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چکيده

نظريهی انتقادی تکنولوژی ،عنواني است که اندرو فينبرگ ،به حاصل تأمالت خود در
باب تکنولوژی اطالق ميکند .اين عنوان ،صريحا بيانگر تعلق فينبرگ به انديشهی
انتقادی برآمده از مکتب فرانکفورت است .در نظريهی انتقادی تکنولوژی ،تکنولوژی نه
امری اهريمني قلمداد ميشود و نه توسعهی آن به شکل فعلي مورد پذيرک قرار
ميگيرد .فينبرگ از سويي به خطرات فضای تکنولوژيك حاکم اشاره ميکنند و از سوی
ديگر ،مطلق توسعهی تکنولوژيك را خطرناک قلمداد نميکند .در نظريهی انتقادی
تکنولوژی ،تحليل تکنولوژیها در دو سطح کارکردی و تحقق خارجي صورت ميگيرد
و پيامدهای نامطلوب تکنولوژی مدرن در صورت فعلي آن ،با توجه به چنين تحليلي
آشکار ميگردد .فينبرگ به آشکار ساختن چنين پيامدهای نامطلوبي اکتفا نميکند و
رهايي از فضای تکنولوژيك حاکم را بر پايهی ارزکهای دموکراتيك مورد توجه قرار
ميدهد .وی کوشش برای محقق ساختن شق ديگری از مدرنيته را که بر پايهی
محدودهی وسيعتری از ارزکها شکل ميگيرد ،راهکار رهايي ،قلمداد ميکند .در اين
مقاله ،ابتدا عناصر اصلي نظريهی انتقادی تکنولوژی شرح داده ميشود .سپس به وجه
رهاييبخش رهيافت فينبرگ برای برونرفت از فضای تکنولوژيك حاکم و محقق
ساختن مدرنيتهی بديل بهعنوان آرمان وی پرداخته ميشود و نهايتا به پارهای از
 .دانشجوی دکتری دانشگاه عالمه طباطبائيkhashayar_boroomand@yahoo.com ،
 .استاد دانشگاه صنعتي شريفhoseinih@sharif.ir ،
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مشکالت اين رهيافت و ارتباط ميان نظريهی انتقادی تکنولوژی و سهم فرهنگ ملي
در طراحيهای تکنولوژيك اشاره ميشود.
واژگان کليدی :فينبرگ ،تکنولوژی ،نظريهی انتقادی تکنولوژی ،ابزاریسازی اوليه و
ثانويه ،ارزکهای دموکراتيك ،رهايي ،مدرنيتهی بديل

مقدمه
ارتباط ميان توسعهی تکنولوژيـك بـه شـيوهی فعلـي و مشـکالتي نظيـر فقـر ،جنـگ ،ويرانـيهـای
زيستمحيطي و بيماریهای مختلف ،ضرورت صورتبندی نظريهای در بـاب دگرگـون سـاختن فضـای
تکنولوژيك حاکم را نشان ميدهد .نظريهی انتقادی تکنولـوژی انـدرو فينبـرگ ،يکـي از نظريـات حـائز
اهميت در اين زمينه است که در آن سياست تغيير فضای تکنولوژيك حاکم بهطورجدی موردتوجـه قـرار
ميگيرد (.)Veak 2006: Introduction
فينبرگ ،شـاگرد مـارکوزه اسـت و از نگـرکهـای وی و سـاير متفکـران مکتـب فرانکفـورت تـأثير
پذيرفته است .عالوه بر سنتي که وی بدان تعلق دارد (مکتب فرانکفـورت) ،وی از آرای هايـدگر ،فوکـو و
جامعــهشناســان ســاختگــرای تکنولــوژی 1نيــز بــه شــدت بهــرهبــردهاســت ( Feenberg 2010:
 .)Introductionتوجه به آموزههای متفکران نام بردهشده و پـژوهشهـای تجربـي صـورت گرفتـه در
حوزهی مطالعات علم و تکنولـوژی ،سـبب پديدآمـدن نظريـهای شـدهاسـت کـه مطـابق آن ،شناسـايي
مشکالت ،نقطهی پايان انديشهورزی محسوب نميشود (Feenberg 1995: Preface, Veak 2006:
) .Introductionدر نظريهی انتقادی تکنولوژی ،ارايهی راهکارهای سازنده جهت اصالح امور ،پـس از
شناسايي مشکالت است که حايز اهميت اسـت .در حقيقـت ،نظريـهی انتقـادی تکنولـوژی را مـيتـوان
نظريهای قلمداد کرد که نهايتاً پيوند نظر و عمل را رقم ميزند و از اين لحـا شايسـتهی توجـه و تأمـل
جدی است.
