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 299-981: 9315 اتبستان ،2 ةشمار ،5 ةدور / ریانا اجتماعي رد تاتحقيق و مطالعات

 : دیجد ةجامعو  یفناور معرفت،

 بل لیدن یو اطالعات یپساصنعت ةجامع ازمعرفت  یشناسجامعه خوانش

 1توکل محمد

 2منشعرفان مانیا

 
 20/71/45 :رشیپذ خیتار  70/70/49 :افتیدر خیارت

 

  دهیچک
دو قلمرو معرفت  روابط یچگونگ توجه به ،دیمعرفت جد یشناسجامعهدر  ضوعاتمو از یکی

 در هاآن یاجتماع مسائل و یاحرفه یهاگروهو  هاسازمان ،یفناور علم، مانند یو جامعه در ابعاد
 ةجامع درمورد شیهاشهیبا اند ،یپردازهینظر گامشیپ عنوانبهبل،  لیدناست.  یاطالعات ةجامع

 یشناسجامعه یبازساز یروشیپرا  یدیجد یو مواضع معرفت اندازهاچشم ،یو اطالعات یپساصنعت
به  ،یشنهادیپ یلیمدل تحل ةارائو با  یاستفاده از روش اسناد با ،مقاله نیامعرفت قرار داده است. 

معرفت  یشناسجامعه یبرا ییهااشارتکه متضمن  بل یهادگاهیداز  بخش آن یابیو ارز یواکاو
 یجامعه و چگونگ فیبل در تعر یلیتحلاستخراج مدل  ضمنراستا،  نیا در. پردازدیم ،است دیجد

 لیتحل ،نیتع مسلط عاملو  هدف سطح،در آن، عمق، درجه،  ییایزمان و پو ةمقولکاربست 
و  یاطالعات ةجامع شدنیجهاناقتضائات روند  گرفتننظردر با رسدیم نظربه ،جهیدرنت. دشویم

 یاجتماع نیتع» یکانون ةمسئل لیتحل ،قدرت ةمسئلبا  یو اقتصاد یاسیمناسبات س یدگیتنهمدر
 انیمتقابل م روابط تا کندیم جابیا یاطالعات ةجامع شناسانجامعه ریبل و سا ةشیانددر  «معرفت

متقابل علم و جامعه و  ریتأثبه  توجه( با یو اطالعات یارتباط یهایفناورو  موعلمعرفت )جامعه و 
 .شود لحاظ یورافن یتیعامل ای یساختار تیماه نیهمچن
 یشناسجامعه ،یفناورعلم و  یشناسجامعه ،یجامعة پساصنعت ،یجامعة اطالعات :یدیکل یهاواژه

 .ینظر معرفتقدرت،  ت،یعامل ساختار،بل،  لیدن د،یمعرفت جد

  

                                                                                                                        
 mtavakkol@ut.ac.ir ،دانشگاه تهران یشناسجامعهاستاد  .1
دانشگاه تهران  یفرهنگ یشناسجامعه یدکتر یدانشجو ،کشور یعلوم انسان یتحول و ارتقا یشورا یشناسجامعه ونیسیکم ریدب .2
 iman.erfanmanesh@gmail.com (،مسئول ۀسندینو)
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 مسئله طرح
 دیمعرفت جد یشناسجامعهاست.  1«معرفت یاجتماع نیتع»معرفت،  یشناسجامعه یمرکز ةمسئل

اتفاق افتاد که  یهنگام ،دانندیممعرفت  یشناسجامعه کیکالس دگاهیآن را چرخش از د یبرخ که

. وجه ندشد مطرح یشناسجامعه دیجد انیجر یمحور نیمضام عنوانبهفرهنگ، معرفت و زبان 

معنا در جامعه،  یو توجه به فضا یساختار اجتماع یهاهینظراز  گرفتنفاصله ان،یجر نیا ةمشخص

 دیجد انواع رینظ یمسائل ،دیجد معرفت یشناسجامعهدر  .است آن دیبازتول و تبادل ،یریگشکل

 دیجد یهاهینظرمعرفت و فرهنگ و  دیجد یاجتماع تیدر معرفت، موقع لیدخ یاجتماع زمانسا

و تمرکز بر  شودیممطرح  یو نهاد یطبقات ،یاقتصاد کیکالس یهاهینظر یجابه تیقدرت و جنس

 .(12 -11: 1830)توکل،  اطالعات است یفناورو  یمعرفت ةجامعمعرفت روزمره و مسائل 

 کامالً یفناور شرفتیپ رایز ؛شودیم محسوباز فرهنگ  یعنصر یفناور ،روشه یگ انیب به

 ةادام یفناورنظر استوار است که  نیغالب بر ا دگاهی. د(53: 1830) است علم شرفتیپ به وابسته

 شدنیصنعت ،یفناورمهم مرتبط با  ۀدیپد ،یندیافر لحاظبه(. 10: 1847علم است )توکل،  یعیطب

 یفناوربه  توانیم(. 35: 1837 ر،یشد )الدر یوراو بسط فن یریکارگبه بسب شدنیصنعت. است

را  یفناور(. سازمان ملل متحد، 87: 1831)هنسون و ناروال،  ستینگر یابزار اجتماع کی ةمنزلبه

 ازیمحصوالت مورد ن نساخت یالزم برا یهاو ابزار هاروش ،هامهارتاطالعات،  ةمجموع عنوانبه

(. 212: 1800 ،پورعباساز:  نقلبهاست ) رفتهیپذ ازیو مورد ن دیخدمات مف نیتأم ای هاآنو کاربرد 

محصول از منابع جهان  دیکاربرد دانش در تول یمعنابه یفناور ،(321: 1832) دنزیگ یآنتوناز نظر 

 .شودیمگرفته  کاربه عتیاست که در کنش متقابل انسان با طب یماد یابزارها جادیشامل ا و یماد

درک اطالعات و  یکوشش برا نینخست ،ییگرایصنعتپسا از( 2711 -1414) 2بل لیدن ةینظر

معتقد بود  بل .کرد جیترو را نینو ییگراعلم ینوع او بود. توسعهدرحالاطالعات  یهایفناور

 ،یونظر  از نیهمچن (.1445 س،یباشد )موزل ریدرگ یواقع یایبا دن کیاز نزد دیبا هینظر

حاصل از  یاسیو س یاقتصاد ،یاجتماع یدر ساختارها راتییتغ ةمسئلبه  دیبا یشناسجامعه

 بل(. 11: 1832بپردازد )بل،  عتیدر طب یکاردست یبرا هاآن ۀندیفزا ییو توانا دیجد یهایفناور

 دهیعق نیبر ا او. دانستیم تیعقالنبرآمده از  یوربهره شیبه افزا ازین را جوامع یدگرگون دیکل

با  ،رونیااز  .شودیم لیآن جامعه تبد ۀکنندفیتعر ةینماباشد، به  تریهمگانکه  یکار هرکه  بود

                                                                                                                        
1. Social Determination of Though 
2. Daniel Bell 
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کار  یرگیاست. چ اطالعاتمردم،  شتریب یموضوع کار برا ،یپساصنعتو  یخدمات ةجامع یداریپد

 ریتأث هایاحرفهدانش  د،یجد ةجامع. در آوردیم دیاز اطالعات را پد یشتریب حجم ،یخدمات

 یمعرف 1«یجماعت ةجامع»را  یاجامعه نی. بل چنگذاردیم یمراقبت ةجامع یریگشکلبر  یاریبس

 طوربهامروزه  آنچه ،او(. از نظر 1444دارد )بل،  تیمرکز فرداز  شیب اجتماعکه در آن،  کندیم

و هم خدمات و  دیجد معرفت یهم برا ،آن تیو مرکز ینظر معرفت نیاست، تدو دیجد یادیبن

 یو اقتصاد یبلکه در امور اجتماع ورانه،افن ینوآور ةنیزمدر  تنهانه هیاست. نظر یاقتصاد یکاالها

معمول روزمره،  یهاتیفعال ،یو پژوهش یآموزش یدولت، ابزارها یاقتصاد یهااستیسمانند 

از  یطیمحستیز یهادهیپد یحتمهاجرت و  یهاروال ،یزندگ یهاسبکساختار خانواده، 

 ،یپساصنعت ةجامعبه  هینظر یکه برتر شدیاندیم(. بل 104: 1434)بل،  برخوردار است یبرجستگ

 فرانک .کند مهار گذشته از شتریب اریبس را ندهیآ و بپردازد یطراح به تا دهدیمرا  ییتوانا نیا

و  دنزیگ یاههیدر نظر «یشیبازاند»به مفهوم  هیرا شب ینگرش نیچن (114 -113: 1847) وبستر

 .داندیم ریاست کوین

 ۀسازند یهابخشکه  کندیم یبل پافشار ،2ییگراضد کل -گراکلمنطق  اساسبر عالوهبه

)بل،  ندگریکدی از جدا یادیبن طوربه ،یو فرهنگ یاسیس ،یساخت اجتماع یعنی شرفتهیجوامع پ

 .ستین ریپذکاوش کپارچهیو  گانهی یامجموعه عنوانبهجامعه  گر،ید عبارتبه(. 824: 1437

و  مونیسن س یهنر مانند رایز ؛است ورانهافن یینگرش جبرگرا یوبستر معتقد است که بل دارا

داشتن  رغمبهو  اندیاجتماع یکارگزاران دگرگون هایفناورفرض کرده است که  گر،ید یاریبس

نتوانسته از باور به جامعه  بل (.40: 1847) اندآمده یعجهان اجتما رونیاز ب ،یاجتماع راتیتأث

 فلس،نیبازگشته است )است گانهسه یوهاقلمر انیکند و به مناسبات م نظرصرف تیکل عنوانبه

1404 :104.) 

