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میباشدکهسازههایجدیددرقالبفضلایمجلازیوشلیوههلایالکتروهیکلی
سیاستدرایران 
آموزشعلمسیاستبهعرصهآمدهاست.اینمقالهتحولآموزشداهلشسیاسلتدرایلرانرادر
سهدورهموردواکاویوارزیابیقرارمیدهد،اماتأکیدهالاییهوشلتاربلردورهمعاصلروالزاملا 

آموزشسیاستدرعصراطالعا است.اینمقاله،تکنوللوییرامانلایتیییلرشلک ومحتلوای
آموزشعلمسیاستقلمدادمیکندوقصدداردمشکال وراهح هایآملوزشعللمسیاسلتدر
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جستارگشایی
برایبررسیالزاما آموزشعلمسیاستدرایرانعصراطالعا ،ابتدابهاص آملوزشوروهلد
میپردازیم؛اینکهآموزشدرایرانچگوههآغلاز
رشدوتوسعهآندرگذشتهبامحوریتفناوری 
شدوداهشسیاسیبهمعنایاخصآنکیوچگوههبهایندورهپاگذاشت.برایایلنکلارملا
میدهیم.دورههخستکهدورهسنتیاسلتو
آموزشدرایرانرادرسهدورهموردمطالعهقرار 
دمدسلتی
میبریم،بهعلتتکنولوییسلادهو 
دراینجابهعنوانعصرمیدانمتافیزیکازآنهام 
آموزشعلمسیاستبهصور شفاهی،کیفی،قیاسلی،کللیومتلافیزیکیبلودکلهبلهدلیل 
هاکارآمدیوهداشتنفنونادبی،زباهی،طایعیواهساهیباورودبهعصرفیزیککلاراییخلودرا
ازدستداد.دردورهدومکهدراینمقالهعصرفیزیکهامگذاریشدهاست،آموزشبلهصلور 
(ونلون.)50:1388،درایلندورهداهشلگاههلاومراکلزعلملی
کتای،هاادیوعلمیدرمیآید 
میپردازهد.پسازعصرفیزیکیومکلاهیکی،عصلراطالعلا 
ایجادشدهبهآموزشعلمسیاست 
یندجااهیشدنوفناوریهایالکتروهیکیودیجیتلالی،آملوزشهلای

فرامیرسدکهبهعلتفرا
میطلادکهدراینمقالهبهآنخواهیمپرداخت؛بنابراینپرسشاصلیاینمقاله
خاصخودرا 
ایناستکهالزاما آموزشعلمسیاستدرایران،درعصراطالعا چیسلت بلرایپاسلخبله
اینپرسش،سیرآموزشداهشسیاستدرایلرانرابلامحوریلتفنلاوریملوردبررسلیقلرار
میدهیم.اینکهآموزشدرعصرمتافیزیکیاسنتی(قال ازمشلروطه)درایلرانچگوهلهبلوده

بهعنلوانهماینلدهایلنعصلرملوردبررسلیقلرار
استکهبرایپاسخبهاینپرسش،سعدیرا 
میدهیم.درابتدابهذا اهگاریوطایعتبشرازدیدگاهسلعدیخلواهیمپرداخلتتلابتلواهیم

آموزشبودناهساندرمعنایکلیآنراموردبررسیقراردهیم.پس

دیدگاهسعدیدربارهقاب 
ازآنهظامتعلیموتربیتازهگاهسعدیرادرپرتوهوعذا اهگاریسلعدیملوردواکلاویقلرار
میدهیمتاروشنشودکهآیااصالًبههظامتعلیموتربیتاعتقادیداردیاخیر درادامهمقالله،
باتوجهبهتحولتکنولوییوورودایرانبهعصرجدید(مشروطه)،هوعآموزشدرعصرفیزیلک
یامکاهیکراموردتحلی قرارمیدهیم.درایندورهضمنبررسیروهدتأسلیسمدرسلهعللوم
سیاسیبهعنوانهخستینمرکزآموزشعلوماهساهیدرایرانبهامتناعآموزشداهلشسیاسلت
میپردازیم.درپایانآملوزشعللمسیاسلتدرعصلراطالعلا 
درعصرپالویوقا ازاهقالب 
میگیرد .
موردتحلی قرار 
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 .1چارچوب نظری( :فناوری زیربنای شکلی و محتوایی آموزش)
میش فوکو،جورجوآگامانولوئیآلتوسراعتقاددارهدکلهدربررسلیشلک گیلریهاادهلاو
فناوریها(آپاراتوس)دقتکرد.بهباورایلنسله

اهدیشههادردورههایمختلف،بایدبهابزارهاو
اهدیشمند،شک گیریداهشوعلوممختلفروبناییاستکهدرهگلاههخسلتاهسلانرافریلب
جزسازوبرگقوهقاریهدارایسازوبرگهلای(آپلارتوس)

دولتها 
به
دهد.آلتوسرمیهویسد «:


می
فرهنگیهستند.هیچگاههاایدعلمرادربسلتربلیطرفلیاثالا گلرابررسلیکلرد.داهشلگاهو
هاادهلللایعلملللیسلللازوبرگفرهنگلللیوایلللدئولوییکدوللللتقلملللدادملللیشلللوهد»
(.)Althusser,1971:145-146فوکوهیزبراینباوراستتاریخعلمحتیدرعلومیمث حقلوق،
پزشکیوبهخصوصعلوماهساهیدرارتااطباقدر ،ماهیتیگسستیوکامالًایدئولوییکدارد.

معرفتشناسیهایعلمیرابایدبارویکردهایتاارشناسیتاریخیملوردبررسلیاهتقلادیقلرار

یستمههاتادی بهگفتمانهایسرکوبگرهشوهد؛چراکهاص اساسیرهاییاهسلان

دادتاایناپ
ههازقدر لویاتاهیدولت،کلهرهلاییاودرمجموعلهبلازیهلایزبلاهیاسلتکلهبلهصلور 
شاروهدانرابهسمتاهقیادسوقمیدهند).(Foucault,1966: 243-257آگلامان

یاکاراههای

فر
رابهجامعهایاهضلااطیواردملیسلازد،

یسویهکهاهسانها

هیزدرادامهکارفوکوبرتکنیکها
تأکیددارد(آگامان.)32:1389،بهاعتقادوی،فنلاوریبلهمثابلهسلازوکاروابزارهلایهلامرئی
کندباهاادسازیومشروعیتبخشیعلمی،استاهداردهایالزمجالتحکمراهلی


دولتسعیمی
رافراهمآورد.هرسهاهدیشمندمتفکردربررسیموضوعا اهساهیواجتماعی،اهمیتراههبله
یابزاریمیدهندکلهبلهوسلیلهآهالا،

سویهوروبناهایفرهنگیکهبهتکنولوییوسازوبرگها

قرارمیدهدتاآنرارامومطیعسازد .

اهسانمحیطپیرامونخویشرادردسترس
یطرفلی
بهظلاهربل 
درواقع،سویهخطابایدئولوییکیعنیاستیضاحدولت،دارایهاادهای 
یوزیربناهایتعینبخشیاستکهزیستجالاناهسلانهلارا

است.آهچهماناییاستتکنولوی
شک میدهلد.بلهبلاورملارتین هایلدگر،تکنوللوییابلزارهیسلت،بلکلهخلودزهلدگیاسلت
(اسالمی .)159:1393،
نگاره شماره ( -)1فناوری زیربنای زیستجهان سیاسی انسان
رویکرد

متفکر

روششناسی

فلسفهسیاسی  ملللللللارتین پدیدارشناسی 
هایدگر 

جهان زیست
تکنولوژی
سیاسی
بللهمثابلله
تکنوللللللوییعرصللللله تکنولللویی 
شللک دهللیبللهکللنش فرهنگ 
اهسللانهللاوتقللدمبللر

سویهها 
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آپارتوسیاسازوبرگهای قللدر تعللینبخللش
تکنولویی 
ایدئولوییک قدر 
تکنوللللوییهلللامانلللای سازوبرگهلای قلدر 
لکهلللای درزهدگیروزمره 
اهدیشلللهتکنیلل 
حکمراهی 
سلللازوبرگوابزارهلللای دولتهایاهضلااطیو
کنترللللی(اسلللالمی،
اهقیادساز 
 )185:1393

جامعلهشناسلی لوئیآلتوسر  ساختارگرایی 
سیاسی 
مطالعلللللللا  میش فوکو  تاارشناسی 
پسامدرهیسم 
مطالعلللللللا  جورجیلللللو اهتقادیرادیکال 
پسامارکسیسم  آگامان 

(مناع:هگارهده) 

 .2فرمول ارتباط تکنولوژی با محتوا و شکل آموزش سیاست
چارچوباینمقالهبراساستحولتکنولوییاهتخابشدهاست؛بلهایلنمعنلاکلهشلیوههلای

آموزشدرهلرعصلربلهتکنوللوییهلایآندورهارتالاطدارد.تکنوللوییبلهمعنلایفنلونو
شیوههاییاستکهبهاهساندرجاتتفلوقبلرمشلکال طایعلیواهسلاهیکملکملیکنلد.
مجموعهاختراعا واکتشافا بشلردرطلولتلاریخدرقلملرویتکنوللوییجلایملیگیلرد.
شیوهها یآموزش،الگوهایتربیتیوحتیمحتوایآموزشداهشسیاستدرهردورهبستهبله
تکنولوییهاییاستکهدرآنعصراختراعشدهاسلت.موتلورمحلراتلاریخجواملعبشلری،
تکنولوییاستکهمتناسببااینزیربنا،اغلبروبناهایفرهنگلیوآموزشلیدربعلدشلک و
محتواتیییرمیکند.بنابراینفرمولاینمقالهچنیناستکهتکنولوییارتالاطمسلتقیمیبلا

شک ومحتوایآموزشداهشسیاسیدارد .
نگاره شماره ( -)2تطور آموزش علم سیاست در ایران
عصرهای تاریخ

