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  چكيده
 بـودن و چندرگـه    جنس ناهم از دفاع و مصنوعات و انسان بازتعريف با التور نووبر
وسـيلة   نـه  و  واقعـي  هـاي  واسـطه  عنـوان  بـه  مصنوعات كردن  و لحاظ ها، آن  بودن 

 اشيا و ها انسان كنار در جامعه شهروندان عنوان به ها آن جايگاه از صرف، هاي صرف
بـه   يتكنولـوژ تكنولوژي خودمختار يا  از دوگانگي را ما كار اين با وي .كند مي دفاع
يـا   غيرانسـان سلطة انسان بر (سلطه  فضاي از لذا و كند خارج مي وسيلة صرفمثابة 

  .رهاند مي )بر انسان غيرانسان
  .وساطت ،صرفوسيلة  سلطه، ديگرمختار، خودمختار، تكنولوژي، التور، :ها دواژهيكل

  
  مقدمه. 1

 يك اند گفته سخن انسان با آن نسبت و تكنولوژي ماهيت دربارة تاكنون كه نظرياتي تر بيش
 تفـاوتي  انسان با غيرانسان يك عنوان به تكنولوژي كه است اين آن و گيرند مي مسلم را امر

 از بعـد  و دهند مي قرار هم مقابل در را مصنوعات و انسان ها آن ،ديگر عبارتي به. دارد ذاتي
 در. گذارنـد  مي تأثير هم در چگونه و دارند هم با اي رابطه چه دو اين كه كنند مي بحث اين
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 و ابزارگرايـي  فلسـفه  ايـن  چـه  دارنـد  قـرار  انسـان  مقابـل  در مصنوعات تكنولوژي فلسفة
  .گرايي ذات و جبرگرايي چه باشد، اختيارگرايي

شود رابطة ميـان آن دو حـاوي    ها باعث مي يهدر اين نظر غيرانسانتفاوت ذاتي انسان و 
. انسـان  بـر  غيرانسان سلطة يا ،غيرانسان بر انسان سلطة يا ؛باشد) domination(سلطه نوعي 

 يا است بشر خدمت در خاموش خادمي و خنثي ابزاري چون هم كه است تكنولوژي اين يا
 نظريات اين. است گرفتار تكنولوژي گشتل دستان در عروسكي چون هم كه است انسان اين
 يـا  اسـت  غيرانسـان  انقيـاد  در انسـان  يا ها آن اساس بر و هستند سلطه انديشة در اساس از

  .انسان انقياد در غيرانسان
 ميان ما كه وقتي. ستها آن ميان تقابل طبيعي نتيجة عكس، به يا غيرانسان بر انسانة سلط
 بود خواهيم ناچار ها آن رفتار تبيين براي گاه آن شديم، قائل ذاتي تقابلي به غيرانسان و انسان

 وضعيت دو هر كه دهد نمي اجازه چيز دو ميان تقابل چراكه دهيم، يتر بيش قدرت يكي به
  .باشند داشته سان و برابري يك شناختي هستي جايگاه و

 همين و است تكنولوژيفلسفة  بنيادين اصل غيرانسان و انسان ميان تقابل كه اين خالصه
 غيرانسان بر انسان سلطة ةانديش در شوند مي مطرح  حوزه اين در كه نظرياتي شود مي باعث

 و علـم  شـناس  مـردم  و فيلسوف ،)Bruno Latour( التور برونو. باشند انسان بر غيرانسان يا
 است،) actor-network theory(شبكه  گر كنش ةنظريمعاصر كه از مدافعان اصلي  تكنولوژي

 كنـار  در« بلكـه  »هم مقابل در« نه را غيرانسان و انسان و كشد مي نقد به را بنيادين اصل اين
 انسان دست اسير غيرانسان نه و است گرفتار غيرانسان چنگ در انسان نه دهد؛ مي قرار »هم

 و ابزارگرايـي  منتقـد  هـم  ؛هاسـت  فلسـفه  ايـن  تمـام  منتقـد  نحـوي  بـه  او رو اين از. است
 و جبرگرايـي  منتقـد  هـم  و اسـت  )Florman(فلـورمن   چـون  كساني تكنيكي اختيارگرايي

  .هايدگر و) Borgmann( بورگمان ،)Ellul( ايلول چون كساني گرايي ذات
ــوژي ــه تكنول ــة ب ــار موجــودي مثاب ــوژي و خودمخت ــه تكنول ــة ب  وســيلة صــرف مثاب

)intermediary(1 دو ايـن  درواقع. هستند تكنولوژي فلسفة در مطرح رويكردهاي ترين مهم 
 تابع و انسان از مستقل امري را تكنولوژي يكي دهند؛ مي تشكيل را طيف يك سر دو نظريه
 قلمداد انسان دست در  صرف اي وسيله را تكنولوژي ديگري و داند مي خود قواعد و قوانين

 و يابـد  مـي  سلطه انسان بر تكنولوژي نخست، رويكرد در ديد خواهيم بعداً كه چنان. كند مي
 وجـود  نيـز  ديگري رويكردهاي قطب، دو اين ميان در. تكنولوژي بر انسان دوم، ديدگاه در

 موضـع  كـه  اين براي. شوند مي نزديك ديگر قطب به قطب يك از دوري اندازة به كه دارند
 ايـن  كه بدانيم و شود روشن دقيقاً وسيلة صرف مثابة به تكنولوژي و خودمختار تكنولوژي
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 ةپايـ  نظرية چهار ،مقاله بعدي بخش در است الزم هستند، هايي مؤلفه چه داراي رويكرد دو
 بـه  را ابزارانگـاري  و انگاري، ذات جبرباوري، باوري، اراده يعني تكنولوژي فلسفة در مطرح
 از تركيبـي  فوق، رويكرد دو ازجمله تكنولوژي، فيلسوفان از يك هر ديدگاه بگذاريم، بحث
 تكنولوژي ماهيت باب در التور ديدگاه سوم بخش در. است نظريات اين از گونه چند يا دو
بـر   چگونه التور كه كرد خواهيم بحث اين از و كرد خواهيم مطرح را انسان با آن نسبت و

 از) mediation(چنـين وسـاطت    بـودن مصـنوعات و هـم    ) hybrid(اساس مفهوم چندرگه 
  .شود مي خارج وسيلة صرف مثابة به تكنولوژي و خودمختار تكنولوژي دوگانگي

  
  اوليه هاي موضع. 2

 و انسـان  ميـان  نسـبت  مـورد  در ،كننـد  تفصيل بحـث مـي   به) 2009(والبرز  و كه ميچم چنان
. گرايـي  ذات و ابزارگرايي، جبرباوري، باوري، اراده: دارد وجود اوليه موضع چهار تكنولوژي،

 متحول و آيد مي وجود  به چگونه تكنولوژي كه دهند مي پاسخ سؤال اين به نخست مورد دو
 چه ديگر يك بر تكنولوژي و انسان تأثير كه پردازند مي مسئله اين به ديگر مورد دو و شود مي

  .ندا  ههاي مطرح در فلسفة تكنولوژي غالباً تركيبي از اين مواضع اولي نظريه. است اندازه
 را تكنولوژي مختار شكلي به انسان گويد مي نظريه اين): voluntarism(باوري  اراده

 دارد؛ وجود هايي محدوديت همواره تكنولوژي ساخت در البته. كند مي متحول و سازد مي
 نمونه براي .كند عملي را آن بتواند كرد »اراده« انسان مثالً اگر كه نيست معنا اين به باوري اراده
 گيري سوخت به نياز نه كه ماشيني كند، كار اكسيژن با فقط كه بسازد اتومبيلي كرد اراده اگر

 تكنيكي هاي محدوديت چهارچوب در گويد مي نظريه اين. كند آلوده را هوا نه و باشد داشته
  .باشد داشته كاركردي و طرح چه ماشين يك كه كند مي تعيين كه است انسان اين فيزيكي و

 منطقـي  اساس بر تكنولوژي تحول و ساخت نظريه اين طبق): determinism( جبرباوري
 هاي تكنولوژي ،ديگر عبارتي به. است انسان كنترل از خارج تحول اين. گيرد مي شكل دروني
 تكنولـوژي،  تحـول  مـانع  توانـد  نمـي  انسـان  و كنند مي متعين را آينده هاي تكنولوژي گذشته
  صـرف  اي وسـيله  چـون  هم انسان خود. شود آن تغيير حتي و جديد، هاي تكنولوژي ساخت
 هـر دو معتقـد بـه نـوعي     ايلـول  و هايـدگر . بخشد مي واقعيت را تكنولوژي تحول كه است

، بـا ايـن   اسـت  جبرگرايي هستند، در ديدگاه هر دو تحول تكنولوژي خارج از كنترل انسـان 
  .داند امري تكنولوژيك نميرا منطق تحول تكنولوژي  ،وللخالف اي بر ،تفاوت كه هايدگر