 کردیرو ،8یباورفرجام ،ییگراخیتار ،یاجتماع سمینیدارو ،ییکارکردگرا دگاهید از متأثر بل

)ماتالر،  بود روستو یو والت یآرا و پاسخ -زهیانگ یرفتارشناس ةینظربشر،  یتحول اقتصاد یخط

 :از اندعبارت او ینظر گاهیجا تیاهم لیدال ،درمجموع(. 39 -38: 1847 وبستر،؛ 28: 1837

بل بر  یاههینظر ریتأث. 2 ،سمیمدرنپسا انیجر یاجتماع یآرا یریگشکلمباحث او بر  ریتأث. 1

 انیپا ةینظرمنسجم  طرح. 8 ،یاطالعات یهایفناور بریمبتن شدنیجهان یکردهایگسترش رو

                                                                                                                        
1. Communal Society 
2. Anti-holism 
3. Teleological Thinking 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 0995 تابستان ،2 شمارة ،5 دورة ایران، در اجتماعي تحقيقات و مطالعات    092

 

 ةجامع ۀدربار یاجتماع یپردازهینظر انداختنانیجربه. 9 و (سمینقد مارکس ژهیوبهها )یدئولوژیا

 ان،ی؛ کچو2770 گران،ی؛ کلهون و د52: 1832)بل،  یاطالعاتو  یمعرفت ،یخدمات ،یپساصنعت

1830 :29). 

 د،یجد ةجامعو  یفناورمعرفت،  ۀدربار یاجتماع یپردازهینظر گامشیپ عنوانبهبل  ن،یبنابرا

قرار  دیمعرفت جد یشناسجامعه یروشیرا پ یدیجد اتیو مدع اههمناقش خواستهنا ایخواسته 

 یمعرفت یهاسازمانو  یقدرت و تحوالت قشربند ،یفناورعلم،  ه،ینظر ةرابط یداده است. چگونگ

 یهامؤلفه انیم یکشاکش نظر دنکرلحاظ با ،موضوع نیا است. ییشناساقابلبل  یدر آرا

 یتربرجسته ینظر تیاهم ،یقیتلف و کالن رد،در سطوح خ یفناور تیاز ماه ،یتیو عامل یساختار

مربوط به  یآرا یابیو ارز یبنددستهاستخراج،  ،حاضر ةمقال یاصل ةمسئل ،رونیااز  .ابدییم

 ةنیزم در میمستق طوربه اههینظر نیا. است بل یاههینظر از دیمعرفت جد یشناسجامعه

 زین معرفت( یشناسجامعه یتخصص یهاشاخهاز  یکی عنوانبه) یفناورعلم و  یشناسجامعه

 .هستند یریگیپقابل

 

 یاطالعات ةجامعمفهوم  تطوربه  یااشاره
 یهاوهیشو معرفت و  فرهنگ ندقادر که ردیگیبرمدررا  هاتیواقعاز  یامجموعه ،1یاطالعات ةجامع

 یهاشکلاز  ،جهان تیوضع که معناستبدان نی(. ا21: 1837)ماتالر،   دنرا دگرگون ساز یزندگ

است که  دیجد یورود به نظام حالوبستر، بشر در نظر ازفراتر رفته است.  یصنعت ةتوسع یمیقد

تقدم  قیاز طر ،یپساصنعت ةجامعخواهد بود. در  کنندهنییتع یفیو ک یکم لحاظبهاطالعات در آن 

 بریمبتن یانتزاع یهانظامدر  هامعرفت کردنمندنظام قیاز طر نیو همچن ییگراتجربهبر  هینظر

 ةجامع یهاهینظر. ابدییمتحقق  ینظر ۀشدشناختهاصول  یمبنابر ینوآور(، هاانهیرانمادها )

 یاجامعهکه ورود به  ییاههینظر ةسابقهستند.  2کالن یهاهینظر اغلب ،یفناورعصر  ای یاطالعات

مقارن با ظهور  ،دوره نیا. گرددیبازم 07 ةده لیو اوا 57 ةدهبه اواخر  ،کنندیمرا مطرح  دیجد

به  ،یاطالعات ةجامع(. برآمدن 02: 1802غرب بود )باتامور،  یدر جوامع صنعت یاجتماع یهاجنبش

. گرددیبازم کایآمر یو نظام یحاتیتسل یهارقابتسرد و  جنگ یاقتضاهابه  یتوجهانیشا زانیم

نهادها با  شتریب چههر ارتباط سبب ،ییو فضا ینظام یهایفناوردانش در  یریکارگبهضرورت 

                                                                                                                        
1. Information Society 
2. Grand Theories 
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در  کیالکترونکرویانقالب م نیهمچن(. 22: 1837)ماتالر،  شد کایآمردر  هاپژوهشگاهو  هادانشگاه

مربوط به  یاههینظر انی(. در م21: 1847اعالم شد )وبستر،  1437 ةده لیو اوا 1407 ةدهاواخر 

 2یاتوده ةجامع(، تی)ژان گالبر 1نینو یصنعت ةجامع مانند ییهادهیابه  توانیم دیجد ةجامع

 ةطبق ةجامعدراکر(،  تری)پ 9یمعرفت ةجامعوبلر(،  نی)تورستا 8ساالرانهفن ةجامع(، لزی)ادوارد ش

 0یسازهیشبو  یشینما ةجامع)مانوئل کاستلز( و  0یاشبکه ةجامع)رالف دارندورف(،  5رسانخدمت

 (.05: 1803 ستو،یویک؛ 42: 1800 ،ی)صبور کرد اشاره( اریبودر)ژان 

 ،یشغل ،یاقتصاد ،یفرهنگ فیشامل تعار یاطالعات ةجامع فیتعار ازبه پنج دسته  وبستر

وبستر  نیهمچن. است یشغل فیراتع جزءبل  یپساصنعت ةجامع .است کرده اشاره یمکانو  ورانهافن

 یبنددستهو مدرن،  یصنعت ةجامعبا  دیجد راتییتغ یگسستگ ای یوستگیپ اریدو مع اساسبر

با  یدوران کنون یبل مشمول گسستگ ةینظر در آن، که ارائه کرد دیجد پردازانهینظراز  یگرید

 یشناسسنخ کس،یکاروال یالزلو ز نیهمچن (.1847)وبستر،  شد یو مدرن تلق یصنعت ةجامعاصل 

موضع  کی عنوانبه. 1: (1440 کس،ی)کاروال ددا ارائه یاطالعات ةجامعاز  ریز شرح به یاگانهشش

 یاجتماع ۀانگارآرمان و  کی عنوانبه. 8 ،یپساصنعت ۀماد کی عنوانبه. 2 ،دیمسلط جد یصنعت

درک جهان معاصر  عنوانبه. 9 ،یراهبرد یزیربرنامهو در خدمت درک و  ندهایافر لیتحل بریمبتن

کانون تمرکز سنتز  عنوانبه. 0 و (یاجتماع یزیربرنامه قدرت) استیس عنوانبه. 5 ،کینزد ۀندیآو 

 .یاجتماع

 دنز،ی)گ ندرفتگ کاربهفرانسه  درتورن  آلن و کایآمر در بل را یپساصنعتمفهوم  ،بار نیاول یبرا

. (992: 1831)کهون،  بود (یپساصنعت ةجامع ۀدیانه مبدع  و) یپساصنعتمبدع اصطالح  بل. (079: 1832

 یاطالعات ةجامع( به 07و  07 یهادههدر  حداقل) نانهیبخوش یبل نگرش و یانتقاد ینگرش تورن

 ،در ژاپن 1400 سال در یالعاتاط ةجامع اصطالح کهیدرحال. (251و  257: 1834)معتمدنژاد،  داشت

 در فرانسه مطرح شد 1408در سال  3جامعه یسازیاطالعات ۀدیاو  (174: 1839 نس،یا و)کاستلز ابداع 

بار در  نینخست یبرا ،یاطالعات ةجامع شرفتیو پ ییدایمربوط به پ یهاشهیاند ،(25: 1837)ماتالر، 

 ،کایآمر یهادانشگاه شناسانجامعهچند تن از اقتصاددانان و  یدر آثار علم 1407و  1407 یهادهه

                                                                                                                        
1. New Industrial Society 
2. Mass Society 
3. Technocratic Society 
4. Knowledge Society 
5. Service Class Society 
6. Network Society 
7. Spectacle & Simulation Society 
8. Informatisation of Society 
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 تیاهم ،اطالعات که دهیا نیا. (0: 1834)معتمدنژاد،  ندشد یمعرف بل ماکلوپ و تزیتوسط فر ژهیوبه

و  یمعرفت ةطبق ،یکارگران اطالعات ریکالن نظ یروندها ۀدرباردر آثار بل  ،ددارجامعه  یبرا یاریبس

استفاده از اصطالح  یخود برا حیترج لیدل او. (21: 1839)شکرخواه،  است ییشناساقابل یفکر یفناور

