
 

 سیاست دانش موزشآ الزامات

 اطالعات عصر رانِای  در

 )تکنولوژی زیربنای شکلی و محتوایی آموزش علم سیاست(

 

 اسالمی اله روح

 چکیده

یآموزشیوتکامل آهالاهاقصدداردتکوینشیوهایراندرباتمرکزبرآموزشسیاستمقالهنای
درراردهد.دورهسنتیآموزشداهشسیاسیدرتاریخسنتی،مدرنوپسامدرنراموردواکاویق

یعمیقآنرادرهاتوانرگهیقیاسیوکلیمیهاوجایاهدرزیوکیفیداشتکهباروشایران
بلاایلراندریسعدیوخواجههظامالملکپیداکرد.دورهدیگرآموزشداهشسیاسلتهااهدیشه

کندکهازمدرسهعلومسیاسیتاداهشلکدهروکراتیکوهاادینهپیدامیواهقالبمشروطهوجایب
یپیشلگامانهلارادراهدیشلهآنایاسلتومالاهیاهدیشلهپیگیلریقابل حقوقوعلومسیاسی

مربوطبهآموزشپسامدرهیستیداهلشو1990سالتوانپیداکرد.دورهآخربعدازمشروطهمی
یالکتروهیکلیهلامجلازیوشلیوهیجدیددرقالبفضلایهاباشدکهسازهمیایراندرسیاست

رادرایلراندرنمقالهتحولآموزشداهلشسیاسلتایآموزشعلمسیاستبهعرصهآمدهاست.
هالاییهوشلتاربلردورهمعاصلروالزاملا تأکیددهد،اماسهدورهموردواکاویوارزیابیقرارمی

مانلایتیییلرشلک ومحتلواینمقاله،تکنوللوییراای.استآموزشسیاستدرعصراطالعا 
آملوزشعللمسیاسلتدرهایح راهکندوقصدداردمشکال وآموزشعلمسیاستقلمدادمی

عصراطالعا راموردواکاویقراردهد.

 واژگان کلیدی
ران،عصراطالعا ایآموزشداهشسیاست،

                                                                                                                                        

استادیارعلومسیاسیداهشگاهفردوسیمشادEmail: eslami.r@um.ac.ir 
استکهدرداهشگاهفردوسیمشاد«العاتعلم سیاست در عصر اط»اینمقالهبرگرفتهازطرحپژوهشیباعنوان

است.شدهاهجام
16/10/1394تاریخپذیرش:20/2/1394تاریخارسال:

 111-134 / صص 1395بهار /  78م / شماره پنجفصلنامه راهبرد / سال بیست و 
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 جستارگشایی

ابتدابهاص آملوزشوروهلد،العا عصراطیراندرابرایبررسیالزاما آموزشعلمسیاست

چگوههآغلازیراندرانکهآموزشای؛پردازیممیفناوریگذشتهبامحوریتدرآنتوسعهرشدو

کلارملایلنایبراپاگذاشت.دورهینبهاشدوداهشسیاسیبهمعنایاخصآنکیوچگوهه

کهدورهسنتیاسلتوهخستورهدهیم.دمیقرارمطالعهمورددورهرادرسهیراندراآموزش

یدسلتدمبریم،بهعلتتکنولوییسلادهومیمتافیزیکازآنهاممیدانعصرعنوانبهینجادرا

دلیل کلهبلهبلودمتلافیزیکیوشفاهی،کیفی،قیاسلی،کللیآموزشعلمسیاستبهصور 

فیزیککلاراییخلودراباورودبهعصرادبی،زباهی،طایعیواهساهیفنونهاکارآمدیوهداشتن

 صلور بلهآموزش،هامگذاریشدهاستعصرفیزیکمقالهیندراداد.دردورهدومکهازدست

علملیومراکلزهلاداهشلگاهدورهیلندرا.(1388:50،لون)وندیآیدرمیعلموکتای،هاادی

عصلراطالعلا پردازهد.پسازعصرفیزیکیومکلاهیکی،میسیاستعلمبهآموزشایجادشده

یهلاآملوزش،یالکتروهیکیودیجیتلالیهافناوریشدنویندجااهیاکهبهعلتفررسدیفرام

مقالهینایاصلپرسشبنابراین؛مقالهبهآنخواهیمپرداختیندراطلادکهمیخاصخودرا

بلهدرعصراطالعا چیسلت بلرایپاسلخ،یراندراالزاما آموزشعلمسیاستایناستکه

قلراریبررسلملوردفنلاوریرابلامحوریلتیلراندراسیرآموزشداهشسیاست،پرسشاین

چگوهلهبلودهیلراندرایاسنتی)قال ازمشلروطه(نکهآموزشدرعصرمتافیزیکای.دهیممی

قلراریبررسلملوردعصلریلناهماینلدهعنلوانبهسعدیراپرسش،ینبهاکهبرایپاسخاست

هیمتلوااهگاریوطایعتبشرازدیدگاهسلعدیخلواهیمپرداخلتتلابابهذا دهیم.درابتدمی

.پسراموردبررسیقراردهیمبودناهساندرمعنایکلیآنآموزشقاب دیدگاهسعدیدرباره

ملوردواکلاویقلراراهگاریسلعدیذا هوعدرپرتوازآنهظامتعلیموتربیتازهگاهسعدیرا

،ادامهمقاللهدر لیموتربیتاعتقادیداردیاخیرتعهظامبهاصالًایکهآوددهیمتاروشنشمی

هوعآموزشدرعصرفیزیلک،بهعصرجدید)مشروطه(یرانوروداباتوجهبهتحولتکنولوییو

سلیسمدرسلهعللومأتروهدبررسیضمندورهیندرا.دهیمموردتحلی قرارمیرایامکاهیک

داهلشسیاسلتبهامتناعآموزشیراندرارکزآموزشعلوماهساهیمخستینهعنوانبهسیاسی

وزشعللمسیاسلتدرعصلراطالعلا آملرپایانپردازیم.دمیدرعصرپالویوقا ازاهقالب

.گیردمیموردتحلی قرار





 1395113شمارههفتادوهشتم/سالبیستوپنجم/باار

 زیربنای شکلی و محتوایی آموزش( فناوری) چارچوب نظری:. 1

هاادهلاوگیلریشلک اعتقاددارهدکلهدربررسلیآلتوسرلوئیوجوآگامانرجو،میش فوکو

سلهیلنباورا)آپاراتوس(دقتکرد.بههافناوریبایدبهابزارهاو،یمختلفهادردورههااهدیشه

اهسلانرافریلبهخسلتداهشوعلوممختلفروبناییاستکهدرهگلاهگیریشک ،اهدیشمند

)آپلارتوس(یهلاجزسازوبرگقوهقاریهدارایسازوبرگبههادولت»هویسد:دهد.آلتوسرمیمی

بررسلیکلرد.داهشلگاهوگلرااثالا طرفلییبلهاایدعلمرادربسلترگاهیچهفرهنگیهستند.

«شلللوهددوللللتقلملللدادملللییلللدئولوییکوافرهنگلللیسلللازوبرگیعلملللهاادهلللای

(Althusser,1971:145-146).حقلوقمث یعلوممحتیدرنباوراستتاریخعلایفوکوهیزبر،

دئولوییکدارد.ایوکامالًماهیتیگسستی،خصوصعلوماهساهیدرارتااطباقدر پزشکیوبه

اهتقلادیقلراریبررسلملوردرابایدبارویکردهایتاارشناسیتاریخیمییعلهاشناسیمعرفت

اکهاص اساسیرهاییاهسلانچر؛هدشویسرکوبگرههاهاتادی بهگفتمانیستمهپناایدادتا

صلور بلهیزبلاهیاسلتکلههلاکلهرهلاییاودرمجموعلهبلازی،دولتتاهیاههازقدر لوی

.آگلامان(Foucault,1966: 243-257)دهندشاروهدانرابهسمتاهقیادسوقمیاییاکاراههفر

،سلازداهضلااطیواردملیایرابهجامعههایسویهکهاهسانهاهیزدرادامهکارفوکوبرتکنیک

سلازوکاروابزارهلایهلامرئیمثابلهبلهفنلاوری،ویاعتقاد.به(1389:32)آگامان،داردتأکید

الزمجالتحکمراهلییاستاهداردها،یعلمبخشیکندباهاادسازیومشروعیتدولتسعیمی

اهمیتراههبله،عیدربررسیموضوعا اهساهیواجتمااهدیشمندمتفکررافراهمآورد.هرسه

،وسلیلهآهالادهندکلهبلهیابزاریمیهاسویهوروبناهایفرهنگیکهبهتکنولوییوسازوبرگ

دهدتاآنرارامومطیعسازد.قرارمیدردسترساهسانمحیطپیرامونخویشرا

طرفلییبلظلاهربهلت،دارایهاادهایدویعنیاستیضاحیدئولوییکخطاباسویه،درواقع

راهلااهسلانجالانبخشیاستکهزیستیوزیربناهایتعینیاست.آهچهماناییاستتکنولو

بلکلهخلودزهلدگیاسلت،تکنوللوییابلزارهیسلت،یلدگرهاملارتیندهلد.بلهبلاورشک می

.(1393:159)اسالمی،

 سیاسی انسان جهان زیربنای زیست فناوری -(1نگاره شماره )

جهان زیست  کنولوژیت شناسی روش متفکر رویکرد
 سیاسی

ملللللللارتینفلسفهسیاسی
یدگرها

تکنوللللللوییعرصلللللهپدیدارشناسی
دهللیبللهکللنششللک 
هللاوتقللدمبللراهسللان
هاسویه


مثابللهبللهتکنولللویی
فرهنگ
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شناسلیجامعله
سیاسی