عصر متافیزیک

عصر اطالعات

عصر فیزیک

دیپلماسی
الکتروهیکللیدیجیتللالی(اسللالمی،

تکنولوییطایعی

سادهدمدستی


مکاهیکیماشینی

سامانمندیقدر


اهدرزهامهای کیفی


بوروکراتیکسخت

سازهایهرم


رساههها


شفاهی

چاپی

سایاری

پدیدارسیاست

استادادی-کاریزمایی

دموکراتیک-توتالیتر

متکثلللراهضلللااطی (Gur-Ze’ev,

واحدسیاسی

قایلهای
امپراتوری 

دولتملی

رییمسیاسیایران

صفویه

پالوی

بنیادهایاهدیشهای


قایلهای تیلب(هزدیلک ملیمدرن(هزدیکبله اسللالمی(هللوعیازاسللالمسیاسللی

)17:1393

)2007:147-161

شلللاروهد/شلللار/دولت(جالللاهی)
()Raley, 2010: 56

بهاشرافی) 

لیارالفاشیست)

جماوریاسالمیایران
سوسیال)

شمارههفتادوهشتم/سالبیستوپنجم/باار1151395
هوعآموزشسیاسی

پسللتمللدرن

شفاهی،کیفی،قیاسلی ،کتای،هالادی،علملی ،اطالعللاتی،مجللازی،
کلی،متافیزیکی

آسیبشناسی


آکادمیکوداهشگاهی

()Harvey,1991: 114-119

فردگرایلللیقایللللهای– ضلللعفرویلللههلللای آرمانگرایی-بیتوجای بلهالزاملا 
ضعففنون ادبی،زباهی ،شللللللللللللاروهدی– عصلللراطالعلللا وقلللدر هلللرم
طایعی و اهساهی– زوال دموکراتیللک–مللدهی– (–)Nye,2004هزینلللللهبلللللاال–
همهجاهاه


بیتوجایبهالزاما قدر
هظارتی– گرفتن وجله 

بوروکراتیک

راهکار

ایجلللاددوللللتمللللی– گسترش دادن آموزش تأکیللدبللربخللشپژوهشللی–اخللذ
وزارتخاهلللللللللللللهو بللهطاقللا پللایین– تکنولوییهایجدیدطایعیاهسلاهی
بوروکراسللللی–هظللللام توجلللهبلللههاادهلللای ودیپلماتیک
آموزشوگزینشعلمی

شلللاروهدیوافکلللار
عمومی

(مناع:هگارهده) 

طورخالصهمیتوانسههوعتکنولوییرادرتاریخبشرشناساییکرد.درعالدباسلتانو


به
رامکردنمحلیططایعلیواهسلاهیدارایالگوهلایسلادهودمدسلتی
میاهه،تکنولوییهابرای 
تواهستندآسیبهایمحیطفیزیکلیواجتملاعیرابلرای


اغلبهمی
فنونوروشها

بودهاهد.این
اهسانبهکمینهبرساهندودرواقع،اهسانمقاورهستیقلمدادملیشلد.طایعلیاسلتکلهبلا
زیربنایضعیفوسادهتکنولوییقاای وهظامهایسیاسیاستادادی،جلاییبلرایتلدریسو
آموزششک هگیردوعمدهداهشهایسیاسیدرجاتحفظهظمموجود،اهلدرزبلهپادشلاهو
یماالیهآمیزباشد.شک ومحتوایداهشسیاسلیدردورهملدرن،

کیفیترهاریباستایشها
یعنیعصرجدیدمکاهیکیکامالًبههممیریزد.درایندوره،تکنولوییهامکلاهیکیوماشلینی
میشوهدومتناسبباقدر گیریتواناهسانبهصلور سلویهایخلار ازهسلتی،هظلامهلای

وجودمیآیدکهاغلبآهاابافنونوروشهایاثالا گلرا،فراینلدتحقیلقرا


آکادمیکجدیدبه
تعریفمیکنند.اصلیتریندورهشک گیریعلمسیاستمربوطبلهعصلرمکلاهیکیاسلتکله

دولتملی،سیاستخارجیواقعگراوساماندهیقدر داخلیبراساسالگوهایبوروکراتیلک

میدراینعصربلهوجلود
ودموکراتیکرامعنامیبخشد.هاادگرایی،تفکرا کارکردیوسیست 

میآید.ازسال1990بهبعد،تکنولوییهایجدیلداطالعلاتیتیییلرا بنیلادیرادرشلک و

محتوایداهشسیاستایجادکردهد.اینمقالهدرصددتحلی اینماماسلتکلهبلاتوجلهبله
ایجادمحیطسایاریوفضایمجازیبرایآموزشسیاست،درهظرگرفتنچهمواردیضلروری
است
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 .3شیوه سنتی آموزش اندرزنامهای علم سیاست
دردورانسنتیداهشسیاسیدرایرانوجایاهدرزیوکیفیداشتکهباروشهایقیاسلیو
کلیمیتوانرگههایعمیلقآنرادراهدیشلههلایسلعدیوخواجلههظلامالمللکپیلداکلرد

(طااطاللایی.)104:1384،درایللنراسللتا،ابتللدابللهبررسللیذا اهگللاریدراهدیشللهسللعدی
اهعطافهاپذیربشرراموردواکاویقراردادهوسپسبههلوع

افپذیریا
میپردازیمتاطایعتاهعط 

یهبراهدیشهسعدیاشارهخواهیمکرد .
هظامتعلیموتربیتدرایندورانباتک 
هگاهسعدیبهطایعتاهسان،بسیارجالبومنحصربهفرداست.صرفهظرازاختالطعقایلد
هوعهگاه،هکتهایبسلیارظریلف

مذهایوتاحدودیدیدگاهعرفاهیاودرساختوپرداختاین
یکسووتفاو آشکاراوباسلایر
دراهسانشناسیاووجودداردکهموجببرجستگیتفکراواز 
متفکراناسالمیازسویدیگرشدهاستوتلاحلدودیهظلرا اورامشلابهبرخلیازفالسلفه
میکند.اینهکتهظریف،اتکاواعتقادراسخسعدیبهذا آدمیوارجاععلتاموربهآناست
اهگارییادمیکنیم.بهطورکلیسعدیاهسانرابراساسذاتشمعرفی

کهماازآنبهعنوانذا 

وباویبهخااسپردهمیشودومجموعهعل 

میکندومعتقداستکهاینذا بااهسانزاده

شتمیدهدوفقطباشناختاینذا ،ایلنعوامل را

وعوام اعمالاهسانرابهاینذا بازگ
داهد.درگفتارسعدیاینذا گوهریغیرقاب تیییراست؛درواقعاهسانجز


یابیمی
قاب علت
ذاتشرفتارهمیکندوهیکییابدیهرکسدلی برهیکییلابلدیذاتلشاسلتوهله

براساس
هایذاتیشخصبرایهیکبودنیاپلیدیاسلت.در


معنایقابلیت

اهگاریبه
هیچچیزدیگر.ذا 
میرود،اینهکتهبهخوبیبارزاسلتوجاللبآهکله
سراسرگلستانهرجاسخنازگوهرآدمی 
ای نامرتناامنحصربهاهسانهیست.سعدیبرایجاهورانهیزقائ بهذاتیاستکهدرپرتوآن
هامیشود .

بهکرا پردههقاشیسعدیازذا برخیاهسان
عم میکنندوذا همینحیواها  
یکنلدکلهازمرزهلای
اینهوعهگاه،شااهتبسیاریبهدیدگاهیهسلتیشناسلاههپیلدامل 
پدیدارشناسیهیزفراتررفتهوبهخطوطموجودچوهان(بهماهو)موجودرسیدهاست.هگاهبله
منطقیهستیشناساههایرابهدسلت

گوهرعم بهعنوانهستیفارغازهرتعین،سرهخحکم
یشلناختیدرپیوهللدیبللاذا اهگلاریاوبللهحکمللی
سلعدیملیدهلدکلهایلنحکلمهسللت 
بهصور کامالًآشلکارابیلانملیشلود:
شناختیچرخشمیکند.درجایدیگراینحکم 

 
اهسان
«هیشعقربههازرهکیناست/اقتضایطایعتشایناست»یا«ازتنبلیدلطاعلتهیایلدو
پوستبیمیزبضاعتراهشاید»(سعدی .)39:1379،

بنابراین،حکمکلیآهچهدرپساعمالاهساهیوجوددارد،دستورذا اوسلتوهلرعمللی
برخاستهازذا آدماست.هیکیاعمالدالبرهیکوییذا وشرار آندلیل بلرپلیلدیذا 
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است.اینواقعگراییبههوبهخودمایهشک گیریتفکریدیگردراهدیشهسعدیاست؛بلدبینی
یکسوودلسوزیبرایآهانوحکلمبلهملدارا،تسلام وتسلاه از
شدیدهساتبهاهسانهااز 
سویدیگر.اینذا اهگلاریودرپلیآنواقلعگرایلیوبلدبینیکلهبلهدهالالدارد،هشلاناز
اهسانهاست .
عدماعتمادبه 

درهظرداشتنهوعخاصیازهظامتعلیموتربیتهمگاهیبلهماهنلداملروزدردورهزهلدگاهی

سعدیبهصور گستردهکهدرپرتوآنبتوانیکرهگیخاصیراازهظرارزشلیبلهجامعلهداد،
تصوریباط است.دورهسعدی،دورهایاستکهفرزهلدمللک،وزیلروغنلیرااسلتادتربیلت
یکشلد.ایلن
پدرومادروگرههطایعتاینباررابهدوشم 

