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 بررسی نظریۀ کارکرد تکنیکی مبتنی بر طرح کاربرد و شرح مزایای آن

 2مصطفی تقوی، 1رضا کارگرعلی

 ، ايرانتهران ،ریرکبیامدانشگاه  ،یو مهندس فناوری ۀفلسف ۀپژوهشگر حوز ،یعلم و فناور ۀارشد فلسفه کارشناسیآموختدانش.1 

 ، تهران، ايرانفيشر یدانشگاه صنعت ،علم ۀگروه فلسف هیأت علمی عضو  .2

 15/12/97: تاریخ پذیرش 2/8/97 :تاریخ دریافت

 چکیده

و  ختهیم را برانگمفهو نیا یستیدر چ یفلسف تأملبه  ازینکته ن نیمتداول است. ا اریبس ياستفاده از مفهوم کارکرد در علم و فناور
 ژهیوبهو  یعیاستفاده از مفهوم کارکرد در علوم طب اتینظر نیا شتریآورده است. ب دیآن پد فیرا در توص يمتعدد اتینظر

 ۀاند. نقطتوجه بودهکم ای توجهیب فناوري يمفهوم کارکرد در فضا يبرا يسازهیو به نظر انددادهقرار  نظر مدرا  یشناسستیز
 شده ارائه فناوري يفضا ياول برا مرتبه( است که در ICE اختصاربه)کاربرد طرح بر  یکارکرد مبتن یۀمقاله نظر نیتوجه ا یکانون

 هاهینظر نیاز ا یاست. سپس مشکالت معمول بعض شده انجامکارکرد  يهاهینظر نیبر تکو يمقاله مرور مختصر ياست. در ابتدا
 ؛ اماتشده اس حیتشر فناوري ۀکارکرد متناسب با حوز یۀنظر کی جادیا يهازهیانگ جهیو در نت دهیذکر گرد فناوري يدر فضا

ه مقال نیاز آن در ا ياست که شرح مختصر یکیمصنوعات تکن یمصرف و طراح ۀدربار ياهی، نظرICE یۀنظر گاههیستگاه و تکاخ
ه است ک يشهود یبا بعض سهیحاضر، مقا ۀکارکرد در مقال اتینظر یابیدر ارز ی. روش اصلشودیبحث، آورده م ازیو متناسب با ن

 ۀلیوسبهکه  اندشده یمعرفچهار شهود( )چهارگانه  يارهایوجود دارد. در ادامه، مع فناوري یطورکلبهو  یکیدر مورد مصنوعات تکن
یم. نشان داده شودیم یمعرف زین یکیدر مورد کارکرد مصنوعات تکن یکل یۀ. سه نظرشوندیم یابیارز ،يکارکرد اتینظر هاآن

 يبندصورت کی ۀپس از ارائ انیناتوان هستند. در پا ارهایمع نیاز ا یکیدر برآورده کردن حداقل  اتینظر نیاز ا هرکدامکه  شود
 ینسب تیاز مز گرید یۀسازگار است و نسبت به سه نظر شدهیمعرف يشهودبا  هینظر نیکه ا شودینشان داده م ICE یۀاز نظر

 برخوردار است.

 .مصنوع تکنیکی ،کارکرد، طرح کاربردطراحی،  ،فناوريفلسفۀ  :هاواژهکلید
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 مقدمه

اي که دارد 2به دلیل بار غایت شناسانه 1مفهوم کارکرد
همچون بسیاري از مفاهیمی که بار متافیزیکی دارند و 

 گردندیم بازارسطویی  -به سنت فلسفی افالطونی ینوعبه
 اید به اند ببعضی ادعا کرده کهچنانآنانگیز بوده، مناقشه بر

 
 

ود شهمراه سایر مفاهیم مشکوک متافیزیکی به دور انداخته 
[. با وقوع انقالب علمی در قرن شانزده و هفده میالدي 1]

زیک به طبیعت ابتدا در حوزۀ فی شناسانه تیغااستفاده از نگاه 
ت ر علیی و مبتنی بسمیمکان، انهیگراعتیطبهاي به نفع نگاه

کنار گذاشته شد و با پیدایش نظریۀ تکامل در نیمۀ دوم قرن 
تروک نیز م یشناسستیزشناسانه به حوزۀ نوزده نگاه غایت

 عنوانبه یشناسستیزاما مفهوم کارکرد در حوزۀ ؛ گشت
 [.2ماند ]هاي زیستی باقی در تبیین پدیده مفهومی مهم

ا و ههاي زیستی، ارگانهمچنان به گونه یشناسستیزدر  
شود. الگوهاي رفتاري جانداران کارکرد نسبت داده می

به قلب پستانداران کارکرد پمپاژ خون در بدن  مثال عنوانبه
می مفهو یشناسستیزشود. کارکرد در حوزۀ نسبت داده می

دادن  بدانجامتوان از با بار هنجاري است. براي نمونه می
کارکرد و یا انجام ندادن کارکرد اندام قلب، در یک پستاندار 

رسد چنین مفهوم معناداري سخن گفت. به نظر می طوربه
اما ؛ به علم مغایرت دارد انهیگراعتیطبهنجاري با نگاه 

 دلیل خوبی به دست فناورياستفاده از این مفهوم در علوم و 
 د و تالش شود تا برايداده تا مورد تحلیل و بررسی قرار گیر

تر مناقشه برانگیز و غیرغایتمندانه به دست آن تعریفی کم
داده شود. البته رویکرد دیگر پذیرش وجود نوعی غایتمندي 

 و یا هنجار در طبیعت است.

                                                           
1. Function 
2. Teleology 
3. Carl Hempel 
4. Thomas Nagel 
5. Functional Explanation 
6. Intentionality 
7. Robert Cummins 
8. Larry Wright 
9. Technical Artefact 

مفهوم کارکرد، به فلسفۀ علم  وضوحهاي اولیه براي تالش
در توضیح  4و نیگل 3هاي همپلپس از جنگ جهانی و تالش

[. معمول است که 4گردد ]یبازمدر علوم  5تبیین کارکردي
 فرضشیپرا از  6فرض شود مفهوم کارکرد نوعی غایتمندي

سعی شد توضیح داده شود که: استفاده از  بنابراینگیرد و می
اهی جایگ اصالًچنین مفهومی در علوم زیستی و اجتماعی آیا 

علوم به چه معنا است؟ و  استفاده از این مفهوم در این دارد؟
آیا ممکن است کارکرد را به صورتی تعبیر کرد که به 
مفاهیمی مانند غایتمندي و حتی علیت ارجاعی نداشته باشد؟ 
ارائۀ یک نظریه و توصیفی تمام و کمال دربارۀ خود مفهوم 

 پسانجام شد و  8رایتو  7کارکرد ابتدا در کارهاي کامینگ
 ارائهها و تعاریف متعددي براي مفهوم کارکرد نظریه آن از

ها و همواره در این بررسی وجود نیا بااست.  شده
ر د ژهیوبه، استفاده از مفهوم کارکرد در علوم و هايسازهینظر

بوده است. علوم اجتماعی، روانشناسی  نظر مدشناسی زیست
اند تهداشهایی و زبانشناسی نیز سهم خود را از چنین بررسی

 سهم بسیار فناورياما ارائۀ توصیفی از مفهوم کارکرد در 
 است. در ادبیات برگرفتههایی را در اندکی از چنین تالش

 صورتهبفلسفی در مورد کارکرد، توجه به کارکرد تکنیکی 
 دهید زیآممسئلهموضوعی غیر  عنوانبه معموالًگذرا بوده و 

 معموالً فناوري[. استفاده از مفهوم کارکرد در 4است ] شده
بودن  دارمشکلمثال و براي نشان دادن پاد عنوانبه

اند، ها فراهم آمدههاي کارکردي که براي سایر حوزهنظریه
اي را در مورد کارکرد نظریه مؤلفانبوده است. بسیاري از 

ن آ اند و سپسشناسی بسط دادههایی مانند زیستبراي حوزه
 اند.نیز اعمال کرده 9و مصنوعات تکنیکی فناوريرا بر حوزۀ 

هایی که براي کاربرد کارکرد نتیجه آن شده است که نظریه 
، اندشده يبندسرهم یخوببهدر حوزۀ علوم مناسب، غنی و 

[. براي مثال بعضی 5] زندیآممبهم و مسئله فناوريدر حوزۀ 
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گرفتن  فرضشیپهاي کارکرد براي احتراز از از نظریه
بودن کارکرد موجودات زیستی، به  دارهدفقصدمندي یا 

 3و یا میل ذاتی 2، نقش علی1مفاهیمی مانند استعداد ذاتی
کارکرد را به مفاهیم کمتر  اندکردهاند و تالش متوسل شده

مسئله برانگیزي تحلیل برند. هدفمند نبودن موجودات زیستی 
اسبی من فرضشیپممکن است  یشناسستیزچه در حوزۀ گر

و  فرض نامناسبباشد اما در مورد مصنوعات تکنیکی پیش
 5، ساخت و مصرف4حتی غلطی است. چه اینکه در طراحی