 دسـت  در ابـزاري  صرفاً تكنولوژي گويد مي نظريه اين): instrumentalism( باوري ابزار
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 كـه  اسـت  انسـان  ايـن . دارد اجتمـاعي  تغييـر  تـوان  نه و است بار ارزش نه لذا است انسان
معني  بي .ندارد هويتي خود از ابزار گيرد، مي كار به خود هدف به رسيدن براي را تكنولوژي

خواهد يا چه موضعي دارد، فقط انسان داراي قصد، موضـع و   است كه بگوييم ابزار چه مي
كند داراي موضع است اما خود چاقو موضعي  انساني كه از چاقو استفاده مي. رويكرد است

  .و تابع كامل ارادة كاربر خود است ندارد، خنثي است
 گوينـد  مـي  بـاوران  ذات. است ابزارگرايي لمقاب نظريه اين): substantivism(باوري  ذات

اين ذات توان تغيير معادالت اجتمـاعي،  . داراي ماهيت و ذات خاص خود است تكنولوژي
 ارزش از عـاري  و ي ابـزاري خنثـي  ژتكنولـو  ،به عبارتي ديگـر . فرهنگي و سياسي را دارد

تكنولوژي،  لسوفانفي اكثر. دارد فرهنگي ـ  اجتماعي تأثير كه است ماهيتي داراي بلكه نيست
  .باورند ذات وينر و مانند ايلول، هايدگر،

 تحول و ايجاد مورد در كه كساني معموالً است، نظريات اين تركيب دارد اهميت چه آن
 شكل همين به .هستند ابزارگرا انسان بر تكنولوژي تأثير باب در باورند اراده تكنولوژي

 نمايندة فلورمن ساموئل. دارند تمايل باوري ذات به معموالً هستند جبرگرا كه كساني
 چنين هم. يباور ذات و جبرباوري ةنمايند ايلول ژاك و است ابزارگرايي و باوري اراده
 نه( جبرباوري به كه دانست كساني جملة از نيز را هايدگر هايي تفاوت لحاظ با توان مي
 تكنولوژي تحول منطق هايدگر حال اين با. ندمعتقد باوري ذات و) fatalism=  باوري قديرت
 غيرتكنولوژيك، امري در تكنولوژي تحول منطق وي نظر به .يابد نمي تكنولوژي خود در را

 گشتل. دهد مي قرار مخاطب را انسان كه است آميزي تعرض نداي گشتل. است گشتل،
 وجه هيچ به خود و دارد استيال جديد تكنولوژي ماهيت بر كه است انكشاف نحوي

 ها اين همة نيست، مهندس و ماشين، كارخانه، ابزار، اسباب، گشتل. نيست تكنولوژيك
  ).1954( اند گشتل دست وسايلي در

 آن به معناي كنند اين مي خاطرنشان) ibid( والبرز و ميچم كه طور همان حال اين با
 گرچه بورگمان. ندارند دار طرف يا نيست ممكن ها نظريه اين ديگر هاي تركيب كه نيست
 وي نظر در. دارد باور انسان تغيير قدرت و اراده به بلكه نيست جبرگرا گراست، ذات يك

. كند مي متأثر عميقاً را اجتماعي روابط ارتباطات، تكنولوژي خصوصاً جديد، تكنولوژي
 سلب ديگران و طبيعت، خود، از انسان توجه شده باعث مدرن تكنولوژي سرعت و شتاب
 چاره راه نيست، آن كردن  نابود يا آن به سرسپردگي تكنولوژي، از دوري چاره راه البته. شود
 به توجه در را چاره راه بورگمان. است آورده وجود  به تكنولوژي كه است نگرشي تغيير
  ).1984( داند مي نامد مي كانوني اشياي و ها كنش وي كه چيزي
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 نيز وي است؛ توجه جالب دارد نام »تكنولوژي انتقادي نظرية« كه فينبرگ ديدگاه
 خودمختار تكنولوژي و وسيلة صرف مثابة به تكنولوژي دوگانگي از نحوي به خواهد مي
 ابزارگرايي، كه است باوري اراده وي. التور روش از متفاوت راهي از ولي كند، گذر
 در بلكه داند، نمي خنثي ابزاري را تكنولوژي وي كشد؛ مي نقد به را جبرگرايي و گرايي، ذات
 خود در را جامعه و انسان كه است محيطي ها، سنت و قوانين همانند تكنولوژي وي نظر

 نيست گرا ذات وي چنين هم .دهد مي شكل را جامعه و انسان حدي تا لذا و است، گرفته
 ديدگاه جنبه اين از. ندارد اعتقادي باشد تكنولوژي به متعلق كه خالص ذاتي به چراكه
  :شود مي نزديك التور به فينبرگ

 يا ياسيس ـ ياجتماع نظم در دهيچيپ درهم ها آن چراكه ستند،ين يخنث ييابزارها ها يتكنولوژ
 توانند ينم ها آن نيچن هم هستند، ميسه آن دادن  شكل در و كنند يم خدمت آن به كه هستند

 بـه  يخيتـار  لحـاظ  بـه  هـا  آن چراكه شوند مشخص منفرد »يتكنولوژ ذات« كي لةيوس به
  ).Feenberg, 2009: 146( اند شده متحول جامعه جوانب گريد همراه

 معتقد ولي شد قائل اجتماعي تأثير تكنولوژي براي توان مي چگونه كه دهد مي نشان وي
 و تكنولوژي تغيير داد تغيير را قوانين توان مي كه طور همان است معتقد فينبرگ. نبود ذات به

 تكنولـوژي  تحـول  و تغييـر  ايجاد، به نظر وي. است ممكن نيز بديل، هاي تكنولوژي آوردن
 كنتـرل  در تكنولـوژي  ايجاد و تحويل تا گيرد صورت دموكراتيك هاي روش اساس بر بايد

 .نباشد خاص گروهي

 و جبرباوري و اوليه باوري اراده يك از) 1980( كالينگراد توان گفت كه مي چنين هم
 طرح تا داريم زيادي آزادي يتكنولوژ ساخت هنگام ما. كند مي دفاع ثانويه باوري ذات

 از زيادي حد تا اوضاع كنترل ديگر ساخت محض به ولي كنيم متعين را آن كاركرد و
 را ديدگاه اين تواند مي شكل بهترين به فرانكنشتاين افسانة. شود مي خارج ما دست
 در زيادي هاي بديل آن ساخت براي يا نسازيم را فرانكشتاين كه آزاديم ما كند؛ تصوير
 ديگر كه شود مي مستقلي موجود به تبديل وي شد، ساخته كه وقتي ولي داريم، اختيار
  .نيست كنترل در تماماً
 آن از مقدمـه  در كـه  را اصـلي  رويكـرد  يـا  موضع دو توان مي شد گفته چه آن اساس بر
 مثابـة  بـه  تكنولوژي و خودمختار موجودي مثابة به تكنولوژي: داد زيتم هم از كرديم بحث

 ايلول ژاك و جبرباوري، و انگاري ذات از است تركيبي خودمختار تكنولوژي. وسيلة صرف
 كـه  اسـت  درآمـده  جهـاني  شكل به است؛ شده خودمختار تكنيك« است؛ آن اصلي حامي
 كرده رها  سنت تمام از را خود و كند مي تبعيت خود قوانين از بلعد، مي خود در را  چيز همه
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 متحـول  خود قوانين طبق و دارد را خود مستقل مسير تكنولوژي ).Ellul, 1964: 14( »است
 اساس بر و خود ارادة باو  دارد را خود ماهيت و ذات انسان يك چون هم يعني اين ،شود مي

 خودمختـاري  .رود مـي  پـيش  بـه  و كنـد  مـي  معـين  را خـود  جهت خويش قواعد و قوانين
و  است بشر اختيار در تكنولوژي آغاز در .است جمع قابل نيز اوليه باوري اراده با تكنولوژي

 از اجتمـاع  بـه  ورود و سـاخت  از بعـد  ولـي  ،كند متعين را آن زيادي حد تا تواند مي انسان
  .گيرد مي پيش در را خود مسير و شود مي خارج انسان كنترل

 تكنولوژي. باوري اراده و ابزارانگاري از است تركيبي وسيلة صرف مثابة به تكنولوژي
 خود اهداف به رسيدن براي آن از آزادانه انسان كه است انسان دست در  صرف اي وسيله
 است؛ جمع قابل نيز گرايي ذات با باوري رادها رسد مي نظر  به چنين هم. كند مي استفاده

