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 تکنولوژی به منزلۀ مفهوم
 سید احمد موسوی خوئینیترجمۀ    ژاک الولنوشتۀ  

 

وجب مکار گرفتم اما آن را تبیین نکردم؛ همین امر منزلة مفهوم به تکنولوژی را به ام دربارة تکنولوژی، اصطالحِهای قبلیدر پژوهش

د، به رونکار میها بهحیطه هایی که در انواعِتکنولوژی های مشترکِویژگیآمد آید. به نظرم میشماری پیشهای بیشد سوءفهم

 م که میانِدانیاست، اما همه میرا ندیده« سگ یِمثالایدة »توانیم مفهومی کلی از آنها استنتاج کنیم. کسی هرگز ای است که میاندازه

از یکدیگر  شود آنها را کامالًهایشان که باعث میتفاوت تمامِ ر، علی رغمِپینچِ و سهای اسپانیل، باکسِر، گِرِیت دِین، پِکینِسگ انواعِ

بحث و  خواهم واردِبریم. اصالً نمیکار میسگ را برای همة آنها به ةکه کلم تا حدیتوانیم بیابیم، های مشترکی میبازشناسیم، ویژگی

االمری، از تکنولوژیِ مطلق، به نحو نفس ایانضمامی ة مثالیِاید ،هاکنم که جایی در آسمانها شوم. همینطور ادعا نمیجدل دربارة کلی

 اًمومدرونیِ پدیدارهایی که ع روابطِها و توانم، به نحو علمی، پدیداری بسازم متشکل از ویژگیحاضر است. ادعای من این است که می

 ه تکنولوژی در آن مسلط شده، اولین جایی است که مفهومِگوییم. زیرا این جامعه، کمی به آنها پدیدارهای تکنولوژیک ماندر جامعه

م تشخیص توانیرا میمتکثر  ایهوجود ندارد و فقط تکنولوژی« تکنولوژی»گویند تکنولوژی را در خود دارد. امروزه بعضی افراد می

 آشکارا غیرسیستماتیک است.تصوری و بینی درکی سطحی از واقع دهیم. اما چنین تصوری محصولِ

یکه یحتی جا ،هایی که ناپیدا هستندیم، پدیدارای از پدیدارها را درک کنسازد که مجموعهمنزلة مفهوم ما را قادر مینولوژی بهتک

وجه  به خودی خود، به هیچاین مفهوم تکنولوژی را ناگزیر باید درک کرد، با این حال،  پذیرند. مفهومِها آشکار و ادراکتکنولوژی

 سئلة تعریفِخواهیم به منیست. نمی کنولوژیکسیستمی ت وجودِ تکنولوژی متضمنِ ط نیست. همچنین، مفهومِمفهومی روشن و بسی

« تکنولوژی»و  1«تکنیک»های اصطالح  مدرن، مداقه کنیم. این مفهوم نظر به واقعیتِ خواهیم در خاستگاهِاما می ،تکنولوژی بازگردیم

ای متنوعی هبحث این است که این معانی به واقعیت متعددی دارند. دشواریِ و معانیِ گیرندمی را در بربسیار زیادی از پدیدارها  تعدادِ

ای ههای تکنولوژیپژوهش علمی، و سرانجام، الیه موضوعاتسوز(، های انضمامی )تکنولوژی موتور درونکنند: واقعیتاشاره می

کار اش بهیشناختگفتند و این اصطالح را سازگار با معنای ریشهن میسخ« تکنیک»رسد مردم ابتدا از . به نظر میگوناگون در زمان

                                                             
1 technique 
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 تکنیکِ»از  2دیدرو ،رو است. از ایناز فرآیندها بوده 1ایکاری، فرآیندی یا مجموعه دادنِانجام بردند و منظورشان نحوة خاصِمی

)و سپس « تکنیک» آن، اصطالحِ صنعتیِ ین و کاربردِماش شدنِمسلط گفت. اما خیلی سریع، به موازاتِسخن می« متناسب با هر نقاش

ند. مردم اکنون کار گرفتبرداری کردن از آنها بهها و بهرهبه زبان انگلیسی( را برای نامیدن فرآیند ساختن ماشین« تکنولوژی» اصطالحِ

 ر زبان فرانسه، دکندو بررسی می مطالعه ها راتکنولوژیکه کنند. علمی استفاده می ها[]تکنولوژی این اصطالح جمعِ ةبیشتر از صیغ

technologie در زبان انگلیسی و technology هاها/تکنولوژیتکنیکاین علم شامل توصیف و تحلیل این  .3نامندمی (techniques  در

ر انتهای قرن د. دجستجو کن شانبهبودهایی برای و راه پی بگیردتاریخ آنها را شود تا می (در زبان انگلیسی technologiesزبان فرانسه و 

 یا) لوژیتکنودهد که در آن زمان چه چیزهایی را بندی کامالً نشان میاین تقسیمتکنولوژی به پنج شاخه تقسیم شد.  علمِنوزدهم، 

وة پوشاک و عالشوند )بههایی که مربوط به خانه میدانستند. این پنج شاخه عبارت بودند از: مواد خام؛ فرآیندها و ماشینمی (تکنیک

 ؛ ابزار و وسائل.گرماخوراک(؛ بهداشت و سالمت؛ نور و 

ها؛ ؛ ماشینزارهاابو  آالتها اینطور شد: تکنولوژی بندیِ. بنابراین طبقهگذاشتنددانشمندان خیلی زود میان ابزار و منابع انرژی تمایز 

ها انسانشوند آنها باعث می ،ویژهکنند. بهارایی اَعمال انسان کمک میهایی مادی هستند که به افزایش ک. ابزار و وسائل سیستم4هادستگاه

(، گیریاندازه بزارهایِنظیر ا) تر از آن است که مستقیماً بر حواس تأثیر بگذارندشان ضعیفبه پدیدارهایی دسترسی پیدا کنند که شدت

