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 12نورمحمدی مرتضی
 طباطبائی عالمه دانشگاه الملل بین روابط استادیار

 (25/4/96: پذیرشتاریخ  - 16/3/96)تاریخ دریافت: 

 چکیده
 در جواان  متفکران دیدگاه بر تمرکز با «تحقیقات بعدی نسل: فناوری و علم سیاست به دهی شکل»

ه دربار انتخاب معیارهای و ها انتخاب چانهم ماضاعاتی به تا دارد تالش فناوری، و علم مطالعاته حاز
 و خصاصی بخشه رابط شدن، جهانی فناوری،ه حاز در حکمرانی هایداستاندار فناوری، و علم سیاست
 مشترک شناخت این بر مبتنی ها  دیدگاه این. بپردازد انسانی زندگی در فناورانه های ناآوری نقش و عمامی
 در دهوی  شوکل  ایون . است ما جهان به دهی شکله دربار بلکه علم،ه دربار تنها نه علم سیاست که هستند
 ،(سیاسوت  بوه  دهی شکل :اول بخش) شاد می اداره خاد علم آن در که محیطی: دهد می رخ حازه چهار

: سوام  بخوش ) نواآوری  بور  تاثیرگواار  نیروهوای  ،(علم به دهی شکل: دوم بخش) دانش تالید هایفرآیند
 .(زندگی به دهی شکل: چهارم بخش) انسانی زندگی تحال و( فناوری به دهی شکل

 
 ناآوری زندگی، دهی، شکل سیاست، فناوری، علم، واژگان کلیدی:
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Shaping Science and Technology Policy: The Next Generation of Research, David H. Guston, Daniel 
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چگانگی ای است که به دنبال مطالعه و شناخت میزان و  حازه فناوری، و علم مطالعات
دهی به حیات بشری و تاثیرگااری جامعه و فرهنگ بر  فناوری در شکل و علم آفرینی نقش

در  انسانی نهادهایی عناان به فناوری، و علم از این منظر، تاسعه و رشد علم و فناوری است.
اجتمواعی  بنیادین ماضاعات دارند و با قرار تاریخی و اجتماعی، اقتصادی یک بافتار سیاسی،

 محیط حفظ و شدن جهانی بهداشت، دماکراسی، اعتماد، تاسعه، و فقر نژاد، و جنسیت نندما
 مطالعاته حاز در مختلفوی های دیدگاه فناوری، ماهیت و چیستیه دربار ارتباط دارند. زیست

 ،(فیزیکی و مادی ابزار) ءشیه مثاب به را فناوریعمدتاً  و است فناوری بیوان شده و علم
 نیاز با) فرآیند ،(دستارالعمل روش، مهارت،) فعالیت ،(ثبوت اشیاء چگوانگی دانوش) دانوش

 در افراد یا اشیاء از استفاده مانند) فنی اجتماعی یوا نظام( شودن خوتم حول  راه بوه و شودن آغاز
 (.1377 آیدین،) اند داده قرار تاجه مارد( مجماعه یک

دهی به سیاست علم و  شکل»فناوری، کتاب مطالعات علم و ه یکی از مهمترین آثار در حاز
به ویراستاری دیاید اچ. گاستان و دانیل سارویتز است که در « فناوری: نسل بعدی تحقیقات

هدف صفحه به چاپ رسیده است.  370تاسط انتشارات دانشگاه ویسکانسین و در  2006سال 
. واژه علم و فناوری استمطالعات ه دانشمندان جاان در حاز هایاین مجماعه، ارائه دیدگاه

به ساختار قاانین و شناسایی است و ، نشانگر بُعد نهادی علم و فناوری در عناان« دهیشکل»
فناوری دخیل ه مستقیم در تاسع هایی اشاره دارد که به صارت مستقیم و غیرمحدودیت

 .ده استای است که از سای داگالس نارث در تعریف نهاد استفاده شهستند. این همان واژه
 شد، فناوری در علم کاربرد افزایش ماجب که دوم اقتصادی از دیدگاه نوارث، بعد از انقالب