 هدفی وجود دارد. معموالًمصنوعات تکنیکی 
بودن مفهوم کارکرد در علوم، بحث از  سازمسئلهاما در کنار  

ۀ در خود فلسفیک موضوع مستقل  عنوانبهمفهوم کارکرد 
چه جایگاه و اهمیتی دارد؟ براي فهم این مسئله  فناوري

براي فهم بهتر  6کارل میچام يبندمیتقستوان از می
رد استفاده نمود و سپس جایگاه کارک فناوريجغرافیاي فلسفۀ 

دو  فناوريدر این جغرافیا را مشخص کرد. وي در فلسفۀ 
توان آن کند. یک رویکرد که میرویکرد کلی را شناسایی می

معرفی  "فناوريرویکرد علوم انسانی شناسانه به فلسفۀ "  را
ار آث ژهیوبهبر انسان  فناوريکرد در صدر مسائل خود آثار 

دهد قرار می موردبحثاجتماعی، فرهنگی و اخالقی آن را 
رویکرد مهندسی به فلسفۀ "[. رویکرد دوم را میچام 6]

یک  عنوانبه فناورينامد. این رویکرد به می "فناوري
محوري خود را متوجه  سؤاالتمستقل توجه دارد و  7کاربست
و مفاهیم جدي و برجستۀ مرتبط با آن می فناوريماهیت 

-عالوه بر برجسته کردن جنبۀ تجربهرویکرد دوم  .[6] دینما

هاي از روش متأثر، فناوريو اهمیت به کاربست  8گرایانه
 شناسانه،هاي معرفتفلسفۀ تحلیلی است و تحلیل

ا هاي زبانی و مفهومی رشناسانه و تحلیلوجودشناسانه، روش
[.اما در فلسفۀ تحلیلی 7بندد ]به کار می فناوريدر توصیف 

. در کنار توجه به دانش اندتوجه موردمسائل خاصی  فناوري

                                                           
1. Disposition 
2. Causal role 
3. Propensity  
4. Design 
5. Use 
6. Carl Mitcham 
7. Practice 
8. Empirical  
9. Essence 
10. Action 

مثل طراحی  فناوريهاي اساسی در رابطه با ، کنشفناوري
، توجه به فناوري، رابطۀ ارادۀ انسان با فناوريمحصوالت 

جا  ناوريفمصنوعات تکنیکی در قلب مسائل فلسفۀ تحلیلی 
[. در توصیف مصنوعات تکنیکی و مسائل مرتبط با 8دارد ]

ها کارکرد نقش بسیار مهمی دارد. مفهوم کارکرد مانند آن
 هاي انسانی با جنبۀپل در متصل کردن اهداف و ارادهیک 

که  ياگونهبهکند و فیزیکی مصنوعات تکنیکی عمل می
که  اشیاي با ساختار فیزیکی"توان مصنوعات تکنیکی را می

[. صحبت از 9کرد ]تعریف  "کنندکارکردي را برآورده می
معمول  هايها یکی از فعالیتمصنوعات تکنیکی و کارکرد آن

بحث  بدون فناورياست و ارائۀ تصویري از  فناوريدر فلسفۀ 
 [.9رسد ]میاز این مباحث ناقص به نظر 

 ، تعدادفناورياهمیت مفهوم کارکرد براي فلسفۀ  باوجود
و قل مست صورتبههاي کارکردي که بسیار اندکی از نظریه

، اما دانشدهدادهساخته و توسعه  فناوريبراي حوزۀ  یاختصاص
بسیار مرسوم است که در تحلیل و توصیف  فناوريدر فلسفۀ 

مصنوعات  نیا 9جوهرۀ عنوانبهمصنوعات تکنیکی، کارکرد 
شود که میان اشیا تصور می معموالً[. 10شود ]در نظر گرفته 

و مصنوعات  هاو درختها ها رودخانهطبیعی مانند کوه
ها، مدارات الکتریکی و بشر مانند ساختمان ۀساختدست

وجود دارد و این تفاوت  يمعنادارهاي اتمی تفاوت نیروگاه
در نظر  کهیدرحالداشتن کارکرد توسط اشیا دستۀ دوم است. 

رسد. دار به نظر نمیگفتن کارکرد براي دستۀ اول چندان معنا
هایی که کارکرد را جوهرۀ مصنوعات در نظر به چنین نظریه

 گویند.کارکرد محور می گیرند اصطالحاًمی
محوري در رابطه با مصنوعات تکنیکی وجود  10دو کنش 

دارد: یکی مصرف این مصنوعات و دیگري طراحی و ساخت 
هاي کارکرد محور دربارۀ [. نظریه6] یکیتکنمصنوعات 

این دو کنش مهم را توضیح  کنندیممصنوعات نیز سعی 
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بر ها کارکرد محور، مصرف مصنوعات نیز دهند. در نظریه
 فرایندشود. گرچه در می ها توضیح دادهاساس کارکرد آن

لفظ کارکرد را به  معموالًواقعی مصرف مصنوعات کاربران 
به اهداف و مزایاي استفاده از  معموالًبرند و کار نمی

اندیشند اما می هامصرف کردن آن فرایند مصنوعات در
است که مصرف مصنوعات را بر اساس کارکرد  تصورقابل

 يهامصرف معموالً[. براي یک مصنوع 11داد ]ها توضیح آن
 براي معموالًاز صندلی  مثالًاست.  تصور قابلمختلفی 

شود اما گاهی صندلی را زیر پا قرار داده، نشستن استفاده می
نیم. کم و المپ الکتریکی را تعویض میایستیروي آن می

هاي کارکرد محور در برخورد با مصنوعات، نوع اول نظریه
در مواجهه با مصنوعات به ذهن متبادر  معموالًکه  مصرف

هاي دیگر را نامند و مصرفشود را مصرف استاندارد میمی
هاي افراد هستند را مصرف که گاهی حاصل خالقیت

در توضیح تفاوت این دو نوع مصرف در نامند. می 1جایگزین
هاي ها بر اساس کارکردادبیات کارکرد محور، این مصرف

شوند. از نگاه ایشان مصنوعات دو نوع مصنوع تفسیر می
. مصرف 3و کارکرد تصادفی 2کارکرد دارند، کارکرد درست

مطابق با کارکرد نوع اول را مصرف استاندارد و مصرف 
گویند. م را مصرف جایگزین میمطابق با کارکرد نوع دو

مصرف مصنوعات را بر اساس انواع کارکردشان  بیترتنیابه
 .4دهندتوضیح می

اما این توصیف از مصرف مصنوعات با مشکالت متعددي  
روبرو است. رویکرد کارکرد محور تنها یک منبع براي تمایز 

هاي مصنوع. در میان میان انواع مصرف دارد: کارکرد
رد کارک عنوانبه چند تاي مختلف مصنوع یک یا هاویژگی

مرۀ هاي مصنوع در زشوند و بقیۀ ویژگیکشیده میدرست بر
گیرند. در ادامه به سه مشکل هاي تصادفی قرار میکارکرد

چنین تحلیلی از مصرف و توضیح طیف انواع  ریگبانیگرکه 
 [.11شود ]گوناگون مصرف است، اشاره می

هاي تصادفی این نظریات میان انواع کارکرد کهنیااول  
هاي میان انواع مصرف جهیدرنت مصنوع تمایزي قائل نیستند.

بینند. ها را یکسان میجایگزین نیز تمایزي قائل نشده و آن
                                                           
1. Alternative 
2. Proper 
3. Accidental 

 [21] (Preston.B, 1998مثال ) يبرا براي توضیح انواع مصرف بر اساس کارکردهاي درست و تصادفی وجود دارد. فناوريموارد متعددي در ادبیات فلسفۀ  .4 

 تنهانههاي جایگزین رسد بعضی از مصرفبه نظر می
حالوند، شفعالیتی خالقانه دیده می عنوانبهاند بلکه معقول

هاي جایگزین نامعقول و بعضی از مصرف آنکه
غذ )با کا تکهکی. براي مثال استفاده از اندرشیپذرقابلیغ

اي وسیله عنوانبهکارکرد درستِ مصنوعی براي نوشتن( 
بلکه  معقول تنهانهبراي تنظیم ارتفاع پایۀ میزي نامتعادل، 

 نکردخشکهوشمندانه است اما استفاده از مایکروفر براي 
یک گربۀ خیس کاري نامعقول است. نتیجه اینکه این نوع 

هاي جایگزین معقول و نامعقول ها میان انواع مصرفنظریه
 شوند.نیز تمایزي قائل نمی

دوم اینکه مصرف استاندارد مصنوعات به لحاظ تاریخی ثابت  
مصرف جایگزین  عنوانبهاي در دوره آنچهو مشخص نیست. 

