق در ا ــود و  خ ــات موج طالع

توسط مردمی کـه دانـش ضـمنی        
  خوبی در اختیار دارند، تولید کرد

ــات  ــکار(اطالع ــش آش ) دان
ــی ــردم را   م ــل م ــد تأم توان

برانگیزد و از این راه به تولید       
 .معناي جدید بیانجامد

ــرمنـــابع  ×  ×  فکـ
  اصلی

کارخانــۀ معنــاي «کلیــت جامعــه 
  .دهد را شکل می» جدید

هـــاي  فنـــاورياســـتفاده از 
در زمینۀ باطات اطالعات و ارت

دانش، امکان افـزودن صـفت      
بــه تولیــد، توزیــع و » انبــوه«

کـــاربرد دانـــش را فـــراهم 
 .آورد می

کجا تحت نظر   
  قرار گیرد؟

ــ ــردم  ۀمجموع ــل بازســازي م قاب
  یافته توسعه

مجاري ارتباطی که دسترسـی     
بــه اطالعــات و تبــادل آن را 

  .آورد براي مردم فراهم می

هــاي  شــاخص
ــشنهادي  پیـــ

اي گزارش بـر  
  بررسی

  هاي تحصیل سال •
  جمعیت جوان •

 روزنامه •
 اینترنت •
  تلفن •
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  دهد؟ دست می این گزارش چه تعریفی از دانش به: 2پرسش 
دانش آشـکار،   .1این گزارش دو صورت ضمنی و آشکار از دانش را در نظر دارد           

اشـاره دارد کـه در   » 2موجه) صادق( باور«، به شکلی از     )اطالعات(عیان و مصرّح    
بـا سـهولتی نـسبی و بـا اسـتفاده از            . مند مـدون شـده اسـت         و نظام  زبان رسمی 

توان این شکل     ، می هاي اطالعات و ارتباطات     فناوريابزارهایی مختلف، از جمله     
  .جریان انداخت از دانش را ترکیب، ذخیره، و بازیافت کرد، یا آن را به

 اي، هـا، اطالعـات زمینــه   هــا، تجربـه  دانـش ضـمنی ترکیـب سـیالی از ارزش    
هاي پیرامونی است که چارچوبی را براي ارزیـابی        هاي تخصصی و تجربه     مهارت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عنوان سنت دیرینۀ تفکر را از ایکوجیرو نوناکا و       دانش به    این گزارش، مبانی نظري خود دربارة      .1

  : منبع. اقتباس کرده است» شرکت تولید دانش«هیروتاکا تاکوچی، در اثر جدیدي با عنوان 
Ikujiro Nonaka and Hirotaka Takeuchi, "The Knowledge-Creating Company", 
Oxford University Press, New York and Oxford, 1995.  

اي با همین عنوان یکی دیگر از منابع اصلی این گزارش در تدوین مبانی نظـري   در مقاله» با«مفهوم  
  : منبع. اند مفاهیم دانش ضمنی و دانش آشکار هم در این اثر توصیف شده. بوده است

Ikujiro Nonaka and Noboru Konno, “The Concept of ‘Ba’: Building a Foundation 
for Knowledge Creation” ,California Management Review, Vol. 40, No. 3. 

اش صـادق   یک عقیده به خاطر کاربردپـذیري «کند  یل تأکید می فردریک آمی طور که هانري   همان .2
در ایـن  » صـدق «البته، . کند توصیف می » عقیدة صادق و توجیه شده    «افالطون هم دانش را     . »نیست

، پس از مدتی »صادق«شدة   رفته؛ چراکه در طول زمان، بسیاري از عقاید توجیه        متن در پرانتز قرار گ    
امـا همـۀ حقـایق    . وجـوي حقیقـت اسـت    دهندة علم، جست براي مثال، اصل سامان  . اند  کاذب شده 

همیشه در جهانی هستیم که آکنـده از عقایـد   . است» تابع اصالحات بعدي«وسیلۀ علم،    شده به   تولید
 بیانی دیگر، یا در جهان بدون دانش به سـر   به. کاربرد آن به اثبات رسیده است  صادق است، اما      غیر
مقایسه . »کنیم، با آنکه کاربري دارد، صادق نیست پذیریم، دانشی که با آن زندگی می بریم و یا می می

 به بیانی دیگر، دانش به حوزة باورهاي فردي. حقیقت دانش، وجه نامربوطی از دانش است«: کنید با
هر فنی، حداقلی از مبانی شناختی را در خـود  «: آید  تر در همین متن می      در جایی پایین  . »تعلق دارد 

انـدازي نـوآوري     جریان انداختن فنـون راه  دارد، که دربرگیرندة حداقل نیاز جامعه به دانش براي به        
  : عمنب. »این مبناي شناختی نیست» صحت«یا » صدق«هیچ معنا، نیازي به  به. ... است

Source: Joel Mokyr, 2003, ibid. 
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دانـش ضـمنی،   . کنـد  ها و اطالعات جدید براي فرد آماده مـی   و استفاده از تجربه   
دانـش ضـمنی از    . عالوة تجربه، زمینه، تفسیر، و قضاوت است        همان اطالعات به  

این شـکل  . شود  حاصل می  هاي دیگران   هاي فردي یا تأمل در تجربه       طریق تجربه 
دانش ضمنی بـه شـدت شخـصی    . از دانش، غیرملموس، بدون مرز، و پویا است      

  دیگران یا بـه  رو، امکان انتقال آن به   آن دشوار است؛ از این دادن به   بوده و رسمیت  
هاي ذهنی و فردي، شهود، و حدس، ذیل          بینش. اشتراك گذاردن آن دشوار است    

  .شوند ي میبند هاي ضمنی مقوله دانش
مثابـه   توان از اسـتعارة دانـش بـه     براي فهم و شناخت این دوگانگی دانش می       

بخش ملموس و دیدنی کوه یخ کـه بـه نظـر شـخص         . یک کوه یخ کمک گرفت    
که ایـن     محض آن   به. شود  مشاهده می » روي آب «آید، یا همان اطالعات،       سوم می 

 بخش عظـیم و مهمـی از        .همگان تعلق دارد    اطالعات به اشتراك گذارده شود، به     
این کوه یخی، یا همان دانش ضمنی، در هیئتـی غیرملمـوس و نادیـدنی بـوده و                

تـوان در جایگـاه اول شـخص          این بخش را فقط مـی     . پنهان شده است  » زیرآب«
  . مشاهده کرد

شـناختی و تحلیلـی       پذیرش یا رد ایـن شـناخت از دانـش، پیامـدهاي روش            
بـر ایـن بـاور باشـیم کـه دانـش          ) گزارشهمچون این   (اگر  . خاص خود را دارد   

تـوان در   توان بدون شک و ایهام از دانش آشکار تفکیک کـرد، نمـی   ضمنی را می  
توان بـه دانـشی    را می) یا کلیت آن(آنِ واحد پذیرفت که بخشی از دانش ضمنی      

هـر  » ب«و » الـف «اگـر  . کند چنین پنداشتی منطق را نقض می . آشکار تبدیل کرد  
وجـود نـدارد و در عـوض تعـداد     » ب«را دارند، چیزي به نـام   » الف«دو ماهیت   

هـا و مفـاهیم       هـاي زیـادي در نظریـه        با وجـود ایـن، ابهـام      . هست» الف«زیادي  
هـایی کـه مطـابق تعریـف و مثـال فـوق،        پیرامون دانش وجود دارد؛ حتی نزد آن    

هـایی وجـود    هاي دانش قایلند، چنین ابهـام   قائل به وجود دوگانگی میان صورت     
  . اردد
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» 1مـدیریت دانـش  «هـاي تجـاري بـه        نظرانی که بـراي شـرکت       بیشتر صاحب 
.  عدم امکان آشکارسازي دانـش ضـمنی را رد کننـد   فکرپردازند، تالش دارند      می

هـاي   ، دانـش هاي اطالعات و ارتباطـات  فناوريکنند با استفاده از    ایشان سعی می  
ایـن گـروه،   . 2تبدیل کنندضمنی را استخراج کرده، آن را به دانش آشکار و عینی       

هـا را، بـا     کننـد و آن     بیشتر آموزش مشترك و جمعی را با دانش جمعی خلط می          
پذیرند؛ محیطی کـه   گروهی دیگر، این محیط متغیر را می    .3گیرند  هم به اشتباه می   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـاي فکـري، در    سازي و مدیریت فعال دارایی عنوان شناسایی، بهینه توان به   مدیریت دانش را می    .1
سازيِ دانش آشکار، از طریق تقویت این آثار  بهینه. هاي دانش ضمنی و دانش آشکار، تعریف کرد قالب

سازي دانش ضمنی از طریق ایجاد اجتماعاتی  بهینه. ردگی و در دسترس دیگران قراردادن آن صورت می
هاي فکري عبارت است از  مدیریت فعال دارایی. شود براي حفظ، اشتراك و رشد این دانش ممکن می

بـومی    آوردن آثار و اجتماعـات در زیـست         ها و فرآیندهاي مدیریتی، براي گردهم       ایجاد زیرساخت 
  : منبع. هاي فکري را تسهیل بخشد داري سرمایه ري، و نگهکارگی اي که تولید، به گونه مشترك، به

David Snowden, “A Framework for Creating a Sustainable Knowledge 
Management Program"” ,Knowledge Management, Caspian Publishing Ltd., 
London and IBM Global Services, 1998. 

توان آشکار  ولین قضاوت آن است که آیا دارایی دانش ضمنی را میا«: کند دیوید اسنودن بیان می .2
بخش مهمی از دانش ضمنی فقط به . کرد؟ در برخی موارد، این امر هم ممکن و هم ضروري است     

انـد، تـا    اي از ابهـام و اسـطوره دربـارة آن کـشیده     این خاطر ضمنی مانده است که صاحبان آن هاله  
از نظر این گزارش، اشتباه این نویسنده در آن است که اطالعات . »مالکیت خود را بر آن حفظ کنند      

ذهـن انـسان، ماننـد ابزارهـاي ذخیـرة      . را با دانش ضمنی خلط کرده است      ) یا همان دانش آشکار   (
شده در  اما اطالعات ذخیره. اي براي ذخیره و انتقال اطالعات باشد تواند رسانه اي، می اطالعات رایانه

تـوان بـه    را مـی ) یا همان دانش آشکار(اطالعات . د با دانش ضمنی اشتباه گرفت ذهن انسان را نبای   
هـاي اطالعـاتی و ارتبـاطی، بـه      فناورياذهان و ابزارهاي دیگر انتقال داد و در نهایت با استفاده از         

افزارهـاي ذخیـرة    محتواي ذهن انسان قابل انتقال به رایانه یـا سـخت      . محتواي دیجیتالی تبدیل کرد   
  : مراجعه کنید به. این محتوا فقط با ضمیر اول شخص قابل دستیابی است. ات نیستاطالع

David Snowden, Ibid. 
هاي  نظر من نظریه به«: اي اعالم داشته است مقایسه کنید با این نظر ایکوجیرونوناکا که در مصاحبه .3

بـه  ] سـازمانی [زش از نظـر مـن، آمـو   . آموزش سازمانی، فهم خوبی از جریان تولید دانـش ندارنـد      
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ــه   ــوس ب ــمنی و غیرملم ــش ض ــواع    در آن دان ــده و در ان ــناخته ش ــمیت ش رس
این دو نظـر، دو   .1گیرد مرکز صحنه قرار میها و کارهاي تحلیلی در        گیري  تصمیم

دو، به شناخت  هریک از این. حال ظهور و آینده است هاي در   راه بررسی واقعیت  
  . انجامد متفاوتی از واقعیت می

 2اي اي مقولــه گونــه هــاي دانــش را بــه ایــن گــزارش، دوگــانگی در صــورت
  . یابد درمی

دانـش آشـکار    آن بـا  مرزدانش ضمنی، دانش ضمنی است و  در این گزارش    
 در میان مردم نهان شده و نیاز کهآن بخشی از دانش   بنابراین،  . تعریف شده است  

» دانـش «رو، هنگـامی کـه سـخن از      از ایـن  . یـافتن دارد    شدن و صورت    به روشن 
رود، منظور هر دو صورت متفاوت دانش با هم است؛ یعنی هم دانش آشـکار      می

در غیر . »کوه یخی« بیانی دیگر، تمامیت  به. یا همان اطالعات و هم دانش ضمنی      
یعنـی  (» دانش ضمنی«و یا از ) »قلۀ کوه یخ  «یعنی  (» اطالعات«صورت، یا از      این  

هاي خـود را مبتنـی بـر          این گزارش تحلیل  . استفاده خواهد شد  ) »مابقی کوه یخ  «
  .سازد چنین شناختی استوار می

  
  

                                                                                                  
توانند  هاي یادگیري نمی نظریه. شدن ارتباط دارد؛ یعنی به تبدیل دانش آشکار به دانش ضمنی درونی

  : منبع. »جریان نوآوري، یا کل جریان تولید سازمانی اطالعات را توصیف کنند
Conversation with Ikujiro Nonaka, Tokyo, Japan, 23 February 1996, accessed at: 
http://www.dialogonleadership.org/Nonaka-1996.html#six. 

: کنـد  گیـري مـی   هاي مدیریتی جهـانی چنـین نتیجـه       یک پژوهش انجام شده در مورد تغییر رویه        .1
انـد، در   گفت، حال خیلی انتزاعی و ثانویه شـده  اقداماتی که تاکنون به متغیرهاي سخت پاسخ می    ...«

عنوان متغیرهاي اصلی باز  ن مقاصد، تفاسیر و روابط، جاي خود را بهحالی که متغیرهاي نرمی همچو
  : منبع. »کنند می

C. Otto Scharmer, et al. Ibid. 
2 Categorical  
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  دانش چیست؟دانش چیست؟: : 33قطعۀ قطعۀ 

  )افالطون... (یه شده عقیدة صادق و توج... 
  )ارسطو... (حاصل تجربه ... 
  )دکارت]  (اندیشم، پس هستم می... [محصول نفس متفکر ... 
  )الك] (اي سفید ذهن در مقام تخته... [حاصل حسیات و تأمل ... 
  )کانت( ...کنند  گرایانه که با هم کار می گرایانه و تجربۀ حسی تجربه حاصل تفکر منطقی عقل... 
  )هگل( ] ...روح مطلق[شود  تر می تر و عقالنی حاصل ادراك حسی که در جریان تطهیر دیالکتیک، ذهنی.... 
  )نیشیدا... (توان در زبان بیان کرد  نمی.... محصول تجربۀ ناب ذهن و بدن ... 
  )هایدگر] (دازاین... [شناخت نظري کارآمد براي رفتار عملی ... 
  )پوالنی] (دانیم گوییم، می بیش از آن که سخن می[... دانش ضمنی و دانش آشکار ... 
  )نوناکا، تاکوچی، کونو...]...  (دانش آشکار[کوه یخ ... 

  
  دانش انسانی و طبیعت انسانی؛ درآمدي نو به بحثی قدیمیدانش انسانی و طبیعت انسانی؛ درآمدي نو به بحثی قدیمی: : 44قطعۀ قطعۀ 

در یـک  . شاید فالسفه با نظر یکدیگر در خصوص حدود دانش انـسانی مخـالف باشـند         «
هاي ما بسیار کم است، یا حـداقل   اکان قرار دارند، که معتقدند دانستهسویۀ محور مختصاتی شک 

دارنـد کـه فراتـر از     براي مثال، شکاکان افراطی بیان می. کنیم تر از آن است که فکر می    بسیار کم 
در . شناسـیم  هاي کنونی به خود ـ چیزي نمی   یعنی همین افکار و تجربه خودآگاه جاري خود ـ 

   کننـد کـه نـسبت خـود و جهـان       اند که بیان می    گرایان نشسته   اتی واقع سویۀ دیگر محور مختص
. در میان این دو سویه، فضایی براي مواضع میـانی قـرار دارد         . پیرامون خود دانش خوبی داریم    

پدیدارگرایان بر ایـن باورنـد کـه،    . یکی از این مواضع که ارزش اشاره دارد، پدیدارگرایی است 
هاي فیزیکی پیرامون ما، دانش  از ابژه) گرایانه غیرواقع(تفسیري خاص   بیشتر عقاید معمولی ما با      

هاي مستقل خـارج از   از نظر آنان، این عقاید معمولی ربط چندانی با ابژه        . دهند  ما را تشکیل می   
  . ذهن ما ندارند، و بیشتر با الگوهاي تجربۀ ما پیوند دارند

هاي کسب علم هم   دربارة راه وود داردنظر وجدربارة منابع احتمالی دانش انسانی اختالف 
گرایان کالسیکی همچون الك و هیوم قرار دارند که در  در یک سویه، تجربه. توافقی وجود ندارد

در سویۀ دیگر، نظر افالطون قرار دارد که دانش را حاصل . نظرشان، تنها راه دانش، تجربه است     
در میان این دو .  عقل انسانی است،دانشو ایی بع دانکند که تنها و تنها من او بیان می. داند تجربه نمی

نظر، موضع خردگرایان کالسیکی همچون دکارت و الیبنیتس قرار دارد ایشان بر این باورند که           
  :منبع. دست آورد توان از طریق تجربه و استفادة همزمان از عقل به دانش را می

 “Knowledge And Human Nature: A New Introduction to an Ancient 
Debate” Oxford University Press, 1992, accessed from : 
http://www.philosophy.umd.edu/people/faculty/pcarruthers/hkhn-1.htm 
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ـ   دو صـورت  اگر این گزارش میان     : 3پرسش   تفکیـک قائـل     دانـش  و   ایی از دان
  بخشد؟  اعتبار میجامعۀ داناییشود، کدام صورت از دانش به پسوند موصوفی  می

در پـشتیبانی از صـفت   ) »کـوه یـخ  «کلیـت  (هم اطالعات و هـم دانـش ضـمنی          
حـال، هیچکـدام از ـ آن دو، کـار را      در عـین . براي جامعـه قـرار دارنـد   » دانایی«
عنـوان   را بـه » دانـایی «براي شناخت این امر باید جامعۀ   . دهند  تنهایی انجام نمی    به

  .  را بررسی کرداییدانبستري پویا در نظر گرفت و جریان توسعۀ مبتنی بر 
را در مقام صفت در کنار      دانش  تنها به عنوان دلیلی که       (جامعۀ دانایی ماهیت  
نی ایجاد   یع دانشو توسعۀ   . است» دانشتوسعۀ  « مبتنی بر لزوم      )نشاند  جامعه می 

هــاي افــزوده در جریــان پــردازش خــالق اطالعــات در   ارزش.»معنــاي جدیــد«
 میـزان کاربردپـذیري و کارآمـديِ اطالعـات     وسـیلۀ   بـه دسترس مردم اسـت کـه       

که، اگر ایـن جریـان تنهـا        قابل توجه آن  . باشد  گذاري می   شده قابل ارزش   پردازش
» دانایی«توانستیم جوامع  معیار موجود بود، همۀ جوامع، حتی جوامع بدوي را می        

  . شود ساخته می» جدید«شکلی، همیشه معنایی  بنامیم؛ چرا که در همۀ آنها به
طور که در باال ذکر شد، این پدیده در ایام اخیـر کیفیتـی تـازه یافتـه          اما همان 

هاي جدیـدي در      در برخی کشورها و در برخی بسترهاي اجتماعی، تجربه        : است
انجام رسیده است که در اثر آن به ذخیـرة اطالعـات      به» یدمعناي جد «تولید انبوه   

راه خطوط جدیدي براي تولید انبوه دانـش           این و دانش ضمنی افزوده شده و از      
عنوان عاملی  این جریان باعث عالقه و توجه بیشتر به دانش به          . ایجاد شده است  

» محـور  اناییداقتصاد «واژگان و مفاهیمی از قبیل     . براي رشد و توسعه شده است     
خلق شده و به کشورهایی که در اقتصاد خود بخـش خـدماتی            » جامعۀ دانایی «و  

جـاي تولیـد صـنعتی،     نسبتاً بزرگ یا در حال رشدي دارند و اقتصادهایی کـه بـه          
انـد، اعطـا شـده        کاري در اطالعات و خلق دانش جدید را در پیش گرفتـه             دست
کننـدگان    دهندگان و تشویق    ویجترین تر   جامعه تجاري جهانی، یکی از مهم     . است

شـدة   بخش تجـاري از توانـایی غنـی       . است» داناییجامعۀ  /  محور  دانشاقتصاد  «
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بـراي  . به همـراه دارد   ) هاي فنی   در قالب نوآوري  (» معناي جدید «اي    توسعۀ توده 
ها به کاالها و خدمات بازاريِ قابل فـروش و   سازي زمان تبدیل این نوآوري  کوتاه

  . کند گیري می ي جهانی بهرهجهش به بازارها
   دهـد، نبایـد از       را شـکل مـی    دانـایی   جامعۀ  ، اساس   »معناي جدید «اگر تولید

. صـحیح هـم دارد    » محصول جانبی «خاطر دور داشت که این فرآیند تولیدي دو         
تولید به  . دهد  را شکل می  » معناي جدید «یک محصول جانبی اطالعاتی است که       

معنـاي  «یا همان اطالعاتی کـه بـه        (» جدید«عات  اطال. افزاید  ذخیرة اطالعات می  
توانند در کنار     این دو می  . کند  را پاك نمی  » کهنه«اطالعات  ) دهد  شکل می » جدید

همۀ این جریـان، بخـش     . درپی قرار گیرند    هاي پی   هم قرار گرفته و مورد استفاده     
  .دهد مهمی از فرآیند توسعه اطالعات را شکل می

دانـش ضـمنی، در اثـر     . ضمنی تغییر یافته است   محصول جانبی دیگر، دانش     
دانش ضمنی در اثـر     . کند  تجربۀ پردازش اطالعات و تولید دانش جدید تغییر می        

همچنین دانش ضمنی در اثر    . کند  شدن معناي نو، در زمان واقعی تغییر می         درونی
از آنجـا کـه   . کند توسط جامعه تغییر می   » جدید«ترِ اطالعات     شدن گسترده   درونی

گذارد، دانـش ضـمنی تغییـر یافتـه و            کنار می   بار جهالت خود را به      د فقط یک  فر
همۀ این جریان، بخش مهمـی از       . کند  را پاك می  » قدیمی«، دانش ضمنی    »جدید«

  . گیرد توسعه مردم را در بر می
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  1 از طریق توسعۀ معناي جدیددانشتوسعۀ مبتنی بر : 1جدول 
جریان توسعۀ دانش از 

   تولید معناي جدیدقمراحل جریان توسعۀ دانش از طری  ناي جدیدطریق تولید مع

  تولید دانش
هـاي فـرديِ واجـد ریـشه در      اشتراك تجربه  (شدن  اجتماعی

دانش ضمنی، در طول فرآیند تأمل خالق پیرامون اطالعـات     
  )»معناي جدید«موجود، با هدف تولید 

هاي قابل  در قالبو ترجمۀ آن » معناي جدید«بیان   (شـدن   بیرونی
  )، اطالعات با عنصر معناي جدید فهم براي دیگران، یعنی

هاي آنالوگ    شده به نشانه    تبدیل اطالعات تازه تولید    (ترکیب  توزیع دانش
یا دیجیتالی که امکان ضبط، تلفیق، توزیع، ویرایش، ترکیـب       

  .با اطالعات پیشین را داشته باشد
شـده، بـه دانـش     ه تولیـد تبدیل اطالعات تاز  (سـازي   درونی

عنوان بخـشی از اجتماعـات و    تنهایی به ضمنیِ افرادي که به  
کنند؛ یعنی، درج معناي جدید در دانش  ها فعالیت می سازمان

  کاربرد دانش  )ضمنی موجود و بنابراین، تغییر دانش ضمنی موجود

شـده در رفتارهـاي    استفاده از دانش تولید  (کاربرد و استفاده  
  )عملی

  
  ؟دهد حرکت میتوسعه دانش سوي  را بهجامعه ي چه چیز: 4پرسش 

ناپـذیر آن جریـان       از سه جزء جدایی   » معناي جدید «به هنگام بحث دربارة تولید      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نوناکاتـاکوچی، و  دیدگاههاي این گزارش ضمن آن که از  درطور که پیش از این بیان شد،      همان .1
نظـر   بنـا بـه  . شـود این جریان را اصالح » شدن بیرونی« بخش  است  شده، تالش   شودکونو پیروزي می  

، امـا  »صورت دانش آشکار اسـت  شدن فرآیند بیان دانش ضمنی به بیرونی«، 1993نوناکا و تاکوچی،   
توان  بیان این که دانش ضمنی را می. این گفته با تعریف آنها در دانش ضمنی در تضادي آشکار است

براي رفـع  . هایی براي جمع این دو وجود دارد ت که راهبا مفاهیم آشکار بیان داشت، به آن معنا اس       
مطابق ایـن  .  استرفتهکار  ده و به   شرا مطرح   » معناي جدید « این گزارش مفهوم      در ها،  این تناقض 

توان  معناي جدید را می. است» معناي جدید«شود، همان  گزارش، آن بخشی از دانش که بیرونی می   
  .انتقال داد» ها ها، یا مدل هیم، فرضیهها، مفا استعارات، تمثیل«در قالب 
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 اصـلی  2اطالعات، یا از دو دارایـی ) 3(دانش ضمنی، و ) 2(،  1خالقیت) 1: (یعنی
تنها حـامالن دانـش      ها  انسان. [گوییم   سخن می  4 و اطالعات  3مردم: داناییجامعۀ  

شخص بـه آن دسترسـی داشـته      عنوان اول  توانند به   ضمنی هستند و فقط آنها می     
  .]تنها موجوداتی هستند که توان خالقیت دارند ها نساناو باشند؛ 

 با وجود آن که مردم و اطالعـات در همـۀ جوامـع انـسانی              :یک نکتۀ جدید  
نگریـسته  هـاي اصـلی       عنوان دارایـی    وجود دارند، در سرتاسر تاریخ به این دو به        

  . نشده است
توانایی یک فرد در داشتن تفکري متفاوت نسبت به چیزي (عنوان  خالقیت به 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پردازنـد و فـرد    خالقیت فرآیندي تأملی است که در آن عقالنیت و شهود با هـم بـه تعامـل مـی          .1

 .کند هاي ذهنی، هدایت می جاي رهاکردن در دره فرآیندهاي ادراکی خود را، به
2. asset 

جانبه براي حرکت  تالشی عمومی و همه«جمهور هند بیان کرده است، نیاز به  طور که رئیس  همان .3
 بـه ملتـی   2020تـا بتـوانیم هنـد را تـا سـال      ... از جامعۀ صنعتی به جامعۀ مبتنی بر دانـایی داریـم        

 سوي جامعۀ دانایی عبارتنـد   بنا به نظر وي، سه عنصر الزم براي حرکت به. »یافته تبدیل کنیم   توسعه
  : منبع. ها، شایستگی و برابري ارزش: از

“President Calls For Knowledge Powered Society,” The Press Trust of India, 13 
Feb. 2004; and “Population not a problem, but an asset: Kalam,” Businessline, 
Chennai, 27 Sept. 2003, p 1. 

ش و ارتبـاط  ظرفیت تفکـر، آمـوز  : ها ظرفیت درونی و خاصی دارند       همۀ انسان «: مقایسه کنید با   .4
تواند حد  شکی نیست که ذهن انسان می. ها، عناصر اصلی تولید دانش است این ظرفیت. برقرارکردن

امـا، نبایـد از خـاطر دور    . خاصی از اطالعات را ذخیره کند، و زمان و حیطۀ توجه محـدودي دارد         
 پیـشرفته  هـاي  فنـاوري  را خلق کرده و ما را بـه ایـن عـصر    فناوري که ذهن انسان است که      داشت

رو، در  از ایـن . مهـم را دارد  بنابراین، ذهن انسان توان تشخیص امر مهم از غیـر . استرهنمون شده   
وقتـی فـردي اطالعـات    .  داردهاییکارکردذهن انسان رسد هم  ه دانش به تولید انبوه میاي ک   جامعه

جـا کـه    از آن. یـزد ر هاي الزم را اخذ و بقیـه را دور مـی     کند، بالفاصله قسمت    جدید را دریافت می   
ها توان انتخاب اطالعات را دارند، تولید انبوه دانش و افزایش حجم اطالعات فقط بـه نتـایج            انسان

. »انجامد مثبتی مانند کارآیی در حکومت، افزایش مشارکت مردم و افزایش سود در جهان تجاري می
  : منبع

http://www.cddc.vt.edu/knownet/barriers.html 
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این منبـع، انـدازه و حـد    . خاص انسان است ) که همه نگاهی یکسان به آن دارند      
برداري است؛ امـري   ناپذیري قابل کشف و بهره  صورت پایان مشخصی ندارد و به 

عنوان  ها انسان را به بیشتر این نظام. اذعان دارندکه بسیاري از مکاتب فلسفی به آن 
ها توان و حق انسان براي انتخاب آزاد را    برخی از آن  . نهند  موجود خالق ارج می   

هـاي مـردم،     و انتخـاب  اکثر آنها بـراي هـدایت خالقیـت   . شناسند   رسمیت می   به
اي میـان   با وجود این، هنـوز نـسبت و رابطـه   . اند  ساختارهایی ارزشی ایجاد کرده   

درست برعکس، . جا ایجاد نشده است توسعه و خالقیت براي همه مردم و در همه
رسـمیت شـناخته شـده، در جریـان            بـه  و کم عنوان عنصري خاموش      خالقیت به 

هاي انسانی به عنوان عنصري خاموش بوده و کمتـر بـه        آموزش و توسعه مهارت   
اي انـسانی بـراي   هـ  کـه در زمـرة سـرمایه    رسمیت شناخته شده اسـت؛ در حـالی     

را در » طبقۀ خالق«بسیاري از جوامع وجود     . هاي فنی تعریف شده است      نوآوري
اما هرگز . اند  رسمیت شناخته سیاست، هنر، ادبیات و در علم به صورت بالفعل به  

عنوان پدیدة عام انسانی یا جزئی از حقوق بشري   به صرافت تعریف خالقیت، به      
جوامع، ساختارهاي قدرت سیاسی یـا اقتـصادي باعـث    در بسیاري از   . اند  نیافتاده

ها و محتواهاي خالقیت  گذاري صورت استقرار ساختارهاي جانبی به منظور ارزش
هاي متمایز خالقیـت      کار این ساختارها تصفیۀ تمامی صورت     . انسانی شده است  

  . و غریب بر آن است انسانی و زدن برچسب عجیب 
گرایـی و حـق توسـعۀ انـسانی بـه             یش از انسان  اندیشمندان و رهبرانی که کم و ب      

کنند، در مقـام اهـداف    هاي خود حمایت می هاي اصلی در تأمالت و کنش      عنوان ایده 
این نگرش با قراردادن مـردم      . کنند  و ابزارهاي توسعه اجتماعی رتبۀ باالتري لحاظ می       

در حـوزة  ویـژه   هـا، بـه   نقـش دارایـی  . ها تفـاوت دارد     مندترین دارایی   در سویۀ ارزش  
هـاي   هاي متمادي بر عهدة زمین و دیگر منابع طبیعـی و دارایـی           اقتصاد، در طول قرن   

هاي مـالی   یا سرمایه) هاي صنعتی، جاده، فرودگاه، و غیره     همچون کارخانه (اي    سرمایه
هاي سرمایۀ انـسانی   هاي مردم و ظرفیت  ها و ظرفیت    ها، توانایی   این دارایی . بوده است 
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وقتـی  . ده و آنها را از لحاظ اقتصادي خودکفا و ماندنی کـرده اسـت  آنان را تقویت کر 
شـدند، مـردم    هر دلیلی ـ محو و گم مـی   شدند، یا ـ به  قدر کافی تأمین نمی ها به دارایی

حالتی اسـت کـه   »بیهودگی اقتصادي«و . گرفتند  در معرض بیهودگی اقتصادي قرار می     
اي کـه     هـاي بـالقوه     بدیل کند، منحرف  مصرفی ت ) بار  یک(تواند مردم را به کاالهاي        می

اي در آن بـازار      در جامعـه  )  را ببینیـد   5قطعـۀ   . (کنند  هاي جامعه زندگی می     هیدر حاش 
کننـدگان   عنوان مـصرف  نهادي قالب است، ارزش مردم بیشتر بر اساس ظرفیت آنها به   

یـا اسـتقراض و   (کـرد   کنندگانی که اغلب بر اساس توان هزینه        شود، مصرف   تعیین می 
  . شوند بندي می رتبه) کرد هزینه

یافتـه از   رو، دانستن این نکته ضروري است که مردمـی خـوب توسـعه     از این 
هـاي سـنتی      در این جامعـه، بایـد برنامـه       . هستنددانایی  جامعۀ  هاي اصلی     دارایی

سـازي دانـش      هاي پرورش خالقیـت انـسانی و غنـی          توسعۀ انسانی را با فرصت    
جـا   که چنین تعریفی دربرگیرندة همۀ مردم همه    آن قابل توجه . ضمنی تکمیل کرد  

در چنـین  . دهـد  است و آنها را در محیط پویایی براي توسـعۀ انـسانی قـرار مـی            
توانـد   مـی انسان . تعیین کردانسانی » هتوسع«توان حد و مرزي براي      شرایطی نمی 

  . نهایت توسعه یابد و رشد کند بی
. اي دارد  سـیر نـامعلوم و پروصـله    اطالعات هم در مقام یک دارایی مهـم، چنـین         

دمان تاریخ، به عنوان نمونه زمانی که خبر از وضـعیت          بدیهی است که حتی در سپیده     
در عـین حـال، در      . آمـد، اطالعـات امـر باارزشـی بـوده اسـت             سالمت یک گیاه می   

در واقـع زمـین مرکـز      «شرایطی همچون رسیدن خبري از کوپرنیک مبنـی بـر اینکـه             
در ایـن وضـعیت   . شـد  العات تبـدیل بـه پارازیـت خطرنـاکی مـی         ، اط »جهان نیست 

انحـصارهاي  . هاي سانسور مختلف و متفاوتی براي مهـار اطالعـات ایجـاد شـد          نظام
هاي جدید اطالعـاتی ایجـاد        براي مسدود کردن جریان   ) سیاسی یا تجاري  (اطالعاتی  

 و توزیـع   در شـوروي سـابق و شـیوة تولیـد    2هـا  نامه   در فرانسه و شب    1ها  جزوه. شد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Pamphlet 
2. Samizdat 
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هـاي   هـا و زنـدگی   جـان . هـاي علمـی شـد    اجتماعی آن، موضوع مهمی براي بررسی 
بـا وجـود ایـن، امـروز در     . افتـد  بسیاري براي جریان اطالعات به مخاطره افتاده و می  

کنـیم کـه پهنـاي بانـد اطالعـات         هاي جمعی مشاهده مـی      هاي مجتمع رسانه    سیاست
در خدمت منافع و سـودهاي اقتـصادي و   توان به سادگی  موجود و در دسترس را می     

هـاي مختلفـی از حقـوق مالکیـت      هاي فنـی تحـت نظـام    نوآوري. کار برد   سیاسی به   
زیـرا در جهـان،   . شـفافیت سیاسـی و اقتـصادي هنجـار نیـست       . معنوي قـرار دارنـد    
آورنـد،    نظام قدرت وارد مـی      خاطر سود، مصلحت یا آسیبی که به        اطالعات حقیقی به  
  . شوند هاي سیاسی و مبادالت اقتصادي حذف می حثاغلب از چرخۀ ب

) و البته خوب مدیریت شـده (یافته  رو، شناخت اطالعات خوب توسعه از این 
سـازي   چنین اطالعاتی به غنی   .  ضرورت دارد  داناییجامعۀ  در مقام دارایی اصلی     

بـراي افـزایش تـراکم و غلظـت اطالعـات بایـد       . کنـد  محیط اطالعاتی کمک می   
قابل توجه آنکه، بـر اسـاس ایـن تعریـف، همـۀ           . وجود داشته باشد  هایی    فرصت
در . هستندهاي غنی اطالعاتی را دارا        ها در همه جا قابلیت تبدیل به محیط         محیط

. توان حدي تعیین کـرد      هاي غنی اطالعاتی نمی     یا تراکم محیط  » جغرافیا«رابطه با   
  . نهایت توسعه یابد تواند بی اطالعات می

جامعـۀ  دو دارایـی اصـلی      » اطالعات«و  » مردم«این واقعیت که    تحقق و شناخت    
توانند بدون هیچ حدي توسعه یابند، پاسخی   هستند و این واقعیت که هر دو میدانایی

دهد که در توسعۀ انسانی، چه سطوح و جغرافیایی بـراي          در برابر این پرسش قرار می     
  ): را ببینید1رسش هاي پ پاسخ(حمایت از تولید انبوه اطالعات الزم است؟ 

  جا  همه: نامحدود، جغرافیا: سطح
ترتیب، اگر شرایط سـازمانی و نهـادي باعـث تـأخیر در توسـعه نامحـدود                   این  به

 را هم در آن واحد به تأخیر انداختـه  داناییجامعۀ اطالعات و مردم شود، توسعۀ      
اگر .  داد مطلوب است، باید شرایط نهادي را تغییرداناییجامعۀ است؛ اگر گذار به 

تغییري نهادي رخ دهد و بعد معلوم شود که بهبود هیچ یک از توانِ رشد و توسعۀ 
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جامعۀ سوي    مردم و اطالعات حاصل نشده، آشکار خواهد بود که منافعِ گذار به             
در چنین صورتی، . کار گرفته شده است به  » منافع دیگر « در خدمت برخی     دانایی

براي کلیت جامعه منافعی مهم و حیاتی بوده، یا » منافع دیگر«این پرسش که آیا آن 
  . منافعی محدود و خاص هستند؟ نیاز مبرمی به بررسی و پاسخ دارد

  
  فقر و طرد اجتماعی در انگلیس قرن هفدهفقر و طرد اجتماعی در انگلیس قرن هفده: : 55قطعۀ قطعۀ 

که مبنایی براي مدیریت » قانون فقرا« میالدي، در دوران حاکمیت الیزابت اول، 1601در سال 
ها را به  کنندة کمک این قانون، فقراي دریافت. رن آتی شد، به تصویب رسیددر دو ق» حقوق فقرا«

ها و متکدیانی که  کولی) 2(کردند،     توانمندان جسمی که باید کار می      1: (کرد  سه دسته تقسیم می   
پیـران،  (» نـاتوان «فقراي ) 3(کاري تنبیه شوند، و      خاطر بی   باید با شالق یا وسایل تنبیهی دیگر به       

اثـر جـرج   » روسـتا «بخشی از شـعر  . داري شوند   ها نگه   که باید در فقیرخانه   ) و معلوالنی بیماران  
   کند؛ ها را توصیف می  این فقیرخانه18کراب شاعر قرن 

   آن خانه، فقیران محل را جمع کرده است؛
  دیوارهایش را بنگر که در شکسته را عمودي نیست؛

   رود؛ وا میخیزد و رقصان، به ه از آنجا بخارهاي بدبو برمی
  اند؛ کنند که مهر پدري ندیده هایی بازي می و آنجا بچه

   اند آنجایند؛ پدرانی که هرگز عشق فرزند ندیده
   اند؛ مادرانی که هرگز ازدواج نکرده

   شان را کسی ندید؛ هاي مطرودي که اشک بیوه
   ترسند؛ ها هم بیشتر می و پیران فرتوتی که از بچه
   ترین این مردمانند؛ تبخ چالق و شل و کور، خوش

  .ابله افسرده است و دیوانه شاد
  .رسند اینجا بیماران به سرنوشت نهایی خود می

  : منبع
“The 19th Century Poor Law in Liverpool and its Hinterland: Towards the 

Origins of the Workhouse Infirmary,” M.W. Royden (B.A.Hons., Cert. Ed.), 
accessed at 
http://www.btinternet.com/~m.royden/mrlhp/local/poorlaw/poorlaw.htm. 
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  کاري در مسائل عمومیکاري در مسائل عمومی  آور پنهانآور پنهان  مورد اطالعات توسعه نیافته؛ اثر فسادمورد اطالعات توسعه نیافته؛ اثر فساد: : 66قطعۀ قطعۀ 

آگـاهی از آنچـه دولـت انجـام     . ساالر، حتی اساسی براي دانستن وجود دارد        در جوامع مردم  «
بالهـاي  . شـود  وامعی شفافیت و گشودگی دولت بدیهی فرض مـی در چنین ج. دهد و علت آن     می

در بیشتر کشورها، پلیس مخفی است کـه بیـشترین     . کاري در هفتاد سال گذشته آشکار است        پنهان
هـاي رایـج در    کـاري  خـواهم از پنهـان   امروز مـی  . موارد نقض حقوق بشر را در پروندة خود دارد        

هـاي    کاري مورد توجه دولـت      این شکل از پنهان   : باشمبگذارید رك   . ساالر بگویم   کشورهاي مردم 
بـا  . کـاري مخـرب اسـت    پنهـان . اند پایان را سیاه کرده خواهی بوده است که این قرن رو به        تمامیت
کـاري بـر    پنهـان . کنـد  ساالرانه را تباه می ساالري در تضاد است و فرآیندهاي مردم    هاي مردم   ارزش

  .زند اعتمادي دامن می گیرد و بیشتر، به این بی میاعتمادي دولت و مردم شکل  مبناي بی
کاري، افـراد درگیـر در فرآینـدهاي      براي حفظ پنهان  . دارد  کار برمی   کاري اتهام را از خطا      پنهان
تواننـد نظـرات روشـنگري ارائـه دهنـد، از          هایی که می    شوند؛ آن   شدت محدود می    گیري به   تصمیم

هـا بـه شـدت     گیري همین خاطر کیفیت تصمیم به. شوند یها و اقدامات کنار گذاشته م  گردونۀ بحث 
 گفتارهـاي آگاهانـه   ياز آنجا کـه فـضا  . گیرد  این ترتیب، دور باطلی شکل می       یابد و به      کاهش می 

کـاري حـوزة    این ترتیـب، پنهـان   به. شود ها به مسائل ارزشی جلب می     شدت محدود شده، توجه     به
هاي  هاي مهمی از سیاست هم حوزه. کاري بسیار است آثار جانبی پنهان. سیاست را برهم زده است

پاافتاده و جزئی، برجـسته شـده و وقـت زیـادي را      شود و هم مسائل پیش عمومی کنار گذاشته می   
  . کنند صرف خود می

امـروزه  . بخش مهمی از تصمیمات اتخاذ شده در حـوزة سیاسـت، پیامـدهاي اقتـصادي دارد          
امـا  . شـود  موقع، باعث تخصیص منابع بهتر و کارآمدتر می  و بهاند که اطالعات بهتر  همگان پذیرفته 

فـساد  . شود کاري شایع می بیشتر پیامدهاي جانبی اقتصادي، ناشی از فسادي است که در پی  پنهان     
  : منبع» .گذاري و رشد اقتصادي دارد اثرات مخربی بر سرمایه

Joseph E. Stiglitz, “On Liberty, the Right to Know, and Public Discourse: The 
Role of Transparency in Public Life” ,Oxford Amnesty Lecture, Oxford, U.K., 27 
January 1999, accessed at: 

http://siteresources.worldbank.org/NEWS/Resources/oxforg-amnesty.pdf 
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  دانـایی جامعـۀ   هاي الزم بـراي       چگونه فراوانی یا کمیابی دارایی    : 5پرسش  
  1شود؟ گیري می اندازه

این گزارش بر اساس تحلیل معرفی شده در بخش گذشته تالش دارد فراوانی یـا   
  .گیري کند ، یعنی مردم و اطالعات را اندازهداناییجامعۀ کمیابی دو دارایی اصلی 

اول، کمیت . هم وجود دارد که باید در نظر داشت در مورد مردم، دو ویژگی م     
جامعه براي تولید و کاربرد دانش بـه چنـد نفـر نیـاز دارد؟ وجـه دوم را          : محض
و درجۀ  ) ها، تجربه، خالقیت، و غیره      همچون آموزش، مهارت  (هاي افراد     ویژگی

  .کند توان مشارکت آنان در جریان تولید و کاربرد دانش تعیین می
گیري دو ویژگـی بـاال از دو شـاخص اسـتفاده کـرده         ي اندازه این گزارش برا  

 سـال در  15هاي مطلوب آموزش یک جمعیت، و سهم جمعیت زیـر           سال: است
هـاي رسـمی ارائـه شـده          شاخص براي شناسایی و ثبت میانگین آموزش      . جامعه
جمعیـت جـوانی    ) میـانگین (شاخص دوم براي شناسایی و ثبت فراوانـی         . است

عبارتی دیگر، این دو شاخص بـراي   به. کنند ها را دریافت می   است که آن آموزش   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در پیوست نهایی » شاخص جوامع دانایی«بندي کشورها در این فصل و در کل  شناسی رتبه روش .1
صورت آزمایشی و تجربی  در عین حال، باید خاطرنشان ساخت که این سنجش فقط به         . آمده است 

جش شـاخص   این گزارش مبتنی بر اعتقاد به لزوم سن سو،  چون از یک تجربی. به اجرا درآمده است   
بینی نگاشته شده بود و این کار را براي هر بحثی دربارة این موضوع الزم  ها، پیشرفت و آینده دارایی

اي کـه در   ها در سطح جهانی و براي استفادة تطبیقی و از زاویـه         اما از سوي دیگر، داده    . دانست  می
مۀ درسی مدارس و غیره، هاي فرهنگی، سطح اهمیت خالقیت در برنا اینجا اتخاذ شده، مانند نگرش    

. اند هاي وکالتی دقیقی براي نگارش گزارش تعریف شده  همین خاطر شاخص به. شود گردآوري نمی
ترکیـب  . گذار میان همبستگی و علّیت همراه بـوده اسـت        این تعریف با فهم کاملی از تفاوت تمایز       

توانـد تغییـر    رتبط، مـی هاي م پذیرشدن داده هاي این سنجش تمرینی، با گردآمدن و دسترس   شاخص
هـاي وکـالتی،    المللی موجود، حتی براي همین شـاخص  هاي اطالعاتی بین توصیفی چون بانک  . کند
بنـابراین،  . جز کشورهاي بررسی شده در این نمونه، اطالعاتی از دیگر کـشورهاي عـضو ندارنـد        به

 بوده و صرفاً اطالعات  عنوان نمونه، بیشتر تصادفی     شده در این تجربه به        انتخاب کشورهاي بررسی  
 .موجود قابل مطالعه و مقایسه از این کشورها عامل این انتخاب تصادفی بوده است
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مردمی که  . ثبت توان یک کشور در تغذیۀ مستمر مردم خود و بازسازي آن است            
رود خالقیـت    و امیـد مـی  دهند از طریق آموزش دانش ضمنی خود را توسعه می    

موثـق و  هـاي   العمـر داده  هاي مـادام  براي آموزش: توجه. [اي داشته باشند    پیشرفته
  .]معتبري وجود ندارد

گیري انتخاب شده خیلـی جـامع    هر حال، باید پذیرفت که معیارهاي اندازه       به
» آشـکار «عنـوان سـند دانـش         توانـد بـه     هاي آموزش یـک فـرد مـی         سال. نیستند
. وسیلۀ شخص عمل کند و مسئلۀ کیفیت آموزش را ناگفته بگذارد        شده به   دریافت
  . دهند  خالقیت را رشد نمیهاي رسمی آموزشی هم همۀ نظام

این گزارش دربـارة دارایـی دوم، یعنـی اطالعـات، سـه ابـزار اصـلی هـاديِ                  
براي . مطبوعات، تلفن و اینترنت: هاي اطالعات امروز را تعیین کرده است    جریان
 استفاده شـده  از سه شاخصگیري میزان نفوذ این سه ابزار، در حال حاضر         اندازه
براي هر هزار نفر، تعداد کاربران اینترنت در صدهزار نفر،          ها     روزنامه تعداد: است

هاي ثابت و همراه در صـد نفـر را    هاي تلفن و شاخصی ترکیبی که تعداد مشترك     
  . کند لحاظ می

 نـشان داده شـده     2نتیجۀ پیمایش مبتنی بر پنج شاخص انتخـابی در جـدول            
سـرانۀ تولیـد   بـا مقیـاس   (کلی یک کـشور   » ثروت«هاي موجود، میان      داده. است

هـا، همبـستگی مثبتـی را         و رتبۀ آن در جدول شاخص دارایـی       ) ناخالص داخلی 
هنگام ارزیابی کشورهاي سرانۀ تولیـد ناخـالص     بیانی دیگر، به      به. دهند  نشان می 

 کـشورهاي  دانـایی جامعـۀ  هاي کلـی    داخلی باال و پایین در کنار یکدیگر، دارایی       
کشورهاي با سـرانۀ تولیـد ناخـالص        . بودگروه اول از وضعیت بهتري برخوردار       

بیـشتري  ) بـرداري نـشدة     گاه بهره (تر و منابع ملی       تر، جمعیتی جوان    داخلی پایین 
  .داشتند

در عین حال، بیان ایـن نکتـه الزم اسـت کـه کـشورهایی کـه سـرانۀ تولیـد                     
سـنتی از قبیـل ایـاالت    » بـزرگ «ناخالص ملی باالیی دارند، یا همان اقتـصادهاي   
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 از هـیچ  دانـایی جامعۀ هاي الزم براي  مان و فرانسه، در خصوص دارایی     متحده،آل
درسـت بـرعکس،    . امتیاز خاصی نـسبت بـه دیگـر کـشورها برخـوردار نیـستند             

در ) نروژ، فنالند، سـوئد، دانمـارك و هلنـد   (تر اروپاي شمالی    کشورهاي کوچک 
ها در واقـع، ایـن کـشور     . ها در وضعیت بهتري قـرار دارنـد         خصوص این دارایی  

 را  هـاي اطالعـات و ارتباطـات        فنـاوري باالترین سطوح از آموزش و نفوذ عالی        
بـراي هـر هـزار نفـر سـاکن،      ) ویژه در نروژ، سوئد و فنالنـد  به(دهند و  نشان می 

تـرین    ایـاالت متحـده یکـی از پـایین        . تعداد بسیار زیـادي روزنامـه وجـود دارد        
ترتیـب   ا دارد و بعد از آن بـه     هاي نفوذ روزنامه در میان کشورهاي ثروتمند ر         نرخ

  . کانادا، بلژیک، ایرلند و ایتالیا قرار دارد
در ) ژاپـن و جمهـوري کـره   (شده در این پیمایش      دو کشور آسیایی شناسایی   

ایـن دو کـشور در شـاخص آمـوزش، سـطح      . اند  کشور برتر قرار گرفته    10زمرة  
و نـروژ بـاالترین   ژاپـن  (دهند و همچنـین در تعـداد روزنامـه       باالیی را نشان می   

در این زمینه جمهوري کره بعـد از سـوئد و       (و کاربران اینترنت    ) ها را دارند    رتبه
  . اند خود اختصاص داده هاي باالیی را به هر دو کشور رتبه) در رتبۀ دوم قرار دارد

اوروگوئـه، شـیلی،   (شده در این پیمایش  کشورهاي آمریکاي جنوبی شناسایی  
اند در ترکیب آموزش و جمعیت جوان عملکرد          توانسته) بولیوي، برزیل و کلمبیا   

اینها کشورهایی هستند که نیاز به آموزش نسبتاً زیادي    : خوبی از خود نشان دهند    
هـاي   فنـاوري این دو، با آنکه با نفوذ کـافی       . داشته و جمعیت جوان زیادي دارند     

  . آیند حساب می هاي مهمی به   همراه نیستند، داراییاطالعات و ارتباطات
سو عملکـردي   شده در این پیمایش، از یک       کشورهاي اروپاي شرقی شناسایی   

هاي نـسبتاً خـوبی در حـوزة روزنامـه و       خوب در بخش آموزش داشته و دارایی      
خاطر جمعیت جـوانِ خیلـی        تلفن دارند و از سوي دیگر، در بسیاري از موارد به          

  . شوند پایین و درجۀ نفوذ اینترنت پایین جریمه می
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  ها شاخص دارایی: 2دول ج

شاخص   نام کشور  
  دارایی

آموزش 
  مطلوب

جمعیت 
  15زیر 

روزنامه 
   نفر1000در

کاربران اینترنت 
   نفر10000در

تلفن ثابت 
  و همراه

  935/0  876/0  000/1  192/0  000/1  801/0  نروژ  1
  960/0  000/1  755/0  124/0  907/0  749/0  سوئد  2
  805/0  887/0  772/0  125/0  981/0  714/0  فنالند  3
  682/0  963/0  666/0  237/0  870/0  683/0  جمهوري کره  4
  898/0  894/0  521/0  140/0  824/0  656/0  دانمارك  5
  803/0  883/0  516/0  142/0  917/0  652/0  هلند  6
  706/0  782/0  983/0  012/0  759/0  648/0  ژاپن  7
  695/0  840/0  494/0  208/0  991/0  645/0  استرالیا  8
  836/0  737/0  556/0  146/0  944/0  644/0  انگلیس  9
  687/0  962/0  357/0  231/0  852/0  618/0  امریکا  10

 فلسطین  11
  813/0  523/0  489/0  442/0  806/0  614/0  اشغالی 

  624/0  844/0  362/0  269/0  954/0  611/0  نیوزیلند  12
  913/0  610/0  569/0  086/0  833/0  602/0  سوئیس  13
  817/0  717/0  525/0  039/0  852/0  590/0  آلمان  14
  738/0  713/0  499/0  077/0  806/0  566/0  اتریش  15
  621/0  894/0  264/0  154/0  824/0  551/0  کانادا  16
  719/0  545/0  367/0  151/0  861/0  529/0  فرانسه  17
  742/0  570/0  266/0  101/0  917/0  519/0  بلژیک  18
  735/0  470/0  249/0  241/0  815/0  502/0  ایرلند  19
  814/0  613/0  170/0  000/0  815/0  482/0  ایتالیا  20
  320/0  555/0  262/0  636/0  556/0  466/0  مالزي  21
  686/0  444/0  427/0  069/0  694/0  464/0  چک جمهوري  22
  573/0  569/0  239/0  097/0  769/0  460/0  استونی  23
  771/0  266/0  254/0  027/0  815/0  427/0  یونان  24
  770/0  268/0  163/0  025/0  870/0  419/0  اسپانیا  25

www.downloadbook.ir

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شناخت جوامع دانایی/ 68

 
 
 
 
 

  
 

شاخص   نام کشور  
  دارایی

آموزش 
  مطلوب

جمعیت 
  15زیر 

روزنامه 
   نفر1000در

کاربران اینترنت 
   نفر10000در

تلفن ثابت 
  و همراه

  374/0  411/0  160/0  447/0  639/0  406/0  شیلی  26
  283/0  203/0  494/0  346/0  704/0  406/0  اوروگوئه  27
  594/0  271/0  310/0  077/0  694/0  389/0  مجارستان  28
  383/0  398/0  185/0  152/0  796/0  383/0  لهستان  29
  461/0  276/0  307/0  171/0  648/0  373/0  اسلواکی  30
  404/0  228/0  415/0  077/0  667/0  358/0  التویا  31
  093/0  051/0  086/0  814/0  676/0  344/0  بولیوي  32
  226/0  167/0  160/0  637/0  500/0  338/0  مکزیک  33
  557/0  311/0  187/0  085/0  537/0  335/0  کرواسی  34
  220/0  333/0  148/0  558/0  380/0  328/0  کاستاریکا  35
  417/0  136/0  432/0  041/0  611/0  327/0  بلغارستان  36
  249/0  138/0  060/0  465/0  676/0  318/0  برزیل  37

ترینیداد و   38
  308/0  180/0  202/0  355/0  491/0  307/0  توباگو

  175/0  067/0  098/0  548/0  583/0  294/0  پاناما  39
  099/0  085/0  045/0  485/0  704/0  283/0  تونس  40
  169/0  075/0  070/0  595/0  463/0  275/0  کلمبیا  41
  102/0  043/0  060/0  673/0  370/0  250/0  مصر  42
  000/0  000/0  000/0  000/1  000/0  200/0  ماداگاسکار  43
  182/0  025/0  084/0  097/0  491/0  176/0  اوکراین  44

جمهوري   45
  141/0  054/0  094/0  250/0  333/0  175/0  مولدوا
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  ... جوامع داناییدربارة توسعۀ : بخش دوم
  

ــعۀ   ــان توس ــد در جری ــاعی بای ــاي اجتم ــشنهاده ــدود  دان ــعۀ نامح ــان توس ، امک
   اصلیفکر ....دو دارایی اصلی را فراهم کنند 

  اطالعات.. .  ...مردم و  ... 
ساالر کنونی و بازارهاي کنونی   هاي مردم ساختار نظام

ـۀ  در مقام محیط تالش جوامع براي گذار به         ( جامع
ـۀ         ) دانایی فضاي مناسبی را براي رشد و توسعۀ هم

جا و براي مشارکت همۀ جامعه در فرآیند      مردم همه 
  .دهد ، در اختیار قرار نمیدانشتوسعۀ مبتنی بر 

همـۀ  » تـودة گرانیـت   «در حال حاضر،    
اطالعات موجود، در اثر قطعات بزرگ      

 عنوان سهم ویژة دولـت و        جدا شده به  
 . شدت کوچک شده است بازار، به

×  ×  
 فکرمنابع 
  اصلی

، مردم تنهـا    دانشدر جریان توسعۀ مبتنی بر      
عامــل تــسریعی هــستند کــه نامحدودنــد و 

  .شوند گاه قدیمی نمی هیچ

 عنوان  ، بهتباطات هاي اطالعات و ار فناوري
ابزار افزایش تولید دانش، منبعی است که اثر 
آن بر این جریان کاهش خواهد یافت و در 

 .آینده به ثبات خواهد رسید

کجا تحت 
نظر قرار 
  گیرد؟

 هاي فردي هاي مدیریت بحران حل راه •
 الگوهاي توزیع ثروت •
 هاي عمومی توانایی دولت در تولید ارزش •
 یتفرهنگ مشارکت و خالق •
 ارزش و بهاي تنوع •
 آموزش و یادگیري •

  حریم خصوصی •
ــومی و    • ــدیریت عمـ ــفافیت مـ شـ

  هاي تجاري شرکت
  IPRهاي  نظام •
  مدیریت اطالعات •
  هاي خبري رسانه •
هـاي    فنـاوري کـارگیري     بسترهاي به  •

  جدید اطالعاتی و ارتباطی
 هاي بهداشت دولت هزینه •
 آموز نسبت معلم به دانش •
  هاي نظامی هزینه •

  هاي تحقیق و توسعه هزینه •
هاي  شاخص

پیشنهادي 
گزارش 
براي 
  آزادي، همچون آزادي از فساد  بررسی
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بـوده و  » دانـایی جامعـۀ  «آیا درست نیست بگوییم همـۀ جوامـع      : 6پرسش  
  خواهند بود؟

اي یـک جامعـۀ    طور که پیش از این بیان شـد، در یـک سـطح، هـر جامعـه         همان
عاتی از محیط، پردازش اطالعات  جامعۀ انسانی، بدون داشتن اطال    . است» دانایی«

عنوان بخشی از واکـنش       به(» معناي جدید «دربارة تغییرات در آن محیط، و تولید        
یک . ترین سطح از بقا را حفظ کند        تواند ابتدایی   نمی) هاي جدید   جامعه به چالش  

کند، و از طریق دسترسی و       قبیلۀ آمازونی از طریق اطالعاتی که دارد و کسب می         
 صـورتی خـالق پـردازش        او دانـش را بـه     . کنـد    ضمنی زندگی می   کیفیت دانش 

اي را بگـشاید یـا در    هـاي توسـعه   ي برسد که فرصت»معناي جدید«کند تا به     می
هـاي ناسـا هـم     این سـیر در آزمایـشگاه    . [رو از او حفاظت کند     برابر بالیاي پیشِ  

 فکـري   هـاي   در طول تاریخ، تفکر جمعی نتایج بهتري از تـالش         .] شود  تکرار می 
  . 1بار آورده است فردي به

تـوان آنهـا را       مطالعه شوند، می  » داناییجامعۀ  «اگر جوامع انسانی با ابزارهاي      
توان شرایط شکست چرخـۀ توسـعۀ         می. در زمان و مکان با یکدیگر مقایسه کرد       

هاي فنی خیلـی      نوآوري: هایی با فاصلۀ تاریخی بیشتر      مثال. [را ترسیم کرد  دانش  
ین باستان یا روسـیۀ پیـشامدرن کـه کاربردهـاي مردمـی و عملـی                پیشرفته در چ  

  ]2هاي لئوناردو داوینچی نیافت؛ بسیاري از طرح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اما در امر هوش جمعی باید . گزینی روش برگزیده در بسیاري از امور است میانه«: مقایسه کنید با .1
» .وشیاري جمعـی اسـت  شاید بهتر آن باشد که بگوییم برنامۀ ما دستیابی به ه          . قصد درجۀ اول کرد   

  :  منبع
James Surowiecki, Why the Many Are Smarter Then the Few and How Collective 
Wisdom is Shaping Business, Economics, Societies and Nations, Doubleday, 2004. 

لین رایانه است هاي اطالعاتی و ارتباطی دارد، قضیۀ او        فناوريمثال دیگري که قرابت بیشتري با        .2
وقت  را به کاربرد عملی برساند، هیچ» معناي جدید«علت نبودن فردي که بتواند  که طراحی شد اما به

طراحی شد و » چارلز بابژ« میالدي توسط  1830هاي    شود اولین رایانه در سال      گفته می . ساخته نشد 
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ـ توان شرایطی را مشخص کرد کـه در آن توسـعۀ            می  و دانـش وجـود   اییدان
و ). مثل اروپاي قبـل از اختـراع ماشـین چـاپ     (داشت اما حرکت بسیار کند بود       

نـسبت در حـد    خص کرد که در آن حرکت بـه توان شرایطی را مش   آخر، می   دست
). جوامع اطالعاتی فروپاشـیده مثـل اروپـا در دوران تفتـیش عقایـد             (سکون بود   

انگیـزي همـراه بـود     توان دورانی را مشخص کرد که حرکت با شتاب حیـرت      می
عنـوان حاصـل جنـبش        ـ مثل اروپاي قرن نـوزده بـه       ) جوامع اطالعاتی پیشرفته  (

  . روشنگري اروپایی
گـذار بـه    «کنیم، چرا سـخن از         زندگی می  جامعۀ اطالعات ، اگر همه در     حال

. رانیم؟ براي تحقق صفتی که هست، نیازي به تغییـر نیـست        می» جامعۀ اطالعات 
توان چنین استدالل آورد که پـیش از ایـن هیچگـاه مـردم تـوان تولیـد انبـوه             می
گـاه در مقـام     هیچ» معنـاي جدیـد   «انـد و تـوان تولیـد          را نداشـته  » معناي جدید «

رسـد،    نظـر مـی     ایـن ترتیـب، بـه       به. ترین شاخص جوامع انسانی نبوده است       مهم
  :تفاوت میان جوامع عبارتند از

  ؛ »معناي جدید«ـ سرعت تولید 1
  ؛اي ـ توان تولید آن در مقیاسی توده2
   .1بیابند» معناي جدید«توانند براي  ـ تعداد کاربردهایی که این جوامع می3

                                                                                                  
. مورد نیـاز آن را نداشـتند  گران آن زمان توان ساخت قطعات   نام گرفت، اما صنعت   » ماشین تحلیل «

  : منبع
Masci, D., 14 Nov. 1997, “Artificial intelligence,” The CQ Researcher Online, 7, 
retrieved 16 July 2004, from: 
 http://library.cqpress.com/cqresearcher/cqresrre1997111400 Document ID: 
cqresrre1997111400 

اصل مـسئله در تـسریع و سـرعت    «: گویند  فوراي در تحلیل این مسئله می پل دیوید و دومینیک    .1
شکل جدیدي از سازمان در این پدیده آشکار شده . سابقۀ تولید و انباشت دانش و اطالعات است بی

اجتماعات مبتنی بر دانایی، یا همان افرادي که تالش دارند، بیش و پیش از هر چیزي، معناي          : است
» مبدعان«. محور در حرکت است هاي دانش  سوي فعالیت کلیت جامعه به. ع کنندجدید تولید و توزی
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کنـد    پیـشرفته را از دیگـر جوامـع متمـایز مـی           جوامع دانایی آن شاخصی که    
بنـابراین، تمـدن   . سرعت تولید و نیز توان تولید انبوه و کاربرد انبوه دانش اسـت        

شـود و    آغاز میدانشانسانی مبتنی بر دانش با سرعت و حجم خاصی از توسعۀ      
حـال  . سـاند ر مـصرف مـی   کنـد و آنهـا را بـه    از نتایج انباشتۀ آن فرآیند تغذیه می  

این امـر در اثـر     . توان عناصر حجم و سرعت را به جریان توسعه دانش افزود            می
فضاهاي مشترك براي تولید «: ترکیبی از دو رویکرد فنی صرف ممکن شده است      

  . هاي اطالعات و ارتباطات فناوريو » دانش
با وجود ایـن،  . توان مدیریت کرد یا به عجله واداشت        خالقیت انسانی را نمی   

را بـسط داد    » شـدن   اجتماعی«توان اولین مرحله از فرآیند توسعۀ دانش، یعنی           می
فـضاهاي  «حاال شناخت خوبی از شیوة سازماندهی مردم در ).  را ببینید1جدول  (

علـم جدیـدي بـراي سـاخت چنـین          ".1وجـود دارد  » مشترك براي تولیـد دانـش     
فضاي « که یک دهد  ها نشان می    تجربه .2کارکردي رشد کرده است     فضاهاي خوش 

                                                                                                  
مردم «شوند،  کاربران منابع نوآوري می: کنند بینی نشده ظهور می هاي پیش بیشتر و بیشتري در وضعیت

  :  منبع.»کنند هایی مانند پزشکی و محیط زیست مشارکت می در تولید دانش علمی در حوزه» عادي
Paul A. David and Dominique Foray, “Economic Fundamentals of the Knowledge 
Society, Policy Futures” in Education – An e-Journal, 1 (Special Issue “Education 
and the Knowledge Economy,” January 2003) 

اي ضبط و توصیف همین باید خاطرنشان ساخت که پژوهشگران در تالش بر.  را ببینید1پاورقی  .1
بـا  . انـد   اجتماعات دانایی اسـتفاده کـرده  «و » هاي خالق شبکه«پدیده از مفاهیم و اصطالحاتی مانند       

  : منبع. توان اقناعی خوبی دارد» فضاهاي مشترك تولید دانش»یا» با«وجود این، توصیف باال از مفهوم 
Conversation with Ikujiro Nonaka, ibid 

روید و وارد اطاق خـود   اگر به خانۀ خود می. شویم فضاي متفاوتی دارد ي که وارد میا هر خانه « .2
خـاطر    بخشی از ایـن قـضیه بـه   . اطاق هتل این آرامش را ندارد. کنید شوید، احساس آرامش می می

ایم آن است که عامل مهمـی   ترین چیزهایی که آموخته یکی از مهم  . تفاوت در شرایط فیزیکی است    
ایم وضع یک واژة جدید است که هنوز محل مناقشه  کاري که کرده. وجود دارد» اهیت فضام«به نام 

از یک وجه، هنر فرد توجه » ظرف«: توان آن را ترجمه کرد هایی که دارد، نمی است و با همۀ کارآیی
تـوان انجـام داد؟ چـه     توان کرد که در جایی دیگر نمـی      در اینجا چه کار می    . به کیفیت ظرف است   
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. 1اسـت » معنـاي جدیـد  «) حجم و شـتاب (کارکرد، عامل افزایش   خوش» مشترك
  2.نامید» هاي حقیقی معناي جدید کارخانه«توان  چنین فضاهایی را می

. کننـد  وقتی شیوة نگرش به اشیاء تغییر کند، خـود آن اشـیاء هـم تغییـر مـی                
هـاي تحقیـق و     مایـشگاه تـوان آز    را هم مـی   » هاي معناي جدید    کارخانه«بنابراین،  

هـاي تجـاري کـه بـه ارائـه خـدمات        توسعه دانست و هـم، بهتـر از آن، شـرکت    
کـارگران  «ها یـا   پردازند و نیز اجتماعاتی که در آن جمع زیادي از این شرکت           می

هـاي انـسانی بـراي تولیـد          تشویق و برانگیختن همه تـالش     . اند  گرد آمده » دانش
ها و کاربرد نهـایی خیلـی       ایی که در یافته   حتی آنه . ضروري است » معناي جدید «

                                                                                                  
. همان قالب انرژي و روابط اسـت » ظرف«توان بیان کرد؟  توان زد که در جایی دیگر نمی   ی می حرف

فردي نیستند، میان همـه چیـز       روابط فقط میان  . کیفیت روابط و الگوي انرژي است که اهمیت دارد        
  : منبع» .هستند

Conversation with Bill Isaacs, Cambridge, MA, 21 December 2001, Interview by 
Otto Scharmer, accessed at http://www.dialogonleadership.org/Isaacs.htm#six. 

بیایید قمار «، مدیریت ارشد شرکت هوندا ایدة جدیدي را با شعار 1978در سال «: مقایسه کنید با .1
دن این اصطالح، بیانگر تعهد مدیران ارشد هوندا مبنـی بـر خیلـی خودمـانی شـ      . آغاز کردند » بزنیم

این مدیران دریافته بودند که با ورود نسل جدید پس از جنگ به          . محصوالت سیویک و آکورد بود    
تصمیم جدید شرکت که بـا شـعار فـوق        . شود  بازار اتومبیل، نسلی از محصوالت از دور خارج می        

 مدیریت ارشد.  سال بود27عملیاتی شد، مبتنی بر دعوت از طراحان و مهندسان جوان با معدل سنی 
هاي تولید شده در  طراحی ماشینی که با همۀ ماشین: شرکت فقط دو دستور را به این گروه ارائه داد

ماشینی کـه توسـط ایـن    . این شرکت متفاوت باشد و دوم ماشینی که مناسب باشد، اما ارزان نباشد        
بر مبتنی گروه طراحی و ساخته شد، روش جدیدي را در صنعت طراحی ماشین ژاپن ابداع کرد که          

  :  منبع»حداکثر انسانی و حداقل ماشینی بود
Ikujiro Nonaka, Hirotaka Takeuchi, “The Knowledge Creating Company,” ibid. 