 کنترل افزایش دنبال به بیشتر انسان ،آن از پیش تا. کرد بوه کلوی تغییر انسوان زندگی محیط
 شد می خالصه طبیعت با انسان رابطه در اصلی مسئلهنتیجوه،  در بواد، فیزیکی محیط بر خاد

 با انسان رابطه صنعتی، های پیشرفت دنبال اموا به نبواد، مااجوه اطمینان عدم با خیلی انسان و
 متقابل های وابستگی شدید آن افزایش پیامود. شود تبودیل انسوان بوا انسوان رابطه به طبیعت
 کاهش برای ها انسان در نتیجه، شود. اطمینوان عودم افوزایش ماجوب مسئله ایون. باد انسانی

  (.1377کردند )نارث، نهادها ایجاد در سعی ،اطمینان عدم
 .متشکل از چهار مقاله استبخش هر  تقسیم شده است و مجماعه به چهار بخشاین 
 ،2علم دهی به شکل، 1دهی به سیاست عبارت است از شکل به ترتیب ها بخشعناوین 

اتاه بخش اول، ویراستاران اهمیت . در مقدمه ک4زندگی دهی به شکل و 3دهی به فناوری شکل
تاجه ه نفسه شایستعناان چیزی که فیه عناان عامل مؤثر در تافیق نباغ یا به را چه ب سیاست
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تصادفی احتماالً عناان ماضاع آغازین ه ب سیاستدهند. انتخاب مارد تأکید قرار می ،است
نباده است و قصد دارد تا بر اهمیت کلی آن تأکید ورزد. ویرایشگران همچنین بر اهمیت 

شده در تضمین شناسایی وسیع عمامی برای مزایای گسترده تحقیق طراحیخابیبه سیاست
کار  دهی به دستارمردم: شکلو  اخالق، سیاست» در مقاله نخست با عناانتأکید دارند.  ،علمی
به خاطر  ،هستند علمی سیاستمسئال تعیین  را که علمی گان، نخب2براون .مارک بی ،1«تحقیق

در تعریف علم عمامی و نیز در ارتباط با اخالق پژوهشی برای  مردمدادن  ناکامی در شرکت
دهد. وی چهار مارد نقد قرار می ،کامالً دماکراتیکه با یک شیا مردم ادعای نمایندگی عمام

را مارد بحث و مقایسه قرار  یعمامه کار برای پژوهش با هزین یک دستار رویکرد برای ایجاد
علمی را تعیین سؤاالت پژوهشی ه ترین رویکرد، تنها مسئالیت جامعدهد. نخستین و عاممی
دهد، لکن شرکت متصدیان علمی را مارد تأکید قرار میه داند. رویکرد دوم، استقالل جامعمی

کند. با این وجاد، هیچ هایی برای پژوهش قبال میبرقراری رهنماناخالق را نیز به منظار 
 دهد که عمامگیرد یا اجازه نمیعلمی در نظر نمی سیاستکدام از این دو رویکرد، نقشی برای 

 آفرین باشند. سازی نقشتصمیم فرآینددر  مردم

که اجازه  شده است مطرح« 4علم منظم»عناان ه ب 3سامین رویکرد، از سای فیلیپ کیچر
کند که مجازی را تاصیف می فرآیند و دهددسترسی عمام را تنها در یک حالت فرضی می

. براون چهارمین مدل را بر اساس ماارد معاصر در هستندماافق داشتن سهم خاد مردم عمام 
تر برای فلسفه کند و نظر خاد را بر اساس نقش عملگرایانهاخالق و نقد کیچر ایجاد میزیست

گیرد که هم نهادهای کنانی و نیز دهد و نتیجه میقشی قدرتمند برای دماکراسی قرار میو ن
کار پژوهش  دهی دستارشکل فرآیندتاانند به طار مؤثر و دماکراتیک در نهادهای جدید می

دهی به سند فدرال: شکل تاسعه و تحقیق»ه مقال را نمایندگی کنند. در مردم عمام
: آیا دولت به اندازه کافی از کند سه پرسش را مطرح می، 6برایان جکسان، «5گااری ملّی سرمایه
کند؟ عملکرد و برآیند ها را به طار مناسب مدیریت می دهد؟ آیا آنهایش تخصیص می سرمایه

