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 یابد؟و چگونه تکنولوژی اهمیت میرا چ
 نوشین شاهندهترجمۀ    ویبه بایکرنوشتۀ  

 

 شکلسبب شد  (؛ صنعت عکس و فیلم1995ْ 1بایکردر رهایی سیاسی و اجتماعی زنان مؤثر بودند ) هاتکنولوژی مهم است. دوچرخه

 هایة سالحعمنع اشاافزارها و انرژی اتمی، برای مثال از طریق معاهدة ؛ جنگ(2006 2)وایسمن وجود بیایدبهاز تبعیض نژادی ای زیرکانه

حضور  ،1920از دهة  ،4آیلندارتفاع در النگروگذرهای کم ؛(2006 3)اسمیت شکل دادند 1950را از دهة  المللبیناتمی، روابط 

جلوگیری شد  5ونقل همگانی به پارک عمومی و معروف النگ بیچسان از دسترسی حملبدین را کمرنگ کرد، هاراهباغ ها درساتوبو

 (. 1980 6)وینر

 شد موجب 1920مریکای دهة آ برق و گاز در توزیع شبکة میانبازیِ قدرت سیاسی  برای فهم توسعة تکنولوژی مهم است. سیاست نیز

جنسیتی منجر به پدید  هایسیاست(؛ 1983 7و نه با گاز( )کوان کنندمیاالن با برق کار  هایخچال)یعنی  ها دربیایدز یخچالزوِتا صدای وِ

 هایسیستم(؛ توسعة تکنیکیِ 2003 8؛ اودشورن2006برای مردان )وایسمن  هاییقرصضد بارداری برای زنان شد و نه  هایقرصآمدن 

(؛ 2006د )اسمیت ومریکا و شوروی ]سابق[ فهمیده شمیان آ المللیبینپویایی روابط سیاسی با تحلیل  تواندمیستیک فقط بالموشک ضد

بینوایان و » :، مدعی بود9و طراح آن، رابرت موزز ساختندکوتاه  عمداًاجتماعی  است جداسازیِدلیل سیبهرا النگ آیلند روگذرهای 

پا  12رتفاع ابا  هایاتوبوسبه این دلیل که  شوند؛میاز معابر دور نگه داشته  ،کنندونقل عمومی استفاده میکه معموالً از حمل ،سیاهان

 (. 23، 1980)نقل از وینر  «عبور کنند هاگذرگاهاز این  توانندنمی
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 یابد؟و چگونه تکنولوژی اهمیت میرا چ
 نوشین شاهندهترجمۀ    ویبه بایکرنوشتۀ  

 

تکنولوژی مهم است: تکنولوژی برای مردم، سیارة زمین و سودآوری مهم است؛ همچنین برای سیاستگذاری و سیاست هم مهم است و 

ایی ممکن چه پیامدهاین امر که چرا چنین است و کنم می استدالل ،باید برای مطالعات سیاسی هم مهم باشد. من در این فصل ،بنابراین

 است برای مطالعات سیاسی داشته باشد. 

و « تکنولوژی» نظورم ازمکه  رسدمی سنجیده ، به نظریابدمیتکنولوژی برای سیاست اهمیت  گونهپیش از آنکه بحث کنم که چرا و چ

ست الل اصلی من در این فصل این ا، استددهدمیپاسخی اولیه را برای این پرسش ارائه  . اگرچه بخش بعدیرا تعریف کنم« سیاست»

 هایزمینهفی در چیزهای بسیار مختل توانندمیها این شوند: هر دوِ تعریف رفتهشستهبه روشی ساده و  توانندنمیکه تکنولوژی و سیاست 

دهند ا حد زیادی شکل میتها متقابالً به یکدیگر وابسته است: تکنولوژی و سیاست همدیگر را آن« تعاریف»گوناگون باشند. بدتر اینکه 

« چراییِ»دربارة  هاییپرسشبه  ما هایپاسخ. معنای ضمنی این استدالل این است که اندسکهگفت دو روی یک  توانمیتا آنجا که 

به  ابالًمتقنیز،  ییهاپاسخو اینکه چنین  خوردمیگره این تأثیر « چگونگی»های ما دربارة پاسخ تأثیر تکنولوژی بر سیاست کامالً به

 ،خورند. من استدالل خواهم کرد که بحث دربارة ارتباط میان تکنولوژی و سیاستدربارة تأثیر سیاست بر تکنولوژی گره می هاییپاسخ

« یاسی استس ایتکنولوژیهر »که وابسته به شرایط خاصی است. اظهارات کلی مانند اینکه  یعنی روشی ؛معنا دارد 1به روشی سیاقی فقط

 ممکن است درست باشند، اما چندان مفید نیستند. « هر سیاستی تکنولوژیک است»یا 

 تکنولوژی چیست؟ .1

اگزیر نو متغیرند، بهامکانی  و... هرچند استدالل مهم در این فصل این خواهد بود که مرزهای میان تکنولوژی و علم، جامعه، سیاست

به  «تکنولوژی»الیه،  ترینابتداییمفید است. در « تکنولوژی»واژة  یة مختلف معناییِردن میان سه الباید از جایی آغاز کرد. تمییزگذا

ری اشاره دارد )به سوگی گیریرأی هایدستگاه، خودروها، یا هارایانه، مانند مصنوعات تکنولوژیکاز اشیای فیزیکی یا  ایمجموعه

 گیریِأیرتکنولوژیِ » برای مثال ؛شودمی انسانی هایفعالیت(. در الیة بعدی، تکنولوژی شامل 2006وایسمن ؛ جنسیتی توجه داشته باشید

ه خاستگاه ب« تکنولوژی» الیة معناییِ تریننزدیکاشاره دارد. آخرین و  هاییماشینکه به طراحی، ساخت و ادارة چنین  ،«الکترونیک

ا و ب دهندمیانجام  هاماشینبا  کاری است کهو  دانندمیچیزی است که مردم اشاره دارد که دربارة آن  ،معرفتیعنی  ،آن یونانیِ

عنوان را به «تکنولوژی»که  در مقایسه با زمانی تا ما دهدمیدر این سه معنی، اجازه « تکنولوژی»فرایندهای تولیدی ارتباط دارد. کاربرد 
                                                           

1 . contextual  



 

 

4 

 

 

 یابد؟و چگونه تکنولوژی اهمیت میرا چ
 نوشین شاهندهترجمۀ    ویبه بایکرنوشتۀ  

 

 ین است:از کاربرد عام چن اینمونه، رای مثالب .از آن را در نظر داشته باشیم تریخاص، مفهوم بریممیکار در سطح کالن به عاممفهومی 

ده در که از تغییرات عمتحوالتی  ؛مستقل است هایایالتنوسازی سیاسی... پذیرای تحوالت امروزی در سیاست و دولت در شهرها و »

 (. 9963، 2001 1)گراهام« شودمیتکنولوژی ناشی 

 هاینظریهوص در خصمعانی تکنولوژی هستند. برای بحثِ من دربارة نقش تکنولوژی در سیاست، و به ترینرایجة این سه الیه دربردارند

وتی از تکنولوژی متفا هایتلقی –درون این معانی رایج از تکنولوژی  –مهم است تشخیص دهیم که اما سیاسی، این معانی کافی نیستند، 

ر اساسیِ )اغلب تلویحی( دربارة توسعة تکنولوژی و ارتباط آن با دیگ هایفرضپیش از حیث هاتلقیاین  ؛در نظر گرفته شود تواندمی

 . از تکنولوژی گرایانهبرساخت: تلقی معیار و تلقی شناسمبازمی. من دو تلقی را از یکدیگر اندمتفاوتاجتماعی  هایحوزه

 تکنولوژی از هاتلقی. 1-1

 1980تکنولوژی در میان دانشجویان رشتة تکنولوژی و جامعه تا دهة  دربارةتصویر معیار از علم و تکنولوژی، نگرشی غالب و مسلط 

 چنین نگرشی دارند. در تصویر معیار از علم، معرفت علمی ایگستردهطرز به اندرکارانشهروندان، سیاستمداران و دست بود و هنوز هم

کردش عملدر جامعه است و  2نیرویی خودآیین د. به همین ترتیب، تکنولوژیْکننکشف میآن را  است و متخصصانْ رهاـ  عینی و ارزش

 و فرایندهای تکنیکی است.  هاماشینویژگی ذاتی 

شکلی مهمی برای حل هر نوع م نامزدسان، برای مثال، معرفت علمی بدین ؛این تصاویرِ معیار، مثبت و مایة آسودگی است لوازم برخی از

کافی و  نفسهیفغایتی که تکنولوژی را  شودمیساالرانه منجر فن  هاییطرح. در قلمرو اندیشة سیاسی، این امر طبیعتاً به رسدمیبه نظر 

 تواندمیلوژی که تکنو پذیردمیمدی، قدرت و عقالنیت را مستقل از سیاق در نظر دارند. نگرش معیار آکار هایارزشو  بینندمی

عیار همچنین م و نه تکنولوژی. تعجبی ندارد که این تصویرِ شوندمیمتهم کاربران هستند که  ،کار رود، اما در این نگرشطرزی منفی بهبه

 درستی نداریم. در این نگرش، کاربردِ ها هنوز معرفت علمیِبرای مثال، ما برای برخی پرسش ؛سازدمیبرخی مشکالت  دچارما را 

از ا رمتخصصان  توانمیاست: چگونه  سازمسئلهاست. نقش متخصصان در دموکراسی  تمشکالاز  یمعرفت هم یک تیاکفبا

                                                           
1 . Graham 

2 . autonomous  
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 را متخصصان کار کیفیت مطابق فرض، کهاعتماد کنند سازوکارهایی به  توانندمیچگونه غیرمتخصصان  ؟غیرمتخصصان تشخیص داد

دانش پنهان خود را به غیرمتخصصان انتقال دهند؟ در قلمرو تکنولوژی، مشکل  توانندمیو سرانجام، چگونه متخصصان  ؟کنندمی حفظ

 هایتکنولوژی، طی زمان با رودمیوجود آورند )که امید به ایتازهجدید ممکن است مشکالت  هایتکنولوژیدیگر این است که 

دن بحث مطرح کر و یابدمیموضوع اصلی این فصل ارتباط مستقیماً به  مشکلْ ترینمبرمجدیدتری حل شوند(. با این حال، بازهم 

 د. تواند آن را به بهترین شکل تبیین کنمی« تکنولوژیکی گراییتعین»

گرایی تعین است. پسرابطة میان تکنولوژی و جامعه دربارة  یتکنولوژیک ةگرایانتعین مستلزم دیدگاهتکنولوژی  از معیارتلقی 

ستقل از که مکند دنبال میکه منطقی درونی را یابد، درحالینحوی خودآیین بسط میتکنولوژی به. 1: دو جزء استشامل  تکنولوژیک

بر  ولوژیکگرایی تکنبنابراین، تعین دهد.اقتصادی و اجتماعی شکل می یاثرات داشتن تکنولوژی جامعه را با .2 و تأثیرات بیرونی است

این امر اشاره دارد که تکنولوژی نه برای سیاست و نه برای نظریة سیاسی چندان مهم نیست. اهمیت اندکی که تکنولوژی، از منظر 

فت تکنولوژی ، اگر پیشرآخردستشود. تکنولوژیک، برای سیاست قائل است فقط به تأثیرات اجتماعی آن مربوط می یِگرایتعین

ب ئان، مواهب و مصاسبدین باشد.ذاری یا مناظرة سیاسی گسیاست تئدر هی« بیرونی» کنترل تابع تواندمیآیین باشد، نراستی خودبه

ا برای آن آماده ها و تأثیرات باشد و جامعه رتواند امیدوار به پیشگویی این پیشرفتد و سیاست فقط میندهروی می  «ناگاهبه»تکنولوژی 

ه نظر بمهیبی  ای نیروی ویرانگرِما، جهان هسته پناهیِدر لحظات بی»ای: های هستهد مسابقة سالحدر مور(. برای مثال، 1977کند )وینر، 

(. 383، 1990، 1کنزی)مک« کنددنبال میکه راه خود را مستقل از نیازها و آرزوهای انسانی ، درحالیاستخارج از کنترل رسد که می

 سال حده درتأسیس دفتر ارزیابی تکنولوژی وابسته به کنگرة ایاالت مت ،گذشته کم با نگاه بهدست ،واکنش کالسیک به این تشخیص

 (. من در ادامه به این موضوع بازخواهم گشت. 1996، 2بود )بیمبر 1972

. مخصوصاً از دهة لحاظ تجربی نیز اشتباه استبلکه به ؛کننده نیستلحاظ سیاسی تضعیففقط به گرایی تکنولوژیکهرحال، تعینبه

