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ت. این سبندی فلسفه اغلب رسیدن به توافق دربارۀ چگونگی بهترین راه برای تعریف موضوع مورد بررسی ایکی از دشوارترین مسائل در بخش

دارد،  شود( مصداقرود و گاه علوم تکنولوژیک هم نامیده میمی شک در مورد تکنولوژی و علوم مهندسی )که اغلب به صورت جمع به کارامر بی

هایی لتا دالطالحات کلیدی مربوط به آنها بصو اها . این پدیدهاستتمرکز مبخشی از واقعیت یا تجربۀ انسانی که فلسفۀ تکنولوژی بر آن یعنی 

ضوعات هایی برای موداللتتعریف همراه با  پردازیاند، تا حدودی به این دلیل که تعریف و مفهومکه محل نزاع بودهاند ضمنی و تفاسیری همراه

ی، با مرور ژدیگری همچون روابط میان تکنولوژی، علم و هنر دارد. از این رو، متن حاضر پیش از پرداختن به موضوع اصلی، یعنی تعریف تکنولو

آن،  شوند )بخش دوم(. پس ازشناختی و تاریخی ترسیم میهای ریشهزمینهشود )بخش اول(. سپس پسرویکردهای مختلف به تعریف آغاز می

ش خی در علوم ]طبیعی[ و مهندسی )بپردازچگونه همراه با راهبردهای گوناگون تعریف و مفهوم« تکنولوژی»پردازیم که می به تحلیل این امر

سوم(، در علوم انسانی )بخش چهارم( و در علوم اجتماعی )بخش پنجم( ظهور کرده است. خاتمۀ مقاله )بخش ششم( به نفع تمایزاتی استدالل 

 ضمنی دارد. های دهند و در عین حال، توجه خاصی به سیاق و داللتجهان واقعی را بازتاب میهای زبان و پدیدهرایج در کند که کاربرد می

گیرند که کار می ای دو اصطالح متفاوت را بههای اروپای قارهشود. بیشتر زبانمی اری دیگر در تعریف تکنولوژی از مشکالت ترجمه ناشیدشو

اگرچه  technologia».1» و «technica» شوند، یعنی اَشکال محلی دو واژۀ التینترجمه می« technology»معموالً در انگلیسی به 

 ریشۀهمهای شناسی جستجو کرد. واژهاستثناءهایی در هر زبان وجود دارد، این تمایز را باید در اصل در ریشه اختالفات جزئی و

«technology» های ریشهکنند، در حالی که هممی عموماً به علم یا گفتمانی دربارۀ فنون عملی و مادی اشاره«technique»  برای

اصطالح غالب بود؛ بیشتر گفتمان  «technique» روند. در بیشتر دورۀ قرن بیستم،کار میها بهتاین فعالی های بالفعلِو روش یفرایندها

                                                             
در ان اصلی ها به زبآمده است، ضبط واژهصحبت به میان تکنولوژی به زبانی غیر از انگلیسی  ۀریشهای همواژهز امواردی که  ۀپردازد، در همشناختی میاحث ریشهتفصیل به مب از آنجا که مقاله به 1

دازند، نیز ضبط رپی میزبان انگلیسدر های آن ریشهو هم technology ۀواژ تطوردر مواردی که نویسندگان به در این موارد، تلفظ واژه به زبان فارسی در قالب آمده است. اند. ذکر شدهترجمه 

صورت  دیگر اینکه به تبع نویسندگان، تمامی واژگان غیرانگلیسی بهاند. ورده شدهدر ترجمه آ «تکنیک»و  «تکنولوژی»صبط فارسی واژگانی مانند  ،دیگر مواردها ذکر شده است. در هواژ نیانگلیسی ا

 م.اند. ایتالیک نوشته شده
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 la: بود «technique» فلسفی دربارۀ تکنولوژی به زبان فرانسه، آلمانی، هلندی، اسپانیایی، پرتقالی، ایتالیایی و غیره در واقع گفتمانی دربارۀ

technique ،die Technik ،de techniek ،la t´ecnicaتوانند به معنایریشه همچنین میهای هم. )این واژه «technique» 

، یعنی فن پیانونوازی را با Klaviertechnik د؛نبرای رسیدن به یک هدف باشای در معنای مرسوم انگلیسیِ آن، یعنی مهارت یا وسیله

Elektrotechnikبا کاربردی که اغلب به صورت  ، یعنی مهندسی برق مقایسه کنید. اما چنین کاربردی«technology »شود، ترجمه می

اند، مرتباً در انگلیسی ریشه داشته technologiaو  technicaهایی که در تفاوت دارد(. با این حال از زمان جنگ جهانی دوم، تمامی واژه

سازی بعدی در گفتمان انگلیسی زبان دربارۀ ژهاند. واکرده حواند و بدین ترتیب، تمایزی اساسی را مترجمه شده «technology»به

«technology  » که اغلب برگرفته از گفتمان اروپایی دربارۀ«technique »ریشۀ همهای های دیگر از طریق واژهاست، به زبان

گیرد؛ در عین را در بر میهر دو گفتمان مذکور « technology»نیز به محو کردن بیشتر این تمایز منجر شده است. در اینجا، « تکنولوژی»

 حال، سعی داریم هر جا ممکن و مناسب باشد توجه را به تمایز میان تکنیک و تکنولوژی جلب کنیم. 

 رویکردها به تعریف 

بحث  و هم واقعی است. بدین معنا که این 1نحوۀ عملکرد آنها اهمیتی بنیادین در فلسفه دارند. در مورد کنونی، بحث تعریف هم اسمیتعاریف و 

ه پردازد. پرسش مربوط به تکنولوژی در فلسفۀ تکنولوژی بهای تکنیکی می)و اصطالحات مرتبط با آن( و هم به پدیده« تکنولوژی»هم به واژۀ 

 دموازات مباحثات در فلسفۀ علم در این خصوص که چگونه باید علم را به نحوی مناسب از غیرعلم متمایز کرد، مباحثات در فلسفۀ دین در مور

 شود. بهترین نحوۀ توصیف دین و در فلسفۀ زبان دربارۀ چگونگی توصیف مقومات زبان مطرح می

ها در این زمینه تبعاتی نیز برای تعریف علوم مهندسی به همراه دارند. با توجه به اهمیت این بحث، مناسب است که پیش از بررسی پاسخ

ظریۀ ای که ارتباط نزدیکی با فلسفۀ زبان، نهای عمومیپردازی را در نظریهتعریف و مفهوم های پیشنهاد شده، ابتدا رویکردهای مختلف بهتعریف

                                                             
1 nominal 
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شود: یپردازی محدود مای دربارۀ تعریف و مفهوممعنا و تلقی از صدق دارند، مرور کنیم. با این حال، تمرکز ما در بحث حاضر به پنج رویکرد پایه

 لی.شناختی، ذاتی، تجویزی، زبانی و عمریشه

نزدیکی  ها، ارتباطاریخی واژههای تریشه ۀبا مطالعشناسی دهند. ریشهمی اصطالحات توجه نشانهای به خاستگاه شناختیریشههای ( تعریف1)

 λόγοςبه معنای حقیقت و  ]اتومون[ έτυμονیونانی  ۀاز دو واژ شناختیخود از نظر ریشه« یشناسریشه»دارد. شناسی با فلسفه و زبان

 ۀسالتوان در رمی زبانی راهای ترکیب شده است. در سنت اروپایی، رویکرد به معنا از طریق خاستگاه« گفتار یا نطق»به معنای وگوس[ ]ل

بسط موارد متعدد و از طریق ن چهارم پیش از میالد دید. در این رساله، طرح استداللی به نفع معنای طبیعی رافالطون در ق 1کروتالوس

. ورای دارند ردر بها مکانهای را خصوصا به منظور تبیین نامهایی یشناس. متون عبری نیز ریشهگیردنجام میاشناسی از ریشهای پردازانهخیال

گرفتند. می دارای معانی مقدس بهرههای برای بررسی واژهشناسی سنت اروپایی، دانشوران سانسکریت در قرن هفتم پیش از میالد از ریشه

میالد، ز هفتم پس ا نبرای توضیح دادن معانی ادامه دادند و در قرشناسی سیک یونانی و رومی متعددی به استفاده از ریشهنویسندگان کال

 را به عنوان راهنمایی عمومی برای تعلیم نگاشت.  یاجاتیمولوکتاب  2اهل سویل ایسادور

شناسی است. جونز در قرن نوزدهم، زبان ۀنابغ ،3می( آن ویلیام جونزدر معنای مدرن )و گاه علشناسی یکی از مساهمت کنندگان اصلی در ریشه

از کشفیات  هندواروپایی انجام داد. یکیهای واژه ۀکرد و مطالعاتی تطبیقی را دربارمی هند فعالیت ۀدر مستعمرکارگزار غیرنظامی بریتانیا به عنوان 

مصنوع »عنای به م ،خوردمی به چشم« technology»به روشنی در که « -techn»سانسکریت -مشترک یونانی ۀجونز این بود که ریش

                                                             
1 Crytalus 

2 Isadore of Seville 

3 William Jones 
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یحی بهره گرفت اش در مورد اخالقیات مسبرای نقادی تبارشناسانهشناسی از ریشه 1فریدریش نیچه  ،ه. در همین دوراست« نجاری»یا « چوبی

نوعی استفاده متهای ی بازبینی معانی پذیرفته شده در سیاقبراشناسی نیز در قرن بیستم از وی پیروی کرد. هایدگر از ریشه 2و مارتین هایدگر

کشد یم برای شکل دادن به تعریف فلسفی را به چالششناسی استفاده از ریشه کروتالوس ۀپیش سقراط در همان رسالها کرد. با این حال، مدت

(. دعوت 439b« )فی نفسه مطالعه و بررسی کرد»ها را باید ، بلکه چیز«شودنمی آنها مشتقهای معرفت به چیزها از نام»کند که می و استدالل

 به سوی چیزها از آن پس موضوعی پرتکرار در تاریخ فلسفه بوده است.  ها به چرخشی از واژه

دارند و  ها به مفاهیم تعلقهایی ذاتی برای مفاهیم است. طبق دیدگاه کالسیک، تعریف( هدف از بررسی فی نفسه چیزها فراهم آوردن تعریف2)

« نندکای از شرایط الزم و کافی را برای کاربرد ]ادراکی[ خود مشخص میای هستند که مجموعههای ذهنی ساختاریافتهبازنمایی»مفاهیم خود 

. به نظر ندکنگیرند که چیستی چیزها را بیان میهایی اخباری را به خود میهای ذاتی نوعاً شکل گزاره(. تعریف10، 1999 4و لورنس 3)مارگولیس

مند تواند این ادعا باشد که تکنولوژی ساختن نظامهای ذاتی دارای ساختار جنس و فصل هستند. یک مثال میارسطو )و بسیاری دیگر(، تعریف

 اشیاء فیزیکی و/یا به کارگیری چنین اشیائی توسط انسان است: تکنولوژی رفتاری انسانی )جنس( است که متضمن ساختن یا به کار بردن

تار یا شوند که آیا فصل به ساخهایی در این باره مطرح میهای مبتنی بر جنس و فصل، پرسشمصنوعات )فصل( باشد. با این حال، در تعریف

ات در شناختی از خصوصیهای زیستبندیواقعیت اشاره دارد یا صرفاً ابزاری مناسب برای کنترل رفتار و کاربرد واژه است. برای نمونه، طبقه

نولوژی به کنند. اما هنگامی که تکترین عوامل متعین کنندۀ ژنتیکی آنها را منعکس نمیگیرند که ضرورتاً بنیادیها بهره میوارهرس اندامدست

اغلب تصور بر این است که چنین تعریفی ساختار درونی پدیدۀ مورد بحث را بیان  -شود همچنانکه گاه می -صورت علم کاربردی تعریف شود 

                                                             
1 Friedrich Nietzsche 

2 Martin Heidegger 

3 Margolis 

4 Laurence 
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ند، دیدگاهی که به دلیل نادقیق بودن به نحوی گسترده مورد انتقاد قرار گرفته است، چرا که علوم مهندسی مانند ترمودینامیک اغلب از کمی

 کنند. ها، در این مورد موتور بخار، پیروی میاختراع تکنولوژی

زم و کافی برای عضویت در یک طبقه را مشخص شوند، چراکه شرایط الخوانده می 2یا مضمونی 1های ذاتی همچنین اغلب ضمنیتعریف

گیرند. مورد اخیر صرفاً تمامی اعضای یک قرار می 5و همچنین استحصائی 4یا مصداقی 3های صریحهای ضمنی در مقابل تعریفکنند. تعریفمی

شود، اشاره به آنها ارجاع داده میاست که به چیز یا چیزهایی که  6کند. یک شکل مهم از تعریف مصداقی تعریف اشاریطبقه را فهرست می

دربارۀ مفاهیم شده است.  7هانمونهداللت صریح موجب مطرح شدن نظریۀ پیش« این هواپیما که باالی سرماست، یک تکنولوژی است.»کند: می

صادیق یاء موجود در مجموعه مکنند که اشهایی را نشانه گذاری میهایی ساختاریافته که ویژگیبازنمایی»طبق این نظریه، مفاهیم به صورت 

 (.31، 1999)مارگولیس و لورنس، « ها هستندشان واجد آنها ویژگی

دهند که یک واژه چگونه باید به کار رود. مطرح کردن دهند یا دستور میهای تجویزی به صورت جمالتی امری هستند که توضیح می( تعریف3)

نوع دیگری از تجویز هستند؛ برای مثال، در هندسه  8ایهای مواضعهتعریف« ا بزنید.مرا اسمیت صد»های خاص یک عمل تجویزی است: نام

                                                             
1 connotative 

2 intensional 

3 denotative 

4 extensional 

5 enumerative 

6 ostensive 

7 prototype 

8 stipulative 
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 هایی ممکن است مانند مثال کنونیچنین مواضعه« کنیم.نقطه را به صورت مکانی که بُعد )ارتفاع، عرض یا عمق( ندارد، تعریف می»داریم: 

آل شاره کنند، اگرچه این هویت غیرزبانی معموالً موجودی فرضی، انتزاعی یا ایدهدارای ساختار جنس و فصل نیز باشند و به هویتی غیرزبانی ا

 است. 

ها به عنوان تجویزی، تعریف 1گراییتوانند اسمی یا صوری باشند. در مورد نامهای تجویزی میدهد، تعریفها نشان میهمچنانکه این مثال

ها قواعدی نحوی برای کار کردن با نمادها هستند. تجویزی، تعریف 2گراییدر مورد صورت کنند؛ وقواعدی معناشناختی برای کاربرد واژه عمل می

آن را به عنوان راهی برای ایضاح زبان طبیعی  3رود، برخی مانند فرانسیس بیکنهای خاص فراتر میگرایی تجویزی از سطح نامتا بدانجا که نام

 4قیسازد، تعریف تدقیتر میشود و آنها را دقیقهای عادی آغاز میا بدانجا که این راهکار با واژهکنند. تها ترویج میو پرهیز از خلط در استدالل

و برتراند  6گرایی تجویزی )برای مثال، آنچنانکه در آثار آلفرد نورث وایتهدکرد(. صورتآن را توصیه می 5شود )روشی که جان الکخوانده می

 های صوری مرتبط است. این نسخه از تجویزگراییهای مصنوعی، خصوصاً در منطق، ریاضیات و نظامزبانشود( بیشتر به ساختن دیده می 7راسل

 های نظری توصیف شده است. همچنین به صورت خلق تعریف

                                                             
1 nominalism 

2 formalism 

3 Francis Bacon 

4 precising 

5 John Locke 

6 Alfred North Whitehead 

7 Bertrand Russell 
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به روانشناسی  اهایی از رویکرد تجویزی هستند. یک تعریف ترغیبی به نحوی بالغی ساختار یافته است تنیز نمونه 2و تکوینی 1های ترغیبیتعریف

شود، متوسل گردد و هدف آن این است که نگرشی منفی یا مثبت را برانگیزد. برای مثال، ممکن است به مهندسی فردی که به وی اشاره می

 ص)در واقع، ممکن است یک متخص« ای است که از مواد  و انرژی به نحوی کارا استفاده کند.یک طراحی تکنولوژیک خوب طراحی»گفته شود: 

ن، تعریف ترغیبی تا بنابرای«( کند.تکنولوژی تنها بر کارایی تمرکز می»علوم انسانی که منتقد مهندسی است نیز همین تعریف را پیشنهاد کند: 

 حد بسیار زیادی به سیاق وابسته است. 

ای از اورانیوم هنگامی که جرم بحرانییک بمب اتمی چیزی است که »گیرد: یک تعریف تکوینی متعلق خود را بر حسب ساختمان آن در نظر می

هایی با نظریۀ نوکالسیک دربارۀ مفاهیم همخوانی دارد. طبق این نظریه، مفاهیم چنین تعریف« را فراهم آورید، در دست خواهید داشت. 235

س و لورنس )مارگولی« کنندخص میهای جزئی، یعنی شرایط الزم برای کاربردشان را مشای هستند که تعریفهای ذهنی ساختاریافتهبازنمایی»

تاریخی « technology»آیند؛ بدین ترتیب، های اجتماعی و تاریخی متنوعی به صحنه میهای تجویزی خصوصاً در سیاق(. تعریف54، 1999

اند، ران اشاره کرده( و دیگ2006(، اریک شاتسبرگ )2006) 4(، راث الدنزیل1995) 3اجتماعی دارد. همچنانکه مورخانی مانند رونالد کالین

«technology » ابتدا در ایاالت متحده به دست آورد و پس از جنگ جهانی 1900اهمیت کنونی خود را در زبان انگلیسی تنها در آغاز دهۀ ،

دان مباحثات اقتصاد 5کند، هنگامی که تورستن وبلنِبندی میالمللی به کار گرفته شد. آنچنانکه شاتسبرگ موضوع را جمعدوم، در سطح بین

ر ترا جایگزین اصطالح رایج« تکنولوژی»را به آمریکای شمالی برد، به نحوی ظریف  Technikآلمانی آغاز قرن بیستم دربارۀ تأثیر اجتماعی 

                                                             
1 persuasive 

2 genetic 

3 Ronald Kline 

4 Ruth Oldenziel 

5 Thostein Veblen 
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 کرد و قصدش از این کار تا حدی این بود که بر قدرت تاریحی و پیوندهای علمی اشکال ماشینی شدۀ تولید تأکید کند. 1«فنون صنعتی»

 ای در ایاالت متحده کامالً با ظهور آمریکا به عنوان ابرقدرتیتفوق یافتن تکنولوژی به عنوان کلیدواژه»کند، همچنانکه الدنزیل خاطرنشان می

عی های اجتما(. اگرچه تحلیل485، 2006« )که به تکنولوژی به عنوان ابزاری کلیدی برای توسعه در بقیۀ نقاط جهان تعهد دارد، همزمان است

 اند، تمرکز بر ابعاد بالغی به آنچه چرخش«تکنولوژی»ها در اصل بر موضوعات مربوط به تجویز و ترغیب مبتنیاز این دست برای کاربرد واژه

 زبانی در تاریخ فلسفه خوانده شده است، ارتباط دارد.  