یهاسازوبرگآپارتوسیاساختارگراییلوئیآلتوسر
قدر یدئولوییکا

بخللشقللدر تعللین
تکنولویی

ا مطالعللللللل
پسامدرهیسم

مانلللایهلللاتکنوللللوییتاارشناسیمیش فوکو
یهلللاتکنیلللکاهدیشللله
حکمراهی

یقلدر هلاسازوبرگ
درزهدگیروزمره

مطالعلللللللا 
پسامارکسیسم

جورجیلللللو
آگامان

سلللازوبرگوابزارهلللایاهتقادیرادیکال
اهقیادساز

یاهضلااطیوهادولت
)اسلللالمی،کنترللللی
1393:185)

)مناع:هگارهده(

 محتوا و شکل آموزش سیاست افرمول ارتباط تکنولوژی ب. 2

یهلامعنلاکلهشلیوهیلنبلها؛استشدهاهتخابتحولتکنولوییبراساسنمقالهایچارچوب

معنلایفنلونوتکنوللوییبلهیآندورهارتالاطدارد.هلانوللوییآموزشدرهلرعصلربلهتک

کنلد.ایعلیواهسلاهیکملکملیبلرمشلکال طتفلوقییاستکهبهاهساندرجاتهاشیوه

گیلرد.تلاریخدرقلملرویتکنوللوییجلایملیطلولمجموعهاختراعا واکتشافا بشلردر

یآموزش،الگوهایتربیتیوحتیمحتوایآموزشداهشسیاستدرهردورهبستهبلههاشیوه

،یاسلت.موتلورمحلراتلاریخجواملعبشلرشدهاختراعییاستکهدرآنعصرهاتکنولویی

اغلبروبناهایفرهنگلیوآموزشلیدربعلدشلک و،نزیربناایکهمتناسببااستتکنولویی

بلامیمقالهچنیناستکهتکنولوییارتالاطمسلتقیینفرمولابنابراین.کندمحتواتیییرمی

شک ومحتوایآموزشداهشسیاسیدارد.

 رانیدر اتطور آموزش علم سیاست  -(2)شماره  نگاره

های تاریخ عصر

 دیپلماسی

 عصر اطالعات عصر فیزیک عصر متافیزیک

)اسللالمی،الکتروهیکللیدیجیتللالی مکاهیکیماشینی دستیسادهدم تکنولوییطایعی

1393:17) 

 هرمایسازه راتیکسختبوروک کیفیایاهدرزهامه مندیقدر سامان

 سایاری چاپی شفاهی هارساهه

 ,Gur-Ze’ev)متکثلللراهضلللااطی توتالیتر-دموکراتیک ماییکاریز-استادادی پدیدارسیاست

2007:147-161) 

)جالللاهی(شلللار/دولتشلللاروهد/ دولتملی ایقایلهیامپراتور واحدسیاسی

(Raley, 2010: 56) 

 ایرانمیجماوریاسال پالوی صفویه یرانایاسیسرییم

تیلب)هزدیلکایقایله ایبنیادهایاهدیشه

بهاشرافی(

 

درن)هزدیکبلهملیم

 لیارالفاشیست(

)هللوعیازاسللالمسیاسللیمیاسللال

 سوسیال(
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شفاهی،کیفی،قیاسلی، هوعآموزشسیاسی

 کلی،متافیزیکی

کتای،هالادی،علملی،

 آکادمیکوداهشگاهی

مللدرنپسللتاطالعللاتی،مجللازی،

(Harvey,1991: 114-119) 

–ایفردگرایلللیقایلللله شناسیآسیب

،زباهی،ادبیفنونضعف

زوال–اهساهیوطایعی

 جاهاههمه

یهلللاضلللعفرویللله

–شللللللللللللاروهدی

–مللدهی–دموکراتیللک

وجله–هظارتی گرفتن

 راتیکبوروک

بلهالزاملا توجاییب-ییگراآرمان

هلللرمعصلللراطالعلللا وقلللدر 

(Nye,2004)–هزینلللللهبلللللاال–

 بهالزاما قدر توجایبی

–ایجلللاددوللللتمللللی راهکار

وتخاهلللللللللللللهروزا

ظللللامه–راسللللیبوروک

 آموزشوگزینشعلمی

گسترشدادنآموزش

–بللهطاقللا پللایین

توجلللهبلللههاادهلللای

شلللاروهدیوافکلللار

 عمومی

اخللذ–بللربخللشپژوهشللیتأکیللد

یجدیدطایعیاهسلاهیهاتکنولویی

 ودیپلماتیک

)مناع:هگارهده(

سلتانوتوانسههوعتکنولوییرادرتاریخبشرشناساییکرد.درعالدباطورخالصهمیبه

یدسلتدمکردنمحلیططایعلیواهسلاهیدارایالگوهلایسلادهورامبرایهاتکنولویی،میاهه

یمحیطفیزیکلیواجتملاعیرابلرایهاتواهستندآسیباغلبهمیهافنونوروشنای.اهدبوده

د.طایعلیاسلتکلهبلاشلاهسانمقاورهستیقلمدادملی،برساهندودرواقعکمینهاهسانبه

جلاییبلرایتلدریسو،یسیاسیاستادادیهازیربنایضعیفوسادهتکنولوییقاای وهظام

یسیاسیدرجاتحفظهظمموجود،اهلدرزبلهپادشلاهوهاوعمدهداهشهگیردآموزششک 

،.شک ومحتوایداهشسیاسلیدردورهملدرنباشدآمیزیماالیههاکیفیترهاریباستایش

مکلاهیکیوماشلینیهاتکنولویی،دورهیندرا.ریزدیمبههمهیکیکامالًیعنیعصرجدیدمکا

یهلاهظلام،خلار ازهسلتیایسلویهصلور بهگیریتواناهسانشوهدومتناسبباقدر می

فراینلدتحقیلقرا،گلرااثالا یهاآیدکهاغلبآهاابافنونوروشوجودمیآکادمیکجدیدبه

علمسیاستمربوطبلهعصلرمکلاهیکیاسلتکلهگیریشک دورهرینتیاصلکنند.تعریفمی

راتیلکبوروکالگوهایبراساسقدر داخلییدهسامانگراودولتملی،سیاستخارجیواقع

وجلودنعصربلهایدرمیبخشد.هاادگرایی،تفکرا کارکردیوسیستودموکراتیکرامعنامی

شلک وتیییلرا بنیلادیرادریجدیلداطالعلاتیهاییتکنولو،بهبعد1990آید.ازسالمی

بلاتوجلهبلهاسلتکلهدرصددتحلی اینماممقالهینا.دهکرددایجامحتوایداهشسیاست

چهمواردیضلروریدرهظرگرفتن،محیطسایاریوفضایمجازیبرایآموزشسیاستیجادا

 است 
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 علم سیاست ای اندرزنامهشیوه سنتی آموزش . 3

یقیاسلیوهاوجایاهدرزیوکیفیداشتکهباروشیراندراورانسنتیداهشسیاسیدرد

المللکپیلداکلردیسلعدیوخواجلههظلامهلایعمیلقآنرادراهدیشلههاتوانرگهکلیمی

اهگللاریدراهدیشللهسللعدیابتللدابللهبررسللیذا درایللنراسللتا،.(1384:104)طااطاللایی،

هاپذیربشرراموردواکاویقراردادهوسپسبههلوعاهعطافپذیریاافپردازیمتاطایعتاهعطمی

اهدیشهسعدیاشارهخواهیمکرد.بریهتکدورانبایندراهظامتعلیموتربیت

ازاختالطعقایلدهظرصرف.استفردمنحصربهبسیارجالبو،اهسانهگاهسعدیبهطایعت

بسلیارظریلفایهوعهگاه،هکتهینپرداختاساختوعرفاهیاودردیدگاهیمذهایوتاحدود

وتفاو آشکاراوباسلایرسویکاووجودداردکهموجببرجستگیتفکراوازیشناساهساندر

هاستوتلاحلدودیهظلرا اورامشلابهبرخلیازفالسلفهشدسویدیگرازیاسالممتفکران

بهآناستعلتامورارجاعویآدمسعدیبهذا واعتقادراسخاتکا،نهکتهظریفای.کندیم

ذاتشمعرفیبراساسسعدیاهسانرایطورکلبهکنیم.اهگارییادمیعنوانذا کهماازآنبه

شودومجموعهعل وباویبهخااسپردهمیذا بااهسانزادهینکهاکندومعتقداستمی

نعوامل راایلذا ،ینشناختادهدوفقطباشتمیذا بازگینبهاوعوام اعمالاهسانرا

اهسانجز؛درواقعنذا گوهریغیرقاب تیییراستایداهد.درگفتارسعدییابیمیقاب علت

سدلی برهیکییلابلدیذاتلشاسلتوهلهککندوهیکییابدیهرذاتشرفتارهمیبراساس

.دراسلتبودنیاپلیدیهایذاتیشخصبرایهیکمعنایقابلیتاهگاریبهدیگر.ذا چیزیچه

بارزاسلتوجاللبآهکلهیخوببهنهکتهای،رودمیمیسراسرگلستانهرجاسخنازگوهرآد

نامرتناامنحصربهاهسانهیست.سعدیبرایجاهورانهیزقائ بهذاتیاستکهدرپرتوآنای

.شودهامیپردههقاشیسعدیازذا برخیاهسانکرا بهکنندوذا همینحیواها عم می

کلهازمرزهلایکنلدیملشناسلاههپیلداشااهتبسیاریبهدیدگاهیهسلتی،نهوعهگاهای

)بهماهو(موجودرسیدهاست.هگاهبلهپدیدارشناسیهیزفراتررفتهوبهخطوطموجودچوهان

رابهدسلتایشناساههمنطقیهستیسرهخحکم،هستیفارغازهرتعینعنوانبهگوهرعم 

مللیدرپیوهللدیبللاذا اهگلاریاوبللهحکیشلناختیهسللتنحکلمایللدهلدکللهسلعدیمللی

شلود:آشلکارابیلانملیکامالًصور بهحکمینایگردکند.درجایشناختیچرخشمیاهسان

علتهیایلدودلطاازتنبلی»یا«ناستایاقتضایطایعتش/هیشعقربههازرهکیناست»

(.1379:39)سعدی،«میزبضاعتراهشایدپوستبی

دستورذا اوسلتوهلرعمللی،حکمکلیآهچهدرپساعمالاهساهیوجوددارد،نایبنابر

ذا یلدیپلبرخاستهازذا آدماست.هیکیاعمالدالبرهیکوییذا وشرار آندلیل بلر
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بلدبینی؛تفکریدیگردراهدیشهسعدیاستگیریشک خودمایههوبهبهییگراواقعنای.است

تسلام وتسلاه از،ودلسوزیبرایآهانوحکلمبلهملداراسویکازهااهسانشدیدهساتبه

هشلاناز،وبلدبینیکلهبلهدهالالداردیلیگراواقلعآنیاهگلاریودرپلنذا ایسویدیگر.

