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  سرآغاز 

ی ناشی  اجتماع وی  اخالقي  ها ینگران و ها چالش مسائل، شیدایپ
ي هـا  دهـه  بـه  ارتباطـات  و اطالعات فنّاوري   گسترش و رشد از

 و مـسائل  ایـن  گـردد؛  یمـ  بـر  متحـده  ایاالت در 1970 و 1960
 بـا ی  آموزشـ ي  ا دوره تنظـیم  و تهیـه  به 1980 دهۀ در ها مشکل
 منجر مربوطهی مهندس وی علمي ها هرشت در انهیرا اخالق عنوان

ی آگاه به وب،ی  جهان شبکۀ و اینترنت ظهور 1990 دهۀ در. شد
 ارتباطـات  و هـا  انهیرای  اجتماع وی  اخالقي  امدهایپ دربارة بیشتر
 هـا  انـه یرا نفوذ و گسترش که چرا شد، منجری  نترنتیا وي  ا شبکه

 دهـه  ایـن  در. بود یافته شیافزای  اجتماع وي  فردي  ها حیطه در
 و شـد  تـر  رایج و تر آساني  سراسر وی  محلي  ها شبکه به اتصال
ي فضا در. کرد جلب خود به را عموم توجهي  مجازي  دنیا مفهوم

 یـا ی  ناشـناختگ ي  معنـا   بـه  کـه ی  فیزیکـ  هویت فقدان ،يمجاز
ــام ازي برخــوردار ــستعار ن ــود، م ــالش ب ــازههــاي  چ ــولي ا ت  ح

ی اجتمـاع  یتمـسؤول  و رفتار ،یشخص هویت :چون ییها موضوع
 وی  تحقیقـات ي  ا حـوزه  ریـ اخي  هـا  دهـه  در رو، نیا از. آورد پدید

 ل،یـ تحل منظور به »اطالعات فنّاوري   اخالق «عنوان بای  مطالعات
ی اخالقـ  مسائل و ها موضوع ازي  فراگیر دامنۀ تیهدا و تیریمد
 گرفته شکل ارتباطات و اطالعات فنّاوري   توسعۀ و رشد ازی  ناش

  ).2 و 1(است
توان   و جامعه را چگونه می     فنّاوري   راستی، رابطۀ میان این   ه  اما ب 

هاي اخالقی و اجتمـاعی ناشـی از          تحلیل کرد؟ مسائل و موضوع    
اطالعات به عنوان پیامدهایی هنجاري، مستلزم   فنّاوري   گسترش

اطالعـات و    فنّاوري   هاي فلسفی در رابطۀ میان      فرض  کدام پیش 

  اورانهفنّیی گرا تیموجب افتیره بری مبتن اطالعاتي اورفنّ اخالق
 2يجواد محسن دکتر ،1ياکبر دیمج دکتر ،1∗یاالسالم   ثقهعلیرضا دکتر

 تهران تحقیقات و علوم واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه فلسفه، و اتیاله دانشکدة علم، فلسفۀ گروه .1

  قم دانشگاه ،یاسالم معارف و اتیاله دانشکدة اخالق، گروه .2

  )16/1/93: پذیرش اریخت ،18/04/93: دریافت تاریخ(

  چکیده 

هاي  اوري اطالعات و جامعه مبتنی بر برخی رهیافتاوري اطالعات شایسته است به تحلیل رابطۀ میان فنّبراي معرفی وظیفۀ اخالق فنّ :زمینه
در . ن این رابطه در نظر گرفتتوان به مانند چارچوبی مفهومی براي تحلیل و تبیی هر یک از این رهیافت فلسفی را می. ممکن فلسفی پرداخته شود

شود تا از این رهگذر وظیفۀ اخالق  اورانه بررسی میگرایی فنّ اوري اطالعات و جامعه مبتنی بر رهیافت فلسفی موجبیتاین مقاله، رابطۀ میان فنّ
  .شوداوري اطالعات تصریح و بازتعریف فنّ

اوري مذکور بر بینی و تحلیل آثار فنّ اوري اطالعات پیشیفۀ اخالق فنّاورانه، وظگرایی فنّ براساس قرائت نرم از موجبیت :گیري نتیجه
 تیهداي برای مقتض و جهانشمول ریتداب و رهنمودها ارائۀ نیهمچن و دیجد اهاي اخالقی موجود ی هاي انسانی و اجتماعی در چارچوب نظریه فعالیت
  .شود یمی معرفي اورفنّ نیا توسعۀ ازی ناشی اخالق مسائل

  اورانهگرایی فنّ اوري اطالعات، موجبیت اخالق، فنّ :گانکلید واژ
 

___________________________________________________________________________________________________________________  
  aseghatoleslami @ yahoo.com: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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اطالعـات   فنّـاوري    القطور اساسی وظیفۀ اخـ      جامعه است؟ و به   
هاي   ها که به نوعی فراپرسش      چیست؟ شاید پاسخ به این پرسش     

اطالعات است، بایستی ذیل برخـی       فنّاوري   ناظر به حوزة اخالق   
چنـان   هاي فلسفی ممکن بررسی و پاسـخ داده شـود؛ آن       رهیافت

سـازي و     هاي فلسفی بتوان بـه مفهـوم        که مبتنی بر این رهیافت    
طـورکلی،    بـه . و جامعـه پرداخـت     فنّـاوري    ینتبیین رابطۀ میان ا   
و جامعه را از چهار دیدگاه      ) اطالعات( فنّاوري   رابطۀ تعاملی میان  

بـه جامعـه    ) اطالعـات ( فنّاوري   )1: توان بحث و بررسی کرد      می
  ؛دهـد  شـکل مـی  ) اطالعات( فنّاوري جامعه به ) 2 ؛دهد  شکل می 

و تأثر قـرار  ر  تأثیکدیگر را تحتیو جامعه   ) اطالعات( فنّاوري   )3
طـور متقابـل    و جامعـه بـه  ) اطالعـات ( فنّـاوري  )4دهنـد، و    نمی

  .دهند و تأثر قرار می تأثیر کدیگر را تحتی
 در دو قرن اخیر موافقان و مخالفان متعـددي داشـته   ،دیدگاه اول 

 فنّاوري  بسیاري از حامیان این دیدگاه باور دارند که علم و         . است
بـه   فنّـاوري    علـم و  . شوري اسـت  شدت مرتبط با اقتصاد هر ک      به

شـوند،    مالحظه می  1هایی مثبت در اقتصاد اجتماعی      عنوان قدرت 
ـ       (شود علم     چنان که استدالل می     آن در ) اوريو بـه دنبـال آن فنّ

تـر   پیش). 3( است پیشرفتهحکم سنگ بنایی در ساختمان جامعۀ  
نگلس نشان دادند که توسعۀ         فنّاورانـه   کارل مارکس و فردریش ا 

یعنی ( فنّاوري ها براساس روابط اجتماعی میان مالکان کارخانهدر 
 فنّـاوري   این دیدگاه کـه   . شود  و کارگران تعیین می   ) داران  سرمایه

 2»اورانهفنّگرایی    موجبیت«دهد، اغلب دیدگاه      به جامعه شکل می   
هـا در ارتبـاط       عنوان یکی از با نفوذترین نظریـه       خوانده شده و به   

 شود  در این نظریه ادعا می    . شود  ه شناخته می  و جامع  فنّاوري   میان
  .)4(شود  که تغییرها در فنّاوري موجب تغییرهاي اجتماعی می

