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و اقتصادي *ادارة امور اجتماعي

و اقتصادي دبيرخانة سازمان ملل متحد به هاي ميان سياست ضروري، عنوان رابطي ادارة امور اجتماعي

و زيست جهاني در حوزه س هاي اقتصادي، اجتماعي و ميمحيطي اين اداره. كند ازمان ملل متحد فعاليت

(كند در سه حوزة مرتبط با يكديگر فعاليت مي و،)يك: بررسي براي استفاده اعضاي سازمان ملل متحد

و گردآوري گزينه و اطالعات در حوزه هاي مديريتي، طيف وسيعي از داده مسائل مشترك هاي ها

و زيست ميمحيطي را گردآوري اقتصادي، اجتماعي، و تحليل به شكلاز طريق،)دو(كند؛، توليد دهي

و تصميم،امكان تبادل نظر كشورهاي عضو دولتي، هاي ميان هيئت گيري براي رفع پيرامون مسائل مشترك

رو چالش ميهاي پيشِ و را فراهم و مند، براي راه هاي عالقه به دولت،)سه(آورد؛ و ابزارهاي تبديل ها

و آيي در گردهمهاي قابل طرح، گذاري تعيين شده به برنامه ريزي وسياست برنامههاي ترجمة چارچوب ها

ميهاي سازمان ملل متحد، نشست و از طريق كمك كمك  هاي ملي هاي فني، در راه ايجاد ظرفيت كند

.كند كار مي

* Department of Economic and Social Affairs (DESA) 



 توجه

به نام و نحوة هاي به ارائهكار رفته در اين مجموعه  نظريات دبيرخانة معناي بيان مطالب در آن،

سازمان ملل متحد در خصوص وضعيت حقوقي كشورها، مرزها، شهرها، يا نواحي يا مسئوالن آنها، يا در

و مرزهاي آنها نيست .پي تحديد حدود

به» درحال توسعه«و» يافته توسعه«هاي اقتصاد عبارت به فقط اند كار گرفته شده خاطر سهولت آماري

. يافتة يك كشور يا منطقه در جريان توسعه، نيست مراحل دستن معناي قضاوت پيراموبهو 





 گفتار پيش

، با عنوان دولت الكترونيك در نقطة عطف 2003اين مجموعه از بخش عمومي گزارش جهاني

مي. بيرون آمده است آن. شدة آن گزارش دانست توان پيوست بزرگ در واقع، به يك معنا اين اثر را در

پ مي«اسخ به اين پرسش بوديم كه زمان، ما در پي »دهد؟ چه چيزي به دولت الكترونيك معنا

مي«حال پرسش آن است كه هاي ناشي از دانش توليد شده تواند از پس چالش جامعه چگونه

فن» صورت انبوه برآيد؟ به و سازمان بود آن زمان، مسئلة اصلي تنش ميان حال، مسئله تنش ميان. آوري

و كليت جام فن . عه استآوري

و دغدغه به مسائل مي نسبت آسان هاي قبلي كه.شد تر حل فندولتي و آوري با هاي جديد اطالعاتي

مي ارتباطي مواجه مي فن شود، تبديل به دولت الكترونيك و آوري را در خدمت افزايش ميزان شود

به ارزش مي هاي عمومي فنبه. گيرد كار و ارتباطي هاي آوري همين ترتيب، تجارتي كه با جديد اطالعاتي

مي مواجه مي فن شود، تبديل به تجارت الكترونيك و در شود آوري را در خدمت افزايش ميزان ارزش

به طول زنجيرة ارزش مي هاي اقتصادي كتابخانة: وسوسة زيادي براي ادامة اين راه وجود دارد. گيرد كار

و غيرهالكترونيك، بهداشت الكترونيك، مشاركت الكترونيك، جا هر. معة مدني الكترونيك، اما آيا تبديل

چنين تفكري برابر با سازمان به سازمان الكترونيك، در نهايت به گذار به جامعة دانايي خواهد انجاميد؟ 

به ها، در مرحله»ـ الكترونيك«اين پنداشت است انباشت كمي  تبديل خواهد شد؛»ـ دانايي« اي خاص،

مي كي تأمل، دشواريجهشي كوانتومي كه با اند . شود هاي آن آشكار

مت هاي بين ها، سازمان بينيم كه بسياري از دولت با وجود اين، مي خصصان جهان امروز در المللي، يا

ـ ساز است، چرا كه چنين اين باور مسئله. عمل به چنين پنداشتي باور دارند ـ اگر نادرست باشد پنداشتي

به بحث ميسوي جامعة دانا هاي گذار حتي بدتر آن كه،. كند يي را از مسير اصلي خودش منحرف

فن راه شناخت درست تواند مي به(هاي جديد آوري تغييرات مديريتي الزم براي مواجهه با ويژهو

و ارتباطي آوري فن آنو بهره)هاي جديد اطالعاتي . را هم سد كندبراي همة اعضاي جامعه گيري از

در عوض، اين. انجامد نمي»ـ دانايي«به»ـ الكترونيك«دهد كه انباشت نتايج اين پژوهش نشان مي

و توسعة مبتني بر دانايي پيشنهاد را ارائه مي دهدكه اگر كشورها اشتياقي براي گام برداشتن در راه رشد

و كامل بازسازي كننددارند،  هاي آگاهانه اين پژوهش، آغاز سلسله بحث. بايد نهادهاي خود را دقيق

ميپ و عموم جامعه، پيشنهاد و بزرگي. كند يرامون اين تغييرات را به رهبران سياسي، مديران دولتي اندازه
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و هزينه اين تغييرات نياز به همكاري همة بخش و مشاركت همة آنها در مخاطرات و هاي جامعه ها،

و ارزشمهمتر از آن، در . هاي مشترك است ترسيم اهداف

را تواند به اين بحث كمك كند، يا حداقل، شماي كلي شاخصباميد است اين پژوهش هاي آن

. ترسيم كند

 گوئيدو برتوچي

و توسعة مديريت  مدير واحد سرپرستي عمومي

و اقتصادي سازمان ملل متحد  ادارة امور اجتماعي

 2005 مارس14نيويورك،
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 اريزسپاسگ

و اجتماعي سازمان ملل متحد، مدير ادارة امور1اين گزارش با مديريت گوئيدو برتوچي،  اقتصادي

و توسعة مديريت . نهايي شده استواحد سرپرستي عمومي

به به2جرزي سزرمتا كه عنوان نويسندة اصلي گزارش، پژوهشي را در اين واحد اتمام رسانيده است

و زيربنايي تحليل شكل گرفته است ايدهدر نتيجة آن  و مفاهيم بنيادي . ها

م3ايرن تيناگلي و» شاخص جوامع دانايي«لون در كار تهية از دانشگاه كارنگي همكاري كرده

. هاي مرتبط گزارش را تدوين كرده است بخش

و توسعة مبتني بر دانايي كل جريان پژوهش از نتايج نشست گروه ويژة متخصصان پيرامون نظام ها

صان سازمان ملل متحد پيرامون هاي طي نشست چهارم كميتة متخصو بحث) 2003نيويورك، سپتامبر(

. برده استنفراواهاي بهره) 2004نيويورك، آوري(مديريت عمومي 

و ايده و تدوين مفاهيم را از همة آنهايي كه در مراحل مختلف تحليل و همت خود هاي اصلي، وقت

و بررسي كار اختصاص داده مي به بازبيني 5رث هيوز، گا4جوليانا دو آسيس كوتينو،: شود اند، تشكر

 كه 10و همچنين سونه داوايان9و ديتر زينباور،8وليسون،. ارنست جي7ونتورلي، شاليني6جرمي ميالرد،

.ارزشمندي كردهمكاري در مرحلة بررسي ادبيات

1 Guido Bertucci 
2 Jerzy Szeremeta 
3 Iarene Tinagli 
4 Juliana de Assis Coutinho 
5 Gareth Hughes 
6 Jeremy Millard 
7 Shalini Venturelli 
8 Ernest J. Wilson III 
9 Dieter Zinnbauer 
10 Sone Davayan 





ها فهرست

7 گفتارشيپ
9يسپاسگزار
11ها فهرست

15يخالصه ادار

25 مقدمه
26 مهم است؟ييچرا شناخت جوامع دانا:1پرسش

و توسعة دانشرامونيپ: بخش اول 43 ... دانش
بهيفي گزارش چه تعرنيا:2پرسش م از دانش 44 دهد؟يدست
ا:3پرسش منياگر و دانااني گزارش مكي تفكيي دو صورت از دانش  كدام صورت از دانش به شود،ي قائل
م ميي جامعة دانايوصوفپسوند 48 بخشد؟ي اعتبار
50 اند؟ توسعه دانش كدامي جامعه براي اصليها رانه:4پرسش
56 شود؟يميريگ اندازهيي جامعة داناي الزم برايهايياراديابيكماييچگونه فراوان:5پرسش

65 ...يي توسعة جوامع دانارامونيپ: بخش دوم
نايآ:6پرسش و خواهند بود؟»ييجامعة دانا«مة جوامعهميي بگوستي درست 67 بوده
72 دارد؟يمي دانش چه اثر مستقديشناخت امكان تول:7پرسش
تغ:8پرسش 79 جامعه چگونه گذار خواهد كرد؟ده،يچيپ راتييبا توجه به
و خالقي عرضة كافني تضميبرا:9پرسش تغ،يكاف)يمردم(تي دانش 84 الزم است؟ي نهادراتيي چه
85 به كمال معناي انسانيهوم زندگمف

و توسعة زندگهيتغذ 86ي انساني، رشد،

و پرورش استعدادها 93 خالقيرشد

و پرورش دانش ضمن 95 ...يرشد

تغني تضميبرا:10پرسش 99 الزم است؟ي نهادراتيي عرضة اطالعات چه
99 مة اطالعات موجوده

 100يخصوص» برش«

 101ي عمومتيريمد» برش«

 102ي تجارت خصوص»برش«
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 104»همة اطالعات موجود«فت درستايدر

نيبرا:11پرسش تغد،يجدي معنايها كارخانهازي عرضة اقالم مورد  105 است؟ي ضروري نهادراتيي چه

 106 رملموسيغينمادها

 107 ملموسيتقاضا

فنني تضميراب:12پرسش تغيو ارتباطي اطالعاتيهايآور عرضة  110 است؟ي ضروري نهادراتيي چه
پ:13پرسش م،يي جامعة داناشرفتيبا  116 برگشت است؟اي جامعه در حال توسعهدي فهمتواني چگونه

 139 ...اري هوشيي جوامع دانارامونيپ: بخش سوم

مست؛يچ»يياجرا«دانش:14پرسش و بهره برد؟دي آن را تولتواني چگونه و از آن استفاده  140 كرد

 141.عناصر سازنده

 143 ...»يياجرا«نقص دانش

ب  145»يياجرا« از حد دانششيعرضة

 153و بازار»يياجرا«دانش

مست؛يچ»يوجود«دانش:15پرسش و مورد استفاده قرار داد؟تواني چگونه  158 آن را خلق كرد،

 159 وجود ما

آنياصول اخالق و سازمان  164 ما

مست؛يچ»يستيزهم«دانش:16پرسش و مورد استفاده قرار داد؟وانتي چگونه  167 آن را خلق كرد
 171؟ي مركزيكدام تفكر فرهنگ:17پرسش
 176؟ستيچ»يا حفظ تعادل توسعه«دانش:18پرسش

بهدي تول»ديجديمعنا« اص شده  177ليصورت انبوه در مقام موتور مشاركت

هاريانتظارات متغ  178ديجديو فرصت

س  180 دانشياسيبستر

م:19پرسش بهكي توسعة توانيچگونه  183 كرد؟يريگ را اندازهاري هوشيي جامعة دانايسو جامعه

 207يريگجهينت

م:20پرسش ميي جامعة داناتوانيچگونه و با آن چه  208 كرد؟تواني را شناخت
 218ييشاخص جوامع دانا

 222يي شاخص جوامع دانايشناس روش: وستيپ
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ها فهرست قطعه

و بالندگ:1قطعة ح:يقدرت وسريقمورد منافع و منافع 33و محاطعيو كوچك
(2قطعة 34 هزارة سازمان ملل متحدةياعالم)ازييهادهيبر:
چ:3قطعة 47 ست؟يدانش
طبيدانش انسان:4قطعة 48يميقدي نو به بحثي درآمد؛ي انسانيعيو
و طرد اجتماع:5قطعة 54 قرن هفدهسي در انگليفقر
ن:6قطعة 55ي در مسائل عموميكار آور پنهان اثر فسادافته؛يمورد اطالعات توسعه
71 فنجان قهوهكيدرديجديمعنا:7قطعة
72 ال؟يخايتي واقع؛ييوب معنا:8قطعة
فقيصدا:9قطعة 97ري مردم
98يو هوش انسانيگرسنگ:10قطعة
ازديجديمعنا:11قطعة  110 كافة سقراط: سال بعد350 فنجان قهوه،كي حاصل
 116يتوجه به ساحت اخالق:12قطعة
:13قطعة فن10:»يياجرا« انبوه دانشديتول:  150 سال گذشته50 در طولي دستاورد بزرگ
آايآ:»يياجرا« انبوه دانشديتول:14قطعة  152 به ما خواهد بود؟يازينندهي در
و طرد اجتماع:15قطعة بريفقر  156 امروز:ايتاني در
تغيهاتيفعال:16قطعة و زريي انسان  157 بومستي در
و روح از منظر:17قطعة  162ي علميبدن، ذهن،
 163 گراتي معنوكي از منظرييگراتيمعنو:18قطعة
چ:19قطعة  166 دارد؟تي اهمهايلندوزيني برازيچه
 167 حرص خوب است؟ايآ:20قطعة
 175يتعال:21قطعة
مش:22قطعة اصي براكي الكترونيخط  181لي مشاركت
هزسهي كنش در مقانةيهز:23قطعة تغيطيمحستيزني قوان؛يكنشيبنةي با و  183كاي در امرريي اروپا
 216م؟ي قرار داريديجدي نو، در آستانة قرون وسطاي از رنسانسشيپايآ: پژوهشگركيتأمالت:24قطعة

 فهرست نمودارها

83 ندهيآيي بر داناي اقتصاد مبتنيشناس بوم:1دار نمو
 115 در طول زماني انبوه دانش؛ تحول عوامل اصلديتول:2نمودار
جايفنيهاينوآور:3نمودار  153 مثالكي:ي نهادراتييتغنيگزي در مقام
 174»دور سالم«:4نمودار
آشاخ« در برابري ناخالص داخلديطرح سرانة تول:1ـ4نمودار  184»ينيب ندهيص
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م:4ـ2نمودار آي ناخالص داخلدي سرانة تولانيرابطة  185ينيب ندهيو شاخص

ها فهرست جدول

طريي بر دانايتوسعة مبتن:1جدول 50ديجدي توسعة معناقي از
58هاييشاخص دارا:2جدول
بهي روابطگاهيجا:3جدول م»ديجديامعن« كه 69 شودي منجر
پ:4جدول  119 شرفتيشاخص
آ:5جدول  187ينيب ندهيشاخص
 220ييشاخص جوامع دانا:6جدول

 225و منابعف،يها، تعار جدول شاخص
 227هاييشاخص دارا:كيجدول

پ: جدول دو  235 شرفتيشاخص
آ: جدول سه  242ينيب ندهيشاخص
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ي ادارخالصه

جديا.ترا آموخ دانش انبوهويد جمعي تولان قرن، انسانيدر پا محدين مهارت يهاط شركتي در

و با موفقي خصوصيتجار بشيت از آزمايو اقتصاد بازار اختراع شد ا. رون آمديها ن مهارتيان همه،يبا

پوديجد و تفكريو ارتباطيد اطالعاتيجديهايآورفنيهاتيظرفو دارديياي ذات  را با اطالعات

م به1)»با«يا مفهوم ژاپني خالقيها شبكه(»شد داني تولي مشترك برايفضاها«دريجمع .رديگيكار

:ن گزارشيا

م� ازيوجود تنش سو سو جامعهكيان وي اطالعاتجديديهايآورفن(يآورفنگر،يديو از

طر(دانش) انبوهويجمع(و فن توسعة)يارتباط را)»د دانشي تولي مشترك برايفضاها«قياز

مييتأ ؛كنديد

ا� كهن نظريبر ج است اتوانديميا امعههر و سازمانيبا و رشدي تقوي براييها جاد نهادها ت

و برا و اطالعات در انواع دانشيو كاربرد جمعيد جمعي تولي براييها جاد فرصتيايمردم

ايتمام ايان گزارش، هر جامعهيا. سر گذاردت پشتين تنش را با موفقي جامعه، مسي كه از رين

 نامد؛يمييامعة داناجگذر كند را

و توسعة� ايني مؤثر برايعنوان سازوكاربهساالري مردمرشد مردم در مقام شهروند تغيل به ريين

 داند؛يميرا ضرور

ميپ� ريك اجتماع را درگيي اعضاين شكل ممكن تمامي در بهترييكند كه جامعة دانايشنهاد

بهيتول و ميريكارگد و اطالعات  كند؛ي دانش

وي هدايها دارد راهتالش تغياي جامعه براسازماندهيت حكومت ن دستوريچن.ر را نشان دهديين

پبهيكار پيبسيدگيچيرغم :فرض ساده بنا شده استشيار، بر چهار

جر.1 و توسعه دانش دو جزء اصليدر بيميي جامعة دانايان رشد : داشته باشنديتينهايتواند رشد

دن(مردم حتيهمة مردم قب»گرانيد«نآيا، زان خطرناك مطرحيعنوان هنجارگربهكهييل فقراياز

و حامالن دانش ضمن) اند بوده  كه3)آشكارا دانشي(و اطالعات2يدر مقام موجودات خالق

بهيانگيتأمالت خالق مردم را برم و 4.انجامديم» تازهيمعنا«ظهور زد

اسي تحققيد انبوه دانش در جهانيمهارت تول.2 آني سازمانيت كه الگوافته  غالب

يو بازارهاي كنونيها ساالري مردمي اجتماعينهادها. بر بازار استي مبتنيها ساالري مردم
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جريموجود با و كاربرد نامحدودييان توسعة دانايد در و اطالعات امكان رشد  را فراهمي مردم

نيا.دنكن بهياديزيها از، چالشين م را كهيوجود قيعال موجوديها ساالريدممرآورد چرا

ميها تعرتي اقلي را برايو محدود5محصور شده اكنيف و از طريد برين ق آنها را از نظارت

دريقدرت عموم ويافت سهميو ازه از منابع افراد. كنديم رشد محروميها فرصتاستفاده

هاي اندكي، فرصتهاي سياسي قرار دارند، با چنين نظري بسياري كه در سوية تاريك دوگانه

هزي موجود امكان تقسيو بازارها. يابند براي رشد مي و ارائيبسيد كاالهاينة كل توليم هار

و بهتر است(ك بخشي. خدمات به دو بخش ساده عادت كرده است  محاسبةيبرا) كه كوچكتر

بهيق و خدمات در بازار م مت عرضة كاال د. روديكار كنندةديكه در حد توان تول(گريبخش

به) بزرگ است منفي بيروني عوارض6.شناسنديم»عوارض منفي خارجي«عنوان را اغلب

ي رشد محدودتريها منجر به فرصتي منفيهايرونيب. هستندي اجتماعيها خسارتخالص، 

بريبرا و فشار روزافزون دي تولي كه دانش كاربرديدر جهان پسامدرن. شونديمبومستيز مردم

ز را ارائهيآم مخاطرهي در محصوالت با محتوايگذارهيت انبوه، فرصت سرماصور شده به

به برنامهبهدهد،يم به هاي كاري توسعه سنتي كه تا زندگي توجه داشته» كيفيت باالي«حال

قبيديجديهايدلمشغولاست،  . افزوده شده است»يمت انسانسال«و»يسالمت زندگ«لي از

بهي تجهيمعنابه) ناقصايي اسمييدر برابر جامعة دانا(اري هوشييجامعة دانا.3 فنز ويملزومات

ن جد.ستيتوسعة آنها ايريگ از جهتيديحس و تعهد به بايجديريگن جهتي در توسعه ديد

كييسطوح باال و امنيفي از ،ي كاربرديهاد انبوه دانشيتول.ن كندي را تضمي انسانيت زندگيت

و خدمات در چارچوب اقتصاد دانايو تبديفنيهايانباشت نوآور و تحتييل آنها به كاال

بهيت كنونيريمد كينمييتنها بازار، و امنيفيتواند ضامن . همة مردم باشدي زندگيت بااليت

ميجديريگ جهت و ابزارهايريكارگبهيبر مبناتوانيد در توسعه را كهي تدويي فنون ن كرد

ميتبد»يا حفظ تعادل توسعه«و» زيستيهم«ش را به دان» وجود داشتن«دانش رايل و آنها كند

م به .رديگيكار

فنو دست آخر، آماده.4 ، امكان افزودنييدر بستر توسعة دانايو ارتباطي اطالعاتيهايآور كردن

ميد، توزيرا به تول» انبوه«پسوند و كاربست دانش فراهم پا البته، همان. آورديع نييطور كه در

آيستر فنيم شده است، در اري اطالعاتيهايآور نده، سيتباطو بهيبخش رعت به عنوان ابزار

ايد دانش، منبعيتول بهين فرآي خواهد بود كه اثر آن در و رس ند كاسته شده در.ديثبات خواهد

قدد دانش، تنها عامل سرعتيان توليجر و يميبخش به توسعه دانش كه نامحدود است
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. هستندشود، مردمينم

 در طول زمانيد انبوه دانش؛ تكامل عوامل اصليتول

درين گزارش همچنيا جرين تالش دارد ايابد جهان در .ن تحول نوخاسته چه كرده استيان

اينتا بهيج غي ناكافيها خاطر دادهن تفحص و نهايرقابل مقايو اينتا.ستينييسه، چندان كامل نيج

»ييشاخص جوامع دانا«. خالصه شده استييجوامع دانايو تجربيفيگزارش در شاخص توص

(ل شده استي است كه از واحد تشكيبي تركيشاخص يعنيها،ييتوسعة دارا)2(ها؛ييدارا)1:

و،»شرفتيپ« پينگر ندهيآ)3(؛ ي؛ همچون تعهد به سطوح بااليا توسعهيريگك جهتييريگي در

و امنيفيك ز.يت زندگيت پيموارد : شده استشنهادير

 بود، سوئد در مقام اول نشستهيآور قابل جمعي كه اطالعات كافي كشور45يدر نمونة تصادف�

به. است ز ده كشور اول :اند شدهيبندر رتبهيشرح
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دانا«رتبه در نام كشور »ييشاخص جوامع

776/0 سوئد

763/0 دانمارك

719/0 نروژ

706/0سيسوئ

704/0 فنالند

696/0 ژاپن

696/0 آلمان

692/0شياتر

692/0دنيوزيلن

688/0 انگلستان

با� كهينسبت كوچكبهي كشورها،يي شاخص جوامع دانايبند رتبهيالپنج كشور  هستند

ا. دارندينسبت كوچكبهيصادهااقت بهنياز م رو، و منطق حاكم بر اقتصادهاي پارادارسدينظر يم

طبي صنعتيدر اقتصادها. نداشته باشد صدقيي در مورد جامعة دانايصنعت ويعي، انباشت منابع

و اقتصادهايريپذ رقابتي، دو رانة اصلي بزرگ بومي بازارهايكينزد  بزرگي بود كه كشورها

. داديميعيطبيترها برتر را نسبت به كوچك

ع� بهيبودن، امتن حال، كوچكيدر ا ازها را نميصورت خودكار چنيجاد يازي امتنيكند، ثروت هم

نميرا تضم دي با سرانة توليدر توسعه، كشورها»ينيب ندهيآ«ار،يمعيريگ اندازهدر. كندين

پايناخالص داخل و جايي باال آ«ين در همه ونيج رگرسيعالوه، نتابه. اند پراكنده»ينيب ندهينقشة

آ7يرپارامتريغ يرابط»ينيب ندهيآ«ويد ناخالص داخلي كه در برابر سرانة تولينيب ندهي شاخص

و وقتيرخطيغ آني عبور كند، رابطه هارموني خاصي ثروت از خطوط ارزشي است و متعادل ك

و توسعة م» هوشمند«با رشد چن. شوديمحو آني تولي، ثروت اضافين حالتيدر يسود شده در

بيخطوط مع محيي توسعة انساني آثار منفيشتر به معناين، طبيا . شوديميا هر دو تلقييعيط

دقيتوص ايف پديق شاين نيده ديد م اينبا وجود. داشته باشديگرياز به پژوهش مستقل تواني،

كيش ثروت هماره با افزاين كرد كه اگر افزاي را تدوياهينظر ع ثروت نباشد، سطوحيت توزيفيش

ميباال عاليتمركز ثروت و فرصتي شود كه توزيقيتواند باعث كاهش را توسعيهاع منابع ه

ميهدا . كنديت
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و شاخص آينده  بيني رابطة ميان سرانة توليد ناخالص داخلي

، نروژ در صدر فهرست قرار*، با لحاظ شاخص ابزارهاييشاخص جامعة داناخُرديدر اجزا�

و بعد از آن به و دانمارك نشستهيب، سوئد، فنالند، جمهوريترت دارد سو. اند كره ةيدر

ا» شرفتيپ« و ژاپن قرار گرفتهيول، سوئد، سوئپنج كشور بس. اند س، آلمان، كانادا اريدر مقولة

پ»ينيب ندهيآ«مهم بهي، دانمارك و بعد از آن ،يش، اسلواكي اتريب كشورهايترت شتاز است

و سوئيكاستار پ همان.س قرار دارنديكا ايطور كه بريين اشاره رفت، جامعة دانايش از  هم ناظر

و هم انساناسيفنيهاينوآور و خالقيها، رشد شخصت و تجربه، مشاركت يهاتي آنها

به. آنها را در نظر دارديفرد ييُخرد شاخص جامعة داناين خاطر است كه اجزايهم درست

و ساحت هيگي از توسعه را دربرمي مختلفيها ابعاد و در عمل يساز توان برآوردهيچ كشوريرد

ا .ها را نداردن شاخصيكامل همة

نيا بهين امر ايچيپيو همة اجزايي گذار به جامعة دانايها شناخت چالشاز جريدة راين ان

م جديبراجوامع بايد. كنديآشكارتر قبـيد در خدمت منافع عمومي استفاده از منابع ني از ل به سطوحيل

ـ همة مردم در همهي براي توسعه انسانيباال روي تصمجا مشاركت. اذ كنند اتخي آگاهيمات خود را از

و تجهيواقع ازات خوب، رشد نامحدود مردم،ي شهروندان با اطالعات جاديتوسعة نامحدود اطالعات،

ز به8†» مساعديها دولت« ،»ستنيز«ي دانش براين منابع برايو تأمييستگاه جامعة دانايعنوان

گزيم»يا حفظ تعادل توسعه«و» زيستيهم« ب، اشباعين ترتيهمبه. باشدياب انتخيهانهيتواند در زمرة

 
* assets 
† Livable States 
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بي، تأكيو ارتباطي اطالعاتيهايآور جامعه از فن ، تمركزيو مهندسيفنيهاش از حد بر آموزشيد

برص بودجهيو تخصيگذارهيسرما و توسعهيزات تحقيتجهها به»يياجرا«و رشد دانشياق عنوانـ

ميفنيهايمنبع نوآور ديـ گزيتواند در زمرة دسته گزيا. باشدي انتخابيهانهيگر از رايها همدنهين گر

نميطرد  بيا نقض و يها بحثي، در تمام اينوجودبا. گر دارنديكديبايلي تكميا شتر رابطهيكنند

تغيپ و گذار در جهان امروز، تأكييرامون گزناكافي مغتنم امايدير گونهيبر دستة اول از ايها وجود دارد،

پدويهانهيگز و نيچن.ندارندراي كنون»يميچرخش پارادا«يامدهايم توان مواجهه با همة آثار

و اگر از آن تبعيكرديرو دري گمراه كننده است مسيآيسوبهحركتت شود،  انتخابير اشتباهينده

. شود مي

م بهتواند استفادة نادرست از منابعيانتخاب نادرست و صورت انبوه را سبب دانش توليد شده شده

بهيدر نت يهاي از نابرابريديجديها تواند شكليمين دانشيچن.انجامديبيقيحقك فاجعةيجه

اياجتماع بهي را  خود،يت منطقي، در نهاين دانشيچن. حال تجربه نشده است جاد كند كه صدمة آن تا

حي تماميبرا اييتغي شناخت الگو،ن خاطريهمبه.ز استيآم مخاطره،اتيت ديدر تولز مهارتر حاصل

و اطالعات، برا ب حكومتاستمداران، رهبران بازار،يسيانبوه دانش و پيها و ش از همه، عموم مردميش

.زيادي داردتياهم

كليرياخيها در سال و عموم،يشة زبانيك بهي»ييعصر دانا«انسان وارد: افته استيتي رواج گفتةا

ا بيشتريتيچه اهمآناام. شده است»عصر اطالعات«وارديبرخ باين واقعي دارد، شناخت ت است كه

و فعال شدن ظرف بهي توليهاتيظهور و بهيريكارگد انبوه و اطالعات، انسان عصر« انبوه دانش

پذ. شده است)؟پرتاب(دعوت»تيمسئول چنيو بيو ساده، آساني امر،ين دعوتيرش نياختيا ؛ستيار

ق؛مسئول بودن زحمت دارد تغدمي هر مييگاه سبب بهيوضعو شودير مت موجود را . كشديچالش

ا نيهمة و آگاه در سطوح محلين مسائل، ميو جهانياز به مباحثة آزاد اي را طلب ن راهيكند؛ از

زديتوان دست به انتخابيم آن. مسئوالنه و الگوها كه چارچوب با هيايها چين بحث آشكار شده است،

آبهي مؤثر، اگر وقتيهاحل راه. كار وجود نداردي برايمعاييچارچوب اجرا بايدست يد محلّيند،

پديباشند، چن مرايا توسعهيها فرصتيادهين فوري از به آغازينعالوه،به.ديگشاي در برابر همگان

م ا. كنديبحث را برجسته هزين موضوع بپردازياگر زودتر به ويهانهيم، پيگذارتحول شي كه در

شدي كاهش،ميدار و منافع آن آشكار خواهد .افته
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ك» فضاهاي مشترك توليد دانشي«اين گزارش، مفهوم1 در فرهنگ ژاپني»با«ه يادآور مفهوم را

(سه ويژگي اصلي دارد»با«. عنوان نقطة عزيمت اقتباس كرده است است را به :1(

و مسئوليتسازماندهيـخود در مشاركت. هاي خود، با تكيه بر مقاصد، اهداف، با»با«كنندگان بايد

و جايي براي تماشاچيان وجود ندارد بي»با«يك. مسائل درگير شوند نظمي، مراقبت،ي خوب، به

و جهت دارد عشق، آن)2(و همچنين مقصد و باز كه در عين و حصار مرزي گشوده كه حفاظ

و آماده و رشد مي است و دروني را ممكن و قواي فردي به سازي بسترها ديگر سازد، نسبت

(ها گشوده است زمينه و عادتي زمان)3. و استعالي از الگوهاي عادي و خودفراروي »با«.، مكان،

مي به مشاركت به كنندگان خود اجازه و مكان خود را و از ديدگاه دهد زمان و اشتراك گذاشته ها

(هاي كوچك خويش فراتر روند محدوده و چندمنظري وگوهاي چندرشته گفت)4. ي»با«يك. اي

و اساسي ميان مشاركت خوب، گفت آن وگوهاي بنيادي و كنندگان را ممكن ساخته، ها را به ديدن

كيفيت مكالمات ايجاد شده يكي از مهمترين. سازد تعريف خويش از چشم ديگري قادر مي

(است»با«هاي سنجش كيفيت ميزان و حداكثر ظرفيت)5. ها با حداقل دسترسي برابر به مركز

يك مشاركت. تضاد  يك نقطة وجود، مركز اينبا.ي خوب، نسبت برابري با مركز دارند»با«كنندگان

مي»با«در. ثابت نيست و با تغيير بسترها، مركز تغيير »با«. كند هر كسي توان مركز شدن را دارد

و هميشگي است به .عنوان يك عرصه، در حال حركتي پيوسته

و اي، مهارت ها، اطالعات زمينه ها، تجربه دانش ضمني تركيب سيالي از ارزش2 هاي تخصصي

و استفاده از تجربههاي پيراموني است تجربه و اطالعات جديد كه چارچوبي را براي ارزيابي ها

به. سازد براي فرد آماده مي و قضاوت دانش ضمني، همان اطالعات عالوة تجربه، زمينه، تفسير،

مي هاي فردي يا تأمل در تجربه دانش ضمني از طريق تجربه. است اين. آيد هاي ديگران حاصل

و پويا استشكل از دانش، غيرملموس، و. بدون مرز، دانش ضمني به شدت شخصي بوده

به آن دشوار است؛ از اين رسميت دادن به به رو، امكان انتقال آن آن ديگران يا  اشتراك گذاردن

به بينش. دشوار است و حدس، و فردي، شهود، بندي هاي ضمني مقوله عنوان دانش هاي ذهني

. شوند مي

ب)اطالعات(دانش آشكار3 از، و» موجه) صادق(باور«ه شكلي اشاره دارد كه در زبان رسمي

فن. مند مدون شده است نظام و با استفاده از ابزارهاي مختلفي، از جمله هاي آوري با سهولتي نسبي

و ارتباطي، مي را اطالعاتي و بازيافت كرد، يا آن توان اين شكل از دانش را تركيب، ذخيره،

.جريان انداخت به
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نومع«4 مي» ناي شود ارزشي افزوده است كه با پردازش خالق اطالعات موجود توسط مردم توليد

هايي همچون كاربردپذيري جديد يا بيشتر اطالعات جديد توان از شاخصو براي شناخت آن مي

.در مقايسه با اطالعات اوليه استفاده كرد

و بالندگيقد در كتاب خود با عنوان (Mancur Olson)مانكور اولسون5 از؛رت  گذار

و كمونيستي هاي سرمايه ديكتاتوري مي) 2000(داري و در قالب يك نظريه بيان دارد كه رشد

و عاليق كساني دارد كه قدرت عمومي را نمايندگي  توسعه در جامعه بستگي به گستردگي منافع

مي مي و و فرصت كنند ك خودكامه يا اقليتيي. اي عمومي را هدايت كنند هاي توسعه توانند منابع

مي ساالري، دغدغة آسيب كوچك در يك مردم از. كند را ندارد هايي كه به كليت جامعه وارد

نه اين مي تنها سهم نامتناسبي از فرصت رو، آنها و منابع عمومي را تسخير در هاي رشد كنند بلكه

به جهت سازماندهي جامعه به حر هاي ضعيف گروه نحوي كه در. كنند كتي نميتر كمك شود هم

و توسعه مورد ماند، برخي بازارها شكل نمي نتيجه، توسعة انساني مريض مي و توان رشد گيرد

.گيرد استفاده قرار نمي

و اقتصادي دادوستدها بر طرف6 هاي در اقتصاد كالسيك، عوارض منفي خارجي، عوارض جانبي

توانند آنچه بر سر جامعه رقابتي، نميهاي قراردادهاي اقتصادي، بر اثر فشارهاي طرف. سوم است

به. باشند يا زيست بوم را، حتي اگر مناسبتي مستقيم با قرارداد داشته باشند، در نظر داشته آنها

هرچه قيمت نهايي كمتر باشد، فرصت بيشتري براي سود وجود: انديشند قيمت نهايي بازار مي

مي. دارد زدتوان با پيشرفت فني بره اين معادله را مي.م كنند مردم با عقل اقتصادي، هميشه تالش

بي كننده ها را به گردن مشاركت بخشي از هزينه كارگران: صداي بازي اقتصادي بياندازند هاي

و زيست و ضعيف و نظامراين پديده، فرصتي اعتيادآو. بومِ خاموش محروم از امتيازات  است

آن قدرت به اين اعتياد دامن مي و ميرا تأمي زند بوم براي مثال از طريق تظاهرات اگر زيست. كندن

مي آثار منفي گرم شدن زمين، به . توان با پول طرفداران فعاليت بازاري جديدي خريد صدايي برسد،

به اگر كارگران به تشكيالت اتحاديه سمت نيروهاي بدون اي دست يابند، بازارهاي جهاني كار را

ا. دهد سازمان كاري سوق مي و رفتارهايي تواند چارچوب نمي» اجرايي«نبوه دانش توليد هاي ذهني

از طريق افتتاح بازارهاي جديدي كه تابع» اجرايي«برعكس، دانش. از اين دست را تغيير دهد

مي تقاضاهاي جديد هستند، فرصت و تأمين اين اعتياد ايجاد در. كنند هاي بيشتري براي تغذيه

بر» منفي خارجيعوارض«نتيجه، سرعت ايجاد فشار و و ثانوية كاري بر مردم در بازارهاي اوليه

اين روزها، اين فرايند فراتر از مسائلي همچون خط فقر، رشد. يابد كليت جهان زيست افزايش مي
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در نوآوري. فقر، سوراخ الية اوزون، يا گرم شدن زمين رفته است هاي فني اخير، اين فرصت را

دا اختيار سرمايه ميداران قرار تواند ده است كه محصوالت سودآوري را در جامعه توليد كنند كه

ـ داشته باشد و كليت حيات ـ حيات انساني آن. آثار مخربي بر حيات به از ـ صورت جا كه تقاضا

ـ براي اين و مصنوعات وجود دارد، بازار توان رد يا امتناع آنها را نداردواقعي يا مصنوعي . كاالها

به» اجرايي«ش رو، دان از اين  صورت انبوه، در چارچوب بازارهاي موجود كنوني، توليد شده

و زيست آسيب و هاي وارد آمده بر توسعة انساني بوم در اثر عوارض جانبي منفي را گسترش داده

مي شتاب مي و از حركت توسعه انساني از سوي ديگر، نسبت به اين واقعيت آگاهي. كاهد بخشد

ق و در نتيجه ايجاد هاي فني رن نوزده تا كنون، پيشرفتداريم كه از اواسط  از طريق افزايش كيفيت

. داري را با مشكل مواجه كرده است هاي ضدسرمايه گرمي براي ادامه بقاي سيستم، انديشه پشت

و عرضة فرصت واقعيت آن است كه پيشرفت ها در جهت توسعة هاي فني تا كنون به مديريت

هاي هاي جديدي با محوريت امنيت حيات به بحث اين به بعد، بحثاز. انساني پرداخته است

ميبه. قبلي افزوده شده است فن نظر و معضالت رسد، راه حل نهايي آوري هم قادر به حل مسائل

و زيست هاي ذهني بسيار بندي از مسئله نياز به چارچوب اين صورت. محيطي ما نيست اجتماعي

به متفاوتي را آشكار مي و آغاز دوباره از مرحلةع كند؛ و بازپروري بازار الوه، نياز به تغيير عادات

مي را برجسته» عدم اعتياد« . سازد تر

.نومي محلي انجام شده است اين تحليل بر اساس مدل رگرسيون پلي7

هاي آزادي علم ملي در سياست(متداعي با اين انديشه است كه دولت رفاه» دولت مساعد«ايدة8

در. برسد) آزادي علم ملي در حفظ شرايط مساعد(تواند به مرحله دولت مساعدمي) اجتماعي

و حقوق انساني، چنين دولتي، نهادهاي اجتماعي حداقلي از حاكميت قانون، صلح، آزادي ها

و آزاد سياسي، مديريت هاي گوناگون عدم تبعيض، فرهنگ مردم صورت ساالري، فرايندهاي باز

و با كفايت عم و در دسترس موثق آموزش(ومي، شبكه استوار امنيت اجتماعي، آموزش ارزان

فن، بهداشت، زيرساخت)العمر مادام و ارتباطي، زيرساخت آوري هاي و هاي اطالعاتي هاي حقوقي

و پاك را تضمين اقتصادي مناسب براي فعاليت و محيط زيست طبيعي هاي بخش خصوصي،

.كنند مي





مقدمه



ا بهتغييرات پيچيدة جهاني كه مي كنون در آن و بريم سر ، در عمق
به،عظمت  با تغييرات حاصل از گذار جامعه از دوران كشاورزي

به بايد با برنامه. استصنعتي قابل مقايسه و خردمندانه هاي دقيق
9.اين تغيير توجه كرد

بهتك و ازدياد دانش فني حيات در جامعة گيري شكلتنهايي براي ثير
در بزرگ. كافي نيستمبتني بر دانش  ترين مسئلة جامعة دانايي ريشه

و افزوده اين واقعيت دارد كه اين مفهوم، استعاره اي اي عقيم
 10.روشنگر به ايدة اقتصاد مبتني بر دانش استغيرِ

ي مهم است؟چرا شناخت جوامع داناي:1پرسش

: برگزيدهپاسخده

از.1  ...و زبانيهاي الفبايي بازيبراي اجتناب

 پيشوندي شده است كه در گفتارهاي (k)و صورت اختصاري آن (knowledge)» دانش«كلمة

و تحوالت توسعه در كنار گسترة وسيعي از اين پيشوند،. اي كاربردهاي وسيعي يافته است جديد تغييرات

؛ (d)و (digital)؛ ديجيتال (i)و (information)اطالعات: سوم ديگر قرار گرفته استپيشوندهاي مر

اين هر يك از . (n)و (networked)اي؛ شبكه(m)و (mobile)؛ موبايل (e)و (electronic)الكترونيكي

و اصطالحات  فنواژگان و ارتباطي در زندگ آوري ناظر بر يكي از زواياي ورود . استي ما هاي اطالعاتي

مي اين واژگان بر سر مهم ميننشي ترين مفاهيم امروزي و آنها را تعريف جامعه، اجتماع، دولت،: كنند ند

و غيره مي. شهروند، تجارت، اقتصاد، آموزش به آيد در بيشتر بحث واژگان جديدي كه پديد هاي مربوط

مي روش و اهداف توسعه ظاهر و راهبردي، در طرح امهواژگان جديد در اسناد برن. شوند ها و اي ها

مي برنامه و گفتارهاي سياسي ظهور و نيز در مباحث به از اين. يابند ها و بررسي دقيق رو، نياز توجه

.دارند

آن به بي عالوه، اين واژگان و به قدر آزادانه ومي كار گرفته قاعده شوند كه امكان استفادة دلبخواه

مي» جامعة اطالعاتي«ين ترتيب، گروهي دربارةابه 11.مترادف آنها وجود دارد و گروهي صحبت كنند

مي» جامعة دانايي«ديگر از عبارت  و نياز به توجه ندارند؟. كنند استفاده آيا اين واژگان يكي هستند

از مردمي دولت مي» جامعة اطالعاتي«هايشان رانند بايد بيشتر احساس امنيت داشته باشند يا آنهايي سخن

مي» جامعة دانايي«ر پرچم حركت به سوي كه زي را كنند؟ هر واژه حركت اي بارهاي معنايي خاص خود

مي. دارد » تجارت ديجيتال«دهد؟ آيا بنابراين، هر يك از اين پيشوندها، چه تغيير خاصي در معناي واژه
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ما» اقتصاد مبتني بر دانش«همان» اقتصاد ديجيتال«است؟ آيا» تجارت الكترونيك«همان شهروند«است؟

ما اطالق بهتري خواهد بود؟ آيا دولت» شهروند موبايل«خواهيم بود يا اصطالح»اي شبكه دولت«هاي

مي»اي دولت شبكه«يا» دولت دانايي«خواهد بود يا به سوي» الكترونيك كند؟ دست آخر، در اين حركت

و جايگاهي اتخاذ  و زباني، بايد چگونه منظر  كنيم؟تغييرات واژگاني

 ...براي شناخت اهميت توجه بر دانش.2

 (knowledge) را انتخاب كرده است كه نمايندة دانش (k)اين گزارش از بازي الفبايي فوق، حرف

» جامعة دانايي«اين انتخاب از روي اين اميد انجام شده است كه وقتي به شناختي از معناي. است

و مبنايي رسيديم، اين شناخت در مقام و قضاوت در ادامة بحث ما پيرامون آيندة شاخص براي سنجش

فن خود به و ارتباطي نقش آوري كار آيد؛ آيندة مشتركي كه در آن . اي دارند برجستههاي اطالعاتي

و پديده اميد است اين انتخاب به شناختي از جريان و هاي هايي بيانجامد كه مردم بايد بشناسند

رادقت پيگيري كنند به مي؛ از اين به توان پديدهه . اي اداره كرد كه به نفع همگان باشد گونه هاي جديد را

و اتفاقي نبوده است» دانايي«و» دانش«انتخاب . تصادفي

و آوريو نه اطالعات صرف، يا فن12اين واژه ريشه در تعهدي بنيادي دارد كه دانش، هاي اطالعاتي

را خالي، زندگيارتباطي  و غني هاي ما  13.خواهد ساختمتحول

و كاري مردم را و سريعي دارد كه همة فضاهاي زيستي اين واژه ريشه در تجربة تغييرات روزافزون

مي 14.دهد تغيير مي و سياليتهايي در وضعيتگويد اين تجربه به ما و كه با آشفتگي، پيچيدگي  مشخص

قط وقتي زمينه، شوند تعريف مي و نتايجي از تصميمعي ندارد، هاي مسئله ساختارهاي دقيق گيران به ناچار

و شهودي روي مي  15.آورند جريان ثابت اطالعات به دانش ضمني

و از همه مهمتر آن كه، اين واژه ريشه در اين واقعيت دارد كه در پايان قرن بيستم به در نهايت،

و ارتباطي مدرني دست يافته آوري فن مؤ. ايم هاي اطالعاتي و ثري دست يافته انسان به مهارت جديد

به. ايم راه توليد انبوه دانش را يافته: است و ژنريك كسب كرده اين توان را كاربرد اين. ايم صورتي عام

. شود هاي انساني محدود نمي روش به حوزة خاصي از فعاليت

به.3  ...كارگيري دانش در خدمت توسعة انساني براي شناخت چارچوب

و ظرفيتتركيبي از اين اميدهاي پذيرفت مي ني، انتظارات مثبت، و هاي جديد باعث شود توسعه

و نيز زندگي در  بر(جامعة«كاربرد دانش و نياز درجه عنوانبه» دانايي) مبتني جامعه كليت اول عالقه

و تعيين شود ميبه. تعريف و چهره نظر هايش، رسد مردم بر اين باور باشند كه دانش در همة تظاهرات

مي كيفيت باالي زندگي براي همة مردم همه جا نزديك16هداف پيچيدآنها را به اه . كند تر
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و پيامدهاي آن در جهان دست اين پيش از منظور آن نيست كه به شناخت وسيعي از اين توسعه

از يافته ميهاي جديد براي توليد مهارتحداكثر امكانات ايم يا هاي البته، فرصت. كنيم انبوه دانش استفاده

به. در همه جا وجود داردو 17اي جديد در برابر همة نهادهاي اجتماعيهتوسع بازگرداندن اين غول

و هزينهچراغ، اگر غيرممكن نباشد  و گزافي را در پي خواهد هاي بلند بسيار دشوار بوده مدت سنگين

و.داشت سازگاري با گزينة برتر آن است كه در صورت نياز، نهادهاي اجتماعي به بازسازي دروني خود

. شرايط جديد بپردازند

و ثروت چنين بازسازي و تغييراتي در نهايت منطقي خود به تغيير در الگوي توزيع قدرت ها

فن«توان يندي را نميرو، چنين فرآ ازاين. انجامد مي مسئله را بايد. ناميد» محور بازارـ«يا» آوري مربوط به

ماسياس مسئله: در ماهيت اصلي آن تعريف كرد .ي زمان

يها شده است كه تعارضسازماندهيجهاني كه با اين تغييرات مواجه شده است بيشتر به نحوي

و با استفاده از ابزارهاي مردمميسوي فضاهاي عموميبهمنفعتي را مي كشاند . كند ساالري آنها را حل

ب گونه همچنين نظم اين دنيا به و با سازوكارهايي از اي است كه است كه نيازهاي انساني را به ازار آمده

و تجارت رفع مي به. شوند قبيل تقسيم كار صورت انبوه سخن در واقع، وقتي از آوردن دانش توليد شده

و اقتصاديات بازار سخن هاي مردم حال، دربارة قرار دادن آن در ميانة سياست گوييم، در عين مي ساالري

 18.گوييم مي

د . اردچنين امري، پيامدهاي مهمي

 ...هاي پديد آمده در عرصة سياست چالش تر عظمت براي بررسي دقيق.4

بر وجود دارد كه توان اثرگذا20هايي كه وجود دارد، اقليت19ساالري هاي مردم امروزه، در نظام ري

و استفاده از نظارت سياست  وجود چنين 21.هاي عمومي قدرت به نفع خود را دارند هاي عمومي

و استفاده از نظارت توان آنها براي اثرگذاري در سياست.ي استهايي طبيع اقليت هاي هاي عمومي

به اين اقليت. اي تاريخي است عمومي بر قدرت به نفع خود هم پديده درصد جمعيتي كه ها با توجه

و از اينكنند، نمايندگي مي مي خيلي كوچك هستند هاي آنها به كليت جامعه توانند آسيبي كه كنش روف

ميوا يندهاي ناكارآمد فرآبرخي آنها وجود خود را مديون. آورد را به راحتي فراموش كنند رد

ميوقتي. انفعال سياسي شهروندان هستندويساالر مردم در جهت مهار اقليت يابد، چنين شرايطي ادامه

و قدرت مورد نظارت عمومي را توانو تأمين منافع خاص آن اقليت، مي توزيع براي سياست عمومي

و فرصت ـ. كار بردبهاي هاي توسعه مجدد منابع عمومي ـ در سوي ديگر مسئله در تأمين چنين است كه

و فرصت مي هاي توسعه منابع و كاستي رخ كم، نقصانيچنين. دهد اي، كسري يافتگي انساني توسعه به
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ساالر كه تحت نظارت يك نظام مردم: براي جبران اين جريان، بايد انتقالي رخ دهد22.انجامد مي

و خاصي دارند اقليت ،)ساالر كنوني هاي مردم همچون نظام(هايي قرار دارد كه براي خود منافع خشك

و فراخصوصي را نمايندگي بايد نظام نظارتي اكثريتي را هم در درون خود تعبيه كند كه منافع عمومي

). را ببينيد1 قطعة(23يابدميهمخوانيكنند؛ از اين طريق، قدرت عمومي با منافع همگان مي

و جهاني، صادق است كه. اين توصيف عام، در مورد بيشتر نقاط جهان، در سطح محلي تنها تمايزي

و جهاني مي ها در مقياس درآمدهاي عمومي جهاني، اقليت: وجود داردتوان يافت ميان سطوح محلي

و ميل به فراموشي آسيب وا خيلي كوچكترند ميهاي كه كل جهان . آيد، خيلي بيشتر است رد

 ...هاي پديد آمده در عرصة اقتصاد چالش تر عظمت براي بررسي دقيق.5

و بيش در سراسر جهان، اين اقليت آنها مشغول. هستنداقتصاديها محل اسكان نخبگان كم

و اقتصاديهاي فعاليت و سرمايه در مقام صاحبان سرمايه هستند  بازار براي گذار، از نهاد هاي اقتصادي

ميسازماندهي آنها از موقعيت سياسي خود براي ارتقاي وضعيت خود در بازار بهره. برند اقتصاد بهره

و از اين طريق مي مي هاي رقابتي در عرصهيندفرآبرند شرايط كنوني تحت. زنند هاي اقتصادي را دور

و هاي افسار طلبي بازار، جاه و بازده، بسيارگسيخته و عرضهتوجه به سود كنندگاني از توليد كنندگان

و خدمات را بر آن داشته است كه  و خدمات هاي واقعي توليد بخشي از هزينهاز كاالها اين كاالها

به» اجرايي«از سوي ديگر، دانش. بكاهند گذاري سودآوري هاي سرمايه صورت انبوه، فرصت توليد شده

ميآ را براي توليد كاالهايي با محتواهاي مخاطره . كند ميز ايجاد

و و ارزش كاالها ميتفاوت ميان هزينة كامل توليد شوند بر سودهاي خدماتي كه در بازار ظاهر

و به ميزاني برابر با عوارض منفي خارجي باعث خسارت به كليت جامعه مي . شود توليدكننده افزوده

ك. اي هميشه جاري بوده است چنين پديده و بيشتر االهايي به بازار پيچيدهامروزه، اين خسارت با ورود تر

و كليت زندگي شده است كه هيچ تضميني براي سالمت آنها براي  . وجود نداردزندگي انساني

مي در بازار، همة حساب و شايد با مدتي تأخير، تسويه از حساب. شود ها در نهايت، هاي ناشي

ف خسارات وارده بر كليت جامعه به اي از دست رفته، تباهي هاي توسعه رصتصورت يك قاعده، در قالب

بهو در مخاطره24بوم، زيست ـ هاي صورت مستقيم يا از طريق اثرگذاري آميز شدن روزافزون حيات

مي خاص بر زيست ـ تسويه مي. شود بوم يا طبيعي است كه جامعه تواند از نيروهاي خود باري كاهش

ك ريشه دستي ميانهماين كنترل، بيشتر از طريق.ندكني خسارات وارده بر كليت جامعه استفاده

و در عرصههاي فعال اقليت و آكادميك و حداقل بخشي از نهادهاي علمي صنعت«هاي اقتصادي، دولت،

مي»فرهنگ به: براي برگرداندن اين جريان نياز به يك گذار داريم 25.شود اعمال گذار از اعتياد بازار
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جا«ايجاد حداكثر به» معهخسارت به كليت ـ كهـ وضعيتي كه بازار كنوني دچار آن است سوي بازاري

به بدون كاهش از هزينه و زيست وسيلة آسيب ها، اي، چنين رويه. بوم، به كارآمدي برسد رساندن به مردم

و در پي كنندگان، نياز شهر طلبد كه عالوه بر نياز مصرف بازاري را مي وندان آگاه را هم در نظر داشته

 26.ساختن آنها برآيدهبرآورد

و تظاهرات جهاني، حكومت اي محلي در حال حاضر، بازارهاي جهاني بدون محلي براي گردآمدن

و سرمايه و نهادهاي اقتصادي بين مشتاق برنده شدن در همة مسابقات جهاني، كه گذاران جهاني المللي

و بسترهاي مناسب براي اعتياد بيشتر كنند، همه در كار ايجاد شرايط برندگان اين مسابقات را تحسين مي

. بازار هستند

 ...ها براي شناخت پرسيدني.6

مي دانش توليد شده به . شود صورت انبوه وارد صحنه

هاي بازاري توصيف شده در باال رونق يابد، ساالري اگر چنين دانشي بخواهد در چارچوب مردم

و دستكاري نهادها وجود براي تبيين داليل صدور چنين حكم مهمي،. نداردنيازي به تغييرات ساختاري

مي كافي است ببينيم چگونه اين چارچوب مي و كاربرد انبوه را پشتيباني با توجه. كند تواند توليد انبوه

راميهاي زيرو يافتن پاسخي براي پرسشيهاي ساختار دقيق به ويژگي توان بخشي از اين سازوكار

و ارزيابي كرد :شناسايي

و توسعه اطالعاتي مورد نياز براي پشتيباني از توليد انبوه كدامسط.1 و جغرافياي توسعه انساني ح

 است؟

و ساختار هاي مردم آيا چارچوب سياست.2 هاي موجود در اقتصاد مبتني بر بازاري يندفرآساالري

و توزيع هاي خاص هر يك، قادر به تخمين سطوح ويژگيكه در باال توصيف شد، با همة

و توسعة اطالعاتي هست؟جغرا  فيايي توسعة انساني

هاي وارد آمده متعادل، دانش توليد شده به صورت انبوه، چه تأثيري بر خسارتدر يك حالت.3

. بر كليت جامعه به توصيف باال خواهد داشت

به.4 هاي وارد آمده بر كليت صورت انبوه باعث افزايش خسارت در صورتي كه دانش توليد شده

و زيستجامعه داشته و ظرفيت جامعه مي باشد، آيا اين خسارات از حد توان  رود؟ بوم فراتر

كه[ در مشخص نشده استبه آخرين پرسش مربوط است، هنوز هيئت داورانتا جايي ، اما حتي

و تو و حجم كنوني رشد توسعه ليد دانش، شواهد مستند كافي براي وجود جريان جديدي كه سرعت

به. كند، وجود دارد اين روند را متوقف مي و عاقبت دانش توليد شده آن پيامدها در صورت انبوه، بدون كه
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را هاي توسعه ياد جريان انتظار حكم نهايي تاريخ باشيم، مردم را به و فكر جديدي اي پيشين انداخته است

دا در جهان پست: وجود آورده است در ميان آنان به ريم؛ حال مدرن، نياز به بسط اهداف انساني توسعه

و   27.] زندگي باشيمامنيتنوبت آن است كه خواهان سطح باالي كيفيت

 ...ها براي شناخت ديدني.7

و امنيت زندگي را اگر چارچوب سازماني توصيف شده در باال توان كمك به سطوح مطلوب كيفيت

بهنداشته باشد؛ اگر  و خدمات بازاري صورت انبوه ناشي از توليد كاال دوباره همان دانش توليد شده ها

و اگر چنين امري فراتر از توان تحمل جامعه يا زيست بوم باعث افزايش خسارت بر كليت جامعه شود؛

و سازماني امر اجتناب به اين تغييرات بايد پاسخ. ناپذيري خواهد بود رود، تغييرات نهادي هاي مناسبي

:سه مسئلة اساسي داشته باشند

و مقتضيات.1 مياصالح آن شرايط و سرگردان  سازد؛ سازماني كه قدرت منافع كوچك را در بند

و ها، فرصت مشوق.2 و منابعي براي مشاركت فعال شهروندان در سياست؛  ها،

كلي خسارات وارده بر كليت جامعه در جريان كني يا ريشهشديد سازوكارهايي براي كاهش.3

و خدمات .توليد بازاري كاالها

 ...اوت پيشرفتبراي شناخت مفاهيم متف.8

و پيام» دانايي جامعة«اصطالح به بارهاي معنايي و دانا. همراه دارد هاي مثبتي را شتريبييدانش

پيمتداع ا. شرفت استي با دقنياز ه مفهومك است، چرايضرور»ييجوامع دانا«ازيقيرو، شناخت

چ( رشديمعنابه» شرفتيپ«  28.ننده باشدكتواند گمراهيم) جا؟كبه(»ت به جلوكحر«اي)؟يزيچه

بهيم» شرفتيپ« بيمعنا تواند اي توزيشتر باشد بدون لحاظ چگونگي ثروت ن ثروت؛يع

بهيم» شرفتيپ« بيمعنا تواند اكيشتر باشد، بدون لحاظ چگونگي دانش ن دانش؛ياربرد

بهيم» شرفتيپ« و امنيفيك روزافزون سطحيارتقايمعنا تواند ون توسعة باشد، همچيت زندگيت

وسيانسان ممين تعريترعي در ن؛كف

مي روزافزون برايهاتيتواند ظرفيم» شرفتيپ« و ان باشد؛ك قراردادن انسان در بستر زمان

جاييگر، آگاهيديعبارت به و مسئوليافتن از .ت مردم در ارتباط با جهانيگاه

 ... مقابليهاي توجه به چندراهيبرا.9

بهييغتيص الگوهايامروزه تشخ سيو ر، و و همچنيژه در حوزة تجارت درياست ي خانوادگيزندگن
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و روشن راهيتر از مهميكي،يو جمع تغيا. استي قدرت واقعيريگلكشيها ها رات ابتدا در قالبيين

مكوچكيها تفاوت بهيي نمود و و شگرفيتدر ابند  29.انجامنديميج به آثار مهم

فنكميرياگر بپذ ايو ارتباطيد اطالعاتيجديهايآوره تغيو از جمله دريينترنت عامل ر است،

بهر،ييتغيتنها مشخصة الگوصورت آن ،ين شناختيچن.ت شده استيريمديخوب وجود اطالعات

م» پيشرفت« اساس، اينبر.ندكيممستحكم جهان امروز را تفكرات از بسياريزيربناي بهيرا حل توان

رويآورفنانيميهاو رفع تنش ال(يت عموميريمديهاهيو سازمان در و)كيترونكهمچون دولت

ال(تجارت ا.ردكفيتعر)كيترونكهمچون تجارت ديجدي از بازارهايان سهم عمدهين معنا، تضميدر

و خدمات مبتنكيبرا فنياالها مييو ارتباطي اطالعاتيهايآور بر » شرفتيپ«توانيا مرتبط با آن، را

بن تنش گسترده.دينام و مياديتر فنيتر بهيو ارتباطيد اطالعاتيجديهايآور ان عنوانو جامعه فقط

ميريمد .شوديت اطالعات مطرح

وكميريگر، اگر بپذيدياز سو تغيه تنها همييگانه عمل جدين ظرفير، د دانشي توليد برايت

وييتغيالگوصورت انبوه است، به يار نسبت ديت عوامل مؤثر در توليبا وضعمستقيمي غيررابطة مستقيم

چن. انبوه دانش خواهد داشت امير موضع نهادييتغيمعنابه» شرفتيپ«،يطين شرايدر و ريان درگك بوده

ا بهيساختن جامعه با و پيبار نشستن همة استعدادهان عوامل  30. داردي جامعه را در

 ...يامل از مسائل جاركي آگاهيبرا. 10

وين وظايتردهيچيپازيكي مكييارهاكف تغيگيه در برابر جامعه قرار يهار در چارچوبييرد،

م. استيو نهاديسازمان گزيانتخاب هميهانهيان تغيا. شه دشوار استي گوناگون بهيين يصورت رات،

مي، وضعيتيو ماهيذات .شدكيت موجود را به چالش

تغييل گذار به جامعة داناي تسهياما، اگر برا حتيني نهاديهار در چارچوبيي به  همانياز باشد،

پايشايهايتيفعاليب بيع در جريستم، تبديان قرن مي در تاريساز ان سرنوشتيل به طكشوديخ آنيه

مييروهاينت بشريخالق مدي اجتماعيهاه سازمانكندكي را رها و نيري قادر به مهار . ستنديت آن

چيچن رخيميزين همتوانست و درست به سكن خاطر استيندهد و آگاهانهياسيه بحث يا آزاد

فكيبه. ضرورت داردييرامون جامعة دانايپ .ن بحث آغاز شده استياياركويرك معنا، در چند حوزة

بسيچيپيها دغدغه بسي احساسات برانگ31.ار هستيدة بسيها راه32.ار هستيختة . ار هستي شناختة

دريبرا رسيتصوبهيالديم2000ه در سپتامبر سالك» ملل متحدسازمانة هزارةيالماع« مثال، د،يب

تغيابي دستي خود را براانتخابيملل جهان نقشة راه (ردندكمي ترسيرات مطلوب جهانيي به را2 قطعة.

و ارزشهباعالميه اين.)دينيبب د هاي گسترده ها، طرح ويژه در مورد احكام مربوط به حاكميت اين. ارداي
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بها سند نقشه ميي براي ساخت جهان و در آن از يك جهان صلح دست و عادل دهد تر آميز، پررونق،

و. سخن رفته است در اين سند روياي يك آيندة مشترك مبتني بر انسانيت مشترك با پذيرش همة تنوع

به. تكثر موجود در آن، ترسيم شده است ا در اين سند، سنگ بناهاي جامعةز صورتي بالقوه، بسياري

و زيرساخت و زيستگاه دانايي . هاي جامعة دانايي توصيف شده است ها

و بالندگي::11قطعة قطعة و بالندگيقدرت و محاط: : قدرت و منافع وسيع و كوچك و محاطمورد منافع حقير و منافع وسيع و كوچك  مورد منافع حقير

مياگر بازار« نم بالندگي كنديآورد، چرا بازارهاي فراگير فعال در اقتصادهاي با درآمد كم، اين بالندگي را ايجاد
به(...) مي؟ اقتصاد بازار از: كند دو شرط توليد موفقيت و عدم وجود هر شكلي تضمين حقوق فردي تضمين شده،

مي. تباهي و مدافع حقوق انساني وجود داشته باشد ساالري تواند در مردم اين دو شرط منافع حقير. هاي تضميني
اس. هاي ريز استو كوچك هميشه قرين اقليت آنت كه اين اقليتمسئله آن كه ها قدر كوچك هستند كه خسارتي

به مي مي توانند . شود جامعه وارد آورند، هميشه ناديده انگاشته
به ساالر هاي مردم شگفت آن كه گاه اكثريت آن ويژه اكثريتو به هاي عمده، منافع بسيار فراجناحي دارند تا جا كه

و با اقليت همان برخوردي را دارد كه با اعضاي خاطر منافع دروني، از توزيع قدرت در ميان  خود پرهيز كرده
مي. گروه خود دارد مي وقتي منافع فراجناحي بسيار وسيع : منبع. يابد شود، همخواني خوبي با منافع همگان

Mancur Olson, Power and Prosperity: Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorships, Basic 
Books, 2000. 
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ها پاورقي

9. Michel Demazure, “New governance for a new society,” Organization for Economic 
Cooperation and Development, The OECD Observer, Paris, July 2001, p 3.

10. 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.

و»اطالعات«،»داده« واژگان جايي در قدرت، جابهبراي مثال تافلر در اثر مشهور خود،11 » دانش«،

(22قطعة قطعة :) از بريدهبريده:  اعالمية هزارة سازمان ملل متحداعالمية هزارة سازمان ملل متحد) ) هايي از هايي

 جهاني شدن به نيروي ايجابي براي همة مردم جهان فرآيندترين چالش امروز ما تضمين بر اين باوريم كه مهم
و فرصت چون، در حالي(...). است به كه جهاني شدن منافع وبي توزيعخ هاي بسيار دارد، در حال حاضر، منافع آن

و  ميفقط با (...). هاي آن هم تقسيم نشده است هزينهنشده است، و پايدار است كه توانيم آيندة مشترك تالش پيگير
و جهاني و كنيم و برابر سازيم شدن را ديگر خود را بر اساس انسانيت همگاني ترسيم در اين تالش. پذير ها بايد

و اقدا سطح جهاني، دربرگيرندة سياست وها  ماتي باشد كه با نيازهاي كشورهاي در حال توسعه همخواني داشته
و اجرا شوند و . (...) با مشاركت مؤثر مردم تدوين و پرورش كودكان خود را دارند و زنان حق زندگي مردان

و بي و ساالر حاكميت مردم. عدالتي باشد زندگي آنها بايد با عزت، بدون گرسنگي، بدون ترس از خشونت، سركوب،
بهمشاركتي مي بر اساس ارادة مردم، اين حقوق را و هيچ ملتي را نمي. (...) كند بهترين وجه تضمين توان هيچ فرد

و منافع توسعه محروم كرد و فرصت. (...) از مواهب و مردان بايد تضمين شود حقوق برابر . (...) هاي برابر زنان
به چالش به كه هزينهاي مديريت كرد گونه هاي جهاني را بايد و زحمات را و بر اساس اصل ها صورت عادالنه

و عدالت اجتماعي تقسيم كند و زبان دارند، بايد انسان. (...) بنيادين برابري ها با همة تنوعي كه در عقيده، فرهنگ،
آن. يكديگر را بپذيرند و ميان جوامع نبايد ترسيد، آن را نبايد سركوب كرد، بلكه بايد بهاز تفاوت درون عنوان را

و جا، دوران تحصيالت كودكان در همهتكميل : (...) تصميم داريم. يك دارايي با ارزش انساني گرامي داشت
و پسراندسترسي مساوي جتصميم داريم . (...) به همة سطوح آموزش را تضمين كنيم دختران و برابري نسيتي

گ عنوان راه تواناسازي زنان را به و ايجاد توسعة پايدار، ارتقاء دهيمهاي مبارزه با فقر، از . (...) رسنگي، بيماري،
به هيچ كوششي براي ارتقاي مردم و تقويت حاكميت قانون، احترام به حقوق رسميت شناختة جهاني بشر، ساالري

: منبع. دريغ نخواهيم ورزيدهاي بنيادين، از جمله حق توسعه،و آزادي

UN Resolution 55/2, United Nations Millennium Declaration, adopted by the UN General Assembly on 
18 September 2000 
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مي را به : گيرد صورت مترادف به كار

A. Toffler, Powershift: Knowledge, Wealth and Violence at the Edge of the 21st Century, 
Bantam Books, 1990.  

و دانش ضمني، به دومين پاسخ به پرسش دو مراجعه كنيد12 .براي تعاريف دانش، اطالعات،

كارگر«و» محور كار دانش«پيتر دراكر، مؤلف مفاهيم. اين مسئله مورد اجماعي وسيع قرار دارد13

ش بزرگ«: نويسدمي» محور دانش يافته هاي تجاري در كشورهاي توسعه ركتترين چالش پيشِ روي

و خدماتي است جهان، افزايش بهره اين چالش در برنامة كاري. وري كارگران مبتني بر دانايي

و در نهايت عملكرد رقابتي شركت مي مديريتي چند دهة آتي قرار خواهد گرفت . كند ها را تعيين

آن مهم . هاي صنعتي را هم تعيين خواهد كردلتم كه، بافت اجتماعيو كيفيت زندگي در دولت تر

:مراجعه كنيد به

P. F. Drucker, Post-Capitalist Society, Oxford: Butterworth Heinemann, 1993. 
و استمرار آن در طول14 و ديگران كه ضمن پذيرش اصل تغيير مقايسه كنيد با نظر شارمر، آرتور،

را هاي مختلف تاريخي، دوره و اهميتبه تغييرات كنوني لحاظ سرعت، بسامد، گستره، شتاب،

و متمايز از تغييرات دوره را. اند هاي پيشين تاريخي دانسته متفاوت آنتوني گيدنز هم اين وضعيت

شك نهادينه«با عنوان) كه به فارسي ترجمه شده است(پيامدهاي مدرنيتهدر  توصيف» شدن

به. كند مي : رجوع كنيد

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. 

م15 ل. مقايسه كنيد با نظر ماري و جفري و زمينة مسئل ساختار وقتي«: برودني. براون زيرساخت

فن خوبي دارد، تصميم و اطالعات اعتماد بيشتري دارند آوري گيران به وقتي. هاي اتوماسيون

و مشخص نباشد، تصميم زيرساخت مسئله به و نتايج قطعي گيران بيشتر خوبي شكل نگرفته باشد

و شهودي اتكا مي : منبع. ورزند به دانش ضمني

Mary Maureen Brown and Jeffrey L. Brudney, Learning Organization in the 
Public Sector. 

و در جريان بحث16 هاي داخلي خود تدوين در اينجا الزم است ميان اهدافي كه جامعه براي خود

مي مي و اهدافي كه دولت يا حكومت، بدون مشاركت واقعي مردم براي خود تدوين كند، كند

. تمايزي قائل شد
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آن روش، كاربرد، رويهف عادت، عرف، پيمان، الگو، نظم، اصل» نهاد«نظر اين گزارش، از17

عنوان بخش اساسي ناظر، يا هر عنصر مستقر در حيات سياسي يا اجتماعي مردم است كه به

و در خدمت برآوردن نيازهاي يك جامعة سازمان يافته يا اهداف فرهنگ پذيرفته شده است

.عمومي تمدن قرار دارد

. كنند ساالر تعريف نمي كنند كه خود را مردم درصد كمي از مردم در كشورهايي زندگي مي18

ميبه» هاي بدون حاكميت اقليم«درصد كمتري از مردم در بيشتر اين جوامع تحت. برند سر

به هاي قبيله حاكميت مي اي با قدرت اجرايي قوي از. برند سر در برخي اين كشورها، بخش وسيعي

 تا جايي كه بازار مربوط است،. اند از مشاركت در حاكميت منع شده»ها مانند زنان يا اقليت(مردم 

به. سر آمده است دوران سركوب جمعي به مييك بازارها و سركوب باره پديد و غيرقابل مهار آيند

جا هستند، حتي وقتي كه نظامي حقوقي براي همين خاطر است كه بازارها در همهبه. هستند

و يا حتي در مناطقي كه اصل تجارت، غيرقانوني است اولسون،. پشتيباني از قراردادها وجود ندارد

و بالندگي و كمونيستي هاي سرمايه گذار از ديكتاتوري؛قدرت ).2000(داري

را ساالري طور كه در طول ارائة آن آشكار خواهد شد، جانب مردم اين گزارش، همان19 هايي

حق مي و حاكميت عمومي استوار استگيرد كه بر و ناگزير از پذيرش اين واقعيت است،. وق فرد

طور كه در موارد متعدد بيان همان.، از عمق كافي برخوردار نيستند»هاي موجود ساالري مردم«كه

به شده است، اين عمق را مي و احياي حقوق فردي دست توان از طريق اعطاي حاكميت به مردم

. آورد

ب20 ميفرناند هاي صاحب امتياز قرار در باالي هرم تعداد محدودي از انسان«:نويسد رودل

. قدرت، ثروت، سهم عظيمي از توليد افزوده: همه چيز در دست اين گروه كوچك است. اند گرفته

مي اين همان گروهي است كه حكومت مي مي كند، مديريت مي كند، هدايت بر كند، تصميم گيرد،

و از اينگ استمرار سرمايه انگيز است اين آنچه شگفت. (...) بر توليد نظارت دارد طريق ذاري

آن. حقيقت است كه اين گروه صاحب امتيازهاي ويژه، هميشه كوچك است جا كه پيشرفت از

آن اجتماعي رخ مي و از هاي اقتصادي جا اين گروه صاحب امتياز كوچك، از مازاد ارزش دهد

ميتوليد شده در جريان كار گر مي وه محروم روزي يابد، گروه خورد، هر گاه آن مازاد افزايش

 تر شود؛ اما حتي در قرن بيستم هم اين گروه رشدي نيافته برگزيدة باالي هرم هم بايد گسترده

به».است : مراجعه شود

Fernand Braudel, The Wheels of Commerce, University of California Press, 
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Berkeley – Los Angeles, 1992. 

گويممي. كشف دوبارة مسير عدالت اجتماعي ضروري است«: مقايسه كنيد با نظر ژاك بودو21

و حاكم در چند دهة اخير، آسيب كشف دوباره، زيرا ايدئولوژي به هاي غالب هاي فراواني

و برادري وارد آورده استآل ايده در در كليت جهان، انواع نابرابري. هاي برابري و هاي  حال رشد

و با نمودي بيشتر، ميان گروه: افزايش هستند در. هاي اجتماعي ميان كشورها، يك طبقة مرفه، كه

و حتي اميد را در اختيار خود  موضع غالب قرار دارد، درآمدها، دانش، روباط اجتماعي، استعدادها،

و عقب. دارد ا اقتصاد آزاد و خاص، ز جمله منابع اصلي نشيني دولت در تمكين به منافع خصوصي

و بي مراجعه كنيد».عدالتي است كه هيچ نهادي در جامعة مدني آن را تحمل نخواهد كرد نابرابري

: به

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). 

و استبداد، فرصت:توسعه انساني نياز به رفع منابع اصلي مخالفت با آزادي است(...)«22 هاي فقر

و فسادهاي نظام بيبه. مند اجتماعي ضعيف اقتصادي سابقة رفاه كلي، بخشي رغم افزايش رشد

ـ شايد اكثريت  از عظيم آزادي پنج . (...) هاي اوليه محروم هستند آزاديـ مردم جهان امروز

(صورت متمايز دارد )4(هاي اجتماعي؛ فرصت)3(تسهيالت اقتصادي؛)2(آزادي سياسي؛)1.

با هاي فردي مقوله آزادي. امنيت حمايتي)5(شفافيت؛ اي اجتماعي هستند كه رابطه مستقيمي

و استفادة فردي از آنها دار : منبع».ندساخت اجتماعي آنها

Amartya Sen, Development as Freedom, Knopf, NY, 1999, p 3. 
و توسعه، در هر دو گروه كشورهاي اين ايده در صورت23 هاي مختلف در ادبيات مربوط به رشد

و كشورهاي توسعه يافته، به. بيان شده است در حال توسعه :رجوع كنيد

William Easterly, The Elusive Quest for Growth: Economists’ Adventures and 
Misadventures in the Tropics, Cambridge, MIT Press, 2001. 