.هاستاهساناعتمادبهعدم

املروزدردورهزهلدگاهیماهنلدبلهخاصیازهظامتعلیموتربیتهمگاهیداشتنهوعدرهظر

،ارزشلیبلهجامعلهدادهظرازگستردهکهدرپرتوآنبتوانیکرهگیخاصیراصور بهسعدی

وزیلروغنلیرااسلتادتربیلت،استکهفرزهلدمللکایدوره،تصوریباط است.دورهسعدی

نایل.کشلدیمباررابهدوشینایعتطاههپدرومادروگرثراًاکوفرزهدرعیتفقیرراکندیم

امرسرآغازسیرهظریا سعدیراجعبهتربیتوهظامتعلیموتربیتاسلت.بلاتوجلهبلههظلر

سعدیاعتقادیبهتعللیمواصوالًشایدبتوانگفتکه،سعدیدرموردذا بشروطایعتوی

.اوگیلردیملتنالااسلتاداودرتملامزهلدگاهیدرهظلرثابلهمبلهتربیتهداردوذا اهسلانرا

زهدگاهیرابله،سرشتکسیازهیکیبرخیزدوهاالشازتخمهپاکیبرویدکهچندان:»گویدیم

ینبزرگتلر،راشلرار بسلتهباشلداشهطفلههیکوییبگذراهدواگرذاتشباپلیلدیآمیختلهو

ازبلاباولچالارمحکایلت«.ورابلههیکلیرسلاهنداستادانوخردمندترینمردمانهتواهنلدا

وزیریتعناموردهکتهاست.پسریکیازدزدانعربباوجودیکهینایاهگربیروشنبهگلستان

عاقاتدست،گذراهدملکودرمصاحاتعاقالنوتحتتربیتاستادانومربیاندوسالرامی

رودومریلدذا خلودلویبلهراهپلدرملیشویدوباغار ملابهخونوزیرودوپسرشمی

بلزرگیآدملگرچلهبلا/گرگشلودزادهگرگعاقات»شودکه:قولملکمسلممیودشومی

.(4یتحکا:1379)سعدی،«شود

کلهدریسلعداهساناست.پذیرییتتربهشاهگرعقیدهسعدیدرموردیخوببهاینتمثی 

خلودراپرمیزتنااباگفتنجمال کوتاهو،هشیندنحکایتدرجایملکخردمندمیایالبق

هاپلذیریاهسلانپلذیرییلاتربیلتکند.ملکیکهدرجدالباوزیرخودبرسرتربیتمعرفیمی

تربیلت/پرتوهیکانهگیردآهکهبنیادشبلداسلت»کندکه:شودوباقاطعیتحکممیپیروزمی

دیگلرودریکحکمکللیرفتهنایفراترازتیحسعدی.«اه راچونگردکانبرگناداستها

وباز«درشورهبومخسدرباغاللهرویدو/بارانکهدرلطافتطاعشخالفهیست»گوید:می

دروتخلموعمل ضلایع/زمینشورهسلنا بلرهیلارد»گوید:کهمیاوستگویزبانهصیحت

رکسذا وسرشلتاوسلتوتربیلتخواهدبگویدکهمربیهنهمهمیایازسعدی«.مگردان

نتربیلتموافلقایلاگلر،درتربیلتکسلیتلالششلودکلهچنداندیگراندراوکارگرهیست.

چنلیننایلصور بیاودهاست.پلسگفتلارسلعدیینایرغودربخشیجههت،طایعتشباشد
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یادظلموهس تخمهیکیرامراقبباشیدوبن،حالکهذا بشرافساراورابهدستدارد:است

کردنظالمان،جوراسلتبلررحمآوردنبربدان،ستماستبرهیکان،عفو»فسادمنقطعکنید:

.(8یتحکا:1379سعدی،«)درویشان

ازبدیوتخمپلیدیباشلدوتکهفارغآرماهیاسایگوییسعدیبهدهاالساختنجامعه

بلکلهتنالابلاقرهطینلهواز،وتربیتدرستراههدرتعلیمح راهجامعههیزینساختادرراه

نایلهلیچراهلیجلزآنبلرایخالصلیاز،وبلهعقیلدهاوداهدیمهایپلیدبردنسرشتبین

نایل،هحلویسلخنبلرسلرتعللیموتربیلتاسلتهاهیست.درتمامگلستانهرجابهسرشت

دیوعدماعتمادواعتقلاداوهگاهسعینکهاشود.بدیایاستاعتقادسعدیهیزهمایانمیعدم

اهگاریچناندرفکرویریشهدواهیدهنذا ایستواهگاریاوبهتعلیموتربیتبرگرفتهازذا 

ستدرجامعهاگرقراراکهکند.سعدیاعتقاددارددیگرگوههازاهسانراتداعیمیایکهچاره

باشدتابهضلربآنبتلوانبازورواجااریدچنانآمیختهوجودداشتهباشد،باتعلیموتربیتی

در»:نعقیدهسلعدیاسلتایازبابهفتمگلستانبیاهگرچاارمحکایت،ذا شرورراماارزد

هاپرهیزگارکلهبلهکودکلانطاعگداآزار،گفتار،بدخوی،مردمروی،تلخبودترشمیمکتایمعل

رانودخترانبلهدسلتجفلایاوگرفتلارداشتوباتپاهچهوشکنجهجمعیازپسجورروامی

هشلاهندکلهپارسلایسللیم،برجایاوملیمیکنندومعلبودهد.القصهاوراازمکتببیرونمی

سعدیخلودکهچناننامرایوهتیجه«...حلیم...کهموجبآزارکسیبرزباهشهرفتیمردیکه

یکلاناتاستادهخستینازیادبرفت...وکودکانراهی»الیقینمعلوماستکه:گویدبهعینمی

هفتهبعلدکلهبلازسلعدیازهملاندو؛و...«شدهد.تراعلمکردهوبهبازیهشستهدیویکان

:کلهخلویشآوردهیجلابلهکلردهبودهلدودلخوشراهخستینگذشتدیدکهمعلممحلهمی

.(4یتحکا:1379عدی،س)«خرسکبازهد،کودکاندربازار/آزاریباستادمعلمچوبود»

اهگلاریاوسلتودرپرتلوآنمعنلاندیلدگاهسلعدیبرگرفتلهازذا ایگفتهشدکهچنان

تلاراهنملایاودهندیمهمدستبهدستیشهاوشنیدهها.تمامتجربیا سعدی،دیدهیابدیم

،زهلدگاهیاسلتکهذا اهسانتنااراهنملایواقعلیاودرییجادر؛نعقیدهباشندایبهسمت

تنالابلرای،داردیریتلأثملورداسلتواگلرهلمآدابلیبلیویهظلامتعلیموتربیتتحتهر

درزیلرللوایزوروتنایلهاسلت.همآنموقتیویرتأثینایانخوسیرتاناستوبرایدیوهیک

شلدههوشلتهیلتتربیرکهدرتأثیهمانبابیقاًدقیعنیازبابهفتمگلستان؛یتحکاینهخست

اهگاریرابرعقیدهسعدیدرملوردتعللیموتربیلتنذا اییرتأثترتمامهرچهیروشنبهاست

ثیرتربیتأهمانبابیکهدرتیقاًدقیعنی،ینحکایتازبابهفتمگلستانهخست.دهدیمهشان

کیراازی»آوریم:میینجادراکام طوربهاستکهبهدلی اهمیتشآنحکایتراشدههوشته
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کلن،مگلرعاقل نراتربیتمیایوزراپسریکودنبود.پیشیکیازداهشمندانفرستادکهمر

شودوملراعاق همیینکهاهاود.پیشپدرشکسفرستادمؤثرشود.روزگاریتعلیمکردشو

دیواههکرد.

رباشدلللتربیترادراواث لچونبودکهاص گوهریقاب

دلباشرلبدگاهلآهنیراکردلداهدکللهولل هکلهیچصیق

رباشدلپلیدت،کهچوترشدگاههبشویایهفتلسگبهدری

:1379سلعدی،)«چونبیایدهنوزخرباشدهمکهبرهدلرشبلرعیسیگلخ

.(1حکایت

گویلد:کلالمراخالصلهملیکل داردوپرواعقیلدهخلودرابیلانملیسعدیبیچنینینا

.(53حکایت:1379سعدی،«)تربیتدریغاستوتربیتهامستعدضایعبیاستعداد،»

شلدهد.سیاسلتهمهعلومبایکدیگربراساسروشقیاسیآموزشدادهمیسنتیدردوره

منفکازاالهیا ،فلسفه،ریاضیا وپزشکیهاود.هاادهایآموزشیمث هظامیهوجلودداشلت

ییکلههلاالیاهدرزهاملهختنلدوسیاسلتتنالادرالبلهپردالومدینیمیکهاغلببهآموزشع

.سیاسلت(1384:121)طااطالایی،دادهوشتندخودراهشلانملیادیاانمیدبیران،وزیرانو

شدهد.سیاستقابل آملوزشرزیداشتوعمومبهآنهزدیکهمیوجایدرباری،اشرافیواهد

بودنسلاختاربودنداهش،استادادییکلبهبنابراینباتوجه؛سرشتیعملیداشتچراکه،هاود

عم پادشاهبلود،ندورهداهشسیاسیایآموزشداهشسیاسیوجودهداشت.دراصالً،سیاسی

.(1389:143)صفی،دادهدوحاکمرااهدرزمیهداد أوتناابرخیازبزرگانقومبهخودجر

 رانای  شیوه مدرن آموزش علم سیاست در. 4

روکراسلیوفرهنلگوبابیراهیانآناشودکهدریرانبااهقالبمشروطهآغازمایدردورهمدرن

ایلی،فردگرایلی،خردمحلوری،هشلاههقراردادگرینتلربلزرگجادمجلسایشوهد.کتایآشنامی

،دورهیندرا.(522-1389:550،حقدار)راناستایآزادیوبرابریدرعصرمکاهیکیومدرن

راهیلاندرای،شلاروهدانگیلریشلک بلا.کنداظشکلیومحتواییتیییرپیدامیآموزشبهلح

،دردستاشرافودرباربلودازآنپیشمدارسجدیدراهورسمچرخاهدنامورمملکتیراکه

راهیدرموردحقلوقبشلر،دموکراسلی،اهتخابلا ،هظلار بلرایگیرهد.اکنونشاروهدانیادمی

نشلیوهجدیلدآملوزشعللمای(.189-1356:220آموزهد)آدمیت،میقدر ییکاراقدر و

،الاتهپیشگامچنینآموزشیسیاستدرعصرفیزیکیاستکهازمشروطهبهبعدشک گرفت.

