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 مقدمه 
فرهنگي -اين نهضت، در چهار بعد سياسي، نظامي، اقتصادي و آموزشي. مقاومت، نهضتي جهاني است

در جريان است. در منطقة نفت خيزِ خاورميانه، مقاومت ملت ها، متناسب با تهديدات سياسي و 
تعرضات نظامي، در ابعاد سياسي و دفاعي برجسته و ورزيده شده است. در ديگر نقاط جهان، مردمِ 
آگاه، فراخورِ آسيب هاي ناشي از وابستگيِ اقتصادي و نفوذ آموزشي-فرهنگي، اين دو بعد از دخالت 

اي اهل مقاومت، در هر كج مسلما در تجاربِ. را براي مقاومت هدف قرار داده اندو كنترلِ نظام سلطه، 
. ستقابل توجه ابراي كل جنبش، ، درس هاي الهام بخشي وجود دارد كه مجاهدت مي كنند جهان كه

و ) »اقتصاد مقاومتي«همانا (در بعد اقتصادي  جهانيانپيشتر، در مورد چرايي و چگونگيِ مقاومت 
ر بعد در نوشتة حاضر، به چگونگيِ مقاومت جهانيان د 1.شددستاوردهاي چشمگير آن نكاتي بيان 

                                                                                       .مي پردازيمفرهنگي - آموزشي
 

از اين . گرددتوصيف الزم است كه چرايي آن  ،فرهنگي- اما قبل از تشريح چگونگيِ مقاومت آموزشي
اختصاص » سيستم جهاني آموزش« و ترويجِ تحوالتتاريخِ بررسيِ نوشتة حاضر به  اعظم بخشِرو، 

، ساز و كار استياليِ ذهنيِ صنايع وهشِ حاضر حاكي است كه اين سيستميافته هاي پژ. يافته است
اين يافته ها به طور مستند نشان مي دهد . بزرگ و دولت هاي قدرتمند حامي آنها را تشكيل مي دهد

طه و عالي، نه تنها به محدود شدنِ آگاهي عمومي و دامنة استاندارد در مقاطع ابتدايي، متوس كه آموزشِ
مطالعات علمي منجر شده است، بلكه تواناييِ مطرح كردنِ پرسش هاي مؤثر و برقراري گفتمانِ الزم 

بر جهانيان تحميل كرده است را از  توسعه جهت شناسايي و حل ريشه اي مسايلي كه الگوي غربيِ
                                                                             . است كشورها گرفته مردم و مسئولينِ

 

مثال : از ديدگاه يك ناظر فرازميني، سواالت فراواني در مورد بحران هاي كنوني جهان قابل طرح است
بيماري ها، به طرز مي بالند، ابتال به انواع آن شگرف كه زمينيان به  علميِ چرا با وجود پيشرفت هايِ

سابقه اي، سالمت و حيات آنان را تهديد مي كند؟ چرا بيش از هر زمان ديگري در تاريخ بشر،  بي
، در عذاب اند؟ چرا ندمردم از آلودگي هاي ناشي از ضايعات، كه خود در آب، هوا و خاك رها كرده ا

 ي و گرسنگي اند؟ اين ناظرِتعداد روزافزوني از آدميان گرفتار مسائلي چون بي خانماني، بيكار
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 فكريِ بازدارندة ما تاي و هوس و عادنمادي براي عقلِ عاري از ترس، هوجز فرازميني البته چيزي 
نابساماني هاي كنوني  قطعا هر يك از اين سواالت و ده ها و صدها پرسش مشابه در خصوصِ. نيست
تر كه سزاوار تامل و انديشة بيشتري است والي بزرگتر و مبرم ساما . جاي تامل جدي دارد ،بشرنسلِ 

چنين چرا در بسياري از جوامع امروز جهان، اين سؤإالت حتي مطرح نمي شود؟ و اگر : اين است
كه مردم و مسئولين را  اندازه اي نيستبه  پرسش هاگفتمانِ حاصل از اين و دوامِ عمق شود، گستره، 

اين است  ي پژوهش حاضرپيام كلي يافته ها. ددگررهنمون موجود  وضعيت همگام، به سوي اصالحِ
فكري و پويايي و غنايِ  شِرجهانيان و نه پروو رفتارِ اذهان  با هدف كنترلِ، كنوني آموزش كه سيستم

هاي مردمي و  سيستم رهايي از مسايل امروز، طراحيِ پيش نيازِطراحي شده است و لذا علمي انسان ها 
                                                          .است هاي علمي و پژوهش يادگيري، تربيتمكمل در 

                           

 يكشف جديد ،ترش و تحكيم استعمارسدر گو نقش كليدي آن سيستم جهاني آموزش  يِكاستي ها
. مي پردازيمدر چهار دهة اخير نمونه هايي از نظرات منتقدين اين سيستم  ذكر به ،1111 در بخش. نيست

 حاكي است كه آسيب هاي ناشي از اين سيستمِاز كشورهاي مختلف جهان  صاحبنظرانانتقادات 
، 3333و  2222بخش در . جهاني است، تنها به كشورهاي در حال توسعه محدود نمي شود و مسئله اي ناكارآمد

وزشيِ استاندارد و اجباري را به وجود تحوالتي مي پردازيم كه انگيزة ظهور يك سيستمِ آمواكاوي  به
پيامدهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسيِ انقالب صنعتي در اين دو بخش خواهيد خواند كه چگونه . آورد

بستر تاريخيِ طراحي و ترويج اين و توليد انبوه كاالها در جوامع غربي، مشخصا در اياالت متحده، 
                                                    .     ساخت محور آن را فراهم- سيستم و ويژگي هاي كنترل

 

. طراحيِ اين سيستم و ترويج جهانيِ آن اختصاص يافته استچگونگيِ تشريحِ  ، به6666تا  4444بعد، سه بخش 
در اين بخش ها ابتدا به پيدايش و ترويج آموزش همگاني در مقاطع ابتدايي و متوسطه در ايالت هاي 

كشور اياالت متحده و سپس به سير تاريخي كنترلِ دانش و  مختلفرشته دقيق بر محدود ماندنِ  نظارت
كنترلِ ذهني  اين سيستمِ گسترشِچگونگي . ي در دانشگاه هاي آن كشور مي پردازيممعل مطالعاتها و 

يجريه در با مصداقي از كشور ن( »توسعه دانشگاهي«به سراسر جهان، به بهانه هايي چون  و رفتاري
نامحسوس اما قاطعانه  ، به منظور نفوذ)با مصداقي از ايرانِ دورانِ پهلوي( »مبادلة آموزشي«يا ) آفريقا

معرفي شبكه هاي دانش . مطالب اين سه بخش استاز ديگر  ،در سياستگذاري هاي داخليِ كشورها
خصوصي سازيِ «ها در  اين شبكه شگفت آورِ بنيانِ جهاني و نقش سيستم جهاني آموزش در موفقيت

                     . پايان بخش اين مجموعه از يافته هاست ،كشورها به نفع صنايع بزرگ» سياستگذاريِ
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توصيف اين تحوالت، بدون تشريح پاية نظري و معرفي برخي از نظريه پردازانِ سيستم جهاني آموزش 
از منظرِ نظام كنترل، » دانش كنترل«كاربست با مقدمه اي در خصوصِ الزامِ  ،7777 در بخش. نمي بودكامل 

در علم روان شناسي و جامعه شناسي و نقش اين دو » ساختارگرايي«و » رفتارگرايي«مكاتبِ  به معرفيِ
تدريس در مدارس و دانشگاه هاي امروز جهان مي يي و روش شناختيِ ، محتوايساختار تكاملِدر 

 به» شرطي سازيِ دانش آموزان«ر اين بخش خوانندگان با مفاهيم و روش هايي چون د. پردازيم
آشنا مي »  دانش توافقي«و » كنترل وهمي«، »چارچوب بنديِ ذهني«و بي رغبتي به تفكر، فرودستي 

                                                                                                                   . شوند
 

به معرفي گزيده اي از رويكردهايِ مقاومتيِ فرهنگيان آگاه و فرهيختگان در ديگر كشورها به  ،8888 بخش
. منظور كاهشِ آسيب هاي ذهني و رفتاريِ ناشي از سيستم جهاني آموزش اختصاص يافته است

يستم هاي مردمي و مكمل است كه نمونه از س ، سه»تحصيل كامل«و » يادگيري از محل«، »خودآموزي«
مقاومت در برابر آسيب هاي سيستم جهاني آموزش به معنيِ از ميان  .در اين بخش توصيف مي گردد

همانطور كه در اين بخش آمده است، . ساختارهاي فعلي در مدارس و دانشگاه ها نيستفوريِ بردنِ 
آنها با تشديد بحران هايي چون اعتياد كه محدوديت هاي فاحش و ياس آور اين ساختارهاي ناكارآمد 

. در حالِ تغيير اندبه تدريج، ، شده استبيشتر آشكار  ،در مدارس و بيكاريِ مزمن و گسترده در جوامع
گرانسنگ انقالبي ما ايرانيان، با  اما تا وقتي كه مدارس و دانشگاه هاي مناسب با فرهنگ و آرمان هاي

فعاليت هايي نظير آنچه به عنوان نمونه در اين  ظهور يابد، ،كشورعمل فرهنگيانِ آگاه  همت و ابتكارِ
افراد توسط  در سه سطح، يعني اميدبخشو مؤثر بخش معرفي شده است مي تواند الهام بخش اقداماتي 

 آموزگارانِ آگاه و مبتكر براي بهبود شرايط يادگيري در مدارس و توسط براي يادگيريِ فردي، توسط
ي مشاغلِ سازنده، براي كمك به پژوه و جويا نِ دانشجواناو  آينده ساز ها، خيرينِ دانشگاه اساتيد

 «توسعة حكمت بنيان» در سطح جامعه باشد.                                                                     
 

ه ها در اين يافتدر بخش پاياني، ضمن ارائة خالصه اي از يافته ها، نكاتي چند در خصوص معنيِ 
 انقالب اسالمي، مشخصا حركت به سوي اصالح ارتباط با مجموعه اي از اهداف آرماني و گرانسنگ
، اقتصاد مقاومتي و تمدن نوين اسالمي، عرضه مي الگوي مصرف، تبيين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت

                                                                                                                   . گردد
 



 

4 

 

آورده ة متن اصلي در حاشي ، به مناسبت،براي حفظ روانيِ متن، برخي از مصاديق و نكته هاي تكميلي
 همچنين، جهت پرهيز از طوالني تر شدنِ گزارش و كمك به مطالعه و پژوهش مستقل. شده است
                                   . از مĤخذ و منابع در انتها فراهم شده است، كتابشناسيِ مفصلي خوانندگان

 

آسيب شناسيِ آموزشِ همگاني -1111  
معروف نيز  3»آموزش آمريكايي«به   كه 2»آموزش اجباري«يا  1»آموزش همگاني«هاي ناشي از  يبسآ

، اثر پائولو فريره، 4»آموزش ستمديدگان«از زمان انتشار كتبي چون . جديدي نيست موضوعِاست، 
و ابتكار  خودباوري ،در سركوب انديشه سيستمِ آموزشيقش اين ، ن1970197019701970ة متفكر و منتقد برزيلي در ده

 ة اخير بيش ازده 4444در اما آنچه . در كشورهاي جهان سوم، بر آزادانديشان جهان معلوم بوده است عمل
ياسي و فرهنگي اين پيش آشكار شده است، آسيب هاي علمي، اقتصادي، زيست محيطي، اجتماعي، س

نابرابر و ظالمانة جهان اول با چارچوب تعامالت نظامِ تحميلي است كه دامنة آن از گفتمانِ متداول در 
را عاملي محدود  آموزشسيستمِ رسميِ ، آگاه امروزفرهنگيان و فرهيختگانِ . جهان سوم فراتر مي رود
ي خشونت در جميع كشورهاتشديد موجب جدايي، تفرقه و نيز  انديشه و و كننده و زيانبار در علم

جنبه هاي گزيده اي از قول از برخي از اين انديشمندان،  در اينجا، با نقلِ. مي دانند شرق و غرب جهان
                             :مي خوانيم »آموزش ستمديدگان«در . مي كنيم مرورآموزش اجباري را زيانبارِ 

 
، معلم نقل مي كند و دانش آموز به طور خودكار، آنچه نقل شده است را حفظ مي ]به شكل كنوني آن[در آموزش «

را » سپرده ها«او صبورانه ... »دريافت كنندة سپرده«است و دانش آموز » سپرده گذار«معلم . مثل عمليات بانكي... كند
چنين القا مي كند كه ] دانش آموز[به » مدل بانكي آموزش«اين ... ي كند، به خاطر مي سپارد و تكرار مي كنددريافت م

اين رويكرد به يادگيري كه از ويژگي هاي شاخصِ آموزش ستمديدگان است به كلي ... او مطلقا نادان و جاهل است
 مجال هنگامي» آموزش براي آزادي«. ي و پرسش استنفي مي كند كه يادگيري و دانش در واقع نتيجة فرآيند كنجكاو

                                 5».ظهور مي يابد كه اين رابطة يك طرفه بين آموزگار و دانش آموز از ميان برداشته شود
 

را  مدارس كنونيزدودنِ آثار مخربِ  ضرورت ،انديشمند ديگري، 6»مدرسه زدايي از جامعه«در كتاب 
                                                                                             :مي كند توصيفاينچنين 

 
                                                           
1
 public eduction 

2
 compulsory education 

3
 American education 

4
 Paulo Freire. Pedagogy of The Oppressed. 

5
 Freire 2000, 72. 

6
 Ivan D Illich. Deschooling Society. 
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آموزش را به جاي ] مثال[ :بگيرند چند چيز ديگرجاي  به] به غلط[مي آموزند كه چند چيز را  دانش آموزان ،در مدرسه«
ت و مهارت، قليا كسبِ به جايمدرك را گرفتنِ مدارج تحصيلي را به جاي كسبِ علم و آگاهي، كردنِ يادگيري، طي 

چنان رسمي دانش آموز در فرآيند آموزش  تخيلِ قوة] همچنين[. نوانديشيبه جاي را كهنه روان شدن در تكرارِ مطالب 
 درماني را به جاي سالمتي، مددكاريِخدمات ] مثال[: پذيردب» ارزش ها«را به جاي » خدمات« تربيت مي شود كه

به جاي را به جاي امنيت اجتماعي، رقابت تسليحاتي را پليس اجتماعي، خدمات  اجتماعي را به جاي بهبود زندگيِ

                                                1»...به جاي كار مولدرا امنيت ملي، و رقابت نفس گير براي كسب درآمد 
 

نظر اين  .اندتفكر در رفع آنها، عاجز مسايل و  تشخيصِدر  كنوني آموزشدانش آموختگانِ سيستم 
ني ااحساسِ فرودستي و ناتوريشة وي . همگاني در جوامع غربي است آموزشِيكي از تاريخنگارانِ 

زشيِ سياست هاي آموبه در حل مسايل را عمل  و ابتكارِ يامروز در نوآورفارغ التحصيالنِ مدارس 
پس از شكست ، 19191919قرن از دهة دوم . رديابي كرده استدر اروپا  2حكومت پادشاهي و استبداديِ پروس

جامعه  ،اجباري مم شدند كه از طريق آموزش همگاني وروسي ها مصپ فرانسوي، از ناپلئونِخوردن 
از جامعه اي  ،حكمرانان پروس. ها شكست نخوردقدرت نظامي با ديگر  ةاي بسازند كه هرگز در مقابل

لذا اقدام به ايجاد  مي خواستند و شهروندان، كارگران، كارمندان و البته نظاميانِ كامال مطيع و فرمانبردار
                                                    . اي كردند كه خروجي آن غير از اين نباشدسيستمِ آموزش 

 
ها پي بردند كه تقسيم ايده ها به موضوعات جدا از هم، و آموزش هر پروسي ] در راستاي دستيابي به اين هدف[«

، آغاز و پايان مي يافت، با روحيه نظامي گري و صدا در آوردنِ بوقبه نه، كه هر يك با موضوع در كالس هاي جداگا
كوتاه، ] متعدد و[كالس هاي آموزش به  رد كردنِ فرآيندبا ُخ. رداطاعت بي چون و چرا از مافوق همخواني بيشتري دا

مي از ميان  ،نهاييبه دركي روشن و نتيجه گيريِ  براي پيگيريِ يك مطلب يا انديشه، تا رسيدن انانگيزة دانش آموز
بودند،  حاكمشهرونداني كه اينچنين تربيت مي شدند، اگر چه هنوز قادر به انتقاد از سياستگذاران و سياست هاي ... رفت

                     3».فكري بين پديده ها و ارائة راه حلي منسجم براي حل مسايل عاجز بودنداز ايجاد ارتباط عمال  اما
    

به  آموزشي غرب سيستمِ ورودزمانِ از  مشرق زمين،در  جوامع كهن فرهنگيانِاز سوي ديگر، 
 خاصِو رؤيت پيامدهاي نامطلوبِ اجتماعيِ سيستم هاي بومي فرصت مقايسة آن با  ،شانهايكشور

                                                           
1
 Illich 1971, 3. 

پيروزي اين كشور پس از. تشكيل مي داداز امپراتوري آلمان را  بزرگيبخش زماني كشور پادشاهي پروس، معروف به نظامي گري،    2
  

كماكان ادامه داشت تا اينكه پس از  در نظام اداري آلمان استفاده از نام پروس. شد» جمهوري وايمر«بخشي از ) 1918-1919(آلمان انقالبِ 
   .منحل اعالم كردرسما ، شوراي حكومتيِ متفقين آن را 1947 در سال ،پايان جنگ جهاني دوم

3
 Gatto 2008, 56. 
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اين فرهنگيان از كشور هند مي  يكي از. و در مورد اين آسيب ها هشدار داده اندجديد را داشته  سيستم
                                                                                                                   :نويسد

 
» پولي كردن«اين الگو بر . توسعه عمل كرده است الگوي غربيِ ابزاري براي تبليغِبه عنوانِ آموزش مدرن ] در هند[«

اين در حالي است كه تعليم و تربيت . تاكيد دارد] به ويژه در ارتباط با كار و معيشت[اقتصاد و كليه روابط اجتماعي 
نش آموز در ايجاد ارتباطات در جهت آزاديِ عملِ دا] داشتبراي كار و اشتغال  وسيع تري چشم اندازكه [بومي 

براي دانش آموختگانِ  ]شاهديم هامروز[ همان طور كه. كردمي اجتماعيِ جديد و نوآورانه براي تامين معاش خود تالش 
آماده شدن براي شغلي از نوع پشت ميز نشيني و گرفتن ترفيع در سلسله مراتب اداري و  به معنيِسيستم جديد، تحصيل 

لذا اين دانش . ندغير پوليِ محلي در روستا بيزار و گريزان ا از كارهاي مرتبط با اقتصادهايِ آنان. است نهادهاي جديد
شغل هاي شهري، خانه و كاشانة اجدادي خود را ترك مي كنند و بدينصورت، منابع اقتصادي  ، در پيِآموختگان

                                                                                      1».مي ماند روستاها عاطل و بي ثمر
 

اخير، وقوع خشونت مسلحانه در مدارس و دانشگاه هاي آمريكاي شمالي خبرساز شده  چند دهةدر 
باال گرفتن عصيان و ناآراميِ نوجوانان و جوانان در محيط هاي برخي از صاحبنظرانِ دانشگاهي، . است

ناظران از دستبند . انتظامي و زندان وارِ مدارس نسبت مي دهند ه تشديد محيطآموزشي و آكادميك را ب
او » داد و بيداد كردنِ نامتعارف«اله در يك كودكستان به دليل عصبانيت شديد و س 6666 يزدن به دختر

در . كودكستان با خبر كردنِ پليس اقدام به كنترل كودك كرده بودنداين مسئولين . گزارش كرده اند
                    2.دستبند زده شده بود ناظمبا » جرّ و بحث«ساله به علت  11111111 ه ايديگري، دختربچ مورد

 

 3»بيش فعالي«مدارس در نظام آموزشِ اجباري به عرصة ظهور كودكاني بدل شده است كه عصيان آنها 
پزشكي استفاده مي  روان از داروهايِ ،بيش فعالبه اصطالح براي كنترل دانش آموزانِ  .نام گرفته است

تشديد يافته » بي انضباطي ها« ،دهه هاي متوالي از استقرار آموزش همگاني، به تدريج با گذشت. كنند
شلوغ »، »آدامس جويدن«بي اجازه صحبت كردن، «و عصيان دانش آموزان از موارد ماليم تري چون 

چون اعتياد، خودكشي، بحران زا يلي به مسا» آشغال ريختن«و » در صف از ديگران جلو زدن«، »كردن
                                                        . غير مسلحانه بدل شده استو  و حمله مسلحانه سرقت

 

                                                           
1
 Gupta n.d., 3. 

2
 Giroux 2012. 

3
 Attention Deficit Hyperactivity Disorder /ADHD 

روان پزشكان، عدم توانايي كودك در . نوجوانان در مدارس داده شده استكودكان و  به ناآراميِ ،اين نامي است كه در روان پزشكي
. ي كرده اندمعرف» بيماري«توجه ممتد و نداشتن تمركز بر دروس در منزل و در كالس را از عوارضِ اين به اصطالح   
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تا دم مرگ ادامه مي  ،يادگيري انسان فطرتا طالب يادگيري است و اگر مانع يا انحرافي نباشد، طلبِ
از  ،كنجكاوي و پرسشگريِ كودكانسنين وجود دارد، كما اينكه عشق به يادگيري در همة  .يابد

مشتاق به كه فطرتا ي يپس چه تعمدي است كه انسان ها. مشترك جميع والدين است مشاهدات
تقسيم شوند و هر گروه مشخص  گروه هاي سنيِ بهبايد از كودكي و طي دوران نوجواني  اند يادگيري

، طبق برنامة درسيِ از محيط طبيعيِ پيرامونيو بدور از منزوي از محيط اجتماعي جداگانه،  ير اتاقد
 يادگيريِ به  دانش آموزانترغيب  برايو چرا بايد  ؟يكساني را بياموزندپيش تعيين شده اي، موضوعات

و ) با برگزاري آزمون هاي مكرر(، تهديد )با نمره دادن(آموزگاران به تحقير  ،اين دروس اجباري
تاريخ تحوالت اقتصاديِ دو قرن اخير در مطالعة متوسل شوند؟ ) داروهاي بيش فعالي با توصية(خدير ت

آن  اشاعةكه كم و بيش با تاريخ تحوالت سيستم آموزش اجباري در آن كشور و سپس  ،اياالت متحده
                    .سوال را آسان تر مي كند دو ، يافتن پاسخ به اينمنطبق استبه ديگر كشورهاي جهان 

 

؟»عصر كنترل«يا  »عصر اطالعات« -2222  
عصر «و  2»عصر ارتباطات«عناوين ديگري چون . مي نامند 1»عصر اطالعات«عصر حاضر را عموما 
. است» عصر كنترل« ،دوران ما حقيقتنامي سازگارتر و نزديك تر با اما . نيز بر سر زبان هاست 3»رايانه

اما در باطن، هدف . مقادير عظيمي داده و اطالعات گردآوري، پردازش و جابجا مي شود ،در ظاهر
پنهان است، محدود شدنِ دامنة دانش و » عصر اطالعات«نكته اي ديگر كه در پسِ عنوان . كنترل است
بيشتر به اطالعات، دانش  رفتار ها در عصر كنترل، به رغم وجود دسترسِ كنترلِ با هدف. آگاهي است

مواردي اينچنيني كه در صفحات زير به تشريح آنها . بشر كه اساس توانمندي اوست محدود شده است
ترل را ممكن مي فرهنگ كنعصر حاضر و شناخت عمقيِ ويژگي هاي  از ظواهرِ عبورمي پردازيم، 

براي اشاره به يك  سياسي چسبِريك ب» نظام سلطه«اين بررسيِ موشكافانه آشكار مي كند كه . سازد
تحوالت  درونِاست كه از  ، هوشيار و مبتكرنظام مندموجوديت مبهم نيست، بلكه تشكيالتي نيرومند، 

. برخاسته و در پيِ كنترلِ رفتار آحاد مردم از طريق كنترل دانش آنهاستجهان صنعتي  ةتوسع و تكاملِ  
 

 طيف وسيعي از  ،كنترل 4.دستيابي به هدفي از پيش تعيين شدهكنترل يعني اعمالِ نفوذ بر غير با قصد
از كنترل مطلق و آشكار با استفاده از زور گرفته تا كنترلِ نامحسوس با استفاده . نفوذ را در بر مي گيرد

                                                           
1
 information age 

2
 communication age 

3
 computer age 

4
 Beniger 1986, 7-8. 
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مي خوانند، انقالبي كه » انقالب كنترل«سرآغاز عصر كنترل را  ،برخي از صاحبنظران. ندهفريب از كالمِ
اقتصاد، جامعه، فرهنگ، علم و  يعنيعصر حاضر در تمامي ابعاد توسعه،  سيرِ تحوالت ،وقوع آن

                                                        1.را متاثر ساخته است ،فناوري و طبيعت و محيط زيست
 

با آغاز انقالب صنعتي در اروپا، كه بسياري از . بودكنترل، نتيجة منطقي انقالب صنعتي  انقالبِ
مشخصا در صنعت (تاريخنگاران ريشة آن را در اختراع موتور بخار و استفاده از آن در توليد صنعتي 

. مي دانند، تغييري بزرگ و بي سابقه در جهان كليد خورد) يالديم 18181818ن قرنساجي انگلستان در 
پيش از اختراع موتور بخار، توليد محصوالت و . با ماست پيامدهاي اين تغيير بزرگ تا به امروز

ورود اين اختراع جديد به . عمدتا براي توزيع و مصرف محلي انجام مي گرفت ،مصنوعات محلي
نپيشين در توليد را  عرصة توليد صنعتي، معادالتظرفيت و كارآيي بنگاه ها به . متحول ساخت از ب

طرز بي سابقه اي افزايش يافت، افزايشي كه به واسطة آن، توليد انبوه مصنوعات ميسر گرديد. توليد 
نياز بنگاه ها به طور انبوه استخراج گردد،  مي طلبيد كه مواد اولية موردنيز به نوبة خود  كاالها انبوه

 نيروي انساني به طور انبوه به كار گرفته و مديريت شود، توليدات به طور انبوه بازاريابي و توزيع شود
طبعا اين افزايش كالن در . گسترده به فروش و مصرف رسد ي وسيع و سطحيها در حجمو كاال

مصنوعات، تبليغ، توزيع، فروش و مصرف كاالها، مستلزم سرمايه  مواد اوليه، توليد انبوه استخراجِ
قابل  در جامعه مي طلبيد كه تغييرات آينده به ضرورتبود و  از پيش گذاري در سطحي بسيار كالن تر

صفتي است با بار احساسي خنثي » قابل پيش بيني«. باشد تا صاحبان سرمايه متضرر نشوندتر پيش بيني 
وقتي . به كار برده مي شود» قابل كنترل«كه در متونِ مرتبط با مباحث تجاري و توسعه به جاي صفت 
خطر پذيريِ سرمايه گذاري در  ه،در نتيجچيزي كنترل شود، وضعيت آن در آينده قابل پيش بيني تر و 

بي اغراق، كليه فناوري ها و روش هاي . آن كمتر و احتمالِ سودآوري آن بسيار بيشتر خواهد بود
جاري در تمامي ابعاد توسعه و حرفه ها، بخشي از سيستم هايي پيچيده و در هم تنيده براي كنترل 

سيستم كنوني آموزش نيز از اين قاعده  .رفتار توليد كنندگان و مصرف كنندگان در عصر حاضر است
، بستر است شامل آموزش ابتدايي، متوسطه و عاليكه  در واقع، سيستم جهاني آموزش. مستثني نيست

سطح جهاني را  نظامِ كنترل در ديگر سيستم هاي هر چه وسيع ترِ ترويجِفرهنگي پذيرش، مديريت و 
                                                                                                     . است كردهفراهم 

                                                           

11همان،  
1
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بهره گيري از اطالعات جهت اعمالِ كنترل در حوزه هاي شش گانة استخراج، توليد، تبليغ، توزيع، 
فروش و مصرف، به تبلور مجموعه اي از خدمات و شكل گيري جامعه اطالعاتي در جهان انجاميده 
است. اين مجموعة خدمات را صاحبنظران در پنج گروه دسته بندي كرده اند: تحقيق و توسعه (شاملِ 
مؤسسات پژوهشي)، رسانه (مثلِ راديو، تلويزيون، مطبوعات)، فناوري اطالعات (از جمله رايانه و 
شبكه)، خدمات اطالعات (شامل بيمه، بورس، بانكداري) و آموزش (مثل مدرسه و دانشگاه).1 در 

دو نقش اساسي براي گسترش و تحكيم نظام كنترل در  ،، اين مجموعه از خدماتبا آموزشارتباط 
از هر يك و مصرف مصنوعات مرتبط با  ،در صنايع مختلف كنترل سيستم هايِ) 1111 :جهان ايفا كرده است

به دست پرسنل آموزش  ،جامعههر ادارة اين سيستم ها در  )2222 و 2.را در جوامع معرفي كرده استآنها 
به آنها  ادارةو از سوي توده ها با پذيرش سيستم هاي كنترل . شده استديده از همان جامعه سپرده 

پا گرفتنِ هر گونه ، احتمالِمتخصصِ بومينيروهاي  دست سيستم هاي  نفوذجدي در برابر  مقاومت
كنترل در كشاورزي،  سيستم هايِبي چون و چرايِ  پذيرشِو اين . به صفر مي رسدتقريبا  جهاني،

معماري و شهرسازي و ديگر حرفه ها و صنايع در كشورهاي جهان است كه ملت ها را ، عمران طب،
نظام سلطه و فراهم كردن بازارهاي مصرف براي جميع مصنوعات اين  به نفعِبه استخراج منابع خود 

آموزش ممكن شده است به راستي سيستم جهاني  آنچه بدينصورت از طريق .است نظام وادار كرده
، ملت ها از جهانيِ آموزش سيستمِزيركانه است چون با پيروي از  .استانگيز شگفت زيركانه و 

 ،وابستگي استعدم و از منافع آن، كه مهم ترين آنها ارتقاي دانش و فناوري هاي بومي خود غافل 
اين شدة  و حسابهوشمندانه  استقرارِچون به لحاظ طراحي و است انگيز شگفت  و. شده اندمحروم 
نفوذ  ،مردم و مسئوليناكثر بدون كوچكترين مقاومت از سوي ، كشورهادر سراسر جهان، سيستم 

                                              . پذيرا شده اند داوطلبانه و با افتخار راو همكاري با آن استعمار 
 

پرورش فكري  و از جمله نمادهاي پيشرفت درافتخار آميز  نهادهايِ ازمدارس و دانشگاه ها معموال 
به شمار  اهاي توانمند سازِ كشورهفني و مهارت  - كودكان و نوجوانان و ارتقاي آگاهي، دانش علمي

                                                           

،همان  22
1
  

 موضوع پژوهشِبه طور جداگانه را مي توان  ستنقشي كه هر يك از اين مجموعه خدمات در تحكيم و تداوم نظام كنترل ايفا كرده ا
. مفصلي نظير پژوهش حاضر قرار داد  

محترم دانشگاه شنيده باشد، ظهور محصوالت دستكاري ژنتيكي بداند و در مورد آن از زبانِ اساتيددربارة يه طور مثال، اگر ملتي   2
  

گر پي ببرد كه اين ، حتي اگر از منابع علميِ ديسبد غذايي خود را با مقاومت كمتري مي پذيردبازار و در تراريخته در  خوراكيِ
. محصوالت براي سالمتي انسان، دام، خاك، محيط زيست و آيندة كشاورزيِ جهان خطري بزرگ محسوب مي شود  
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از اين نهادها  مديريت ، روش و محتوا،اما واقعيت اين است كه چنانچه از لحاظ ساختار. مي آيند
نظام كنترل نزديك تر ناگزير  ،، نتيجة كارپيروي كندآموزش  جهانيِ استاندارد تا  خواهد بودبه اهداف

فقط در محدوده و تا است، اما فني جهانيان  -نظام كنترل خواهانِ ارتقاي علمي .به منافع ملت ها
 به توصيف دو ويژگيِ اساسيِ ،تعبيرارائه دليل براي اين  جهت. باشدكه با اهداف او همسو  سطحي

                                                .مي پردازيم 1»منطقي سازي«و » بوروكراسي«نظام كنترل، يعني 
 

اما جامعه شناسان دركي به . معموال واژة بوروكراسي، دستگاه هاي دولتي را در ذهن تداعي مي كند
تصميم گيري بر  هر سازماني كه در آن تقسيم كار و سلسله مراتبِ :مراتب عام تر از اين واژه دارند

كارخانه ها، شركت ها، بيمارستان ها، بانك ها، مدارس و . قرار باشد، آن سازمان يك بوروكراسي است
در اين سازمان ها، گروه هاي مختلف، هر يك . دانشگاه ها، جملگي سازمان هاي بوروكراتيك اند

توسط رده  ،ر اساسِ دانش و مهارت هايي كه دارند انجام مي دهند و تصميماتكارهاي ويژة خود را ب
ساختار بوروكراتيك سازمان هاي مدرن . هاي باالتر گرفته و توسط رده هاي پايين تر اجرا مي شود

                                                                   2.يكي از فناوري هاي اساسي نظام كنترل است

 

آنچه سلسله مراتب را بر پا نگه . بناي كار بر حذف اطالعات است و نه تفصيل آن ،در بوروكراسي ها
بر . اطالعاتي است كه در اختيار كاركنان در هر مرتبه قرار مي گيرد دانش و مي دارد، تفاوت در ميزان
بسيار محدود تر و فرصت هاي تعداد گزينه هاي رفتاري در سطوح پايين تر حسبِ ميزان اطالعات، 
از اين طريق، كنترل رفتار كاركنانِ . در رده هاي باالتر بيشتر است ي رفتاريتصميم گيري و گزينه ها

حذف اطالعات و محدود . ، براي سرپرستان و مديران آسان تر مي گردددر رده هاي پايين تر جزء
اتيك نتيجة كاربرد فناوري ديگري است كه انسان ها در سازمان هاي بوروكر يكردنِ گزينه هاي رفتار

در نظام كنترل، منطقي . است توجيه منطقي سازي افزايش بهره وري. مي گويند» منطقي سازي«به آن 
امي ابعاد محدود نمي شود، بلكه كل جامعه و تمبنگاه هاي صنعتي و سازمان هاي اداري سازي فقط به 

                                                                                                 . آن را در بر مي گيرد
 

                                                           
1
 rationalization 

2 در راستاي بوروكراسي پديدة مدرني نيست و در امپراتوري هاي باستاني نيز از نظام هاي سلسله مراتبي براي هماهنگ كردنِ افراد  
  

اما در رويارويي با گسترش سازمان هاي بوروكراتيك در تكامل توسعه صنعتي در جوامع . تحقق اهداف غير شخصي بهره مي جستند
در اوايل قرن بيستم مورد » ماكس وِبِر«غربي، اين فناوري به عنوان يكي از عمده ترين فناوري هاي كنترل، توسط جامعه شناساني چون 

Weber 1968 . گرفتمطالعه قرار    
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تخريب يا ناديده گرفتن اطالعات به «: را اينچنين تعريف كرده اند» منطقي سازي«جامعه شناسان، 
منطقي سازي در جوامع و  براي بيان روشن ترِ چگونگيِ اعمالِ فناوريِ 1.»منظور تسهيل پردازش آن

تاثير آن در كاهشِ گزينه هاي رفتاري مردم، بي مناسبت نيست كه به چند مثال از سيستم كنوني 
                                                                                                   : آموزش اشاره كنيم

 

بزرگ  ديگر مصالح صنعتي، از جمله مصنوعات توليد انبوه صنايعِ آهن آالت ساختماني، سيمان و) 1111
ساخت و سازِ متداول در  ياست كه روش ها» منطقي«، براي افزايش مصرف اين كاالها. ستجهان ا

با تحقير روش هاي . دشو» تخريب يا ناديده گرفته«بوده اند، جوامع كهن كه از اين مصالح بي نياز 
 حذف آنها از دانشگاه ها و ديگر مراكز آموزشي و محدود كردنِ گزينه هايِو  2بوميِ ساخت و ساز
جهانيان به مصالح به معماري و عمرانِ مدرن، بر مصرف مصالح نامبرده و وابستگيِ يادگيري و پژوهش 

                                                                                              . افزوده مي شودصنعتي 
 

داروهاي شيميايي و انواع وسايل و ابزار و ادوات پزشكي از توليدات انبوه صنايع بزرگ جهان ) 2222
درمانِ جهان كه  است كه سنت هاي كهنِ پيشگيري و» منطقي«براي افزايش مصرف اين كاالها، . است

با تحقير دانش و مهارت . شود» تخريب و ناديده گرفته«جوامع را از اين مصنوعات بي نياز مي كنند، 
و حذف آنها از دانشگاه ها و ديگر مراكز آموزشي و محدود كردنِ گزينه هاي يادگيري  طب كهنهاي 

ارزشمند  مؤثر وبوميِ  رانة دانشِبه طب شيميايي و مدرن، مردم از بركات پيشگيفقط جامعه  و پژوهشِ
محروم و در صورت بروز بيماري، از اطباي محلي منصرف و به داروهاي شيميايي و ديگر خود 

                                                                 . وابسته مي گردندمتكي و مصنوعات طب مدرن 
 

كود و سموم دفع آفات، از  مثلكشاورزي،  ه هاي شيمياييِبذرهاي اصالح شده و تراريخته و نهاد) 3333
براي گشودنِ هر چه بيشترِ بازارِ مصرف اين كاالها در . ستجمله توليدات انبوه صنايع بزرگ جهان ا

، غير ضرور محصوالت كشاورزي كه از اين مصنوعات است كه روش هاي كهنِ توليد» منطقي«جهان، 
و ذخاير  كهن كشاورزي با تحقير دانشِ. شود» تخريب و ناديده گرفته«و زيانبار بي نياز اند  پرهزينه
و حذف آنها از دانشگاه ها و ديگر مراكز ) غي، دامي و طيورِ بوميبذرها وگونه هاي با(ژنتيكي 

                                                           

 1
 Beniger 1986, 15. 

2  ر، با ذكر مصاديقكه از آن براي تحقير و بي اعتبار كردنِ دانش و روش هاي كهن استفاده مي شود در جاي ديگ» پروپاگان سياه«
  

الف1395عباسي : و منابع بيشتر، توصيف شده است  
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 به كشاورزي شيميايي، كشورها فقط آموزشي و محدود كردنِ گزينه هاي يادگيري و پژوهش جامعه
براي تامين نيازهاي غذايي و پوشاكي خود به بذرهاي خارجي و ديگر مصنوعات كشاورزي شيميايي 

                                                                                                     . وابسته مي گردند
 

است كه دانشگاه هاي مدرن را مكان هايي  حذف دانشتخريب و اينها تنها چند نمونة انگشت شمار از 
با . اختراع فناوري هاي مناسب و پايدار كرده است و پژوهش علميمحدود كننده براي يادگيري، 

بشر تخريب دانش و مهارت هاي علمي و فنيِ سودمند، نه تنها دامنة اكتشافات و اختراعات  ياحذف 
كنترلِ رفتار مصرفيِ مردم در جوامع خود، به  معاونت دربا ، ها تنگ تر شده است، بلكه دانشگاه

                                                                     .خدمت نظامِ سرمايه داريِ جهاني در آمده اند
 

گي ژ، وي»منطقي سازي« به بهانة جهانياندر جوامع و محدود كردنِ دانش  بوروكراسيعالوه بر چيرگيِ 
عصر «و » عصر اطالعات«كه در پسِ نام هاي ثانوي چون  وجود داردنيز هاي ديگري از عصر كنترل 

در گذشته، همسايگان در محله هاي شهري و در روستاها، آگاهي مثال . پنهان شده است» ارتباطات
ي و ارتباط امروزه، با وجود تماميِ وسايل ارتباط. بيشتري در مورد سالمتي و مشكالت يكديگر داشتند

كه مردم در جمعي و ابزار و ادوات الكترونيكيِ انتقال اطالعات، شاهديم كه در شهرهاي بزرگ 
زندگي مي كنند، اگر همسايه اي تر از گذشته متراكم و در شرايطي به مراتب  مجموعه هاي آپارتماني

ما در عين حال، براي ا. بيمار شود، بسياري از  ديگر همسايگان از اين موضوع بي اطالع مي مانند
انواع بيماري ها در جميع كشورها، اتكاي رسانه ها، ميزانِ شيوع آخرين و معتبرترين آمارها در مورد 

بيشتر  چون سازمان بهداشت جهانيبيگانه و دوردست ي يپژوهشگران و سياستگذاران به سازمان ها
                                                                                                              .است شده

 

فنيِ جهانيان از ميراث فرهنگيِ سرزمين خود و بيگانگيِ اجتماعيِ افراد از يكديگر در -لميبيگانگيِ ع
گذاشت و آنها را » و توسعه پيشرفت«به حسابِ و گذرا سطحي  نگاهي درجامعة خودي را مي توان 

اما در نگاهي عمقي و . به شمار آوردجامعة بشري  يمظاهر اجتناب ناپذيرِ سير تكاملجمله صرفا از 
بر سيستم جهاني آموزش،  دقيق پويا به تاريخ تحوالت نظام كنترل و نقش آن در خلق، ترويج و نظارت

نفوذ بوروكراتيك قدرتمندان  و تحكيمِ از يك سو دانش» منطقي سازيِ«با  تحميلي ارتباط اين سيستم
    .بخش بعدي است 4444و اين محور بحث . ، بيشتر نمايان مي گردداز سوي ديگر جهان در جميع جوامع
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رطراحانِ كنترلباَ -3333  
سرمايه هاي افسانه اي در  تجميعِ، توليد انبوه در اروپا تواناييِدستيابي به رخداد انقالب صنعتي و 

در  اما وقوع جنگ داخلي. را در پي داشتاز صنعتگران و بانكداران شهرنشين  معدودي شمار دست
عظيم و بكر كاني و طبيعي  وجود منابعِو  )1861186118611861-1865186518651865( جنوبيمالي و لت هاي شبين ايا اياالت متحده

صنعت نفت، . رقم زد غرب در قارة آمريكا، ظهور افسانه اي ترين ثروت ها را در اين بخش از جهانِ
و  توسعه يافتميالدي به سرعت  19191919رن قدوم در نيمة اين كشور  ريلي و بانكداريِ فوالد، حمل و نقلِ

از ميان  .انجاميد توانگراننسبتا قليلي از  بيسابقه اي در دست تعداد ثروت و نفوذ سياسيِتجميع به 
 از ثروتمندترين و پرنفوذترين 2»ياندرو كارنگ«و  1»لرفجان دي راك«، دورانآن  سرمايه دارانِ برجستة

.                                                                                                    به شمار مي آمدند  
 

، صنعتگرانِ بزرگ كالنِ ثروتم اعمالِ كنترل در جامعه را بيشتر كرد، لزو ،همادامي كه توسعة توليد انبو
بيشتر در فرآيند  كنترلِ. افزودسيستم هاي كنترل طراحي و استقرار اختيارات و امكانات ايشان براي بر 

به ظهور پديده  ،صنعتي و خدماتيتوليد، با تمركز بر ساختار بوروكراتيك و منطقي سازيِ واحدهاي 
د كه نيروي كارِ انبوه، با دستمزد بياين مكتب از مديريت مي طل .منجر شد 3»مديريت علمي«اي به نام 

، باال به تمامي ملزومات توليد در حجم و تعداد نيازِ صاحبانِ صنايع بزرگ. نازل، همواره مهيا باشد
حيطة كاري فراتر از آنچه صاحبان صنايع در ادارة ديگر امور جامعه، ضروري ساخت كه همچنين 
رو به نيازهاي ، يه همين سياق .، دخالت كننديآموزشسياستگذاريِ  از جملهنظر مي رسيد،  ايشان به

دراز  در راستاي اهداف ،خارجي اياالت متحده سياستدخالت صنعتگرانِ بزرگ در  ،كنترلنظامِ  فزونيِ
 نيز الزامي ساخترا  ،صنايع بزرگمدت .                                                                         

 

                                                           

 برآوردها، ثروت وي را در سال هاي برخي از. تاريخ مي دانند اين سرمايه دار بزرگ را ثروتمند ترين فرد  John D. Rockefeller 
1
  

استاندارد « شركت(صنعت نفت اين ثروت عمدتا از . يليارد دالر تخمين زده اندم 336با برابر ) به نرخ دالرِ امروز(نخستين قرن بيستم 
كا، سرمايه داران بزرگي چون آقاي راكفلر كه آمرياجتماعي در تاريخ . به دست آمد) »چِيس منهتن«بانك (و صنعت بانكداري ) »اويل  

.مي خوانند   (robber barons)   » آقايانِ دزد«ظرف مدت بسيار اندك به ثروت هاي افسانه اي دست يافته اند را   

 Andrew Carnegie   وي اين شركت را در سال. شركت فوالد كارنگي به دست آورد تاسيسين سرمايه دار بزرگ ثروت خود را با ا 
2 

و ديگر  نيويورك براي حمايت از شركت كارنگيِفروخت و از عوايد اين فروش ) به نرخ دالر همان زمان(ميليون دالر  480به قيمت  1901
. سازمان هاي غير انتفاعي مرتبط با آموزش صرف كرد  

3
 scientific management 
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محلي و شاگردان  با توليد همان كاال توسط صنعتگرانِ ،فرآيند توليد يك كاال به صورت صنعتي و انبوه
مديريت علمي حكم مي كرد كه رآيند توليد و افزايش بهره وري، جهت تسريع ف. او تفاوت داشت

نياز به  ،فرآيند توليد به بخش هاي ساده و جزيي تقسيم شود تا كارگران براي انجام وظايف محوله
خط «(هم  بالِكاال به دن مراحل ساخت از سوي ديگر، رديف كردنِ. دانش مبسوطي نداشته باشند

امرِ مديريت در واحدهاي بزرگ . استمي ك، از جابجايي و اتالف وقت كارگران تا حد امكان )»توليد
با اشراف بر كل فرآيند توليد، اختيارات و  را الزامي ساخت كهافرادي  حضورِصنعتي همچنين 

اين افراد موسوم به سرپرستان و مديران، در سلسله مراتبي از . را به عهده گيرندمسئوليت هاي بيشتري 
از منظر كنترل، هرچه مرتبة فرد باالتر، . رت دارندبراي تصميم گيري، بر فرآيند توليد نظا اختيارات

دانش و گزينه هاي رفتاري او بيشتر و هرچه مرتبة او پايين تر، دانش و گزينه هاي رفتاري او محدودتر 
محيطي همراه با محدود كردنِ دانش افراد به منظور كنترل گزينه هاي رفتاري  اين ساختارسازيِ. است
 2»پردازش اطالعات«به  علومِ اطالعاتو در اصطالحِ  1»مهندسيِ اجتماعي«در جامعه شناسي به آنان 

ديگري به نام  پردازش اطالعات در قالب فناوريِ عالي ترين تبلورِقابل ذكر است كه . معروف است
دانش و گزينه هاي رفتاري  طراحي سيستم هاي كنترلِ و كارِ ظهور يافته است كه ساز 3»سايبرنتيك«

                                                                      .افراد در جميع سطوح را فراهم ساخته است
 

بنيادهاي از طريقِ  ،اياالت متحده تا به امروز داخلي و خارجي نفوذ صنايع بزرگ در سياستگذاري هاي
و مجموعة وسيعي از سازمان هاي غير انتفاعي كه از محل 4»بنيادهاي انسان دوستانه«به  معروفصنعتيِ   

                                                           
1
 social engineering  

2
 information processing 

تحليل،تجميع، دسته بندي،  ،عملياتي چون گردآوري   (data processing) داده پردازي . نيست مترادف» داده پردازي«اين اصظالح با   

. سرو كار دارد» ادراك« عام تر است كه بيشتر با اصطالحي »پردازش اطالعات«. شامل مي گرددداده ها را خالصه سازي و اعتبارسنجيِ 
امروزه پردازش داده ها به دنياي رايانه و محيط هاي الكترونيكي محدود مي شود، در صورتي كه دامنه پردازش اطالعات بسيار وسيع تر 

ونه مي داند در بدنِ انسان چگ) پانكراس(مثال اينكه لوزالمعده . است و محيط هاي اجتماعي، زيستي و الكترونيكي را نيز در بر مي گيرد
در محيط هاي اجتماعي و . لين ترشح كند، سوالي است كه از منظر پردازش اطالعات قابل بررسي استكه كي و به چه مقدار انسو

مثال اينكه چرا با آلوده تر شدنِ هوا در كالن شهرها، به جاي پرهيز از رانندگي و : سازماني نيز، پردازش اطالعات مصاديق پرشماري دارد
داشتن و راندن اتومبيل پافشاري مي كنند مسئله اي است كه از منظر پردازش اطالعات نخريدن خودرو، تعداد بيشتري از شهروندان بر 

 مصاديقي از چگونگيِ اثرگذاريِتشريح ساختارهايِ ذهني، به نمونه هايي از با معرفيِ  ين نوشته،هم 7 شِدر بخ. قابل بررسي و رفع است
.رفتارهاي از پيش طراحي شده مي پردازيم رواجِپردازش اطالعات در اذهانِ مردم و   

3
 cybernetics 

Meadows 2008 الف1395عباسي : ، منابع زير نقطة شروع مناسبي است»علم سيستم ها«بيشتر در مورد سايبرنتيك يا  ةبراي مطالع ،  
4
 philanthropic foundations 
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كنترل افكار  ها،اين سازمان  هدف كليِ. درآمدهاي عظيم اين صنايع تغذيه مي شوند اعمال مي گردد
عمال فشار بر فرآيند سياستگذاري در جهت وضع قوانين و مقرراعمومي و رفتار توده ها براي ا ت

از اين رو،  .استبزرگ  صنايع منافعاهداف و همسو با  آن كشور،داخلي و سياست هاي خارجيِ 
دانشگاهي، براي جذب و هم گرايي نخبگانِ هايي  عموما كانون بنيادها و سازمان هاي مذكور

شكل دهي به افكار عمومي و عملكرد هماهنگ در به منظور  و رهبرانِ رسانه سياستمدارانِ با سابقه
اه با معروف اند، همر 1»اتاق فكر«برخي از اين سازمان ها كه به بدون اغراق، . اندسياستگذاري 

و هدايت كنندة سياست هاي داخلي و خارجيِ دولت اياالت متحده را  بنيادهاي صنعتي، مغز متفكر
                                                                                                      2.تشكيل مي دهند

 

فوذ سازمان هايِ غير انتفاعيِ مرتبط با صنايع بزرگ در ، ن1913191319131913تا سال  1865186518651865داخلي در از پايانِ جنگ 
سياستگذاري ها، به ويژه در حوزة آموزش و خدمات اجتماعي، به حدي رسيد كه كنگرة اياالت متحده 

                                                       :نتيجه گيري كرد ، چنينتحقيق و تفحصيك سال پس از 
 

خود محدود نمي ] واحدهاي صنعتي[به كاركنان  ،آمريكا به دست آنهاست ]بزرگ[ سلطة مرداني كه مديريت صنايع«
. تحت كنترل خود در مي آورد ]هر چه بيشتر[ شود، بلكه به سرعت حوزة آموزش و خدمات اجتماعي را در كشور

با بهره گيري مستقيم از منابع مالي صنايع مرتبط، بدون هيچگونه قيد و محدوديت از سوي ] صنعتي[ بنيادهاي عظيمِ
جهت فراهم كردنِ پوشش مؤثر، ] افراد و سازمان ها[قانونگذار، با استفاده از اهرم هاي موجود و جلب همكاريِ ديگر 

     3».يا بازرسي برجاي بگذارندتحقيق و تفحص براي انتقاد،  پايي ردبه اهداف خود دست مي يابند، بدون اينكه  دقيقا
 

آموزش همگانيسيستم  طراحيِ -4444  
جهاني آموزش، به شكلي كه امروز مي شناسيم، در اياالت جنوبي اياالت متحده  سيستم خاستگاه

نظام كنترل، با ويژگي هايي . متداول بودهنوز ال پيش س 170170170170از كمتر است، جايي كه در آن، برده داري، 
باال برشمرديم، ارتباط اقتصادي بين انسان ها را نمي پسندد مگر اينكه با واسطة پول برقرار  كه در
براي مزد كار كنند  ايشانوقتي امكانپذير است كه  مؤثر كاركنانِ سازمان ها در اين نظام، كنترلِ. گردد

                                                           
1
 think tank 

.نام برد» موقوفة كارنگي براي صلح بين المللي «و » شوراي روابط خارجي«مي توان از از نافذ ترينِ اتاق هاي فكر در اياالت متحده   2
  

 تا كنون پژوهش هاي مفصلي در بررسيِ ميزان و چگونگي اعمال نظر و مداخلة تعيين كننده در سياستگذاري هاي داخلي و خارجي
، از جمله اتاق هاي فكر، ازمان هاي غيرانتفاعيِ مورد حمايت آنهادولت اياالت متحده از سوي صنايع بزرگ، بنيادهاي صنعتيِ وابسته و س

Roelofs 2003, Arnove 2010, Parmar 2002, 2004, 2012   :براي مثال بنگريد به .منتشر شده است
3
 Gatto  2006, 291. 
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جنگ داخلي  شروعتا زمان . تامين كنند خرج كردنِ مزد خودزومات زندگي خود را نيز با و تمامي مل
جنوبي آمريكا با اين الگوي مورد پسند لت هاي نظام اقتصاديِ حاكم در ايا ،1861186118611861ل سا درآمريكا 

در چه برده داريِ جنوب، - زراعي در نظامِ. شمالي فاصله بسيار داشتصنعتگران بزرگ ايالت هاي 
رونق، برده داران ناگزير به نگهداري نيروي انسانيِ تحت امر خود، با تامين حداقل  ياركود  زمانِ

كاري كه انجام مي دادند مزدي دريافت در ازايِ بردگان . سرپناه بودندغذا، پوشاك و امكانات براي 
جنگ بين . ي نداشتلذا در جنوب، نظام كنترلِ مورد نظر سرمايه داران بزرگ شمال كارآي. نمي كردند

نه ، ديده مي شود آمريكا در اكثر كتب تاريخِكه شمال و جنوب، به رغم تبليغات مرتبط با اين جنگ 
مبارزه اي ارزشي براي آزادي سياهپوستان، بلكه جدالي خونين براي تبديل بردگان به كارگران و 

 پول ،شمال، در ازاي كار پوستو سياه  مانند كارگران سفيدپوستايشان نيز تا مصرف كنندگان بود 
دريافت كنند و براي تامين نيازهاي خود پول خرج كنند و در سال هاي ركود، مسئوليتي براي 

، داخلي پس از شكست برده داران در جنگ. اشدمتوجه نظام كنترل نب ،نگهداري از خيل بيكاران
كار در مزارعِ برده داران تفاوت  مي بايستي براي كار در محيط هاي صنعتي، كه با آزاد سياهپوستانِ

كارِ  نظام كنترل براي تعليم نيروي ساز و كار، آموزشِ اجباري و همگاني. اشت، آماده مي شدندد
                                                       .نظام صنعتي قرار گرفتبراي  ،سياهپوست آزاد، اما مطيع

 