به مصرفی استاندارد  بعداًاست شده است ممکن دیده می
بر بت عنوانبههاي آسپرین که تبدیل شود. براي مثال قرص

دارویی براي  عنوانبه بعداًاند گرفتهقرار می مورداستفاده
 .اندتهقرارگرف استفاده موردجلوگیري از تصلّب شرایین نیز 

 درست در طول زمان مصرف به تصادفی مصرف کردن تغییر
 وگرنه اند.نسبی ییهاویژگی هاکارکرد که دهدمی نشان

 در ن(مثل آسپریمصنوعات ) شیمیایی -فیزیکی هايویژگی
رسد عامل این نکرده است. به نظر می تغییري زمان طول

تغییر در نوع مصرف، بازطراحی و تغییر هدف استفادۀ از 
تغییر کرده نه در خود مصنوع که در سمت  آنچهمصنوع باشد. 

ها با مصنوع بوده است. این مصنوع و تعامل آن وران باکنش
وابسته بودن کارکرد به افراد باید در یک نظریۀ در مورد 

 قرار بگیرد. توجه موردکارکرد 
هاي کارکرد محور در ایراد سوم مربوط به ناتوانی نظریه 

یک مصنوع براي کاربران و سایر  هايتمایز میان مصرف
 ها تمامیاست. اگر این نظریههاي مصنوع ها و ویژگیرفتار

هاي مصنوع را به کارکرد )استاندارد یا تصادفی( ترجمه ویژگی
ربط و حتی مضر هاي بیکنند، در این صورت حتی ویژگی

ن یک مصرف جایگزیوع نیز کارکرد تصادفی و متناظر مصن
جاد در ای لیاتومبظرفیت  مثالًبراي آن مصنوع خواهند بود. 

متناظر  و افراد نیز یک کارکرد تصادفی سایه و یا تصادف با
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چنین امري  کهیدرحالمصرفی جایگزین براي آن خواهد بود. 
است.  لیاتومبمعمول ما در مورد کارکرد  1خالف شهود

ها هر مصرف تصادفی باید همچنین با توصیف این نظریه
ر با متناظ جهینت درهاي مصنوع و متناظر با یکی از کارکرد

چنین امري  کهیدرحالهاي مصنوع باشد، یکی از ویژگی
ممکن است به یک نعل اسب کارکرد  مثالًنیست.  مشهود

دور کردن شانس بد نسبت داده شود و به همین منظور نیز 
چنین کارکردي هیچ ما به  آنکهحالقرار گیرد،  استفاده مورد

 نیبنابرا؛ هاي حقیقی مصنوع نداردازایی در ویژگی
نه  هاي آنهاي حقیقی مصنوع براي توصیف کارکردویژگی

 اند.الزم و نه کافی
 جزهبکارکرد مصنوعات تکنیکی به چیزي  کهینانتیجه 
هاي صرف مصنوع وابسته است و حداقل براي داشتن ویژگی

توصیف درستی از کارکرد مصنوع باید آن را در رابطه با 
نوع، مانند مصرف و طراحی، هاي انسانی متناظر با مصکنش

تنها استفاده از کارکرد مصنوعات براي  نیچنهمتوصیف کرد. 
ها ناکافی است و نیاز به تحلیل متفاوتی توصیف مصرف آن

 وجود دارد.
به مصرف و طراحی  2طرح کاربرددر ادامۀ ابتدا رویکرد  

اي در مورد کارکرد و نظریه شدهیمعرفمصنوعات تکنیکی 
مصنوعات که بر اساس این تحلیل از طراحی و مصرف 

شود. این نظریه از ایرادات است، معرفی می شده ساخته
فی هایی که در ادامه معربري بوده و بعضی از معیار گفتهشیپ

ن هاي مهم ایکند. یکی از ویژگیشوند را نیز برآورده میمی
که در مرتبۀ اول براي حوزۀ تکنیکی نظریه این خواهد بود 

ها در رابطه هاي انسانو همچنین کنش شده ساختهطراحی و 
 شمارد.با مصنوعات را محترم می

 تفسیری بر دو مفهوم طراحی و مصرف
اي در مورد دو کنش محوري در ارتباط در این قسمت نظریه 

با مصنوعات تکنیکی، یعنی طراحی و مصرف مصنوعات 
شود. این نظریه و مفاهیم مندرج در آن تکنیکی معرفی می

از  ICEاند و در توصیف ICEهمچون بنیانی براي نظریۀ 
 این مفاهیم استفاده خواهد شد.

                                                           
1. Intuition  
2. Use Plan 
3. Plan 

هاي طراحی و ر از کنشباید توجه داشت که توصیف حاض 
مصرف، جنبۀ بازسازي دارد و مناسب براي ارائۀ یک تحلیل 

از  اي از مواردفلسفی است. ممکن است این توصیف در پاره
که توسط مهندسان  گونهآنواقعی طراحی و مصرف،  فرایند

شود، فاصله و طراحان و کاربران در زندگی روزمره انجام می

صرف به م "طرح کاربرد"رویکرد  بگیرد. این نظریه اصطالحاً
 شود.و طراحی نامیده می

ي برا طرح کاربردیک انگیزۀ مهم در مطرح ساختن رویکرد 
اي است که مفهوم طراحی را با ابهام تحلیل طراحی، مسئله

شود که ورودي تصویر می طورنیا معموالًمواجه کرده است. 
یک مسئلۀ طراحی اهداف و یا نیازهاي کاربران است و با 
انجام کنش طراحی، توصیفی فیزیکی از یک مصنوع تکنیکی 

و اما چگونگی تبدیل د؛ آیدحاصل می فرایندخروجی  عنوانبه
و توصیفی  هاي کاربرانسنخ اهداف و نیتمقولۀ ناهم

تبدیل  یابیپاسخشوار براي اي دفیزیکی مصنوعات، به مسئله

شود تا پلی میان معرفی می 3"طرح"شود. مفهوم کمکی می
این دو مقوله بزند و اهداف کاربران را به توصیف فیزیکی 

 مصنوعات مربوط کند.
، مصرف مصنوعات همواره طرح کاربرددر تحلیل رویکرد  

مصرف  کهنیاشود. براي هدفی مشخص انجام می
ي هدفمند است، استداللی ساده دارد. فرایندمصنوعات 

توان از معناداري می صورتبهدر مصرف مصنوعات  معموالً
بنابراین مصرف کردن کنشی ؛ هدف از مصرف پرسش کرد

قصدمندانه است. مصرف کردن مصنوع در این بازسازي به 
شود. طرحی که در آن اجرا کردن یک طرح توصیف می

هایی که در اجراي طرح انجام چگونگی و ترتیب کنش
 موردشوند و مصنوعاتی که براي تحصیل هدف باید می

ذهنی  زیچ کیشود. طرح قرار گیرند، شرح داده می استفاده
ست ا شده گرفتههاي در نظر غیر بسیط است و شامل کنش

که در طرح  هاییکنش کهیصورت درهاي حقیقی. و نه کنش
رح گوییم ط، به مرحلۀ اجرا درآیند، میاندشده گرفتهدر نظر 

فیزیکی است که  فرایندطرح یک  اجراشدناست.  شده اجرا
مصنوعات تکنیکی  معموالًشامل استفاده از بدن انسان و 
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در اجراي طرح از مصنوعات استفاده شود  کهیصورت دراست. 
براین مصرف است. بنا طرح کاربردگوییم طرح، یک می

است و با اجراي طرح  طرح کاربردمصنوعات اجراي یک 
شود که همان هدف از مصرف وضعیت مطلوبی حاصل می

 طرح کاربردمصنوع است. کاربر در اجراي طرح باور دارد که 
شود. است، یعنی با اجراي آن هدف مفروض محقق می مؤثر

فردي که  1گواهی تواند بهکاربر در توجیه این باور خود می
طرح را به او منتقل کرده یعنی یک طراح یا کاربر دیگر ارجاع 

 دهد یا خود چنین توجیهی را فراهم کند.
 متفاوتی يطرح کاربردهابراي یک هدف معین ممکن است  

وجود داشته باشد که از مصنوعات مشابه یا متفاوتی استفاده 
براي نوشتن یک مقالۀ فلسفی ممکن است از قلم  مثالًکنند. 

و کاغذ استفاده شود و سپس این مقاله به صندوق پست 
ه و سپس ب شده نوشتهانداخته شود. یا با دستگاه تایپ، 

و  شده هنوشتبا کامپیوتر  مثالًصندوق پست انداخته شود یا 
توان از این موارد را می هرکداماز طریق ایمیل ارسال شود. 