همهابزارهاوهاادهایهلوینحکمراهلیدربعلد،مدرسهعلومسیاسیاستکهقا ازمشروطه

گفتارهلاودروسمحملدعلیکلهیهحوبه؛وختهاستسیاستداخلهوخارجهرابهمحصالنآم
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-1389:61شود)فروغلی،کارگرفتهمیفروغیدرقاهوناساسیوشیوههاادیادارهحکومتبه

،فقله،هلا،حقوقاساسلی،اقتصلادسیاسلی،تلاریخاهدیشلهالمل ینبنمدرسهحقوقایدر(.5

مدرسلهدریلنایالنالتحصلفلارغبشلدواغللیخلارجیآملوزشدادهملیهلاجیرافیاوزبان

هظلامسیاسلیاسلتخدامایکارگزارانحرفلهبهعنوانخارجهوعدلیهچونامورییهاوزارتخاهه

رانایلش،به1280مدوهویندراشدهد.مدرسهعلومسیاسیپیشگامورودعلوماهساهیکارمی

.(1394:60)واردی،بود

یبسیاریکهوجودداشلتوتحلوال هاازوهشیبچنددههقا ازمشروطهباتوجهبهفر

سیاسیآنزمانهامساعدترینشرایطرابرایآموزشجدیدبهوجودآورد.راهاصالحا دولتلی

اصالحا وگسترشآموزشدرکشور،ازدرونحکومتبسلتهشلدودرغیلابدولتلیازجمله

سیسهاادهایآموزشیجدیدأشماریکهازمتنجامعهبرایتیاهگشتهاطلب،کوششاصالح

یبسلیاریمواجلهبلودوپیشلرفتهلابلامخالفلت،(1380:299هلژاد،)زرگریآمدمیعم به

هایسنتیبلودیم.درایلنملدارسعلمیلهسلنتی،ندورهشاهدفعالیتمدرسهایدرکرد.میه

مدرنهامدولتهایبدادهد.درپیوقوعاهقالبمشروطه،پدیدهبیشترعلومسنتیراآموزشمی

گذاریکرد.درایرانضرور توجهبهعلومجدیدراهدف،.ایندولتمدرنظاورکرددرایران

دهلیشلود.ایمعتقدبودهدکهعلومجدیدبایددرونهمانمدارسسلنتیقلدیمسلازمانعده

کهازلحلاظ،مدارسقدیمبایدهوسازیشوهد.اینهوسازیههبهلحاظساختمان،بلترتیبینابه

بود.توجهموردهایعلمیرشته

هایخارجی،طب،علومهاییمث زباناینپیشنااد،مدارسعلمیهقدیمبهرشتهبراساس

فقلهوعللومشلرعیآملوزشدادههلمآنشلودودرکنلاراهساهی،فلسفهجدیدو...مجازملی

سکنندکهترکیایازعلومجدیلدایراتأسیشود.درواقع،مدهظربودکهعلماحوزهعلمیهمی

دوبارهمطلرحزادهمحمدخالصیشیخوقدیمدرآنتدریسشود.اینهظریهدرآثارافرادیمث 

شد.درواقع،آهااراضیهاودهدازوجودمدرسهدوگاههدرکشورمثل داهشلگاهعللومتجربلیو

مدرسلهرادوگوهلهشدناینیپیشناادتجمیعویک،حوزهعلوماسالمیسخنبگویند.بنابراین

هحلوز1301ارائهدادهدکهجامععلمیهفراگیربود.اینایدهتحقلقهیافلتتلااینکلهدرسلال

هلایهلوگرادرآنبلهشد سلنتیشلدوگلرایش،حوزهبهترتیبینابهعلمیهقمتأسیسشد.

حاشیهرفت.

درمقطلعویژهبه،وزشیجدیدمراکزآمیستأسروهد،بعدازمشروطهودردورهپالویاول

عالیوهیزاعزاممحص بهخار بسیارمحدودبودوهیچداهشگاهیبهوجودهیامدهبلود.بلرای

بهخار ازکشلورآموختگانداهشتعدادیازکهداهشگاهومراکزآموزشعالیهیازبودتأسیس
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یمخار اعلزاموتحصلی مجلسشورایملیاعتاارالزمبرا،خورشیدی1301بروهد.درسال

بهپاریسراتصویبکرد.میشصتهفرمحص هظا

تلواناگرچهملی،بودهدیراندراسیسداهشگاهأدرآمدیبرایتپیش،پیدایشمدارسعالی

وللی(راازجاتیهخستینمدرسهعالیایرانتلقلیکلرد،1277مدسهعلومسیاسی)تأسیس

شلاید.(43-1385:67ههبعدبهوجودآمدهد)مصلفا،رانیکدایمشخصمدارسعالیطوربه

سلیسداهشلگاهسلخنگفلت:عامل أرانبرایتایسازیجامعهثردرآمادهؤبتوانازدوعام م

کمدستهخست،مقداریتوسعهسیاسیبودکهدرساختارقدر صور گرفت،یعنیحکومت

ساسیومجلسشلورایمللیشلدوازحالتمطلقهرهاشد،مشروطبهقاهونابهلحاظشکلی

نبلودکلهایلیکدرجهازقاهوهمندیوهمایندگیدرساختقدر هفوذکلرد.عامل دومهیلز

،احسلاسکلردبیدادمیومر وواگراییسیاسیهر ،هاامنیکهجامعهپسازطیدورهبحراهی

،ملیبلرایرهلاییازفقلرکردتادرپناهآناقداماتیعمیهظموهمگرایی،ثاا ،هیازبهامنیت

ماهدگیصور بگیرد.درهمیناثنلابلودکلهروشلنفکرانوهخاگلاندولتلیوعقبسوادییب

درسلایهاقتلدارهرچنلد)تجددخواهبسیاریبهفعالیلتپرداختنلدوجنلاشهوسلازیکشلور

 تکلوینیخلوددریمساعد،داهشگاهپلسازطلیمراحلهانزمینهایسیاسی(پیشرفتوبا

یآموزشیوکاربردیوسراهجامتعریفقلاهوهیهظلامآملوزشهادوره،ارسعالیمد،داهشسراها

:1388،فراسلتخواه)شلدتشلکی بهطوررسمی1313،ازسال1312عالیدرکشوربهسال

58-42).

هایزیادیباعصرسنتیدارد.آموزشدرعصرمدرنتفاو ،ماهیتآموزشدرعصرمدرن

منلابعشلفاهی،هلوعآملوزشیندرا.روکراتیکداردوحالتیعملیاتیوبزمانیا ضبنابهمقت

وسعیخواهدشدعلومدرارتااطباقدر قراربگیردتابتوانهجایخودرابهمنابعکتایداد

قابلیتیعملیلاتیو،بااستفادهازآنمشکلیازمشکال جامعهراح کرد.علومدرعصرمدرن

.درروشاسلتویستییپوزیت،ماهیتآموزشدرعصرمدرناینکهترمامهدوازهمههاادیدار

پذیریتجربلیابزارهایطایعیراباتوجهبهقاهون،اهسانباتوجهبهروشعلمی،ویستییپوزیت

بلکلهست،یدیگردرمقاب وعلیهاهسانهطایعتیکه.(Lenk, 2009)آوردبهکنترلخوددرمی

ایرامکردهاستکهازتمایزهیروهایخیلروشلرآندرگوههرابهآن،هایعلمیشآدمیبارو

تکنوللوییابلزارزیسلتاهسلاندردورهجدیلداسلت.وبلردجاتلذ ورفاهخودبالرهملی

هلایذغلال،هفلت،بخلار،وبلااهلرییشلدهخلار تکنولوییازشک ابزارهایسلادهودسلتی

ایپانلهزهلدگیمکلاهیکیواطالعلاتیاهسلانراتحلتیوهستهخورشیداهرییالکتریسیته،

پوششقراردادهاست.عنصرزملان،مکلان،اعتالاروسلاختارهایبسلیارسلختکلهراهرابلر
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اظبلهلحلتعیینلی.عللماهدکنترلاودرآمدهبهبست،اکنونپیشرفت،سرعتودقتآدمیمی

بهبشربخشیدهاستکهامنیتعقالهیتسارتیشوروجخلقالگوهایعلمیابزاریوکاربردی

ابزارها.(1384:121گیدهز،)استکردنتجربهدرحال،بداهدکهآنبدونوطورهاخودآگاهرابه

وهقل بشلرراتواهلاسلاختهوحم ساختمانراهو،زیستی،ماندسی،هایپزشکیوتکنولویی

آدملییاردراختبداهدکهبایدسربستهباشتیمعدهیپرازاهرییوصور بهتاطایعترااست

دهاالاستفادهازطایعتبلرایحل مشلکال آموزشدرعصرمدرنبهبدینترتیبقرارگیرد.

