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ABSTRACT 

The impacts of technological innovations are (not only 

economical but also) social or environmental. The 

impacts’ value, whether Economic or social, are (not 

always positive, and) sometimes negative. The new 

emerged concept (or framework or approach) which is 

known as "Responsible Research and Innovation”, by 

keeping economically positive impacts in 

technological development, seeks to reduce negative 

and increase positive social, environmental and ethical 

impacts of innovations. The paper by analyzing the 

concept of normative responsibility, try to show that 

how the most known definitions of "responsible 

research and innovation" are different expressions of a 

unique and consistent concept.  
To this end, we will first provide a description of the idea of 

technological determinism and its opposite view known as 

social constructivism (i.e. two conflicting ideas about the 

possibility of social shaping of innovation process). This will 

continue by discussing the limitations of the received view 

about the control of negative social impacts of technological 

innovations, and finally, by providing an analysis of the 

concept of normative responsibility, a more comprehensive 

description of the concept of responsible innovation will be 

proposed. 
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 نوآوری و پژوهش مسؤوالنه و مفهوم مسؤولیت اخالقی

 
 (keyvan.alasti@gmail.com مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور) کیوان الستی

 

 چکیده

ای برای اقتصاد داشته باشند، ها هر فایدهها تنها بر اقتصاد نیست. نوآوریتأثیر نوآوری

کنند. این نوآوری بودنشان(، تغییراتی در فرد، سازمان یا یک جامعه ایجاد می )به واسطه

تواند نتایج و تبعاتی )نه تنها اقتصادی، بلکه( اجتماعی و محیطی به جا تغییرات گاهی می

ن مثبت نیست و ممک بگذارند. از سوی دیگر، تبعات )اقتصادی و اجتماعی( همیشه الزاماً

است دارای ارزش منفی، یا برای برخی )افراد یا جوامع( دارای ارزش مثبت و برای برخی 

شناخته « نوآوری و پژوهش مسؤوالنه»دیگر ارزش منفی داشته باشد. آنچه به عنوان 

های شود در تالش است در کنار توجه به توسعۀ به لحاظِ اقتصادی مثبتِ نوآوریمی

به کاهش تبعات منفی و رشد نتایج مثبت اجتماعی و اخالقی نوآوری نیز توجه  تکنولوژیک،

 نشان دهد. 

، نه به جزئیات هرکدام از این تفاسیر، بلکه با موشکافی در مفهوم و انواع مسؤولیت، این مقاله

توانند مفهوم مطرح شده می های متفاوتِپردازد که چطور ایدهبه تحلیل این موضوع می

باشند. برای رسیدن به این هدف ابتدا شرحی از دیدگاه « نوآوری مسؤوالنه»واحدی از  تقریباً

موجبیت تکنولوژیک و دیدگاه مقابل آن ارائه خواهد شد؛ دو دیدگاهی که در امکان شکل 

های رویکردهای فنی دادن اجتماعی به مسیر نوآوری در مجادله هستند. سپس محدودیت

ار تبعات منفی مورد بررسی قرار گرفته، در نهایت با ارائه تحلیلی بینی و مهرایج در امر پیش

 .تری از مفهوم نوآوری مسؤوالنه ارائه خواهد شداز مفهوم مسؤولیت، شرح جامع
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 مقدمه  - 1

وآوری برخالف آنچه ممکن است نام آن )در زبان ن
 خالقانه در یک ایده روزمره( تداعی کند، نه صرفاً با جرقه

گیرد. ذهن فردی خالق، بلکه در یک فرایند شکل می
های ای خالقانه آغاز شده، از میان ایدهفرایندی که از ایده

شده، و در نهایت از آن دیگر انتخاب شده، به کار برده 
« محصول نوآوری»شود. آنچه فعی )مثال تجاری( برده مین

فرایند »شود، حاصل فرایندی است که به آن نامیده می
نوآوری، فرایندی  ،شود. به عبارت دیگرگفته می« نوآوری

است که انتهای آن رسیدن به محصولی نوآورانه است که 
های عمدتاً طبق تصوری ابتدایی قرار است خواسته

 را برآورده کند.اقتصادی ما 
ها اهمیت اقتصادی و تکنولوژیک از آنجا که نوآوری

کردن فرایند تصمیماتی برای بهینه از این رو،باالیی دارند، 
نوآوری )یعنی استفاده از هزینه کمتر برای دستاوردهای 

شود که مجموعه این تصمیمات را با نام بیشتر( گرفته می
ش این مقدمه، با پذیر .شناسندمی« سیاست نوآوری»

عجیب نیست اگر غالب ادبیات و منطقی که سیاست 
اتی ادبی ؛ادبیاتی اقتصادی باشد ،نوآوری در آن طرح شده

برای پرداختن به این جنس سؤاالت که برای حفظ بقایمان 
 های اقتصادی چه باید کرد. در رقابت میان بنگاه

ها هر ولی تأثیر نوآوری تنها بر اقتصاد نیست. نوآوری
نوآوری  ای برای اقتصاد داشته باشند، )به واسطهفایده

بودنشان(، تغییراتی در فرد، سازمان یا یک جامعه ایجاد می
تواند نتایج و تبعاتی )نه تنها کنند. این تغییرات گاهی می

اقتصادی، بلکه( اجتماعی و محیطی به جا بگذارند. از 
اً مثبت امسوی دیگر، نتایج اقتصادی یا اجتماعی همیشه الز

نیست و ممکن است ارزش منفی داشته، یا برای برخی 

                                                           
1. Thalidomide  

2. Diethylstilbestrol 

افراد یا جوامع دارای ارزش مثبت و برای برخی دیگر 
 ارزش منفی داشته باشد.  

هایی که تبعات منفی غیراقتصادی، گاهی در حد آسیب
تواند منفی باشد، به عنوان شود میبه سالمت افراد وارد می

بخش )داروی آرام 1الیدومیدمثال اثرات داروهایی مثل ت
 نقص درمانِ تهوع در دوران بارداری که از عوارض آن

)برای درمان  2استیل بسترولاتیلها بود(، یا دیعضو جنین
سرطان که استفاده آن در زمان بارداری عوارضی برای 

 :Hoven, 2013) آورد( از اینگونه هستندفرزند به بار می

تی هستند، همانند تأثیرات زیسها محیط. برخی آسیب(31
های تولید انرژی، خودروها، زیستیِ تکنولوژیمحیط

ها. برخی دیگر )هرچند به محصوالت مهندسی و کارخانه
ها و محیط طور مستقیم خطری برای جان یا سالمت انسان

زیست نداشته باشند، امّا( به لحاظ اجتماعی حایز اهمیت 
های وری به تبعیضهستند. به عنوان مثال ممکن است نوآ

میزهای تحریر بدون در نظر  اجتماعی بیانجامد. مثالً تهیه
گرفتن شرایط افراد چپ دست؛ تولید وسایل حمل و نقل 

ها. به بدون در نظر گرفتن شرایط استفاده آن برای خانم
نباشد(  اقتصادیهمین صورت، تبعات مثبتی نیز )حتی اگر 

ه عنوان مثال، نوآوریها حاصل شود؛ بتواند از نوآوریمی
های انجام شده در صنعت خودرو را تصور کنید که برای 

اند. چنین مواردی باعث اکسیدکربن ارائه شدهکاهش دی
های تکنولوژیک توجه و تأمل بیشتر درباره تبعات نوآوری

 های ممکن برای هدایت آنها شده است. و راه
 هپرسش این است که داروساز یا مهندس یا طراحی ک

گر زندگی دیگران، یا حتی گر، یا تسهیلبه عنوان توسعه
هایی را انجام داده است برای افزایش سرمایه فردی، فعالیت

)و از چه نوعی( به جامعه و محیط زیستش  مسؤولیتچه 



  1398 پاییز/ 100ش/ 25س/ شناسی علوم انسانیروش            62      
  

 

ها را ردیابی تواند تبعات منفی نوآوریدارد. آیا از پیش می
از اینکه به  ها را پیشتواند اینگونه نوآوریکند؟ آیا می

میزان وسیع تولید و عرضه شوند کنترل کند؟ آیا مسیری 
کنند قابلیت ها در طول فرایند خود طی میکه تکنولوژی
 تر( را خواهد داشت. مسؤوالنهدادن )به نحو کنترل و شکل

نوآوری و پژوهش »پاسخ مدافعان آنچه با عنوان 
. تشود به پرسش اخیر مثبت اسشناخته می« 1مسؤوالنه

عبارتی است که در برنامه  ،«مسؤوالنهنوآوری و پژوهش »
اتحادیه اروپا به این منظور به کار گرفت تا به  2 2020افق 

هایی اشاره کند که اثرات بالقوه ها و نوآوریپژوهش
زیست و جامعه را در نظر گرفته و )در ها در محیطنوآوری

ثرات ا کنار کنترل اثرات منفی( مسیر نوآوری را به سمت
مثبت اجتماعی و محیطی هدایت کند. روشن است که 

های تکنولوژیک، ابتدا برای هدایت اجتماعی مسیر نوآوری
باید امکانی برای هدایت اجتماعی وجود داشته باشد. به 

های عبارت دیگر، فرایندی که به توسعۀ نوآوری
انجامد نباید فرایندی موجبیتی )و از پیش تکنولوژیک می

 باشد.متعین( 
نوآوری و پژوهش »در مورد آنچه امروز به عنوان 

های شود تعاریف و چارچوبشناخته می« مسؤوالنه
متفاوتی ارائه شده است؛ به عنوانِ مثال، ریچارد اوون برای 

ای شامل: چارچوب مفهومی چهارگانه ،مسؤوالنهنوآوری 
پذیر ، و واکنش5، شمول4، بازاندیشانه بودن3نگریآینده
( و برند 2013اوون ) دنکند. یروان ونرا معرفی می 6بودن
را به عنوان  مسؤوالنه( نیز نوآوری و پژوهش 2013) اشتال

( 2018ریپ )گیرند. آریتعهدی درجه دوم در نظر می
کار اخالقی قلمداد را تغییری در تقسیم  مسؤوالنهنوآوری 

های ارائه کند. روشن است از این تعاریف و چارچوبمی
ه، بالفاصله مفهوم واحد و منسجمی به ذهن متبادر شد

                                                           
1. Responsible Research and Innovation (RRI) 

2. European Commision's Horizen 2020 

3. Anticipatory  

4. Reflexivity  

از این رو، انگیزه برای استفاده و تهیه چارچوب  شود.نمی
های کارگیری رویکردها و شیوهبمناسب بومی جهت 

نسبت به نوآوری، نیازمند تأمل و تحلیل مفهومی  مسؤوالنه
 وجود آمده در این مورد است. این مقالهدر آثار مجزای به

به جزئیات هرکدام از این تفاسیر، بلکه( با موشکافی )نه 
، به تحلیل این موضوع میمسؤولیتدر مفهوم و انواع 

توانند های متفاوت مطرح شده میپردازد که چطور ایده
 باشند. « مسؤوالنهنوآوری »مفهوم )تقریباً( واحدی از 

برای رسیدن به این منظور ابتدا شرحی از دیدگاه 
دادن به مسیر ژیک )که امکان شکلموجبیت تکنولو

)که شکل و دیدگاه مقابل آنداند( نوآوری را منتفی می
داند( مورد بررسی قرار پذیر میدادن به مسیر را امکان

بینی و هایی که در امر پیشگرفته، و سپس به محدودیت
اشاره خواهد شد.  ،مهار تبعاتِ منفی نوآوری وجود دارد