های ها چیست؟ وی مشکالت مطرح در ارزیابی طرح و اجرای سیاستگااری این سرمایه
محصال پسینی تصمیمات اتخاذشده از آمریکا ن سند در دولت فدرالی را با عطف به اینکه ای

دهد. نایسنده مارد بحث قرار می ،باشدگااران مستقل متعدد در دولت فدرالی میسای سرمایه
کند. پیشنهاد میو تحقیق  تاسعههای فدرالی در ریزی سرمایه برنامهرا در روش پایین به باال 

های مبتنی است و برای مدیریت سرمایهو تحقیق  عهتاساین روش بر اهداف منفرد هر فعالیت 
                                                             

1
- Ethics, Politics, and the Public: Shaping the Research Agenda  

2
- Mark B. Brown 

3
- Philip Kitcher  

4
- well-ordered science 

5
- Federal R&D: Shaping the National Investment Portfolio 

6
- Brian A. Jacson 
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های سرمایه رفته برای گروه کار هتر بنسبت به رویکردهای عامو تحقیق  تاسعهفدرالی در 
ن رویکرد، نایسنده با باشد. در حمایت از ایها یا در سطح ملی سادمندتر می فدرالی در برنامه

و  تاسعهها، سند فدرالی ن و اجرای سیاستمفاهیم مدیریت سرمایه برای تدوی استفاده از
 تاسعههای منفرد دهد. وی مفهام اهداف سرمایه را برای سرمایه تحقیق را مارد بحث قرار می

مفاهیم مدیریتی از  ،چگانه اهداف سرمایهکه دهد  نایسنده نشان میکند.  و تحقیق معرفی می
این مفاهیم در تدوین سیاست ه همچنین فایدسازد و  تر می بیل خطر و تعادل سند را با اهمیتق

و  تاسعههای منفرد  نامهعملکرد بربر نظارت  و تحقیق و تاسعهبه  بازگشترا با تاصیف 
دهد. بیان  یک کل را مارد بحث قرار میعناان  به و تحقیق  تاسعهفدرالی در ه تحقیق و سرمای

دهی به  و مالکیت معنای: شکلها  دانشگاه»ه ، در مقالاست اقتصاددانکه یک  1ان. سمپات
، بحث خاد را بر «2آکادمیک با هزینه حکامتی های جدید برای پژوهش سیاست ثبت اختراع

برای مزایای اجتماعی و  یشده با هزینه عمام های پژوهش انجام فتههای انتشار یاسیاست
 سازد. ترین سطح متمرکز می اقتصادی در عالی

هایی مبنی بر اینکه پژوهش انجام شده با به خاطر نگرانیاهمیت سیاسی این مسئله بیشتر 
برانگیخته شده است. نایسنده این مجدداً  ،ای خصاصی شده به طار فزاینده عمامیه هزین

کنانی  سیاست ثبت اختراعپرسد که آیا کند و میبحث میآمریکا سؤاالت را در بافت تاریخی 
اینکه مأماریت پژوهشی دانشگاهی را به خصاص های اجتماعی است یا در حال ایجاد مزیت

جغرافیا »اش با عناان  ، در مقاله3گرانت سی. بلککند. سازی دچار انحراف میاز طریق تجاری
ر تاصیف ، ب«4تجاری کاچک نباغ از طریق پژوهش سیاستدهی به و تسری: شکل

دهد.  عه را نشان میتحقیق و تاس در د که ارزش عمامی سرمایهشا هایی متمرکز می سیاست
دهد و عناان  می رد مداقه قرارها در پژوهش را ماوی مناقشات بر سر تازیع جغرافیایی سرمایه

چنان به همتجربی این روابط ه مطالعکند که جغرافیا متغیر اصلی نباغ است. با این وجاد،  می
نباغ  فناورانه محلی درهای باقی مانده است. بلک نقش زیرساخت عناان یک مشکل

مثبت ه رابط ،دهد. نایسندههای کاچک در مراکز شهری بزرگ را مارد مطالعه قرار می شرکت
های بهباد کند که مناطق باید بر ایجاد سیاستمیان این دو را شناسایی و تاصیه می