کنزی و گیرد )مکاجتماعی شکل می نحویاند که تکنولوژی بهی نشان دادهشناختعهمهای تاریخی و جا، بسیاری از موردکاوی1980

جربی تویژه پیشرفت تکنیکی درجهت افزایش دقت پرتاب موشک، استدالل ای، و بههای هسته(. در مورد مسابقة سالح1999وایسمن 
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)حتی  رونده نیستکمتر پیش شکل دیگری از تحول تکنولوژیک وجود دارد که»شن و صریح است: رو گرایی تکنولوژیکعلیه تعین

معنایی کامالً  تْپیشرف ،در اینجا ، امارونده است(جدید بیشتر هم پیش لختی حسگرهایبنابر برخی معیارهای قراردادی، مانند استفاده از 

 کهالیدرح د،رندکی دااهمیت ا العادهفوق دقتِ ،است. در اینجا ناوبری هوایی نظامی و غیرنظامی نهادی این شکلْمبنای . متفاوت دارد

این کار تجربی در تاریخ و (. 385، 1990کنزی، )مک« از اهمیت بیشتری برخوردار استتولید و اقتصاد قابلیت قابلیت اعتماد، 

 . 1گرایانهدیدگاه برساخت شده است:دیگری از تکنولوژی منجر  تلقیشناسی تکنولوژی به جامعه

اندازی بندی چشمهای دانشمندان و مهندسان منجر به صورتشیوه دربارةتحقیقات تجربی مبسوط  ،1980و  1970های در دهه

 2«ت علمیمعرف شناسیِجامعه»شناسان، مورخان و فیلسوفان تحت عنوان دربارة علم و تکنولوژی شد. این کارِ جامعهگرایانه برساخت

(SSK ) 3«اجتماعیِ تکنولوژی برساخت»و (SCOT )و پینچ  6؛ بایکر، هیوز1998 5؛ کالینز و پینچ1985 4)نگاه کنید به کالینز شناخته شد

 .(1992 7؛ بایکر و الو1987

مند هدفمسئلة  حلِ مسیرِیک کند و نه از خود تبعیت می 8مایةنبجُاجتماعی تأکید دارند که تکنولوژی نه از  گیریالگوهای شکل

های اجتماعی گروه»، (اجتماعیِ تکنولوژی برساخت) SCOT در رویکرد .ددهآن را شکل می عوامل اجتماعی ،بلکه درعوض ،عقالنی

ل درون شوند. تعامهای اجتماعی دخیل توصیف میاعضای گروه از منظر اند. مصنوعات تکنولوژیکای تحلیلنقطة آغازی بر« دخیل

کن بنابراین، برای مثال، از نظر رهبران اتحادیه مم ؛دهد یکسانتواند معانی مختلفی به مصنوعی ها میهای اجتماعی دخیل و میان آنگروه
                                                           

1 . constructivist 

2 . sociology of scientific knowledge (SSK)  

3 . social construction of technology (SCOT) 

4 . Collins 
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ها های شهری یا لنگرگاهساختمان هایکارگاهکه در مقایسه با  باشدامن  کامل طوربه تقریباًی محیط کارنمونة  ،است یک راکتور اتمی

رای تشدید اشاعة قابلیتش بدلیل به المللی، احتماالً این راکتوراز نظر یک گروه تحلیلگر روابط بین د.حوادث کاری کمتری داراحتمال 

 خطرات تشعشع مواد رادیواکتیو و منافع اشتغال ممکن است، که برای روستای همجوارنشانگر تهدید است، درحالیای تسلیحات هسته

پذیری هرگونه امکان گامی مهم در بحث بر سر تفسیری پذیریِد. نشان دادن انعطافباشنبا یکدیگر برای کسب امتیاز بیشتر در حال ستیز 

 ،تکنیکی آن« شکست»یا « موفقیت»نه  دهد که نه هویت یک مصنوع ونشان می تفسیری پذیریِانعطاف ؛شناسیِ تکنولوژی استجامعه

 اند. بلکه تابع متغیرهای اجتماعی ؛های ذاتی مصنوع نیستندویژگی

ه شده به زیرا معانی نسبت داد ؛یابدپذیری تفسیری تقلیل می، پژوهشگران در پی این امرند که چگونه انعطافSCOT در دومین مرحلة

گراییِ رساختب یابند و درنهایت، یک مصنوع از این فرایندِمصنوعات دیگر تسلط میند و برخی مصنوعات بر شومی همگرا مصنوعاتْ

نتیجة این مفاهیم  هر دوِهدف این است که است.  2«پایدارسازی»و  1«بخشیخاتمه» مفاهیم کلیدیْ ،آید. در اینجادست میاجتماعی به

ندین سال طول تواند چاجتماعی می برساخت کید دارد: یک فرایندِفرایند تأبر « پایدارسازی»فرایند برساخت اجتماعی را توضیح دهند. 

شناسی جامعه) SSK ، مفهومی که از«بخشیتمهخا»تا به نقطة خاتمه برسد.  یابدندی افزایش میکُپایدارسازی به درجةبکشد که طی آن 

ه یکدیگر چندین مصنوع نزدیک ب ،زگار است که در آنناپذیر فرایندی ناسابازگشت نشأت گرفته است، نقطة پایانیِ (معرفت علمی

 وجود دارند. 

حلیل و ی تترگسترده نظریِ چارچوبفسیرشان در شده در مرحلة دوم از طریق تدادهدر مرحلة سوم، فرایندهای پایدارسازیِ توضیح

 چارچوب»وری در اینجا کند؟ مفهوم محدنبال می ی رادیگر و نه مسیربرساخت اجتماعی این مسیر  شوند: چرا یک فرایندِتبیین می

ال کند و افکار و اعمریزی میرا پی دخیلمیان اعضای یک گروه اجتماعی تعامالت  ،تکنولوژیک چارچوباست. یک  3«تکنولوژیک

است  تکنولوژیک مفهومی چارچوبالبته با یک اختالف مهم:  ،کوهن است «پارادایم»این مفهوم شبیه به مفهوم دهد. ها را شکل میآن

 ست.ادرنظر گرفته شده علمی  جوامع برایپارادایم منحصراً  کهرود، درحالیکار میبه دخیلهای اجتماعی که برای تمامی انواع گروه

                                                           
1 . closure 

2 . stabilization 

3 . technological frame 
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را،  عدیبشود. بدین ترتیب، رویة موجود رویة یک مصنوع آغاز می« حول»شود که تعامل تکنولوژیک هنگامی ساخته می چارچوب

 ← ولوژیکتکن چارچوب ←د: مصنوع گیرشکل میدوری  حرکتی ،دین ترتیبکند. بگرایی منطقی، هدایت میچند بدون تعینهر

اً نوعفرد هر  .إلی آخر ←جدید دخیل گروه اجتماعی  ← تکنولوژیک جدید چارچوب ←مصنوع جدید  ← دخیلگروه اجتماعی 

های انجمن». برای مثال، اعضای تکنولوژیک چارچوبدر بیش از یک  ،رو نیزگیرد و ازایندر بیش از یک گروه اجتماعی جای می

ردند، که همگی مَ ،معماران و کارکنان شهری شهرداریسازندگان، تکنولوژیک  چارچوبدر  ،در هلند 1«در باب مسکن مشورتی زنان

ا در امهای عمومی تعامل داشته باشند. ساختمانطراحی  بهدهد تا با این مردان در شکل دادن میها اجازه گیرند و این امر بدانقرار می

کالی را رادی هایسازد تا جایگزینها را قادر میفمینیستی قرار دارند که آن تکنولوژیکِ چارچوبز این زنان در عین حال، بسیاری ا

(. 2000 2رفلد)بایکر و بیستغلبه دارد  سازندگان مرد تکنولوژیک چارچوبکه بر بندی کنند صورتبرای مسکن معیار خانوادة هلندی 

ة که چرا دولت ایاالت متحده، در برنامامر استفاده کرده است  برای تبیین این« های سازمانیچارچوب» از ،با بسط این مفهوم 3لین اِدِن

ی سوزی گستردة آن را ناچیز و حتآتشمند خسارت ناشی از نحوی نظامو به خسارت ناشی از انفجار تمرکز داردای، بر های هستهسالح

های سیاست های دولتی اغلب ضروری است تادهد که برای فهم سیاست(. )مطالعة لین ادن همچنین نشان می2004انگارد )ادن نادیده می

باید  ،راینو بناب همخوانی نداردبا رویة سیاسی یا سطوح سیاست « انواع»میان تمایز  ؛مکاویبهای خصوصی را ، خدمات و شرکتدفاتر

 (.باره بیشتر صحبت خواهم کرددر ادامه در این .ها باشیمها و نظریهشناسیتی در روشمراقب استفاده از چنین تمایزا

تکنولوژی اهمیت  که چرا و چگونه منظور طرح این پرسش بکنمتکنولوژی بهه از گرایانبرساخت تلقیشروع به استفاده از پیش از آنکه 

 ها را مدنظر داریم؟ هرحال کدام تکنولوژیموضوع دیگری برای بحث وجود دارد: اینکه بهیابد، می

                                                           
1 . Women's Advisory Committees on Housing 

2 . Bijsterveld 

3 . Lynn Eden 



 

 

9 

 

 

 یابد؟و چگونه تکنولوژی اهمیت میرا چ
 نوشین شاهندهترجمۀ    ویبه بایکرنوشتۀ  

 

 خاص؟ هایتکنولوژی. 1-2

وستان از تکنولوژی سدها در هند ؛اندها برای سیاست و نظریة سیاسی مهمتکنولوژی همةکه  پیش خواهد رفتین چناستدالل من در ادامه 

رخی اگرچه در نگاه اول ب ،گیریهای رأیها تا ماشیناز اینترنت تا مسکن عمومی و از تفنگ گرفته تا شاتل فضایی در آمریکا،

و مطالعه را  آن یم سیاسوعل متخصصانکه  است روازاینشان ایفای نقشی سیاسی است و هدفزیرا صریحاً  ؛اندها متفاوتتکنولوژی

 ز این دستفرایندهای دموکراتیک آخرین نمونه ا منظور بهبوداینترنتی بههای لوژی. استفاده از ارتباطات جدید و تکنوکنندبررسی می

دموکراسی  اجرایهایی برای مجموعه تالش»عنوان ( دموکراسی دیجیتال را به1، 2000) 4و فان دیک 3(. هکر1999 2و لودر 1است )هاگ

ای، رایانهـ  ایی اطالعات و ارتباطات یا ارتباطات رسانههادیگر شرایط فیزیکی و با استفاده از تکنولوژی وبدون محدودیت زمان، مکان 

برجسته  «دموکراسی دیجیتال»اصطالح هدف از کنند. تعریف می «آن و نه جایگزین «آنالوگ»های سیاسی رویهبر عنوان امری اضافهبه

 جاافتادههای هاز تمامی روی که نیست، شکلی نیست از دموکراسیای شکلی یکسره متفاوت ساختن این امر است که چنین دموکراسی

حانه لوه(، یا اعتمادی سادکندبه ذهن متبادر می« مجازیدموکراسی »چنان که اصطالح های خاص گسسته باشد )آنها و مکانزمان در

نیست و تلویزیون  رادیوطریق قبلی از بینیم(، یا چیزی همسان با تجارب می« دموکراسیهلِتِ»)مانند آنچه در نیست  بر دموکراسی مستقیم

دهد(، یا صرفاً امری رخدهنده در و به واسطة اینترنت )مانند آنچه اصطالح ارائه می« دموکراسی الکترونیک»)مانند آنچه اصطالح 

 .نیست کند(پیشنهاد می« سایبردموکراسی»

عنوان هنگامی که به ویژهبه ؛شودمبالغه می اغلب م سیاسی(وسیاست و علرو بر های دیجیتال بر دموکراسی )و ازاینربارة تأثیر تکنولوژید

 اما این موضوع همچنین هنگامی که تحول بنیادینِ. (1984 5)برای مثال، باربر حلی برای معضالت کنونیِ مشروعیت سیاسی ارائه شوندراه

 شود. های سیاسی تشخیص داده نشوند، ناچیز انگاشته میضمنی در رویه

                                                           
1 . Hague 

2 . Loader 

3 . Hacker 

4 . Van Dijk 

5 . Barber 
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روزة کار هر سیاستهای مدیریتی و هنر مذاکره است. های زبانی، قابلیتموضوع مهارت مدت مدیدی است که سیاستْ»

در  هکشود تبدیل میمردمی  عملبه  دموکراسی دیجیتال دراین کار است. شده دهندگان سخنگویان و سازمان جمعیِ