میکندوفرزهدرعیتفقیررااکثراً
امرسرآغازسیرهظریا سعدیراجعبهتربیتوهظامتعلیموتربیتاسلت.بلاتوجلهبلههظلر
سعدیدرموردذا بشروطایعتوی،شایدبتوانگفتکهاصوالًسعدیاعتقادیبهتعللیمو
تربیتهداردوذا اهسلانرابلهمثابلهتنالااسلتاداودرتملامزهلدگاهیدرهظلرملیگیلرد.او
میگوید«:چندانکهسرشتکسیازهیکیبرخیزدوهاالشازتخمهپاکیبروید،زهدگاهیرابله
هیکوییبگذراهدواگرذاتشباپلیلدیآمیختلهوهطفلهاشراشلرار بسلتهباشلد،بزرگتلرین
استادانوخردمندترینمردمانهتواهنلداورابلههیکلیرسلاهند».حکایلتچالارمازبلاباول
گلستانبهروشنیبیاهگراینهکتهاست.پسریکیازدزدانعربباوجودیکهموردعنایتوزیر
ملکودرمصاحاتعاقالنوتحتتربیتاستادانومربیاندوسالرامیگذراهد،عاقاتدست

بهخونوزیرودوپسرشمیشویدوباغار ملالویبلهراهپلدرملیرودومریلدذا خلود

قولملکمسلممیشودکه«:عاقاتگرگزادهگرگشلود/گرچلهبلاآدملیبلزرگ

میشودو

شود»(سعدی:1379،حکایت .)4
یتپذیریاهساناست.سلعدیکلهدر
اینتمثی بهخوبیهشاهگرعقیدهسعدیدرموردترب 
نحکایتدرجایملکخردمندمیهشیند،تنااباگفتنجمال کوتاهوپرمیزخلودرا

قالبای
کند.ملکیکهدرجدالباوزیرخودبرسرتربیتپلذیرییلاتربیلتهاپلذیریاهسلان


معرفیمی
شودوباقاطعیتحکممیکندکه«:پرتوهیکانهگیردآهکهبنیادشبلداسلت/تربیلت


پیروزمی
هااه راچونگردکانبرگناداست».سعدیحتیفراترازاینرفتهودریکحکمکللیدیگلر
میگوید«:بارانکهدرلطافتطاعشخالفهیست/درباغاللهرویدودرشورهبومخس»وباز

کهمیگوید«:زمینشورهسلنا بلرهیلارد/دروتخلموعمل ضلایع

زبانهصیحتگویاوست

نهمهمیخواهدبگویدکهمربیهرکسذا وسرشلتاوسلتوتربیلت

مگردان».سعدیازای
چندانکلهدرتربیلتکسلیتلالششلود،اگلرایلنتربیلتموافلق

دیگراندراوکارگرهیست.
نچنلین
طایعتشباشد،هتیجهبخشودرغیراینصور بیاودهاست.پلسگفتلارسلعدیایل 

 118الزاما آموزشداهشسیاستدرایرانِعصراطالعا 
است:حالکهذا بشرافساراورابهدستدارد،تخمهیکیرامراقبباشیدوبنیادظلموهس 
رحمآوردنبربدان،ستماستبرهیکان،عفوکردنظالمان،جوراسلتبلر

فسادمنقطعکنید«:
درویشان»(سعدی:1379،حکایت .)8
گوییسعدیبهدهاالساختنجامعهایآرماهیاستکهفارغازبدیوتخمپلیدیباشلدو
راهح راههدرتعلیموتربیتدرست،بلکلهتنالابلاقرهطینلهواز
درراهساختاینجامعههیز 
بردنسرشتهایپلیدمیداهدوبلهعقیلدهاو،هلیچراهلیجلزآنبلرایخالصلیازایلن


بین
ت،ایلن
هاهیست.درتمامگلستانهرجابه هحلویسلخنبلرسلرتعللیموتربیلتاسل 


سرشت
اعتقادسعدیهیزهمایانمیشود.بدیایاستکهاینهگاهسعدیوعدماعتمادواعتقلاداو


عدم
اهگاریاوستواینذا اهگاریچناندرفکرویریشهدواهیده

بهتعلیموتربیتبرگرفتهازذا 
دیگرگوههازاهسانراتداعیمیکند.سعدیاعتقادداردکهاگرقراراستدرجامعه

کهچارهای
تعلیموتربیتیوجودداشتهباشد،بایدچنانآمیختهبازورواجاارباشدتابهضلربآنبتلوان
ذا شرورراماارزد،حکایتچاارمازبابهفتمگلستانبیاهگراینعقیدهسلعدیاسلت«:در
گداطاعهاپرهیزگارکلهبلهکودکلان
گفتار،بدخوی،مردمآزار ،


روی،تلخ

بودترش
می
مکتایمعل 
جورروامیداشتوباتپاهچهوشکنجهجمعیازپسرانودخترانبلهدسلتجفلایاوگرفتلار

بودهد.القصهاوراازمکتببیرونمیکنندومعلمیبرجایاوملیهشلاهندکلهپارسلایسللیم،

وهتیجهاینامرچنانکهسعدیخلود

هیکمردحلیم...کهموجبآزارکسیبرزباهشهرفتی»...
گویدبهعینالیقینمعلوماستکه«:کودکانراهیاتاستادهخستینازیادبرفت...ویکلان


می
یکاندیوشدهد.تراعلمکردهوبهبازیهشسته»...؛ودوهفتهبعلدکلهبلازسلعدیازهملان
محلهمیگذشتدیدکهمعلمهخستینرادلخوشکلردهبودهلدوبلهجلایخلویشآوردهکله:

یآزار/خرسکبازهد،کودکاندربازار»(سعدی:1379،حکایت .)4
«استادمعلمچوبودب 
چنانکهگفتهشدایندیلدگاهسلعدیبرگرفتلهازذا اهگلاریاوسلتودرپرتلوآنمعنلا
یدهندتلاراهنملایاو
بهدستهمم 
دست 
وشنیدههایش 

مییابد.تمامتجربیا سعدی،دیدهها
بهسمتاینعقیدهباشند؛درجاییکهذا اهسانتنااراهنملایواقعلیاودرزهلدگاهیاسلت،
تعلیموتربیتتحتهرهظلامیوآدابلیبلیملورداسلتواگلرهلمتلأثیریدارد،تنالابلرای
سیرتاناستوبرایدیوخویاناینتأثیرموقتیوآنهمدرزیلرللوایزوروتنایلهاسلت.


هیک
هخستینحکایتازبابهفتمگلستان؛یعنیدقیقاًهمانبابیکهدرتأثیرتربیلتهوشلتهشلده
استبهروشنیهرچهتمامترتأثیراینذا اهگاریرابرعقیدهسعدیدرملوردتعللیموتربیلت
هشانمیدهد.هخستینحکایتازبابهفتمگلستان،یعنیدقیقاًهمانبابیکهدرتأثیرتربیت
میآوریم«:یکیرااز
هوشتهشدهاستکهبهدلی اهمیتشآنحکایترابهطورکام دراینجا 

شمارههفتادوهشتم/سالبیستوپنجم/باار1191395
نراتربیتمیکلن،مگلرعاقل 

وزراپسریکودنبود.پیشیکیازداهشمندانفرستادکهمرای
شود.روزگاریتعلیمکردشومؤثرهاود.پیشپدرشکسفرستادکهاینعاق همیشودوملرا
دیواههکرد .
چونبودکهاص گوهریقابل



تربیترادراواثلللرباشد 

هیچصیقل هکللوهللداهدکلرد



آهنیراکلهبدگالرباشلد 

ایهفتگاههبشوی

سگبهدریل



کهچوترشد،پلیدتلرباشد 

خلرعیسیگلرشبلهمکهبرهد 

چونبیایدهنوزخرباشد»(سلعدی:1379 ،

حکایت .)1
سعدیبیپرواعقیلدهخلودرابیلانملیداردوکل کلالمراخالصلهملیگویلد:

اینچنین
بیتربیتدریغاستوتربیتهامستعدضایع»(سعدی:1379،حکایت .)53
«استعداد ،
همهعلومبایکدیگربراساسروشقیاسیآموزشدادهمیشلدهد.سیاسلت

دردورهسنتی
منفکازاالهیا ،فلسفه،ریاضیا وپزشکیهاود.هاادهایآموزشیمث هظامیهوجلودداشلت
لومدینیمیپرداختنلدوسیاسلتتنالادرالبلهالیاهدرزهاملههلاییکله

کهاغلببهآموزشع
ادیاانمیهوشتندخودراهشلانملیداد(طااطالایی.)121:1384،سیاسلت

دبیران،وزیرانو
رزیداشتوعمومبهآنهزدیکهمیشدهد.سیاستقابل آملوزش

وجایدرباری،اشرافیواهد
بودنداهش،استادادیبودنسلاختار

هاود،چراکهسرشتیعملیداشت؛بنابراینباتوجهبهکلی
سیاسی،اصالًآموزشداهشسیاسیوجودهداشت.درایندورهداهشسیاسی،عم پادشاهبلود
وحاکمرااهدرزمیدادهد(صفی .)143:1389،

وتناابرخیازبزرگانقومبهخودجرأ داده
 .4شیوه مدرن آموزش علم سیاست در ایران
یشودکهدرآنایراهیانبابوروکراسلیوفرهنلگ
درایرانبااهقالبمشروطهآغازم 
دورهمدرن 
کتایآشنامیشوهد.ایجادمجلسبلزرگتلرینهشلاههقراردادگرایلی،فردگرایلی،خردمحلوری،

آزادیوبرابریدرعصرمکاهیکیومدرنایراناست(حقدار.)522-550:1389،درایندوره،

اظشکلیومحتواییتیییرپیدامیکند.بلاشلک گیلریشلاروهدان،ایراهیلاندر

آموزشبهلح
مدارسجدیدراهورسمچرخاهدنامورمملکتیراکهپیشازآندردستاشرافودرباربلود،
یادمیگیرهد.اکنونشاروهدانایراهیدرموردحقلوقبشلر،دموکراسلی،اهتخابلا ،هظلار بلر