 ،مسؤولیتهای واژۀ عاریف و تقسیمدر بخش دوم با ارائۀ ت
کار رفته در ایدۀ نوآوری و پژوهش مفهوم خاص ب

)در طی چهار مرحله( مورد تحلیل و بررسی قرار  مسؤوالنه
گرفته و نتیجه با برخی تعاریف ارائه شده از نوآوری و 

 مقایسه خواهد شد.   مسؤوالنهپژوهش 
 

 شکل دادن به مسیر 

 گرایی اجتماعیموجبیت تکنولوژیک و برساخت

لوژیک موجبیت تکنو تا پیش از دهه هفتاد قرن بیستم، ایده
 7«موجبیت»تکنولوژی حاکم بود. مفهوم  در مورد توسعه

را گاهی در «( تکنولوژیک»)به معنای عام و نه با پسوند 
کنند. اعتقاد به قلمداد می« ارادۀ آزاد»نقطۀ مقابل مفهوم 

ه آزاد )چه برای فرد و موجبیت به معنای نفی وجود اراد
چه جامعه( و پذیرش عدم توانایی انتخاب و برساخت 

مان( است. مطابق این نگاه، آینده خود )یا محیط

5. Inclusion  

6. Responsive 

7.Determinism  
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گیرند( به رویدادهای آینده )حتی تصمیماتی که افراد می
اند، و چه لحاظ علّی توسط رویدادهای گذشته نعیین شده

زمان به  توانست در یک لحظه ازبشری می-بسا اگر ابر
در این  ،باشد عالمهمه شرایط مادی و قوانین حاکم بر آن 

بینی کند. در مقابل، توانست آینده را پیشمیصورت 
)با تأکید بر پسوند تکنولوژیک(  تکنولوژیکموجبیتِ 

کند و لذا ها مطرح میادعایی صرفاً درباره تکنولوژی
. 1تر استمفهومی )از موجبیت به معنای عام( ضعیف

های انسانی یا جامعه، عامل ،ابق موجبیتِ تکنولوژیکمط
توانایی انتخاب و برساخت آیندۀ تکنولوژی را نخواهند 

 ها از امروز متعین است. داشت و آیندۀ تکنولوژی
وژی تکنول این ایده از توسعهارائه شده توسط تصویر 

ه مقایس ،توان با تصوری که از رشد علمی وجود داردمی را
رایج به رشد علمی نیز موجبیتی است، یعنی  کرد. نگاه

تصور رایج این است که حقیقتی که علم در جستجوی 
 متعین است و هرچند امروز درکشف آن است، از پیش

امّا )حداقل بخشی از این  ،دسترس دانشمندان نیست
دستیابی است( دیر حقیقت که معرفت آن برای انسان قابل

ار خواهد گرفت. از دسترس قر یا زود کشف شده و در
آنچه در صورت بکارگیری روش درست علمی  ،این رو

دان دانشمنتوسط  «حقیقت کشف شده»در نهایت به عنوان 
 .به دست خواهد آمد، )تقریباً( یکسان خواهد بود

تصویر مشابهی را برای  ،موجبیتِ تکنولوژیک ایده
کند. مصنوعات تکنولوژیک )همانند تکنولوژی ترسیم می

دوچرخه یا کامپیوتر( دارای کارکردهایی )همانند  چاقو،

                                                           
تر است که اگر به موجبیت، اعتماد داشته باشید به موجبیت به این معنا ضعیف .1

 ت. صحیح نیس اعتقاد خواهید داشت. اما عکس این رابطه الزاماً تکنولوژیک هم الزاماً

 ن دانشبه آاینکه چیزی از امروز متعین است به این معنی نیست که از امروز  .2

 داریم.

 .های اجتماعی اثرگذار باشدتواند بر مناسبتهرچند تکنولوژی می .3

بار( رخ دهد، فرد یا جامعه )هرچند در ای )هرچند فاجعههمانطور که وقتی زلزله .4

خواهد داشت اما( در مورد چرایی رخ  مسؤولیتقبال جامعه پس از رخ دادن آن 

 دادن آن پاسخگو نخواهند بود.

کردن( محاسبه کردن یا تواناییتوانایی بُریدن، توانایی حمل
ی )مثل توانای قابل تصور بسیاری از کارکردهایهستند. 

رسیدن بشر به کهکشان آندرومدا( هرچند توسط 
اند، اما به حیث منطقی های امروز متحقق نشدهتکنولوژی

تحقق هستند، و برخی دیگر )همانند  قابل توسط انسان
تحقق  االصول قابلتوانایی عبور از سرعت نور( علی

گوید رشد تکنولوژی از نیستند. موجبیت تکنولوژیک می
هر مسیر و با هر روشی که پیش برود )و تقدم و تأخر 

همه  ،صورتی که باشد( در نهایت ها به هرظهور تکنولوژی
های جدید ، توسط تکنولوژیتحقق کارکردهای قابل

آیندۀ تکنولوژی از  ،متحقق خواهند شد. به عبارت دیگر
عینی یکسان مت تصویر ،هر مسیر و روشی که به آن برسیم

های تصمیمات بشری و مناسبت بنابراین،. 2خواهد بود
توانند در این تصویر یکسان از آینده اجتماعی نمی

وشن است که . ر3تکنولوژی تغییر محسوسی ایجاد کنند
کند( امکان اگر )آنطور که موجبیت تکنولوژیک القا می

ها انتخاب مسیر از سوی جامعه یا افراد برای تکنولوژی
افراد در جامعه در  ،وجود نداشته باشد، در این صورت

ولیتی ؤمس ،ها به بار خواهند آوردقبال آنچه تکنولوژی
 .Grunewald, 201)4 :17( 4نخواهند داشت

حال استدالل مدافعان موجبیت تکنولوژیک با این 
پذیرش همگان نیست. مخالفان دیدگاه موجبیت  مورد

( 5گرایان اجتماعیتکنولوژیک )به طور مشخص برساخت
تأکید دارند که مسیر توسعه تکنولوژی وابسته به مناسبات 
اجتماعی است و پیش از این نیز مناسبات اجتماعی و 

5. Social Constructivists 



  1398 پاییز/ 100ش/ 25س/ شناسی علوم انسانیروش            64      
  

 

گیری گی شکلهمچنین تصمیمات بشری بر چگون
هرچند )آنطور که در ادبیات  ؛اندتکنولوژی نقش ایفا کرده

شود( اجتماعی مطرح می اجتماعی و فلسفه علوم علوم
های خود محدودکننده آزادی ،ساختارهای متعین اجتماعی

اگر  ،به عبارت دیگر .عاملیت انسانی هستندفردی و 
 ۀساختارهای اجتماعی، متعین باشند، وابستگی توسع

تکنولوژی به این ساختارها نیز، حاصلی به جز موجبیتی
شدن مسیر تکنولوژی نخواهد داشت، اما آنچه 

برای توسعۀ تکنولوژی  نیزگرایی اجتماعی را برساخت
این است که ساختارهای اجتماعی از  ،متفاوت خواهد کرد

نبوده و تعین آنها به مرور و در طی تصمیمات  ابتدا متعین
در  ،دیگر عبارتاعی شکل خواهد گرفت. بهعامالن اجتم

وجود  1نوعی امکانیت ،متعین شدن ساختارهای اجتماعی
سناریوهای متفاوتی را در شود بتوانیم دارد که باعث می

تصور کنیم. روشن است  ،آنچه در نهایت متعین خواهد شد
که تصور سناریوهای متفاوت در متعین شدن ساختارهای 

یرهای متفاوت در توسعه اجتماعی، تصوری از مس
 تکنولوژی را نیز به همراه خواهد داشت. 

شود که هایی استفاده میبرای توجیه این ادعا، از مثال
نقش عامالن )و در نهایت ساختارهای اجتماعی( را در 

 ،کند. به عنوان مثالمسیر توسعه تکنولوژی پررنگ می
ه های ابتدایی )که دارای چرخی بلند در جلو کدوچرخه

رکاب در مرکز آن قرار داشت( به نحوی طراحی شده بود 
رسید. کارکردی ها ساده به نظر نمیکه استفاده آن برای زن

که در طراحی آن مورد توجه قرار داشت، سرعت باالیش 
)در مقیاس آن روز( بود. راندن این دوچرخه نیاز به نیرویی 

نع های زنان در آن زمان مامردانه داشت. همچنین لباس
های فعالیت ،استفاده راحت از این ابزار بود. با این حال
های بعدی به اجتماعی زنان باعث شد طراحی دوچرخه

استفاده بودن برای همه افراد سمتی برود که راحتی و قابل
ها( بیشتر از کارکردهای دیگر )مثل سرعت )از جمله زن

                                                           
1. Contingency 

 های امروز در نتیجۀباال( اهمیت داشته باشد. دوچرخه
 اند. چنین فرایندی شکل گرفته

موجبیت تکنولوژیک گفته شود  شاید در دفاع از ایده
حتی در صورت پذیرش اجتماعیِ )همان( شکل ابتدایی 

خواهد آمد که مصنوعات ای دوچرخه، باز هم آینده
تکنولوژیک دیگری، کارکردهایی را که )به هر دلیل( 

گر ا ،رت دیگر. به عباتحقق بخشنداند تاکنون متحقق نشده
بتوانند در آینده ظهور « تریراحت»های واقعاً دوچرخه

تصویر موجبیتی از آینده تکنولوژی متحقق خواهد  ،کنند
جامعه )هرچند ظهور « انتخاب»شد. در تاریخ تکنولوژی، 

، اما( باعث حذف بیاندازدبرخی کارکردها را تا حدی عقب 
و روزی  مصنوعاتی که آن کارکردها را محقق کند نشده

نتیجه هنوز ادعای  در .خواهند کرد بروزخواهد رسید که 
طابق تموجبیت تکنولوژیک با واقعیت رشد تکنولوژی 

 دارد.
این خواهد گرایان در پاسخ برساخت پاسخ

که با ظهور و توزیع یک   (Grunewald, 2014: 21)بود
نوع از دوچرخه، به مرور نهادهایی تجاری و اجتماعی و 

ور حض تکنیکی )به واسطه-اجتماعی پیچیده هایسیستم
 ،آن نوع از دوچرخه( شکل خواهند گرفت. به عنوان مثال

شود، تجارتمسابقات خاصی با آن دوچرخه برگزار می
گیرد، افرادی شغل و هایی مبتنی بر آن دوچرخه شکل می

دهند، منافع خود را مبتنی بر آن نوع از دوچرخه شکل می
کسانی که به هر نحوی از وجود این و به طور کلی همۀ 

برند، در مقابل تغییراتی که در تکنولوژی خاص سود می
آینده ممکن است پیش بیاید مقاومت خواهند کرد و در 

پذیری تام )مورد نظر طرفداران نتیجه مانع از انعطاف
های دیگر موجبیت تکنولوژیک( در به وجود آمدن شکل

ین نوع نهادها، همان تکنولوژی خواهند شد. در واقع ا
ساختارهای اجتماعی محدودکنندۀ ارادۀ عامالن انسانی 
هستند که مانع از تصمیمات جدید فردی و اجتماعی 
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پذیری بیشتر مسیر عامالن و در نتیجه مانع از شکل
 های جدید خواهند شد.تکنولوژی

نتیجۀ روشن این است که اگر تکنولوژی خاصی در 
گیرد، نهادهای اجتماعی و آمیز شکل بشرایطی تبعیض
گیرند، همان تبعیضآن شکل می پیرامونساختارهایی که 