نند، اطالعات را ک، صفحاتی را کلیک میاندنشستهها رایانه هایپایانهها و پشت صفحهکه هستند اشخاصی عنوان به ،اصل

کی دهند. احتماالً سیاست تبدیل به امر عادی تکنییا پاسخ میکنند میهایی را طرح کنند و پرسشخوانند و تحلیل میمی

 (. 31، 2000شد )دیک عقالنی باـ  سازمانی و مهارتی زبانیـ  عملیجای آنکه امری به ،شودعقلی میـ  و مهارتی نمادین

های متفاوت دموکراسی دارد. در پاسخ به این پرسش که چگونه تکنولوژی برای سیاست این امر پیامدهای کامالً متفاوتی برای مدل

ه حد: آنچه در ایاالت متخواهم کردتأکید ختلف های سیاسی مها و نظامها، سیاقبودن تکنولوژی خاصبر اهمیت  دائماًشود، من مهم می

هد مؤثر واقع نخوادر ایاالت متحده شود، ضرورتاً ، آنچه در هند مؤثر واقع میخواهد کردطرزی خودکار در اروپا کار نکند، بهکار می

دموکراسی  ،در آن کند کهبحث می های گوناگونیبارة روشدر دهد کهانجام میهنگامی دقیقاً این کار را  (2000. فان دیک )شد

( همین کار را با پیگیری 2000) 2د؛ هاگنشو دیده( از دموکراسی 1996) 1های هلدیرد که در سیاق مدلگمیشکل وقتی دیجیتال 

دهد. در برخی موارد، تکنولوژی در سیاست مهم گوناگون انجام می ملیِ سیاسیِ هایمباحثی دربارة دموکراسی دیجیتال در فرهنگ

این امر در مورد تکنولوژی نظامی صادق  ،تر از همهاست. واضح« دیگر بزاریطریق ا سیاست از» امدانهصریح و ع طرزیبه زیرا ؛شودمی

برنامة » ریگان در غیرقابل نفوذِ 5«سپر صلحِ»ای جنگ سرد و ، تدابیر هسته4«تحریم»دربارة  3ترومن دکترین زمان(. از 2005است )اسمیت 

ها بود. رایانه رترتکنولوژی بمبتنی بر  جهانی و کنترل از طریق قدرت نظامیِ، نظارت بستهموضوع اصلی گفتمان دنیای »، «دفاع راهبردی

(. همچنین 1، 1996 6)ادواردز «دکنکار  ی ایدئولوژیکسرابتکنولوژی، نظام سیاسی و  عنوانبسته همزمان به موجب شدند که این جهانِ

                                                           
1 . Held 

2 . Hagen 

3 . Truman 

4 . containment  

5 . peace shield 

6 . Edwards 
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امروزی های کنترل ها دارد. بیشترسیاسی و اجتماعی معاصر در جامعة مدنی ریشه در پیشرفت تکنولوژی کنترلای از شکال بسیار پیچیدهاَ

زندان، و کنترل  هایتا میلهای های رایانهتراشه همچنین از طریق اجبار،نمادپردازی کرد تا  واداشتن غیرمستقیم از طریق ،یشترب ،توانرا می

، ی بودنپنهان مستلزم ی اغلبکنترلهای این تکنولوژی یکیِافزایش پیچیدگی تکن بند یا تفنگ.دست تااز راه دور و فیلترهای نامرئی 

و  1ات)فین دهدروی می رضایت سوژهبدون ار و بدون آگاهی یا اختیبی ،بیشتر است که اغلب بودنِاز راه دور  شده بودن وجاسازی

 (. 2003 3؛ لیون1995 2مارکس

کس گمان قدر که هیچتکنولوژی برای سیاست به این دلیل مهم است که تکنولوژی بسیار سیاسی شده است، آندر موارد دیگر، 

توان میه ای نمونة آشکاری است. این واقعیت ککند که بشود این جنبة سیاسی را نادیده گرفت یا بر سرش مجادله کرد. قدرت هستهنمی

 تقریباًمعنای هب ها را، آنتولید کنند شدة مناسب برای ساخت سالحمواد شکافتهه انداخت ککار نحوی بهرا به ایهستهبرق راکتورهای 

یاسی باشد، تولید نیازی ندارد که تصمیم صریح س مکانِن است. برای مثال، این اآتر از موضوع پیچیدهاما کند. ای سیاسی میپاافتادهپیش

نجر شد پیش از م پلوتونیوم مناسب برای ساخت سالح. در مورد فرانسه، این امر به تولید باشدراکتور  بخشی از طراحی تواندبلکه می

 آنکه دولت تصمیم به ساختن بمب اتمی گرفته باشد: 

تولید  توانند هم پلوتونیوم و هم برقها میکه آن بود بدین معنا گرافیتیـ  راکتورهای گازی ةپای در اصلِپذیری انعطاف»

ما این ا ،داشت شانراکتورها چقدر خوب این کار یا آن یکی را انجام دهند، بستگی به طراحی خاص اینکه اینکنند. 

 لرا در راکتورهای مارکومناسب برای سالح ند، تولید پلوتونیوم انجام دهند ستتوانها هر دو کار را میواقعیت که آن

قاضای تپذیری همچنین ، پیش از آنکه دولت رسماً تصمیم به ساختن بمب اتمی بگیرد. این انعطافساختممکن می

ممکن ساخت: ( CEAاز سوی آژانس انرژی اتمی فرانسه )را ( EDFپلوتونیوم از راکتورهای شرکت تولید برق ملی فرانسه )

                                                           
1 . Fijnaut 

2 . Marx 

3 . Lyon 
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ممکن  جدیدی را نیز بلکه اهداف سیاسی ،درآورند جرااهای سیاسی را بهبرنامه توانندمیتنها هها نبنابراین تکنولوژی

  (.334، 1998 1تسازند )هِخمی

ای در انرژی هسته در نقش ،سیاست وای هسته پیوندی میان تکنولوژی بر ارتباط نظامی،ای و سیاست، عالوهپیوند میان تکنولوژی هسته

فرانسه نتیجه « یِغیرنظام»ای ( دربارة اولین برنامة هسته335، 1998)ت  خ. هدارد ،خودها از تصویر ملتو در عمومی اقتصاد  سیاست

 ایهسته رنامةباولین گام یک بلکه  ؛کردید میبرق پایداری تول ،لحاظ اقتصادیمهم بود، نه به این دلیل که به EDF1راکتور » :گیردمی

 مانندِهکرد. در این مورد، اجرایی و تقویت میصنعتی را  هایقراردادهای و رویه داد که ایدئولوژی صنایع همگانیشکل می را شدهملی

درستی کار کند یا اگر توانست بهنمی EDF1 اگر از ابعاد سیاسی آن جداناپذیر بود. EDF1تکنیکی  های بسیار دیگر، مشخصاتنمونه

یاسی شکست سلحاظ بهلحاظ تکنیکی و هم بههم  ،نیروگاه ند،ودمهندسان و کارگران قادر به انباشتن تجربة اجرایی از این راکتور نب

 خورد. می

نه  ، اگرقتدارگرادولتی اچرا که وجود  ؛است« تکنولوژی ذاتاً سیاسی» یکای قدرت هسته استدالل کرد که توانهمچنین می

ای ههست نصب نیروگاهکردن تصمیم دربارة تواند رؤیای محول(. دیگر هیچ دولتی نمی1986د )وینر گیرفرض میپیشرا خواه، تمامیت

نون چنین تصمیمی است. اک یطرفای صرفاً تکنولوژی بیکه تکنولوژی هسته باشداستداللش این  وگروهی از مهندسان را داشته باشد  هب

 است.  المللیناجتماعی، سالمت عمومی و روابط ب مخاطراتی دربارة اتباحثمُ متضمن شود کهعموماً تصمیمی سیاسی شناخته می

ه سایر نسبت بتری سیاسیتکنولوژی دهد که نشان می را خصوصدر این استدالل دشواری همچنین  ایمثال انرژی هسته با این حال،

 د؛ش خواهد لیسیپ و خواهتمامیت بسته، دولتی ،ناگزیر ،ایپذیرند که یک دولت هستهناً، همه این استدالل را نمییقی. است هاتکنولوژی

ـ  های تکنیکیای به بهترین نحو براساس استداللهسته نصب نیروگاهمهندسان بر این باورند که تصمیم دربارة  برخی هم هنوز مطمئناً،

وانده طرف و غیرسیاسی خها بیها و اسلحهنیز تفنگ دلیلو به همین  در آن اخالل نکرده استشود که سیاست میانجام ای اقتصادی

هایی غیر از وژیتکنولاهمیت  نفعیی بههاکننده است که سیاسی است، نه تکنولوژی. از سوی دیگر، استداللشلیک اند: این فردِشده

 ریلی و تکنولوژی هایزیرساختدربارة استدالل  نمونة آن، که شده است نیز مطرح  اقتصاد و هویت ملی ای در موردقدرت هسته

                                                           
1 . Hecht 
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که در نگاه  هم ییهابه سایر تکنولوژیاست.  3«معابد هندوستان مدرن» ةمثابدربارة سدها به( یا 1998 2؛ گوتویس1994 1دانالوی) زیستی

های قدرتمندی یتکنولوژ ،هاالمللی بیماریبندی بینهایی مانند طبقهبندیاند. طبقهبرچسب سیاسی زده رسند،نظر نمیاول سیاسی به

 «شوندیم نسبتاً نامرئی ،ای از قدرت خود را از دست بدهندذرهکه اند و بدون آندهعبیه شکار ت درحال هاییزیرساخت ها درآن»هستند: 

  .بود سیاسی ،رأی حق طرفدار زنان دستان در دوچرخه(. 319: 1999 5و استار 4)بوکر

توانم فقط می اند،سیاست مرتبط هخاص ب نحوینظر بههایی را مرور کردم که بهتکنولوژیدر آن که  ،در پایان این بخشمن بنابراین، 

( هرچند، این 1980)وینر  «مصنوعات سیاست دارند»تمام  ؛اندها برای سیاست و نظریة سیاسی مهماین نتیجه را بگیرم که همة تکنولوژی

های تکنولوژی»ارة مباحث پیشین درب موضوع شایستة اظهاراتی کلی و انتزاعی دربارة ارتباط میان سیاست و تکنولوژی نیست. درس دیگرِ

پرسش  ههای مختلفی را که بپاسخ کهپیش از آن حال،بااین ها به طرق گوناگون اهمیت دارند.این است که همة تکنولوژی« سیاسی

 است که مفهوم سیاست نیز باز شود.کنم، الزم مرور  تکنولوژی و سیاست داده شده استدربارة ماهیت ارتباط 

 چیست؟ سیاست. 2

گرایی سیاسی به عینکند. تگرایی سیاسی هم احتماالً چنین میکند؛ تعینمیانفعال را القا  گرایی تکنولوژیکتعینکردم که  استداللمن 

یا  جمهور(ی دولت است. برخی اوقات شخص خاصی )شاید رئیسگیرافتد نتیجة تصمیمآنچه اتفاق می»این نگرش اشاره دارد که 

ت. شوند. اما در تمام موارد، شکل تبیین یکسان اسعنوان نمایندگان یک دولت مالحظه مینظامی( بهـ  سیجمعیتی )شاید نخبگان سیا

. دولت هدفی دارد و برای رسیدن به آن هدف وسیله را شودیتلقی مفردی و عقلی  ی انسانیِگیرلت همچون امری وابسته به تصمیمدو

بدهم: که انجام این « سیاست»در این بخش سعی ندارم مرور جامعی از معانی مختلف من . (395، 1990 کنزیمک) «کندانتخاب می
                                                           

1 . Dunlavy 

2 . Gottweis 

به همۀ دانشجویان سیاست و  (Narmada) دربارۀ سدهای نارمادا (Arundhati Roy) (؛ خواندن مقالۀ آروندهاتی روی1999به نقل از روی ). جواهر لعل نهرو،  3

 شود. تکنولوژی توصیه می

4 . Bowker 

5 . Star 
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خواهم به در عوض، می ؛(1، همچون ریختن آب به دریا است )یا بردن ذغال سنگ به نیوکاسلاین مثل راهنمایی کتابکار در قالب 

ون دارند: های گوناگای از معانی متفاوت در سیاقغنیطیف « تکنولوژی»همانند « دموکراسی»و « سیاست»خوانندگان یادآوری کنم که 

جای مرور آوریم. به دستتوانیم ثمرات بالقوة مطالعه در باب ارتباط میان تکنولوژی و سیاست را بهفقط با تشخیص این غنا است که می

است علم، تکنولوژی و جامعه چگونه سی انوردانش کنم کهبحث میباره در این، سیاسی دربارة این موضوع متخصصان علومدوبارة آرای 