میآموزهد(آدمیت.)189-220:1356،اینشلیوهجدیلدآملوزشعللم
قدر وکاراییقدر  
سیاستدرعصرفیزیکیاستکهازمشروطهبهبعدشک گرفت.الاتهپیشگامچنینآموزشی،
مدرسهعلومسیاسیاستکهقا ازمشروطه،همهابزارهاوهاادهایهلوینحکمراهلیدربعلد
سیاستداخلهوخارجهرابهمحصالنآموختهاست؛بههحویکلهگفتارهلاودروسمحملدعلی

 120الزاما آموزشداهشسیاستدرایرانِعصراطالعا 
کارگرفتهمیشود(فروغلی-61:1389،


فروغیدرقاهوناساسیوشیوههاادیادارهحکومتبه
.)5دراینمدرسهحقوقبینالمل ،حقوقاساسلی،اقتصلادسیاسلی،تلاریخاهدیشلههلا،فقله،
جیرافیاوزبانهلایخلارجیآملوزشدادهملیشلدواغللبفلارغالتحصلیالنایلنمدرسلهدر

چونامورخارجهوعدلیهبهعنوانکارگزارانحرفلهایهظلامسیاسلیاسلتخدام

وزارتخاهههایی
ش،بهایلران

میشدهد.مدرسهعلومسیاسیپیشگامورودعلوماهساهیکارامدوهویندر1280

بود(واردی .)60:1394،
ازوهشیبهایبسیاریکهوجودداشلتوتحلوال 

چنددههقا ازمشروطهباتوجهبهفر
سیاسیآنزمانهامساعدترینشرایطرابرایآموزشجدیدبهوجودآورد.راهاصالحا دولتلی
ازجملهاصالحا وگسترشآموزشدرکشور،ازدرونحکومتبسلتهشلدودرغیلابدولتلی
یاهگشتشماریکهازمتنجامعهبرایتأسیسهاادهایآموزشیجدید

اصالحطلب،کوششها

(زرگریهلژاد،)299:1380،بلامخالفلتهلایبسلیاریمواجلهبلودوپیشلرفت

میآمد
بهعم  

میکرد.درایندورهشاهدفعالیتمدرسههایسنتیبلودیم.درایلنملدارسعلمیلهسلنتی،
ه 
بیشترعلومسنتیراآموزشمیدادهد.درپیوقوعاهقالبمشروطه،پدیدهایبههامدولتمدرن
درایرانظاورکرد.ایندولتمدرن،ضرور توجهبهعلومجدیدراهدفگذاریکرد.درایران
عدهایمعتقدبودهدکهعلومجدیدبایددرونهمانمدارسسلنتیقلدیمسلازماندهلیشلود.
بهاینترتیب،مدارسقدیمبایدهوسازیشوهد.اینهوسازیههبهلحاظساختمان،بلکهازلحلاظ
رشتههایعلمیموردتوجهبود .

براساساینپیشنااد،مدارسعلمیهقدیمبهرشتههاییمث زبانهایخارجی،طب،علوم
آنهلمفقلهوعللومشلرعیآملوزشداده
اهساهی،فلسفهجدیدو...مجازملیشلودودرکنلار 
شود.درواقع،مدهظربودکهعلماحوزهعلمیهایراتأسیسکنندکهترکیایازعلومجدیلد

می
محمدخالصیزادهدوبارهمطلرح

وقدیمدرآنتدریسشود.اینهظریهدرآثارافرادیمث  
شیخ
شد.درواقع،آهااراضیهاودهدازوجودمدرسهدوگاههدرکشورمثل داهشلگاهعللومتجربلیو
یشدنایندوگوهلهمدرسلهرا
حوزهعلوماسالمیسخنبگویند.بنابراین،پیشناادتجمیعویک 
ارائهدادهدکهجامععلمیهفراگیربود.اینایدهتحقلقهیافلتتلااینکلهدرسلال1301حلوزه
،حوزهبهشد سلنتیشلدوگلرایشهلایهلوگرادرآنبله

ینترتیب
بها 
علمیهقمتأسیسشد .
حاشیهرفت .
بعدازمشروطهودردورهپالویاول،روهدتأسیسمراکزآموزشیجدید،بهویژهدرمقطلع
عالیوهیزاعزاممحص بهخار بسیارمحدودبودوهیچداهشگاهیبهوجودهیامدهبلود.بلرای
تأسیسداهشگاهومراکزآموزشعالیهیازبودکهتعدادیازداهشآموختگانبهخار ازکشلور
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بروهد.درسال1301خورشیدی،مجلسشورایملیاعتاارالزمبرایمخار اعلزاموتحصلی 
شصتهفرمحص هظامیبهپاریسراتصویبکرد .
پیشدرآمدیبرایتأسیسداهشگاهدرایرانبودهد،اگرچهملیتلوان
پیدایشمدارسعالی ،
مدسهعلومسیاسی(تأسیس)1277راازجاتیهخستینمدرسهعالیایرانتلقلیکلرد،وللی
مشخصمدارسعالیایرانیکدههبعدبهوجودآمدهد(مصلفا.)43-67:1385،شلاید

بهطور
ثردرآمادهسازیجامعهایرانبرایتأسلیسداهشلگاهسلخنگفلت:عامل 

بتوانازدوعام مؤ
هخست،مقداریتوسعهسیاسیبودکهدرساختارقدر صور گرفت،یعنیحکومتدستکم
بهلحاظشکلیازحالتمطلقهرهاشد،مشروطبهقاهوناساسیومجلسشلورایمللیشلدو
یکدرجهازقاهوهمندیوهمایندگیدرساختقدر هفوذکلرد.عامل دومهیلزایلنبلودکله
بیدادمیکلرد،احسلاس

جامعهپسازطیدورهبحراهیکههاامنی،هر ومر وواگراییسیاسی
میکردتادرپناهآناقداماتیعملیبلرایرهلاییازفقلر،
هیازبهامنیت،ثاا ،هظموهمگرایی 
وعقبماهدگیصور بگیرد.درهمیناثنلابلودکلهروشلنفکرانوهخاگلاندولتلی

بیسوادی
تجددخواهبسیاریبهفعالیلتپرداختنلدوجنلاشهوسلازیکشلور(هرچنلددرسلایهاقتلدار
سیاسی)پیشرفتوبااینزمینههایمساعد،داهشگاهپلسازطلیمراحل تکلوینیخلوددر
دورههایآموزشیوکاربردیوسراهجامتعریفقلاهوهیهظلامآملوزش
داهشسراها،مدارسعالی ،
عالیدرکشوربهسال،1312ازسال1313بهطوررسمیتشلکی شلد(فراسلتخواه:1388،
 .)42-58
ماهیتآموزشدرعصرمدرن،تفاو هایزیادیباعصرسنتیدارد.آموزشدرعصرمدرن
بنابهمقتضیا زمانحالتیعملیاتیوبوروکراتیکدارد.دراینهلوعآملوزش،منلابعشلفاهی
جایخودرابهمنابعکتایدادهوسعیخواهدشدعلومدرارتااطباقدر قراربگیردتابتوان
بااستفادهازآنمشکلیازمشکال جامعهراح کرد.علومدرعصرمدرن،قابلیتیعملیلاتیو
هاادیدارهدوازهمهمامتراینکهماهیتآموزشدرعصرمدرن،پوزیتیویستیاسلت.درروش
ابزارهایطایعیراباتوجهبهقاهونپذیریتجربلی

پوزیتیویستی،اهسانباتوجهبهروشعلمی،
بهکنترلخوددرمیآورد).(Lenk, 2009طایعتیکهدیگردرمقاب وعلیهاهسانهیست،بلکله

رابهگوههایرامکردهاستکهازتمایزهیروهایخیلروشلرآندر
شهایعلمی،آن 
آدمیبارو 
جاتلذ ورفاهخودبالرهملیبلردوتکنوللوییابلزارزیسلتاهسلاندردورهجدیلداسلت.
تکنولوییازشک ابزارهایسلادهودسلتیخلار شلدهوبلااهلرییهلایذغلال،هفلت،بخلار،
الکتریسیته،اهرییخورشیدیوهستهایپانلهزهلدگیمکلاهیکیواطالعلاتیاهسلانراتحلت
پوششقراردادهاست.عنصرزملان،مکلان،اعتالاروسلاختارهایبسلیارسلختکلهراهرابلر
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پیشرفت،سرعتودقتآدمیمیبست،اکنونبهکنترلاودرآمدهاهد.عللمتعیینلیبلهلحلاظ
خلقالگوهایعلمیابزاریوکاربردیشوروجسارتیبهبشربخشیدهاستکهامنیتعقالهیت
تجربهکردناست(گیدهز.)121:1384،ابزارها
رابهطورهاخودآگاهوبدونآنکهبداهد،درحال 

وتکنولوییهایپزشکی،ماندسی،زیستی،راهوساختمانوحم وهقل بشلرراتواهلاسلاخته

استتاطایعترابهصور معدهیپرازاهرییوباشتیسربستهبداهدکهبایددراختیارآدملی
آموزشدرعصرمدرنبهدهاالاستفادهازطایعتبلرایحل مشلکال 

قرارگیرد.بدینترتیب
جامعهبشریاست.دراینراستا،آموزشعلمسیاستدرعصرمدرنهیزبیشتربهدهاالتعریف
دولت،هاادهایدولتی،تفکیکقواوچگلوهگیارتالاطدوللتوکلاربردیشلدنمفلاهیمآندر
جامعهاست .
بهطورخالصهملی تلوانگفلتآملوزشعللمسیاسلتدردورهملدرنبلهلحلاظظلاهری
وشیوههلای

بوروکراتیک،کتایوآکادمیکوبهلحاظمحتواییماتنیبرکارامدیدولتمدرن
هظار شاروهدانبرقدر باروشهایاثاا گرایاههشلد.داهشلگاههلا،عللوماهسلاهیوشلک و
دورهایکله
تحثتأثیرهژموندورهمکاهیکیومدرنقلراردارد؛ 
محتوایعلومسیاسیدرایران 
علمحکومتقلمدادمیشودودولتبلهمثابلهلویاتلانمرکلزثقل هیروهلایسیاسلی

سیاست،
تعادلبخشیبههمهکارکردهایاجتماعیاست .
بهمنظور 

 .5آموزش علم سیاست در عصر اطالعات
عصراطالعا چیست:درتکنیلک،عرصلهعمللی،فنلیوتواهلاییدمدسلتبشلرمتفلاو از
عقالهیتهظریاست(خالقی.)218:1382،هزیودشاعریوهاهیدرحدودهشتصدسالقال از
نگوهلهازعقالهیلت
رسالهاشهوشتبههام«کارهاوروزها»،بروجهفنیومالارتیایل 
میالددر 
بهکارگیریوباهگلاه
بهمنظور 
تأکیدکرد(ب .)13:1382،اینعقالهیتدرقالبساختنچیزها 
فایدهگراههوابزاری،هموارهزهلدگیروزملرهاهسلانهلاراسلاماندادهاسلت(بل .)14:1382،

تکنولوییبهعنوانداهشاینتکنیلک،بلهبررسلیحلوزهعمللیازتواهلاییآدملیملیپلردازد.

