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 چکیده
 . باشد   دانش  کنندهمنحرف  و  رانگریو  هم  و  ی قیحق  پژوهش  بسترساز  هم   تواندی م(  نید  و  ثروت  حکومت،)  قدرت   مقوله  مقدمه:

جر  بر  را  خواه تیتمام  یهاقدرت  ریتأث  و  نقش  توانیم  هابرماس  یورگن  جهانِزیست  استثمار  نظریه  در  تأمل  با آزاد   انیروند 

تغ  امکان  و  دانش  ستیز  رییاطالعات    تحلیل   پژوهش،  این  هدف  .افتیدر  را  گرسلطه  و  ریپذسلطه  رابطه  یریگشکل  وجهان 

 . بود دانش کالن مدیریت بر  دانش جهانزیست استثمار  تأثیر ودانش   جهانزیست 

 اعضای  از   نفر  20  پژوهش   در   کنندگانشرکت.  است  بوده  ایزمینه  نظریه   آن  روش   و  کیفی  پژوهش   این  رویکرد   :ی شناسروش

 و   گرفتند  قرار  عمیق  مصاحبه  مورد  که  بودند   شناسیدانش  و  اطالعات  علم  و  اجتماعی   علوم  متخصصان  و  علمیهیأت

 محوری  کدگذاری  باز،  کدگذاری  شامل  ای،زمینه  نظریۀ  در  استفاده   مورد  کدگذاری  روش   سه  اساس  بر  اطالعات  وتحلیلتجزیه

 . گردید انجام  MAXQDA10 کیفی هایداده  هایتحلیل  افزارنرم از  استفاده  با انتخابی کدگذاری  و

 ی دستکار  و  بیتخر  ف،یتحر  با   و  اطالعات  آزاد  انیجر  در  یتراشمانع  و  یدستکار  حذف،  با  خواه تیتمام  ی هاقدرت  :هایافته 

 با  تا   هستند   پژوهش   روند   و  دانش  دی تول  بر  ی اثرگذار  یپ  در   ی رساناطالع  ینهادها  کردنِوابسته  با   ن یهمچن   و   اطالعات 

 . شود ل یتبد تیواقع  به  دانش جهانستیز استثمار  ده یپد که شوند آن موجب ،شهروندان یگراقناع و یساز اسطوره 

 گردند؛ یمدور    شانیوجود  ت یماهاز    یرساناطالع  مراکز  خواه، تیتمام  یها قدرت  توسط   شدهتیهدا  ی رساناطالع  با  : جه ینت

ز  شده، تیهدا  ی رساناطالع  و  آلوده  اطالعات  نشر  اطالعات،  شدنمخدوش  تبع به استثمار  نهاستیشاهد  در  و  دانش   تیجهان 

 . بود  میخواه جامعه در ییدانا توهمِ  ۀ دی پد و رانهیسوگ دانش تیریمد یریگشکل

 انحصاری؛   دانش  مدیریت  تخریبی؛  دانشمدیریت    ؛یارزش  دانش  مدیریتمانند    کالن  دانش  مدیریت  انواع  پژوهش  نیا  در 

 . است شده  مطرح پنهانی  دانش مدیریت و  آلوده  دانش لی تحم تیریمد

 جهان  زیستاستثمار  جهان، ستی ز قدرت،مدیریت دانش،   :هاکلیدواژه 
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 مقدمه  

از     .است  ارزشمند  همواره علم    کسب  و ضرورت  کی  تاطالعا  داشتن،  جامعه  یعموم  برداشت   در

و   یمنف تواند می  دانش و  قدرت نی ب رابطه و  ست ین و جعل فیتحر ،یآلودگ از  مصون اطالعات آنجایی که

  لت یفض  کی  تواندمی  و علم  اطالعات  کدام   کسب  گرفت  در نظر  دیبا  باشد؛  سازنده   ی وجابیا  ای  رانگریو

محسوب   قدرت  منبع  یک  عنوانبه « از آنجایی که زیرشاخه درخت دانش است  اطالعات»   ،شود  محسوب

 حساس  کالن   سطح  در  اطالعات   اشاعه  و   نشر  د، یتول  مراکز  به  نسبت همواره    هاحکومت رو  از این   شود،می

 . ندنک می شیخو را پیشه  اطالعات  یریسوگ  و  فیتحر کردیرو و  باشندمی

رانگاناتان   قوانین  در  دانش تأمل  و  اطالعات  آلودگی  و  سانسور  پدیده  با  مخالفت  نوعی    نشانگر 

اش« نیازمند  هر کتابی خواننده » ای کتابش« و  هر خواننده » است؛ چراکه برای رسیدن تمام و کمال به هدف  

اشاعه اطالعات درست و معتبر« وجود داشته  » به بستری هستیم که با رفع موانع جریان آزاد اطالعات، امکان 

 اش،خواهانهتمامیت   روحیه   سبب  به  خواه«تمامیت   قدرت»   و   یقیحق  پژوهش  بسترساز  «آگاه   قدرت»   باشد، 

 همواره   خواه های تمامیت ، حکومت (1381  ،ی و محمدیمیعبدالکر)  است  دانش   کننده منحرف   و   رانگریو

دانش    دندار  یسع و  دست    ی کی  عنوانبه   را علم  در  قدرت  منابع  با  حکومت   نگونه یا  ؛ دنریبگ از  ها 

 باشند.  کننده تعیین وم عل توانند در ترویج یا نفیِ می و بسترسازی یا ایجاد موانع گذاریارزش

و    ی عموم  های رسانه   و   رسانی اطالع   مراکز   ، ها کتابخانه وجودی    فلسفه  اطالعات  سالمت    اشاعه با 

  قدرت   ل ی تمادر تضاد است؛    رانه ی سوگ   دانش   و   ی فی تحر   اطالعات   با   و   خورده پیوند    معتبر   و   درست   اطالعات 

دارد سع  دانش،   سانسور   اعمال   ا ب   خواه تمامیت  خود   مدیریت   ی  مدنظر  در   دانِش    نهادهای   ها، سازمان   بین   را 

المللی  حتی بین  و  ملی  گستره  سطح  در  مدیریت اطالعات و دانش  ن ی ا  ایجاد کند.  رسانیاطالع  مراکز  و  دانشی 

  مدیریت   مانند   دانش   کالن   ت ی ر ی مد   گردد. می   « 1دانش   الن ک   ت ی ر ی مد »   نام   به   مدیریتی   گیری شکل   موجب 

به   ذخیره   ، اشتراک   ایجاد،   فرایند   با   خرد   سطح   در   دانش،  ارتباط   دانش   کارگیری و    هم  غایتش   و   است   در 

  توان نمی   را   دانش   کالن   ت ی ر ی مد   . است در سطح گسترده    عمل   و   گیری تصمیم   صه عر   در   دانش   کارگیری به 

...   مناسبات   و   شرایط   از   جدا  و  سیاسی  اجتماعی،    ت یر یمد   عرصه   پیوسته   ها . حکومت کرد   تصور   فرهنگی، 

یا    شکل به   را   دانش   کالن  دانش مدنظر خود پنهان آشکار  و مدیریت  اطالعات  با سانسور   قرار   تأثیر   تحت   ی 

 .د ن ده می 

تمامیت حکومت سانسور  دارند،   تالش  همواره   کالن  سطح  در  خواه های  مدیریت    و   بیشترین 

 
1. The Macro Knowledge Management 
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در مواقع مورد نیازشان    هاکنند. این حکومت   اعمال   های اجتماعی، سیاسی، امنیتی و...العات را در حوزه اط

  کاهش  آن   تبع   به  و   اطالعات  آلودگی  افزایش  موجب   _ نشده وارسی  دهیِاطالع _    شایعه   و   دروغ   با تولید 

 رسانیای و اطالعمراکز کتابخانه رو نیاز استازاین  .(1374 پستمن، و آلپورت) گردند می اطالعات  سالمت