 راتییتغ یو انتقال ینینابیب تیبر ماه دیتأک .1(: 1444را در دو مورد متذکر شد )بل،  یپساصنعت ةجامع

 راتییتغ جادیعمده در ا یاصل محور کی عنوانبه «یفکر یفناور» نقش کردنبرجسته .2 و دیجد

را  یاطالعات ةجامععصر اطالعات و  ۀدیا ،«یاقتصاد ةتوسعو  یهمکار سازمان» 1407 ةده در. دیجد

 یهایژگیوبل و ماکلوپ که  مانند یپژوهانندهیآ، آثار 1437 ةده در .(25: 1837)ماتالر،  کرد تیتقو

 موقت طوربهبودند،  دهکر یبررس یو دانشگاه یعلم افلرا در مح یو اقتصاد اطالعات یپساصنعت ةجامع

تافلر در  نیآلو اثر« موج سوم»مانند  یاسیس ةعرصبر  دیبا تأک ینیبندهیآ ةپسندانعامهخود را به آثار  یجا

 ،آثار نیا اساسبردادند.  1431اسودا در  یاثر و «یاطالعات ةجامع ةمثاببه یپساصنعت ةجامع»و  1437

 ،ترکیدموکرات یاجامعه به -بود اول آن گام نهاده یهاپله برآن زمان  درجهان  که -ندهیآ ةجامع

 شیپ تا .(17: 1834)معتمدنژاد،  شودیم یمنته ترگسترده یعمومخدمات  یو دارا ترمرفه ،ترتمرکززدا

 پردازانهینظر انیم در جیتدربه یاطالعات ةجامع ۀدیا، 2777سال  در« گروه هشت یکشورها»اجالس  از

. (20: 1837)ماتالر،  افتی انتشار یجهان یاطالعات ةجامعمنشور  ،سال هماندر  وگذاشته شد  بحث به

صرف  تیتقو رایز ؛کندیمرا دنبال  یمفهوم جوامع معرفت ،یاطالعات ةجامعمفهوم  یجابه ونسکوی

 یکاف ،گذاردیم اریآن را در اخت ،توسعه که معرفت یهافرصتبه  یابیدست یاطالعات برا یهاانیجر

 .(http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001355/135527e.pdf) ستین

 

 یروش و ینظر مالحظات

معرفت  یشناسجامعه یروشیپ ،تیعامل و ساختار ،یفناور ةدربار ینظر یاهه( مناقشالف

 یاطالعات ةجامع

در مواجهه با  هاانسان یانتخاب، کنش و سوژگ یرهایبه متغ ،یفناور یدووجه میپارادا براساس

 یقرار دارند )بهرام میپارادا نیدر ا یاطالعات ةجامع یاههینظر از یاریبس. شودیمتوجه  هایفناور

 ریقائل شد. ژان الدر یو هم ساختار تیعامل یژگیوهم  ،یفناور یبرا توانیم (.80: 1841 ل،یکم

. انجامدیممجدد  یابیساختار ای ییبه ساختارزدا ،یاجتماع یبه زندگ یفناورمعتقد است ورود 

. دیافزایم یفیک نظر از چه و یبه قدرت عمل انسان، چه از نظر کم یتوجهانیشا شکل به یفناور

از کنش  یخود شکل یفناور نیهمچن. دارد خود درون زین را یشوندگلیخصلت تحم یفناورالبته 
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معرفت(  یاجتماع نیتعمعرفت ) یشناسجامعه یاصل ةمسئل (.173 و 40، 39: 1837 ر،ی)الدراست 

 ،تیعامل -به دوگانة ساختار تیبا عنا زیو ن آن یو مسائل معرفت یاطالعات ةجامعدر بحث از 

 ،اختصاربه .استو ذهن انسان  یفناورجامعه،  یهامؤلفه انیم ینظر یتأملو  درنگ ازمندین

 :است ریز مباحث شاملمقاله  ینظر ةمالحظبا  سوهم ،یو معرفت ینشیب یهایبنددسته نیترمهم

 به  توانیم اههینظر انیم در: یفناور تیو ساختار در ماه تیعامل انیم ینظر کشاکش

 معرفت از یبخش و( در جامعه اشاره کرد. کنش یکیتکن) یفن راتییو تغ یفناور یساختار یژگیو

 که است یعیطب. ردیگیم شکل ورانهافن طیمح از مشخص یامحدودهو در  یریپذریتأث با ،یانسان

و  کنش تیتقو ای دیتحد بهاست  ممکنو  است داده لیاز ساختار جامعه را تشک یبخش یفناور

 نیدر ا ولالل ژاکو  مامفورد سیئلو مارکس، کارلوجه اشتراک  مثال، یبرا ؛نجامدیب یانسان معرفت

مستقل  یتیعامل ،یفناور یو برا ندرا مطرح کرد یبر کنش انسان یفناور یساختار لیاست که تحم

که به  ستین یمنبع یفناور ن،یبنابرا ؛ندشدقائل  یبر اراده و کنش انسان شوندهلیتحم یو خصلت

 یرا نوع یفناورهستند که  اههینظر از یبرخ مقابل،در کمک کند. یانسان و معرفت قدرت کنش

. کنندیم تیانسان کمک و آن را تقو تیبه عامل هایفناور اساس،نیابر. کنندیم یکنشگر معرف

کاتز  مزیج ای یهاراو دونا نیو همچن کالن و برونو التور شلیم یاههینظر و آرا در ینگرش نیچن

 .است آشکار

 کالسین یآرا کمک هب داتن امیلیو: یفناور ةدربارو کالن  ردسطوح خ یقیتلف یاههینظر 

 یاطالعات ةجامعمسائل مربوط به  لیدر تحل را «یابیدست یکربندیبازپ» ینظرگارنهام، چارچوب 

که گارنهام آن را  دهدیم رییکنشگران را تغ ینسب یقدرت ارتباط ،یابیدست یکربندی. بازپکرد ارائه

 ،یریکارگبه د،یتول ،یطراح ،یابیدست یبرا یفناور یهاتیظرفتسلط بر دانش، اقتصاد و  تیظرف

 یهاییتوانا ،رونیا(. از 85: 1839)داتن،  کندیم فیتعر یارتباط لیوسا ریتدب کنترل و تملک

 یهایفناورهمواره با تحوالت  شان،به اهداف لین منظوربه یقدرت ارتباط جیبس یمختلف افراد برا

 یقیمتأخر تلف یاههینظر انیم در (.03: 1444بوده است )گارنهام،  نیعج یو اطالعات یارتباط

 حیتوض ای ریتفس هرگونهمعتقد است  دنزیکرد. گ شارها زین دنزیگ یابیساخت ةینظر به توانیم

هرگز  یانسان عامل. 1(: 290 -290: 1842را انجام دهد ) یاساس ةفیوظسه  دیعمل با یمناسب برا

 هاآن به ییهاواکنشمداوم  شیوبکم یبه طرز بلکه ؛ردیپذینمعمل را منفعالنه  یخارج طیشرا

 ،یفرد نیو همچن یسطح جمع در. 2 ؛دهدیم رییتغ یحدود تاساختارشان را  یو حت دهدیمنشان 

 یزندگ ۀندیفزا یوجود دارد که حاصل بازتابندگ یگروه یاز امکانات اختصاص یانبوه یهاعرصه
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 یاعمال و اقدامات کوچک شخص یخارج طیکه مح ستیاستنباط درست ن نیا. 8است؛  یاجتماع

 یشدنمهار وجهچیهبه یاجتماع تربزرگ یهانظاماما  ،است ریرپذییو تغ یکاردستقابل ،یگروه ای

 ایدر موضع تملک  یاجتماع طینسبت به مح ،یعوامل انسان کندیم حیتصر دنزی. گندستین

 قیطر نی. از اکنندیم یو بازساز سازندیماعمال خود  با را طیو آن مح رندیگیمقرار  صیتخص

 ینظر نشیچند ب دنزیگ یابیساخت ةینظر از .افتی دست انیقدرت آدم یستیبه درک چ توانیم

و  یارتباط یهایفناوراز ساختار ارائه کرده است،  دنزیکه گ یفیتعر با. 1است:  استخراجقابل دیمف

 لیتسه ای دنهقواعد و منابع، کنش کنشگران را سامان د ةمثاببهآن را دارند که  تیقابل یاطالعات

 اریبالقوه در اخت زین هاآنکه تملک  اندبالقوه یقدرت سانبه یو اطالعات یارتباط یهایفناور. 2 ند؛نک

کنش خلق  یبرا یهم منبع ،یفناورتا  شودیمسبب « ساختار یدوگانگ». 8 د؛همگان قرار دار

 .باشد( یمحدودکنندگکنش ) دیتحد یبرا ی( و هم منبعیبخشتوان)

 هر در قدرت منابع که است معتقد راسل برتراند: یاطالعات ةجامعو قدرت در  یفناور 

(. از 24: 1801)راسل،  شودیم نییغالب در آن جامعه تع یساختار یهایژگیوبا توجه به  ،جامعه

 ای ارتش اقتصاد، است،یسها )سازمانعبارت از دانش،  ،منابع قدرت نیترمهماز  یبرخ ،یونظر 

قدرت اشاره  یبرا ییتافلر به سه منبع زور، پول و دانا نی(. آلو01 -55 )همان: هستند فرد و( نید