1
نکتهی ديگری که نظريه ی انتقادی تکنولوژی را نسبت به نظريات رقيب  ،برجسته ميسازد ،نحوهی
نگرک متفاوت فينبرگ به تکنولوژی و توسعه در جامعهی مـدرن اسـت .در فضـای تکنولوژيـك حـاکم،
برخي متفکران به دفاع از تکنولوژی و توسعهی تکنولوژيـك روزافـزون مـيپردازنـد و برخـي توسـعهی
تکنولوژيك را در ضديت با انسانيت تلقـي مـيکننـد ( .)Feenberg 1991: Prefaceدر برابـر ايـن دو
رويکرد ،نظريهی انتقادی تکنولوژی ،باب جديدی مي گشايد که در آن ،مسئله ،تکنولـوژی و توسـعه ،بـه
خودی خود نيست؛ بلکه امکان توسعهی تکنولوژيك به شيوههای مختلف مورد بحث قرار مـيگيـرد .بـه
اين ترتيب ،در نظريهی انتقادی تکنولوژی ،نوعي بديلانديشي ،محور تأمل اسـت و رهـايي از مشـکالت
برآمده از فضای تکنولوژيك حاکم از خالل چنين رويکردی مورد توجه قرار ميگيرد.
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تکنولوژی بهمثابهی امری ارزشبار
در نظريهی انتقادی تکنولوژی ،تکنولوژیهای مختلف ،اموری ارزکبار قلمداد ميشوند که در سـاختار
خود ،حامل ارزکهای حاکم بر رويّهی طراحياند ( .)Feenberg 1999: 210فينبرگ با توجـه بـه آرای
جامعهشناسان ساخت گرا ،نگرشي را که مطابق آن ،تکنولوژیها ،صرفاً برپايـهی شـناخت روابـط علـي و
جدای از ارزکها که صرفاً بيانگر ترجيحات انفسي 7استند ،طراحي ميشوند ،مورد انتقـاد قـرار مـيدهـد
) .(Feenberg 1995: 13طراحي پلهـای شـهر نيويـورک قـديم ،نمونـهی خـوبي بـرای مالحظـهی
چگونگي دخيل شدن ارزکها در رويّهی طراحي است .در اين طـرح ،پـلهـا بـا ارتفـاع کـم بـهمنظـور
جلوگيری از گذر اتوبوسهای شهری طراحي شدهبود تا بهواسطهی اين گزينش ،اقشار محروم که عمـدتاً
از اتوبوس جهت حملونقل استقاده ميکنند نتوانند به سواحل سوی ديگر پلها دسترسـي داشـته باشـند
( .)Feenberg 1999: 80اگرچه در اين مثال ،دخالت ارزکها در گزينش يك طرح ،از ميان طرحهـای
تکنيکي ممکن ،کامالً نمايان است ،اما غالباً ،ارزکهای دخيل در طراحي ابزارآالت مختلف ،در نگاه اول،
آشکار نيست و طراحيهای مختلف ،بديهي و برآمده از مالحظـات تکنيکـي صـرف ،انگاشـته مـيشـود.
به عنوان مثال ،امروزه ،طراحي ابزار کار ،متناسب با قامت و ابعاد دستان بزرگساالن ،امری بديهي پنداشته
ميشود؛ درحاليکه ،اين نحوه از طراحي ،تنها بدين خاطر است که مطابق ارزکهای حـاکم بـر اجتمـاع،
سالهاست که کودکان از جريان صنعت به کنار رفتهاند ( .)Feenberg 1999: 88در ايـن مـوارد ،تنهـا
پژوهش های اجتماعي و توجه به چگونگي تحول ابزارآالت است که بديهي نبودن چنـين طـرحهـايي را
آشکار ميسازد (.)Ibid
4
فينبرگ ،نگاه خود را به مسئلهی دخالت ارزکها در رويّهی طراحي ،با بهکارگيری تز «تعيّن ناقص»
طراحي توسط مالحظات تکنيکي ،ملموستر ميسازد .مطابق اين تز در فلسفهی تکنولوژی -که همپـای
تز دوئم-کواين در فلسفهی علم محسوب ميشود -مالحظات تکنيکي ،بهخودیخود برای تعيّنبخشيدن
به طراحي تکنيکي ناکافي استند ) .(Feenberg 1995: 4, Feenberg 2010: 135بايد توجـه داشـت
که اين بدين معنا نيست که در طراحي ،اصول تکنيکي زير پا گذاشته ميشود .طراحيهای موفق ،اصـول
تکنيکي را موردتوجه قرار ميدهند؛ لکن موضوع آن است که طراحـيهـای مختلفـي مـيتواننـد اهـداف
يکسان يا شبيه يکديگر را برآورده سازند بي آنکه دليل تکنيکـي قـاطعي بـرای برگزيـدن يـك طـرح بـر
طرحهای رقيب وجود داشته باشد .ازاينرو ،انتخابهای تکنيکي ،توسط مالحظات تکنيکي صرف ،تعـيّن
کامل نمييابند )(Feenberg 1995: 4, Feenberg 2010: 109؛ اين ارزکهای موردتوجه گروههای
اجتماعي مختلف ،نظير صاحبان قدرت اقتصادی ،رهبـران سياسـي ،خريـداران ابـزارآالت ،تکنيسـينهـا،
بوروکرات ها ،و مواردی از اين قبيل ،است که نهايتاً سبب برگزيدن نهايي يك طرح از ميـان طـرحهـای
رقيب ميشود .به اين ترتيب ،هر طـرح برگزيـدهشـدهی تکنيکـي ،در سـاختار خـود ،حامـل ارزکهـای
موردتوجه گروههايي است که در طراحي مشارکت جستهاند.