 های اجتماعی را در آن جامعه تقویت خواهد کرد. 
گذاری گرایی چه نویدی برای سیاستاما نگاه برساخت

 ؟نوآوری خواهد داشت
 انتخاب و مسؤولیت

گرایی )که انتخاب افراد و جامعه پذیرش دیدگاه برساخت
داند( به معنای ثر میؤها مگیری تکنولوژیا در شکلر

تکنولوژی )و  پذیرش این ادعا است که مسیر توسعه
محصوالتی که به تبع آن تولید خواهند شد( بسته به شرایط 

هایی که بازیگران های اجتماعی و تصمیمو مناسبت
تواند متفاوت باشد. به عبارت مختلف خواهند گرفت، می

توان تصور کرد که وهای مختلفی را میسناری  ،دیگر
کننده تصمیمات عامالن فردی یا اجتماعی در آن تعیین

 هستند. 
ها در شکل دادن به آینده اهمیت زمانی که تصمیم عامل
ا نیز موضوعیت پید« مسؤولیت»داشته باشد، صحبت از 

داشتن حق انتخاب )چه برای فرد و چه برای  اگرکند. می
افراد دیگر )یا هر موجود محق دیگری( جامعه( در شرایط 

 ولیتی نیز برای او )در قبالؤمس در این صورت،ثر باشد ؤم
جامعه( شکل خواهد گرفت. در مورد فرایند سیاست

های تکنولوژیک نیز، پذیرش اینکه راهی گذاری نوآوری
دهی مسیر آن وجود دارد، مستلزم پذیرش نوعی برای شکل
اهد بود. به طور خالصه نسبت به دیگران خو مسؤولیت

حق انتخابی برای عامالن )انسان یا جامعه( وجود دارد که 
برآیند آنها مسیر تکنولوژی را شکل خواهد داد و روشن 
است که با توجه به تبعات وسیعی که ممکن است 
 تکنولوژی به همراه داشته باشد، هر انتخابی مجاز نیست. 

توان تصور می مبتنی بر این نگاه  دو نوع حکمرانی را

کند محصول که تالش می «حکمرانی محصول»کرد: 
نوآوری را )مبتنی بر ارزشی که به آن داده شده است( 

که در تالش برای  «حکمرانی فرایند»و  ؛حذف یا ابقا کند
دخالت در فرایند نوآوری است تا نتیجه را به نحو بهتری 

 .(Hoven, 2013: 31)تغییر دهد
گرا، جامعه و چه برای برساختگرا چه برای موجبیت

عاملی است که قرار است کنترلِ تبعاتِ تکنولوژی را انجام 
گیرند و دهندگان تکنولوژی میتصمیماتی که توسعه ؛دهد

اگر موجبیت  .دخالتی که جامعه برای کنترل آن دارد
تکنولوژیک برقرار باشد، تنها در سطح محصوالت )و نه 

 یجاد کرده( رخ خواهد داد. فرایندی که این محصوالت را ا
در نگاه موجبیتی، حداکثر کاری که  ،به عبارت دیگر

تواند انجام دهد حذف یا ابقای محصوالتی است جامعه می
شوند. داروهای مضر پس از که در جامعه توزیع می

شدنِ تبعات گذشت مدت کوتاهی از توزیع و روشن
نگاه  هولناک آن، توسط جامعه استفاده نخواهند شد. در

ها، ما با اثرات منفی تکنولوژی« مسؤوالنه»موجبیتی، رفتار 
رفتاری خواهد بود که با اثرات زلزله یا سیلی که  همانند

ولیتی نداریم و( ؤجه مس)در رخ دادن آن، انتخاب و در نتی
هایی )از جنسی دیگر( ولیتؤتنها بعد از رخ دادن، مس

رانی کند خواهیم داشت. همچنین در حکمایجاد می
محصول )زائیدۀ نگاه موجبیتی( این فرض خام نهفته است 
که کنترل )به صورت حذف یا ابقا محصول( همیشه )و در 

انجام شدن هر شرایط اجتماعی و اقتصادی خاصی( قابل
  است.

این  به معنایایده موجبیت  کنار گذاشتناز سوی دیگر 
 توانیم تصور کنیم حکمرانی )که توسط جامعهمیاست که 
شوند، که توزیع میرا شود( نه صرفاً محصوالتی انجام می

کند را نیز دهنده دنبال میبلکه فرایند و اهدافی که توسعه
فرض، گرایان اجتماعی با همین پیشدر بر بگیرد. برساخت

که ساختارهای اقتصادی، مانع از  کنندبیان میشرایطی را 
مانی به خصوص ز ،شوندها و ابقای محصوالت میحذف
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شوند که تبعات اقتصادی یا اجتماعی، دیرهنگام آشکار می
و این فرصت وجود دارد که نهادهای خاص و سخت 

آن نوآوری تکنولوژیک شکل  پیراموناقتصادی و اجتماعی 
ثیرات غیرقابل أها تگاهی انتخاب ،بگیرند. به عبارت دیگر

 . دارندبازگشت 
 خطی یا غیرخطی بودن

حکمرانی فرایند این است که فرایند شرط الزم دیگر برای 
« خطی»مورد نظر )به دالیلی که شرح داده خواهد شد( 

نباشد. منظور از خطی بودن فرایند این است که فرایندِ از 
گذاری تا محصول نوآوری را دارای مراحلی تصور سیاست

کنیم که در آن،  هر مرحله، زمانی رخ خواهد داد که مراحل 
باشند. برای شرح خطی بودن، فرایند را  تر رخ دادهابتدایی

ای تصور کنید که از تر و( همانند رودخانه)کمی وسیع
مرحله تخصیص بودجه آغاز شده و با فرایندهای تحقیق 
و توسعه ادامه یافته و در نهایت با توزیع محصول نوآوری 

 رسد.  به پایان می
مراحل متفاوت فرایند، تنها  :گویدایدۀ خطی بودن می

به این صورت است که هر مرحله به صورت کامل توسط 
هیچ  ،اوالً ای کهبگونه ،شودمرحلۀ قبلی خود متعین می

ثیری که مراحل بعدی بر أتعاملی در جهت عکس )یعنی ت
ور تص ،و ثانیاً باشدتصور نقابل گذارند( مراحل قبلی می

روشنی نیز از تعامل میان فرایند و محیط اطراف )از جمله 
. سازوکاری که این فرایند را به شته باشده( وجود نداجامع

 برد، کمتر دچار تغییر یا اصالح خواهد شد. پیش می
: همانند آنچه در مورد نگاه موجبیتی گفته فرایند خطی 
روشن است که اگر فرایند، خطی باشد، کنترلی که  ،شد

انجام شدن است صرفاً از نوع حکمرانیِ محصول  قابل
بینی جامعه، اگر قادر باشد، چیزی را پیشخواهد بود. 

از رخ دادن آن را حذف خواهد  شود یا پسمانع می ،کرده
خرتر این فرایند را با دخالت أتوان مراحل متمی مثالً ؛کرد

                                                           
این امکان نیز وجود دارد که بتوان جامعه را در ابتدای فرایند دخالت داد. موضوعی که  .1

 گویند.( میupstream engagementبه آن مشغولیت باالدستی )

با توان یا می ،گذاری مالی کنترل کردسیاست در مرحله
خارج کردن محصوالت از چرخۀ بازار در مرحله انتهایی، 

 ،های اولیه ایجاد کرد. به عبارت دیگردر تصمیم تغییراتی
ای برای موضوعی سیاست مالی، بودجه اگر در مرحله

توان انتظار داشت در انتهای این تخصیص داده شود، می
خط، محصول نوآوری حاصل شود و اگر محصول به هر 

در این  د،ریدلیلی توسط جامعه مورد پذیرش قرار نگ
اند. ی به سرمنزل مقصود نرسیدههای ابتدایتصمیم ،صورت

بود، اگر فرایند شرح داده شده خطی می ،به طور خالصه
بود. در این پذیر میکنترل در ابتدا یا در انتهای فرایند امکان

کننده را تصویر یا جامعه )در انتهای فرایند( نقش کنترل
عنصر دیگری )مثل سیاست ،دارد یا در سطح باالدستی

 .1ا ایفا خواهد کردگذار( این نقش ر

دوم قرن بیستم، شرح روشن از نیمه فرایند غیرخطی:
داد فرایندی که به که نشان می ارائه شد تری از فرایند،

شود را نباید فرایندی خطی محصولِ نوآوری منتهی می
 ،والًکه ا ستفرایند به این معنانبودن محسوب کرد. خطی 

احل اولیه وجود هایی از مراحل بعدی به مرهمیشه فیدبک
ومی که بتعامالتی میان فرایند و زیست ،خواهد داشت، ثانیاً

دهد. به عبارت دیگر )همانند روی می ،در آن قرار دارد
گرایی شرح داده شد( تعامل میان سیستم آنچه در برساخت

تواند در تعیین محصوالت نقش ایفا و محیط اطرافش می
لوم پایه در نوع کند. علوم کاربردی در علوم پایه و ع

ها نقش خواهند داشت. ها و تعیین بودجهگذاریسیاست
نفعان دیگر( در محیط )شامل افراد و ذی ،به همین صورت

 کند. رفتن این فرایند نقش ایفا میچگونگی پیش
توان خالصه اینکه با مطالعه در گذشته آن سیستم، نمی

حاصل از(  )و تبعات بینی و تکلیفِ کنترلآینده آن را پیش
در  از این رو، .(Hoven, 2013: 115)آن را روشن کرد

گرایانه به جز حکمرانی تصویر غیرخطی برساخت
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توان سخن گفت. در محصول از حکمرانی فرایند نیز می
گر است حکمرانی فرایند، حکمران )هر که هست( انتخاب

رود و چگونه هدایت میاینکه فرایند به چه سمتی میبه و 
 . پرداختاهد شود خو

توان به تصوری ابتدایی )هرچند ناکامل با این مقدمه می
رسید.  مسؤوالنهو غیردقیق( از مفهوم نوآوری و پژوهش 

 منظوردهی مسیرِ نوآوری به در جهت شکل مسؤولیتاگر 
 ،کردن تبعاتِ منفی و هدایت به سمت تبعات مثبت باشدکم

توانند ها )به معنای وسیع عبارت( میآنگاه نوآوری
، نوآوری است که «مسؤوالنه»باشند. نوآوری « مسؤوالنه»

گران و بازیگران به نحو مسیر حرکت آن توسط انتخاب
کسی ادعا کند ای هدایت شده باشد. یا شاید مسؤوالنه

والنه چیزی به جز انتخاب نوعی اخالق ؤنوآوری مس
 گرایانهگرایانه )مبتنی بر عمل( به جای اخالق نتیجهوظیفه

)مبتنی بر محصول( نیست. با این حال )همانطور که شرح 
 واژه ،والنهؤنوآوری مس داده خواهد شد( طرفداران ایده

برای اینکه اند. تری به کار بردهرا به نحو خاص« مسؤوالنه»
ولیتی ؤکند و مسوالنه از چه صحبت میؤبدانیم نوآوری مس

ارد ایی دهولیتؤشود چه تفاوتی با مسکه از آن صحبت می
 ،دهندگان نوآوری نسبت به دیگران دارندکه عموماً توسعه

 مسؤولیتبه تشریح تقسیمات خاص مفهوم الزم است 
 . بپردازیم

 

 

                                                           
رفته  کارلکه به صورت یک خصلت استعدادی بب ،گاهی نیز نه به عنوان رابطه .1

در مواردی که به او مراجعه  که به معنای آن است که «لی مسئول استع»است. مثل 

 دهد. انجام می مسؤوالنهعملش را  ،شودمی

2. X،  نتیجه عملQ اند چون گاهی ارزش به خود عمل داده است. این دو مجزا شده

نیز  تمسؤولیشود )وظیفه گرایی( و گاهی به نتیجه عمل )نتیجه گرایی(. معنای می

 .بودداده شود، متفاوت خواهد  اینکه ارزش به کدام بسته به

 ولیتؤمس -3

 بندی مفهوم مسؤولیتصورت
 چهارگانه میان:  1ای استترین معنا، رابطهولیت در عامؤمس
 ؛ول خواهد بودؤ، یعنی فردی که به چیزی مس«A» :عامل -

)یا نتیجه عملی که متحقق  «Q» :شودملی که انجام میع -

  ؛(X»2» :شودمی

را  «A»که عامل  «B» :چیزی یا کسی )در موضع قدرت( -

ول ؤخود را نسبت به آن مس «A»دارد و مسئول نگه می

 ؛داند )همانند صاحب یک شغل(می

 ،مسئول آن شده ،آن عملی که عامل چیزی که به واسطه -

یت ولؤیعنی کسی یا چیزی که مس ،N»3» :اهمیت دارد

 ؛در موضع قدرت نیست در قبال آن وجود دارد و الزاماً

 مثال یک فرد، جامعه، مردم، وطن.