مي سرنوشت زيست24 و غالب اقتصاددانان تبديل سومين جريان«. شود كره به مسئلة اساسي مردم

و محيط زيست است هم. تاريخي، فشار روزافزون بر منابع چون مالتوس پيش از اين اقتصادداناني

 سقوط اقتصادي جهان را بر اثر پايان منابع انرژي 1970كه در دهة(و اعضاي انجمن روم 

هاي پيشين تاريخي اين چنين در دوره. به اين نكته اشاره كرده بودند) بيني كرده بودند پيش

مي هايي با نوآوري بيني پيش و سازوكارهاي اقتصادي نقض وها آيا ترس.شد هاي جديد فني



38/ شناخت جوامع دانايي

�
و بيشتري اين. هاي كنوني هم محو خواهد شد؟ شايد چنين نباشد اضطراب اقتصاددانان بيشتر

مي ترس را بيان مي و توسعة پايدار معطوف و توجه خود را به مسائل زيست محيطي ».كنند دارند

: منبع

The Economist, 9 March 1991. 
و تئودور آدور» صنعت فرهنگ«25 كه نو عبارت است نظام رسانهاز نظر والتر بنيامين هاي جمعي

و پيچيده و مصرف دارد روابط مستحكم در نتيجه فرهنگ. اي با با الگوهاي توليد، توزيع، مبادله،

به تبديل به و خدمات، و در صنعت فرهنگ، همچون ديگر كاالها و توليد انبوه يك كاال شده توليد

در. رسد مي بهدر اثر اين فرآيند، امكان دستكاري مي اذهان مردمان : منبع. آيد وجود

http://www.whatis.com 
شود، كه گمراهميمانجا» فرضية كواس«در حال حاضر، بحث پيرامون اين موضوع براساس26

 هر چيزي كه هر ارزشي دارد، (Ronald Coase)در جهان انتزاعي رونالد كواس. كننده است

و مسئلة اصلي، خسارت را در دنياي واقعي همة ارزش. اقتصادي استهاي مالكي هم دارد ها

مي» فرضية كواس«. توان بر اساس اقتصاديات تعريف كرد نمي مقررات: كند فقط دو بازيگر تعريف

و نيروهاي بازاري مي اين فرضيه، مقررات حكومتي را با نيروهاي بازار جابه. حكومتي از جا و كند

ب نيروهاي بازار مي اين گزارش بر اين نظر.ا مقررات دروني خود تنظيم كندخواهد كه بازار را

كه توان خنثي تعريف كرد به گونه است كه نيروهاي بازار را مي به» حق مالكيت«اي انسان

و محيط زيست سالم، بيش از هر استحقاق حقوقي ديگر ارزش داشته فرصت هاي توسعة انساني،

رامي. باشد .ناميد» جامعة داناييفرضية«توان اين فرضية پيشنهادي

مي«: مقايسه كنيد با اين نظر27 گويند در حال حاضر در دوران جديدي از تاريخ زمين، دانشمندان

مي دوران آنتروپوسين، به . ها نيروي اصلي كرة زمين هستيم بريم در اين دوران خود ما انسان سر

حد بوده است، يعني فشار برخي از دانشمندان برجسته بر اين نظرند كه موفقيت ما بيش از

به بي از. عنوان يك گونه را هم به مخاطره انداخته است سابقة انسان بر اكوسيستم زمين، آيندة ما

مي نظر كارشناسان در شش حوزه بحران غذا، آب، انرژي، تغييرات اقليمي، تنوع: گيرد هايي شكل

. هاي دروني دارندو وابستگيهمة اين شش حوزة بحران خيز، با هم ارتباطات. زيستي، آلودگي

و بيشتر مبتني بر اين شناخت چالشي كه پيش روي ما است، ربطي به احساس گناه ما ندارد،

و محدود به يك گروه، ناحيه، عمومي است كه سقوط يا موفقيت، كل گونة انسان را دربرمي گيرد

فن. يا فرد خاص نيست و و خالقيت را ابتكار ميآوري اميد فردايي بهتر اما اين اميد. كنند ايجاد
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 كودك زير پنج سالي كه هر روز از گرسنگي يا 30000براي نجات. تواند فقط يك اميد باشد مي

مي بيماري فن هاي ساده و ابتكارهاي پيچيده نيست آوري ميرند، نياز به هم. ها بقاي آنها بقاي ما

: منبع».هست

Source: 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 

و مناقشه28 و پرشوري بوده است ايدة پيشرفت، در طول تاريخ، محل بحث رابرت. هاي جدي

ا» تاريخ ايدة پيشرفت«نيسبِت، در اثر خود با عنوان  فردريك. ها دارد يدهمرور دقيقي بر اين

از نظر . (...) پيشرفت را توجيه كرده است آگوست فن هايك بر اين عقيده است كه تاريخ، ايمان به

و پيشرفت تمدن مي. هايك، تمدن پيشرفت است به: گويد او ».خاطر حركت است پيشرفت حركت

مي«: اما پرسشي كه استنلي هافمن مطرح كرده است قابل بررسي است ن براي هميشه در توا آيا

و خود را با آمارهاي مقايسه و تطبيقي سرگرم كند؟ زمان حال اقتصادي باقي ماند در پاسخ،» اي

ميجي اي غذا، بهداشت، امنيت،«: كند ميشان هشت سنجه يا معيار براي زندگي خوب معرفي

و آداب و البته خانواده، دين، سنت، تي است، ثبات اخالقيات هم براي انسان حيا. مسكن،

و غيره اهميت دارد همان . او خوشبيني چنداني ندارد».طور كه دوستي، عشق، همكاري دوجانبه،

 مورد استقبال قرار گرفت، برخي از استانداردها پايين20و19در اثر رشد اقتصادي، كه در قرون

 براي پرسش اگر بخواهيم پاسخ قاطعي«: تيالر دو شاردن نگاه ديگري به موضوع دارد. آمده است

هاي پيشرفت جهان بيابيم، بايد موضع نامطلوبي اتخاذ كنيم، يعني با رسيم جهاني كه ظرفيت

و محدود است اين مسئله كه آيا هنوز جهان در حال توسعه. تكاملي آن به روح انساني وابسته

م. است، مساوي با اين مسئله است كه آيا روح انساني در حال تكامل است يا نه بناي اگر بر

و تكامل هاي زنده قضاوت كنيم، انسان ميليون هاي تاريخي پيرامون ديگر گروه آموخته ها سال رشد

و بيماري(هايي شايد بدشانسي.و توسعه داشته است و فرآيند رشد) مانند فجايع طبيعي پديد آيد

ن سال گذشته، ميليو300اما اين واقعيت هم وجود دارد كه در طول: تكاملي را به پايان برساند

و ادامه يافته است به. زندگي در امر محال نفوذ كرده هم آيا اين واقعيت معناي آن نيست باز

. ها همچنان ادامه دارد اين بحث» طبيعت نفوذ يافت؟» كور«توان در نيروهاي مي

اين پرسش مشهوري» آيا بال يك پروانه در برزيل علت اصلي تورنادوهاي تگزاس نيست؟«29

و از سر ميز شام خانوادهاست ها تا مراكز فكري كه سه دهه پيش توسط ادوارد لورنز مطرح شد

.بزرگ در حال تكرار است
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را پژوهشگر نمونه30 مي) با تأكيد بر كاربدر اقتصادي از دانش(اي از امور آينده . دارد عرضه

از مسئلة اقتصادي اصلي جامعه در آينده« مي: اي نزديك عبارت خواهد بود يا چگونه توان نوآوري

و. هاي بديع را برانگيخت ايده نياز به تغييري بنيادين در رويكردهاي به دانش، مشاركت، آموزش،

و ايده به».هاي فكري هست ارزش اجتماعي هنرها : مراجعه كنيد

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). 

ميي در اخطارهاي خود مسئله را به نوآور(Sachs)كه ساش با آن31 كند، بيان هاي فني محدود

و قانع كننده با پايان جنگ سرد، مرزبندي ناپيداي ديگري پديد آمد كه بر اساس«: اي دارد مصمم

هاي بخش كوچكي از جهان، كه شامل پانزده درصد از جمعيت آن مي شد، نوآوري. آوري بود فن

از. دهد فني بقية جهان را انجام مي ميبخش ديگر، كه حدود نيمي گرفت، جمعيت جهان را دربر

و مصرف را داشتند آوري توان استفاده از اين فن مانده، كه حدود يك سوم بخش باقي. ها در توليد

فن از جمعيت جهان را شامل مي مي شد، ارتباطي با نه آوري نداشت؛ نه در وطن نوآوري و كرد

كه. هاي بيگانه را داشت آوري توان استفاده از فن هاي مدرن جهان را اتخاذ آوريفنكشورهايي

و ارتقاي آنها را ندارند نمي به. كنند، توان حفظ استانداردهاي زندگي يك فقط و صورتي جانبه

افت بلند مدت تجارت در بسياري از كاالهاي. مانند ابدي، به صادرات يك محصول محدود مي

: منبع».اوليه، يكي از عوارض جانبي نوآوري است

Jeffrey Sachs, “A new map of the world,” The Economist, 11 July 2001. 
در» اعالمية جامعة مدني براي نهمين اجالسية اكتاد«32 و توسعة سازمان ملل«كه كنفرانس تجارت

مي» متحد : دارد ارائه شده است، چنين بيان

كه سند رسمي اين كنفرانس بيان مي وة مهم جهاني شدن يكي از نيروهاي بالق«دارد

و توسعه است  البته، اين جريان جهاني شدن، آن چيزي نيست كه در».براي رشد

هاي بعدي هاي ارائه شده در بخش عالوه، اين نظر با تحليلبه. كنيم واقعيت مشاهد مي

و مخرب تمركز ثروت، در اثر اجراي  سند همخواني دارند، آنجا كه آثار منفي

و جها هاي نئو برنامه الگوي مبتني بر . (...) ني شدن، برشمرده مي شودليبراليستي

مي صادرات كه شركت و پاياني كنند، به توسعه نمي هاي فرامليتي آن را هدايت انجامد

جايگزيني«درست است كه براي الگوهاي اقتصادي جهاني شدن . (...) جز فقر ندارد
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�
و فعال نياز به سياست(...)» وجود ندارد كهو بينهاي ملي جوامع پايدار المللي دارند

و توليد برابري، مردم ساالري تنوع، حقوق بشر، حقوق كار، محيط زيست، سالمت غذا،

».و مصرف پايدار را در اولويت قرار داده، مورد پشتيباني قرار دهند

: منبع

TD/407, UNCTAD XI, 12 June 2004, Sao Paulo. 





و توسعة دانشپيرامون:بخش اول ...دانش



.در جريان توليد دانش دو دارايي وجود دارد  ايدة اصلي

و حامالنبه(مردم عنوان موجودات خالق

 دانش ضمني
)دانش آشكار(اطالعات

مي» معناي جديد« در را توان با تأمل خالق

كه دانش  و توسط مردمي اطالعات موجود

 ضمني خوبي در اختيار دارند، توليد كرد

تواند تأملمي) دانش آشكار(اطالعات

و از اين راه به توليد  مردم را برانگيزد

.معناي جديد بيانجامد

××

ة اصليمنابع ايد

 شكلرا» كارخانة معناي جديد«كليت جامعه

.دهد مي

و آوري استفاده از فن هاي اطالعاتي

ارتباطي در زمينة دانش، امكان افزودن 

و كاربرد» انبوه«صفت  به توليد، توزيع

.آورد دانش را فراهم مي

و توسعه يافته كجا تحت نظر قرار گيرد؟ مجاري ارتباطي كه دسترسي اطالعات ذخيرة قابل بازسازي مردم رشد

ب راي مردم فراهمو تبادل آن را

.آورد مي

هاي پيشنهادي گزارش شاخص

 براي بررسي

 هاي تحصيل سال•

 جمعيت جوان•

 روزنامه•

 اينترنت•

 تلفن•

به:2پرسش مي اين گزارش چه تعريفي از دانش  دهد؟ دست

و  33. از دانش را در نظر داردآشكاراين گزارش دو صورت ضمني

از، به شكل)اطالعات(مصرّحوانعيآشكار، دانش  اشاره دارد كه در زبان 34»موجه) صادق(باور«ي

و نظام و با استفاده از ابزارها. مند مدون شده است رسمي ي مختلف، از جملهيبا سهولتي نسبي

مي آوري فن و ارتباطي، را هاي اطالعاتي و بازيافت كرد، يا آن توان اين شكل از دانش را تركيب، ذخيره،

.جريان انداخت به

و اي، مهارت ها، اطالعات زمينه ها، تجربه تركيب سيالي از ارزشدانش ضمني هاي تخصصي

و استفاده از تجربه تجربه و اطالعات جديد براي فرد هاي پيراموني است كه چارچوبي را براي ارزيابي ها

به. سازد آماده مي و قضاوت است دانش ضمني، همان اطالعات ضم. عالوة تجربه، زمينه، تفسير، ني دانش
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مي هاي فردي يا تأمل در تجربه از طريق تجربه اين شكل از دانش، غيرملموس،. آيد هاي ديگران حاصل

و پويا است به. بدون مرز، و رسميت دادن رو، آن دشوار است؛ از اين دانش ضمني به شدت شخصي بوده

به امكان انتقال آن به ذه بينش. اشتراك گذاردن آن دشوار است ديگران يا و هاي و فردي، شهود، ني

مي هاي ضمني مقوله عنوان دانش حدس، به .شوند بندي

و شناخت اين دوگانگي دانش مي . توان از استعارة دانش همچون يك كوه يخ كمك گرفت براي فهم

و ديدني كوه مييخ كه بخش ملموس آب«آيد، يا همان اطالعات، به نظر شخص سوم مشاهده» روي

آنبه. شود مي و مهمي. همگان تعلق داردبهاين اطالعات به اشتراك گزارده شود،كه محض بخش عظيم

و  و ناديدني بوده پنهان شده» زيرآب«از اين كوه يخي، يا همان دانش ضمني، در هيئتي غيرملموس

مي. است . توان در جايگاه اول شخص مشاهده كرد اين بخش را فقط

و تحليلي خاص خود را دارد روشپذيرش يا رد اين شناخت از دانش، پيامدهاي ـ. شناختي اگر

ـ بر اين باور باشيم كه دانش ضمني را مي و ايهام از دانش آشكار توان همچون اين گزارش بدون شك

آن(پذيرفت كه بخشي از دانش ضمني توان در آنِ واحد تفكيك كرد، نمي مي) يا كليت به را توان تبديل

ميچنين پنداشتي. آشكار كرديدانش را دارند،» الف«هر دو ماهيت»ب«و» الف«اگر. كند منطق را نقض

و در عوض تعداد زيادي»ب«چيزي به نام  در ابهام، وجود اينبا. هست» الف«وجود ندارد هاي زيادي

و مفاهيم نظريه نزها و حتي و مثال فوق قائل به وجوددپيرامون دانش وجود دارد؛  آنهايي كه به تعريف

. هايي وجود دارد هاي دانش هستند، چنين ابهام صورتگي ميان دوگان

كه صاحببيشتر تالش دارند ايدة پردازند، مي35»مديريت دانش«به هاي تجاري براي شركنظراني

و سعي مي فن عدم امكان آشكارسازي دانش ضمني را رد كنند و آوري كنند با استفاده از هاي اطالعاتي

و عيني تبديل كنندهاي ضمن، دانشارتباطي  اين گروه، 36.ي را استخراج كرده، آن را به دانش آشكار

و جمعي را با دانش جمعي مخلوط كرد، با هم به اشتباه مي  گروهي 37.گيرند بيشتر آموزش مشترك

ميديگر، اين محيط كه متغير را ـ محيطي بهپذيرند و غيرملموس شناخته رسميت در آن دانش ضمني

و در انوا مي گيريع تصميمشده و كارهاي تحليلي در مركز صحنه قرار  اين دو نظر، دو راه 38.گيرد ها

و آينده است بررسي واقعيت دو، به شناخت متفاوتي از واقعيت هريك از اين. هاي در حال ظهور

. انجامد مي

را دوگانگي در صورت،اين گزارش . يابد درمي*اي مقولهاي گونهبههاي دانش

و دانشي آشكار نيست كه در ميان مردم نهان شده در اين گزارش دانش ضمني، دانش ضمني است

 
* Categorical  
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و صورت يافتن دارد از ازاين.و نياز به روشن شدن دومي» دانش«رو، هنگامي كه سخن ايد، منظور هر

و هم دانش ضمنيصورت  ـ يعني هم دانش آشكار يا همان اطالعات بيانيبه. متفاوت دانش با هم است

يخ«ديگر، تماميت  از در غير اين.»كوه يخ«يعني(» اطالعات«صورت، يا از)»قلة كوه » دانش ضمني«و يا

يخ«يعني( شد)»بقية كوه بر اين چنين شناختي هاي خود را مبتني اين گزارش تحليل. استفاده خواهد

.دهد قرار مي
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 دانش چيست؟دانش چيست؟::33قطعة قطعة

و توجيه شده ...  ...عقيدة صادق
 طونافال

 ...حاصل تجربه ...
 ارسطو

[محصول نفس متفكر ... ]انديشم، پس هستممي...
 دكارت

و تأمل حاصل حسيا... [ت ]اي سفيد ذهن در مقام تخته...
 الك

و تجربة حسي تجربه حاصل تفكر منطقي عقل... مي گرايي  ...كند گرايي كه با هم كار
 كانت

و عقالني تطهير ديالكتيك، ذهنيحاصل ادراك حسي كه در جريان.... مي تر  ...شود تر
]روح مطلق[

 هگل

و بدن ...  ...در زبان بيان كرد توان نمي.... محصول تجربة ناب ذهن
 نيشيدا

[شناخت نظري كارآمد براي رفتار عملي ... ]دازاين...
 هايدگر

و دانش آشكار ... [دانش ضمني مي... مي بيش از آن كه سخن ]دانيم گوييم
 پوالني

 ...كوه يخ ...
آب[ ]دانش آشكار در مقام نوك كوه يخي؛ دانش ضمني در مقام بخش زير

 نوناكا، تاكوچي، كونو
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و دانايي تفكيك قائل:3پرسش اگر اين گزارش ميان دو صورت از دانش
شود، كدام صورت از دانش به پسوند موصوفي جامعة مي

 بخشد؟ دانايي اعتبار مي

يخ«كليت(و هم دانش ضمني هم اطالعات براي جامعه قرار» دانايي«در پشتيباني از صفت)»كوه

به در عين. دارند براي شناخت اين امر بايد. دهند تنهايي انجام نمي حال، هيچكدام از اين دو اين كار را

به» دانايي«جامعة  .و جريان توسعة مبتني بر دانايي را بررسي كردعنوان بستري پويا در نظر گرفت را

ـ يعني تنها دليلي ميدر كنار كه دانايي را در مقام صفت ماهيت جامعة دانايي ـ جامعه  مبتني نشاند

 در جريان هاي افزوده، ارزش»معناي جديد«ايجادو توسعة دانايي يعني. است» توسعة دانايي«بر لزوم

بهپردازش خالق اطالعات در و ارزش دسترس مردم، و وسيلة مردم، گذاري شده با ميزان كاربردپذيري

آن. كارآمدي جديد يا بيشترِ اطالعات پردازش شده موجود بود، كه، اگر اين جريان تنها معيار قابل توجه

به» دانايي«جوامع توانستيم همة جوامع، حتي جوامع بدوي را مي  شكلي، بناميم، چرا كه در همة آنها،

مي» جديد«هميشه معنايي . شود ساخته

و طبيعي انساني؛ درآمدي نو به بحثي قديمي::44قطعة قطعة و طبيعي انساني؛ درآمدي نو به بحثي قديميدانش انساني  دانش انساني

اتي مختصورمحدر يك سوية. شايد فالسفه با نظر يكديگر در خصوص حدود دانش انساني مخالف باشند«
ميدارندشكاكان قرار  هاي ما بسيار كم است، يا حداقل بسيار كمتر از آن است كه فكر دارند دانسته، كه بيان

مي. كنيم مي ـجاري دارند كه فراتر خودآگاهي براي مثال، شكاكان افراطي بيان و تجربه يعني خود هاي همين افكار
ـ چيزي نمي مي گرايان نشسته واقعاتي ديگر محور مختصدر سوية. شناسيم كنوني خود دارند كه نسبت اند كه بيان

و جهان پيرامون خود دانش خوبي داريم يكي. ميان اين دو سويه، فضايي براي مواضع مياني قرار دارددر. خود
كه. از اين مواضع كه ارزش اشاره دارد، پديدارگرايي است خپديدارگرايان بر اين باورند اص با تفسيري

ميهاي فيزيكي، دانش بيشتر عقايد معمولي ما پيرامون ابژه،)گرايي غيرواقع(  از نظر آنان، اين.دهند ما را تشكيل
و بيشتر با الگوهاي تجربة ما پيوند دارند عقايد معمولي ربط چنداني با ابژه . هاي مستقل خارج از ذهن ما ندارند،

ـ دربارة راهدربارة منابع احتمالي دانش انساني اختالف در. هاي كسب علم هم توافقي وجود ندارد نظر وجود دارد
و هيوم قرار دارند كه در نظرشان، تنها راه دانش، تجربه است يك سويه، تجربه در. گرايان كالسيكي همچون الك

مي. داند سوية ديگر، نظر افالطون قرار دارد كه دانش را حاصل تجربه نمي و او بيان و دارد كه تنها  تنها منبع دانش
و اليبنيتس قرار دارد. دانايي، عقل انساني است در ميان اين دو نظر، موضع خردگرايان كالسيكي همچون دكارت

به كه بر اين باورند كه دانش را مي و استفادة همزمان از عقل : منبع. دست آورد توان از طريق تجربه
Human 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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و: طور كه در باال ذكر شد، اين پديده در ايام اخير كيفيتي تازه يافته است اما همان در برخي كشورها

كهبه» معناي جديد«هاي جديدي در توليد انبوه در برخي بسترهاي اجتماعي، تجربه انجام رسيده است

و دانش  و ازايندر اثر آن به ذخيرة اطالعات خطوط جديدي براي توليد انبوه راه ضمني افزوده شده

بهجرياناين. دانش ايجاد شده است و توجه بيشتر به دانش و باعث عالقه عنوان عاملي براي رشد

و مفاهيمي از قبيل  به» جامعة دانايي«و» اقتصاد مبتني بر دانايي«توسعه شده است؛ واژگان و خلق شده

بهكشورهايي كه در اق كه تصاد خود بخش خدماتي و اقتصادهايي نسبت بزرگ يا در حال رشدي دارند

و خلق دانش جديد را در پيش گرفته به . اند، اعطا شده است جاي توليد صنعتي، دستكاري در اطالعات

و تشويق ترين ترويج جامعه تجاري جهاني يكي از مهم » جامعة دانايي/ اقتصاد دانايي«كنندگان دهندگان

 براي)هاي فني در قالب نوآوري(» معناي جديد«اي بخش تجاري از توانايي غني شدة توسعة توده.ستا

و پريدن به بازارهاي سازي زمان تبديل اين نوآوري كوتاه و قابل فروش و خدمات بازاري ها به كاالها

مي جهاني بهره . كند گيري

دهد، نبايد از خاطر دور داشت كه اينمياساس جامعة دانايي را شكل» معناي جديد«اگر توليد

كه. هم دارد» محصول جانبي« توليدي دو يندفرآ را» معناي جديد«يك محصول جانبي اطالعاتي است

مي. دهد شكل مي به(» جديد«اطالعات. افزايد توليد به ذخيرة اطالعات معناي«يا همان اطالعاتي كه

مي» جديد مي. كند نميرا پاك» كهنه«اطالعات) دهد شكل و مورد اين دو توانند در كنار هم قرار گرفته

پي استفاده مي هاي از. گيرند درپي قرار را يندفرآهمه اين جريان، بخش مهمي شكل توسعه اطالعات

.دهد مي

و. محصول جانبي ديگر، دانش ضمني تغيير يافته است دانش ضمني در اثر تجربه پردازش اطالعات

تتوليد دانش مي جديد مي دانش ضمني در اثر دروني. كند غيير . كند شدن معناي نو در زمان واقعي تغيير

مي» جديد«تر اطالعات همچنين دانش ضمني در اثر دروني شدن گسترده از آنجا. كند توسط جامعه تغيير

به كه فرد فقط يك مي بار جهالت خود را و كنار ضمني، دانش»جديد«گذارد، دانش ضمني تغيير يافته

مي» قديمي« مي. كند را پاك . گيرد همة اين جريان، بخش مهمي از توسعه مردم را دربر
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 39 معناي جديدتوسعةتوسعة مبتني بر دانايي از طريق:1جدول

جريان توسعة دانش از

 طريق توليد معناي جديد

 توليد معناي جديدقمراحل جريان توسعة دانش از طري

هاي فردي واجد ريشه در دانش ضمني، در طول اشتراك تجربه( شدن اجتماعي توليد دانش

»معناي جديد«فرآيند تأمل خالق پيرامون اطالعات موجود، با هدف توليد 

هاي قابل فهم برايو ترجمة آن در قالب» معناي جديد«بيان(شدن بيروني

)، اطالعات با عنصر معناي جديد ديگران، يعني

 توزيع دانش

هاي آنالوگ يا ديجيتالي كه امكان تبديل اطالعات تازه توليد شده به نشانه( تركيب

.ضبط، تلفيق، توزيع، ويرايش، تركيب با اطالعات پيشين را داشته باشد

به(سازي دروني تنهاي تبديل اطالعات تازه توليد شده به دانش ضمني افرادي كه

و سازما به مينعنوان بخشي از اجتماعات كنند؛ يعني، درج معناي جديد ها فعاليت

و بنابراين، تغيير دانش ضمني موجود  در دانش ضمني موجود

 كاربرد دانش

و استفاده )استفاده از دانش توليد شده در رفتارهاي عملي(كاربرد

 اند؟ هاي اصلي جامعه براي توسعه دانش كدام رانه:4پرسش

(ناپذير آن جريان يعني سه جزء جدايياز» معناي جديد«به هنگام بحث پيرامون توليد :1(

و)2(40خالقيت؛  42و اطالعات41مردم: اصلي جامعة دانايي*اطالعات؛ يا از دو دارايي)3(دانش ضمني؛

مي[. گوييم سخن مي و فقط آنها به مردم تنها حامالن دانش ضمني هستند آن توانند عنوان اول شخص به

و مردم تنها  .]موجوداتي هستند كه توان خالقيت دارنددسترسي داشته باشند؛

و اطالعات در همة جوامع انساني وجود دارند، در سرتاسر: يك نكتة جديد با وجود آن كه مردم

. هاي اصلي نگريسته نشده است عنوان دارايي تاريخ به اين دو به

ـ توانايي يك فرد در نگاه يكسان به همان چيزي كه ديگران مي د خالقيت و ـببندد ر تفكر متفاوت

به. خاص انسان است و و حدي ندارد و بهره صورت پايان اين منبع اندازه برداري ناپذيري قابل كشف

 
* asset 
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به بيشتر اين نظام. فلسفي به آن اذعان دارنداست، امري كه بسياري از مكاتب عنوان موجود ها انسان را

بر. نهند خالق ارج مي و حق انسان اابرخي از آنها توان بهي مي نتخاب آزاد را آنها بيشتر. شناسند رسميت

و انتخاب براي هدايت خالقيت ، هنوز وجود اينبا. اند هاي مردم، ساختارهايي ارزشي ايجاد كرده ها

و رابطه و خالقيت همه نسبت درست برعكس،. جا ايجاد نشده است مردم در همهاي ميان توسعه

به خالقيت به و كم و توسعهر عنوان عنصري خاموش هاي هارتمسميت شناخته شده، در جريان آموزش

و در زمرة سرماي بسياري از جوامع. هاي فني تعريف شده است هاي انساني براي نوآوريهانسان

به» طبقة خالق«صورت بالفعل وجود به ـ را و در علم رسميتـ در سياست، در هنر، در ادبيات،

بهاما هرگز به صرافت تعريف. اند شناخته در. اند عنوان پديدة عام انساني يا حق بشري نيافتاده خالقيت

بسياري از جوامع، ساختارهاي قدرت سياسي يا اقتصادي باعث استقرار ساختارهاي كمكي براي

و محتواهاي خالقيت انساني شده است گذاري صورت ارزش كار اين ساختارها تصفية تمامي. ها

. وغريب بر آن استو زدن برچسب عجيبهاي متمايز خالقيت انساني صورت

و رهبراني كه كم يا بيش از انسان و حق توسعة انساني به عنوان ايده انديشمندان هاي اصلي گرايي

و كنش مي در تأمالت و ابزارهاي توسعه اجتماعي رتبة هاي خود حمايت كنند، براي مردم در مقام اهداف

نقش. ها تفاوت دارد دادن مردم در سوية ارزشمندترين دارايياين نگرش با قرار. كنند باالتري لحاظ مي

به دارايي و ويژه در حوزة اقتصاد، در طول قرن ها، و ديگر منابع طبيعي هاي متمادي بر عهدة زمين

و غيره همچون كارخانه(اي هاي سرمايه دارايي هاي مالي بوده يا سرمايه) هاي صنعتي، جاده، فرودگاه،

و ظرفيت ها، توانايي اين دارايي. است و ظرفيت ها و هاي مردم هاي سرماية انساني آنان را تقويت كرده

و ماندني كرده است به وقتي دارايي. آنها را از لحاظ اقتصادي خودكفا ـ قدر كافي تأمين نمي ها شدند، يا

مي به و گم ـ محو مي هر دليلي بيهودگي«و. گرفتند شدند، مردم در معرض بيهودگي اقتصادي قرار

مي»اقتصادي اي هاي بالقوه مصرفي تبديل كند، منحرف) باريك(تواند مردم را به كاالهاي حالتي است كه

مي كه در حاشه (كنند هاي جامعه زندگي اي در آن بازار نهادي قالب است، در جامعه.) را ببينيد5 قطعة.

ميكنندگا عنوان مصرف ارزش مردم بيشتر بر اساس ظرفيت آنها به كه شود، مصرفن تعيين كنندگاني

و هزينه(كرد اغلب بر اساس توان هزينه مي رتبه) كرد يا استقراض . شوند بندي

جامعة هاي اصلي يافته از دارايي رو، دانستن اين نكته ضروري است كه مردمي خوب توسعه از اين

ر در اين جامعه، بايد برنامه. دانايي هستند هاي پرورش خالقيتا با فرصتهاي سنتي توسعة انساني

و غني آن. سازي دانش ضمني تكميل كرد انساني چنين تعريفي دربرگيرندة همة مردمكه قابل توجه

مي همه و آنها را در محيط پويايي براي توسعة انساني قرار حد در چنين شرايطي نمي. دهد جا است توان

م.مردم تعيين كرد» توسعة باالي«و مرزي براي  بيي مردم و رشد كنند توانند . نهايت توسعه يابند
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پروصله و و سيرت نامعلوم بديهي است. اي دارد اطالعات هم در مقام يك دارايي مهم، چنين سير

مي كه حتي در سپيده امر آمد، اطالعات دمان تاريخ، براي مثال زماني كه خبر از وضعيت سالمت يك گياه

درددر عين حال،. با ارزشي بوده است ر شرايطي همچون رسيدن خبر از كوپرنيك مبني بر اين كه زمين

شداصل مركز جهان نيست، اطالعات تبديل به و متفاوتي نظام. پارازيت خطرناكي هاي سانسور مختلف

شدبراي مهار اطالعات ايج هاي جديد براي سد جريان) يا تجارييسياس(انحصارهاي اطالعاتي. اد

شبدر فرانسه∗هاوهجز. اطالعاتي ايجاد شد و توزيع در شوروي سابق∗∗ها نامهو و شيوة توليد

شد اجتماعي آن، موضوع مهمي براي بررسي و زندگي جان. هاي علمي  جريان برايهاي بسياري ها

و مي هاي جمعي هاي مجتمع رسانه با وجود اين، امروز در سياست. افتد اطالعات به مخاطره افتاده

ك مشاهده مي ميكنيم و در دسترس را وه پهناي باند اطالعات موجود توان به سادگي در خدمت منافع

و سياسي به هاي مختلفي از حقوق مالكيت معنوي هاي فني تحت نظام نوآوري. كار برد سودهاي اقتصادي

و اقتصادي هنجار نيست. دارند قرار به. شفافيت سياسي خاطر سود،و در سراسر جهان، اطالعات حقيقي

مي مصلحت، يا آسيبي كه به و مبادالت آورند، اغلب از چرخة بحث نظام قدرت وارد هاي سياسي

. شوند اقتصادي حذف مي

ـ در مقام دارايي اصلي از اين و البته خوب مديريت شده ـ رو، شناخت اطالعات خوب توسعه يافته

ميسازي محيط اطالعا چنين اطالعاتي به غني. جامعة دانايي ضرورت دارد براي افزايش. كند تي كمك

و غلظت اطالعات بايد فرصت توجه آن كه، اساس اين تعريف، همة قابل. هايي وجود داشته باشد تراكم

با. هاي غني اطالعاتي هستند ها در همه جا قابليت تبديل به محيط محيط يا تراكم» جغرافيا«در رابطه

مي.توان حدي تعيين كرد هاي غني اطالعاتي نمي محيط بي اطالعات . نهايت توسعه يابد تواند

و اين و اطالعات دو دارايي اصلي جامعة دانايي هستند و شناخت اين واقعيت كه مردم تحقق

و جغرافياي واقعيت كه هر دو مي توانند بدون هيچ حدي توسعه يابند، پاسخي در برابر پرسش سطوح

ميتوسعة انساني الزم براي حمايت از توليد انبوه اط ): را ببينيد1هاي پرسش پاسخ(دهد العات قرار

 نامحدود: سطح

جا همه: جغرافيا

و اين به و نهادي باعث تأخير در توسعه نامحدود اطالعات ترتيب، اگر در هر زماني شرايط سازماني

و اگر گذار به جامعة  دانايي مردم شود، در آن واحد، توسعة جامعة دانايي را هم به تأخير انداخت است؛

∗ pamphlet  
∗∗ samizdat 
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و بعد معلوم شود كه بهبود. مطلوب است، بايد شرايط نهادي را تغيير دارد اگر تغييري نهادي رخ دهد

و اطالعات حاصل نشده است، يا كمتر از بي و توسعة مردم كه توانِ رشد نهايت است، آشكار خواهد بود

بهمنافعِ در چنين.ر گرفته شده استكابه» منافع ديگر«سوي جامعة دانايي در خدمت برخي گذار

و حياتي بوده، يا منافعي» منافع ديگر«صورتي، اين پرسش كه آيا آن  براي كليت جامعه منافعي مهم

و خاص هستند، نياز  و پاسخ داردمبرمي محدود . به بررسي
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و طرد اجتماعي در انگليس قرن هفده::55قطعة قطعة و طرد اجتماعي در انگليس قرن هفدهفقر  فقر

تصويب رسيد كه مبنايي براي مديريتبه» قانون فقرا«ابت اول، ميالدي، در دوران حاكميت اليز1601در سال
شد» حقوق فقرا« مي كنندة كمك اين قانون، فقراي دريافت. در دو قرن آتي (كرد ها را به سه دسته تقسيم :1(،

تك كولي)2(كردند، توانمندان جسمي كه بايد كار مي و متكدياني كه بايد با شالق يا وسايل تنب ها، يهي ديگر زيان،
بي به و خاطر . داري شوند ها نگه كه بايد در فقيرخانه) پيران، بيماران، معلوالن(» ناتوان«فقراي)3(كاري تنبيه شوند،

مي اين فقيرخانه18اثر جرج كراب شاعر قرن» روستا«بخشي از شعر :كند ها را توصيف

 آن خانه فقيران محل را جمع كرده است،
 كه در شكسته را عمودي نيست؛ديوارهايش را بنگر

مي برميآنجا بخارهاي بدبو از و رقصان به هوا  رود، خيزد
ميو آنجا بچه  اند؛ كنند كه مهر پدري نديده هايي بازي

 اند آنجايند، پدراني كه هرگز عشق فرزند نديده
 اند، مادراني كه هرگز ازدواج نكرده

 شان را كسي نديده، هاي مطرودي كه اشك بيوه
مي پيران فرتوتي كه از بچهو  ترسند، ها هم بيشتر

و كور، خوش و شل  ترين اين مردمانند، بخت چالق
و ديوانه شاد .ابله افسرده است

.رسند اينجا بيماران به سرنوشت نهايي خود مي

: 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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 كاري در مسائل عموميكاري در مسائل عمومي آور پنهانآور پنهان مورد اطالعات توسعه نيافته؛ اثر فسادمورد اطالعات توسعه نيافته؛ اثر فساد::66قطعة قطعة

مياي براي ساالر، حق پايه در جوامع مردم« آن دانستن وجود دارد، آگاهي از آنچه دولت انجام و علت در.دهد
و گشودگي دولت ميچنين جوامعي شفافيت كاري در هفتاد سال گذشته آشكار بالهاي پنهان. شود بديهي فرض

ـ در بيشتر كشورها، پليس مخفي است كه بيشترين موارد نقض حقوق بشر را در پروندة خود دارد امروز. است
كاري اين شكل از پنهان: بگذاريد رك باشم. ساالر بگويم هاي رايج در كشورهاي مردم كاري خواهيم از پنهان مي

به هاي تماميت مورد توجه دولت كاري مخرب پنهان. پايان را سياه كرده است خواهي بوده است كه اين قرن رو
و فرآيندهاي مردم هاي مردم با ارزش: است ميس ساالري در تضاد است كاري بر مبناي پنهان. كند االرانه را تباه
مياعتمادي بي و مردم شكل بي دولت و بيشتر، به اين مي گيرد .زند اعتمادي دامن

به كاري، افراد درگير در فرآيندهاي تصميم براي حفظ پنهان. دارد كار برمي كاري اتهام را از خطا پنهان شدت گيري
مي محدود مي و اقدامات انند نظرات روشنگري ارائه دهند، از گردونة بحثتو شوند؛ آنهايي كه كنار گذاشته ها

مي گيري همين خاطر كيفيت تصميمبه. شوند مي به ها به شدت كاهش مي يابد از. گيرد اين ترتيب، دور باطلي شكل
مي شدت محدود مي شود، توجه آنجا كه فضاهاي گفتارهاي آگاهانه به اينبه. شود ها به مسائل ارزشي جلب

از هم حوزه. كاري بسيار است آثار جانبي پنهان. كاري حوزة سياست را برهم زده است پنهانترتيب،  هاي مهمي
مي سياست هم هاي عمومي كنار گذاشته و را مسائل پيششود و وقت زيادي و جزئي، برجسته شده پا افتاده

. كنند صرف خود مي
كه امروزه همگان پذيرفته. حوزة سياست، پيامدهاي اقتصادي داردبخش مهمي از تصميمات اتخاذ شده در اند

و به مي اطالعات بهتر و كارآمدتر اما بيشتر پيامدهاي جانبي اقتصادي،. شود موقع، باعث تخصيص منابع بهتر
مي ناشي از فسادي است كه در پي پنهان و رشد اقت فساد اثرات مخربي بر سرمايه. شود كاري شايع صادي گذاري

: منبع».دارد
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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هاي الزم براي جامعة دانايي چگونه فراواني يا كميابي دارايي:5پرسش
مي اندازه  43شود؟ گيري

اين گزارش بر اساس تحليل معرفي شده در بخش گذشته تالش دارد فراواني يا كميابي دو دارايي

و اطالعات را اندازه .گيري كند اصلي جامعة دانايي، يعني مردم

جامعه براي: اول كميت محض.د مردم، دو ويژگي مهم وجود دارد كه بايد در نظر داشتدر مور

و كاربرد دانش به چند نفر  ها، همچون آموزش، مهارت(هاي افراد وجه دوم را ويژگيدارد؟نياز توليد

و غيره مي) تجربه، خالقيت، و كاربرد دانش تعيين .ندكو درجة توان مشاركت آنان در جريان توليد

هاي مطلوب سال: گيري دو ويژگي باال از دو شاخص استفاده كرده است اندازهبراي اين گزارش

و سهم جمعيت زير  مشاخص اول براي. سال در جامعه15آموزش يك جمعيت، و ثبت يانگين شناسايي

و ثبت فراواني. هاي رسمي ارائه شده است آموزش جمعيت) ميانگين(شاخص دوم براي شناسايي

ميي است كه آن آموزشوانج يكبه. كنند ها را دريافت عبارتي ديگر، اين دو شاخص براي ثبت توان

و بازسازي آن است، مردمي كه  از طريق آموزش دانش ضمني خود را كشور در تغذية مستمر مردم خود

مي توسعه مي و اميد [اي داشته باشد رود خالقيت پيشرفته دهند م براي آموزش: توجه. العمر ادامهاي

و معتبري وجود ندارد داده .]هاي موثق

هاي آموزش سال. گيري انتخاب شده خيلي جامع نيستند هر حال، بايد پذيرفت كه معيارهاي اندازه به

به يك فرد مي به» آشكار«عنوان سند دانش تواند و مسئلة كيفيت دريافت شده وسيلة شخص عمل كند،

نظ. آموزش را ناگفته بگذارد . دهند هاي رسمي آموزشي هم خالقيت را رشد نميامهمة

را اين گزارش دربارة دارايي دوم، يعني اطالعات، سه ابزار اصلي هادي جريان هاي اطالعات امروز

و اينترنت: تعيين كرده است گيري ميزان نفوذ اين سه ابزار، از سه شاخص براي اندازه. مطبوعات، تلفن،

رو: استفاده شده است و شاخصي زنامهتعداد ها براي هر هزار نفر، تعداد كاربران اينترنت در صدهزار نفر،

و همراه هاي تلفن تركيبي كه تعداد مشترك ميهاي ثابت . كند در صد نفر را لحاظ

هاي موجود، داده. نشان داده شده است2نتيجة پيمايش مبتني بر پنج شاخص انتخابي در جدول

و رتبة آن در جدول شاخص) با مقياس سرانة توليد ناخالص داخلي(كلي يك كشور» ثروت«ميان 

مي دارايي بهبه. دهند ها، همبستگي مثبتي را نشان هنگام ارزيابي كشورهاي سرانة توليد بياني ديگر،
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و پايين در كنار يكديگر، دارايي از ناخالص داخلي باال هاي كلي جامعة دانايي كشورهاي گروه اول

سر. خوردار بودوضعيت بهتري بر و منابع تر، جمعيتي جوان انة توليد ناخالص داخلي پايينكشورهاي با تر

ـ گاه بهره ـ بيشتري داشتند ملي .برداري نشدة

در عين حال، بيان اين نكته الزم است كه كشورهايي كه سرانة توليد ناخالص ملي بااليي دارند، يا

و فرانسه، در خصوص داراييسنتي از قبيل اياالت» بزرگ«همان اقتصادهاي  هاي الزم براي متحده،آلمان،

درست برعكس، كشورهاي. جامعة دانايي از هيچ امتياز خاصي نسبت به ديگر كشورها برخوردار نيستند

ـ در خصوص اين دارايي و هلند ـ نروژ، فنالند، سوئد، دانمارك، ها در وضعيت كوچكتر اروپاي شمالي

وا. بهتري قرار دارند فندر و نفوذ عالي و آوري قع، اين كشورها باالترين سطوح از آموزش هاي اطالعاتي

به ارتباطي را نشان مي ـ و ـ دهند و فنالند براي هر هزار نفر ساكن، تعداد بسيار ويژه در نروژ، سوئد،

در ترين نرخ اياالت متحده يكي از پايين. زيادي روزنامه وجود دارد كهاي نفوذ روزنامه شورهاي ميان

و بعد از آن به و ايتاليا قرار دارد ثروتمند را دارد . ترتيب، كانادا، بلژيك، ايرلند،

ـ در زمرة دو كشور و جمهوري كره ـ ژاپن  كشور برتر10آسيايي شناسايي شده در اين پيمايش

را. اند قرار گرفته مياين دو كشور در شاخص آموزش سطح بااليي ت نشان و همچنين در عداد دهند

و نروژ باالترين رتبه(روزنامه  از(و كاربران اينترنت) ها را دارند ژاپن در اين زمينه جمهوري كره بعد

و در رتبة دوم قرار دارد به هر دو كشور رتبه) سوئد . اند خود اختصاص داده هاي بااليي را

و اوروگوئه، شيلي، بول(كشورهاي امريكاي جنوبي شناسايي شده در اين پيمايش يوي، برزيل،

و جمعيت جوان عملكرد خوبي از خود نشان دهند توانسته) كلمبيا اينها: اند در تركيب آموزش

و جمعيت جوان زيادي دارند كشورهايي هستند كه نياز به آموزش به آن. نسبت زيادي داشته اين دو، با

و ارتباطي همراه نيستند، داراي آوري كه با نفوذ كافي فن بهيهاي اطالعاتي مي هاي مهمي . آيند حساب

 خوب در بخش كرديلعمسو كشورهاي اروپاي شرقي شناسايي شده در اين پيمايش، از يك

و دارايي به آموزش داشته در هاي و نسبت خوبي را و تلفن دارند از سوي ديگر، در حوزة روزنامه

و درجة نفوذ اينترن بسياري از موارد به ميخاطر جمعيت جوان خيلي پايين . شوندت پايين جريمه
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ها شاخص دارايي:2 جدول

شاخص نام كشور

 دارايي

آموزش

 مطلوب

جمعيت

15زير

روزنامه

 نفر1000در

كاربران اينترنت

 نفر10000در

تلفن ثابت

و همراه

801/0000/1192/0000/1876/0935/0 نروژ1

749/0907/0124/0755/0000/1960/0 سوئد2

714/0981/0125/0772/0887/0805/0دفنالن3

683/0870/0237/0666/0963/0682/0 جمهوري كره4

656/0824/0140/0521/0894/0898/0 دانمارك5

652/0917/0142/0516/0883/0803/0 هلند6

648/0759/0012/0983/0782/0706/0 ژاپن7

645/0991/0208/0494/0840/0695/0 استراليا8

644/0944/0146/0556/0737/0836/0 انگليس9

618/0852/0231/0357/0962/0687/0 امريكا 10

614/0806/0442/0489/0523/0813/0 اشغالي فلسطين 11

611/0954/0269/0362/0844/0624/0 نيوزيلند 12

602/0833/0086/0569/0610/0913/0 سوئيس 13

590/0852/0039/0525/0717/0817/0 آلمان 14

566/0806/0077/0499/0713/0738/0 اتريش 15

551/0824/0154/0264/0894/0621/0 كانادا 16

529/0861/0151/0367/0545/0719/0 فرانسه 17

519/0917/0101/0266/0570/0742/0 بلژيك 18

502/0815/0241/0249/0470/0735/0 ايرلند 19

482/0815/0000/0170/0613/0814/0 ايتاليا 20

466/0556/0636/0262/0555/0320/0 مالزي 21

464/0694/0069/0427/0444/0686/0چك جمهوري 22

460/0769/0097/0239/0569/0573/0 استوني 23

427/0815/0027/0254/0266/0771/0 يونان 24

419/0870/0025/0163/0268/0770/0 اسپانيا 25

406/0639/0447/0160/0411/0374/0 شيلي 26
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شاخص نام كشور

 دارايي

آموزش

 مطلوب

جمعيت

15زير

روزنامه

 نفر1000در

كاربران اينترنت

 نفر10000در

تلفن ثابت

و همراه

406/0704/0346/0494/0203/0283/0 اوروگوئه 27

389/0694/0077/0310/0271/0594/0 مجارستان 28

383/0796/0152/0185/0398/0383/0 لهستان 29

373/0648/0171/0307/0276/0461/0 اسلواكي 30

358/0667/0077/0415/0228/0404/0 التويا 31

344/0676/0814/0086/0051/0093/0 بوليوي 32

338/0500/0637/0160/0167/0226/0 مكزيك 33

335/0537/0085/0187/0311/0557/0 كرواسي 34

328/0380/0558/0148/0333/0220/0 كاستاريكا 35

327/0611/0041/0432/0136/0417/0 بلغارستان 36

318/0676/0465/0060/0138/0249/0 برزيل 37

و 38 ترينيداد

 توباگو

307/0491/0355/0202/0180/0308/0

294/0583/0548/0098/0067/0175/0 پاناما 39

283/0704/0485/0045/0085/0099/0 تونس 40

275/0463/0595/0070/0075/0169/0 كلمبيا 41

250/0370/0673/0060/0043/0102/0 مصر 42

200/0000/0000/1000/0000/0000/0 ماداگاسكار 43

176/0491/0097/0084/0025/0182/0 اوكراين 44

جمهوري 45

 مولدوا

175/0333/0250/0094/0054/0141/0

ها پاورقي

و اين گزارش مباني نظري خود پيرامون دانش به33 عنوان سنت ديرينة تفكر را از ايكوجيرو نوناكا

: منبع. اقتباس كرده است» شركت توليد دانش«هيروتاكا تاكوچي، در اثر جديدي با عنوان 
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�

Ikujiro Nonaka and Hirotaka Takeuchi, The Knowledge-Creating Company,
Oxford University Press, New York and Oxford, 1995.  

اي با همين عنوان يكي ديگر از منابع اصلي اين گزارش تدوين مباني نظري در مقاله»با«مفهوم

و دانش آشكار هم در اين اثر توصيف شده. خود بوده است : منبع. اند مفاهيم دانش ضمني

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

مي فردريك آميـ طور كه هانري همان34 يك عقيده به خاطر كاربردپذيري صدق«كند يل تأكيد

را».ندارد و توجيه شده«افالطون هم دانش مي» عقيدة صادق در اين» صدق«البته،. كند توصيف

از»صادق«شدة در طول زمان، بسياري از عقايد توجيهمتن در پرانتز قرار گرفته، چرا كه  ، پس

اما همة. وجوي حقيقت است دهندة علم، جست براي مثال، اصل سامان. اند مدتي كاذب شده

از. است» تابع اصالحات بعدي«وسيلة علم، حقايق توليد شده به هميشه در جهاني هستيم كه آكنده

به عقايد غير بياني ديگر، يا در جهان بدون دانشبه. اثبات رسيده استصادق است، اما كاربرد آن

مي به مي سر و يا مي بريم ».كنيم، با آن كه كاربري دارد، صادق نيست پذيريم كه دانشي با آن زندگي

به بياني ديگر، دانش به حوزة. حقيقت دانش، وجه نامربوطي از دانش است«: مقايسه كنيد با

مي در جايي پايين».باورهاي فردي تعلق دارد هر فني، حداقلي از مباني«: آيد تر در همين متن

جريان انداختن فنون شناختي را در خود دارد، كه دربرگيرندة حداقل نياز جامعه به دانش براي به

بهبه. (...) اندازي نوآوري است راه . اين مبناي شناختي نيست» صحت«يا» صدق«هيچ معنا، نيازي

: منبع

Source: Joel Mokyr, 2003, ibid. 
به مديريت دانش را مي35 و مديريت فعال دارايي عنوان شناسايي، بهينه توان و سازي، هاي فكري،

و دانش آشكار، تعريف كرد در قالب سازي دانش آشكار از طريق تقويت بهينه. هاي دانش ضمني

و در دسترس ديگران قرار دادن آن صورت مي ز دانش ضمني از طريق ايجادسا بهينه. گيرد اين آثار

و رشد اين دانش ممكن مي هاي فكري مديريت فعال دارايي. شود اجتماعاتي براي حفظ، اشتراك،

و فرآيندهاي مديريتي، براي گردهم عبارت است از ايجاد زيرساخت در ها و اجتماعات  آوردن آثار

به زيست به گونه بومي مشترك، و نگه اي كه توليد، هاي فكري را تسهيل ري سرمايهدا كارگيري،

: منبع. بخشد

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

آن«: دارد ديويد اسنودن بيان مي36 مياولين قضاوت توان است كه آيا دارايي دانش ضمني را

و هم ضروري است بخش مهمي از دانش ضمني. آشكار كرد؟ در برخي موارد، اين امر هم ممكن

آن فقط به اين خاطر ضمني مانده است كه صاحبان آن هاله و اسطوره پيرامون اي از ابهام

 گزارش، اشتباه اين نويسنده در آن است از نظر اين».اند، تا مالكيت خود را بر آن حفظ كنند كشيده

ذهن انسان، مانند. را با دانش ضمني مخلوط كرده است) يا همان دانش آشكار(كه اطالعات

مي ابزارهاي ذخيرة اطالعات رايانه و انتقال اطالعات باشد توانند رسانه اي، اما. اي براي ذخيره

يا همان دانش(اطالعات. ضمني اشتباه گرفتشده در ذهن انسان را نبايد با دانش اطالعات ذخيره

مي) آشكار فن را و در نهايت با استفاده از و ابزارهاي ديگر انتقال داد، هاي آوري توان به اذهان

و ارتباطي، به محتواي ديجيتالي تبديل كرد يا. اطالعاتي محتواي ذهن انسان قابل انتقال به رايانه

.، اين محتوا فقط با ضمير اول شخص قابل دستيابي استافزارهاي ذخيرة اطالعات نيست سخت

: مراجعه كنيد به

David Snowden, Ibid. 
منبه«: اي اعالم داشته است مقايسه كنيد با اين نظر ايكوجيرو نوناكا كه در مصاحبه37 نظر

از نظر من، آموزش. هاي آموزش سازماني، فهم خوبي از جريان توليد دانش ندارند نظريه

هاي نظريه. به دروني شدن ارتباط دارد، يعني به تبديل دانش آشكار به دانش ضمني] مانيساز[

: منبع».توانند جريان نوآوري، يا كل جريان توليد سازماني اطالعات را توصيف كنند يادگيري نمي

Conversation with Ikujiro Nonaka, Tokyo, Japan, 23 February 1996, accessed 
at: http://www.dialogonleadership.org/Nonaka-1996.html#six. 

مي هاي مديريتي جهاني چنين نتيجه يك پژوهش انجام شده پيرامون تغيير رويه38 (...)«: كند گيري

و ثانويه شده اقداماتي كه تاكنون به متغيرهاي سخت پاسخ مي در گفت، حال خيلي انتزاعي اند،

بهحالي كه متغيرهاي نرمي همچون مق و روابط، جاي خود را عنوان متغيرهاي اصلي اصد، تفاسير،

: منبع».كنند باز مي

C. Otto Scharmer, et al. Ibid. 
و كونو طور كه پيش از اين بيان شد، اين گزارش ضمن آن كه از ايده همان39 هاي نوناكا، تاكوچي،

به.ح كنداين جريان را اصال» بيروني شدن«كند، تالش دارد بخش تابعيت مي و بنا نظر نوناكا

به بيروني«، 1993تاكوچي،  اما اين گفته» صورت دانش آشكار است شدن فرآيند بيان دانش ضمني
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مي. با تعريف آناها در دانش ضمني در تضادي آشكار است با بيان اين كه دانش ضمني را توان

براي رفع. اين دو وجود داردهايي براي جمع مفاهيم آشكار بيان داشت، به آن معنا است كه راه

به» معناي جديد«ها، اين گزارش مفهوم اين تناقض و آن. كار برده است را مطرح بنابر اين گزارش،

مي. است» معناي جديد«شود، همان بخشي از دانش كه بيروني مي توان در قالب معناي جديد را

.ل داردانتقا»ها ها، يا مدل ها، مفاهيم، فرضيه استعارات، تمثيل«

و شهود با هم به تعامل مي40 و فرد خالقيت فرآيندي تأملي است كه در آن عقالنيت پردازند

مي جاي رها كردن در دره فرآيندهاي ادراكي خود را، به .كند هاي ذهني، هدايت

به همان41 و همه«طور كه مقام رئيس جمهور هند بيان داشته است، نياز جانبه براي تالشي عمومي

 به 2020تا بتوانيم هند را تا سال (...) از جامعة صنعتي به جامعة مبتني بر دانايي داريم حركت 

به».يافته تبديل كنيم ملتي توسعه سوي جامعة دانايي بنا به نظر او، سه عنصر الزم براي حركت

و برابري ارزش: عبارتند از : منبع. ها، شايستگي،

“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. 

و خاصي دارند همة انسان«: مقايسه كنيد با42 و ارتباط: ها ظرفيت دروني ظرفيت تفكر، آموزش،

شكي نيست كه ذهن انسان مي تواند. ها، عناصر اصلي توليد دانش استتاين ظرفي. برقرار كردن

و حيطة توجه محدودي دارد و زمان اما، نبايد از خاطر دور. حد خاصي از اطالعات را ذخيره كند،

فن بداريم كه ذهن انسان است كه فن و ما را به اين عصر هاي آوري آوري را خلق كرده است

در از اين. مهم را دارد براين، ذهن انسان توان تشخيص امر مهم از غيربنا. پيشرفته آورده است رو،

مي جامعه را. رساند هم كاركرد دارد اي كه دانش را به توليد انبوه وقتي فردي اطالعات جديد

مي كند، بالفاصله قسمت دريافت مي و بقيه را دور آن. ريزد هاي الزم را اخذ ها توان جا كه انسان از

و افزايش حجم اطالعات فقط به نتايج مثبتي مانند انتخاب  اطالعات را دارند، توليد انبوه دانش

و افزايش سود در جهان تجاري مي : منبع».انجامد كارآيي در حكومت، افزايش مشاركت مردم

http://www.cddc.vt.edu/knownet/barriers.html 
كل شناسي رتبه روش43 و در در پيوست» شاخص جوامع دانايي«بندي كشورها در اين فصل

به. نهايي آمده است و در عين حال، بايد خاطر نشان ساخت كه اين سنجش فقط صورت آزمايشي

 اين گزارش مبتني بر اعتقاد به لزوم سنجش سو، چون از يكتجربي. تجربي به اجرا رسيده است
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و آينده شاخص دارايي ك ها، پيشرفت، و اين ار را براي هر بحثي پيرامون اين بيني نگاشته شده بود

از دانست، اما از سوي ديگر، داده موضوع الزم مي و و براي استفادة تطبيقي ها در سطح جهاني

هاي فرهنگي، سطح اهميت خالقيت در برنامة درسي اي كه در اينجا اتخاذ شده، مانند نگرش زاويه

و غيره، گردآوري نمي ي وكالتي دقيقي براي نگارشها همين خاطر شاخصبه. شود مدارس

و علّيت اين تعريف با فهم كاملي از تفاوت تمايز. اند گزارش تعريف شده گذار ميان همبستگي

و دسترس تركيب شاخص. همراه بوده است پذير شدن هاي اين سنجش تمريني، با گردآمدن

مي داده المللي موجود، حتي هاي اطالعاتي بين توصيفي چون بانك. تواند تغيير كند هاي مرتبط،

به براي همين شاخص جز كشورهاي بررسي شده در اين نمونه، اطالعاتي از ديگر هاي وكالتي،

،عنوان نمونهبههاي بررسي شده در اين تجربهبنابراين، انتخاب كشور. كشورهاي عضو ندارند

و مقايسه از اين كشوره و تنها اطالعات موجود قابل مطالعه ا عامل اين انتخاب بيشتر تصادفي بوده

.تصادفي بوده است





... توسعة جوامع داناييپيرامون: دومبخش



 نهادهاي اجتماعي بايد در جريان توسعة دانايي، امكان توسعة نامحدود

 ....دو دارايي اصلي را فراهم كنند

 ايدة اصلي

و  ...  اطالعات......مردم

و هاي مردم ساختارهاي نظام ساالر كنوني

ـ در مقام  محيط تالش جوامع بازارهاي كنوني

ـ فضاي مناسبي را  به جامعة دانايي براي گذار

و توسعة همة مردم همه و براي براي رشد جا

مشاركت همة جامعه در فرآيند توسعة مبتني بر 

.دهد دانايي، در اختيار قرار نمي

همة» تودة گرانيت«در حال حاضر،

اطالعات موجود، در اثر قطعات بزرگ 

سه جدا شده به و عنوان م ويژة دولت

.شدت كوچك شده است بازار، به

××

 منابع ايدة اصلي

در جريان توسعة مبتني بر دانايي، مردم تنها عامل

و هيچ كه نامحدودند گاه قديمي تسريعي هستند

. شوند نمي

و ارتباطي، آوري فن هاي اطالعاتي

عنوان ابزار افزايش توليد دانش، منبعي به

كه اثر آن بري اين جريان كاهش  است

به ثبات خواهد  و در آينده خواهد يافت

.رسيد

 هاي فردي هاي مديريت بحرانحل راه• كجا تحت نظر قرار گيرد؟

 الگوهاي توزيع ثروت•

 هاي عمومي توانايي دولت در توليد ارزش•

و خالقيت•  فرهنگ مشاركت

و بهاي تنوع•  ارزش

و يادگيري•  آموزش

 حريم خصوصي•

و• شفافيت مديريت عمومي

يهاي تجار شركت

 IPRهاي نظام•

 مديريت اطالعات•

 هاي خبري رسانه•

به• فن بسترهاي هاي آوري كارگيري

و ارتباطي  جديد اطالعاتي

 هاي بهداشت دولت هزينه•

به دانش•  آموز نسبت معلم

 هاي نظامي هزينه•

و توسعه هزينه• هاي پيشنهادي شاخص هاي تحقيق

 گزارش براي بررسي

 آزادي، همچون آزادي از فساد
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و»جامعة دانايي« بگوييم همة جوامع نيستآيا درست:6پرسش بوده
 خواهند بود؟

. است»دانايي«اي يك جامعة طور كه پيش از اين بيان شد، در يك سطح، هر جامعه همان

محيط، پردازش اطالعات پيرامون تغييرات در آن داشتن اطالعاتي از بدون يك جامعة انساني،

و توليد  به»معناي جديد«محيط، ازـ تواند نميـهاي جديد جامعه به چالشواكنش عنوان بخشي

مييك قبيلة آمازوني از طريق.ترين سطح از بقا را حفظ كند ابتدايي و كسب و از كند، اطالعاتي كه دارد

و كيفيت دانش ضمن زندگي مي به. كند طريق دسترسي مي او دانش را به صورتي خالق پردازش كند تا

جد« . اي را بگشايد يا در برابر بالياي پيشِ رو از او حفاظت كند هاي توسعهي برسد كه فرصت»يدمعناي

مي اين سير در آزمايشگاه[ در طول تاريخ، تفكر جمعي نتايج بهتري از .] شود هاي ناسا هم تكرار

به تالش  44.بار آورده است هاي فكري فردي

مي» جامعة دانايي«اگر جوامع انساني با ابزارهاي هم مطالعه شوند، و مكان با توان آنها را در زمان

تتوان شرايط شكست چرخة توسعة داناييمي. مقايسه كرد ي با فاصلة تاريخي هاي مثال[.رسيم كردرا

و هاي فني خيلي پيشرفته در چين باستان، يا روسية پيشاـ نوآوري: بيشتر مدرن كه كاربردهاي مردمي

 45.]هاي لئوناردو داوينچي عملي نيافت؛ بسياري از طرح

و دانش وجود داشت اما حركت بسيار مي توان شرايطي را مشخص كرد كه در آن توسعة دانايي

ـ مثل اروپاي قبل از اختراع ماشين چاپ ميو دست. كندي داشت كه آخر، توان شرايطي را مشخص كرد

ـ مثل اروپا در دوران تفتيش) جوامع اطالعاتي فروپاشيده(نسبت در حد سكون بود در آن حركت به

جوامع اطالعاتي(انگيزي همراه بود توان دوراني را مشخص كرد كه حركت با شتاب حيرت عقايد؛ مي

به) پيشرفته . عنوان حاصل جنبش روشنگري اروپاييـ مثل اروپاي قرن نوزده

از حال، اگر همه در جامعة اطالعاتي زندگي مي » اطالعاتيگذار به جامعة«كنيم، چرا سخن

. تحقق صفتي كه هست، نيازي به تغيير نيسترانيم؟ براي مي

را» معناي جديد«توان چنين استدالل آورد كه پيش از اين هيچگاه مردم توان توليد انبوه مي

و توان توليد نداشته اينبه. ترين شاخص جوامع انساني نبوده است هيچگاه در مقام مهم» معناي جديد«اند

مي ترتيب، به از نظر (رسد، تفاوت ميان جوامع عبارت باشند توان)2(؛»معناي جديد«سرعت توليد)1:

و توليد آن در مقياسي توده مي)3(اي؛ »معناي جديد«توانند براي در تعداد كاربردهايي كه اين جوامع

 46.بيابند

و نيز توان كند سرع آن شاخصي كه جوامع دانايي پيشرفته را از ديگر جوامع متمايز مي ت توليد
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و كاربرد انبوه دانش است . توليد انبوه

ميپس، تمدن انساني و حجم خاصي از توسعة دانايي آغاز و از نتايج مبتني بر دانش با سرعت شود

مييندفرآانباشتة آن  بهكند تغذيه ميو آنها را مي. رساند مصرف به حال و سرعت را توان عناصر حجم

فضاهاي«: اين امر در اثر تركيبي از دو رويكرد فني صرف ممكن شده است. افزودجريان توسعه دانش 

فن» مشترك براي توليد دانش و ارتباطي آوريو . هاي اطالعاتي

ازميبا وجود اين،. توان مديريت كرد يا به عجله واداشت خالقيت انساني را نمي توان اولين مرحله

حاال شناخت خوبي از شيوة). را ببينيد1جدول(را بسط داد»دنش اجتماعي« توسعة دانش، يعني يندفرآ

 علم جديدي براي ساخت چنين 47.وجود دارد» فضاهاي مشترك براي توليد دانش« مردم در سازماندهي

مي تجربه48.كاركردي رشد كرده است فضاهاي خوش يك ها نشان » فضاي مشترك«دهد كه

توان چنين فضاهايي را مي49.است» معناي جديد«) جرم، شتاب(كاركرد، عامل افزايش خوش

 50.ناميد» هاي حقيقي معناي جديد كارخانه«

.كند وقتي شيوة نگرش به اشياء تغيير كند، خود آن اشياء هم تغيير مي

مي» هاي معناي جديد كارخانه«بنابراين، و هم، توان آزمايشگاه را هم و توسعه دانست هاي تحقيق

ازمي تجاري كه به ارائه خدمات هاي بهتر از آن، شركت و نيز اجتماعاتي كه در آن جمع زيادي پردازند

يا اين شركت و برانگيختن همه تالش. اند گرد آمده» كارگران دانايي«ها هاي انساني براي توليد تشويق

مي ضروري است، حتي آنهايي كه در يافته» معناي جديد« و كاربرد نهايي خيلي محلي ديده و در شوند ها

و همة اجزاي آن به مي» هاي معناي جديد كارخانه«عنوان آخر، تماميت جامعه را3جدول(شوند شناخته

).ببينيد

و به به اين نكتة برجسته، . عنوان كارخانة معناي جديد، اهميت زيادي دارد ويژه مفهوم كليت جامعه

دو توان به راه از اين نكته مي و استفاده از و هاي برخورد با دارايي اصلي جامعة دانايي يعني مردم

ـ برنامه و تصميم اطالعات در همة سطوح هاي تجاري، هاي ملي يا اجتماعي، شركت گيران سياست ريزان

ـ پي برد ها، خانواده محله و غيره به. ها و همة اجزاي آن را عنوان منبع دانش جديد تا وقتي جامعه

ـ را نشناسيم، نخواهيم توانست استعدادهاي  ـ با همة نقش حياتي آنها در ساخت جامعة دانايي آن

و استعداد در راهسازماندهي و همة اين توان . هاي ديگر هرز خواهد رفت كنيم

مي به به. آميز باشد رسد اين مفهوم تا حدي اغراق نظر » كليت«جد همان آيا منظور از اين طرح مفهوم

و جا«جامعه  است؟» همة مردم همه

» فضاهاي مشترك براي توليد دانش«توليد انبوه دانش از طريق:ر امور آشكار را بپذيريمبله، اگ

و هر كسي مي و مهارتي همگاني است به روشي فني . كار برد تواند آن را فراگرفته در هر بستر اجتماعي
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مي هاي توسعه بنابراين، چنين شيوة توليدي فرصت مي فرصت. بخشد اي را استمرار واند موردت هايي كه

و از دست نهادن فرصت. پشتيباني واقع شده يا رد شود در حادثة رد ها ربطي به كاربردپذيري آن

ـ  و سازماني بسترهاي خاص ندارد چرا كه چنين چيزي وجود ندارد؛ بلكه بيشتر در اثر ناتواني نهادي

.دهد رخ مي

و مطلوب دانش توليد شده به و نه فقط كاربردهاي كوچك صورت انب بله، اگر كاربردهاي خاص وه،

مي. آن را بشناسيم . انجامد اين شناخت به بيش از يك نوع دانش براي پشتيباني توسعه

به:3جدول مي» معناي جديد«جايگاه روابطي كه  شود منجر

 محل

 زندگي اجتماعي تغيير يافته1

كه پراكنده در سراسر جامعه، همة تالش2 انجامد، حتيمي) معناي جديد( به ارزش افزوده ها براي پردازش اطالعات

 اگر كاربردي بسيار محلي داشته باشد

مي ها، محيط نظام3 و ساختارهايي كه توسعة دانش را در همة شئون زندگي تسهيل  كنند ها،

و تجميع4  اجتماعاتي با تمركز

و يا•  مردم فعال در توليد معناي جديد؛

ـ از جم• كه به ارزش نميمردم كارگر با اطالعات و بين له آنهايي الملللي افزايند اما در جريان كاربرد جهاني

و يا  اطالعات مشاركت دارند؛

 هاي تجاري در بخش خصوصي شركت•

و توسعه آزمايشگاه5  هاي تحقيق

ميمفهوم كليت جامعه در مقام توان با مفهوم بازار يك كارخانة توليد معناي جديد را از آن جهت

و در همة زواياي زندگي اجتماعي مقايسه كرد كه نمي) بازاريجامعة( توان آن را محدود به بازار دانست

و رفتارهاي عملي اثر مي ميچنين تشبيهيبا. گذارد نفوذ يافته، بر همة روابط، فرهنگ، توان بر مسئله،

كه در حالي.ودش بحث ما به ساختارهاي رسمي محدود نمي. دشواري تصور امور ناشناخته فائق آمد

م و در زماني خاص، در و با حضور فيزيكي همة توسعة دانايي با اهداف تعريف شده كاني مشخص،

و كاربرد دانش در بسترهاي غيررسمي،ها در جريان است مشاركت كننده و توزيع  در موارد بسيار، توليد

به. دهدو آني رخ مي بهاين امر اي منفرد براي برانگيختن صورت حادثه صورت فعاليتي هميشگي يا

و براي مواجهه با چالش همكاري ها رخ خواهد اي از چالش هاي منفرد يا زنجيره هاي خالق در جامعه،

آن: داد و جريان هميشگي به. همچون خود زندگي صورت يك عادت ظاهر خواهد در نهايت، اين امر

ب ـ يعني راهي كه فرد خود را در مقام بخشي از محيطي كه .ه آن تعلق دارد، تعريف كندشد
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فن آوري دربارة فن و ارتباطي الزم است اين واقعيت بيان شود كه اين ها ارتباط آوري هاي اطالعاتي

فن. مستقيمي با خالقيت يا دانش ضمني ندارد هاي اطالعاتي آوري در عين حال، بايد در خاطر داشت كه

بهو ارتباطي مي ب عنوان يك تسهيل تواند فن. سيار قوي عمل كندكنندة توان صفت ها نمي آوري بدون اين

و ارتباطي توان خوبي آوريفن. را بر سر جريان توليد دانش نشاند»اي توده«و» جمعي« هاي اطالعاتي

و انتقال اطالعات در ميان كارخانه براي بسته به بندي و همين خاطر توان خوبي هاي معناي جديد دارد

ن مي اين فن آوري. قشي را در خود دارندبراي پذيرفتن چنين هم» هاي مجازي كارخانه«توانند ايجاد ها را

و بررسي بيشتري نياز دارد چرا كه هنوز از جريان  ـ اين امكان نياز به مطالعه اجتماعي«تسهيل كنند

و اطالعات جامعي نداريم*كارها در حالت اجتماعات از راه دور» شدن  51.شناخت

ك آن(ليت جامعه اين شناخت كه كار كنند» هاي معناي جديد كارخانه«توانند در حالتمي)و اجزاي

مي يكي ديگر از شناسه و نهادي را تعيين .كند هاي تغيير سازماني

را ندهد» فضاهاي مشترك براي توليد دانش«ها امكان كنش در مقام اگر بسترهاي نهادي به سازمان

گيري جامعة اطالعاتي، باعث تأخير در جريان شكل)قبل را ببينيدهاي در پاورقي»با«توصيف مفهوم(

[شوند مي آن. سر قابل توجه كه، پيش از اين يك مرحله از تحول سازماني مبتني بر دانايي را پشت

از. اند مديران مياني خود را حذف كرده» سازي كوچك«ها براي برخي سازمان: ايم گذاشته در بسياري

ب و بيشتر باعث خالي شدن هرم»با«گيريه شكلموارد، اين عمل هاي سازماني از منابع دانش نيانجاميده

.]ضمني شده است

و امكان كنش در مقام كارخانة عظيم به و كليت آن فرصت را دارد،» معناي جديد«عالوه، اگر جامعه

به.ه شود آمادهمچون هر كارخانة ديگري، نياز به تنظيماتي دروني دارد كه براي اين كار چنين امري نياز

و نيز. تغييرات نهادي ذكر شده در باال را دارد براي ارتقاي سطوح توسعة انساني، توسعة اطالعاتي،

و زيرساخته ظرفيت فن ها و ارتباطي، نياز به منابع جديدي هست آوري هاي اگر حد بااليي. هاي اطالعاتي

و سازمان» معناي جديد«از  جديد اين معاني) يا مجريان( براي تبديل شدن به كاربرانها توليد شود، افراد

و بسترهاي نهادي هم بايد با نيازهايبه. هاي جديد دارند جديد نياز به ايجاد ظرفيت عالوه، شرايط

بهي جديدفرهنگ و . براي نيل به اين اهداف كمك كندمنابع) مجدد(هاي دهي جهت سازگار شده

و در اصل، مهارت در هيچ جا يندفرآاين در حال حاضر، چگونگي اجراي هاي مشخص نشده است

و بسترهاي تر، اين آينده در برخي محيط عبارتي دقيقبه. كافي براي توليد چنين دستاوردي را نداريم ها

. صورتي مساوي پراكنده نشده است اجتماعي محقق شده است اما در سراسر جامعة جهاني به

* tele-society 
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جد به بهكارگيري اين معناهاي ـ توليد شده ـ مهارت يد نياز به آموزش كه صورت انبوه هايي دارد

و در اين. نظم سازماني الزم براي توليد انبوه دانش را نشان دهد و توزيع كرد اين مهارت را بايد توليد

و زيرساخت بههاي نهادي كنوني راه، اگر منابعي الزم است، بسترها .جريان بياندازد بايد آنها را

 معناي جديد در يك فنجان قهوه معناي جديد در يك فنجان قهوه::77ةة قطعقطع

جايي براي تبادل اطالعات ميان كه از اواسط قرن هفده ميالدي در سراسر اروپا برپا شد، هايي خانه قهوه«
شدتاجرانمداران، نويسندگان، سياست و دانشمندان ها مراكز آموزش علمي، ادبي، تأمل خانه اين قهوه(...).،

گا فلسفي، نوآوري شده آشوبهاي فن، .هاي سياسي
ـ كارمندان، (...) و تاجرانقهوه نوشيدني مطلوبي بود كه در اثر رشد طبقة متوسط متشكل كارگران اطالعاتي ،

ـ رواج يافته بود به. بازاريان در مزرعه يا فضاهاي باز، در ادارات كار فكري فيزيكي جاي كار اين طبقة جديد
آن(...). كردند مي و پولقدر اين افراد و با بيكاري بگذرانند غني ها خانه قهوه. (...) دار نبودند كه وقت خود را در خانه

و رشد فردي بود . برخود گرفته بود» دانشگاه دو پولي«ها نام خانه اين قهوه. تاالري براي آموزش، بحث،
و بيان سخنراني..)(.هاي لندن، گروهي از دانشمندان يك دلفين را كالبد شكافي كردند، خانه در قهوه هاي علمي

و نمايشنامه(...)،گرفت تجربيات هم صورت مي مي شعر شاعران و ارزيابي قرار گرفت، هاي نويسندگان مورد نقد
و تاجران درمي(...) مي دريانوردان از يافتند كه علم و و توسعة دريانوردي سهمي داشته باشد تواند در رشد
و پژوهشگران عالقة وافري به بيان ارزشهاي تجار موفقيترو باعث اين هايي شود؛ از سوي ديگر، دانشمندان

و تجربه. (...) عملي كار خود داشتند و (...) هاي علمي اين فضاها، بسترهاي خوبي براي تبادل اطالعات اقتصادي
شد ابراز مخالفت . هاي سياسي

حد كه دولت نظام نظارتي قويها در پاريس هم عموميت خوبي داشت، اما از آنجا خانه قهوه تري داشت، در
هاي پاريس، همچون ديگر خانه قهوه. مند نبودند هاي انگليس، هلند، يا آلمان از منابع اطالعاتي خوبي بهره خانه قهوه

به خانه شبكة قهوهالبته، در نگاهي كلي،. امكان عمومي اين شهر، پر از جاسوس بود هم پيوستة اروپا، اينترنت هاي
: منبع».داد دوران روشنگري را شكل مي

See: The Economist, 20 December 2003 newsworld.com/story/31199.html 
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 شناخت امكان توليد دانش چه اثر مستقيمي دارد؟:7پرسش

فن هاي شگفت درك ظرفيت كه آوري آور و از جمله اين واقعيت و ارتباطي هاي اطالعاتي

مي آوري فن و ارتباطي را هاي اطالعاتي و تأمل جامعه تواند اطالعات را در خطي ويژه هدايت كند، نظر

كا در خصوص راه و هاي و اين تأمل به مديريت اطالعات محدود نمانده ـ ربرد آن برانگيخته است

 وب معنايي؛ واقعيت يا خيال؟ وب معنايي؛ واقعيت يا خيال؟::88قطعة قطعة 

 (semantic web)آميزي كه به وب محتوايي ها، با همة نگاه احتياط برخي از پژوهشگران جدي در حوزة رايانه«
خ دارند، داوشاين ميرند كه وب معنايي، همة آرزوهاي مخترعان بيني را هم منبعي اينترنتي: سازد را برآورده

و هنر پديد آورده است دانشمندان علوم رايانة سراسر.براي همة دانشي كه در بشريت در حوزة علوم، تجارت
. اد انقالب در اينترنت هستندهاي ايج در حال يافتن راه،»وب معنايي«جهان، تحت يك پروژة جمعي با عنوان 

ـ و امريكايي ـ اروپايي، آسيايي، فن در حال تهية ضوابط معيار، پروتكلپژوهشگران و كه آوري ها، به هايي هستند
. ايجاد يك وب با معناي بيشتر كمك كند

و هدف از تالش براي ايجاد«اي كاليفرنياي جنوبي، بنا به نظر جري هابز، پژوهشگر علوم رايانه  وب معنايي، يافتن
و منابع اينترنتي دسترسي به پايگاه و قابليتها اكنون اين دسترسيهم. هاي آن است، از طريق توصيف محتوا
به بيشتر از طريق كليد اكنون ابزارهاي زيادي برايهم. وسيلة گوگل قابل استفاده است واژه است كه براي نمونه

».اين مهم ساخته شده است

فن ها، بر اساس زنجيرهاين ابزار و فن شامل كارگزاران، بانكها، آوري اي از فنون و ر آوري هاي اطالعاتي ابط هاي
و رايانه است هاي كاوش راهعالوه بر اينها، شاخة پژوهشي جديدي با نام كشف دانش تأسيس شده. ميان انسان

و مؤثرتر در داده ميها كارآمدتر . كند بررسي

و دانشگاه شركت رايانهپژوهشگران چندين فن اي ـ مؤسسة ،)تيآيام(آوري ماساچوست هاي معتبر جهان
ـ قل با اين پروژه كه توسط كنسرسيوم شبكة صورت مستبهدانشگاه شيكاگو، دانشگاه كيوتو، دانشگاه استانفورد

مي جهاني اينترنت هدايت مي پآژانس پرو. كنند شود، همكاري پژة تحقيقات ـ كه پيش) دارپا(نتاگون يشرفتة دفاعي
ـ1960از اين در دهة مي ميالدي مبناي شبكة اينترنت امروزي را شكل داد حتي. كند بخشي از بودجة كار را تأمين

مي مخترع مشهور اينترنت، آقاي تيم برنرزـ فن. كند لي، هم با اين پروژه همكاري هاي آوري پژوهشگران اميد دارند
بر. وجو در شبكة جهاني اينترنت را در حد يك بانك اطالعاتي شخصي ساده كندتجسدر حال طراحي بتواند 

وجوي در شبكه جستاساس اين نگرش، كه بنا به برخي نظرهاي خوشبينانه، در چند سال آتي عرضه خواهد شد،
شد بنا بر نيازهاي جست و با زباني متعارف انجام خواهد ه كافي است در وجو كنند عنوان مثال جستبه. وجو كننده

»خواهد چاپ اول رمان بر باد رفته را امروز عصر از بلوار بورلي بخرممي«: وجو بنويسيد فرم جست
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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و بافت زيرساخت مي» فضاي مشترك براي توليد دانش«هاي ها . گيرد براي توليد انبوه دانش را هم دربر

عصر«،»انقالب اطالعات«همچون(نسبت ساده بوده است در حالي كه برخورد با نگرش اول به

و»اطالعات ب عمقي نرسيده است، فهم جريان)»جامعة اطالعاتي«، . هاي شناختي بعدي

از.، اين تفاوت شناختي، نشان از مسيرهاي متفاوت پيش رو دارد اينبا وجود شناخت اول، خبر

مي آينده كه اي بهدهد توليد» معناي جديد«شناخت دوم،. خوبي مديريت شده وابسته است به اطالعاتي

ميوه را در مقام صورت انب شده به اين ترتيب، شناخت اولبه. كند پوياترين عامل سازندة آيندة ما معرفي

و توسعه اطالعات تأكيد مي و سازماني براي رشد شناخت دوم، تغييرات. ورزد بر نياز به تغييرات نهادي