 اند. سازی کردهرا در کارهای خود مفهومی

انتخاب بخواهم  گرا شود.خالصه می ه در باال بدان اشاره شد،گرایی سیاسی، کبه تعین کنزیمکدر واکنش  خوبیبه بحث ساسینکتة ا

تر را تبیین بیش زیاد یا قدرت ویرانگردقت  ، یا میانافکنبمب ، میان ساخت موشک یایا مقابلة شهرینیروهای مقابل  راهبردهای میان

ظامی های نبخشهای مختلف آن مانند بخش ات متعارضترجیحرا تفکیک کنم و  «دولت»ام که بودههمواره مجبور » کنم، در هر حال

اگزیر دانست. من همچنین نوعاً ن کپارچهامری ی . بنابراین، نباید دولت رانمرا مشخص ک هابخشاین  ونهای درو حتی زیرگروه مختلف

ای منجر شود، اما هر یک به نتیجهشاید  سطوحی که ؛امرا تشخیص داده فرایندهای سیاسی مختلف سطوح و امبوده« تصمیم» تفکیکبه 

 مفاهیم سیاست و دموکراسی تفکیک(. پس برنامة کار برای این بخش چنین است: 396: 1990 کنزیمک« )نه ضرورتاً به انسجامی کلی

ها و کنم؛ هرچند موارد، استداللرا به مطالعات تکنولوژی محدود می شوند )من خودکنولوژی استفاده میکه در مطالعات تچنانآن

  2.و سیاست دیده شود( علمتواند در مطالعات نیز می یمفاهیم مشابه

                                                           
 . ]مترجم[«زیره به کرمان بردن»المثل فارسی ضرب احتماالً معادل.  1

 . برای مثال نگاه کنید به:  2

Bal and Halffman 1998; Collins and Evans 2002; Guston and Keniston 1994; Guston 2000; Guston 2001; Halffman 2002; Jasanoff 
1990; Nowotny, Scott, and Gibbons 2001; Jasanoff 2004. 
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ته کنیم، هنگامی که نقش تکنولوژی را برجس برای مثال، د.کنمدرن اشاره  دموکراسیِ در ابتدا به نظام سیاسیِ تواندمیرو، سیاست ازاین

های که در فلسفهچنانآنـ « شناسی مدنیِ حکومت دموکراتیک مدرنمعرفت»کارکرد دانش، شفافیت و پاسخگویی در  ای برتأکید تازه

 :شودداده می نشانـ  دید توانمی 4، و دوتوکویل3، پریستلی2، پین1سیاسی جفرسون

کارهایش را در معرض دید شهروندان قرار  نگاه خیره به حکومت دارند و اینکه حکومتْ پس این باور که شهروندانْ»

ه و جالل به واسطة شکودهد، امری بنیادین برای فرایند دموکراتیک حکومت است. تغییر جهت از فرافکنی قدرت بهمی

پاسخی به  ،کم مجازاً ابزاری هستند، در این سیاقتکنیکی هستند یا دست اًلفظ واسطة کارهایی که یافرافکنی قدرت به

کنش  د. اهمیت سیاسیدهبه شهروندان دموکراتیک نسبت می که توکویل «ملموس و واقعی» نسبت به اموراست ی ذوق

 (. 162، 1995 6تکنولوژی قرار دارد )ازراهی 5نمایشیعد ضدبُدقیقاً در  کنشتکنیکی در حوزة دموکراتیک 

عمومی  نحویبه آن لعماکه اِ شوددرنظر گرفته می دموکراتیک مدرنی از قدرت مرئی ایجادکننده و پشتیبان تلقیبنابراین، تکنولوژی 

 هایتدا داللتگردم، اما ابفرهنگ سیاسی بازمی از سطح عمومی این سد. من به بحث سیاست دررنظر مینسبت به عموم جامعه پاسخگو به

 کنم. نقش دانش و مهارت در سیاست بررسی می را برای «مدرن دموکراتیکِ حکومتِشناسی مدنیِ معرفت»ین ا

 خصوص در جامعة مدرنی که کامالً  تکنیکی و علمی است. و از آنجا که مهارتِست، بهنیز ه دانش و مهارت پس، دوم اینکه سیاستْ

یِ یتدهندة خصلت جنسابیعنی بازت ؛است تیهمین ترتیب سیاست نیز سیاستی جنسی طور سنتی قلمروی مردانه بوده است، بهتکنیکی به

با اندیشة سیاسی است. یک پاسخ به این  تخصصیچگونگی ارتباط دانش  ،(. موضوع مهم دیگر2004خود تکنولوژی است )وایسمن 

                                                           
1 . Jefferson 

2 . Paine 

3 . Priestley 

4 . De Tocqueville 

5 . anti-theatrically  

6 . Ezrahi 
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انقالب  پی در .طنینی بدنام یافتاما بعدها طرف بود، تا جنگ جهانی دوم انصافاً بی« تکنوکرات»تکنوکراسی است. برچسب  پرسشْ

و  گراشمولعلم جهان»کردند:  ایجادمیان سیاست و تکنولوژی  الرادیکتمایز تکنوکراسی را براساس  فرانسه، مهندسان و دانشمندانْ

)تکنولوژی(  وسیله آشکارِ یِبا این جدای نهادی یافت.شکلی  ارزشـ  واقعیت تمایزِرفتند و سیاست متعارض هر کدام راه خودشان را می

ی و مرجعیت بر زندگ اخالقی شکل دهندنامعنایی دولت با شهروندانش را بهها امیدوار بودند روابط و هدف )سیاست(، تکنوکرات

ر این ام ،1945 سال (. اما پس از302، 1997 1)آلدر «کردندعنوان مدیر خدمت میها بهکه در آنبازگردانند  یاداراترا به  تکنولوژیک

کسی که  ؛بود تهپا از حد خود فراتر گذاشکسی که »معنای تبدیل شد به« تکنوکرات»داشت: اصطالح  نتیجة معکوسی برای نخبگان فنی

بیش از  و قابل توجه بود؛ اول این فراروی از حد خود ذاتیسازی سیاسی رفته بود. خطرات از حوزة تخصصی خودش به عرصة تصمیم

ای جمتخصصان به نشین شدنمعنای جا(. تکنوکراسی از این منظر به28، 1998ت خ)ه «موکراسی به تکنوکراسی بودتسلیم شدن د همه،

ربارة وگو درسد که بحث و گفتنظر میبه. و چه متخصصان مالی و اداری متخصصان تکنیکی و علمی چه ؛سیاستمداران بود

هنوز  ،تخصص در سیاستاژگانی دیگر، سیاستِ تخصص و نقش ها و وهرچند در زمینه ؛ه باشدکمرنگ شد 1960تکنوکراسی از دهة 

ط است مربو تنظیم مقرراته نقش مشاوران علمی در سیاست و ب ی ]یعنی سیاستِ تخصص[از موضوعات محوری است. اول ،یا دوباره

 یابد. لوژی ارتباط میکردن تکنویکدموکرات به تجارب اخیر دربارة ی ]یعنی نقش تخصص در سیاست[دومو 

که به نند کن نقش مسلطی را در سیاست جامعة مدرن ما بازی میاعلمی است. مشاوران علمی و تکنیکی چن ةورامش سیاست اینکه سوم

 سیاست(. 1990 2بر سه شعبة کالسیک دولت و شعبة چهارم خدمات شهری )یاسانوفداده شده است، عالوه« پنجمشعبة »ها لقب آن

 شده بدل حقیقاتت کانونی نقاط از یکی به سیاستْ و است مقررات تنظیمو  تکنولوژی علم، میان مرزی کار ،تردقیق یا ی،گرتنظیم علم

(: 1999؛ 1983 5گیرد )گیرینمی خدمتکار مرزی به  شناسانه را برن کار تمرکزی روش(. ای2002؛ هالفمان 1998 4و هالفمان 3)بال است

                                                           
1 . Alder 

2 . Jasanoff 

3 . Bal 

4 . Halffman 

5 . Gieryn 
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 ارتباط ستمییز سیاست از تکنولوژی و سپ این کار توسط دانشمندان، سیاستگذاران، کارکنان خدمات شهری، و سیاستمداران به منظور

شناسانة این مطالعات دربارة کار مرزی کامالً مخالف با فرضیات مبانی هستی گیرد.دوبارة این دو به معنایی خاص صورت می دادن

که تکنولوژی و  ستاپوزیتیویستی بنا شده  که تکنوکراسی براساس این فرضِدرحالی. قرار داردتکنوکراسی در بُن هستند که  ایاولیه

 رضیبر پیشفوضوح از یکدیگر تشخیص داد، این کار مطالعاتی مرزی ها را بهتوان آناند و میسیاست اساساً چیزهای متفاوتی

ه بکه شود منجر می مختلفیو این تلقی به تمایزات  اندمتفاوت کردهرا  گوید تکنولوژی و سیاستکه می مبتنی است گرایانهبرساخت

تی مدرن ما را در جامعة معرف« پارادوکس اعتبار علمی»تبیینی از گرایانه همچنین انداز برساختاین چشم. بستگی دارندهای خاص سیاق

 ،کنیم که در آنزندگی می« فرهنگی تکنولوژیک»سو، ما در ارتباط دارد: از یک د که مستقیماً با سیاست و نظریة سیاسیشوموجب می

کنیم که های سیاسی و سیاست هستند؛ از سوی دیگر، مالحظه مینهاد ازجملههای فراگیر کالبد اجتماعی علم و تکنولوژی از مؤلفه

سازی صمیمتهای این تلقی برای داللتنیست. ش مفروض از پیدیگر  ،طور کلی متخصصانبه ،و عتبار مهندسان، دانشمندان، پزشکانا

لمی به ع مشورت دادن سالمت هلند چگونه موفق به ی ملی علوم ایاالت متحده یا شورایمشورتی نظیر آکادم نهادهای ؟ستچی سیاسی

 خود را بارمشورت علمی اعت نهادهاید؟ این دارن و سیاق زمان و مستقل از ذاتی یاعتبار کنند که ادعا بتوانندآنکه شوند بیسیاست می

یان سیاست و مموقعیتی که دلیل یا به شانذاتیِ مؤسسات نهادیهای دلیل برخی خصیصهبهنه  کنند ومداوم حفظ میاز طریق کار مرزی 

 (. 2002 2؛ بال، بایکر و هندریکس2000 1تکنولوژی دارند )هیلگارتنر علم/

مجدداً به تخصص مربوط است، اما حاال به تخصص غیردانشمندان و  ة آن بحث کنم،که مایلم دربار چهارمین معنای سیاست

ت مردمی. چنین به نیاز به افزایش مشارکرا تعبیر کنیم کردن سیاست یککه دموکرات شودمیاین موضوع وقتی مهم ها. غیرتکنولوژیست

به گردد بازمیخاستگاه آن غالب بود و هنوز هم موضوع مهمی است.  1990تمرکزی بر مشارکت در مطالعات تکنولوژی در دهة 

                                                           
1 . Hilgartner 

2 . Hendriks 
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در دهة  (، مطالعات دموکراسی صنعتی1979 4؛ نلکین و پوالک1979؛ نلکین 1984 3و براون 2)نلکین 1970در دهة  1یامطالعات مناقشه

(. 2002)بایکر اندتثبیت شده 1990و  1980های در دهه که یای دموکراتیکنهاده ترِزیر سؤال بردن کلی)پایین را ببینید( و البته به  1980

توان ترین استدالل را، که تقریباً در قالب آنچه میواضح اشاره دارد.« دموکراسی قوی»ک ی برای( 1984باربر ) بیشتر این کار به دعوت

. مالحظه کرد( 1995) 5واسکال دموکراسی و تکنولوژیتوان در شود، میبندی میآن را طرح اولیة یک جامعة جدید دانست صورت

خصص این عموم مردم ت یاشود، پرسش مربوط این است که آمی استداللی در سیاست تکنولوژی عموممشارکت  نفعبههنگامی که 

دهای در فراین غیرمتخصص کنندگانِپرسش از تخصص مشارکت ؟مختلف دارند هایالزم را برای ارزیابی بدیل تکنولوژیک

به متخصصان  ین تصمیماتیحل تکنوکراتیکِ واگذاری چنراه ،روازاین ؛است پاسخبیپوزیتیویستی، تقریباً  منظردموکراتیک، از

 . ماندپاسخ میبیهم ولوژی تکن

علمی  گرایانه از معرفتبرساخت هایتحلیلطور که در باال بحث کردم، همانگرایانه متفاوت است. اندازی برساختاز چشم وضعیت

