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ھای مختلف گرايش داشته و دارند که به عقب بازگردند و سرچشمه و  انديشمندان در حوزه -ھای اخير تر، در دھه ھای اخير و يا درست در سال  
ھايی خاص و  بسياری ھم از روش. ھا و اتفاقات پيدا کنند کننده برای بروز پديده قانعھای ھر جريانی را واکاوی و کنکاش کنند تا توضيحی  خاستگاه

    .اندازھای آنھا گرفتار آيند ھا و دست ھای پيشين را کارآمد و باکفايت نديده باشند و نخواسته باشند در چاله اند، انگار روش منحصر به فرد سودجسته
ھا و  تفاوت نسبت به تاريخ و پيدايش نھادھا و تشکي9ت بشری اتخاذ کرد و از اساس، پژوھشنمونه شاخص آن، ميشل فوکو، که رويکردی م

ھای ديگر نيز به اشکال مختلف اتفاق افتاده  اين روند، چه با آن موافق باشيم يا نه، در حوزه. تبارشناسی خود را بربستری ديگر ھدايت نمود و پيش برد
تاريخ و   اند تا آن بخش ھای ناديده و نانوشته ای را در پيش گرفته ھای خاص خود چنين رويه ی جديد و نظرگاهھا و پژوھشگران با استفاده از يافته

کند در واقع  شود که توماس کوھن اقدام به نگاشتن تاريخ علم می حال اگر مشاھده می. ھای منتظر قرار دھند ھا را بيرون کشيده و در برابر چشم سنت
ھای ناپيدای آن پيدا شود و به کرات ديده شده که متفکران و  است تا نقبی زده شود بر گذشته و پيشينه اين عرصه و =يهناشی از ھمين رويکرد 

ھا  گيری دانش و فناوری و بنيان ايم ظھور و شکل با ھمين ديدگاه است که ما نيز درصدد برآمده. اند ھای ديگر به آرا او توجه نشان داده انديشمندان حوزه
شود، مختصات و جزييات آن را  ھای متفاوت به تماشا بنشينيم و به واسطه پرتوھايی که بر اين حوزه تابيده می ز کار آنھا را از رھگذر نظر گاهو طر

را در اين با آنھا ھستيم بی شک آگاھی بر مبانی نظری و تئوريک آن ما   ھای نوين و بده بستان به ھر حال اگر در طلب دانش و کسب فناوری. دريابيم
آيد مباحث مربوط به فناوری، به  در مطلبی که در ادامه می. درآمد باشد سازد؛ ھرچند توضيحات، مختصر و اندک و در حد پيش تر می راه پر توان

ھا  صل در اين زمينهھا گشوده شد، مقا=تی مف اجمال، از چھار سمت و سو طرح شده تا بدين طريق يک آشنايی ابتدايی به دست آيد، تا بعد که باب بحث
  .عرضه شود

                                                         ساختارگرايی ھرمنوتيک● 
به . ھای علمی و فنی است ای از عوامل اجتماعی و ديدگاه فناوری، برخاسته از يک رويکرد واحد و عقل مدار نسبت به علوم و فنون نيست، بلکه آميزه

ھای تاويلی علوم انسانی را نيز به  اجتماعی بھره جست بلکه بايد روشھای تجربی علوم  ھمين دليل در مطالعه بر روی اين عوامل نبايد تنھا از روش
ھای فنی و  يابد که پديده معنا تا آنجا اھميت می. ھا را درک کرد کنندگان در اين پديده ھای فنی و علمی و اعمال شرکت کار بست تا معنای نھفته در پديده

                      .علمی از نظر اجتماعی تعريف شوند
ھا به دست  گيرد؛ فرآيندی که تعاريفی از اين پديده شود در جريان يک فرآيند اجتماعی شکل می خودرو و يا تلويزيون شناخته میچيزی که تحت عنوان 

                                                                .نشاند ھای خاص اجتماعی می دھد و آنھا را در قالب می
سازد و بدين  ھای ديگر ھموار می راه را برای بروز گزينه ھا در جھان فناوری به تنھايی قادر نيست پيامدھای اين فرآيند را تبيين کند، بلکه تقابل ديدگاه

                                 .پذير شود ھا در فناوری فھم ترتيب نتايج قابل درک نخواھد بود مگر آن که نحوه عينيت يافتن و ملموس شدن اين ديدگاه
  .ه استمشک9تی از اين دست در باب مفھوم فناوری به ندرت در مطالعات مربوط به فناوری مورد توجه قرار گرفت

                                  تاريخ گرايی● 
ھای متعددی  ھا و اقتباس ، در باب تاريخ علم برداشت)Thomas Kuhn(ھای اخير در مطالعات فناوری، از رويکرد تاريخی توماس کوھن  طی سال

يند تصادفی بدانيم که ايم که آن را يک فرآ به جای در نظر گرفتن پيشرفت فناورانه به عنوان يک روند جبری توسعه، ما آموخته. صورت گرفته است
  .ام من چنين رويکردی را درباره موضوعات مھم و متعددی در حوزه فناوری به کار بسته. امکان گرايش به مسيرھای متفاوتی را دارد