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تز تعيّن ناقص را با مورد توجه قرار دادن نمونههای تاريخي ،نظير سير شکلگيری اوليـهی دوچرخـه،
ميتوان به وضوح درک کرد .در اواخر قرن  11ميالدی ،زمانيکه هنوز توافق بر تعريف معيني از دوچرخه
صورت نگرفته بود ،دو گزينهی کامالً متفاوت ،رقيبهايي برای طراحي دوچرخه بهشمار ميآمد :دوچرخه
بهعنوان وسيلهی ورزشي تندرو و دوچرخه بهعنوان يك وسيلهی حملونقل ايمـن ( Feenberg 1999:
 .)79در گزينهی نخست ،دوچرخهها ،بايد با چرخهای جلوی پرارتفاع طراحي ميشدند که از نگاه حاميان
گزينهی دوم چنين طرحي ،غيرايمن بهشمار ميآمد؛ حاميان گزينهی دوم ،طراحي دوچرخـه بـا دو چـرخ
کوتاه هم اندازه را ترجيح ميدادند .در گزينهی نخست ،هيجان دوچرخهسواری و در گزينهی دوم ،ايمنـي
حملونقل ،بيش از ارزکهای ديگر ،موردتوجه بود .نهايتاً حاميان گزينهی دوم پيـروز شـدند و دوچرخـه
بهعنوان ابزاری با دو چرخ کوتاه هم اندازه ،گسترک يافت ) .(Feenberg1999: 80توجه به اين مثـال،
امکان توسعهی دوچرخه در شکل ديگر را آشکار ميسازد ( .)Ibidبايد توجه داشت کـه يـك تکنولـوژی
مشخص ،حتي در يك زمان نيز ،در زمينههای اجتماعي متفاوت ميتواند به صورتهای مختلف طراحـي
شود .بهعنوان مثال ،امروزه ،دوچرخه در هلند بهعنوان وسـيلهی حمـلونقـل روزمـره ،بـدون تزيينـات و
زنگهای متعدد و در آمريکا بهعنوان يك وسيلهی تفريحي ،بهگونهای متفاوت طراحي ميشـود (Feng
) .and Feenberg 2008: 112به اين ترتيب ،تکنولوژیها از محيط اجتمـاعي کـه در آن قـرار دارنـد،
مسـتقل نيسـتند و حتــي معنـای 6خـود را از زمينــهی اجتمـاعي و ارزکهـای حــاکم بـر آن مـيگيرنــد
(.)Feenberg 1999: 213
بايد توجه داشت که معنای تکنولوژیهايي نظير دوچرخه ،اتومبيل و يخچال را اگرچه امروزه در توافق
با ساير افراد جامعهی خود بديهي ميپنداريم ،تعريف هريك ،زماني براساس گزينش از ميان گزينـههـای
رقيب متعدد ،و با توجه به ارزکهـای اجتمـاعي حـاکم ،حاصـل شـدهاسـت ).(Feenberg 1999: 88
فينبرگ ،توهم جبرگرايي تکنولوژيـك 5را کـه مطـابق آن ،تکنولـوژی ،فـار از ارزکهـای اجتمـاعي و
براساس يك منطق دروني صرفاً تکنيکي و ضروری پيشرفت ميکند ،فراموکشدن همين سرچشمههای
اجتماعي تعريف ابزارآالت مختلف ميداند (.)Feenberg 1999: 11
از آنجا که ارزکهای اجتماعي دخيل در قواعد تکنيکي ،تعيين ميکنند که چگونه با يکديگر ارتبـاط
برقرار کنيم ،چگونه درمان شويم ،چگونه سرگرم شويم و بهطورکلي چگونه زندگي کنـيم ،تکنولـوژیهـا
سبك زندگي ما را تحتتأثير قرار ميدهند ( .)Feenberg 1995: 5در حقيقت ،تکنولوژیها عالوه بر آن
که برآمده از اجتماع استند ،خود نيز بر کيفيت زندگي اجتماعي تأثير ميگذارنـد .تکنولـوژی حامـل ارزک
است و همين ارزکهاست که سبك زندگي کاربران تکنولوژیهای مختلف را تعيـين مـيکنـد .قـرنهـا
کوشش شد تا اين ارزکها از رويّهی طراحي ،تا حد امکان حذف شود و تکنولوژی به منزلهی امر عقالني