دادن عالئقشان به طار خاص در  و تسهیل تعامالت داخلی آن و قرار فناورانههای  زیرساخت
در واقع، تحقیقات دانشگاهی، عنصر کلیدی در  پژوهشی متمرکز شاند. هایدانشگاه

 د.نآی شمار می های کاچک به محلی بر ناآوری شرکته های فناوران تاثیرگااری زیرساخت
                                                             

1
- Bhaven N. Sampat 

2
- Universities and Intellectual Property: Shaping a New Patent Policy for Government Funded Academic 

Research 
3
- Grant C.Black 

4
- Geography and Spillover: Shaping Innovation Policy through Small Business Research 
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 ها شرکت این که دهد می نشان مجاور های دانشگاه دانش به کاچک های شرکت وابستگی
 برای داخلی منابع محدودیت به تاجه بابه ویژه ، دارند را دانش خارجی منابع به تمایل

دهی به  ، شکلاثربخش دوم . محدود فضای و کار محدود، سرمایه مانند کاچک، های شرکت
ها بر علم،  دادن چگانگی تأثیر سیاست از نشاندهد. این بخش پس  علم را مارد بحث قرار می

دهد. شاد مارد بحث قرار مییا فهم میعلم تلقی عناان  به ها بر علمی را که  پیامدهای سیاست
دهند چگانه های مشخص علم و مناظراتی که نشان میمشی فصال این بخش ماارد عینی، خط

را  ،دهد ، مثل اعاجاجات، علم و سیاست محیطی را تحت قرار میعلمه هایی از فلسفپرسش
ای و های آب آشامیدنی ای.پی.استاندار»ه در مقال 1دهد. پامال ام. فرانکلینمارد مداقه قرار می

ه برداری را از طریق مطالع، جاانب متعدد مبحث علم نمانه«2برداریگیری علم نمانهشکل
زا بادن در  دادن سرطان ماردی ایجاد سطاح امن برای کلروفرم در آب آشامیدنی برای نشان

 .کندها تحلیل می زا بادن در انسان حیاانات و حدس به سرطان
شیمیایی: اعاجاج علمی چگانه  هارمانیزممارد »ه ، فیلساف علم، در مقال3اتکیاین الی 

شدن  ب روشنسب ،یک بحث بسیار جاابه ، با ارائ«4دهدمحیطی شکل می سیاستبه علم و 
ی ها سیاستگیری دهد که چگانه اعاجاجات به شکل شاد. وی نشان می قبلی میه مقاله مجادل

رساند. های تحال علمی مدد میفرآیندگیری خاد به شکلمحیطی کمک و این نیز به نابه 
: تجربی برای تحریک تحقیقات رقابتیه برنامها و نشانه» خاد با عناانه مقال ، در5ابیگیل پاین

کند که آیا تغییراتی در  ، بررسی می«6کمیت پژوهش دانشگاهیو  دهی به تازیع، کیفیتشکل
چرا که از  ؟تسال اخیر صارت گرفته اس 30در طال  ها و مناطق ها در دانشگاهتازیع سرمایه

ها متمرکز باده است. وی دو  ها و دولت ها در تعداد اندکی از دانشگاه این سرمایه 1970ه ده
دهد: یکی شده برای مقابله با این ناع تمرکز را مارد بحث قرار می برنامه تأمین مالی طراحی

گیرد دیگری از سای بنیاد ملی علم. پاین نتیجه می ها و شده از سای کنگره برای دانشگاه مطرح
که   در حالی ؛تغییر اندکی صارت گرفته است 1990ه که در تازیع منابع مالی پژوهشی از ده

دهد، برنامه  ها افزایش می ر عین کاهش کیفیت آنهای منتشره را د ها کمیت مقاله یکی از برنامه
در رابطه با  کند، هم می در مارد برزیل صدقکند. این بحث بسیار دیگر بالعکس عمل می

 7ها و هم در رابطه با جاانب متعدد تالید علمی. شریل وینستان اسمیت ماضاع تمرکز برنامه
خارجی و تجارت ه تحقیق و تاسعآمریکا: چگانه  رایانهنباغ در صنعت تجهیزات »در 
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الملل و  ط میان تجارت بینروابه ، برای بحث دربار«1دهد شکل می الملل به نباغ داخلی بین
گردد. پرسش این است که چگانه جریانات دانش می ، به ماضاع جغرافیا بازتحقیق و تاسعه

