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بـراي  . ارزیابی قابلیتها و دیگر اشکال قدرت بالقوه، باید فناوریهاي یک دورة تاریخی معـین را مـنعکس کنـد        
گ جهانی دوم، روش تفکر افراد را درباره توزیع قـدرت تغییـر         اي پس از پایان جن      مثال، اختراع سالحهاي هسته   

هـاي   هـاي رقـومی پرسـرعت و شـبکه       ، استفاده گـسترده از شـبکه رایانـه        1960رسد از اواخر دهه       نظر می   به. داد
در این مقاله، تأکید بر این سـؤال اسـت کـه چگونـه یـک             . مخابراتی تأثیر مشابهی بر ارزیابی قدرت داشته است       

همچنـین  . هـاي تحـول فناورانـه سـریع و مخـصوصاً دورة جـاري بیاندیـشد              دربارة قدرت در طی دوره     فرد باید 
در . سازي فنـاوري وجـود داشـته اسـت     شود که در نتیجه افزایش فناوریهاي اطّالعات، تغییري در مفهوم    بحث می 
 ایـن امکـان کـه انتقـال      سازي جدید بر جاسازي عناصر نهادي و فرهنگی در درون فناوریهاي اطّالعـات و               مفهوم

  .شود سازتر خواهد شد، تأکید می فناوریها به آن سوي مرزهاي ملی مشکل

  مقدمه
گیـري قـدرت    طور تنگاتنگی به یکدیگر مرتبط هستند، بنابراین در ارزیابی یا انـدازه  قدرت و فناوري به   

 در 7، توسـیدید 6اي پلوپونیـسی براي مثال، در جنگهـ . گیرد  طور معمول این وابستگی درونی موردنظر قرار می         به
مورد گفتن تعداد سربازان پیاده نظام و کشتیهایی که هر طـرف پـیش از یـک جنـگ مهـم در اختیـار داشـت،                   

همچنین پس از پایان جنگ جهانی دوم، اکثر کوشـشها بـراي ارزیـابی نیروهـاي نـسبی ملـی، بایـد              . محتاط بود 
خـواهیم از پرسـش    مـا مـی  . اي را درنظـر گرفـت   اي هستهاي و نظامهاي تحویل سالحه   ّت سالحهاي هسته    مالکی

مفهـومی قـدرت را    بسیار محدود ارزیابی قدرت نظامی از نظر فناوري نظامی فراتر برویم تـا بنیانهـاي شـناختی و       
ملتهـا در سـطح   / راهبـردي دولـت  / گیـري قـدرت نظـامی    منـد بـه انـدازه      تنها عالقـه    ما نه . مورد بحث قرار دهیم   

مند به عواملی هستیم که ممکن است در عصر اطّالعات، انواع قـدرت را در درون    یم، بلکه عالقه  المللی هست     بین
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سـازي خـود    تـأثیر فناوریهـاي اطّالعـات بـر مفهـوم      طور مقـدماتی بـه   اما در این مقاله، به. و در بین ملتها تغییر دهند    
  .کنیم ارزیابی قدرت بحث میسازي متحول در  پردازیم و در مورد برخی پیچیدگیهاي مفهوم فناوري می

فرض کنـیم  . ابتدا ضروري است که یک قدم به عقب برگشته و به رابطه بین اطّالعات و دانش بپردازیم        
اینکه اطّالعـات، بـه خـودي خـود، تـشکیل       که تولید و اشاعه دانش نیازمند تحلیل و بازسازي اطّالعات است و         

خوانند   می8»پراطالعی«هم ریخته به آنچه مردم  ر یک بافت بهدرحقیقت، اطّالعات بسیار زیاد د . دهد  دانش نمی 
هر فرد باید داراي نـوعی سـازوکار شـناختی پاالیـشی و سـاختاري باشـد تـا اطّالعـات مـرتبط را از             . منجر شود 

اما بدون اطّالعات دقیق . غیرمرتبط تفکیک و اطّالعات جدید را به طور پربازدهی با ترکیبهاي کهنه ادغام کند          
رو، یک وابستگی درونی میان اطّالعات و دانش  از این. اند فایده وزآمد، حتی بهترین ساختارهاي مفهومی بی و ر 

سـازد کـه هـم     قدرت اغلب، عامالن را قادر مـی . طوري که بین دانش و قدرت نیز وجود دارد  وجود دارد همان  
دانش به عـامالن  . دست آورند از دارند، بهاطّالعات و هم ابزارهاي مفهومی را که براي تدبیر راهبردهاي مؤثر نی           

  .تر و بالقوه تعریف کنند کند تا آرمانها و اهداف عینی را به یک روش آگاهانه کمک می
هدف علم براي کشف دانش علتها و حرکات سـري  «نظر فرانسیس بیکن، قدرت دانش عبارت بود از          به

. [Bacon,1624 :36]»  بر تمـام اشـیاي ممکـن   اشیا؛ و گسترش حدود حکمفرمایی بشر به منظور تأثیرگذاري
ایـن تعریـف تـصورات دانـش، قـدرت و      . ّت و مقصود علـم بـود       این تعریفی مختصر، مطمئن و هدفدار از ماهی       

بیکن دو هدف جدید کار آموزشی را . پیشرفت علمی را که پیش از آن از یکدیگر جدا بودند کنار هم قرار داد
بیکن از دانشمندان خواست تا بـه جـاي شـهرت         . »پیشرفت یادگیري «له علم و    وسی  به» مهار طبیعت «: مطرح کرد 

از نظـر  . تـر در تمـدن همکـاري نماینـد     شخصی، به دنبال پیشرفت باشند و با یکدیگر براي ایجاد پیشرفت سریع         
ه دانـش  نظر بـه اینکـه در گذشـت   . گر و ادیبان مملو از فخر، دانشمند نبودند یک از دانشمندان مجادله     بیکن، هیچ 

توانست آرزو  اي بود که بشر می شد و تأمل آرام در حقیقت، باالترین وظیفه       عنوان پایان کار درنظر گرفته می       به
به این علت است که برخی . داشته باشد، بیکن اعتقاد داشت که هدف بشر، فعالیت و هدف علم، سودمندي بود

  .گیرند رنظر میفیلسوفان بیکن را به عنوان مبلغ مکتب اصالت سودمندي د
 عنـوان   مهندسـی بـه    طبیعـی و  فناورانه که توسط مطالعـات دانـشگاهی علـوم      / از زمان بیکن، طرح علمی    

هاي بیکن  توسعه دولتی، استداللهاي نوشته هاي معاصر پژوهش و اکثر برنامه. است سرمشق قرارگرفته، پیروز شده
 به طور کلی نه تنها براي بهتر شدن شرایط بـشر اسـت، بلکـه    اند، مبنی بر اینکه فناوري را مورد استفاده قرار داده  

رو، اندیشه قدرتِ  از این. شود ملتهایی است که فناوري در آنها اختراع می / همچنین براي پیشرفت عالیق دولت    
منـدي   امـا ضـابطه  . منظور درك قدرت در عـصر اطّالعـات اسـت    دانش بیکن نقطه مفیدي براي آغاز کوشش به 

ویـژه از آغـاز    ّنظر قرار دهد که به ّت فرایندهایی را مد    قدري روزآمدسازي دارد تا تغییرات در ماهی        بیکن نیاز به  
آیـد   سازي فناوري و دانش فناورانه، دانش با آنها به وجود می   بخش در مفهوم    عصر اطّالعات و تغییرات اطمینان    

  .شود و در فناوري جاي داده می

  اوريسازي جدید از فن سوي یک مفهوم به
. شد» فنون«تر  تدریج جایگزین اندیشه ابتدایی کار برده شد و به ّلین بار در قرن هفدهم به او» فناوري«واژه 

گردد، عبـارت بـود    براساس فرهنگ انگلیسی آکسفورد، اصل معنی انگلیسی آن، که به اوایل قرن هفدهم برمی   
) شناسـی  اصـطالح (مطالعـه علمـی   «یـا حتـی،   » رهـا در هنر یا هن   ) 9شناسی  یک اصطالح (اي    گفتاري یا رساله  «: از
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اي که  یک معنی دیگر فناوري اطّالعات عبارت است از فهرست اصطالحات فنی       . »هنرهاي کاربردي یا صنعتی   
تنها در نیمه قرن نوزدهم این معنی براي اطـالق بـه       . یک هنر خاص است   ) شناسی  اصطالح(اصطالحنامه یا زبان    

سازي،   متشکل از نساجی، قایق19فناوري قرن «یعنی،  .  جمعی، تغییر شکل یافت    خود هنرهاي کاربردي به طور    
ریـشه یونـانی   »  فنـاوري [Technology]«شناسـی، اصـطالح       از نظـر ریـشه    . »باشـد   ساخت سالحهاي خشن مـی    

»[Technic] ی ویژه به معنی صنایع دستی سودمند، مانند نجاري و کفاشی است نه بـه معنـ   یا هنر دارد که به»  فن
امـا یونانیـان   . کنـد  شناسی استدالل زبانی و گفتاري را به طور شیوا بیان مـی  هنرهاي زیبا، مانند شاعري؛ اصطالح  

تـر   هرآنچه آنهـا بـه چنـین مفهـومی نزدیـک     . شناختند   را نمی  10»شناسی فنی   اصطالح«عبارت مرکب فناوریهاي    
کـردن،   بلکـه هنـر صـحبت   ) شناسی فن الحیک اصط(نه تنها شرحی درباره هنر . شدند، تأکید برعکس شده بود   

اي بـراي   شناسـی و بـه نظـر سوفـسطائیان وسـیله          بالغت، هنر سخنوريِ متقاعد سازنده، کامالً یک فـن اصـطالح          
  .[Melzer ,3:1993]عقالنی کردن زندگی سیاسی، بدون نیاز به زور بود 

رات اجتمـاعی گونـاگونی کـه    ایم که براي فهـم تغییـ     ما وارث بسیاري از ابزارهاي مفهومی گذشته شده       
 شاهد افزایش تعداد فناوریهـاي  1950اگرچه از دهه . توسط این تحوالت مهم فناورانه ایجاد شده، کافی نیستند    

نگـر،   مانند جامعه پـساصنعتی، پـساآینده  «جدید براي توصیف تأثیر تغییرات اجتماعی ناشی از تحوالت فناورانه       
عاتی، جامعه دانشی، انقالب اطّالعاتی، انقالب ریزالکترونیکی، موج سوم و      داري، جامعه اطّال    جامعه پسا سرمایه  
. کند ایم، مجسم نمی ایم، اما به نظر ما این مفاهیم ماهیت تحوالتی را که تجربه کرده بوده» گرایی جامعه پسا نوین

باطـات جدیـد بـر    تـر تـأثیر فناوریهـاي اطّالعـات و ارت       کنیم بهترین راه پیـشرفت، ترسـیم هرچـه دقیـق            فکر می 
  .سازي خود فناوري است مفهوم

افزار، یعنی یک سالح، یک مهارت تولید یا یک قطعه تجهیزات مخابراتی      عنوان سخت   فناوري اغلب به  
ّه داشته باشیم کـه فنـاوري ماننـد شخـصی      ّا براي تشخیص ساختار مفهومی فناوري باید توج  ام. تفهیم شده است  