هدف منجر  به یک تینها درها دید که از کنش يامجموعه
 استفاده موردسري از مصنوعات ها یکشوند و در آنمی

رف از این موارد مص هرکدامگیرند یا به بیانی دیگر قرار می
 متفاوت دید. طرح کاربردتوان اجراي یک را می

فیزیکی که  ءیشدر این بازسازي از مصرف مصنوعات هر  
 قرارگرفته اشاره موردبراي رسیدن به هدف  کاربرد طرحدر 

 از شود.شود، مصنوع تکنیکی محسوب میو استفاده می
تمایز خاصی میان اشیا طبیعی و مصنوعات تکنیکی  رونیا

 وجود ندارد.
خت و سا فرایندطراحی، تبدیل به  فراینددر این توصیف،  

ی ذهن فرایندشود و به میبه کاربران  طرح کاربردانتقال 
طراحی طرحی که شامل استفاده از مصنوعات است، ساخت 

ح طرشود. طراحان با طراحی گفته می طرح کاربردیا طراحی 
 ، به رسیدن کاربران به اهداف جدید یا موجود یاريکاربرد

 قراربرمیان مصرف و طراحی ارتباط  بیترت نیا بهرسانند. می
، ي هدفمند استفرایندو به این دلیل که مصرف کردن  شده

و معطوف به هدفی مشابه  دارهدفي فرایندطراحی نیز 

                                                           
1.Testimony 
2. Rational 
3. Effective 

طراحی، طراحان مصنوعاتی را که در  فرایندخواهد بود. در 
-یمگیرند توصیف می قرار مورداستفاده طرح کاربرداجراي 
 هرها اشااین مصنوعات موجود باشند به آن کهیدرصورتکنند. 

ها را موجود نباشند توصیفی از آن کهیدرصورتکنند و می
تا  دهندمی به سازندگان انتقال احتماالًکنند که فراهم می

ها را بسازند. طراحان براي انجام طراحی داراي این باور آن
شوند، میتوصیف  طرح کاربردهستند که مصنوعاتی که در 

ا ر طرح کاربردفق هاي فیزیکی الزم براي اجراي موظرفیت
دارند. طراحان مراحل و چگونگی مصرف مصنوعات را نیز 

حاصل را به کاربران  طرح کاربرد تینها دردهند و میشرح 
انند هایی ماز روش طرح کاربردکنند. براي انتقال می منتقل

به همراه مصنوعات  معموالًهایی که ها و کتابچهدستورالعمل
هاي آموزشی، تبلیغات بصري و شوند، دورهمی ارائه
هاي روي مصنوعات و موارد ، عالئم و نوشتهیونیزیتلو

 [.13شود ]می دیگري استفاده
ست     يطرح کاربردطراح باور دارد که  نیچنهم  ساخته ا که 

اساات و این باور با توجه به دانش تخصااصاای طراح    مؤثر
شود. می( براي او توجیه فناوريهاي علم و در حوزه احتماالً)

عات   فاده  موردطراح در مورد خود طرح و مصااانو و  اسااات
هایی دارد که با توجه به      ها نیز باور  هاي فیزیکی آن ظرفیت 

 شوند.دانش قبلی طراح توجیه می
کل )و نه بر اساس ارزیابی  عنوانبهها را توان طرحمی

ا یکی از مزای بنابرایناجزایشان(، در معرض ارزیابی قرار داد 
هاي مصرف و فرایندتوان این بازسازي این است که می

طراحی مصنوعات را مورد ارزیابی قرار داد. طرح داراي هدف 
باشد،  3مؤثراست که  2زمانی اجراي طرح معقول بنابرایناست 

 ایندفر نیبنابرا؛ یعنی اجراي طرح به تحقق هدف بیانجامد
 يطرح کاربردمصرف کردن زمانی عقالنی است که داراي 

را بر اساس دانش  طرح کاربردبودن  مؤثرباشد. طراح  مؤثر
واند خود تکند و کاربران نیز میعلمی و تکنیکی توجیه می

صاحب چنین دانشی باشد یا به گواهی طراح استناد کنند. 
 باشد اجراي آن غیرعقالنی و مؤثرطرح غیر  کهیدرصورت
 ؤثرمغیر  طرح کاربردمصرف مصنوعات بر اساس  بنابراین



 رهیافت                                                                                                                                                    

 

75 

 بررسی نظريۀ کارکرد تکنیکی مبتنی بر طرح کاربرد و شرح مزايای آن

 

روش  معموالًاما براي مصنوعات ؛ نیز غیرعقالنی است
 الًمثاجتماعی وجود دارد.  ازنظربراي مصرف  ياشده رفتهیپذ

ستفاده ها ابراي باز و بسته کردن پیچ معموالًگوشتی از پیچ
 در آنچهاما گاهی از مصنوعات به روشی جدید و جز ؛ شودمی

تی براي گوشاز پیچ مثالًشود. ، استفاده میشده رفتهیپذجامعه 
ی گردد. چنین مصرفباز کردن در یک قوطی رنگ استفاده می

باشد. نوع اول مصرف یعنی  مؤثرتواند عقالنی، یعنی می
 ع رامطابق با باور معمول اجتماع در مورد مصرف یک مصنو

نامیم. مصرف درست و نوع دوم را مصرف نادرست می
تواند عقالنی باشد و پس از مدتی مصرف غیر درست می

به  و شدهرفتهیپذیک روش خالقانه توسط اجتماع  عنوانبه
ی و طراح فرایندمصرفی درست تبدیل شود. در این قسمت، 

ف توصی طرح کاربردمصرف مصنوعات با استفاده از مفهوم 
، طرح کاربردتوان دید که رویکرد هم می جانیهمتا  .شد

هاي کارکرد محور در توصیف نظریه گانهسهمشکالت 
ان با تمایز می یراحتبهمصرف مصنوعات را ندارد. این نظریه 

هاي تواند میان انواع مصرفمصرف درست و معقول می
ها نوظهور جایگزین تمایز قائل شود. به وجود آمدن مصرف

طرح ها به صنوعات موجود را با نسبت دادن آنبراي م
ن میا تینها در ؛ وجدید و نوآورانه تبیین کند يکاربردها

هاي مصنوع تمایز هاي مفید مصرف و سایر ویژگیویژگی
 هایی خواهندهاي مفید مصرف آن ویژگیقائل شود. ویژگی

توسط طراح، استفاده دارند.  طرح کاربردبود که در توجیه 
 محور در توضیح مصرف هاي کارکردشکالت نظریهنداشتن م

 شده ارائهکارکردي  هینظردهد که مصنوعات، این نوید را می
بان هاي بیشتري از رقی، تواناییطرح کاربردبر مبناي رویکرد 
ه پردازیم کهایی میدر ادامه به معرفی معیار خود داشته باشد.

 د شد.خواهن هاي کارکرد تکنیکی ارزیابیبر اساس آن نظریه
 

 های کارکردهایی برای ارزیابی نظریهمعیار

بسیاري از متافیزیکدانان تحلیلی استفاده از شهود براي 
ارزیابی نظریات فلسفی را بخش مهمی از کار فلسفی می

و  هودشنیز استفاده از  فناوري[. در فلسفۀ تحلیلی 14دانند ]
هاي کارکرد، امري هاي فرضی، براي ارزیابی نظریهمثال

 هاي، عرصۀ نظریهمؤلفانکه بعضی  آنجامعمول است. تا 
توصیف  آورماللت کارکرد را به زمینی براي برخورد شهود

براي ارزیابی  شهود[. مشکل البته توسل به 4اند ]کرده
 هودشهاي کارکرد نیست بلکه مشکل این است که نظریه
 و هستند واگرا و ذهن دور ازبسیار  بعضاً استفاده مورد

 یزيچ چه قاًیدق شهود این يریکارگبه در که نیست مشخص
[. در مقالۀ حاضر نیز روش اصلی براي 5است ] بحث مورد

نشان دادن اینکه  تینها درارزیابی نظریات کارکردي و 
اده استفتر است، از سایر نظریات کارکرد مطلوب ICEنظریۀ 

از شهود براي ارزیابی نظریات فلسفی است. در این قسمت 
هاي کارکرد شود که نظریهچهار شهود( معرفی می)چهار معیار 

ها تا حدودي ها ارزیابی خواهند شد. این معیاربر اساس آن
ن است واضح و داراي که ممک آنجااند اما سعی شده تا اختیاري

 [.5باشند ]گذاري مشخص تمایز

 یک معیار امکان وجود کارکرد درست و تصادفی: 

 دهد که اجازه باید مصنوعات مورد کارکرد در نظریه
 و پایدار درست هايکارکرد از متناهی تعداد مصنوعات
هاي کارکرد) گرید ۀنشد ینیبشیپ هايکارکرد همچنین
باشند. این معیار امکان استفادۀ چندگانه از  داشته تصادفی(

 شده رفتهیپذهاي معمول و دهد. چه مصرفمصنوعات را می
هایی که ممکن است توسط یک جامعۀ و چه مصرف

نوعات افتد مصپذیرفته نباشند. بسیار اتفاق می خصوصبه
، نداشده ساختهتکنیکی که براي منظور خاصی طراحی و 

ا به ی قرارگرفته استفاده موردتر براي منظورهاي دیگري بعد
در ابتدا  آسپرین يهاقرصتعبیر دیگر، کارکرد جدیدي بیابند. 

کرد اما بعدتر کار؛ بودند شده ساختهبراي تسکین درد و تب 
 نوانعبهاز حملۀ قلبی نیز  يریگشیپرقیق کردن خون و 
 فادهاست موردمنظور کشف و بدین  هاآنیک کارکرد نو براي 

اند یهایی از مصنوعاتقرار گرفتند. کامپیوترهاي خانگی نمونه
یمیابند و به نظر مداوم کارکردهاي جدید می صورتبهکه 
نشده،  تنهانهبا گذشت زمان  هاآندامنۀ کارکردهاي  رسد

 .ابدییممداوم توسعه  صورتبهبلکه 
 مورد کارکرد در نظریه یک :معیار امکان کژکارکردی 

 اي معرفیرا به شیوه کارکرد درست مفهوم باید مصنوعات
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مصنوع در عین دارا بودن  1کژکارکردي امکان کند که
 کارکرد، وجود داشته باشد.