، به نباغ رایانهشدید در صنعت ه در اقتصاد جهانی فزاینده، با تمرکز ویژه بر تحقیق و تاسع
های ایده بخشد که تجارت و تاانایی تصاحب وی به این فرضیه عینیت می ؟دهدشکل می

گیرد که  نایسنده نتیجه میکننده مهم در نباغ داخلی هستند. فاکتارهای تعیین ،منابع خارجی
تحقیق و های داخلی در نامتمایز یا مجزا نیست و سطاح باالی سرمایه ،تحقیق و تاسعه

مستقیم ظرفیت  کند بلکه به صارت غیر تقایت مینباغ را  ،نه تنها به طار مستقیمتاسعه، 
ه نکند که چگا به فناوری، بحث میدهی دهد. بخش سام کتاب، شکل ب را نیز افزایش میجا

 ؟شادجاانب سازمانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باعث گزینش یک فناوری بر دیگری می
 اجتماعی گیری شکل به مرباط مطالعات خاستگاه جبرگرایی فناورانه، خام اشکال در واقع، نقد

های  رشته همکاری با تکنالاژیه تاسع و پیدایش در مؤثر عاامل بررسی فناوری است.
سیاست  فناوری، تاریخ مطالعات صنعتی، سازمان شناسی جامعه معرفت، و علم شناسی جامعه

 های نقش گروه و گردید ایجاد فناوری و علم مطالعاته رشت و شد آغاز اقتصاد و فناوری
 گرفت قرار تاجه مارد فناوری رشد در انعطاف، و انتخاب دانش، قدرت، اجتماعی،

(Williams, 1996: 856). 
 و در یک حالت تکاملی و گزینش فرآیندگاشته از عملکرد عالی یا کارکرد فناوری، 

کنند. دهی به این فناوری ایفا می شاد که نقش فعالی را در شکلهای نهادی را شامل میفرآیند
، تعریفی از 3پاتریک فنگ« 2کنندگان کجا هستند؟دهی استانداردهای فنی: استفادهشکل»ه مقال

کند کند که مشخص میفراهم میرا ها، قااعد و قاانینی پروتکلعناان  به استانداردهای فنی 
ای ایجاد یک استاندارد بدین ها باید عمل کنند. مدل پایهای معین از فناوری چگانه مجماعه

ند؛ ب( اگر ک ی استانداردسازی پیشنهاد میترتیب است: الف( یک عضا سازمان آیتمی را برا
شاد؛ ج( پیشنهادات عالقه کافی باشد، گروهی برای امر تالید پیشنهاد استاندارد منصاب می

متناوباً در دسترس دیگر اعضای سازمان تاسعه استاندارها برای نظرات و بازخارد  ،کاری گروه
نهایی را برای دیگر اعضای سازمان ه نسخ د( اگر گروه از این کار راضی باشد، و گیردقرار می

شاد یا اینکه به شاد، برای اصالحات فرستاده میکند و پیشنهاد استاندارد تصایب میمنتشر می
گیرد. اگرچه  برمی همیشه گروه کاچکی از افراد را درتقریباً  فرآیندشاد. طار سرسری رد می

کند که مشارکت کند، فنگ تأکید میایفا میکاربر نقش اساسی را در تحکیم و اشاعه استاندارد 
گیری استاندارد فنی، به خاطر مشکالت مرباط به دانش و منابع مارد یا حضار کاربر در شکل
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وجاد ندارد. تقریباً استانداردهای فنی، ه های مسئال برای تاسعنیاز برای مشارکت در گروه
دهی استانداردهای بیشتر کاربر در شکلآفرینی حل پیشنهادی از سای فنگ برای نقش  یک راه
 فرآیندبرگیری مدافعان منفعت عمامی در دو مرحله بسیار مهم است: الف( در جریان  فنی، در