بیشتربهدهاالتعریفهیزآموزشعلمسیاستدرعصرمدرناینراستا،.دربشریاستجامعه

شلدنمفلاهیمآندرتوکلاربردیدولت،هاادهایدولتی،تفکیکقواوچگلوهگیارتالاطدولل

.استجامعه

تلوانگفلتآملوزشعللمسیاسلتدردورهملدرنبلهلحلاظظلاهریخالصهملیطوربه

یهلاوشیوهدرنمدیدولتماروکراتیک،کتایوآکادمیکوبهلحاظمحتواییماتنیبرکاروب

للوماهسلاهیوشلک وع،هلاداهشلگاهد.شلگرایاههاثاا یهاهظار شاروهدانبرقدر باروش

ایکلهدوره؛ثیرهژموندورهمکاهیکیومدرنقلرارداردأتتحثیراندرامحتوایعلومسیاسی

مرکلزثقل هیروهلایسیاسلیلویاتلانمثابلهبلهدودولتشوعلمحکومتقلمدادمی،سیاست

بخشیبههمهکارکردهایاجتماعیاست.تعادلمنظوربه

 ر اطالعاتآموزش علم سیاست در عص. 5

عصراطالعا چیست:درتکنیلک،عرصلهعمللی،فنلیوتواهلاییدمدسلتبشلرمتفلاو از

سالقال ازهشتصدشاعریوهاهیدرحدودهزیود(.1382:218عقالهیتهظریاست)خالقی،

گوهلهازعقالهیلتنایل،بروجهفنیومالارتی«کارهاوروزها»هوشتبههامشارسالهدرمیالد

وباهگلاهیریکارگبهمنظوربهنعقالهیتدرقالبساختنچیزهاای(.1382:13کرد)ب ،دتأکی

(.1382:14بل ،)هلاراسلاماندادهاسلتگراههوابزاری،هموارهزهلدگیروزملرهاهسلانفایده

پلردازد.ملیملینتکنیلک،بلهبررسلیحلوزهعمللیازتواهلاییآدایعنوانداهشتکنولوییبه

هلاو...هملودپیلداها،چرخدستی،اهرمسادهابزارهایدرقالبولوییدرجامعهپیشاصنعتیتکن

ملیهیروراازعضلال آد،کرد.اختراعا واکتشافا دورهمدرندرقالبتکنولوییبخاروبرق

الایهلادراهتیکهاهسانیتاجابهدرونماشینوابزاراهتقالداد.تکنولوییمدامپیشرفتکرد

هلایمخلابراتیوالکتروهیکلیواردعصلراطالعلا وپیلدایشقرنبیستمبااستفادهازسلاماهه

فضایسلایاردرقاللبملاهواره،صور بهتکنولوییاطالعا شدهد.تکنولوییاطالعا خودرا

هلایویژگلیداهیل بل رمزیوهمادیندیجیتالیهشلانداد.محورداهشهایکامپیوترورساهه

یلافتنداهلشهظلری،کنلد:مرکزیلتگوههمعرفلیملینایرادرقالبیازدهاص اطالعا عصر
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هابلهخلدما ،ازکاالتولیدا علمی،تیییروریجدیدفکری،گسترشطاقهاآفرینشهوعیفن

هلایعلمبلهآرملانذهنلی،پایگلاهشدنی تادشدنکار،اهساهیصور بهتیییردرخصلتکار

بلرسلاالریواحدهایسیاسلی،شایسلتهمثابهبه،اداری،فرهنگی،هاادیوارتشوراههاعلمیفن

زملانواقتصلاد،مربوطبلهاطالعلا یابیکمجزبهیابیکمتعلیموتربیتماار ،پایاناساس

(.1385:447اطالعاتی)ب ،

االهلایمکلاهیوزملاهیبلکلردنبلرمحلدودیترادرغلاهمیولوییاطالعا توانآدلتکن

واختبلالاییکنللاعتقادداردکهماازفضاهایقلدیمیایستلکاستلز مکان،لبرد.درتحلیمی

کلهدرآنبلایلماواردشلدههلاانلوبلهفضلایجریلشدهخار یبعدتکیژهوکارهویتثابتو

کنندهملدرن،هلوعیهوسلان،هویلتخستهوهندسی-هایمعماریریاضیآمدنازهقشبیرون

عدیبودن،کهارتااطبسیاریبامنطلقکواهتلوموعقالهیلتپسلامدرنچندبُوقرارییسیال،ب

و1960اومثالیازدهله،.دراینمورد(475-1:483 :1380)کاستلز،ایمداردراشک داده

هلایآخرالزملاهیمارکسیسلتیآرملانکلهجلو گویلدتنگشارهایفراهسلهملییهاازکوچه

آرملانیبلگراییسیالیبرآهااحاکماستکههوعیفضلامندیآلتوسریداشتند،امااکنونپوچ

(.489-1:494 :1380کاستلز،)رودشمارمیبه

هلایجلذابورفتناززمانعلمیمکلاهیکیهیلوتنی،بحلثبافراکاستلزدرموردزمانهیز

معتقلدکنلدوداهند،مطرحملیپذیروفشردهمیکهزمانرااهعطافهایدگروااسپینوزپیچیده

هظملیدهد،بیهظمیاجتماعیراشک میرودکههوعیبیافقاینعصربهسمتیمیاستکه

گلوییهاایلتباورهاپلذیردرتلکرود.هموداینملرزبلیکهدرآنهوعیاهکارمرگراهشاههمی

«ملانزملانمجسلمیموسلاختهتلاریخملاوجامعله»آملدهاسلتکلهفلسفیکاستلزچنین

هایمتکثریاهجامیدهکهآشفتگیمتنشدنمسلطنوضعیتبهای(.1:498 :1380کاستلز،)

شلودکلهبندیمسلطوقتیایجلادملیزمان»:دهدوهظمرادراباامیرفتوبرگشتیقرارمی

ایبهایجادآشلفتگیدرماطالعاتیوجامعهشاکهخصوصیعنیپارادایههاییکمتنبویژگی

(.1:534 :1380کاستلز،شود)هاییبینجامدکهدرآنمتناجرامیتوالیپدیده

بمالارانینتلربلزرگالکتروهیکیجدیدمنجلربلهفناوری»گوید:موردمییندراهیزروزها

تجربلهکلردهاسلت.ایلنمطالبدیداریوشنیداریشدهاستکهبشردرطلولتلاریخخلود

)روزهلا،«قراردادهاستدرمعرضتوجههرمخاطایسرعتبههایک جاانرا،رویدادفناوری

کامپیوتر،اهقالبجااهیارتااطا وپیلدایشوورودوروا (.تکنولوییاطالعا با1383:454

عا باامکاها مدامبهاو خودرسید.تکنولوییاطال1990اینترهتدردههسابقهیبگسترش

زمینراتادی بلههادرتمامکرهومرزداراهسانهاآگاهدرحالپیشرفتخود،جااندورافتاده،
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هاهیزکشیدهشد.اهمیلتد.ایناهقالبتکنولوییکاطالعاتیبهسایرحوزهکرایجااهیدهکده

وییاطالعا درقرنهجدهمشودکهبداهیمقا ازتکنولتکنولوییاطالعا زماهیبرجستهمی

1970ازوسالدهبههر1950سالنفراینددرایرسید.سال،اختراعا بهدوبرابرمی50هر

اهفجلاریبلهخلودای(.مدرهیتهدراواخرقرنبیستمرویه1385:7)بیا ،سالرسید5بههر

نایدرهینزگرفتهاست.اماهجگذشتهقرنیمهدرصدازاختراعا بشردر90کهیهحوبهگرفت

هلاییرااودرآغازهزارهسومتکنوللویی«.تکنولوییهیروییاستباعتتیییر»گوید:زمینهمی

بنلدیدهنلد،چنلیندسلتههاارائهملیکهتعریفجدیدیازروابطاجتماعیواقتصادیاهسان

هلا،وریبلرایشلرکتتصلیرقابل غهایجدیدکامپیوتریکهفرصتطالییوبرهامهوکندمی

ماهواره24)مجموعهاستارهابایماهندهایماهوارهآورد؛سیستمهابههمراهمیهاادهاودولت

()عللمشلناختفضلاهایهاشلناختهتیلروسدهنلد(هایمکاهیجاانراهشانمییتعکهموق

ایملاهوارهکهوشلاملاهواره66،بلاریلدیمایشلاکههلا،،برایارتااطا زیردریلاییهتاسکای

نترهلتوایرود؛کارمیبهایماهوارههایبینییشپبرایآهااتمامماهوارهکه840،بادسیکتله

مخابرا فضاییبههمراهافزایشکلاربریازطریلقفیالرهلوری،اطالعلا سللولیدیجیتلالی

نترهلتایایههایارتااطشخصیکامپیوتری،تابلوهایشاکهایبرترکامپیوتری،سیستمشاکه

نمسلیرقلرارایلهایهمراه،پستالکتروهیکوویدئوکنفراهسدرطورتلفنهمینونتراهتایو

تواهلدتیییلرا هلاکلهملیبهبخشینیابیدستهایبیوتکنولوییودارهد؛ودرآخرتکنولویی

 (.7-1387:8)هینز،هاوتولیدا گوهاگونهویددهدایرادرداهش،سالمتاهسانگسترده

واکنلونخلوداهلدرفتههایجدیدابزاریوامکاهاتیازحدفرصتوتواهاییبالقوهفراترافق

تاریخواهسلانجدیلدتوسطایگوههبهاهسانهایودغدغههاتمامعرصهوجاانزهدگی،زیست

ملا،بهبعد1990وبااو گرفتناز1970تکنولوییاطالعا ازسالباآغازعصراهد.شدهخلق

عصلرپسلامدرن)لیوتلار(،عصلرهمچلونیهلایگوهلاگوهایمکهباهلامواردعصریجدیدشده

شلدن)گیلدهز(،عصلر)کاستلز(،عصرپساصنعتی)ب (،عصرجالاهیایوجوامعشاکهاطالعا 

ر آهاادسلتیابیبشلربلهقلدکهویژگیهمهناشارهکردآتوانبهمیبیوتکنولویی)ریفگین(

فنونوهنرهایاسلتراتژیکجدیلداسلت.رسلیدنبله،جدیداطالعاتی،ارتااطیوکشفعلوم

گلرفتنجدیلدیاسلتکلهدرحلالاو یلایرؤفامپساهیوتنیوپسامکاهیکیکواهتومیدروازه

.است
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 تعریف عصر اطالعات -(3)شماره  نگاره