در همۀ این . در خالقیت نیست» گرگ تنها«ناقض رویکرد » فضاهاي مشترك تولید دانش«الگوي  .2
در برخی موارد استثنایی و حـاد،     . اردهاي اجتماعی قرار د     موارد یک خالق منفرد پشت همۀ جریان      

معناهـاي  » «فضاهاي مشترك تولید دانش«تواند از طریق ارتباط با نزدیکان خود در      این فرد تنها می   
 .تولید شده را انتقال دهد» جدید
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عنـوان    شوند و در نهایت، تمامیت جامعـه و همـۀ اجـزاي آن بـه                محلی دیده می  
  ). را ببینید3جدول (شوند شناخته می» هاي معناي جدید کارخانه«

عنـوان کارخانـۀ معنـاي     ویژه مفهوم کلیـت جامعـه بـه    این نکتۀ برجسته، و به    
هاي اسـتفاده از دو دارایـی         توان به راه    از این نکته می   . جدید، اهمیت زیادي دارد   

 یعنی مردم و اطالعات و برخـورد بـا آنهـا در همـۀ سـطوح            داناییجامعۀ  اصلی  
هـاي تجـاري،    هاي ملی یا اجتماعی، شرکت     گیران سیاست   ریزان و تصمیم    برنامه(

عنـوان   ا بـه تا وقتی جامعه و همۀ اجزاي آن ر. برد  پی) ها و غیره ها، خانواده محله
بـا همـۀ نقـش    (منبع دانش جدید نشناسیم، نخـواهیم توانـست اسـتعدادهاي آن         

را سـازماندهی کنـیم و همـۀ ایـن تـوان و             ) داناییجامعۀ  حیاتی آنها در ساخت     
رسد این مفهـوم تـا حـدي     نظر می  به. هاي دیگر هرز خواهد رفت      استعداد در راه  

همۀ مـردم  «جامعه و » کلیت«قعاً همان آیا منظور از این مفهوم وا . آمیز باشد   اغراق
  است؟» همه جا

فضاهاي مشترك  «تولید انبوه دانش از طریق      : بلی، اگر امور آشکار را بپذیریم     
توانـد آن را   روشی فنی و مهارتی همگانی است و هرکسی می     » براي تولید دانش  

 بنـابراین چنـین شـیوة تولیـدي،       . کـار بـرد     فراگرفته، در هر بـستر اجتمـاعی بـه          
توانـد مـورد    هـایی کـه مـی    فرصـت . بخـشد  اي را استمرار می     هاي توسعه   فرصت

هـا ربطـی بـه     حادثۀ رد و از دست نهادن فرصـت  . پشتیبانی واقع شده یا رد شود     
کاربردپذیري آن در بسترهاي خاص ندارد؛ چرا که چنـین چیـزي وجـود نـدارد               

  .دهد بلکه بیشتر در اثر ناتوانی نهادي و سازمانی رخ می
 صورت انبوه، و نـه    شده به   ، اگر کاربردهاي خاص و مطلوب دانش تولید       بلی

فقط کاربردهاي کوچک آن را بشناسیم، این شناخت به بیش از یک نـوع دانـش                
  . انجامد براي پشتیبانی توسعه می
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  شود منجر می» معناي جدید«جایگاه روابطی که به : 3جدول 

  محل  
  زندگی اجتماعی تغییریافته  1

2  
ها براي پـردازش اطالعـات کـه بـه ارزش            نده در سراسر جامعه، همۀ تالش     پراک

  انجامد، حتی اگر کاربردي بسیار محلی داشته باشد می) معناي جدید(افزوده 

3  
ها، و ساختارهایی که توسعۀ دانش را در همۀ شئون زندگی تـسهیل    ها، محیط   نظام
  کنند می

4  

  اجتماعاتی با تمرکز و تجمیع
 ر تولید معناي جدید؛ و یامردم فعال د •
افزایند اما در جریان  مردم کارگر با اطالعات ـ از جمله آنهایی که به ارزش نمی •

 المللی اطالعات مشارکت دارند؛ و یا کاربرد جهانی و بین
  هاي تجاري در بخش خصوصی شرکت •

  هاي تحقیق و توسعه آزمایشگاه  5
  

معناي جدیـد را از آن جهـت   مفهوم کلیت جامعه در مقام یک کارخانۀ تولید  
توان آن را محدود بـه        مقایسه کرد که نمی   ) جامعۀ بازاري (توان با مفهوم بازار       می

بازار دانست و در همۀ زوایاي زندگی اجتماعی نفـوذ یافتـه و بـر همـۀ روابـط،                   
تـوان بـر دشـواري     با چنین تشبیهی، می. گذارد فرهنگ، و رفتارهاي عملی اثر می   

. شـود   بحث ما به ساختارهاي رسمی محدود نمی      . ته فائق آمد  تصور امور ناشناخ  
با اهداف تعریف شده و در زمـانی خـاص، در مکـانی             دانش  که توسعۀ     در حالی 

در مـوارد  . ها در جریـان اسـت   کننده مشخص، و با حضور فیزیکی همۀ مشارکت  
. دهـد   بسیار، تولید و توزیع و کاربرد دانش در بسترهاي غیررسمی و آنی رخ می             

اي منفرد براي برانگیختن      صورت حادثه   این امر به صورت فعالیتی همیشگی یا به       
اي  هاي منفرد یـا زنجیـره   هاي خالق در جامعه، و براي مواجهه با چالش   همکاري
در . همچـون خـود زنـدگی و جریـان همیـشگی آن           : ها رخ خواهد داد     از چالش 

www.downloadbook.ir

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شناخت جوامع دانایی/ 76

 
 
 
 
 

 راهی که فـرد خـود   صورت یک عادت ظاهر خواهد شد؛ یعنی نهایت، این امر به  
  . را در مقامِ بخشی از محیطی که به آن تعلق دارد، تعریف کند

 الزم است این واقعیت بیان شود که        هاي اطالعات و ارتباطات     فناوريدربارة  
در عین حـال،  . ها ارتباط مستقیمی با خالقیت یا دانش ضمنی ندارند         فناورياین  

عنوان یـک   تواند به  میو ارتباطات هاي اطالعات     فناوريباید در خاطر داشت که      
» جمعـی «توان صفت     ها نمی   فناوريبدون این   . کنندة بسیار قوي عمل کند      تسهیل

هـاي اطالعـات و       فنـاوري . را بـر سـر جریـان تولیـد دانـش نـشاند            » اي  توده«و  
هـاي    بندي و انتقال اطالعـات در میـان کارخانـه            توان خوبی براي بسته    ارتباطات

همین خاطر نیز توان خوبی براي پذیرفتن چنین نقشی را         و به معناي جدید دارند    
را هـم تـسهیل   » هاي مجازي کارخانه«توانند ایجاد  ها می آوري این فن. هستنددارا  
این امکان نیاز به مطالعه و بررسی بیشتري دارد؛ چـرا کـه هنـوز از جریـان       . کنند

ت و اطالعـات     شـناخ  1کارها در حالـت اجتماعـات از راه دور        » اجتماعی شدن «
  .2جامعی نداریم

هاي  کارخانه«توانند در حالت  می) و اجزاي آن  (این شناخت که کلیت جامعه      
هاي تغییر سازمانی و نهادي را تعیین      کار کنند یکی دیگر از شناسه     » معناي جدید 

فضاهاي مـشترك  «ها امکان کنش در مقام        اگر بسترهاي نهادي به سازمان    . کند  می
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Tele-society 
» گـروه مجـازي دانـش   «هاي سازمانی مشترك در عصر اطالعات،        یکی از گروه  «: مقایسه کنید با   .2

باید به شدت کار کننـد تـا بتواننـد چـارچوب     » هاي مجازي دانش گروه«رسد این      نظر می   به. است
دو رویه را اتخاذ » هاي مجازي دانش  گروه«کنیم  پیشنهاد می. اصلی مبادالت آموزشی را تدوین کنند

بنـایی بـراي   تواند م کند و می هاي مجازي، که حس بودن در اجتماع را ایجاد می نشینی  اول هم . کنند
دوم، کنـار هـم نشـستن و آغـاز بـه بحـث دربـارة        . هـاي آموزشـی باشـد    نامـه   ها و توافق    همکاري
» اند  ، دفتري مجازي ساختهفناوري ها با استفاده از  بسیاري از این گروه. هاي آموزشی است نامه توافق
  : منبع

Kimball Fisher, Mareen Duncan Fisher, “Shedding Light on Knowledge Work,” 
The Journal for Quality and Participation, Cincinnati, Ohio, July/August 1998 
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، )هـاي قبـل را ببینیـد       در پاورقی » با«توصیف مفهوم   ( را ندهد    »براي تولید دانش  
کـه،    قابل توجه آن  . [شوند   می جامعۀ اطالعات گیري    باعث تأخیر در جریان شکل    

: ایم  را پشت سر گذاشتهدانشپیش از این یک مرحله از تحول سازمانی مبتنی بر      
در . انـد  ردهمدیران میانی خود را حـذف کـ  » سازي کوچک«ها براي   برخی سازمان 

 نیانجامیـده و بیـشتر باعـث    »بـا «گیـري   بسیاري از مـوارد، ایـن عمـل بـه شـکل           
  ].هاي سازمانی از منابع دانش ضمنی شده است شدن هرم خالی
عالوه، اگر جامعه و کلیت آن فرصت و امکان کنش در مقام کارخانۀ عظیم            به

ظیمـاتی درونـی    را دارد، همچون هر کارخانۀ دیگري، نیـاز بـه تن          » معناي جدید «
شـده در     چنین امري نیاز به تغییرات نهادي ذکر      . دارد که براي این کار آماده شود      

هـا   براي ارتقاي سطوح توسعۀ انسانی، توسعۀ اطالعاتی و نیز ظرفیت. باال را دارد  
. ، نیاز به منابع جدیدي هـست هاي اطالعات و ارتباطات فناوريهاي   و زیرساخته 

ها براي تبدیل شـدن       تولید شود، افراد و سازمان    » ي جدید معنا«اگر حد باالیی از     
هـاي تـازه      جدید این معانی جدید، نیاز به ایجاد ظرفیـت        ) یا مجریان (به کاربران   

عالوه، شرایط و بسترهاي نهادي هم بایـد بـا نیازهـاي فرهنگـی جدیـد             به. دارند
ف کمـک   منابع براي نیل بـه ایـن اهـدا        ) مجدد(هاي    دهی  جهت  سازگار شده و به   

  .کند
در حال حاضر، چگونگی اجراي این فرآیند در هیچ جا مشخص نشده است            

عبـارتی   بـه . هاي کافی براي تولید چنین دستاوردي را نـداریم        و در اصل، مهارت   
ها و بسترهاي اجتماعی محقق شده اسـت امـا      تر، این آینده در برخی محیط       دقیق

  .  نشده استصورتی مساوي پراکنده در سراسر جامعۀ جهانی به
شـده   هـایی تولیـد   مهـارت (کارگیري این معناهاي جدید نیـاز بـه آمـوزش            به

. دارد که نظم سازمانی الزم براي تولید انبوه دانش را نشان دهـد            ) صورت انبوه   به
این مهارت را باید تولید و توزیـع کـرد و در ایـن راه، اگـر منـابعی الزم اسـت،                  

  .جریان بیاندازد اید آنها را بههاي نهادي کنونی ب بسترها و زیرساخت
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  معناي جدید در یک فنجان قهوهمعناي جدید در یک فنجان قهوه: : 77قطعۀ قطعۀ 

هایی که از اواسط قرن هفده میالدي در سراسر اروپا برپا شد، جایی براي تبـادل        خانه  قهوه«
هـا مراکـز      خانه  این قهوه . ... مداران، تاجران و دانشمندان شد      اطالعات میان نویسندگان، سیاست   

ی، گـاه آشـوب   بی، تأمل فلسفی، نوآوريآموزش علمی، اد  قهـوه،  . ... هـاي سیاسـی شـد    هاي فنّ
نوشیدنی مطلوبی بود که در اثر رشد طبقۀ متوسط متشکل کارگران اطالعاتی ـ کارمندان، تاجران، 

جاي کار فیزیکی در مزرعه یا فـضاهاي بـاز، در    این طبقۀ جدید به. و بازاریان ـ رواج یافته بود 
دار نبودند که وقت خود را در خانه و  قدر غنی و پول این افراد آن. ... کردند  میادارات کار فکري

ایـن  . هـا تـاالري بـراي آمـوزش، بحـث، و رشـد فـردي بـود           خانه  قهوه. ... با بیکاري بگذرانند  
  . برخود گرفته بود» دانشگاه دو پولی«ها نام  خانه قهوه

... دلفـین را کالبدشـکافی کردنـد؛       هـاي لنـدن، گروهـی از دانـشمندان یـک              خانـه   در قهوه 
هـاي   شعر شـاعران و نمایـشنامه  ... گرفت؛    هاي علمی و بیان تجربیات هم صورت می         سخنرانی

یافتنـد کـه علـم     دریانوردان و تاجران درمی... گرفت با  نویسندگان مورد نقد و ارزیابی قرار می     
هاي تجاري  رو باعث موفقیت نتواند در رشد و توسعۀ دریانوردي سهمی داشته باشد و از ای  می

هاي عملی کار خـود   شود؛ از سوي دیگر، دانشمندان و پژوهشگران عالقۀ وافري به بیان ارزش        
و ... هـاي علمـی    این فضاها، بسترهاي خوبی براي تبادل اطالعات اقتصادي و تجربه . ... داشتند

  . هاي سیاسی شد ابراز مخالفت
امـا از آنجـا کـه دولـت نظـام نظـارتی       . خوبی داشتها در پاریس هم، عمومیت        خانه  قهوه

مند  هاي انگلیس، هلند، یا آلمان از منابع اطالعاتی خوبی بهره       خانه  تري داشت، در حد قهوه      قوي
البته، در . هاي پاریس، همچون دیگر اماکن عمومی این شهر، پر از جاسوس بود خانه قهوه. نبودند

» .داد  پیوستۀ اروپا، اینترنت دوران روشنگري را شکل می هم هاي به خانه نگاهی کلی، شبکۀ قهوه
  : منبع

See: The Economist, 20 December 2003  
newsworld.com/story/31199.html 
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  وب معنایی؛ واقعیت یا خیال؟وب معنایی؛ واقعیت یا خیال؟: : 88قطعۀ قطعۀ 

ـاط  « ـاه احتی ـه وب محتـوایی     برخی از پژوهشگران جدي در حوزة رایانه، با همۀ نگ ـه ب ـزي ک  (semantic web)آمی
منبعـی اینترنتـی   : سازد بینی را هم دارند که وب معنایی، همۀ آرزوهاي مخترعان را برآورده می  این خوش  دارند،

دانشمندان علوم رایانـۀ سراسـر   . براي همۀ دانشی که بشریت در حوزة علوم، تجارت و هنر پدید آورده است            
. هاي ایجاد انقالب در اینترنت هستند یافتن راه، در حال    »وب معنایی «جهان، تحت یک پروژة جمعی با عنوان        

هایی هستند که به  فناوريها، و     در حال تهیۀ ضوابط معیار، پروتکل     ) اروپایی، آسیایی، و امریکایی   (پژوهشگران  
  . ایجاد یک وب با معناي بیشتر کمک کند

ش بـراي ایجـاد   هدف از تال«اي کالیفرنیاي جنوبی،  بنا به نظر جري هابز، پژوهشگر علوم رایانه 
هاي  ها و منابع اینترنتی، از طریق توصیف محتوا و قابلیت وب معنایی، یافتن و دسترسی به پایگاه

وسـیلۀ گوگـل    واژه است که براي نمونه به      اکنون این دسترسی بیشتر از طریق کلید        هم. آن است 
  »اکنون ابزارهاي زیادي براي این مهم ساخته شده است هم. قابل استفاده است

هـاي اطالعـاتی و    ها، شامل کارگزاران، بانک فناورياي از فنون و     این ابزارها، بر اساس زنجیره    
عالوه بر اینها، شاخۀ پژوهشی جدیدي با نام کشف . هاي رابط میان انسان و رایانه است       فناوري

  . کند ها را بررسی می هاي کاوش کارآمدتر و مؤثرتر در داده دانش تأسیس شده که راه
 ماساچوسـت  فناوريمؤسسۀ (هاي معتبر جهان      اي و دانشگاه    وهشگران چندین شرکت رایانه   پژ
صورت مستقل با این پروژه که  به) ، دانشگاه شیکاگو، دانشگاه کیوتو، دانشگاه استانفورد)تی آي ام(

آژانـس پـروژة    . کننـد   شـود، همکـاري مـی       توسط کنسرسیوم شبکۀ جهانی اینترنت هدایت مـی       
 مـیالدي مبنـاي شـبکۀ    1960ـ که پیش از این در دهۀ  ) دارپا(فتۀ دفاعی پنتاگون    تحقیقات پیشر 

حتـی مختـرع مـشهور    . کنـد   بخشی از بودجۀ کار را تـأمین مـی   اینترنت امروزي را شکل داد ـ 
هاي  فناوريپژوهشگران امید دارند . کند لی، هم با این پروژه همکاري می اینترنت، آقاي تیم برنرز

وجو در شبکۀ جهـانی اینترنـت را در حـد یـک بانـک اطالعـاتی        بتواند جستدر حال طراحی  
بر اساس این نگرش، که بنا به برخی نظرهاي خوشبینانه، در چند سال آتـی           . شخصی ساده کند  

وجوکننده و با زبـانی متعـارف       وجوي در شبکه بنا بر نیازهاي جست        عرضه خواهد شد، جست   
: وجـو بنویـسید   وجوکننـده کـافی اسـت در فـرم جـست      عنوان مثال جست    به. انجام خواهد شد  

  .»خواهد چاپ اول رمان بر باد رفته را امروز عصر از بلوار بورلی بخرد می«
Source: Gene J. Koprowski, “The Future of Human Knowledge: The Semantic 
Web” ,TechNewsWorld, 28 July 2004, accessed at: 
 http://www.technewsworld.com/story/31199.html 
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  شناخت امکان تولید دانش چه اثر مستقیمی دارد؟: 7پرسش 
 و از جملـه ایـن       هاي اطالعات و ارتباطات     فناوريآور    هاي شگفت   درك ظرفیت 
اطالعات را در خطی ویژه تواند   میهاي اطالعات و ارتباطات فناوريواقعیت که  

هاي کـاربرد آن   هدایت کند و از این طریق نظر و تأمل جامعه را در خصوص راه      
هـا و   برانگیزد ایـن تأمـل بـه مـدیریت اطالعـات محـدود نمانـده و زیرسـاخت           

براي تولید انبوه دانش را هـم دربـر       » فضاي مشترك براي تولید دانش    «هاي    بافت
انقـالب  «همچون  (نسبت ساده بوده       نگرش اول به   در حالیکه برخورد با   . گیرد  می

هـاي شـناختی      ، فهـم جریـان    )»جامعۀ اطالعات «، و   »عصر اطالعات «،  »اطالعات
  . چنان هم نرسیده است بعدي به عمقی آن

. با وجود این، این تفاوت شناختی، نشان از مسیرهاي متفاوت پـیش رو دارد             
خـوبی   عاتی وابسته است که بـه   دهد که به اطال     اي می   شناخت اول، خبر از آینده    

صورت انبوه را در      شده به   تولید» معناي جدید «شناخت دوم،   . مدیریت شده باشد  
 این ترتیـب، شـناخت اول    به. کند مقام پویاترین عامل سازندة آیندة ما معرفی می   

بر نیاز به تغییـرات نهـادي و سـازمانی بـراي رشـد و توسـعۀ اطالعـات تأکیـد                      
مردم و اطالعات   ) نامحدود(وم، تغییرات نهادي براي توسعه      شناخت د . ورزد  می

» مدت کوتاه«در  . این تفاوت، پیامدهایی پیچیده و جدي دارد      . داند  را ضروري می  
  . گذارد ها می بر سیاست» بلندمدتی«تأثیرات 
رسد این  نظر می  شکل نگرفته است، به  داناییجامعۀ  که هنوز تبارشناسی      با آن 

: ح جامعـۀ جهـانی حـداقل سـه ایـده را برانگیختـه باشـد               نگرش تأملی در سـط    
اکنـون در پـی یـافتن و     اند و هـم  آنها روي آورده  گوناگونی به1نیروهاي اجتماعی 

پـس از بازگـشت بـه       . هـایی بـراي عملیـاتی کـردن آنهـا هـستند             تضمین آزادي 
هاي موجود، سـاختار کنـونی بـازار و بخـش      ساالري هایی دربارة مردم   فرض  پیش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .دهد مورد اشاره قرار می» شدة انسانی دهی ارادة سازمان« عنوان  را با» نیروهاي اجتماعی«این گزارش  .1
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ها قرابـت بیـشتري بـا     یابیم تشخیص اینکه کدامیک از این شناخت  ، درمی تجاري
هاي خاص با عالیق محـدودتر از کلیـت           کلیت جامعه دارد و کدامیک نظر گروه      

  . کند، نیاز به بررسی و تفحص دارد جامعه را تأمین می
ایـن تفکـر عبارتـست از امکـان         . یک تفکر جانب تجـارت را گرفتـه اسـت         

وري و نیـز سـود در عملیـات تجـاري بـا              براي افزایش بهره   یالکترونیکتجارت  
:  در زنجیـرة ارزشـی اقتـصادي    هـاي اطالعـات و ارتباطـات        فنـاوري کارگیري    به

هـاي پـشتیبان؛      هـاي تجـاري؛ روابـط سـازمان         ساختار و سازمان درونی شـرکت     
توزیـع، بازاریـابی، فـروش و      ) از جملـه طراحـی و سـاخت محـصول         (عملیات  

توانـد   که دانش در هر حلقه از این زنجیره می با وجود آن. روشخدمات پس از ف  
هـاي فنـی شـده        اي بر تولید انبوه نـوآوري       شود، تأکید ویژه    وارد شود و وارد می    

و فروش کاالها و خدمات مبتنی » اجرایی«این تأکید بیشتر بر اساس دانش      . است
  . بر دانش در بازارهاي جهانی است
ویـژه در   هـاي فعـال اقتـصادي بـه     توجـه گـروه  دالیل فراوانـی بـراي جلـب        

ایـن ایـده نویـد ثـروت     . کشورهاي با اقتصاد پیشرفته بـه ایـن ایـده وجـود دارد          
وري و افزایش درآمدهاي واقعی را نیز         همچنین، افزایش بهره  . دهد  بیشتري را می  

هاي  نظام. تواند هزینۀ پیشبرد توسعۀ انسانی را نسبتاً کاهش دهد   در پی دارد و می    
هـاي خـاص      هـاي مـساعد بـا ویژگـی         حقوقی و قانونی در اثـر عنایـات دولـت         

تواننـد مطابقـت یابنـد؛ ایـن      محـور مـی   دانـش محصوالت حاصل از فرآینـدهاي   
هـاي مبتنـی بـر مـدیریت      شـرکت . محصوالت خالی از رقابت و شفافیت هستند     

هـاي   فنـاوري هـاي مبتنـی بـر     هاي تجاري بـه محـیط   دانش در راه تبدیل سازمان 
. کننـد  کمـک  » فضاهاي مشترك تولید دانش « و تلفیق آن با      طالعات و ارتباطات  ا

آیند تـا محـصوالتی    ملیتی بیرون می هاي چند  هاي عظیم جهانی از شرکت      شرکت
 به 1هاي تولید جهانی اند را در سراسر جهان به شبکه       که در مرکز خود تولید کرده     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Global Production Networks (GPN) 
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ي مختلـف مـشغول تولیـد و    هاي تولید جهانی در کشورها شبکه. فروش برسانند 
هاي   ترکیب صنعت فرهنگ، بازار جهانی و دولت      . المللی دانش هستند    توزیع بین 

هـاي اطالعـات و       فنـاوري مساعد، فروش عظیم جهانی را همراه با افزایش سهم          
اقتـصاد  «ایـدئولوژي   . کنـد    و یا محصوالت مبتنی بر دانش تضمین مـی         ارتباطات
و تثبیت وضعیت نمادهـاي سیاسـی و اجتمـاعی         در کار ترسیم     1»دانشمبتنی بر   

کنـد و   هاي بسیار، رشد   چیزي که بدون طرح سئواالت و چالش      مورد نیاز است؛    
   .تثبیت شود

ویـژه در کـشورهاي    اي از جامعـه، بـه   این ایده همچنین توجـه بخـش عمـده    
 صورت ملموس    صنعتی را هم جلب کرده است و توان خوبی در عرضۀ خود به            

، و نیز بـازار را بـه همـراه بـاور بـه      فناورياین ایده، باور به علم،     . و جذاب دارد  
همان وجهـی     به .کند  کنندگان تضمین می    توان این سه در ارضاي نیازهاي مصرف      

توانـد در     پارچه کند، این ایده هم می       تواند استعدادهاي انسانی را یک      که بازار می  
این تصور که چنـین  . مک کندخدمت توسعۀ انسانی بوده و به رفاه بیشتر مردم ک      

کاالهاي خود را بر اسـاس فرهنـگ مـصرفی و    ) صورت جزئی حداقل به (اي    ایده
اگـر مـردم از   . دارد، پـارازیتی بـود کـه برطـرف شـد      صنعت فرهنگی عرضه مـی   
هـا مالـک ایـن شـکل از فرهنـگ هـستند و         کنند، آن   فرهنگ مصرفی استقبال می   

اي در کـشورهاي غیرصـنعتی هـم        دهچنین ایـ  . احساس بدي نسبت به آن ندارند     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترین وجه آن،  در حال حاضر، مهم. ور، هنوز در حال پیشرفت استنوظه» اقتصاد مبتنی بر دانایی« .1
» اقتصاد دیجیتالی«باید از » اقتصاد مبتنی بر دانایی«جاي  رو، به از این. دیجیتالی کردن همه چیز است 

هاي اطالعاتی و ارتباطی  فناورياقتصاد مبتنی بر دانایی صورت اختصاري آثار انقالبی . سخن بگوییم
اقتصاد مبتنی بر دانایی با ساختارهاي کنونی بازار . هاي تجارت است ینترنت بر همۀ حوزهویژه ا و به

هاي تجاري، با قدري وسواس، فنون ژنریک تولید معناي جدید را در   شرکت. همخوانی خوبی دارد  
هـاي تولیـد    هاي چندملیتی تبدیل به شـبکه  این ترتیب، شرکت به . گیرند کار می ساختارهاي خود به   

هاي محلی براي افـزایش   المللی دانش و ایجاد ظرفیت شوند که کار اصلی آنها توزیع بین      هانی می ج
 .هاي جذب محلی است ظرفیت
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هـایی از اجتماعـات تجـاريِ        این ایده، حداقل براي بخـش     . طرفداران جدي دارد  
 و ارتبـاط بـا بازارهـاي    تجـارت الکترونیکـی  محلی، که توان گذار بـه الگوهـاي      
کنندگان سراسر جهان، بیانگر اثرات مهمـی       ف  جهانی دارند و همچنین براي مصر     

بـورد   جامعـۀ بیـل  «بنـدي اجتمـاعی یعنـی     ت ز صـور شاید شکل جدیدي ا . است
  . هاي را نیز دارد اي، جذابیت چنین جامعه. در حال ظهور است» جهانی

شـود   هایی ایجاد مـی   ها در حلقه    به شکل یک قاعده، بیشترین و تندترین اعتراض       
ایـن  . هـاي تخریبـی را دارنـد    گري اجتماعی، یا رشـد کـنش      که پیشینۀ رشد سرکوب   

هـاي   هاي متعارض پژوهش علمـی، اولویـت        هایی همچون برنامه    شتر بحث ها بی   گروه
ایـن  . سـازند   گذاري، خسارت به کلیت جامعه و مسائل امنیتی را مخدوش می            سرمایه
  .هاي عمومی را ندارند ها توان خوبی براي ارائۀ نظرات خود در محیط گروه

ان افـزایش  این نظر به بحث از امک . تفکر دیگر جانب سیاست را گرفته است      
ــش   ــشارکت مــردم در نق ــهروندان، کــارگران،      م ــادي و در مقــام ش هــاي نه

بندي چنـین تفکـري،       صورت. پردازد  کنندگان و حتی اعضاي خانواده می       مصرف
حـال،   در عـین  . داري نیانجامیـده اسـت   به هیچ تغییـر نهـادي و سـازمانی دامنـه        

وه دانش مفید سیاسـی،   دانیم که چنین افزایشی در مشارکت بر مبناي تولید انب           می
بر مبناي توزیع بسیار وسیع این دانش در میان مردم؛ و بـر مبنـاي کـاربرد آن در               

» اي بـراي حفـظ تعـادل توسـعه    «هاي مـؤثر بـر زنـدگی مـردم            گیري  همۀ تصمیم 
لحاظ نظري، نیاز و تقاضاي فراوانی براي این نحوه تفکـر      به. تأثیرگذارخواهد بود 

نی و نهادي که روابط میان مقامـات انتخـاب شـده و     تنظیمات سازما . وجود دارد 
هاي خـود را در تولیـد      کنند در موارد بسیاري، ضعف      دهندگان را تعریف می     رأي

انـد کـه      کـارگران دریافتـه   . اند  هاي عمومی توسط شهروندان نمایان ساخته       ارزش
داري داشته و تـوان جلـب    ها تجاري ساختارهاي ارزشی ضعیف و مسئله     سازمان
. هــا را ندارنــد  گیــري  کت و دریافــت نظــرات کــارگران در تــصمیم   مــشار
اند که    اي جمعی جدیدي مواجه شده      هاي رسانه   کنندگان با قدرت شرکت     مصرف
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هــا و  انـد و تــوجهی بـه دغدغـه    اولویـت خـود را بـر صــنعت فرهنـگ گذاشـته     
  . کنندگان ندارند هاي مصرف مشغولی دل

ــأثیر افــز  ایش مــشارکت مــردم از طریــق در ابتــداي مراحــل مــشاهده و ثبــت ت
رسد ایـن ایـده     نظر می البته، به. صورت انبوه قرار داریم شده به کارگیري دانش تولید    به

هاي بـا منـافع کوچـک تـوان       طبیعی است که گروه   . در حالت تعلیق موقت قرار دارد     
 ها، با همین وضعیت کنـونی، از  ساالري مردم. جانبه از آن را نداشته باشند       حمایت همه 

شـده وارد عرصـۀ    نظر آنان، اگر بنا باشد دانـش تولیـد        به. کنند  شرایط موجود دفاع می   
قابل توجه آنکـه در  . تر خواهد بود   سیاسی شود، حفظ امور در وضع موجود، مطلوب       

هـاي علمـی ـ تحلیلـی در      جـز برخـی تجربـه    بسیاري از بسترها و شرایط سیاسی، به
هــاي اطالعــات و  فنــاوري ضــعیف از کــشورهاي اســکاندیناوي، دو کــاربرد نــسبتاً

هـاي الکترونیـک بـه       ارسـال نامـه   : هاي سیاسی باقی مانده اسـت        در جریان  ارتباطات
 ملزومـات   2، مسئلۀ شفافیت الکترونیک   1گیري الکترونیک    شده و رأي    مقامات انتخاب 

و اقتضائات خاصی را در تعیین کیفیت یا اثرگـذاري اطالعـات عرضـه شـده تعیـین                
دربـارة  ) مشارکت الکترونیـک (عداد بسیار محدودي از کشورها، بیان عقاید        ت. کند  نمی

هـاي دولـت، بـا اسـتفاده از اینترنـت را تـشویق یـا تـسهیل          بندي  ها و بودجه    سیاست
هـا، بیـان عقایـد دربـارة پیامـدهاي اجتمـاعی ایـن               هیچکدام از ایـن دولـت     . کنند  می

اي افقـی در میـان شـهروندان را    هـ  ایجـاد شـبکه  ) با چند مورد اسـتثناء (ها یا    سیاست
قاعده بر آن است که برنامه و نحوة مشورت الکترونیک بـا  . کنند تشویق و تسهیل نمی 

. اسـت ) و نه تعاملی  (سویه    مبادله، فقط یک  . شود  دولت، توسط خود دولت تعیین می     
  3.و تضمینی براي توجه و پاسخگویی از سوي دولت وجود ندارد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. e-voting 
2. e-transparency 

کشورها از مـشارکت  «: دارد سازمان ملل متحد بیان می» 2003ارزیابی جهانی دولت الکترونیک    « .3
بیست کشوري کـه بـاالترین معـدل را کـسب         . کنند   استفاده نمی  هاي عمومی   گیري  مردم در تصمیم  

انـد، سـازمان    اند و در حال حاضر فرصت مشارکت را در اختیـار شـهروندان خـود قـرار داده             کرده
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 افـزایش مـشارکت سیاسـی بـا     فکـر د عملی  کلیت جامعه در خصوص کاربر    
رو، این ایده درحال حاضر، در سـطح یـک    از این. مشکالت فراوانی مواجه است  

همیـشه امکـان اثرگـذاري      . مانده است   قول و بسیار دور از واقعیت و تحقق باقی        
هاي  این حس در همۀ تلقی . ها عجیب تلقی شده است      یک فرد بر تعیین سیاست    

هاي منفی موجود دربارة ورود و انجام فعالیـت در           و بر گزینه  عمومی باقی مانده    
تواننـد بـه رفـع       هـاي رفـاهی نمـی       پـشتیبانی . هاي سیاسی اثرگـذار اسـت       عرصه

هـا در عـصر       ایـن نـابرابري   . هاي جایگاهی در عرصۀ عمومی اقدام کنند        نابرابري
منـابع  . ودهم عامل طرد خواهند ب    » اییدان«کننده بود و در عصر        طرد» اییدانپیشا«

شـکاف دیجیتـال    . شوند  تفکر و آگاهی شهروندان مورد پشتیبانی کافی واقع نمی        
کارگیري دانـش     طور کلی، ابزارها و قوانین موجود از تولید و به           به. 1واقعیت دارد 

اي   استفاده از اینترنت براي بسیج تظاهرات تـوده       . کنند  مفید سیاسی پشتیبانی نمی   
نظیر و شگرفی     در اروپا و امریکا نتایج بی     ) 2»هوشیارهاي    توده«رویکرد  (خیابانی  

شـده بـا تـضمین یـک          به بار آورده است، درسی که لزوم ترکیـب دانـش تولیـد            
                                                                                                  

برخالف تصور . اند سوم از امکانات را ارائه داده   کارآمدي براي این کار ندارند و در عمل، فقط یک         
 9(اند و کمتر از آن  هاي اینترنتی ارائه داده مشاوره)  درصد14(ها رایج کنونی، درصد کمی از کشور  

رسـد میـان    نظر می به. اند هاي رسمی دولتی را عرضه داشته امکان ارسال بازخورد در سایت  ) درصد
ویژه در حوزة دعوت مردم به مشارکت  گفتار و واقعیت شکاف بزرگی وجود داشته باشد؛ این امر به

 درصد از 8 کشور، یعنی 13 کشور بررسی شده، فقط 173از میان . شکارتر استها آ گیري در تصمیم
انـد در ایـن فرآینـد مـشارکت      اند و از مردم خواسته    ریزي دقیقی داشته    نامۀ برنامه   کل کشورها، آیین  

  :منبع» .کنند
2003 World Public Sector Report: E-government at the Crossroads, UN, New 
York, 2003. 

اسـتفاده  » شـکاف دیجیتـال  «توجه داشته باشید که در اسناد اخیر سازمان ملل متحد، از اصطالح         .1
  : منبع. توصیه شده است» شکاف دسترسی«جاي آن کاربرد عبارت  شود و به  نمی

2004 UN Global E-government Readiness Report, United Nations, New York, 
2004. 
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صـورت انبـوهی کـه        به) یعنی تغییر و تحول نهادي    (گاه در عرصۀ عمومی       سخن
  . شود  سیاسی داشته باشد را یادآور میفکرتواند  می

 و ماست ناشی از سـوء تعبیرهـاي رایـج در فهـ    نقدهایی که بر این ایده شده  
پرسـی   ساالري مستقیم است؛ گویـا همـه       ساالري انتخاباتی و مردم     تشخیص مردم 

را » اي حفظ تعـادل توسـعه   «برابر با تولید انبوه دانش مفید سیاسی است یا دانش           
و همیـشه بایـد در خـاطر    . کار بـرد  ساالري انتخاباتی به توان در خدمت مردم     نمی

ســاالري انتخابــاتی بــراي دور زدن موانــع ارتبــاطی در       کــه مــردم داشــت
وجـود ایـن مـدل از       . هاي نوظهور عصر جدید اختراع شـده اسـت          ساالري  مردم
ساالري بر این مبنا توجیه شده است و در نتیجه، قصد دارد از طریق بررسی      مردم

ـ         امـا  . دهـد  ه آگاهانه و با تأمل مسائل مورد عالقه عمومی به مردم خدماتی را ارائ
جدیـدتري توجیـه     همین الگو هم باید وجود خود را با طرح مسائل متفـاوت و            

  بنابـه . دهـد    موانع ارتباطی را کـاهش مـی       هاي اطالعات و ارتباطات     فناوري. کند
در . دست آمدة کنونی، بسیاري از نظرها خیلی آگاهانه و با تأمـل نیـست               نتایج به 

هـاي آینـدة    کننـده  عنـوان هماهنـگ   ده بـه  برخی از گفتارها، مسئوالن انتخاب شـ    
تعریـف  » اي  حفظ تعادل توسـعه   «براي تولید دانش الزم براي      » فضاهاي مشترك «

رسـد تغییـرات نهـادي و     نظـر مـی   به هر حال هر اتفاقی که رخ دهد، بـه . اند  شده
  . ناپذیر باشد سازمانی اجتناب

تغییـر بـراي   : گیرد تفکر دیگري هم پدید آمده است که جانب مدیریت را می     
هاي اطالعات و  فناوريساختن آن به استفاده از        بهبود وضع دولت از طریق وادار     

خواهنـد   برخـی مـی  ). دولـت الکترونیکـی  ( در روابط داخلی و خارجی   ارتباطات
برخی دیگر اثرگذاري و شایستگی دولت را در    . دولت، آموزنده و کارآمدتر باشد    

شـهروندان و  (کننـدگان مالیـات    ه پرداختبینند که ب  کیفیت و گسترة خدماتی می    
کنند که دولت بایـد پاسـخگوي    برخی بیان می. شود ارائه می) هاي تجاري  شرکت

هاي   فناوريدر این میان، آشکار شده است که        . شدة شهروندان باشد    نیازهاي بیان 
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 به تنهایی و بـدون تغییـر و تحـول سـاختارهاي دولتـی و                اطالعات و ارتباطات  
لیاتی و بدون تغییر و تحول در اهـداف توسـعه الگوهـاي فعالیـت،         هاي عم   شیوه

حتـی اگـر چنـدان هـم خوشـایند       (هاي موجـود     فقط به تکثیر مصنوعی واقعیت    
با وجود این، هیچ تغییر یا تحول نهادي قابل تـوجهی   .  کمک خواهد کرد    )نباشند

ـ       شاید این امر در اثر جریان   . رخ نداده است   راي هـاي سیاسـی باشـد کـه هنـوز ب
 هاي اطالعات و ارتباطـات    فناوري آمده در اثر کاربرد خالق        دست هاي به   فرصت

در حـال   . در مدیریت عمومی واکنش قابل توجه و درخوري نشان نـداده اسـت            
هاي فعال در مدیریت عمـومی بـه    ، به معناي تبدیل سازمان  1داناییحاضر، دولت   

ورد توجـه و پیگیـري   ، مـ »فـضاهاي مـشترك بـراي تولیـد دانـش      «) اي از   شبکه(
شده در    تولید» معانی جدید «طور که در باال ذکر شد         همان. شود  چندانی واقع نمی  

تولیـد  » فضاي مـشترك  «هاي سیاسی از طریق تبدیل فضاي شهر به           درون جریان 
  . گیرد هم چندان مورد استفاده قرار نمی» اي براي حفظ تعادل توسعه«انبوه دانش 
 را بیـشتر  دولـت الکترونیکـی   فکـر  و کوچـک،   هاي بـا منـافع محـدود        گروه

وعدة کـاهش   . اند  تعبیر کرده » مدیریت عمومی جدید  «عنوان بخشی از سیاست       به
در هـاي اطالعـات و ارتباطـات       فنـاوري کـارگیري     ها از طریق به     و کارآیی هزینه  

عملیات مدیریت عمومی و نیز افزایش کیفیت خدمات تجاري ارائه شده توسـط          
سـازي امکـان    از صـدور مجـوز و اعتبارنامـه تـا فـراهم       (ومی  بخش مدیریت عم  

دولـت  . هـا را تـضمین کـرده اسـت     بودجه) گذاري خارجی و گردشگري    سرمایه
. هاي خـصوصی تجـاري شـده اسـت      هم یکی از محصوالت شرکت  الکترونیکی

کننـدة    هاي مدیریت مالیات در کنار مجموعۀ دیگري از کاربردهـاي تقویـت             نظام
  . اند ولویت قرار گرفتهبخش تجاري در ا

اي که درصـد بـاالیی از مـردم بـه اینترنـت و               یافته حتی در کشورهاي توسعه   
. هاي خاص خود همراه است اطالعات دسترسی دارند، منافع کلیت جامعه با ابهام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. k-government  
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شود؛ از سوي دیگر، مسائلی   پشتیبانی می فناورياز یک سو، از تغییرات ناشی از        
هـاي    ، عدم اعتماد به دولت، دغدغه     )»شکاف دسترسی «(شکاف دیجیتال   : از قبیل 

هـاي فنـی و    هـا و ترجیحـات فرهنگـی، و ناکارآمـدي           حریم خصوصی، اولویت  
شـود،    ندرت سخنگوي منافع واقعی مـردم مـی          که به  دولت الکترونیکی محتوایی  

 در این زمینـه،      با وجود این،  . شود  ها می   هاي و پشتیبانی    مندي  باعث کاهش عالقه  
رویکـرد چنـدکانالی و رویکـرد       . اي پدیـد آمـده اسـت        کننـده   هاي دلگـرم   تجربه

. هایی از جریان رفع شکاف دیجیتـال اسـت   هاي سنتی، نمونه  کردن رسانه   اینترنتی
وجو و دریافـت اطالعـات عرصـۀ عمـومی      مردم بیشتري از اینترنت براي جست  

  . زایش استکنند و استقبال عمومی از آموزش الکترونیک در حال اف استفاده می
 گرایش معترضـین،     اعتنایی  ها چندان زیاد نیست و بیشتر به سوي بی          اعتراض

 اشـاره   دولـت الکترونیکـی   کـارگیري ابزارهـاي       هاي بسیار در به     اکثراً به شکست  
آنهـا  . کنند آنها مسائلی همچون حفاظت از حوزة خصوصی را مطرح می . کنند  می

دولـت  اي کـه دسترسـی بـه          ئلهکنند؛ مـس    همچنین شکاف دسترسی را مطرح می     
را براي قریب به اتفاق تمامی مردم کشورهاي جنوب و بیشتر فقراي            الکترونیکی  

این ترتیب، به فاصلۀ میان دولت و ملـت بـر      کشورهاي شمال محال ساخته و به       
هـاي رسـمی    کنند، دولتی که در سیاسـت     آنها بیان می  . زند  اساس درآمد دامن می   
هاي با منافع کوچک و خاص و کلیـت جامعـه             میان گروه خود از معادلۀ موجود     

اي دارد تا بتواند منـافع   پیچیده) آنالوگ و دیجیتال(دفاع می کند، نیاز به تغییرات     
  . توسعۀ انسانی کلیت جامعه را برآورده سازد

هـاي اطالعـات و       فنـاوري کـارگیري     رو، در حـال حاضـر، توانـایی بـه           ازاین
صورت انبوه در بافت اقتصاد بازار مورد حمایـت   ه بهشد  در دانش تولید  ارتباطات

تـرین انتقادهـا هـم     ترین نیروهاي اجتماعی بوده و حتی در معرض ضـعیف       قوي
اولـویتی دور   ( را شاید بتـوان در اولویـت دوم          دولت الکترونیکی . گیرد  قرار نمی 

نـوان  ع تعویق افتاده، حتـی بـه   قرار داد، اما با مشارکت الکترونیک بیشتر به    ) دست
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  . شود اولویت هم تعریف نمی
اي  مروري بر تحوالت جاري در نهادهاي اجتماعی حکایت از ظهـور جامعـه       

دارد که تولید انبوه و کاربرد انبوه دانـش در بافـت و بـستر اقتـصاد بـازار در آن                     
را تـشکیل  » محـور   دانـش اقتـصاد   « این جریـان،     .شود  مواجه نمی مانعی  با  جامعه  

را ترسـیم و تعریـف   » دانـایی جامعـۀ  گـذار بـه   «ر، نقشۀ دهد و در حال حاض      می
  :هاي بنیادین همچنان مطرح است البته برخی سئوال. کند می

گیـري اقتـصاد    شده براي ایجاد محیطی که به شـکل         آیا تغییرات نهادي اعمال   
 1کنـد  هاي تجاري تبدیل می ها را به ارزش انجامد و در نهایت ایده      می محور  دانش

بـه کلیـت جامعـه     » کارخانۀ معنـاي جدیـد    «ی براي سپردن نقش     از عمومیت کاف  
  برخودار هست یا خیلی محدود و خاص است؟

دهـد، امکـان مناسـبی         اقتصادي رخ می   ۀآیا تغییرات نهادي که بیشتر در سوی      
  آورد؟ براي رشد نامحدود مردم و اطالعات در سراسر جامعه فراهم می

تواند بـر توسـعۀ انـسانی     ه دانش میدر بافت اقتصاد بازار، چگونه توسعۀ انبو  
  حداقل رساند؟ اثر گذاشته خسارات ناشی از اقتصاد بازار بر کلیت جامعه را به 

  توان آزمایش کرد؟ بوم را چگونه می ظرفیت تحمل مردم و زیست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کـار   هـاي تجـاري بـه     ها به ارزش  منظور فرآیند تبدیل ایده   مفهوم نوآوري را به   «: مقایسه کنید با   .1
معرفـی و فـروش یـک    . 1: توان چنین تقریر کـرد      مندتري از این مفهوم را می       تعریف نظام . بریم  می

ادة تجاري از یـک شـیوة      معرفی و استف  . 2گر پنتیوم و غیره؛      محصول بهبودیافته، مانند یک پردازش    
معرفی صـورت جدیـدي از سـازمان تجـاري، ماننـد            . 3جدید تولید، مانند خط تولید هنري فورد؛        

هاي جدید براي محصوالت موجود، ماننـد اسـتفاده از رایانـه         کاربري. 4ها و غیره؛      فرانشیز، تعاونی 
ت موجود، مانند دونات که بازارهاي جدید براي محصوال. 5هاي ارتش؛  براي تعیین گرا در توپخانه   

هـاي تـوزیعی جدیـد، ماننـد اسـتفاده از       کانال. 6در آلمان ابداع شد و در سراسر جهان پخش شد؛        
  : منبع» اینترنت براي فروش کتاب

http://www.thecis.ca/definition.htm 
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  با توجه به تغییرات پیچیده، جامعه چگونه گذار خواهد کرد؟: 8پرسش 
راه دیگـر بیـان   . میشه در حال تغییر اسـت جامعه همچون یک پازل هزار قطعۀ ه    

یابد و  این نظر آن است که بگوییم جامعه از نظمی کهن به نظمی نوین انتقال می              
این جریان گـذار همـراه بـا درصـدي از آشـوب اسـت؛ چراکـه روابـط پیـشین                     

جـاي  «آیـد کـه     اند و روابـط جدیـدي پدیـد مـی           کارآمدي خود را از دست داده     
  . یابد عه استیال میو بر کل جام» گیرد می

تـاریخ  . مردم توان تأمل و انتخاب دارند  . تفکر روح متحرك این جریان است     
آزادي بیـان  (عنوان تـاریخ تـالش مـردم بـراي آزادي تأمـل              توان به   انسانی را می  
فهمنـد کـه    وقتی مردم از طریق تأمل می. و آزادي انتخاب نگاشت   ) تأمالت خود 

رد، بـراي اسـتفاده از ایـن فرصـت در زنـدگی          راهی براي بهبود زندگی وجود دا     
دو مانع بر سر راه تحقـق آزادي  . افتند  راه می خود در پی کسب آزادي انتخاب به    

هـاي اخالقـی و نهادهـاي موجـود       ارزش: تواند وجـود داشـته باشـد        انتخاب می 
  . اجتماعی

ر ابزارگرایی، که ه: هاي اخالقی، دو ساختار غالب عبارتند از         در سویۀ ارزش  
کند؛  داند و آزادي را تبدیل به مجوز می       اي برساند، را مجاز می      چیزي را که فایده   

و خیرگرایی، که هـر چیـزي را کـه سـازگار بـا همبـستگی انـسانی باشـد جـایز           
  . شمارد می

هاي مـورد بررسـی واقـع شـده، پذیرفتـه             ، نقش 1در سویۀ نهادهاي اجتماعی   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعی، هـاي اجتمـ     نقـش : نهادها، ساختارهاي پابرجاي زنـدگی اجتمـاعی هـستند        «: مقایسه کنید با   .1
اي که روابط اجتماعی هر  هاي زبانی، معیارهاي فنی و دیگر اجزاي صحنه هاي حقوقی، صورت  نظام

ترین اصل در رویکرد نهادي، تحلیل رابطۀ میـان مـردم و نهادهـا     مهم. شود اي در آن اجرا می  جامعه
هادهـا نقـش   بـرعکس، ن . کنند نهادها چیزي خارج از امور مردم نیستند؛ آنها فقط دخالت نمی      . است

. هاي کالمی را در نظر بگیرد شدن این قضیه، تحلیلی از کنش  براي روش . مهمی در تعریف ما دارند    
این گفتارها نیاز به کسب . معناي خطبۀ ازدواج یا حکم یک قاضی نیست تنهایی به  گفتار به  یک پاره
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ها قـرار دارنـد، ایجـاد     س همین نقشروابط که بر اسا. گیرند  شوند و جاي می     می
خوانی داشته باشد، مردم نهادهاي  ها هم ها با این نقش     اگر رفتار و کنش   . شوند  می

آنها بر اساس این نهادها و روابط میان آنها، نظمـی           . کنند  اجتماعی را بازتولید می   
نـیم  ک هایی که ما در آنها بازي مـی  این نهادها و نقش. دهند اجتماعی را ترتیب می 

  .کنند را تعیین می) یعنی کار و زندگی ما(شیوة وجود ما 
  با. مدت نظم اجتماعی ضروري است     پذیرش این واقعیت براي حفظ طوالنی     

اگـر مـردم   . وجود این، باید پـذیرفت کـه نهادهـا هـم بـه مـردم بـستگی دارنـد                 
خارج «، اگر مردم رفتار خود را تغییر دهند . پاشند  گیري کنند، نهادها فرو می      کناره

 بیانی دیگر، مردم بـا رفتـار و کـنش       به. کنند  بازي کنند، نهادها تغییر می    » از نقش 
  . خود توان بازتولید و تغییر جهان موجود را دارند

یافته نسبت به دوران پیش از تغییر خود از تـوان کمتـري بـراي           هر نهاد تغییر  
 ضـعیف یـا گسـسته    پیوندها. حفظ ارتباط با دیگر نهادهاي دیگر برخوردار است 

  . رسد می) بحران و آشوب(دوران گذار . شود می
سازد رفتار خود در درون نهاد را تغییر ندهند   منافع شخصی مردم را وادار می     

همچنـین، نهادهـاي دیگـر، جلـوي     . چالش نکـشند    هاي نهادي خود را به      و نقش 
 پیونـدهاي  دهنـد  گیرند و اجـازه نمـی   تغییرات زیاد نهادهاي در حال تغییر را می       

این فشار اغلب موفق بـوده و  . نهادي صدمه دیده یا نظم کهن مخدوش شود       میان
                                                                                                  

بیـانی دیگـر،    به .  بیانجامد هاي نهادي جدید    شرایطی نهادي دارند، و نتایج آن باید به ایجاد واقعیت         
هـاي   رساند، این کار را در ظرفیـت   انجام می فردي که کنشی را به. ها هستند کنندة کنش نهادها، مقید 

این گفته به معناي آن نیـست  . دهد کنندة یک پست نهادي انجام می     عنوان اشغال  نهادي خاصی، و به   
توانند بدون ما به زندگی خـود ادامـه     نمیحتی نهادها . هاي زنجیرهاي نهادي هستیم     که ما عروسک  

رابطـۀ میـان افـراد و     . شود  برعکس، هر نهاد با هر کنشِ کنشگران آن، بازسازي و متحول می           . دهند
  :منبع» . به یک معنا، دوجانبه است نهادها،

Philip E. Agre, “The Architecture of Identity: Embedding Privacy in Market 
Institutions, Information, Communication and Society,” 2 (1), 1999. 
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معـرض خطـر   در افرادي کـه در اثـر تغییـر         وقتی  : شود  باعث بقاي نظم کهن می    
دهند، امروز انتخاب     هایی که آینده را شکل می        نفوذ زیادي دارند سیاست    هستند،

در قالب نیرویی اجتماعی و بـا قـدرت   ها  اما در مواردي خاص، انسان. 1شوند  می
   . شوند تا در راه تغییرات نهادي و سازمانی حرکت کنند کافی سازماندهی می

این کـار از  . شود پیوندهاي جدیدي درون و میان نهادهاي اجتماعی یافت می      
شاید برخی نهادهاي کهن متـروك شـوند، ولـی        : شود  هاي متفاوتی ممکن می     راه
اي از تحـوالت در   غالباً چنین است که زنجیره  . دي ساخت توان نهادهاي جدی    می

تـالش  /زنـی  این جریان نیاز به چانـه . دهد نهادهاي فعال اجتماعی موجود رخ می   
که این فرآیند کامل  محض آن به. هاي نهادي مردم دارد   براي تغییر در ماهیت نقش    

تـوان    مـی نهـادي را    گرفت، شبکۀ جدیدي از روابط میان        شد و جاي    شد، پذیرفته 
  .ایجاد و تقویت کرد

  . شود وارد صحنه مینظمی جدید 
جـایی در قـدرت و ثـروت همـراه          اي همیشه با جابه      نهادي گسترده  تحوالت
امـا، در طـول تـاریخ،    . انـد  همین خاطر است کـه انقـالب نـام گرفتـه       است و به    

 حاشـیه رانـدن را کـاهش    درپی هرگز نتوانسته است پدیدة طرد و به        تحوالت پی 
 حاشـیه    شـده و بـه      هـاي طـرد     با وجود این، توانسته اسـت سـاختار گـروه         . دهد
بینـان تـاریخی چنـین     خوش. رانی را تغییر دهد    حاشیه  شده و دلیل طرد و به      رانده

و حداقل  (تدریج    شده به   حاشیه رانده   هاي مطرود و به     آورند که گروه    استدالل می 
تر  رانی آنان ضعیف حاشیه  طرد و بهاند و یا مبناي تر شده  کوچک )صورت نسبی   به

رانـی هنـوز    حاشـیه  بدبینان تاریخی چنین استدالل خواهند آورد که به . شده است 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اگر به درك عمیقی از وجود نظامی نیرومند براي حفـظ اشـیاء و امـور برسـیم،        «: مقایسه کنید با   .1
  :منبع» تغییرات همیشگی رخ نخواهد داد

Conversation with Robert Kegan, Harvard Graduate School of Education, 23 
March 2000, accessed at: http://www.dialogonleadership.org/Kegan-
1999.html#twelve. 
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مواردي همچـون   : شود  هاي مختلفی ظاهر می     ها و با نقاب     وجود دارد و در لباس    
ساالري، نماینـدگی بـدون    حقوق بشر بدون حاکمیت قانون، انتخابات بدون مردم   

ق زنان بدون ثبات یک خانوادة دو والـدینی یـا بـا خـانوادة یـک                 حق بیان، حقو  
در نهایت شیوة عمـل ایـن       . درآمدي، استخدام بدون کار یا دستمزد کافی و غیره        

. ها بستگی دارد  پیشرفته، به ارزش داناییجامعۀ  سوي    ساختار، در جریان گذار به      
انـسانی بـه آنهـا      هایی که این تمدن جدید انسانی براي همبـستگی            ویژه ارزش  به

البته منافع اقتصادي و درگیرسازي تمامی ذخیرة خالقیـت انـسانی و            . قائل است 
حقیقی جایی براي طـرد و   دانایی  جامعۀ  . تواند اثرگذار باشد    دانش ضمنی هم می   

  . انجامد چنین ساختاري به تضعیف مبانی خودش می. رانی ندارد حاشیه به
دولـت شـالودة ثبـات    . ییـر قـرار نـدارد     در بسیاري از موارد، دولت در لبۀ تغ       

همچـون  (هـاي مثبـت      تواند مشخـصه    سیاسی، اقتصادي و اجتماعی است که می      
هـاي منفـی      و مشخـصه  ) شرط وجود   صیانت از حقوق بشر و حاکمیت قانون، به       

ها اغلـب     دولت. داشته باشد ) مقاومت در برابر تغییر که گاهی همراه با خشونت        (
ی، اجتماعی، فرهنگی و بازاري بـا منـافع محـدود و            هاي پابرجاي سیاس    در گروه 

. کننـد  رو، بیشتر با نیروهاي مخالف تغییر ائتالف مـی       از این . 1کوچک ریشه دارند  
هاي جدیدي را بـراي رهبـران بـازار،     تازگی، متخصصان علم مدیریت مشخصه   به

ر نگري، شهود، شناخت الگوهاي تغییر و توانـایی کـا           آینده: اند  ضروري برشمرده 
هاي خارج از  توان براي حلقه ها را می   این مشخصه . تخیلی بر اساس این شناخت    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طور کـه هگـل در    آل قابل دسترسی، همان ایده. البته این امر یک هنجار یا نقص ساختاري نیست    .1

در واقع، تا جایی به امر عمومی مرتبط است، میان «: گوید، همیشه قابل دسترسی است فلسفۀ حق می
» دهندة مفاهیم دوگانۀ دولت و ثبـات درونـی اسـت    اي وجود دارد که قوام فع عام و خاص رابطه منا

دولت باید حفاظت و امنیت شهروندانش را تضمین کند، و از جملـه  «دارد که  و اظهار می ژاك بود
  : منابع» باید سوء استفاده از قدرت توسط عامالن خود را مهار کند

E. Hegel. Philosophy of Right, Penguin Books, London, 1967. 
Jacques Baudot, ibid. 
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تواند با استفاده از ابزارهـاي        در بهترین سناریوها، دولت می    . بازار هم توصیه کرد   
کـارگیري آنهـا در دفـاع از     بـه  یا با اجتناب از  (صورتی حمایتی     قدرت عمومی به  

هـاي   جـایی    را تسکین داده و بـا جابـه        نیروهاي پرتالطم اجتماعی  ) وضع موجود 
شـود کـه منـافع محـدود،      شرطی ممکـن مـی     چنین کاري به  . نهادي همراهی کند  

  . اي را تحت پوشش قرار دهد یافته و فراحیطه وسعت
آموزد که جـوامعی کـه قـدرت و ثـروت در اثـر             نهایت آنکه، تاریخ به ما می     

بیـشتر آن جـوامعی هـستند کـه     کنـد،   شود و تغییر نمـی  نشین می تغییر در آنها ته  
صورت اتفاقی و در جریان امـواج تـصادفی تغییـر شـکل               ساختارهاي خود را به   

هـاي بـسیار و بـا     ها و در طول زمـان        آنهایی که در مواجهه با چالش       اند و نه    داده
یـک تفکـر، تحـت حمایـت        . انـد   ها و نهادهاي خود را برپـا کـرده          زحمت، نظام 

صـورت   امـا بـه  . از به مراجعه به نهادهاي کنونی دارد  نیروهاي اجتماعی باز هم نی    
نهادي نسبت به دیگـر   نسبی، تجدیدنظرهاي الزم در ساختار روابط درونی و میان 

جوامـع فالنـدرز و   . تـر اسـت     هزینـه   تر و کم    تر، طبیعی   هاي اجتماعی ساده    محیط
. انگلیس در قرن هفدهم در وضعیت خوبی بـراي پـذیرش اقتـصاد بـازار بودنـد              

روزه، تولید انبوه و کاربرد انبوه دانش در بعضی از کشورها بهتر جـاي خـود را      ام
گرایان اولیه و     این جوامع، در کنار گروهی از اصالح      . شود  کند و ساکن می     باز می 

. دست خواهند گرفت ویک و بعد از آن رهبري جهان را به        کارآمد، در قرن بیست   
خی کـه آنهـا را سـاخته اسـت را       کاري تاری   ها توان دست    درست است که جامعه   

توانند در جهت    هاي مناسب، می    هاي آگاهانۀ سیاست    ندارند، اما از طریق انتخاب    
  . گرایی اولیه و مؤثر گام بردارند اصالح

ارائه و تحلیل فوق از موزائیک موسوم بـه گـذار، نکـات مهمـی را برجـسته                  
اء تغییـر اهمیـت نداشـته    اندازة تفکر در مقام منش    شاید هیچکدام آنها به   . سازد  می

. توان ـ حداقل براي مدتی طـوالنی ـ مهـار یـا سـرکوب کـرد        تفکر را نمی. باشد
تفکر در طول تاریخ همیشه پیروز میدان بوده است، حتی زمانی که مـدت بـسیار    
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رو، هنگـامی کـه از رشـد نامحـدود مـردم و           ایـن     از. زیادي در محاق بوده است    
کارخانـۀ  «یت کلیـت جامعـه بـراي تبـدیل بـه            گوییم، یا ظرف    اطالعات سخن می  

دهیم، باید بـدانیم کـه تـا تحقـق کامـل ایـن        را توضیح می  » اییتوسعۀ جمعی دان  
بـا  . ها شکاف عمیقـی وجـود دارد   امکانات، همیشه میان واقعیت موجود و آرمان     

تفکر دربارة تغییر و با تـالش بـراي کـسب آزادي الزم بـراي بـرانگیختن تغییـر                  
هـاي   پیش از این ناظر عناصري از آشوب و تـنش   . شکاف را پر کرد   توان این     می

پـذیري بـسترهاي نهـادي      این عناصر حدود انعطاف   . ایم   نهادي بوده   میان و درون  
اي ناشی از توان تولید انبوه        هاي جدید توسعه    کنونی براي سازگارشدن با فرصت    

باشـد، نیـاز بـه    اگر نتیجـۀ آزمـایش منفـی       . دهند  دانش را مورد آزمایش قرار می     
گیرد بـستگی بـه    اي که بر عهدة جامعه قرار می   هزینه. تغییرات نهادي وجود دارد   

  . میزان مقاومت در برابر تغییر یا سازگاري از روي تفکر دارد
. ایم که هزینۀ مقاومت در برابر تغییـر بـسیار هنگفـت اسـت             از تاریخ آموخته  

ت جامعـه نیـس         پرداخت چنین هزینه   تنهـایی    سـازگاري هـم بـه     . تاي به نفع کلی
فهم مشترکی از الگوي تغییر، بازاندیـشی مـشترك منـافعی کـه             . شود  حادث نمی 

کند، و فرآیندهاي باز سیاسی       ساالر کنترل می    هاي مردم   قدرت عمومی را در نظام    
کنـد، بـراي سـازگاري الزم     هاي مناسب را در جریان خـود لحـاظ مـی        که ارزش 

  . است
آوریـم، ممکـن اسـت بـه یکـی از سـه        عمل مـی  ه بههایی ک بر اساس انتخاب 

  :دست یابیمدانایی جامعۀ صورت 
راهبردهـا،  . اي کـه ایـن روزهـا بـسیار رایـج اسـت              پدیـده : اسـمی دانایی  جامعۀ  
را اعـالم  دانایی جامعۀ هاي دولتی اشتیاق به رسیدن به اهداف   ها و برنامه    سیاست

ان انجـام کارهـاي الزم بـراي      هاي جـاري، تـو      دارند اما هیچکدام از این طرح       می
امکانات ناشی از توان تولید انبـوه دانـش هنـوز مـورد        . تغییرات نهادي را ندارند   

هاي پراکنده و جزئـی بـیش از     است و همین استفاده    استفاده چندانی قرار نگرفته   
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  . آن که با برنامه باشد از روي اتفاق بوده است
افتد امـا خیلـی مواظـب         ي اتفاق می  حالتی که تحوالت نهاد   : ناقص دانایی ۀجامع

در چنـین حـالتی، بـر    . است قبل از برهم ریختن تعادل قوا دست از کـار بکـشد        
اگـر  . شود صورت انبوه تأکید می شده به طیف محدودي از کاربردهاي دانش تولید 

 دانـش   تحوالت جاري در کشورهاي صنعتی در سطح ایجـاد اقتـصاد مبتنـی بـر                
 را 1نمـودار  ( چنـین وضـعیتی حتمـی خواهـد بـود          متوقف شود، احتمال بـروز    

صـورت   در این شرایط، بخشی از امکانات ناشی از توان تولید دانـش بـه            ). ببینید
انبوه توسعه نخواهد یافت و یا بدون استفاده باقی خواهد ماند، که به ضرر کلیت           

آن، تنش دربارة مسئلۀ ادامۀ تحوالت نهادي تا نیل به نتایج منطقـیِ             . جامعه است 
اي را پرآشـوب   هـاي روزمـرة چنـین جامعـه     همچنان باقی خواهد ماند و زندگی    

هـاي الزم بـراي توسـعه     تـوان در دانـش   هـا را نمـی     رفع این آشوب  . خواهد کرد 
هـاي    یافت؛ بلکه نیاز به دانش    ) هاي فنی   همچون نوآوري  (دانشاقتصاد مبتنی بر    

ناقص بـا ایجـاد تغییـرات       دانایی  جامعۀ  . یافته دارد  کاربرده و کمتر توسعه     کمتر به 
 یـا وارد آوردن خـسارت غیرقابـل تحمـل بـه کلیـت جامعـه،          1ناخواستۀ نهـادي  

  . تخریبی پیش رود تواند تا مرحلۀ خود می
حـالتی کـه الگـوي تغییـر را شـناخته و بـر اسـاس ایـن              : مند  هوش  دانایی جامعۀ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عنوان نقطۀ عزیمت خود تعریف  پل دیوید و دومینیک فوراي، ظهور اقتصاد مبتنی بر دانایی را به           .1

تبدیل اقتصاد مبتنی بر دانایی به جامعۀ دانایی، بر «: کنند کرده و این حرکت را به شکل زیر ترسیم می
هـا و   ایـن اجتماعـات پیونـدهایی بـا برخـی طـرح      . محـور قـرار دارد    ماعات دانش محور تکثیر اجت  

فقـط  . آنها توان خوبی براي تولید و بازتولید دانش دارند      . هاي علمی، فنی و تجاري دارند       تخصص
هاي شـناختی مختلـف    ها در حوزه هنگامی که تعداد روزافزونی از این اجتماعات با همین مشخصه    

وارد با عالیق مشترك  ه متخصصان، کاربران معمولی اطالعات، و دانشجویان تازهپدید آید، هنگامی ک
تخیلی خود خـارج     ـ  از صورت علمی  » جامعۀ دانایی «خود دربارة یک موضوع خاص جمع شوند،        

  : منبع. تري یافت شد مسیر مستقیم کاش می» واقعیت خواهد پیوست شده، به
Paul A. David and Dominique Foray (ibid.) 
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را بـراي   هـاي عـریض و فراوانـی          تغییرات نهـادي راه   . شناخت عمل کرده است   
هاي اجتماعی را بـراي   کنند و سازمان  توسعۀ نامحدود مردم و اطالعات ایجاد می      

تنـشی سراسـري میـان      . کننـد   اي دانش بازسازي مـی      تولید و کاربرد انبوه و توده     
تر توان تولیـد و کـاربرد انبـوه دانـش و نهادهـاي کنـونی                کاربري کامل   اندیشۀ به 

هـاي   در نظام. به تنظیم خود با شرایط هستندوجود ندارد؛ چراکه این نهادها قادر      
ساالر، قدرت عمومی در میان عالئق منـافع فراگیـر و دربرگیرنـدة تمامیـت             مردم

 بار   تولیدات بازار هیچ خسارتی براي کلیت جامعه به       . جامعه محصور شده است   
ها همخوانی دارند و فرآینـدهاي سیاسـی شـفافی بـر              ها با ارزش    کنش. آورد  نمی

توسعۀ انسانی و حفاظـت  . ها نظارت دارد ها، و کنش    ارزش  ی میان نتایج،  همخوان
  . کنند عنوان اهداف و ابزار توسعه عمل می بوم به از زیست
هوشـمند، در زمـانی کوتـاه زیربنـا و     دانایی جامعۀ توان انتظار داشت که     نمی

اي هـ  یـافتن بـه آزادي   اما تالش براي دسـت . ساختار جوامع انسانی را شکل دهد   
  .الزم ارزش دارد

  
  
  
  
  
  
  
  

  

   آیندهدانششناسی اقتصاد مبتنی بر  بوم: 3نمودار 

  

هاي فنی تولیدشده  نوآوري
 به صورت انبوه

 بازار
ها،  انتخاب(ارادة انسانی 
 )ها تصمیم

 تولید و تقسیم هزینه کل تولید گذاري، تصمیم به سرمایه
 هاي وارده بر بازار و خسارت وارد آمده بر کلیت جامعه هزینه میان

عوارض  کاالها، خدمات،
 خالص جانبی
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، چه تغییرات   )مردمی(براي تضمین عرضۀ کافی دانش و خالقیت        : 9پرسش  
  نهادي الزم است؟

رساند که همۀ مـسائل       بسیاري از مطالعات موضوعی خواننده را به این نتیجه می         
مطالعۀ موضوعات مرتبط با علوم، ریاضیات، و       شود؛ یعنی به      به آموزش ختم می   

  .1مهندسی
 دشـوار   دانـایی جامعـۀ   البته فراموشی یا دست کم گرفتن نقـش آمـوزش در            

اما مسئله آن است که آموزش بـراي یـک حرفـۀ خـاص دردي را درمـان          .2است
 فکر آموزش خالقیت و زندگی خـالق در یـک حرفـۀ خـاص      کند و باید به   نمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:  دیـد (ExxonMobile)موبایـل   توان در تبلیغـات اکـسون    مثال خوبی از این بینش تونلی را می        .1
علم، منابع طبیعی مورد . تصور زندگی مدرن بدون سوخت دشوار است. گرما؛ نور؛ قدرت؛ سوخت«

ان وابـسته  طور که انرژي به علم وابسته است، علم هم به عالمان و دانشمند         همان. یابد  نیاز ما را می   
 درصـد انـرژي   50 جهـان بـه   2030کنند در تا سال   با وجود این، وقتی کارشناسان اعالم می      . است

خوانی  تواند هم بیشتري نیاز دارد، تعداد جوانانی که جویاي کسب علم و مدارك علمی هستند، نمی     
جوانان آیندگان «که درست است . این جریان را باید وارونه کرد. خود را با نیاز به دانشمند حفظ کند

ترین آنان را تشویق به کار در علم و مهندسی کنیم، چگونه  اما اگر نتوانیم بهترین و باهوش » .هستند
  : منبع.] تأکید از گزارش است[» اي خواهیم داشت؟ آینده

The New York Times, 30 September 2004. 
ور اسـت کـه در جامعـۀ پـساصنعتی،     دانیل بل با تحلیل مسئله از منظـري اقتـصادي بـر ایـن بـا         .2

این . شود گیرد و آموزش، تبدیل به شیوة دسترسی به قدرت می هاي فنی مبناي قدرت قرار می مهارت
هاي تاریخی رشد اقتصاد، سـرمایۀ      در میان مؤلفه  «: اند  نظر را برخی دیگر از پژوهشگران تأیید کرده       

اي تشکیل سرمایۀ انسانی را باید بر آموزش و     مبن. ترین مؤلفه ظاهر شده است      انسانی به عنوان مهم   
جا  از آن. ویژه آموزش اولیۀ و ابتدایی قرار داد، و در اینجاست که دولت نقش مهمی برعهده دارد           به

گذارد، جوامع دانـایی بایـد بـر رشـد و توسـعۀ       که هر تغییر اجتماعی یا اقتصادي بر آموزش اثر می  
  : ابعمن» سرمایۀ انسانی تأکید داشته باشند

Daniel Bell, “Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting” 
,1973, accessed at http://ssr1.uchicago.edu/NEWPRE/POLSOC98/Bell.html. 
Donald J. Johnston, “Lifelong Learning for All” , The OECD Observer, 
October/November 1998, No. 214. 
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هـاي ابتـدایی، متوسـطه و عـالی در کنـار آمـوزش                آمـوزش ترکیب مناسب   . بود
اي دارد کـه از حیطـه ایـن گـزارش         هاي جامع و پیچیده     تحلیل   نیاز به  1العمر  مادام

قدر کافی است تا اشاره شـود کـه بهتـرین سیاسـت عمـومی                 همین. خارج است 
  . گشوده بودن آموزش و یادگیري است

ختگان علوم و مهندسی را اعالم      آمو  در حال حاضر، آمارهایی که تعداد دانش      
درسـت  . شوند  ارائه می » اییدانعصر  «خوانی با     عنوان مدرکی براي هم     کنند، به   می

دمان تمدن انسانی، از وقتی اجداد ما قطعه سنگ یا چوبی را در  است که از سپیده 
. 2ایم عنوان ابزار استفاده کردند، قدم به عصر ماشین گذاشته دست گرفت و از آن به

هـایی کـسب    تجربـه . خت ماشین، نیاز به فهم علم و مهارت در مهندسی دارد        سا
تواننـد   هـاي فنـی مـی    هـا از راه نـوآوري   آمـوزد کـه ماشـین    ما می   ایم که به      ه  کرد

را در خود ثبت کنند و از این راه، اثري          » معناي جدید «شماري از     هاي بی   گزارش
اي که بر تولید اقتصادي  ن، در جامعهبنابرای. گذارند وري می ایجابی بر تولید و بهره

شـدن   برد، فرمول برنده کار می تمرکز کرده و تولید را براي انباشت ثروت مادي به    
در مسابقۀ پیشرفت اجتماعی عبارت است از تولید ماشـین و عرضـۀ اطالعـات،             

. ها، و دانش ضمنی به مردم براي اینکه استاد ساخت ماشین شوند آموزش، مهارت
:  تعریـف شـده اسـت   دانـش اي براي توسعۀ مبتنی بر   یان جایگاه ویژه  در این جر  

  .ها باشند  کردن ماشین تسهیالت و تجهیزات پژوهشی که قادر به خاموش
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اي  ، جامعـه (educated society)جامعۀ آموخته «: مقایسه کنید با نظر دونالد لنیهام و جی کافمن .1
» جامعـۀ فراگیـر  «. دهـد  ویژه در ثلث اول زنـدگی فـرد، در اختیـار قـرار مـی      است که آموزش را به   
(learning society)شیوة زنـدگی   عنوان  هاي آن آموزش را به اي است که نهادها و سازمان  جامعه

 :منبع» کنند؛ فعالیتی که در تمامی دوران حیات فرد از تولد تا مرگ استمرار دارد تبلیغ می
Donald Lenihan, Jay Kaufman, 2001, ibid. 

. دهد هر وسیلۀ مکانیکی یا الکتریکی که براي کمک به انسان، انرژي را انتقال یا تغییر می    : ماشین .2
  : مراجعه کنید به

http://www.cogsci.princeton.edu/cgibin/webwn?stage=1&word=machine. 
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امـا ایـن   . همیشه نیاز به ماشین خواهد بـود   دانایی  جامعۀ  طبیعی است که در     
ر طور که ذکر شـد، امـر غیرملمـوس د    همان. نیاز همیشه در حال دگرگونی است    

چگونـه ماشـین    «براي مثال، از پرسـش      (سوي مرکز صحنه است       حال حرکت به  
چگونـه  «و » بـراي چـه هـدفی؟   «، »آیا الزم است که بسازیم؟   « سوي    به» بسازیم؟

هاي در حال افزایش  و با ظرفیت). »خوان ساخت؟ توان آن را با کل جامعه هم       می
 پیچیدگی، سیالیت و بـا  براي تولید انبوه دانش در سراسر جامعه، با رشد آشوب،        

 عنـوان کارخانـۀ تولیـد معنـاي جدیـد، تعبیـر              تعریف کلیت زندگی اجتماعی به    
هاي تحقیق و توسـعه بـراي تولیـد سـرمایه و بـه               بودن تجهیزات و سازمان     یگانه

توان مورد بازبینی جـدي    را باید و میدانشعنوان جایگاه اصلی توسعۀ مبتنی بر         
هاي علوم طبیعـی و    به متخصصان با مهارت در حوزهاییجوامع داننیاز  . قرار داد 

این جوامع به دانش ضمنی و خالقیت براي        . فنی و مهندسی ادامه خواهد داشت     
  . هاي متفاوت فعالیت انسانی نیاز خواهد داشت استفاده در حوزه

عنوان یک الگوي نـاب، نیـاز          به جامعۀ دانایی  :مفهوم زندگی انسانی به کمال معنا     
. اد نامحدودي از مـردم در مقـام حـامالن خالقیـت و دانـش ضـمنی دارد           به تعد 

احتمال زیـاد،   به . آشکار است که این گزاره نیاز به بررسی و جرح و تعدیل دارد          
 حق زندگی زیستی و اخالقی را با حق زنـدگی خـالق و تولیـدي               جامعۀ دانایی 

انت از زنـدگی  اي از نیـاز بـه صـی         چنین پیوندي به فهـم پختـه      . پیوند خواهد زد  
نظرگـاه جدیـدي کـه دربـارة رشـد      . انسانی در معناي کامل کلمه خواهد انجامید  

کنـد و تعهـد و    معنایی خاص تعریف می     جمعیت وجود دارد، که تولیدمثل را به        
بار بـراي   انگیزد؛ این التزام پایدار به تولیدمثل و تشویق اجتماعی تولیدمثل را برمی 

هـاي   رکردن سیاره، بلکه براي عرضـه یکـی از دارایـی   نه تنها براي پ: دلیلی جدید 
  .  مطرح خواهد شدجامعۀ داناییحیاتی 

  هیچ نظام فلسفی، از جمله ادیان بزرگ جهانی، از زندگی آغاز شده و بعد بـه   
بحـث ادامـه دهـیم و     تـوانیم در ایـن زمینـه بـه       البته مـی  . کند  هدر رفته دفاع نمی   

www.downloadbook.ir

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


  101/ درباره توسعه جوامع دانایی  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

هاي متفاوتی  شک گزینه  تعریف کنیم، و بی خالقیت، تولید کردن، و هدر رفتن را      
هـاي   البته، اگر ایـن بحـث را بـه فهمـی از اهـداف فعالیـت       . در پیش خواهد بود   

اي خود مرتبط سازیم، و مشخص کنیم که هدف کیفیت و سالمت زندگی     توسعه
در این بحـث، نیـاز بـه    . خواهیم رسید» زندگی کامل«تعریفی از  انسانی است، به    

براي هر فرد براي به ظهور رسـاندن اسـتعدادهاي خـالق خـود و              تأمین فرصتی   
کار بردن این استعدادها در رفتارهاي عملی خـالق بـراي سـاخت زنـدگی بـا                   به

  . کیفیت و سالمت باال، آشکار خواهد شد
تأمین کنـد، مـسائلی ایـدئولوژیک و    ) و چگونه( کسی    ها را چه    اینکه فرصت 

لوژیک بـر حاکمیـت قـانون و صـیانت از          هاي ایـدئو    برخی نحله . سیاسی هستند 
هاي فردي تأکید دارند و سپس فرد را در پیگیري رونـد رشـد و                 حقوق و آزادي  

البته، اگر زندگی همگان با حداکثر کمال تبـدیل بـه           . گذارند  توسعۀ خود آزاد می   
یکی از منافع و عالئق کلیت جامعه شود، این معادله را بایـد از ابتـدا بازنویـسی                   

بـه  » شبکۀ امنیت اجتماعی«توان از سخن گفتن و تفکر پیرامون         جمله می از  . کرد
. حرکـت کـرد   » سکوي توسعۀ نامحدود مـردم    «سوي سخن گفتن و تفکر دربارة       

هـاي بـسیار    این دو تصویر و دو رویکرد نسبت به رشد انسانی با یکدیگر تفاوت   
هـاي بـاارزش    یعنوان دارای  فقط تصویر و رویکرد دوم است که مردم را به         . دارند

  .  مناسب استجامعۀ داناییکند و براي  تعریف می
زندگی جدیـد را بایـد در بـسترهاي نهـادي      :تغذیه، رشد و توسعۀ زندگی انسانی 

خـانواده بـه تـأمین و    ) طور که احتمـال فـراوان دارد       همان(اگر  . بالنده شکار کرد  
نواده عملکرد خـود  سازي محیط ادامه دهد، خا    پشتیبانی ساختارهاي الزم و بالنده    

از هر دو دیـدگاه سـازمان اخالقـی و اجتمـاعی، بایـد میـان       . را اجرا خواهد کرد 
اگـر در برخـی ابعـاد و    . کسب درآمد و تربیت کودکان تعادلی وجود داشته باشد       

، شکافی در توان خانواده بـه  )همچون تغذیه، بهداشت، مسکن و درآمد     (ها    حوزه
     .میم کندوجود آید، جامعه باید آن را تر 
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هـاي   بندي جوامع مجبور به بازبینی تمامی ساختارها و پیکرهمدت،   در طوالنی 
، بـه آن    جامعـۀ دانـایی   نهادي هستند و باید از منظري متفاوت، یعنـی بـا لحـاظ              

ي انسان است، بـسترهاي    »ها  آزادي  نا«اگر استعدادهاي انسانی نقطۀ مقابل      . بنگرند
کنـد و بـه فقـر،         وزش ناکـافی بازتولیـد مـی      سازمانی و نهادي که بهداشت و آمـ       

نفس و امنیت فردي، موانع بر سـر راه مـشارکت جـدي،               کاري، عدم اعتماد به    بی
دهد، نیاز به تغییر یـا   نابرابري جنسی و یا تخریب محیط زیست طبیعی میدان می      

  .1ترمیم دارد
  ضـرورت دارد چـرا     جامعۀ دانایی مفهوم توسعه انسانی در هر بحثی پیرامون        

که فقر انسانی و سطح پایین توان و استعدادهاي انسانی به تأمین نیـروي انـسانی        
همچون آشغالی اسـت  «این نیروي انسانی که . کند رشد و توسعه یافته کمک نمی   

هـیچ شـباهتی بـه      )  را ببینید  9قطعۀ  (» خواهند از شرش رها شوند      که همگان می  
رهنگی مورد نیـاز بـراي رشـد      هاي بالندة ف    بازخوردهاي مثبت اجتماعی یا محیط    

یقین داشته باشیم که مـردم فقـر و مردمـی کـه در لبـۀ خـط بقـا            . خالقیت ندارد 
کنند در خالقیت با بقیۀ مردم تفاوتی ندارنـد و وضـعیت سـیال آنـان                  زندگی می 

برنـد و   سر مـی  آنها با منابع مادي بسیار ضعیف به: کند خالقیت آنها را تقویت می  
طرفـه اسـت و از    اما ایـن خالقیـت یـک      . برند  ین منابع را می   حداکثر استفاده از ا   

هـاي    هاي اشتراك اطالعات جدا بوده و بیشتر در بافـت دانـش             بسیاري از چرخه  
  . نایافته قرار دارد ضمنی توسعه

اي براي همۀ مـردم   هاي توسعه در بحث پیرامون گسترش دسترسی به فرصت  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـاي معکـوس    میالدي، سال1990هاي دهۀ  سال«. شود در جهان امروزي، این ترمیم انجام نمی .1

. اند  شده1990 کشور جهان فقیرتر از سال 50بیش از . شدن فرآیند توسعه در بسیاري از مناطق بود     
  : منبع»  بیماري از جمله عوامل اصلی این جریان بوده استها، تضاد و ناتوانی حکومت

David Loyn, “Making a Difference” ,BBC World Service, accessed on 18 
November 2004 at  
http://www.bbc.co.uk/worldservice/trust/2015/story/2004/06/040609_overview_da
vid_loyn.shtml. 
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از (ي حقـوقی و توزیـع منـابع       هـا   جا، موضوعاتی از قبیل فرهنگ، چارچوب       همه
جمله قوانین عمومی براي توزیع ثروت در جامعه در کنار مسئله خـاص توزیـع               

  .محوري هستند) 1منابع عمومی
هاي توسعۀ انسانی مطـرح    ندرت در بحث فرهنگ، با همۀ اهمیتی که دارد، به   

ن، هایی از آ بخش. شود هاي مهمی از آن هرگز تدوین و خوانده نمی بخش. شود می
هـا   هاي جهانی پیرامون حقوق بـشر و آزادي    نامه  در کنار چیزهاي دیگر، در پیمان     

گیرد  ها مورد پذیرش عام جهانی قرار نمی نامه بسیاري از این پیمان. شود مطرح می
با وجود این، جهان آموخته است که با این . و حتی کاربردهاي عملی ضعیفی دارد

یـا در برخـی مـوارد،       (ار متنوعی براي تقویت   هاي بسی   نظام. ها زندگی کند    کاستی
هـاي سیاسـی و تجـاري     هاي انسانی در کنار پیمان حقوق بشر و آزادي  ) سرکوب

هـاي جامعـۀ مـدنی     در این زمینه، برخی کـشورها و سـازمان    . جهانی وجود دارد  
البته، این مسئلۀ جهانی، . کنند انتصابی عمل می   فرما و خود    عنوان ناظران خویش    به

هاي حاکم شیوع  یش در همۀ نقاط و پشت درهاي محکم بسته شدة دولت   کم و ب  
هاي جهانی را  استثناي شرایطی که در اثر عدم تسلیم آشکار، سیاست دارد، شاید به 

  .به اعمال فشارهاي سیاسی کوتاه مدت وادار کند
حق برابري در برابر قانون، که در اصل حاکمیت قانون در کشورهاي توسـعه              

 نقطۀ عطفی براي توقـف   نظران،  شده است، از نظر بسیاري از صاحب      یافته لحاظ 
هر تالشی بـراي برداشـتن یـک قـدم     . بحث پیرامون کیفیت زندگی انسانی است     

باید امید داشت کـه پـس    .2انجامد  دیگر به مناظرة تلخ آزادي در مقابل برابري می        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معناي مرتبط با دولت، در دسترس همگان، مسئلۀ همگانی، و متعلق به خیر          تواند به   می» عمومی« .1
» مـرتبط بـا دولـت   «عنوان معادلی براي  به» عمومی«در این مورد خاص، . عام یا منافع مشترك باشد 

 .کار رفته است به
بیش : تهاي برابري و مساوات، با تاروپود دولت لیبرال عجین شده اس برخی ایده«: مقایسه کنید با .2

توان آن را بدون نقض حقوق کسی بـه وي   و پیش از هر چیز، مساوات در برابر قانون است که می          
رو، حدود و ثغور اخالقی و سیاسـی بـراي برابـري           از این . برابري اقتصادي چنین نیست   . اعطا کرد 
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سئله را بــا هــاي ایــدئولوژیک و پرهزینــۀ قــرن بیـستم، بتــوانیم ایــن مــ  از جنـگ 
  . گیري کنیم مندي بیشتر و احساسات کمتر پی هوش

فقـط در  . اکنون مطرح است، حالتی تـصنعی دارد    اي که هم    این بحث به گونه   
تا جایی که بـر اسـاس یـک    . کند ها عمل می  ها و کلیشه    سطح شعارها و برچسب   

ذاري  تـوان اثرگـ     شود،  فرض تند، صرفاً دربارة نتایج و دستاوردها مطرح می          پیش
آوردهـا نتـایج برابـر     شود که در اثر آزادي دسـت       ادعا می . سازنده بر مسئله ندارد   

توان به دسـتاوردهاي برابـر دسـت     آید و فقط با حاکمیت استبداد می       حاصل نمی 
 میـان آزادي بـه قیمــت    هـاي پـیش رو در ایـن بحـث،     رو، گزینـه  از ایـن . یافـت 

هـا     ایـن واقعیـت کـه ایـن گزینـه          فهم. نابرابري و برابري به قیمت استبداد است      
آوردهـا در برنامـۀ کـسی         بخش است؛ برابري کامل دست      ساختگی هستند، نشاط  

اي است کـه فقـط بـراي اقامـۀ      برابري مطلق اصل نیست، بلکه فرضیه  : قرار ندارد 
این گـزارش بـر ایـن بـاور اسـت کـه نهـاد اجتمـاعی                 . برهان ساخته شده است   

.  خواهـد بـود    جامعۀ دانـایی  خواه، در خدمت      یتساالري، و نه استبداد تمام      مردم
فـوق تبعیـت شـود، در    »  آزادي برابـري ـ  «با وجـود ایـن، اگـر از منطـق بحـث      

اي که براي توسعۀ خود نیاز به توزیـع مجـدد منـابع دارد تـا اسـتعدادها و        جامعه
ساالري در معـرض خطـر بـوده و        هاي همۀ مردم همه جا را بسازد، مردم         ظرفیت

خـواه گزینـۀ انتخـابی بـراي      استبداد تمامیت .  دور خارج خواهد شد    در نهایت از  
تا زمان تولید عوامـل ایجـابی بعـدي    .  خواهد شد  جامعۀ دانایی سازمان اجتماعی   

جامعـۀ  در بازار جهانی، اگر چنین اتفاقی رخ دهد، توسعۀ انـسانی مـا و توسـعه               
 ایـن فـرض   چنین برهـانی .  را باید متوقف ساخت یا از سرعت آن کاست     دانایی

هـا همیـشه کورکورانـه و متعـصبانه در پـی منـافع           را هم به همراه دارد که انسان      
                                                                                                  

جـز   هـیچ گروهـی بـه   : برابـري مطلـق اقتـصادي کابوسـی بـیش نیـست      . اقتصادي پدید آمده است   
  : منبع» .اند اي را مطرح نکرده ها چنین ایده گرایان و فاشیست میتتما

“A question of justice?” ,The Economist, 11 March, 2004. 
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همـین خـاطر اسـت کـه اسـتبداد           بـه . 1شخصی و منافع اقتـصادي خواهنـد بـود        
گزینـۀ  . »بـا قـدرت و اقتـدار بـه ایـن وضـع پایـان دهـد             «شود که     فراخوانده می 

ایـن   و بـه   (ی انـسانی    بازاندیشی منـافع انـسانی و پـذیرش آزاد ارزش همبـستگ           
غیـر قابـل    ) ترتیب، گزینۀ احساس آرامش در الگوهاي تغییریافتۀ توزیـع ثـروت          

گویـا مـردم آزاد، مردمـی    (شـود   گیري تلقی شده، از دور خارج مـی  فهم و اندازه  
خودخـواهی   .2 )خودخواه هستند و خودخواهی برابر بـا حـرص و طمـع اسـت              

) ود بـا منـافع شخـصی دیگـران        یعنی مرتبط ساختن منافع شخصی خ     (هوشمند  
   .3تواند واالترین صورت این هنر باشد می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
براي مثال، در . کنند گیري، به بیش از یک ارزش، تعهد، یا محاسبه استناد می        مردم، در هر تصمیم    .1

هـا از بقیـه    شود، سیبی که در سبد سـیب  نمیاي که در تظاهر عمومی به حرص، خوب تلقی      جامعه
در چنـین مـوردي، همـۀ    .  برداشته نـشود  هاي اول، تر است، ممکن است در گردش    زیباتر و جذاب  

محـدود کننـد و   ) یا همان درجۀ دو(تر از بهترین  دهند، انتخاب خود را به پایین میهمانان ترجیح می  
  :کنید بهمراجعه . نمایش بگذارند داري خود را به خویشتن

Amartya Sen, “The Formulation of Rational Choice,” The American Economic 
Review, Volume 84, Issue 2, May 1994. 