گرایـی   توان تاحدي در موضـع موجبیـت   ردپاي دیدگاه دوم را می    
گرایـی اجتمـاعی، نقـش جامعـه و           موجبیت. اجتماعی دنبال کرد  

دي از  هاي کالن اقتصادي، سیاسی، نظامی و موار        گزاري  سیاست
هـا بـسیار مهـم ارزیـابی      این نوع را در تحقق و توسـعۀ فنـاوري         

 هـاي   تـوان بـه پیـشرفت       به عنوان مثال، از دو زاویه می      . کند  می
در مـورد  . جهان تجاري و جهـان دانـشگاهی      : کرد  اشاره  فنّاورانه  

بایستی بـا اهـداف      فنّاوري   نخست این باور وجود دارد که علم و       
کنــد کــه  مـورد دوم ادعــا مــی . بنــدتجـاري ارتبــاط بیــشتري بیا 

هاي   ها به دنبال بررسی و شناخت پیوندهاي میان انگیزه          دانشگاه

شناسـی معرفـت     برنامۀ جامعه . هستند فنّاوري   اجتماعی در علم و   
هـاي    هـا و قـدرت      علمی در انگلستان به مطالعـۀ چنـین انگیـزه         

اي هـ  یللي متفاوت و بدها  يفناوربا توجه به  . پردازد  اجتماعی می 
توان مالحظه کرد که تحقـق و   ها در هر لحظه از انتخاب، می  آن

ها و تدابیر اقتصادي،      خاطر تصمیم   خاص به  فنّاوري   گسترش یک 
هنگـامی کـه    ). 5(شـود   است که دنبـال مـی     ... سیاسی، نظامی و  

گیـرد کـه    در مقابل این پرسـش قـرار مـی    فنّاورانه   هاي  پیشرفت
توان پاسخ    ، می »ه کسی؟ خاطر چه چیزي یا براي چ       پیشرفت به «

پرسـتی و رقابـت     به نـام مـیهن  اغلب فنّاورانه  هاي  داد که توسعه  
  ). 6 و 4(شود میان اهداف دوگانۀ نظارت و تسلط انجام می

کم  توان چندان جدي تلقی کرد، چرا که دست  دیدگاه سوم را نمی   
سزایی در جوامـع بـشري        هاي به   ها تحول   اورياز نظر تاریخی فنّ   

از ساخت ابزار چرخ در هزارة چهارم پیش از میالد      : اند  دهایجاد کر 
هاي دوران باستان و دورة رنـسانس؛ از انقـالب    گرفته تا معماري  

صنعتی اول با ساخت موتورهاي بخار در قرن هجدهم و انقالب            
صنعتی دوم با تولیـد بـرق در قـرن نـوزدهم گرفتـه تـا انقـالب              

آفرینـی در جوامـع      اطالعات در قرن بیستم، هر یک نقش تمدن       
از ایـن رو دیـدگاه مـذکور، موضـع قابـل            . انـد   بشري بازي کرده  

  .شود اي در نظر گرفته نمی توجه
و جامعه جدا از یکدیگر نیـستند، بلکـه         ؛ فنّاوري   از دیدگاه چهارم  

 تعامـل . اي نـسبت بـه دیگـري دارنـد          دهنده  هر یک نقش شکل   
 3سـازي  د؛ هـم توان بررسی کر و جامعه را از دو محور می      فنّاوري  
 4نهـادي   و جامعه با محوریـت عاملیـت اجتمـاعی و هـم           فنّاوري  
بـا  (در ایـن دیـدگاه   . و جامعه با محوریت عاملیت انسانی   فنّاوري  

و  فنّـاوري  )هاي عاملیـت اجتمـاعی و عاملیـت انـسانی           محوریت
شـوند و     گذاشته و از یکـدیگر متـأثر مـی         تأثیر   جامعه بر یکدیگر  

 جـا،   توان تصور کرد؛ در این      دیگري نمی طورکلی یکی را بدون       به
  ).7(و جامعه شرط امکان وجود دیگري هستندفنّاوري 

هـاي فلـسفی      توان تحت برخـی رهیافـت       هاي فوق را می     دیدگاه
 فنّـاوري  مورد بررسی قرار داد و به تجزیه و تحلیل رابطـۀ میـان       

هاي حـائز اهمیـت،       یکی از موضوع  . و جامعه پرداخت  ) اطالعات(
ــان پیامــدهاي ــاوري  اخالقــی ناشــی از رابطــۀ هنجــاري می  فنّ

توان هر رهیافت فلـسفی       جا می   در این . و جامعه است  ) اطالعات(
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 فنّـاوري   مثابه چارچوبی مفهومی براي تحلیل و تبیین رابطۀ        را به 
  .و جامعه در نظر گرفت) اطالعات(

کیـد بـر اهمیـت ایـن        أتـوان ت    از نگارش این مقاله را مـی      هدف  
که اتخاذ تدابیر راهبردي و کـاربردي مطـرح در          موضوع برشمرد   

هاي اخالقی و اجتماعی ناشی از رشد و          هدایت مسائل و موضوع   
 فنّاوري  اطالعات با محوریت تبیین رابطۀ میان      فنّاوري   گسترش

توانـد   اطالعات و جامعه مبتنی بر هر رهیافت فلسفیِ ممکن مـی        
اي تحلیلی  ه  کنندة روش   هر رهیافت فلسفی فراهم   . متفاوت باشد 

هـا و     سـازي   هاي متفاوتی دربارة مفهـوم      رقیب نیست، بلکه روش   
اطالعات و جامعه است که محور شناختمان        فنّاوري   تبیین رابطۀ 

 یهاي اخالق   دربارة چگونگی مدیریت و هدایت مسائل و موضوع       
 رابطـۀ میـان  در ایـن مقالـه،      . گیـرد   و اجتماعی مذکور قـرار مـی      

ــاوري  ــه  فنّ ــات و جامع ــت فلــسفی    ماطالع ــر رهیاف ــی ب بتن
شود تا از این رهگـذر وظیفـۀ          بررسی می  فنّاورانه   گرایی  موجبیت

   .شوداطالعات تصریح و بازتعریف  فنّاوري اخالق
  

  

   فنّاورانه گرایی معرفی رهیافت موجبیت
گرایـی علّـی مفهـومی        تـر موجبیـت     گرایی و به تعبیر دقیق      موجبیت

حظۀ خاص، بـر طبـق      است که براساس آن موقعیت جهان در هر ل        
قوانین علّی، با موقعیت جهان قبل و بعد از آن زمـان پیونـد برقـرار                

شــود کــه تمــامی  در ایــن آمــوزه فــرض انگاشــته مــی . کنــد مــی
هاي جهان ناشی از شرایط کافی، مقدم بـر خـود هـستند و                موقعیت

ها نیز شرایط کافی براي موقعیت بعدي به حـساب   خود این موقعیت 
 رو، اگر فردي دانـشی کامـل از موقعیـت جهـان در              از این . آیند  می

کننـدة عملکـرد      یک لحظۀ مشخص داشته و از قوانین علّیِ هدایت        
گاه از موقعیت جهان در هر لحظـۀ          جهان نیز آگاهی داشته باشد، آن     

ترین چالش ایـن مفهـوم در برخـورد بـا             مهم. آتی مطلع خواهد شد   
ه انسان بر طبق قـوانینی  اگر همۀ امور از جمل  . ارادة آزاد انسان است   