و سازنده قدرت مطمئن شوند؛  ایجابی  نقش  نیز  اطالعات و  آلودگی  فقدان  و  اطالعات  به سالمت    نسبت 

. از این  باشند  مصون   یریسوگ  و  فیتحر  از  که   است  یاطالعات  با  این مراکز در پیوند   آفرینینقش چراکه  

است،   الزم  و    پنهان   تیریمد  مختلف   وجوه منظر  حکومت   دانش اطالعات  توسط  تمامیت که  خواه های 

 یاب یدستزمینه برای    قدرت،  سوگیری کاهش  یبرا  سازیزمینه   با  تا  قرار گیرد  کنکاش  موردگردد،  دنبال می

اطالعات و افزایش سالمت  فراهم گردد؛ همچنین از راه کاهش آلودگی    معتبر  و درست  اطالعات اشاعه  به

 .گردد ممکن بخشرهایی  علم به  لین و  اطالعات   اشاعه روند ،قدرت طره یس از  ییرها در پرتو اطالعات

 

 مسئله  بیان

ازآرا بسیاری  فرانکفورت،   ارتباطات   و   یاجتماع  علوم   شمندانیاند  ی  مکتب  نقش ایگو  خاصه    ی 

دانش  قدرت  رابطه از    گرانهدخالت   یورگن   «1جهانزیست  استثمار»   نظریه  چیستیدر    تأمل  است.  و 

مانند نهادها و مراکز   پذیر«سلطه» مانند قدرت و معلولِ    گر«»سلطه  عاملِ  به وضوح دو عنصر مهم  2هابرماس

می آشکار  را  اجتماعی  و  رابطه   کند.فرهنگی  سلطه سلطه   وجود  و  اطالع گری  مراکز  در  رسانی، پذیری 

و   حساسیت  مقوله نشانگر  ، دانش   انتقال  ومبادله    ذخیره،  خلق،  ،آموزش  به   نسبت  قدرت  تأثیرگذاری 

که مصون از آلودگی اطالعات   است  دانشی  کالن  مدیریت  به لین یبرا  دانش   رساختیز  و  دانش   یاستراتژ

انحراف،ن یازا  نیست؛  موجب  که  عاملی  هر  )داده،  فیتحر  رو  دانش  عناصر  تغییر  دانش  اطالعات  و    (و 

  جهانستیز»   رییتغ  امکان  بر  یلیدل  تواندمی   های دانشی است وجهان حوزه خدمت استثمار زیست  گردد در

(  ع ی توز)  انیپا  تا(  دانش   د یتول)  آغاز  از  رانه«یسوگ  دانش  کالن  تیریمد»   گیریشکل   آن   تبع   به   و   دانش«

 . باشد

  ، 3آسانژ  ن ی جول   پناهندگی و    فرار  ی ماجرا   حاضر   عصر   و در   ی سوز سنده ی نو   و ی  سوز کتابخانه   خ ی تار   

سایت  اسنودن   ادوارد  و   کس ی ل ی ک ی و   افشاگرانه   مدیر    به   اقدام  کنار   در ی.آی  ب اف.   کارمند    4جوزف 

 
1.  The exploitation of life-world 
2. Jurgen Haberma 

3. Julian Paul Assange 

2. Edward Joseph Snowden 



 75 ...هابرماس  جهانستیاستثمار ز هینظر ل ی تحل                                                           1399 زمستانپاییز و ، 2، شماره  10سال 

 

  به   نسبت   همچنان   که   است   نشانگر آن   1بوکوحرام   گروه   و   داعش   گروه   توسط   ی سوز و کتابخانه   ی سوز کتاب 

جریان   اطالعات  در    دانش   کالن   یریت مد   و   اطالعات   ممیزی و    پنهان   ت ی ر ی مد   عمال ِا  ، اطالعات   آزاد   و 

  اطالعات   نقش   و   اهمیت   گویای   حساسیت     این   ؛ دارد   وجود   ت ی حساس   اقتدارگرا   ی اسی س   ی روها ی ن   و   ها حکومت 

و انتخاب   امر   در   درست    ، ی فرهنگ   ط ی شرا   بر   تأثیر   با   طرف یک   از   قدرت   مقوله   . است   سازی تصمیم   گری 

اجتماعی   ی اس ی س   ، ی اقتصاد  ا   موجب   و    نظام   بر   تأثیرگذاری   با   گر، ی د   ی سو   از   و   یی جو اطالع   های زه ی نگ تغییر 

  ی برات )   گذاشت   تأثیر خواهد   یابی اطالع   ند ی فرآ   بر   ت ی نها   در   پژوهش   نظام   ز ی ن   و   ی آموزش   منابع   نوع   ، ی آموزش 

 (.1383  چه، ی علو 

 ازست یمحدود  دشوارساز،  کننده،تسهیل   زاننده،یبرانگ  ،نید  و  هیسرما،  استیساعم از    قدرت  مقوله

فرآ  تواند یم  است،  کننده نهی   و  منع   و مس  یزیمم  ند یهم  هم  و  را  به   تیریمد  ریاطالعات  را  سمت  دانش 

 (.1381 ل، یه)  قدرت چرخش دهد  اتیمنو

  تأثیرات   این  بود   دانش خواهد  و  علم   بر  پنهان  و   آشکار  تأثیرات  موجب   دانش  جهاناستثمار زیست

  شود می  هم  پژوهش   اخالق  رعایت  حتی  و  تحقیق   نتایج  مطالعه،  یچگونگ  تحقیق،   موضوع  شامل

عامل   استثمار به  گیریشکل جهانِ هابرماس، برای  استثمار زیست  مطابق با نظریه  .(452:  1389)محمدپور،  

 جهان در حوزهتوجه به موضوع پژوهش حاضر که تحلیل نظریه استثمار زیست  با  است.نیاز گر قدرت سلطه

عناصر و هم به مدیریت دانش و    گرسلطه عامل    عنوانبه قدرت    ت دانش است، الزم بود هم به مقوله مدیری

توجه گردد؛ چراکه هر آنچه موجب انحراف، تحریف و تغییر  پذیرسلطه  سوژه  عنوانبه  دانش دهنده تشکیل

ارتباط   در  پژوهش  موضوع  با  درواقع  اطالعات گردد،  و  داده  از  اعم  دانش،  بود.عناصر  شناخت    خواهد 

 جهان است . استثمار زیست  در پذیرش نظریه  گرسلطهاهمیت دارد که عامل  رواین قدرت از  مقوله 

اوکشات نظر  )هیل،  » 2از  است«  قضاوت  و  اطالعات  ترکیب  این  (  31، ص.  1381دانش  قدرت  و 

ضرورت  و تحریف کند و هم قضاوت شهروندان را تغییر دهد،  را مخدوشقابلیت را دارد که هم اطالعات 

  توسط   آشکار   ر یغ  و   آشکار   شکل  به  که   است   دانش   کالن  تیری مد  انواع   شناخت   پژوهش،  نیا

آلودگ  یانباریز  آثار  تواندیم  و  شودمی  اعمال  رسانیاطالع  مراکز  در  خواه تمامیت   هایحکومت  یمانند 

 .  گردد موجب را رسانیاطالع  مراکز استثمار و  دانش  جهانِ ست یز استثمار اطالعات، سانسور اطالعات،

 

 است. معنای تحصیل غربی حرامیجریه و در زبان »هوسه« بهنبوکوحرام یک گروه جهادی در شمال  . 3

 
2. Michael Joseph Oakeshott 
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 قیتحق یاصل هدف

 مدیریت کالالالن  گیریشکل  در  هابرماس  جهانزیست  استثمار  نظریه  تحلیل  پژوهش  نیا  کلی  هدف

 .است دانش

 