 اًمستقیم و وسائل این است که انسان، ویژگی این ابزارها کنند. از منظر تکنولوژیکمی برابر ندرا چ ی انسانیهاتالش چنین آنها شدتِهم

ب خود انجام دهد، عمدتاً به سب تواند به خودیِعمالی که انسان نمیهایی مادی هستند که در اَها سیستمگیرد. ماشینکار میآنها را به

                                                             
1  ensemble 

2 Diderot 

 technologieهم برای متعلق این علم. اما در زبان فرانسوی، و برند کار می تکنولوژی بهمطالعة را هم برای علم  technologyاصطالح  ،توضیح مترجم فرانسوی: در زبان انگلیسی 3

 اشاره به متعلق آن علم دارد. techniqueتکنولوژی و مطالعة اشاره به علم 

4 apparatuses 
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کند به اشاره می« هادستگاه» مبهمِ شوند. در نهایت، اصطالحِانسان می جایگزینِ د،ناینکه آن اعمال به انرژی بسیار زیادی احتیاج دار

وسائل وجود  ها وای، ترکیبی از ابزارها، ماشیندر هر حیطه طبیعتاًکنند. اندکی انرژی مصرف می ای که مقدارِپیچیده ها و وسائلِماشین

ها ماشینة خود، که به نوبهایی ، تکنولوژیدهدمیافزایش را ها تکنولوژی ار تعدادِک تقسیمِ کردها درست انجام شود. بنابراین،دارد تا عمل

 .کنندمیرا تولید 

جان یا از موجودات بی 2ایمجموعه»شد، بلکه به منزلة در نظر گرفته نمی 1کنندهیاتی تفکیکعملدر نتیجه، تکنولوژی دیگر به منزلة 

جایگزین  ،کندمشخص میآنها را ها که انسان یاتای از عملتا در اجرای دسته ستا که سامان یافتهشد ر گرفته میدار در نظاستثنائاً جان

بلکه  ،شودها نمیها، یا کنشی از کنشای از جنبهیابد: اوالً، دیگر مربوط به جنبهبنابراین تکنولوژی دو خصیصة جدید می 3«.شود او

سان کند که قرار است جایگزین انهایی اشاره میبه ماشینپیش از همه است. این اصطالح  مربوط به یک کل، یک دسته، یک مجموعه

یرند گکار میآورند؛ آنهایی که انرژی را به: آنهایی که انرژی را فراهم میتمیز داد هامیان این ماشین توان موارد زیر را ازو میشوند. 

ه کهای عملیاتی شوند )ماشینآنهایی که مربوط به اطالعات میو اند(؛ سان شدهآوری مواد جایگزین اندر عمل ی قدرت کهها)ماشین

ندرت به عملیات به« تکنولوژی»، سطح(. در این أ انددادن، یا ارسال و نشر اطالعات جایگزین انسان شدهدر عملیات ایجاد، تغییر شکل

 کند.صنعتی اشاره می

است. ردهتولید انرژی معین کهای[ ]شیوهصنعتی را  رشدِ اند. مراحلِصنعتی مقایسه کرده رشدِ سادگی با مراحلِبهرا تکنولوژی  مراحلِ

ستفاده از ااش استفاده از ذغال سنگ به منزلة منبع نیرو و گویند که خصیصهسخن می« نخست صنعتیِ انقالبِ»از  ناظران ،رو از این

اش صیصهه خدوم است ک صنعتیِ ه شده بودند. بعد از این مرحله، انقالبِاست که برای استفاده از ذغال سنگ ساخت هایی بودهماشین

چهارم  یِصنعت اتمی. اما اکنون چندین سال است که از انقالبِ : استفاده از انرژیِانداختدر جهان  سوم لرزه ةالکتریسیته است. مرحل

                                                             
1  parceling operation 

2  set 

3  Louis Couffignal, Théorie de l'efficacité de l'action 
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گر نوعی ، چون این مرحله دیایمکننده برداشتهگامی دگرگون است. واضح است که اکنون رقم زده رایانهگویند: انقالبی که سخن می

امل اصلی آن شده نیست، بلکه عبرداریبالقوه یا بهره انرژیِ گسترشِاصلی این مرحله  تغییر یا پیشرفت در منابع نیرو نیست. عاملِ

ثیری از ک شود تا در شمارِکار گرفته میهسازی بتصمیم تمهیدِدر خاطرسپاری و ، بهرسانیاست که در سازماندهی، اطالع دستگاهی

 .جایگزین انسان گردد ،فکری هاییاتعمل

در  تکنولوژی را به منزلة واقعیتی ،صورتهای خاص. اما در اینها و تکنولوژیاند به استفاده از ماشینفوق را مربوط کرده تمام مراحلِ

به مثابة یک کل،  تکنولوژی]درست است که[ ها است. ته، و مستقل از ماشینیافءهای کمابیش ارتقااند که مستقل از فعالیتنظر گرفته

معنایی نو  ،خیلی زود رود. با وجود این،بیرون نمی ماشین ای عام دارد، اما از حیطة کاربردِ، خصیصهی منفردهادر نسبت با تکنولوژی

دارند.  یاجتماع دهیِسازمانانسان و  ای برای رفتارِدهای گستردهها پیامها و ماشینشد که این تکنولوژیتر میظاهر شد. هر روز روشن

طالعة مشروع کردند به تر،  در معنایی وسیع« تکنولوژی»استفاده از آنها با  1.کردند« تکنولوژیکجامعة »از شروع به صحبت کردن  افراد

ولوژی که در تکن خواهیم دربارة این علوم اجتماعیِهایش با انسان و جامعه. )در اینجا نمینسبت از جنبة، بلکه نفسهفیتنها ماشین، نه

 مداقه کنیم(. ،شودمطالعه می« جامعة صنعتی» قالبِ

دهای راینعلمی دربارة فای : مطالعهمحدود بود به این معنای خاص« تکنولوژی» با وجود این، در آن زمان، یعنی بیست سال قبل، اصطالحِ