فناوري نـه صـرفاً   . »)دانش فناورانه(افزاري   نرم«و روي   » )محصول مادي (فزاري  ا  روي سخت «: منافق دو رو دارد   
افزار بدون دانـش   سخت. دو است یک محصول مادي و نه صرفاً دانش فناورانه است، بلکه معموالً ترکیبی از آن  

نـدارد مگـر ایـن    به عالوه، دانش فناورانه به تنهایی اغلب هیچ کاربردي    . فایده است   چگونگی استفاده از آن بی    
تـر درك   افزاري فناوري عموماً به خاطر عینیـتش، سـاده   روي سخت. که همراه ابزارها، آالت یا دستگاهها باشد     

  .افزاري فکر کنیم شود و به همان دلیل است که تمایل داریم به فناوري تنها از بعد سخت می
یافتـه نـسبت بـه امـور عملـی توسـط        نمند دانش علمی یـا دانـش سـازما    فناوري عبارت است از کاربرد نظام 

فنـاوري  . [Pacey ,4.7:1983]شـود   نظامهاي منظمی که شـامل افـراد، سـازمانها، موجـودات زنـده و دسـتگاهها مـی       
در ایـن مقالـه چهـار جنبـه مـرتبط فنـاوري کـه پیچیـدگیهاي         . دستگاهها، دانش سـازمانها و افـراد      : چهار جنبه دارد  

فقـط  . شود  دارد، یعنی محصوالت مادي، دانش، نهادها و فرهنگ مشخص می     سیاستی واحدي براي توسعه فناوري    
اما براي درك تصویرکامل فنـاوري، همچنـین بـه     . فناوري نهفته است  » محدود«دو جنبه نخستین فناوري در معناي       

رش در معنـی محـدود فنـاوري، پـذی    . از این مفهوم نیازمندیم که هر چهار جنبـه را دربرگیـرد          » گسترده«یک معنی   
در . بینانه است و هیچ کاري به تأثیر ممکن فناوري بر نهادها و فرهنـگ نـدارد    فناوریهاي جدید یک امر کامالً واقع     

طـور تنگـاتنگی بـا ارزیـابی تـأثیر فناوریهـاي نـوین بـر نهادهـاي اجتمـاعی و            معنی وسیع فناوري، سیاست فناوي بـه  
  .فرهنگ مرتبط است
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  )تشبیه به یک کوه یخ( ساختار مفهومی فناوري .1نمودار شمارة 

ظات نهـادي و  یابیم که تحول فناورانه جدا از مالح  از مطالعۀ تجربی فرایند انطباق و اشاعه فناورانه درمی        
هـر  . عوامل نهادي و فرهنگی یک تأثیر عمده بر ایجـاد و اشـاعه فناوریهـاي جدیـد دارد     . دهد  فرهنگی رخ نمی  

عنوان بخشی از فراینـد پـذیرش در جوامـع     فناوري تاحدي، یک دسته اعمال نهادي و فرهنگی را در خودش به          
انـد تـا کمبودهایـشان را از لحـاظ فنـاوري          ّت کشورهایی که درتالش     بدین عل . »کند  رمزگذاري می «گوناگون  

چگونـه   شوند درباره اینکه به دنبال چه فناوریهایی باشند و ، اغلب وارد بحثهاي گسترده داخلی می »جبران کنند «
  .این فناوریها را با فرهنگ و نهادهایشان وفق دهند

 قسمت پیدا روي سـطح   حاکی از آن است که فناوري مانند یک تودة یخ شناور با یک      1نمودار شمارة   
. شـود  افـزار مجـسم مـی    قسمت پیـداي فنـاوري اغلـب در سـخت    . آب و یک قسمت ناپیدا زیر سطح آب است    

. ّل قـرار داد  شـود کـه فنـاوري را در مکـان او     ، از جمله در دانشی مجسم می»افزار نرم«قسمت ناپیدا در پشتیبانی     
تأکید بر عناصر مرئـی در برابـر عناصـر      . است» ه مرئی قسمت نیم «هسته مفهومی فناروي، جنبه دانشی آن، یعنی        

بـراي مثـال،   . نامرئی فناوري ممکن است به ادراك فناوري در یک جامعه یا فرهنگ خاص بستگی داشته باشند   
ها با تمرکز بر قسمتهاي مرئـی کـوه یـخ فنـاوري،      چینی. این تأکید در چین و ژاپن در قرن نوزدهم متفاوت بود  

ویـژه در مرحلـه آغـازین     خواستند به قسمت نـامرئی فنـاوري غربـی، بـه      گرا بودند، بنابراین نمی   افزار  نسبتاً سخت 
ها تمایل داشتند قسمت نامرئی را ماننـد قـسمت مرئـی فنـاوري غربـی       در مقابل، ژاپنی  . تجددگرایی توجه کنند  

شـدت از هـم فاصـله     بـه ها در مراحل آغازین تجـددگرایی         ها و ژاپنی    ازاینجاست که واکنشهاي چینی   . بپذیرند
 ,1995]سازي ممکن است در هر جنبه فرایندهاي تجددگرایی آنها یافت شـود  این تفاوت در مفهوم. گیرد می

Kim] .  
سه مشخصه دیگر دانش فناورانه . ي آن است »بخش نیمه پیدا«هسته مفهومی فناوري، جنبه دانشی، یعنی      

). یـا سـازگاري  (پذیري  پذیري و اشتراك پذیري، تدوین تصاحب: وجود دارد که الزم است در اینجا ذکر شود        
پذیري مربوط به توانـایی افـراد در کـاهش     ّت، تدوین پذیري ادعاهاي مالکی اعمال پذیري مربوط به باورپذیري و    تصاحب

 پـذیري مربـوط بـه امکـان انتقـال حقـوق اسـتفاده از فنـاوري و         جوهره یک فناوري، با بازتولید و اشـتراك    ارزش مایه و  
  .توانایی استفاده در یک نظام بدون نیاز به تغییري خاص است

  :پذیري دانش فناورانه را پیشنهاد کرده است سه نوع تصاحب) 1987 (11پل کروگمن

                                                
11. Paul Krugman 



هـاي یـادگیري ویـژة     پذیر، مانند دانش فراینـد تولیـد کـه در منحنـی     ّ وسیع تصاحب    دانش در حد  ) الف
ّ  درون یک شـرکت بازرگـانی نهادینـه شـود و بنـابراین درحـد      تواند در     شود و می    شرکتهاي خاص منعکس می   

  پذیر است؛ وسیع تصاحب
مهندسـی  «تواند توسط رقبا از طریق  پذیر، طرح تولیدي که به محض تولید، می           دانش نیمه تصاحب  ) ب

  تسخیر شود؛» معکوس
، اما نه ضرورتاً بـه  ناپذیر که فراتر از شرکت نوآور       و تصاحب ) بندوبار، آزاد   بی(پذیر    دانش گسترش ) ج

این امر اغلب در مردم مجسم و از طریـق  . یابد اي، گسترش می ّی یا گاهی حتی منطقه  آسانی فراتر از مرزهاي مل    
توانـایی شـرکتها یـا ملتهـا در مهندسـی معکـوس فناوریهـاي          . شـود   هاي اجتماعی و دانشگاهی منتشر مـی        شبکه
بـدیهی اسـت   . بخـشد  لی فناوریها، البته با مقداري هزینه، سرعت میالمل یافته در جایی دیگر، به اشاعه بین     توسعه

تـر از   بـرداري از فنارویهـاي دیگـران بـراي فناوریهـاي قابـل گـسترش پـایین         که هم سرعت و هم هزینـه نـسخه    
  .ناپذیر است فناوریهاي تصاحب

 در عالقـه  ّی یک کشش جالب بین تمایل به تـرویج توسـعه فناوریهـاي قابـل گـسترش       براي دولتهاي مل  
کـم مزایـاي    عنـوان یـک راه خلـق دسـت     پـذیر بـه   ّ وسیع تـصاحب     عمومی و در ترویج توسعه فناوریهاي درحد      

هر دولت عمده صنعتی، این کشش  . مدت براي صنعت خصوصی بومی و براي توانایی نظامی وجود دارد            کوتاه
 و کاربردي در میان نمایندگیهاي مختلف ساالرانه براي تأمین بودجه پژوهشهاي پایه   را با تقسیم مسئولیت دیوان    

شـود و عمومـاً توسـط     هـاي آمـوزش و پـرورش انجـام مـی           تأمین بودجه عموماً توسط وزارتخانه    . کند  تأیید می 
تأمین بودجه . شود هاي تحصیلی کامل هزینه می هزینه آزمایشگاههاي دانشگاهی و دولتی، اغلب به شکل کمک

شـود و عمومـاً توسـط     دفـاع انجـام مـی      هـاي بازرگـانی، صـنعت و        ارتخانهپژوهشهاي کاربردي عموماً توسط وز    
همچنـین، تقریبـاً تمـام دولتهـا میـل عـامالن       . شـود  شرکتهاي تجاري خصوصی طرف قرارداد دولت خـرج مـی    

برداري از آنها براي نفع مالی جهت تشویق نوآوري فناورانه     خصوصی را براي تصاحب فناوریهاي جدید و بهره       
هـاي ثبـت    آنها این کار را در وهله اول از طریق حـق حفاظـت از دارایـی فکـري، یعنـی پروانـه           . نندک  تأیید می 

پـذیري یـک    ایـن امـر پرسـش دامنـه تـدوین     . [Long ,1991]دهند  اختراع، حقوق تکثیر و مانند آن انجام می
  .داشته باشدآورد به طوري که بتواند ویژگی حفاظت از دارایی فکري را  فناوري خاص را به وجود می

ــه رابطــه تنگــاتنگی بــا تــدوین  تــصاحب پــذیري فنــاوري  تــصاحب. پــذیري دارد پــذیري دانــش فناوران
پذیري کمتري دارد؛ و  ناپذیر انتقال از این نظر که فناوري تدوین. پذیر است ناپذیر بیشتر از فناوري تدوین تدوین

ناپـذیر دارد از ایـن نظـر کـه معمـوالً       پـذیري کمتـري نـسبت بـه فنـاوري تـدوین       پذیر، تـصاحب    فناوري تدوین 
پذیر هم از نظر فناوري و هم از نظر قـانونی،    ّا در عصر اطّالعات، فناوریهاي تدوین       ام. پذیري بیشتري دارد    انتقال

یکی از ویژگیهاي مهم عصر اطّالعـات تالشـی اسـت کـه بـراي تـدوین       . اند پذیر شده  تا حدود زیادي تصاحب   
رو،  از ایـن . گیـرد  افزار الکترونیکی انجام می افزار و نرم  نیافته بشر از طریق سخت      دوینبسیاري از اعمال ازپیش ت    

افزار پست الکترونیکی خود بیابید که بـه شـما      اي را براي نرم   کننده  هاي پاالیش   مثالً غیر معمول نیست که برنامه     
عامـل  «افـزار کـه گـاهی اوقـات      مایـن نـر  . کمک کند پیامهاي غیردلخواه مآخذ غیرقابل اعتماد را وجین کنیـد      