دهنـد و   هاي پیدا شده را پس می کنند، کیف ها کمک می خانه مردم به بی«: مقایسه کنید با این نظر     .2
تواننـد ایـن    خوبی نمـی   و انتخاب طبیعی، هر دو، به  خردگرایی اقتصادي . کنند  داوطلبانه کار خیر می   

: توانند توضیح دهند همچنین عکس این رفتارها را نمی. رفتارهاي مهربان بدون نقشه را توضیح دهند
شناسان را  ها، انسان نتایج آزمایش. کند زدن به دیگري، خودزنی می توزانه، وقتی فرد براي ضربه رفتار کینه

که پذیرش یا طرد اجتماعی عالوه بر ارتباط با منافع بازاري، رابطۀ محکمـی بـا   به این نتیجه رساند    
دهند، حتی اگر رفتار آنان به نفع  کنند پاداش می مردم به آنهایی که همکاري می. احساس تعامل دارد

گران بیشتري دارند، امکان بیشتري براي بقـا دارنـد و            هایی که تعامل    گروه. شخصی خودشان نباشد  
  : مراجعه کنید به» .ین خاطر، ژن همکاري توان شیوع بیشتري نسبت به خودخواهی داردهم به

“The Economist” , 23 March 2002. 
مسئلۀ . فکري نکن گزینی، خردمندانه چنین باش و کوته       اگر خودخواهی را برمی   «: مقایسه کنید با   .3

  : منبع» شادي استاصلی احساس مسئولیت عام است که منبع اصلی قدرت و منبع اصلی 
The Dalai Lama, “A Human Approach to World Peace,” accessed at 
http://www.peacejam.org/lama/enviro02.html. 
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توان دربارة سه مسئلۀ مرتبط با یکـدیگر      بندي فوق، هنوز می     با لحاظ صورت  
هاي فردي، قوانین عام براي توزیع ثروت در جامعـه؛ و            مدیریت بحران : فکر کرد 

  .مدیریت منابع عمومی
همچـون  (ها، و نهادهاي سـنتی         آداب، ارزش  هر جایی که  : هاي فردي   مدیریت بحران 

باقی مانده باشد، جوامـع ماهیـت روسـتایی خـود را حفـظ              ) قبیله یا خانوادة گسترده   
گـاهی اوقـات، در بـسیاري از جوامـع       . ماننـد   کرده، منابع به صورت محدود باقی می      

ار آید که کلیت جامعه نیاز به مداخلۀ یـک سـازوک          قدر پایین می    سنتی، سطح منابع آن   
اگر دولت محلی توان یا ارادة وارد میـدان شـدن        . کند  مدیریت بحران گسترده پیدا می    

هاي مقطعـی، وارد     کفایتی  المللی با همۀ نابسندگی و بی       هاي بین   را نداشته باشد، کمک   
  . شوند می

براي آنهایی که درآمدي ندارند یا درآمد کـافی بـراي خریـد نظـام مـدیریت                 
سـازي سـازوکار مـدیریت        سازي و صنعتی    ن شهري بحران شخصی ندارند، جریا   

این شـکل از دولـت در پاسـخ بـه     . دولت رفاه: بحران جدیدي را ارائه داده است 
هاي صنعتی و بازاري و در پاسـخ بـه           ساالري  هاي عظیم اجتماعی در مردم      بحران
حال، در کـشورهاي  . هاي ملموس ایدئولوژیک و سیاسی ایجاد شده است        چالش

بنـدي هـم در حـال افـول اسـت و تحـت تـأثیر                همـین صـورت   صنعتی شمال،   
بازارهـاي جهـانی    » شـرایط و فـشارهاي رقـابتی      «هایی که با      ها و تصمیم    انتخاب

هـایی از   جوامع یا آن بخـش . جا در حال محو شدن است شود، در همه    توجیه می 
هاي روستایی به شهري، و از منبع کار و درآمد کشاورزي بـه        جوامع که از محیط   

هـاي   یابند که نظام مـدیریت بحـران   در می» محض ورود  به«کنند    عتی کوچ می  صن
اي از جامعـۀ کـشاورزي بـه         جهش دوپلـه  . فردي براي آنها خصوصی شده است     

. تواند به خروج از این مخمصه کمک کنـد          اسمی یا ناقص هم نمی     جامعۀ دانایی 
اشـتغال  . شـود  یبراي بسیاري از مردم نقشی بر آب مـ » درآمدهاي باالتر«و وعدة   

ماند و حتی هزینۀ زنـدگی همـۀ کـسانی کـه      کامل هدفی خیالی و واهی باقی می  
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  . 1شود تر می کاري دارند غیرقابل تحمل
هـاي فـردي    به هر حال و در هر صورتی، در نهایت باید به مـدیریت بحـران           

کردن فرد و نـام آزادي   هاي مدیریت بحران سنتی، مسئول  بریدن از نظام  . پرداخت
هاي  ها و ظرفیت  ها و حقوق بشري که با توانایی        آزادي.  آن نهادن، کافی نیست    بر

 سادگی تبدیل به آزادي و حقوق انسان براي گرسـنگی و   انسانی تأمین نشوند، به 
اي گرسنگی و تبـاهی و بـراي         جاي راه به بعد، براي عده       از این   . شوند  ناامنی می 

در هـر  . ماند نگ مجازي شهري باقی می زندگی در ج     در نهایت، به    اي دیگر،   عده
 را تـأمین  جامعۀ داناییتواند یکی از دو دارایی مهم   یک از دو حالت، جامعه نمی     

شـاید وقـت آن شـده باشـد کـه جوامـع بفهمنـد کـه                 . یافته  هاي رشد   انسان: کند
هاي بنیـادین    هاي بزرگ تاریخی از قبیل گنجاندن حقوق بشر و آزادي           یافته  دست

شود که  این پیشرفت وقتی کامل می. آخر قصۀ پیشرفت انسانی نیست   در قوانین،   
  . هم استقرار یافته باشد) هاي انسانی یعنی توانایی(بخشی دیگر 

اي کــه تـصمیم بـه فعالیــت در عرصـۀ مــدیریت     لحـاظ تــاریخی، جامعـه   بـه 
هاي مختلف دولـت رفـاه حرکـت     سوي صورت هاي فردي گرفته است، به    بحران
حـال حـق داریـم    . 2نه هنوز براي بسیاري از جوامـع اعتبـار دارد       این گزی . کند  می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اول، الگـوي  . کند  دور رویکرد به بازار کار را با هم مقایسه می(George A. Akerlof)جورج آکرالف  .1

بر . کند  بیش از دستمزدهاي تهاتري بازار به کارگر خود پرداخت میشرکتی را در نظر آورید که: تهاتري بازار
مزدهاي تهاتري بازار به مستخدمان خود  تواند و نباید بیش از دست اساس الگوي تهاتري بازار، شرکت نمی

عوامـل  . دوم، شرکتی را در نظر بگیرید، که مالحظاتی خارج از الگوهاي تهاتري بـازار دارد            . پرداخت کند 
دهند دستمزدها را باال ببرند و  هاي آمریکایی ترجیح می براي مثال، شرکت. ی بر انتخاب رویکرد اثر داردفرهنگ

دهند و کارگران را  مزدها را کاهش می هاي ژاپنی دست حداقل برسانند، در حالی که شرکت کارگران خود را به
ي فرهنگی فعالیت خواهد داشت، شاید به اقتصادي مبتنی بر دانایی که در هر دوي این بسترها. دارند نگه می

  :مراجعه کنید به. اي برسد استانداردهاي دوگانه و چندالیه
George A. Akerlof, “The case against Conservative Macroeconomics: An 
Inaugural Lecture” ,Economica, New series, Volume 46, Issue 183, August 1979. 

را ترسیم » راه سوم«، برنامۀ کلی    »راه سوم « سخنرانی خود در پانل بحث دربارة        آنتونی گیدنز در   .2
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هـاي   فناوريدربارة دولت رفاهی بیاندیشیم که در کنار دیگر چیزها، با استفاده از        
و استفاده از   ) دولت الکترونیکی یعنی  ( در مدیریت عمومی     اطالعات و ارتباطات  

ي، تمرکز و مـدیریت  گیر ، در تصمیم»اي  حفظ تعادل توسعه  «ویژه دانش     دانش، به 
تر آنکه عناصري از دولت رفاه که پـیش از ایـن ضـعیف               مهم. بهتري داشته باشد  

 درجـه   180توانـد بـه ایـن چـرخش           شد، می   بود و مورد اعتناي جدي واقع نمی      
بـراي  «توان به اصل شفافیت اشاره کرد کـه تولیـد دانـش     از جمله می  . کمک کند 

داخته، آن دانش را به مشارکت اصیل پیوند         جریان ان   را به » اي  حفظ تعادل توسعه  
  . کند دهد و از این راه، مدیران دولت رفاه را پاسخگو می می

شود آن است که دولت رفاه هم به     واقعیتی که مورد اعتناي چندانی واقع نمی      
دهـد، هـم اثـر        نظام مدیریت بحران مربوط به طبقات ضعیف اجتماعی یارانه می         

دولت رفاه بـا نـشان      . گذارد  هاي تجاري می    شرکت» نامهخط پایان تراز  «مثبتی بر   
هـاي   هـایی زیـر خـط فقـر، بـه شـرکت       هایی با پرداخت هاي ایجاد شغل  دادن راه 

خدمات عمومی و سودهایی که . دهد تجاري امکان خسارت زدن به جامعه را می       
هـاي صـادره را تـسویه         شوند، صورت حساب    با درآمدهاي عمومی پشتیبانی می    

هاي وارد آمده به کلیت جامعـه   همچنین، در طول زمان، انباشت خسارت . کند  می
هاي اجتماعی به مخاطره اندازد؛ دولت رفـاه        تواند عملیات بانکی را با ناآرامی       می

                                                                                                  
و متعهد به همکاري نزدیک بـا    » کارآمد«اما  » بزرگ«حکومت و رهبري سیاسی مسئول و       ) 1: (کرد

؛ »اقتصاد مختلط «بازارهاي اجتماعی و    ) 3(بازسازي بافت جامعۀ مدنی؛     ) 2(نیروهاي جامعۀ مدنی؛    
) 6(شـناختی؛   تضمین تعادل بوم  ) 5( دولت رفاه و ایجاد تعادل میان امنیت و ریسک؛           بازسازي) 4(

المللی؛  سو دولت محلی و ملی، و از سوي دیگر، نیروهاي محلی و بین ایجاد رابطۀ فعال میان از یک
اي که اینجا مطرح  مسئله. ... ملت  ـ  ساالري در همه جا، حتی خارج از سطح دولت ترویج مردم) 7(
هـا و   توان پس از افول سـنت     بیشتر آن است که چگونه می     . شود دربارة عدالت اجتماعی نیست      یم

تـوان بـه مـسائل     توان همبستگی اجتماعی را احیا کرد و چگونـه مـی   آداب زندگی کرد، چگونه می    
  : مراجعه کنید به. شناختی پرداخت بوم

Anthony Giddens, “Third Way”, A UN Panel Discussion” on 10 November 1998. 
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  . کند هاي تجاري را در برابر آن بیمه می حداقل رسانده، شرکت چنین خطري را به
هـاي   ر مالکان و مدیران شـرکت توان برگزید، تغییر رفتا  تري که می راه نزدیک 

هاي زیر خـط واقعـی    هاي شغلی با پرداخت     تأمین فرصت . تجاري در بازار است   
هـا    شـرکت . ها حذف کـرد     فقر که سودي براي کارگر ندارد را باید از میان گزینه          

بنابراین، تنها پرسـشی  . 1باید الگوهاي تجاري خود را براي این منظور تنظیم کنند 
: کنـد  هـا را جـذب مـی     کسی هزینۀ ایـن تنظـیم       آن است که چه   ماند    که باقی می  

هـایی از      کاري به تـصمیم    ،»بازار«. کنندگان هاي تجاري یا مصرف     مالکان کارخانه 
 هـر دو سـویۀ ترازنامـه     حل یا تصمیمی که اتخاذ شـود،     هر راه    .این دست ندارد  

  . باید وضعیت یکسانی داشته باشند
هاي مـدیریت     کار در زمینۀ اعطاي یارانه به نظام      این ترتیب، در واقع براي        به  

حداقل چهار الگو براي پرداخـت  . بحران فردي بیش از یک گزینه در پیش داریم      
هـاي تجـاري      دهنـدگان، مالکـان شـرکت      مالیـات : هایی داریـم    هزینۀ چنین یارانه  
وقتـی هـیچ یـک از ایـن         . [کنندگان و ترکیبی از هر سـه گزینـه          کوچک، مصرف 

خسارت بـه کلیـت     (» پنجم«هاي مذکور را پرداخت نکنند، الگوي         زینهها ه   گزینه
مردم محروم، که تنها با تکیه بر منـابع خـود، تـوان      . گیرد  جاي آنها را می   ) جامعه

آرامـی رنـج بکـشند و یـا خـشم و        و مهارتی را ندارند، یا باید به افزایش ظرفیت 
هـاي انـسانی و       ختیبنـابراین، همـۀ مـا یـا بـا بـدب           . غیرت خـود را بـسیج کننـد       

هـاي اجتمـاعی،    هـا و آشـوب   هاي بر باد رفتۀ توسعه یـا بـا شـیوع تـنش       فرصت
  ]کنیم ها را پرداخت می نحوي هزینه به

هـاي فـوق،    هاي فردي از طریق هـر یـک از گزینـه    هاي مدیریت بحران    یارانه
هـایی کـه منـافع کـوچکی دارنـد       گـروه . تواند از منابع مختلفـی تـأمین شـود     می
 رسیده و حضوري فعال و مـسئوالنه        جامعۀ دانایی نند به فهمی از نیازهاي      توا  می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پیشنهادي دبیرکل سازمان ملل متحد، کـوفی  » پیمان جهانی«باور به امکان چنین تنظیماتی، مبناي       .1

  . بود1999 ژانویۀ 31عنان، در داووس، 
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و دانش » وجودي«توان از طریق تولید انبوه و کاربرد انبوه دانش         می. داشته باشند 
بخـش و کـانونی بـراي         ویژه از طریق اتخاذ یک تفکـر وحـدت          و به » زیستی  هم«

در نهایـت  .  یافـت انسانیت، به فهم جدیدي از قـصد انـسانی در زنـدگی دسـت         
این تصمیم بر هستۀ . حساب آورد تر از همه آنکه صداي شهروندان را باید به          مهم

، »مـساعد «گـذارد و بهتـر از هـر دولـت      مرکزي و ماهیت جوامع آینـده اثـر مـی         
  . کند  هوشیار را آماده میجامعۀ داناییبسترهاي 

 در جامعه در طول    الگوهاي توزیع ثروت   :قوانین عام براي توزیع ثروت در جامعه      
 همیـشه تحـت تـأثیر فرهنـگ و نهادهـاي            ااین الگوهـ  . تاریخ متحول شده است   

داري بتوانـد در     براي این نظر که چنین تحول ریـشه       . اجتماعی قرار داشته و دارد    
حال حاضر متوقف شود یا اینکه انسانیت به الگوي بهینۀ توزیـع ثـروت رسـیده                

تعیـین  . 1دستکاري است، مبنایی وجود نـدارد نیاز از تغییر و       است، الگویی که بی   
هاي مدیریت بحران فردي یارانـه اعطـا شـود یـا نـه، بـستگی                  این که آیا به نظام    

هاي آیندة الگوهاي توزیع ثروت در جامعه دارد؛    گیري  زیادي به تغییرات و جهت    
ها مبتنی بـر همـین    در صورتی که پاسخ مثبت باشد، باز هم عامل پرداخت هزینه        

  . اي توزیع ثروت تعیین خواهد شدالگوه
گـاهی    از منظر اقتصادي، الگوهاي توزیع ثروت همیشه به معناي یافتن تعادل          

هـاي اقتـصادي، یـا     ها و انگیزه محرکه) 2(درآمد و توزیع و ) 1(هاي  میان دغدغه 
در هر  ) »قابل دسترسی «یا حداکثر   (» قابل تحمل «تر، یافتن حداقل      عبارتی دقیق   به

صـورت فنـی و    تـوان بـه    این امر را نمی   . 2سویۀ جامعه و اقتصاد است    یک از دو    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقایسه کنید با نظر جان استوارت میل که توزیع ثروت و منابع را مرتبط با نهادهاي اجتمـاعی و           .1
  :داند میقوانین و آداب جامعه 

John Stuart Mill, “Principles of Political Economy”, Penguin, 1970. 
هـاي انتقـالی،    اگـر مالیـات   «. ها پیامدهاي خاص خود را دارنـد        نظر دیگر آن است که این گزینه       .2

  : مراجعه کنید به» یابد پرداخت هزینۀ آموزش را بپذیرد، نرخ رشد افزایش می
A. B. Atkinson, “Incomes and the Welfare State”, Cambridge University Press, 1995. 
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بنابراین، به فرهنگ، ایدئولوژي    . ریاضی محقق کرد و نیاز به انتخاب آگاهانه دارد        
  . و سیاست هم وابستگی دارد

هاي سیاسی و فرسایش  هاي مستمر نظام   این روزها، با وجود عیوب و نقصان      
عنـوان دروازة آزادي فـردي و    رسد ثروت بیشتر به نظر می  به تدریجی دولت رفاه، 

امنیت فردي و همچنین بخش مهمی از مراقبت از آزادي فردي و امنیـت فـردي                
عنوان نماد به رسمیت شناخته شدة اجتماعی براي    همچنین ثروت، به    . تلقی شود 

. شـود  اي براي حیثیت اجتماعی تلقـی مـی   هاي فردي و دروازه  موفقیت در تالش  
درمـانی    ه، انباشت ثروت و قدرت محـض لـذت آن، موضـوعی بـراي روان              البت[

در عین حال، شاهد انباشت ثروت بـدون تـالش فـردي هـستیم؛ همیـشه          ] است
کند و پرستیژ و حیثیت اجتماعی همیشه نمـودي   را تعریف می» موفقیت«فرهنگ  

 این واقعیت که کسانی که در تاریخ معاصر بـا الگوهـاي توزیـع     . چندوجهی دارد 
انـد، نبایـد باعـث کنـار گذاشـتن        و پا چلفتی بوده     اند بیشتر دست      ثروت درافتاده 

هاي تضمین آزادي فردي، امنیـت فـردي،          اگر همۀ راه  . همیشگی این مسئله شود   
تـوان بـه    هاي فرهنگی موفقیت لحاظ شـود، مـی   هاي فردي، و یا تعریف     موفقیت

عنـوان   ردن حاکمیت قانون بهنیازي به رها ک. هاي مختلف و فراوانی رسید    حل  راه
کنندة کارآمـد و مـؤثر    عنوان تأمین ها یا مدیریت عمومی به      ضامن حقوق و آزادي   

  1.هاي کوچک پر معنا نیست خدمات عمومی، یا فراموش کردن گام
  . سازد هاي آگاهانه در سطح عمومی را برجسته می همۀ این مسائل نیاز به بحث

ایـن  . کننـد   یشرفت انسانی تأکیـد مـی     برخی به کمک گرفتن از شاخصی از پ       
شاخص حد فاصل پیموده شده براي گنجاندن اصـل برابـري انـسانی در قـوانین         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در امر بازسازي شهري ضروري است که با نیازهاي بـومی           » رویکردهاي جایگزین بهینه  «برخی   .1

مراجعه . محور و قابل دفاع آغاز کرد بهتر آنکه با یک رویکرد توسعه. حداکثر همخوانی را داشته باشد
  :کنید به

Hugh Schwarz, “Urban Renewal, Municipal Revitalization. The Case of Curitiba, 
Brazil” ,2004. 
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. این گروه خواهان جلوتر رفتن از این نقطـه نیـستند         . سازد  پیموده را برجسته می   
از آنجا کـه  . آنها موضع فرهنگی، ایدئولوژیک، و سیاسی مشروع و معتبري دارند        

کنـد، نیـاز بـه     وضع با قوت و قدرت باالیی اعالم موجودیت میاین روزها این م   
طرفـداران و حامیـان ایـن موضـع هـم بـا چـالش مـشابهی         . توجه انتقـادي دارد   

ایجاد محیطی براي توسعۀ نامحدود مردم و اطالعـات، و بـراي تولیـد              : مواجهند
بـه  انبوه و کاربرد انبوه دانش در سراسر جامعه و در نتیجـه، بـراي گـذار عملـی                

چنـین مــسائلی ســزاوار  .  و ایجـاد بــسترها و شـرایط مــساعد آن  جامعـۀ دانــایی 
. هاي آگاهانۀ عمـومی هـستند   هاي دقیق اجتماعی و نیز بحث   ها و بررسی    مراقبت

آیـا تمـرین همبـستگی    : هاي قابل طـرح در ایـن راه عبارتنـد از          برخی از پرسش  
تـوان ایـن ایـده را در     انسانی هنوز کاربردي اجتماعی دارد؟ اگر بلی، چگونه مـی    

جهان مدرن بازسازي کرد؟ بدون در دسترس قرار دادن منابع الزم براي تـضمین              
   گذار کرد؟جامعۀ داناییتوان به  جا، چگونه می رشد و توسعۀ همۀ مردم همه

.  براي برگزیدگان ممکن است    جامعۀ دانایی جامعۀ بدون همبستگی انسانی و      
مردمی که از نعمـت کامـل زنـدگی      . شود  هایی مطرح می    ، پرسش   در این صورت  

تـوان    هاي فردي زندگی خواهند کرد؟ و چگونـه مـی           محرومند، چگونه با آزادي   
عنـوان   بـه : امنیت زندگی را به مفهومی که منظور این گزارش است، تأمین کـرد؟         

هدفی که با پول قابل خریدن نیست و بایـد در سـطوح محلـی و جهـانی مـورد               
) 1»دار  دروازه«همچـون اجتماعـات     (توانـد     ثروت مـی  . یردمذاکره و توافق قرار گ    

» حفاظ«ایجاد  : شود  در اینجا، دو راهی دیگري ظاهر می      . آماده سازد » حفاظ«یک  
کنند،  یا تغییر در نهادهاي اجتماعی، از جمله آنهایی که توزیع ثروت را تنظیم می             

: ک هـشدار هـست  در اینجا نیاز به یـ  . نباشد» حفاظ« نحوي که دیگر نیازي به        به
  .هاي شکسته است دان تاریخ مملو از حفاظ زباله

سـاالري   توان بـه مـسئلۀ منـافع محـاط در مـردم             اینجا می  :مدیریت منابع عمومی  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Gated communities 
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 جامعـۀ دانـایی  اي را تدوین کرد که بر اساس آن بـراي توسـعۀ         پرداخت و نظریه  
مـاعی  هـاي اجت    ساالر خود را وقف تولیـد ارزش        فقط کافی است که دولت مردم     

صـورت    توان فهمید، در این     طور که می    همان .2 و نیاز به چیز دیگري نیست      1کند،
ها خطـري از      نیازي به برابري کامل دستاوردهاي اقتصادي نیست و در دوردست         

ساالر   ما در چارچوب دولت مردم    . شود  خواه احساس نمی    جانب استبداد تمامیت  
: چرخـد  سـش محـوري مـی   کنیم و کارهـا حـول یـک پر     آزادي میسآزاد احسا 

نحــوي کــه  تـوان گرفــت بـه   هـاي عمــومی را چگونـه مــی   جلـوي نــشت ارزش 
  با منافع محدودتر از منافع کلیت جامعه، سوءاستفاده نکنند؟) هاي(گروه

در : سـاالري یافـت   توان در رشـد و توسـعۀ مـردم       پاسخ به این پرسش را می     
هـاي خـود، در    ان اولویتتقویت پیوند و ارتباط میان دولت و توانایی مردم در بی  

هـاي عمـومی، و در تـوان مـردم      توان دولت براي عرضه خدمات خود در پایانـه    
جنـاحی بهتـرین      ساالر با منافع فـرا      یک اکثریت مردم  . براي پاسخگو کردن دولت   

  . گزینه براي ساخت و ساماندهی به چنین نظامی است
اي   هـاي آگاهانـه     عاي که مردم حاضر به پرداخت خواهند بود، به اجمـا            هزینه

اگر نظام سیاسـی آزاد     . بستگی دارد که پیرامون عملکرد دولت شکل گرفته است        
این . کند بیند و خطاهاي خود را جبران می        و باز است، در طول زمان آموزش می       

در عوض، مسیر منـابع  . کند جریان، برابري مطلق نتایج و درآمدها را تضمین نمی    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کند که توسط دولت و در جریان ارائۀ خـدمات، تـدوین    هایی اشاره می ارزش عمومی، به ارزش  . 1
توانند تعیین کنند چـه   یفقط عموم مردم هستند که م. شود قوانین و مقررات و دیگر کارها ایجاد می    

 : مراجعه کنید به. چیزي براي جامعه ارزش واقعی دارد
Gavin Kelly and Stephen Muers, “Creating public value. An analytical framework for public 
sectorreform”,October2002, 
http://www.strategy.gov.uk/2001/futures/attachments/pv/public_value.pdf. 

هاي از اروپاي مرکزي و  ساالر قبلی در بخش    هاي غیرمردم   بخشی از نوستالژي کنونی براي رژیم      .2
 مـیالدي  1990ساالر از دهۀ  هاي مردم هایی که دولت توان با انتخاب شمالی و آفریقاي جنوبی را می     
  .اند، توضیح داد ها انجام داده تاکنون، در زمینۀ کاهش بودجه
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صـورت برابـر توزیـع شـوند          هـا بـه     هد که فرصت  د  نحوي تغییر می    عمومی را به  
 و در  )هاي امروز جهان هنـوز غیرقابـل تـصور اسـت          ساالري  هدفی که در مردم   (

  . نهایت به سطح باالتري از برابري دستاوردها و نتایج امروزي برسد
هـاي    در قالـب وام یـا کمـک       (المللـی     در ضمن، انتقـال منـابع عمـومی بـین         

 جهانی و ایجاد منـافعی کـه   جامعۀ دانایی به اهداف   آوري    ، امکان روي  )بالعوض
هـایی، از حالـت       بنابراین، چنین انتقـال   . کند  الزمۀ این اهداف است را تسهیل می      

هاي از روي تأمـل       گذاري  هاي اجباري خارج شده و صورت سرمایه        بازتخصیص
هـم  اي  اما حتی در چنین برنامه. گیرد اي مشترك را به خود می و تفکر براي آینده   

مثـل همیـشه، گـستردگی منـافع      . هاي محلی را از نظـر دور داشـت          نباید دغدغه 
کند که منابع حاصل از خارج در خـدمت منـافع        محاط محلی است که تعیین می     

این جریان هم به میـزان قـوت و         . همگان یا فقط بخشی کوچکی از جامعه باشد       
  . اثرگذاري مشارکت واقعی مردم بستگی دارد

ل ذکر در خصوص زندگی انسانی، در حوزة فعالیت نهادهاي       آخرین نکتۀ قاب  
ما وارث فرهنگی هستیم که گـاه برخـورد و تنـازع           . شود  حل اختالف مطرح می   

هـاي عمـومی بـراي     ما بـه پرداخـت هزینـه   . کند همراه با خشونت را تحسین می     
رهبران سیاسی ما اجازه دارند بر تفاوت . دهیم  ساخت ابزارهاي خشونت رأي می    

سوي بنیادگرایی و افراط ایـدئولوژیک سـوق          تأکید ورزند، و ما را به     » دیگران«با  
سـربازان،  (ها  به جنگ: شود  ها تمام می    دهند، راهی که اغلب به قیمت جان انسان       

ــسارت«و  ــامی  خ ــاي غیرنظ ــزاع )»ه ــه ن ــه    ، ب ــاعی، ب ــاي اجتم ــا و برخورده ه
ر بـسیاري از جوامـع   د. کشی، به کارهاي تروریستی هاي قومی، به نسل     سازي  پاك

قتـل  «در برخـی از جوامـع     . اي از تنبیـه اسـت       هنوز حکم اعدام صورت پذیرفته    
در برخی دیگر، تحـت    . شود  با قدردانی فراوان اجتماعی پاداش داده می      » ناموسی
جانبۀ اجتماعی، هـیچ تـضمینی بـراي سرنوشـت دختـران تـازه        هاي همه   حمایت

هیچ وجـه     هاي با سازمان اجتماعی، به      قتل. دشدگان وجود ندار    دنیا آمده یا بیوه     به
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. توانند عمـل کنـد   ها می انسانیت خیلی فراتر از این روش    . طبیعی یا مدنی نیست   
هـا    این انتخـاب 1.هاي سیاسی و فرهنگی وابسته است       همۀ این مسائل به انتخاب    

 برهان دیگـري در لـزوم       جامعۀ دانایی توان تغییر داد و شرایط و مقتضیات          را می 
بارترین فاجعۀ تاریخ که در قرن بیـستم تحقـق یافـت،            باید مرگ . ین تغییر است  ا

یعنی سالخی شدن خالقیت انسانی و دانش ضـمنی در هـر دو سـویۀ جبهـه را                  
  . متوقف کرد

هاي سازمانی و نهادي براي آن که بالنده   محیط :رشد و پرورش استعدادهاي خالق    
دنیا آمده را شناسایی کـرده        ق تازه به  دهنده باشند باید استعدادهاي خال      و پرورش 

  . و براي همیشه از آنها محافظت نماید
عنـوان موجـودات    هـا، بـه   انـسان . باید رشد کنند . هایی داریم   همۀ ما خالقیت  

توانند با کار تأملی آزاد و غیربازدارنده، سیر در انفس تـا اعمـاق فهـم                خالق، می 
. هـاي خـود را پـرورش دهنـد     یواقعی و بازگشت به حوزة عمل و بیـان، توانـای         

هـا   هـاي کـه انـسان    هاي بالنده و پشتیبانی بسازند؛ محـیط     توانند محیط   جوامع می 
هـایی کـه در آن تفکرهـاي متفـاوت بـا       بتوانند در به چنین رشدي برسند؛ محیط      

هایی که در آن صرف وقت و هزینه براي           شوند؛ محیط   خطر یا بحران مواجه نمی    
چنـین فرآینـدي بـا حاکمیـت        .  و مقبولیت اجتماعی باشد    تفکرِ خلّاق، داراي بها   

کند، آغـاز   شود که از آزادي سخن و آزادي بیان خالق، صیانت می قانون آغاز می  
اي از  این فرآیند، نهادهاي رسمی و مجموعه    . رود  شود و بسیار فراتر از آن می        می

عی کـه  کیفیـت تـاروپود اجتمـا   . دهـد  نهادهاي غیررسمی را تحت تأثیر قرار مـی    
  .باشد پیونددهندة همۀ ما است به این فرآیند وابسته می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسکیموها، دو . کنند ها هست که منازعات خود را با مشت رفع می نگلوساکسون قرنکشورهاي آ« .1

کننـد و از ایـن راه منازعـات خـود را       دیگر را به مـسابقۀ آواز مـسخره دعـوت مـی             طرف نزاع هم  
  : مراجعه کنید به» .نشانند فرومی

Harvey W. Zorbaugh, “Human Nature” ,Journal of Educational Sociology, Vol. 3, 
No. 5, Jan. 1930. 
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در بیشتر موارد، خالقیت در پاسخ بـه بازخوردهـاي مثبـت اجتمـاعی رشـد                
نگـریم، آن را متمـایز از نگـاه دیگـران          هر بار که بـه اشـیاء و امـور مـی           . کند  می

ز جملـه  ا. گـذاریم  هاي یکنواخت تفکر را پشت سر مـی    یابیم و هر بار، دره      درمی
توان به قدردانی اجتماعی اشـاره کـرد کـه بـر میـزان                این بازخوردهاي مثبت می   

هـاي    تـوان بـه پـاداش       از جمله می  . افزاید  منزلت انسانی خالقیت و مشارکت می     
رغـم بازخوردهـاي    هاي قـوي دارنـد، بـه    برخی افراد که انگیزه  . 1مادي اشاره کرد  

البتـه،  . اند  ثمر رسانده   د داده و به   هاي خود را رش     منفی و سلبی اجتماعی خالقیت    
ها، مدارس، اجتماعات و اماکن، کار و عبادتی که فضاي پشتیبان و              بیشتر خانواده 

سازند و از این طریق بیـشتر از سـایر نهادهـا بـه          حامی براي خالقیت انسانی می    
خود این پدیده، امري فرهنگی است کـه بـا          . کنند  کمک می » معناي جدید «تولید  

که، تفکـر     دست آخر این  . شخصیت، شهرت و قدرت پیوند خورده است      مفاهیم  
از این زاویۀ دید، ضریب ثبـت نـام در   . خالق، عادت یا مهارتی قابل انتقال است    

هاي تدریس مشخص نباشـد   مدارس مهم است اما اگر در نقل این ضرایب، شیوه 
 نـاقص را  یا ظن سرکوبگري رویکردهاي خالق فردي به آنها برود، روایتی بسیار    

  . ارائه خواهند داد
عنـوان عنـصر     حتـی در صـورت افراطـی آن، بـه    3و2گذاري براي تکثـر    ارزش

طـور کـه بحـث خواهـد شـد،           همان. سازندة جامعۀ خالق هم نیاز به توجه دارد       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برداري انحصاري، تنها سازوکاري است کـه در طـول تـاریخ در     هاي بهره  پروانه«: مقایسه کنید با   .1
گـذاري   هاي کار و سـرمایه  هاي مخترعان و مبدعان اعطا شده است تا آنها بتوانند ثمره      پاداش تالش 

  . خود را برداشت کنند
Joel Mokyr, ibid. 

ویکم به تنـوع احتـرام بگذارنـد؟ یکـی از      ها چگونه باید در قرن بیست     کانادایی«: ید با مقایسه کن  .2
مراجعـه  » .شناسی اسـت  رسمیت راه دیگر، احترام از طریق به. ... هاي احترام از طریق مدارا است  راه

  :کنید به
 Donald G. Lenihan with Jay Kaufman, ibid. 
3. Diversity 
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توان در جوامعی یافت که اهـداف، بیـنش، و مجموعـه              بهترین صورت آن را می    
تکثر بـا مـدارا     .  خود تعریف کرده باشد    ضوابط و استانداردهاي مشترکی را براي     

  . شود تر از آن تعریف می تفاوت دارد و خیلی وسیع
هـاي اسـتثنایی را فـراهم     پوشـی  مدارا قوانین را تنظیم کـرده و امکـان چـشم          

گـذاري و ادغـام    گذاري، ارزش معناي پذیرش، احترام بها دادن به تنوع به  . آورد  می
هـاي   سئله به انواع تکثر و از جمله تفـاوت        این م . است» دیگران متکثر «حاکمیت  

افـرادي کـه بـا توجـه بـه          . شـود   سنی، جنسیتی، نژادي، قومی و دینی مربوط می       
ترین   عنوان خالق   اند، به   حساب آمده   لحاظ ذهنی ناپایدار به     معیارهاي اجتماعی، به  

ترین افراد   همیشه در طرد خطر، طرد خالق     . اند  اعضاي اجتماعِ خود شناخته شده    
  1.هفته استن

انجامند، بیشترین اهمیت را      عدم مدارا و طردهایی که به نابرابري جنسیتی می        
این جریـان در همـۀ جوامـع جهـان وجـود دارد، امـا هـیچ بخـشی از آن               . دارند

هـاي   هاي تاریخی و فرهنگی دارد و نتیجۀ نقش این جریان ریشه  . نیست» طبیعی«
. انـد  هـاي پـیش تعریـف شـده      قـرن اي دارد که بر اساس زندگی در        پذیرفته شده 

هاي پیشین میان  بررسی دوبارة این مسئله چندان آسان نیست چراکه در اثر توافق         
هاي فراوانی وجود دارد و جنسیت توانمنـدتر دقـت فراوانـی        ها نابرابري   جنسیت

 بـه   اي دسترسـی خـود را       جامعـه وقتـی   هرحـال،     بـه . در حفظ آن نـابرابري دارد     
تر، به دانش ضمنی که نیمی از انسانیت است،       ه بیانی دقیق  استعدادهاي خالق و ب   

  .  حاصل نخواهد شدجامعۀ دانایی چیزي بیش از نصف ،محدود کند
باالخره، خالقیت بر کیفیت دانش ضمنی موجود در  :رشد و پرورش دانش ضمنی    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شوند  رشد اقتصادي می» باعث«ها  ر اینجا مسئله آن نیست که مهاجران، یا کولید«: مقایسه کنید با .1

اي است که امکانات فرهنگی خوبی براي  مسئله اصلی آن است که حضور آنان، نشانگر جامعه. یا نه
  : مراجعه کنید به» .خالقیت دارند

Richard Florida and Irene Tinagli, “Europe in the Creative Age” ,Software 
Industry Center, Carnegie Mellon University, February 2004. 
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 .شود  بدن انباشته می    /هاي ذهن   خالقیت در اثر تجربه   . گذارد  میان مردم هم اثر می    
ریزي و مـدیریت نیـست، یـا     منطق حرکت خود را دارد؛ منطقی که قابل برنامه     و  

ها اثر مستقیم    بخشی از این تجربه   هر چه باشد،    . حداقل چنین کاري دشوار است    
اي  شـیوه  فرآیندهاي خالقیت، یا همان توانایی انسان براي درك و ثبت واقعیت به      

، رویـدادهاي  ي متـوالی که طـی روزهـا  هایی داریم  همۀ ما خالقیت  . خاص است 
ایـن ترتیـب مـا     بـه . شـود  انباشـته مـی  شخـصی  متوالی   تأمالتمتوالی زندگی و    

  .در اینجا سه نکته اهمیت دارد. سازیم هاي خود را می خالقیت
جامعـۀ  حق حریم خصوصی انـسان، نقـش جدیـد و معنـاي جدیـدي را در           

امـه مـورد بحـث    گرچه این موضوع با جزئیات بیـشتر در اد . کند  ایجاد می  دانایی
واقع خواهد شد، الزم است بر وجود پیوندهایی میان حریم خصوصی، خالقیـت   

ها بیشتر در حـوزة خـصوصی اسـت کـه             انسان. دانش ضمنی تأکید شود   رشد  و  
. هاي دیگران داشته باشـند  هاي خود و تجربه توانند تأمالت کارآمدي از تجربه      می
است که مردم بـراي تجربـه بـر         دالیل فرهنگی گوناگون، در حریم خصوصی         به  

 و بـه   آزماینـد  هـاي خـود را مـی    کنند، ایده   اساس این تأمالت احساس امنیت می     
تـرین    در حـریم خـصوصی اسـت کـه مـردم فـردي            . یابند  نتایج نهایی دست می   

حـریم خـصوصی بـراي خالقیـت و     . کنند ها و روابط خود را صرف می      احساس
، نظـارت دقیـق و      جامعۀ دانش رو،   ایناز  . ایجاد مخزن دانش ضمنی اهمیت دارد     

 قـرار    اصـلی  هـاي   صیانت از حق انسانیِ حـریم خـصوصی را در زمـرة دغدغـه             
  . دهد می

کیفیت دانش ضمنی ما، امکان عمـل در حـوزة نیازهـاي متفـاوتی را فـراهم                 
هـاي    هـا، توانـایی     تر، عمق کـم و گـسترة محـدود تجربـه             بیانی دقیق   به. آورد  می

 پردازش آن و مشارکت در       راي تأمل در اطالعات جدید،    ضعیف و محدودي را ب    
هایی ضمنی داریم کـه بـه تعـداد           همۀ ما دانش  . انگیزد  برمی» معناي جدید «تولید  

رو، افـزایش عمـق و       از ایـن  . هاي زنـدگی بـسته شـده اسـت          محدودي از تجربه  
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  .  باشدجامعۀ داناییهاي زندگی مردم باید مورد توجه  گسترش حیطۀ تجربه
ایـن منظـور، بایـد در خـاطر داشـت کـه دانـش ضـمنی در اثـر تأمـل در                 به
آمـوزش و بهتـر از آن   . شـود  هـاي دیگـران ایجـاد مـی     هاي خود و تجربـه     تجربه

ناپـذیر مطـرح    عنوان تمهیدي ضـروري و اجتنـاب   العمر، در اینجا به آموزش مادام 
 و ارزان هاي یادگیري، آموزش پایه و عالی، دسترسـی بـاز     سواد، مهارت . شود  می

هـاي   به منابع اطالعـاتی متنـوع و بـا کیفیـت، امکـان جـذب و پـردازش تجربـه            
از این راه، تجربـۀ انـسانی بـه      . دهد  شدة دیگران را به مردم می       شده و ثبت    انباشته

نفـع   بنابراین، تجهیز مردم بـراي یـادگیري بـه    . کند  فراسوي زمان و مکان گذر می     
  . استجامعۀ دانایی
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  مردم فقیرمردم فقیرصداي صداي : : 99قطعۀ قطعۀ 

  ».ترسم هر روز از روز بعد می«
  ».شود سر می زندگی در فقر مثل زندگی در زندان، در انتظار آزادي به «
  ».پردازد مردم فقط به خدا امید دارند، چون دولت دیگر به این مسائل نمی«
مـا  هـایی اختـصاص داده اسـت، ا    هایی را براي انجام پـروژه  شویم که دولت پول همیشه باخبر می  «
  ».بینیم اي نمی وقت نتیجه هیچ
. ایم ما علیلیم؛ ما به همه وابسته. بیماري، خفت، شرمساري: براي آدم فقیر همه چیز وحشتناك است«

  ».خواهند از شرمان خالص شوند ما مثل آشغالی هستیم که همه می. کسی به ما نیاز ندارد
او غذا ندارد و در . کند  حقارت می و احساس : وقتی کسی فقیر است، صدایی در میان مردم ندارد        «

  ».دهد اش گرسنگی حاکم است؛ لباس نیست و پیشرفتی در خانواده رخ نمی خانه
. اي نیست، بهداشتی نیست کنند، مدرسه آنها هیچ دردي را درمان نمی   ... هاي کنگره همه دزدند     آدم«

  ».دهند آنها به نفع مردم رأي نمی
  ».شوند ه برنده میآنهایی که پول و قدرت دارند همیش«
کـشد، و   ها االن دم مـی  هایم گرسنه بودند، به آنها گفتم برنج    بچه. بیکاري من را نگران کرده است     «

  ».آنها از گرسنگی خوابیدند
قدر متزلزل شده است که جوانان و هر فرد توانمندي یا مجبور است به شـهر       زندگی در منطقه آن   «

تـوان از مخـاطرات روزافـزون اینجـا      قـط از ایـن راه مـی   برود یا در جبهه به ارتش ملحق شود، ف      
  ».گریخت

خیلی دوست دارم به دیگران کمک کـنم، امـا وقتـی خـودم نیازمنـدم           . کند  دیگر کسی کمک نمی   «
  ».روح ما و روان ما مرده است. توانم به دیگران کمک کنم؟ این بدبختی است چگونه می

ها را کتک خواهند زد یا به آنها  ها بچه گویند معلم ردازند، میها را بپ ها نتوانند این هزینه اگر خانواده«
  ».نمرة قبولی نخواهند داد

. آورد با هم خوبیم روزي که شوهرم پول به خانه می. این مسائل بر روابط ما هم اثر گذاشته است   «
  ».جنگیم اش با هم می همه) و کاري برایش نیست(ماند  روزي که در خانه می

  ».آورد؛ اینجا ما سوسک، عنکبوت و حتی مار و عقرب داریم می. ..آشغال، پشه «
  ».کنند ها بازي می ها همیشه در فاضالب بچه«

  : آدرس دریافت.  بانک جهانی:منبع
http://www.worldbank.org/poverty/voices/listen-findings.htm#1 
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  گرسنگی و هوش انسانیگرسنگی و هوش انسانی: : 1010قطعۀ قطعۀ 

سه قرن پیش، سوء تغذیۀ مزمن، عمومیت فراگیر و حتی . ... کند غذاي بیشتر و بهتر، به رشد مغز کمک می «
بر اساس برآورد سازمان . ... شود ندرت مشاهده می در حال حاضر، این پدیده در کشورهاي غنی به. جهانی داشت
 2001 تـا  1999هاي   درصد مردم کشورهاي در حال توسعه درطول سال17ي ملل متحد، حدود    غذا و کشاورز  

 میلیون نفر 798  میلیون به 780ها از  تعداد کل افراد با سوءتغذیه، در طول این سال. ... اند میالدي سوء تغذیه داشته
. ... هاي جهان است  درصد از بیماري5/9اصلی تنهایی، عامل  تغذیۀ ناکافی مادران و اطفال، به. ... افزایش یافته است
. مستقیمی با سوءتغذیه دارد ها، بیش از ده میلیون مرگ و میر در میان اطفال، رابطۀ مستقیم یا غیر بنا بر برخی تخمین

نزدیک به دو میلیـارد  . ... آشکار است که مردم گرسنه، بیش و پیش از هر چیزي، نیاز به غذا دارند        
ترین عامـل ایـن پدیـده، کمبـود یـد در آب       مهم. کنند هان کمتر از نیاز خود ید مصرف مینفر از مردم ج  

بر اسـاس آمارهـاي   . شود ترین اثر کمبود ید، در عدم رشد مغز ظاهر می     مهم. مصرفی این جمعیت است   
شوند که در اثر عدم مصرف یـد توسـط    سازمان ملل متحد، ساالنه حدود بیست میلیون کودك متولد می        

  . هاي مغزي دارند درانشان، نارساییما
حـدود  . سازد نارسایی بدتر از این، شاید نارسایی آهن باشد که رشد شناختی را با مشکل مواجه می     

هـایی کـه    بچـه . برند هاي کشورهاي در حال توسعه از این عارضه رنج می چهل تا شصت درصد از بچه    
کمبود ویتامین آ . ها برخوردارند  سبت به دیگر بچه   تري ن    پایین (IQ)نارسایی آهن دارند، از بهرة هوشی       

شـود، احتمـال شـیوع     پذیر شدن سیستم ایمنی کودکان زیر پنج سـال کـشورهاي فقیـر مـی           باعث ضربه 
هاي عفونی را افزایش داده، در نهایت منجر به مرگ ساالنه یک میلیون کودك در کشورهاي فقیر      بیماري

میزان روي ناکافی رابطۀ مستقیمی با کوتولگی، . انجامد ري اطفال میهاي دیگر گاه به کو نارسایی. شود می
  . الریه دارد اسهال و ذات

پردازند، اما پژوهشگران  هوشی نمی پژوهشگران غربی به صورت مستقیم به مسئلۀ رابطۀ سوءتغذیه و کم    
ر اولیـۀ قحطـی   شـبکه هـشدا  «سام شیمازا، پژوهشگر . اند محلی تحقیقات مهمی در این زمینه انجام داده    

  : کند که اعالم می» ماالوي
… Western experts tend to tiptoe around the issue of how malnutrition makes people 

less intelligent, but local experts sometimes do not. … Sam Chimwaza, an analyst for 
Malawi’s Famine Early Warning Systems Network, says that reasoning ability of people in 
rural areas has been affected by malnutrition and it is hard for them to execute simple 
instructions. “They can work as servants in the city for two or three years and still not figure 
out how to adjust the temperature on the iron,” he says. … Sadly, the battle against hunger is 
harder to win than it should be. Food shortages tend to occur in countries with callous, 
despotic rulers. … Democracy and freedom of speech are attractive … of themselves. 

But … no democratic country with a free press, no matter how poor it may be, has ever 
suffered famine. Unfettered reporters provide early warning, and accountable governments 
know they have to respond to emergencies.” Source: “Nutrition. Food for thought,” The 
Economist, 31 July 2004. 
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  براي تضمین عرضۀ اطالعات چه تغییرات نهادي الزم است؟: 10پرسش 
اي براي دسترسی سریع بـه اطالعـات فـراهم            عصر جدید امکانات مسحورکننده   

در رابطـه بـا هـر     . حـال وجـود نداشـته اسـت         چنین امکاناتی تا بـه    . آورده است 
هـایی   و فـیلم هاي رادیـو و تلویزیـون     ها و مقاالتی منتشره، برنامه      اي، کتاب   مقوله

تر از همه در شبکۀ     هاي تلفنی انجام شده و شاید مهم        تولید و عرضه شده، تماس    
جهانی اینترنت ـ اطالعـات بیـشتر و بیـشتري وجـود دارد و دسترسـی بـه ایـن         

حـال بـا گلـه و شـکایت از     . تر از همیشه اسـت    اطالعات براي بیشتر مردم آسان    
  . فراوانی اطالعات عرضه شده مواجه هستیم

جامعـۀ  توان از اطالعات بیش از حـد سـخن گفـت؟ در     با وجود این، آیا می  
اطالعات به سـاخت    .  است دانشاطالعات مادة خام توسعۀ     .  چنین نیست  دانایی

. انگیزد  دانش ضمنی، انسان را براي تأمل خالق برمی       . کند  دانش ضمنی کمک می   
پروا به همۀ  و بی پرده     به دسترسی بی   جامعۀ دانایی . عکس این قضیه صادق است    

 بـه اطالعـات     جامعۀ دانایی اطالعات موجود نیاز دارد و با آن زنده است، و نیاز            
  . گاه حدي نخواهد داشت هیچ

آن نظـام ترجیحـی سیاسـی بـراي سـازمان سیاسـی             (ساالري    همچنین، مردم 
عنوان  اگر کلیت جامعه را به. تواند بدون مردم آگاه شکل گیرد       نمی) جامعۀ دانایی 

عنـوان فـضاهاي    هـاي رأي را بـه   و حـوزه » معناي جدیـد «اي براي تولید   انهکارخ
مشترك تولید دانش مفید سیاسی در نظـر آوریـم، امتنـاع از اطالعـات در حکـم        

تواند تا مـدت زیـادي        ساالري نمی   است؛ چیزي که مردم   » ناآگاهانه«ایجاد وفاقی   
 و نهـادي مناسـب    از طریـق تغییـرات سـازمانی     جامعۀ دانـایی  . آن را تحمل کند   

بناي   اطالعات سنگ . ساالر شود   اي از جامعۀ مردم     تواند صورت بسیار پیشرفته     می
  . اي است چنین جامعه
  :شود جا دو پرسش مطرح می در این

  جسم همۀ اطالعات موجود کدام است؟ـ 1
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اطالعـات  (ازحـد اطالعـات فـائق آمـد؟      توان بـر وفـور بـیش       چگونه می ـ  2
تواند در نقـش مـانعی بـراي دسترسـی بـه          یریت شده، می  مد  مدیریت نشده یا بد   
  .)اطالعات عمل کند

هاي پیرامون اطالعات پیرامون      هاي سال است که بحث      سال: همۀ اطالعات موجود  
ایـن پرسـش در     » قدر اطالعات منتشر شـود؟      چه«: گردد  یک پرسش محوري می   

با وجـود ایـن،     .  است  هاي قدرت پیرامون اطالعات نمود یافته       مالکیت و ساختار  
تـوان از پرسـشی دیگـر آغـاز      می. راه دیگري براي بررسی این مسئله وجود دارد 

ایـن پرسـش نمـودي از تعهـدي     » داشت؟ چه جزئی را باید رها کرد یا نگه     «: کرد
جداي از فـضاهاي اطالعـات      . است براي حفاظت و صیانت از حریم خصوصی       

ن تعلـق دارد و فقـط در   حاصل آمده از فضاي خصوصی، بقیۀ اطالعات به همگا        
بنابراین نظـر،   . موارد خیلی استثنایی باید در دسترسی خصوصی قرار داشته باشد         

تودة عظیمـی از گرانیـت موجـود در میـدان           چیزي مثل   » همۀ اطالعات موجود  «
است که در معرض دید و دسترس همگان اسـت و فقـط در مـوارد خیلـی            شهر  

اي از خودمـان در عـوض    اشید و به عـده هایی از آن را تر توان بخش  استثنایی می 
  .1کاري و مباشرت بخشید پیش

تر، و با توجه مناسـب بـه حـریم خـصوصی، عمـوم       در واقع، با بررسی دقیق   
اطالعـات  . توانند ادعاي مالکیت کامل مابقی اطالعـات را داشـته باشـند    مردم می 

ن و معنایی بـسیار وسـیع، اطالعـات حامـل فهمـی از جهـا          به. پایۀ آموزش است  
این ترتیب، اطالعات متعلق به همۀ مردم اسـت و   به . ماهیت و وجود مردم است   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نیازهاي ضـروري رشـد    دسترسی، به اطالعات، دانش، و ارتباطات آزاد، از پیش       «: مقایسه کنید با   .1

آزادي اطالعات و دانش، باعـث      . ... شخصی، مشارکت فردي سیاسی، و رشد کلیت انسانیت است        
هاي مدیریت عمومی   سیاسی و کاهش فساد و ارتقاي مدیریت اطالعات نظامهاي شفافیت در تصمیم

  :منبع» .شود می
“Charter of Human Rights for a Sustainable Knowledge Society,” Charter Version 
2.0, May 2003, accessed at  http://www.worldsummit2003.de/en/web/375.htm. 
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هـاي علـوم طبیعـی و        به عنوان نمونه، همۀ یافته    . باید در دسترس همۀ آنان باشد     
شـده در نهادهـاي عمـومی بـه           اطالعات تولید . گنجند  اجتماعی در این مقوله می    

هـاي تجـاري      ت کـه شـرکت    و دولـت اسـ    . وسیلۀ آنها، مـاهیتی عمـومی دارنـد       
گذاران خصوصی فقط بـا سـرمایۀ خـود از     سرمایه. رساند  ثبت می   خصوصی را به  

مسئوالنۀ «رو، مبنایی براي بازاندیشی رفتار   از این . کنند  ها پشتیبانی می    این شرکت 
هاي خصوصی و از جمله در دسترسی عمومی به اطالعات          در تجارت » اجتماعی

  . اي خصوصی وجود دارده وسیله شرکت شده به تولید
طـور مـشروع از    توان بـه  هایی که می بنابراین، براي تفکر حداقلی دربارة قطعه  

اي از   هـایی کـه بایـد بـه عـده           بلوك برش زد، مبناي استواري وجود دارد؛ قطعـه        
ترین دالیل انجام این عمل       مهم. کاري و مباشرت بخشید     خودمان در عوض پیش   

  کدام است؟
 خصوصی، یکی از حقـوق اصـلی انـسان اسـت کـه در            حریم :خصوصی» برش«

شک، ایـن حـق در      بی. 1اعالمیۀ جهانی حقوق بشر مورد تصریح واقع شده است        
اعـضاي یـک    . گیـرد   بسترهاي مختلف اجتماعی معناهاي مختلفی بـه خـود مـی          

اجتماع بسته و دور از جمعیت، با پیوندهاي اجتماعی یا دینـی حـداقلی، فـضاي           
اما همۀ جوامـع،    . متفاوتی با ساکنان شهرهاي بزرگ دارند     حریم خصوصی نسبتاً    

شناسند و امکان تبادل نظر بـراي تعیـین        رسمیت می   ارزش حریم خصوصی را به    
درون فـضاي  . کننـد  مرزهاي خصوصی و عمومی را براي اعضاي خود فراهم می     

مورد پذیرش همگان، اطالعات خصوصی پیرامون هر فرد بـه همـان فـرد تعلـق              
بـا وجـود ایـن،    . تواند تصمیم بـه پخـش و انتـشار آن بگیـرد            د او می  دارد و خو  

ادعـاي  . 2هاي اخیر شدت یافته اسـت    هاي پیرامون حریم خصوصی در سال       تنش
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1948 دسامبر 10 اعالمیۀ جهانی حقوق بشر، سازمان ملل متحد، 12اصل :  مراجعه کنید به.1
  : اطالعاتی گزارش کمیتۀ بررسی حفاظت از حریم خصوصی در جامعۀ: مقایسه کنید با .2

“Personal Privacy in an Information Society: The Report of the Privacy Protection 
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خیزد؛ بیشتر دو زیر مجموعـۀ جامعـه          اطالعات خصوصی از کلیت جامعه برنمی     
بخش تجـاري و بخـش مـدیریت        : تواند چنین ادعایی را مطرح کند       است که می  

بحـث از افـرادي کـه اطالعـات         . شناخت دقیق این مسئله اهمیـت دارد      . ومیعم
همـۀ اطالعـات   «خصوصی خود را بـا اراده و اختیـار خـود بـه بلـوك گرانیـت                  

سـازي افـراد از     مسئلۀ اصلی، محروم  . افزایند نیست   در میدان عمومی می   » موجود
وکی هاي فشاري است که گاه پیشینۀ مـشک  شان توسط گروه  حق حریم خصوصی  

  . رسانی به مردم و صیانت از منافع افراد دارند در خدمت
دولـت و   . انـد   بخش تجاري و بازار براي این حفاظت ساخته و تنظیم نـشده           

اي دارد، اما براي وفادار ماندن به این تعهد، به فرآینـدهاي              حکومت چنین وظیفه  
طـور کـه    اناگر این فرآیند کامل نـشود، همـ  . اي نیاز است سیاسی دقیق و پیچیده 

افتد، هیچ تضمینی در برابـر سوءاسـتفادة وقـیح از منـافع فـردي                 اغلب اتفاق می  
  . توسط مدیریت عمومی وجود ندارد

نام عملیات سالم بازار، ادعـاي حـق دانـستن           وجود، بخش تجاري، به       با این   
ویـژه در شـرایط تهدیـدات          نام مدیریت بهتر امور عمومی، به       دولت هم، به  . دارد
هـاي جدیـد      فنـاوري . ، ادعاي وظیفه به دانـستن دارد      )واقعی یا مصنوعی  (ی  امنیت

بندي، و انتقال حجم بسیار عظیمی از         اطالعاتی و ارتباطی امکان گردآوري، دسته     
ها استفادة ثانویه  فناورياین  . اطالعات قابل تشخیص فردي را فراهم آورده است       

از . یار تسهیل کـرده اسـت  از اطالعات مذکور را بس) هاي تجاري   دولت و بخش  (
توانـد    و دولت در عمل مـی     (آنجا که دولت و بازار توان خوبی براي تبانی دارند           

، در بـسیاري از جوامـع، افـراد    )اطالعاتی که بازار جمع کرده است را احصا کنـد  
اگـر ایـن جریـان    . شدن تدریجی فضاهاي خصوصی خود هـستند  شاهد کوچک  

هاي قابل تشخیص فردي وضعیت فرد        ۀ داده برنگردد، ممکن است گردآوري اولی    
را تضعیف کرده و رفتار او در مذاکره بـا دولـت و بـازار دربـارة پهنـاي فـضاي                     
                                                                                                  
Study Commission”, transmitted to President Jimmy Carter on 12 July 1977. 
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و .  معناي فرسایش حقـوق بـشر اسـت         چنین روندي به  . خصوصی را تغییر دهد   
تر از همه، در بافت بحث و تحلیل ما، این روند فـضاي خالقیـت و توسـعۀ               مهم

  . کند  میدانش ضمنی را محدود
هـا و شـهروندان دربـارة حـق           رابطـۀ میـان حکومـت      :مدیریت عمـومی  » برش«

هـاي   رغـم اسـتفاده از بودجـه       وسیلۀ مدیریت عمومی، بـه      شده به     اطالعات تولید 
قـدر   شدت این مسئله در بخـشی از جوامـع آن   .  است رعمومی، پرتنش و نااستوا   

 1هـاي اطالعـات عمـومی       نقـانو . زیاد بوده که به مداخلۀ قانون انجامیـده اسـت         
با ایـن همـه،    . تصویب رسیده است، حکایت از این وضعیت دارد         متفاوتی که به  2

عنوان بخـشی     اي براي چگونگی حفظ این نوع اطالعات به         کننده  هنوز پاسخ قانع  
  .3از بلوك گرانیت میدان عمومی وجود ندارد

اکمیت دولت ها، مردم ح در برخی فرهنگ. هاي سیاسی با تفاوت دارند فرهنگ
مردم بـه  . پذیرند و چنین انتظاري از دولت دارند بر مسئلۀ حریم خصوصی را می    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اما آیا این قـانون  . ها انتظار باالخره نهایی شد قانون آزادي اطالعات پس از سال  «: مقایسه کنید با   .1
نگاران و دانستن واقعیت را براي عموم مـردم تـسهیل     هاي یافتن اخبار را براي روزنامه       تواند راه   می

این قانون ابزارهایی را در . توان مجبور به ارائۀ اسناد کرد ا میکند؟ در حال حاضر، مقامات رسمی ر
ها بـا آن کـار    دهد که همکاران آنها، در دیگر کشورها، مدت نگاران انگلیسی قرار می    اختیار روزنامه 

نگاران و خبرنگاران تجربۀ    اگر پیش از این در انگلیس قانون آزادي اطالعات بود، روزنامه          . اند  کرده
  : منبع» .داشتند  کار میبیشتري از

Martin Rosenbaum, “So you want to see the PM's memos?” BBC World News, 
accessed on January 4, 2005. 
2 Public Information Acts 

نظام .  خاص بوروکراسی استتمفهوم اسرار اداري یکی از ابداعا«: مقایسه کنید با نظر ماکس وبر .3
داشـتن اطالعـات    اجهه با پارلمان یا مجلس، از همۀ قواي خود براي مخفی نگـه    بوروکراتیک در مو  

هـاي   حق مشهور پارلمان براي تفتیش، یکـی از راه      . کند  خود از دید کارشناسان پارلمان استفاده می      
اطالع و  طبیعی است که بوروکراسی از یک پارلمان یا مجلس ضعیف و بی. یافتن این اطالعات است

  :منبع» . کند  میخبر حمایت بی
Max Weber, “Bureaucracy” ,in Essays in Sociology, translated and edited by H. H. 
Gerth and C. Wright Mills, New York, Oxford University Press, 1946. 
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هاي  در فرهنگ. کنند دولت اعتماد دارند و خود را درگیر مسائلی از این دست نمی
بـا  . شـود   صورتی شفاف بیان می     دیگر، سطح عدم اعتماد به مسئوالن حکومتی به       

شفافیت از جانب دولت راه را براي رفتارهاي ها، عدم  وجود این، در همۀ فرهنگ
کند؛ امکان جبران  لب از سوي مسئوالن عمومی و کارگزاران دولتی باز می ط اجرت

هـاي مـدیریتی را دشـوار     ها و نـاتوانی  اي و ناکارآمدي    و تصحیح خطاهاي برنامه   
هاي با منـافع کوچـک بـه دولـت مـساعد       سازد؛ و شرایط را براي حملۀ گروه    می
سازي، در نسبتی   توان چنین بیان داشت که اکراه دولت از شفاف حتی می. ازدس می

 همـۀ ایـن   .با توجه آن دولت به مسائل خصوصی به جاي عمومی اسـت   مستقیم  
هـاي   تـرین نظـام   هـا حتـی در کـشورهاي داراي پیـشرفته        اختالالت و نابهنجاري  

عنـوان عـاملی     بـه این خبر، از منظري که دولت را. ساالر مشاهده شده است   مردم
در زمینـۀ مطالعـه و      . کند، ناگوار اسـت     هاي عمومی معرفی می     براي تولید ارزش  

» معناي جدید«شدن توانایی حوزة رأي براي ایجاد  محدودتحلیل ما، این امر باعث 
   .کند ساالري واقعی را تضعیف می هاي مردم مناسب سیاسی بوده، پایه

 سرنوشت دانشی است که کاربردهـاي   شدة دیگر،   مسئلۀ مرتبط و کمتر مطرح    
مـدیریت  . شـده اسـت   تولیـد  دولـت    ۀ با واسط  یاتجاري دارد و در دولت      فنی یا   

هـاي   بوروکراسـی . کنـد  عمومی حجم عظیمی از دانش و اطالعات را تولیـد مـی        
هـاي   بودجـه . اندازند جریان می اي از معناي جدید را به  دولتی حجم قابل مالحظه   
هاي زندگی، از جمله علوم طبیعی را تأمین       همۀ عرصه  عمومی هزینۀ پژوهش در   

هـاي پژوهـشی دولتـی یـا خـصوصی انجـام        ها در سـازمان  این پژوهش. کنند  می
گاه مورد استفاده یا در دسترس عموم   شده هیچ   برخی از اطالعات تولید   . شوند  می

ریـق  ویژه آن اطالعاتی که ارزش تجاري دارد، از ط برخی دیگر، به . گیرد  قرار نمی 
 یـا بـه بخـشی از پـاداش        گاه به همکاران بـازاري      انتقال مستقیم حقوق مالکیت،     

این خبر، از منظري که دولت را عامل تولیـد      . شود   خصوصی می  مدیران عمومی، 
در زمینـۀ مطالعـه و تحلیـل مـا،          . کند، ناگوار است    هاي عمومی معرفی می     ارزش
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ع از تولیـد معنـاي جدیـد در    توان به این نکته اشاره کرد که ایـن جریـان مـان        می
  1.شود جامعه می

در طول تاریخ، تجارت خصوصی توانسته است با مـذاکره،   :تجارت خصوصی » برش«
که بخش مهمی از این مـسئله را       درحالی. عدم شفافیت زیادي را براي خود حفظ کند       

توان با کار خوب عدم مداخلۀ دولت در بخش خصوصی، و با قوانین رقابـت آزاد       می
 نماینـدگی از عمـوم      شواهد حاکی از آن است که مجوزي که دولـت بـه           . یه کرد توج

دهد، تـا چنـین رفتـاري را در پـیش گیـرد، در عمـل بـه                    جامعه به بخش تجاري می    
دیوارهاي ایدئولوژیک بلندي پیرامون این وضعیت . 2انجامد شدن حقوق مردم می ضایع

یابد که گاه     ا به آنجایی ادامه می    کاري ت   تمایل به حفظ پنهان   . موجود کشیده شده است   
هاي درونی خود نهادهاي اقتصاد بازار، یعنی مبادلۀ کاالهاي موجود            عملکرد و ویژگی  

تـر   البته این مسئله از پیشگیري رفتارهـاي جنـایی وسـیع         . افتد  و سهام، به مخاطره می    
شتن کردن، و موافقت دا مسئلۀ اصلی آن است که عموم مردم حق دانستن، بحث. است

هـاي عظـیم    این مسئله در جهان شـرکت . هاي تجاري را دارند    هاي شرکت   با سیاست 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گزارش واشنگتن پـست در خـصوص پیـشنهاد وزارت بهداشـت آمریکـا بـراي          : مقایسه کنید با   .1
  :منبع. گذاشتن نتایج تحقیق هاي تحقیق به پژوهشگران و در معرض همگان پرداخت هزینه

The Washington Post, 6 September 2004, “NIH Proposes Free Access For Public 
to Research,” Rick Weiss. 

هایی که در برابر جهان  چالش«. بازار وجود دارد» برش«کردن و کاهش  دعوت زیادي براي محدود .2
محیطـی و   امروز وجود دارد، بهبود نقش شهروندي براي ارتقاي عملکردهـاي اجتمـاعی و زیـست         

این عوامل باید بخش مهمـی از راهبـرد حرکـت    . طلبد هاي انسانی و اجتماعی را می      توسعۀ سرمایه 
نی توان فاصلۀ غ دانایی توانایی است و با توزیع دانش و دانایی می. سوي جامعۀ بهتر و آینده باشد به

  : منبع» .و فقیر را کاهش داد
Kathia Castro Laszlo and Alexander Laszlo, “Evolving Knowledge for 
Development. The role of knowledge management in the changing world” ,Journal 
of Knowledge Management, 2002, 6, 4, p 400.  