شد. دنبال می تکنولوژی شناسیِماشین یا جامعه شناسیِاین ابعاد در جامعه ةاجتماعی. بحث دربار به ابعادِبدون هیچ ارجاعی  تکنولوژیک

ا واژگانی که از ب ؛ یعنیشد تکنولوژی را به نحوی بسیار وسیع تعریف کردمیظاهراً حال، مفهومی جدید پیدا شده بود. از طرفی،  با این

ارت عبتوانستند بگویند که تکنولوژی می در چنین وضعی،. 2اییکنندة آن بوده است: کارتعیین تلویحاً ویژگیِ تکنولوژی، پیدایشِ مانِز

رد. شد تکنولوژی را از ماشین جدا ک. بدین ترتیب میمطلقاً بیشترین کارایی را دارندکه در زمانی خاص،  3وسایلای از مجموعهاست از 

                                                             
1  Georges Friedmann, "société technicienne" 

2 efficiency 

3  means 
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های ورزشی. نولوژیتک ، مثالًنددیگری هم وجود داشت های بسیار زیادِتکنولوژی ،ها بودندهایی که وابسته به ماشیناز تکنولوژیزیرا غیر 

، اما وسایل یساخته شده است، تمام وسایلآورد که تکنولوژی از عالوه، این تعریف مزیتی برجسته داشت. این تعریف به یادمان میهب

 خاب و پیشرفتِمعیار انت ای همانیشوند، زیرا کارامی شناخته وسایلکه در هر زمان، کاراترین  وسایلی باشدبر آن واند تمیتمرکز ما فقط 

توان باشد، می ی، مطرحینو، از جنبة مالکِ کارا وسایلکارگیریِ نو یا به وسایل ةدربار هاست. به بیان دیگر: هرجا تحقیقیتکنولوژی

ای از کنش )پوشاک، حمل و نقل، غیره( تعریف مورد استفاده یا با حیطه ابزارهایست. تکنولوژی با تکنولوژی مطرح اکه گفت 

های هم برای اشاره به تکنولوژی ،همین اصطالح ،تندخوانی(. با این حال د )مثالًنکامالً انتزاعی وجود دار یهایشود. تکنولوژینمی

 معنای اخیر. دربرای اشاره به تکنولوژی هم و کار گرفته شد بهمنفک از یکدیگر مکانیکی 

را برای اشاره به چیزی « technology»ند. آنها مکرراً اصطالح رددمُ technology، و technics ،techniquها میان سه اصطالح آمریکایی

 برای اشاره به علمِو نه  - دیمتعریف کر که اکنون همان معنایی -خوانند می به معنای عام  techniqueها گیرند که فرانسویکار میبه

این  خودِ گوناگونی و پیچیدگیِ ای در حدبه گستره technology ة. اما واژ)در زبان فرانسوی(مکانیکی («techniques)هایتکنیک»

ثیر أر یکدیگر تب ،روندکار میهای مختلف بههای جداگانه که در حیطه. پژوهشگران دریافتند که تکنولوژیدست نیافته استپدیدار 

های تکنولوژی شد و مرزها به تدریج بیشتر میاز طرف دیگر، تعداد تکنولوژی آنها ممکن نیست. ةجداگانبررسیِ  ،رو گذارند و از اینمی

د. سرانجام بودن افتهانسجام ی ،تازه نحویبه  ،شانو تراکم شانتعداد ها به سببِ. تکنولوژییافتگسترش میدر کل قلمرو فعالیت انسانی 

تعداد بسیار زیادی از  سازیکردن و هماهنگ بطترمعنصری است برای پرداز این دو عامل را به یکدیگر پیوند داد. داده رایانه

ی جدیدی از تکنولوژ مفهومِ هاانسانهای مختلف است. تکنولوژی پیوند خوردنِ در عین حال به خودی خود، محصولِ و هاتکنولوژی

ثیرگذاری بر أده، با تشهای ترکیب: تکنولوژیبه عبارت دیگرسیستم. یک محیط و به منزلة یک دند، تکنولوژی به منزلة یافته بودررا 

با  ناظراننبود.  «هایکتکن» متفاوت یافتند. تکنولوژی دیگر دنبالة ی به لحاظِ کیفیانسانی، اهمیت زندگیِ هایها و سبککنش تمامیتِ
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در همان جایی است که نسبت دادند. این به آن را  2و تشخص 1آیینیای از خود، گونهتکنولوژیترکیب کردن و کلیت بخشیدن به 

لوژی )علم ایم. این تحلیل برای علوم اجتماعی تکنویافتهبه آن دست علمی،  بنابراین در قلمرو تحلیلِو تثبیت شده،  و قلمرو امور محقق

یستم و اما برای مطالعة تکنولوژی به منزلة س ،آمیز استسخت و مخاطره به اندازة کافیهای انسانی( تکنولوژی بر گروه مطالعة تاثیرات

 تر و پرخطرتر است.گیر، سختواقعیتی جامع و همه

نیست. « مدل»به معنای  ضرورتاً« مفهوم»سازیم؟ تکنولوژی را صورتبندی کنیم، مدل می کنیم تا مفهومِبا این حال، آیا وقتی تالش می

کند که د را قادر میافراساختن مدل  ب است.« آلاضطراریِ ایده خروجِراهِ »یک بشری، مدل  دانیم که در بسیاری از علومِامروزه، می

بگوییم ، پیدا شد انمتوصیفشناختی را توصیف کنیم و وقتی خطایی در توانیم پدیداری جامعهد. میننگرشی غیرمسئوالنه داشته باش

راموش فاما این نکته را «. کندکار میتا بفهمیم آن مدل چطور »مان توصیف یک واقعیت نبوده بلکه ساختن مدلی بوده است هدف

یز را تبیین اما کارکردن این مدل هیچ چ ،توانیم کار کردنش را ببینیمباشد، همچنان میفاصله داشته که اگر مدلی  با واقعیت  کنندمی

. سپس کندتواند تبیین کند چطور نقاش اثرش را خلق میکند میمردی است که ادعا میکارِ چنین مدلی درست مثل  نخواهد کرد.