های منفعت عمامی برای مشارکت در دادن منابع برای گروه طراحی فناوری، در دسترس قرار
کلیت عمام شانس ارائه  ی کهها و ب( در جریان بازبینی پیشنهاد استاندارد هنگامنشست
دهی به  : شکلتغییر فنی برای اهداف اجتماعی»ه د. پتان در مقالنهایی را دار تاصیه

شده  تأثیرات تدابیر طراحی« 1های حمل و نقل در شهرهای ایاالت متحده آمریکا زیرساخت
دهد که را تحلیل و نشان میآمریکا های ترابری در شهرهای برای بهباد زیرساخت

های خاص اجتماعی، سبب برداشتن ماانع معمال کنش میان تاانند با ازگااران میسیاست
 فنی شاند.و  تحاالت اجتماعی

 در این مارد، کاربران نقلیه عمامی و کنشه های بهتر برای جامعسازی زیرساختبا فراهم 
کنش ه جامعه شاد. ایدهایشان تسهیل میرشد این جامعه با حمایت مادی بهتر برای فعالیت و

ط است که زمانی ظهار و های فرهنگی و اجتماعی مرتببه یادگیری اجتماعی ناشی از رویه
در  و در این مارد، کاربران نقلیه عمامی و یابند که گروهی از افراد با اهداف مشترکتاسعه می

ند با از تاان به عبارت دیگر، سیاستگااران و طراحان می تعاملند تا به این اهداف دست یابند.
چرا برداشتن ماانع روزمره در عملکرد اجتماعی به تغییرات فنی و اجتماعی شکل دهند؛  میان
ابزاری برای تسهیل تغییرات اجتماعی و رفاهی در یک عناان  به د نتاان تغییرات فنی میکه 

، 3ساندویگکریستین « 2ها و نباغ در اینترنتدهی زیرساختشکل»ه در مقال د.نجامعه باش 
افزار با استفاده از بندی نرم ساختن پیمانه به منظار مقدورساختار شبکه نقطه به نقطه اینترنت 

بندی، محاسبه را یک  ده است. پیمانههای کد نشان داده ش استاندارد از قبیل کتابخانه ءاجزا
را وارد  ایسازد تا اجزا استانداردشدهدهندگان را قادر می کند و تاسعهفنی می سیستم اجتماعی

نقش  ،های جدید و بزرگتر نمایند و زمان تاسعه را کاهش دهند. نباغ منبعث از کاربرطرح
تأثیر تزریق هاش به  ،کند. استفاده از این اصل حیاتی را در فناوری شبکه اینترنت ایفا می

دهی به  سیاست فناوری قطعی: شکل»عناان آخرین مقاله در این بخش  جاانب شبکه را دارد.
ه تاریخچ مشاهدات است. 5اثر کارولین گیدئان« 4های ارتباطی از طریق سیاست تنظیمی فناوری

 قرار هدف را صنعت ساختار که هایی سیاست چگانه که است این نشانگر اینترنت و تلفن
که  دهد می نشان مختصر تاریخی . مروردنده شکل را فناوریه تاسع دنتاان می ،دنده می
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 دور راه از ارتباطات در وریافن پیشرفت و رقابت که هایی سیاست بین قای و مثبت ای هرابط
 برای که است باز های شبکه پتانسیل دهنده نشان اینترنته تاسع .، وجاد دارددهد می ترویجرا 

 تااند می درست سیاست .کنند فعال را ناآوری و رقابت بتاانند تا اند شده طراحی متعدد مقاصد
 برای تاریخی و نظری های یافته این از استفاده. دهد ارتقا را رقابت و فناوری یماثر طار به

 شااهد .دهد شکل را فناوری ،است ممکن جداسازی چگانهکه  دهد می نشان جداسازی،
 در پیشرفت افزایش باعث رقابت که دنده می نشان ،شده ارائه نظری های یافته و تاریخی
طار   به دهند، می ترویج را رقابت که هایی سیاست باشد، درست یافته این اگر. شاد می فناوری

، نایسندگان بر بُعد «دهی به زندگی شکل»ارم، در بخش چه. دهند می ارتقا را ناآوری کلی،
کنند. نایسندگان تمرکز می ژنامیکبه ویژه رای جامعه پژوهشی بیافناوری ها باخالقی و مزیت