 ق یتحق سؤاالت

 گیرد؟می شکل  چگونه  دانش جهانستیز استثمار (1

 دارد؟  یابیاطالع  ندآیفر در ینقش  چه  دانش جهانستیزاستثمار  (2

 دارد؟  اطالعات   یآلودگ در ینقش  چه  دانش جهانستیزاستثمار  (3

 

 و هابرماس  فوکو هوسرل، آرای در دانش بر قدرت رابطه

ی به اطالعات و ایجاد اختالل  دسترس، کاهش آزادی بیان، ایجاد موانع در  سانسور  قدرت با اِعمالِ

این راستا اگر   در   موجب گردد.  رسانیاطالع فرهنگی را در حوزه    تواند سلطهمیدر جریان آزاد اطالعات  

قدرت با اطالعات و دانش و نیز شناخت    مطرح شود، شناخت نوع رابطه   پذیرسلطه  عنوانبه   مدیریت دانش

  پیدا خواهد کرد. اینکه چه علم و دانشی از مرحله   اهمیت   و خرد، هم  دانش   ،اطالعات  جهانِ داده،زیست

هم به تبیین موضوع و هم به درک نقش    گردد،میحمایت و یا سرکوب   هاحکومت   توسط  تولید تا اشاعه،

 کند. قدرت در مدیریت کالن دانش کمک می

ر نوعی محدودیت  دانش است. سانسور یادآو  با   قدرت  گرایانه سلطه   رابطه   میوه و نتیجه »سانسور«   

اشکال در  اطالعاتی  منابع  به  دسترسی  جوامع  در  در  سانسور  است.  تفتیش  با  مترادف    مختلف  گوناگون 

و عقاید و نشر و جریان  سیاست تحدید بیان افکار    دربرگیرنده «  سانسوری»   است. واژه   عقاید و تفتیش افکار

است.  اطالعات  گر  آزاد  راه  رها  زیهابرماس  و  استثمار  سلطها  ییاز  اطالع   ز  مراکز  و  در رسانه  را  رسانی 

 (.1395 ،جعفرزاده ) داندمی بخشرهایی عقل از استفاده 

 مطرح  گرایانهسلطه   ایعنوان رابطه به   را  دانش   بر  قدرت  که رابطه   بود   کسی  اولین   1هوسرل   ادموند

 دچار علم در عصر حاضر  هوسرل  نظر از    کرد.  تعریف  زده بحران   علمِ  را   ارتباط   این   ماحصل  علم  و   نمود

  کاهش   نیز  و   موضوعات   بعضی  به   دانشمندان  دغدغه   کاهش   از نظر وی   است. رفته   بیراهه به و شده   بحران

  همچنین   .(1392سیاوشی،  باشد )می  علم  باختگی  معنا  این  از  اینشانه   روزمره،  در زندگی  علم  آفرینینقش 

 
1. Husser  Edmund  
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 وجود   قدرت  از  رونیب   یدانش  چیه»   عبارت  نیا  با  دانش  -قدرت  یوستگیپ  بر(  1926-1984)  1فوکو  شلیم

 (.1382 ،یخالق)  داشت تأکید دارد«، همراه به  را دانش از  ایتافته  هم  یقدرت هر  و  ندارد

  ی انتقاد  پردازاننظریه   از  و  فلسفه   و   یاجتماع  علوم  برجسته   متفکران  از   هابرماس  ورگنی

 قدرت  یاستثمار  تعامل  به   که  نمود   مطرح  را   جهانست یز  استثمار  هینظر  ،هوسرل  با  نظرهم   ست،یپسامارکس

 اقتصادشامل    –  یاجتماع  نظام  هابرماس،  نظر  از  .داشت  اشاره گر  و سلطه   پذیرسلطه  چارچوب  در  فرهنگ  با

  از   را   معنا  و   ت یهو گاه   است  قادر  -دانش  و   ت یشخص فرهنگ،شامل    –  ستیزجهان   با  کنش   در  -استیس  و

  و   کیدئولوژی ا  ،یاجتماع  یهانظام   هابرماس،  نظر  از.  درآورد  خود   سلطه  بهرا  آن   و   بستاند   ستیزجهان

  از   .دهند  قرار  خود  مستعمره   و  داده   رییتغ  را  فرد  ای  خانواده   قوم،  جهانِستیز  که  دارندرا  آن  تیقابل  یاسیس

 نامحسوس  ای محسوس شکل به  قدرت توسط اطالعات اشاعه  و  دیتول مراکز جهانست یز رییتغ امکان رواین

رسانی را  از سلطه رسانه و مراکز اطالع  ییاز استثمار و رها  زیهابرماس راه گر  .دانست  ذهن  از  دور  دینبا  را

 . (1395، جعفرزاده ) داند می بخشرهایی عقل در استفاده از

 یسلطه از را  انسان نوع تا  می هست  یدموکراس از ینینو خوانش  ازمندین   ما  هابرماس  ی آرامطابق با  

 هابرماس  نظراز    .(1388  زاده،ی)حاج  می ساز رها رمعاص داریسرمایه نیآهن قفس و یابزار تیَعقالن

استثمارعبارتبه   و  فرهنگی  سلطه  عامل  کلی،  طیف  در  هم  هارسانه )نوذر   جهانزیست  دیگر    ی، هستند 

  جهان یست ز  یهعل  اجتماعی  مختلف در نظام  ین ها و عناواز نظر هابرماس قدرت و ثروت در قالب   .(1381

 استعمار   باعث  حاکم،  اقتصادی   نظام  و  قدرت  واسطه به   جهانزیست   رفتن  تحلیل  و   و بازسازی  هستند  یلدخ

را  نظام  حاکم،  نمادین  فرهنگ  و  داریسرمایه  اقتصاد.  شودمی  آن  استثمار   سوی  و  سمتبه  اجتماعی 

چنبردمی   پیش  جهانزیست در  تبد  ی،نظام  ین.  خالق  و  فعال  آلتِ   یلاذهان    هایموجودیت   و دست    به 

 غیر  در  است،  آن  تقابل   نه   و  آن  با   نظام  تعامل  مستلزم  جهانیست استقالل ز  .(1376  یه،ری)بش  شوند می   وابسته

 . شودمی عملی و  عینی کامالً حاکم نظام  فرهنگی استیالی و  جهانزیست  انحرافِ  صورت،  این

 

 تحقیق  پیشینه

  عالوه بر نقش قدرت در بسترسازی علم و اطالعات،   پذیرفت،  انجام  که  هاییپژوهش   بررسی  در

فر  قدرت  کننده منحرف   و  رانگریو  نقش آشکار   خیتار  طول   در   اطالعات  اشاعه  و   نشر  د، ی تول  یند ادر  نیز 

 یباقر و   داشت   نظر  اطالعات  یآلودگ  و  انفجار  مقوله   ن یب  یتنگاتنگ  ارتباط   به (  1381)  ی نوروز  است.