ها،چرخهلاو...هملودپیلدا


دستی،اهرم
تکنولوییدرجامعهپیشاصنعتیدرقالبابزارهای 
ساده
کرد.اختراعا واکتشافا دورهمدرندرقالبتکنولوییبخاروبرق،هیروراازعضلال آدملی
یکهاهسانهلادراهتالای

بهدرونماشینوابزاراهتقالداد.تکنولوییمدامپیشرفتکردتاجای
قرنبیستمبااستفادهازسلاماهههلایمخلابراتیوالکتروهیکلیواردعصلراطالعلا وپیلدایش
تکنولوییاطالعا شدهد.تکنولوییاطالعا خودرابهصور فضایسلایاردرقاللبملاهواره،
کامپیوترورساهههایداهشمحوررمزیوهمادیندیجیتالیهشلانداد.داهیل بل ویژگلیهلای

نگوههمعرفلیملیکنلد:مرکزیلتیلافتنداهلشهظلری،
عصراطالعا رادرقالبیازدهاص ای 
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وریجدیدفکری،گسترشطاقهعلمی،تیییرتولیدا ازکاالهابلهخلدما ،

آفرینشهوعیفنا
اهساهیشدنکار،تادی شدنعلمبلهآرملانذهنلی،پایگلاههلای

تیییردرخصلتکاربهصور 
علمیفناوراهه،اداری،فرهنگی،هاادیوارتشبهمثابهواحدهایسیاسلی،شایسلتهسلاالریبلر
اساستعلیموتربیتماار ،پایانکمیابیبهجزکمیابیمربوطبلهاطالعلا ،زملانواقتصلاد
اطالعاتی(ب  .)447:1385،
رادرغلاهکلردنبلرمحلدودیتهلایمکلاهیوزملاهیبلاال

تکنلولوییاطالعا توانآدمی
میبرد.درتحلیل مکان،کاستلزاعتقادداردکهماازفضاهایقلدیمیایستللاییکنللواختبلا

انهلاواردشلدهایلمکلهدرآنبلا
کارویژهتکبعدیخار شدهوبلهفضلایجریلل 
هویتثابتو 
خستهکنندهملدرن،هلوعیهوسلان،هویلت

آمدنازهقشهایمعماریریاضی-هندسیو


بیرون
یقراریوچندبُعدیبودن،کهارتااطبسیاریبامنطلقکواهتلوموعقالهیلتپسلامدرن
سیال،ب 
داردراشک دادهایم(کاستلز.)475-483:1 :1380،دراینمورد،اومثالیازدهله1960و
ازکوچههایتنگشارهایفراهسلهملیگویلدکلهجلوآرملانهلایآخرالزملاهیمارکسیسلتی
یآرملان
آلتوسریداشتند،امااکنونپوچگراییسیالیبرآهااحاکماستکههوعیفضلامندیبل 

شمارمیرود(کاستلز .)489-494:1 :1380،


به
بافرارفتناززمانعلمیمکلاهیکیهیلوتنی،بحلثهلایجلذابو
درموردزمانهیزکاستلز 
پذیروفشردهمیداهند،مطرحملیکنلدومعتقلد


کهزمانرااهعطاف
پیچیدهاسپینوزاوهایدگر

دهد،بیهظملی

رودکههوعیبیهظمیاجتماعیراشک می


افقاینعصربهسمتیمی
استکه
کهدرآنهوعیاهکارمرگراهشاههمیرود.هموداینملرزبلیهاایلتباورهاپلذیردرتلکگلویی

فلسفیکاستلزچنینآملدهاسلتکله«ملاوجامعلهملانزملانمجسلمیموسلاختهتلاریخ»
متنهایمتکثریاهجامیدهکهآشفتگی
مسلطشدن 

(کاستلز.)498:1 :1380،اینوضعیتبه
زمانبندیمسلطوقتیایجلادملیشلودکله
وهظمرادراباامیرفتوبرگشتیقرارمیدهد «:

ویژگیهاییکمتنبهخصوصیعنیپارادایماطالعاتیوجامعهشاکهایبهایجادآشلفتگیدر
هاییبینجامدکهدرآنمتناجرامیشود(کاستلز .)534:1 :1380،


توالیپدیده
موردمیگوید«:فناوریالکتروهیکیجدیدمنجلربلهبلزرگتلرینبمالاران

روزهاهیزدراین
مطالبدیداریوشنیداریشدهاستکهبشردرطلولتلاریخخلودتجربلهکلردهاسلت.ایلن
،رویدادهایک جاانرابهسرعتدرمعرضتوجههرمخاطایقراردادهاست»(روزهلا،

فناوری
.)454:1383تکنولوییاطالعا باورودوروا کامپیوتر،اهقالبجااهیارتااطا وپیلدایشو
گسترشبیسابقهاینترهتدردهه1990بهاو خودرسید.تکنولوییاطالعا باامکاها مدام
هادرتمامکرهزمینراتادی بله


ومرزداراهسان
درحالپیشرفتخود،جااندورافتاده،هاآگاه
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د.ایناهقالبتکنولوییکاطالعاتیبهسایرحوزههاهیزکشیدهشد.اهمیلت

دهکدهایجااهیکر
تکنولوییاطالعا زماهیبرجستهمیشودکهبداهیمقا ازتکنولوییاطالعا درقرنهجدهم
هر50سال،اختراعا بهدوبرابرمیرسید.اینفراینددرسال1950بههردهسالواز1970
بههر5سالرسید(بیا .)7:1385،مدرهیتهدراواخرقرنبیستمرویهایاهفجلاریبلهخلود
دراین
گرفتبههحویکه90درصدازاختراعا بشردرهیمقرنگذشتهاهجامگرفتهاست.هینز 
زمینهمیگوید«:تکنولوییهیروییاستباعتتیییر».اودرآغازهزارهسومتکنوللوییهلاییرا

کهتعریفجدیدیازروابطاجتماعیواقتصادیاهسانهاارائهملیدهنلد،چنلیندسلتهبنلدی

برهامههایجدیدکامپیوتریکهفرصتطالییوغیرقابل تصلوریبلرایشلرکتهلا،
میکندو 

هاباستار(مجموعه24ماهواره
هایماهوارهایماهند 


آورد؛سیستم

هابههمراهمی

هاادهاودولت
هایمکاهیجاانراهشانمیدهنلد)تیلروس(عللمشلناختفضلاهایهاشلناخته)

کهموقع 
یت
اسکایهت،برایارتااطا زیردریلاییهلا،شلاکهایریلدیم،بلا66ملاهوارهوشلاکهملاهوارهای

کارمیرود؛اینترهلتو

تلهدسیک،با840ماهوارهکهتمامآهاابرایپیشبینیهایماهوارهای 
به

مخابرا فضاییبههمراهافزایشکلاربریازطریلقفیالرهلوری،اطالعلا سللولیدیجیتلالی
ایاینترهلت
هایبرترکامپیوتری،سیستمهایارتااطشخصیکامپیوتری،تابلوهایشاکه 


شاکه
هایهمراه،پستالکتروهیکوویدئوکنفراهسدرایلنمسلیرقلرار


طورتلفن

همین
واینتراهتو
بهبخشینهلاکلهملیتواهلدتیییلرا 

دارهد؛ودرآخرتکنولوییهایبیوتکنولوییودستیابی

ایرادرداهش،سالمتاهسانهاوتولیدا گوهاگونهویددهد(هینز.)7-8:1387،


گسترده
رفتهاهلدواکنلونخلود
افقهایجدیدابزاریوامکاهاتیازحدفرصتوتواهاییبالقوهفراتر 
بهگوههایتوسطتاریخواهسلانجدیلد
اهسان 
های 
زهدگی،زیستجاانوتمامعرصههاودغدغه 
شدهاهد.باآغازعصرتکنولوییاطالعا ازسال1970وبااو گرفتناز1990بهبعد،ملا
خلق 
واردعصریجدیدشدهایمکهباهلامهلایگوهلاگوهیهمچلونعصلرپسلامدرن(لیوتلار)،عصلر

وجوامعشاکهای(کاستلز)،عصرپساصنعتی(ب )،عصرجالاهیشلدن(گیلدهز)،عصلر

اطالعا 
کهویژگیهمهآهاادسلتیابیبشلربلهقلدر 

بیوتکنولویی(ریفگین)میتوانبهآناشارهکرد
جدیداطالعاتی،ارتااطیوکشفعلوم،فنونوهنرهایاسلتراتژیکجدیلداسلت.رسلیدنبله
دروازهفامپساهیوتنیوپسامکاهیکیکواهتومیرؤیلایجدیلدیاسلتکلهدرحلالاو گلرفتن