د، ممکن است در انواع آمخواهد  در ادامههمانطور که 
برخی از این عناصر چهارگانه با هم  ،یتولؤمتفاوت مس

 یکسان باشند.
فی ت زیر معربه صور یتولؤبا این تعاریف، رابطه مس

 شود:می
- «A»  نسبت به«B»  و در قبال(«N»مس )ول است، تا ؤ

را محقق  «X»را انجام دهد )یا وضع امور  «Q»عمل 

 کند(

عاملی  ،دهدکه تکالیفش را انجام می «Aمثل »کودکی 
ول ؤمس «Bمثل »به والدین یا معلمانش نسبت است که 

( خودش را در قبال )آیندۀ «Q»است که عمل انجام تکلیف 
«N»  .انجام دهد 

کسی که به واسطه او »و  «ول هستیمؤاو مس هکسی که نسبت ب»ون دی پوئل،  .3

های ولیتؤاو مساز دیدگاه را از هم جدا کرده است.  «الزم است ما مسئول باشیم

ورد آخر م که نیاز است نیز مورد ول هستیم(ؤاخالقی )که ما برای کسی یا کسانی مس

  توسط نویسنده این مقاله و برای پیش بردن استدالل اصلی مقاله اضافه شده است.
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ا ول است امؤکودک نسبت به معلمش مس ،در این مثال
د. اگر کودک، دهدر قبال آینده خود انجام می تکلیف را
او انجام دادن همین عمل )نه  یتولؤتر باشد مسکمی بالغ

نسبت به معلمان، بلکه( نسبت به خودش است که البته باز 
 د. شوقبال آینده خود او انجام می در

و  یتولؤکند انواع متفاوت مساین تعریف کمک می
 کاربرد آنها در بحث کنترل فرایند نوآوری را بررسی کنیم. 

 یتانواع مسؤول
را  1های هنجاریولیتؤمس( 2004،پلیتزونی )پلیتزونی

یقِسم تقسیم م چهار)مبتنی بر دو طیف عمود بر هم( به 
  :2کند

 یا نتیجه عملی(ولیت به انجام عمل )ؤیک طیف، از مس
شروع شده و تا عمل )یا نتیجه  باید در آینده محقق شودکه 

ادامه  ،عملی( که پیش از این )باید( انجام )می(شده است
ولیت ؤیابد. این طیف، مرزی را میان دو نوع مسمی

 کند. مشخص می 4نگرو پس 3نگرپیش
طیف دوم )عمود بر طیف اول( علت یا دلیلی را که 

شدن آن عمل )یا نتیجه عمل( وجود دارد  مد برای انجام
 5چیزی برایاین طیف از اینکه عملی  .دهدنظر قرار می

شود، یعنی )علتی غایی یا( دلیلی که عامل، انجام شده/می
آغاز شده و به  6دهدآن انجام داده/می عمل را به واسطه

شود یعنی علت فاعلی انجام شده/می 7چرااینکه آن عمل 
شود ختم آن( به انجام کاری شده/می 8ل دادنکه )باعث ه

خواهد شد. این دو طیف عمود، مطابق شکل زیر چهار 
 ولیت را شکل خواهند داد: ؤقسم از مس

 

                                                           
به معنای  های توصیفی( الزاماًولیتؤولیت )در مقابل مسؤهنجاری بودن مس .1

 ولیت هنجاری است. ؤولیت اخالقی، مفهومی خاص از مسؤاخالقی بودن نیست. مس
اهی گ جاری بلکه( صرفاً توصیفی باشد. مثالًولیت ممکن است )نه الزاماً هنؤمس .2

 باران مسئول خیس شدن اتومبیل است. :شودگفته می
3. Forward Looking 

4. Backward Looking 

5. In order to 

 

  توجیه انجام عمل   

زمان   علت فاعلی 

انجام 

 عمل
زمان 

 آینده
زمان  مدیون بودن مراقبت

 گذشته

پذیر واکنش

 بودن

 پاسخگو بودن

  دلیل غایی 

هر دو در مورد عملی  10و مدیون بودن 9پاسخگو بودن
شده، یا شده و نباید انجام می انجام پیش از ایناست که 

شده )یعنی نشده و باید انجام می انجام پیش از این
به این معنی که برای رویدادی  است؛نگر( پس مسؤولیت

داده و رخ داده است، پاسخگو خواهیم بود که نباید رخ می
و اگر دلیل خوبی برای انجام نشدن آن ارائه نکنیم )به کسی 

 که نسبت به او مسئول هستیم( مدیون خواهیم بود. 
هر  12پذیر بودنو واکنش 11به همین صورت، مراقبت

دو در مورد اعمالی است که در آینده باید انجام شوند و 
انجام شدن آن به ما سپرده شده است )یعنی  13نظارت

ام را به دارم مقاله مسؤولیتگر(. مثالً من نپیش مسؤولیت
ارد. تربیت فرزندش را د مسؤولیتپایان برسانم. یا دیگری 

اگر )بدون جهت خاصی( تنها علت انجام آن باشیم 
ی ولیتؤمسدارد(  مسؤولیت)همانند مادری که بر فرزندش 

از جنس مراقبت خواهیم داشت. شاید اولین تصور این 
نگرانه داشته باشیم، با ای نظارت پیشباشد که اگر دلیلی بر

پذیر نیز همان توجیه ارائه شده در تقسیم قبلی، واکنش

6. Pull Factor 

7. Because 

8. Push Factor  

9. Accountability  

10. Liability  

11. Care 

12. Responsiveness 

13. Seeing to Sth 
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  خواهیم بود.
پذیری و تمایز آن امَا تالش برای ایضاح مفهوم واکنش

تری از مفهوم واکنشاز پاسخگو بودن، تعریف خاص
دهد. از زمان مقاله پلیتزونی تا به پذیری را به دست می

های زیادی در این مورد انجام شده. از جمله حال بحث
اینکه در پاسخگو بودن و مدیون بودن نیز عنصری مربوط 

 Van de)گذشته( وجود دارد به اعمال آینده )و نه الزاماً

Poel, 2011: 44) در بسیاری از موارد، افراد را برای .
دانیم. به گو میپاسخ ،اعمالی که در آینده انجام خواهند داد

معنی که اگر آنچه در آینده باید رخ دهد، رخ ندهد یا  این
فردی که مسئول آن است  ،آنچه نباید رخ دهد، رخ دهد

 پاسخگو )یا مدیون( خواهد بود. 
پذیر، بلکه( واکنشمعنای بهعمل )نه  اگر غایتبنابراین 

معنای گفته شده از پیش مشخص باشد، صرفاً پاسخگو به
ایت متحقق نشود، با خسرانی اگر آن غ ؛ زیراخواهیم بود

پاسخگو )یا ول را ؤاز گذشته مواجه هستیم که فرد مس
ولیت فرد )نه همانند مراقبت، ؤکند. لذا اگر مسمی مدیون(

با غایت از پیشو نه همانند پاسخگو بودن،  بدون غایت
، بلکه( با غایتی که در هر لحظه )وابسته به شدهتعیین

پذیر خواهد او واکنش شرایط( تشخیص داده شود آنگاه
ولیتی از نوع ؤزمانی به یک مادر مس ،بود. به عنوان مثال

دهیم که با دقت در هر شرایطی پذیری را نسبت میواکنش
تواند به کودکش تشخیص دهد چه فعالیتی از جانب او می

او را خوشبخت کند و چه فعالیت دیگری  ،کمک کرده
 :Pellizzoni, 2004)ممکن است آینده او را خراب کند

549). 

واکنش Nدر قبال  Aپلیتزونی به طور کلی از دیدگاه 
را  Nهای پذیر است اگر نه از پیش ادعا کند که خواسته

را  Nروشن، منتظر بماند ای از پیشداند و نه با برنامهمی
پذیری به معنای داشتن بعداً ارزیابی کند. بلکه واکنش

 ،ینکه آغاز به عمل کنماست تا پیش از ا 1رویکردی دریافتی
                                                           

1. Perceptive  

 .(Ibid) بفهمم
توان برای اینکه تعریفی صوری داشته باشیم می

نگر را به صورت زیر صورتنگر و پیشپس مسؤولیت
 بندی کرد. 

A -   بهB  در مورد عمل انجام شدهQ  به صورت

برای انجام آن عمل، او را  Bدارد اگر  مسؤولیتنگر پس

 .(Van de Poel, 2011: 42)ول نگاه داشته باشد ؤمس

کند عبارت نگر بودن، تنها کفایت نمیاما در مورد پیش

عملی که انجام »را در عبارت باال به « عمل انجام شده»

 نگر به این صورتپیش مسؤولیت. تغییر دهیم« خواهد شد

 شود که: تعریف می

- A  نسبت بهB ول است اگر ؤنگر مسبه صورت پیش

A  نسبت بهB  انجام رسیدن عمل به درمتعهد باشد کهQ 

 .(Ibid, 41) نظارت داشته باشد
 

 ولیت شغلی و اخالقیؤتمایز میان مس
ولیت ؤتوان دو نوع از مسبا داشتن تقسیمات پلیتزونی می

)یعنی  Bتصور کردن وجود  :تر را مجزا کردبه معنای کلی
آنچه نسبت به او مسؤولیت وجود دارد( به عنوان عاملی 

نچه که مسؤولیت دارد(، مسؤولیت را )یعنی آ Aمجزا از 
تبدیل  2ولیتی شغلیؤنگر( به مسنگر و چه پس)چه پیش

 ولیتی است که یکؤرابطه مس ،کند. مسؤولیت شغلیمی
ول هستیم. همه ؤسوی آن عاملی است که نسبت به آن مس

مدیون »و « گو بودنپاسخ»نگر )همانند های پسمسؤولیت
لیت وؤمس ،با این حال د.های شغلی هستنمسؤولیت«( بودن
تری شغلی تواند به معنای ضعیفنگر نیز گاهی میپیش

که در تعریف مسؤولیت « نظارت کردن»باشد، تعهد به 
تواند نسبت نگر آمده، تعهد به انجام عملی است که میپیش

( تعریف شود. اینکه من A)مجزا از  Bبه عاملی مثل 
نتیجه حاصل  نظارت کنم عملی انجام شود، )ولو اینکه

2. Role Responsibility  
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نشود( مسؤولیت انجام شده است، و اگر بدون عمل 
نظارت، نتیجه محقق شود در این صورت مسؤولیت خود 

 ,Ibid)از موضوع راضی باشد  Bام. حتی اگر را انجام نداده

 Bنگر )هرچند وابسته به . )بنابراین مسؤولیت پیش(43
 رسد.است( اما ارضا شدن یا نشدن آن مستقل به نظر می

کننده بیشتر از اینکه تأیید کننده عمل باشد تعریف Bنقش 
 عمل است. 