 
1. Michel Foucaul 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1 %D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C %D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%AE%DA%86%DB%8C&basicscope=5&item_id=207154
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 یفان ینشت بلنداختر.  بود  یاسیس شهیاند و یدئولوژیا شناسی،معرفت نی ب  رابطه  به  معتقد(  1382)  یلخچیا

خود  در(  1383)  رواجتفکر   و علم،  نید از  یرسم  قرائت  یسلجوق حکومت که    داشت  انیب  پژوهش 

  ران یا در یقیتحق ینگاربه روزنامه   لی ش خود نپژوه  در(  1388)  یاللم .گردد  تأمین قدرت منافع تاداد  می

 .داشت ان یبنگاران روزنامه  یشغل تی امن فقدان ی واسیس بسته  یمانند فضا ، را منوط به رفع موانع

 یسازوکار ازمندیناطالعات  به آزاد یدسترس حق داشت، انیب  پژوهش خود در( 1390)  یبهروز 

شهروندان  که  است آن  اساس   داشته  ی دسترس یعموم  مؤسسات در موجود اطالعات به بتوانند بر 

معتقد است که (  1390)  زاده یهاد .باشند و  سوزکتاب به دست یعمواق در مسلمانان  نیز    یسوزخانه کتابی 

پژوهشی(  1390)  یلیاسماع  .اندزده   گانگان یب تسلط از پس  یعقل علوم و دانش زوال  موضوع  به  در 

 دوره  درکه  داشت    اشاره   پژوهش خود( در  1391)  یدریح  .اشاره داشت  انهیم  دوره  در مغول و ترک

  ( 1391)  یمبارک .  داشت  رشد  فرصت ی مذهب شیگرا با  هایدانش   تنها یمذهب  گیریجهت  سبب  به هیصفو

 دوره  نیا را در  دانشمندان و علما  تی وضعو   عهیش دانش گسترش   رشد و در  بویهآل  حکومت  نقش  هم

شناختی بر عوامل معرفت  ی باورها  که  داشت   بیان   پژوهش خود   در(  1391)  ی بهزاد  . نمود  یواکاو یخیتار

 . گذارنداطالعات تأثیر می  یابیدر امر باز لیدخ یانسان

پژوهش خود  1395)آزادبخت   در  که (  است  عل  د رش  معتقد  انحطاط  به    ،ومو  نگاه حکومت  تابع 

 نسبت  یعقل علوم و علم بازار  انیخوارزمشاه  در دورانبر این عقیده است که  (  1395)  یهاشم  .استعلم  

شکل دادن به    خواه یت تمام  یهادر حکومتگوید  می  (1396)  یقطب.  است داشته یشتریب شرفتیپ   ینقل به

آ نسل  طر  ینده اذهان  به آموزش  یق از  برنامه وپرورش  و  اعم  م  یدرس  طور  صورت  اخص  طور  . گیردی به 

که  (1396)  یقیتوف  یباقر است  آن  ا  بر   یاسیس و یمذهب  پشتوانه   از  که  یعلوم  یسلجوق  عصر  رانیدر 

و  یاجتماع   ی قشرها و یآموزش  ینهادها   از   بودند،   برخوردار سطح  فعّال  در  اثرگذار 

 مطرح  را   علم«  بر یمبتن  »جهلبار   نیخود نخست  قی ( در تحق1971راوتز )  . برخوردار بودند حکومت و جامعه

  گویا   که  داند می   جهل  ینوع  را  علم  گفتمان   واسطه   به   موضوعات   دنی شیاند  یقالب  و   تیجزم  ی و  نمود،

   . است یعلمهای بر پایه  یمبتن

پژوهش میبررسی  نشان  اشاعهها  و  نشر  که  دانش  دهد  و  نقش    علم  از  همواره  و جهان  ایران  در 

در   های دور به صور و طرق مختلفیاز گذشته   سانسور  ها متأثر بوده است و پدیده مثبت و منفی حکومت 

ی اعمال شده است. در نظام  ی واسیس  ،یمذهب  ،یخیتار  لیدال  به  و   یگروه  ا ی  یفردمانند  اشکال گوناگون  

از مهم  امنیت  بین موضوع اخالق و  برای ضرورت وجود سانسور قلمداد شده یل حکومت ترین دالاین  ها 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1 %D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C %D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%AE%DA%86%DB%8C&basicscope=5&item_id=207154
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF %D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF %D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1 %D9%86%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C&basicscope=5&item_id=220052
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87 %D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C&basicscope=5&item_id=649692
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87 %D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C&basicscope=5&item_id=649692
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7 %D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C&basicscope=5&item_id=508399
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7 %D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C&basicscope=5&item_id=508399
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7 %D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C&basicscope=5&item_id=508399
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87 %D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&basicscope=5&item_id=683796
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85 %D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C&basicscope=5&item_id=244564
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%B9%D9%84%DB%8C %D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D8%AE%D8%AA&basicscope=5&item_id=734591
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%A7 %D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C&basicscope=5&item_id=734820
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%A7 %D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C&basicscope=5&item_id=734820
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%A7 %D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C&basicscope=5&item_id=734820
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ازآنجایی  بیناست.  رابطه  آزادی   که  امنیت  رابطه  و  ایجاد  به  عملی  دستیابی  دارد،  به  وجود  منجر  که  ای 

  و همچنین بین   ( Azizuddin&Sani, 2013)  است مقررات منطقی گردد، بسیار دشوار    آزادی بیان در سایه 

به   ذهبی م  تحمل  عدم   و   بیان   آزادی دارد؛  وجود  رابطه  مصداق:هم  به   دولت   عنوان  استدالل  این  با    هند 

بخش  زمینه   تا  پردازدمی  اشکال  سایر  و  هافیلم   ها،کتاب  سانسور )  هندو  مذهبی  رنجش   ,Singhنگردد 

سانسور ویکم با سونامی و انفجار اطالعات و افزایش آلودگی اطالعات زمینه برای  (. در قرن بیست 2018

تمامیت هوشمندانه حکومت  استهای  مهیا شده  که عمالً مخدوشسانسور  ، خواه  در   و   اطالعات  کننده ی 

   . (Jansen&Martin, 2004) است  راستای نقض حق آزادی بیان 

 

 شناسیروش

این   همزمان  هاداده   و تحلیل  یآور جمع  .است  شده   استفاده   1ای نظریه زمینه  روش  از  پژوهش   در 

تحل1998)  3ن یکوربو     2استراوس  روش   مطابق   و   مداوم   ی اسهیمقا  ل یتحل  روش   به   هاداده   و   انجام    ل ی ( 

 . گرفت صورت یانتخاب و  ،یمحور باز،  یکدگذار مرحله دو ی ط هاداده  یکدگذار ؛دیگرد

آمار   علم   و   اجتماعی  علوم   متخصصان  و  علمیهیئت   اعضای   از  نفر  بیست پژوهش    ن یا  یجامعه 

همچنین دارای سابقۀ    و   داشتند   دانشگاه   در  س یتدر  سابقه   سال   5  حداقل  که بودند   یشناسدانش و  اطالعات  

  ط ی شرا  واجد  شوندگانمصاحبه   به  یدسترس  و  ییشناسا  ازآنجاکه  بودند.  دانش  تیریمد  ه نیزم  درپژوهشی  

  کند،  یمعرف  را  یگرید  طی شرا  شخص واجد  ،شدمی  خواسته   شد،   مصاحبه  او  با  که  هرکس  از  بود،  مشکل

  ی آورجمع  اطالعاتکه    افتیآنقدر ادامه    هامصاحبه   ند؛یگویم  یبرف  گلوله  گیرینمونه که به آن    یاوه یش

 .امدین  دست  به یدی جد اطالعات و  نکرد  برمال را یاتازه  نکته   دی جد یهامصاحبه  از شده 

 

 سوگیرانه  دانش  مدیریت و دانش فرایند تغییر

  شروع   داده   از  که   است  فرایندی  از  برآمده   هم  دانش   و   است  ممکن  دانش  حضور  با  دانش  مدیریت

  دانش   مدیریت  ایجاد  موجب  دانشی  فرایند  این   در  تغییر  هرگونه  رواین  از  گردد؛می  منتهی  خرد  به  و

  و   تنیده درهم   اموری   خرد  و  دانش   اطالعات،   داده،  دانش،  فرایند   در  شود؛می   سوگیرانه  یا  شده تحریف

  و   شکل  معین   بستری  در   هنوز  که   است  اطالعات  خام   و   اولیه   ماده   کلی،  حالت   در  داده   هستند.  هم  به  وابسته 

 
1. Grounded Theory 

2. Strauss & Corbin 

3. Corbin 
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 که  هستند  سامانیبی   و  معنابی   اطالعاتی  هایپاره   یا   هافقره   هاداده   که   گفت  چنین   توان می  است.  نیافته  معنا