اسی را به کار گیرد و شنتواند ریشهبه عنوان یک موضع فلسفی، میها تأکید دارد تا بر اشیاء و ( رویکرد زبانی برای تعریف کردن بیشتر بر واژه4)

های لغوی گرایانه از شکل جنس و فصلی به شمار آید. این رویکرد به خودی خود به ساختمان تعریفمنعکس کنندۀ تعبیری رفتارگرایانه و نه ذات

، جلد مربوطه «technology»پذیر نیست. برای مثال در مورد به آن تقلیلکنند، مرتبط است، اما ها( که صرفاً کاربرد را گزارش مینامه)در لغت

شود و به کاربردی که کمترین رواج ترین آنها آغاز میکند که از رایج( سه کاربرد را گزارش می1919) انگلیسی آکسفورد نامۀلغتاز ویراست اول 

ع، ؛ و در مقام توسی«ای از فنون؛ مطالعۀ علمی فنون عملی یا صنعتیفن یا مجموعهای دربارۀ یک گفتار یا رساله( »1گردد: )را دارد، منتهی می

رود. ( دستورزبان که منسوخ شده و به ندرت به کار می3؛ و )«شناسی یک فن یا موضوع بخصوصاصطالح( »2؛ )«مجموعۀ فنون عملی»

 یک فن»دهد و سپس توسیع مجدد عنای توسیعی اول را شرح می( به نحوی معنادار ارجاعات پس از جنگ جهانی دوم به م1989ویراست دوم )

ند. همچنین، کرا مطرح می« تکنولوژی سطح پایین»یا « تکنولوژی سطح باال»و نیز کاربردهای مقیدِ متعددی مانند « عملی یا صنعتی خاص

وجه است که افزاید. جالب تمی« انتقال تکنولوژی» و« ارزیابی تکنولوژی»های اختصاصی مانند این ویراست کاربرد چهارمی را به صورت ترکیب

ردم ها در مقایسه با مهای آمریکاییخانه»شود: نامۀ آکسفورد کاربرد معمول تکنولوژی به عنوان مصنوع را مانند هنگامی که گفته میلغت

ال، فلسفۀ شناسد. با این حبه رسمیت نمی« استکشورهای در حال توسعه پر از تکنولوژی )ماشین ظرفشویی، تلویزیون، رایانه و غیره و ذلک( 

                                                             
1 industrial arts 
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( 1953) 3نویسی فراتر رود. برای نمونه، گیلبرت رایلنامهها، از لغتمرسوم واژه 2از استعمال 1زبانی در پی این بود که از طریق متمایز کردن کاربرد

کاربرد »کنند(، کنند که در واقع صحبت میصحبت میغیرممکن است )مردم همان طوری « استعمال نادرست»کرد که در حالی که استدالل می

تواند کاربردهای نادرست منطقی را در کنند، تحلیل مفهومی میهای ناسازگاری را اظهار میممکن است. هنگامی که مردم گزاره« نادرست

مرتبط است.  4فهوم بازی زبانی ویتگنشتاینتر برای متمایز کردن کاربرد و استعمال به مهای زبانی مرسوم تشخیص دهد. تالشی ظریفاستعمال

ین کاربرد کند و قواعد این بازی مبنایی برای تعیاز نظر ویتگنشتاین، معنای یک واژه به نقشی وابسته است که واژه در یک بازیِ زبانی بازی می

( با اشاره به 1979) 5حرف شود. فرانسوا لیوتاردهد که استعمال از قواعد بازی خاصی منآورند. کاربرد نادرست هنگامی روی میدرست فراهم می

کند که قاعدۀ حاکم در آن، نه صدق، نه عدالت و نه ای توصیف میدر ترجمۀ انگلیسی( را بازی technology) techniqueاین رویکرد، 

 ی از این واژه است. خواندن یک فرایند تولیدیِ ناکارا کاربرد نادرست« تکنولوژی»است و بنابراین،  6زیبایی، بلکه کارایی

های فلسفیِ بسیاری حضور دارند. یک مثال کالسیک ای دارد که در استداللهای مفهومیهای عمیقی در تحلیلرویکرد زبانی به تعریف ریشه

پارسایی  عنایکند تا طرف صحبتش که مردی مشهور است، به دیدگاه روشنی دربارۀ مشود: سقراط تالش میافالطون دیده می اوتوفرودر رسالۀ 

شناختی به عنوان امری ضروری برای ادامه دارد، اغلب به ایضاح اصطالح 7دست یابد. در سنت فلسفۀ انگلیسی که از الک تا جان استوارت میل

                                                             
1 use 

2 usage 

3 Gilbert Ryle 
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5 Francois Lyotard 
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شتاین گنو پس از او، ویتگنشتاین این رویکرد را به شدت ترویج کردند. مشهور است که ویت 1شود. جی. ای. موراستدالل درست توسل جسته می

ها را باال بردن توان آنشوند و میمعتقد بود بسیاری از مشکالت فلسفی مانند اختیار و مسئلۀ ذهن و بدن از کاربردهای نادرست زبانی ناشی می

انی دربارۀ ب( در تک نگاشتی فلسفی دربارۀ تعریف، استداللی مبسوط را به نقع تبیینی اکیداً ز1950) 2دقت زبانی منحل کرد. ریچارد رابینسون

اربرد ای در مورد کهایی دربارۀ استعمال واژگان به همراه عنصری تجویزی یا مواضعهها گزارشکند. طبق این تبیین، تعریفتعریف ارائه می

ین اها اغلب نتیجۀ استدالل هستند به جای آنکه مقدمه آن باشند. یک مثال در هستند. ممکن است گفته شود که در چنین مواردی، تعریف

 دهند که این واژه عمدتاً به ساختن و به کارهای مختلف اصطالح تکنولوژی نشان میمروری دقیق بر استعمال»تواند چنین باشد: خصوص می

آمیزی در خصوص استعمال واژگان و در نتیجه، رویکردی زبانی و فلسفی دربارۀ تکنولوژی، )برای بررسی داللت« شود.بردن علمی محدود می

 (. 1977 3شورت-کنید به هولیسترنگاه 

رفتی گیرند که معگرایان نتیجه میذات»کند که گیرد، استدالل میدر مروری اجمالی بر تعریف که متن حاضر از آن بهره می 4( رازیل ابلسون5)

وصیفی دربارۀ که این معرفت، معرفتی تگیرند یابد، معرفتی توصیفی دربارۀ ذوات است، فالسفۀ زبانی نتیجه میها انتقال میکه از طریق تعاریف

(. با این حال، 321، 1967« )دهندها هیچ معرفتی را از هیچ سنخی انتقال نمیاستعمال زبان است، در حالی که تجویزگرایان معتقدند که تعریف

های بد دن تعریف خوب از تعریفهای خودشان معیاری باکفایت را برای تمیز دابه نظر وی، هیچ یک از این رویکردها حتی درون چهارچوب

های خوب وجود دارد که از فلسفۀ مدرسی به ارث رسیده است. از جمله اینکه تعریف ای از قواعد برای ساختن تعریفآورند. مجموعهفراهم نمی
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وشن ود و تعریف باید اصطالحاتی رخواه نباید در تعریف تکرار ششود( را به طور کامل در بر گیرد، تعریف)چیزی که تعریف می 1خواهباید تعریف

شان فاقد ها گاه با توجه به سیاق مطرح شدنرا به کار گیرد تا از دوپهلویی پرهیز شود. اما حتی با پیروی از این قواعد هم ممکن است که تعریف

آن را  ندی شده، همخوانی دارد وکفایت باشند. بدین ترتیب، این مالحظۀ عملی که یک تعریف چگونه با سیاقی که در آن و برای آن صورتب

ا زبانی گرایانه، تجویزی یشناختی، ذاتدهد. چنین رویکردی قادر است رویکردهای ریشهکند، رویکرد دیگری را برای تعریف شکل میحفظ می

 را در صورت متناسب بودن به کار گیرد.

به عنوان  کند که چیزیکنند و این امر را انکار میخوب کار می هایی است که در یک سیاق بخصوصبه طور خالصه، پراگماتیسم در پی تعریف

گرایانه های ذاتای در ریاضیات کارایی دارند. تعریفهای مواضعهتعریف محض یا تعریفی که در راستای هدف خاصی نباشد، وجود دارد. تعریف

د؛ نباید شناسی( به خوبی کار کننهایی )مثالً، زیستاست در سیاق گیرند که ذاتی ورای روابط کارکردی وجود دارد، اما ممکنبه اشتباه فرض می

ها چگونه پیشفرض گرفت که تعریف جنس و فصلی از یک گیاه یا حیوان چیزی برای گفتن دربارۀ )مثالً( ساختار درونی آن یا اینکه انسان

های یتزبانی بیشتر استعمال در زبان عمومی است تا کاربرد زبانی در موقع هایتوانند یا باید از آن گیاه یا حیوان استفاده کنند، دارد. سیاق تعریفمی

مفاهیم »ست: ای دربارۀ مفاهیم اخاصی که ممکن است دقت در آنها تناسب بیشتری داشته باشد. این دیدگاه تا حدی منعکس کنندۀ دیدگاه نظریه

)مارگولیس  «دهدآنچنانکه در یک نظریۀ ذهنی مشخص شده است، شکل می شان با دیگر مفاهیمهایی هستند که ساختارشان را روابطبازنمایی

 (.     47، 1999و لورنس 
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 شناسی و تاریخ مفهومی اولیهریشه

ر کند تا تصدیق کنیم که تاریخ زبانی اغلب بر معنای کنونی تأثیها را آشکار میشناسی معانی واقعی واژهلزومی ندارد معتقد باشیم که ریشه

(. 149، 1961تأثیری پایدار بر معنای فعلی دارند )« شناسیدار ریشهابرهای دنباله»کند که اذعان می 1. برای مثال، جِی. ال. آوستینگذاردمی

ت. بدین ترتیب، اند، برقرار اسشناسی ساخته شدهکه اغلب با ارجاع صریح به ریشه« تکنولوژی»چنین وضعیتی خصوصاً در مورد اصطالحاتی مانند 

های دیگر بهره خواهد برد. با این حال، های مرتبط در زبانها با واژهاز بررسی رابطۀ این واژه« علوم مهندسی/تکنولوژیک»و « تکنولوژی» فهم

 Technologieدانشوران باید دقت کنند که معانی کنونی را به اصطالحات گذشته، حتی گذشتۀ نسبتاً نزدیک، فرانیفکنند. دقیقاً همانطور که 

 ویکم نیز یکسان نیستند.  در انگلیسی قرن نوزدهم و بیست technologyانگلیسی یکسان نیست، معانی  technologyمانی امروزی با آل

« پیشه»، «فن»]تخنه[ یونانی ریشه دارند که معموال به  τέχνηهمگی در  technologyو  technics ،techniqueهای انگلیسی واژه

فرانسوی برقرار  technique/technologieآلمانی و  Technik/Technologieهمین امر در مورد  شود.ترجمه می« مهارت»یا 

 texereای هندواروپایی در پشت سر خود دارد.( ریشۀ مذکور در زبان التین به صورت است. )همچنانکه پیشتر اشاره شد، زبان یونانی نیز ریشه

و ترجمۀ التین آن یعنی  techneچنین در ادبیات عامۀ کالسیک، ممکن بود که واژۀ )پوشاندن( منعکس شده است. هم tegere)بافتن( و 

ars  که واژۀ انگلیسی(art به زیرکی و خدعه در دستیابی به چیزها، ساختن یا انجام دادن امور و نیز به کسب )ار، وکاز آن گرفته شده است

                                                             
1 J. L. Austin 
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و  1963 2؛ هِیده1960 1والتتوان در شادههای تفصیلی را میشناسیباشد. ریشه هایی خاصی از انواع گوناگون اشاره داشتهها یا مهارتپیشه

 یافت.  1968 3زایبیکه

کند که چگونه تخنه نه به عنوان نوعی فعالیت، ( اشاره می1994سنت فلسفی یونان حاوی مباحثی غنی درباره ماهیت تخنه است. کارل میچام )

نی که به آن ای بسته به فکند که هر تخنهافالطون، سقراط استدالل می گورگیاسای نمونه در رسالۀ بلکه به عنوان نوعی معرفت تلقی شد. بر

گذارد که یکی ابتدائاً متضمن (. عالوه بر این، سقراط میان دو نوع تخنه تمیز میb450ها، نطق، عقل( است )ارتباط دارد، متضمن لوگوس )واژه

ازمند سازی( و دیگری وابستگی بیشتری به عقل دارد و نیلی عقلِ آگاه نیاز دارد )مانند نقاشی یا مجسمهای است که به کاربرد حداقکار فیزیکی

 4کیهایی مانند آشپزی و  ترغیب کردن دیگران غیرتکنیشناسی(. فعالیتعمل فیزیکی کمتری است )مانند حساب، استدالل منطقی یا ستاره

 7، شاعران قوۀ پوئسیس6ایونی( در رسالۀ a501اند. )مبتنی 5هایی ثابت هستند که بر تجربها رویهها یشوند، چرا که صرفاً مهارتنامیده می

رسد که (. سپس به نظر میd533شود )نگاه کنید به گیرند و این قوه نیز عاری از تخنه توصیف می)ساختن( خود را با الهام الهی به کار می

توان ه میهایی انسانی کگیرد و تخنه را با فعالیتها دربارۀ مفاهیم را در مورد تکنیک به کار مینمونهافالطون متقدم نظریۀ به اصطالح پیش

ک شود و طبق آن، تکنیپندارد. بر خالف توصیفی از دیدگاه افالطون که اغلب تکرار میمصداق میدربارۀ آنها صحبت یا استدالل کرد، هم

                                                             
1 Schadewaldt 

2 Heyde 

3 Seibieke 

4 atechnos 

5 empeiria 

6 The Ion 

7 poiesis 
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دهند. افالطونِ متأخر فهمی متفاوت اما گرایانه، البته نه فرابشری، به تخنه میر بُعدی غیرفایدهجایگاهی مادون در نگاه وی دارد، خوانش اخی

اند و مواردی که درگیر ساختن ، معرفت به مواردی که متضمن آموزش یا تربیت1فیلِبوسدهد. برای نمونه در رسالۀ مرتبط را از تخنه شکل می

شود: یک دسته که موسیقی، پزشکی و عرفت تکنیکی که از نوع دوم است، خود به دو دسته تقسیم می(. مc55شود )یا تولید هستند، تقسیم می

رود و صرفاً بر عمل و تجربه مبتنی است و دیگری که مواردی مانند نجاری را اند، از طریق حدس و شهود پیش میهای آنکشاورزی از نمونه

بیشتری است و عنوان تخنه در  2(. دستۀ اخیر واجد دقتe55-c56گیری و توزین است )ندازهگیرد، متضمن کاربرد آگاهانۀ شمارش، ادر بر می

های بشری و معارف سیاسی )آموزش و با توسیع، رفت. بدین ترتیب، تخنه از تمامی فعالیتمعنای نخستین خود برای این دسته به کار می

های لیتکرد. عالوه بر این، فعاهای ساختن یا تولید فیزیکی پیدا میا فعالیتتری بشد به نحوی که ارتباط نزدیکداری( متمایز میمملکت

 ترین انواع تخنه هستند که متضمن دقت کمّی باشند. ای حقیقیتولیدی

ت به اگیرد، طیفی که از محسوسکند که در طیفی از اشکال مختلفِ درگیر شدن با واقعیت جای میارسطو دربارۀ فهمی مکمل از تخنه بحث می

ه اللفظی به صورت زیر ترجمه کرد: تخنتوان به نحوی تحت، کتاب اول(. تعریف صوری او را میمتافیزیکرسد )تجربه و سپس به نظریه می

کتاب چهارم،  ،اخالق نیکوماخوسعادت )یا تمایلی تثبیت شده برای عمل( در راستای ساختن )تولید انسانی( به همراه لوگوسی حقیقی است )

1140a11و  5هایی چون اتین ژیلسون( و اخیراً نوتوماسی1728اش در دانشنامه)در  4، افرایم چمبرس3(. دانشوران بعدی از جمله توماس آکویینی

                                                             
1 Philebus 

2 akribeia 

3 Thomas Aquinas 

4 Ephraim Chambers 

5 Etienne Gilson 
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گرایانۀ معرفت تکنیکی پیش اند. مجدداً، خصلت غیرفایدهالتین( به کار برده arsاین تعریف از تخنه را به دفعات برای تعریف فن ) 1ژاک ماریتن

(. بدین ترتیب، 981b6-7؛ 1، کتاب اول، متافیزیکمبتنی است ) 3علل 2آید، تا جایی که لوگوس مذکور در واقع بر درک و شناساییِشم میچ

 توانست آموزش داده شود یا به دیگران انتقالشد از این حیث که متضمن آگاهی حقیقی نسبت به جهان بود و میتلقی می 4تخنه نوعی معرفت

آمد شد، نوع متفاوتی از معرفت به حساب می(؛ اما از آنجا که تخنه به اشیاء متغیر و نه ثابت مربوط می981b8-10؛ 1، کتاب اول، یزیکمتافیابد )

القول تخنه متفق« منطقی»(. افالطون و ارسطو بر تأکید خود بر خصلت 6b 31-36؛ 1141)نگاه کنید به اخالق نیکوماخوس، کتاب چهارم، 

در حالی که دربارۀ نوع لوگوسی که در این میان دخیل است، اختالف نظر داشتند. با این حال، هیچ یک از آن دو به این سو کشیده بودند، حتی 

اده، آنچه تخنه گرفت. به بیان سسخن بگوید. تخنه صرفاً لوگوس را به کار می« لوگوسِ تخنه»نشد که این دو واژه را با یکدیگر ترکیب کند و از 

 ست از طریق لوگوس دریابد یا بداند، ایده یا صورت در افالطون و علل در ارسطو بود. آنچه امکان دریافت آن وجود نداشت، فرایند یا نحوۀتوانمی

ا در مورد ، ام«دانستن صورت و ماده است»گوید بخشی از تخنه رود و میبود. ارسطو گویی بخواهد بر این نکته تأکید کند، فراتر می 5ساختن

« است 6ماده فی نفسه غیرقابل دانستن(. »194a23؛ 2، کتاب دوم، فیزیکممکن است )« ایتا اندازه»ستنِ ماده یا هیوال، این کار تنها دان

(، اما اتحاد 1032a35؛ 7، کتاب هفتم، متافیزیکای است که در ذهن صنعتگر قرار دارد )(. صورت ایده103a9؛ 10، کتاب هفتم، متافیزیک)

                                                             
1 Jacques Maritain 

2 gnosis 

3 aitia 

4 episteme 

5 poiesis 

6 agnosis 
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، کتاب اخالق نیکوماخوساست ) 1ه در اختیار ماده و پذیرا بودن خاص آن است. راهنمای نهاییِ فرایند ساختن نه عقل که ادراکصورت با ماد

رود که به هم پیوستن صورت و ماده را به (. در یک مورد، ارسطو چنان پیش می1104a1-9؛ 2؛ مقایسه کنید با کتاب دوم، 1109b23؛ 9دوم، 

( با نشان دادن دقیقاً همین حساسیت، به تفصیل در 1993) 2(. دان9a18؛ 192، کتاب اول، فیزیکداند )ماده وابسته می «استقبال»یا « میل»

ود شکند؛ فرونسیس حکمتی عملی است که از طریق شناسایی استعدادهایی حاصل میبحث می 3مورد ارتباطات قوی میان تخنه و فرونسیس

 ها تقلیل داد.   توان آن را به برخی روش، شناختی که نمیکه باید در امور عملی تحقق یابند

های افالطونی و ارسطویی را با متون بقراط مندانه دربارۀ تکنولوژی در یونان و روم باستان، تلقی( در تحلیلی بصیرت2007) 4سرافینا کیومو

پذیری یا بخت هستند. به رغم آموزش 5میان تخنه و توخه ای قویکند که هر دو فهم فلسفی و پزشکی حاکی از رابطهمقایسه و استدالل می

ادۀ جزئی و مانند تا جایی که گویی به خصوصیات متخنه، ساختن بالفعلِ مصنوعات و سالمتی به نحوی بنیادین به بخت و اقبال مرتبط باقی می

حال، این قابلیت برای بهره گرفتن از فرصت نوعی قدرت اند. در عین یا زمان مناسب وابسته 6در نتیجه، به بختِ عمل کردن مطابق با کایروس