عامل  ،با همین قیاس، در مسؤولیت غیرشغلی
( اینهمان است. A(، با عامل )Bنگهدارنده مسؤولیت )یعنی 

به این معنی که عملی که مسؤولیت نسبت به آن وجود 
. )نه همه 1شوددارد توسط خود فرد تعریف می

های ولیتؤاز این نوع، بلکه( بخشی از مس هایولیتؤمس
های ولیتؤدر مس .2های اخالقی هستندولیتؤمس ،این نوع

)مثل کل جامعه، و محیط  3تریزمینۀ وسیع Nاخالقی، 
تواند محق باشد( در نظر گرفته میزیست، یا هرآنچه می

 Aعامل  نیز عضوی از آن است )مثالً Aشود که خود 
زیست است(. حدود از محیطعضوی از جامعه و بخشی 

وابسته  Aنامیدیم، به دامنۀ تأثیر عمل « ترزمینه وسیع»آنچه 
( دارای مسؤولیت Aنسبت به خود  )غالباً Aاست. عامل 

اگر مسؤولیت او در قبال زمینۀ  ،اخالقی است
تر، در غالب موارد، خود باشد. هرچند زمینۀ وسیع4تروسیع

A گیرد، اما را نیز در برمیA ویتی مستقل از زمینه نیز ه
 برای خود قائل است. 

ولیتی ؤمس ،ترمن ممکن است نسبت به زمینۀ وسیع
شغلی داشته باشم به این اعتبار که اگر فعالیت من به جزئی 

                                                           
 مطلق )و نه مشروط( قلمداد شود. تواند مشابه تعبیر کانتی از امرمی .1
یکسان باشند  Aو عامل  B، عامل مسؤولیتروشن است صرف اینکه در رابطۀ  .2

 Nرا اخالقی نخواهد کرد. در این مورد  مسؤولیتشغلی نباشد(  مسؤولیت)یعنی 
اسطه به و مسؤولیتداریم )یعنی عاملی که  مسؤولیتی که در قبال آن یعنی عنصر

اخالقی بودن یا نبودن آن را روشن خواهد  ،دارد Aای که با آن شایسته است( و رابطه

 کرد.

ریپ در شرح خود از ارزیابی فناوری برساختی  از آری« ترزمینه وسیع»واژه  .3

 . (Rip & Robinson, 2013)است گرفته شده

تر آسیب بزند )یا حتی مالحظات به حق از این زمینه وسیع
او را در نظر نگیرد( من باید به آن پاسخگو باشم و اگر 

 ی نداشته باشم مدیون خواهم بود. بنابراین:دلیل خوب

نسبت به  Aنگری اخالقی است که ولیتی پیشؤمس -
 Qبرای انجام عمل  Nتر در قبال متن وسیع Aخود 

 .5( مسئول باشدX)یا متحقق کردن وضع امور 
با این مقدمات به بحث کنترل اجتماعی تبعات نوآوری 

 گردیم.بر می
 

 دوراهی کنترل - 4

  دهای بازار آزانترل توسط مکانیزمک بررسی امکان
ترین تصوری که به ذهن میپاافتادهکنترل نوآوری در پیش

رسد به معنای تالش برای حفظ تبعات مثبت و پرهیز از 
تبعات منفی، چه اقتصادی و چه اجتماعی، است. تبعات 
اقتصادی )و نه الزاماً اجتماعی و محیطیِ( پژوهش و 

ازار آزاد )و محصوالتی که در نوآوری از طریق مناسبات ب
سنجش و شمارش شود( قابلاین بازار خرید و فروش می

هستند و اگر فرض این باشد که تحقیق و نوآوری، مستقیم 
یا غیرمستقیم در رشد اقتصادی موثر است، این اثرات را 

توان با معیارهای سنجش میزان رشد اقتصادی و می
به همین صورت، سازی، مشاهده و ارزیابی کرد. کمّی

ضررهای اقتصادی حاصل از یک محصول تکنولوژیک نیز 
 سنجش و ارزیابی است. با همان مکانیزم، قابل

، بلکه( سازوکار بازار آزاد )نه تنها قابلیت سنجش
خودی را نیز )که آدام اسمیت از آن به قابلیت کنترل خودبه

اما به حیوانی در خانه او اثر  ،ممکن است به فردی در نیوزلند اثر کند Aعمل  .4

 نکند.
 .دهدهای اخالقی را پوشش نمیولیتؤن است که این تعریف همه انواع مسروش .5

اخالقی برای فردی انجام شود نه جامعه، ممکن است از دایره  مسؤولیتممکن است 

ت در نهایت به ضرر برخی دیگر باشد. )با در عمل روزانه او خارج باشد. ممکن اس

 یتمسؤولتوان آن را بخشی از مصادیق ها( اما میها و وظیفهنظر گرفتن سود و زیان

 مفید است.  مسؤوالنهاخالقی قلمداد کرد که برای معرفی نوآوری 
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رد. کند( ایجاد خواهد کیاد می« دست نامرئی بازار»عنوان 
ها این توانایی را دارد که تکنولوژی ،به عبارت دیگر، بازار

و محصوالتی که تبعات آنها به لحاظ اقتصادی خنثی یا 
سوددهی ندارند( به مرور حذف کرده و  ومنفی است )

کند. در این  محصوالتی به لحاظ اقتصادی پربارتر را ابقا
یه متبعات اجتماعی و محیطی نیز )از این منظر ک ،میان

توانند به لحاظ اقتصادی بر بازار اثر بگذارد( دارای اهمیت 
تواند از طریق این تبعات نیز میاز این رو، خواهند بود. 

همین مناسبات کنترل شوند. با این حال در این نگاه، تبعات 
تند اولین چیزی نیس ،مثبت )و نه منفی( اجتماعی و محیطی

تبعات  ،رت دیگرگیرند. به عباکه مورد توجه قرار می
تنها زمانی در درجۀ اول اهمیت قرار  ،اجتماعی و محیطی

دارند که )همانند مورد داروها( دارای تبعات منفی مشخص 
 باشند. 

همیشه این نیست که منتظر  ،حلبا این حال، بهترین راه
خود شده و خودبه شویم اثرات بد )حتی اقتصادی( نمایان

پدیدار شدن برخی  زیرا ؛بازار آن محصول از دست برود
اثرات منفی )مثالً در مورد داروها( ممکن است اعتبار 
اقتصادی بنگاه تولیدکننده را نیز به طور کلی از بین ببرد. 

خودی، و پیشاز این رو نیاز به فراتر رفتن از کنترل خودبه
بینی و کنترل از پیشِ اثرات بد اقتصادی، وجود خواهد 

توان )با تأکید بر همان مکانیزم یم ،داشت. به عبارت دیگر
بازار آزاد( گفت محصوالتی که تبعات منفی آنها هنوز بروز 

بینی هستند )نه مستقیماً توسط بازار، پیشنکرده اما قابل
های تجاری بلکه( به واسطۀ نگرانی از متوقف شدن فعالیت

زیست یا فعاالن حقوق کارگران، مورد توسط فعاالن محیط
ولیتی در ؤدهندگان، مستوسعهاز این رو، یرند. توجه قرار گ

شود ولیتی که از آن صحبت میؤقبال جامعه دارند و مس

                                                           
 .(Rip, 2018: 115)نامدمی« کار اخالقیتقسیم»ریپ این تقسیم کار را  آری .1

های موجود از بابت تبعات تواند نگرانیتنها در صورتی می
منفی اجتماعی را مورد توجه قرار دهد که امکانی برای 

 ردیابی آنها از پیش وجود داشته باشد. 
میان سیستم  1کاروعی تقسیمن ،در این نوع از کنترل

اجتماعی یا کننده )یعنی جامعه یا دانشمندان علومکنترل
دهنده )نوآوران، مهندسان یا انسانی( و سیستم توسعهعلوم

در رابطۀ  ،مدیران صنعتی( وجود دارد. به عبارت دیگر
اجتماعی، نقش عنصر مسؤولیت، جامعه یا دانشمندان علوم

B ها نسبت به آن دهندگان نوآوری)یعنی عاملی که توسعه
شرط ارضا  Bکنند و رضایت پاسخگو هستند( را ایفا می

گذاشته شده است.  Aولیتی است که به عهده ؤشدن مس
نگرانه( را مینوعی مسؤولیت شغلی )از نوع پس بنابراین
 طلبد. 

های متفاوت احتماالتی، ارزیابی استفاده از روش
بینی و کنترل تبعات پیش تکنولوژی، مدیریت ریسک برای

ها، از رویکردهای رایجی است که ناخواسته تکنولوژی
همه آنها در تالش هستند با تشخیص و هشدار زودهنگام 
در مورد تبعات منفی، زمینه را برای کنترل زودهنگام ایجاد 

شود )نه برای این است که کنند. محاسباتی که انجام می
ت که( بیشتر برای این اسمسؤولیتی اخالقی وجود دارد، بل

های جامعه( که فعالیت تجاری آن واحد )به واسطه واکنش
 متوقف نشود. 