مي) نامحدود(نهادي براي توسعه  و اطالعات را ضروري و تفاوت، پيامدهايياين. داند مردم  پيچيده

مي بر سياست» بلند مدتي«تأثيرات» كوتاه مدت«در. جدي دارد . گذارد ها

به با آن مي كه هنوز تبارشناسي جامعة دانايي شكل نگرفته است، رسد اين نگرش تأملي در سطح نظر

و آنها روي آورده گوناگوني به52نيروهاي اجتماعي: جامعة جهاني حداقل سه ايده را برانگيخته باشد اند

و تضمين آزادي به. هايي براي عملياتي كردن آنها هستند حال در پي يافتن پس از بازگشت

و بخش تجاري، حال اين كه هاي ساالري مردمهايي پيرامون فرض پيش و ساختاري كنوني بازار موجود

و كداميك نظر گروه كداميك از اين شناخت  با عاليق هاي خاص ها قرابت بيشتري با كليت جامعه دارد

و تشخيص دارد محدودتر از كليت جامعه را تأمين مي . كند، نياز بيشتري به بررسي

اين تفكر امكان تجارت الكترونيكي براي افزايش. يك تفكر جانب تجارت را گرفته است

به بهره و نيز سود در عمليات تجاري با فن وري در آوري كارگيري و ارتباطي هاي اطالعاتي

و سازمان دروني شركت:ي اقتصادي بوده استزنجيرة ارزش هاي تجاري؛ روابط ساختار

و هاي پشتيبان؛ سازمان و ساخت محصول؛ توزيع، بازاريابي، فروش؛ عمليات، از جمله طراحي

آن. خدمات پس از فروش مي با وجود و كه دانش در هر حلقه از اين زنجيره تواند وارد شود

ب شود، تأكيد ويژه وارد مي و اين تأكيد بيشتر براساسر توليد انبوه نوآورياي هاي فني شده است

و خدمات مبتني بر دانش در بازارهاي جهاني است» اجرايي«دانش  .و فروش كاالها

به داليل فراواني براي جلب توجه گروه به هاي فعال اقتصادي ويژه در كشورهاي با اقتصاد پيشرفته

ن. اين ايده وجود دارد مياين ايده وري، افزايش درآمدهاي همچنين، افزايش بهره. دهد ويد ثروت بيشتر

و مي ـ واقعي را هم در پي دارد ـ به نسبت هاي نظام. كاهش دهدتواند هزينة پيشبرد توسعة انساني را

و قانوني در اثر عنايات دولت هاي خاص محصوالت حاصل از فرآيندهاي هاي مساعد با ويژگي حقوقي

ميمحور دانايي و شفافيت هستنديابد؛ اين محصوالت مطابقت بر شركت. خالي از رقابت هاي مبتني

فن هاي تجاري به محيط مديريت دانش در راه تبديل سازمان و ارتباطي آوري هاي مبتني بر هاي اطالعاتي
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مي» فضاهاي مشترك توليد دانش«و تلفيق آن با چند هاي هاي عظيم جهاني از شركت شركت. كنند كمك

ميمليتي هاي توليد اند را در سراسر جهان به شبكه آيند تا محصوالتي كه در مركز خود توليد كرده بيرون

و توزيع شبكه. به فروش برسانند*جهاني هاي توليد جهاني در كشورهاي مختلف مشغول توليد

و دولت. المللي دانش هستند بين ف تركيب صنعت فرهنگ، بازار جهاني، روش عظيم جهاني هاي مساعد،

مي آوري را همراه با افزايش سهم فن و يا محصوالت مبتني بر دانش تضمين و ارتباطي . كند هاي اطالعاتي

و اجتماعي مورد 53»اقتصاد مبتني بر دانايي«ايدئولوژي و تثبيت وضعيت نمادهاي سياسي  در كار ترسيم

و چالش ـ چيزي كه بدون طرح سئواالت ر نياز است ميهاي بسيار مي شد و تثبيت . شود كند

ب اين ايده همچنين توجه بخش عمده ويژه در كشورهاي صنعتي را هم جلب كردههاي از جامعه،

و توان خوبي در عرضة بهاست و جذاب دارد خود فن. صروت ملموس و اين ايده، باور به علم، آوري،

و باور به توان اين سه در ارضاي نيازهاي مصرف مي نيز بازار را همان وجهيبه. كند كنندگان را تضمين

مي كه بازار مي تواند در خدمت توسعة انساني بوده تواند استعدادهاي انساني را يكپارچه كند، اين ايده هم

به اين تصور كه چنين ايده.و به رفاه بيشتر مردم كمك كند ـ حداقل را اي ـ كاالهاي خود صورت جزئي

و صنعت ميبر اساس فرهنگ مصرفي شدد فرهنگي عرضه از. ارد، پارازيتي بود كه برطرف اگر مردم

آن فرهنگ مصرفي استقبال مي و احساس بدي نسبت به كند، آنها مالك اين شكل از فرهنگ هستند

اين ايده، حداقل براي. در كشورهاي غيرصنعتي هم طرفداران جدي دارداي چنين ايده. ندارند

م بخش و ارتباط با بازارهاي حلي كه هايي از اجتماعات تجاري توان گذار به الگوهاي تجارت الكترونيك

و نيز مصر اثف جهاني دارند از.ي دارد مهمرات بيانگركنندگان سراسر جهان شايد شكل جديدي

و اي، جذابيت چنين جامعه. در حال ظهور است» بورد جهاني جامعة بيل«بندي اجتماعي يعنيت صور ها

ر جالبي .ا هم داردهاي خود

و تندترين اعتراض صورتي قاعده به مي در حلقهها اي، بيشترين شود كه پيشينة رشد هايي ايجاد

هاي هايي همچون برنامه ها بيشتر بحث اين گروه. هاي تخريبي دارند يا رشد كنش اجتماعي،يگر سركوب

و هاي سرمايه متعارض پژوهش علمي، اوليت مسائل امنيتي را مخدوش گذاري، خسارت به كليت جامعه

.هاي عمومي را ندارند ها توان خوبي براي ارائة نظرات خود در محيط اين گروه. سازند مي

هاي اين نظر به امكان افزايش مشاركت مردم در نقش. تفكر ديگر جانب سياست را گرفته است

و در م مقام شهروندان، كارگران، مصرف نهادي و حتي اعضاي خانواده . پردازديكنندگان،

و سازماني دامنه صورت در. داري نيانجاميده است بندي چنين تفكري، به هيچ تغيير نهادي

* Global Production Networks (GPN) 
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مي عين براي«دانيم كه چنين افزايشي در مشاركت بر مبناي توليد انبوه دانش مفيد سياسي حال،

و بر مبن»اي حفظ تعادل توسعه اي كاربرد؛ بر مبناي توزيع بسيار وسيع اين دانش در ميان مردم؛

و تقاضاييبه. هاي مؤثر بر زندگي مردم خواهد بود گيري آن در همة تصميم لحاظ نظري، نياز

و نهادي كه روابط ميان مقامات انتخاب. وجود داردفراواني براي اين تفكر  تنظيمات سازماني

و رأي دهندگان را تعريف مي هاي خود را در توليد كنند در موارد بسياري، ضعف شده

ها تجاري اند كه سازمان كارگران دريافته. اند هاي عمومي توسط شهروندان نمايان ساخته رزشا

و مسئله و ساختارهاي ارزشي ضعيف و دريافت نظرات داري دارند توان جلب مشاركت

اي جمعي هاي رسانه كنندگان با قدرت شركت مصرف. ها را ندارند گيري كارگران در تصميم

و توجهي به دغدغهد كه اولويت خود را بر صنعت فرهنگ گذاشتهان جديدي مواجه شده و اند ها

. كنندگان ندارند هاي مصرف دلمشغولي

و ثبت اثر افزايش مشاركت مردم از طريق به دانش توليد شده كارگيري در ابتداي مراحل مشاهده

به. صورت انبوه قرار داريم به مي البته، كه. موقت قرار داردرسد اين ايده در حالت تعليق نظر طبيعي است

ها، با همين ساالري مردم. هاي با منافع كوچك توان حمايت همه جانبه از آن نداشته باشند در گروه

بهبه. مي كننددفاعوضعيت كنوني، از شرايط موجود  صورت نظر آنان، اگر بنا باشد دانش توليد شده

وضاي وارد توليد در.ع موجود، مطلوب خواهد بودعرصة سياسي شود، حفظ امور در قابل توجه آن كه

و شرايط سياسي، به دو هاي علمي جز برخي تجربه بسياري از بسترها تخليل در كشورهاي اسكانديناوي،

فن كاربرد به و ارتباطي در جريان آوري نسبت ضعيف از :هاي سياسي باقي مانده است هاي اطالعاتي

و رأيهاي الكترونيك به مقا ارسال نامه †الكترونيكمسئلة شفافيت.*گيري الكترونيك مات انتخاب شده

و اقتضائات خاصي را در تعيين كيفيت يا اثرگذاري اطالعات عرضه شده تعيين نمي تعداد. كند ملزومات

و بودجه پيرامون سياست) مشاركت الكترونيك(بسيار محدودي از كشورها بيان عقايد  هاي بندي ها

ميدولت، با استفاد ها، بيان عقايد پيرامون هيچكدام از اين دولت. كننده از اينترنت را تشويق يا تسهيل

يا پيامدهاي اجتماعي اين سياست را ايجاد شبكه) با چند مورد استثناء(ها هاي افقي در ميان شهروندان

و تسهيل نمي و. كنند تشويق  با دولت مشورت الكترونيكدستور كاريقاعده بر آن است كه برنامه

يك توسط خود دولت تعيين مي و)و نه تعاملي(سويه شود؛ مبادله فقط و تضميني براي توجه است؛

 54.دولت وجود نداردپاسخگويي از سوي 

* e-voting 
† e-transparency 
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افزايش مشاركت سياسي با مشكالت فراواني مواجه كليت جامعه در خصوص كاربرد عملي ايدة

يك از اين. است و تحقق باقيرو، اين ايده درحال حاضر، در سطح و بسيار دور از واقعيت مانده قول

در هميشه امكان اثرگذاري يك فرد بر تعيين سياست. است همة ها عجيب تلقي شده است؛ اين حس

مي تلقي و بر گزينه هاي عمومي باقي و فعاليت در عرصه ماند هاي سياسي هاي منفي موجود پيرامون ورود

اين هاي جايگاهي در عرصة عمومي را ندارند؛ توان رفع نابرابريهاي رفاهي پشتيباني. گذارد اثر مي

و در عصر» پيشادانايي«ها در عصر نابرابري منابع. هم عامل طرد خواهند بود» دانايي«طرد كننده بود

و آگاهي شهروندان مورد پشتيباني كافي واقع نمي طور به55.شكاف ديجيتال واقعيت دارد. شوند تفكر

بهكلي، ابزارها  و از. كنند پشتيباني نميكارگيري دانش مفيد سياسيو قوانين موجود از توليد استفاده

و امريكا نتايج)*»هاي هوشيار توده«رويكرد(اي خياباني اينترنت براي بسيج تظاهرات توده در اروپا

به بي ـ درسي كه لزوم تركيب دانش توليد شده و شگرفي به بار آورده است ان نظير بوهي كه صورت

و تحول(تواند فايدة سياسي داشته باشد را با تضمين يك سخنگاه در عرصة عمومي مي يعني تغيير

مي) نهادي . شود يادآور

فهنقدهايي كه بر اين ايده شده است ناشي از سوء تعبيرهاي رايج  ساالري مردمو تشخيصمدر

و ر با توليد انبوه دانش مفيد سياسي است يا پرسي براب مستقيم است؛ گويا همهساالري مردمانتخاباتي

بهساالري مردمتوان در خدمت را نمي»اي حفظ تعادل توسعه«دانش در. كار برد انتخاباتي و هميشه بايد

و ترابري در ساالري مردمخاطر داشت كه هاي ساالري مردم انتخاباتي براي دور زدن موانع ارتباطي

و در نتيجه، ساالري مردمد اين مدل از وجو. نوظهور عصر جديد اختراع شد  بر اين مبنا توجيه شده است

و با تأمل مسائل مورد عالقه عمومي به مردم ارائه بر مبناي خدمتي قرار دارد كه از طريق بررسي آگاهانه

و متفاوتي توجيه كند. دهد مي هاي آوريفن. اما همين الگو هم بايد وجود خود را با طرح مسائل جديدتر

ميا و ترابري را كاهش و ارتباطي موانع ارتباطي به بنابه. دهد طالعاتي از نتايج دست آمده كنوني، بسياري

و با تأمل نيست به. نظرها خيلي آگاهانه عنوان در برخي از گفتارها، مسئوالن انتخاب شده

تعريف»اي توسعهحفظ تعادل«براي توليد دانش الزم براي» فضاهاي مشترك«هاي آيندة كننده هماهنگ

به. اند شده مي هر اتفاقي كه رخ دهد، و سازماني اجتناب نظر . ناپذير باشد رسد تغييرات نهادي

از: گيرد تفكر ديگري هم پديد آمده است كه جانب مديريت را مي تغيير براي بهبود وضع دولت

فنطريق وادار ساختن آن به  د آوري استفاده از و ارتباطي و هاي اطالعاتي ر روابط داخلي

مي). دولت الكترونيك(خارجي و كارآمدتر باشد برخي برخي ديگر. خواهند دولت آموزنده

 
* Smart Mobs 
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و گسترة خدماتي مي و شايستگي دولت را در كيفيت كنندگان بينند كه به پرداخت اثرگذاري

مي) هاي تجاري شهروندان، شركت(ماليات  مي. شود ارائه دارند كه دولت بايد برخي بيان

كه. نيازهاي بيان شدة شهروندان باشدپاسخگوي  هاي آوريفندر اين ميان آشكار شده است

و شيوه و تحول ساختارهاي دولتي و بدون تغيير و ارتباطي به تنهايي و اطالعاتي هاي عملياتي

و تحول در اهداف توسعه الگوهاي فعاليت، فقط به  تكثير مصنوعي واقعيت هاي بدون تغيير

ح ـ ـموجود تا اينبا وجود. كمك خواهد كرد تي اگر چندان ناخوشايند نباشند ، هيچ تغيير

هاي سياسي باشد كه هنوز شايد اين امر در اثر جريان. تحول نهادي قابل توجهي رخ نداده است

به در براي فرصت فن هاي در آوري دست آمده در اثر كاربرد خالق و ارتباطي هاي اطالعاتي

و درخوري نشان نداده استمديريت عمومي وا *در حال حاضر، دولت دانايي. كنش قابل توجه

به يعني تبديل سازمان از شبكه(هاي فعال در مديريت عمومي فضاهاي مشترك براي توليد«) اي

و پيگيري چنداني واقع نمي» دانش شد همان.شود مورد توجه معناهاي« طور كه در باال ذكر

ج» جديد به ريانتوليد شده در درون » فضاي مشترك«هاي سياسي از طريق تبديل فضاي شهر

. گيرد هم چندان مورد استفاده قرار نمي»اي براي حفظ تعادل توسعه«توليد انبوه دانش

به گروه و كوچك ايدة دولت الكترونيك را بيشتر عنوان بخشي از سياست هاي با منافع محدود

و كارآيي هزينهوع. اند تعبير كرده» مديريت عمومي جديد« به دة كاهش فن ها از طريق هاي آوري كارگيري

و نيز فرصت افزايش كيفيت خدمات تجاري  و ارتباطي در عمليات مديريت عمومي ارائه شده اطالعاتي

و اعتبارنامه تا فراهم(توسط بخش مديريت عمومي  يجگذاري خار سازي امكان سرمايه از صدور مجوز

را بودجه)و گردشگري هاي دولت الكترونيك هم يكي از محصوالت شكرت. تضمين كرده استها

هاي مديريت ماليات در كنار مجموعة ديگري از كاربردهاي تقويت نظام. خصوصي تجاري شده است

. اند كنندة بخش تجاري در اولويت قرار گرفته

كه حتي در كشورهاي توسعه يافته و اطالعاي ات دسترسي دارند، درصد بااليي از مردم به اينترنت

فن. هاي خاص خود است منافع كليت جامعه همراه با ابهام آوري از يك سو، از تغييرات ناشي از

به)»شكاف دسترسي«(شود؛ از سوي ديگر، مسائلي از قبيل شكاف ديجيتال پشتيباني مي ، عدم اعتماد

و ناكارآ دولت، دغدغه و ترجيحات فرهنگي، و محتوايي مديهاي حريم خصوصي، اولويت ها هاي فني

مي دولت الكترونيك كه به و مندي شود، باعث كاهش عالقه ندرت سخنگوي منافع واقعي مردم هاي

مي پشتيباني مي كننده هاي دلگرم در اين زمينه، تجربه، اينبا وجود. شود ها رويكرد چندكانالي. آيد اي پديد

 
* k-government  
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مردم بيشتري. ايي از جريان رفع شكاف ديجيتال استه هاي سنتي، نمونهو رويكرد اينترنتي كردن رسانه

مي از اينترنت براي جست و دريافت اطالعات عرصة عمومي استفاده از وجو و استقبال عمومي كنند

. آموزش الكترونيك در حال افزايش است

بي اعتراض و بيشتر به سوي بسيار هاي آنها بيشتر به شكست. اعتناييگرايش دارد ها چندان زياد نيست

ميكارگيري در به حفاظت از حوزة خصوصي آنها مسائلي همچون. كنند ابزارهاي دولت الكترونيك اشاره

ميآنها. كنند را مطرح مي را اي كه دسترسي به دولت الكترونيك كنند، مسئله شكاف دسترسي را مطرح

و بيشتر فقراي كشورهاي شمال محال  بهبراي نزديك به همة مردم كشورهاي جنوب و اين ساخته

و ملت بر اساس درآمد دامن مي مي. زند ترتيب، به فاصلة ميان دولت كه آنها بيان دولتي كه در دارند

و كليت جامعه دفاع هاي رسمي خود از معادلة موجود ميان گروه سياست و خاص هاي با منافع كوچك

ـ پيچيده و ديجيتال ـ آنالوگ ت مي كند، نياز به تغييرات ا بتواند منافع توسعة انساني كليت جامعه اي دارد

. را برآورده سازد

به ازاين فن رو، در حال حاضر، توانايي و ارتباطي آوري كارگيري در دانش توليد شده هاي اطالعاتي

و در معرض صورت انبوه در بافت اقتصاد بازار مورد حمايت قوي به ترين نيروهاي اجتماعي بوده

هم ضعيف قرار دولت الكترونيك را شايد بتوان در اولويت دوردست دوم. گيرد قرار نميترين انتقادها

به داد، اما با مشاركت الكترونيك بيشتر به . شود عنوان اولويت هم تعريف نمي تعويق افتاده، حتي

كه مروري بر تحوالت جاري در نهادهاي اجتماعي حكايت از ظهور جامعه و اي دارد توليد انبوه

و بستر اقتصاد بازار با موانعي مواجه نميكاربرد انب را» اقتصاد دانايي«اين جريان. شود وه دانش در بافت

و در حال حاضر، نقشة تشكيل مي مي» گذار به جامعة دانايي«دهد و تعريف البته برخي. كند را ترسيم

:هاي بنيادين همچنان مطرح است سئوال

مي محيطي كه به شكلآيا تغييرات نهادي اعمال شده براي ايجاد در گيري اقتصاد دانايي و انجامد

مي ها را به ارزش نهايت ايده كارخانة«براي سپردن نقش از عموميت كافي 56كند هاي تجاري تبديل

و خاص است؟ به كليت جامعه برخودار هست يا خيلي»معناي جديد  محدود

مي آيا تغييرات نهادي كه بيشتر در سويه  رشد نامحدود براي، امكان مناسبي دهدي اقتصادي رخ

و اطالعات در سراسر جامعه فراهم مي  آورد؟ مردم

تواند بر توسعة انساني اثر گذاشته خسارات در بافت اقتصاد بازار، چگونه توسعة انبوه دانش مي

 حداقل رساند؟بهناشي از اقتصاد بازار بر كليت جامعه را 

و زيست ميبوم ظرفيت حمل مردم  توان آزمايش كرد؟ را چگونه



79/ شناخت جوامع دانايي

 با توجه به تغييرات پيچيده، جامعه چگونه گذار خواهد كرد؟:8پرسش

.همچون يك پازل هزار قطعة هميشه در حال تغيير استجامعه

و اين راه ديگر بيان اين نظر آن است كه بگوييم جامعه از نظمي كهن به نظمي نوين انتقال مي يابد

آجريان گذار  و شوب است چرا كه روابط پيشين كارآمدي خود را از دست دادههمراه با درصدي از اند

كه روابط جديدي پديد مي مي«آيد مي» گيرد جاي . يابدو بر كل جامعه استيال

.تفكر روح متحرك اين جريان است

و انتخاب دارند مي. مردم توان تأمل به تاريخ انساني را عنوان تاريخ تالش مردم براي آزادي توان

ميوقتي.و آزادي انتخاب نگاشت)و آزادي بيان تأمالت خود(ل تأم فهمند كه راهي مردم از طريق تأمل

زندگي وجود دارد، براي استفاده از اين فرصت در زندگي خود در پي كسب آزادي انتخاب براي بهبود 

مي به مي. افتند راه و ارزش: تواند وجود داشته باشد دو مانع بر سر راه تحقق آزادي انتخاب هاي اخالقي

. نهادهاي موجود اجتماعي

از در سوية ارزش اي ابزارگرايي، كه هر چيزي را كه فايده: هاي اخالقي، دو ساختار غالب عبارتند

مي برساند را مجاز مي و آزادي را تبديل به مجوز با داند و خيرگرايي، كه هر چيزي سازگار كند؛

. داند همبستگي انساني را مجاز مي

مي نقش57در سوية نهادهاي اجتماعي، مي ها مورد بررسي واقع شده، پذيرفته و جاي . گيرند شوند

مي روابطي كه بر اساس اين نقش و كنش. شوند ها قرار دارند، ايجاد ها همخواني ها با اين نقش اگر رفتار

ميداشته باشد، مردم  و روابط ميان آنها،نآنها بر اساس اين. كنند نهادهاي اجتماعي را بازتوليد هادها

مينظمي اجتماعي و نقش. دهند را ترتيب مي اين نهادها وكنيم هايي كه ما در آنها بازي جود ما شيوة

ما( و زندگي مي) يعني كار .كنند را تعيين

وجوداين، بايد پذيرفتبا. پذيرش اين واقعيت براي حفظ طوالني مدت نظم اجتماعي ضروري است

ب اگر مردم رفتار خود. پاشندمي گيري كنند، نهادها فرو اگر مردم كناره. بستگي دارنده مردم كه نهادها هم

مي» خارج از نقش«را تغيير دهند،  و كنش خودبه. كنند بازي كنند، نهادها تغيير بياني ديگر، مردم با رفتار

و تغيير جهان موجود را دارند . توان بازتوليد

به دوران پيش از تغيير خود از توان خيلي كمتري براي حفظ ارتباط با هر نهاد تغيير يافته نسبت

مي. ديگر نهادها برخوردار است .شود پيوندها ضعيف يا گسسته

. رسدمي) بحران، آشوب(دوران گذار

و نقش منافع شخصي مردم را وادار مي هاي نهادي سازد رفتار خود در درون نهاد را تغيير ندهند
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مي. نكشندچالش خود را به گيرند همچنين، نهادهاي ديگر، جلوي تغييرات زياد نهادهاي در حال تغيير را

اين فشار اغلب موفق. نهادي صدمه ديده يا نظم كهن مخدوش شود دهند پيوندهاي ميانو اجازه نمي

مي بوده مي سياست: شودو باعث بقاي نظم كهن مي هايي كه آينده را شكل د، شون دهند، امروز انتخاب

در 58.ترين افراد، نفوذ زيادي دارند وقتي در معرض خطر ها در قالب نيرويي انسانمواردي خاص، اما

و سازماني حركت كنندسازماندهيو با قدرت كافي اجتماعي  . مي شوند تا در راه تغييرات نهادي

و ميان نهادهاي اجتماعي يافت مي متفاوتي ممكن هاي اين كار از راه. شود پيوندهاي جديدي درون

مي: شود مي و اغلب، زنجيره شايد برخي نهادهاي كهن متروك شوند؛ اي توان نهادهاي جديدي ساخت؛

تالش براي تغيير/زني چانهجريان نياز به اين. دهد از تحوالت در نهادهاي فعال اجتماعي موجود رخ مي

آنبه. هاي نهادي مردم دارد ماهيت نقش ش محض و جاي د، پذيرفتهكه اين فرآيند كامل گرفت، شبكة شد

مي جديدي از روابط ميان و تقويت كردتوان نهادي را .ايجاد

. نظمي جديد برقرار است

و ثروت است تحوالت نهادي گسترده هميشه همراه با جابه كهبه. جايي در قدرت همين خاطر است

پي. اند انقالب نام گرفته بهدرپي هرگز اما، در طول تاريخ، تحوالت و حاشيه نتوانسته است پديدة طرد

به توانسته است ساختار گروهاين، با وجود. راندن را كاهش دهد و و هاي طرد شده حاشيه رانده شده

و به چن. راني را تغيير دهد حاشيه دليل طرد ميخوشبينان تاريخي و آورند كه گروه ين استدالل هاي مطرود

به به ح حاشيه رانده شده و ـ بهتدريج ـ داقل به تر شده كوچك صورت نسبي و و يا مبناي طرد حاشيه اند

كه. تر شده است راني آنان ضعيف حاشيه راني هنوز وجودبهبدبينان تاريخي چنين استدالل خواهند آورد

و در لباس و با نقاب دارد مي ها مواردي همچون حقوق بشر بدون حاكميت: شود هاي مختلفي ظاهر

، نمايندگي بدون حق بيان، حقوق زنان بدون ثبات يك خانوادة دو ساالري مردمات بدون قانون، انتخاب

و غيره والديني يا با خانوادة يك درآمدي؛  شيوة عمل اين ساختار.استخدام بدون كار يا دستمزد كافي؛

به سوي جامعة دانايي پيشرفته، در نهايت، به ارزش در جريان گذار به كه ارزشويژه ها بستگي دارد، هايي

و درگيرسازي تمامي. براي همبستگي انساني قائل استاين تمدن جديد انساني  البته منافع اقتصادي

و دانش ضمني هم مي و. تواند اثرگذار باشد ذخيرة خالقيت انساني جامعة دانايي حقيقي جايي براي طرد

ميچنين ساختاري به تضعيف مباني. راني ندارد حاشيه به .مدانجا خودش

و. موارد، دولت در لبة تغيير قرار ندارددر بسياري از دولت شالودة ثبات سياسي، اقتصادي،

به(هاي مثبت تواند مشخصه اجتماعي است كه مي شرط همچون صيانت از حقوق بشر، حاكميت قانون،

ها اغلب ولتد. داشته باشد) مقاومت در برابر تغيير، گاه همراه با خشونت(هاي منفيو مشخصه) وجود

و كوچك ريشه دارند در گروه و بازاري با منافع محدود  59.هاي پا برجاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي
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مي ازاين هاي تازگي، متخصصان علم مديريت مشخصهبه. كنند رو، بيشتر با نيروهاي مخالف تغيير ائتالف

و توانايي نگري، شهود آينده: اند جديدي را براي رهبران بازار ضروري برشمرده ، شناخت الگوهاي تغيير،

مي اين مشخصه. كار تخيلي بر اساس اين شناخت هاي خارج از بازار هم توصيه توان براي حلقه ها را

ميدر بهترين سناريوها،. كرد بهتواند دولت با(صورتي حمايتي با استفاده از ابزارهاي قدرت عمومي يا

ازبه اجتناب از  و با نيروهاي پرتالطم اجتماعي را تسكين داده) وضع موجودكارگيري آنها در دفاع

به. هاي نهادي همراهي كند جايي جابه مي چنين كاري و،شود كه منافع محدود شرطي ممكن  وسعت يافته

. را تحت پوشش قرار دهداي منافع فراحيطه

و ثروت در اثر تغيي نهايت آن كه، تاريخ به ما مي تهآموزد كه جوامعي كه قدرت نشينر در آنها

و تغيير نمي مي به شود و در جريان كند، بيشتر آن جوامعي هستند كه ساختارهاي خود را صورت اتفاقي

نه امواج تصادفي تغيير شكل داده و و در طول زمان آنهايي كه در مواجهه با چالش اند با ها و هاي بسيار

و نهادهاي خود را برپا كرده زحمت، نظام  تفكر، تحت حمايت نيروهاي اجتماعي باز هم نيازيك. اند ها

به. به مراجعه به نهادهاي كنوني دارد و اما صورت نسبي، تجديد نظرهاي الزم در ساختار روابط دروني

كم تر، طبيعي هاي اجتماعي ساده نسبت به ديگر محيطميان نهادها  و و جوامع. تر است هزينه تر فالندرز

و كاربرد. وضعيت خوبي براي پذيرش اقتصاد بازار بودندانگليس در قرن هفدهم در  امروزه، توليد انبوه

مي انبوه دانش در بعضي از كشورها بهتر جاي خود را باز مي و ساكن اين جوامع، در كنار. شود كند

و گرايان گروهي از اصالح به در قرن بيستكارآمد، اوليه و بعد از آن رهبري جهان را دست خواهند ويك

ها توان دستكاري تاريخي كه آنها را ساخته است را ندارند، اما از طريقو درست است كه جامعه. رفتگ

مي هاي آگاهانة سياست انتخاب و مؤثر گام بردارند توانند در جهت اصالح هاي مناسب، . گرايي اوليه

و تحليل فوق از موزائيك موسوم به گذار، نكات مهمي را برجسته مي  شايد هيچكدام آنها.سازد ارائه

ـ تفكر را نمي. اندازة تفكر در مقام منشاء تغيير اهميت نداشته باشد به ـ حداقل براي مدتي طوالني توان

هميشه پيروز ميدان بوده است، حتي زماني كه مدت بسيار در طول تاريخ تفكر. مهار يا سركوب كرد

ميرو، هنگامي كه از رشد ايناز. زيادي در محاق بوده است و اطالعات سخن يا نامحدود مردم گوييم،

مي» كارخانة توسعة جمعي دانش«ظرفيت كليت جامعه براي تبديل به  بايد در بدانيم كه دهيم، را توضيح

و آرمان با تفكر. ها شكاف عميقي وجود دارد تا تحقق كامل اين امكانات، هميشه ميان واقعيت موجود

و با تالش براي كس ميپيرامون تغيير . توان اين شكاف را پر كردب آزادي الزم براي برانگيختن تغيير

و تنش و درون پيش از اين ناظر عناصري از آشوب حد. ايم نهادي بوده هاي ميان اين عناصر

اي ناشي از توان هاي جديد توسعه شدن با فرصت پذيري بسترهاي نهادي كنوني براي سازگار انعطاف

ميتوليد انبوه دانش را مور به تغييرات نهادي اگر نتيجة آزمايش منفي باشد، نياز. دهندد آزمايش قرار
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مي هزينه. وجود دارد از اي كه بر عهدة جامعه افتد بستگي به ميزان مقاومت در برابر تغيير يا سازگاري

. روي تفكر دارد

به اخت چنين هزينهپرد. هنگفت استايم كه هزينة مقاومت در برابر تغيير بسيار از تاريخ آموخته اي

به. نفع كليت جامعه نيست فهم مشتركي از الگوي تغيير، بازانديشي. شود تنهايي حادث نمي سازگاري هم

ميساالر مردمهاي مشترك منافعي كه قدرت عمومي را در نظام كه كنترل و فرآيندهاي باز سياسي كند،

ميهاي ارزش سكند مناسب را در جريان خود لحاظ .ازگاري الزم است، براي

به بر اساس انتخاب مي هايي كه آوريم، ممكن است به يكي از سه صورت جامعة دانايي دست عمل

:يابيم

و برنامه راهبردها، سياست. اي كه اين روزها بسيار رايج استـ پديدهجامعة دانايي اسمي هاي ها،

هاي جاري دارند اما هيچكدام از اين طرح دولتي اشتياق به رسيدن به اهداف جامعة دانايي را اعالم مي

از. تغييرات نهادي را ندارندتوان انجام كارهاي الزم براي  توان توليد انبوه دانش هنوز امكانات ناشي

و همين استفاده چنداني قرار نگرفتهمورد استفاده  و جزئي بيش از آن كه با برنامه باشد است  هاي پراكنده

. از روي اتفاق بوده است

ميـ دانايي ناقص جامعه مواظب است قبل از برهم افتد اما خيلي حالتي كه تحوالت نهادي اتفاق

در چنين حالتي، بر طيف محدودي از كاربردهاي دانش توليد شده. ريختن تعادل قوا دست از كار بكشد

مي به اد مبتني بر اگر تحوالت جاري در كشورهاي صنعتي در سطح ايجاد اقتص. شود صورت انبوه تأكيد

در اين شرايط،). را ببينيد1 نمودار(دانايي متوقف شود، احتمال بروز چنين وضعيتي حتمي خواهد بود 

و بخشي از امكانات ناشي از توان توليد دانش به  يا بالاستفاده باقي صورت انبوه توسعه نخواهد يافت

نيل به نتايج تا تحوالت نهادي امةادتنش پيرامون مسئلة. خواهد ماند، كه به ضرر كليت جامعه است

و زندگيمنطقي آن همچنان باق رفع. اي را پرآشوب خواهد كرد هاي روزمرة چنين جامعهي خواهد ماند

هاي همچون نوآوري(هاي الزم براي توسعه اقتصاد مبتني بر دانايي توان در دانش ها را نمي اين آشوب

و) فني به نياز به دانشيافت، و كمتر توسعه يافته داردكا هاي كمتر جامعة دانايي ناقص با ايجاد. ربرده

تواند تا مرحلة يا وارد آوردن خسارت به غيرقابل تحمل كليت جامعه، مي60تغييرات ناخواستة نهادي

. خود تخريبي پيش رود

ـ و بر اساس اين شناخت عمل كرده جامعة دانايي هوشمند حالتي كه الگوي تغيير را شناخته

مي تغييرات نهادي راه. است و اطالعات ايجاد و فراواني را بري توسعة نامحدود مردم و هاي عريض كنند

و تودهانسازم و كاربرد انبوه مي هاي اجتماعي را براي توليد ي سراسري ميان تنش. كنند اي دانش بازسازي
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و نهادهاي كنون كاربري كامل انديشة به و كاربرد انبوه دانش ي وجود ندارد، چرا كه اين تر توان توليد

منافع عالئق قدرت عمومي در ميان، ساالر مردمهاي در نظام. نهادها قادر به تنظيم خود با شرايط هستند

توليدات بازار هيچ خسارتي براي كليت جامعه. محصور شده استتماميت جامعهو دربرگيرندة فراگير

و ها همخواني دار ها با ارزش كنش. آورد بار نمي به  سياسي شفافي بر همخواني ميان نتايج،فرآيندهايند

و كنش ارزش و حفاظت از زيست. ها نظارت دارد ها، و ابزار توسعهبه بوم توسعة انساني عنوان اهداف

. كنند عمل مي

را نمي و ساختار جوامع انساني توان انتظار داشت كه جامعة دانايي هوشمند در زماني كوتاه زيربنا

.هاي الزم ارزش دارد يافتن به آزادي اما تالش براي دست.شكل دهد

 مبتني بر دانايي آيندهاقتصادشناسي بوم:1نمودار

هاي فنينوآوري

صورت توليد شده به

انبوه

 بازار

ارادة انساني

ها، انتخاب(

)تصميمات

و تقسيم هزينة كل توليد ميانتصميم به سرمايه گذاري، توليد،

و خسارات وارد آمده بر كليت جامعه هزينه  هاي وارده بربازار

كاالها، خدمات،

 عوارض خالص جانبي
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و خالقيت:9پرسش چه) مردمي(براي تضمين عرضة كافي دانش كافي،
 تغييرات نهادي الزم است؟

بهبسياري از مطا ميلعات موضوعي خواننده را رساند كه همة مسائل به آموزش ختم اين نتيجه

و مهندسي مي  61.شود؛ يعني به مطالعة موضوعات مرتبط با علوم، رياضيات،

اما مسئله آن است 62.البته فراموشي يا دست كم گرفتن نقش آموزش در جامعة دانايي دشوار است

به كه آموزش براي يك حرفة خاص دردي را درمان نمي و بايد و زندگي خالق كند فكر آموزش خالقيت

و عالي در كنار آموزش آموزشمناسب تركيب. حرفة خاص بوددر يك  هاي ابتدايي، متوسطه،

و پيچيده تحليل نياز به63العمر مادام قدر همين.اي دارد كه از حيطه اين گزارش خارج است هاي جامع

و يادگيري استكافي كه اشاره شود كه بهترين سياست عمومي گشوده بودن آم . وزش

مي در حال حاضر، آمارهايي كه تعداد دانش و مهندسي را اعالم به آموختگان علوم عنوان كنند،

مي» عصر دانايي«مدركي براي همخواني با  از درست است كه از سپيده. شوند ارائه دمان تمدن انساني،

و از آن به قدم به عصر نوان ابزار استفاده كرد،ع وقتي اجداد ما قطعه سنگ يا چوبي را در دست گرفت

و مهارت در مهندسي دارد64.ايم ماشين گذاشته هايي كسب تجربه. ساخت ماشين، نياز به فهم علم

بهه كرد مي ايم كه كه ما مي ها از راه نوآوري ماشينآموزد بي توانند گزارش هاي فني از هاي معناي«شماري

و از اين» جديد و بهرهرا در خود ثبت كنند مي راه، اثري ايجابي بر توليد در. گذارند وري بنابراين،

به جامعه و توليد را براي انباشت ثروت مادي مي اي كه بر توليد اقتصادي تمركز كرده، برد، فرمول كار

و عرضة اطالعات، آموزش،  ـ برنده شدن در مسابقة پيشرفت اجتماعي عبارت است از توليد ماشين

و دان مهارت اي در اين جريان جايگاه ويژه.ش ضمني به مردم براي اين كه استاد ساخت ماشين شوندها،

به: براي توسعة مبتني بر دانايي تعريف شده است و تجهيزات پژوهشي كه قادر خاموش كردن تسهيالت

.ها باشند ماشين

هميشه در حال اما اين نياز. طبيعي است كه در جامعة دانايي هميشه نياز به ماشين خواهد بود

به همان. دگرگوني است براي(سوي مركز صحنه است طور كه ذكر شد، امر غيرملموس در حال حركت

و»براي چه هدفي؟«،»آيا الزم است كه بسازيم؟« سويبه» چگونه ماشين بسازيم؟«مثال، از پرسش  ،

مي« حو با ظرفيت).»توان آن را با كل جامعه همخوان ساخت؟ چگونه ال افزايش براي توليد هاي در

و سياليت،  و با تعريف كليت زندگي اجتماعي انبوه دانش در سراسر جامعه، با رشد آشوب، پيچيدگي،
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و سازمان تعبير يگانهعنوان كارخانة توليد معناي جديد، به و توسعه بودن تجهيزات براي توليد هاي تحقيق

و به مياصلي توسعة مبتني بر دانعنوان جايگاه سرمايه و نياز. توان مورد بازبيني جدي قرار داد ايي را بايد

و مهندسي ادامه خواهد داشت جوامع دانايي به متخصصان با مهارت در حوزه و فني . هاي علوم طبيعي

و هاي متفاوت فعاليت انساني نياز خواهد خالقيت براي استفاده در حوزهاين جوامع به دانش ضمني

. داشت

 به كمال معنايانسانزندگي مفهوم

به ازاين يك الگوي ناب، نياز به تعداد نامحدودي از مردم در مقام حامالن عنوان رو، جامعة دانايي

و دانش ضمني دارد و تعديل دارد. خالقيت و جرح . آشكار است كه اين گزاره نياز به بررسي

را به و اخالقي و توليدي پيوند حق زندگبا احتمال زياد، جامعة دانايي حق زندگي زيستي ي خالق

اي از نياز به صيانت از زندگي انساني در معناي كامل كلمه خواهد به فهم پختهيچنين پيوند. خواهد زد

بهنظرگاه جديدي كه دربارة رشد جمعيت وجود دارد، كه توليد مثل. انجاميد معنايي خاص تعريف را

و التزام مي و تعهد و تشويقكند بار براي دليلي انگيزد؛ اين اجتماعي توليد مثل را برميپايدار به توليد مثل

. هاي حياتي جامعة دانايي نه تنها براي پركردن سياره، بلكه براي عرضه يكي از دارايي: جديد

بهزندگيهيچ نظام فلسفي، از جمله اديان بزرگ جهاني، از و بعد . كند هدر رفته دفاع نمي آغاز شده

بهتوانيم در اين البته مي را زمينه و هدر رفتن و خالقيت، توليد كردن، و بحث ادامه دهيم تعريف كنيم،

هاي البته، اگر اين بحث را به فهمي از اهداف فعاليت. هاي متفاوتي در پيش خواهد بود شك گزينه بي

به توسعه و سالمت زندگي انساني است، و مشخص كنيم كه هدف كيفيت تعريفي اي خود مرتبط سازيم،

هر. خواهيم رسيد» زندگي كامل«از  و ظهور فرد براي در اين بحث، نياز به تامين فرصتي براي به زندگي

بهرساندن  و كار بردن اين استعدادها در رفتارهاي عملي خالق براي ساخت استعدادهاي خالق خود

و سالمت باال، آشكار خواهد شد . زندگي با كيفيت

چه حال آن كه اين فرصت و سياسي هستند)و چگونه( كسي ها را . تأمين كند، مسائلي ايدئولوژيك

و صيانت از حقو برخي نحله و آزاديهاي ايدئولوژيك بر حاكميت قانون و بعدق هاي فردي تأكيد دارند

و توسعة خود آزاد مي زندگي همگان با حداكثر كمال البته، اگر. گذارند فرد را در پيگيري روند رشد

م و عالئق كليت جامعه شود، اين معادله را بايد از ابتدا بازنويسي كردتبديل به يكي از از جمله. نافع

و تفكر پيرامون مي و تفكر دربارة» شبكة امنيت اجتماعي«توان از سخن گفتن به سوي سخن گفتن

و دو رويكرد. حركت كرد» سكوي توسعة نامحدود مردم« به رشد انساني با همه اين دو تصوير

به. بسيار دارندهاي تفاوت و رويكرد دوم است كه مردم را هاي با ارزش تعريف عنوان دارايي فقط تصوير
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و براي جامعة دانايي مناسب است مي . كند

و تو  سعة زندگي انسانيتغذيه، رشد،

.بسترهاي نهادي بالنده شكار كردزندگي جديد را بايد در

ـ همان ـ خانواد اگر و پشتيباني ساختارهايهطور كه احتمال فراوان دارد و براي به تأمين الزم

سازمان اخالقي از هر دو ديدگاه. سازي محيط ادامه دهد، خانواده عملكرد خود را اجرا خواهد كرد بالنده

و تربيت كودكان تعادلي وجود داشته باشد و.و اجتماعي، بايد ميان كسب درآمد اگر در برخي ابعاد

به،)شت، مسكن، درآمدهمچون تغذيه، بهدا(ها حوزه آن شكافي در توان خانواده وجود آيد، جامعه بايد

. را ترميم كند

ط و پيكرهدر هاي بندي والني مدت، در طول زندگي انسان، جوامع مجبور به بازبيني تمامي ساختارها

و بايد از منظر عدادهاي اگر است. متفاوت، يعني با لحاظ جامعة دانايي، به آن بنگرندينهادي هستند

و آموزش ناكافي»ها آزادي ناـ«انساني نقطة مقابل  و نهادي كه بهداشت ي انسان است، بسترهاي سازماني

به بازتوليد مي و به فقر، بيكاري، عدم اعتماد و امنيت فردي، موانع بر سر راه مشاركت جدي، كند نفس

و يا تخريب محيط زيست طبيعي ميدان مي  65. به تغيير يا ترميم دارددهد، نياز نابرابري جنسي،

و سطح مفهوم توسعه انساني در هر بحثي پيرامون جامعة دانايي ضرورت دارد چرا كه فقر انساني

و استعدادهاي انساني به تأمين  و توسعه يافته كمك نميپايين توان كه. كند نيروي انساني رشد اين انسان

مي«فرد  به) را ببينيد9 قطعة(» رها شوندخواهند از شرش همچون آشغالي است كه همگان هيچ شباهتي

يقين داشته. هاي بالندة فرهنگي مورد نياز براي رشد خالقيت ندارد بازخوردهاي مثبت اجتماعي يا محيط

و مردمي كه در لبة خط بقا زندگي مي و باشيم كه مردم فقر كنند در خالقيت با بقية مردم تفاوتي ندارند

ميوضعيت سيال آنان خالقيت به: كند آنها را تقويت مي آنها با منابع مادي بسيار ضعيف و سر برند

يك. برند حداكثر استفاده از اين منابع را مي هاي اشتراك طرفه است، از بسياري از چرخه اما اين خالقيت

و بيشتر در بافت  . هاي ضمني توسعه نايافته قرار دارد دانشاطالعات جدا بوده

و دسترسي به فرصتدر بحث پيرامون گس جا، اي براي همة مردم همه هاي توسعه ترش طيف

ـ فرهنگ، چارچوبموضوعاتي از قبيل  و توزيع منابع و از جمله قوانين عمومي براي هاي حقوقي،

.محوري هستندـ66مسئله خاص توزيع منابع عموميتوزيع ثروت در جامعه در كنار

ـ به ـ با همة اهميتي كه دارد مي رت در بحثند فرهنگ هاي بخش. شود هاي توسعة انساني مطرح

و خوانده نمي آن بخش. شود مهمي از آن هرگز تدوين هاي نامه در پيمان، در كنار چيزهاي ديگر،هايي از

و آزادي ميها جهاني پيرامون حقوق بشر مورد پذيرش عامها نامه بسياري از اين پيمان. شود مطرح
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ح جهاني قرار نمي و با وجود اين، جهان آموخته است كه با اين. تي كاربردهاي عملي ضعيفي داردگيرد

و كاستي و) يا در برخي موارد، سركوب(هاي بسيار متنوعي براي تقويت نظامها زندگي كند حقوق بشر

و تجاري جهاني وجود دارد هاي انساني در كنار پيمان آزادي و. هاي سياسي در اين زمينه، برخي كشورها

به زمانسا مي عنوان ناظران خويش هاي جامعة مدني و خود انتصابي عمل البته، اين مسئلة. كنند فرما

و بيش در  و پشت درهاي محكم بسته شدة دولتجهاني كم هاي حاكم شيوع دارد، شايد همة نقاط

سي استثناي شرايطي كه در اثر عدم تسليم آشكار، سياست به اسي كوتاه هاي جهاني را به اعمال فشارهاي

.مدت وادار كند

حق برابري در برابر قانون، كه در اصل حاكميت قانون در كشورهاي توسعه يافته لحاظ شده است،

هر. نقطة عطفي براي توقف بحث پيرامون كيفيت زندگي انساني است نظران، از نظر بسياري از صاحب

ميتالشي براي برداشتن يك قدم ديگر به مناظرة تلخ آزادي در مق  بايد اميد داشت 67.انجامد ابل برابري

و هاي كه پس از جنگ و پر ايدئولوژيك هزينة قرن بيستم، بتوانيم اين مسئله را با هوشمندي بيشتر

. احساسات كمتر پيگيري كنيم

هم اين بحث به گونه و. اكنون مطرح است، حالتي تصنعي دارد اي كه فقط در سطح شعارها

و كليشه برچسب ع ها ميها و جايي كه بر اساس يك پيشتا. كند مل فرض تند دروني پيرامون نتايج

مي.ي سازنده بر مسئله نداردتوان اثرگذار قرار دارد،هادستاورد و ادعا شود كه در اثر آزادي دستاوردها

و فقط با حاكميت نتايج برابر حاصل نمي رو، ايناز. توان به دستاوردهاي برابر دست يافتمياستبدادآيد

و برابر به قيمت استبداد است هاي در پيش رو در اين بحث، گزينه فهم. ميان آزادي به قيمت نابرابري

ها ساختگي هستند، نشاط بخش است؛ برابري كامل دستاوردها در برنامة كسي اين گزينهاين واقعيت كه 

اين.ة برهان ساخته شده استاي است كه فقط براي اقام برابري مطلق اصل نيست، فرضيه: قرار ندارد

و نه استبداد تماميتساالري مردمگزارش بر اين باور است كه نهاد اجتماعي  خواه، در خدمت جامعة،

ـ«اگر از منطق بحث، اينبا وجود. دانايي خواهد بود اي كه براي جامعه، شودفوق تبعيت» آزادي برابري

ت و ظرفيتتوسعة خود نياز به توزيع مجدد منابع دارد هاي همة مردم همه جا را بسازد،ا استعدادها

شدساالري مردم و در نهايت از دور خارج خواهد خواه گزينة استبداد تماميت. در معرض خطر بوده

بعدي در بازار عوامل ايجابي توليد زمانتا. انتخابي براي سازمان اجتماعي جامعة دانايي خواهد شد

و توسعه جامعة دانايي را بايد دهد، جهاني، اگر چنين اتفاقي رخ  متوقف ساخت يا از توسعة انساني ما

كه. سرعت آن كاست و متعصبانه ها هميشه انسانچنين برهاني اين فرض را هم به همراه دارد كوركورانه

ش و منافع اقتصادي خواهند بوددر پي منافع مي به68.خصي شود همين خاطر است كه استبداد فراخوانده

و اقتدار به اين وضع پايان دهدب«كه  و پذيرش آزاد ارزش».ا قدرت گزينة بازانديشي منافع انساني
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و ـ ـ غير قابل اين ترتيب، گزينةبههمبستگي انساني احساس آرامش در الگوهاي تغييريافتة توزيع ثروت

و اندازه مي فهم و گويا مردم آزاد، مردمي خودخو(شود گيري تلقي شده، از دور خارج اه هستند

و طمع است يعني مرتبط ساختن منافع شخصي( خودخواهي هوشمند 69).خودخواهي برابر با حرص

 70.تواند واالترين صورت اين هنر باشدمي) خود با منافع شخصي ديگران

مي با لحاظ صورت مديريت: توان پيرامون سه مسئلة مرتبط با يكديگر فكر كرد بندي فوق، هنوز

و مديريت منابع عمومي؛ هاي فردي بحران  قوانين عام براي توزيع ثروت در جامعه؛

:هاي فردي مديريت بحران

و نهادهاي سنتي هر جايي كه آداب، ارزش باقي مانده باشد،) همچون قبيله يا خانوادة گسترده(ها،

ميكرده، منابع جوامع ماهيت روستايي خود را حفظ  ري از گاهي اوقات، در بسيا. مانند محدود باقي

مي جوامع سنتي، سطح منابع آن آيد كه كليت جامعه نياز به مداخلة يك سازوكار مديريت قدر پايين

هاي اگر دولت محلي توان يا ارادة وارد ميدان شدن را نداشته باشد، كمك. يابد بحران گسترده مي

و بين مي كفايتيبيالمللي با همة نابسندگي . شوند هاي مقطعي، وارد

آنبر درآمد كافي براي خريد نظام مديريت بحران شخصي ندارند، هايي كه درآمدي ندارند، يا اي

و صنعتي جريان شهري اين. دولت رفاه: سازي سازوكار مديريت بحران جديدي را ارائه داده است سازي

در بحرانشكل از دولت در پاسخ به  و در پاس ساالري مردمهاي عظيم اجتماعي و بازاري خ هاي صنعتي

و سياسي به چالش حال، در كشورهاي صنعتي شمال، همين. ايجاد شده استهاي ملموس ايدئولوژيك

اف صورت درولبندي هم در حال و و تصميم انتخاباثر است با ها و فشارهاي رقابتي«هايي كه » شرايط

يي از جوامعها جوامع يا آن بخش. جا در حال محو شدن است در همهشود، بازارهاي جهاني توجيه مي

مي كه از محيط و درآمد كشاورزي به صنعتي كوچ و از منبع كار محضبه«كنند هاي روستايي به شهري،

مي» ورود از جهش دوپله. خصوصي شده استهاي فردي براي آنها يابند كه نظام مديريت بحران در اي

و.از اين مخمصه كمك كندتواند به خروج معة دانايي اسمي يا ناقص هم نميجامعة كشاورزي به جا

مي» درآمدهاي باالتر«وعدة و واهي. شود براي بسياري از مردم نقشي بر آب اشتغال كامل هدفي خيالي

و حتي هزينة زندگي همة كساني كه كاري دارند غيرقابل تحمل باقي مي مي ماند  71.شود تر

و در هر صورتي، در نهايت بايد به مديريت بحران از. فردي پرداختهاي به هر حال بريدن

و نام آزادي بر آن نهادن، كافي نيست نظام و آزادي. هاي مديريت بحران سنتي، مسئول كردن فرد، ها

بحق و توانايياوق بشري كه به ظرفيتها و حقوق هاي انساني تأمين نشوند، سادگي تبديل به آزادي

و ناامني مي و براي بعد براي عدهبهجاي راه از اين. شوند انسان براي گرسنگي و تباهي اي گرسنگي

به اي ديگر، عده مي در نهايت، در هر يك از دو حالت، جامعه. انجامد زندگي در جنگ مجازي شهري
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دو نمي شايد وقت آن شده. هاي رشد يافته انسان: دارايي مهم جامعة دانايي را تأمين كندتواند يكي از

و آزادياز قبيل هاي بزرگ تاريخي باشد كه جوامع بفهمند كه دستيافته هاي بنيادين گنجاندن حقوق بشر

مي. قوانين، آخر قصة پيشرفت انساني نيستدر  ـ يعني اين پيشرفت وقتي كامل شود كه بخشي ديگر

ـ هم استقرار يافته باشد توانايي . هاي انساني

هاي فردي گرفته است،نمديريت بحرااي كه تصميم به فعاليت در عرصة لحاظ تاريخي، جامعه به

مي سوي صورت به اين گزينه هنوز براي بسياري از جوامع اعتبار. كند هاي مختلف دولت رفاه حركت

فننديشيمابيدربارة دولت رفاهي حال حق داريم 72.دارد هاي آوري كه در كنار ديگر چيزها، با استفاده از

و ارتباطي در مديريت عمومي  بهو) ترونيكيعني دولت الك(اطالعاتي حفظ«ويژه دانش استفاده از دانش،

و مديريت بهتري داشته باشد، در تصميم»اي تعادل توسعه تر آن كه عناصر از دولت مهم. گيري، تمركز

و مورد اعتناي  ميمين واقع جديرفاه كه پيش از اين ضعيف بود  درجه 180تواند به اين چرخش شد،

مي. كمك كند اص از جمله را»اي براي حفظ تعادل توسعه«توليد دانشل شفافيت اشاره كرد كه توان به

و از اين راه، مديران دولت رفاه را پاسخگو به جريان انداخته، آن دانش را به مشاركت اصيل پيوند داده،

. كند مي

كه واقعيتي كه مورد اعتناي چنداني واقع نمي دولت رفاه هم به نظام مديريت بحران شود آن است

ميط بر بقات ضعيف اجتماعي يارانه و هم اثر مثبتي هاي تجاري شركت» خط پايان ترازنامه«دهد

با. گذارد مي هاي به شركت،هايي زير خط فقر با پرداختيها شغلهاي ايجاد نشان دادن راهدولت رفاه

ميتجاري امكان  با. دهد خسارت زدن به جامعه را و سودهايي كه ي عمومي درآمدهاخدمات عمومي

مي شوند، صورت حساب پشتيباني مي زمان، انباشت در طول همچنين،. كند هاي صادره را تسويه

به خسارت هاي اجتماعي به مخاطره تواند عمليات بانكي را با ناآراميميجامعه كليت هاي وارد آمده

به؛اندازد ميهاي تجاري را در براب حداقل رسانده، شركت دولت رفاه چنين خطري را . كندر آن بيمه

مي نزديكراه و مديران شركت تري كه . هاي تجاري در بازار است توان برگزيد، تغيير رفتار مالكان

خط هاي شغلي با پرداخت تأمين فرصت فقر كه سودي براي كارگر ندارد را بايد از ميان واقعي هاي زير

بر شركت. ها حذف كرد گزينه  بنابراين، تنها 73.اي اين منظور تنظيم كنندها بايد الگوهاي تجاري خود را

كه پرسشي كه باقي مي مي تنظيمكسي هزينة اينچهماند آن است هاي مالكان كارخانه: كند ها را جذب

كه هر راه. هايي از اين دست ندارد كاري به تصميم» بازار«. تجاري يا مصرف كنندگان حل يا تصميمي

. بايد وضعيت يكساني داشته باشند هر دو سوية ترازنامه اتخاذ شود،

بيش از هاي مديريت بحران فردي در واقع، براي كار در زمينة اعطاي يارانه به نظاماين ترتيب، به

ماليات دهندگان،: هايي داريم حداقل چهار الگو برا پرداخت هزينة چنين يارانه: يك گزينه در پيش داريم
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وقتي هيچ يك از اين[. گان، تركيبي از هر سه گزينهكنند هاي تجاري كوچك، مصرف مالكان شركت

را» پنجم«هاي مذكور را پرداخت نكنند، الگوي ها هزينه گزينه ـ جاي آنها ـ خسارت به كليت جامعه

و مهارتي ندارند، يا بايد مردم محروم، كه تنها با تكيه بر منابع خود، توان افزايش ظرفيت. گيرد مي ها

و به و غيرت خود را بسيج كنندآرامي رنج بكشند هاي بنابراين، همة ما يا بر حسب بدبختي. يا خشم

و فرصت و آشوب هاي برباد رفتة توسعه يا با شيوع تنش انساني به ها را نحوي هزينه هاي اجتماعي، ها

.]كنيم پرداخت مي

ميهاي فوق هاي فردي از طريق هر يك از گزينه هاي مديريت بحران يارانه ا، ز منابع مختلفي تواند

مي گروه. تأمين شود و توانند هايي كه منافع كوچكي دارند به فهمي از نيازهاي جامعة دانايي رسيده

و مسئوالنه داشته باشند و كاربرد انبوه دانشمي. حضوري فعال و» وجودي«توان از طريق توليد انبوه

به» زيستيهم«دانش يكو به فهمو كانوني براي انسانيت، بخش تفكر وحدتويژه از طريق اتخاذ

و مهم.دست يافتقصد انساني در زندگي جديدي از  بهو آخر حساب تر آن كه صداي شهروندان را بايد

مي. آورد و ماهيت جوامع آينده اثر و بهتر از هر دولت اين تصميم بر هستة مركزي ،»مساعد«گذارد

. كند بسترهاي جامعة دانايي هوشيار را آماده مي

:توزيع ثروت

 هميشه تحت تأثيراالگوهاين. الگوهاي توزيع ثروت در جامعه در طول تاريخ متحول شده است

و دارد و نهادهاي اجتماعي قرار داشته و اكنون براي اين نظر كه چنين تحول ريشه.فرهنگ داري در اينجا

بيمتوقف شود، يا اين كه انسانيت به الگوي بهينة توزيع ثروت رسيده است و، الگويي كه نياز از تغيير

هاي مديريت بحران فردي يارانه اعطا تعيين اين كه آيا به نظام 74.دستكاري است، مبنايي وجود ندارد

و جهتشود يا نه، بستگي زيادي به  درها گيري تغييرات ي آيندة الگوهاي توزيع ثروت در جامعه دارد؛

ها در همين الگوهاي توزيع ثروت تعيين خت هزينهصورتي كه پاسخ مثبت باشد، باز هم عامل پردا

. خواهد شد

)1(هاي گاهي ميان دغدغه به معناي يافتن تعادلاز منظر اقتصادي، الگوهاي توزيع ثروت هميشه

و و توزيع و انگيزه محركه)2(درآمد بههاي هاي » قابل تحمل«تر، يافتن حداقل عبارتي دقيق اقتصادي، يا

يك)»ل دسترسيقاب«يا حداكثر( و اقتصاد استدر هر توان اين امر را نمي75. از دو سوية جامعه

و نياز به انتخاب آگاهانه دارد به و رياضي محقق كرد و. صورت فني بنابراين، به فرهنگ، ايدئولوژي،

. سياست هم وابستگي دارد

و نقصان و هاي مستمر نظام اين روزها، با عيوب نظربه دولت رفاه،فرسايش تدريجيهاي سياسي

به مي و امنيت فردي رسد ثروت بيشتر و بخش مهمي از مراقبت از عنوان دروازة آزادي فردي تلقي شود
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و امنيت فردي، خصوصي شده است به. آزادي فردي  به رسميت شناخته شدة عنوان نماد همچنين ثروت

و دروازه اجتماعي براي موفقيت در تالش مياي براي حيثيت هاي فردي البته،[. شود اجتماعي تلقي

و قدرت محض لذت آن، موضوع روان در عين حال، شاهد انباشت ثروت .] درماني است انباشت ثروت

مي» موفقيت«بدون تالش فردي هستيم؛ هميشه فرهنگ  و حيثيت اجتماعي را تعريف و پرستيژ كند

كه. وجهي داردچندهميشه نمودي  معاصر با الگوهاي توزيع ثروت كساني كه در تاريخ اين واقعيت

اگر همة. اند، نبايد باعث كنار گذاشتن هميشگي اين مسئله شود چلفتي بوده وپا اند بيشتر دست درافتاده

و يا تعريف هاي تضمين آزادي فردي، امنيت فردي، موفقيت راه هاي فرهنگي موفقيت لحاظ هاي فردي،

حل شود، مي و فراواني توان به راه به. رسيدهاي مختلف عنوانو نيازي به رها كردن حاكميت قانون

و آزادي به ضامن حقوق يا عنوان تأمين ها يا مديريت عمومي و مؤثر خدمات عمومي، كنندة كارآمد

 76.هاي كوچك پر معنا نيست فراموش كردن گام

مي همة اين مسائل نياز به بحث . سازد هاي آگاهانه در سطح عمومي را برجسته

ك ميبرخي به اين شاخص حد فاصل پيموده. كنند مك گرفتن از شاخصي از پيشرفت انساني تأكيد

اين گروه خواهان جلوتر. سازد شده براي گنجاندن اصل برابري انساني در قوانين پيموده را برجسته مي

و معتبري دارند. رفتن از اين نقطه نيستند و سياسي مشروع آ. آنها موضع فرهنگي، ايدئولوژيك، نجا كه از

و قدرت بااليي اعالم موجوديت مي . كند، نياز به توجه انتقادي دارد اين روزها اين موضع با قوت

و حاميان اين موضع هم با چالش مشابهي مواجهند ايجاد محيطي براي توسعة نامحدود مردم: طرفداران

و و كاربرد انبوه دانش در سراسر جامعه و براي توليد انبوه بهدرو اطالعات، نتيجه، براي گذار عملي

و شرايط مساعد آن و ايجاد بسترها و بررسي چنين مسائلي سزاوار مراقبت. جامعة دانايي هاي دقيق ها

و نيز بحث از برخي از پرسش. هاي آگاهانة عمومي هستند اجتماعي : هاي قابل طرح در اين راه عبارتند

د ميآيا تمرين همبستگي انساني هنوز كاربردي اجتماعي توان اين ايده را در جهان ارد؟ اگر بلي، چگونه

و توسعة همة مردم مدرن بازسازي كرد؟ بدون در دسترس قرار دادن منابع الزم براي  تضمين رشد

م همه  توان به جامعة دانايي گذار كرد؟يجا، چگونه

و جامعة دانايي براي برگزيدگان ممكن است صو. جامعة بدون همبستگي انساني ،رتدر اين

مي پرسش هاي فردي مردمي كه از نعمت كامل زندگي محرومند، چگونه با آزادي. شود هايي مطرح

عنوانبه: توان امنيت زندگي را به مفهوم منظور اين گزارش، تأمين كردميچگونهو زندگي خواهند كرد؟ 

و بايد با پول هدفي كه  و جهاني مورد مذاكرهقابل خريدن نيست  توافق قرار گيرد؟ودر سطوح محلي
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يك ثروت مي ظاهر ديگري دو راهي در اينجا،.)*»دار دروازه«همچون اجتماعات(بخرد» حفاظ«تواند

كه» حفاظ«ايجاد: شود مي مييا تغيير در نهادهاي اجتماعي، از جمله آنهايي كنند، توزيع ثروت را تنظيم

به به ني. نباشد» حفاظ« نحوي كه ديگر نيازي از زباله: از به يك هشدار هستدر اينجا دان تاريخ مملو

.هاي شكسته است حفاظ

:منابع عموميحاال مسئلة

در اينجا مي و نظريهساالري مردمتوان به مسئلة منافع محاط اي را تدوين كرد كه بر اساس پرداخت

اساالر مردمبراي توسعة جامعة دانايي فقط كافي است كه دولتآن  هاي رزش خود را وقف توليد

مي همان78.و نياز به چيز ديگري نيست77اجتماعي كند، به توان فهميد، در اين طور كه صورت نيازي

و در  خواه استبداد تماميتخطري از جانبها دوردستبرابري كامل دستاوردهاي اقتصادي نيست

ميس آزاد احساساالر مردمما در چارچوب دولت. شود احساس نمي و آزادي ها حول يك كاركنيم

مي جلوي نشت ارزش: چرخد پرسش محوري مي به هاي عمومي را چگونه كه توان گرفت نحوي

 كليت جامعه از آن سوء استفاده نكنند؟با منافع محدودتر از منافع) هاي(گروه

و توسعة توا پاسخ به اين پرسش را مي و ارتباط ميان: يافتساالري مردمن در رشد در تقويت پيوند

و  هاي هاي خود، در توان دولت براي عرضه خدمات خود در پايانه توانايي مردم در بيان اولويتدولت

و در توان مردم براي پاسخگو كردن دولت جناحي بهترين با منافع فراساالر مردميك اكثريت. عمومي،

و ساماندهي به چنين  . استنظامي گزينه براي ساخت

خاي كه مردم هزينه اي بستگي دارد كه پيرامون هاي آگاهانه به اجماعواهند بود، حاضر به پرداخت

مي. عملكرد دولت شكل گرفته است و باز است، در طول زمان آموزش و اگر نظام سياسي آزاد بينند

و درآمدها را تضمين نمي. كند خطاهاي خود را جبران مي در عوض،. كند اين جريان برابر مطلق نتايج

بمسير  ميهمنابع عمومي را به دهد كه فرصت نحوي تغيير در ها ـ هدفي كه صورت برابر توزيع شوند

ـ ساالري مردم و در نهايت به سطح باالتري از برابري هاي امروز جهان هنوز غيرقابل تصور است

و نتايج امروزي برسد . دستاوردها

به، امكان روي)ضهاي بالعو در قالب وام يا كمك(المللي در ضمن، انتقال منابع عمومي بين آوري

و ايجاد منافع محاط ملزوم اين اهداف را تسهيل مي  بنابراين، چنين.كند اهداف جامعة دانايي جهاني

و صورت سرمايه هاي از حالت بازتخصيص انتقال و ناچاري خارج شده از گذاري هاي از روي اجبار هاي

و تفكر براي آينده مي روي تأمل هاي محلي اي هم نبايد دغدغه در چنين برنامهاما حتي. گيرد اي مشترك

 
* gated communities 
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مي. را از نظر دور داشت از مثل هميشه، گستردگي منافع محاط محلي است كه تعيين كند كه منابع حاصل

و. در خدمت منافع همگان يا فقط بخشي كوچكي از جامعه باشدخارج  اين جريان هم به ميزان قوت

. اثرگذاري مشاركت واقعي مردم دارد

××

×

زندگي انساني، در حوزة فعاليت نهادهاي حل اختالف مطرح آخرين نكتة قابل ذكر در خصوص

را. شود مي و تنازع همراه با خشونت ميما وارث فرهنگي هستيم كه گاه برخورد به. كند تحسين ما

مي هزينهپرداخت  زه دارند ما اجارهبران سياسي. دهيم هاي عمومي براي ساخت ابزارهاي خشونت رأي

و تأكيد ورزند»ديگران«بر تفاوت با  به، و افراط ايدئولوژيك ما را ، راهي كه سوق دهندسوي بنيادگرايي

مي اغلب به قيمت جان انسان و(ها جنگبه:شود ها تمام و، به نزاع)» غيرنظاميهاي خسارت«سربازان، ها

از. به كارهاي تروريستيهاي قومي، به نسل كشي، سازي برخوردهاي اجتماعي، به پاك در بسياري

از جوامع هنوز حكم اعدام صورت پذيرفته با قدرداني» قتل ناموسي«در برخي از جوامع. تنبيه استاي

جانبة اجتماعي، هيچ هاي همه حمايتتحت در برخي ديگر،. شود فراوان اجتماعي پاداش داده مي

يا تضميني براي سرنوشت دختران تازه به هاي با سازمان اجتماعي، قتل. شدگان وجود ندارد بيوهدنيا آمده

مي روشانسانيت خيلي فراتر از اين. هيچ وجه طبيعي يا مدني نيست به همة اين. توانند عمل كند ها

و فرهنگي وابسته است مسائل به انتخاب مي اين انتخاب79.هاي سياسي و ها را و شرايط توان تغيير داد

 كه در قرن بارترين فاجعة تاريخ بايد مرگ. برهان ديگري در لزوم اين تغيير استمقتضيات جامعة دانايي 

و دانش ضمني در هر دو سوية جبهه را متوقف بيستم تحقق يافت ، يعني سالخي شدن خالقيت انساني

.كرد

و پرورش استعدادهاي خالق  رشد

و پرورش محيط و نهادي براي آن كه بالنده  بايد استعدادهاي خالق تازه دهنده باشند هاي سازماني

را به و براي هميشه از آنها محافظت نمايددنيا آمده . شناسايي كرده

به انسان. بايد رشد كنند. هايي داريم خالقيتهمة ما مي ها، كار با توانند عنوان موجودات خالق،

و بازگشت به حوز و غيربازدارنده، سير در انفس تا اعماق فهم واقعي و بيان، تأملي آزاد ة عمل

مي. هاي خود را پرورش دهند توانايي و پشتيباني بسازند؛ محيط توانند محيط جوامع كه هاي بالنده هاي

هايي كه در آن تفكرهاي متفاوت با خطر يا بحران ها بتوانند در به چنين رشدي برسند؛ محيط انسان
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م مواجه نمي تف حيطشوند؛ و هزينه براي و مقبوليت اجتماعي هايي كه در آن صرف وقت كر خالق بها

كه. داشته باشد ميچنين فرآيندي با حاكميت قانون و آزادي بيان خالق صيانت كند، آغاز آزادي سخن

مي مي و بسيار فراتر از آن و مجموعه. رود شود را اين فرآيند نهادهاي رسمي اي از نهادهاي غيررسمي

.عي پيوند دهندة همة ما به اين فرآيند وابسته استكيفيت تاروپود اجتما. دهد تحت تأثير قرار مي

ميدر بيشتر موارد، خالقيت در پاسخ به بازخوردهاي مثبت اجتماعي و. كند رشد هر بار كه به اشياء

و نگريم، آن را متمايز از نگاه ديگران درمي امور مي را هر بار، درهيابيم پشت سر هاي يكنواخت تفكر

مياز جمله اين. گذاريم مي تواند به قدرداني اجتماعي اشاره كرد كه بر منزلت انساني بازخوردهاي مثبت

و مشاركت مي مي. افزايد خالقيت  برخي افراد كه 80.هاي مادي اشاره كرد توان به پاداش از جمله

به انگيزه و سلبي اجتماعي خالقيت هاي قوي دارند، و رغم بازخوردهاي منفي هاي خود را رشد داده

و، بيشتر خانوادهالبته. اند رساندهثمر به و عبادتي كه فضاي پشتيبان و اماكن كار ها، مدارس، اجتماعات

مي» معناي جديد«سازند، بيشتر از ساير نهادها به توليد حامي براي خالقيت انساني مي خود. كنند كمك

و قدرت پيوند خور دست آخر. ده استاين پديده، امري فرهنگي است كه با مفاهيم شخصيت، شهرت،

از اين زاوية ديد، ضريب ثبت نام در مدارس مهم. كه، تفكر خالق، عادت يا مهارتي قابل انتقال است اين

هاي تدريس مشخص نباشد يا ظن سركوبگري رويكردهاي خالق فردي به آنها برود، است، اما اگر شيوه

رايروايت مي بسيار ناقص . دهند ارائه

تكشارز عنصر سازندة جامعة خالق هم نياز عنوانبه، حتي در صورت افراطي آن81*ثرگذاري براي

ميطور كه بحث خواهد شد، همان. به توجه دارد توان در جوامعي يافت كه اهداف، بهترين صورت آن را

و استانداردهاي مشتركي را براي خود تعريف كرده باشد و مجموعه ضوابط تكثر با مدارا تفاوت. بينش،

و مي خيلي وسيعدارد . شود تر از آن تعريف

و امكان چشم مي پوشي مدارا قوانين را تنظيم كرده  دادن به تنوع بها. آورد هاي استثنايي را فراهم

و ادغام حاكميت گذاري، ارزش معناي پذيرش، احترام به اين مسئله به انواع. است» ديگران متكثر«گذاري،

و از جمله، تفاوت هاي سني، جن ميتكثر و ديني مربوط با. شود سيتي، نژادي، قومي، توجه به افرادي كه

به معيارهاي اجتماعي، به ترين اعضاي اجتماع خود عنوان خالقبهاند، حساب آمده لحاظ ذهني ناپايدار

 82.ترين افراد نهفته است هميشه در طرد خطر طرد خالق. اند شناخته شده

ج و طردهايي كه به نابرابري ميعدم مدارا در. انجامند، بيشترين اهميت را دارند نسيتي اين جريان

و ريشهاين جريان. نيست» طبيعي«همة جوامع جهان وجود دارد، اما هيچ بخشي از آن  هاي تاريخي

 
* diversity 
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و نت هاي پيش تعريف اي دارد كه بر اساس زندگي در قرن هاي پذيرفته شده جة نقشيفرهنگي دارد،

م. اند شده ها هاي پيشين ميان جنسيت سئله چندان آسان نيست، چرا كه در اثر توافقبررسي دوبارة اين

هرحال،به.و جنسيت توانمندتر دقت فراواني در حفظ آن نابرابري داردهاي فراواني وجود دارد نابرابري

و به بياني دقيق جامعه  تر، دانش ضمني نيمي از انسانيت اي دانايي كه دسترسي خود به استعدادهاي خالق

. محدود كند چيزي بيش از نصف جامعة دانايي نخواهد بود

و  ...پرورش دانش ضمنيرشد

موخالقيت بر باالخره، ميكيفيت دانش ضمني خالقيت در اثر. گذارد جود در ميان مردم هم اثر

م/ هاي ذهن تجربه و منطق حركت خود را دارد؛ منطقي كه قابل برنامهيبدن انباشته و شود، ريزي

ها اثر مستقيم هر چه باشد، بخشي از اين تجربه.ريت نيست، يا حداقل چنين كاري دشوار استمدي

و ثبت واقعيت به ما.اي خاص است شيوه فرآيندهاي خالقيت، يا همان توانايي انسان براي درك همة

ش. هايي داريم خالقيت خصي روز بعد از روز، رويدادهاي زندگي بعد از رويدادهاي زندگي، تأمالت

به پيرامون اين تجربه ـ مي اين ترتيب ما خالقيت ها بعد از تأمالت شخصي . سازيم هاي خود را

. در اينجا سه نكته اهميت دارد

و معناي جديدي را در جامعة دانايي ايجاد مي گرچه. كند حق حريم خصوصي انسان، نقش جديد

د شد، الزم است بر وجود پيوندهايي ميان اين موضوع با جزئيات بيشتر در ادامه مورد بحث واقع خواه

و توسعة دانش ضمني تأكيد شود كه انسان. حريم خصوصي، خالقيت، ها بيشتر در حوزة خصوصي است

و تجربه توانند تأمالت كارآمدي از تجربه مي به. هاي ديگران داشته باشند هاي خود داليل فرهنگي كه

ميگوناگون، در حريم خصوصي است مردم براي تجر كنند، به بر اساس اين تأمالت احساس امنيت

مي ايده مي آزمايند، هاي خود را در حريم خصوصي است كه مردم. يابندو به نتايج نهايي دست

مي ترين احساس فردي و روابط خود را صرف و ايجاد مخزن. كنند ها حريم خصوصي براي خالقيت

و صيانت از حق انساني حريم خصوصي جامعة دانايرو، از اين. دانش ضمني اهميت دارد ي نظارت دقيق

. هاي قرار دهد را در زمرة دغدغه

تر، بياني دقيقبه. آورد كيفيت دانش ضمني ما، امكان عمل در حوزة نيازهاي متفاوتي را فراهم مي

و گسترة محدود تجربه و محدودي را براي تأمل در اطالعات جديد، ها، توانايي عمق كم  هاي ضعيف

و مشاركت در توليدپ هايي ضمني داريم كه به تعداد همة ما دانش. انگيزد برمي» معناي جديد«ردازش آن،

و گسترش حيطة تجربه ازاين. هاي زندگي بسته شده است محدودي از تجربه هاي رو، افزايش عمق
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. زندگي مردم بايد مورد توجه جامعة دانايي باشد

و تجربه كه دانش ضمني در اثر تأمل در تجربهاين منظور، بايد در خاطر داشت به هاي هاي خود

و بهتر از آن آموزش مادام. شود ديگران ايجاد مي به آموزش و العمر، در اينجا عنوان تمهيدي ضروري

مي اجتناب به سواد، مهارت. شود ناپذير مطرح و ارزان و عالي، دسترسي باز هاي يادگيري، آموزش پايه

ممنابع  و پردازش تجربهاطالعاتي و با كيفيت، امكان جذب و ثبت هاي انباشته تنوع به شده شدة ديگران را

مي. دهد مردم مي و مكان گذر بنابراين، تجهيز مردم براي. كند از اين راه، تجربة انساني به فراسوي زمان

.نفع جامعة دانايي است يادگيري به
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 صداي مردم فقيرصداي مردم فقير::99قطعة قطعة

»ترسمميهر روز از روز بعد«
بهززندگي در فقر مثل« مي ندگي در زندان، در انتظار آزادي ».شود سر
».پردازد مردم فقط به خدا اميد دارند، چون دولت ديگر به اين مسائل نمي«
مي« اي هايي اختصاص داده است، اما هيچوقت نتيجه هايي را براي انجام پروژه شويم كه دولت پول هميشه خبر

».بينيم نمي
ـبر« ما. ايم ما عليليم؛ ما به همه وابسته. بيماري، خفت، شرمساري اي آدم فقير همه چيز وحشتناك است كسي به

مي. نياز ندارد ».خواهند از شرمان خالص شوند ما مثل آشغالي هستيم كه همه
مي« و احساس حقارت در. كند وقتي كسي فقير است، صدايي در ميان مردم ندارد، و اش خانهاو غذا ندارد،

و پيشرفتي در خانواده رخ نمي ».دهد گرسنگي حاكم است؛ لباس نيست،
آنها به نفع مردم. اي نيست، بهداشتي نيست كنند، مدرسه آنها هيچ دردي را درمان نمي... هاي كنگره همه دزدند آدم«