  : براي نظرات تکمیلی مراجعه کنید به
Jim Verdonik, “The necessary secrecy code of successful business execs” 
,Triangle Business Journal, 24 September 2004.  
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هـاي   هـاي پژوهـشی، توسـعۀ محـصول، طـرح           برنامـه . تجاري اهمیتـی حیـاتی دارد     
هاي امنیت محـصول ایـن    ها و پژوهش  گذاري، گزارش   هاي سرمایه   سازي، برنامه   آماده

. محیطی زمـین دارد   ضعیت زیست هاي تجاري اثر مهمی بر توسعۀ انسانی و و          شرکت
شـود،   هایی مطرح مـی     شویم و وقتی هم چنین بحث       ندرت درگیر با این مسائل می       به

مـسئله را مطـرح   ) گروه فـشار / رقیب  (بیشتر به این خاطر است که یک طرف دیگر          
هاي بنیـادي و مهندسـی ژنتیـک          هاي اخیر حوزة پژوهشی سلول      در سال . کرده است 

البته در موارد بسیار، خبـري از      . نین معضلی مواجه شده است    محصوالت غذایی با چ   
ایـن مـسئله فراتـر از پرسـش سیاسـی،      . مسائل یا آثار آن به مـردم داده نـشده اسـت           

در این جریان، برخی اطالعات حیاتی مجالی . پذیري اجتماعی تجارت است مسئولیت
توان به اطالعـات الزم      از جملۀ این اطالعات می    . یابد  براي تولید، رشد، و توزیع نمی     

  . اي در جهان اشاره کرد هاي حفظ تعادل توسعه گیري دانش براي شکل
 به وسعت منافع و عالیق و  1هاي حقوقی مالکیت معنوي     ادبیات پیرامون نظام  

دانـش   را با اقتصاد مبتنی بر     جامعۀ دانایی آنهایی که   . هاي این حوزه است     دیدگاه
هاي حقوق مالکیت معنوي محکـم و نفوذناپـذیري     دانند، نظام   مترادف و برابر می   

جامعـۀ  آنها بر این نظرند کـه موفقیـت یـک جامعـه در مقـام           . کنند  را توصیه می  
در نهایت به کیفیت نظام حقوقی مالکیت معنوي و صیانت از آن از طریق               دانایی

. 2کنند تري معرفی می گروهی دیگر الگوهاي منعطف . اجراي قانون وابستگی دارد   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Intellectual Property Rights (IPR) 
شواهد تجربی کافی براي تغییر شرایط حقوقی «: مقایسه کنید با نظر پل دیوید و دومینیک فوراي         .2

هاي بیشتر  کنندگان، یا براي نسبت میان تشویق قوق مالکیت معنوي به توان اقتصادي تولیدو تبدیل ح
گیري دربارة  بدون شواهد کیفی از این دست، معلوم است که تصمیم. و خالقیت بیشتر، وجود ندارد

هاي مفهومی هر  کمیت و کیفیت و تغییر جهت در سیاستگذاري براي حرکت به سوي بهترین گزینه    
  : منبع» .ر خاص، دشوار استبازا

Paul A. David and Dominique Foray, Economic Fundamentals of the Knowledge 
Society, Policy Futures in Education – An e-Journal, 1 (1) Special Issue, 
“Education and the Knowledge Economy,” January 2003.  
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هاي نظارت و کنترل کارآیی چنـدانی        دهند که نظام    الت دیجیتال نشان می   محصو
همچـون  (هـاي فـردي    شکی نیست که تا وقتی اقتصاد با موتور اکتـساب      . ندارند
تولیـد معنـاي   ) فـراوان (هـاي   کند، حذف یا کاهش آن انگیزه      حرکت می ) حرص

ي جـایگزینی کـه   الگوهـا . برد جدید قابل تبدیل به کاالها و خدمات را از بین می 
داشتن یک زندگی خـالق را حفـظ     غرور و لذت    هاي نامشهود بازار،    پشت دست 

 احتمال زیاد، نیاز به الگوهاي جایگزین براي توزیـع           کند، هنوز وجود ندارد و به     
کننـده   گـرم  هاي بدست آمده در این حوزه خیلی دل       ثروت در جامعه دارد؛ تجربه    

ر تا حدي میان منافع تولیدکنندگان و عموم        به هر حال، قانون حق انحصا     . نیست
وقتی تولید انبوه دانش ممکن شود، باید عالیق و منـافع    . کند  جامعه را تعدیل می   

عموم جامعه مورد توجه دقیق و جدي قـرار گرفتـه و در صـورت نیـاز بـازبینی              
میان پشتیبانی مناسب از معدود تولیدکنندگان محصوالت فکري و معنـوي           . شود

شده و ارائۀ اطالعـات کـافی بـراي بـرانگیختن             ن حقوق محتواهاي تولید   یا مالکا 
  1.توان یک نقطۀ تعادل و توازن یافت استعدادهاي خالق افراد بسیار، می

                                                                                                  
نظام آمریکایی، نسبت به نظام حق انحصار اختراع پـیش از اصـالح     «پذیرد که     جوئل موکایر هم می   

رغـم تفـوق آشـکار نظـام      با وجـود ایـن، بـه   .  انگلیس، همراهی بیشتري با کاربران دارد1852سال  
آمریکایی و در اثر گرایش بیشتر این نظام به ضمانت حق انحصار اختراعات، شکی نیست که دورة         

ثبت اختراعـات بـا   . دي، دوران رشد اختراعات در انگلیس است      میال 1850 تا   1791هاي    میان سال 
باشد، اما اثر دقیق آن بر نرخ رشد فنی هنوز مبهم  جویی همراه می شدن و رشد روحیۀ منفعت تجاري
  : منبع» .است

Joel Mokyr, ibid.  
» ولـت هاي اجتماعی و اقتصادي و نقش د اولویت«شالینی ونتورلی بر اهمیت متغیرهایی همچون       .1

هاي اطالعاتی، الگوهاي اجتماعی و  هاي متناقض نظارت، سیاست سنت« این متغیرها، .ورزد تأکید می
او بر این باور اسـت کـه رویکـرد نظـارت     . کنند را منعکس می» هاي اقتصادي و سیاسی    محدودیت

ـ   الگـوي آزادي  :  در ایاالت متحده، حاصل سه جریـان اسـت         (e-regulation)الکترونیکی   ه، خواهان
سوي  هاي اقتصادي براي مالکیت معنوي، به رویکرد مشوق«. الگوي منافع عمومی و الگوي بازار آزاد
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توان گفـت مـسئلۀ مـدیریت     سرانجام، می :»همۀ اطالعات موجود  «دریافت درست   
 نخواهـد    اطالعات خیلی زیادي وجـود     جامعۀ دانایی اطالعات و این ایده که در       

شده  مردم به اطالعات معتبر، درست و ارائه . داشت، درست است اما کامل نیست     
هنگام مناسب، در مکان مناسب، به فرد مناسـب، بـا کیفیـت مناسـب و قابـل           در  

  . هنوز با چنین وضعیتی فاصله داریم. کاربرد نیاز دارند
ا گـواهی  دارنـد ر   توانند صحت و درستی اطالعاتی که عرضه می         ها می   دولت

هاي دولت، و نه بر اسـاس منبـع           دهند و این اطالعات را بر اساس نتایج فعالیت        
اما هیچ دولتی هنوز چنین     . بندي و عرضه کنند     اولیه در ساختارهاي دیوانی، بسته    

تواند بـه ایجـاد الگوهـاي مناسـب      در بازارها، رقابت می   . کاري انجام نداده است   
سـازي سفارشـی اطالعـات        وري و آمـاده   مح  کمک کند، مشروط به آنکه حقیقت     

  1.مورد نظر باشد
                                                                                                  

ها و بیان تمایل دارد که براي صنعت محتوا اهمیتی اساسی دارد؛ این رویکرد  استخراج قراردادي ایده
 الگوهـاي  بخـشی  اولویـت : حاصل. سوي حق دسترسی عمومی به اطالعات ندارند تمایل چندانی به  

یافتن حقـوق قـراردادي بـر حقـوق عمـومی، آسـتانۀ پـایین حـریم                   نظارت و تنظیم درونی، برتري    
خصوصی، برداشتن بسیاري از منافع عمومی و الزامات غیرتجـاري از صـنعت محتـوا و از صـنایع           

ت هاي قانونی در حوزة نظار زیرساختی ارتباطات کابلی و مخابراتی، تأکید بر الزامات و محدودیت      
  :منبع» .هاي جدید و فضاي اینترنت بر محتوا در رسانه

Shalini Venturelli, ibid. 
. کننـد  مردم براي برآوردن نیازهاي اطالعاتی خود به منـابع مختلفـی مراجعـه مـی         «: براي مقایسه  .1

در . ها، مراکز فکري و بخش خصوصی، در کنار دولت، سهم خاص خود را دارند ها، دانشگاه سازمان
نظارت اعضاء در . سازند ها این معیارها را برآورده می  موارد، بخشی خصوصی و دیگر سازمانبرخی

دست آمده در راه تولید اطالعات کیفی، از جمله فرآیندهایی است  کنار میل به حفظ اعتبار سخت به
ل برآورده با وجود این، احتما. کند کنندگان موثق اطالعات تبدیل می   ها را به تأمین     که برخی سازمان  

هاي بسیاري، نیاز به اطالعات  در حوزه. شدن همۀ نیازهاي اطالعاتی همۀ مردم به این روش نیست      
در چنین مواردي، خواست مـردم  . کنندگان قابل اتکایی وجود نخواهند داشت     کیفی هست و عرضه   

ة عمومی همبستگی اطالعات موجود در حوز. آن است که تولید این اطالعات را دولت برعهده گیرد
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واقعیت تأمل . اند وجود آورده هاي جدید، مسئلۀ دیگري را در جهان به          رسانه
برانگیزي که وجـود دارد آن اسـت کـه درصـد خیلـی کمـی از مـردم جهـان در           

مـسئلۀ دیگـري کـه بـه آن         . دارد» آزاد«کنند که مطبوعاتی      کشورهایی زندگی می  
شده آن است کـه همـین درصـد کـم از مطبوعـاتی کـه آزادي دارنـد، از                   توجه ن 
  کنند؟  هاي خود چگونه استفاده می آزادي

هاي تجـاري و بـا مقاصـد     هاي خبري یا تحت مدیریت شرکت امروزه، رسانه 
منظور ارائۀ تـسهیالت سیاسـی اداره    اند و یا توسط دولت و به      انتفاعی قرار گرفته  

. هـاي خبـري، قابـل مـشاهده نیـست      واقعـی رسـانه  مالکیـت عمـومی   . شوند  می
ویـژه     اخبار و بـه     .هایی از جهان که بر تولید اخبار سلطه دارند          عالوه، در بخش    به

تحـت مالکیـت    ) هاي مهمی از مطبوعـات سـنتی        و حتی بخش  (تلویزیون کابلی   
هاي تجاري که منـافع گـسترده و متنـوع و             هاي تجاري قرار دارد؛ مجتمع      مجتمع
این منـافع و انتقـال آنهـا از طریـق           . ارضی با اصل ارسال اطالعات دارند     گاه متع 

هــاي تجــاري در مقابلــه بــا قــدرت سیاســی یــا  هــاي منــافع مجتمــع حــساسیت
. گـذارد   شده و چگونگی گزارش ایـن اخبـار اثـر مـی             اقتصادي، بر اخبار گزارش   

یـت  شواهد فراوانی وجود دارد که در نتیجۀ ایـن روش، بـر تمـامی گـسترة واقع             
شـود و فقـط آن بخـش از واقعیـت بـازنمود       اي داده نمـی  موجود پوشش رسـانه  

. ایـدئولوژیک دارد  » صـحت «شود که توجیه اقتصادي، مشروعیت سیاسی یـا           می
این جریـان پـیش   . سانسوري از طریق غفلت و فراموشی است معناي خود این به   

مجـالی بـراي   از هر چیز، وضعیت سیاسی و اجتماعی موجود را آشفته ساخته و          
طور کـه پـیش از ایـن مطـرح      همان. گذارد  باقی نمی  جامعۀ دانایی تأمین نیازهاي   

                                                                                                  
دولت . هاي مردم تضمین کرد توان با طراحی نظامی براي تدوین و بیان اولویت با نیازهاي مردم را می

باید با رفع . کند را با معیارها و استانداردهاي معتبر نشان دهد تواند کیفیت اطالعاتی که عرضه می می
  : منبع» .کردسیاسی  عات، آنها را غیر امکانات سوءاستفادة خصوصی از این اطال

2003 World Public Sector Report: E-government at the crossroads, United Nations, 
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توانـد بـدون    ساالري نمـی  ساالري و مردم تواند بدون مردم   نمی جامعۀ دانایی شد،  
  آزادي و آزادي مطبوعات دوقلوهـاي بـه       .  سالمی داشته باشد   دمردمِ آگاه، عملکر  

گیـري    هـا، یعنـی ممانعـت از شـکل          رسـانه نقـش اصـلی     . اي هستند   هم چسبیده 
ســاالر  تــوان در جامعــه مــردم خــواه از طریــق بیــان حقیقــت را نمــی قــدرت دل

هـاي هنگفـت    بدون این نقش، جامعه مجبور به پرداخت هزینه. مخدوش ساخت 
کننـدة اطالعـات مـورد نیـاز بـراي تولیـد        هاي خبري نقش تأمین آیا رسانه . است

هـایی را     خواهند گرفـت؟ در ایـن صـورت، بایـد راه          همۀ انواع دانش را برعهده      
براي پشتیبانی مستمر آنان از جریان رایگان اطالعات مورد نیاز مـردم، اطالعـات       
در مورد الگوهاي توسعه انسانی در نقاط مختلـف جهـان و اطالعـات در مـورد               

اي خواهـد     هـاي جامعـه     چنـین کـاري بـه بنـاي پایـه         .  یافت  توسعۀ علوم طبیعی  
که اعضاي آن توانی کاربردي براي تأمل در کار خـود، جهـان و دیگـران        انجامید  

خواهند داشت و نهادهاي اجتماعی آن، رونق، رفاه، صـلح و عـدالت را تـضمین        
  . خواهد کرد

بنابراین، توسعۀ اطالعات شباهت زیادي با توسعۀ انسانی داشته و به منـافعی         
ر امروز در میدان عمومی شاهد      مند است اگ    عالقه. ساالري رواج دارد    که در مردم  

هـاي بزرگـی از آن برداشـته     بلوك گرانیت همۀ اطالعات موجود هستیم که برش   
اي از عدم رعایت مصالح عمومی اجتماعی در مقابل داریـم کـه     شده است، نشانه  

سـاالري را بایـد    باز هم رشد و توسعۀ مـردم     . کند  راه تولید انبوه دانش را سد می      
گروهی که عالیق و منافع محدود و کوچکی دارد   : معرفی کرد دارو    عنوان نوش   به
گاه به صرافت سـازماندهی عرضـه و مـدیریت اطالعـات الزم بـراي منـافع             هیچ

ایـن  افتـد؛   هاي زنـدگی نمـی   عمومی و تولید و کاربرد انبوه دانش در همۀ عرصه    
یتی اکثرتنها .  استآور هایش زیان داند که چنین کاري براي ادامۀ فعالیت     گروه می 

عمده که قدرت عمـومی خـود را بـا منـافع فرامحـاط و فراجنـاحی پیونـد زده،               
  . تواند به ساماندهی سالم عرضه و مدیریت اطالعات بپردازد می
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هـاي معنـاي جدیـد، چـه          براي عرضۀ اقالم مورد نیاز کارخانـه      : 11پرسش  
  تغییرات نهادي ضروري است؟ 

و نهادهـاي اجتمـاعی، بـیش از        دهـد، بـر فرهنـگ         وقتی ایـن تغییـرات رخ مـی       
  . 1گذارد هاي رسمی، اثر می ساختارها و سازمان

. ي معناي جدید اسـتفاده شـده اسـت    »ها  کارخانه«در این گزارش، از استعارة      
اطالعات در این فضاي تولید دانش، در کارخانۀ معناي جدید، مانند مواد خام در     

حداقل در : شود تبدیل می» معناي جدید«هاي متعارف پردازش شده و به        کارخانه
شود با مـوادي کـه    آن چیزي که از کارخانه خارج می) کاربرد و استفاده  (صورت  
وجو براي یافتن نمادهـاي مـادي    با وجود این، جست   . شود، تفاوت دارد    وارد می 

هاي بلند و دیگر  هایی با آجرهاي قرمز، دودکش  ـ مانند ساختمانجامعۀ اطالعات
  . بیهوده است) انداز در جامعۀ صنعتی قرن نوزده  چشمگذار نمادهاي عالمت

هـا؛   هاي پارلمان و روزنامه    هاي تحقیق و توسعه؛ ساختمان        ها و آزمایشگاه    دانشگاه
هـا و   هاي اینترنـت و دیگـر سـازمان     هاي همراه و کافه     کتاب، رادیو و تلویزیون؛ تلفن    
 معرفـی  جامعـۀ دانـایی  نمـاد  عنوان شاخص یـا   توانند به ابزارهاي هنوز ناشناخته، نمی   

  . تواند وجود داشته باشد و به تولید دانش کمک نکند همۀ این موارد می. شوند
هـاي    هاي خالق رسمی و در سـاختمان        بعید است در گروه    :نمادهاي غیرملموس 

درخشان، سازماندهی شویم و بعید است کارت هویتی داشته باشیم که عـضویت    
تغییراتی کـه در پـیش اسـت بـا     . ل را تصدیق نمایدما در هزاران گروه از این قبی     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ها را  ها و ترجیح فرهنگ، اولویت. ترین مسئله، فرهنگ و نهادها است مهم«: مقایسه کنید با این نظر .1

ا هستند، اما عوامل فرهنگی هستند که تعیین ه همۀ جوامع ناچار از انجام برخی فعالیت. کند تعیین می
ها و عناصر شیمیایی بازي کنند، یا شمشیر بازي  ترین افراد باید با ماشین کنند آیا بهترین و باهوش می

ها و  دهند، مشوق هاي جدید پیشنهاد می نهادها، براي افرادي که روش. کنند، یا کتاب مقدس بخوانند
  : نبعم» .کنند هایی تعیین می جریمه

Joel Moykr, The Gifts of Athena: Historical Origins of the Knowledge Economy, 
2003. 
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کـار   بیش از آنکه قـوانین و مقـررات بـه    . نمادهاي غیرملموس پیش خواهند آمد   
ایـن تغییـرات، وجـود    .  شده در کار خواهد بود آید، عالیق و منافع شفاف و بیان  

هـاي اجتمـاعی و در قالـب فرهنـگ      خود را در قالب تفاوت در پیوند میان بافت 
ایـن تغییـرات بـر اسـاس انتظـارات بـا توجیـه              . یریافتۀ کار نشان خواهند داد    تغی

هاي سـازمانی بـراي ثبـت و     در این جریان، پشتیبانی   . اجتماعی رفتار خواهد کرد   
  . ها، وجود خواهد داشت هاي خالق و تشویق تولیدکنندگان ارزش جلب ارزش

در . آیـد  ا بیرون مـی ه دقت بیان شده فقط از توشۀ تجربه       آن عالیق و منافع به    
. شـود   تجربۀ تولید انبوه دانش، مثبت ارزیـابی مـی     حال حاضر، در سویۀ تجاري،    

هـاي تجـاري، مـشاور مـدیریت دانـش        همین خاطر است که مـدیران شـرکت         به
کـار   کننـدة فـضاهاي توسـعۀ دانـش را بـه       کنند و ابزارهاي هماهنگ     استخدام می 

سازماندهی شده، در کنار دانش ضـمنی       خوبی   دسترسی به اطالعات به   . گیرند  می
هاي تولید دانش، تعهدي ارزشمند است کـه بایـد در             افراد خالق کارگر در گروه    

البته به محض بناي این تعهد، بایـد  . هاي زندگی اجتماعی شکل گیرد دیگر حوزه 
ها به این منـابع مهـم،    براي کسب امکانات مساعد در جهت دسترسی دیگر گروه      

بخشی از این کار مستلزم سازماندهی مجدد در سلـسله    . اعد ساخت متق  نهادها را   
بخشی از این کار نیز بر مقبولیـت و جایگـاه   . مراتب و برچیدن مراکز ثابت است     

گذارد کـه تـوان و اسـتعدادهاي خـود را بـه کـار خـالق         اجتماعی افرادي اثر می  
ده، دولت را وجهی از این کار به تجدیدنظر در قوانین انجامی        . دهند  اختصاص می 

آزادي بیـان و بیـان خـالق، در کنـار           . سـازد   وادار به پاسداري از نظم جدید مـی       
تواند فرصـت بـراي تـرك مواضـع شـعاري و              آیی، می   آزادي همکاري و گردهم   

هـاي   اهـرم . اثر کنونی و نیل به مواضع پذیرفته و سازندة تمـدن جدیـد باشـد                بی
. 1خواهنـد نشـست  » جدیـد معنـاي   «شـمار     جاي واحـدهاي بـی      نظارت خوبی به  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذهن آزاد، سگی . وجو را آزادانه بپذیریم وجوي علم را ارزش بدانیم، باید نتایج جست اگر جست« .1
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نیروهاي اجتماعی قوي و متعددي کار نظارت بر وضـعیت فرهنگـی و حقـوقی               
حـوزة تولیــد معنــاي جدیـد را برعهــده خواهنــد گرفـت و تغییــرات رســمی و    

  .راه خواهند انداخت غیررسمی نهادي را به
هنجارهاي غیررسـمی جامعـۀ مـدنی هـم بایـد بـا یکـدیگر          در این صورت،    

کنـد؛ یعنـی، هـم        این هنجارهـا رفتـار روزمـرة مـا را تنظـیم مـی             . سازگار شوند 
کند و هم بر اساس احترام فرهنگی بـه   هاي روزمره را تعیین می     خیر گفتن   به  صبح

آن پیونـدهاي درونـی   . دهـد  گروهی شکل می فردي و میان دیگري، به روابط میان  
آورد و نیـاز بـه    زنی با دیگران را فراهم مـی     بافت جامعه که امکان مذاکره و چانه      

ایـن هنجارهـا،   . رانـد، در ایـن نقطـه قـرار دارد       هاي قانونی را به عقب می       دادگاه
ها را به رسمیت شناخته، با آنها همراهـی   هاي پیشینی دیگر انسان   نیازها و ویژگی  

هرچـه ایـن تعریـف      . دهـد   کند؛ تعریف خاصـی از انـسانیت آنهـا ارائـه مـی              می
 ایـن نگـرش بـه    جامعـۀ دانـایی  در . ر خواهد بودت  تر باشد، جامعه متمدن     گسترده

هـاي خـالق      دیگران و احترام عملی به آنان، شامل پذیرش و احترام بـه توانـایی             
  . جا خواهد بود جا، و تعریف انسانی همۀ مردم همه همۀ مردم همه

مـن  «پارادایم فرهنگیِ رایجِ . رویکرد مردم به تکلیف و کار هم باید تغییر کند     
یا باید وانمود کنم کـه همـه چیـز را    (دانم  پس من همه چیز را میمسئول هستم،  

من مسئول هستم، پس باید دیگران را درگیـر مـسئله کـنم تـا           «سوي    به» )دانم  می
بـر ایـن اسـاس،      . تغییـر خواهـد کـرد     » دسـت آورم    حل خـالق را بـه       بهترین راه 

ننـد کـه   دا رهبرانی که مـی . هاي مشخص براي رهبري هم تغییر خواهد کرد   میزان
تواننـد دیگـران را    بینی نیازهاي دانستنی خود را دارند و مـی     دانند، توان پیش    نمی

  . این رهبران امتیازهاي زیادي دارند. براي تأمل خالق سازماندهی کنند

                                                                                                  
  :منبع» .متري محدود شود جو نیست که باید با طنابی ده پرخاش

Adlai E. Stevenson, Jr. (1900- 1965), speech at the University of Wisconsin, 
Madison, 8 October 1952. 

www.downloadbook.ir

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


  137/ درباره توسعه جوامع دانایی  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

این آرزو و انتظار موجه که دیگران همیشه آمادة ارائۀ دانش ضـمنی خـود و                
ایـن  . اي جدید آینده خواهد بودمشارکت در تأمل خالق هستند، یکی از هنجاره  

. صورت طبیعی به یک نظـام تـشویقی و پاداشـی پیونـد خواهـد خـورد        انتظار به 
استفاده از دانش ضمنی و اوقات آزاد، براي تأمل خالق بـر اطالعـات، قیمتـی و             

توانـد بـا    تواند با پول پرداخت شود، یا مـی  این هزینه می. اي خواهد داشت  هزینه
زادي فردي بـراي تحقـق بخـشیدن بـه اسـتعدادهاي خـالق           منزلت اجتماعی و آ   

هـاي اجتمـاعی      توافـق . باید آرزو کرد، نهایتاً الگوي دوم رواج یابد       . 1جبران شود 
  . ، الگوي نهایی را تعیین خواهد کردجامعۀ داناییدربارة توزیع ثروت در 

ي هـا   با این گونه بازآرایی نهادهـاي اجتمـاعی، تعـداد کارخانـه            :تقاضاي ملموس 
اعضاي جامعه شبیه خمیـر بـازي       . تواند افزایش نامحدودي یابد     معناي جدید می  

هاي جدید در فـضاهاي توسـعۀ دانـش،     همیشه آمادة پذیرفتن شکل  : خواهند بود 
» آمـاده  همیـشه «ماندن در آن شکل براي مدت مشخصی و بازگشت به وضـعیت            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پیتر دراکر دربارة اهمیت این مسئله . شود   در اینجا، مسئلۀ پذیرش و قدردانی اجتماعی مطرح می         .1
لطۀ در اواسط قرن نـوزده، انگلـیس سـ   «: کند نویسد و مثالی را از زمان انقالب صنعتی مطرح می   می

عنوان یک اقتصاد صنعتی بزرگ، را به ایاالت متحدة آمریکا و  داد و جاي خود، به خود را از دست می
همگان بر این باور اتفاق دارند که علت اصلی این مسئله، نه اقتصادي بود و نه . سپرد بعد به آلمان می

آوران را نپذیرفتـه    فن وفناوريجامعۀ انگلیس، . علت اصلی، اجتماعی بود  .  داشت فناوريربطی به   
انگلیس مدارس فنـی درجـۀ یکـی در هنـد        . ها پذیرفته نشد  »جنتلمن«گاه در حلقۀ      آور هیچ   فن. بود

هـیچ کـشور دیگـري ایـن درجـه از منزلـت را بـراي        . ساخت، اما در وطن خود چنین کاري نکرد  
امـا  . ده سرآمد بـود قائل نبود و در واقع انگلیس در حوزة علم فیزیک در تمامی قرن نوز    » دانشمند«

ویک به چه چیـزي   براي جلوگیري از تبدیل آمریکا به انگلیس قرن بیست. باقی ماند» تاجر«آور،   فن
کلید حفظ سرآمدي . هاي اجتماعی داریم نیاز داریم؟ بر این اعتقادم که نیاز به تغییر اساسی در نگرش

مـاعی دانـشمندان و پـذیرش    شـک در منزلـت اجت   ، بـی فناوري و راهبري در حوزهاي اقتصادي و  
  :منبع» .هاي آنان قرار دارد اجتماعی ارزش

Peter F. Drucker, “Beyond the Information Revolution” , The Atlantic Monthly, 
October 1999. 

www.downloadbook.ir

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شناخت جوامع دانایی/ 138

 
 
 
 
 

هـا و   لی سـازمان تواند فضاهاي خـا  این خمیر می. پس از انجام کار خالق هستند   
قدر در این پرکردن موفق باشد، به تقاضـاهاي       اینکه چه . ها را پر کند     میان سازمان 

  . مشخص و آشکار بستگی دارد
اي از این تقاضا به شیوة زندگی و مدیریت فردي زمـان بـستگی             بخش عمده 

توانـد دربرگیرنـدة کنجکـاوي در موضـوعات مـرتبط بـا             شیوة زندگی مـی   . دارد
تواند دربرگیرنـدة موضـوعاتی دور از زنـدگی           همچنین می . مره باشد زندگی روز 

شـیوة  . روزمره همچون پیشرفت در علوم طبیعی و مسائل فلسفۀ وجـودي باشـد     
هاي سیاسی نیز باشد؛ این       ها و بحث    تواند دربرگیرندة نظرها، قضاوت     زندگی می 

سیدن بـه   خاطر بحث و ر کند و فقط به راه، اهداف خاص و محدودي تعیین نمی   
حـداقل، ایـن شـیوة زنـدگی، تـوان      . 1شود هاي دقیق و مشخص دنبال می       نظرگاه

. هاي سیاسی را دارد     هاي مباحثه و آرامش در بحران       توسعۀ دانش ضمنی، مهارت   
 در جاهایی که از آن تبعیت شده، کارآمدي خود بـراي توسـعۀ جامعـۀ       این رویه، 

راي پیوستن به فرآیندهاي منتهـی      این روش، مردم را ب    . متفکر را نشان داده است    
هاي مبتنی بـر      کارخانه. آماده کرده است  » معناي جدید «به اهداف خاص و تولید      

هاي خـالق بـراي بالنـدگی و شـکوفایی نیـاز بـه        شیوة زندگی و تولیدکنندة ایده 
مشارکت مردم در این جریان هم نیاز بـه        . پشتیبانی از سوي فرهنگ جامعه دارند     

  .دارد) مانند منزلت اجتماعی( اجتماعی هاي درخور پاداش
عنوان نمونه، تولید هنـري      توان، به   را می » شیوة زندگی «یکی از نتایج رویکرد     

خـالق، بـراي اسـتفادة جامعـه هنـري و           ) هنـري (هـاي     فردي براي ایجاد ارزش   
توانـد بـه کمـال زنـدگی          این تولید و استفاده مـی     . دیگران دانست ) آزاد(استفادة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فکران اروپا، مردم طبقات مختلـف و بـا     هاي متوالی، شگرد کاري روشن      این روش در طول دهه     .1

اي مختلف بوده است؛ آنها که خود را خوانندگان و مخاطبان نـشریات خـاص       ه  درآمدها و آموزش  
ها  خانه قهوه. اند کرده اند یا در مباحث اتفاقی و اجتماعی مطرح شده توسط آنها مشارکت می دانسته می

 .اند هاي عربی هم همین نقش را داشته خانه و چاي

www.downloadbook.ir

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


  139/ درباره توسعه جوامع دانایی  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

سطوح باالیی از پذیرش و پاداش اجتماعی براي ایـن   .  کمک کند  فردي و جمعی  
جـا نقـش مهمـی        یا مـشارکت انـسانی در ایـن       /اعتبار خالقیت و  . کار الزم است  

هـاي مبتنـی بـر اعتبـار       حلقـه ، نیـاز بـه   دانشبراي توسعۀ مبتنی بر     . برعهده دارد 
  .1 نیاز استخالقیت

. اقتـصاد بـازار خواهـد بـود    البته بخش مهمی از این تقاضا بر اساس نیازهاي   
وري و مـصرف سـالم    یابی به الگوهاي بهینۀ بهـره  اقتصاد بازاري، بر اساس دست    

ایـن  . در هر دو مورد، تولید معنـاي جدیـد عامـل مهمـی اسـت              . کند  حرکت می 
که در بیـشتر مـوارد، بـه تولیـد معنـاي      (هاي معناي جدید مبتنی بر بازار       کارخانه

یـا در قالـب   / نی براي تولیـد کاالهـا و خـدمات و    هاي ف   جدید در قالب نوآوري   
) پردازنـد  هاي فکري و معنوي براي عرضه و فروش در بـازار مـی       اموال و دارایی  

براي رشد و بالندگی باید در نظامی اقتصادي فعالیت کنند که سالم بوده، اقتـصاد         
 گـذاري بـا ثبـاتی    هاي تجارت و سـرمایه  کالن متعادل و استواري داشته و جریان    

در نتیجـه  . تـوان عـاملی انگیزشـی دانـست     کسب منافع فردي را می   . داشته باشد 
.  هم شکل خواهـد گرفـت  هاي مبتنی بر درآمد حلقه، دانشبراي توسعۀ مبتنی بر     

زمینه  توان در این هاي مبتنی بر خالقیت را می طور که ذکر شد، اعتبار حلقه      همان[
زین براي توزیع ثروت را بتـوان    که الگوهاي جایگ    هم مطرح نمود؛ مشروط به آن     

  .]طراحی و اجرا کرد
هاي کوچک و بزرگ ـ   بندي توان به حاکمیت گروه بخشی از این تقاضا را می

در اینجـا  . المللی ـ مرتبط دانـست   از خانواده تا ملت و تا اجتماعات موضعی بین
 ایـن . هـاي علمـی اسـت    ها و فعالیت ها، سیاست تولید دربرگیرندة اهداف، ارزش  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هاي گلی  هاي گرافیک روي کوزه طرح:  استفراوان» مبتنی بر کرامت خالقیت«هاي  نمونۀ فعالیت .1

دار براي جمع  اي که یک زن خانه هزاران سال پیش، بدون قصد افزایش ارزش بازاري آن؛ غذاي ویژه
کند، بدون قصد ایجاد کاري جدید؛ وبالگی از شعرها و تصاویر رؤیایی  کوچکی از دوستان آماده می

 .چون حقوق مالکیت معنوي، و غیرهیک دانشجوي با استعداد، بدون لحاظ مسائلی هم
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هاي معناي جدید براي شـکوفایی و بالنـدگی، نیـاز بـه زمینـه و فـضاي                کارخانه
سیاسی سالمی دارند که در آن مشارکت اصیل، امري پذیرفته، مقبول و با پـاداش        

ــسترهاي سیاســی، عالیــق روشــن و مشخــصی را   . باشــد ــه ب ــستگی ب ایــن واب
ي حاکمیـت   سـاالر   انگیزد؛ عالیقی که حتی در جوامعی که از اصـول مـردم             برمی

هـاي مبتنـی بـر     حلقـه این عالیق، . شود توجهی واقع می   مورد بی   کنند،  تبعیت می 
  . دهد  را شکل میدانشبراي توسعۀ مبتنی بر اعتبار مشارکت 

در پایان، الزم است دوباره بر اهمیت عالیق و منافع موجود در این صـورت               
. منافع تأکیـد شـود  از تحول، و توان نیروهاي اجتماعی موضع گرفته در پس این      

  . به این عالیق بستگی داردجامعۀ داناییآیندة 
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  کافۀ سقراطکافۀ سقراط: :  سال بعد سال بعد350350معناي جدید حاصل از یک فنجان قهوه، معناي جدید حاصل از یک فنجان قهوه، : : 1111قطعۀ قطعۀ 

هاي  خاطر حال و هواي بومی و نوشابه اي است که فقط به دیابولو، سیاتل، همهمه در شرکت قهوة ال
هاي اخیر، همچون همۀ مشتریانی که آرام کتاب  هارشنبهدر یکی از چ. مکزیکی این فروشگاه نیست

: یکی پرسـید .  نفر گردهم آمدند تا بحث فلسفی کنند15روند،  تاپ خود ور می  خوانند یا با لپ     می
و گروه سرگرم » خوب زندگی کردن یعنی چه؟«: دیگري پرسید» چه وقت به خشونت نیاز هست؟«

  . یک بحث داغ و پرکافئین و روشنفکري شد
شوند، فقط یکـی از حـدود    دیابولو که در کافۀ مشهور به نام سقراط دور هم جمع می گروه ال 

ها، کلیساها و مراکز جمعی گرد هم     ها، کتابخانه   ها، کتابفروشی   شاپ   گروهی است که در کافی     150
 بـا  آنهـا . کننـد  اي طراحی شده است که مردم را وادار به بحث فلسفی مـی          گونه  ها به     کافه. آیند  می

ها، و در نظر گرفتن  ها، گشودگی در برابر چالش  پرسش استفاده از روشی سقراطی، و از طریق طرح
ها، با  خانه ها و قهوه در کافه. کنند تفکر خود را توسعه دهند       هاي جایگزین، به مردم کمک می       پاسخ

ها  یشتر بر تبادل ایدهداند، ب تبعیت از این باور سقراطی که زندگی ناآزموده را فاقد ارزش زیستن می
  .توجه دارد و نه استفاده از آنها براي کوبیدن بر سر طرف مقابل

هاي متفکري که در قرن پنجم پـیش از مـیالد    که یک گروه مباحثۀ مدرن مبتنی بر آموخته     با آن 
. انـد  هاي سقراطی مورد استقبال قابل توجهی واقع شـده  آید، کافه نظر قدیمی می کرده، به   زندگی می 

هـاي   ، گـروه شـش پرسـش سـقراطی   نظر کریستوفر فلیپس، بنیانگـذار کافـۀ سـقراطی و مؤلـف           به
مسئلۀ اصلی این نیست که باید «گوید،  او می. هاي خوب هستند وگویی چیزي بیش از مکالمه گفت

  » .پاسخ نهایی را بیابیم، مسئله آن است که به تفکر ادامه دهیم
. تواند یک ایده را مطرح کند شود و هر کسی می    ن می بیشتر موضوعات در اثر رأي گروه تعیی      

آیــا «: کننـد  سـئواالت مهمــی را مطـرح مــی  )  سـال 66 تــا 25(سـال   دیـابولو، اعـضاي میــان   در ال
آیا هـر  » «هایی که قدرت بیشتري دارند، مسئولیت بیشتري هم براي کار اخالقی دارند؟             ملت  دولت

بعد از دو ساعت بحث، » دارد، اخالقی است؟   قدمی که یک ملت در جهت تأمین منافع خود برمی         
  .ذهن هم نیاز به نرمش و تمرین دارد. اي حاصل نیامد، اما مهم نیست نتیجه

  :منبع
Source: “All the Right Questions,” Anita Hamilton, Time, 5 April 2004 
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 چـه   هـاي اطالعـات و ارتباطـات        فنـاوري براي تضمین عرضۀ    : 12پرسش  
  ادي ضروري است؟تغییرات نه

. هـیچ :  این وسوسـه وجـود دارد کـه بگـوییم    1»شکاف دیجیتال«با فهم کنونی از    
زبـان  . اي اسـت   محـصول مـشهور و پـرآوازه     هاي اطالعات و ارتباطـات      فناوري

. هـا بایـد آن را فراگیرنـد     وجود آورده اسـت کـه مـردم و سـازمان       جدیدي را به  
هـاي اطالعـات و       فنـاوري  عـالوه، صـنعت فرهنگـی بـسیاري از محـصوالت            به

هـا و حتـی     هـا، تجـارت      را به نمادهاي منزلت اجتماعی افراد، سـازمان        ارتباطات
وقفـه   هـاي تحقیـق و توسـعه بـی      در این حوزه، طرح   . کشورها تبدیل کرده است   

اي کـردن امـور،    کردن و شبکه اي هاي رایانه شوند و براي کاهش هزینه پیگیري می 
سیم براي شکستن حصار جهـان   هاي بی حل راه. اند به دستاوردهاي بزرگی رسیده   

انـد و حجـم       و پهناي وسیع براي شکـستن موانـع سـرعت پدیـد آمـده             » سیمی«
.  سـرعت در حـال افـزایش اسـت          اطالعات قابل انتقال در یک واحد زمـان، بـه         

، »کـام  دات«گذاران پرجرأت، پس از شوك اولیۀ ناشی از ترکیـدن حبـاب              سرمایه
المللی   ها و جامعۀ بین     رفع شکاف دیجیتال در برنامۀ توسعۀ دولت      . اند  بهبود یافته 

هـاي خـصوصی و       این امر باعـث افـزایش بودجـه       . مورد توجه قرار گرفته است    
شـود، امـا امـروز     شبه محقق نمـی  شک، هیچ امري یک     بی. شود  افزایش تقاضا می  

د و هر روز  توانند با تلفن همراه صحبت کنن       بیش از یک میلیارد نفر در جهان می       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آن است که ایـن  » شکاف دیجیتال«مسئلۀ اصلی در الگوي طرح مسئله در قالب «: مقایسه کنید با  .1
توان بـا تـأمین    یعنی، می . کند  اشاره می » هاي دیجیتال   حل  راه«صورتی مضمر، به      شکل از پرسش، به   
عۀ مهم منـابع تکمیلـی و اجتمـاعی، ایـن        هاي مخابراتی و بدون توجه به مجمو        رایانه و زیرساخت  

هاي  هاي اطالعاتی و ارتباطی دربرگیرندة جنبه  فناوريدسترسی معنادار به . شکاف را برطرف ساخت
تـرین مـسئله نیـست؛ مـسئله اصـلی،           دسترسی به رایانه یا خطوط اینترنت، مهم      . دیگري هم هست  

  : منبع» .دار در جامعه استاستفاده مردم از این رایانه و خطوط، براي مشارکت معنا
Mark Warschauer, “Reconeceptualizing the Digital Divide” ,accessed at: 
http://www.firstmonday.dk/issues/issue 7_7/warschauer/ 
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هـاي جدیـد     فنـاوري . شویم  تر می   به دسترسی یک میلیارد نفر به اینترنت نزدیک       
هاي موفق و درخـشان   فناورياطالعاتی و ارتباطی در جامعه، در مقایسه با دیگر         

، ســرعت نفــوذ )ماننـد مطبوعــات، تلگــراف، موتــور بخـار، الکتریــسیته، تلفــن  (
در پاسـخ بایـد گفـت،     زي نیاز هست؟دیگر به چه چی. اي داشته است   کننده  خیره
   .1 ) را ببینید13قطعۀ (بستر 

هاي جدید اطالعاتی و ارتبـاطی در آن        فناوريباید آن بسترهاي اجتماعی که      
هـاي   فنـاوري کنند را متمایز کنیم تا بتوانیم از پـذیرش پنـدار غلطـی کـه              کار می 

دانـد،    کـافی مـی  ییجامعۀ داناگیري  تنهایی براي شکل   را به  اطالعات و ارتباطات  
هاي قـرار     فناوري،  » تولید دانش  هاي اطالعات و ارتباطات     فناوري«. اجتناب کنیم 

هـاي   فنـاوري گرفته در بافت و بستر نیازها و تقاضـاهاي تولیـد دانـش اسـت و                
کـار  دانش  تولید دانشی که بیشتر در حوزة اقتصاد مبتنی بر     اطالعات و ارتباطات  

جامعۀ  تولید دانشی که در چارچوب       ات و ارتباطات  هاي اطالع   فناوريکند با     می
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

براي نمونه، فیلیپ آگره بـر ایـن   . بیشتر پژوهشگران بر سر اهمیت بستر و زمینه اتفاق نظر دارند         .1
دهد و تنها بـه تقویـت برخـی نیروهـاي       خودي خود چیزي را تغییر نمی       اینترنت به «باور است که    

زین ژویینگ هم » .توانند باعث تغییر در امور شوند      شده می   پردازد و آن نیروهاي تقویت      موجود می 
گویـد و چنـین    ، اقتصاد و جامعـه سـخن مـی   فناوريزیستی و روابط متعادل میان دانش،    دربارة هم 

بنا به نظر او، در حالی . کند کند که این تعادل است که تغییرات کمی را به کیفی تبدیل می استدالل می
 رسانۀ انتقال دانش است، تنوع فرهنگی است که انتقال بهینۀ دانش به منابع کیفـی بـراي           فناوريکه  

سـاحت  . تنوع فرهنگی، صورت زندة دانش ضمنی است. سازد کاربردهاي نو و خالق را ممکن می      
ی بازتابندة سـاحت انـسانی اسـت و بـراي جریـان تولیـد، نـوآوري، کـار، تعامـل و انـسجام                  ضمن

تواند در اثر   و آثار آن میفناوريکند که کاربردهاي    او تأکید می  . استعدادهاي انسانی ضروري است   
هاي متکثـر   باید کاربر و اجتماعات کاربري را در سطوح و نقش. شرایط بومی ـ انسانی شکل گیرد 

  : منابع. اي، و جهانی در نظر داشت ی، اجتماعی، منطقهمحل
Philip E. Agre “The Internet and the Political Process” accessed at 
http://dlis.gseis.usla.edu/pagre/ 
Jin Zhouying “Driving Force of Technology Development – Principles of harmony 
and balance” ,AI and Society, Vol. 16. 1 and 2, Springer - Verlag, London, 2002. 
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استفادة دوگانه اگرچه ممکن است و . کند، تفاوت دارد فعالیت می»  هوشیاردانایی
 سـبک  هاي اطالعات و ارتباطـات  فناوري«دهد، اما مرتبط ساختن  همیشه رخ می  

ی در  هوشیار نیاز به جهشی دارد کـه حتـ    جامعۀ دانایی با  ) 1پاد  مانند آي (» زندگی
حتی وقتی در دست هر شـهروند یـک دوربـین    . رسد خیال هم دشوار به نظر می  

ویژه در پیوند با اینترنت، باعث افزایش ضریب پاسخگویی  دیجیتال قرار دارد، و به
 فناوري. تواند بستر پاسخگویی فراهم کند تنهایی نمی شود، آن دوربین به دولت می

بدون بستر پاسـخگویی   . ا پاسخگویی است  ابزاري براي انتقال محتواهاي مرتبط ب     
هـاي دیجیتـال، در حـادترین     شـدة قـانون، دوربـین       مناسب، با حاکمیت تـضمین    

تواند به شهروندان قدرت عکاسی داده و مسئوالن حکومتی را            وضعیت، فقط می  
  2.آید  همین خاطر است که در چنین شرایطی کمتر به کار می به. جان هم بیاندازد به

 یو وضعیت کیفـ . نه به وجود بسترهاي موازيِ چندگانه نیاز دارد    کاربرد دوگا 
هـاي اطالعـات و      فنـاوري تقاضـا بـراي عرضـۀ        «يآمار موجود آنها، بیش از هر     

 در هـاي اطالعـات و ارتباطـات        فناوري«همیشه باید   . دهد  را نشان می  » ارتباطات
ا در نظـر   تنهـا ـ ر  هاي اطالعـات و ارتباطـات   فناوريـ و نه » زمینۀ یک موضوع

هاي جدیدي را در راه رفـع شـکاف دیجیتـال        تواند ساحت   این روش می  . داشت
اول . تواند کانون این بحث باشد  می» رفع شکاف دیجیتال براي چه؟    «. آشکار کند 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. iPod  

هاي خاص و با  توان با برنامه   را می  فناوريدانیم که     می«: مقایسه کنید با نظر واندا اورلیکوفسکی      .2
تنهایی خیلی مفید نیست باید کـاربرد آن را بـا         به فناورياندازي کرد ولی      منافع اجتماعی خاص راه   

این نظر در مغایرت با نظري قـرار دارد کـه شـمارش تعـداد     . آمدهاي آن سنجید  ه معنا و پی   توجه ب 
. دانـد   را مـالك ارزیـابی مـی   فنـاوري شده براي یک  ها در طول یک خط، یا دالرهاي صرف       ماشین

دهم، اثـر شـگرفی بـر     آن کاري که با رایانه انجام می. کاربرد، اهمیت بیشتري نسبت به حضور دارد 
  :منبع» .ري و خالقیت من داردو بهره

 “Awareness is the First and Critical Thing” ,Interview with Professor Wanda 
Orlikowski, MIT Sloan School of Management, 7 September 1999, accessed at: 
http://www.dialogonleadership.org/interviewOrlikowski.html 
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تواند   رفع فنی شکاف دیجیتال فقط می     . شدن، کافی نیست    کردن و بعد نگران     رفع
  .  باشد و ارتباطاتهاي اطالعات فناوريمورد عالقۀ فروشندگان 

اي   در ایـن روزهـا، جامعـه    هـاي اطالعـات و ارتباطـات       فنـاوري بستر غالب   
این منافع محاط، از . ساالر است که نقش اصلی را به منافع محاط داده است          مردم

کنـد،   منافع فراجناحی و فرامحاطی، که از قـدرت بـه نفـع همگـان اسـتفاده مـی              
گیـري بـسترهاي    ین پدیـده، امکـان شـکل   عنوان یک قاعده، ا     به  . محدودتر است 

  . سازد هاي هر بستر را متفاوت می کند و شدت فعالیت چندگانه را فراهم می
ایـن رونـد   . شـوند  سرد از فعالیـت مـی   در برخی شرایط، بسترهاي خاص دل    

سرد کردن گاه   تالش براي دل  . دهد  بیشتر در بستر مشارکت اصیل سیاسی رخ می       
هـاي   فناوريفراتر رفته و به ) نند تغییر و تحول مناسب   ما(از فقدان کنش ایجابی     
تـرس از اسـتفادة     . 1کنـد    به عنوان یـک رسـانه حملـه مـی          اطالعات و ارتباطات  

دوگانه، حتی بدون بسترهاي سیاسی موجه، حتی مالکیت رایانه و یا مراجعـه بـه         
وارد، در برخی مـ . کند  عنوان یک جرم تعریف می      هاي اینترنتی را به       برخی پایگاه 

گیرنـد کـه برخـی     ها و ابزارهاي اینترنتی تحـت فـشار قـرار مـی      مالکان سرویس 
هاي اطالعاتی زیـادي از   بانک.  متوقف کنند مبادالت را کنترل و در بعضی موارد،     
  . سرورهاي اینترنتی برداشته شده است

هـاي امنیتـی       آگـاهی از بازرسـی     .شده است ایجاد  هاي اینترنتی فراوانی      دامنه
شـده توسـط    هـاي ارتبـاطی ارائـه     دارد؛ بر ایـن اسـاس، از رسـانه        » مخوف«اثري  

شـود تـا امکـانی بـراي       جدیـد اسـتفاده نمـی      هاي اطالعات و ارتباطـات      فناوري
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي اطالعاتی و ارتباطی را در مورد اینترنت  فناوريهاي نظارت بر دیگر  ها، نظام مبسیاري از رژی« .1
تواننـد بـه    اي مـی  هاي سیاسی با فرآیندهاي مکانیکی و ساده   رژیم. گیرند   کار می   تولید کرده و به     باز

  :منبع» .ندهاي اینترنت پرداخته، حتی از آن به عنوان ابزار نظارت و اقتدار بهره گیر مقابله با چالش
Shanthi Kalathil, Taylor C. Boas, “The Internet and State Control in Authoritarian 
Regimes"” ,Carnegie Endowment for International Peace, Global Policy Program, 
No. 21, July 2001. 
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هاي اعـالم شـدة دولتـی، محتـواي ارتباطـات را تغییـر               سانسور. تشخیص نباشد 
 محتواهـاي   ترس از دعواهاي حقوقی براي استفاده از ابزارها و فضاها و          . دهد  می

البتـه در برخـی مـوارد هـم         . گـذارد   اینترنتی نیز بر محتـواي ارتباطـات اثـر مـی          
دانـش  . کنـد   تغییرناپذیري نهادهاي قضایی، امکان مشارکت اصیل را محدود مـی         

کننـده همـراه    صورت انبوه با کاربردهاي سیاسـی بـا تقاضـاي کـسل          شده به   تولید
مـداران؛   الب ارسال ایمیل به سیاست    ها در ق    کردن  ها و هو    برخی جارزنی . شود  می
که گاه عکس این  با آن(گیري الکترونیکی براي کاهش هزینه یا افزایش دقت         رأي

 هـاي  حـث باگرچه  هاي اینترنتی پذیرفته هستند،       ؛ و نظرسنجی  )دهد  قضیه رخ می  
ها، همچنان نـادر بـاقی    گیري ها و تصمیم ها، سیاست اینترنتی براي تغییر در برنامه  

  . ندما می
این مسئله، در مواردي . در برخی شرایط، تعریف محدودي از بستر وجود دارد

طور که پیش از ایـن ذکـر شـد،            همان.  مطرح است  دولت الکترونیکی مانند بستر   
 بیشتر بر اساس اهداف نیل به کارآیی بیشتر در مدیریت دولت الکترونیکیتعریف 

لی و در پاسخ به فشارهاي عمومی و شفافیت و سرعت مبادالت در موضوعات ما
 در حـوزة خـدمات   دولـت الکترونیکـی  . شـود  ناشی از اقتصاد جهانی، تعیین می     

هاي جاري در این حوزه در یک  تواند نمایانگر فلسفه و بودجه   اجتماعی، فقط می  
مدیریت عمـومی  «که فلسفۀ نئولیبرال حاکم است و       در حالی . جامعۀ خاص باشد  

تواند آن   به هیچ وجه نمیاي اطالعات و ارتباطات  ه  فناوري قدرت دارد،    1»جدید
شده به بخـش   عملکردهاي عمومی خارج شده از دور تخصیص بودجه یا واگذار     

هـاي اطالعـات و     فنـاوري بنابراین، بسط این بستر نیـاز بـه         . خصوصی را بازیابد  
هاي اجتماعی و گسترش در منـافع   جاي آن تغییر در سیاست  ندارد و به ارتباطات

  . کند طلبد که قدرت عمومی بر مبناي آن عمل می ی را میمحاط
هاي زیادي از  جامعۀ مدنی استفاده. یابد در شرایط دیگري هم، زمینه اهمیت می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. New Public Management  
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هایی  ارائۀ خدمات اجتماعی، ایجاد گروه: کند  میهاي اطالعات و ارتباطات فناوري
هایی با منافع  لیت بیان عقیده در حوزة عمومی و مشارکت در فعا با منافع مشترك،

توانـد بـه همـان     این بستر مـی   . عمومی، از مسائل اجتماعی تا موضوعات جهانی      
هـاي   در بسیاري از نقاط جهان، سازمان. قدرت و اهمیت خود جامعۀ مدنی باشد      

کـار   شائبه دولت برخوردار نبوده و بیـشتر بـه      شهروندي از حمایت مطلق و بدون     
بینان  خوش. مان قدرت رسمی مشغول استگسترش منافع محاط در خارج از ساز

بنیـان    واقع. هاي جهانی قرار داریم     آورند که در آستانۀ انقالبِ انجمن       استدالل می 
تا ) هاي اطالعات و ارتباطات فناوريبا کمک (آورند که وضع موجود  استدالل می

 ها در جهان، تغییرات نهادي مهمی مدتی بهتر خواهد شد، اما رشد معنادار انجمن     
  . نفع قدرت عمومی برخواهد انگیخت را به

هـاي اطالعـات و     فنـاوري عرضـۀ   «هاي متنوعی بـراي مـسألۀ         بنابراین، پاسخ 
  :وجود دارد»  ضروريارتباطات
گـراي   هاي مـصرف   در بستر سبک هاي اطالعات و ارتباطات     فناوريعرضۀ   §

  . زندگی، در حد توان به صنعت فرهنگ در تولید تقاضا مربوط خواهد بود
 در بستر عملیات تجاري، در حـد        هاي اطالعات و ارتباطات     فناوريعرضۀ   §

   .ماندخواهد باقی احکام و دستورات بازار 
 در بستر مدیریت عمومی محـدود   هاي اطالعات و ارتباطات     فناوريعرضۀ   §
  .  و کاربرد آن استدولت الکترونیکیخوانی با درجۀ توسعۀ  به هم
 در بستر جامعۀ مدنی محـدود بـه         طاتهاي اطالعات و ارتبا     فناوريعرضۀ   §
  .خوانی با سامانۀ قدرت عمومی است هم
 در حــوزة مــشارکت اصــیل، هــاي اطالعــات و ارتباطــات فنــاوريعرضــۀ  §

هاي بیشتري دارد؛ در سراسر جهـان، بـستري عملـی بـراي مـشارکت             محدودیت
  .1اصیل سیاسی وجود ندارد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ۀ حاکمیت الکترونیک، فرآیند در حـال تحـولی اسـت کـه       مسئل«: مقایسه کنید با نظر نیپا نوریس      .1

هاي اولیه مبنی  بینی خوش. هاي جدید آن هستند کشورهاي زیادي در حال نوآوري و آزمایش روش     
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هـاي    فناوريرامون عرضۀ   ها در سراسر جهان پی      بنابراین، حال که بیشتر بحث    
اي اقتـصادي و مـالی تعریـف شـده اسـت،        ضروري مسئلهاطالعات و ارتباطات 

هـاي اجتمـاعی مربـوط بـه کـاربرد       بهتر آن است که مسئلۀ بسترها و زیرسـاخت  
 بیشتر مورد توجـه قـرار گیـرد؛ البتـه بـا بـروز       هاي اطالعات و ارتباطات     فناوري

ین بسترها ایجاد خواهد شد و این عرضـه         تحوالت ساختاري نهادها، در نهایت ا     
هـاي اطالعـات و     فناوريبه این ترتیب،    . رشد ثابت و چشمگیري خواهد داشت     

سوادي، عدم    بی.  با توسعۀ نامحدود مردم و اطالعات همراه خواهد شد         ارتباطات
هـاي اولیـه    توانـد در زمـرة محـدویت    هاي اطالعات ضعیف می   مهارت و جریان  

اي جدیـد، در نهایـت، مهمتـرین ابـزار و منبـع بـراي رشـد و        ه  فناورياما  . باشد
  . توسعۀ خالقیت و تخیل انسانی خواهد بود

هـاي جدیـد    فنـاوري در این زمینه باید خاطرنشان ساخت که اثـر روزافـزون    
شک کاهش خواهد یافـت و از یـک    اطالعاتی و ارتباطی بر تولید انبوه دانش، بی 

اي در مـورد فنـون مربـوط بـه      حـدوده چنـین م . [محدودة فراتـر نخواهـد رفـت     
در آینده، تالش در .] صادق است» فضاهاي مشترك براي تولید دانش   «ساماندهی  

جهت افزایش دقـت و سـرعت فراتـر از یـک محـدودة مـشخص، در مـدیریت            
هـا و در نهایـت،    اطالعات و درون فرآیند توسعۀ دانش، باعث کـاهش در فایـده        

شه مجموعۀ دانش آشـکاري وجـود دارد    همی. ثبات همیشگی سیستم خواهد شد    
بـراي  » فضاهاي مشترك تولیـد دانـش     «که حاوي حداقلی از اطالعات مورد نیاز        

با فرض اینکـه سـامان کنـونی نهادهـا          . است» معناي جدید «پردازش و تبدیل به     
آن بهتـرین  » فـوري «امکان دسترسی به چنین اطالعاتی را باز گذاشته است، ارائۀ    

                                                                                                  
هاي اخیر، جاي خود را به شک در   در سال  بر امکان تحول بنیادین روابط میان شهروندان و دولت،        

  :منبع» . فعال مدنی، و ساختار دولت داده استساالري، مشارکت مورد امکان اصالح دیوان
Pippa Norris, “Deepening Democracy via E-governance” ,2003, unpublished 
contribution to the 2003 World Public Sector Report. 
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اطالعات تحقق یابد، تکمیل    » فوري«از آن زمانی که ارائۀ      . دکار ممکن خواهد بو   
بیشتر این ظرفیت دیگر اثري بـر سـرعت و حجـم تولیـد انبـوه دانـش نخواهـد           

این گفته به معناي رد پیشرفت در بسترهاي دیگـر، ماننـد حـوزة هـوش                . داشت
 و توسـعۀ دانـش،      دانـش  هر حال، در بستر توسعۀ مبتنی بـر           به. مصنوعی نیست 

اي، بـر ایـن       سابقه  نحو بی   به) یعنی رشد نامحدود مردم و اطالعات     (ل انسانی   عام
عـدم توسـعۀ مـردم و    : در ابتـداي ایـن راه قـرار داریـم    . فرآیند چیره خواهد شد 

 امکانـات چـشمگیر و    فنـاوري اطالعات میراث وسیعی بر جاي گذاشته است و         
هـاي جدیـد    فنـاوري  بنـابراین، در حـال حاضـر،   . دهـد  اي ارائه مـی   کار نگرفته   به

اطالعاتی و ارتباطی در جریان تولید دانش انبوه، نقش موتور توسعه و پیـشرفت             
هـایی کـه      ، در مقایسه بـا هزینـه      فناوريکاربرد و توسعۀ    . را بر عهده گرفته است    

جـا    صرف تغییرات نهادي الزم بـراي رشـد خالقیـت انـسانی همـۀ مـردم همـه                 
ي مسئول بـا نگـاهی فراتـر از شـرایط و            حال، رهبر   در عین . شود، کمتر است    می

هـاي انـسانی    هـاي کنـونی، بـا جـدیت بـه توسـعۀ اسـتعدادها و توانـایی          ویژگی
دهندة توسعۀ دانش است که هیچگـاه در      هاي انسان تنها شتاب     پردازد؛ توانایی   می

  .شود گذر زمان کهنه نمی
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  توجه به ساحت اخالقیتوجه به ساحت اخالقی: : 1212قطعۀ قطعۀ 

ند که ورود بیش از یک سـاحت انـسانی بـه ماشـین، باعـث              ا  در حال حاضر،همگان پذیرفته   «
از جملـه  . شـود  هاي ماشینی می ها با عوامل و شاخص      گرایش به جایگزینی ناخودآگاه این ساحت     

، وحدت با تنوع، محاسبه با قضاوت، واقعیت بـا  »هدف« با » علت و معلول «توان به جایگزینی      می
محور، که ریشه در انگارة جدایی دسـت از    انداز تکنیک   این چشم . باور و داده با دانش، اشاره کرد      

درآن است که » آورانه رؤیاي فن«خطر این . شود مغز دارد، باعث جداییِ امر عینی از امر ضمنی می  
. شود که در نهایت منجر به جدایی فرد از جامعه، امر خصوصی از امر عمومی خرد از احساس می

 در قالب یک جامعۀ دانایی دادن به  تال بیشتر باعث شکل دیجیفناوريمحور،  در این نگرش فن
. شوند ها شبیه می ها به ماشین ها شبیه، و انسان ها به انسان شود که در آن ماشین محور می نظام ماشین

شود و رابطۀ آن با  اي فنی تعریف می عنوان قطعه بر اساس این نگرش به جهان، امر انسانی بیشتر به 
به بیانی دیگـر، ایـن   . ن رابطۀ یک مهره در یک ماشین بزرگ تعیین خواهد شد    جهان در قالب قانو   

البته نگاه به انـسان بـه   . هد و تعامالت درونی آن را شکل می  دانش   دیجیتال است که نظام      فناوري
عالوه،  به. شود راندن و رد قواي خالق و نوآورانۀ انسانی می عنوان موجودي منفعل، باعث به حاشیه

گـر،   هاي متعددي از قبیـل کـنش   نقش انسان در مقام شهروندي اجتماعی و صاحب نقش      این نظر،   
هـا و   در پی طراحـی نظـام  . انگارد گیر را نادیده می وگوکننده، واسط و تصمیم     کننده، گفت   مشارکت

بیانی دیگر،  به . ابزارهایی هستیم که مردم را قادر به استفادة درست و مؤثر از استعدادهاي خود کنند
  . و برقراري ارتباط میان انسان و ماشین هستیم» مند ماشین هدف«ر پی طراحی د

و انگـارة  » یک بهترین راه«انگارة : باید نسبت به دو انگاره خطرناك از خرد علمی آگاه باشیم       
گیـریم   سازي، تصمیم می جاست که با پنداشت امکان یکپارچه     خطر در آن  . همگرایی و یکپارچگی  

در نتیجه، ممکن است تنـوع  . هاي متنوع و متفاوت را همسان سازیم مۀ وضعیتبا دقتی ریاضی، ه 
بنابراین مسئلۀ اصلی، طراحی نظامی . در نظر ما به جاي آن که خالق باشد، مانعی بزرگ در نظر آید

  ». استدانشهاي اطالعاتی و  انسانی و مبتنی بر تنوع، براي سامانه
  :منبع

Karamjit S. Gill, “Rethinking ethics of development – a human centered 
agenda.” Paper (unpublished) presented to the UN Ad Hoc Group of Experts 
Meeting of Knowledge Systems for Development, New York, 4-5 September 
2003. 

  

www.downloadbook.ir

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


  151/ درباره توسعه جوامع دانایی  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

ـ   چگونه می ،جامعۀ دانایی با پیشرفت   : 13پرسش   ال توان فهمید جامعه در ح
  1توسعه یا برگشت است؟

 تحلیلی که در بخـش قبـل ارائـه شـد، تـالش دارد میـزان         بر اساس  این گزارش، 
توجه جامعه به رشد و توسعۀ مردم و اطالعات را ارزیابی کرده و به شـناختی از         
آمادگی جامعه براي استفادة عملی از این دو دارایی در جریان توسـعۀ مبتنـی بـر         

  . برسددانش 
: کنـد  گیـري مـی   ش، پرورش مـردم را از طریـق دو شـاخص انـدازه      این گزار 

هاي  هاي دولت، و هزینه     عنوان درصدي از کل هزینه      هاي بهداشت دولت به     هزینه
شاخص اول میزان تـالش     . عنوان درصدي از کل تولید ناخالص داخلی        نظامی به 

وم، شاخص د . دهد  گذاري در رفاه شهروندان را نشان می        یک کشور براي سرمایه   
در . کنـد   هاي اقتصادي و اجتمـاعی توسـعۀ صـنایع نظـامی را مـستند مـی                 هزینه

هـاي تغییـر مـسیر منـابع      ها، این اقدام یکی از نمونه    بسیاري از شرایط و موقعیت    
  . هاي با منافع کوچک است عمومی به سمت گروه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در عـین حـال، بایـد    . روش محاسبۀ شاخص جوامع دانایی در پیوسـت شـرح داده شـده اسـت       .1

 تجربـی . صورت آزمایشی و تجربی به اجرا درآمده است     ت که این سنجش فقط به     خاطرنشان ساخ 
هـا، پیـشرفت و     این گزارش مبتنی بر اعتقاد به لزوم سـنجش شـاخص دارایـی    سو، بود چون از یک 

دانست اما از سوي  بینی نگاشته شده بود و این کار را براي هر بحثی دربارة این موضوع الزم می آینده
اي که در اینجا اتخـاذ شـده، ماننـد     ها در سطح جهانی و براي استفادة تطبیقی و از زاویه      دیگر، داده 

به . شود هاي فرهنگی، سطح اهمیت خالقیت در برنامۀ درسی مدارس و غیره، گردآوري نمی        نگرش
این تعریـف بـا فهـم    . اند هاي وکالتی دقیقی براي نگارش گزارش تعریف شده    همین خاطر شاخص    

هـاي ایـن    ترکیـب شـاخص  . گذار میان همبستگی و علّیت همراه بوده اسـت    فاوت تمایز کاملی از ت  
توصیفی چون . تواند تغییر کند هاي مرتبط، می پذیر شدن داده سنجش تمرینی، با گردآمدن و دسترس

جـز کـشورهاي     هـاي وکـالتی، بـه       المللی موجود، حتی براي همین شاخص       هاي اطالعاتی بین    بانک
بنابراین، انتخـاب کـشورهاي   . ن نمونه، اطالعاتی از دیگر کشورهاي عضو ندارندبررسی شده در ای 

عنوان نمونه، بیشتر تصادفی بوده و تنها اطالعات موجود قابل مطالعه و  بررسی شده در این تجربه به
  .مقایسه از این کشورها عامل این انتخاب تصادفی بوده است
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بـرد اطالعـات، از دو شـاخص دیگـر اسـتفاده            این گزارش، در بخـش پـیش      
بـر حـسب درصـد در    (گذاري یک کشور در تحقیق و توسعه  رمایهکل س: کند  می

برحـسب  ) گذاري یک کشور در آموزش ابتدایی      تولید ناخالص داخلی، و سرمایه    
علـت انتخـاب    . هـاي آمـوزش ابتـدایی       آموزان بـه معلمـان در دوره        نسبت دانش 

این شاخص تمایـل و تـوان یـک کـشور بـراي             : شاخص اول نسبتاً آشکار است    
گنجانـده شـده در     » اجرایـی «در اینجـا دانـش      ( توسعۀ رسمی دانش     سازماندهی

شاخص دیگـر عـالوه بـر نـشان       . را دارد ) هاي فنی است    نوآوري» معناي جدید «
آمـوزان بـه      سرانۀ معلم بیشتر براي دانش    (در آموزش   » کیفی«گذاري    دادن سرمایه 

؛ فرض بر دهد  توجه به کیفیت تدریس را هم نشان می     ،)معناي هزینۀ بیشتر است   
تـر امکـان بهتـري بـراي ایجـاد تعامـل میـان         هـاي کوچـک   آن است کـه کـالس     

طبیعـی  . آموزان و برانگیختن حس مـشارکت و تفکـر خـالق آنـان را دارد           دانش
هاي بسیار و متفاوتی براي سـنجش کیفیـت آمـوزش وجـود داشـته            است که راه  

ات محـدود   کـارگیري اطالعـ     باشد اما این روش، تنها روشی است کـه تـوان بـه            
  1.گردآمده از کشورهاي جهان را دارد

 یک درجه از تحقـق   معنا داشت و به   در همۀ کشورها، یک   » ساالري  مردم«اگر  
گیري میزان آمادگی جامعه براي استفاده عملی از مـردم و          رسیده بود، براي اندازه   

سـاالر    ، وجود صرف یک قاعدة مـردم      دانشاطالعات در جریان توسعۀ مبتنی بر       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و بـا  » هـاي آموزشـی    هزینـه «توان با اسـتفاده از         می گذاري کشورها در حوزة آموزش را       سرمایه .1
دست  آموزي، به هاي دولت یا سرانۀ تولید ناخالص داخلی یا سرانۀ دانش محاسبۀ نسبت با کل هزینه   

رسـی بـه اطالعـات     اول آنکه مسئلۀ دست: این گزارش به دو علت از این روش اجتناب کرد . آورد
کارگیري در  تواند موارد مصرف دیگري همچون به شی میهاي آموز مطرح بود، و دیگر آن که هزینه  

ساالري و مدیریتی داشته باشد که ربط چندانی به تولید واقعی اطالعاتی یا حتی با کیفیت  نظام دیوان
ایم، اطالعات مربـوط بـه    هاي اخیر، با بهبود نسبی شرایط همراه بوده   با آنکه در سال   . آموزش ندارد 

هاي آموزشی بسیار پراکنده و ناقص است و امکانـات خـوبی بـراي       امهاي نظ   ها و خروجی    ورودي
 .ترین ابعاد جوامع در حال حرکت به سوي جامعۀ دانایی وجود ندارد سنجش یکی از مهم
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متأسفانه، نهادهـاي هـر کـشور، در احتـرام بـه            . توانست شاخص خوبی باشد     می
بـراي سـنجش   . کند هاي متفاوتی تبعیت می ساالري، از رویه حقوق و اصول مردم  

 بـراي حاکمیـت   جامعـۀ دانـایی  هاي نظارت بر اقدامات اساسـی   یا تنظیم نظام و
در چنـین  .  اسـت دولتـی برپـا نـشده    ساالر و آزادي نیز، هیچ سـازمان میـان          مردم

کردن این موضوع یا انتخـاب از       رها: وضعیتی، این گزارش در برابر دو گزینه بود       
رسد پذیرش جهـانی خـوبی داشـته        نظر می   میان منابع غیردولتی موجودي که به       

، بر مبناي اطالعات گردآمده در سـازمان     »دوري از فساد  «جا بود که      از این . باشند
  .  گنجانده شد1سبۀ شاخص پیشرفت در محا المللی شفافیت، بین

کند؛ فرض بر آن اسـت کـه    استفاده می» دوري از فساد«این گزارش از سنجۀ   
شـده و    آزادي بیـان تـضمین      تـر،   جوامع بدون فـساد، اپوزیـسیون سیاسـی سـالم         

فساد باعث انحراف و کجـی در تخـصیص منـابع           . مطبوعات نسبتاً آزادتري دارد   
کنـد، بـه    ابري همگان در برابر قانون را نقض مـی شود و بیش از همه، اصل بر       می

  رو، کنـد؛ از ایـن   زند و بدبینی به نهادهاي عمومی را شایع می       ها دامن می    نابرابري
همـین خـاطر اسـت کـه حتـی            بـه . انـدازد   معناي واقعی مشارکت را از رواج می      

هـاي اصـلی بـراي        یکی از شاخص  ) یا احساس فساد  (فسادهاي اندك و کوچک     
  .  استجامعۀ داناییأمین امکان ت

اسـتثناي   بـه . انـد  نتایج پنج شاخص انتخاب شده در جدول چهار ارائـه شـده          
خاطر باالترین بودجه در تحقیـق و توسـعه و رتبـۀ بـاالي آزادي در              سوئد، که به  
هاي آماري، در مرتبـۀ نخـست قـرار گرفتـه اسـت، همـۀ کـشورهاي                   میان نمونه 

، جایگـاه خـود را از   »ها بندي دارایی رتبه«ول اسکاندیناوي دیگر در مقایسه با جد     
  . اند دست داده

انـد   خود اختصاص داده کشورهایی که پس از سوئد چهار مرتبۀ نخست را به     
» رقبـاي «آنچـه ایـن کـشورها را از       . سوئیس، آلمـان، کانـادا، و ژاپـن       : عبارتند از 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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گـذاري    و سـرمایه هاي نظامی کمتر آنها   اندازد، هزینه   اسکاندیناویایی آنها جلو می   
با وجود ایـن، کـشورهاي اسـکاندیناوي ده     . باالي آنها در بهداشت عمومی است     

هـاي بـاالیی را صـرف توسـعه و            انـد؛ هزینـه      خود اختصاص داده    رتبۀ اول را به   
دوري از «آموز به معلـم خیلـی خـوبی داشـته و در            کنند؛ نسبت دانش    تحقیق می 

استثناي این روند در میان کشورهاي اروپـاي   نروژ تنها   . رتبۀ مناسبی دارند  » فساد
کـشورهاي  . گذاري کمی در تحقیق و توسعه کرده اسـت          شمالی است که سرمایه   

هاي کمتـري را صـرف     هزینهموردي،اروپاي شرقی بررسی شده در این آزمایش      
  . اند کسب کرده» دوري از فساد«تري را در  اند و رتبۀ پایین تحقیق و توسعه کرده

 در 36رتبـۀ  (کاستاریکا . ، مورد کاستاریکا نیاز به توجه ویژه دارد     در مجموعه 
هاي نظامی پایین    مدد رتبۀ باالي هزینۀ بهداشت دولت، هزینه        ، به )شاخص دارایی 

و ارقــام نــسبتاً مناســب در ) تــرین ضــریب در میــان کــشورهاي نمونــه  پــایین(
ته است بـه میـان   آموز، توانس و سرانۀ معلم به دانش» دوري از فساد«هاي   شاخص

  .  کشور در حال توسعه راه یابد20
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  شاخص پیشرفت: 4جدول 

  

شاخص   نام کشور  
  توسعه

هاي  هزینه
تحقیق و 
  توسعه

هاي  هزینه
  نظامی

هاي  هزینه
سالمت 
  دولت

تعداد 
آموز  دانش

براي هر 
  معلم

شاخص 
  فساد

  946/0  975/0  504/0  795/0  000/1  844/0  سوئد  1
  878/0  900/0  519/0  928/0  606/0  766/0  سوئیس  2
  730/0  875/0  779/0  867/0  572/0  765/0  آلمان  3
  865/0  875/0  748/0  916/0  415/0  764/0  کانادا  4
  635/0  750/0  763/0  928/0  715/0  758/0  ژاپن  5
  973/0  000/1  489/0  855/0  473/0  758/0  دانمارك  6
  000/1  850/0  328/0  807/0  790/0  755/0  فنالند  7
  703/0  875/0  855/0  578/0  649/0  732/0  مریکاا  8
  892/0  000/1  443/0  855/0  456/0  729/0  هلند  9
  973/0  850/0  641/0  928/0  236/0  726/0  نیوزلند  10
  865/0  800/0  687/0  759/0  427/0  708/0  انگلیس  11
  716/0  950/0  504/0  892/0  441/0  701/0  بلژیک  12
  770/0  925/0  328/0  952/0  437/0  682/0  اتریش  13
  878/0    672/0  819/0  359/0  682/0  نروژ  14
  878/0    794/0  711/0  337/0  680/0  استرالیا  15
  703/0  750/0  580/0  940/0  250/0  645/0  ایرلند  16
  622/0  775/0  557/0  735/0  499/0  638/0  فرانسه  17
  622/0  900/0  550/0  904/0  200/0  635/0  اسپانیا  18
  405/0  975/0  504/0  819/0  219/0  584/0  ایتالیا  19
  270/0  625/0  000/1  000/1  016/0  582/0  کاستاریکا  20
  635/0  950/0  389/0  000/0  842/0  563/0  اشغالی فلسطین  21
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شاخص   نام کشور  
  توسعه

هاي  هزینه
تحقیق و 
  توسعه

هاي  هزینه
  نظامی

هاي  هزینه
سالمت 
  دولت

تعداد 
آموز  دانش

  براي هر معلم

 شاخص
  فساد

  338/0  975/0  389/0  837/0  197/0  547/0  مجارستان  22
  432/0  900/0  435/0  807/0  151/0  545/0  استونی  23
  216/0  800/0  588/0  795/0  282/0  536/0  جمهوري چک  24
  149/0  625/0  916/0  904/0  051/0  529/0  پاناما  25
  432/0  725/0  649/0  807/0  030/0  529/0  اوروگوئه  26
  351/0  675/0  664/0  867/0  076/0  527/0  تونس  27
  176/0  575/0  786/0  940/0  072/0  510/0  مکزیک  28
  176/0  975/0  344/0  842/0  129/0  493/0  لهستان  29
  689/0  625/0  481/0  566/0  098/0  492/0  شیلی  30
  189/0  800/0  489/0  760/0  204/0  488/0  کرواسی  31
  270/0  450/0  237/0  723/0  683/0  473/0  جمهوري کره  32
  014/0  750/0  321/0  000/1  240/0  465/0  مولداوا جمهوري  33
  203/0  875/0  206/0  904/0  064/0  450/0  التویا  34
  270/0  925/0  366/0  530/0  129/0  444/0  یونان  35
  189/0  775/0  191/0  820/0  125/0  420/0  اسلواکی  36
  216/0  800/0  221/0  735/0  105/0  416/0  بلغارستان  37
  392/0  800/0  008/0  804/0  064/0  413/0  مالزي  38
  311/0  750/0  000/0  976/0  000/0  407/0  ترینیداد و توباگو  39
  216/0  600/0  183/0  795/0  154/0  390/0  برزیل  40
  000/0  750/0  092/0  880/0  196/0  383/0  اوکراین  41
  000/0  650/0  298/0  855/0  038/0  368/0  بولیوي  42
  189/0  600/0  336/0  639/0  028/0  358/0  کامبوج  43
  135/0  700/0  076/0  614/0  014/0  308/0  مصر  44
  041/0  000/0  099/0  904/0  010/0  211/0  ماداگاسکار  45
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  ... هوشیارجوامع داناییدربارة : بخش سوم
  

  امنیت زندگی...   ... کیفیت زندگی و    اصلیفکر  :در جریان تولید دانش دو دارایی وجود دارد
هاي فنی و تبدیل آنها به محصوالت  ،انباشت نوآوري »اجرایی«تولید انبوه دانش    

، با مـدیریت بازارهـاي کنـونی    دانشو خدمات در چارچوب اقتصاد مبتنی بر     
تنهایی سطوح باالیی از کیفیت و امنیت زندگی را براي همۀ مـردم              تواند به   نمی
  .دجا تضمین کن همه
× 

 فکـــرمنــابع  
  اصلی

توان با استفاده از فنون و ابزارهـایی، از   هاي جدید در توسعه را می    گیري  جهت
حفـظ تعـادل    «و  » همزیـستی «،  »وجودي«به دانش   » اجرایی«تولید انبوه دانش    

 . تغییر داد» اي توسعه

کجا تحت نظر   
  قرار گیرد؟

 »دولت مساعد« •
 صنعت فرهنگ •
 گیري براي سالمت انسان محل تصمیم •
 هاي تحقیق و توسعه هبرنام •
 »اجرایی«استفادة عملی از دانش  •
 »وجودي«وگوي پیرامون دانش  گفت •
 گیري اصول اخالقی حاکم بر قوانین انتخاب و تصمیم •
 سرنوشت ارزش همبستگی انسانی •
 بخش و مرکزي براي انسانیت وگو پیرامون تفکر فرهنگی وحدت گفت •
 توسعۀ مردم در مقام شهروند •
 ساالري ردمرشد نهاد اجتماعی م •
 رشد نهاد اجتماعی بازار •

هــاي  شــاخص
پیـــــشنهادي 
ــراي  گــزارش ب

  بررسی

 »جینی«شاخص  •
  مرگ و میر کودکان •

 روزنامه •
 اینترنت •
  تلفن •
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توان آن را تولیـد کـرد و از           چیست؛ چگونه می  » اجرایی«دانش  : 14پرسش  
  آن استفاده و بهره برد؟

ایـن  . 1دارد» اجرایـی «ش همۀ زندگی ما در احاطۀ چیزهایی است که ریشه در دان 
در واقـع، همـۀ   ).  را ببینیـد 14قطعـۀ  (شکل از دانش، مبناي تمدن مادي ما است  

 کـار   شـده و بـه   انباشـت » اجرایـی «هاي تاریخ انسانی از موفقیت در دانـش          دوره
امـروزه بـراي    » عـصر حجـر   «گرچـه اصـطالح     . گرفته شده، حاصل آمده اسـت     

ما اگر همان ابزارهاي سنگی هزاران سـال  رود، ا  کار می   تمسخر توسعۀ ضعیف به     
  . 2بودیم  دنبال یافتن آب در مریخ نمی پیش اختراع نشده بود در حال حاضر به

امـواج باعـث   . مختص انسان یا حتی موجودات زنـده نیـست       » اجرایی«توان  
هـا را ایجـاد    سـاختی کـوه   هاي تکتونیک و زمین     شود؛ جریان   فرسایش ساحل می  

هـاي   هاي کور، سـگ     موش.  جالبی از مهندسی پیشرفته است     کندو نمونۀ . کند  می
اند   ها نشان داده    وجود، انسان   با این . آبی و پرندگان هم معماران طراز اولی هستند       

ها امکان ادعاي داشتن تـوان   این توانایی. اي هستند که مجریان خالق و یادگیرنده   
  . ه استرا براي انسان فراهم کرد) به عنوان فصل شناخت(» اجرایی«

در جریان توسـعۀ انـسانی محـال        » اجرایی«دست کم گرفتن اثر مثبت دانش       
انسان، تا حد زیادي بـه کـاربرد عملـی ایـن      ) هاي  آزادي(هاي    همۀ توانایی . است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.  یافت توان به توسعۀ اقتصادي دست    با انباشت چیزهاي کهنه نمی    «: مقایسه کنید با نظر بولدینگ     .1

در راه توسعۀ . عنوان نمونه، از طریق انباشت گندم در انبار به توسعۀ اقتصادي دست یافت  بهتوان نمی
هاي اجتماعی جدید است که همۀ آنها در  ها، ابزارها، رفتارها،و سازمان اقتصادي، نیاز به ایجاد ماشین

  : منبع» .آید اثر تغییر در علم و دانش پدید می
Kenneth Boulding, A “Primer on Social Dynamics”, The Free Press, NY, 1970. 