مردم در . دتنها انگيزة طراحي سيستم جديد آموزش نبوبراي تربيت بردگانِ سابق، اما قصد نظام كنترل 
براي تعليم و  مناسب محليِ در ديگر جاهاي كشور، داراي امكاناتجوامع محلي، چه در جنوب و چه 

كه معموال بخشي از خدمات كليساي (اين امكانات شامل مدارس محلي . تربيت فرزندان خود بودند
، فرصت هاي كارآموزي نزد استادكاران، يادگيري در منزل نزد والدين، )شمار مي رفتبه محلي 

، آزمون و خطا و )انگليسي و شرح حال بزرگان در فلسفه، اخالق، ادبيات(مطالعه آزاد متون كالسيك 
در جوامع محلي، چيزي به نام آموزش . براي كشف و اختراع چيزهاي نو و بديع مي شدتالشِ مستقل 

ابتكار عمل و استقالل انديشه، پايه و اساس و نيز نتيجة آموزش در . جباري و استاندارد وجود نداشتا
براي نسل هاي متمادي، نوجوانان و جوانان آمريكايي، با اتكا بر اين آموزش محلي . جوامع محلي بود

ان و دانشمند. كه مشوق خالقيت و خوداتكايي بود، به كار و كسب درآمد مشغول مي شدند
و  3، بنجامين فرانكلين2ي، مايكل فاراد1سياستمداران بزرگ و صاحب نفوذي چون توماس اديسون

                                                           
1
 Thomas Edison, 1931 - 1847  

2
 Michael Faraday, 1867- 1791  

3
 Benjamin Franklin, 1790-1706  
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از همين فرهنگ متنوع و و بسياري ديگر از نامداران دنياي علم و سياست، برخاسته  1آبراهام لينكلن
                                                        . آموزشيِ ماقبل سيستم استاندارد نظام كنترل بودندغنيِ 

 

اين نظام . اين درجه از ابتكار عمل و استقالل انديشه در ميان توده ها براي نظام كنترل پذيرفتني نبود
كار در تاسيسات معدني، صنعتي، كشاورزي،  مناسب برايمطيع و بردبار،  تامين نيروي انسانيِ جهت

و به انسان هاي مبتكر و آزاد انديش با پشتكار  ينياز ،ل، فروش و غيرة خودتجاري، حمل و نق
و  مي شد منصرفاز ابتكار عمل در كسب معاش  ستيبايمي نسل مدرن . در يادگيري نداشتاستقالل 

دامنة يادگيري توده . ديدمي وابسته  رو به توسعه به نظام صنعتيِخود را  براي اشتغال و كسب درآمد،
در حدي كه مورد نياز نظام كنترل بود به آنها فقط  و آموزش كاهش مي يافتبه شدت  ستيبايمي ها 

شخصيت  آثار كالسيك، اخالق، فلسفه، و شرح حال بزرگان كه ساختنِ مطالعة آزاد. عرضه مي گرديد
ضافه و نيز اخيلِ عظيم از توده هاي مصرف كنندة كاالهاي صنعتي  تربيت، در جوانان را مد نظر داشت

از منظرِ نظام كنترل، توده ها بايد بدون انديشيدن به ضرورت كاالهاي صنعتي و . بي مورد مي نمود
                                                  . مصرف آنها، اين كاالها را تقاضا و مصرف كنند) هاي(پيامد

 

. نيستهيچ اغراق  ،اجباري سيستم آموزشِ و تحوالت تاريخِ پيدايش اين برداشت ها از مطالعات در
تاسيس  1902190219021902سال كه با حمايت خانوادة صنعتي راكفلر در  2»هيئت آموزش عمومي«سازمان غير انتفاعيِ 

شد، نقشي تعيين كننده در طراحي و استقرار نظام آموزشيِ جديد در جنوب و ديگر جاهاي اياالت 
 را سيستمبرطراحانِ كنترل از طراحي اين زمان، انگيزة امدير اين سا، 1913191319131913در سال . ايفا كردمتحده 

                                                                                              :تصريح كرد بدينصورت
 

خود را به دست ما مي سپارند تا هر طور كه مي خواهيم  مردم. در جامعة ايده آل ما، منابع نامحدود و مردم مطيع اند«
از اذهان مردم زدوده  ،ي ما، روش ها و رسومات متداولِ فعلي براي يادگيرييدر اين جامعة رويا. آنان را قالب بزنيم

از اين  سعي ما بر اين نيست كه. و مطيع اعمال كنيمشناس قدر] يتوده ها[شده است و ما مي توانيم ارادة خود را بر 
ما الزم نمي دانيم كه از ميان آنها نويسنده، شاعر و اديب بيرون . فيلسوف و دانشمند بسازيم ،مردم يا فرزندان آنها

هدف ما پرورش هنرمند و نگارگر و موسيقي دان و حقوقدان و پزشك و خطيب و سياستمدار نيز نيست چرا كه . بكشيم

                                                                                              3»...از اين قماش زياد داريم
 

                                                           
1
 Abraham Lincoln, 1865-1809  

2
 General Education Board 

3
 Gates 1913, 6. 
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دست داشتند نيز  آموزش از نخبگاني كه در دهه هاي نخستين قرن بيستم در طراحي نظام استاندارد
و همه جانبة توده  شخصيت ساز آموزشِ ويژگي هايِبين  تفاوت ايشان. بياناتي مشابه باقي مانده است

نسل  ستيكه مي بايعصرِ توليد انبوه صنعتي، سيستم آموزشيِ مطلوبِ ملزومات با را ها در گذشته 
كارِ تكراري با ماشين آالت تربيت مي تحملِ و  جديد را براي عضويت در لشگر مزدبگيران كارخانه ها

                                                               :يكي از ايشان مي نويسد. خوب مي فهميدند ،كرد
 

مدارس بايد طوري عمل كنند كه در آنها، مواد خام، يعني كودكان، مثل يك كاالي تمام شده، شكل داده شوند، مثل «

           1»...مشخصات اين كاال مي بايد از سوي دولت و صنايع مشخص گردد]... از كارخانه بيرون مي آيد[ميخي كه 
 

كه هدف  است را با نگاهي نقادانه كاويده معتقدهمگاني تاريخ تكامل آموزش يكي از پژوهشگراني كه 
 طراحان اين سيستم هرگز پرورش فكري دانش آموزان نبوده است:                                           
 

مخاطبين آن ) يا اطاعت محض(همكاري نام فناوري اجتماعي اي است كه براي جلب توجه و ] در واقع[آموزش «
سرِ نخِ رفتار انسان ها در دستان ] خيمه شب بازيهاي تو گويي به سانِ عروسك در اين سيستم . [طراحي شده است

نواختنِ با آدابي ماليم، مثل لبخند، ] در آموزش[ ناآشكار اين عمليات] فرقي نمي كند كه[. ارباباني نامرئي قرار مي گيرد
تظاهر به تفكر در اموري ساده و پيشِ پا افتاده اجرا شود، يا در قالب كالس هايي كه در آن آموزش با  موسيقي و

زمختي و سختگيري در تكرار دروس و شركت در آزمون هاي رقابتي صورت گيرد. به هر حال، نتيجه يكي است: ايجاد 

 ترديد در ضمير كودك به تواناييِ فكري خود جهت درك مستقل چيزها.»2                                              
 

تامين نيروي انسانيِ  به منظورتوده ها كاستن از آگاهي و دانش  چه بسا صريح ترين اشاره به لزومِ
 در جمعي از آموزگارانِ شهر نيويورك در سال 3»وودرو ويلسون«مطلوبِ نظام كنترل، در سخنرانيِ 

كه در تاريخ آن كشور به صراحت ) 1921192119211921تا  1913191319131913از (رييس جمهور آمريكا اين سيزدهمين . بيان شد 1909190919091909
                                                                                             : لهجه مشهور است گفت

 
و مي خواهيم كه يك طبقة ديگر، طبقه اي كه از نظر . برخوردار باشند» آموزش ليبرال«ما مي خواهيم كه يك طبقه از «

اي دشوارِ يدي و فيزيكي آماده وسيع تر است از اين امتياز چشم پوشي كند و خود را براي انجام كارهو تعداد بيشتر 

                                                                                                                   4».نمايد

 

                                                           

Gatto 2006, 62 Cubberley 1905 از به نقل 
1
  

2
 Gatto 2006, 33. 

3
 Woodrow Wilson, 1856 - 1324 

4
 Wilson 1909. 
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را آموزشي تعريف كرد كه با يادگيريِ موضوعاتي چون » آموزش ليبرال«در همين جمع، آقاي ويلسون 
را براي پرورش قدرت وي اين نوع يادگيري . فلسفه، ادبيات، تاريخ و علوم تجربي حاصل مي شود

كه در رويارويي با شرايط  ازدسضروري اعالم مي كند چرا كه آدمي را قادر مي  ها يص انسانتشخ
او چالشِ اساسيِ فرهنگيان را ايجاد شرايطي . مختلف و متغير، با تفكر، راه درست خود را بيابد

                         :چون» همه چيز را به همگان ياد بدهند«توصيف مي كند كه در آن سعي نشود كه 
 

به لحاظ پيچيدگي زندگي [و ... را نداريد] يعني ارائة آموزش ليبرال[سواد كافي براي انجام چنين كاري ] فرهنگيان[شما «
به ] دو گانه[مطلقا ضروري است كه براي دستيابي به يك سيستم آموزشيِ مناسب، ما با رويكردي ] در عصر حاضر

                                                                                                1».مآموزش جوانان بپردازي
 

»تاسكيگي«فلسفة آموزشيِ  - 1111-4444  
در محيط براي كار الزم  فني جنوب، به سوادآموزي، آموزش مهارت هاي آموزش در مدارسِ جديد

به نقل از نشريه اي كه در آن . شدمي هاي صنعتي، حفظ انضباط در محيط كار و صرفه جويي محدود 
زمان نظرات سرمايه داران جنوبي و شمالي را منعكس مي كرد، در مورد نقش كليدي آموزش همگاني 

                                                                                                      :چنين مي خوانيم
 

جايگاه [از لحاظ منابع اوليه، اقليم، ويژگي هاي طبيعي و از همه مهم تر، منابع عظيمِ نيروي انساني ] ايالت هاي جنوبي[«
 يايالت هاچنانچه اين نيروي انساني به خوبي تعليم ببيند و انضباط بياموزد، نقطة اتكاي اصلي ]. برجسته اي دارند

پس آنچه جنوب بايد به آن همت گمارد، تعليم و تربيت جمعيت . جنوبي براي دستيابي به موفقيت و ثروت خواهد بود

                                                                                                                                                             3و2».سياهپوست است

                                                           

.همان  1
  

خالصة كالمِ آقاي ويلسون در اين سخنراني اين بود كه تعليم و تربيت طبقة كنترل كننده با آموزش و پرورش طبقات كنترل شوندة 
ايالت بزرگ نفوذ صنعتگرانِ آغاز سير صعوديِ  و 19ن كما اينكه خيلي پيشتر از اواسط قر. نمي تواند از يك جنس و كيفيت باشدجامعه 

داشته  قشر در جامعة آمريكا وجودهاي شمالي تا به امروز، مدارس ويژه اي براي حفظ آموزش دوگانه و فاصلة طبقاتي بين اين دو             

.مي نامند  (boarding schools) » مدارس شبانه روزي«يا   (prepatory schools)   »مدارس آماده سازي«اين مدارس را . است
متعهد مي خواند » آموزش ليبرال«اگر چه مشخص نيست كه تا چه حد تمامي اين مدارس نسبت به آموزشِ دروسي كه آقاي ويلسون  

مورد از اين مدارس،  57تحقيقاتي از  بعد از بازديدي» آمريكا براي خواصمدارس : آماده سازي براي قدرت«اما نويسندگان كتاب اند، 
تشويق وفاداريِ دانش آموزان به يكديگر، تقويت حس امتياز نسبت به ديگر اقشار جامعه و تمايل به شاملِ مشترك آنها را آموزه هايِ 

(Cookson and Persell 1985) . شناسايي كرده اندرقابت و رهبري   

2
 Brown 1980, 45. 

، برنامة تحصيلي مناسب براي نسل جوانِ اين قوم راآزاديِ بردگاندانستني است كه بسياري از رهبران سياهپوست، پيش و پس از    3
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 گصندوق هاي گردآوري حمايت هاي مالي از سرمايه داران بزرظهور كه  تعجب آور نيست ،بنابراين
در ايالت هاي  و اجباري و تشكيل سازمان هاي غير انتفاعي براي ساماندهي به آموزش استاندارد
 1»هيئت آموزش جنوبگان«. جنوبي از رخدادهاي برجستة تاريخ آمريكا پس از پايان جنگ داخلي بود

                                                          . از جمله سازمان هايي بود كه به اين منظور متولد شد
 

مطلوب نظر و مورد ود را در آموزشِ حرفه ايِ همزمان، رهبران سياهپوستي كه آيندة موفقِ نژاد خ
 و  خود اقدام به تاسيس مدارس حرفه اي ،توانگران سفيد پوست مي ديدندحمايتتربيت  مؤسسات

درسه اي به نام م 1881188118811881 كه در سال نام داشت 2»بوكر تي واشنگتن«يكي از اين رهبران . كردند معلم
در ايالت آالباما، با حمايت برخي از سياستمداران و ) »تاسكيگيدانشگاه «، امروز( 3»تاسكيگيانيستيتو «

از حيث ساختار و محتواي آموزشي از مؤسسة اين مؤسسة آموزشي . تاسيس كرد ،سرمايه دارانِ جنوب
بود، پيروي مي ن آن ، جايي كه آقاي واشنگتن خود از فارغ التحصيال4»انيستيتو همپتون«ديگري به نام 

ر داشت كه جامعه سياهپوست تازه آزاده شده با فراهم كردنِ آنچه جامعة جديد اساسا باو وي. كرد
و كشاورزيِ صنعتي، بزرگ توليدي  بنگاه هايجنوب نياز دارد، يعني نيروي انسانيِ آموزش ديده براي 

وي به . به تدريج جايگاه راستين خود را در اين جامعه به عنوان شهروندانِ آزاد پيدا خواهد كرد

                                                                                                                                                                                     

اين رهبران معتقد بودند كه براي ايفاي نقش . دانستندبر سواد آموزي، شامل ادبيات، زبان خارجه، فلسفه، دين و موسيقي مي عالوه 
به اعتقاد يكي از . شهروندي آزاد در جامعه اي مردم ساالر، اين معلومات از پيش نيازهاي شناخت درست و نقش آفرينيِ مسئوالنه است

يد پوستان در ايالت هاي مدارس محليِ سفتبار آمريكا، انتخابِ اين موضوعات نه به تقليد از  ييتاريخنگارانِ آموزش در جامعة آفريقا
ه به اين دليل بود كه رهبران سياهپوست اين موضوعات را عاري از تحقير و تبعيض نژادي مي ديدند و از اين لحاظ آنها را كلشمالي، ب

ن سياهپوستان با آنچه اين نگرش عزتمندانه در ميا. براي پرورش ذهني و شخصيتي نونهاالن و نوجوانان خود مناسب تشخيص داده بودند
 يتفاوت) معروف شد »فلسفة آموزشي تاسكيگي«كه به (طراحانِ سفيدپوست نظام آموزشي جديد در ايالت هاي جنوبي در نظر داشتند 

اد كتاب امال براي بردگان آز«: نگاه تحقير آميز و تبعيض آلود مدارس جديد را مي توان از عناوين كتب درسي آنها دريافت. فاحش داشت
، مجموعه اي سه عنواناين آخرين . »كتاب خواندني هاي سودمند براي بردگان آزاد شده«، »كتاب مقدماتي براي بردگان آزاد شده«، »شده

نژادي و  ارزش هاي اجتماعي اي آشنا مي كرد كه او را به سوي قبول نقش فرودستيِضد را با  دانش آموزجلدي از خواندني ها بود كه 
ضعف اخالقي و فكري «با آنچه اين فرودستيِ نژادي و اقتصادي را غالب سفيدپوستانِ جنوب، در آن زمان، . ي داداقتصادي سوق م

(Anderson 1995, 28-30) . مي پنداشتند سازگار مي ديدند» سياهپوستان  

1
 The Southern Education Board 

2
 Booker T. Washington, 1856-1915 

3
 Tuskegee Institute 

4
 Hampton Institute 

مدرسة صنعتي و «و با نام  »ساموئل چپمن آرمسترانگ«مديريت يكي از ژنرال هاي ارتش جنوب به نام  با 1868 اين مؤسسه در سال
.آغاز به كار كرد» اورزي همپتونكش  
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در امور سياسي به  مشاركتزش سياهپوستان در دروسي چون فلسفه، اخالق، ادبيات و هنر و آمو
. اعتقاد نداشتبين نژادها قوانين مساعد جهت حفظ برابري و عدالت اجتماعي  وضعِ حمايت از منظورِ

               .                                 نام گرفت 1»فلسفة آموزشيِ تاسكيگي« ،اين رويكرد به آموزش
 

، توان مالي و ابعاد كاري 1902190219021902سال تشكيل هيئت آموزش عمومي با ابتكار و حمايت خانوادة راكفلر در 
وسيع تري به روش جديد تعليم و تربيت در ايالت هاي جنوبي و سازگار كردن آن با نيازهاي صنعت 

مدرسة  2000200020002000، با پيروي از فلسفة آموزشيِ تاسكيگي، به احداث 1922192219221922ن هيئت تا سالِ اي. و كشاورزي داد
اين اعتبارات، به واسطة نفوذ  ةدانستني است كه بخش عمد. ميليون دالر كمك كرد 60606060جديد به ارزش 

                                                                      3 و 2.خانوادة راكفلر، از محلِ ماليات هاي محلي تامين شد سياسيِ
 

چشم فلسفه آموزشي تاسكيگي، براي حاميانِ صنعتيِ آموزش همگاني در ايالت هاي جنوبي آمريكا 
آموزش ديدگان، در هر حدي از معلومات فني كه آموزش . شده بود روشن و راهكاري حساب اندازي

دريافت مي كردند، نبايد از نظر فكري پرورش مي يافتند. جميع سرمايه دارانِ بزرگ و گردانندگانِ 

                                                           
1
 Tuskegee Education philosophy 

2
 Brown 1980, 47.  

3 جالب توجه اينكه همزمان با تاسيس مدارس جديد، هيئت آموزش عمومي به اقداماتي در مبارزة شيميايي با انگلِ «كرم قالبدار»
  

روش هاي مشابهي  پيشقراوالنِاين اقدامات را  ،محققين. دست زددر مزارع اين ايالت ها  »سوسكچة غوزة پنبه«در جوامع جنوب و آفت 
از طريق مرعوب كردنِ مبارزانِ بومي با دانشي به ظاهر برتر و همراه كردن به منظور نفوذ در ديگر كشورها تشخيص داده اند كه بعدها 
ريچارد براون، پژوهشگر حوزة سياستگذاري و آموزش بهداشت و پزشكي در اين مورد مي . شد متداول، آنها با تظاهر به نوعدوستي

. جهت گسترشِ سلطة صنايع بزرگ در جهان بدل شد رايجنويسد كه استفادة فريبكارانه از مصنوعات شيميايي در بهداشت، به الگويي 
در اوايل قرن بيستم » مورو«وي فعاليت هاي بنياد صنعتيِ راكفلر براي نفوذ در فيليپين در خاللِ درگيريِ نظامي اياالت متحده با مبارزانِ 

بزرگي حاوي انواع تجهيزات و امكانات بهداشتي طي اين فعاليت ها، بنياد نامبرده كشتيِ . را به عنوان مصداقي از اين الگو تشريح مي كند
وي به نقل از اسنادي كه در آرشيو . براي مبارزانِ فيليپيني فرستاد» خدمات درماني«و » فوايد تمدن«و پزشكي با ادعايِ به ارمغان آوردنِ 

رستاران توانستند با ايمني خاطر به و پ مسئولين بنياد بسيار خوشحال بودند كه از اين طريق پزشكان«: اين بنياد يافته است مي نويسد
نقاطي پا بگذارند كه براي سربازانِ [آمريكايي] بسيار خطرناك بود. [خدمات] پزشكيِ آنها راه را براي تاسيس مدارس معمولي و حرفه 
اي هموار كرد. به نقل از رييس وقت اين بنياد، جورج وينسنت، بيمارستان هاي صحرايي و پزشكان توانستند نفوذي مسالمت آميز در 

  » .امتيازاتي مسلم دارد دوي و مظنون، پزشكي بر مسلسلكردن اقوامِ ب آرامكه در  دادندبا اين كار نشان  و جزاير فيليپين داشته باشند
(Brown 1976, 900) 

شمالي در بزرگ ايالت هاي  اسباب نفوذ بيشتر سرمايه دارانِ تامستمسك قرار گرفت نيز مبارزه با سوسكچة غوزة پنبه به همين سياق، 
افسانه و قدرت در : ترانه غمبارِ سوسكچة غوزة پنبه« مؤلف كتاب »جيمز گايزن«. زدرا فراهم سا جنوبصنعتي سازي كشاورزي در 

و ] اييو كشاورزيِ شيمي شره شناسح[ز كشاورزان و مروجينِ نشان داده است كه چگونه همنوايي گروهي ا» آمريكا يِايالت هاي جنوب
  .محقق گرددتا اهداف مرتبط با كنترل اجتماعي مبتني بر نژاد پرستي  از اين حشره ساختاژدهايي هولناك شركت هاي سهامي بزرگ، 

(Giesen 2011) 
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صندوق هاي ماليِ متعددي كه براي گردآوري حمايت هاي نقدي اين سرمايه داران تشكيل شدند، 
گزارش مفصلي از . توافق داشتند »آموزشِ مناسب«از  شده و هدفمند حساب جملگي بر اين برداشت

در  1»استوكز-صندوق فلپس«جنوب توسط يكي از اين صندوق ها موسوم به  رد آموزش سياهپوستان
مستقل در يكي از پژوهشگرانِ . تدوين شد كه در آن بر اين اصل صحه گذاشته شده است 1917191719171917سال 

                                             :ا استناد به اين سند تاريخي مي نويسدحوزة سياست و آموزش، ب
 

را در حوزة  ويبود كه  ]و آنهم در حدي[ آموزش فني ،كه براي سياهپوست مناسب محسوب مي شد يتنها آموزش«
] براي او[، همشاب آموزش در موضوعاتي چون ادبيات و ديگر موضوعات. توانمند كند] صنعتي[صنعتي و كشاورزيِ 

كه  ودرا به روي او مي گشافق هايي ) 1111 اين معلومات ]به اعتقاد سرمايه داران بزرگ[ چون به حساب مي آمدنامناسب 
مرد سياهپوست را به يك كارگر مولد در صنعت ) 2222، بودقابل حصول نبود در آن حاكم در جامعه اي كه جدايي نژادي 

 طبعا كه شدموجب مطالباتي از سوي جامعه سياهپوست براي برابري اجتماعي مي ) 3333و  رديا كشاورزي تبديل نمي ك

                                                                                                       2 ».كردسفيدپوست را تهديد مي اكمان حسلطة 

 

»چاتاكوا«سيركي به نام  -2222-4444  
با  ترويج آموزش همگاني در ايالت هاي شماليِ آمريكا، در شهرها و مناطق غيرشهري، نيز همزمان

تعداد در اين مناطق نيز به تدريج از . در حال انجام بوداستقرارِ فلسفة آموزشيِ تاسكيگي در جنوب 
يالت ا 1852185218521852 در سال. گرديدآنها و آموزش اجباريِ عمومي جايگزين شد مدارس محلي كاسته 

راي بقانونگذاران در اين ايالت، . اجباري اعالم كرد ،در مدارسرا ماساچوست، حضور كودكان 
بين تفاوت هاي قابل توجهي . گرفتندساختار و روش هاي آموزشيِ جديد از مدلِ پروسيِ مدارس الگو 

در سنين  دانش آموزانيكي اينكه در مدارس محلي،  :محلي و مدارس پروسي وجود داشتمدارس 
گروه هاي در يك كالسِ واحد آموزش مي ديدند و اين به تعامل اجتماعيِ اله، س 14141414تا  6666، از مختلف

در كالس هاي  ، بر حسب سن،با پيروي از مدل پروسي، دانش آموزاناما . مختلف كمك مي كرد سنيِ
 بسته بهبزرگتر،  قبال دانش آموزانِ. با اين تغيير، تحول ديگري نيز همراه بود. كالسبندي شدند جداگانه

مدل پروسي حكم مي كرد ا ام. ترِ خود، به آنها چيزهايي مي آموختندخردسال عالقة همكالسي هاي 
طي دهه هاي آتي، بسياري ديگر از ايالت . ر مطلب بياموزندفقط از آموزگابايد دانش آموزان  ةكه هم

، 1900190019001900سال به طوري كه تا  ،پيروي كردندهاي آمريكا، به تدريج از قانون آموزش اجباريِ ماساچوست 

                                                           
1
 Phelps Stokes Fund 

Andrew Gavin Marshall, n.d.  Arnove 2010, 182-184 به نقل از  
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34343434 قوانين مشابهي براي حضور اجباري كودكان و نوجوانان در مدارس عمومي وضع كرده  ديگر ايالت
       1.چنين قانوني داشتند) ايالت 48484848مجموعا در آن زمان (آمريكا ايالت هاي ، تمام 1918191819181918تا سال . بودند

 

از كتاب دو ويژگي ديگر مدارس جديد، آموزگاران تعليم ديده در دانشكده هاي تربيت معلم و استفاده 
نقشي تعيين كننده در تاسيس و  ،بنيادهاي صنعتي، به ويژه بنياد راكفلر. هاي درسيِ استاندارد بود

دانشكده هاي تربيت . ندحمايت مستمر از دانشكده هاي تربيت معلم و تدوين كتاب هاي درسي داشت
گذار در طراحيِ معلم شيكاگو، كلمبيا و استنفورد، محل تدريس و تحصيل چهره هاي سرشناس و اثر

 و 2»ادوارد ثورندايك«، مثل اين مؤسسات آموزشي و اساتيد نامدارِ آنها. سيستم جديد آموزش بودند
»آموزش مترقي«، 3»رليلوود كاِبا تاسيس مدارس جديد و اجباري كه از  را تشكيل مي دادند 4»نهضت

                                                    .حمايت مي كردندشدنِ حضورِ كودكان و نوجوانان در آنها 
 

چرا پس مكانِ پرورش اذهانِ خالق و آزاد انديش بود،  ،كه اگر مدارس محلي سوال پيش مي آيد
دادند؟ چه عاملي باعث شد كه حمايت از مدارس جديد در  جديد آموزگاران و والدين، تن به مدارسِ

قانونگذاري بتوانند از طريق وضع  لسد كه موافقان آن در مجاسراسر آن كشور به حدي افزايش ياب
                          قوانين الزم، حضور در مدارس جديد را براي كودكان و نوجوانان اجباري كنند؟ 

 

استاندارد در آمريكا، مدارس محلي در جوامع كهن نيز به تدريج شدنِ آموزش  نيم قرن بعد از اجباري
اين تبديل از طريق اشاره به ظواهر  ،در جوامع كهن. به مدارس اجباري مدلِ بيگانه دادندجاي خود را 
دوم در نيمة اما . شد و توجيه تبليغو اينكه مدارس جديد الزمة ترقي و پيشرفت است جوامع غربي 

براي ترغيب  جذابفاقد نمونه هايي عيني و  در آمريكا مترقي نهضت آموزشِ، 20202020و اوايل قرن  19191919قرن 
خود اقدام به اين نهضت و چون نمونه اي وجود نداشت، . ين خود به قبول مدارس اجباري بودمخاطب

- آموزشي مجموعه ايحاصل تالش ايشان تولد . كرد مترقياز آينده اي رويايي خلقِ چشم اندازي 
ه همين نام در شمالِ خوش منظره ب ه اي، در كنار درياچ1874187418741874در سالِ . بود 5»چاتاكوا«تفريحي به نام 

ريح عموم مردم احداث شد كه در آن جميع امكانات براي فعاليت هايي ايالت نيويورك، مكاني براي تف
ها و نوشيدني ها، حضور در سخنرانيِ  چهره دني چون حضور در كنسرت، لذت بردن از انواع خور

                                                           
1
 Gatto 2006, 130. 
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در اقامتگاه هاي زيبا و  هاي برجستة علمي و سياسي و اجتماعي، پياده روي، پيك نيك، استراحت
پر  يِمكان هااز چاتاكوا  به امروز،ا ت. تمامي امكانات رفاهي و غيره در يك محل تعبيه گرديد همجهز ب

 دو رويكرد آموزشي و تفريحي. دائم است موقت و طرفدار اياالت متحده براي گردشگري و سكونت
در نظر جميع  ،ا فضا سازيِ هوشمندانهموجب شد كه اين مركز جذاب و سرگرم كننده، ب اين مجموعه

                                          . را تداعي كند» مترقي«بازديدگنندگان، از جمله فرهنگيان، آينده اي 
 

و بدون مشكل آمده است، چاتاكوا  بي درد اين جامعة نمايشيِدر متونِ تاريخيِ مرتبط با  همانطور كه
» جان وينسنت«به نام  1»متوديست اپيسكوپال«مسيحي به نام روحانيون فرقه اي در ابتدا توسط يكي از 

آموزش ها در  استانداردسازيِبه منظور ) با حمايت ماليِ يكي از تجار و صنعتگرانِ بزرگ آمريكا(
در كليساها معموال مدارسي ويژه در . مدارس روز يكشنبة كليساها در سراسر كشور به وجود آمد

شود كه در آن، مادامي كه والدين در كليسا به عبادت مشغول اند، كودكان  به برگزار ميروزهاي يكشن
آموزگارانِ اين مدارس، با . نيز در محيطي مناسبِ خردساالن، با اصول دين خود بيشتر آشنا مي شوند

 سازي  يكسان، تعليمات الزم جهت و سرگرمي تفريحضمن پرداختن به  ،چاتاكواموقت در سكونت
- يكي از نخستين رؤساي اين نهاد آموزشيقابل توجه اينكه،  2.آموزش ديني را دريافت مي كردند

ر را نيز بر لرياست بنياد صنعتي راكف ،بود كه در ضمن، پسرِ جان وينسنت، 3»نتجورج وينس« ،تفريحي
برنامه از قبل ي يا ارتباط پدر و پسر در اين همكاري تا چه حد اتفاق صرفنظر از اينكه. عهده داشت

تربيت معلم و جا انداختن الگوي مدارس  ريزي شده بود، مجتمع چاتاكوا نقشي كليدي در ترويجِ
4.در سراسر كشور ايفا كرد غير مذهبي جديد                                                                      

 

را  نقشيشد و  صادربه اقصي نقاط كشور با تدبير و حمايت بنياد راكفلر، چشم اندازِ روياييِ چاتاكوا 
را در آن  بر عهده گرفته استفيلم هاي هاليوود و شبكه هاي ماهواره اي در سطح جهاني  هكه امروز

، در 5»تاكوامدار چا«نام سيرك به شبيه به تشكيالتي  1890189018901890تا  1880188018801880 از سال. ايفا كرددوران در آمريكا 
 هاي جديد تدريسِ روش و جاهاي مختلف كشور، در خيمه هاي بزرگ مستقر مي شد تا مواد آموزشي

استفاده و سخنراني  موسيقي وچون را همراه با سرگرمي ها و تجاربِ خوشايندي » مترقي«ح به اصطال
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                                                                   1.ترويج كندانواع خوردني ها و نوشيدني ها از 
 

آموزش مكاتبه . راهنما و خود آموز بود، كتب چاتاكوا همچنين از نخستين ناشرانِ كتاب هاي درسي
از ديگر ابتكارات چاتاكوا براي ارسال پيامِ ترقي از طريق آموزش جديد به دور افتاده ترين نيز اي 

                                                                                                       2.ر بودنقاط كشو
 

 ،يكي از اعضاي برجستة آموزش مترقي، استاد دانشگاه كلمبيا و از تدوين كنندگانِ فعالِ كتب درسي
را بدينصورت ب درسيِ استاندارد هدف واقعي آموزش جديد از طريق آموزگارانِ آموزش ديده و كت

                                                                                                        : مي كند وجيهت
 

چگونه؟ با خلق ده ها ميليون ذهن جديد و جوش دادن آنها به هم تا ذهني واحد . افكار عمومي بايد از نو خلق شود«

                                                                                         3»...براي كل جامعه به وجود آيد

 
از طريق مدارسِ جهان، ما چشم انداز جديدي از حكمراني را ترويج خواهيم كرد، چشم اندازي كه تمام فعاليت هاي  

حكمراني سياسي، اقتصادي و اجتماعي همه با هم صورت ... جمعيِ بشر را در بر مي گيرد، نوعي از حكمراني كه در آن
مي گيرد...  مواد درسي جديد، پيامدهاي نبود برنامه ريزي و كنترل متمركز بر توليد و توزيعِ چيزهاي مادي در جامعه را 

                                                                    4».بدون ترس و واهمه و پرده پوشي تبيين خواهد كرد
 

ايجاد ذهني واحد و سركوبِ  به منظور» خلق ده ها ميليون ذهن جديد و جوش دادن آنها به هم«براي 
عمل، برنامه هاي درسي و كتب درسي به گونه اي طراحي در و ابتكار  استقالل در انديشههر گونه 

برنامه ريزيِ درسيِ «و چيزي به نام د وشو حساب به حاشيه رانده  كه مطالعة آزاد، نگارش گرديد
                                                      :گنجاندبجميع دروس  دررا زير  كليِ ، آموزه هاي5ِ»علمي

  
 

نگاهي انتقادي و تحقير آميز به ارزش هاي محلي و سنتي) 1111  
6»بي طرفي علمي«پافشاري بر ) 2222  
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خنثي گرايي و عدم تعهد ترويج) 3333  
1.ك نباشددرهر آنچه با حواس پنجگانه قابل  مردود شمردنِ) 4444  

 

به ميراث محلي و سنتي وي در دانش آموز تشويق مي كرد كه بينشي را » علميبرنامه ريزيِ درسيِ «
او بايد . و فاقد ارزش براي دوران كنوني بشناسد »تاريخ گذشته«بنگرد و آن را  حقارتخود به ديدة 

جامعة محلي از و  و اطالعاتي كه در خانواده بجويددر مدرسه  فقطرا  معتبرمعلومات مي آموخت كه 
رس جديد به دانش امد ،»علمي بي طرفيِ«به نام . بي اعتبار بداندهنگ به او مي رسد را طريق دين و فر

معيارهايي دست و پا گير و مانعي بر سرِ  ،اخالقي آموزان مي آموختند كه احساسات و پايبندي هايِ
بي طرفي علمي كودكاني كه  فقطمي دانستند كه  طراحان سيستم جديد. ستچيزها »عملي درك«راه 

تشريح  چون فعاليت هاي اكتشافيِ محدودي را دروني كنند، طبيعت را بيجان خواهند شمرد و به
                                                           .خشك كردنِ پروانه دل خوش خواهند كردو  قورباغه

 

ريج در دانش آموز ملكه مي غير عقالني، خنثي گرايي و عدم تعهد به همه چيز، به تد با اين بي طرفيِ
آزار  شد و جدايي او از جامعه را نيز زمينه ساز مي گرديد تا دانش آموز نسبت به تغييرات اجتماعيِ

را اين رفتار خود صنعتي بر جوامع تحميل مي شد بي تفاوت بماند و  انبوه ديكه از سوي تول دهنده
همين دانش آموزانِ انعطاف پذير به عنوان شهروندان . بپنداردپسنديده » انعطاف پذيريِ«نوعي 

جامعه به نخبگانِ تحصيلكرده را امري عادي تلقي مي كنند چون بزرگسال، سپردنِ تصميم گيري هاي 
بي طرفي كامل مي انديشند، بهتر از سايرين مي دانند كه چه كه با  متخصصينرده اند كه اين باور ك

سواد علمي و فني كافي  در حالي كه غير متخصصين نه تنها. ستراهكاري براي كل جامعه بهتر ا
نگاه همچنين، . قادر به حفظ بي طرفي و نتيجتا قضاوت درست نيستند ،ه متاثر از احساساتكلندارند، ب

به زندگي، كه توسط مدارس جديد به كودكان تلقين مي شد، ) محدود به اداركات حسي(پوزيتيويست 
معرفي مي نها انگيزة زيستن را تخوب و ارضاي اين حواس را د يبخش هر آنچه حواس را لذت مي

                                                                                                                     . كرد
 

سرانجام، ، تربيت معلمسازمان هاي غير انتفاعي و دانشكده هاي ، بنيادها، صنايع بزرگ هماهنگ تالشِ
اما همانطور كه در . مستقر ساخت ، در جنوب و شمال،ت متحدهسيستم آموزش اجباري را در اياال

برنامه ريزي نظام كنترل نبود چرا كه اين نظام نه فقط نظر به  بخش هاي بعدي خواهد آمد، اين نهايت

                                                           
1
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ه دستيابي به سلطه در سراسر جهان لكمردم و سياستگذاران در آمريكا، ب عامة رفتارِافكار و كنترل 
 اميد دستيابي بهبه ، و افتخار و با رضايت كاملا تمام وجود جهانيان، ب كه چشم انداز، با اين داشت

                                                             . خواهند كوشيد، براي منافع او »پيشرفت« و» ترقي«
 

از جمله يافته هاي كميتة  ،جهانيان رفتاري براستيالي ذهني و برقراريِ كنترل براي  نقشة نظامِدر واقع، 
اين كميته در گزارش . بود 1»كميتة ريس«سوم به مو 1954195419541954در سال تحده تحقيق و تفحصِ كنگرة اياالت م

و فعاليت هاي مختلف آنها در حوزة آموزش  2خود با اشاره به بنيادهاي صنعتي راكفلر، كارنگي و فورد
                                                                                                            :تصريح كرد

 
ي، آموزش رويكردهايِ سازيِ استاندارددر آموزش بسيار اثرگذار بوده است به شكلي كه ] ي صنعتي[بنيادها هرم ماليِا«

 اتتغيير ايشان عمال مامورِ اشاعة نوعي پروپاگان و تبليغِ ؛كرده استوادار به رفتارهاي خاصي را آموزگاران و اساتيد 
درعرصة بين المللي، بنيادها . جامعه گرديده انددر ] مطلوبِ نظرِ صنايع بزرگ[ اجتماعي در مسير هماهنگ سازيِ جمعيِ

بر سياست خارجي كشور و رشته هاي و سازمان هاي مورد حمايت آنها، در مشاركت با برخي سازمان هاي مياني، 
گسترده انجام شده است،  اين مهم از طريق پروپاگان. دانشگاهي مرتبط با امور بين الملل تاثير عميقي داشته اند

و [ به ضربِ پول ،تحقيقات دستگاه هاي دولتي و كنترلِ] براي انتصاب در[ه با معرفيِ مديران و مشاوران پروپاگاني ك
كه به تشكيل است » انترناسيوناليسم«تعبير خاصي از  اشاعة ،اين تالش هدف. انجام مي گيرد ،]تطميعِ پژوهشگران

                                                     3».داردنظر آمريكا گرايي در حكومتي جهاني و كوچك شمردنِ ملي 
 

كنترل كنترل دانش، دانشِ: كاه-دانش -5555  
ايده آلِ اين نظام چه ويژگي  دانشگاهبا توجه به آنچه در باال از خصوصيات نظام كنترل برشمرديم، 

                                                                                                ؟بايد داشته باشدهايي 

 

داراي ساختاري بوروكراتيك باشد و فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و خدمات عمومي آن بسترساز ) 1111
                                                       . گرددو تسهيل كنندة ساختارهاي بوروكراتيك در جامعه 

                                                           
1
 Reece Committee 

ثروت وي . اين سرمايه دار بزرگ، ثروت خود را عمدتا از شركت خودروسازيِ فورد در اياالت متحده به دست آورد   Henry Ford 
2 

بنياد صنعتي  3 بنياد صنعتي فورد، يكي از .تخمين مي زنند) به نرخ دالرِ امروز(ميليارد دالر  188، معادل با 1947سال را در هنگام فوت در 
اين بنياد مشخصا در شكل دهي به . پرنفوذ آمريكا در داخل و خارج اين كشور است كه با حمايت مالي شركت فورد تاسيس شده است

براي نمونه بنگريد به طرح زير كه اخيرا در  .ه كه از سوي سازمان ملل متحد معرفي و حمايت مي شود فعال بوده استطرح هاي توسع
.ايران نيز مورد بررسي قرار گرفته است  

https://archive.undg.org/wp-content/uploads/2016/02/2030-Agenda-in-a-Snapshot.pdf 
3
 Gatto 2006, 294. 
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در ايجاد اشتغال و آموزش به گونه اي باشد كه دانش آموختگان قادر به نوآوري و ابتكار عمل ) 2222
 كسب درآمد، در خارج از سيستم هاي تجاري و اداريِ نظام كنترل، و بي نياز از سيستم بانكي نباشند. 

يعني استخراج مواد اوليه، توليد انبوه مصنوعات، (نظام كنترل  گانة مورد نظرِدر حوزه هاي شش ) 3333
                                                  . به تحقيق و نشر بپردازد) تبليغ، توزيع، فروش و مصرف آنها

ه نمي آيد يا ، از ورود هر گونه آگاهي كه به كار اين شش حوزاطالعات» منطقي سازيِ«پيرو اصل ) 4444
                                                                  .نمايددر آن خلل ايجاد مي كند، جدا جلوگيري 

 

 ماهيت گواهي برمثل كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري، در واقع مدارك تحصيليِ دانشگاهي، 
در ) نه لزوما آگاهيو (مبتني بر مدرك  و اسبابي براي اشاعة سلسله مراتبِ ي دانشگاه هاسلسله مراتب

در جامعه  وي باالتر، نظرِفارغ التحصيل طي شده و مدرك  هر چه مدارج تحصيليِ. جامعه استكل 
، مانند مدارس در مقاطع ابتدايي و دانشگاه هااز سوي ديگر، . محترم تر و معتبر تر محسوب مي شود

. د كه به كارِ نظام كنترل و سيستم هاي گوناگون آن بيايندنبايد افراد را به گونه اي آموزش دهمتوسطه، 
همواره جوياي كار در سيستم هاي به وفور مهيا و كارگرانِ ساده، كارگرانِ تحصيلكرده نيز بايد  همانند

بيكارانِ تحصيلكرده در  به بيان ديگر، از منظر نظام كنترل، ايجاد لشگري از. دصنعتيِ اين نظام باشن
رشته هاي مختلف، كه قادر به ابتكار عمل و ايجاد شغل براي خود نيستند، از خروجي هاي مطلوبِ 
تحصيالت دانشگاهيِ مدرن است. پس دانشگاه بايد مكاني براي محدود كردنِ آگاهي ها و توانمندي 

بايد مي علمي و معتبر در جامعه  به عنوان مرجعيدر عين حال، دانشگاه . مهارتيِ افراد باشد هاي
سيستم هاي مورد براي قبولِ  جامعة مصرف كنندهو آماده سازيِ ذهنيِ آموزش غ، براي تبلي كانوني

                                              . باشدمصنوعات آن خريداريِ و توليد انبوه صنعتي حمايت نظامِ 
 

كه  بوده است قرن اخير، موضوع تحقيقات پژوهشگرانِ متعدديحقق اين اهداف در طي يك چگونگي ت
اقدامات بنيادهاي صنعتي در اين راستا  1.اندتاريخ تحوالت آموزش عالي در اياالت متحده را پژوهيده 

شامل احداث دانشگاه هاي جديد جهت الگوگذاري، اعمال نفوذ در سازمان هاي حرفه اي مرتبط با 
مان هاي غير انتفاعيِ راهبردي براي جهت دهي به تحقيقات، اعمال نفوذ در آموزش عالي، تاسيس ساز

دستگاه هاي اجرايي مرتبط با آموزش عالي و تشكل سازي و شبكه سازي براي جلب همكاري اساتيد 
          :به توصيف مصاديقي از اين اقدامات مي پردازيم ،در ادامة اين بخش. و پژوهشگران بوده است

 

                                                           
1
 Barrow 1990, Geiger 2015, Scott 2006. 
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احداث دانشگاه هاي الگوگذار -1111-5555  
را در سه گروه  نهاداين فعاليت هاي  ،پژوهشگراندر بررسيِ تاريخيِ جايگاه دانشگاه ها در جوامع، 

دسته بندي كرده اند: آموزش، پژوهش و خدمات عمومي. تا قبل از ظهور سرمايه دارانِ بزرگ نظام 
ياالت متحده، بر آموزش و اكنترل و نفوذ آنان در طراحي و توسعه مؤسسات آموزشي، دانشگاه هاي 

» دانشگاه«و نه » كالج«اساتيد در اين مؤسسات، كه عموما با نام . داشتندبيشتري خدمات عمومي اهتمام 
با ظهور نظام  .ندتمركز داشت تخصصي و آزمايشگاهي بر پژوهشِ، به نسبت كمتري شناخته مي شدند
همانطور كه براي تغيير و  1.تغيير مي كردستي مؤسسات آموزش عالي مي بايهاي كنترل، اولويت 
استفاده شد، براي  »فلسفة آموزشيِ تاسكيگي«و  »پروسيمدارس « ، از الگويِو متوسطه آموزش ابتدايي

 سرمشق ،)پروس ازاين هم (» دانشگاه برلين«الگوي بازطراحيِ مؤسسات آموزش عالي در آن كشور، 
 براي آن، كه دانشگاه ايده آلِ نظام كنترل برلين از چند جنبه به تحققِويژگي هاي دانشگاه . قرار گرفت

                                                                          :كمك كرد ابزاري داشت، كاركرد عمدتا
 

از دانشگاه تشكيالتيِ اساتيد پژوهشگر  آزادي پژوهش و استقاللِ) 1111  
توليد دانش با تاكيد بر تخصص گرايي و مطالعات آزمايشگاهي) 2222  
2)كارشناسي ارشد و باالتر ه هايدوريعني تمركز دانشگاه بر (تاكيد بر تحصيالت تكميلي ) 4444  
از طريق تك نگاري هانشر يافته هاي تحقيقاتي ) 3333  
 

و دخالت  اساتيد به آنها اجازه مي داد كه بدون محدوديت ها تشكيالتيِاستقاللِ پژوهشي و  آزاديِ
بنبادهاي صنعتي انتخاب موضوعِ پژوهشيِ خود را مطابق با اهداف ، از سوي دانشگاه سازماني هاي

تخصص گرايي در  .سازندبهره مند  اين بنيادهااز حمايت هاي مالي كنند و بدينصورت خود را 
كراسي در دانشگاه نشجويان كارشناسي ارشد و دكتري، در راستاي تحكيمِ بورودا ربيتپژوهش و در ت

انتشار يافته هاي پژوهشي از طريق تك . گرديدميسر مي  علمي و جامعه بود كه با تربيت نخبگانِ
همقطاران و ديگر نخبگان در رشته خود و ديگر حوزه  نگاري ها، اساتيد و پژوهشگران را از داوريِ

پژوهشگر مي توانستند به طور مستقل، بدون دغدغه  به بيان ديگر، اساتيد. نياز مي كرد بيهاي علمي 
نشريات تخصصي يا عمومي مدارِ نتيجة آزمايشات خود را خارج از از بازخورد انتقاديِ ديگر اساتيد، 

                                                           

براي پيگيري اين بحث، منابع زير معرفي مي. امع ادامه داشته استوهاي متمادي، بحث درمورد ماموريت نهاد دانشگاه در جطي دهه    1
  

Flexner 1994, Kerr 1963, Newman 1873, Ortega y gasset 1944  شود:  

2
 Scott 2006, 23. 
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انتشار وسيع آثار ايشان، به  امكانِاز سوي ديگر ك سو و يتربيت نخبگان از پافشاري بر . منتشر كنند
چند مصاحبه با بدينصورت، . ظهور قشري از نخبگانِ صاحبنام از دانشگاه هاي برجستة كشور انجاميد

در  كه افكار عمومي) و هست(در رسانه ها و مطبوعات كافي بود  مشهور، شماري از اين نخبگانِ
ي و سياستگذاري را به سود منافع اين نظام جهت مورد نظرِ نظامِ كنترل تغيير يابد و فضاي تصميم گير

                                                                                                        . متحول گرداند
 

و  19191919قرن كليه دانشگاه هايي كه توسط سرمايه دارانِ بزرگ و بنيادهاي صنعتي در آمريكا در اواخر 
امروز دانشگاه ها كه اين . به كار كردند تاسيس شدند بر اساس الگوي دانشگاه برلين آغاز 20202020قرن اوايل 

 1»ام آي تي« ملي و بين المللي برخوردارند شاملاز شهرتو  4، شيكاگو3، جانز هاپكينز2ل، كُرن
به واسطة حمايت مالي توانگران زير به وجود آمدند ،به ترتيب ،اين دانشگاه ها. است 5ستنفوردا :
، مخترع و سرمايه دار صنعت 7»زرا كُرنلع«، سرمايه دار بزرگ صنعت فيلم و عكس؛ 6»جورج ايستمن«

، تاجر و سرمايه گذار در صنعت حمل و نقل ريلي؛ جان دي راكفلر، سرمايه »جانز هاپكينز«؛ مخابرات
                    .مايه گذار در صنعت حمل و نقل ريلي، تاجر و سر8»استنفوردليلند «؛ يدار نفتي و بانك

  
 

 با تاسيس اين دانشگاه هاي خصوصي و دريافت حمايت هاي مالي كالن از صنايع، كالج هاي با سابقة
كشور نيز نام خود را به دانشگاه تغيير دادند و از اولويت آموزشي و خدمات عمومي خود كاستند و 

، هر چه بيشتر به سوي پژوهش، نشر و هجذب حمايت هاي مالي و تشكيالتي از اربابانِ سرماي براي
دانشگاه ها مي توان به  دستهاز اين . نظام كنترل سوق يافتندتامين نيازهاي تربيت متخصصين براي 

حتي دانشگاه هاي عمومي كه با . اشاره كرد 13و كلمبيا 12، پنسيلوانيا11، پرينستون10»يِيل«، 9هاروارد

                                                           
1
 Massachusetts Institute of Technology/ MIT, 1861  

2
 Cornell, 1865 

3
 Johns Hopkins, 1876 

4
 University of Chicago, 1890 

5
 Stanford, 1891 

6
 George Eastman 

7
 Ezra Cornell 

8
 Leland Stanford 

9
 Harvard, 1636 

10
 Yale, 1701 

11
 Princeton, 1746 

12
 University of Pennsylvania, 1751 

13
 Colombia, 1754 
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 4، مينه سوتا3، ميشيگان2، ايلينوي1اعتبارات دولت هاي ايالتي تاسيس شده بودند، مثل دانشگاه كاليفرنيا
به رقابت جهت جذب دانشمندان داخلي و  ،هم همانند دانشگاه هاي خصوصي 5و ويسكانسين 4سوتا

خارجي، دريافت حمايت هاي مالي از بنيادهاي صنعتي و تغيير ساختاري و محتوايي از مردم-محوري 
 به كنترل-محوري پيوستند.                                                                                          
 

تغيير ) 1111: دريافتبهتر ها را مي توان از تحوالت زير  در دانشگاهشده  و حسابتغييرات هدفمند 
پژوهش هاي علوم  حمايت از) 3333استانداردسازي جميع دانشگاه ها، ) 2222هيئت مديرة دانشگاه ها، تركيب 

قبل از ورود يافتنِ نظام . اجتماعي و علوم انساني در راستاي تحكيم سلطه در داخل و خارج از كشور
ساتيد برجسته، ، هيئت امناي كالج ها را عموما تركيب متوازني از ااياالت متحدهكنترل به دانشگاه هاي 

ن تركيب به قدري دگرگون شد كه يكي از ، اي1918191819181918الِ اما تا س. تجار تشكيل مي داد روحانيون و
نوشت و آن را  انتقادي دانشگاهيان آن زمان در مورد نفوذ بي سابقة تجار به دانشگاه ها كتابي

، 1936193619361936در سال . اما اين نفوذ كماكان ادامه يافت. نهادعنوان  6»دانشگاه توسط تجار بر رهبريِيادداشتي «
معلوم قرار داد  7»كنترل آموزش عالي در آمريكا«تحقيقات پژوهشگر ديگري كه عنوان گزارش خود را 

 15151515در ) وكالي شركت هاي بزرگ(، تعداد امناي بانكدار، تاجر و حقوقدان 1930193019301930تا  1860186018601860كرد كه بين 
                                                    8.د رسيددرص 6666/73737373درصد به  48484848دانشگاه انتخابيِ آمريكا، از 

  
 

نفوذ محتوايي و ساختاري در دانشگاه ها: »كنترل دانش« -2222-5555  
، انتخاب رشته هاي ي آكادميكدر بسياري از كشورها، كار نظارت بر دانشگاه ها، استانداردها

اما در اياالت . به اين مؤسسات بر عهدة دستگاه هاي ذيربط دولتي است 9دانشگاهي و اعتباربخشي
تعميم  به منظور. بوده اند ، خود ناظر بر اين معيارهامتحده، انجمن هاي فرهنگي و تشكل هاي آكادميك

                                                           
1
 University of California, 1868 

2
 University of Illinois, 1867 

3
 University of Michigan, 1817 

4
 University of Minnesota, 1851 

5
 University of Wisconsin, 1848 

6
 Thorstein Veblen. The Higher Learning in America: A Memorandum of the Conduct of Universities by Business 

Business Men 
7
 Earl McGrath. The Control of Higher Education in America. 