قدرت  ،یوشده است. از نظر  رفتهیقدرت پذ یمنبع اصل عنوانبهدانش  د،یکه در عصر جد کندیم

 از نوزده(. -: هجده1807)تافلر،  ندارد یقدرت یفناوراست و بدون دانش،  ییدانا ازمندین ،یفناور

 عوض،از منبع قدرت و در ییمهم عصر اطالعات، تمرکززدا یهایژگیواز  یکینظر کاستلز، 

قدرت و  ةسرچشمو معرفت به  یفناور(. علم، 924: 1835 ،8ج ) است فرد نقش افتنیتیاهم

 ازمندین ،یاشبکه ةجامعقدرت در  یریکارگبه(. 148: 1839 نس،ی)کاستلز و ا اندشده لیثروت تبد

تازه  یبیترک بهکه  ییهایوستگیپ یاست که ورا گریکدی متصل به یهاکنشاز  دهیچیپ یامجموعه

 (.129 -128: 1848)کاستلز،  ندکنشگر -شبکه به وابسته ،شوندیم منجراز سوژه 
 

 ینظر یبند( جمعب

آن،  درشده است که  دهیکش یسمتبه ،یاطالعات ةجامعدر  معرفت یاجتماع نیتع ةمسئل رسدیم نظربه

کالن  یاجتماع یهامؤلفه ازجامعه،  ۀسازند یاز ارکان معرفت یکی عنوانبه ،نینو یهایفناورو  علوم

 انگریب ،مستمر یاجتماع یهایدگرگون روند ک،یالکترونکرویم انقالب از پس. رندیپذیم ریتأث ردو خ

 قلمرو و (دیجد معرفت یشناسجامعهاز  ییهاشاخه) یفناورو  علم قلمرو انیم هیدوسو یارابطه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 091    بل ليدن يو اطالعات يمعرفت از جامعة پساصنعت يشناسجامعه خوانش: دیو جامعة جد یمعرفت، فناور

 

برآمده از  یوجهسه مدلمنطبق بر  ،مقاله نیا یلیتحل ابزاراست که  ذکر انیشا جامعه است.

 (.چهارم فصل: 1430 توکل،است ) معرفتو  نیتع ،جامعه یعنیمعرفت  یاجتماع نیتع یهاهواژدیکل

 

 یشناختروش ةمالحظ( ج

 شامل اسناد از دسته آن لیتحل ،یاسناد روشاست.  هشداستفاده  یاسناد پژوهشاز روش  ،مقاله نیا در

روش،  نیا با. دارد را هاآن ةمطالعقصد  پژوهشگراست که  یوضوعاتم ای هادهیپد ۀدرباراطالعات 

 یبررس یبرا ،روش نیا. شودیم سریم نیشیپ یاجتماع یهادگاهید ۀدربار یریامکان کاوش تفس

و  پردازانهینظر کردیرو یقیتطب ةسیمقا ،یاجتماع پردازانهینظر یآرا یآورجمع ،ینقد نظر ،هادگاهید

 ،نیضامم یبندطبقه. کشف، استخراج و مناسب است هامیپارادامکاتب و  ینظر کردیرو ییبازنما

 مقاله ادامه،در .(1848 ،ییفسا یو صادق منشعرفان) دندهیم لیرا تشک یروش اسناد یهاکیتکن

 :دنکیمرا دنبال  ریز یهاگام ،یاصل ةمسئلبه هدف و پاسخ به  دنیرس جهتدر

 ؛یو اطالعات یپساصنعت ةجامع یبل در بستر نظر یو مواضع معرفت اندازهاچشم یبررس. 1

 .معرفت یشناسجامعهبل از منظر  یمواضع معرفت یابیو ارز یلیتحل یواکاو. 2
 

 یو اطالعات یپساصنعت ةجامع یبل در بستر نظر یو مواضع معرفت اندازهاچشم. 1
 یدئولوژیا یمعرفت یشناسجامعه با چالش و بل. 1-1

در  شناسانجامعهاز  یشمار(، یدارهیسرماگسترش  ۀندیفزاموج  ةده)موسوم به  1457 ةده در

وفاق  طیحل شده و شرا شیوبکمغرب  ةجامعکه مسائل  ندمتقاعد شد کایآمر یهادانشگاه

. موضوع (10 -10: 1837)پارسا،  رخ داده است یروشنگر ۀپروژ یبیتحقق تقر یمبنابر یاجتماع

 ۀکنگر» یبرگزار هنگامبه، 1455بار در سال  نیاول یبرا یالمللنیبدر سطح  هایدئولوژیا انیپا

به  دنیو رس سمیالیاز سوس یآزاد ۀدربار کنگره، نیمطرح شد. در ا ایتالیا النیدر م «یفرهنگ یآزاد

بودند.  1آرون مونیو ر لزیکنگره، بل، ادوارد ش نیا کنندگانشرکت از یبرخ. شد بحثآزاد  ةجامع

 .(28: 1837)ماتالر،  شد تیتقو یالمللنیب ةجامعدر  بیرق انیدو جر ییهمگرا ۀدیا ،آنپس از 

 دانستیم نینو یصنعت ةجامعظهور  دیرا نو یدارهیسرماو  سمیالیسوس ییگراهم ت،یگالبر

 دینام 2«کامل شدنیصنعت»را  یجوامع صنعت ییگراهم ۀدیا زین کر. کالرک (1408 ت،ی)گالبر

                                                                                                                        
 را منتشر کرد. روشنفکران ونیافکنفرانس، آرون کتاب  نیاز ا پس. 1

2. Complete Industrialization 
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 داشت تعلق «یدئولوژیا انیپا» کتاب مؤلف ،بلبه  یترشیسهم ب ان،یم نیا در. (1832 دنز،ی)گ

 .(274 -273: 1833)راش، 

 یهایبررسرشته مطالعات و  کی یرا ط یارسانهو  یاطالعات ،یاجتماع دیجد یهادهیپد بل

بود تا  یامقدمه موضوع نیا و کرد فیتوص یدئولوژیا انیپا یابتدا با ابداع مفهوم موقت رگذار،یتأث

 یهانظام ةهمبل معتقد نبود که  البته. (115: 1837)پارسا،  دساز مطرحرا  یپساصنعت ةجامع مفهوم

 نیاو به ا ،حالنیباا .قرار خواهند گرفت یپساصنعت ةجامع یهایژگیو ریمس در ریگزنا ،یاجتماع

 ةدرجاست و  نیتکو فردر ش ،یجوامع صنعت ةهم در ییهایژگیو نیموضوع اذعان داشت که چن

آن با قدرت در سطح  ةموازنو  یاسیو س یاز عوامل اقتصاد یامجموعهبه  یبستگ هاآن شیدایپ

 رینظ یاکپارچهی میاز مفاه توانینم گریکه د کردیمبل استدالل  ل،یدل نی. به همدارد یجهان

 یبازساز تیموفق ،بلنظر  از. (952 -951: 1831)کهون،  استفاده کرد سمیالیسوس ای یدارهیسرما

 ینینشحومهرواج  ،دانیسفقهی ةطبقرشد  ،یپساصنعت یهاجامعه شیدایدوم، پ یپس از جنگ جهان

 دوران. بود یاتازهدوران  دنیفرارس ةنشان یهمگ ،ییروش رفتارگرا بریمبتن یو ظهور علم اجتماع

 سال در. داد انیپا یاجتماع یدگرگون یبرا (سمیفاش و سمینازچپ ) ةانگارانسادهنو به تصور 

است، موافقت کرد. از  نیدروغ یهمان آگاه یدئولوژیا که یستیمارکس دگاهید نیا با بل، 1433

تحقق  یرا برا هاانسان کوشدیمکه  کندیمبحث  یاجتماع یجنبش ۀدربار یدئولوژیا ،یو رنظ

 را یاخالق یهانیقیاز  یامجموعه جان،یه و شور از آکنده ییفضا در و دمتحد کن خاص یاعتقادات

. (2771)بل،  دنکاستفاده  یراخالقیغ لیوسا هیتوج یاز اهداف برا ،هاآن کمک به تافراهم سازد 

و  دوشیممنجر  طرفداران انیدر م یدئولوژیا رفتننیببه از ،ییهاجنبش نیافراد از چن یرخوردگس

 لیتبد قدرتمندان یبرا یقهر ییروین به یدئولوژیا ،رسندیمبه قدرت  هاجنبشکه  یدر موارد

 .(274 -273: 1833)راش،  شودیم

 قدرت گرید یاطالعات ةجامع در (معرفتاز  یاشاخه عنوانبه) یدئولوژیانظر بل،  از ،نیبنابرا

 دادهرا از دست  خود یکنش ةمحرک یرویو ن تیقابل ،یبیقدرت ترغ ،یقیحق ةشیاند رایز ؛ندارد

به اهداف  دنیرس یحاکم برا ةطبققدرت و  نفوذ ریز( چپ اغلبگذشته ) یهایدئولوژیا. ستا

 افتهی انیپا ینوزدهمقرن ةروشنفکران یهابحثو  هایدئولوژیا کهداشت  اعتقاد بل. ندبودطبقه  نیا

 ،ینوساز شدن،یمانند صنعت یاپرجاذبهو  نینو یهاشهیاند ،قایآفر و ایآس نوظهور یهادولتو 