». دهند رأي نمي
مي« و قدرت دارند هميشه برنده ».شوند آنهايي كه پول
ربي« مي هايم گرسنه بودند، به آنها گفتم برنج بچه.ا نگران كرده استكاري من و آنها از گرسنگي ها االن دم كشد،

».خوابيدند
آن« در زندگي در منطقه و هر فرد توانمندي يا مجبور است به شهر برود يا به قدر متزلزل شده است كه جوانان

مخ جبهه به ارتش ملحق شود، فقط از اين راه مي ».اطرات روزافزون اينجا گريختتوان از
مي. كند ديگر كسي كمك نمي« به خيلي دوست دارم به ديگران كمك كنم، اما وقتي خودم نيازمندم چگونه توانم

و روان ما مرده است. استديگران كمك كنم؟ اين بدبختي  ».روح ما
مي ها نتوانند اين هزينه اگر خانواده« بچ گويند معلم ها را بپردازند، ياهها به آنها نمرة قبولي ها را كتك خواهند زد

».نخواهند داد
مي. اين مسائل بر روابط ما هم اثر گذاشته است« در. آورد با هم خوبيم روزي كه شوهرم پول به خانه روزي كه

مي)و كاري برايش نيست(ماند خانه مي ».جنگيم همش با هم
و عقرب داريمآورد؛ اينجا ما سوسك، عنكمي(...) آشغال پشه« و حتي مار ».بوت،
ه بچه« مي ميشه در فاضالبها ».كنند ها بازي

: آدرس دريافت. بانك جهاني:منبع
http://www.worldbank.org/poverty/voices/listen-findings.htm#1 
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و هوش انساني: : 1010قطعة قطعة و هوش انسانيگرسنگي  گرسنگي

مي« و بهتر به رشد مغز كمك پ. (...) كند غذاي بيشتر و حتي جهاني سه قرن يش، سوء تغذية مزمن، عموميت فراگير
به. داشت مي در حال حاضر، اين پديده در كشورهاي غني بر اساس برآورد سازمان غذا . (...) شود ندرت مشاهده

 ميالدي 2001 تا 1999هاي درصد مردم كشورهاي در حال توسعه درطول سال17و كشاورزي ملل متحد، حدود 
از تعداد كل افراد با سوء تغذيه، در طول اين سال. (...)دان سوء تغذيه داشته  ميليون نفر 798 ميليون به 780ها
به(...). افزايش يافته است و اطفال، از5/9تنهايي، عامل اصلي تغذية ناكافي مادران . هاي جهان است بيماري درصد

مي بنا بر برخي تخمين(...) و مير در مستقيمي با سوء ان اطفال، رابطة مستقيم يا غيرها، بيش از ده ميليون مرگ
. تغذيه دارد

و پيش از هر چيزي، نياز به غذا دارند نزديك به دول ميليارد نفر از مردم (...). آشكار است كه مردم گرسنه، بيش
ت از ترين عامل اين پديده، كمبود يد در آب مصرفي اين جمعي مهم. كنند جهان كمتر از نياز خود يد مصرف مي

مي مهم. است بر اساس آمارهاي سازمان ملل متحد، ساالنه حدود. شود ترين اثر كمبود يد، در عدم رشد مغز ظاهر
. هاي مغزي دارند شوند كه در اثر عدم مصرف يد توسط مادرانشان، نارسايي بيست ميليون كودك متولد مي

مينارسايي بدتر از اين، شايد نارسايي آهن باشد كه رشد شناختي حدود چهل تا شصت. سازد را با مشكل مواجه
مي درصد از بچه هايي كه نارسايي آهن دارند، از بهرة بچه. برند هاي كشورهاي در حال توسعه از اين عارضه رنج

آ باعث ضربه. ها برخوردارند تري نسبت به ديگر بچه پايين(IQ)هوشي  پذير شدن سيستم ايمني كمبود ويتامين
پ ميكودكان زير به شود، احتمال شيوع بيماري نج سال كشورهاي فقير هاي عفوني را افزايش داده، در نهايت منجر

مي نارسايي. شود مرگ ساالنه يك ميليون كودك در كشورهاي فقير مي روي. انجامد هاي ديگر گاه به كوري اطفال
و ذات . الريه دارد ناكافي رابطة مستقيمي با كوتولگي، اسهال،

و كم هوشي نميپژوهشگر پردازند، اما پژوهشگران محلي ان غربي به صورت مستقيم به مسئلة رابطة سوء تغذيه
مي» شبكه هشدار اولية قحطي ماالوي«سام شيمازا، پژوهشگر. اند تحقيقات مهمي در اين زمينه انجام داده كند اعالم

 كه 
(…) 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 تضمين عرضة اطالعات چه تغييرات نهادي الزم است؟:10پرسش

 چنين.اي براي دسترسي سريع به اطالعات فراهم آورده است عصر جديد امكانات مسحوركننده

ـ كتاب. حال وجود نداشته است امكاناتي تا به و مقاالت منتشره، برنامه در هر مقوله و ها هاي راديو

تو تلويزيون، فيلم و عرضه شده، تماسهاي و شايد مهم ليد يافته در هاي تلفني انجام شده، تر از همه

و دسترسي به اين اطالعات براي بيشتر  و بيشتري وجود دارد ـ اطالعات بيشتر شبكة جهاني اينترنت

و شكايت از فراواني اطالعات عرضه شده مواجه هستيم. تر از هميشه است مردم آسان . حال با گله

مي اينبا وجود . توان از اطالعات بيش از حد سخن گفت؟ در جامعة دانايي چنين نيست، آيا

مي. اطالعات مادة خام توسعة دانايي است را. كند اطالعات به ساخت دانش ضمني كمك دانش ضمني

بي. عكس اين قضيه صادق است. انگيزد براي تأمل خالق برمي و پروا جامعة دانايي به دسترسي به پرده

و نياز جامعة دانايي به اطالعات هيچهمة و با آن زنده است، گاه حدي اطالعات موجود نياز دارد

. نخواهد داشت

ـ نميساالري مردمهمچنين، تواندـ آن نظام ترجيحي سياسي براي سازمان سياسي جامعة دانايي

به. بدون مردم آگاه شكل گيرد تو عنوان كارخانه اگر كليت جامعه را در نظر» معناي جديد«ليد اي براي

و  به حوزهآوريم، در هاي رأي را عنوان فضاهاي مشترك توليد دانش مفيد سياسي، امتناع از اطالعات

كه» ناآگاهانه«حكم ايجاد وفاقي  . تواند تا مدت زيادي آن را تحمل كند نميساالري مردماست، چيزي

و نهادي مناس ميجامعة دانايي از طريق تغييرات سازماني اي از جامعة تواند صورت بسيار پيشرفتهب

. اي است بناي چنين جامعه اطالعات سنگ. شودساالر مردم

مي در اين :شود جا دو پرسش مطرح

 جسم همة اطالعات موجود كدام است؟

اطالعات مديريت نشده يا بد مديريت شده،(ازحد اطالعات فائق آمد؟ توان بر وفور بيش چگونه مي

د مي .)ر نقش مانعي براي دسترسي به اطالعات عمل كندتواند

 ات موجودهمة اطالع

مي هاي سال است كه بحث سال قدرهچ«: گردد هاي پيرامون اطالعات پيرامون يك پرسش محوري

پ» اطالعات منتشر شود؟ و ساختاراين . هاي قدرت پيرامون اطالعات نمود يافته است رسش در مالكيت

چه«: كردتوان از پرسشي ديگر آغازمي. براي بررسي اين مسئله وجود داردبا وجود اين، راه ديگري
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كه» داشت؟ نگهجزئي را بايد دريغ كرد يا جداي از فضاهاي حاصل اين پرسش نمودي از تعهدي است

و  و صيانت از حريم خصوصي، بقية اطالعات به همگان تعلق دارد از راه مذاكرة فرهنگي براي حفاظت

همة اطالعات«بنابر اين نظر،.د خيلي استثنايي بايد در دسترسي عموم مردم قرار داشته باشد در موارفقط

و دسترس تودة عظيمي از گرانيت موجود در ميدان شهر چيزي مثل» موجود است كه در معرض ديد

و فقط در موارد خيلي استثنايي  آن بخشتوانميهمگان است و به عدههايي از از را تراشيد خودمان اي

و مباشرت بخشيد  83.در عوض پيشكاري

ميو با توجه مناسب به حريم خصوصي، تر، در واقع، با بررسي دقيق توانند ادعاي عموم مردم

ايي بسيار وسيع، اطالعات معنبه. اطالعات پاية آموزش است. مالكيت همة بقية اطالعات را داشته باشند

ا و وجود مردم و ماهيت و اين ترتيب،به.ستحامل فهمي از جهان اطالعات متعلق به همة مردم است

و اجتماعي در اين مقوله براي مثال، همة يافته. بايد در دسترس همة آنان باشد هاي علوم طبيعي

به. گنجند مي و كه. وسيلة نهادهاي عمومي، ماهيتي عمومي دارند اطالعات توليد شده در و دولت است

به شركت مي هاي تجاري خصوصي را گذاران خصوصي فقط با سرماية خود از اين سرمايه. رساند ثبت

مي شركت هاي تجارت» اجتماعيمسئوالنه«ي براي بازانديشي رفتار رو، مبناي ازاين. كنند ها پشتيباني

و از جمله دسترسي عمومي به اطالعات توليد شده به و درون شركت خصوصي هاي خصوصي وسيله

. وجود دارد

ب ميييها راي تفكر حداقلي دربارة قطعهبنابراين، به كه طور مشروع از بلوك برش زد، مبناي توان

و مباشرت بخشيد به عدههايي كه بايد استواري وجود دارد؛ قطعه . اي از خودمان در عوض پيشكاري

 ترين داليل انجام اين عمل كدام است؟ مهم

 خصوصي» برش«

در اعالمية جهاني حقوق بشر مورد تصريح كه يكي از حقوق اصلي انسان استحريم خصوصي،

مي بي84.واقع شده است . گيرد شك، اين حق در بسترهاي مختلف اجتماعي معناهاي مختلفي به خود

و دور از جمعيت، با پيوندهاي اجتماعي يا ديني حداقلي، فضاي حريم اعضاي يك اجتماع بسته

را.ندنسبت متفاوتي با ساكنان شهرهاي بزرگ دار خصوصي به اما همة جوامع ارزش حريم خصوصي

مي به و عمومي را براي اعضاي خود رسميت و امكان تبادل نظر براي تعيين مرزهاي خصوصي شناسند

فضاي مورد پذيرش همگان، اطالعات خصوصي پيرامون هر فرد به همان فرد تعلق درون. كنند فراهم مي

و خود او مي و انتشا دارد هاي پيرامون حريم با وجود اين، تنش.ر آن بگيردتواند تصميم به پخش

خيزد؛ خصوصي از كليت جامعه برنمي ادعاي اطالعات 85.هاي اخير شدت يافته است خصوصي در سال
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و بخش: تواند چنين ادعايي را مطرح كند بيشتر دو زير مجموعة جامعه است كه مي بخش تجاري

دادقيق شناخت. مديريت عمومي با.رداين مسئله اهميت بحث از افرادي كه اطالعات خصوصي خود را

و اختيار به بلوك گرانيت  مي» همة اطالعات موجود«اراده افزايند نيست، مسئله اصلي، در ميدان عمومي

در شان توسط گروه سازي افراد از حق حريم خصوصي محروم هاي فشاري است كه گاه پيشينة مشكوكي

م خدمت و صيانت از . نافع افراد دارندرساني به مردم

و تنظيم نشده و بازار براي اين حفاظت ساخته و حكومت چنين وظيفه. اند بخش تجاري اي دولت

و پيچيده اگر اين. اي هست دارد، اما براي وفادار ماندن به اين تعهد، نياز به فرآيندهاي سياسي دقيق

مي فرآيند كامل نشود، همان ني در برابر سوء استفادة وقيح از منافع افتد، هيچ تضمي طور كه اغلب اتفاق

. توسط مديريت عمومي وجود نداردفردي 

به با اين به. نام عمليات سالم بازار، ادعاي حق دانستن دارد وجود، بخش تجاري، نام دولت هم،

به)واقعي يا مصنوعي(ويژه در شرايط تهديدات امنيتي مديريت بهتر امور عمومي، به ، ادعاي وظيفه

فن. تن دارددانس و ارتباطي امكان گردآوري، دسته آوريو و انتقال حجم بسيار هاي جديد اطالعاتي بندي،

فن. اطالعات قابل تشخيص فردي را فراهم آورده استعظيمي از  و آوري اين ـ دولت ها استفادة ثانويه

ـ از اطالعات مذكور را خيلي آسان كرده است بخش و بازار توان خوبي از آنجا كه دولت. هاي تجاري

مي(براي تباني دارند در)را احصا كنداطالعاتي كه بازار جمع كرده است تواندو دولت در عمل ،

اگر اين جريان. بسياري از جوامع، افراد شاهد كوچك شدن تدريجي فضاهاي خصوصي خود هستند

و رفتار هاي قابل تشخيص فردي وضعيت فرد ممكن است گردآوري اولية دادهبرنگردد،  را تضعيف كرده

و بازار پيرامون پهناي فضاي خصوصي را تغيير دهد به. او در مذاكره با دولت معناي چنين روندي

و تحليل ما،و مهم. فرسايش حقوق بشر است و تر از همه، در بافت بحث اين روند فضاي خالقيت

. كند توسعة دانش ضمني را محدود مي

 مديريت عمومي» برش«

و شهروندان پيرامون حق اطالعات ان حكومترابطة مي بهها و عمومي، وسيلة مديريت توليد شده در

پر رغم استفاده از بودجه به و هاي عمومي، شدت اين مسئله در بخشي از جوامع. استرنااستواتنش

كه متفاوتي86*هاي اطالعات عمومي قانون. قدر زياد بوده است كه به مداخلة قانون انجاميده است آن

اي براي چگونگي كننده با اين همه، هنوز پاسخ قانع. تصويب رسيده است، حكايت از اين وضعيت دارد به

 
* Public Information Acts 
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 87.نوان بخشي از بلوك گرانيت ميدان عمومي وجود نداردع حفظ اين نوع اطالعات به

ها، مردم حاكميت دولت بر مسئلة حريم در برخي فرهنگ. هاي سياسي با هم تفاوت دارد فرهنگ

ميخص و چنين انتظاري از دولت دارند وصي را و. پذيرند در برخي ديگر، مردم به دولت اعتماد دارند

هاي ديگر، سطح عدم اعتماد به مسئوالن در فرهنگ. كنند خود را درگير مسائلي از اين دست نمي

مي حكومتي به ب دولت ها، عدم شفافيت از جان با وجود اين، در همة فرهنگ. شود صورتي شفاف بيان

ميلبي رفتارهاي اجرتراه را برا و كارگزاران دولتي باز و از سوي مسئوالن عمومي كند؛ امكان جبران

و ناكارآمدي تصحيح خطاهاي برنامه و ناتواني اي مي ها و شرايط را براي هاي مديريتي را دشوار سازد؛

مي حملة گروه مي. سازد هاي با منافع كوچك به دولت مساعد ن چنين بيان داشت كه اكراه دولت توا حتي

همة. سازي، در نسبتي مستقيم با توجه آن دولت به مسائل خصوصي به جاي عمومي است از شفافيت

و نابهنجاري . مشاهده شده استساالر مردمهاي ترين نظام ها حتي در كشورهاي با پيشرفته اين اختالالت

ب اين خبر، از منظري كه دولت را به ميعنوان عاملي كند، ناگوار راي توليد ارزش هاي عمومي معرفي

ز. است و تحليل ما، اين امر باعث محدود شدن توانايي حوزة رأي براي ايجاد در معناي«مينة مطالعه

ميساالري مردمهاي مناسب سياسي بوده، پايه» جديد . كند واقعي را تضعيف

و كمتر مطرح شدة ديگر، سرنوشت دانشي است و مسئلة مرتبط  كه كاربردهاي فني يا تجاري دارد

و اطالعات را توليد. وسيلة دولت توليد شده است در يا به مديريت عمومي حجم عظيمي از دانش

به هاي دولتي حجم قابل مالحظه بوروكراسي. كند مي مي اي از معناي جديد را هاي بودجه. اندازند جريان

ا عمومي هزينة پژوهش در همة عرصه ميهاي زندگي، ها اين پژوهش. كنندز جمله علوم طبيعي را تأمين

مي در سازمان گاه مورد برخي از اطالعات توليد شده هيچ. شوند هاي پژوهشي دولتي يا خصوصي انجام

به. گيرد استفاده يا در دسترس عموم قرار نمي از ويژه آن اطالعاتي كه ارزش تجاري دارد، برخي ديگر،

ميطريق انتقال مستقيم حقوق اين خبر. شود مالكيت، گاه به همكاران بازاري مديران عمومي، خصوصي

در زمينة مطالعه. كند، ناگوار است هم، از منظري كه دولت را عامل توليد ارزش هاي عمومي معرفي مي

ميو تحليل ما، مي  88.شود توان به اين نكته اشاره كرد كه اين جريان مانع از توليد معناي جديد در جامعه

 تجارت خصوصي» برش«

ميشة تاريخ، تجارت خصوصي توانسته است با مذاكره عدم شفافيت زيادي را براي خود حفظه

مي. كند توان با كار خوب عدم مداخلة دولت در بخش در حالي كه بخش مهمي از اين مسئله را

و با قوانين رقابت آزاد توجيه كرد، شواهد حاكي از آن است كه  بهمجوزي كه خصوصي، نمايندگي دولت

به از عموم جامعه به بخش تجاري مي ضايع شدن حقوق دهد، تا چنين رفتاري را در پيش گيرد، در عمل
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به. ديوارهاي ايدئولوژيك بلندي پيرامون اين وضعيت موجود كشيده شده است89.انجامد مردم مي تمايل

مي حفظ پنهان و يابد كه گاه كاري تا به آنجايي ادامه هاي دروني خود نهادهاي اقتصاد ويژگيعملكرد

و سهام، به مخاطره مي البته اين مسئله از پيشگيري رفتارهاي. افتد بازار، يعني مبادلة كاالهاي موجود

با. تر است جنايي وسيع و موافقت داشتن مسئلة اصلي آن است كه عموم مردم حق دانستن، بحث كردن،

. هاي عظيم تجاري اهميتي حياتي دارد مسئله در جهان شركتاين. هاي تجاري دارند هاي شركت سياست

و گذاري، گزارش هاي سرمايه سازي، برنامه هاي آماده هاي پژوهشي، توسعة محصول، طرح برنامه هاي

و وضعيت زيست هاي امنيت محصول اين شركت پژوهش محيطي هاي تجاري اثر مهمي بر توسعه انساني

ابه. زمين دارد ميندرت درگير با و وقتي هم چنين بحث ين مسائل مي شويم به هايي مطرح شود، بيشتر

هاي اخير در سال. مسئله را مطرح كرده است) گروه فشار/ رقيب(اين خاطر است كه يك طرف ديگر 

و مهندسي ژنتيك محصوالت غذايي با چنين معضلي مواجه شده است حوزة پژوهشي سلول . هاي بنيادي

فراتر پرسش سياسي اين مسئله.، خبري از مسائل يا آثار آن به مردم داده نشده استالبته در موارد بسيار

مجالي براي توليد، رشد، در اين جريان، برخي اطالعات حياتي. پذيري اجتماعي تجارت است مسئوليت

ميو توزيع نمي هاي دانشگيري دانش توان به اطالعات الزم براي شكل يابد؛ از جملة اين اطالعات

. اشاره كرداي در جهان حفظ تعادل توسعه

و ديدگاه* مالكيت معنوييحقوقهاي نظامادبيات پيرامون و عاليق هاي اين حوزه به وسعت منافع

مي. است و برابر هاي حقوق دانند، نظام آنهايي كه جامعة دانايي را با اقتصاد مبتني بر دانايي مترادف

ر و نفوذناپذيري ميمالكيت معنوي محكم آنها بر اين نظرند كه موفقيت يك جامعه در مقام. كنندا توصيه

و صيانت از آن از طريق اجراي قانون جامعة دانايي در نهايت به كيفيت نظام حقوقي مالكيت معنوي 

مي گروهي ديگر الگوهاي منعطف. وابستگي دارد دهندو محصوالت ديجيتال نشان مي90.كنند تري معرفي

و كنترل كارآيي چنداني ندارندهاي نظا كه نظام كه. رت هاي اكتسابتا وقتي اقتصاد با موتور شكي نيست

مي) همچون حرص(فردي  توليد معناي جديد قابل) فراوان(هاي حذف يا كاهش آن انگيزهكند، حركت

و خدمات را از بين مي كه. برد تبديل به كاالها غرور هاي نامشهود بازار، پشت دستالگوهاي جايگزيني

بهو لذت داشتن يك زندگي خالق  و احتمال زياد، نياز به الگوهاي را حفظ كند، هنوز وجود ندارد

و تجربه ـ هاي حاصل آمده در اين حوزه خيلي دلگرم كننده جايگزين براي توزيع ثروت در جامعه دارد

و عموم جامعه در هر حال، در حال حاضر، قانون حق انحصار تا حدي ميان منافع توليدكن. نيست ندگان

و وقتي توليد انبوه دانش ممكن شود،. كند را تعديل مي و منافع عموم جامعه مورد توجه دقيق بايد عاليق

 
* Intellectual Property Rights (IPR) 
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و در صورت نياز بازبيني شود ميان پشتيباني خوب از معدود توليدكنندگان محصوالت. جدي قرار گرفته

ا و و معنوي يا مالكان حقوق محتواهاي توليد شده رائه اطالعات كافي براي برانگيختن فكري

و توازن يافت استعدادهاي خالق افراد بسيار، مي  91.توان يك نقطة تعادل

»همة اطالعات موجود«فت درست دريا

و اين ايده كه در جامعة دانايي اطالعات خيلي زيادي وجود سرانجام،  مسئلة مديريت اطالعات

معمردم. درست است اما كامل نيست، نخواهد داشت در نياز به اطالعات و ارائه شده هنگام تبر، درست،

و قابل كاربرد نياز دارند هنوز از چنين. مناسب، در مكان مناسب، به فرد مناسب، با كيفيت مناسب،

. وضعيتي فاصله داريم

مي دولت مي ها و درستي اطالعاتي كه عرضه را توانند صحت و اين اطالعات دارند را گواهي كنند

و نه بر اساس منبع اوليه در ساختارهاي ديواني، بسته اس نتايج فعاليتبر اس و عرضه هاي دولت، بندي

مي. دهد اما هيچ دولتي هنوز چنين كاري انجام نمي. كنند به ايجاد الگوهاي تواند در بازارها، رقابت

و آماده ب مناسب كمك كند، مشروط به آن كه حقيقت  92.اشدسازي سفارشي اطالعات مورد نظر

به رسانه واقعيت تأمل برانگيزي كه وجود دارد. اند وجود آورده هاي جديد، مسئلة ديگري را در جهان

. دارد» آزاد«كنند كه مطبوعاتي آن است كه درصد خيلي كمي از مردم جهان در كشورهايي زندگي مي

آزادي دارند، از مسئلة ديگري كه به آن توجه نشده آن است كه همين درصد كمي از مطبوعاتي كه

مي آزادي . كنند هاي خود چگونه استفاده

ياو با مقاصد انتفاعي هاي تجاري هاي خبري يا تحت مديريت شركت امروزه، رسانه و قرار دارد

و به مي توسط دولت هاي خبري عمومي واقعي رسانهمالكيت. شود منظور ارائة تسهيالت سياسي اداره

و سلطه دارد،هايي از جهان كه بر توليد اخبار در بخشعالوه،به. نيستمشاهدهقابل  ويژههب اخبار

و حتي بخشتلويزيون كابلي  ــ ماهاي مهمي از مطبوعات سنتي هاي تجاري قرار لكيت مجتمعتحت

و گاه متعارضي با اصل ارسال اطالعات دارندهاي دارد؛ مجتمع و متنوع اين. تجاري كه منافع گسترده

و انت يا هاي منافع مجتمع قال آنها از طريق حساسيتمنافع هاي تجاري در مقابله با قدرت سياسي

و چگونگي گزارش اين اخبار اثر مي شواهد فراواني وجود دارد. گذارد اقتصادي، بر اخبار گزارش شده

از اي داده نمي در نتيجة اين روش، همة گسترة واقعيت موجود پوشش رسانهكه  و فقط آن بخش شود،

يا واقعيت بازنمود مي اين. ايدئولوژيك دارد» صحت«شود كه توجيه اقتصادي، مشروعيت سياسي،

و فراموشي استسانسوري از طريق معناي خود به و اين جريان پيش از هر چيز. غفلت وضعيت سياسي

و مجالي براي تأمين نيازهاي جامعة دانايي باقي نمي طور همان.گذارد اجتماعي موجود را آشفته ساخته
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تواند بدون مردم نميساالري مردمو ساالري مردمتواند بدون كه پيش از اين مطرح شد، جامعة دانايي نمي

به. سالمي داشته باشددعملكر،آگاه و آزادي مطبوعات دوقلوهاي نقش. اي هستند هم چسبيده آزادي

دل ها، يعني ممانعت از شكل اصلي رسانه  توان در جامعه بيان حقيقت را نميخواه از طريق گيري قدرت

آيا.هاي هنگفت هست مخدوش ساخت، بدون اين نقش، جامعه مجبور به پرداخت هزينهساالر مردم

كنندة اطالعات مورد نياز براي توليد همة انواع دانش را برعهده خواهند هاي خبري نقش تأمين رسانه

ي مستمر آنان از جريان رايگان اطالعات مورد نياز هايي را براي پشتيبان گرفت؟ در اين صورت، بايد راه

و اطالعات پيرامون توسعة علوم مردم، اطالعات پيرامون الگوهاي توسعه انساني در نقاط مختلف جهان،

اي خواهد انجاميد كه اعضاي آن تواني كاربردي براي هاي جامعه چنين كاري به بناي پايه. يافت طبيعي،

و عدالت تأمل در كار خود، جهان، و نهادهاي اجتماعي آن، رونق، رفاه، صلح، و ديگران خواهند داشت،

. را تضمين خواهد كرد

و منافع و به عاليق دارد كه پيراموني بنابراين، توسعة اطالعات شباهت زيادي با توسعة انساني دارد

اطالعات موجود هستيم اگر امروز در ميدان عمومي شاهد بلوك گرانيت همة. رواج داردساالري مردمدر 

اي از عدم رعايت مصالح عمومي اجتماعي در برابر هاي بزرگي از آن برداشته شده است، نشانه كه برش

و توسعة. كند داريم كه راه توليد انبوه دانش را سد مي بهساالري مردمباز هم رشد دارو عنوان نوش را بايد

كو: معرفي كرد و و منافع محدود و سازماندهيگاه به صرافت چكي دارد هيچگروهي كه عاليق  عرضه

و كاربرد انبوه دانش در همة عرصه و توليد هاي زندگي مديريت اطالعات الزم براي منافع عمومي

مي نمي كه. هايش زيان دارد داند كه چنين كاري براي ادامة فعاليت افتد؛ اين گروه تنها يك اكثريت عمده

فرقدرت عمومي خود را  ميبا منافع و فراجناحي پيوند زده، و امحاط تواند به ساماندهي سالم عرضه

. مديريت اطالعات بپردازد

چه كارخانهمورد نياز براي عرضة اقالم:11پرسش هاي معناي جديد،
 تغييرات نهادي ضروري است؟ 

مياين تغييرات وقتي و، بر دهد رخ و سازمان،نهادهاي اجتماعيفرهنگ ايه بيش از ساختارها

ميرسمي،  93.گذارد اثر

اطالعات در اين فضاي. استاستفاده شدهي معناي جديد»ها كارخانه«استعارة از در اين گزارش،

به توليد دانش، در كارخانة معناي جديد، مانند مواد خام در كارخانه و معناي«هاي متعارف پردازش شده،
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مي» جديد م: شود تبديل مييآن چيزي كه از كارخانه خارج در شود، با موادي كه وارد شود، حداقل

و استفاده وجو براي يافتن نمادهاي مادي جامعة با وجود اين، جست. تفاوت دارد،صورت، كاربرد

با ساختمان مانندـاطالعاتي و ديگر نمادهاي دودكش، آجرهاي قرمزهايي گذار عالمتهاي بلند

در چشم . ده استبيهوـجامعة صنعتي قرن نوزدهانداز

و آزمايش دانشگاه و توسعه؛ ساختمان گاهها و روزنامه هاي تحقيق و ها؛ كتاب هاي پارلمان ها، راديو،

و كافه تلفنتلويزيون؛  و ديگر سازمان هاي همراه و ابزارهاي هنوز ناشناخته، نمي هاي اينترنت توانند ها

ميهمة اين. عنوان شاخص يا نماد جامعة دانايي معرفي شوند به و موارد به توليد تواند وجود داشته باشد

.دانش كمك نكند

 نمادهاي غيرملموس

و در ساختمان بعيد است در گروه و بعيد است سازماندهي،هاي درخشان هاي خالق رسمي  شويم

. نمايد را تصديق قبيلكارت هويتي داشته باشيم كه عضويت ما در هزاران گروه از اين

و مقررات. خواهند آمدپيش است با نمادهاي غيرملموس تغييراتي كه در پيش بيش از آن كه قوانين

و بيانكار آيد، به و منافع شفاف د عاليق خود را در قالب وجود،اين تغييرات.ر كار خواهد بوديافته

و در قالب فرهنگ تغييريافتة تفاوت در پيوند ميان بافت يرات اين تغي. نشان خواهند دادكارهاي اجتماعي

و جلب ارزش. بر اساس انتظارات با توجيه اجتماعي رفتار خواهد بود هاي در اين جريان، براي ثبت

و تشويق توليدكنندگان ارزش . هاي سازماني وجود خواهد داشت، پشتيبانيها خالق

و منافع به مي دقت بيان شده فقط از توشة تجربه آن عاليق  در حال حاضر، در سوية. آيد ها بيرون

مي تجاري، هاي همين خاطر است كه مديران شركتبه. شود تجربة توليد انبوه دانش، مثبت ارزيابي

راو ابزارهاي هماهنگمديريت دانش استخدام مي كنند مشاور تجاري،   كاربهكنندة فضاهاي توسعة دانش

به. گيرند مي در شده، در كنار دانش ضمني افراسازماندهيخوبي دسترسي به اطالعات د خالق كارگر

. اجتماعي شكل گيردزندگي هاي هاي توليد دانش، تعهدي ارزشمند است كه بايد در ديگر حوزه گروه

ها به اين براي كسب امكانات مساعد در جهت دسترسي ديگر گروهالبته به محض بناي اين تعهد، بايد

وهيسازماند بخشي اين كار مستلزم.متقاعد ساخت نهادها را منابع مهم،   مجدد در سلسله مراتب

مي. ثابت استبرچيدن مراكز و جايگاه اجتماعي افرادي اثر گذارد كه توان بخشي از اين كار بر مقبوليت

وجهي از اين كار به تجديد نظر در قوانين. دهندو استعدادهاي خود را به كار خالق اختصاص مي

و بيان خالق، در كنار آزادي. سازد انجاميده، دولت را وادار به پاسداري از نظم جديد مي  آزادي بيان

و گردهم بيمواضع شعاري فرصت خوبي براي ترك تواندميآيي، همكاري و نيل به مواضع اثرو كنوني،
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و سازندة تمدن جديد باشد به اهرم. پذيرفته بي هاي نظارت خوبي » معناي جديد«شمار جاي واحدهاي

ق94.خواهند نشست و حقوقي حوزة نيروهاي اجتماعي و متعددي كار نظارت بر وضعيت فرهنگي وي

و غيررسمي نهادي را به و تغييرات رسمي راه خواهند توليد معناي جديد را برعهده خواهند گرفت

.انداخت

ة اين هنجارها رفتار روزمر. شوندسازگار هنجارهاي غيررسمي جامعة مدني هم بايد در اين صورت،

را خير گفتنبه صبحهم ني،يع؛كند ما را تنظيم مي ميهاي روزمره و هم بر اساس احترام تعيين كند

و ميان ميان، به روابطفرهنگي به ديگري ميگروهي فردي كه. دهد شكل آن پيوندهاي دروني بافت جامعه

و چانه مي امكان مذاكره مي آورد، نياز به دادگاه زني با ديگران را فراهم ند، در اينرا هاي قانوني را به عقب

و ويژگي. نقطه قرار دارد ها را به رسميت شناخته، آنها هاي پيشيني ديگر انسان اين هنجارها، نيازها

ميكند؛ همراهي مي تر باشد، جامعه هرچه اين تعريف گسترده. دهد تعريف خاصي از انسانيت آنها ارائه

ا. تر خواهد بود متمدن و و در جامعة دانايي اين نگرش به ديگران حترام عملي به آنان، شامل پذيرش

و تعريف انساني همة مردم همه هاي خالق همة مردم همه احترام به توانايي . جا خواهد بود جا،

و كار هم بايد تغيير كند من«پارادايم فرهنگي رايج. رويكرد مردم به تكليف من مسئول هستم، پس

چ(دانم همه چيز را مي مييا بايد وانمود كنم كه همه من مسئول هستم، پس بايد«سويبه»)دانم يز را

به ديگران را درگير مسئله كنم تا بهترين راه بر اين اساس،. تغيير خواهد كرد» دست آورم حل خالق را

مي. هاي مشخص براي رهبري هم تغيير خواهد كرد ميزان بيني دانند، توان پيش دانند كه نمي رهبراني كه

ر ميا نيازهاي دانستني خود و اين رهبران. كنندسازماندهيتوانند ديگران را براي تأمل خالق دارند

. امتيازهاي زيادي دارند

و مشاركت در تأمل خالق و انتظار موجه كه ديگران هميشه آمادة ارائة دانش ضمني خود اين آرزو

به. هستند، يكي از هنجارهاي جديد آينده خواهد بود به اين انتظار و صورت طبيعي يك نظام تشويقي

و اوقات آزاد، براي تأمل خالق بر اطالعات، قيمتي. پاداشي پيوند خواهد خورد استفاده از دانش ضمني

ميتواند با پول پرداخت شود،ميهزينهاين. خواهد داشت و آزادي فردي يا تواند با منزلت اجتماعي

آ95.براي تحقق بخشيدن به استعدادهاي خالق جبران شود . رزو كرد در نهايت الگوي دوم رواج يابد بايد

. هاي اجتماعي پيرامون توزيع ثروت در جامعه دانايي، الگوي نهايي را تعيين خواهد كرد توافق

 تقاضاي ملموس

ميهاي با اين گونه بازآرايي نهادهاي اجتماعي، تعداد كارخانه تواند افزايش نامحدودي معناي جديد

هاي جديد در فضاهاي هميشه آمادة پذيرفتن شكل:ر بازي خواهند بوداعضاي جامعه شبيه خمي. يابد
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و بازگشت به وضعيت از» هميشه آماده«توسعة دانش، ماندن در آن شكل براي مدت مشخصي پس

مي. انجام كار خالق و ميان سازمان تواند فضاهاي خالي سازمان اين خمير كه. ها را پر كند ها حال اين

ك چه و آشكار بستگي داردقدر در اين پر . ردن موفق باشد، به تقاضاهاي مشخص

و مديريت فردي زمان بستگي دارداي از اين تقاضا بخش عمده شيوة زندگي. به شيوة زندگي

ميتواند دربرگيرندة مي و نيز تواند به موضوعاتي كنجكاوي در موضوعات مرتبط با زندگي روزمره باشد،

و دور از زندگي روزمره همچون پي شيوة زندگي. مسائل فلسفة وجودي باشدشرفت در علوم طبيعي

و بحث تواند دربرگيرندة نظرها، قضاوت مي و محدودي ها هاي سياسي باشد؛ اين راه، اهداف خاص

بهكند تعيين نمي و رسيدن به نظرگاهو فقط و مشخص خاطر بحث ميهاي دقيق  حداقل، 96.شود دنبال

و آرامش در بحران دانش ضمني، مهارتاين شيوة زندگي، توان توسعة . هاي سياسي را دارد هاي مباحثه

. در جاهايي كه از آن تبعيت شده، كارآمدي خود براي توسعة جامعة متفكر را نشان داده است اين رويه،

و آماده كرده» معناي جديد«توليداين روش، مردم را براي پيوستن به فرآيندهاي منتهي به اهداف خاص

بهو توليدكنندة ايدههاي مبتني بر شيوة زندگي كارخانه.است و شكوفايي نياز هاي خالق براي بالندگي

و مشاركت مردم در اين جريان نياز به پاداش هاي درخور پشتيباني از سوي فرهنگ جامعه دارند

ـ دارد ـ مانند منزلت اجتماعي .اجتماعي

مي» شيوة زندگي«يكي از نتايج رويكرد بهتوا را عنوان نمونه، توليد هنري فردي براي ايجاد ن،

و استفادة) هنري(هاي ارزش و. ديگران دانست) آزاد(خالق، براي استفادة جامعه هنري اين توليد

و جمعي كمك كند استفاده مي و پاداش. توان به كمال زندگي فردي  اجتماعي سطوح بااليي از پذيرش

وخالاعتبار. براي اين كار الزم است براي. جا نقش مهمي برعهده دارد يا مشاركت انساني در اين/قيت

 97.هست خالقيتاعتبار مبتني بر هاي حلقه توسعة مبتني بر دانايي، نياز به

اقتصاد بازاري بر اساس. البته بخش مهمي از اين تقاضا بر اساس نيازهاي اقتصاد بازار خواهد بود

و يابي به الگوهاي بهينة بهره دست ميوري در هر دو مورد، توليد معناي جديد. كند مصرف سالم حركت

در بيشتر موارد، معناي جديد در قالب(هاي معناي جديد مبتني بر بازار اين كارخانه. عامل مهمي است

و نوآوري و خدمات و دارايي/هاي فني براي توليد كاالها و معنوي براي يا در قالب اموال هاي فكري

و فروش در با در) زارعرضه و بالندگي بايد فعاليت كنند كه سالم بوده، اقتصاد اقتصادي نظامي براي رشد

و  و استواري داشته و سرمايههاي جريانكالن متعادل كسب منافع. با ثباتي داشته باشدگذاري تجارت

 ني بر درآمدهاي مبت حلقه براي توسعة مبتني بر داناييدر نتيجه. توان عاملي انگيزشي دانست فردي را مي

ميهم مي طور كه ذكر شد، اعتبار حلقه همان[. گيرد شكل زمينه توان در اين هاي مبتني بر خالقيت را هم

و اجرا كردكه مطرح كرد، مشروط به آن .]الگوهاي جايگزين براي توزيع ثروت را بتوان طراحي
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و بزر بندي توان به حاكميت گروه بخشي از اين تقاضا را مي و تا هاي كوچك ـ از خانواده تا ملت گ

ـ مرتبط دانست اجتماعات موضعي بين و ها، سياست در اينجا، توليد دربرگيرندة اهداف، ارزش. المللي ها،

و فضاي اين كارخانه. هاي علمي است فعاليت و بالندگي، نياز به زمينه هاي معناي جديد براي شكوفايي

و امري،مشاركت اصيلسياسي سالمي دارند كه در آن  به. باشدبا پاداش پذيرفته، مقبول اين وابستگي

و مشخصي را برمي  يزد؛ عاليقي كه حتي در جوامعي كه از اصولانگ بسترهاي سياسي، عاليق روشن

ميساالري مردم بي كنند، حاكميت تبعيت مي مورد هاي مبتني بر اعتبار حلقهاين عاليق،. شود توجهي واقع

ميبراي توسعة مبتمشاركت  . دهد ني بر دانايي را شكل

و اهميتالزم است دوباره بر در پايان، و مشخص در اين صورت از تحول، و منافع دقيق  عاليق

دانايي به اين عاليق آيندة جامعة. توان نيروهاي اجتماعي موضع گرفته در پشت اين منافع تأكيد شود

.بستگي دارد
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فن:12پرسش چه آوري براي تضمين عرضة و ارتباطي هاي اطالعاتي
 تغييرات نهادي ضروري است؟

.هيچ: اين وسوسه وجود دارد كه بگوييم98»شكاف ديجيتال«با فهم كنوني از

ار آوري فن و و پرآوازههاي اطالعاتي به. اي است تباطي محصول مشهور وجود آورده زبان جديدي را

و سازمان عالوه، صنعت فرهنگي بسياري از محصوالتبه. ها بايد آن را فراگيرند است كه مردم

و ارتباطي را به نمادهاي منزلت اجتماعي افراد، سازمان آوري فن و حتي ها، تجارت هاي اطالعاتي ها

بي در حوزه، طرح. ده استكشورها تبديل كر و توسعه مي هاي تحقيق و براي كاهش وقفه كار كنند

و شبكه هاي رايانه هزينه بيحل راه. اند به دستاوردهاي بزرگي رسيده،اي كردن امور اي كردن سيم هاي

 كافة سقراطكافة سقراط:: سال بعد سال بعد350350 قهوه، قهوه، معناي جديد حاصل از يك فنجانمعناي جديد حاصل از يك فنجان: : 1111قطعة قطعة 

به ديابولو، سياتل، همهمه در شركت قهوة ال و نوشابه اي است كه فقط و هواي بومي هاي مكزيكي اين خاطر حال
مي در يكي از چهارشنبه. فروشگاه نيست لپ هاي اخير، همچون همة مشترياني كه آرام كتاب تاپ خود خوانند يا با

ديگري» چه وقت به خشونت نياز هست؟«: يكي پرسيد. هم آمدند تا بحث فلسفي كنند نفر گرد15روند، ور مي
شد» خوب زندگي كردن يعني چه؟«: پرسيد و روشنفكري و پركافئين .و گروه سرگرم يك بحث داغ

به گروه ال مي ديابولو كه در كافة مشهور  گروهي است كه در 150آيد، فقط يكي از حدود نام سقراط گرد هم
مي ها، كتابخانه ها، كتابفروشي شاپفيكا و مراكز جمعي گرد هم به كافه.آيند ها، كليساها، اي طراحي شده گونه هاي

و از طريق طرح. كنند است كه مردم را وادار به بحث فلسفي مي ها، پرسش آنها با استفاده از روشي سقراطي،
و در نظر گرفتن پاسخ گشودگي در برابر چالش ميهاي جاي ها، . كنند تفكر خود را توسعه دهند گزين، به مردم كمك

و قهوه در كافه مي خانه ها بر ها، با تبعيت از اين باور سقراطي كه زندگي ناآزموده را فاقد ارزش زيستن داند، بيشتر
و نه استفاده از آنها براي كوبيدن بر سر طرف مقابل تبادل ايده .ها توجه دارد

مية مدرن مبتني بر آموختهكه يك گروه مباحث با آن كرده، هاي متفكري كه در قرن پنجم پيش از ميالد زندگي
مي به نظر كريستوفر فليپس، بنيانگذاربه. اند هاي سقراطي مورد استقبال قابل توجهي واقع شده آيد، كافه نظر قديمي

و مؤلف  او. هاي خوب هستندمهوگويي چيزي بيش از مكال هاي گفت، گروهشش پرسش سقراطيكافة سقراطي
».مسئلة اصلي اين نيست كه بايد پاسخ نهايي را بيابيم، مسئله آن است كه به تفكر ادامه دهيم«گويد، مي

مي بيشتر موضوعات در اثر رأي گروه تعيين مي و هر كسي ال. تواند يك ايده را مطرح كند شود ديابولو، در
مه) سال66تا25(سال اعضاي ميان ميسئواالت هايي كه قدرت بيشتري دارند، ملت آيا دولت«: كنند مي را مطرح

«مسئوليت بيشتري هم براي كار اخالقي دارند؟ دارد، آيا هر كاري كه يك ملت در جهت تأمين منافع خود برمي»
و تمرين. اي حاصل نيامد، اما مهم نيست بعد از دو ساعت بحث، نتيجه» اخالقي است؟ . داردذهن هم نياز به نرمش

Source: “All the Right Questions,” Anita Hamilton, Time, 5 April 2004 
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و حجمو پهناي وسيع براي شكستن موانع سرعت پديد آمده» سيمي«براي شكستن حصار جهان اند

بهاطالعات پس سرمايه. سرعت در حال افزايش است قابل انتقال در يك واحد زمان، گذاران پر جرأت،

رفع شكاف ديجيتال در برنامة توسعة. اند كام، بهبود يافته از شوك اولية ناشي از تركيدن حباب دات

و جامعة بين دولت خص اين امر باعث افزايش بودجه. المللي توسعه قرار گرفته است ها و هاي وصي

يكبي.شود افزايش تقاضا مي نفر در شود، اما امروز بيش از يك ميليارد شبه محقق نمي شك، هيچ امري

و هر روز به دسترسي يك ميليارد نفر به اينترنت نزديك جهان مي تر توانند با تلفن همراه صحبت كنند

و ارتباطي در جامعه، در مقايسه آوريفن. شويم مي فنهاي جديد اطالعاتي و آوري با ديگر هاي موفق

اي داشته كننده، سرعت نفوذ خيره)مانند مطبوعات، تلگراف، موتور بخار، الكتريسيته، تلفن(درخشان 

 ديگر به چه چيزي نياز هست؟. است

 99). را ببينيد13ةقطع(در پاسخ بايد گفت، بستر

و ارتب آوري بايد آن بسترهاي اجتماعي كه فن ميهاي جديد اطالعاتي كنند را متمايز اطي در آن كار

فناز كنيم تا بتوانيم  به آوري پذيرش پندار غلطي كه و ارتباطي را گيري تنهايي براي شكل هاي اطالعاتي

و ارتباطي سبك زندگي آوريفن«. داند، اجتناب كنيم جامعة دانايي كافي مي فن»هاي اطالعاتي هاي آوري،

و بستر نيازه و تقاضاهاي سبك زندگي استقرار گرفته در بافت و ارتباطي آوريفن«.ا هاي اطالعاتي

فن»توليد دانش و تقاضاهاي توليد دانش است آوري، و بستر نيازها و.هاي قرار گرفته در بافت

مي آوري فن و ارتباطي توليد دانشي كه بيشتر در حوزة اقتصاد مبتني بر دانايي كار با هاي اطالعاتي كند

و ارتباطي توليد دانشي كه در چارچوب جامعة دانايي هوشيارهاي آوري فن مي» اطالعاتي كند، فعاليت

مي. تفاوت دارد و هميشه رخ هاي اطالعاتي آوريفن«دهد، اما مرتبط ساختن استفادة دوگانه ممكن است

آي(»و ارتباطي سبك زندگي حت)*پاد مانند ي خيال هم با جامعة دانايي هوشيار نياز به جهشي دارد كه

به. دشوار است و با حتي وقتي در دست هر شهروند يك دوربين ديجيتال قرار دارد، ويژه در پيوند

به اينترنت، باعث افزايش ضريب پاسخگويي دولت مي تواند بستر پاسخگويي تنهايي نمي شود، آن دوربين

افن. فراهم كند بدون بستر پاسخگويي.ستآوري ابزاري براي انتقال محتواهاي مرتبط با پاسخگويي

مي مناسب، با حاكميت تضمين شدة قانون، دوربين تواند هاي ديجيتال، در حادترين وضعيت، فقط

و مسئوالن حكومتي را به همين خاطر است كه در چنين شرايطيبه. جان هم بياندازد شهروندان عكاس

 100.آيد كمتر به كار مي

و كيفيت آنها،. داردنياز دگانه كاربرد دوگانه به وجود موازي بسترهاي چن ازو وضعيت وجود بيش

 
* iPod  
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فن«هر آماري و ارتباطي آوري تقاضا براي عرضة مي» هاي اطالعاتي هميشه بايد. دهد را نشان

و ارتباطي در زمينة يك موضوع آوريفن« فن» هاي اطالعاتي و نه ـ آوريـ و ارتباطي تنها هاي اطالعاتي

را تواند ساحتمياين روش. را در نظر داشت رفع«.در راه رفع شكاف ديجيتال آشكار كندهاي جديدي

و بعد نگران شدن، كافي. تواند كانون اين بحث باشدمي» شكاف ديجيتال براي چه؟ اول رفع كردن

مي. نيست فنتواند رفع فني شكاف ديجيتال فقط و ارتباطي آوري مورد عالقة فروشندگان هاي اطالعاتي

. باشد

فنبست و ارتباطي در اين روزها، جامعه آورير غالب نقش است كه ساالر مردماي هاي اطالعاتي

و فرامحاط ، كه از قدرت به نفعياصلي را به منافع محاط داده است؛ اين منافع محاط، از منافع فراجناحي

ري بسترهايگي پديده، امكان شكلعنوان يك قاعده، اينبه. كند، محدودتر است همگان استفاده مي

و شدت فعاليت چندگانه را فراهم مي مي كند . سازد هاي هر بستر را متفاوت

. شوند در برخي شرايط، بسترهاي خاص دلسرد از فعاليت مي

ر ميند بيشتر در بسترواين تالش براي دلسرد كردن گاه از فقدان. دهد مشاركت اصيل سياسي رخ

و تحول مناسب(كنش ايجابي  فن)مانند تغيير و به و ارتباطي به عنوان آوري فراتر رفته هاي اطالعاتي

ترس از استفادة دوگانه، حتي بدون بسترهاي سياسي موجد، حتي مالكيت 101.كند يك رسانه حمله مي

و يا مراجعه به برخي پايگاه به رايانه مي هاي اينترنتي را در برخي موارد،. كند عنوان يك جرم تعريف

و مالكان سرويس ميها در ابزارهاي اينترنتي تحت فشار قرار و ـ گيرند كه برخي مبادالت را كنترل

ـ بعضي موارد، . هاي اطالعاتي زيادي از سرورهاي اينترنتي برداشته شده است بانك. كنند متوقف

بر؛دارد» مخوف«هاي امنيتي اثري آگاهي از بازرسي. شده استخاموش هاي اينترنتي فراواني دامنه

فن رسانهاز،اساس اين و ارتباطي آوري هاي ارتباطي ارائه شده توسط جديد استفاده هاي اطالعاتي

هاي اعالم شدة دولتي محتواي ارتباطات را تغيير سانسور. شود تا امكاني براي تشخيص نباشد نمي

و محتواهاي اينترنتي ترس. دهد مي و فضاها هم بر محتواي از دعواهاي حقوقي براي استفاده از ابزارها

را. گذارد ارتباطات اثر مي البته در برخي موارد هم تغييرناپذيري نهادهاي قضايي، امكان مشاركت اصيل

به. كند محدود مي صورت انبوه با كاربردهاي سياسي با تقاضاي كسل كننده همراه دانش توليد شده

و هو كردن برخي جارزني. شود مي س ها گيري الكترونيكي مداران؛ رأي ياستها در قالب ارسال ايميل به

آن(براي كاهش هزينه يا افزايش دقت  مي با و نظرسنجي)دهد كه گاه عكس اين قضيه رخ هاي اينترنتي؛

و تصميم ها، سياست براي تغيير در برنامههاي اينترنتي بحث. پذيرفته هستند ها، همچنان نادر باقي گيري ها

. ماند مي

. محدودي از بستر وجود دارددر برخي شرايط، تعريف
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طور كه پيش از اين ذكر شد، همان. در مواردي مانند بستر دولت الكترونيك مطرح است،اين مسئله

و اهداف بر اساس دولت الكترونيك بيشتر تعريف  و شفافيت نيل به كارآيي بيشتر در مديريت عمومي

و در پاسخ به فشارهاي نا ميسرعت مبادالت در موضوعات مالي، . شود شي از اقتصاد جهاني، تعيين

و بودجه دولت الكترونيك در حوزة خدمات اجتماعي، فقط مي هاي جاري در اين تواند نمايانگر فلسفه

و در حالي. حوزه در يك جامعة خاص باشد *»مديريت عمومي جديد«كه فلسفة نئوليبرال حاكم است

ه آوريفنقدرت دارد، و ارتباطي به خارج شده تواند آن عملكردهاي عمومي يچ وجه نميهاي اطالعاتي

فن.از دور تخصيص بودجه يا واگذار شده به بخش خصوصي را بازيابد هاي آوري بسط اين بستر نياز به

و به و ارتباطي ندارد را جاي آن تغيير در سياست اطالعاتي و گسترش در منافع محاطي هاي اجتماعي

ميطلبد كه قدرت عمومي بر مبناي مي . كند آن عمل

. يابد در شرايط ديگري هم، زمينه اهميت مي

فن جامعة مدني استفاده مي آوري هاي زيادي از و ارتباطي ارائة خدمات اجتماعي،: كند هاي اطالعاتي

و مشاركت در فعاليت هايي با منافع مشترك، ايجاد گروه هاي با منافع بيان عقيده در حوزة عمومي

مي. اجتماعي تا موضوعات جهانيعمومي، از مسائل  و اهميت خود اين بستر تواند به همان قدرت

و بالمنازع دولت در بسياري از نقاط جهان، سازمان. جامعة مدني باشد هاي شهروندي از حمايت مطلق

و بيشتر به . مشغول استكار گسترش منافع محاط در خارج از سازمان قدرت رسمي برخوردار نيست،

ميخوشبينان اس بنيان استدالل واقع. هاي جهاني قرار داريم آورند كه در آستانة انقالب انجمن تدالل

فن مي ـ با كمك ـ تا مدتي بهتر خواهد شد، اما آوري آورند كه وضع موجود و ارتباطي هاي اطالعاتي

بهها در جهان، رشد با معناي انجمن .ختنفع قدرت عمومي برخواهد انگي تغييرات نهادي مهمي را

فن«هاي متنوعي براي پرسش بنابراين، پاسخ و ارتباطي آوري عرضة وجود» ضروريهاي اطالعاتي

:دارد

فن� و ارتباطي در بستر سبك آوري عرضة گراي زندگي، در حد توان هاي مصرف هاي اطالعاتي

. صنعت فرهنگ در توليد تقاضا خواهد بود

فن� و ارتباطي در بست آوري عرضة و دستورات هاي اطالعاتي ر عمليات تجاري، در حد احكام

. بازار خواهد بود

فن� به آوري عرضة و ارتباطي در بستر مديريت عمومي محدود همخواني با درجة هاي اطالعاتي

 
* New Public Management  
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و كاربرد آن است . توسعة دولت الكترونيك

فن� و ارتباطي در بستر جامعة مدني محدود به همخواني با ساما آوري عرضة نة هاي اطالعاتي

.قدرت عمومي است

فن� و ارتباطي در حوزة مشاركت اصيل محدوديت آوري عرضة هاي بيشتري دارد؛ هاي اطالعاتي

 102.در سراسر جهان، بستري عملي براي مشاركت اصيل سياسي وجود ندارد

فن بنابراين، حال بيشتر بحث و ارتباطي آوري ها در سراسر جهان پيرامون عرضة هاي اطالعاتي

كهلهضروري مسئ و مالي تعريف شده است، بهتر آن است و زيرساختاي اقتصادي هاي مسئلة بسترها

و ارتباطي مورد توجه قرار گيرد آوري اجتماعي كاربرد فن درست است كه با تحوالت. هاي اطالعاتي

و چشمگيري خواهد  و اين عرضه رشد ثابت ساختاري نهادها، در نهايت اين بسترها ايجاد خواهد شد،

فن.اشتد و اطالعات همراه آوري به اين ترتيب، و ارتباطي با توسعة نامحدود مردم هاي اطالعاتي

و جريانبي. خواهد شد مي سوادي، عدم مهارت، هاي اوليه تواند در زمرة محدويت هاي اطالعات ضعيف

فن. باشد خال آوري اما و توسعة و منبع براي رشد و تخيل هاي جديد، در نهايت، مهمترين ابزار قيت

. انساني خواهد بود

بر آوري در اين زمينه بايد خاطر نشان ساخت كه اثر روزافزون فن و ارتباطي هاي جديد اطالعاتي

و از يك حد فراتر نخواهد رفت توليد انبوه دانش، بي [شك كاهش خواهد يافت چنين حدي در مورد.

دا«فنون مربوط به ساماندهي  در آينده، تالش در جهت .] صادق است»نشفضاهاي مشترك براي توليد

و سرعت   درون فرآيند توسعة دانش،ودر مديريت اطالعات فراتر از يك حد خاص،افزايش دقت

شد باعث كاهش در فايده و در نهايت، ثبات هميشگي سيستم خواهد هميشه مجموعة دانش آشكاري. ها

و» هاي مشترك توليد دانشفضا«حاوي حداقلي از اطالعات مورد نياز وجود دارد كه  براي پردازش

را. است» معناي جديد«تبديل به  با فرض اين كه سامان كنوني نهادها امكان دسترسي به چنين اطالعاتي

اطالعات» فوري«از آن زماني كه ارائة. آن بهترين كار ممكن خواهد بود» فوري«باز گذاشته است، ارائة 

و حجم توليد انبوه دانش نخواهد داشتتكميل بيشتر اين ظرفيتتحقق يابد،  اين. ديگر اثري بر سرعت

هرحال، در بستربه. گفته به معناي رد پيشرفت در بسترهاي ديگر، مانند حوزة هوش مصنوعي، نيست

ـ و اطالعات ـ يعني رشد نامحدود مردم و توسعة دانش، عامل انساني نحوبه توسعة مبتني بر دانايي

ا سابقه بي شداي، بر و اطالعات: در ابتداي اين راه قرار داريم. ين فرآيند چيره خواهد عدم توسعة مردم

و فن به ميراث وسيعي بر جاي گذاشته است و مي كار نگرفته آوري امكانات چشمگير . دهد اي ارائه

نق آوري بنابراين، در حال حاضر، فن و ارتباطي در جريان توليد دانش انبوه، ش هاي جديد اطالعاتي
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و پيشرفت را بر عهده گرفته است فن. موتور توسعه و توسعة هاي آوري، در مقايسه با هزينه كاربرد

كم تغييرات نهادي الزم براي رشد خالقيت انساني همة مردم همه حال، رهبري در عين. هزينه است جا،

و ويژگي و تواناييهاي كنوني، با جديت به توسعة استعداد مسئول با نگاهي فراتر از شرايط هاي ها

ـ انساني مي دهندة توسعة دانش است كه هيچگاه در گذر زمان كهنه هاي انسان تنها شتاب توانايي پردازد

. شود نمي

 توليد انبوه دانش؛ تحول عوامل اصلي در طول زمان:2نمودار

]اصل نمودار[

و پويايي بر اين اساس، حركت با.ت دارندمياه2هاي نشان داده شده در نمودار ها امروزه،

و ايجاد تحولي عظيم در ظرفيت آوري دستاوردهاي ناشي از فن و ارتباطي ها براي توليد هاي اطالعاتي

در از نقطةسختي انبوه دانش، انسان به طور كه پيش از اين توصيف همان.خط زمان جدا شده است صفر

از. پايان خواهد يافت) در نمودار»آ«نقطة(شد، اين روشِ توليد انبوه دانش در نقطة مشخصي از زمان 

ـ«دهي به توليد انبوه دانش بر دوش عامل آن نقطه به بعد، كار شتاب ـ دانش ضمني خالقيت انساني

ـ اطالعات«و شدت شيب»ب«و»آ«فاصلة ميان. افتدمي» اطالعات ـ دانش ضمني بعد» خالقيت انساني

و توسعة»ب«پس از نقطة. بستگي تام خواهد داشتبه ماهيت تحوالت نهادي»ب«از نقطة  ، رشد

و اطالعات مسئله اصلي خواهد بود، يعني، اگر دهي به توليد انبوه دانش هنوز مسئله شتابنامحدود مردم

. باشد

و ماشين ورود انسان هاي با سطوح باالي از هوش مصنوعي هم اين تصوير هاي تركيبي يا روبات ها

ز آن.درا بر هم نخواهد و يك اگر در روز تابستان تاريخي، اسحاق نيوتن زير آن درخت سيب تنها نبود

سراروب و اگر از آن درخت دو سيب فرو افتاده، يكي به ت با هوش مصنوعي باالتر از او همراهش بود

و ديگري به روبات تبديل» چرا«اصابت كرده بود، باز هم فقط يكي خشم خود را به پرسش لرد آينده

و كنجكاوانه در پي پاسخيم بي. افتادميكرد، .بود آن پرسشگر نمي،روباتشكو
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مي با پيشرفت جامعة دانايي،:13پرسش توان فهميد جامعه در حال چگونه
 103توسعه يا برگشت است؟

در بر اساس اين گزارش، و ارائه شد، بخش قبل تحليلي كه تالش دارد ميزان توجه جامعه به رشد

ر و اطالعات دوو به شناختي از آمادگي كردها ارزيابي توسعه مردم جامعه براي استفادة عملي از اين

. دارايي در جريان توسعة مبتني بر دانايي برسد

مي گزارش، پرورش مردم را از طريق دو شاخص اندازهاين هاي بهداشت دولت هزينه:كند گيري

و هزينه عنوان درصد از كل هزينه به به هاي دولت، . عنوان درصد از كل توليد ناخالص داخلي هاي نظامي

 توجه به ساحت اخالقيتوجه به ساحت اخالقي: : 1212قطعة قطعة

اند كه ورود بيش از يك ساحت انساني به ماشين، باعث گرايش به جايگزيني ناخودآگاه اين ال همگان پذيرفتهح«
و شاخص ساحت مي ها با عوامل م. شود هاي ماشيني و معلول«توان به جايگزينيياز جمله ،»هدف«با» علت

و داده با دانش، اشاره كرد كه انداز تكنيك اين چشم. وحدت با تنوع، محاسبه با قضاوت، واقعيت با باور، محور،
روياي«خطر اين. شود ريشه در انگارة جدايي دست از مغز دارد، باعث جدايي از امر عيني از امر ضمني مي

ازدر» آورانه فن آن است كه كه در نهايت منجر به جدايي فرد از جامعه، امر خصوصي از امر عمومي، خرد
. شود احساس مي

فن در اين نگرش فن آوري ديجيتال بيشتر باعث شكل دادن به جامعة دانايي در قالب يك نظام ماشين محور محور،
و انسان ها به انسان شود كه در آن ماشين مي ميينها به ماش ها شبيه، به. شوند ها شبيه بر اساس اين نگرش

مي عنوان قطعه جهان، امر انساني بيشتر به و رابطة آن با جهان در قالب قانون رابطة يك مهره اي فني تعريف شود
فن. شود در يك ماشين بزرگ تعيين مي و تعامالت دروني به بياني ديگر، اين آوري ديجيتال است كه نظام دانايي

م و.هديآن را شكل و رد قواي خالق البته نگاه به انسان به عنوان موجودي منفعل، باعث به حاشيه راندن
و صاحب نقشبه. شود نوآورانة انساني مي هاي متعددي عالوه، اين نظر، نقش انسان در مقام شهروندي اجتماعي

م وگو كننده، واسط، تصميم از قبيل كنشگر، مشاركت كننده، گفت و در پي طراحي نظام. انگارديگير را ناديده ها
و مؤثر از استعدادهاي خود كنند پيبه. ابزارهايي هستيم كه مردم را قادر به استفادة درست بياني ديگر، در

و ماشين هستيم» مند ماشين هدف«طراحي  .و برقراري ارتباط ميان انسان
و يكپارچگي» يك بهترين راه«رة انگا: بايد نسبت به دو انگاره خطرناك از خرد علمي آگاه باشيم .و انگارة همگرايي

مي جاست كه با پنداشت امكان يكپارچه خطر در آن هاي متنوع گيريم با دقتي رياضي، همة وضعيت سازي، تصميم
در نتيجه، ممكن است تنوع در نظر ما به جاي آن كه خالق باشد، مانعي بزرگ در نظر.و متفاوت را همسان سازيم

و مبتني بر تنوع، براي سامانهبناب. آيد و دانايي است راين مسئلة اصلي، طراحي نظامي انساني ».هاي اطالعاتي

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. 
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مي سرمايهميزان تالش يك كشور براي شاخص اول شاخص. دهد گذاري در رفاه شهروندان را نشان

مي، هزينهمدو و اجتماعي توسعة صنايع نظامي را مستند و. كند هاي اقتصادي در بسياري از شرايط

مس ها، اين اقدام يكي از نمونه موقعيت بههاي تغيير . هاي با منافع كوچك است سوي گروه ير منابع عمومي

يك كل سرمايه: كند اين گزارش، در بخش پيشبرد اطالعات، از دو شاخص ديگر استفاده مي گذاري

و ـ بر حسب درصد در توليد ناخالص داخلي، و توسعه در سرمايه كشور در تحقيق گذاري يك كشور

ـ برحسب نسبت دانش علت انتخاب. هاي آموزش ابتدايي زان به معلمان در دورهآمو آموزش ابتدايي

و توان يك كشور براي: نسبت آشكار است شاخص اول به  توسعة رسمي سازماندهياين شاخص تمايل

ـ در اينجا دانش در» اجرايي«دانش ـ را دارد نوآوري» معناي جديد«گنجانده شده شاخص. هاي فني

به سرانة معلم بيشتر براي دانش(در آموزش» كيفي«گذاري ديگر عالوه بر نشان دادن سرمايه آموزان

مي،)معناي هزينة بيشتر است هاي دهد؛ فرض بر آن است كه كالس توجه به كيفيت تدريس را هم نشان

و تفكر خالق تر امكان بهتري براي ايجاد تعامل ميان دانش كوچك و برانگيختن حس مشاركت آموزان

و متفاوتي برايي است كه راهطبيع. آنان را دارد سنجش كيفيت آموزش وجود داشته باشد اما هاي بسيار

 104.كارگيري اطالعات محدود گردآمده از كشورهاي جهان را دارد اين روش، تنها روشي است كه توان به

به» ساالري مردم«اگر و براي يك درجه از تحقق رسيده بود، در همة كشورها، يك معنا داشت

و اطالعات در جريان توسعة مبتني بر يري ميزان آمادگي جامعه برايگ اندازي استفاده عملي از مردم

،نهادهاي هر كشورمتأسفانه،. توانست شاخص خوبي باشدميساالر مردمدانايي، وجود صرف يك قاعدة 

و اصول در احترام ميهاي متفاوتي از رويه،ساالري مردمبه حقوق يا تنظيم/وبراي سنجشو.كند تبعيت

بر نظام و آزادي، هيچ سازمان ساالر مردماقدامات اساسي جامعة دانايي براي حاكميت هاي نظارت

رها كردن اين موضوع:يتي، اين گزارش در برابر دو گزينه بوددر چنين وضع. دولتي برپا نشده است ميان

مي يا انتخاب از ميان منابع غيردولتي موجودي كه به از. جهاني خوبي داشته باشندرسد پذيرش نظر

كه اين  در محاسبة المللي شفافيت،، بر مبناي اطالعات گردآمده در سازمان بين» از فساددوري«جا بود

. گنجانده شد*شاخص پيشرفت

مي» از فساددوري«سنجة از اين گزارش  جوامع بدون فساد،كه؛ فرض بر آن است كند استفاده

به آزادي بيان تضمين تر، اپوزيسيون سياسي سالم و مطبوعات فساد باعث.نسبت آزادتري دارد شده

و كجي در تخصيص منابع مي و بيش از همه، اصل برابري همگان در برابر قانون را نقض انحراف شود

مي كند، به نابرابري مي مي ها دامن و بدبيني به نهادهاي عمومي را شايع  معناي واقعي رو، كند؛ از اين زند

* Advancement Index 
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ميمش و كوچكبه. اندازد اركت را از رواج ) يا احساس فساد(همين خاطر است كه حتي فسادهاي اندك

. هاي اصلي براي امكان تأمين جامعة دانايي است يكي از شاخص

. اند نتايج پنج شاخص انتخاب شده در جدول چهار ارائه شده

به به و توس استثناي سوئد، كه و يكي از رتبهخاطر باالترين بودجه در تحقيق در عه هاي باالي آزادي

با ميان نمونه هاي آماري، در مرتبة نخست قرار گرفته است، همة ديگر كشورهاي اسكانديناوي در مقايسه

. اند، جايگاه خود را از دست داده»ها بندي دارايي رتبه«جدول 

ع خود اختصاص داده كشورهايي كه پس از سوئد چهار مرتبة نخست را به ازاند سوئيس،: بارتند

و  از. ژاپنآلمان، كانادا، مي» رقباي«آنچه اين كشورها را هاي نظامي اندازد هزينه اسكانديناويايي آنها جلو

و سرمايه ده. گذاري باالي آنها در بهداشت عمومي است كمتر آنها با وجود اين، كشورهاي اسكانديناوي

مي اند، هزينه خود اختصاص داده رتبة اول را به و تحقيق كنند، نسبت هاي بااليي را صرف توسعه

در آموز به معلم خيلي خوبي دارد دانش در. اي دارند رتبه» دوري از فساد«و نروژ تنها استثناي اين روند

و توسعه كرده است ميان كشورهاي اروپاي شمالي است كه سرمايه كشورهاي. گذاري كمي در تحقيق

و توسعه كردهن آزمايش نمونه، هزينهاروپاي شرقي بررسي شده در اي و هاي كمتري را صرف تحقيق اند

در رتبة پايين . اند كسب كرده» دوري از فساد«تري را

. در مجموعه، مورد كاستاريكا نياز به توجه ويژه دارد

به) در شاخص دارايي36رتبة(كاستاريكا هاي نظامي مدد رتبة باالي هزينة بهداشت دولت، هزينه،

به) ترين ضريب در ميان كشورهاي نمونه پايين(ايينپ از«هاي نسبت خوب در شاخصو ارقام دوري

. كشور در حال توسعه راه يابد20ميان توانسته است به آموز،و سرانة معلم به دانش» فساد
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 شاخص پيشرفت:4 جدول

 نام كشور
شاخص

 توسعه

هاي هزينه

و تحقيق

 توسعه

هاي هزينه

 نظامي

هاي زينهه

 سالمت دولت

آموز تعداد دانش

 براي هر معلم

شاخص

 فساد

844/0000/1795/0504/0975/0946/0 سوئد1

766/0606/0928/0519/0900/0878/0 سوئيس2

765/0572/0867/0779/0875/0730/0 آلمان3

764/0415/0916/0748/0875/0865/0 كانادا4

758/0715/0928/0763/0750/0635/0 ژاپن5

758/0473/0855/0489/0000/1973/0 دانمارك6

755/0790/0807/0328/0850/0000/1 فنالند7

732/0649/0578/0855/0875/0703/0 امريكا8

729/0456/0855/0443/0000/1892/0 هلند9

726/0236/0928/0641/0850/0973/0 نيوزلند10

708/0427/0759/0687/0800/0865/0 انگليس11

701/0441/0892/0504/0950/0716/0 بلژيك12

682/0437/0952/0328/0925/0770/0 اتريش13

682/0359/0819/0672/0878/0 نروژ14

680/0337/0711/0794/0878/0 استراليا15

645/0250/0940/0580/0750/0703/0 ايرلند16

638/0499/0735/0557/0775/0622/0 فرانسه17

635/0200/0904/0550/0900/0622/0 اسپانيا18

584/0219/0819/0504/0975/0405/0 ايتاليا19

582/0016/0000/1000/1625/0270/0 كاستاريكا20

563/0842/0000/0389/0950/0635/0 اشغالي فلسطين21

547/0197/0837/0389/0975/0338/0 مجارستان22

545/0151/0807/0435/0900/0432/0 استوني23

536/0282/0795/0588/0800/0216/0 جمهوري چك24
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 نام كشور
شاخص

 توسعه

هاي هزينه

و تحقيق

 توسعه

هاي هزينه

 نظامي

هاي زينهه

 سالمت دولت

آموز تعداد دانش

 براي هر معلم

شاخص

 فساد

529/0051/0904/0916/0625/0149/0 پاناما25

529/0030/0807/0649/0725/0432/0 اوروگوئه26

527/0076/0867/0664/0675/0351/0 ونست27

510/0072/0940/0786/0575/0176/0 مكزيك28

493/0129/0842/0344/0975/0176/0 لهستان29

492/0098/0566/0481/0625/0689/0 شيلي30

488/0204/0760/0489/0800/0189/0 كرواسي31

473/0683/0723/0237/0450/0270/0 جمهوري كره32

465/0240/0000/1321/0750/0014/0 مولداوا جمهوري33

450/0064/0904/0206/0875/0203/0 التويا34

444/0129/0530/0366/0925/0270/0 يونان35

420/0125/0820/0191/0775/0189/0 اسلواكي36

416/0105/0735/0221/0800/0216/0 بلغارستان37

413/0064/0804/0008/0800/0392/0 مالزي38

و39 407/0000/0976/0000/0750/0311/0 وباگوتترينيداد

390/0154/0795/0183/0600/0216/0 برزيل40

383/0196/0880/0092/0750/0000/0 اوكراين41

368/0038/0855/0298/0650/0000/0 بوليوي42

358/0028/0639/0336/0600/0189/0 كامبوج43

308/0014/0614/0076/0700/0135/0 مصر44

211/0010/0904/0099/0000/0041/0 ماداگاسكار45

ها پاورقي

اما در امر هوش جمعي بايد. گزيني روش برگزيده در بسياري از امور است ميانه«مقايسه كنيد با44

».شايد بهتر آن باشد كه بگوييم برنامة ما دستيابي به هوشياري جمعي است. قصد درجة اول كرد

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

و ارتباطي دارد، قضية اولين رايانه آوري مثال ديگري كه قرابت بيشتري با فن45 هاي اطالعاتي

را به كاربرد عملي برساند،» ناي جديدمع«علت نبودن فردي كه بتواند است كه طراحي شد، اما به

مي. وقت ساخته نشد هيچ » چارلز بابژ« ميالدي توسط 1830هاي شود اولين رايانه در سال گفته

و گران آن زمان توان ساخت قطعات مورد نياز نام گرفت، اما صنعت» ماشين تحليل«طراحي شد

: منبع. آن را نداشتند

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 

و دومينيك فوراي در تحليل اين مسئله مي46 و سرعت«: گويند پل ديويد اصل مسئله در تسريع

و اطالعات است بي و انباشت دانش شكل جديدي از سازمان در اين پديده آشكار. سابقة توليد

و پيش از هر چيزي،: شده است اجتماعات مبتني بر دانايي، يا همان افرادي كه تالش دارند، بيش

و توزيع كنند به. معناي جديد توليد . محور در حركت است هاي دانش سوي فعاليت كليت جامعه

و بيشتري در وضعيت»انمبدع« مي هاي پيش بيشتر كاربران منابع نوآوري: كنند بيني نشده ظهور

و محيط زيست در توليد دانش علمي در حوزه» مردم عادي«شوند، مي هايي مانند پزشكي

: منبع».كنند مشاركت مي

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) 

و توصيف. را ببينيد1پاورقي47 بايد خاطرنشان ساخت كه پژوهشگران در تالش براي ضبط

و اصطالحاتي مانند  خال شبكه«همين پديده از مفاهيم اجتماعات دانايي استفاده«و»قهاي

توان اقناعي» فضاهاي مشترك توليد دانش«يا»با«با وجود اين، توصيف باال از مفهوم. اند كرده

: منبع. خوبي دارد

Conversation with Ikujiro Nonaka, ibid.
مي هر خانه«48 مي. شويم فضاي متفاوتي دارد اي كه وارد و وارد اگر به خانة خود  اطاق خود رويد

مي مي به. اطاق هتل اين آرامش را ندارد. كنيد شويد، احساس آرامش خاطر بخشي از اين قضيه
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ايم آن است كه عامل مهمي ترين چيزهايي كه آموخته يكي از مهم. تفاوت در شرايط فيزيكي است

 محل ايم وضع يك واژة جديد است كه هنوزو كاري كه كرده. وجود دارد» ماهيت فضا«به نام 

و با همة كارآيي و از يك وجه، هنر. ظرف: توان آن را ترجمه كرد هايي كه دارد، نمي مناقشه است

مي. فرد توجه به كيفيت ظرف است توان انجام توان كرد كه در جايي ديگر نمي در اينجا چه كار

و روابط توان بيان كرد؟ ظرف همان قالب انر توان زد كه در جايي ديگر نمي داد؟ چه حرفي مي ژي

و الگوي انرژي است كه اهميت دارد. است فردي نيستند، ميانو روابط فقط ميان. كيفيت روابط

: منبع».همه چيز هستند

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

بياييد قمار«، مديريت ارشد شركت هوندا ايدة جديدي را با شعار 1978در سال«مقايسه كنيد با49

اين اصطالح، بيانگر تعهد مديران ارشد هوندا مبني بر خيلي خودماني شدن. آغاز كردند» بزنيم

و آكورد بود ن. محصوالت سيويك سل جديد پس از جنگ به اين مديران دريافته بودند كه با ورود

تصميم جديد شركت كه با شعار فوق. شود بازار اتومبيل، نسلي از محصوالت از دور خارج مي

و مهندسان جوان با معدل سني  مديريت. سال بود27عملياتي شد، مبتني بر دعوت از طراحان

هاي توليد ماشينطراحي ماشيني كه با همة: ارشد شركت فقط دو دستور را به اين گروه ارائه داد

و دوم ماشيني كه مناسب باشد، اما ارزان نباشد كه. شده در اين شركت متفاوت باشد ماشيني

و ساخته شد، روش جديدي را در صنعت طراحي ماشين ژاپن ابداع كرد  توسط اين گروه طراحي

و حداقل ماشيني بود : منبع».كه مبتني بر حداكثر انساني

Ikujiro Nonaka, Hirotaka Takeuchi, “The Knowledge Creating Company,” ibid. 
در همة. در خالقيت نيست» گرگ تنها«ناقض رويكرد» فضاهاي مشترك توليد دانش«الگوي50

و. هاي اجتماعي قرار دارد اين موارد يك خالق منفرد پشت همة جريان در برخي موارد استثنايي

ار حاد، اين فرد تنها مي » فضاهاي مشترك توليد دانش«تباط با نزديكان خود در تواند از طريق

.توليد شده را انتقال دهد» معناهاي جديد«

» گروه مجازي دانش«هاي سازماني مشترك در عصر اطالعات، يكي از گروه«: مقايسه كنيد با51

ميبه. است ب بايد به شدت كار كنند تا بتوانند چارچو» هاي مجازي دانش گروه«رسد اين نظر

مي. اصلي مبادالت آموزشي را تدوين كنند را» هاي مجازي دانش گروه«كنيم پيشنهاد دو رويه

هم. اتخاذ كنند مي نشيني اول مي هاي مجازي، كه حس بودن در اجتماع را ايجاد و تواند مبنايي كند
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و توافق براي همكاري و آغاز به بحث. هاي آموزشي باشد نامه ها پيرامون دوم، كنار هم نشستن

فن بسياري از اين گروه. هاي آموزشي است نامه توافق آوري، دفتري مجازي ها با استفاده از

: منبع».اند ساخت

Kimball Fisher, Mareen Duncan Fisher, “Shedding Light on Knowledge 
Work,” The Journal for Quality and Participation, Cincinnati, Ohio, 
July/August 1998 

با» نيروهاي اجتماعي«اين گزارش52 مورد اشاره قرار» دهي شدة انساني ارادة سازمان«عنوان را

.دهد مي

ترين وجه در حال حاضر، مهم. نوظهور، هنوز در حال پيشرفت است» اقتصاد مبتني بر دانايي«53

به از اين. آن، ديجيتالي كردن همه چيز است از» ايياقتصاد مبتني بر دان«جاي رو، بايد سخن

اقتصاد مبتني بر دانايي صورت اختصاري آثار انقالبي. سخن بگوييم» اقتصاد ديجيتالي«

به آوري فن و و ارتباطي اقتصاد مبتني. هاي تجارت است ويژه اينترنت بر همة حوزه هاي اطالعاتي

ب شركت. بر دانايي با ساختارهاي كنوني بازار همخواني خوبي دارد ا قدري وسواس، هاي تجاري،

مي فنون ژنريك توليد معناي جديد را در ساختارهاي خود به هاي اين ترتيب، شركتبه. گيرند كار

مي چندمليتي تبديل به شبكه و شوند كه كار اصلي آنها توزيع بين هاي توليد جهاني المللي دانش

.هاي جذب محلي است هاي محلي براي افزايش ظرفيت ايجاد ظرفيت

مي» 2003ي جهاني دولت الكترونيك ارزياب«54 كشورها از مشاركت«: دارد سازمان ملل متحد بيان

بيست كشوري كه باالترين معدل را كسب. كنند هاي عمومي استفاده نمي گيري مردم در تصميم

و در حال حاضر فرصت مشاركت را در اختيار شهروندان خود قرار داده كرده اند، سازمان اند،

و در عمل، فقط يك سوم از امكانات را ارائه دادهكارآمدي براي  برخالف تصور. اند اين كار ندارند

آن هاي اينترنتي ارائه داده مشاوره) درصد14(رايج كنوني، درصد كمي از كشورها  و كمتر از 9(اند

ميبه. اند هاي رسمي دولتي را عرضه داشته امكان ارسال بازخورد در سايت) درصد  رسد ميان نظر

و واقعيت شكاف بزرگي وجود داشته باشد؛ اين امر به به گفتار ويژه در حوزة دعوت مردم

 كشور، يعني13 كشور بررسي شده، فقط 173از ميان. ها آشكارتر است گيري مشاركت در تصميم

و از مردم خواسته ريزي دقيقي داشته نامة برنامه درصد از كل كشورها، آيين8 د اند در اين فرآين اند

».مشاركت كنند

2003 World Public Sector Report: E-government at the Crossroads, UN, New 
York, 2003. 
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استفاده» شكاف ديجيتال«توجه داشته باشيد كه در اسناد اخير سازمان ملل متحد، از اصطالح55

به نمي و : منبع. توصيه شده است» شكاف دسترسي«جاي آن كاربرد عبارت شود

2004 UN Global E-government Readiness Report, United Nations, New York, 
2004. 

به«: مقايسه كنيد56 به ها به ارزش منظور فرآيند تبديل ايده مفهوم نوآوري را كار هاي تجاري

مي تعريف نظام. بريم مي يك.1: توان چنين تقرير كرد مندتري از اين مفهوم را و فروش معرفي

و غيره؛ محصول و استفاده تجاري از يك شيوة.2 بهبوديافته، مانند يك پردازشگر پنتيوم معرفي

معرفي صورت جديدي از سازمان تجاري، مانند.3جديد توليد، مانند خط توليد هنري فورد؛ 

و غيره؛ فرانشيز، تعاوني هاي جديد براي محصوالت موجود، مانند استفاده از رايانه كاربري.4ها،

بازارهاي جديد براي محصوالت موجود، مانند دونات.5هاي ارتش؛ اي تعيين گرا در توپخانهبر

و در سراسر جهان پخش شد؛  از كانال.6كه در آلمان ابداع شد هاي توزيعي جديد، مانند استفاده

: منبع».اينترنت براي فروش كتاب

http://www.thecis.ca/definition.htm 
هاي اجتماعي، نقش: نهادها، ساختارهاي پابرجاي زندگي اجتماعي هستند«مقايسه كنيد با57

و ديگر اجزاي صحنه هاي حقوقي، صورت نظام اي كه روابط اجتماعي هاي زباني، معيارهاي فني،

مي هر جامعه و نهادها مهم. شود اي در آن اجرا ترين اصل رويكرد نهادي، تحليل رابطة ميان مردم

خ. است برعكس، نهادها نقش. ارج از امور مردم نيستند؛ آنها فقط دخالت نمي كنندنهادها چيزي

هاي كالمي را در نظر شدن بيان اين قضيه، تحليلي از كنش براي روش. مهمي در تعريف ما دارند

به يك پاره. بگيرد به گفتار به. معناي خطبة ازدواج يا حكم يك قاضي نيست تنهايي اين گفتارها نياز

و نتايج آن بايد به ايجاد واقعيتكسب شرايط بيانيبه. هاي نهادي جديد بيانجامدي نهادي دارند،

به. ها هستند ديگر، نهادها، مقيد كنندة كنش مي فردي كه كنشي را در انجام رساند، اين كار را

به ظرفيت و مي عنوان اشغال هاي نهادي خاصي، به. دهد كنندة يك پست نهادي انجام اين گفته

به حتي نهادها نمي. هاي زنجيرهاي نهادي هستيم اي آن نيست كه ما عروسكمعن توانند بدون ما

مي. زندگي خود ادامه دهند و متحول . شود برعكس، هر نهاد با هر كنش كنشگران آن، بازسازي

و نهادها، :منبع». به يك معنا، دوجانبه است رابطة ميان افراد

Philip E. Agre, “The Architecture of Identity: Embedding Privacy in Market 
Institutions, Information, Communication and Society,” 2 (1), 1999. 
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و امور برسيم،«مقايسه كنيد با58 اگر به درك عميقي از وجود نظامي نيرومند براي حفظ اشياء

:منبع».تغييرات هميشگي 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. 