Barrow 1990, 33  8 به نقل از 
9
 accreditation 
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برجستة آن كشور كه در باال نام برده  هادانشگ 12121212 ، رؤسايآمريكا يدانشگاه ها در جميعالگوي جديد 
مسئول اعتبار  1914191419141914اين انجمن از سال . را تشكيل دادند 1»انجمن دانشگاه هاي آمريكا« 1900190019001900شد، در سال 

مدرك اعطا مي كردند و بدينترتيب استانداردهاي  ،بخشيِ دانشگاه هايي شد كه در حد كارشناسي
از . تعميم داده شد در آن كشور ي از دانشگاه ها و كالج هامطلوب نظام كنترل به تعداد بسيار وسيع تر

مسئوليت  با حمايت بنيادهاي صنعتي،، 2»شوراي آمريكايي آموزش«نام  بهسوي ديگر، تشكل ديگري، 
ناگفته و . بر عهده گرفت 1918191819181918سال نظارت بر محتوا، برنامه هاي درسي و رشته هاي دانشگاه ها را از 

نظرِ ترويج استاندارد آموزش و پژوهشِ مطلوبِ  ،3»انيستيتو آموزش بين المللي«نام  به يتشكلنماند كه 
                                                 4.گرفترا بر عهده كشورهاي جهان  ديگرنظام كنترل در نظرِ 

        

_______________________________________  

علم، عمل نيت،  ♦ 

تاريخنگارانِ علم و فناوري بر اين نكته توافق دارند كه اساسا تاريخ علم و فناوري در چند سدة بسياري از 

گذشته، تاريخِ تالشِ بشر براي دستيابي به كنترل طبيعت بوده است.5 با پيدايش و تكامل نظام صنعتيِ 

توليد انبوه، كنترلِ رفتار انسان ها از طريق استيالي ذهني نيز به دستور كارِ دانشمندانِ نظام سلطه افزوده شده 

صنايع بزرگ جهان  علوم و فناوري هايِ مورد حمايتدريابند كه  جهان اگر دانشگاهيان و پژوهشگرانِ. است

ديگري هم هست كه  م و فناوري هايوعلآيا ، بشر نيستپيشرفت علم و تكنولوژي مسيرِ ممكن براي تنها 

كنترل «پرداخت؟ افزودن رويكردهاي زير به ديدگاه محدود و محدود كنندة آموزش و پژوهش در آنها  به بتوان

بشر  فراروي ،، افق هاي فراختر و مناسب تري براي كشفيات علمي و اختراعات»كنترل مردم«و » طبيعت

                                                                                                                                 :مي گشايد

  »خويشتنداري«و » خودشناسي«: علم زندگي )1

                                                           
1
 The Association of American Universities / AAU 

2
 The American Council on Education / ACE 

3
 International Institute of Education / IIE 

ران، در گذشته و حال،آن در ايهايي از فعاليت  گي عملكرد اين سازمان، با مثالبه توصيف چگون ،6666-2222 در بخش ،بعدكمي   4
  

.خواهيم پرداخت  
5
 MacLeod 2000 



 

33 

 

به  »علم زندگي«جايِ خاليِ  ،در يك سدة اخير. است» حكمت«و » نفسمعرفت «اسامي ديگر براي اين دو، 
ي در پي داشته پيامدهاي نامطلوببوده و ، بسيار محسوس آموزش طور جدي و عميق در نهادهاي رسميِ

امكانپذير  علمبدون اين ، و شناخت حقيقت چيزها و پديده ها، است خودشناسي اساسِ خداشناسي. است
تعادل در جامعه و طبيعت، مشخصا  حافظ ،رفتارِ سنجيده و حكيمانة فرد در رويارويي با چيزها و پديده ها نيز. نيست

انتخابي  و حكمت، نفس يادگيري و آموزش معرفت. عدالت اجتماعي و پايداري زيست محيطي، است
به  ردنِ دسترسفراهم ك. سليقه اي نيست چرا كه سعادت افراد و جوامع به اين دو آگاهي متكي است

كنترل «و » شناخت خود«به افرادي كه فاقد علم » عهكنترل جام«و » كنترل طبيعت«علوم و فناوري هايِ مرتبط با 
و حكمت، به زباني كه  نفس معرفت لذا آموزشِ. است» تيغ دادن در كف زنگي مست«اند، مصداق » خود

و اينكه چگونه معرفت آموزي و حكمت . است آموزشجدي در نسل امروز مي فهمد، از جمله خألهاي 
                                 .زمينه اي مغفول مانده در عرصة پژوهش استگردد، خود  بيانآموزي به زبان امروز 

 

علمِ همكاري با طبيعت ) 2  

به منظور بهره گيري از قدرت ها و ذخاير عظيمِ طبيعت بايد . طبيعت گنجينه اي عظيم از حكمت آفريدگار است
كنترل، غالبا اين ذخاير طبيعي را ويران و قدرت  انسان از ابزارِ استفادة زياده خواهانة. اين حكمت را پژوهيد

رويكرد حكيمانه به  اين در صورتي است كه .داشته استانساني گسيل جوامع هاي طبيعت را بر عليه 
جوامع كهن با عنايت به رويكرد حكيمانه و . طبيعت رويكردي ابزاري نيست، بلكه رويكردي دانشي است

دانشمندانِ  .ارزنده اي از خود به جاي گذاشته اند علمي و فناوريِ ايدستاورده» همكاري با طبيعت«علميِ 
قديم با مطالعه ارتباط بين چيزها در طبيعت، سيستم هاي موجود در طبيعت كه زايندة بركات عظيم آن است 

علوم نمونة ديگري از . از اين جمله علوم است فناوريِ زيستيِ كهندر  1»مخمر شناسي«علم  .مي كاويدندرا 
در اين علم، انديشمندان در جوامع . است »ريخت شناسي«بركت حاصل از تفكر در حكمت هاي طبيعت،  پر

                                                           

علمِ شناسايي و ايجاد شرايط الزم براي به به اختصار، مخمرشناسي  .مخمرشناسي از دانش هاي كهن جهان است   Zymology  
1
  

همان موجودات ميكروسكوپي اند كه آبِ انگور را به سركه و شير را به  آريزاندامگانِ كار. ريزاندامگانِ كارآ است )خَلقِ( وجود آمدنِ
در جوامع كهن، از اين علم به منظور نگهداريِ درازمدت مواد غذايي، افزودن به خواص مغذيِ خوراكي ها، . ماست تبديل مي كنند

ع و كثيري از فناوري هايِ زيستيِ براي آشنايي با نمونه هاي متنو. بهره مي بردندكشاورزي و دامداري واكسيناسيون و مبارزه با آفات در 
Bunders et al. 1996 : بهمخمر شناسي، بنگريد كهن مثل   و 1367فرهادي  

. متداول شده است) غير شيميايي(از زباله هايِ ترِ شهري و واحدهاي زراعي براي توسعة كشاورزي ارگانيك » كمپوست«امروزه، توليد 
كه برگرفته از علم مخمرشناسي است، براي تبديل سريع ترِ اينگونه پسماندها به كود طبيعي »  اي ام«نوعي فناوريِ تجاري  موسوم به 

براي اطالع . از اين فناوري براي توليد محصوالتي براي بهداشت محيط و ضدعفوني سطوح نيز بهره مي برند. ه استشهرت جهاني يافت
براي نمونه اي از كاربرد فناوريِ مخمرها در جامعه، در عصر . ب1395بيشتر در مورد فناوريِ زيستيِ كمپوست سازي، بنگريد به عباسي 

  .120، صفحة »و بهداشت محيطپسماند مديريت «: حاضر، بنگريد به
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از اين  .آنها مي پرداختند ساختاريِ چيزها و ديگر ويژگي هاي ظاهري مطالعة شكل، رنگ، تركيبِكهن به 
و يا از الگوهاي طبيعي در سازه ها و بر حسب ظاهر تحقيق مي كردند چيزها  مقايسه و انتطباقِ باطريق، ايشان 

                                                                                                       1 .مصنوعات خود بهره مي بردند
 

مردم ساالري در توليد دانش و فناوري) 3  

رويكرد مردم ساالرانه به علم و فناوري بر قوام جامعه در برابر انواع تهديدات مي افزايد و به عدالت اجتماعي  
آيا توليد محليِ انرژي توسط پانل هاي خورشيدي و توربين هاي . و پايداري زيست محيطي نزديك تر است

وليد انرژي به صورت متمركز توسط بادي كنترل بيشتري به مردم عادي در تامين انرژي خود مي دهد يا ت
چند نيروگاه معدود؟ كدام يك از اين دو رويكرد به توسعه و ترويج فناوري ها، در صورت بروز بالياي طبيعي يا 

سازگاري بيشتري دارد؟ هدف نظام كنترل، كاستن از گزينه هاي  با اهداف پدافند غير عاملتعرض نظامي، 
به ودن افزتالش براي لذا . خود بوده است يتكرانه و پايدار از منابع سرزمينمردم در بهره گيريِ مشاركتي، مب

عين مديريت محلي،  از طريق ترويج فناوري هاي مناسبو  توسعه، توليدتحقيق، گزينه ها از طريق اين 
                              2 .مقاومت و زمينه سازِ كاهش آسيب هايِ مرتبط با وابستگي به تجارت جهاني است

  
 

علمِ اقتصاد) 4  

. بدون پرداخت يارانه هاي دولتي امكانپذير نيست ترويج و بهره برداري از كليه فناوري هاي مدرن،، توسعه
انواع صنايع، كشاورزي شيميايي، طب مدرن و صادرات انواع كاالها، چند نمونة انگشت شمار از فعاليت هاي 

به نام اقتصاد در دانشگاه امروزه آنچه . مدرن است كه با قطع يارانه هاي دولتي از حيات ساقط مي شود اقتصاد
                                                           

از گسترده ترين ميراث ريخت شناسي در فرهنگ هاي كهنِ آسيا، الهام گرفتن از سطوح منحنيِ بسيار مقاوم  در     morphology 
1
  

كما اينكه در معماري كهن كشور ما، استفاده از فرم هايي . در طبيعت، مثل كوه ها؛ تپه ها و درون غارها در سنت معماري با خاك است
ريخت شناسي هم اكنون از زمينه . مثل طاق، قوس، گنبد و نيم گنبد، طي قرون، ما را از استفاده از تير فلزي يا چوبي بي نياز كرده است

نام گرفته است، دانشمندان با مطالعة » تقليد از طبيعت«در كاربرد امروزِ اين علم كه . رشد مطالعات علمي در طبيعت استهاي رو به 
براي آشناييِ بيشتر با اين رويكرد . مصنوعات هوشمند و سازگار با طبيعت مي پردازند به طراحيِ ويژگي هاي ظاهريِ چيزها در طبيعت

:  جديد كه در پي كنترل طبيعت نيستند و خواستارِ همكاري با آن اند، بنگريد به كهن در ميانِ دانشمندانِ  
http://biomimicry.org/what-is-biomimicry 

آن بر  نامطلوبدر مورد تكنولوژي مدرن و تاثير » كوچك زيباست« مشهور و اثرگذارِ بِااي اف شوماخر، اقتصاددان و نويسندة كت  2
  

وي در واكنش به سياستگذاراني كه ضمن حمايت از   . مقلد، نظر قاطعانه اي دارددر كشورهاي  ي بوميها فرهنگمردم ساالري و 
: مي نويسدضرورت حفظ فرهنگ بومي و ارزش هاي مردم ساالري، بر وارد كردنِ بي چون و چراي تكنولوژي غرب تاكيد مي كنند 

جوجه مرغ، موش يا رد كنيم اما انتظار داشته باشيم كه از تخم مرغ به جاي اين مانند آن است كه بگوييم ما مي خواهيم تخم مرغ وا«
Schumacher 1979, 41 » .كانگرو بيرون آيد   
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ها تدريس مي شود، در واقع رشتة اقتصاد است و علم اقتصاد از جمله علوم مغفول مانده است. آموزه هاي 
علمي براي برنامه  به ظاهر رشتة اقتصاد اساسا براي فراهم كردنِ توجيه هزينه كرد ريزي متمركز و به تبع توجيه

است بوده از طريق رشتة اقتصاد . در راستاي حفظ و گسترشِ منافعِ صنايع بزرگ جهان است ياعتبارات دولت
گشته ولي در وانمود و الزم جنگل عادي  و كه جدا كردن مردم از دارايي هاي مشتركشان، مثل آب، مرتع

مواد  به بخش خصوصيِ داخلي و خارجي، براي استخراج و صادراتعين حال، در اختيار قرار گرفتنِ همين منابع 
اوليه به بازارهاي جهاني مشروعيت يافته است.1 برخالف رشتة اقتصاد كه براي حفظ منافعِ نظام كنترل تدوين 
شده است، علم اقتصاد براي حفظ منافع مردم، قوام اقتصادي و پايداريِ سرزمين مي كوشد. اين علم شامل 

تعاون در  ابداع ساختارهاي اقتصاديِ مشوقِ. اقتصاد كمك مي كند» مردمي سازيِ«آموزه هايي است كه به 
 و اعتباريِ ، نوآوري در ايجاد سيستم هاي پوليتوسط خود مردم بهره برداريِ از دارايي هاي مشترك سرزميني

نقدينگي در جوامع محلي براي ايجاد  گردشِهر چه بيشتر كردنِ تر مردمي بدون ربا و تورم، ابتكار در طوالني 
 بهترين محصوالت و مصنوعات براي مصرف داخلي وو عرضة تامين برنامه ريزي محلي براي ، ثروتو كار 

و  كاستن از وابستگي به واردات و صادراتمازاد توليدات، نوآوري براي به فقط  محدود كردنِ صادرات
از جمله  ،)»توليد ناخالص داخلي« كنونيِ شاخصِ يه جايِ(تدوين معيارهاي جديد براي سنجش پيشرفت 

 آموزه ها و اهداف پژوهشي در  علم اقتصاد است.                                                                   

_____________________________________________ 

بهره گيري از علوم براي كنترل آحاد مردم: »دانش كنترل« - 3333-5555  
نظارت با در آموزش عالي و » منطقي سازي«و » بهره وري«، به بهانة سازمان هاي نامبردة باال مادامي كه

را هدف قرار داده اند، » كنترل دانش«س و رشته هاي دانشگاهي در اياالت متحده و جهان، بر درو
حمايت » دانش كنترل«تا از توليد و توسعة  ستتشكل هاي ديگري از دانشگاهيان نيز به وجود آمده ا

تاسيس شد، علوم اجتماعي را از رشته هايي  1923192319231923 كه در سال 2»شوراي تحقيقات علوم اجتماعي«. كنند
برايِ مشاهده و شناخت رفتار انسان ها در جامعه، به رشته هايي براي پژوهش، طراحي و ترويج 
ساختارهاي اجتماعي، به منظورِ تعيين رفتار مردم بدل كرد. در ابتداي كارِ اين سازمان، فقط اساتيدي از 
                                                           

1 براي مطالعة چگونگيِ اثرگذاريِ آموزه هايِ رشتة اقتصاد بر سياستگذاري هايِ ناكارآمد، زيانبار و بحران زا در كشورها، نگاه كنيد به:
  

. 2005، ماكوانا 2010، جكسون 2010، فلچر 2005، شيخ 2013عبداهللا  ب،1393، عباسي 2011، 2010ديلي   
هاي دارايي«و     (enclosure) » حصاركشي«موضوعِ جدا كردن مردم از دارايي هاي مشترك سرزميني آنان، در جاي ديگر، تحت عناوينِ    

. معرفي و بررسي شده است  (commons) » مشترك  
Bollier 2002, Bollier and Helfrich, 2012, Fairlie 2009, Ostrom 1990,  الف1395عباسي  
2
 Social Science Research Council / SSRC 
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 پژوهشگران ازاما در ادامه كار، ديگر . جامعه شناسي و آمار به اين شورا پيوستنداقتصاد، علوم سياسي، 
ملحق شناسي، تاريخ، روان شناسي، روان پزشكي، حقوق، جغرافيا و طب نيز به اين سازمان  مردم
سايت اين در  ،همكاري نزديك و تعيين كنندة اين شورا با بنيادهاي صنعتي و با دولت آمريكا. شدند

                                                                                           .تشريح شده است 1سازمان
 

اطالعات و امنيت اياالت متحده آشكار شد كه ، در خالل جنگ جهاني دوم بر فرماندهانِ نظامي 
ي دوردست در سرزمين هاآمريكا كه در عرصه هاي نبرد  مسلح اطالعات اجتماعي و فرهنگيِ نيروهاي

 شوراي آمريكاييِ«اريِ همكشوراي نامبرده، با براي رفع اين نقيصه، . مي جنگيدند بسيار اندك بود
تن از  10000100001000010000با تمركز بر علوم انساني، ليستي مشتمل بر اما ، سازماني مشابه 2»انجمن هاي علمي

گزيده  ،با جلب همكاريِ اين پژوهشگران. پژوهشگران آشنا با فرهنگ و زبان هاي بيگانه تدوين كرد
در اختيار  3»بقا در خشكي و دريا«كتابي جيبي با عنوان  لباي از اطالعات گردآوري شده در قا

اهميت آگاهي از با اين تجربه، پس از اتمام جنگ، . اياالت متحده قرار گرفتمسلح نيروهاي اعضاي 
زبان و فرهنگ ديگر جوامع نه تنها از ياد نرفت، بلكه در صدر اولويت هاي شوراي تحقيقات علوم 

                                                                                                 4.اجتماعي قرار گرفت
 

را راه اندازي كرد تا  5»كميتة تحقيقاتي نواحي جهان«راكفلر و شركت كارنگي  شورا با تكيه بر حمايت هاي مالي بنياد«
نام گرفت  6»رشتة نواحي«تحقيقاتي جديد در اين حوزه كه  انجام شده بود و دستاوردهايِ مطالعاتي كه تا آنزمان بررسيِ

در  ،انجمن هاي علمي شوراي آمريكاييِ با همكاريِ ،كار مطالعاتي شورا، ]1970197019701970- 2000200020002000[ رياخدر سه دهة ... را پيگيري كند
تقريبا  جامعه و فرهنگ ]بدينصورت[ از پايانِ جنگ جهاني دوم تا كنون،. است ادامه يافته ،تخصصي كميته هايِ قالبِ

                                                        7».ستتحت پوشش مطالعاتي قرار گرفته ا كشورهاي جهانتمامي 
 

                                                           

:براي مطالعة خالصه اي از تاريخ پيدايش و تحوالت اين سازمانِ اثرگذار، بنگريد به  1
  

https://s3.amazonaws.com/ssrc-cdn2/ssrc-brief-history-56c36d60e18d6.pdf 
:براي گزارش مفصلي از فعاليت هاي آن، نگاه كنيد به  

http://www.ssrc.org/publications/view/social-science-research-council-1923-1998/ 
2
 American Council of Learned Societies / ACLS 

3
 Ethnographic Board, Smithsonian Institute Staff and Others. Survival on Land and Sea 

4
 Sibley 2001, 208. 

5
 Committee on World Area Research 

6
 The area field 

)»مطالعات نواحي«(   و  Foreign Area Studies )»مطالعات نواحيِ خارجي«(   Area Studies امروزه اين رشته با نام هايي چون 
.شناخته مي شود  

.206-209، همان  7
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جوابگوي  ،مطالعات فرهنگي، شورا و حاميان آن دريافتند كه ديدگاه تك رشته اي و تخصصي انجامِ با
جوانب مختلف از اين رو، نگرش چند . كهن نيست جوامعِ فرهنگي و اجتماعيِ پيچيدگيِ هاي شناخت

به منظور تشويق در رشته هاي مختلف، نخبگانِ دانشگاهي  همكاريِتالش مجدانه در جلب رشته اي و 
از جمله ويژگي هاي شاخص اين همفكري و همكاري در ميان آنان در مطالعات علوم اجتماعي، 

م كنترل، شورا انظ نظر به اهميت كنترل رفتار انسان ها در جوامع براي تحقق اهداف. سازمان بوده است
 ،اقوام صاحبنظر انداد و فرپيرامون رفتارشناسي اهمكاريِ جميع دانشمندان در هر رشته اي، كه از 

محور -كنترل تحقيقاتيِ ه هايتعجب آور نيست كه شورا از پيشگامان پژوهش در حوز. استقبال مي كند
و ) براي تعيين رفتارهاژن شناسي  به بيان ساده تر،( 1»ي اجتماعيمطالعة پاية زيستيِ رفتارها«مثل 

مطالعه و مشخصا ( 2محوريت كنترل رفتاريبا و روان شناسيِ اجتماعي مطالعات علوم اجتماعي 
به  ،7777 ، در بخشبعدكمي  3.بوده است) طراحي ساختارهاي ذهني و اجتماعي براي تعيين رفتارها

با ساختارهاي ذهني و اجتماعي  و نظريه هاي مورد حمايت اين شورا در ارتباط ابداعاتمصاديقي از 
طراحي شده در آمريكا كه با  اما قبل از آن الزم است كه چگونگي تكامل سيستم آموزشيِ. مي پردازيم

                                             .گيريمبتعميم به ساير كشورها، به سيستمي جهاني بدل شد را پي 
 

سرزميني به استيالي ذهنياز استيالي : استعمارتكاملِ  -6666  
، اقتصاد اياالت 1945194519451945تا پايان جنگ جهاني دوم در سال  1865186518651865سال از خاتمة جنگ داخلي آمريكا در 

رخ  1930193019301930اين بحران ها كه شديدترين آن در دهة  4.شد ه دستخوش بحران هاي دوره اي پرشماريمتحد
يفي و عزتمندانه براي عموم مردم دگيِ كالگوي توسعه صنعتي در تامين زن داد، ناپايداري و بي كفايتيِ

له، نظام كنترل، تجربه اي موفق سا 80808080اما نمي توان كتمان كرد كه در همين بازة زمانيِ  5.را بر مال كرد

                                                           
1
 biological bases of social behavior 

2
 behavioral social science 

3
 Worcester 2001, 45. 

:براي نمونه نگاه كنيد به. ورد شناسايي كرده اندم 20ا برخي محققين تعداد اين بحران ها را ت  4
  

http://www.nber.org/cycles/cyclesmain.html 
        5  دانستني است كه يكي از مسايل حاد اقتصاد اياالت متحده در نيمة اول قرن 19، كمبود نيروي انسانيِ براي كار در صنايع بود. عواملي  

بي نياز از شغل هاي استخدامي، از خوداتكايي   ،اراضيِ ارزان و ارزش باالي محصوالت كشاورزي، بسياري از مردم راچون دسترسي به 
Habakkuk 1962 . بودكرده درآمد برخوردار  خودكفايي در كار و كسبِو     

در  1920 با اينكه به واسطة رونق اقتصاديِ كم نظير، دهة. ضعيت به نفع صاحبان صنايع كامال دگرگون شد، اين و20 اما تا دهة سوم قرن
دوديفقط تا ح 1927تا سال  1921هزار نفريِ سال  270ميليون و  4بيكاريِ شهرت يافته است، ميزان » مستيدهة سر«تاريخ آمريكا به      

Zinn and Arnove 2016, 281 . ميليون نفر كاهش يافت 2تخفيف پيدا كرد و به    
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اساسي ترين در مهندسي اجتماعي و وابسته سازي خيل كثيري از مردم به نظام صنعتي براي تامين 
. را به نمايش گذاشت -از تحصيل، اشتغال و درآمد گرفته تا غذا، مسكن و سرگرمي - نيازهاي خود 

. در اين تغيير رفتار توده ها و در سياستگذاري ها، غير قابل انكار استاجباري  آموزشِسيستم جايگاه   
 

در ، مشخصا مسئولينِ امور مستعمرات مسلما اين موفقيت بي سابقه، از نظر استعمارگرانِ اروپايي
ارزات مبنِ گرفتشدت پايانِ جنگ جهاني اول به بعد شاهد اين مسئولين از . دور نماندبريتانيا، 

و شيوه هاي آمريكاييِ كنترل از طريق آموزش، افق هاي  آزاديخواهانة مردم در مستعمرات خود بودند
و آموزش عاليِ  اجباريآموزش  نتايجِ. مي داد نويدبه آنها كنترل مستعمرات را  نحوةجديدي در 

محور در اياالت متحده در عمل نشان داده بود كه مي توان سلطه بر ملت ها را تداوم بخشيد، - كنترل
است، بلكه با استيالي ذهني كه  و تحريك كننده زننده، نه از طريق استيالي نظامي و اداري كه فاش

                                                                                      . پنهان و به مراتب نافذتر است
 

به آفريقا مي رود» كنترل دانش« -1111-6666  
رديابي كرده  1912191219121912ال رصد تحوالت آموزش در آمريكا توسط استعمارگران انگليسي را به سمحققين،  

. انگلستان از انيستيتو تاسكيگي بازديد كردند در آن سال چندي از مبلغين مذهبي صاحب نفوذ. اند
استيالي  عمالِعالقمند به ا انگليسيِ استعمارگرانِ جديد آموزش در آمريكا و سيستمتعامل بين طراحان 

كميسيون آموزش «از طريق آموزش در مستعمرات آن كشور در قارة آفريقا نهايتا به تشكيل  ذهني
استوكز، به رياست اين كميسيونِ - از رهبرانِ صندوق فلپس 2»توماس ِجسي جونز«. انجاميد 1»آفريقايي

كشور  8888، بعد از انجامِ توري يكساله از 1922192219221922او در سال . انتخاب شد آمريكايي-مشترك انگليسي
 انِكم و بيش يكسان با آنچه قبال در پايدر اين گزارش، وي به نتايجي . آفريقايي، گزارشي تهيه كرد

                     . ايالت هاي جنوبي آمريكا گزارش كرده بود دست يافت در 1917191719171917ال توري مشابه در س
 

كشورهاي آفريقايي بر اهميت آموزش كشاورزي و تعليم مهارت  گزارش كميسيون نامبرده در مورد آموزشِ مورد نيازِ«
كه هم به توده ها و هم به رهبرانِ  ،»رتبه ايمچند «هاي ساده براي انجام كارهاي يدي و نياز آفريقا به سيستمي 

                                                                 3».آفريقايي، آموزشِ خاص هر قشر را بدهد تاكيد داشت
 

                                                           
1
 The African Education Commission 

2
 Thomas Jesse Jones 

Andrew Gavin Marshall, n.d.  Arnove 2010, 186 به نقل از  
3
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يكي از اين مسئولين . انگلستان قرار گرفت 1»ادارة مستعمرات«گزارش كميسيون مورد تاييد مسئولين 
                                                                        : اظهار داشتبه دست آمده  در تاييد نتايجِ

 
انسان هايي دانا، با نشاط، قابل احترام و عموما مطيع و  ،مي دهد كه بوميانِ آفريقابه ما اطمينان ] اين فلسفة آموزشي[«

                                                                                        2».خواهند بود يآماده براي يادگير
 

سازماني غير انتفاعي كه  ،3»يهيئت آموزش بين الملل« ماليِ ديري نگذشت كه با جلب حمايت هايِ
      . ، تعدادي مدرسه در كشورهاي آفريقايي احداث شدبود منسوب به بنياد راكفلر و شركت كارنگي

 

پس از پايان جنگ جهاني دوم، با باال گرفتن نهضت هاي مقاومت در مستعمرات، توجه استعمارگران 
. و آموزش عالي در سرزمين هاي تحت سلطه بيشتر شد همگانيآموزش استقرار  لزوم جديد و قديم به
ست كه تا حد امكان منافع خود را در مستعمرات حفظ كند و اياالت متحده، پيروزِ اانگلستان مي خو

بنيادهاي . جهان آماده مي كردو بازارهاي ، خود را براي گسترش كنترل بر منابع جهاني بالمنازع جنگ
آموزش گسيل -ازطريق- صنعتي آمريكا كه مقادير عظيمي از حمايت هاي مالي خود را در جهت كنترل

                                                                  :هدف آموزشي بودند 5555جوياي داشتند، مشخصا 
 

ي كه از نظر راهبردي و اقتصادي براي صنايع اياالت متحده ايجاد دانشگاه هاي شاخص در كشورهاي) 1111
                                                                                               .مهم محسوب مي شدند

 ريزي آموزشيو برنامه ) به ويژه رشتة اقتصاد(توجه بيشتر به آموزش و پژوهش در علوم اجتماعي ) 2222
.                                              نيروي انساني مطلوب كسب اطمينان از مهيا بودنِمشخصا براي   

                                                                                              تربيت مديران دولتي ) 3333
            براي اهداف مشخصم و توسعه برنامه هاي آموزشي دوين و اجراي دوره هاي تربيت معلت) 4444
به دانشگاه هاي برگزيده در آمريكا براي گذراندن دوره هاي پيشرفته مي اعزام مديران و مسئولين بو) 5555

هاي تربيت معلم، وزارتخانه هاي  به منظور استقرار آنها در سمت هاي عالي در دانشگاه ها، دانشكده
                                                                        4.مگاني و آموزش عاليمرتبط با آموزش ه

 

                                                           
1
 The Colonial Office 

. همان  2
  

3
 International Education Board 

207-8 ،همان 
4
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احكامي از سوي ادارة  صدور بخشنامه يا اما هيچيك از اين اقدامات قرار نبود مانند سابق از طريق
، يعني سلطه جديد روشِ. مستعمرات انگلستان در كشورهاي تحت سلطه در آفريقا اجرايي گردد

 و توسعة سيستمِمي طلبيد كه رهبرانِ دولت هاي تازه استقالل يافته، ظهور  ،استيالي ذهنيِ استعمار نو
اين . آموزشي جديد را حاصل تالش خود بيينند و نه نتيجة سياست هاي تحميليِ قدرت هاي بزرگ

يشان را با انگيزة بيشتري مي افزود و ا بوميان، به خودباوري و افتخار تصور خوشايند اما بي اساس
آموزش  سيستم. جوياي همكاريِ كارشناسانِ غربي در طراحي و اجراي اين سيستم جديد مي كرد

همگاني و آموزش عالي در اياالت متحده با كمك الگوهايي چون انيستيتو تاسكيگي، سيرك چاتاكوا و 
براي تعميم اين نظام به . ده بودمحور بدل ش-نظام بوروكراتيك دانشگاه هاي پروسي به نظامي كنترل

خواسته و داوطلبانه - ديگر كشورهاي جهان، به نحوي كه از سوي رهبران و مسئولين بومي، امري خود
كشور نيجريه، بزرگترين مستعمرة انگلستان در غرب آفريقا، . تلقي گردد نيز نياز به الگوسازي داشت

                   . قرار گرفتيگر كشورهاي جهان عرصة آزمايش و تكامل چنين الگويي براي نفوذ در د
 

. تحت سلطة انگلستان قرار داشت 1800180018001800سال نيجريه، از مناطق نفت خيز و مورد توجه صنايع بزرگ، از 
به استقالل دست يافت و سه سال بعد جمهوري فدرال نيجريه به رسميت  1960196019601960اين كشور در سال 

، براي ادارة حكومت جديد الزم به منظور كسب آمادگيِ كشور،، رهبران اين 1959195919591959در سال . شناخته شد
خواستار برگزاري كميسيوني مشترك با شركت صاحبنظراني از نيجريه، انگلستان و اياالت متحده، با 

 توسعة آموزش، به ويژهسيستم الزم جهت توسعة  اقداماتهدف بررسيِ وضعيت موجود و مطالعة 
با حضور نمايندگاني از ادارة مستعمرات انگلستان، شركت مشترك،  اين كميسيون. آموزش عالي، شدند

به نام گردانندة آن، آقاي  اين كميسيون. كارنگي از اياالت متحده و استقالل طلبانِ نيجريه تشكيل شد
»در كميسيون اَشبي سه نفر از هر طرف شركت داشت و هزينة تمامي . ، شهرت يافت1»ريك اَشبيا

نتيجه مطالعات اين كميسيون و پيشنهادات آن . پرداخت شدسوي شركت كارنگي  فعاليت هاي آن از
                                                                                             .انتشار يافت 1960196019601960در سال 

 
طوري  ،ميداني نشست ها و مطالعاتكلية طي . در نيجريه عظيم بود ]يشآموز توسعة[ تاثير اين گزارش بر برنامه ريزيِ«

كميسيون و مطالعات آن به درخواست طرف نيجريه اي بود، در صورتي كه نمايندگان  ]تشكيل[وانمود شد كه ايدة 
فرآيند شركت ادارة مستعمرات آن كشور كه در اين و ] انگلستان[ 2»يِشوراي هماهنگيِ بين دانشگاه«شركت كارنگي و 

نتايج مطالعات ميدانيِ كميسيون و توصيه هاي آن كه با . داشتند، از قبل كلية جزييات را برنامه ريزي كرده بودند

                                                           
1
 Eric Ashby 

2
 Inter-university Council 
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رهبران نيجريه اختيار داشتند كه نتيجة . هماهنگي پيشين تدوين شده بود، جهت ادامة كار به رهبران نيجريه ارائه گرديد

                                                                               1».را رد كنندكار كميسيون را بپذيرند يا آن 
 

مدرن آموزش  سيستمتوضيحِ بيشتر اينكه، آنچه به عنوان كميسيونِ اَشبي و توصيه هاي آن براي ايجاد 
كنفرانس «موسوم به در نشستي كارشناسي در نيجريه به رهبران آن كشور عرضه شد، يك سال پيشتر 

اياالت متحده براي كل مستعمرات انگلستان در آفريقا  در 1958195819581958ماه مه سال  21212121-25252525يخ به تار 2»گرين براير
نماينده  ،برگزار كنندگان اين همايش از قبل توافق كرده بودند كه در اين گردهمايي. طراحي شده بود

يا نمايندگاني از كشورهاي هدف حضور نيابند. سمت ها و روابط سازمانيِ شركت كنندگاني كه در 
 ز طريقِااما دستيابي به اهداف اقتصادي آنان قصد حضور يافتند شكي باقي نمي گذارد كه  همايشاين 

همچنين . بود آفريقايي و توسعة دانشگاهي آنها فرهنگي و آموزشي در كشورهايِو نفوذ بسط تعامالت 
نقشِ تعيين كنندة دانشگاه هاي  حاكي از ،اين جمع دانشگاهيبرخي از شركت كنندگانِ  تخصصِ

براي . نظام كنترل در آفريقاست در پيشبرد اهداف» مطالعات نواحي«برجسته و به ويژه نخبگان رشتة 
در آنها را  دانشگاهيِ ، اسامي چندي از اين شركت كنندگان، همراه با روابط سازماني و تخصصنمونه
                                                                                                        :مي آوريماينجا 

 

و مطالعات آفريقا، دانشگاه بوستون ويليام براون، برنامة تحقيقات -   
دنيا كريل، صندوق برادرانِ راكفلر -   
جانز هاپكينزاليمن درِيك، مدرسة عالي مطالعات بين المللي، دانشگاه  -   
رابرت فلمينگ، معاون مدير كل شركت نفتي موبايل در غنا و نيجريه -   
 - لوين فاكس، نماينده بنياد فوردم  
اندرو كامارك، نمايندة بانك جهاني -   
3كريستوفر كاكس، مشاور امور آموزش، ادارة مستعمرات انگلستان -   

 

كميسيون اَشبي براي نفوذ در كشورهاي زمان باقي است كه نقش الگو گذاري  آنهنوز اسنادي از 
در . مي سازد آشكاررا  جهان سومآموزش در ديگر كشورهاي  مدرنِسيستم آفريقايي و ادامة ترويج 

                                        :ر آمده استينامه اي از آقاي اَشبي به برگزار كنندة كنفرانسِ گرين برا
 

                                                           
1
 Berman 1977, 80. 

2
 Greenbrier Conference 

3
 Rhodes 1973, 149. 
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) همانطور كه شما گفتيد(اولين اقدام در نوع خود است و  ]در نيجريه[ پيرامون آموزش عالياين كميسيون بين المللي «

            1».بايد به نحو احسن اجرا شود و مدلي براي كميسيون هاي مشابه در ديگر كشورهاي توسعه نيافته ارائه دهد
آموزش ) 1111: تدوين شد بخشيافته هاي كميسيون اَشبي در چهار تحقيقات ميداني،  انجامپس از 
توصيه . آموزش عالي) 4444موجود و مورد نياز و  ةتعداد آموزگاران تعليم ديد) 3333تربيت معلم، ) 2222ابتدايي، 

                                                                   :دنبال مي كرددو هدف كلي را  ،كميسيونهاي 
 

صاحب منصبانِ يارتقاي مهارت) 1111  
:فرجامسيستم آموزش عالي با در نظر گرفتن دو  طراحي) 2222  

] كشورصنعتيِ توسعة  در حالِ براي اقتصاد[ هتحصيلكردكافيِ  نيروي انسانيِ كسب اطمينان از) الف    
  1970197019701970سال تا 
نيجريه تا سال ] اقتصادي[دستيابي به قابليت توسعه سيستم آموزشي جديد به نحوي كه نيازهاي ) ب    
2.اين سيستم باشد بدون اينكه نيازي به بازطراحيِ ،تامين شود 1980198019801980  

 

به طور كلي، اهداف پيشنهادي كميسيون اَشبي برخاسته از اين رويكرد به آموزش عالي بود كه به 
يعني بايد فقط در آموزش هايي هزينه كرد . نگريست» سرمايه گذاري«دانشگاه مي بايد به عنوان يك 

به هر حال، پس از بررسيِ گزارش . ، از نوعي كه نظام كنترل مي پسندد، بيايدكه به كار توسعة صنعتي
صيه هاي آن را پذيرفت و به اجرا تو 1961196119611961در سال كميسيون اَشبي، مسئولين دولت فدرالِ نيجربه 

                                                                                                                . گذاشت
 

در اياالت . بي معني است كه نظام كنترل اقدامي را آغاز كند و سپس آن را بدون نظارت رها كند
اه ها به سازمان هاي نظارتي چون رعايت استانداردها در دانشگ و دانش متحده، نظارت بر كنترلِ

كه از حمايت همه جانبة بنيادهاي صنعتي » شوراي آمريكايي آموزش«و » انجمن دانشگاه هاي آمريكا«
در نيجريه و ديگر كشورهاي آفريقايي نيز قرار نبود كه اجراي توصيه هاي . شد هبرخوردار بودند سپرد

. بومي رها شود مسئولينِه حال خود و كامال در اختيار اَشبي و برنامه ريزي هاي كنفرانس گرين براير ب
، تدارك الزم براي نظارت بر فرآيند 3»آفريقا رابطكميتة «ر، با تشكيل پيشاپيش، برنامه ريزان گرين براِي

بر اساس وظايف تعريف شده براي اين كميته، كليه فعاليت ها در امور . اجراي برنامه ها را ديده بودند

                                                           

Rhodes 1973, 9 1 مطالعة ملزومات آموزش عالي، به نقل از - دولت فدرال  نيجريه،. فايل هاي شركت كارنگي 
  

2
 Rhodes 1973,181-182. 

3
 African Liaison Committee 
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و ديگر كشورهاي تحت سلطة مشاركتيِ آمريكا و انگلستان مي بايستي با اين كميته  آموزش نيجريه
                                                                                                      . هماهنگ مي شد

 

نوپاي نيجربه به پيروي از توصيه هاي كميسيون اَشبي  با اين درجه از دقت و نظارت بود كه دولت
همت گمارد و ندانسته به پيامدهاي اسفبار، مشابه با آنچه توسعة دانشگاهيِ مدل آمريكايي در ديگر 

سال پس از آغازِ عمل به  13131313 فقط ، يعني1974197419741974در سال . آمدگرفتار  ،در پي داشته است ي جهانكشورها
، استاد و رييس دانشكدة آموزش در يكي از »باباتونده فافونوا«آقاي توصيه هاي كميسيون اَشبي، 

گزارشي از پيامدهاي غير منتظره و نامطلوب توسعة دانشگاهي در كشور خود را  دانشگاه هاي نيجريه،
يا انحراف از  ،تخطي ضعف در مديريت، مسايل مورد بحث در اين گزارش منعكس كنندة 1.تدوين كرد

دقيق از اين توصيه ها براي توصيه هاي كميسيون اَشبي نيست، بلكه برعكس، مسايلي است كه پيروي 
دانشگاه نيجريه به سرعت  6666به بعد، تعداد ثبت نام كنندگان در  1961196119611961از سال . آن كشور به وجود آورد

ين رسيد و مسئول 1974197419741974در سال تن  25000250002500025000به  1960196019601960در سال نفر  1396139613961396تعداد دانشجويان از . افزايش يافت
آقاي فافونوا در اين گزارش . به دو برابر افزايش يابد تعداداين  1980198019801980پيش بيني مي كردند كه تا سال 

                                                                                                        :تصريح مي كند
 

واهي بودند كه  در كشورهاي تازه استقالل يافتة آفريقا بر اين باورِ ها دولتها و  ت، مل1970197019701970تا  1950195019501950بين هاي در سال «
و براي مردم خوشبختي به ارمغان  مي كنددگرگون ] به طرز مطلوبي[اقتصاد را  ،مؤسسات آموزش عالي در كشور آنها

همه بر اين باور بودند كه تاسيس دانشگاه ... تصاص يافتاعتبارات كالني براي توسعه دانشگاهي اخ] لذا. [آورد خواهد
آنها متوجه نبودند . هايي چون آكسفورد، هاروارد، كمبريج و مسكو در آفريقا، به كار رفع مسايل مردم آفريقا خواهد آمد

 ه چيزِآفريقايي ها هم. كه نقش دانشگاه در كشورهاي ثروتمند با نقش آنها در كشورهاي در حال توسعه يكي نيست
چيزي است كه مرز و مليت نمي » دانشگاه«دانشگاه هاي خود را از كشورهاي پيشرفته وارد كردند به اين خيال كه 

آنها بسيار غافل بودند از اينكه آنچه در ميان ملت ها مشترك است و مرز نمي شناسد، طلب دانش و حقيقت . شناسد
به راستي كه ما آفريقايي ها . شي، رشته هاي تحصيلي و غيرهاست و نه ساختمان ها، ساختارها، برنامه هاي آموز

در ] فقط آنها[«: تحصيلكرده گفتيان ر مورد هندد 19191919 شده ايم كه در قرن] انگليسي[ 2»كاليِلُرد م«براي اين بيانِ مصداقي 
                                                                     .ند، اما در فكر، زبان، دين و فرهنگ، انگليسي اندخون هندي ا

                                                           
1
 Babatunde Fafunwa. The Growth and Development of Nigerian Universities.  

آلودي گلستان، بيانات تبعيضانمشهور به ُلرد مكالي، تاريخنگار و سياستمدار امپراتوري   Thomas Babington Macauley 
2
  

او مي . ودب 19در قرن فرهنگ و زبان انگليسي به هندوستان  او از جمله طرفدارانِ وارد كردنِ آموزشِ. از خود به جاي گذاشته است
آموزش ها در مدارس  ةاز انگليسي براي ارائة هم هاو همچنين بر استفاد. زبان رسمي آن كشور شود ،خواست كه انگليسي به جاي فارسي

آقاي . و در مدارس به كار گرفته شوند ببينندوي اصرار داشت كه هندياني كه انگليسي مي دانند به عنوان معلم آموزش . پافشاري مي كرد
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و در حال توسعه متوجه كاستي هاي  ت و دولت در كشورهاي كمتر توسعه يافته، مل1970197019701970و اوايل دهة  1960196019601960اواخر دهة در 

دي مردم اصال اقتصا يتآنچه مسلم است، اين مؤسسات به بهبود وضع. فاحش سيستم آموزش عاليِ وارداتي شدند
كه آنان در آن  ينه به توانمندي ايشان و نه به بهبود جوامع ،مهارت هايي كه دانشجويان مي آموزند. كمك نكرده است

تحصيلكرده شده است كه  كانوني براي تربيت اقشاري از خواصِ ،بدتر اينكه، دانشگاه. زندگي مي كنند انجاميده است
و كسب علم و طلب حقيقت [ ويژة خود اند  از دست رفتن موقعيت انحصاري و جايگاه اجتماعيِ بيش از هر چيز نگرانِ

دانشگاه انگلي ] در آفريقا[كوي و برزن در كشورهاي در حال توسعه  از منظر مردمِ]. از جمله دغدغه هاي آنان نيست
ر سازي دانشگاه با نيازهاي اجتماعي، اگر ما ضرورت سازگا. ندارد] براي جامعه[اقتصادي است كه هيچ سود بارزي 

قطعا با حاشا . فرهنگي، اقتصادي و اخالقي جامعه، در اين دوران پر تحول و تغيير را در نيابيم، خود را فريب داده ايم

                                            1».كردنِ اين ضرورت بزرگ، خطرِ از ميان رفتن دانشگاه را به جان خريده ايم
 

 »نهادي انگلي«در حال توسعه و توسعه يافتة جهان، مردم به دانشگاه به عنوان  شايد در تمامي جوامعِ
كه  ،انسانيِ تحصيلكرده اما بيكارنيروي  عاطل ماندن منابع عظيمِهايِ بحران زايي چون ننگرند، اما پيامد

خدمت شناسايي و بهره گيري از فرصت هاي الزم براي ايجاد كار و درآمد از طريقِ  مهارت هايِ
به وجود آمده توسط دانشگاه  ، از جمله مسايل مشتركسترا در دانشگاه نياموخته ارساني به جامعه 

مدارك  از طريقِتشديد شكاف طبقاتي در جامعه . آمريكايي در تمامي كشورها بوده است مدلِ هايِ
حلي و متنوع كشور خود بيگانه اند و قدرت تحصيلي و ظهور قشري از نخبگان كه از شرايط م

از  ،مسايل از محتواي كتب و نشريات تخصصيِ رشتة خود فراتر نمي رودبررسيِ تشخيص آنان در 
 .است كه منحصر به كشورهاي آفريقايي نيستمدلِ آمريكايي ديگر پيامدهاي مشترك آموزش عالي 

لين نابلدي و يا بي كفايتي مسئو حتمالِا عموميت داشتن اين مسايل در بسياري از كشورهاي جهان،
اين  دقيق در عين حال، انطباقِ. نهاد وارداتي را منتفي مي سازدمديريت صحيحِ اين در  داخلي

                                                             پيامدهاي نامطلوب با اولويت هاي نظام كنترل، يعني
 

به ويژه اشتغال و وابسته سازيِ مردم در جوامع به نظام صنعتي براي كليه نيازمندي هاي خود، ) 1111
                             درآمد،

                                                                                                                                                                                     

اطالعات بي اغراق اگر همة «: كرداعالم  هندبا تحقير كردنِ ميراث فرهنگي  ،ر شدمنتش 1835كه در سال » يادداشتي بر آموزش«در  مكالي
 ست كه در خالصه ترين متونِ مدارسِتاريخي كه در كتب سانسكريت جمع شده است را در نظر بگيريم، ارزش آن كمتر از اطالعاتي ا

   ».، در مقايسه بين دو ملت، در هر شعبه اي از علم و اخالق، وجود داردبرتريهمين . آموخته مي شود] به دانش آموزان[انگلستان 

(Macualey 1835) 
1
 Fafunwa 1974.  



 

45 

 

صرفنظر از نوع ( توسعه صنعتي راي نهادهايِ صنعتي و اداريِ نظامِبتربيت نيروي انسانيِ كامال مطيع ) 2222
نده مي خوا» مدرن« در بازار مصرف و چرايِ هر آنچهچون  و مصرف كنندگانِ بي )و پيامدهاي كار

                             و) صرفنظر از پيامدهاي زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي كاالها(شود 
تعليم نخبگان علمي و سياستگذارانِ هم راي با اربابان نظام كنترل) 3333  

 

مي » پيامدهاي نامطلوب«بومي چون آقاي فافونوا،  دانشگاهيانِآنچه مردم و  كه شكي باقي نمي گذارد
از  كما اينكه .جهاني آموزش است ، مطلوب و از پيش طراحي شدة سيستمدقيق بينند، در واقع نتايجِ

منظر سياستمداران و نظريه پردازانِ سياسي اياالت متحده، ترويج جهانيِ سيستم آموزش، در كنار 
اقتصاد، سياست و تهديد نظامي، چهار بعد جدايي ناپذيرِ سياست خارجي آن كشور را تشكيل مي 

بيان  مفاهيم غلط اندازبا پوششي از الفاظ فربيكارانه و عموما ، اگر چه توجيه و اجراي اين سيستم 1دده
                                      .آن غافل كرده است شده و جهانيان را از ماهيت و ماموريت استعماريِ

 

  به ايران مي آيد» كنترل دانش« - 2222-6666
از ويژگي هاي اصلي  ،آموزش جهانيِ ترويج سيستمِدر ارتباط با فريبكارانه از واژه ها و مفاهيم  ةاستفاد

ضرورت ، »رونق اقتصادياعتالي علمي و «. بوده است اياالت متحدهاين بعد از سياست خارجي 
كشورها از طريق بين » تفاهم دو طرفه«و » همكاري دو جانبه«، »در ميان كشورها همدلي«دستيابي به 

همكاري  براي توجيه و تشويقت كه اساستدالالتي و  عباراتاز جمله » تبادل آموزشي و فرهنگي«
                                                          .مي شوداستفاده آموزشي و فرهنگيِ كشورها با آمريكا 

 

دانش آموختگان در » همدل كردنِ« به اصطالح از برنامه هاي نافذ و مؤثرِ نظام كنترل براييكي 
از اين برنامه . نام دارد 2»برنامة فولبرايت« ،اياالت متحدهكشورهاي جهان سوم با سياست هاي جهاني 

انيستيتو «اجراييِ تا به امروز با حمايت وزارت امور خارجة آن كشور و با مديريت ) 1325132513251325( 1946194619461946سال 
از وظايف تعريف شدة اين برنامه، مبادلة . كشور جهان اجرا شده است 140140140140در  ،»آموزش بين المللي

                                                           

در بسياري از اسناد غير محرمانة. پنهاني نيستز فرهنگ و آموزش به عنوان يكي از ابعاد سياست خارجي اياالت متحده نكتة ده ااستفا  1
  

كشور در هداف سياسي و اقتصادي آن ابراي پيشبرد  ،دولت و كنگرة آن كشور در مورد اشاعة علوم و فناوري ها و نيز سيستم آموزشي
ز اين ا. احبنظراني نيز در اين مورد آثاري به چاپ رسانده اندصپژوهشگران و . بيان شده است ، مطالب مفصليكشورهاي تحت سلطه

Mc Murry and Lee 1947, Coombs 1964, Siffin 1973, U.S. House of Representatives 1977  بنگريد به ،سناد و آثاراجمله:  

2
 Fulbright Program 
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مبتكرِ . دانشجو و استاد و ارائة تحصيالت تكميلي به صاحب منصبان در كشورهاي جهان سوم است
     :ر را اينچنين توصيف مي كندفلسفة طراحي برنامة مذكو» ويليام فولبرايت«برنامة فولبرايت، سناتور 

 
نمي تواند تا اين حد  يارتباطيِ ديگر هيچ روشِ. انسان ها بدل مي كند ]مجموعه اي از[ مبادلة آموزشي، ملت ها را به«

ن رفتاري مناسب و متين متكي به تصور او به نظر مي رسد كه ظرفيت بشر براي داشت. روابط بين المللي را انساني كند
به همين سياق، ظرفيت بشر . ديگر انسان ها به عنوان يك فرد عادي، با انگيزه ها و احساسات انساني، استنسبت به 

  1».ز يك طرح و يا ايدئولوژي پليد داردبراي بربريت در رفتار، بستگي به تصور او از طرف مقابل به عنوان نماينده اي ا
 

، دانش برنامة فولبرايتنشان مي دهد كه چگونه دورانِ پهلوي  ت هاي اين برنامه در ايرانِيبررسي فعال
از ملت خود بيگانه و به عنوان عنصري مفتخر براي اشاعة كنترلِ مطلوبِ نظام سلطه در را  آموختگان

مجريانِ و انگيزه هاي خود از اين تغيير رفتاري فرد حتي ، بدون اينكه گيردكشور خود به كار مي 
                                                                                          .ر باشدباخببرنامة فولبرايت 

 

فعاليت  1345134513451345تا سال . به برنامة فولبرايت پيوست 1328132813281328ايران نخستين كشور خاور ميانه بود كه در سال 
از آن سال به . در ايران به اعزام معلم زبان انگليسي به اياالت متحده محدود مي شد اين برنامههاي 

و حوزه هاي كثيري چون آموزش و  گسترش يافتآموزشي بين دو كشور بعد، محورهاي مبادلة 
پرورش، مطالعات خاورميانه، مطالعات آمريكايي، علوم پزشكي، علوم طبيعي، حقوق، رسانه هاي 

                                                           

Fulbright n.d. . 1983 ويليام فولبرايت، سخنراني در شوراي مبادلة آموزش بين المللي،  1
  

چه كسي . است غلط انداز در ترويج سيستم آموزش جهانيو مفاهيمِ  ها از واژه  فريبكارانه بي نقص از بهره گيريِ نمونه اي ،اين بيانات
دفاع كند؟ اما با توجه به آنچه در » بربريت در رفتار«باشد، يا چه كسي مي خواهد از معترض  » انسان ها«به » ملت ها«مي تواند به تبديل 

:آن بدينصورت ترجمه كرد زيركانةادامة متن اصلي خواهد آمد، منظور آقاي فولبرايت از اين الفاظ را مي توان بدون پوششِ كالميِ   
، انجام شود و فرهنگي ، فناوريعلمي مطالعاتان و فقط با تمركز بر اگر با صميميت و ميهمان نوازي از شركت كنندگمبادلة آموزشي، «

ظالمانه و با سياست هاي  آنانتجربة تاريخي و ملي خاطره و افراد تحصيلكرده از ديگر كشورها را از  ،قادر است كه به نحوي مؤثر
از ذهن فرد بزدايد و رفتار او را  ن درجه از تاثير،با اي ديگري قادر نيست كه اين تجربة تلخ را هيچ روشِ. دولت ما جدا كندخصمانة 

مانع همكاري او با ما  شخص،پيشينِ  در غير اين صورت، تجربة مليِ. نسبت به آمريكا و آمريكايي رام، همراه و عاري از مقاومت سازد
مي گردد چرا كه با يادآوري اين تجاربِ نفرت انگيز، همكاري با سياست هاي ما، چه آموزشي و چه غير، قابل دفاع براي او و 

  ».نخواهد بود هموطنانش

جامعة هدف،                     افراد، با توجه ويژه به خصوصيات فرهنگي و اجتماعيِدر زبان به منظور ايجاد تغيير رفتاري بهره گيري از 
در اين رشته كه از حوزه هاي پژوهشيِ مورد. بوده است  (sociolinguistics) موضوعِ رشته اي پژوهشي به نام زبان شناسيِ اجتماعي 
است  شوراي تحقيقات علوم اجتماعي حمايت (Sidley 2001, 187-189) اهداف اجتماعي به علمي دقيق بدل مطالعه زبان براي،   

Johnstone and Marcellino 2013    :اين حوزه بنگريد بهتوسط پژوهشگرانِ  براي نمونه اي از آثار منتشر شده. شده است

Hymes 1974 
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شناسي، مددكاري اجتماعي، اقتصاد،  قي و هنر، تربيت بدني و تفريحات، جامعهاطالعاتي، موسي
در نامه اي كه از سفارت اياالت متحده در تهران به وزارت . در بر گرفتنيز بازرگاني و مهندسي را 
                                                     :سال شد آمده استار 1338133813381338در سال امور خارجة آن كشور 

 
برنامة مبادلة آموزشي با اياالت متحده كه براي تاثير گذاري بر رهبران، متخصصان، دانشجويان، معلمان و اساتيد «

پژوهشگر ايراني طراحي شده است ابزار مؤثري براي حفظ و توسعة روابط ما با ايران و تقويت عناصري از آن جامعه 

                                                       1».خواهد كردخارجي ما فراهم است كه جو مناسبي براي سياست 
 

مامورانِ ، دقت نظر 1358135813581358 ديگر اسناد يافت شده در سفارت آمريكا در تهران در سالبررسيِ دقيقِ در 
 ،بورسية فولبرايت پس از بازگشت به وطن فعاليت هاي دريافت كنندگانِ رصددر  سفارت آمريكا

جوامعِ  تحققِ نفوذ و كنترل دردر  فرهنگيِ سياست خارجي آمريكا- بعد آموزشي حاكي از اهداف دقيقِ
    2:كشف شده استخراج شده است سنادا از پژوهشگري ايرانيزير توسط  اطالعات. طرف مبادله است

 
در سفر به آمريكا زبان انگليسي خود  ،متوسطه در وزارت آموزش و پرورش آموزشِدكتر بهمن كريمي، رييس ادارة  -

او در صدد است كتابي در مورد آموزش متوسطه . را كامال بهبود بخشيد و تحت تاثير نظام آموزش آمريكا قرار گرفت
سخناني  ،ايش از آمريكادر ست ،او در سخنراني خود براي دبيران مدارس متوسطه و رؤساي فرهنگ. در آمريكا بنويسد

                                                                                   .گفت كه هر آمريكايي، عالقمند به شنيدن آن است

و غالمرضا يمين، معاون فني دپارتمانِ تعليم و تربيت دانشگاه  ،تربيت بدني خراسانمحمد تقي جعفريان، رييس  -
ي عملي براي اتخاذ روش ها و برنامه هاي يگزارش ها و پيشنهادها ]آنها[ ، بسيار قابل ستايش بوده اند زيرا هر دوتهران