محض در جامعه خود را متجلي سازد؛ لکن توجه به تجربههايي نظير شکست ژاپن در توسعهی فرهنـگ
ژاپني با استفاده از تکنولوژیهای وارد شده ی غربي ،نشان داد که تکنولوژی خنثـي از ارزک ،تنهـا يـك
توهم است .تکنولوژی غربي از طريق چيدمان های تکنيکي که حامل سبك زندگي غربي بـود بـه ژاپـن
انتقال يافت و اين سـبك زنـدگي ،کـامالً متفـاوت از سـبك زنـدگي ژاپنـي بـود (Feenberg 1991:
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) .Introduction, Feenberg 2010: 123توجه به تز تعيّن ناقص ،که شرح آن رفت ،درهـمتنيـدگي
جدايي ناپذير مالحظات تکنيکي و اجتماعي در طراحـيهـای تکنيکـي را کـه بـيتـوجهي بـه آن سـبب
شکلگيری اين باور نادرست ژاپنيها شده بود ،به درستي مينماياند .اين درهمتنيـدگي ،نيـاز بـه تبيينـي
مناسب از ماهيت تکنولوژی را که بتواند نشاندهندهی جنبههای تکنيکي و اجتماعي تکنولـوژی در کنـار
يکديگر باشد آشکار ميکند .نظريهی ابـزاریسـازی- 3کـه شـايد بتـوان آن را قلـب نظريـهی انتقـادی
تکنولوژی ناميد -کوششي است بهمنظور پاسخ به اين نياز ضروری.
نظریهی ابزاریسازی
فينبرگ ،معتقد است که نه فيلسوفان پيشين و نه جامعهشناسان ساختگرا ،هيچ يك ،نتوانسـتهانـد در
ارايهی نظريهای جامع ،در باب تکنولوژی ،موفق باشند ( .)Feenberg 1999: 201-202وی ،بهمنظـور
ارايهی تصويری جامع از تکنولوژی ،با تلفيق بينشهای هر دو گروه ،ذاتي تاريخي 8برای تکنولوژی قايل
مي شود .مطابق اين ديدگاه ،تکنولوژی ،محل تجمع نظاممند متغيرهای اجتماعي-فرهنگـي بـه شـيوهای
خاص است؛ متغيرهايي که زمينهی تحقق تاريخي تکنولـوژی بـه صـورتهـای مختلـف را امکـانپـذير
ميسازد ( .)Feenberg 1999: 201اين مفهـوم از ذات تکنولـوژی ،حاصـل تفکـر در بـاب تکنولـوژی،
براساس مورد توجه قراردادن توأمان کارکرد و زمينه است؛ و بيشتر نمايانگر طريقي است که تکنولوژی در
طول زمان ،به صورت آنچه هست باقي ميماند ( .)Glazebrook 2006: 46در اين ديـدگاه ،ذات ،نـه
چه چيزی يك چيز را به صورت ابدی ،ثابت نگاه ميدارد و نه آن را در برابر هر گونه تفسير آزاد ميگذارد
( .)Ibidاين نگرک ،امکان ورود متغيرهای اجتماعي-فرهنگي به ذات تکنولـوژی را فـراهم مـيسـازد و
درعينحال از تقليل تکنولوژی به متغيرهای اجتماعي صرف جلوگيری ميکند .اين مفهوم تاريخي از ذات
تکنولوژی ،به فينبرگ اين امکان را ميدهد که تحليلي دو سطحي از ماهيت تکنولوژی ارايه کنـد کـه در
آن وجوه تکنيکي و اجتماعي تکنولوژی در کنار يکديگر لحا شوند .نظريـهی ابـزاریسـازی ،از همـين
نگرک سرچشمه ميگيرد .اين نظريه ،کوششي است بهمنظور ارايهی تبييني مناسب از ماهيت تکنولوژی
که در آن عالوه بر مورد توجه قرار گرفتن جهتگيـری کارکردگرايانـهی انسـان مـدرن در رويـارويي بـا
ابژههای تکنيکي ،از سرشـت اجتمـاعي تکنولـوژی نيـز غفلـت نمـيشـود .بـهايـنترتيـب ،در نظريـهی
ابزاری سازی ،از سويي ،زيربنای فلسفي الزم ،جهت صورتبندی انتقادات وارد بر وضع فعلـي نظـامهـای
تکنيکي ،فراهم ميشود و از سوی ديگر با مورد توجه قرار گرفتن سرشت تاريخي-اجتمـاعي تکنولـوژی،