تا همین . دهد چگونه این کار را با مشاهده رفتار انسانی پاالیشگري انجام دهید یاد می. شود خوانده می» هوشمند
اواخر، این کار بر عهدة منشی یا رئیس بود و دانش پاالیشگر داراي تجسم انسانی بوده و مدون نیست ولی پس       

ّن  افزاري و مـدو  تان داراي تجسم نرم افزار رایانه رش را انجام دهد، دانش در سخت   از این که عامل پاالیشگر کا     
  .شود می

افزار برجستگی قوانین دارایی فکري و اِعمـال آنهـا را در    این روند فزاینده نسبت به تدوین دانش در نرم      



تر تـرویج   خشی از کار گستردهعنوان ب افزار به   منظور ترویج صنعت نرم     به. ّی افزایش داده است     چشم دولتهاي مل  
افزارهاي جدید از طریـق قـوانین پروانـه     صنعت رایانه، بسیاي از دولتهاي ملل پیشرفته صنعتی، به نویسندگان نرم 

هـاي پروانـه ثبـت اختـراع و      هزینـه . کننـد  مدت اعطا مـی  ثبت اختراع و حقوق تکثیر، امتیازات انحصاري کوتاه     
افزار    ّل براي جبران هزینه تولید نرم شود، در وهله او افزار پرداخت می  نرمصدور مجوز که به شرکتهاي فروشنده    

و ) هاي غیرقانونی از طریق فروش نسخه(افزار نسبتاً آسان است     هرحال، سرقت نرم    به. گیرد  مورد استفاده قرار می   
اجراي حقوق دارایـی فکـري   آورند تا آنها را در   افزاري اغلب به دولتهاي خویش پناه می        بنابراین شرکتهاي نرم  

  .در داخل و خارج کمک کنند
کشورهاي کمتر صنعتی اغلب مایل نیستند که با سازمانهاي دارایی فکري که توسط کشورهاي صـنعتی      
ایجاد شده، همکاري تنگاتنگی داشته باشند زیرا آن سازمانها آنها را مجبـور بـه پرداخـت مبلغـی اضـافی بـراي                  

بـرداري   اگر آنهـا بتواننـد بـا نـسخه    . کند  زیادي در خارج کشور اختراع شده، می      فناوریهاي جدیدي که تا حد      
تر از آنها استفاده کنند، عموماً چنین کـاري را   مندي از قیمتهاي خیلی پایین غیرقانونی از فناوریها و بنابراین بهره     

گر کشوري که از سرقت ادبی نخست، ا. اما دو هزینه اصلی در ارتباط با این کار وجود دارد   . انجام خواهند داد  
انگارانه یا عـدم اجـراي    خاطر اجراي سهل افزار را توسعه دهد، به کند، بخواهد صنعت داخلی نرم   پوشی می   چشم

دوم، شرکتهاي مهارکننده توسعه دارایی . ّت در انجام چنین کاري ناتوان خواهد بود حقوق دارایی فکري به شد
کتهاي چنـدملیتی هـستند، ممکـن اسـت عالقـۀ کمتـري داشـته باشـند                ارزشمند فکري که بسیاري از آنهـا شـر        

بودن احتمال کسب سودي معقـول،   فروشند که به علت پایین محصوالت بسیار پیشرفته خود را در کشورهایی به  
کند، ممکن اسـت خـودش را    بنابراین کشوري که این راه را انتخاب می. کنند قوانین دارایی فکري را اجرا نمی     

  .افزاري محروم کند افزاري یا نرم  آخرین نوآوریهاي سختاز منافع
پذیري در عصر اطّالعات، عبـارت از اهمیـت فزاینـده     همراه با دارایی فکري، دیگر موضوع مهم تدوین     

افـزار در   افـزار یـا سـخت    این دانش فناورانه اسـت کـه بـه جـاي نـرم         . وري داري تجسم انسانی است      دانش پیشه 
دانـش  «یـا  » دانـش تلـویحی  «ایـن دانـش گـاهی اوقـات     . ران فناوري تجسم یافتـه اسـت      پدیدآورندگان یا کارب  

یعنـی یـادگیري بـا انجـام و     (هـاي خلـق و فراگیـري     شود و به طور تنگاتنگی به فزاینده       نامیده می » ناپذیر  تدوین
تـر   ي پیچیـده به طور کلـی، هرچـه فنـاور   . مربوط به ایجاد و اشاعه فناوریهاي جدید مرتبط است) استفاده از آن  

رو، میـزان   باشد وقت و تالش بیشتري براي آموزش چگونگی استفاده از آن به انسان، موردنیـاز اسـت و از ایـن          
ناپـذیر اسـت، شـاید     هنگامی که دانش فناورانه تلـویحی یـا تـدوین   . تجسم انسانی دانش فناورانه آن باالتر است 

خـاطر   فناوري به. هاي عادي جستجو وابسته باشد   ن و رویه  لحاظ تاریخی معی    توسعه فناوري بیشتر به مهارتهاي به     
نمونه آن، عدم موفقیـت  .  آسانی منتقل نشود صالحیت افراد بومی و خاص اغلب ممکن است به     اش به     وابستگی

بـدیهی  .  کالیفرنیـاي شـمالی بـود   12هایی از دره سیلیکن   بسیاري از کوششها در سراسر جهان براي استقرار نمونه        
کدام اندازه و گستردگی فعالیتی که باید در پایگاه اصلی    ّا هیچ   هاي محدودي وجود داشته، ام      قیتاست که موف  

  .یافت شود را افزایش نداده است
سازي هنرهاي ظریف یا  یعنی در ماشینی«وري نقش مهم دیگري در تولید صنعتی  پذیر پیشه دانش تدوین

کنی   حتی اگر مدیران از آغاز انقالب صنعتی براي ریشه   .کند  ایفا می »  چاپی 13در آرستمان طراحی صفحه مدار    

                                                
۱ .:Silocon Valley اي در آنجا واقع است كتهاي رايانهاي در جنوب شرقي سانفرانسيسكو كه شر نام دره.  
۲ .:Circuit boardآريانپور كاشاني، فرهنگ -گيرد اي پالستيك يا سراميكي كه عناصر يك مدار برقي روي آن قرار مي  در الكترونيك، ورقه 

  .شش جلدي انگليسي به فارسي



 ,1984]هاي قدرتمندشان تالش کرده باشند وران و اتحادیه منظور کاهش وابستگی به پیشه وري و به عناصر پیشه
Piore and Sabel] .تجـارت  »افـزار  هـاي نـرم   کارخانـه «هـا و دیگـران بـراي ایجـاد      برخالف تالشهاي ژاپنی ،

ریـزان توانـا اغلـب     ویـژه برنامـه   به. [Cusummo ,1984]تر است وري پررونق مقایسه با دانش پیشهافزار در  نرم
. طلبنـد  نیازهـاي بهتـري را نـسبت بـه سـایر کارکنـان مـی            شوند و حقوق بـاالتر و پـیش          خوانده می  14»جادوگر«

 به 15رید و فروش سهامشرکتهایی مانند شرکت میکروسافت، اغلب به این افراد مزایاي اضافی به شکل امتیاز خ           
  .دهند اي براي حفظ وفاداري آنها نسبت به شرکت می عنوان وسیله

یابـد، تاحـدي کـه ایـشان در      شود، اهمیت مـی  تر می   سازگاري به ویژه براي فناوریهایی که براي انسانها سودمند        
هرچـه  . گرافی یـا تلفنـی اسـت   یک نمونه جالب، شبکه تل. کنند طور مشترك از آن فنارویها استفاده می      سطح وسیع و به   

توانند به شبکه دسترسی داشـته باشـند افـزایش یابـد ارزش زیرسـاختهاي شـبکه بـراي کاربرانـشان                 شمار افرادي که می   
  .شود بیشتر و بیشتر می

هرچـه تعـداد   . شـود  در زبانها نیز این کـار انجـام مـی   . نامند اقتصاددانان این امر را آشکارسازي شبکه می  
آن براي آنها ) کم سودمندي نظري دست(کنند بیشتر باشد، سودمندي  یک زبان خاص استفاده میافرادي که از  

ّـت   اگر استفاده از یک فناوري دشوار باشد، اگر قیمت نامعقولی داشته باشد یا اگر حقـوق مـالکی     . شود  بیشتر می 
سـانی از طریـق   یـک فنـاوري کـه بـه آ    . شـود  آن مشکل باشد، در آن صورت مشکالت سازگاري پدیـدار مـی           

توانـد بـه آن شـیوه     شود، نسبت به فناوري دیگري کـه نمـی   هاي حمل و نقل و مخابراتی موجود منتقل می  شبکه
ویـژه از لحـاظ    افـزاري فنـاوري اطّالعـات، بـه     جنبه نرم. پذیري و سازگاري بیشتري دارد   گسترش یابد، اشتراك  

. شـوند  حاضر ساخته مـی   سرعت مخابراتی که در حال    هاي نسبتاً پر    سازگاري، باالست، مخصوصاً از طریق شبکه     
بـرداري غیرقـانونی و    علت سهولت سرقت ادبـی بـا نـسخه    اما به همین دلیل، ممکن است تصاحب آن فناوري به  

  .انتقال از طریق شبکه مشکل باشد
ده قـرار  سازگاري فناورانه توسط دولتها و شرکتها معموالً به عنوان ابزار راهبردي سودمندي مورد اسـتفا           

عنـوان   المللـی را بـه   ملتها زیرساختهاي ملی و بـین / احتمال دارد دولت «: گوید  طور که هارت می     همان. گیرد  می
همیـشه نـوعی وسوسـه اسـتفاده از ناسـازگاریها در زیرسـاختهاي ملـی        . کار گیرنـد  ابزار رقابت در امور جهان به 

» المللـی وجـود خواهـد داشـت     ومی از دسـت رقابـت بـین   عنوان راهی براي پناه بردن به شرکتها یا کارگران ب           به
[8:1984,Hart] .    آمدسازي استانداردهاي فناورانـه در صـنایع فنـاوري           گیري و روز    در سالهاي اخیر، در شکل

نمونـه جالـب آن تـصمیم ایـاالت     . توانیم سیاست استانداردها و سازگاري را مشاهده کنـیم     اطّالعات، اغلب می  
 ناسـازگار بـا اسـتانداردهاي    16(HDTV)تاندارد تلویزیـون رقـومی بـا وضـوح بـاال          متحده در تصویب یک اسـ     

 18(VCRs) رقابـت بـین دو غالـب ناسـازگار بـراي دسـتگاههاي ویـدئویی خـانگی        .  ژاپن و اروپاست17قیاسی
»BETA  در مقابل VHS «    از . نمونه دیگري از سیاست استانداردسازي در اقتصاد جهـان و نیـز در ژاپـن اسـت

اي  افـزار رایانـه توسـط شـرکتهاي رایانـه      افزار و نرم ته، ما شاهد استاندارد ادواري روزآمدکننده سخت    این گذش 
هـا و   پردازنـده  ام مجهـز بـه ریـز    بـی  هـاي سـازگار بـا اي        آنهـا بـا رایانـه     .  میکروسافت هستیم  19عمده، مانند اینتل  

طور که مارتین  همان. اند یانه حاکم شده  اینتل، بر بازارهاي را    86ویندوز خانواده ایکس    / سیستمهاي عامل داس  

                                                
14. wizard 

۴ .stock option :م- شدهامتياز خريد و فروش سهام به بهاي از پيش تعيين .  
16. High Definition Television 
17. analog 
18. Video-cassette Recorders 
19. Intel 



. هاي شخصی در یک چرخه تولید سه ماهـه قـرار دارنـد    اکنون برخی محصوالت مانند رایانه    «: گوید   می 20کنی
افزار،  در مورد نرم. رود سرعت نیز ازبین می شود، به سرعت ایجاد می طور که ارزش به  دهد همان   این امر نشان می   

اقتـصاد کهنگـی محـور اسـت      ... رسـد     نهایـت سـریع مـی       العات، یعنی کهنگی نیز بی    محصول اصیل اقتصاد اطّ   
[1996, Kenney].  