هاي آب وجود  اي از تاریخ مریخ، برکه دار از اینکه در دوره کشف نهایی یک جفت روبات چرخ «.2
عنـوان   به» سایِنس«داشته و امکان زیست براي موجودات زنده موجود بوده، کشفی است که نشریۀ        

  : منبع» .ده است معرفی کر2004ترین دستاورد علمی سال  مهم
USA Today, December 16, 2004. 
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تـر و     این شکل از دانش به ما امکـان زنـدگی طـوالنی           . نوع از دانش ارتباط دارد    
هـاي   فناوريهاي فنی در حوزة  ي کارگیري نوآور بدون به . مفیدتري را داده است   
هـاي     و بدون داشتن توانـایی تـوان آنهـا در انتقـال تجربـه              اطالعات و ارتباطات  

و مختـصات فیزیکـی و ملمـوس ایـن     » فضاهاي مشترك تولیـد دانـش     «پیرامون  
در نتیجـۀ کـاربرد عملـی دانـش     . بـودیم   فضاها، قادر به تولید انبـوه دانـش نمـی         

 واقعیـت   دانـش دهنده به جریـان توسـعۀ        اي شکل ، کل زنجیرة رخداده   »اجرایی«
  . یابند می

ویـژه در عـصر حاضـر،       بنابراین نظر، باید پذیرفت که در سراسر تـاریخ، بـه          
در حـال حاضـر     » اجرایی«دانش  . ایم  را بیش از حد ستایش کرده     » اجرایی«دانش  

، چیـزي  »اجرایـی «ادراك کنونی از دانـش  . هاي فنی تجلی یافته است    در نوآوري 
نزدیک به حقیقت فراري است که انسانیت همیشه در پی آن است؛ آثار مثبت آن          

  .1تر بوده است همیشه از نقاط ضعف احتمالی سنگین

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در عالم واقع وجود «شده است که حقیقتی  این ایدة کلی در کلیت جامعه پذیرفته «:مقایسه کنید با .1

در خصوص واقعیت اجتماعی، این ایده وجود دارد که حقیقتی وجود دارد، و این حقیقت را  . »دارد
وجود دارد و این حقیقت، بیرونی، عام، ثابت، پایدار، و مستقل این حقیقت در عالم . باید کشف کرد

.  چیز روشن خواهد شد و تنها کاري که باید انجام دهیم، یافتن این حقیقت است سپس، همه   . است
 هـم بازتولیـد   فنـاوري مردم ایـن ایـده را در عرصـۀ     . کنم این ایده، نقطۀ کور بزرگی است        فکر می 

کـار    مناسب را بـه فناورياگر .  نهفته استفناوريکنیم آن حقیقت در   نحوي که فکر می   کنند، به   می
اگر این فکـر را  .  آن راه حل ساده و اساسی است  فناوري. بیاندازیم، همۀ مسائل ما حل خواهد شد      

ها، را بسازیم و دریابیم کـه ایـن حقیقـت       توانیم حقیقت، یا حقیقت     رها کنیم و دریابیم که خود می      
شود، و همیشه موقتی، پویا، در حال ظهـور و   ست و در جریان کار ما ساخته می      جداي از کار ما نی    

کنم به لحاظ فکري، مفهومی، نظري و روشی، گـام بزرگـی    درونی هستند؛ در چنین حالتی، فکر می   
  : منبع» .ایم برداشته

“Awareness is the First and Critical Thing” ,Interview with Professor Wanda 
Orlikowski, MIT Sloan School of Management, 7 September, 1999, accessed at: 
http://www.dialogonleadership.org/interviewOrlikowski.html. 
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نیـاز  جوامع  . شود  می» اجرایی«شرایطی موجب شکوفایی دانش      :عناصر سازنده 
 را  ویـژه در علـوم طبیعـی، ریاضـیات و مهندسـی             آمـوزان، بـه     به آموزش دانـش   

شناسند و با اعطاي منزلت اجتماعی و امکانات اقتصادي، به آنهایی        میرسمیت    به
همچنـین  . دهنـد  کنند پاداش می که استعدادهاي خود را وقف این موضوعات می       

تبـادل آزاد و  همچون هر صورت دیگري از دانش، با » اجرایی«دانیم که دانش   می
  . کند رشد میفعال نظرها 

 با سیاسـت پاسـخگویی عمـومی هـم الزم           و پیگیر بازار سالم و دولت سالم      
هـاي   گـذاري   ویـژه سـرمایه     کنندگان، به   هاي مصرف   بازار تقاضاها و سرمایه   . است

کنـد و آن را بـراي    دولت عوایدي را گردآوري می. کند آمیز را هدایت می  مخاطره
. 1گیـرد  کـار مـی    بـه فنـاوري گذاري عمومی در آموزش و توسعۀ علـوم و      سرمایه

) عنوان یکـی از شـرایط عمکـرد درسـت بـازار      به (قانون را هم دولت، حاکمیت  
  .کند تضمین می

شواهد تجربی و آزمایشگاهی فراوانی براي ارتبـاط میـان همـۀ ایـن عوامـل                
ــست ــدها   . ه ــدار، پیون ــالن پای ــصاد ک ــابتی، اقت ــرد رق ــصاد خ ــانی و  اقت ي جه
  .2کنند گذاري مردم، همدیگر را تغذیه و تأمین می سرمایه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هاي عمـومی    در بسیاري از کشورهاي پیشرفته، از جمله کشورهاي عضو اتحادیۀ اروپا، سیاست            .1

هـاي فنـی تعیـین     نگـري  قیق و توسعه، بر اساس آینـده و نیز تح  فناوري  دربارة تأمین هزینۀ علوم و      
تدریج جاي  ، به»فنی«ها، تأکید بر شرایط  بنا به نظر آدي سالو و کرستین کوهلز، در این رویه. شود می

زیست و  آموزش، بهداشت، خدمات، محیط(هاي اجتماعی   هاي عمومی و چالش     خود را به سیاست   
 سوي   نگري به تالشی جمعی و به اران و تبدیل فعل آیندهد و به گسترش حوزة مشارکت سهام) غیره

  :   کنید به مراجعه. دهد  میفناوريعنوان معیار جامع نظارت بر  دغدغۀ کیفیت زندگی به 
Ahdi Salo and Kerstin Cuhls, “Technology Foresight – Past and Future” , Journal 
of Forecasting, 22, 2003, pp. 79-82. 

گذاري  هاي توسعه، دو وجه متفاوت از سیاست ، با عنوان چالش1991زارش توسعۀ جهانی سال گ .2
ها و آموزش؛ سپس، نتایج را در یک جدول با درآمد ناخـالص       تغییرات در قیمت  : کند  را مطالعه می  

هاي پایینی را در  کشورهایی که با این سنجش رتبه. کند  کشور در حال توسعه مقایسه می60داخلی 
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 است کـه دانـش    جوامع دانایی  بستر طبیعی    1»دولت مساعد «تر از     آخر و مهم  
ایـن دولـت زنـدگی    . دهـد  را توسـعه مـی  ) هاي دانش و دیگر صورت  (» اجرایی«

تواند نیروهاي با اسـتعداد درآمـدهاي بـاال     کند، و می باکیفیت و امنی را تأمین می   
 همـۀ  3. کنـد  را جذب و حفظ   )2»دهندگان سیار   مالیات« و یا    دانشیعنی کارگران   (

                                                                                                  
کشورهایی که در بعد . اند  درصد رشد داشته1/3اند، در سال گذشته  هر دو ستون جدول کسب کرده

 8/3انـد، سـاالنه رشـدي     اند و در سویۀ دیگر رتبـۀ خـوبی نداشـته        رتبۀ خوبی کسب کرده     سیاست
انـد، از رشـد    کشورهایی که در هر دو سنجش رتبۀ خوبی کـسب کـرده  . اند درصدي را کسب کرده   

:  کند گیري می  چنین نتیجه1991 ژوالي 13نویسندة اکونومیست . اند  درصد برخوردار بوده5/5خوب 
رسد، کل، چیزي بیـشتر از جمـع سـادة اجـزاء      نظر می ها موفق باشد، به  وقتی هر دو سویۀ سیاست    «

  ».باشد
  :منبع. پاورقی شمارة دو را ببینید .1

Jerzy Szeremeta, “From Welfare State to Liveable State” ,March 1999, 
unpublished.  

دانش ضمنی و خالقیت، به . کند ، بررسی بیشتري را ایجاب می»مساعد«عالوه، ابعاد تنظیمی دولت  به
» تـر  چـسبنده «معناي واقعی کلمه سیار و متحرك هستند، اما در مقایسه با پول یا امکانات تولیـدي،          

امـا  . دهد ها را می ها و آموزش  ي جذب باالترین مهارت   ها امکان تالش برا     این امر به دولت   . هستند
یعنـی  (هاي شبکۀ جهـانی در آن اسـت کـه دانـش آشـکار         یکی از مزیت  . تاکنون کافی نبوده است   

سازي پیوستۀ تجهیزات محلی و تضمین انعطـاف در      روز  این امر، به  .  سیالیت مکانی دارد    )اطالعات
گـاه پایـان    هـیچ » دولت مـساعد «رو، ایجاد  از این. کند  میها و استعدادهاي جامعه را ایجاب      توانایی
سازي مستمر استعدادهاي  روز به.  کارگیري استعدادهاي درخشان ضروري است جذب و به. یابد نمی

مسئلۀ . شود هاي عمومی جدا می بنابراین مسئله از کانون سیاست   . خالق آنها هم اهمیتی مشابه دارد     
توانند به بهترین وجهی،  ها و نهادهایی می شود که چه سیاست   میاصلی در قالب این پرسش مطرح       

همۀ ایـن کارهـا را   . کار گیرند هاي خالق را جذب کنند و به   منابع رشد اقتصادي، یعنی همان انسان     
  .راه قابل توجه دیگري وجود ندارد. کار بست به» دولت مساعد«باید در سطح محلی و در چارچوب 

2. Mobile taxpayer 
در جامعۀ دانایی، کارگران دانایی در اکثریت نخواهند بود؛ اما در   «: مقایسه کنید با نظر پیتر دراکر      .3

تـرین و بیـشترین جمعیـت کـاري را تـشکیل       بیشتر یا حداقل بسیاري از کشورهاي پیشرفته، بزرگ  
این طبقه، . وداین طبقه شاید در جامعۀ دانایی طبقۀ حاکم نباشد، اما طبقۀ رهبر خواهد ب . خواهند داد 
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انـسانی،  (دهد که منابع تـاریخی        ها، امتیازات خوبی به کشورهایی می       این ویژگی 
بـه  . اي دارنـد  کننـده  هـاي تـسهیل   هـا و سـازمان     انباشته و نهادها، نظام   ) اطالعاتی

شـود    مـی » ، استعدادپرور، مـداراجو   فناوريطرفدار  «فرهنگی که بخشی از محیط      
  .1شود هم امتیازات مناسبی داده می

 2و با تغییرات مناسب در فرهنـگ،      » از صفر «توان    را می » مساعد«البته، دولت   
                                                                                                  

ها و انتظارات، با دیگر طبقاتی کـه در طـول تـاریخ در      مواضع اجتماعی، ارزش    ها،  در دیگر ویژگی  
  : منبع» .هاي بنیادین خواهد داشت اند، تفاوت موضع رهبري نشسته

Peter F. Drucker, November 1994, ibid. 
تنش اصلی «: اند اند، به این نتایج رسیده دادهاي که ریچارد فلوریدا و ایرن تیناگلی انجام  در مطالعه .1

عنصر اصلی رقابت جهانی، دیگر تجارت کاالها . ها قرار دارد نه در حوزة ثروت، که در حوزة ارزش
رهبران اقتـصاد  . و خدمات یا جریان سرمایه نیست، بلکه رقابت اصلی براي دستیابی به مردم است           

ن نخواهند بود، به عنوان کشورهایی که در حال تبدیل به هایی همچون هند یا چی فردا، در میان غول
بلکه، از کشورهایی برخواهنـد  . صرفه و عرضۀ خدمات ابتدایی تجاري هستند     مراکز تولید مقرون به   

هاي خالقیت  کنند و ظرفیت خواست که به بهترین وجهی استعدادهاي خالق مردم خود را بسیج می    
  :عمنب» .نمایند سراسر جهان را جذب می

Richard Florida and Irene Tinagli, ibid. 
امروز بر اساس همان الگوهاي « بنا به نظر پیتر دراکر، . توان نادیده گرفت اجتماعی را نمی/عامل فرهنگی .2

کنندة منابع مالی است و کارگران دانـایی   سرمایه، منبع اصلی است و مدیر، تأمین. کنیم ذهنی سنتی عمل می   
اما این رویه، اگر کارگر افتد، فقط تا زمانی کار خواهد کـرد کـه     . کنیم   و امتیاز، تطمیع می    را با پرداخت بن   

ایـن احتمـال   . هاي اینترنتی، بر مبناي بورس اوراق بهادار کـار کننـد   صنایع در حال ظهور، همچون شرکت   
امـی، بـا زحمـت و    آر یعنی دیگر بـه  . وجود دارد که رفتار صنایع بزرگ آتی، با صنایع سنتی متفاوت باشد 

کارگران اصلی .  مؤثر نخواهد بود دادن به کارگران دانایی،  تطمیع و رشوه همین خاطر، به  . تالش رشد نکنند  
امـا، نتـایج   . شک انتظار خواهند داشت سهمی اقتصادي از درآمدها داشـته باشـند      دانایی در این صنایع، بی    

تـوان بـا    اقتصادي کارگران دانایی را برآورده ساخت، می  وقتی نتوان امیال    . آیند  دست می   اقتصادي دیرتر به  
هاي آنها و اعطاي منزلت و قدرت اجتماعی به آنان، این ناتوانی را جبـران         سازي و توجه به ارزش     برآورده

 جاي نگرش مستخدمی و کارمندي، باید با مـشارکت دادن کـارگران دانـایی در امـور مـدیریتی و            به. کرد
  :منبع» .کارها، از الگوهاي سنتی جدا شدشریک ساختن آنها در 

Peter J. Drucker, ibid. 
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وگـوي اجتمـاعی آگاهانـه     رهبري و گفـت . هاي عمومی بنا کرد نهادها و سیاست  
غیـر   هـایی بـه   ها، با ارائۀ ناکـافی دانـش      دولت. براي انجام این کار ضروري است     

تـرین نکتـه در ایـن     مهـم . دشـون   تبدیل می » مساعد«، به فضاهاي    »اجرایی«دانش  
هـاي عمـومی      سیاست. است» مساعد«هاي عمومی دولت      زمینه، پیرامون سیاست  

هـا بایـد بـه ایجـاد        این سیاست . کمتر نیست، بلکه متفاوت است    » مساعد«دولت  
هـم   نهادهایی براي آزاد کردن منابع جدید کمک کنـد ـ تـا بتـوان در جهـان بـه       

در حـوزة  . اي را در سراسر جامعه حفظ کـرد  هپیوسته، رشد نموده و تعادل توسع    
همیـشه بایـد در    . گذاري و نهادها، امکانی براي انتخاب نیـست         ابزارهاي سیاست 

، عـدم وجـود   )»دولـت مـساعد   «و از جملـه در      (خاطر داشت که در هر جامعـه        
هاي الکترونیک از هزینۀ  هاي عمومی سالم و شبکه     حاکمیت، عدم وجود سیاست   

کاهد و در عوض تنش، دشواري، آشـوب و        عی و اقتصادي نمی   هاي اجتما   تعامل
  .شود سیالن بیشتري را سبب نمی

هـاي   هاي مهم آینده، رقابت میان اجتماعات، منـاطق و دولـت   یکی از ویژگی  
هـاي ضـمنی    ترین دانـش  ترین افراد و رشدیافته   براي دسترسی به خالق   » مساعد«

هـا و نـه بـر اسـاس      وه انواع دانـش   این رقابت بر اساس تولید و کاربرد انب       . است
در این بازي، ترجمـه، کپـی و حتـی    . هاي تبلیغاتی خواهد بود   مهارت در فعالیت  

. زنـد   اقتباس جایی نخواهد داشت و تولید ابتکـاري و اصـیل حـرف اول را مـی                
توانند این پیـشینه    جوامعی که بستر و پیشینۀ تاریخی و فرهنگی غنی دارند و می           

اي  رتبـه . رسد در این رقابت پیروز شـوند    نظر می   دیل کنند، به  تب» مساعدت«را به   
کنندة مهمی    که جوامع در جدول تولید ناخالص داخلی جهانی دارند عامل تعیین          

  . براي پیروزي نیست
دهنـدگان   مالیات«/دهندگان رأي/آکنده از شهروندان» مساعد«در نهایت، دولت  

وجهـی، سـیار، آگـاه بـه          ي، چنـد  ا  کنندگانی فرهیخته، ماهر، شـبکه      مصرف/»سیار
البته در  . هاي مدنی خواهد شد     حقوق خود، آگاه به نیازهاي خود و آمادة فعالیت        
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دهنـدگان    مالیـات «/ کننـدگان  مـصرف / دهنـدگان  رأي/  شـهروندان   کنار این افراد،  
هم خواهند بود؛ یعنی، افـرادي کـه از تحـصیالت کمتـري برخوردارنـد،        »1مطلق

قط از طریق عوامل ثابت تولید، مانند زمین یا تجـارت وابـسته     نسبتاً فقیرترند و ف   
، »مـساعد «همـواره، سرنوشـت دولـت      . کننـد   به بازارهاي محلی، امرار معاش می     

هاي آنـان   ، به تعهدات و ارزش»دهندگان سیار مالیات«عالوه بر توانایی در جذب   
 همبـستگی   ارزش. و احترام به قوانین و هنجارهاي محلی آنها نیـز بـستگی دارد            

انسانی و منافع فرامحاط و فراجناحی توان خـوبی بـراي فـراهم سـاختن امکـان            
  . دارد» مساعد«شکوفایی دولت 

بنـابراین نظـر، بیـان ایـن نکتـه الزم اسـت کـه در شـرایط حاضـر، در عــین          
  . داریم» اجرایی«هاي بسیاري نیز از دانش  هاي کم، تجربه تجربه

کار رفته در توزیع  در حوزة قواعد به» هاي کم تجربه«بخش  :»اجرایی«نقص دانش 
یک معنـا،     به.  است دانشهاي توسعۀ     و نیز انتخاب از میان برنامه     » اجرایی«دانش  
هاي فیزیکی و جغرافیایی تغییر  محیط. نخواهد بود» کافی«، »اجرایی«گاه دانشِ  هیچ
امیال و آرزوهاي کنند؛ تخیل انسانی، هر روز،  کند؛ مردم و نیازهایشان تغییر می می

توسـعۀ  . نایـافتنی اسـت     هدف کارآیی بیشتر، همیشه دسـت     . انگیزد  جدیدي برمی 
  .ذاتی و همیشگی است» اجرایی«پس، نقص دانش . انسانی محدود نیست
اسـت، ایـن    » اجرایـی «کنندة عرضۀ دانش     ترین عامل تنظیم    تا وقتی بازار مهم   

ن یک نهاد اجتماعی، بستگی تـام  عنوا عرضه به کمال یا نقصان بازارهاي کنونی به  
هاي عظیم  حتی در جریان مهم و تفکربرانگیز تلفیق و ادغام شرکت. خواهد داشت

هاي عظیم  هایی که در مالکیت شرکت با استفاده از رسانه(جهانی و صنعت فرهنگ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وري کارگران خـدماتی و غیردانـایی، یکـی از     بهره«): منبع پیشین(مقایسه کنید با نظر پیتر دراکر       .1
در . اي بیش نیست   البته این نگرش، ایدة آرزومندانه    » .هاي اجتماعی جامعۀ دانایی خواهد بود       چالش

توان  نمی. وري خواهد بود ۀ اقتصادي، شکاف اصلی در جامعۀ دانایی مطابق با خط بهرهواقع، در سوی
  .وري کارگران غیردانایی افزایش داد انتظار داشت که بتوان این شکاف را با افزایش در بهره
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اگر کار و کسب صنعت     . ، این فرآیند کم و بیش ادامه دارد       )اند  جهانی قرار گرفته  
سایی نیازها و آرزوهاي مردم، پردازش آنها و فروش دوبارة آنهـا در             فرهنگ، شنا 

قالب کاالها و خدمات به مردم است، که چنین است، میان زمانی که نیاز یا آرزوي 
این شکاف . اي وجود دارد شده و عرضۀ محصول و یا خدمت در بازار، فاصله بیان

  . توان با محاسبۀ سود تجاري خالص پر کرد را می
یــابی  هــاي موقعیــت فنــاوريهــاي جدیــد اطالعــاتی و ارتبــاطی بــا  ريفنـاو 

هــاي اطالعــاتی فــردي، اطالعــات الزم در خــصوص      جغرافیــایی و بانــک 
در نتیجـه،   . کننـد   کنندگان آینده را براي صـنعت فرهنـگ گـردآوري مـی             مصرف
گیرنـد و در      درپی قرار می    هاي پی   کنندگان مورد ساختارزدایی و بازسازي      مصرف
شود نه بر حسب نیازهـا آنهـا، کـه بـر اسـاس       چیزي که به آنها عرضه می    نهایت  

در سـطح جهـانی، الگوهـا و        . شـود   هـا احتـساب مـی       محاسبۀ سود توسط رایانه   
گذاري مفید و مناسـب اسـت،    کنندگان که براي سرمایه     هاي زندگی مصرف    سبک

 تــه  مانــده درمقــدار نــاچیزهــر شــوند و ابزارهــاي مــالی تخیلــی،  تــشویق مــی
انداز، اموال غیرمنقول یا توانایی ایشان براي استقراض را جـذب           هاي پس   حساب

این شیدایی  . کند  کنندگان را تبدیل به قدرت خرید می        هاي مصرف   کرده و دارایی  
بندي مینیـاتور،     حاال، صنعت بسته  . و التهاب مخصوص کشورهاي صنعتی نیست     

هـاي    و نوشـیدنی هـاي تجـاري چـاي    در روستاهاي فقیر هند بـه عرضـه مـارك       
دانستند که به این  تا همین چند سال پیش، آنها حتی نمی  . غیرالکلی مشغول است  

کنند و هزینۀ خیال تعلـق بـه        امروز چنین نیازي را احساس می     . چیزها نیاز دارند  
همین سـازوکار در عرصـۀ     . پردازند  بوردها را می    دنیاي بهترِ بازنمایی شده در بیل     

کنی ماالریا در منـاطق فقیرنـشین جهـان و تحقیـق و        شهتحقیق و توسعه براي ری    
توسعه در زمینۀ زیبایی پوست براي دختران شهري در مناطق مرفـه جهـان اجـرا       

عنـوان یکـی از شـاهکارهاي غیرقابـل تردیـد صـنعت             به(از این راه،    . شده است 
شـبه تبـدیل بـه        رفت، یـک    کار می   وانتی که پیش از این در مزرعه به         نیم) فرهنگ
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شود؛ مدل ماشینی کـه کـارگران ادارات سـاکن در             می» اشین ابزارهاي ورزشی  م«
شدت کسر وقـت فراغـت و فـضاي پـارك           کنند، کسانی که به     شهرها استفاده می  

  .1دارند و همیشه گرفتار ترافیک هستند
اما اگر کنار بایستیم و بـه     . یک ندارد   به  هاي یک   البته این جریان همیشه معادله    

 کـار    عرضه شده و بـه    » اجرایی«اي انسانیت و کلیت دانش        وسعهکلیت نیازهاي ت  
اي خـواهیم   کننـده  هاي مختلف بنگریم، شاهد فواصل نگـران       گرفته شده در دوره   

بازارهاي موجود با شفافیت فاصله دارند و از برنامۀ تحقیق و توسـعۀ مـردم             . بود
سـاالر    توان مـردم   ها را نمی    مشارکت مردم در انتخاب این گزینه     . کنند  تبعیت نمی 

هزینۀ تصحیح مـدیریت، بـه منزلـۀ    «: هاي مخالف آسان است   ارائۀ استدالل . نامید
گـاه موفـق نبـوده اسـت و           این کار در طول تاریخ هـیچ      . ها است   سرکوب آزادي 

  ».سابقۀ شکست دارد
یایید در خاطر داشته باشیم   ) طور که پیش از این ذکـر شـد   همان(ب
همـین    بـه .  توان جامعۀ تجـاري اسـت      تنظیم الگوهاي تجارتی در حد    

یب، شهروندان در مقام مصرف     هـاي   کننـدگان تـوان ارسـال نـشانه      ترت
هـا نیـز تـوان تنظـیم          ؛ و دولـت   2قدرتمندي به جامعـۀ بـازاري دارنـد       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سازي اهداف مـصرّح در اعالمیـۀ هـزارة         هاي جدید براي برآورده      فناوريمیزگرد مهار   «در طول    .1

در سائوپولو » کنفرانس سازمان ملل متحد دربارة تجارت و توسعه«که در حاشیۀ »  ملل متحدسازمان
بیـشتر  . کردنـد  گذاري ناکافی در حوزة تحقیقات توسعه اشـاره مـی    برگزار شد، سخنرانان به سرمایه    

تحقیقات در پی کسب سود بیشتر هستند و به تحقیق در حوزة حل مسائلی که بـالي جـان انـسان            
 90هاي کل تحقیق و توسعه به بررسی   درصد از هزینه10شود؛ براي مثال، تنها  د، توجهی نمیان شده

در این میزگرد، جامعۀ جهانی به انجام تحقیقـات  . هاي جهان اختصاص یافته است  درصد از بیماري  
  :مراجعه کنید به سند زیر. غیربازاري فراخوانده شد

UNCTAD, TD/L.383, 17 June 2004 
: دستانه اسـت  اولی پیش. ها به دو دلیل به اعتبار اخالقی خود توجه دارند شرکت«: سه کنید با مقای .2

محض آن که توجه عمومی را جلب کند، عواقب ناگواري را براي شرکت در پی خواهد  رفتار بد، به
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یاز به معادلۀ متفـاوتی از        .1دارند  قـدرت عمـومی در جامعـه      این جریان ن
ي زنـدگی بـه فرآینـدهاي       با وارد کـردن معیارهـاي کیفیـت و امنیـت بـاال            . دارد

توان قدرت موجـود   ، می»اجرایی«گیري و توسعۀ دانش     گیري پشت شکل    تصمیم
شـود، شـاید بهتـر     جاي چیزي که به مـا عرضـه مـی       که به . را تزئین و تنظیم کرد    

  . کردیم بود طلب چیزي دیگر می می
ثـر  اول، ا : زنـد   دامـن مـی   » اجرایی«دانش  » نقصان«هم وابسته، به      دو مسئلۀ به  

صورت افراطـی   . هاي حقوقی مالکیت معنوي است، که در باال توصیف شد           نظام
هاي فنی را بـراي   هاي مهمی از دانش آشکار مربوط به نوآوري     این حقوق، بخش  

در حـوزة خـصوصی     ) نظر برخی، به صورت غیرعقالنی      و به (هاي طوالنی     مدت
آسـانی قابـل    د، بـه هایی که اگر در دسترس عموم قرار گیرن       کنند؛ دانش   مخفی می 
در حال حاضر، با وجود نظام پاداشی مبتنـی بـر          . هستند» معناي جدید «تبدیل به   

، الزم اسـت بـه تقویـت حقـوق          »اجرایـی «پیشرفت اقتصادي براي تولید دانـش       
. مالکیت معنوي افراد در ایـن حـوزه پرداخـت و آنهـا را بـه رسـمیت شـناخت                   

بار دیگـر    ش آن را هم دارد که یک      پرداخت و آنها را به رسمیت شناخت اما، ارز        
هاي پاداشی تأکید شود که حفاظت قـانونی از مالکیـت معنـوي را آسـان              بر نظام 

  . کرده و بیش از پیش در خدمت منافع عمومی هستند
 نیـز از اهمیـت یکـسانی        2» بـومی «تغییرات نهادي براي پـرداختن بـه دانـش          

 با مسیرهاي معمولی استفاده در بیشتر موارد، این صورت از دانش. برخوردار است
                                                                                                  

 شرکتی که مورد اعتماد کارمندان همکـاران و مـشتریان  . تر است، اعتماد است دومی که مهم  . داشت
هـا فاصـله مکـانی زیـادي بـا         در جهان الکترونیکی، که برخی از شرکت      . نباشد، آسیب خواهد دید   

  :منبع» .مشتریان خود دارند، مسئلۀ اعتماد اهمیتی مضاعف خواهد داشت
“Business ethics. Doing well by doing good” ,The Economist, 22 April 2000. 

  : مراجعه کنید به. ي از محیط دربارة توسعۀ تجاري تصور کرداصالحات در قوانین را نباید جدا .1
“About Regulatory Reform,” OECD 2000, accessed at:  
http://www.oecd.org/subject/regreform/about/index.htm 
2. Indigenous knowledge 
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رو،  از این. هاي بسیار دارد از دانش در امور عملی در سطوح باالتر از محلی، فاصله
توان  با وجود این، می. این صورت از دانش براي مقاصد عملی، شکل نگرفته است

هاي زیادي براي چگونگی انجام  نتایج این صورت از دانش را اتخاذ کرد و نمونه        
شـود کـه      صـورتی انجـام مـی       البته، گاهی این اتخاذ به      .  کار مطرح کرد   مؤثر این 
بندد  دهد و راه استفاده از آن را می هاي بومی را به حوزة خصوصی انتقال می دانش

  . کند هاي موجود در بازار را هم سلب می و بدتر آنکه امکان رقابت آن با دانش
عملی آن بیانجامد، منـافع     هاي بومی به گسترش کاربرد        اگر برداشت از دانش   

هایی براي تبدیل این صورت  یافتن راه. شوند عمومی و خصوصی با هم تأمین می
  . کند از دانش به کاالي عمومی جهانی، خدمت بیشتري به منافع عمومی می

تـوان بـا      را مـی  » هـاي زیـاد     تجربـه « بخـش    :»اجرایـی «عرضۀ بیش از حد دانش      
شـده    تولیـد » اجرایـی «دهاي اولیـۀ دانـش      نارضایتی ناشی از تفـاوت میـان تعهـ        

دانـش  . صورت انبوه و وضعیت عمومی امنیت و سالمت انسان مرتبط دانست            به
توانـد ایمنـی زنـدگی در برابـر امـور را         یک معنا، کلیت علم، نمـی       و به » اجرایی«

کنـیم، بـستگی زیـادي بـه          اینکه در برابر برخی مخاطرات صبر مـی       . تضمین کند 
دهنـده    تواند اصـل سـازمان      نمی» حقیقت«رو،    از این . دارد» نمتخصصا«هاي    گفته

هـاي فنـی مبتنـی بـر دانـش       براي پژوهش علمی و براي رشد و توسعۀ نـوآوري    
بنــابراین، کیفیــت زنــدگی و امنیــت زنــدگی، در مقــام اصــول . باشــد» اجرایــی«

  . ندنقش بهتري دار» اجرایی«دهنده براي تولید انبوه و کاربرد انبوه دانش  سازمان
ها فقط هنگامی توجیه وجودي دارند که همۀ زندگی انـسانی     البته این نگرانی  

هـاي دیگـر حکـم        معناي کلی، باالترین ارزشی باشـد کـه بـر ارزش            یا زندگی به  
هاي فکـري و تـدبیري انـسان را بایـد بـراي حفاظـت و                  و همۀ توانایی  (راند    می

بـارة ایـن نگـرش، رقبـاي     هاي شـهودي در    با همۀ بارقه  . صیانت از آن بسیج کرد    
 عنـوان   تـوان بـه   هـاي آنـان را مـی    مردم و کنش. فراوانی هم براي آن وجود دارد   

با چنین تعریفی، هـر شـکلی از کـنش یـا            . تعریف کرد » طبیعی«بخشی از جهان    
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» طبیعـی «هـر چـه باشـد، بایـد بـا آن جهـان       . شـود   پذیر مـی    رفتار انسانی توجیه  
 وسیلۀ  بهباشد که مردم    » طبیعی«شاید  . ته باشند خوانی داش   پیرامونی، تناسب و هم   

ها، تجربه کنند و فهم کـاملی از      رمزگان ژنتیک موجودات زنده، و از جمله انسان       
هـاي    هـا ماشـین     باشـد کـه انـسان     » طبیعـی «شـاید   . هـا نداشـته باشـند       این کنش 

بوم کنند و با این کـار مـسیر    تکثیري همراه با هوش مصنوعی را وارد زیست      خود
ساختۀ جدیدي را بگشایند و راه را براي رقابت با توان سازگاري و            کاملی انسان ت

) هاي هوش مـصنوعی   گونه و در مقایسه با توان ماشین        در مقام یک  (انطباق خود   
آیـد و پـس از مـدتی خـود را      ها، زندگی پدید مـی  شاید، در همۀ سیاره . باز کنند 
تـرین  »طبیعی« شاید . 1مل ماده استترین بخش از تکا»طبیعی«کند و این   نابود می 

براي یـافتن پاسـخ بـراي    . امر آن است که مردم توان تفکر، تأمل و انتخاب دارند        
تنهـایی    همۀ ایـن راه را بایـد بـه        . هایی از این دست، مرجعی وجود ندارد        پرسش
  . مسئولیتی است اجتناب از این کار، بی. بپیماییم

هـاي پرومتـه،    یافتـه در قـصه   ی نمودهاي انسان   ها و اضطراب    در ضمن، تجربه  
هاي مختلف از شاگرد جادوگر یـا دانـشمند           جعبۀ پاندورا، فرانکنشتاین و روایت    

هـا را   امـروزه، ایـن اضـطراب   . دهـد  دیوانه، عمر طوالنی این دغدغه را نشان مـی    
هـاي فـردي بـراي     توان در شرایطی یافت که در جامعه امکـان ایجـاد بحـران              می

با توجه به امکان استفاده از فنون تولید انبوه         . 2 داشته باشد  سالمت عمومی وجود  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و کتابی با همین عنوان »کیهان«این اندیشه را براي اولین بار کارل ساگان در مجموعۀ تلویزیونی  .1
هـاي   هاي فنی زندگی با خود و بـا سـالح       اگر حتی بخش کوچکی از تمدن     «: از نظر او  . مطرح کرد 

هـا وجـود    هاي پیـشرفته در کهکـشان   حال تعداد زیادي از تمدن آموختند، تا به      کشتار جمعی را می   
شاید این عقیدة مـا اشـتباه   . یابد؟ شاید ما اولین باشیم      چرا در اینجا چنین چیزي تحقق نمی      . داشت

  : منبع» .کنند تخریبی پرهیز می هاي اتفاقی، از خود باشد که حداقل تمدن
Carl Sagan, Cosmos, Random House, New York, 1980. 

 به ما آموخته است که چگونه خدا باشیم، پیش از آنکه بیاموزیم چگونـه  فناوري«: مقایسه کنید با  .2
  : منبع» .انسان باشیم

Herbert Muller, The Children of Frankenstein, University of Indiana Press, 1970. 
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کـاري در    یـا دسـت   کـاري در نـژاد بـشر،    دانش در این راه، باید در انتظار دسـت     
نظر بسیاري از مـردم، دالیلـی از          به. هاي بهینۀ محیط زیست طبیعی باشیم       ویژگی

یـا فـساد    هـایی بـراي تجربـه، نـادانی           قبیل کنجکـاوي انـسانی، وجـود فرصـت        
 را 3نمـودار  (سـوزي   گیران، و در پی سود بودن یا حتـی کـار از روي دل         تصمیم
  . گونه مخاطرات باشد تواند دلیلی براي پذیرفتن این ، نمی)ببینید

توان اثبات کرد که کاربرد انبوه جهل به همان        اي کلی، می    عنوان قاعده   البته، به 
ما امروزه نسبت به احتمال صدمه دیدن   ا. آور است   اندازة کاربرد انبوه دانش، زیان    

استفاده از منـابع    . آگاهی داریم » اجرایی«هاي    زندگی بر اثر کاربرد برخی از دانش      
؛ 1ماننـد جزیـرة سـه مـایلی، چرنوبیـل     (اي در روي زمین یا در فضا    نیروي هسته 

هـاي     کـار انـداختن سـفینه       ژنراتورهاي ایزوتوپ پرتوزاي ترموالکتریکی براي به     
هاي شـیمیایی حـاوي مـواد شـیمیایی خطرنـاك در              ؛ قرار دادن نیروگاه   )2فضایی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مایل به منطقۀ هریـسبروگ در     اي جزیرة تري    ، گازهاي رادیواکتیو از نیروگاه هسته     1979در سال    .1

مـدت آن کـم    شود عوارض بلند مرگی گزارش نشد و گفته می  . ایالت پنسیلوانیاي آمریکا نشت کرد    
وقوع پیوسـت و در شـوروي سـابق     اي جهان به  ، بدترین حادثۀ نیروگاه هسته    1986در سال   . ستا
این حادثه در رآکتور چهارم این نیروگاه رخ      . اي از چرنوبیل نشت کرد      مواد هسته ) اوکراین کنونی (

در حادثـۀ چرنوبیـل   . اي و غیرقابل مهاري، سه رآکتور دیگر را دربر گرفـت  صورت زنجیره  داد و به  
 نفر را وادار به ترك خانه و کار و زندگی خـود      135000 نفر شد و     30هاي اولیه باعث مرگ       لحظه
شود که حدود هفت میلیون نفر از مردم منطقـه تحـت تـأثیر ایـن حادثـه قـرار        تخمین زده می . کرد

در .  استهاي تیروئید و خون افزایش قابل توجهی داشته ویژه در بالروس، تعداد سرطان به. اند گرفته
 .وپنج هزار سال آتی امور به شرایط عادي خود بازخواهد گشت بیست

، وابسته به وزارت انرژي ایاالت متحدة آمریکا، در فناورياي، علم و  بنا به اعالم دفتر انرژي هسته .2
ایـن  . اي در فضا انجام شـد   میالدي، اولین تحقیقات براي استفاده از انرژي هسته        1950اواسط دهۀ   

ها به ایجاد اولین ژنراتورهاي رادیو ایزوتوپ ترموالکتریک و این ایده انجامید که ژنراتورهاي  شتال
اي در فضا یـا   هاي هسته  مسئلۀ زباله . اي مخصوص فضا و براي استفاده در فضا هستند          انرژي هسته 

برانگیـز   اقشهاحتمال آلودگی زمین به این مواد در جریان انتقال آن به فضا، یکی از مسائل مهم و من            
فایده است؛ چراکه همـان انـرژي را در    دهد که این مخاطرات بی  گراسمن گزارش می  . جهانی است 
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از جملـه  (؛ وابستگی به انرژي سـوخت فـسیلی   )1مانند بوپال(مناطق پر جمعیت   
هاي جدیدتري را براي تولید و سرسـري          هر روزه راه  . هاي این عرصه است     مثال

د، امـور  در برخـی شـرایط و مـوار    . 2کنـیم   هاي خطرناك کـشف مـی       گرفتن زباله 
توانند ضرري برسانند و براي آشکار شدن آثار خـود     مدت نمی  خطرناك در کوتاه  
خورد،   هر حال، چنین آیندة نامعلومی همین امروز ورق می      به. نیاز به زمان دارند   

اي، تخریـب   خانـه  آلودگی فـضا بـا گازهـاي گـل    . آنکه توجهی را برانگیزد   بدون  
سـازي   هاي مصنوعی، شـبیه  دي، ایجاد گونههاي اقتصا  ها در جریان فعالیت     جنگل

و افزودن (هاي ژنی تغییر یافته  هاي مهندسی شده یا ترکیب  موجودات زنده با ژن   
سـازي    ، یـا شـبیه    3 )نیـست » طبیعـی «هیچ وجه     هاي حیوانی به گیاهان که به         ژن

                                                                                                  
  : براي اطالعات بیشتر مراجعه کنید به. توان به دست آورد هاي دیگر می فضا از راه

http://www.nuc.umr.edu/nuclear_facts/spacepower/spacepower.html 
Karl Grossman, at http://www.flybynews.com/archives/ref/kg9612ba.html 

گاز سمی متیل ایزوسیانت در . ، گاز سمی یک نیروگاه در شهر بوپال هند نشت کرد1984در سال  .1
کـارترین   بنا به محافظه. هاي پایینی مخزن را شکسته، به بیرون راه پیدا کرد        اثر فشار، یکی از دریچه    

اند و صدها  هزاران نفر پس از این فاجعه مرده. در این حادثه جان باختند نفر 4000ها، حدود  گزارش
 .برند هزار نفر دیگر هنوز از عواقب آن رنج می

 (e-waste)هـاي الکترونیکـی       افزایش مصرف کاالهاي الکترونیکی، بـه مـسئلۀ مـدیریت زبالـه           « .2
هـاي   اي، زبالـه  صـنایع رایانـه  ویژه در  به. محیطی مهمی است انجامد که مسئلۀ بهداشتی و زیست     می

ها در هند، عبارت است از بازکردن آنها و برداشتن قطعاتی که  بازیافت رایانه. شود خطرناکی تولید می
عمـل سـوزاندن   . شـود  بعد، بقیۀ دستگاه سوزانده یا نابود می. قابل استفاده و فروش در بازار هستند  

ی براي . شود  میباعث رهاسازي مواد شیمیایی خطرناك در محیط زیست  هنوز در هند قوانین خاص
  :منبع» .پرداختن به این مسئله تدوین نشده است

 “Scrapping the hi-tech myth – Computer waste in India” ,February 2003, accessed 
at http://www.toxicslink.org/publicationsdet.php?id=31 and “Growing Concern 
over India’s E-Waste” ,BBC News, 12 December 2003, accessed at 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/3307815.stm. 

از این . ها دشوار است اي همچون باکتري هاي ساده تعیین کدهاي ژنتیک حتی در مورد ارگانیسم« .3
ن بر بهداشت را تخمین مدت آ هاي جدید به گیاهان و آثار طوالنی     تواند اثر ورود ژن     رو، کسی نمی    

فنـاوري  هـاي   در عین حال، شـرکت . هاي عمومی به پرورش گیاهان ژنتیک ادامه دارد         واکنش. بزند
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بخـشی از ایـن راه      )  را ببینیـد   15قطعۀ   (1ها  ها از خود و از جمله نانوبات        روبات
هـاي    پروایـی   جاي بی   در چنین شرایطی، عدم قطعیت، به     . کند  یف را آشکار می   کث

هـاي عمـومی و مطالعـات         گذاري بیشتر، باید بحـث      ناشی از نادانی براي سرمایه    
  . دانتقادي را برانگیز

گر باعـث معکـوس       هاي عمومی سرکوب    توان به وسیلۀ سیاست     نمی«باز هم   
حلی غیرارادي و خودکـار اسـت،        اج راه گزینی از امو    دوري. شدن این جریان شد   

هــاي عمــومی  جــوامعی کــه چنــین برنامــه. اگــر ارزش اقتــصادي داشــته باشــد
دهی به فـضاهاي الزم   دهند، قادر به شکل گزینند و ترویج می اي را برمی    خودکامه

هاي آگاهانـۀ عمـومی و    هنوز باید در انتظار بحث. براي تولید دانش نخواهند بود  
                                                                                                  

البتـه،  . کنند که کار آنها چیزي در حد تغییرات ژنتیک طبیعی یا پرورش سنتی است        زیستی، ادعا می  
. فرنگی انجام شده است  گوجهها، همچون میان ماهی و قابل توجه نیست که انتقاالت ژنی میان گونه

کند، آثار جانبی و عوارض سوء آن را  هاي ژنتیک همراه با عامل تصادف عمل می از آنجا که پژوهش
   :براي اطالعات بیشتر مراجعه کنید به. توان نادیده انگاشت نمی

http://www.naturallaw.org.nz/genetics/NZStory/G-danger.asp. 
دهند که صنایع نانو با همان سرنوشت صنایع جنرال موتورز   صنایع هشدار میبسیاري از مردم به« .1

ها، مردم به غذاهاي  بینی بر خالف پیش. هاي مردم توجه کند مواجه خواهد شد، مگر آن که به دغدغه
برخی از . شود  نانو تکرار میفناوريهمین جریان در مورد . شوند تر با شک و دودلی نزدیک می ارزان
هاي نانو و ارزیابی دقیق مخـاطرات آن   فناوريشدن همۀ تحقیقات     اي ناظر، خواستار متوقف   ه  گروه
این . اگرچه منافع صنایع مولکولی فراوان است ولی آثار مخرب آن هم دست کمی ندارد. ... اند شده

و و  نـان فناوريبا مطرح شدن بحث . تواند ابعاد اجتماعی و سیاسی فراوانی را نابود سازد     صنایع می 
اسلحه و تجهیزات مراقبتی و کنترلی کوچـک و        . شوند  ها وارد مسابقۀ تسلیحاتی می      مولکولی، ملت 

جا از ایـن تجهیـزات امـري سـاده و      هاي نابه  و استفاده برداري کپی. شود فراوان و ارزانی ساخته می   
 و سـاده دیگـر    سـویه   هاي یک   راه. آید  مخاطرات فراوان وغیرقابل اجتنابی پدید می     . گردد  محتوم می 

  :منابع» .ها محال است حل  ریزي دقیق، دستیابی به راه بدون برنامه. آیند کار نمی به
“Much Ado About Almost Nothing: Nanotechnology” ,The Economist, US 
Edition, 20 March 2004; Ivan Lerner, “Nanotechnology Faces Recent Problems in 
Public Image Markets” ,Chemical Market Reporter, 19 May 2003 and 
http://www.crnano.org/dangers.htm. 
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کنندگان یـا   مصرف/هاي اصالحی شهروندان ی ناشی از واکنش   هاي عموم   سیاست
  . خواست کارآفرینان به تغییر الگوهاي کاري بود

دانـش  ) انبـوه (معنـاي توقـف تولیـد       تـوان بـه      هیچ وجه نمـی     این گفته را به   
هاي پژوهشی مـسئول؛     تعیین برنامه ) 1( بلکه بیشتر به معناي      .تلقی کرد » اجرایی«
تعیین عوامـل اجرایـی ایـن مـسئولیت     ) 3(ه از این دانش؛ و     استفادة مسئوالن ) 2(

  .  زندگیسالمت و امنیتاست، همراه با رعایت کامل اصول 
حقوق خاص همۀ شـهروندان  در این مرحله از پیشرفت، به پشتیبانی قاطع از   

فقط کلیـت  . نیاز داریمجویی در رفاه و سالمت آیندة خود  براي پرهیز از مخاطره  
گذاري در توسعه و حق اسـتفاده از     حق سرمایه ) صورت خواستن در  (شهروندان  

دهـد   تغییر بزرگی که در اینجا رخ می. قابل اختراع را دارند» هر چیز و همه چیز    «
در اینجـا،   . اسـت » مـسئولیم «سوي    به» سود و بهره دارد   «یا  » توانیم  می«حرکت از   

شه در قـضاوت مـردم کـه ریـ    . 1معناي حق کنش نیـست  هاي خصوصی به    قدرت
هــاي زنــدگی واقعــی دارد و تعهــدات ارزشــی مــردم کــه در چــارچوب  تجربــه
شود، از جایگاه بهتري بـراي ایـن کـنش برخـوردار      هاي متنوع آن بیان می  دیدگاه
  . است

سـاالري   این تغییر بزرگ بدون رشد و توسعۀ شهروندان و بدون توسعۀ مردم        
و کـاربرد ایـن   » اي دل توسـعه براي حفظ تعا«تنها تولید انبوه دانش     . دهد  رخ نمی 

هاي سیاسی پیرامونی تحقیق و توسـعه، در کنـار کـاربرد عملـی             دانش در جریان  
ایـن راه را  . کنـد  است کـه امیـد بـه امنیـت زنـدگی را احیـا مـی        » اجرایی«دانش  
جامعه باید اهمیت و جـدیت ایـن      . ودلی پشت سر گذاشت     توان با شک و د      نمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
همۀ مـردم، در اصـل، شـوق بـه     «: ارسطو اثر مهم خود، متافیزیک را با یک بیان ساده آغاز کرد         « .1

ها پـیش بـه ارزش دسـتیابی آسـان بـه        هاي بنیادین، از مدت     عنوان یکی از ارزش     به» .دانستن دارند 
کـردن دسترسـی بـه اطالعـات و دانـش را بررسـی            ایم و مسائل ناشی از مسدود       اطالعات پی برده  

  :منبع» .ایم کرده
Bill Joy, “Why the Future Doesn’t Need Us?” ,Wired Magazine, April 2000 
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کیفیـت  . گـذاريِ اقتـصادي کنـد    بانی از آن سـرمایه ها را پذیرفته، براي پشتی      بحث
اطالعات در دسترس عموم، کیفیـت منـابع تفکـر شـهروندان، کیفیـت فـضاهاي            

اي، در نتیجۀ نهایی نقـش دارنـد؛    اشتراکی براي تولید دانش و حفظ تعادل توسعه 
  . هم در نتیجه اثرگذارند» زیستی هم«و دانش » وجودي«کیفیت دانش 

ها ادعا کرد که این رویکرد هم مصون از  ها و توجیه    استدالل توان با برخی    می
هاي باسواد فنی و اطالعاتی و  این ادعا تحت تأثیر تصور وجود توده     . خطا نیست 

در واقـع،  . گیرنـد  زده مـی  هـاي شـتاب   در عین حال ناآگاهی قرار دارد که تصمیم  
یـشتري بـراي   طور که پیش از این گفته شد، ایـن رویکـرد نیـاز بـه زمـان ب           همان

حال،  در عین. تمام و حمایت لفظی کافی نیست       اقدامات نیمه . عملیاتی شدن دارد  
بنابراین دو گزینه در مقابـل وجـود   . ترس از آینده مساوي با ترس از انسان است   

هاي مسئوالنه به انسانیت اعتماد کرد و یا با ترس از             یا باید با انتخاب گزینه    : دارد
و » متخصـصان « گزینـۀ اعتمـاد خـود بـه دو شـاخۀ             .ناتوانی تـسلیم مـرگ شـد      

  . این گزارش بر سویۀ شهروندان تأکید دارد. شود تقسیم می» شهروندان«
ها را در یک بستر تاریخی و انضمامی قرار دهیم، مـسائل آشـکارتر         اگر بحث 

سر برده است و هنوز بـا   به» جنگ سرد« سال گذشته، انسانیت در 60در . شود  می
ایـن محـصوالت   . کند اي زندگی می   افزارهاي هسته   ها و جنگ    ستترس از تروری  

مـداران،   در هر دو سویۀ جبهه و با تالش گروه کوچکی از متخصصان و سیاست          
در حـین توسـعۀ   .  میالدي براي پژوهش، توسعه، و تولید آزاد شـد 1940در دهۀ  

این محصوالت، برخی از متخصصان مشغول در طرح به ایـن نظـر رسـیدند کـه           
محض آنکه شروع شود، غیر قابل توقـف خواهـد      اي به   هاي هسته   یرة واکنش زنج

.  راه انداختن آن به تخریب کل جهان خواهد انجامید   بود و اولین حرکت براي به     
کنجکـاوي  (نماینـدگی از بـشریت پذیرفتنـد          با وجود این، آنها این خطـر را بـه           

در آن ). آدم نیـست؟ علمی؟ فشار سیاسی؟ عزم ناشی از تعهد به این که دشـمن          
صدها هزار قربـانی داشـت   » فقط«اي  هاي هسته سالح: کردند زمان، آنها اشتباه می  
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هـاي محلـی و    ها را تـسخیر کـرده اسـت و سیاسـت     و ترس ابدي آن هنوز ذهن  
شود اگر روزي، در شرایطی مـشابه، آنهـا بـر     چه می. کشاند فساد می جهانی را به   

وجـوي   ترتیب، از سر کنجکاوي علمی، یا جست      هر    حق باشند و کار خود را به        
از ایـن منظـر،   . یابی به قدرت یا ثروت، انجام دهنـد      شخصیِ یک نفر براي دست    

سازي بستر دریاهـا و    غیرنظامیفکراي جهانی یا     هاي هسته    نابودي سالح  فکرآیا  
 غیرقانونی اعالم کـردن همـه و هـر گونـه اسـتفاده از       فکرفضاهاي دوردست، یا    

صورت سالح کشتار جمعی، قابل توجه نیست؟ آیندة بشریت بر پاشنۀ       به فناوري
هاي مسئوالنۀ مرتبط را      هاي شهروندان آگاهی خواهد چرخید که سیاست        توانایی

شک، دستاوردهایی که تا کنون حاصل آمده، کیفیـت زنـدگی را              بی. هدایت کنند 
  .  شدت ناامن کرده است پایین آورده و آن را به

ــ  ــه، در ط ــازمان جامع ــا و س ــاریخ، نهاده ــا و    ول ت ــا نیازه ــود را ب ــاي خ ه
اي کـه   و گاه توجه چندانی به جامعه    ( سازگار کرده است     فناوريهاي    درخواست

فنـاوري  در یونان باسـتان، تـنش میـان         ). آید، نشده است    در این جریان پدید می    
 هاي دریانوردي و جامعه از طریق ایجاد سازمانی مبتنی بـر اطاعـت              جدید کشتی 

ایــن ترتیــب، در برابــر خیانــت در دریــا،  بــه. مطلــق خدمــه از ناخــدا حــل شــد
هاي امنیتـی     در دوران جدید، جامعه، از طریق ایجاد نظام       . ساالري معلق شد    مردم

هـاي متعـارف و    پیشرفته، در هر دو سویۀ مدنی و نظامی، خود را با انبـار سـالح   
ر خطرهاي اتفاقی یـا کـاربرد   در براب. اي سازماندهی کرده است   هاي هسته   نیروگاه

. ها و حقوق بشر معلق مانـده اسـت         غیرمسئوالنه و یا غیرقانونی، برخی از آزادي      
هـاي ناشـی از    چه صورتی براي سازگاري با چـالش  حال اینکه جامعه خود را به  

. بینی نیـست  صورت انبوه سازماندهی کند، قابل پیش شده به   تولید» اجرایی«دانش  
 تولیـد انبـوه دانـش    فنـاوري حل کارآمد تـنش میـان     ، تنها راه  از نظر این گزارش   

  . ساالري است و جامعه، ایجاد و تعمیق مردم» اجرایی«
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   سال گذشته سال گذشته5050 دستاورد بزرگ فنی در طول  دستاورد بزرگ فنی در طول 1010: : »»اجراییاجرایی««تولید انبوه دانش تولید انبوه دانش : : 1313قطعۀ قطعۀ 

روي هاي یک انسان را برداشت و  ، دکتر جوزف مورفی کلیه  1954در سال   : کاشت عضو . 10
عنوان عضو خود پـذیرفت و آن را طـرد     کننده، عضو جدید را به      دریافت. بدن انسانی دیگر کاشت   

هـاي یـک زوج دوقلـوي       دکتر مورفی براي پیوند از کلیه     . این آزمایش با موفقیت انجام شد     . نکرد
بـا فاصـلۀ زمـانی کمـی، دیگـر متخصـصان توانـستند سیـستم امنیتـی             . همسان استفاده کرده بـود    

در حال حاضر، ساالنه . تأخیر بیاندازند کننده را تا زمان گرفتن پیوند اندام جدید در بدن، به         فتدریا
  . شود  پیوند قلب، کلیه، کبد، ریه، پانکراس و روده در آمریکا انجام می25000
نویس  اصطالح روبات را براي اولین بار کارل کاپک، نمایشنامه: ها و هوش مصنوعی روبات. 9

پنج .  ساخت1954اما اولین روبات صنعتی را جورج دئول در سال . کار برد  به1920ل چک، در سا
. آزمایشگاه هوش مصنوعی خود را افتتاح کرد) تی آي ام(سال بعد، مؤسسۀ تکنولوژي ماساچوست   

تر محصوالت هستند و بـیش از هـشت    تر و حتی ارزان   ها در کار مونتاژ بهتر، سریع       امروزه روبات 
. شود افزارهاي پیشرفته انجام می هاي هواپیمایی آمریکایی با همکاري نرم از ساالنۀ شرکتمیلیون پرو

فرانسیسکو نظام نقل و انتقالی را با   بانک فدرال سان1972در سال : انتقال الکترونیک سرمایه. 8
هاي بیمه،  کتها، شر ها دالر میان بانک در پایان همان دهه، انتقال میلیون . آنجلس برپا کرد    شعبۀ لّس 

  .و دیگر نهادهاي مالی جریان داشت
اي جهان   وقتی ملکۀ انگلیس کلید اولین نیروگاه انرژي هسته1954در سال : اي انرژي هسته. 7

. شد خطرترین منابع انرژي شناخته می ترین و بی اي به عنوان یکی از ارزان هاي هسته را زد، نیروگاه  
اي  ها را نـسبت بـه انـرژي هـسته     در پنسیلوانیا، آمریکایی  » یجزیرة سه مایل  « در   1979اما در سال    

 نیروگـاه فعـال وجـود دارد کـه     100با وجود این، در حال حاضر در ایاالت متحده . اعتماد کرد  بی
آیا در پنجاه سال آتی جایگزین بهتري پیدا خواهد . کند  درصد از برق کشور را تأمین می20حدود 
  شد؟

امـا اولـین   .  مطرح شـده اسـت  1947ت تلفن همراه حداقل از سال   خدما فکر: تلفن همراه . 6
او پژوهشگر . وسیلۀ مارتین کوپر انجام شد  از مانهاتان هیلتون و به 1973رو در سال      تماس از پیاده  

تی تماس گرفت تـا گوشـی جدیـد را      اند  تی  شرکت موتوروال بود که با رقیبان خود در شرکت اي         
ها مالک یک گوشی تلفن همراه بوده و   از نیمی از همۀ آمریکایی    سی سال بعد، بیش   . آزمایش کند 

  .هاي تلفن همراه به ارائۀ خدمات اینترنتی مشغول بودند شبکه
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 میالدي، ذهن 1970 و 1960هاي   از مسابقات تسلیحاتی با روسیه که در دهه       : پرواز هوایی . 5

هاي پیشرفته و طراحی  جۀ آزمایشها را درگیر داشت، فرصت خوبی براي تأمین بود       همۀ امریکایی 
وقتی فضانوردان به زمین بازگشتند آموختۀ جدیدي را . هاي الزم براي سفر به ماه و فضا بود فناوري

زمین را در اندازة یک سکۀ کوچک دیدیم و فهمیدیم که فقط یک  «: از فضا به ارمغان آورده بودند     
  ».ایم ما همه، اعضاي یک خانواده. زمین وجود دارد

شویی بود و نیاز به  هاي شخصی در اندازة یک ماشین لباس اولین رایانه: هاي شخصی   رایانه. 4
کردند،  هاي قدیمی کار می هاي ماهر که با رایانه اما تکنسین. یک اطاق با شرایط هوایی خاص داشت

 پیـام بـه   آنها از رایانه براي بازي، یادداشت خاطرات، ارسـال   . دانستند رایانه پدیدة جالبی است      می
  . کردند دوستان استفاده می

 که اولین ویراسـت  1990تا اوایل دهۀ » گوید  دوربین دروغ نمی  «شعار  : هاي دیجیتال   رسانه. 3
صدا، تصویر، فـیلم و متـون دیجیتـالی شـده، حتـی بـه             . فوتوشاپ به بازار آمد، شعار درستی بود      

درستی، نگـران   سازي و موسیقی به  لمصنایع فی. دهند کاري در واقعیت را می      آماتورها امکان دست  
  اي وجود ندارد؟ توان جن را به شیشه برگرداند، در حالیکه شیشه اند، اما چگونه می شده

اي پی  ان  به راز دي1953شناسند؛ آنها در سال  همگان واتسون و کریک را می: مهندسی ژنتیک. 2
اي  ان ن دو اولین ارگانیسم را بـا ترکیـب دي  اید؟ ای حال نامی از بویر و کوهن شنیده  اما تا به  . بردند
 درصد غذاها، حاوي عناصر 70سی سال بعد، حدود .  ساختند1973هاي زیستی متفاوت در سال  گونه

. البته، هنوز مسئلۀ اصلی، چه خوب و چه بد، مهندسی ژنتیک انسانی است. شدة ژنتیکی بودند اصالح
تواند  اما آثار جانبی آن هم می. ها پیشگیري کرد ارساییها یا ن توان از برخی بیماري با این روش می

  هاي اولیه بر روي انسان، راهی اخالقی وجود دارد؟ آیا براي آزمایش. فجیع و ناشناخته باشد
اهمیت شبکۀ اینترنت در آن است که هیچ دو نفري بر سر اهمیت آن اتفـاق نظـر               : اینترنت. 1
ترین شبکۀ خبري، انجمن اجتماعی، آرشـیو     جهان، بزرگترین کتابخانۀ بزرگترین و سرکش . ندارند

تـرین رسـانۀ    ارزان. اي هم هست رسانه پژوهشی، خدمات فروشگاهی، تاالر شهري و کیوسک چند    
  :منبع. خبري را هم به این بیافزایید

Paul Boutin, a technology writer for Wired Magazine and Slate, accessed on 
MSNBC on 25 July 2004. 
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  آیا در آینده نیازي به ما خواهد بود؟آیا در آینده نیازي به ما خواهد بود؟: : »»اجراییاجرایی««تولید انبوه دانش تولید انبوه دانش : : 1414قطعۀ قطعۀ 

ایم، هنوز با یک واقعیت بنیادي کنار  با آنکه به بسیاري از دستاوردهاي علمی و فنی عادت کرده
 و یعنی علم روبات، مهندسـی ژنتیـک  (ویکم  هاي قرن بیست  فناوريترین  نگیزبرا  وسوسه: ایم  نیامده

. انـد  وجـود آورده    هاي پیشین را بـه      فناوريخطرهایی متفاوت با خطرهاي ناشی از       ) نانوتکنولوژي
ترند که  از این لحاظ خطرناك) هاي نانو روبات(ها  هاي مهندسی شده و نانوبات ها، ارگانیسم روبات

 تولید برسانیم  و بههایی را بسازیم   خواهیم توانست ماشین2030تا سال . توانند خود را تکثیر کنند می
اي عظیم با  از آنجا که این قدرت رایانه. هاي شخصی امروز قدرت دارند که یک میلیون برابر رایانه   

. شود خورد، قدرت تحلیلی و اجرایی عظیمی آزاد می هاي اجرایی در علوم فیزیکی پیوند می پیشرفت
تواند براي مقاصد خیر یا   که میآورد ها امکان طراحی دوبارة کل جهان را فراهم می این ترکیب

امـا جـورج   . رؤیاي روبات در ابتدا مبتنی بر آرزوي وجود ماشینی براي انجام کارها بود  . شر باشد 
نگاشته است، چنین » ها داروین در میان ماشین«دایسون در شرحی که بر تاریخ این جریان با عنوان 

من . انسان، طبیعت و ماشین: بازیگر هستسر میز بازي میان زندگی و تکامل سه         : دهد  هشدار می 
  » .کنم که طبیعت طرف ماشین را گرفته باشد ام، اما گمان می طرف طبیعت را گرفته
ها کنیم و از  تدریج خود را جایگزین روبات تی، مبتنی بر این آرزو بود که بتوانیم به    رؤیاي ثانویۀ روبا  

هاي خود، بارگیري  فناورياما اگر در . ناپذیري برسیماي نزدیک به فنا طریق بارگیري آگاهی خود به درجه   
شویم، چه تضمینی وجود دارد که آن منِ روباتی، همین من یا حتی موجودي شبیه به انسان باشد؟ به نظر 

تواند جاي فرزنـد   طور که روبات نمی رسد، وجودي روباتی هیچ شباهتی به وجود انسانی ندارد؛ همان    می
  . شود همان انسانیت خود ما است  چیزي که نابود میرا بگیرد و در این راه

هـاي گیـاهی، بـاکتري،     مهندسی ژنتیک وعده داده است کـه کـشاورزي را متحـول سـازد و گونـه      
هایی دیگر کند؛ طول زندگی را افزایش دهد  ها را درمان ویروسی، و حیوانی جدیدي بسازد؛ بیماري

نظیر مهندسی ژنتیک، باید در خاطر داشت کـه       بی با توجه به قدرت   . و هزاران وعده و وعید دیگر     
در یادداشتی برخی از این مخاطرات را از منظري      » اموري الوینز «. مسائل امنیتی مهمی وجود دارد    

شناسی بیش از آنکه خود  براي گیاه«: توان به این مسائل اشاره کرد از جمله می. شناختی برشمرد بوم
؛ »باشـد، منـافع اقتـصادي در درجـۀ اول از اهمیـت قـرار دارد             گیاه و فرآیند تکامل اهمیت داشته       

اي آرمانی بیانجامد  تواند به ترسیم جامعه کاري در ماده در سطح اتمی، می نانوتکنولوژي، یعنی دست
توان با استفاده از نانوتکنولوژي و هوش مصنوعی به صورتی بسیار ارزان  که در آن همه چیز را می

  . توان درمان کرد  میساخت و هر مرض خیالی را
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اي، امکانات فراوانی براي سوء استفاده از نـانوتکنولوژي          متأسفانه، همچون مورد انرژي هسته    

تـوان   اي، مـی  هاي نظامی آشکاري دارد و بر خالف انرژي هسته    نانوتکنولوژي استفاده . وجود دارد 
بقۀ تسلیحاتی براي انرژي نـانو،  یکی از پیامدهاي اولیۀ این مسا. اهداف خود را به دقت تعیین کرد    

  اندازد، در آن است که کلیت حیات بر روي زمین به    که انسان را به یاد دکتر فاستوس اثر گوته می         
توانند این گیاهـان    گیاهان مصنوعی که نیازي به انرژي خورشیدي ندارند، می        . مخاطره افتاده است  

. نی که غیرقابـل خـوردن و اسـتفاده هـستند    موجود را از دور خارج کنند و زمین پر شود از گیاها          
سازي شده از  موجودات شبیه. هاي واقعی را خواهند گرفت      هاي سخت جدید جاي باکتري      باکتري

سخت است که بتـوانیم  . توانند خود را تکثیر کنند      این لحاظ خطرناکند که جان سختی دارند و می        
  :منبع. پیامدهاي این قبیل موجودات را پیشگیري کنیم

Bill Joy, “Why the future does not need us”,Wired Magazine, April 2000 

  
  یک مثال: هاي فنی در مقام جایگزین تغییرات نهادي نوآوري: 4نمودار 

  
  
  
  
  
  
  
  

بازار، در مقام نهادي اجتماعی، بـه رفتـار مـردم و بـه        : و بازار » اجرایی«دانش  
. عهدة آنها گذاشته شده وابسته اسـت نقشی که بر) یا رد(تمایل آنها براي پذیرش   

اگر مـشتریان تغییـر نظـر دهنـد و از خریـد کـاال یـا خـدمات امتنـاع کـرده یـا                         
گذاري امتناع کنند، این بازاري کـه مـا        گذاران تغییر نظر دهند و از سرمایه        سرمایه

اگر مشتریان تغییر نظر دهند و از خرید کاالهایی خاص    . پاشد  شناسیم فرو می    می

     

  

 

 

 

 

 گرسنگی

 گرسنگی

المللی که توسط  کمک بین
البته برنج . شود برنج عرضه می

زده  غذاي اصلی مناطق قطحی
رژیم غذایی مبتنی بر . نیست

 است و »آ«برنج، فاقد ویتامین 
به نابینایی در میان کودکان 

 انجامد می

اي  شهروندان آگاه در جامعه
برند و  که از گرسنگی رنج می

به حوزه عمومی دسترسی 
داشته و در آن امکان 
اظهارنظر دارند؛ یعنی مشارکت 

 اصیل

برنج مهندسی ژنتیک شده با 
هاي گل نرگس  استفاده از ژن

بوده و » آ«که حاوي ویتامین
 .کند آن را تولید می

اکثریت گستردة دموکراتیک 
که منافع فراجناحی و 
فرامخاطی دارند و از قدرت و 
منابع عمومی در خدمت 

 . کنند گان استفاده میهم

   عدم گرسنگی�
   عدم کوري�
در » اجرایی« تولید دانش �

  یافته کشوري توسعه
گري که هاي خودتکثر  گونه�

آثار ناشناخته زیادي بر زیست 
 کره و زندگی انسان دارد

   عدم گرسنگی�
  )تغذیه محلی( عدم کوري �
ب �  ارزش عمومی در قال
هاي محلی جلوگیري از  راه

اجتماعی، سیاسی، (گرسنگی 
  در صورت نیاز) اقتصادي و غیره

  توسعه محلی دانش �
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گذاران تغییر نظر دهند و از پیگیري سودهاي شخـصی            کرده یا اگر سرمایه   امتناع  
  . امتناع کنند، نهاد اجتماعی بازار به رشد و بالندگی خواهد رسید

بازار تـوان عرضـۀ هـر چیـزي را دارد،     . اي ندارد تنهایی از خود برنامه   بازار به 
نفعت شخصی را سطح قابل قبول کسب و م. شرط آن که تقاضایی براي آن باشد به

طور که پیش از این بیان شد، حداقل در سطح نظري،  همان. کند فرهنگ تعیین می 
هاي   هاي پاداش براي فعالیت اقتصادي، با کنار هم گذاشتن پاداش           ترکیبی از نظام  

خسارت . توان در نظر داشت را می) منزلت باالي اجتماعی: مانند(مادي و معنوي 
هـاي    شـرط آنکـه زمینـه    ن با همکاري رفع کرد، بـه     توا  به کلیت جامعه را هم می     

  . گذاران در سطح جهان وجود داشته باشد فعالیت مساوي براي همۀ سرمایه
هاي جاري مـردم در نهـاد بـازار ممکـن         تغییرات نهادي از طریق تنظیم نقش     

یعنـی اگـر   . دهـد  در صورتی که ارادة مردم تغییر کند، این تغییر رخ مـی   . شود  می
  . ه و توان و اجازة حرکت داشته باشند، این حرکت، کاري مسئوالنه استآنها اراد

کند که امکان تولیـد انبـوه و کـاربرد انبـوه              وقتی بازار در محیطی فعالیت می     
بینـد کـه    هایی مـی   یا گروه  دانش وجود دارد، خود را در معرض برخورد با گروه         

  :منافع اندکی دارند
عۀ مردم و اطالعات، که امکـان دسترسـی        اول، کمبود منابع براي رشد و توس      

یعنی، کل ذخیرة قابل دسترس   (بازار به کل ذخیرة خالقیت و دانش ضمنی مردم          
. کند، ممکن است براي بازار غیرقابـل قبـول باشـد    را سلب می) هاي فنی  نوآوري

بـرد و در نتیجـه،        مـی    را از بین   دانشاین امر منابع اصلی عملیات بازار در عصر         
در طول تـاریخ، بـاالترین سـرعت        .  بر جریان رشد اثر منفی داشته باشد       تواند  می

تغییر اقتصادي، نه پس از انباشت مازادهاي اقتصادي، که پـس از دوران نـوآوري      
جامعـۀ  . 1افزایـد  هاي انباشت اقتصادي می رخ داده است که بر امکان و توان بازده   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ایـن نظریـه مبتنـی بـر     «. انجام شـده اسـت  » واقعی«این مشاهدة تجربی در نظریۀ چرخۀ تجاري   .1
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هـاي    آمـدن دوران نـوآوري  خوبی توسعه یافته، امیـد و نویـد        به) هوشیار (دانایی
  . انجامند هاي نامحدود می ها به بازده این نوآوري. نامحدود را در خود دارد

دوم، بسترهاي ضعیف و یا محدود براي عرضۀ محصوالت و خدمات مبتنـی      
. ، ممکن است براي بازار غیرقابل قبول باشد      هاي اطالعات و ارتباطات     فناوريبر  

هـایی کـه منـافع     عالوه، حتی اقلیت به. برد  بین میاین امر امکان کسب سود را از      
محاط خیلـی کـوچکی دارنـد، از آشـوب، نـاآرامی و تـنش اجتمـاعی ناشـی از             

اي مـرده بـا طنـین         آنهـا از منظـرة سـیاره      . برند  تحوالت ناتمام نهادي، لذتی نمی    
ممکن اسـت آنهـا در   . برند نهایی هم لذتی نمی » خواهیم  معذرت می «مستمر یک   

اند، اگر  طور که برخی گفته همان. ندیشی ماهیت منافع کوچک خود برآیند     پی بازا 
  . فکري گذشته نخواهد بود به خودخواهی خود ادامه دهند، با همان کوته

 چنین امیدي ندارنـد و بـر ایـن باورنـد کـه در برابـر               1شناسان  برخی از آینده  
ها بـا   ، انسان»جراییا«هاي کنونی بازار تولید دانش  اي دانش در محیط  کاربرد توده 

آنهـا  . هاي عالم، از نسل و نژاد و گونۀ خـود حفاظـت کننـد           گریز به دیگر بخش   
هاي انسانی موجود در چند بدن، نیاز به سفر    جاي سفر ژن    کنند که به    فراموش می 

  . به ذهن انسان هست
                                                                                                  

از . شناسد  رسمیت می هاي اتفاقی بزرگ در جریان تغییرات فنی را به اي است که وجود نوسان یهفرض
انجامد، افراد از روي آگاهی به تغییر در الگوهاي کار  ها می ها به نوسان در قیمت آنجا که این نوسان
  : منبع» .پردازند و مصرف خود می

N. Gregory Mankiw, “A Quick Refresher Course in Macroeconomics” ,Journal of 
Economic Literature, Volume 28, Issue 4, December 1990. 