رود. توماس آکویینی در شرحی کند که هم ضروری است و هم تهدیدی برای نظم اجتماعی به شمار میزیرکی یا خدعه را وارد امور انسانی می

کم مادۀ جزئی، صرفاً محروم از صورت نیست،  کند که چگونه موضع ارسطو متضمن آن است که ماده، دستارسطو، اشاره می فیزیکبر بندی از 

دانست، اما  توان فاقد صورتتواند به اشیاء مختلقی تبدیل شود، میبلکه واقعیتی مستقل و قائم به خود است. اگرچه ماده را از این حیث که می

                                                             
1 aisthesis 

2 Dunne 

3 phronesis 

4 Serafina Cuomo 

5 tuche 

6 kairos 
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، بند 15ار ، گفتارسطو ح بر کتاب فیزیکشر« )مطابق با ماهیت خاص خود در پی صورت یا صورتی دیگر است»ماده در واقعیت چیزی است که 

، کتاب اول، الکالمجامع« )شوندعمل و صورت مطابق با ظرفیت ماده به آن داده می»کند، (. همچنانکه توماس در جایی دیگر استدالل می8

 ید. هدف خود نخواهند رسهای خاص به هنگام صورت بخشی، تخنه یا فن به (. بدون حساسیت صنعتگر نسبت به این ظرفیت7، بند 85بخش 

]تخنولوگیا[ را در آثار افالطون و ارسطو تبیین  τεχνολογιαشود، نبود اصطالح یونانی شاید نقش محدودی که به لوگوس در تخنه داده می

؛ 1354b17؛ 1اول،  ، کتاببالغتای چهار بار ظاهر شده است. )کند. تنها در یک مورد در رسالۀ ارسطو دربارۀ فنِ )تخنۀ( بالغت، چنین واژه

1354b19 1355؛a19  ،1356؛ 2و کتاب اولa110 معنای دقیق .)τεχνολογια  در هر یک از این عبارات محل بحث است. اما طبق یک

داف نها اهگیرد که نه تپردازد، این امکان شکل میها میتفسیر، بحث بر سر این است که چگونه در مورد بالغت که به موضوع غیربنیادینِ واژه

ی، دهند، بشناسیم. بر مبنای این کاربرد انتزاعی ارسطویهای مرتبط از طریق آنها روی میصوریِ ساختن بلکه همچنین، فرایندهایی را که ساختن

 ،شناسیِ( فن زبان، خصوصاً دستور زبان و بالغت به دست دادای دربارۀ )یا اصطالحبه صورت رساله τεχνολογιαتوان تعریفی را برای می

در ادبیات التینی کالسیک  technologiaتوان آن را در آثار نویسندگان هلنیستی و بیزانسی یافت. با این حال نویسۀ التین کاربردی که می

 گیرد که( نتیجه می1968برد. اگرچه زایبیکه )تنها یک بار این اصطالح را آن هم به یونانی به کار می 1شود. سیسروو قرون میانه دیده نمی

τεχνολογια  ه ارتباطی توان ببر گفتمان مدرسی در قرون میانه یا آغاز عصر مدرن نداشته است، به سختی می« تأثیر مستقیمی»یونانی

 به عنوان بخشی از دستورزبان در اواخر قرن هفدهم فکر نکرد.  « technology»میان کاربرد یونانی قدیمی و ظهور واژۀ انگلیسی 

پیوند دهد، وجود ندارد. با « technology»کالسیک یونانی را به معنای رایجِ  τεχνολογιαپیوسته از کاربرد که بدین ترتیب، تاریخی 

های کالسیکش در کارهای خطیب پروتستان این حال، این اصطالح به زبان التین در دورۀ اصالح دینی با معانی ضمنی نزدیکی به ریشه

                                                             
1 Cicero 



 

 

19 

 

 

 تعریف تکنولوژی و علوم مهندسی
 یاسر خوشنویسترجمۀ    کارل میچام و اریک شاتسبرگنوشتۀ  

 

]تکنولوجیا[ را نه برای ارجاع دادن به لوگوسِ یک تخنه )دربارۀ واژگان(،  technologiaموس واژۀ شود. رادیده می 1فرانسوی، پیتر راموس

گرایی دورۀ برد. تکنولوجیای راموسی تحت تأثیر عالقۀ شدید به روش در انسانها به کار میبلکه برای ارجاع به لوگوس روابط میان تمامی تخنه

موس بخشد. رامند سامان یافته است و فنون و علوم را نظم میها به اشیاء، به نحوی نظامرکت از واژهنوزایی و ملهم از دعوت همیشگی برای ح

 technologia]تکنومتریا[ را که نه در یونانی و نه در التین سابقه نداشت، به عنوان مترادفی برای  technometriaهمچنین اصطالح 

کردند. انگلیسی، در قرون هفدهم و هجدهم از هر دو واژه استفاده می 3دین، پاک2اً ویلیام ایمزوضع کرد. تعدادی از الهیدانان پروتستان، خصوص

داد، خصوصاً ارجاع می 4رفت، در عمل به هنرهای آزادها به عنوان یک کل به کار میاگرچه تکنولوجیای راموسی در اصل در مورد فنون یا تخنه

را از  5های تکنولوژیکای از رسالههای هاروارد و ییل مجموعهبرای مثال، دانشجویانی در دانشگاههنگامی که بحث آموزش عالی در میان بود. 

 میانۀ قرن هفدهم تا قرن هجدهم تدوین کردند.

 تکنولوجیای قرن هفدهم ارتباط کمی با فنون مکانیکی داشت. اما با آغاز قرن نوزدهم، تکنولوژی ارتباطی قوی با فنون عملی و صنعت مدرن

« واژگان سختی»یافت که به  1661در سال  7تامس بلونت 6ت دشوارافرهنگ لغپیدا کرد. شاید اولین شواهد این کاربرد را بتوان در ویراست دوم 

                                                             
1 Peter Ramus 

2 William Ames 

3 puritan 

4 liberal arts 

 نحوی آزادانه در جامعه فعالیت کند، به آنها نیاز دارد و باید آنها را فرابگیرد. م.  باستان و میانه بود که برای آنکه فرد بتواند به در دورۀای از علوم و فنون فنون آزاد مجموعه

5 theses technolgiceas 

6 Glossographia 

7 Thomas Blount 
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مدخلی برای  1656اند. اگرچه ویراست اول در سال رواج یافته« زبان انگلیسی اصالح شدۀ ما»پردازد که ریشۀ خارجی دارند، اما در می

«technology »ها، فنون وتوصیف یا پرداختن به پیشه»کند: داند و آن را چنین تعریف میندارد، ویراست دوم این واژه را یونانی می 

 جهان جدید واژگان انگلیسیبا عنوان  1706در سال  2نامۀ ادوارد فیلیپساز لغت 1به نحوی مشابه ویرایش جان کرسی«. های ساختمهارت

«technology »3کند. این تعریف جدید همچنین در آثار کریستین ولفتعریف می« توصیف فنون، خصوصاً فنون مکانیکی»صورت  را به ،

 یعموم حونتمهیدی دربارۀ فلسفه به  گفتارولف با عنوان  عقالنی یا منطقِ ۀفلسفشود. جلد دوم کتاب دانشور دورۀ روشنگری آلمانی دیده می

(1728 )technologia سازند، تعریف ها میها به کمک اندام بدن، خصوصاً دستانش فنون و مصنوعات یا دانش آنچه انسانرا به صورت د

کند. در هر دو سطح زبانشناختی و فلسفی در انگلستان و آلمان، تکنولوژی در حال یافتن معنای جدیدی بود. با این حال، تکنولوژی در این می

های و همچنین، ویراست 1755در سال  4نامۀ معروف ساموئل جانسونر باقی ماند. برای نمونه، لغتاشکال جدید در قرن هجدهم نیز اصطالحی ناد

 ابتدا نه در انگلیسی، بلکه در آلمانی رواج یافت. « تکنولوژی»بعدی آن تا قرن نوزدهم چنین مدخلی ندارند. واژۀ 

ای اثری است که به نحوی خودآگاه مفهوم تکنولوژی را به عنوان رشته( اولین 1777) راهنمایی برای تکنولوژیبا عنوان  5کتاب یوهان بکمان

آلمانی بود، یعنی  6های شاخص کامرالیسمدهد. بکمان یکی از چهرهمند صنایع دستی و فنون صنعتی اختصاص دارد، بسط میکه به توصیف نظام

]تشنولوگی[  Technologieپردازند. بکمان در کتاب مذکور، دهی مدیریت دولتی میهای دانشگاهی عملی که به سازمانای از رشتهمجموعه

                                                             
1 John Kersey 

2 Edward Philips 

3 Christian Wolf 

4 Samuel Johnson 

5 Johann Beckmann 

6 cameralism 
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 نرا به رشتۀ دانشگاهی مهمی در کامرالیسم، به عنوان رویکردی به حوزۀ در حال ظهور آموزش عالی در آلمان، تبدیل کرد. این کتاب در گفتما

ی از مفهوم گیرد. با این حال، این تلقی کامرالیستژی در بر میهایی از تکنولوهای دستی و هم تولید صنعتی را به عنوان جنبهدانشگاهی، هم پیشه

بندی و تاریخی به معرفت ریشه داشت و به همین دلیل، بر طبقه-ماند. کامرالیسم در رویکردی طبیعیقرن بیستمی تکنولوژی متمایز باقی می

 ای دست یافتن به تاریخی طبیعی برای تجارت تکیه داشت،بکمان عمیقاً بر سنت پیشنهادی بیکن بر gieoTechnolنه بر تبیین متمرکز بود. 

پیگیری  هامند علوم، فنون و پیشهنامۀ نظامالمعارف، یا لغتدائرهنیز در همان دوره آن را از طریق  2و ژان داالمبر 1ای که دنیس دیدروپروژه

ای برای گیاهان بندی که با نظام لینهاد ساختاری برای طبقهرا از طریق ایج Technologieکردند. با این حال، بکمان در پی این بود که می

بندی که و حیوانات معادل باشد، به علمی حقیقی تبدیل کند. وی در این تالش نهایتاً ناموفق بود، خصوصاً در شکل دادن به نظامی برای طبقه

را که در حال دگرگون کردن صنعت انگلیسی بودند و از این این  ریسیهای نخها و فرایندهای جدیدی مانند موتور بخار یا ماشینبتواند ماشین

( در ارزیابی 1983فرانسوی، ژان زبستیک )-(، در خود جای دهد. فیلسوف و مورخ چک1997 3دادند )لیندنفلدطریق، تخیل عملی را تغییر می

اً نامد، تأثیر صد سالۀ بکمان در اروپا و احیای عالقۀ خصوصمی« علم تکنولوژیک»ای از رویکرد بکمان دربارۀ آنچه خودِ زبستیک مندانهبصیرت

کند. )در این خصوص، همچنین نگاه کنید به ( بررسی می1980) 4فرانسوی به این تلقی از تکنولوژی را برای مثال در کارهای ژان کلود بون

                                                             
1 Denis Diderot 

2 Jean D'Alembert 

3 Lindenfeld 

4 Jean-Claude Beaune 
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 عناصر تکنولوژیدر ایاالت متحده با عنوان  3بیگلو (. حدود پنجاه سال بعد، اثر جیکوب2002 2؛ مورتون1985؛ ژروم 1966و زبستیک  1ژروم

یسی است اولین اثر به زبان انگل« در باب کاربرد علوم برای فنون سودمند»( شباهت زیادی با کتاب بکمان دارد. این کتاب با عنوان فرعی 1829)

را وارد انگلیسی آمریکایی  technologyود که اصطالح شدر عنوان آن به کار رفته و به همین دلیل، اغلب به اشتباه تصور می« تکنولوژی»که 

، به «ودشهای قدیمی یافته مینامهدر برخی لغت»ای را که کرد که واژهکرده است. بیگلو پزشک و استاد دانشگاه هاروارد بود و چنین ادعا می

وم ترین فنون، خصوصاً فنونی که متضمن کاربرد علرجستهتحت این عنوان، تبیینی را ... دربارۀ اصول، فرایندها و اصطالحات ب»کار گرفته و 

را به بخشی کوچک اما بااهمیت در  Technologie، فراهم آورده است. بر خالف بکمان که «هستند و ممکن است سودمند به نظر رسند

عناصر ای صفحه 500بود. در مقدمۀ کتاب برای بیگلو چیزی چندان بیشتر از زینتی متظاهرانه ن« تکنولوژی»حوزۀ دانشگاهی آلمان تبدیل کرد، 

 1840]تکنالِجی[ تنها یک بار استفاده کرد. وی همچنین تمامی اشارات به این واژه را در ویراست سال  technology، بیگلو از واژۀ تکنولوژی

ی سازگاری بندی تشنولوگیِ کامرالیستقهرا به جای آن گذاشت. با این حال، کتاب بیگلو با روح معطوف به طب« فنون سودمند»حذف کرد و عبارت 

 ای پرطمطراق بر مبنای منابع منتشرشدۀ موجود نبود. داشت، هرچند چیزی بیش از گردآوری

گذاری مدرسه مهندسی جدیدش به عنوان برای نام 1861تصمیم شهر بوستون در سال « technology»تر در کاربرد آمریکایی اتفاقی مهم

عجیب بود و احتماال بیگلو آن را پیشنهاد کرده بود « تکنیکپلی»به جای « تکنولوژی»( بود. انتخاب واژۀ MITوست )موسسۀ تکنولوژی ماساچ

وزن نظری چندانی فراتر از کاربردش به عنوان  MITدر « technology»(. همانند عنوان کتاب بیگلو، واژۀ 2005 5و مانیکس 4)استراتون

                                                             
1 Guillerme 

2 Mertens 

3 Jacob Bigelow 

4 Stratton 

5 Mannix 
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با آموزش مهندسی کمک کرد. با این حال، در بقیۀ قرن نوزدهم، « technology»ری به مرتبط شدن گذایک نام نداشت، اگرچه این نام

«technology » .معنای این  1891در سال  آمریکایی قرن نامۀلغتبه صورت یک اصطالح فرعی که اهمیت فلسفی کمی داشت، باقی ماند

ها شهمند دربارۀ فنون صنعتی و پیپردازد؛ علم یا دانش نظامنون صنعتی مختلف میای از دانش که به فشاخه»دهد: واژه را به خوبی توضیح می

، تعریفی که تفاوت ماهوی کمی با تعریف کریستین ولف در ابتدای قرن هجدهم دارد. نوعی کاربرد شبیه «ریسی، فلزکاری یا آبجوسازیمانند نخ

ان شود که نوید اطالعاتی را به دانشجویهای درسی برای مهندسی دیده میای از کتاببیگلویی در اواخر قرن نوزدهم در مجموعه-به کاربرد ولفی

حدود گیری مترین اصول حساب و اندازهاطالع از ریاضیات در آنها به ساده»و « توانند بالفاضله در عمل به کار گرفته شوندمی»دهند که می

های تعریفی و تأمل نقادانه، خصوصاً با توجه به ج(. با نگاهی رو به عقب، نبود بحثپن-، سه1897المللی تکنولوژی، )کتابخانه بین« شده است

 آور است. هنگامی که چنینهای مهمی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیمۀ دوم قرن نوزدهم، شگفتنقش محوری فنون صنعتی در دگرگونی

]تشنیک[ تمرکز « Technik»هایش، بلکه بر اصطالح آلمانی ریشهمو ه« technology»ای شکل گرفتند، نه بر مباحثات فلسفی و نقادانه

 یافتند.

تر از آن بوده است که کامالً موجه باشد. ای است که پیوستهحاکی از فرایند بسط و توسعه« technology»شناختی دربارۀ واژۀ این مرور ریشه

های جدید چندین بار از نو ا به کار گرفتن ریشۀ این واژه در سیاقرا ب« technology»توان گفت که دانشوران مختلفی واژۀ تا حدی می

اند. این معناسازی هنگامی که اصطالح مذکور در اجتماعاتی رواج یافت که بحث دربارۀ فلسفۀ تکنولوژی در میان آنها جریان داشت، اختراع کرده

شناسی ها داشته باشد، تا جایی که ریشهی از ابهامی فارغ از این سیاقادامه پیدا کرد. تکنولوزی واژه یا مفهومی نیست که معنای محض یا عار

ها را در حد اهداف مربوط به توان این سیاقهای مذکور وجود دارد، میهای زیادی برای توصیف سیاقآن به دفعات تحول یافته است. اگرچه راه

گرایانه به طور : علوم طبیعی و مهندسی، علوم انسانی )و گفتمان انسانفلسفۀ تکنولوژی و علوم مهندسی به سه اجتماع علمی اصلی تقسیم کرد

های متمایزی از معرفت در قرن نوزدهم پدید آمدند. با اتخاذ یک رویکرد ترکیبیِ کلی( و علوم اجتماعی. هر سه سیاق مذکور به عنوان حوزه

اما به یکدیگر  در این سه جامعه متفاوت« تکنولوژی»ی کرد که اصطالح توان این موضوع را با تفصیل بیشتری بررسعملی و زبانی به تعریف، می
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شناسی هکنیم که ریشای آغاز میشوند. این بحث را با حوزهها تفسیر میهای مربوط با آن چگونه در این حوزهکند و پدیدهمرتبط چگونه عمل می

 و مهندسی.   ترین اشتراک را با آن دارد، یعنی علوم طبیعیواسطهتکنولوژی بی

 و مهندسیطبیعی در علوم 

گفتمان فلسفی پیچیده دربارۀ تکنولوژی ابتدا در میان مهندسان آلمانی در اواخر قرن نوزدهم شکل گرفت. با این حال، این گفتمان به جای 

حاء جدیدی تفسیر کرد. آلمان در را به کار گرفت، اما در عین حال آن را به ان Technikترِ ، واژۀ مرسومTechnlogieاصطالح کامرالیستی 

یروی های شیمیایی و استفاده از نای مانند تولید رنگشد و این امر تا حدی بر صنایع جدید و علمینیمۀ دوم قرن نوزدهم به سرعت صنعتی می

عددی آن را به کار نگرفتند. داران آلمانی به دالیل متهرگز به کلی ناپدید نشد، مهندسان و کارخانه Technlogieبرق مبتنی بود. اگرچه 

بندیِ ای و معطوف به طبقهمحور جدید نسبت به آموزش مهندسی در میان آموزشگرانِ این حوزه با رویکرد دانشنامهرویکردهای نظریه

Technlogie  همخوانی نداشت. همچنین، حوزۀTechnlogie  در که به منظور تربیت مدیران دولتی شکل گرفته بود، کاربرد چندانی

اعتبار تبدیل شده بود و ای بیتربیت مهندسان نداشت. نهایتاً، خودِ کامرالیسم در تفکر اقتصادی لیبرال اواخر قرن نوزدهم به آموزه

Technologie   .همراه با آن نیز چنین وضعی داشت 

 Technologieرا وارث   Technikتوان مفهومنمی»را به کار گرفتند و  Technik، اصطالح Technlogieمهندسان آلمانی به جای 

نقطۀ تمرکز دو گفتمان مستقل بودند و به ندرت در کنار یکدیگر یا در  Technologieو  Technik(. 119، 1998 1)فرایسون« دانست

هجدهم از طریق زبان التین مدرن و عمدتاً در اواخر قرن  Technologieهمانند  Technikشدند. مقایسه با یکدیگر به بحث گذارده می

های عملی برای دستیابی به هدفی مشخص اشاره داشت. این ترین معنای خود به قواعدِ روشدر گسترده Technikبه زبان آلمانی راه یافت. 