  تکامل مفهوم فناوري
. اش هستیم سازي تغییر شکل فناوري جدید نیازمند درك خاستگاه مفهوم و تکامل تاریخی           براي مفهوم 

ن چیـست؟ آیـا در هـر عـصر معـین      مفهوم نوین فناوري چیست؟ تفاوتهاي بـین فناوریهـاي نـوین و ماقبـل نـوی          
آید؟ براي پاسخ بـه ایـن پرسـشها الزم اسـت تـاریخ       وجود می تحوالت متوسط یا کوچکی در مفهوم فناوري به     
عنـوان دانـش    فناوري بـه ) 2(افزار  عنوان سخت  فناوري به ) 1: (مفهومی فناوري را در سه سطح ذیل بررسی کنیم        

  .ساخته  و فرهنگی درونعنوان دانشی از نظر نهادي فناوري به) 3(
) 4(نـوین  ) 3( ماقبـل نـوین،    )2(مرحله ابتدایی، ) 1. (است یافته افزار در چهار مرحله توسعه    اختراع سخت 

مقـصود  ) الـف . سه معیار براي تشخیص این مراحل وجـود دارد . 2نگاه کنید به نمودار شمارة    (جامعه اطّالعاتی   
در جامعـه ابتـدایی، اختـراع فقـط یـک اکتـشاف، بـدون           . د دانـش  کـاربر ) پیوند با افراد خاص، ج    ) اختراع، ب 

. اسـت » ابـزار «منـد   در جامعه ماقبل نوین، اختـراع عبـارت از سـاخت هـدف      . گونه قصد انسانی از آن است       هیچ
. شـود  ور درنظـر گرفتـه مـی        ابزارها درحکم توسعه دستهاي پیـشه     . شود  نمی» ماشینها«اختراع هنوز شامل اختراع     

شود که  در جهان نوین، اختراع شامل ساختن ماشینی می. وران بررسی کرد   توان جدا از خود پیشه      نمیابزارها را   
کنـد، هـر چنـد هنـوز تحـت فرمـان یـک         ّال و مستقیماً روي شیء دردست ساخت عمل می   ّال است نه غیرفع     فع

منـدیهاي خـودش را بـه    ور، ماشـین نیاز  انسان استاد ماشین است بـرخالف ابزارهـاي پیـشه   . متصدي انسانی است 
) کـه معمـوالً شـبیه کـارگر نیـست     (انـدازد   کار مـی  خرد و به سازمانی که ماشین را می کند و متصدیش اعالم می  

در عصر اطّالعـات، اختـراع شـامل سـاخت ماشـینهاي      . ممکن است رفتار کارگر را بیشتر مورد توبیخ قرار دهد         
اري خیلی بیشتر از کاربران انسانی نسبت به ماشینهاي عـصر  ، با خودمخت)ریزي  یا دست کم قابل برنامه    (هوشمند  
ماشین هوشمند عصر اطّالعات نسبت . افزار نیاز دارند افزار و نیز به نرم   ماشینهاي هوشمند به سخت   . شود  نوین می 

  .شود می» دستیار«یا » همکار«به ماشینهاي عصر نوین بیشتر شبیه یک 
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جامعه پیش از   عنوان
  جدید

  جامعه اطّالعاتی  جامعه جدید

  معنی اختراع
عنوان  ابزار به

سخت افزار 
  غیرفعال

  عنوان دستیار ماشین به  افزار فعال عنوان سخت ماشین به

  نظامی فناوریهاي
  )زمینی(

  
  شمشیر

  کمان/نیزه

  
  تفنگ
  توپ

  
  خاندار تفنگ
  خودکار تفنگ

  
  تانک
  موشک

  لیزري سالحهاي
  اي هسته سالحهاي

  راهبردي دفاع اقدام

  بادبانی کشتی  )اییدری(
  پارویی کشتی

  کشتی بخار
  کشتی توربینی

  زیردریایی
  رب  هواپیما کشتی/اي هسته کشتی

  افکن موتوري بمب هواپیماي  بالن هواي گرم  )هوایی(
  هواپیماي جت جنگنده

  سفینه
  جاسوسی/ فضانوردي

  فناوري صنعتی
  وفوالد آهن  نساجی

  راه آهن
  خودرو

  الکترونیک/برق
  شیمی

   فضاصنایع هوا
  اطّالعات هسته اي

  قدرت فناوري زیستی

  ارتباطات فناوري
  تلگراف  نوشتن

  تلفن
  سیم تلفن بی
  رادیو

  اي ماهواره ارتباطات
  اي ارتباط رایانه

  پخش برنامه
  پخش رقومی

  افزار عنوان سخت  تکامل فناوري به.2 نمودار شمارة 

نوآوریهـاي  . بـشري کاربردهـایی دارد  فناوري براي قدرت بالقوه تخریبـی، تولیـدي و ارتبـاطی جوامـع         
ویـژه بـه همپوشـانی بـین      ما بـه ). 2نگاه کنید به نمودار شمارة (یابد    فناوري معموالً در سه بخش با هم تکامل می       

گیـري   عنـوان مباحـث بهـره    هاي اخیر به  مندیم که در دوره     عالقه) تولیدي(و صنعتی   ) مخرب(فناوریهاي نظامی   
ــه ایــن موضــوعها اشــاره مــی )نظــامی و مــدنی(اربري جــانبی از فناوریهــاي دوکــ شــود  ، اداره و تــرویج آنهــا ب

[1992,Vogel] .                  عالوه بر ایـن، مـا ممکـن اسـت بیـشتر بـه فناوریهـاي سـه کـاربردي بیندیـشیم کـه همزمـان
این گرایش فناوریها به همپوشانی ممکن است یـک ویژگـی مهـم         . کاربردهاي نظامی، صنعتی و ارتباطی دارند     

هاي پیشین نیز وجود   متمایز دانش فناوري در عصر اطّالعات باشد حتی اگر چنین همپوشانیهایی در دوره     وشاید
  .داشت می

عنـوان دانـش نوشـته شـده، شـاید کـار خـوزه اورتگـا اي          از مطالب بسیاري که درباره مفهوم فناوري به       
سیم آن بـه سـه دوره اصـلی       اورتگـا اي گاسـت تکامـل فنـاوري را بـا تقـ             . مشهورترین باشـد  ) 1972 (21گاست
تفاوت بین این سه در روشی است که هر . ورزان ور و فنون فن فنون تصادف، فنون پیشه: کند وار بیان می خالصه

بـا افـزودن فنـون    . کنـد  تفکر فنی ـ کشف می » گرایی فن«شخص ابزارهایی براي تحقیق طرح انتخابی ـ یعنی در  
  ).3نگاه کنیدبه نمودار شمارة (دهیم  میبندي اورتگا را گسترش  ورز، دسته اطالع
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  اطّالعاتی جامعه  جامعۀ جدید  ازجدید پیش جامعۀ  جامعه ابتدایی  عنوان

  انزفنون دانشور  فنون تکنیسینها  وران فنون پیشه  فنون تصادف  رفتارفناورانه موضوع

  مایه فنون
طبیعت 

  )مدار اکتشاف(
هوم دانش به مف  )مدار دانش(دانش   )مدار انسان(انسان 

  گسترده

  احتمال= عمل   ماهیت رفتارفناورانه
  طرح= عمل 

  )اصل شباهت(

طرح = /= عمل 
وراي جستجوي (

همانندي براي 
  )شمولی جهان

ریزي  برنامه= عمل 
براي  حلهاي مرسوم  راه

 همگانی مشکالت
  سازد رامیسرمی 

   تکامل فناوري به عنوان دانش.3نمودار شمارة 

 هیچ روش یا فنی وجود ندارد و یک فن باید فقط بـه طـور تـصادفی         در دورة نخست،  : فنون تصادف 
فنـون بـه   . آشکارسازي تصادفی طبیعت، فنون اسـت . شود فنون به عنوان بخشی از طبیعت تلقی می     . کشف شود 

  .فنون بخشی از راز طبیعت است. حوزة احتمال تعلق دارد
و توسـط دسـته خاصـی از افـراد بـه نـام       در دورة دوم، انواع خاص فنون به وجود آمده   : ور  فنون پیشه 

مندي درباره فنون وجود ندارد که  هنوز هیچ مطالعه نظام . صنعتگران از یک نسل به نسل بعدي منتقل شده است         
فن در این دوره فقط عبارت است از مهارت، هنر یا صنعت دستی مجسم شده در فرد . بتواند فناوري نامیده شود

از فنـون کـار   ) ریـزي  فنـون برنامـه  «مانند عـصر نـوین،   ). ه جامعه در آن سهیم باشدک(مند    نه دانش علمی یا نظام    
شـخص بـراي کـسب فنـون ایـن      . ورز و هم یـک کـارگر اسـت    ور، هم یک فن   یک پیشه . تفکیک نشده است  

وارد شود و تجـاربی را از آن جامعـه   ) یک صنعت یا کارگاه (ور    ور، باید به یکی از جوامع انحصاري پیشه         پیشه
صـنعتگر  . هـا توضـیح داد   ها یـا نوشـته   توان از طریق آموزش، تنها با واژه      این فنون را فقط نمی    . آوري کند   عجم

» پیـشرفت «وران،  ممکن اسـت در میـان پیـشه    . جویاي نام باید در یک دورة طوالنی شاگردي و مهارت بیاموزد          
بیشتر فنون شرقی دورة ماقبـل  . ه باشدوجود داشت) استادي(هیچ مفهومی نداشته باشد حتی اگر اندیشه هنرمندي        

  .جدید به این گروه تعلق دارد و بیشتر فنون غربی قبل از انقالب صنعتی نیز متعلق به این گروه است
فقط در دورة سوم است که با توسعه روش تفکر تحلیلی مربوط به پیدایش علم جدید،       : ورز  فنون فن 

سند بزرگ این تغییر شگرف . آید وجود می ـ به به مفهوم واقعی» فناوري«ورز یا مهندسی ـ فنون علمی،   فنون فن
 23 و ژان داالمبـر 22 توسط دنـیس دیـدرو   1772 و   1751المعارف بود که بین سالهاي        از مهارت به فناوري، دایرة    