 وقتی   پس،.  شودمی   تبدیل  اطالعات  به   نهایت  در   و  پردازش  و  دهیسامان  رسانی،اطالع   یک نظام  واسطهبه 

  و   داورپناه )  ردیگمی   شکل  اطالعات  شوند،   پردازش  و  قرارگرفته  معینی  رسانیاطالع   نظام   تحت   هاداده 

 . (1391 آرمیده،

  داده   جهت   اولیه   هایداده   به  زمینه   و   معنا  دیگر  نجا یا  است.   وابسته   زمینه  و  معنادار  عنصری  اطالعات

 نوعیبه   کننده پردازش نظام و  پردازش  واسطهبه   ایجاد زمینه   و   معناسازی  همین   گیرند.برمی در  را   اطالعات   و

اینکهمی  فراهم   را  اطالعات  وابستگی  زمینه و  ازفارغ    هایداده   کند.    و  شده   پردازش  چگونه  زمینه   معنا 

 عامل  هاتفاوت   همین   است.   متفاوت  مختلف  بسترهای   در  است،   شده   انجام  نحوی  چه   به   آنها  دهیسازمان

 اطالعات  را  دانش   چراکه  است  ماجرا  ابتدای  نیا  .است  یکسان  هایداده   از  خاص  اطالعاتی  به  دادنشکل

  های فعالیت   تصمیمات  مبنای  و  اصل  و   است   شده   باورپذیر  و  نهادینه  انسان  ذهن  در  که   دانندمی  ایویژه 

 (. 1391 آرمیده، و  داورپناه اوست )

  برون  و  درون  القائات  و  امروز  و  دیروز  تجربیات  ذهنی،  و  عینی  اطالعات   از  را  دانش   این   انسان

  اعمال   و  زندگی  در  اطالعات  از  بیشتر  دارد که  اقناعی  ساختاری  و  است  اطالعات  ورای  دانش.  است  گرفته

  منشأ   و   اصل  آدمی،  زندگی  هایرشته   و  امور  تمامی  در   دانش  حاکمیت  همین.  دارد  حاکمیت   انسان  رفتار

 منشأ  از   بخشی   الاقل   یا   منشأ  که   اطالعات  اگر.  دهدمی  جلوه   تیپراهم  است   اطالعات   که   را  دانش   اخذ

  و  آلوده   ناقص،  اطالعاتی  از  آدمی  دانش  از  بخشی  یا  نباشد   منطقی  و  قطعی  درست،   اطالعات  است،   دانش

 .دارد همراه به   خود با غلطی تلقیات  و  نیست واقعی دانش  این باشد، شده  برگرفته شده دستکاری

و  خرد  و دانش    اطالعات،  داده،  چهار عنصر  میان   از باالترین    کهخرد است    ترین عنصر،انتزاعی، 

 خرد  گیریشکل  در  دانش  نقش  به  توجه   است،  مهم  آنچه  اما  است؛  فراوان   هایزمینهپیش   مستلزمخود  

این  ریزد؛می  پی  را  حکمت  و  خرد  اساس  دانش  و  نمایاندمی  را  زندگی  راه   خرد.  است   دانش  اساس،  بر 

 که   است  کامل  خردیآن    . است  حکمتبی   حکمتِ  یا  خردبی   خردِ  زایش   عامل  شده،تحریف  یا  ناقص

 کامل  اطالعاتی آن و  باشد واقعی اطالعات فراورده  که است کامل دانشی آن و  باشد حقیقی دانش ماحصل

 . باشند داده  شکلرا آن  همساز و کامل هاییداده  که است

  نقص  که  دهدمی نشان خرد،  و  دانش  اطالعات،  داده، تنیدگی درهم دادن نشان  ضمن نکته   چند این

  چنینگذارد؛ این می   سوء  اثری   دیگری  در   آنها  از   یکی  شدنایجاد   حین  در   اخالل  یا  عناصر   این   از  یکی  در

 (.  1 شکلاست )  واقعی خرد معنایبه  نه   خردی آن حاصل  و گیردمی شکل ناقص  دانشی که است
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 : نگارنده( منبعشوش )غخرد م جادیدر ا تریتوتال قدرت. نقش  1شکل 

اثر   خرد  آن  پی  در  و  دانش  اطالعات،  داده،  بر  که  عواملی  از  است.    گذاردمییکی  »قدرت« 

سوگیرانه   شوندگان مصاحبه عمدتاً  نقش  به  حاضر  پژوهش  پردازش   خواه تمامیت   هایقدرت  در  در 

البته نقش مخرب قدرت در   دانش غیرواقعی یا    گیریشکلاطالعات و توزیع و نشر دانش اذعان داشتند. 

 جهان دانش امری قابل پذیرش است. بر زیست   تأثیرناقص، با  

 

 پژوهشی  هاییافته

  و   سازیپیاده   کاغذ  روی   شده ضبط   هایمصاحبه   ابتدا   پژوهش،  این  سؤاالت   به   پاسخگویی  برای

 محوری   باز،  گانه سه   هایکدگذاری   مراحل  و   استخراج  مصاحبه   هر از  کلیدی  کلمات  سپس،.  شد  بازخوانی

  حرف  یک  با  کدی  شونده مصاحبه  هر برای.  شود  داده   پاسخ  پژوهش  سؤاالت  به  تا  پذیرفت انجام  انتخابی  و

 . است شده  گرفته نظر  در اختصاصی شمارۀ  و «م» 
 دانش  جهانزیست استثمار گیریشکل   چگونگی

به  پاسخ    اطالعات   طبق  دانش،   جهان  زیست  استثمار  گیریشکل  چگونگی  باب  در  سؤالی  در 

  ترین مهم   از  شد.  مطرح  جهانزیست  نوع  این  هایدهنده شکل  حکم  در  مختلفی  عوامل  (2شکل)  در  مندرج

  دانش،   و  اطالعات  در  تغییر  واسطه به   قدرت  ازپیشبیش  شدنحاکم  و  قدرت  تداوم  به  توانمی  آنها

و  تأثیرپذیری   و   اطالعات  تجمیع  و  دانش  و  اطالعات  پذیریانعطاف   سبب   به  قدرت  از  دانش  اطالعات 

  دانش   و  اطالعات  در  دستکاری  و  تحریف  قدرت،  سلطه  تحت  مدیریتی  و  رسانیاطالع  مراکز  در  دانش

 از   ناشی  دانش  مدیریت  سوگیری  نیز  و  دانش  و  اطالعات  ذاتی  ماهیت  و تغییر   قدرت  نفوذ   اِعمال  واسطهبه 
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 .  برد نام  دانش هایسامانه  و رسانیاطالع  مراکز رأس در قدرت  عوامل وجود

 
 دانش  جهان ستیز استثمار یریگکل ش  مل عوا  یمحور ی. کدگذار 2شکل 

 دهند می هم دستبهدست قدرت جویانهسلطه ماهیت و دانش تغییر قابل  ماهیت واسطهبه عوامل  این

 تبعالالاتی کالاله شوندمی  دانش  جهان  زیست  استثمار  و  انحراف  عامل  نهایت  در  مختلف،  راهبردهای  اِعمال  با  و

 .دارد دانش کاربران و شهروندان بر منفی
 استثمار یریگشکل  عوامل  باز یکدگذار از هاداده  متن از مقوالت یر یگشکل  و میمفاه درج. 1جدول 

 دانش  جهان ستیز

 ( شونده مصاحبه  ۀ شمار جمالت ) ،ۀ نمون  ی سازمفهوم ها مقوله  هایژگیو

 

 

 

 

 

  از یریرپذیتأث

  یهاکانون

 قدرت 

 