پردازند. این امر به پزشکی می مرباط به پژوهش زیسته اخالقیات ماضاعات بمختصری نیز 
در صنعت علام زندگی مطرح است. سال گاشته در  فناورانهویژه با تاجه به میزان شدت نباغ 

 آمریکا، هفت میلیارد دالر سرمایه مشترک در این صنعت صارت گرفت.
دهی به  شکلجاب جاامع مختلف در »خاد با عناان ه در مقال 1تن همیلتان فرانکلین 

های مختلف در تحقیقات ژنتیک را مارد  ، ماضاع کلیدی مشارکت قامیت«2سیاست ژنتیک
ه کند که فرضی استدالل می ،ژنام انسانه خاد در پروژه دهد و بر اساس تجرب بررسی قرار می

های آفریقایی برای مشارکت در تحقیقات پژشکی ژنتیک،  ها و آمریکایی عدم تمایل التین
 برای خاد با اختیار راهرکاری  خااهند می اقلیت های گروه برعکس،اشتباه است.  نادرست و

 در مختلف جاامع شدن درگیر برای ها تالش این تکرار .برسانند انجام به کارها این انجام
. کند می تسهیل را فناوری و علم مارد در عمامی آمازش ژنتیک، های فناوریه دربار گفتگا

دهی به مطالعات ژنتیک مبتنی بر جمعیت در  فقت آگاهانه و شکلماا»بعدی با عناان ه مقال
های اخالقی که در هر پژوهش  است. نایسنده پرسش 4به قلم مایکل بار« 3بریتانیا و آمریکا

های اخالقی  چارچاب دهد. وی بازبینیحیات انسانی باید باشد را مارد بحث قرار میه دربار
تری تاانند به لحاظ اخالقی مبنای مستحکم ری مفاهیم هبه و تعهد که میبرگی به منظار در

از دیدگاه نایسنده،  کند.را پیشنهاد می ،برای پژوهش در زمینه حیات انسانی فراهم سازند
بلکه به خاد افراد،  ،کند پردازی کمک به عناان هدیه، نه تنها به علم پزشکی کمک می تئاری

پژوهشی، ناشی از ه ماافقت برای مشارکت در مطالع رساند. ها و جاامع نیز ساد می خانااده
ها، قانانگااری و  جنین»عناان مقاله پانزدهم، های متصار برای حیات انسانی است.  مزیت
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 ندگاننمای که دهد های این فصل نشان می است. یافته 2اثر چارلات آگست« 1مدرنیزاسیان
 مرزهایی که طراحی کرده بادند، به بخشیدن مشروعیت منظار بریتانیا به و آلمان مجلس

را تعیین کردند.  انسانی زندگی و پیشرفت دانش، طبیعت، علم، از خاصی ساختارهای
 حالی در دادند، قرار "طبیعی نظم" مفهام در قاطع طار به را انسانی زندگی ،آلمان قانانگااران

 قهرمان دانشمند از ای معجزه دنیای در انسانی زندگی، بریتانیا مجلس نمایندگاناز نگاه  که 
 تعریفباز»خاد با عناان ه در مقال 3پارتاساراتی .شاد می ظاهر انسانی های رنج علیه مبارزه

ملی مشخصات  ،«4المللیِ تست ژنتیک سرطان پستان های ایجاد نظام بین : چالشانتقال فناوری
 دهد.را مارد تاجه قرار مینظر قرار گیرند  انتقال فناوری باید مدکه در 

تصمیمات فنی را شکل های ملی یک کشار بخش پیچیده  بافت، هنجارها و ارزش 
گااری  استفاده از فناوری ترتیب ،که نایسنده نیز در یک تحلیل تطبیقی  دهند، چنان می

بدون اشاره صریح به واقعیت، این تحلیل با  دهد.و انگلیس نشان میآمریکا در  ای را ان. دی.
ل کالان و شبکه میش کنشگره های بسیاری با نظری مشابهت ،فنی شبکه اجتماعیه استفاده از اید

 فناوری قائل و علم بین تمایزی دارد، ریشه فناوری و علم این نظریه که در مطالعاتدارد. 
این، این فصل  عالوه بر. (Latour, 2005) کند می تأکید فناوری و علم تلفیق بر و نیست
هد. نخست اینکه، اهمیت بافت ملی  شدن و فناوری ارائه می رابطه جهانیه هایی را دربار بینش