در آل قابل دسترسي، همان ايده. البته اين امر يك هنجار يا نقص ساختاري نيست59 طور كه هگل

در واقع، تا جايي به امر عمومي مرتبط است،«: استگويد، هميشه قابل دسترسي فلسفة حق مي

و خاص رابطه و ثبات دروني اي وجود دارد كه قوام ميان منافع عام دهندة مفاهيم دوگانة دولت

مي».است كه ژاك بودو اظهار از«دارد و و امنيت شهروندانش را تضمين كند، دولت بايد حفاظت

: منابع».ط عامالن خود را مهار كندجمله بايد به سوء استفاده از قدرت توس

E. Hegel. Philosophy of Right, Penguin Books, London, 1967. 

Jacques Baudot, ibid. 
و دومينيك فوراي، ظهور اقتصاد مبتني بر دانايي را به60 عنوان نقطة عزيمت خود تعريف پل ديويد

و اين حركت را به شكل زير ترسيم مي ل اقتصاد مبتني بر دانايي به جامعة دانايي تبدي«: كنند كرده

و اين اجتماعات پيوندهايي با برخي طرح. بر محور تكثير اجتماعات دانش محور قرار دارد ها

و تجاري دارد تخصص و بازتوليد دانش دارند. هاي علمي، فني، فقط. آنها توان خوبي براي توليد

هاي شناختي مختلف ها در حوزه همين مشخصههنگامي كه تعداد روزافزوني از اين اجتماعات با

و دانشجويان تازه وارد با عاليق مشترك پديد آيد، هنگامي متخصصان، كاربران معمولي اطالعات،

تخيلي خود خارجـ از صورت علمي» جامعة دانايي«خود پيرامون يك موضوع خاص، جمع شوند، 

مي».واقعيت خواهد پيوست شده، به : منبع. تري يافتيمشد مسير مستق كاش

Paul A. David and Dominique Foray (ibid.) 
: ديد(ExxonMobile)موبايل توان در تبليغات اكسون مثال خوبي از اين بينش تونلي را مي61

علم منابع طبيعي. تصور زندگي مدرن بدون سوخت دشوار است. سوخت. قدرت. نور. گرما«

ميعلم مناب. يابد مورد نياز ما را مي طور كه انرژي به علم وابسته همان. يابدع طبيعي مورد نياز ما را

و دانشمندان وابسته است مي. است، علم هم به عالمان دارند با وجود اين، وقتي كارشناسان اعالم

و50 جهان به 2030در تا سال   درصد انرژي بيشتر نياز دارد، تعداد جواناني كه جوياي كسب علم

هم د، نميمدارك علمي هستن اين جريان را بايد. خواني خود را با نياز به دانشمند حفظ كند تواند
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و باهوش».جوانان آيندگان هستند«درست است كه. وارونه كرد را اما اگر نتوانيم بهترين ترين آنان

و مهندسي كنيم، چگونه آينده .] تأكيد از گزارش است[» اي خواهيم داشت؟ تشويق به كار در علم

:عمنب

The New York Times, 30 September 2004. 
دانيل بل با تحليل مسئله از منظري اقتصادي بر اين باور است كه در جامعة پساصنعتي،62

مي مهارت مي هاي فني مبناي قدرت و آموزش، تبديل به شيوة دسترسي به قدرت اين. شود شود

هاي تاريخي رشد اقتصاد، سرماية ميان مؤلفهدر«: اند نظر را برخي ديگر از پژوهشگران تأييد كرده

مبناي تشكيل سرماية انساني را بايد بر آموزش،. ترين مؤلفه ظاهر شده است انساني به عنوان مهم

و در اينجاست كه دولت نقش مهمي برعهده داردو به و ابتدايي قرار داد، از. ويژه آموزش اولية

ب آن ميجا كه هر تغيير اجتماعي يا اقتصادي ور آموزش اثر گذارد، جوامع دانايي بايد بر رشد

: منابع».توسعة سرماية انساني تأكيد 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. 

و جي كافمن63 اي، جامعه(educated society)آموخته جامعة«: مقايسه كنيد با نظر دونالد لنيهام

بهاست مي آموزش را  learning) فراگير جامعة. دهد ويژه در ثلث اول زندگي فرد، در اختيار قرار

society)و سازمان جامعه به اي است كه نهادها مي هاي آن آموزش را كنند، عنوا شيوة زندگي تبليغ

:منبع».فعاليتي كه در تمامي دوران حيات فرد از تولد تا مرگ استمرار دارد

Donald Lenihan, Jay Kaufman, 2001, ibid. 
ميهر وسيلة مكانيكي يا الكتري: ماشين64 . دهد كي كه براي كمك به انسان، انرژي را انتقال يا تغيير

: مراجعه كنيد به

http://www.cogsci.princeton.edu/cgibin/webwn?stage=1&word=machine. 
هاي معكوس ميالدي، سال1990هاي دهة سال«. شود در جهان امروزي، اين ترميم انجام نمي65

م از. ناطق بودشدن فرآيند توسعه در بسياري از . اند شده1990 كشور جهان فقيرتر از سال50بيش

و بيماري از جمله عوامل اصلي اين جريان بد است ناتواني حكومت : منبع».ها، تضاد
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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
_david_loyn.shtml. 

بهمي» عمومي«66 و متعلق به خير تواند معناي مرتبط با دولت، در دسترس همگان، مسئلة همگاني،

» مرتبط با دولت«عنوان معادلي برايبه» عمومي«در اين مورد خاص،. عام يا منافع مشترك باشد

.كار رفته است به

بامقاي67 و مساوات، با تاروپود دولت ليبرال عجين شده است برخي ايده«: سه كنيد : هاي برابري

و پيش از هر چيز، مساوي در برابر قانون مي. بيش توان بدون نقض اما مساوات در برابر قانون را

و سياسي از اين. برابري اقتصادي چنين نيست. حقوق كسي اعطا كرد و ثغور اخالقي رو، حدود

هيچ گروهي: برابري مطلق اقتصادي كابوسي بيش نيست.ي برابري اقتصادي پديد آمده استبرا

و فاشيست جز تماميت به : منبع».اند اي را مطرح نكرده ها چنين ايده گرايان

“A question of justice?,” The Economist, 11 March, 2004. 
ميگيري، به بيش از يك ارزش، تعه مردم، در هر تصميم68 در. كنند د، يا محاسبه استناد براي مثال،

ها از بقيه شود، سيبي كه در سبد سيب اي كه در تظاهر عمومي به حرص، خوب تلقي نمي جامعه

و جذاب در چنين موردي، همة. برداشته نشود هاي اول، تر است، ممكن است در گردش زيباتر

دو(ر از بهترينت دهند، انتخاب خود را به پايين ميهمانان ترجيح مي و) يا همان درجة محدود كنند

به خويشتن به. نمايش بگذارند داري خود را :مراجعه كنيد

Amartya Sen, “The Formulation of Rational Choice,” The American Economic 
Review, Volume 84, Issue 2, May 1994. 

بي«: مقايسه كنيد با اين نظر69 مي كنند، كيفميها كمك خانه مردم به و هاي پيدا شده را پس دهند،

به. كنند داوطلبانه كار خير مي و انتخاب طبيعي، هر دو، توانند اين خوبي نمي خردگرايي اقتصادي

رفتار: توانند توضيح دهند عكس اين رفتارها را نمي. رفتارهاي مهربان بدون نقشه را توضيح دهند

ميز توزانه، وقتي فرد براي ضربه كينه را ها، انسان نتايج آزمايش. كند دن به ديگري، خودزني شناسان

ه پذيرش يا طرد اجتماعي عالوه بر ارتباط با منافع بازاري، رابطة محكمي با  به اين نتيجه رساند

مي. احساس تعامل دارد مي مردم به آنهايي كه همكاري به كنند پاداش دهند، حتي اگر رفتار آنان

ن گران بيشتري دارند، امكان بيشتري براي بقا دارند هايي كه تعامل گروه. باشدنفع شخصي خودشان

به».همين خاطر، ژن همكاري توان شيوع بيشتري نسبت به خودخواهي داردو به : مراجعه كنيد
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The Economist, 23 March 2002. 
كو اگر خودخواهي را برمي«: مقايسه كنيد با70 و مسئلة. فكري نكنتهگزيني، خردمندانه چنين باش

و منبع اصلي شادي است : منبع».اصلي احساس مسئوليت عام است، كه منبع اصلي قدرت،

The Dalai Lama, “A Human Approach to World Peace,” accessed at 
http://www.peacejam.org/lama/enviro02.html. 

مي دور رويكرد به بازار(George A. Akerlof)جورج آكرالف71 اول،. كند كار را با هم مقايسه

شركتي را در نظر آوريد كه بيش از دستمزدهاي تهاتري بازار به كارگر خود: الگوي تهاتري بازار

و نبايد بيش از دستمزدهاي بر اساس الگوي تهاتري بازار، شركت نمي. كند پرداخت مي تواند

 را در نظر بگيريد، كه مالحظاتي خارج دوم، شركتي. تهاتري بازار به مستخدمان خود پرداخت كند

هاي براي مثال، شركت. عوامل فرهنگي بر انتخاب رويكرد اثر دارد. از الگوهاي تهاتري بازار دارد

به امريكايي ترجيح مي و كارگران خود را كه دهند دستمزدها را باال ببرند حداقل برسانند، در حالي

مي شركت ميدهن هاي ژاپني دستمزدها را كاهش و كارگران را نگه بر. دارندد اقتصادي مبتني

دانايي كه در هر دوي اين بسترهاي فرهنگي فعاليت خواهد داشت، شايد به استانداردهاي دوگانه 

به. اي برسدو چنداليه :مراجعه كنيد

George A. Akerlof, “The case against Conservative Macroeconomics: An 
Inaugural Lecture,” Economica, New series, Volume 46, Issue 183, August 
1979. 

را» راه سوم«، برنامة كلي»راه سوم«آنتوني گيدنز در سخنراني خود در پانل بحث پيرامون72

(ترسيم كرد و)1: و رهبري سياسي مسئول و متعهد به همكاري» كارآمد«اما» بزرگ«حكومت

و)3( بازسازي بافت جامعة مدني؛)2(نزديك با نيروهاي جامعة مدني؛ بازارهاي اجتماعي

و ريسك؛)4(؛»اقتصاد مختلط« و ايجاد تعادل ميان امنيت تضمين تعادل)5(بازسازي دولت رفاه

يك)6(شناختي؛ بوم و از سوي ديگر، نيروهاي ايجاد رابطة فعال ميان از و ملي، سو دولت محلي

و بين . (...) ملتـ ساالري در همه جا، حتي خارج از سطح دولت ترويج مردم)7(المللي؛ محلي

مي مسئله و بيشتر آن است كه چگونه اي كه اينجا مطرح شود پيرامون عدالت اجتماعي نيست،

مي توان پس از افول سنت مي و آداب زندگي كرد، چگونه توان همبستگي اجتماعي را احيا كرد ها

به. پرداختشناختي توان به مسائل بومو چگونه مي : مراجعه كنيد

Anthony Giddens, “Third Way,” A UN Panel Discussion on 10 November 
1998. 
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پيشنهادي دبيركل سازمان ملل متحد، كوفي» پيمان جهاني«باور به امكان چنين تنظيماتي، مبناي73

. بود1999 ژانوية31عنان، در داووس، 

و مقايسه كنيد با نظر جان استوارت74 و منابع را مرتبط با نهادهاي اجتماعي  ميل كه توزيع ثروت

و آداب جامعه مي :داند قوانين

John Stuart Mill, Principles of Political Economy, Penguin, 1970. 
هاي انتقالي، اگر ماليات«. ها پيامدهاي خاص خود را دارند نظر ديگر آن است كه اين گزينه75

ميپرداخت هزينة آموزش به».يابد را بپذيرد، نرخ رشد افزايش : مراجعه كنيد

A. B. Atkinson, Incomes and the Welfare State, Cambridge University Press, 
1995. 

در امر بازسازي شهري ضروري است كه با نيازهاي بومي» رويكردهاي جايگزين بهينه«برخي76

آن. خواني را داشته باشد حداكثر هم و قابل دفاع آغاز كردبهتر . كه با يك رويكرد توسعه محور

:مراجعه كنيد به

Hugh Schwarz, “Urban Renewal, Municipal Revitalization. The Case of 
Curitiba, Brazil,” 2004. 

و در جريان ارائة خدمات، تدوين ارزش عمومي، به ارزش77 هايي اشاره مي كند كه توسط دولت

و مقررات ميقوانين مي. شودو ديگر كارها ايجاد چه فقط عموم مردم هستند كه توانند تعيين كنند

به. چيزي براي جامعه ارزش واقعي دارد : مراجعه كنيد

Gavin Kelly and Stephen Muers, “Creating public value. An analytical 
framework for public sector reform,” October 2002, 
http://www.strategy.gov.uk/2001/futures/attachments/pv/public_value.pdf. 

و ساالر قبلي در بخش هاي غيرمردم بخشي از نوستالژي كنوني براي رژيم78 هاي از اروپاي مركزي

و افريقاي جنوبي را مي وان با انتخاب  ميالدي 1990ساالر از دهة هاي مردم هايي كه دولت شمالي

.اند، توضيح داد ها انجام داده كاهش بودجهتا كنون، در زمينة

مي كشورهاي آنگلوساكسون قرن«79 اسكيموها،. كنند ها هست كه منازعات خود را با مشت رفع

مي دو طرف نزاع هم را ديگر را به مسابقة آواز مسخره دعوت و از اين راه منازعات خود كنند

به».نشانند فرومي : مراجعه كنيد

Harvey W. Zorbaugh, “Human Nature,” Journal of Educational Sociology, Vol. 
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3, No. 5, Jan. 1930. 

در هاي بهره پروانه«: مقايسه كنيد با80 برداري انحصاري، تنها سازوكاري است كه در طول تاريخ

و مبدعان اعطا شده است تا آنها بتوانند ثمره پاداش تالش و سرمايه هاي مخترعان  گذاري هاي كار

. خود را برداشت كنند

Joel Mokyr, ibid. 
از ها چگونه بايد در قرن بيست كانادايي«: مقايسه كنيد با81 ويكم به تنوع احترام بگذارند؟ يكي

به. (...) هاي احترام از طريق مدارا است راه ».شناسي است رسميت راه ديگر، احترام از طريق

:مراجعه كنيد به

Donald G. Lenihan with Jay Kaufman, ibid. 
رشد اقتصادي» باعث«ها در اينجا مسئله آن نيست كه مهاجران، يا كولي«: مقايسه كنيد با82

نه مي اي است كه امكانات فرهنگي مسئله اصلي آن است كه حضور آنان، نشانگر جامعه. شوند يا

به».خوبي براي خالقيت دارند : مراجعه كنيد

Richard Florida and Irene Tinagli, “Europe in the Creative Age,” Software 
Industry Center, Carnegie Mellon University, February 2004. 

و ارتباطات آزاد، از پيش«: مقايسه كنيد با83 نيازهاي ضروري رشد دسترسي، به اطالعات، دانش،

و رشد كليت انسانيت است و دانش، آزادي . (...) شخصي، مشاركت فردي سياسي، اطالعات

و ارتقاي مديريت اطالعات نظام و كاهش فساد هاي مديريت باعث شفافيت در تصميمات سياسي

:منبع».شود عمومي مي

“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. 

.1948 دسامبر10 اعالمية جهاني حقوق بشر، سازمان ملل متحد،12 مراجعه كنيد به اصل84

: اطالعاتي مقايسه كنيد با گزارش كميتة بررسي حفاظت از حريم خصوصي در جامعة85

“Personal Privacy in an Information Society: The Report of the Privacy 
Protection Study Commission”, transmitted to President Jimmy Carter on 12 
July 1977. 

شد قانون آزادي اطالعات پس از سال«: مقايسه كنيد با86 اما آيا اين قانون. ها انتظار باالخره نهايي
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و دانستن واقعيت را براي عموم مردم تسهي هاي يافتن اخبار را براي روزنامه تواند راه مي ل نگاران

اين قانون ابزارهايي را در اختيار. توان مجبور به ارائة اسناد كرد كند؟ مقامات رسمي را حال مي

مي روزنامه . اند ها با آن كار كرده دهد كه همكاران آنها، در ديگر كشورها، مدت نگاران انگليسي قرار

خ اگر پيش از اين در انگليس قانون آزادي اطالعات بود، روزنامه و برنگاران تجربة بيشتري نگاران

: مبنع».داشتند از كار مي

Martin Rosenbaum, “So you want to see the PM's memos?” BBC World News,
accessed on January 4, 2005. 

. خاص بوروكراسي استتمفهوم اسرار اداري يكي از ابداعا«: مقايسه كنيد با نظر ماكس وبر87

داشتنه با پارلمان يا مجلس، از همة قواي خود براي مخفي نگهنظام بوروكراتيك در مواجه

از. كند اطالعات خود از ديد كارشناسان پارلمان استفاده مي حق مشهور پارلمان براي تفتيش، يكي

و. هاي يافتن اين اطالعات است راه طبيعي است كه بوروكراسي از يك پارلمان يا مجلس ضعيف

بي بي و مي اطالع ». كند خبر حمايت

Max Weber, “Bureaucracy,” in Essays in Sociology, translated and edited by H. 
H. Gerth and C. Wright Mills, New York, Oxford University Press, 1946. 

گزارش واشنگتن پست در خصوص پيشنهاد وزارت بهداشت امريكا براي: مقايسه كنيد با88

و در معرض همگان گذاشتن نتايج تحقيقهاي تحقيق پرداخت هزينه : به پژوهشگران

The Washington Post, 6 September 2004, “NIH Proposes Free Access For 
Public to Research,” Rick Weiss. 

و كاهش89 هايي كه در برابر چالش«. بازار وجود دارد» برش«دعوت زيادي براي محدود كردن

و زيستجهان امروز وجود دارد، محيطي بهبود نقش شهروندي براي ارتقاي عملكردهاي اجتماعي

ميو توسعة سرمايه و اجتماعي را اين عوامل بايد بخش مهمي از راهبرد حركت. طلبد هاي انساني

و آينده باشد به مي. سوي جامعة بهتر و دانايي و با توزيع دانش توان فاصلة دانايي توانايي است

و فقير را كاه : منبع».ش دادغني

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 تكميلي مراجعه كنيد به

Jim Verdonik, “The necessary secrecy code of successful business execs,” 
Triangle Business Journal, 24 September 2004.  
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و دومينيك فوراي90 شواهد تجربي كافي براي تغيير شرايط حقوقي«: مقايسه كنيد با نظر پل ديويد

هاي نسبت ميان تشويقو تبديل حقوق مالكيت معنوي به توان اقتصادي توليد كنندگان، يا براي

و خالقيت بيشتر، وجود ندارد گيري بدون شواهد كيفي از اين دست، معلوم است كه تصميم. بيشتر

و تغيير جهت در سياستگذاري براي حركت به سوي بهترين گزينه و كيفيت هاي پيرامون كميت

: منبع».مفهومي هر بازار خاص، دشوار است

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.  

كه جوئل موكاير هم مي اص«پذيرد الح نظام امريكايي، نسبت به نظام حق انحصار اختراع پيش از

به. انگليس، همراهي بيشتري با كاربران دارد1852سال  رغم تفوق آشكار نظام با وجود اين،

و در نتيجه، گرايش بيشتر اين نظام به ضمانت حق انحصار اختراعات، شكي نيست كه  امريكايي

ثبت. ميالدي، دوران رشد اختراعات در انگليس است1850 تا 1791هاي دورة ميان سال

و رشد روحية منفعتاختراعات جويي همراه هست، اما اثر دقيق آن بر نرخ رشد با تجاري شدن

: منبع».فني هنوز مبهم است

Joel Mokyr, ibid.  
و نقش دولت اولويت«شاليني ونتورلي بر اهميت متغيرهايي همچون91 و اقتصادي » هاي اجتماعي

هاي اطالعاتي، الگوهاي سياستهاي متناقض نظارت، سنت«ورزد، اين متغيرها، تأكيد مي

و محدوديت و سياسي اجتماعي، مي» هاي اقتصادي كه. كنند را منعكس او بر اين باور است

الگوي: در اياالت متحده، حاصل سه جريان است(e-regulation)رويكرد نظارت الكترونيكي 

و الگوي بازار آزاد آزادي هاي اقتصادي براي رويكرد مشوق«. خواهانه، الگوي منافع عمومي،

و بيان تمايل دارد كه براي صنعت محتوا اهميتي سوي استخراج قراردادي ايده مالكيت معنوي، به ها

: حاصل. سوي حق دسترسي عمومي به اطالعات ندارند اساسي دارد؛ اين رويكرد تمايل چنداني به

و تنظيم دروني، برتري يافتن حقوق قرارداد اولويت ي بر حقوق عمومي، بخشي الگوهاي نظارت

و الزامات غيرتجاري از صنعت آستانة پايين حريم خصوصي، برداشتن بسياري از منافع عمومي

و محدوديت و مخابراتي، تأكيد بر الزامات و از صنايع زيرساختي ارتباطات كابلي هاي محتوا

و فضاي اينترنت قانوني در حوزة نظارت بر محتوا در رسانه :منبع».هاي جديد

Shalini Venturelli, ibid. 
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مي«: براي مقايسه92 . كنند مردم براي برآوردن نيازهاي اطالعاتي خود به منابع مختلفي مراجعه

و بخش خصوصي، در كنار دولت، سهم خاص خود را دارند ها، دانشگاه سازمان . ها، مراكز فكري،

و ديگر سازمان ميها اين معيارها را برآ در برخي موارد، بخشي خصوصي نظارت. سازند ورده

دست آمده در راه توليد اطالعات كيفي، از جمله اعضا، در كنار ميل به حفظ اعتبار سخت به

مي ها را به تأمين فرآيندهايي است كه برخي سازمان با وجود. كند كنندگان موثق اطالعات تبديل

هاي در حوزه. نيستاين، احتمال برآورده شدن همة نيازهاي اطالعاتي همة مردم به اين روش

و عرضه در. كنندگان قابل اتكايي وجود نخواهند داشت بسياري، نياز به اطالعات كيفي هست،

همبستگي. چنين مواردي، خواست مردم آن است كه دولت توليد اين اطالعات را برعهده گيرد

و بيان توان با طراحي نظامي برا اطالعات موجود در حوزة عمومي با نيازهاي مردم را مي ي تدوين

مي. هاي مردم تضمين كرد اولويت مي دولت و تواند كيفيت اطالعاتي كه عرضه دارد را با معيارها

را. استانداردهاي معتبر نشان دهد بايد با رفع امكانات سوء استفادة خصوصي از اين اطالعات، آنها

: منبع».سياسي كرد غير

2003 World Public Sector Report: E-government at the crossroads, United 
Nations, New York, 2003 

و نهادها است مهم«: مقايسه كنيد با اين نظر93 و ترجيح فرهنگ، اولويت. ترين مسئله، فرهنگ ها ها

مي. كند را تعيين مي كنند همة جوامع ناچار از خوردن هستند، اما عوامل فرهنگي هستند كه تعيين

و باهوش و عناصر شيميايي بازي كنند، يا شمشير بازي كنند، ترين افراد بايد با ماشين آيا بهترين ها

مي نهادها، براي افرادي كه روش. يا كتاب مقدس بخوانند و دهند، مشوق هاي جديد پيشنهاد ها

مي جريمه : منبع».كنند هايي تعيين

Joel Moykr, The Gifts of Athena: Historical Origins of the Knowledge 
Economy, 2003.

ذهن آزاد،. وجو را آزادانه بپذيريم وجوي علم را ارزش بدانيم، بايد نتايج جست اگر جست«94

ده سگي واق :منبع».متري محدود شود واقي نيست كه بايد با طنابي

Adlai E. Stevenson, Jr. (1900- 1965), speech at the University of Wisconsin, 
Madison, 8 October 1952. 

و قدرداني اجتماعي مطرح مي95 پيتر دراكر پيرامون اهميت اين. شود در اينجا، مسئلة پذيرش

مي مسئله مي و از مثالي را از زمان انقالب صنعتي مطرح در اواسط قرن نوزده،«: كند نويسد

به انگليس سلطة خود را از دست مي و جاي خود، ، را به عنوان يك اقتصاد صنعتي بزرگ داد
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و بعد به آلمان مي همگان بر اين باور اتفاق دارند كه علت اصلي اين. داد اياالت متحدة امريكا

و نه ربطي به فن جامعة انگليس،. علت اصلي، اجتماعي بود. آوري داشت مسئله، نه اقتصادي بود

فن فن و انگليس. رفته نشدها پذي»جنتلمن«گاه در حلقة آور هيچفن. آوران را نپذيرفته بود آوري

هيچ كشور ديگري. مدارس فني درجة يكي در هند ساخت، اما در وطن خود چنين كاري نكرد

و در واقع انگليس در حوزة علم فيزيك در تمامي» دانشمند«اين درجه از منزلت را براي  قائل نبود

فن. قرن نوزده سرآمد بود ل امريكا به انگليس قرن براي جلوگيري از تبدي. باقي ماند» تاجر«آور، اما

هاي اجتماعي ويك به چه چيزي نياز داريم؟ بر اين اعتقادم كه نياز به تغيير اساسي در نگرش بيست

فن. داريم و و راهبري در حوزهاي اقتصادي بي كليد حفظ سرآمدي شك در منزلت آوري،

و پذيرش اجتماعي ارزش :منبع».هاي آنان قرار دارد اجتماعي دانشمندان

Peter F. Drucker, “Beyond the Information Revolution,” The Atlantic Monthly, 
October 1999. 

با اين روش دور طول دهه96 و هاي متوالي شگرد كاري روشنفكران اروپا، مردم طبقات مختلف

و آموزش و مخاطبان نشريات خاص درآمدها هاي مختلف بوده است؛ آنها كه خود را خوانندگان

مي دانسته مي و اجتماعي مطرح شده توسط آنها مشاركت . اند كرده اند يا در مباحث اتفاقي

و چاي خانه قهوه .اند هاي عربي هم همين نقش را داشته خانه ها

هاي گرافيك روي طرح: فراوان است» مبتني بر كرامت خالقيت«هاي هاي فعاليت نمونه97

ا كوزه زن فزايش ارزش بازاري آن؛ غذاي ويژههاي گلي هزاران سال پيش، بدون قصد اي كه يك

مي خانه از دار براي جمع كوچكي از دوستان آماده كند، بدون قصد ايجاد كاري جديد؛ وبالگي

و تصاوير رؤيايي يك دانشجوي با استعداد، بدون لحاظ مسائلي همچون حقوق مالكيت  شعرها

و غيره .معنوي،

در«: مقايسه كنيد با98 آن است كه اين» شكاف ديجيتال«الگوي طرح مسئله در قالب مسئله اصلي

به شكل از پرسش، به مي» هاي ديجيتالحل راه«صورتي مضمر، مي. كند اشاره توان با تأمين يعني،

و زيرساخت و اجتماعي، اين رايانه و بدون توجه به مجموعة مهم منابع تكميلي هاي مخابراتي،

مع. شكاف را برطرف ساخت فندسترسي و ارتباطي دربرگيرندة آوري نادار به هاي اطالعاتي

ترين مسئله نيست؛ مسئله دسترسي به رايانه يا خطوط اينترنت، مهم. هاي ديگري هم هست جنبه

و خطوط، براي مشاركت معنادار در جامعه است : منبع».اصلي، استفاده مردم از اين رايانه

Mark Warschauer, “Reconeceptualizing the Digital Divide,” accessed at: 
http://www.firstmonday.dk/issues/issue 7_7/warschauer/ 
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و زمينه اتفاق نظر دارند99 بر. بيشتر پژوهشگران بر سر اهميت بستر به عنوان مثال، فيليپ آگره،

به«اين باور است كه  و تنها به تقويت برخ خودي خود چيزي را تغيير نمي اينترنت ي نيروهاي دهد

و آن نيروهاي تقويت موجود مي مي پردازد هم».توانند باعث تغيير در امور شوند شده زين ژويينگ

فن پيرامون همزيستي يين و روابط متعادل ميان دانش، و جامعه سخن يانگي آوري، اقتصاد،

مي مي و چنين استدالل ميكند كه اين تعادل است كه تغييرات كمي را به كيفي تبد گويد بنا. كند يل

آوري رسانة انتقال دانش است، تنوع فرهنگي است كه انتقال بهينة دانش به نظر او، در حالي كه فن

و خالق را ممكن مي تنوع فرهنگي، صورت زندة دانش. سازد به منابع كيفي براي كاربردهاي نو

ن. ضمني است و براي جريان توليد، وآوري، كار، ساحت ضمني بازتابندة ساحت انساني است

و انسجام استعدادهاي انساني ضروري است مي. تعامل فن او تأكيد و آثار كند كه كاربردهاي آوري

و. تواند در اثر شرايط بومي انساني شكل گيرد آن مي و اجتماعات كاربري را در سطوح بايد كاربر

و جهاني در نظر داشت هاي متكثر محلي، اجتماعي، منطقه نقش : منابع. اي،

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. 

فنمي«: مقايسه كنيد با نظر واندا اورليكوفسكي 100 مي دانيم كه و تواند با برنامه آوري را هاي خاص

بهفن. اندازي كرد با منافع اجتماعي خاص راه با آوري تنهايي خيلي مفيد نيست، بايد كاربرد آن را

و پي  دارد كه شمارش تعداد اين نظر در مغايرت با نظري قرار. آمدهاي آن سنجيد توجه به معنا

فن ماشين مي ها در طول يك خط، يا دالرهاي صرف شده براي يك . داند آوري را مالك ارزيابي

مي. كاربرد، اهميت بيشتري نسبت به حضور دارد بر آن كاري كه با رايانه انجام دهم، اثر شگرفي

و خالقيت من دارد بهره :منبع».وري

“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 

فن ها، نظام بسياري از رژيم« 101 و ارتباطي آوري هاي نظارت بر ديگر  را در مورد هاي اطالعاتي

به اينترنت باز و مي توليد كرده و ساده رژيم. گيرند كار اي هاي سياسي با فرآيندهاي مكانيكي

و اقتدار بهره توانند به مقابله با چالش مي هاي اينترنت پرداخته، حتي از آن به عنوان ابزار نظارت

:منبع».گيرند
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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. 

كه«: مقايسه كنيد با نظر نيپا نوريس 102 مسئلة حاكميت الكترونيك، فرآيند در حال تحولي است

و آزمايش روش بر بيني خوش. هاي جديد هستند كشورهاي زيادي در حال نوآوري هاي اوليه مبني

و دولت، در در سال امكان تحول بنيادين روابط ميان شهروندان هاي اخير، جاي خود را به شك

و ساختار دولت داده است مورد امكان اصالح ديوان :منبع».ساالري، مشاركت فعال مدني،

Pippa Norris, “Deepening Democracy via E-governance,” 2003, unpublished 
contribution to the 2003 World Public Sector Report. 

در عين حال، بايد خاطر. روش محاسبة شاخص جوامع دانايي در پيوست شرح داده شده است 103

و تجربي به اجرا رسيده است نشان ساخت كه اين سنجش فقط به  چون تجربي. صورت آزمايشي

و آيندهش مبتني بر اعتقاد به لزوم سنجش شاخص دارايي اين گزار سو، از يك بيني ها، پيشرفت،

و اين كار را براي هر بحثي پيرامون اين موضوع الزم مي دانست، اما از سوي نگاشته شده بود

و از زاويه ديگر، داده و براي استفادة تطبيقي اي كه در اينجا اتخاذ شده، مانند ها در سطح جهاني

ف نگرش و غيره، گردآوري نميهاي . شود رهنگي، سطح اهميت خالقيت در برنامة درسي مدارس

اين تعريف با فهم. اند هاي وكالتي دقيقي براي نگارش گزارش تعريف شده همين خاطر شاخص به

و علّيت همراه بوده است كاملي از تفاوت تمايز هاي اين تركيب شاخص. گذار ميان همبستگي

و دسترسسنجش تمريني، با گردآ مي پذير شدن داده مدن توصيفي. تواند تغيير كند هاي مرتبط،

به المللي موجود، حتي براي همين شاخص هاي اطالعاتي بين چون بانك جز هاي وكالتي،

بنابراين، انتخاب. كشورهاي بررسي شده در اين نمونه، اطالعاتي از ديگر كشورهاي عضو ندارند

بهكشورهاي بررسي شده در اين تجرب و تنها اطالعات موجوده عنوان نمونه، بيشتر تصادفي بوده

و مقايسه از اين كشورها عامل اين انتخاب تصادفي بوده است .قابل مطالعه

مي سرمايه 104 از گذاري كشورها در حوزة آموزش را با» هاي آموزشي هزينه«توان با استفاده و

آموزي، يد ناخالص داخلي، يا سرانة دانشهاي دولت، يا سرانة تول محاسبة نسبت با كل هزينه

به: اين گزارش به دو علت از اين روش اجتناب كرد. دست آورد به اول آن كه مسئلة دسترسي

و ديگر آن كه هزينه مي اطالعات مطرح بود، تواند موارد مصرف ديگري همچون هاي آموزشي

كه كارگيري در نظام ديوان به و مديريتي داشته باشد ربط چنداني به توليد واقعي اطالعاتي ساالري

ايم، هاي اخير، با بهبود نسبي شرايط همراه بوده با آن كه در سال. يا حتي با كيفيت آموزش ندارد
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و خروجي اطالعات مربوط به ورودي و هاي نظام ها و ناقص است هاي آموزشي بسيار پراكنده

ع در حال حركت به سوي جامعة دانايي ترين ابعاد جوام امكانات خوبي براي سنجش يكي از مهم

.وجود ندارد





...پيرامون جوامع دانايي هوشيار:بخش سوم



.در جريان توليد دانش دو دارايي وجود دارد  ايدة اصلي

و  امنيت زندگي...... كيفيت زندگي

و؛ انباشت نوآوري»اجرايي«توليد انبوه دانش و تبديل آنها به محصوالت هاي فني؛

تواند خدمات در چارچوب اقتصاد مبتني بر دانايي، با مديريت بازارهاي كنوني نمي

و امنيت زندگي را براي همة مردم همه به .ين كندجا تضم تنهايي سطوح بااليي از كيفيت

×

 منابع ايدة اصلي

مي گيري جهت و ابزارهايي، از توليد انبوه هاي جديد در توسعه را توان با استفاده از فنون

و»همزيستي«،»وجودي«به دانش» اجرايي«دانش  . تغيير داد»اي حفظ تعادل توسعه«،

»دولت مساعد«• كجا تحت نظر قرار گيرد؟

 صنعت فرهنگ•

 گيري براي سالمت انسان محل تصميم•

و توسعه برنامه•  هاي تحقيق

»اجرايي«استفادة عملي از دانش•

»وجودي«وگوي پيرامون دانش گفت•

و تصميم•  گيري اصول اخالقي حاكم بر قوانين انتخاب

 سرنوشت ارزش همبستگي انساني•

و مركزي براي انسانيت وگو پيرامون تفكر فرهنگي وحدت گفت•  بخش

 توسعة مردم در مقام شهروند•

 ساالري ماعي مردمرشد نهاد اجت•

 رشد نهاد اجتماعي بازار•

هاي پيشنهادي گزارش شاخص

 براي بررسي

»جيني«شاخص•

و مير كودكان•  مرگ

 روزنامه•

 اينترنت•

 تلفن•

مي» اجرايي«دانش:14پرسش آن چيست؛ چگونه و از توان آن را توليد كرد
و بهره برد؟  استفاده

 اين شكل از دانش، 105.دارد» اجرايي«در دانشة زندگي ما در احاطة چيزهايي است كه ريشه هم

در در واقع، همة دوره). را ببينيد14قطعة(مبناي تمدن مادي ما است هاي تاريخ انساني از پي موفقيت

به» اجرايي«دانش  و امروزه براي» عصر حجر«اصطالح گرچه. كار گرفته حاصل آمده است انباشت شده
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بهتمسخر مي توسعة ضعيف  اما اگر همان ابزارهاي سنگي هزاران سال پيش اختراع نشده بود رود، كار

 106.بوديم دنبال يافتن آب در مريخ نمي حال به

مي. مختص انسان يا حتي موجودات زنده نيست» اجرايي«توان شود؛ امواج باعث فرسايش ساحل

و زمين جريان مي ساختي كوه هاي تكتونيك . از مهندسي پيشرفته استكندو نمونة جالبي. كند ها را ايجاد

سگ موش و پرندگان هم معماران طراز اولي هستند هاي كور، ها نشان وجود، انسان با اين. هاي آبي،

و يادگيرنده داده به» اجرايي«ها امكان ادعاي داشتن توان اين توانايي. اي هستند اند كه مجريان خالق ـ

اسفصل شناخت عنوان .تـ را براي انسان فراهم كرده

هاي همة توانايي. در جريان توسعة انساني محال است» اجرايي«دست كم گرفتن اثر مثبت دانش

اين شكل از دانش به ما امكان. انسان، تا حد زيادي به كاربرد عملي اين نوع از دانش دارد) هاي آزادي(

و مفيدتري را داده است زندگي طوالني به. تر در نوآوريكارگيري بدون فنهاي فني هاي آوري حوزة

و ارتباطي و مختصات»فضاهاي مشترك توليد دانش«هاي پيرامون، توان آنها در انتقال تجربهاطالعاتي ،

و ملموس اين فضاها، قادر به توليد انبوه دانش نمي دانش در نتيجة كاربرد عملي. بوديم فيزيكي

داكل زنجيرة رخدادهاي شكل دهنده به جريان،»اجرايي« ميتوسعة . يابند نايي واقعيت

از» اجرايي«دانش ويژه در عصر حاضر، بنابر اين نظر، بايد پذيرفت كه در سراسر تاريخ، به را بيش

ادراك كنوني. تجلي يافته استهاي فني در حال حاضر در نوآوري» اجرايي«دانش. ايم حد ستايش كرده

كه»اجرايي«از دانش   انسانيت هميشه در پي آن است؛ آثار مثبت، چيزي نزديك به حقيقت فراري است

 107.تر بوده است سنگينآن هميشه از نقاط ضعف احتمالي

.عناصر سازنده

مي» اجرايي«شرايطي شكوفايي دانش به نياز به آموزش دانشجوامع. شناسيم را ويژه در علوم آموزان،

و مهندسي مي را بهطبيعي، رياضيات، و با اعطاي منزل رسميت و امكانات اقتصادي، شناسند ت اجتماعي

مي به آنهايي كه استعدادهاي خود را وقف اين موضوعات مي مي. دهند كنند پاداش كه همچنين دانيم

با» اجرايي«دانش  و فعال نظرها همچون هر صورت ديگري از دانش، . كند رشد ميتبادل آزاد

و دولت سالم و. هم الزم استهاي پاسخگوي عموميو پيگير سياستبازار سالم بازار تقاضاها

به هاي مصرف سرمايه مي هاي مخاطره گذاري ويژه سرمايه كنندگان، را دولت عايد. كند آميز را هدايت هاي

و آن را براي سرمايه گردآوري مي فنگذاري عمومي كند و و توسعة علوم به در آموزش كار آوري

ـ به108.گيرد مي ميعنوان دولت حاكميت قانون را هم ـ تضمين .كند يكي از شرايط عمكرد درست بازار

و آزمايشگاهي فراواني براي ارتباط ميان همة اين عوامل هست اقتصاد خرد رقابتي،. شواهد تجربي
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و سرمايه اقتصاد كالن پايدار، پيوندها ميي جهاني و تأمين  109.كنند گذاري مردم، همديگر را تغذيه

و مهم از آخر و ديگر» اجرايي«ستر طبيعي جوامع دانايي است كه دانشب110»دولت مساعد«تر ـ

مي صورت ـ را توسعه مي. دهد هاي دانش و و امني را تأمين مي كند، تواند اين دولت زندگي با كيفيت

و يا  ـ يعني كارگران دانايي و حفظ*»دهندگان سيار ماليات«نيروهاي با استعداد درآمدهاي باال  را جذب

و 111.كند مي يژگيهمة اين ) انساني، اطالعاتي(دهد كه منابع تاريخي ها، امتيازات خوبي به كشورهايي

و نهادها، نظام و سازمان انباشته طرفدار«به فرهنگي كه بخشي از محيط. اي دارند كننده هاي تسهيل ها

ميمي» آوري، استعدادپرور، مداراجو فن  112.شود شود هم امتيازات خوبي داده

مي» اعدمس«البته، دولت و سياست113،و با تغييرات مناسب در فرهنگ» از صفر«توان را هاي نهادها

و گفت. عمومي بنا كرد باو دولت. وگوي اجتماعي آگاهانه براي انجام اين كار ضروري است رهبري ها،

به ارائة ناكافي دانش مي» مساعد«، به فضاهاي»اجرايي«غير دانش هايي ه در اين ترين نكت مهم. شوند تبديل

كمتر» مساعد«هاي عمومي دولت سياست. است» مساعد«هاي عمومي دولت زمينه، پيرامون سياست

 كمك كند ها بايد به ايجاد نهادهايي براي آزاد كردن منابع جديد اين سياست. نيست، بلكه متفاوت است

و تعادل توسعهـ تا بتوان در جهان به در حوزة.ه حفظ كرداي را در سراسر جامع هم متصل رشد كرد

و نهادها امكاني براي انتخاب نيست ابزارهاي سياست كه. گذاري هرو هميشه بايد در خاطر داشت در

در(جامعه  و عدم وجود حاكميت، عدم وجود سياست،)»دولت مساعد«و از جمله هاي عمومي سالم،

و اقتصادي نمي هاي الكترونيك از هزينة تعامل شبكه و در عوضكا هاي اجتماعي تنش، دشواري، هد

و سيالن بيشتري را سبب نمي .شود آشوب،

و دولتهاي مهم آينده، يكي از ويژگي  براي دسترسي»مساعد«هاي رقابت ميان اجتماعات، مناطق،

و رشديافته به خالق و كاربرد انبوه اين رقابت. ضمني استهاي ترين دانش ترين افراد بر اساس توليد

و. هاي تبليغاتي كه خواهد بود نه بر اساس مهارت در فعاليتوها انواع دانش و كپي در اين بازي ترجمه

و اصيل حرف اول را مي و توليد ابتكاري و. زند حتي اقتباس جايي نخواهد داشت جوامعي كه بستر

و فرهنگي غني دارند،  ميپيشينة تاريخي بهو ميبهتبديل كنند،» مساعدت«توانند اين پيشينه را رسد نظر

كه رتبه. در اين رقابت پيروز شوند توجوامع در اي ليد ناخالص داخلي جهاني دارند عامل جدول

. كنندة مهمي براي پيروزي نيست تعيين

از» مساعد«در نهايت، دولت /»سيار دهندگان ماليات«/ دهندگانأير/ شهروندانآكنده

و سيار، آگاه به حقوق خود، آگاه به نيازهاي خودوجهي، اي، چند فرهيخته، ماهر، شبكهكنندگاني مصرف

* mobile taxpayer 
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شدهاي مدني آمادة فعاليت  مصرف كنندگان/ رأي دهندگان/ شهروندان البته، در كنار اين افراد،. خواهد

افرادي كه از تحصيالت كمتري برخوردارند، هم خواهند بود؛ يعني، 114»دهندگان مطلق ماليات«/

و به عوامل ثابت توليد، مانند زمين يا تجارت وابسته به بازارهاي محلي، قط از طريقفنسبت فقيرترند،

دهندگان ماليات«، عالوه بر توانايي در جذب»مساعد«هميشه، سرنوشت دولت. كنند امرار معاش مي

به»سيار و ارزش، به تعهدات و احترام ارزش. آنها، بستگي داردمحليو هنجارهاي قوانين هاي آنان

و فراجناحي توان خوبي براي فراهم ساختن امكان شكوفايي دولت همب و منافع فرامحاط ستگي انساني

. دارد» مساعد«

از هاي كم، تجربه بيان اين نكته كه در شرايط حاضر، در عين تجربهبنا بر اين نظر، هاي بسياري

. داريم» اجرايي«دانش 

 ...»اجرايي«نقص دانش

كم تجربه«بخش حو» هاي بهدر و نيز انتخاب از ميان» اجرايي«كار رفته در توزيع دانش زه قواعد

. هاي توسعة دانايي است برنامه

«اجرايي«يك معنا، هيچگاه دانش به و جغرافيايي تغيير محيط. نخواهد بود» كافي» هاي فيزيكي

مي مي و نيازهايشان تغيير و آرزوه كند؛ مردم . انگيزد اي جديدي برميكنند، تخيل انساني، هر روز، اميال

» اجرايي«پس، نقص دانش. توسعة انساني محدود نيست. نايافتني است هدف كارآيي بيشتر، هميشه دست

و هميشگي است .ذاتي

است، اين عرضه به كمال يا نقصان» اجرايي«دانش كنندة عرضة ترين عامل تنظيم بازار مهمتا وقتي

اج بازارهاي كنوني به و تفكر حتي در جريان. تماعي، بستگي تام خواهد داشتعنوان يك نهاد مهم

و صنعت فرهنگو ادغام شركتبرانگيز تلفيق  هايي كه در مالكيت با استفاده از رسانه(هاي عظيم جهاني

و بيش ادامه دارد اين،)اند هاي عظيم جهاني قرار گرفته شركت .فرآيند كم

و كسب صنعت فرهنگ، شناسايي نيازها و فروش دوبارة آنها اگر كار و آرزوهاي مردم، پردازش آنها

و خدمات به مردم است و عرضة، كه چنين است، ميان زماني كه نياز يا آرزوي بياندر قالب كاالها شده

و يا خدمت در بازار، فاصله د محصول ميشكافاين. ارداي وجود با را محاسبة سود تجاري توان

. خالص پر كرد

فنهاي جدي آوري فن و ارتباطي با و هاي موقعيت آوريد اطالعاتي هاي بانكيابي جغرافيايي

كنندگان آينده را براي صنعت فرهنگ گردآوري اطالعاتي فردي، اطالعات الزم در خصوص مصرف

و بازسازيكنندگان در نتيجه، مصرف. كنند مي پي مورد ساختارزدايي مي هاي و در نهايت درپي قرار گيرند
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ب ميچيزي كه ها قرار شود نه بر حسب نيازها آنها، كه بر اساس محاسبة سود توسط رايانهه آنها عرضه

و سبكدر سطح جهاني،. دارد و مناسب سرمايهكنندگان كه براي هاي زندگي مصرف الگوها گذاري مفيد

مياست،  و ابزارهاي تخيلي مالي، هر پشيز مانده در ته حساب تشويق پس شوند ا هاي موال انداز،

و دارايي كنندگان را تبديل به قدرت هاي مصرف غيرمنقول يا توانايي فرد براي استقراض را جذب كرده

و التهاب مخصوص كشورهاي صنعتي نيست. كند خريد مي بندي حاال، صنعت بسته. اين شيدايي

و نوشيدني مينياتور، در روستاهاي فقير هند به عرضه مارك ي مشغول هاي غيرالكل هاي تجاري چاي

را. دانستند كه به اين چيزها نياز دارند آنها حتي نمي،چند سال پيشهمينتا.است امروز چنين نيازي

و هزينة خيال تعلق به دنياي بهترِ بازنمايي شده در بيل احساس مي مي كنند همين. پردازند بوردها را

و توسعهس و توسعه كني ماالريا در مناط براي ريشهازوكار در عرصة تحقيق و تحقيق ق فقير نشين جهان

ـ. در زمينة زيبايي پوست براي دختران شهري در مناطق مرفه جهان اجرا شده است و، از اين راه،

ـ نيم به به عنوان يكي از شاهكارهاي غيرقابل ترديد صنعت فرهنگ كار وانتي كه پيش از اين در مزرعه

يكرفت مي و«تبديل به شبه،، ؛ مدل ماشيني كه كارگران ادارات ساكن در شودمي» رزشيماشين ابزارهاي

به شهرها استفاده مي و هميشه گرفتار كنند، كساني كه و فضاي پارك دارند شدت كسر وقت فراغت

 115.ترافيك هستند

يك معادلهالبته اين جريان هميشه و به كليت نيازهاي توسعه. يك نداردبه هاي اي اما اگر كنار بايستيم

به» اجرايي«و كليت دانش انسانيت و هاي مختلف، بنگريم، شاهد كار گرفته شده در دوره عرضه شده

و فواصل نگران انفصال و از برنامة تحقيق. كننده خواهيم بود ها بازارهاي موجود با شفافيت فاصله دارند

. ناميدساالر ردممتوان ها را نمي مشاركت مردم در انتخاب اين گزينه. كنندو توسعة مردم تبعيت نمي

اين. ها است هزينة تصحيح مديريت، سركوب آزادي« آسان است، مانند مخالفهاي ارائة استدالل

و سابقة شكست دارد ».كار در طول تاريخ هيچگاه موفق نبوده است

ـ همان حد بياييد در خاطر داشته باشيم ـ كه تنظيم الگوهاي تجارتي در طور كه پيش از اين ذكر شد

هاي كنندگان توان ارسال نشانه همين ترتيب، شهروندان در مقام مصرفبه.ن جامعة تجاري هستتوا

 اين جريان نياز به معادلة متفاوتي از 117.ها توان تنظيم دارندو دولت116قدرتمندي به جامعة بازاري دارند؛

كبا. قدرت عمومي در جامعه دارد و امنيت باالي زندگوارد ي به فرآيندهاي ردن معيارهاي كيفيت

و توسعة دانش گيري پشت شكل تصميم و تنظيم كردتوانمي،»اجرايي«گيري كه. قدرت موجود را تزئين

مي به مي جاي چيزي كه به ما عرضه مي شود، شايد بهتر . كرديم بود طلب چيزي ديگر

به دو مسئلة به مي» اجرايي«دانش» نقصان«هم وابسته، . زند دامن

شدماثر نظااول، صورت افراطي اين حقوق،. هاي حقوقي مالكيت معنوي است، كه در باال توصيف
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به(هاي طوالني هاي فني را براي مدت هاي مهمي از دانش آشكار مربوط به نوآوري بخش نظر برخي،و

مي) غيرعقالني به كنند؛ دانش در حوزة خصوصي مخفي آساني هايي كه اگر در دسترس عموم قرار گيرند،

مبتني بر پيشرفت اقتصادي براي حال حاضر، با نظام پاداشيدر. هستند» معناي جديد«بل تبديل به قا

به»اجرايي«توليد دانش  و تقويت حقوق مالكيت معنوي در اين حوزة ضروري است، . رسميت شناسي

ي از مالكيت هاي پاداشي تأكيد شود كه حفاظت قانون بار ديگر بر نظام اما، ارزش آن را هم دارد كه يك

و بيش از پيش در خدمت منافع عمومي باشد . معنوي را تسهيل ساخته

در بيشتر موارد، اين صورت. هم اهميتي برابر دارد*» بومي«تغييرات نهادي براي پرداختن به دانش

ار هاي بسي عملي در سطوح باالتر از محلي، فاصلهاز دانش با مسيرهاي معمولي استفاده از دانش در امور 

مي. عملي، وجود نداردرو، اين صورت از دانش براي مقاصد از اين. دارد توان نتايج اين با وجود اين،

و مثال ، البته. هاي زيادي براي چگونگي انجام مؤثر اين كار وجود دارد صورت از دانش را برداشت كرد

مي گاهي اين برداشت به ميهاي بومي را به حوزة شود كه دانش صورتي انجام و راه خصوصي انتقال دهد

و بدتر آن كه امكان رقابت آن با دانش استفاده از آن را مي مي بندد . كند هاي موجود در بازار را هم سلب

مي اگر برداشت از دانش با هاي بومي به گسترش كاربرد عملي آن و خصوصي انجامد، منافع عمومي

ا يافتن راه. شوند هم تأمين مي ين صورت از دانش به كاالي عمومي جهاني، خدمت هايي براي تبديل

. كند بيشتري به منافع عمومي مي

»اجرايي«عرضة بيش از حد دانش

مي»زيادهاي تجربه« بخش » اجرايي«توان با نارضايتي ناشي از تفاوت ميان تعهدهاي اولية دانش را

و سالمت انسان توليد شده به و وضعيت عمومي امنيت و» اجرايي«دانش.ستبط دانمرتصورت انبوه

اين كه در برابر برخي. را تضمين كندي زندگي در برابر امور تواند ايمن كليت علم، نمي،يك معنا به

تواند اصل نمي» قيقتح«رو، از اين. دارد» متخصصان«هاي كنيم، بستگي زيادي به گفته مخاطرات صبر مي

و دهنده براي سازمان تبراي پژوهش علمي و . باشد» اجرايي«هاي فني مبتني بر دانش وسعة نوآوريرشد

و امنيت زندگي، در مقام اصول سازمان از اين و كاربرد انبوه رو، كيفيت زندگي دهنده براي توليد انبوه

. نقش بهتري دارند» اجرايي«دانش 

ب البته اين نگراني معناي كلي،هها فقط هنگامي توجيه وجودي دارند كه همة زندگي انساني يا زندگي

مي باالترين ارزشي است كه بر ارزش و ديگر اين كه همة توانايي هاي ديگر حكم ـ و راند هاي فكري

 
* indigenous knowledge 
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و صيانت از آن بسيج كرد با همة بارقة شهودي پيرامون اين نگرش،. تدبري انسان را بايد براي حفاظت

و كنش. رقباي فراواني هم براي آن وجود دارد مي مردم به هاي آنان را بخشي از جهان عنوان توان

مي با چنين تعريفي، هر شكلي از كنش يا رفتار انساني توجيه. تعريف كرد» طبيعي« چه. شود پذير هر

و پيراموني،» طبيعي«بايد با آن جهان باشد،  كه» طبيعي«شايد. همخواني داشته باشندتناسب مردم با باشد

و از جمله ان و سانرمزگان ژنتيك موجودات زنده، ها نداشته فهم كاملي از اين كنشها، تجربه كنند

تكثيري همراه با هوش مصنوعي را وارد هاي خودـ ها ماشين باشد كه انسان» طبيعي«شايد. باشند

و با اين كار مسير تكاملي انسان زيست و راه را براي رقابت با توانـ بوم كنند، ساختة جديدي را بگشايند

خ و انطباق و در مقايسه با توان ماشينسازگاري ـ در مقام يك گونه هاي هوش مصنوعي براي ود

ـ باز كنند مي شايد، در همة سياره. سازگاري مي ها، زندگي پديد و پس از مدتي خود را نابود و آيد كند

ترين امر آن است كه مردم توان تفكر، تأمل»طبيعي« شايد 118.ترين بخش از تكامل ماده است»طبيعي«اين 

را. هايي از اين دست، مرجعي وجود ندارد براي يافتن پاسخ براي پرسش.و انتخاب دارند همة اين راه

بي. تنهايي بپيماييم بايد به . مسئوليتي است اجتناب از اين كار،

و اضطراب در ضمن، تجربه هاي پرومته، جعبة پاندورا، فرنكنشتاين قصهنمود يافته در هاي انساني ها

ميهاو روايت . دهدي مختلف از شاگرد جادوگر يا دانشمند ديوانه، عمر طوالني اين دغدغه را نشان

را امروزه، اين اضطراب دميها كهتوان هاي فردي براي در جامعه امكان ايجاد بحرانر شرايطي يافت

ابا توجه به امكان استفاد 119.سالمت عمومي وجود داشته باشد ين راه، بايده از فنون توليد انبوه دانش در

در يا دست كاري در نژاد بشر، در انتظار دست نظربه. بهينة محيط زيست طبيعي باشيمهاي ويژگيكاري

هايي براي تجربه، ناداني يا فساد بسياري از مردم، داليلي از قبيل كنجكاوي انساني، وجود فرصت

و در پي سود بودن يا حتي تصميم تواند دليلي براي، نمي) را ببينيد3ار نمود(كار از روي دلسوزيگيران،

. گونه مخاطرات باشد پذيرفتن اين

مي عنوان قاعده البته، به توان اثبات كرد كه كاربرد انبوه جهل به همان اندازة كاربرد انبوه اي كلي،

» رايياج«هاي نسبت به احتمال صدمه ديدن زندگي بر اثر كاربرد برخي از دانشاما امروزه. آور است زيان

مانند جزيرة سه مايلي،(اي در روي زمين يا در فضا استفاده از منابع نيروي هسته. آگاهي داريم

بهايزوتوپ پرتوزا ژنراتورهاي 120چرنوبيل؛ ؛ قرار)121هاي فضايي كار انداختن سفينهي ترموالكتريكي براي

؛ وابستگي)122بوپالمانند(هاي شيميايي حاوي مواد شيميايي خطرناك در مناطق پر جمعيت دادن نيروگاه

ـ از جمله مثال هاي جديدتري را براي توليد هر روزه راه. هاي اين عرصه است به انرژي سوخت فسيلي

مي زبالهو سرسري گرفتن  و موارد، امور خطرناك در كوتاه 123.كنيم هاي خطرناك كشف  در برخي شرايط

خ مدت نمي و براي آشكار شدن آثار هر حال، چنين آيندةبه. ود نياز به زمان دارندتوانند ضرري برسانند
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بي نامعلومي همين امروز ورق مي گل. آنكه توجهي را برانگيزد خورد اي، خانه آلودگي فضا با گازهاي

سازي موجودات زنده شبيههاي مصنوعي، هاي اقتصادي، ايجاد گونه هاي در جريان فعاليت تخريب جنگل

ژن(هاي ژني تغيير يافته هاي مهندسي شده يا تركيب با ژن بهكه هاي حيوانيو افزودن هيچ به گياهان

و از جمله نانوبات سازي روبات شبيهيا 124،)نيست» طبيعي«وجه  ) را ببينيد15قطعة( 125ها ها از خود،

ميبخشي از اين به. كند راه كثيف را آشكار بي در چنين شرايطي، عدم قطعيت، از پروايي جاي هاي ناشي

و مطالعات انتقادي را برانگيز گذاري بيشتر، بايد بحثي براي سرمايهنادان .دهاي عمومي

شد هاي عمومي سركوب توان با سياست باز هم معكوس شدن اين جريان را نمي . گر باعث

و خودكار است، اگر ارزشي اقتصادي داشته باشد گزيني از امواج راه دوري كه. حلي غيرارادي و جوامعي

مي اي را برمي هاي عمومي خودكامهمهبرناچنين و ترويج دهي به فضاهاي الزم قادر به شكلدهند، گزينند

و هنوز بايد در انتظار بحث. براي توليد دانش نخواهند بود هاي عمومي سياستهاي آگاهانة عمومي

هاي كاري كنندگان يا خواست كارآفرينان به تغيير الگو مصرف/هاي اصالحي شهروندان ناشي از واكنش

. بود

به هيچ وجه نمي اين گفته را به بلكه بيشتر.تلقي كرد» اجرايي«دانش) انبوه(معناي توقف توليد توان

و)2(هاي پژوهشي مسئول؛ تعيين برنامه)1(به معناي  تعيين عوامل)3(استفادة مسئوالنه از اين دانش؛

. زندگيسالمتوامنيتبا رعايت كامل اصول: استاجرايي اين مسئوليت

در جويي حقوق خاص همة شهروندان براي مخاطرهپشتيباني قاطع از در اين مرحله از پيشرفت، به

و  ـ حق سرمايه. نياز داريمخود سالمت آيندة رفاه ـ در صورت خواستن در فقط كليت شهروندان گذاري

ح و و همه چيز«ق استفاده از توسعه ميت. قابل اختراع را دارند» هر چيز دهد غيير بزرگي كه در اينجا رخ

و بهره دارد«يا» توانيممي«حركت از  هاي خصوصي در اينجا، قدرت. است» مسئوليم«سويبه» سود

و تعهدات ارزشي قضاوت مردم كه ريشه در تجربه 126.معناي حق كنش نيست به هاي زندگي واقعي دارد

ميهاي ديدگاهچارچوب در مردم كه  د، از جايگاه بهتري براي اين كنش برخوردارشو متنوع آن بيان

. است

و بدون توسعة و توسعة شهروندان توليد تنها. دهد رخ نميساالري مردماين تغيير بزرگ بدون رشد

د»اي براي حفظ تعادل توسعه«انبوه دانش  و انش در جريانو كاربرد اين هاي سياسي پيراموني تحقيق

مي» اجرايي«نش توسعه، در كنار كاربرد عملي دا را. كند است كه اميد به امنيت زندگي را احيا اين راه

و دو دلي نمي و جديت اين بحث. پشت سر گذاشتتوان با شك ها را پذيرفته، براي جامعه بايد اهميت

كيفيت اطالعات در دسترس عموم، كيفيت منابع تفكر. گذاري اقتصادي كند پشتيباني از آن سرمايه

و حفظ تعادل توسعهشهروندان، كيف هاي نهايي نقش اي، در نتيجه يت فضاهاي اشتراكي براي توليد دانش
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. هم بر نتيجه اثر دارند» زيستيهم«و دانش» وجودي«دارند؛ كيفيت دانش

و توجيه توان با برخي استدالل مي اين ادعا. ها ادعا كرد كه اين رويكرد هم مصون از خطا نيست ها

ود تودهتصور وجوتحت تأثير  و اطالعاتي در عين حال ناآگاهي قرار دارد كه هاي با سواد فني

مي هاي شتاب تصميم طور كه پيش از اين گفته شد، اين رويكرد نياز به زمان در واقع، همان. گيرند زده

و حمايت لفظي كافي نيست اقدامات نيمه. بيشتري براي عملياتي شدن دارد از در عين. تمام حال، ترس

هاي يا بايد با انتخاب گزينه:ه در برابر وجود داردبنابراين دو گزين. انسان استده مساوي با ترس از آين

و  شديا مسئوالنه به انسانيت اعتماد كرد و گزينة اعتماد به دو شاخة. با ترس از ناتواني تسليم مرگ

مي»شهروندان«و» متخصصان« تأ. شود تقسيم . كيد دارداين گزارش بر سوية شهروندان

مي اگر بحث و انضمامي قرار دهيم، مسائل آشكارتر  سال60در. شود ها را در يك بستر تاريخي

و هنوز با ترس از تروريستبه» جنگ سرد«گذشته، انسانيت در و جنگ سر برده است افزارهاي ها

مي هسته سو. كند اي زندگي و با تالش گروه كوچكي اين محصوالت در هر دو و از ية جبهه متخصصان

شد1940سياستمداران، در دهة  و توليد آزاد در حين توسعة اين. ميالدي براي پژوهش، توسعه،

اي هاي هسته محصوالت، برخي از متخصصان مشغول در طرح به اين نظر رسيدند كه زنجيرة واكنش

به به و اولين حركت براي ان محض آن كه شروع شود، غير قابل توقف خواهد بود داختن آن به تخريب راه

به. كل جهان خواهد انجاميد كنجكاوي(نمايندگي از بشريت پذيرفتند با وجود اين، آنها اين خطر را

مي). علمي؟ فشار سياسي؟ عزم ناشي از تعهد به اين كه دشمن آدم نيست؟ : كردند در آن زمان، آنها اشتباه

و ترس» فقط«اي هاي هسته سالح ها را تسخير كرده است ابدي آن هنوز ذهنصدها هزار قرباني داشت

بهو سياست و جهاني را مي هاي محلي مي. كشاند فساد بر حق شود اگر روزي، در شرايطي مشابه، آنها چه

و  شخصي يك نفر براي قدرت وجوي از سر كنجكاوي علمي، يا جستهر ترتيب،بهكار خود را باشند

سازي اي جهاني، يا ايدة غيرنظامي هاي هسته ايدة نابودي سالحاز اين منظر، آيا. يا ثروت، انجام دهند

و هر گونه استفاده از فن و فضاهاي دوردست، يا ايدة غيرقانوني اعالم كردن همه آوري بستر درياها

هاي شهروندان آگاهي صورت سالح كشتار جمعي، قابل توجه نيست؟ آيندة بشريت بر پاشنة توانايي به

شك، دستاوردهايي كه تا كنون حاصلبي. هاي مسئوالنة مرتبط را هدايت كنندستخواهد چرخيد كه سيا

و آن را به . شدت ناامن كرده است آمده است، كيفيت زندگي را پايين آورده

و سازمانجامعه، در طول تاريخ، و درخواست نهادها فن هاي خود را با نيازها آوري سازگار هاي

مي به جامعهو گاه توجه چنداني(كرده است  در يونان ). آيد، نشده است اي كه در اين جريان پديد

بر آوري جديد كشتي باستان، تنش ميان فن و جامعه از طريق ايجاد سازماني مبتني هاي دريانوردي

شدساالري مردماين ترتيب، در برابر خيانت در دريا،به. اطاعت مطلق خدمه از ناخدا حل شد در. معلق
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ج سو از طريق ايجاد نظام،امعهدوران جديد، و نظامي، خود را با هاي امنيتي پيشرفته، در هر دو ية مدني

و نيروگاه انبار سالح برابر خطرهاي اتفاقي يا كاربرددر. كرده استسازماندهياي هاي هسته هاي متعارف

و يا غيرقانوني، برخي از آزادي و حقوق بشر معلق مانده است غيرمسئوالنه اين كه جامعه خود حال. ها

به» اجرايي«هاي ناشي از دانش چه صورتي براي سازگاري با چالش را به صورت انبوه توليد شده

فن. بيني نيست كند، قابل پيشسازماندهي آوري توليد از نظر اين گزارش، تنها راه حل كارآمد تنش ميان

و تعميق» اجرايي«انبوه دانش  . استساالري مردمو جامعه، ايجاد



 150/ شناخت جوامع دانايي

 سال گذشته سال گذشته5050 دستاورد بزرگ فني در طول دستاورد بزرگ فني در طول 1010::»»اجرايياجرايي««توليد انبوه دانش توليد انبوه دانش : : : : 1313قطعة قطعة

و روي بدن انساني ديگر، دكتر جوزف مورفي كليه1954در سال. كاشت عضو. 10 هاي يك انسان را برداشت
به دريافت. كاشت و آن را طرد نكرد كننده، عضو جديد را آز. عنوان عضو خود پذيرفت مايش با موفقيت انجام اين

با فاصلة زماني كمي، ديگر. هاي يك زوج دوقلوي همسان استفاده كرده بود دكتر مورفي براي پيوند از كليه. شد
به متخصصان توانستند سيستم امنيتي دريافت در. تأخير بياندازند كننده را تا زمان گرفتن پيوند اندام جديد در بدن،

مي پيو25000حال حاضر، ساالنه و روده در امريكا انجام . شود ند قلب، كليه، كبد، ريه، پانكراس،
و هوش مصنوعي روبات.9  1920نويس چك، در سال اصطالح روبات را براي اولين بار كارل كاپك، نمايشنامه. ها
 پنج سال بعد، مؤسسة تكنولوژي. ساخت1954اما اولين روبات صنعتي را جورج دئول در سال. كار برد به

ها در كار مونتاژ بهتر، امروزه روبات. آزمايشگاه هوش مصنوعي خود را افتتاح كرد)تيآيام(ماساچوست
و حتي ارزان سريع و بيش از هشت ميليون پرواز ساالنة شركت تر، هاي هواپيمايي امريكايي تر محصوالت هستند

مي با همكاري نرم . شود افزارهاي پيشرفته انجام
و انتقالي را با شعبة لوس بانك فدرال سان1972در سال. رونيك سرمايهانتقال الكت.8 آنجلس فرانسيسكو نظام نقل

و ديگر نهادهاي مالي جريان ها، شركت ها دالر ميان بانك در پايان همان دهه، انتقال ميليون. برپا كرد هاي بيمه،
.داشت

ا1954در سال.اي انرژي هسته.7 هاي اي جهان را زد، نيروگاه ولين نيروگاه انرژي هسته وقتي ملكة انگليس كليد
بي اي به عنوان يكي از ارزان هسته و مي ترين سه« در 1979اما در سال.شد خطرترين منابع انرژي شناخته جزيرة
بي ها را نسبت به انرژي هسته در پنسيلوانيا، امريكايي» مايلي در. اعتماد كرد اي اياالت با وجود اين، در حال حاضر

مي20 نيروگاه فعال وجود دارد كه حدود 100متحده  آيا در پنجاه سال آتي. كند درصد از برق كشور را تأمين
 جايگزين بهتري پيدا خواهد شد؟

رو در سال اما اولين تماس از پياده. مطرح شده است1947ايدة خدمات تلفن همراه حداقل از سال. تلفن همراه.6
ه1973 به از مانهاتان و شد يلتون او پژوهشگر شركت موتوروال بود كه با رقيبان خود. وسيلة مارتين كوپر انجام

ها سي سال بعد، بيش از نيمي از همة امريكايي. تي اند تي تماس گرفت تا گوشي جديد را آزمايش كند در شركت اي
و شبكه اي مالك يك گوشي تلفن همراه بودند . نترنتي مشغول هستندهاي تلفن همراه به ارائة خدمات

را ميالدي، ذهن همة امريكايي1970و 1960هاي از مسابقات تسليحاتي با روسيه كه در دهه. پرواز هوايي.5 ها
فن درگير داشت، فرصت خوبي براي تأمين بودجة آزمايش و طراحي به آوري هاي پيشرفته هاي الزم براي سفر

و فضا بود را«: بازگشتند آموختة جديدي را از فضا به ارمغان آورده بودندوقتي فضانوردان به زمين. ماه زمين
و فهميديم كه فقط يك زمين وجود دارد ».ايم ما همه اعضاي يك خانواده. در اندازة يك سكة كوچك ديديم

شر هاي شخصي در اندازة يك ماشين لباس اولين رايانه. هاي شخصي رايانه.4 و نياز به يك اطاق با ايط شويي بود
مي هاي ماهر كه با رايانه اما تكنسين. هوايي خاص داشت مي هاي قديمي كار دانستند رايانه پديدة جالبي:كردند،

مي. است . كردند آنها از رايانه براي بازي، يادداشت خاطرات، ارسال پيام به دوستان استفاده
ده» گويد دوربين دروغ نمي«شعار. هاي ديجيتال رسانه.3  كه اولين ويراست فوتوشاپ به بازار 1990ة تا اوايل

را. آمد، شعار درستي بود و متون ديجيتالي شده، حتي به آماتورها امكان دستكاري در واقعيت صدا، تصوير، فيلم،
به صنايع فيلم. دهند مي و موسيقي مي درستي، نگران شده سازي در اند، اما چگونه توان جن را به شيشه برگرداند،

ش  اي وجود ندارد؟ يشهحالي كه
مي. مهندسي ژنتيك.2 و كريك را دي1953شناسند؛ آنها در سال همگان واتسون تا. اي پي بردندان به راز اما
و كوهن شنيده به دي حال نامي از بوير در اي گونهان ايد؟ اين دو اولين ارگانيسم را با تركيب هاي زيستي متفاوت
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ح. ساختند1973سال البته، هنوز. درصد غذاها، حاوي عناصر اصالح شدة ژنتيكي هستند70دود سي سال بعد،
و چه بد، مهندسي ژنتيك انساني است مي. مسئلة اصلي، چه خوب يا توان از برخي بيماري با اين روش ها

مي. ها پيشگيري كرد نارسايي و ناشناخته باشد اما آثار جانبي آن هم او آيا براي آزمايش. توان فجيع ليه بر هاي
 روي انسان، راهي اخالقي وجود دارد؟

و. اهميت شبكة اينترنت در آن است كه هيچ دو نفري بر سر اهميت آن اتفاق نظر ندارند. اينترنت.1 بزرگترين
ترين شبكة خبري، انجمن اجتماعي، آرشيو پژوهشي، خدمات فروشگاهي، تاالر ترين كتابخانة جهان، بزرك سركش

و كيوسك چند  .ترين رسانة خبري را هم به اين بيافزاييد ارزان. اي هم هست رسانهشهري،
Paul Boutin, a technology writer for Wired Magazine and Slate, accessed on MSNBC on 25 July 2004. 
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 آيا در آينده نيازي به ما خواهد بود؟آيا در آينده نيازي به ما خواهد بود؟::»»اجرايياجرايي««توليد انبوه دانش توليد انبوه دانش : : 1414قطعة قطعة

و فني عادت كردهبا آن كه به بسياري : ايم ايم، هنوز با يك واقعيت بنيادي كنار نيامده از دستاوردهاي علمي
فن وسوسه ـ خطرهايي هاي قرن بيست آوري براگيزترين و نانوتكنولوژي ـ يعني علم روبات، مهندسي ژنتيك، ويكم

به آوري متفاوت با خطرهاي ناشي از فن و ارگانيسمها، روبات. اند وجود آورده هاي پيشين را هاي مهندسي شده،
مي از اين لحاظ خطرناك) هاي نانو روبات(ها نانوبات . توانند خود را تكثير كنند ترند كه
به خواهيم توانست ماشين2030تا سال و هاي شخصي توليد برسانيم كه يك ميليون برابر رايانه هايي را بسازيم

مي اي عظيم با پيشرفتنهاز آنجا كه اين قدرت رايا. امروز قدرت دارند خورد، هاي اجرايي در علوم فيزيكي پيوند
و اجرايي عظيمي آزاد مي . شود قدرت تحليلي

مي اين تركيب مي ها امكان طراحي دوبارة كل جهان را فراهم رؤياي. تواند براي مقاصد خير يا شر باشد آورد كه
اما جورج دايسون در شرحي كه بر تاريخ.م كارها بودروبات در ابتدا مبتني بر آرزوي وجود ماشيني براي انجا

مي»ها داروين در ميان ماشين«اين جريان با عنوان  و: دهد نگاشته است، چنين هشدار سر ميز بازي ميان زندگي
و ماشين: تكامل سه بازيگر هست مي من طرف طبيعت را گرفته. انسان، طبيعت، كنم كه طبيعت طرف ام، اما گمان