شود. با این حال در اواسط شباهت دارد، آنچنانکه از تکنیک یک نقاش یا نوازنده صحبت می« technique»کاربرد به کاربرد واژۀ انگلیسی 

                                                             
1 Fison 
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ارتباط وثیقی با فنون صنعتی نیز پیدا کرده بود. این واژه بدون تغییر یا اصالحاتی تمامی فنون مربوط به تولید مادی  Technikنوزدهم،  قرن

شود: جریانی محدودتر که به به دو جریان مرتبط با یکدیگر تقسیم می Technikگرفت. بدین ترتیب، معنای را به عنوان یک کل در بر می

یرد. در گهای مورد نیاز برای دستیایی به یک هدف را در بر میها و مهارتتر که قواعد، رویهمادی صنعت اشاره دارد و جریانی گسترده هایجنبه

 «علوم تکنولوژیک»و گاه « علوم مهندسی»و « مهندسی»توان به نحوی مناسب به های مرتبط را میو واژه Technikاین سیاق، واژۀ آلمانی 

 د.  ترجمه کر

به بخشی محوری از فهم حرفۀ مهندسی آلمانی از خود بدل شد. برای نمونه، طبق اساسنامۀ جامعۀ متحد  Technikدر نیمۀ دوم قرن نوزدهم، 

آلمانی است. این سازمان  Technik، هدف اصلی این جامعه بیش از آنکه ارتقاء منافع مهندسان باشد، پیشرفت 1856در سال  1مهندسان آلمانی

یا علوم تکنیکی  Technik( و معلمانِ Technikerای که مهندسان )یا امور تکنیکی Technikیت را تقریباً به طور کامل بر مبنای عضو

(Technikwissenschaften و نیز مالکان و مدیران مؤسسات تکنیکی با آن سروکار دارند، تعریف کرده است. مهندسان تنها بخشی از )

 تر بودند.ی بزرگای تکنیکیک جامعۀ حرفه

( استدالل کرده است، در نتیجۀ تأمالت مهندسان آلمانی بود که فلسفۀ تکنولوژی پایداری برای اولین بار ظهور کرد، 1994آنچنانکه میچام )

 م ارنستمتمرکز بود. اولین اثر در این جریان را در واقع نه یک مهندس بلکه یک هگلی دست چپی به نا Technikای که بر مفهوم فلسفه

آالت برای کاپ به ارمغان آورده بود. ای دربارۀ ابزارها و ماشینمنتشر کرد. دو دهه زندگی در تبعید در تگزاس آمریکا تجربۀ قابل مالحظه 2کاپ

فهوم نامد، می میای دربارۀ تکنیک یا تکنولوژ(، اولین کتابی که خود را صریحاً فلسفه1877) تکنیک ۀای دربارخطوط بنیادین فلسفهاو در کتاب 

Technik  کند.، یعنی بسط بدن انسانی صورتبندی می«فرافکنی اندام بشری»را به صورت 

                                                             
1 Verien Deutsche Ingenieure (VDI) 

2 Ernst Kapp 
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تر بودند. در پی صنعتی شدن سریعی که ( در اواخر قرن نوزدهم از اثر کاپ مهمTechnikerهای فلسفی گروه معدودی از مهندسان )نوشته

ه عنوان بخشی از جامعۀ تکنیکی در پی جایگاهی در جهان فرهنگی آلمانی بودند که در آن شأن پس از متحد شدن آلمان پدید آمد، مهندسان ب

شد، این واژه به طور تقریبی به معنای ارتقاء تحصیلی بر مبنای اصول فرهنگ واال ]بیلدونگ، آموزش و تربیت[ داده می Bildungواالیی به 

محور را بسط از طریق نوعی بیلدونگِ تکنیکیِ متمایز نوعی فلسفۀ تکنولوژی مهندسیبود. مهندسان در تالش برای به رسمیت شناخته شدن 

ای مجموعه 1مایرزبانی به نام پیتر فون انگلای در پایان قرن گسترش یافت، هنگامی که مهندس روسی آلمانیها در چنین فلسفهدادند. مساهمت

ندگانی ای از نویسمایر با مجموعهمنتشر کرد. انگل« های عمومی دربارۀ تکنولوژیپرسش»مقاله را در یک مجلۀ مهندسی آلمانی با عنوان  12از 

 4و یوزف پوپر لینکوس 3، فرانتس رولکس2پرداخته بودند، از جمله مهندسانی مانند ماکس ماریا فون وبر Technikکه به مسائلی بنیادین درباره 

مایر درگیر موضوعاتی چون روابط میان علم و تکنیک، فرهنگ و تکنیک، پیشرفت و فیلسوفان و از جمله خود انگل-بحث کرد. این مهندس

فلسفۀ  اند. اینتکنیک، جایگاه اجتماعی مهندسان و ماهیت خود تکنیک شدند، مسائلی که همگی در مرکز فلسفۀ تکنولوژی باقی مانده

فکران کنند تا از خود در مقابل حمالت متو معنوی تکنیک تأکید می های خالقانهمحور در قرن بیستم با کارهای مهندسانی که بر جنبهمهندسی

گیرند، نامیده است، جای می« مدرنیسم ارتجاعی( »1984) 5علوم انسانی دفاع کنند، ادامه یافته است. برخی از این آثار در آنچه جفری هرف

 سوم بود.گرای آلمانی مرهای ملیرویکردی نسبت به تکنولوژی که در میان سوسیالیست

                                                             
1 Peter von Engelmeyer 

2 Max-Maria von Weber 

3 Frantz Releaux 

4 Josef Popper-Lunkeus 

5 Jeffery Herf 
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تا پیش از جنگ جهانی دوم توجه کمی را در جوامع علمی و مهندسی به خود جلب کرد. هنگامی که این « technology»واژۀ انگلیسی 

هایی اصطالح به نقطۀ تمرکز مباحثات بدل شد، دو مجموعه از معانی را ترکیب کرد: تعریف قرن نوزدهمی به صورت علمِ فنون صنعتی و داللت

قاعده در با این معانیِ ادغام شده به نحوی آشفته و بی« technology»، 1960آلمانی وام گرفته شده بودند. تا دهۀ  Technikکه از 

ها شد و به اشیاء )عمدتاً محصوالت و وسایل و کمتر به ساختارها(، فرایندها )از مهارت گرفته تا سیستمکارهای دانشمندان و مهندسان دیده می

البته با نوعی سوگیری نسبت به محصوالت و  -ونقل و ارتباطات( و معرفت )هم دربارۀ ساخت و هم دربارۀ کاربرد( ولید، حملهای تو شبکه

وژی را تر صحبت کنند، تمایل داشتند تکنولگرفتند تا مشخصکرد. هنگامی که دانشمندان و مهندسان تحت فشار قرار میداللت می -فرایندها 

علم  ای در اثر بیگلو نشأت گرفته بود که طبق آن، تکنولوژی کاربرده معادل با علم کاربردی در نظر بگیرند. این تلقی از ایدهگرایانبه نحوی ذات

توان به دو شکل در نظر گرفت: برای دانشمندان، جنس به احتمالِ را می« علم کاربردی»در فنون سودمند است. اما جنس و فصل در عبارت 

رود؛ برای مهندسان جنس بیشتر فنون صنعتی یا مکانیکی است و رویکرد علمی فصل اربردی بودن فصل آن به شمار میبیشتر علم است و ک

آورد که بتوان از آنها برای طراحی و خلق ساختارها، کند و آنها را به اشکالی در میآید. رویکرد اول نتایج علم را اخذ میآن به حساب می

ه های عمل تکنیکی سنتی را بکند تا شیوههای علمی را اتخاذ و اصالح میها استفاده کرد؛ رویکرد دوم روشممحصوالت، فرایندها یا سیست

مورخ ظهور هر دو شکل تکنولوژی  1تر در آورد. طی آنچه به تفسیری کالسیک اما اقلی تبدیل شده است، ادوین لیتونِمندتر یا علمیاشکالی نظام

 تر بود. طی قرن نوزدهم، کند. با این حال، تحول دوم قابل توجهعلم و مهندسی تحلیل می« همزاد»اجتماعات  به عنوان علم کاربردی را در

وری کهن جدا شد و به علم پیوند خورد. اجتماع تکنولوژیک که در آغاز قرن های پیشهمعرفت تکنولوژیک از زمینۀ خود در سنت

میانه به بعد کمی تغییر کرده بود، به صورت همزاد اجتماع علمی بازسازی شد. با آغاز ورانه بود و البته از قرون نوزدهم امری پیشه

دانشگاهی،  های جدید آموزشوران شدند. تکنولوژیستاندرکاران علمی جایگزین پیشههای تکنولوژیک، نسل جدیدی از دستپیشرفت

                                                             
1 Edwin Layton 
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برای  هاییهای شفاهی استاد شاگردی کردند و معادلسنت ای و ادبیات فنی مبتنی بر علوم مربوطه را جایگزینهای حرفهسازمان

های تجربی و نظری علم در حوزۀ تکنولوژی خلق شدند. در نتیجه، این امکان در اوایل قرن بیستم پدید آمد که با مسائل شاخه

ی و های سنتتند روشتوانستکنولوژیک همچون مسائل علمی برخورد شود؛ ابزارهای قدرتمندی که از علم گرفته شده بودند می

اندوزی مبتنی بر سعی و خطا را تکمیل کنند. این تغییر بیش از هر جایی در علوم فیزیکی و مهندسی عمران، مکانیک و برق تجربه

 (562، 1971نامید. )لیتون، « انقالب علمی در تکنولوژی»توان نتیجه را مشهود بود. می

ی به نظر ترآمیز دشوارتر بود؛ اما از آنجا که این تحول تفسیر حاضر و آمادهبه نحوی تناقض تحول اول یعنی انتقال محتوای علم به مهندسی

نمونۀ خوبی در این  1رسید، مقاومتی در برابر تعریف تکنولوژی به صورت علم کاربردی به سهولت شکل گرفت. مثال جیمز کلرک ماکسولمی

مهندس  2سایدِ، الیور هوی«آگاهانه تالش کرد در تکنولوژی سهمی داشته باشد ماکسول یکی از دانشمندانی بود که»خصوص است. اگرچه 

(. قوانین علمی 577، 1971)لیتون، « ناگزیر بود که معادلۀ الکترومغناطیس ماکسول را به شکلی که برای مهندسان قابل استفاده باشد، تبدیل کند

بدین ترتیب دو تلقی متفاوت از تکنولوژی در توصیف لیتون مضمرند:  کنند.طبیعت بالفاصله به صورت اصول طراحی مهندسی عمل نمی

هایی. در مورد دوم، تواند آنها را دگرگون کند و تکنولوژی به عنوان نتیجۀ چنین دگرگونیهایی که علم میتکنولوژی به عنوان پیشه یا تکنیک

 بررسی معانی اصطالح رایج اخیر نیز شایسته خواهد بود.شود، تا آنجا که تکنولوژی تا حد زیادی با مهندسی یکسان انگاشته می

ائی که اند، اما به انحکردههمانند مهندسان آلمانی اواخر قرن نوزدهم، مهندسان بعدی نیز حرفۀ خود را در معنایی با تکنولوژی یکسان تلقی می

)به معنای کاشتن، ایجاد کردن و تولید  ingeneraخود در واژۀ التین کالسیک « engineering»از تاریخ مهندسی متأثر است. اصطالح 

گردد. واژۀ اخیر هایش به عنوان نوعی سازنده به اواسط قرون میانه باز میریشهو هم« engineer»کردن( ریشه دارد. با این حال، اصطالح 

                                                             
1 James Clerk Maxwell 

2 Oliver Heavisiside 
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نامۀ لغترفت. این تمرکز نظامی تا زمان به کار می 1«آالت جنگی»ها، و دیگر ها، منجنیقدر آن دوره برای اشاره به سازندگان و متصدیان دژکوب

فردی که در ریاضیات و مکانیک »کند: نامه مهندس را چنین تعریف می( باقی ماند. این لغت1828) 2نوشتۀ نوا وبستر آمریکایی زبان انگلیسی

 از« کند.ساختن استحکامات نظامی را مشخص میهای مناسب برای کند و حدود زمینهایی را برای حمله و دفاع تدوین میمهارت دارد، طرح

در  4نوشتۀ ویترویوس در باب معماریبود. کتاب  3دورۀ کالسیک، طراحی در حوزه غیرنظامی، یعنی نه برای جنگ بلکه برای صلح، کار معماران

شناسی، سازی، اصول زیباییانقرن اول میالدی نمونۀ خوبی در این خصوص است. معماران به طراحی شهرها، انتخاب مواد برای ساختم

پرداختند. در قرن هجدهم، هنگامی که انقالب صنعتی نوعی استثمار وساز، هیدرولیک، هندسه، مکانیک و مانند آنها میراهبردهای عمومی ساخت

به نحوی مستدل عبارتی توان آن را را وضع کرد که می 6«مهندس عمران»انگلیسی اصطالح  5گونۀ طبیعت را آغاز کرد، جان اسمیتوننظامی

آهن  های تأمین آب و انتقال فاضالب، راهها، سیستمها، پلضدونقیض دانست. در زبان انگلیسی، مهندسی عمران به طراحی، ساخت و حفظ راه

غیرنظامی را در بر  هایای، مهندسی عمران هنوز هم تمامی مهندسیهای اروپای قارهو مانند آنها محدود شده است، در حالی که در برخی زبان

 گیرد. می

                                                             
1 Engines of war 

2 Noah Webster 

3 architect 

4 Vitruvius 

5 John Smeaton 

6 civil engineer 
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 1828برای منشور سلطنتی موسسۀ انگلیسی مهندسان عمران در سال  1تعریف کالسیک مهندسی به عنوان امری غیرنظامی را تامس تردگلد

ای از فن ونهان گای از علم بلکه به عنوتدوین کرد. این تعریف از شکل جنس و فصل استاندارد برای متمایز کردن مهندسی نه به عنوان گونه

یباً صد جالب توجه است که تقر« گیری و رفاه انسان است.مهندسی فن هدایت کردن منابع گستردۀ طبیعت در راستای بهره»کند: استفاده می

ر آن تغییر د کرد که حاوی تعریفی برای تکنولوژی بود که تنها جنسسال بعد، یک استاد مهندسی در کالج فنی انگلستان کتابی درسی را باز می

پردازد که برای تبدیل مواد خام طبیعت به محصوالت نهایی هایی میای از دانش است که به فرایندها و دستگاهتکنولوژی شاخه»یافته بود: 

رای اجتماعات ها از مهندسی )و گاه از تکنولوژی( درون و ف(. در زبان انگلیسی، این تعریف1، 1916، 2)چارناک« شوندسودمند به کار گرفته می

کاربرد علوم و ریاضیات که از »کند: ( مهندسی را چنین تعریف می2002) ی وبسترالمللبیننامه لغتاند. برای مثال، ویراست سوم فنی تکرار شده

-راومک گ اصطالحات علمی و فنی نامۀلغتویراست دهم «. شوندها سودمند میطریق آن خصوصیات مواد و منابع انرژی طبیعت برای انسان

 «. هافن هدایت کردن منابع گستردۀ قدرت در طبیعت برای کاربرد و رفاه انسان»کند: ( مهندسی را چنین توصیف می2007) 3هیل

، یکی از 4کنند که طراحی با هدف کارایی ذات مهندسی است. رالف جِی. اسمیتمهندسان متعددی در مقام تکمیل این تعریف عمومی، ادعا می

پردازی و طراحی یک ساختار، وسیله یا سیستم که شرایط مهندسی عبارت است از مفهوم»ندسی تأثیرگذار، استدالل کرده است که استادان مه

تمایل به کارایی و اقتصاد است که مهندسی سرامیک را از سفالگری، مهندسی نساجی »عالوه بر این، «. مشخصی را به نحوی بهینه برآورده کند

ذات مهندسی طراحی و »تر، گیرد که در معنایی وسیعاسمیت نتیجه می« کند.هندسی کشاورزی را از زراعت متمایز میرا از بافندگی و م

                                                             
1 Thomas Tredgold 

2 Charnock 

3 McGrow-Hill 

4 Ralph J. Smith 
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)اسمیت  «ای را حل خواهد کرد یا نیازی را برآورده خواهد ساختریزی یک وسیله یا فرایند یا سیستم در ذهن است که به نحوی کارا مسئلهبرنامه

 (. 12-110، 1983و همکاران، 

دهی این واژه به فردی های ارجاعشوند که نحوهدر معنای محدودتر هنگامی آشکار می« engineer»های کاربرد واژۀ با این حال، پیچیدگی

، را بررسی کنیم. اما یک متصدی برای انجام کارهایش برخی «مهندس راه آهن»)موتورها( است، برای مثال در  enginesکه متصدی 

مند از معرفت را. مهندسی راه آهن تا آنجا که متضمن چیزی بیش از مهارت استفاده از موتورهای ای نظامگیرد و نه مجموعهبه کار میها را مهارت

دسی شود. بدین ترتیب، مهنبیان می« های راه آهنطراحی سیستم»بلکه تحت عنوان « گری لوکوموتیومتصدی»راه آهن است، نه تحت عنوان 

ای که مند در این باره است که چگونه باید ساختارها، محصوالت یا فرایندها را طراحی کرد، حرفهای است که واجد معرفتی نظامعبارت از حرفه

ای از علوم محض، ریاضیات و علوم کاربردی یا مهندسی )مانند مقاومت دهند، مجموعههای درسی استاندارد مهندسی نشان میهمچنانکه دوره

 گیرد و هدف آن برآورده کردن برخی نیازهای اجتماعی است.میک و الکترونیک( را در بر میمصالح، ترمودینا

دا، دهند که ارتباط نزدیکی با چالش تعریفی مربوط به تکنولوژی دارد. در ابتوجود علوم مهندسی یا تکنولوژیک چالش تعریفی دیگری را نشان می

ا باید از علم تکنولوژیک )در حالت مفرد( متمایز کرد. علم تکنولوژیک ورای مهندسی است علوم مهندسی/تکنولوژیک )معموال در حالت جمع( ر

 کند.  عمل می Technikwissenschaftenو نه  Technologieو به عنوان مترادفی برای 

( از طریق فعالیت تولید توان آن را به درستی به صورت مفرد به کار برد)که می Technikwissenschaftenیا « علم مهندسی»در مقابل، 

گیرد. دو تالش کارآمد برای پرداختن به چالش تعریف این فعالیت و محصوالت شناختی آن را معرفت که درون مهندسی جریان دارد، شکل می
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( با بهره 1979وپول )یافت. ر 3و اسون اوه هانسون 2، روپول1توان در آثار گونترکنند، میکه مباحثات مهم دیگری در این خصوص را نیز مرور می

(، به نفع متمایز کردن علوم مهندسی از علوم طبیعی بر مبنای 1995های متقدم، خصوصاً بررسی کالن و همراه با مثال کونیگ )گرفتن از تحلیل

از  Technik های تکمیلی در بحث دربارۀ تمیز دادنکند. )مساهمتشناسی، نتایج و معیارهای کیفیت استدالل میاهداف، متعلقات، روش

Technikwissenschaften ( یافت. هانسون 1999) 6( و فریدریش1973) 5و موزر 4توان در لِنکرا در جامعۀ دانشگاهی آلمان را می

محور های علمکند که علوم مهندسی را باید به صورت آوردن مهندسی به جهان دانشگاهی از طریق اتخاذ روش( به نوبۀ خود استدالل می2007)

به قصد تبیین واقعیات طبیعت، بلکه به قصد تبیین مصنوعات فهمید. با این حال، هانسون به جای صورتبندی تعریفی بر حسب جنس و فصل نه 

کند: تمرکز ای از شش خصوصیت اصلی تأکید می)به صورت کاربرد خاصی از علم(، بر شناسایی علوم مهندسی یا تکنولوژیک بر حسب مجموعه

تی های ارزشی با توجه به مقوالست بشر، توجه به شیوۀ عمل طراحی، استفاده از تحلیل کارکردی، ارزیابی بر مبنای قضاوتبر امور ساختۀ د

های نزدیک به واقع. همچنانکه هانسون های ریاضیاتی دقیق در ازاء تقریبحلهای محدود و اجتناب کردن از راهسازیآلخاص، به کارگیری ایده

