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  مقدمه 

  

 زندگی بیشتر آسایش برای که مهندسانی تالش از است کوتاهی تاریخچۀ ، «2خانم مک کارتی» 1هندسیِدیباچه ای بر م کتاب

 .اندساخته مسافرت آسانی برای بیشتری هایراه اند،ساخته مردم برای تریمقاوم هایساختمان که آنها اند،کرده تالش بشر نوع

 یابند، دست هابدان بیشتری مردم و شود ترارزان و ترصرفهبه کاالها لیدوت تا اندکرده طراحی را انبوه تولید خطوط هایماشین

 و سالم غذاهای. شوند باخبر یکدیگر دانش و روزوحال از ترآسان جهانیان تا اندداده توسعه را مخابراتی و الکترونیکی هایسامانه

 که آنها. اندبخشیده تکامل زندگی در هاانسان بیشتر اهرف ایرب را فراوانی مصنوعی مواد و اندکرده تأمین بشر نوع برای شدهغنی

 درمان شوند.  بیشتری افقی بیماران و دهند انجام را تریپیچیده هایعمل بتوانند تا اندساخته جراحان برای پزشکی ابزار هزاران

. هستند هم آن بهبود چگونگی فکر به هبلک شوند،می متمرکز، هست که شکلی به جهان بر تنهانه مهندسان ،یگرد برخی برخالف

 رخ هنگامی مهندسی لذت تمام. باشند داشته مردم زندگی در ارزشی با نقش که هستند محصوالتی ساختن فکر در مهندسان

 سانمهند برابر در تریبزرگ دشواری هرچه دیگر، بیان به. بیابیم حلیراه برایش باید که باشیم روروبه جدید چالشی با که دهدمی

 .آنهاست انتظار در ،آن حلراه یافتن از پس هم تریبزرگ پاداش دریافت به امید نماید، هرهچ

، مهندس را ابتدا نابغه  3با اعتنا به ریشه التینی واژه: در یادداشت مترجم کتاب نوشته است ،حسین مجدفر یکی از مترجمین کتاب

مفهوم مهندسی  را به نوآوری و خالقیت نزدیکتر کرد. در قرون وسطی  4ادلمی دانستند در حالی که بعدها معنی واژه انگلیسی مع

دوره روشنگری لئوناردو ها و سایر ادوات جنگی کار می کردند. در فته می شد که بر روی منجنیقگبه صنعتگرانی در ارتش 

  یاد می کرد.  ingeniarius  ducalisداوینچی از حرفه خود با افتخار با نام 

متفاوت و متمایز است. گروهی امروز در ، می شودیاد ، به عنوان کاربرد علم در عمل، ا آنچه امروز اغلب از مهندسیها بهمه این 

،  اقدامی با تکیه بر روش علم ابطال پذیر یا شهود تجربی مستند شونده ،تر معتقدند مهندس امروزیندقیق ویلی نسبتاًأت

 است. ، متمایزدیگر صنعتگران کارِپذیری و قابلیت تصحیح از ار تکرالگوریتمیک انجام می دهد که به علت 

                                                           
1 - Engineering: a beginner’s guide 

2 - McCarthy , Natasha 

3 - ingenium 

4 - ingenious 
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مهندسی را متمرکز بر نیازهای انسانی متناسب با تغییرات جهانی می شمارد و معتقد است مهندسی با ایجاد ، خانم مک کارتی

بشر را درک کنند و بدانند چگونه ای ته هواسخهای مفید باعث  رفاه مردم می شود. بنابر این مهندسان باید ماهیت نیازها و فناوری

: از آنجا که تعدادی از او می افزاید ، موفق به به برآورده کردن این نیاز ها هم بشوند.محصوالتی را بسازند که ضمن راحتی کارکرد

    ها وستهبت به  خواتری نس، درک عمیقجامعه شناسی را هم مطالعه می کنندمانند روانشناسی  ، علوم اجتماعیاین مهندسان

به یک معنی  ذکر می شوند و  معموالً، این دو او می پرسد ما چگونه مهندسی را از فناوری جدا می کنیم؟ های بشری دارند.نیاز

به معنی مجموعه ای از اشیاء و محصوالتی که به  ،مفهومی گسترده است، ، توصیفی از فناوری است. فناوریمهندسی به طور ضمنی

              نیاز برای کار کردن با آن داشیاء و دانش مورته شده یا می تواند به معنی فرآیند سازنده و ساخ طراحی دست انسان

 باشد. ،هافرایند

، در فصل دوم از دنیای مهندسی و مهندسی دنیا خانم مک کارتی ابتدا به روند تکامل مهندسی می پردازد، شش فصل کتابدر 

در سه فصل  می کاود. ،به عنوان اجزای اصلی در مهندسی ،ار مهندسان راکهای و  روش هنسخن می گوید و در فصل سوم  ذ

پس من می اندیشم،  ابتدا به پیوند مهندسی و جامعه تحت عنوان ساختارهای اجتماعی می پردازد و سپس با گزینشِ ِ ،پایانی