اند، آیا انـسان قـادر بـه انتخـابی آزاد خواهـد بـود و آیـا                    معین شده 
اي هست که فراتر از این قوانین باشد؟ این موضـوع در حـوزة                اراده

گرایـی بـراي    طوري کـه موجبیـت   یابد به  اخالق اهمیت بسیاري می   
 را فاعل اخالقی و ارادة آزاد وي در انجـام اَعمـال خـویش مـسائلی        

تـر از     تـوان بـه معنـایی عـام         گرایـی را مـی      موجبیـت . کند  ایجاد می 
بـدین معنـا کـه هرگونــه    . کــار بـرد  گرایـی علّـی هـم بـه     موجبیـت 

. گرایی نامیـد    توان موجبیت   کنندگی با یک یا چند عامل را می         تعیین
براي مثال ما از جامعه، محیط زیست، ژن، فرهنگ، تاریخ، اقتـصاد،            

کننـده    ها نقش عوامل تعیـین      پذیریم و این    ثیر می تأ... ارزش، ابزار و  
  . )8(کنند  به وجود انسان را ایفا می

گرا است    اي تقلیل   نظریه فنّاورانه   گرایی  بنابراین، رهیافت موجبیت  
در جامعه به هدایت و توسـعۀ سـاختار         فنّاوري   کند،  که فرض می  

 از منظر این رهیافـت،    . پردازد  هاي فرهنگی می    اجتماعی و ارزش  
طـور    به عنوان عامـل اصـلی و بـه         فنّاورانه   هاي  یا مزیت فنّاوري  

. شـود   نـد تغییرهـاي اجتمـاعی شـناخته مـی         یعمده علّـی در فرآ    
شـود، تغییـر رفتـار      اي تثبیـت مـی      در جامعه  فنّاوري   چنان که   هم

در نتیجـه، عاملیـت انـسانی تقلیـل     . کنـد  کاربران را دیکتـه مـی     
گرایـی فناورانـه، دو     موجبیـت در بیشتر تفاسیر مطـرح از       . یابد  می

هـا عمومیـت    در آن) رنگ به شکلی پررنگ یا کم    (آموزة مشترك   
در ). 9( 6 و آمـوزة تغییـر اجتمـاعی      5خودبنیـاد  فنّاوري   آموزة: دارد

  .ادامه، به این دو آموزه پرداخته خواهد شد
  

  

گرایـی     و موجبیـت   7اورانـۀ سـخت   گرایی فنّ   موجبیت
  8اورانۀ نرمفنّ

 فنّاورانـه  گرایـی   پیش از آن که مفهـوم موجبیـت        ابتدا الزم است  
، بـه   شودبهتر شناخته شود و دو قرائت سخت و نرم از آن تبیین             

گرایـی    موجبیـت : گرایـی بپـردازیم     تمایز میان دو نـوع موجبیـت      
ایـن تمـایز، تـصور مـا از         . اورانـه گرایـی فنّ    اجتماعی و موجبیـت   

 دربـارة   .بخـشد   را وضـوح بیـشتري مـی       فنّاورانـه    گرایی  موجبیت
گیـرد؛    اورانه، دو گروه شکل می    پرسش از کم و کیف پیشرفت فنّ      

هـستند و گـروه دوم       فنّاورانـه    گرایـی   گروه اول قائل به موجبیت    
گرایـان اجتمـاعی      موجبیـت . گرایـی اجتمـاعی     قائل به موجبیـت   

هاي سیاسی و اجتماعی      تابع تعارض  ها عموماً   اوريمعتقدند که فنّ  
 خـود را بـر ابـزار و    تـأثیر  هـا    تعـارض  هر تغییري در این   . هستند

امري خنثـی در نظـر گرفتـه         فنّاوري   جا  در این . گذارد  میفنّاوري  
را  فنّـاوري    هـاي   گرایی اجتماعی تحول    کرد موجبیت یرو. شود  می

هـاي    چنین تصمیم   بیشتر ناشی از تغییرها در قدرت سیاسی و هم        
، در نقطـۀ مقابـل  . دانـد  نخبگان سیاسی و علمی و مهندسی مـی       

هـایی    قابلیـت  فنّـاوري    در خود گـسترش    فنّاورانه   ییگرا  موجبیت
بـا ایـن تـصویر،      . دهنـد   یابد که آینـدة جامعـه را شـکل مـی            می
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 اجتمـاعی ابـزار را خنثـی و متـأثر از سـاختارها و               یگرای  موجبیت
خـود ایـن     فنّاورانـه    گرایی  داند و موجبیت    هاي اجتماعی می    طبقه

گیرد   در نظر می   فنّاورانه   هاي  حولسازوکارهاي اجتماعی را تابع ت    
)8 .(  

ــی  ــه م ــن مرحل ــرم از   در ای ــخت و ن ــت س ــان دو قرائ ــوان می ت
 مطـابق قرائـت سـخت،     . تمایز قائل شـد    فنّاورانه   گرایی  موجبیت
هـا و     اي از مالحظـه     افتـه ی به عنوان امر مـستقلِ توسـعه      فنّاوري  

وري، ااین دیدگاه بیان دارد که فنّ     . شود  شرایط اجتماعی تلقی می   
اي از نیروهـاي قدرتمنـد فعـال در تنظـیم             ایجادکنندة مجموعـه  

با توجه به این قرائت،     . مان است   هاي اجتماعی   تمهیدها و فعالیت  
کنیم و    سازماندهی می  فنّاوري   ما خود را براي مواجهه با نیازهاي      

ا براي ارائۀ یـک     یپیامد این سازماندهی فراتر از کنترلمان است،        
نتیجه اختیاري نـداریم کـه از آن بـا عنـوان            انتخاب معطوف به    

  ). 8(برند نام می» اوري خودبنیادفنّ«
تـاریخ   فنّـاوري    شـود کـه تـاریخ        در قرائت نرم تـصریح مـی       ،اما

د ایـن   یـ با فنّـاوري    هاي انسانی است و براي یـافتن منـشأ          عامل
گرایی به جـاي آنکـه        این قرائت از موجبیت   . ها را بشناسیم    عامل

بیند و به جـاي آن        علتی ببیند چندعلتی می     را تک جامعه و تاریخ    
را یگانه منشأ تعیـین تـاریخ و جامعـه بدانـد آن را در       فنّاوري   که

اش نظــاره  منظومــۀ اجتمــاعی، فرهنگــی، سیاســی، و اقتــصادي
ــانی دیگــر،. کنــد مــی ــاوري بــه بی هــا و  خــود بــه خاســتگاه فنّ
ارد و هاي فرهنگی، فکري، اجتماعی و اقتصادي نیاز د       فرض  پیش

را  فنّاوري ها فرض این پیش. ها توانایی رشد و نمو ندارد بدون این
. دارد  از این که تنها نیروي تغییرهاي جامعه و تاریخ باشد، باز می           

کننـدة بـه جامعـه و فرهنـگ         تنها عامل تعیین   فنّاوري   جا،  در این 
اي  در نقـش واسـطه     فنّـاوري    ترین عامل اسـت،     نیست ولی مهم  

 تـأثیر   هـاي اجتمـاعی و فرهنگـی و سیاسـی           هاست که از پدیـد    
  ).  8(گذارد ها اثر می پذیرد و خود بر این پدیده می
 