شدن به سازوکارهای خودبهامَا کنترل، از طریق متوسل
بینی و مدیریت ریسک، خودیِ بازار آزاد و استفاده از پیش

ترین مشکل این است که در روشن .هایی داردمحدودیت
 ،اساس شود درکه هدفی که دنبال می این حالت )از آنجا

ای عالقه ،کنندهدهنده و نه کنترلاقتصادی است(، نه توسعه
به توجه به اثرات مثبت اجتماعی و محیطی )تا زمانی که 
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 زانتیجه روشن اقتصادی نداشته باشند( نخواهند داشت. 
بینی ردیابی و پیشاین سازوکار، کمتر قابلیت  این رو،

 رات را خواهد داشت. اینگونه از اث
تر است. در حالت عادی دغدغۀ مشکل دوم اما عمیق

کند(، این مسؤولیت ایفا می را در رابطه Bجامعه )که نقش 
است که محصولِ خطرناکی وارد جامعه نشود. از این رو، 
جامعه به عنوان حکمران، )نه با فرایند، بلکه( تنها با 

« B» کنندهکنترل . از این رو،1محصول مرتبط خواهد بود
کننده باشند به نتیجه یا )یعنی جامعه( برای اینکه کنترل

تصوری از آنچه نتیجه نامطلوب است )و اینکه چه نوع 
شود( نیازمند است. با این فرایندهایی به این نتایج منجر می

، A دهنده، )یعنی همان که توسعه«B»ها کنندهحال، کنترل
( در مورد آنچه پیش از این با مسؤولیتی نسبت به آن دارد

دید یا نابینا هستند. تبعات نوآوریاند، کمآن مواجه نشده
ها )به دالیلی که ذکر شد( از ابتدا متعین و )پیش از اینکه 

. 2بینی نیستندپیشوارد بازار شده و شیوع پیدا کنند( قابل
های های تکنولوژیبنابراین، دانش ما در مورد ریسک

م است. به عنوان مثال ما رفتار یک تاس جدید خیلی ک
همین، اگر تاس انداختن  شناسیم و به واسطهمعمولی را می

توانیم میزان آن را محاسبه کنیم. با ریسک همراه باشد، می
به عنوان مثال تاسی را فرض کنید که عدد شش آن )با هر 
داستانی که مایل هستید( خطرناک باشد. در پرتاب یک بار 

تاس، میزان ریسک ما یک ششم )ضربدر میزان از این 
ای که به بار خواهد آورد( خواهد بود. اگر همین هزینه

تاس، دفعات بیشتری پرتاب شود نیز میزان ریسک با 
محاسبه خواهد بود. در مورد های احتماالت قابلفرمول

 های شناخته شده نیز میزان ریسک )به واسطهتکنولوژی
                                                           

خطی بودن درست باشد در این صورت حتی تالش جامعه برای کنترل  ر ایدهاگ .1

 اثر خواهد بود.بی ،فرایند
قطعیت، زمانی وجود دارد که  عدم قطعیت و عدم تعین، متفاوت هستند. عدم .2

گیر با جهلی در این مورد مواجه است. محاسبه نیست و تصمیماحتمال خطر قابل 

شود که شرایط و زنجیره علّی باز است و نتیجه )فارغ می تعین صحبت زمانی از عدم

های موضوع وجود داشته باشد یا نداشته باشد( وابسته از اینکه دانشی به پیچیدگی

رفتار آن نوع از تکنولوژی پیدا  شناختی که به مرور از
محاسبه است. به عنوان مثال، میزان خواهیم کرد( قابل 

ریسک در استفاده از یک هواپیما )و دانش و شناختی که 
از رفتار آن تکنولوژی داریم( دارای اهمیت باالیی خواهد 
بود. اما میزان ریسک همیشه )به خصوص برای تکنولوژی

ری از رفتارهای آن وجود های جدیدی که شناخت کمت
ردیابی نبودن این محاسبه نیست. قابلدارد( به راحتی قابل 

اثرات، اهمیت آنها را به لحاظ اقتصادی و مناسبات بازار 
کم خواهد کرد. در این موارد اگر کنترلی از سوی مدافعان 

زیست اتفاق بیافتد، بیشتر ناشی از احساسات محیط
 ب قلمداد خواهد شد.رمانتیستی و بدون دالیل خو

 شکاف مسؤولیت
آنچه گفته شد مانع کنترل خودبه خودی شده و اصطالحاً 

کند. شکاف مسؤولیت را ایجاد می« 3شکافی در مسؤولیت»
مطرح کرد توان با شرحی از دوراهی کالینگریج می

شود که اگر (. این دوراهی اینطور بیان می1980)کالینگریج،
ت منفیِ )مثالً( یک نوآوری وجود از ابتدا دانش به تأثیرا

کننده که به این تأثیرات داشت، آنگاه نوآور نسبت به کنترل
تواند آن را کنترل کند. حساس است مسؤولیت داشته و می

آید که اما دانش، به اثرات منفی آنقدر دیر به دست می
گرفته در اطراف آن محصول نهادهای به مرور شکل

که در مثال دوچرخه شرح داده نوآوری )به همان صورتی 
 های اجتماعی خواهند شد. شد( مانع از انتخاب

به طور خالصه، در شرایط ابتدایی )یعنی در شرایط 
ها، و زمانی که هنوز ناپذیر بودن تبعات نوآوریبینیپیش

امکان انتخاب و کنترل اجتماعی وجود دارد( مسؤولیت
، این نوع از نگرانه شکل نخواهند گرفت. ثانیاًهایی پس

نتیجه در هر دو مورد،  ند.به این خواهد بود که فعاالن در آینده چطور عمل کن

ناپذیری، بینین پیشهای نوظهور خواهد بود. ایناپذیری اثرات تکنولوژیبینیپیش

ر بینی و مدیریت ریسک را بیشتهای مبتنی بر پیشهای استفاده از روشمحدودیت

 . (Stilgoe, 2013: 1569)کندنمایان می

 
3.Responsibility Gap 
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گیرند که نهادها)ی مثالً ها زمانی شکل میمسؤولیت
باشند که امکان انتخاب  اقتصادی( به نحوی شکل گرفته

اجتماعی دیگر وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر، نیروی 
کننده )که نسبت به او مسؤولیتی وجود دارد( قادر کنترل

د و رکت کننوآوری ح نیست همراه با قطار افسارگسیخته
کننده و کنترلنتیجه شکافی خواهد بود که میان نیروی

دهنده ایجاد خواهد شد. به تعبیر ریچارد نیروی توسعه
میان نیرویی که تکنولوژی را  (Owen, 2013: 31) اوون

برد، و توانایی ما به عنوان برای خلق آینده به پیش می
ای که دهکاربران درون این جوامع برای اینکه نسبت به آین

 سازیم مسئول باشیم، شکاف عمیقی ایجاد خواهد شد. می
در مثال دوچرخه نیز امکان تغییر تا زمانی وجود داشت 
که نهادهای اجتماعیِ اطراف مصنوع تکنولوژیک شکل 
نگرفته بودند. با این حال در مثال مورد نظر از آنجا که تأثیر 

وجود داشت. در ردیابی بود، امکان کنترل نیز از ابتدا قابل
، 1های جدیدترهای تکنولوژیحالیکه در مورد نوآوری

دانش به تبعات، زمانی به دست خواهد آمد که دیگر کنترل 
 پذیر نباشد.امکان

روشن است که تا به حال از مسؤولیت به معنایی 
شغلی و مبتنی بر  ه،نگرانپس ،صحبت شد که مسؤولیت

ی( به نظر میمحصوالت )و خنثی نسبت به اصول اخالق
رسد )با مقدماتی که از تقسیم انواع رسد. به نظر می

مسؤولیت گفتیم( ناچاریم به نوع دیگری از مسؤولیت 
 متوسل شویم. 
 بحث و تحلیل

در این مقاله بر آنیم تا نوآوری مسؤوالنه را با تحلیل خاصی 
از مفهوم مسؤولیت شرح دهیم. اگر منظور از نوآوری 

ر گذاشتن حکمرانیِ محصول )یعنی مسؤوالنه، تنها کنا
پسند یا ، مبتنی بر جامعهXفعالیتی که در آن نتایج 

شوند( و جایگزین پسند بودنشان ابقا یا حذف میغیرجامعه
                                                           

های شناختی و نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، تکنولوژی ،به طور مشخص .1

 های ارتباطی اطالعاتیتکنولوژی

کردن آن با حکمرانیِ فرایند )یعنی توصیه به انجام اعمال 
Q  خاص( باشد، آنگاه اینطور به نظر خواهد رسید که

 گرایانه را بهعی رویکرد وظیفهنوآوری مسؤوالنه تنها نو
گرایانه جایگزین کرده است. با این جای رویکردهای نتیجه

این مقاله با تحلیلی چهار بخشی در پی آن است تا  ،حال
های ارائه شده از نشان دهد برای هماهنگی با تعریف
هاوون( دنریپ، وننوآوری مسؤوالنه )توسط اوون، آری

 گرا بودن نیاز است. ظیفهبه فرضیاتی بیش از تنها و
 

 بخش اول تحلیل: تعهد به انجام عمل مرتبۀ دوم  
در مورد رابطۀ میان فرایند نوآوری و محصول نوآوری )با 

توان توجه به آنچه تاکنون گفته شد( دو فرض زیر را می
 تصور کرد: 

پسند فرض اول این است که یک فرایند نوآوری جامعه
ینکه محیط پیرامون و )بخوانید عمل خوب(، بدون ا

بازخوردهای مراحل دیگر نقش مهمی ایفا کند، قادر است 
پسند )بخوانید نتیجۀ خوب( را محصول نوآوری جامعه

کند. چنین فرضی، همان سیستم خطی )شبه متعین
 ZQتا  1Qموجبیتی( را متصور است که اعمال متفاوت از 

ا ر به ترتیب و زنجیروار )همانند دیاگرام زیر( یکدیگر
 متحقق شود.  Xمتعین کرده تا در نهایت نتیجه 

X→zQ→…→3Q→2Q→1Q 
 

ها، Qتوسط  Xشدن متعین ز آنجا که در چنین فرضی،ا
وابسته به تعامل با جامعه نیست، حکمرانی که در چنین 

 حکمرانی محصول خواهد بود.  ،برقراری است حالتی قابل
 پسنددوم این است که فرایند نوآوری جامعه فرض

)بخوانید عمل خوب( نه به صورت مجزا، بلکه تنها با 
نشان  Cتعامل با محیط زیستی و اجتماعیِ پیرامون )که با 

پسند یا تواند محصول نوآوری )خواه جامعهدهیم( میمی
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تنها با تعامل با  Qپسند( را به بار آورد. در واقع غیرجامعه
C کردن نتیجۀ قابلیت متعینX معهرا خواهد داشت. جا

پسند بودن محصول نوآوری، به شرایط زیستی و اجتماعی 
، فرآیند نوآوری را پیچیده و غیرقابل Cنیز وابسته است. 

هایی از نوع ولیتؤشود که مسبینی کرده و باعث میپیش
شغلی، کارایی خود را از دست بدهند و امکان حکمرانی 

 .محصول وجود نداشته باشد
پذیرش فرض دوم،  با )کنار گذاشتن فرض اول و(

توان دو رویکرد متفاوت برای حکمرانی را همچنان می
تصور کرد. اولین رویکرد متصوّر برای فرض دوم، متوسل 

)حکمرانی فرایند( به جای نتیجه 1گراییشدن به وظیفه
گرایی )حکمرانی محصول( است. اما این رویکرد در عمل، 

دهندگان هاگر توسع ؛ زیرارسدکافی و مناسب به نظر نمی
با این فرض که عمل خوب )یعنی فرایند نوآوری جامعه
پسند(، غالباً نتایج خوب )یعنی محصول نوآوری جامعه

آورد، به جای پاسخگو بودن در مورد پسند( به بار می
، خود را در انجام فرایند Xپسند محصوالت غیرجامعه

حل به حد کفایت پاسخگو بدانند، راه Qپسند غیرجامعه
)نه  Qدانیم عمل اند. چرا که میاسبی را انتخاب نکردهمن

 Xنتیجه به ، Cبه تنهایی، بلکه( نسبت به شرایط متفاوت 
متفاوت، نتایج  Cد. روشن است که در شرایط انجاممی

متفاوتی نیز به بار خواهد آمد. پس، انجام اعمال جامعه
ای ( اطمینانی در مورد حصول نتیجهQپسند )همانند 

 پسند نخواهد داد.جامعه
Q+C→X 

توان تصور در مقابل، آنچه به عنوان رویکرد مناسب می

                                                           
 گرایی قاعدههیا نتیج .1

نگر برای انجام یک عمل یا متحقق شدن نتیجه یک ولیت پیشؤممکن است مس .2

پسندِ نگر برای متحقق شدن نتیجه جامعهولیت پیشؤمسادعا این است که عمل باشد. 