 ،یدئولوژیا انیبود که پا یمدع یو. اندآوردهمردمان خود فراهم  یبرا سمیونالیو ناس سمیعربپان

 انیم بل ،نهیزم نیا در. (217 -274: همان) نخواهد بود هاآرمانو  هاشهیاند انیپا یمعنابه
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 میمانها کارل ای بالخ ارنست توسط یزیتما نیچن ،نیا از شیپ .گذاردیم زیتما ایاتوپو  یدئولوژیا

 .بود شده مطرح زین

 ةدهدوم، در  یجنگ جهان عیپس از وقا کایآمر یو علم یاسیس ،یاقتدار اقتصاد شیافزا با

از هر کشور  شیب کایآمربود که  یقوت گرفت. بل مدع کایآمردر  یشناسندهیآمطالعات  1407

 او(. 070 -075: 1832 دنز،یرفته است )گ شیپ یپساصنعت یاجامعهبه  شدنلیتبد جهتدر یگرید

: 1831)کهون،  دانستیم یساختار نظر کیبلکه  ،ییگوشیپ کیرا نه  یپساصنعت ةجامع ۀدیا

 ان،یبوده است )کچو خیتار یو ضرور یعیطب ةجینت ،به بعد 1407 ةده(. از نظر بل، تحوالت 998

توسط  یفکر یفناور براساس یپساصنعت ةجامع نکهیا بریبل مبن یادعا برخالف(. 81: 1830

او (، 28: 1837خواهد شد )ماتالر،  یرهبر یخاص یدئولوژیا هرگونهبزرگ و بدون  یاجتماع علم

 .(17: 1834 ،ی)عامل 1کرده است. تیتقو یدئولوژیا کیرا به عنوان  ییکاگرایناخواسته آمر

 

 سمیمارکس به یمعرفت یشناسجامعه نقد .1-2

 عدبه ب ،یدارهیسرمامفهوم  تیو کل یفن -یاجتماع عدبه ب ،یصنعتمفهوم  تیاعتقاد بل، کل به

که مارکس  شودیم یناش آنجادو مفهوم از  نیا خلط ،یونظر  ازاشاره دارد.  یاقتصاد -یاجتماع

 کهنیابا توجه به  جامعه است و گریابعاد د ةهم ۀرندیدربرگو  کنندهنییتع د،یتول ۀویش کردیمتصور 

 مفهوم نیا از تا دندبر آن بو هاستیمارکساست،  یغرب ةجامعدر  دیتول جیرا ۀویش یدارهیسرما

 نیا هجیاستفاده کنند. نت و فرهنگ استیاز اقتصاد تا س ،یاجتماع رفتار یقلمروها تمام نییتب یبرا

 نیهمچن. شدیمحاکم  یاجتماع ستیز طیشرادر  همو  دیتول ۀویش در هم ،یکنواختیبود که 

 برخالف. شدیم کاستهفروو کارگر  دارهیسرما ةطبق دوبه  زهایتما ةهم و دیناپد ،یمل یهاتفاوت

 یهاسنت بریبلکه مبتن ؛ستین اقتصاد بریمبتن حکومت کی تیماه که بود معتقد بل ،سمیمارکس

 .شودیمقدرت در سراسر جامعه پراکنده  ،آن براساساست که  یاهیروو  یزشار یهانظام ،یخیتار

 است. ختهیجماعت فره کیبرآمده از  ،غرب معاصر فرهنگ ،یونظر  از

 یدیتول یروهاینو  یاجتماع روابط انیواحد م وندیفرض پ یجابهکه  دهدیم شنهادیپ بل

                                                                                                                        
 یمیج یتیو مشاور امن سمیمتخصص مسائل کمون ،یسکیبرژن ویگنی، زب1407در سال  یعنیاز انتشار کتاب بل  شیسال پ سه. 1

 کیبه  شدنلیتبد حالاذعان کرده بود که جهان در صراحتبه کیدر عصر تکنترون کایآمردو عصر: نقش  انیم درکارتر، در کتاب 
(. 1407 ،یسکیعنوان است )برژن نیا ةستیشا کایآمر تنها ،عملدراما  ،است( The Global Society) («یهمگان) یجهان ةجامع»

 ندونی(. ل25 -29: 1837نخواهد بود )ماتالر،  کایآمر یفرهنگ سمیالیامپر یمعنابه یروند نیبود چن یمدع یسکیبرژن ،حالنیدرع
 (.00: 1839)داتن،  گفت سخن( Great Society) «بزرگ ةجامع»از  1407 ةدر اواسط ده زیجانسون ن
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مختلف  یهانظام انیرا م یمختلف یهاتتا بتوان حال شوند مجزادو مؤلفه  نی(، ایاقتصاد ی)مبنا

باشد، هم  (یافق محور) یفناورکشورها  یبندمیتقس یمبنا اگر .کرد لیو تحل میترس یاجتماع

 یصنعت ،نیو چ یاندونز کهآنخواهند بود؛ حال  یصنعت یجوامع(، هیروس) یشوروهم  و کایآمر

 ،یاندونز و کایآمر م،یکن میتقس (یعمود محور) تیمالکروابط  یمبناکشورها را بر اگراما  ،ستندین

 یمتفاوت یهاشاکله ،جهیدرنت. اندیاشتراک یهادولت ای ستیالیسوس ن،یو چ یشورو و دارهیسرما

 ،یصنعتشایپ. 2 و سمیالیو سوس یدارهیسرما ،سمیفئودال. 1: افتینمود خواهد  یاجتماع ةتوسعاز 

 ،یخیتار ۀدور کیدوم(. البته از نظر بل، ممکن است در  ةمقدم: 1444)بل،  یپساصنعتو  یصنعت

 یبرا ؛شود گرید یروابط اجتماع ترشیب ۀکنندنییتعباشد که  مهم یبه حدخاص  یاصل محور کی

( یخصوص تیمالک و ییکاال دیتول) یاجتماعروابط  یدارهیسرما ۀویشدر قرن نوزدهم،  ،لامث

بل بر  ،گرید عبارتبه. ستیدر جامعه ن دیتول ۀویشروبنا از  یتلق یمعنابهامر  نیاما ا ،شد مسلط

از  یمعرفت در علوم اجتماع یاجتماع نیمربوط به تع یاههیاز نظر یاریکه مشکل بس بودباور  نیا

 ریفراگ ةگانیمفهوم  کی قیجامعه را تنها از طر کی یهایژگیواست که  نیا سم،یجمله مارکس

 .کنندیم نییو تب لی( تحلدیتول ۀویش مثل)

 

 
  یستیمارکس نیتع مقابلدربل  یلیتحل مدل .1 نمودار

 مقدمه: 1111 بل، :منبع
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 یرا برا یاسیو س یفرهنگ ،یاجتماع یهاعرصهسه قلمرو شامل  سم،یدر تقابل با مارکس بل

 وآن سه قلمرو را خودمختار  ،یستیمارکس یربنایز -روبنا مدل برعکسو  کندیم میجامعه ترس

 یاقتصاد عوامل نیتع تحت استیس و فرهنگبل،  یلیمدل تحل در ،نیبنابرا ؛کندیم یمستقل معرف

 یکی. اقتصاد شودیم یپساصنعت ةجامعبه  دادنشکل سبب ،یاجتماع در قلمرو رییتغ صرف .ستندین

 ،یصنعتشایپجامعه )از  یخیتار ۀدوراست و اشتغال در هر  یاجتماع قلمرو یهارمجموعهیزاز 

 بل،خواهد بود ) (یفرهنگ و یاسیس نه و) یاجتماع یهایژگیو معرف( یپساصنعتو  یصنعت

1444.) 

 

 جامعه ةگانسه یقلمروها یلیدر منطق تحل اهتناقض و یاحرفه یمعرفت یهاسازمانو  هاگروه. 1-3

)بل،  ابدی تحقق ندهیآ دراست  ممکنکه  دانستیم یمنطق ةبرساخت یرا نوع یپساصنعت ةجامع بل

ساختار  کیاز  1یسنخ آرمان عنوانبهتنها  ،بل یپساصنعت ةجامع زین وبستر نظر از. (19: 1444

 ةجامع مانند ینیعناو که بود معتقد بل ،آغاز در(. 38: 1847)وبستر،  بود دفاعقابل یاجتماع

با  بلاست.  دیجد ۀدور یهاتیواقعاز  یجزئ انگریبتنها  ،یعلم ةجامع ای یاطالعات ةجامع ،یخدمات

 گر،یو منابع د یاقتصاد ةتوسعو  یسازمان همکار قیاز طر شدهیگردآور یاستناد به اطالعات آمار

را مطرح کرد و  یو اجتماع یاقتصاد یهانهیزمدر  یکیو تکن یعلم یهامعرفت روزافزون یبرتر

 ،یونظر  از. (57: 1834)معتمدنژاد،  دیورز دیتأک یپساصنعت ةجامع دنیفرارس بر ،آن براساس

را عقب نرانده است،  یصنعتشایپ ةجامعمتعلق به  یکشاورز یهابخش ،یصنعت ةجامع کهطورهمان

از موارد، بر  یدر برخ بلکه ؛دنکینم محو کامل طوربه را یصنعت ةجامع زین یپساصنعت ةجامع

 یساختارها بل. (951: 1831)کهون،  دوشیمکل افزوده  کی عنوانبهضخامت بافت جامعه 

 بل،) دانستیم یپساصنعت کمیوستیب ۀسدرا در  یغرب یاروپا و یشوروژاپن،  ،کایآمر یاجتماع

1444.) 