به  های خاصیهایی میان توسعۀ علوم مهندسی و علوم پزشکی وجود دارند. هر دو دسته طی تالشکند، شباهته اشاره میبه نحوی جالب توج

 ای فنی شکل گرفتند.  های عمل حرفههای علم طبیعی به حوزۀ شیوهمنظور انتقال روش

                                                             
1 Guenter 

2 Ropohl 

3 Sven Ove Hansson 

4 Lenk 

5 Moser 

6 Friedrich 
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فیلسوف انجام داده است. وی به درستی  1مایکل دیویس ترین تالش برای تعریف مهندسی به عنوان یک حرفه و نه یک فن یا معرفت رادقیق

دهی (. به نظر وی، معناشناسی تابع سازمان31، 1998)دیویس « تعریف یک حوزه کاری فراتر از توضیح معنای آن است»کند که اشاره می

بخشی که مهندسان خوانده خودسامان ایشود: مهندسی چیزی است که گروه حرفهاجتماعی است و مهندسی در ارتباط با مهندسان تعریف می

 های مهندسی کانادا حمایتای از تعریف شورای صالحیتکند. به رغم برخی استثناءها، وی نهایتاً از نسخۀ اصالح شدهشود را متمایز میمی

دهی، هدایت، نظارت یا مدیریت شریزی، تدوین، ارزیابی، مشاوره، گزارای به معنای هر عمل طراحی، برنامهشیوۀ عمل مهندسی حرفه»کند: می

ها، منافع اقتصادی، رفاه عمومی یا امور مذکور است که به کاربرد اصول مهندسی نیاز داشته باشد و هدف از آن حفظ حیات، سالمت، دارایی

خواه در تعریف وردن تعریف(. دیویس با صورتبندی دوبارۀ زیر از اشتباه آ6، یادداشت 204-203، 1998)نقل شده در دیویس « محیط زیست باشد

( دانشی خاص 1ده بر مبنای شرایط زیر است: )ای خودسامانای بودن مستلزم پذیرفته شدن در یک اجتماع حرفهکند: مهندس حرفهاجتناب می

 کاهد. ای میماع حرفه(. این رویکرد از محوریت طراحی به نفع تعهد به اجت37، 1998( تعهد به کاربرد این دانش به انحائی خاص )دیویس 2و )

(. اما با آغاز 1996 2ای، مهندسی و تکنولوژی در کنار یکدیگر قرار دارند )برای مثال، نگاه کنید به پتروسکیبه نظر بسیاری از مهندسان حرفه

کنند یا پرسنل پشتیبانی میها و ابزارهایی را که از در مهندسی آمریکایی ظهور کرد تا مهارت« تکنولوژی مهندسی»، زیرمقولۀ جدید 1960دهۀ 

ران های آموزشی جدیدی شکل گرفت که هدف از آنها تربیت کارگکنند، توصیف کند. این مقوله در نتیجۀ برنامهاز دستورهای مهندسان تبعیت می

شگاهی داندر سطح پیش های درسی در تکنولوژی مهندسی که نوعاًای بود که در سطحی میان کارگران ماهر و مهندسان کار کنند. برنامهفنی

های های عملی مهندسی تأکید دارند و واجد دروس کمتری در ریاضیات و علوم پایه هستند. بسیاری از کتابشوند، بر جنبهیا کاردانی تدریس می

                                                             
1 Michael Davis 

2 Petroski 
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د )اموری که بیشتر دهنها را از آنچه مهندسان انجام می( اکنون طیفی از فعالیت2002 2؛ رایت2001 1مقدماتی مهندسی )برای مثال، کمپر

اند( توصیف های دستی مبتنیوران و صنعتگران سنتی )که بیشتر بر مهارتها، پیشهها، تکنسینمحور هستند( تا کارهای تکنولوژیستدانش

دهای زبانی رهای میان این کاربای دربارۀ تکنولوژی که از اجتماعات مهندسی و علمی برخاسته باشد، باید نسبت به تنشکنند. هر فلسفهمی

 متفاوت حساس باشد. 

 در علوم انسانی

یا  Geistwissenschaften -گفتمان علوم انسانی تضادی آشکار با گفتمان علم و مهندسی دارد. علوم انسانی 

Kulturwissenschaften  در تفسیر محدود از آن با  -در آلمانیNaturwissenschaften  وTechnikwissenschaften 

دهد که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در آموزش عالی شکل گرفت. مقولۀ علوم بندی دانش را نشان مینوعی مقوله متفاوت است و

مرو ای به خود گرفته بودند، خواهان قلشود که پس از آنکه علوم طبیعی که به تازگی شکلی حرفهای ناهمگن تشکیل میانسانی از مجموعه

 Gesellwissenschaftenیا  Sozialwissenschaftenد، باقی ماندند. علوم انسانی در ابتدا علوم اجتماعی )خاص خود از معرفت شدن

شان از علوم انسانی جدا شدند. برای نمونه، از نظر بنیاد ای شدن خاصگرفتند، اما این علوم بعداً به واسطه مسیر حرفهدر آلمانی( را در بر می

طبیقی، اخالق، شناسی، ادیان تشناسی، ادبیات، تاریخ، حقوق، فلسفه، باستانمتحده، علوم انسانی مطالعۀ زبان، زبانموقوفۀ علوم انسانی ایاالت 

گیرد. اما در حد اهداف کنونی، گفتمان علوم انسانی بخشی از سنتی پیوسته از تأمل نقادانه در نقد هنری و علوم اجتماعی غیرکمّی را در بر می

تر از قرن نوزدهم است و بیش از همه در فلسفه، ادبیات، دین، هنرهای آید، سنتی که بسیار قدیمیشود، به حساب میلقی میمورد آنچه انسانی ت

 یابد. های مشابه بروز میزیبا و حوزه

                                                             
1 Kemper 

2 Wright 
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انی نسبت در علوم انسهای عمیقی در سنت فکری اروپایی دارد، اما رویکردی نوعی های ساختن و به کار بردن ریشهتأمل فلسفی دربارۀ فعالیت

جربه اند که تکنولوژی را ابتدائاً از بیرون تبه تکنولوژی وجود ندارد. قطعاً بخش اعظم گفتمان علوم انسانی در این حوزه را متفکرانی شکل داده

با آنها، بود.  اگر نگوییم دشمنیاند. جز تا این اواخر، بیشتر گفتمان علوم انسانی در این خصوص نشان دهندۀ ناآگاهی جدی از فنون صنعتی، کرده

را  «نگاهی همراه با تحقیر نسبت به ایدۀ امر مادی»و « عدم اعتماد عمیق به فنون»، پراگماتیست آمریکایی، اغلب نگرشی از نوع 1جان دیوئی

ین حال، سنت علوم انسانی (. در هم3-2، 1929شود )دیوئی بیان می« متمایز کردن قاطع نظریه و عمل»کرد که به نحوی فلسفی در نقد می

و  3]در قرن یازدهم[ تا فرانسیس بیکن 2کند و از هاف اهل سنت ویکتوردیگری وجود دارد که شأن و جایگاه فنون فنون مکانیکی را تأیید می

لوژی مدرن را محکوم ، منتقد انگلیسی، تکنو5پردازان هنرهای زیبا مانند جان راسکینگیرد. برخی نظریهرا در بر می 4سپس تا کارل مارکس

کار در اند. برخی متفکران آلمانی محافظهبوده« عصر ماشین»اندیش ایتالیایی، پذیرای ، آینده6اند، در حالی که دیگرانی مانند فیلپو مارینتیکرده

داستان  خالقیت تکنولوژیک اند، در حالی که برخی دیگر دربارۀانگاری تکنولوژی مدرن حمله کردهعاطفگی و مادیابتدای قرن بیستم به بی

های اند یا انفجار بازدهی تولید و قدرت را به اشکال متفاوتی با ایدئولوژیرا به کار برده« عشق تکنولوژیک»اند و گاه اصطالح پردازی کرده

های دموکراتیک و چه یز، چه سیاقویکم نهای ابتدای قرن بیستاند. در سیاقگرایانه و کمونیستی مرتبط دانستهدارانه، سوسیالسیم ملیسرمایه

                                                             
1 John Dewey 

2 Hugh of St. Victor 

3 Francis Bacon 

4 Carl Marx 

5 John Ruskin 

6 Filippo Marinetti 
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ها کنند، وجود دارد. تنغیردموکراتیک، همچنان تضادی میان متفکران علوم انسانی در حوزۀ عمومی که مواضعی نقادانه یا مروجانه را اتخاذ می

 سوئدی توجه کنیم.    3و نیک بوسترومآمریکایی  2میان لئون کاس 1های پساانسانیهای متعارض دربارۀ تکنولوژیکافی است برای مثال، به دیدگاه

ها، شاید پایدارترین جریان در سنت فلسفی اروپایی مضمون پرتکرار عدم اعتماد نقادانه نسبت به فنون عملی و تکنولوژی به رغم تفاوت دیدگاه

ایج، یرد. او با منعکس کردن تفسیری رگ( در کنار بسیاری دیگر، این نارضایتی را تا نقادی تخنه در فلسفه یونان پی می2007باشد. کیومو )

را که شود، چکند که در علوم انسانی کالسیک، تخنه که قابل آموزش دادن است، اساساً تهدیدی برای نظم اجتماعی تلقی میاستدالل می

ر مورد نگاه د جمهورافالطون در های خود را برای تغییرات اجتماعی به کار گیرند. کیومو برای مثال به نگرانی توانستند مهارتها میتکنسین

کند که طبق را ترویج می« جایگاه بر مبنای شرافت»کند. افالطون برای این کار ایده شان ذیل پاسداران اشاره میها در جایگاهداشتن تکنسین

ران. و برنز برای کشاورزان و صنعتگشود: طال برای پاسداران، نقره برای سربازان آن، موقعیت فرد در جامعه مطابق با ساختاری فلزی مشخص می

هداف بیرونی اش به اکند که در نتیجۀ آن، تخنه از نظر ارزش اخالقیطرفی اخالقی یا دوپهلویی تخنه تأکید میبه نحوی مشابه، افالطون بر بی

پراکسیس که  نحوی مناسب ذیلکند. پوئسیس تولیدی است که به وابسته است. ارسطو تمایز مشابهی را میان پوئسیس و پراکسیس مطرح می

گیرد که چنین ادعاهایی درباره تخنه (. کیومو نتیجه می1140a2؛ 4، کتاب ششم، اخالق نیکوماخوسگیرد )شود، قرار میفعلی اخالقی تفسیر می

( و سنتی طوالنی از 30، 2007مو )کیو« هایشان کنترل داشته باشندروی فعالیت»توانند یا نباید ها نمیکنند که تکنیسیناین ایده را توجیه می

 کنند.   نگرانی اخالقی و سیاسی نسبت به تکنیک را آغاز می

                                                             
1 post-humanist (transhumnist) 

2 Leon Kass 

3Nick Bostrom  
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ی، سازی تکنیک و دیگر اشکال عمل در تولید صنعتهایی برای عقالنیگیری تالشبا این حال، این سنت در قرن بیستم در واکنش به شکل

خواهانه حیاتی دوباره یافت. در هر یک از این موارد، ادعا این بود های تمامیتسیاست وکار وشناسی رفتاری، مدیریت کسباقتصاد مصرفی، روان

غییر و ارتقاء مند آنها تتوان اشکال دستکاری و کنترل را که زمانی به تجربه و بصیرت فردی متکی بودند، از طریق توسعۀ آگاهانه و نظامکه می

توانند ه نمیهایی ککند، تکنسینا به عنوان تالشی برای تبدیل کردن همگان به تکنسین نقد می( این تالش ر1954داد. برای نمونه، ژاک الول )

ای دارد، حتی تواند به طور کامل بر تبعات خودش مسلط باشد. به نظر الول، عمل انسانی همواره تبعات ناخواستهدرک کنند که تکنیک ذاتاً نمی

 یابند. ن اعمال از طریق تکنولوژی گسترش میو شاید خصوصاً هنگامی که قدرت و دامنۀ ای

 اجوزف دان طی کاوش دربارۀ این سنتِ اختصاصاً مدرن از نقادی مبتنی بر علوم انسانی، تحلیل ارسطو از تخنه و فرونسیس را وارد گفتگویی ب

اند دربارۀ کند. همۀ این افراد سعی کردهمی 5و یورگن هابرماس 4گئورگ گادامر-، هانس3، هانا آرنت2، آر. جی. کالینگوود1جان هنری نیومن

بدیل آموزش ها برای تسازی مجدداً بیندیشند. مطالعۀ دان خصوصاً تحت تأثیر تالشماهیت فعالیت عملی به هنگام وجود فشاری برای تکنیکی

معرفت »کند که برد. او استدالل میؤال میهای زندگی زیر سرا در بسیاری از حوزه« امکان دستیابی به تسلط تکنیکی»و پرورش به تکینکی کارا، 

 (.  358، 1993)دان، « تواند در خاک تجربه و شخصیت فرد رشد کندای است که تنها میعلمی ... میوه

سی ینمایی غریب در گفتمان علوم انسانی دربارۀ اصطالح انگلشود، تناقضبه رغم این سنت از نگرانی دربارۀ آنچه اکنون تکنولوژی نامیده می

technology شود. در واقع از اوایل قرن نوزدهم به بعد، شعر و داستان وجود دارد. برای مثال، این واژه حتی در نمایۀ کتاب دان دیده نمی- 

                                                             
1 John Henry Newman 

2 R. G. Collongwood 

3 Hannah Arendt 

4 Hans-Georg Gadamer 

5 Juergen Habermas 
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ها یا های کوتاه، نمایشنامهاند، در حالی که اشعار، داستانبه نحوی روزافزون به اشکال مدرن تکنیک پرداخته -خصوصاً شعر و داستان مدرن 

توان ای وجود داشته باشد. میدر عنوان یا متن آنها آمده باشد، اگر اساساً چنین نمونه« technology»های نادری وجود دارند که رمان

ها های خاص مانند قطارها و پلرا در کنار تکنولوژی« علوم کاربردی»و « اختراع»، «صنعتی شدن»، «ماشین»اصطالحات کامالً مرتبطی مانند 

ژانر که  نامید. حتی ورای این« تخیلی-تکنولوژیک»تری ژانر توان به نحو دقیقتخیلی را می-ها و متون بسیاری دید. کل ژانر علمیدر عنوان

توان ونه میدهند. برای نمرا ترجیح می« ماشین»یا « علم»پردازند، اصطالحاتی مانند ای که به تکنولوژی میعنوانی اشتباه دارد، ادبیات تخیلی

 یانکی کانکتیکاتی در بارگاه شاه آرتور(، 1871) 4نوشتۀ ساموئل باتلر 3ووناره(، 1818) 2نوشتۀ مری شلی 1شتایننفرانکبه آثار زیر اشاره کرد: 

ی پیانو( و 1932) 7نوشتۀ آلدوس هاکسلی جهان عجیب نو(، 1901) 6نوشتۀ هنری آدامز هنری آدامز تحصیالت(، 1889) 5نوشتۀ مارک تواین

آفرین میان مصنوعات تکنیکی پیشرفته ها، اگرچه تمرکز داستان بر رابطۀ مسئله(. در هر یک از این کتاب1952) 8نوشته کورت وانیگِت خودکار

با  1950های دهۀ کند. از یک سو، غیبت این اصطالح حتی در داستانتوجه را به خود جلب می« تکنولوژی»و امور انسانی است، نبود اصطالح 

تنها اخیراً به یک کلیدواژه بدل شده است. از سوی دیگر، « technology»کند که ضمون محوری تکنولوژی از این ایده پشتیبانی میم

                                                             
1 Frankenstein  

2 Mary Shelley 

3 Erewhon 

4 Samuel Butler 

5 Mark Twain 

6 Henry Adams 

7 Aldous Huxley 

8 Kurt Vonnegut 
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«technology »گیرد، فاقد خاص بودنی است که ادبیات به آن نیاز دارد، حتی هنگامی های عمومی را در بر میبه عنوان اصطالحی که پدیده

 -بروز پایدار خود در علوم انسانی را « technology»پردازد. بدین ترتیب، واژۀ هایی از ساختن و به کار بردن صنعتی میبهکه ادبیات به جن

میز آپیدا کرد، آن هم از طریق نقد ادبی، نقدی که توجه را به خصوصیت غریب و شاید کنایه 1960در دهۀ  -ها به نحوی متناسب با دیگر حوزه

آمیز را نسبت به تکنولوژی نشان داده است. در حالی که این ادبیات بیشتر . ادبیات، خصوصاً ادبیات مدرن، نگرشی تناقضکنددوم جلب می

فرهنگ تکنولوژیک را نقد کرده است تا آن را ترویج کند، اغلب به نحوی ضمنی تکنولوژی را وارد فرهنگ کرده است. برای نمونه، تامس رید 

های مرتبط با نگرشی غالب نسبت به ماشین و رشته»نویسد: می گوشت فوالد: ادبیات و ماشین در فرهنگ آمریکاییدر کتابش با عنوان  1وست

( نوعی 1968) ادبیات و تکنولوژی: نگاه بیگانهبا عنوان  2(. در مقابل، کتاب ویلی سایفر133، 1967)وست « آن نگرشی همراه با رد و انکار است

های انتقال حرکت: تکنولوژی، دندهچرخبا عنوان  3دهد و کتاب چچلیا تیچیشناسی تکنولوژیک را نشان میکری دائمی مدرنیستی به زیباییتعلق ف

فرهنگ ماشنی تکنولوژی تا چه اندازه حاصل تالش »کاود که ( به نحوی مشابه این امر را می1987) ادبیات و فرهنگ در آمریکای مدرنیست

(. دو اثر کالسیک دیگر در نقد ادبی که مباحث مرتبط را 16، 1987)تیچی « هندسان، معماران، نویسندگان و شاعران بوده استهمکارانۀ م

ادبی واکنش ها و ماشین: ویکتوریاییو  4( نوشتۀ لئو مارکس1964) ماشین و بهشت: تکنولوژی و آرمان روستایی در آمریکااند از: کاوند، عبارتمی

است و اصطالح فرعی « ماشین». توجه کنید که چگونه حتی در این دو کتاب نیز اصطالح اصلی 5( نوشتۀ هربرت ساسمن1968) به تکنولوژی

واردی، اند و در مرا پیش کشیده« تکنولوژی»های بعدی است که مطالعات علوم انسانی به نحوی روزافزون اصطالح تنها در دهه«. تکنولوژی»

                                                             
1 Thomas Reed West 

2 Wylie Sypher 

3 Cecelia Tichi 

4 Leo Marx 

5 Herbert Sussman 
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الکتریکی  ارتباطات ۀملی دربارأهای قدیمی جدید بودند: تهنگامی که تکنولوژیاند. برای مثال، در ان فرعی ذکر کردهتکنولوژی خاصی را در عنو

ادبیات، یا  2( نوشتۀ تیم آرمسترانگ1998) ای فرهنگیمدرنیسم، تکنولوژی و بدن: مطالعه، 1( نوشتۀ کارولین ماروین1988) در اواخر قرن نوزدهم

 (.  1992 5و شاخترله 4برگ. )همچنین، نگاه کنید به گرین3( نوشتۀ پامال تورشول2001) 1920تا  1880 از ادوییتکنولوژی و تفکر ج

هایی دربارۀ سقوط ( دربارۀ جنگ جهانی اول، واکنش خوانندگان روزنامه در مرکز ایاالت متحده را به گزارش1922) یکی از مادر رمان  6ویال کَثِر

 کند. بلژیک توصیف مییِژ استحکاماتی در لی

ا کنون ای را که تتوانستند هر قلعهها به وضوح میهای محاصره کنندگان استحکامات را در چند ساعت فتح کردند ... این سالحسالح