اصالح تکنولوژیهای موجود ،ناممکن قلمـداد نمـيشـود (Feenberg 1999: 201-202, Feenberg
)2002: 175-177, Feenberg 2010: 72-76, Stump 2006: 8؛ اين درحالياست که به عقيـدهی
فينبرگ ،فيلسوفان پيشين و جامعهشناسان ساختگرا اين دو وجه را در کنـار يکـديگر مـورد توجـه قـرار
ندادهاند (.)Feenberg 1999: 201
در نظريهی ابزاریسازی ،وجهي از ماهيت تکنولـوژی ،کـه مالحظـات کارکردگرايانـهی شـکلگيـری
تکنولــوژیهــا را آشــکار مــيکنــد ،ابــزاریســازی اوليــه 1و وجــه ديگــر کــه بيــانگر چگــونگي تحقــق
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خارجي تکنولوژیها در زمينههای اجتماعي مختلف است ،ابزاریسازی ثانويه 18ناميـده مـيشـود (.)Ibid
به عبارتي ،ابـزاریسـازی اوليـه ،جهـتگيـری کارکردگرايانـهی آدمـي و ابـزاریسـازی ثانويـه ،تحقـق
مناسبات قدرت يا وضعيت اجتماعي-فرهنگي در ساختار ابزار يا سـامانهی تکنيکـي را نمايـان مـيسـازد
) .(Feenberg 2002: 175, Feenberg 2006: 186, Feenberg 2008: 15بـا ايـن حـال ،جهـت
درک شايستهی مفاهيم ابزاریسـازی اوليـه و ثانويـه بايـد بـه رويّـههـای مقـوم آنهـا توجـه کـرد .در
ابزاریسازی اوليه ،ابتدا ،اشيا ،جهانزدايي 11ميشوند؛ بدين معنا که از بافت اوليهای که در آن قرار دارنـد
جدا شده و در معرض تحليل و وارسي قرار مي گيرنـد .شـيء جداشـده ،خـود را بـه صـورت مجموعـهای
از توانشها 11آشکار ميکند .فينبرگ ،اين رويّـه را زمينـهزدايـي 17مـينامـد (.)Feenberg 1999: 203
به عنوان مثال ،يك نجار در راستای فعاليت روزانهی خود ،درخت را به صورت مجموعهای از تـوانشهـا
درک ميکند؛ بهعبارتي ،درخت خود را بهصورت مجموعهای از توانشهـا بـرای نجـار ،آشـکار مـيکنـد
) .(Feenberg 2002: 175پس از بريده شدن درخت توسط نجـار و جداشـدن آن از زمينـهی اوليـهای
که بدان تعلق دارد ،درخت جهانزداييشده ،به آن دسته از خصوصيات خود که براساس نيـاز نجـار قـرار
است در يك سامانهی تکنيکي بهکاررود ،تقليل مييابد .ايـن دسـته خصوصـيات شـيء (درخـت در ايـن
مثال) ،خصوصيات اوليه 14و ساير خصوصيات آن ،خصوصيات ثانويه 16ناميده ميشود .بايد توجه داشت که
اوليــه و ثانويــه بــودن خصوصــيات ،وابســته بــه برنامــهی تکنيکــي مــورد نظــر ســوبژهی تکنيکــي
است ( .)Feenberg 1999: 203-204وزن ،اندازه ،شکل ،تيزی ،نرمـي ،رنـگ و کليـهی خصوصـياتي
از شيء که ميتواند بهعنوان يك تـوانش شـناخته شـود و کـاربردی در سـامانهی تکنيکـي مـورد نظـر
داشته باشد ،ميتواند بهعنوان خصوصيات اوليه ی شيء شناخته شود و شيء مـورد نظـر در رويّـهای کـه
فينبرگ آن را تقليلگرايي 15مينامد به آن تقليل يابد ( .)Ibidبهعنوان مثال ،اگر نجـاری ،قصـد سـاختن
چرخي را داشته باشد ،گردبودن تنهی درخت ،بهعنوان خصوصيت اوليهی درخت شناخته ميشود؛ درخـت
به خاصيت گردی تقليل مييابد و ساير خصوصيات درخت نظير سايهدار بودن آن بـهعنـوان خصوصـيات
ثانويه شمرده ميشود.