 ،کندرا درست مینقاشی  چیند. آخر سر هم تصویرِهم می پازل را کنارِ جزاءِادارد و برمی ،آن نقاش درست شده پازلی را که از نقاشیِ

 کند.نقاشی میچگونه شود نه اینکه هنرمند پازل چگونه درست می اما او فقط توانسته نشان دهد که

اع قرار تبیینی که در سطح خاصی از انتزاز واقعیت بیان کنم، را  تبیینیخواهم کنم. میطرح میمکنم که مدلی را در نتیجه، ادعا نمی

کید خواهم کرد و بر أر یک یا چند دیدگاه تب، بدین ترتیب که  4را پیش خواهم گرفتماکس وبر  3رویکرد نوع آرمانی. من دارد

                                                             
1 autonomy 

2 specificity 

3 ideal type 

 نگاه کنید به: 4

Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, 1972 
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مگن به یک کلِ ه ، تا بتوانماندرسد جداافتادهدهم که به نظر میی را به هم ربط میر واقعوپدیدارهای خاصی متمرکز خواهم شد و ام

یدارها، اعراض پدشبه وجود اما به دلیلحقیقتاً همگن است؛  زیرا ادعای من این است که کل ،مدل نیست کار یکاین نتیجة دست یابم. 

سازم، ستم، میمفهوم، و بنابراین سی چنین دید. بنابراین آنچه به نامِاینتوان آن را روابطِ درونی، نمی ناشناختةِو، در روی دیگر سکه، جنبة 

برای فهم مفید  ،ه این شیوهواقع ب آیا نگریستن به امورِ»پرسیم: در وهلة نخست میبه نظر رسد که مدل  به شبیهممکن است از این حیث 

ه نتوجه کنیم این مدل  کنیم تا به معضالتِاز این مرحله عبور می به سرعت اما. ت «آیا اشیاء واقعاً اینطور هستند؟»پرسیم: ، و نمی«است؟

. وقتی به اینجا است نآفریبه خودی خود، مسئله ،این مدل ةکنیم به اینکه: چه چیزی دربارکند. یعنی توجه میبه اینکه چگونه کار می

است  مدل أواقعی که منش امرِ تا شرحی از واقعیت ارائه دهیم. بعد از این، از خودِ کنیمتجمیع می رسیدیم، فرآیند ویرانگر مدل را

فی فلس وژیِتکنول بالغیای انتقادی میان مدل و واقعیت برقرار خواهد کرد و ]بدین ترتیب[، هم از گفتمان پرسیم. این کار رابطهمی

 بندی کردن یک مدل بدون هیچ معضلة خارجی.سرهمدر کاری همالهم از اِو پرهیز خواهیم کرد 

*** 

 مرسومهای طخلو از  کندمیتکنولوژی تأکید خاص  ویژگیِ بر تکنولوژی مزیتی مهم دارد و آن این است که کنونیِ به هر حال مفهومِ

 کنونی، یکی از مخاطراتِ در روزگارِکه اغراق باید بگوییم بی»گوید: می یدرستبه  ،1رایت میلز به نقل از لیونل رابینز ..  سیدپرهیزمی

ما دربارة .« تاس تکنیکی اقتصادی و امرِ تفاوت میان امرِ درکِ برایطبیعی  برآمده از ناتوانیِ اذهانِ تربیت شده در علومِ ،تمدن اصلیِ

صاد وجود میان تکنولوژی و اقتنیز تری متداول و خلطتکنولوژی و ماشین، مفصل سخن گفتیم. و میان ی و علم، میان تکنولوژ خلط

 آلیسمِده و ایدهکننگمراه راهبردِکنند به ها او را متهم میکسی تالش کند میان این دو تفاوت بگذارد، مارکسیستبه محض آنکه دارد. 

 وط به سیستمِمرب اقتصادی آن و ورای مسائلِ تکنولوژیکی را ورای استلزاماتِ وقتی که نتوانیم پدیدارِ تاضد انقالبی!  با این حال، 

تیم(. )و در نتیجه، ناتوان از هر عمل انقالبی هس خواهیم بودمعاصر  ةدرباره جامع محکوم به نادانیطبقاتی بررسی کنیم،  اقتصادی و نزاعِ

                                                             
1 The Sociological Imagination, p. 80 
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 امروزه، همانطور که خواهیمای اقتصادی ندارد. جنبه ابتداهمان  ازسازی تکنیکیترادف نیستند. م 2سازیکیو تکنی 1اقتصادی پیشرفتِ

هیچ نسبتی اما ،  وجود داشته باشد 3اقتصادی و رشدِ تکنولوژیک رشدِ آمیز( میانِدید، هرچند ممکن است واقعاً نسبتی )بالقوه و مناقشه

 .وجود ندارد 4اقتصادی ةتکنولوژیک و توسع از هیچ نوعی، میان رشدِ

 تکنولوژی، خصوصاً کاربردِ اقتصادیِ کاربردِ وتکنولوژی میان او  5خوبی از دیدگاهی سطحی به این مسئله است. ةنمون روکار دیدگاهِ

 رشدِ اهدفی اقتصادی دارند، یگانه پرسش این است که آی هاگوید چون اکتشاف. روکار میکندخلط میآن،  لیو دوگُ« دارانهسرمایه»

ته معضالت معضالت )الب.« کندمیبیشینه اندکی را  جمعِ های کل جامعه برآورده شود، یا صرفاً منافعِدهد که خواستهاجازه می»اقتصادی 