  خودبنیاد فنّاوري آموزة
گرایـی    ی برقرائت سخت از موجبیـت     نآموزه فنّاوري خودبنیاد مبت   

پـردازان معاصـر در حـوزه         فنّاورانه است که توسط یکی از نظریه      
ي آرا شتریـ ب شناس، جامعه نیا .شناسی فنّاوري مطرح شد     جامعه
ــود ــارة خ ــد درب ــوجب دگاهی ــهی تیم ــاوري ب ــابرا فنّ ــا ی در کت  ب

 جامعـۀ  در   وي. در پـاریس منتـشر کـرد      » اورانهجامعۀ فنّ «عنوان
از قبیـل   (پرداختـه    فنّـاوري    هـاي   به بیان برخی ویژگـی    فنّاورانه  

هــا بــه یکــدیگر و    اوريخودســازمانی، پیونــد ضــروري فنّــ   
یا قائم به   » اوري خودبنیاد فنّ«ها را     رین آن ت  و مهم ) شمولی  جهان

 داللـت  ریـ تعب نیاکند؛ از نظر وي       معرفی می  فنّاوري   ذات بودن 
 نقـشۀ  و اسـت  شیخو بری  متک تینها در فنّاوري   که دارد آن بر
ـ  عامـل  کند، یم طرح را خود به مخصوص راه  نـه  و اسـت ی  اول
 و حـصر  بـه  کـه  دیآ حساب به يا واره اندام چون هم دیبا و ،يثانو

 و اسـت  شیخـو  در یهـدف  فنّـاوري    :دارد شیگرا شیخو نییتع
 عنـصر  هـر . اسـت  فنّاوري   توسعۀ و رشدی  اصل شرطي  ادیخودبن

 ارتبـاط  در عنصر نیا و شود یم سازگاری  نظام با نخست اورانه،فنّ
 نظم ای ی انسان ازین با ارتباط از دور اریبس گاه که است نظام نیا با

 .اسـت  شیخـو ی  قـ یحق بـودن ي  کـارکرد  واجـد  و استی  اجتماع
 و آورد ینمـ  تاب رای  خارج تیمحدود وي  داور گونه چیهفنّاوري  

وي . کنـد  یمـ  لیتحم جامعه بهی  درونی  ضرورت منزلۀ به را خود
امري خودبنیاد و مـستقل      فنّاوري   عقیده داشت که رشد و توسعۀ     

  ).10(از جامعه است 
طور عمده    و جامعه به    فنّاوري او بر این باور است که رابطۀ میان       

اسـت کـه بـر زنـدگی         فنّـاوري    ایـن : سـویه اسـت     کیاي    رابطه
منـد    وي بـه ماهیـت نظـام      . اجتماعی مسلط است و نه بـالعکس      

بخشد، توجـه     فناوري، که نوعی استقالل و خودبنیادي به آن می        
به سـازوکاري خودسـازمان بـدل        فنّاوري   از نظر او،  . فراوان دارد 

از ایـن رو،    . و نفوذي بر آن ندارد     تأثیر   شده است که جامعه هیچ    
بر جامعـه    تأثیر فنّاوري     تصویري بسیار نومیدانه و بدبینانه از      وي

توان تصور کرد  کند که در واقع هیچ گریزي از آن نمی    ترسیم می 
هـا و اخـالق از         ارزش دیدگاهاوري خودبنیاد را از     فنّ ایشان،). 11(

جا به چهار مـورد از        ر این دهد که د    چند جنبه مورد توجه قرار می     
برحـسب آرمـانی     فنّـاوري    )1: شـود   ها به اختصار اشـاره مـی        آن

هـا نیـست،      کنـد و جویـاي تحقـق ارزش         اخالقی پیشرفت نمـی   
 از نظـر وي،   . چنین ناظر به فضیلت یا امر خیري هـم نیـست            هم

تنهــا و تنهــا براســاس منطــق درونــی خــویش رشــد و فنّــاوري 
. تابـد   هیچ داوري اخالقی را برنمـی       فنّاوري )2 ؛یابد  گسترش می 
عمـال مالحظـه       متخصصین هـاي اخالقـی در        تحمل و فرصت ا

با توجه بـه  ) 3 ؛خویش را ندارند فنّاورانه هاي ها و کاربري    طراحی
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را  فنّـاوري  پشتیبان هیچ داوري اخالقـی نیـست و        فنّاوري   اینکه
دلیلــی اخالقــی متوقـف شــود، بیــان   تحمـل آن نیــست کــه بـه  

 يضرور فنّاوري یا بد در مقابل عملی که از نظر        ي خوب ها  داوري
 مشخص اسـت   بر این اساس،  .  پوچ است  شود، کامالً   شناخته می 

نسبی است و کشف اخالق وابسته به موقعیـت،   که اخالق چگونه 
    پیـشرفته   انـسان ) 4زي اسـت، و     یـ بـا هـر چ       در سـازگاري   کامالً

شد موجه اسـت؛  چه علمی با    گیرد که هر آن     این ادعا را مسلم می    
  از نظـر وي،    . شـود   نیـز موجـه مـی      فنّاورانـه    در نتیجه، هـر امـر     

دارد  این ادعا موضعی جدي است که امکان داوري را محفوظ می        
شـود    گرا شناخته می    اورانه، واپس رسد هر ادعاي ضدفنّ     نظر می و به   

)10.(   
از  فنّـاوري    توسـعۀ خودبنیـاد    فنّـاوري    ةخالصه آنکه بنا به آمـوز     

 مخـتص بـه خـودش پیـروي         یهاي علمی یـا از منطقـ        فاکتشا
. گیـرد   که یک ابداع مبناي ابداع بعدي قرار مـی         طوري  کند، به   می

هاي پیشین بنا  بر اساس توسعه فنّاورانه به بیانی دیگر، هر توسعۀ    
به عنـوان فعـالیتی مـستقل و جـدا از            فنّاورانه   شود، و توسعۀ    می

 ن خـاطر اسـت کـه      بـه همـی   . شـود   عوامل اجتماعی شناخته می   
 و خـود شـارع و واضـع       تابد  هیچ داوري اخالقی را برنمی    فنّاوري  

  .شود ها و اخالق نوین می ارزش
  

  آموزة تغییر اجتماعی
ــی ــریدی ک ــه از گ ــ جامع ــایآمر معاصــر انشناس ــی از  وییک  یک

ــه ــه نظری ــردازان جامع ــی پ ــاوري شناس ــدافعان ازو  فنّ ــنظر م  ۀی
 ۀیـ نظر« عنـوان  باي  اثر در رمن قرائت با فنّاورانه   ییگرا تیموجب
 اسـت،  شرفتیـ پی  اصل موتور فنّاوري   کرد انیب ،»یاجتماع رییتغ
 رو، نیـ ا از. ستین انکار قابل زین آن به جامعه پاسخ و شیگرا اما

 یاجتمـاع  رشیپـذ  سـهم  کـه ي  و اورانۀفنّیی  گرا تیموجب ۀینظر
 افـت یره نیـ ا از نـرم ی  قرائتـ  ، داردی  مهمـ  نقش آن درفنّاوري  