. تـوانیم بـه سـرعت از زمـین فراتـر بـرویم       مـی : گویند  برخی از مردم جدي می    «: مقایسه کنید با   .1
 دارد؟ اگر در اینجا، چه الزامات اخالقی وجود. هاي جدید در کهکشان ساکن شویم توانیم با یافته می

بخواهیم به این سرعت زمین را ترك کنیم، چه کسی مسئول آن قسمت از جمعیت، در واقع بیـشتر      
رسد سرنوشت گونۀ ما در روي زمین و سرنوشت کل کهکشان  نظر می اند؟ به ما، خواهد بود که مانده
  : منبع» .با هم پیوند خورده است

Bill Joy, ibid. 
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تـرین   مهـم » اجرایـی «دانـش  ) روي و بیش از آن مـسئلۀ زیـاده     (مسئلۀ کمبود   
ایـن پرسـش را   . ست که ذهـن انـسان را مـشغول خـود کـرده اسـت         اي ا   دغدغه
و » اجرایـی «صورت انبـوه   شده به هاي تولید   توان با تعداد روزافزونی از پاسخ       نمی

  . کنندگان پاسخ گفت توزیع آن از طریق بازار در میان مصرف
داریـم؛ چراکـه   » اجرایـی «نیاز به گـسترش و تعمیـق بحـث پیرامـون دانـش              

هـاي فنـی فقـط در     دهد که تولید و کـاربرد نـوآوري        ه نشان می  هاي گذشت   تجربه
شده توسط بازارهاي موجود، گـاه بـه ایجـاد نتـایج              بستر رشد اقتصادي مدیریت   

  .بوم است انجامد که خارج از توان تحمل مردم و زیست اي می ناخواسته
با پشت سر گذاشتن همـین      » اجرایی«قدرت تولید انبوه و کاربرد انبوه دانش        

بیانی سـاده، حتـی    به . شود  سامان نهادي موجود، باعث وخامت بیشتر اوضاع می       
جاي مدیریت اقتصاد کشاورزي یا صنعتی، بـه مـدیریت           اگر بازارهاي موجود به     

عـه فراتـر از همـۀ       بپردازد، شـدت خـسارات وارده بـر کلیـت جام          دانش  اقتصاد  
هـاي    دوباره همـان مـسئلۀ ایجـاد بحـران        . 1هاي گذشته انسانی خواهد شد      تجربه

یابـد و   هـا افـزایش مـی    شـدت بحـران   . شـود   فردي با سالمت عمومی مطرح می     
  . پیامدهاي آن غیرقابل مهار خواهد بود
. دتر اجتماعی چنین توانی ندارن هاي بزرگ   با آنکه افراد غریزة بقا دارند، گروه      

هاي درون نهاد اجتماعی بازار بـر بقـا تأکیـد کننـد؟ ایـن       آیا امکان دارد که انسان   
توانـد تبـدیل    نهاد اجتماعی بازار می. کند  گزارش از وجود چنین امکانی دفاع می      

اي کـه عـالوه بـر      هوشیار شود؛ جامعهدانشهاي حامی جامعه  به یکی از استوانه   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

را ایجاد ) همچون آموزش ضمن اشتغال( بازار عوارض جانبی مثبتی  با آن که ساختارهاي کنونی     .1
  شـده بـه   تولیـد » اجرایـی «پذیري دانـش   دسترس. اي از اول طراحی نشده است   کند، چنین برنامه    می

شـده بـه    هـاي تولیـد   پذیري انواع دیگر دانـش  اما دسترس. دهد  این طرح را تغییر نمی  صورت انبوه، 
فتار مردم را در نهاد بازار تغییر دهد و در نتیجه، نهاد متعارف بازار را متحول تواند ر صورت انبوه، می 

  .سازد
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وفـور وجـود دارد و    گر دانش هم در آن به کافی، انواع دی  » اجرایی«داشتن دانش   
اصالحی مناسبی براي مشارکت اصیل هـم در آن تعبیـه شـده                 سازوکارهاي خود 

بـریم   هاي اشتباه خـود لـذت مـی        البته، به عنوان نسل بشر، از تکرار تجربه       . است
  1.طور که در حال حاضر، در حال احداث اسکندریۀ جدیدي هستیم همان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـاي    هاي مستقر نبودند؛ آنهـا پـژوهش        بطلمیوسیان تنها در پی گردآوردن دانش     «: مقایسه کنید با   .1

روش نتایج این . جدید را تقویت و تشویق نموده و از این راه، به تولید دانش جدید کمک می کردند
ها اندازة زمین را محاسبه کردند، نقشۀ آن را کشیدند و استدالل آوردنـد     اراتوسی: انگیز است   حیرت

 آیند؛  دنیا می هیپارکوس اعالم کرد که ستارگان به. توان به هند رسید که از راه دریاییِِ غرب اسپانیا می
بـار، بزرگـی     بود که براي اولیناو. میرند آرامی حرکت می کنند و در نهایت می     ها و به    در طول قرن  

وسه  اقلیدس کتابی در هندسه نوشت که تا بیست. ستارگان را براي تعیین این تغییرات مشخص کرد
اسـکندریه  . شد؛ اثر او کمک قابل توجهی به کپلر، نیوتن، و انیشتین کرد         قرن مورد مراجعه واقع می    

دم از همـۀ نژادهـا در ایـن شـهر بـراي      مر. وجود آمده است   ترین شهري بود که در غرب به          بزرگ
همـه روزه، سـواحل ایـن شـهر مملـو از تجـار و         . آمدنـد   زندگی، تجارت و آموزش، گرد هم مـی       

در این شهر یونانیان، مصریان، اعراب، سوریان، عبریـان، ایرانیـان و       . ها بود   پژوهشگران و توریست  
چرا غرب به خوابی طـوالنی فـرو   . پرداختند ها می ستد کاالها و ایده و دیگر اقوام و ملل جهان به داد     

عصران آنان کارهاي انجام شده در اسکندریه را  رفت تا زمانی که کریستف کلمب و کوپرنیک و هم  
در تمامی آثار کتابخانه اثري از : اما یک چیز مشخص است. توان پاسخی دقیق داد کشف کردند؟ نمی

ثبـات  . ، اقتصاد، دین و جامعه وجـود نـدارد  هاي سیاست هاي حوزه فرض شدن پیش  چالش کشیده   به
  :منبع» .شد داري مورد سئوال واقع نمی شد، اما برده ها به چالش کشیده می ستاره

Carl Sagan, 1980, ibid. 
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  امروزامروز: : د اجتماعی در بریتانیاد اجتماعی در بریتانیافقر و طرفقر و طر: : 1515قطعۀ قطعۀ 

بـر اسـاس   . کنند در حال کاهش است درآمد زندگی می   هاي کم   شمار مردمانی که در خانواده    «
 دهۀ  تر از معدل فقرِ درآمدي  میالدي، فقرِ درآمدي به سطحی پایین2001آمار مربوط به فوریۀ سال 

مزایاي خـارج از  . وجه و مهمی دارداین آمار نشان از پیشرفت قابل ت. آخر قرن بیستم رسیده است 
هاي کارگر افزایش یافته است و با آن که باعث تورم شده، سطح درآمدها را هم  کاري، براي خانواده
  . درآمد اثر گذاشته است هاي کم این تغییر، بر درجه و شدت فقر خانواده. بهبود بخشیده است

کنند در آن اسـت کـه    آمد زندگی می  در  هاي کم   علت اصلی کاهش آمار افرادي که در خانواده       
کنند هنوز  درآمد زندگی می هاي روزمزد و کم آمار افرادي که در خانواده  . کنند  افراد بیشتري کار می   

هـاي جدیـد مالیـاتی     کننـد کـه آیـا نظـام         خوبی مشخص نمی    آمارهاي جدید به  . پایین نیامده است  
  . ن کنند یا نهدرآمد را جبرا هاي کم هاي خانواده اند هزینه توانسته

هاي پیشین و افزایش کودکان و نوجوانان باسواد کافی، متوقف شده  در حوزة آموزش، پیشرفت
، پیـشرفتی  1990هاي سـریع نیمـۀ دوم دهـۀ        میالدي، در مقایسه با پیشرفت     2000است و از سال     

بـراي  . انـد   ساله هنوز به سواد کـافی نرسـیده  19 و 16، 11حدود یک چهارم جوانان     . نکرده است 
.  وجود ندارد1997هاي بهداشت، هیچ نشانی از پیشرفت نسبت به سال  ها در عرصه کاهش نابرابري

کنند، نسبت به مالکان خانه، بیشتر در معـرض      هاي استیجاري دولتی زندگی می      مردمی که در خانه   
ها،  مامی شاخصدر ت. مسائلی از قبیل درآمد پایین، بیکاري و دیگر ابعاد فقر و طرد اجتماعی هستند

در لندن مسئلۀ . شود جا در شمال شرقی کشور مشاهده می مسئلۀ فقر و طرد اجتماعی، بیشتر از همه
  . اصلی درآمد پایین و کار است و در اسکاتلند مسئلۀ اصلی، بهداشت است

توان به مسئلۀ  صورت خالصه، هنوز مسائلی کلیدي براي بررسی وجود دارد و از جمله می            به
گیـر سـاکنان    هاي بهداشتی و مـسائل گریبـان        دستمزد پایین و محرومیت کاري، نابرابري     همیشگی  

  :منبع» .هاي استیجاري دولتی اشاره کرد خانه
Source: “Monitoring Poverty and Social Exclusion 2003,” accessed at 

http://www.poverty.org.uk/intro/ 
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  بومبوم  در زیستدر زیستهاي انسان و تغییر هاي انسان و تغییر   فعالیتفعالیت: : 1616قطعۀ قطعۀ 

جا گسترش یافته اسـت کـه عـالوه بـر آثـار محلـی،        هاي انسانی تا آن    گستره و عمق فعالیت   «
تواند  این سطح از تولید اقتصادي، اگر مورد نظارت دقیق قرار نگیرد، می. پیامدهاي جهانی هم دارد

شک بر  ید زباله، بدون افزایش ده برابر در استفاده از منابع و تول. بر پایداري محیط زیست اثر گذارد
هـاي جدیـد    اسـتفاده از سـوخت فـسیلی، رویـه    . گـذارد  ناپذیري می  سامانۀ طبیعی زمین اثر جبران    

شـود و   ها و گسترش صحراها مـی  آمدن سطح آب اقیانوس کشاورزي و تغییرات اقلیمی، باعث باال   
  . مخاطره اندازد تواند کل تمدن انسانی را به  می

ایم بیش از تغییراتی است کـه در طـول    شته بر بافت اتمسفر گذاشته     سال گذ  100اثري که در    
 256اکسید کربن در اتمسفر حـدود   ، غلظت دي1850در سال . ایم   سال گذشته ایجاد کرده    18000

عالوه، غلظت گاز متان در  به.  واحد در میلیون رسید359 به 1995واحد در میلیون بود که در سال 
  .شته دو برابر شده است سال گذ300اتمسفر در طول 

. شدن ماالریا در کشورهایی است که این بیمـاري شـیوع دارد      یکی از آثار افزایش دما، فراگیر     
گیرنـد عبارتنـد از هنـد،     کشورهایی که در صورت تغییرات اقلیمی در معرض سوء تغذیه قرار می          

از . ي موسـمی دارنـد  بنگالدش، میانمار و ویتنام که همگی براي کشت محصول برنج نیاز به بادها      
ها  توان به افزایش آلودگی هوا و گسترش آلرژان    بینی شدة اقلیمی می     جمله دیگر آثار تغییرات پیش    

  .اشاره کرد
هایی که منجر بـه صـدمه دیـدن تنـوع      ها و جریان  طور کلی، در طول دو دهۀ گذشته، علت  به

المللی است  ی از نهادهاي بینمؤسسۀ منابع جهان یک . شود، مورد توجه واقع شده است       زیستی می 
تـوان بـه    هاي این پدیده می بنا به گزارش این مؤسسه، از جمله علت       . کند  که در این زمینه کار می     

توجهی به تنوع زیستی اشاره  هاي تجارت جهانی و بی رشد جمعیت، افزایش در مصرف منابع، نظام
  ».کرد

Elfren Sicangco Cruz, “Framework; Corporate vision and the 
environment”,Business World, 14 October 2003, p 4; “Climate Change 2001” 
,IPCC Third Assessment Report, accessed at http://www.ipcc.ch/pub/reports.htm; 
“Species Extinction” ,Rainforest Action Network, accessed at 
http://www.ran.org/info_center/factsheets/03b.htm; “The Causes and Processes of 
Loss of Biodiversity” ,CIESIN Thematic Guides, accessed at 
http://www.ciesin.org/TG/LU/biocause.html 
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 خلق کرد و مورد توان آن را    چیست؟ چگونه می  » وجودي«دانش  : 15پرسش  
  استفاده قرار داد؟

دهـی بـه      ي است که در شـکل     »معناي جدید «دربارة تولید انبوه    » وجودي«دانش  
اي از اعتقـادات      این شکل از دانش پیرامـون مجموعـه       . آید   کار می   اذهان مردم به  

ســازد و فهرســتی از  داري اســت کــه ســاختار ارزشــی وجــود مــا را مــی  ریــشه
ه در طول زندگی است کـه در نهایـت خـود را در قالـب     عمل آمد هاي به  انتخاب

پیرامـون  » وجـودي «ایـن ترتیـب، ایـن دانـش           بـه   . سـازد   ارادة انسانی نمایان می   
  . دانیم هاي خود را با آن قرین می فرهنگی است که تولد یا انتخاب

هـایی کـه مـردم در دوران مهـم      طور که پیش از این بیان شـد، انتخـاب     همان
ویـژه بـا توجـه بـه      آوردند، بـه   عمل می به» اجرایی« عملی دانش توسعه و کاربرد  

ها و ساختار بازار کنونی، هیچ کاربردي در راه نیل به اهـداف توسـعۀ                 زیرساخت
تنهـایی صـورت    این ناکامی در خالء و به . کره ندارد انسانی یا حفاظت از زیست   

کـه اعتقـادات   شـود، بـه ایـن معنـا اسـت             وقتی این ناکامی حادث می    . گیرد  نمی
هاي درونی مـا بـا آنهـا هماهنـگ            فهرست ارزش /دار ما و در نتیجه ساختار       ریشه
کنند و هم آنهایی کـه        هم آنهایی که قدرت عمومی در جامعه را مهار می         . نیستند

دهند، با    هاي استفاده از این قدرت را نشان می         صورت رسمی یا غیررسمی، راه      به
خواهیم به نتایجی متفاوتی دست یابیم، رشـد و         اگر می . این مسئله مواجه هستند   

  . ناپذیر است اجتناب» وجودي«توسعۀ دانش 
یابد و جـایی      ها در عالم خیال معنا می       درست نیست بگوییم همۀ این اندیشه     

هـاي    بـرعکس ایـن حـوزه انباشـته از پاسـخ          . اي ندارد   هاي توسعه   در میان بحث  
عقاید متعـصب،  . هم برخوردار استاي است که از مبانی ایدئولوژیک قوي       آماده

 اغلب با منـافع اقتـصادي و سیاسـی         حتی اگر تعصبات مذهبی را نادیده بگیریم،      
تنهـایی   و درجه و عمق تعصب، و نه خـود موضـوع بـه   ر از این. قوي پیوند دارند  

شود و یا در بهترین حالت، آن را      است که بحث از این موضوعات را موجب می        
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اي براي مواجهه مسئوالنه با واقعیـت   اگر اراده. نماید یوغریب م   موضوعی عجیب 
  . توان خطر کرد آینده وجود داشته باشد، می

 ایـن بـود کـه    1مسئلۀ اصلی در کنفرانس جهانی پیرامون کاهش فقر در جهان       
وفـور  [هاي کاهش فقر داریم    چرا با همۀ دانشی که در سراسر جهان پیرامون راه         «

ظرفیت استفادة عملی از    [نابعی که در دسترس داریم      و با همۀ م   ] »اجرایی«دانش  
در » ها انسان از فقر و گرسنگی محال است؟       هنوز نجات میلیون  ] »اجرایی«دانش  

هـا در پـاي     همۀ این بحـث   . طول کنفرانس، پاسخی براي این پرسش مطرح نشد       
هـا و اعتقـادات متعـصبانه         این دیوار از اصول، ایـده     . شوند  یک دیوار متوقف می   

ها و شواهد فراوانی وجود دارند ثابـت کننـد کـه            سرخوردگی. خته شده است  سا
کردن یک واقعیـت   نفع فقرا نیستند و براي پنهان ها، اصول و اعتقادات به      این ایده 

و » وجـودي «نقصان دانش [جمع ما این کار را نخواهد کرد    : اند  ساده ساخته شده  
هـایی بـراي      حالـت، قـدم     نامـروز در سراسـر جهـان، در بهتـری         . 2]»زیـستی   هم«
ایـن آن چیـزي نیـست کـه فقیـران و      . فقر و طرد برداشته شده اسـت     » مدیریت«

  .3خواهند شدگان می طرد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :منبع .1
“Scaling Up Poverty Reduction” ,A Global Learning Process and Conference, 
Shanghai, 25-27 May 2004. 

ناپـذیر   فقر دیگر در جهـان اجتنـاب   «:  کنید با نظري که در اتحادیۀ اروپا اعالم شده است          مقایسه .2
و هم تمامی دیگر ابزارهایی که این منابع ) ها و آموزش یعنی، غذا، مسکن، مهارت(هم منابع . نیست

کن  توان در کمتر از یک نسل ریشه فقر مطلق را می. دهد، وجود دارد را در دسترس همگان قرار می   
  : منبع» .کنی فقر است عدم تعهد سیاسی، و نه منابع اقتصادي است که مانع اصلی ریشه. کرد

“Globalization without Poverty” ,Council of Europe, Global Solidarity Campaign, 
April 2002 

ه، جان راولز در به عنوان نمون.  در واقع، این نکته مالزمت بیشتري با عدالت، و نه نیکوکاري، دارد.3
هاي ابتدایی بشر را جمع کرد و بـه عـدالت       توان همۀ انصاف    نظریۀ عدالت بر این نظر است که می       

بنا به نظر او، انصاف در مورد گروهی از مردم، دربرگیرندة دسـتیابی بـه حقـوق و                . اجتماعی رسید 
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برنـد و   سـر مـی    سازي قدرت و امر خیر بـه        برخی همیشه در رؤیاي همنشین    
یکـی از  . شده جـدا کننـد   کنند آن را از منافع کوچک و محدود تعریف          تالش می 
و بـه    دانـایی آیی جهانی دیگر این ایده را براي عصر            گردهم کنندگان یک   شرکت

این نکته ما را به بحـث      . 1»ترکیب ذهن قوي و قلب زیبا     «: بیانی دیگر مطرح کرد     
گرداند و به ذهن انسانی که توان ارزیابی زندگی واقعـی             ها برمی   فرهنگ و ارزش  

شـود، ذهـن     میشناساند و موجب گیري می  را دارد، مسائل اصلی را براي تصمیم      
دار، دربارة مسئله به تفکر بنـشیند و          هاي ریشه   ارزش/ انسانی، با وجود اعتقادات     

این ترتیب، با انتخاب هر  به. کند سازي و اجراي عملی کمک می     به جریان تصمیم  
  . سازیم گزینه، جهان پیرامون خود را می

)  اکثریت مـردم نظر   و به (انسان ترکیبی از یک جسم فیزیکی، یک ذهن          :وجود ما 
   2.یک روح است

نظر برخی، بخش روحانی و معنوي، بیشتر مسئلۀ عقیده بـوده و عقالنـی و       به

                                                                                                  
 صورت   همگان را بههاي ها و آزادي هاي اجتماعی است که منافع، خواسته     خطوط راهنماي سازمان  

  :  مراجعه کنید به. کند یکسان تأمین می
John Rawls, A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1971. 

  : منبع .1
134 Sageeta Sharma, 26th Congress of the International Institute of Administrative 
Sciences (IIAS), Seoul, Republic of Korea, 15 July 2004. 

: گانه است بندي سه تحلیل ماهیت انسان در ادراك مدرن ما، مبتنی بر یک تقسیم      «: مقایسه کنید با   .2
علم، مطالعۀ مفصلی دربارة بدن انجام .  گنگ و مبهم است،بدن، ذهن و روح؛ اما ادراك ما از این سه

معنـاي   در مورد ذهن، این کلمه، بـه . ع ضعیف استداده است، اما هنوز در شناخت بسیاري از وقای 
شناسی که  هاي مختلف روان نظام. دقیق من متفکر شخصی و افکار، احساسات و اختیارات او است      

در . گنگی مفهوم روح بیش از این است  . اند  اند، بیشتر به ابهام مسئله افزوده       به بررسی ذهن پرداخته   
هاي ماهیت انسانی مـورد   ترین بخش در دست نداریم؛ و مهم نتیجه، مفهوم مناسبی از ماهیت انسان       
  : منبع» .اند توجه علم، فلسفه و دین قرار نگرفته

Kathrene Tingley, “The Seven Principles of Men”, Theosophical Manuals, 1907, 
accessed at http://www.theosophy- nw.org/theosnw/ktmanual/kt-7prin.htm. 
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ایـن  . عنوان یک روح، مـسئلۀ ایمـان اسـت          وجود انسان به  . قابل شناسایی نیست  
برخـی  . مسئله بیشتر در احکام دینی و تفاسیر رسمی آنهـا مـنعکس شـده اسـت          

برخـی دیگـر، ایمـان را    . داننـد  سیر رایج آن برابر می  ایمان را با احکام دینی و تفا      
 و از نظر آنان حقیقت فقـط بـا   1دانند وجوي حقیقت می یک سفر و آزادي جست   

آنهـا احکـام و شـریعت را فهمـی از حقیقـت      . شـود  سلوك در نفس هویـدا مـی    
آنها بر این باورند که شناخت ذهن  . دانند که در طول تاریخ ساخته شده است         می

همین خاطر است که احکـام و شـریعت و تفاسـیر آن را نـه                به. ل است خدا محا 
گرایان این گروه، احکـام را از        انسان. دانند  آن می   مساوي با حقیقت که نزدیک به       

در اینجـا، بـراي   . نماینـد  کننـد، ارزیـابی مـی    منظر کمکی که به توسعۀ انسانی می    
شـوند،   کار بـرده مـی    رد به تنظیم احکامی که در راه تعمیق نابرابري اجتماعی و ط         

  . کار آید تواند به می» وجودي«دانش 
سـو، در حـداقل    از یـک . تنظیماتی از این دست، کاري عظیم و دشوار اسـت       

قضیه، تقاضایی براي بازبینی احکام یا تفاسیر آنهـا در ادیـان مهـم جهـان وجـود         
از دیگر سو در برخـی سـطوح، احکـام دینـی نقـش خـوبی در پایـداري                   . ندارد

اي وجـود   اگر میان برابري و پذیرش و پایداري مبادلـه و معادلـه      . اجتماعی دارند 
  . دارد، تغییر آن نیاز به دقت بسیاري دارد

با وجود این، در طول تاریخ، احکام دینی و تفاسیر مقبـول آنهـا رشـد کـرده             
. کنـد   آنها را غنی می   ) حتی در نگرشی دینی   (تجربۀ انباشتۀ زندگی انسانی     . است
کنـد کـه بایـد        هایی را مطـرح مـی        عمل آمده در علوم طبیعی پرسش       یات به کشف

وجـوي مـستمر و    در همۀ ادیان جایی بـراي جـست     . توسط دین پاسخ داده شود    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ایمـان امکـان   . دانـد  ه کنید با نظر ارشاد مانجی که ایمان را دعوت به پرسش و تفحص می   مقایس .1
بـه ایـن   . آورد و همچون سد محکمی در برابر ماتریالیـسم قـرار دارد         تفکر را براي مردم فراهم می     

  :اندیشانۀ کنونی تفاوت دارد هاي جزم اندیشی و رویه ترتیب، ایمان با جزم
Irshad Manji, “The Trouble with Islam” ,University of Toronto, and also 
www.stmartins.com. 
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هـا و در نتیجـه،       این امر بر اعتقـادات، ارزش     . شدن به حقیقت وجود دارد      نزدیک
)  تولیـد انبـوه    یـا (در این حوزه، جـایی بـراي تولیـد          . گذارد  فرهنگ مردم اثر می   

عنوان یک نمونه، اگر احکـام   به. و استفادة عملی از آن وجود دارد   » معناي جدید «
نـشاند، ایـن    ها را از همۀ دیگر موجودات زنده برتر مـی   و جزمیات مذهبی انسان   

از جواز سوء استفاده تا تعهـد    : توان در یک طیف گسترده تفسیر کرد        حکم را می  
یابـد، جامعـه و       طابق بر تفسیري که رسـمیت مـی       م. اخالقی حفاظت و پشتیبانی   

هاي مختلـف اجتمـاعی    فرهنگ متفاوتی خواهیم داشت که طیف آن تمامی گروه   
تواند   در راه حقیقت می   ) وگو  گفت(وجو و این سیر       این جست . 1گیرد  را دربر می  
  . ادامه یابد
 را رد  وجود روحانی انسان، بر اذهان مردمی که به آن اعتقاد دارند یـا آن       فکر

برخورد آنها با این ایده، بر رفتـار آنهـا در جهـان    . کنند، اثر زیادي داشته است  می
ترتیب، چیزي که قابل شناسـایی نیـست و بـر اسـاس               این  به. گذارد  واقعی اثر می  

گیـري عقایـد و    شـود، منبـع اولیـۀ شـکل     تفاسیري که به آسانی تسلیم نقـد نمـی   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برخی از این . شمارند دانشمندان همیشه پنج نابودي عظیم را در تاریخ زمین برمی«: مقایسه کنید با .1

شناس  زمین جانورشناس و شیمی.  درصد از حیات در روي زمین را از بین برده است90ها تا  نابودي
بریم که  سر می در میانۀ نابودي ششم به   «گاه آریزونا، پروفسور پل مارتین، بر این نظر است که           دانش

اسـکات میلـر و پـل    »  . سال پیش با گسترش نقش انسان در جهان، آغاز شده اسـت    50000حدود  
ان کنند که صدها گونۀ جاندار، که بیشتر آنها حیوانات و پرنـدگ        مارتین هر دو به این نکته اشاره می       

  :منبع. اند اند و برخی از آنها در اثر مستقیم رفتار انسانی نابود شده الجثه بودند، از بین رفته عظیم
“Report sees major extinction under way” ,accessed at: 
 http://www.msnbc.msn.com/id/4555025/ 

هـاي   رانـه .  استمدیریت ضعیف منابع طبیعی فقط یکی از عوامل تضعیف وضعیت محیط زیست       «
اي طبیعی دارد که به جاي حفاظت، به استثمار طبیعـت       اصلی تباهی سامانۀ طبیعی، ریشه در سامانه      

اي منـسوخ و   ها در ضعف حاکمیت، قـوانین ناکـافی، نظـام یارانـه       البته خود همین رانه   . دهد  بها می 
  : منبع» .روندهاي غیرمردمی ریشه دارد

World Resources 2002-2004: Decisions for the Earth: Balance, voice, and power. 
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هـا را شـکل    و سـیال مـا، اذهـان انـسان    شود که در جهان پیچیده        هایی می   ارزش
  . کند را هدایت می) ارادة انسان(ها  گذارد و کنش دهد؛ بر فرهنگ اثر می می

بـدن انـسان موضـوع    . این وضعیت در سویۀ فیزیکی مسئله کمی بهتر اسـت         
دانشمندان آن را همچون یـک شـیء و از زاویـۀ       . مطالعۀ علوم طبیعی شده است    
هـاي اخیـر، ژنتیـک مـورد مطالعـه قـرار              در سـال  دید فیزیک، شیمی زیـستی و       

پزشکی همۀ علوم فیزیک، شـیمی زیـستی و ژنتیـک را بـه هـم پیونـد              . دهند  می
هاي جدیدي را براي نظـر بـه جـسم       پزشکی راه   توسعۀ علوم طبیعی غیر   . دهد  می

  . فیزیکی انسانی گشوده است
ي بـدن  در حال حاضر، فهم خوبی از طرح، ساخت، عملکرد و نیازهاي انـرژ      

توانیم بفهمیم حیات از کجا برانگیخته        هنوز با علم نمی   . انسان حاصل آمده است   
هاي بدن  هاي جهان، از جمله اتم    شود منبع یا ماهیت آن انرژي حافظ همۀ اتم          می

.  در برابر متالشی شدن چیست؟ و هنوز شناخت کمی از کـار مغـز داریـم              انسان
تـوانیم آن را بـه صـورت         اما نمی  1هستاي    دانیم که میان ذهن و جسم رابطه        می

بـا در اختیـار   (با این حال، بر این فرض هستیم که همۀ امور   . علمی تعریف کنیم  
این امر تقاضـاي زیـادي بـراي        . قابل شناسایی هستند  ) داشتن زمان و منابع کافی    

تولید انبوه دانش در این حوزه مـورد حمایـت          . کند  را ایجاد می  » وجودي«دانش  
  . تماعی قرار داردگستردة اج
ایـن  . قرار دارد ) موقت( میان این دو امر ناشناختۀ کامل یا جزئی          ذهنیسویۀ  

نظر بسیاري، یکی دانـستن ذهـن بـا     مغز انسان؛ اما به: سویه، آدرسی فیزیکی دارد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ویکم، اضطراب، از خودبیگانگی و ناامیدي، چیـزي بیـشتر از    از نگاه قرن بیست  «: مقایسه کنید با   .1
همۀ این موارد، حاالت . بینی هم فراتر از احساس قرار دارند عشق، آرامش و خوش. احساس هستند

عنوان دروازة  و مغز، در مقام منبع همۀ این حاالت، به. سالمتی دارندروانی هستند که تأثیر زیادي بر 
  ».کند  شمار دیگر عمل می هاي بی ها و بافت ارتباطی با همۀ اندام

Herbers Benson, Julie Corliss, Geoffrey Cowley, “Brain Check” ,Newsweek, 4 
October 2004 
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هـاي امـر      از نظر ما، ایـن سـویه، ویژگـی        . هاي خاکستري مغز ساده نیست      سلول
دانیم که روابط نزدیکی با امر و جهان      حال، می   یندر ع . روحانی و معنوي را دارد    

به عنوان نمونه، آسیب فیزیکی یا تغییر شیمیایی در مغز اثـر مهمـی   . فیزیکی دارد 
تـوان بـا توجـه بـه اثرگـذاري       خوددرمانی بدن را فقط می   . در عملکرد ذهن دارد   

پرسـشی کـه در طـول حرکـت بـه سـوي       . 1ذهن بر جسم فیزیکی توصیف کرد   
 در ذهن مردم خواهد نشست، آن خواهد بود که آیا مغـز، همچـون          اناییجامعۀ د 

 را 18قطعـۀ  (گر روح اسـت یـا روح گوشـت دارد           رایانۀ شخصی، ابزار پردازش   
  . آنچه در اعتقاد مردم درست است، پیامدهاي فلسفی عظیمی دارد). ببینید

 از  در جهـان امـروز اراده بـراي تبعیـت         . اي اخالقی است    وجود مردم، مسئله  
هـاي آتـی پیرامـون     با بحث. زیستیِ مردمان کافی نیست اخالق در امر رشد و هم    

  . گیرد پرسش بدن ـ ذهن ـ روح، این مسئله تحت تأثیر قرار می
، و تحت »وجودي«بنابراین، این که چه کسی در این بحث و در تولید معناي        

مسائل بـسیار  کند،  هاي ذهنی در این بحث شرکت می چه شرایطی و با چه انگیزه 
  . مهمی هستند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
است که » روح جاندار« به مغز، در خدمت ایجاد کرد که جریان خون از قلب دکارت احساس می .1

گالیله این نظر . هومر و ارسطو معتقد بودند که قلب محل استقرار هوش است. دهد به جسم جان می
. گیري و سنجش وجود، بپردازد هاي اولیه، یا بخش قابل اندازه را ارائه داد که علم باید فقط به کیفیت

دکـارت از  . ایی، معنا و ارزش، خارج از قلمرو علم قرار دارند      هاي ثانویه، همچون عشق، زیب      کیفت
مقولۀ ماده با جوهر فیزیکی یـا بـسیط   . ماده و ذهن: این ایده حمایت کرد و دو مقوله را مطرح کرد  

این ترتیـب، ایـن    به. ناپذیر است ارتباط دارد و مقولۀ ذهن نیز به جوهر تفکر که غیربسیط و تفکیک      
هاي اخیر،  اما در سال. دانند ، عملیات فیزیکی مغز را از جریان تفکر متمایز میفیلسوفان و دانشمندان

اند کـه حـداقل بخـشی از     اند و نشان داده    چالش کشیده   پژوهشگران شکاف میان ماده و ذهن را به         
  :منبع. گیرد هاي شیمیایی زیستی شکل می هاي انسانی همچون شخصیت، در جریان کیفیت

http://physics.syr.edu/courses/modules/MM/brain/brain.html 
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  بدن، ذهن و روح از منظري علمیبدن، ذهن و روح از منظري علمی: : 1717قطعۀ قطعۀ 

نحوة تفکر مردم دربارة مسائل کوچک و بزرگ، بستگی زیادي به نحوة نگرش آنان به ماهیت «
. گرا اسـت  شوند؛ یعنی، عقل متعارف ما، ثنوي مردم میان جسم و روح تفکیک قائل می  . انسان دارد 

  . ماند د که روح پس از نابودي کامل جسم باقی میبیشتر مردم بر این نظرن
وقتی دربارة وضـعیت اخالقـی   . دهد الشعاع خود قرار می   گرایی، مسائل مهم ما را تحت        ثنوي

آیا روح دارد؟ اگر پاسـخ مثبـت     : پرسیم  کنیم، اول می    هاي بنیادي فکر می     حیوانات، جنین یا سلول   
  . شود که نیاز به احترام و توجه دارد  میاست، موضوع مورد بحث تبدیل به یک فرد عزیز

درست است که همه این نظر را قبول ندارند و کسانی ممکن است منکر روح و جان شوند؛ اما 
همین خاطر است  به . گرایی، عقل متعارف بسیاري از امور را تحت تأثیر خود قرار داده است      ثنوي

و در این پرسش، منظور از »  از کجا آغاز شد؟حیات«: آوریم ، به علم روي می که براي یافتن پاسخ  
ها، از  اي از سلول   اي جادویی است که خوشه      مسئله آن لحظه  . شناختی نیست   حیات، حیات زیست  

گاه نتوانسته است به این مـسئله   و علم هیچ. مسئلۀ اصلی روح است  . موجودي فیزیکی فراتر رفت   
اریم، جـسمانی هـستند؛ همـه در جریـان     شـم  مختصاتی که براي زندگی روحانی برمی     . پاسخ دهد 

هـاي اصـلی انـسانی،        شدن همـۀ ویژگـی      پاك. آیند  فرآیندهاي بیوشیمیایی موجود در مغز پدید می      
  . گیري، در اثر صدمات مغزي، گواهی بر این مدعاست همچون حافظه، نظارت بر خود و تصمیم

همۀ .  را خواهند پذیرفتبرخی از پژوهشگران بر این باورند که مردم در نهایت نظرات علمی      
اذعـان داریـم کـه    . کرده است ایم که عقل متعارف سابق اشتباه می ما، حداقل در مورد بدن، پذیرفته 

. هاي انرژي هستند اشیاء به ظاهر جامد، در واقع فضاهایی خالی هستند که حاوي ذرات ریز و حوزه
 فکر ما دردسرساز است؛ چراکه با گیري که روح شکلی از جسم است براي بسیاري از اما این نتیجه

توان به راحتی نظریۀ تکامل فرو  این قرص را نمی. ماندن روح بعد از فناي جسم تعارض دارد     باقی
روشـنی   پاپ ژان پـل دوم ایـن مـسئله را بـه    . هاي دینی محال باشد برد و شاید آشتی آن با نگرش     

روح را منبعـث از  «هـایی کـه    مـا نظریـه  هاي ما شاید تکامل یافته باشـد ا  دریافت و اعالم کرد بدن  
  .داند، با حقیقت انسانی ناسازگاري دارد اي از ماده می داند، یا پدیده نیروهاي زندة مادي می

شناسـی   تعارض میان علم و دین پیرامون زیـست . سادگی رفع کرد    توان به   این تعارض را نمی   
» .وح ما در کانون این مسئله قرار داردشناسی مسئله است و ر در این قرن، روان. تکاملی قرار داشت

  :منبع
Source: Paul Bloom, “The Duel Between Body and Soul” ,The New York Times, 
10 September 2004 
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  گراگرا  گرایی از منظر یک معنویتگرایی از منظر یک معنویت  معنویتمعنویت: : 1818قطعۀ قطعۀ 

ظر اسـت و  این قدرت دو وجه دارد؛ یکی بـر وجـوه دنیـوي نـا        . هایی الهی دارد    هر انسانی قدرت  «
کند، اما وجه درونی  وجه دنیويِ این قدرت خوب کار می. دیگري به اعالترین درجه از حقیقت نظر دارد       

رو، هدف از حیات معنوي، بیدارسازي ایـن انـرژي روحـانی اسـت کـه منـشاء همـۀ                از این . خفته است 
اما شاید در درون مـا  . شود کنند که شادي از بیرون بر آنها وارد می      بسیاري از مردم فکر می    . هاست  شادي

اگر . کنیم تر باشیم، احساس شادمانی بیشتري می قرار دارد و هر چه به نفس درونی و حقیقی خود نزدیک         
هـاي   هاي بیشتري از عدم ارتباط کامل خود با همدیگر و با موجودات خلقـت آگـاه شـوند، جنـگ      انسان

راکه رنج دادن دیگران، مساوي با رنـج دادن  کمتري رخ خواهد داد؛ آلودگی و رنج کمتري خواهد بود؛ چ       
  .کنیم هر چه شادي، مسرت، مهربانی و عشق بورزیم، خود سهم بیشتري دریافت می. خود است

فیزیک کوانتوم . اند هاي پیران معنوي دست یافته جوامع مدرن در ایام اخیر به بسیاري از دانسته
ماده از انرژي ساخته شده است؛ و . د کردتوان به اجزاي آن خر      کشف کرده است که جهان را نمی      
واقعیـت را  . دهندة واقعیتی هستند کـه حـوزة کوانتـوم نـام دارد     ماده، انرژي، زمان و مکان، تشکیل  

اي  توان مجتمعی از چیزها و مرزهاي متمایز دانست؛ چراکه هر چیز و هر حادثه در جهان رابطه نمی
اند که تجربۀ مذهبی   از دانشمندان به این نتیجه رسیدهبرخی. دوجانبه با هر چیز و حادثۀ دیگر دارد

  . اي اصیل و عام دانست را باید تجربه
هاي فلـسفی هـر    هاي مختلفی ظاهر شدند که علت تفاوت ها و فرهنگ ها، مکان  ادیان در زمان  

 گـاه، پیـام  . تجربۀ پیران روحانی از طریق شاگردان آنان اشاعه یافته اسـت . یک از ادیان شده است   
شده و پیام اصلی بـه فراموشـی    اولیۀ این مرشدان روحانی مورد سوء تفسیر شاگردان آنها واقع می       

هاي دینی به  افتاده، جاي تأکید از جوهر اولیۀ آموزه وقتی چنین امري اتفاق می. شده است سپرده می
کلیـسا،  هـا و   هاي بیرونی و به قوانین، مقررات، احکام و جزمیات موضوعه توسط سازمان           صورت

تواند راهنماي مهمی براي کمک به افراد در جهت نیـل بـه حقیقـت        دین می . شده است   عوض می 
.  فکـري و خـودبینی باشـد    تواند عامـل مهمـی در جهـت کوتـه           چنان که می    درونی خود باشد؛ هم   

  :منبع» .مسئولیت رشد درونی بر عهدة فرد است
Source: Tom Adams, “Spirituality, religion and science”,accessed at: 

http://64.4.36.250/cgibin/linkrd?_lang=EN&lah=dfe68cffa66be7d1b07e684ef5cc
6607&lat=1095705231&hm___action=http%3a%2f%2feasternhealingarts%2eco
m%2fArticles%2fSpiritRelSci%2ehtml 
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از زاویۀ دید این تحلیل، فهم این نکته اهمیت دارد  :اصول اخالقی ما و سازمان آن     
کند که به وجـود   ي را گردآوري میا کننده هاي هدایت که ذهن، اعتقادات و ارزش  

ذهن مـا  » اتوبوس«ها، در    اعتقادات و ارزش  . معنوي و فیزیکی مردم وابسته است     
و با ما هستند و در لحظۀ حقیقـت، وقتـی زمـان تأمـل و تفـسیر و انتخـاب فـرا           

هاي پایینی قرار دهیم  توانیم آنها را ساماندهی کنیم؛ برخی را در طبقه رسد، می   می
دسـتی    هـاي دم    هاي باالتر بگـذاریم؛ از اعتقـادات و ارزش          گر را طبقه  و برخی دی  

در طیـف وسـیعی از      . بیشتر استفاده کنیم و بر ایـن اسـاس تفـسیر و کـار کنـیم               
معنـاي آن نیـست کـه تحـت         این به . [شرایط، این جریان مقبولیت اجتماعی دارد     

ین کار وجـود  زنیم و فرد دیگري هم براي ا   ها سر نمی    هیچ شرایطی به همۀ طبقه    
  .]ندارد

در ) کننـده   آسـان /دهنـده   اصول سامان (تر    براي یافتن دالیل جدید و پذیرفتنی     
ذهـن خـود   » اتوبـوس «هـا را در   مورد اینکـه چگونـه برخـی اعتقـادات و ارزش      

دهـیم و   سـامان مـی  » لحظـۀ نیـاز بـه حقیقـت       «گنجانیم و چگونه آنهـا را در          می
عوامـل و دالیـل پـذیرش      .  داریـم  نیـاز » وجـودي «چینیم، بـه توسـعۀ دانـش          می

اصـول  . هم از اهمیت مشابهی برخوردار است     » طبقات موازي «اجتماعی رویکرد   
هـاي   اي اسـت کـه گنجینـۀ عظیمـی از اسـتدالل      موجود، مفاهیم قـوي و دیرینـه     

همـراه دارد؛ در منـافع سیاسـی و اقتـصادي      ها را به   ها و احساس    تحقیقی و سنت  
ایـن اصـول، در     . هاي غالـب، حـاکم اسـت        رسانهنفوذ دارد و در فضاي عمومی       

. کننـد  جامعه نقش حقایق موقت را دارند و پذیرش اجتماعی رفتار را تضمین می    
راننـد و     مـی » هاي باالیی   قفسه«ها را به      به عنوان نمونه، برخی، اعتقادات و ارزش      

در نتیجـه، سـود و      . 1ورزنـد   در شـرایط جنگـی تأکیـد مـی        » دیگران«بر انسانیت   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انسان از طریق رد و طرد، کار سخت، خرافات، تقدیرگرایی، عبادت و شـوخی،      «: مقایسه کنید با   .1
هـا و فـشارهاي روانـی     مشروبات و داروها هم باعث کاهش تنش . یابد  بر ترس و وحشت غلبه می     

موزش هم براي ترسیم چهرة وحـشتناك و  زبان و آ. گر است   بخش و توجیه    دین هم تسلی  . شود  می
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خورد و مالحظاتی از قبیـل عـدالت،    وردهاي بازار با منافع عمومی پیوند می   دستا
  . ماند برابري و همبستگی، مسکوت می

هـا، موجـوداتی    در عین حال باید به ایـن واقعیـت توجـه داشـت کـه انـسان       
توان با یک سطح یـا بعـد از شخـصیت یـا      کس را نمی سطحی هستند و هیچ  چند

هــا را بــا  ســادگی، افــراد و گــروه  همیــشه و بـه .عالیـق و منــافع او تفــسیر کــرد 
هـاي هـویتی و    که تعلق خود را به حـوزه  در حالی. کنیم هایی تعریف می  برچسب

ــی  ــشان م ــاگونی ن ــی گون ــد منفعت ــن. دهن ــش  از ای ــعۀ دان ــودي«رو، توس ، »وج
اي کـه   نقطـه . بخش منافع مشترك اسـت  وجویی براي یافتن حوزة وحدت     جست
 کوچک و کلیت جامعـه بتواننـد بـه آن احـساس تعلـق               هاي حاکم با منافع     گروه
هاي فراگیر از منـافع، آگـاهی، شـناخت یـا             گیري و توسعۀ این حوزه      شکل. کنند
تـر اثـر    هـاي کوچـک   تواند بر رفتارهاي عملی حوزه   هاي مشترك، می    مشغولی  دل

رو  ها اصولی تعیین کند و از ایـن  گذارد؛ یعنی، براي ساماندهی اعتقادات و ارزش     
  . گیري و انتخاب، اثر گذارد ر ارادة انسانی در جریان تصمیمب

هاي پیـشین از دسـت رفتـه اسـت،      جا که همۀ امیدهاي ناب در فرصت    از آن 
هـاي    همـۀ ایـن مـسائل نیـاز بـه صـورت           . هاي جدیدي هست    نیاز به ساماندهی  
  .دارد اییدانو جدیدي از دانش 

                                                                                                  
ایـن گفتارهـا، کـشتار را در ذهـن     » .کنند حیواناتی که روي دو پا حرکت می«. رود  کار می   بربري به 

  : منبع» .کند بسیاري از سربازان توجیه می
Acts of War, The Behavior of Men in Battle, Richard Holmes, Weidenfeld and 
Nicolson, 2004. 
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  د؟د؟ها اهمیت دارها اهمیت دار  چه چیز براي نیوزلنديچه چیز براي نیوزلندي: : 1919قطعۀ قطعۀ 

اي بـه    و در جهـت ارائـۀ خـدمات مـشاوره    2002شوراي مشورتی رشد و نوآوري در ژوئن سال   
هاي فرهیخته پیرامون  هدف، ارائۀ نظرگاه. وزیر و وزیران ارشد اقتصادي نیوزلند تشکیل شد  نخست

ش ، این شورا گزار2004در آوریل سال . هاي رشد و نوآوري ملی بود هاي ارتقاي برنامه بهترین راه
. هایی از این گزارش حائز اهمیـت هـستند   بخش. پژوهش خود پیرامون رشد و نوآوري منتشر کرد  
هـاي مـائوري و     ها، بـومی    عموم نیوزلندي :  بودند  سه گروه از پاسخگویان مورد مطالعه قرار گرفته       

هاي زیستی و عوامـل شخـصی زیـر را واجـد      ها، سبک بر اساس نتایج، همۀ گروه    . جامعۀ بازاریان 
  :همیت برشمرده بودندا

  ) درصد93(کیفیت زندگی  .1
 ) درصد87(کیفیت محیط زیست  .2

 ) درصد83(کیفیت آموزش  .3

 ) درصد78(کیفیت خدمات پزشکی و بهداشتی  .4

هاي کاري   درصد و فرصت67 درصد، سطح رشد اقتصادي      68امکان افزایش ثروت شخصی     
  . اند  درصد را به خود اختصاص داده65

اغلب آنهایی که نسبت به منافع رشد بـدبین هـستند، بـه تجربـۀ     «: کند این گزارش پیشنهاد می  
گویان بیشتر  پاسخ. ها پرهیزکارانه نبود زمانی که سیاست. کنند هاي هشتاد و نود میالدي اشاره می دهه

اي از عوامل  این تلقی وجود دارد که مجموعه. کنند به عوارض جانبی و آثار پیرامونی رشد اشاره می
از جمله این عوامل، به تـضعیف تعـادل میـان زنـدگی        . آید  لبی در جریان رشد پدید می     منفی و س  

خانوادگی و کاري، افزایش ترافیک و ازدحام، افزایش فاصلۀ میان فقیر و غنی، افزایش فشار بر افراد 
» .تر شدن فرهنگ، صدمه دیدن محیط زیست، و مهاجرت بیشتر اشـاره شـده اسـت             متوسط، مادي 

  :منبع
Based on: Research on Growth and Innovation, prepared by the Growth and 

Innovation Advisory Board, Ministry of Research Science and Technology, New 
Zealand, 19 April 2004 
 

  

www.downloadbook.ir

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شناخت جوامع دانایی/ 198

 
 
 
 
 

  

  آیا حرص خوب است؟آیا حرص خوب است؟: : 2020قطعۀ قطعۀ 

داري  ۀ سـالمت جریـان سـرمایه   این امر نشان. هاي اقتصادي بیشتري داریم   نیاز به سوءاستفاده  «
داري، آنگونه که توسط آدام اسمیت و پیروان او توصیف شده اسـت، در آن            جادوي سرمایه . است

حرص غیرقابل اجتناب . کند که به نفع همگان است اي هدایت می گونه  است که حرص فردي را به     
یان کلـی تـاریخ ایـن    طور کلی، همۀ اقتصاددانان و جر      به. است و بخشی از وضعیت انسانی است      

زا باشیم، اقتصاد بازار آزاد . کند که حرص چیز بدي نیست واقعیت را تصدیق می اگر همۀ ما مادر ترِ
همین خـاطر   به. اما چیزي در ذات انسانی وجود ندارد که حرص را متعادل سازد . کار نخواهد کرد  

ان حرصی که بـه دیگـران   هر دوي این نیروها می    . است که برخی حقوق و ظواهر پدید آمده است        
کنند از آن  کشند و تالش می رساند، خط پررنگی می کند و حرصی که به دیگران صدمه می کمک می

  . پاسداري کنند
هاي مردم بازاري، از عبارت روحیۀ   داري، کینز، براي توصیف انگیزه      اقتصاددان مشهور سرمایه  

بـه انـدازة   : اي ندارد د، حرص کم هم فایدهشما نیازي به حرص زیاد نداری. کند حیوانی استفاده می  
 وجـود آورد، حـرص     فرهنگی که حرص کافی را در مردمی کافی به        . خاصی از حرص نیاز دارید    

شکی نداشته باشید که افراد قلیلی حـرص فراوانـی   . وجود آورده است اي قلیل به زیادي را در عده  
  . دارند

کنندگان بزرگ تـاریخ    که همۀ سوء استفادهآیا کسی هست که قدم در پیش گذارد و اعالم کند 
معاصر، در واقع قهرمان هستند؟ و اینکه به چنین افراد احتیاج بیشتري داریم؟ درست است که این     

اند، اما در مجموع، وجود این افراد نشانۀ سالمت  افراد به صورت شخصی به اقتصاد صدمه رسانیده
اي نـامحبوب را بایـد برجـستگان نظـام     هـ  همـین شخـصیت  . کاري کل جریـان اقتـصادي هـستند    

روند و به ما  پیش می کشانند؛ بیش از جرئت ما به آنها ما را به معدن حرص می. داري دانست سرمایه
داري هستند، که  این افراد، شهداي سرمایه. دهند نایافتنی آن را نشان می     عمق معدن و زوایاي دست    

  :منبع» .دهند دیگران نشان میمیرند و راه رفاه را به  به لحاظ اقتصادي می
Michael Kinsley, “In Defense of Excess. Are greed-heads a sign of the economy’s 
robust health?” Time, 15 March 2004 
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توان آن را خلـق کـرد و          چیست؛ چگونه می  » زیستی  هم«دانش  : 16پرسش  
  مورد استفاده قرار داد؟

. قرار دارد» وجودي«طبیعی، در زیر مجموعۀ دانش   صورتی    ، به »زیستی  هم«دانش  
 دارد و بـا توجـه   جامعۀ دانـایی این صورت از دانش، با توجه به اهمیتی که براي   

صـورت   به گذشتۀ ناآرام و پرآشوب و آیندة آشفته و تیرة آن، در این گزارش بـه            
  . شود مجزا بررسی می

اما ناگهان به عنـوان یکـی   آنها تفاوت دارند،  . ماهیت متفاوتی دارند  » دیگران«
 جامعـۀ دانـایی  اگـر  . انـد  هاي اصلی جامعۀ دانایی، منزلت جدیدي یافته        از دارایی 

شوند، روابط انسانی نیاز به پوشـش       » ما«بخشی از   » دیگران«مستلزم آن است که     
اهمیـت کـاربردي زیـادي    » زیـستی  هـم «حوزة جدیدي است و تولید انبوه دانش  

  .1خواهد یافت
هـا را از هـم     رنگ، قومیت، فرهنگ، دین، زبان و درآمد، انسانجنسیت، سن، 

طور کـه پـیش از ایـن          همان. شود  این عوامل باعث تنوع مردم می     . کند  متمایز می 
ایـن تنـوع، در   . دالیل بسیار، نیاز به اکرام و احترام به این تنوع داریم    بیان شد، به    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ها میراث و ذخیرة  با تولد در این جهان، با دیگر انسان. ما خانوادة انسانی هستیم«: مقایسه کنید با  .1

ها،  در نژادها، فرهنگ: دهد این وحدت خود را در غنا و تکثر خانوادة انسانی نشان می. یکسانی داریم
انوادة انـسانی احتـرام   و از ما خواسته شده است به همبستگی بنیادین خـ   . ها و تواریخ متفاوت     زبان

احترام به همبستگی اجتماعی خانوادة انسانی، باعث ایجاد حس مسئولیت مبتنی بر وحدت . بگذاریم
هـاي خـود بـه     توانیم نگرش  محض آن که درست دریابیم که همه خواهر و برادریم، می    به. شود  می

  :منبع» .بخش شکل دهیم زندگی را در سایۀ همبستگی وحدت
John Paul II, 1 January 1987, http://www.fju.edu.tw/homepage2/peace/1987e.htm.  

سوادي و محرومیت است  وقتی هزاران انسان از فقري که معادل گرسنگی، سوء تغذیه، بیماري، بی   «
برند، هم باید به خود تذکر دهیم که کسی حق ندارد دیگري را در جهت منافع خود استثمار  رنج می

  : منبع» .ز هر چیز، باید تعهد خود به همبستگی را تجدید کنیمکند، هم، بیش ا
John Paul II, speech to the 50th session of the UN General Assembly, New York, 
September 2000. 
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ه افزایش ارزش دارایی اصـلی  جهانی که بر تولید انبوه دانش تمرکز یافته است، ب        
شود که تمامیت گروهی  تر می  چنین اکرام و احترامی وقتی آسان     . انجامد  مردم می 

هاي مـشترکی داشـته و حفـظ ایـن      که در درون خود تنوع دارد، اهداف یا ارزش     
چیزي بایـد همـۀ ایـن    . ها براي کلیت گروه بیشترین اهمیت را داشته باشد    ارزش
  .  و آن چیز باید مورد احترام همگان باشدها را وحدت بخشد هویت

. ایـم  در حال حاضر، تنوع داریم اما چنین گـروه بـا وحـدتی را شـکل نـداده          
بـدتر  . انگیزنـد  ترس و در بهترین حالت، ناخوشـایندي را برمـی   » دیگران«اغلب،  

، در »اخالقـی «آنکه، در طول تاریخ و در حال حاضر، رهبران سیاسـی و رهبـران    
هاي موجود    سی و براي کسب امتیازهاي سیاسی از تأکید بر تفاوت         هاي سیا   بازي

دور باطل تأکید بر تفوق هویـت خـود، ترسـیم دیگـران بـه               . کنند  خودداري نمی 
عنوان موجوداتی حقیر و منحرف و خطرناك است که موجـب تزریـق و تلقـین               

بـه  کیـشی   راهی کـه از راسـت  . زدایی از دیگران خواهد شد ترس به آنان و انسان 
هـایی از ایـن دسـت، بـراي      تجربـه . انجامـد  بنیادگرایی و گاهی به خـشونت مـی     

  . ماند در ذهن و حافظۀ مردم باقی می) گاهی براي صدها سال(هاي طوالنی  مدت
پـذیر و     هـاي انعطـاف     هاي ما لبریـز از اعتقـادات و ارزش          با وجود این، ذهن   

هاي بسیار، بـه مـا آموختـه        ها و حکایت    هاي بسیار، با قصه     زبان  به  . مددکار است 
هـاي مثبـت و ایجـابی، حـاوي           این پیام . شده است که به دیگران آسیب نرسانیم      

تـوان   با استفاده از تحلیل فصل پـیش، مـی    . مفاهیم احترام و عالقۀ دوجانبه است     
طبقـات  «دهنده و انتظامی زیاد، ایـن مفـاهیم را بـه              بیان داشت که اصول سازمان    

  . کشاند ذهن میو دور از نظر » موازي
این بیـان کـافی نیـست؛ چراکـه در سـطحی دیگـر، مـسئلۀ رابطـۀ انـسان و                     

ایـن  . کنـد  کره براي همیشه خود را در برنامۀ توسعه، بازیافت و مطرح می             زیست
 نشـسته  دانـش هـاي اصـلی عـصر     مسئله در این گزارش، در مقام یکی از دغدغه   

نبـوه، در همـین زمـان کوتـاه         صورت ا   شده به   تولید» اجراییِ«است؛ چراکه دانش    
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شاید طرح این موضـوع     . کره گذاشته است    عمر خود، آثار منفی زیادي بر زیست      
بیـان اینکـه تـا    . 2رسد به جایی خواهد رسید   نظر می    مرتبه، به   ، اما این  1تازه نباشد 

کـره بـراي    ابد به هر شکلی که بخواهیم عمل خواهیم کـرد، یـا ایـن کـه زیـست            
سرعت تغییرات اعمـال شـده بـر روي آن هماهنـگ باشـد،      همیشه با تغییرات و   

  . ناقض عقل سلیم است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 معناي پایگاهی غیر زنده بـراي   طبیعت به) یعنی جهان کار، تجارت و سیاست     (در جهان رسمی     .1

رویکرد مکـانیکی، امکـان   . تواند در جهت توسعۀ اقتصادي استخراج شود       می منابع طبیعی است که   
ها ارائه کرده   است؛ ابزارهاي بهتري را براي مبارزه با بیماري پیشرفت فنی و صنعتی را فراهم آورده     

هایی با قدرتی  است؛ در راه انتقال از کشاورزي سنتی به کشاورزي صنعتی کمک کرده است؛ سالح    
اقتصاد مدرن بر مبناي این اصول مکانیکی بنا شده .  است تصور در اختیار ما قرار دادهخارج از حد   

. طبیعت در روابط خصوصی ما با آن، عنصري زنده است. است و هر کسی تحت تأثیر آن قرار دارد
دهنده و یا دانشمندي کـه بـر مبنـاي اصـول مکـانیکی عمـل        رویکرد تکنوکرات، اقتصاددان، توسعه 

جان  فرض قرار دارد که حداقل در طول ساعات کاري، طبیعت ماهیتی بی    ر مبناي این پیش   کند، ب   می
هیچ چیز طبیعی از خود، زندگی، هدف یا ارزشی ندارد؛ منابع طبیعی وجود دارند تـا        . و خنثی دارد  

یین ریزان دولتی تع توسعه یابند و تنها ارزشی که دارند، همانی است که توسط نیروهاي بازار و برنامه
اي از وابستگی انسانیِ ما به منابع زندة زمین، در جریان رشد تمدن صنعتی،     بخش عمده . شده است 

شناسـی   یاد آوریم که اقتـصاد انـسانی، جـزء کـوچکی از بـوم         حال باید به    . فراموشی سپرده شد    به  
  : منبع» .کره است زیست

Rupert Sheldrake, “The Rebirth of Nature: The Greening of Science of God” , Park 
Street Press, Rochester,Vermont, 1991. 

، در نظر من، مادر فداکاري کـه خطاهـاي کوچـک فرزنـدانش را ببخـشد نیـست،           (Gaia)گایا  « .2
او جدي و پرطاقـت اسـت و   . اي نحیف و الغر که با حیوانیت انسانی نابود شود هم نیست        دوشیزه

کنند گرم و راحت کنـد و در برابـر متخلفـان،      از قوانین او تبعیت میتواند جهان را براي آنها که   می
بر اساس ایدة گایا، مـا  . قدر از جهان انسانی دور است که از علوم       نظریۀ گایا، همان  . دل است   سنگ

آیندة ما، بیشتر به روابط درست ما با گایا . موجودات دیگري هستیم، نه مالکان و خدمتگزاران زمین
  :منبع» . ربط چندانی با حدیث همیشگی عالیق و منافع انسانی نخواهد داشتبستگی دارد و

James Lovelock, The Ages of Gaia. The Biography of Our Living Earth, Oxford, 
1988. 
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شود که در آن، شـاید پـس         باعث ایجاد شرایطی می   » اجرایی«عالوه، دانش     به
هـاي   هـا و ماشـین   از مدتی برابر با طول زندگی نوجوانان امروزي، شـاهد انـسان    

وعی بـاال خـواهیم   هایی با هوش مـصن   و پیوندي، یا ماشین  مهندسی ژنتیکی شده  
تا جایی که به اعالمیۀ جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد مربـوط اسـت،               . بود

هاي ذهنی انسان بـا اسـتفاده     کدام سطح از تداخل یا تکمیل بدن انسان و ظرفیت         
ها و پیوندهاي مکانیکی یا شیمیایی، باعث از موضوعیت افتادن اعالمیۀ             از کاشت 

هـاي حامـل    شـود؟ روبـات   هاي وابسته به آن مـی    نامه  جهانی حقوق بشر و پیمان    
هوش مصنوعی در کدام نقطۀ از پیچیدگی و پیشرفت در زمـرة موضـوعات ایـن     

آیند؟ موجودات آزمایشگاهی چگونه وضـعی        هاي وابسته می    نامه  اعالمیه و پیمان  
امکان آن را فراهم آورد، ثبت دیجیتال محتواي ذهـن          » اجرایی«دارند؟ اگر دانش    

صـورت حقیرتـر از انـسان     هـا بـراي همیـشه بـه       عی دارد؟ آیا روبـات    ما چه وض  
رسانی به موجـودات انـسانی را    ریزي خواهند شد؟ چرا؟ آیا توانایی آسیب        برنامه

: نخواهند داشت؟ چرا؟ اگر این بستۀ سئوال را باز هم بگشاییم، خـواهیم پرسـید             
هاي  ا روباتدر آینده براي چه کسی یا چه چیزي جشن تولد خواهیم گرفت؟ آی            

گري انتخاب خواهیم کرد؟     با هوش مصنوعی بسیار باال را براي داوري و میانجی         
خطوط قرمز پررنگی را رسم خواهنـد  » اجرایی«اندرکاران دانش  چرا نه؟ یا دست  

ســازي آزمایــشگاهی و ســاخت  کــرد و جلــو مهندســی ژنتیــک انــسانی، شــبیه 
 سد خواهد کرد؟ چرا؟ آیا شام    تکثیرگر با هوش مصنوعی باال را         هاي خود   روبات

هاي با هوش مصنوعی باال صـرف   سازي شده و روبات    هاي شبیه   خود را با انسان   
اي که همۀ این مـسائل   سازي شده؟ عقیده هاي شبیه  خواهیم کرد؟ یا فقط با انسان     

کننـده   هاي سـرگرم  تخیلی و فیلمـ  هاي علمی را تنها موضوعی براي طرح در رمان  
صـورت انبـوه را نادیـده         شـده بـه     تولیـد » اجرایـی « کاربرد دانش    داند، قدرت   می

طور که ژول ورن رؤیاي سفر به کـرة مـاه را ترسـیم          درست همان . انگاشته است 
و آیا اگر چنین امري     »  عقب برانیم   مرزهاي دانش خود را به    «خواهیم    آیا می . کرد
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ترین   مهم» ستیزی  هم«صورت، دانش     رخ دهد از آن استقبال خواهیم کرد؟ در این        
  . صورتی از دانش خواهد شد که در آینده به تولید انبوه خواهد رسید

صورت، نیاز به توسعۀ  کنیم؟ در این    آیا از فراخ شدن اقلیم دانش استقبال نمی       
دهنـده بـه    و تنظیم اصـول سـامان  » وجودي«سریع و کاربرد عملی دانش عمومی   

 کـه وقتـی دربـارة ایـن حـوزه      اي گونـه  بـه . هـاي خـود داریـم    اعتقادات و ارزش 
زنیم، احساس قدرت کنیم و تـسلیم پنداشـت      اندیشیم یا دست به انتخاب می       می

همیـشه  . نـشویم » تـوان کـاري کـرد       طور بوده است و نمـی       همیشه همین «اشتباه  
  .هاي پیش از انتخاب، اختیار داریم ثانیه تا آخرین میلی. توان می

 خانوادة انسانی، موارد مـورد تأکیـد   در بحث پیشین، دربارة ساماندهی مسائل   
هاي اصـلی   مردم در جایگاه دارایی. رسد نظر می   نویدبخش به جامعۀ اطالعات   در  

شوند و به این ترتیب، همبستگی انسانی، توسعۀ انسانی، تأیید تنـوع و    نشانده می 
تـر و   هـاي پـایین   تـوان آنهـا را در قفـسه    تکثر، از جمله مفاهیمی هستند کـه مـی       

ها و کردارهـاي خـود را بـا توجـه بـه ایـن                 ها، خواست    آورد و انتخاب   دستی  دم
جا که استفاده از همۀ  طور که پیش از این بیان شد، از آن          همان. مفاهیم تعیین کرد  

  شـود،  بخش می   هاي ثمر   هاي خالق و دانش ضمنی باعث افزایش فرصت         ظرفیت
تولیـد حـداکثري دانـش    نیـاز بـه     . حتی بازار هم باید از این تغییر پشتیبانی کنـد         

در چنین جهانی، مسائل ناشی از     . دهنده عمل کند     عنوان اصل سازمان    تواند به   می
  چنین نیست؟. شود هاي دور می زیستی، امري تاریخی و مربوط به گذشته هم

چنین نخواهد بود اگر خالقیت انسانی و دانش ضـمنی، چیـزي ماننـد نفـت             
بـر  «د کـه بایـد کلیـت آن را مهـار کـرد و      خام و منبعی از منابع کارآمد تلقی شو    

چنـدان    یـا در آینـدة نـه      (راستی به همۀ شش میلیارد        آیا به . کار برد   به» اساس نیاز 
معناي «ذهن فعال و درگیر با تأمل خالق و مشغول به تولید         ) دور، هشت میلیارد  

 یـا   ها وجـود دارد؟   نیاز داریم؟ آیا امکانی براي استفادة عملی از این ذهن         » جدید
بسنده کرد و بر اساس نیازها و دستورات چرخـۀ          » طبقۀ خالق «توان به ایجاد      می
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  تجاري، آن را کوچک یا بزرگ کرد؟
خالقیـت انـسانی و دانـش ضـمنی، منـابع           . نیازي به چنین رویکردي نیست    

تواند تضمین کند که گروهی خاص از مردم بتوانند       کسی نمی . نامحدودي نیستند 
در هـر محـدودیتی، خطـر طـرد یـا      . یـاز را تولیـد کننـد    مـورد ن  » معناي جدیـد  «

عدم نیاز بـه چیـزي، نداشـتن آن را         . ها نهفته است    ترین ذهن   گرفتن خالق   نادیده
  . کند تضمین نمی

سـادگی   تـوان بـه     اثر از دست دادن ذخیرة خالقیت و دانـش ضـمنی را نمـی             
نظـر    بـه تـر از همیـشه   هر چه باشـد، افـراد فعـال بـزرگ    . شناسایی و معرفی کرد   

ایـم کـه گـاه در کنـار، و اغلـب در میـان        خواهند رسید و ما همیشه عادت داشته 
، احتمال تـشکیل صـورت جدیـدي از      جامعۀ دانایی در  . زندگی کنیم » طبقۀ فقرا «

 بیانی اخالقـی، ایـن شـکل جدیـد از طـرد،              به. رانی وجود دارد     حاشیه  طرد و به  
 امکـان رشـد و تمـرین    ترین حالـت ممکـن اسـت، چـرا کـه فرصـت و         رحم  بی

البتـه، هنـوز   . کنـد  را سـلب مـی  ) آزادي و ظرفیت خالقیـت    (ترین چیزها     انسانی
اگر امـروز اسـتدالل   . زیستی بپردازند  هاي هم   اند به باتالق    احکام اخالقی نتوانسته  

ترین دارایی براي رشـد و توسـعه، مطـرح           هاي انسانی، به عنوان مهم      اتالف ذهن 
  . امدهاي عملی قابل توجهی نیستیمشود، باز هم شاهد پی می

کننـد ماهیـت روابـط     هـا سـعی مـی     شـد، گـروه  هطور که در بـاال اشـار    همان
هاي مختلف و افراد مختلـف را تغییـر دهنـد و وقتـی هـدف یـا بیـنش           زیرگروه

 بخـش مهمـی از    رو، از ایـن . گذارنـد  شود، به تنوع احترام مـی   مشترکی تعیین می  
هـاي   به اسـتقرار ایـن اهـداف یـا بیـنش       » زیستی  هم«/»وجودي«تولید انبوه دانش    

بخش مرکزي براي کل      مشترك اختصاص خواهد یافت، تا تفکر فرهنگی وحدت       
  . وجود آید بشریت به
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  کدام تفکر فرهنگی مرکزي؟: 17پرسش 
اگرچـه عملکـردي عـام و       » سطح بـاالي کیفیـت زنـدگی بـراي همگـان          «هدف  
نیـاز بـه تفکـر      . اي دارد   ي و اعالمیـه   ا  شـمول دارد، امـا سـاختی اظهارنامـه          جهان

 راه  هـاي اجرایـی را پـشت سـر آن بـه      فرهنگی مرکزي داریم کـه بتـوان ماشـین        
  . انداخت

. رسـد  نظر می عنوان مفهومی نظري، جالب به     فرضیۀ تفکر فرهنگی مرکزي، به    
سادگی براي بیان هستۀ اصلی وجـود       : این فرضیه حداقل دو جنبه خواهد داشت      

اي، نتـایجی   چنین فرضـیه . بخشی  سازي و وحدت    یت براي متقاعد  انسانی و جذاب  
در چنـین حـالتی، کـار    . کنـد   را که به سود همگان یا اکثریت است پشتیبانی مـی          

 3نمـودار  (شـود   باره آسان می یک  به جامعۀ داناییبازآرایی نهادهاي اجتماعی در   
  ):را ببینید

  ه خواهـد بـود و بـه   دهنـد  تفکر فرهنگی مرکزي، منبعی بـراي اصـول سـامان    
ها در ذهن دو جایگاهی و دو طبقۀ ما کمک خواهد         ساماندهی اعتقادات و ارزش   

دهنـده آن     در صورت پذیرش عام تفکر فرهنگی مرکزي، آن اصـول سـامان           . کرد
اند یا   که از گذشته باقی مانده    (قدر قوي خواهند بود که از رقابت با اصول رقیب           

  .در آیند  پیروز به)اند وجود آمده در طول زمان به
وارد مرحلۀ تولیـد انبـوه      » زیستی  هم«/»وجودي«شود دانش     این امر باعث می   

ها و تفاسیر و عمل به آنها را به چـالش بکـشانند و بـه         شده، احکام و ایدئولوژي   
همـۀ ایـن   . هـا کمـک کننـد    تولید تفسیر یا صورت جدیدي از اعتقادات و ارزش  

دهندة موجود، اعتقادات و  رد که اصول سامان   جریان در سایۀ این شناخت قرار دا      
هاي ذهنی مناسب ساماندهی خواهند نمود و یا کل قفـسه را   ها را در قفسه     ارزش

راه،  گیري ارادة انسانی اثر گذاشته، از این این جریان، بر شکل. خراب خواهند کرد 
 یابی به سطوح باالیی از کیفیـت و امنیـت زنـدگی انـسان را فـراهم                  امکان دست 

  . را ایجاد خواهد کرد» اجرایی«هاي تولید انبوه دانش  ویژه، شاخص به. آورد می
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جا که هیچ اداره، دولت، دستگاه اجرایی یا ابزار خشونتی از این ساختار          از آن 
این ساختار مشروعیت و مقبولیت خود را در سطحی عـام   (حمایت نخواهد کرد    
اطالعات دربارة سطح   .  کم است  شدن آن   امکان فسیل ) گیرد  و جهانی از مردم می    

واقعی کیفیت و امنیت زندگی انسان مورد تأمل خالق قرار خواهـد گرفـت و در    
آمـده، تفکـر    پدیـد » معناي جدیـد «صورت وجود شکاف میان اهداف و واقعیت،  

هاي زنجیرة وابسته به آن را مورد بـازبینی و تنظـیم          فرهنگی مرکزي و کلیۀ حلقه    
  . دهد قرار می

. 1بخشی براي بـشریت نـداریم       ، تفکر فرهنگی مرکزي وحدت    اضرحدر حال   
بخـش در علـم    رسیدن به این الگو به اندازة رسـیدن بـه نظریـۀ نیـروي وحـدت          

بـدون ایـن نیـرو، در جهـان تفکرهـاي فرهنگـی             . فیزیک دشوار و پیچیده است    
بخـش، در     در نتیجۀ نبودن یـک نیـروي وحـدت        . بریم   سر می   به» رقیب«مرکزي  

  . دهنده، چیزي جز نزاع و درگیري نخواهد بود  سامانسطح اصول
انـد   هـر دلیلـی توانـسته     ایـم کـه بـه       اصولی را تجربه کرده و با آنها کار کـرده         

  الیۀ ذهن ما را آشـفته کـرده   هاي چند هاي کوتاه یا بلندي دوام یابند و قفسه      مدت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي  یافته همۀ دست«: مقایسه کنید با نظر واتسالو هاول پیراون نیاز به استعالء در جهان پسامدرن   .1
با این حال . ه حضور فیزیکی ما بر این زمین را تسهیل کرده است را در اختیار داریم    تمدن مدرن ک  

ارتباط  کنیم، آشفته و گیج و بی  کجا پناه بریم؟ جهانی که تجربه می دانیم با خودمان چه کنیم و به نمی
بخش، و  تبخش، معناي وحد نماید که در تجربۀ ما از جهان، نیروي انسجام چنین می. رسد نظر می به 

کننـد،   اگرچه کارشناسان همۀ وقایع جهان عینی را توصیف می . ها وجود ندارد    فهم درست از پدیده   
کنیم که همه چیز  خالصه آنکه در جهان پسامدرنی زندگی می. اما فهم خوبی از زندگی خود نداریم   

 غـروب نـزد   کنـیم، در  در روز با آمارها و ارقام کـار مـی         . ممکن است و هیچ چیزي قطعیت ندارد      
. ترسـانیم  هـا مـی   آشام هاي وحشتناك دربارة خون رویم و خود را با فیلم شناسان می  منجمان و ستاره  

ورطۀ میان امر عقالنی و امر معنوي، امر بیرونی و امر درونی، امر عینی و امر ذهنی، امر فنی و امـر                
  : بعمن» .اخالقی، امر عام و امر خاص، پیوستۀ در حال گسترش و تعمیق است

Vaclav Havel, “The Need for Transcendence in the Postmodern World” , 
http://www.worldtrans.org/whole/havelspeech.html 
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 در ایـن   زنـدگی  در حـال حاضـر،  . انـد  و همۀ پیامدهاي بعدي آن را ایجاد کـرده       
تـر،   پذیریم، مشروط به آنکه بـدانیم نـسبت بـه جهـانی کامـل       جهان ناقص را می   
علت ایجاد این نگرش آن است که تولیـد انبـوه دانـش ایـن      . اندکی گرایش دارد  

شـدن باشـد، تحمـل      سوي بهتر   سرعت حلزونی تغییرات حلزونی را، حتی اگر به       
ها  جازه دهیم که یکی از چرخ     اگر پیشرفت متعادلی را تضمین نکنیم و ا       . کند  نمی

تر داشته باشد، همچـون هـر حرکتـی     حرکتی سریع ) »اجرایی«مانند چرخ دانش    (
در جادة زندگی واقعی، حرکت لرزان و ناآرامی خواهیم داشت و حتـی احتمـال            

پـذیرد،     کـه چنـین مخـاطراتی را مـی         جامعۀ دانـایی  آن  . رود  سانحه و سقوط می   
  . نامطمئن و خطرناك است

توانند بـراي کـسب جایگـاه و        هایی که می     اجمالی و توصیفی بر ایده     مروري
مقام تفکر فرهنگی مرکزي رقابت کنند، پیچیـدگی و ابهـام ایـن هـدف را نـشان             

  :دهد می
هاي الزم براي تفکر فرهنگی مرکـزي          این شکل از دین، همۀ ویژگی      :یکتاپرستی

 نه شمولیت جهـانی دارد  شود که   با این وجود، در کاربرد عملی ثابت می       . را دارد 
ترین تفاسیر  ترین و تعصبی در طول تاریخ، وقتی افراطی. بخش است و نه وحدت 
هـاي متنـوعی از       زد، شـکل    دهنـده تکیـه مـی       شد و بر اصول سـامان       عملیاتی می 

در نتیجه، کسب اصـول   . کرد  گرایی و خشونت کور را تولید می        بنیادگرایی، افراط 
  .  محل مناقشه استدهنده توسط این ایده، سامان

هـاي فکـري و معنـوي ایـن      ریشه :جا احترام متقابل به انسانیت همۀ مردم در همه       
مفـاهیم آن در همـۀ   . گرایـی اسـت   نمایندة بهترین عناصر انـسان . ایده قوي است  

در . کــره نــدارد رابطــۀ مــستقیمی بــا زیــست. هــاي جهــانی وجــود دارد اعالمیــه
دهنـده، تـوان    زي در نقـش اصـول سـامان    و بـا قعیواهاي روزمرة زندگی    عرصه

  . افتد ها عقب می همین خاطر در رقابت خوبی ندارد و به
یـابی بـه رویکـردي      طـرح ایـن ایـده، تالشـی جدیـد بـراي دسـت           :گرایی  تعالی
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گرایـی   گرایـی و محـیط زیـست    این ایده تالش دارد با انسان. بخش است   وحدت
.  اثبـات برسـاند   ي معنوي هم بـه ها وارد مذاکره شده و حقانیت خود را در حوزه     

رو،  هـاي مختلـف وجـود دارد و از ایـن        هایی از آن در ادیان و ایـدئولوژي         بخش
تنهایی هنوز محل اسـتقرار و مـسکن      این ایده، به    . توسط آنها پذیرفته شده است    

همــین خــاطر، در هیــاهوي بحــث اصــول  شــده و دقیقــی نــدارد و بــه  تعریــف
  . تمندي ندارددهنده، توان حضور قدر سامان
ساالر و اقتصاد بـازار نمـود یافتـه      طور که در سیاست مردم       آزادي، آن  فکر :آزادي

در طـول تـاریخ، مـردم       . هاي رفتـار انـسان اسـت        ترین انگیزه   است، یکی از مهم   
امروز هم افرادي بـه خـاطر آزادي،   . اند  آمادگی فداي جان خود براي آن را داشته       

ـ   افتند و مـی     به زندان می   مفهـوم آزادي، در پیـشرفت و تفـسیر و کـاربرد،          . دمیرن
نمـود امـروزي ایـن ایـده در سـاختارهاي      . اي دارد کننـده  پیشینه و تـاریخ ناامیـد    

هاي سیاسی و ایـدئولوژیک دو   ساالر و اقتصاد بازاري، در پی جنگ  سیاست مردم 
دهنـدة موجـود در آن، در بـسیاري از     اصول سـامان . قرن اخیر حاصل آمده است 

، نقش تفکر فرهنگی مرکزي را برعهـده        ایده در عمل  این  .  جهان رواج دارد   نقاط
 حال، اگر به تاریخ قرن بیـستم نظـري انـدازیم، قرنـی کـه جوامـع                در عین . دارد

یابیم که تاریخ    تالش کردند خود را با این ترکیب فکري سازماندهی کنند، در می           
میـان مـردم و   : تقریر کـرد رشد  به توان به صورت داستان سه شکاف رو        را هم می  

آن (طبیعت؛ میان مرکز و حواشی سـاختارهاي اجتمـاعی؛ و میـان مـاده و ذهـن         
اکنون، در جهانی زندگی  هم). چیزي که مادي هست و آن چیزي که مادي نیست       

) امر غیرمـادي (کنیم که در آن طبیعت، حواشی ساختارهاي اجتماعی، و ذهن         می
ـ . اند در جاي دور دستی واقع شده    جامعـۀ دانـایی  دیهی اسـت کـه سـازماندهی    ب

. هـاي موجـود خواهـد انجامیـد         پیرامون همان اصول، به تشدید و تعمیق شکاف       
سـویه و   جانبه و یـک  ، به صورت یک   »اجرایی«قدرت تولید و کاربرد انبوه دانش       

 آن، قـدرت خطرنـاکی       به» معناي جدید «سپس افزودن توان تولید و کاربرد انبوه        
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 بهتـرین راه سـازماندهی      نهـا بـه عنـوا        ایـن ترکیـب از ایـده       هنگامی کـه  . است
خـاطر همـین وضـعیت تفکـر      شود، بـه  هاي اقتصادي و سیاسی مطرح می  فعالیت

  .1فرهنگی مرکزي، محل مناقشه است
  .  نیاز داریم» اجرایی«هنوز، به تولید حجم عظیمی از دانش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پس از جنگ دوم جهانی، هدف اولیۀ توسعه، در کشورهاي در حال توسعه، نیل    «: مقایسه کنید با   .1

 مـیالدي،  1960 و 1950هـاي   در طول دهه. ودب) از طریق افزایش تولید ناخالص داخلی     (» رشد«به  
این اهداف، . بود) نظریۀ مدرنیزاسیون (هدف از توسعه، گذار از جوامع سنتی به اقتصادهاي صنعتی           

. دانست هایی می را مستلزم گذار از دوره  » یافتگی  توسعه«بر اساس این نظریه بنا شده بود که نیل به           
هدف، کمک به این کـشورها بـراي   . یافته بود  دولت توسعهایاالت متحدة آمریکا، نمونۀ آرمانی یک     
اي، با موتـور اقتـصاد    هاي توسعه   سیاست. یافتگیِ کامل بود    گذار از مراحل مختلف و نیل به توسعه       

دانـان و دیگـران، ضـرورت     نظران علوم سیاسـی، مـدیران دولتـی، جغرافـی     صاحب. کند  حرکت می 
این شیوه از توسعه، نیاز . هاي اقتصادي را دریافته بودند تحوالت اقتصادي و پیشرفت بر اساس آرمان

به آن دارد که کشورهاي در حال توسعه میزان زیادي از کاالها را وارد کنند تا بتوانند اقتصاد خود را 
هاي  سپس، نگرش. هاي کالن است  خود این امر، مستلزم استقراض    . به اقتصادي تولیدي تبدیل کنند    

اما، پـژوهش دربـارة   . د، تأثیر توسعه بر ساختارهاي درونی جامعه را نشان دادانتقادي به این رویکر  
تغییرات اجتماعی، بیشتر بر ساختارهاي اجتماعی توجه داشت و توجهی به فضاهاي فرهنگی سنتی        

تدریج، مسائلی بنیادین مطرح شد که بیش از آن که اقتـصادي،     به  . دیده نداشت   هاي آسیب   یا ارزش 
در جهـان  : هـا اشـاره کـرد    تـوان بـه ایـن پرسـش     از جمله مـی . باشد، اخالقی بودندسیاسی یا فنی    

هاي متقابل جهانی، زندگی خوب و جامعۀ خوب چه معنایی دارد؟ آیا  هاي انبوه و همبستگی فناوري
ور اسـت؟    کارآمد، و اقتصاد بهره    فناوريساالري مدرن،     توسعۀ انسانی چیزي بیش از ترکیب دیوان      

  :منبع» توان به این توسعه دست یافت؟ انسانی است؟ چگونه میکدام توسعه، 
Glenda Roberston, “Development Ethics, Development Express,” CIDA, February 
1996, accessed at: http://www.acdi-cida.gc.ca/xpress/dex/DEX9602.htm. 
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  »دور سالم«: 4نمودار 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  تعالیتعالی: : 2121قطعۀ قطعۀ 

چون و چرایی که بر واقعیت عینی داشته و وابستگی مطلقی  آور علم، با ایمان بی     سرسام رشد
در سراسر تاریخ . که بر قوانین قابل شناخت عقالنی دارد، منجر به تولد تکنولوژي جدید شده است

ه هم گیرد و همۀ جوامع انسانی را ب نژاد انسانی، این اولین تمدنی است که تمامی جهان را در بر می
همین علم بود که انسان را براي اولین بار قادر به . کند وصل کرده، سرنوشت همۀ آنها را یکسان می

اي در میان دیگر اجرام   یا ستاره دیدن زمین از فضا کرد یعنی انسان توانست زمین را همچون سیاره
رسد از  نظر می رده بود، بهاي که علم مدرن با جهان برقرار ک البته، در عین حال، رابطه. سماوي ببیند

  .توان پیشین برخوردار نیست
ه، از کنند انسان در مقام مشاهده: توان آن را شیزوفرنی نامید کند که می علم، چیزي را تولید می

این وضعیت، پیامدهاي اجتماعی و سیاسی خاص . شده است» بیگانه«خودش در مقام یک موجود، 
با یأس در . هایی مواجه شده است به آن تعلق داریم، با چالشاي که ما  تمدن سیاره. خود را دارد

پایان . ایم؛ چرا که تمدن ما فقط در سطح زندگی ما جهانی شده است ها قرار گرفته برابر این چالش
درنی که یک ـرمـهاي سوپ ح به سالحــلف، مسلـاعضاي قبایل مخت. بار بود گرایی فاجعه دوران عقل

2  
  :اصول سازمانی

هاي موازي   قفسه
  و چندالیه
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6  
مشارکت اصیل 

  سیاسی 
دسترسی، حق (
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5  
  نتایج  و اثر آن

 بر توسعۀ انسانی 
  و امنیت انسانی
 

4  
هاي انسانی  کنش

  )رفتار عملی(
 

  

3  
ارادة انسانی 

ها،  انتخاب(
  )ها تصمیم

 

www.downloadbook.ir

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


  211/ درباره جوامع دانایی هوشیار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  
هاي گذشته فروپاشیده است و نظمی  جهان دهه .  در حال جنگ با یکدیگرند     کارخانه ساخته است،  

هاي همزیـستی جدیـد در میـان       کار سیاسی اصلی، خلق مدل    . تر پدید نیامده است     نوین و عادالنه  
هاي بنیادین انسانی را باید یکی از    حقوق بشر و آزادي    فکر. ها، مردم، نژادها و ادیان است       فرهنگ

کند باید این ایده را در  با وجود این، انسان فکر می. م جهانی معناداري دانستاجزاي اصلی هر نظ 
این ایده بیش از یک شعار . کار برد جایی و با روشی متفاوت با آن که تاکنون مرسوم بوده است، به

 توان آن را به زبان دوران گذار بیان کرد و نمی. است که نیمی از جمعیت جهان بتوانند به آن بخندند
  . توان در اقیانوس مواج ایمان آن را با زبان روابط علمی به جهان عرضه کرد نمی

توان در علم یافت؛  رفته را تنها می شگفت آنکه، هر شهودي براي بازسازي این انسجام از دست
باشد، علمی که بتواند ایده تولید کند و بتواند از حـدود      ) مدرن  پساو به یک معنا     (علمی که جدید    

آري، تنها امید واقعی مرد امروز شاید بازیافت این قطعیت باشد که ریشه در زمین . راتر رودخود ف
این آگاهی توان و امکان فراتر رفتن از خود و استعال را به ما . داریم و در عین حال کیهانی هستیم  

  . دهد می
ظم نوین جهانی را المللی شاید هزاران بار تکرار کنند که مبناي ن مداران اجتماعات بین سیاست

هـا در احتـرام بـه معجـزة وجـود،       باید بر احترام عام به حقوق بشر گذاشت اما تا زمانی که انگیزه     
معجزة کیهان و معجزة طبیعت و معجزة وجود خودمان ریشه نداشته باشد، چیزي درست نخواهـد      

زي، راه قابل اعتماد گیري کرد که در جهان چندفرهنگی امرو توان چنین نتیجه با همین منطق می. شد
هـایی   ها و در الیه آمیز، و همکاري خالق را باید در ریشۀ همۀ فرهنگ  سوي همزیستی مسالمت    به  

هـا از   هـا، و در اسـتعالي انـسان      هاي سیاسی و اقتصادي و اعتقادي انسان        تر از دغدغه    بسیار پایین 
  : خویشتن خویش یافت

ان، جامعۀ انسانی، تمامی موجودات زنده و همۀ سوي ما، بیگانگ استعال به عنوان دستی که به   •
  .شود در هارمونی و تعادل باشد جهان دراز می

شناسیم و آنچه بـا مـا    ایم، آنچه نمی   اي عمیق و شاد باید با آنچه نبوده         استعال در مقام تجربه    •
  .فاصلۀ زمانی و مکانی دارد

  :عمنب. استعال در مقام تنها بدیل و جایگزین واقعی براي نابودي •
Vaclav Havel, “The Need for Transcendence in the Postmodern World”, accessed 
at http://www.worldtrans.org/whole/havelspeech.html 
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تـوان آن را       چگونه می  1چیست؛» اي  حفظ تعادل توسعه  «دانش  : 18پرسش  
  خلق کرد و مورد استفاده قرار داد؟ 

هایی است کـه جوامـع بـراي سـازماندهی خـود در              اي، یکی از راه     تعادل توسعه 
توان با استفاده از منابع عمـومی در جهـت    می. 2گزینند جهت توسعۀ انسانی برمی   

اي که با حداقل هزینه و حداکثر بهره بـراي اکثریـت     گونه   عمومی، به   تولید ارزش 
شد، طور که پیش از این بیان    همان. [یافت  جامعه همراه باشد، به این تعادل دست      

هـاي عمـومی و از    تواند در کلیت چـارچوب ارزش    از نظر این گزارش، بازار می     
  .]طریق پشتیبانی از کیفیت و سالمت باالي زندگی، وضع خود را سامان بخشد

هاي آگاهانه، آزاد، باز و قابل  توان بر مبناي اجماع گستردة حاصل از بحث        می
هـا، بایـد منـافع اکثریـت      در این بحـث . دسترس عمومی به این مهم دست یافت   

وقتـی پـس از انتخابـات    . لحـاظ شـود  ) و بهتر آن که منافع کلیت جامعه(جامعه  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: آمده است» در پیشبرد جامعۀ دانایینقش بخش دولتی «طور که درگزارش دبیرکل با عنوان  همان .1
در . اي نیـست  ایدة توسعۀ مبتنی بر دانایی در مقام یکی از عناصـر مهـم حاکمیـت، موضـوع تـازه            «

اي یافتـه   در ظهور و تعمیق جامعه و اقتصاد مبتنی بر دانایی، قالب و برجستگی تازه حال، دانش  عین
تـر شـدن و    توان به پیچیـده  ست؛ از جمله میاین پدیده تحت تأثیر عوامل متعددي رخ داده ا     . است

فرآیندهاي مبتنی بر دانایی باید خواست و ارادة مردم را . تر شدن جامعه اشاره کرد  بینی  غیرقابل پیش 
رو، بایـد   از ایـن . هاي کوچک و خاص باشد   تواند در پی تأمین مصلحت بخش       پشتیبانی کند و نمی   

این . هایی اتخاذ شود گیر، راه کننده، واسط یا تصمیم مصرفکننده،  براي مشارکت افراد در مقام تولید    
اي عمومی، جایی کـه شـهروندان    ساالري در جامعۀ دانایی را و نیاز به ایجاد عرصه    امر، مسئلۀ مردم  

  :منبع» .کند را بسازند مطرح می» دانش کارآمد سیاسی«بتوانند 
Report of the Secretariat, “The role of the public sector in advancing the 
knowledge society” ,(E/C.16/2004/4), 3rd session of the UN Committee of Experts 
on Public Administration. 