 رویکرد عصر اطالعاتی نظریه متفکران

عاورازجوامعمکلاهیکیبلهجواملعصنعتیجامعهپساداهی ب 

کواهتومی

بلللینکالسلللیکخلللوش

هگری()آینده

بینخوشروا تکنولوییاطالعا درجوامعمو سومتافلر

جامعهیهتیلکوکلدهایسلایاریواهساهیجامعهپسافوکویاما

سازیشایه

اهتقادی

اهتقادیفرهنگشدنیجااهجامعهاطالعاتیوبستر

اهتقادیورودبهعصراطالعا ایجامعهشاکهکاستلز

ورودجامعللهوعاللورازعصللرمللدرنچامعهپسامدرنلیوتار

جااهیکهروایتکالنهدارد

اهتقادی

امنیتللیکنترلللیوایایجللادجامعللهجامعهکنترلیآگامان

اهضااطی

بدبینورادیکال

)مناع:هگارهده(

پیشرفتتکنولوییوورودبهعصرشدنمرزها،تهشدن،برداشدرحالحاضربهعلتجااهی

سنتیوحتیمدرنهایبایدتیییرکند.دیگرباروش،عصرهیزیندرااطالعا الزاما آموزش

عرصلهرایکلموبیسلتهایبرترقلرنبهآموزشپرداخت.ورودتکنولویینعصرایتواندرمیه

زشدرعصراطالعا دررشتهعلومسیاسیدهندگانبسیارسختکردهاست.آموبرایآموزش

هایآموزشوشیوه،اهقالبتکنولوییاطالعا شود.میالزاماتیداردکهبهمواردیازآناشاره

تاداناسل،یکمراتیییردادهاست.بهلحاظشکلیویسیاستدرقرنبیستهامحتوایسرفص 

جریلانآملوزشدوطرفلهشلدهاسلت.اهلدوخلودکنلاررفتلهکیدئولوییواطرفهازقدر یک

کلردنمسلائ شدنومدلیمطرحترتکنولوییاطالعا بهکاربردیآموزگارانسیاستباکمک

تلوانمطاللبرامنتقل کلردافلزاریهملیبدونابزارهلاوامکاهلا هلرماهد.سیاسیرویآورده

وتادانرتالاطاسلعرصلهآملوزشعللمسیاسلتواشدنیمجازعالوهبر(.1380:145)لیوتار،

عللمیآموزشیهاماهیتسیاستوسرفص ،یاجتماعیدرسط جاانهاداهشجویانباشاکه

شاروهداندوللتمللیدرعصلراطالعلا از،هایاست.بهگفتهکالینکردهسیاستهیزتیییر

رمد،پرخلر ومیلروااهاکارحکمراهیملیرشاروهدان.(Hay, 2007:102-43)متنفرهدسیاست

دانلذیرهد.شاروهللپلراهملیتشلانیمشروعوقاولهدارهلدکهدیگرآهاارایاگوههبه؛داهندمی

در درجواملعلاهیتقللالصهملورخلطبه.کنندوکراسیهیزشرکتهمیلددملدرفراینحتی

نتحولبایدشک ومحتوایآموزشسیاستهیزتیییلرایومتناسبتیییریافتهاستایشاکه

د.یاب
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 رانای  شناسی وضعیت آسیب. 6

آموزشعلمسیاستبلهلحلاظشلکلیومحتلواییعصراطالعا ،تیییرا رانمتناسبباایدر

ومربوطبهجنگسردمیرانبسیارقدیاییعلومسیاسیدرهاسرفص تیییرپیداهکردهاست.

(Sens, 2010: 76)رشلتهاز،ایلنایشلهیتلاریخیواهدیهلا.باتوجهبلههفلوذسرفصل است

است.هنوزاستادمحوریغلالهداردوابزارهلایشدهخار بودنخودروزبهمحتوایکاربردیو

هلایهلاقصطرفلهویادداشلتیلکصور بهسخنران،کنندهخستهگفتارهایشفاهیآموزشی

ازشدهاستواغلبداهشلجویانهسل جدیلدمیقدیها.کتاباستجزوهصور بهداهشجویان

کنند.ارتااطرشتهعلومسیاسیبادولت،جامعلهوشیوهصرفاًکتایاهتقالداهشاستقاالهمی

تکنولوییاطالعا سیمایقدر وجامعلهرا،درواقعالمللیکاهشپیداکردهاست.مجامعبین

یمیقدرانبهزیستمکاهیکیوایامافضایآکادمیکآموزشعلمسیاستدر،تیییردادهاست

ملدی،جلذابیتواثربخشلیعللمسیاسلتاکارازنروهددرصور تداومایدهد.ادامهمیخود

مث فلسفه،ادبیلا وتلاریخاییکیفیوصرفاًاهدیشههاخواهدکاستوآنراتادی بهرشته

ملدبلهاروزوکارعللمسیاسلتاثرگلذار،بلهشلدن یتادخواهدساخت.مسلماستدرصور 

امریکهاکنلونبحرانبیکاریخواهندشد؛نرشتهدچارایالتحصیالنفارغ،یادینبنیهاداهش

بلهدسلترانیدرااگرعلمسیاستقصدداردجایگاهاصلیخودرااست.مشاهدهقاب یراحتبه

بلکله،بایدبراساسمنطقعصراطالعا حرکتکند.تکنولوییاطالعا تنااابزارهیسلت،آورد

درشک ومحتوایداهلشسیاسلتوساکزهدگیمحتواییاستکهکامالًانجادارایزیست

عاار رانیدرابرخیازالزاما آموزشعلمسیاست.(1388:58،لون)ونکندجادمیایتیییر

استاز:

ماتنلیبلراسلت،ملدوجلذابا،کارروزبلهبسلیارمقولهسیاسلتدرخصوصبهآموزش-

گاههدرتعام میاناستادوداهشجویاناسلت.یلکداهشلجویهایچندماار یریکارگبه

دلهایشرابهآزمونبگذارد.اسلاتیدبایلماار ،هامنظردرکالسچندعلمسیاستبایداز

کلردنرابلهکلردنوهوشلتن،سلخنراهیوصلحاتکلردن،تحلیل دادن،فامماار گوش

جریلانرانیلدرازشعلمسیاستهایآموداهشجویانآموزشدهند.آهچهاکنوندرکالس

بللودناسللتاداسللت.ماللار هوشللتنودادنومللتکلموحللدهماللار گللوشبللرهیللتکدارد

گیلرد.داهشلجویعللمسیاسلتبایلدیلکقرارهملیتأکیدکردنداهشجویانموردصحات

هاتنااشنوهدهدرکالسکهیدرحالتربیتشود،گذاراستیستحلیلگر،هویسنده،سخنرانو

آیلدکلهمالار سلخنراهی،هوشلتنوایبارمیتستیوچاارگزینهکنندهحفظجزوه،یک

 .تحلی راهدارد
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هلاوپرسلشدئولوییکدارهلد.ایلرانشلکلیایلهایدروسعلمسیاستدراغلبآموزش-

کهبرخیازدورهمشروطهتلاکنونثابلتیاشدهنییتعهایمشخصومتونازپیشجواب

دارایاصولذهنیوفرضیاتیهسلتندگراچپگرا،لیارالیاگرا،ملییداسالماهد.اساتماهده

مطالبراهیزازآهااهمینامتحانکنندودریانبازگومیبهداهشجوسرکالسکههمانرا

بودنبرچندوجایتأکیدرویهپدیداریو،آهچهدرآموزشسیاستاهمیتدارد خواهندمی

هلاوهظریله.استادعلمسیاستبایلدرویکردهلا،(Raley, 2010: 182)مسائ سیاسیاست

اطالعلا خلامواددادنی،هایگوهاگونرابهداهشجویانآموزشدهد.دردورهجدیدروش

هلایگوهلاگونوهاوهظریلهها،روشبلکهاستادیکهبتواهدرویه،محفوظا راهگشاهیست

موفلقعمل کلردهاسلت.،انآموزشدهلدچندوجایدیدنمسائ سیاسیرابهداهشجوی

سلفاههچنلدانبلهآناهمیلتدادهأدرسعلمسیاستاستکلهمتنیترمامیشناسروش

نآبرایرسیدنبهطلادکهمیرابرمااحثاستادتسلطبحثضرور نیالاتهاشود.همی

 .استیالزاماهدازآموزشمستمرورویکردهایهاادیچشم

کارشناسی،اغلبداهشجویانعلمسیاستتواهاییهوشتنچنلدارسالهچابعدازطیدوره-

ضلعفداهشلجویانعللمسیاسلتنیتلربزرگجملهسادهوگزارهسیاسیراهدارهد.هوشتن

هلایحفظلی،قلرارگیلرد.روشتأکیلداستکهبایددرطولآموزشتوسطاساتیدملورد

عرصلهعللمسیاسلتیرابهرانفعالتواهدپژوهشگهمیگاهچیهایطرفهوجزوهتستی،یک

هلایتحقیقلاتیدرطلرحصور بهیعلمهایسفاههبهبحثهوشتنوتحلی أتولیدکند.مت

دهلدحداکثرکاریکهیکاستادعلمسیاستبتواهداهجام.شودهمیتأکیدآموزشسیاست

للببلدونهلااغبراخالصهکنند.تحقیقاستکهداهشجویانراتشویقکندچندکتانیا

هایفارسلیاسلت.ووبالگنترهتیازاهابسیارسادهومتناقضوبرداشتروشوچارچوب

ایفلراوانشلودوشلیوهتحقیلقپلرویهتأکیلدبرایآموزشدرستبایدبروجهپژوهشلی

هایمشارکتیوجمعیبهداهشجویانآموختلهشلود.بلرایهلردرسچنلدطرحصور به

آوریاطالعا راجعبلهآنپلرویههارابهجمعیفشودوگروهله،موضوعومشک تعرئمس

سلفاههآموزشلیدادهأجمعیوهوشتنطرحتحقیقمت،ایتشویقکنند.بهلحاظکارپرویه

 شود.همی

فرهنلگرانیلدراهاپذیردرآموزشعلمسیاسلتهایبسیاربزرگوجارانیکیازغفلت -

دناستاداست.حتیآملوزشکتالیوملدرنهیلزبوشفاهی،متکلموحدهبودنوسخنران

هلایمریلدوملرادیهماهنلدروشرانیدراهنوزجاهیفتادهاست.شیوهکالسیکآموزش

بروجوهسایاریآموزشواستفادهازتأکیدالزامآموزشدرعصراطالعا کهیدرحال،است
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هلایوریاسلای وفنل(.اسلتفادهازو1389:289)بل ،اسلتامکاها تکنولوییاطالعلا 