 یژ حتی برای این مردم کشاورز که در صلح و آرامشهای پیش روی لیتوانست ساخته شود، نابود کنند. سالحساخته شده بود یا می

ها کردند نیز یک تهدید بودند؛ نه تهدیدی برای امنیت یا کاالهایشان بلکه برای طرز فکر آرام و جاافتادۀ آنها. این سالحزندگی می

لرزه یا ای همچون یک فاجعۀ طبیعی غیرمنتظره مانند امواج دریا، زمینقدرتی فرابشری را پیش کشیدند که پس از آن، بارها نتیجه

 ین جنگ به بار آوردند. آتشفشان را در ا

                                                             
1 Carolyn Marvin 

2 Tim Armstrong 

3 Pamela Thurschwell 

4 Greenberg 

5 Schachterle 

6 Willa Cather 
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ای که برای رفتارهای انسانی به کار رود، برای توصیف آن مناسب سابقه برای نابود کردن در جهان رها شد که هیچ واژه... قدرتی بی

 ( 3و  2، بندهای 9، جلد دوم، فصل یکی از مارسد. )کثر، به نظر نمی

گاهی های دانشتوان در دو نوع فعالیتکند را میای که کثر به آن اشاره میشناختیبرای پر کردن شکاف اصطالح« technology»ظهور واژۀ 

در نظام  600با شمارۀ « فنون سودمند»ها. در مورد اول، توجه کنید که چگونه گروه ها و دانشنامهتألیفی در علوم انسانی مشاهده کرد: کتابخانه

 گیرد، میانزشکی، مهندسی، کشاورزی، اقتصاد داخلی، توپخانه و موارد مشابه را در بر میکه پ 1876در سال  1دهی ملویل دیوئیبندی دهطبقه

تنها در « technology»در تنگنا قرار گرفته است. در ابتدا،  700با شمارۀ « هنرها»و  500با شمارۀ « علوم طبیعی و ریاضیات»دو گروه 

رفته بازی، مشروب و آبجوسازی و فلزکاری قرار گسودمند متعدد در کنار فنون آتشبه عنوان یکی از فنون « تکنولوژی شیمیایی»عنوان مرکب 

« فنون سودمند(. »20-18، 1876ای در انگلیسی قرن نوزدهم نبود )دیوئی مقولۀ مفهومی محوری« technology»است. به عبارت دیگر، 

و سپس عنوان « علوم کاربردی»اند و در آن زمان ابتدا عنوان تا پس از جنگ جهانی دوم یکی از نُه مقوله اصلی در نظام دیوئی باقی م

 1913برای ادبیات فنی که شرکت اچ. دبلیو. ویلسون در سال  فنون صنعتی ۀنمایجای آن را گرفت. در همان سال،  1958در سال « تکنولوژی»

 تغییر کرد. علوم کاربردی و تکنولوژی ۀنمایآن را تدوین کرده بود، به 

آغاز کرد و مانند دیگر نهادهای مرجع کامالً در مورد  1897بندی کتابخانۀ کنگره آمریکا که کار خود را در این زمینه در سال ظام طبقهدر مقابل، ن

مقولۀ اصلی خود جای داده بود. اما اوضاع از ابتدا این گونه نبود. در  20را در یکی از « تکنولوژی»، 1904کار بود، تا سال اصول خود محافظه

، 1984 2شود )میکسادیده می« فنون سودمند، کشاورزی و تولید»، عنوان مرکب «تکنولوژی»، به جای 1901بندی در سال نسخۀ اولیۀ طبقه

ولید، ای اصلی که تمامی اشکال مهندسی، علوم مهندسی، تبه عنوان مقوله« تکنولوژی»بندی کتابخانۀ کنگره، نه تنها (. با توسعۀ نظام طبقه24

                                                             
1 Melvil Dewey 

2 Miksa 
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گیرد، تثبیت شد، بلکه همچنین در عناوین موضوعی مقوالت دیگر نیز از فلسفه گرفته تا علوم اجتماعی و داری را در بر میدستی و خانه صنایع

هندۀ آن شدند، نشان دهنرهای زیبا جای گرفت. اگرچه این عناوین موضوعی به عنوان توضیحات اضافی برای ساختار اصلی به کار گرفته می

 بندی متعددی شده است. های طبقهوارد ترکیب« تکنولوژی»بودند که 

 1771را در نظر بگیرید که ویراست اول آن در سال  نامۀ فنون، علوم، ادبیات و اطالعات عمومیلغتبا عنوان فرعی  بریتانیکاها، در مورد دانشنامه

، واژۀ بریتانیکامنتشر شد. در هیچ یک از ده ویراست اول  (1772-1751بزرگ فرانسوی ) المعارفدائرهدر سه جلد و با تقلیدی محدود از 

«technology »شود. از آنجا که این اصطالح در واقع به زبان انگلیسی افزوده شده است، عدم عالقۀ ویراستاران به قرار دادن آن دیده نمی

( ظاهر 1911-1910نهایتاً در ویراست یازدهم )« technology»دهد. اهمیتی نسبی این واژه نشان میدر دانشنامه قضاوت آنها را دربارۀ بی

به موضوعی اصلی تبدیل شد و این اتفاق « technology»و بعد( بود که  1974شد، اما تنها دو بار با نقشی فرعی. تنها در ویراست پانزدهم )

وارد دانشنامه شد، ورودی گسترده « technology»(. هنگامی که 1999 1با پذیرش عمومی این واژه در متن همراه بود )نگاه کنید به الدنزیل

 های علوم انسانی متأثر بود.داشت و این امر بدون شک از تحوالتی در دیگر حوزه

کرد: را در دانشنامه گنجاند که دانش را به ده حوزه تقسیم می 3، فیلسوف نوارسطویی، عنوان پروپائدیا2ویراست پانزدهم به سرپرستی مورتیمر ادلر

( 6( جامعۀ بشری، )5( زندگی انسانی و در نهایت، )4( علوم موجودات زنده )3( زمین از صدر تا ذیل، )2ماده و انرژی یعنی علوم فیزیکی، )( 1)

وژی بخش است، اما تکنول( خود معرفت شامل علم و فلسفه. اگرچه نزدیکی تکنولوژی به هنر روشنی10( تاریخ و )9( دین، )8( تکنولوژی، )7هنر، )

نیامده است.  کابریتانیای است که اصالً در ویراست اول بندی است. برای مثال، تکنولوژی تنها حوزهترین مقوله در این طبقهبه وضوح نامتجانس

                                                             
1 Oldenzil 

2 Mortimer Adler 

3 Propaedia 
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( 1952) های بزرگ جهان غربیای از کتابهای بزرگ، خالصهایدهای که ادلر در کتاب ایده 101ای است که ارتباط نزدیکی با و تنها مقوله

 بررسی کرده بود، نداشت. 

رونی )شامل های دبندیبه تکنولوژی به عنوان بخش هفتم از سه منظر پرداخته شد: توسعۀ تاریخی و اثرات اجتماعی )خصوصاً بر کار(، تقسیم

وساز، ی، تولید صنعتی، ساختهای اصلی کاربرد )کشاورزگیری و کنترل، استخراج مواد خام، تولید صنعتی( و حوزهتبدیل انرژی، ابزارها، اندازه

مجدداً در بخش دهم به عنوان « علوم تکنولوژیک»های فضایی(. ونقل، پردازش اطالعات، حوزۀ نظامی، حوزۀ شهری، زمین و کاوشحمل

کانیک رق، مای )مهندسی عمران، هوافضا، شیمی، بهای حرفهشود که چهار تحلیل را بر حسب تاریخ، شاخهزیربخش هفتم و پایانی بررسی می

 گیرد. ها و سایبرنتیک( در بر میای )بیونیک، مهندسی سیستمرشتهو غیره( علوم کشاورزی و علوم تکنولوژیک بین

های ز نمایشگاهای اای تأثیر گذاشته است، همراه با مجموعههای فعالیت کامالً مرتبط در علوم انسانی که قطعاً بر این ساختار دانشنامهیکی از حوزه

در کریستال پاالس در هایدپارک لندن آغاز شد. )شعار معروف « نمایشگاه بزرگ آثار صنعتی تمامی ملل»، با 1851المللی روی داد که در سال نبی

ور و به ط« کندگیرد، انسان تطبیق پیدا مییابد، صنعت به کار میعلم می»چنین بود:  1934و  1933های نمایشگاه جهانی شیکاگو در سال

در پاریس برگزار شد )و هنری آدامز در  1900کرد.( همزمان با نمایشگاه پانزدهم که در سال ، صنعت را همچون علم کاربردی تصور میضمنی

تی افزود(، پیشنهادی برای ایجاد و به نمایش گذاردن فهرس تحصیالتبه کتاب پیشگفتۀ « دینام و نوار بکر»واکنش به آن فصلی را با عنوان 

ای برگزار شد و نتیجه آن ارزیابی 1904برای انواع دانش مطرح شد. کنگرۀ علوم و فنون همزمان با نمایشگاه سنت لوئیز در سال  فکری مشابهی

(: علوم هنجاری، علوم تاریخی، علوم فیزیکی، علوم ذهنی، علوم 1906-1905 1جلدی از وضعیت دانش در هفت حوزۀ مختلف بود )راجرزهشت

و علوم فرهنگی. شاخۀ پنجم یعنی علوم سودمند شامل سه بخش بود: علوم پزشکی، اقتصادی و تکنولوژیک. دستۀ اخیر  سودمند، علوم تقنینی

گرفت. )شایان ذکر است که در جلد اول که هایی مانند مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی برق و غیره را در بر میبه نوبۀ خود رشته

                                                             
1 Rogers 
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ی اند، در حالی که به هنگام بررسها تکنولوژی مکانیک، تکنولوژی برق و مانند آن نام گرفتهدهد، این رشتهاندازی مفهومی را شکل میچشم

 اند.( های مهندسی به حساب آمدهتفصیلی در جلد ششم، شاخه

 - آفرینشگر و هم مخربهم  -« سابقهقدرتی بی»تر از ماشین برای اشاره به بدین ترتیب، در همان دورۀ نگارش رمان کثر، اصطالحی وسیع

( نیز نیاز علوم 1997کرد. لئو مارکس )، ظهور می«رسدای ... برای توصیف آن مناسب به نظر نمیهیچ واژه»و « در تمام جهان رها شد»که 

ه داشت: نیاز دو جنبتر باشد و آن را در بر بگیرد، تحلیل کرده است. به نظر مارکس، این انسانی به این اصطالح جدید را که از ماشین عمومی

چنان به اکتشاف و اختراع مرتبط شده بودند که به نحوی  1800هایی دربارۀ پیشرفت در دهۀ ایدئولوژیک و ماهوی. از حیث ایدئولوژیک، ایده

ازمند ها نیز نیماشین هایها یا شبکهدادند. از حیث ماهوی، ظهور سیستمتر را نشان میتر و عینیتر، انتزاعیروزافزون نیاز به عنوانی جامع

ادیوها و غیره ها، رها، خطوط آهن، تلگرافهایی مانند پیوند کانالبود تا بتوان به پدیده« صنعت»یا « ماشین»تر از تر و عمومیاصطالحی انتزاعی

علمی بهوانست خصوصیت پیچیده، شتشدند، اشاره کرد. ایدۀ ابزارها یا ماشین یا هر مصنوع مادی دیگر نمیکه خودشان هم به یکدیگر مرتبط می

 یافتند، انتقال دهد. واقعیت غریب این است که پیروزی گفتمانیِتکنیکی جدیدی را که در آن زمان ظهور می-های اجتماعیگیریو یکپارچۀ شکل

زار یا تکنولوژی بر خالف اب توان تا حد زیادی به خصوصیت مبهم، ناملموس و نامتعین آن نسبت داد، این واقعیت کهمفهوم تکنولوژی را می

در علوم انسانی در نیمۀ دوم قرن « technology»(. بدین ترتیب، 981، 1997کند )مارکس ماشین به چیزی خاص یا ملموس اشاره نمی

لم مدرن ع ای که به انحاء مختلفی درگیرهای تکنیکیبیستم به نحوی روزافزون برای اشاره به صنایع پیچیده، محصوالت صنعتی و زیرساخت

ال اند زبان مناسبی را برای ارجاع دادن به این اشکبودند و در عین حال، با آن تفاوت داشتند، به کار رفته است. دانشوران علوم انسانی سعی کرده

ون دگرگون وی روزافزونقل و ارتباطات، بلکه عناصر فرهنگ واالتر را نیز به نحجدید از ساختن و به کار بردن که نه تنها کشاورزی، صنعت، حمل

( 1934) تکنیک و تمدنتر در مورد تعامالت میان به نفع کاوشی گسترده 1کند، بیابند. با نگاهی رو به گذشته، دانشورانی مانند لوئیس مامفوردمی

                                                             
1 Lewis Mumford 
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ند. با م سواد را تغییر دادکند که چگونه ساعت مکانیکی تجربه از زمان و دستگاه چاپ مفهواند. مامفورد به این نکته اشاره میاستدالل کرده

نوشته شد، اما تنها پس از مرگ وی منتشر شد(  1936-1935های ای که در سال)در مقاله 1نگاهی رو به جلو، دانشورانی مانند والتر بنیامین

ر هنری در )اث Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit»تعامل میان تکنولوژی و فرهنگ را در 

 The Work of Art in the Age of»کنند. عنوان انگلیسی این مقالۀ تأثیرگذار چنین بود: ( تحلیل می1961« )عصر بازتولید تکنیکی(

Mechanical Reproduction .» در این عنوان، واژۀ آلمانی«technischen »تر به جای ترجمه شدن به معادلِ دقیق«technical» به ،

های یدای از بازتولهای بنیامین در ثلث سوم قرن بیستم صورتبندی شده بودند، مجموعهترجمه شده بود. اگر دغدغه« mechanical»صورت 

لیسی کلیدی گرفتند، به نحوی که صفت انگروند، در بر میهای تصویری را که از اموری صرفاً تکنیکی یا مکانیکی فراتر میدیجیتال و دستکاری

 2نوشتۀ تامس پینچن کمان جاذبهرنگینباشد. به نحوی مشابه، در آثار مختلفی در ربع آخر این قرن از « nologicaltech»توانست می

به اصطالحی با « technology»، 3( نوشته رابرت پرسیگ1974) هاجستاری درباره ارزش :زن و هنر تعمیر موتورسیکلت( گرفته تا 1973)

های ساختن صنعتی و مسائل اجتماعی و نهادی مرتبط با رسید که نه تنها فعالیتبدیل شد و به نظر میدامنۀ ارجاع به اندازۀ کافی مشخص ت

های هایی، محصوالت )هم فیزیکی و هم سازمانی(، کاربرد این محصوالت و همچنین قصدها و انگیزهآنها، بلکه دانش درگیر در چنین فعالیت

گیرد. تکنولوژی به نوعی شیوۀ زندگی تبدیل شده بود، نوعی آگاهی، نگرشی نسبت به جهان، هر می اند، در برمتنوعی را که در این میان مطرح

تر و به دقت تصویر شده ای متنوع از واژگان مرتبطِ عینی( هنوز از استفاده از این واژه به نفع مجموعه1985) نویز سفیددر کتاب  4چند دان دلیلو

استفاده » به« تکنولوژی»کرد. با این حال، دیوئی در اواخر عمرش با ترجیح دادن ترافیک و داروها اجتناب میها، مانند اتفاقات سمّی، تلویزیون

                                                             
1 Walter Benjamin 

2 Thomas Pynchon 

3 Robert Pirsig 

4 Don Delillo 
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استفاده »به جای « تکنولوژی»مند محتمل است که با به کار بردن نظام»در تحلیل تجربۀ انسانی، به ظهور این واژه جدید اذعان کرد:  1«از ابزار

(. 285، 1944)دیوئی « ام، از بدفهمی بسیاری اجتناب کنمی که دربارۀ کیفیت متمایز علم در مقام معرفت مطرح کردهدر مورد دیدگاه« از ابزار

ای و واژۀ انگلیسی های اروپای قارهدر زبان« technique»مرتبط دانستن تکنولوژی و استفاده از ابزار از جانب دیوئی ارتباطی را میان مفهوم 

«technology »اند با به کار بردن اصطالح دهد. برخی از دانشوران علوم انسانی به وضوح تالش کردهنشان می«technics » این تأکید

را بر « technics»ای طوالنی و پربار خود همواره اصطالح ای را حفظ کنند. مامفورد، منتقد ادبی و اجتماعی، در زندگی حرفهقاره

«technology »پرداز ، نظریه3( النگدن وینر1981 2ی مبسوط از این شیوۀ کاربرد مامفورد، نگاه کنید به فورسداد. )برای دفاعترجیح می

لوژی تکنواند. وینر هر دو اصطالح را در عنوان کتاب شان همین شیوه را به کار گرفتهفیلسوف نیز در برخی از آثار اولیه 4سیاسی و دان آیدِ

 ایتکنیک و پراکسیس: فلسفهکند. آید در کتاب ( ادغام می1977) سیاسی ۀنوان مضمونی در اندیشخودمختار: تکنیکِ خارج شده از کنترل به ع

داند، اما بعداً در کتاب را با استفادۀ ابزاری یکسان می« تکنیک»کند. او در این کتاب ( تمایزی ظریف را حفظ می1979) برای تکنولوژی

رسد که استفاده از برد. به نظر میرا به عنوان اصطالح جامع به کار می« تکنولوژی» (1990) از بهشت تا زمین :جهان و تکنولوژیزیست

technics  به جایtechnology  .در زبان انگلیسی تا حدی تمایزی بدون وجود تفاوت واقعی است 

ن، نوعی ای متمایز از در جهان بودعاً شیوهتوان تکنیک را به دالیلی محدودتر از تکنولوژی دانست. تکنولوژی در علوم انسانی نوبا این حال، می

 ولوژیای شایسته ارزیابی نقادانه و تحلیل متأمالنه و دقیق است. فلسفۀ تکنشود و بنابراین، همانند باور دینی و دموکراسی، پدیدهآگاهی، تلقی می

                                                             
1 instrumentalism 

2 Fores 

3 Longdon Winner 

4 Don Ihde 
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جویانه و منفی گیرد که اغلب عیببه وضوح اخالقی به خود میآید، ابتدائاً لحنی که در سیاق این جامعۀ گفتمانیِ مبتنی بر علوم انسانی پدید می

 است و گاه مثبت و همراه با تحسین و البته همواره در حال تجزیه و تحلیل و تمیز گذاردن.  