X  مرتبۀ دوم )عملی درباره عمل دیگر( نیست.  ولیت به انجام یک عملؤالزاماً مس

پسند ایجاد فضای سبز در یک جاده متحقق جه جامعهولیت دارم نتیؤمن مس مثالً

شود. عمل من مرتبه اول است چون نظارت بر اینکه فضای سبز در جاده ایجاد شود 

( است که عمل Q 2کرد، تعهد به انجام عمل دیگری )مثل 
Q  را با توجه به شرایط متغیر و پیچیدۀC  تنظیم کند. عمل

، عملی از مرتبۀ دوم )یعنی عملی بر Cو  Qتنظیم میان 
ملی که چگونگی انجام ( خواهد بود؛ عQروی عمل دیگر 

 شدن عمل اول را تنظیم خواهدکرد. 
X→(Q+C)  2Q  

 ،در مورد انواع مسؤولیت گفتهانواع پیشبا توجه به 
زمانی مسؤولیت به یک عمل مرتبۀ دوم پیش خواهد آمد 

 که: 
 نگر( ونگر )و نه پساین مسؤولیت به نحو پیش -1
 جه(، و برای انجام شدن یک عمل )و نه متحقق شدن یک نتی -2

 . 2مسؤولیت داشته باشیم
نگر نسبت به یک عمل به این معنی مسؤولیت پیش

است که به جای پاسخگو بودن به عملی که نباید انجام می
شده(، شد و انجام شده )یا انجام نشده و باید انجام می

نظارت کنیم که عملی که باید انجام شود، انجام شود )یا 
نشود(. این مفهوم از انجام  ،آنچه نباید انجام شود

مسؤولیت، مستلزم تعهد به نوعی نظارت )یعنی انجام عمل 
)یا متحقق شدن  Q( بر انجام شدن عمل 2Qمرتبه دوم 

 ( است. Xنتیجه 
کنترل فرایندهای نوآوری که از تعامل عمل توسعه

امکان ،اجتماعی ایجاد شود-دهندگان و شرایط محیطی
ه معنای انجام عمل مرتب به« نظارت»پذیر نیست، مگر اینکه 

( تصور شود. به این Q)یعنی عملی بر روی عمل  2Qدوم 
به همراه شرایط  Qمعنی که نظارت شود عمل مرتبه اول 

C پسند( قلمداد کرد. را بتوان عمل خوب )جامعه 

ر به انجام نگولیت پیشؤمستواند یکسان باشد. اما با انجام عمل ایجاد فضای سبز می

من  ثالًولیتی به انجام عملی مرتبه دوم است. مؤمس Qپسند شدن عمل جامعه

پسند ولیت دارم نظارت کنم که عمل کاشته شدن صد درخت به نحو جامعهؤمس

نظارت بر چگونگی انجام عمل است و این نیاز به عمل  ،در این صورت .انجام شود

 دیگری دارد.
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که خود به طور خالصه، داشتن تعهد به انجام عملی 
نظارت به انجام عملی دیگر )یعنی فرایند نوآوری( است. 

2Q  عمل نظارت است بر اینکه عملی مثلQ  یعنی فرایند(
 ،پسند انجام شود. به عبارت دیگرنوآوری( به نحوی جامعه

به نحوی انجام شود که  1Qنظارت بر اینکه عمل نوآورانه 
نتایج  هجامعه، پذیرش بیشتری نسبت به آن داشته باشد ک

خوب داشتن )مثالً حفظ شدن سالمت افراد( از آن موارد 
 است. 

 

 ولیت شغلی یا اخالقی ؤبخش دوم تحلیل: مس
ولیت و همچنین ؤنگر بودن مستا به اینجا در مورد پیش

ودن شغلی ب ،مرتبه دوم بودن آن استدالل شد. در این بخش
ه کگیرد. از آنجا ولیت مورد بررسی قرار میؤیا نبودن مس

گر )و نولیتی از نوع پیشؤتعهد به نظارت مرتبۀ دوم، مس
نگر( است، )همانطور که پیش از این گفته شد( این نه پس

 . 1شغلی باشد تواند  شغلی و یا غیرولیت میؤمس
ولیت سه ؤدر رابطۀ مس Bو  Aدر مورد رابطۀ میان 

توان تصور کرد. برای ساده شدن موضوع می را حالت
را جامعه تصور  Bدهنده و را توسعه Aتوان همانند قبل می

 کرد.
تواند نقش حالتی که در آن جامعه، قدرتمند است و می (1

B گو دهندگان به او پاسخرا ایفا کند، در نتیجه توسعه

عمل نظارت آنها سنجیده می ،هستند. در این حالت

 ،شود. یعنی در صورتی که نظارت انجام نشده باشد

 Bنسبت به  Aخواهد بود. دهنده پاسخگو توسعه

)یا متحقق  Qول است که بر انجام شدن عمل ؤمس

 ( نظارت کند.Xشدن 

را ایفا  Bجامعه آنقدر قدرتمند نیست که بتواند نقش  (2

( است و توسعهNکند. اما همچنان محق )یعنی 
                                                           

شغلی یا  نگر ممکن استولیت ییشؤ تواند شغلی باشد. مسنگر تنها میولیت پسؤ مس .1
 غیرشغلی باشند. 

 سنجش نخواهد بود. پسندی در آن قابلارزش جامعه چون .2

دهندگان در قبال آن، مسؤولیت  اخالقی دارند. در واقع 

ا هم ایفا میر B، نقش Aدر این شرایط خود عامل 

)بدون اینکه جامعه نقشی  A ،به عبارت دیگر .کند

 Aکند. داشته باشد( به انجام شدن عمل نظارت می

)یا  Qول است که بر انجام شدن عمل ؤاخالقاً مس

 ( نظارت کند. Xمحقق شدن نتیجه 

 .دهنده مجزا نیستکننده )مثل جامعه( از توسعهکنترل (3

حدی را تشکیل سیستم وا Bو  A ،به عبارت دیگر

دهند. )بر خالف مورد قبل( جامعه نقش دارد اما می

خود جامعه )به همراه همه مالحظاتش به عنوان 

 Bو  Aگر( بخشی از سیستم توسعه نیز هست. کنترل

)به همراه هم( مسئول  Bو  A)به همراه هم( نسبت به 

)یا محقق شدن نتیجه  Qشدن عمل هستند که بر انجام

X.نظارت کند ) 

( 2رسدبا حذف مورد دوم )که کمتر جدی به نظر می
فرایند دخیل  طولدر هر دو مورد اوَل و سوم، جامعه در 

، در طی انجام عمل Aدهنده است. در مورد اول، توسعه
دارد. در مورد )یعنی جامعه( را راضی نگاه می Bمرتبۀ دوم، 

کننده همزمان عمل دهنده/کنترلسوم، سیستم واحد توسعه
 ،در این مورد .کندپسند هدایت میت را به نحو جامعهنظار

جامعه )یا نخبگانی که با جامعه آشنا هستند( مستقیماً در 
 . 3توسعه دخالت دارند

اهمیت قلمداد کردن بازاندیشی،  هر دو مورد، در با
رویکرد یکسانی دارند. تفاوت در این است که در یکی 

نها ت و در دیگری تجامعه مستقیماً درگیر فرایند توسعه اس
 ناظر )و صرفاً مدافع منافع جامعه( خواهد بود.

 

 
 

ها در رویکردهای ارزیابی فناوری برساختی، دانشمندان علوم انسانی در آزمایشگاه .3
کنند که نوع نگرش آنها )در دیالکتیک با نگرش دانشمندان علوم هایی را آغاز میپژوهش

 .(Fisher, 2006) پسندتری را شکل خواهند دادطبیعی( تصمیمات جامعه
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بخش سوم تحلیل: هماهنگی اهداف اقتصادی و 

 اجتماعی
حال سؤال این است که این مسؤولیت به عمل مرتبه 

تواند به نوعی از نوآوریِ )با هدف دوم، چطور می
-اقتصادی( که مسؤوالنه )یعنی دارای هدف اجتماعی

ت منجر شود. شاید بعید به نظر برسد یک اخالقی( اس
قادر باشد عملی را با دو هدف متفاوت  ،سیستم واحد

رد. اخالقی( به پیش بب-)یکی اقتصادی و دیگری اجتماعی
در شرحی که تاکنون  ؛ زیراه به این تضاد مهم استجتو

ارائه شد ادعا این بود که بازارپسند بودن )یا نبودن( عمل 

1Q 1 انتهای  عرضۀ محصول در بازار )و در با موفقیتِ در
پسند بودن )یا نبودن( همین فرایند( تعیین شده و جامعه

اخالقی( در تعامل با جامعه -)به لحاظ اجتماعی 1Qعمل 
 تعیین خواهد شد. 

برای اینکه بدانیم چطور اهداف اقتصادی  از این رو،
اخالقی هماهنگ باشند، ایدۀ -توانند با اهداف اجتماعیمی
اینکه اگر فرض این  ؛هد مرتبۀ دوّم کارساز خواهد بودتع

باشد که اهداف اقتصادیِ توسعه )یعنی بازارپسند بودن 
های های متفاوت و در چارچوبنوآوری(، به صورت

چارچوبی را  2Qشود، عمل مرتبه دوم متفاوتی متحقق می
( 1Qبرای انجام شدن عملی با نتیجه بازارپسند )همان 

پسندی را رد که بیشترین ارزش جامعهمتحقق خواهد ک
شود که فعالیت زمانی ایجاد می ،داشته باشد. این توافقات

تعامل با جامعه در دهندگان دائماً )از ابتدای فرایند( توسعه
باشد. چنین تصویری، امکان متحقق شدن همزمان اهدافِ 
اقتصادی و اهدافِ اجتماعی را ایجاد خواهد کرد. به طور 

رسیدن به یک هدفِ اقتصادی )عرضه موفق  خالصه اگر
های )مرتبۀ اولِ( متفاوتی امکانمحصول( از طریق عمل

پذیر باشد )مواردی که تبعات اجتماعی محیطی آن قطعاً از 
                                                           

نشان  Q1،  با Qاز این به بعد عمل مرتبۀ اول  Tبندیتر شدن صورتبرای ساده .1

 مجزا شود.   Q2شود تا از عمل مرتبۀ دوم داده می

عمل نظارت مرتبۀ دوّم، باعث تحقق  ،امروز روشن نیست(
 تر باشد. عمل )مرتبه اوّلی( خواهد شد که اخالقی

 
 ابق با تعاریف ارائه شدهبخش چهارم تحلیل: تط

ی ولیتؤبه انجام این عمل مرتبه دوم، همان مس مسؤولیت 
والنه )از ؤاست که با تعاریف ارائه شده از نوآوری مس

جمله چارچوب مفهومی ارائه شده توسط ریچارد اوون و 
مطابقت دارد. اوون چارچوب  (Owen, 2013)استیلگو 

-1چهار مفهوم:  والنه را باؤمفهومی خود برای نوآوری مس
پذیر بودن و واکنش-3شورایی بودن، -2بازاندیشانه بودن، 

 نگر بودن تعریف کرده است.آینده-4
 :بازاندیشانه بودنالف( 

صفت بازاندیشانه بودن به شرط الزم برای اینکه فردی )یا 
سیستمی( قابلیت خودتغییری )و منطبق کردن خود با 

)یا سیستمی( که محیط( داشته باشد اشاره دارد. فرد 
فرد )یا سیستمی( است که در  ،کندبازاندیشانه رفتار می

عمل خود )با توجه به رفتار گذشته یا تجربیاتش از محیط( 
 .(Stilgoea, 2013: 1571)کندتجدید نظر می