                                                                                                 .جديد به سازمان هاي خود ارائه كردند
چيزي از سفرش به آمريكا بروز نمي دهد، ولي به عنوان يك عضو مؤثر در وزارت آموزش و ] چهاگر [محمد عامري،  -

                                          .پرورش از مطالعة دقيق و مفصل خود دربارة نظام آموزش آمريكا بهره گيري مي كند
او اميدوار است كه . چندين كتاب درسي است كه سال ها در وزارت آموزش و پرورش بوده، مؤلف ،احمد سعيدي -

                                                           .درسيِ آمريكا را در ايران بتوان توليد كرد كتاب هاي مشابه كتاب هاي
متحول شنيداري، پس از بازگشت از آمريكا از نظر شخصيتي كامال -علي اصغر صفياري، كارشناس آموزش ديداري -

                                                                   .شده است و با ايده هاي كامال جديد كار خود را ادامه مي دهد
 

             :مي افزايد ،خود از فعاليت هاي برنامة فولبرايت در ايران مستند در انتهاي گزارشِ اين محقق
 

                                                           

.431، 1387آشنا   1
  

.1387آشنا   2
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بورسيه فولبرايت در . كه براي نفوذ در ايران بايد در جريان نخبگانِ ايران سرمايه گذاري كردآمريكايي ها مي دانستند «
. ، يعني نظام آموزشي و نظام سياسي و رسانه اي تاكيد كرد]كشور[ بخش رهبران، بر دو مركز اصلي نخبگانِ

پذيريِ ثانويه را تجربه كرده و ه فولبرايت به صورتي غير مستقيم جامع يةآمريكا در جريان بورس] در[تحصيلكردگان 
اين عده با حمايت سفارت آمريكا و هم . نسبت به جامعه، حكومت و نهادهاي آمريكايي احساس شيفتگي مي كردند
شدند و در پياده كردنِ الگوي توسعة  تقطاران خود در نهادهاي حكومتي، رسانه اي و دانشگاهي وارد چرخة قدر

                                                                                                     1».آمريكايي كوشيدند
 

با نفوذي چون امير اسداهللا علم  نام چهره هاي سياسيِ ،در ميان ديگر دريافت كنندگانِ بورسية فولبرايت
شهردار تهران و معاون (ي ، ناصر ذوالفقار)رييس مجلس(، رضا حكمت )وزير دربار و نخست وزير(

وزير پست، تلگراف و (، هوشنگ سميعي )قاضي كل استان خراسان(، غالمرضا سلحشور )نخست وزير
                                           .نيز به چشم مي خورد) وزير صنايع و معدن(و طاهر عزيزي ) تلفن

 

پهلوي با وارد  حكومت ةهي به سازمان برناماز نفوذ عميق بنياد فورد در جهت د ،پژوهشگر ديگري
اين سازمان خبر ه در دانشگاه هاي آمريكا، در دانش آموخت ايرانيانِ - » كاشتنِ«يا به اصطالح  -كردن 

                                                                          :وي در گزارش خود مي نويسد. مي دهد
 

به  انجامعه شناسان، انديشمندان علوم سياسي، اقتصاددانان و ديگر ساختارگرايان آن دور)] 1330133013301330دهة ( 1950195019501950ة در ده[«
اقتصادداناني . به عنوان مجموعه اي از سيستم ها مي نگريستند كه اجزاي آنها با هم ارتباطي تنگاتنگ دارند] دنيا[جوامع 
توسعة ، معتقد بودند كه ]ام آي تي[اتريشي تبارِ انيستيتو تكنولوژي ماساچوست  ، استاد اقتصاد2»نشتاينپل رزِ«چون 

 مثل ايران مي توانستند» عقب افتاده« تنها راهي است كه از طريق آن كشورهاي به اصطالح ،متمركز و جامع برنامه ريزيِ
سوم توسعه در ايران قرار بود كه اين برنامه ... رشد اقتصادي را تشويق كنند و به مهندسي اجتماعي مطلوبي دست يابند

بنياد ... تالش بزرگ و فراگير را ميسر سازد، تالشي كه از طريق كمك هاي مالي و آموزشي از سوي غرب عملي مي شد
بررسي راه هايي جهت جلب توجه و همكاري  روفمص] 1336133613361336[ 1957195719571957نيمة نخست سال فورد بيشترين سعي خود را در 

و كار در بخش نوبنياد سازمان برنامه ] بازگشت به ايران[انش آموخته و ساكن در آمريكا براي اقتصاددانان ايرانيِ د

                                                                                         3».كرد» دايرة اقتصادي«موسوم به 
 

به واسطة اولويت هاي تعيين شده توسط سازمان برنامه و تاكيد در همين گزارش مي خوانيم كه 
 1»آژانس اطالعات اياالت متحده آمريكا«و  4»ادارة عمليات خارجي« مثل، آمريكا يدولتدستگاه هاي 

                                                           

.448همان،   1
  

2
 Paul Rosenstein-Rodan,1902-1985 

3
 Shannon 2013, 32. 

4
 Foreign Operations Administration / FOA 
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چون كشاورزيِ شيميايي، بهداشت عمومي، آموزش، تجارت و ديگر رشته هاي مشابه » رشته هاي فني«
آمريكايي معتقد  رهبران اين سازمان هايِ 2.ي تشخيص داده شدضرورتي فورايران  اقتصاد ةبراي توسع

به اياالت متحده براي رشته هايي چون  اعزام دانشجويان ايرانيآنها نبايد صرف بودند كه منابع مالي 
                                                                             3 .گرددهنر و ديگر رشته هاي غير فني 

  

دانستني است كه انيستيتو آموزش بين المللي، مجري برنامه فولبرايت در سراسر جهان، گردآورنده و 
در اين گزارش، اطالعات آماريِ مربوط به . است» درهاي باز«ناشر گزارش ساليانه اي به نام 

) امين مالي، دانشگاه و سال تحصيلتفكيك كشور مبدا، رشته، منبع تبه (دانشجويان خارجي در آمريكا 
به تفكيك كشور ميزبان، مدت تحصيل و (دانشجويانِ آمريكايي شاغل به تحصيل در ديگر كشورها  و

دقيق يافت  اطالعاتديگر  و) به تفكيك كشور مبدا، تخصص و مؤسسة ميزبان(پژوهشگران  و )رشته
عموال هيچ تماس مستقيمي با دانشجو يا پژوهشگر به منظور گردآوري اين نظر به اينكه م 4.مي شود

با  ،وابسته به بنيادهاي صنعتي اطالعات صورت نمي گيرد، ارتباط تنگاتنگ اين مؤسسة غير دولتيِ
                                                         .استمشهود  آن كشور دستگاه هاي دولتي و دانشگاهي

_______________________________________ 

، در ايرانِ امروز»انيستيتو آموزش بين المللي« ♦ 

نمايندگاني از انيستيتو آموزش بين المللي، مجريِ جهانيِ برنامه فولبرايت، در سفري به جمهوري اخيرا 

پيرو . دانشگاه و مؤسسة تحقيقاتي كشور بازديد كردند 12، از  1394خرداد ماه  15-23 اسالمي ايران به تاريخ

اين رسمي گزارشِ  متندر  ،)45صفحة (جهان براي نفوذ دانشگاهي در كشورهاي » كميسيون اَشبي«الگويِ 

 بوده به درخواست كشور ميزبان پاسخفقط در با ايران همكاريِ اين سازمان كه د شده است وانموچنين  5سفر

نتيجه همكاري هاي آموزشي بين دانشگاه در اين گزارش، همچنين، پيرو رويكرد برنامة فولبرايت، . است

                                                                                                                                                                                     
1
 United States Information Agency /USIA 

. خارجي آن كشور تهيه و پخش مي كند را براي پيشبرد اهداف سياست» صداي آمريكا«اياالت متحده است كه  اين همان دستگاه دولتيِ  

.23همان،   2
 

.همان  3
 

:اطالعات مندرج در نسخة چاپي اين گزارش عينا در صفحة زير در سايت اين سازمان براي مطالعه مهياست     4
  

https://www.iie.org/en/Research-and-Insights/Open-Doors/Data 
5
 IIE 2015. 
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هاي دو كشور، به منظورِ افزايشِ تفاهم بين دو ملت و اعتالي علمي و رونق اقتصاديِ كشور ميزبان معرفي 

                                                                                                                                 . شده است

با اشاره به سفر رييس رييس انيستيتو آموزش بين المللي، آقاي آلن گودمن، در مقدمه اين گزارش، 
را خود ايراني  همتايانِيان آمريكايي با ارتباط بين دانشگاه، 2013جمهور كشور ما به اياالت متحده در سال 

مي تواند تشويقِ روند سياسيِ به زعم وي توصيف كرده است، ارتباطي كه » ديپلماسيِ مردم با مردم«
                                                                           1.برقراري روابط رسمي بين دو كشور را فورا ميسر سازد

  
 

صنايع بزرگ اياالت متحده و بنيادها و سازمان هاي غير انتفاعي وابسته به آنها، به ويژه اتاق هاي فكري چون 

در تعيين سياستگذاري هاي داخلي و  ،3»موقوفة كارنگي براي صلح بين المللي«و  2»شوراي روابط خارجي«

انيستيتو آموزش بين ليت هاي سابقة فعا .مستقيم و تعيين كننده داشته اندخارجي آن كشور دخالت 

يكي از سازمان هاي مجريِ طرح هاي آموزشي براي پيشبرد نفوذ نشان مي دهد كه اين انيستيتو المللي 

آموزش و پژوهش در كشورهاي ) و محدود نگه داشتنِ(از طريق محدود كردن  نظامِ سلطه سياسي و فرهنگيِ

بر اساس ، اما پسنديده اي استاگر چه مبادالت علمي و فرهنگي بين ملت ها كار . تحت سلطه بوده است

علمي  مبادالتوجود دارد، استنباط مي شود كه نيانگذاران و رييس فعليِ اين سازمان بدر مورد ي كه اطالعات

             . به شمار آورد» ديپلماسي مردم با مردم«هيچ روي نمي توان فرهنگيِ مورد نظر اين سازمان را به  و

 •    انيستيتو آموزش بين المللي

                                                           

1 .3همان،  
  

Council on Foreign Relations / CFR 2
  

با نفوذي است كه بسياري از رهبرانِ سياسي اياالت متحده، از جمله وزراي امور خارجه و رؤساي پيشين سازمان  اتاق فكرِاين شورا 
اساسا كار . ديده مي شوندها  و دانشگاه در ميان اعضاي اين گروه همچنين نمايندگاني از رسانه ها. جاسوسيِ سيا را به عضويت دارد

در حمايت  ،»مهندسي اجتماعي«، اصطالحا خارجي آن كشور و شكل دادن به افكار عمومي تعيين سياست هاي» شوراي روابط خارجي«
  : متحده بنگريد به اياالتو ميزان نفوذ آن در سياستگذاري هاي خارجي  سازمان مطالعه بيشتر در مورد اينبراي . از اين سياست هاست

Parmar 2004 
Carnegie Endowment for International Peace

 3
  

هيئت امناي . تاثيريِ تعيين كننده بر سياست هاي خارجي دولت اياالت متحده داشته است» شوراي روابط خارجي«اين اتاق فكر نيز مانند 
همچون ديگر اتاق هاي فكر، تمركز بر . اين اتاق فكر نيز شامل اعضاي برجسته اي از عرصة سياست، دانشگاه و صنايع بزرگ است

. حمايت از سياست هاي مطلوبِ صنايع بزرگ استدر » مهندسي اجتماعي«  
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   1)2010سال (ميليون دالر  337: درآمد ساالنه         1919: تاسيسسالِ 

آقاي اليو روت، مؤسس -  
بنيانگذار و  ،)1909-1915(، سناتور )1905-1909(، وزير امور خارجه )1899- 1904(وزير جنگ : سمت هاي پيشين

-1925(، نخستين رييس موقوفه كارنگي براي صلح بين المللي )1918(شوراي روابط خارجي نخستين رييس 
. وسعه سياست خارجي اياالت متحده در تسلط بر كوبا و فيليپين، مؤثر در ت)1912  

ي باتلر، مؤسس آقاي نيكوالس مور -  
، رييس موقوفه كارنگي براي صلح بين المللي )1902-1945(كلمبيا رييس دانشگاه : سمت هاي پيشين

)1945 -1925.(  

آقاي استيون داگن، مؤسس -  
وزش و روابط خارجي ، مولف چندين كتاب در مورد آم»پيامبرِ انترناسيوناليسم«معروف به : سمت هاي پيشين

)   1921-1950(شوراي روابط خارجي آمريكا، رييس   

آقاي آلن گودمن، رييس و مدير عامل كنوني -  
عات آژانس اطالي و آموزش، مشاورِ بنياد فورد و مشاور در روابط خارج مولف و: سمت هاي پيشين و فعلي
در ) كارتر(شوراي روابط خارجي، هماهنگ كنندة اطالع رساني به رييس جمهور اياالت متحده آمريكا، عضو 

. 2سازمان سيا  

_______________________________________ 
 

»سياستگذاري خصوصي سازيِ«و شبكه هاي دانش بنيان  -3333-6666     

در گفتمان مرتبط با سياستگذاري ها معموال تمركز بر اين است كه فالن سياست چه خواهد كرد و چه 
كه سياست مورد نظر چه اهدافي را مهم آنچه عموما مغفول مي ماند اين است . هدفي را دنبال مي كند

هدف شبكه هاي دانش بنيانِ . نمي داند و چه راهكارهايي را از گردونة مالحظات بيرون مي داند
مردم و فعاالن اقتصادي و اجتماعيِ محلي از گردونة مالحظات  اتنظرعموما دور نگه داشتنِ  3جهاني

                                                           

پرداخت هايي است كهمحلِ سهم اعظم اين درآمد حاصل از . اقتباس شده است 2010 مالي از گزارش ساالنة انيستيتو براي سالِ ،اين رقم  1
  

ليست . ت كارنگي دريافت كرده استارائه شده به صنايع بزرگ و بنيادهاي صنعتي از جمله بنياد راكفلر و شركخدمات  بابتاين سازمان 
  .  اين گزارش بيابيد 25-27 و متقاضيان خدمات بين المللي اين سازمان را در صفحاتمالي  اين حاميانِ نام از 300مفصلي شامل بيش از 

IIE 2010 

:، نگاه كنيد بهيِ آقاي گودمني، آموزشي و اجرايتبراي معرفي كامل پيشينة تحصيال  2
  

www.iie.org/Who-We-Are/Governance/Executive-Staff/Dr-Allan-Goodman#.WNnXMvlBLIU 
3
 Global Knowledge Networks 



 

52 

 

ارهايي است كه در راستاي منافع حاميانِ صنعتي در سياستگذاري ها و به جاي آن مطرح ساختن راهك
                                                                                                     . اين شبكه هاست

 
 و سرشناسِ )تحصيلي مدارك عاليِبا ( دانشگاه رفتهسيستم هايي كامال هماهنگ اند كه اعضاي  ،شبكه هاي دانش بنيان«

و مبادلة اساتيد در سطح بين ) سطح كارشناسي ارشد و باالتر(دروس دانشگاهي  آنها از طريق تحقيق، نشر آثار، تدريسِ
اين . شبكه هاي دانش بنيان معموال شامل افرادي سرشناس از ميان سياستگذاران نيز هستند. المللي ايفاي نقش مي كنند

    1».هستند] مطلوبِ نظر خود دركشورهاي مختلف[لي هزينة انجام پروژه هاي توسعة شبكه ها همچنين قادر به تامين ما
 

انكار  يشبكه هاي دانش بنيان كه موجوديت خود را مديون حمايت هاي بنيادهاي صنعتي اند، تاثير
                                                                   : ناپذير بر سياستگذاري هاي كشورها داشته اند

 
] در افكار عمومي و انظارِ نخبگانِ داخلي[دولت ها و سازمان هاي بين المللي براي وضع قوانين و مقررات قابل قبول «

بايد موضوع  جامعهكدام مسايل ) 1111: چيز توجيه داشته باشندآنها بايد براي دو . نيازمند به داليل متقاعد كننده اي هستند
از اين رو، نهادهاي دولتي به مجموعه اي از نخبگان . پرداختبايد به حل آنها  چگونه) 2222بگيرد و  سياستگذاري قرار

] كه دارند و كتب و مقاالت كثيري كه منتشر كرده اند دانشگاهياز نظر افكار عمومي، به واسطة مدارك [نيازمند اند كه 
د كه نين مجموعه اي از متخصصين را تشكيل مي دهاعضايِ شبكه هاي دانش بنيان چن. نظرشان معتبر شناخته مي شود

براي دولت ها ] و به ظاهر بي طرف[و از جايگاهي نخبگاني ] يكپارچه و همصدا[خود از موضوع مورد نظر را تفاسير 

                                                                                                         2».فراهم مي كنند
 

به طور كلي به دو  ،كشورهادر  ةتوسع ز منظر شبكه هاي دانش بنيان، بازيگران در عرصة سياستگذاريِا
                                                                                                : تقسيم مي شوند گروه

 

نخبگان دانشگاهي، سياستگذاران، مديران اجرايي دولت ها، بنيادهاي صنعتي، شركت هاي  )1111 گروه
، شبكه هاي دانش بنيان، اتاق هاي فكر، مؤسسات )وكالي مدافع منافع صنايع بزرگ(بزرگ حقوقي 

تحقيقاتي و ديگر نهادهايي كه در آنها افرادي با مدارك عالي دانشگاهي مشغول به تحقيق، تصميم 
                                                                      و و يا اجراي سياست هاي توسعه اند، گيري

اند و كار تصميم گيري و ادارة امور را به  دانشگاهيساير مردم كه غالبا فاقد مدارك عالي  )2222وه گر
                                             . ستنام گرفته ا 3»تابعين«تر وسيع  گروهاين . اول سپرده اند گروه

                                                                                                                                                                                     

 شبكه هاي دانش بنيان با شركت هاي دانش بنيان كه در چند سال اخير در كشور ما ترويج يافته اند اشتباه نشود.

1
 Parmar 2012, 8. 

2
 Stone 2005, 100. 

3
 subaltern 



 

53 

 

 

از ويژگي هاي شبكه هاي دانش بنيانِ جهاني، همزبانيِ اعضاي آنها با نخبگان و سياستگذارانِ 
 دانشگاهيِ در تخصصِهمگي ايشان كه  است »زباني«و اين همان تحصيلكردة داخليِ كشورهاست؛ 

عمال راه را بر مشاركت وسيع تر مردم، يعني در گفتار و نوشتار اين زبان  استفاده از .خود فرا گرفته اند
از  فعاالني و مطرح شدن ايده ها، نظرات و راهكارهاي پيشنهاديِمي بندد ، بي مدرك همان تابعينِ

 لذا،. مشكل مي سازد را داراي نظرات سازنده اندخود باشند و » تابع« صرفا گروه دوم كه نمي خواهند
فرهنگي، اجتماعي و اقتصاديِ در جهت ايده آل هاي  به جاي اينكه مباحث گذاري ها،در گفتمانِ سياست

 مالحظات صرفابه به واسطة انحصارِ زباني در حوزة تخصصيِ مورد بحث، سوق يابد، مردم  عمومِ
                             1.محدود مي ماندآموخته هاي كنترل شده و ناقصِ دانشگاهي  اقتصادي و ديگر

 

_______________________________________ 

؟»مدرن ايراني«يا  »ايران مدرن«  ♦ 

ظهور زبان تخصصي در رشته هاي مختلف كه عمال مردم عادي در كشورهاي مختلف را از گفتمان مرتبط با 
تنها با » مدرن شدن«و » نوگرايي« امروزه،بيرون نگه داشته، شرايطي به وجود آورده است كه ها سياستگذاري 

فرهنگيِ بومي -در صورتي كه با اتكا بر ميراث اجتماعي و علمي. فرض مي شودمترادف » غربي شدن«
مدرن « تحققِ، بلكه »ايرانِ مدرن« رسيدن بهكهن، مثل ايران، مي توان هدف ملي كشور را نه  تمدنِيك 

و  فرهنگ غربي، در پوششِ مجموعه اي از علم و تكنولوژيِ محدود فرآيند جهاني سازيِ. قرار داد» ايراني
، ملل و يكنواخت شدن جوامع شده است موجب كم رنگ شدنِ فرهنگ هاي قومي و دينيِمحور، -كنترل

مجموعه اي متنوع و ظهورِ تحقق مدرن ايراني، در كنار مدرن افغاني، مدرن هندي، مدرن چيني و غيره، اما 
مسالمت آميز در كنار هم زندگي مي كنند را در آيندة هم افزا و  فرهنگ ها كه با صلح و تعاملِغني از ملل و 

برخي صاحبنظران معتقد اند كه ترويجِ دوبارة معرفت شناسيِ بوميِ اقوام و ملل و . مي دهد نويدكرة زمين 
ي جدايي ناپذير از نهضت هر كشور، بخش» مدرنيتة بوميِ«دانش و علوم سنتيِ آنان با هدف تحققِ  يارتقا

2.است» مدرن غربي« تهاجم فرهنگيِجهاني در برابر نظام سلطه و  مقاومت                                              

_______________________________________ 
 

                                                           
1
 Rai 2005, 126. 

2
 Mignolo 2000, 2011 
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تاثير دروني  1.دروني و بيروني: را به دو نوع دسته بندي كرده اندشبكه هاي دانش بنيان تاثير كلي 
اشاره به انگيزه هايي دارد كه اين شبكه ها براي تحصيلكردگان و نخبگانِ دانشگاهي از كشورهاي 

شبكه ها با پرداخت وجوه . ه هاي صاحب نفوذ به وجود آورده استمختلف جهت پيوستن به اين گرو
مچنين با برگزاري ه. حمايت مي كنند ة خود، از فعاليت هاي آنانپژوهشگر و نخببه اعضايِ كالن 

ادواري و تشكيل انجمن هاي حرفه اي، فرصت هايي  كتب و نشريات همايش هاي بين المللي، چاپِ
شبكه ها و رويكرد اين . فراهم مي كنندرا نخبگان اين  براي رشد حرفه اي و نشر نتايج تحقيقاتيِ

پژوهش به سوي موما عنخبگانِ جذب شده را در انتخابِ موضوعِ تحقيقاتي، گزينشيِ حاميان مالي آنها 
نظر صنايع بزرگ قرار مي  در خدمت توجيه سياست هاي مطلوبِ ،هدايت مي كنند كه در نهايت هايي
                                                                                                                     .گيرد

 

آنهاست كه موجب مي  برجستة بيرونيِ شبكه ها برخاسته از وجهة علمي و سمبوليك اعضايِاثرگذاري 
و شود كه جامعه نخبگاني و سياستگذاري در كشورهاي مختلف، نظرات، رهنمودها، مشورت 

از سوي ديگر، با گسترشِ نفوذ رسانه اي در . راهكارهاي پيشنهادي آنان را جدي بگيرند و طالب شوند
لمللي، بي توجهي به و يا مخالفت با نظرات اعالم شدة اين شبكه ها ممكن است موجب سطح بين ا

مخالف با «يا » متحجر«، »بي اطالع«كشور خود،  و نخبگانيِ شود كه سياستگذاران، در اقكار عمومي
                                                                                                 .آيند نظربه » علم روز

 

تركيبي از اثرات دروني و بيروني اين شبكه ها، براي بنيادهاي صنعتيِ حامي آنان، عاملي مؤثر در ايجاد 
 اتنظررانده شدنِ به حاشيه  ،همگرايي و هم افزاييِ نخبگانِ تحت االمر داخلي و خارجي و همزمان

در كشورهاي  سياستگذارانبسياري از و  2.است بوده كشورها و نخبگانِ بوم آشنايِ داخلي» تابعين«
شتيبانِ مستقل در داخل كشور، جهت حفظ علميِ پ فاحش در تحقيقات ليل ضعفجهان سوم، به د

شبكه هاي دانش بنيانِ جهاني مي نظرات و پيشنهادات آبروي سياسي، خود را ناگزير از پيروي از 
                                                                                                                                                                                   3.بينند

                                                           
1
 Parmar 2012, 8. 

تعديلِاز اين رخداد در كشور ما، ناديده گرفتن نظرات آقاي پرويز كردواني، بيابان شناسِ بوم آشناي ايران در زمينة كنوني نمونه اي   2
  

به اقداماتي ناكارآمد مثل مالچ پاشي  به راهكارهايِ غير بومي، مسئولين يِدر اين مورد، محدوديت هايِ چاره انديش .ريزگرد است بحرانِ
.با فرآورده اي نفتي محدود شده است  

.همان   3
  



 

55 

 

مورد حمايت نظام كنترل به حدي است كه در مورد بسياري از كشورها مي  نفوذ شبكه هاي جهانيِ
از آن مننتقل شده  از داخل كشور به خارج گيري براي قوانين و مقررات، كانون تصميم  كهتوان گفت 

د محلي را در ابعاملي و به بيان ديگر، سياستگذاري هاي توسعه كه زندگيِ مردم در سطح . است
گرددبين المللي تدوين مي  در سطحِ امر بنيادهاي صنعتي مختلف لمس مي كند، توسط نخبگانِ تحت .

دارة امور خود تاكيد دارد، عمال دور زده مي اصل مردم ساالري كه بر مشاركت مردم در ار نتيجه، و د
شود. بدينصورت است كه استيالي ذهنيِ حاصل از ساختارِ بوروكراتيك دانشگاهي كه از يك سو بر 
ايجاد فاصلة طبقاتيِ مبتني بر مدرك اهتمام دارد و از سوي ديگر رشته هايي كه در دانشگاه ها تدريس 
مي شود را محدود مي كند، به شكل نفوذ موذيانة صنايع بزرگ دنيا در سياستگذاري هاي كشورهاي 
مستقل متبلور مي گردد.1 پژوهشگراني كه عملكرد شبكه ها را مطالعه كرده اند، اين پديده را 

                                                                    .نام نهاده اند 2»خصوصي سازيِ سياستگذاري«

 

                                                           

ارزش هاي فرهنگي و غالبا در تعارض با  يِ بيگانهسياست ها. از سياست هاي بومي دشوار نيستبيگانه  ياست هايِتشخيصِ س  1
  

بانكداري . مبدا خارجي داردبه وضوح ، مدرنمثال سياستگذاري هاي مرتبط با بانكداريِ . هاستملت بوميِ و  اجتماعي و دانش تجربي
مثالي ديگر، . در تعارض است مصداقي از اين نوع استارزش هاي دينيِ مسلمانان آشكارا با  كهو ربوي در كشور ما  »ذخيره كسري«

استاندارد اجباريِ استفاده از نمك صنعتي براي مصارف خوراكي است. (سازمان ملي استاندارد ايران 1385)  اين سياستگذاريِ تحميلي و 
 فشار خون قرص هاي ضد دايميمصرف به فشار خون باال به خطر انداخته و آنها را ايجاد بيگانه، ضمن اينكه جان بسياري از مردم را با 

وادار كرده است، با سنت نبوي ما مبني بر استفاده از نمك طبيعي، قبل و بعد از صرف غذا، براي پيشگيري از بسياري از امراض، در 
در كشورهاي مسلمان از ديرباز دو چاه جداگانه، . مثالِ ديگرِ سياستگذاري هاي تحميلي مرتبط با شبكة دفع فاضالب است. تعارض است

براي هر خانه حفر مي شد، مبادا دانه اي ) آب سياه(راح و ديگري براي پساب مست) آب خاكستري(يكي براي پساب آشپزخانه و حمام 
امروزه، هر دو پساب با هم مخلوط و توسط لوله هايي به مخازن . برنج يا گندم از پسابِ آشپزخانه با نجاسات آب سياه مخلوط شود

شيميايي بيمارستان ها و كارگاه هاي  به اين آبِ ناپاك و آلوده، پساب هاي بيولوژيكي، دارويي و. بزرگي در حاشية شهر برده مي شود
، آبِ پاكيزة باران و برف و چشمه هاي )از ديدگاه اسالمي و فرهنگ باستاني ايران(از اين ضد ارزش تر . صنعتي هم افزوده مي شود

مقادير زيادي انرژي  سپس اين حجم عظيم آب در مخازن ياد شده با هزينه كرد. حومة شهر يا روستا نيز به اين آب آلوده اضافه مي شود
سپس همين آب كه هنوز به انواع ناخالصي هاي شيميايي و بيولوژيكي و . هايش كشته شود ميكروببه هم زده مي شود تا به اصطالح 

جاي هيچ . دارويي آلوده است، به مصرف كشاورزي مي رسد و محصوالت پرورش يافته با آن به خانه و سفرة مسلمانان باز مي گردد
 اطالع براي. يست كه اين سياستگذاريِ ناهنجار، مسرفانه و پرهزينه در كشور ما، يقينا از نوع تحميلي است و ريشة بومي نداردترديد ن

كيفيت مصنوعات و تشديد نابرابري هاي  ، افت فاحشِو رونق كاذب بيشتر در مورد بانكداري ذخيره كسري كه عامل اصلي تورم
نهام پريگ و گري: راي نمونه اي از سيستم بانكداريِ مردمي و مكمل، بنگريد بهب. 2014، ميك لي 1998م روباتا :، بنگريد بهاجتماعي است

براي مطالعه بيشتر در مورد  .81و  58در صفحات حاشيه ها  و 2007، ِبُشر 1388عباسي : ، بنگريد بهمورد نمكوضيح بيشتر در تبراي . 2012
مسئلة «: ناكارآمدي سيستم شبكة فاضالب و گسترش سيستم هاي مردمي و مكملِ متناسب با فرهنگ بومي كشورها، بنگريد به

www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2apptech_water_sw.htm : در اين صفحه» فاضالب   
2
 privatising policy process  
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ديگري نيز براي دور  بين الملليِدانستني است كه همراه و همكار با شبكه هاي دانش بنيان، شبكه هاي 
اين  .به وجود آمده اندزدنِ اصل مردم ساالري و خصوصي سازيِ سياستگذاري هاي عمومي كشورها 

                                                                        :نوع دسته بندي شده اندشبكه ها در چهار 
 

1شبكه هاي جهانيِ سياستگذاريِ عمومي) 1111
    

2تبليغيگروه هاي  فرامليتيِشبكه هاي ) 2222  
3اجرايي فرامليتيِ شبكه هايِ) 3333  
4شبكه هاي دانش بنيان) 4444  

   

اين مجموعه ها را از هم متمايز كرده اند تا عملكرد خاص هر يك  ،شناسانشبكه الزم به ذكر است كه 
به عبارت . انواع ديگر عمل كند همانند مقاطعي،را بهتر بشناسند، اما هريك از آنها ممكن است در 

                                                        .اين شبكه ها وجود ندارد كاركرد ديگر، مرز روشني بين
 

شبكه هاي چهارگانه با هم مجموعه اي نافذ و قدرتمند مي سازند كه هر يك به نوبة خود بر سياستگذاري ها در ] اين[«
هايي منافع گروه اول تصميم مي گيرد كه چه سياستگذاري . اثرگذار اند] براي اجرا در سطح ملي و محلي[سطح جهاني 

تصميم گيري و اتخاذ اين سياستگذاري ها را در سطح جهاني  و اولويت صنايع را تامين مي كند، گروه دوم، ضرورت
د و گروه چهارم، توجيه وقيِ كار را بررسي و تدوين مي كنحق-مي سازد، گروه سوم لوازم سياسي] و رسانه اي[مطرح 

                                                                    5».سياست هاي مورد نظر را ارائه مي دهد فنيِ -علمي

_______________________________________ 

دو نمونه، در سياستگذاريشبكه اي  نفوذ ♦ 

چرا  مهم است» سياستگذاريخصوصي سازي «دسته بنديِ چهارگانه در شناسايي انواع شبكه هايِ دخيل در 

كشورها  دانشگاه رفتةمطيع ساختنِ سياستگذاران و نخبگانِ اعمال فشار و مراحل كار آنان در  كه به شناخت

كمك مي كند. اما شناسايي و تحليل عملكرد شبكه ها را مي توان با در نظر گرفتنِ مديريت و منابعِ حمايت 

ماليِ آنان بسط داد. شبكه ها به خودي خود به وجود نمي آيند و بدون مراقبت و نگهداري، دوام نمي يابند. 

سازماني كه اعضاي شبكه ها را به همكاري دعوت مي كند و براي ابقاي همكاري آنها هزينه مي كند را 

                                                           
1
 Global Public Policy Networks / GPPN 

2
 Transnational Advocacy Networks / TANS 

3
 Transnational Executive Networks / TENS 

4
 Knowledge Networks / KNETS 

5
 Stone 2013, 6. 
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ازمان خواربار جهاني ي، سسازمان هايي چون بانك جهاني، سازمان بهداشت جهان. مي گويند »مدير شبكه«

مالي بنيادهاي صنعتي و صنايع بزرگ به وجود  هايِ و يونيسف و نظاير اينها كه جملگي خود با حمايت )فائو(

، با در اينجا به معرفي دو نمونه از اين شبكه ها. مي گيرندآمده اند، معموال مديريت شبكه ها را بر عهده 

بهره . بر سياستگذاري كشورها مي پردازيم هر يكتاثير نيز و  عنايت به مديريت و منابع حمايت مالي آنها

از نفوذ در اين موارد  جوامع به مصنوعات تجاري، به منظور افزايش وابستگيِ دانش» منطقي سازيِ«ي از رگي

                                                                         :آشكار و عبرت آموز است ،شبكه اي در سياستگذاري

) »سيگار«معروف به ( 1بين المللي كشاورزي تحقيقاتبراي گروه مشورتي   
خود را به گردآوري بذرهاي اصيل و بومي از جوامع » سيگار«، 1971در سال  ة جهانياين شبك از بدو تاسيسِ

حمايت مالي و تشكيالتي براي ايجاد و . بانك هاي بذر متعهد ساخته استكهن جهان و ذخيره سازي آنها در 
اين شبكه با . نگهداري اين شبكه از سوي بنياد راكفلر، بانك جهاني و سازمان خواربار جهاني بوده است

ه يعني با سابق(و باستاني ) از لحاظ ذخاير ژنتيكيِ كشاورزي(مركز در سراسر جهان، در مناطق غني  15ث احدا
، موفق به دستيابي به يكي از وسيع ترين و نافذ ترين موارد )طوالني از نظرِ دانش بومي استفاده از اين بذرها

راكفلر در ايجاد و  هماهنگ با اهداف بنياد. افته استاطالعات در كنترل رفتار جهانيان دست ي» منطقي سازي«
كود و سموم شيميايي و آبياري  از كهپربازده ، بذرهاي اصيل و »سيگار«شيميايي، /توسعه كشاورزيِ صنعتي

را به استفاده از بذرهاي  جهان كشاورزانِخارج كرده و  را از عرصة توليد كشاورزيِ جهانيان اند بي نياز مكرر
در . ، وادار ساخته استندمكرر وابسته ا فراوان و اصالح شده و تراريخته، كه به نهاده هاي شيميايي و آبياريِ

گردآوري شده از جوامع كهن را به سهولت در اختيار شركت هاي  ژنتيكيِ، اين شبكة جهاني، ذخاير عين حال
                                                               2.مي دهدچند مليتيِ توليد بذرهاي اصالح شده و تراريخته قرار 

 

شبكه جهاني يد   
شوراي بين المللي براي شبكة جهانيِ كنترل بيماري هاي مربوط به كمبود « ا نامب 1986ل اين شبكه در سا

با حمايت مالي و مديريت سازمان بهداشت جهاني، يونيسف و يكي از دستگاه هاي دولتيِ مرتبط با  3»يد
نمك و شماري از صنايع بزرگ مرتبط با  4»مراكز كنترل و پيشگيري بيماري«نام  انظام پزشكيِ اياالت متحده ب

                                                           
1
 Consultative Group for International Agricultural Research / CGIAR 

2
 GRAIN 2002, 1994 

3
 The International Council for the Control of Iodine Deficiency Disorders Global Network 

4
 Centers for Disease Control and Prevention 
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يددار تاسيس شد. ادعاهاي بي اساس اين شبكه در خصوص الزامِ افزودنِ يد به نمك تصفيه شده و 
همزمان، اشاعة اطالعات نادرست و گمراه كننده در مورد نمك طبيعي، موجب شده است كه مردم در جوامع 

انواع ريز مغزي ها . گردندنمك تصفيه شدة يد دار مجبور  كهن از نمك طبيعي سرزمين خود محروم و به مصرف
در نمك طبيعي، طي قرون از بروز انواع ) امالح معدنيِ مورد نياز بدن به مقدار بسيار كم اما به طور مستمر(

امروزه، پژوهشگرانِ مستقل، محروميت از نمك . بيماري ها در جوامع انساني پيشگيري مي كرده است
اع بيماري هاي سيستمي مثل تنگي عروق و فشار خون، مناسب و كافي در غذا را دليل بروز گستردة انو
و شكستن استخوان لگن و تمايل كودكان به  )در سالمندان(ديابت نوع دو، اختالل حواس و زمين خوردن 

                                       )81 حةصفمورد در حاشية اطالعات بيشتر در اين . (افراط در مصرف نمك يافته اند
 

به ذكر است كه صنايع و سازمان هاي صنفي زير كه به توليد نمك صنعتي مربوط مي شوند نيز در ايجاد الزم 
:و ادامة فعاليت هاي اين شبكه مشاركت داشته اند  

   1صنايع شيمياييِ تاتا، شركت بزرگ چند مليتي توليد كنندة نمك يددار و ديگر نمك هاي صنعتي -
  2، توليد كنندة انحصاريِ نمك يددار در چين»صنعت نمك ملي چين«شركت سهامي  -

  3، انجمن بين الملليِ توليد كنندگان نمك يددار»نمك اتحاد اروپايي« -

  4، انجمن بين المللي توليد كنندگان نمك يددار»انيستيتو نمك« -

_______________________________________ 
 

آموزشبا انسان ها  كنترلِ تئوريِ: »دانش كنترل« -7777  
حكومت  ،نظام سلطه. است و بي مورد بي معنيمردم ساالري  ،براي نظام كنترل كه ميل به سلطه دارد

محلي براي چگونگي بهره برداري مشاركتي از جوامع كه در آنها مردم در  يمردم ساالرهايِ متعهد به 
منابع سرزمين خود تصميم مي گيرند و بدون وابستگي به تجارت جهاني نيازهاي خود را مرتفع مي 

توزيع تبليغ، اين نظام جهاني مي پسندد كه استخراج منابع، توليد مصنوعات، . سازند را تحمل نمي كند
نفوذ و چيرگي  درت،ق ثروت، ا از محل اين فعاليت ها برفروش و مصرف آنها در كنترل او باشد تو 

خود بيفزايد. نهضت هاي مردم ساالري قرن 20202020 و پيشتر، جهانيان را با حقوق فردي و مسئوليت هاي 
اجتماعي براي زيستن در جامعه اي عاري از استيالي بيگانه و استبداد داخلي آشنا كرده است. اما نظام 

                                                           
1
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2
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آزادي در  و به داشتندسترس در  فقطخود را فردي  حقوق تحققِ، جهانيانسلطه مي خواهد كه 
مسئوليت هاي اجتماعياين نظام همچنين مي پسندد كه . بجويندصنعتي  يكاالها انتخاب و مصرف، 

اين . رعايت شودمطرح و سيستم هاي طراحي شده توسط اربابان صنايع بزرگ  تحكيمِ در راستايِتنها 
جهاني آموزش  سيستم و با عامليت» دانش كنترل«با بهره گيري از در مردم ساالري،  ارزش ها جابجاييِ

صورت گرفته و به استيالي ذهني بر آحاد مردم و كنترل رفتار ايشان انجاميده است. دستيابي به اين 
ميزان از كنترل، حاصل ابتكار عمل، همفكري و همكاريِ تعداد كثيري از دانشمندانِ مورد حمايت نظام 

، نام برخي از چهره هاي سياسي و علمي بيش »دانش كنترل« در مطالعة تاريخ تكاملِ. كنترل بوده است
                                                                                              :از ديگران برده مي شود

 

»نظريه پرداز و نويسند ،1»نوالتر ليپم يكي از  ،دهه هاي نخستين قرن بيستم در اياالت متحدهة با نفوذ
پژوهشگراني كه تحوالت سيستم جهاني آموزش را كاويده اند، نامبرده را . اين چهره هاي نامدار است

با افزايش . بانفوذترين افراد در شكل گيريِ اين سيستم به صورتي كه ما امروزه شاهد آنيم مي داننداز 
توانايي ماليِ بي سابقه با باال رفتنِ و و بعد از آن  ت صنايع بزرگ در خاللِ جنگ داخليثروت و قدر

آن كشور به تدريج و به اين صنايع براي اعمالِ كنترل بيشتر در اقتصاد و جامعة آمريكا، فضاي سياسي 
در توليد انبوه  توليد، فروش و مصرف مصنوعاتكنترلِ بيشتر در  دستيابي به. صورت بنيادين تغيير كرد

ارزش هايي چون دموكراسي،  تداومِ با ،صنايع بزرگ نگه داشتن چرخِ گردشو در سطح جامعه 
عظيم و رو به رشد  اين نظامِ. نبود امكانپذير، خودكفايي خود اتكايي و ،ابتكار عملاستقاللِ انديشه، 

كلية شهروندان، براي كار و درآمد و رفع تمامي نيازمندي هاي زندگي خود، همواره به مي طلبيد كه 
                         .                                                                         اين نظام متكي باشند

 

ليپمن، برندة دو جايزه پوليتزر در روزنامه نگاري، از جمله صاحبنظراني بود كه در توصيف  آقاي
او با اشاره به . خطاب مي كرد 2»گلة گيج«وي عامة مردم را . مردم ساالري قلم مي زد» عملي نبودن«

پيچيده كه گريبانگير جامعة در حال تحول آن زمان بود، كشور را نيازمند نخبگان و  انبوهي از مسايلِ
در اختيار شخصيت هاي آنان » عالمانه و بي طرفانة«متخصصاني دانشگاه رفته مي دانست تا مشاورة 

. شناختآقاي ليپمن فرق زيادي بين انسان و حيوان نمي . گيردقرار كشور سياسي و مديران اجرايي 
مردم عادي را فقط قادر به انديشيدن به منافع شخصيِ خود مي ديد و لذا ايشان را در تصميم  وي

                                                           
1
 Walter Lippmann, 1889-1974 

2
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به اعتقاد وي، در چنين شرايطي، تشويق ارزش هاي . گيري براي منافع جمعي جامعه ناتوان مي شمرد
باهي اساسا كاري خطا و بيهوده و آموزش خالقيت در مدارس براي حل مسايل، اشت ،اخالقي در جامعه

 ضرورتبا ناديده گرفتنِ و » مردم ساالري«و » فردساالري«بين  تفاوتبدون توجه به . فاحش بود
در مردم ساالري، آقاي ليپمن » خرد جمعي«گفتگو، مشورت و همفكري در ميان مردم براي دستيابي به 

 و در مشاركت در مديريت اين امور عاجز جامعه عموميِ مردم را در فهم امورِ ةعام ،با صراحت
                                                                                                :كردمعرفي مي  ،ناتوان

 
د نمي داند كه اين امور را چگونه هدايت كند، نمي دان] عادي[شهروند . افراد هيچ دركي از امور عمومي جامعه ندارند«

چگونه مي تواند به چنين اصال براي من قابل تصور نيست كه او . چه مي گذرد، چرا چنين است و چگونه بايد باشد
و برخالف آنچه طرفداران عارف مسلك مردم ساالري به آن معتقدند، هيچ دليلي وجود ندارد كه . درك و فهمي برسد

بي خبر، بتوانند با انسجام و دوام، نيرويي براي هدايت امور  توده هاي مردم، يعني مجموعه اي از اين افراد نادان و

                                                                                           1».عمومي جامعه به دست دهند
 

بديهي است كه از نظر اين سخنگوي دهه هاي نخستين نظام كنترل در اياالت متحده، كه به كنترل 
محلي با  سطحدر مقياس كالن معتقد است، جايي براي مديريت منابع در به صورت متمركز و جامعه 

از اين منظر، كليه تصميمات بايد به طور متمركز و با . وجود نداشتمشاركت و همفكري مردم 
هم نظر و  ،منافع و اهداف نظامبا كه به واسطة تحصيالت دانشگاهي  شورت نخبگان و متخصصانيم

همچنين، هرگونه اظهار نظر يا دخالت از سوي توده ها در واكنش به پيامدهاي . ويند انجام گيردهمس
ا، مانعي دولت مركزي در زندگي آنه اجراييِ تصميمات نخبگان، برنامه ريزان و مديرانِ نامطلوبِ

                 . جامعة مدرن به پيش است »تحسين برانگيزِ«و  »حيرت آور«آزاردهنده بر سرِ راه حركت 
 

سياستگذاران و مديران، آقاي ليپمن از ايجاد سازمان هايي  مورد نيازِ براي فراهم كردن اطالعات
عضاي اين سازمان ها را دانشگاه رفتگانِ علوم ا. حمايت مي كند» متخصصين مستقل«متشكل از 
يل مي علوم سياسي، جامعه شناسي، مردم شناسي و اقتصاد، تشك يعني رشته هايي چوناجتماعي، 

جامعه، قابل تشخيص  انِرا براي تصميم گير »اطالعات پنهان«قادرند به اعتقاد وي، اين نخبگان . دهند
خوانده مي شوند » شبكة دانش بنيان«يا » اتاق فكر«وزه كه امر نخبگاني گسترش سازمان هاي .كنند

روش، ساختار و محتواي سيستم جهاني . حاكي از ماندگاري نفوذ افكار اين نويسندة عصر كنترل است
آموزش از يك سو و از سوي ديگر، جايگاه اجتماعيِ نخبگانِ صاحب مدرك كه خود را از پرسيدنِ 

                                                           
1
 Lippmann 1930, 39. 
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، بي نياز مي دانند و به خود اجازه مي جوامع محلي و مليجربه در نظر ديگران، به ويژه افراد صاحب ت
افكار  ماندگار اين تئوريسينِ دهند كه به نيابت از همگان بينديشند و تصميم گيري كنند، از جمله اثرات

                                                                                   1.عمومي و آموزش همگاني است
 

بر به طور غير مستقيم،  ،اثري ماندگار بر مديريت صنعتي وفرد ديگري است كه » فردريك تايلر«
، 2»اصول مديريت علمي«نويسندة كتابِ . مديريت جامعه و طراحي سيستم جهاني آموزش داشته است

استفاده از عقل و تصميم گيري با  اعتماد چنداني به توانايي مردم دراي تايلر مانند صاحبنظر پيشين، آق
شينة مهندسي مكانيك، او با مشاهدة محيط هاي صنعتي به اين نتيجه رسيده يبا پ. تفكر و تامل نداشت

بود كه وقتي فرآيند توليد كاال به بخش هايي ساده و جزئي تقسيم مي شود، كارگران نبايد فكر كنند. 
نشانگر نوعِ شخصيتي است  ،بيان كرده است واحدهاي صنعتي مناسبِ نظراتي كه وي در مورد كارگرِ

                                                   :مي پسنددانسانيِ مطلوبِ نظر خود  در نيرويِ كه نظام كنترل
 

يك گوريلِ ] عمال نشان دهيم ممي تواني[و ابتدايي است كه نگارندة اين سطور يقين دارد كه  جزئياين كار چنان «

                 3».يك كارگر، با بهره وري بيشتري اين كار ساده را انجام خواهد دادآموزش ديدة باهوش، در مقايسه با 
 

را مي خواهد و لذا به مديران مي توليد  مديريت علمي در توليد انبوه، افزايش سرعت و بهره وريِ 
، به گونه اي كه كارگران به باشدجزء از كار سرپرستان و مديران آنها جدا  آموزد كه وظايف كارگرانِ

چهار اصل . هيچ روي نياز به فكر كردن، تصميم گيري و نوآوري براي حل مسايل نداشته باشند
                                                                  :بدينصورت خالصه شده است» مديريت علمي«

 

برخالف گذشته كه صنعتگران براي ساخت مصنوعات خود فوت و فنِ كاملي داشتند، در مديريت ) 1111
                                    ، كل كار به اجزا و مراحل بسيار ساده تقسيم مي شود،]توليد انبوه[علميِ 

                                                           

بحران هاي متعدد  رويكرد انحصاري در سياستگذاري به شكلِاين  نواقصِ بيانات آقاي ليپمن، هم اكنون، با گذشت تقريبا يك قرن از   1
  

شكي در ضرورت مشاركت و ، حاد امروزمسايل . ادارة امور جامعه تجلي يافته است فرآيند تصميم گيري و از سازي مردم ناشي از جدا
با اعتقاد  افرادي بودند كهنيز اما در همان زمان  .نقش آفريني مردم در اتخاذ و اجراي مسئوالنة  تصميمات در امور توسعه باقي نمي گذارد

ايشان باور داشتند كه وظيفة . يِ مشاركت مردم در ادارة امور جامعه، با نظرات آقاي ليپمن مخالفت مي ورزيدنداساسراسخ به جايگاه 
تحصيلكردگانِ دانشگاهي، گرفتن خطوط پژوهشي از مردم و گزارش كردنِ نتايج تحقيقات به مردم است، تا مردم با مشورت و همفكري، 

DeCesare 2012   .راه خود را توام با تجاربِ عينيِ روزمرة خود در محل انتخاب كنند

2
 Frederick W. Taylor. Principles of Scientific Management. 

3
 Taylor 1967, 18. 
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. و با كارآموزي در آن مهارت مي آموختمي كرد در گذشته، فرد طالبِ كار، حرفة خود را انتخاب ) 2222
كوچك و [، كارگر را انتخاب مي كنند و مشخصا براي وظيفه اي ]بنگاه هاي صنعتي[ در مديريت علميِ

                                                   .مي دهند آموزشكه براي او در نظر گرفته شده است ] ساده
نهايتا ان، آن توامانِ خود را انجام مي دهند تا كارِ وظايف محولة ،ة كارگران، همزمان و هماهنگمه) 3333

                                                                                        .به كاالي مورد نظر ختم شود
                                      . كامال متفاوت استسرپرستان و مديران  با وظايفوظايف كارگران ) 4444

 

در خصوص وي  .از يك واحد صنعتي ذوب فلزات است عمدتا تايلر و مثال هاي اوآقاي مشاهدات 
                                   :در اينگونه واحدها مي گويد )ديريت علميم 2222ل اصيعني (نتخاب كارگر ا

 
باشند كه  خ و بي تفاوترِبايد چنان احمق، كاشخاصي كه به منظور كار مستمر در چنين محيطي انتخاب مي شوند مي «

ور و ذكاوت است، دقيقا به لحاظ همين ويژگي مردي كه با شع. ديگر ياز نظر شعور بيشتر به گاوميش بمانند تا موجود

        1».اثري طاقت فرسا بر شخصيت او خواهد داشت ،بودنِ كار آورها، براي اين كار مناسب نيست چرا كه كسالت 
 

ه انسان هايي بود ، تربيت نسل بعد از نسلِنظام اصليِ چالشِاز منظر رهبرانِ فكريِ نظام كنترل،  ،پس
كه بتوانند كارِ تكراري و مالل آورِ محيط هاي بوروكراتيك صنعتي و اداري را تحمل كنند تا  است

دچار كمبود نيرويِ كارِ مناسب و احتماال افزايش سطح دستمزدها  ،و ديگر تشكيالت مرتبط ايعصن
توسط  در توصيف عامة مردم» گاوميش«و » گوريل«، »گلة گيج«استفاده از صفات حيواني مثل . نشود
اما وقتي بپذيريم كه آنها در . و باور نكردني است زنندهنظام كنترل، در نگاه اول،  سخنگويانِاين 

كامال جدي اند، آنگاه نظريه ) يعني فاقد قدرت تفكر(مردم عادي در حد حيواني  ارزشيابي توان فكريِ
سيستم جهاني آموزش در طراحي ست اين نظريه ها كاربو  3و ساختارگرايان 2رفتارگرايانهاي 

                                                                                                   .باوركردني مي شود
 

نظريه پردازي و انجامِ مطالعات رفتارگرايان و ساختارگرايان از جمله دانشمنداني هستند كه با 
حيرت انگيز آن در كنترل رفتار جهانيان  جهاني آموزش و كارآييِ سيستم، تاثيري عميق بر آزمايشگاهي

، رشته هاي روان شناسي و جامعه 20202020كاربردي در قرن -اين دو رشتة تحقيقاتي رشد و توسعة .داشته اند
شناسي را دگرگون كرده است. در گذشته، تمركز اين علوم بيشتر بر شناخت بهترِ رفتار انسان ها و 

                                                           

.28همان،   1
  

2
 Behaviorists 

3
 Structuralists 
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از رفتارگرايان و ساختارگرايان، روان شناسي و جامعه  نظامِ كنترلماليِ  با حمايت، اما بود جوامع
شناسي، توجه خود را معطوف به «مهندسي اجتماعي»، يعني ايجاد ذهنيت و تعيين رفتار افراد و توده 

                                                                                                              . كردندها، 
 

رفتارگرايي در آموزش -1111-7777  
                                                                 :به طور كلي، روان شناسانِ رفتار گرا معتقدند كه

 

. روان شناسي، علم رفتارهاست )1111  
دروني، ها و قواي را مي توان، بدون استناد به رخداد] حيوان و انسان[تمامي رفتارهاي موجودات ) 2222

.نسبت دادمثل تفكر، اراده يا احساسات، اساسا به محركي خارجي   
نظريه پردازي هاي روان شناختي، در توصيف رفتارها، سهوا اشاره اي به ريشة فكري  فرآيند اگر در) 3333

بشود، بايد  رفتارها يا اعتقاديِ  
جايگزين گردد، يا  ،مربوط به رفتارو اصطالحات با واژگان واژه هاي نادرست فورا ) الف  
1.با بهره گيري از مفاهيم مرتبط با رفتارگرايي تفسير و توجيه شود) ب  

 

با بررسي چندي از نظريه هاي رفتارگرايان مي توان به درك روشن تري از اين نگرش به روان شناسي 
:موجودات دست يافت و رفتارِ  

 

ساده . ريشه دارد 2»محرك و پاسخ«باور رفتارگرايان در مورد رفتار موجودات عموما در اصلي به نام 
ايوان « ترين بيان اين اصل در گزارشِ آزمايشات3.منتشر شد 1903190319031903سال روسي با سگ ها در  »پاولوف 

ش پي بردند كه با به صدا درآوردنِ زنگ، اندانشجوييكي از و  پاولوفآقاي طي آزمايشات مكرر، 
شرطي ، )يعني شنيدن زنگ( ثانويه همزمان با دادن غذا به سگ ها، اين حيوانات نسبت به اين محرك

 پاولوف. توضيح اينكه، با رؤيت غذا، غدد بزاقيِ سگ به طور طبيعي شروع به ترشح مي كند. مي شوند
با تكرار تجربة رؤيت غذا و شنيدن همزمانِ زنگ براي سگ ها، پي برد كه حتي اگر غذايي در كار 

ي سگ كافي نباشد، يعني محرك اوليه غايب باشد، به صدا در آوردن زنگ، براي تحريك غدد بزاق

                                                           
1
 Graham 2015. 

2
 stimulus and response 

3
 Ivan Pavlov, 1849-1936 
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نام گرفته » پاسخ«دهان سگ،  و ترشح بزاق 1»محرك شرطي«آزمايشات، زنگ  گزارشِ ايندر . است
                                                                                                                    .است

 