ر ».ا گرفته باشدماشين
به رؤياي ثانوية روبا و از طريق تدريج خود را جايگزين روبات تي مبتني بر اين آرزو بود كه بتوانيم ها كنيم

فن. اي نزديك به فناناپذيري برسيم بارگيري آگاهي خود به درجه چه آوري اما اگر در هاي خود، بارگيري شويم،
ميتضميني وجود دارد كه آن منِ روباتي، هم رسد، وجودي ين من يا حتي موجودي شبيه به انسان باشد؟ به نظر

و در اين راه طور كه روبات نمي روباتي هيچ شباهتي به وجود انساني ندارد؛ همان تواند جاي فرزند را بگيرد،
. شود همان انسانيت خود ما است چيزي كه نابود مي

و گونهمهندسي ژنتيك وعده داده است كه كشاورزي را متحول و حيواني سازد هاي گياهي، باكتري، ويروسي،
و وعيد ديگر ها را درمان جديدي بسازد؛ بيماري و هزاران وعده با. هايي ديگر كند، طول زندگي را افزايش دهد

» اموري الوينز«. نظير مهندسي ژنتيك، بايد در خاطر داشت كه مسائل امنيتي مهمي وجود دارد توجه به قدرت بي
مي. شناختي برشمرد اشتي برخي از اين مخاطرات را از منظري بومدر يادد : توان به اين مسائل اشاره كرد از جمله

از براي گياه« و فرآيند تكامل اهميت داشته باشد، منافع اقتصادي در درجة اول شناسي بيش از آن كه خود گياه
سط؛ نانوتكنولوژي، يعني دست»اهميت قرار دارد ميكاري در ماده در اي آرماني تواند به ترسيم جامعهح اتمي،

و هوش مصنوعي به صورتي بسيار ارزان بيانجامد كه در آن همه چيز را مي توان با استفاده از نانوتكنولوژي
و هر مرض خيالي را مي . توان درمان كرد ساخت

ن متأسفانه، همچون مورد انرژي هسته . انوتكنولوژي وجود دارداي، امكانات فراواني براي سوء استفاده از
و بر خالف انرژي هسته نانوتكنولوژي استفاده مي هاي نظامي آشكاري دارد توان اهداف خود را به دقت تعيين اي،

. كرد
يكي از پيامدهاي اولية اين مسابقة تسليحاتي براي انرژي نانو، كه انسان را به ياد دكتر فاستوس اثر گوته

كل مي بهاندازد، در آن است كه گياهان مصنوعي كه نيازي به انرژي. مخاطره افتاده است يت حيات بر روي زمين
و زمين پر شود از گياهاني كه غيرقابل خورشيدي ندارند، مي توانند اين گياهان موجود را از دور خارج كنند

و استفاده هستند سازي ودات شبيهموج. هاي واقعي را خواهند گرفت هاي سخت جديد جاي باكتري باكتري. خوردن
و مي از. توانند خود را تكثير كنند شده از اين لحاظ خطرناكند كه جان سختي دارند سخت است كه بتوانيم

.پيامدهاي اين قبيل موجودات را پيشگيري كنيم
Bill Joy, “Why the future does not need us,” Wired Magazine, April 2000 
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در نوآوري:3نمودار  يك مثال: مقام جايگزين تغييرات نهاديهاي فني

و بازار»اجرايي«دانش

رد(به رفتار مردم وابسته است، به تمايل آنها براي پذيرش بازار، در مقام نهادي اجتماعي، نقشي) يا

و از خريد. كه برعهدة آنها گذاشته شده است يا كاال يا خدمات اگر مشتريان تغيير نظر دهند امتناع كنند

و از سرمايههسرماي مي گذاران تغيير نظر دهند مي گذاري امتناع كنند، اين بازاري كه ما . پاشد شناسيم فرو

و از خريد كاالهايي خاص امتناع كنند يا گر سرمايه و اگر مشتريان تغيير نظر دهند گذاران تغيير نظر دهند

و . بالندگي خواهد رسيداز پيگيري سودهاي شخصي امتناع كنند، نهاد اجتماعي بازار به رشد

. اي ندارد تنهايي از خود برنامه بازار به

. شرط آن كه تقاضايي براي آن باشد بازار توان عرضة هر چيزي را دارد، به

و من ميسطح قابل قبول كسب طور كه پيش از اين بيان همان.كند فعت شخصي را فرهنگ تعيين

پاداشي براي فعاليت اقتصادي، با كنار هم گذاشتن هاي شد، حداقل در سطح نظري، تركيبي از نظام

و معنوي پاداش مي) مانند منزلت باالي اجتماعي(هاي مادي . توان در نظر داشت را

بهميو خسارت به كليت جامعه را هاي فعاليت مساوي شرط آن كه زمينه توان با همكاري رفع كرد،

. باشدگذاران در سطح جهان وجود داشته براي همة سرمايه

ميهاي تغييرات نهادي از طريق تنظيم نقش كه. شود جاري مردم در نهاد بازار ممكن در صورتي

و اجازة حركت داشته باشند ارادة مردم تغيير كند، اين تغيير رخ مي و توان اين. دهد، يعني آنها اراده

 گرسنگي

المللي كه برنج عرضه كمك بين
ـ برنج غذاي اصلي مي دارد

رژيم. زده نيست مناطق قحطي
غذايي مبتني بر برنج، فاقد 
و به نابينايي در  آ است ويتامين

. انجامد ميان كودكان مي

 گرسنگي

كه شهروندان آگاه در جامعه اي
به از گرسنگي رنج مي و برد

و  حوزة عمومي دسترسي داشته
در آن امكان اظهار نظر دارند، 

.يعني، مشاركت اصيل

برنج مهندسي ژنتيك شده با
هاي گل نرگس استفاده از ژن

و آن  آ بوده كه حاوي ويتامين
. كند را توليد مي

اكثريت گستردة دموكراتيك كه
و فرامحاطي منافع فراجناحي

و منابع و از قدرت دارند
عمومي در خدمت همگان 

.كنند استفاده مي

عدم گرسنگي•
 عدم كوري•
در» اجرايي«توليد دانش•

 كشوري توسعه يافته
كهـ اي خوده گونه• تكثرگري

 ناشناختة زيادي بر آثار
و زندگي انسان زيست كره
.دارد

عدم گرسنگي•
)تغذية محلي(عدم كوري•
ارزش عمومي در قالب•

 محلي جلوگيري از هاي راه
اجتماعي، سياسي،(گرسنگي

و غيره در صورت) اقتصادي،
 نياز 

توسعة محلي دانش•
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. حركت، كاري مسئوالنه است

و كاربرد انبوه دانش وجود دارد، كند كه امكان وقتي بازار در محيطي فعاليت مي در توليد انبوه خود

مي يا گروه معرض برخورد با گروه كه هايي و قليلي دارندبيند :منافع كوچك

و اطالعات، كه امكان دسترسي بازار به كل ذخيرة و توسعة مردم اول، كمبود منابع براي رشد

و دان مي) هاي فني يعني، كل ذخيرة قابل دسترس نوآوري(ش ضمني مردم خالقيت كند، ممكن را سلب

ومي اين امر منابع اصلي عمليات بازار در عصر دانايي را از بين. است براي بازار غيرقابل قبول باشد برد

تغيير اقتصادي، در طول تاريخ، باالترين سرعت. تواند بر جريان رشد اثر منفي داشته باشد در نتيجه، مي

و توان  نه پس از انباشت مازادهاي اقتصادي، كه پس از دوران نوآوري رخ داده است كه بر امكان

مي بازده و نويد آمدنبه) هوشيار( جامعة دانايي 127.افزايد هاي انباشت اقتصادي خوبي توسعه يافته، اميد

به اين نوآوري. هاي نامحدود را در خود دارد دوران نوآوري مي بازدهها . انجامند هاي نامحدود

و خدمات مبتني بر فن و يا محدود براي عرضة محصوالت هاي آوريو دوم، بسترهاي ضعيف

و ارتباطي، ممكن است براي بازار غيرقابل قبول باشد اين امر امكان كسب سود را از بين. اطالعاتي

. برد مي

كو عالوه، حتي اقليت به و تنش اجتماعي هايي كه منافع محاط خيلي چكي دارند، از آشوب، ناآرامي

يك آنها از منظرة سياره. برند هميشگي ناشي از تحوالت ناتمام نهادي، لذتي نمي اي مرده با طنين مستمر

مي« ممكن است آنها در پي بازانديشي ماهيت منافع كوچك. برند نهايي هم لذتي نمي» خواهيم معذرت

فكري گذشته اند، اگر به خودخواهي خود ادامه دهند، با همان كوته گفتهطور كه برخي خود برآيند، همان

. نخواهد بود

و بر اين باورند كه در برابر كاربرد توده128شناسان برخي از آينده در چنين اميدي ندارند اي دانش

نس ها با گريز به ديگر بخش، انسان»اجرايي«هاي كنوني بازار توليد دانش محيط و هاي عالم، از و نژاد ل

مي. گونة خود حفاظت كنند به آنها فراموش ژن كنند كه به جاي سفر هاي انساني موجود در چند بدن، نياز

. سفر به ذهن انسان هست

××

×

و بيش از آن مسئلة زياده ـ ـ دانش مسئلة كمبود اي است كه ذهن ترين دغدغه مهم» اجرايي«روي

هاي توليد شده توان با تعداد روزافزوني از پاسخ پرسش را نمياين. انسان را مشغول خود كرده است

. كنندگان پاسخ گفتو توزيع آن از طريق بازار در ميان مصرف» اجرايي«صورت انبوه به
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و تعميق بحث پيرامون دانش هاي گذشته نشان داريم، چرا كه تجربه» اجرايي«نياز به گسترش

و كاربرد نوآوري مي شده توسط بازارهايي فني فقط در بستر رشد اقتصادي مديريتها دهد كه توليد

مي موجود، گاه به ايجاد نتايج ناخواسته و اي . استبوم زيستانجامد كه خارج از توان تحمل مردم

و كاربرد انبوه دانش با پشت سر گذاشتن همين سامان نهادي موجود،» اجرايي«قدرت توليد انبوه

م بهبه. شوديباعث وخامت بيشتر اوضاع جاي مديريت اقتصاد بياني ساده، حتي اگر بازارهاي موجود

كشاورزي يا صنعتي، به مديريت اقتصاد دانايي بپردازد، شدت خسارات وارده بر كليت جامعه فراتر از 

شد همة تجربه هاي فردي با سالمت دوباره همان مسئلة ايجاد بحران129.هاي گذشته انساني خواهد

مي شدت بحران. شود عمومي مطرح مي و پيامدهاي آن غيرقابل مهار خواهد بود ها افزايش . يابد

كه. تر اجتماعي چنين تواني ندارند هاي بزرگ با آن كه افراد غريزة بقا دارند، گروه آيا امكان دارد

م انسان . كنديهاي درون نهاد اجتماعي بازار بر بقا تأكيد كنند؟ اين گزارش از وجود چنين امكاني دفاع

كه جامعههاي حامي جامعه دانايي هوشيار شود؛ تواند تبديل به يكي از استوانه نهاد اجتماعي بازار مي اي

به» اجرايي«عالوه بر داشتن دانش  و سازوكارهاي كافي، انواع ديگر دانش هم در آن وفور وجود دارد

. اصالحي مناسبي براي مشاركت اصيل هم در آن تعبيه شده است خودـ

مي به عنوان نسل بشر، از تكرار تجربهالبته، طور كه حال در عمل، بريم همان هاي اشتباه خود لذت

 130.در حال احداث اسكندرية جديدي هستيم



 156/ شناخت جوامع دانايي

و طرد اجتماعي در بريتانيا: : 1515قطعة قطعة و طرد اجتماعي در بريتانيافقر  امروزامروز: : فقر

كم شمار مردماني كه در خانواده« مي هاي آمار مربوط به فورية بر اساس. كنند در حال كاهش است درآمد زندگي
اين. دهة آخر قرن بيستم رسيده است تر از معدل فقر درآمدي ميالدي، فقر درآمدي به سطحي پايين2001سال 

و مهمي دارد هاي كارگر افزايش يافته مزاياي خارج از كاري، براي خانواده. آمار نشان از پيشرفت قابل توجه
و با آن كه باعث تورم شده است، سطح و شدت فقر. درآمدها را هم بهبود بخشيده استاست اين تغيير، بر درجه

. هاي كم درآمد اثر گذاشته است خانواده
كم علت اصلي كاهش آمار افرادي كه در خانواده مي هاي كنند در آن است كه افراد بيشتري كار درآمد زندگي

زن آمار افرادي كه در خانواده. كنند مي و كم درآمد ميهاي روزمزد آمارهاي. كنند هنوز پايين نيامده است دگي
را هاي خانواده اند هزينه هاي جديد مالياتي توانسته كنند كه آيا نظام خوبي مشخص نمي جديد به هاي كم درآمد

. جبران كنند يا نه
از در حوزة آموزش، پيشرفت و و نوجوانان با سواد كافي، متوقف شده است و افزايش كودكان سال هاي پيشين

حدود يك چهارم.، پيشرفتي نكرده است1990هاي سريع نيمة دوم دهة ميالدي، در مقايسه با پيشرفت2000
و11،16جوانان  هاي بهداشت، هيچ ها در عرصه براي كاهش نابرابري. اند ساله، هنوز به سواد كافي نرسيده19،

مي خانه وجود ندارد مردمي كه در 1997نشاني از پيشرفت نسبت به سال  كنند، هاي استيجاري دولتي زندگي
و طرد اجتماعي نسبت به مالكان خانه، بيشتر در معرض مسائلي از قبيل درآمد پايين، بي و ديگر ابعاد فقر كاري،

و طرد اجتماعي، بيشتر از همه جا در شمال شرقي كشور مشاهده در تمامي شاخص. هستند ها، مسئلة فقر
و در اسكاتلند مسئلة اصلي، بهداشت استدر لندن مسئلة. شود مي و كار است . اصلي درآمد پايين
مي به و از جمله توان به مسئلة هميشگي دستمزد صورت خالصه، هنوز مسائلي كليدي براي بررسي وجود دارد

و محروميت كاري، نابرابري و مسائل گريبانگير ساكنان خانه پايين اش هاي بهداشتي، اره هاي استيجاري دولتي
».كرد

Source: “Monitoring Poverty and Social Exclusion 2003,” accessed at http://www.poverty.org.uk/intro/ 
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و تغيير در زيست فعاليتفعاليت: : 1616قطعة قطعة و تغيير در زيستهاي انسان  بومبوم هاي انسان

و عمق فعاليت« آن گستره هم هاي انساني تا . داردجا گسترش يافته است كه عالوه آثار محلي، پيامدهايي جهاني
. تواند بر پايداري محيط زيست اثر گذارد اين سطح از توليد اقتصادي، اگر مورد نظارت دقيق قرار نگيرد، مي

و توليد زباله، بي مي شك بر سامانة طبيعي زمين اثر جبران افزايش ده برابر در استفاده از منابع . گذارد ناپذيري
وو تغييرات اقليمي، باعث باال آمدن سطح آب اقيانوسهاي جديد كشاورزي، استفاده از سوخت فسيلي، رويه ها

مي گسترش صحراها مي و به شود . مخاطره اندازد تواند كل تمدن انساني را
 سال 18000ايم بيش از بيش از تغييراتي است كه در طول سال گذشته بر بافت اتمسفر گذاشته100اثري كه در

غ1850در سال. ايم گذشته ايجاد كرده دي،  واحد در ميليون بود كه در سال 256اكسيد كربن در اتمسفر حدود لظت
 سال گذشته دو برابر شده 300عالوه، غلظت گاز متان در اتمسفر در طولبه. واحد در ميليون رسيد359 به 1995
.است

كشورهايي.ي داردگير يكي از آثار افزايش دما، فراگير شدن فصل ماالريا در كشورهايي است كه اين بيماري همه
كه كه در صورت تغييرات اقليمي در معرض سوء تغذيه قرار مي و ويتنام، گيرند عبارتند از هند، بنگالدش، ميانمار،

بيني شدة اقليمي از جمله ديگر آثار تغييرات پيش. همگي براي كشت محصول برنج نياز به بادهاي موسمي دارند
و گستر مي .ها اشاره كردش آلرژانتوان به افزايش آلودگي هوا
و جريان طور كلي، در طول دو دهة گذشته، علت به . هاي صدمه ديدن تنوع زيستي مورد توجه واقع شده است ها

مي مؤسسة منابع جهان يكي از نهادهاي بين از. كند المللي است كه در اين زمينه كار بنا به گزارش اين مؤسسه،
مي جمله علت به هاي اين پديده بي رشد جمعيت، افزايش در مصرف منابع، نظامتوان و توجهي هاي تجارت جهاني،

».به تنوع زيستي اشاره كرد
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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مي» وجودي«دانش:15پرسش و مورد چيست؛ چگونه توان آن را خلق كرد،
 استفاده قرار داد؟

بهي است كه در شكل»معناي جديد«پيرامون توليد انبوه»وجودي«دانش كار دهي به اذهان مردم

از اين شكل از دانش پيرامون مجموعه. آيد مي ما ات ريشهاعتقاداي داري است كه ساختار ارزشي وجود

و فهرستي از انتخاب را مي به سازد  كه در نهايت خود را در قالب ارادة عمل آمده در طول زندگي هاي

هاي پيرامون فرهنگي است كه تولد يا انتخاب» وجودي«اين ترتيب، اين دانشبه. سازد انساني نمايان مي

. دانيم خود را با آن قرين مي

و كاربرد عملي دانش طور كه پيش از اين بيان شد، انتخاب همان هايي كه مردم در دوران مهم توسعه

ميبه» اجرايي« به عمل و ساختار بازار كنوني، هيچ كاربردي در راه ويژه با توجه به زيرساخت آوردند، ها

در. كره ندارد نيل به اهداف توسعة انساني يا حفاظت از زيست بهاين ناكامي و تنهايي صورت خالء

مي. گيرد نمي و در نتيجه شود، به اين معنا است كه اعتقادات ريشه وقتي اين ناكامي حادث دار ما

با فهرست ارزش/ساختار را. آنها هماهنگ نيستندهاي دروني ما هم آنهايي كه قدرت عمومي در جامعه

آن مهار مي و هم بهكنند هاي استفاده از اين قدرت را نشان راهصورت رسمي يا غيررسمي، هايي كه

مي. دهند، با اين مسئله مواجه هستند مي و توسعة دانش اگر خوايم به نتايجي متفاوت دست يابيم، رشد

. اجتناب ناپذير است» وجودي«

و جايي در ميان بحث نيست بگوييم همة اين انديشهدرست هاي ها در عالم خيال معنا دارد

هم هاي آماده اين حوزه انباشته از پاسخ: عكسبر. اي ندارد توسعه اي است كه مباني ايدئولوژيك قوي

و سياسي قوي، حتي اگر تعصبات مذهبي را ناديده بگيريم،متعصبعقايد. دارد  اغلب با منافع اقتصادي

به. پيوند دارند و نه خود موضوع و عمق تعصب،  تنهايي است كه سفر دريايي در اين از اين رو درجه

مي آب و وازني و يا در بهترين حالت آن را موضوعي عجيب ها را به طرد مي رساند اگر. نمايد وغريب

مياي براي مواجهه مسئوالنه با واقعيت اراده . توان خطر كرد آينده وجود داشته باشد،

كه«: اين بود131مسئلة اصلي در كنفرانس جهاني پيرامون كاهش فقر در جهان  در چرا با همة دانشي

و با همة منابعي كه در دسترس]»اجرايي«وفور دانش[هاي كاهش فقر داريم سراسر جهان پيرامون راه

و گرسنگي محال هنوز نجات ميليون]»اجرايي«ظرفيت استفادة عملي از دانش[داريم ها انسان از فقر

در همة اين بحث. كنفرانس، پاسخي براي اين پرسش مطرح نشددر طول» است؟ پاي يك ديوار ها
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و اعتقادات تعصبي ساخته شده است اين ديوار از اصول، ايده. شوند متوقف مي و سرخوردگي. ها ها

و شواهد فراواني وجود دارند كه ثابت كنند كه اين ايده بهها، اصول، و براي اعتقادات نفع فقرا نيستند

را: اند پنهان كردن يك واقعيت ساده ساخته شده و» وجودي«نقصان دانش[ نخواهد كرد جمع ما اين كار

و طرد برداشته» مديريت«هايي براي حالت، قدم امروز، در سراسر جهان، در بهترين132.]»زيستيهم« فقر

و طرد. شده است مي اين آن چيزي نيست كه فقيران  133.خواهند شدگان

به برخي هميشه در رؤياي همنشين و امر خير مي سازي قدرت و تالش برن سر ازميد كنند آن را

و محدود تعريف شده جدا كنند آيي جهاني ديگر اين كنندگان يك گردهم يكي از شركت. منافع كوچك

و به و قلب زيبا«: بياني ديگر مطرح كرد ايده را براي عصر دانش  اين نكته ما را به 134.»تركيب ذهن قوي

و ارزش و برميها بحث فرهنگ ابه ذهن انساني گرداند رزيابي زندگي واقعي را دارد، مسائل كه توان

مي اصلي را براي تصميم پيرامون مسئله به دار، هاي ريشه ارزش/ كند، با وجود اعتقادات گيري شناسايي

و تفكر مي و اجراي عملي جريان تصميمبه نشينند ميسازي هربه. كنند كمك اين ترتيب، با انتخاب

. سازيم گزينه، جهان پيرامون خود را مي

ماوجود

و به ـ ـ يك روح است انسان تركيبي از يك جسم فيزيكي، يك ذهن  135.نظر اكثريت مردم

و قابل شناسايي نيست به و عقالني و معنوي، بيشتر مسئلة عقيده بوده . نظر برخي، بخش روحاني

رسمي آنهاو تفاسير دينياين مسئله بيشتر در احكام. ايمان است مسئلة،عنوان يك روح وجود انسان به

ميدينبرخي ايمان را با احكام. منعكس شده است و تفاسير رايج آن برابر را. دانندي برخي ديگر، ايمان

و آزادي جست و از نظر آنان حقيقت فقط با سلوك در نفس هويدا 136دانندميوجوي حقيقت يك سفر

مي. شود مي و شريعت را فهمي از حقيقت آنها بر اين. ساخته شده استدانند در طول تاريخ آنها احكام

نهبه. باورند كه شناخت ذهن خدا محال است و تفاسير آن را و شريعت همين خاطر است كه احكام

مي مساوي با حقيقت كه نزديك به  احكام را از منظر كمكي كه به توسعة گرايان اين گروه، انسان. دانند آن

مي انساني مي كهايبردر اينجا،. كنند كنند ارزيابي و طرد تنظيم احكامي در راه تعميق نابرابري اجتماعي

مي به بهمي» وجودي«دانش شوند، كار برده .كار آيد تواند

و دشوار است يك. تنظيماتي از اين دست، كاري عظيم تقاضايي براي در حداقل قضيه، سو، از

د. بازبيني احكام يا تفاسير آنها در اديان مهم جهان وجود ندارد ، در برخي سطوح، دينياحكام يگر سو، از

و. نقش خوبي در پايداري اجتماعي دارنددينياحكام و پايداري مبادله و پذيرش اگر ميان برابري

. اي وجود دارد، تغيير آن نياز به دقت بسياري دارد معادله
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انباشتة زندگي تجربة.و تفاسير مقبول آنها رشد كرده استدينيبا وجود اين، در طول تاريخ، احكام

ـ حتي  ميـ آنها را ديني در نگرشي انساني به. كند غني را عمل آمده در علوم طبيعي پرسش كشفيات هايي

و در همة اديان جايي براي جست. پاسخ داده شودكند كه بايد توسط دين مطرح مي وجوي مستمر

و امر بر اعتقادات، ارزشاين. نزديك شدن به حقيقت وجود دارد در نتيجه، فرهنگ مردم اثر ها،

و استفادة عملي از آن وجود» معناي جديد«) يا توليد انبوه(در اين حوزه، جايي براي توليد. گذارد مي

و جزميات مذهبي انسانبه. دارد دي عنوان يك مثال، اگر احكام گر موجودات زنده برتر ها را از همة

مينشاند، مي تعهد اخالقي سوء استفاده تا از جواز: تفسير كردتوان در يك طيف گسترده اين حكم را

و پشتيباني مي. حفاظت و بنا بر تفسيري كه رسميت فرهنگ متفاوتي خواهيم داشت كه طيف يابد، جامعه

و اين سير اين جست137.چوب دزد تا سرپرستان دقيق طبيعت گسترده استهاي آن از گروه وجو

مي) وگو گفت( . يابدتواند ادامه در راه حقيقت

كنند، اثر زيادي ايدة وجود روحاني انساني، بر اذهان مردمي كه به آن اعتقاد دارند يا آن را رد مي

مي. داشته است كه اينبه. گذارد برخورد آنها با اين ايده، بر رفتار آنها در جهان واقعي اثر ترتيب، چيزي

و بر اساس تفاسيري  نقابل شناسايي نيست گيري عقايد شود، منبع اولية شكل قد نميكه به آساني تسليم

ميو ارزش كه هايي و سيال ما، اذهان انسانشود مي در جهان پيچيده دهد، بر فرهنگ اثر ها را شكل

مي) ارادة انسان(ها گذارد، كنش مي . كند را هدايت

 شده بدن انسان موضوع مطالعة علوم طبيعي. اين وضعيت در سوية فيزيكي مسئله كمي بهتر است

و از زاوية ديد. است و در سالفيزيكدانشمندان آن را همچون يك شيء هاي اخير،، شيمي زيستي،

و ژنتيك را به هم پيوند. دهند ژنتيك مورد مطالعه قرار مي پزشكي همة علوم فيزيك، شيمي زيستي

ا پزشكي راه توسعة علوم طبيعي غير. دهد مي نساني گشوده هاي جديدي را براي نظر به جسم فيزيكي

. است

و نيازهاي انرژي بدن انسان حاصل آمده در حال حاضر، فهم خوبي از طرح، ساخت، عملكرد،

مي هنوز با علم نمي. است حافظ شود؛ منبع يا ماهيت آن انرژي توانيم بفهميم حيات از كجا برانگيخته

و هنوز شناخت كمي از چيست؛ متالشي شدن در برابر هاي بدن انسان هاي جهان، از جمله اتم همة اتم

و جسم رابطهمي. كار مغز داريم توانيم آن را به صورت علمي اما نمي138اي هست دانيم كه ميان ذهن

بر. تعريف كنيم ـ اين فرض هستيم كه با اين حال، و منابع كافي ـ با در اختيار داشتن زمان همة امور

مي» وجودي«دانش اين امر تقاضاي زيادي براي. قابل شناسايي هستند در. كند را ايجاد توليد انبوه دانش

. اين حوزه مورد حمايت گستردة اجتماعي قرار دارد

ك ذهنيسوية اين سويه، آدرسي فيزيكي. قرار دارد) موقت(امل يا جزئي ميان اين دو امر ناشناخته
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به: دارد از نظر ما،. ري مغز ساده نيستهاي خاكست نظر بسياري، برابر دانستن ذهن با سلول مغز انسان؛ اما

و معنوي را دارد اين سويه، ويژگي مي در عين. هاي امر روحاني و حال، دانيم كه روابط نزديكي با امر

. اثر مهمي در عملكرد ذهن داردبراي مثال، آسيب فيزيكي يا تغيير شيميايي در مغز. جهان فيزيكي دارد

ب خود درماني بدن را فقط مي  پرسشي كه 139.ه اثرگذاري ذهن بر جسم فيزيكي توصيف كردتوان با توجه

در طول حركت به سوي جامعة دانايي در ذهن مردم خواهد نشست، آن خواهد بود كه آيا مغز، همچون

 آنچه در اعتقاد مردم). را ببينيد18قطعة(يا روح گوشت دارد روح استرايانة شخصي، ابزار پردازشگر 

. عظيمي دارددرست است، پيامدهاي فلسفي

در جهان امروز اراده توان خوبي براي تبعيت از اخالق در امر. اي اخالقي است وجود مردم، مسئله

و  ـ روح، اين مسئله تحت با بحث. مردمان نداردزيستيهمرشد ـ ذهن هاي آتي پيرامون پرسش بدن

. گيرد تأثير قرار مي

و در توليد چه»وجودي« معناي بنابراين، اين كه چه كسي در اين بحث و با و تحت چه شرايطي ،

مي انگيزه . كند، مسائل بسيار مهمي هستند هاي ذهني در اين بحث شركت
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و روح از منظري علمي: : 1717قطعة قطعة و روح از منظري علميبدن، ذهن،  بدن، ذهن،

و بزرگ، بستگي زيادي به نحوة نگرش آنان به ماهيت انسان دارد« مردم. نحوة تفكر مردم پيرامون مسائل كوچك
و پس. گرا است روح تفكيك قائل هستند؛ يعني، عقل متعارف ما، ثنويميان جسم بيشتر مردم بر اين نظرند كه روح

. ماند از نابودي كامل جسم باقي مي
مي گراي ما مسائل مهم ما را هم تحت نگرش ثنوي وقتي پيرامون وضعيت اخالقي حيوانات،. دهد الشعاع خود قرار

م جنين، يا سلول مييهاي بنيادي فكر آيا روح دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، موضوع مورد بحث: پرسيم كنيم، اول
و توجه دارد تبديل به يك فرد عزيز مي . شود كه نياز به احترام

و جان شوند؛ اما ثنوي و كساني ممكن است منكر روح گرايي عقل درست است كه همه اين نظر را قبول ندارند
ت ، به علم روي همين خاطر است كه براي يافتن پاسخبه. أثير خود قرار داده استمتعارف بسياري از امور را تحت

آن. شناختي نيستو در اين پرسش، منظور از حيات، حيات زيست» حيات از كجا آغاز شد؟«: آوريم مي مسئله
و علم. مسئلة اصلي روح است. ها، از موجودي فيزيكي فراتر رفت اي از سلول اي جادويي است كه خوشه لحظه

شماريم، جسماني هستند؛ مختصاتي كه براي زندگي روحاني برمي. هيچگاه نتوانسته است به اين مسئله پاسخ دهد
هاي اصلي انساني، پاك شدن همة ويژگي. آيند همه در جريان فرآيندهاي بيوشيميايي موجود در مغز پديد مي

و تصميم . مغزي، گواهي بر اين مدعاستگيري، در اثر صدمات همچون حافظه، نظارت بر خود،
همة ما، حداقل در مورد. برخي از پژوهشگران بر اين باورند كه مردم در نهايت نظرات علمي را خواهند پذيرفت

مي بدن، پذيرفته اذعان داريم كه اشياء به ظاهر جامد، در واقع. كرده است ايم كه عقل متعارف سابق اشتباه
ذ و حوزهفضاهايي خالي هستند كه حاوي گيري كه روح شكلي از جسم اما اين نتيجه. هاي انرژي هستند رات ريز

اين. است براي بسياري از ما دردسر ساز است چرا كه با ايدة باقي ماندن روح بعد از فناي جسم تعارض دارد
و شايد آشتي آن با نگرش قرص را نمي پل. هاي ديني محال باشد توان به راحتي نظرية تكامل فرو برد پاپ جان

و اعالم كرد بدن دوم اين مسئله را به كه هاي ما شايد تكامل يافته باشد اما نظريه روشني دريافت را«هايي روح
مي داند، يا پديده منبعث از نيروهاي زندة مادي مي ».داند، با حقيقت انساني ناسازگاري دارد اي از ماده

به اين تعارض را نمي و دين پيرامون زيستتعا. سادگي رفع كرد توان در. شناسي تكاملي قرار داشت رض ميان علم
و روح ما در كانون اين مسئله قرار دارد اين قرن، روان ».شناسي مسئله است

Source: Paul Bloom, “The Duel Between Body and Soul,” The New York Times, 10 September 2004 
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ي معنويتمعنويت: : 1818قطعة قطعة يگرايي از منظر  گراگراك معنويتك معنويتگرايي از منظر

و ديگري به اعالترين. هايي الهي دارد هر انساني قدرت« اين قدرت دو وجه دارد؛ يكي بر وجود دنيوي ناظر است
مي. درجه از حقيقت نظر دارد از از اين. كند، اما وجه دروني خفته است وجه دنيوي اين قدرت خوب كار روف هدف

ا مي. هاست ست كه منشاء همة شاديحيات معنوي، بيدارسازي اين انرژي روحاني كه بسياري از مردم فكر كنند
و حقيقي خود. شود شادي از بيرون بر آنها وارد مي و هر چه به نفس دروني اما شايد در درون ما قرار دارد

مي نزديك و اگر انسان. كنيم تر باشيم، احساس شادماني بيشتري  هاي بيشتري از عدم ارتباط كامل خود با همديگر
و رنج كمتري خواهد بود، چرا كه رنج با موجودات خلقت آگاه شوند، جنگ هاي كمتري رخ خواهد داد، آلودگي

و عشق بيافكنيم، خود. رساندن به ديگران، مساوي با رنج رسانيدن به خود است هر چه شادي، مسرت، مهرباني،
.كنيم سهم بيشتري دريافت مي

فيزيك كوانتوم كشف كرده است. اند هاي پيران معنوي دست يافته از دانستهجوامع مدرن در ايام اخير به بسياري
و مكان،. توان به اجزاي آن خرد كرد كه جهان را نمي و ماده، انرژي، زمان، ماده از انرژي ساخته شده است؛

و واقعيت را نمي. تشكيل دهندة واقعيتي هستند كه حوزة كوانتوم نام دارد  مرزهاي متمايز تواند مجتمعي از چيزها
و هر حادته در جهان رابطه و حادثة ديگر دارد دانست، چرا كه هر چيز برخي از دانشمندان. اي دوجانبه با هر چيز

و عام دانست اند كه تجربة مذهبي را بايد تجربه به اين نتيجه رسيده . اي اصيل
و فرهنگ ها، مكان اديان در زمان . هاي فلسفي هر يك از اديان شده است تفاوتهاي مختلفي ظاهر شدند كه علت ها،

گاه، پيام اولية اين مرشدان روحاني مورد سوء. تجربة پيران روحاني از طريق شاگردان آنان اشاعه يافته است
مي تفسير شاگردان آنها واقع مي و پيام اصلي به فراموشي سپرده وقتي چنين امري اتفاق. شده است شده

از مي و هاي ديني به صورت جوهر اولية آموزهافتاده، جاي تأكيد و به قوانين، مقررات، احكام، هاي بيروني
مي جزميات موضوعه توسط سازمان و كليسا، عوض مي. شده است ها تواند راهنماي مهمي براي كمك به افراد دين

.و خودبيني باشدفكري تواند عامل مهمي در جهت كوته در جهت نيل به حقيقت دروني خود باشد، همچنان كه مي
».مسئوليت رشد دروني بر عهدة فرد است

Source: Tom Adams, “Spirituality, religion and science,” accessed at: 
http://64.4.36.250/cgibin/linkrd?_lang=EN&lah=dfe68cffa66be7d1b07e684ef5cc6607&lat=109570523

1&hm___action=http%3a%2f%2feasternhealingarts%2ecom%2fArticles%2fSpiritRelSci%2ehtml  
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و سازمان آن  اصول اخالقي ما

ا و ارزشيناز زاوية ديد اي كننده هاي هدايت تحليل، فهم اين نكته اهميت دارد كه ذهن، اعتقادات

ب را گردآوري مي و فيزيكي مردمهكند، كه و ارزش. وابسته است وجود معنوي در اعتقادات » بوساتو«ها،

و انتخاب فرا مي و تفسير و در لحظة حقيقت، وقتي زمان تأمل و با ما هستند، مي ذهن ما توانيم آنها رسد،

و برخي ديگر را طبقه را ساماندهي كنيم، برخي را در طبقه از هاي پاييني قرار دهيم هاي باالتر بگذاريم،

و ارزش دم اعتقادات و بر اين هاي و كار كنيمدستي بيشتر استفاده كنيم از. اساس تفسير در طيف وسيعي

[شرايط، اين جريان مقبوليت اجتماعي دارد به. ها معناي آن نيست كه تحت هيچ شرايطي به همة طبقه اين

و فرد ديگري هم براي اين كار وجود ندارد سر نمي ].زنيم

و پذيرفتني وا) كننده آسان/ دهنده اصول سامان(تر براي يافتن داليل جديد ين كه برخي اعتقادات

درميذهن خود» اتوبوس«ارزش ها در  و چگونه آنها را مي» لحظة نياز به حقيقت«گنجانيم دهيم سامان

و داليل پذيرش اجتماعي رويكرد. نياز داريم» وجودي«چينيم، به توسعة دانشو مي طبقات«عوامل

م. هم از اهميت مشابهي برخوردار است» موازي و ديرينهاصول موجود، اي است كه گنجينة فاهيم قوي

و سنت عظيمي از استدالل و احساس هاي تحقيقي به ها و اقتصادي نفوذ ها را همراه دارد، در منافع سياسي

و در فضاي عمومي رسانه اين اصول، در جامعه نقش حقايق موقت را دارند. هاي غالب، حاكم است دارد

به. كنندو پذيرش اجتماعي رفتار را تضمين مي و ارزش ها را هاي قفسه«براي مثال، برخي اعتقادات

و بر انسانيتمي» بااليي مي» ديگران«رانند و در نتيجه، 140.ورزند در شرايط جنگي تأكيد سود

مي بازاردستاوردهاي و همبستگي با منافع عمومي پيوند و مالحظاتي از قبيل عدالت، برابري ، خورد

. ماند مسكوت مي

و هيچكس ها، موجوداتي چند حال بايد به اين واقعيت توجه داشت كه انساندر عين سطحي هستند

و منافع او تفسير كرد را نمي به. توان با يك سطح يا بعد از شخصيت يا عاليق و و هميشه سادگي، افراد

مي ها را با برچسب گروه منفعتيو هاي هويتي كه تعلق خود را به حوزه در حالي،كنيم هايي تعريف

وجويي براي يافتن حوزة، جست»وجودي«رو، توسعة دانش از اين. دهند گوناگوني نشان مي

و كليت جامعه بتوانند اي كه گروه است، نقطهبخش منافع مشترك وحدت به هاي حاكم با منافع كوچك

يا شناخت، آگاهي، منافعاز فراگير هاي اين حوزهو توسعه گيري شكل. آن احساس تعلق كنند

ـ يعني، هاي كوچك تواند بر رفتارهاي عملي حوزهمي، مشتركهاي دلمشغولي براي تر اثر گذارد

و ارزش و از اين ساماندهي اعتقادات و رو بر ارادة انساني در جريان تصميم ها اصولي تعيين كند گيري

. انتخاب، اثر گذارد
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هاي رفته است، نياز به ساماندهيهاي پيشين از دست جا كه همة اميدهاي ناب در فرصت از آن

.جديدي هست

و دانايي دارده همة اين مسائل نياز به صورت .اي جديدي از دانش
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 ها اهميت دارد؟ها اهميت دارد؟ييلندلندچه چيز براي نيوزچه چيز براي نيوز: : 1919قطعة قطعة

و نوآوري در ژوئن سال وو در جهت ارائة خدمات مشاوره2002شوراي مشورتي رشد اي به نخست وزير
شدوزيران ارشد اقتصا هاي ارتقاي هاي فرهيخته پيرامون بهترين راه هدف، ارائة نظرگاه. دي نيوزلند تشكيل

و نوآوري ملي است برنامه و 2004در آوريل سال. هاي رشد ، اين شورا گزارش پژوهش خود پيرامون رشد
مطالعه قرار سه گروه از پاسخگويان مورد. هايي از اين گزارش حائز اهميت هستند بخش. نوآوري منتشر كرد

و جامعة بازاريان ها، بومي عموم نيوزلندي: بودند گرفته هاي ها، سبك بر اساس نتايج، همة گروه. هاي مائوري،
و عوامل شخصي زير را واجد اهميت برشمرده بودند :زيستي

) درصد93(كيفيت زندگي.1

) درصد87(كيفيت محيط زيست.2

) درصد83(كيفيت آموزش.3

و.4 ) درصد78( بهداشتي كيفيت خدمات پزشكي

و فرصت67 درصد، سطح رشد اقتصادي68امكان افزايش ثروت شخصي به65هاي كاري درصد،  درصد را
. اند خود اختصاص داده

و نود اغلب آنهايي كه نسبت به منافع رشد بدبين هستند، به تجربة دهه«كند اين گزارش پيشنهاد مي هاي هشتاد
و آثار. ها پرهيزكارانه نبودي كه سياستكنند، زمان ميالدي اشاره مي پاسخگويان بيشتر به عوارض جانبي

و سلبي در جريان رشد پديد اين تلقي وجود دارد كه مجموعه. كنند پيراموني رشد اشاره مي اي از عوامل منفي
ا. آيد مي و و كاري، افزايش ترافيك زدحام، افزايش از جمله اين عوامل، به تضعيف تعادل ميان زندگي خانوادگي

و غني، افزايش فشار بر افراد متوسط، مادي و فاصلة ميان فقير تر شدن فرهنگ، صدمه ديدن محيط زيست،
».مهاجرت بيشتر اشاره شده است

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 
http://www.giab.org.nz/default.asp?CHANNEL=WORK+PROGRAMME&PAGE=Growth+Culture 
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مي» زيستيهم«دانش:16پرسش و چيست؛ چگونه توان آن را خلق كرد
 مورد استفاده قرار داد؟

به»زيستيهم«دانش از. قرار دارد» وجودي«ة دانش صورتي طبيعي، در زير مجموع، اين صورت

و آيندة آشفته  و پرآشوب و با توجه به گذشتة ناآرام دانش، با توجه به اهميتي كه براي جامعة دانايي دارد

ميو تيرة آن، در اين گزارش به . شود صورت مجزا بررسي

جد. ماهيت متفاوتي دارند» ديگران« از: اند يدي يافتهآنها تفاوت دارند، اما ناگهان منزلت يكي

كه. هاي اصلي جامعة دانايي دارايي از» ديگران«اگر جامعة دانايي مستلزم آن است شوند،»ما«بخشي

 آيا حرص خوب است؟آيا حرص خوب است؟: : 2020قطعة قطعة 

. داري است هاي اقتصادي بيشتري داريم، اين امر نشانة سالمت جريان سرمايه نياز به سوء استفاده«
را سرمايهجادوي و پيروان او توصيف شده است، در آن است كه حرص فردي داري، آن گونه توسط آدام اسميت

مي گونه به و. بخشي از وضعيت انساني است. حرص غيرقابل اجتناب است. كند كه به نفع همگان است اي هدايت
مي به و جريان كلي تاريخ اين واقعيت را تصديق اگر همة. ند كه حرص چيز بدي نيستك طور كلي، همة اقتصاددانان

.ما مادر ترزا باشيم، اقتصاد بازار آزاد كار نخواهد كرد
و ظواهربه. اما چيزي در ذات انساني وجود ندارد كه حرص را متعادل سازد همين خاطر است كه برخي حقوق

مي. پديد آمده است ك هر دوي اين نيروها ميان حرصي كه به ديگران كمك و حرصي ه به ديگران صدمه كند
مي مي مي رساند، خط پررنگي و تالش . كنند از آن پاسداري كنند كشند

هاي مردم بازاري، از عبارت روحية حيواني استفاده داري، كينز، براي توصيف انگيزه اقتصاددان مشهور سرمايه
خ: اي ندارد شما نيازي به حرص زياد نداريد، حرص كم هم فايده. كند مي . اصي از حرص نياز داريدبه اندازة

به وجود آورد، حرص زيادي را در عده فرهنگي كه حرص كافي را در مردمي كافي به . وجود آورده است اي قليل
. خورد، شكي نداشته باشيد كه افراد قليلي حرص فراواني دارند اگر كسي حرص زيادي نمي

ا و اعالم كند كه همة سوء كنندگان بزرگ تاريخ معاصر، در واقع ستفادهآيا كسي هست كه قدم در پيش گذارد
و اين كه به چنين افراد احتياج بيشتري داريم؟ درست است كه اين افراد به صورت شخصي به  قهرمان هستند؟

همين. اما، در مجموع، همين افراد، نشانة سالمت كاري كل جريان اقتصادي هستند. اند اقتصاد صدمه رسانيده
را شخصيت مي. داري دانست بايد برجستگان نظام سرمايههاي نامحبوب از آنها ما را به معدن حرص كشانند، بيش

مي جرئت ما به و زواياي دست پيش و به ما عمق معدن مي روند، اين افراد، شهداي. دهند نايافتني آن را نشان
مي سرمايه م داري هستند، كه به لحاظ اقتصادي و راه رفاه را به ديگران نشان ».دهنديميرند

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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و توليد انبوه دانش اهميت كاربردي زيادي» زيستيهم«روابط انساني نياز به پوشش حوزة جديدي است

 141.خواهد يافت

ميو درآمد، انسانن، رنگ، قوميت، فرهنگ، دين، زبا،جنسيت، سن اين. كند ها را از هم متمايز

به همان. شود عوامل باعث تنوع مردم مي و احترام طور كه پيش از اين بيان شد، داليل بسيار، نياز به اكرام

كه، تنوعاين. به اين تنوع داريم بر توليد انبوه دانش تمركز يافته است، به افزايش ارزش در جهاني

ميدارايي اصلي مر و احترامي وقتي آسان. انجامد دم مي چنين اكرام در تر شود كه تماميت گروهي كه

و حفظ اين ارزش درون خود تنوع دارد، اهداف يا ارزش ها براي كليت گروه هاي مشتركي داشته باشد

و آن چيز بايد مورد چيزي بايد همة اين هويت. بيشترين اهميت را داشته باشد ها را وحدت بخشد

. رام همگان باشداحت

در» ديگران«اغلب،. ايم در حال حاضر، تنوع داريم اما چنين گروه با وحدتي را شكل نداده و ترس

و در حال حاضر، رهبران سياسي بدتر آن كه،.انگيزند بهترين حالت، ناخوشايندي را برمي در طول تاريخ

و براي كسب امتيازها، در بازي»اخالقي«و رهبران  هاي موجودي سياسي، از تأكيد بر تفاوتهاي سياسي

به. كنند خودداري نمي و دور باطل تأكيد بر تفوق هويت خود، ترسيم ديگران عنوان موجوداتي حقير

و انسان و تلقين ترس به آنان و خطرناك، تزريق ـ راهي است كه از راست منحرف به زدايي از آنان كيشي

و گاه به خشونت مي گاه براي(هاي طوالني هايي از اين دست، براي مدت تجربه.انجامد بنيادگرايي

مي) صدها سال و حافظة مردم باقي . ماند در ذهن

و ارزش با وجود اين، ذهن و مددكار است هاي انعطاف هاي ما لبريز از اعتقادات هاي زبانبه. پذير

و حكايت بسيار، با قصه دي ها هاي اين پيام. گران آسيب نرسانيمهاي بسيار، به ما آموخته شده است كه به

و عالقة دو جانبه است و ايجابي، حاوي مفاهيم احترام مي. مثبت توان با استفاده از تحليل فصل پيش،

و انتظامي زياد، اين مفاهيم را به  و دور از نظر ذهن» طبقات موازي«بيان داشت كه اصول سازمان دهنده

. كشاند مي

ك و زيستاين بيان كافي نيست، چرا راه در سطحي ديگر، مسئلة رابطة انسان كره براي هميشه خود

و مطرح مي هاي اصلي اين مسئله در اين گزارش، در مقام يكي از دغدغه. كند در برنامة توسعه بازيافت

به» اجرايي«عصر دانايي نشسته است، چرا كه دانش  صورت انبوه، در همين زمان كوتاه عمر توليد شده

 مرتبه، اما اين142شايد طرح اين موضوع تازه نباشد،. كره گذاشته است منفي زيادي بر زيستخود، آثار

مي به كه بيان اين كه تا ابد به هر شكلي كه بخواهيم عمل خواهيم كرد، 143.رسد به جايي برسد نظر يا اين

و سرعت تغييرات اعمال شده بروي آن هماهنگ باشد، زيست عقل ناقض كره براي هميشه با تغييرات

. استسليم 
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مي» اجرايي«عالوه، دانش به طول پس از مدتي برابر با شود كه در آن، شايد باعث ايجاد شرايطي

و ماشين شاهد انسانزندگي نوجوانان امروزي،  باو پيوندي، يا ماشين هاي مهندسي ژنتيك شده ها هايي

حقوق بشر سازمان ملل متحد مربوط است، تا جايي كه اعالمية جهاني. هوش مصنوعي باال خواهيم بود

و ظرفيت و پيوندهاي هاي ذهني انسان با استفاده از كاشت كدام سطح از تداخل يا تكميل بدن انسان ها

و  هاي وابسته نامه پيمانمكانيكي يا شيميايي، باعث از موضوعيت افتادن اعالمية جهاني حقوق بشر

و پيشرفت در زمرة موضوعات اين كدادر هاي حامل هوش مصنوعي روباتشود؟ مي م نقطة از پيچيدگي

و پيمان مي نامه اعالميه آيند؟ موجودات آزمايشگاهي چگونه وضعي دارند؟ اگر دانش هاي وابسته

ها براي امكان آن را فراهم آورد، ثبت ديجيتال محتواي ذهن ما چه وضعي دارد؟ آيا روبات» اجرايي«

رساني به موجودات ريزي خواهند شد؟ چرا؟ آيا توانايي آسيبن برنامهصورت حقيرتر از انسا هميشه به

در آينده براي: اگر اين بستة سئوال را باز هم بگشاييم، خواهيم پرسيدانساني را نخواهند داشت؟ چرا؟ 

هاي با هوش مصنوعي بسيار باال را براي چه كسي يا چه چيزي جشن تولد خواهيم گرفت؟ آيا روبات

و مي خطوط قرمز» اجرايي«اندركاران دانش گري انتخاب خواهيم كرد؟ چرا نه؟ يا دست انجيداوري

و ساختو جلو مهندسي ژنتيك انساني، شبيهپررنگي را رسم خواهند كرد  سازي آزمايشگاهي،

هاي تكثيرگر با هوش مصنوعي باال را سد خواهد كرد؟ چرا؟ آيا شام خود را با انسان هاي خودـ روبات

و روباتس شبيه سازي هاي شبيه با هوش مصنوعي باال صرف خواهيم كرد؟ يا فقط با انسانهاي ازي شده

را شده؟ عقيده و فيلمـ هاي علميي براي طرح در رمانموضوعتنها اي كه همة اين مسائل هاي تخيلي

مي سرگرم به» اجرايي«داند، قدرت كاربرد دانش كننده  انگاشته است، صورت انبوه را ناديده توليد شده

مي. طور كه ژول ورن رؤياي سفر به كرة ماه را ترسيم كرد درست همان مرزهاي دانش خود«خواهيم آيا

صورت، دانشو اگر چنين امري رخ دهد از آن استقبال خواهيم كرد؟ در اين»عقب برانيم را به

ان مهم» زيستيهم« . بوه خواهد رسيدترين صورتي از دانش خواهد شد كه در آينده به توليد

و كاربرد عملي كنيم؟ در اين يا از فراخ شدن اقليم دانش استقبال نمي صورت، نياز به توسعة سريع

و ارزشو تنظيم اصول سامان» وجودي«دانش عمومي  به دهنده به اعتقادات كه گونه هاي خود داريم، اي

مي وقتي دربارة اين حوزه مي و تسليم پنداشت زنيم، انديشيم يا دست به انتخاب  احساس قدرت كنيم

و نمي هميشه همين«اشتباه مي. نشويم» توان كاري كرد طور بوده است تا آخرين. توان هميشه

.هاي پيش از انتخاب، اختيار داريم ثانيه ميلي

××

×
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موارد مورد تأكيد در جامعة اطالعاتي مسائل خانوادة انساني، در بحث پيشين، پيرامون ساماندهي

مي نويدبخش به مي مردم در جايگاه دارايي. رسد نظر و هاي اصلي نشانده اين ترتيب، همبستگيبهشوند

ميانساني، توسعة انساني،  و تكثر، از جمله مفاهيم هستند كه و هاي پايين توان آنها را قفسه تأييد تنوع تر

و انتخاب دم و كردارهاي خود را با توجه ها، خواست دستي آورد طور همان. به اين مفاهيم تعيين كردها،

آنكه پيش از اين بيان شد،  كه از و دانش ضمني باعث افزايش استفاده از همة ظرفيتجا هاي خالق

مي هاي ثمر فرصت نياز به توليد حداكثري دانش. حتي بازار هم بايد از اين تغيير پشتيباني كند شود، بخش

به مي از. عمل كنددهنده عنوان اصل سازمان تواند ، امري تاريخي زيستيهمدر چنين جهاني، مسائل ناشي

ميو مربوط به گذشته  چنين نيست؟. شود هاي دور

و دانش ضمني، چنين نخواهد بو منبعي از منابعو نفت خاممانند چيزيد اگر خالقيت انساني

و  ببه» بر اساس نياز«كارآمد تلقي شود كه بايد كليت آن را مهار كرد به.ردكار شش آيا راستي به همة

ـ يا در آيندة نه و مشغول به توليد ميليارد و درگير با تأمل خالق ـ ذهن فعال چندان دور، هشت ميليارد

مي ها وجود دارد؟ نياز داريم؟ آيا امكاني براي استفادة عملي از اين ذهن» معناي جديد« توان به ايجاد يا

و بر اساس» طبقة خالق« و دستورات چرخة تجاري، آن را كوچك يا بزرگ كرد؟بسنده كرد  نيازها

و دانش ضمني، منابع نامحدودي نيستند. نيازي به چنين رويكردي نيست كسي. خالقيت انساني

هر. مورد نياز را توليد كنند» معناي جديد«تواند تضمين كند كه گروهي خاص از مردم بتوانند نمي در

را. ها نهفته است ترين ذهن گرفتن خالق محدوديتي، خطر طرد يا ناديده عدم نياز به چيزي، نداشتن آن

. كند تضمين نمي

و دانش ضمني را نمي به اثر از دست دادن ذخيرة خالقيت ـ توان و معرفي كرد هر سادگي شناسايي

به چه باشد، افراد فعال بزرگ و ما ديگران هميشه عادت داشته تر از هميشه  كه گاه ايم نظر خواهند رسيد

و اغلب در ميان از.زندگي كنيم» طبقة فقرا«در كنار، در جامعة دانايي، احتمال تشكيل صورت جديدي

و به بيبه. راني وجود دارد حاشيه طرد ترين حالت ممكن رحم بياني اخالقي، اين شكل جديد از طرد،

و تمرين انساني و امكان رشد و است، چرا كه فرصت ـ آزادي ـ را سلب ترين چيزها ظرفيت خالقيت

هم اند به باتالق البته، هنوز احكام اخالقي نتوانسته. كند مي اگر امروز استدالل اتالف. زيستي بپردازند هاي

رش مهمهاي انساني، ذهن ميترين دارايي براي و توسعه، مطرح هم شاهد پيامدهاي عملي قابل شود، بازد

. توجهي نيستيم

اش همان مي شد، گروههارطور كه در باال و افراد كنند ماهيت روابط زيرگروه ها سعي هاي مختلف

و وقتي هدف يا بينش مشتركي تعيين مي مي مختلف را تغيير دهند  رو، ازاين. گذارند شود، به تنوع احترام

هاي مشترك به استقرار اين اهداف يا بينش»زيستيهم«/»وجودي«بخش مهمي از توليد انبوه دانش
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به خواهد يافت، تا تفكر فرهنگي وحدتاختصاص . وجود آيد بخش مركزي براي كل بشريت

 كدام تفكر فرهنگي مركزي؟:17پرسش

و جهان»سطح باالي كيفيت زنگي براي همگان«هدف شمول دارد، اما ساختي عملكردي عام

و اعالميه اظهارنامه هاي اجرايي را پشت ماشيننياز به تفكر فرهنگي مركزي داريم كه بتوان. اي دارد اي

. راه انداخت سر آن به

به فرضية تفكر فرهنگي مركزي، به مي عنوان مفهومي نظري، جالب دو. رسد نظر اين فرضيه حداقل

و: جنبه خواهد داشت و براي متقاعدجذابيتسادگي براي بيان هستة اصلي وجود انساني؛ سازي

مياي، نتايجي به سود چنين فرضيه.بخشي وحدت در چنين. كند همگان يا اكثريت است را پشتيباني

مييك حالتي، كار بازآرايي نهادهاي اجتماعي در جامعة دانايي به ): را ببينيد3نمودار(شود باره آسان

به فرهنگي مركزي منبعي براي اصول سامانتفكر و و دهنده خواهد بود  ساماندهي اعتقادات

د ارزش و در صورت پذيرش عام تفكر.و طبقة ما كمك خواهد كردها در ذهن دو جايگاهي

ـ فرهنگي مركزي، آن اصول سامان دهنده آن قدر قوي خواهند بود كه از رقابت با اصول رقيب

به كه از گذشته باقي مانده به وجود آمده اند يا در طول زمان ـ پيروز .در آيند اند

ووا» زيستيهم«/»وجودي«شود دانش اين امر باعث مي رد مرحلة توليد انبوه شده، احكام

و عمل،ها ايدئولوژي بهرا آنهابهو تفاسير و تفسير يا صورت جديدي توليد به چالش بكشانند

و ارزش جريان در ساية اين شناخت قرار دارد كه اصول همة اين. كمك كنندها از اعتقادات

و ارزش سامان ذهني مناسب ساماندهي خواهند كرد هاي ها را در قفسه دهندة موجود، اعتقادات

. يا كل قفسه را خراب خواهند كردو 

ازهرا گيري ارادة انساني اثر گذاشته، از اين اين جريان، بر شكل ، امكان دستيابي به سطوح بااليي

و امنيت زندگي انسان را فراهم مي » اجرايي«هاي توليد انبوه دانش ويژه، شاخصبه. آورد كيفيت

. اهد كردرا ايجاد خو

جا كه هيچ اداره، دولت، دستگاه اجرايي، يا ابزار خشونتي از اين ساختار حمايت نخواهد از آن

و جهاني از مردم مي و مقبوليت خود را در سطحي عام ـ اين ساختار مشروعيت ـ كرد گيرد

و امنيت زندگي انسان. امكان فسيل شدن آن كم است اطالعات پيرامون سطح واقعي كيفيت
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و واقعيت،م و در صورت وجود شكاف ميان اهداف معناي«ورد تأمل خالق قرار خواهد گرفت

و كلية حلقه»جديد و پديد آمده، تفكر فرهنگي مركزي هاي زنجيرة وابسته به آن را مورد بازبيني

. دهد تنظيم قرار مي

 اين الگو رسيدن به144.بخشي براي بشريت نداريم در حال حاظر، تفكر فرهنگي مركزي وحدت

و پيچيده استبخش رسيدن به نظرية نيروي وحدتهمان اندازة به بدون اين نيرو،. در علم فيزيك دشوار

ميبه» رقيب«مركزي در جهان تفكرهاي فرهنگي  در در نتيجة نبودن يك نيروي وحدت. بريم سر بخش،

و درگيري نخواهد بود سطح اصول سامان . دهنده، چيزي جز نزاع

و كار كردهبا اصولي به تجربه و هاي كوتاه يا بلندي اند مدت هر دليلي توانسته ايم كه دوام يابند

را هاي چند قفسه و همة پيامدهاي بعدي آن را ايجاد كرده آشفته كردهالية ذهن ما  در حال حاضر،. اند اند

ميزندگي در اين جهان نا اي تر، ذره كاملپذيريم، مشروط به آن كه بدانيم نسبت به جهاني قص را

علت ايجاد اين نگرش آن است كه توليد انبوه دانش اين سرعت حلزوني تغييرات حلزوني. گرايش دارد

و اجازه دهيم اگر. كند سوي بهتر شدن باشد، تحمل نمي را، حتي اگر به پيشرفتي متعادل را تضمين نكنيم

درت حركتي سريع)»اجرايي«مانند چرخ دانش(ها كه يكي از چرخ ر داشته باشد، همچون هر حركتي

و سقوط مي و حتي احتمال سانحه و ناآرامي خواهيم داشت آن. رود جادة زندگي واقعي، حركت لرزان

و خطرناك است جامعة دانايي كه چنين مخاطراتي را مي . پذيرد، نامطمئن

و توصيفي بر ايد كههمروري اجمالي و مقامتوانند براي كسبميهايي  تفكر فرهنگي مركزي جايگاه

و ابهام اين هدف را نشان مي :دهد رقابت كنند، پيچيدگي

با اين. هاي الزم براي تفكر فرهنگي مركزي را دارد اين شكل از دين، همة ويژگي:يكتاپرستي

و نه وحدت وجود، در كاربرد عملي ثابت مي در طول. بخش است شود كه نه شموليت جهاني دارد

و تعصبييوقتي افراطتاريخ،  مي ترين و بر جايگاه اصول سامان ترين تفاسير عملياتي تكيه دهندة شد

و خشونت كور را توليد كرده است هاي متنوعي از بنيادگرايي، افراط شكلزد، مي در نتيجه، كسب. گرايي،

. دهنده توسط اين ايده، محل مناقشه است جايگاه اصول سامان

م و معنوي اين ايده قوي است ريشه:جا ردم همهاحترام متقابل به انسانيت همة نمايندة. هاي فكري

با. هاي جهاني وجود دارد مفاهيم آن در همة اعالميه. گرايي است بهترين عناصر انسان رابطة مستقيمي

و بازي در نقش اصول سامان در عرصه. كره ندارد زيست  توان خوبي،دهنده هاي روزمرة زندگي واقعي

و به مين خاطر در رقابتهمي ندارد . افتد ها عقب

اين ايده. بخش است دستيابي به رويكردي وحدت طرح اين ايده، تالشي جديد براي:گرايي تعالي
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و محيط زيست تالش دارد با انسان و در حقانيت خود را در حوزه گرايي هاي گرايي وارد مذاكره شده

و ايدئولوژيهايي از آن در اديا بخش. اثبات برساند معنوي هم به و از اينن رو، هاي مختلف وجود دارد

به. توسط آنها پذيرفته شده است و دقيقي ندارد اين ايده، و مسكن تعريف شده تنهايي هنوز محل استقرار

. حضور قدرتمندي ندارددهنده، توان همين خاطر، در هياهوي بحث اصول سامانو به

آن: آزادي و اقتصاد بازار نمود يافته است، يكي از ساالر ردممطور كه در سياست ايدة آزادي،

. اند در طول تاريخ، مردم آمادگي فداي جان خود براي آن را داشته. هاي رفتار انسان است ترين انگيزه مهم

ميافتند امروز هم افرادي به خاطر آزادي، به زندان مي و. ميرندو و تفسير مفهوم آزادي، در پيشرفت

و و ساالر مردمنمود امروزي اين ايده در ساختارهاي سياست. اي دارد تاريخ نااميد كنندهكاربرد، پيشينه

و ايدئولوژيك دو قرن اخير حاصل آمده است اقتصاد بازاري، در پي جنگ اصول. هاي سياسي

را. موجود در آن، در بسياري از نقاط جهان رواج دارددهندة سامان در عمل، نقش تفكر فرهنگي مركزي

خود را با قرني كه جوامع تالش كردند حال، اگر به تاريخ قرن بيستم نظري اندازيم، در عين. عهده داردبر

ميسازماندهياين تركيب فكري  مي كنند، در توان به صورت داستان سه شكاف يابيم كه تاريخ را هم

و: رشد تقرير كردبه رو و حواشي ساختارهاي اجتمطبيعتميان مردم و ذهن؛ ميان مركز و ميان ماده اعي؛

و آن چيزي كه مادي نيستـ مي. آن چيزي كه مادي هست آن حال، در جهاني زندگي كنيم كه در

و ذهن  بديهي. اند در جاي دور از دستي واقع شده) امر غيرمادي(طبيعت، حواشي ساختارهاي اجتماعي،

هاي موجود خواهدو تعميق شكاف جامعة دانايي پيرامون همان اصول، به تشديد سازماندهياست كه 

يكبه،»اجرايي«و كاربرد انبوه دانش قدرت توليد. انجاميد يك صورت و و بعد افزودن توان سويه جانبه

و كاربرد انبوه كهبه. آن، قدرت خطرناكي استبه» معناي جديد«توليد اين هنگامي كه همين خاطر است

مي فعاليتازماندهيس بهترين راهنها به عنوا تركيب از ايده و سياسي مطرح به هاي اقتصادي خاطر شود،

 145.ر فرهنگي مركزي، محل مناقشه استهمين وضعيت تفك

.نياز داريم» اجرايي«هنوز، به توليد حجم عظمي از دانش
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»سالمدور«:4نمودار

2

:اصول سازماني

و قفسه هاي موازي

 چنداليه

1

تفكر فرهنگي

مركزي براي 

انسانيت

6

مشاركت اصيل سياسي

)دسترسي، حق رأي(

5

و اثر آن  نتايج

و  بر توسعة انساني

 امنيت انساني

4

هاي انساني كنش

) عمليرفتار(

3

ارادة انساني

)ها ها، تصميم انتخاب(
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 تعاليتعالي: : 2121قطعة قطعة

ب رشد سرسام و وابستگي مطلقي كه بر قوانين قابليآور علم، با ايمان و چرايي كه بر واقعيت عيني دارد چون
در سراسر تاريخ نژاد انساني، اين اولين تمدني. شناخت عقالني دارد، منجر به تولد تكنولوژيك جديد شده است

آن است كه تمامي جهان را دربر مي و همة جوامع انساني را به هم وصل كرده، سرنوشت همة ها را يكسان گيرد
را. كند مي همين علم بود كه انسان را براي اولين بار قادر به ديدن زمين از فضا كرد، يعني انسان توانست زمين

يا علم مدرن با جهان البته، در عين حال، رابطه. اي در ميان ديگر اجرام سماوي ببيند يا ستاره همچون سياره
مي برقرار كرده بود، به . پيشين برخوردار نيسترسد از توان نظر

مي علم، چيزي را توليد مي انسان در مقام مشاهده كننده، از خودش در مقام: توان آن را شيزوفرني ناميد كند كه
و سياسي خاص خود را دارد. شده است» بيگانه«يك موجود  تمدن. اين وضعيت امور، پيامدهاي اجتماعي

ايم، چرا ها قرار گرفته با يأس در برابر اين چالش. هايي مواجه شده است اي كه ما به آن تعلق داريم، با چالش سياره
اعضاي قبايل مختلف،. بار بود گرايي فاجعه پايان دوران عقل. كه تمدن ما فقط در سطح زندگي ما جهاني شده است

اي گذشتهه جهان دهه. هاي سوپرمدرني كه يك كارخانه ساخته است، در حال جنگ با يكديگرند مسلح به سالح
و عادالنه و نظمي نوين در كار سياسي اصلي، خلق مدل. تر پديد نيامده است فروپاشيده است هاي همزيستي جديد

و اديان است ميان فرهنگ . ها، مردم، نژادها،
و آزادي با وجود. هاي بنيادين انساني را بايد يكي از اجزاي اصلي هر نظم جهاني معناداري دانست ايدة حقوق بشر

به اين، فكر مي و با روشي متفاوت با آن كه تا كنون مرسوم بوده است، اين. كار برد كند بايد اين ايده را در جايي
توان آن را به زبان دوران گذار ايده بيش از يك شعار است كه نيمي از جمعيت جهان بتوانند به آن بخندند، نمي

و نمي ر بيان كرد، .ا با زبان روابط علمي با جهان بيان كردتوان در اقيانوس مواج ايمان آن
كه شگفت آن كه، هر شهودي براي اين بازسازي اين انسجام از دست رفته، را تنها مي توان در علم يافت؛ علمي

و به يك معنا پست ـ و بتواند از حدود خود فراتر رود جديد ـ باشد، علمي كه بتواند توليد ايده كند آري، تنها. مدرن
و در عين حال كيهاني هستيماميد واق اين. عي مرد امرز شايد بازيافت اين قطعيت باشد كه ريشه در زمين داريم

و استعال را به ما مي و امكان فراتر رفتن از خود . دهد آگاهي توان
ام عام به المللي شايد هزاران بار تكرار كنند كه مبناي نظم نوين جهاني را بايد بر احتر مداران اجتماعات بين سياست

و معجزة حقوق بشر گذاشت، اما تا زماني كه انگيزه و معجزة طبيعت، ها در احترام به معجزة وجود، معجزة كيهان،
. وجود خودمان ريشه نداشته باشد، چيزي درست نخواهد شد

به توان چنين نتيجه با همين منطق مي ي همزيستي،سو گيري كرد كه در جهان چندفرهنگي امروزي، راه قابل اعتماد
و همكاري خالق را بايد در ريشة همة فرهنگ سوي همزيستي مسالمت به و در اليه اميز، از هايي بسيار پايين ها تر

و اعتقادي انسان دغدغه و اقتصادي و در استعالي انسان هاي سياسي : ها از خويشتن خويش يافت ها،
و به همة سوي نزديك ما، به بيگانگان استعال در مقام دستي كه به• ، به جامعة انساني، به همة موجودات زنده

.شود جهان دراز مي
و تعادل باشد با آنچه نبوده استعال در مقام تجربه• و شاد بايد در هارموني شناسيم، ايم، آنچه نمي اي عميق

و مكاني دارد .آنچه با ما فاصلة زماني
و جايگزين واقعي براي نابودي• .استعال در مقام تنها بديل

Vaclav Havel, “The Need for Transcendence in the Postmodern World,” accessed at 
http://www.worldtrans.org/whole/havelspeech.html 
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را چگونه مي146چيست؛»اي حفظ تعادل توسعه«دانش:18پرسش توان آن
و مورد استفاده قرار داد؟   خلق كرد

 خود در جهت توسعة انساني سازماندهيايي است كه جوامع برايه اي، يكي از راه تعادل توسعه

كه گونهبه، عمومي توان با استفاده از منابع عمومي در جهت توليد ارزش مي147.گزينند برمي با حداقل اي

و حداكثر بهره براي اكثريت جامعه همراه باشد، به اين تعادل دست [يافت هزينه از همان. طور كه پيش

ش ميد، اين بيان و از طريقد در كليت چارچوب ارزشتوان از نظر اين گزارش، بازار هاي عمومي

و سالمت باالي زندگي، وضع خود را مشخص كند .]پشتيباني از كيفيت

به توان بر مبناي اجماع گستردة حاصل از بحث مي و قابل دسترس عمومي هاي آگاهانه، آزاد، باز،

لحاظ)و بهتر آن كه منافع كليت جامعه(بايد منافع اكثريت جامعه،ها در اين بحث. اين مهم دست يافت

مي. شود كه«كنيم وقتي پس از انتخابات اعالم و»... نظر مردم بر آن است ، درجة آگاهي، آزادي، اشتياق

، رأي دادن است، نبايد آن را ساالري مردمبا آن كه يكي از مناسك اصلي. دسترسي مردم هم اهميت دارد

. اشتباه گرفتساالري مردمخود با

فربه. ايم اي بوده اي از تعادل توسعه هميشه در پي نيل به درجه يندهاي سياسيآهمين خاطر است كه

البته،. تا بتوانيم تمايز در منافع اكثريت يا كليت اجتماع را برطرف كنيم148ايم را شكل دادهساالر مردم

مي به ميحال. دهيم ندرت اين كار را انجام ها نياز بيشتري توان تشخيص داد كه به اين رفع اختالف،

مي توجه كمتر به تعادل توسعه. داريم كن اي و صورتي ناقص از تواند روند توسعة جامعة دانايي را كُند د

. جامعة دانايي را ايجاد كند

و اولويت، تاكنون و تفكر كرده پيرامون مفاهيم و ام؛ براي مثال، مردم فقير ها بحث ديگر افراد منحرف

و حتي مي به توانند در زمرة دارايي خطرناكي نيستند و دانش ها در» اجرايي«حساب آيند؛ پژوهش علمي

و» حقيقت«پي و بيشتر در پي كيفيت و غيرهنيست همين خاطر نياز به ايجادبه. امنيت زندگي هستند،

ن» دانش اجرايي«در پي كارهاي تعادل هست، تا  و در عين حال، سازوكارهاي حفظ شودحقيقت فدا

و توزيع عادالنة دانش صدمه نبيند و امنيت زندگي . كيفيت

ميهمة اين مالحظات تعادل، خواست. رسند حاوي تركيبي از منافع است كه بيشتر به تعارض

و تصميم انتخابمستلزم  و نتايج موضوع مهمي است. هاي مهم است ها وه،عالبه. چگونگي نيل به اهداف

و مدون نيست راه نيل به تعادل توسعه . مشغول تنظيم هستيمدر اين بازي، هميشه. اي چندان آشكار

ورزبان زندگي روزم به بهمسئلة اصلي بحث ما، واقعي،ه و كيفيت سياست پيرامون هاي موقع بودن

. استعمومي تحت تأثير دانش توليد شده در فرآيندهاي سياسي
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بهتوليد» معناي جديد«  مشاركت اصيل در مقام موتور صورت انبوه شده

مي. ساز است مشاركت اصيل چارهبازگشت به موضوع آشناي حاكميت از طريق توان حال

و همين فرآيندها مي توليد» معناي جديد«توانند از توان فرآيندهاي سياسي را محل توليد دانش دانست

و تغيير استفاده شده به تواند در سطح كالن بازتوليد شدهميفرآيندهااين. كنندصورت انبوه براي حركت

و كارآيي مشاركت سياسي بيانجامدو  و عظيمي در كيفيت اگر ما در مقام جامعه، 149.به تغييرات مثبت

ميميسازماندهيخود را براي آن  به كنيم، كه گونه توانيم اوقات خصوصي خود را اي تنظيم كنيم

اين امر از طريق تضمين. شويم» وقت سياستمداران تمام وقت يا نيمه«يا»يا سياستمداران پنچ دقيقه«

 پرورش شهروندان آگاه، حاكميت هاي عمومي، جريان ثابت اطالعات كيفي، از جمله از طريق رسانه

و حقوق مدني قانون ضامن آزادي و قابل دسترسي كه در آن نابرابري150مانند حوزة عمومي(ها هاي باز

و پاسخگويي حكومت)ود نداشته باشدمنزلتي وج و توجه . ممكن است،

و بدون و با شركت همة شهروندان براي آن كه نتايج اين بحث مهم، در مقام كارناوال بزرگ فكري

و نابود نشود، الزم است بر اين نكته تأكيد شود كه مسائلي كه در اين  عجله در اعالم نتايج نهايي فدا

عمبحث  و كاري استمطرح است، بسيار مي. لي به از جمله و ميان توان و انديشه درون فضاهاي تأمل

 151.هاي سياسي پرداخت كه در همه جا حضوري فراگير دارند سازمان

مي» قوي«و» ضعيف«پردازان از مردم در همين زمينه، برخي از نظريه  ضعيف مردم 152رانند؛ سخن

برو هيچ153را برعهده دارند» وگو ادامة گفت« نقشفقط و مردم قوي تصميم اثر مستقيمي گيري ندارند

مي توان اثرگذاري واقعي بر جريان تصميم و حتي اگر. توانند حكومت را پاسخگو سازند گيري داشته

حوزة عمومي هابرماس دارد، شناخت بهتري از واقعيت»يك«بپذيريم كه اين فرضيه، نسبت به نظرية 

به» قوي«باعث تقويت مردم» ضعيف«دارد، درخواهيم يافت كه كثرت مردم  و اي عنوان قاعده خواهد شد

ميبه» قوي«است كه مردم» ضعيف«كلي، در غياب مردم  154.شوند آساني از منافع عمومي رويگردان

مي» ضعيف«قول خود عمل نكنند، عملكرد مردمبه» قوي«در صورتي كه مردم و رشد و تحول يابد

و سازمانوارد نقش سنتي اجرا شده توسط در ايناز. شوندميساالر مردمهاي نهادها رو، مسئلة اصلي

 ايجاد ساالري مردمبلكه، ميان. مستقيم يا غيرمستقيم نيستساالري مردمجا، جدال يا تناقض ميان اين

و و گمراه شده و شكلساالري مردمشده از روي ناآگاهي مشاركت گرفته در فرآيند مبتني بر اجماع

. است»اي براي حفظ تعادل توسعه« شهرونداني كه در جريان توليد انبوه دانش كارآمد سياسي آگاهانة

ـ در مقايسه با ارزش امكانات بيشتري براي پشتيباني ارزشصورت دوم، ـ هاي عمومي هاي خصوصي

مي. اين انتخاب وظيفة سياستمداران است. دارد رف آنها و تغييراتي ته كه امكان توانند به استقبال تحوالت
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فن رشد حوزه و ارتباطي در سراسر جامعه آوري هاي عالئق مشترك را با كمك فراهم هاي اطالعاتي

مي. كارآمد سياسي سازند» معناي جديد«آورده، جامعه را تبديل به كارخانة  توانند جلوي هرگونه آنها

و تحولي را سد كنند ميه اين جريان در اراددر نهايت، نقطة تعادل. تغيير و اي تجلي يابد كه براي ساخت

و نيز توليد انبوه انواع دانش و اطالعات و ها، قدرت حفاظت از فضاي توسعة نامحدود مردم هاي عمومي

و بسيج مي و از اين مردمي را گردآوري و امنيت باالي كند و كيفيت راه، راه را براي جامعة دانايي آينده

. كند زندگي هموار مي

كه همان به در ابتداي اين گزارش بيان شد، زندگي در چنين جامعهطور . نفع كليت جامعه است اي

و محدود نمي اقليت  كنند چرا كه خود سازماندهيتوانند جامعه را براي اين گذار هاي با منافع كوچك

بارساال مردمبراي انجام چنين كاري، نياز به اكثريتي. گذار مستلزم كنار گذاشتن آنها از قدرت است

و فراجناحي هست به تشكيل چنين اكثريتي، اطالع. منافعي فرامحاطي هاي آنها دربارة گزينه رساني

و بعد درخواست پاسخگويي از آنان، كارهايي است كه بايد توسط شهروندان آگاه، توسعه اي متعادل،

و فعال صورت گيردسازماندهي به اي مناسب جامعة دانايي را نمي تعادل توسعه. شده صورت اتفاقي توان

و بعد. دست آورد يا با يك حركت خيرخواهانة يك خودكامه به شهروندان بايد آن را طلب كنند

و پاسداري كنند به . صورت مستمر از آن حفاظت

و فرصت هاي جديد  انتظارات متغير

و بازار، هنوز به ن در سراسر جهان، رؤياي شفافيت، براي پاسخگو كردن حكومت رسيده واقعيت

كه اما بحث ما ميان. است و ايجاد نهادهايي است و كيفيت اطالعات موجود را بر زدن اين مرحله حجم

و پيش از همه، به توليد گونه تنظيم كند، به معناي«اي كه عالوه بر توجه به عامل مهم پاسخگويي، بيش

و حق اظهار نظر. كارآمد سياسي بيانجامد» جديد  در حوزة عمومي، فقط دسترسي به حوزة عمومي

و بين عنوان تقاضاي اصلي در همة حوزه شفافيت را به ميالمللي، هاي محلي  155.كند تقويت

و جامعة تجاري پاسخگو به واقعيت نرسيده است اما بحث. در سراسر جهان، رؤياي دولت پاسخگو

و ايجاد نهادهايي است كه عالوه ما ميان و اعالم ترجيحات فرستادن ماليبر بر زدن اين مرحله در(ات