شوند جامعة خود بصیرت پیدا کنیم و باعث می گذارند به ساختارِنمی ( آن چیزهایی است که ابداًندارمآنها بحثی در مورد واقعی که 

 تکنولوژیک هایبرداری کامل از اکتشافانع بهرهدارانه مسرمایه ساختارِکه کند ناشدنی پدید آید. مثالً، روکار تصور میحل یالتمشک

 .کندکار میدر ژاپن و آلمان غربی، نسبتاً خوب  نظامکند که چرا این شود. اما تبیین نمیمی

و تکنولوژی مرتبط با آن که در قلمر شمار پدیدارِتکنولوژی را از بی ن است که مفهومِتکنولوژی، مسلماً ای مفهومِ اول در تشریحِ پس قدمِ

اسی، ها و عوامل دیگر هستند )عوامل سیاز تکنولوژی ای جداناشدنیآمیزهجدا کنیم. به دیگر سخن، این پدیدارها در نظر اول،  ،نیستند

موجب  آن را ابتدا به خودی خود بنگریم، کهبرای آنتکنولوژی،  مفهومِ کردنِناتوانی در جدانژادی، روانشناختی، ایدئولوژیک و غیره(. 

که  تکنولوژی، آنچنان ةدربار ماندهد که از خودای از این اشتباهات وقتی رخ میشماری سربرآورد. نمونهاشتباهات بی که خواهد شد

 پرسیم.بهست، 

                                                             
1 economic progress 

2 technization 

3 economic growth 

4 economic development 

5 "La Crise de la recherche," Le Monde, May 1970 
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ین سند ا گرد آورده است.در سندی  (دقت استلوژی را )منظورم از غلط بیغلط دربارة تکنو شورای جهانی کلیساها فهرستی از مسائلِ

د را فهرست ندر واقع در این سند مسائلی که باید بررسی شو ث .که این مسائل در آنها مطرح شده استای از چندین نوشته است خالصه

 ترهنصفانم المللی برای کاربستِتارهای ملی و بینساخ ریزیِغذای جهانی، پی محیطی، معضلِزیست گذاریِسیاست اند: ضرورتِکرده

 کنترل در زمینةتی شناخژنتیکی و زیست های پیشرفتِها و فضا، پیامدجدید مربوط به اقیانوس شهری، معضالتِریزی برنامهتکنولوژی، 

های ارتباطی بر تازه، انقالبی که در تولید و انباشت اطالعات رخ داده است، تاثیرات تکنولوژی نیازهای مصرفیِ خلقو ارتقای زندگی، 

نولوژی، ای دربارة تکعمومی. تمام این مسائل، که هیچ کدام غلط نیستند، بدون هیچ مطالعه افکارِ سازیِآموزش و پرورش و بر شرطی

شویم طا میخ یا گرفتارِناگزیر نفسه را، فی پدیدار را بررسی کنیم نه پدیدارِاین  جوهِبا این حال، اگر و ج اند.آنچنان که هست، مطرح شده

-های سیاسیپیامد» ةدوم، دربار توجه این است که همین محققان در فصلِ ةشایست ة. نکتیا هر دو پاافتادههای پیشحرف یا گرفتارِ

د نه خودِ علت را. انها را بررسی کردهد که در فصل نخست هم صرفاً پیامدبدون اینکه متوجه باشن ،اندبحث کرده« تکنولوژی اقتصادیِ

 همه به نحوِ کنند که انگارلفان طوری رفتار میؤ؟ مچه چیزها بحث کنیم بدون اینکه ابتدا بپرسیم: پیامدهای شود از پیامدچطور می

مایه که شورای بی ثارِشود به خیل کثیری از آالبته منجر میفرضی که زده. پیشفرضی شتابدانند که تکنولوژی چیست؛ پیشپیشینی می

ه فقط وقتی بررسی کنیم، کاری ک یت راواقعخود این پرهیز کنیم. ابتدا باید  یراه و روش چنینکلیساها ارائه کرده است. باید از  جهانیِ

 . مجزا کندسیاسی -اقتصادی عواملِ ةاز مجموعرا  تکنولوژیکه  ممکن است که یک مفهوم بسازیم

است، در نظر بگیریم.  1نفسه، به این معنا که موجودی خودبسندهبحث به این معنا نیست که از این پس تکنولوژی را باید فی این روندِاما 

ار کشید. انتزاع را انجام داد و بعد دست از ک فکریِ یاتتوان عملتردید نمیشود. بیمقابل می در طرفِ دیگراین کار نیز منجر به خطایی 

دگان نفسه جاروجنجال راه بیندازیم، حتی اگر نویسنتکنولوژیِ فی ةند در نظر بگیریم نه اینکه دربارباید چیزها را همانطور که هست

صالً وجود ا تصاد، سیاست و جامعهکنند که انگار انسان، اقای توصیف میتکنولوژی را به گونه آنها -انجام دهند ی این کار را بسیار

                                                             
1 self-sufficient 
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استقبال از انگیز او، های حیرترا در نظر بگیرید. کتاب 1مثال رورویک .هستندپذیر کامالً شکلو  خمیری ایشبیه توده اًد یا نهایتنندار

آورند. یبار م به یشرفتههای پایی که تکنولوژیمفصلی است از پیامده ( فهرست1971ِ) 3شودانسان ماشین می(، و 1972) 2طفل نورسیده

کنون هایی که تاید: به تکنولوژنبط داربه چه چیزی ر پیامدهاتوانیم بفهمیم این ها نمیدوباره باید بگوییم که از توصیفات این کتاب

 ی کسبِدانشمندان برا شان هنوز معلوم نیست، یا به امیدواریِانجام که نتایج درحالِ هایشماید، یا به آزنروکار میو به اندشناخته شده

 وصیفترسیم یا نه. رورویک چنین چیزهایی را آینده به فالن چیز می ای تحقیقاتی، یا به این که در بیست سالِموفقیت، یا به پروژه