 انسان توسط هم و باشد داشته را خود تأثيرات و باشد ذات داراي هم تواند مي تكنولوژي 
  .است نزديك مورد اين به وينر موضع. شود گرفته كار به مختارانه
 بر تكنولوژي يا تكنولوژي بر انسان سلطة به ،كرديم اشاره قبالً كه چنان ،ديدگاه دو اين
  :كرد بيان زير مقدمة دو اساس بر توان مي را آن علت. انجامند مي انسان
 خودمختار ها آن از يكي همواره انسان و تكنولوژي ميان از ديدگاه، دو اين طبق. 1
 در و تكنولوژي نخست ديدگاه در .نباشند خودمختار كدام هيچ كه نيست چنين يعني است،
 رويكرد در بگوييم اگر كه كنيد توجه. است خودمختار موجودي انسان دوم ديدگاه

 كه اين گفتن صورت اين در نيست خودمختار انسان ،وسيلة صرف مثابة به تكنولوژي
 كار  به است كرده تعيين خود كه هدفي به رسيدن براي را تكنولوژي مختارانه انسان«

  .ندارد محصلي معناي »گيرد مي
 ديگري باشد خودمختار ها آن از يكي اگر يابند مي پيوند هم با موجود دو وقتي. 2

 را خود قوانين يعني باشد خودمختار ها آن از يكي اگر است؛) heteronomous( ديگرمختار
 وي قوانين تحت ديگر موجود صورت اين در كند تعيين خود را خود مسيرو  باشد داشته
 ،ديگر عبارتي به. كند مي تعيين را وي مسير و جهت نخست موجود لذا و رفت خواهد

 گيرد، شكل ها آن ميان تواند نمي پيوندي هيچ باشند خودمختار دو هر موجود دو اگر
 ها آن دوي هر و دارند را خود دروني منطق و قوانين ها آن دوي هر تعريف طبق چراكه
  .روند مي را خود مسير
 ديگرمختار تكنولوژي پس است خودمختار انسان چون دوم، رويكرد در

 به رسيدن براي تكنولوژي از تواند نمي انسان صورت اين غير در. است) مختار انسان(
 ،كند مي تعيين را تكنولوژي مسير و جهت كه است انسان اين. كند استفاده خود فااهد
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 تكنولوژي چون نخست رويكرد در. ندارد مسيري و هدف هيچ خود خودي به تكنولوژي
 خوبي به وينر را آن دليل. است) مختار تكنولوژي( ديگرمختار انسان پس است خودمختار

  :است كرده بيان
 قانون كي با يعني ست،ين »گرمختاريد« يتكنولوژ كه نيا يعني خودمختار يتكنولوژ
 ارادة ظاهراً، ست؟يچ يتكنولوژ با متناسب يِخارج قانون نيا. شود ينم اداره يخارج
 انسان ارادة باب در نيا ست،ين گرمختاريد يتكنولوژ كه داد نشان بتوان اگر اما. انسان
 ،يكيتكن يخودمختار برابر در«: است حيصر نكته نيا انيب در لوليا د؟يگو يم چه
  ).Winner, 1978: 16( »باشد داشته وجود تواند ينم يانسان يخودمختار گونه چيه

 در را يتكنولوژ و انسان كه است نيا ميكرد بحث تاكنون كه ييها هينظر ييمبنا مسئلة
 يذات زيتما و تقابل نيا هستند، قائل يذات زيتما به دو نيا انيم و دهند يم قرار هم مقابل
 رابطة در سلطه تيوضع به خواهد يم التور. انجامد يم يگريد بر يكي سلطة به تيدرنها
 غيرانسان با رابطه در) mastery( يگر يارباب نبودن  ممكن...  خواهم يم« :دهد انيپا غيرانسان و انسان

 ).Latour, 1999: 176( »دهم نشان را ما بر ها آن يگر يارباب ازجمله آن، نوع هر از

 عنوان به را وسيلة صرف مثابة به تكنولوژي و خودمختار تكنولوژي تز صراحت به التور
  :كند مي رد تكنولوژي فلسفة در اساسي سلطة نوع دو

 بـد،  نـه  هستند خوب نه كه ييها يتكنولوژ« بودن؛  يخنث) theme( موضوع آور مالل تكرار
 كـه  يا يتكنولـوژ « موضوع اي »سازد يم ها آن از انسان كه بود خواهند يزيچ آن فقط بلكه

 چيه يپ در گريد و است شده خودمختار كه علت نيا به شود يم) crazed( كنترل از خارج
 تـرس  است، سان كي يمبان در يقبل موضوع با كه »ستين خود هدف يب تحول مگر يزيچ
 پنهـان  را است كرده عادت سلطه به كه مدرن انسان يبرا يديجد اريبس تيواقع كشف از
 از خـارج  يها يتكنولوژ يحت نه ندارد، وجود يارباب چيه گريد] كه تيواقع نيا[ سازد؛ يم

 ).Latour, 1992: 256( كنترل

 ايـن  بـردارد،  ميان از را تكنولوژي و انسان ميان تقابل بايد نخست التور سلطه، رد براي
  .شد نخواهد ميسر انسان و تكنولوژي اهيتم تحليل با جز كار

  
  ها چندرگه: انسان و تكنولوژي بازفهمي .3

 گرچه موجود دو اين دهند؛ مي قرار انسان مقابل در را تكنولوژي شده، بحث نظريات تمام
 براي. دارند تعلق متفاوتي هاي ساحت به و دارند متفاوتي ماهيت گذارند، مي اثر هم در

 موجودي تكنولوژي هم هستند؛) hybrid(چندرگه  موجوداتي انسان و تكنولوژي التور
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 وي نظر در). طبيعي( تكنولوژيك موجودي انسان هم و است) طبيعي و( انساني
 به جا اين در بودن جنس ناهم. هستند جنس ناهم موجوداتي دو هر انسان و تكنولوژي

 اخير مورد. نيست جامعه در انسان و تكنولوژي هاي نقش بودن  متنوع و متعدد معناي
 فني، فرهنگي، اجتماعي، بازيگري از زيادي فيلسوفان و نيست جديدي چيز اصالً

 كه بود معتقد وينر گفتيم كه چنان مثالً اند؛ گفته سخن انسان و تكنولوژي...  و اقتصادي،
 اصوالً. باشند خاصي سياست حامل توانند مي يا اند سياسي موجوداتي ذاتاً ها تكنولوژي

 بحث. است سياسي يا فرهنگي بازيگري تكنولوژي كه معتقدند هستند گرا ذات كه كساني
 يا باشد سياسي و فرهنگي اثرهاي داراي تواند مي تكنولوژي ذات كه نيست اين التور
 را جامعه اقتصادي و فرهنگي، اجتماعي، ساختار توانند مي جامعه به ورود با كه اين

 زدايي مهارت و انساني، كار نيروي با ماشين شدن  جانشين بحث( كنند تغيير خوش دست
 از بخشي انسان التور نظر در). آوريد ياد به را ماركس تكنولوژي فلسفة در انسان از

 را تكنولوژي توان مي نه. است انسان ماهيت از بخشي تكنولوژي و تكنولوژي ماهيت
 تاريخ طول در انسان و تكنولوژي تكنولوژي؛ بدون را انسان نه و كرد تعريف انسان بدون
 موجوداتي انسان و تكنولوژي به التور علت همين به. سازند مي و اند ساخته را ديگر هم

) هاي رگه( هاي جنبه به دارد اشاره اجتماعي كه گويد مي) sociotechnical( فني اجتماعي
 اين تكنولوژيكي هاي جنبه به دارد اشاره فني و...)  و سمبليك، سياسي، فرهنگي،( انساني

 ما. است يفن ياجتماع ،يو هر تعامل انسان ميهست يفن ياجتماع يواناتيح ما«. موجودات
 2ها كيتكن نيتر ساده يحت« ؛)214 :1999( »ميا نبوده ياجتماع يوندهايپ به محدود گاه چيه

 ).ibid: 210( »هستند يفن ياجتماع

از  يو برخ ها يتكنولوژ( غيرانسان و انسان انيم يستدمعاوضه و داد و  خيطول تار در
از اين  ؛اند داده گريد كي به را خود) property( اتيخصوص ها آن است؛ بوده انيجر در) اياش

 انسانكه در آن  يا يمتوال يها تقاطع خواهم يم« :كند يمرو التور هدف خود را چنين بيان 
  ).ibid: 201( »اند را برجسته سازم خود را معاوضه كرده اتيخصوص غيرانسانو 

 معنايي طبيعي يا فني تماماً يا انساني تماماً هاي ويژگي و ماهيت از گفتن سخن بنابراين
 آثار از بسياري در التور. را انسان تكنولوژي و است گرفته دربر را تكنولوژي انسان. ندارد
 و ها، زمان گران، كنش كه گويد مي سخن) fold( پوشه يك مثابة به تكنولوژي از خود
 مفاهيم از يكي) folding( گرفتن دربر. است گرفته دربر را جنسي ناهم و متعدد هاي مكان
 يك دربرگيرندة اي دوره هر در تكنولوژي و انسان. است التور تكنولوژي فلسفة كليدي
  ).249- 248: 2002( ها غيرانسان و ها انسان از تاريخي هستند تاريخ
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 ؛معناست بي ،نيست تفكيك قابل ها غيرانسان تاريخ از ها انسان تاريخ اساس، همين بر
 ها، بيماري بهداشت، و سالمت وضعيت از ولي نوشت را پاستور زمان اجتماعي تاريخ مثالً