است .
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نگاره شماره ( -)3تعریف عصر اطالعات
متفکران
داهی ب 

نظریه

رویکرد

عصر اطالعاتی

جامعهپساصنعتی  عاورازجوامعمکلاهیکیبلهجواملع کالسلللیکخلللوشبلللین
کواهتومی 

(آیندههگری) 


روا تکنولوییاطالعا درجوامع 

خوشبین 


تافلر 

مو سوم 

فوکویاما 

جامعهپسااهساهی  جامعهیهتیلکوکلدهایسلایاریو اهتقادی 

شایهسازی 


وبستر 

جامعهاطالعاتی 

یشدن فرهنگ 
جااه 

اهتقادی 

کاستلز 

جامعهشاکهای 


ورودبهعصراطالعا 

اهتقادی 

لیوتار 

چامعهپسامدرن 

عاللورازعصللرمللدرنوورودجامعلله اهتقادی 

آگامان 

جامعهکنترلی 

جااهیکهروایتکالنهدارد 
ایجللادجامعللهایامنیتللیکنترلللیو بدبینورادیکال 
اهضااطی 

(مناع:هگارهده) 

تهشدنمرزها،پیشرفتتکنولوییوورودبهعصر
درحالحاضربهعلتجااهیشدن،برداش 

بایدتیییرکند.دیگرباروشهایسنتیوحتیمدرن

اطالعا الزاما آموزشدراینعصرهیز،
بهآموزشپرداخت.ورودتکنولوییهایبرترقلرنبیسلتویکلمعرصلهرا

میتواندراینعصر
ه 
برایآموزشدهندگانبسیارسختکردهاست.آموزشدرعصراطالعا دررشتهعلومسیاسی

شیوههایآموزشو
میشود.اهقالبتکنولوییاطالعا  ،
الزاماتیداردکهبهمواردیازآناشاره 
یسیاستدرقرنبیستویکمراتیییردادهاست.بهلحاظشکلی،اسلتادان

محتوایسرفص ها
ازقدر یکطرفهوایدئولوییکخلودکنلاررفتلهاهلدوجریلانآملوزشدوطرفلهشلدهاسلت.
شدنومدلیمطرحکلردنمسلائ 

آموزگارانسیاستباکمکتکنولوییاطالعا بهکاربردی 
تر
سیاسیرویآوردهاهد.بدونابزارهلاوامکاهلا هلرمافلزاریهملیتلوانمطاللبرامنتقل کلرد

یشدنعرصلهآملوزشعللمسیاسلتوارتالاطاسلتادانو
(لیوتار.)145:1380،عالوهبرمجاز 
داهشجویانباشاکههایاجتماعیدرسط جاان،ماهیتسیاستوسرفص هایآموزشیعللم
سیاستهیزتیییرکردهاست.بهگفتهکالینهای،شاروهداندوللتمللیدرعصلراطالعلا از
سیاستمتنفرهد).(Hay, 2007:102-43شاروهدانحکمراهیملیراهاکارامد،پرخلر ومیلرور
میداهند؛بهگوههایکهدیگرآهااراقاولهدارهلدومشروعیتشلانراهملیپللذیرهد.شاروهللدان

بهطلورخلالصهملاهیتقللدر درجواملع
وکراسیهیزشرکتهمیکنند .

حتیدرفراینلددمل
شاکهایتیییریافتهاستومتناسباینتحولبایدشک ومحتوایآموزشسیاستهیزتیییلر
یابد .
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 .6آسیبشناسی وضعیت ایران
درایرانمتناسبباتیییرا عصراطالعا ،آموزشعلمسیاستبلهلحلاظشلکلیومحتلوایی
یعلومسیاسیدرایرانبسیارقدیمیومربوطبهجنگسرد

تیییرپیداهکردهاست.سرفص ها
)(Sens, 2010: 76است.باتوجهبلههفلوذسرفصل هلایتلاریخیواهدیشلهای،ایلنرشلتهاز
بهروزبودنخودخار شدهاست.هنوزاستادمحوریغلالهداردوابزارهلای
محتوایکاربردیو 
آموزشیگفتارهایشفاهیخستهکنندهسخنران،بهصور یلکطرفلهویادداشلتهلایهلاقص
میشدهاستواغلبداهشلجویانهسل جدیلداز
داهشجویانبهصور جزوهاست.کتابهاقدی 
شیوهصرفاًکتایاهتقالداهشاستقاالهمیکنند.ارتااطرشتهعلومسیاسیبادولت،جامعلهو
مجامعبینالمللیکاهشپیداکردهاست.درواقع،تکنولوییاطالعا سیمایقدر وجامعلهرا

تیییردادهاست،امافضایآکادمیکآموزشعلمسیاستدرایرانبهزیستمکاهیکیوقدیمی
ادامهمیدهد.اینروهددرصور تداومازکاراملدی،جلذابیتواثربخشلیعللمسیاسلت

خود
خواهدکاستوآنراتادی بهرشتههایکیفیوصرفاًاهدیشهایمث فلسفه،ادبیلا وتلاریخ
خواهدساخت.مسلماستدرصور تادی شلدنعللمسیاسلتاثرگلذار،بلهروزوکاراملدبله
فارغالتحصیالناینرشتهدچاربحرانبیکاریخواهندشد؛امریکهاکنلون
داهشهایبنیادین ،
بهراحتیقاب مشاهدهاست.اگرعلمسیاستقصدداردجایگاهاصلیخودرادرایرانبلهدسلت
آورد،بایدبراساسمنطقعصراطالعا حرکتکند.تکنولوییاطالعا تنااابزارهیسلت،بلکله
دارایزیستجاانوساکزهدگیمحتواییاستکهکامالًدرشک ومحتوایداهلشسیاسلت
(ونلون.)58:1388،برخیازالزاما آموزشعلمسیاستدرایرانعاار 
جادمیکند 

تیییرای
استاز :
آموزشبهخصوصدرمقولهسیاسلتبسلیاربلهروز،کاراملدوجلذاباسلت،ماتنلیبلربهکارگیریماار هایچندگاههدرتعام میاناستادوداهشجویاناسلت.یلکداهشلجوی
منظردرکالسها،ماار هایشرابهآزمونبگذارد.اسلاتیدبایللد

علمسیاستبایدازچند
دادن،فامکلردن،تحلیل کلردنوهوشلتن،سلخنراهیوصلحاتکلردنرابله

ماار گوش
داهشجویانآموزشدهند.آهچهاکنوندرکالسهایآموزشعلمسیاستدرایلرانجریلان

داردتکی لهبللرماللار گللوشدادنومللتکلموحللدهبللودناسللتاداسللت.ماللار هوشللتنو
صحاتکردنداهشجویانموردتأکیدقرارهملیگیلرد.داهشلجویعللمسیاسلتبایلدیلک

درکالسهاتنااشنوهده

یکه
تحلیلگر،هویسنده،سخنرانوسیاستگذارتربیتشود،درحال 
یکجزوه،حفظکنندهتستیوچاارگزینهایبارمیآیلدکلهمالار سلخنراهی،هوشلتنو
تحلی

راهدارد.
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اغلبآموزشهایدروسعلمسیاستدرایلرانشلکلیایلدئولوییکدارهلد.پرسلشهلاوجوابهایمشخصومتونازپیشتعیینشدهایکهبرخیازدورهمشروطهتلاکنونثابلت

یداسالمگرا،ملیگرا،لیارالیاچپگرادارایاصولذهنیوفرضیاتیهسلتند

ماهدهاهد.اسات
کههمانراسرکالسبهداهشجویانبازگومیکنندودرامتحانهیزازآهااهمینمطالبرا
برچندوجایبودن

میخواهند آهچهدرآموزشسیاستاهمیتدارد،رویهپدیداریوتأکید

مسائ سیاسیاست).(Raley, 2010: 182استادعلمسیاستبایلدرویکردهلا،هظریلههلاو
روشهایگوهاگونرابهداهشجویانآموزشدهد.دردورهجدید،یاددادناطالعلا خلامو
ها،روشهاوهظریلههلایگوهلاگونو


بلکهاستادیکهبتواهدرویه
محفوظا راهگشاهیست،
چندوجایدیدنمسائ سیاسیرابهداهشجویانآموزشدهلد،موفلقعمل کلردهاسلت.
روششناسیمامتریندرسعلمسیاستاستکلهمتأسلفاههچنلدانبلهآناهمیلتداده
همیشود.الاتهاینبحثضرور تسلطاستادبرمااحثرامیطلادکهبرایرسیدنبهآن
چشماهدازآموزشمستمرورویکردهایهاادیالزامیاست.


بعدازطیدورهچاارسالهکارشناسی،اغلبداهشجویانعلمسیاستتواهاییهوشتنچنلدبزرگتلرینضلعفداهشلجویانعللمسیاسلت
جملهسادهوگزارهسیاسیراهدارهد.هوشتن 
استکهبایددرطولآموزشتوسطاساتیدملوردتأکیلدقلرارگیلرد.روشهلایحفظلی،
تستی،یکطرفهوجزوهایهیچگاههمیتواهدپژوهشگرانفعالیرابهعرصلهعللمسیاسلت

بهصور طلرحهلایتحقیقلاتیدر
تولیدکند.متأسفاههبهبحثهوشتنوتحلی هایعلمی 
همیشود.حداکثرکاریکهیکاستادعلمسیاستبتواهداهجامدهلد
آموزشسیاستتأکید 
ایناستکهداهشجویانراتشویقکندچندکتابراخالصهکنند.تحقیقهلااغللببلدون
ووبالگهایفارسلیاسلت.