منـد   در این کار مشهور تالش شد که دانش تمام صنایع دستی به شـکلی سـازماندهی شـده ونظـام         . ویرایش شد 
در این دوره کشف ابزارهاي فنی . شدن را بیاموزند» ورز فن«طوري که غیرکارآموزان بتوانند       ود به گردآوري ش 

فنون جدید بـا آنچـه تمـام     » گرایی  فن«اصوالً  . شود  براي تحقق یک هدف، خود یک رشتۀ خودآگاه علمی می         
ون و هـم در نظریـه علمـی    گرایی خودش را هم در فن فنون قبلی ایجاد کرد از این نظر متفاوت است که این فن         

مردم . در اختیار دارد» فن«را پیش از » فناوري«گوید، در زمان ما بشر،  طور که اورتگا می همان. سازد آشکار می
توانند چگونگی تحقق طرحی را که ممکن است انتخاب کنند، حتـی پـیش از انتخـاب طـرح خاصـی، یـاد                     می

  .قید طبیعت و افراد خاص رها شده استشود که از  فناوري، نظامی از دانش می. بگیرند
ورزان و یک اصطالح جدید،  بندي فوق، ما عالقه داریم اندیشه فنون اطالع در چرخه دسته : ورز  اطالع
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آوري و دانش به منظور ارائه معنی جدید فنـاوري در عـصر اطّالعـات را     اي مرکب از فن یعنی دانش فنی، کلمه 
افـزار رایانـه و فنـاوري     با ورود فناوریهاي اطّالعاتی جدید، مخصوصاً نرمفرض ما بر این است که       . معرفی کنیم 

. مخـابرات، در درون فراینـد نـوآوري فناورانـه تغییـر بنیـانی دیگـري در مفهـوم فنـاوري در حـال وقـوع اســت           
تواننـد از   مـردم اکنـون مـی   . گرایـی فنـون پیـشین متفـاوت اسـت      اي با فـن  فنون جاري به طور ریشه   » گرایی  فن«

 یابند، اما آنهـا   گونگی تحقق هر طرح ممکن انتخابی، حتی پیش از گزینش طرح خاصی مانند گذشته، اطالع  چ
پـذیر بـراي    اکنون دانش چگونگی انتخاب یک نظام یا رویکرد عمومی و استفاده از آن را بـه صـورتی انعطـاف    

ربـوط بـه ماشـینها را بـا دانـش      لذا، دانش فنـی دانـش م    . حل مشکل یا کاربر خاص آن فناوري در اختیار دارند         
رو، در عـصر اطّالعـات، شـرکت کـاربران فنـاوري       از ایـن . کند کننده از آنها ترکیب می مربوط به افراد استفاده  

شـود کـه    تر شود، و این گفتمان شامل بسیاري از عـواملی مـی       در گفتمان فناورانه باید رایج    ) اغلب عموم مردم  (
هم تنـوع و هـم عمومیـت از اهـداف فناورانـه در      . شد تر فناوران مطرح می پیش از این در گفتمان قبلی محدود      

  .عصر اطّالعات است

  تناسب بین نهادهاي قدیمی و فناوریهاي جدید
از زمانی که مفهوم فناوري جدید پدیدار شده است، فناوریها و نهادها تمایل بیشتري به تکامـل همگـام            

طـور   ازي عناصر فرهنگی و نهـادي در فناوریهـاي جدیـد بـه    س بدین علت است که درك درونی . دهند  نشان می 
اي که با بحث باال مطرح شده، بحث سهولت سازگاري فناوریهاي اطّالعات بـا            مقوله. یابد  اي اهمیت می    فزاینده

پنداریم ـ قـدرت، ماننـد رقابـت      طور که ما می اگر ـ آن . جوامع مختلف و اشاعه آنها در درون این جوامع است
ّـت   المللی، به سازگاري و اشاعه سریع فناوریهاي جدید بستگی داشـته باشـد، حتمـاً ایـن امـر اهمـی           بیناقتصادي  

سـازد، ممکـن    چون فناوري جدید، فعالیتهاي فرهنگی و نهادي را در درون خـود فنـاوري مـی              . یابد  بیشتري می 
هـاي    داشـته باشـد کـه در دوره   است انواع موانع جدید براي انتقال این فناوریها به آن سوي مرزهاي ملی وجود           

  .پیشین وجود نداشت
دسته نخـست مربـوط بـه تفاوتهـاي     . رود شمار می دودسته منابع وجود دارد که به عنوان پایه این بحث به   

مهم در مقدمات نهادي بین کشورهاي صنعتی عمده است و آن تفاوتها را بـه برآینـدهاي مهـم اقتـصادي ربـط                  
ما این منابع را فقط بـا تمرکـز بـر دو    . لزمات نهادي ممکن فناوریهاي جدید است  دسته دوم مربوط به م    . دهد  می

  [Hart;1991, Kitschelt,1991]: اثر خالصه خواهیم کرد
داران  سـرمایه «شـود؟ در کتـاب    اجتماعی به اشاعه فناوریهاي جدیـد منجـر مـی   / چه نوع مقدمات دولتی 

). 4نگاه کنید به نمودار شمارة ( بحث حیاتی عبارت از قدرت نسبی دولت، تجارت و نیروي کار است  24»رقیب
ــ اشـتراك قـدرت    2ـ حاکمیت یک عامل 1: شوند پنج کشور مطرح در پژوهش هارت، به دو گروه تقسیم می          

رانسه، ایاالت متحده و ف. گرا و یا نیروي کارگرا هستند گرا، یا تجارت سه الگوي عامل حاکم یا دولت   . دوعامل
با دولت قدرتمند در فرانسه، تجارت قوي در ایاالت متحده و نیروي : بریتانیا به گروه حاکمیت عامل تعلق دارند

دولت و تجارت، دولت و نیروي کار : شوند الگوهاي قدرت اشتراکی از سه نوع تشکیل می. کار قوي در بریتانیا
با یک ائتالف دولت و تجارت قوي . به گروه قدرت اشتراکی تعلق دارندژاپن و آلمان . و تجارت و نیروي کار

  .در ژاپن ویک ائتالف تجارت و نیروي کار قوي در آلمان
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      بریتانیا             فرانسه                             
   نیروي کار  دولت                                        
  

   آلمان       ژاپن                      
   تجارت                                     
  
  

   آمریکا                                      
  اجتماعی/  انواع مقدمات دولتی.4نمودار شمارة 

اي را  گوید کشورهاي داراي قدرت اشتراکی رقابت افـزایش یافتـه      اش می   هارت براساس مطالعه تجربی   
مقـدمات قـدرت اشـتراکی،    . انـد  شورهاي داراي حاکمیـت عامـل تجربـه کـرده       در دو دهۀ گذشته نسبت به کـ       

. کننـد  پذیر هستند از این نظر که محـیط مطلـوبی را بـراي ورود سـریع نوآوریهـاي فناورانـه فـراهم مـی             انعطاف
پذیري کمتري دارند زیرا عامل حـاکم در برابـر تحـول فناورانـه        کشورهاي داراي حاکمیت عامل نسبتاً انعطاف     

رقابت بریتانیا و ایاالت متحده در صـنایع عمـده ماننـد فـوالد، خودروسـازي و نیمـه رسـاناها                 . کنند  اومت می مق
کاهش یافته است؛ رقابت آلمان و ژاپن در آن صنایع افزایش یافته است؛ و عملکرد فرانسه در جایی بین این دو 

  .بوده است
ه شود؟ هارت این پرسـش را در بحـث تغییـرات درون    تواند به انواع فناوریها تعمیم داد   آیا این نتایج می   

رفته در سـطح   هم  صنعت آلمان روي1990  و1980هاي  براي نمونه، هنگامی که در دهه    . کند  کشورها مطرح می  
شود، این کـشور بـه طـور چـشمگیري نـسبت بـه ایـاالت متحـده و ژاپـن در فناوریهـاي              تر می   المللی رقابتی   بین

رسد ژاپن در رسیدن به ایاالت متحده در فناوري  همچنین به نظر می. ماند تر باقی می الکترونیکی پیشرفته ضعیف
شـود کـه آیـا یـک سلـسله       بنابراین، ایـن پرسـش مطـرح مـی    . افزار دچار مشکل بوده است      ها و نرم    ریزپردازنده

  .مقدمات مطلوب نهادي وجود دارد که مخصوص یک فناوري معین باشد
  .اتصال و پیچیدگی:  که هر فناوري دو بعد مهم داردکند  مطرح می25هربرت کیچلت
نظر کیچلت ما باید تشخیص دهیم که آیا عناصر یک نظام فناورانه سست یا محکم به هم  اول اینکه بنا به

گستره اتصال به ضرورت وجود پیوندهاي فضایی یا فیزیکی بین مراحل مختلـف تولیـد اشـاره       . شوند  متصل می 
ّـا   ام. شـوند   این مراحل در مکان یا زمان واحدي انجام شود، آنها محکم به هم متصل می       اگر الزم باشد  . کند  می

در نظامهاي سست اتـصال،  . شوند هم متصل می اگر آنها بتوانند با هر ترتیبی در هر مکانی انجام گیرند، سست به    
صال محکم مستلزم نظارت دقیق ات. باشد هر مرحله یا مؤلفه تولید از هر مرحلۀ دیگر از نظر مکان و زمان جدا می

صورت ممکن است سـریع بـه دیگـر فراینـدها سـرایت کنـد و        براي خودداري از مشکالتی است که در غیراین  
تر به هـم متـصل شـوند، نظـارت      هرچه عناصر فناورانه محکم  . اتصال سست نیاز به نظارت متمرکز کمتري دارد       

گـذاري و حجـم    م اتصال به طور تنگاتنگی با سطح سـرمایه این مفهو . بیشتري براي متمرکزسازي آنها نیاز است     
طـورکلی بـراي موفقیـت بـه اقتـصادي       اگر یک نظام فناورانه داراي اتصال محکم باشد، بـه    . اقتصاد مرتبط است  

اما اگر نظام فناورانـه سـست اتـصال باشـد،      . گذاري گسترده در شرکتهاي محلی نیاز دارد        وسیع همراه با سرمایه   
  .گذاري گسترده در شرکتهاي محلی نیاز ندارند به اقتصاد وسیع با سرمایهبراي موفقیت 

پیچیدگی، به اهمیـت  . ّی را در بین مراحل تولید در نظر بگیریم       دوم اینکه ما باید پیچیدگی تعاملهاي عل      
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خطی نظامهاي . شود که براي هماهنگی کل فرایند با موضوع الزم است بازخورد در بین مراحل تولید اطالق می
یابند پیچیـده نیـستند، امـا آنهـایی کـه تکـرار شـونده و         که بدون بازخورد از یک مرحله به مرحله بعد ادامه می         

نظامهـاي پیچیـده بـراي اداره جریـان بغـرنج اتـصاالت میـان فراینـدها نیازمنـدیهاي          . ترند تعاملی هستند، پیچیده  
کن است بار ظرفیـت سـاختاري هـدایت متمرکـز را     اطّالعاتی زیادي دارند، اما جریانهاي گسترده ارتباطات مم       