 کترونیکیِال یکِها؛ تحراز ربات یهمگان ة؛ داروی الکترونیکی؛ استفادرایانهمستقیم میان مغز و  بطِا، ر4«کیبرت»ماشینی،  کند: انسانِمی

 A.R.M.Sکند؛ یماستفاده آن  برایالکترونیکی  الکترونیکی، سرخوشیِ ةالکترونیکی، حافظ تعابیر همخوابگیِ از( که E.S.Bمغز )

آموزش پس خوراند ) B.F.Tشود با آن، هزاران مایل دورتر، چیزی را حس کرد یا کاری را انجام داد( )سیستمی سیبرنتیک که می

های تکنولوژی واقعیت رااین چیزها  ة( هم5تافلر آ.جداکردن ذهن از ماده و رهاسازی تن(؛ و غیره. رورویک )البته همچون برای زیستی 

 زمایشگاهآخیلی عادی است که تکنسینی در  ،کند که انگار در آیندهتوصیف میآینده را داند. طوری ای نزدیک و حتمی میدر آینده

الکترود در مغزش کار بگذارد و چیزی ابداع کند. و هیچ  ایشگاهی انجام دهد و چهل پنجاهآزم ةکچی روی خوهایآزمایششبه ،خود

 ةیا دربار این ابداعات، عمومیِ کاربستِ اقتصادیِ مشکالتِ ةدربار وبحثی نکند این کار  شناختیِاخالقی و روان موانعِ ةدربارکس هم 

 کنولوژیِاعظم ت یایی هستیم. جادوگرِؤدهد که انگار در جهانی رای رخ میبه گونه . همه چیزحرفی نزند معضالت سیاسی و اجتماعی آن

 دهد.گوید ظاهر شو! و همه چیز تغییر شکل میدهد و میرا تکان میسحرآمیزش کند، عصای ای کشف میتازه

                                                             
1 D. Rorvik 

2 Brave New Baby 

3 As Man Becomes Machine 

4 kibert 

5 A. Toffler 
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اکتشاف  های بسیار زیادی میانوتکوشم نشان دهم که تفاکنم، فقط میخاصی قضاوت نمی تکنولوژیِهیچ  ةدقیق بگویم، من دربار

اً جور اکتشافی ممکن باشد، با این حال شاید نهایترسد همهبه نظر میآن وجود دارد.  همگانیِ و کاربستِ آزمایشگاهیک تکنولوژی در 

چنان  شدِر «خطرهای» ترساندمرا میلب و سخت است. چیزی که عملی پیدا نکند. توجه کنید که واقعیت بسیار صُ هیچ یک تحققِ

اند و همین دهاکنون محقق شها همکنند این تکنولوژیکودکانة نویسندگانی است که فکر می هایی نیست، بلکه تصورِتکنولوژی

ا بازتولید اندیشد، یا حتی خود رکند و میگفتن از ماشینی که زندگی می. سخنتبدیل خواهند شد به دنیای فردا یهای امروزآزمایشگاه

حاکی از قدرت »فراعقالنیتی است که  گوید که ماشین واجدِمی 3کلود بونهگانه است. ژانبچه 2محورپنداریِ، انسان(1نویمانن)فو کندمی

ض مح ها توهمِاما این حرف«. استوار استمعنایی معنا و بی آکنده ازجدید و هنجارهای خود است، و بر جهانی  اندیشة خالقانه مطابقِ

آمیز غراقها چنان ااین جنبه ة(؛ و بونه دربارهارایانه عمدتاًتکنولوژی هستند ) هایجنبه ةگویم، این سخنان دقیقاً دربارمیاست. باز هم 

 .اندتگفته است که گویی واقعیسخن 

چنین جهانی که ساکن و راکد نیست. تکنولوژی فقط در نسبت با این جهانی استبخشی  از ناپذیر به نحوی اجتناباما تکنولوژی 

فروضی توسعه م اقتصادی، سیاسی و فکریِ تواند خارج از بافتارِای، حتی اگر خودآیین باشد، نمیتواند توسعه یابد. هیچ تکنولوژیمی

 جانشینه عنوان ببازهایی که ماشین را گویم، شعبدهپیدا کند. اگر این شرایط حاضر نباشند، تکنولوژی نافرجام خواهد ماند. باز هم می

یندیشد، در )به قول بونه( ب« عواطف شوبِفارغ از آ»تواند می زیرااندیشد بهتر از انسان می ارزنند، ماشینی که بسیعیار انسان جا میتمام

پدیدار  اند نه خودِهای پدیدار تکنولوژیک را در نظر گرفتهای از چهره، چهرهاند. آنها وجهی از وجوهِچنین خطایی لغزیده دامِ

 وژیک را.تکنول

                                                             
1 Von Neuman 

2 anthropocentrism 

3 Jean Claude Beaune 
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تکثر را به های متازگی، و همچنین حدود آن را سنجید. مسلماً، اگر تکنولوژی توان میزانِاین پدیدار در تمامیتش می فقط با دانستنِ

العه کنیم که در آن آنها را تخیل کنیم. اما اگر سیستمی را مط انتهایِبیتوانیم توسعة راحتی مییکدیگر بنشانیم، به تصویر بکشیم و کنارِ

ها را توانیم تکنولوژیمتقابل دارند و بفهمیم که این سیستم بسته نیست، آنگاه باید دریابیم که نه می ها با یکدیگر ربطِتکنولوژی

های م و توصیفسازی کنییل باید تکنولوژی را مفهومآنها را تخیل کنیم. به همین دل انتهایبی ةتوانیم توسعگونه کنیم نه میسانان

این چیزها  دهد، قاطعانه کنار بگذاریم.دار نشان میگُ 1آلفاویلآنچه فیلم  به سبک، را آلود از جامعة آیندهآمیز و وهماغراق