 آن ونیخود را مد اتیح مردم که بود عتیبا طب رقابت ینوع ،یزندگ ،یصنعتشایپ جهان در

 دیتول برعالوهکه بشر  شدمصنوع  عتیبا طب رقابت ینوع به لیتبدکار  ،یصنعت ةجامع در. بودند

 انیم رقابت یکار نوع ،یپساصنعت ةجامع. در گرفتقرار  آالتنیماش الشعاعتحت ا،یاش و کاالها

باور بود  نیدر قرن نوزدهم، بل بر ا یستیالیو سوس ییایاتوپ شمندانیاند یآرا برخالف. است افراد

)بل،  است مردم بر یحت و عتیطب بر مسلط یابزار یقدرت تیتقو یمعنابه یپساصنعت یدگرگونکه 

                                                                                                                        
1. Ideal Type 
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 پردازش سمتبه ،یو صنعت یاکارخانه دیبر تول دیاز تأک ،بشر حرکتنظر بل،  از. (80 -85: 1832

 ،یبهداشت) یانسان بر مشتمل دیجد خدمات. است شدهاطالعات و خدمات معطوف  شیو آما

 .است( هاستمیس لیو تحل هاانهیرا ،یبایارز پژوهش،) یفنو  یاحرفه( و یو اجتماع تیو ترب میتعل

و در  ستیجامعه ن نیریز یهاهیالجزء  گرید ،کارگر ةطبقاز  یبزرگ بخش که بود معتقد بل

 ،دیجد ةجامعدر  طبقه فهومم کل ،درواقع. دشویممحسوب  دیجد یاحرفهو  یشمار نخبگان فن

را که  یاجتماع منزلتگذار از طبقه به  ،یپساصنعت ةجامع. (07: همان) است شدنفیبازتعر حالدر

 یاجامعه ،یمنزلت اجتماع بریمبتن ةجامع. آوردیمهمگان است، فراهم  بودندسترسدر اشیژگیو

 یرا که منبع اصل شدهیو کنترل دانش رمزگذار دیتول ،یاحرفه متخصصان. (04: همان) ستفردگرا

 ةیپانظر بل، همواره قوام هر جامعه بر  از .دارند عهدهبر ،شودیمجامعه محسوب  یبرا یراهبرد

 و ینظر دانش کردنمندضابطهکه رخ داده،  یتحوالت سبببه که است اکنون فقط اما است،دانش 

 ،یپساصنعت ةجامعاز  شی(. پ27: 1832شده است )بل،  ورانهافن یهاینوآور یمبنا ،یماد علوم

 علماست ) علم خودعلم،  هدفبود که  یهفدهماعتقاد قرن نیبر ا یمبتن ،یعلم ةجامع تیمشروع

با  ،یاجتماع یازهاین نیو همچن ینظام و یعلم یهایفناور ةلیوسبه علم اما اکنون ،(علم یبرا

دانش به  ستم،یبل، بر اثر تحوالت در اواخر قرن ب نظر ازشده است.  دهیجامعه در هم تن تیکل

 ،یپساصنعت ةجامعبدل شده است.  یو اقتصاد یاسیستون و محور جوامع مدرن و منشأ قدرت س

 یاسیاقتصاد و نظام س انیم یآن، ارتباط متقابل بقاطماست که  یمتمرکز اریبس یهماهنگ ازمندین

. (1444)بل،  دانستیم دیجد ینعتنظم ص ةعرصبل حکومت را  ل،یدل نیبه هم .دشویم داریپد

 .است یاسیس و( اقتصاد) یاجتماع یاستقالل قلمروها بریبل مبن نیشیپ یادعا برخالف ،ادعا نیا

متشکل از  ینوظهور ةطبق ،یو فن یمشاغل تخصص افتنییکه با برتر دیرس جهینت نیا به بل

 نیترشیب ،یاجتماع و یاسیس ،یاقتصاد یهاعرصهاست که در  گرفتنشکل حالدر نمتخصصا

 در. رندیبگ میمستقل تصم طوربهبتوانند  دیاو اصرار داشت که متخصصان با البته. دارند رااقتدار 

اعضا  انیرقابت م ک،یوجود دارد که درون هر یمتعدد یهاتیموقعو  هاگاهیپا ،یپساصنعت ةجامع

 یبرا یترمهم گاهیجااست  ممکن هاگاهیپا نیا نیهمچن. ردیگیمبر سر کسب منافع شکل 

 یهامهارت ،یشامل علم یکارکرد گاهیپا چهار. 1از:  اندعبارت هاگاهیپاباشند.  یاسیس یوابستگ

شامل مؤسسات  ینهاد گاهیپا پنج. 2 و یفرهنگ و یادار(، یپزشک و یمهندس مانند) یکاربرد

مراکز خدمات  مانند) یاجتماع یهامجتمع ،هاپژوهشگاه ای هادانشگاه ،یحکومت ریدوا ،یاقتصاد

از هنجارها و  یکه ناش ردیگیمشکل  یپساصنعت ةجامعدر  یدیجد یهازهیست( و ارتش. یاجتماع
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 ةلیوسبهو فرهنگ است. اقتصاد  استیاقتصاد، س قلمرو سه نیب متفاوت( یمحور اصول) نیقوان

و  ترشیب یبرابر ربیمبتن یمحور اصول ةلیوسبه ،استیس و یابزار تیعقالن بریمبتن یمحور اصول

 یریگمیتصم اریبه دادن اخت ازین انیتنش م ،جهیدرنت. شودیم تیگسترش مشارکت شهروندان هدا

 تیجمع تربزرگ یهابخش یسو و تقاضا کیاز  یاقتصاد و نظام حکومت ۀاداردانش در  ةطبقبه 

بر سر  زیتنش ممکن است به ست نیخواهد بود. ا گرید یاز سو کیگسترش مشارکت دموکرات یبرا

از  یناش یدوگانگ یفرهنگ، نوع ةعرصدر  نیقدرت منجر شود. همچن صیتخص یچگونگ

ناسازگار است  یاقتصاد تیعقالن یژگیکه با و ردیگیمشکل  انهیجولذت دیجد فرهنگخرده

 (.03 -00: 1803 ستو،یوی)ک

 

 سمیمدرنپسا گفرهن در مصاف با و اطالعات اقتصاد عدبدر  یاطالعات ةجامع مسائل. 1-4

 یهایفناور ةتوسع کمک هب یپساصنعتجوامع  یو نوساز 1407 ةدهدر  یدارهیسرمااز بحران  پس

 ةجامعاز اصطالح  ،یپساصنعت ةجامعاصطالح  یجابه 1404در سال  بل ،یو اطالعات یارتباط

گسترش مفهوم  یدر حکم نوع یاطالعات ةجامع. (54: 1834)معتمدنژاد،  کرد هاستفاد یاطالعات

 ةمؤلفو  افتهیتوسعه اریبس ،اطالعات یفناورتفاوت که نقش  نیبا ا ؛است یپساصنعت ةجامع

: 1442 ،یشناسجامعهالمعارف ةریدا) است یسازمان اجتماع ۀکنندمتحولعامل  نیترمهم ،اطالعات

گسترش  ،یاطالعات ةجامع یاصل ةمسئل ،قیدقو  یفن یمعنا کی در. (50: 1832 بل، ؛1828 -1822

 یاطالعات یتالیجید یهایفناورمربوط به  1«یاانهیراارتباطات » ةتوسع یمناسب برا رساختیز کی

 لیدلبهنظارت و  دادنانجام منظوربهنظر بل،  از .شد خواهد جامعه یاجزا وندیپ سبباست که 

 دانش) کیبرنتیسامانند  دیجد یفکر یهایفناور ،یو اطالعات یپساصنعت ةجامع یهایدگیچیپ

: 1831)کهون،  شوندیم اجرا و ابندییماطالعات پرورش  ةینظرو  یباز ةینظرکنترل و ارتباط(، 

990- 993). 

 اگر .شوندیمکاال مبادله  ماننداست که در آن اطالعات  یاجامعه ،یاطالعات ةجامع

 در ،گفتندیمکاال سخن  یابیکم ةمسئلاز  ستمیقرن نوزدهم و ب یهاستیبرالیلو  هاستیالیسوس

اطالعات، زمان، اوقات فراغت  یابیکممانند  یگریانواع د ،یابیکم ،یو اطالعات یپساصنعت ةجامع

ارائه  آنچه رایز ؛کاالست یارزشمند ةینظربا  همواجه ،هاچالشاز  یکی خواهد داشت. زین ...و

 یپژوهش یهاپروژه مانند ییهاتیفعال توانیم یسختبه و است دانش و اطالعات بریمبتن ،شودیم

                                                                                                                        
1. Compunications 
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( است و یاختصاص نه و) یجمع ییکاال اطالعات،کرد.  یگذارمتیق را کتب و مقاالت فیتأل ای

 راهبرد برخالف. دنکو از آن کسب قدرت  بدای یدسترس آن به تواندیماز جامعه  یهر عضو

؛ 1444)بل،  شودیم داریپد ارانهیهم راهبرد اطالعات، مورددر ،یوصخص یکاالها بازار در یرقابت

1832 :84.) 