تضمینی وجود ندارد که مصنوعات کارکردشان را انجام دهند  
باشد. گرچه کژکارکرد بودن  زیآمتیموفق حتماًها و مصرف آن

مصنوع و ناتوانی در اجراي کارکردش ممکن است نسبی 
کی کار کردن، تصویري برف رغمبهباشد )مثل تلویزیونی که 

کنیم که مصنوع یک کارکرد دهد(، اما فرض میرا نشان می
درست دارد و این امکان وجود دارد که مصنوع این کارکرد 

کژکارکردي، کارکرد را از  فصربهرا انجام ندهد. افراد 
ها کارکرد بلکه همچنان به آن کنندینممصنوعات سلب 

با پنچر شدن چرخ خودرو،  صرفاًدهند. براي مثال نسبت می
 کنند. توجه بهرا از خودرو سلب نمی ونقلحملافراد کارکرد 

آن با کارکرد، این توجه را  مفهوم تعمیر و نگهداري و نسبت
ک نظریۀ کارکردي مناسب باید چنین کند که یایجاد می

 شهودي را محترم بشمارد.
 ساختار فیزیکی مصنوع(: ۀلیوسبه) 2معیار پشتیبانی

 طلب کند که باید کارکرد مصنوعات مورد در نظریه یک
 وجود مصنوع به کارکرد 3انتساب براي پشتیبانی از ايدرجه
نجام ا یدرستبهرا  کارکردش مصنوع که هرچند باشد، داشته

 .باشد کارکردي را داشته گذرا صورتبهندهد و یا 
هاي مختلف مصنوع تنها توسط نظرات طراحان و یا مصرف 

یایی شیم -شود. ساختار فیزیکیالزامات قانونی محدود نمی
هاي ممکن آن خود مصنوع نیز در مشخص کردن کارکرد

نقش دارند. ساختار فیزیکی مصنوع باید به مصنوع ظرفیت 
اجراي یک کارکرد خاص را بدهد و از طرفی ساختار فیزیکی 

کند. به تعبیري کارکرد و هاي مصنوع را محدود میردکارک
[. براي 8کنند ]یکدیگر را محدود می متقابالًساختار فیزیکی 

ان اي، امکساختار فیزیکی یک بالش پنبه احتماالًمثال 
دهد. با ترجمۀ این هاي بزرگ را به آن نمیشکستن سنگ

 ت.اس شده ارائهمثبت معیار پشتیبانی  صورتبهپدیده 

                                                           
1. Malfunctioning 
2. Support 
3. Ascription 
4. Innovation 
5. Evolutionist 

قرار  اشاره موردشان تطبیق شده است که در این مقاله هاي کارکردي با این سه نظریۀ پایه و ترکیبنزدیک به بیست عنوان از نظریه (Houkes,Vermaas,2010ر )د .6 

 گیرند.  نمی
 

مصنوعات باید  مورد کارکرد در نظریه : یک4معیار نوآوری
ادۀ استف به را درست شهودي لحاظ به هايکارکرد باشد قادر

ي هاجنبهیکی از  .دهد مصنوعات نوآورانه، نسبت نوآورانه از
مصنوعات خالقانه و  و مهندسی، ارائه فناوريبرجستۀ 

وگاه اند. اولین نیراست که پیش از آن سابقه نداشته جدیدي
ق اي مسبوهاي هستهاتمی و کارکرد تولید انرژي از واکنش

 افتهی بلوغاي نیست. از یک نظریۀ کارکردي به هیچ سابقه
کارکردهاي جدید  رود بتواند به مصنوعات نوآورانهانتظار می

 نسبت بدهد.
هاي کارکرد ارزیابی نظریهاین چهارمین و آخرین معیار در 

کلی از  يبنددستهادامه به معرفی  در مصنوعات است.
ها با این هاي موجود کارکرد مصنوعات و ارزیابی آننظریه
شود که شود. نشان داده میهاي چهارگانه پرداخته میمعیار

 هااین نظریات، حداقل در برآورده کردن یکی از این معیار
 .اندناتوان

 

 هاافتهی

 های کارکرد مصنوعات تکنیکینظریه 
د که شوسه نظریۀ کلی در مورد کارکرد مصنوعات معرفی می

هاي موجود دید. فی از نظریههاي معرها را نمونهتوان آنمی
 هايتوان در مورد نظریهها میبا بررسی آن بیترت نیا به

ها و نظریاتی که در طیف میان این نظریات نیز مشابه با آن
 شدهیمعرفهاي گیرند، ارزیابی را در مقایسه با معیارقرار می

اند از: در قسمت قبل ارائه داد. این سه نظریه عبارت
لیل . د5علی و تکاملی هاي کارکردي قصدمندانه، نقشنظریه

ها ها و یا ترکیب از آنخود آن مشابهتانتخاب این سه نظریه 
. طبیعی است که ارزیابی 6هاي موجود استبا بسیاري نظریه

بر نظریات مشابهات این سه نظریه  اعمال قابلنیز  شده ارائه
 [. 5] یممکنخواهد بود، نه هر نظریۀ کارکردي 
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 بررسی نظريۀ کارکرد تکنیکی مبتنی بر طرح کاربرد و شرح مزايای آن

 

 آنچهدر این نظریه : نظریۀ کارکردی قصدمندانه 
اد هاي افرها و باورکارکرد مصنوع است قصد ۀکنندنییتع

است. در این نوع از نظریۀ کارکردي، فرد یک مصنوع را براي 
یرد. یا گابزار در نظر می عنوانبهدستیابی به هدفی مشخص 

ق اندیشد که مصنوع براي تحقمی نیچننیافرد  گریدانیببه
ا ع را متناسب بهدفی مشخص مناسب است و کارکرد مصنو

مصنوع،  در تأملفرد با  بیترتنیابهکند. آن هدف توصیف می
ها لهوسی از سیستم یک در مصنوع دادن قرار با را، آن کارکرد

توصیف مصنوع با قرار دادن آن در  .کندمی و اهداف توصیف
 تواند براي فرد منفعت داشتههدف، می -یک سیستم وسیله

 کهنیانباشد. براي  نیچننیافرد باشد و یا  ۀعالق موردو 
اشد تر بدامنۀ توصیف از نظریۀ کارکرد قصدمندانه، وسیع

گیریم که کارکرد در این نظریه هم در نظر می نیچننیا
تعبیر شود و هم  1هاي مطلوبها یا وضعیتتواند به هدفمی

توانند به رسیدن به هدف مطلوب شی که می 2هايبه ظرفیت
هاي کارکرد، کارکرد را ویژگی برسانند. بعضی نظریه یاري

شوند و بعضی دیگر دانند که کشف میمی ءشی ذاتی خود
ا کنند که توسط افراد به اشیکارکرد را توصیفی معرفی می

یابد. نظریۀ قصدمندانۀ کارکرد از جنس سنخ دوم انتساب می
 هبراي محدود نکردن این نظری حالنیا بارسد. به نظر می
 ریپذامکانکنیم که هر دو تعبیر در مورد این نظریه فرض می

 باشد.
رسد مناسب به نظر می فناورينظریۀ قصدمندانه براي حوزۀ 

هاي قصدمندانۀ به این دلیل که رابطۀ شهودي میان کنش
ند. کمرتبط با مصنوعات و انتساب کارکرد را تضمین می

 ءبه یک شیدهد که همچنین نظریۀ قصدمندانه اجازه می
د یک تواننچندین کارکرد مختلف انتساب یابد زیرا افراد می

هاي مختلفی در نظر ها و قصدمختلف را براي منظور ءشی
دهد در بگیرند. دیگر اینکه این نظریه به مصنوعات اجازه می

واند تزیرا فرد می؛ ، کارکرد داشته باشنديکژ کارکردعین 
نتواند  ءیش چند هربگیرد کارکردي را در نظر  ءبراي یک شی

آن کارکرد را انجام دهد. به همین منوال نظریۀ قصدمندانه 
تواند به مصنوعات سنتی و هم مصنوعات نوآورانه هم می

                                                           
1. States of affairs 
2. Capacities 

-ز معیاراین نظریه با سه تا ا بیترتنیابهکارکرد منتسب کند. 

