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V یادداشت دبیر مجموعه

یادداشت دبیر مجموعه

آن  زیر چتر  در  که  است  میان رشته ای  قلمرویی  نام  فناوری«  و  علم  »مطالعات 
رشته های گوناگونی فعالیت می کنند: تاریخ و فلسفۀ علم و فناوری؛ مطالعات 
علم، فناوری و جامعه؛ جامعه شناسی علم، فناوری و معرفت؛ سیاست گذاری علم 
 و فناوری؛ مطالعات فمینیستی علم و فناوری؛ ارتباطات علم و فناوری و … .

هدف از شکل گیری چنین قلمرویی در دوران جنگ سرد عمدتًا بررسی این موضوع 
بود که چگونه بافت، شرایط و ارزش های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و جنسیتی 
بر پژوهش های علمی و نوآوری های فناورانه اثر می گذارند و متقاباًل چگونه علم 
و فناوری این بافت، شرایط و ارزش ها را تغییر می دهند. به بیان دیگر، هدف از 
چنین مطالعاتی آن است که نقش علم و فناوری به عنوان پدیده هایی زمینه مند 
و بافت مند در بستر بزرگ تر پدیده های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 
بررسی شود. پیش فرض این دست مطالعات آن است که می توان تأثیر آنچه را سابقًا 
نسبت به علم و فناوری »بیرونی« تلقی می شد بر روش، محتوا و دستاوردهای 
این دو حوزه دید؛ هر چند میزان و نحوۀ این اثرگذاری و صورت بندی دقیق آن 
خود یکی از پرسش های اصلی این حوزۀ مطالعاتی است که پژوهشگران بر سر 

آن توافق ندارند.
پژوهش های دانشگاهی در قلمرو مطالعات علم و فناوری را می توان به دو دستۀ 
 اصلی تقسیم کرد. یکی آنهایی که به ماهیت علم و فناوری و و رویه های عملِی

یادداشت دبیر مجموعه



ت
رف

مع
ی 

اع
تم

اج
خ 

اری
ت

شش

موجود در آنها می پردازند، و مثاًل پرسش هایی از این دست را پیش می کشند: چه 
چیز سبب می شود واقعیات علمی اعتبار یابند، چگونه رشته ها و شاخه های جدید در 
جهان علم ایجاد می شوند، آیا نسبت و ربطی میان علم و دین یا میان علم و جنسیت 
وجود دارد و … . دستۀ دوم پژوهش هایی است که موضوع اصلی آنها اثرگذاری علم 
و فناوری بر جامعه، کنترل و تسلط بر این دو حوزه و ریسک ها و خطراتی است 
که از ناحیۀ علم و فناوری  به جامعه و ارزش های مدنی تحمیل می شود. در اینجا 
پرسش هایی از این دست مطرح است: دولت ها چگونه باید بودجه های مربوط به 
علم و فناوری را تخصیص کنند، در تصمیم گیری های علمی و فناورانه چه کسانی و 
چگونه باید مداخله کنند، متخصصان تا چه اندازه باید اطالعات تخصصی مربوط به 

فناوری های جدید را در اختیار عموم قرار دهند و … .
بسیاری از دانشگاه های  ماهیت میان رشته ای این حوزۀ مطالعاتی، که اکنون در 
جهان تدریس می شود، نشان می دهد که برخورداری از تخصص در رشته ای علمی 
برای داشتن دیدی درست در خصوص رابطۀ علم، فناوری و جامعه کافی نیست؛ 
و الزم است کسانی برای رویارویی عقالنی با بحران ها و منافع ناشی از علم و 
باشند و از راه به کارگیری این  فناوری به دانشی فراتر از رشته های علمی مجهز 

دانش میان رشته ای بتوانند در چالش های پیِش رو نقشی فعال ایفا کنند.

با توجه به قّلت منابع موجود و با توجه به بی مهری بسیاری از دانشکده ها و رشته هایی 
که می توانند در این حوزه فعالیت کنند، بر آن شدیم در مجموعۀ »مطالعات علم و 
فناوری« آثاری اثرگذار، اعم از ترجمه و تألیف، در اختیار خوانندگان قرار دهیم تا 
از این راه درک و دانش عمومی، چه دانش شهروندان و چه دانش تصمیم گیران و 

سیاستگذاران، از این حوزۀ مطالعاتی افزایش یابد.

حسین شیخ رضایی
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1 یادداشت مترجم

یادداشت مترجم

پیتر برک مورخی نام آشنا در حوزۀ تاریخ اجتماعی و تاریخ فرهنگی است و 
برخی آثار مهم او به فارسی ترجمه شده است؛ مانند اندیشۀ مونتِنی )۱۹۸2(، 
تاریـخ و نظریـۀ اجتماعـی )۱۹۹۱(، انقـاب تاریخـی فرانسـه: مکتـب آنـال 
1929-1989 )۱۹۹۰(، تاریـخ اجتماعـی رسـانه ها: از گوتنبـرگ تا اینترنت 

)2۰۰2 به همراه ایسا بریگز ( و تاریخ فرهنگی چیست؟ )2۰۰۴(. آثار برک 
دوره ای زمانـی از نوزایـی تا کنـون و طیفـی از موسـیقی و فرهنـگ عمومی تا 