. نگفت چيزي غيره و ها، ميكروسكوپ ميكروب، كشت ظروف پاستور، ها، ميكروب
 پاستور، ميان رابطة جامعه، از ولي گفت سخن پاستور علمي فعاليت از توان نمي چنين هم

 وضعيت مردم، اقتصادي وضعيت كليسا، ،حاكم قدرت بهداشت، متخصصان و پزشكان
 هم است اجتماعي هم تاريخي هر. نگفت چيزي غيره و درگير، هاي تكنولوژي فرهنگي،
 تكنولوژي و انسان چون. چيزند يك گوناگون هاي رگه و ها جنبه ها اين. فني هم و طبيعي

 مجموعة چيه« :است) فني اجتماعي( چندرگه هم ها آن تاريخ هستند) فني اجتماعي( چندرگه
 خيتار كي فقط بلكه روبنا، خيتار و ربنايز خيتار] مثالً[ ندارد، وجود يمواز خيتوار

  ).62: 1994( »دارد وجود يفن ياجتماع
 تكنولوژي و) جامعه( انسان متفاوت ساحت دو داراي توان گفت كه ما بر اين اساس مي

انـد و بـا هـم     ساخته را ديگر يك خصوصيات و اند تافته هم در دو اين ؛)14: 2005(نيستيم 
 هماننـد  ها تكنولوژي. اند و نه يكم جامعة خالص انساني را ساخته) collective(يك اجتماع 

  هستند؛ جامعه از عضوي ها انسان
 بازتاب باشد شده ساخته يانسان روابط از تواند يم جامعه كه بيغر و بيعج دةيا نيا
 ساخته يغيرانسان روابط از توانند يم ها كيتكن كه است بيعج اندازه همان به دةيا نيا

...  ميدار كار و سر...  و ها نيجانش گوها، سخن ها، ندهينما ها، تيشخص با ما. باشند شده
ـ  دو وسط از را ندگانينما از يغن تنوع نيا ديخواه يم شما ايآ  يشـكل  بـه  و ديـ كن مين

 ,Latour( د؟يبسـاز  »يتكنولـوژ « و »جامعه« يعني نخور درد به زيچ توده دو يمصنوع

1992: 239-240.(3 

 به را آن ساده تفكيك يك با بتوان كه است آني از تر چندوجهي و تر متنوع بسيار جهان
 انساني خالص جامعة يك آن طريق از و كرد تفكيك اشيا و ،مصنوعات ،)جامعه(  انسان

 از فني مصنوعات تصنعي جداسازي. است نداشته وجود گاه هيچ اي جامعه چنين. ساخت
 ها، اتومبيل بدون توانيم مي ما آيا. جامعه از نه و گذارد مي باقي مصنوعات از اثري نه جامعه
 از...  و ها، تلفن ها، هواپيما ها، لباس ها، كتاب ها، روزنامه ها، تلويزيون ها، ساختمان ها، جاده
  !بگوييم؟ سخن اجتماعي هاي پيوند و جامعه انسان،

 دوام، تقـارن،  عـدم  اس،يـ مق ماننـد  ماست، نظر مد »ياجتماع نظم« از كه ييها يژگيو اكثر
 شـده  ياجتمـاع  يهـا  غيرانسان يريكارگ به بدون يحت ها، نقش عيتوز مراتب، سلسه قدرت،

)socialized nonhumans (است رممكنيغ )Latour, 1994 :53.(  
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 اجتماعي، يا فني، علمي، هاي پديده  تبيين در كه است روشن گفتيم چه آن اساس بر
 مبناي بر تكنولوژي تحول تبيين نيست؛ ممكن اجتماعي يا فني علمي، جانبة يك هاي تبيين

 تكنولوژي ماهيت از اي رگه فقط تكنيك چراكه ندارد، امكان صرف تكنيكي فاكتورهاي
 يك بايد تبييني هر. كرد صرف اجتماعي تبيين را علم يا جامعه توان نمي چنين هم. است
 تكنولوژي و علم، جامعه، مختص و جداگانه تاريخ كه طور همان. باشد فني اجتماعي تبيين
 اجتماع داخل موجودات چون ،ندارد امكان نيز خالص و جداگانه هاي تبيين نيست، ممكن

  .باشد چندرگه بايد نيز تبييني نوع هر هستند، چندرگه
  
  ؟وصف مثابة به يا ذات مثابة به تكنيك 1.3

 مسئلة اساساً بودن  چندرگه كه اين آن و دارد مهمي نتيجة تكنولوژي و انسان بودن  چندرگه
. گفت سخن انسان يا تكنولوژي ماهيت يا ذات از توان نمي ديگر كرد؛ خواهد منتفي را ذات
 گوييم مي تكنولوژي ما چه آن ندارد، وجود تكنولوژي ذات عنوان با چيزي التور نظر به

 اشاره ماهيت يك به تكنولوژي واژة ،ديگر عبارتي به. آن ذات نه است چيز يك وصف
 خوانده »تكنولوژي« اشيا ديگر و انسان برابر در كه نداريم موجوداتي اشيا ميان در ما. ندارد
  :تكنولوژي نه است »تكنيكال« وصف گفت سخن آن از توان مي چه آن. شوند

 از انسان يجداساز يبرا ،»يتكنولوژ« آن، روزشدة به نسخة اي »كيتكن« نام از ندارد يلزوم
 »كـال يتكن« وصـف  از امـا . كـرد  اسـتفاده  است شده بيترك ها آن  با كه يمتنوع اجتماعات

  ).191: 1999( ميكن استفاده متفاوت يها تيموقع در يدرست به ميتوان يم

 موجودات ديگر مقابل در موجوداتي به كدام هيچ دارد؛ »علم« شبيه وضعيتي »تكنولوژي«
 مثالً( شيء فعاليت، يك. »علم« نه است »علمي« وصف رود مي كار  به چه آن كنند، نمي اشاره

 همين به. شود خوانده علمي تواند مي ... و) دانشمند( انسان كتاب، ،)الكترون ميكروب،
 تواند مي باشد) موبايل مانند( شيء يك وصف تواند مي تكنيكال كه اين بر عالوه شكل
...  و) فني روش( روش وصف ،)فني مهارت( مهارت وصف ،)فني انسان( انسان وصف
  ).ibid: 190( باشد
فرض  تكنولوژي ذات ما كه هست آن امكان آيا دارد؟ اشاره چيزي چه به  »تكنيكال« اما
 مفاهيمي با  فني يا تكنيكال وصف التور نظر در باشيم؟ قائل تكنيكال وصف به ولي نگيريم
 يك كوبيدن براي من اگر. شود مي بيان) detour( »مستقيم مسير از انحراف« و »ميانبر« چون
 با دهم، مي هدر و كنم مي كج را ميخ چند و گذارم مي وقت دقيقه پنج چكش بدون ميخ
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 و شود مي منحرف )curve( مستقيم مسير اين خورده تراش سنگ يك حتي يا چكش،
 يك جا اين در دهد؛ مي كاهش اي مالحظه قابل شكل به را آن پرهزينة و طوالني مسافت
) زياد وقت و هزينه مصرف( تكنيكي ةمسئل يك) خورده تراش  سنگ چكش،( فني مصنوع

 :است كرده حل را

 م،يكنـ  حركـت  ميمسـتق  ريمسـ  در ما اگر... است  ميمستق ريمس از چرخش هنر يتكنولوژ
 مييگـو  يمـا مـ   يوقت...  ميندار يازين يتكنولوژ به ما كند، يم نيچن يشناس معرفت كه چنان

 ريمس رييتغ همتوجمخاطب را  ميخواه يم قاًيحل وجود دارد، ما دق يبرا يكيمشكل تكن كي
 ).251: 2002( ميكن

 تـا  مييبگو سخن ريمس رييتغ مثابة به ها يتكنولوژ دربارة كه است تر متناسب من نظر به
 ).ibid: 251( بودن يابزار

 فكـر  ريمسـ  انحـراف  و پوشـه  ميمفاه حسب بر يتكنولوژ  گرفتن دست  به فيتعر در
 ).ibid: 256( ام برگردانده آن به را آن يشناخت يهست كرامت من كه كنم يم

 معنايي در بايد كند مي استفاده تكنولوژي واژة از التور كه جايي هر و جا اين در
 .ندارد شيء يك به اشاره تكنولوژي گفتيم كه چنان .شود گرفته نظر  در آن »وصفي«
 ما ؛است »نقل و حمل« شود خوانده تكنولوژي بايد چه آن ،نيست تكنولوژي »اتومبيل«