 اما این نظریه با معیار پشتیبانی؛ سازگار است شده ارائههاي 
ندارد. در این نظریه تنها با داشتن باور و قرار دادن سازگاري 

ه توان باور بها و اهداف میمصنوع در یک سیستم از وسیله
داشتن کارکرد را توجیه کرد و نیازي به پشتیبانی از سوي 

جود هایی وساختار فیزیکی مصنوع براي توجیه چنین باور
 نادرست هاي شهوده به بسیاري از کارکردندارد. این نظری

دهد. با این تعبیر، حتی در اجازۀ انتساب به مصنوع را می
نیز بسیاري از اشیا داراي  یرواقعیغهاي تخیلی و داستان

توان باور داشت که یک جعبۀ می مثالًکارکرد خواهند بود و 
مقوایی خالی کارکرد سفر در زمان را داشته باشد. مشکل 

امنۀ وسیعی دارد د چنانآننظریۀ قصدمندانه این است که 
نادرست اجازۀ ورود  هاي مشهوده به بسیاري از کارکردک

 برد.دهد و به تعبیري از مشکل ازدیاد کارکرد رنج میمی
اي هدر استفاده از یک مصنوع ممکن است انگیزه نیچنهم

ا هاي دخیل باشند که نظریۀ قصدمندانه میان آنچندگانه
 ءکارکرد شی عنوانبهتواند گذارد و همه را میتمایز نمی

معموالً نوشتن معرفی  قلمکیکارکرد  مثالًمعرفی کند. 
شود، اما ممکن است فرد در استفادۀ از قلم انگیزۀ نوشتن می

فروش و مشهور شدن را نیز داشته باشد. نظریۀ یک رمان پر
عرفی م ءکارکرد شی نعنوابهها را نیز قصدمندانه این انگیزه

 شود.ها قائل نمیکند و تمایز مشخصی میان آنمی
این نظریه یکی دیگر از : نظریۀ کارکردی نقش علی 

 . این شهود که کارکردردیگیبرم در در مورد مصنوعات شهود
 سیستم مرکب یک در شانیعل نقش نسبت با در مصنوعات

این نظریه نیز همین  يگذارنامشود و مناسبت می تعریف
که در  نکته است. در این نظریه کارکرد یک سیستم جزئی

رار دارد، ق ترکوچکفراگیرندۀ سیستم  تربزرگیک سیستم 
ه با شود کتعریف می ترکوچکظرفیت سیستم  صورتبه

توجه به یک توصیف تحلیلی این ظرفیت در خدمت ظرفیت 
واند یک تقرار دارد. این توصیف تحلیلی می تربزرگسیستم 

ه ها بیا چند قانون و یا نظریه باشد. در این نظریه کارکرد
شوند. مثالی که در این مورد هاي شی برگردانده میظرفیت

انی رسپمپ در سیستم خون عنوانبهتوان زد نقش قلب می
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است که داراي ظرفیت پمپ  ترکوچکاست. قلب سیستم 
است و این ظرفیت با توجه به توصیف تحلیلی کردن خون 

مت ، در خدیرسانخونبدن انسان و سیستم  یشناسستیز
ضا یعنی رساندن خون به اع یرسانخونظرفیت کلی سیستم 

کارکرد قلب در ارتباط  بنابراینهاي بدن، قرار دارد و و سلول
رد شود. در این نظریه کارکرسانی تعریف میبا سیستم خون

کند و نه اهداف متناظر با به ظرفیت اشیا اشاره میمشخصاً 
 ها.آن

یا ، اششدهنیتضمیکی از مزایاي این نظریه آن است که  
را  شودها نسبت داده میظرفیت انجام کارکردي را که به آن

هاي دارا باشند. به این دلیل که حمایت از سمت ظرفیت
است. همچنین هم  شده اخذتعریف کارکرد  شی ازفیزیکی 

ند از توانمصنوعات سنتی و هم مصنوعات بسیار نوآورانه می
است  تصورقابلزیرا ؛ طرف این نظریه کارکرد دریافت کنند

؛ ردتوصیف ک تربزرگها را در یک سیستم که نقش علی آن
نظریۀ علی با معیار پشتیبانی و نوآوري سازگار است.  نیبنابرا

توان به یک مصنوع، چندین می با نظریۀ علی کهنیادیگر 
ان یک توکاربرد مختلف را منتسب کرد، به این دلیل که می

 هاي علیهایش را در قالب سیستممصنوع و نقش ظرفیت
ز تواند بخشی امتفاوتی توصیف کرد. یک قطعه لوله می

سیستم انتقال آب یک خانه یا بخشی از استحکامات یک 
این نظریه نیز مانند نظریۀ  حالنیبااداربست فلزي باشد. 

قصدمندانه داراي مشکل ازدیاد انتساب کارکرد است. بسیاري 
بخشی از یک سیستم علی  صورتبهتوان از مصنوعات را می

ین اانتساب تمامی  حالنیباادر برگیرندشان توصیف کرد، 
کارکرد به مصنوع خالف شهود است. براي  عنوانبهها نقش

وز که زیر آفتاب ر سیاري از اشیائیمثال مفروض است که ب
اما این قابلیت ؛ توانند سایه ایجاد کنندمی دارند قرار
 ریگچتر آفتاببه تعداد محدودي از این اشیا مانند  ياندازهیسا
 یک سوزن داراي مثالًشود و کارکرد نسبت داده می عنوانبه

شود. نظریۀ علی در مورد دانسته نمی ياندازهیساکارکرد 
ت و معیوب نیز ساک کژ کارکردکارکرد به مصنوعات تساب ان

تواند نقش علی خود را در نمی ءزمانی که شیزیرا ؛ خواهد بود
انجام دهد، انتساب کارکرد به آن بر  تربزرگیک سیستم 

                                                           
1. Successor 
2. Predecessor 

رد نظریۀ کارک نیبنابرا؛ نخواهد بود معناداراساس نقش علی 
سازگار نخواهد  شدهیمعرفعلی مصنوعات با معیار اول و دوم 

 بود.
 ناوريفهاي تکاملی گرچه نظریه نظریۀ کارکردی تکاملی:

وغبلبرند و نمونه کامالً هنوز در مراحل ابتدایی به سر می
شود [، اما سعی می5است ]ها هنوز عرضه نشده از آن ياافتهی

ز ا یک طرح کلی از چنین نظریاتی عرضه شود. بسیاري
مصنوعات تکنیکی داراي این مشخصه هستند که نسخۀ 

 زاسازي شدۀ مصنوعات مشابه خود هستند. مشابه یا بهینه
اخت تر در سبازتولید و الگوگیري از مصنوعات قدیمی رونیا

 موجوداتتکاملی  فرایندمصنوعات جدید داراي شباهت با 
 يسازنهیبهنسخۀ  غالباًیک شرکت  يهالیاتومبزنده است. 

. نظریۀ کارکرد تکاملی، اندشرکتهاي قبلی همان شدۀ مدل
 لندمدتببازتولید  فرایندبه تمام مصنوعاتی که محصول یک 

ها را توان آناست، مصنوعاتی که می اعمال قابلباشند 
مشترک محسوب کرد. یک  2از نیاي يامجموعه 1وارث

ظرفیت مشخص براي یک مصنوع، کارکردي تکاملی 
 زتولیدبا به مثبت صورتبه ظرفیت این اگر ودشمحسوب می

 رسانده کمک بحث موردمصنوع و خود مصنوع  آن نیاي
وصیف ها و تباشد. مصنوعات توسط افراد و با توجه به ظرفیت

 .شوندو کاربردشان بازتولید می طرح ساختفیزیکی و 
صورت   به این نظریه این قید را بیفزاییم که هر جفت  کهیدر

کدیگر داراي           از مصااانوع با ی ید  با یاي آن  هاي وارث و ن
هاي سااااختاري و فیزیکی باشاااند آنگاه نظریۀ       مشاااابهت 

 براي باور  که کارکردي تکاملی داراي این مزیت خواهد بود     
به وجود داشتن حمایت از سوي ساختار فیزیکی، براي انجام 

کاملی، توجیهی وجود دارد   به موفق    ؛ وکارکرد ت این توجیه 
یاي م  کاملی خود ارجاع      بودن ن کارکرد ت صااانوع در اجراي 

دهد. همچنین این امکان وجود دارد که مصنوع با داشتن می
کاملی در           کارکرد ت به ارث بردن  یاي خود و  با ن باهت  شااا

  دیولتمانند یک مصنوع تازه  ؛ اجراي این کارکرد ناتوان باشد 
شد   شده  سط کارخانه که از ابتدا معیوب با نظریۀ  نیبنابرا؛ تو
، سازگار  شده یمعرفهاي دوم و سوم  تواند با معیارلی میتکام

 باشد.
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را  اياما نظریۀ تکاملی که براي هر مصنوع نیا و تاریخچه 
 ساز باشد.تواند مشکلگیرد که از چند جهت میدر نظر می

اول اینکه چنین پیش فرضی براي هر مصنوعی بدیهی 
جاد ایبراي  شدهرفتهیپذنیست. هنوز یک نظریۀ کامل و 

 ها در حداي نیز وجود ندارد و بیشتر نظریهچنین تاریخچه
[. در مورد مصنوعات بسیار نوآورانه مثل 5اند ]هیاولهاي طرح

 تصور ابلقها نیایی با کارکرد مشابه اولین هواپیما که براي آن
اد. توان انجام دنیست، انتساب کارکرد را با این نظریه نمی