دانش، و همچنین برخی آثار نظری دربارۀ تاریخ نگاری را در بر می گیرد. 
برک در کتاب حاضر به تحوالت در معرفت بشری در قرن های شانزدهم 
تا هجدهم می پردازد که اصطالحاً دورۀ مدرن آغازین خوانده می شود. آنچه در 
این میان اهمیت دارد آن است که مقصود از معرفت در اینجا علم در معنای 
فنی آن نیسـت و حتی آنچه امروزه صادق می دانیم نیز نیسـت. بنابراین در 
فصول مختلف کتاب به معرفت دولت های اروپایی دربارۀ کشورهای دیگر 
و مردمشـان، به معرفتی که از َاشـکال مختلف جاسوسـی حاصل می شـد و 
به معرفت دربارۀ امور جادویی اشـاره می شـود. موضوع کتاب هر آن چیزی 

است که مردم در اروپای دورۀ مدرن آغازین معرفت به شمار می آوردند.
اطالع ما ایرانیان از این دوره نسبتاً محدود است. بااین حال، در همین 

یادداشت مرتجم
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وسـیعی از نهادها )مانند بورس سـهام  (، مشـاغل )مانند روزنامه نگاری (، 
قوانیـن )ماننـد قانـون حـق رونوشـت برداری ( و دانش هـا )ماننـد آمـار و 
اقتصـاد( در ایـن دوره پدیـد آمدنـد کـه راه را برای ظهور جهـان مدرن، چه از 
نظر فکری، چه از نظر اجتماعی و چه از نظر صنعتی، گشودند. ما ایرانیان 
در زمانی که این تغییرات پدید می آمد، تقریباً به طور کامل از آنها بی اطالع 
بودیم و تنها در اوایل قرن نوزدهم بود که متوجه شـدیم تغییرات گسـترده ای 
در اروپا روی داده است. اما از آن پس هم بیشتر متوجه ثمرات ملموس این 
تحوالت از کشتی بخار و راه آهن تا دیوان ساالری مدرن و همچنین تغییرات 
پیاپی آنها بوده ایم و کمتر به این موضوع پرداخته ایم که چه تحوالتی در اروپا 
روی داد کـه ایـن خروجی هـا حاصل آن بود. تا هنگامی که دراین باره چندان 
اطالع و ارزیابی نداشـته باشـیم، موضع گیری ما دربارۀ جهان مدرن، چه از 
جنس خواستن مشتاقانۀ آن باشد چه از جنس روی گردانی از آن، نسنجیده 
و سـاده انگارانه به نظر می رسـد. به همین دلیل اسـت که در سـال های اخیر 
درگیـر مطالعـه دربـارۀ جهـان مدرن آغازین بـوده ام و پیـش از این نیز کتاب 
انقاب علمی نوشتۀ استیون شیپن را ترجمه کرده ام که نشر کرگدن آن را به 
چاپ رسانده است. کتاب حاضر را می توان تکمیل کنندۀ اثر شیپن در زمینۀ 

معرفت در دورۀ مدرن آغازین دانست. 
ذکـر نکاتـی دربـارۀ ترجمـۀ متـن الزم بـه نظـر می رسـد. در متـن کتاب با 
اصطالحـات و نام هایـی مواجـه می شـویم کـه در قرن های هفدهـم یا هجدهم 
رواج داشـته اند، اما امروزه منسـوخ شـده اند. برای مثال، یکی از گروه های 
فکـری کلیـدی در سرتاسـر کتـاب men of letters هسـتند. از ایـن عبارت 
برای اشاره به افرادی استفاده می شده که امروزه آنها را اهل علم، دانشور یا 
دانشمند می خوانیم. اما این عبارت امروزه در زبان انگلیسی به کار نمی رود. 
در ترجمـۀ چنیـن عباراتـی از واژگانی اسـتفاده کرده ام که طنینی نامرسـوم یا 
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کهنه داشـته باشـند. برای مثال، عبارت یادشـده به »اهل سـواد« ترجمه شده 
اسـت. تحـول واژه هـا یکـی از موضوعـات کلیدی کتاب اسـت و بـرای آنکه 
این تحول بیشتر به چشم آید، هم معادل ها با توجه به این موضوع انتخاب 
شـده اند و هـم در صـورت نیـاز، واژۀ انگلیسـی یـا التیـن در متـن کتاب آمده 
اسـت. در برخـی مـوارد، توضیحاتـی نیـز در پاورقـی افزوده شـده اسـت. در 
کتـاب، از بیـش از هفتصـد فـرد نـام برده شـده اسـت؛ از اهل سـواد اروپای 
مدرن آغازین گرفته تا سیاست مداران و دریانوردان این دوره و تا دانشوران 
معاصری که به فلسفه، تاریخ یا جامعه شناسی علم و معرفت پرداخته اند. به 
هنگام نگارش فارسی این نام ها، سعی شده که ضبط فارسی تاحد امکان به 

شیوۀ تلفظ نام ها در زبان مادری افراد نزدیک باشد. 
از دوست عزیزم روح الله هنرور که این کتاب را برای ترجمه پیشنهاد کرد، 
بسـیار ممنون ام. همچنین، از اولیای نشـر کرگدن برای فراهم کردن فرصت 
ترجمۀ این کتاب تشکر می کنم. چون همیشه از همسر مهربانم نوشین شاهنده 
برای بردباری اش و برای گفت وگوهایی که دربارۀ این کتاب داشتیم قدردانی 
می کنم. امیدوارم این کتاب به همراه کتاب انقاب علمی شیپن تاحدی به ما 
کمک کند دریابیم جهان قدیم چگونه از نظر فکری به جهان جدید بدل شد. 

یاسر خوشنویس
اسفند ۱۳۹۷
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