  .شود یم تهشناخ
 مشغولی  اجتماع رییتغ موضوع با وستهیپ خود آثار در محقق، نیا

 فرهنـگ  دری  ستیـ بای  اجتمـاع  رییتغ نِییتب که داشت باور و بود
 دري  و. هـا  انـسان ی  شناخت ستیز عتیطب در نه و شود وجو جست
 چهـار  لیاصـ  عتیطب و فرهنگ به توجه با ،یاجتماع رییتغ کتاب
: دیـ نما یمـ  فهرسـت  کند، یم نییتب رای  فرهنگ تکامل کهی  عامل

 عوامل، نیا انیم در). 12 (13لیتعد و 12انتشار ،11انباشت ،10ابداع
 فیـ تعری  بـ یترک منزلـۀ  بـه  ابـداع : اسـت  تـر  يادیبنی  عامل ابداع

ي ماد از اعم فرهنگ، در مشخص و موجودي  ها مؤلفه از شود یم
ي ا لفـه مؤي  ریـ گ شـکل ي  بـرا ي  ا مؤلفه اصالح یا ،يرمادیغ یا و

ي هـا  مؤلفـه  کـه  دهـد  یمـ  رخی   وقتـ  انباشت عامل). 13 (دیجد
 طـرد ی  کهنگـ  خـاطر  بـه  که آني  جا به ،يها ابداعی  یعن دتر،یجد

 فرهنـگ  یا جامعه. شوند یم جمع مذکوری  فرهنگي  مبنا با گردند
 تـر  مهـم  و شود فرض یکسان ها، ابداع ازی  انباشت با است ممکن

 اسـت  تـر  مناسـب  دیـ جدي  اهـ  ابداع ساختي  برا انباشت که نیا
 بــه منطقــه یــک از ابــداع یــک گــسترش انتــشار، عامــل). 13(

ی تیجمع گروه یا ملت له،یقب هر ستین الزم. است گریدي ا منطقه
 تیـ موقع. بسازند را خود به مخصوصي  ها ابداعی  تمام ،ییمجزا
ي هــا چهــارراه در حاضــري هــا ملــت کیاســتراتژ ویی ایــجغراف

 فیــط افــتیدر قیــطر ازی ادگســ بــه اســت ممکــنی ارتباطــات
 ابنـد یبی  مـ یعظ رشد متعدد، منابع قیطر از ها ابداع ازي  ا گسترده

 جـا  آن از. اسـت ی  فرهنگ تکامل جادیایی  نها عامل ل،یتعد). 12(
 هـر  شـوند،  یمـ  هم به وابسته فرهنگ کي ی ها مؤلفهی  تمام که
   هـا  مؤلفـه  گـر ید بـر  ضـرورت  بـه  لفـه ؤم یـک  در مطـرح  رییتغ

  ) يرمـاد یغ اي یـ  مـاد  از اعـم  (ابـداع  یـک . گذاشت خواهدتأثیر  
 بخـش  بـه  نـسبت  رای  لیتعد فرهنگ، ازی  بخش در است ممکن

ــرید ــگ آن ازي گ ــادیا فرهن ــد ج ــا. کن ــد نی ــا لیتع ــد ه    از بع
 دیـ پد شـود،  یمـ  دهیـ نام 14»یفرهنگـ ي  ها وقفه« که ریخأت یک

  ). 13 (ندیآ یم
 رییـ تغ ازی  متعـارف ي  الگـو  ستمیـ ب قـرن  در محقـق،  نیـ ا نظر از

ي اقتـصاد  سازمان که دارد وجود فنّاورانه   شرفتیپي  برای  اجتماع
 در رییـ تغ باعث بیترت به موضوع نیا دهد؛ یم قرارتأثیر    تحت را

... و بـازار  ت،یـ حاکم خـانواده،  لیـ قب از گـر یدی  اجتماعي  نهادها
 جامعـه ی  اجتمـاع  فلـسفۀ  در رییـ تغ باعـث  سـرانجام  و شـود،  یم
 ادعـا  را الگـو  نیای  شمول جهاني  و که دکن یم دیکأت او. شود   یم

 از رای  اجتماع رییتغ دربارة خود بحث محقق نیا اگرچه. کند ینم
ـ  منحـصر  علـت  را ابـداع  اما کند، یم آغاز ها ابداع ی تمـام  فـرد  هب
 دنبالـۀ  دگاه،یـ د نیـ ا مطابق). 13 (انگارد ینمی  اجتماعي  رهاییتغ

 بـه  ابـداع (ی  مـاع اجت رییتغ متعارفي  الگو عنوان به اُگبرن یِخط
 و سـازد  یمـ  متـأثر  راي  اقتـصاد  سـازمان  ،)یاجتمـاع  رییتغ مثابه
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 خـانواده،  شـامل (ی  اجتمـاع ي  نهادهـا  مـذکور ي  اقتصاد سازمان
 باعـث  سـرانجام  ب،یترت به و کند یم متأثر را...) و بازار ت،یحاکم
گبـرن  کـه  جـا  آن از. شـود  یمـ  جامعـه ی  اجتماع فلسفۀ در رییتغ  اُ

 نظـر  بـه  داند، یم هم به وابسته را فرهنگ کي ی ها بخشی  تمام
ي ا دنبالـه ي  الگـو  به خودی  خط دنبالۀي  الگو توسعۀي  و رسد یم

ار فلـسفۀ  (اورانـه رفنّیغي  هـا  مؤلفه ،که معنا نیبد رد؛یپذ یم را دو 
 را) ابـداع ( فنّاورانـه    امر تواند یم فرهنگ یک در) جامعهی  اجتماع
 اسـت  شـده  ریتـصو  1 رةنگا در ندیفرآ نیا. دهد قرار تأثیر   تحت

)12.(  
  
  
 
  
  
  
  
  

  

  ی اجتماع رییتغ دوار دنبالۀي الگو: 1 ةنگار
 امر گرفتن قرار تأثیر تحت امکان دهندة نشان دیسف کانیپ(

  .)است اورانهرفنّیغی فرهنگي ها مؤلفه توسطفنّاورانه 

  

خالصه آنکه بنا به آموزة تغییر اجتماعی از دیدگاه برخی محققان        
پـس از مرحلـۀ ورود و در مرحلـۀ نفـوذ      فنّاوري  سعۀدر فرآیند تو  

 فنّـاوري   توجهی در پذیرش یا عدم پـذیرش        جامعه نیز سهم قابل   
نهادهـاي   فنّـاوري    برعهده دارد و بنـابراین در رشـد و گـسترش          

کننـد؛ در     بازي می  فنّاورانه   اجتماعی نقش مهمی در تقاضاي امر     
شود و نقش  نگ می ر  خودبنیاد بسیار کم   فنّاوري   قرائت نرم، آموزة  

هـستند   فنّاوري   نهادهاي اجتماعی که خود در آغاز متأثر از ورود        
  از اخـالق معیـارین اکنون، به معرفـی روایـت    . دشو  تر می   پررنگ

رسـد در روایـت       به نظـر مـی    . شود  اطالعات پرداخته می  فنّاوري  
یافتـه مطـرح و در        اطالعات در چـارچوبی توسـعه      فنّاوري   ،معیار

در ادامـه نـشان داده      . شـود    یش معین معرفی می   قالب امري از پ   

اطالعات در چنین چـارچوبی،      فنّاوري   شود که نگاه به توسعۀ      می
  . قابل تبیین است فنّاورانه گرایی تحت رهیافت موجبیت