ممکن است تالش شود تاریخچۀ تکاملی چنین مصنوعاتی 
ز ا مثالًهاي سازندگان بازگرداند )ها یا طرحبه ایده صرفاًرا 

ها قبل ایدۀ ماشینی براي پرواز وجود داشته( اما این مدت
توان آن کند که میوسیع می چنانآنراهکار دامنۀ نظریه را 

را به نظریۀ کارکردي قصدمندانه تعبیر کرد و البته به 
شد. اي نیز دچار خواهد مشکالت مشابه چنین نظریه

هاي کارکرد بیشتر حتی یا تمامی باشد قرار همچنین اگر
 دوران اولیۀ يهاباشند، ابزار تکاملی صورتبهمصنوعات 

 هايابزار هايکارکرد بیشتر یا تمامی داراي باید یسنگنهیپار
توجه صرف به  .است شهود خالف امري که باشند امروزي

اي هتاریخچۀ مصنوع براي انتساب کارکرد، براي استفاده
را زی؛ شودساز میخالقانه از مصنوعات قدیمی نیز مشکل

 کردکار همچنان مصنوعات، این مطابق با این نظریه کارکرد
 شناخته رسمیت به جدید کارکرد و بود خواهد قدیمی

هاي تصادفی امکان به رسمیت کارکرد جهیدرنتشود. نمی
ی نظریۀ کارکردي تکامل مجموع دریابند. شناخته شدن را نمی

ناسازگار خواهد  شدهیمعرفهاي اول و چهارم حداقل با معیار
 بود.

هاي در این قسمت از مقاله نشان داده شد که نظریه 
 شدهیمعرفهاي یکی از معیار حداقل با شدهفیتوصکارکردي 

بر اساس  ICE1سازگار نیستند. در ادامه نظریۀ کارکردي 
 و تحلیلی که از مصرف و طراحی طرح کاربردرویکرد 

 هاياین نظریه با معیار شومصنوعات ارائه شد معرفی می
چهارگانه سازگار است و بعضی از عناصر نظریات کارکردي 

                                                           
  .است شدهلیتشکهاي پایه به این دلیل که در این نظریه عناصري از هر سه نظریۀ پایۀ حضور دارد، نام این نظریه نیز از حروف اختصاري ابتداي نظریه .1 

2. Disposition 
3. Subjunctive conditional 

از  حالنیدرعدر این قسمت را نیز در خود دارد و  شدهیمعرف
 کند.ها دوري میعیوب آن

 (ICE)معرفی نظریۀ کارکردی  
ولیه، ا صورتبهشود نظریۀ کارکردي که در اینجا معرفی می 

ه کارکرد توسط افراد ب در آنیک نظریۀ قصدمندانه است که 
 شود. در این انتساب امامصنوعات تکنیکی نسبت داده می

اور شود که مطابق با بهایی به مصنوع نسبت داده میظرفیت
افراد آنان را در تحقق اهدافشان در مصرف مصنوعات یاري 

تی هایی ذاها در درجۀ اول نه ویژگیبنابراین کارکرد؛ کندمی
 اما فرد در انتساب؛ فردندهاي خود اشیا بلکه بخشی از باور

دهد؟ چه چیزي را نسبت می قاًیدقکارکرد به مصنوعات 
 اندمصنوعاتها با این تعبیر، یا اهداف افراد در مصرف کارکرد

هاي فیزیکی و شیمیایی که به مصنوعات نسبت یا ظرفیت
ها ها از جنس ظرفیتکارکرد ICEشود. در نظریۀ داده می

انی که زم کههستند. یکی از مزایاي چنین انتخابی این است 
دهد اما بعضی انجام می یدرستبهمصنوع کارکردش را 

شوند نیازي شرایط محیطی مانع تحقق هدف مصرف می
. مثالً دانست کژ کارکردنیست که مصنوع را فاقد کارکرد یا 

 شود وقوه در روشنایی روز استفاده می از یک چراغ کهیوقت
 شود.قوه محو می به دلیل روشنایی زیاد اثر چراغ

-ظرفیت ICE؟ در نظریۀ اندستیچ قاًیدقها اما خود ظرفیت 

توان شوند که میتعبیر می ءیک شی 2ها به استعداد ذاتی
امکانی( تحلیل ) 3هاي مشروطها را با استفاده از شرطیآن

ها در شرایط یا موارد خاصی صادق خواهند کرد. این شرطی
هاي مناسب را شامل بود که این موارد مصنوعات با ظرفیت

ها براي پودر کارکرد پاک کردن لباس مثالًشوند. می
توان به شرطی: اگر در تماس با آب قرار گیرد رختشویی را می

هاي روي پارچه را در خود حل کند، تعبیر تواند چربیمی آنگاه
این شرطی در مورد ظرفیت پودر رختشویی برقرار  ؛ کهکرد

 است.
؛ دهستنهاي قصدمندانه داراي مشکل ازدیاد کارکرد نظریه 

، انتساب کارکرد توسط عواملی محدود ICEاما در نظریۀ 
شود. در این نظریه کارکرد در وهلۀ نخست توسط طراحان می
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شود. انتساب کارکرد بر مبناي به مصنوعات نسبت داده می
هاي فیزیکی و ظرفیت طرح کاربردهاي طراح در مورد باور

د. شوم میاند انجاوصف شده طرح کاربردمصنوعاتی که در 
اشد طراحی معقول ب کهنیادر قسمت قبل گفته شد که براي 

 طرح کاربردموجه باور داشته باشد که  صورتبهطراح باید 
 طرح کاربرددر  اشاره مورداست و اینکه مصنوعات  مؤثر

را داشته  طرح کاربرد مؤثرهاي الزم براي اجراي ظرفیت
دانش علمی و هاي طراح بر اساس باشند. توجیه این باور

گفت  توانشود. به بیانی دیگر میتکنیکی طراح انجام می
 است. Aمانند  1هاي طراح بر اساس توصیفیتوجیه این باور

توانند به سه گروه یا سه نقش متفاوت می ICEدر نظریۀ 
در  اهمیان این نقش مصنوعات کارکرد منتسب کنند. تفاوت

 کارکرد انتساب براي معرفتی است که منابع متفاوت
 کلی بنديمشخصه حالنیا با دهند.قرار می مورداستفاده

رح ط مبناي بر هاها توسط این نقشکارکرد انتساب تمامی
توانند به عالوه بر طراحان کاربران نیز می .است کاربرد

-مصنوعات کارکرد نسبت دهند. کاربران آن دسته از ظرفیت

 د که باور دارند دردهنهاي فیزیکی را به مصنوع نسبت می
است. تعبیر کاربران در مورد  مؤثر طرح کاربرداجراي موفق 

هاي فیزیکی ممکن است به دلیل کمبود دانش ظرفیت
به یک ظرفیت فیزیک مشخص اشاره  قاًیدقعامیانه باشد و 

هاي شود که ظرفیتاما به کاربران اجازه داده می؛ نکند
به کار ببرند که ترجمۀ نادقیقی از  2کلی صورتبهفیزیکی را 

 ؤثرمتوانند توجیه باور به . کاربران میاندیکیزیفهاي ظرفیت
ودن ب مؤثررا با توسل به گواهی طراحان در  طرح کاربردبودن 

گفته  3فراهم کنند که در این صورت کاربر پذیرا طرح کاربرد
 بردارطرح کچنین توجیهی را براي  مستقالًشوند و یا خود می

شوند. کاربران گفته می 4آورند که چنین کاربرانی فعالفراهم 
فعال ممکن است توجیه انتساب کارکرد را از طراحان و یا 

بودن  رمؤثافراد در توجیه  کهنیاسایر کاربران دریافت کنند. 
شوند متوسل  Aباید به یک توصیف مانند  طرح کاربرد

گواهی( عنصري از نظریۀ  ۀباواسطمستقیم یا  صورتبه)
ICE .است که مشابه با نظریۀ کارکردي نقش علی است 

                                                           
1. Account 
2. Coarse Grained 
3. Passive 
4. Active 

را از طراحان دریافت کنند.  طرح کاربردکاربران ممکن است 
ساده  را به همراه گواهی به  طرح کاربردترین مدل طراح، در 

ما این  ا؛ کند به یک کاربر منتقل می     طرح کاربرد بودن  مؤثر
سا انتقال طرح می شد. طراح   ختار پیچیدهتواند  شته با  تري دا

را نیز به کاربر  Aتوصیف  طرح کاربردممکن است به همراه 
 هاي مصنوع و نقش منتقل کند و توجیهاتی در مورد ظرفیت

ها در موفق بودن طرح را نیز به کاربران انتقال     این ظرفیت 
صورت خود چنین کاربرانی نیز می  باً تواند متعاقدهد. در این 

صیف  بردطرح کار سایر کاربران منتقل کرده و   A و تو را به 
توانااد کاااربران دیگري را هم مطلع کننااد. این رونااد می

اي از طراحان و کاربران را تشااکیل دهد که طی آن زنجیره
کاربرد  به    طرح  باور  قال می  مؤثرو  بد. چنین  بودن آن انت  یا