را  پاولوفدر آزمايشاتي با گربه، يافته هاي  ،ثورندايك ادواردگرايِ ديگري به نام روان شناسِ رفتار
ممكن است ريشه در آموخته هاي حيوان از » محرك«وي به اين نتيجه رسيد كه . يك گام پيش برد

تجارب قبلي او داشته باشد. به اين معني كه احتمالِ تكرارِ رفتارهاي خوشايند قبلي بسيار قوي تر از 
 احتمال تكرار رفتارهايي است كه در گذشته، نتيجة ناخوشايندي براي حيوان داشته است.2               
 

»قرن بيستم، رفتارشناسيِ جانوري را به انسان ها تعميم گراي رفتار محقق ، مشهورترين 3»سكينربي اف ا
مثل (به پاسخ هاي بيولوژيكي بدنِ او  صرفا متفاوت راوي واكنشِ رفتاري بشر به محرك هاي . داد

و در رفتارهاي اجتماعي، يادگيري، افكار و احساسات او نيز  دانستمحدود نمي ) ترشح بزاق دهان
كينر نتيجه گيري كرد كه رفتار، افكار و احساسات آدمي فاقد مبدا دروني است و اس. يدصادق مي د

بدين ترتيب، اين . پيشين او در واكنش به محرك هاي بيروني استكال برخاسته از تجارب كنوني و 
شرطي سازيِ « به نامرا با تئوريِ پيچيده تري  پاولوف 4»شرطي سازيِ كالسيك«روان شناس آمريكايي، 

                                                                                                       .بسط داد 5»عامل
 

او موش گرسنه اي را درون جعبه اي قرار مي . اسكينر آزمايشات خود را بر موش ها انجام دادآقاي 
او چراغ . شده بود داد كه به يك اهرم، يك چراغ و دريچه اي براي رساندن غذا به حيوانِ گرسنه مجهز

را روشن مي كرد و اگر موش روي اهرم فشار وارد مي كرد، مقداري غذا از طريق دريچه براي او 
با تكرار اين عمليات توسط اسكينر، احتمال فشردنِ اهرم توسط موش، هنگام روشن . ظاهر مي شد

، فشردن اهرم را »محرك«اسكينر در اين آزمايش، چراغ روشن را . بودن چراغ به تدريج بيشتر مي شد
وي همچنين كل تجربه حيوان، يعني . ناميد 6»تقويت«و عرضة غذا به موش از طريق دريچه را » پاسخ«
                                     1.نام نهاد  7»يادگيري تاريخ«، را »غذا= فشار روي اهرم + چراغ روشن «

   

                                                           
1
 conditioned stimulus 

Wikipedia, "Edward Thorndike" .Gray 1999, 108–109   به نقل از 
2
  

3
 B. F. Skinner, 1904-1990 

4
 classical coditioning 

5
 operant conditioning 

6
 reinforcement  

7
 learning history 
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ند كه مي توان با يدنيمة نخست قرن بيستم به اين باور رسبر اساس اين آزمايشات حيواني، رفتارگرايانِ 
به طوري كه ناخودآگاه،  ،كرد شرطيرفتارهاي مطلوب را در شخصيت انسان ها ي خاص، تكرار تجارب

                                                 . در رويارويي با شرايط مشابه، رفتار مشابه از خود نشان دهند
 

:نقل استچنين از اسكينر   
 

ما قادريم كنترل رفتار را به گونه اي عملي كنيم كه شخص كنترل شده باور كند كه خود تصميم به كاري گرفته است «

 در صورتي كه در واقع ما او را به انجام آن وادار كرده ايم.»2                                                            
 

:آمريكايي، از رفتارگرايان و طراحان مشهور سيستم جهاني آموزش چنين نقل است 3»واتسون جان«از   
 

4».جانوري كه بشر نام گرفته است چيزي جز يك ماشين محرك و پاسخ نيست«  
 

:است هدر جاي ديگر گفتآقاي واتسون از درستي و تاثير روش خود چنان مطمئن بود كه   
 

سپس هر . بدهيد تا آنها را در محيطي كه ويژگي هاي آن را مشخص مي كنم بار بياورمده دوازده نوزاد سالم به من «
نظر از معيارهايي چون استعداد، توانايي فكري، ي انتخاب كنيد تا من او را صرفكدام از آنها را، به صورت كامال تصادف

ن، هنرمند، تاجر و بله حتي گدا يا نژاد، مليت و غيره، هر متخصص يا حرفه مندي كه شما مي خواهيد، دكتر، حقوقدا

                                                                                                     5».بزهكار، تربيت كنم
 

 6»روان شناسيِ تعليم و تربيت«و از ادوارد ثورندايك، رييس دانشكدة تربيت معلم كلمبيا و بنيانگذار 
                                                                                                           :نقل است كه

 
در دانش [ نامطلوب] رفتاريِ[مطلوب و جلوگيري از پاسخ هاي ] رفتاريِ[پاسخ هايِ ] تحريك و تقويت[هدف آموزگار «

                                                                                                             7».است ]آموز
 

                                                                                                                                                                                     
1
 Graham 2015. 

2
 Gatto 2006, 312. 

3
 John Watson, 1878-1958, Watson 1930. 

.311 همان،  4
  

.301همان،    5
  

6
 educational psychology 

.319همان،   7
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كودك و نه شرطي كردنِ او كه هدف آموزش را يادگيري  اين در صورتي است كه آموزگارانِ آگاهي
همان چيزي باشد كه او در مورد  ،درس چنانچه موضوعِكودك،  براي كه يادگيري مي دانند، مي بينند

از » تقويت«و  »محرك«و رضايتبخش است و نيازي به  خوشايندبه خودي خود  ،آن كنجكاو است
از سوي روان شناسانِ رفتارگرا در آموزش اجباري به » تقويت« سخن ازو اگر . سوي آموزگار نيست

مطيع كامال پنهاني است كه براي پرورِش شهروندانِ  آموزش هايِ ميان آمده است، اين به لحاظ اهداف
                               1.كه از لحاظ عاطفي و فكري كامال وابسته به غير اند در نظر گرفته شده است

 

كه توسط طراحانِ سيستم جهاني آموزش در تارو پود » محرك و پاسخ«نظرية ساز و كارهاي منطبق بر 
                                                             : شامل موارد زير استه است اين نهاد مهندسي شد

 

كودك و  دگيِدر زن ،ال متواليس 12121212سال، براي  ازماه  9999دت روز، به م كه چند بار درزنگ مدرسه، 
كنجكاوي و همان قدر كه يادگيري از روي . و كارهاست نوجوان تكرار مي شود، يكي از اين ساز

كه ضرورت و ارتباط آن با  موضوعي لذتبخش است، يادگيريِ اجباريِ انسان ها درونيِ خواست
كه دانش آموزان هميشه  از اين رو است. ، خسته كننده و مالل آور استكودك مشخص نيستزندگي 

اين واقعيت بر طراحان سيستم آموزش . پايان كالس لحظه شماري مي كنند زنگ به صدا در آمدنِ براي
خود به سوي در  دانش آموزانِ ةآموزگاراني كه هر روز در هنگام نواخته شدن زنگ مدرسه، مسابق و بر

تقسيم روز به چند كالس، با موضوعات مختلف و پايان . كالس را شاهد اند پوشيده نبوده و نيست
كر كردن به هر موضوع با به صدا درآوردن زنگ، براي دانش آموزاني كه از يادگيري و زمانِ ف دادنِ

را تشكيل و كار آموزشي براي شرطي سازي كودكان  تفكر اجباري به تنگ آمده اند، اجزايِ اين ساز
تفكرِ رهايي از  تجربة خوشايند ،»تقويت«گريز از كالس، و  ،»پاسخ«زنگ است و » محرك«. مي دهد

= گريز  +زنگ « متشكل از« تاريخِ يادگيريِ« ،با هر بار تكرار. در مورد موضوعي ناخواسته ياراجب
اين تجربه، طي مستعد ترين . در ضمير كودك و نوجوان حك مي شود» احساس خوش رهايي از تفكر

به . گرددتكرار مي  ، و هر روز چند بار،به طور روزانه كودكسال هاي شكل گيري شخصيت و ذهن 
است، قطع شدنِ فرآيند » محرك شرطي«يا » محرك ثانويه«و كار،  زبانِ رفتارگرايان، آنچه در اين ساز

از عوض شدن موضوع، يا به تعبيري، از فكري به فكر ديگر پريدن،  ،فرد بالغِ مدرسه رفته. تفكر است

                                                           

دركودكان و نوجوانان در مدارس، بخش عمده اي از دوره هايِ استاندارد تربيت معلم بوده است و  شرطي سازي روش هاي مختلف  1
  

Lewin 1959, Hilgard 1956, Hilgard and Marquis 1968 ورد بحث و توصيه قرار گرفته استآثار زير م:  
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در مورد يك  يرو پيگمستمر  قادر به انديشيدنِ او. ، نوعي احساس رهاييندي مي كندياحساس خوشا
                   1.گذار باشداثر در رفتار او گيري اين نتيجه به نتيجه اي برسد و  بتواندنيست تا  موضوع

 

- درس«كارهاي شرطي سازيِ شخصيت و رفتار دانش آموز، تكرار چرخة  و مورد ديگري از ساز
كالس، در انجام تكاليف و در  پيروي يا عدم پيروي از معلم توسط دانش آموز، در. است» نمره-پرسش

شده اي از سوي آموزگاران تعليم ديده را در پي  شركت در آزمون هاي مكرر، واكنش هاي حساب
بي اعتنايي  وبرعكس، نمرة پايين يا و  ،براي دانش آموزان مطيعيا نمرة باال » صدآفرين«، »آفرين«: دارد

وابستگيِ عاطفي و فكري  بهشخصيت كودك  سازيِشرطي و كارِ  به دانش آموزِ نافرمان، اجزايِ ساز

                                                           

بي دليل نيست كه در تعليم و تربيت جوامع كهن، مشخصا در ايران، منقطع كردنِ فرآيند آموزش و از موضوعي به موضوع  1
  

ر مدارس قديمه مواد د ،قرار مي گيرند» در عرض يكديگر«مواد درسي  ،در مدارس جديد در حاليكه .نبوده است، پذيرفته ديگر پريدن
:تفاوت بين اين دو را بدين صورت بيان مي كند آقاي علي اكبر شهابي. قرار مي گرفتند» درطول يكديگر«درسي   

و برنامه سازانِ فرهنگ جديد، به كلي برخالف تجربه و منطق، در تنظيم برنامه هاي ابتدايي و متوسطه و بلكه دورة عالي،  بنيانگذاران«
مواد دروس را در عرض هم قرار دادند، چنان كه در دورة اول متوسطه، دانش آموز گاهي نزديك به بيست درس مختلف بايد فرا گيرد از 

قبيل فارسي، دستور، حساب، هندسه، صرف و نحو و قرائت عربي، تاريخ، جغرافيا، فيزيك، شيمي، زبان خارجي، نقاشي، خط، رسم، 
د كه هيچ يك واين نوع برنامة نادرست موجب مي ش. م طبيعي، علوم اجتماعي، اخالق و غيرهتعليمات ديني، كارهاي دستي، ورزش، علو

...از درس ها خوب ياد گرفته نشود و مدت هر يك از دروس بيش از مدت ضروري و الزم براي فراگرفتن آن درس ادامه يابد  
[مواد درسي در مكاتب و مدارس قديمة ايران، بر خالف اين روش نامعقول] در طول هم قرار مي گرفتند... پس از آن كه نوآموز و دانش 

تقدم و َترَُتب و در ... آموز يكي از مواد درسي را به خوبي فرا مي گرفت، آن درس كنار گذاشته مي شد و درس ديگري آغاز مي شد
در آخر دورة  ،دروس اصلي طالب معمولي حداكثرِ... تاخر مواد درسي، آنچه پايه و مقدمه براي درس بعدي بود مقدم قرار داده مي شد

آموزندگان و مربيان در ادوار كه نتيجة آزمايشِ ] اين روش... [عموما از سه درس در هفته تجاوز نمي كرد ،مقدماتي و در تمام دورة سطح
فظه نقش مي بست، موجب تمركز فكر نوآموز در يك يا دو موضوع متقارب مي شد و مطالب درس به خوبي در حا ،ن بسيار بودورو ق

-246، 1362شهابي (» .چون از شرايط اولية فراگرفتن، فراهم كردن موجبات استقرار فكر در يك موضوع و جلوگيري از پراكندگي آن است
245(  

كه از آنجايي. از ديگر تفاوت هاي بارز بين دو رويكرد آموزشيِ مدرن و كهن، تشويق به تفكر و پرسش در تعليم و تربيت كهن است
بسياري از مدرسينِ مدارسِ قديمه در مقطع سطح و خارج، خود از دانشمندانِ عصر خويش بودند، از پرسش فراگيران هراس نداشتند و 

)157، 1363شهابي (. آن را تشويق مي كردند  

هات پرورشِ فكريِ كودكان رعايت تقدم و تاخرِ موضوعات و تاكيد بر پرسش و پاسخ در فرآيند يادگيري، از منظر حكماي اسالمي، از ام
در مورد امرِ تعليم و تربيت، آثاري از خود باقي گذاشته است،  كه) .ق.ه 260 -339(ابونصر فارابي فيلسوف مسلمان. و نوجوانان بوده است

، )اجرام فلكي(در حركت  ، علم مناظر ومقاديرِ)هندسه(اعداد و كميات، علم حساب، مقادير : علوم قايل بود راي يادگيريِاينچنين بترتيبي 
، عقل و )متافيزيك(موسيقي، مكانيك، آب و هوا، عناصر اربعه، گياه شناسي، حيوان شناسي، حيوان ناطق، مبادي اجسام، مابعد الطبيعه 

داند مگر  ، يادگيري در اين موضوعات را كافي نمي)»معلم ثاني«ملقب به ( ايراني بزرگ ، اين حكيمبه عالوه. امور معقول و علم مدني
ابونصر فارابي، في تحصيل (. »براي چه«و » از چه«، »چگونه«، »به چه«، »چيست«چون سوال همراه باشد، سواالتي  اينكه با پرسشِ

  )62، 1388ر السعاده، به نقل از نص
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فرد بالغِ مدرسه رفته، همواره براي تصديق درستيِ . استبراي ارزشيابيِ افكار و افعال خود  ،به غير
از سوي  در صورت فقدانِ اين تاييد و تصديقو . ر خود به دنبالِ تاييد و تصديق ديگران استافكا

                                                           1.قد ارزش مي بيندنتيجة انديشيدن خود را فافرد ، غير
 

ذهني كه بدين سان در يادگيري و انديشيدن به ارادة خود پرورش نيافته و از نظر عاطفي و فكري 
) 1111: داردسخت وابسته به تاييد ديگري است، پس از فارغ التحصيلي از دبيرستان عمدتا ميل به دو كار 

 شرطي شده دانش آموزانِ. ادامة تحصيل) 2222يا ) غيركار كردن براي يعني (يافتن كاري استخدامي 
يابي عاليق و مهارت هاي ارز قادر به ايشان اكثريت قريب به اتفاق. ما خود را منشا اثر نمي بينندعمو

يعت و طب به منظور شناسايي فرصت هاي خدمتگذاري به جامعهبررسيِ محيط خود از يك سو و 
ترجيح مي دهند كه  انآن. ستندياز سوي ديگر، با هدف ايجاد كار و درآمد براي خود ن پيراموني

يعني در محيط (وابستگيِ عاطفي و فكريِ خود را با فرودست قرار گرفتن در مجموعه اي بوروكراتيك 
مالحظات اخالقي  بدون توجه به) جايي كه ديگران تصميم مي گيرند و او امر مي بردكار استخدامي، 

                                    . داوم بخشندت) مجرمانه و غيرهكسالت آور، پرخطر، آالينده، (يا نوع كار 
 

ديگر، با ماندن در  الِس 10101010يا  6666، 4444ورود به جامعه را به مدت  و يا با انتخابِ گزينة ادامة تحصيل، ترسِ
ايشان ، در اين محيط. ندديگري به نام دانشگاه، به تعويق انداز محيط بوروكراتيك به تبعيت از عادات

طب شيميايي، مثل كشاورزي صنعتي، ( نظامِ كنترل شرطي شده در مدرسه، يكي از سيستم هاي جهانيِ
را به عنوان رشته و حرفة آينده خود مي پذيرند و ) مدار و غيره- ، شهرسازيِ خودرومعماري مدرن

چون و چرا و تفكر در مورد عقالنيت يا اخالقي بودن پيامدهاي اجتماعي، اقتصادي، زيست  ندوب
، به د و پس از طي مدارج و فارغ التحصيلين، از استاد درس مي آموزخودمحيطي و فرهنگيِ رشتة 

                                       2.دنكاربست، ترويج يا آموزش اين سيستم ها در جامعة خود مي پرداز
 

                                                           

عاطفي و فكريِ سبت به تاييد، دانش آموز را ن»تقويت مثبت«آموزگار، به عنوان » صد آفرينِ«و » آفرين«ناگفته نماند كه همانطور كه   1
  

همكالسي ها  و سرافكندگي در برابر اهل خانه به واسطة گرفتن نمرة پايين  مياندست شرطي مي كند، ترس از تحقير در فرد باال  

(Gatto 2006, 327) )»مي گردد ميان كودكان، زمينه سازِ بسط و تعميقِ فرهنگ رقابت، تقلب، دروغگويي و رياكاري در )»تقويت منفي.  
  حيواني بهاز منظر حكماي اسالمي كه به سهم خود در مطالعة نفس آدمي غور كرده اند، رفتارگرايان با تعميم يافته هاي آزمايشات 2

  
شرطي كردنِ . نفس را موجب شده اند نسان، بي اعتنايي به مرتبة عقل در نفس آدمي و توقف در مرتبة حيوانيِحوزة تعليم و تربيت ا

تقويت «يا » تقويت مثبت«از طريقِ رفتارها نه تنها ذهن را از تفكر و تصميم گيريِ آگاهانه منصرف مي كند، بلكه در جهتي كامال مخالف، 
. ناخوشايند تربيت مي كند) غضب نسبت به(ند و گريز از يبه خوشا) شهوت(، نفسِ مستعد  فراگيرانِ جوان را فقط در راستاي ميل »منفي  
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كودكان و نوجوانان در آموزش، نمي توان شدة  حسابشرطي سازيِ  متعددكارهايِ  و با وجود ساز
و پيروي بدون  شخصيتي، ناتواني در تفكر حكم كرد كه تك تك دانش آموزان به آسيبِ فرودستي

به خودشناسي و تالش مستقل والدين در منزل براي كمك . چون و چرا از باالدستي مبتال مي شوند
تا حدي آسيبِ شرطي سازيِ آموزش  ،ايجاد فرصت هاي يادگيريِ مطابق با كنجكاويِ دانش آموز

ي از ي، نمونه هااجباريكما اينكه شاهديم، از ميان فارغ التحصيالنِ آموزش  1.اجباري را خنثي مي كند
، اجتماعي، سياسي و انسان هاي مستقل انديش، نوآور و خوداتكا، پا به عرصه هاي علمي، هنري

                                                                                    .مي گذارند جوامع خود فرهنگيِ
 

، همانطور كه با شرطي سازيِ رفتار لمحققانِ روان شناس و جامعه شناسِ خدمتگذار به نظام كنتراما 
تدارك ديده اند، تدابيري براي گسستن  اودانش آموز راهي دائمي براي جدا كردنِ فرد از عالم درون 

از محيط طبيعي و اجتماعي، شامل والدين، همسايگان، اقوام و آشنايان در شهر و روستا، و در كل،  وي
عمال اين تدابير و تاثير آنها، كه جملگي مصاديق ا. ه اندجدايي از ميراث فرهنگ بومي او نيز انديشيد

اخالقي و نوآوريِ مناسب دور مي كند، را مي  ذهن آدمي را از پيوندهاي الزم براي تفكر، قضاوت
براي آشنايي با نمونه هايي از اين . و هم در مقاطع عاليِ آموزش ديد تر توان هم در مقاطع پايين
                                              .ز نظريه هاي ساختار گرايان مي پردازيمتدابير، به معرفي چندي ا

 

آموزش درساختارگرايي  -2222-7777  
نيز ناميده  »نهاد«يا  »سيستم«ساختار، كه انواع آن . انسان هاست رفتار اجتماعيِ ساختارها، براي كنترل

دانشمندانِ جامعه شناس . نيستهم مفهوم جديدي ساختار، . مي شود، به خودي خود نامطلوب نيست
مورد را ، ساختارهاي اجتماعي چون خانواده، شهر و روستا در جوامع كهن و معاصر و مردم شناس
مختلف، سازگار با فرهنگ  وار كه به تدريج در جوامعِ- مردم اينگونه ساختارهايِ. داده اندبررسي قرار 

اختالف و  با حداقلِ ،و تداوم نسلمردم براي همزيستي  ،است هر سرزمين، شكل گرفته و تكامل يافته
اين  خواستاما ساختارهاي مدرنِ طراحي شده توسط نظام كنترل، به لحاظ . نزاع ضروري بوده است

                                                           

زدودنِ احتمال پرورش ذهن كودك و نوجوان در منزل توسط بازي، سيستم آموزشِ اجباري براي يكي از ساده ترين و مؤثرترين تدابير  1
  

 اوليايِ درسه، م مي شود وقتي مؤثرتر اين راهكار. به دانش آموز است) »مشق شب«(منزل  تكليف ن، دادنِي، يا تعامل با والدآزاد مطالعه
در  وي آموزگاردانش آموز نيز، همانند  والدينِ ،از اين طريق. مي كنددر انجام اين تكاليف  اودانش آموز را نيز موظف به كمك به 

نظام كنترل براي وابسته سازي فكري و عاطفي فرزند خود گمارده مي شوند و احتمال هر گونه يادگيري مستقل  مدرسه، به خدمت
 توسط كودك از طريق مطالعة آزاد و پرسش و پاسخ در مورد آنچه او مي خواهد بياموزد از ميان برداشته مي شود. 
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صنايع مردم در راستاي منافع  رفتارِ كنترلِنظام به سلطه جويي بر همه چيز و همه كس، اساسا در پي 
به يادگار مانده از  عالوه بر ساختارهاي اجتماعيِ. ساختارها انواع متفاوتي دارند. بزرگ بوده است

زندگي جوامع ، فني و حرفه اي، فيزيكي و غيره - ساختارهاي حقوقي، علمي دورانِ پيشين، در عصر ما
 ايهمثال نمونه اي از ساختار 1.ستا دادهدر تمامي سطوح، از محلي تا بين المللي را تحت تاثير قرار 

را وادار مي كند كه مقررات  عضوهاي  دولتاست كه  2»سازمان تجارت جهاني«حقوقي دوران ما، 
 و  تجاري اين سازمان را بر قوانين و مقررات ملي خود، به ويژه در حوزة حفاظت از حقوق كارگران

فني مثل كشاورزيِ صنعتي، -ساختارهاي علمي. مصرف كنندگان و محيط زيست، اولويت دهند
كشاورزي و سيستم هاي اده از ماشين آالت فنهاده هاي شيميايي، است به مصرف مجبوررا  اورزانكش

، نظام نيف-علمي ساختارِ از همين نوع 3.مي كند كمرشكن پر هزينه و اخذ وام هاي بانكيِآبياريِ 
و بيماران را پزشكي و فروش داروهاي شيميايي و وسايلِ پزشكي، اطبا را وادار به استفاده از تجهيزات 

شركت هاي بزرگ و قدرتمند داروسازي مجبور به مصرف مي كند جهان مادام العمر اين مصنوعات .
پديده هايي چندمنظوره  ،مدرن ، ساختارهايآنها به لحاظ تعدد، پيچيدگي، همپوشاني و در هم تنيدگيِ

در علوم اجتماعي، علوم  تخصصيو لذا معموال طراحي و تحليل آنها چندين رشتة . و چند جانبه اند
                                                      .انساني، علوم طبيعي و انواع مهندسي ها را در بر مي گيرد

 

محدودة  ،از انواع ساختارهاست كه بينش و تفكر افراد و در نتيجه يهم نوع »ساختارهاي فكري«
به موضوع اصلي بحث حاضر، در اينجا به معرفي چند  نظر. را كنترل مي كند انشناخت و رفتار آن
  .محتوا و و عملكرد سيستم جهاني آموزش اثرگذار بوده است مي پردازيم بر شاكله،ساختار فكري كه 

 

ذهني چارچوبِ -1111-2222-7777  
در انگليسي، اين واژه در تركيب هاي لغوي مختلف،. است  frame  معادل واژة انگليسيِ» چارچوب«

قاب عكس آنچه درونِ آن . است» فريب دادن«و » قاب عكس«متداول آن  دو معنيِ. داردمعاني مختلفي 
قرار مي گيرد را از زمينة بزرگتر، يعني ديواري كه روي آن آويزان است، جدا مي كند و نظر بيننده را 

را  نوعي ساختار ذهني كه دقيقا همين كارساختارگرايان، . متمركز مي سازد ،قاب روي جزييات درونِ
                                                           

: براي مطالعه بيشتر در مورد ساختارها و تكنولوژي نهادسازي، بنگريد به 1
  

www.eabbassi.ir/localdevelopment_institutions.htm    »نهادشناسي و نهادسازي«

Blue 1975, Chang 2007, 2006, Ruttan 1968, 2005, Siffin 1976. 
2
 World Trade Organization 

Shiva 1991  1391 عباسي،
3 
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، توجه 1»چارچوب بنديِ ذهني« از طريقِيعني . مي نامند» چارچوب«با ذهن و توجه آدمي مي كند را 
و فعاليت هاي ذهني ما، مثل تفكر، تخيل، قضاوت و تشخيص، ريشه يابي مسايل و چاره جويي براي 

 قابل رؤيت است وواقعيت پيشِ ر آنچه درآنها، در محدودة خاصي نگه داشته مي شود و ارتباط آنها با 
 3.براي گروه هاي هدف اند 2»تباطيمتاار«چارچوب هاي ذهني حاوي پيام هاي . منقطع مي گردد

پيام . تشكيل دهندة پيام است متاارتباطي يعني اينكه معني پيامِ ارسالي فراتر از معنيِ لغويِ واژه هايِ
چارچوب هاي ذهني به نحوي عمل مي كند كه توجه به مجموعه اي از معاني را مجاز  متاارتباطيِهاي 

يك  ر قالبِد عموما چارچوب هاي ذهني. و توجه به مجموعه اي ديگر از معاني را غير مجاز مي سازد
زنان، كودكان، مصرف ، مثال ي خاصبه شكل يك استعاره يا ضرب المثل در ميان اقشار ،يا چند واژه

                                                 .جمعيت منتشر مي گرددكلِ در يا  ، وو راي دهندگان گانكنند
 

پيام . از چارچوب هاي ذهني اند هايينمونه » تخصصي«يا » تخصص«، »مدرن«واژه هايي چون 
صنعتي است را به  هر چه مربوط به دوران ماقبلاو مخاطب اين است كه ذهنِ  براي» مدرن« متاارتباطيِ

، نظر مخاطب را به حيطه اي »تخصصي«يا » تخصص«چارچوب . حساب نياورد و به آن نينديشد
ع لّي به عوامل خارج از آن حيطه را خاص و بسيار محدود معطوف مي دارد و برقرار كردنِ ارتباط

نظر به غير  برازااجازة  ،»تخصص«افزون بر اين، با قرار دادنِ پديده اي در چارچوبِ . مردود مي شمارد
ايشان ، مشاهدات عيني و يا استدالل عقالنيبر اساسِ تجارب عمليلّي متخصصين در مورد روابط ع، 

                                                                                                        4.داده نمي شود

_______________________________________ 

چارچوب هاي ذهني ازمصونيت  ♦ 

 رفتارِيك به آخرين باري بينديشيد كه براي اصالح  ،بر رفتار ما ذهنيبراي درك قدرت و نفوذ چارچوب هاي 
شما را از تصميمي كه » با يك گل بهار نمي شود« خود تصميمي مسئوالنه گرفتيد، اما چارچوب ذهنيِ نادرست

اين مشكل خيلي بزرگتر از اينهاست كه «: پيام متاارتباطي اين چارچوب اين است. گرفتيد كامال منصرف كرد
آلودگي هواي كالن شهرها عمدتا از لولة اگزوز » .تالش يك نفر در اصالح رفتار خود در رفع آن ثمربخش باشد

) به ويژه تك سرنشيني(و به رانندگي  يماين چارچوب ذهني مي افت به دام اسارت بارِآن دسته از ما كه 

                                                           
1
 framing 

2
 metacommunicative messages  

3
 Bateson 1972, 178 
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و ريختن زباله  گاز و مثل آب، برق، منابع مشترك انواعِ اسراف در مصرفادامة . در مي آيد يمادامه مي ده
كه رفتار تك تك ما را در  همين چارچوب ذهنيِ قدرتمند استدر معابر و در طبيعت هم از تجليات نفوذ رفتاري 

                                                                                           .مسيري تخريب كننده هماهنگ مي كند
 

زمانِ به ويژه در . چارچوب هاي ذهني نقشي عظيم در سياست و سياستگذاري در كشورهاي غربي دارد
استفاده مي  براي جلب توجه و حفظ وفاداريِ راي دهندگان ساختارهانتخاباتي از اين انتخابات، نامزدهاي ا

به ميان آورده  در مبارزات انتخاباتي »ضد چارچوب ها«و » چارچوب ها«برخي از صاحبنظران حتي سخن از . كنند
در ميان  ،تخاباتيقطعا چنين ساختاري در فضاي ان. است» بله، ما مي توانيم«يكي از اين چارچوب ها  1.اند

 بخصوص ذهنيِ بررسي تاثير اين چارچوبِ. طرفداران احزاب و رهبران سياسي هيجان و انگيزه ايجاد مي كند
يرايش هاي و سرايت يافتنِدر مبازرات انتخاباتيِ كشورهاي غربي از موضوع نوشتة حاضر خارج است، اما 

كشورهاي در حال توسعه، تاثيري گسترده و عميق در محدود كردنِ فعاليت هاي  درمختلفي از اين چارچوب 
ام متاارتباطي اين چارچوب ذهني اين يپ. كه در بحث فعلي ما مي گنجد پژوهشي داشته استعلمي و 

ملت  ،اين پيام» .بله ما هم مي توانيم در علوم و فناوري هاي غربي به جايگاه رفيعي دست يابيم«: است
هان را به سوي رقابت در تقليد بي چون و چرا از الگوهاي غربي در آموزش، پژوهش و توليد علم هاي ج

فناوري هايي كه در  از نوآوري براي كشف علوم و اختراعِ عمال نتيجه اينكه، اين كشورها. سوق داده است
راستاي اهداف نظام كنترل نيست منصرف شده اند و برخالف دوره هاي پرافتخارِ پيشينِ تاريخ خود، مبتكر علم 

                           . بنامند مصرييا  هندي، چينيايراني، مثال علمي آن را  نديا فناوري اي نيستند كه بتوان
 

پايبندي به ارزش ايمان به خدا و ذهني وجود دارد؟  چارچوب هايآيا راهي براي خنثي سازي تاثير موذيانة 
نظام  مورد تشويقِ، كارآمد ترين راه براي مصونيت يافتن فردي و ملي در برابر اين ساختارهايِ هاي اخالقي
با يك گل بهار « در زندگيِ عادي، سحر) مفهومِ آنآشنايي با و نه فقط (» توحيد«درك حقيقت . كنترل است

دنيايِ پرآشوب امروز، قادر به  را در هم مي كوبد و آدمي را با آزادي انديشه و آزاديِ رفتار، در» نمي شود
همچنين بر پاية اعتقاد  2.را دگرگون مي سازدخود ، يك تنه، جهان از طريق آنانتخاب راهي مي كند كه 

در خواهيم يافت كه و در عمل  ه مي شودبه كنار افكند» ما مي توانيم«شعارِ محدود كنندة  ،راسخ ديني و اخالقي
مادامي كه چارچوب هاي ذهنيِ نظام كنترل در پيِ محدود كردنِ انديشه و » .ما خيلي بهتر از اينها مي توانيم«

عين هدف و عين راه آزاد انديشي و آزادمنشي در  ،و حكمت معرفت دينينتيجتا كنترل رفتار جهانيان است، 

                                                           
1
 Lakoff 2014. 

ب1394 عباسي: اين رويكرد حماسي به زندگي، بنگريد به معاصرِبراي آشنايي با نمونه هايي از مصاديقِ   2
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كه با اين يا آن چارچوبِ سحرآميزِ است چنان روشن نِ آن اين راه براي رهروا. زيستن را نشان مي دهد
                                                                                                           .م نمي شودُگذهني 

_______________________________________ 
 

تئوريِ كنترل وهمي -2222-2222-7777  
 مؤثر و امري عاديرويكردي  ،در محيط هاي صنعتي و اداريو كارمندان رفتار كارگران  كنترل دقيقِ

كاركنان، دستيابي به هماهنگي بين آنهاست تا  مديريتاز  جنبة مهم ديگري. در مديريت سازمان هاست
توليد كاال يا ارائة خدمات، با بهره وري باال انجام گيرد. كنترل رفتار فردي كاركنان و هماهنگي رفتار 
جمعي آنان از طريق ساختارهاي فيزيكي مثل خط توليد و ساختارهاي مديريتي مثل آيين نامه هاي 

اما آيا مي توان به اين . مي شود امكانپذيرارشد بخش و مديران  توام با نظارت دقيق سرپرستانِ اداري،
دست يافت؟ و در  ،و جهاني مليدر سطح كالنِ  ،يليونيفردي در جمعيت هاي م رفتارِ ميزان از كنترلِ

، اقشار مختلف مردم، از حرفه هاي مختلف در شهر رفتار جمعيِ چالشي بس بزرگتر، آيا مي توان
احزاب و سياستگذاران و مديران اجرايي از گرفته تا  گوناگونبا ساليق ، از عامة مردم و دانشگاه روستا

 مورد سيستم هايِ اهداف يشبردظ منافع و پ، براي حفرادر دولت ها گرايش هاي ايدئولوژيكيِ مختلف 
در . پاسخِ مثبت مي دهدل به اين سوا 1»تئوريِ كنترل وهمي«هماهنگ كرد؟ با هم  ،كنترل نظامِ حمايت

هماهنگ رفتارِ ، اين نظريه، با استفاده از نمونهزير ابتدا به توصيف اين تئوري مي پردازيم و سپس براي 
كه با هماهنگيِ شگفت آوري از از سوي ديگر دولتي دستگاه هاي و مسئولينِ  از يك سو كشاورزان

. مي كنند را بررسي مي كنيم و حمايت پيروي ،ساخته و پرداختة نظام كنترل شيمياييِسيستم كشاورزي   
 

رخدادهاي بيروني : با رفتارگرايان در اين بيان موافق اند كه ،ساختارگرايانِ حاميِ نظرية كنترل وهمي
اين دو گروه هر دو معتقد اند . كه از طريق حواس پنجگانة ما درك مي شوند، محرك رفتارهاي مايند

اما براي ساختارگرايان، اين . »معلول«اند و پاسخ ما به اين محرك ها » علت«رخدادهاي بيروني كه 
علت و معلول،  چون بر اساسِ اصلِ نيسته، درك كاملي از رفتار موجودات يِ يك طرفّلرابطة ع اتحاد
رفتار ما نيز بر ادراكات حسي ما بايد بپذيريم كه  سپ. يِ معكوسي نيز بايد وجود داشته باشدّلرابطة ع

راك اديك ايشان از اين مشاهده نتيجه مي گيرند كه حيوانات و انسان ها با قصد حفظ . اثرگذار است
ادراك حسيِ نامطلوب و ناخوشايند،  يك حسيِ مطلوب يا خوشايند، يا برعكس، به قصد اجتناب از

يِ رفتار موجودات مي بايد دامنة علت شناسي را ّلبراي درك ع بنابراين،. رفتار خود را انتخاب مي كنند
                                                           
1
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تارها در علت شناسيِ رفرا نيز مي توان » قصد«بسط داد چون از اين طريق عامل مهم و انكارناپذيرِ 
اين ، ساختارگرايان مثال هاي مختلفي مي آورند، از يهنظربراي روشن تر كردن اين . دخيل قرار داد

                                                                                   : از عالم حيواناتزير  مثالِ، جمله
 

 اوم بيرون مي آورد، با اولين موجودي كه مي بيند، كه معموال مادر هنگامي كه جوجه غاز سر از تخ
اين پيوند، تازماني كه جوجه به رشد كافي نرسيده است، . نزديكي برقرار مي كند است، پيوند عاطفيِ

مادر به سوي نقطه اي نامعلوم وقتي . اجازه نمي دهد كه فاصلة او از مادر بيش از حد خاصي شود
انع، ومانواع اعتنا به  يب. تمام جوجه ها، هر يك از مسيري به دنبال او روان مي شوند، حركت مي كند

ايشان نزديكي به . چالة آب، جوجه ها چشم از مادر برنمي دارند يامثل درخت، پستي و بلنديِ زمين 
با ديدنِ كه ، همانطور پس. او را حفظ مي كنند تا مادر همواره در ديدرسِ مطلوب آنها قرار داشته باشد

، حركت )معلول - رفتار(، جوجه ها به راه مي افتند )علت - ادراك حسي(رخداد دور شدن مادر 
حفظ ) معلول - ادراك حسي(مادر  موجب مي شود كه ديدرس بودنِنيز ) علت - رفتار(جوجه ها 

                                                                                                                   1.گردد
 

رفتاري در مورد آدميان  كه اين نظريه را درست مي دانند معتقدند كه اين علت شناسيِ ساختارگراياني
منظره اي زيبا ما را به نگريستن دعوت مي كند و براي حفظ رؤيت منظرة ، چنانكه نيز صدق مي كند

رايحة خوشِ غذا ما را به صرف آن دعوت مي كند و براي حفظ يا چشم نواز، ما به آن خيره مي مانيم؛ 
يِ عّل رابطةاما در مورد انسان ها، اين . ادراك بويايي و چشاييِ دلپذير، ما به صرف غذا ادامه مي دهيم

كه به صرف غذا  ميهماني. نيز هستيم 2»خود ديدنِ«جنبة پيچيده تري نيز دارد چون ما قادر به  ،دو طرفه
يا به تعبيري خودماني تر، (در مقطعي ممكن است خود را به عنوان انساني پرخور  استمشغول 

. ببيند و به قصد پرهيز از اين بينش نسبت به خود، به رغم گرسنگي، دست از خوردن بكشد) شكمو
، اما )است يعني محرك بيروني هنوز برقرار( پر است غذا همچنان از غذاي خوش عطر و مزه ديسِ

از خوردن غذا باز  ،)كه او آدمِ شكمويي نيستاينيعني (براي حفظ بينشِ مطلوب نسبت به خود ميهمان 
                                                                                                               .مي ايستد
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حمايت نظام كنترل از  موردي كه فناوري هايِ موهوم و زيانبار همي را مي توان در بينش هايِو كنترلِ
از اين افراد و ملت هايي كه . تشخيص داد ،آورندبه وجود مي در ما جهاني آموزش  سيستمطريق 

ضرورت و يا پيامدهاي نامطلوب آنها مورد كه در  افراديو » پيشرفته«را  فناوري ها استقبال مي كنند
ل شرطي شدن در سا 12121212كه پس از ياني دانشجو ،عموما. دنناممي » عقب افتاده«را تامل مي كنند 

د، آموزه نمعلم، پا به دانشگاه مي نه بي چون و چراي درسِ پذيرفتنِ ي نيازي از تفكر وب ،فرودستي
موهوم نسبت به خود، مثل كشاورزِ پيشرفته، پزشك پيشرفته، معمار  هاي همراه با بينش ،استاد فني هاي

استاد، كه خود نيز  با تلقينِ يشانا. دنيكجا مي پذيررا يا شهرسازِ پيشرفته، اقتصاددانِ پيشرفته و غيره، 
د و در نرا دوست مي دار» پيشرفته«خود به صفت  سِنفه شدنِ متاثر از همين ساختار ذهني است، آراست

پس از فارغ حتي . دنديده شو» پيشرفته«ند تا نعمل ك» پيشرفته«د نمي خواه يشانا. دنآن مي كوش حفظ
جدي و انكار ناپذيرِ  جوان به تدريج و در ميدان عمل، به آسيب هايِ انِحرفه منداين التحصيلي كه 

د نمي بين» پيشرفته«آن خود را از طريق به رفتاري كه  با سماجتي نامعقول،د، نحرفة خود پي مي بر
                                                                                                         .دنادامه مي ده

 

شده  فارغ التحصيلنسبت به خود از دانشگاه » كشاورز پيشرفته«نش موهومِ يجواني كه با بمثال مهندسِ 
مصنوعات و خود را با بهره گيري از » پيشرفته بودنِ«آموخته است كه و ا 1.را در نظر بگيريم است

ماشين آالت سنگين كشاورزي، بذر اصالح شده و تراريخته، الگوي : نظير اينها حفظ كند روش هايي
حتي . آبياري تحت فشار باراني و و مقياس وسيعِ كشت، نهاده هاي شيمياييِ كشاورزي محصوليتك 

تجربه مي آموزد كه بهره گيري از كود و سموم شيميايي و به در ميدان عمل و وي پس از اينكه 
موجب مسموم شدنِ  و كمر شكنِ بانكي منجر مي شود بذرهاي تجاري به هزينه هاي باال و وام هايِ

براي » پيشرفته«براي حفظ وجهة كماكان غذا، خاك و آب و بياباني شدنِ اراضيِ زراعي مي گردد، 
ه در عمل در مي يابد كوي حتي پس از اينكه . زيانبار خود ادامه مي دهد ورز به رفتارِخود، اين كشا

ميزانِ به تك محصولي در مقياس وسيع و بهره گيري از سيستم آبياري تحت فشار  بهره گيري از كشت
 به علت تبخير(و ميزان مصرف آب ) به علت ازدياد آفات در شرايط يكنواخت كشتزار(مصرف سموم 

براي شخصيت » پيشرفته«زايد، براي حفظ وجهة به شدت مي اف) شديد آب كه در هوا پاشيده مي شود
او به خوبي مي داند كه باقيماندة سموم و كودهاي شيميايي . خود، به روش هاي جايگزين نمي انديشد

                                                           

موهومِ كشاورزاني كه دانشگاه نرفته اند اما در برنامه ها و كالس هاي ترويجيِ كشاورزيِ شيميايي شركت كرده اند نيز متاثر از بينش  1
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وعان و روانة بازار مي كند موجب شيوع بيماري هاي سخت درمان در ميان همنوي در محصوالتي كه 
او آراسته اند را نفس شرفته اي كه براي يهموطنان خود مي شود، اما او كماكان مي خواهد كه وجهة پ

                                                          . حفظ كند، لذا به رفتار كنترل شدة خود ادامه مي دهد
 

 ،»پيشرفته«رفتار كشاورز از طريق ساختار ذهنيِ  كنترلِ. گيردنمي  پايانشگفتيِ كنترلِ وهمي در اينجا 
براي ايجاد هماهنگي هاي الزم، . اگر با هماهنگيِ ديگر بخش هاي جامعه همراه نباشد، دوام نمي يابد

نسبت به خود را دروني » پيشرفته«دانشگاه رفتة كشورها نيز بينشِ  ينِدر بخش دولتي، مسئول مشخصا
، كه ترويج بذرهاي اصالح پذيرفته اند بدون چون و چرا و س گرفته اندايشان از استاد در. كرده اند

، يكپارچه سازيِ اراضي اين مصنوعاتشده و تراريخته و نهاده هاي شيميايي، پرداخت يارانه به 
زراعي، ترويج آبياريِ تحت فشار باراني، تامين وام هاي بانكي به كشاورزان و تخصيصِ يارانه به 

اين صاحب بنابراين، . حوزة كشاورزي است» پيشرفتة«صادرات محصوالت كشاورزي، سياست هاي 
 منابع طبيعيِملت، دولت و صنعتي بر  آسيب هاي انكارناپذيرِ كشاورزيِ حتي پس از درك، منصبان

ايشان از ارتباط . ، بر اين سياست ها صحه مي گذارند و به حمايت از آنها ادامه مي دهندكشور خود
بار بي سابقة بيماري هاي سخت درمان و  افزايشِ :مسايل زير و كشاورزيِ شيميايي به خوبي باخبر اند

، خشك شدنِ تحميل مي كند )بيت المال(عمومي اعتبارات ماليِ گزافي كه درمانِ اين بيماري ها بر 
فرونشست زمين، مسايل حاد مرتبط با آن، مثلِ ناشي از  سفره هاي زيرزمينيِ آب و خسارات عظيمِ

سدسازي براي تامين شبكه هاي آبرساني كشاورزيِ مقياس وسيع مثل خشك شدن تاالب ها و بروز 
بيكاري و  بحرانِبروزِ و مهاجرت كالنِ جمعيتي و  پديدة گرد و غبار، از هم پاشيدن جامعة روستايي

به منظور دانشگاه رفته،  اين مسئولينِ كماكان، اما. و گرانيِ غذادر شهرها حاشيه نشينيِ ناشي از آن 
كنترل شدة خود  رفتارِبر ادامة در انظارِ داخلي و بين المللي، و كشور، حفظ وجهة پيشرفته براي خود 

                                                                       . پافشاري مي كننددر سياستگذاري و اجرا 
 

و  ،مؤثرتر از هر خط توليداز منظر الگويِ توسعة غربي، ، »رفت-پيش«بينش واهيِ  و بدينصورت
، رفتار عموم مردم در حوزه هاي مختلف اقتصاد از يك منضبط مديرِسرپرست و نظارت كارآمد تر از 

حيرت انگيزي  از سوي ديگر را، با هم افزاييِ نظامِ متمركز دولتيسو و رفتار سياستگذاران و مديران 
تكاپويي بي وقفه كه اجازة . وادار كرده است به تكاپويي خود تخريب كننده هماهنگ كرده و ايشان را

حظات اخالقي را از ايشان گرفته كه حتي نمي پرسند كه اينهمه تالش اگر درنگ و تامل و رعايت مال
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و آسايش نسل كنوني و اطمينان خاطر از آيندة اين جامعه، فرهنگ و سرزمين نيست، پس  يبراي سالمت
                                                                                                        به سود كيست؟

_______________________________________ 

كنترل وهمياز مصونيت  ♦ 

تمركز س خود فبر محدود كردنِ شناخت انسان از نكه  استنوعي خاص از چارچوب ذهني  ،كنترل وهمي
از منظر فردي و اجتماعي براي نفس آدمي مي آرايد و به او اجازه  را شخصيت مشخصي ،اين چارچوب. دارد

 دانش آموز در  اهميت تواناييارتباط با حكايتي آموزنده در . نمي دهد كه از منظري متعالي تر به خود بنگرد
از دورانِ پيشينِ تعليم و تربيت در كشور ما هنوز باقي  ،تر از منظري متعالي خود» ديدنِ«اعتالي فكري و 

                                                                               :مناسبت نيست بياست كه آوردن آن در اينجا 
            

چه . [نند و براي او بياورندذبح ك يخواست كه خروسي را در خفخود روزي استاد بوعلي سينا از دانش آموزان 
همة دانش آموزان رفتند و فرداي آن .] بسا بابت شهريه كه در آن زمان غير نقدي پرداخت مي شده است

» حسين، پس چرا تو خروسِ زنده آورده اي؟«: استاد پرسيد. روز، هر يك با خروسي سربريده، بازگشتند، اال بوعلي
» .نيافتيم چرا كه خدا در همه جا حاضر و ناظر بود يهر چه گشتيم، خف ستاد،ا«: شيخ الرييسِ نوجوان در پاسخ فرمود

                                                                               .استاد پاسخ بوعلي را پسنديد و او را تحسين كرد

_______________________________________  
 

دانش توافقي -3333-2222-7777  
. دارد 1»جامعه شناسيِ دانش«نام  ه در رشته اي بهتوافقي، ساختار ذهنيِ ديگري است كه ريشدانش 

اين مكتب را به  ابتدايِ ،اين مكتب فكري در جامعه شناسي، پديدة جديدي نيست؛ صاحبنظران
 اما بهره گيري از جامعه شناسيِ. نسبت مي دهند يالديم 19191919، كارل ماركس در قرن فيلسوف آلماني

پيتر «به انديشه هاي  پديده اي جديد است و عمالِ كنترل بر رفتار مردم در عصر حاضردانش براي ا
      .بر مي گردد 1966196619661966در سال  2»جامعه واقعيت را مي سازد«كتاب و انتشارِ ، »توماس الكمن«و » ررگِب

 

ارتباطي دو سويه بين  ،در تئوري كنترل وهمي كه در باال معرفي شد، جامعه شناسان و روان شناسان
دو  ارتباط بر جامعه شناسي دانش، در ويرايش كنونيِ. ندادراكات حسي و رفتار انسان ها برقرار كرد

                                                           
1
 sociology of knowledge 

2
 Peter L. Berger and Thomas Luckmann. The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of 

Knowledge 
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از سوي ديگر  انسوية مشابهي بين دانش مشترك مردم از واقعيت جهانِ خارج از يك سو و رفتار آن
     : خالصه كرده اند ، بدينصورتملهكتاب مذكور را مؤلفين در سه ج مباحث مفصلِ. مي شود تاكيد

 

      2».و انسان هم ساختة دست جامعه است. است 1شيئيت يافته يك واقعيت ،جامعه. ساختة دست انسان است ،جامعه«
 

، توضيح اينكه، جامعه شناسان، جامعه را مجموعه اي از ساختارها و نهادهاي عرفي مثل خانواده، شهر
با يك سري قوانين و مقررات عمدتا شفاهي و  ،هريك از اين نهادها. دانندمي و غيره مشاغل ، روستا

اجتماعي بين  ناگفته، حدود اين نهادهاي عرفي حاصل توافق . را مشخص مي كند اعضاي آنهاتعامالت
بايدها و نبايدهاي اين . هاي غير رسميِ اعضاي جامعه است كه از نسلي به نسل بعد تداوم مي يابد

. ميسر ساخته استدر محدودة خاصي و كاري اجتماعي، كنترل رفتار مردم را  ه شكل سازنهادها، ب
بسيار مفصل تر از ناگزير عرفي، مجموعه قوانين رسمي دولت ها  بدون وجود اين نهادها و مقررات

ز امروبود كه هست و تعداد دعاوي حقوقي بين شهروندان نيز به ابعادي بسيار وسيع تر از آنچه مي اين 
يك نهاد عرفي در جامعه باقي باشد، آن نهاد پايدار مي  وجوديِ و تا زماني كه داليلِ. هست مي رسيد

از جامعه مي پذيرند، با همان قاطعيت و اطمينان كه  يمسلم اعضاي جامعه آن را به عنوانِ بخشماند و 
پذيرفته يِ پيرامون خود مردم اشيايي چون درخت، كوه و دريا را به عنوان بخشي مسلم از واقعيت طبيع

يافته است منظور همين » واقعيت شيئيت«وقتي جامعه شناسان مي گويند، جامعه و نهادهاي آن يك . اند
                                                                                                                   . است

 
مجموعه اي است از آنچه اعضاي جامعه مشتركا در مورد دنياي  ،نهادي جامعه مردم در مورد نظامِ دانسته هايِ«

آن آگاه اند  ازو غيره، كه مردم ، بديهيات اخالقيات، ارزش ها، باورها، افسانه ها] با عنايت به. [اجتماعي خود مي دانند
، هر گونه تخلف افراطي از نظام نهادي جامعه، يافتة اجتماعي، همگي از آنها پيروي مي كنند هادهايِ شيئيتو در قالب ن

                   3».به شمار مي آورندفاصله گرفتن از واقعيت تلقي مي شود و متخلف را بي اخالق، ديوانه و يا جاهل 
 

برگر بدعت گذارانِ جامعه شناسيِ دانش، آقايان  اين كشف جديدي نيست، اما هيچيك از اين اظهارات
ارائه كرده  جامعه و رفتار آدميان ازرا  ،كه با نظام كنترل سازگار است ،سلسله مراتبيو الكمن، تعبيري 

        .علمي به طور اخص داشته است ةجهاني به طور اعم و جامع ةكه پيامدهاي شگرفي در جامع اند
 

                                                           
1
 objectified reality 

2
 Berger and Luckmann 1991, 79. 

.83 همان،  3
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                                                                :ايشان را در اينجا مي آوريمدوباره، خالصة كالم 
 
جامعه، ساختة دست انسان است. جامعه، يك واقعيت شيئيت يافته است. و انسان هم ساختة دست جامعه است.          