 در علوم اجتماعی

کاربردپذیری عقل در امور  علوم اجتماعی به عنوان حوزۀ متمایزی از دانش طی قرن نوزدهم پدید آمد. این علوم بر ایمان عصر روشنگری به

وان نانسانی مبتنی بود، اما طی انقالب صنعتی و انقالب فرانسه بسط یافت. با این حال، تنها در ابتدای قرن بیستم بود که علوم اجتماعی به ع

های گیری مجموعهاعی در شکلهای مورد مناقشۀ علوم اجتمها و خاستگاهها به نحوی باثبات نهادینه شد. پیچیدگیای پایدار از رشتهمجموعه

در علوم  سازیشناسی و علوم سیاسی و همچنین، مباحثات دربارۀ ماهیت تحقیقات و نظریهشناسی، انساندر حال تحولی مانند اقتصاد، جامعه

تن علم با ی برای مرتبط ساخهای خاستگاهی، تالشاند. طی تمامی این نزاعاجتماعی و ارتباط این علوم با علوم طبیعی و انسانی نقش ایفا کرده

اط کند که علوم اجتماعی باید ارتبشوند، وجود دارد. تالش اخیر این تمایل را منعکس میهایی که سنتاً به علوم انسانی نسبت داده میدغدغه

بالغی ظاهراً  ند که از شیوۀای باششناختیتری با عالئق انسانی داشته باشند تا با علوم فیزیکی و در عین حال، واجد اثربخشی روشمستقیم

 اثر علوم انسانی فراتر رود. با این حال، دقیقاً همانند علوم انسانی، فهمی محوری از تکنولوژی یا رویکردی محوری نسبت به تکنولوژی دربی

ان گاهی به تعریف تکنولوژی نشهای جستار دانشعلوم اجتماعی وجود ندارد. با این همه، علوم اجتماعی توجه پایدارتری را نسبت به دیگر حوزه

تری نسبت به مهندسی دارد، اما این معنا نسبت به معنای این واژه در علوم در علوم اجتماعی معنای گسترده« تکنولوژی»اند. به طور کلی، داده

ر شود، در بندسی دیده میتر است. کاربرد تکنولوژی در علوم اجتماعی هم معانی ضمنی گسترده و هم محدودی را که در مهانسانی متعین

دهد. این کاربرد چندان بر مطالعۀ خصوصیات درونی فرایندهای گیرد و در عین حال، موضع نقادانۀ نوعی علوم انسانی را در خود جای میمی

یرگذار متمرکز اجتماعی تأث کند، بلکه بر مطالعۀ این فرایندها و علوم مربوط به آنها به عنوان اموری از نظرتکنیکی یا علوم مهندسی تأکید نمی

 گذارند.  گیرند و چگونه بر آن تأثیر میدهد که چنین فرایندها و اشکالی از معرفت چگونه از جامعه نشأت میاست و به این موضوع عالقه نشان می
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به استفاده بکمان از واژۀ  -م همانطور که پیشتر دیدی -برای فرایندهای صنعتی « technology»ریشه با ای هماولین کاربرد پایدار واژه

Technologie ه هایی کشد، روی داد. در واقع، پرسشگردد و در سیاق شکل اولیۀ علوم اجتماعی آلمانی که کامرالیسم نامیده میباز می

زین علوم اجتماعی اهای اجتماعی که با صنعتی شدن مرتبط بودند، بخش اصلی توجه آغکشیدند، خصوصاً جابجاییتغییرات تکنولوژیک پیش می

در اقتصاد سیاسی و « آالتپرسش ماشین»( بحث کرده است، در قرن نوزدهم، 1980) 1دادند. آنچنانکه ماکسین برگبه تکنولوژی را شکل می

رۀ کارخانه، دربارۀ تولید سنجاق تا تجزیه و تحلیل کارل مارکس دربا 2های اصالح اجتماعی انگلیسی محوریت داشت. از تحلیل آدام اسمیتجنبش

 هایشان کردند. اقتصاددانان سیاسی تکنولوژی صنعتی را وارد تحلیل

داد. با این حال، از آنجا که تمامی توجهات بر صنعت متمرکز بود، علوم اجتماعی قرن نوزدهم به ندرت خود تکنولوژی را محور تحلیل قرار می

های اسمیت، جان استوارت میل و دیگر آثار کلیدی تقریباً در رساله« technology»کند، اصطالح ( اشاره می1998همچنانکه فریسون )

ومی از تکنولوژی ای عمدهند که تلقیاقتصاد سیاسی انگلیسی غایب است. عالوه بر این، این نویسندگان شواهد کمی را در این خصوص نشان می

شکل گرفت که کاهش  3نوزدهم حول این ادعای تامس مالتوسو تغییرات تکنولوژیک دارند. برای مثال، یک بحث کلیدی در ابتدای قرن 

و برخی دیگر ادعای مالتوس را به نقد کشیدند و استدالل کردند که تمایل  4بازدهی نهایی زمین ناگزیر به رکود خوهید انجامید. دیوید ریکاردو

 «تولیدکنندگان هم در علوم و هم در فنون آن را مهار کند آالت، تقسیم کار بهتر و افزایش مهارتبیشتر از آن است که بهبود ماشین»به رکود 

                                                             
1 Maxine Berg 

2 Adam Smith 

3 Thomas Malthus 

4 David Ricardo 
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کنند، (. البته اقتصاددانان کنونی همین استدالل را بر حسب تغییرات تکنولوژیک مطرح می4، بند 5، فصل باب اصول اقتصاد سیاسی و مالیات در)

 بود. به اصطالحی کلیدی در نظریۀ اقتصادی تبدیل نشده  1930تا دهۀ « تکنولوژی»اما 

اً در فصلی کارل مارکس دید، خصوص سرمایهتوان در جلد اول استوارترین بحث دربارۀ تکنولوژی صنعتی در متون کالسیک اقتصاد سیاسی را می

 Technologieبَرد، اگرچه با این حال، حتی مارکس نیز مفهومی عمومی از تکنولوژی را به کار نمی«. آالت و صنعت کالنماشین»با عنوان 

یف مارکس از ترین توصکند. عمومیآالت که از اقتصاد سیاسی انگلیسی گرفته شده است، ترکیب میامرالیستی را با تمرکزی بر ماشینک

Technologie ادی تاریخ انتق»شود. این پانویس با دعوت به پرداختن به در پانویسی طوالنی در بحثش دربارۀ مفهوم ماشین دیده می

ی، یعنی ... تکنولوژی طبیع»ود که مبنای جمعی اختراع را اثبات خواهد کرد. سپس، قیاسی با عالقۀ چارلز داروین به تاریخ شآغاز می« تکنولوژی

دۀ گیرد. مارکس به نحوی مشابه ایشکل می« های گیاهی و حیوانی به عنوان ابزارهایی مولد برای زندگی گیاهان و حیواناتگیری اندامشکل

روابط  Technologie»انجامد: کند که به یکی از مشهورترین جمالت او میرا مطرح می« های مولد انسان اجتماعیاندام تاریخ رو به توسعۀ»

های خودشان را و همچنین، از طریق، تولید روابط زندگی واسطۀ تولید زندگیکند، فرایندهای بیها با طبیعت را آشکار میفعاالنۀ انسان

 (.   4، جلد اول، فصل سیزدهم، یادداشت سرمایه)مارکس، « گیردهای ذهنی را که از آنها جریان میزنماییشان را و نیز بااجتماعی

را به طور قطع ارجاعی مستقیم به فرایندهای مادی تولید تفسیر کرد، کاربردی که با فحوای بحث قابل تطبیق « تکنولوژی»می توان این کاربرد 

را همراستا با تلقی کامرالیستی نوعی  Technologieکند که تصریح می سرمایهدیگر از است. با این حال، مارکس در بخشی 

Wissenschaft کند که به متوجه هدایت فرایند تولید است. مارکس در پانویس مذکور ظاهراًتعبیر میTechnologie   را به عنوان نوعی

. اگرچه های اجتماعی کمک کندبه آشکار کردن زیربنای مادی روابط و ایدئولوژیتواند کند که میعلم )اجتماعی( بالقوه دربارۀ تولید تلقی می

فرایند  همارکس یا پیروانش این دیدگاه را بیشتر بسط نداند، دانشمندان علوم اجتماعیِ آلمانی بعدی تحت تأثیر تأکید مارکس بر این نکته بودند ک
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گراییِ تشخیص توان پاسخی به این تعینرا می 2و ورنر زومبارت 1، بیشتر آثار ماکس وبرتکنیکی تولید در تاریخ بشریت محوریت دارد. برای مثال

ه جای اصطالح کردند، بداده شده در نظریۀ مارکسیستی تلقی کرد. با این حال، هنگامی که این دانشوران به تحلیل مارکس دربارۀ تولید اشاره می

Technologie اصطالح ،Technik ند. بردرا به کار می 

، 3راصطالح اخیر از طریق گفتمانی که مهندسان آلمانی در اواخر قرن نوزدهم شکل دادند، وارد علوم اجتماعی آلمانی شد و  آثار گوستاو اشمول

 die( به تفصیل به 1902) داری مدرنایهمرسو خصوصاً زومبارت با این پدیده همراهی کرد. زومبارت در ویرایش اول  4وبر، گئورگ زیمل

neue Technik های بعد با تحلیل )تکنولوژی مدرن( پرداخت. او سپس این مضمون را در سالTechnik  در آلمان قرن نوزدهم بسط داد

در اولین کنفرانس انجمن آلمانی  1910هایشان را در سال و بر تحول از تکنیک تجربی به تکنیک علمی تأکید کرد. زومبارت و وبر دیدگاه

 ارائه کرد.« تکنیک و فرهنگ»ای را با عنوان کردند. در این کنفرانس، زومبارت مقاله شناسی تشریحجامعه

)روح یا ذهن( نقشی  Geistکردند و تأکید داشتند که هم زومبارت و هم وبر تلقی از تکنیک به عنوان متغیر مستقل در امور انسانی را رد می

 Technik(، به طور خالصه دربارۀ 1914) اقتصاد و جامعهورش دربارۀ انواع عمل در کتاب کند. وبر در تحلیل مشهتر و علّی را ایفا میبنیادی

را به پرسش دربارۀ ابزارهای بهینه برای رسیدن به  Technikگیرد. وی کند و تمایزی قاطع را میان تکنیک و اقتصاد در نظر میبحث می

ی هایها متضمن انتخاب میان اهداف است. به نظر وبر، چنین انتخابۀ هزینهای دربارکند که هر مالحظههدفی مشخص محدود و استدالل می

کند و آن را تا سطح کاربرد تقریباً مکانیکی اصول را از حوزۀ فرهنگ خارج می Technikبه حوزۀ عمل اقتصادی تعلق دارند. این تلقی در واقع 
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، 2، اگنس میرسون1از جمله مارسل موس -ای از دانشمندان علوم اجتماعی کاهد. در فرانسه در فاصلۀ میان دو جنگ جهانی، تعدعلمی فرومی

شکل دادند. این گفتمان فرانسوی در مقایسه با مباحثات آلمانی   techniquelaگفتمانی مشابه را دربارۀ  4و لوسین فِور 3اندی لوروی گورام

 (1984 6؛ همچنین، نگاه کنید به سمون2005 5شناسی، تاریخ اجتماعی و کارگران تمرکز داشت )النگبیشتر بر انسان

ای در علوم های اروپای قارهاز زبان techniqueدر اوایل قرن بیستم عمدتاً از طریق ترجمۀ گفتمان « technology»واژۀ انگلیسی 

مدتاً به صورت عنوانی ای در علوم اجتماعی داشت و عاهمیتی حاشیه« technology»، 1900اجتماعی آمریکایی اهمیت یافت. پیش از سال 

علمِ »را به صورت « technology» 1882شناسی واشنگتن در سال رفت. برای مثال، اساسنامۀ انجمن انسانبندی به کار میبرای طبقه

در همین ما آورد. اشناسی یکی از چهار بخش اصلی انجمن به حساب میشناسی و لغتکند و آن را در کنار کالبدشناسی، قومتعریف می« فنون

کردند. این امر خصوصاً در ایاالت متحده  Technikزبان شروع به توجه نشان دادن به گفتمان آلمانی دوره، دانشمندان علوم اجتماعی انگلیسی

 یِترین ترجمه برای اصطالح محورهای آلمانی به عنوان الگویی برای آموزش عالی در نظر گرفته شدند. مناسبروی داد، جایی که دانشگاه

های بود. اما در فرایند وارد شدن این عبارت به راهنماهای آموزشی دوره« فنون صنعتی»عبارت  Technikگفتمان علوم اجتماعی آلمانی دربارۀ 

                                                             
1 Marcel Mauss 

2 Ignace Meyerson 

3 And´e Leroi-Gourham 

4 Lucien Febvre 

5 Long 

6 Salmon 



 

 

52 

 

 

 تعریف تکنولوژی و علوم مهندسی
 یاسر خوشنویسترجمۀ    کارل میچام و اریک شاتسبرگنوشتۀ  

 

تمایل پیدا کردند )برای « technics»و در مواردی « technique» ،«technology»های دبیرستان، دانشمندان علوم اجتماعی به واژه

 شناختی بود. (. نتیجه کار آشفتگی اصطالح1902 1یگمنمثال، سل

 2ن تورستن وبلنشکیکی از دانشورانی که نقشی برجسته در انتقال گفتمان آلمانی به مباحثات امریکایی داشت، دانشمندان علوم اجتماعی بت

به عنوان علم فنون « technology»ی موجود را مستقیماً از آثار اشمولر و زومبارت گرفت و آن را با معنا Technikبود. وبلن مفهوم 

فنون صنعتی »رفت. او به دفعات تکنولوژی را با صنعتی در آمیخت و بدین ترتیب، مفهوم جدیدی را خلق کرد که از معانی تثبیت شده فراتر می

کردن اولویت در قوانین ثبت اختراعات ، مفهومی که برای مشخص 4«فن جدید»معادل دانست و بدین ترتیب، عبارتی مشابه را با عبارت  3«جدید

رفت، شکل داد. تکنولوژی در دستان وبلن خصوصیت جهانشمول فرهنگ انسانی و جایگزینی برای ایدۀ قدیمی فن )هنر( که آمریکا به کار می

ژی و علم مطرح کرد. به نظر وبلن، ( اولین بحث صریح را دربارۀ رابطۀ تکنولو1906شناختی شده بود، تلقی شد. وبلن )تا آن زمان به کلی زیبایی

( 1908) خورند. وبلنانگارانۀ معرفت به یکدیگر پیوند میشناسی مادیاند که از طریق جامعههایی اساساً متمایز از فرهنگ انسانیاین دو حوزه

ه به نحوی شود کهایی مولد تلقی میاولین تحلیل مهم دربارۀ نقش اقتصادی تکنولوژی را ارائه کرد. در این بحث، تکنولوژی معرفت و مهارت

 جمعی به کل جامعه تعلق دارند. 

مفهوم تکنولوژی وبلن با توجه به بدیع بودنش، شاید برای زمانۀ وی قدری بیش از حد ظریف بود. اگرچه کارهای وی به نحوی وسیع مطالعه 

مندان علوم اجتماعی آمریکایی تأثیرگذار کاربرد او را اتحاذ کردند، شدند، اما او دانشجویان کمی داشت و پیروانی واقعی نداشت. تعدادی از دانش

                                                             
1 Seligman 

2 Thorstein Veblen 

3 state of the industrial art 

4 state of the art 



 

 

53 

 

 

 تعریف تکنولوژی و علوم مهندسی
 یاسر خوشنویسترجمۀ    کارل میچام و اریک شاتسبرگنوشتۀ  

 

تر از دست رفتند. خصوصاً، این پیشفرص که تکنولوژی تر شد، برخی از نکات ظریفبه مرور رایج technologyاما هنگامی که اصطالح 

 نولوژی با باوری غالب به پیشرفت مادی عمیقاً مرتبطمعادل کاربرد علم است جایگزین فهمی دیالکتیک از رابطۀ علم و تکنولوژی شد و تک

توان به وضوح در آثار دو دانشمند علوم اجتماعی آمریکایی پیشرو که واژۀ تکنولوژی را پیش از جنگ جهانی هایی را میدانسته شد. چنین تلقی

(. در این دوره، مفهومی 1938شناس )جامعه 2ویلیام اف. آگبرن( و 1927) 1پرداز سیاسی، چارلز اِی. بِردبردند، دید: مورخ و نظریهدوم به کار می

م های وبلن را به خدمت گرفت، اما پاردایای معاند از اقتصاد که ایدهنسبتاً پیچیده از تکنولوژی در میان اقتصاددانان نهادگرا رواج یافت، شاخه

 (.1987 3دید )لووریزاد از نظام اقتصادی منوکالسیک غالب معموال تکنولوژی را امری برون

، 4توان در آثار تالکوت پارسونزبه تأثیرگذاری خود بر علوم اجتماعی آمریکایی ادامه داد. این امر را می Technikبا این حال، گفتمان آلمانی 

از دانشگاه هایدلبرگ  1920پردازان اجتماعی آمریکایی در قرن بیستم، دید. پارسونز دکترای خود را در اوایل دهه ترین نظریهیکی از برجسته

ای آلمانی هپردازان اجتماعی اروپایی مانند وبر و زومبارت اخذ کرد. آثار اولیه وی نوشتههای بسیاری را از نظریهآلمان گرفت و در این مسیر، ایده

پردازند. پارسونز می Technikهمیت به کنند که بسیاری از آنها، خصوصاً آثار زومبارت، به نحوی بااداری را بررسی میجدیدی دربارۀ سرمایه

برد. اما وی به تدریج اصطالح را به کار می  techniqueشوند، عمدتاً اصطالحهای خود که اغلب مستقیماً از آلمانی ترجمه میدر اولین بحث

«technology »کند و در عین حال، دو معنای اصلی واژه آلمانی را جایگزین میTechnik  سازد: فنون عملی و انگلیسی میرا وارد زبان

شناس و همکار پارسونز در دانشگاه هاروارد، انتقال ، جامعه5(. رابرت کی. مرتون1935ابزارهایی برای رسیدن به اهداف )برای مثال، در پارسونز 
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(. طبق این دیدگاه، 1935 تجربه کرد )مرتون 1930تحت تأثیر گفتمان آلمانی در اواخر دهۀ  technologyبه  techniqueمشابهی را از 

 لوم اجتماعیع ۀدانشنامدر « تکنولوژی»ای صحفهای از این تلقی مدخل هفتشد. نمونهآالت مولد معادل دانسته میتکنولوژی ابتدائاً با ماشین

 (.1934 1)لدررمماند است که فاقد تعریفی روشن است و تا حد زیادی به مراجع آلمانی و فرانسوی وابسته باقی می 1934در سال 

 شناسی به دستشناسی، اقتصاد و جامعهای را در انسانای حاشیهجایگاهی محفوظ البته تا اندازه« technology»پس از جنگ جهانی دوم، 

داشت.  یآورد. تعریف تکنولوژی به عنوان علم کاربردی که در علوم طبیعی و مهندسی پس از جنگ رایج بود، در علوم اجتماعی رواج بسیار کمتر

المللی علوم بین ۀدانشنامجلدی 17دانشمندان علوم اجتماعی معموالً فهمی وسیع از تکنولوژی را در نظر داشتند. این تعریف وسیع در اثر معتبر 

 کرد:های پیش از خود حجمی دو برابر داشت، این تعریف صریح را ارائه میتأییدی صریح یافت. مدخل تکنولوژی که نسبت به مدخل اجتماعی

رزی، اهلی چینی، کشاوگیری، میوهای را از شکار، ماهیکند. این فنون گسترهتکنولوژی در معنای وسیع آن به فنون عملی داللت می

ونقل، تهیۀ مواد غذایی، انرژی، گرما، روشنایی و غیره و تا ارتباطات، وساز، حملکاری گرفته تا تولید، ساختکردن حیوانات، و معدن

های ساختن، به کار بردن و کارکردن ها، دانش و رویههایی از مهارتها مجموعهگیرد. تکنولوژیتکنولوژی نظامی در بر میپزشکی و 

-576، 1968 2ها تکنیک هستند، ابزارهایی برای دست یافتن به مقاصدی مشخص شده )مریلسودمند با اشیاء هستند. تکنولوژی

577 .) 