مرتبۀ دوّم بودن عملِ نظارت )که در این مقاله شرح 
ه داشت تواند با ایدۀ بازاندیشی اوون همخوانیداده شد( می

باشد. عمل بازاندیشی در یک سیستم، چیزی نیست به جز 
انجام عمل )مثل اصالحات( بر روی خود سیستم عمل

نوآوری را  دهندگانِکننده. اگر روال کار یا عملکرد توسعه
کرده باشیم، آنگاه سؤال  در چارچوب یا دستگاهی تعریف

ای که آن چارچوب بر آن عمل این است که آیا دامنه
پاسخ مثبت  ؟گیردکند خود آن چارچوب را نیز در برمیمی

امکانی برای بازنظم به معنای آن است کهبه این سؤال، 
کردن خود چارچوب )با توجه به دادن و اصالح

د گیرد( وجوبازخوردهایی که از گذشته یا محیط اطراف می
دارد. توجه داشتن به این اصل که روال و شیوۀ عملکرد 
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یک چارچوب در هر شرایطی کارا نیست  شده درتعریف
و )در نتیجه( پذیرش بازخوردها )از گذشته و از محیط 
اطراف( برای تغییر عملکردهای بعدی )در کنترل یا 

سیستم مورد نظر را سیستمی بازاندیشانه خواهد  ،توسعه(
کرد. بازخورد از اعمال گذشته و دریافت از شرایط محیطی 

نظری در مورد اعمال بعدی  به این خاطر است که تجدید
انجام شود. اگر سیستم قابلیت تغییر نداشته باشد )به 
عبارت دیگر، اگر از نهادی سفت و سخت که منافع اعضای 
آن ایجاب کند که تغییری در آن رخ ندهد( در این صورت 

 العمل درستی نخواهد داشت.نسبت به اطراف نیز عکس
ا شرط کافی ر با این حال بازاندیشانه بودن سیستم،

پسند باشد مهیا نخواهد کرد. برای اینکه عملکرد آن جامعه
سؤال این است که آیا خصلت بازاندیشانه بودن که به عمل 

شود، شرط کافی برای مسؤولیتمرتبۀ دوم نسبت داده می
والنه( را ایجاد ؤنگر )مناسب نوآوری مسپذیریِ پیش

در واقع، وجود پاسخ به این سؤال، خیر است.  ؟خواهد کرد
پذیر بودن و حساس بودن چارچوب شرایطی برای انعطاف

نسبت به محیط )و رویدادهای گذشته در این فرایند(، الزاماً 
شود که فرایند به معنایی که مورد به این نتیجه منجر نمی

پسند باشد. چون همواره ممکن است نظر ماست، جامعه
ود ها وجازخوردها نسبت به محیط و نسبت به ببازاندیشی

تنها در جهت بهینه کردن شرایط آنها داشته باشد، اما همه 
برای رسیدن به هدفی بازارپسند )رسیدن به سود اقتصادی 
یا فروش بیشتر( باشد. به عبارت دیگر، خصلت بازاندیشانه 

تواند در خدمت بهبود اهداف اقتصادی بودن صرفاً می
 «ومابزاری مرتبه د عقالنیت»باشد. نام چنین عقالنیتی را 

 ،گذاریم. به این معنی که هرچند در چارچوب موجودمی
اما این بازنگری صرفاً  ،گیرددائماً بازنگری صورت می

برای رسیدن به هدفی از پیش انتخاب شده )و غالباً 
اقتصادی( است. به عبارت دیگر، بازاندیشی هرچند 

هوم ولیتی مرتبۀ دوّم است، اما برای اینکه در مفؤمس
                                                           

1. Responsive 

نگر نیز ولیتی پیشؤوالنه مفید باشد باید مسؤنوآوری مس
 باشد.

از این رو توجه به نوع خاصی از هدف )حداقل در 
فرایند مرتبه دوم( دارای اهمیت زیادی است. تغییر در 

پذیری )که پیش از این توان با خصلت واکنشهدف را می
 نگر معرفی کردیم( شرحهای پیشولیتؤآن را نوعی از مس

 داد. 
 : 1پذیر بودنب( واکنش

نیز  (Stilgoea, 2013: 1571) همانطور که در شرح اوون
پذیر انتخاب هدف، به خصلت واکنش روشن است، مسئله

پذیر بودن بودن سپرده شده است. پیش از این، بُعد واکنش
. در (Pellizzoni, 2004)در چهارگانه پلیتزونی معرفی شد

)یا  Q، در نظارت بر انجام عمل Aپلیتزونی، فرد  چهارگانه
اگر برای  ؛پذیر است( واکنشXامور متحقق کردن وضع

انگارانه( وجود داشته باشد. عمل نظارت، توجیهی )غایت
پذیر پیشنهاد مقاله حاضر برای نشان دادن اینکه واکنش

دهی به هدف خدمت کند به تواند به جهتبودن چطور می
 این صورت است:

با این توجیه که  ،باید انجام شود Q فرض کنید عمل
 مهیا شود.  Gهدف 

عمل و هدف. عمل قرار  :این عبارت دو مجهول دارد
 ،است انجام شود تا هدف به دست آید. به عبارت دیگر

تواند توجیه عمل، رسیدن به هدف است. هدف می
تواند اجتماعی اقتصادی )منطبق با منافع فردی( باشد یا می

 افع جمع( باشد. )و مبتنی بر من
توانند در این دو مجهول به دو صورت متفاوت زیر می

 معادله نوآوری وارد شوند: 
مقدم است. به عبارت  ،تعیین هدف بر انجام عمل - 1
هدف )چه اقتصادی و چه اجتماعی( اگر از پیش )و  ،دیگر

 هدف خارج از تعامالت اجتماعی( تعیین شده باشد )مثالً
تی اقتصادی توسط یک بنگاه( آنگاه به انجام رساندن ماموری
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عمل من )هر چه که هست( زمانی موجه خواهد بود که 
هر نوع  ،به رسیدن به این هدف کمک کند. در این حالت

بازاندیشی و تعامل با محیطی که صورت خواهد گرفت به 
این انگیزه )و با این توجیه( خواهد بود که رسیدن بهتر به 

 .  1تسهیل و بهینه کندرا  Gمعلومِ( هدف )از پیش
به همین صورت در این معادله ممکن است، هدف 

 مجهول باشد. و نه عمل: 

عملِ )مرتبۀ دوم( مقدم بر تعیین هدف است. اگر  - 2
هدف از پیش )و خارج از تعامالت اجتماعی( تعیین نشده 

آنگاه هدف )در زمان بالفعل( و در طول فرایند انجام  ،باشد
ی خواهد بود. به تبعیت از هابرماس دستیاب شدن عمل، قابل

عملی موجه است که در  ،توان گفت به لحاظ اخالقیمی
نتیجه گفتگویی مبتنی بر مفاهمه )و نه نفوذ دیگران( به 

هدف نیز  ،توجیه عملبا بدست آمدن دست آمده باشد. 
روشن شده است. از این رو در اینجا هدف در نتیجۀ 

به دست آمده است. نفعان تعامالت با محیط و با ذی
خصلتی است که با تعامل  ،پذیر بودنخالصه اینکه واکنش

با محیط و جامعه تکلیف مسیر و جهت ما را روشن 
 کند. می

گزینه اول به عقالنیت ابزاری هدایت خواهد شد، و 
پسند و در نتیجه مسؤوالنه خواهد بود. گزینۀ دوم، جامعه
وگوی دائم و وجود مراودات و گفت ،اتخاذ گزینۀ دوم

 ایجاد مفاهمه با افراد جامعه را ملزم خواهد کرد. این در
صورتی مهیا خواهد شد که به بُعدی دیگر به نام مشاوره

 ( تأکید شود.  3شمول =)  2ای بودن
 :ج( شمول

در شرح استیلگو و اوون آمده است که شمول )یا مشاوره
اف، ها، اهدای بودن( به معنای وارد کردن وسیع دیدگاه

                                                           
ان توتوان تعبیری اخالقی ارائه داد. یعنی نمیاز این دیدگاه ابزارگرایانه نمی 1.

های اخالقی و که برای رسیدن به هدف، مسیرموضوع را به این صورت تعبیر کرد 

راه  ترینبال یافتن اخالقیغیراخالقی وجود دارد و ما با مراجعه و بازاندیشی به دن

انتخاب  ترچون اگر مسیر اخالقی؛ ولو اینکه رسیدن به هدف را عقب بیاندازد ،هستیم

ها، در فرایندهای گفتگو، بحث و ها و دوراهیپرسش
این مفهوم  .(Stilgoea, 2013: 1571)مشاوره جمعی است

کردن، شنیدن و فهمیدن نقطه نظرات، به معنای دعوت
نفعان در نوآوری گرفته تا باقی افراد تر )از ذیوسیع

رود. چنین قابلیتی به معرفی دامنۀ وسیعی جامعه( به کار می
نظرها منجر خواهد شد که برخی موضوعات )شاید نقطه از

حذف شده توسط چارچوب غالب( را دوباره مطرح کند 
ها که به صورت بالقوه محل و بدین وسیله بسیاری از حوزه

منازعه هستند شناسایی شوند. قطعاً اگر اخالقی بودن را 
 )که در شرح ترتمایز میان عامل و متن وسیعمبتنی بر 

اخالقی معرفی شدند( ببینیم، باید شرایطی را  مسؤولیت 
یافت تر دسترسی )درمهیا کرد که عامل بتواند به متن وسیع

شناختی یا تعامل مبتنی بر مفاهمه( داشته باشد. این 
تواند دسترسی به معنای دریافت یکطرفه دسترسی می

خواهد دیگران را پیدا کند( یا )برای فرد اخالقی که می
 نها در یک مکالمه قلمداد شود. دخالت دادن آ

وجود این ابعاد )که پیش از این توسط ریچارد 
کار مطرح شد(، به همراه از بین رفتن تقسیم(2013)اوون

و  (Rip, 2018)کنندهدهنده و کنترلاخالقی بین توسعه
و مسؤولیت (Van Den Hoven, 2013)  تعهد مرتبۀ دوم

اهنگی آن مفهوم از نشان از هم ، (Stahl, 2013)مرتبه دوم 
های ارائه مسؤولیت تحلیل شده در این مقاله و  چارچوب

 شده پیشین دارد. 
 

 گیرینتیجه - 6

در این مقاله مطرح شد که مفهوم نوآوری و پژوهش 
مسؤوالنه )که در دهه اخیر ادبیات زیادی را به خود 
اختصاص داده است( دارای تعاریف متفاوتی است که  آنها 

ی به ین فرضکه با چن ما )نه اقتصادی بلکه( اخالقی استیعنی هدف  ،مرجح  باشد

 تر خواهیم بود.گزینه دوم )که غیرابزارگرایانه است( نزدیک

2  .  Deliberative  

3  .  Inclusion 
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تعبیر خاصی از مفهوم مسؤولیت، هماهنگ توان با را می
)و بیان متفاوتی از یک مفهوم واحد( قلمداد کرد. در این 

ی نوآور»قرائت، مفهوم مسؤولیت به کار رفته در عبارت 
 گرا ووظیفه ،پذیرنگر، واکنش، از نوع پیش«مسؤوالنه

)غالباً( غیرشغلی است. )و همانطور که شرح داده شد( این 

تعهدی مرتبۀ دوم به نظارت اخالقی بر نوع مسؤولیت، 
 فرایند نوآوری را به همراه خواهد داشت. 
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