  و دانش  یریرپذیتأث

 مراکز از  اطالعات

 حکومت و قدرت 

  دانش و اطالعات  یوابستگ -

 قدرت  به

  به اطالعات یدستکار -

 قدرت   واسطه

  فیتحر دانش و  اطالعات-

 قدرست   دوام عامل شده،

  و قدرت  دست در عمدتاً اطالعات چون

  هم  حکومت و دولت است، حکومت

 یدستکار  خودش ندیخوشا طبق را  اطالعات

  را قوامش  و دوام بتواند تا کندیم ادیوزکم و

 ( 17.  م. )کند شتریب

 

 

 

 حکومت، و قدرت 

  ستیز رییتغ عامل

  از دانش اطالعات شدن دور

  در آن فیتحر  با یاصل ریمس

 مختلف  اشکال 

 دولتمردان استمداران یس و حکومت و قدرت 

  و حذف  سانسور، جعل، ،یدستکار با

  اقالم  یبرخ ی سازبرجسته و بیتخر

  دور  خود ریمس از را اطالعات  ،یاطالعات

 ( 13.  م. )کندیم
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 دانش  جهان

  دانش  عامل اطالعات، فیتحر

 سو گرفته 

 از  حاصل  دانش  شد، بیتخر اطالعات یوقت

  دانش  چه است؛ ناقص  و  گرفته سو هم آن

 (11.مباشد )  یضمن دانش چه باشد ینیع

 

  شده فیتحر دانش

  دانش تیریمد تابع

 گرفته  سو 

  شده فیتحر دانش بر تیریمد

  جهان  ستیز استثمار عامل

 دانش

 قدرت  استثمار تحت اطالعات  و دانش یوقت

  منظورم است  مندغرضهم آن تیریمد باشد

 یناش  گرفته  سو  دانش تیریمد که است آن

 ( 20. م. )است شده   یدستکار دانش از

 یابیاطالع  فرآیند در دانش  جهانزیست  استثمار نقش 

  نشان  (3) شکل بر اساس نتایج یابی،اطالع  فرآیند در دانش جهانزیست استثمار  نقش و تأثیر درباره 

چون   داد   نیز   و   اطالعات  انفجار   اطالعات،   سونامی  اطالعات،  آلودگی   اطالعات،  دستکاری  عواملی 

 اطالعات   بازیابی  و  جستجو  باعث  قدرت  یِشده مسیردهی  اطالعاتِ   بازیابی  هایپایگاه   به  همگانی  دسترسی

 از  شده هدایت   مسیرهای  کنار  در  شده تحریف  اطالعات  وجود.  شودمی  سو گرفته  و  مشخص  مسیرهای  از

 .کندمی مختل را یابیاطالع  فرآیند اطالعات،  به دسترسی برای  قدرت سوی

  کاربران   ظهور   چون   ناخواسته  عواملی  گیریشکل   به   منجر  اطالعات  بازیابی  فرآیند  در   اختالل   این  

.  کندمی  دیگر  مسیرهای  از  واقعی  اطالعات   جستجوی   از   آنان  بازداشتن  نیز  و  مطلق  دانایی  به  متوهم

  را  کاربر  و   دهند   تقلیل  را  دانش   جهان  زیست  استثمار  و  دانایی  توهم  حدی   تا  توانستمی  که  مسیرهایی

 . کند هدایت  غیرسوگرفته دانش و واقعی  اطالعات سمتبه 

 
 ی ابیاطالع ند یفرآ  در دانش جهانستیز استثمار نقش  یمحور یکدگذار . 3 شکل 
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 اطالعات   آلودگی در  دانش  جهانزیست  استثمار نقش

  در   نقص  و  اطالعات  آلودگی  در  دانش   جهانزیست   استثمار  نقش  باب   در  آخر  سؤال  به   پاسخ  در

  باعث   دانش  جهانزیست   استثمار  که  شد   حاصل  نتیجه  این  (4)  شکل  مندرجات  بر اساس  و  فرهنگی  توسعۀ

 شودمی  اطالعات آلودگی

 
 اطالعات یجهان دانش در آلودگ  یستمربوط به نقش استثمار ز یمحور  ی. کدگذار4شکل  

»عواملاین   که  که    کننده آلوده   طبیعی  عوامل  کنار   در  قدرت   واسطهبه   اطالعات  آلودگی  گزاره 

  شدنتبدیل  .بود  کنندگانمشارکت   تأیید مورد  بسیار  هامصاحبه   در  است«  کنونی   اطالعات  عصر  زائیده   بیشتر

 تحریف  حاکمیت  های ارزش  و   قدرت  نفع   به   آن   از   خاصی  های داده   که  اطالعات شبه   به   حقیقی  اطالعات 

 عامل   آلوده   اطالعات  همین  و  دارد  وجود  دانش   جهان  زیست  استثمار  بطن  در  نهایت  در  است،  شده 

 . است غیرموثق مرجع رسانیاطالع مراکز و  دانایی به متوهم شهروندان  وجود  مانند  بعدی،  هایخسران

 نظری گیریشکل : نهایی کدگذاری
  وجود   بر  دال  ایزمینه  نظریه  حاصل،  مفاهیم  و  هامقوله   تمامی  در   نظر  دقت   و  نهایی  با کدگذاری 

 اطالعات  مدیریت  به  مربوط  بر فرآیندهای  آن  بالمنازع  تأثیر  و  قدرت  واسطه  به  دانش  جهانزیست  استثمار

این (.  5  شکل )  گرفت  شکل  فرهنگی  توسعۀ  و   دانش   مدیریت   و بر    دانش   جهانزیست   استثمار  اساس  بر 

  دانش  و  اطالعات   ماهیت  تغییر  عامل  استثمار  همین   و   دارد   انکارناپذیری  واقعیت  قدرت،  نظر  و   نفوذ   اعمال

 است.  نامتوازن فرهنگی توسعۀ در پی آن و  سوگیرانه دانش  مدیریت  واسطه  به
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 دانش«  بر  آن   ر ی تأث  و   استثمارشده   دانِش جهان ست یز وجود »   یاصل   ده ی پد  یی نها   و   ی محور  ی کدگذار .  5شکل 

 

 قدرت در توهم دانایی نقش 

علت دریافت اطالعات تحریف شده و کسب  توهم دانایی یک نوع هذیان دانشی است که فرد به

تواند شهروندان متوهم دانشی را بازتولید  می  خواه شود. قدرت تمامیت نفس کاذب به آن مبتال میاعتمادبه 

 « یا گروکند.  فرد  که  است  توانایی  اجتماعی  علوم  تعریف  در  به  قدرت«  اهداف و حصول  پیشبرد  برای  ه 

منافع خود، از طریق اعمال زور و یا نفوذ نرم و سخت و واداشتن دیگران به انجام کارهای عمدتاً خالف  

و ترفندهای قدرت راضی به انجام    کاریفریبمیل آنها دارد یا کارهایی از این دست که دیگران با اقناع و  

دادن شهروندان به اموری ویژه و در مقابل، تهدید آنان برای منع از  ادتع  البته .(1391قاسمی، ) اندشده آنها  

 یمهندس  .(1391در جهان سیاست است )قاسمی،    ویژه به انجام اقداماتی خاص از راهبردهای اعمال قدرت،  

نگاهی به تفاوت   البته   ، تهدید و مجازات است؛ این صورتاعمال قدرت مبتنی بر وعده و وعید و در غیر  

 . هم در بحث حاضر اهمیت دارد  ایرابطه و   جانبهیکقدرت 

هدف، اِعمال قدرت مستبدانه و یک سویه بر مردم و کنترل آنهاست و قدرت    جانبهیک در قدرت  

با اعمال زور و کنترل افراد است؛ درصورتی چونبیمسلط در پی حاکمیت     ای رابطه که در قدرت  وچرا، 

بهتر و نفع    گیریتصمیم ل، از قدرت هم برای تقویت خود و  دخی  یهاطرفنوعی مشارکت حاکم است و  

استفاده   دانش  (32:  1391  ،ینظر)  کنندمیمشترک  تصمیم  و  مساعی  اشتراک  پی  در  قدرتی  نوع  . چنین 