شته ذگ ، شاید تا در فصل ششم و نهایی کتابسی و دانش می گ، راه را  برای کنکاش در پیوند مهند، برای فصل پنجم کتابهستم

 ، تحلیل کند.آنچه که رسیده است و خواهد ماند و آینده مهندسی را ذیل عنوانِ

، مهندسی و فناوری احضار می کند و به شکل ، مثلتی با رئوس علمدر واکاوی مقدماتی خود در گفتمان مهندسی ،خانم مک کارتی

 گفتمان سازی باقی می گذارد. جهتِ ،مربعی پر پرسش را برای خواننده  ،انسانی به آنها لومضمنی با افزون ع

، مهندسی )به عنوان کاربرد علم درعمل ( ها (در ادامه ما با بیان مفروضات ساده خود از علم )به عنوان بیانگر قوانین حاکم بر پدیده

به دکتر علی پایا )واضع نظریه ، ، تحلیل پیوند این سه با علوم انسانی راار(ک و فناوری ) به عنوان فنون بهم پیوسته و ابزار انجام

، به  علوم انسانی، می سپاریم تا شاید با آشنایی به نگاه موسع ایشانعلوم انسانی به مثابه تکنولوژی  ( در کتابِادنق تعقالنی

 بتابانیم. و فناوریعلم و دانش  پیوند و تعامالتِتحلیلِ   نوری بر عناصر گفتمانِ

: با عبارات ،ن سه فصل اصلی کتابیوافلسفی است. عن منظرِ از، حاصل پژوهشی کتاب ارزشمند علوم انسانی به مثابه تکنولوژی

رانه ، اشاره به نگاه جسو: استلزامات و تبعات، نیهلیسم و تکنولوژی اطالعات و  فقه به مثابه تکنولوژیرابطه  علوم انسانی و تکنولوژی

هایی از فصول کتاب به شکل گفتگوی . طرح مطالب در بخشهم خانواده دارد، ن به پیوند موضوعاتی به ظاهر کمترپژوهشگرا

 ، ساختاری بدیع بخشیده است.محتوای جسورانه کتاب را، انتقادی دو پژوهشگر و نویسنده کتاب

 : وان به موارد زیر اشاره کردمی گیرند می ت وریفنااز نتایجی که نویسندگان از بررسی رابطه علوم انسانی و 

های پایِش فناوری ، موجبِاز منظر علوم انسانی فناورینقد  ی را بر عهده دارند.فناورعلوم طبیعی قسمتی از فرآیند عقالنی شدن 

فت که ین ترتیب می توان گبد ها در مسیر درست انسانی است.در چارچوب نیازهای انسانی و هدایت آن،انسانی اعم از سخت و نرم 

 در هم تنیده اند. ،یفناورعقالنی شدن و انسانی شدن 

: اما کنترل درونی و تقوای در جمع بندی های نویسندگان از فصل دوم کتاب با عنوان نیهیلیسم و تکنولوژی اطالعات آمده است

برای کنترل بهینه هایی این شرط به تن .ی آید، یکی از شروط الزم کنترل بهینه تکنولوژی در سطح اجتماعی به شمار مفردی

، می باید از اهرم تکنولوژی در تراز عام کفایت نمی کند. در کنار تشویقِ سازوکارهایی که کنترل درونی را تقویت و ترغیب می کند

ثر و در عین حال های مشخص برای استفاده موساختزیرسیس نهادها و أ، که متکی به تنظیم قوانین حقوقی و تکنترل بیرونی
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ها باید در یک ، استفاده  به عمل آورد. روشن است که طراحی و تنظیم و تصویب این قوانین و زیر ساخت، به ضرورتستایمن ا

 های فردی صورت پذیرد.های مختلف و با حفظ آزادیبستر نقادانه و دموکراتیک  و با مشارکت عالمان حیطه

ر دثیر گذار أتعوامل  از جمله مهم ترین: جمع بندی رسیده اند که کنولوژی نویسندگان به ایندر جمع بندی فصل فقه به مثابه ت

       که در  ملی است، دیسیپلین اخالق عها که از آن می توان در مورد تکنولوژی فقه نیز بهره گرفتتعدیل عملکرد تکنولوژی

 ایر آن بسطگانی و نظ، اخالق بازرسی، اخالق پزشکی و مهندها های اخیر در اشکال مختلف از جمله اخالق موسسات و بنگاهدهه

     علوم و  اوردهایهای متنوع آن در کنار آشنایی با دست. آشنایی فقها با این دیسیپلین و بهره گیری از ظرفیتیافته است

به  خگوییای پاسبر ،آن رآمدیدر بهینه سازی تکنولوژی فقه و ازدیاد کا ،، همگی می توانند به نسل تازه فقهاهای جدیدتکنولوژی

 مدد برسانند. ،های تازه مومناننیاز نسل

کردن  5امکان یا عدم امکان نظریه پرستانه یِنسبت به دو راه حل بیشینه گرا ،علوم انسانی به مثابه تکنولوژی رسد راه حلِبنظر می

  ، راه حلی میانه باشد. 6علوم انسانی
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