شناخت توانشهـای اشـيا و تقليـل شـيء بـه تـوانشهـای آن ،بـرای شـکلگيـری يـك سـامانهی
تکنيکي کافي نيست؛ تحقق ابزارآالت مختلـف در جامعـه ،بـا ابـزاریسـازی ثانويـه تکميـل مـيگـردد.
در حقيقت ،ابزاریسازی ثانويه ،پيوند ميان جامعه و تکنولوژی را نمايـان مـيکنـد (Feenberg 1999:
) .205, Feenberg 2002: 175, Feenberg 2010: 72در ابــزاریســازی ثانويــه ،موقعيــت
ابژههای تکنيکـي ،در دو رويّـهی نظـامسـازی 13و وسـاطت 18مـورد توجـه قـرار مـيگيـرد .در رويّـهی
نظامسازی ،ابژههای تکنيکي زمينهزدايي شده ،با مورد توجه قرارگرفتن ارتباطات علـيشـان بـا يکـديگر
و بهگونـه ای کـه بـا سـاير ابـزارآالت و محـيط پيرامـون خـود يکپارچـه شـوند ،در کنـار يکـديگر قـرار
ميگيرند) (Feenberg 1999: 205, Feenberg 2009: 172, Feenberg 2009: 150و در رويّهی
وساطت ،مالحظات اخالقـي و زيبـاييشـناختي در طراحـي وارد مـيشـوند ( Feenberg 1999: 206,
 .)Feenberg 2002: 178بهعنوان مثـال ،در طراحـي اتومبيـل ،نيـاز بـه يکپـارچگي وسـيله بـا محـيط

رهایی از فضای تکنولوژیک حاکم در نظریّة انتقادی تکنولوژی اندرو فينبرگ
)(Emancipation of The dominant technology space in Andrew Feinberg. . .
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اجتماعي ،طبيعي و تکنيکي در رويّهی نظامسازی ،طراحي اتومبيلهايي برای مالکيت شخصي و متناسب
با جادهها و سوختهای رايج را رقم ميزند .همچنين ،توجه به مسايل زيباييشناختي در رويّهی وسـاطت
ارزشي ،ظاهر طراحي و مالحظاتي نظير ابعاد اتومبيل و موقعيت اجزای آن را تحـتتـأثير قـرار مـيدهـد
(.)Feenberg 2010: 73

در نظريهی ابزاریسازی ،موقعيت افراد نيز در سامانههـای تکنيکـي مـورد توجـه قـرار مـيگيـرد .در
ابزاریسازی اوليه ،سوبژهی تکنيکـي ،خـود را در وضـعيتي مسـلط بـر ابـژههـای تحـتکنتـرل و آزاد از
پيامدهای کنش تکنيکي مييابد .فينبرگ ،اين رويّه را مسـتقلسـازی 11مـينامـد ( Feenberg 1999:
 .)204سوبژهی تکنيکي ،در رويّهی موضعيابي ،18از طريق تبعيت از قوانين حاکم بر ابژهها و بهکـارگيری
استراتژیهای کنترل ،طرح خود را محقق ميسـازد ( .)Feenberg 1999: 204-205در ابـزاریسـازی
ثانويه ،فرد کنشگر با کنش خود ،بهعنوان عضوی از جامعهی کنشگران هـم حرفـهی خـود ،در سـطح
جامعه با پيامدهای کنش خود مواجه مي شود و اين امر مسئوليت وی را در کنش تکنيکي نمايان ميکند.