 پز، و پخت كشاورزي، پزشكي، تكنولوژي سان همين به و داريم، نقل و حمل تكنولوژي
 پرهيز و زدن  بر ميان مسير، كردن  كوتاه براي هايي راه يعني نقل و حمل تكنولوژي. غيره و
 اتومبيل چون مصنوعاتي به اساس اين بر ما). پياده پاي يعني( مستقيم مسير كردن  طي از
) تكنولوژيكي يا( تكنيكي مسئلة يك تا اند آمده مصنوعات اين چراكه ؛گوييم مي »تكنيكال«
  .كنند حل را

 اي چندرگه موجودات تفنگ، و موبايل اتومبيل، مانند فني، مصنوعات اساس اين بر
 تغيير چراكه ،كنند مي مسير تغيير يا بر ميان وارد را شما يابيد مي پيوند ها آن با وقتي كه هستند
 . هاست آن اصلي ويژگي يا هنر مسير

 صرف بودنوسيلة  از نحوي به ما آيا: شود مي مطرح ديگري مهم پرسش جا اين در
 به توانيم نمي مستقيم مسير با و تنهايي به ما كه گوييم نمي آيا كنيم؟ نمي دفاع مصنوعات

 كه هستند هايي وسيلة صرف فني مصنوعات ولي) رسيم مي سختي به يا( برسيم خود هدف
 اين به پاسخ براي رسانند؟ مي مان اهداف به يتر كم ةنيهز با و تر سريع بر ميان راه از را ما

 پرسش اين ديد خواهيم كه چنان. بشكافيم تر بيشرا  وسيلة صرف معناي نخست بايد سؤال
 به) انسان وجود از اي رگه( انسان وجود از جزئي مثابة به را مصنوعات است نتوانسته هنوز
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 مصنوعات با بلكه كند نمي استفاده مصنوعات از فقط انسان گفتيم كه چنان. بشناسد رسميت
) intermediary( ة صرفوسيل مفهوم دو تحليل با »شدن ديگر« اين معناي. است ديگري موجود

 و انسان بودن  چندرگه علت وساطت چنين هم. شد خواهد روشن) mediator(و واسطه 
  .دهد مي توضيح را مصنوعات

 

  ؟وسيلة صرف يا واسطه مصنوعات؛ .4
 شـما  درواقـع ( گيرنـد  مي قرار داريد كه هدفي و شما ميان در دو هر واسطه و ة صرفوسيل
: دارند هم با مهمي فرق اما ،)برسيد خود هدف به ها آن كمك به تا آوريد مي كار در را ها آن

 منتقـل  كنـد  ايجـاد  آن در تغييـري  كـه  اين بدون را چيزي كه است موجودي وسيلة صرف
 :دهد مي تغيير را آن كند مي منتقل را آن كه حالي در واسطه اما ،)دهد مي انجام( كند مي

 انتقـال ) transformation( ليتبـد  بـدون  را يـي روين ايـ  معنـا  كه است يزيچ وسيلة صرف
 شـكل  رييـ تغ را كنند حمل خود با است قرار كه يعناصر اي معنا ها واسطه] اما... [ دهد يم
  ).39 :2005( كنند يم ليتعد و كنند، يم فيتحر كنند، يم ترجمه دهند، يم

 بلكـه  كنـد،  نمي منتقل فقط را دهد مي او به ديگر موجود كه چيزي ، واسطه يك بنابراين
 تبـديل  ديگـر  چيزي به را آن و كند مي اضافه آن به را خود از چيزي او دهد مي تغيير را آن
 دو ميـان  دارد عهـده  بـر  را) واسطه( ميانجي نقش حقوقي دعواي يك در كه فردي. كند مي

 جـا  ايـن  در. رسـاند  مـي ) سـازش  /توافـق ( سومي نقطة به را ها آن و گيرد ميرا  دعوا طرف
 هـدف  و خواست كه نيست دعوا طرف دو از يكي دست در صرف اي وسيله صرفاً ميانجي

 تغييـر  يـا  كنـد  مـي  تعـديل  را طـرف  دو هر هدف كه است اي واسطه او كند، عملي را وي
. كنـد  مـي  منتقـل  فقط تغيير بدون گيرند مي كه چيزي آن ها وسيلة صرف مقابل، در. دهد مي

 .است كننده منتقل فقط وسيلة صرف اما است سازنده و ،هكنند تبديل تغييردهنده، واسطه

 هسـتند  شـده  ل كنتـر  و شفاف، متعين، يموجودات ها وسيلة صرف گفت توان مي بنابراين
 هست كه چنان آن را خود ارباب خواستة) Latour, 1993: 79( وفادار خادماني چون هم ها آن

 رو اين از. هستند نشده كنترل و غيرشفاف، نامتعين، موجوداتي ها، واسطه اما. كنند مي اجابت
 را كار خروجي توان مي ورودي اساس بر شود مي انجام كاري وسيلة صرف تعدادي با وقتي
 قـرار  ميـان  اين در ها، وسيلة صرف بودن شده كنترل و متعين علت به چراكه( كرد بيني پيش
 هيچ شان ورودي« شود مي انجام ها واسطه توسط كار وقتي اما ،)دهد رخ عجيبي اتفاق نيست
  ).Latour, 2005: 39( »نيست شان خروجي بيني پيش براي خوبي مبناي وقت
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 و كننـده  منتقـل  فقـط  هـا  آن. وسـيلة صـرف   نـه  هستند واسطه مصنوعات التور نظر در
 كـه  چنـان  و ديگر، عبارتي به. هستند نيز تغييردهنده بلكه نيستند كار يا نيرو يك دهندة انجام

 هـدفش  به تا شود نمي مسير تغيير يك وارد صرفاً مصنوعات با پيوند با انسان ،ديد خواهيم
  .شد خواهد ديگري موجود به تبديل و كند مي تغيير نيز وي خود بلكه برسد
  
  آن معاني و وساطت 1.4
 »شناسي نسب شناسي، جامعه فلسفه، فني؛ وساطت باب در« عنوان با اي مقاله در التور

 هر گويد مي وي ،ديگر عبارتي به. كند مي بيان مصنوعات وساطت براي معنا چهار) 1994(
  :وسيلة صرف نه هستند واسطه مصنوعات نتيجه در ؛دارد را زير وساطت چهار مصنوعي
 ؛))translation(ترجمه  وساطت( دهند مي تغيير را هدف مصنوعات: وساطت اول معناي

ــاي ــاطت دوم معن ــنوعات: وس ــنش مص ــر را ك ــي تغيي ــد م ــاطت( دهن ــكيل  وس تش
)composiation((؛  

 وساطت( كنند مي جمع خود در را مكان و زمان مصنوعات: وساطت سوم معناي
  ؛))blackboxing( سازي سياه جعبه

 وساطت( كنند مي نمايندگي را گران كنش ديگر مصنوعات: وساطت چهارم معناي
  ).)delegation(نمايندگي 
 انسان ميان فرقي هيچ وساطت، لحاظ به كه دهد نشان خواهد مي مقاله اين در التور درواقع

 اندازه يك به انسان و ماشين كه دهد نشان هايي مثال با كند مي تالش و نيست، غيرانسان و
 ميان ذاتي تمايز هيچ التور كه جايي آن از. نيستند ديگري سلطة در كدام هيچ و دارند وساطت

. هستند موجودي هر وساطت معناي معنا چهار اين نيست، قائل موجودات ديگر و مصنوعات
 طريق به دهد نشان مصنوعات براي را ها وساطت اين شود موفق وي اگر ،ديگر عبارتي به

وسيلة  يا واسطه سر بر مناقشه تر بيش چراكه است، داده نشان ديگري موجود هر براي اولي
  .طبيعي اشياي حتي نه و حيوانات، نه ها، انسان نه است بوده مصنوعات بودن صرف
  ترجمه وساطت 1.1.4

 با يك مصـنوع  كه وقتي اما برسيد x هدف به خواهيد مي شما كه است اين بحث جا اين در
 بـدون  شـما  اگر. شود مي ترجمه التور قول به يا كند مي تغيير y به شما هدف يابيد مي پيوند
 يـا  بزنيـد  شخصـي  بـه  سـيلي  يـك  است ممكن باشيد انتقام يا عصبانيت حالت در اسلحه
 از را شـما  هـدف  اسـلحه  داريـد،  دسـت  در اسلحه وقتي ولي كنيد، زخمي را وي حداكثر
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 كنيـد  زخمي را كسي خواستيد مي فقط شما«: كند مي ترجمه ديگري چيز به »كردن  زخمي«
  ).Latour, 1999: 178-179( »بكشيد را او خواهيد مي شما دستانتان در تفنگ با اما

  : دهد مي نشان را ترجمه اين) ibid: 179( زير شكل

  
 عامل با 1 عامل يوقت. 2 هدف يدارا 2 عامل و است 1 هدف يدارا 1 عامل: اهداف ترجمة و رييتغ. 2 شكل