، این ، ادیسة فضایی2001فیلم  . نظیرت یابندشوند و نه قرار است واقعیای از تمدن هستند که نه محقق میاسطوره یهایتصویرسازی

کند، و بعد بدان کننده. نویسنده تصویری هیوالوش و خیالی از دنیای آینده ترسیم میاند و هم کامالً دلگرمبیگانه هم ترسناک تصاویرِ

ویرسازی د. این تصتطابق ندار یاجتماعی یا گروه خاص ساختارِهیچ او با  ، چون توصیفاتِکندنمیبازخواست کسی هم از او تازد، می

ها . این اشتباهاستشکارا غلط ری آیبه تکنولوژی، تصومورد بحث ما نقش دارد؛ اما با توجه  همانطور که خواهیم دید، در توسعة سیستمِ

ین چناین« فردا دنیای»: این چیزها تکنولوژی نیستند، نتیجه یکی استچه ناشی از بلندنظری باشد، نظیر رورویک، چه ناشی از ترس، 

 نیست.

تاری که در آن در نسبت با باف تکنولوژیک پدیدارِ آن و با قراردادنِ تمامیتِ ریزیِتوانیم با پیآوریم، میتکنولوژی سردر اگر از مفهومِ

کنیم  را تصدیقژی تکنولو توانیم خودآیینیِدست آوریم. از سوی دیگر، با این کار میهای آن بهیابد، سنجشی دقیق از قابلیتتوسعه می

 خوشبینیِ افتد، قربانیِآگاهی اتفاق می (، که به نظرش همه چیز فقط در سطح3ِپختگی آمریکا)در کتاب   2و نظیر چارلز رایش

کند. باید چیزهایی را در دست بگیریم که کسی هدایت نمی کافی است هدایتِ»تکنولوژی  انگارانه نشویم و نگوییم برای هدایتِساده

ست، فقط به جای حرآمیز ابه همین سادگی. دوباره داستان عصای سِ«. کار بندیم که نبوغی نیست...نبوغ را در جایی به ر کنیم،خلئی را پُ

                                                             
1 Alphaville 

2 Charles Reich 

3 The Greening of America 
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بر تکنولوژی پیدا کنیم.  جادویی ایسلطهسیستم،  یافتن به کلِ، کافی است با آگاهیهای پیشرفتهتکنولوژی های همگانیِکاربست انفجارِ

« کافی است»جا هستند.  ها همه. هیپیمعنویانسان است در بلوغی آزاد و  کند، که آگاهیِرا تولید می« سوم هیِآگا»نفسه، فی تکنولوژیِ

واهد کردن عوض شود، و پوف! تکنولوژی دیگر قدرتی نخیشکل دهد، طریقة زندگ روانشناختی تغییرِ ها تغییر کند، رفتارِارزش نظامِ

 سبکِ زیرا انتخابِ»داند. ما بر تکنولوژی می ریِروَسَ زند و آن را ضامنِار گشادها را جار میدرازها و شلو مو داشت. رایش پیروزیِ

بشر قدم  حیاتِ ای ازتازه ناوابستگی است. ما به عصرِ زندگی کنشی است فراتر از ماشین، کنشی مربوط به ناوابستگی است، اظهارِ

اربردهای آن ک آورِسرسام و تنوعِ های تکنولوژیکقابلیت بر رشدِ ،البته به درستی ،ور را بپا! رورویکآن !ور را بپااین «.گذاریممی

کند که هیچ کید میأدرستی تکند. برعکس، رایش بهتوسعه پیدا میمطلق معتقد است که تکنولوژی در خال  ،کند. اما به غلطکید میأت

به  ،معتقد است که تغییر در آگاهی ،به جامعه دارد. اما به غلطبخشی در صورت برتردهد و آگاهی نقشی آگاهی رخ نمی چیز بدونِ

کند ری خیال میپذیرند، دیگشکل کند انسان و جامعه کامالً. یکی خیال میتکنولوژیک سیستمِ شکلِ تغییرِعبارت است از  ،خود خودیِ

فکری، مانع  کافیِبا موش ،پرهیز کنیم. این مفهوم اهاشتب سازی باید به ما کمک کند تا از هر دوپذیر است. مفهومتکنولوژی کامالً شکل

مل آن )اگر درست ع بودنِعمنتزَ کند، بلکه همین خصلتِتنها ما را از واقعیت جدا نمیشود که از راه منحرف شویم. این مفهوم نهمی

ته بلی را که مفهوم در میانة آنها جای گرفمتقا گذارد روابطِو نمی در نظر بگیریمواقعیت را  تمامی دهداست که به ما اجازه میکنیم( 

 است، فراموش کنیم.

گرفته تا گل  ها را از قلب مصنوعیو بهترین پرسه بزنیمممکن  هایاحتماالت و پیشرفت بنابراین، کار اصلی ما این نیست که در چمنزارِ

این نکته را چنین ند و همکمختلف را لحاظ می که عناصرِ دست یابیمسیستمی به . باید سرسبد باغ یعنی همان رایانة متفکر گلچین کنیم

ل دادن شکاند. با مشروطخود و هم  کنندط میوشرامور دیگر را مهایی هستند که هم واقعیت عواملِمذکور گیرد که عناصر در نظر می

 د!خواهمان میی بلغزیم که دلنه اینکه سبکسرانه به سمت« چیزها را آنطور که هستند به چنگ آوریم»مفهوم، باید  به این

یکه منظورمان یر جادتکنولوژی قائل شویم. سخن گفتن از  تمایز تکنولوژیو مفهوم  تکنیک مفهومِ باید میانِ یقیناًاین شرایط،  تحتِ

مرتکب  آمریکایی، اغلب-بحث متفکران انگیسی ةاشتباهی فاحش است، اشتباهی که متفکران فرانسوی به تقلید از شیو ،تکنیک است
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 ةدربار نخست، گفتاری است ةدر وهلتکنولوژی دربارة تکنیک. است ، علمی تکنیک ةگفتاری است دربار تکنولوژیشوند. می