  
اطالعـات   فنّـاوري     از اخـالق   معیـارین تبیین روایت   

  اورانهگرایی فنّ مبتنی بر رهیافت موجبیت
هـاي کلـی      وهشگرانِ اخالق رایانه مؤلفـه    نزدیک به سه دهه، پژ    

یافتـۀ آن     و حـوزة توسـعه    ( از اخالق رایانه     برخی محققان روایت  
ـ     ) اطالعـات  فنّـاوري    اخالق اي بـا عنـوان      هرا در چـارچوب مقال

خاطر فراگیـري   بهاین روایت  .اند پذیرفته  »اخالق رایانه چیست«
ـ  و نفوذش در میان آثار و آراي مطـرح در حـوزة اخـالق              اوري  فنّ

 ت،یـ روا نیـ ا در. شود   شناخته می  معیارعنوان روایت    اطالعات به 
 بـه  کـه  شـود  یمی معرفی مطالعاتي  ا حوزه عنوان به انهیرا اخالق

 بـه  معطـوف ی  مفهـوم ي  هـا  یآشفتگ وي  ریتدبي  هاخألی  بررس
یـک « .پـردازد   اطالعـات مـی    فنّاوري   یاخالق وی  اجتماع کاربرد 
ي بـرا  که شود یمی  ناش جا نیا از انهیرا اخالق در شاخص مسألۀ
 15يریتـدب  خـأل  ،يا انـه یرا فنّـاوري    از استفادهی  چگونگ به پاسخ
 فـراهم  ها انسان يبرا راي  جدیدي  ها توانایی ها انهیرا. دارد وجود

ي بـرا  زیـ ن راي  جدیـد ي  هـا  انتخـاب  ترتیـب  ایـن  به و آورند یم
ي بـرا ي  تـدابیر  یـا  اغلـب . کنند یم عرضه آنها به مانیها فعالیت

 برسـد ی  کاف نظر به کهي  تدابیر یا نیست ها موقعیت این در رفتار
 تعیـین  که است این انهیرا اخالقي  محور نقش یک. ندارد وجود

ي بـرا  را الزم تـدابیر ی  یعنـ  کـرد،  بایـد  چـه ي  موارد چه در کند
 بـا  همراه مشکل اغلب،....  کند یمي  بند صورت ها فعالیت هدایت
 اخـالق  دري  ا مـسأله  اگرچـه . تاس 16یمفهوم خأل ،يریتدب خأل

 بازتـاب  امـا  برسـد،  نظـر  بـه  روشـن  ابتـدا  در است ممکن انهیرا
 در چـه  آن. کنـد  یم نمایان را 17یمفهومی  آشفتگ یک ازی  کوچک
ی مفهـوم  چـارچوب  کـه  اسـت ی  تحلیل است، نیازي  موارد چنین

 نیـ اي  بـرا  راي  تـدبیر  تـا  کنـد  یم فراهم آن درون رای  منسجم
  ). 14(» کندي دبن صورت ها فعالیت

هـاي    سـازي ایـن خـأل       وظیفۀ اخالق رایانه را غنی    این محققان،   
هـا    ، هنگـامی کـه رایانـه      آنهـا از نظـر    . دنکن  تدبیري توصیف می  

 تدبیري مواجه   با خأل انسان  کنند،    هاي نوینی را عرضه می      امکان
. رسـاند   را به شرایط ناشناخته مـی     آنها  هاي جدید     امکان. شود می

 از این اصطالح، شناخت عدم قطعیتی اسـت         قاناین محق منظور  

 رییتغ ( ابداع
 )یاجتماع

 جامعهی اجتماعۀ فلسف يداقتصا سازمان

  یاجتماعي نهادها
  ...)بازارو ، تیحاکم خانواده،(
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. کنـد  هاي جدیـد را احاطـه مـی     اوري ابداع و پذیرش فنّ    اغلبکه  
مستلزم سر و سامان دادن به      تدبیري مذکور،    برطرف کردن خأل  

 نظـر  از. معـروف اسـت    آشفتگی مفهومی    بهآن چیزي است که     
ی اخالقـ ي  پیامدها تحلیل و تجزیه انهیرا اخالق فۀیوظ ،محققان

 توجیـه  و متنـاظر ي بنـد  صـورت  وي ا انـه یرا فنّـاوري   یاجتماع و
ی اخالق استفادةي  راستا در ها یمش خط و تدابیر ها، يگزار استیس
  .است فنّاوري چنین از

ی برخـ ي  ردپـا  حضور ،یمحققان نیچن دگاهید در توجه قابل نکتۀ
 فنّـاوري   اي یـ  ا انـه یرا فنّاوري   به نسبت انهیگرا تیموجبي  ادعاها

اي را    رایانـه  فنّاوري    به صراحت  آنها که چنان آن است، العاتاط
اخـالق رایانـه    «: دنـ کن  امري خنثی و رها از ارزش قلمـداد نمـی         

 18رهـا از ارزش    فنّـاوري    کاربرد مکرر اصول اخالقی نـسبت بـه       
  مجـدد دربـارة ماهیـت     یهـای   اخالق رایانه ما را به تأمـل      . نیست

 توجـه  بـا ). 13 (»کند لزم میهاي خود م اي و ارزش   رایانهفنّاوري  
 فنّـاوري   اخـالق ی  بـازخوان  ،يا انـه یرا فنّـاوري    بـودن ی  خنث عدم به

 برابـر  در(ی  اجتمـاع یـی   گرا تیـ موجب چارچوب در معیارین اطالعات
 پرسـش  دو حـال . شـود  یمـ  ردی  روشـن  به) فناورانهیی  گرا تیموجب
 اخـالق  ازی  تیروا نیچن توان یم چگونه که آن اول شود؛ی  م مطرح

 کرد؟ نییتبیی فنّاورانه   گرا تیموجب چارچوب در را اطالعاتنّاوري  ف
 نیچنــ  ایــآ آن ازی تیمــوجب قرائــت  صــورت در کــه آن دوم و

   هـستند  سـخت  فناورانـۀ یـی   گرا تیـ موجب بـر ی  مبتنـ  ،ییهـا  تیروا
  نرم؟ ای

 نظـر  از کـه  کـرد  انیـ ب توان یم اول پرسش به پاسخي  راستا در
ی نیماشـ  عنـوان  بـا  آن از کـه  تندهسیی  ابزارها ها انهیرا محققان

ـ  محققـان  اما. برد یم نامی  انقالب  در را ابـزار  نیـ ا بـودن ی  انقالب
ـ دار بـاور  بلکـه  د،نـ کن ینمـ  وجو جست آني  ظاهري  ها یژگیو  دن

 محققانی  برخ. هاست انهیرا خود ذات دري  ا انهیرا انقالب تیماه
 اذعـان  فنّاورانـه    یـی گرا تیـ موجب بـه  حیصـر  طور به ت،یروا نیا

 وی  اجتمـاع ي  هـا  تحـول  سرچـشمۀ  سـو،  یـک  از امـا  د؛نکن ینم
 تعامل در نه راي  ا انهیرا فنّاوري   گسترش و رشد ازی  ناشی  اخالق

ي ریـ گیپ فنّاورانه   يها مصنوع نیا ذات در بلکه جامعه، با ها انهیرا
 د،نبر یم نام 19»یمنطقي  ریپذ انعطاف «عنوان با آن از و دنکن یم
 دنپندار یم 20»یعمومي  ابزار «را ها نوعمص نیا گر،یدیی  سو از و