و اعالم ترجيحات)مورد دولت و اسناد فروش دودر،)در مورد بازار(، و مورد هر با اميد تفاهم

وو در اصل، ارسال پيام همكاري بر مبناي دانشپاسخگويي،  هاي كارآمد سياسي توليد شده در ناحيه

و بازار. قابل دسترس است و بازاري»ده پاسخ«در نهايت فقط به دولت و دولت  بسنده نخواهد شد

و مصرفبا شهرونهاي خالق ارتباطي براي مشورت شبكهبرانگيخته خواهد شد كه در دان كنندگان خود

و توليد ارزش زمينة تصميم مي گيري . كنند هاي عمومي ايجاد
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خ ترين تغيير نهادي از محوري البته، مهم واهد آمد، ترين بخش از فهم ما از جامعة دانايي حاصل

مي يعني آنجا كه مردم در مقام مهم به. شوند ترين دارايي تعريف معناي اگر اين امر براي كليت جامعه

و پرورش مردم است، در مورد رشد دانش كارآمد سياسي، اين امر به معناي حفاظتف حفاظت، توسعه

و پرورش مردم در مقام شهروندان است سوبه. توسعه هاي حاكميتيم ايجاد نظاماين ترتيب، وارد موج

و بازانديشي جامعة از تنظيم سياستاين. شويم مي و توسعة شهروندان و نهادها در گذشته تا رشد ها

با اين امر نياز به تقويت طيف وسيعي از ظرفيت. مدني در آينده و از آنجا كه اهداف آن هاي انساني دارد

و نظام و هيجاني خواهد بودهاي حقوقي امروزي قابل توجيه نيست عقل باز هم تغييرات.، كار پر دلهره

و آزادي الزم از چارچوب مي هاي معمول حقوق مدني شهروندان رشد يافته. رود هاي سياسي فراتر

و دستاوردهاي كليت جامعة دانايي خواهد بود . محصول فلسفه

حو پيامپذيرش اجتماعي، و نظام پاداشي مشوق خالقيت بايد تا در. زة سياسي بسط يابدهاي مثبت

شد بسياري از محيط به. ها، چنين امري تغيير فرهنگي عظيمي تلقي خواهد معناي در اين حوزه، خالقيت

در: جواز سياسي كردن خالق مسائل است ـ مكان عبادت، در جامعه،در خانه، در محيط كار،  در جهان

هم كيفيت اطالعات نياز به رشد. موجوديعني، استفاده از محل آسايش شخصي براي تأمل در اطالعات

و هم جريان اطالعات را بايد از مسيرهاي جديد ميسر ساخت سياسي كردن مسائل. قابل توجهي دارد

در حال حاضر، اگر چنين امري تحقق يابد، جامعه آن را محدود به برخي. آيند نيست خوشهميشه 

و و سطوح سلسله مراتب اجتماعي، سن ميلحظات، نهادها، بايد در خيال خود. كند جنسيت خاص

و بعد آن را عملياتي كنيم كه همة اين را دنيايي را بپروريم و كارها  بتوان در هر جايي، در هر زماني

. تر از همه، توسط هر فردي انجام داد مهم

و از طريق آموزش، توسعة مهارت) را ببينيد22قطعة(تجهيز مردم براي مشاركت سياسي ها،

فندس و ارتباطي آوري ترسي به سازي كلي جامعه براي زندگي در جامعة، بخشي از آمادههاي اطالعاتي

فن مهارت. مسئلة مهمي استسوادي ساده،بي. دانايي است و ارتباطي اهميت آوري هاي هاي اطالعاتي

ي مسئلة حادي سوادي سياسبي. تر حقوقي است اما بحث اصلي ما، پيرامون نظام گسترده. زيادي دارند

ـ زمان، فهم مسائل پيچيده، تجربه. است  تقويت كنندة ساالر مردمهاي مردي منابع سياسي محدودي دارند

نشيني براي هاي عقب هاي مطرح كردن يك استدالل، بحث كردن، يا راه بيشتر ما، راه).ها اين مهارت

مي نمي. دانيم بحث در فرصتي ديگر را نمي هاي فردي خود را با ارادة ديگران ارادهتوانيم دانيم چگونه

و آنها را به مي نمي. كنيمسازماندهيعنوان يك نيروي سياسي پيوند بزنيم را دانيم چگونه توان اين كارها

. در دنياي آنالوگ انجام دانيم، از راه انجام آن در جهان ديجيتال هم خبري نداريم

ميبنابراين، خطر اصلي در آنجاست كه با الگوها در اين الگوها،. كنيمي مشابه دل خود را خوش
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ها هاي عمومي به سطح كارشناسان يا ايدئولوگ ظاهر مبتني بر دانش وجود دارد اما بحثبههايحل راه

مي محدود مي و ساعات پخش برنامه جاي ماند، پيشينة اجتماعي افراد جاي دانش واقعي فرد را گيرد

آ بحث و نتايج عملي مي»اي حفظ تعادل توسعه«ن براي هاي واقعي . گيرد را

 بستر سياسي دانش

در جامعة دانايي هوشيار همة انواع دانش،. تواند مسير هوشيار بودن را انتخاب كند جامعة دانايي مي

و»وجودي«،»اجرايي«يعني  مي»زيستيهم«، و اين صورت، توسعه بندي از جامعة دانايي در منابع يابند

و كاربرد دانش خود را در اخ مي»اي حفظ تعادل توسعه«تيار توليد را يعني، دهد؛ قرار در منابع خود

مياي يند سياسي گستردهآرفاختيار  كه قرار بهدهد و كارآمد سياسي با دانش توليد يافته صورت انبوه

بهشود حمايت مي و مي، كه خوبي .مشاركت اصيل بستر اصلي جامعة دانايي استداند

ا بهيندر ).4نمودار(بياندازيم» چرخة سالم«زمينه، الزم است نظر ديگري

اگر جامعة دانايي خارج از اين چرخه وجود. هاي متفاوتي داشته باشد تواند سايه اين چرخه مي

را»اي حفظ تعادل توسعه«رنگي از آن قرار گيرد، نخواهد توانست دانش داشته باشد يا در ساية كم الزم

و امنيت احتمال زياد، نخواهد توانست از همة ظرفيتبهاما،. عرضه كند هاي خود براي تضمين كيفيت

. جا استفاده كند باالي زندگي همة مردم در همه

و شكوفايي نياز بيشتري به و توسعه هاي جديد بايد راه. داردساالري مردمجامعة دانايي براي رشد

م ساالري مردم«براي بازانديشي در  و استعدادهاي آن استفاده كنيم» وجودهاي و از همة امكانات .بيابيم

. تواند مردم را رهايي بخشد تنهايي نمي دانش به

ميساالري مردمدانشي كه با .آيد شود از عهدة اين كار برمي مشاركتي هدايت
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 خط مشي الكترونيك براي مشاركت اصيلخط مشي الكترونيك براي مشاركت اصيل: : 2222قطعة قطعة

 قواعد
ف آزادي و فرهنگ و حقوق بشر عاليت مدنيها
به آزادي و حقوق اولية بشر، و انجمن ويژه آزادي بيان، گردهم ها در)هاي الكترونيك از جمله با روش(سازي آيي، ،

مي. هاي مدني، از جمله حقوق بنيادين هستند كنار فرهنگ فعاليت را اين ايده كه توان زندگي اجتماعي را تغيير داد
و حقوقي مورد بايد به . حمايت قرار دردصورت فرهنگي

دسترسي به اطالعات كيفي
و اتخاذ رويكردي همه تصديق اطالعاتي دولت ارائه مي جانبه براي دهد؛ قوانيني براي انتشار اطالعات عمومي؛

و انتشار اطالعات عمومي از جمله قواعد اين زمينه است و را بايد تا سطح بخش. گردآوري قواعد كيفيت اطالعات
ج و عموم .امعه بسط دادخصوصي

هاي باز براي ارتباطات الكترونيك راه
و تقسيم شده در شرايطي كه مسئوليت دروازه و خصوصي دوپاره باني ارتباطات الكترونيكي ميان بخش دولتي
.ها بايد باز باشند اين دروازه. باني اطالعات را تدوين كرد است، بايد قواعد عمومي دروازه

و جدايي ارزش خصوصيهاي عمومي
و دغدغه به تفاوت ميان منافع و مرز ميان آنها را حفظ كرد ها را بايد هر دوي اين مسائل. صورت دقيق تعريف كرد

وجويي براي تعامل، با هدف توليد ارزش اي، مشروعيت دارند، اما منافع را بايد در مقام جست در هر جامعه
. امر خير مشترك هستندها بيشتر در پي يافتن كه دغدغه خصوصي دانست، حال آن

و مديريتي پاسخگويي ساختارهاي سياسي
و مديريتي بايد توان توجه را داشته باشند در غير اين صورت، كل چرخة توليد دانش قابل. ساختارهاي سياسي

و نتيجه مي و مشاركت فاقد نكته . گيران عمومي بايد اطالعات جديد را دروني كنند تصميم. شود جمع شدن نيست

 ابزارها
و ماهر مي سازد ابزارهايي كه شهروندان را دانا

و دانايي همراه باشد و دانش مدني بايد در اين. مشاركت بايد با مهارت و از جمله سواد، دانش عمومي، آموزش،
و آن مهارت. هاي مختلف دارد اين امر نياز به مهارت. جريان وجود داشته باشد  ها در دسترس نباشد، اگر آموزش

و آسان، عرضه شود و مهارت. بايد به صورتي ارزان فن امروزه سواد به معناي سواد هاي آوري هاي استفاده از
و ارتباطي، مهارت سازمان و كنش اطالعاتي و حفظ منافع و مذاكره هم هست دهي و مهارت بحث . هاي مشترك،

. مشاركت نياز به تخصص دارد

مت ابزارهايي كه شهروندان را به و شبكههم مي صل .سازد اي
مي. مشاركت بايد تعاملي باشد و دانش مفيد سياسي هم استثنايي نيست دانش به اين صورت ساخته وقتي. شود

به افراد ترجيحات خاص خود را اعمال مي و مي كنند مي دهند، مردم صورت مجزا نظر شود؛ اين امر ساالري ضعيف
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ترين بخش اين جريان، اجتماعي شدن مهم. ال امروزي صادق استهاي ليبر ساالري در مورد بسياري از مردم
مي توليد علم است كه طي آن، دانش ضمني، به و در ميان همة كاربران توزيع . شود صورت افقي

 چارچوب مشاركت با استفاده از ابزارهاي دولت الكترونيك
 ابزارها قواعد

 فرهنگ مشاركت مدني• حوزة عمومي
ها آزادي•
ا•  طالعاتمديريت
هــاي ارتبــاط بــاني كانــال دروازه•

 الكترونيك
و جـــدايي ارزش• هـــاي عمـــومي

 خصوصي
 پاسخگويي مسئوالن دولتي•

ــن• ــتفاده از فــ ــاي آوري اســ هــ
و ارتباطي براي مـديريت  اطالعاتي

 اطالعات
و آوري كاربرد فن• هاي اطالعاتي

هـاي ارتباطي براي اجراي سياست 
 باني الكترونيكي دروازه

اربرد دولـت الكترونيـك بـرايك• منابع فكري
و مهارت  هـا در ميـان توزيع دانش

 شهروندان
كاربرد دولـت الكترونيـك بـراي•

 ايجاد شبكه در ميان شهروندان
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مي:19پرسش به چگونه سوي جامعة دانايي توان توسعة يك جامعه
 156گيري كرد؟ هوشيار را اندازه

گيري انتخابي جامعه در فرآيند جهتاين گزارش، براساس تحليل ارائه شده در باال، تالش دارد

و امنيت زندگي را اندازه از طريق توجه» بينيدهآين«اين. گيري كند توسعة جامعه دانايي نسبت به كيفيت

و محيط زيست طبيعي اندازه و سلبي مسير انتخابي توسعه بر مردم مي به درجة آثار منفي . شود گيري

مي اندازه*»جيني«اين گزارش، آثار منفي بر مردم را از طريق شاخص شاخص جيني. كند گيري

 
* GINI Index 

و تغيير در امريكا كنشي؛ قوانين زيستكنشي؛ قوانين زيست هزينة كنش در مقايسه با هزينة بي هزينة كنش در مقايسه با هزينة بي::2323قطعة قطعة  و تغيير در امريكا محيطي اروپا  محيطي اروپا

بي مليتي ارزان هاي چند اند كه در طي آن شركت ستهاي بدوي دان جهاني شدن را هميشه مسابقه« و ترين قانون ترين
و بهداشت عمومي در امريكا، جهاني شدن را همچون. گزينند راه را براي كار برمي اما، طرفداران محيط زيست

مي راهي براي مسابقه اند، با اين اميد آنها پيشنهادات خود را در اتحادية اروپايي مطرح كرده. كنند اي پيشرو تعريف
. قوانين امريكا را متحول كنندبتوانندكه با استفاده از قوانين آنجا، 

مي مدير عامل بخش اروپايي انجمن هاي اتحادية اروپايي قدم در راه«: گويد هاي الكترونيك امريكايي، جيمز الوگروو
كل. جديدي گذاشته است ميقلمي كه اروپا بر كاغذ نهد، قانون جديدي براي از نظر دكتر ايندرا».شود جهان تعيين

و  اشپيكر، استاد حقوق تطبيقي دانشگاه اسنابروك آلمان، قوانين اروپايي از استحكام بيشتري برخودار هستند
مي حقوق. گذاري دارند رويكرد فلسفي ديگري به قانون و هزينه بر دانان امريكايي بيشتر به تحليل سود پردازند كه

هاي جانبي را زودتر هاي اروپايي اصل احتياط ملت. هاي آن باشد گذاري بايد بيشتر از هزينه قانوناساس آن، سود 
بي در اساس، اروپايي. اندو بهتر دريافته و و امريكايي ها به هزينة تسامح هاي ها بيشتر به هزينه كنشي توجه دارند

.كنش توجه دارند
خاطر ماهيت جهاني تجارت كاالهايبه. گان كاالهاي الكترونيك دارد قوانين اروپايي اثر مستقيمي بر مصرف كنند

مي الكترونيكي، شركتي چند و در اتحادية اروپايي ممنوعيت فروش دارد، مليتي كه كاالي خود را دوباره طراحي كند
ش. در بازارهاي جهاني امكانات بهتري براي فروش دارد د، مربوط به يكي از اين قوانين كه در سال گذشته اجرايي

مي فلزاتي بود كه در صنايع الكترونيكي به و ورود آن به طبيعت، مضر شناخته شده است كار حال، اتحادية. رود
هاي صنايع ترين البي اروپايي سرگرم تنظيم مقررات جديدي در اين خصوص است كه آن را يكي از بزرگ

.دانند امريكايي در اروپا مي

The New York Times, 6 July 2004 
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مينشومير اطفال مرگو توزيع درآمد را از طريق بررسيها نابرابري ميدهد ان تواند شاخص خوبي كه

و فقر انساني باشد . براي ميزان طرد

نتايج قابل» بيني شاخص آينده«. اند ارائه شده5ها در جدول حاصل از كاربرد اين شاخصنتايج

و گاه دور از انتظاري را نشان مي وبه. دهد توجه و توسعة هوشمند همبستگي ندارد ظاهر، ميان ثروت

ميوقتي انباش ميت ثروت با توزيع نابرابر درآمد همراه . يابند شود، منافع كوچك شانس بيشتري براي بقا

و عملكرد» ثروت«اي كه پيش از اين ميان رابطهبا اين يافته، و آن در حوزة دارايييك كشور ها

در به ميبه اثبات رسيده بود،» شاخص پيشرفت«نحوي، رتبة آن . شود مغشوش

»بيني شاخص آينده« سرانة توليد ناخالص داخلي در برابر طرح:1ـ4نمودار

مي همان و طور كه مشاهده و توسعه،» بيني آينده«شود، ميان ثروت يك كشور الزم براي رشد

و مستقيم وجود ندارد رابطه . اي خطي

تحليلي.تاي نيس البته، بيان اين كه اين رابطه خطي نيست، به معناي عدم وجود هرگونه رابطه

رگرسيون. تر از همبستگي ميان اين دو متغير را نشان دهد تر مي تواند الگوهاي پيچيده عميق

مي» بيني شاخص آينده«157غيرپارامتري دهد كه سرانة توليد در برابر سرانة توليد ناخالص داخلي نشان

را(دارد»يبين شاخص آينده«ناخالص داخلي، فقط تا آستانة خاصي، همبستگي معناداري با  نمودار زير

به). ببينيد و مييك بعد از آن آستان، اين روابط متزلزل شده ازبه. كند باره افول بياني ديگر، وقتي ثروت



 185/ شناخت جوامع دانايي

و هارمونيك ميان مي» هوشمندي«خطوط ارزشي خاصي فراتر رود، رابطة متعادل وو رشد از بين رود

محيط زيست طبيعي، يا هر يت توسعة انساني يا در بعد هاي افزودة بعد از آن مرحله، در بعد كيف ثروت

. دو، بيشتر همراه با نتايج منفي خواهد بود

و شاخص آيندهسرانةرابطة ميان:4ـ2نمودار  بيني توليد ناخالص داخلي

و توجه به روندهاي كوچك تر به عملكرد برخي گروه با نظري دقيق تر در جدول كشورها

مي شاخص سه كشوري كه در دو جدول شاخص قبلي. نتايج جالب ديگري را هم كشف كردتوان ها،

ـ در رتبة پايين و امريكا ـ استراليا، كانادا، . اند تري قرار گرفته رتبة بااليي را به خود اختصاص داده بودند

و استراليا، عامل اصلي . تي استهاي محيط زيس هاي پايين در شاخص اين افت رتبه، نمرهدر مورد كانادا

بهدر مورد اياالت متحده، محيطي ريختگي مسائل زيستهم توزيع نابرابر درآمد در ميان شهروندان باعث

.و در نتيجه، افت رتبه شده است

به كشورهاي اروپاي شمالي هم ديگر صدر جدول رتبه جز موردبه. اند خود اختصاص نداده بندي را

همة ديگر كشورهاي اروپاي شمالي در سطوح نشسته است، دانمارك، كه در صدر كشورهاي اين نمونه

و در اين ميان فقط سوئد است كه توانسته است به رتبة دهم برسد گوناگون جدول پراكنده شده . اند

مي به و كاهش نظر رسد مسئلة اصلي اين كشورها، با وجود آن كه همة آنها در سطح توزيع ثروت

در حوزة محيط زيست» رفتار خوب«ند، آن باشد كه از الگوي ومير كودكان عملكردي عالي دار مرگ

. ترين درصدها در حفاظت از زمين را كسب كرده است ويژه، نروژ يكي از پايينبه. اند تبعيت نكرده

كه به وضعيت بدتري يافته است، كشورهاي اروپاي شرقي بررسي شده در اين نمونه، جز استوني،

طور كلي، اين كشورها توزيعبه. اند گذشته، وضعيت خود را بهبود دادههاي بندي در مقايسه با رتبه

و ميزان مرگ عالوهبهپايين است؛) اوكرايندر موردجزبه(ومير كودكان در آنها درآمدي خوبي داشته



 186/ شناخت جوامع دانايي

به ميزان انتشار دي . نسبت پايين است اكسيد كربن هم در آنها

و(كشورهاي امريكاي التين بررسي شده در اين نمونه، توزيع درآمدهاي) مركزيامريكاي جنوبي

در خوبي نداشته و در بيشتر موارد، اين نتايج ضعيف با ميزان حفاظت از زمين پاييني همراه است؛ اند

در اين زمينه، كشور كاستاريكا. اند هاي پايين جدول را كسب كرده رتبهنتيجه، كشورهاي مذكور در 

كه مهم و درصد پايين مرگ دستاوردهاي زيستبا ترين استثنا است ومير كودكاني كه داشته محيطي خوب

. است توانسته است جاي خود به صدر جدول باز كند
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 بيني شاخص آينده:5 جدول

 نام كشور
شاخص

 بيني آينده

ومير مرگ

 اطفال

شاخص

 جيني

هاي حفاظت حوزه

 شده

اكسيد دي

 كربن

 0,520 1,000 0,993 0,992 0,876 دانمارك1

 0,588 0,906 0,833 0,958 0,828 اتريش2

 0,623 0,688 0,962 0,955 0,807 اسلواكي3

 0,936 0,750 0,408 0,940 0,759 كاستاريكا4

 0,701 0,563 0,760 0,977 0,750 سويس5

 0,588 0,719 0,676 0,977 0,740 نيوزلند6

 0,701 0,250 0,985 1,000 0,734 سوئد7

 0,485 0,844 0,620 0,985 0,733 آلمان8

 0,843 0,406 0,781 0,865 0,724 التويا9

 0,392 0,500 0,973 0,985 0,713 جمهوري چك10

 0,539 0,656 0,682 0,970 0,712 انگليس11

 0,779 0,219 0,874 0,962 0,709 كرواسي12

 0,598 0,219 1,000 0,965 0,693 مجارستان13

 0,539 0,219 0,989 0,985 0,683 ژاپن14

 0,667 0,313 0,771 0,977 0,682 فرانسه15

 0,902 0,625 0,336 0,835 0,674 پاناما16

 0,549 0,188 0,963 0,992 0,673 نروژ17

 0,637 0,250 0,777 0,977 0,661 اسپانيا18

 0,603 0,281 0,802 0,955 0,660 لهستان19

 0,490 0,469 0,695 0,977 0,658 اسرائيل20

 0,451 0,375 0,775 0,977 0,645 هلند21

 0,368 0,250 00,968 0,985 0,643 فنالند22

 0,559 0,219 0,803 0,985 0,641 جمهوري كره23

 0,706 0,156 0,794 0,902 0,640 بلغارستان24

 0,613 0,219 0,680 0,977 0,662 ايتاليا25

 0,701 0,031 0,875 0,872 0,620 اوكراين26

 0,402 0,094 0,985 0,977 0,614 بلژيك27
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 نام كشور
شاخص

 بيني آينده

ومير مرگ

 اطفال

شاخص

 جيني

هاي حفاظت حوزه

 شده

اكسيد دي

 كربن

 0,814 0,594 0,088 0,932 0,607 شيلي28

جمهوري29

 مولداوا

0,605 0,782 0,676 0,031 0,931 

 0,902 0,031 0,725 0,714 0,593 مصر30

 0,387 0,375 0,636 0,932 0,583 استوني31

 0,941 0,500 0,441 0,444 0,581 بوليوي32

 0,529 0,094 0,698 0,985 0,577 يونان33

 0,926 0,000 0,437 0,902 0,566 اوروگوئه34

 0,912 0,000 0,525 0,820 0,564 تونس35

 0,108 0,438 0,703 0,977 0,556 استراليا36

 0,113 0,313 0,805 0,970 0,550 كانادا37

 0,020 0,656 0,548 0,962 0,547 امريكا38

 0,936 0,250 0,097 0,850 0,533اكلمبي39

 0,696 0,156 0,318 0,962 0,533 مالزي40

 0,417 0,031 0,684 0,977 0,527 ايرلند41

 0,794 0,250 0,243 0,805 0,523 مكزيك42

 0,917 0,188 0,000 0,752 0,464 برزيل43

و44 ترينيداد

 توباگو

0,390 0,872 0,563 0,125 0,000 

 1,000 0,063 0,406 0,000 0,367 كارماداگاس45

ها پاورقي

 توان به توسعة اقتصادي دست با انباشت چيزهاي كهنه نمي«: مقايسه كنيد با نظر بولدينگ 105

به نمي. يافت در. عنوان نمونه، از طريق انباشت گندم در انبار به توسعة اقتصادي دست يافت توان

و سازمانينراه توسعة اقتصادي، نياز به ايجاد ماش هاي اجتماعي جديد هست ها، ابزارها، رفتارها،

و دانش پديد مي : منبع».آيد كه همة آنها در اثر تغيير در علم

Kenneth Boulding, A Primer on Social Dynamics, The Free Press, NY, 1970. 
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آب، بركهاي از تاريخ مريخ دار از اين كه در دوره كشف نهايي يك جفت روبات چرخ«106 هاي

و امكان زيست براي موجودات زنده وجود داشته، كشفي است كه نشرية  » ساينس«وجود داشته

: منبع». معرفي كرده است2004ترين دستاورد علمي سال عنوان مهم به

USA Today, December 16, 2004. 
با 107 در عالم واقع«تي اين ايدة كلي در كليت جامعه پذيرفته شده است كه حقيق«مقايسه كنيد

و اين.»وجود دارد در خصوص واقعيت اجتماعي، اين ايده وجود دارد كه حقيقتي وجود دارد،

و اين حقيقت، بيروني، عام، ثابت،  و اين حقيقت در عالم وجود دارد، حقيقت را بايد كشف كرد،

و مستقل است اس. پايدار، و بعد، همهو تنها كاري كه بايد انجام دهيم، يافتن اين حقيقت  چيز ت،

مي. روشن خواهد شد و مردم اين ايده را عرصة. كنم اين ايده، نقطة كور بزرگي است فكر

مي فن به آوري هم بازتوليد مي كنند، فن نحوي كه فكر اگر. آوري نهفته است كنيم آن حقيقت در

به فن شد آوري مناسب را آفن. كار بياندازيم، همة مسائل ما حل خواهد و آوري ن راه حل ساده

مي. اساسي است و دريابيم كه خود را توانيم حقيقت، يا حقيقت اگر اين فكر را رها كنيم ها،

و در جريان كار ما ساخته مي و دريابيم كه اين حقيقت در جداي از كار ما نيست و بسازيم، شود،

و دروني هستند؛ در چنين حالتي، فكري  كنم به لحاظميهميشه موقتي، پويا، در حال ظهور،

و روشي، گام بزرگي برداشته : منبع».ايم فكري، مفهومي، نظري،

“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. 

هاي عمومي در بسياري از كشورهاي پيشرفته، از جمله كشورهاي عضو اتحادية اروپا، سياست 108

و فن و توسعه، بر اساس آينده پيرامون تأمين هزينة علوم و نيز تحقيق هاي فني تعيين نگري آوري

و كرستين كوهلز، در اين روي. شود مي به»فني«ها، تأكيد بر شرايطهبنا به نظر آدي سالو تدريج،

و چالش جاي خود را به سياست آموزش، بهداشت، خدمات،(هاي اجتماعي هاي عمومي

و غيره محيط و تبديل فعل آيندهو به گسترش حوزة مشاركت سهام) زيست، نگري به تالشي داران

و به به جمعي بر سوي دغدغة كيفيت زندگي ميفنعنوان معيار جامع نظارت  مراجعه. دهد آوري

: كنيد به

Ahdi Salo and Kerstin Cuhls, “Technology Foresight – Past and Future,” 
Journal of Forecasting, 22, 2003, pp. 79-82. 

از، با عنوان چالش1991گزارش توسعة جهاني سال 109 هاي توسعه، دو وجه متفاوت
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مي سياست با يرات در قيمتتغي: كند گذاري را مطالعه و بعد، نتايج را در يك جدول و آموزش؛ ها

مي60درآمد ناخالص داخلي  كشورهايي كه با اين سنجش. كند كشور در حال توسعه مقايسه

 درصد رشد1/3اند، در سال گذشته هايي پاييني را در هر دو ستون جدول كسب كرده رتبه

و در سوية ديگر رتبة خوبي خوبي كسب كردهها رتبة كشورهايي كه در بعد سياست. اند داشته اند

كشورهايي كه در هر دو سنجش رتبة خوبي. اند درصدي داشته8/3اند، ساالنه رشدي نداشته

 1991 ژوالي13نويسندة اكونوميست. اند درصد برخوردار بوده5/5اند، از رشد خوب كسب كرده

مي چنين نتيجه بهتوقتي هر دو سوية سياس«: كند گيري مي ها موفق باشد، رسد، كل، چيزي نظر

».بيشتر از جمع سادة اجزاء باشد

:منبع. پاورقي شمارة دو را ببينيد 110

Jerzy Szeremeta, “From Welfare State to Liveable State,” March 1999, 
unpublished.  

مي»مساعد«عالوه، ابعاد تنظيمي دولت به و خالقيت،. كند، بررسي بيشتري را ايجاب دانش ضمني

و متحرك هستند، اما در مقايسه با پول يا امكانات توليدي،  »تر چسبنده«به معناي واقعي كلمه سيار

و آموزش ها امكان تالش براي جذب باالترين مهارت اين امر به دولت. هستند مي ها اما. دهد ها را

يعني( در آن است كه دانش آشكار هاي جهاني هاي شبكه يكي از مزيت. تا كنون كافي نبوده است

به. سياليت مكاني دارد)اطالعات در روز اين امر، و تضمين انعطاف سازي پيوستة تجهيزات محلي

مي توانايي و استعدادهاي جامعه را ايجاب هيچگاه پايان» دولت مساعد«رو، ايجاد از اين. كند ها

به. يابد نمي و ضر جذب سازي مستمر روزبه. وري استكارگيري استعدادهاي درخشان

هاي عمومي جدا بنابراين مسئله از كانون سياست. استعدادهاي خالق آنها هم اهميتي مشابه دارد

مي. شود مي مي شود كه چه سياست مسئله اصلي در قالب اين پرسش مطرح و نهادهايي به ها توانند

خال بهترين وجهي، منابع رشد اقتصادي، يعني همان انسان بههاي و همة. كار گيردق را جذب كند

و در چارچوب  راه قابل توجه. كار بستبه» دولت مساعد«اين كارها را بايد در سطح محلي

.ديگري وجود ندارد

در جامعة دانايي، كارگران دانايي در اكثريت نخواهند بود، اما«: مقايسه كنيد با نظر پيتر دراكر 111

و بيشترين جمعيت كاري را تشكيل رهاي پيشرفته، بزرگدر بيشتر يا حداقل بسياري از كشو ترين

در. اين طبقه شايد در جامعة دانايي طبقة حاكم نباشد، اما طبقة رهبر خواهد بود. خواهند داد و

و انتظارات، اين طبقه، با ديگر طبقاتي كه در طول مواضع اجتماعي، ارزش ها، ديگر ويژگي ها،
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: منبع».هاي بنيادين خواهد داشت اند، تفاوت تاريخ در موضع رهبري نشسته

Peter F. Drucker, November 1994, ibid. 
و ايرن تيناگلي انجام داده در مطالعه 112 تنش«: اند اند، به اين نتايج رسيده اي كه ريچارد فلوريدا

عنصر اصلي رقابت جهاني، ديگر. ها قرار دارد اصلي نه در حوزة ثروت، كه در حوزة ارزش

و خدمات يا جريان سرمايه نيست، بلكه رقابت براي دستيابي به مردم رقابت اصليت جارت كاالها

در رهبران اقتصاد فردا، در ميان غول. است هايي همچون هند يا چين نخواهند بود، كشورهايي كه

و عرضة خدمات ابتدايي تجاري هستند حال تبديل به مراكز توليد مقرون به از. صرفه بلكه،

ميكش كنند ورهايي برخواهند خواست كه به بهترين وجهي استعدادهاي خالق مردم خود را بسيج

:منبع».هاي خالقيت سراسر جهان را جذب مي كنندو ظرفيت

Richard Florida and Irene Tinagli, ibid. 
بر« بنا به نظر پيتر دراكر،. توان ناديده گرفت اجتماعي را نمي/عامل فرهنگي 113 اساس همان امروز

و مدير، تأمين كنندة منابع مالي است،. كنيم الگوهاي ذهني سنتي عمل مي سرمايه، منبع اصلي است

و امتياز، تطميع مي تا. كنيمو كارگران دانايي را با پرداخت بن اما اين رويه، اگر كارگر افتد، فقط

نتي، بر مبناي بورس هاي اينتر زماني كار خواهد كرد كه صنايع در حال ظهور، همچون شركت

اين احتمال وجود دارد كه رفتار صنايع بزرگ آتي، با صنايع سنتي متفاوت. اوراق بهادار كار كنند

به. باشد و تالش رشد نكنند يعني ديگر به همين خاطر،به. آرامي، با زحمت و رشوه دادن  تطميع

اي. مؤثر نخواهد بود كارگران دانايي، بيكارگران اصلي دانايي در شك انتظار خواهندن صنايع،

به. داشت سهمي اقتصادي از درآمدها داشته باشند مي اما، نتايج اقتصادي ديرتر وقتي. آيند دست

به نتوان اميال اقتصادي كارگران دانايي را برآورده ساخت، مي و توجه توان با برآورده سازي

ا ارزش و قدرت اجتماعي به آنان، و اعطاي منزلت جايبه. ين ناتواني را جبران كردهاي آنها

و شريك  و كارمندي، بايد با مشاركت دادن كارگران دانايي در امور مديريتي نگرش مستخدمي

:منبع».ساختن آنها در كارها، از الگوهاي سنتي جدا شد

Peter J. Drucker, ibid. 
خد بهره«): منبع پيشين(مقايسه كنيد با نظر پيتر دراكر 114 و غيردانايي، يكي از وري كارگران ماتي

در. اي بيش نيست البته اين نگرش آرزومندانه».هاي اجتماعي جامعة دانايي خواهد بود چالش

و. وري خواهد بود واقع، در سوية اقتصادي، شكاف اصلي در جامعة دانايي مطابق با خط بهره

كارگران غيردانايي افزايش وري توان انتظار داشت كه بتوان اين شكاف را با افزايش در بهره نمي
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فن«در طول 115 سازي اهداف مصروحه در اعالمية هاي جديد براي برآورده آوري ميزگرد مهار

و توسعه«كه در حاشية» هزارة سازمان ملل متحد در» كنفرانس سازمان ملل متحد پيرامون تجارت

ميگذاري ناكافي در حوزة سائوپولو برگزار شد، سخنرانان به سرمايه . كردند تحقيقات توسعه اشاره

و به تحقيق در حوزة حل مسائلي كه بالي جان بيشتر تحقيقات در پي كسب سود بيشتر هستند

به درصد از هزينه10شود؛ براي مثال، تنها اند، توجهي نمي انسان شده و توسعه هاي كل تحقيق

 ميزگرد، جامعة جهاني به در اين. هاي جهان اختصاص يافته است درصد از بيماري90بررسي 

:مراجعه كنيد به سند زير. انجام تحقيقات غيربازاري فراخوانده شد

UNCTAD, TD/L.383, 17 June 2004 

 
با 116 اولي. هاي به دو دليل نسبت به اعتبار اخالقي خود توجه دارند شركت«: مقايسه كنيد

به: دستانه است پيش  كند، عواقب ناگواري را براي محض آن كه توجه عمومي را جلب رفتار بد،

شركتي كه مورد اعتماد. تر است، اعتماد است دومي كه مهم. شركت در پي خواهد داشت

و مشتريان نباشد، آسيب خواهد ديد از. كارمندان، همكاران، در جهاني الكترونيك، كه برخي

م شركت :منبع».ضاعف داردها فاصله مكاني زيادي با مشتريان خود دارند، مسئلة اعتماد اهميتي

“Business ethics. Doing well by doing good,” The Economist, 22 April 2000. 
مراجعه. اصالحات در قوانين را نبايد از جداي از محيط پيراموني توسعة تجاري تصور كرد 117

: كنيد به

“About Regulatory Reform,” OECD 2000, accessed at: 
http://www.oecd.org/subject/regreform/about/index.htm 

و كتابي با همين» كيهان«اين انديشه را براي اولين بار كارل ساگان در مجموعة تلويزيوني 118

او. عنوان مطرح كرد با اگر حتي بخش كوچكي از تمدن«: از نظر و هاي فني زندگي با خود

مي سالح به هاي كشتار جمعي را ها هاي پيشرفته در كهكشاني از تمدنحال تعداد زياد آموختند، تا

ما. يافت؟ شايد ما اولين باشيم چرا در اينجا چنين چيزي تحقق نمي. وجود داشت شايد اين عقيدة

مي هاي اتفاقي، از خود اشتباه باشد كه حداقل تمدن : منبع».كنند تخريبي پرهيز

Carl Sagan, Cosmos, Random House, New York, 1980. 
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بامقايسه 119 آوري به ما آموخته است كه چگونه خدا باشيم، پيش از آن كه بياموزيمفن«: كنيد

: منبع».چگونه انسان باشيم

Herbert Muller, The Children of Frankenstein, University of Indiana Press, 
1970. 

به اي جزيرة تري، گازهاي راديواكتيو از نيروگاه هسته1979در سال 120 منطقة هريسبروگ در مايل

مي. ايالت پنسيلوانياي امريكا نشت كرد و گفته كم مرگي گزارش نشد شود عوارض بلند مدت آن

به، بدترين حادثة نيروگاه هسته1986در سال. است و در شوروي سابق اي جهان وقوع پيوست

رم اين نيروگاه رخ اين حادثه در رآكتور چها. اي از چرنوبيل نشت كرد مواد هسته) اوكراين كنوني(

و به و غيرقابل مهاري، سه رآكتور ديگر را دربر گرفت صورت زنجيره داد در. اي حادثة چرنوبيل

و30هاي اوليه باعث مرگ لحظه و زندگي خود 135000 نفر شد و كار  نفر را وادار به ترك خانه

مي. كرد تأ تخمين زده ثير اين حادثه قرار شود كه حدود هفت ميليون نفر از مردم منطقه تحت

و خون افزايش قابل توجهي داشته است ويژه در بالروس، تعداد سرطانبه. اند گرفته . هاي تيروئيد

.وپنج هزار سال آتي امور به شرايط عادي خود بازخواهد گشت در بيست

فن بنا به اعالم دفتر انرژي هسته 121 و امريكا، آوري، وابسته به وزارت انرژي اياالت متحدة اي، علم

شد ميالدي، اولين تحقيقات براي استفاده از انرژي هسته1950در اواسط دهة  . اي در فضا انجام

هاي به ايجاد اولين ژنراتورهاي راديو ايزوتوپ ترموالكتريك انجاميد كه ژنراتورهاي اين تالش

و براي استفاده در فضا هستند انرژي هسته يا هاي هسته مسئلة زباله. اي مخصوص فضا اي در فضا

و مناقشه برانگيز احتمال آلودگي زمين به اين مواد در جريان انتقال آن به فضا، يكي از مسائل مهم

مي. جهاني است بي گراسمن گزارش در. فايده است دهد كه اين مخاطرات چرا كه همان انرژي را

مي فضا از راه بهبراي اطالعات بيشتر مراجعه. توان به دست آورد هاي ديگر : كنيد

http://www.nuc.umr.edu/nuclear_facts/spacepower/spacepower.html 

Karl Grossman, at http://www.flybynews.com/archives/ref/kg9612ba.html 
گاز سمي متيل ايزوسيانت.، گاز سمي يك نيروگاه در شهر بوپال هند نشت كرد1984در سال 122

به. پاييني مخزن را شكسته، به بيرون راه پيدا كردهاي در اثر فشار، يكي از دريچه بنا

هزاران نفر پس از اين. نفر در اين حادثه جان باختند4000ها، حدود كارترين گزارش محافظه

مي فاجعه مرده و صدها هزار نفر ديگر هنوز از عواقب آن رنج .برند اند
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ز« 123  (e-waste)هاي الكترونيكي بالهافزايش مصرف كاالهاي الكترونيكي، به مسئلة مديريت

و زيست مي هاي اي، زباله ويژه در صنايع رايانهبه. محيطي مهمي است انجامد كه مسئلة بهداشتي

و برداشتن قطعاتي بازيافت رايانه. شود خطرناكي توليد مي ها در هند، عبارت است از بازكردن آنها

و فروش در بازار هستند ميبعد، بقي. كه قابل استفاده عمل. شودة دستگاه سوزانده يا نابود

هنوز در هند قوانين. شود سوزاندن باعث رهاسازي مواد شيميايي خطرناك در محيط زيست مي

:منبع».خاطي براي پرداختن به اين مسئله تدوين 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. ها دشوار است اي همچون باكتري هاي ساده تعيين كدهاي ژنتيك حتي درم مورد ارگانيسم« 124

ژن رو، كسي نمي اين را تواند اثر ورود هاي جديد به گياهان آثار طوالني مدت آن بر بهداشت

و كاري نكرده است واكنش. تخمين بزند در عين. هاي عمومي به پرورش گياهان ژنتيك ادامه دارد

فن حال، شركت مي هاي تغ آوري زيستي، ادعا ييرات ژنتيك طبيعي كنند كه كاري آنها چيزي در حد

و البته، قابل توجه است كه انتقاالت ژني ميان گونه. يا پرورش سنتي است ها، همچون ميان ماهي

مي از آنجا كه پژوهش. فرنگي انجام شده است گوجه كند، هاي ژنتيك همراه با عامل تصادف عمل

و عوارض سوء آن را نمي بهبراي اطالعات. توان ناديده انگاشت آثار جانبي : بيشتر مراجعه كنيد

http://www.naturallaw.org.nz/genetics/NZStory/G-danger.asp. 
مي« 125 دهند كه صنايع نانو با همان سرنوشت صنايع جنرال بسياري از مردم به صنايع هشدار

ها، مردم بيني بر خالف پيش. هاي مردم توجه كند موتورز مواجه خواهد شد، مگر آن كه به دغدغه

مي غذاهاي ارزانبه  و دودلي نزديك فن. شوند تر با شك آوري نانو تكرار همين جريان در مورد

فن برخي از گروه. شود مي هاي نانو شده آوري هاي ناظر، خواستار متوقف شدن همة تحقيقات

و ارزيابي دقيق مخاطرات آن شده «.اند است آن» و آثار مخرب منافع صنايع مولكولي فراوان است

د مي. ست كمي نداردهم و سياسي فراواني را نابود سازد اين صنايع با مطرح. تواند ابعاد اجتماعي

و مولكولي، ملت شدن بحث فن مي آوري نانو و تجهيزات. شوند ها وارد مسابقة تسليحاتي اسلحه

و ارزاني ساخته مي و فراوان و كنترلي كوچك از هاي نابهو استفاده كپي برداري. شود مراقبتي جا

و محتوم مي مي. شود اين تجهيزات امري ساده . آيد مخاطرات فراوان وغيرقابل اجتنابي پديد

به راه و ساده ديگر حل ريزي دقيق، دستيابي به راه بدون برنامه. آيند كار نمي هاي يك سويه هاي
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:منابع».محال است

“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. 

 در اصل، شوق به همة مردم،«: ارسطو اثر مهم خود، متافيزيك را با يك بيان ساده آغاز كرد« 126

به هاي بنيادين، از مدت عنوان يكي از ارزشبه».دانستن دارند ها پيش به ارزش دستيابي آسان

و دانش را بررسي اطالعات پي برده و مسائل ناشي از مسدود كردن دسترسي به اطالعات ايم

:منبع».ايم كرده

Bill Joy, “Why the Future Doesn’t Need Us?,” Wired Magazine, April 2000 
بر«. انجام شده است» واقعي«اين مشاهدة تجربي در نظرية چرخة تجاري 127 اين نظريه مبتني

به اي است كه وجود نوسان فرضيه مي هاي اتفاقي بزرگ در جريان تغييرات فني را . شناسد رسميت

مي ها به نوسان در قيمت از آنجا كه اين نوسان هي به تغيير در الگوهاي انجامد، افراد از روي آگا ها

و مصرف خود مي : منبع».پردازند كار

N. Gregory Mankiw, “A Quick Refresher Course in Macroeconomics,” Journal 
of Economic Literature, Volume 28, Issue 4, December 1990. 

با 128 مي«: مقايسه كنيد مي برخي از مردم جدي از گويند . زمين فراتر برويمتوانيم به سرعت

در اينجا، چه الزمات اخالقي وجود دارد؟. هاي جديد در كهكشان ساكن شويم توانيم با يافته مي

اگر بخواهيم به اين سرعت زمين را ترك كنيم، چه كسي مسئول آن قسمت از جمعيت، در واقع 

به بيشتر ما، خواهد بود كه مانده مي اند؟ و سرنوشت كل رسد سرنوشت گونة ما در روي نظر زمين

: منبع».كهكشان با هم پيوند خورده است

Bill Joy, ibid. 
را) همچون آموزش ضمن اشتغال(با آن كه ساختارهاي كنوني بازار عوارض جانبي مثبتي 129

توليد شده» اجرايي«پذيري دانش دسترس. اي از اول طراحي نشده است كند، چنين برنامه ايجاد مي

هاي توليد شده پذيري انواع ديگر دانش اما دسترس. دهدن طرح را تغيير نمياي صورت انبوه، به

مي به را صورت انبوه، و در نتيجه، نهاد متعارف بازار تواند رفتار مردم را در نهاد بازار تغيير دهد

.متحول سازد

با 130 پژ بطلموسيان تنها در پي گردآوردن دانش«: مقايسه كنيد هاي وهشهاي مستقر نبودند؛ آنها
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و تشويق مي و از اين راه، به توليد دانش جديد كمك مي كردند جديد را تقويت نتايج اين. كردند

و استدالل اراتوسي: انگيز است روش حيرت ها اندازة زمين را محاسبه كردند، نقشة آن را كشيدند

د. توان به هند رسيد آورند كه از راه دريايي غرب اسپانيا مي اشت كه ستارگان هيپاركوس اعالم

مي به به آيند، در طول قرن دنيا و مي ها و در نهايت ميرند؛ او بود كه براي آرامي حركت مي كنند

و بزرگي ستارگان را براي تعيين اين تغييرات مشخص كرد اقليدس كتابي در هندسه. اولين مواضع

مي نوشت كه تا بيست و شد؛ اثر او كمك قابل وسه قرن مورد مراجعه واقع  توجهي به كپلر، نيوتن،

به اسكندريه بزرگ. اينشتن كرد مردم از همة نژادها. وجود آمده است ترين شهري بود كه در غرب

و آموزش، گرد هم مي همه روزه، سواحل اين شهر مملو. آمدند در اين شهر براي زندگي، تجارت،

و توريست و پژوهشگران م. ها بود از تجار صريان، اعراب، سوريان، عبريان، در اين شهر يونانيان،

و ملل جهان به داد و ديگر اقوام و ايدهو ايرانيان، مي ستد كاالها چرا غرب به خوابي. پرداختند ها

و هم و كوپرنيك در طوالني فرو رفت تا زماني كه كريستف كلمب عصران آنان كارهاي انجام شده

در تمامي آثار: ما يك چيز مشخص استا. توان پاسخي دقيق داد اسكندريه را كشف كرد؟ نمي

و جامعه هاي حوزه فرض چالش كشيده شدن پيش كتابخانه اثري از به هاي سياست، اقتصاد، دين،

مي ثبات ستاره. وجود ندارد :منبع».شد داري مورد سئوال واقع نمي شد، اما برده ها به چالش كشيده

Carl Sagan, 1980, ibid. 
:منبع 131

“Scaling Up Poverty Reduction,” A Global Learning Process and Conference, 
Shanghai, 25-27 May 2004.

فقر ديگر در جهان اجتناب«: مقايسه كنيد با نظري كه در اتحادية اروپايي اعالم شده است 132

ـ يعني، غذا، مسكن، مهارت. ناپذير نيست ك هم منابع و هم همة ديگر ابزارهايي ـ و آموزش ه ها،

مي. دهد، وجود دارد اين منابع را در دسترس همگان قرار مي يك فقر مطلق را توان در كمتر از

و نه منابع اقتصادي است كه مانع اصلي ريشه. كن كرد نسل ريشه كني فقر عدم تعهد سياسي،

: منبع».است

“Globalization without Poverty,” Council of Europe, Global Solidarity 
Campaign, April 2002 

و نه نيكوكاري، دارد 133 در. در واقع، اين نكته مالزمت بيشتري با عدالت، براي مثال جان راولز

و به عدالت توان همة انصاف نظرية عدالت بر اين نظر است كه مي هاي ابتدايي بشر را جمع كرد
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و بنا به نظر او، انصاف در مورد گروهي از مردم، دربرگ. اجتماعي رسيد يرندة دستيابي به حقوق

و آزادي هاي اجتماعي است كه منافع، خواسته خطوط راهنماي سازمان به ها صورت هاي همگان را

به. كند يكسان تأمين مي : مراجعه كنيد

John Rawls, A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge, MA, 
1971. 

: منبع 134

134 Sageeta Sharma, 26th Congress of the International Institute of 
Administrative Sciences (IIAS), Seoul, Republic of Korea, 15 July 2004. 

با 135 سه تحليل ماهيت انسان در ادراك مدرن ما، مبتني بر يك تقسيم«: مقايسه كنيد گانه بندي

گن: است و روح؛ اما ادراك ما از اين سه هم و مبهم استبدن، ذهن، علم مطالعة مفصلي.گ

در مورد ذهن،. پيرامون بدن انجام داده است، اما هنوز در شناخت بسياري از وقايع ضعيف است

و اختيارات او است اين كلمه، به و افكار، احساسات، هاي نظام. معناي دقيق من متفكر شخصي

ا شناسي كه به بررسي ذهن پرداخته مختلف روان گنگي مفهوم. اند بهام مسئله افزودهاند، بيشتر به

و مهم. روح بيش از اين است ترين در نتيجه، مفهوم مناسبي از ماهيت انسان در دست نداريم؛

و دين قرار نگرفته بخش : منبع».اند هاي ماهيت انساني مورد توجه علم، فلسفه،

Kathrene Tingley, “The Seven Principles of Men”, Theosophical Manuals, 
1907, accessed at http://www.theosophy- nw.org/theosnw/ktmanual/kt-
7prin.htm. 

مي 136 و تفحص ايمان امكان. داند مقايسه كنيد با نظر ارشاد مانجي كه ايمان را دعوت به پرسش

و همچون سد محكمي در برابر ماترياليسم قرار دارد تفكر را براي مردم فراهم مي اي. آورد ن به

و رويه ترتيب، ايمان با جزم :انديشانة كنوني تفاوت دارد هاي جزم انديشي

Irshad Manji, “The Trouble with Islam,” University of Toronto, and also 
www.stmartins.com. 

با 137 از دانشمندان هميشه پنج نابودي عظيم را در تاريخ زمين برمي«: مقايسه كنيد شمارند، برخي

ن تا ابودياين و. درصد از حيات در روي زمين را از بين برده است90ها جانورشناس

كه زمين شيمي در ميانة نابودي ششم«شناس دانشگاه آريزونا، پروفسور پل مارتين، بر اين نظر است

مي به ». سال پيش با گسترش نقش انسان در جهان، آغاز شده است50000بريم كه حدود سر

پ و مياسكات ميلر كنند كه صدها گونة جاندار، كه بيشتر آنهال مارتين هر دو به اين نكته اشاره
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و پرندگان عظيم و برخي از آنها در اثر مستقيم رفتار انساني الجثه بودند، از بين رفته حيوانات اند

:منبع. اند نابود شده

“Report sees major extinction under way,” accessed at 
http://www.msnbc.msn.com/id/4555025/ 

. مديريت ضعيف منابع طبيعي فقط يكي از عوامل تضعيف وضعيت محيط زيست است«و 

اي طبيعي دارد كه به جاي حفاظت، به استثمار هاي اصلي تباهي سامانة طبيعي، ريشه در سامانه رانه

اي ي، نظام يارانهها در ضعف حاكميت، قوانين ناكاف البته خود همين رانه. دهد طبيعت بها مي

: منبع».منسوخ، روندهاي غيرمردمي، ريشه دارد

World Resources 2002-2004: Decisions for the Earth: Balance, voice, and 
power. 

با 138 و نااميدي، چيزي از عينك علم قرن بيست«: مقايسه كنيد ويكم، اضطراب، از خودبيگانگي،

و خوش بيني هم فراتر از احساس هستندعشق، آرا. بيشتر از احساس هستند همة اين موارد،. مش،

و مغز، در مقام منبع همة اين حاالت،. حاالت رواني هستند كه تأثير زيادي بر سالمتي دارند

و بافت عنوان دروازة ارتباطي با همة اندام به بي ها مي هاي ».كند شمار ديگري عمل

Herbers Benson, Julie Corliss, Geoffrey Cowley, “Brain Check,” Newsweek, 4
October 2004 

مي 139 است» روح جاندار«كرد كه جريان خون از قلب به مغز، در خدمت ايجاد دكارت احساس

و ارسطو معتقد بودند كه قلب محل استقرار هوش است. دهد كه به جسم جان مي گاليله. هومر

و سنجش هاي اوليه، يا بخش قابل اندازهيتاين نظر را ارائه داد كه علم بايد فقط به كيف گيري

و ارزش، خارج از قلمرو علم قرار كيفت. وجود، بپردازد هاي ثانويه، همچون عشق، زيبايي، معنا،

و دو مقوله را مطرح كرد. دارند و ذهن: دكارت از اين ايده حمايت كرد مقولة ماده با جوهر. ماده

و مقول و تفكيك ناپذير استفيزيكي يا بسيط ارتباط دارد ـ كه غيربسيط .ة ذهن به جوهر تفكر

مي به و دانشمندان، عمليات فيزيكي مغز را از جريان تفكر متمايز . دانند اين ترتيب، اين فيلسوفان

به اما، در سال و ذهن را و نشان داده چالش كشيده هاي اخير، پژوهشگران شكاف ميان ماده اند اند

هاي شيميايي زيستي شكل هاي انساني همچون شخصيت، در جريان كه حداقل بخشي از كيفيت

:منبع. گيرد مي

http://physics.syr.edu/courses/modules/MM/brain/brain.html 
با 140 و«: مقايسه كنيد و طرد، كار سخت، خرافات، تقديرگرايي، عبادت، انسان از طريق رد
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و وحشت غلبه مي د. يابد شوخي، بر ترس و و فشارهاي اروها هم باعث كاهش تنشمشروبات ها

و توجيه دين هم تسلي. شود رواني مي و آموزش هم براي ترسيم چهرة. گر است بخش زبان

و بربري به مي وحشتناك مي«. رود كار را».كنند حيواناتي كه روي دو پا حركت اين گفتارها، كشتار

: منبع».كند در ذهن بسياري از سربازان توجيه مي

Acts of War, The Behavior of Men in Battle, Richard Holmes, Weidenfeld and 
Nicolson, 2004. 

با 141 و با تولد در اين جهان، با ديگر انسان. ما اين خانوادة انساني هستيم«: مقايسه كنيد ها ميراث

مي. ذخيرة يكساني داريم و تكثر خانوادة انساني نشان در نژادها،:دده اين وحدت خود را در غنا

و تواريخ متفاوت ها، زبان فرهنگ و از ما خواسته شده است به همبستگي بنيادين خانوادة. ها،

احترام به همبستگي اجتماعي خانوادة انساني، باعث ايجاد حس مسئوليت. انساني احترام بگذاريم

و برادريبه. شود مبتني بر وحدت مي ميمحض آن كه درست دريابيم كه همه خواهر توانيم م،

:منبع».بخش شكل دهيم هاي خود به زندگي را در ساية همبستگي وحدت نگرش

John Paul II, 1 January 1987, 
http://www.fju.edu.tw/homepage2/peace/1987e.htm.  

بي«و  و محروميت وقتي هزاران انسان از فقري كه معادل گرسنگي، سوء تغذيه، بيماري،  سوادي،

برند، هم بايد به خود تذكر دهيم كه كسي حق ندارد ديگري را در جهت منافع خود است، رنج مي

: منبع».وپيش از هر چيز، بايد تعهد خود به همبستگي را تجديد كنيم استثمار كند، هم، بيش

John Paul II, speech to the 50th session of the UN General Assembly, New 
York, September 2000. 

به 142 ـ طبيعت و سياست ـ يعني جهان كار، تجارت، معناي پايگاهي غير زنده در جهان رسمي

رويكرد مكانيكي. تواند در جهت توسعة اقتصادي استخراج شود براي منابع طبيعي است كه مي

و صنعتي را فراهم آورده ها است؛ ابزارهاي بهتري را براي مبارزه با بيماري امكان پيشرفت فني

كرده است؛ در راه انتقال از كشاورزي سنتي به كشاورزي صنعتي كمك كرده است؛ ارائه

اقتصاد مدرن بر مبناي اين. است هايي با قدرتي خارج از حد تصور در اختيار ما قرار داده سالح

و هر كسي تحت تأثير آن قرار دارد ما. اصول مكانيكي بنا شده است طبيعت در روابط خصوصي

ز بهبا آن، عنصري و دهنده، رويكرد تكنوكرات، اقتصاددان، توسعه. صورتي تلويحي، زنده است نده

كه كند، بر مبناي اين پيشو يا دانشمندي كه بر مبناي اصول مكانيكي عمل مي فرض قرار دارد

و خنثي دارد حداقل در طول ساعات كاري، طبيعت ماهيتي بي هيچ چيز طبيعي، از خود،. جان
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ا و تنها ارزشي كه دارند، زندگي، هدف، يا رزشي ندارد؛ منابع طبيعي وجود دارند كه توسعه يابند

و برنامه از بخش عمده. ريزان دولتي تعيين شده است هماني است كه توسط نيروهاي بازار اي

شد وابستگي انساني ما به منابع زندة زمين، در جريان رشد تمدن صنعتي، به حال. فراموشي سپرده

: منبع».كره است شناسي زيست آوريم كه اقتصاد انساني، جزء كوچكي از بومياد بايد به

Rupert Sheldrake, The Rebirth of Nature: The Greening of Science of God, 
Park Street Press, Rochester,Vermont, 1991. 

خشد نيست،، در نظر من، مادر فداكاري كه خطاهاي كوچك فرزندانش را بب(Gaia)گايا« 143

و الغر كه با حيوانيت انساني نابود شود هم نيست دوشيزه و. اي نحيف و پرطاقت است او جدي

مي مي در تواند جهان را براي آنها كه براي آنها كه از قوانين او تبعيت و و راحت كند كنند گرم

كه نظرية گايا، همان. برابر متخلفان سنگدل است بر اساس. از علومقدر از جهان انساني دور است

و خدمت آيندة ما، بيشتر به روابط. گزاران زمين هستيم گايا، ما موجودات ديگري هستيم، نه مالكان

و منافع انساني ندارد و ربط چنداني با حديث هميشگي عاليق ».درست ما با گايا بستگي دارد

:منبع

James Lovelock, The Ages of Gaia. The Biography of Our Living Earth, 
Oxford, 1988. 

هاي همة دستيافته«: مقايسه كنيد با نظر واتسالو هاول پيراون نياز به استعالء در جهان پسامدرن 144

با اين. تمدن مدرن را كه حضور فيزيكي ما بر اين زمين را تسهيل كرده است را در اختيار داريم

به نمي ميكجا پناه بريم؟ جهان دانيم با خودمان چه كنيم، بيي كه تجربه و و گيج ارتباط كنيم، آشفته

مي به مي. رسد نظر بخش، نمايد كه در تجربة ما از جهان، نيروي انسجام بخش، معناي وحدت چنين

مي. ها وجود نداردو فهم درست از پديده كنند، اما كارشناسان همه وقايع جهان عيني را توصيف

آن. فهم خوبي از زندگي خود نداريم ميخالصه كنيم كه همه چيز كه در جهان پسامدرني زندگي

و هيچ چيزي قطعيت ندارد مي. ممكن است و ارقام كار كنيم، در غروب نزد در روز با آمارها

و ستاره مي منجمان و خود را با فيلم شناسان مي هاي وحشتناك پيرامون خون رويم، . ترسانيم آشامان

و امر معنوي، ام و امر ورطة ميان امر عقالني و امر ذهني، امر فني و امر دروني، امر عيني ر بيروني

و تعميق است و امر خاص، پيوستة در حال گسترش : منبع».اخالقي، امر عام

Vaclav Havel, “The Need for Transcendence in the Postmodern World,” 
http://www.worldtrans.org/whole/havelspeech.html 

پس از جنگ دوم جهاني، هدف اولية توسعه، در كشورهاي در حال توسعه، نيل«:مقايسه كنيد 145
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ـ بود» رشد«به  1960و 1950هاي در طول دهه.ـ از طريق افزايش توليد ناخالص داخلي

. بود) نظرية مدرنيزاسيون(ميالدي، هدف از توسعه، گذار از جوامع سنتي به اقتصادهاي صنعتي

از» يافتگي توسعه« نظريه بنا شده بود كه نيل به اين اهداف، بر اساس اين را مستلزم گذار

مي دوره به. اياالت متحدة امريكا، نمونة آرماني دولت توسعه يافته بود. دانست هايي هدف، كمك

و نيل به توسعه اي، هاي توسعه سياست. يافتگي كامل بود اين كشورها براي گذار از مراحل مختلف

ميبا موتور اقتصاد حر و ديگران، نظران علوم سياسي، مديران دولتي، جغرافي صاحب. كند كت دانان

و پيشرفت بر اساس آرمان از. هاي اقتصادي را دريافته بودند ضرورت تحوالت اقتصادي اين شيوه

توسعه، نياز به آن دارد كه كشورهاي در حال توسعه ميزان زيادي از كاالها را وارد كنند تا بتوانند 

بعد،. هاي كالن است خود را به اقتصادي توليدي تبديل كنند، كه مستلزم استقراضاقتصاد

اما،. هاي انتقادي به اين رويكرد، تأثير توسعه بر ساختارهاي دروني جامعه را نشان داد نگرش

و توجهي به  پژوهش پيرامون تغييرات اجتماعي، بيشتر بر ساختارهاي اجتماعي توجه داشت

س كهبه. ديده نداشت هاي آسيب نتي يا ارزشفضاهاي فرهنگي تدريج، مسائلي بنيادين مطرح شد

مي. بيش از آن كه اقتصادي، سياسي، يا فني باشد، اخالقي بودند ها توان به اين پرسش از جمله

فن: اشاره كرد و همبستگي آوري در جهان و جامعة هاي انبوه هاي متقابل جهاني، زندگي خوب

فن د؟ آيا توسعة انساني چيزي بيش از تركيب ديوانخوب چه معنايي دار آوري ساالري مدرن،

و اقتصاد بهره مي ور است؟ كدام توسعه كارآمد، توان به اين توسعه دست اي انساني است؟ چگونه

»يافت؟

Glenda Roberston, “Development Ethics, Development Express,” CIDA,
February 1996, accessed at: http://www.acdi-
cida.gc.ca/xpress/dex/DEX9602.htm. 

: آمده است» نقش بخش دولتي در پيشبرد جامعة دانايي«طور كه گزارش دبيركل با عنوان همان 146

در. اي نيست ايدة توسعة مبتني بر دانايي در مقام يكي از عناصر مهم حاكميت، موضوع تازه«

و عين و تعميق جامعه و برجستگي تازهحال، دانش، در ظهور اي اقتصاد مبتني بر دانايي، قالب

مي. يافته است تر توان به پيچيده اين پديده تحت تأثير عوامل متعددي رخ داده است؛ از جمله

و غيرقابل پيشبيني و ارادة. تر شدن جامعه اشاره كرد شدن فرآيندهاي مبتني بر دانايي بايد خواست

و نمي و خاص باشدد در پي تأمين مصلحت بخشتوان مردم را پشتيباني كند از. هاي كوچك

هايي گير، راه رو، بايد براي مشاركت افراد در مقام توليد كننده، مصرف كننده، واسط، يا تصميم اين

مي اين امر، مسئلة مردم. اتخاذ شود و نياز به ايجاد عرصه ساالري در جامعة دانايي را مطرح اي كند

:منبع».را بسازند» دانش كارآمد سياسي«ن بتوانند عمومي، جايي كه شهروندا
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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 

سياست بدون اصول، ثروت بدون«: گي دولتي نزد مهاتما گانديمقايسه كنيد با هفت گناه زند 147

كار، لذت بدون آگاهي، دانش بدون شخصيت، تجارت بدون اخالق، علم بدون انسانيت، عبادت 

از» بدون ايثار :به نقل

James S. L.Yong in a presentation to the 2nd APEC High Level Symposium on 
e-Government, Acapulco, 6-8 October 2004. 

ـ با همة نقصان يونانيان باستان اولين مردمي بودند كه در جامعه 148 ـ اي زندگي» ساالر مردم«هايش

مي مي مي كردند، پيرامون آن بحث و جزبه(ساالري آنها برابري همة مردم مردم. نوشتند كردند

و زنان مي) بردگان ه را مفروض ر شهروندي موجودي متفكر داشت، مبتني بر اين تعهد بود كه

ـ مي ـ بر خالف دستورات ديكتاتوري و اين ترتيب، ميانبه. توان او را با مباحثه متقاعد كرد است

و شنونده شكلي از برابري وجود داشت به. سخنگو :مراجعه كنيد

Kenneth Minogue, Politics: A Very Short Introduction, Oxford Paperbacks, 
2000 

بامقاي 149 و نيز در حوزة عمومي ظهور جامعة دانايي در حوزه«: سه كنيد و تخصصي هاي اقتصادي

و نظريه امروز، شهروندان عالوه بر عالقه. دهد رخ مي و وقايع ها دارند، اي كه به دانستن اخبار

و فن و پيامدهاي دانش . هاي جديد بر زندگي خود دارند آوري توجه زيادي به شناخت آثار

ميي مرسوم حاكميت در جوامع مردمها صورت ها، گيران، رسانه رابطة ميان تصميم. شود ساالر كهنه

از رو، جامعة جديد امروزي، نياز به صورت از اين. شود افكار عمومي، ناپايدار مي هاي جديدي

:منبع».حاكميت دارد

Michel Demazure, 2001, ibid. 
را» حوزة عمومي« 150 سازد كه در آن مشاركت سياسي از طريق واسطةميدر جوامع مدرن، تئاتري

مي. شود صحبت وارد صحنه مي و در اين فضا، مردم پيرامون امور مشترك خود به تفكر نشينند،

اين حوزه، مفهومي متمايز از دولت. همين خاطر، بستري نهادين براي تعامالت گفتاري است به

و چرخش گفتارهايي است  ميدارد؛ جايي براي توليد حوزة. تواند منتقد دولت باشد كه در اصل،

عمومي، مفهومي متمايز از اقتصاد رسمي هم دارد؛ در اين حوزة تعامالت اقتصادي صورت 

و فروش، كه براي نمي و گفتارها نه براي خريد و تعامالت بيشتر در حد گفتاري هستند، گيرد
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و تأمل مطرح مي و تفاوتي امكان مالحظة تمايزرو، مفهوم حوزة عموم از اين. شوند تفكر هاي ها

و انجمن ميان دستگاه مي هاي مردم هاي دولتي، اقتصاد بازاري، حوزة«نظرية. دهد ساالر را ارائه

را يورگن هابرماس در كتابي با عنوان تحوالت ساختاري حوزة عمومي تدوين كرده» عمومي

و انتقاد از آن،. است اي است كه نانسي فريزر مبتني بر مقالهدر اين گزارش، تعريف اين حوزه

:ارائه كرده است

Nancy Fraser, “Rethinking the Public Sphere: A contribution to the Critique of 
Actually Existing Democracy.” 

با 151  گيري داشته ساالران راديكال بر اين نظر هستند كه وقتي افراد توان تصميم مردم«مقايسه كنيد

مي اشند، واكنش مثبتي به فرصتب دهند كه اين واكنش، آثار مطلوبي بر افراد، هاي سياسي نشان

و نهادهاي سياسي دارد را هاي مردمي اين واكنش دانيم كه آيا فرصت هنوز نمي. فرهنگ سياسي، ها

و مردم انگيزد يا نه، چرا كه در جوامع كنوني، حوزه برمي اس هاي مردمي ت، ساالر بسيار ضعيف

و فرصت هاي تغيير در جريان زندگي پرشتاب روزمره، نادر امكانات تواناسازي مردم محدود است

آن.و ناياب است و نتايج آن، توان قدر فاصله دارد كه نمي رابطة ميان جلب مشاركت سياسي

:منبع».ساالران راديكال داشت ارزيابي خوبي از كارآمدي 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 

مي» قوي«و» ضعيف«نانسي فريزر، ميان حوزة عمومي 152 حوزة عمومي ضعيف. شود تمايز قائل

و حوزة عموم فقط به تفكر مي و مسئوليت هم نقشي قوي، عالوه بر تفكر، در تصميمپردازد گيري

: منبع. دارد

Nancy Fraser, ibid. 
با 153 مي انباشت دانش در اجتماعات حرفه«: مقايسه كنيد تواند در خدمت اهداف سياسي اي،

هاي سياسي براي مثال، فعاالن عرصه: ها، آشكاري بيشتري دارد برخي از اين كارآيي. بسياري باشد

و ديگر فن را آوري با استفاده از اينترنت و تدابير خود هاي ارتباطي ديگر، با سهولت بيشتري كارها

تر اما انباشت دانش اهميت ديگري دارد كه در مقايسه با ديگر كاربردها، برجسته. كنند هماهنگ مي

مي: است : منبع».دهد شناخت جمعي جامعه را افزايش

Philip E. Agre, ibid. 
مي» ديجيتال«يا» الكترونيكي«رخي از مجلس عوامب 154 از نظر آنان، اين مجلس. گويند سخن
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اي جديد است، نسخة الكترونيكي ميدان يا بازار قديمي صورت جديدي از نهاد در دوره«عوام،

به. شهر مي اين نهاد جديد در راه ايجاد فضاهاي عمومي آيد، جايي كه شهروندان بتوانند كار

و اجتماع،  و منافع مشترك خود را بسازند، رفع كنند، يا به بحث و عاليق عضويت خود در آن،

: منبع».كاوش بكشانند

Donald Lenihan, Jay Kaufman, ibid. 
با 155 هاي مناسب پيرامون محيط ها براي نيل به تصميم ترين راه يكي از مستقيم: مقايسه كنيد

و ترغيب ـ در زيست، ارائة اطالعات سهل الوصول و غيرمستقيم ـ مستقيم  به مشاركت گسترده

باعث» محيط تواناسازي مردم براي زيست«اين. محيطي است هاي زيست گيري تصميم

و پاسخگويي مراجع تصميم مسئوليت و بين گيري محلي، منطقه پذيري مي اي مي المللي و تواند شود

و خالقيت آنهايي را كه بيشترين سهم را در مديريت به موفق زيستانرژي كار محيطي دارند، را

مي بوم مردمي كه در زيست. گيرد از. كنند يا با آن ارتباط دارند هاي وابسته زندگي برخي

از هاي اصلي حاكميت زيست پرسش را: محيطي عبارتند چه كسي قوانين استفاده از منابع طبيعي

به تدوين مي و مي كند را كار ميگيرد؟ آنهايي كه منابع طبيعي و مديريت به مهار و چه كنند، چگونه

و رفتار هاي مالي، سياست هاي خود هستند؟ چگونه رويه كسي، پاسخگوي تصميم هاي اقتصادي،

:منبع» گذارد؟ بازار بر مديريت منابع طبيعي اثر مي

World Resources 2002-2004: Decisions for the Earth: Balance, voice, and 
power. 