  .رنديگ يم شيپ در را 3 هدف هم با و كنند يم گذر خود ةياول اهداف از دو هر ابدي يم ونديپ 2

  يجمع هدف به دنيرس يبرا ها واسطه يجمع كنش: ليتشك وساطت 2.1.4
 كـه  يكنشـ  گرفـت،  شـكل  مصـنوع  و انسـان  انيم ياتحاد ترجمه وساطت قيطر از يوقت

 هـا  آن خـود  كـنش  گـر يد دهند يم انجام شان مشترك هدف به دنيرس يبرا هم با ها واسطه
 يمـرد  كنش. شود يم انجام ها واسطه واسطة به كنش نيا. است يوساطت يكنش بلكه ستين

  است؛ اسلحه و يو اتحاد كنش بلكه ستين يو كنش فقط مسلح
 پـرواز  انسان مييگو يم كه است اشتباه...  است موجودات اتحاد) property( تيخاص كنش

 كـه  اسـت  موجـودات  از اتحاد كي كل تيخاص كردن پرواز. روند يم فضا به زنان كند يم
 صرفاً كنش...  شود يم طيبل افتيدر يها دستگاه و ،بپرتا يسكو ما،يهواپ فرودگاه، شامل
  ).ibid: 182( گران كنش از است ياتحاد تيخاص بلكه ستين انسان تيخاص

 هدفي به تا دهيد مي انجام را كاري ماشين و انسان چند كمك با شما وقتي اساس اين بر
 بـر  سـوار  شما وقتي. است جمعي يكنش كنش اين. است شده تعديل »كنش و كار« برسيد
 ماشـين  كـنش  فقـط  يـا  شما كنش فقط كنش اين هستيد، حركت در سرعت با اتومبيل يك

...)  و هـوا،  و آب هـا،  ماشـين  ديگر جاده، همراه به( ماشين و شما اتحاد كنش بلكه نيست،
 تواند نمي شما بدون نيز ماشين و كنيد حركت سرعت با توانيد نمي ماشين بدون شما. است

 كـه  هستيد) competence( مندي توان نوع يك داراي هم با شما و ماشين. درآيد حركت به
  .رساند مي تان مشترك هدف به را شما كه است مندي توان اين نداشتيد، قبالً
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) قبليشكل ( كند تغيير است ممكن) 1عامل ( اوليه گر كنش هدفدر اين نوع وساطت، 
 ايـن  جـا  ايـن  در توجه قابل نكتة. بود خواهد جمعي هدف و كنش صورت هر در. نكند يا

امـا چـون    كنـد،  زيـادي  تغييـر  اوليه هدف حتماً كه نيست كار در ضرورتي گرچه كه است
انـد كـه همـان     قانع شده انست به آن هدف برسد و ديگرانتو تنهايي نمي گر نخست به كنش

به عبـارتي  . شده است» بازيابي«توان گفت كه به نحوي هدف اوليه  هدف را دنبال كنند، مي
سفر كنيـد؛ ايـن هـدف و عالقـه فقـط       مثالً به شمالگيريد كه  ديگر، وقتي شما تصميم مي

اي داريد، اگر كه  چنين عالقه) و ديگر عوامل(تان  متعلق به شما نيست، شما به همراه ماشين
شكل زير . بود هدف و عالقة شما نمي) حداقل به اين شكل(ماشيني در كار نبود، اين هدف 

  :هاست گر پيوند سه واسطه، و كنش و هدف جمعي آن بيان

  
  .3و  2و  1هاي  اند به عامل وساطت تشكيل؛ هدف و كنش متعلق .3 نمودار

  سازي سياه جعبه وساطت 3.1.4
 هاي موقعيت. كرديم اشاره آن به پوشه واژة با قبالً ما كه است چيزي همان سياه جعبه مفهوم
 و »اكنـون « و انـد  يافتـه  تجمـع  سياه جعبه در سياه جعبة سازندة گران كنش و مكاني و زماني

 اكنـون  پروژكتـور  يك مثًال سياه جعبه يك كه اين ديگر عبارتي به. اند ساخته را آن »جاي اين«
 اتحـاد  زمـاني  اسـت،  زيـادي  بسيار هاي زمان و ها مكان محصول است، ميز روي كالس در

...  و كارخانـه،  بـه  بعـد  دوسـتان،  جمع به بعد بود، مهندس يك كار اتاق در فقط پروژكتور
 پايـان  فعلـي  مكـاني ـ   زمـاني  ةنقط است، ميز روي جا اين در پروژكتور اكنون و شد منتقل

  .گويد مي سازي سياه جعبه آن به التور كه است فرايندي
 امكانـات  آن گـرفتن  دسـت  در بـا  كـه  دهـد  مي انسان به را توان اين پوشه يا سياه جعبه

 فيزيـك،  سـال  چنـدين  همـراه،  تلفن گرفتن دست در با شما آورد، دست  به را نامحدودي
 بدون. گيريد مي خدمت به را...  و ها، دستگاه ها، مهارت مهندس، چندين دان، فيزيك چندين
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 بـراي  و كنيـد  طـي  را مسـتقيم  مسـير  شما بايد مسير، تغيير يا بر ميان اين بدون همراه، تلفن
 هفتـه  چند شديد مي ناچار شايد داديد انجام را آن زمان دقيقه يك صرف با اكنون كه كاري
  .كنيد صرف انرژي زيادي مقدار و زمان
 شبكه كل وقتي. بزند دامن خطرناك تصور يك به تواند مي مزيت اين حال، اين با

 يك چون هم خود سياه جعبه و شد، جمع سياه جعبه يك درون) ها واسطهو  مكان، زمان،(
 را قبلي وساطت دو ها آن كاربران داشت، مشخصي هدف و كنش، كاركرد، واحد موجود
 ها آن هستند؛ رو روبه ة صرفوسيل يك با كه كنند مي تصور ها آن .گيرند مي ناديده

 ما. هاست آن به متعلق فقط كنش و است نشده ترجمه ها آن هدف كه كنند مي احساس
 قدرت كه شود مي روتين چنان ها آن با كار و كنيم مي عادت فني  مصنوعات به چنان

 با ها كيتكن وساطت نقش يريگ اندازه چرا« :بريم مي ياد از يا بينيم نمي را ها آن وساطت
 ميريبگ اندازه ميكن يم تالش ما كه يكنش كه سبب نيا به است؟ دشوار نيچن يدقت هر

  ).Latour, 1999: 183( »است يساز اهيس جعبه موضوع
 شـكلي  بـه  ما .نيستيم آگاه ها آن وجود از هستيم، ها سياه جعبه با كار سرگرم ما كه وقتي
 مـا  اين كه گوييم مي و كنيم مي مصادره را ها سياه جعبه و خود اتحاد جمعي كنش ناخودآگاه

 انسـان  دهـد،  مي درس معلم كند، مي رانندگي راننده .دهيم مي انجام را كنش فالن كه هستيم
 و شـود  مـي  محسوب كار و كنش فاعل انسان همواره .... و كنم، مي تايپ من كند، مي پرواز
 ديـده  اصـالً  كه اند شفاف چنان ها آن اند؛ شفاف و خاموش خادماني صرفاً متحد هاي ماشين
 از چه است يافته تغيير ها تكنولوژي از استفاده هنگام ما كنش و هدف حال اين با. شوند نمي
  :نباشيم چه باشيم آگاه آن

 قصـد  چقـدر  سـاده،  چقـدر  هر ك،يتكن كي از استفاده كه ميده صيتشخ مينتوانست ما اگر
)intension (ما كه است علت نيا به صرفاً است، كرده ليتعد و ترجمه، جا، جابه را ما ةياول 
 استفاده يبرا[ اراده لغزش قيطر از كه علت نيا به و م،يا داده رييتغ را هدف ل،يوسا رييتغ با
 شما اگر. ميكن يم طلب را ميخواست يم ابتدا در چه آن از ريغ يزيچ يكل به ما ،]مصنوعات از
 برنامة باشد، انعطاف رقابليغ تانيها برنامه د،يكن دنبال ماًيمستقرا  خود يقصدها ديخواه يم

  ).ibid( دينشو يكيتكنولوژ يزندگ نوع چيه وارد بماند، صلب شما يكنش

 وسـاطت  و كـنش  و آيـيم  مـي  بيرون گاهدآناخو غفلت حالت اين از ما مواقع، برخي در
 بـه . بيايـد  پيش سياه جعبه براي مشكلي كه است وقتي آن و كنيم مي احساس را ها سياه جعبه

. كـرد  خواهـد  اي مالحظـه  قابـل  تغييـر  مـا  كـنش  شود، مختل سياه جعبه كار كه اين محض
 شـدن   خراب با برد، مي لذت اطراف طبيعت از و بود حركت در صد سرعت با كه اي راننده
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 دادن  درس شيوة پروژكتور شدن  خراب با. بيند مي بياباني وسط در »ايستاده« را خود اتومبيل
  .كند مي تغيير سريعاً معلم