فينبرگ ،اين رويّه را حرفه 11مينامد ) .(Feenberg 1999: 206-207بهعنوان مثال ،شخصـي کـه بـر
روی چوب کار ميکند ،بهعنوان نجار شناخته ميشود و با وجود استقالل ظاهری وی از پيامدهای کـنش
بر روی چوب در وهلهی نخست ،نهايتاً بهعنوان عضوی از جامعهی نجاران با پيامـدهای کـنش نجـاری
مواجـه مــيشـود ) .(Feenberg 1999: 204ايــن رويّـه در ابــزاریســازی ثانويـه در مقابــل رويّـهی
مستقلسازی سوبژهی تکنيکي در ابزاریسازی اوليه قرار ميگيـرد ( .)Feenberg 2002: 178در برابـر
رويّهی موضعيابي نيز رويّهای در ابزاریسازی ثانويه وجود دارد که فينبرگ آن را ابتکار 11مـينامـد .ايـن
رويّه ،پاسخي است تاکتيکي از سوی طبقات زيردست در برابر استراتژیهای کنترل طبقـهی حـاکم کـه
17
ميتواند پتانسيلهای جديدی از تکنولوژی را محقـق سـازد (Feenberg 1999: 207, Feenberg
).2002: 178, Veak 2006: Introduction
بهطورکلي ،هر رويّه در ابزاریسازی ثانويه در برابـر رويّـهای مشـخص در ابـزاریسـازی اوليـه قـرار
ميگيرد .رويّههای زمينهزدايي ،تقليلگرايي ،مستقلسازی و موضعيابي در ابزاریسازی اوليه هر يـك بـه
ترتيب در برابر رويّههای نظامسازی ،وسـاطت ،حرفـه و ابتکـار در ابـزاریسـازی ثانويـه قـرار مـيگيـرد
) .(Feenberg 1999: 221, Feenberg 2002: 178اين موضوع ،بهطورخالصه در زيـر دسـتهبنـدی
شدهاست:
 جداسازی ابژههای تکنيکي از بافت اوليهی آنها (زمينهزدايي) -اتصال ابژههای زمينهزداييشده بـهيکديگر جهت شکلگيری سامانههای تکنيکي ،به گونه ای که هر جزء با ساير اجزا و بـا محـيط کـاربری
خود هماهنگ باشد (نظامسازی).
 تقليل ابژهها به وجوه قابلاستفادهی آنها (تقليلگرايي) -ورود ارزکهای اخالقي و زيباييشـناختيبه طراحي (وساطت)؛ در واقع ،اگرچه در رويهی تقليلگرايي ،شيء ،بـه خصوصـيات اوليـهی خـود بـرای
بهکاررفتن در يك سامانهی تکنيکي ،تقليل مييابد ،در رويهی وساطت ،خصوصيات ثانويهی مشخصي با
توجه به زمينهی اجتماعي طرح ،از طريق ارزکهای اخالقي و زيباييشناختي مدنظر قرار ميگيرد.
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 جداشدن کنشگر از آثار کنش تکنيکي خود تا حد ممکن (مستقلسازی) -تأثير روابط تکنيکي سوبژهبا ابژهها بر وی (حرفه).
 توجه به قوانين حاکم بر ابژه های تکنيکي توسط سوبژه جهت کنترل و هدايت ابژهها (موضعيابي)–ابتکارات تاکتيکي ابژههای تکنيکي نظير کارگران و مصرفکننـدگان ،در مقابـل اسـتراتژیهـای کنتـرل
(ابتکار).
در شکلگيری تکنولوژی های مختلف ،نگرک کـارکردی کـنش تکنيکـي ،در ابـزاریسـازی اوليـه و
مالحظات اجتماعي ،در ابزاریسازی ثانويه نمايان ميشود .به عقيدهی فينبرگ ،فيلسوفاني نظير هايـدگر
عمدتاً ابزاری سازی اوليه را مورد توجه قرار دادهاند و جامعهشناسان ساختگـرا تنهـا بـه وجـوه اجتمـاعي
تکنولـوژی کـه در ابـزاریسـازی ثانويـه نمايـان اسـت ،پرداختـهانـد (Feenberg 1999: 201-202,
)Feenberg 2010: 75؛ درحاليکه در نظريهی انتقادی تکنولوژی ،ابزاریسازی اوليـه و ثانويـه ،بـدون
آن که در تقابل با يکديگر فهميده شوند ،دو سطح مختلـف از امـری پيچيـده بـه نـام تکنولـوژی قلمـداد
مي شوند که در کنار يکديگر ميتوانند در ارايه ی تحليلي شايسـته از ماهيـت تکنولـوژی ،سـودمند واقـع
شـوند) .(Feenberg 2002: 175-176, Feenberg 2010: 75-76شـايان ذکـر اسـت ،تمـايز ميـان
ابزاریسازی اوليه و ابزاریسازی ثانويه ،تمايزی تحليلي است؛ در عمل اين دو سطح در هم تنيدهاند و تـا
حدودی در يکديگر تأثير ميگذارند .بهعنوان مثال ،اينکه نجار در ابزاریسازی اوليه چه نوع درختي را از
زمينهی خود جدا کند ،خود ،متأثر از ارزکهايي است که در ابزاریسازی ثانويه موردتوجه قرار مـيگيـرد.