اهلد.ازهملودار،فلیلم،ایبسیارضعیفاست.داهشجویانتناابهصداعاد کلردهچندرساهه

وداهشجویانواساتیدبهشلیوهداردیکمخاریهیست.پاورپوینتکاربردبسیارعکسو...

آملوزشدرعصلرکلهیدرحلالمجازیازطریقمی ،وبالگوسلایتدرارتالاطهیسلتند.

دهاسلت.جالاندرحلالرسلیدنبلهفرهنلگهشلایسایاریوشاکهبهشد ،العا اط

ایلم.شلیوهمادرآموزشکالسیکوسنتیخودماهدهکهیدرحال،سایاریدرآموزشاست

ازطریقاستفادهازمنابعالکتروهیکیتیییراساسیکلردهیگذاراستیستحقیق،سخنراهی،

 .شودجدیگرفتههمیراناصالًای کهدر(Raley, 2010: 34)است

منلابعواغللباشلرافدارهلدوکامالًبرموضوعخودتاداناس،هایمعتاردهیادرداهشگاه-

تلرمآغلاز.درسراقال ازکننلدومعرفلیملیداهنلدمربوطبهدرسخلودراملیمراجع

ودرصلفحهکنندهاومنابعرادریکجدولآمادهمیوسایتکردهبندیموضوعیتقسیم

گذارهلد.داهشلجویانقال ازگلرفتندرسمالاهیعللمکالسدرسیخودرویسایتملی

الملل بلاوهق یلاحقلوقبلینحم یگذاراستیسشناسیدرعلومسیاسی،سیاست،روش

فلالنتلاریخ،داهندکهدرجلسهسوممیدقیقاًهستند.استاد،منابعوشیوهتدریساوآشنا

استاددرکلالسرانیدراشود.منابعوچهسطحیبهبحثگذاشتهمیچهموضوعیباچه

کنلدوترینشک داهشرابلاخواهلدنچنلدمنالعتولیلدملیوهااییدرسآخرینگزاره

کننلدهویسند،کپیوحفظمیهارامیداهشجویانچونکاتاانومنشیاندربارهمهعاار 

السدرسکهبایدمح سخنراهی،ارائلهتحلیل وسازهد.کوبررویبرگهامتحانپیادهمی

هلایهلاقصودلاخلواهیتادی بهصدورگزاره،آخرینهتایجتحقیقاتیباشدیوبررسهقد

راتحانراازسلرخلودبگذراهنلدوواحلدقصددارهدتنااامهیزشودوداهشجویاناستادمی

 .پاسکنند

است.سلالیاههدرملوردشدهخار خودمآرابسیارحرکتعلمسیاستازشک محدودو-

کنفراهس،مقالهوکتاببلهچندینراناییااهدیشهسیاسیدراسالموروردیسامالصدرا،

خصوصبهتولیدداهش،رانیدرادرعلمسیاستمتأسفاههشود.هایگوهاگونتولیدمیزبان

تونتحلیلیعلمسیاستبلههاوحتیمبهزباناهگلیسیوعربیچندانباالهیست.ترجمه

،روشنفکران،ادیاانوفیلسوفاناستومتونتخصصلیهنلوزجایگلاههگارانروزهامهدست

درهلایآملوزشعللمسیاسلتضعفنیتربزرگآکادمیکخودراپیداهکردهاست.یکیاز

هداشلتنزبلانتخصصلیدر،گلذردرشتهملیاینگذاریسالازپایهصدبیشازکهرانیا

ازخلار شدهدعو علمسیاستتادانباخار است.تعداداسعدمبرقراریارتااط وداخ



 1395129شمارههفتادوهشتم/سالبیستوپنجم/باار

وتادان.اسلگردهدبرهمیروهدومیرانیازااغلب،بهخار بسیارکماسترانیازاورانیبها

ضلعفیالملللبلینهایزباندیگرازباناهگلیسیویاستفادهازداهشجویانعلمسیاستدر

آملوزشعللممتولیلانکلهیدرحلالگیلرد.کمصور می،موردنیدراولیدداهشوتدارهد

 .قراردهندتوجهموردمامرانیابایدهاداهشگاهسیاستدر

هداشتنبامراکزقلدر اسلت.مربوطبهارتااطرانیدراضعفدیگرآموزشعلمسیاست-

امورها،وزار داری،سفارتخاههلستاههشارداری،فرماهداری،الویانرابلداهشجبایددلاساتی

سسللا وآشللناکردنؤموازهاادهللایمعرفللیکننللد.گللرفتنطللرحپژوهشللو...خارجلله

عللمسیاسلتاسلت.اسلاتیدبایلدتادانوظیفلهاسل،کشلوریرسلمداهشجویانبلاقلدر 

وزیرانوسفیرانتشلکی دهنلدو،هایخودرادرمیانهمایندگانمجلس،هظامیانکالس

مراکلزهادعو کنند.داهشجویانبایدازهزدیلککالسایدردادنجلسههاارابرایدرسآ

فامکردهتلاراوبتواهندزبانآهاادراکنندرایاسالمیجماوریرسمقدر وهاادهای

هلاخلااهایپژوهشیدرداهشلگاههاواغلبطرحهامهایکشورمفیدباشند.اکنونپایانبر

هایعلمسیاستوجلودهلدارد.هنلوزرتااطیمیانهاادهایقدر وداهشکدهدواهخورمی

ملدبلهسلمتاعلمسیاستزیرسیطرهحقوقوعلماقتصاداستوهتواهستهمسلتق وکار

جلزدر،شدنعلمسیاستبهلحاظظاهریوابلزارییکاربرد.هاادهایقدر حرکتکند

 .پذیرهیستوسیاسیامکانپرتوارتااطبامراکزقدر هظامی،اقتصادی

هاهکردنباسنتبودنوارتااطبرقرارایترجمه،رانیدراضعفدیگرآموزشعلمسیاست-

رانترجمهاستوداهلشایایرانواسالماست.اغلبمتونعلمسیاستدرمیوفرهنگبو

تولیدشدنبلاراهیدرحالایشناسیشناسیومعرفتشناسی،روشمتناسبباهستیمیبو

هایرانهماهندهمهکشورهایجااندارایفرهنگ،ویژگیایکمیتوکیفیتپاییناست.

مینملورددرحکوملتجمالوریاسلالایلخاصتاریخی،جیرافیاییومذهایاسلتکله

نایمندحوزهوداهشگاهبردغدغهتاداننکهاسایباوجودسفاههأمت،اهمیتبسیارزیادیدارد

جلاداینهلدفایلاماهنوزبودجه،هیرویاهساهیوپژوهشکدهمتناسببا،دارهدیدتأکمام

عللومباوجوداینکلهحوزهعلمیهومحققانعلومالایا ،فقه،عرفانوحکمت.شدهاسته

درزمینلهداهلش،بسیارکمتلرازمحققلانعللمسیاسلت،کننداهساهیوسیاسیراهقدمی

عنلوانیلکگراییرابلهمیهاایدبو،شدن.برایکاربردیاهدردهتولیدککارپژوهشیسیاسی

عنلوانبلکهبایدبله،شدهومشخصازباالبهپایینموردتوجهقراردادتعیینپیشقالباز

 .نعرصههگاهکردایهابهسازیواحترامبهعقایدودیدگاهفرصت
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دهلیهلاوسلازماناهتقلالتجربله،رانایلآخرینماحثدرموردآموزشعلمسیاستدر-

عللومملیزمینلهاهجملنعلنیلدراهایتدریساست.الاتلهاصالحروشقصدبهراهکارها

پیشلروموردنایودرکردهارزهایبسیارتخصصیبرگهاوکارگروهسیاسیتاکنونهشست

ملتکلمایمحلور،ای،جلزوههایآملوزشتلودهکردنشیوهرسدبرایح است.بههظرمی

اسلتفادهازتجربلهوداهلشجمعلیواهتقلالآن،رانایلگوهه،تستیومحفوظاتیدروحده

 .تراستمناسب

 الزامات آموزش سیاست در عصر اطالعات -(4)شماره  نگاره

 حل راه مشکالت فعلی الزامات
بللودنیبعللدتللکالزاما روشی

هاروش
اسلتازکلارگرفتلهشلود.اصل حل مسلئلهبههاترکیبروش

وکیفلیوبلهیلکمعنلاازمییپدیداریوتایینیتاکهاروش
.(Chaput, 2008: 75)دکرتکثرروشبایداستفاده

طرفلللللهیلللللکایالزاما رساهه
استادمحور

ومشارکتیشود.تولیدداهشباابزارهایارتااطیازایبایدشاکه
اهدایتد.گفتگووبحثفعالبشوگوییاستادخار مطلقوتک