برنـد کـه بـا اتـصاالت      درنتیجه، نظامهاي پیچیده از واحدهاي تولید نامتمرکزي بهره مـی         . بیش از حد زیاد کند    
انـد، نیازمنـدیهاي اطّالعـاتی کمتـري      تر و کمتر تعاملی فرایندهاي فناورانه که متوالی. شبکه همارایی شده باشند  

اگـر فنـاوري پیچیـده نباشـد، پـس خـط سـیرهایش قابـل         . رو، بیشتر تابع نظارت متمرکـز هـستند   دارند و از این 
ّا اگـر فنـاوري پیچیـده باشـد، نوآوریهـاي       ام. کند  طور مداوم و افزایشی پیشرفت می       بینی هستند و تولید به      پیش

دنبـال آن   یافتهـاي عمـده و بـه   فناورانه باید با آزمون و خطا جستجو شود که به تحول فناورانه سریع همراه بـا ره     
  .شود پیشرفتهاي کوچک افزایشی منجر می

   در ایـن  . سـازد  عد، کیچلت پنج دسته فناوري از فناوري نسل یک تا پنج را متمـایز مـی         براساس این دو ب
بندي او با تفسیر مجدد نسل سوم و با تقسیم نسل پنجم به دو دسـته فنـاوري    مقاله، ما تا حدودي به توصیف رده      

کنیم که هر فناوري  ما هم مثل کیچلت فرض می. پردازیم دهد، می مجزا که در مجموع شش نوع را تشکیل می   
اگرچه ترکیب اتصال و پیچیدگی فناوري، یـک  . براي پیشینۀ عملکردش به یک ساختار هدایتی مجزا نیاز دارد  

. کننـد  انـات کارآمـد جلـوگیري مـی    کنـد، امـا آن دو از امک   ساختار هدایتی بهینه منحصر به فرد را تعیـین نمـی     
  :ساختارهاي هدایتی کارآمد ممکن یا مقدمات مطلوب نهادي از نسل یک تا نسل پنج ب، به قرار زیر است

  4نسل       2نسل   باال

      3نسل     سطح اتصال

     الف5نسل       

   ب5نسل       1نسل   پایین

  باال  سطح پیچیدگی  پایین  

   انواع فناوري.5نمودار شمارة 

اتـصال همـراه بـا تعامـل خطـی بـین        این یک نظام فناورانه سست: )1770-1840(وري نسل اول  فنا
چون تراکم دانش .  مهم است26جویی مقیاس نه مالکیت متمرکز ضروري است و نه صرفه    . باشد  هایش می   مؤلفه

فناوریهاي جدید، بنابراین . بینی است در این حالت خط سیرهاي فناورانه به سادگی قابل پیش . خیلی پایین است  
کاالهاي مصرفی، ابزارهاي ماشینهاي سبک و صنایع نـساجی متعلـق بـه ایـن نـسل          . شود  طور فزاینده ابداع می     به

تواند بـسیار   ّل، یک نظام غیرمتمرکز بازارمدار با گرداننده ضعیف و کار قوي می        در مورد فناوري نسل او    . است
در این نظامهـا، نـوآوري بـه جـاي     . برداري کند ي جدید فناورانه بهرهسیرها ّاالنه از فرصتهاي ارائه شده با خط    فع

  .گیرد ریشه می» یادگیري تجربی«یافته پژوهشی، از فرایند روبه رشد  ریشه گرفتن از سازمان نظام
اتـصال همـراه بـا پیچیـدگی خطـی       این یک نظام فناورانه محکم: )1830-1890(فناوري نسل دوم    

طور فزاینده در راستاي  ماند، پیشرفت تولیدش هنوز به  دانش تا حدودي پایین باقی میچون تراکم. باشد ّی می عل
هـاي کـالن نیازمنـد اسـت      گـذاري  اما این نوع فناوري بـه سـرمایه     . گیرد  بینی صورت می    سیرهاي قابل پیش    خط

                                                
۱ .Economies of Scale :  دهد   به نوعي، اقتصاد كالن معنا مي. شدن قيمت همراه است وش و كمفرآوري زياد كه با ازدياد فر.  



لـق بـه ایـن نـوع     آهـن متع  فـوالد و راه  / صنایع سنگین مانند آهن   . یابد  سرعت افزایش می    جویی مقیاس به    وصرفه
در مورد فناوري نسل دوم ساختارهاي کارآمد هدایتی از شـرکتهاي کوچـک بـه بـزرگ و از بازارهـاي              . است

مـداري   شـوند، مقـدمات پیـشه    ّی که در نوآوریها موفـق مـی     ساختارهاي محل . شود  رقابتی به انحصاري منتقل می    
ي افزایـشی در ابتـداي امـر توسـط شـرکتهاي      کنند، امـا نوآوریهـا   هستند که تمرکزگرایی صنعتی را تسهیل می 

همچنـین در  . شـوند  سـوي آزمایـشگاههاي خـصوصی سـوق داده مـی        منـد بـه     بزرگ از طریق پژوهـشهاي نظـام      
طـور عمیقـی درگیـر توسـعه صـنعتی       اجتماعی که در آن دولت بـه    / کشورهاي درحال صنعتی، مقدمات دولتی    

  .است، با این نسل فناوري مطابقت دارند
این نسل دربرگیرنده نظام فناورانه محکم تا متوسط اتصال همراه : )1880-1940(ل سوم فناوري نس

این نوع نظام فناورانه شامل تراکم متعـادل دانـش اسـت و خـط سـیرهاي        . ّی کم تا متوسط است      با پیچیدگی عل  
امـا  . گیـرد   مـی طـور فزاینـده صـورت       بنابراین، پیـشرفتهاي تولیـدش بـه      . بینی است   فناورانه به سادگی قابل پیش    

فرآوري شـیمیایی، مهندسـی بـرق،      . جویی مقیاس کامالً گسترده است      صرفه  اي نسبتاً زیاد و     نیازمندیهاي سرمایه 
ویـژه در   بـراي توسـعه فنـاوري نـسل سـوم، بـه      . گیـرد   کاالهاي بادوام مصرفی و خودروها در این نسل جاي می         
از نظر تاریخی، این فناوري درگیر تولید کاالهـاي  . تبازارهاي انحصاري، مقدمات متمرکز نهادي مورد نیاز اس  

  .کرد ي شده است که ظهور شرکتهاي چندملیتی بزرگ را ترویج می»نگر آینده«مصرفی پرتولید 
ّـی   این یک نظام فناورانه محکم اتصال با پیچیـدگی زیـاد عـل       : )1930-1980(فناوري نسل چهارم    

پیشرفت تولیـد  . بینی است سیر آن کامالً غیرقابل پیش  دارد، خط چون این نسل فناوري به دانش ویژه نیاز       . است
گـذاري   هاي سـرمایه  جویی خیلی وسیع و مخاطره مقیاس صرفه. گیرد طور جهشی، نه افزایشی، صورت می   آن به 

در فنـاوري نـسل چهـارم شایـسته     . اي و هوا فضا است هاي این نسل شامل قدرت هسته    نماینده. خیلی زیاد است  
گذاري را بر دوش بنگاههاي  هاي سرمایه اختارهاي هدایتی بسیار متمرکز داشته باشیم که بار مخاطره است که س  

از . عمومی بگذارند حتی در مواردي که فناوریها با امکانات مالکیت خصوصی توسعه یافته یا تولید شده باشـند     
هایی کـه پـیش از ظهـور فناوریهـاي     کـشور : انـد  نظر تاریخی، دو دسته از کشورها در این فناوریها پیشی گرفته      

جدید، قابلیتهاي دولت متمرکز را در ادارة اقتصادي توسعه داده بودند، و کشورهایی که چنین قابلیتهایی را در               
رو، هنگامی که برندگان  از این. ارتباط با رقابت نظامی جنگ جهانی دوم و جنگ سرد پس از آن کسب کردند

نسل چهارم را به خود دادنـد، بازنـدگان و کـشورهاي          » فناوریهاي دولتی «جنگ جهانی دوم جرأت توسعۀ این       
  .گیري شدند طرف مجبور به کناره کوچک بی

این یک نظام فناورانه کم تا متوسـط اتـصال همـراه بـا پیچیـدگی      : )1970(فناوري نسل پنجم الف  
انش است، خـط سـیرهاي فناورانـه    چون این نوع نظام فناورانه شامل تراکم چشمگیر د. ّی باال تا متوسط است     عل

پیشرفتهاي تولید بـه صـورت گامهـاي افزایـشی همـراه بـا برخـی رهیافتهـا                . بینی نیست   آن به سهولت قابل پیش    
نوعی مدار مجتمع، . یابد جویی مقیاس از ابتدا متعادل است اما در طول زمان افزایش می            صرفه. گیرد  صورت می 

هـاي دسترسـی تـصادفی پویـا در      حافظـه .  یک نمونه آن است27(DRAM)یعنی حافظه دسترسی تصادفی پویا     
در فناوري نسل پنجم الف، . رود کار می  طور روبه افزایشی در وسایل الکترونیکی مصرفی به         ها و اکنون به     رایانه

هـاي تعـاونی بـین     شـبکه . کشورهاي داراي نهادهایی با قدرت اشتراکی بهتر قادرند تا از این شرایط بهـره ببرنـد         
گـذاري   هـاي سـرمایه   کنند و مخاطره پذیري به نظامهاي تولید تزریق می اجتماعی، عنصر انعطاف/ مالن دولتی عا

  .دهند در شرکتهاي خصوصی را کاهش می
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. ّی باالست این یک نظام فناورانه سست اتصال همراه با پیچیدگی عل: )1970(فناوري نسل پنجم ب 
. بینـی نیـست   سـادگی قابـل پـیش    سیرهاي فناورانه بـه     خط. ده است حل مسئله در این نوع فناوري مشکل و پیچی        

افـزار   هاي این نوع فناوري، نرم نمونه. یابد ّا در طول زمان افزایش می       جویی مقیاس از ابتدا متعادل است، ام        صرفه
دي فناوري نسل پنجم ب نـسبت بـه دیگـر نـسلها بـه مقـدمات نهـا           . فناوري زیستی است    ها و   رایانه، ریزپردازنده 

یافته شرکتهاي خصوصی یا دولتی بسیار     فناوریها، دیگر به قابلیتهاي سازمان    . تر و سطح باالتري نیاز دارد       پیچیده
ساختارهاي هدایت متنـاظر هـم شـامل مـشارکتهاي پژوهـشی مرکـب خـصوصی و                 . دهند  یکپارچه پاداش نمی  

خـاطر   هرحـال، بـه   به. باشد می) المللی بینکه شامل روابط (شرکتی  عمومی و هم شامل انواع متنوع ائتالفهاي بین       
گذاریهاي خصوصی با مقدار معینـی   یقین نداشتن فناورانه زیاد، تمرکززدایی سازمانی باید براي تحریک سرمایه   