های ه گروهشکال تخصص نیست. بنابراین، نتیجه اینکو تخصص تکنیکی، نشان داده است که چنین تخصصی ذاتاً متفاوت از دیگر اَ

 ةمثاببه« ایغیرحرفه»و اینکه برچسب د و غیرمهندس دارای اشکال دیگری از تخصص هستند نه اینکه تخصصی نداشته باشند غیردانشمن

 کنندگانْهایی از مشارکتروهکه چنین گ گذارداین امکان را کنار نمی (. دیدگاه اخیر1997بایکر مناسب نیست )« تخصصم»متضاد 

های بیمارانی که در تحقیقات مربوط به ایدز مشارکت دارند و گروه در موردهمچنان که  د،کسب کننتخصص علمی و تکنیکی را 

از فیلسوفان تکنولوژی  ،(. اخیرا2000ً؛ بایکر و بیسترفلد 1996 6تینس)اپ ثبت شده است اربر طراحی معماری و شهری هستندکزنانی که 

مروزه هم ا اش از مسائل مربوط به ترکیب مشارکت و نمایندگیهی اولیبندصورت»اند که اتیست استفاده کردهراگمآرای جان دیوییِ پ

                                                           
1 . controversy studies 

2 . Nelkin 

3 . Brown 

4 . Pollak 

5 . Sclove 

6 . Epstein 



 

 

19 

 

 

 یابد؟و چگونه تکنولوژی اهمیت میرا چ
 نوشین شاهندهترجمۀ    ویبه بایکرنوشتۀ  

 

منظور ، دیویی دربارة تحوالت رادیکال در نهادهای دموکراتیک، به1920در دهة  ،(. پیش از این140، 2001 1)فینبرگ« است شایان توجه

که  دانستکسانی  شامل تمامی(، عموم مردم را 15-16، 1991نامید، سخن گفت. دیویی )می« عصر ماشین»تطبیق آنان با آنچه وی 

. «دوپیامدها ب این مراقبمند نظام نحویبهباید  رسد کهنظر میبهکه ضروری  ییتا جا هستندتأثیر پیامدهای مستقیم این تبادالت تحت»

ا درعوض، بر نیاز به د؟ یکنپشتیبانی میشهروندان  بیشتر و مشارکت ترمستقیم برای دموکراسیِ از دعوتی ،تعریف دیویی از عموم آیا

شکل  ،دسازآنچه محدودة سیاست دموکراتیک غربی را برای دیویی مشخص می»دارد:  روی فرایند اندیشة سیاسی تأکید تمرکز

ی دقیقاً که دموکراس خوانیممی دیویی آثار در ما. نیست نمایندگان مجلسگیری آزاد یا مانند رأی ة خاصیشدتثبیته و شدنهادینه

ها و هکند و مجموعآن را تهییج می ،منازعه دربارة اشکال موجودسیاسی است که مختلف شکال سیالنی ثابت و آزمایشگری با اَ

به مشارکت  سیاستـ  (. من در ادامه، در سیاق زیر56-7، 2003 3و هاجر 2)گومارت «سازدها میهای مختلفی را میان آنبندیصورت

 بازخواهم گشت.« متخصصان دیگر»های روهگسیاسی 

طرح سیاست  ز معنایا هایی کهتفکیک که استشده کنون آشکار تا البته ؛های تکنیکی بزرگ تمرکز داردبر طرح معنای پنجم سیاست

از  ؛تبط استمر بزرگیهای اند. بسیاری از منازعات رایج سیاسی به تصمیماتی دربارة چنین طرحهمپوشانی دارند و در هم تنیدهکردم، 

های برق های تصفیة آب گرفته تا تأسیسات عظیمی همچون ایستگاهآهن یا کارخانهها، خطوط راهای مانند فرودگاهکارهای زیرساختی

ین . در عبلند است عمومیها هستند، فریاد برای مشارکت تأثیر این طرحاز مردم تحت بزرگیهای آوری زباله. از آنجا که بخشجمع و

تل مخ ،ی خسارت بزندعمومة انگیزتا آنجا که به  ،راسازی سیاسی تصمیم NIMBY4که اثرات جا است بهمان اندازه بهحال، این نگرانی 

های تکنیکی سیستممشارکت تمرکز ندارند، نوعاً ابعاد سیاسیِ  ین مطالعاتی که صریحاً بر پرسشهمچن(. 1991 6؛ پیلر1994 5سازد )جرارد

                                                           
1 . Feenberg 
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دارد: های تکنولوژیک بزرگ اظهار میدربارة سیستم ،، مؤسس مطالعات تاریخییوزمس هطور که تاهمان 1سازند.برجسته میبزرگ را 

نولوژی که د. تکوشمیسیاسی و اقتصادی  وابستةای از منافع برای مجموعه ای پیونددهندههستهوجود آمدن باعث به»ها این تکنولوژی

 کاویِ(. هیوز دربارة سه مورد318-319: 1983« )طرف بودن دور است، خیلی از بیگره خوردهمنافع سیاسی و اقتصادی انواع خاصی از با 

دق کاگو، تکنولوژی بر سیاست مسلط بود؛ در لندن، عکس این مطلب صادر شی»گیرد: تاریخی خود دربارة توزیع نیروی برق نتیجه می

 (. 461-2، 1983)هیوز  «هماهنگی وجود داشت میان قدرت سیاسی و تکنولوژیک ،اولقبل از جنگ جهانی  و در برلینِ بود

 1980دهة  راسی صنعتی است. کارهایاز طریق دموک]یعنی معنای ششم[ ارتباط یافتن سیاست با تکنولوژی  حال، روش مهم دیگرِبااین

جامعه  شدنِسازیبارة دموکراسی اجتماعی و دموکراتیکی درتراندازهای وسیعچشم را با های کارگریاتحادیه دربارةتحقیقات عملی 

ماعی های کارگری و اجتماعی و شرط پیشرفت بیشتر اجتهدف راهبردی اولیة جنبشعنوان باید بهحاال دموکراتیک ساختن »د: پیوند دا

فوردیسم  ازست اثرات گسناشی از یِ برای چالش صنعت ممکنپاسخ  یگانه سازیدموکراتیک رسد که...نظر میبراین، به. افزوندیده شود

این کارها مستقیماً به  بیشترِ بتدا،در ا(. 220، 1989)متیوز  «کرده استمطرح نو که جناح راست  ی استدرنگبیسیاسی و چالش 

تری پیوند گستردهسازی تیکخورد، اما متیوز آن را به راهبردهای دموکراگره می [مدیران بلدر مقاه ]برای کارگران کارخان دموکراسی

نداز اچشماین سمت این تمرکز به ،1990. در دهة مربوط استاجتماعی  غییراتعامالنی برای ت ةمثابکارگران و شهروندان به بهد که دهمی

 (. 1995و )اسکال حرکت کرد تروسیع اجتماعی

گیرد و ارة دموکراسی صنعتی و مستقیم پیشی میاندازهای پیشین درباش بحث کنم، از چشمخواهم دربارهمعنای هفتم سیاست که می

( 1992؛ 1986) ،3اولریش بکنوشتة  ،2«در مخاطرهجامعة »گرداند. سیاست در مقالة ما را به سطح کالن جامعه و فرهنگ سیاسی بازمی

جامعة در »فهوم ماکنون باید کند که . بک استدالل میآورددست میبهمعنای بسیار متفاوتی در مقایسه با نظریة سیاسی کالسیک 

ة تولید و دیگر دربار ،. پرسش سیاسی محوریکرد« جامعة طبقاتی»یا « جامعة صنعتی» ازمارکس و وبر  هایرا جایگزین تلقی «مخاطره

شی از خب ةمثابمند بهنحوی نظامبهکه شد  هاو خطر مخاطراتتوان مانع میچگونه »است:  مخاطرهبلکه دربارة  ؛توزیع ثروت نیست

                                                           
 .2000 یوز و هیوز؛ ه1988 یوز( و هMayntz؛ ماینتز )1994( Summerton؛ سامرتون )2001و همکاران یوز ؛ ه1999( Abbate. برای مثال نگاه کنید به : ابیت ) 1

2 . "risk society" 

3 . Ulrich Beck 
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 در مسیری خاصجدی بودنشان را نشان داد و  د،انسربه حداقل را  توان این مخاطرات و خطرهاچگونه می و شوندمیسازی تولید مدرن

ل کنند نه فرایند نوسازی را مخت شان کرد تامحدود توانمی ند، چگونهشوآشکار میکجا نهایتاً « اثرات جانبی ناپیدا»این د؟ هدایت کر

(. نقش 20، 1992)بک « فراتر روند؟است « پذیرتحمل» شناختی و اجتماعیشناختی، پزشکی، روانلحاظ بومهب چههای آنو نه از محدوده

، ییون اتعتشعش مخاطرات مربوط بهخصوص بهشود. آورد، تحلیل میی که بار میبرمبنای مخاطراتطورخاص تکنولوژی در اینجا به

 ینکها ها، نامرئی بودنشان برای چشم غیرمسلح انسان وناپذیر آنگشتراغلب ب : آسیبِاندمهم و محوری آلودگی و مهندسی ژنتیک

نیازمند بازاریابی  ،ساخت اجتماعی(برروی تعریف و )و بنابراین باز بودنشان به تشخیص دادمعرفت علمی  توان تنها از طریقلشان را میعل

روابط  - در جامعة طبقاتی داشت را که چنین نقشی -توزیع ثروت  جایبه مخاطرات توزیعاست. اکنون  در مخاطرهت در جامعة سیاس

 . سازداجتماعی و قدرت را متعین می

 1سازیخودسیاسی محرکِ مخاطراتْاین است که  حوریپیامد میک »ما از سیاست داشته باشد:  تلقیی برای یهااین امر باید داللت

، 183، 1992بک « )کندتغییر میمفهوم، جایگاه و رسانة سیاست ، برآن، در جامعة در مخاطرهد؛ عالوهشومدرنیته در جامعة صنعتی می

سازی، های اندیشة سیاسی و تصمیم، با استفاده از حقوق دموکراتیک در عرصه. در جامعة صنعتی، شهروند(نویسنده است تأکیدها از

های یستمسدفاع از منافع شخصی در عرصة کار و تجارت، تا حدی بورژوا. درنتیجه، تفکیک و تمایزی میان  بابود و،  2شهروندتاحدی 

گیری یگزین رأیپیشرفت جا»شد: م دیگر جبران میدر جامعة صنعتی رخ داد. اثرات منفی در یک سیستم در سیست تکنیکیسیاسی و 

ه گمنام و رسیدن به اهداف و نتایجی ک پیشین بر سرشود، نوعی توافق ها میاین، پیشرفت جایگزینی برای پرسشبرشود. افزونمی

و سازی جامعه ولید و علمیت رشد فراوان نیروهای طبقاتی،های اجتماعیِ جامعة (. نابرابری184، 1992)بک « روندناشناخته پیش می

اهیم سیاسی و مف»ثمرة دگرگونیِ بنیادینِ رابطة میان امر سیاسی و غیرسیاسی است:  منفی و جهانیِ تکنولوژیْ ،تأثیرات چشمگیر

نظام  وندرسو، حقوق مقررشده و مورد استفاده، آزادی عمل را از یک. مندی هستند... اند و نیازمند بازبینی نظامغیرسیاسی نامشخص

بب س فرهنگ سیاسی جدیداز نظام سیاسی و در قالب یک  خارجسیاسی  و مطالبات جدیدی را برای مشارکت کندسیاسی محدود می

 غییرات، تأکیدها از نویسنده است(. مجلس دربارة ت185، 1992)بک « های اجتماعی(و جنبش های داوطلب شهروندیشود )گروهمی
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ها و صنایع اجتماعی در آزمایشگاهغییرات بلکه ت ؛گیرداش تصمیم نمیدرباره دولتکند یا هیئت اجتماعی مذاکره نمی

اسی خود را طرفی سیهای تکنولوژیک بیآید. پس، این پیشرفتوجود میاصالح ژنتیک بهای و میکروالکترونیک، قدرت هسته

انة سیاست اقتصادی درمیـ  تکنیکی توسعةبنابراین، »د: شوها محافظت میاز آن ،ظارت پارلمانین درمقابلِ ،نهند، هرچند در عین حالوامی

« آورددست میهسیاست بـ  عنوان زیرای را بهوضعیت ترکیبیِ پرمخاطره کهشود د و تبدیل به وجود سومی میگیرجای میو غیرسیاست 

« اندهر»شود و از محور قدرت سیاسی سنتی به نظامی چندمرکزی منتشر می(. بدین ترتیب، سیاست درون جامعه 186، 1992)بک 