سیاست بدون اصول، ثـروت بـدون       «: مقایسه کنید با هفت گناه زندگی دولتی نزد مهاتما گاندي          .2
 بدون اخالق، علم بـدون انـسانیت، عبـادت    کار، لذت بدون آگاهی، دانش بدون شخصیت، تجارت 

  :به نقل از» بدون ایثار
James S. L.Yong in a presentation to the 2nd APEC High Level Symposium on e-
Government, Acapulco, 6-8 October 2004. 
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، درجـۀ آگـاهی، آزادي، اشـتیاق و         »... نظر مردم بر آن است کـه        «کنیم    اعالم می 
سـاالري،    با آنکه یکـی از مناسـک اصـلی مـردم          . دسترسی مردم هم اهمیت دارد    

  . ساالري اشتباه گرفت  خود مردمدادن است، نباید آن را با رأي
 همـین خـاطر     بـه . ایـم   اي بوده   اي از تعادل توسعه     همیشه در پی نیل به درجه     

 تا بتوانیم تمایز در منافع     1ایم  ساالر را شکل داده     است که فرآیندهاي سیاسی مردم    
. دهیم ندرت این کار را انجام می البته، به. اکثریت یا کلیت اجتماع را برطرف کنیم     

هـا نیـاز      توان تشخیص داد که به ایـن رفـع اخـتالف            نابراین در حال حاضر، می    ب
 جامعۀ داناییتواند روند توسعۀ     اي می   توجه کمتر به تعادل توسعه    . بیشتري داریم 

ند نماید و صورتی ناقص از    .  را ایجاد کندجامعۀ داناییرا کُ
بـه عنـوان نمونـه،      . ام  ها بحث و تفکر کرده      تاکنون، پیرامون مفاهیم و اولویت    

تواننـد در زمـرة    مردم فقیر دیگر افراد منحرف و خطرنـاکی نیـستند و حتـی مـی      
» حقیقـت «در پـی    » اجرایـی «حساب آیند؛ پـژوهش علمـی و دانـش            ها به   دارایی

 همین خاطر نیاز  به. نیست و بیشتر در پی کیفیت و امنیت زندگی هستند؛ و غیره     
، حقیقت فـدا    »دانش اجرایی  «سازيِ  ملیاتیبه ایجاد تعادل هست، تا در راستاي ع       

نشود و در عین حـال، سـازوکارهاي حفـظ کیفیـت و امنیـت زنـدگی و توزیـع             
  . عادالنۀ دانش صدمه نبیند

همۀ این مالحظات حاوي ترکیبی از منافع است که اکثراً بـه تعـارض منجـر               
ی چگـونگ . هاي مهم اسـت     ها و تصمیم    خواست تعادل، مستلزم انتخاب   . شود    می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زنـدگی  » الرسـا  مـردم «) هایش با همۀ نقصان(اي  یونانیان باستان اولین مردمی بودند که در جامعه   .1
جز بردگان  به(ساالري آنها برابري همۀ مردم  مردم. نوشتند  کردند و می    کردند؛ دربارة آن بحث می      می

بر (مبتنی بر این تعهد بود که هر شهروندي موجودي متفکر است و        . داشت  را مفروض می  ) و زنان 
گـو و    ترتیب، میان سـخن  این  به  . توان او را با مباحثه متقاعد کرد        می) خالف دستورات دیکتاتوري  

  :مراجعه کنید به. شنونده شکلی از برابري وجود داشت
Kenneth Minogue, “Politics: A Very Short Introduction”, Oxford Paperbacks, 
2000 
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اي  عالوه، راه نیل به تعـادل توسـعه   به. نیل به اهداف و نتایج موضوع مهمی است    
 زبان  به. در این بازي، همیشه مشغول تنظیم هستیم. چندان آشکار و مدون نیست   

موقع بـودن و کیفیـت        زندگی روزمره و واقعی، مسئلۀ اصلی بحث ما، پیرامون به         
شده در فرآیندهاي سیاسـی   ولیدهاي عمومی است که تحت تأثیر دانش ت        سیاست
  .  قرار دارد

  صورت انبوه در مقام موتور مشارکت اصیل شده به تولید» معناي جدید«
. سـاز اسـت     بازگشت به موضوع آشناي حاکمیت از طریق مشارکت اصیل چـاره          

همـین فرآینـدها    . توان فرآیندهاي سیاسی را محل تولید دانـش دانـست           حال می 
صورت انبوه براي حرکـت و تغییـر    شده به   تولید» اي جدید معن«توانند از توان      می

شـده و بـه تغییـرات     تواند در سطح کالن بازتولیـد     این فرآیندها می  . استفاده کنند 
شـود،    مثبت و عظیمی که منجر به افزایش کیفیت و کارآیی مشارکت سیاسی می            

تـوانیم   م، میکنی  اگر ما در مقام جامعه، خود را براي آن سازماندهی می          1.بیانجامد
» اي دقیقـه  مداران پـنچ  سیاست«اي تنظیم کنیم که   گونه  اوقات خصوصی خود را به    

این امر از طریق تـضمین جریـان     . شویم» وقت  وقت یا نیمه    سیاستمداران تمام «یا  
 پـرورش شـهروندان    هاي عمـومی،  ثابت اطالعات کیفی، از جمله از طریق رسانه      

 بـاز و  2مانند حوزة عمومی  (ا و حقوق مدنی     ه  آگاه، حاکمیت قانون ضامن آزادي    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي اقتصادي و تخصصی و نیز در حوزة عمـومی    ظهور جامعۀ دانایی در حوزه    «: مقایسه کنید با   .1
ها دارند، توجه  اي که به دانستن اخبار و وقایع و نظریه هروندان عالوه بر عالقهامروز، ش. دهد رخ می

هـاي   صـورت . هاي جدید بر زندگی خود دارند      فناوريزیادي به شناخت آثار و پیامدهاي دانش و         
ها افکار عمومی،  گیران، رسانه رابطۀ میان تصمیم. شود ساالر کهنه می مرسوم حاکمیت در جوامع مردم

» .هـاي جدیـدي از حاکمیـت دارد    رو، جامعۀ جدید امروزي، نیاز به صورت  از این . شود  یدار می ناپا
  :منبع

Michel Demazure, 2001, ibid. 
سازد که در آن مشارکت سیاسی از طریق واسطۀ    در جوامع مدرن، تئاتري را می     » حوزة عمومی « .2

نـشینند و   شترك خـود بـه تفکـر مـی    در این فضا، مردم دربارة امور م     . شود  صحبت وارد صحنه می   
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، و توجـه و  )هاي منزلتـی وجـود نداشـته باشـد     قابل دسترسی که در آن نابرابري    
  . گویی حکومت ممکن است پاسخ

براي آنکه نتایج این بحث مهم، در مقام کارناوال بزرگ فکـري و بـا شـرکت        
و نابود نـشود، الزم     همۀ شهروندان باشد و بدون عجله در اعالم نتایج نهایی فدا            

است بر این نکته تأکید شود که مسائلی که در ایـن بحـث مطـرح اسـت، بـسیار            
توان به فضاهاي تأمـل و اندیـشه درون و میـان     از جمله می. عملی و کاري است  

  .1هاي سیاسی پرداخت که در همه جا حضوري فراگیر دارند سازمان

                                                                                                  
این حوزه، مفهـومی متمـایز از   . شود همین خاطر، بستري نهادین براي تعامالت گفتاري فراهم می     به

توانـد منتقـد    دولت دارد؛ این حوزه، جایی براي تولید و چرخش گفتارهایی است که در اصل، مـی        
دارد؛ در ایـن حـوزه، تعـامالت      حوزة عمومی، مفهومی متمایز از اقتصاد رسـمی هـم           . دولت باشد 

گفتارها نه براي خریـد و  . گیرد و بلکه تعامالت بیشتر در حد گفتاري هستند          اقتصادي صورت نمی  
ها  رو، مفهوم حوزة عمومی امکان مالحظۀ تمایز از این. شوند فروش، که براي تفکر و تأمل مطرح می

نظریـۀ  . کنـد  ساالر را ارائه مـی  هاي مردم هاي دولتی، اقتصاد بازاري، و انجمن   و تفاوت میان دستگاه   
را یورگن هابرماس در کتابی با عنوان تحوالت ساختاري حوزة عمومی تدوین کرده » حوزة عمومی«

اي است که نانسی فریزر ارائه  در این گزارش، تعریف این حوزه و انتقاد از آن، مبتنی بر مقاله. است
  :کرده است

Nancy Fraser, “Rethinking the Public Sphere: A contribution to the Critique of 
Actually Existing Democracy”. 

  گیري داشـته  ساالران رادیکال بر این نظر هستند که وقتی افراد توان تصمیم     مردم«: مقایسه کنید با   .1
د، فرهنگ این واکنش، آثار مطلوبی بر افرا. دهند هاي سیاسی نشان می باشند، واکنش مثبتی به فرصت

هـا را   هـاي مردمـی ایـن واکـنش     دانیم کـه آیـا فرصـت       هنوز نمی . سیاسی، و نهادهاي سیاسی دارد    
سـاالر بـسیار ضـعیف اسـت؛      هاي مردمی و مـردم  انگیزد یا نه؛ چراکه در جوامع کنونی، حوزه        برمی

نادر و هاي تغییر در جریان زندگی پرشتاب روزمره،  امکانات تواناسازي مردم محدود است و فرصت
توان ارزیابی  قدر فاصله دارد که نمی   رابطۀ میان جلب مشارکت سیاسی و نتایج آن، آن        . نایاب است 

  :منبع» .ساالران رادیکال داشت خوبی از کارآمدي آرزوهاي مردم
Mark E. Warren, “What Should We Expect from More Democracy?: Radically 
Democratic responses to Politics” ,Political Theory, Volume 24, Issue 2 (May, 
1996) p 266 
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سـخن  » قـوي «و » ضـعیف  «پـردازان از مـردم   در همین زمینه، برخی از نظریه  
 و هـیچ اثـر   2را برعهده داشته» وگو ادامۀ گفت«؛ مردم ضعیف فقط نقش    1رانند  می

مردم قوي تـوان اثرگـذاري واقعـی بـر جریـان       . گیري ندارند   مستقیمی بر تصمیم  
حتی اگر بپذیریم کـه  . گو سازند توانند حکومت را پاسخ گیري داشته و می  تصمیم

حوزة عمـومی هابرمـاس، شـناخت بهتـري از      » یک «این فرضیه، نسبت به نظریۀ    
باعـث تقویـت مـردم    » ضـعیف «واقعیت دارد، درخواهیم یافت که کثـرت مـردم    

اسـت کـه    » ضعیف« کلی، در غیاب مردم       اي  عنوان قاعده   خواهد شد و به     » قوي«
  .3شوند گردان می آسانی از منافع عمومی روي به» قوي«مردم 

» ضـعیف «ول خود عمل نکنند، عملکرد مردم ق به » قوي«در صورتی که مردم    
هـاي   شده توسط نهادهـا و سـازمان   یابد و وارد نقش سنتی اجرا  تحول و رشد می   

جـا، جـدال یـا تنـاقض میـان       رو، مسئلۀ اصلی در ایـن    از این . شود  ساالر می   مردم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حوزة عمـومی ضـعیف   . شود تمایز قائل می » قوي«و  » ضعیف«نانسی فریزر، میان حوزة عمومی       .1
گیري و مسئولیت هم نقش  پردازد و حوزة عمومی قوي، عالوه بر تفکر، در تصمیم      فقط به تفکر می   

  : منبع. دارد
Nancy Fraser, ibid. 

تواند در خدمت اهداف سیاسی بسیاري  ، میاي انباشت دانش در اجتماعات حرفه«: مقایسه کنید با .2
هاي سیاسـی بـا     نمونه، فعاالن عرصهبه عنوان: ها، آشکاري بیشتري دارد   برخی از این کارآیی   . باشد

و تـدابیر خـود را   هاي ارتباطی دیگر، با سهولت بیـشتري کارهـا    فناورياستفاده از اینترنت و دیگر   
تـر   اما انباشت دانش اهمیت دیگري دارد که در مقایسه با دیگر کاربردها، برجسته . کنند  هماهنگ می 

  : منبع» .دهد این انباشت، شناخت جمعی جامعه را افزایش می: است
Philip E. Agre, ibid. 

آنان، این مجلس عوام،  از نظر   . گویند  سخن می » دیجیتال«یا  » الکترونیکی«برخی از مجلس عوام      .3
اي الکترونیکی از میدان یا بـازار قـدیمی شـهر     اي جدید یا نسخه    صورت جدیدي از نهاد در دوره     «

آیـد؛ جـایی کـه شـهروندان بتواننـد        کار مـی  این نهاد جدید در راه ایجاد فضاهاي عمومی به . است
 کنند، یا به بحث و کاوش اجتماع، عضویت خود در آن و عالیق و منافع مشترك خود را بسازند رفع

  : منبع» .بکشانند
Donald Lenihan, Jay Kaufman, ibid. 
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ساالري ایجاد شـده از       بلکه، میان مردم  . ساالري مستقیم یا غیرمستقیم نیست      مردم
گرفتـه در   ساالري مبتنـی بـر اجمـاع و شـکل      اآگاهی و گمراه شده و مردم     روي ن 

فرآیند مشارکت آگاهانۀ شهروندانی کـه در جریـان تولیـد انبـوه دانـش کارآمـد                 
هستند، شکل گرفتـه اسـت، صـورت دوم،         » اي  براي حفظ تعادل توسعه   «سیاسی  

هـاي   شدر مقایـسه بـا ارز     (هـاي عمـومی       امکانات بیشتري براي پشتیبانی ارزش    
تواننـد بـه    آنهـا مـی  . مـداران اسـت   این انتخاب وظیفۀ سیاسـت  . دارد) خصوصی

هاي عالئق مشترك را بـا   استقبال تحوالت و تغییراتی بروند که امکان رشد حوزه      
 در سراسر جامعه فراهم آورده، جامعه را  هاي اطالعات و ارتباطات      فناوريکمک  

تواننـد جلـوي      آنهـا مـی   . سی سازند کارآمد سیا » معناي جدید «تبدیل به کارخانۀ    
اي  در نهایت، نقطۀ تعادل این جریان در اراده . هرگونه تغییر و تحولی را سد کنند      

یابد که براي سـاخت و حفاظـت از فـضاي توسـعۀ نامحـدود مـردم و         تجلی می 
هـاي   هـا، بـه گـردآوري و بـسیج قـدرت           اطالعات و نیز تولید انبوه انواع دانـش       

 آینـده و  جامعـۀ دانـایی    طریق، راه را بـراي        دازد و از این   پر  عمومی و مردمی می   
  . کند کیفیت و امنیت باالي زندگی هموار می

اي  طور که در ابتداي این گزارش بیـان شـد، زنـدگی در چنـین جامعـه               همان
توانند جامعـه   هاي با منافع کوچک و محدود نمی اقلیت. نفع کلیت جامعه است  به

ی کنند؛ چراکه خود گذار مستلزم کنارگذاشتن آنهـا از  را براي این گذار سازمانده 
سـاالر بـا منـافعی       براي انجام چنین کاري، نیـاز بـه اکثریتـی مـردم           . قدرت است 

آنهـا دربـارة    رسانی به   تشکیل چنین اکثریتی، اطالع   . فرامحاطی و فراجناحی است   
دي اي متعادل و درخواست پاسخگویی از آنان، از جملـه مـوار             هاي توسعه   گزینه

است که باید به صورت فعال توسط شهروندان آگاه، سـازماندهی شـده و فعـال               
صـورت   تـوان بـه     را نمـی جامعـۀ دانـایی  اي مناسب     تعادل توسعه . صورت گیرد 

شـهروندان  . دست آورد   اتفاقی یا با یک حرکت خیرخواهانۀ یک فرد خودکامه به         
  . و پاسداري کنندصورت مستمر از آن حفاظت  باید آن را طلب کنند و بعد به
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  انتظارات متغیر و فرصت هاي جدید
در سراسر جهان، رؤیاي شفافیت، بـه منظـور پاسـخگوکردن حکومـت و بـازار،                

زدن از ایـن مرحلـه و ایجـاد      بـر   اما بحث مـا میـان     . واقعیت نرسیده است    هنوز به 
اي کـه   گونـه  نهادهایی است که حجم و کیفیت اطالعات موجود را تنظیم کند، به        

» معنـاي جدیـد  «گویی، بیش از همه، به تولیـد   وه بر توجه به عامل مهم پاسخ      عال
دسترسی به حوزة عمومی و حق اظهـار نظـر در حـوزة     . کارآمد سیاسی بیانجامد  

هـاي محلـی و    عنوان تقاضاي اصـلی در همـۀ حـوزه          عمومی، فقط شفافیت را به    
  .1کند المللی، تقویت می بین

یجاد نهادهایی است که عالوه بر فرسـتادن        همچنین بحث ما در این مرحله، ا      
و اسناد فروش و اعـالم ترجیحـات        ) در مورد دولت  (مالیات و اعالم ترجیحات     

شـده در ناحیـه و قابـل     هاي کارآمد سیاسی تولید بر مبناي دانش ، )در مورد بازار (
بسنده نخواهد شـد و     » گو  پاسخ«در نهایت فقط به دولت و بازار        . دسترسی است 

هـاي خـالق ارتبـاطی بـراي          بازاري برانگیخته خواهـد شـد کـه شـبکه         دولت و   
گیـري و تولیـد    کنندگان خـود در زمینـۀ تـصمیم     مشورت با شهروندان و مصرف    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هاي مناسب دربارة محیط زیست،  ها براي نیل به تصمیم ترین راه  یکی از مستقیم  «: مقایسه کنید با   .1

ــات ســهل  ــۀ اطالع ــسترده    ارائ ــشارکت گ ــه م ــب ب ــستقیم(الوصــول و ترغی ــستقیم و غیرم در ) م
باعــث » محـیط  تواناسـازي مـردم بــراي زیـست   «ایــن . محیطـی اسـت    زیــستهـاي  گیـري  تـصمیم 
توانـد   شود و می المللی می اي و بین گیري محلی، منطقه گویی مراجع تصمیم  پذیري و پاسخ    مسئولیت

.  کـار گیـرد   محیطی دارند را به   انرژي و خالقیت آنهایی که بیشترین سهم در مدیریت موفق زیست          
هاي اصلی  برخی از پرسش. کنند یا با آن ارتباط دارند ي وابسته زندگی میها بوم مردمی که در زیست

کار  کند و به چه کسی قوانین استفاده از منابع طبیعی را تدوین می: محیطی عبارتند از حاکمیت زیست
چـه کـسی، پاسـخگوي     کنند، چگونـه و بـه    گیرد؟ آنهایی که منابع طبیعی را مهار و مدیریت می      می

هاي اقتصادي، و رفتار بـازار بـر مـدیریت     هاي مالی، سیاست ود هستند؟ چگونه رویههاي خ  تصمیم
  :منبع» گذارد؟ منابع طبیعی اثر می

World Resources 2002-2004: Decisions for the Earth: Balance, voice, and power. 
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  . کنند هاي عمومی را ایجاد می ارزش
 جامعۀ دانـایی ترین بخش از فهم ما از        ترین تغییر نهادي از محوري      البته، مهم 

تـرین دارایـی تعریـف     ردم در مقـام مهـم  حاصل خواهد شد، یعنـی آنجـا کـه مـ          
معنـاي حفاظـت، توسـعه و پـرورش      اگر این امر براي کلیت جامعه بـه   . شوند  می

معنـاي حفاظـت،    مردم است، در مورد رشد دانش کارآمد سیاسـی، ایـن امـر بـه      
 این ترتیب، وارد مـوج سـوم      به. توسعه و پرورش مردم در مقام شهروندان است       

وارد ها و نهادهـا در گذشـته     از تنظیم سیاست:شویم تی میهاي حاکمی ایجاد نظام 
 در هر حال، .شویم می رشد و توسعۀ شهروندان و بازاندیشی جامعۀ مدنی     مرحله

هـاي انـسانی دارد و از آنجـا کـه             این امر نیاز به تقویت طیف وسیعی از ظرفیت        
 دلهـره و  هاي حقوقی امروزي قابل توجیه نیست، کار پر اهداف آن با عقل و نظام 

هـاي معمـول حقـوق        باز هم تغییـرات الزم از چـارچوب       . پرهیجانی خواهد بود  
یافته محصول فلـسفه و       شهروندان رشد . رود  هاي سیاسی فراتر می     مدنی و آزادي  

  .  خواهند بودجامعۀ داناییآوردهاي کلیت  دست
هاي مثبت و نظام پاداشی کـه مـشوق خالقیـت اسـت       پذیرش اجتماعی، پیام  

هـا، چنـین امـري تغییـر      در بـسیاري از محـیط  .  حوزة سیاسی بـسط یابـد      باید تا 
معنـاي جـواز      در ایـن حـوزه، خالقیـت بـه          . فرهنگی عظیمی تلقی خواهد شـد     

از خانـه، یعنـی بایـد محـیط کـار، از مکـان              . کردن خالقانه مسائل اسـت      سیاسی
در عبادت، از جامعه، از جهان و به طور کلی از محل آسایش شخصی براي تأمل      

هم کیفیت اطالعات نیاز بـه رشـد قابـل تـوجهی            . اطالعات موجود استفاده کرد   
سیاسـی  . دارد و هم جریان اطالعات را باید از مسیرهاي جدیـد میـسر سـاخت               

در حال حاضر، اگـر چنـین امـري تحقـق           . یند نیست اکردن مسائل همیشه خوش   
مراتبـی  یابد، جامعه آن را محدود بـه برخـی لحظـات، نهادهـا، سـطوح سلـسله              

باید در خیال خود دنیایی را بپـروریم و   . کند  اجتماعی، سن و جنسیت خاص می     
 کارها را بتوان در هر جایی، در هر زمـانی و        بعد آن را عملیاتی کنیم که همۀ این       
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  . تر از همه، توسط هر فردي انجام داد مهم
از طریـق آمـوزش،   )  را ببینیـد 22قطعـۀ  (تجهیز مردم براي مشارکت سیاسی     

، بخـشی از  هـاي اطالعـات و ارتباطـات    فنـاوري ها و دسترسی به      توسعۀ مهارت 
سـوادي   اگرچـه بـی  .  اسـت جامعۀ داناییسازي کلی جامعه براي زندگی در       آماده

 اهمیـت  هاي اطالعات و ارتباطـات  فناوريهاي  مهارت. ساده، مسئلۀ مهمی است 
سوادي  بی. قوقی استتر ح زیادي دارند؛ اما بحث اصلی ما، پیرامون نظام گسترده        

زمـان، فهـم   (:مردم منـابع سیاسـی محـدودي دارنـد       . سیاسی مسئلۀ حادي است   
بیـشتر مـا،   ). هـا  کننـدة ایـن مهـارت    ساالر تقویت  هاي مردم   مسائل پیچیده، تجربه  

نشینی براي بحث  هاي عقب هاي مطرح کردن یک استدالل، بحث کردن، یا راه          راه
هاي فردي خـود را   توانیم اراده دانیم چگونه می نمی. دانیم در فرصتی دیگر را نمی  

عنـوان یـک نیـروي سیاسـی سـازماندهی         با ارادة دیگران پیوند بزنیم و آنها را به        
از راه . توان این کارها را در دنیـاي آنـالوگ انجـام داد            دانیم چگونه می    نمی. کنیم

  . انجام آن در جهان دیجیتال هم خبري نداریم
ر آنجاست که با الگوهاي مـشابه، دل خـود را خـوش            بنابراین، خطر اصلی د   

هـاي   ظاهر مبتنی بر دانش وجود دارد اما بحث هاي به حل در این الگوها، راه . کنیم  
پیشینۀ اجتماعی افراد . ماند ها محدود می عمومی به سطح کارشناسان یا ایدئولوگ     

واقعـی  هاي  گیرد و ساعات پخش برنامه جاي بحث    جاي دانش واقعی فرد را می     
  . را اشغال خواهد کرد» اي حفظ تعادل توسعه«و نتایج عملی آن براي 
  بستر سیاسی دانش

 جامعـۀ دانـایی   در  . تواند مسیر هوشـیار بـودن را انتخـاب کنـد             می جامعۀ دانایی 
، توسـعه  »زیـستی  هـم «، و »وجـودي «، »اجرایـی «هوشیار همۀ انواع دانش، یعنـی       

 موجود در منابع خـود را در اختیـار       داناییجامعۀ  بندي از     یابند و این صورت     می
دهد؛ یعنی، منـابع خـود را         قرار می » اي  حفظ تعادل توسعه  «تولید و کاربرد دانش     

صورت  شدة به دهند که با دانش تولید اي قرار می  در اختیار فرآیند سیاسی گسترده    
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مـشارکت اصـیل بـستر    دانـد کـه    خوبی مـی  شود، و به    انبوه و کارآمد حمایت می    
   . استجامعۀ داناییلی اص

  ). 4نمودار (بیفزاییم » چرخۀ سالم«زمینه، الزم است نظر دیگري را نیز به   در این
 خـارج   جامعۀ دانـایی  اگر  . هاي متفاوتی داشته باشد     تواند سایه   این چرخه می  

رنگـی از آن قـرار گیـرد، نخواهـد      از این چرخه وجود داشته باشد یا در سایۀ کم 
 احتمـال زیـاد،    اما، بـه . الزم را عرضه کند» اي  تعادل توسعه حفظ«توانست دانش   

هاي خود براي تضمین کیفیـت و امنیـت بـاالي             نخواهد توانست از همۀ ظرفیت    
  .  جا استفاده کند زندگی همۀ مردم در همه

سـاالري    براي رشد و توسعه و شکوفایی نیاز بیشتري بـه مـردم       جامعۀ دانایی 
بیـابیم و   » هاي موجـود    ساالري  مردم«اي بازاندیشی در    هاي جدید بر    باید راه . دارد

  .از همۀ امکانات و استعدادهاي آن استفاده کنیم
  . تواند مردم را رهایی بخشد تنهایی نمی دانش به 

شود از عهدة این کار برخواهد    ساالري مشارکتی هدایت می     دانشی که با مردم   
  .آمد
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  صیلصیلخط مشی الکترونیک براي مشارکت اخط مشی الکترونیک براي مشارکت ا: : 2222قطعۀ قطعۀ 

  :قواعد
  ها و حقوق بشر و فرهنگ فعالیت مدنی آزادي
از جملـه بـا   (سـازي   آیـی و انجمـن   ویژه آزادي بیـان، گـردهم   ها و حقوق اولیۀ بشر، به      آزادي

این ایده . هاي مدنی، از جمله حقوق بنیادین هستند   ، در کنار فرهنگ فعالیت    )هاي الکترونیک   روش
. حمایت قرار دردصورت فرهنگی و حقوقی مورد  داد، باید بهتوان زندگی اجتماعی را تغییر  که می
  

  دسترسی به اطالعات کیفی
دهد، قـوانینی بـراي انتـشار اطالعـات عمـومی و اتخـاذ           تصدیق اطالعاتی که دولت ارائه می     

. جانبه براي گردآوري و انتشار اطالعات عمومی از جمله قواعـد ایـن زمینـه اسـت       رویکردي همه 
  .عات را باید تا سطح بخش خصوصی و عموم جامعه بسط دادقواعد کیفیت اطال

  
  هاي باز براي ارتباطات الکترونیک راه

بانی ارتباطات الکترونیکی میان بخش دولتی و خـصوصی دوپـاره و    در شرایطی که مسئولیت دروازه  
  .اید باز باشندها ب این دروازه. بانیِ اطالعات را تدوین کرد شده است، باید قواعد عمومی دروازه تقسیم
  

  هاي عمومی و خصوصی جدایی ارزش
. صورت دقیق تعریف نمود و مرز میان آنها را حفظ کرد ها را باید به تفاوت میان منافع و دغدغه

اي، مـشروعیت دارنـد، امـا منـافع را بایـد در مقـام           اگرچه هـر دوي ایـن مـسائل در هـر جامعـه            
ها بیـشتر در   که دغدغه صی دانست؛ حال آنوجویی براي تعامل، با هدف تولید ارزش خصو       جست

  . پی یافتن امر خیر مشترك هستند
  
  گویی ساختارهاي سیاسی و مدیریتی پاسخ

در غیر این صورت، کل اجزاء . ساختارهاي سیاسی و مدیریتی باید توان توجه را داشته باشند       
گیـران   تـصمیم . ودشـ  چرخۀ تولید دانش قابل جمع شدن نیستند و مشارکت فاقد نکته و نتیجه مـی     

 . عمومی باید اطالعات جدید را درونی کنند
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  ابزارها

  .سازد ابزارهایی که شهروندان را دانا و ماهر می
آموزش، و از جمله سواد، دانش عمومی و دانـش        .  همراه باشد  دانشمشارکت باید با مهارت و      

اگر آموزش و آن . اي مختلفی دارده این امر نیاز به مهارت. مدنی باید در این جریان وجود داشته باشد
امـروزه سـواد بـه معنـاي     . ها در دسترس نباشند، باید به صورتی ارزان و آسان، عرضه شـوند      مهارت
دهـی و حفـظ منـافع و     ، مهـارت سـازمان  هاي اطالعـات و ارتباطـات    فناوريهاي استفاده از      مهارت
  . ه تخصص داردمشارکت نیاز ب. هاي مشترك و مهارت بحث و مذاکره هم هست کنش

  
  .سازد اي می ابزارهایی که شهروندان را به یکدیگر متصل و شبکه

شود و دانش مفید سیاسی هم  دانش به این صورت ساخته می  . مشارکت باید تعاملی باشد   
صـورت   کننـد و بـه   وقتی افراد ترجیحات خاص خود را اعمال می . از این روند مستثنی نیست    

هاي  ساالري شود؛ این امر در مورد بسیاري از مردم   ري ضعیف می  ساال  دهند، مردم   مجزا نظر می  
شدن تولید علم است که طی   ترین بخش این جریان، اجتماعی      مهم. لیبرالِ امروزي صادق است   

  . شود صورت افقی و در میان همۀ کاربران توزیع می آن، دانش ضمنی، به
  

  ی دولت الکترونیکچارچوب مشارکت با استفاده از ابزارهاي 
  

  ابزارها  قواعد  

حوزه 
  عمومی

  فرهنگ مشارکت مدنی •
  ها آزادي •
  مدیریت اطالعات •
  هاي ارتباط الکترونیک بانی کانال دروازه •
  هاي عمومی و خصوصی جدایی ارزش •
  گویی مسئوالن دولتی پاسخ •

هاي اطالعـات     فناورياستفاده از    •
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اروپا و تغییر اروپا و تغییر محیطی محیطی   کنشی؛ قوانین زیستکنشی؛ قوانین زیست  هزینۀ کنش در مقایسه با هزینۀ بیهزینۀ کنش در مقایسه با هزینۀ بی: : 2323قطعۀ قطعۀ 

  آمریکا  آمریکا    دردر

ترین  ملیتی ارزان هاي چند اند که طی آن شرکت     اي بدوي دانسته    شدن را همیشه مسابقه     جهانی«
اما، طرفداران محیط زیـست و بهداشـت عمـومی در    . گزینند ترین راه را براي کار برمی       قانون  و بی 

آنها پیشنهادات خـود  . کنند یف میرو تعر اي پیش شدن را همچون راهی براي مسابقه آمریکا، جهانی 
اند، با این امید که با استفاده از قوانین آنجا، بتوانند قوانین آمریکا را  را در اتحادیۀ اروپا مطرح کرده

  . متحول کنند
اتحادیۀ «: گوید هاي الکترونیک امریکایی، جیمز الوگروو، می     مدیر عامل بخش اروپایی انجمن    

قلمی که اروپا بر کاغذ نهد، قانون جدیدي بـراي کـل   .  گذاشته است هاي جدیدي   اروپا قدم در راه   
از نظر دکتر ایندرا اشپیکر، استاد حقوق تطبیقی دانـشگاه اسـنابروك آلمـان،         » .شود  جهان تعیین می  

. گذاري دارند قوانین اروپایی از استحکام بیشتري برخودار هستند و رویکرد فلسفی دیگري به قانون
گـذاري   پردازند که بر اساس آن، سود قانون   یی بیشتر به تحلیل سود و هزینه می       دانان آمریکا   حقوق

هـاي جـانبی را زودتـر و بهتـر      هاي اروپـایی اصـل احتیـاط    ملت. هاي آن باشد باید بیشتر از هزینه   
هـا بیـشتر بـه     کنشی توجه دارند و آمریکایی  ها به هزینۀ تسامح و بی       در اساس، اروپایی  . اند  دریافته
  .هاي کنش توجه دارند هزینه

خـاطر ماهیـت    بـه  . کنندگان کاالهاي الکترونیـک دارد    قوانین اروپایی اثر مستقیمی بر مصرف     
کند و در  ملیتی که کاالي خود را دوباره طراحی می جهانی تجارت کاالهاي الکترونیکی، شرکتی چند

ري بـراي فـروش خواهـد    اتحادیۀ اروپایی ممنوعیت فروش دارد، در بازارهاي جهانی امکانات بهت 
یکی از این قوانین که در سال گذشته اجرایی شد، مربوط بـه فلزاتـی بـود کـه در صـنایع             . داشت

در حال حاضر، اتحادیـۀ  . رود و ورود آن به طبیعت، مضرّ شناخته شده است         کار می   الکترونیکی به 
هاي  ترین البی رگاروپایی سرگرم تنظیم مقررات جدیدي در این خصوص است که آن را یکی از بز

  .دانند صنایع امریکایی در اروپا می
 

The New York Times, 6 July 2004 
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  جامعـۀ دانـایی  سـوي   توان توسعۀ یـک جامعـه بـه        چگونه می : 19پرسش  
  1گیري کرد؟ هوشیار را اندازه

گیـري انتخـابی      شده در باال، تالش دارد جهـت        این گزارش، براساس تحلیل ارائه    
 نـسبت بـه کیفیـت و امنیـت زنـدگی را             دانـش ند توسعۀ جامعـه     جامعه در فرآی  

از طریق توجه به درجۀ آثار منفی و سلبی مسیر          » بینی  آینده«این  . گیري کند   اندازه
  . شود گیري می انتخابی توسعه بر مردم و محیط زیست طبیعی، اندازه

گیـري    انـدازه 2»شـاخص جینـی  «این گزارش، آثار منفی بر مردم را از طریـق      
ومیـر   ها را از طریق بررسی توزیع درآمد و مـرگ           شاخص جینی نابرابري  . کند  یم

تواند شاخص خوبی براي میزان طـرد و فقـر انـسانی              دهد که می    اطفال نشان می  
  . باشد

شـاخص  «. انـد   ارائه شـده   5ها در جدول      نتایج حاصل از کاربرد این شاخص     
ظـاهراً، میـان    . دهـد   را نشان مینتایج قابل توجه و گاه دور از انتظاري» بینی  آینده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 باید خـاطر  در عین حال،. روش محاسبۀ شاخص جوامع دانایی در پیوست شرح داده شده است  .1

 چون از تجربی. صورت آزمایشی و تجربی به اجرا درآمده است نشان ساخت که این سنجش فقط به
نگـري   هـا، پیـشرفت و آینـده     این گزارش بر اساس اعتقاد به لزوم سنجش شاخص دارایـی      سو،  یک

سوي دیگر، اما از . دانست نگاشته شده بود و این کار را براي هر بحثی دربارة این موضوع الزم می     
هاي  شده، مانند نگرش اي که در اینجا اتخاذ ها در سطح جهانی و براي استفادة تطبیقی و از زاویه داده

 همین خاطر  به. شود فرهنگی، سطح اهمیت خالقیت در برنامۀ درسی مدارس و غیره، گردآوري نمی
 فهم کاملی از تفاوت این تعریف با. اند هاي وکالتی دقیقی براي نگارش گزارش تعریف شده شاخص
هاي این سـنجش تمرینـی، بـا     ترکیب شاخص. گذار میان همبستگی و علّیت همراه بوده است    تمایز

هاي اطالعاتی  توصیفی چون بانک. تواند تغییر کند هاي مرتبط، می شدن داده پذیر گردآمدن و دسترس 
شده در این نمونه،  بررسیجز کشورهاي  هاي وکالتی، به المللی موجود، حتی براي همین شاخص بین

شده در این تجربه به  بنابراین، انتخاب کشورهاي بررسی  . اطالعاتی از دیگر کشورهاي عضو ندارند     
عنوان نمونه، بیشتر تصادفی بوده و تنها اطالعات موجود قابل مطالعه و مقایسه از این کشورها عامل  

  .این انتخاب تصادفی بوده است
2.GINI Index 
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ثروت و توسعۀ هوشمند همبستگی وجود ندارد؛ وقتی انباشت ثروت بـا توزیـع              
  . یابند شود، منافع کوچک شانس بیشتري براي بقا می نابرابر درآمد همراه می
یک کـشور و عملکـرد آن     » ثروت«اي که پیش از این میان         با این یافته، رابطه   

بـه اثبـات رسـیده    » شاخص پیشرفت« نحوي، رتبۀ آن در   بهها و   در حوزة دارایی  
  . شود بود، مغشوش می

  

 
  
  

  »بینی شاخص آینده«طرح سرانۀ تولید ناخالص داخلی در برابر : 1ـ5نمودار 
 

الزم » بینـی  آینـده «شود، میان ثـروت یـک کـشور و      طور که مشاهده می     همان
  .  ندارداي خطی و مستقیم وجود براي رشد و توسعه، رابطه

البته، بیان اینکه این رابطـه خطـی نیـست، بـه معنـاي عـدم وجـود هرگونـه                  
تر از همبستگی میان  تواند الگوهاي پیچیده تر می   تحلیلی عمیق . باشد  اي نمی   رابطه

در برابـر  » بینی  شاخص آینده  «1رگرسیون غیرپارامتريِ . این دو متغیر را نشان دهد     
دهد که سرانۀ تولید ناخالص داخلی، فقـط          سرانۀ تولید ناخالص داخلی نشان می     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . نومیِ محلی انجام شده است صورت مشخص، بر اساس رگرسیون پلی یل، بهاین تحل .1

نده
ص آی

شاخ
نی
بی

 

 سرانۀ تولید ناخالص داخلی
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نمودار زیر را   (دارد  » بینی  شاخص آینده «تا آستانۀ خاصی، همبستگی معناداري با       
بـه  . کنـد  باره افـول مـی      یک  شده و به      بعد از آن آستان، این روابط متزلزل      ). ببینید

ی فراتـر رود، رابطـۀ متعـادل               و بیانی دیگر، وقتی ثروت از خطوط ارزشی خاصـ
هاي افزودة بعد از آن  رود و ثروت و رشد از بین می   » هوشمندي«هارمونیک میان   

مرحله، در بعد کیفیت توسعۀ انسانی یا در بعد محیط زیست طبیعـی یـا هـر دو،          
  . بیشتر همراه با نتایج منفی خواهد بود

  

  
  بینی  تولید ناخالص داخلی و شاخص آیندهسرانۀرابطۀ میان : 2ـ5نمودار 

  
 از کـشورها و توجـه بـه رونـدهاي         تر به عملکرد برخی گـروه       نظري دقیق با  
. توان نتایج جالب دیگري را هم کـشف کـرد   ها، می تر در جدول شاخص    کوچک

سه کشوري که در دو جدول شاخص قبلی رتبۀ باالیی را به خود اختصاص داده          
در مـورد کانـادا   . اند تري قرار گرفته در رتبۀ پایین  ) استرالیا، کانادا و امریکا   (بودند  

هـاي محـیط    هـاي پـایین در شـاخص    و استرالیا، عامل اصلی این افت رتبه، نمره       
در مورد ایاالت متحده، توزیع نـابرابر درآمـد در میـان شـهروندان              . زیستی است 

  . محیطی و در نتیجه، افت رتبه شده است ریختگی مسائل زیست هم باعث به
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خـود   بنـدي را بـه     ر جـدول رتبـه    کشورهاي اروپاي شـمالی هـم دیگـر صـد         
 جز مورد دانمـارك، کـه در صـدر کـشورهاي ایـن نمونـه          به. اند  اختصاص نداده 

نشسته است، همۀ دیگر کشورهاي اروپاي شمالی در سـطوح گونـاگون جـدول              
اند و در این میان فقط سوئد است که توانسته اسـت بـه رتبـۀ دهـم                 پراکنده شده 

 این کشورها، بـا وجـود آن کـه همـۀ آنهـا در               رسد مسئلۀ اصلی    نظر می   به. برسد
ومیر کودکان عملکردي عالی دارنـد، آن باشـد         سطح توزیع ثروت و کاهش مرگ     

ویـژه،    بـه . انـد   در حوزة محیط زیست  تبعیت نکـرده       » رفتار خوب «که از الگوي    
  . ترین درصدها در حفاظت از زمین را کسب کرده است نروژ یکی از پایین

وضعیت بـدتري یافتـه اسـت، کـشورهاي اروپـاي شـرقی             جز استونی، که      به
هاي گذشته، وضـعیت خـود را    بندي بررسی شده در این نمونه، در مقایسه با رتبه   

طور کلی، این کشورها توزیـع درآمـدي خـوبی داشـته و میـزان              به. اند  بهبود داده 
یـزان   عالوه م   پایین است؛ به  )  جز در مورد اوکراین     به(ومیر کودکان در آنها       مرگ

  . نسبت پایین است اکسید کربن هم در آنها به انتشار دي
شـده در ایـن      بررسـی ) کشورهاي آمریکاي التین آمریکاي جنوبی و مرکـزي       

اند و در بیشتر موارد، این نتایج ضعیف بـا            نمونه، توزیع درآمدهاي خوبی نداشته    
هـاي   تبهمیزان پایینی حفاظت از زمین همراه است؛ در نتیجه، کشورهاي مذکور ر       

تـرین اسـتثنا     در این زمینه، کشور کاستاریکا مهـم      . اند  پایین جدول را کسب کرده    
ومیر کودکـانی   محیطی خوب و درصد پایین مرگ است که با دستاوردهاي زیست 

  . که داشته است توانسته است جاي خود را به صدر جدول باز کند
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  بینی شاخص آینده: 5جدول 
  

  نام کشور  
شاخص 

  بینی آینده
ومیر  مرگ

  اطفال
شاخص 
  جینی

هاي حفاظت  حوزه
  شده

اکسید  دي
  کربن

  0,520  1,000  0,993  0,992  0,876  دانمارك  1
  0,588  0,906  0,833  0,958  0,828  اتریش  2
  0,623  0,688  0,962  0,955  0,807  اسلواکی  3
  0,936  0,750  0,408  0,940  0,759  کاستاریکا  4
  0,701  0,563  0,760  0,977  0,750  سویس  5
  0,588  0,719  0,676  0,977  0,740  نیوزلند  6
  0,701  0,250  0,985  1,000  0,734  سوئد  7
  0,485  0,844  0,620  0,985  0,733  آلمان  8
  0,843  0,406  0,781  0,865  0,724  التویا  9
  0,392  0,500  0,973  0,985  0,713  جمهوري چک  10
  0,539  0,656  0,682  0,970  0,712  انگلیس  11
  0,779  0,219  0,874  0,962  0,709  سیکروا  12
  0,598  0,219  1,000  0,965  0,693  مجارستان  13
  0,539  0,219  0,989  0,985  0,683  ژاپن  14
  0,667  0,313  0,771  0,977  0,682  فرانسه  15
  0,902  0,625  0,336  0,835  0,674  پاناما  16
  0,549  0,188  0,963  0,992  0,673  نروژ  17
  0,637  0,250  0,777  0,977  0,661  اسپانیا  18
  0,603  0,281  0,802  0,955  0,660  لهستان  19
  0,490  0,469  0,695  0,977  0,658  اسرائیل  20
  0,451  0,375  0,775  0,977  0,645  هلند  21
  0,368  0,250  00,968  0,985  0,643  فنالند  22
  0,559  0,219  0,803  0,985  0,641  جمهوري کره  23
  0,706  0,156  0,794  0,902  0,640  بلغارستان  24
  0,613  0,219  0,680  0,977  0,662  ایتالیا  25
  0,701  0,031  0,875  0,872  0,620  اوکراین  26
  0,402  0,094  0,985  0,977  0,614  بلژیک  27
  0,814  0,594  0,088  0,932  0,607  شیلی  28
جمهوري   29

  مولداوا
0,605  0,782  0,676  0,031  0,931  
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  نام کشور
شاخص 

  نیبی آینده
ومیر  مرگ

  اطفال
شاخص 
  جینی

هاي  حوزه
  حفاظت شده

اکسید  دي
  کربن

  0,902  0,031  0,725  0,714  0,593  مصر  30
  0,387  0,375  0,636  0,932  0,583  استونی  31
  0,941  0,500  0,441  0,444  0,581  بولیوي  32
  0,529  0,094  0,698  0,985  0,577  یونان  33
  0,926  0,000  0,437  0,902  0,566  اوروگوئه  34
  0,912  0,000  0,525  0,820  0,564  تونس  35
  0,108  0,438  0,703  0,977  0,556  استرالیا  36
  0,113  0,313  0,805  0,970  0,550  کانادا  37
  0,020  0,656  0,548  0,962  0,547  امریکا  38
  0,936  0,250  0,097  0,850  0,533  کلمبیا  39
  0,696  0,156  0,318  0,962  0,533  مالزي  40
  0,417  0,031  0,684  0,977  0,527  ایرلند  41
  0,794  0,250  0,243  0,805  0,523  مکزیک  42
  0,917  0,188  0,000  0,752  0,464  برزیل  43
  0,000  0,125  0,563  0,872  0,390  ترینیداد و توباگو  44
  1,000  0,063  0,406  0,000  0,367  ماداگاسکار  45
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  گیري نتیجه
  

  توان کرد؟   را شناخت و با آن چه میجامعۀ داناییان تو چگونه می: 20پرسش 
   چیست؟جامعۀ دانایی

هــاي  معنــا مــا در اجتمــاع  یــک ایــن گــزارش بــا ایــن ادعــا آغــاز شــد کــه بــه 
سـپس، عامـل سـرعت و حجـم دانـش       . بـریم   سر مـی     به دانشهاي    جامعه/دانش
معنـاي  «/دانـش یعنی، تولید انبوه و کـاربرد انبـوه   ( کار گرفته شده  شده و به   تولید
. مطرح شـد » پیشرفته«و » مدرن «جوامع داناییعنوان شاخص نمایانگر   به) »جدید

 معرفـی و توصـیف      جامعـۀ دانـایی   هاي اسمی، ناقص و هوشمند        سپس صورت 
بیان شد که از زاویۀ دید کیفیت و امنیت زنـدگی، تولیـد فقـط یـک نـوع            . شدند

انـواع  .  کـافی نیـست    بـا سـرعت و حجـم بـاال،        ) »اجرایـی «یعنی دانـش    (دانش  
  . شده در سطح مشارکت اجتماعی در این فرآیند هم اهمیت دارد هاي تولید دانش

اي وجود دارد که وقتی یک جامعـه بـه آن      آیا، با هر سنجش و مقیاسی، نقطه      
تعیـین چنـین   .  رسیده اسـت؟ شـک داریـم    جامعۀ دانایی رسید اعالم شود که به      

در جریان مستمر   .  با معیارهاي ایستا است    ییجامعۀ دانا معناي تعریف     اي، به   نقطه
توانـد همـۀ      هـاي امـروز نمـی       یافتـه   دسـت . زندگی چنین تعریفی ممکن نیـست     

  . آورند وجود می هاي فردا را پاسخ گوید و همیشه احساس امنیت کاذب به چالش
اي اســت کــه نهادهــا و   جامعــهجامعــۀ دانــاییبهتــر آن اســت بگــوییم کــه 
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سـازند و    اطالعات را قادر به رشد و توسعۀ نامحدود می     هاي آن، مردم و     سازمان
هاي بازي براي تولید انبوه و کـاربرد انبـوه همـۀ انـواع دانـش در کلیـت                  فرصت

، در وضـعیت بهینـه، همـۀ اعـضاي          جامعـۀ دانـایی   . آورد  جامعه را به وجود مـی     
 و   هدف کیفیـت   جامعۀ دانایی سازد؛    اجتماع را درگیر با تولید و کاربرد دانش می        

  .امنیت باالي زندگی را در پیش دارد
اي از عـادات فکـري یـا      چیزي بیش از مجموعـه  جامعۀ دانایی رو،   از این 

از طریق بها دادن بـه کیفیـت و         . هاي زیستی مورد انتخاب جامعه است       شیوه
امنیت زندگی، پذیرش لزوم تولید انبوه و کاربرد انبوه انواع دانش، بـازآرایی             

هاي اجتماعی، تعریف مردم و اطالعات بـه عنـوان            زمانمتناسب نهادها و سا   
ساختن همۀ مردم در تولیـد انبـوه و کـاربرد انبـوه      هاي اصلی و درگیر     دارایی

تـوان بـه    دانش براي پشتیبانی از هدف کیفیت و امنیـت بـاالي زنـدگی، مـی           
  .  رسیدجامعۀ دانایی

بخـشی از  » فازي « بر حسب منطقجامعۀ دانایی  آخر، شاید نگاه به گذار به         دست
در منطق فازي، اموري که وجود دارند و وجـود ندارنـد بـا هـم     . مسئله را روشن کند 

اي از    دارنـد، هـر مـسئله       اعالم مـی  » فازي«طور که متفکران      اگر آن . شوند  توصیف می 
اي خاص از اهمیت برخوردار است، آنگاه در حوزة گـشودة خالقیـت، دانـش                 درجه

م همیشه از درجات در حال رشد و افزایش سخن برانیم و توانی ضمنی و اطالعات، می
نسبت به این واقعیت آگاهی داشته باشیم که همیشه احتمال کاهش درجه هم وجـود              

بیانی دیگـر، بـازآرایی    ها است؛ به     رو، مسئلۀ اصلی گشودن یا بستن دروازه        ازاین. دارد
هـاي   با بـستن دروازه نهادهاي اجتماعی متداخل در توسعۀ مردم و اطالعات، گشودن       

هاي مشارکت همۀ مـردم در   هاي تولید انبوه و کاربرد انبوه دانش، ارائۀ فرصت    فرصت
و همۀ این کارها در جهت نیل به هدف کیفیت و امنیت     (فرآیند تولید و کاربرد دانش      

 جوامع داناییبا تبعیت از این منطق، . دهند مسائل اصلی ما را تشکیل می) باالي زندگی
 هوشمند تنها صورت جامعۀ دانایی. ، در واقع وجود خارجی ندارند»ناقص«یا » اسمی«
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باید تأمین، پشتیبانی، نظـارت و  . 1الوجود است، که همیشه در لبۀ عدم قرار دارد    ممکن
کنیم و در آن گـام      مسیري که انتخاب می   . ارزیابی اهداف و ابزارهاي خود را بیاموزیم      

ـ       برمی هـا و آرزوهـا در هـر لحظـه      سبت بـه تحقـق آرمـان   داریم، از اهمیت بیشتري ن
  . یابد ها هم تحقق می اگر مسیر خوبی انتخاب شود، آرمان. برخوردار است

   چیست؟دانشاقتصاد مبتنی بر 
 تعریف کرد جامعۀ دانایی  عنوان زیرمجموعۀ     توان به    را می  دانشاقتصاد مبتنی بر    

شروع و قـانونی، بـراي   صورت محدود و اختـصاصی و البتـه در قـالبی مـ         که به   
 و  هاي اطالعـات و ارتباطـات       فناوريافزایش ارزش در کل زنجیرة اقتصادي، از        

در عـین حـال، اگـر اقتـصاد      . کنـد    صورت انبوه اسـتفاده مـی       شده به   دانش تولید 
 ناقص استفاده کند و سـازوکارهاي اصـلی         جامعۀ دانایی بخواهد از سازوکارهاي    

ین کیفیت باال و امنیت باالي زندگی همۀ مردم      را دور بزند، در عمل اهداف تضم      
  . جا را نقض یا فراموش کرده است همه

هوشـمند   دانـایی  جامعـۀ  بـستر که » مساعد«از سوي دیگر، زندگی در دولت       
 اسـت و اهـداف     دانـش است، و از جمله مشخصات آن اقتصاد پویاي مبتنی بـر            

کنـد،   را تـأمین مـی  ) ییعنی کیفیت باالي کیفیت و امنیت زندگ(اي جامعه   توسعه
تـوان تعریـف،     را مـی دانـش اقتـصاد مبتنـی بـر    . در زمرة منافع همگان قرار دارد 

  .  را باید زیستجامعۀ داناییطراحی و بنا کرد؛ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشیاء به آرامی به سوي عـدم حرکـت   . ... دهد همه چیز هویت خود را تغییر می     «: مقایسه کنید با   .1
جنـین در  . ... کند، دیگر گل سرخ نیـست    هاي آن تغییر می     یک گل سرخ، وقتی مولکول    . ... کنند  می

هاي سیاه و سفید بر این امور  می توانیم برچسب.... شود  تبدیل به انسان کامل میحال رشد انسانی   
زبان، میان کلمه و مدلول آن . دهند ها با تغییر خود اشیاء صدق خود را از دست می اما برچسب. بزنیم

شکند   میشود یا دار می شوند، آن یا پیوند کش وقتی اشیاء به عدم تبدیل می. کند کلمه پیوند برقرار می
  : منبع. چسبد و یا به اشیاء دیگر می

Bart Kosko, Fuzzy Thinking. The New science of Fuzzy Logic, Flamingo, An 
Imprint of Harper Collins Publishers, London, 1994. 
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و یـا  (هاي مبتنی بـر بـازار         ساالري   آیا ساختار سازمانی و نهادي کنونی مردم      
جامعـۀ  امکـان توسـعۀ   )  روي آنها در حـال حاضـر      شده به   تغییرات نهادي اعمال  

  آورد؟  هوشمند را فراهم میدانایی
  . بله، اگر: پاسخ

بردنـد،   ساالرانه از قدرت فایـده مـی      از استفادة مردم   جوامع دانایی ، چراکه   بله
. هـاي کنـونی تکیـه کننـد         سـاالري   تواننـد بـر مـردم        دریابند که نمـی    اگراما فقط   

بر اجماع آگاهانۀ همۀ شـهروندان   باید مبتنی جامعۀ داناییساالري مورد نیاز   مردم
این امر نیاز بـه تولیـد انبـوه و    . اي را رعایت کند هاي تعادل توسعه  بوده، شاخص 

. دارد» اي  حفـظ تعـادل توسـعه     «و  » زیـستی   هـم «،  »وجـودي «کاربرد انبوه دانـش     
ساالر با منافع فرامحـاطی و فراجنـاحی دارد کـه از            همچنین نیاز به اکثریتی مردم    

سـاالري،   چنین نظام مـردم . کند  مطابق با منافع همگان استفاده می قدرت عمومی، 
  .  استجامعۀ داناییبستر غیرقابل جایگزینی براي 

برد، فقـط   جاري در اقتصاد بازار بهره می» اجرایی« از دانش جوامع دانایی بله،  
بـازاري کـه   . توانند به سازوکارهاي اقتصادي کنونی اعتماد کند اگر دریابد که نمی   

ــاییج ــستگاه امعــۀ دان ــد روي ریلــی ســوار باشــد کــه از ای هــاي   الزم دارد، بای
زدن بـه کلیـت جامعـه و ایجـاد          یعنی از خسارت  . فایده نگذرد   مسکونی و بی    غیر

چنین بازاري، ماشین غیرقابل جایگزینی     . عوامل ناخواستۀ خارجی اجتناب ورزد    
  . د خواهد بوجامعۀ داناییبراي برآوردن بسیاري از نیازهاي 

، نیاز به بازسازي کالن و وسـیع نهادهـاي اجتمـاعی            »بله«به  » اگر«حرکت از   
  ). را ببینید5نمودار (دارید 

نگـرد،   اگر این حرکت را آغاز کنیم، در آینده، وقتی نسل بعدي به دوران مـی       
 نخواهند نامید، بلکـه بیـشتر آن را بـا نـام واقعـی آن،           1داناییعصر  این دوران را    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عـصر عـدم قطعیـت،    : عصر دانایی، عصر اطالعات، یا هر نام دیگري که این روزها جریان دارد           .1
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اگر حرکـت نکنـیم چـه؟ دوران آینـده مـاهیتی        . واهد شناخت  خ عصر مسئولیت 
گرایــی از  البتـه، بــرآوردي سـاده و بـدون افـراط    . هـاي رایـج دارد   وراي تعریـف 

رفته براي رشد و توسعه       هاي از دست    جریانات کنونی، تصویر روشنی از فرصت     
  .نیمتوانیم و باید بیشتر و بهتر کار ک می).  را ببینید24قطعۀ (دهد  دست می به

  تواند از تغییر پشتیبانی کند؟ چه عواملی می
توان در آگاهی شـهروندان از منـافع    منبع اصلی پشتیبانی از تغییرات نهادي را می     

این امر  . بندي اجتماعی دانست     و ارادة آنها براي تجربۀ این صورت       جامعۀ دانایی 
  بـه . داردهـا و شـناخت آثـار منفـی طـرد آن       نیاز به سطوح باالیی از این آگـاهی    

دهـی شـوند و       هاي فردي در نیروهاي مـؤثر اجتمـاعی سـازمان           عالوه، باید اراده  
دسترسی و حق اظهار نظر بیشتري براي این نیروهاي اجتماعی در حوزة عمومی            

همراه با چنین حرکتـی، تحـوالت اولیـه الزم بـراي رشـد و توسـعۀ           . لحاظ شود 
  . ساالر حاصل خواهد شد شهروندان و نهادهاي مردم

یکی دیگر از منابع پشتیبانیِ این تغییر را شـاید بتـوان در خـود منطـق بـازار                
 هـستند و    جامعـۀ دانـایی   هـاي     تـرین دارایـی     اگر مردم و اطالعات مهـم     . جست

توانند بدون محدودیت رشد یابند، هر چیزي کمتر از این، باعث وقفه در کـار      می
تواند بـازار را   اي می چنین وقفه. دهاي آن خواهد بو فایده ماندن توانایی بازار و بی 

هاي با منافع کوچکی بیاندازد که امکـان توسـعۀ نامحـدود مـردم و      دست گروه   به
. گردنـد  ساختارهاي قدیمی اشتراك قـدرت برمـی    کنند و به    اطالعات را سلب می   

  . بازار نشان داده است که توان احیاي ساختارهاي اجتماعی و واقعیِ خود را دارد
. مردم باید به شناخت دقیقی از وضعیت خـود در جهـان برسـند          دست آخر،   

                                                                                                  
شـدن، عـصر    هـا، عـصر جهـانی    جمعی، عصر تـوده    انگاري، عصر کشتار دسته      علم، عصر پوچ   عصر

هاي عـادي، عـصر سـینما و      دیکتاتوري، عصر طراحی، عصر ارتباطات، عصر شکست، عصر انسان        
  : منبع. ها، عصر اضطراب، عصر عصیان، عصر انتظارات پوچ ساالري، عصر بچه مردم

Jacques Barzun, From Dawn to Decadence. 500 Years of Western Cultural Life, 
Harper Collins, New York, 2000 
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اگر بر سر وجود یک تفکر فرهنگی مرکزي به توافق برسیم و اگـر ایـن تفکـر از         
وگـوي جهـانی    توان گفـت  کند، می کره پشتیبانی می توسعۀ انسانی و حفظ زیست 

می هاي عمـو  وگو، همۀ فعالیت جدي و بزرگی را آغاز کرد و در جریان این گفت  
. را در دادگـاه افکـار عمـومی بـه قـضاوت کـشاند             ) از جمله بازار  (و خصوصی   

هـاي اجتمـاعی برپـا     توان در پی این قـضاوت  هاي تشویقی یا تنبیهی را می       نشانه
در طول این جریان، بایـد انتخـاب      . دهد  رخ نمی » خودي خود   به  «این گذار   . کرد

ئوالنه نیاز به عمـل شـجاعانه    تفکر مس . کنیم، تصمیم بگیریم و گاهی مبارزه کنیم      
  . دارد
  هاي استفاده از قدرت کدام است؟ گزینه
 کم گرفتن نقش مثبت و ایجابی عموم مردم در این جریـان محـال اسـت،                 دست
اما، . طور که این گزارش نیز در چند مورد موضع خود را روشن کرده است        همان

فقـط رهبـران   » مـا «تـوان در پـشت      هاي موجود سیاسـی، مـی       در جریان واقعیت  
آنها هستند که باید نـشان دهنـد کـه بـه     . ها را دید  سیاسی، رهبران بازار، و دولت    

 ظـاهر رخ داده اسـت و آن          امري کـه بـه    . عالقه، توجه یا باور دارند    » امر جدید «
امـر  «در صـورتی کـه ایـن    . کشاند  سوي تغییر می    طور که معلوم است، آنها را به      

  . ، باید الگوي تغییر را ترسیم کنندرسمیت بشناسند را به » جدید
، »امـر جدیـد   «دقت بدانند کـه آن        احتمال زیادي هست که رهبران مذکور به        

هـاي جدیـد اطالعـاتی و ارتبـاطی و از جملـه اینترنـت اسـت و            فنـاوري همین  
پـذیري   شناخت درست این واقعیت در کشورهاي پیشرفتۀ شمال باعث دسـترس      

ایـن شـناخت،    . مـی در شـیوة تغییـر دارد       به اطالعات شده اسـت کـه نقـش مه         
  . کند اي را در دو جهت هدایت می هاي توسعه راهبردها و برنامه

ایـن  . کنـد   و سازمان هدایت مـی فناوريسمت رفع تنش میان  اول، آنها را به   
 و بـا امیـد     دولـت الکترونیکـی   توان به عنوان نمونـه، از طریـق ایجـاد             کار را می  

تجــارت ة ارزشــی عمــومی و از طریــق ایجــاد افــزایش ارزش در طــول زنجیــر
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  .  و با هدف افزایش ارزش در طول زنجیرة اقتصادي ایجاد کردالکترونیکی
هاي محلـی بـراي مراقبـت و نظـارت و      سوي ساخت ظرفیت دوم، آنها را به    

هـاي اطالعـات و    فنـاوري فعالیت هر چه بیـشتر در بازارهـاي آینـدة مبتنـی بـر             
 هـدایت  هاي اطالعات و ارتباطات فناوريات مبتنی بر  یا کاالها و خدم  ارتباطات
  . می کند

هاي جدید اطالعـاتی   فناوري (فناوريتر میان  تحت این سناریو، تنش بزرگ    [
  .]شود  عنوان مسئلۀ مدیریت اطالعات مطرح می و جامعه هم به) و ارتباطی

جهـت  هاي اولیـه را در ایـن    ها گام اگر رهبران سیاسی، رهبران بازار و دولت      
هاي جـاري کنـونی، برنـده         عمومی بردارند، نشان از آن خواهد داشت که جریان        
هـاي   انـد در واقعیـت   گرفتـه  خواهند شد و رهبران سیاسی، بازار و دولت، تصمیم 

. روزمره مشارکت کنند، تولید ثروت کنند، کارآفرینی کنند و رشد و توسعه یابنـد   
هـاي    پیامـدهاي خـود را در عرصـه         نظر برخی، این تغییر نگرش به این زودي         به

هـاي عمـومی بـا کـسري      بـسیاري از بودجـه  . کند سیاسی و اقتصادي آشکار نمی  
المللـی    گـذاران بـین     سـرمایه . تجارت و بازار محلی ضـعیف اسـت       . مواجه است 

هرحـال، اتخـاذ ایـن     بـه  . شناسـند   رسمیت نمی عنوان بازار به برخی جوامع را به  
سـوي اهـداف خـاص     هـاي آنـان را بـه     سیاسـت  احکام و تصمیمات، رهبـران و     

از همین ابتداي کار و در هر زمانی در آینده کـه شـرایط اجـازه دهـد،         . کشاند  می
هـا بـراي    بـسیاري از تـالش  . کننـد  سوي آن اهداف هـدایت مـی       آنها جامعه را به   

کنندگان، در راه پیوند دادن جامعه        گذاران و اهدا    بازسازي درونی و جذب سرمایه    
. رسد نظر می  هاي جدیدي صرف خواهد شد که از نظر آنان سودمند به            عیتبا واق 
هـاي جهـانی    معناي در حاشیۀ واقعیـت  اعتقاد آنان، عدم پیوند با این واقعیت به     به

طور که در این گزارش بیان شد، این خواست به معناي ایجـاد           همان. ماندن است 
امید تحـول آتـی    قص و به    نا جامعۀ دانایی  درون یک    دانشیک اقتصاد مبتنی بر     

  .  هوشمند استجامعۀ داناییسوي یک  آن به
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 شـود   میگاه چنین گفته  . تري را تعریف کرده است      این گزارش اهداف وسیع   
هـاي جدیـد    فنـاوري که مهارت تولید انبوه اطالعـات، و نـه پدیـد آمـدن سـاده          

یافته،  شداطالعاتی و ارتباطی، عامل اصلی تغییر است و ظهور مردم و اطالعات ر  
  . ترین الگوي تغییر است ترین دارایی هر جامعه و اقتصادي، مهم در مقام مهم

آرایی نهادهاي    در شناخت الگوي تغییر، در طوالنی مدت، نیاز به تنظیم و باز           
و تعیـین   ) سـاالري و بـازار      شناسیم، یعنی مـردم     تا جایی که ما می    (اصلی جامعه   

در . اي در جامعـه اسـت       هاي توسـعه    صتدوبارة مسیر حرکت جریان منابع و فر      
فضاي مـشترك تولیـد   «ها و در نهایت کلیت جامعه به     این جریان، تبدیل سازمان   

توسـعۀ  . ها هم خواهـد بـود       و سازمان فناوري  دربرگیرندة رفع تنش میان     » دانش
 و  فنـاوري تر میـان      ساالري دربرگیرندة رفع تنش گسترده      شهروندان و رشد مردم   

  . د بودجامعه نیز خواه
چنین سیاستی اتخاذ نخواهد شد مگر اعتقـاد راسـخی بـه آن وجـود داشـته                 
باشد، مگر ارادة تغییر قاطع باشد و مگر ترس از حذف شدن از گردونـۀ توسـعه             

حـداقل تـا انتخابـات      (اگر این شرایط وجود نداشته باشـد، شـاید          . واقعی نباشد 
  . عملی بهترین گزینۀ انتخابی باشد بی) بعدي
  را انجام دهد؟ جامعۀ داناییتواند کارهاي الزم براي گذار به  ی می کس چه

دفعه، نوسازي هم در صورت و قالـب   این. ها باید خود را از نو بسازند        دولت
و هم بیش و پیش از هـر چیـزي   ) و غیرهدانش ، دولت   دولت الکترونیکی مانند  (

بـازار بـراي   هاي عمـومی و بـر اسـاس تنظـیم      در محتوا و بر اساس تولید ارزش   
 جامعۀ دانـایی . پذیري بیشتر و کاهش خسارت به کلیت جامعه خواهد بود        رقابت

گـاه    ، زیـست  »مـساعد «دولت، ناحیـه یـا اجتمـاع        . هوشیار نیاز به یک بستر دارد     
 هوشیار است و با آن که ساخت این بسترها نیـاز بـه دانـش    جامعۀ داناییطبیعی  

هیتی سیاسـی دارد و بایـد بـا حـداکثر     اي است که مـا    دارد، ساخت آنها کار ویژه    
هـم  » ناکـام «دولت، ناحیه یا اجتماع . اراده، تعهد، تعلق خاطر، توانایی انجام گیرد    
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ها دریابند که     الزم است حکومت  . نتیجۀ فرآیندهاي ویژه، با ماهیت سیاسی است      
 »ناکـام «اي  هاي توسعه تولید انبوه و کاربرد انبوه دانش رابطۀ مستقیمی با وضعیت      

شدت در هم تنیدة امروزي، گـذار از حالـت    ندارد و دریابند که حتی در جهان به   
اي  هـاي آن، گزینـه   بـا همـۀ رنـگ   » مساعد«هاي آن، به حالت  با همۀ سایه  » ناکام«

در حوزة خاص تولید و کاربرد دانش و هـدایت      . اخالقی، سیاسی و محلی است    
هـاي   وانند با تدوین سیاسـت ت آنها می. ها نقش مهمی بر عهده دارند     آن، حکومت 