  .[Kim ,1994]از بودجه عمومی ترکیب شود 
 شود که مـا بـر ایـن پرسـش کـه کـدام مقـدمات        هاي هارت و کیچلت باعث می      خالصه، ترکیب نظریه  

پرسـشی کـه   . نهادي بیشتر احتمال دارد نوآوري فناورانه را براي انواع مختلف فناوریها رواج دهد، تأکید کنـیم   
تـوان   ماند این است که آیا مقـدمات نهـاديِ درحـال حاضـر موجـود در کـشورهاي متنـوع را مـی            جواب می   بی
وار سـازند؟ مـا خواننـده را بـه نظریـه      هنگام نیـاز طـوري تغییـر داد کـه راه را بـراي موفقیتهـاي نوآورانـه همـ                به
و شـبکه نهادهـاي عمـومی    » ّـی  نظامهـاي نـوآوري مـل   «دهیم که مربـوط بـه         اي ارجاع می  28»هاي فناورانه   انگاره«
 ;Freeman,1987]گـذارد   اي است که بر ایجاد و اتخاذ فناوریهایی در درون یک اقتصاد اثر مـی  خصوصی و

1988, Dosi et al., eds].  
هاي فناورانه مـستلزم تغییراتـی    در انگاره) نادر(شود که تغییرات نسبتاً غیرمتواتر  یه تصریح میدر این نظر  

توانیم وقـت بیـشتري بـه ایـن پرسـش اختـصاص دهـیم،           اما در اینجا نمی   . در تولیدات، فرایندها و سازمانهاست    
  . مورد بررسی قرار دهیمگردیم که چگونه قدرت را در عصر اطّالعات بنابراین در عوض به این پرسش برمی

  بررسی قدرت در عصر اطّالعات
ــ قـدرت بـه    2عنوان یک منبـع،    ـ قدرت به1: در اصل سه راه مختلف بررسی تجربی قدرت وجود دارد   

  (Hart,1979): نگاه کنید به[ عنوان یک ساختار  ـ قدرت به3عنوان یک رابطه   
ـ جایگاه اصلی منابع قدرت از منابع 1: ي اطّالعاترشد فناوریها     کنیم که در نتیجه اهمیت روبه       فرض می 

اي بـه   سـازهاي عمـده اعمـال قـدرت از قـدرت رابطـه       و ـ ساخت2نظامی به اقتصادي و اکنون به منابع اطّالعاتی        
  .قدرت ساختاري تغییر یافته است

گیـري   زهانـدا ) قدرت بـالقوه (عنوان یک رویکرد منابع، قدرت از لحاظ نظارت بر یک منبع  در قدرت به 
. شـود  تبـدیل ) قـدرت واقعـی  (روشی خاص به نظارت بردیگران یا نظارت بر برآیندها    است به   شود که ممکن    می

گیـري ماننـد ثـروت یـا جمعیـت       هـاي قابـل انـدازه     است با پدیده شود، ممکن می  نیز نامیده     این منابع که قابلیتها   
  .[Hart,3:1991]اقتصادي در ارتباط باشد 

اغلـب بـه عنـوان    » جغرافیـاي سیاسـی  «الملـل و آثـار موجـود در زمینـه      گرایانه روابط بین   عهاي واق   نظریه
شود که این قابلیتها تابعی از  گیري یا ارزیابی می اي اندازه قدرت از نظر قابلیتهاي ویژه. رویکرد منابع متکی است

  .تولید انرژي و نظایر آن استّی،  نظارت بر انواع خاص منابع، مانند وسعت خاك، جمعیت، تولید ناخالص مل
گیـري قـدرت، قابلیتهـاي     در سالهاي اخیر، عالوه بر مجموعۀ معمول قابلیتهاي مورد استفاده براي انـدازه    
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، الحـاق  1990نمونـه آن در ابتـداي دهـه    . گیـرد  عنوان منابع قـدرت مـورد بررسـی قـرار مـی      تدریج به  فناورانه به 
عنـوان یکـی از شاخـصهاي تنظـیم شـده توسـط بنگـاه مرکـزي اطّالعـات           رساناها به   سهامهاي تولید جهانی نیمه   

هـاي   احتمال دارد که شـماره  .  است 30المللی  اش با عنوان دستنامه آمارهاي اقتصادي بین         به نشریه ساالنه   29امنیتی
 شبکه هاي خدمتگر متصل به اینترنت یا شمار پایگاههاي آینده آن نشریه دربردارنده جداولی درباره تعداد رایانه

کنـد،   الملل رشد می ّت فناوري اطّالعات در روابط بین طور که اهمی ن هما. جهانی وب در کشورهاي عمده باشد  
  .پذیر است بروز این تحوالت در ارزیابی قدرت متعارف نیز امکان

 توسعه فناوریهاي اطّالعات، اساس عمده قدرت را از خشونت به ثروت، و از          31براساس نظر آلوین تافلر   
  .[Toffler ,1990]نامد   می32»انتقال قدرت«اي که او  دهد؛ پدیده روت به دانش تغییر میث

ّا براي چنین انتقالی شواهدي در آثـار اخیـر    عقیده نیستیم، ام   که ما الزاماً در این زمینه با تافلر هم          درحالی
کلیدي بـراي مـا، ایـن اسـت     اما یک موضوع حل نشدة . گرایان و دانشجویان جغرافیاي سیاسی وجود دارد    واقع

چینـی   المللـی و مهـره   که آیا در واقع بازاندیشی در مفهوم موروثی امنیت ملی، توصیف مجدد بازي قدرت بـین       
  .دوباره بازیکنان آن در نتیجه ظهور فناوریهاي اطّالعات ضروري است

ر یـک کـشور   اگـ . فناوریهاي جدید یک تأثیر واضح هم بر قدرت و هم بر ارزیابی قدرت داشته اسـت          
اگـر  .  یابـد  توانـد بـه منـابع اطّالعـات دسترسـی      ترمـی  داراي تجهیزات ارتباطات با فناوري پیشرفته باشـد، آسـان        

تـر   صـورت شـهروندان آن کـشور آسـان      باشـد، در آن   کشوري یک نظام ابرشاهراه اطّالعـاتی را ایجـاد کـرده          
 بر سایر کشورهاي فاقد آن نظام برتریهاي اطّالعـاتی   این کشور   توانند به منابع مهم اطّالعات دسترسی یابند و         می

  .خواهد داشت
رسـد در عـصر اطّالعـات     بـه نظـر مـی   . عصر اطّالعات در حال محو مرزهاي در بین منـابع قـدرت اسـت      

ّتِ در اختیار داشتن وسایل صدور یک     ، نقش رسانه و اهمی    )کاربرد نظامی و مدنی   (اهمیت فناوریهاي دوکاربره    
هاي ارتباطات نسبت بـه فروپاشـی توسـط نیروهـاي متخاصـم،          پذیري شبکه   ج از مرزها و آسیب    فرهنگ به خار  

کـشتیهاي  . البته اینها نگرانیهاي کامالً جدیـدي  نیـست  . هاي پیشین بیشتر کرده باشد نگرانی ما را نسبت به دوره   
حفـظ اسـتیالي بریتانیـا در    پوش نیز فناوریهاي دوکاربره بودند، تلگراف و کابلهاي تلگراف نقشی مهـم در         زره

هـاي ارتباطـات رادیـویی و     قرن نوزدهم بازي کردند و بدیهی است نگرانی زیادي نسبت به یکپـارچگی شـبکه          
حـدي تغییـر    ها به درحال حاضر، شدت نگرانی در این زمینه. تلگرافی در طی هر دو جنگ جهانی وجود داشت      

  .دتوان نام تحول کیفی را بر آن نها یافته است که می
هـا،   نظارت بر دانش، باورهـا و اندیـشه  . تر کرده است عصر اطّالعات، شکلهاي نامحسوس قدرت را مهم   

وري  عنوان مکملی براي نظارت بر منابع محسوس مانند نیروهاي نظامی، مواد خام و قابلیت بهره          طور فزاینده به    به
هـا، سیاسـت قـدرت را تکمیـل      است  اندیشه اي که در آن سی      در این متن، دامنه   . شود  اقتصادي درنظر گرفته می   

هـر کـسی کـه قـادر باشـد      : گوید  می33طور که سوزان استرنج همان. کنند، نسبت به گذشته بیشتر شده است  می
دسترسی دیگران را به یک نوع دانش مدنظر آنها و جستجو شده توسط آنها توسعه دهد یا فراهم آورد و انکـار      

ي ارتباط افراد با آن دانش را مهار کند، یک نوع ویـژه قـدرت سـاختاري را    کند؛ و هر کسی که بتواند مجراها    
  .[Strange ,30:1988]اعمال خواهد کرد 
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پذیر قدرت است که نسبت به دیگـر منـابع قـدرت کمتـر بـه زمـان و مکـان                 اطّالعات یک منبع انعطاف   
قابل انتقال از یک عامـل  (پذیرتر  لاطّالعات از نظرهاي زیادي نسبت به سایر منابع قدرت، تبدی   . شود  محدود می 

نظر، اطّالعات ممکن است بیشتر شبیه منابع پولی و دیگر منابع اقتصادي باشد تا شبیه             ازاین. است) به عامل دیگر  
ّـا بـا رشـد فناوریهـاي مخـابرات پرسـرعت و        پذیري اطّالعـات جدیـد، نیـست ام         این تعدیل . منابع قدرت نظامی  

بنـدي، فـروش و توزیـع     به یمن استقرار این فناوریهاي جدیـد، بـسته  .  گرفته استسازي اطّالعات، شتاب   رقومی
  .[Giese ,1994]تر شده است  اطّالعات نسبت به گذشته ساده

ویـژه انتقـال    هرحال، در اینجا الزم است تکرار کنیم که اطّالعات بدون دانش خیلی مفید نیـست و بـه     به
ی مشکل است مگر اینکه یک مبنـاي شـناختی و نهـادي بـراي انجـام      اطّالعات مربوط به فناوري به دیگران خیل   

هاي رقومی خام از طرف یـک مـاهواره    نمونه آن سودمندي محدود عرضه داده     . چنین کاري وجود داشته باشد    
ها را به تصاویر یا متخصصان توانا در تفسیر تصاویر  جاسوسی به یک کشور دوست است که توانایی تبدیل داده

نمونه دیگر، شراکت در یک طرح ریزتراشه محرمانه بـا کـشوري دوسـت اسـت کـه      .  امنیتی ندارد براي مقاصد 
  .رسانا را در اختیار ندارد گونه امکانات تولید نیمه هیچ

در بحث قدرت به عنوان رویکـرد رابطـه، قـدرت از لحـاظ تعاملهـاي بـین زوجهـاي عـامالن اجتمـاعی              
 قدرت دارد زمانی که الف و ب دیدگاههاي مخالفی درباره برونـداد     الف بر ب  . شود  گیري و ارزیابی می     اندازه

هاي الـف را برگزیـده    کند که گویی خواسته اي عمل می  گونه  ّا ب به    مطلوب یک موقعیت ویژه داشته باشند، ام      
در یـک رابطـه   . دسـت آیـد   اي ممکن است یا بر اثر اعمال فشار و یا بر اثـر متقاعدسـازي بـه         قدرت رابطه . است
در یـک  . هاي الف عمـل کنـد   کند تا او را وادار کند بر اساس خواسته رت زورگویانه الف، ب را تهدید می   قد