های سیاسی شدن با نهادسیاست نیازمند تکمیلـ  این زیر در مخاطرة جدید،جامعة آتیِ  دموکراتیکِ ساختارِ پایدارِ توسعة برایشود. می

 (.2000؛ دیک 1993؛ 1997)بک  استجدیدی 

ونه و چرا ید به پرسش اصلی بازگردیم: چگاجازه دهام، شکستهمند معانی سیاقای از دستهست را به تکنولوژی و سیا اکنون که ساختار

 شوند؟به هم مرتبط می« دو»یابد، چگونه این تکنولوژی برای سیاست اهمیت می

  دارد؟ اهمیت تکنولوژی چگونه و چرا. 3

هرچند  ،کنمیابد، مرور میبرای سیاست و نظریة سیاسی اهمیت می های مختلف به این پرسش را که چرا و چگونه تکنولوژیمن پاسخ

شدند. من با پرسش کلی دربارة ارتباط میان تکنولوژی و فرهنگ  های قبل مطرحطور ضمنی در بخشتر بهها پیشاین پاسخ برخی از

 گردم. خاص ارزیابی تکنولوژی بازمی به حوزةکنم، سپس سیاسی آغاز می

 و فرهنگ سیاسیِ دموکراسی تکنولوژی  .3-1

ارتباط میان تکنولوژی  هب در بیانی کلی،شود، می بااهمیت تلقیبرای سیاست و نظریة سیاسی  از طریق آن که تکنولوژی هاییشیوهیکی از 

اقتصادی، اجتماعی و  غییراتتکنولوژیک و ت توسعةسازی این است که مدرنهای . ادعای محوریِ نظریهپردازدمیسازی مدرنو 

سازی همچون کارل مارکس، نظریة مدرن (. مؤسسان2001ِ 1د )اینگلهارترونمی پیش ی منسجمیهاشیوههمراه با یکدیگر به  یفرهنگ

عدی با کارهای ب. آغاز کردندجوامع و سیاست اروپایی غربی نحوة تحول از انقالب صنعتی و بحث خود را امیل دورکیم و ماکس وبر 

سعه مرتبط سازی را به تومدرن ،اروپا و آمریکای شمالی بر سیاست، ورای توسعة تکنولوژیک افتراقیِاثرات  هایی دربارةپرسشطرح 
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 دیگری در تکنولوژی به هنوز هم انقالبِ»د که توانست دریابطالعات سیاسی می، این سبک از م1990(. در دهة 2001)گراهام  کردند

و  ای را در سیاستآرایش جدید عمده اقتصادی فرایندهای شدنِو جهانی بنیاندانش صنایع رشد شت؛پیوند دا تکنولوژی اطالعات

اند که موضوع تغییر سازی منجر شدهمدرنهای جدیدی دربارة (. این مطالعات به نظریه9964، 2001)گراهام  «وجود آورداقتصاد به

جهان  در سطح ازاربگیریِ اقتصادهای مبتنی بر شکلساختاری، اقتصادی های ل سیاستبنیان را با تحلیهت از تولید انبوه به صنایع دانشج

ی سازی، ارتباط میان تکنولوژدر این سطح کلی از نظریة مدرنند. آمیزدرهم می جامعهدولت و نهادهای سیاسی و تحوالت بنیادین در 

رای از موجب طرفدا« بنیاندانش»ظهور جامعة پساصنعتی یا »زیر:  عنوان نمونه در متنبه ؛گیردقرار میمورد پرسش  نیزسازی مدرنو 

 خودانگیختهفکر تبه که  کرده و نوآورندشود، بخشی به این دلیل که چنین جوامعی نیازمند کارگرانی تحصیلنهادهای دموکراتیک می

رکت عمومی تری از مشاپردامنهتر و انواع فعال و دارندها تمایل به انتقال این منظر به سیاست اند. آندر زندگی روزانة شغلی خو گرفته

(. بنابراین، یک پاسخ این است که تکنولوژی برای سیاست مهم است به این دلیل که 9970، 2001)اینگلهارت  «گیرندعهده میرا به

 ؟ساختتر از این را جزییپاسخ توان میآیا  دهد. امادموکراتیک آن را شکل میدولت مدرن و نهادهای سیاسی و تکنولوژی، 

 وسعةتن شرایطی برای مباحثه و دهد، تعیین کردیابد و آن را شکل میروش دیگری که در آن تکنولوژی برای سیاست اهمیت می

ان و استعارات دهد، از زبم. تکنولوژی اساساً دنیای سیاسی را شکل میبیان کنتری طرز مبسوطاین مطلب را بهدارم  سیاسی است. قصد

اهداف جهانی  ای را که برایهای گستردهتنها شبکهها نهرایانه های ارتباطی. تکنولوژیِاقتصادی و تکنولوژی رزیِگرفته تا شرایط م

ها رمبنای آنب د که سیاست خارجیدادست میاراتی آخرالزمانی را بهبلکه واژگان و استع ؛کردت داشتند، کنترل میجنگ سرد محوری

 ةمثابهر رویداد به ،که در آن بسته یدنیاییعنی  ؛دداجهانی را شکل می کاز غفلت تکنولوژی ایقلعه». این تکنولوژی دشبندی میصورت

، تکنولوژی برای سیاست اهمیت داشت زیرا (. در این مورد1-2، 1996)ادواردز  «دشها تفسیر مینبردی عظیم میان ابرقدرتبخشی از 

است و هم سیاستگذاری تکنولوژی تکنولوژی هم موضوع سی ،د؛ در عین حالشکل دهد تا اهداف و وسایل خود را کربه آن کمک می

 . بود
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 هم»یا  1«تکاملیـ  هم»ند. این یافتها و جنگ سرد، تکنولوژی و سیاست همچون دو روی یک سکه با هم تطور رایانهدر مورد بنابراین، 

برای اینکه هرحال، به(. 2004است )یاسانوف کنونی در مطالعات تکنولوژی  رسومیتکنولوژی و سیاست )یا جامعه( عبارت م 2«تولیدیـ 

ت خه 3«یاسیرژیم تکنوس»این است که از مفهوم یک راه  بیان شود.تر نحوی جزییاین مفهوم اثر تبیینی واقعی داشته باشد، باید به

هایی مجموعه»اند از عبارتشوند و ( برپا می؛ باال را ببینیدEDFو  CEAدر نهادهای دولتی )مانند یاسی های تکنوسرژیماستفاده کنیم: 

کدیگر کار یبا  های نهادی کهی سیاسی و ایدئولوژیها، مصنوعات تکنولوژیک، برنامهنهادیهای مهندسی و ، رویهپیوسته از افرادهمبه

نولوژی برای طراحی یا استفاده از تک بردی برایتکنوسیاست )اصطالحی که رویة راهرا هدایت کنند و تکنولوژیک  کنند تا توسعةمی

دهد این مفهوم به ما اجازه می(. 56-7، 1998ت خ)ه« را پیش برند (کندرا توصیف می ، یا تصویب اهداف سیاسیبخشی، تجسمنظیمت

 پلوتونیوم با درجة ساخت تولیددرگیر  CEA توصیف کنیم. رژیم تکنوسیاسیِ جزیی تعامل میان سیاست و تکنولوژی را به روشی کامالً

در نقطة مقابل  اًعمدراکتورهای خود را  EDFفرانسه کمک کرد. رژیم بالفعلِ ای نظامی و بنابراین به ایجاد سیاست هسته بودسالح 

 4«کتکنولوژی چارچوب»وجود آورد. به همین ترتیب، مفهوم ای فرانسه را بهسیاست انرژی هسته ،روو ازاین قرار داد CEAتکنوسیاست 

و بایکر  5ارکار گرفته شد )آیبو معماری شهری به ریزیبرنامهبارسلونا و تکنولوژی شهر برای توصیف مبسوطِ تعامل میان سیاست 

اجتماعی  هایگروه ای ازکه مجموعهمرتبط است  این است که رژیم تکنوسیاسی با نهادهای دولتیآ(. تفاوت میان این دو مفهوم 1997

ای ی مرتبط است که ممکن است در مجموعهمنفرد تکنولوژیک به گروه اجتماعیِ دخیلِ چارچوبکه درحالی ؛کنندها کار میدر آن

است را یاین مفاهیمِ تحلیلگران، روابط میان تکنولوژی و س . مهم است تشخیص دهیم که هر دوِاز نهادهای اجتماعی پراکنده باشد

 EDFو  CEAکنند. در مورد کشمکش میان ابطه به شکلی کامالً متفاوت فکر دربارة این رممکن است کند؛ عامالن درگیر توصیف می

جدا کند و سعی داشت تا سیاست را از تکنولوژی نحوی راهبردی حتی عامدانه و به EDFدهد که چگونه ت توضیح میخفرانسه، ه

                                                           
1 . "co-evolution" 

2 . "co-production" 

3 . "technopolitical regime" 

4 . technological frame 

5 . Aibar 
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تکنولوژی  بهترین همچونچیزی  ،آن طبقوجود آورد که ی بهة تکنولوژیکگرایان( و تفسیر تعین1997)الدر  بگیرد« ی تکنوکراتیکژست»

 تأمل سیاسی پذیرفته شود. بدون باید که  ردوجود دا

رنامة بی، میدان، پیوندهای ارتباطابزارهای مباحثة سیاسی است: دهی شود، شکلروش دیگری که در آن تکنولوژی برای سیاست مهم می

 هایاختمانهای س)به تحلیل نقشه های معماریتواند برای تحلیل سیاست قرن هجدهمی و تکنولوژیاندازی میالبته چنین چشمکاری. 

یقات اخیر بر ارتباط ؛ اما بیشتر تحقکار گرفته شودبه های مالقات فکر کنید(، مکاتبة پستی و ارتباطات پیامیبندی اتاقو طرح مجلس

 ایی برعنوان ابزاربه»دموکراسی دیجیتال  در موردها بیشتر تجربه(. 2003ند )بیمبر اشدهمتمرکز های دیجیتال و سیاست لوژیمیان تکنو

شود درک و تجربه می «شود جاذبه و پویایی خود را از دست داده استسیاست دموکراتیک که به دالیل گوناگون گمان می احیای

د بر ارتباط موجو مراتب سیاسیِسلسله کشیدن انحصارِچالشمنظور به، به1980ی در دهة (. چنین تجارب168، 1998 1)تساگاروسیانو

غاز کنش سیاسی آ دهیِو سازمان حیاتی اطالعاتِ آوری و توزیعبرای جمع محلی های اجتماعیِقدرت گروه تقویت ای،قدرتمند رسانه

هروندان خدمات و اطالعات و تشویق ش هبود ارائةب، برای بهتر ساختن تماس با شهروندانری را های محلی ابتکارات دیگدولت سپس شد.

آمریکایی و هم اروپایی  های محلیدولت(. هم 1998 3، و بریان2)تساگاروسیانو، تامبینی کار گرفتند، بهعمومی اموربه مشارکت در 

ول درحال اف های اطالعات و ارتباطات جدید به احیای مشارکتِلوژیآزمایشی ساختند، با این امید که تکنو« شهرهای دیجیتال»

 ای به سیاست محلی دهد. شهروندی در حیات سیاسی کمک کند و توان تازه

از الگوهای دهند شکل می طیفی را هاد: آننبرکار میشهر دیجیتالی تعاریف بسیار متفاوتی از دموکراسی )دیجیتال( را به این تجاربِ

سازی که بر فراهم ییهاطرحتا اجتماعات محلی خودگردان است و از  یبر آرای عمومهایی که بیشتر مبتنیشورایی تا مدلعمدتاً 

 : دمطرح کردنسیاسی  دسترسی به مذاکرات دربارةی را توجههای جالبپرسش این تجارب .اطالعات توسط عموم متمرکزند

تفاده شهروندان صالحیت اس از اینکه  کند؟ آیای عموم را پرداخت میای براپذیری خدمات شبکهدسترسچه کسی بهای »

 ،که اغلب از شرایط اجتماعی - های مورد نیازتوانند بر رویگردانی از تکنولوژی و مهارتو می ا دارندموجود راز خدمات 

                                                           
1 . Tsagarousianou 

2 . Tambini 

3 . Bryan 
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حق  توان میانیچگونه م ؟کندمی، حق دستیابی بدان را کامل دکننغلبه  - شوندناشی می و قومی ی، سنی، جنسیتاتیطبق

 ( 171، 1998)تساگاروسیانو  «؟تعادل برقرار کردسوءاستفاده از شبکة شهری  دربارة هانگرانیو آزادی بیان 

رفدار آزادی ط مدنیِ ها، بسته به فرهنگ ملی و درواقع محلی،  بسیار متفاوت خواهد بود. در سنتواضح است که پاسخ به این پرسش