 يـابيم  درمي تازه شويم؛ مي آگاه ها آن وجود از ما تازه شوند مي خراب ها سياه جعبه وقتي
 همـة  شـود  مي خراب پروژكتور وقتي. است نبوده ما كنش فقط ما كنش ايم، نبوده تنها ما كه

 و آمـوزان،  دانـش  معلـم،  از متشـكل  درس كـالس . شود مي پروژكتور متوجه ناگهان ها نگاه
 را آن وجـود  پروژكتور خرابي« بود؛ اتحاد اين از بخشي هم پروژكتور ،نبود درسي محتواي
 مشهود خاص مورد اين در التور و هايدگر ديدگاه تشابه جا اين در). ibid( »كند مي يادآوري
 خـويش  كار سرگرم نجار است؛ نجار دست در هايدگر چكش شبيه التور پروژكتور است؛
 مشـكلي  بـا  چكش كه اين محض به اما نيست، خودآگاه چكش وجود نسبت به وي ،است
 يـك  ناگهـان  سـياه  جعبـه  يك شدن  خراب با. شود مي آگاه آن وجود از ناگهان شود مواجه

 يـك  بـه  تبـديل  ready to hand يـك  ناگهـان  شـود،  مي واسطه يك به تبديل وسيلة صرف
present at hand اين است كه هايدگر بحث را از  فرق جالب ميان التور و هايدگر .شود مي

چون بخشي از وجود وي است آغاز  وقتي كه نجار سرگرم كار با چكش است و چكش هم
يابد، هنگامي كه وي  هنگامي كه نجار با چكش پيوند مي. رود تر مي عقبكند ولي التور  مي

  .دهد گيرد و وساطت چكش وي را تغيير مي براي اولين بار چكش را در دست مي
  ها نشانه و اشيا شكاف از گذر: نمايندگي وساطت 4.1.4
 سـاختار . آن مـادة  و) expression( اظهـار  يك معناي: بگذاريم فرق چيز دو ميان است الزم

 فهميـده  آن از كـه  اسـت  چيزي آن معناي و هستند اظهار يك مادة) كلمات( جمله فيزيكي
 يـا  رانندگي راهنمايي عالئم مانند عالئم ديگر يا ها واژه( ها نشانه ما معمول طور به. شود مي

 جهـان  از را ها نشانه جهان اساس اين بر و دانيم مي اظهار مادة را) صورت و دست حركات
 و اشيا: ماده جهان( اشيا جهان و معناست جهان) گفتمان( ها نشانه جهان. دهيم مي زيتم اشيا

 بردارد؛ ميان از را شكاف اين خواهد مي التور. معناست فاقد) 4حيوانات حتي و مصنوعات،
 ادعـا  ايـن  امـا . توانند مي نيز مصنوعات ،كنند اظهار را چيزي توانند مي عالئم كه طور همان

 دارنـد،  معنا ها كيتكن«. ندانيم ها نشانه به محدود را اظهار مادة ديگر ما كه است اين مستلزم
 مرز از ها آن...  سازند يم) articulation( يبند مفصل از يخاص نوع قيطر از را معنا ها آن اما

  ).ibid: 38( »كنند يم عبور اياش و ها نشانه انيم يشهود
 پليس، كار تواند مي گير سرعت: بگيريد نظر در مصنوع يك عنوان به را »گير سرعت«
 هيچ. كند بيان را وي خواستة و هددانجام  را ها، راهرچها در ها اتومبيل سرعت كاستن مثالً
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 چنين. ندارد وجود گير سرعت و پليس، دست حركت پليس، گفتار عالئم، ميان ذاتي مرز
 موارد و باشد داشته تعلق معنا فاقد و خاموش، كور، مادة جهان به آخر مورد كه نيست
 گفتيم كه چنان اما ،كند مي بيان را پليس اظهار گير سرعت. معنا و سخن جهان به نخست
 حركات: است كرده تغيير اظهار مادة بلكه كند، نمي ها نشانه طريق از را كار اين گير سرعت
 گير سرعت جا اين در. است شده خيابان در انتيس چند برآمدگي يك به تبديل پليس دست
. دهد مي انجام را وي كنش و كار و دارد حضور پليس »جاي به« يعني است پليس نمايندة

 .شده نماينده دست در است ة صرفوسيل يك نماينده كه كنيم تصور نبايد جا اين در اما
 تمام هدف نهايت در و وي، كنش وي، هدف پليس، خود كه است اي نماينده گير سرعت
 خسته كند، كار ساعت 8 تواند مي حداكثر گير سرعت بدون پليس. دهد مي تغيير را رانندگان

 هدف ،ديگر عبارتي به. كنند مي سرپيچي وي دستور از رانندگان از برخي همواره شود، مي
 كه كند مجبور را ها اتومبيل اكثر و بياورد دوام خيابان در ساعت 8 بتواند كه است اين وي

 شود، مي ديگري موجود به تبديل خود نمايندة طريق از پليس اما. كنند كم را خود سرعت
 از وي. كنند كم را خود  سرعت روز شبانه طول در ها اتومبيل تمام خواهد مي اكنون وي

 است غايب كه حال آن در تواند مي كه شود مي ديگري موجود به تبديل گير سرعت طريق
 اصالً يا است ديگري كار مشغول ديگر جاي در وي گرچه يعني. باشد داشته حضور
 گير سرعت چنين هم. است فعال جا اين در هنوز وي پليسي كنش اما ،است خوابيده
 هدف .كند مي ترجمه ديگري چيز به را رانندگان هدف »گير سرعت بدون پليس« برخالف
 هدف اما نشوند، جريمه مثالً كه بود اين پليس حضور با سرعت كاستن از رانندگان
 خود اتومبيل فنربندي از كه است اين گير سرعت حضور با سرعت كاستن از رانندگان
  ).ibid( كنند محافظت

 .جايي ايجاد خواهد كرد چهار نوع تغيير يا جابه اما ،شود شما نمايندة تواند مي تكنولوژي
مثال  در. )material(و مادي  )spatial( مكاني ،)temporal( زماني ،)actorial( كنشي تغيير

گير  روزي سرعت ، كار شبانه)تغيير كنشي(گيرد  گير جاي پليس را مي گير، سرعت سرعت
، حضور هميشگي و ثابت جاي )تغيير زماني( رديگ يمجاي چند ساعت كار پليس را 

بدل به ) حركت دست پليس مثالً(، و مادة اظهار )تغيير مكاني(گيرد  حضور چندساعته را مي
شناسي سه نوع  در نشانه). تغيير مادي(يماني در خيابان شده است مثالً چندسانت سازة س

عقب  به جايي رو و جابه) shifting out(جلو  جايي روبه جايي نخست را با مفاهيم جابه جابه
)shifting in (اي  هزار سال پيش شاهزاده«خوانيد  وقتي شما در يك داستان مي. كنند بيان مي
 به يفعل گاهيجا از را شما خواهد يم سندهينو »... ردك يم يزندگ ييبايز نيسرزم در
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 التورمورد چهارم را ). جلو به رو ييجا جابه( ببرد گريد يگر كنش درون به و زمان مكان،
 كرده اضافه هستند كنش در هم با ها غيرانسان و ها انسان آنكه در  يتيوضع مطالعة يبرا

 ←( ميكن گذر ءيش و نشانه انيم شكاف از ميناچار ما مصنوعات مطالعه يبرا. است
Latour and Akrich, 1992: 260.(  

  ة صرفتكنولوژي به مثابة وسيل /تكنولوژي خودمختار دوگانة از گذر 5.1.4
 مثابة به تكنولوژي و خودمختار تكنولوژي دوگانة از را ما بودن  چندرگه و وساطت مفهوم

 كه دارد را فرض اين صرفوسيلة  مثابة به تكنولوژي. كند مي خارج وسيلة صرف
 ايجاد انسان در تغييري خود ها آن هستند، انسان دست در صرف وسايلي فني مصنوعات

 با انسان ؛كند نمي استفاده مصنوعات از فقط انسان كرديم بحث مفصل كه چنان. كنند نمي
  :است ديگري موجود مصنوعات

 معتقدند كه ييها آن...  هستم يگريد شخص كلمه قيدق يمعنا به من چكش، لطف به
 انـد  نگرفتـه  دسـت  در را چكـش  گاه چيه هستند صرف ليوسا يسر كي ها دستگاه كه
)Latour, 2002: 250.(  

 ما اهداف و كنش. هستند كننده تبديل و تغييردهنده ها واسطه و هستند  واسطه مصنوعات
  .كنيم مي زندگي تنيده هم در روابط از اي شبكه درون ما. نيست ما به متعلق فقط