 .گیردمیبرای گسترش و ثبت منافع متقابل است و کمتر در برابر دانش واقعی و اطالعات اصیل موضع 
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شدن اطالعات شکل  مردم یا دموکراتیزه   اطالعات برای همه   مسئله ،  تشدن اطالعاجهانیامروزه با  

این که  است  و   گرفته  زمینه  برای شکل  خود  مناسبی  اطالعات  بستر  سونامی  سونامی پیامد    گردید.گیری 

  ها انسان  شود،بین شهروندان شد. سونامی اطالعات موجب می  اطالعات کاهش مهارت تحلیل اطالعات در

  شوند به ناچار میبرای رفع نیاز اطالعاتی   ها. آن داشته باشند را  وتحلیل اطالعاتتجزیه و  فرصت تفکر کمتر

این وضعیت، بستر   . آورند  شده رویشناخته  مراجع اطالعاتی معمول و   از مراکز و  اطالعات  پذیرش مقلدانه 

، رواین   جهان قرار دهد. ازرا مورد استثمار زیستمراجع اطالعاتی    مراکز و   ، قدرت  است تا مقوله   مناسبی

بهره   مقوله  با  از  قدرت  ورسانهگیری  تبلیغات  اطالعات  اسطوره   ها،  سازی  فرهنگ  به  -الگوسازی  -سازی 

 نماید. اقدام می

برای   سوگیرانه  و  جانبدارنه  اطالعات  ارائه  قدرت،  که  ندشهرو تالش  است  پذیرشانی  به    تمایل 

مقلدانه   دارند. اطالعات    مقلدانه  پذیرش  و   تکرار  موجب    اطالعات  اطالعات  تحلیل  مهارت  کاهش 

توجه به نظریه    تنزل یابد. با  توهم دانایینوعی  یا  و  آگاهی    آگاهی شهروندان در حد یک تصورِ  گردد،می

زیستِ دانش قادر است  در کنش با جهان   _ قدت و ثروت_    یاجتماعجهانِ هابرماس، نظام  استثمار زیست

دانش   و  بستاند  آن  از  را  معنا  و  هویت  به گاه  زیست   سلطه   را  استثمار  این  درآورد.  ثروت  و  جهان قدرت 

شامل نیاز اطالعاتی شهروندان را   و اتاشاعه اطالع یابی،تولید اطالعات، ارزش مراحلقدرت  دانش توسط

اطالع  شود؛می فرایند  که  آنجا  راستین  تا  و آگاهی  معرفت  همانا کسب  که  اصلی خود  ماهیت  از  را  یابی 

-از نوع نادانی سازماننادانی جمعی    سوی توهم دانایی همگانی و عیان شدن پدیده و به   خته خارج سا،  است

سازهدایت    یافته نادانی  پذیرش  روحیه مانکند.  سبب  به  قدرت  نقش  بر  تأییدی  واقع  در  استثمار   یافته 

 .دانش است جهانِ دانشِ برآمده از مدیریتِ سوگیرانه زیست

 

 نتیجه  و بحث

 یجمع  هایرسانه   اصحابو    -ینید  نیمبلغ  و   شاهزادگان   استمداران،یس  -  هاکتابخانه   ه یاول   انیبان

  به   نسبت   تاکنون  ربازید  از  قدرت  صاحبان  که   ستآن ا  نشانه   ن یا  .باشندمی   قدرت  صاحبان  طبقه   از  امروز،

 که  برشمرد  توان می  را   ی اریبس  یخیتار  شواهد   . اندداشته و حساسیت    توجه  دانش   ه اشاع  و   اطالعات   گردش

فرایند  قدرت  صاحبان  نیا  مخرب  نقش  تگریحکا استثمار   با  آنان  یداستانهم   و  اطالعات  آزاد  انیجر  بر 

  گیری تصمیم  و   انتخاب  یبرا  یمنبع  را  اطالعات  کهازآنجایی   قدرت  مقوله   .باشد  دانش  جهانزیست

  حقایق   بر   تأملی  ماند.مین  طرفی ب  اطالعات  آزاد  انیجر  و   اطالعات تولید    خصوص   در   ، داندیم  شهروندان 
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بستن   اطالعات،  جنگ  ،یرمزنگارمانند    تاریخی   ی زیمم  و  یسوزکتابخانه   ،یسوزکتاب  کتاب،  زنجیر 

 .است  اطالعات آزاد انیجر یسازمخدوش به  قدرت بر تمایل یقیمصاد

  استثمار   و   اطالعات   آزاد   انیجر  بر   قدرت   نقش   تبیین   با   که  داشت   ان یب  توانمی   رواین   از

  به   اطالعات  آزاد   انیجر  ت یتقو  و با  برآمد   اطالعات   سالمت   از   انت یص  یپ  در   توان می  دانش،   جهانستیز

  درست   اطالعاتِ  اشاعه   امر  در   داشت  انتظار  یجمع  هایرسانه   و  رسانیاطالع  مراکز  از  توانمی  یواقع  شکل

 . باشند رانهیسوگ ریغ دانش  تیریمد  جاد یا یپ در و  بردارند   گام معتبر و

  و   دانش   تحریف  با  کندمی  ابزاری   استفاده   دانش  انباشت  مراکز  و  دانش  از  آنجایی که از    قدرت

  همچنین با   است.   دانش   کالن   مدیریت  پی  در  رسانیاطالع   مراکز  در  قدرت  در برابر  منعطف  مدیران   وجود

  به   همگانی  دسترسی  نیز  و  اطالعات  انفجار   اطالعات،  سونامی  اطالعات،  آلودگی  اطالعات،  دستکاری

سو    و  مشخص  مسیرهای  از  اطالعات  بازیابی  و  جستجو  باعث  شده   مسیردهی  اطالعاتِ  بازیابی  هایپایگاه 

 دسترسی   برای  قدرت  سوی  از  شده هدایت  مسیرهای  کنار  در  شده تحریف  اطالعات  وجود.  شودمی  گرفته

  به   منجر   اطالعات  بازیابی   فرآیند  در  اختالل  این .  کندمی  مختل  را  یابیاطالع   فرآیند   اطالعات،   به 

  جستجوی   از   آنان   بازداشتن  نیز   و   دانایی  به   متوهم   کاربران   ظهور  چون  ناخواسته   عواملی  گیریشکل

 رفع   خدمت  در  بایستمی  که  دهیاطالع  مسیرهای  واقع  در  گردد.می  دیگر  مسیرهای  از  واقعی  اطالعات

استثمار  دانایی  توهم   تقویت  برای  ابزاری   به   باشند   آگاهی  توهم هدایت  دانش  جهانزیست  و   کاربران  و 

 . گردندمی سو گرفته و دانش غیرواقعی اطالعات سمتبه 

  . است  مطلوب   یابیاطالع   باشد،  درست   و   معتبر   منابع  از  برآمده   و   یواقع  از ین  بازتاب   اگر   یابیاطالع 

  اینکه   برای   .است  دانش   استثمار   در  تریتوتال  قدرتنقش    ،کندمی  خارج  خود   ریمس  از   را   یابیاطالع   که   آنچه 

 در   نداریم.  جهانی  جز اجماع  به   ایچاره   گیریم  قرار  راستین   یابیاطالع   و  اطالعات  سالمت   افزایش   مسیر  در

  به   جهانی«  شهروندان  برای  پاک  اطالعات  المللی در قالب »اشاعه بین   حقوقی و  نظام  یک  ایجاد  با  اول  گام

  تأسیس   با  بعدی  گام  در  بپردازیم؛  مستقل  رسانیاطالع  مراکز  و  پژوهشگران  نویسندگان،  از  حمایت  امر

پ  قدرت   و  مذهب  سیاست،  پنهان  و   آشکار  هایدخالت   از   فارغ  مدنی  المللیبین   نهادهای    اشاعه   یدر 

   اشاعه  به  آلوده،  المللیِ اطالعاتِ بین   ردیابی  مراکز  ایجاد   با   آخر  گام   در  باشیم؛ و   و معتبر  درست   اطالعات

  بدون  مراکز  این  باید  معتبر  و  موثق  اطالعات  فقدان  صورت  در  و  گماشت  همت  معتبر  و  اطالعات درست

 . دهند ارائه  شهروندان داوری  و  رؤیت  را جهت  متناقض  اطالعات همه  قضاوت  و  جانبداری
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 ییشناساضمن    توانمی  دانش،  جهانست یز  استثمار  و   اطالعات  آزاد  انیجر  بر  قدرت  نقش   نیی تببا  

اآسیب اطالع   ی وجود  ت یماه  ریی تغ  نقش   ،استثمار  ن یهای  حوزه   فعاالن   ی برا  را رسانی  مراکز  شاغالن  و 

پ  به تبع آن  و   نمود   یواکاورسانی  اطالع  البته برآمد  از سالمت اطالعات  انتیص  یدر  با تواند  این امر می  . 