که  ،نشیناییمناطق ایتالی. در شدابشهروندی  هایها و ابتکار عملگروه گیریِتواند تشویق به شکلمیکایی، هدف کلیدی فردیِ آمری

. تجربة ن باشداحقوق شهروند عمالو اِعنوان کاالیی عمومی شبکه بهبه دسترسی  سازیمنیبر ا تواندمی تمرکز ی هستند،چپسنتاً دسته

این  چگونه در این خصوص کهعنوان ابزاری برای احیای اقتصادی طراحی شود. درنگ به تواندمیدیجیتال انگلیسی  یک شهرِ

 ،اصلی عالیتفدموکراسیِ دیجیتال، مربوط به  امور بالغیِ است. در پسِ معقولای اند، تجربههای دیجیتال برای سیاست مهمتکنولوژی

ی که تعامل هایرغم گفتمانبه»ند. کنآن را مراجع قدرت حکومتی کنترل می و محتوایمة کاری که برنا است اطالعاتی ارانتش ،اغلب

و هستند ایین پبه  باالاند، از جانب دولت آغاز شده عملدر ها ، بیشتر آنقرار دارند« دموکراسیِ الکترونیک» هایاکثر ابتکار عملدر بُنِ 

ار از طریق انتشردن کمتقاعدبرای الگویی اند. سیاست در این شکل، بیشتر مبتنیدسترسی بیشتر به اطالعات فراهم آوردن بر  عمدتاً

 (. 174، 1998)تساگاروسیانو  «وگوو گفتماند تا برای مفاهمه میاطالعات باقی

 از ارزیابی تکنولوژی تا احتیاط  .3-2

از  است که سیاست انضمامیشود، روشی گفته میTA (Technology Assessment )اختصار به آن که اغلب به ،ارزیابی تکنولوژی

 زیرا همچنان که در ؛تکنولوژی برای سیاست مهم است ،ما سروکار داشته است. در جوامع مدرنِبا تکنولوژی  1970از دهة  طریق آن

رود که کار مینیز هنگامی بهTA دهند. اصطالح می های ما را شکلطرز بسیار فراگیری جوامع و فرهنگها بهباال گفتم، این تکنولوژی

 راتها و مخاطها یا منافع و هزینهخواهند وعدهیم های بهداشتیتمراقب دفاتران یا های مشاورها، گروهن غیرسیاسی مانند شرکتعامال

 کنم. محدود می TAی و سیاسی از عموم ی کنند. من بحث خود را به کاربردهای تکنولوژیک جدید را سنجش و ارزیابگزینه ةبالقو

یک ارزیابی  کردنفراهم مأموریتِکه  است 1972در سال  1«ارزیابی تکنولوژی ایاالت متحده قانون»ین نام، تحت ا TAآغاز نشانة 

با  قانون این د.رکبه دفتر ارزیابی تکنولوژی واگذار های جدید را مفید و زیانبارِ محتملِ تکنولوژی آثارطرف و باصالحیت دربارة بی

                                                           
1 . US Technology Assessment Act 
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پیامدهای کاربردهای  ،کنضروری است تا حد مم»توضیح داد:  خود را چنین مبنای کار تکنولوژیک، یِگرایتعین برمبتنی نسبتاً دیدگاهی

از بیمبر  )به نقل «دنو مالحظه شو بینی، فهمپیش و موجود و درحال ظهور معضالت ملیبر سیاستگذاری عمومی دربارة  تکنولوژیک

های که دربارة پیامدهای احتمالیِ مثبت و منفی پیشرفتدرنظر گرفته شد « ابزار هشداردهندة اولیه»یک  ارزیابی دفترْ(. نقش 1996

اعی أثیرات اجتمتاولیه دربارة شناختیِ جامعه را براساس مطالعات این نقش توانستدفتر می .دهددست میهایی بهبینیپیشتکنولوژیک 

یک تکنولوژ هایاولیه برای پرداختن به عدم قطعیتو براساس رویکردهای مدیریتی ( 1946) 1دست کسانی چون آگبورنتکنولوژی به

های کردن گزارشفراهم بر ، تأکید انحصاری اصلی1980اواسط دهة  تا .(2001 2)یرلید ایفا کن ،RANDایی همچون از جانب نهاده

تر به چه نزدیکبا عالقه به پیوستن هر» TAمفهوم  برای شهادت متخصصان در مجالس ]کنگره و سنا[ بود وها و استفاده از آن علمی

های عمومی دربارة انرژی و موضوعات ل شد. بحثیکمت ،کاری هایکم شرکت داشتن در تنظیم برنامهسازی، یا دستتصمیم

 ه عنصر اصلی سیاست تکنولوژی دولتیتبدیل ب TA(. 15512، 2001رلی )ی «کمک کرد TAتر ساختن این جنبه از به مهممحیطی زیست

های شناسیروش به کردن رویکردهای مشارکتیهمچنین شروع به اضافه TAم، ویکقرن بیست و در آغاز 1990ه است. در دهة شد

ویژه هب ؛شده است نهنهادیکنون شکال مشارکت عمومی ااَ ،هلند( و دانمارکمانند محور کرد. در برخی کشورهای اروپایی )تخصصم

های خاص برای بخش TA ،عمومیدر حوزة  TAمستقل از این توسعة تا حد زیادی  ،1980در دهة . هادر تدوین برنامه TAبرای نقش 

 انونیق از نظر در بسیاری از کشورهاکه  -محیطی زیست آثارهای وضعیتصورت ،هاهنمونترین روشن .شد نهنهادیتکنولوژی نیز 

 .ولوژی پزشکی استرزیابی تکنحوزة ا و -ضروری هستند 

های متخصصان قضاوتکه  ،ی از آیندهنوشتن تاریخ» کنند ورا ترکیب می بینی و بازخوردپیش اَشکالی از TAانواع  همةتوان گفت که می

، 2001)یرلی  دنآوررا کنار هم می« برای کنش گیدآما و بخشیو اطالع کندها حمایت میاز آن اجتماعیعلوم های ها و دادهبصیرتو 

پذیر انعطاف نانچز هنو توسعه،در مرحلة اولیة تکنولوژی آورد: وجود میرا به« بینی و کنترلپیش»بنیادینِ  عضلاین ترکیب م(. 15513

د، تکنولوژی وشکه این تأثیر آشکار  د و هنگامیبینی کرتوان پیشرا نمی، اما تأثیر آن ش دادیا تغییرش کرد کنترل توانمیاست که 

                                                           
1 . Ogburn 

2 . Yearley 
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های (. این افزایش سرسختیِ تکنولوژی به روش9801 1کنترلش کرد )کالینگریج توانمیقدر سرسخت شده است که مشکل آن

مقیاس است؛ ـ  سیستم توزیع برق بزرگ ،گیرند )نمونة آنمی 2«مایهجنب»های تکنولوژیک سازی شده است: سیستمگوناگونی مفهومی

پیدا  «مسیره بوابستگی » ،دهندرا به یکدیگر پیوند می ...ها وتکنولوژی ها، کاربران، سایرگذاریسرمایهها ( و هنگامی که آن1983هیوز 

شود و می برساختهاجتماعی نحوی این سرسختی تکنولوژی به(. 1985است؛ دیوید  QWERTYکلید صفحه ،کنند )مثال معروف آنمی

 (. ارزیابی تکنولوژی2005ِ 3کند )هوملزگرایانة تکنولوژی کمک میبرساخت یر اجتماعی تکنولوژی در مطالعاتِتأثدربرگیریِ به 

 اجتماعیِ تجارب براساساین ارزیابی  بینی و کنترل است.سیاسی و مدیریتی برای معضل پیش یحلمعنای ارائة راهبه یانهگرابرساخت

جتماعی ت مناسبی برای یادگیریِ اآمیزد، فرصعامالن خصوصی و عمومی را به هم می ،شودمی بناجدید  هایمعرفی تکنولوژی مربوط به

(. 1995 6و شات 5از، می4د )ریپشومی منجربازخورد برای طراحی و توسعة آینده  بهآورد و های جدید فراهم میتکنولوژیدربارة 

 ساختارِ شده توسط عقالنیتِهای وضعتواند از محدودیتهایی میشبر اینکه آیا چنین تالتواند مطرح شود مبنیانتقادی می پرسشی

 پاسخ ابزاری برای رسیدن به هدفِ سود و قدرت ةمثابتکنولوژی بهخاصی از سازی در جامعة ما به تعریف عقالنی»مسلط بگریزد:  قدرتِ

های سیاقدرقبال ری پذیمسئولیت دهد که برپیشنهاد می سازی رامفهوم بسیار متفاوتی از عقالنی تری از تکنولوژیْدهد. فهم گستردهمی

 ؛بنامیم 7«براندازانهسازی عقالنی» را امر کند که اینسپس پیشنهاد می (20، 1995. فینبرگ )«است مبتنی تکنیکیعمل انسانی و طبیعیِ 

 «.دنوجود آیبه ند صرفاً در تقابل با هژمونی مسلطناست که بتوا تکنولوژیکی هاینیازمند پیشرفتزیرا »

                                                           
1 . Collingridge 

2 . momentum 

3 . Hommels 

4 . Rip 

5 . Misa 

6 . Schot 

7 . subversive rationality 
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سیاست  های آشکار این امر است که تکنولوژی براییکی از راهو  دارد ارزیابی تکنولوژی ابسیاستگذاریِ تکنولوژی ارتباط نزدیکی 

ا تأکیدش بر ب ،نوآوریِ تکنولوژیک بردنِیشپتواند باشد؟ چه می موضوع سیاست. اما این سیاستگذاریعنوان به یعنی ؛اهمیت دارد

وضع موجود  به پایداری، امنیت و حفظ عطوفسیاسی م قتداریافته، ادر تمامی جوامع نظام»ها نیست: نقشی طبیعی برای حکومت ،تغییر

« ه استناشایست ،ناپایداری، ناامنی و تغییر را دارد ایجادطرز غریبی برای هدایت یا انتقال فعالیتی که قصد به ، این اقتداراست. بنابراین

ای بر پذیرتوجیهنقش  یگانه، بر بازار آزادمبتنی اقتصادِده است که در (. همچنین استدالل ش265: 1986 ،1)روزنبرگ و بردزل

 دری تکنولوژی تگذار، سیاساین وجود با(. 1997 2های تکنولوژی است )فریمن و  سوئتاجرای ارزیابی ،تکنولوژیسیاستگذاری 

دانیم که اکنون نیز می(. 1993 3)برانسکامب شودمی تلقیحکومت مهم مسئولیت یک عنوان ای بهفزایندهطرز به تری وسیعیمعنا

نیاز داریم  وآوریهای تحقیق و نسیاست کافی نیست و اینکه به برخی ،تمرکز دارد عرضه طرفِکه صرفاً بر  ،ی تکنولوژیتگذارسیاس

 یای، هم در مطالعات نوآورطرز فزایندهبه 4«نظام ملی نوآوری»مفهوم  ،1990دهة  (. از2001)برانسکامب  که به طرف تقاضا توجه کند

ی و نهادی در سیاسی، فرهنگی، مدیریتخصوصیات بر انسجام  موجب تأکید. این امر ه استی، کاربرد داشتتگذارو هم در گفتمان سیاس

های برآمده از مطالعات صیرتکردن بادغام ی تکنولوژی برای تگذاربنابراین، سیاس 5.شده استیت نوآوریِ یک کشور ظرفتعیین 

 یابد.تکنولوژی و نیز سایر علوم اجتماعی گسترش می

 هاییروش ایی برهایداللت، همچنانکه در بخش پیش توضیح دادم، در مخاطره ایعنوان جامعهسازی کردن جامعة مدرن بهمفهومی

از  یاستس تصراً روشی را دنبال کنم کهشوند. اجازه دهید مخدر سیاست ارزیابی میها برمبنای آن های تکنولوژیکتوسعهد که دار

 مهندسیِ تکنیکِعنوان ، به1970در اوایل دهة  ،6تیاحتماال مخاطرة ارزیابیکرد. اداره می 1990تا پیش از دهة  مخاطرات را طریق آن

                                                           
1 . Birdzell 

2 . Soete 

3 . Branscomb 

4 . national system of innovation 

 .2004( Elzingaالزینگا )؛ 2002( Miettinen؛ میتینن )1993( Nelson؛ نلسون )1988( و همکاران Dosiدوسی ). برای مثال نگاه کنید به:  5

6 . probabilistic 
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. شودی مجزا ناشی میهایرسیستمیا ز هابخش که از بد کارکردنتوسعه یافته است سیستم ه برای برآورد خطر شکست یک گرایانتقلیل