 هـا  آن از هـا  انـسان ي  بـردار  بهره وةیش در شان ییکارا گسترة که

 رقـم  جامعـه ي  بـرا  را مقـدر ی  سرنوشـت  که چنان آن است، نهفته
 نیـ ا بـا  مواجهـه  در خـود  ریتـداب ی  ستیـ با زیـ ن جامعـه  و زند یم

 دری  انکـشاف  کـه ي  ا انـه یرا انقالب مفهوم شناخت با و ها مصنوع
 بـه  محققـان  نیـ ا توجـه ). 14 (کنـد  فیـ تعر اسـت،  ها انهیرا ذات

 و هـا  آنی  منطقـ ي  ریپـذ  انعطـاف ی  عنـ  ی هـا  انـه یرای  ذاتـ  تیخصوص
 جوامـع ي  براي  ا انهیرا انقالب کهي  مقدر سرنوشت بر دیتأک نیچن هم
 رای  اجتمـاع ي  نهادهـا  وی  انساني  ها تیفعال و آورده ارمغان بهي  بشر

یـی فنّاورانـه    گرا تیموجب نگاه دیمؤ تواند یم هد،د یم قرار تأثیر   تحت
  .باشد اطالعات فنّاوري وي ا انهیرا فنّاوري به آنها
ي بـرا ی  چـارچوب  فیتعر منظور به یمحققان نیچن اساس، نیا بر

 بـه  اقدامي  ا انهیرا فنّاوري   از متأثر و مناسبی  اخالق ریتداب اتخاذ
 انقـالب  ،آنهـا  رنظـ  از. دنـ کن یمـ ي  ا انـه یرا انقالبی  کالبدشناس

  مرحله دو گسترش از انگلستان دری صنعت انقالب مشابهي ا انهیرا
 سـال  چهـل ی  طـ  در ورود، مرحلـۀ  اول، مرحلـۀ  کند؛ یمي  پیرو

 ارتقاء و شده ایجادی الکترونیکي ها انهیرا. است دادهي  رو گذشته
فنّـاوري  : )نفـوذ  مرحلـۀ  (دوم مرحلۀ به ورود با تدریج به. اند یافته 

 گـسترة  سراسـر  در هـا  نهـاد  ازي  ریناپـذ  ییجدا مؤلفۀ به يا هانیرا
ـ  محققـان  نیا. شود یم لیتبد یاجتماع  در دنـ کن یمـ ی  نـ یب شیپ

ی اجتماعي ها نهاد وی  انساني  ها فعالیت ازي  بسیار ،یآتي  ها دهه
 موجب امر نیا که گردند یم متحول يا انهیرا فنّاوري   تأثیر تحت

 انـه یرا اخـالق  بـا  مـرتبط ي  هـا  موضوع ازی  وسیع دامنۀ پیدایش
ی انقالبی  ویژگ« :که است نیای  دگاهید نیچن جهینت. شد خواهد
ي پـذیر  انعطاف. است ها آنی  منطقي  پذیر انعطاف ها، انهیرا بودن
. کند یم تضمین راي  ا انهیرا فنّاوري   ازي  ا گسترده کاربرد ،یمنطق

ی طـ  در. شـد  خواهـد ي  ا انـه یرا یانقالب وقوع سبب موضوع این
ي نهادهـا  وی  انـسان ي  هـا  فعالیـت  ازي  بـسیار  ،يا انـه یرا قالبان

 هـایی  خـالء  مـان یبرا هـا  تحـول  این. شوند یم متحولی  اجتماع
 فنّـاوري   از استفادهی  چگونگ دربارةی  مفهوم هایی خالء وي  تدبیر

 وي  تـدبیر  هـاي  خـالء  چنـین . گذاشـت  خواهـد ي  برجاي  ا انهیرا
. اسـت  انـه یرا قاخـال  دری  اساسـ ی  مـسائل  دهندة نشان ،یمفهوم
ی اساسـ  وي  کـاربرد  اهمیـت  بـا ي  ا زمینـه  انهیرا اخالق ن،یبنابرا
  ).  14(»است

 بـر ی  مبتنـ  ییهـا  تیـ روا نیچنـ  ایآ که دوم پرسش به پاسخ در
 ؛که کرد انیبی  ستیبا نرم، یا است سخت فنّاورانه   ییگرا تیموجب
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: داد نـسبت  معیار تیروا به را سخت قرائت توان ینم لیدل دو به
 فرض شیپ نیتر مهم اد،یخودبن فنّاوري   آموزة بر دیتاک که آن اول

 در کـه  آن حـال . اسـت  فنّاورانـه    ییگرا تیموجب از سخت قرائت
 طـور  بـه  نه و حیصر طور به نه محققان نیا استدالل روندی  بررس
 بلکـه  شود، ینم شمرده ادیخودبن فنّاوري   يا انهیرا فنّاوري   یضمن
 دري  ا انـه یرا انقـالب  رشیپذ دری  اجتماعي  روهاین نقش بر آنها

 ظهـور  ازی  ناشـ ی  مفهـوم ي  خالءهـا  به پاسخي  برا تالش قالب
ـ ورز یمـ  دیتأکي  ا انهیرافنّاوري    محققـان ی  برخـ  کـه  آن دوم. دن

 بـاور  سخت قرائتی  حام عنوان به شد، اشاره که چنان آن ،گرید
هاي   از اخالق و داوري     طور ذاتی مشروع و مستقل      به فنّاوري   دارد
هـاي نـوین و اخـالق نـوین           قی، بـه نیـروي خـالّق ارزش       اخال
پیـشین    تمـامی معیارهـاي    فنّـاوري    طـوري کـه     شود، بـه    می  بدل

هـایی ارزشـی بـا     کنـد و بـا داوري   هاي ارزشی را نابود می   داوري
 رشیپـذ  دري  ریتعـاب  نیچنـ  اگـر  .ورزد  می  منشاء خارجی مخالفت  

 یقـان محق نیچنـ  تالشی  ستیبا ،باشد توافق مورد سخت قرائت
 بـه  پاسخ هدف با اطالعات فنّاوري   اخالق قیتدق و فیتعري  برا
 قدم همان در را يریتدبي  هاخألي  ساز یغن وی  مفهومي  هاخأل
 از. شـوند  تصور غرض نقضی  نوع به و شکست به محکوم اول

 را اطالعــات فنّـاوري  اخـالق  از محققــان نیـ ا فیـ تعر رو، نیـ ا
 نرم قرائت چارچوب در وی  اجتماع رییتغ ۀینظر بری  مبتن توان یم
  : کرد نییتب نیچن نیا فنّاورانه ییگرا تیموجب از
 از مستقل فنّاوري   نیا ،يا انهیرا فنّاوري   ورود مرحلۀ در و آغاز در

ی منطقي ریپذ انعطاف و ابدی یم ظهوری اجتماعي روهاین و جامعه
ی اجتمـاع ي  رهاییتغ باعث فنّاوري   نیای  ذات تیخصوص عنوان به

 گـسترده ی  اجتمـاع ي  رهـا ییتغ نیـ ا از مـور . گردد یمي  ا گسترده
 سـازمان  انقـالب،  نیـ ا. کنـد  یمـ  ادي یـ  ا انـه یرا انقالب باعنوان
ي هـا  يگـذار  هیسـرما  و دهـد  یمـ  قـرار تـأثیر    تحـت  راي  اقتصاد