وبرداشتهابسیارسادهومتناقضازاینترهت

روشوچارچوب
برایآموزشدرستبایدبروجهپژوهشلیتأکیلدفلراوانشلودوشلیوهتحقیلقپلرویهای
بهصور طرحهایمشارکتیوجمعیبهداهشجویانآموختلهشلود.بلرایهلردرسچنلد
هارابهجمعآوریاطالعا راجعبلهآنپلرویه


یفشودوگروه
مسئله،موضوعومشک تعر
تشویقکنند.بهلحاظکارپرویهای،جمعیوهوشتنطرحتحقیقمتأسلفاههآموزشلیداده
همیشود.

هایبسیاربزرگوجارانهاپذیردرآموزشعلمسیاسلتدرایلرانفرهنلگ


یکیازغفلت
شفاهی،متکلموحدهبودنوسخنرانبودناستاداست.حتیآملوزشکتالیوملدرنهیلز

هنوزجاهیفتادهاست.شیوهکالسیکآموزشدرایرانهماهنلدروشهلایمریلدوملرادی
یکهالزامآموزشدرعصراطالعا تأکیدبروجوهسایاریآموزشواستفادهاز
است،درحال 
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وریهلای
امکاها تکنولوییاطالعلا اسلت(بل .)289:1389،اسلتفادهازوسلای وفنلا 
چندرساههایبسیارضعیفاست.داهشجویانتناابهصداعاد کلردهاهلد.ازهملودار،فلیلم،
عکسو...خاریهیست.پاورپوینتکاربردبسیارکمیداردوداهشجویانواساتیدبهشلیوه
یکلهآملوزشدرعصلر
مجازیازطریقمی ،وبالگوسلایتدرارتالاطهیسلتند.درحلال 
اطالعا ،بهشد سایاریوشاکهایهشلدهاسلت.جالاندرحلالرسلیدنبلهفرهنلگ
یکهمادرآموزشکالسیکوسنتیخودماهدهایلم.شلیوه
سایاریدرآموزشاست،درحال 
تحقیق،سخنراهی،سیاستگذاریازطریقاستفادهازمنابعالکتروهیکیتیییراساسیکلرده
جدیگرفتههمیشود.

است)(Raley, 2010: 34کهدر ایراناصالً

درداهشگاههایمعتاردهیا،استادانبرموضوعخودکامالًاشلرافدارهلدواغللبمنلابعومراجعمربوطبهدرسخلودراملیداهنلدومعرفلیملیکننلد.درسراقال ازآغلازتلرم
تقسیمبندیموضوعیکردهوسایتهاومنابعرادریکجدولآمادهمیکنندودرصلفحه
کالسدرسیخودرویسایتملیگذارهلد.داهشلجویانقال ازگلرفتندرسمالاهیعللم
استگذاریحم وهق یلاحقلوقبلینالملل بلا
سیاست،روششناسیدرعلومسیاسی،سی 
میداهندکهدرجلسهسوم،فلالنتلاریخ
استاد،منابعوشیوهتدریساوآشناهستند.دقیقاً 
چهموضوعیباچهمنابعوچهسطحیبهبحثگذاشتهمیشود.درایراناستاددرکلالس
درسآخرینگزارهوهااییترینشک داهشرابلاخواهلدنچنلدمنالعتولیلدملیکنلدو
هویسند،کپیوحفظمیکننلد


هارامی
داهشجویانچونکاتاانومنشیاندربارهمهعاار 
وبررویبرگهامتحانپیادهمیسازهد.کالسدرسکهبایدمح سخنراهی،ارائلهتحلیل و

هقدوبررسیآخرینهتایجتحقیقاتیباشد،تادی بهصدورگزارههلایهلاقصودلاخلواهی
استادمیشودوداهشجویانهیزقصددارهدتنااامتحانراازسلرخلودبگذراهنلدوواحلدرا
پاسکنند.

علمسیاستازشک محدودوحرکتبسیارآرامخودخار شدهاست.سلالیاههدرملوردمالصدرا،ساروردییااهدیشهسیاسیدراسالموایرانچندینکنفراهس،مقالهوکتاببله
زبانهایگوهاگونتولیدمیشود.متأسفاههدرعلمسیاستدرایران،تولیدداهشبهخصوص
بهزباناهگلیسیوعربیچندانباالهیست.ترجمههاوحتیمتونتحلیلیعلمسیاستبله
دستروزهامههگاران،روشنفکران،ادیاانوفیلسوفاناستومتونتخصصلیهنلوزجایگلاه
ضعفهلایآملوزشعللمسیاسلتدر
بزرگترین 
آکادمیکخودراپیداهکردهاست.یکیاز 
ایرانکهبیشازصدسالازپایهگذاریاینرشتهملیگلذرد،هداشلتنزبلانتخصصلیدر
داخ وعدمبرقراریارتااطباخار است.تعداداستادانعلمسیاستدعو شدهازخلار 
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برهمیگردهد.اسلتادانو

میروهدو
بهایرانوازایرانبهخار بسیارکماست،اغلبازایران 
زبانهایبلینالملللیضلعف
داهشجویانعلمسیاستدراستفادهاززباناهگلیسیویادیگر 
یکلهمتولیلانآملوزشعللم
دارهدوتولیدداهشدراینمورد،کمصور میگیلرد.درحلال 
داهشگاههابایداینمامراموردتوجهقراردهند.

سیاستدر

مربوطبهارتااطهداشتنبامراکزقلدر اسلت.

ضعفدیگرآموزشعلمسیاستدرایراناساتیلدبایدداهشجلویانرابلهشارداری،فرماهداری،استاهلداری،سفارتخاههها،وزار امور
خارجللهو...معرفللیکننللد.گللرفتنطللرحپژوهش لیازهاادهللاومؤسسللا وآشللناکردن
داهشجویانبلاقلدر رسلمیکشلور،وظیفلهاسلتادانعللمسیاسلتاسلت.اسلاتیدبایلد
کالسهایخودرادرمیانهمایندگانمجلس،هظامیان،وزیرانوسفیرانتشلکی دهنلدو
هاارابرایدرسدادنجلسهایدرکالسهادعو کنند.داهشجویانبایدازهزدیلکمراکلز

آ
قدر وهاادهایرسمیجماوریاسالمیرادراکنندوبتواهندزبانآهاارافامکردهتلا
هاواغلبطرحهایپژوهشیدرداهشلگاههلاخلاا

ایکشورمفیدباشند.اکنونپایانهامه

بر
میخورهدوارتااطیمیانهاادهایقدر وداهشکدههایعلمسیاستوجلودهلدارد.هنلوز
علمسیاستزیرسیطرهحقوقوعلماقتصاداستوهتواهستهمسلتق وکاراملدبلهسلمت
یشدنعلمسیاستبهلحاظظاهریوابلزاری،جلزدر
هاادهایقدر حرکتکند.کاربرد 
پرتوارتااطبامراکزقدر

وسیاسیامکانپذیرهیست.

هظامی،اقتصادی

بودنوارتااطبرقرارهکردنباسنتها

ضعفدیگرآموزشعلمسیاستدرایران،ترجمه ای
وفرهنگبومیایرانواسالماست.اغلبمتونعلمسیاستدرایرانترجمهاستوداهلش
شناسیومعرفتشناسیایراهیدرحالتولیدشدنبلا


شناسی،روش

متناسبباهستی
بومی
کمیتوکیفیتپاییناست.ای رانهماهندهمهکشورهایجااندارایفرهنگ،ویژگیهای
خاصتاریخی،جیرافیاییومذهایاسلتکلهایلنملورددرحکوملتجمالوریاسلالمی
باوجوداینکهاستاداندغدغهمندحوزهوداهشگاهبراین

اهمیتبسیارزیادیدارد،متأسفاهه
اماهنوزبودجه،هیرویاهساهیوپژوهشکدهمتناسبباایلنهلدفایجلاد

مامتأکیددارهد،
هشدهاست .حوزهعلمیهومحققانعلومالایا ،فقه،عرفانوحکمتباوجوداینکلهعللوم
اهساهیوسیاسیراهقدمیکنند،بسیارکمتلرازمحققلانعللمسیاسلت،درزمینلهداهلش

میگراییرابلهعنلوانیلک
.برایکاربردیشدن،هاایدبو 

ردهاهد
سیاسیکارپژوهشیتولیدک 
تعیینشدهومشخصازباالبهپایینموردتوجهقرارداد،بلکهبایدبلهعنلوان

پیش
قالباز 
سازیواحترامبهعقایدودیدگاههابهاینعرصههگاهکرد.


فرصت
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آخرینماحثدرموردآموزشعلمسیاستدرایلران،اهتقلالتجربلههلاوسلازماندهلی

راهکارهابهقصداصالحروشهایتدریساست.الاتلهدرایلنزمینلهاهجملنعلملیعللوم
سیاسیتاکنونهشستهاوکارگروههایبسیارتخصصیبرگزارکردهودراینموردپیشلرو
است.بههظرمیرسدبرایح کردنشیوههایآملوزشتلودهای،جلزوهایمحلور،ملتکلم
وحدهگوهه،تستیومحفوظاتیدرایلران،اسلتفادهازتجربلهوداهلشجمعلیواهتقلالآن

مناسبتراست.