 ۀانشنامدای ویراست دوم صفحهجتماعی به مناقشه دربارۀ حدود تکنولوژی ادامه دادند. برای مثال، مدخل کوتاه سهبا این حال، دانشمندان علوم ا

ها یا منابع از طریق شناسی مبنایی تولید که ورودیروش»کند: نشینی میاز تعریف پیشین تکنولوژی به این ترتیب عقب المللی علوم اجتماعیبین

یک راه بهینه برای تولید یک کاال یا خدمت وجود »افزاید که در هر زمان و این ادعا را می« شوندو خدمات( تبدیل میآن به خروجی )کاالها 
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(. برخی دیگر به محدود کردن تکنولوژی به 217، 2008 3و موکیر 15503، 2001 2؛ همچنین، نگاه کنید به تانتوش302، 2008 1)گوئل« دارد

ادامه دادند. به نظر آنها، تکنیک به فنون و حِرَف پیشاعلمی و « technology»و « technics»یان صنعت مدرن یا تمیز گذاردن م

 در زبان اسپانیایی(. 1985 4تر اشاره دارد )برای مثال، نگاه کنید به مدیناتکنولوژی به مهندسی پیچیده

ایل دارد رسد. در تاریخ که تمتر به نظر میدر این میان شاخصدهی که به تاریخ تکنولوژی مرتبط است، با این همه، دیدگاهی متمایل به بسط

ه نحوی گسترده شود، بپلی میان علوم اجتماعی و علوم انسانی باشد، تکنولوژی از منظری که طبق آن به مضمونی برای تحلیل روایی تبدیل می

نه انجام امور یا اشیاء معموال چگو»شود: این صورت توصیف می گرایانۀ جامع، تکنولوژی بهنگاری درونشود. طبق مقدمۀ اولین تاریختعریف می

، 1954و همکاران  5)سینگر« شوندگیرند یا ساخته میچه چیزهایی انجام می»گیرد که که این نکته را نیز در بر می« شوندگیرند یا ساخته میمی

فقرات  چنان گسترده و نامقید است که»اند: وی متواضعانه نقادی کردههفت(. ویراستاران تاریح اجتماعی بعدی این دیدگاه را به این شکل به نح

ای فلسفی میان (. با این حال، مقایسه5، 1967 7و پروسل 6)کرانتسبرگ« گیردبسیاری را که بعید است تکنولوژی در نظر گرفته شوند، در بر می

ه طرفداری از گیرند، بنگارانه متنوعی را در بر میها که مباحثات تاریخر زبانای تکنولوژی در زبان فرانسوی و دیگهای پایهها و تاریخاین تعریف

پرداز مدیریت حتی از این ایده دفاع کرده است (. در واقع، یک مورخ و نظریه1979اند )میچام تعریف فراگیر در مقابل تعریف محدودتر ادامه داده
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« سازنددهند یا میها چگونه انجام میانسان»، بلکه این امر را « شوندگیرند یا ساخته میجام میامور و اشیاء چگونه ان»که تکنولوژی نه تنها اینکه 

گیرد، البته تکنولوژی نباید چندان بر حسب طبیعت انسانی که سعی دارد بر محیط زیست کنترل پیدا کند، تفسیر شود، بله باید آن را در بر می

انداز، (. از این چشم28، 1959 1های انسانی است )دراکرناختی دانست که متوجه فرا رفتن از محدودیتشنوعی بسط فرهنگی فرایند تکامل زیست

اند، خورده را نیز تا آنجا که )آگاهانه یا ناآگاهانه( متوجه ساختن و به کاربردنهای شکستهای انسانی موفق، بلکه فعالیتتکنولوژی نه تنها فعالیت

د همچنین گیرد. این رویکرتاریخ تکنولوژی تاریخ کار، اختراعات، اقتصاد، سیاست، علم و مانند آنها را نیز در بر میشود. به نحوی که شامل می

کند. سازی تکنولوژی استدالل میاست که بر مبنای فلسفۀ دیوئی، به نفع طبیعی 2شاخصۀ آثار فیلسوفی با ذهنیت اجتماعی همچون لری هیکمن

 (. 21، 2001)هیکمن « های پیچیده استوارهفعالیتی شناختی درون تاریخ تکاملی اندام»به نظر هیکمن، تکنولوژی 

 هاخاتمه و داللت

های کلیدی کامالً جاافتاده تبدیل شده بود، هرچند ویلیامز در بررسی خود دربارۀ به یکی از واژه« technology»در ربع پایانی قرن بیستم،  

(. در همین زمان، معانی تکنولوژی در 1983آن را از حیث میزان توجه تحلیلی در مرتبۀ آخر قرار داد )ویلیامز  واژه تأثیرگذار از این دست، 131

سی، علوم های آن در علوم مهندها از این واژه و تعریفگفته دربارۀ تلقیجوامع گفتمانی مختلف به نحوی معنادار تغییر کرد، همچنانکه مرور پیش

ند کند. چنین تحوالتی حاکی از نیاز به رویکردهایی وابسته به سیاق نسبت به فلسفۀ تکنولوژی هستاین نکته را آشکار می انسانی و علوم اجتماعی

کنند. درون هر یک از این جوامع، یک تعریف یا راهبرد تعریفی ممکن که آن را درون هر یک از سه جامعۀ دانشگاهی بنیادین مذکور فهم می

 هایی مکمل برای تکنولوژی و علوم مهندسی خواهد بود. ان باشد و نتیجۀ این رویکردها فلسفهتر از دیگراست متناسب
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توان به انحائی نامتناهی تجزیه کرد، های مکمل، دو نکته را باید مورد توجه قرار داد. اول آنکه اگرچه یک پدیده را میدر مورد امکان فلسفه

ا نیست که های تکنولوژی به سیاق به این معنماند. وابستگی تعریفتفکر بشری محوری باقی میبندی و تعریف برای عمل و بندی، طبقهدسته

ن توان از نظر متافیزیکی نشان دهندۀ ایهای مختلف را میپذیری تعریفتفاوتی با آنها برخورد کرد. امکانتوان از آنها خالص شد یا با بیمی

(. از نظر 2005است، اما نه اینکه حضور به این دلیل غیرواقعی است )نگاه کنید به هارمن  نکته تفسیر کرد که هر حضوری محدود یا جزئی

دگانه دارد، از هایی چنبندی داللتبندی و دستههایی ذاتاً انسانی هستند. دوم آنکه هر عمل طبقهبندی فعالیتشناختی، تعریف و طبقهمعرفت

شناختی. به منظور بیان مجدد استداللی مرتبط با این نکته به زبانی دیگر، ما در و کنار یباییهای عملی و شناختی گرفته تا اخالقی و زداللت

هند. هم از نظر دکنند و شکل میشناختی ما را منعکس میها و تجارب عملی، معرفتی، اخالقی و زیباییکنیم که انتخابهایی زندگی میتعریف

شان از ابعاد سیاسی و سازمانی آنها آگاه باشند و پذیر بسازیم که کاربرانهای انعطافبندیقهطب»شناختی و هم اخالقی، مهم است که معرفت

 (. 326، 1999 2و استار 1)بوکر« شان را به صراحت پی بگیرندمسیرهای ساختن

ق به مشخص اند. در هر مورد، سیافتههای فلسفه مانند فلسفۀ علم، دین، و زبان پیشتر انجام گرها در دیگر حوزههایی با پیگیری تعریفمقایسه

 ای متمایزند، شکلای که از نظر حوزهکند و این راهبردها به نوبۀ خود صحنه را برای مباحثات فلسفیکردن راهبردهای تعریفی کمک می

ن گردد. ایخاصش متمایز میشود که علم به واسطۀ روش دهند. در مورد فلسفۀ علم، خصوصاً از نظر خود دانشمندان، معموالً استدالل میمی

واقعیت  دربارۀ اهمیت روش و نیز بر این -اند که به نحوی تقریباً سفت و سخت شکل گرفته -استدالل بر فهمی از خویشتن در اجتماعات علمی 

ی و روش علمی را ذات ای در حال پیشرفت باشد. خود دانشمندان اغلبمبتنی است که علم آرزوی آن را دارد که فعالیت شناختیِ آشکارکننده
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کند، علم متضمن پیشرفت بحث می 1اند. برای مثال، آنچنانکه کارل پوپردانند، دیدگاهی که بسیاری از فالسفه نیز آن را تصدیق کردهتجویزی می

کرد و در عمل، دست کم از ها ابطال توان آنها را از طریق برخی آزموناالصول( میادعاهایی معرفتی است که )اگر نه در حال حاضر، بلکه علی

های مشابه را تاب بیاورند(. در حالی که مباحثات در اند )اگرچه ممکن است نتوانند در آینده آموزنهایی سربلند بیرون آمدهیکی از چنین آموزن

ن فهم علوم اجتماعی ایای در فلسفۀ علم تبدیل شده است، دانشمندان هایی دربارۀ روش علمی به مضمونی پایهمورد کفایت چنین توصیف

(. برخی مهندسان 1993 3و کالینز 2اند )نگاه کنید به پینچمحور را به چالش کشیدهدانشمندان )و برخی فالسفه( از علم به عنوان اجتماعی روش

ایی مجدداً به مباحثاتی (. چنین پیشنهاده2003 4اند )کوئنای شبیه به دانشمندان، ایدۀ تعریف مهندسی بر مبنای روش را مطرح کردهبه شیوه

 هایدربارۀ کفایت پیشنهادهای مختلف و همچنین به این پرسش در علوم اجتماعی منجر شده است که مهندسی تا چه اندازه طبق آرمان

لمی شناختی خود عمل می کند. عالوه بر این، دالیلی برای طرح این پرسش وجود دارند که آیا اجتماع مهندسی به اندازۀ اجتماع عروش

 ساخت هست یا خیر.پیوسته یا خوشهمبه

 در مقابل در فلسفۀ دین، معادلی برای اجتماع علمی یا مهندسی وجود ندارد. ادیان متعددی که دانشوران از طریق فلسفۀ دین به آنها منتسب

که  ان کاتولیک یا بوداییان تراوادا وجود دارندهایی مانند مسیحیبینند. درون هر دین، گروهساخت یا یکپارچه نمیشوند، خود را اجتماعی خوشمی

کنند. رسند، اما مسیحیان یا بوداییان خود را تنها در معنایی ضعیف درگیر شیوۀ عمل یا گفتگویی مشترک تلقی میکمابیش جاافتاده به نظر می

شکل گرفت و  1700که در دهۀ « المللی علمبینجمهور »در شیکاگو برگزار شد و نسبت به  1893تنها در سال « مجلس ادیان»در واقع، اولین 
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(. در نتیجه، فالسفه ناگزیر بودند 2008 1ای نسبتاً پایدار خود را در طول قرن بعدی حفظ کرد، تداوم بسیار کمتری داشت )هریسونهویت حرفه

کنند تا بر  نامد تعریفخانوادگی می های کلیدی محتمل یا آنچه ویتگنشتاین شباهتای گزینشی از مشخصهدین را بیشتر بر حسب مجموعه

ای از هفت خصوصیت محتمل را برای یک دین بر ( با اتخاذ چنین رویکردی مجموعه1998) 2حسب چیزی شبیه به یک روش. نینیان اسمارت

فرهنگ یا هنر مادی که همگی ها، سازمان اجتماعی نهادی و ها، اخالقیات، روایت یا افسانهشمرد: شیوۀ عمل آیینی، تجربه یا عاطفه، آموزهمی

گیرد. در مواردی، برخی خصوصیات ممکن است به کلی متوجه نوعی تعالی هستند. این مجموعه در هر دینی اشکال و توازن متفاوتی به خود می

ای را که در ند و بنابراین، مجموعهکنهای غیردینی متمایز میهای دینی را از پدیدهتقلیل یابند یا غایب باشند. اما روی هم رفته، این ابعاد پدیده

م میان ای دست کهای قابل مالحظهسازند. به نحوی مشابه، تفاوتگیرد، به نحوی نادقیق مشخص میفلسفۀ دین مورد تأمل نقادانه قرار می

ه این امر ارند. تا آنجا کهای ساختن در شکل پیشامدرن و مدرن تلقی شده باشد، وجود دتکنیک و تکنولوژی که به ترتیب به صورت فعالیت

 (.   1996 3اند )برای نمونه، رادردهد، رویکردی که برخی از فالسفه آن را اتخاذ کردهدرست باشد، رویکردی کلیدی را برای تعریف نشان می

زبان، یعنی  ی دربارۀدر فلسفۀ زبان، مباحثات کمتری دربارۀ تعریف موضوع نسبت به فلسفۀ علم و فلسفۀ دین وجود داشته است. چراکه علم

تواند آن را مفروض بگیرد. بحث چندانی دربارۀ مقومات زبان در مقایسه با کند و فلسفه میزبانشناسی، وجود دارد که این پدیده را تعریف می

: زبان پذیرفته شده استرود و عموماً شناسی به کار میمقومات علم یا دین وجود ندارد. چیزی نزدیک به یک تعریف به نحوی رایج در علم زبان

گیرد. با این حال، ای متناهی از نمادهای دلبخواهی )معناشناسی( و قواعد ساخت )نحو( را به کار مینظامی برای مفاهمه است که مجموعه

ه است که د آنها وجود داشتدهی و ماننهایی مانند رابطۀ میان زبان و گفتار، معناشناسی و نحو، معنا و ارجاعمباحثاتی در زبانشناسی دربارۀ پرشش
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لسفه بیشتر ای متمایز از فاند. )اشاره به این نکته دارای اهمیت است که فلسفۀ زبان به عنوان حوزههمگی موضوعاتی برای مداقۀ فلسفی نیز بوده

سفی دربارۀ است که مباحثات فل های اخیر وجود داشتههای پدیدارشناختی. این تمایل در سنتهای تحلیلی برجسته بوده است تا در سنتدر سنت

 شناسی قرار گیرند.( شناسی فلسفی، هرمنوتیک یا نشانهزبان بیشتر ذیل انسان

ن توان مهندسی یا علوم مهندسی را شبیه به زبان تصور کرد و بدیهای میان فلسفۀ تکنولوژی و فلسفۀ زبان، آیا میبا در نظر گرفتن مشابهت

وزۀ رسد که نهادهای آموزش عالی در حی به اندازۀ کافی تثبیت شده دانست که مفروض گرفته شوند؟ به نظر میهایترتیب آنها را واجد تعریف

اند. کاربردی بخشند، استوار شدههایی دربارۀ تکنولوژی به عنوان امری که علوم معطوف به کاربرد آن را قوام میتکنولوژی تا حدی بر پیشفرض

کند. از آنجا که هر آن چیزی که در زبانشناسی مفروض گرفته شود، مورد های مختلف مهندسی تقسیم میهکه تکنولوژی را به سطوح و رشت

ارت تواند به صورت تأمل نقادانه دربارۀ گسترۀ مهندسی توصیف گردد. به عبگیرد، فلسفۀ تکنولوژی در این مقایسه میمداقه فلسفۀ زبان قرار می

شناختی ندسی و علوم مهندسی بدل خواهد شد. گزینۀ دیگر این است که تکنولوژی را در معنای ریشهدیگر، فلسفۀ تکنولوژی به فلسفۀ مه

تری به عنوان علم تکنیک در نظر بگیریم و فلسفۀ تکنولوژی را به دو شاخه تقسیم کنیم: فلسفۀ علم تکنیک و فلسفۀ تکنیک. با این اللفظیتحت

 ماند. گیرند، پرسشی باز باقی میندازه تکنولوژی را به نحوی باکفایت در بر میحال، این امر که مهندسی یا تکنیک تا چه ا

لیدی پذیر از خصوصیات کای انعطافموضوعی مرتبط این است که آیا هر یک از این سه رویکرد به تعریف تکنولوژی بر حسب روش، مجموعه

؛ و های مربوط به تأثیرگذاری بالغی هماهنگ استج مطابقت دارد؛ با پرسشو به عنوان مهندسی یا تکنیک به اندازۀ کافی با کاربرد زبانی رای

های مهندسی، علوم انسانی و علوم اجتماعی به صورت چیزی که بتوان آن را های تکنولوژی در سیاقسازی فلسفهدر راستای هدف یکپارچه

 دارای اهمیت است. کند یا خیر. نکتۀ اخیر فلسفۀ تکنولوژی عمومی تلقی کرد، به خوبی عمل می

ما تعریف تری دارند. اای دارد که اهمیت عمومیهای فلسفی پایههمچنانکه در ابتدای این مقاله اشاره شد، تعریف رابطۀ نزدیکی با تعداد پرسش

تر یا تفسیری ایی عمیقشود، به خودی خود معنبندی شوند، بررسی میهایی که باید نامیده یا طبقهبندی پدیدههنگامی که در سطح اولیۀ دسته
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کند که ذات ( در ذهن دارد، هنگامی که تصدیق می1954کند. این نکته دست کم بخشی از دیدگاهی است که مارتین هایدگر )را مشخص نمی

رفته باشد، شکل گ چه در سیاق علم و مهندسی - تر و تفسیری در فلسفۀ تکنولوژیتکنولوژی امری تکنولوژیک نیست. در پیگیری تعریفی عمیق

اند، الجمعاند و نه مانعهای زیر را که نه مرتب شدهمناسب خواهد بود که دست کم ده پرسش پایه -چه در سیاق علوم انسانی و چه علوم اجتماعی 

 در نظر داشته باشیم:

 ای دارد؟آیا تکنولوژی خصوصیت متمایزکنندۀ درونی یا ذاتی .1

ی یا توان از خوصیات عَرَضای دارد، این خصوصیات را چگونه میکنندۀ درونی یا ذاتیاگر تکنولوژی خصوصیت یا خصوصیات متمایز .2

 امکانی آن متمایز کرد؟

 ای میان تکنولوژی و طبیعت وجود دارد؟چه رابطه .3

ف کرد، یتوان به صورت نوعی عمل انسانی تعرای میان تکنولوژی و عمل انسانی وجود دارد؟ )تا بدانجا که تکنولوژی را میچه رابطه .4

 ای از موضوعات در فلسفۀ عمل، فلسفۀ اخالق و نظریۀ سیاسی به فلسفۀ تکنولوژی ارتباط خواهند یافت.(مجموعه

از « ولوژیتکن»تر آن است که به جای آیا تکنولوژی یکی است یا متعدد است؛ یکپارچه است یا متکثر؟ به عبارت دیگر، آیا دقیق .5

 ی در میان است، بهترین راه برای فهم آن چیست؟ صحبت کنیم؟ اگر تکثر« هاتکنولوژی»

 ها(، اگر وجود دارند، چیستند؟با تقسیمات تکنولوژی )یا تکنولوژی« هابخش» .6

 ها( وجود دارد؟ای تاریخی در توسعۀ تکنولوژی )یا تکنولوژیآیا پیوستگی .7

 ها( و علم )علوم( چیست؟رابطۀ میان تکنولوژی )تکنولوژی .8

 ها( چیست؟ها( و مهندسی )مهندسی)تکنولوژی رابطۀ میان تکنولوژی .9

های زندگی بشری )فرهنگ، زبان، دین، هنر، جامعه، سیاست، اقتصاد و مانند آنها( ها( و دیگر جنبهرابطۀ میان تکنولوژی )تکنولوژی .10

 چیست؟
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شود. های جهان متمایز میز دیگر جنبهگیرند که تکنولوژی چگونه اها به شدت تحت تأثیر این امر قرار میهای محتمل به این پرسشپاسخ

خودمختار است،  طرف است،هایی دیگر دارند، مانند اینکه آیا تکنولوژی بیهایی بنیادین برای پرسشها به نوبۀ خود داللتها به این پرسشپاسخ

هایش اللتهر تعریفی را باید در گفتگو با د خیر است، زیباست یا خیر و مانند آنها. اتخاذ رویکرد پراگماتیستی برای تعریف متضمن آن است که

 ها به انجام رساند. تعریف کردن کاری نیست که بتوان آن را مستقل از سیاق انجام داد.یا از طریق تأمل نقادانه دربارۀ این داللت

 قدردانی

 ۀبارتعمق درهای کتاب میچام با عنوان بخشاین مقاله از کارهای پیشین یا در حال انجامِ هر یک از دو نویسنده برگرفته شده است. برخی 

گرفته « technology»هایی نیز از تحقیقات فعلی شاتسبرگ دربارۀ تاریخ اصطالح اند. بخش( بازبینی و بسط داده شده1994) تکنولوژی

اید با هر های تکمیلی بمند برای بحثههایی از آن با حمایت بنیاد ملی علوم ایاالت متحده در حال انجام است. خوانندگان عالقاند که قسمتشده

 دو نویسنده تماس بگیرند. 
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