 اطالعـات  وي ا انـه یرا فنّـاوري    توسـعۀ ي  راسـتا  دری  تـوجه  قابل
 شـامل  متعددی  اجتماعي  نهادها نفوذ، مرحلۀ در. ردیگ یم صورت

 خـانواده  ،ینظام ،يتجار ،یدرمان ،یآموزش ،یحکومتي  ها ستمیس
 ازي  اریبـس  تحـول  بـا . شـوند  یمـ  فنّـاوري    نیا نفوذ از متاثر... و

ی مفهـوم یی  هـا  یآشفتگی  اجتماعي  نهادها وی  انساني  ها فعالیت
 فقـدان  خـاطر  بـه  و دیآی  م وجود بهی  اجتماع فلسفۀ چارچوب در

ی مفهـوم  هـایی  خأل وي  تدبیر هایی خأل روزآمد،ی  اجتماع فلسفۀ

ي برجـا  اطالعـات  وي  ا انهیرا فنّاوري   از استفادهی  چگونگ دربارة
 درمـان،  آمـوزش،  ت،یـ حاکم چونی  میمفاه فیتعر باز. گذارد یم

 اتخـاذ  سـپس  وی  مفهـوم ي  خالءهـا  بـه  پاسخي  برا... و تجارت
ي تـدبیري   خالءهـا  بـه  پاسـخ ي  برا مدونیی  ها استیس و ریتداب
 در رییـ تغ موجـب  اطالعـات،  وي  ا انـه یرا فنّـاوري    هورظ ازی  ناش

 بنانهادن وي بازنگر زمان اکنون،. شود یم موجودی اجتماع فلسفۀ
 اسـت  نینـو یی  ها روش و میمفاه با روزآمدی  اجتماع فلسفۀ کی
ـ  گـسترش  و توسـعه ي  برا راي  بستر تا  وي  ا انـه یرا فنّـاوري    یآت

 اطالعـات ي   فنّـاور  اخـالق  فیـ تعر و نیتـأم  جهت در اطالعات
 فنّـاوري    اخـالق  فیـ تعر رسـد  یم نظر به رو، نیا از. کند فراهم

 رییـ تغ ۀیـ نظر بری  مبتن توان یمی  مناسب طور به را معیار اطالعات
 نـرم  فنّاورانـه    یـی گرا تیـ موجب افـت یره چارچوب در وی  اجتماع
  . کردی بازخوان

  

 گیري نتیجه

تخـاذ  هدف از این تحقیق تأکید بر اهمیت این نکته اسـت کـه ا             
ــدایت مــسائل و       ــرح در ه ــاربردي مط ــردي و ک ــدابیر راهب ت

 فنّاوري  هاي اخالقی و اجتماعی ناشی از رشد و گسترش          موضوع
اطالعـات و    فنّـاوري    اطالعات با محوریت تبیـین رابطـۀ میـان        

. تواند متفاوت باشد جامعه مبتنی بر هر رهیافت فلسفیِ ممکن می 
مبتنـی بـر    عات و جامعـه     اطال فنّاوري   رابطۀ میان در این مقاله،    

بررسـی شـد تـا از ایـن          فنّاورانـه    گرایی  رهیافت فلسفی موجبیت  
  اطالعـات تـصریح و بـازتعریف        فنّـاوري    رهگذر وظیفـۀ اخـالق    

   .گردد
اطالعـات را    فنّاوري    در تعریف اخالق   برخی محققان اگر تالش   

، مـورد تبیـین قـرار گیـرد    گرایی اجتماعی  تحت رهیافت موجبیت  
 را بـه عنـوان      »اطالعـات  فنّاوري   اخالق« عنوان   طور اساسی   به

توان متمایز از اخالق متعارف    اي از اخالق کاربردي نمی      زیرشاخه
اجتماعی در نظر گرفت، و اگر این تعریف تحت قرائت سـخت از          

طـور    ، بـه   فنّاورانه مورد تبیین قـرار گیـرد       گرایی  رهیافت موجبیت 
. فی خواهـد شـد     منت »اطالعات فنّاوري   اخالق« بحث از    اساسی

گرایـی   مبتنی بر قرائت نرم از رهیافت موجبیت   فنّاوري   اما اخالق 
 یهاي مهندسی را بـه عنـوان فعـالیت          ها و نگرش    فناورانه، دیدگاه 

پنـدارد کـه در       چنـان مـی     آن فنّـاوري    بار در مرحلۀ طراحی     ارزش
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مذکور نقش بـه سـزایی داشـته و جامعـه را        فنّاوري   هنجارمندي
 فنّاوري  دهد، و به دنبال آن، در مرحلۀ توسعۀ         میقرار   تأثیر   تحت

را  فنّـاوري    فلسفۀ اجتماعی نقشِ تأثیرگذار جامعـه بـر گـسترش         
  . کند بازي می

 ،گرایــی فناورانــه  نــرم از موجبیـت قرائــتدر نتیجـه، مبتنــی بـر   
 انجـام ي  بـرا  جامعـه  کـه  هـستند  هنجارمندیی  ابزارها ها ياورفنّ

 در کار  راهي  ها مصنوعی  وقت. ردیگ یم کمک ها آن از نیمعي  امور
ــفعال ــا تی ــه ه ــار ب ــه ک ــ گرفت ــأثیر از شــوند، یم ــم ت ــ و ک  شیب

. هستند برخورداری  اجتماعي  ها تیفعال و نهادها بري  ا کننده نییتع
اطالعـات را    فنّـاوري    تـوان وظیفـۀ اخـالق       بر این اسـاس، مـی     

اطالعات بر   فنّاوري   بینی و تحلیل آثار     پیش: گونه تعریف کرد    این
هاي انـسانی و اجتمـاعی در چـارچوب        هادها، مناسبات و فعالیت   ن

 ارائـۀ  وی  معرفـ  نیچنـ  هـم  و دیجد ایهاي اخالقی موجود      نظریه
 مـسائل  تیهداي  برای  مقتض و شمول جهاني  ریتداب و رهنمودها

 فنّاوري  توسعۀ و رشد ازی  ناشی  اجتماع وی  اخالقي  ها موضوع و
  .اطالعات

  
  نامه واژه

 Socioeconomic .1   اقتصاد اجتماعی

2. Technological Determinism  
 گرایی فناورانه موجبیت

 Co-construction .3 سازي هم

 Co-constitution .4 نهادي هم

5. Autonomous Technology Thesis 
  خودبنیاد فنّاوري آموزة

 Social Change Thesis .6 آموزة تغییر اجتماعی

7. Hard Technological Determinism 
 گرایی فناورانۀ سخت موجبیت

8. Soft Technological Determinism 
 گرایی فناورانۀ نرم موجبیت

9. Theory of Social Change 
 نظریۀ تغییر اجتماعی

 Invention .10 ابداع

 Accumulation .11 انباشت

 Diffusion .12 انتشار

 Adjustment .13 تعدیل

 Cultural Lags .14 هاي فرهنگی وقفه

 Policy Vacuum .15 خالء تدبیري

 Conceptual Vacuum .16 خالء مفهومی

 Conceptual Muddle .17 آشفتگی مفهومی

18. Value-free Technology 
 اوري رها از ارزشفنّ

 
 Logical Malleability .19 پذیري منطقی انعطاف

  Universal Tool .20 ابزار عمومی
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