 ،)در انگلیسیکنیک ت دربارةبعد، تالشی است برای بحث  ةدر مرتبو های مختلف(؛ تکنولوژی ،هاهای مختلف )به بیان انگلیسیتکنیک

نیست )چنین  ،ها، به اصطالح عملیاتِ صنعتییهای درباره روخود این مفهوم. البته این بحث مطالعه ةیعنی دربارطور عام، ه تکنولوژی( ب

 تکنیک ومِمفهشروع به تشخیص ملی فلسفی است. تکنولوژی تا وقتی که أاست!(؛ هدف این بحث ت فنی دروسبحثی موضوع 

تر البرجع. جمَشود انتزاعی و بیلوگوس گفتاری می ،است. در اینجا متزلزل یم،شاب نکرده 1و سیستم تکنولوژیک )تکنولوژی انگلیسی(

ای، در نفسه، در هر دوره)تکنولوژی انگلیسی( فی تکنیکِ ةفالسفه، این بحث گفتاری است دربار رایجِ این است که، مطابق شیفتگیِ

سی( در عصر کنونی تکنولوژی انگلی) تکنیکبا را هجدهم  نِپیش از قر )تکنولوژی انگلیسی( غربیِ کِتکنی توانیمگویی میهر محیطی،

 .یکی بگیریم

عمل  وبخپردازانه، گفتمانی خیال تولیدِبه جای  ،چارچوباین است و در  پرداخته تکنولوژیک پدیدارِ مستقیماً به خودِ 2سیموندون

اثر بونه  La Technologie، کتاب «تکنولوژی» ةدربار مآبیثیر انگلیسیأپوچ، تحت ت ای عالی از گفتمانِنمونهدر مقابل، کرده است. 

ند. در شناسی مدرن شده است تا سنجیده و متقن جلوه کساختارگرایی، پسامارکسیسم، و زبان ةاست. این کتاب مزین به افاضاتی دربار

کند و نگاری )مثالً ماشین زندگی میاساده در دامِ ، بدون آنکه از از افتادنآمده است« تکنولوژی»این کتاب چهار یا پنج تعریف از 

 ةاوهامی که دربار نسبت به متعلق بحث»قضاوت کنیم چون  تکنولوژیک پدیدارِ ةتوانیم دربارهای ابتدایی )مثالً نمیخلطاندیشد( و می

رفته ظاهری علمی به خود گ ،های بالغیکه با استفاده از نظام دستانهخام. کاری بسیار پرهیز شود و غیره(« تفاوت استآن داریم بی

 روشنی ندارد. سازیِچیزی که مفهوم ةگفتاری ساده دربار«. تکنولوژیک»کاری است کامالً است. به همین سان، 

  

                                                             
1 système technicien 

2 Simondon 
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  هانوشتپی

« معرفت سیستماتیک»و  «روند عقالنی»کند که با سازی را بر پدیدار مکانیکی اعمال کرد. او این پدیدار را به منزلة چیزی توصیف میتورستن وبلن شاید نخستین کسی است که سیستمی أ 

( چنان معنای 1974، اقتصادی و اجتماعی سازمان ةنظریعکس، ماکس وبر )در ماند. برشود. اما کانون تأمل او کاربست ماشین در صنعت یعنی تولید کاالی اقتصادی باقی میمشخص می

اصطالح تکنولوژی، وقتی دربارة کنش به کار رود، به تمامیت وسایلی که در مقابل معنا یا هدف کنش به »شود: فایده میدهد که تقریباً برای مطالعه اجتماعی بیمی« تکنولوژی»وسیعی به 

علمی در  تاشاره دارد. تکنولوژی عقالنی گزینش وسایل است که به نحوی آگاهانه و سیستماتیک بر مدار تجربه و تأمل عامل گرد آمده است و شامل معرفشوند، خدمت گرفته می

 .Technization, 1973بنگرید به بحثی دربارة این تعاریف در اثر شایستة جان بُلی بنت: « شود.باالترین مرتبة عقالنیت می

 .?Croissance zéro , 1973 شیفتگی در:به نقد عالی ا. ساوی از مدل بنگرید ب 

 . ,vols. 1 and 2Acteurs et données de l'HistoireHamon , بنگرید به: ت 

 .تکنولوژیک تهیه کرده است. .به عنوان تمهیدی برای مطالعة آیندة انسان و جامعه در جهان  1969این گزارش را بخش کلیسا و جامعة شورای جهانی کلیساها در اکتبر  ث 

ختی ما را به مفهوم شناشناختی یا روانتوانیم از تأثیرات تکنولوژی بر انسان و جامعه آغاز کنیم. مالحظات جامعه، برای درک مفهوم تکنولوژی و سیستم تکنولوژیکی، نمی به هر حال ج 

 Du Mode) کنیکیت اشیاء وجود نحوةبرانگیز در کتاب ی آن تمرکز کنیم، همانطور که سیموندون به نحوی تحسینرسانند. باید بر خود ابژة تکنولوژیک و روابط درونتکنولوژی نمی

d'existence des objets techniques) (1956) ی، گیرهای جمعی بر رأیشمار دربارة ازخودبیگانگی، تأثیر تلویزیون، سازمان کار، تأثیر رسانهانجام داده است. مطالعات بی

توانیم از آنها برای اما نمی کنند که وجوه خاصی از سیستم تکنولوژیکی را درک کنیم.مفید خواهند بود. در چنین حالتی، این مطالعات به ما کمک می پس از این مرحلهشهرنشینی و غیره، 

 . یش رویمپو سپس به سمت واقعیتی که رابطة تکنولوژی با انسان یا جامعه آن را تقوم بخشیده  آغاز کنیمشکل دادن به مفهوم تکنولوژی شروع کنیم. باید از باالترین مرتبة انتزاع 

                                                             