هاي جدیـد و ارائـۀ الگوهـاي     هاي عمومی، معرفی اولویت عمومی، توزیع بودجه  
  . کاري، این کار را انجام دهند

هاي کوچک، بـراي تولیـد        توان از همین قوانین موجود براي برداشتن گام         می
ده شـ  دانش بیشتر و عرضۀ آن به عموم مردم، براي افزایش تقاضاي دانـش تولیـد      

اگـر جامعـه بـه اجمـاع جدیـدي در         . در خارج از دولت و غیـره، اسـتفاده کـرد          
بـا  دانـش  اي  اي برسد و اگر این اجماع پیرامـون جامعـه           خصوص اهداف توسعه  

ها هـم مجبـور بـه         صورت، دولت   تمرکز بر کیفیت و امنیت زندگی باشد، در این        
، پـشتیبانی از  گـذاري  قـانون : شـوند  انجام کارهایی متناسـب بـا ایـن اجمـاع مـی         

هـا، بازسـازي      هاي جدید با حاکمیت قـانون، تغییـر کـانون فعالیـت             گذاري  قانون
تـوان دربـارة    امـروزه، نمـی  . مدیریت عمومی براي نیل به اهداف جدیـد و غیـره      

طـور    وزارت توسعۀ انسانی، سالمت انسانی یا خالقیت انسانی نیاندیشید؛ همـان          
د از وزارت صـنعت، معـدن، یـا کـشاورزي     توانستن هاي اولیه نمی    ملت ـ   که دولت 

شدن بـراي   امروز کار یکنواخت گردآوري اطالعات به منظور آماده      . اجتناب کنند 
هـاي جدیـدي را بایـد انجـام داد و          آمـارگیري . دهـیم    را انجام مـی    جامعۀ دانایی 

هـاي   تـوان از سـازمان      صورت منظم گردآوري و تحلیل کـرد؛ در ایـن راه مـی              به
  . بهره گرفتالمللی نیز بین

هـاي زیـادي بـراي بررسـی دقیـق             انگیزه هاي سیاست و بازار     نخبگان عرصه 
از آنجا که این نخبگـان تـوان خـوبی    . عالیق و منافع خود و بازاندیشی آن دارند   
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توانند هر گذاري را تقویت یـا تـضعیف      براي مهار و نظارت بر قدرت دارند، می       
تواننـد بـا فهـم و موضـع      ر دارند، میهاي روشنفکري اث  از آنجا که بر بحث    . کنند

هـاي   تواننـد بحـث   ها اثر گذارند و مـی  خود پیرامون الگوهاي تغییر، بر این بحث    
هـاي خبـري اثـر دارنـد،      از آنجا کـه بـر رسـانه   . مخالف تغییرات را متوقف کنند   

در . هاي خبري را تعیـین کننـد     یافته توسط رسانه    توانند حیطۀ واقعیت پوشش     می
چـالش  . هاي نادري از رفتـار روشـنگرانۀ آنـان وجـود دارد             ، نمونه سراسر تاریخ 

  . اصلی آنها، کنش در برابر این انتظارات محدود است
.  باید تقاضا داشته باشند و این تقاضا بایـد آگاهانـه و مـؤثر باشـد                شهروندان

هـاي نخبگـان و       هاي آشکار و قوي شهروندان، تغییراتی کـه در حلقـه            بدون پیام 
جامعـۀ  . هاي جدید مواجه شـود  تواند با مخالفت  شود می    تلقی می  دولت مطلوب 

هـاي   مدنی براي تقاضاي امور درست، نیاز به بازاندیشی در منافع و ارسـال پیـام             
بخشی از این کار، دانستن پیرامون پیامدهاي تغییر و پـذیرش اصـل             . شفاف دارد 
  . تغییر است

. رهنـگ اسـتوار اسـت   بخش اصلی تغییرات بر بخش فرهنگ و مردمِ حامل ف   
پذیرش اصل تنوع، پـذیرش اصـل خالقیـت، پـذیرش و اعطـاي منزلـت بـاالي                 

هـایی   کنند اینها از جمله کـنش  اجتماعی به زندگی، خود را وقف تفکر خالق می    
این گـذار بـه معنـاي جـایگزینی     . گیرد است که در متن جامعۀ مدنی صورت می    

شـده    نافع کوچـک فرامـوش    اي دیگر از م     یک مجموعۀ منافع کوچک با مجموعه     
هاي جامعۀ مدنی یا رهبران  ها و سازمان   شاید نیاز به بدعت در خود گروه      . نیست

رفتن از الگوهاي رفتاري جاري، چالش اصلی   شناخت تغییر و فراتر   . آن هم باشد  
  . ها خواهد بود بسیاري از این سازمان

، اهمیـت  از آنجا که مسئلۀ آموزش، شناخت، بحث، استدالل و کـار گروهـی           
توانـایی آنهـا بـراي      . هاي خبري غافـل بـود       توان از نقش رسانه     زیادي دارد، نمی  

هاي جاري، تا حد زیادي، بـه ظرفیـت هیئـت تحریریـۀ آنهـا در                  مقابله با چالش  
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شناخت عمق تغییر و تالش آنها براي عمل به رسالت خود، در محدودة شـرایط              
ــصادي اســت ــر خروجــی. سیاســی و اقت ــري د تکث ــث هــاي خب ر اینترنــت باع

هاي غـالبی کـه    رسانه. شود هاي خبري از این تعهد نمی     شدن دیگر رسانه    خالص
: صاحب منابع الزم هـستند و بـه مـردم دسترسـی دارنـد، بایـد تـصمیم بگیرنـد               

رسانی یا سرگرمی؛ ارسال نظر مردم به رهبران جامعـه یـا ارسـال تبلیغـات        اطالع
هـاي   هـاي دوگانـه، تنهـا گزینـه     گزینهاین مجموعه . سیاسی و تجاري براي مردم    

توانـد   بررسی و بیان مجدد عالیق و منافع در میان نخبگـان مـی    ). رو نیستند   پیشِ
را ) و عمـوم مـردم    (البتـه کـسی بایـد نخبگـان         . هاي دیگري را مطرح کند      گزینه

هاي مرتبط با آزادي آنهـا، جریانـات توسـعۀ انـسانی در جهـان،          نسبت به جریان  
جـا   هـا، آگـاه کنـد و در ایـن           فنـاوري  در علوم طبیعی و توسـعۀ        دربارة پیشرفت 
  .توان نادیده گرفت هاي خبري را نمی مسئولیت رسانه

 مجبور به مواجهه با چالش استقالل علمی و فکري خـود و           جهان دانشگاهی 
شاید چنین اقدامی نیاز بـه تغییـرات   . یافتن شهامت روشنگرانۀ پیشین خود است 

در . هاي پژوهشی اسـت  هاي تأمین بودجه و تشویق طرح      وهنهادي و تغییر در شی    
هاي خبري، جامعۀ مدنی، دولت و نخبگان نیاز مبرمی بـه تفکـر               حال، رسانه   عین

هـاي دانـشگاهی    متقن و خالق علمی دارند که بخش اصلی آن را باید در جامعه            
همیـشه، در طـول دوران گـذار، برخـی از افـراد جهـان دانـشگاهی                 . تولید کـرد  

هـاي درسـی      نـام آنـان در کتـاب      . هاي سنتی تفکر را تـرك کننـد         اند دره   نستهتوا
  . مدارس امروز ما درج شده است

 در حال حاضر فرصـت تبـدیل بـه یـک            سازمان ملل متحد  دست آخر، نظام    
شناسـد و   نیرویی که الگوي تغییرات آینده را پیشاپیش می    . نیرو در جهان را دارد    

براي همکاري و بحث دربارة حـداکثر اسـتفاده      تواند کشورهاي عضو خود را        می
اگر نظام . جا، فراخواند  از تولید انبوه و کاربرد انبوه دانش براي همۀ مردم در همه           

هـاي خـود را بـا      سـخن بگویـد و بحـث   جامعۀ داناییزبان  سازمان ملل متحد به   
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از آنجـا کـه موضـوع امنیـت         . استفاده از این مفاهیم غنی سازد، سود خواهد برد        
توانـد   المللی قرار گرفته است، سازمان ملـل متحـد مـی    انسانی در دستور کار بین   

 را در زمـرة فهرسـت کارهـاي خـود          دانشموضوع آیندة ایمن مشترك در عصر       
هاي فنی سازمان ملـل متحـد بایـد همخـوان بـا         ها و همکاري    فعالیت. لحاظ کند 

یع در گـذار بـه   سـازي آنـان بـراي تـسر     نیازهاي کشورهاي عضو و در راه آمـاده  
چنین دستور کاري، نیاز به بازاندیـشی در محتـوا، ابزارهـا و             .  باشد جامعۀ دانایی 

  . هاي فنی سازمان ملل دارد ها، درون معاونت کمک صالحیت
ی نقل شـود  لپوستان آمریکاي شما در پایان خوب است حکایتی از زبان سرخ  

  :گوید که در آن پیرمردي به نوه خود می
  ».یکی خوب و دیگري بد. جنگند  من میدو گرگ در دل«

  »کدامیک برنده خواهد شد؟«: نوه پرسید
  ».دهم آن گرگ که به او غذا می«: پیرمرد گفت

∗∗∗  
  .باشد که خردمندانه انتخاب کنیم
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آیا پیش از رنسانسی نو، در آستانۀ قرون وسطاي جدیدي آیا پیش از رنسانسی نو، در آستانۀ قرون وسطاي جدیدي : : تأمالت یک پژوهشگرتأمالت یک پژوهشگر:  :  2424قطعۀ قطعۀ 

  قرار داریم؟قرار داریم؟

جمعیت جهان به دو گـروه  «]  خواهد آمد2300ه که در کتاب تاریخی در سال        گون  قرن ما آن  [
اولین گروه که کوچکتر بود، مـردان و  . کردند استفاده نمی » طبقه«شد؛ آنها از واژة       متمایز تقسیم می  

 را داشـتند و در  فنـاوري زنانی بودند که به صورتی تقریباً مـادرزاد تـوان اسـتفاده از محـصوالت             
این علوم نزد آنان همچون التین نزد علماي قرون . م فیزیکی و ریاضیات چیره بودندهاي علو روش

  . وسطی بود
طور که در دوران گذشته،  ظرف ذهن به شکل این علوم شده بود و خیال آکنده از آن بود؛ همان

 انـسان . الهیات، شعر، و هنرهاي ظریف به ذهن شکل داده بود و خیال را از خود مملو ساخته بود         
دانست که با استفاده از صفحۀ کلید قابل بازیافت است و کسی  جدید، جهان را مخزنی از اشیائی می

توانـست مختـرع یـا     او، مـی . افزود، درخور تقدیر و سپاس بـسیار بـود   که به این مخزن چیزي می 
 پیشین هاي پیرامون خلقت کیهان و منشاء حیات، از دوران پرداز باشد، چراکه توجه به فرضیه   نظریه

احساس نزدیکی به ساحل پاسخِ آخر، حدود دویست سال باقی . باقی مانده و حتی تقویت شده بود
  . ماند

ها با دوران قرون  شباهت. خواستند بود که حاکمان و رؤساي نهادها برمی) نه، گروه(از همین طبقه 
ا دانشمندان شناسان ی وسطی آشکار است، در یک دوران روحانیان و در دورانی دیگر فرمان

دار و  معناي سکان به» کوبرنت«گروه اخیر مغرور از آن بود که در دوران یونان باستان، .  سیبرنتیک
هایی که در آن زمان توان  کرد؛ توده ها تثبیت می این فرض، حاکمیت آنها را بر توده. حاکم بود

ا بربر نبودند اما بر اساس هیچ معنا وحشی ی تر، به این مردمِ ناتوان. خواندن و محاسبه نداشتند
کنند که  برخی چنین استدالل می. هاي اواخر قرن بیستم، هیچ آموزشی به آنها ارائه نشده بود یافته

کرد؛ اما وقتی خود معلمان، کودکان را  فراگیران خطایی نداشتند و خود نظام آموزشی اشتباه می
آن . وانست همه را جذب خود کندت» زدایی از جامعه مدرسه«غیرقابل آموزش خواندند، جنبش 

بقاي میزان مهمی از گفتارها، ادبیات و پانصد سال تفکر گري نرساند،  ها را به وحشی چیزي که توده
 .میراث باستانی غرب و نفوذ قابل توجه فرهنگ شرق هم اثرگذار بود. مداوم است
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خودآمـوز فراگرفتنـد و   صـورت   نرفته، سواد خواندن و نوشتن را به هاي مدرسه   برخی از گروه  

این جریان در قـرن  . زدن تلویزیون، با مردم عادي و با فرهنگ ارتباط برقرار سازند   توانستند با دور  
هاي عمومی پیرامـون   هاي ساده، بحث  هاي عمومی، نمایشنامه    شعرخوانی. ویکم قوت گرفت    بیست

 بود که ذهن و جان شهروندان ، از جمله مواردي)که طبقات باالتر را خسته کرده بود(سؤاالت ابدي 
  .ساخت معمولی را آکنده می

صورت خودکار و بر حسب عالیق و منافع مبتنی بـر       در خصوص سازمان اجتماعی، مردم به     
  محل سکونت،

. شـدند  شده بر اساس مقاصد اجتماعی، تقسیم مـی   شغل یا برحسب امتیازهاي شخصی توزیع  
جاي  تر داده بود و اقتصاد، به ود را به مناطق کوچکنام ملت وجود نداشت و جاي خ دیگر چیزي به

  . زبان و تاریخ، عامل وحدت بود
. هایی بود که نقشی مشابه با اجداد قرون وسطایی خود داشـتند       امور تجاري در دست شرکت    

هاي بیشتر و مهار بیشتر بازار،  ها، که تصاحب شرکت تنها هدف آنها در زندگی، نه تصاحب سرزمین
هاي اولیه از نابسامانی اخالقی، جاي خود را به نظارت همگان بـر            انتقاد سال . ارآیی بود با معیار ک  

  .همگان سپرد
: شد، ذهن غربی به آفت دیگري دچار شد پس از مدتی، که در حدود یک قرن تخمین زده می

قدر شدید بود که مردم غرق در سرگرمی، تقاضاي اصالحات کردند؛ گروهی از       حمله آن . تنگی  دل
تـري از   آهنگان به مطالعۀ آثار ادبی و تصویري گذشت کردند و اعالم داشتند که تصویر کامل              پیش

هایی که هنوز بقایاي آن وجود دارد با  از نظر آنان باید به مجسمه  . زندگی در این متون وجود دارد     
.  گشودندها فراموشی دقت بیشتري توجه شود؛ آنان مجموعۀ آثار هنرمندان باستانی را پس از سال          

ما را شـکل  )  نوپاي عبارتی دیگر، تازه یا به (همین توجه به منابع اولیه بود که مبانی فرهنگ نوپاي           
  :منبع. دهد می

Jacques Barzun, “From Dawn to Decadence. 500 Years of Western Cultural Life”, 
Harper Collins, New York, 2000 
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  1 جوامع داناییشاخص 
میزان کـوچکی بـراي بررسـی عملکـرد کـشورها در سـه           ع دانایی جوامشاخص  

ها، پیـشرفت،   دارایی: هاي پیشین این گزارش است شده در بخش حوزة توصیف
نتـایج نهـایی شـاخص    . جامعۀ دانـایی یک کشور در راه رسیدن به  » بینی  آینده«و  

ابـل  اند و دربرگیرندة نتایج کلـی جالـب و ق      ارائه شده  6 در جدول    جوامع دانایی 
  .بررسی و توصیفی هستند

انـد،    کـسب کـرده  جوامع داناییها را در شاخص    کشورهایی که باالترین رتبه   
انـد،   لقب یافتـه » رهبران اقتصاد جهانی«سنتی که » بزرگ«در مقایسه با کشورهاي   

به عنوان نمونه، در نمونه کشورهاي    . اقتصادها و کشورهاي نسبتاً کوچکی هستند     
ا در رتبۀ دوازدهم، فرانـسه در رتبـۀ پـانزدهم و انگلـیس در               مورد مطالعه، آمریک  

  . رتبۀ دهم قرار گرفته است
هستند که در ایـن جـدول،    » بزرگی«ژاپن و آلمان تنها کشورها و اقتصادهاي        

ایـن نتـایج بیـانگر آن اسـت کـه در      . انـد  جایگاه سنتی خود را نسبتاً حفظ کـرده      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در عین حال، باید خـاطر  . روش محاسبۀ شاخص جوامع دانایی در پیوست شرح داده شده است  .1
 چون از تجربی. صورت آزمایشی و تجربی به اجرا رسیده است نشان ساخت که این سنجش فقط به

بینی نگاشته  ها، پیشرفت و آینده ش مبتنی بر اعتقاد به لزوم سنجش شاخص دارایی    این گزار   سو،  یک
ها در  دانست، اما از سوي دیگر، داده شده بود و این کار را براي هر بحثی دربارة این موضوع الزم می

گی، هاي فرهن اي که در اینجا اتخاذ شده، مانند نگرش سطح جهانی و براي استفادة تطبیقی و از زاویه
همـین خـاطر    بـه . شـود  سطح اهمیت خالقیت در برنامۀ درسـی مـدارس و غیـره، گـردآوري نمـی             

این تعریف با فهم کاملی از تفاوت . اند هاي وکالتی دقیقی براي نگارش گزارش تعریف شده شاخص
هاي این سـنجش تمرینـی، بـا     ترکیب شاخص. گذار میان همبستگی و علّیت همراه بوده است    تمایز

هاي اطالعاتی  توصیفی چون بانک. تواند تغییر کند هاي مرتبط، می پذیر شدن داده  و دسترسگردآمدن
شده در این نمونه،  جز کشورهاي بررسی هاي وکالتی، به المللی موجود، حتی براي همین شاخص بین

بنابراین، انتخاب کشورهاي بررسی شده در ایـن تجربـه   . اطالعاتی از دیگر کشورهاي عضو ندارند    
عنوان نمونه، بیشتر تصادفی بوده و تنها اطالعات موجود قابل مطالعه و مقایسه از ایـن کـشورها،          هب

 .عامل این انتخاب تصادفی بوده است
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پذیري به بازارهـاي    طبیعی و دسترس   که در اقتصادي صنعتی، فراوانی منابع       حالی
پــذیري اســت و در حالیکــه  هــاي اصــلی رقابــت بــزرگ محلــی، از جملــه رانــه

اقتصادهاي بزرگ سنتی بر اقتصادهاي کوچک برتري ذاتی داشتند، چنین الگویی          
  . کاربرد ندارد جامعۀ داناییدر 

نظـر     نـدارد، بـه      جوامـع دانـایی   که وسعت کشورها نقشی در شـاخص          با آن 
همبستگی مثبتـی   ) براساس سرانۀ تولید ناخالص داخلی    (رسد ثروت کشورها      می

شک میان سرانۀ تولید ناخالص داخلی یک  بی.  داردجامعۀ دانایی با توانایی ایجاد    
البته ایـن   .  رابطۀ مستقیمی وجود دارد    جوامع دانایی کشور و رتبۀ آن در شاخص       

 از سطح خاصی از تولید ناخالص    ثروت بیشتر، باالتر  . رابطه همیشه برقرار نیست   
سوئد، کـه بـاالترین رتبـه را در         . داخلی، در باال بردن رتبۀ آن کشور نقشی ندارد        

 است، سرانۀ تولید ناخالص داخلی بسیار کمتري از       خود اختصاص داده    جدول به 
تر مورد نیوزلند است که سرانۀ تولید ناخـالص داخلـی             از آن جالب  . آمریکا دارد 

رسـد، کـشورها در    نظر می به. ۀ تولید ناخالص داخلی آمریکا است آن نصف سران  
» هوشـمندي «هـاي نـسبتاً       هـاي دیگـر و راه        از راه  جامعۀ دانـایی  سوي    حرکت به 
  . کنند استفاده می

تواننـد بـا    دهـد کـه کـشورهاي کوچـک مـی         که نتایج نـشان مـی       با وجود آن  
معنـاي تـوان آنهـا     قعیت بهتر به مسابقه بپردازند، این وا تر و غنی کشورهاي بزرگ 

در این خصوص، مـورد ایرلنـد از برجـستگی          . براي جهش آسان و خطی نیست     
در چند سال اخیـر، ایرلنـد توانـسته اسـت از اقتـصادي              . خاصی برخوردار است  

ترین اقتصادهاي شـمالِ          محوري» فناوري«ترین و     سوي یکی از غنی     کشاورزي به 
طور که رتبۀ عالی این کشور در شـاخص           البته، همان . درحال توسعه حرکت کند   

هاي مورد نیـاز بـراي نیـل بـه      دهد، ایرلند توانسته است دارایی   ها نشان می    دارایی
زمـان بـه     را فراهم آورد، اما نتوانسته است این رشد را با توجه هـم      جامعۀ دانایی 

اکـسید کـربن و       هاي انتشار دي    محیط زیست همراه سازد و یکی از باالترین نرخ        

www.downloadbook.ir

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


  247/ گیرينتیجه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

خـود   هـا را بـه      هـاي حفاظـت از محـیط زیـست در میـان نمونـه               ترین نرخ   ایینپ
جمهوري کره را باید نمونۀ قابل تأمل دیگري دانست کـه بـا آن              . اختصاص دهد 

ها یکی از بهترین کشورها اسـت کـه نتوانـسته اسـت همـان                 که در حوزة دارایی   
  . سطح از منابع انسانی و اطالعاتی را براي خود حفظ کند

 محدود به افزایش نفوذ اینترنت یا توسـعۀ         جامعۀ دانایی یت آن است که     واقع
اي اسـت کـه    سـوي جامعـه   بلکـه، بیـشتر توسـعه بـه    . هاي جدید نیـست     فناوري
حـداکثر   هاي همۀ اعضاي خـود را در جریـان تولیـد و توزیـع دانـش بـه              توانایی

هـا، بـه    هاي فنـی نیـست و بـه انـسان      محدود به نوآوريجامعۀ دانایی. رساند  می
بـه همـین    . ها و مشارکت فردي آنهـا هـم بـستگی دارد            ها، تجربه   رشد، خالقیت 

 دربرگیرندة ابعاد متفـاوت رشـد و توسـعه    جوامع داناییخاطر است که شاخص     
در ) در عمل، هیچ کشوري نتوانـسته اسـت   (اند    است و کشورهاي اندکی توانسته    

  . شده عملکرد خوبی داشته باشند هاي تعیین همۀ زمینه
 و آکنـده از   بعـدي  ، مـسیر پیچیـده، چنـد   جامعۀ دانـایی سوي  مسیر حرکت به 

 اولین تالش سازمان ملـل متحـد بـراي          جوامع دانایی مشکالت است و شاخص     
هـاي عینـی و     اي از شـاخص     بررسی و سنجش این پیچیدگی از طریق مجموعـه        

ئل حال، بیان ماهیـت تجربـی ایـن عمـل و ذکـر مـسا          در عین . قابل مقایسه است  
سنجش . رسد نظر می آمده در جریان تنظیم و تدوین آن، ضروري به        مختلف پدید 

بـرد، بـسیار    سـر مـی   گیري و ساخت به و بررسی چیزي که هنوز در مرحلۀ شکل      
 تحـول در نهادهـاي      جامعـۀ دانـایی   رسد، عالوه بر آنکـه        نظر می   به. دشوار است 

راي آمارگیري، و رویکرد   هاي ما ب    کند، تالش   اجتماعی و اقتصادي ما را طلب می      
 را هم بـه تغییـر فـرا    جامعۀ داناییما براي بررسی مسائل توسعۀ جوامع به سوي         

 ضروري هـستند در آمارهـاي   جامعۀ داناییبسیاري از ابعادي که براي     . خواند  می
قـدر نـاقص     آن المللی وجود ندارند و اگر وجـود دارنـد،   رسمی و غیررسمی بین  
. المللی اگر محال نباشد، بسیار دشوار است       ر مقیاسی بین  هستند که مقایسۀ آنها د    
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هاي معنادار    تالش داشته است در میان استفاده از شاخص        جوامع دانایی شاخص  
. پذیر اطالعات، نقطۀ میـانی متعـادلی را برگزینـد    پذیر و مقایسه و مسائل دسترس  

ر انتخابی   کشو 191 کشور از میان     45توان در رسیدن به       حاصل این مسائل را می    
  .  یافت اولیه،

 از کمـال  جوامع دانایی دالیلی که در باال ذکر شد، شاخص          در حال حاضر، به   
عقـب   توان امید داشت که این نقصان باعـث بـه        فقط می . مطلق برخوردار نیست  

هاي سنتی توسـعه نـشود و مـا را بـراي             برگشتن و زندگی و تفکر با همان شیوه       
 جامعـۀ دانـایی  سـوي   ادار جوامع در راه گذار به   مواجهه با کار بزرگ سنجش معن     

 اگـر مبـارزه بـا تـصورات امـروزي برنخیـزیم، اگـر              هر چـه باشـد،    . تشویق کند 
گـاه بـراي فـرارفتن از آنهـا اقـدام           هاي وضع کنونی را بپذیریم و هیچ        محدودیت

نکنیم، چه کسی تغییرات مطلوب ما را پدیـد خواهـد آورد و چگونـه ایـن کـار                  
  بود؟ممکن خواهد 

  

  جوامع داناییشاخص  : 6جدول 

  
   جوامع داناییشاخص   نام کشور  شماره

  0,776  سوئد   1
  0,763  دانمارك   2
  0,719  نروژ   3
  0,706  سوئیس   4
  704  فنالند   5
  0,696  ژاپن   6
  0,696  آلمان   7
  0,692  اتریش   8
  0,692  نیوزلند   9

  0,688  انگلستان   10
  0,675  هلند   11
  0,632  آمریکا   12
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  شاخص جوامع دانایی   نام کشور  شماره

  0,627  استرالیا   13
  0,622  کانادا   14
  0,616  فرانسه   15
  0,612  اسرائیل   16
  0,611  بلژیک   17
  0,599  جمهوري کره   18
  0,572  اسپانیا   19
  0,571  جمهوري چک   20
  0,563  ایتالیا   21
  0,558  ایرلند   22
  0,556  کاستاریکا   23
  0,543  مجارستان 24
  0,533  اسلواکی 25
  0,529  استونی   26
  0,512  لهستان   27
  0,511  کرواسی   28
  0,511  التویا   29
  0,502  شیلی   30
  0,500  اوروگوئه   31
  0,499  پاناما   32
  0,482  یونان   33
  0,471  مالزي   34
  0,461  بلغارستان   35
  0,458  تونس   36
  0,457  مکزیک   37
  0,431  بولیوي   38
  0,415  جمهوري مولداوا   39
  0,393  اوکراین   40
  0,390  برزیل   41
  0,389  کلمبیا   42
  0,384  مصر   43
  0,368  اد و توباگوترینید   44
  0,259  ماداگاسکار   45
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    جوامع داناییشناسی شاخص  روش: پیوست
وردهـاي  آ  ، سنجـشی ترکیبـی اسـت کـه تـالش دارد دسـت             جوامع دانـایی  شاخص  

گیـري     انـدازه   ،جامعۀ دانـایی   براي ایجاد شرایط الزم براي توسعۀ         کشورهاي عضو را،  
هـا، پیـشرفت و       دارایـی : انـد   بنـدي شـده     این شرایط در سه وجـه اصـلی دسـته         . کند
  . شود هاي اصلی بررسی می بینی؛ هر یک از این ابعاد توسط تعدادي از شاخص آینده

گیـري شـده    انـدازه (کـرده   جوانان تحصیل: عبارتند از» ها دارایی«گرهاي   نشان
؛ و توسـعۀ  )توسط سطح مطلوب تحـصیالت و نـسبت افـراد زیـر پـانزده سـال               

گیري شده توسط ضریب نفـوذ روزنامـه،     اندازه(العات  ابزارهاي انتقال جریان اط   
  ). اینترنت، تلفن ثابت و تلفن همراه

گرهاي آن  یعنی درجۀ تأمین و پیشبرد منابع انسانی و اطالعاتی و نشان        » پیشرفت«
نظامی، نسبت ) پایین(هزینۀ سالمت عمومی، هزینۀ تحقیق و توسعه، هزینۀ : عبارتند از

  .»آزادي از فساد«حصیالت ابتدایی، و شاخص آموز به معلم در ت دانش
جامعۀ یعنی درجۀ رشد و توسعۀ یک کشور عضو در طول مسیر            » بینی  آینده«
حداقل رساندن پیامدهاي منفـی بـر مـردم و محـیط      ، در عین اجتناب و به  دانایی

درصـد پـایین مـرگ و میـر     : شـوند  گرها شناسایی می زیست که توسط این نشان    
هـاي محـیط      ، درصـد حـوزه    )شـاخص جینـی   (ر توزیع درآمد    کودکان، برابري د  
  . اکسید کربن شده نسبت به مساحت کشور، و سرانۀ انتشار دي زیستی حفاظت

  
  سازمان ملل متحد جوامع داناییشاخص   شاخص نهایی

  بینی آینده  پیشرفت  دارایی  ابعاد

ص
شاخ

 
ي 
ها لی
اص

  

 هاي تحصیل سال •
  جمعیت جوان •
 روزنامه •
 کاربران اینترنت •
  تلفن ثابت و همراه •

 هزینۀ تحقیق و توسعه •
 هزینۀ بهداشت دولت •
 هزینۀ نظامی •
 نسبت فراگیر به معلم •
  رهایی از فساد •

  و میر اطفال مرگ •
 »جینی«شاخص  •
ــین •   هــــــاي زمــــ

 شده حفاظت
  کربن اکسید انتشار دي •
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تـوان تفـسیرهاي    اند و مـی  هاي اصلی با واحدهاي متفاوتی بیان شده       شاخص
بنـابراین،  . عمـل آورد  ، را از آنها به     جامعۀ دانایی بت یا منفی بر     مختلفی با آثار مث   

  هاي اصـلی بـه   ، نگارش شاخصجوامع دانایی اولین اقدام براي محاسبۀ شاخص      
  . دست و با زبانی قابل مقایسه است صورت یک

شود و با اسـتفاده از فرمـول    بیان می » 1«و  » 0«عملکرد هر شاخص بین نمرة      
  :آید دست می زیر به

بر اساس این فرمول، کشوري که عملکرد ضعیفی داشته باشد، نمـرة صـفر را     
کسب خواهد کرد؛ کشوري که بهتـرین عملکـرد را داشـته باشـد، نمـرة یـک را                   

کنند بیانگر فاصـلۀ آنهـا    اي که دیگر کشورها کسب می کسب خواهد کرد؛ و نمره   
  . ترین عملکرد است با بهترین و ضعیف

 جوامـع دانـایی  هـا در شـاخص    بیان شد، برخی شاخصطور که در باال    همان
وردي اش یا نمـرة بـاال بیـانگر دسـت     در برخی موارد، ارز. یابند تفاسیر متفاوتی می 

هـاي تحقیـق و    هاي مطلوب آموزش یا هزینه مثبت و ایجابی است، همچون سال     
، جوامـع دانـایی   توسعه؛ در حالیکه در برخی موارد دیگر، بنا بر منطـق شـاخص              

اکـسید   هاي باال نشانگر ضرر و زیان بیشتر است، مانند نـرخ انتـشار گـاز دي        رقم
ایـم تـا      در مورد دوم، ارزش شاخص را معکوس کرده       . هاي نظامی   کربن یا هزینه  

کـار   رو، فرمول بـه   از این. ها قرار داد تفسیر ارزش را بتوان در کنار دیگر شاخص   
 : قرار زیر است به» 1«و » 0« میان عنوان ارزشی ها، به رفته براي بیان این شاخص
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هـر چـه   : کننـد  ها، بخشی از معنـا را حمـل مـی         با این رویکرد، همۀ شاخص    
: شـود   میجوامع داناییارزش باالتر باشد بهتر است و تفسیر یکسانی از شاخص       

هر چه ارزش یا نمرة اکتسابی یک کشور باالتر باشد، آن کشور عملکـرد بهتـري                
  .  داشته استجامعۀ داناییدر حوزة 

دسـت و اسـتاندارد شـد، از     هاي فوق یـک  ها بر اساس فرمول    وقتی همۀ شاخص  
هـا،    شـاخص دارایـی   (هـاي اصـلی، بـراي هـر حـوزه             طریق محاسبۀ معدل شاخص   

. ایـم   شـاخص مناسـبی را محاسـبه کـرده        ) بینـی   شاخص پیشرفت و شـاخص آینـده      
ایـن سـه شـاخص    هاي تمـامی    از طریق محاسبۀ معدل ارزش     جوامع دانایی شاخص  

  . آید دست می به
هـا آمـده    هاي مربوط به هر یک از شاخص     طور که پاورقی بحث     در نهایت، همان  

ها بر مبنایی تجربـی و توصـیفی انجـام        گیري  است، باید یادآور شد که همۀ این اندازه       
 این گزارش مبتنی بـر اعتقـاد بـه لـزوم سـنجش               سو،   چون از یک   تجربی. شده است 

بینی نگاشته شده بود و این کار را براي هر بحثـی   ، پیشرفت، و آیندهها  شاخص دارایی 
هـا در سـطح جهـانی و        اما از سوي دیگـر، داده     . دانست  پیرامون این موضوع الزم می    

هاي فرهنگـی،   اي که در اینجا اتخاذ شده، مانند نگرش   براي استفادة تطبیقی و از زاویه     
همـین   به . شود  غیره، گردآوري نمیسطح اهمیت خالقیت در برنامۀ درسی مدارس و 

ایـن تعریـف   . اند هاي وکالتی دقیقی براي نگارش گزارش تعریف شده    خاطر شاخص 
ترکیـب  . گذار میان همبستگی و علّیت همراه بوده اسـت    با فهم کاملی از تفاوت تمایز     

هـاي مـرتبط،    پذیر شدن داده هاي این سنجشِ تمرینی، با گردآمدن و دسترس    شاخص
المللی موجود، حتـی بـراي    هاي اطالعاتی بین توصیفی چون بانک  . د تغییر کند  توان  می

شده در این نمونـه، اطالعـاتی از          جز کشورهاي بررسی    هاي وکالتی، به    همین شاخص 
عنـوان نمونـه بیـشتر         کـشور بـه    45بنـابراین، انتخـاب     . دیگر کشورهاي عضو ندارند   

 و مقایسه از این کشورها عامل ایـن  تصادفی بوده و تنها اطالعات موجود قابل مطالعه   
  . انتخاب تصادفی بوده است
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  ها، تعاریف، و منابع جدول شاخص

  
  منبع  تعریف  شاخص

  دوران مطلوب آموزش

دورانـی کــه فــرد بایــد  
آموزش ببیند، یا دوران    

، کـل   1مطلوب آموزش 
هایی است که یک      سال

  . بیند فرد آموزش می

  ادارة آمار یونسکو
http://www.uis.unesco.org 

درصد کل جمعیت زیر      جمعیت جوان
   سال14

جهـانی و    که توسعۀ ببانک جهانی، ش  
ادارة آمار و جمعیـت سـازمان ملـل      

  متحد

هـا بـراي      تیراژ روزنامه   ها روزنامه
   نفر1000هر 

  ادارة آمار یونسکو
http://www.uis.unesco.org  

کاربران اینترنـت بـراي       نفوذ اینترنت
   نفر10000هر 

  الملل ة مخابرات بینادار
http://www.itu.int/ITU-

D/ict/statistics  

  نفوذ اینترنت
تلفـن ثابـت بـراي هـر     

 نفر و تلفن همراه     100
   نفر100براي هر 

  الملل ادارة مخابرات بین
http://www.itu.int/ITU-

D/ict/statistics  

  هزینۀ تحقیق و توسعه
درصد هزینۀ تحقیـق و     
ــد   ــل تولی توســعه از ک

  ص داخلیناخال
  ادارة آمار یونسکو

http://www.uis.unesco.org  

  هاي آموزشی هزینه
درصد هزینۀ آموزش از 
ــالص    ــد ناخ ــل تولی ک

  داخلی
  ادارة آمار یونسکو

http://www.uis.unesco.org  
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1.  School Life Expectancy (SLE) 
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  منبع  تعریف  شاخص

 Transparency International  شاخص احساس فساد  رهایی از فساد

  گ و میر اطفالمر
مرگ و میر اطفال زیـر      

 1000پنج سال در هـر      
  نفر

 هاي یونیسف تخمین

شاخص (توزیع درآمد   
  )»جینی«

ــی   ــاخص جینـــ شـــ
هـاي درآمـدي      نابرابري

دهــد کــه  را نــشان مــی
تواند شاخص خوبی  می

براي میزان طرد و فقـر      
  .انسانی باشد

گروه تحقیقات توسعۀ بانک جهـانی      
  2003هاي توسعۀ جهان،  در شاخص

  شده حوزة حفاظت
هـــاي  درصـــد حـــوزه

ــه   ــده بـ ــت شـ حفاظـ
  مساحت کل

  زیست سازمان ملل متحد طرح محیط

ــشار     انتشار مونواکسید کربن ــري انت ــرانۀ مت س
  واحد آمار سازمان ملل متحد  مونواکسید کربن

  هاي بهداشتی هزینه
هـاي    درصد کل هزینـه   

بهداشتی دولت از کـل     
  ها هزینه

  سازمان بهداشت جهانی

  هاي نظامی زینهه
هاي نظامی  درصد هزینه

ــد    ــه تولیـ ــسبت بـ نـ
  ناخالص داخلی

  دفتر راهنماي اطالعات جهانی سیا
http://www.cia.gov  

  

آمـوز بـه      نسبت دانـش  
  معلم

ــش  ــداد دان ــوزان  تع آم
ــت ــده در   ثبـ ــام شـ نـ

ــر    ــسیم ب ــدارس، تق م
  تعداد معلمان مدارس

  ادارة آمار یونسکو
http://www.uis.unesco.org  
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  ها شاخص دارایی:  یکجدول
  

مدت   نام کشور
  تحصیل

جمعیت 
  جوان

روزنامه 
 1000براي 
  نفر

کاربران 
اینترنت در 

   نفر10000

تلفن 
ثابت 
براي 

   نفر100

تلفن سیار 
 100براي 
  نفر

 78.62 48.88 4,094 296 16.44 14.8  اتریش
 0.07 0.53 7 1 45.95 5.2  اتیوپی

 10.69 11.35 369 - 28.34 10.5  آذربایجان
 22.89 12.66 577 58 38.06 12.3  اردن

 17.76 21.88 1,120 123 27.46 14.3  آرژانتین
 1.89 14.28 158 23  23.03 8.5  ارمنستان
 19.26 27.96 1,190 293 24.67 13.7  اروگوئه
  0.9 23 - 45.11 5  اریتره

 0.74 6.65 109 3 36.43 -  ازبکستان
 82.42 50.62 1,563 100 14.86 15.5  اسپانیا
 63.98 53.86 4,817 293  20.45 16.8  استرالیا
 65.02 35.06 3,277 176 17.07 14.4  استونی
 95.45 46.72 3,014 290 27.61 14.8  اسرائیل
 54.36 26.82 1,604 184 19.34 13.1  اسلواکی
 83.53 50.61 3,758 199 15.61 15  اسلوونی

 30.39 10.66 682 32 32.10 12.6  آفریقاي جنوبی
 0.32 0.23 13 2 42.35 -  افریقاي مرکزي
 0.1 0.1 0 5 43.73  -  افغانستان
 12.06 11.02 416 70 33.41 -  اکووادور
 27.63 7.14 39 35 28.64 10.9  آلبانی
 1.28 6.1 160 38 35.39 11.5  الجزایر
 13.76 10.34 465 48 35.27 10.6  السالوادور
       72.75 65.09 4,119 311 15.28 15.3  آلمان
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مدت   نام کشور
  تحصیل

جمعیت 
  جوان

روزنامه 
 1000براي 
  نفر

کاربران 
اینترنت در 

   نفر10000

تلفن 
ثابت 
براي 

   نفر100

تلفن سیار 
 100براي 
  نفر

 69.61 31.35 3,132 156 26.06 10.7  امارات متحده عربی
 48.98 48.78 1,282 91 20.99 -  آنتیگوا و باربودا

 30.2 43.8 9 - - -  آندورا
 5.52 3.65 377 24 30.19 10  اندونزي
 84.07 59.06 4,231 329 18.57 16.3  انگلستان

 0.93 0.61 29 11 47.36 -  آنگوال
 8.38 21.61 180 54 17.05 11.4  اوکراین
 1.59 0.22 40 2 49.03 -  اوگاندا

 1.5 8.7 5 - 37.43 -  ایاالت فدرال میکرونزي
 48.81 64.58 5,514 213 21.15 15.3  یکاایاالت متحده آمر

 93.87 48.07 3,524 104 14.09 14.9  ایتالیا
 3.35 18.66 485 28 32.65 11.3  ایران
 76.32 50.24 2,709 150 21.47 14.9  ایرلند
 90.6 65.28 6,479 537 23.19 16  ایسلند

 19.8 49.44 1,115 200 20.81 13.1  باندوراس
 39.03 40.56 1,923 99 28.72 -  باهاما
 58.33 26.31 2,475 112 29.31 13  بحرین
 20.06 22.32 822 40 28.32 13.4  برزیل

 40.06 25.57 1,023 69 31.80 12.5  برونئی دارالسالم
 4.67 29.94 816 177 18.01 12.2  بالروس
 78.56 49.44 3,283 160 17.19 16  بلژیک
 33.3 36.77 808 257 15.36 12.7  بلغارستان
 20.45 12.37 1,089 - 39.33 -  بلیز
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مدت   نام کشور
  تحصیل

جمعیت 
  جوان

روزنامه 
 1000براي 
  نفر

کاربران 
اینترنت در 

   نفر10000

تلفن 
ثابت 
براي 

   نفر100

تلفن سیار 
 100براي 
  نفر

 0.81 0.51 15 9 36.99 8.4  بنگالدش
 3.22 0.92 74 2 45.84 7  بنین
  2.84 145 - 42.99 -  بوتان
 24.13 8.72 297 27 41.72 12.4  بوتساوانا
 0.75 0.54 21 1 47.08 2.8  بورکینافاسو
 0.74 0.32 12 3 46.00 4.9  بوروندي

 19.63 23.67 262 152 18.33 -  بوسنی و هرزگوین
 10.46 6.76 324 55 39.00 13.4  بولیوي
  - - - - -  پائولو
 28.83 4.73 173 43 39.14 10.4  پاراگوئه

 0.85 2.5 103 23 41.15 -  کستانپا
 18.95 12.2 414 62 30.85 12.4  پاناما
 82.52 42.13 1,935 75 17.11 -  پرتغال
 8.62 6.6 935 0 32.89 -  پرو

 0.21 3.73 5 20 38.75 9.9  تاجیکستان
 1.95 0.47 23 4 45.13 5  تانزانیا
 26.04 10.5 776 64 23.61 -  تایلند

 0.17 7.71 17 - 36.00 -  ترکمنستان
 34.75 28.12 728 111 28.27 9.5  ترکیه

 27.81 24.98 1,060 123 24.95 11.4  ترینیداد و توباگو
  6.5 13 - - -  توالو
 3.49 1.05 410 4 43.57 10.5  توگو
 5.15 11.74 517 31 28.93 13.7  تونس
 3.38 11.29 292 - 33.76 12.8  تونگا
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مدت   نام کشور
  تحصیل

جمعیت 
  نجوا

روزنامه 
 1000براي 
  نفر

کاربران 
اینترنت در 

   نفر10000

تلفن 
ثابت 
براي 

   نفر100

تلفن سیار 
 100براي 
  نفر

 ... - - - - -   لسته-تیمور
 53.48 16.97 2,285 62 30.69 11  جامائیکا

 0.22 1.49 50 - 44.72 -  جزایر سلیمان
 0.98 7.74 235 - - -  جزایر مارشال
 84.88 36.23 2,563 254 16.20 13.6  جمهوري چک

  - - 208 27.13 -  جمهوري خلق کره
 1 1.12 27 4 42.42 8.3  جمهوري خلق الئو
 1.26 - 225 15 33.61 -  جمهوري عربی لیبی

 67.95 48.86 5,519 393 21.34 15.5  جمهوري کره
 7.69 16.07 341 60 21.76 9.7  جمهوري مولدوا

 2.29 1.54 69 - 43.13 3.9  جیبوتی
 0.43 0.15 19 0 49.61 5.2  چاد
 16.09 16.69 460 - 24.81 -  چین
 83.32 68.86 5,128 309 18.39 15  دانمارك
 12 30.39 1,603 - 27.25 -  دومینیکا
 20.66 11.04 364 53 32.93 -  دومینیکن
 1.36 0.28 31 0 47.34 -  رواندا
 12.01 24.22 409 105 17.51 -  روسیه
 23.57 19.44 1,015 - 17.68 11.7  رومانی
 1.3 0.82 48 12 44.96 6.9  زامبیا
 3.03 2.47 430 18 44.25 9.4  زیمبابوه
 63.65 55.83 4,489 578 14.45 14.3  ژاپن

 1.31 4.13 728 - 39.15 -  سائو تومه
 6.23 2.04 55 16 41.90 -  ساحل عاج
 1.5 5.69 222 - 35.75 12  ساموا
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مدت   نام کشور
  تحصیل

عیت جم
  جوان

روزنامه 
 1000براي 
  نفر

کاربران 
اینترنت در 

   نفر10000

تلفن 
ثابت 
براي 

   نفر100

تلفن سیار 
 100براي 
  نفر

 4.92 4.66 106 29 25.90 -  سریالنکا
 62.1 76.3 53 - - -  سن مارینو

 10.64 50 2,128 - 26.64 -  سنت کیتس و نویس
 8.95 31.95 824 - 31.78 -  سنت لوسیا

 8.53 23.35 598 0 26.57 -  سانتسنت ون
 79.56 46.29 5,044 298 21.32 -  سنگاپور
 5.49 2.23 104 5 44.32 -  سنگال
 88.89 73.57 5,731 445 17.89 15.9  سوئد
 78.93 74.42 3,510 337 16.71 15.1  سوئیس
 6.1 3.4 194 26 41.91 12.1  سوایزلند
 0.59 2.06 26 26 40.06 -  سودان
 22.52 16.35 416 122 29.35 -  سورینام
 2.35 12.32 129 20 39.95 9  سوریه
 0.3 1 1 1 47.79 -  سومالی
 1.34 0.48 16 4 44.50 -  سیرالئون
 55.35 26.91 1,452 39 28.14 -  سیشل
 42.83 23.04 2,375 98 27.76 13  شیلی

 25.66 23.26 597 107 20.09 -  صربستان
 0.1 2.8 0 19 40.89 9.1  عراق

 21.72 14.39 646 59 40.88 -  عربستان سعودي
 17.15 8.39 709 29 43.01 9  عمان
 2.07 1.27 78 14 43.06 7.3  غنا

 64.7 56.89 3,138 219 18.73 15.4  فرانسه
 86.74 52.35 5,089 455 17.91 16.7  فنالند
 10.97 11.9 610 52 33.22 -  فیجی
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مدت   نام کشور
  تحصیل

جمعیت 
  جوان

ه روزنام
 1000براي 
  نفر

کاربران 
اینترنت در 

   نفر10000

تلفن 
ثابت 
براي 

   نفر100

تلفن سیار 
 100براي 
  نفر

 19.13 4.17 440 82 36.83 11  فیلیپین
 58.44 68.8 2,937 114 22.79 13  قبرس

  1.04 7.75 298 15 33.46  قرقیزستان
 6.43 13.04 157 - 26.34 11.7  قزاقستان
 43.8 28.94 1,134 175 25.70 13.1  قطر

 11.1 25.05 1,931 91 31.16 10.2  کاستاریکا
 2.76 0.26 22 2 42.75 7  کامبوج
 4.27 0.7 38 7 41.74 -  کامرون
 37.72 63.55 5,128 159 18.79 15  کانادا
 0.6 5.1 2 - 38.13 -  کراباتی
 53.5 41.72 1,804 114 16.68 11.9  کرواسی
 10.62 17.94 462 46 32.30 11.1  کلمبیا
 1.06 0.02 10 3 45.57 4.3  کنگو
 4.15 1.03 125 10 42.88 7.8  کنیا
 0.16 5.11 107 118 21.13 12.3  کوبا
  1.35 42 - 43.22 -  کوموروس
 6.72 0.67 15 8 46.23 -  کونگو
 51.9 20.38 1,058 374 32.05 8.7  کویت
رد  9.78 15.99 364 - 43.37 -  کیپ وِ
 21.5 2.47 192 30 40.15 -  گابن
 7.29 2.8 188 2 40.09 -  گامبیا
 7.13 31.65 1,415 - 35.05 9.7  گرانادا
 10.21 13.14 149 - 19.03 6.4  گرجستان
 13.15 7.05 333 33 43.24 -  گواتماال
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مدت   نام کشور
  تحصیل

جمعیت 
  جوان

روزنامه 
 1000براي 
  نفر

کاربران 
اینترنت در 

   نفر10000

تلفن 
ثابت 
براي 

   نفر100

تلفن سیار 
 100براي 
  نفر

 9.93 9.15 1,422 56 30.43 9.9  گویان
 1.18 0.34 46 - 44.28 -  گینه

  0.89 40 5 43.61 -  گینه بیسائو
 0.27 1.17 137 14 39.84 6.1  گینه جدید

 6.34 1.74 36 5 43.48 -   استواییۀگین
 39.38 30.11 1,331 247 16.46 13.3  التویا
 22.7 19.88 1,171 107 31.44 12.8  لبنان
 4.25 1.32 97 8 39.57 10.2  لسوته
 36.26 29.51 2,300 113 18.74 14.7  لهستان

 106.05 79.68 3,700 325 18.95 13.1  لوگزامبورگ
 0.1 0.2 0 12 44.34 6  لیبریا
 47.53 27.03 1,444 93 18.98 14.2  لیتوانی

 33.3 58.3 59  - - -  لیچنستاین
 1.02 0.37 35 5 44.69 6.1  رماداگاسکا
 0.82 0.7 26 3 44.41 -  ماالوي
 69.91 52.34 3,030 126 19.85 14  مالتا
 14.91 10.2 534 20 40.95 11.7  مالدیو
 37.68 19.04 3,197 158 33.55 12.1  مالزي
 0.5 0.53 24 1 46.97 2.1  مالی

 67.6 36.12 1,576 186 16.45 13.6  مجارستان
 20.91 3.8 236 26 34.05 8.2  مراکش
 6.68 11.04 282 40 34.69 10.1  مصر

 8.89 5.27 206 30 33.28 9.8  مغولستان
 17.7 27.13 485 21 22.20 -  مقدونیه
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مدت   نام کشور
  تحصیل

جمعیت 
  جوان

روزنامه 
 1000براي 
  نفر

کاربران 
اینترنت در 

   نفر10000

تلفن 
ثابت 
براي 

   نفر100

تلفن سیار 
 100براي 
  نفر

 25.45 14.67 985 98 33.59 11.5  مکزیک
 28.91 27.03 991 75 25.45 12  مورتیوس
 9.22 1.18 37 0 43.69 6.7  موریتانی
 1.4 0.46 27 3 42.70 5.8  موزامبیک
 59.6 104 49 - - -  موناکو
 0.1 0.7 5 10 32.70 7.4  میانمار
 13 16 3 - - -  نارو
 8 6.48 267 19 41.47 11.9  نامیبیا
 0.09 1.41 34 12 40.65 -  نپال
 84.36 73.44 5,026 588 19.97 16.9  نروژ
 0.14 0.19 13 0 48.89 2.6  نیجر
 1.34 0.58 35 24 43.79 -  نیجریه
 3.78 3.2 168 30 41.97 -  نیکاراگوآ
 62.17 44.81 4,844 216 22.33 16.4  نیوزلند
 1.69 1.57 96 3 40.01 -  هاییتی
 74.47 61.77 5,063 306 18.44 16  هلند
 1.22 3.98 159 - 33.06 -  هند

 4.87 4.81 252 55 41.43 8.7  هوندوراس
 2.42 3.27 346 - 41.34  -  وانوتو
 25.64 11.27 506 206 33.47 10.5  ونزوئال
 2.34 4.84 185 4 32.38 10.4  ویتنام
 2.11 2.78 51 15 46.18 8.5  یمن
 84.54 49.13 1,547 153 14.91 14.9  یونان
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  شاخص پیشرفت: جدول دو
  

هزینۀ تحقیق   نام کشور
هزینۀ سالمت   هزینۀ نظامی  و توسعه

  دولت
سرانۀ معلم به  

  آموز دانش
احساس 
  فساد

 8 13 10.7 0.008 1.94  اتریش
 2.5 55 4.9 0.052 -  اتیوپی

 1.8 19 7.2 0.026 -  آذربایجان
 4.6 .. 12.8 0.202 -  اردن

 2.5 22 21.3 0.013 0.45  آرژانتین
 3 .. 11.5 0.065 -  ارمنستان
 5.5 21 14.9 0.02 0.26  اروگوئه
 - 45 4.5 0.118 -  اریتره

 2.4 .. 9.2 0.02 -  ازبکستان
 6.9 14 13.6 0.012 0.96  اسپانیا
 8.8 .. 16.8 0.028 1.53  استرالیا
 5.5 14 12.1 0.02 0.76  استونی
 7 12 11.5 0.087 3.62  اسرائیل

 3.7 19 8.9 0.0189 0.65  واکیاسل
 5.9 14 14.6 0.017 -  اسلوونی

 4.4 33 10.9 0.017 -  آفریقاي جنوبی
 - 74 18.5 0.011 -  افریقاي مرکزي

 - 43 11.8 0.01 -  افغانستان
 2.2 23 9.6 0.024 0.09  اکووادور
 2.5 22 7.3 0.0149 -  آلبانی
 2.6 28 9.9 0.035 -  الجزایر

 3.7 26 24 0.011 -  السالوادور
 7.7 15 16.6 0.015 2.50  آلمان

 5.2 16 32.3 0.031 -  امارات متحده عربی
 - - 13 - -  آنتیگوا و باربودا
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هزینۀ تحقیق   نام کشور

هزینۀ سالمت   هزینۀ نظامی  و توسعه
  دولت

سرانۀ معلم 
  آموز به  دانش

احساس 
  فساد

 - - 26.3 - -  آندورا
 1.9 22 3 0.013 -  اندونزي
 8.7 18 15.4 0.024 1.90  انگلستان
 1.8 35 5.5 0.019 -  آنگوال
 2.3 20 7.6 0.014 0.95  اوکراین
 2.2 59 16.4 0.021 0.75  اوگاندا

 - - 8.5 - -  ایاالت فدرال میکرونزي
 7.5 15 17.6 0.039 2.82  ایاالت متحده آمریکا

 5.3 11 13 0.019 1.04  ایتالیا
 3 25 12 0.033 -  ایران
 7.5 20 14 0.009 1.17  ایرلند
 9.6 - 17.5 - 3.04  ایسلند
 - - 11.5 - -  باندوراس

 - - 15.1 - -  باهاما
 6.1 - 10.8 0.075 -  بحرین
 3.9 26 8.8 0.021 0.77  برزیل

 - - 5.1 0.059 -  برونئی دارالسالم
 4.2 17 14.2 0.014 -  بالروس
 7.6 12 13 0.013 1.96  بلژیک

 3.9 18 9.3 0.026 0.57  بلغارستان
 4.5 - 5 0.02 -  بلیز

 1.3 57 8.7 0.012 -  بنگالدش
 - 54 10.9 0.027 -  بنین
 - - 7.5 0.019 -  بوتان

 5.7 27 7.6 0.036 -  بوتساوانا
 - 47 8.1 0.016 -  بورکینافاسو
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هزینۀ تحقیق   نام کشور

هزینۀ سالمت   هزینۀ نظامی  و توسعه
  دولت

سرانۀ معلم 
  آموز به  دانش

احساس 
  فساد

 - 50 8.1 0.06 -  بوروندي
 3.3 .. 9.6 0.045 -  بوسنی و هرزگوین

 2.3 24 10.3 0.016 0.29  بولیوي
 - - 11.6 - -  پائولو

 1.6 20 16.9 0.009 -  پاراگوئه
 2.5 44 3.5 0.039 -  پاکستان
 3.4 25 18.4 0.012 0.35  پاناما

 6.6 13 13.7 0.023 0.78  پرتغال
 3.7 25 12.1 0.013 0.08  پرو

 1.8 22 5.5 0.039 -  تاجیکستان
 2.5 40 12.1 0.002 -  تانزانیا
 3.3 21 11.6 0.018 0.10  تایلند

 - .. 18.2 0.034 -  ترکمنستان
 3.1 .. 9.1 0.053 0.63  ترکیه

 4.6 20 6.4 0.006 0.14  ترینیداد و توباگو
 - - 2.9 - -  توالو
 - 34 9.3 0.019 -  توگو

 4.9 23 15.1 0.015 0.45  ونست
 - - 10.9 - -  تونگا
 - - 9 - -   لسته-تیمور

 3.8 36 4.4 0.004 -  جامائیکا
 - - 11.5 - -  جزایر سلیمان
 - - 9.6 - -  جزایر مارشال
 3.9 18 14.1 0.021 1.30  جمهوري چک

 - .. 3 0.229 -  جمهوري خلق کره
 - 30 8.7 0.005 -  جمهوري خلق الئو

www.downloadbook.ir

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شناخت جوامع دانایی/ 266

 
 
 
 
 

 
هزینۀ تحقیق    کشورنام

هزینۀ سالمت   هزینۀ نظامی  و توسعه
  دولت

سرانۀ معلم 
  آموز به  دانش

احساس 
  فساد

 2.1 8 5 0.039 -  جمهوري عربی لیبی
 4.3 32 9.5 0.027 2.96  جمهوري کره

 2.4 20 10.6 0.004 1.13  جمهوري مولدوا
 - - 13.7 0.044 -  جیبوتی

 - 71 15.2 0.021 -  چاد
 3.4 22 10.2 0.0425 1.00  چین

 9.5 10 12.8 0.016 2.09  دانمارك
 - - 10.5 - -  دومینیکا
 3.3 40 13.5 0.011 -  دومینیکن

 - 51 14.2 0.029 -  رواندا
 2.7 17 10.7 - 1.00  روسیه
 2.8 20 15.9 0.0247 0.37  رومانی
 2.5 45 13.5 0.009 -  زامبیا

 2.3 37 8 0.017 -  زیمبابوه
 7 20 16.4 0.01 3.09  ژاپن

 - - 3.5 0.008 -  سائو تومه
 2.1 48 6 0.012 -  ساحل عاج

 - - 15.7 - -  ساموا
 3.4 .. 6.1 0.032 0.18  سریالنکا
 - - 13.8 - -  سن مارینو

 - - 10.9 - -  سنت کیتس و نویس
 - - 8 - -  سنت لوسیا

 - - 9.3 - -  سنت ونسانت
 9.4 .. 5.9 0.049 1.88  سنگاپور
 3.2 51 12.9 0.015 0.01  سنگال
 9.3 11 13 0.021 4.27  سوئد
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هزینۀ تحقیق   نام کشور

هزینۀ سالمت   هزینۀ نظامی  و توسعه
  دولت

سرانۀ معلم 
  آموز به  دانش

احساس 
  فساد

 8.8 14 13.2 0.01 2.64  سوئیس
 - 33 7.5 0.018 -  سوایزلند
 2.3 27 4.6 0.025 -  سودان
 - - 17 0.007 -  سورینام
 3.4 24 5.3 0.059 0.18  هسوری

 - .. 4.2 0.009 -  سومالی
 2.2 44 9.4 0.015 -  سیرالئون
 - - 7 0.018 -  سیشل
 7.4 25 12.7 0.04 0.54  شیلی

 - 20 15 - -  صربستان
 2.2 21 4.6 - -  عراق

 4.5 12 10 0.1 -  عربستان سعودي
 6.3 24 6.5 0.114 -  عمان
 3.3 33 8.6 0.006 -  غنا

 6.9 19 13.7 0.026 2.20  فرانسه
 9.7 16 10.7 0.02 3.40  فنالند
 - - 6.9 0.022 -  فیجی
 2.5 35 6.2 0.015 -  فیلیپین
 6.1 - 10.2 0.038 0.25  قبرس

 2.1 24 9 0.014 0.19  قرقیزستان
 2.4 19 8 0.009 0.29  قزاقستان

 5.6 - 6.5 0.1 -  قطر
 4.3 25 19.5 0.004 0.20  کاستاریکا
 - 53 16 0.03 -  کامبوج
 1.8 63 7.8 0.014 -  کامرون
 8.7 15 16.2 0.011 1.85  کانادا
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هزینۀ تحقیق   نام کشور

هزینۀ سالمت   هزینۀ نظامی  و توسعه
  دولت

سرانۀ معلم 
  آموز به  دانش

احساس 
  فساد

 - - 9.3 - -  کراباتی
 3.7 18 12.8 0.0239 0.98  کرواسی
 3.7 26 10.8 0.034 0.25  کلمبیا
 - 26 10.3 0.014 -  وکنگ
 1.9 30 6.2 0.018 -  کنیا
 4.6 11 11.4 0.018 0.49  کوبا

 - - 5.8 0.03 -  کوموروس
 2.2 51 5.7 0.028 -  کونگو
 5.3 14 8.1 0.058 0.20  کویت

رد  - - 8.8 0.015 -  کیپ وِ
 - 49 7.3 0.02 -  گابن
 2.5 37 13.6 0.003 -  گامبیا
 - - 12.4 - -  گرانادا
 1.8 16 6.7 0.0059 0.33  انگرجست
 2.4 33 15.7 0.008 -  گواتماال
 - - 9.3 0.008 -  گویان
 - 44 11.3 0.017 -  گینه

 - 44 7.4 0.028 -  گینه بیسائو
 2.1 36 13 0.014 -  گینه جدید

 - - 10 0.025 -  ي استوایی گینه
 3.8 15 9.1 0.012 0.40  التویا
 3 17 9.5 0.048 -  لبنان
 - 48 12 0.026 -  لسوته
 3.6 11 10.9 0.0171 0.67  لهستان

 8.7 - 13.3 0.009 -  لوگزامبورگ
 - 36 10.6 0.013 -  لیبریا
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هزینۀ تحقیق   نام کشور

هزینۀ سالمت   هزینۀ نظامی  و توسعه
  دولت

سرانۀ معلم 
  آموز به  دانش

احساس 
  فساد

 4.7 16 14 0.019 -  لیتوانی
 - - - - -  لیچنستاین
 2.6 50 7.7 0.012 0.18  ارماداگاسک
 2.8 56 12.3 0.007 -  ماالوي
 - - 12.8 0.007 -  مالتا

 - - 10.3 0.086 -  مالدیو
 5.2 18 6.5 0.0203 0.40  مالزي
 3 63 6.8 0.013 -  مالی

 4.8 11 11.5 0.0175 0.95  مجارستان
 3.3 28 5.3 0.048 -  مراکش
 3.3 22 7.4 0.036 0.19  مصر

 - 32 10.5 0.022 -  مغولستان
 2.3 22 17.4 0.06 0.52  مقدونیه
 3.6 27 16.7 0.009 0.43  مکزیک
 4.4 26 7.6 0.002 0.28  مورتیوس
 - 42 10.3 0.037 -  موریتانی
 2.7 64 18.9 0.022 -  موزامبیک
 - - 17.7 - -  موناکو
 1.6 32 5.7 0.021 -  میانمار
 - - 9.1 - -  نارو
 4.7 32 12.2 0.025 -  نامیبیا
 - 37 8.1 0.016 -  نپال
 8.8 - 15.2 0.019 1.62  نروژ
 - 42 7.7 0.011 -  نیجر

 1.4 - 1.9 0.009 -  نیجریه
 2.6 36 17.9 0.012 0.15  نیکاراگوآ
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هزینۀ تحقیق   نام کشور

هزینۀ سالمت   هزینۀ نظامی  و توسعه
  دولت

سرانۀ معلم 
  آموز به  دانش

احساس 
  فساد

 9.5 16 14.8 0.01 1.11  نیوزلند
 1.5 .. 14.1 0.009 -  هاییتی
 8.9 10 12.2 0.016 2.02  هلند
 2.8 40 3.1 0.024 1.23  هند

 2.3 34 13.8 0.015 -  هوندوراس
 - - 9.7 - -  وانوتو
 2.4 .. 14.7 0.013 0.34  ونزوئال
 2.4 28 6.1 0.025 -  ویتنام
 2.6 30 4 0.079 -  یمن
 4.3 13 11.2 0.043 0.67  یونان

www.downloadbook.ir

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


  271/ گیرينتیجه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  بینی شاخص آینده: جدول سه
  

مرگ و میر   نام کشور
  کودکان

شاخص 
  »جینی«

درصد مناطق 
  حفاظت شده

انتشار 
  اکسید کربن دي

 8.5 0.29 30.50 5  اتریش
 0.1 0.17 57.20 172  اتیوپی

 3.6 0.06 36.50 96  آذربایجان
 3.1 0.03 36.42 33  اردن

 3.7 0.03 - 19  آرژانتین
 1.1 0.07 37.92 35  ارمنستان
 1.6 0 44.83 16  اروگوئه
 - 0.04 - 111  اریتره

 4.6 0.02 26.84 68  ازبکستان
 7.5 0.08 32.50 6  اسپانیا
 18.3 0.14 35.19 6  استرالیا
 12.6 0.12 37.64 12  استونی
 10.5 0.15 35.50 6  اسرائیل
 7.8 0.22 25.81 9  اسلواکی
 7.9 0.06 28.41 5  اسلوونی

 7.4 0.05 59.33 71  آفریقاي جنوبی
 0.1 0.09 61.33 180  افریقاي مرکزي

 0 0 - 257  افغانستان
 2.1 0.55 43.73 30  اکووادور
 0.9 0.04 - 25  آلبانی
 3 0.02 35.30 49  الجزایر

 1.1 0 50.79 39  السالوادور
 10.6 0.27 38.22 5  آلمان

 20.9 - - 9  امارات متحده عربی
 4.9 0.15 - 14  آنتیگوا و باربودا
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مرگ و میر   نام کشور

  کودکان
شاخص 

  »جینی«
درصد مناطق 
  حفاظت شده

انتشار 
  اکسید کربن دي

 - - - 7  آندورا
 1.3 0.18 30.33 45  اندونزي
 9.5 0.21 35.97 7  انگلستان
 0.5 0.07 - 260  آنگوال
 6.2 0.01 28.96 20  اوکراین
 0.1 0.2 37.36 124  اوگاندا

 - - - 24  ایاالت فدرال میکرونزي
 20.1 0.21 40.81 8  ایاالت متحده آمریکا

 8 0.07 36.03 6  ایتالیا
 4.7 0.05 43.00 42  ایران
 12 0.01 35.90 6  ایرلند
 7.7 0.1 - 4  ایسلند
 4.4 0 - 14  باندوراس

 5.9 0.1 - 16  باهاما
 28.8 0.01 - 16  بحرین
 1.8 0.06 60.66 36  برزیل

 18.9 0.21 - 6  برونئی دارالسالم
 5.9 0.04 30.35 20  بالروس
 12.3 0.03 25.00 6  بلژیک

 6.1 0.05 31.91 16  بلغارستان
 3.3 0.4 - 40  بلیز

 0.2 0.01 31.79 77  بنگالدش
 0.3 0.11 - 158  بنین
 0.2 0.21 - 95  بوتان

 2.2 0.18 63.01 110  بوتساوانا
 0.1 0.1 48.22 197  بورکینافاسو
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 مرگ و میر  نام کشور

  کودکان
شاخص 

  »جینی«
درصد مناطق 
  حفاظت شده

انتشار 
  اکسید کربن دي

 0 0.05 33.33 190  بوروندي
 4.8 0.01 - 18  بوسنی و هرزگوین

 1.3 0.16 44.70 77  بولیوي
 12.6 0.09 - 29  پائولو

 0.7 0.03 57.72 30  پاراگوئه
 0.7 0.05 32.99 109  پاکستان
 2.1 0.2 48.50 25  پاناما

 6.5 0.07 38.45 6  پرتغال
 1.1 0.05 46.24 39  پرو

 0.7 0.04 34.74 116  تاجیکستان
 0.1 0.3 38.16 165  تانزانیا
 3.3 0.14 43.15 28  تایلند

 7.5 0.04 40.76 87  ترکمنستان
 3.2 0.02 40.03 43  ترکیه

 20.5 0.04 40.27 20  ترینیداد و توباگو
 - 1.27 - -  توالو
 0.4 0.08 - 141  توگو
 1.9 0 41.66 27  تونس
 1.2 0.06 - 20  تونگا
 - - - 124   لسته-تیمور

 4.2 0.09 37.91 20  جامائیکا
 0.4 0 - 24  جزایر سلیمان
 - - - 66  جزایر مارشال
 12.5 0.16 25.40 5  جمهوري چک

 8.5 0.03 - 55  جمهوري خلق کره
 0.1 0.12 37.00 100  جمهوري خلق الئو
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 مرگ و میر  نام کشور

  کودکان
شاخص 

  »جینی«
درصد مناطق 
  حفاظت شده

انتشار 
  اکسید کربن دي

 10.9 0 - 19  جمهوري عربی لیبی
 9.1 0.07 31.59 5  جمهوري کره

 1.5 0.01 36.19 32  جمهوري مولدوا
 0.6 0 - 143  جیبوتی

 0 0.09 - 200  چاد
 2.2 - 40.30 39  چین

 9.9 0.32 24.70 4  دانمارك
 1.3 0.23 - 15  دومینیکا
 3 1.73 47.44 47  دومینیکن

 0.1 0.15 28.90 183  رواندا
 10.3 0.03 45.62 21  روسیه
 5 0.05 30.25 21  رومانی
 0.2 0.3 52.60 202  زامبیا

  1.2 0.13 56.80 123  زیمبابوه
 9.5 0.07 24.85 5  ژاپن

 0.6 - - 74  سائو تومه
 0.7 0.06 36.68 175  ساحل عاج

 0.8 0.04 - 25  ساموا
 0.5 0.13 34.36 19  سریالنکا
 - - - 6  سن مارینو

 2.4 0.1 - 24  سنت کیتس و نویس
 2.3 0.18 42.58 19  سنت لوسیا

 1.4 0.21 - 25  سنت ونسانت
 14.7 0.05 42.48 4  سنگاپور
 0.4 0.11 41.28 138  سنگال
 6.2 0.08 25.00 3  سوئد
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مرگ و میر   نام کشور

  کودکان
شاخص 

  »جینی«
مناطق درصد 

  حفاظت شده
انتشار 

  اکسید کربن دي
 6.2 0.18 33.13 6  سوئیس
 0.4 0.03 60.88 149  سوایزلند
 0.2 0.05 - 107  سودان
 5 0.05 - 32  سورینام
 3.3 - - 28  سوریه
 0 0.01 - 225  سومالی
 0.1 0.02 62.90 316  سیرالئون
 2.9 0.99 - 17  سیشل
 3.9 0.19 57.47 12  شیلی

 4 0.03 - 19  صربستان
 3.3 0 - 133  عراق

 16.9 0.38 - 28  عربستان سعودي
 7.6 0.11 - 13  عمان
 0.3 0.05 39.55 100  غنا

 6.9 0.1 32.74 6  فرانسه
 13 0.08 25.60 5  فنالند
 0.9 0.01 - 21  فیجی
 1 0.05 46.09 38  فیلیپین
 8.2 0.08 - 6  قبرس

 0.9 0.03 29.03 61  قرقیزستان
 7.8 0.03 31.17 99  قزاقستان

 70.1 0 - 16  قطر
 1.4 0.24 45.88 11  کاستاریکا
 0 0.18 40.39 138  کامبوج
 0.4 0.04 47.70 155  کامرون
 18.2 0.1 31.50 7  کانادا
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مرگ و میر   نام کشور

  کودکان
شاخص 

  »جینی«
درصد مناطق 
  حفاظت شده

انتشار 
  اکسید کربن دي

 0.3 0.37 - 69  کراباتی
 4.6 0.07 29.00 8  کرواسی
 1.4 0.08 57.14 23  کلمبیا
 0.1 0.06 - 205  کنگو
 0.3 0.08 44.54 122  کنیا
 2.8 0.17 - 9  کوبا

 0.1 - - 79  کوموروس
 0.5 0.05 - 108  کونگو
 21.3 0.02 - 10  کویت

رد  0.3 - - 38  کیپ وِ
 2.8 0.03 - 90  گابن
 0.2 0.02 47.80 126  گامبیا
 2.6 0.02 - 25  گرانادا

 1.2 0.03 38.93 29  گرجستان
 0.9 0.2 55.83 58  گواتماال
 2.1 0 44.58 72  گویان
 0.2 0.01 40.30 169  گینه

 0.2 - 47.05 211  گینه بیسائو
 0.5 0.02 50.90 94  گینه جدید

 0.4 - - 153   استواییۀگین
 3.3 0.13 32.37 21  التویا
 4.4 0 - 32  لبنان
 - 0 56.00 132  لسوته
 8.2 0.09 31.60 9  انلهست

 12.4 0.14 30.76 5  لوگزامبورگ
 0.1 0.01 - 235  لیبریا
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مرگ و میر   نام کشور

  کودکان
شاخص 

  »جینی«
درصد مناطق 
  حفاظت شده

انتشار 
  اکسید کربن دي

 4.4 0.1 36.33 9  لیتوانی
 6.1 0.38 - 11  لیچنستاین
 0.1 0.02 45.97 136  ماداگاسکار

 0.1 0.09 50.31 183  ماالوي
 7.2 0.01 - 5  مالتا

 1.7 - - 77  مالدیو
 6.3 0.05 49.15 8  مالزي
 0 0.04 50.50 231  مالی

 8.3 0.07 24.44 9  مجارستان
 1.3 0.01 39.50 44  مراکش
 2.1 0.01 34.41 41  مصر

 3 0.1 44.02 76  مغولستان
 5.5 0.07 28.21 26  مقدونیه
 4.3 0.08 51.86 29  مکزیک
 2.4 0.08 - 19  مورتیوس
 1.2 0.02 37.33 183  موریتانی
 0.1 0.09 39.61 197  موزامبیک
 2.1 - - 5  موناکو
 0.2 0 - 109  میانمار
 11.2 - - -  نارو
 1 0.14 70.66 67  نامیبیا
 0.1 0.09 36.70 91  نپال
 9.3 0.06 25.79 4  نروژ
 0.1 0.08 50.54 265  نیجر

 0.3 0.03 50.56 183  نیجریه
 0.7 0.13 60.32 43  اگوآنیکار
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مرگ و میر   نام کشور

  کودکان
شاخص 

  »جینی«
درصد مناطق 
  حفاظت شده

انتشار 
  اکسید کربن دي

 8.5 0.23 36.17 6  نیوزلند
 0.2 0 - 123  هاییتی
 11.3 0.12 32.60 6  هلند
 1.1 0.04 37.83 93  هند

 0.7 0.1 58.97 38  هوندوراس
  0.4 0 - 42  وانوتو
 6.5 0.61 49.53 22  ونزوئال
 0.7 0.03 36.07 38  ویتنام
 0.5 - 33.44 107  یمن
 9.7 0.03 35.37 5  یونان

  
اما هنوز تعریف عمیـق و دقیقـی از   . اصطالحی فراگیر شده است» جامعۀ دانایی «

سـازي کـه در اثـر توزیـع       حال، جریانـات تحـول      در عین . آن شکل نگرفته است   
سـخت در کـار تغییـر جهـان امـروزي بـوده، در       اند،  راه افتاده  اجتماعی دانش به    

ما شـاهد آغـاز     . مدتی کوتاه در حد یکی دو نسل، آن را متحول خواهند ساخت           
هاي ما اثـر   این تحول هستیم و شناخت ما از الگوي تغییر، بر تصمیمات و برنامه       

به همین خاطر است کـه      . مدت و جدي خواهد داشت     آمدهاي طوالنی   دارد و پی  
  .هاي ظهور آن در جهان، چنین اهمیتی دارد  و راهجوامع داناییز شناخت دقیق ا

شـود،  » دانشعصر «دارد که انسانیت پیش از آن که وارد       این گزارش بیان می   
هاي تولید انبوه و کـاربرد      شده است؛ حال که جهان ما راه      » عصر مسئولیت «وارد  

ر آن دانش نقـش   اي که د    سوي آینده   انبوه دانش را آموخته است، براي حرکت به       
جـا دارد، در   اي در تأمین کیفیـت و امنیـت زنـدگی همـۀ مـردم در همـه        برجسته
  . ریزي نیاز به توجه گزینۀ مسئولیت داریم برنامه

www.downloadbook.ir

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


  279/ گیرينتیجه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

هاي درست و ایجاد شرایط    گزارش بر این نظر است که براي تدوین سیاست        
ستردة هاي گـ  ها، نیاز مبرمی به بحث و بسترهاي مناسب براي اجراي این سیاست     

هاي این بحـث بـا تهیـۀ     در این گزارش تالش شده است، شاخص  . جهانی داریم 
توان به نظرها و مفـاهیمی   از جمله می. فهرستی از مفاهیم و نتایج آن ترسیم شود  

، تحول ساختاري در جامعۀ داناییاز قبیل مردم و اطالعات در مقام دارایی اصلی       
دسـت  . مردم و اطالعات اشاره کـرد نهادها براي تضمین رشد و توسعۀ نامحدود  

هـا، نخبگـان      پیشنهاد شده است و براي دولت      جوامع دانایی آخر، شاخصی براي    
هاي خبـري و   چنین، بخش تجاري، جامعۀ مدنی، رسانه     سیاسی و اقتصادي و هم    
  .هایی ارائه شده است محافل دانشگاهی، توصیه
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 ردیف موفقیت های کتاب بهترین( ایران موفقیت شبکه ترین محبوب) کارنیل

 کرده تهیه ایرانیان همه برای رو
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