عالمانه   یردولتیغ  المللیبین   یمدن  ی نهادها  تأسیس که  نهادهایی  گردد.  عملی  آینده  با    در    کردیروو 

حذف   پی  در  حکومت  ی هابهانه افشاگرانه  می  هاغیرواقعی  تالش  سانسور  دربرای  منافع   کنند    با  تضاد 

 یحت  دها انه  ن یگیری اشکل   ی برا  یهمواره سد راه  قرار خواهند گرفت و صاحبان قدرت صاحبان قدرت  

   بود.  خواهند  نده یدر آ

را دارد    ده یفا  ن یا  حداقل انش  کالن د  ت یریدر مد  ی ریسوگ  امکان  رشیو پذ  دانش   استثمار  ن ییتب

  ها کتابخانه   کارکنان  که  یریتصو  بزداید.  یکتابداررشتهرسانی را از  اطالع   و معصومانه   ییایاتوپ  ریکه تصو

به   را  رسانیاطالع   مراکز  و سفارش  دهنده   اشاعه   مبدل  علم  و  استدولت   ند یخوشا  یِدانش  کرده    با   .ها 

تمامیت کشورها  یعموم  یهاکتابخانه   منابع  در  یقیتحق نظام  با  آن  سانسور  پررنگ  و حضور  خواه ی    ، در 

 حکم  در  باشند   ن یراست  دانش   دهنده اشاعه  و  حافظ  آنکه ی  جا  هب  مراکز  نیا  کارکنان  دریافت که   توانیم

ی وقت  .کنندمی  کمک  ییتوهم دانا  جادیبه ا  ینشر آگاه  یجاه  و ب  ؛اندکرده قدرت عمل    صاحبانِ  انِخادم

 ی تداعشدن  ی و قربان  تی ماه  و  تغییر اصالت  و  گرسلطه   و  پذیرسلطه  رابطه  شودمی  مطرح  «استثمار»   مفهوم

و    رسانیاطالع   مراکز  از  توانمی  اطالعات  آزاد   انیجر  تیتقو  یجانبه برابا تالش همه رو  ؛ از اینگرددمی

اشاعه   یجمع  های رسانه امر  در  داشت  بردارند    انتظار  گام  معتبر  و  درست  بااطالعات   یآلودگ   کاهش   و 

تا    دانشجهان  زیست  در  قدرت  پنهانِ  تِیریمد  کاهشِ  پیِ  در  ،سانسور  و کاهش  اطالعات نهایت  بود  در 

کاسته    خواه های تمامیت قدرت توسط  یافته  سازمان  ینادانیا      یعموم  ییدانا   توهم  زان یمامیدوار باشیم که از  

 شود.

پیامدهای  و راهبردها   علل  بررسی  با   شکل   مختلفی   هایفرضیه   و  مباحث   پژوهش   این   در   مطرح  و 

 : از عبارتند هافرضیه  این ترینمهم  که گرفت

 سوگیرانه   مدیریت  عامل  قدرت   و  دهدمی  رخ  قدرت  دخالت  اثر  بر  دانش  جهانزیست  استثمار (1

 است.  دانش  جهان  زیست استثمار آن،  تبع  به و  دانش

  های روش   از   قدرت   و   است  شهروندان   میان   دانایی   توهم   ایجاد  عامل  دانش   جهانزیست   استثمار (2

 . کندمی  استفاده  «دانش جهان  زیست استثمار»  برای مختلفی

یکی   است  «دانش  جهان   زیست   استثمار»   اطالعات،  آلودگی  مهم   علل   از  یکی (3   مهم   علل  از   و 
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  خواه تمامیت   قدرت   به  وابسته   مرجع  رسانیاطالع   مراکز  از   اطالعات  بازیابی  دانایی،   توهم   ایجاد

 .است

 .  دارد سیاسی و مذهبی  تاریخی، هایریشه  دانش جهانزیست استثمار (4

 .دارند نقش  سوگیرانه  دانش مدیریت در رسانیاطالع  عوامل (5

 . هستند دانش  جهانزیست  استثمار دچار نوعیبه  علم تولید  و پژوهشی مراکز (6

 . است خود مدنظر هایارزش اعمال  برای قدرت ابزار  سوگیرانه  دانش  مدیریت (7

 شود.می قدرت تسهیل  و  دوام و  تثبیت  باعث  دانش جهانزیست استثمار (8

 .انجامدمی  شهروندان غلط گیریتصمیم به   دانش جهانزیست استثمار (9

 . پذیردمی تأثیر   هم عوامل دیگر از  قدرت  بر عالوه  دانش جهانزیست (10

 . هستند قدرت  نقش  بر مقدم عواملی اطالعات،   آلودگی در (11

 . دارد نقش  سوگیرانه  دانش  مدیریت در قدرت  عامل عنوانبه   مذهب (12

 . است دانش  جهانزیست  استثمار بستری برای کنونی اطالعات انفجار (13
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Abstract 

Introduction:Reflecting on the change in the world of the world through power 

domination, along with understanding (the relation of power-knowledge), while 

pointing out the sensitivity and influence (power category) to knowledge creation, 

storage, exchange and transfer; (knowledge strategy) and knowledge infrastructure 

to reach the “macro-knowledge management”; it can be a reason for the possibility 

change The world of knowledge and consequently (the change in the world of 

libraries and information centers) in history; therefore, it must "manage the vast 

array of subjective knowledge" from the beginning (production of knowledge) to the 

end (distribution) It was not far from the mind  .The purpose of this study is to 

recognize the “macro-knowledge management” of power 

Methodology:This qualitative research approach and its methodology have been the 

underlying theory. Participants in the research included twenty faculty members in 

related topics of social sciences and information science and science. They were 

interviewed using a semi-structured questionnaire. Data analysis was performed 

based on three coding methods used in grounded theory, including open source 

coding, axial coding and selective coding . 

Findings: The results of this study showed that: The underlying theory emphasizes the 

likelihood of the existence of the exploitation of the world of knowledge of the 

world, which is shaped by its power and its impact on the processes of information 

management and knowledge management. Accordingly, the exploitation of the 

knowledge of the universe is indisputable in favor of the influence and power of the 

reality of reality, and this factor is a factor in the transformation of information and 

knowledge through the administration of knowledge   . 

Conclusion:  A bi-directional management in different forms: Value management 

(Knowledge Management Affected by Science Classification); Cognitive 

Knowledge Management (Cognitive Knowledge Management); Exclusive 

Knowledge Management (Knowledge Management Influenced by Geopolitics of 

Information); Destructive Knowledge Management (Knowledge Management 

Affected by the Destruction of Information Resources); Infected Knowledge 

Management (Managing Knowledge Based on Information Pollution) can be 

applied . 

Keyword  Knowledge Management, Power, Life world, Colonization of life-world 
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