 ۀندیفزا دیاست. تول یپساصنعت ةجامع ریناپذییجداجزء  یفرهنگ راتییاز تغ ینظر بل، بخش از

به اعتقاد  در جهان شده است. ییمعنایب ینوع موجب ،شدنیعقالنروند  شیو افزا یماد یکاالها

 و یخرافات ،نیکه د ستا شهیاند نیا سمیو مارکس یروشنگر یاهرادیا نیتربزرگاز  یکی ،یو

 یکی(. بل 117: 1832خواهد کرد ) کنشهیر را آن ورانهاو فن یعلم شرفتیمحکوم به فناست و پ

 ،یعالقه به باز ،یطلبلذت ،ترآزادانه یسبک زندگ ،یثباتیبرا  دیجد ۀدورتبعات  نیترمهماز 

 رهاورد ،راتییتغ نیا اغلب. اندبرده انیرا از م یسنت یهاارزشکه  کردیمقلمداد  شیو نما حیتفر

در مقام  هستند. بل یاطالعات ةجامعدر  سمیمدرنپسا یطلبلذتو  بودنیعقالنرینفوذ و گسترش غ

 او، نظر از. بود یمدرنپسا ۀمخاطرتحوالت همراه با  نینگران چن ،کارمحافظهو  ستیمدرن کی

 تیو عقالن یکه تحت تسلط بازده -یاطالعات ةجامع یبا ساختار اجتماع سمیمدرنپسا فرهنگ

را  طیشرا ای دوش منجر فرهنگ و یاجتماع ساختاربه انفصال  است مکندارد و م رتیمغا -است

 (.57 -98 :1447)بل،  دسازهموار  یاجتماع یانقالب یبرا

 

 معرفت یشناسجامعهبل از منظر  یمواضع معرفت یابیارز و یلیتحل یواکاو. 2

جامعه  ةرابط ۀدربار او یو مواضع نظر اندازهاچشم ،ستینمعرفت  شناسجامعه بل کهنیا رغمیعل

دو قلمرو جامعه و  از بحث را در یقیتدققابل و بالقوه یهامؤلفه ،یفناورعلم و  ،یدئولوژیابا 

 یشناسجامعه یکانون ةمسئلبه  توجه با. دهدیم نشان( هاآن یهارمجموعهیزاجزا و  بامعرفت )

و  جامعه ،نیتع ۀدواژیکلبرآمده از آن در سه  یلیتحل مدل ومعرفت ) یاجتماع نیتع یعنی ،معرفت

 نیترمهم ،تیعامل و ساختار فرد، جامعه، ،یفناورعلم و  وابطبه ر تیبا عنا نیو همچن (معرفت

 :است ریز شرحبه یابیارزو  استخراجقابل یهااشارت

 و  یاسیس ،یاجتماعمستقل ) ةگانسه یقلمروها وجود بریمبنبل  نیآغاز یادعا برخالف

 عبارتبهگرفت.  نظردر وابستههمبه یتیکل عنوانبه دیبا را اونظر  مورد یپساصنعت ةجامع(، یفرهنگ

 یاوهیشبه  ،حالنیدرعاست و  یمتفاوت یسطوح و کارکردها ،هابخش یجامعه دارا گر،ید

 ةجامعدر  هینظرو  اطالعات ،یفناورگردش علم،  حاصل ،وحدت نی. اکندیمهماهنگ عمل 
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را  یکارمحافظهو  ییگراراست ،ییکایآمر ییبل از کارکردگرا ریتأث ،یکردیرو نیچن است. دیجد

 کردیرو با قابلتدر  ،نگرش نوع نیا. (09 -08: 1830 ان،یکچو؛ 1404 نفلس،یاست) سازدیمآشکار 

 .ستندیآن قائل ن یبرا یتیو کل نددانیم یمستقل یاجزا یرا دارا است که جامعه یشناسانجامعه

 م،یدورک لیام مون،یس سن مانندمعرفت ) در باب نظرصاحب شناسانجامعهاز  یاریبس مانند 

در فهم  ییایپو ،جهیدرنتو  زمان ةمقولبل به  ،(شلر ماکسو  ملیز جرج وبر، ماکس آگوست کنت،

با  متناظررا  یپساصنعتو  یصنعت به یصنعتشایپ از یعنیتکامل جوامع  ریاو مس جامعه توجه دارد.

 معرفتو  شدهیدانش رمزگذار .است گرفته نظردر اشتغال نظام( و علم) یمعرفتدر نظام  راتییتغ

و  یقشربند امکان بروز و ظهور دارد. ،یپساصنعت ۀدور یعنی خیتار یینها ةمرحلدر  فقط ،ینظر

 ةجامع در .دارند قرار یاجتماع عوامل نیتحت تع زیمسلط در هر دوره ن یو شغل یاجتماع طبقات

را  یراتییتغ دانش ،قابلمدرو  ابندییم تسلط و متخصصان هایاحرفه ةطبق ،یو اطالعات یپساصنعت

 .آوردیم وجودبه یاجتماع یهاسازمانو  یدر قشربند

 صورت و شکل مقابل)در معرفت یمحتوا یاجتماع نیتع به معتقد بل ،1نیتع عمق لحاظبه 

 .است زبان ،سازدیمو متفاوت  زیانواع متما گریانسان را از د آنچه ،اونظر  از. است( معرفت

نوع  وداده  یاتازهشکل  مسلط جامعه یهااستعارهو  اههواژبه  ،یفکر دیجد یفناور اساس،نیابر

 .(23 -21: 1832 بل،) است افتهی رییبه انسان پردازشگر تغ یکیاز انسان مکان ،یشناسانسان

 و ریتأث»و به  ردگذابرا کنار  یعل کردیتالش کرده است تا رو بل ،2نیتع ةدرج لحاظبه 

 ةجامع یریگشکلبه  یفناور ،یونظر  از .دکندر معرفت تمرکز  یاجتماع یهامؤلفه «شیگرا

 ،کندیمرا انتخاب  هایفناورچگونه فرد کاربرد  کهنیااما  است، کمک کرده یو اطالعات یپساصنعت

 یبستگ ،کندیم تیرا هدا هاانتخاب نیکه ا یایاجتماعو بافت  یاجتماع راتییاول به تغ ةدرجدر 

اتخاذ  بهاو  یتعلقیب ،سمیمارکس ژهیوبه هایدئولوژیابل به  یاهانتقاد البته. (82: همان) دارد

 .دهدیمرا نشان  یضرور ای یجبر یدگاهید

 نوظهور یهاسازمانو  هاگروه بر او دیکتأ گرنشان بل یاههینظر ،8نیتع سطح لحاظبه 

افراد در نظام  گاهیرا با استفاده از جا یبه کار فکر یدیبشر از کار  حرکت اواست.  یاجتماع

و  یگاهیو تعلقات پا هاهارجاع دهد، مشاغل، حرف فردبه  کهنیااز  شیب بل. کندیم آشکار یشغل

 تحولکه  کندیم انیب مدرن ةجامع لیتحل در یو .دهدیمبحث قرار  یمبنارا  آنان یسازمان

                                                                                                                        
1. Depth of Determination 
2. Degree of Determination 
3. Level of Determination 
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 زین دیجد ۀدور در. (00: همان) شد جادیا متوسط ةطبق شیدایبا پ ،مدرن ةجامع یشناختجامعه

باور  نیالبته وبستر بر ا هستند. بلتوجه  مورددانشمندان  ای ساالرانفن ،یو فن یاحرفه یهاگروه

: 1847بسته است )وبستر،  کاربه یو معرفت یخدمات ةجامع فیرا در تعر تیکم اریمع ،است که بل

118- 119.) 

نینو یهایفناور ،یو اطالعات یپساصنعت ةجامعدر  1نیتع مسلط املوع نیترمهماز  یکی 

، سه نسل از 1437تا  1377 یهاسال نیب شدهاختراع یهایفناور ۀدربار یبا ذکر مثال بلاست. 

 یو تحوالت اجتماع طیهر دوره را برآمده از شرا یفناور و کندیم سهیمقا گریکدیرا با  افراد

 ریقرن نوزدهم، تأث یاما از ابتدا ،وابسته بود یفناوربه  شهیکه انسان هم کندیم. او استدالل داندیم

در  چههرکه  یاگونهبه ؛(0 -5 :1832 بل،) است شده آشکار ترعیوس یاسیبر جامعه در مق یفناور

. (50: همان) خواهد شد تربرجسته ین اجتماعسازما نییتعدر  یفناورنقش  ،میرویم شیپزمان 

 و دارد آنانبه  یمفصل نقد ،یاثبات یهاستیمارکس یاقتصاد انةیگرالینگرش تقل لیدلبه بل نیهمچن

 است،یس کهباور است  نیا بر او .کندیممحکوم  شدتبهمعرفت و علم در نزد آنان را  بودنروبنا

 ،استو دانشمندان  یعلم یهاسازمانو در تملک  دیو علوم جد یفناورمتأثر از  ،فرهنگ و اقتصاد

 .ستین یفناورعلم و  کردنیتلقربنایز یمعنابهموضع،  نیا اتخاذ اما

 یفناور ییجبرگرا کردیاو با رو یمواضع نظر ةرابط ،بل ۀدربارمهم  ینظر یهاچالشاز  یکی

در جامعه با  یحت ای ندارند یاجتماع تحوالت روند در ینقش مردم عمومبل،  یآرا قباطماست. 