 مشابه، ملت دو بین حتی وری،افن انتقال ،اینکه دوم دهد. دهی به فناوری نشان می را در شکل
 کنندگان دریافت برای جدید فناوری یایمزا، بلکه نیست جدید محیط به تجهیزات انتقالصرفاً 

 به اغلب وریافن انتقال که کنند می استدالل محققان از بسیاری ،اینکه سامکند.  را بررسی می
 .کند می عمل ،شدن جهانی ترویج و تقایت برای پل یک عناان

بخش دهد که ماهرانه در چهار مباحث اصلی و کامالً معاصر را ارائه می در مجماع این اثر
هایی از نگرش تاریخی گرفته تا های متناع زیاد و روایتبندی شده و دارای روشتقسیم

سنجی گرفته تا از اقتصادو  انگارانهبازی گرفته تا مطالعات سازهه تحقیقات فلسفی، از نظری
 فناوری، اجتماعی در واقع، برساختگیگیرد.  برمی های کامالً مردمی را درهای جنبشتاکتیک

 شناسی جامعه پارادایم دیدگاه مسلط در سه ،شبکه کنشگر وه نظریو  اجتماعی تکنیکی های نظام
  (.1382 ،بل) آیند فناوری به شمار می

نایسندگان با زبانی روشن، مطالعات ماردی مقتضی را با پیشنهادات خالقانه ترکیب 
کنند. این یک استفاده می های اندک منساخ از قرن گاشتهکنند. برخی از مطالعات از داده می
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علم و  های سیاستمجماعه کامالً مرتبط برای کسانی هست که عالقمند به مطالعه مدیریت 
همچنین به  .فناوری و ارتباطات آنها با تاسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشار هستند

استفاده از رساند. رویکرد تطبیقی مارد  می کمکمشابه در سایر کشارها نیز ه شدن پدید روشن
ها یا محرک بررسی قااعد مقامی را که به عناانسای بسیاری از نایسندگان این اثر، 

سازد. این مسئله به خصاص در فهم محیط میسر می ،کنندعمل می فناورانهپارامترهای تاسعه 
ک بهتری مهم است. فهم تناع نهادی، در ،و علمی فناورانهه عناان بخش اصلی تاسعه نهادی ب

سازد. قابل تاجه اینکه، نایسندگان همیشه بر علم جامعه فراهم میفناوری و ه نسبت به رابطرا 
اهمیت مشارکت بیشتر جامعه و اقدامات  .کنندهای عمامی تأکید میعناان داراییه و فناوری ب

دهنده نمایان گشته است. محدویت عناان یک کل، اغلب در شکل مالیاته کنگره و جامعه ب
های منساخ از تجربی و تحقیق میدانی و بکارگیری دادهه عدم استفاده بهینه از داد ،اصلی اثر

 منابع دیگر است.
ه تاسع در تأخیر وجاد با نیز ایرانبه ویژه و  در حال تاسعه با تاجه به اینکه کشارهای

 خاد مردم و اجتماعات بر ها فناوری ملماس و ناملماس این تأثیرات معرض در هم فناورانه،
 آثار ارزیابی ،هستند ها آن از بخشی یا تمام و گزینش انتخاب به مجبار هم و دارند قرار

 محتاایی و صاری و سازگاری تحاالت فناورانه، انطباق اجتماعی بلندمدت و مدت کاتاه
شناختی جدید  اجتماعات، از جمله مسائل جامعه فرهنگ و ها ارزش هنجارها، با ها فناوری

گیری از تجربیات  هاشمندانه و عالمانه با این مسائل نیازمند بهرهه مااجهشاد که  محساب می
علم و فناوری ه در حاز های فناورانه در کشارهای پیشرو یکشارهای دیگر و آثار ناآور

یا  اضمحالل بررسی دالیل بامی، های فناوری این، این امر امکان بازخاانی عالوه بر .است
را فراهم  ها آن پایری رقابت فقدان و سنتی و محلی های فناوری ماندگی عقب و ناکارآمدی
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