                                                                                                  

 از اينسلسله مراتبي كه اين جامعه شناسان  تعبيرِ. دو بار آمده است» انسان« ةواژ ،در اين سه جمله
نخبگانِ جامعه، يعني دانشگاه  ، مطابق با»انسان«اين است كه اولين عرضه كرده اند مشاهدات بديهي 

پنداشته  مترادف با عامة مردم ،»انسان«دومين و گرفته تحصيلي قرار  و دارندگانِ مدارك عاليِ رفتگان
جامعه را مي سازند و عامة  واقعيت ،سلسله مراتبي از جامعه، نخبگان بنا بر اين برداشت. شده است

مكمل اين تعبير . ا بپذيرند و خود را با آن سازگار كنندمردم چاره اي ندارند جز اينكه اين واقعيت ر
نامتوازن از تاثير متقابلِ جامعه و انسان، پافشاري اين دو نويسنده بر اين نكته است كه نخبگانِ جامعه 

عموم  اين كار مهم و تعيين كننده را با گفتگو بين خود و بدون در نظر گرفتن شناخت و شواهد تجربيِ
هم ور به بيان ديگر، چنانچه جمعي از نخبگان د. جهان پيرامون خود انجام مي دهند مردم از واقعيت

   1 .جمع شوند و بر صحت چيزي توافق كنند، همان توافق براي اثبات واقعي بودن آن چيز كافي است
 

 دانش، رشته هاي علوم اجتماعي و معتبر شمردن اين ويرايش از جامعه شناسيِتعجب آور نيست كه 
صطالحات، كرده است كه با استفادة مبهم و فريبكارانه از واژه ها و ا بدل انساني را به جوالنگاه افرادي

، به دنبال قبوالندنِ نظر خود به جامعة استنامفهوم  به ويژه واژه هاي تخصصي كه براي عامة مردم
ما در كشورهاي اروپايي و جعليِ علم ن ابعاد چاپ و نشرِ متونِ. دانشگاهي و افكار عمومي بوده اند

از حقيقت جويانِ جهانِ غرب، تو گويي كاسة صبرشان لبريز دو تن رسيد كه  حديآمريكاي شمالي به 
در واقع پوچ و بي معني  اما ،كتب و ديگر نوشته هاي به ظاهر مستدل و سنگيناز ي ياهگزيده شد و 

سوء استفادة متفكرانِ پسامدرن : گويي هايِ مد روزياوه «را در كتابي با عنوان  ،اين دانشمندانِ ظاهر نما
معرفي شده در اين كتاب، به چاپ و نشر آن  ياوه گويِطبعا، نويسندگانِ . به چاپ رساندند 2»از علم

                                                           

نامبردگان هر دو در مؤسسات آموزش عاليِ مرتبط با. كه در اينجا در مورد سابقة اين دو مؤلف نكاتي بيان شود بي مناسبت نيست  1
  

(New School for Social Research)    » مدرسة جديد براي تحقيقات اجتماعي«پيتر برگر از اساتيد . فعاليت داشتندبنيادهاي صنعتي 

نام داشت توسط بنياد راكفلر براي جذب دانشمندان اروپاييِ فراري از آلمان نازي تاسيس » دانشگاه در تبعيد«اين مؤسسه كه در ابتدا . بود
(Center for Advanced Study of پيشرفته در علوم رفتاري«كمن از پژوهشگرانِ مورد حمايت توماس ال. شد مركز مطالعات «  

.بود كه از سازمان هاي مورد حمايت بنياد فورد است  Behavioral Sciences) 
2
 Alan Sokal and Jean Bricmont. Fashionable Nonesense and Post Modern Intellectuals' Abuse of Science. 
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از جمله غربي انديشمندان معترض شدند، اما همزمان، انتشار اين كتاب، موجي از تحسين و تاييد ،
                                                         2.را برانگيخت 1»مسكيم چاآنو« ، آقايزبان شناس نامي

 

كنند؟ » ياوه گويي«اما واقعا چرا گروهي از نخبگانِ اروپايي و آمريكايي بايد به اين صورت اقدام به 
               :پاسخ مي دهندبه اين سوال بدينصورت » ياوه گويي هاي مد روز«مجموعة  پديدآورندگانِ

 
اعتراف مي كنيم كه عالقة چنداني هم به ] در عين حال[و ... ما قادر به عرضة جواب مشخصي به اين سوال نيستيم«

نسبت به آنچه به نام [هدف ما از انتشار اين مجموعه، تشويق رويكردي نقادانه در جامعه . نداريم ]به آن[ يافتن پاسخ
هدف ما صرفا اين نيست كه چند مورد از ياوه گوييِ به ظاهر علمي را افشا كنيم، بلكه قصد . است] علم منتشر مي شود

ريكاست كه اينگونه ياوه گويي ها را تحمل و حتي ما جلب توجه خوانندگان به بخشي از جامعه نخبگاني در اروپا و آم

                                                                                                        3».تشويق كرده اند
 

براي  آناز آنجاييكه محور پژوهش حاضر، نظام كنترل و سيستم جهاني آموزشِ ساخته و پرداختة 
روشنگر مي گذريم و مطالعه و قضاوت  كتابِل رفتار جهانيان است، از بررسيِ بيشتر محتواي اين كنتر

اما يافتن پاسخ به سوال . در مورد جعليات علمي مندرج در آن را به خوانندگانِ عالقمند مي سپاريم
جامعه شناسيِ «واقعا انگيزة ويرايش جديد . وط مي دانيممستقيما به موضوع نوشته حاضر مربرا باال 

برساختة گفتمانِ نخبگاني معرفي مي كند و نظر جمعي عامة مردم در صرفا كه واقعيت را » دانش
تشخيص واقعيت را بي ارزش وانمود مي كند چيست؟ آيا ارتباطي بين ترويج اين نگرش به واقعيت و 

حداقل يكي از پديده هايي كه در دنياي علم و سياستگذاري توجيه  كنترل پذيريِ جهانيان وجود دارد؟
            .است 4»دانش توافقي«خود را در اين مكتب جامعه شناسي يافته است، ساختاري ذهني به نام 

 

در خصوصي سازيِ سياستگذاري هاي ملي و دور  هادر معرفي شبكه هاي دانش بنيان و نقش آن ،پيشتر
دانشي كه توسط اين شبكه ها براي . شد عرضهنكاتي  ،ي در كشورهاي مستقلزدنِ مردم ساالر

مي » ساخته«نخبگانيِ آنان  اعضايِبه صورت توافقي بين  ،اثرگذاري بر سياستگذاري ها منتشر مي شود
پيش رويِ سياستگذاران در  اين شبكه ها با بهره گيري از فرصت هايي چون بحران هايِ. شود

                                                           
1
 Noam Chomsky 

نمايش بگذارد،دانستني است كه يكي از مولفين اين كتاب براي اينكه بي محتوايي و پوچي كاملِ اين مكتب جعلي را براي عموم به   2
  

مقاله پذيرفته و . تهيه كرد و آن را به يكي از مجالت حامي تفكر پسامدرن فرستادبي معني با استفاده از همين سبك و سياق، مقاله اي 
Sokal 1996   :بنگريد به براي مطالعه اين مقالة به ظاهر وزين اما در واقع و عامدا بي محتوا و بي معني،. پ شدچا

3
 Sokal and Bricmont 1999, 6. 

4
 consensual knowledge 
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در اين كشورها براي انجامِ انديش جهان سوم و فقدانِ پژوهشگرانِ خودباور و مستقل  كشورهايِ
 .مي كنند براي جهت دهي به سياستگذاري ها ، اقدام به خلقِ دانش توافقييبانپژوهش هاي علمي پشت

موجب ايجاد اضطراب و نياز كاذب در  ،نادرست با رسانه اي كردنِ اطالعات همچنين اين شبكه ها
در سياستگذاران در كشور هاي از اين طريق، شبكه هاي دانش بنيان . مي شوند كشورهاكار عموميِ اف

را به سوي خود جلب مي كنند و آنان را از چاره جويي و سياستگذاريِ مبتني بر خرد حالِ توسعه 
          . جمعيِ محلي، منطقه اي و ملي و مشورت با كارشناسان بوم آشناي داخلي منصرف مي سازند

 
«دانش توافقي اساسا مجموعه اي از پيوندهايِ علّي در خصوص رويدادهايي است كه براي جامعه [به داليلي] برجسته 
شده است... اين زنجيره هاي علّي از اطالعات علمي و غير علمي در مورد موضوعي خاص گردآوري و از سوي دست 

صرفا از نوعي است كه چون  اين دانش عالي و كامل نيست. معتبر معرفي مي گردد ،]شبكه هاي دانش بنيان[اندركارانِ 
 ،حتي ممكن است آنچه يك دستگاه بوروكراتيك 1.شده است »ساخته«بين نخبگان  گفتگو و تعامل اجتماعياز طريق 

دانش توافقي تلقي مي كند كامال نادرست باشد. اما اين دانشِ غلط [كماكان] به عامه مردم به عنوان دانش معتبر معرفي 
اينگونه دانش ساخته مي شود تا از منافع خاصي حفاظت و حمايت  ااساس... مي شود تا ماموريت يك دستگاه ادامه يابد

                                                                                                                   2».گردد

_______________________________________ 

و آسيب هاي آن» دانش توافقي«نمونه اي از : نمك صنعتيِ يددار ♦ 

منتشر شده در مورد نمك طبيعي كه دولت ها را وادار به ممنوع كردن استفاده از اين مادة  دانش جعليِ
 غذايي ضروري و سالمتبخش كرده است، از جمله مصاديقِ دانش توافقي و از نشانه هاي نفوذ و قدرت
«خصوصي سازي سياستگذاري» به دست شبكه هاي جهاني مرتبط با صنايع بزرگ است. با تكرار مجموعه 
روابط عّليِ ناقص، نادرست و مبهم زير در رسانه هاي تخصصي و عمومي، «شبكة جهانيِ يد» (صفحة 58) 

استفاده از نمك  توانسته است با موفقيت، فشار الزم بر سياستگذارانِ كشورها براي اجرا و ابقاي ممنوعيت
                                                                                                                       :طبيعي را حفظ كنند

 

 - استفاده از نمك طبيعي موجب مسموميت با فلزات سنگين مي شود. 
 - استفاه از نمك موجب افزايش فشار خون مي شود.

 - نبود يد در غذا موجب شيوع بيماري گواتر (نوعي نارسايي غدة تيروييد، به فارسي «غمباد») مي شود. 

                                                           

(socially constructed knowledge) » دانش ساخته شده از طريق تعامل اجتماعي«، »دانش توافقي«در جامعه شناسيِ دانش به   1
  

  .نداردپايه و اساس علمي الزاما » ساخته شده« اين دانشِ. نيز مي گويند 

2
 Haas 1990, 21. 
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 - نبود يد در غذاي زنان باردار موجب معلوليت ذهنيِ كودكانِ آنها مي شود. 

نتيجه مي گيرند كه انجام دو كار الزامي است جعلي يِّلاز اين مجموعه روابط ع:                                         
            و شود نمك طبيعي جايگزين ) درصد كلريد سديم 2/99ص نمك با خلو(تصفيه شدة صنعتي نمك ) 1
                               .اضافه شود د به نمك تصفيه شدهي، براي تامين يد مورد نياز جامعه) 2

 

ضرورت » دانش توافقيِ«شاهديم كه سياستگذارانِ دانشگاه رفتة كشورهاي جهان سوم، مطيعانه، به دام  هامروز
افتاده و بدون هيچ مقاومتي به همكاري با صنايع بزرگ جهان در كنترل  تصفيه شدة يد دار نمكاستفاده از 

صنايع  1.گردن نهاده اندسرزمين خود، و محروم كردنِ ايشان از فوايد پيشگيرانة نمك طبيعيِ رفتارِ مردم خود 
در كشورها صنعتي نمك مصرف اجباري  استانداردبرقراريِ بزرگي كه از جعل و اشاعة اين دانش توافقي و 

، به ويژه(، صنعت داروسازي و صنعت تجهيزات پزشكي صنعتي شامل صنعت توليد انبوه نمك ،سود برده اند
بر اساس اطالعات موجود در پايگاه اطالعاتي فقط در ايران، . است) ر خونسازندگانِ دستگاه اندازه گيريِ فشا

اتاق بازرگانيِ صنايع، معدن و  از طريق سايتآمارِ كل واردات و صادرات جمهوري اسالمي ايران كه 
تا  1389سال  ازبه نمك وارداتي  م فراهم است، ميزان وابستگي كشوركشاورزي تهران براي مطالعة عمو

همين  بر اساس آمارِاين در صورتي است كه . رسيد ميليارد تومان 2برابر شد و به  6بيش از  1393سال 
بازة زماني، واردات فقط يك نوع  همچنين در اين. بودبي نياز نمك ات وارداز ، ايران 1388منبع، تا سال 

ليارد تومان افزايش مي 7به  تومان ياردميل 2 از) »غير ديجيتالي با يا بدون گوشي«(دستگاه سنجش فشار خون 
                                                                                                                                           3 و 2.يافت

                                                           

  سالم و طبيعي با افزايش مسايل بهداشتي زير مرتبط شناخته شده است: بيماري هاي قلبي و عروقي، ديابت 1 امساك از خوردن نمك
  

و شكستگيِ استخوان لگن و تمايل افراطي به خوردن نمك در كودكاني ) سالمنداندر به علت عدم تعادل (افزايش زمين خوردن  ،2نوع 
رد، به ترتيب بنگريد براي مطالعه انتشارات پژوهشي در اين موا. اندكه در دورة جنيني، مادر آنها از خوردن نمك مناسب محروم بوده 

Stolarz-Skrzypek et al. 2011,  Cohen et al. 2008, Garg 2011, Ekinci et al. 2011, Renneboog 2006  به:  
2 تعيين كننده ، نقشيگذاري در حوزة بهداشت جهاني را بر عهده داردشبكه هاي مرتبط با سياست كه مديريت» سازمان بهداشت جهاني« 

  
. شته استزيانبار در كشورهاي جهان سوم دا مصرف نمك تصفيه شدة يد دار و نظارت دقيق بر ابقاي اين استاندارد در اجباري كردن

بيشتر در مورد تاريخ پيدايش و عوامل سياسي و تجاري، به ويژه نقش بنياد صنعتي راكفلر، در عملكرد اين سازمان، منابع زير مطالعة براي 
Birn 2014a, 2014b, Farley 2008, Howard-Jones 1981 : نقطه شروع مناسبي است  

قابل توجه . به نمك طعام محدود نمي شود ،رسانه اي كردنِ روابط علّيِ مجعول و گنجاندنِ آن در متونِ تحقيقاتي و آموزشي 3
  

شناساييِ شبكه هاي عامل در تاثيرِ خصوصي سازيِ سياستگذاري ها و ، تحقيق در مورد ما پژوهشگران هوشيار كشورو  شگاهياندان
به خمير  فلورايدافزودنِ : ضرور و زيانبار در موارد زير پيشنهاد مي شود رارتباط با مصرف اجباريِ مصنوعات، فناوري ها و اقدامات غي

چربي خون و كاستن از به بهانة پيشگيري از باال رفتن ( روغن نباتي ،)به بهانة بهداشت دهان و دندان(و فلورايد تراپي در مدارس  دندان
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_______________________________________ 
 

مال به جدايي چگونه سيستمي كه براي آموزش جهانيان طراحي شده است عديديم كه ، كالم تا اينجاي
. درون خويشتن انجاميده استحتي و  پيرامونيطبيعيِ فرهنگ بومي، محيط از ، يكديگرمردم از آحاد 

در قاومتي م نهضتيبه ظهورِ انگيزه و جزييات اين سيستم تحميلي، افزايش آگاهي جهانيان در مورد 
در جهاني  در بخش بعد به مصاديقي از اين جبهة مقاومت. انجاميده است هنگآموزش و فرعرصة 

                                                                                        . مي پردازيم كنترلبرابر نظام 

_______________________________________  

 ♦ شد؟انسان ها  مانع انديشيدنِ مي توان ديگري از چه راه هايِ

 مكتوبات مردم شناسِبه افكار و  ، اساساذهني بهره گيري از آن به عنوان چارچوبمطالعة استعاره و 
به مطالعة جوامع كهن آسيايي و ها  وي كه مدت 1.باز مي گردد »گرِگوري ِبيتسون«آقاي انگليسي تبار، 

در مورد تفكر، علم، دة خود اي از مقاالت و سخنراني هاي پراكنمجموعه د، مشغول بوآنان  فرهنگ هاي بوميِ
. كردمنتشر  1972در سال » گام هايي به سوي بوم شناسيِ ذهن« با عنوانِ كتابيرا در  انآگاهي و رفتار آدمي

 ، روان شناسي، آموزش و فلسفهبيتسون از آموخته هاي حرفه اي خود در مردم شناسيآقاي به طور كلي، 
كه او  وي فقط زماني امكانپذير است چنين نتيجه مي گيرد كه تعقل و ادراك آدمي و رفتار سنجيده و معقولِ

پيوند خود را با عالم درون، با اعضاي جامعه، طبيعت پيراموني و فرهنگ بومي حفظ كند. اين كتاب كه به 
ن پيوندهاي حياتي براي تفكر درست را ايكه اختصاص يافته عواملي به تشريح زباني رمز آلود نگارش يافته، 

، با مؤلفبه اعتقاد . مي سازدبراي ظهور افكار مناسب را مختل آدمي ذهن » بوم شناسيِ«و  كندمي  قطع
الزمة ادامة حيات و برهم خوردن بوم شناسيِ ذهن، افراد و جامعه از اعتدالِ فرهنگي، اجتماعي و طبيعي كه 

 همچنين با چنين رخدادي، توانايي مردم در ابتكار عمل. فاصله مي گيرندمعرفتي يك قوم است  پوياييِ

                                                                                                                                                                                     

ترويج انواعِ گونه هايِ تراريختة ، )به بهانة استحكام بيشتر سازه ها در برابر زلزله( مصالحِ صنعتي انواعِ ،)امراض قلبي و عروقي
بيماري  به بهانة پيشگيري از گسترشِ( و معدوم ساختنِ ميليون ها قطعه طيور) به بهانة افزايش بازده توليد كشاورزي(محصوالت زراعي 
اطالعات دقيق و معتبري كه از اين تالش تحقيقاتي به دست خواهد آمد، زمينه سازِ سياستگذاري هايِ بومي و . )آنفوالنزاي پرندگان

خصوصي سازيِ «، »دانش توافقي«مستقل در كشور ما در ارتباط با موضوعات نامبرده و گامي بلند در راستاي مقاومت در برابر 
پشتيبان براي وضع و اجرايِ ) جعليِ(براي آشنايي مقدماتي با دانش توافقي . وابستگي به تجارت جهاني خواهد بود و قطع» سياستگذاري

:سياستگذاري هاي بيهوده و زيانبار در حمايت از مصنوعات و عملكردهاي باال، به ترتيبِ موضوع، بنگريد به  
 ,Yiamouyiannis 1986, Bryson 2006, Connett, Paul et al. 2010, Enig 2010, Kent 2007, Holmes 2002 1390، عباسي 

Wikipedia. n.d. , Fagan, 2014, Wallace 2017 
1
 Bateson 1972, 177-193 
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 و[رفتار ايشان قابل پيش بيني تر ته و سايشان كا گزينه هاي رفتاريِاز تعداد  جهيدر نتو  دتضعيف مي شو
                                                                                                             1.مي گردد] قابل كنترل تر

 

ذهني  هايِ ، تنها يكي از فناوري»نظريه اي بر بازي و وهم«ذهني، با عنوانِ هاي فصل مرتبط با چارچوب 
در اين كتاب، كه آن را  ست كه آقاي بيتسوندر كشورها ذهن توده ها» بوم شناسيِ«براي سلطه يابي بر 

بي شك مطالعات اين مردم . تشريح نموده استناميد، » دانش كنترل« يره المعارفمي توان بي اغراق دا
مورد توجه و  2،دارد، كه سابقة همكاري با سازمان اطالعاتيِ سيا را نيز در پرونده كاريِ خود نظام كنترل شناسِ

اولين بورسية «: نويسدكتاب مي اين كما اينكه وي در مقدمه . و هستبهره برداريِ ابرطراحان كنترل بوده 
فقيد، » ِچستر برنارد«، از سوي »نقش پارادوكس در ارتباطات«تحقيقاتي من در حوزة روان پزشكي، در موضوع 

در مورد مردم شناسيِ اقوام بوميِ جنوب [ 3»نيوِن«مرا موسوم به ] ديگر[او كتابِ . بنياد راكفلر، بود] رييس[
                                         »مي داشتشبانه نگه  ةخود براي مطالع سال ها در كنار تختخواب] شرقي آسيا

_______________________________________ 
 

ظهور سيستم هاي آموزشي مردمي و مكمل: مقاومت فرهنگي -8888  
جوامع، در اين . مقاومت در برابر بعد فرهنگيِ نظام كنترل در بسياري از كشورها آغاز شده است

از كاستي هاي فاحش آن در پرورش  و جهاني آموزش سيستم محورِ- كنترل ، از ماهيتآگاه فرهنگيانِ
و براي تشويق توانِ انديشيدن، خالقيت، تعامل اجتماعي،  اند پرده برداشته ،استعدادهاي دانش آموزان

اختراع، اكتشاف، خودكفايي در كارآفريني و كسب درآمد، خودشناسي و حكمت آموزي در ميان 
با افزايش  4.اقدام به طراحيِ سيستم هاي آموزشيِ مردمي و مكمل كرده اند ،خردساالن و بزرگساالن

                                                           
1
 Bateson 1972, 440-447 

الف1395عباسي   2
  

3
 Gregory Bateson, Naven. 

4 ه يا مدركنيازي به بستن مدارس و دانشگاه ها يا حذف اين يا آن رشت ،براي مقاومت در برابر آسيب هاي سيستم جهانيِ آموزش 
  

به آگاهي، علوم و فناوري هاي مختلف، از ويژگي هاي  جامعه كردنِ گزينه ها و كاهشِ دسترسِِتحصيلي نيست چرا كه اساسا محدود 
بحرانِ مشخصا (بحران هاي كنوني در اقتصاد  تشديدو  واقعيت اين است كه گسترش. ساالر نظام كنترل است و نه نظام هاي مردم

به دگرگون سازيِ سيستم جهاني آموزش يِ امروز، انگيزه اي قوي براي محيطزيست و  ي، فرهنگو مسايل پرشمارِ اجتماعي) بيكاري
سابقه اي كه ظهور وجود آورده است چرا كه اين سيستم، با ساختار و محتواي كنوني آن، از حل اين مسايل، در ابعاد و پيچيدگي بي 

همانطور كه در اين بخش  .لذا تغييرِ اساسي در اين سيستم، به هر حال و به هر ترتيب، اجتناب ناپذير است .يافته اند، عمال عاجز است
 يريخواهيد خواند، تاسيس مدارسِ جايگزين در كشورهاي صنعتي، با مجوز دولت ها، به تدريح گزينه هاي والدين براي دستيابي به يادگ

بسياري از متفكران حوزة آموزشهمچنين، . برتر براي فرزندان خود در مقاطع ابتدايي و متوسطه را افزايش داده است و تعليم و تربيت 
هايِ ناسازگار با نيازهاي كنوني براي اصالح ساختاري و محتوايي اين نهادفوري همكاران خود در دانشگاه ها را به سوي اقدام  عالي،
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فعلي، تحولي عظيم در گشودنِ دامنة يادگيري رخ داده  يستمسآگاهي مردم در مورد محدوديت هاي 
فعاليت . مي نامند 1»انقالب در آموزش«آن را  اين تحول به قدري عميق و گسترده بوده است كه. است

هاي خودجوش فرهنگيانِ آگاه و متعهد كه در اين راستا آغاز شده است را مي توان در سه گروه كلي 
                                                                                                        :دسته بندي كرد

 

آموزشدر ارائة فلسفه و روش هاي جديد ) 1111  
براي تخفيف آسيب هاي سيستم جهاني آموزش هدفمند اجتماعيِ ترويج آدابِ) 2222  
ترويج و تشويق فرهنگ يادگيري) 3333  

 

جديد در آموزش  هايو روش ها فلسفه  -1111-8888  
با در نظر گرفتن ابعاد مختلف حرفة تعليم و تربيت، به نظريه پردازي در  در ديگر جوامع فرهنگيان آگاه
اقدام از سوي ديگر، سيستم هاي جايگزين ايجاد و از يك سو در رشد انسان ها  يادگيريمورد جايگاه 

هاوارد «، پائولو فريره، »جان هولت«افرادي چون  از اين فرهنگيانِ نوانديش مي توان به. كرده اند
فلسفة آموزش و روش شناسيِ جديد برخي از اين انديشمندان، مثل . اشاره كرد 2، و ديگران»گاردنر

، هم اكنون به صورت سيستم هاي آموزشيِ مكمل در اروپا ،4»لف استاينرورود«و  3»ماريا مونتسوري«
مسئولين مدرسة مورد تاييد  هزارانبا ، در سطحي وسيع انو ديگر كشورهاي جه آمريكاي شمالي

در كنار مدارس عادي فعاليت مي كنند و  نوبنياد اين مدارسِ. گسترش يافته است، آموزش و پرورش
                                                                  5.مورد استقبال قابل توجه والدين قرار گرفته اند

                                                                                                                                                                                     

، اما با نقشي سازنده و خالق در پاسخگويي به اين نيازها، به حيات خودشايد دانشگاه هاي موجود بتوانند فرا مي خوانند تا جامعة خود 
Inayatullah and Gidley 2000 : براي مطالعه بيشتر بنگريد به. دنادامه ده  

1
 Education Revolution 

. العاتيِ مفصلي با همين نام براي مطالعه بيشتر در مورد ابعاد گستردة اين انقالب به وجود آمده استپايگاه اط  
www.educationrevolution.org 

هدف از معرفي . شود منابع زير معرفي مي مبتكرانه آموزش، و روش هايِي جديد براي مطالعه بيشتر در مورد جزييات فلسفه ها  2
  

آشنايي خوانندگان براي را منابع معرفي اين بلكه . نظريه پردازان، توصية يك يا تركيبي از آنها براي استفاده در ايران نيستآثارِ اين 
قطعا نقطة شروع نوآوري  .با طيف متنوعي از رويكردهاي جايگزين كه تا كنون در اين حوزه مطرح شده است سودمند مي دانيم عالقمند

.غنيِ سرزمين خود ماست ، ميراث فرهنگيِسيستم هاي مردمي و مكمل يبراي طراح ي ايرانيانها  

Bruner 1960, 1973, Freire 2000, Gardner 1983, 1989, Holt 2011a,b, Illich 1971, Mezirow 2000, Montessori 

1912, Palmer 1983, 2004, Piaget 1936, Steiner 1997, Vygotsky 1945, 1957, 1978. 
3
 Maria Montessori,  1870-1952 

4
 Rudolf Steiner, 1861-1925 

Miller n.d., Martin n.d., Mintz n.d. 5 :رويكردهاي جديد آموزشي، همچنين بنگريد بهتشريح براي  
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هدفمندآداب اجتماعي  -2222-8888  
فرهنگي براي خنثي سازيِ آسيب هاي نظام كنترليِ آموزش مدرن، ابعاد متنوع و - اجتماعي مقاومت

دراز  اذهان و رفتار مردم از طريق آموزشِبي شك شرطي سازي . به خود گرفته استجالب توجهي 
بر چگونگي تعامالت اجتماعيِ مردم با هم در زندگي روزمره و كيفيت تصميمات در سطوح  ،مدت

براي بي اثر كردنِ آسيب هاي مرتبط، مثل شكاف . عميق داشته است يمختلف تصميم گيري، تاثير
جدايي سياستگذاران از مردم جدايي گروه هاي سني جامعه از هم، طبقاتي مبتني بر مدرك تحصيلي، 

، دانشگاه ها دانش آموختگان مهارت هايِوديت فاحشِ رت براي ريشه يابي و حل مسايل، محددر مشو
دادنِ اختصاص در ايجاد شغل و كسب درآمد براي خود و  دانشگاه رفتگان كارآييِ نزديك به صفرِ

برخي از ، براي انديشيدن و تصميم گيري براي كل جامعهعلمي نخبگان به انحصاري  يجايگاه
                                    :اقدامات اجتماعي زير را توصيه كرده اند ،در ديگر جوامعآگاه  نِفرهنگيا

 

سركار «و » جناب آقا«، »خانم«، »آقا«جهت خطابِ محترمانه، استفاده از عناوين غير آكادميك مثل ) 1111
اجازه بدهيم . جدا بپرهيزيم» پروفسور«و » استاد«، »مهندس«، »دكتر«از عناويني چون . كافي است» خانم

كه گفتار، نوشتار، رفتار و مدريابيم كه رواج عناوين . باشد آناننشانگرِ علم و تجربة  ،دافراش ن
آكادميك براي احترام گذاشتن به ديگران، بخشي از فلسفة آموزشيِ تاسكيگي است كه با جدا كردنِ به 

 عاديمعتبرِ مردم  دانش بومي و تجربيِعمال ، »تحصيلكرده نخبگانِ«از » توده هاي كم سواد«اصطالح 
                                                                           . را به حاشيه مي راند و ناديده مي گيرد

 

آنان  به جاي شماتت و تحقيرِ. شماريمدانش آموزاني كه از مدرسه و تحصيل فراري اند را مقصر ن) 2222
رسمي و  را گواهي بر نامناسب بودنِ روش ها و محتواي آموزشِ فرار از مدرسهدر خانواده و جامعه، 

ضمن . براي يادگيريِ آنچه درون آنان مي طلبد تلقي كنيم اين دانش آموزانِ پويااشتياق و آمادگي 
تحسينِ اين كودكان و نوجوانان براي صداقت و شجاعتشان در تن ندادن به يادگيريِ آنچه نمي خواهند 
 بياموزند، فرصت هاي الزم براي كسب آنچه آنان مي خواهند بياموزند را مهيا سازيم.1                    
 

                                                           

سال 12 ازكوتاه تر بسيار در مدتي ،براي اخذ ديپلمدر واقع، معلومات الزم . فرقه اخذ كردمدرك ديپلم را همواره مي توان به صورت مت  1
  

والديني كه آموزش در منزل را براي كودكان خود انتخاب مي كنند، مابقيِ اين زمان را به يادگيريِ موضوعاتي مي . قابل يادگيري است
. پردازند كه كودك در مورد آنها عالقمند و كنجكاو است  
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چرا جوانانِ پيرامون ما . خود به ديگران را اعالم كنيم حرفه ايِ آمادگي براي آموزش مهارت هايِ) 3333
خود را،  مورد نظربايد سال ها در يك مؤسسة آموزشِ رسمي، درس هاي متفرقه بخوانند تا مهارت 

آنهم به صورت تئوري و نه عملي، بياموزند؟ كارآموزيِ جوانان نزد صنعتگران و حرفه مندانِ شاغل و 
دانش و مهارت از نسل  ب، راهي مؤثر و كارآمد براي انتقال انواعبازنشستگان و پيشكسوتانِ مجر

توصيه ها و ارتباطات حرفه ايِ با دقيق و سپس  آموزش هاي عمليِبا ابتدا . است نسل بعدحاضر به 
در اين سيستم از . گشوده مي شودكار بر جواناني كه فاقد سابقه كار اند  مربيان، درهاي بازارِاين 

مشاركت اجتماعي براي آموزش، نه تنها صنعتگران و حرفه مندان براي مدتي از نيروي انساني جوان و 
، بلكه غير مستقيم، از رونق اقتصاديِ حاصل از كار، توليد و مصرف قشر گردندمشتاق بهره مند مي 

به جوانان براي  داوطلبانه شِموزعالوه بر اين مزايا، آ. خواهند بردسود  ،جوانِ شاغل در جامعه
 خواهدسالمندان در جامعه را به ارمغان  و تداوم اثرگذاريِ پر شور بازنشستگان، همنشيني با جوانانِ

                                                                                                                     .آورد
 

كنوني آموزش بر اساسِ  سيستمِ. اطرافيانمان را از خود برانيم ايفاي نقش معلم در تعامل باوسوسة ) 4444
آموزشِ موضوعاتي عمل مي كند كه از سوي دانش آموز درخواست نشده است. و اين الگويي است 

اگر كسي چيزي نداند و بخواهد بداند، او كه غالب ما به آن خو گرفته ايم و فراموش كرده ايم كه 
 ،زماني كه از ما پرسش نشدهتا پس گاه الزم است به خود يادآوري كنيم كه . حتما از ما خواهد پرسيد

                                                                      . قرار ندهيم كسي »معلم«خود را در جايگاه 
 

اگر مسئوليت كارگزيني در مجتمعي اداري يا صنعتي را به عهده داريم، لياقت متقاضيان براي ) 5555
استخدام را نه بر اساس صرفا مدرك تحصيلي، بلكه بر حسب توانايي هاي تجربي و خصوصيات فردي 

                                                                                                           1.بسنجيم آنها
 

                                                           

نكته اي است كه غالباين . وجود نداردوي  صيليِپيشينة تحكارمند و /دانستني است كه هيچ رابطه اي بين كيفيت كار يك كارگر  1
  

بر اساس اين . شته اندذانيروي انساني با محققين در ميان گ مرتبط با كارگزيني و مديريت در تحقيقاتو كارفرمايانِ شركت كننده  مديران
، به هيچوجه در پيش بينيِ كيفيت كار آنان مالك نيست ،تحقيقات، غالب كارفرمايان باور دارندكه تحصيالت كاركنان پيش از آغاز به كار

اين در صورتي است كه بسياري از دانشجويان، انگيزة . تعييين كننده است ،بلكه آنچه به صورت تجربي و در حين كار آموخته مي شود
دركي اعالم مي كنند كه به دنبال م وجهة اجتماعيِ ،را آن در دانشگاه و پرداخت هزينه هاي گزاف صلي خود براي حضورِ چندين سالها

  .كندمي آماده تر و مقبول تر  ،را براي استخدام آنها ،مدرك باالترايشان اميد دارند كه . آن اندگرفتن 

Berg and Gorelick 1973, Beer et al. 2016, www.radicaledbks.com 
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ضرورتي عقالني و هر گروه سني، كاركنان در راي شرايط كاريِ خطرناك و ظالمانه، ب اصالحِ) 6666
در محيطي و رشد اجتماعي، اما مخالفت با كار كردن بچه ها براي كسب تجربه و درآمد . اخالقي است

  .ه عقالني استيفاقد توجتبعيض آلود و  صرفا به اين دليل كه خردسال اند، كه سالم و آموزنده است،
 

اماكن عمومي را طوري طراحي كنيم كه تعامل بيشتري بين گروه هاي سني مختلف برقرار گردد تا ) 7777
جامعه از  جوانِ از طريق فعاليت هاي هنري، قصه گويي، نقلِ تجارب زندگي و بحث و گفتگو، نسلِ

                                                                         .بياموزند چيزباالتر  سنيِ هايِ گروهتجربة 
       

ايده پردازي و خالقيت در حل مسايل را در انحصارِ نويسندگان و ديگر نخبگانِ صاحب تريبون ) 8888
لي كه زندگي ما را تحت الشعاع قرار ، در مورد مسايو خيط شدنبدونِ واهمه از اشتباه كردن . ندانيم

از فكر خود استفاده . پيشنهاد بدهيمبراي حل آنها اظهار نظر كنيم و  ،با استناد به تجارب خودمي دهد، 
                              1.كنيم و از انديشه هاي خود با ديگران سخن بگوييم و نظر آنها را جويا شويم

 

) آموزش در مقايسه با(يادگيري ترويج و تشويق  - 3333-8888  
 رسمي آموزش كه كودكان و نوجوانان را شرطي، دامنة يادگيريِ سيستمآشكار شدنِ اهداف و نتايج 

را محدود و ايشان را از طبيعت، جامعه، فرهنگ بومي و حتي درون خود جدا مي سازد، به اين  آنان
و » يادگيري«آگاهي در ميان فرهنگيانِ اهل مقاومت جهان انجاميده است كه تفاوتي اساسي بين 

، اما در يادگيري، استنتيجة هر دو فعاليت يكي  ،اگر چه در نگاهي سطحي. وجود دارد» آموزش«
در آموزش، كس يا كسان ديگري تصميم مي گيرند كه فرد . ازگرِ فرآيند انتقال دانش، خود فرد استآغ

با ارزش هاي مردم ساالري سازگارتر است و  »يادگيري«اين فرهنگيان معتقدند كه . چه بياموزد
اد نظام همين نوشته آمد، نسبت به استبد ، به تمام داليلي كه در بخش هاي پيشينِ»اجباري آموزشِ«

                                                                                           . كنترل آسيب پذيرتر است
 

، روش ها و ها دانشگاهدر مدارس و  ،در جامعه اجباري براي جايگزين كردنِ يادگيري به جاي آموزش
مناسب  فراهم كردن محيط برخي از خانواده ها مسئوليتمثال . امكانات نوآورانه اي به وجود آمده است

 در اين راستا، جهت 2.به عهده گرفته انددر منزل، خود را براي سوادآموزي و يادگيري فرزندانشان 

                                                           

  ه كنيدسيستم جهاني آموزش، مراجع آسيب هاي اجتماعيِ خنثي سازي براي ايده هاي بيشتر در مورد آداب اجتماعيِ مطلوب جهت 1
  

Falbel 2008. : به  

نيست كه در اينجا از مشهورترين دانشمند معاصر ايران، شادروان سيد محمود حسابي، ياد شود كه خود از ثمرات  تبي مناسب  2
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 1.اينترنتي و چاپي ظهور يافته است منابعِاز تعداد كثيري  ها،خانواده  هم افزايي بينِ تبادل تجربه و
فرهنگيان  از خواست يتبلور ديگر ،تعداد قابل توجهي از مدارس توسط اديان و مذاهب نيز تاسيسِ

آگاه براي مقاومت در برابر شرطي شدنِ كودكان خود و تشويق گسترشِ دامنة يادگيري آنها بوده 
                                                                                                                   2.است

 

متنوع و مبتكرانة ديگري نيز براي غني سازيِ يادگيري خردساالن و  سازمان هايامكانات، روش ها و 
. سه نمونه از آنها مي پردازيم در ادامه به معرفي مشروح تري از. ستبزرگساالن به وجود آمده ا

كه به افراد، خانواده ها، فرهنگيان و ديگر عالقمندان و  اساس استانتخاب اين سه مورد خاص بر اين 
صاحبنظرانِ ايراني، مصاديقي عيني و موفق، در سه سطح خانه، مدرسه و جامعه، جهت بررسي بيشتر 

مبتكرانة مردمي و  تاثير مثبت اين ابتكارات در عمل نشان داده است كه سيستم هايِ. ارائه مي نمايد
مردم در يادگيري خود  فعاالنة نقش آفرينيتشويق مي تواند با  آموزش، ونيِدر كنار سيستم كن مكمل،

در جامعه را بهبود بخشد و  درآمدي- علمي، فني و شغلي و فرزندانِ خود، سطح آگاهي و دامنة كارآييِ
                                            . مدرن بكاهد آموزشِ محدود كنندة سيستمِاز آسيب هاي ناشي از 

 

  خودآموزي -1111-3333-8888
بسياري از مشاهير تاريخي و معاصرِ دنياي علم، سياست، ادب و اقتصاد، هرگز به دانشگاه نرفتند و 

زي را راهي فرهنگياني كه خودآمو. بسياري از آنان حتي پا به مدرسه نگذاشتند. مدرك عالي نداشتند
مستقل و بدون محدوديت يافته اند، به تعداد كثيري از اين چهره ها استناد مي  مؤثر براي علم آموزيِ

سال، بيل گيتس، استيون چهره هايي چون هانس كريسشن اندرسون، توماس اديسون، نيكوال ت. كنند

                                                                                                                                                                                     

، قرآن و ديوان حافظ را از حفظ نمودند و بوستان و خانم خويش، بانو گوهرشاد ةايشان نزد مادر فاضل. دندتحصيل در منزل بودرخشانِ 
 اعتقاد راسخ داشتنددر منزل فرزندان  ايشان به فوايد آموزشِ. گلستان سعدي، شاهنامه، مثنويِ مولوي و منشĤت قائم مقام را نيز آموختند

د كه چگونه نشرح حالِ پدرِ فقيد خود تشريح مي كنآقاي ايرج حسابي، در . چرا كه همين سنت را نيز در مورد فرزندان خود ادامه دادند
، رياضيات، فيزيك، شيمي. ايشان نزد پدر و مادر اختصاص داشت وي و خواهرِ يادگيريِ، به 12تا  10از ساعت  ،ايشان هر شب در منزلِ

  )27-29، 1390ابي حس( .و اخالق از جمله موضوعات اين كالس هاي شبانه بود كه ايشان از آن نام مي برند حافظديوانِ 

1 .نگاه كنيدبراي مشاهدة نمونه اي از سايت هاي مرجع كه به صورت گسترده مورد استفادة اين والدين قرار مي گيرد، به سايت زير   
  

كتاب هاي پيشنهادي براي پدران و مادران و  سايت هاي ويژه آموزش كودكان در منزل معموال شامل بخشي خاص براي سوال هاي رايج
www.johnholtgws.com . سطوح مختلف يادگيري است  

ظهور سايت هايي. الي و ديگر كشورهاي جهان را بيابيدمدر سايت زير، ليستي از انواع مدارس جديد در اروپا، آمريكاي ش   2
  

.اسايي مدارس مطلوب نزديك به مكان زندگي دانش آموز را براي والدين آنها آسان تر كرده استننظير اين ش  
http://www.educationrevolution.org/store/findaschool/memberschools/ 



 

90 

 

كه بدون حمايت  هنري فوردجان دي راكفلر، اندرو كارنگي و . ز از اين جمله انديِججابز، و جان م
و تقريبا تمامي ديگر سيستم هاي جهاني در حوزة خدمات، (جهاني آموزش سيستم مالي و فكري آنان 

                     1.ودندب 20202020و  19191919خودآموختة قرن به وجود نمي آمد، خود از افراد ) صنعت و كشاورزي
 

 را به تمركزِخودآموخته  اين افراد ةبرجست موفقيتصاحبنظران، دليلِ از اين رو تعجب آور نيست كه 
 به بيان . آنچه خود مي خواستند بياموزند نسبت مي دهند برآنان بي قيد و شرط و بدونِ محدوديت

» اجباري آموزشِ«در مقايسه با » يادگيري«ديگر، موفقيت اين چهره ها نشانگر برتري و كارآيي باالتر 
پشتيبان براي  نفجاري از خدمات و كاالهاي فرهنگيِهم اكنون، جوامع غربي شاهد ظهوري ا. است

، سايت هاي 2انواع كتاب هاي خودآموز. جمعيتي رو به رشد از خودآموزانِ خردسال و بزرگسال است
كوتاه مدت حضوري و غير حضوري،  عرضه كنندة كتاب هاي الكترونيكيِ رايگان و كالس هايِ

تسهيل كرده استرا  يادگيري براي عالقمندان به خودآموزي مديريت.                                        
 

خودآموزانِ بزرگسال غالبا با چالش هاي مشتركي روبرويند؛ اين چالش ها با شرطي شدنِ ايشان در 
بسياري از خودآموزان، به لحاظ عادت كردن به . جواني بي ارتباط نيستنومدارس در ايام خردسالي و 

ا به خاطرِ عادت به ضرورت مطالعه فقط براي آماده شدن جهت يدرس گرفتن از معلم يا استاد، 
چالش ديگر اينكه، با . وزي را در خود نمي يابندمآزمون، انگيزه و انضباط كافي براي خودآشركت در 

بع براي يادگيريِ آزاد، از چاپي و اينترنتي گرفته تا ديداري و شنيداري، بسياري از اين تعداد از منا
حاميِ خودآموزان، با ارائة مقاالت، متونِ راهنما و  سايت هايِ. خودآموزان نمي دانند از كجا آغاز كنند

ياي عشق به ق آمدن بر موانع ذهني و احئفضايي براي تبادل تجربه بين خودآموزانِ فعال، راه هاي فا
                                                                       1و3.نشان مي دهنديادگيري در بزرگساالن را 

                                                           

1 دگرگونجهان را  ،چهرة تاريخي ديگر كه با خودآموزي 160 بيش از آشنايي بانامبردگان و  پيشينة تحصيليِبراي اطالع بيشتر در مورد  
  

www.autodidactic.com/profiles/profiles.htm :كرده اند، بنگريد به     

موضوعات و مهارت هاي مندرج در اين خودآموز ها طيف وسيعي از علوم و . از اين جمله مي توان به نمونه هاي زير اشاره كرد  2
  

. مهارت هاي فني و حرفه اي و شغلي، از فيزيك كوانتومي گرفته تا چگونگي تاسيس يك نانوايي يا گل فروشي، را در بر مي گيرد
وز با كتب درسي اين است كه غالبا توسط اهل عمل و صاحبانِ مشاغل نوشته شده اند و شامل نكات تجربي تفاوت بارز اين كتب خودآم

.و كاربرديِ فراواني هستند، ضمن اينكه از نظر مباحث تئوري نيز بي بهره نيستند  
For Dummies, www.dummies.com 

Idiot's Guides, www.dk.com/uk/idiots-guides 

fab job, www.fabjob.com 

Teach Yourself, www.teachyourself.com 

، كتب ادبي، علمي و فني جامعي براي دستيابي به بسياري از سايت هاي پربارِ منابع آموزشي، از جمله كتب سايت زير پايگاه اطالعاتيِ  3
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_______________________________________ 

مي شودو روح افزا هنگامي كه يادگيري لذتبخش  ♦ 

و بيدار  ة خودبراي شناسايي موضوعات مورد عالق. از لذتبخش ترين راه هاي يادگيري است »خودآموزي«
                                                                 :سودمند استكردن شوقِ يادگيري، نكات و پيشنهادات زير 

. هر يك از ما اليق ترين فرد براي مديريت يادگيري خود ايم -  
. يادگيري در هر جا و هر وقتي ميسر است و تنها منحصر به محيط مدرسه و دانشگاه نيست -  
براي خودآموزي، داشتن يك برنامة آموزشي مدون الزامي نيست؛ يادگيري را مي توان به صورت  -

. موردي و كوتاه مدت اداره كردبه صورت مفصل و برنامه ريزي شده و يا   
- مانع، برخاسته از كه اين  م، بدانيمآموزگار را مانع خودآموزي خود مي بيني» صدآفرينِ«و » آفرين« اگر نبود

. فرا گرفته ايم دورانِ خردساليمدرسه رفتن در است كه طي سال هاي  يعادت  
تا از زندگي،  م، مانع آن را شناسايي كنيماگر ميل به يادگيري نداري. از نيازهاي فطري بشر است ،يادگيري -

بهرة انسانيِ بيشتري ببريم. براي احياي عشقِ به يادگيري در خود، موضوعات مورد عالقة خود را از طرق 
 فعاليت هاي زير بيابيم:

. مبنويسي -  
.مشعر بخواني -  
. مگلكاري و باغچه كاري كني -  
.مدر حكمت هاي آفرينش بينديشي -  
.مشركت كنيدر كارهاي عام المنفعه و داوطلبانه  -  

                                                                                                                                                                                     

www.selfmadescholor.com/b/self-education-resource-list : مرجع و دروس آنالين است   

، عالوه بر كتابخانه هاي برترِ عمومي، ملي و دانشگاهيِ كشور، بازديد از سايت هايبراي ايرانيانِ عالقمند به خودآموزي  زير سودمند  1
  

:است   
پايي براي كتب فارسي و زبان هاي ارو   www.libdl.ir - 

اسالميو علماي  حكما، عرفابراي كتب فارسي و عربي به قلم   www.ibnarabi.net - 
با امكانات تعامل با ديگر كاربران ،شاعر و اديب فارسي زبان 50از متن كاملِ مجموعه اشعار و ديگر آثار بيش    www.ganjoor.ir - 

آموزه هاي حكما و عرفاي اسالمي، به آدرسِبراي معرفي و تشريح پايگاه اطالعاتيِ برنامة معرفت،  -  
http://ebrahimi-dinani.com/category/full-archive-maarefat/video-archive 

عنوان  16500ز كتب فارسي و انگليسي، با امكانات كاوشِ تمام متن و مطالعة بيش ااز جموعه اي م   www.ghbook.ir - 
صدها مستند ايراني در مورد تاريخ، فرهنگ و سرزمين ايران  شبكه مستند سيما، با    www.doctv.ir - 

 - https://tinyurl.com/mn7avzw فرهنگ آثار باستان شناسي از ايران و ديگر  حاويسايت اينترنتيِ غالب موزه هاي بزرگ دنيا   

.ليستي از پربازديدترين موزه هاي جهان را بيابيد ،در اين صفحه. جهان اندهاي كهن   
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.مبيشتر بداني) و فرهنگ خودي، از طريق مقايسه(تا در مورد فرهنگ هاي بيگانه  مزبان خارجي بياموزي -  
ارتباط  مورد در تفكر و تحقيق. مبينديشي جهان روزِ رخدادهايِ در ارتباط. واقعيت، حقيقتي يكپارچه است -

.ادگيري را تحريك مي كندميل به يتيترهاي درشت روزنامه كه ظاهرا مرتبط به نظر نمي رسد، كنجكاوي و   
. مبه مطالعه محدود نمي شود؛ پاي صحبت بزرگان بنشيني خودآموزي -  
.مكتب آسماني را بخواني -  
صدر و  شرحِ ه و نگهدارندةالزم ،اول وقت و اقامة نماز شب براي مسلمانان، پايبندي به خواندن نمازِ -

.دستيابي به يادگيريِ اشراقي است  
نشانه (و آيات انفسي ) يمحيط نشانه هاي(آيات قرآني، آيات آفاقي  انطباقِتا  مر روز قرآن بخوانيه -

.همين است ،)نام ديگر آن، هدايت( گيري-اصلِ ياد 1.مدريابيخود جاري  در زندگيِرا ) هاي دروني     

_______________________________________ 
  

2يادگيري از محل -2222-3333-8888  
زش بين مدارس موجهاني آسيستم برداشتن حصاري است كه  در پيِاين رويكرد نوآورانه به آموزش، 

آموزش  وشكاربران اين ر. و محيط اجتماعي، فرهنگي و طبيعيِ پيرامون كشيده است) و دانشگاه ها(
در عمل دريافته اند كه كمترين فايدة اين رويكرد، افزايش انگيزة دانش آموز به يادگيري مطالب 

دانش آموز  و ماندگارترين تاثير اين رويكرد بر شخصيت. كالسي و بهبود چشمگير او در آزمون هاست
فعال و مؤثرِ فكور، ندة اين است كه او را از يك دريافت كننده و تكرار كنندة اطالعات به يك توليدكن

                                                                 .بدل مي كندو بيرون از آن دانش در موطن خود 
 

عدم توانايي ايشان در حفظ نظم و ، و مديران مدارس دبيران ،يكي از بحران هاي حرفه اي آموزگاران
محيط را براي آندسته از دانش  ،مايل به يادگيري نيستنددانش آموزاني كه . آرامش در كالس است

اگر چه معموال اين بحران را به بهانه هايي . آموزاني كه به كالس ها عالقمندند نيز نامساعد مي سازند
مشخص مي كند كه  قيق ترنگاهي ددانش آموز نسبت مي دهند، اما  ، به جمعيت»بيش فعالي«چون 

عدمِ ارتباط روشن بين موضوعات كالسي از يك سو و دانشي كه عالئقِ دروني دانش آموز و زندگيِ 
پيراموني او مي طلبد از سوي ديگر، ريشة بي حوصلگي، به تنگ آمدن و عصيان او در كالس است. به 

                                                           

:را تسهيل مي كند تدبر در معاني قرآنكتبِ مرجع زير، استفاده از  .بسيار تاكيد شده است حكيمبر لزوم انديشيدن در معاني آيات قرآن   1
 

  .1378، عبدالباقي 1387اصفهاني  
2
 place-based learning , place-based education 
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حرفه اي،  بر حسب مسئوليت هاي اداري و آموزش هايِ ،مديران و آموزگاراناگر چه بيان ديگر، 
ي ب ،د، اما دانش آموزانناز بخشنامه ها و استانداردها را بر خود الزم مي دان بي چون و چرا پيروي

و مي كنند  اسحسارا با تمام وجود با زندگيِ خود ديكته شده از باال  موضوعات يهودگيِربطي و ب
، آموزگارانِ مبتكر، با ايجاد پلي ارتباطي بين كالس »يادگيري از محل«در روش . دبرعليه آن مي شورن

درس و محل زندگي دانش آموز، ارتباط موضوعات درسي با زندگي او در خارج از مدرسه را روشن 
به نحو دانش آموزان  انضباطيِ روش روي آورده اند، بحرانِاين در مدارسي كه به . مي سازند

                                                                                      1.يافته استچشمگيري تخفيف 

 

. رندافرهنگياني كه اين روش را تجربه كرده اند، جنبه هاي اصلي آن را بدين ترتيب بر مي شم
                                                                                                       :از محلادگيري ي
.كارآيي داردموضوعات  تدريس تماميِ در) 1111  
و صاحبِ دانش، را به عنوان دستياراني قابل  مدرسه بيرون ازافراد صاحبنظر و صاحب تجربه در ) 2222

.مي گيرد خدمتبه  ،دانش و تجربه انتقالِدر آموزگاران  كمك به براي  
به معني محدود  ، امااست دانش آموز در زندگيِفرآيند يادگيريِ مفيد و مرتبط  شروعي براينقطة ) 3333

ضمن پرورش توانايي هاي شناختيِ دانش آموز . نيست محل به جامعه و طبيعت اويادگيري  افقِ ماندنِ
ادگيري، دانش آموز را به كنجكاوي و يادگيري در سطح ملي و ي ، اين روشِشهر با روستاي خوددر 

. بين المللي عالقمند مي سازد  
چشم انداز جديدي براي عموم مردم از نقش مدارس در بهبود كيفي زندگي در جوامعي كه در آن ) 4444

.مي كندقرار دارند ترسيم   

 كلية براي آموزشِ محيطي پربارپيرامون مدرسه،  جامعه، فرهنگ و طبيعتكه  مي دهدنشان در عمل ) 5555
. استعلوم طبيعي  و هنر، رياضي، علوم اجتماعي از جمله ،موضوعات كالسي  

                                                           

شدهمردم  عمال خشونت شديد از سوي آموزگاران نسبت به دانش آموزان در كشور ما موجب آزردگي خاطر عموما اخيرا اخبارِ  1
  

اما . خاطر عموم مي شودتسكين ديگر مسئولين، سعي در مدير مدرسه و ، خاطي عزل آموزگارِبا اتخاذ اقداماتي چون معموال . است
سوق مي و بروز بحران هاي انضباطي افراطي  آموزش اجباري، هم دانش آموز و هم آموزگار به سوي رفتارِدر واقعيت اين است كه 

نه تنها سالمت دانش آموزان بلكه سالمت آموزگاران را نيز تهديد مي  و قصور در اصالح وضعيت موجود، عدم درك اين واقعيت. يابند
و آموزنده براي فرزندانِ اين آب و خاك و ادامة خدمت مؤثرِ آموزگارانِ متعهد كشور، از ايمن ، محروميت جامعه از محيطي سالم. كند

.   ري استپيامدهاي ملموس و انكارناپذيرِ آموزش اجبا  
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دولتي، ( مدرسه نوعِ، يا )پايين شهري يا باال شهري( صرفنظر از خاستگاه طبقاتي دانش آموز) 6666
.بوده استدر تمامي موارد چشمگير  كارنتيجة ، )خصوصي، شهري يا روستايي  

در واقع، بيشتري از آموزگاران براي هماهنگي و اجرا مي گيرد، اما  وقت اگر چه به نظر مي آيد كه) 7777
نظر به نتايج درخشان در بهبود يادگيري دانش آموزان، يادگيري از محل، نه وقت بيشتر، بلكه استفادة 

                                                                                  .بهتر و مؤثرتر از وقت را مي طلبد

_______________________________________ 

 • !، همين حاالاز واقعيت به من بياموزيد 

 

، در دانش آموزان با حرفه هاي واقعي ،»يادگيري از محل« روشِ در
                                                               .آشنا مي شوند عمل،

                
 
 

 

 

_______________________________________ 
 
 

اما قبل از معرفي . شده است ثابتماندگار يادگيري از محل از طريق تحقيقات ميداني تاثير مثبت و 
بر مي  رامدرسه و جامعه بين  كه حصارِ ،منابعي كه منعكس كنندة تاثير اين روش مبتكرانة آموزشي

به خود و ديگران معرفي مي كند، در فكور، فعال و مفيد  شهرونديرا به عنوان  دانش آموزدارد و 
قابل . كه از اين روش بهره برده اند مي پردازيمآموزشي ي طرح ها اينجا به ارائة چند نمونه از

تابع شرايط و يادگيري از محل . نيستاست كه يادگيري از محل، تابع هيچ الگوي استانداردي  يادآوري
موفقيت . قابل تعميم نيستبه ديگر جاها  اين نمونه ها دقيقااز يك هيچلذا ويژگي هاي محلي است و 

ي ه در محلة شهري و يا در روستادر گرو ابتكار عمل و دقت نظر فرهنگيان است ك ،يادگيري از محل
تشخيص دهند و از آنها براي انگيزه دادن به دانش خود، فرصت هاي مناسب را به درستي محلِ كار 

آموزان در يادگيريِ موضوعات درسي و همزمان، فعال سازي آموخته هاي آنان در راستاي توليد دانش 
و اثرگذاري در محل زندگيِ خود بهره ببرند. و اين دقيقا كاري است كه در نمونه هاي زير، آموزگاران 

                                                                                           :در انجام آن موفق بوده اند
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دانش آموزان به پيشنهاد  اياالت متحده،در ايالت ويسكانسينِ  1»پانو« شهرِ يكي از مدارسِدر 
اين مسئله به . انتخاب كردند »يادگيري از محل«يكي از مسايل محلي را براي اجراي طرح  ان،آموزگار

شهر مربوط مي شد كه دانش آموزان خطرناك با يكي از خيابان هاي تقاطع خط ريل قطار محلِ 
دانش آموزان پي بردند كه قبال، براي سال هاي  ،در مراجعه به مسئولين شهرداري. شناسايي كرده بودند