مح 156 در عين حال، بايد خاطر. اسبة شاخص جوامع دانايي در پيوست شرح داده شده استروش

و تجربي به اجرا رسيده است نشان ساخت كه اين سنجش فقط به  چون تجربي. صورت آزمايشي

و آينده اين گزارش مبتني بر اعتقاد به لزوم سنجش شاخص دارايي سو، از يك بيني ها، پيشرفت،

ا و مينگاشته شده بود دانست، اما از سوي ين كار را براي هر بحثي پيرامون اين موضوع الزم

و از زاويه ديگر، داده و براي استفادة تطبيقي اي كه در اينجا اتخاذ شده، مانند ها در سطح جهاني

و غيره، گردآوري نمي نگرش . شود هاي فرهنگي، سطح اهميت خالقيت در برنامة درسي مدارس

اين تعريف با فهم. اند هاي وكالتي دقيقي براي نگارش گزارش تعريف شدهصهمين خاطر شاخ به

و علّيت همراه بوده است كاملي از تفاوت تمايز هاي اين تركيب شاخص. گذار ميان همبستگي

و دسترس مي پذير شدن داده سنجش تمريني، با گردآمدن توصيفي. تواند تغيير كند هاي مرتبط،

به المللي موجود، حتي براي همين شاخص بينهاي اطالعاتي چون بانك جز هاي وكالتي،

بنابراين، انتخاب. كشورهاي بررسي شده در اين نمونه، اطالعاتي از ديگر كشورهاي عضو ندارند
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و تنها اطالعات موجود،عنوان نمونهبههاي بررسي شده در اين تجربهكشور  بيشتر تصادفي بوده

ك و مقايسه از اين .شورها عامل اين انتخاب تصادفي بوده استقابل مطالعه

به 157 . نومي محلي انجام شده است صورت مشخص، بر اساس رگرسيون پلي اين تحليل،





گيرينتيجه



مي:20پرسش مي چگونه و با آن چه توان توان جامعة دانايي را شناخت
 كرد؟ 

 دانايي چيست؟ةجامع

به جامعه/ هاي دانايي يك معنا ما در اجتماع اين گزارش با اين ادعا آغاز شد كه به سر هاي دانايي

سر. بريم مي بهسپس، عامل و و حجم دانش توليد شده و كاربرد عت ـ يعني، توليد انبوه كار گرفته شده

به» معناي جديد«/ انبوه دانش  شد» پيشرفته«و» مدرن«عنوان شاخص نمايانگر جوامع داناييـ . مطرح

و هوشمند جام بعد صورت و توصيف شدندهاي اسمي، ناقص، بيان داشتيم كه از زاوية. عة دانايي معرفي

ـ يعني دانشد و امنيت زندگي، توليد فقط يك نوع دانش و حجم باال،» اجرايي«يد كيفيت ـ با سرعت

. هاي توليد شده در سطح مشاركت اجتماعي در اين فرآيند هم اهميت دارد انواع دانش. كافي نيست

و مقياسي، نقطه ش آيا، با هر سنجش ود كه به اي وجود دارد كه وقتي يك جامعه به آن رسيد اعالم

. جامعة دانايي رسيده است؟ شك داريم

به تعيين چنين نقطه در جريان مستمر زندگي. با معيارهاي ايستا استمعناي تعريف جامعة دانايي اي،

و هميشه تواند همة چالش هاي امروز نمي دستيافته. چنين تعريفي ممكن نيست هاي فردا را پاسخ گويد

مي احساس امنيت كاذب به . ورندآ وجود

و سازمان جامعة دانايي جامعهبهتر آن است بگوييم كه و اطالعات اي است كه نهادها هاي آن، مردم

و توسعة نامحدود  و فرصتميرا قادر به رشد و كاربرد انبوه همة انواع سازند هاي بازي براي توليد انبوه

مة اعضاي اجتماع را درگير با توليده، در وضعيت بهينه، جامعة دانايي. دانش در كليت جامعه وجود دارد

و امنيت باالي زندگي را در پيش داردو كاربرد دانش مي .سازد؛ جامعة دانايي هدف كيفيت

هاي زيستي مورد انتخاب اي از عادات فكري يا شيوه رو، جامعه دانايي چيزي بيش از مجموعه ازاين

و امنيت زندگي،. جامعه است و كارلزوم پذيرش از طريق بها دادن به كيفيت برد انبوه انواع توليد انبوه

و سازماندانش، بازآرايي  و اطالعات به عنوان داراييهاي اجتماعي، متناسب نهادها هاي تعريف مردم

و اصلي،  و كاربرد انبوه دانش براي پشتيباني از هدف كيفيت و درگير ساختن همة مردم در توليد انبوه

. به جامعة دانايي رسيدتوان امنيت باالي زندگي، مي

. بخشي از مسئله را روشن كند» فازي«شايد نگاه به گذار به جامعة دانايي بر حسب منطق آخر، دست

و وجود ندارند با هم توصيف مي آن. شوند در منطق فازي، اموري كه وجود دارند طور كه متفكران اگر
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مي» فازي« ه اعالم از اي از درجهر مسئلهدارند، آنگاه در حوزهاي اهميت برخوردار است، اي خاص

و اطالعات، گشودة خالقيت،  و افزايش سخنميدانش ضمني، توانيم هميشه از درجات در حال رشد

و نسبت به اين واقعيت آگاهي داشته باشيم كه هميشه احتمال كاهش درجه هم وجود دارد . برانيم

بهها است رو، مسئلة اصلي گشودن يا بستن دروازه ازاين بياني ديگر، بازآرايي نهادهاي اجتماعي متداخل؛

و اطالعات و كاربرد انبوه دانش، هاي فرصت، گشودن با بستن دروازهدر توسعة مردم  هاي توليد انبوه

و همة اين كارها در جهت ارائة فرصت ـ و كاربرد دانش نيل به هاي مشاركت همة مردم در فرآيند توليد

و امنيت باال ـهدف كيفيت ميي زندگي با تبعيت از اين منطق، جوامع. دهند مسائل اصلي ما را تشكيل

و جامعة دانايي هوشمند تنها صورت.، در واقع وجود خارجي ندارند»ناقص«يا» اسمي«دانايي 

و در هميشه در لبة عدم قرار دارد ممكن و ارزيابي اهداف 158.الوجود است،  بايد تأمين، پشتيباني، نظارت،

و در آن گام برمي مسيري كه انتخاب مي. ارهاي خود را بياموزيمو ابز داريم، از اهميت بيشتري كنيم

و آرزوها در هر لحظه برخوردار است نسبت به تحقق آرمان ها اگر مسير خوبي انتخاب شود، آرمان. ها

. يابد هم تحقق مي

 اقتصاد مبتني بر دانايي چيست؟

بهت اقتصاد مبتني بر دانايي را مي به وان صورت عنوان زيرمجموعة جامعة دانايي تعريف كرد كه

و البته  و اختصاصي و قانوني، در قالبي محدود از براي افزايش ارزش در كل زنجيرة اقتصادي، مشروع

و ارتباطي آوري فن بههاي اطالعاتي ميو دانش توليد شده در. كند صورت انبوه استفاده در عين حال، اگر

و سازوكارهاي اصلي را دور بزند، اقتصاد مبتن ي بخواهد از سازوكارهاي جامعة دانايي ناقص استفاده كند

و امنيت باالي زندگي همة مردم همه جا را نقض يا فراموش كرده در عمل اهداف تضمين كيفيت باال

. است

و از جمله» مساعد«از سوي ديگر، زندگي در دولت كه مسكن جامعة دانايي هوشمند است،

و اهداف توسعه ـ يعني كيفيت باالي كيفيت مشخصات آن اقتصاد پوياي مبتني بر دانايي است اي جامعه

ـ را تأمين مي مي. كند، در زمرة منافع همگان قرار داردو امنيت زندگي توان اقتصاد مبتني بر دانايي را

و بنا كرد؛ جامعة دانايي را بايد زيست . تعريف، طراحي

و نهادي كنوني آيا ساختار ساز و يا تغييرات نهادي اعمال شده(هاي مبتني بر بازار ساالري مردمماني

مي) روي آنها در حال حاضر به  آورد؟ امكان توسعة جامعة دانايي هوشمند را فراهم

. بله، اگر: پاسخ
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ميساالرانه مردم، چرا كه جوامع دانايي از استفادة بله  دريابند كهراگبردند، اما فقط از قدرت فايده

بر نمي  مورد نياز جامعة دانايي بايد مبتني بر اجماع ساالري مردم. هاي كنوني تكيه كنند ساالري مردمتوانند

و. اي را رعايت كند هاي تعادل توسعه آگاهانة همة شهروندان بوده، شاخص اين امر نياز به توليد انبوه

ت«و» زيستيهم«،»وجودي«كاربرد انبوه دانش  همچنين نياز به اكثريتي. دارد»اي عادل توسعهحفظ

و فراجناحي دارد كه ساالر مردم استفاده فع همگان با منا، مطابققدرت عمومياز با منافع فرامحاطي

. ي، بستر غيرقابل جايگزين جامعة دانايي استساالر مردمچنين نظام.كند مي

د» اجرايي«وقتي كه جوامع دانايي از دانش بله، ر اقتصاد بازار بهره برد، اما فقط اگر دريابند كه جاري

بازاري كه جامعة دانايي الزم دارد، بايد روي. توانند به سازوكارهاي اقتصادي كنوني اعتماد كنند نمي

بي هاي غير ريلي سوار باشد كه از ايستگاه و فايده نگذرد، يعني از خسارت زدن به كليت جامعه مسكوني

چنين بازاري، ماشين غيرقابل جايگزيني براي برآوردن. ستة خارجي اجتناب ورزدو ايجاد عوامل ناخوا

. بسياري از نيازهاي جامعة دانايي خواهد بود

و وسيع نهادهاي اجتماعي داريم»بله«به» اگر«حركت از ). را ببينيد5نمودار(، نياز به بازسازي كالن

مياگر اين حركت را آغاز كنيم، در آينده، وقتي نسل را بعدي به دوران عصر نگرد، اين دوران

. خواهند شناختعصر مسئوليت نخواهند ناميد، بلكه بيشتر آن را با نام واقعي آن، 159دانايي

و بدون. هاي رايج دارد دوران آينده ماهيتي وراي تعريفاگر حركت نكنيم چه؟ البته، برآوردي ساده

بهي از فرصتگرايي از جريانات كنوني، تصوير روشن افراط و توسعه دست هاي از دست رفته براي رشد

و بهتر كار كنيممي). را ببينيد24قطعة(دهد مي و بايد بيشتر .توانيم

 تواند از تغيير پشتيباني كند؟ چه عواملي مي

و ارادة منبع اصلي پشتيباني از تغييرات نهادي را مي توان در آگاهي شهروندان از منافع جامعة دانايي

و اين امر نياز به سطوح بااليي از اين آگاهي. بندي اجتماعي دانست آنها براي تجربة اين صورت ها

دهي سازمانهاي فردي در نيروهاي مؤثر اجتماعي عالوه، بايد ارادهبه. شناخت آثار منفي رد آن دارد

و حق اظهار نظر بيشتري براي اين نيروهاي اجتماعي در حوزة عم و دسترسي . ومي لحاظ شودشوند،

و نهادهاي و توسعة شهروندان  حاصل ساالر مردمهمراه با چنين حركتي، تحوالت اوليه الزم براي رشد

. خواهد آمد

و. يكي ديگر از منابع پشتيبانيِ اين تغيير، را شايد بتوان در خود منطق بازار جست اگر مردم

مي ترين دارايي مهماطالعات  و توانند بدون محدوديت رشد يابند، هر چيزي هاي جامعة دانايي هستند
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و بي مي چنين وقفه. هاي آن خواهد بود فايده ماندن توانايي كمتر از اين، باعث وقفه در كار بازار تواند اي

كه دست گروه بازار را به و اطالعات را سلب هاي با منافع كوچكي بياندازد امكان توسعة نامحدود مردم

به مي و بازار نشان داده است كه توان احياي. گردند قديمي اشتراك قدرت برميساختارهاي كنند

و واقعي خود را دارد . ساختارهاي اجتماعي

يك. جهان برسنددست آخر، مردم بايد به شناخت دقيقي از وضعيت خود در اگر بر سر وجود

ز و حفظ و اگر اين تفكر از توسعة انساني كره پشتيباني يستتفكر فرهنگي مركزي به توافق برسيم

مي مي و توان گفت كند، و بزرگي را آغاز كرد همة وگو، در جريان اين گفتوگوي جهاني جدي

و خصوصييتفعال .را در دادگاه افكار عمومي به قضاوت كشاند) از جمله بازار(هاي عمومي

مي نشانه . هاي اجتماعي برپا كرد توان در پي اين قضاوت هاي تشويقي يا تنبيهي را

و گاه. دهد رخ نمي» خودي خودبه«اين گذار در طول اين جريان، بايد انتخاب كنيم، تصميم بگيريم،

. تفكر مسئوالنه نياز به عمل شجاعانه دارد. مبارزه كنيم

 هاي استفاده از قدرت كدام است؟ گزينه

و دست گزكم گرفتن نقش مثبت و اين ارش در چند ايجابي عموم مردم در اين جريان محال است

مي اما، در جريان واقعيت. مورد موضع خود را روشن كرده است »ما«توان در پشت هاي موجود سياسي،

و دولت به. ها را ديد فقط رهبران سياسي، رهبران بازار، » امر جديد«آنها هستند كه بايد نشان دهند كه

آن عالقه، توجه يا باور دارند، امري كه به و بهظاهر رخ داده است سوي تغيير طور كه معلوم است، آنها را

كه. كشاند مي به» امر جديد«اينو در صورتي . رسميت بشناسند، بايد الگوي تغيير را ترسيم كنند را

آن احتمال زيادي هست كه رهبران مذكور به فن» امر جديد«دقت بدانند كه هاي جديد آوري همين

و ارتباطي  و اين كه شناخت درست اين واقعيت در كشورهاي استو از جمله اينترنت اطالعاتي

اين. پذيري به اطالعات شده است كه نقش مهمي در شيوة تغيير دارد پيشرفتة شمال باعث دسترس

و برنامه مي هاي توسعه شناخت، راهبردها . كند اي را در دو جهت هدايت

ميفنسمت رفع تنش ميان اول، آنها را به و سازمان هدايت مي. كند آوري توان براي مثال، اين كار را

و از طريق ايجاد از طريق ايجاد  و با اميد افزايش ارزش در طول زنجيرة ارزشي عمومي دولت الكترونيك

و با هدف افزايش ارزش در طول زنجيرة اقتصادي ايجاد كرد . تجارت الكترونيك

و هاي محلي براي سوي ساخت ظرفيتو دوم، آنها را به درو فعاليت هر چه ظارتنمراقبت بيشتر

فن آوري بازارهاي آيندة مبتني بر فن و خدمات مبتني بر و ارتباطي يا كاالها هاي آوري هاي اطالعاتي
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و ارتباطي هدايت مي كند . اطالعاتي

فن تحت اين سناريو، تنش بزرگ[ و ارتباطي آوريفن(آوري تر ميان و جامعه) هاي جديد اطالعاتي

ميعنوان هم به .]شود مسئلة مديريت اطالعات مطرح

و دولت از ها گام اگر رهبران سياسي، رهبران بازار هاي اوليه را در اين جهت عمومي بردارند، نشان

و آن خواهد داشت كه جريان و دولت، هاي جاري كنوني، برنده خواهند شد رهبران سياسي، بازار

و هاي روزمره مشاركت اند در واقعيت گرفته تصميم و رشد ـ توليد ثروت كنند، كارآفريني كنند،  كنند

و ها پيامدهاي خود را در عرصه نظر برخي، اين تغيير نگرش به اين زوديبه. توسعه يابند هاي سياسي

و بازار محلي. هاي عمومي با كسري مواجه است بسياري از بودجه. كند اقتصادي آشكار نمي تجارت

به المللي برخي جامعه گذاران بين سرمايه. ضعيف است به ها را هرحال،به. شناسند رسميت نمي عنوان بازار

و سياست و تصميمات رهبران به اتخاذ اين احكام مي هاي آنان را از همين. كشاند سوي اهداف خاص

و در هر زماني در آينده كه شرايط اجازه دهد، آنها جامعه را به سوي آن اهداف هدايت ابتداي كار

و جذب سرمايه بسياري از تالش.كنند مي و اهدا كنندگان، ها براي بازسازي دروني د پيوندر راه گذاران

بهصرف خواهد شد جديدي هاي دادن جامعه با واقعيت مي كه از نظر آنان سودمند اعتقادبه. رسد نظر

طور كه در اينانهم. هاي جهاني ماندن است معناي در حاشية واقعيتبهاين واقعيت پيوند با آنان، عدم 

اين خواست به معناي ايجاد يك اقتصاد مبتني بر دانايي درون يك جامعة دانايي ناقص گزارش بيان شد، 

بهو به . سوي يك جامعة دانايي هوشمند است اميد تحول آتي آن

. تري را تعريف كرده است اين گزارش اهداف وسيع

و بيان مي فنشود كه مهارت توليد انبوه اطالعات، و آوري نه پديد آمدن ساده هاي جديد اطالعاتي

و اطالعات رشد يافته،  و ظهور مردم هر مهمدر مقام ارتباطي، عامل اصلي تغييري است ترين دارايي

. ترين الگوي تغيير است مهمو اقتصادي، جامعه 

و باز دهاي اصلي جامعه آرايي نها اين تغيير در شناخت الگوي تغيير، در طوالني مدت، نياز به تنظيم

مي( و)و بازارساالري مردمناسيم، يعنيش تا جايي كه ما و تعيين دوبارة مسير حركت جريان منابع

به در اين جريان، تبديل سازمان. اي در جامعه است هاي توسعه فرصت و در نهايت كليت جامعه ها

فن» فضاي مشترك توليد دانش« و سازم دربرگيرندة رفع تنش ميان توسعه. ها هم خواهد بودانآوري

و رشد  فن دربرگيرندة رفع تنش گستردهساالري مردمشهروندان و جامعه هم خواهد بود تر ميان . آوري

ارادة تغيير قاطع چنين سياستي اتخاذ نخواهد شد اگر اعتقاد راسخي به آن وجود نداشته باشد، اگر

و اگر ترس از حذف شدن از گردونة توسعه واقع اگر اين شرايط وجود نداشته باشد،.ي نباشدنباشد،

. عملي بهترين گزينة انتخابي باشدبي) حداقل تا انتخابات بعدي،(شايد 
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مي چه  تواند كارهاي الزم براي گذار به جامعة دانايي را انجام دهد؟ كسي

هم اين. ها بايد خود را از نو بسازند دولت و قالب دفعه، نوسازي مانند دولت(خواهد بود در صورت

و غيره و پيش از هر چيزي) الكترونيك، دولت دانايي، و بر اساس توليد ارزشو هم بيش هاي در محتوا

و بر اساس تنظيم بازار براي رقابت و كاهش خسارت به كليت جامعه خواهد بود عمومي، . پذيري بيشتر

، زيستگاه طبيعي جامعة»مساعد«ع دولت، ناحيه، يا اجتما. جامعة دانايي هوشيار نياز به يك بستر دارد

و اي با آن كه براي ساخت اين بسترها نياز به دانش هست، ساخت آنها كار ويژهدانايي هوشيار است

و بايد با حداكثر اراده، تعهد، تعلق خاطر، توانايي انجام گيرد دولت، ناحيه،. است كه ماهيتي سياسي دارد

و با ماهيت سياسي استفرآيندهايهم نتيجة» ناكام«يا اجتماع  كه الزم است حكومت. ويژه ها دريابند

و كاربرد انبوه دانش رابطة مستقيمي با وضعيت و دريابند كه حتي» ناكام«اي هاي توسعه توليد انبوه ندارد

با» مساعد«هاي آن، به حالت با همة سايه» ناكام« گذار از حالت شدت در هم تنيدة امروزي، در جهان به

و محلي است هاي آن، گزينهنگرهمة و. اي اخالقي، سياسي، و كاربرد دانش در حوزة خاص توليد

مي. ها نقش مهمي بر عهده دارند هدايت آن، حكومت هاي عمومي، توزيع توانند با تدوين سياست آنها

و ارائة الگوهاي كاري، اين كار را انجام دهند هاي عمومي، معرفي اولويت بودجه .هاي جديد،

آن توان از همين قوانين موجود براي برداشتن گام مي و عرضة هاي كوچك، براي توليد دانش بيشتر

و غيره،  اگر. استفاده كردبه عموم مردم، براي افزايش تقاضاي دانش توليد شده در خارج از دولت،

جا جامعه به اجماع جديدي در خصوص اهداف توسعه و اگر اين اجماع پيرامون اي دانايي معهاي برسد،

و امنيت زندگي باشد، در اين كارهايي متناسب با ها هم مجبور به انجام صورت، دولت با تمركز بر كيفيت

هاي جديد با حاكميت قانون، تغيير كانون گذاري گذاري، پشتيباني از قانون قانون: شود اين اجماع مي

و غيرهها، بازسازي مديريت عمومي براي نيل به اهداف جديد فعاليت توان دربارة وزارت امروه، نمي.،

هاي اوليه ملتـ طور كه دولت توسعة انساني، سالمت انساني يا خالقيت انساني نيانديشيد همان

امروز كار يكنواخت گردآوري.، معدن، يا كشاورزي اجتناب كنندتوانستند از وزارت صنعت نمي

مياطالعات براي آماده شدن براي جامعة دانايي را ان و آمارگيري. دهيم جام هاي جديدي را بايد انجام داد

مي به و تحليل كرد؛ در اين راه .المللي بهره گرفت هاي بين توان از سازمان صورت منظم گردآوري

و بازار نخبگان عرصه و انگيزههاي سياست و منافع خود هاي زيادي براي بررسي دقيق عاليق

ا. بازانديشي آن دارند مياز آنجا كه و نظارت بر قدرت دارند، هر توانند ين نخبگان توان خوبي براي مهار

مي از آنجا كه بر بحث. را تقويت يا تضعيف كنندگذاري  و هاي روشنفكري اثر دارند، توانند با فهم

مي موضع خود پيرامون الگوهاي تغيير، بر اين بحث و را توانند بحث ها اثر گذارند هاي مخالف تغييرات

مي از آنجا كه بر رسانه. كنندمتوقف پوشش يافته توسط توانند حيطة واقعيت هاي خبري اثر دارند،
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. هاي نادري از رفتار روشنگرانة آنان وجود دارد در سراسر تاريخ، نمونه. هاي خبري را تعيين كنند رسانه

. چالش اصلي آنها، كنش در برابر اين انتظارات محدود است

و مؤثر باشد بايد تقاضا شهروندان و اين تقاضا بايد آگاهانه و بدون پيام. داشته باشند، هاي آشكار

مي در حلقهقوي شهروندان، تغييراتي كه  و دولت مطلوب تلقي مي هاي نخبگان هاي تواند با مخالفت شود

و ارسال. جديد مواجه شود جامعة مدني هم براي تقاضاي امور درست، نياز به بازانديشي در منافع

و پذيرش اصل تغيير است. هاي شفاف داردامپي . بخشي از اين كار، دانستن پيرامون پيامدهاي تغيير

و مردمِ حامل فرهنگ استوار است پذيرش اصل تنوع،. بخش اصلي تغييرات بر بخش فرهنگ

و اعطاي منزلت باالي اجتماعي به زندگي خود را وقف تفكر خالق  پذيرش اصل خالقيت، پذيرش

مي از جمله كنش كنند، مي اين گذار به معناي جايگزيني. گيرد هايي است كه در متن جامعة مدني صورت

شايد نياز به بدعت. اي ديگر از منافع كوچك فراموش شده نيست يك مجموعه منافع كوچك با مجموعه

و سازمان در خود گروه رف. هاي جامعة مدني يا رهبران آن هم باشد ها و فراتر تن از شناخت تغيير

. ها خواهد بود الگوهاي رفتاري جاري، چالش اصلي بسياري از اين سازمان

و كار از، نمي، اهميت زيادي دارد گروهياز آنجا كه مسئلة آموزش، شناخت، بحث، استدالل، توان

هاي جاري، تا حد زيادي، به ظرفيت توانايي آنها براي مقابله با چالش. هاي خبري غافل بود نقش رسانه

و تالش آنها براي عمل به رسالت خود، در محدودة شرايطه يئت تحريرية آنها در شناخت عمق تغيير

و اقتصادي است هاي خالص شدن ديگر رسانه باعث هاي خبري در اينترنت تكثر خروجي. سياسي

كه رسانه. شود خبري از اين تعهد نمي تهاي غالبي و با دسترسي به مردم، بايد صميم صاحب منابع الزم

و تجاري اطالع: بگيرند رساني يا سرگرمي؛ ارسال نظر مردم به رهبران جامعه يا ارسال تبليغات سياسي

و هاي پيشِ هاي دوگانه، تنها گزينه اين مجموعه گزينه. براي مردم و بيان مجدد عاليق و بررسي رو نيستند

ـا. هاي ديگري را مطرح كند ند گزينهتوا منافع در ميان نخبگان مي و عموم مردم ـ لبته كسي بايد نخبگان

هاي مرتبط با آزادي آنها، جريانات توسعة انساني در جهان، دربارة پيشرفت در علوم را نسبت به جريان

و توسعة فن و در اينها آوري طبيعي .توان ناديده گرفت هاي خبري را نمي جا مسئوليت رسانه، آگاه كند

و يافتن شهامت با چالش مجبور به مواجهه جهان دانشگاهي و فكري خود استقالل علمي

و تغيير در شيوه. پيشين خود استروشنگرانة  هاي تأمين بودجه شايد چنين اقدامي نياز به تغييرات نهادي

و نخبگان نياز حال، رسانه در عين. هاي پژوهشي استو تشويق طرح هاي خبري، جامعة مدني، دولت،

و خالق  . هاي دانشگاهي توليد كرد علمي دارد كه بخش اصلي آن را بايد در جامعهمبرمي به تفكر متقن

هاي سنتي تفكر را ترك اند دره هميشه، در طول دوران گذار، برخي از افراد جهان دانشگاهي توانسته

. هاي درسي مدارس امروز ما درج شده است نام آنان در كتاب. كنند
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حسازمان ملل متحددست آخر، نظام اضر فرصت تبديل به يك نيرو در جهان دارد، نيرويي در حال

مي كه الگوي تغييرات آينده را پيشاپيش مي و و شناسد تواند كشورهاي عضو خود را براي همكاري

و كاربرد انبوه دانش براي همة مردم همه اگر. جا، فراخواند بحث پيرامون حداكثر استفاده از توليد انبوه

و بحث نظام سازمان ملل متحد به هاي خود را با استفاده از اين مفاهيم زبان جامعة دانايي سخن بگويد

المللي قرار گرفته است، از آنجا كه موضوع امنيت انساني در دستور كار بين. غني سازد، سود خواهد برد

مشترك در عصر دانايي را در زمرة فهرست كارهاي خود توان موضوع آيندة ايمن سازمان ملل متحد مي

و همكاريو فعاليت. اظ كندلح و با نيازهاي كشورهاي عضو همخوان هاي فني سازمان ملل متحد بايد ها

چنين دستور كاري، نياز به بازانديشي. سازي آنان براي تسريع در گذار به جامعة دانايي باشد در راه آماده

و صالحيت . داردهاي فني سازمان ملل ها، درون معاونت كمك در محتوا، ابزارها،

××

×

به در پايان خوب است حكايتي از زبان سرخ پوستان امريكاي شماي نقل شود كه در آن پيرمردي

:گويد نوه خود مي

مي« بد. جنگند دو گرگ در دل من و ديگري ».يكي خوب

»كداميك برنده خواهد شد؟«: نوه پرسيد

مي«: پيرمرد گفت ».دهم آن گرگ كه به او غذا

××

×

ك .ه خردمندانه انتخاب كنيمباشد
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آيا پيش از رنسانسي نو، در آستانة قرون وسطاي جديدي قرار آيا پيش از رنسانسي نو، در آستانة قرون وسطاي جديدي قرار:: تأمالت يك پژوهشگر تأمالت يك پژوهشگر: : 2424قطعة قطعة

 داريم؟داريم؟

آن[ مي«] خواهد آمد2300گونه كه در كتاب تاريخي در سال قرن ما شد؛ جمعيت جهان به دو گروه متمايز تقسيم
و زناني بودند كه به صورتي تقريباً.كردند استفاده نمي» طبقه«آنها از واژة   اولين گروه كه كوچكتر بود، مردان

و در روش مادرزاد توان استفاده از محصوالت فن و رياضيات چيره بودند، آوري را داشتند هاي علومي فيزيكي
. اين علوم نزد آنان همچون التين نزد علماي قرون وسطي بود

خ و و يال آكنده از آن بود، همانظرف ذهن به شكل اين علوم شده بود طور كه در دوران گذشته، الهيات، شعر،
و خيال را از خود مملو ساخته بود انسان جديد، جهان را مخزني از اشيائي. هنرهاي ظريفه به ذهن شكل داده بود

مي مي و كسي كه به اين مخزن چيزي د دانست كه با استفاده از صفحة كليد قابل بازيافت است و افزود، ر خور قدر
مي. سپاس بسيار بود و پرداز باشد، چرا كه توجه به فرضيه توانست مخترع يا نظريه او، هاي پيرامون خلقت كيهان

و حتي تقويت شده بود احساس نزديكي به ساحل پاسخ آخر حدود. منشاء حيات، از دوران پيشين باقي مانده
. دويست سال باقي ماند

ـ ـ نه، گروه و رؤساي نهادها برمياز همين طبقه ها با دوران قرون وسطي شباهت. خواستند بود كه حاكمان
و در دوراني ديگر فرمان گروه اخير مغرور. شناسان يا دانشمندان سيبرنتيك آشكار است، در يك دوران روحانيان

و حاكم بود معناي سكانبه» كوبرنت«از آن بود كه در دوران يونان باستان،  ، حاكميت آنها را بر اين فرض. دار
مي توده و محاسبه نداشتند كرد، توده ها تثبيت به اين مردم ناتوان. هايي كه در آن زمان توان خواندن هيچ معنا تر،

برخي چنين. هاي اواخر قرن بيستم، هيچ آموزشي به آنها ارائه نشده بود وحشي يا بربر نبودند اما بر اساس يافته
ميكنند كه فراگي استدالل مي و خود نظام آموزشي اشتباه كرد؛ اما وقتي خود معلمان، كودكان ران خطايي نداشتند

ها آن چيزي كه توده. توانست همه را جذب خود كند» زدايي از جامعه مدرسه«را غيرقابل آموزش خواندند، جنبش 
و تاريخ پانصد سال را به وحشي و نفوذ گري نرساند، بقاي ميزان مهمي از گفتارها، ادبيات،  تاريخ باستاني غرب

. قابل توجه فرهنگ شرق بود
به برخي از گروه و نوشتن را و توانستند با دور زدن هاي مدرسه نرفته، سواد خواندن صورت خودآموز فراگرفتند

و با فرهنگ ارتباط برقرار سازند . ويكم قوت گرفت اين جريان در قرن بيست. تلويزيون، با مردم عادي
كه طبقات باالتر را خسته(هاي عمومي پيرامون سئواالت ابدي هاي ساده، بحثي عمومي، نمايشنامهها شعرخواني
مي)كرده بود و جان شهروندان معمولي را آكنده .ساخت، از جمله مواردي بود كه ذهن

يا در خصوص سازمان اجتماعي، مردم به و منافع مبتني بر محل سكونت و بر حسب عاليق صورت خودكار
مي شغل، يا برحسب امتيازهاي شخصي توزيع به. شدند شده بر اساس مقاصد اجتماعي، تقسيم نام ملت ديگر چيزي

و جاي خود را به مناطق كوچك به وجود نداشت و اقتصاد، و تاريخ، عامل وحدت بود تر داده بود، . جاي زبان
در. وسطايي خود داشتندهايي بود كه نقشي مشابه با اجداد قرون امور تجاري در دست شركت تنها هدف آنها
و مهار بيشتر بازار، با معيار كارآيي بود ها، كه تصاحب شركت زندگي، نه تصاحب سرزمين انتقاد. هاي بيشتر

.هاي اوليه از نابساماني اخالقي، جاي خود را به نظارت همگان بر همگان سپرد سال
شدشد پس از مدتي، كه در حدود يك قرن تخمين زده مي آن. دلتنگي:، ذهن غربي به آفت ديگري دچار قدر حمله

و شديد بود كه مردم غرق در سرگرمي تقاضاي اصالحات كردند؛ گروهي از پيش آهنگان به مطالعة آثار ادبي
و اعالم داشتند كه تصوير كامل به. تري از زندگي در اين متون وجود دارد تصويري گذشته كردند از نظر آنان بايد

راهمجسم هايي كه هنوز بقاياي آن وجود دارد با دقت بيشتري توجه شود؛ آنان مجموعة آثار هنرمندان باستاني
به. ها فراموشي گشودند پس از سال ـ يا  عبارتي ديگر، تازه همين توجه به منابع اوليه بود كه مباني فرهنگ نوپاي
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ـ ما را شكل مي . دهد نوپاي
Jacques Barzun, From Dawn to Decadence. 500 Years of Western Cultural Life, Harper Collins, New 
York, 2000 
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 160شاخص جوامع دانايي

جوامع دانايي ميزان كوچكي براي بررسي عملكرد كشورها در سه حوزة توصيف شده در شاخص

و دارايي: هاي پيشين اين گزارش است بخش ر» بيني آينده«ها، پيشرفت، اه رسيدن به جامعة يك كشور در

و دربرگيرندة نتايج ارائه شده6نتايج نهايي شاخص جوامع دانايي در جدول. دانايي و كلياند  جالب

و توصيفي هستند .قابل بررسي

اند، در مقايسه با كشورهاي ها را در شاخص جوامع دانايي كسب كرده كشورهاي كه باالترين رتبه

كه» بزرگ« جه«سنتي به لقب يافته» انيرهبران اقتصاد و كشورهاي . نسبت كوچكي هستند اند، اقتصادها

و انگليس براي مثال، در نمونه كشورهاي مورد مطالعه، امريكا در رتبة دوازدهم، فرانسه در رتبة پانزدهم،

. در رتبة دهم قرار گرفته است

و اقتصادهاي و آلمان تنها كشورها جايگاه سنتي خود را كه در اين جدول هم هستند» بزرگي«ژاپن

كه در اقتصادي صنعتي، فراواني منابع طبيعي اين نتايج بيانگر آن است كه در حالي. اند نسبت حفظ كرده به

كهو در حاليهاي اصلي رقابت پذيري است، پذيري به بازارهاي بزرگ محلي، از جمله رانهو دسترس

د كاربرد اشتند، چنين الگويي در جامعة دانايي اقتصادهاي بزرگ سنتي بر اقتصادهاي كوچك برتري ذاتي

. ندارد

به با آن مي كه وسعت كشورها نقشي در شاخص جوامع دانايي ندارد ـ نظر رسد ثروت كشورها

ـ  شك ميانبي. همبستگي مثبتي با توانايي ايجاد جامعة دانايي داردبراساس سرانة توليد ناخالص داخلي

و رتبة آن در شاخص جوامع دانايي رابطة مستقيمي وجود داردسرانة توليد ناخالص داخلي يك كش . ور

ثروت بيشتر، باالتر از سطح خاصي از توليد ناخالص داخلي، در باال. البته اين رابطه هميشه برقرار نيست

به. بردن رتبة آن كشور نقشي ندارد  است، سرانة خود اختصاص داده سوئد، كه باالترين رتبه را در جدول

تر مورد نيوزلند است كه سرانة توليد از آن جالب. ناخالص داخلي بسيار كمتري از امريكا داردتوليد

ميبه. ناخالص داخلي آن نصف سرانة توليد ناخالص داخلي امريكا است رسد كشورها در حركت نظر

به سوي جامعة دانايي از راه به و مي» هوشمندي«نسبت هاي ديگر . كنند استفاده

ميآنبا وجود مي كه نتايج نشان و غني توانند با كشورهاي بزرگ دهد كه كشورهاي كوچك به تر تر

و خطي نيست مسابقه بپردازند، اين واقعيت به . معناي توان آنها براي جهش آسان

 ايرلند،در چند سال اخير. مورد ايرلند از برجستگي خاصي برخوردار استدر اين خصوص،
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بهيتوانسته است از اقتصاد ترين اقتصادهاي شمالِ محور» آوريفن«و ترين سوي يكي از غني كشاورزي

مي طور كه رتبة عالي اين كشور در شاخص دارايي، همانالبته. درحال توسعه حركت كند  دهد، ها نشان

ااما هاي مورد نياز براي نيل به جامعة دانايي را فراهم آورد، ايرلند توانسته است دارايي اين ست نتوانسته

و يكي از باالترين نرخ رشد را با توجه هم اكسيد كربنديهاي انتشار زمان به محيط زيست همراه سازد

به هاي حفاظت از محيط زيست در ميان نمونه ترين نرخو پايين . خود اختصاص دهد ها را

ا يكي از بهترينه جمهوري كره را بايد نمونة قابل تأمل ديگري دانست كه با آن كه در حوزة دارايي

و اطالعاتي را براي خود حفظ كندكشورها است، . نتوانسته است همان سطح از منابع انساني

هاي جديد آوري واقعيت آن است كه جامعة دانايي محدود به افزايش نفوذ اينترنت يا توسعة فن

به. نيست و همة اعضاي خودهاي اي است كه توانايي وي جامعهس بلكه، بيشتر توسعه  را در جريان توليد

مي توزيع دانش به و به انسان جامعة دانايي محدود به نوآوري. رساند حداكثر ها، به رشد، هاي فني نيست

و مشاركت فردي آنها هم بستگي دارد ها، تجربه خالقيت به همين خاطر است كه شاخص جوامع. ها

و كشوره و توسعه است در عمل، هيچ(اند اي قليلي توانستهدانايي دربرگيرندة ابعاد متفاوت رشد

. هاي تعيين شده توسط آن عملكرد خوبي داشته باشند در همة زمينه) كشوري نتوانسته است

و شاخص بعدي، سوي جامعة دانايي، مسير پيچيده، چند مسير حركت به و آكنده از مشكالت است

و سنجش اي اين پيچيدگي از طريق مجموعهجوامع دانايي اولين تالش سازمان ملل متحد براي بررسي

و قابل مقايسه است از شاخص و ذكر مسائل در عين. هاي عيني حال، بيان ماهيت تجربي اين عمل

آن پديد آمده در مختلف و تدوين بهدر جريان تنظيم مي ضروري كه. رسد نظر و بررسي چيزي سنجش

به هنوز در مرحلة شكل و ساخت مي گيري ميبه.ر استبرد بسيار دشوا سر آنرسد، نظر كه عالوه بر

و اقتصادي ما را جامعة دانايي ميتحول در نهادهاي اجتماعي و هاي ما براي كند، تالش طلب آمارگيري،

بسياري. خواند رويكرد ما براي بررسي مسائل توسعة جوامع به سوي جامعة دانايي را هم به تغيير فرا مي

و غيررسمي بيناز ابعادي كه براي جامعة دانايي و ضروري هستند در آمارهاي رسمي المللي وجود ندارد

المللي اگر محال نباشد، بسيار دشوار قدر ناقص هستند كه مقايسة آنها در مقياسي بينآن اگر وجود دارند،

و مسائل شاخص جوامع دانايي تالش داشته است در ميان استفادة از شاخص. است هاي معنادار

مي. پذيري اطالعات، نقطة مياني متعادلي برگزيندو مقايسهپذيري دسترس در حاصل اين مسائل را توان

. يافت كشور انتخابي اوليه،191 كشور از ميان45رسيدن به 

. داليلي كه در باال ذكر شد، شاخص جوامع دانايي از كمال مطلق برخوردار نيست در حال حاضر، به

ن فقط مي بهتوان اميد داشت كه اين و تفكر با همان شيوه قصان باعث و زندگي هاي سنتي عقب برگشتن

و ما را براي مواجهه با كار بزرگ سنجش معنادار جوامع در راه گذار به سوي جامعة دانايي توسعه نشود
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به هر چه باشد،. تشويق كند را چالش تصورات امروزي برنخيزيم، اگر محدوديت اگر هاي وضع كنوني

و هي وچبپذيريم گاه براي فرارفتن از آنها اقدام نكنيم، چه كسي تغييرات مطلوب ما را پديد خواهد آورد

 چگونه اين كار ممكن خواهد بود؟

 شاخص جوامع دانايي:6 جدول

شاخص جوامع دانايي نام كشورشماره

 0,776 سوئد1

 0,763 دانمارك2

 0,719 نروژ3

 0,706 سوئيس4

704 فنالند5

 0,696 ژاپن6

 0,696 آلمان7

 0,692 اتريش8

 0,692 نيوزلند9

 0,688 انگلستان10

 0,675 هلند11

 0,632 امريكا12

 0,627 استراليا13

 0,622 كانادا14

 0,616 فرانسه15

 0,612 اسرائيل16

 0,611 بلژيك17

 0,599 جمهوري كره18

 0,572 اسپانيا19

 0,571 جمهوري چك20

 0,563 ايتاليا21

 0,558 ايرلند22

 0,556 كاستاريكا23

 0,543 مجارستان 24

 0,533 اسلواكي 25
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شاخص جوامع دانايي نام كشورشماره

 0,529 استوني26

 0,512 لهستان27

 0,511 كرواسي28

 0,511 التويا29

 0,502 شيلي30

 0,500 اوروگوئه31

 0,499 پاناما32

 0,482 يونان33

 0,471 مالزي34

 0,461 بلغارستان35

 0,458 تونس36

 0,457 مكزيك37

 0,431 بوليوي38

 0,415اواجمهوري مولد39

 0,393 اوكراين40

 0,390 برزيل41

 0,389 كلمبيا42

 0,384 مصر43

و توباگو44  0,368ترينيداد

 0,259 ماداگاسكار45
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 شناسي شاخص جوامع دانايي روش: پيوست

كه،شاخص جوامع دانايي براي را،عضوهاي تالش دارد دستاوردهاي كشور سنجشي تركيبي است

بندي اين شرايط در سه وجه اصلي دسته. گيري كند اندازه توسعة جامعة دانايي،الزم براي ايجاد شرايط 

و آينده دارايي: اند شده هاي اصلي بررسي ني؛ هر يك از اين ابعاد توسط تعدادي از شاخصبي ها، پيشرفت،

. شود مي

از»ها دارايي«نشانگرهاي مطلوب گيري شده توسط سطح اندازه(كرده جوانان تحصيل: عبارتند

و نسبت افراد زير پانزده سال و توسعة ابزارهاي انتقال جريان اطالعات)تحصيالت گيري شده اندازه(؛

و تلفن همراه  ). توسط ضريب نفوذ روزنامه، اينترنت، تلفن ثابت،

از» پيشرفت« و نشانگرهاي آن عبارتند و اطالعاتي و پيشبرد منابع انساني هزينة: يعني درجة تأمين

و توسعه، هزينة سالمت، آموز به معلم در تحصيالت نظامي، نسبت دانش) پايين( عمومي، هزينة تحقيق

و شاخص  .»آزادي از فساد«ابتدايي،

و توسعة يعني درجة» بيني آينده« ، در عين اجتناب يك كشور عضو در طول مسير جامعة داناييرشد

و محيط زيستو به ميحداقل رساندن پيامدهاي منفي بر مردم : شوند كه توسط اين نشانگرها شناسايي

هاي محيط زيستي حوزهدرصد،)شاخص جيني(ومير كودكان، برابري در توزيع درآمد درصد پايين مرگ

ديت حفاظ و سرانه انتشار . اكسيد كربن شده نسبت به مساحت كشور،

 شاخص جوامع دانايي سازمان ملل متحد شاخص نهايي

 بيني ندهآي پيشرفت دارايي ابعاد

 هاي اصلي شاخص

 هاي تحصيل سال•

 جمعيت جوان•

 روزنامه•

 كاربران اينترنت•

و همراه•  تلفن ثابت

و توسعه•  هزينة تحقيق

 هزينة بهداشت دولت•

 هزينة نظامي•

 نسبت فراگير به معلم•

 رهايي از فساد•

 ومير اطفال مرگ•

»جيني«شاخص•

هاي حفاظت زمين•

 شده

دي• اكسد انتشار

 كربن

ميي با واحدهاي متفاوتي بيان شدههاي اصل شاخص و يا اند توان تفسيرهاي مختلفي با آثار مثبت
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بنابراين، اولين اقدام براي محاسبة شاخص جوامع دانايي،. عمل آورد منفي بر جامعة دانايي، را از آنها به

به نگارش شاخص يك هاي اصلي و با زباني قابل مقايسه است صورت . دست

ب مي»1«و»0«ين نمرة عملكرد هر شاخص به بيان و با استفاده از فرمول زير مي شود :آيد دست

نمرة صفر را كسب خواهد كرد؛ بر اساس اين فرمول، كشوري كه عملكرد ضعيفي داشته باشد،

و نمره اي كه ديگر كشورها كشوري كه بهترين عملكرد را داشته باشد، نمرة يك را كسب خواهد كرد؛

و ضعيفكنند بيان كسب مي . ترين عملكرد است گر فاصلة آنها با بهترين

كه همان مي در باال بيان شد، برخي شاخصطور . يابند ها در شاخص جوامع دانايي تفاسير متفاوتي

و ايجابي است، همچون سال ارزدر برخي موارد، هاي مطلوبش يا نمرة باال بيانگر دستاوردي مثبت

تو آموزش، يا هزينه و كه در برخي موارد ديگر، بنا بر منطق شاخص جوامع سعه؛ در حاليهاي تحقيق

دي دانايي، رقم و زيان بيشتر است، مانند نرخ انتشار گاز هاي اكسيد كربن يا هزينه هاي باال نشانگر ضرر

ايم تا تفسير ارزش را بتوان در كنار ديگر مورد دوم، ارزش شاخص را معكوس كردهدر. نظامي

دا شاخص به ازاين.دها قرار به كار رفته براي بيان اين شاخص رو، فرمول »1«و»0«عنوان ارزشي ميان ها،

: قرار زير است به

مي،ها با اين رويكرد، همة شاخص و: كنند بخشي از معنا را حمل هر چه ارزش باالتر باشد، بهتر،

سابي يك كشور باالتر باشد، هر چه ارزش يا نمرة اكت: شود تفسير يكساني از شاخص جوامع دانايي مي

. آن كشور عملكرد بهتري در حوزة جامعة دانايي داشته است

يك بر اساس فرمولها همة شاخصوقتي و استاندارد شد، هاي فوق از طريق محاسبة معدل دست

و شاخص آينده شاخص دارايي(هاي اصلي، براي هر حوزه شاخص شاخص) بيني ها، شاخص پيشرفت،

سه شاخص جوامع دانايي از طريق محاسبة معدل ارزش. ايم اسبه كردهمناسبي را مح هاي تمامي اين

مي شاخص به . آيد دست

ها آمده است، بايد يادآور هاي مربوط به هر يك از شاخص طور كه پاورقي بحث در نهايت، همان

و توصيفي انجام شده است گيري شد كه همة اين اندازه يكچون تجربي. ها بر مبنايي تجربي  اين سو، از

و آينده گزارش مبتني بر اعتقاد به لزوم سنجش شاخص دارايي و اين ها، پيشرفت، بيني نگاشته شده بود
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و دانست، اما از سوي ديگر، داده كار را براي هر بحثي پيرامون اين موضوع الزم مي ها در سطح جهاني

و از زاويه هاي فرهنگي، سطح اهميتذ شده، مانند نگرشاي كه در اينجا اتخا براي استفادة تطبيقي

و غيره، گردآوري نمي هاي وكالتي دقيقي همين خاطر شاخصبه. شود خالقيت در برنامة درسي مدارس

و اين تعريف با فهم كاملي از تفاوت تمايز. اند براي نگارش گزارش تعريف شده گذار ميان همبستگي

ا تركيب شاخص. عّليت همراه بوده است و دسترسهاي پذير شدن ين سنجش تمريني، با گردآمدن

مي داده براي المللي موجود، حتي هاي اطالعاتي بين توصيفي چون بانك. تواند تغيير كند هاي مرتبط،

به همين شاخص جز كشورهاي بررسي شده در اين نمونه، اطالعاتي از ديگر كشورهاي هاي وكالتي،

به كشو45بنابراين، انتخاب. عضو ندارند و تنها اطالعات موجود قابل عنوان نمونه بيشتر تصادفي بودهر

و مقايسه از اين كشورها عامل اين انتخاب تصادفي بوده است . مطالعه
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و منابعها شاخصجدول ، تعاريف،

 منبع تعريف شاخص

يا دوران مطلوب آموزش كه فرد بايد آموزش ببيند، دوراني

ييها كل سال*دوران مطلوب آموزش،

كه يك فرد آموزش مي . بيند است
 ادارة آمار يونسكو

http://www.uis.unesco.org 

و بانك جهاني، شكبه توسعة سال14درصد كل جمعيت زير جمعيت جوان جهاني،

و جمعيت سازمان ملل متحد ادارة آمار

هر تيراژ روزنامهها روزنامه  ادارة آمار يونسكو نفر1000ها براي

http://www.uis.unesco.org 
هر نفوذ اينترنت  الملل ادارة مخابرات بين نفر10000كاربران اينترنت براي

http://www.itu.int/ITU-
D/ict/statistics 

هر نفوذ اينترنت و تلفن100تلفن ثابت براي  نفر

 نفر100همراه براي هر

 الملل ادارة مخابرات بين

http://www.itu.int/ITU-
D/ict/statistics 

و توسعه كل هزنيه تحقيق و توسعه از درصد هزينة تحقيق

 توليد ناخالص داخلي
 ادارة آمار يونسكو

http://www.uis.unesco.org 

درصد هزينة آموزش از كل توليد هاي آموزشي هزينه

 ناخالص داخلي
 ادارة آمار يونسكو

http://www.uis.unesco.org 

 Transparency International شاخص احساس فساد رهايي از فساد
و مير اطفال هر مرگ و مير اطفال زير پنج سال در مرگ

 نفر1000
 هاي يونيسف تخمين

راها شاخص جيني نابرابري)»جيني«شاخص(توزيع درآمد ي درآمدي

مي نشان مي تواند شاخص دهد كه

و فقر انساني  خوبي براي ميزان طرد

.باشد

اني در گروه تحقيقات توسعة بانك جه

 2003هاي توسعة جهان، شاخص

به درصد حوزه حوزة حفاظت شده هاي حفاظت شده

 مساحت كل
 زيست سازمان ملل متحد طرح محيط

 واحد آمار سازمان ملل متحد سرانة متري انتشار مونواكسيد كربن انتشار مونواكسيد كربن

* School Life Expectancy (SLE) 
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 منبع تعريف شاخص

 هاي بهداشتي دولت درصد كل هزينه هاي بهداشتي هزينه
ب  هداشت جهانيسازمان

ها از كل هزينه

به هاي نظامي هزينهدرصد هاي نظامي هزينه نسبت

 توليد ناخالص داخلي

 دفتر راهنماي اطالعات جهاني سيا

http://www.cia.gov 

به معلم نسبت دانش در آموز تعداد دانش آموزان ثبت نام شده

مدارس، تقسيم بر تعداد معلمان 

 مدارس

 ادارة آمار يونسكو

http://www.uis.unesco.org 
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ها شاخص دارايي:يكجدول

 نام كشور
مدت

 تحصيل

جمعيت

 جوان

روزنامه براي

 نفر1000

كاربران اينترنت

 نفر10000در

تلفن ثابت

 نفر100براي

تلفن سيار

 نفر100براي

 78.62 48.88 2964,094 16.44 14.8 اتريش

 170.530.07 5.245.95 اتيوپي

 10.69 36911.35- 28.34 10.5 ذربايجانآ

 22.89 5857712.66 38.06 12.3 اردن

 17.76 21.88 1231,120 14.327.46 آرژانتين

 1.89 2315814.28 23.03 8.5 ارمنستان

 19.26 27.96 2931,190 13.724.67 اروگوئه

230.9- 545.11 اريتره

 31096.650.74 36.43- ازبكستان

 82.42 50.62 1001,563 14.86 15.5 اسپانيا

 63.98 53.86 2934,817 20.45 16.8 استراليا

 65.02 35.06 1763,277 17.07 14.4 استوني

 95.45 46.72 2903,014 27.61 14.8 اسرائيل

 54.36 26.82 1841,604 13.119.34 اسلواكي

 83.53 50.61 1993,758 1515.61 اسلووني

 30.39 3268210.66 32.10 12.6 قاي جنوبيآفري

 2130.230.32 42.35- افريقاي مركزي

 500.10.1 43.73- افغانستان

 12.06 7041611.02 33.41- اكووادور

 35397.1427.63 28.64 10.9 آلباني

 381606.11.28 35.39 11.5 الجزاير

 13.76 4846510.34 10.635.27 السالوادور

 72.75 65.09 3114,119 15.28 15.3 آلمان

امارات متحده

 عربي
10.7 26.06 1563,132 31.35 69.61 

و باربودا  48.98 48.78 911,282 20.99- آنتيگوا
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ها شاخص دارايي:يكجدول

 نام كشور
مدت

 تحصيل

جمعيت

 جوان

روزنامه براي

 نفر1000

كاربران اينترنت

 نفر10000در

تلفن ثابت

 نفر100براي

تلفن سيار

 نفر100براي

 943.830.2--- آندورا

 243773.655.52 1030.19 اندونزي

 84.07 59.06 3294,231 16.318.57 انگلستان

 11290.610.93 47.36- آنگوال

 8.38 5418021.61 11.417.05 اوكراين

 2400.221.59 49.03- اوگاندا

اياالت فدرال

 ميكرونزي
-37.43-58.71.5 

اياالت متحده

 آمريكا
15.3 21.15 2135,514 64.58 48.81 

 93.87 48.07 1043,524 14.09 14.9 ايتاليا

 3.35 2848518.66 32.65 11.3 ايران

 76.32 50.24 1502,709 21.47 14.9 ايرلند

 90.6 65.28 5376,479 1623.19 ايسلند

 19.8 49.44 2001,115 13.120.81 باندوراس

 39.03 40.56 991,923 28.72- باهاما

 58.33 26.31 1122,475 1329.31 بحرين

 20.06 4082222.32 28.32 13.4 برزيل

 40.06 25.57 691,023 31.80 12.5 رالسالمبرونئي دا

 4.67 17781629.94 12.218.01 بالروس

 78.56 49.44 1603,283 1617.19 بلژيك

 33.3 25780836.77 12.715.36 بلغارستان

 20.45 12.37 1,089- 39.33- بليز

 9150.510.81 8.436.99 بنگالدش

 2740.923.22 745.84 بنين

1452.84- 42.99- وتانب

 272978.7224.13 12.441.72 بوتساوانا
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ها شاخص دارايي:يكجدول

 نام كشور
مدت

 تحصيل

جمعيت

 جوان

روزنامه براي

 نفر1000

كاربران اينترنت

 نفر10000در

تلفن ثابت

 نفر100براي

تلفن سيار

 نفر100براي

 1210.540.75 2.847.08 بوركينافاسو

 3120.320.74 4.946.00 بوروندي

و بوسني

 هرزگوين
-18.3315226223.67 19.63 

 553246.7610.46 39.00 13.4 بوليوي

----- پائولو

 431734.7328.83 10.439.14 پاراگوئه

 231032.50.85 41.15- پاكستان

 6241412.218.95 30.85 12.4 پاناما

 82.52 42.13 751,935 17.11- پرتغال

 09356.68.62 32.89- پرو

 2053.730.21 9.938.75 تاجيكستان

 4230.471.95 545.13 تانزانيا

 6477610.526.04 23.61- تايلند

 177.710.17- 36.00- تركمنستان

 34.75 11172828.12 9.528.27 تركيه

و توباگو  27.81 24.98 1231,060 24.95 11.4ترينيداد

136.5--- توالو

 44101.053.49 43.57 10.5 توگو

 5.15 3151711.74 28.93 13.7 تونس

 3.38 29211.29- 33.76 12.8 تونگا

 ...----- لسته-تيمور

 53.48 16.97 622,285 1130.69 جامائيكا

 501.490.22- 44.72- جزاير سليمان

 2357.740.98--- جزاير مارشال

 84.88 36.23 2542,563 13.616.20 جمهوري چك



 230/ شناخت جوامع دانايي

ها شاخص دارايي:يكجدول

 نام كشور
مدت

 تحصيل

جمعيت

 جوان

روزنامه براي

 نفر1000

كاربران اينترنت

 نفر10000در

تلفن ثابت

 نفر100براي

تلفن سيار

 نفر100براي

جمهوري خلق

 كره
-27.13208--

جمهوري خلق

 الئو
8.3 42.42 4271.121

عربي جمهوري

 ليبي
-33.6115225-1.26 

 67.95 48.86 3935,519 15.521.34 جمهوري كره

 7.69 6034116.07 9.721.76 جمهوري مولدوا

 691.542.29- 3.943.13 جيبوتي

 0190.150.43 5.249.61 چاد

 16.09 46016.69- 24.81- چين

 83.32 68.86 3095,128 1518.39 دانمارك

12 30.39 1,603- 27.25- ومينيكاد

 20.66 5336411.04 32.93- دومينيكن

 0310.281.36 47.34- رواندا

 12.01 10540924.22 17.51- روسيه

 23.57 19.44 1,015- 17.68 11.7 روماني

 12480.821.3 6.944.96 زامبيا

 184302.473.03 44.25 9.4 زيمبابوه

 63.65 55.83 5784,489 14.45 14.3 ژاپن

 7284.131.31- 39.15- سائو تومه

 16552.046.23 41.90- ساحل عاج

 2225.691.5- 1235.75 ساموا

 291064.664.92 25.90- سريالنكا

 5376.362.1--- سن مارينو

و سنت كيتس

 نويس
-26.64-2,128 5010.64 



 231/ شناخت جوامع دانايي

ها شاخص دارايي:يكجدول

 نام كشور
مدت

 تحصيل

جمعيت

 جوان

روزنامه براي

 نفر1000

كاربران اينترنت

 نفر10000در

تلفن ثابت

 نفر100براي

تلفن سيار

 نفر100براي

 8.95 82431.95-31.78- سنت لوسيا

 8.53 059823.35 26.57- سنت ونسانت

 79.56 46.29 2985,044 21.32- سنگاپور

 51042.235.49 44.32- سنگال

 88.89 73.57 4455,731 17.89 15.9 سوئد

 78.93 74.42 3373,510 15.116.71 سوئيس

 261943.46.1 12.141.91 سوايزلند

 26262.060.59 40.06- سودان

 22.52 12241616.35 29.35- سورينام

 2.35 2012912.32 939.95 سوريه

 1110.3 47.79- سومالي

 4160.481.34 44.50- سيرالئون

 55.35 26.91 391,452 28.14- سيشل

 42.83 23.04 982,375 1327.76 شيلي

 25.66 10759723.26 20.09- صربستان

 1902.80.1 9.140.89 عراق

 21.72 5964614.39 40.88- عربستان سعودي

 297098.3917.15 943.01 عمان

 14781.272.07 7.343.06 غنا

 64.7 56.89 2193,138 18.73 15.4 فرانسه

 86.74 52.35 4555,089 17.91 16.7 فنالند

 5261011.910.97 33.22- فيجي

 824404.1719.13 1136.83 فيليپين

 68.858.44 1142,937 1322.79 قبرس

33.46152987.751.04 قرقيزستان

 6.43 15713.04- 11.726.34 قزاقستان

 43.8 28.94 1751,134 25.70 13.1 قطر



 232/ شناخت جوامع دانايي

ها شاخص دارايي:يكجدول

 نام كشور
مدت

 تحصيل

جمعيت

 جوان

روزنامه براي

 نفر1000

كاربران اينترنت

 نفر10000در

تلفن ثابت

 نفر100براي

تلفن سيار

 نفر100براي

 11.1 25.05 911,931 10.231.16 كاستاريكا

 2220.262.76 742.75 كامبوج

 7380.74.27 41.74- كامرون

 37.72 63.55 1595,128 1518.79 كانادا

 25.10.6- 38.13- كراباتي

 53.5 41.72 1141,804 11.916.68 كرواسي

 10.62 4646217.94 32.30 11.1 كلمبيا

 3100.021.06 4.345.57 كنگو

 101251.034.15 7.842.88 كنيا

 1181075.110.16 21.13 12.3 كوبا

421.35- 43.22- كوموروس

 8150.676.72 46.23- كونگو

 51.9 20.38 3741,058 8.732.05 كويت

 9.78 36415.99- 43.37- كيپ وِرد

 301922.4721.5 40.15- گابن

 21882.87.29 40.09- گامبيا

 7.13 31.65 1,415- 9.735.05 گرانادا

 10.21 14913.14- 6.419.03 گرجستان

 333337.0513.15 43.24- گواتماال

 9.159.93 561,422 9.930.43 گويان

 460.341.18- 44.28- گينه

5400.89 43.61- گينه بيسائو

 141371.170.27 6.139.84 گينه جديد

 5361.746.34 43.48-ي استوايي گينه

 39.38 30.11 2471,331 16.46 13.3 التويا

 22.7 19.88 1071,171 31.44 12.8 لبنان

 8971.324.25 39.57 10.2 لسوته



 233/ شناخت جوامع دانايي

ها شاخص دارايي:يكجدول

 نام كشور
مدت

 تحصيل

جمعيت

 جوان

روزنامه براي

 نفر1000

كاربران اينترنت

 نفر10000در

تلفن ثابت

 نفر100براي

تلفن سيار

 نفر100براي

 36.26 29.51 1132,300 18.74 14.7 لهستان

 106.05 79.68 3253,700 13.118.95 لوگزامبورگ

 1200.20.1 644.34 ليبريا

 47.53 27.03 931,444 18.98 14.2 ليتواني

 5958.333.3--- ليچنستاين

 5350.371.02 6.144.69 ماداگاسكار

 3260.70.82 44.41- ماالوي

 69.91 52.34 1263,030 1419.85 مالتا

 2053410.214.91 40.95 11.7 مالديو

 37.68 19.04 1583,197 33.55 12.1 مالزي

 1240.530.5 2.146.97 مالي

 67.6 36.12 1861,576 13.616.45 مجارستان

 262363.820.91 8.234.05 مراكش

 6.68 4028211.04 34.69 10.1 مصر

 302065.278.89 9.833.28 مغولستان

 17.7 2148527.13 22.20- مقدونيه

 25.45 9898514.67 11.533.59 مكزيك

 28.91 7599127.03 1225.45 مورتيوس

 0371.189.22 6.743.69 موريتاني

 3270.461.4 5.842.70 موزامبيك

 4910459.6--- موناكو

 1050.70.1 7.432.70 ميانمار

31613--- نارو

192676.488 41.47 11.9 ناميبيا

 12341.410.09 40.65- نپال

 84.36 73.44 5885,026 19.97 16.9 نروژ

 0130.190.14 2.648.89 نيجر



 234/ شناخت جوامع دانايي

ها شاخص دارايي:يكجدول

 نام كشور
مدت

 تحصيل

جمعيت

 جوان

روزنامه براي

 نفر1000

كاربران اينترنت

 نفر10000در

تلفن ثابت

 نفر100براي

تلفن سيار

 نفر100براي

 43.7924350.581.34- نيجريه

 301683.23.78 41.97- نيكاراگوآ

 62.17 44.81 2164,844 22.33 16.4 نيوزلند

 3961.571.69 40.01- هاييتي

 74.47 61.77 3065,063 1618.44 هلند

 1593.981.22- 33.06- هند

 552524.814.87 8.741.43 هوندوراس

 3463.272.42- 41.34- وانوتو

 25.64 20650611.27 10.533.47 ونزوئال

 41854.842.34 32.38 10.4 ويتنام

 15512.782.11 8.546.18 يمن

 84.54 49.13 1,547 153 14.91 14.9 يونان



 235/ شناخت جوامع دانايي

 شاخص پيشرفت:دوجدول

 نام كشور
و هزينة تحقيق

 توسعه

هزينة

 نظامي

هزينة سالمت

 دولت

م به سرانة معل

 آموز دانش

احساس

 فساد

138 0.00810.7 1.94 اتريش

 0.0524.9552.5- اتيوپي

 0.0267.2191.8- آذربايجان

 4.6.. 0.20212.8- اردن

 222.5 0.01321.3 0.45 آرژانتين

3.. 0.06511.5- ارمنستان

 215.5 0.0214.9 0.26 اروگوئه

-0.1184.545- اريتره

 2.4..0.029.2- ازبكستان

 146.9 0.01213.6 0.96 اسپانيا

 8.8.. 0.02816.8 1.53 استراليا

 145.5 0.0212.1 0.76 استوني

127 0.08711.5 3.62 اسرائيل

 8.9193.7 0.0189 0.65 اسلواكي

 145.9 0.01714.6- اسلووني

 334.4 0.01710.9- آفريقاي جنوبي

-74 0.01118.5- مركزيافريقاي

-43 0.0111.8- افغانستان

 0.0249.6232.2 0.09 اكووادور

 7.3222.5 0.0149- آلباني

 0.0359.9282.6- الجزاير

 0.01124263.7- السالوادور

 157.7 0.01516.6 2.50 آلمان

 165.2 0.03132.3- امارات متحده عربي

و باربو --13--داآنتيگوا

-- 26.3-- آندورا



 236/ شناخت جوامع دانايي

 شاخص پيشرفت:دوجدول

 نام كشور
و هزينة تحقيق

 توسعه

هزينة

 نظامي

هزينة سالمت

 دولت

م به سرانة معل

 آموز دانش

احساس

 فساد

 0.0133221.9- اندونزي

 188.7 0.02415.4 1.90 انگلستان

 0.0195.5351.8- آنگوال

 0.0147.6202.3 0.95 اوكراين

 592.2 0.02116.4 0.75 اوگاندا

اياالت فدرال

 ميكرونزي
--8.5--

 157.5 0.03917.6 2.82 اياالت متحده آمريكا

 0.01913115.3 1.04 ايتاليا

0.03312253- ايران

 0.00914207.5 1.17 ايرلند

 9.6- 17.5- 3.04 ايسلند

-- 11.5-- باندوراس

-- 15.1-- باهاما

 6.1- 0.07510.8- بحرين

 0.0218.8263.9 0.77 برزيل

--0.0595.1- برونئي دارالسالم

 174.2 0.01414.2- بالروس

 0.01313127.6 1.96 بلژيك

 0.0269.3183.9 0.57 بلغارستان

 4.5-0.025- بليز

 0.0128.7571.3- بنگالدش

-54 0.02710.9- بنين

--0.0197.5- بوتان

 0.0367.6275.7- بوتساوانا

-0.0168.147- بوركينافاسو

-0.068.150- بوروندي

و هرزگوين  3.3..0.0459.6- بوسني

 242.3 0.01610.3 0.29 بوليوي



 237/ شناخت جوامع دانايي

 شاخص پيشرفت:دوجدول

 نام كشور
و هزينة تحقيق

 توسعه

هزينة

 نظامي

هزينة سالمت

 دولت

م به سرانة معل

 آموز دانش

احساس

 فساد

-- 11.6-- پائولو

 201.6 0.00916.9- پاراگوئه

 0.0393.5442.5- پاكستان

 253.4 0.01218.4 0.35 پاناما

 136.6 0.02313.7 0.78 پرتغال

 253.7 0.01312.1 0.08 پرو

 0.0395.5221.8- تاجيكستان

 402.5 0.00212.1- تانزانيا

 213.3 0.01811.6 0.10 تايلند

-.. 0.03418.2- تركمنستان

 3.1..0.0539.1 0.63 تركيه

و توباگو  0.0066.4204.6 0.14 ترينيداد

--2.9-- توالو

-0.0199.334- توگو

 234.9 0.01515.1 0.45 تونس

-- 10.9-- تونگا

--9-- لسته-تيمور

 0.0044.4363.8- جامائيكا

-- 11.5-- جزاير سليمان

--9.6-- جزاير مارشال

 183.9 0.02114.1 1.30 جمهوري چك

-..0.2293- جمهوري خلق كره

-0.0058.730- جمهوري خلق الئو

 0.039582.1- جمهوري عربي ليبي

 0.0279.5324.3 2.96 كرهجمهوري

 202.4 0.00410.6 1.13 جمهوري مولدوا

-- 0.04413.7- جيبوتي

-71 0.02115.2- چاد



 238/ شناخت جوامع دانايي

 شاخص پيشرفت:دوجدول

 نام كشور
و هزينة تحقيق

 توسعه

هزينة

 نظامي

هزينة سالمت

 دولت

م به سرانة معل

 آموز دانش

احساس

 فساد

 223.4 10.2 0.0425 1.00 چين

 109.5 0.01612.8 2.09 دانمارك

-- 10.5-- دومينيكا

 403.3 0.01113.5- دومينيكن

-51 0.02914.2- رواندا

 172.7 10.7- 1.00 سيهرو

 202.8 15.9 0.0247 0.37 روماني

 452.5 0.00913.5- زامبيا

 0.0178372.3- زيمبابوه

207 0.0116.4 3.09 ژاپن

--0.0083.5- سائو تومه

 0.0126482.1- ساحل عاج

-- 15.7-- ساموا

 3.4..0.0326.1 0.18 سريالنكا

-- 13.8-- سن مارينو

و نويس -- 10.9-- سنت كيتس

--8-- سنت لوسيا

--9.3-- سنت ونسانت

 9.4..0.0495.9 1.88 سنگاپور

 513.2 0.01512.9 0.01 سنگال

 0.02113119.3 4.27 سوئد

 148.8 0.0113.2 2.64 سوئيس

-0.0187.533- سوايزلند

 0.0254.6272.3- سودان

--0.00717- سورينام

 0.0595.3243.4 0.18 سوريه

-..0.0094.2- سومالي

 0.0159.4442.2- سيرالئون



 239/ شناخت جوامع دانايي

 شاخص پيشرفت:دوجدول

 نام كشور
و هزينة تحقيق

 توسعه

هزينة

 نظامي

هزينة سالمت

 دولت

م به سرانة معل

 آموز دانش

احساس

 فساد

--0.0187- سيشل

 257.4 0.0412.7 0.54 شيلي

-1520-- صربستان

 4.6212.2-- عراق

 0.110124.5- عربستان سعودي

 0.1146.5246.3- عمان

 0.0068.6333.3- غنا

 196.9 0.02613.7 2.20 فرانسه

 169.7 0.0210.7 3.40 فنالند

--0.0226.9- فيجي

 0.0156.2352.5- فيليپين

 6.1- 0.03810.2 0.25 قبرس

 0.0149242.1 0.19 قرقيزستان

 0.0098192.4 0.29 قزاقستان

 5.6-0.16.5- قطر

 254.3 0.00419.5 0.20 كاستاريكا

-0.031653- كامبوج

 0.0147.8631.8- كامرون

 158.7 0.01116.2 1.85 كانادا

--9.3-- كراباتي

 183.7 12.8 0.0239 0.98 كرواسي

 263.7 0.03410.8 0.25 كلمبيا

-26 0.01410.3- كنگو

 0.0186.2301.9- كنيا

 114.6 0.01811.4 0.49 كوبا

--0.035.8- كوموروس

 0.0285.7512.2- كونگو

 0.0588.1145.3 0.20 كويت



 240/ شناخت جوامع دانايي

 شاخص پيشرفت:دوجدول

 نام كشور
و هزينة تحقيق

 توسعه

هزينة

 نظامي

هزينة سالمت

 دولت

م به سرانة معل

 آموز دانش

احساس

 فساد

--0.0158.8- كيپ وِرد

-0.027.349- گابن

 372.5 0.00313.6- گامبيا

-- 12.4-- گرانادا

 6.7161.8 0.0059 0.33 گرجستان

 332.4 0.00815.7- گواتماال

--0.0089.3- گويان

-44 0.01711.3- گينه

-0.0287.444- گينه بيسائو

 0.01413362.1- گينه جديد

--0.02510-ي استوايي گينه

 0.0129.1153.8 0.40 التويا

0.0489.5173- لبنان

-0.0261248- لسوته

 113.6 10.9 0.0171 0.67 لهستان

 8.7- 0.00913.3- لوگزامبورگ

-36 0.01310.6- ليبريا

 0.01914164.7- ليتواني

----- ليچنستاين

 0.0127.7502.6 0.18 ماداگاسكار

 562.8 0.00712.3- ماالوي

-- 0.00712.8- مالتا

-- 0.08610.3- مالديو

 6.5185.2 0.0203 0.40 مالزي

0.0136.8633- مالي

 114.8 11.5 0.0175 0.95 مجارستان

 0.0485.3283.3- مراكش

 0.0367.4223.3 0.19 مصر



 241/ شناخت جوامع دانايي

 شاخص پيشرفت:دوجدول

 نام كشور
و هزينة تحقيق

 توسعه

هزينة

 نظامي

هزينة سالمت

 دولت

م به سرانة معل

 آموز دانش

احساس

 فساد

-32 0.02210.5- مغولستان

 222.3 0.0617.4 0.52 مقدونيه

 273.6 0.00916.7 0.43 مكزيك

 0.0027.6264.4 0.28 مورتيوس

-42 0.03710.3- موريتاني

 642.7 0.02218.9- موزامبيك

-- 17.7-- موناكو

 0.0215.7321.6- ميانمار

--9.1-- نارو

 324.7 0.02512.2- ناميبيا

-0.0168.137- نپال

 8.8- 0.01915.2 1.62 نروژ

-0.0117.742- نيجر

 1.4-0.0091.9- نيجريه

 362.6 0.01217.9 0.15 نيكاراگوآ

 169.5 0.0114.8 1.11 نيوزلند

 1.5.. 0.00914.1- هاييتي

 108.9 0.01612.2 2.02 هلند

 0.0243.1402.8 1.23 هند

 342.3 0.01513.8- هوندوراس

--9.7-- وانوتو

 2.4.. 0.01314.7 0.34 ونزوئال

 0.0256.1282.4- ويتنام

 0.0794302.6- يمن

 134.3 11.2 0.043 0.67 يونان



 242/ شناخت جوامع دانايي

 بيني آيندهشاخص:سهجدول

و مير كودكان نام كشور اكسيد كربن انتشار ديدرصد مناطق حفاظت شده»جيني«شاخصمرگ

530.500.298.5 اتريش

17257.200.170.1 اتيوپي

9636.500.063.6 آذربايجان

3336.420.033.1 اردن

0.033.7-19 آرژانتين

3537.920.071.1 ارمنستان

1644.8301.6 اروگوئه

-0.04-111 اريتره

6826.840.024.6 ازبكستان

632.500.087.5 اسپانيا

635.190.1418.3 استراليا

1237.640.1212.6 استوني

635.500.1510.5 اسرائيل

925.810.227.8 اسلواكي

528.410.067.9 اسلووني

7159.330.057.4 آفريقاي جنوبي

18061.330.090.1 افريقاي مركزي

00-257 افغانستان

3043.730.552.1 اكووادور

0.040.9-25 آلباني

4935.300.023 الجزاير

3950.7901.1 السالوادور

538.220.2710.6 آلمان



 243/ شناخت جوامع دانايي

 بيني آيندهشاخص:سهجدول

و مير كودكان نام كشور اكسيد كربن انتشار ديدرصد مناطق حفاظت شده»جيني«شاخصمرگ

20.9--9 امارات متحده عربي

و باربودا 0.154.9-14 آنتيگوا

---7 آندورا

4530.330.181.3 اندونزي

735.970.219.5 انگلستان

0.070.5-260 آنگوال

2028.960.016.2 اوكراين

0.1 12437.360.2 اوگاندا

--- 24اياالت فدرال ميكرونزي

840.810.2120.1 اياالت متحده آمريكا

636.030.078 ايتاليا

4243.000.054.7 ايران

635.900.0112 ايرلند

7.7 0.1-4 ايسلند

04.4-14 باندوراس

5.9 0.1-16 باهاما

0.0128.8-16 بحرين

3660.660.061.8 برزيل

0.2118.9-6 برونئي دارالسالم

2030.350.045.9 بالروس

625.000.0312.3 بلژيك

1631.910.056.1 بلغارستان

3.3 0.4-40 بليز

7731.790.010.2 بنگالدش

0.110.3-158 بنين

0.210.2-95 بوتان

11063.010.182.2 بوتساوانا

0.1 19748.220.1 بوركينافاسو

19033.330.050 بوروندي

و هرزگوين 0.014.8-18 بوسني
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 بيني آيندهشاخص:سهجدول

و مير كودكان نام كشور اكسيد كربن انتشار ديدرصد مناطق حفاظت شده»جيني«شاخصمرگ

7744.700.161.3 بوليوي

0.0912.6-29 پائولو

3057.720.030.7 پاراگوئه

10932.990.050.7 پاكستان

2.1 2548.500.2 پاناما

638.450.076.5 پرتغال

3946.240.051.1 پرو

11634.740.040.7 تاجيكستان

0.1 16538.160.3 تانزانيا

2843.150.143.3 تايلند

8740.760.047.5 تركمنستان

4340.030.023.2 تركيه

و توباگو 2040.270.0420.5 ترينيداد

-1.27-- توالو

0.080.4-141 توگو

2741.6601.9 تونس

0.061.2-20 تونگا

---124 لسته- تيمور

2037.910.094.2 جامائيكا

00.4-24 جزاير سليمان

---66 جزاير مارشال

525.400.1612.5 جمهوري چك

0.038.5-55 جمهوري خلق كره

10037.000.120.1 جمهوري خلق الئو

010.9-19 جمهوري عربي ليبي

531.590.079.1 جمهوري كره

3236.190.011.5 جمهوري مولدوا

00.6-143 جيبوتي

0.090-200 چاد

2.2-3940.30 چين
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 بيني آيندهشاخص:سهجدول

و مير كودكان نام كشور اكسيد كربن انتشار ديدرصد مناطق حفاظت شده»جيني«شاخصمرگ

424.700.329.9 دانمارك

0.231.3-15 نيكادومي

4747.441.733 دومينيكن

18328.900.150.1 رواندا

2145.620.0310.3 روسيه

2130.250.055 روماني

0.2 20252.600.3 زامبيا

12356.800.131.2 زيمبابوه

524.850.079.5 ژاپن

0.6--74 سائو تومه

17536.680.060.7 ساحل عاج

0.040.8-25اسامو

1934.360.130.5 سريالنكا

---6 سن مارينو

و نويس 2.4 0.1-24 سنت كيتس

1942.580.182.3 سنت لوسيا

0.211.4-25 سنت ونسانت

442.480.0514.7 سنگاپور

13841.280.110.4 سنگال

325.000.086.2 سوئد

633.130.186.2 سوئيس

14960.880.030.4دسوايزلن

0.050.2-107 سودان

0.055-32 سورينام

3.3--28 سوريه

0.010-225 سومالي

31662.900.020.1 سيرالئون

0.992.9-17 سيشل

1257.470.193.9 شيلي

0.034-19 صربستان
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 بيني آيندهشاخص:سهجدول

و مير كودكان نام كشور اكسيد كربن انتشار ديدرصد مناطق حفاظت شده»جيني«شاخصمرگ

03.3-133 عراق

0.3816.9-28 عربستان سعودي

0.117.6-13 عمان

10039.550.050.3 غنا

6.9 632.740.1 فرانسه

525.600.0813 فنالند

0.010.9-21 فيجي

3846.090.051 فيليپين

0.088.2-6 قبرس

6129.030.030.9 قرقيزستان

9931.170.037.8 قزاقستان

070.1-16 قطر

1145.880.241.4 كاستاريكا

13840.390.180 كامبوج

15547.700.040.4 كامرون

18.2 731.500.1 كانادا

0.370.3-69 كراباتي

829.000.074.6 كرواسي

2357.140.081.4 كلمبيا

0.060.1-205 كنگو

12244.540.080.3 كنيا

0.172.8-9 كوبا

0.1--79 كوموروس

0.050.5-108 كونگو

0.0221.3-10 كويت

0.3--38 كيپ وِرد

0.032.8-90 گابن

12647.800.020.2 گامبيا

0.022.6-25 گرانادا

2938.930.031.2 گرجستان
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 بيني آيندهشاخص:سهجدول

و مير كودكان نام كشور اكسيد كربن انتشار ديدرصد مناطق حفاظت شده»جيني«شاخصمرگ

0.9 5855.830.2 گواتماال

7244.5802.1 گويان

16940.300.010.2 گينه

0.2-21147.05 گينه بيسائو

9450.900.020.5 گينه جديد

0.4--153ي استوايي گينه

2132.370.133.3 التويا

04.4-32 لبنان

-13256.000 لسوته

931.600.098.2 لهستان

530.760.1412.4 لوگزامبورگ

0.010.1-235 ليبريا

4.4 936.330.1 ليتواني

0.386.1-11 ليچنستاين

13645.970.020.1 ماداگاسكار

18350.310.090.1 ماالوي

0.017.2-5 مالتا

1.7--77 مالديو

849.150.056.3 مالزي

23150.500.040 مالي

924.440.078.3 مجارستان

4439.500.011.3 مراكش

4134.410.012.1 مصر

3 7644.020.1 مغولستان

2628.210.075.5 مقدونيه

2951.860.084.3 مكزيك

0.082.4-19 مورتيوس

18337.330.021.2 موريتاني

19739.610.090.1 موزامبيك

2.1--5 موناكو
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 بيني آيندهشاخص:سهجدول

و مير كودكان نام كشور اكسيد كربن انتشار ديدرصد مناطق حفاظت شده»جيني«شاخصمرگ

00.2-109 ميانمار

11.2--- نارو

6770.660.141 ناميبيا

9136.700.090.1 نپال

425.790.069.3 نروژ

26550.540.080.1 نيجر

18350.560.030.3 نيجريه

4360.320.130.7 نيكاراگوآ

636.170.238.5 نيوزلند

00.2-123 هاييتي

632.600.1211.3 هلند

9337.830.041.1 هند

0.7 3858.970.1 هوندوراس

00.4-42 وانوتو

2249.530.616.5 ونزوئال

3836.070.030.7 ويتنام

0.5-10733.44 يمن

9.7 0.03 535.37 يونان
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ها پاورقي

با 158 مي«: مقايسه كنيد اشياء به آرامي به سوي عدم . (...) دهد همه چيز هويت خود را تغيير

مي يك گل سرخ، وقتي مولكول. (...) كنند حركت مي . كند، ديگر گل سرخ نيست هاي آن تغيير

مي(...) و مي توانيم برچسب(...). شود جنين در حال رشد انساني تبديل به انسان كامل هاي سياه

مي اما برچسب. سفيد بر اين امور بزنيم زبان. دهند ها با تغيير خود اشياء صدق خود را از دست

و مدلول آن كلمه پيوند برقرار مي ميوقتي اشي. كند ميان كلمه شوند، آن يا پيوند اء به عدم تبديل

مي كشدار مي مي شود يا : منبع. چسبد شكند يا به اشياء ديگر

Bart Kosko, Fuzzy Thinking. The New science of Fuzzy Logic, Flamingo, An 
Imprint of Harper Collins Publishers, London, 1994. 

عصر عدم قطعيت،: ديگري كه اين روزها جريان داردعصر دانايي، عصر اطالعات، يا هر نام 159

شدن، عصر ها، عصر جهاني جمعي، عصر توده انگاري، عصر كشتار دسته عصر علم، عصر پوچ

و ديكتاتوري، عصر طراحي، عصر ارتباطات، عصر شكست، عصر انسان هاي عادي، عصر سينما

ان ساالري، عصر بچه مردم : منبع. تظارات پوچها، عصر اضطراب، عصر عصيان، عصر

Jacques Barzun, From Dawn to Decadence. 500 Years of Western Cultural Life, 
Harper Collins, New York, 2000 

در عين حال، بايد خاطر. روش محاسبة شاخص جوامع دانايي در پيوست شرح داده شده است 160

و تجربي نشان ساخت كه اين سنجش فقط به  چون تجربي. به اجرا رسيده استصورت آزمايشي

و آينده اين گزارش مبتني بر اعتقاد به لزوم سنجش شاخص دارايي سو، از يك بيني ها، پيشرفت،

و اين كار را براي هر بحثي پيرامون اين موضوع الزم مي دانست، اما از سوي نگاشته شده بود

از ديگر، داده و و براي استفادة تطبيقي اي كه در اينجا اتخاذ شده، مانند زاويهها در سطح جهاني

و غيره، گردآوري نمي نگرش . شود هاي فرهنگي، سطح اهميت خالقيت در برنامة درسي مدارس

اين تعريف با فهم. اند هاي وكالتي دقيقي براي نگارش گزارش تعريف شده همين خاطر شاخص به

ب كاملي از تفاوت تمايز و علّيت همراه هاي اين تركيب شاخص. وده استگذار ميان همبستگي

و دسترس مي پذير شدن داده سنجش تمريني، با گردآمدن توصيفي. تواند تغيير كند هاي مرتبط،

به المللي موجود، حتي براي همين شاخص هاي اطالعاتي بين چون بانك جز هاي وكالتي،

بنابراين، انتخاب. كشورهاي بررسي شده در اين نمونه، اطالعاتي از ديگر كشورهاي عضو ندارند

و تنها اطالعات موجود،عنوان نمونهبههاي بررسي شده در اين تجربهكشور  بيشتر تصادفي بوده
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�
و مقايسه از اين كشورها عامل اين انتخاب تصادفي بوده است .قابل مطالعه



و دقيقي از آن شكل. اصطالحي فراگير شده است» جامعة دانايي« و شناخت عميق اما هنوز تعريف

به حال، جريانات تحول در عين. نگرفته است اند، سخت راه افتاده سازي كه در اثر توزيع اجتماعي دانش

ما. تاه در حد يكي دو نسل، آن را متحول خواهد ساختدر كار تغيير جهان امروزي بوده، در مدتي كو

و برنامه و شناخت ما از الگوي تغيير، بر تصميمات و شاهد آغاز اين تحول هستيم هاي ما اثر دارد

و جدي دارد پي و راه. آمدهاي طوالني مدت هاي به همين خاطر است كه شناخت دقيقي از جوامع دانايي

.تي داردظهور آن در جهان، چنين اهمي

و پيش از آن كه وارد اين گزارش بيان مي عصر«شود، وارد» عصر دانايي«دارد كه انسانيت بيش

و كاربرد انبوه دانش را آموخته است، براي شده است؛ حال كه جهان ما راه» مسئوليت هاي توليد انبوه

ام اي كه در آن دانش نقش برجسته سوي آينده حركت به و نيت زندگي همة مردم اي در تأمين كيفيت

. ريزي، نياز به توجه گزينة مسئوليت داريم جا دارد، در برنامه همه

و بسترهاي مناسب براي گزارش بر اين نظر است كه براي تدوين سياست و ايجاد شرايط هاي درست

در اين گزارش تالش شده است. هاي گستردة جهاني داريم ها، نياز مبرمي به بحث اجراي اين سياست

و نتايج آن ترسيم شود تالش شده است شاخص از جمله. هاي اين بحث با تهية فهرستي از مفاهيم

و اطالعات در مقام دارايي اصلي جامعة دانايي، تحول مي و مفاهيمي از قبيل مردم توان به نظرها

و اطالعات اشاره كرد و توسعة نامحدود مردم آخ. ساختاري در نهادها براي تضمين رشد ر، دست

و براي دولت و همچنين، شاخصي براي جوامع دانايي پيشنهاد شده است و اقتصادي، ها، نخبگان سياسي

و محافل دانشگاهي، توصيه بخش تجاري، جامعة مدني، رسانه .هايي ارائه شده است هاي خبري،