به آن داراي         يارهیزنج هاي مربوط  باور قال طرح و  از انت
مشاااابهت با نظریۀ کارکرد تکاملی اسااات که در آن توجیه 
با ساااایر        باط  کاملی و در ارت کارکرد مصااانوع از زنجیرۀ ت

 آمد.مصنوعات فراهم می
هاي مختلف فیزیکی توان از میان ظرفیتاما چگونه می 

رد؟ در کارکرد معرفی ک عنوانبهمصنوع یکی را جدا و 
توصیف طراحی و مصرف مصنوعات بیان شد که طراحان 

الزم  هاي فیزیکیباید باور داشته باشند که مصنوع ظرفیت
در  اشاره موردهاي را دارد. ظرفیت طرح کاربردبراي اجراي 

 عنوانبهکه توسط طراح  اندییهاتیظرفاین باور همان 
ه این نیز بشوند. کاربران فعال هاي مصنوع معرفی میکارکرد

ابهی مش صورتبهرا  طرح کاربردبودن  مؤثردلیل که باور به 
انجام  Aبر مبناي دانشی مشابه طراحان و بر اساس توصیف 

تساب ان بنابراینها دسترسی دارند و دهند، به این ظرفیتمی
 اما کاربران؛ دهندها انجام میکارکرد را بر اساس این ظرفیت

 صورتبهرا  طرح کاربردبودن  مؤثرپذیرا چون باور به 
ا هآورند، به این ظرفیتو با گواهی به دست می میرمستقیغ

 صورتبهها انتساب کارکرد در آن بنابرایندسترسی ندارند و 
 کلی خواهد بود.
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نقش طراحان و کاربران فعال در انتساب  يبندصورت 
ن به ای طرح کاربردکارکرد به مصنوعات بر اساس رویکرد 

 [:5ست ]اشکل 
موجه به یک مصنوع  صورتبهیک طراح یا کاربر فعال  

ح طرکارکرد در نسبت با یک  عنوانبهرا  φظرفیت فیزیکی 
)دانش علمی و تکنیکی طراح  A فیتوصو با توجه به  کاربرد

 کند اگر:با کاربر( منسوب می
الف( طراح یا کاربر فعال باور داشته باشد که مصنوع، ظرفیت 

 را دارد.  φفیزیکی 
ب( طراح یا کاربر فعال باور داشته باشد که ظرفیت فیزیکی 

φ کند.کمک می طرح کاربرد، به محقق شدن هدف 
ت در قسم شده گفتهج( طرح یا کاربر فعال بتواند دو باور 

 توجیه کند. Aتوصیف  برحسبالف( و ب( را 
نقش کاربران پذیرا در انتساب کارکرد به مصنوعات  يبندصورتو  

 :1[5است ]زیر  صورتبه طرح کاربردبر اساس رویکرد 
 موجه به یک مصنوع ظرفیت  صورتبهیک کاربر پذیرا  

 طرح کاربردکارکرد در نسبت با یک  عنوانبهرا  φفیزیکی 
 کند اگر:منسوب می T یگواهو با توجه به 

الف( کاربر پذیرا باور داشته باشد که مصنوع، ظرفیت فیزیکی 

φ را دارد؛ 

، به φب( کاربر پذیرا باور داشته باشد که ظرفیت فیزیکی 
 کند؛کمک می طرح کاربردمحقق شدن هدف 

را مبنی بر اینکه یک طراح یا کاربر فعال  T( کاربر پذیرا گواهی ج
 در الف و ب را دارد، دریافت کند؛ شده دادههاي توضیح باور

د( کاربر پذیرا باور داشته باشد که یک طراح یا کاربر فعال، 
 در الف و ب را دارد؛ شدهگفتههاي باور

بتواند توجیه کند که یک  T یگواهو( کاربر پذیرا بر اساس 

 را دارد؛ هاي الف و بطراح یا کاربر فعال باور

ا توسل را ب در الف و ب شدهگفتههاي کاربر پذیرا بتواند باور ه(

 توجیه کند. T یگواهبه 

 گیرینتیجه 

 با معیارهای چهارگانه ICEمحک زدن نظریۀ 

                                                           
 انتخابتر که در مقالۀ حاضر تقریر روزآمد است شده فیتعرانتساب کارکرد بر اساس یک نقش  Vermaas, Houkes, 2006(:مثل) هینظرتر این هاي قدیمیدر تقریر .1 

 .[15]است شده
2. Entrenchment 

توان این نظریۀ می ICEاکنون با تعریف انتساب کارکرد در  

هاي چهارگانه محک زد. اولین معیار کارکردي را با معیار

کند که بتوان به مصنوع کارکرد درست پایدار و طلب می

ی با طراح فرایندکارکرد تصادفی نسبت داد. در توصیف از 

درست تمایز ، میان مصرف درست و ناطرح کاربردرویکرد 

 هشد رفتهیپذ طرح کاربردایجاد شد. مصرف درست، اجراي 

 يطرح کاربرددرست اجراي وسط اجتماع است و مصرف نات

 ICE هیتوان با نظراست. این تمایز را می نشده رفتهیپذکه 

. درست رسیدنا ترکیب کرد و به انتساب کارکرد درست و

انتساب کارکرد درست، انتسابی است که توسط طراحان و 

وي از س شده رفتهیپذ طرح کاربردکاربران در رابطه با یک 

؛ تچنین انتسابی پایا نیز هس بنابراینشود و اجتماع انجام می

اما در انتساب کارکرد غیر درست، انتساب کارکرد در نسبت 

 تهرفیپذشود که از سوي اجتماع انجام می يطرح کاربردبا 

و پذیرش اجتماعی  2است. چنین طرحی از نفوذ نشده

ز انتساب کارکرد مرتبط با آن نی بنابراینخوردار نیست و بر

ناپایدار خواهد بود. در طول زمان نیز امکان تغییر وضعیت 

هایی از درست به تصادفی و برعکس براي چنین انتساب

با معیار اول سازگار  یخوببه ICE نظریۀ بنابراین؛ وجود دارد

انتساب با توجه  فرایند، ICEاست. در انتساب کارکرد توسط 

شود و نه روند تاریخی آن، مصنوع انجام می کاربردطرح به 

ان با توجه توبراي یک محصول بسیار نوآورانه نیز می بنابراین

در صورت کارا بودن طرح، انتساب کارکرد  طرح کاربردشبه 

با معیار نوآوري هم سازگار  ICE نظریۀ بنابراین؛ انجام داد

رط فعال ش وسط طراحان و کاربراناست. در انتساب کارکرد ت

 است. با توجه شده دادهقرار  ج و براي کاربران پذیرا شرط ها

ها انتساب کارکرد توسط طراحان و کاربران فعال به این شرط

با توجه به نقش  ژهیوبهها از مصنوعات بر مبناي دانش آن

شود. انجام می طرح کاربرددر اجراي  هاآنهاي ظرفیت

ا انتساب کاربرد به مصنوعات بهمچنین کاربران پذیرا نیز در 
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توسل به گواهی و دانش تخصصی طراحان انتساب کارکرد 

انتساب کارکرد در تمامی این موارد  بنابراین؛ دهندرا انجام می

هاي مصنوع اشاره دارد حمایت توسط شاهدي که به ظرفیت

معیار حمایت نیز سازگار  با ICE هبنابراین نظری؛ شودمی

هاي طراحان و کند که باورمی طلب ICEهاست. نظری

کاربران در مورد مصنوع موجه باشد و نه درست. با توجه به 

این نکته ممکن است ظرفیتی به مصنوع بر اساس باوري 

ت توان گفموجه اما نادرست نسبت داده شود. به این معنا می

و  که فاقد آن است شده دادهکه به مصنوع ظرفیتی نسبت 

 شده مانجاکرد به مصنوعی کژکارکرد انتساب کار بنابراین

اي است. به یک صورتی دیگر ممکن است که مصنوع تا برهه

را داشته باشد، اما دچار  هاز زمان ظرفیت نسبت داده شد

کاربر  کهیدرحالمشکل شود و این ظرفیت را از دست بدهد 

کنند مصنوع همچنان این ظرفیت را دارد. یا طراح فکر می

انتساب کارکرد بدون وجود ظرفیت انجام  در این حالت نیز

تواند به این دو صورت می ICE هینظر بیترتنیابهشود و می

 هرچندمحدود برآورده کند.  صورتبهمعیار کژکارکردي را 

فرد از عدم وجود ظرفیت آگاه باشد دیگر مطابق  کهیدرصورت

ICE هیتواند انتساب کارکرد انجام دهد و بدین معنا نظرنمی 

ICE ؛دیگر قادر نیست معیار کژکارکردي را برآورده کند 

محدود با معیار چهارم  صورتبهحداقل  ICE هینظر بنابراین

 شده یمعرفهاي و با توجه به معیار رونیازانیز سازگار است. 

را در  ICE یهتوان نظرو سازگاري با هر چهار معیار می

 شده یمعرفانتساب کارکرد به مصنوعات برتر از همگنان 

دانست.
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