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

مشکالت فعلی
تللکبعللدیبللودن
روشها 


الزاما رساههای 

یلللللکطرفللللله

استادمحور 

الزاما ابزاری 

کتب وجزوههای
خستهکننده 


الزاما محتوایی  مااحث مکلاهیکی
قلللرنبیسلللتمی
اغلللبمربللوطبلله
جنگسرد 
الزاما دولتی 

سیاستدرایلران
بللادولللتفاصللله
دارد 

الزاما اجتماعی 

عللللمسیاسلللت
اکنلللللونبلللللا
شاروهدانارتالاط
هدارد 

الزاما مخاطب 

آموزشاکنونبلر
پایه دوللت مللت
است 

راهحل
بهکلارگرفتلهشلود.اصل حل مسلئلهاسلتاز
ترکیبروشها 
میوکیفلیوبلهیلکمعنلااز
روشهایپدیداریوتایینیتاک 
تکثرروشبایداستفادهکرد) .(Chaput, 2008: 75
بایدشاکهایومشارکتیشود.تولیدداهشباابزارهایارتااطیاز
مطلقوتکگوییاستادخار شود.گفتگووبحثفعالباهدایت

چندرسللاههای (Suárez-Orozco,

اسللتادازطریللقابزارهللای
) .2007: 148
فیلم،تصویرواستفادهازهموداروشک هایکمکآموزشیبلرای
آموزشعلمسیاستدرعصراطالعا الزامیاست.هسل جدیلد
میباکتاببیگاههاست .
ک 
بایدتعاریف،الگوها،شیوههایطراحی،اجلراوهظلار وارزیلابی
سیاسللتدرعصللراطالعللا درقال لبهللایدولللتالکتروهیللک،
دیپلماسیعملومی،سیاسلتگلذاریدر عصلر اطالعلا ،جنلگ
جامعللهشناسللیسیاسللیعصللراطالعللا ،قللدر در

سللایاری،
شللاکههللایاجتمللاعیو...درسرفصلل هللاگنجاهللدهشلللود
(اسالمی(Sens, 2010: 431-460))23:1393،
روزشدنوکاراملدیشلکلیومحتلواییعللم
درعصرجدیدبابه 

سیاستبایدهشسلتهلاوهلماهدیشلیهلایحلوزههظلروعمل 
برداشتهشلو د.عللمسیاسلتبلدونپیوهلدبلادوللتهملیتواهلد
رانهایخلودوکشلورراح وفصل کند (Chaput, 2008:
بحل 
) .128
وپللژوهشهللایمشللارکتیومیللداهیدرمیللان

بایللدطللرحهللا

شاروهدان،بهخصوصدرموردشاروهدانتواهمندعصلراطالعلا 
اجراشود.سیاستبدونفالمقلدر اجتملاعیملردمهلاتواناز
بینیومدیریتبحرانهایسیاسیاست (Chaput, 2008:


پیش
) .179-183
سیاستهمیتواهددردایلرهمحلدودمرزهلایمللیبلاقیبماهلد.

اکنونجااهیشلدنوپیلدایشعصلراطالعلا درابعلادجواملع

شاکهایلزوممطالعا فراملیراتقویتمیکند.درعصلرجدیلد

بایدفراهسللیوفرامللیمنطلقتحلیل سیاسلتراآملوزشداد
) .(Sens, 2010:189

(مناع:هگارهده) 
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فرجام
بامقایسهبیندورههایسنتی،مدرنوپسامدرنمشخصشد،آموزشدرهرعصلریملاهیتی

داردکهزیرسلاختآنتکنوللوییاسلت.آملوزشداهلشسیاسلیدرعصلرسلنتیبلهشلک 
میشلد.پلسازآنودرعصلر
ههایوشفاهیوبدونداشتنمناعومأخذاولیهاهجام 
مکتبخا 

مدرنهیزباافتتاحداهشگاههاومراکزآموزشعالی،آموزشبهشکلیکاربردیهالادیوعمللی
ادتااینکهدرعصراطالعا وباورودبهعرصلهجالاهیشلدنوبلا
پوزیتیویستیتیییرماهیتد 
احاطهابزارهایتکنولوییجدید،ماهیتآموزشبهصور بسیارزیادمنطقکواهتومی،متکثلرو
مجازیپیداکرد.تکنولوییهاواسطمیاناهسانوواقعیتقرارملیگیرهلدوبلهگوهلهایتلداوم
حواسبشرمحسوبمیشوهد.تکنولوییتنااابزارهیست،بلکهبلاورودتکنوللوییهلایجدیلد،

وکلیتروابطاهساهیدگرگونمیشود.شیوهزیست،تجربههاواغللبرویلدادهای

زیستجاان
تکنولوییقراردارد.اهسانهادرعصرجدیدیبهسلر

زهدگیاهسانوحتیاهدیشهاوتحتتأثیر
میبرهدکهباهامهایعصراطالعا ،قرنتکنولوییهایاطالعاتی،دورهپسامدرنوپساصلنعتی

شناختهشدهاست.برخیآنقدرتحوال تکنولوییکقلرن21راجلدیقلملدادملیکننلدکله
کهدرمنطقزیستجاانملدرنفالمهشلدهی

پسااهساهیمیکنند،آیندهای
صحاتازآیندهای 
ذهنوعین،حیطهایبههامفضلایسلایاریلا

معناکهعالوهبردوسویههایعلمی

است،بهاین
مجازیبهزهدگیبشرواردشدهاست .
درعصراطالعا ،آموزشهاایلدیلکسلویهوایلدئولوییکباشلد،بلکلهبایلدبلاتأکیلدبلر
چندوجایبودنمسائ سیاسیدرجاانامروزسعیکردتادریکدیالوگوگفتگوبهآهچهکه

هزدیکترشد.درعصراطالعلا بایلدازتکنوللوییهلایجدیلدبلرای

میرسد،
بههظرحقیقت 
.ارتااطداشتنعلمبامراکزقدر هم،اگرچلهدر

اددهیسریعتروباتراستفادهکرد

آموزشوی
شروعشدهبود،دردورهپسامدرنلزوماًبایدبیشترشود.همچنینباترجمهآثاربله
دورهمدرن 
درعصرجااهیشلدندرزمینلهفرهنلگو

بتوانازبرداشتهشدنمرزها

زباندیگرکشورهاباید

آموزشهیزاستفادهبرد.درهاایتوباتوجهبهاینکهعصراطالعا هرروزبیشلتریامکاهلا و
بارهبلرداریبیشلتر
همچنینالزاما راپیشپایاهسانمیگذارد،بایدتمامتالشخودرابرای 
کاربرد.هرچندکهبایدداهستهیچامکاهیکامالًمفیدیلامضلرهخواهلد

ازامکاها اینعصر 
به
پدیدههای
جدایهاپذیر 

میتواهدجز
بودوپذیرفتنامکاها تکنولوییدرکنارمحدودیتهایآن 
روزهاباشد.بهگفتهویتگنشتاینامرخوبوبلدوجلودهلدارد،بلکلهاملرکاراملدو

طایعیاین
هاکارامدمعنادارد(ویتگنشتاین .)1389،
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نگاره شماره ( -)5فرمول شکل و محتوای آموزش علم سیاست با محوریت تکنولوژی
عصر
سنت 
مدرن 
اطالعا

شکل آموزش علم سیاست
محتوای آموزش علم سیاست
تکنولوژی
آمللللوزشاهدرزهامللللهای،هظامیلللله،
قیاسی،کلی،متافیزیکی،اخالقی 
دمدستی 

اهسانسازی 

استقرا،اثاا گرا ،سیستمی،کارکردی ،آموزشداهشگاهی،آکادمیلک،پیوهلد
مکاهیکی 
بادولتملی 
ساختاری 
سللازهای،پدیللداری،منطللقفللازی ،آمللوزشچنلدرساههای،تصلللویری،

 اطالعاتیکواهتومی 
تکثرگللللللرا،اهعطللللللافپللللللذیری شاکلللهای،مشللللارکتی،جاللللاهی
) (Suárez-Orozco, 2007: 159-163
)(Harvey,1991:335

(مناع:هگارهده) 

اینمقالهگذارازروشهایسنتیبلهمکلاهیکیملدرنواطالعلاتیپسلامدرندرآملوزش
سیاستراموردتحلی آسیبشناساههقرارداد.آموزشسایاریبهدهالالسلوقدادنسیاسلت
برایتطایقباجامعهاطالعاتی(معتمدهژاد)144:1389،است.اینتحلولدرعرصلهسیاسلی
جودمیآوردواغلبهواقصبوروکراسیرارفعملیکنلد.اکنلون

گراییرابهو


هایتخصص

امکان
سرفص هایداهشسیاستبایدبراساسدموکراسلیالکتروهیلک،دوللتسلایاری،دیپلماسلی
ومحتلوای
مجازیوعمومی،جنگیاطالعاتیو...تیییرکنند(هلای.)59-145:1392،شلک  
آموزشعلمسیاستدرعصراطالعا بههمریختهاست.شک مشاودآموزشسایاریسیاست
تاحدیجااهیشدهاستودرآنازسیطرههااد،استادوکتابباالزاما بوروکراتیکی،کمتلر
هشللاههایماهللدهاسللت).(Gur-Ze’ev,2007 :123-146جالللبآهجاسللتکللهمفاللومقللدر و
یکهعلالوه
میباوقوعاهقالباطالعاتیکامالًتیییرماهیتدادهاستبههحو 
ساماندهیامرعمو 

برقلمرویدوگاههعینوذهندردورهمکاهیکمدرهیتهقلمرویجدیلدمجلازی(هلایم:1390،
تواهدشکافهایدوگاههمدرهیتهراح وفص کند


استکهمی
)192بهوجودآمده

(Webster,

تکصداباعلمسیاسلتدرایلرانهماهنلددورهپاللوی
).2001: 98-132برخوردایدئولوییکو 
میتواهدای نرشتهراازکارآمدیخار سازدوهظلامسیاسلیرافاقلدحسلگرهایپلیشبینلی

بحرانوارائهراهکارکند.علمسیاستدردهیلایکنلوهیوظیفلهتربیلتکلارگزارانحکلومتی،
هاقداناجتماعی،سیاستگذارانکارآمد،تئوریسینهایآیندهپژوهوکنشگرانخالقسیاسلیرا

میتواهدمناعقدر هرمجاتحفظمنافعملی
عادهداراستواینامربرایجماوریاسالمی 

رانباشد.رویهکنوهیتیییریکسویهسرفص هاوورودماندسلان،پزشلکانوسلایراصلناف

ای
غیرمتخصصبهداهشوکنشسیاسیتادیدیبرایسرهوشتکشوراستکهبلاالزاملا عللم
سیاستدرعصراطالعا همسوهیست .
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