 ,Suárez-Orozco)یاچندرسللاههاسللتادازطریللقابزارهللای

2007: 148).
یهاکتبوجزوهالزاما ابزاری

کنندهخسته
یکمکآموزشیبلرایهافیلم،تصویرواستفادهازهموداروشک 

است.هسل جدیلدمیآموزشعلمسیاستدرعصراطالعا الزا
باکتاببیگاههاست.میک

مااحثمکلاهیکیمحتوایی الزاما
میقلللرنبیسلللت

اغلللبمربللوطبلله
جنگسرد

یطراحی،اجلراوهظلار وارزیلابیهابایدتعاریف،الگوها،شیوه
یدولللتالکتروهیللک،هللاسیاسللتدرعصللراطالعللا درقالللب

اطالعلا ،جنلگعصلرگلذاریدردیپلماسیعملومی،سیاسلت
ر درسیاسللیعصللراطالعللا ،قللدیشناسللجامعللهسللایاری،
گنجاهللدهشلللودهللایاجتمللاعیو...درسرفصلل هللاشللاکه
 (Sens, 2010: 431-460)(1393:23)اسالمی،

یلراندراسیاستالزاما دولتی
بللادولللتفاصللله

دارد

ملدیشلکلیومحتلواییعللماشدنوکارروزدرعصرجدیدبابه
حلوزههظلروعمل هلاییشلیاهدهلموهلاسیاستبایدهشسلت

تواهلدد.عللمسیاسلتبلدونپیوهلدبلادوللتهملیبرداشتهشلو
 :Chaput, 2008)  کندلوفصورراح لودوکشلیخهارانلبح

128).
عللللمسیاسلللتالزاما اجتماعی

اکنلللللونبلللللا
شاروهدانارتالاط

هدارد

یمشللارکتیومیللداهیدرمیللانهللاوپللژوهشهللابایللدطللرح
اطالعلا درموردشاروهدانتواهمندعصلرخصوصبه،شاروهدان

د.سیاستبدونفالمقلدر اجتملاعیملردمهلاتوانازشواجرا
 :Chaput, 2008)یسیاسیاستهابینیومدیریتبحرانپیش

179-183).
بلرآموزشاکنونالزاما مخاطب

دوللتمللتیهپا
است

تواهددردایلرهمحلدودمرزهلایمللیبلاقیبماهلد.سیاستهمی
اطالعلا درابعلادجواملعشلدنوپیلدایشعصلراکنونجااهی

کند.درعصلرجدیلدایلزوممطالعا فراملیراتقویتمیشاکه
بایدفراهسللیوفرامللیمنطلقتحلیل سیاسلتراآملوزشداد

(Sens, 2010:189).

)مناع:هگارهده(
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 فرجام

آموزشدرهرعصلریملاهیتید،شمشخصمدرنوپسامدرن،هایسنتیبامقایسهبیندوره

درعصلرسلنتیبلهشلک .آملوزشداهلشسیاسلیاسلتهزیرسلاختآنتکنوللوییکدارد

شلد.پلسازآنودرعصلرمیخذاولیهاهجامأایوشفاهیوبدونداشتنمناعومههخامکتب

زشعالی،آموزشبهشکلیکاربردیهالادیوعمللیومراکزآموهامدرنهیزباافتتاحداهشگاه

شلدنوبلانکهدرعصراطالعا وباورودبهعرصلهجالاهیایادتاویستیتیییرماهیتدیپوزیت

منطقکواهتومی،متکثلروبسیارزیادصور بهماهیتآموزش،احاطهابزارهایتکنولوییجدید

تلداومایگوهلهگیرهلدوبلهواسطمیاناهسانوواقعیتقرارملیهاتکنولوییکرد.مجازیپیدا

یجدیلد،هلاکنولوییتنااابزارهیست،بلکهبلاورودتکنوللوییشوهد.تحواسبشرمحسوبمی

واغللبرویلدادهایهاشود.شیوهزیست،تجربهوکلیتروابطاهساهیدگرگونمیجاانزیست

درعصرجدیدیبهسلرهاتکنولوییقراردارد.اهسانیرتحتتأثزهدگیاهسانوحتیاهدیشهاو

یاطالعاتی،دورهپسامدرنوپساصلنعتیهاا ،قرنتکنولویییعصراطالعهابرهدکهباهاممی

کننلدکلهراجلدیقلملدادملی21تحوال تکنولوییکقلرنقدرآناست.برخیشدهشناخته

ملدرنفالمهشلدهیجاانکهدرمنطقزیستایندهیآد،کنناهساهیمیپساایندهیآصحاتاز

بههامفضلایسلایاریلاایذهنوعین،حیطهمییعلهامعناکهعالوهبردوسویهینبهااست،

مجازیبهزهدگیبشرواردشدهاست.

بلرتأکیلدبلکلهبایلدبلا،باشلدکیدئولوییلواسلویهیلکهاایلدآموزش،عصراطالعا در

گوگفتگوبهآهچهکهوسیاسیدرجاانامروزسعیکردتادریکدیالمسائ بودنچندوجای

جدیلدبلرایهلایتکنوللوییازبایلدعصراطالعلا ترشد.درهزدیک،رسدمیبههظرحقیقت

دراگرچله،داشتنعلمبامراکزقدر هم.ارتااطتروباتراستفادهکرداددهیسریعآموزشوی

باترجمهآثاربله.همچنینبایدبیشترشوددردورهپسامدرنلزوماً،بودشدهشروعدورهمدرن

درزمینلهفرهنلگوشلدندرعصرجااهیشدنمرزهابتوانازبرداشتهدبایدیگرکشورهازبان

امکاهلا ویعصراطالعا هرروزبیشلترنکهیبهاآموزشهیزاستفادهبرد.درهاایتوباتوجه

بلرداریبیشلتربارهبایدتمامتالشخودرابرای،گذاردالزاما راپیشپایاهسانمیهمچنین

مفیدیلامضلرهخواهلدکامالًکهبایدداهستهیچامکاهیچندکاربرد.هربهعصرنیامکاها ااز

یهاپدیدههاپذیرجدایتواهدجزمییآنهابودوپذیرفتنامکاها تکنولوییدرکنارمحدودیت

ملدوابلکلهاملرکار،گفتهویتگنشتاینامرخوبوبلدوجلودهلداردروزهاباشد.بهنیایعیطا

.(1389)ویتگنشتاین،داردمدمعنااهاکار
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 فرمول شکل و محتوای آموزش علم سیاست با محوریت تکنولوژی -(5) شماره نگاره

 شکل آموزش علم سیاست محتوای آموزش علم سیاست تکنولوژی عصر
،هظامیلللله،ایاهدرزهامللللهآمللللوزشقیاسی،کلی،متافیزیکی،اخالقییدستدمسنت

یسازاهسان
سیستمی،کارکردی،،گرااثاا استقرا،مکاهیکیمدرن

ساختاری
آموزشداهشگاهی،آکادمیلک،پیوهلد

بادولتملی

،پدیللداری،منطللقفللازی،ایسللازهاطالعاتیکواهتومیاطالعا 
یریپللللللذاهعطللللللاف،تکثرگللللللرا

(Harvey,1991:335) 

ویری،للل،تصایدرساههلوزشچنللآم
اهیللللارکتی،جالللل،مشایهلشاکلل

(Suárez-Orozco, 2007: 159-163)

)مناع:هگارهده(

یسنتیبلهمکلاهیکیملدرنواطالعلاتیپسلامدرندرآملوزشهاگذارازروشمقالهاین

دادنسیاسلتشناساههقرارداد.آموزشسایاریبهدهالالسلوقموردتحلی آسیبراسیاست

صلهسیاسلینتحلولدرعرای(است.1389:144برایتطایقباجامعهاطالعاتی)معتمدهژاد،

د.اکنلونکنلروکراسیرارفعملیواغلبهواقصبآوردوجودمیوگراییرابههایتخصصامکان

ری،دیپلماسلیدموکراسلیالکتروهیلک،دوللتسلایابراساسیداهشسیاستبایدهاسرفص 

محتلوایوشلک .(59-1392:145)هلای،دنیاطالعاتیو...تیییرکنمجازیوعمومی،جنگ

است.شک مشاودآموزشسایاریسیاستختهیرهمبهعلمسیاستدرعصراطالعا آموزش

کمتلر،روکراتیکیوتاحدیجااهیشدهاستودرآنازسیطرههااد،استادوکتابباالزاما ب

جالللبآهجاسللتکللهمفاللومقللدر و.(Gur-Ze’ev,2007 :123-146)ایماهللدهاسللتهشللاهه

علالوهکهیهحوبهتیییرماهیتدادهاستوقوعاهقالباطالعاتیکامالًبامیدهیامرعموسامان

:1390)هلایم،برقلمرویدوگاههعینوذهندردورهمکاهیکمدرهیتهقلمرویجدیلدمجلازی

 ,Webster)دکنوفص مدرهیتهراح یدوگاهههاتواهدشکافاستکهمی(بهوجودآمده192

رانهماهنلددورهپاللویایلباعلمسیاسلتدرصداتکولوییکودئایبرخورد.(98-132 :2001

بینلینرشتهراازکارآمدیخار سازدوهظلامسیاسلیرافاقلدحسلگرهایپلیشایتواهدمی

د.علمسیاستدردهیلایکنلوهیوظیفلهتربیلتکلارگزارانحکلومتی،کنبحرانوارائهراهکار

وکنشگرانخالقسیاسلیراپژوهندهیآیهانیسیتئورگذارانکارآمد،هاقداناجتماعی،سیاست

تواهدمناعقدر هرمجاتحفظمنافعملیمیمینامربرایجماوریاسالایداراستوعاده

هاوورودماندسلان،پزشلکانوسلایراصلنافسویهسرفص رانباشد.رویهکنوهیتیییریکای

سرهوشتکشوراستکهبلاالزاملا عللمسیاسیتادیدیبرایوکنشغیرمتخصصبهداهش

سوهیست.سیاستدرعصراطالعا هم
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