 را خودمختار تكنولوژي مسئلة ،ة صرفوسيل نه هستند واسطه غيرانسان و انسان كه اين
 خود دست درصرف  اي وسيله را انسان خودمختار يژتكنولو چراكه كند، مي منحل نيز
 كه است صرف اي وسيله انسان. دهد مي بسط را خود انسان طريق از تكنولوژي :داند مي

 گويد مي وساطت مفهوم. دهد تغيير را آن بتواند كه اين بدون كند مي پياده را تكنولوژي منطق
 هستند كه اند چنين) اشيا و مصنوعات ديگر و( انسان) وسيلة به نه( واسطة به مصنوعات

  ).هست كه است چنين اشيا ديگر و مصنوعات واسطة به انسان كه طور همان(
  چندرگه و است وساطت وجودي نتيجة تكنولوژي و انسان بودن  چندرگه چنين هم
 خالص و معين يذات داراي تكنولوژي كهرا  خودمختار تكنولوژي فرض پيش اين بودن
 ميان از شود متحول ،خود دروني منطق اساس بر انساني، روابط بدون تواند مي كه است
 گاه هيچ وي منطق و نيست خالص گاه هيچ تكنولوژي گويد مي بودن  چندرگه. دارد برمي
 سياست،. ندارد وجود تكنولوژي ذات عنوان با چيزي چراكه ؛نيست تكنولوژيك كامالً

 فني مصنوعات از بخشي) هستند تكنولوژيك خود كه( انساني روابط كل در و فرهنگ،
 :ال و يكراب قول به. اند جنس ناهم اموري مصنوعات. هستند
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 مصـنوعات  انـد،  جـنس  نـاهم  بلكـه  سـتند، ين كيـ تكنولوژ خـالص  يشـكل  به ها يتكنولوژ
 هـا  آن ژهيـ و  بـه . هسـتند ) compromise( هـا  مصالحه و) tradeoff( ها ستد و داد رندةيدربرگ

 هـا،  مهـارت  ،يا حرفـه  و ،ياقتصـاد  ،يشـناخت  روان ،ياسيس ،ياجتماع تعهدات دربردارندة
 ).Bijker and Law, 1992: 8( هستند ها تيمحدود و ها، امكان تعصبات،

بـر   ،انـد  در ساخت و تحول تكنولوژي نقش داشته غيرانساناز انسان و  يجنس ناهمعوامل 
گفتن از تحول تكنولـوژي بـر اسـاس يـك منطـق درونـي تكنولوژيـك          همين اساس سخن

گيـرد و   ي شكل ميغيرانساناي از مناسبات انساني و  معناست، تحول تكنولوژي درون شبكه بي
  ).ibid(كرد  بود تحول تكنولوژي شكل ديگري پيدا مي اگر اين مناسبات و روابط طور ديگري

  
  سلطه متافيزيك گذر از. 5

 سلطه ديگر يك بر ها واسطه كند؛ مي خارج سلطه متافيزيك از را ما بودن  چندرگه و وساطت
 :اربابيت نه است شراكت نوع از ها واسطه رابطة ندارند،

 ما ندارند، يگر يارباب به يكار چيه ها يتكنولوژ كه نيا رغم  يعل كه باشد يشگفت ةيما ديشا
 نيـ ا ايـ آ اما. مييگو يم سخن ها آن دربارة دهند يم ارائه كه يخدمت و ابزار شكل در همواره
 بـه  يهـا  ارباب كه سبب نيا به نه ميكن ينم رام را ها يتكنولوژ هرگز ما دارد؟ صحت واقعاً
 بـر  شـدند  خودمختار يوقت ها يتكنولوژ كه سبب نيا به نه ستم،ين يمند قدرت يكاف اندازة
 دگريـ ها كـه  چنـان  آن هـا،  آن كـه  سبب نيا به نه كنند، يم عمل خود يدرون محرك اساس
 كـه  علـت  نيـ ا بـه  بلكه هستند، سلطه فرم و شكل در يا شده فراموش وجود است، يمدع
 ).Latour, 2002: 250( اند وساطت يقيحق شكل  ها آن

 دست در صرف اي وسيله انسان نه و اند انسان دست در صرفاي  وسيله مصنوعات نه
 مصنوعات؛ مقابل در ذاتي انسان نه و دارند انسان مقابل در ذاتي مصنوعات نه. مصنوعات

 و انسان كه نيست آن معناي به اين البته. اند جامعه يك اعضاي فني مصنوعات و انسان
 به تفاوت اين اما هستند، متفاوت هم با ها آن كه البته ندارند؛ هم با فرقي هيچ مصنوعات

 غيرانسان و انسان ميان وجودي تقارن نوعي التور نظر به. نيست شكاف و تقابل معناي
 ميان در عامليت و عليت و هستند اجتماعي عامل دو هر ؛)Latour, 19994: 54( است برقرار

 رانندگي، مثالً( دهند مي انجام هم با غيرانسان و انسان كه فعاليتي در. است شده توزيع ها آن
 ميان در عليت نيست، واقعي يا اصلي علت انسان) تلفن با كردن  صحبت آزمايشگاهي، كار

 انسان است ميان در غيرانسان يك پاي هرگاه. شود مي توزيع يغيرانسان و انساني گران كنش
  .نيست كنش يك علت يا عامل تنهايي به گاه هيچ
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 گيري نتيجه. 6

، و وساطت هر دو، تالش كرد تا از دوگانگي غيرانسانالتور با دفاع از چندرگي انسان و 
اطالق وساطت به . و تكنولوژي خودمختار خارج شود وسيلة صرفتكنولوژي به مثابة 

 و انساني واسطة چند با كار شود كه بپذيريم كه وقتي ها باعث مي مصنوعات در كنار انسان
 از برخي دارد؛ تعلق ها آن تمام به آن مسئوليت حتي و كار نتيجة د،شو مي انجام يغيرانسان
 وقتي مثالً. نيستند فرعي برخي و اصلي برخي گيرند، نمي قرار ديگر برخي تحت ها واسطه
 رفتن  سرعت براي شما ارادة معلول فقط كنش اين كنيد، مي رانندگي باال سرعت با شما

 سلطة نفي( نيست اتومبيل معلول چنين هم ،)ها واسطه ديگر بر شما سلطة نفي( نيست
 كنش بلكه نيستند، ديگري دست درصرف اي  وسيله دو اين از كدام هيچ ،)شما بر اتومبيل

 ها، اتومبيل ديگر جاده، ،)آن اجزاي و( اتومبيل شما، معلول »كردن  رانندگي باال سرعت با«
 كنش اين. است عوامل اين كاري هم محصول كنش اين. است...  و هوا، و آب وضعيت

 را شما ماشين سرعت توانند مي بخواهند اگر عوامل اين از يك هر. است توافق نقطة يك
 گرداند برمي غيرانسان و انسان ميان به را تقارن و برابري وساطت ،كه ديديم چنان .كنند كم
 در را ها ماشين و اشيا واقعي نقش و جايگاه فناوري و علم فهم در دهد مي اجازه ما به و

 با وساطت. فرونكاهيم كور مادة و صرف وسايلي به را ها آن و كنيم لحاظ ها انسان كنار
 بر غيرانسان و غيرانسان بر انسان سلطة فضاي از را ما شده توزيع عليت و وجودي تقارن
  .كند مي خارج انسان
  

  ها نوشت يپ
 

. بگـذاريم  فرق) intermediary( صرف وسيلة و، )instrument( ابزار، )tool( يلهوس ةواژ ميان بايد. 1
 اتومبيـل،  يـك  سنگ، قلوه يك چوب، تكه يك غيرمصنوعات؛ و مصنوعات از است اعم وسيله
 تكنولوژيـك  وسـايل  ابزارهـا . اسـت  وسـيله  يـك  داد انجام را كاري  آن با كه چيزي هر خالصه
 ،صـرف  وسـيلة . اسـت  برقـرار  مطلق خصوص و عموم رابطة وسيله و ابزار بين بنابراين هستند؛
در  يـا  ها يلهنوع نگاه خاص هستند به وس يك) mediator(در مقابل واسطه  ،يدد يمخواه كه چنان

با آن حمل  يزيچ يا شود يبا آن انجام م ياست كه كار يموجود صرف وسيلة. گران كل به كنش
 خاموش منفعل، تابع، موجودي صرف وسيلة. كند يجاددر آن ا ييريخود تغ كه ينبدون ا شود يم
  .است تأثير بي و

   ).Latour, 19991: 191( داند مي تكنيك واژة شدة روز به شكل را تكنولوژي واژة التور .2
  .شد خواهد  روشن مقاله بعدي هاي بخش در) delaegate( نماينده و جانشين چون هايي واژه معناي. 3
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 برخـي  شـباهت  اسـاس  بـر  كنـيم؛  مـي  ريختي انسان را تحليلي حيوانات برخي حركات ما ظاهراً .4
  .دانيم مي معنادار را آن لذا و كنيم مي تلقي را نشانه حركات آن ما انسان با ها آن حركات
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