دانش با اين حال، . اطع انجام شده بودمتمادي، تالش هايي توسط بزرگساالن جهت ايمن سازي اين تق
در نامه اي كه دانش آموزان به كميسيونر . آموزان تصميم گرفتند كه خود نيز در اين مورد تالش كنند

ورد تحقيق و بررسي ماز او خواهش كردند كه موضوع را  ،امور خطوط آهن در دولت ايالتي نوشتند
به نامة در پاسخ وي و اگر چه . دستور بررسي رسمي مسئله را داد ،در پاسخ، اين مسئول. قرار دهد

اعتبارات الزم براي نصب چراغ  هزينه كرداشاره كرد كه تقاطع به قدري فرعي است كه دانش آموزان 
براي ترافيك شهري در اين  ديد كه در مورد بهبود شرايطاما دستور داد  ،راهنما قابل توجيه نيست

                                                                                  2.به عمل آيدالزم اقدامات  ،تقاطع

_______________________________________ 

 محفوظ در سينة بزرگان تاريخ شفاهي، عبرت • 

 

 

 

يادگيري از «دانش توسط دانش آموزان يكي از نتايج  توليد
يكي از  ،تاريخ شفاهي از بزرگانِ محل گردآوري. است» محل

         .موضوعات آموزنده و جذاب براي دانش آموزان است

 

 

______________________________________ 
 

اياالت  درمحل زندگي بسياري از مهاجران مكزيكي كه در شهري مرزي در جنوب ايالت تگزاس، 
دانش آموزان خود را تشويق به مصاحبه با بزرگان در بين  ،، يكي از آموزگاراناست متحده

او معتقد بود كه آشنايي بيشتر . خويشاوندان و همسايگان به منظور گردآوري تاريخ شفاهي منطقه كرد
دانش آموزان با پيشينة قومي و فرهنگي خود، آنها را نسبت به موطن و مردم خود پايبندتر مي كند و از 

                                                           
1
 Waupon 

2
 Smith and Sobel 2010, 36. 
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. مي كاهد ،پس از تكميل دبيرستان و فارغ التحصيلي از دانشگاه ،به ديگر نقاطان مهاجرت آناحتمالِ 
ي اخالقي اي ويژگي ها بادانش آموزان را  اطالعات از طريق مصاحبه با بزرگانِ جامعه، گردآوري اين

اجتماعي سالم و مثبت  از محيط حفاظتو  ي و سخاوت كه الزمة به وجود آمدنچون پشتكار، همدل
در چنين شرايطي بزرگان آنها با چگونه آنها پي بردند كه . آشنا كرد است اقتصادي ايط دشوارِدر شر

و  از متالشي شدننگه دارند و فداكاري، گام هايي حماسي برداشتند تا خانواده هاي خود را منسجم 
ين از ميان دانش آموزان اقابل توجه اينكه، . در غربت جلوگيري كنند از يكديگر آنها جدايي

 اين در حالي است كه .ندول اياالت متحده راه يافتهاي تراز امبتكر و بصير بسياري به دانشگاه آموزگارِ
به ندرت به  شهرهايِ اياالت متحدهمعموال فرزندان مهاجرين از كشورهاي آمريكاي التين در ديگر 

و جالب توجه تر . از اولدانشگاه هاي تربه چه رسد به راه يافتن  گرايش پيدا مي كنندادامة تحصيل 
وي پس از فارغ التحصيلي از چنين دانشگاه هايي به موطن خود، يعني اين  اكثر دانش آموزانِاينكه، 

                                          1.گشته اندباز  ،براي كارآفريني و خدمت به جامعه خود ،مرزي شهر
 

در ايالت داكوتاي جنوبي، دانش آموزان با كمك آموزگار خود طرحي را اجرا  »هاوارد«در دبيرستان 
 جمعيت . كرده اند كه شرايط اقتصادي جامعه كوچك خود را به نحو چشمگيري بهبود بخشيده است

كاهش يافته بود و تعدادي  نفر 1000100010001000اقتصاد به مرتبط با جهاني شدن  ، به علت ركود اقتصاديِشهر هاوارد
اين دانش آموزان با راهنمايي آموزگار خود پروژه . بودند مهاجرتده ها نيز در تدارك از خانوا

با همكاري . خود آغاز كردندمحلي بهتر شناختن گردش نقدينگي در جامعة  تحقيقاتي خود را با هدف
 در در حال تخلية خود مصاحبه كردند تا و هماهنگي يكديگر، اين دانش آموزان با تمامي ساكنين شهرِ

دانش . خود اطالعات بيشتري كسب كنند مايحتاجِ در خريد و مصرف آنانمورد گزينه ها و رفتارهاي 
از . در ميان گذاشتندبا آنان اطالعات گردآوري شده را ، در نشست هايي با كسبة شهر سپس آموزان

مردم اينكه ندند و را بب ي خوداصناف پي بردند كه بايد ديرتر از معمول مغازه ها صاحبانِ اين طريق
همچنين بر اساس محاسبات اين . نياز به يك عابر بانك محلي دارند ،بيشتر به پول نقد براي دسترسِ
درصد بيشتر از خريد هاي خود را در محل انجام دهند،  10101010مشخص شد كه اگر مردم فقط دانش آموزان 

ماليات هاي در محل، اين مبلغ گردش  و. ميليون دالر به گردش پول محلي افزوده مي شود 7777ساالنه 
 اين تحقيق و اطالع رساني. محلي را نيز افزايش مي دهد و در نتيجه خدمات عمومي بهبود مي يابد

نتيجه داد آن از سوي دانش آموزان، بيشتر از آنچه انتظار آن مي رفت، هدفمند: ظرف  يك سال،مدت   
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 _______________________________________ 

.به دست ما بگشايد ،ما مشكالت ترين تحقيق آن است كه گرهمفيد  • 

 

 

به دانش آموزان فرصت مي دهد  »يادگيري از محل«
كه دانشي كه خود توليد كرده اند را با ديگران در جامعة 
خود در ميان بگذارند و تاثير آن را در بهبود شرايط زندگي 

                                                         .خود ببينند

 

 

 

______________________________________ 
 

 اين درخششِ. يافت ميليون دالر، افزايش 15151515بيش از  برابر بادرصد،  41414141 عمال خريدهاي مردم در محل
باعث باال رفتن جايگاه اجتماعي ايشان شد و لذا وقتي جمعي از آنان اقدام به  شهردانش آموزان در 

و باغچه هاي شهري براي توليد محصوالت  غراه اندازي كالس هاي آموزشيِ كامپيوتر و احداث با
آنها استقبال و حمايت همه كارآفرينانة سالم و تازة محلي كردند، مردم و مسئولين از اين اقدامات      

براي جامعه انجام تحقيقات مرتبط با سالمت  ،اين گروه از دانش آموزانهدف بعديِ . انبه كردندج
      1.بوده است منطقهشناسايي مناطق سرطان خيز شهرستان با هدف پيشگيري از عوامل سرطان زا در 

 

هاي يادگيري از  شويكي از گسترده ترين ر ،يكاي شماليدر اروپا و آمر ،باغچه كاري در مدارس
اين فعاليت در برخي مدارس با ايجاد پلي . محل به منظور آموزش انواع علوم زيستي بوده است

اند صورت  ارتباطي با سالمندان محله يا منطقه كه داراي دانش تجربي و بوميِ باغداري و باغچه كاري
نمونه هاي . توجهي نيز داشته استقابل  ي اجتماعيِهادستاورد، علمي-فنياين فعاليت لذا  .گرفته است

و در تمامي ايالت هاي اياالت متحده متعدد و متنوع  يادگيري از محل از طريق باغچه كاري بسيار
فعاليت قابل توجه است اينكه هر چه  آنچه در مورد اين نوع از يادگيري از محل. گسترش يافته است

مشكل تر مي شود، بازدهي  ،ي و جغرافياييبه لحاظ شرايط اقليم ،كشت و زرع و باغچه كاريهاي 
                                                            . مي شود بيشتر هايي تيچنين فعالو آموزشيِ علمي 

                                                           

.52 همان،  1
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 آالسكا، جايي كه زمستان ها طوالني و تاريك 2»يربنكسِف«در شهر  1»يناليد« رسة ابتداييِددر ممثال 
، دانش آموزان و آموزگارانِ نوآور با ايجاد گلخانة كوچكي در بسيار كوتاهت و فصل زراع است

انواع گل، كلم، هويج، لوبيا، نخود شاملِ (مقايسة مدت زمان الزم براي جوانه زني انواع بذرها  ،كالس
مي را به آزمايش ) سبز، سيب زميني، كدو حلوايي و انواع محصوالت جاليزي مثل خربزه و طالبي

با رصد جوانه زني و سرعت رشد گياهان و كشيدن نمودار، دانش آموزان اطالعات الزم براي . گذارند
ر و تعيين زمان دقيق كشت بذر و پرورش نهال را در فصل زراعي ذتصميم گيري در مورد انتخاب ب

 از و انگيزه، با عالقه ،در خالل اين فعاليت ها دانش آموزان. آوردندمي كوتاه در آالسكا به دست 
ضمنا دانش آموزان فعاالنه . مي كنندآموزگاران خود در مورد گياه شناسي و ديگر علوم زيستي پرسش 

تالش هايي چون مشاهده، طرح مسئله، پيش بيني، نظريه پردازي، محاسبه، جمع آوري داده ها و  به
تكاپوي آالسكا،  بهارِ فصلِپايان  نزديك به. مي پردازندساماندهي و تفسير آنها، و ارائة يافته هاي خود 

به قدري اين فعاليت ها در حياط مدرسه . آغاز مي شوددر فضاي آزاد دانش آموزان در باغچة مدرسه 
با نشاط و الهام بخش است كه همسايگان را به مشاركت در باغچه كاري و كمك به باغچه كارانِ 

                                                                            3.نوجوانِ مدرسه دينالي ترغيب مي كند

_______________________________________ 

مردم ساالريصيانت از  الزمة ،»يادگيري از محل« ♦ 

داشته اند اين روش از يادگيري را،  مشاركتطرح هاي يادگيري از محل  در به طور مستقيمفرهنگياني كه خود 
                   :مردم ساالري در جامعه تشخيص داده اند از صيانتمؤثر براي آموزش و  راهكاريبه داليل زير، 

 

و حقوق  ي اجتماعيدر جوامع امروز هيچ نهادي وجود ندارد كه ذهن كودكان و نوجوانان را با مسئوليت ها) 1
در غياب . را پر كنند خألمدارس مي توانند اين . شهروندي در يك نظام مردم ساالر به طور عملي آشنا كند

 ،از موارد يو در بسيار(درك آحاد مردم از مردم ساالري فقط پافشاري بر حقوق فردي و غفلت از  ،چنين نهادي
همانطور كه در كشورهاي مختلف ديده مي شود، . است اجتماعيمسئوليت هاي ) حتي زير پا گذاشتنِ

 در غياب تشكالت. متبلور مي شود) خشونت آميزبعضي (مطالبات مردمي عمدتا در تظاهرات خياباني 
يعني مسئوالني (براي تعريف نقش آفريني خود در حل مسايل، دولت ها و داراي پيشنهاد  مردميِ صاحبنظر

                                                           
1
 Denali 

2
 Fairbanks 
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99 

 

جهاني براي از يك سو و پناه جستن به شبكه هاي  آنان، چاره اي جز سركوب )انتخاب كرده اندآنها  كه خود
            1.جدايي بيشتر مسئولين از مردم مي شودكه قطعا موجبِ نمي بينند ديگر از سوي  چاره جويي عاجل

 

نسل امروز در  و عاطفيِ اخالقي رشِجوامع در آينده، مستلزم پرواقتصادي و پايداري زيست محيطيِ قوام ) 2
جهان  انسان هايي كه از كودكي و نوجواني با زيبايي و حكمت. با جامعه و طبيعت است سالم تعاملِ

كه بايد براي منافع اقتصادي، هر چه  مي بيننداز منابع  اي طبيعت را فقط مجموعه ،طبيعت انس نگرفته باشند
. قابل دفاع نيست ،طبيعت و اقتصاد پايداريِاي و براست اين نگاه فاقد عقالنيت . دنشوسريع تر، استخراج 

معقول و پايدار از طبيعت  آموزش بهره برداريِراستايِ در الزم است كه نهاد يا نهادهايي در جوامع مردم ساالر، 
ايجاد عالقه بين مردم و طبيعت است به صورتي كه آن را ) ها(فعاليت اين نهاد حداقل دستاورد. گامي بردارد

مدارس مناسب ترين مكان براي نشاندن نهال . و فاقد ارزش معنوي نبينند جسمي بي جان و بي روح
طبيعت سرزمين مردم و نسبت به  در دل كودكان و نوجوانان طبيعي و اجتماعي اخالقِ دوستي و آموزشِ

                                                                                                                                  . خود است
 

ق آمدن بر ئچالش هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي قرن بيست و يكم به صورتي است كه فا) 3
برنامه ريزيِ متمركزِ و از باال به پايين بدون نقش آفريني مردم، . آنها مستلزم مشاركت مردم در محل است

ازدياد جمعيت و سرعت گرفتن . قادر به حل مسايل عصر ما با سرعت، آگاهي و دقت الزم نيست دولت ها
شرايطي به  ،فسيلي گرانقيمت و آاليندة جهانيان به انرژي هايِ روزافزونِ روند تغيير در اقتصاد و وابستگيِ

يارويي با زياده روي وجود آورده است كه چاره اي جز اتكاي بيشتر به روش هاي فرهنگي و محلي براي رو
به براي حل مسايلِ امروز  فرزندان ما بياموزند كهجا دارد كه لذا . غربي نيست الگويِ صنعتيِ ةهاي توسع

بي چون و چرا  پيرويجاي باور داشته باشند و به ، دانش و تجارب بومي پيشينيان، مثل محلي قابليت هاي
                                    2.هاي نوآورانة بومي بينديشند حل توسعة راهبه  ،از راه حل هاي تجاري و صنعتي 

_______________________________________  
 

                                                           

با هر خيزشِ مردمي در برابر سياست. شاهد بوده ايميونانِ بحران زدة چند سال اخير  رخدادهايِ در نمونة بارز اين چرخة ويرانگر را  1
  

.رفته استهاي ناكارآمد مسئولين در رفع مسايل اقتصادي، كشور در عمق بيشتري از اسارت وام هاي بين المللي فرو   

 انرژي براي گرمايش و سرمايش خانه ها، به تدريج مردم در اقليم  مثال با گرانتر شدن حامل هاي انرژي و افزايش بي سابقة مصرف 2
  

اما با ساليقِ جديد و بسيار زيباتر و (بومي براي خانه سازي  از طراحي و مصالحِ استفادهچاره اي جز  كه مي يابندهاي مختلف جهان در 
در همه جاي كشور، صرفنظر از اقليم، رواج يافته ساخت و ساز با مصالح صنعتي كما اينكه در كشور ما نيز، . ندارند) كارآمد تر از گذشته

 گرمايش و سرمايشجهت  ركورد مصرف گاز و برق براي مصارف خانگيساالنة سته شدنِ شكدر همين دوران ما همچنين شاهد . است
.  نه افتخار آميز است و نه ادامه دادني كه، بوده ايم  
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 قرار گرفتهمتعددي  مطالعات پژوهشيِموضوع  ،آن كوتاه مدت و بلند مدتيادگيري از محل و تاثير 
شخصيت  مطلوبِ تاثير مثبت آن بر عملكرد دانش آموز در كالس و در آزمون ها و شكل گيريِ. است

كه مدارسي كه از مي گذارد اين تحقيقات شكي باقي ن. مورد تاييد قرار گرفته است مطالعاتدر اين  او
ان دروس كالسي به زندگي آن ساختنمرتبط  از طريقاين روش براي ايجاد انگيزه در دانش آموزان 

اما چه بسا بازخوردي كه از  1.ديگر مدارس برخودار شده اندمقايسه با يج بهتري در ااز نت بهره برده اند
كارآيي برتر  گويا ترين گواه ،خود دانش آموزان در يكي از اين تحقيقات به چاپ رسيده است

                                                                                              :باشد »يادگيري از محل«
 

.مي كنم اسحساه ام خودم را بخشي از جامع -   
.محلي ما اثرگذار است ةتوجه بيشتري مي كنم، به خصوص اخبار رويدادهايي كه بر جامعبه اخبار  -   
. كمك به مردم برايم مهم است -   
.فيزيكي و دشوار باشد ،حتي اگر كار ،از كمك به مردم لذت مي برم -   
محلي ما مكان بهتري براي زندگي باشد، ازدست من كارهاي  ةمن مي دانم كه براي اينكه جامع - 

.زيادي بر مي آيد  
.، از جمله خود مندر آن كوشا باشندكمك به ديگران كاري است كه همه بايد  -   
.ها را مي شناسم در شهر مي شناسند و من هم خيليمرا  االن خيلي ها -   
.اثرگذار باشم مخود ةبر جامع ماحساس مي كنم كه مي توان -   
.محله ام كمك كنم اهاليمرتب به اين فكر مي كنم كه چگونه به  -   
در حال انجام كاري براي بهتر كردن محله مان بوده بي وقفه  يمدر دو ماه اخير، من و همكالسي ها - 

.ايم  
. فراغت سعي كرده ام كه كاري براي بهتر كردن محله مان انجام دهمدر چند ماه اخير، در اوقات  -   
2.از آموختن در مورد جامعه و محيط طبيعي اطراف محل زندگي ام لذت مي برم -   

 

كاهش بي سابقة . يادگيري از محل منحصر به مدارس نيست بلكه به آموزش عالي نيز راه يافته است
داوطلبين ورود به دانشگاه ها كه در سال هاي اخير در ايران خبرساز شده است، پديده اي جهاني 

                                                           

م برده در جنبه هاي مختلف يادگيري و عملكرد دانش آموزان نا» يادگيري از محل«از گزارشات تحقيقاتي زير جهت ارزشيابيِ تاثير  1
  

Coleman and  Hoffer 1987, Marzano 2003, Lieberman and Hoody 1998, Emekauwa 2004 . شود مي    
2 Smith and Sobel 2010, 93.  
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از بسياري اياالت متحده گرفته تا چين و هند،  ازدر كشورهاي جهان، در چند سال اخير، . است
سيار نازل تري را تجربه كرده اند و يا دچار كاهش مطلق ثبت نام دانشجويان دانشگاه ها درصد رشد ب

دليل اين كاهش را به  ،نام در دانشگاه هاي جهان برخي نهادهاي بين الملليِ پايشِ ثبت. بوده اند 
بيانات زير اما   1.ندال اخير نسبت مي دهس 30303030الي  20202020مواليد در عواملي چون ركود اقتصادي و كاهش 

دانشگاه شدنِ رونق بي ثبت نام ها و  را نمي توان در كاهشِ ،در مورد دانشگاه و تحصيالت دانشگاهي
دانشگاهي نامطلوبِ در مورد تجربة  ،دانشجويانِ آمريكايي معموال با بياناتي نظير اينها. دانست اثرها بي 

                                                                                                 :خود سخن مي گويند
 

كه خارج از ي ينيادو  ممن ارتباط زيادي بين درس هاي. كالس خيلي مالل آور است سررفتن  - 
 در دنيايِ[بتوانيم  هما به يادگيري چيزهايي نمي پردازيم ك چرا. نمي بينمدانشگاه در آن زندگي مي كنم 

                                                                        از آن بهره ببريم؟] واقعي خارج از دانشگاه
 

به شغلي حرفه اي بعد از  را دوست دارم و مطمئنم كه آنچه االن مي آموزم مرامن رشتة تحصيلي ام  - 
 ةرشت. انجام دهم ام همچنين مي خواهم كه كار مفيدي براي جامعهاما من . فارغ التحصيلي مي رساند

                                                                2چطور مي تواند مرا در اين راستا كمك كند؟ من
 

قرار روستاها زندگي مي كنند و از نظر اقتصادي و اجتماعي در تنگنا در مردمي كه در حاشيه شهرها و 
كه در آن به  يپژوه عالقمند و دانش با منابع فراوان و افراد ،گرفته اند كنجكاو اند كه چرا دانشگاه

مسايل و همكاري با  ريشه يابيِ، تا اين حد در كمك به آنها در مشغول اندتدريس و تحصيل 
برخي از اين نظرات . عصر حاضر عاجز اند سياستگذاران و مسئولين براي رفع دشواري هاي زندگيِ

                                   :افراد در ارتباط با تحقيقات علوم اجتماعي و دانشگاهيان قابل توجه است
 

و من واقعا ديگر حوصلة جواب  .مي آيند، با دفتر و دستك] ما ةمحل[پژوهشگران از دانشگاه ها به  - 
از اينكه مثل موش آزمايشگاهي . ندارم را دادن به سؤاالت آنها كه من مثال چقدر بدبخت و محروم ام

                                اينهمه پرسش و پاسخ، اما نتيجه، هيچي؟. شود خسته شده ام مي با من رفتار
 

                                                           
1
 British Council 2012.  

2
 Strand et al 2003, xvii.  
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آيا شما . دو بعد يكدفعه غيبتان مي زنسوال مي پرسيد ] از ما[ مي آييد و دو سه روز انشما دانشگاهي - 
يشتر نمي مانيد تا با زندگي ما از بچرا پس  ،قعا عالقمند به كمك به ما هستيد؟ اگر چنين استاو

                                                                                           آشنا شويد؟ ]بيشتر[ نزديك
 

ما خيلي وقت است كه . نزد شما نيستخوب است باور كنيد كه تمام راه حل ها ] شما دانشگاهيان[ - 
مي توانيم به شما بپذيريد كه ما هم . به دانش و آگاهي ما احترام بگذاريدپس . اينجا زندگي مي كنيم
                                                                                                1.يكي دو چيز بياموزيم

 

اين مؤسسات نيز پيامدهاي  سايِؤو ر خود براي مديران از جوامع پيرامونيِجدايي دانشگاه ها 
كه عمال در انزوا از جامعه به  ،نامطلوبي داشته است به صورتي كه ايشان نيز از شرايط كنوني دانشگاه

                                                                                 :رنج مي برند ،فعاليت مشغول است
 

ما بايد راهي . نصراف از تحصيل در ميان دانشجويان مسئله اي جدي استكاهش ثبت نام و افزايش ا - 
                .تشويق كنيم ]خود[ كنيم كه دانشجويان را به ادامة تحصيل و تكميل دورة دانشگاهيِ اپيد

 

اعتبارات براي دانشگاه تالش مي كنيم، نمايندگان مجلس با صراحت  جوي منابع جديدتوقتي در جس - 
: حتي شهردار مي پرسد» .اساتيد به اندازة كافي براي جامعه مايه نمي گذارند«: مي دهندجواب 

                                                                     2»است؟ كردهر براي شهر چكااخيرا دانشگاه «
 

اين ي، برخي از بدر جوامع غردر پاسخ به نارسايي ها و تضادهاي حاكم بر عملكرد كنوني دانشگاه ها 
 ةاقداماتي جدي براي ايجاد پيوند بين آنچه در دانشگاه و آنچه در جامع مؤسسات آموزش عالي،

در  يدانشگاه تحوالتعوامل دخيل در افزايش آگاهي عمومي از . پيراموني مي گذرد را آغاز كرده اند
 ،ندااز آن راضي آنها و نه مردم و نمايندگان  ، نه رييس دانشگاه،شجونرسيدن به جايگاهي كه نه دا

توجه به بر  از سوي ديگر پيراموني از يك سو و ةجامع وپيوند بين دانشگاه  لزوم تغييراتي كه بر
اربابان صنايع و دانشگاه هاي برجستة نظام كنترل  بهتاكيد دارد را حتي نيازهاي يادگيريِ دانشجويان 

                                                                                                         3.قبوالنده است

                                                           

xviii  همان،
1
  

xix ،2همان
  

»مشاركت دانشگاه و جامعه«حي با نام در چند دهة اخير طر (university-community partnership)  در اياالت متحده در سطحي   
3
  



 

103 

 

 

، فلسفه اي مردمي و همه با ظهور و تكاملِ ابتكاراتي چون خودآموزي و يادگيري از محل همزمان
ديدگاه همه جانبه به اين . استبوده  رو به گسترشدر جهان  نيز جانبه به تحصيلِ علم و آگاهي

                                                                             . مي نامند 1»تحصيل كامل« را يادگيري
 

براي توسعة حكمت بنيان »تحصيل كامل« -3333-3333-8888    
براي يادگيري، نيست چرا كه » پايان پذيرفته«و » تكميل شده«واژة كامل به معني  ،»تحصيل كامل«در 

از ديدگاه اين فلسفة يادگيري، . است» همه جانبه«به معني در اينجا واژة كامل . هرگز پاياني نيست
در  ،مشخص موضوعات براي يادگيريِ خوددروني  و عطشِ جامعه، محيط، فرهنگ بومي از فرد جداييِ

رشد شخصيتي راستاي كه در  فرد اين رويكرد به يادگيريِ. ، بي معني استمقاطع مختلف زندگيِ وي
مدركي تعريف شده از سوي اخذ از زندگي و يا  يقرار دارد و به مقطع خاصكمال و كسب ِ انسان

آثار بسياري از حكما و عرفاي  .مسلمان بيگانه نيست سيستمي جهاني محدود نمي شود، براي ايرانيانِ
 عالم درون و جهان بيرونسرشار از نكته هايي در مورد تعليم و تربيت است كه بر يگانگي  ،مسلمان

است كه فرد ) خودشناسي و خويشتندارييعني (صحه مي گذارد و تاكيد مي كند كه با رشد معرفتي 
اين . مي تواند قواي ادراكي و رفتار اخالقي خود را سامان بخشد و در دنيا و آخرت سعادتمند شود

را از هم جدا نمي ديدند و كليه راه ها براي يادگيري و  علم، دين و حكمت ،بزرگانديشمندانِ 
تنوع و  2.شناخت از جمله تفكر، تخيل، الهام، گفتگو با ديگران، مطالعه و تجربه را معتبر مي شمردند

                                                                                                                                                                                     

در چارچوب اين طرح، دانشجويان در تيم هاي چند رشته اي به خدمت سازمان هاي غير انتقاعي و مردم نهاد . گسترش يافته است وسيع
ضمن دريافت واحدهاي درسي و همكاري با اين سازمان ها، قبل از فارغ  ،ترم 10الي  7به مدت دانشجويان . مي آيندشهر خود در در 

، به در اين طرحِ مبتكرانه اگر چه توجه به خدمات عمومي و كمك به جامعه. كار، تجربه آموزي مي كنند ارالتحصيلي و ورود به باز
فزايد، اما در غياب تغييري محتوايي و ساختاري در مي ا )به ويژه در حوزة اجتماعي(كيفيت آموزش دانشجويان و دامنه يادگيري آنها 

مي به ترويجِ سريع تر و گسترده تر سيستم هاي مورد حمايت نظام كنترل در اين كشور كمك » مشاركت دانشگاه و جامعه«دانشگاه ها، 
براي مثال بنياد . آن حمايت مي كننداستقبال كرده اند و از » مشاركت دانشگاه و جامعه«بي دليل نيست كه بنيادهاي صنعتي، از طرح  كند

. ؤسسسة آموزش عالي را شناسايي و براي دريافت كمك هاي مالي واجد شرايط تشخيص داده استم 4000 كارنگي قريب به  
Carnegie Foundation 2016 

:، نگاه كنيد بهيه ها در حل مسايل جامعة پيراموندانشگا براي مطالعه بيشتر در مورد توجيه ضرورت و مقبوليت مشاركت   

Dubb and Howard 2007 
1
 integral education 

يادگيري و كسب معرفت هرگز پايان نمي پذيرد و به سناز منظر ايشان برجستة فرهنگ ما چنين بر مي آيد كه  جميع عرفاياز آثار   2
  

و ، فرمايشات خاصي جهت تعليم و تربيت كودكان و اسالم اما برخي از بزرگان علم و انديشه در ايران. نمي شود خاصي محدود
از اين جمله مي توان مشخصا به ابونصر فارابي، بوعلي سينا، محمد غزالي، خواجه نصيرالدين طوسي و عبدالرحمن . داشته اندنوجوانان 

.   ابن خلدون اشاره كرد  
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هيچ گواهي است روشن كه براي ايشان، ، حكما و دانشمندانِ ايراني و مسلمانغناي آثار به جا مانده از 
همواره حوزة علمي و فناوري براي شناخت، خارج از محدوده محسوب نمي شد و آموزش و يادگيري 

                                                                         1.و نه اجباري دانش بود بع عالقة طالبينِتا
 

ايراني و  ا مي توان در پيشينة عظيمِ تمدنيِبه يادگيري رو آزاد كرد جامع اعتبار و كارآيي اين روي
جوامع مسلمان  تاريخِ علم و فناوري، پيشرفت هاي شگرف صاحبنظرانِبرخي از در واقع . اسالمي ديد

 ،)مشخصا چين و جوامع اروپايي(در مقايسه با ديگر تمدن ها در شرق و غرب جهان در قرون وسطي، 
        2.تحصيل و انتقال دانش در ميان مسلمانان مي داننددر جامع و آزاد رويكرد همين را برخاسته از 

 

و مادام العمر كه » تحصيل كامل«آيا ما ايرانيان با چنين ميراث فرهنگيِ غني و زمان آزموده نمي توانيم 
و رفتار نسل هاي  شناخت علمي و اقتصاديِ تمدن كهن ما بوده است را براي بهبود درخشندگيِ اساسِ

            جهان مطرح سازيم؟ آتي و نتيجتا اعتالي فرهنگ صلح و عدالت در كشورها و بين كشورهايِ
                                                           

:ن چنين نقل است، از بوعلي سينا شيخ الرييس ايدر آموزشدر نكوهشِ اجبار كردن كودكان    1
  
تا شش سالگي اعتدال را رعايت كند و طفل را از آنچه به آن مايل است محروم نسازد و وي را به قبول چيزي كه از آن تنفر «] در خانه[

در غير اين صورت طفل  - دارد مجبور نكند تا هم روحيه و اخالق او به ترقي و كمال گرايد و هم قواي بدني او نشو و نما كند 
»  .مگين يا مغموم يا ترسو شود و در نتيجه بيمار يا سست و بي رغبت به كار گردد زيرا جسم و روح در يكديگر تاثير دارندخش  
طفل صرف تحصيل شود بلكه بايد قسمتي از  براي رعايت اعتدال نبايد تا چهارده سالگي تمام اوقات«] سالگي 14تا  6از در مكتب، [

  ».ي نيز طفل را آزاد گذارند تا به كاري كه خود بدان شايق است اشتغال ورزدوقت را صرف ورزش كند و گاه
) اخالق نيكو و عادات پسنديده، ج) بايمان، ) الف: به طور كلي شيخ الرييس اهداف تعليم و تربيت طفل را بدينصورت برشمرده است

».پيشه و هنر) سواد، ه) تندرستي، د  
  :كودك مي داند» طبع و قريحة«رييس آن را بسته به در مورد انتخاب هنر و پيشه، شيخ ال

طفل را بشناسد و طبع و قريحة او را بسنجد و هوش او را بيازمايد تا بتواند به موقعِ خود هنر و پيشه اي كه متناسب با استعداد و «

)1333صديق (» ...كندذوق و شوق طفل را در انتخاب هنر و پيشه رعايت ... ذكاوت او است براي وي انتخاب كند  

)از جمله ايرانيان(دي، دانشمندانِ عرب زبان ميال 14تا  8از قرن از نويسندگان اين عرصة پژوهشي، اذعان مي كند كه » توبي هاف«  2
  

فبا اختال مسلمانان پيشرفته ترين سطح علمي در سراسر جهان را داشتند كه در مقايسه با دانش موجود در چين و اروپاي آن زمان،  

(Huff 1993, 48) . ندپيشي داشتبسيار زياد بر ديگر ملت ها    

وجود ) 1: زير نسبت مي دهدمشخصا به دو مورد اين برتري را  انتقال دانش در جوامع مسلمان، آقاي هاف جمله ويژگي هاي سيستمِاز  
، علوم در علوم مختلف، مثل فلسفه) رسمينه وابسته به نهادي (وجود دانشمندانِ مستقل ) 2كتابخانه هاي غنيِ عمومي و شخصي و 

بسياري از . مي خواهند فرا بگيرندخود كه طالبين علم، خارج از نهادهاي رسمي، هر آنچه  اجازه مي داداين دو عامل . طبيعي و باستاني
رهاي دور و نزديك به نقاط دانشمندانِ جوان، علم خود را در محضرِ دانشمندانِ پيشكسوتي مي آموختند كه براي يادگيري از ايشان، سف

به دست همين اساتيد جوان نيز  انِتاييد صالحيت و صدور مجوز براي انتقالِ دانش توسط دانشمند. مختلف را بر خود هموار مي كردند
روش هاي براي مطالعه بيشتر در مورد تعليم و تربيت در اسالم سنتي و سازمان ها و  )78 همان،(. گرفتانجام مي  مستقل و پيشكسوت

.45-79، 1388 ؛ 209-371، 1386 نصر: تعليمي در جوامع اسالمي، بنگريد به  
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به واسطة افزايش آگاهي جهانيان از آسيب هاي ناشي از سيستم در چند دهة اخير،  دانستني است كه
 آغاز شدهاين مهم، با نتايج درخشان،  براي تحصيلِ در غرب و شرق جهان يكوششهاني آموزش، ج

ظهورِ  به منظور تسهيلِ 1»انسان كامل«، براي پرورش »تحصيل كامل« گاني چوندر اين مدت، واژ. است
. جهان شده است علميِ حوزة تعليم و تربيت و پژوهشِگفتمانِ فعاالنِ ، وارد 2»فرهنگ كامل«

در اين  ي كهسخنگويان اين نهضت جهاني، به رغم تنوع عظيمي كه در ميان طرح هاي نوين آموزش
با استناد به حكمت يونان باستان  ،3»جاويدان حكمت«را به  تحصيلِ كامل، ريشة ظهور يافته اندراستا 

اين  4.نسبت مي دهند ،، حكمت اسالمي، حكمت هندوان و حكمت بوميان آمريكا)نوافالطوني(
انديشمندان، يادگيري در هيچيك از موضوعات و رشته هاي علمي را خارج از محدودة يادگيري نمي 

وجوه مشترك برنامه هاي درسي و شيوه هاي صاحبنظرانِ فعال در ترويج تحصيلِ كامل، . دانند
را بدين اين فلسفة يادگيري  آموزشيِ مختلف در مقاطع ابتدايي، متوسطه و عالي، مطابق با ايده آل هاي

                                                                                                  .ترتيب برمي شمارند
 

                                                                                                         تحصيل كامل، 
بين تعالي فردي و تكامل ارتباط همواره دانش آموختگان به اين معني كه  ،استجامعه محور  - 

.نظر دارند دررا اجتماعي   
انديشيدن  در مورد) 1111كه محصلين مي آموزند كه چگونه  به اين معني ،تاكيد دارد 5»متا شناخت«بر   - 

در ) 3333و با ايشان گفتگو كنند  ،گفتگو كردن چگونگيِپيش از گفتگو با ديگران در مورد ) 2222بينديشند، 
. غافل نشوند ،فرآيند يادگيريتوجه به از  چيزها يادگيريِ  

تمركز  ارتباط آن با دنياي بيرون فراه يافتن به دنياي درون و كش فردي از طريقِ تحول و تعاليِبر  - 
.دارد  

 - استاد و كتب درسيبه يادگيري از فقط را به رسميت مي شناسد و آن را  يادگيري راه هاي مختلف 
.محدود نمي داند  

.مي شناسدبه رسميت را  جهان مختلفو فرهنگ هاي جهانبينيِ اقوام تنوعِ  -   
.دارد توجه يند شناختآنقش آنها در فر به ارزش ها و -   

                                                           
1
 integral person  

2
 integral culture 

3
 perennial widom 

4
 Hampson 2010, Ryan. 2010.  

5
 meta cognition 
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تكامل معرفتي نوع بشر در طي تاريخ از يك سو و كسب توانِ فرد در شناخت  يادگيري در مورد - 
از سوي ديگر را بخش مهمي در ياري با پروردگار براي پيشبرد طرح آفرينش بر كرة خاك  خودنقش 

.از تعليم و تربيت نسل ها مي داند  
 

در واكنش به قبال در جايي ديگر، در مورد ورود حكمت و معرفت آموزي به مدارس و دانشگاه ها، 
كه شد در آنجا تشريح  1.گرديدمطالب و مصاديقي ارائه مطالبات داوطلبانِ ورود به دانشگاه ها، 

و اخالق در مقاطع مختلف، بستر الزم براي يادگيريِ  نفس با عنايت بيشتر به آموزش معرفت ،چگونه
دانش آموزان و دانشجويان در خودشناسي، خودسازي و كسب توانايي هاي الزم جهت ايفاي نقشي 

كه در  يمپرداخته هايي توصيف دانشگادر همانجا به .  نوآورانه و سازنده در جامعه به وجود آمده است
هيئت علمي و اعضايِ قرار گرفته چون  يرنامه هاي آموزشمحور ب ،حكمتو  آموزش معرفت هاآن

زمينه  ديگرسنجيده در  ند كه بدون خودشناسي، شناخت و رفتارِا بر اين باور مؤسساتمديران در اين 
دانش آموختگان مي توانند با بصيرت و خالقيت به مسايل بغرنج با تحصيل كامل، . امكانپذير نيست ها
                                  . همت گمارنددر حل آنها  بينديشند و  عصر حاضر) پيچيده و چند جانبة(

 

با تكيه بر  اين دانشگاهبا اين تفاوت كه  .از اين دانشگاه ها مي پردازيم يديگر ةمعرفي نموندر اينجا به 
تحصيل كامل، چالش هميشگي بشر براي خلق يك آرمان شهر، سازگار با نيازهاي عصر حاضر، را 

فناوري، -ي علمينوآورانه و بررسي دستاوردها آشنايي با اين طرحِ. پيش روي خود قرار داده است
تحصيل كامل در شرايط كنوني جهان براي  ، روشنگر استعداداجتماعي، اقتصادي و فرهنگي آن

 ،محور نظام سلطه-و پيشگيري از مسايل بغرنجي است كه آموزشِ كنترلتوسعه مديريت حكيمانة امور 
                                                            .نقشي انكارناپذير در به وجود آمدن آنها داشته است

 

حكمت به وسعت يدانشگاه: ويلاور جامعة  
اين . در جنوب كشور هند تاسيس شد 3»پانديچري«در منطقة  1968196819681968در سال  2دانشگاه بين المللي اورويل
كه در آن  جامعه ايحكمت بنيان و آينده نگر پايه ريزي شد؛  جامعه ايدانشگاه با هدف احداث 

ن در جامعه و در گسست و جدايي بين زندگي فرد و علم آموزي، معرفت آموزي و همزيستي با ديگرا
به عنوان دانشگاهي بين المللي كه پذيراي دانشجو و پژوهشگر از  .بي معني استطبيعت پيراموني، 

                                                           

1 .ب1394عباسي 
  

2
 Auroville International University Centre 

3
 Pondicherry 
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امور توسعه، بوده است، اورويل از بدو تاسيس كوشيده تا با موفقيت هاي خود در  سراسر جهان
الگويي كوچك اما برجسته از بركات وحدت، صلح، هم انديشي و همكاري بين نژادها، اقوام و اديان 

                                  :آمده است ،1967196719671967فوريه  29292929در منشور اين دانشگاه، به تاريخ . به وجود آورد
 

خاص، اما زندگي در اورويل مي طلبد كه شخص خود را اورويل متعلق به كل بشريت است و نه شخصي ] جامعة[«
شبابي كه هرگز پيري  و يدائمپيشرفتي اورويل مكاني براي يادگيريِ بي پايان است، . ديگر يبندة خداوند ببيند، نه چيز

با گام هايي استوار، به با اشتياق و اورويل . اورويل پلي است از گذشته به آينده، متكي بر كشفيات درون و برون. بيندن
 ماده و عالم معني، وحدت جهاندر  از طريقِ تحقيقدر آن اورويل مكاني است كه . سوي تجليات آينده حركت مي كند

                                                                                            1».نوع بشر تحقق خواهد يافت
 

زندگي در اورويل، برخاسته از فلسفة آموزشيِ دو حكيم معاصرِ كشور هند،  دانشگاهپايه گذاري 
ن سري اوروبيندو از متفكرا. است 3»ميرا آلفاسا« بانو و» سري اوروبيندو«معروف به  2»اوروبيندو گوس«

مي و مبارزان جنبش استقالل هند و از نوآوران حوزة آموزش و احياي تحصيل كامل در جهان به شمار 
اين پيام از نخست اندازي اين دانشگاه به جا مانده،  راه در ميان اسنادي كه از سال هاي نخستينِ. آيد

وزير فقيد آن كشور، بانو اينديرا گاندي، بيانگر احترامي است كه جامعة هند براي اين حكيم مبارز قايل 
                                                                                                              :بوده است

 
] افتاده دور[ نقطةاو از همين  پرتو پيام روشن. سري اوروبيندو بود معنويِ پانديچري هم تبعيدگاه و هم مكان شكوفاييِ«

] فرهنگ هاي[و  ، طالبين معرفت از سرزمين هامكانجاست كه در همين بسيار ب. به تمام جهان درخشيدن گرفت
ايجاد همدلي و همزيستي بين اميدبخش كه به پرشور و طرحي . شهري جديد بنيان نهند كه به نام او است گوناگون،

دارد و براي خلق محيطي مي كوشد كه براي رشد معنوي انسان ها ساخته شده است جهان نظر فرهنگ هاي مختلف .

                                                4)1969196919691969مارس  25252525، دهليِ نو( » .باشد كه اورويل شهري شود از نور و صلح
 

- بانو آلفاسا، كه نقشي اساسي در تاسيس و هدايت اين دانشگاه وي از اين حكيم موحد و هم انديشِ
در موضوعاتي چون حكمت، تكامل، تاريخ روان و روشن  اي عظيم از مكتوباتمجموعه شهر داشت، 

پيش زمينه اي  نمونه اي از بيانات ايشان را به منظور فراهم ساختنِ. بر جاي مانده استكامل  و تحصيلِ
                        :به طور خالصه مي آوريماورويل در اينجا  شهرِ-اي دانشگاهدستاورده براي معرفيِ

 

                                                           
1
 Auroville International University Centre n.d., 2. 

2
 Aurobindo Ghose, 1872-1950 

3
 Mirra Alfasa,1878-1973 

4
 Auroville International University Centre n.d., 5.  
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به نظرية داروين در عالم گياهان و حيوانات و  ،موضوع تكامل در مكاتب فلسفي و علمي غرب - 
 ،تكامل كرة زمين ،سري اوروبيندوفلسفة . تحوالت ژنتيكي موجودات در بعد زمان محدود مي شود

. جهان آفرينش و همة موجودات آن را تابع نيرويي معنوي مي داند  
 - تكامل حيات در زمين مي شناسند، فلسفة اوروبيندو ادامة  مادامي كه پيروان داروين، انسان را نهايت

بي وقفة حيات در اين سياره را در رشد معنوي انسان ها و دستيابي جامعة بشري به آگاهي اي  تكاملِ
.ع تر از علم امروز مي داندبسيار وسي  

متمركز است، فلسفة اوروبيندو، تمركز بر معرفت نفس  ،غيرمي كه توجه علمِ امروز بر مطالعة مادا - 
.مطلقا ضروري مي داند، غيررا اولي تر و براي شناخت ) خودشناسي(  
1.تجربة وجود، در مراتب مختلف آن است ،معرفت نفس -   
است كه تحقق آن چونان كيميا، اخالق فرد را او  2»وجود رواني«، آدمي سِفمرتبه اي از مراتب ن - 

، كه در ذهن آدمي. معتدل، ذهن وي را خالق، منش او را متين و فكور و بينش وي را رحماني مي كند
 4ارهس امفداراي توانايي كافي براي رام كردن ننام گرفته است،  3»وجود ذهني«فلسفة سري اوروبيندو 

. درون او مي گذرد را ندارددر دائمي كه و آرام كردنِ نزاعي   
.يابدوجودي و الهي شدن سوق مي  تعاليِبه سوي  ،خود يند كمال جوييآانسان در فر -   
 هاي پيشينِ اما برخالف تاكيد سنت. ياري مي دهدو ، انسان را در اين سفرِ باالس»تحصيل كامل« - 

انسانِ . نيست »وجود رواني«، فلسفة اوروبيندو قايل به عزلت گزيني پس از دستيابي به هندي عرفان
 تحقق رايمراتب بازگشت به طبيعت و جامعه براي ياري با خدا ب ،كمال جو از طريق تحصيل كامل

شرايط اقتصادي، اجتماعي،  خلقِاهداف شامل اين  5.الهي بر روي كره زمين را طي مي كنداهداف 

                                                           

و اين. تحكيم بلند مرتبة ايراني اس ،.)ق.ه 979-1045(شيرازي در حكمت متعالية صدرالدين » تشكيك وجود«اين نكته، يادآورِ اصلِ   1
  

مشخصا (باستان از حكمت يونان  ، يكي هندو و ديگري مسلمان،دان نيست چرا كه هر دويجاو تشابه بين دو حكيم در بيان حكمت پايانِ
شكي نيست كه توجه به حكمت، كه بزرگترين  .رده اندبهره ب ، از حكمت ايران باستان،و از آن طريق به طور غير مستقيم) فلوطين

.آموزگارانِ آن پيامبران الهي بوده اند، مؤثرترين راه براي دستيابي به وحدت نوع بشر و تحققِ صلح و عدالت پايدار در جهان است  
2
 psychic being 

3
 mental being 

vital being در فلسفة اوروبيندو،   4 

5 :است را در اينجا بياوريم اتهمين نككه ناظر بر  كه آياتي از قرآن حكيمتبرك است  
  

)7: محمد. (شما اگر خدا را ياري كنيد، خدا هم شما را ياري كند و ثابت قدم گرداند -  
)8: حشر. (در طلبِ فضل و خشنودي خدا مي كوشند و خدا و رسول را ياري مي كنند -  
)14: صف. (اهل ايمان، شما هم ياران خدا باشيد اي -  
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از جنگ، بي  هايير برترِ جامعه انساني و تكاملِ آگاهيِدر آن است كه  فني و فرهنگي اي- علمي
                                                       .مي كندامكانپذير از نسل،  بعدنسل را ، و بيماري عدالتي

 

:بر سه اصل استوار است ،برنامه هاي درسي در تحصيل كامل  
.از بيرون عملي نيست، يادگيري جوششي دروني است» آموزش«) 1111  
.است اويادگيري و رشد وي در ذهن آدمي بهترين مشاور براي هدايت ) 2222  
1.است ،يادگيري از نزديك به دور، و از آنچه هست به سوي آنچه خواهد بود مسير) 3333  

 

سرمايه اي فرهنگي است كه بايد در قالب  يك جامعه سيستم آموزشيِاين باور كه بر اساس اصل اول، 
پيشرفت اقتصادي و به تا كشور  گرددبه نسل جوان منتقل  ،از پيش مشخص شده دانش و مهارت هايِ

. دارد انآنريشه در درون  اشخاص يادگيريِ فرآيند. نادرست استتصوري اجتماعي خود ادامه دهد، 
درون او صورت مي گيرد و در واقع  نسبت به حقيقت وي در مسير بيدار شدنِ ،فرد هر گونه يادگيريِ

هر يك از اين افراد، . را تشكيل مي دهندهر كشور  همين نفس هاي بيدار اند كه سرمايه هاي فرهنگيِ
زمينة تحول و پيشرفت اجتماعي كشور را به به نوبة خود، با استعدادها و مهارت هاي خاص خود، 

دانش آموزان  ةموضوعات استاندارد و اجباري به هم آموزشِ ،آموزگارانلذا وظيفة . وجود مي آورد
، الزم توانند ابزارهاي يادگيريِبفراهم كردن محيطي است كه در آن كودكان و نوجوانان نيست، بلكه 

                                          . ا مي كند را بيابندضجهت آموختن آنچه كشش هاي دروني آنها اقت
 

. دوم را مهيا مي سازد) اصل( پيش زمينة گامِ مناسب، فراهم ساختن ابزار يادگيري در محيط آموزشيِ
مورد عالقة خود موجب مي شود كه او به  به عبارت ديگر، توانايي دانش آموز در پيگيري موضوعات

اين فرآيند هر سيستم آموزشي كه به . را در يابد تعاليو يادگيري تمايل فطري خود به تدريج 
                                     .خودجوش دروني بي اعتنا باشد، هم به فرد و هم به جامعه ظلم مي كند

 

يعني . ريشه در فرهنگ بومي دانش آموز داشته باشد ،و اصل سوم مي طلبد كه برنامه هاي آموزشي
دانش آموز ابتدا با محيط اجتماعي، طبيعي و فرهنگي پيرامون خود آشنا شود و سپس، راه به 

الزم است كه همچنين، . ديگر بگشايد موضوعاته به توج دانش آموز ابتدا وقت خود را مصروف

                                                                                                                                                                                     

او خدايي است كه شما را از خاك بيافريد و براي عمارت و آباد . اي مردم، خداي يگانه را كه جز او خدايي نيست پرستش كنيد -
)61: هود. (ساختن زمين برگماشت  

1
 Gupta 2014, 152. 
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مسايل محيط زندگي خود كند و سپس، نظر خود را متوجه مسايل بزرگترِ جامعة ملي و جهاني نمايد. 
اين رويكرد به يادگيري همچنين به دانش آموز فرصت مي دهد كه نقش ابتكارِ عمل و تالش در 

  .                                       را تجربه و تمرين كند» آنچه خواهد بود«به » آنچه هست«رسيدن از 
 

او و در ارتباط تضمين مي كند كه برنامة يادگيري هر دانش آموز براي شخص رعايت اين سه اصل 
تحصيل . شكل گيرد او آموزگار با مساعدت و مشورت و نزديك با تجربة زندگي او، توسط خود او

بالفعل و بالقوة او در حوزه توان هاي كامل از بدو تولد آغاز مي شود و به تدريج، با رشد كودك، 
توانايي در (، ذهني )تمايالتخواسته ها و احساسات مرتبط با ( حياتي، )بدن(پنجگانة فيزيكي  هاي

اين زمينه ها براي  ةيادگيري در كلي. را در بر مي گيردو روحاني  ، رواني)حسي نظم دادن به ادراكات
خاص يا با گرفتن مدرك بخصوصي، كافي و پايان يافته تلقي نمي  يتمام عمر ادامه مي يابد و در سن

                                                                                                                   . گردد
 

نگران كننده اي چون مادامي كه در غالب نقاط دنيا، روند تخريب محيط زيست به شكل پديده هاي 
شيميايي  به نهاده هايِ خوراكي ها يتومكالن شهرها و مسمهوا و آب در  گرد و غبار، آلودگيِمسئلة 

شهرِ اورويل، -رو به گسترش بوده است، در دانشگاه) در بذرهاي تراريخته(و آلودگي هاي زيستي 
با نقش آفريني مبتكرانة مردم به وجود  يسالمت و ز آبادانيبخش اجزيره اي اميد ،توسعه حكمت بنيان

 :تجليات مشهود اين موفقيت در اين جامعه كوچك و پيشرو شامل موارد زير است. آورده است
سراسر دانشگاه ها و مؤسسات تحقيقاتيِ فر بازديدكننده از ن 2000200020002000نفر ساكنِ دائم و  3000300030003000بالغ بر جمعيتي 

 19191919و  مزرعه و باغ 24242424، مدرسه 12121212 ايستگاه راديوييِ محلي،يك بنگاه خدماتي و تجاري،  150150150150ز ، بيش اجهان
 اين تالشِاما بر توليد غذاي مورد نياز خود در محل اهتمام مي ورزند، اورويل اهاليِ اگر چه . بخانهاكت

اورويل توليد كنندة انواع رآكتورهاي . صنعتي باز نداشته است ايشان را از اختراع و توليد زراعي،
المپ هاي خورشيدي، توربين هاي بادي براي توليد . ت برقي استلدوچرخه و موتورسيكخورشيدي، 

از ديگر اختراعات و توليدات  ،نهرها و جويبارهامسيرِ برق و ژنراتورهايِ كوچك براي توليد برق در 
و باير  ابانيبي، 1960196019601960ة ويل كه در اواخر دهناگفته نماند كه محيط طبيعي اور 1.صنعتي اورويل است
        بناي  200200200200 بيش از 2.ون درخت استميلي 3333ز ، هم اكنون جنگلي انبوه با بيش اآسيب ديده بيش نبود

                                                           

كه  يت هاي علمي و فني آنهابا شرح جزييات بيشتر در مورد فعال خدماتي -سازمان هاي پژوهشياز  هنمون 3في رمعبه ادامة متن در   1
  

.است مي پردازيمانجام گرفته مسايل كنوني جامعه بشري  با در نظر گرفتنِ مشخصا  

چگونگيِ احياي جنگل هاي بومي در اورويل، همانند ديگر طرح هاي بديع اين جامعة حكمت بنيان، نشانگر استعداد عظيمِ معرفت  2
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 _______________________________________ 

: سرزمين احياي پيوند با • 

     
 

 

.همانجا به قدر همت اهاليِ ،جاكهر  بادانيِآ  

 

 

 

)1968(اورويل   

 

 

)تصوير هوايي(  )2015(اورويل   

________________ _______________________ 

 

                                                                                                                                                                                     

آموزي، خودشناسي و پارسايي به منظور بستر سازيِ همكاري انسان ها با هم و با طبيعت است. يكي از ساكنانِ اورويل از زماني حكايت 
انبوهي از درختان جوان اهاليِ اورويل : هاي جوان و آسيب پذير، تالشي حماسي كردند نهالاهاليِ اين جامعه در حفاظت از مي كند كه 

از گزند چرندگان  اين گياهانِ كوتاه و آسيب پذير آب مي دادند و براي اينكه اشته بودند را يك به يك، به صورت دستيكه در بيابان ك
تعرضِ وجود داشت كه به واسطة  بوميجنگلي  ،در همين منطقه زماني. نگهباني مي دادنددر امان بمانند، براي حفاظت از آنها 

جنگلكارانِ اورويل شرايطي به و ايجاد سايه، غير بومي درختان  با كاشت. از بين رفته بود يومي آن ، جنگل و تمام گونه هاياستعمارگران
در احياي جنگل هاي بومي به اين  به واسطة تجربة موفقِ اهالي اورويل. خود بخود ظهور يافتندگونه هاي بومي مجددا وجود آوردند كه 

آفريني در ديگر كشورهاي منطقه نقش  بومي هاياحياي جنگل  رِهم اكنون به عنوان مشاو بودندكه در اين كار دخيل خالقي  ، افرادشكل
Mueller 2011 مي كنند .    
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و مصالح بومي، از ديگر جلوه هاي جذاب و تحسين چشم نواز مسكوني، تجاري و فرهنگي با طراحي 
                                                                                 1.برانگيز اين جامعة آينده نگر است

 

فني، - با اين دستاوردهايِ مبتكرانه و چشمگير در حوزه هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و علمي
، ، همسو با چشم اندازِ مؤسسان آنشهرِ اورويل- دانشگاه تعجب آور نيست كه توسعة حكمت بنيانِ

 يشي ازشده است؛ در چهار دهة اخير، شمارِ رو به افزا» جوامع سالم«از جهاني  نهضتي الهام بخشِ
اين جوامع در كنار هم، اما هر يك با . جوامعِ مشابه اورويل در اقصي نقاط جهان ظهور يافته اند