 ت کهاز این تکنیک استفاده کرد و نتیجه گرف« مطالعة امنیت راکتور»در گزارش کمیسیسون انرژی اتمی ایاالت متحده  ،1975در سال 

 ایتلقین . با چنیاست ایحادثة هستهرویدادی بر اثر یک  احتمال چنینبیشتر از  ،سنگاحتمال مرگ شهروندان در اثر برخورد شهاب

ای هسته نیروگاهثة حادپس، سرا به متخصصان بسپارد.  مخاطرات، معنادار بود که سیاست به روشی تکنوکراتیک، مدیریت این مخاطرهاز 

رخ دهد.  توانستمیهرگز نتکنیکی، این حادثه  یحلی را زیر سؤال برد. بنابر تحلیلشدت چنین راهبه ،1979در سال  1آیلندمایلتری

شناختی و جامعه عمومیتوجه را به صحنة  اش و شهرونداننخستین انشقاق میان دولت، متخصصان تکنولوژیک» حادثهاین بدین ترتیب، 

که حاکی از اختالفات میان عموم مردم و  ،سنجیای از مطالعات روان(. اوضاع با مجموعه13357، 2001 3رگودنبیو فرو 2)رزا« آورد

زیاده د، شود مرتباً با آن مواجه میفرکه مند مخاطراتی نظامبود، بدتر شد؛ برای مثال: ناچیزشماری  مخاطراتتفاسیر متخصصان از 

شود. ه میخود با آن مواج واسطة انتخابکردن مخاطراتی که فرد بهبار، و کم ارزیابیکردن مخاطرات جدید یا احتماالً مصیبتارزیابی

سوی هفقط ب یعنی ،های متخصصان بنا کنندها مقررات را براساس قضاوتاگر آن»د: ش گذارانمشکلی برای سیاستسبب بروز این امر 

ها بر اریذکردن سیاستگکه بنادرحالی ؛یا حتی برانداخته شوند منفورممکن است  هاسیاست ،دنوهدایت شاحتمال آماری خسارت 

، 2001)یرلی  «را به همراه داردگران شدن مقررات  یش از حدشدن، غیرعلمی شدن یا ب دلبخواهیتهدید  ،ترجیحات آشکار عموم

وجه هیچمخاطرات را به برآوردهای متخصصان دربارة که ندااجتماعی نشان دادهگرایانة برساخت هایبراین، تحلیل(. عالوه13361

 (. 1992 4)وین معادل دانست «واقعی» اتمخاطرتوان با نمی

عدم  شود،ة ما برای سیاست مهم میهای برتر و در مخاطرکه چگونه تکنولوژی در جامعة دارای فناوری ،بارهکلیدی در این یعنصر

های راه. است های فرهنگیها و اولویتاقتصادی و ارزشـ  پارامترهای اجتماعی، ت معرفت علمی، مخاطرات تکنولوژیکقطعی

                                                           
1 . Three Mile Island  

2 . Rosa 

3 . Freudenburg 

4 . Wynne 
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دیِ بنبه هنگام رتبه»آن  درانجامند که ی میدنیایبه توصیف  هاآن اما همة 1ها وجود دارد.این عدم قطعیت کردنگوناگونی برای مشخص

نیاز به د و نزیاد خطراتآمیزند، ها مناقشهاند، ارزشغیرقطعی یات نوعاً، واقعگذاریتحقیقات مربوط به سیاست کنندةمشخص مسائل

اند. این نامیده 2«عادیعلم پسا»( آن را 19، 2001و راوتز ) نیازمند چیزی است که فانتویچ. چنین دنیایی «است فوریگیری تصمیم

طور تاً بهعمد فرایندْ ،علم یا سیاست «بودنِعادی»حالت در »اشاره دارد:  بودن سیاست، تکنولوژی و علم کنونیغیرعادیبرچسب به 

ن های اخیر اید. درس بزرگ سالنپذیرمی ها را بدون تأمل، آنکسانی که تمایل به ملحق شدن دارندشود و همة ضمنی مدیریت می

دالیل هرچه سبز.  یNIMBYِ بنامیم، یا سیاستِ« هاانکار پسامدرن ابرروایت»توانیم آن را می برقرار نیست.فرض دیگر این پیشاست که 

 . «یمگیرض بوفرمی را ذارتگفرایند سیاس« ادی بودنِع»توانیم حضور این نوع از باشند، ما دیگر نمی

، شمار رودنده بهدر دهة آیبرای یکدیگر  سیاست و تکنولوژیاهمیت یافتن  توجه جدیدی که ممکن است نقطة کانونیِپیشرفت قابل

ناپذیر وجود گشترجدی یا ب صدمةدر حالتی که تهدیدِ »است:  3بیانیة ریو احتیاطاصل  پراستنادترین نسخةاست. احتماالً  احتیاطاصل 

ری از تخریب محیط برای جلوگی صرفهبهقروناقدامات متأخیر انداختن  به دلیلی برایعنوان کافی نباید به قطعیت علمیِداشته باشد، عدم 

ها را تحت شرایط بسیار کند که تکنولوژیراهی را برای سیاست فراهم میاصل این  (.1992، سازمان ملل) «کار گرفته شودبه زیست

 جاییجابهر باحتیاط د، حتی وقتی که روشن نیست مخاطرات دقیقاً چه هستند. اصل کنمی مداخله را مجازاین اصل نامطمئنی اداره کند: 

ای تردهادبیات گسداللت دارد.  یاز مخاطرات فرض منظور اجتنابسوی کنش محتاطانه بهاز خطرات روشن و آشکار به پیشگیریاز 

یر و اجرای فس(. تEEA 2001؛ 2002 5و رن 4)کلینکه کندمختلفی ترجمه می احتیاطیبه رویکردهای را این اصل  شکل گرفته است که

مین امر ضعف . احتماالً هخواهد بود گشودگیِ فرهنگ سیاسی، متغیر متناسب باهای قانونی و علمی و ناچار، بنابر آموزهبه ،احتیاطاصل 

شی دیگ درهم جو»عنوان توان آن را به. میاست وضوح مفهومی مشترک فاقداما  ،شهودی است درخواستی احتیاطآن نیز هست. اصل 

                                                           
 . 2000( Asselt؛ اسلت )1992؛ وین 1989( Ravetz( و راوتز )Funtowiczفانتویچ ). برای مثال نگاه کنید به:  1

2 . post-normal science 

3 . Rio 

4 . Klinke 

5 . Renn 
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، 2001 1)گولدینگ« کشداز باورهای ماجراجویانه ترسیم کرد که وضع موجود قدرت سیاسی، ایدئولوژی و حقوق مدنی را به چالش می

ممکن است گام  احتیاطیکنم که بسط رویکرد (. با وجود این، من فکر می1995 3و جردن 2؛ همچنین بنگرید به اوریوردان11962

سیاست  وبنامطلة دو گزین میان پیدا کردن راه مناسببه بعدی در تکامل رابطة سیاست با تکنولوژی باشد: ممکن است  محتاطانة

از سوی  ک جدیدهای تکنولوژیتوسعهدربارة  کنندهفلج عدم قطعیتِ اثر درسیاسی ، و ورشکستگی سواز یک تکنوکراتیک و عقالنی

ی و های تکنوکراسش( کمک خواهد کرد تا از داممعانی مختلفبه سیاست )در تمامی  احتیاطی رویکرد دیگر، کمک کند. اجرای

ندیشة سیاسی و ا گرایانه دربارة علم و تکنولوژی را با ارزیابی تکنولوژی وهای برساختزیرا نگرش ؛گرایی تکنولوژیک بگریزدتعین

 د.  کنسازی ترکیب میتصمیم

  سیاسی مطالعات ایبر هاییداللت. 4

. من نشان دادم «ای سیاسی است و هر سیاستی تکنولوژیک استهر تکنولوژی»تواند در این شعار خالصه شود که بررسی ما تا اینجا می

ظری خاصی دربارة تواند به تعابیر ناست و چطور میمبتنی که چطور این شعار بر مطالعات تجربی گوناگونی دربارة تکنولوژی و سیاست 

« هادرس» رخیبدرعوض،  ؛کنم در جمالتی کلی تلخیصشود. من سعی ندارم این تنوع غنی را  رجمهوژی و سیاست تارتباط میان تکنول

 . کنمبندی میسیاسی صورت مطالعاترا برای 

از سیاست را  هاییاولین دلیل توجه به تکنولوژی در مطالعات سیاسی این است که چنین تمرکزی بر امر تکنولوژیک در جامعه جنبه

یچیدگی های موشکی و پهای تکنولوژی«پیچ و مهره»مانیم. تنها از طریق تحلیل خبر میکند که در غیر این صورت از آن بیشکار میآ

سو آگاه شویم. تنها از طریق تحلیل بدین 1950توانیم کامالً از سیاست خارجی ایاالت متحده از دهة ها است که میصحت آزمون

سالح اتمی  سیاست یمتوانای است که میپذیر در زبالة هستهمادة شکاف برای نسبتآن  هایداللت ای وهجزئیات طراحی راکتور هست

، از ها تا مسکن عمومیاز دوچرخه - است برقرارها تمام تکنولوژی در موردام که این نکته . و من استدالل کردهنیمفرانسه را درک ک

                                                           
1 . Golding 

2 . O'Riordan 

3 . Jordan 
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. است های که توسط علم و تکنولوژی ساخته شدکنیم: در جامعهزندگی می« نگی تکنولوژیکفره»زیرا ما در  ؛-توزیع برق تا راه آهن 

این دو وجود  ای میانهیچ تمایز مقوله امل موضع بیش از حد ضعیفی است:دو امر در حال تع ةمثابحتی مالحظة تکنولوژی و سیاست به»

 (. 412-13، 1990 کنزیمک) «ندارد

دهند )البته  عکس آن هم صادق است: ها مفاهیم و مباحث سیاسی را شکل میها این است که آنتکنولوژیتر مطالعة دلیل خاصدوم، 

رحال د های ارتباطات و اطالعاتشکال جدید تکنولوژیدهد؛ اما این موضوع ما در اینجا نیست(. اَیعنی سیاست تکنولوژی را شکل می

های اما دوباره فقط تحلیل مفصل پیچیدگی ،حوزة عمومی هستند های عمل دروهشیهای مردم دربارة دموکراسی و ایده دادنِتغییر

 باز وخاطر خصلت اینترنت، آشکار خواهد ساخت که این رسانه که در اصل به یوجو، برای مثال موتورهای جستتکنیکیِ

های عاقباً طرحد که متیابار میای ساختاریتج تأثیر منافعتحتای طرز فزاینده، حاال بهمورد توجه قرار گرفتش امراتبیسلسلهغیر

 زیرا ؛های خاص خود شکل خواهد داد. مهم است که فعاالنه چنین تأثیرات تکنولوژی را مرئی سازیمدموکراسی دیجیتال را نیز به روش

و مؤثرترین رین فراگیرت خواهد شد.نفوذ را پیدا خواهد کرد و غیرقابلجعبة سیاه بیشتر در جامعه حالت  ،باشد ترتکنولوژی موفق هرچه

 ند. مانمی اندیشة سیاسی مصون بیش از همه ازاند و بنابراین از همه مرئیتر ها اغلب کمتکنولوژی

. تمرکز بر نداطالعات سیاسی مربوطی که به رویة مهایدرس ؛گرفت توان از مطالعة تکنولوژیمیبیشتری را  راهبردیهای درسسوم، 

همة  :زات، تعاریف مسئله، هویاتکند، تشخیص دهیم. تمایکه سیاست عملی را تغذیه می ایمرزی کارکند تا میتکنولوژی کمک 

 بندیِبقهطدر طبیعت یا جامعه بیابیم. ی ذاتی یهاویژگی ها را همچونآنجای آنکه ، بهسازندنحوی فعاالنه برمیخیل بهعامالن دها را این

 مرزی است.   یی تکنولوژی کارو ارزیابکننده وازنمت عملیِ

است مهم ای سیاست مهم است. و تکنولوژی برای سیبرزیرا  ،بنابراین، سطر آخر اینکه تکنولوژی باید برای مطالعات سیاسی مهم باشد

 ،ساده. هرچند یاربسیعنی  ؛اندچنینایندر این فصل « چرایی»ها به پرسش پاسخطرز فراگیری تکنولوژیک است. زیرا دنیای ما به ؛است

 .اهمیت داردگرایانه خواهد بود: سیاق ساختپاسخ همان حکمت بروجود ندارد یا « چگونگی»ای برای پرسش چنین پاسخ ساده

 ت. ، تکنولوژی به اشکال مختلفی برای سیاست مهم اسنولوژی وجود داردتکبرای ی برای سیاست و تفاوتمهای سیاقاندازه که همانبه
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