ه آنھا تاريخ خود ای ک شيوه: شود دھد که تصور خنثی بودن مشاغل فنی و علمی و وابسته نبودن آنھا به يک طريق ايجاد می تجربه من ھمچنين نشان می
                  .سازند را می

                                  .دھد که افکار عمومی تاثير عميقی بر سمت و سو دادن به توسعه داشته است تاريخ نشان می
                                .گر شده است ھا نشان داده در قالب معيار ھای فنی نوين جلوه تاثير آنھا، تا آنجا که ديدگاه

  .اند يارھا ھمزمان از نوعی خردگرايی فنی و علمی نيز ريشه گرفتهشود که اين مع با نگاھی به گذشته مشاغل در طول زمان مشخص می
دانستند، با راه افتادن ھر موج جديد فکری، آن را چالشی برای  بنابراين صاحبان مشاغل زمانی که درصد موفقيت پيامدھای افکار عمومی را با= می

دريافت من اين .ام موازنه فرضی ميان ايدئولوژی و فناوری به مطالعه پرداخته ھای مختلف اين من ھمچنين درباره حالت. کردند استق9ل خود تلقی می
ھمچنين توسعه فنی از قابليت بسيار با=يی در جذب ابداعات عمومی . شود بوده که توسعه فنی بسيار انعطاف پذيرتر از آن است که معمو= تصور می

                 .برخوردار است
                 گرايانه سا=ری فن مردم● 

سا=ری  را به يک حوزه عمومی مردم سا=ر و حساس به مسايل فنی نياز دارد، اما از طرفی واقعا دشوار است که بخواھيم وسعت مردمگ يک جامعه فن



 

                                          .گيری درک کنيم را از طريق فرآيندھای چون رای
است، نظر عموم مردم را به خود جلب  وگو، چنان که درجامعه رايج به جز چند استثنا، مسايل فنی و علمی به عنوان يک مبحث و مقوله برای گفت

  .کنند نمی
بدين ترتيب اين . زنند شود، دست به اعتراض می ھای علمی و فنی که مستقيم به زندگی خود آنھا مربوط می با وجود اين، مردم عليه برخی پيشرفت

در نتيجه چنين . شود ی چون حفاظت از محيط زيست میھاي ھای گسترده و جھانی در قالب اعتراض و يا دفاع ھمگانی در حوزه اقدام منجر به حمايت
ھايی دموکراتيک خواند که به واسطه آنھا حوزه عمومی از  توان در مقياسی وسيع و بر اساس مفھوم دموکراسی، کنش ھايی را می اقدامات و جنبش

                                   .کند لحاظ سياسی و ھمچنين نظريه اجتماعی متحول شده و پيشرفت می
تناسب «اصط9ح (ميان فناوری و کاربر بينجامد » تناسب مجدد«توان تا آنجا گسترش داد که به يک نظريه جديد تحت عنوان  یاين بحث را ھمچنين م

ما در حال حاضر شاھد ظھور آرام و . ھای ابداعی و نوآورانه و يا به عبارتی، دگرگون کردن فناوری موجود به کمک کاربری) از خودم است» مجدد
توانيم ديد  عمومی فناورانه ھستيم، اما البته به دليل شکل و ساختار قطعه قطعه و پراکنده آن، چندان متوجه حضور آن نيستيم و نمیخزنده نوعی حوزه 

                       .کاملی نسبت به آن داشته باشيم
                          فرا نظريه فناوری● 

ھای مدرن و سنتی صورت گرفته  خاص فناوری ھای ھای جدی در جھت تعريف و تبيين جوھره فناوری و تمييز تفاوت تاکنون در حوزه فلسفه ت9ش
من . موضوعاتی از اين دست را به طور کامل مشخص کنند  ھايی تماما يک سويه ھستند و قادر نخواھند بود پيچيدگی به نظر من چنين نظريه. است

دارای ھشت بعد مختلف با تعاريف متفاوت وجود دارد و ھر کدام از اين دو مرحله ) instrumentalization(» ابزار گرايی«معتقدم دو سطح از 

يعنی در اين فرآيند بافتار آنھا تغيير پيدا کرده و به شکلی درست و مناسب مورد . بخشد ھا و اشيا عينيت می در مرحله اول، فناوری به پديده. ھستند
            .گيرند استفاده قرار می

شوند و برای مثال ابعاد زيبايی  ھای فنی در نظر گرفته می د بافتار جديد پديدهھا و محاسن مختلف بار ديگر به منظور ايجا در مرحله بعد، ويژگی
                                           .گيرد شناختی و اخ9قی در بافت آنھا مورد توجه قرار می

 فکيکدر فناوری پيشامدرن اين دو سطح تنھا به صورت تحليلی قابل تشخيص ھستند، اما در فرآيند توسعه فناوری مدرن آنھا کام9 از ھم مجزا و ت
 .شوند می

   