  خود، قدرتمند ترين الگوهايِ عملي براي رهايي از وابستگي به بومي ويژگي هاي فرهنگي و اقليميِ 
                           2.تجارت جهاني و مقاومت در برابر آسيب هاي نظام سلطه را به وجود آورده اند

_______________________________________ 

نگاه هستي كانونِنفس آدمي،   • 

 

حكمت  در جوامعِ. است    »انسان پروري«هدف تحصيلِ كامل،  
بنيان، همه خود را در ايجاد شرايط الزم براي پرورشِ نسل آينده 

                                                                :سهيم مي دانند
  پرورشِ جسماني                           ) 1
سالمت محيطي                             ) 2  

  معرفت نفس                              ) 3       

 

 

______________________________________ 
 

                                                           

» اورويلشهر « هم اكنون اورويل در مجموعه اي متشكل از چند روستاي كوچك زندگي و فعاليت مي كردند، اما اهاليِدر آغاز كار،   1
  

ع بيشتر در مورد تاسيسات، فعاليت ها، دستاوردها و فرصت هاي يادگيري و براي اطال. مي شوددر قالب يك سكونتگاه واحد اداره 
:اورويل، به مجموعه پايگاه هاي اطالعاتي آن مراجعه نماييد، به ويژه شهرِ- دانشگاه پژوهشيِ  

www.auroville.org, www.green.aurovilleportal.org, http://auroville-learning.net, 

http://universityofhumanunity.org, http://www.auroville.org/contents/135 
 www.gen.ecovillage.org :مراجعه نماييد اين آدرسدر » شبكة جهاني جوامع سالم«براي اطالع بيشتر در مورد اين نهضت، به   2

  

  .ب1393، عباسي 1991 گيلمن :مقاالت آمده استاين در مورد ويژگي ها و اهداف اين جوامع در به زبان فارسي، العات بيشتر اط
   .2010 داسون، الف1394باسي ع: براي مطالعة بيشتر در مورد نقش اين جوامع در الگوگذاري در اقتصاد مقاومتي، بنگريد به
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و  تعداد ،به همين دليل. سلسله مراتبي دانشگاه هاي استاندارد جهان نيست تابع ساختارِدانشگاه اورويل 
» پيشرفته« اين دانشگاه كه جملگي، نه براي نمايشِ طرح هاي پژوهشي، آموزشي و كاربرديِ تنوعِ

بودن، بلكه به منظورِ ارائة راه حل هاي مبتكرانه براي رفعِ مسايل جامعه محلي، جوامع پيراموني در 
منطقة پانديچري و جامعه جهاني، جهت دهي شده اند، شگفت انگيز است. كمي بعد به توصيف چندي 

وجه مشترك همة دستاوردهاي . دانشمندانِ اورويل مي پردازيمپژوهشگران و از طرح هاي حكيمانة 
بلكه چندين  تحسين برانگيز اين جامعه اين است كه هيچيك از طرح هاي ابداعي، تك بعدي نيست

اما . مي گيردطبيعت را با هم در بر - جنبة توسعه، يعني اقتصاد، جامعه، فرهنگ، فناوري و محيط زيست
اين كه مدارس اورويل بيفكنيم، جايي  ابتدا، مطلوب است كه نگاهي فهرست وار به ويژگي هايِ

                           1.كرده اندفعاالنِ مبتكر و متعهد، تحصيل كاملِ خود را از آن آغاز انديشمندان و 
 

گزارشاتي از  ،حوزة آموزش از ديگر جاهاي هند كه از مدارس اورويل بازديد كرده اند صاحبنظرانِ
را  و حكمت نفس مبتني بر معرفتچگونه مي توان آموزه هاي  2.مشاهدات خود تهيه و منتشر نموده اند

از  زير مشاهداتآموزشي براي تحصيل كاملِ كودكان و نوجوانان ترجمه كرد؟  به روش شناسيِ
                                                                    . گويدبه اين سوال پاسخ مي  مدارس اورويل،

 

:مدارس اورويل   ••••  
طوري عمل مي كنند كه برنامه هاي درسي براي همة دانش آموزان يكسان نيست و بسته به تجارب  - 

                                                                      . متفاوت و متغير است ،كودك زندگيِفرديِ 
، يعني باغ ها و اين مدارساف اطر ، اما فضاي آزاد و طبيعيِستاگر چه داراي ساختمان و كالس ا - 

                                           .تشكيل مي دهددانش آموزان را اكثرِ  فعاليت، محيط مزارع اورويل
پيرامون،  طبيعيِ محيط تمركز بركودكان، با . فاقد هرگونه اسباب بازي و مصنوعات آموزشي است - 

       .طبيعي مي كنند رخدادهايِموجودات زنده و كنجكاوي ها و انگيزه هاي يادگيري خود را متوجه 
، سفالگري، نقاشي، موسيقي، يوگا، آشپزي، آزمايشگاه )كتابخانه(شامل بخش هايي ويژه براي مطالعه  - 

                                                                                           .استو امكانات رايانه اي 

                                                           

ه ترجيح  دانش آموزاني ك. جهاني پيروي مي كند دشهر اورويل داير است، يكي از آنها از استاندار-درسه اي كه در دانشگاهم 12 از  1
  

بدين صورت هيچيك . كنندمي از اين دبيرستان ديپلم اخذ  ،به يكي از دانشگاه هاي رسمي هند راه يابند ادامة تحصيلمي دهند كه براي 
.مي مانده مي خواهد بياموزد محروم ناز آموختن آنچ اورويلاز فرزندان   

2 Kalpana and Kumari 2010. 
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.از فضاي بيرون براي انواع بازي ها و ورزش هاي بومي و مدرن استفاده مي كنند -   
. از حضور والدين و ديگر بزرگساالن براي مشاركت در امر يادگيريِ دانش آموزان استقبال مي كنند - 

جهت ارائة  افراد صاحب تجربهمعموال براي سواالتي كه آموزگاران قادر به پاسخگويي آنها نيستند از 
                                                                                                .شودپاسخ دعوت مي 

. ستانش آموز در سنين مختلف اد 18181818تا  15151515 آنها گنجايشِ كالس هاي نسبتا كوچك دارند كه حداكثرِ -   
                                                                           . خورشيدي استفاده مي كنند انرژيِاز  - 

 

:اورويلر مدارس د  •••• 
. شودانتقال دانش آموز از يك كالس به كالس ديگر آزاد است و هرگز از آن جلوگيري نمي  -   
چون از دانش آموز انتظار مي رود كه خود ناظر بر اعمال خود  تنبيه دانش آموز را مجاز نمي دانند - 

. آموزگاران براي هدايت انرژي و توجه دانش آموز، غالبا مسئوليت هاي جديدي به او مي دهند. باشد  
جهت در اما . آموزگاران هرگز از درستي يا نادرستي انتخابِ دانش آموز حرفي به ميان نمي آورند - 

 مشابه تجاربِدر نظر گرفتنِ او، با  تااالتي مي كنند از او سؤ، مشاور و دوستدر مقام ، هدايت او
 ،ديگر دانش آموزان، جامعه و طبيعت بر يعني، خود بر محيط ادامة كارِ احتماليِ تاثيرِمتوجه پيشين، 

                                                                                                                    .بشود
 ءانشا ، مثالآموخته هاي خود استفاده مي كنند دانش آموزان از روش هاي مختلف براي ارائة گزارشِ - 

 ، ديگردانش آموز پس از ارائة كارِ. آزمايشات سادهاجراي نمودار و تهية نويسي، شعرنويسي، نمايش، 
                 .نيز در مورد آنچه از گزارش همكالسي خود فرا گرفته اند صحبت مي كنند دانش آموزان

. باشند شتهروزنگار دا ،و تامل بر آنها ثبت تجارب روزانة خود براي دانش آموز تشويق مي شود كه - 
كه  موجوديبه خود و درك نسبت احترام  حسِ يجادادر  يادداشت روزانة تجارب به اين صورت،

                                                . سواي تنِ اوست و مي خواهد خود را بهتر بشناسد مؤثر است
.بلكه بر يافتن معني پديده ها از طريق كشف و تجربة عملي است ،تاكيد نه بر محفوظات -   
امل عنيست و به طور طبيعي از ت) يكسان براي همه(از پيش تعيين شده و استاندارد  ،برنامه درسي - 

خبري از كتاب درسي و يا جدول زمانبندي شده  ،در كالس ها. بين دانش آموز و آموزگار بر مي خيزد
                                                                                                                   .نيست

سفالگري، مي شوند، مثل مشغول فعاليت هاي مختلفي به دانش آموزان در طي روز به طور دلخواه  - 
 باغچه كاري، دوچرخه سواري، نواختن و گوش دادن به موسيقي، خواندن ادبيات، برگزاري نمايش، 
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_______________________________________ 

 •                                                                 : خويشتن بااحياي پيوند  

 

؛ مي آموزم آنچه دمن آنم كه مي انديش
                               .انديشه ام مي طلبد

 

 

يادگيريِ خودجوش، بخشي از رشد شخصيتي كودكان 
                                                                 .است

  
 
 

 

.                                                                تحصيلِ كامل، آموزگار، دوست و مشاور دانش آموز استدر 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 
 

 نشستن در سكوت، ورزش، بازي، يوگا، مراقبه، نگارشِپياده روي در طبيعت، تماشاي آسمان، 
                                                       .ي ديگري از شهرهاروزنگار، بازديد ميداني و كار در جا

ف و فنون كنند، مثل نجاري، خياطي، دانش آموزان مي توانند در هر سني اقدام به يادگيري انواع حرَ - 
محصوالت و مصنوعات توليد شده از اين فعاليت ها، براي . ي، باغچه كاري، زراعت و غيرهگياه طب
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در مغازه ها و نمايشگاه هاي شهر به فروش مي آنها كسبِ درآمد خود دانش آموز، از طريق عرضه 
                                                                                                                     .رسد

ارزيابيِ آموخته هاي دانش آموز بر اساس توانايي او در هدايت فرآيند يادگيري خود و اينكه او تا  - 
و » آفرين«ارزيابيِ آموخته ها از طريق نمره، . چه حد در مورد خود آموخته است صورت مي گيرد

اهدافي كه از  ميزانِ دستيابي به ، بلكه بر اساسگيردو غيره انجام نمي » متوسط«، »خوب«، »صد آفرين«
همواره همراه  ،ارزيابي. مشخص شده صورت مي گيردخود قبل توسط دانش آموز و به كمك آموزگار 

                                  .آتي استهاي و ماه  ها با تعيينِ گام هاي بعدي و هدف گذاري براي هفته
استخراج اطالعات از كتب و ديگر آثار . بر رسيدن به ايده ها و معاني نو استي، فرآيند يادگيرتاكيد  - 
                                                      .قرار داردوب كمتر مد نظر آموزگاران و دانش آموزان كتم
يا رويداد با ديگر آن چيز ارتباط در مورد چيزها يا رويدادها، با يادگيري در مورد هر گونه آموزش  - 

براي تقسيم . جزء نگري و تخصص گرايي پرهيز مي شوددر آموزش ها، از . اجزاي محيط همراه است
يك موضوع به بخش هاي قابل آموزش و درك براي دانش آموزان، به جاي تمركز بر يك جزء، درسِ 

. ختلف تقسيم مي شودسطوح م با در نظر گرفتنِ ارتباط آن جزء با ديگر اجزاي محيط، بهمورد نظر 
ان مختلف، گياهدر مورد مثال، آموزش گياهشناسيِ صرف در اورويل متداول نيست، بلكه دانش آموزان   

دما، همزيستي با ديگر با عنايت به خاك، آب، نور آفتاب، فراخور كنجكاوي و توانايي يادگيري، 
        هاي اقتصادي و فرهنگي،، ديگر استفاده داروييمصارف غذايي و گياهان، حشرات و حيوانات، 

در دراز مدت و نظاير  ت، راه هاي تكثير و روش هاي نگهداري محصوالقادات مردم نسبت به آناعت
                                                                                                        .مي آموزنداينها 

 

ارائة فرصت تحصيل كامل به كودكان و از طريقِ  ،انسانيِ حكمت بنيانپس از نيم قرن توسعة 
براي هم اكنون به عنوان جامعه اي نوآور و اثرگذار و كانوني جذاب اورويل شهرِ -دانشگاهنوجوانان، 

از دانشگاه هاي داخلي و خارجي جهت شركت در كالس ها و  پژوهشگر ب دانشجو و اساتيدلج
وره هاي كارآموزي، يا اقامت درازمدت جهت اجراي طرح هاي تحقيقاتي كارگاه هاي آموزشي، د
كه در حال حاضر براي ارائة چنين خدماتي به ي يرشته ها. شده استشناخته ميداني يا آزمايشگاهي 

                                                   :موارد زير استداوطلبان از ديگر دانشگاه ها مهياست شامل 
 

، )سانسكريت(زبانشناسي ، پسماندمعماريِ كهن، مديريت طب و گياهان دارويي، تعليم و تربيت، 
هنر و فرهنگ،  ،)، باد و آبخورشيدي(خدمات و توليدات صنعتي، توليد انرژي هاي نو و پاك 
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قيق، مكان تح در اورويل، از ميان ده ها سازمان محلي كه. رايانه و ارتباطات و شيمياييغير كشاورزي 
                         .مورد مي پردازيم 3333طراحي، آزمايش و يادگيري قرار گرفته اند، در اينجا به معرفي 

 

1انيستيتو خاك اورويل -  
انيستيتو خاك . گراني مسكن و بي خانماني يكي از بحران هاي اجتماعيِ مشترك در جوامع بشري است

تحقيقاتي و  اين سازمان. آغاز به كار كرد» مركز ساختمان اورويل«م با نا 1989198919891989در سال  اورويل
شور ك 36363636ر ون د، تاكنبناهاي زيبا و مقاوم در محدودة اورويلساخت طراحي و خدماتي، عالوه بر 

اهداف . فعاليت داشته است 2بهره گيري از دانش بوميِ ساخت و ساز با خاكجهان، در راستاي تشويق 
احياي مهارت هاي سنتيِ ساخت و ساز و پيوند اين ميراث نياكان با : كلي اين سازمان بدين قرار است

توانمندسازيِ مردم براي ساخت خانه هاي خود به دست خود  ،3»خاك استحكام يافته«فناوري مناسبِ 
سب براي ارزان سازي ساخت و ساز جهت با فناوريِ ساخت و ساز با خاك، توسعة فناوري هاي منا

هاي ايمن، زيبا  براي بناي سازه مقابله با فقر و بي خانماني، نمايش قابليت خاك به عنوان مصالح توانا
                                                                                           . و سازگار با محيط زيست

 

آموزش و اطالع رساني در مورد فناوري هاي  ،فعاليت هاي اين سازمان شامل تحقيق و توسعهامروزه 
فارغ از هر گونه آسيبِ ناشي از تحقير، محققان معماريِ . است در سطح منطقه اي، ملي و جهاني خاك

ط با اورويل با بهره گيري از دانش بومي سرزمين خود، افق گسترده اي از نوآوري در حل مسايل مرتب
زيباييِ طراحي، دقت ساخت و ايمنيِ سازه هاي جديد با روش . اسكان مناسب براي مردم گشوده اند

هاي كهن و خدمات آموزشي به عالقمندان، موجبِ استقبال اهالي از روش هاي ساخت و ساز با خاك 
اي توليد اختراع دستگاه بلوك زني بر. جهت خانه سازي براي خود و ديگران در اورويل شده است

.               آجرهاي مقاوم، بدون نياز به پختن آنها، نيز از جمله اختراعات اين سازمان نوانديش است  
 
 
 

                                                           
1
 Auroville Earth Institute, www.earth-auroville.com 

را از مصرف اين فناوري ها مجموعه اي از دانش بومي و نوآوري هاي عصر حاضر را در بر مي گيرد كه عالقمندان به خانه سازي  
2
  

توليد مصالح صنعتي مستلزم مصرف . و سيمان بي نياز مي كند پخته صنعتي مثل آهن آالت ساختماني، آجرِ گرانقيمتافراطيِ مصالحِ 
. است فسيلي و يكي از منابع اصليِ توليد گازهاي گلخانه اي و تغييرات آب و هوايي كرة زمين مقادير عظيمي انرژيِ  

3
 stabilised earth  
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_______________________________________ 

 •  در معماري» مدرنِ هندي« 

 

 

نمونه از بناهاي اورويل با طراحي،  چند  
                      مصالح و ساخت بومي

 

كتابخانه                                            

 

 

 
 مدرسه

 

 
بازديدكنندگان مركز   

 هتل

 

 

 
طبقه 4مجتمع مسكوني   

 

 

_______________________________________ 
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_______________________________________ 

 • .به هوشمندي نزديك تر است ،بي نيازي 

 
 

 

متر، بدون  10نة بيش از اطاق با ده
.تيرآهن يا تير چوبي  

 

 

 

به جوانان در اورويل خانه هاي خود را 

با علم به فنونِ . خود مي سازند دست

براي خانه دار شدن، نيازي معماريِ كهن، 

                              .بانكي نيست به وامِ

          

______________________________________ 

پسماند و بهداشت محيطمديريت  -  
زندگيِ صنعتي و مصرفي امروز، جميع جوامع بشري  ويژگي هايِو ديگر جهان جمعيت با افزايش 

 ،، مثل آلودگي هواي محيطيپساب، زبالة تر و خشك و آلودگي ها، مثل پسماندصحنة تجميع انواع 
نام گرفته است، مثل » دفع ضايعات«براي آنچه متداول امروز  راهكارهايِ صرفا تكنولوژيكيِ. شده است

 حجم پسماندجوابگوي ، مراكز دفن زباله در حومة شهرهاشبكه هاي ناكارآمد و پرهزينة فاضالب و 
محققان و . به يكي از بحراني ترين مسايل جهان بدل شده است» زباله«و  نيست رو به فزونيِ جوامع
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 ،و اجتماعي فناورانه اتاقدامتركيبي از با  تحقيقاتي،-آموزشي، در قالبِ چند سازمان اورويل فعاالنِِ
                                        :به وجود آورندنقاط كشور قابل تعميم به ديگر  هاييالگو كوشيده اند

 

عالقمند در اورويل و در منطقة  با ارائة اين درس به مدارسِ. شناسي براي كودكان و نوجوانانزباله  - 
 و (اطالعات بيشتري در مورد زباله و نقش شهروندان در افزايش  ،پانديچري، كودكان و نوجوانان

خطيِ  و رفتارِ ضرورت عبور از نگرش ،كليدي ترين نكتة اين درس. آن به دست مي آورند )كاهش
گزينه هاي دانش آموزان با طيفي از در نگاهي جامع تر، . در جامعه است» زباله -مصرف- توليد«كنونيِ 

) زبالهيعني (كاالها و رويارويي با آنچه پس از مصرف كاالها باقي مي ماند  خريددر هنگام  يرفتار
. سواالتي از خود بپرسند ،يك كاال ايشان تشويق مي شوند كه قبل از تصميم به خريد. گردندآشنا مي 

 مصرفكمتري خريد و  ن مصرف اين كاال سر كرد؟ آيا مي شود از آن مقدارِمثال، آيا مي توان بدو
درس ؟ )و آن را دور نينداخت(كرد؟ آيا مي شود از زباله اي كه باقي مي گذارد دوباره استفاده كرد 

در مورد شگردهاي تبليغات تجاري براي ايجاد نياز كاذب در جامعه  دانش آموزانمذكور همچنين به 
ميزانِ  اين طريق از ازو  قادر به تصميم گيريِ عالمانه باشند ،ا ايشان در موقع خريد چيزهات مي آموزد

 بي مورد و توليد مصرف1.بكاهند بيشتر ضايعات                                                                 
 

كاستن از انواع ضايعات، پژوهشگران، مخترعين و فعاالنِ  عالوه بر جنبه هايِ اجتماعي و فرهنگيِ
در اين سيستم ها تالش مي . ابداع كرده اند پسماندهاي اورويلاورويل، سيستم هايي براي مديريت 

بازيافت و  موازين بهداشتي، چرخه هاي طبيعي يا صنعتيِدقيقِ شود كه با كمترين انرژي و با رعايت 
                                                        :كامل شود در محل به منابع قابل استفاده ،پسماندتبديل 

 

، 2، تاالب هاي مصنوعي»خشك هاي مستراح«ابداع سيستم هاي غير متمركزِ تصفيه پساب، از جمله  - 
گهداري از در كشاورزي و نمجدد از آب ، قبل از استفاده پسابو آبنماها و حوضچه هاي گردش 

. فضاي سبز  
3.سيستم جداسازيِ زباله خشك براي استفادة مجدد يا بازيافت -   
.استفاده از آن در كودورزيِ خاك كشاورزيو تر  ةسيستم توليد كمپوست از زبال -   

                                                           

http://wastelessindia.org/garbology-101 1  :درس، بنگريد بهبراي اطالعات بيشتر در مورد اين  
  

:در اين صفحه بيابيدو تاالب مصنوعي را » مستراح خشك«اطالعات بيشتر به زبان فارسي در مورد    2
  

www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2apptech_water.htm 

http://www.auroville.org/contents/789 .انجام مي شود  Auroville Eco Service  3 اين خدمات توسط سازماني به نام
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 به كود كشاورزي براي تبديلِ سريع تر زبالة تر 1و ريزاندامگان كارآبهره گيري از علمِ مخمرشناسي  - 
   .بهداشت محيطحفظ و 

 

2گروه زراعيِ اورويل -  
ييغذا نبود ايمنيِ. ايمني و امنيت غذايي در جهان از جمله بحران هاي كنوني جوامع بشري است نبود 

       و غذاي سالم يعني خوراكي هايي كه بدون هر گونه نهادة شيميايي. يعني فراهم نبودن غذايِ سالم

_______________________________________ 

 • :جامعه احياي پيوند با 

    اقتصاد با برنامه ريزيِ محليِ» معرفت اجتماعي« شكوفاييِ

. ساكنان اورويل، با تاكيد بر مصرف محصوالت محلي، از كشاورزانِ خود حمايت مي كنند -  
، بلكه براي مصرف و درآمد باالتر براي صادراتكشاورزان اورويل، مرغوب ترينِ محصوالت خود را نه  -

                                                                      .                     هموطنانِ خود توليد مي كنند

                 

_______________________________________ 
 
                                                           

.33به صفحة براي پاية نظريِ اين فناوري، بنگريد   Effecive Mico-organisms / EM
 1

  

فناوريِ كهندر اورويل، خدمات مرتبط با توليد، توزيع و اطالع رساني به جامعه و مدارسِ منطقه در مورد اين » اكو پرو«شركتي با نام   
www.ecopro.in   :براي اطالعات بيشتر، نگاه كنيد به. عهده دارد را بر

2
 Auroville Food Group 
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غذايي يعني عدم دسترسيِ جميع اقشار جامعه به غذاي قابل و نبود امنيت . كشت و فرآوري شده باشد
براي پيشگيري از اين مسايل و ايجاد الگوهاي قابل تكرار در ديگر نقاط هند و ديگر جوامع . استطاعت

مورد نياز اهالي به وجود  سالمِ تامين غذاي جهتمزرعه و باغ  24242424ز در اورويل بيش اجهان، تا امروز 
پيوند «در جامعه، برنامه اي با نام  كشاورزي عرضة محصوالت توليد و براي هماهنگي بين. آمده است

اين برنامه شامل مركزي براي توزيعِ . به وجود آمده است» گروه زراعيِ اورويل«توسط  1»غذايي
تبديلي و ديگر اماكن متقاضيِ غذا در  محصوالت محلي بين رستوران ها، مدارس، فروشگاه ها، صنايع

شناسايي و خريداريِ غذاي مورد نياز جامعه،  وظيفةهمچنين  »پيوند غذايي«. محدودة اورويل است
در صورت . هماهنگ مي كند اطراف روستاهايِ ، را از مزارعِ غيرشيمياييِتوليدات داخليافزون بر 

به جوامع محليِ ، اين مازاد نيز »پيوند غذايي« نگيِهماهبا ، وجود محصوالت مازاد بر مصرف اهالي
بين توليدكنندگان و مصرف كنندگان در اورويل، گروه عالوه بر ايجاد ارتباط . اطراف توزيع مي شود

بهره  يه منظورِ هماهنگبين كشاورزان، در خصوصِ برنامه ريزي  تماسزراعيِ اورويل همچنين 
                                                                      . از منابع را تسهيل مي كندمشاركتي برداري 

_______________________________________ 

: ميراث فرهنگي احياي پيوند با   • 

براي استفاده و ارتقا در عرصه هاي كار و زندگي  »ثبت جهاني«از موزه ها و دانش بومي رهايي   
 

  

احيا و ارتقاي روش هاي كهن كشاورزيِ هند 
و ديگر جوامع باستاني جهان، بخش عمده اي 

را تشكيل  ورويلكشاورزيِ امروز و آيندة ااز 
                                               . مي دهد

 

 
 

 

 

 

اورويل» مزرعة ديسيپلينِ«در استحصال آب  اي باستاني براياحياي شيوه   

_______________________________________ 
                                                           
1
 FoodLink 



 

123 

 

 

تحقيق و نوآوري در زمينه هاي مرتبط با  اورويل در كارِ هاي توليد غذا، برخي از مزارع و باغ عالوه بر
خود را بازآفرينيِ سيستم هاي  جانبي ماموريت 1»پلينيمزرعة ديس«مثال . غذا و توليد آن مشاركت دارند

فناوري هاي كهن نه تنها به مطالعة علمي اين  اينگونه بازآفرينيِ. بوميِ كشاورزيِ منطقه قرار داده است
سيستم ها كمك مي كند، بلكه با توجه به تغييرات آب و هوايي در منطقه و نيز كشفيات علمي جديد، 

مكان ديگري موسوم .  گردد اين سيستم ها نيز فراهم مي فرصت انجام آزمايشات مختلف براي ارتقاي
كشاورزان . ، به مشاركت در توليد و تكثير بذرهايِ اصيل و بومي همت گمارده است2»باغچة بودا«به 

) در مقايسه با بذرهاي تجاريِ اصالح شده و تراريخته(در اورويل به تجربه دريافته اند كه اين بذرها 
كشت بذرهاي تجاري، كشاورز را . بسيار كمتر است آفات، به كنترلِ آنها و نيازد انداراي بازده باالتر 

گيري از بهره  با 3.و مقادير بيشتري آب مي كند ، سموم دفع آفاتناگزير به استفاده از كود شيميايي
و لذا هزينة  مي شوندبذرهاي اصيل و بومي، كشاورزان از هر گونه نهادة شيميايي و تجاري بي نياز 

با كاهش اين هزينه ها، نياز كشاورز به اخذ وام هاي  .متحمل مي شوند زراعي بسيار كمتري براي توليد
 از اين رو، در ميانِ كشاورزان و پژوهشگرانِ اورويل، .اسارت بار كاهش يافته يا كال از ميان مي رود

احيايِ كشاورزيِ  تالش براي گردآوري، توليد و تكثير بذرهاي اصيل و بومي از جمله اولويت هايِ
                                                                                                             .استسالم 

 

تالش براي عالوه بر . اورويل است 4»شناسيِباغچة گياه«بخشي از تاسيسات در واقع باغچة بودا  
 گونه هايِ مونه ازن 5500550055005500ظت از احف، ونة درختيگ 250250250250 نگهداري ازكاشت و احيايِ بذرهاي بومي، 

اسب با منطقة گرم و خشك استوايي نيز جزو ماموريت هاي اين مجموعه قرار گرفته من وحشيِ جنگليِ
جهت تامين نيازهايِ فعاالنِ احياي جنگل هاي بومي در منطقه، اين تاسيسات اقدام به تكثير و . است

» باغچة گياهشناسيِ«فعاليت هاي از ديگر . كرده استنيز اصله در سال  50000500005000050000كشت نهال با ظرفيت 
                                                                :به موارد زير اشاره كردهمچنين اورويل مي توان 

 

پيرامون موضوعاتي چون  منطقه گروه سني مختلف از دانش آموزانِ 5555 برنامه هاي آموزشي برايارائة  - 
             و ذخاير ژنتيكي و كشاورزيِ بي نياز از نهاده هاي شيميايياهميت تنوع زيستي، حفاظت از 

                                                           
1
 Discipline Farm 

2
 Buddha Garden 

مبني بر اينكه اين بذرها داراي بازده باالتري است،  بذرهاي اصالح شده باورهاي نادرست در مورد  براي مطالعه بيشتر در مورد  3
  

  .1391عباسي در » باورهاي نادرست، تكنولوژي نامناسب و رفتارهاي نامعقول در كشاورزي«: بنگريد به
4
 Botanical Garden and Arboretum 
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                               .و خارجي هنديفراهم كردنِ امكانات تحقيقاتي و اسكان براي پژوهشگرانِ  - 
  

نتيجه گيري   
مقاومت، نهضتي جهاني است. افزايش آگاهي جهانيان در مورد چهار بعد سياسي، اقتصادي، نظامي و 
آموزشي- فرهنگيِ سياست خارجي اياالت متحده كه همزمان و همسو، كنترلِ استخراج مواد اوليه، 

ي به دست گرفته توليد انبوه كاالهاي صنعتي، تبليغ، توزيع، فروش و مصرف آنها را در سطح جهان
 سياسي و تهديداتدر منطقة خاورميانه، . مردمي در سراسر دنيا انجاميده است ، به ظهور مقاومتاست

ستراتژيك منابع نفت و گاز، مقاومت جوامع اين منطقه ، به لحاظ اهميت ااياالت متحدهنظاميِ  تعرضات
 نفوذ فرهنگيِ- را بيشتر متوجه ابعاد نظامي و سياسي كرده و از توجه به ابعاد اقتصادي و آموزشي

كاسته است. اين در صورتي است كه توجه همزمان به هر چهار بعد، به همان ميزان كه براي نفود و 
                                                         .حياتي است نيز سلطه كارساز بوده است، براي مقاومت

 

به توصيف  ،»تحقق اقتصاد مقاومتي در ديگر جوامع، چرا و چگونه«پيشتر، در گزارشي با عنوان 
جهانيان در بعد اقتصادي و تالش ايشان براي بازپس گيريِ كنترل اقتصاديِ مصاديقي از مقاومت 

 فرهنگيِ- آموزشي نفوذ و كار در گزارش حاضر، ساز 1.زندگي خود از نظام تجارت جهاني پرداختيم
بخش در . گرفتمورد بررسي و تحليل قرار  است سيستم جهاني آموزش كه همان نظامِ كنترل جهاني

جهاني، استيالي صنايع بزرگ و دولت هاي اين سيستم  كه چگونه تشريح شدگزارش  هاي مختلف
سياستگذاران و مديران  راهيِِتوده هاي مردم و هم رفتارِ موافقِبر اذهان جهانيان و نتيجتا حامي آنان را 

                                    .به ارمغان آورده استدر راستاي منافع اقتصاديِ آنها را اجرايي كشورها، 
 

در نظامِ صنعتيِ » منطقي سازي«و » بوروكراسي«در ابتداي بحث، به نقش اساسي دو فناوري، يعني 
توليد انبوه اشاره و سپس تاثير پيامدهاي آن در طراحي و اجراي سيستم جهاني آموزش توصيف 

ا تشديد شكاف طبقاتي بر اساسِ مدرك ، باز طريق سيستم آموزشي بوروكراتيزه كردن جامعه. گرديد
نخبگانِ علمي و سياستگذارانِ دانشگاه رفتة : تحصيلي و نتيجتا تضعيف مردم ساالري همراه بوده است

، به متخصصين و ديگر سياستگذاران در سطح )زبان(و ارتباطي ) ادراك(كشورها خود را از نظر فكري 
از اين رو، در . كوي و برزن و نخبگانِ بوم آشناي كشور خودبين المللي نزديك تر مي بيينند تا به مردم 

                                                           

الف1394عباسي   1
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مسايل جامعه و سياستگذاري براي حل آنها، به ويژه در شرايط بحراني، صاحب  هنگام اولويت بنديِ
منصبان و مشاورانِ علمي آنان، جهت كسب آگاهي و چاره جويي، به سوي نظرات مشاوران خارجي و 

اين . نام گرفته اند ميل مي كنند» شبكه هاي دانش بنيان«يع بزرگ كه سازمان هايِ مورد حمايت صنا
مي نامند، عمال تجربه و » خصوصي سازيِ سياستگذاري«پديدة گسترده كه پژوهشگرانِ اين حوزه 

امور توسعه و پيشنهادات ايشان در خصوص مديريت برتر را به حاشيه مي دانش مردم عادي در مورد 
متاثر از تصميم گيريِ سازمان هايي جهاني مي سازد كه هدف آنها حمايت از  راند و زندگي آنان را

                                                                                            . است صنايع بزرگمنافعِ 
 

ر افزايش بهره وري ، كه در محيط هاي صنعتي و اداري، توجيه خود را د»منطقي سازي«از سوي ديگر، 
محدود كردنِ اطالعات يافته است، در سيستم جهاني آموزش، به گسستي بي سابقه بين افراد از طريقِ 

اين گسست ها . از يك سو و ميراث فرهنگي، جامعه و سرزمين خود از سوي ديگر انجاميده است
مسايلِ مشابهي در جميع جوامعي شده است كه پذيراي سيستم جهاني آموزش بوده اند موجب رخداد .

چه بسا گسترده ترين و زيانبارترينِ اين آسيب ها، بروز بحرانِ جهاني بيكاري است كه خيل عظيمي از 
انسان هاي توانا را از شناخت فرصت هاي خدمت به جامعه و سرزمين خود و كسب معاش بيرون از 

گسستي كه با محدود كردنِ يادگيري، مهارت آموزي و . وبِ توسعة صنعتي محروم ساخته استچارچ
ازمند ساختنِ جهانيان به نظام كنترل براي شغل و عملياتي شده است، عالوه بر ني و اختراعپژوهش 

نيز بي سابقة جهانيان به تجارت جهاني و مصنوعات غير ضرور و زيانبار صنعتي  درآمد، به وابستگيِ
                                                                                                        .دامن زده است

 

بنگاه هاي صنعتي و سازمان هاي  متداول درفرودستي و فرادستيِ  روابطاما آيا مي توان به اين سادگي، 
تسري داد؟ آيا مي توان به اين سهولت، آحاد مردم در  ي،، در سطح ملي و جهانجامعه اداري را به كلِ

روز افزون طور خود بيگانه كرد و به  سرزمينجوامع كهن را از خود، از يكديگر، از ميراث فرهنگي و 
به كاالهاي تجاري و  نيازمندي و وابستگيفرهنگ سوي از فرهنگ ابتكار و خوداتكايي دور و به 

دانش «و » كنترل دانش«پاسخ به اين سواالت، بحث هاي مرتبط با ؟ براي سوق دادتجارت جهاني 
اين بحث ها، جزييات تالش پيگيرِ نظام كنترل، از لحاظ تشكيالتي و . آمدنيز در اين گزارش » كنترل

در اين ارتباط، . تئوريك، در نهادينه كردنِ بوروكراسي و منطقي سازي در جوامع را روشن مي سازد
كنترلِ دانش جهانيان مي كوشند و ساز و كار هايي كه براي كنترل رفتار آحاد  سازمان هايي كه در

شرطي سازيِ كودكان و «نمونه، مشخصا  4444مردم از طريق كنترل ذهنِ ايشان به كار مي رود با ذكر 
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، تشريح »دانش توافقي«و » تئوريِ كنترل وهمي«، »چارچوب بنديِ ذهني«، »نوجوانان در مدارس
سيستم جهاني آموزش و گستردگي و عمقِ  با علم به جزييات زيركانة طراحي، استقرار و تداومِ. گرديد

» ساده«و » سهل«صفاتي چون ده است، رآو دستبه  آحاد مردم نفوذي كه اين سيستم در ذهن و رفتارِ
             . مناسب نيست» پيچيده«و » هوشمندانه«، »شگفت آور«ة به هيچ روي براي توصيف اين پديد

 

طراحان و مروجين آن در و پيگيري منضبط  با عنايت به هوشمنديِ شگفت آور سيستم جهاني آموزش
كه براي مقاومت در برابر آسيب هاي اين  يهاي مردمي و مكملجهان، سيستم تحكيم و ابقاي آن در 

) به معني چند جانبه بودن(مي بايد از هوشياري و پيچيدگي نيز سيستم تحميلي به وجود مي آيند 
فرهنگيِ -طبعا آنچه سيستم هاي مردمي و مكملِ جهانيان را در برابر بعد آموزشي. متقابل بهره مند باشد
تر مي كند، سترگيِ پيوندهايي است كه افراد بتوانند مجددا با خود، با جامعه، نظام سلطه توانمند

                                                                             . فرهنگ، و سرزمين خود برقرار سازند
 

فرهنگيان آگاه در بسياري از كشورها، در سطوح مختلف فرد، مدرسه و جامعه، در صدد طراحي و راه 
و تشويقِ » آموزش اجباري«براي فاصله گرفتن از  متعددي اندازي سيستم هاي مردمي و مكملِ

در هر  ،يك نمونه از اين سيستم هاي مبتكرانهبه منظور روشن تر شدنِ موضوع، . بر آمده اند »يادگيري«
يادگيري «، آموزگاران از طريق »خودآموزي«افراد از طريقِ . يك از سطوحِ مذكور انتخاب و معرفي شد

ستاوردهاي اميدبخشي د ،»تحصيل كامل«از طريقِ  ،و فعاالنِ اجتماعي و اقتصادي در جوامع» از محل
به لحاظ اثرگذاري وسيع تر و عميق تر، . در خنثي سازيِ آسيب هاي سيستم جهاني آموزش داشته اند

» توسعة حكمت بنيان«ن در دستيابي به و نقش ضروريِ آ» تحصيل كامل«صفحات بيشتري به توصيف 
كهن،  فلسفة آموزشيِ اين و مؤثركاربردي جنبه هاي تبيينِ به همين منظور و براي . اختصاص داده شد

ظهور . جامعة اورويل در جنوب كشور هند، با ذكر دستاوردهايِ چشمگير اهاليِ آن تشريح گرديد مثالِ
ديگر جوامعِ سالم و پيشرو چون اورويل در جهان در چند دهة اخير نشان مي دهد كه با زدودنِ تاثيرِ 

ا واژه هاي و رهايي مردم از ساختارهاي ذهني مرتبط ب مدرنسيستمِ اجباري و محدود كنندة آموزشِ 
اساسِ قادر به نوسازي، نوآوري و نوانديشي بر  ، هر ملتي»مدرن«و » پيشرفته«اسارت باري چون 

رويكرد به پيشرفت در عرصه جهاني، ادامة اين . استخود  و ميراث فرهنگيِ پاية دانش بوميارتقايِ 
يستي و همكاريِ همزاز اين منظر، . ميسر مي گردد فرهنگيو تنوع ر وحدت بشريت از طريق تكّث

. نويد مي دهدظهور صلح و عدالت پايدار در جهان را ، بعيض، تكفير و تحقيرتاز  به دوربا هم، جوامع   
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و » كاملتحصيل «فرهنگي، -آموزشي جا دارد بپرسيم كه جايگاه مقاومت پاياني، بخشِ ادامة ايندر 
                                       ؟كجاستدر اين برهه از زمان  ،در ايران اسالمي» توسعه حكمت بنيان«

 

1111 (گرانسنگي چون حركت به سوي اصالح الگوي مصرف، تدوين الگوي اسالمي  ايرانِ امروز اهداف
را فراروي خود  تمدن نوين اسالميايراني پيشرفت، اقدام و عمل براي اقتصاد مقاومتي و دستيابي به 

جهاني آموزش، نظام آموزشي  و محدوديت هاي مرتبط با سيستم انگيزه هابا توجه به . قرار داده است
، ما ايرانيان، لذا مقتضي است كه. همسنگ اين آرمان هاي حكيمانه نيست ،كشور ما در حال حاضر
 ،با همتي واالتر، )يا نكرده ايم(يم ب كرده اكسكه  تحصيلي با هر مدرك ،ماعموم مردم و منتخبين 

در توسعه حكيمانه  بينشِ. يمتوسعة حكمت بنيان آشنا كني الزم براي مهارت ها آگاهي وخود را با 
و مصرفي  شغليعادات  بينِدر ارتباط درنگ كنيم و  در افعال خود، قادر باشيمهر يك از ما كه يعني 
و در صورت لزوم، در مورد اصالح بينديشيم، از سوي ديگر جامعه  گوناگونِ و مسايلاز يك سو خود 

                                                    . و به آن عمل كنيم اخذ نماييمرفتارِ خود تصميمي قاطعانه 
 

از ناپايداري و فروپاشيِ سرمايه داري جهاني و  روشن انقالب اسالمي در ايران پيام آور و نشانه اي) 2222
فارغ از استيالي  اعتقاد راسخ ما به اين فرجام مي طلبد كه از خود بپرسيم، در جهانِ. نظام سلطه است

توليد جوامع در توانايي «صرفا در حد را » نوگرايي«و » يتمدرن« تا امروز كه ،صنايع بزرگ جهان ذهنيِ
، تمدن استنگه داشته محدود » ي تجاريكاالهااز  مصرف كنندگان بهره منديِ«و » انبوه مصنوعات
به بيان عرضه خواهد كرد؟  جهاني در آينده تمدنِ متفاوت خاص ايران به )هاي(چه چيزنوين اسالمي 

ويژگي هايي چه » مدرن آمريكايي«و » مدرن ژاپني«، »مدرن چيني«در مقايسه با » مدرن ايراني«ديگر، 
                                               خواهد داشت؟ اين مردم و سرزمينهنگ و تمدنِ كهن فر خاصِ

 

و زيانبارترينِ نوع اين . بي شك از آفات بزرگ مملكت داري و حكمراني است ،ضعف مديريت) 3333

 سيستميِاز بررسيِ  همانطور كه. رخ مي دهد ،علميِ پشتيبان براي سياستگذاري آفت در حوزة پژوهشِ
درك مي شود، اين نكته اي بسيار كليدي است چرا و خروجي هاي نامطلوب آن جهانيِ آموزش نظام 

ي تحميلي مي شوند، سيستم يپذيراي سيستم هاندانسته ، كشورها يپژوهشاين حوزة  در قصوركه با 
. راستاي منافع ملت ها نيستهايي كه خروجيِ آنها، به لحاظ انگيزه و اهداف طراحانِ خارجي، در 

تراژدي قبول اين سيستم ها اين است كه هرچه مديرانِ اليقِ داخلي در اجرا و نگهداري آنها با مهارت 
و سود آنها براي طراحان خارجي كالن  افزون تر ها كنند، آسيب به ملتمي تالش  يو جديت بيشتر
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به خدمت گرفتنِ مديرانِ اليق ست كه، عالوه بر آنچه اين تراژدي را تلخ تر مي كند اين ا 1.تر مي گردد
كشور، سياستگذاري هايِ حاميِ سيستم هايِ نظامِ سلطه، شرايط را براي تبلورِ سيستم هاي مردمي و 
 مكمل دشوار و گاه ناممكن مي كند.                                                                               
 

رويكردهاي جديدي به يادگيري و توسعه نيست و منحصر » توسعه حكمت بنيان«و » تحصيل كامل«) 4444
در واقع آنچه به چشم مسافران هوايي كه . نيز نمي باشديا كشور ديگري به كشور و فرهنگ هندوستان 

عرصة نگين هاي زمردين در شكل سكونتگاه هاي كهني كه به ، كرده اند پروازاز روي فالت ايران 
 اين مرز و بوم است 2»فرهنگ و تمدنِ كاريزي«يادگار  ندخودنمايي مي كهنوز كوير پهناور و خشك .

چيزي جز تبلور تحصيل كامل و توسعه حكمت بنيان در ، جزيره هايِ سرشار از حيات و بركتاين 
به » عصر كنترل«آنچه بسياري از اين روستاهاي آباد و مولد را در . اعصار گذشتة كشور ما نيست

ويراني و تخلية جمعيتي كشانده است، گسستي است كه ما ايرانيان با اين دو سنت بزرگ در ميراث 
گيريم، از كس يا باز تحصيل كامل و توسعه حكمت بنيان بهره لذا اگر . فرهنگ بومي خود داشته ايم

، به سير تكامليِ تمدنِ كهن خود محدود كننده پس از مدتي انحرافكساني تقليد نكرده ايم، بلكه 
بسياري از  به سرعت،الزم به ذكر است كه چنين بازگشتي به حكمت و توسعة درونزا، . بازگشته ايم

                                                                       :    خواهد داد مسايل حاد جامعه را تخفيف
 

در كشور ما، ، 21212121يا روستاي نوظهورِِِ قرن  ،جامعه سالم، شهر-احداث جوامع جديد، به نام دانشگاه
تعداد قابل روش هاي كهن خود را دريافته اند،  ، هوشمندي و استعدادچونان ديگر كشورها كه حكمت

را در راستاي آبادانيِ سرزمين، خدمت به جامعه و دستيابي به قوامِ  3توجهي از جوانانِ جوياي زندگي
اين جوانان، بي نياز از وام هاي بانكي، براي خود خانه خواهند . به فعاليت فرا خواهد خواند ،اقتصادي
از اين گروه . خواهند كردايجاد  كار و درآمد يشبراي خو ،بدون نياز به مشاغل استخدامي و ساخت

                                                           

به ديگر سيستم هاي تحميلي چون سيستم بانكداري، ي اين نگارشحاشيه ها و پانوشت هامتن، عالوه بر سيستم جهاني آموزش، در   1
  

                                                      . اشاره شد هر يك به اختصار نظام كشاورزي و نظام پزشكي و آسيب هايِ فاضالب،شبكة 
.1379 و لباف خانيكي پاپلي يزدي  2

  

 3 اما با احداث. بخواند» بيكار«ببيند و » بيكار« مي خواهدنظام سلطه را  ميليوني اين گروه مستعد و نيرومند از جمعيت هايِ 

كه در اقصي نقاط دنيا به وجود آمده است » جوامع سالم«شهر اورويل در هند و ديگر -دانشگاهچون  يسكونتگاه هايِ حكمت بنيان 
داني سرزمين خود دريافته اند و سياري از جوانانِ جهان، جايگاه مولد، عزت آفرين و پرنشاط نسل خود را در عمران و آبا، ب)112 صفحة(

به ديگر كشورها، به منظور ) يا پناهندگي(اعضايِ اين نسلِ خوداتكا و سرفراز، به جاي داشتنِ دغدغة مهاجرت ... خود را بيكار نمي دانند
.  حفظ دستاوردهاي خود، در صورت لزوم، برايِ دفاع از آن همواره آماده اند  



 

129 

 

د نتوليد خواهو پوشاك سالم غذا  و غير شيميايي، با بهره گيري از روش هاي طبيعيتنها  جوانان نه
بلكه با اختراع و توليد صنعتيِ فناوري هايِ مناسب در زمينة انرژي، حمل و نقل و ساخت و ساز،  كرد

از  بي شكحاصل تالشِ ايشان . دادالگوهايي قابل ترويج براي حل مسايلِ كنوني كشور ارائه خواهند 
آباداني و با  هضمن اينك اعتياد و افسردگي در جامعه خواهد كاستفقر، ميزانِ بيكاري، بي خانماني، 

 مزارع و باغ هاي مولدسيستم هاي كهن استحصال آب، ايجاد  ياحيا و ارتقا از طريقِ ،عمرانِ سرزمين
بحران هاي زيست محيطي مانند بيابان زايي، پديدة گرد و غبار و رانش و احياي مراتع و جنگل ها، 

ن از بحرانِ ايمني و امنيت كاست. دادخواهد را كاهش در بسياري از نقاط آسيب ديدة كشور زمين 
تشكيل خانواده در قشر جوان، از ديگر بركات اين تجديد پيوند سرزميني و اجتماعيِ  غذايي و تشويقِ

                                                                                 .خواهد بود نوآور و كوشانسل اين 
 

الزم به ذكر است كه دستيابي به اين موفقيت هاي بزرگ مستلزم تخصيص اعتبارات كالنِ دولتي يا 
نظام سلطه مي خواهد . نيستاز پايتخت ابالغ دستوريِ طرح ها و  از باال به پايين برنامه ريزيِ متمركز

توجه به امور كالن و در گرو هزينه كرد سرمايه هاي كنيم كه حل مسايلِ جامعه فقط  ما اينگونه باور
 ، براي بهبود شرايط اقتصاديِ»رشتة اقتصاد« نامناسب و محدود كنندةبنا به آموزه هايِ . اقتصادي است

 محور مثل- سياست هاي سرمايه اين نيست كه دولت ها، با برنامه ريزيِ متمركز، چاره اي جز، كشورها
و اجراي طرح  از اهرم هايِ پولي و اعتباري استفاده، »بهبود تراز تجاري«، »جذب سرمايه هاي خارجي«

باال كه همزمان در  همه جانبةاما دستاوردهاي عظيم و . را تعقيب كنندهاي بزرگ زيرساختي و عمراني 
سراسر كشور قابل حصول است، از طريق دو عملكرد همزمان در سطح محلي و ملي، با كمترين اتكا 
به برنامه ريزي، مديريت و اعتبارات دولتي، عملياتي مي گردد: در سطح محلي، با بهره گيري از «نيت، 

در  واز سوي فعاالنِ محلي  ابتكار عملو  3، خودآموزي2»يادگيري از محل«، 1درست» علم و عملِ
سطح ملي با سياستگذاريِ مساعد از سوي مسئولين در حمايت از نوآوري هاي اين فعاالن. در توسعة 

اين . حكمت بنيان، بين مردم، نخبگان و مسئولين، سلسله مراتبي كه نظامِ سلطه مي پسندد وجود ندارد
سه قشر، با هم، فارغ از احساسِ فرودستي و اثر پذيري از سازمان ها و شبكه هايِ جهاني، «خرد 
جمعي» را مي جويند، خردي كه در راستاي عمران و آبادانيِ سرزمين، سالمتي، امنيت و آسايش جامعه 
و رشد معنوي آحاد مردم حكم مي راند. اتخاذ سياست هايِ مقدماتيِ تسهيل كننده اي مانند صدور 
                                                           

.32صفحة  ه،حاشي  1
  

.92-103 صفحة  2
  

.89-91 صفحة  3
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و تشويق  ، به رسميت شناختنز منابعِ سرزمينيبهره برداري ا به تشكل هاي حكمت بنيان براي مجوز
توسط اين  عرصه هاي احيا شدهاز  قانوني حفاظت و ،و مصالح بومي ساخت سازه ها با طرح هاي نو

كافي است تا انگيزة  ،)معدن توسعه شهري، شهرك صنعتي ومثل (از تعرض ديگر كاربري ها  تشكل ها
 در جهتاز سوي ديگر، خيرينِ آينده سازِ كشور از يك سو و  مستعدجوانانِ پرشور و  در ميانِالزم 

                                .يدبه وجود آكه در باال توصيف شد » مدرنِ ايراني«زيستگاه هاي پايه ريزيِ 
 

از حاد مردم آ گسستنِ مبني بر اهداف وجوديِ سيستم جهاني آموزش به بارها گزارش،در طول اين ) 5555
اما چه بسا زيركانه ترين نوع . ، اشاره شدخويشتن درونو حتي از بومي ، فرهنگ ، جامعهسرزمين

 .ملت ها از آيندة آنهاستافراد و مهندسي شده است، گسستنِ  ،محور- رلتكن سيستمِ جدايي كه در اين
با بنايِ پلي  ،اين گسستمي دهد كه  نويدتوسعه حكمت بنيان  تحصيلِ كامل ودر ايران، بازگشت به 

، هزاره منتظر آن بوده ايمچندين تا آينده اي نوراني كه براي  خواهد شدبين گذشته و حال ترميم 
                                                                                   اعلم اهللاو .از راه فرا رسد سرانجام
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 پيوست

                                                           

1 ي بعد از هر نام،شماره ها. تعداد سازمان هاي تاسيس شده و مورد حمايت مالي اين بنيادها بسيار بيش از اين است. كه در اين پژوهش به آنها اشاره شده است استسازمان هايي  شاملِاين جدول فقط    
  

.توصيف بيشتري از ارتباط كاري اين سازمان ها با بنيادهاي نامبرده آمده است خواننده را به صفحاتي راهنمايي مي كند كه در آن  

1صنعتيِ تعيين كنندة سياست هاي داخلي و خارجي ايالت متحدهگزيده اي از صنايع بزرگ و بنيادهاي : 1جدول   
سازمان هاي غير انتفاعيِ پايه گذاري  ديگر سازمان هاي مورد حمايت

 شده
 بزرگ خاندان صنايع وابسته بنياد صنعتيِ وابسته

 12 ،56  سازمان بهداشت جهاني 
55 يونيسف  

55، 41 بانك جهاني  
 

  21، 17هيئت آموزش عمومي 
48، 45، 32انيستيتو آموزش بين المللي  

  34،45 33شوراي تحقيقات علوم اجتماعي
30دانشگاه شيكاگو   

42424242، 32323232شوراي آمريكايي آموزش   

41414141، 31313131انجمن دانشگاه هاي آمريكا   
 76767676مدرسة جديد براي تحقيقات اجتماعي 

50، 49 شوراي روابط خارجي  

  

81، 55، 38، 35، 27، 24، 23 بنياد راكفلر  جان دي راكفلر نفت، بانكداري 

48، 45، 32المللي انيستيتو آموزش بين 50، 49 موقوفة كارنگي براي صلح بين المللي  38- 40، 35 نيويورك شركت كارنگيِ   اندرو كارنگي فوالد 
48، 45، 32المللي انيستيتو آموزش بين  76 مركز مطالعات پيشرفته در علوم رفتاري  50، 47، 41 بنياد فورد   هنري فورد اتومبيل سازي 

، 37، 20 )امروز، دانشگاه تاسكيگي(انيستيتو تاسكيگي 
39  

37، 22 صندوق فلپس استوكز   كارولين فلپس استوكز بانكداري، تجارت 
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مقاومتي از طريقِ احياي پيوندها و مردمي سازي اقتصاد كه براي مشاركت در تحققِ اهداف اقتصاد تدوين شده است هايي 

است؛ دانشجويان، عالوه بر آموختنِ دروسي در » تحصيل كامل«تمركزِ اين دورة علمي و حرفه اي، بر . در ايران مصمم اند
 هارت هاياومتي، مقعلوم طبيعي، حكمت اسالمي و مهارت هاي اجتماعي، با ساختارهايِ اقتصاديِ مناسب براي اقتصاد م

، )متناسب با سليقة نسل امروز(ايجاد كسب و كار و نيز با انواع فناوري هاي مناسب، از جمله ساخت و ساز بومي  الزم براي
، ساخت پانل هاي خورشيدي و توربين هاي بادي براي توليد )متناسب با نيازهاي غذايي امروز(كشاورزيِ بوم شناختي 

خدمت رساني به جامعه و  دانش آموختگان اين دوره قادرند فرصت هايِ. شنا مي شوندانرژي در محل به صورت عملي، آ
 جهتبه موقعيت هايي  پيرامون خود را شناسايي و آن را با طراحي سيستم هاي مردمي و مكمل، محيط طبيعيِ احيايِ

رو به شابه، از رشته هاي جديد و هم اكنون دوره هايِ آكادميك م. كنندبدل كارآفريني و كسب درآمد براي خود و ديگران 
.                                                                                                   دانشگاه هاي پيشرو جهان است دررشد   

www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_epiclivingAbbassi.pdf جهاني شدن، از گونه اي ديگر    
سازي اقتصاد با احياي دارايي هاي مشترك مردمي  
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