 طیداده که شرا نانیاطم هاآنبه  خیتار منطق رایز ؛ستین بوطمر هاآنکه به  شوندیم روروبه یمسائل

 ،بل یاطالعات ةجامع ةینظرمعتقد است که  زی(. داتن ن39: 1847)وبستر،  است سامانبهرو یاجتماع

از  شیخود، پ دیعادات و عقا رییتغ یمردم برا کهآنانگاشته است؛ حال  ینیبشیپرا قابل شرفتیپ

به  دادنتیمرکزاز  یناش ،یاشهیاند نیدارند. چن ازیتفکر و رفتار، به زمان ن دیراه و رسم جد رشیپذ

است.  دینهفته در معرفت جد یو اجتماع یانسان یهاهیسرمابه  یتوجهکمدر روند توسعه و  یفناور

معطوف خواهد  آگاه کارگران رشدبهرو فبه صن ،یاطالعات ةجامعباور که قدرت در  نیا نیهمچن

 کردنزهیو دموکرات مندنظامتمرکز  ای ساالرانفن یبرا بودنسودمند یجابه رایز ؛است دیشد، مورد ترد

 نیبه ا بل (.20 -25: 1839)داتن،  کنندیم تیموجود را تقو نفوذ و قدرت یساختارها اغلب قدرت،

در ساختار  یرییتغ ،دیجد یو فن یاحرفهمشاغل  افتنیتیاهم موازاتبه کهتوجه است کم تیواقع

 .است امدهین وجودبه یو اقتصاد یاسیقدرت در دو قلمرو س

                                                                                                                        
1. Dominant Factor of Determination 
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معتقدند که  یفناور انیکرد: جبرگرا زیمتما گریکدیدو موضع را از  دیکه با رسدیم نظربه

محسوب  یو خارج یرونیب یعنصر برآمده از چارچوب جامعه، بلکه عنصر کینه  ،یفناور

 یو روان یاجتماع ،یاقتصاد یازهایبرآمده از ن یعنصر ،یفناورادعا که  نیا مقابل،در. شودیم

 کردیبا رو ،رودیم شماربه هیتحوالت ثانو یبرا یمستقل منشأ هاآنو در پاسخ به  است جامعه

 گونهچیه بریمبتن ،بل کردیرو که داشت دور نظر از دینبا ،رونیافاصله دارد. از  یفناور ییجبرگرا

انسان  یآزاد یفناور که کندیم حیتصر او .(40 و 50، 4: 1832 بل،) ستین یاورانهافن ییجبرگرا

به  ،ضرورت انسان را از قلمرو ،یفناور .دهدیمرا گسترش  نسانا روح بلکه ؛سازدینمرا محدود 

 شیافزا یبرا یفناورموضوع که احتماالً از  نیا ،بل دگاهید ازکرده است.  تیهدا یآزاد قلمرو

 ؛ندارد یفناوربه خود  یربط چندان شود،یماستفاده  هاتوده یآزاد کردنقدرت نخبگان و محدود

هم نظارت  یفناور گر،ید عبارتبهگوناگون گام نهاد.  یرهایدر مس توانیمواحد  یفناوربا  رایز

 دایخود را پ یآزاد ریتا مس زدسایمو هم شهروندان را توانمندتر  بخشدیم شیرا افزا ساالرانهفن

 .(174 و 172، 177: همان) کنند

 و یدئولوژیا(، یفناور وعلم ) یعنی معرفت سهناظر به  ترشیب ،از نظر بل یاجتماع 1نیتع 

 رتأثم را یعلم یهامیپارادا ای (یباز ةینظرو  کیبرنتیسا مانندعلوم ) از یبرخ شیزااو  است. نید

 یخاص یاجتماع یاهاقتضا و طیشرا در( سمیمارکس ژهیوبه) یدئولوژیا .داندیم یعوامل اجتماع از

 انیپا ۀدیاکه  شودیم گفته البته رفت. نیآن از ب یوجود لیدل ،به بعد 1457 ةدهاز  وشکل گرفت 

. اولف ستکایآمر یو فرهنگ یاقتصاد ،یاسیمنافع س یراستادر  یدئولوژیا کیخود  ،یدئولوژیا

 ؛گرفت نظرنابود شده، در یدئولوژیا کهنیابر  ییادعا توانینممعتقد است نظر بل را  ملستراندیه

: 1833 راش،و تضاد است ) یاسیعمل س یمبنا ةمثاببه یدئولوژیقدرت ا رفتننیببلکه منظور او، از

ذات  کیبه باور  را انسانذهن انسان است که  کیولوژیب یژگیو نید که بود باور نیا بر بل(. 211

 و یاجتماع بافت کی ناخودآگاه و در طوربه اغلبدر ذهن انسان،  نی. دکندیم بیترغ یمتعال

 یوجود یتنگناهابا  ،یاجامعههر انسان و هر  رایز ؛شودیم دهیآفر ایساخته  ،خاص یفرهنگ

 ،ییایجغراف تیموقع ای یخیتار یهادورهاز  نظرصرف ،یوجود یهاپرسش البته. روستروبه ینیمع

 لیدل نیهم به. (111: 1832 بل،) است گوناگون یفرهنگ هر در هاآن بهاما پاسخ  ،هستند کسانی

 ادی ریناپذاجتناب یامر عنوانبه دیجد ةجامعدر  سمیمدرناز اخالق و فرهنگ پسا ،بل که است

 ،کایآمر ةجامعدر  اشستهیزو  یفکر ةتجرب هبل ب یاههینظر قیعم یوابستگ نیهمچن .دنکیم

                                                                                                                        
1. Target of Determination 
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 کردیمثال، ژاپن با اتخاذ رو یارب ؛کشدیم شیپ را جوامع ریاو به سا یهادهیا میمشکل تعم

 کرد. یرا ط یو اطالعات یپساصنعت ةجامع ریمس ،کایآمر با متفاوت یو فرهنگ یاقتصاد ،یاسیس

 

 یریگجهینتو  بحث
 یدر واکاو ینظر یهایابیارزو  دستاوردها نیترمهممقاله،  یاصل ةمسئلبازگشت به هدف و  با

 از: اندعبارتبل  یهاشهیاندمعرفت در  یشناسجامعه یهامؤلفه

 اتیمدع برخالف عملدردر جامعه،  گانهسه یقلمروها انیانفصال م بریمبنبل  یلیتحل مدل. 1

است.  یو اطالعات یپساصنعت ةجامعمعرفت و  ،یفناور یهامؤلفهاو در بحث از  ینظر نیو مضام

 توجه نید و یدئولوژیا ،یفناورعلم،  ژهیوبهجامعه بر معرفت  ییایپو ریزمان و تأث ةمقولاو به 

با جامعه و  یمناسبات علم تیفیک رییو تغ دیجد ةجامعدر  یشناسانسان رییتغ گرفتننظردر با. کرد

و جبرانگارانه را  هیسوکی کردیرو ،بل. ابدییممعرفت راه  یبه محتوا نیعمق تع ،یانسان یازهاین

و  یاحرفهبا برآمدن جماعت  .است شیگرا و ریتأث به معتقد نیتع ةدرج لحاظبه و گذاردیمکنار 

و قشر خواهد  گاهیپا نیمعطوف به هم اغلب نیتع سطح ،یاطالعات ةجامعدر  یعلم یهاسازمان

برآمده از  یاجتماع یعنصر عنوانبهو مهاجم، بلکه  یرونیب یعامل عنوانبهنه  یفناور بود.

 یاطالعات ةجامعدر  یو اقتصاد یاجتماع ،یروان یهااقتضا و فشارها ازها،ین ،هامحرکچارچوب 

 هدف نیهمچن .دکر منتسب یوبه  را یفناور ییجبرگرا کردیرو توانینم رونیاو از  کندیمعمل 

 .ردیگیبرمدر را نید و یدئولوژیا(، یفناور وعلم ) شقوقبل،  یدر مواضع معرفت نیتع

بستر  در معرفت، یاجتماع نیتع یعنیمعرفت،  یشناسجامعه یمرکز ةمسئل رسدیم نظربه. 2

 یهامؤلفهبه  زمانهم که کندیم جابیا را یلیتحل یمدل ،دیو جد یاطالعات ةجامع شدنیجهان

 ریتأث نیو همچن یو اطالعات یارتباط یهایفناور یتیو عامل یساختار تیماه ،یفناورقدرت و 

 قدرتبل،  یاطالعات ةجامع افتیو ره اندازچشم در .باشد معطوف معرفت و جامعه انیم لمتقاب

و خطوط  حاتیبه ترج دیبا همچنانو  ستین (یفناورو  یعلم ،یپژوهش) یمعرفتمنحصر به مراکز 

و  محدودکننده ساختارهم  ،یفناور ،یجوامع اطالعات در و اقتصاد نظر داشت. استیس ةعرص یمش

وجه  بر شتریببل  .کندیمکنش انسان عمل  ۀکنندلیتسه ایکنشگر  عنوانبهاست و هم  توانمندساز

کنش  تیفیمحتوا و ک توان، زانیمبر  چنداناو  ،عالوهبه است. دهیورز دیتأک یفناور یساختار

 .نداردتمرکز  هاانسانعموم 
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