کند تا ب را مجاب سازد که خواستهاي  رابطه متقاعدسازي الف با ب به حالتی غیر تهدیدآمیز ارتباط برقرار می    
هـاي الـف و    ر مستلزم اطالع از خواستهگیري این نوع قدرت مشکل است زیرا این کا        اندازه. الف را اتخاذ کند   

گرایانـه   اي به قدرت، مبتنـی بـر یـک مفهـوم تجربـه      رویکرد رابطه. ب پیش و پس از تعامل بین الف و ب است 
  .قدرت است

با پایان گرفتن جنگ سرد، روابط قدرت که پیش از آن به دشمنی یا ائتالف دوقطبی متکی بود، دوباره           
را مورد توجه ) به استثناي خاص جمهوري خلق چین(ک فراکسیون کمونیستی شود تا عدم حضور ی تعریف می

خاطر عالقـۀ فزاینـده بـه اجتنـاب از تحویـل منـابع نظـامی در تـالش بـراي             بخشی از این سازگاري به    . قرار دهد 
عنـوان   ي بهرو، عالقه بیشتري به تحریمهاي اقتصاد ازاین. باشد المللی می تأثیرگذاري بر دیگر عامالن در نظام بین 

کنـیم تحریمهـاي مـشتمل بـر منـع       بینـی مـی   پاسخی بدیل به اشکال متنوع رفتارهاي بد وجـود دارد، و مـا پـیش    
  .دسترسی به منابع اطّالعاتی، بدیل احتمالی دیگري براي تهدیدهاي نظامی باشد

کـم از    ممکن است یک راه درك قدرت در عصر اطّالعـات دسـت          35 جوزف نی  34»قدرت نرم «مفهوم  
قدرت نرم یک توانایی براي نیل به بروندادهاي مطلوب از راه ایجاد جذبه به جاي زورگویی  . اي باشد   د رابطه دی

این قدرت با متقاعدسازي دیگران به پیروي از هنجارها و نهادهاي تولیدکننده یک رفتار مطلوب خاص،        . است
هـاي   تنظیم برنامه کار به روشهایی که خواستهها و توانایی عامل در       قدرت نرم به گیرایی اندیشه    . شود  اعمال می 

اگـر دولتـی بتوانـد بـا اسـتقرار و حمایـت حکومتهـاي جدیـد قـدرتش را               . دیگران را شکل دهد، بستگی دارد     
 ,1990]جـویی کنـد    مشروعیت ببخشد، ممکن است بتواند در هزینه منـابع نظـامی و اقتـصادي معمـول صـرفه     

Nye].  
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هـاي   المللـی بیـشتر بـه فکـر مجموعـۀ هنجارهـا، قواعـد و رویـه         مالن بـین رسد عـا  نظر می  تر اینکه به    مهم
. اقتـصادي جهـان حـاکم اسـت     تري باشند که در این دوران پس از جنگ سرد، بـر نظامهـاي سیاسـی و          گسترده

  :گوید سوزان استرنج می. مند هستند بنابراین، آنها بیشتر به اعمال قدرت ساختاري عالقه
دهی چارچوبهایی را  گیري در مورد روش انجام کارها و قدرت شکل تصمیمقدرت ... قدرت ساختاري«
قدرت نسبی . کنند کند که در درون آنها دولتها با هم، با مردم، یا با شخصیتهاي حقوقی رابطه برقرار می اعطا می

  ...کند یین شود که حزبی ساختار محیط رابطه را نیز تع هر حزب در یک رابطه زمانی هنگامی بیشتر یا کمتر می
آنچه در هر چهار نوع قدرت ساختاري مشترك است، این است که دارنده قـادر اسـت در ظـاهر بـدون اعمـال           

هـا، دامنـه    فشار مستقیم بر دیگران براي اتخاذ یک تصمیم یا براي انتخـاب یـک گزینـه خـاص بـه جـاي دیگـر گزینـه               
اي و  امروزه دانشی که بیشتر پس از کـسب قـدرت رابطـه   «. »چنین قدرتی کمتر مرئی است    . انتخابهاي آنها را تغییر دهد    

شـود،   جـستجو مـی  ) یعنی در مسایل امنیتی، در تولید و در امـور مـالی  (براي تقویت مجدد دیگر انواع قدرت ساختاري      
فناوریهاي پیشرفته مـواد جدیـد، تولیـدات جدیـد، نظامهـاي جدیـد تغییـر گیاهـان و حیوانـات، نظامهـاي            . فناوري است 

اي  روي قـدرت رابطـه   روي قدرت ساختاري و هـم بـه     آوري، ذخیره و بازیابی اطّالعات، همه درها را هم به           جمعجدید  
  [Strange ,1988: 31-25]» کنند باز می

تحلیل ساختاري حاکی از آن است که تحوالت فناورانه الزامـاً    «: گوید  اما استرنج بعدها در همان اثر می      
کننـد کـه بـا تغییـرات      آنها چنین تغییري را فقـط در صـورتی ایجـاد مـی           . دهند  ساختارهاي قدرت را تغییر نمی    

کننـد، تـوأم    ریزي یـا حمایـت مـی    نظامهاي اعتقادي پایه که مقدمات سیاسی و اقتصادي قابل قبول جامعه را پی    
  .[Strange ,123:1988]» شوند

وري در عـصر اطّالعـات تناقـضی    این بحث با بحث قبلی ما درباره موانع فرهنگی و نهادي در انتقـال فنـا      
  .ندارد

طور که در باال بحث کردیم، فناوریهاي اطّالعـات کارهـاي نهـادي و فرهنگـی را در درون خـود               همان
رو، یک مقدار معین قدرت ساختاري در انتقـال فناوریهـاي اطّالعـات بـه آن سـوي       ازاین. دهد فناوري جاي می  

 36ها، دگرگزینهاي فناوریهاي جدید کلیدي مانند ریزپردازندهکشوري که سرچشمه  . ّی، قطعی است    مرزهاي مل 
افزار سیستم عامل و نظایر اینهاست، اغلب شـروع بـه تحمیـل مقـدمات نهـادي و فرهنگـی بـه               رقومی سریع، نرم  

براي مثال، اکنون میکروسافت و اینتل بر بازار رایانه شخصی بـا سیـستمهاي عامـل وینـدوز در          . کند  دیگران می 
شرکتها و کاربران رایانه در اروپـا و آسـیا تـالش    . کنند هاي اینتل حکمفرمایی می     پردازنده  ي داراي ریز  ها  رایانه
اي که  حلهاي فناورانه اند تا مستقیماً با این شرکتها رقابت کنند اما ناموفق بودند و اکنون مجبورند که با راه          کرده

ایـن امـر باعـث قـدري     ). ماننـد بقیـه مـردم جهـان       (د  اند، سازگار شون    این شرکتهاي حاکم به آنها تحمیل کرده      
حال، این مـسئله درنتیجـه    در عین. رود ّی پیش می شود که گاهی اوقات تا سطح دولتهاي مل       دلخوري و آزار می   

ّي، اعطاي امتیازهایی بـه کـاربران سراسـر     بینی تقاضاهاي بازار و نیز تا حد موفقیت میکروسافت و اینتل در پیش     
  .ّیت داخلی نداشته باشند، بخرند طوري که آنها تولیداتشان را حتی اگر ملجهان است به 

  گیري نتیجه
اگـر یـک کـشور داراي    . گـذارد  المللـی تـأثیر مـی    تحول فناورانه به وضوح بر توزیع قدرت در نظام بین 

.  بـسازد طـور رقـابتی محـصوالت مـدنی     تواند سالحهاي نظـامی تولیـد کنـد و بـه       فناوري پیشرفته باشد، بهتر می    

                                                
36. Switches 



از نظـر  . کنند علت است که سیاستمداران و رهبران تجاري توجه زیادي به کسب دانش فناورانه جدید می            بدین
نوآوري فناورانه به عنوان یکی از راههاي قوي و ثروتمندکردن جامعه درنظر       ) کم از زمان بیکن     دست(تاریخی  

شکـست در   یا سازگار شدن با آن برندگانی، و آوردن یک فناوري جدید  دست موفقیت در به. گرفته شده است  
طـور   در سالهاي اخیر، با پیـشرفت فنـاوري اطّالعـات، قـدرت فناورانـه بـه      . آورد  وجود می   این کار بازندگانی به   

  .خورد نامیم، پیوند می می» دانش فنی«اي با قدرت اطّالعاتی به شکلی که ما  فزاینده
کال پیشین قدرت مبتنـی بـر فنـاوري از وجـوه زیـادي متفـاوت        قدرت فناورانه مبتنی بر اطّالعات، از اش      

  .است
اول اینکه قدرت اطّالعات به ایجاد یا سازگاري موفق با فناوریهاي جدید مربوط است که مقادیر زیادي 

درنتیجه، این فناوریهاي جدید به آسانی فناوریهاي عـصرهاي  . اند اطّالعات نهادي و فرهنگی در خود جاي داده    
  .یابند ر عرض مرزهاي ملی جریان نمیگذشته د

دولتها را مجبور کرده است که ساختارهاي درونی خـود          / دوم اینکه فنارویهاي اطّالعات دولتهاي ملت     
تـر ممکـن    تـر و ارزان  المللی که با رایانش و مخابرات سریع را باز تنظیم کنند تا با روند جهانی شدن تجارت بین   

  .[Dauglas; 1997, Hart and Prakash ,7:1996]شده است، مقابله کنند
سوم اینکه توسعه فناوري اطّالعات مشکل و هزینه زیر نظرگیري را تا حد زیـادي کـاهش داده اسـت و      

 ,1994]دولتهـاي معاصـر داده اسـت    / قدرت زیرنظرگیري بیشتري هـم بـه دولتهـا و هـم بـه شـهروندان ملـت       
Hewson].  

ي جدید زیرنظرگیري آنها به توانایی آنان در وادارکردن دولـت  توانایی شهروندان در استفاده از قدرتها   
شـد، بـستگی خواهـد     براي صدور مجوز دسترسی به اطّالعاتی که پیش از ایـن هوشـیارانه از آن محافظـت مـی             

اي توسـط   طـور فزاینـده   این توانایی همچنین بـه ایجـاد و اشـاعه فناوریهـاي رمزگـذاري جدیـد کـه بـه                 . داشت
چنان زیر  رو، آنها از این پس آن شود، بستگی خواهد داشت و ازاین افراد حقیقی استفاده میشرکتهاي تجاري و 

  .نظر دولتهاي ملی نیستند
ّي بـه   چهارم اینکه فناوریهاي اطّالعات یک مرز جدید براي اکتـشاف ایجـاد کـرده اسـت کـه تـا حـد                     

مرزهاي جدیـد بـه   . تشاف شبیه استمرزهاي به وجود آمده با مهار قدرت باد براي حرکت کشتیها در عصر اک          
  .باشند، مجازي هستند) زمینی یا جغرافیایی(جاي اینکه واقعی 
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