همچنين شناسايي توانشها در ابـزاریسـازی اوليـه ،امـری متـأثر از ارزکهـای اجتمـاعي مـد نظـر در
ابزاریسازی ثانويه است و مشخصات طراحي در ابزاریسازی ثانويه ،متأثر از توانشهای شناساييشده در
ابزاریسازی اوليه است ) .(Feenberg 2006: 186ازاينرو ،تفکيك ميان ابزاریسازی اوليـه و ثانويـه،
تفکيکي تحليلي است و عمالً اين دو سطح در يکديگر تأثير ميگذارند.
مشکالت فضای تکنولوژیک حاکم
همانگونه که گفته شد ،مطابق نظريهی انتقادی تکنولوژی ،تکنولوژیهای مختلـف ،در سـاختار خـود
حامل ارزک اند .اما به دليل دموکراتيك نبودن رويّهی طراحي ،طراحيها غالباً بهگونـهای جانبدارانـه ،بـه
سوی متحقق ساختن ارزکهای طبقهی حاکم هدايت ميشوند .فينبرگ ،در نظريهی انتقادی تکنولوژی،
ميان دو گونه جانبداری ،تمايز قايل مـيشـود :جانبـداری ذاتـي 14و جانبـداری صـوری(Feenberg 16
) .2010: 69جانبداری ذاتي ،عبارت است از دخالت دادن تعصبات ،پيشداوریهـا و احساسـات بـهطـور
مستقيم در رويّهی طراحي بهگونه ای که دخالت دادن اين تعصـبات از لحـا عقالنيـت طراحـي ،سـ ال
برانگيز باشد .اينگونه جانبداری ،نقص فني طراحي تکنيکي را سبب ميشـود ) .(Ibidاگرچـه جانبـداری
ذاتي در رويّهی طراحي قابل اجتناب است ،اما اين ،تنها صـورت جانبـداری در طراحـي تکنيکـي نيسـت.
تکنولوژی های مختلف حتي اگر براساس ضوابط فني به گونهای عقالنـي و منسـجم طراحـي شـوند ،در
ساختار خود نوع ديگری از جانبداری را نمايان ميکنند کـه فينبـرگ ،آن را جانبـداری صـوری مـينامـد
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) .(Ibidبهعنوان مثال ،اينکه طراحي تعداد زيادی از ابزارآالت ،به گونهای است که افراد راست دسـت،
آسانتر ميتوانند از آنها استفاده کنند ،به معنای وجود نوعي جانبداری صوری در طراحي اين ابـزارآالت
است .توجه به تز تعيّن ناقص ،وجود اينگونه جانبداری در طراحي تکنيکي را آشکار ميکند .همـانگونـه
که گفته شد ،در طراحي ابزارآالت مختلف ،صورتهای بديلي وجود دارد که همگي ضوابط فني را محقق
ميسازند .انتخاب ميان گزينههای بديل ،براساس ارزکهای حاکم بر زمينهای صورت ميگيرد کـه ابـزار
در آن طراحي ميشود .اين ارزکها ،از آنجاکه رويّـهی طراحـي امـروزی ،غيردموکراتيـك اسـت ،تنهـا
بازتابدهندهی عاليق طبقهی حاکم بر رويّهی طراحي اسـت و ازايـنرو نـوعي جانبـداری در طراحـي را
محقق ميسازد .اين نوع جانبداری از سوی زمينهی اجتماعي بر ابزار ،عارض ميشود و در صورت انتـزاع
ابزار از زمينهی آن ،آشکار نيست ) .(Ibidاينگونه از جانبداری ،بيعدالتي و اقسـام مختلـف تبعـيض در
جامعه را رقم خواهد زد .در مثال طراحي پلهای شهر نيويورک کـه شـرح آن رفـت ،جانبـداری طراحـي
مذکور بهگونه ای بود که افراد فقير از دسترسي به برخي نقاط شهر منـع شـوند .بـه ايـن ترتيـب ،چنـين
جانبداری هايي ،با تحقق بخشيدن به ارزکهای غيردموکراتيك طبقهی سرمايهدار ،نوعي ظلم اجتمـاعي
به طبقات زيردست را در پي خواهد داشت .به عقيدهی فينبرگ ،مشـکالت برآمـده از تکنولـوژی مـدرن،
نظير انقياد طبقهی کارگر و ويرانيهای زيستمحيطي ،از همـين ارزکهـای غيردموکراتيـك حـاکم بـر
رويّـهی طراحـي ،سرچشـمه مـيگيـرد (Feenberg 1991: Introduction, Feenberg 2002:
) .Introductionاز آنجاکه مطالعهی تاريخ نشان ميدهـد کـه ارزکهـای غيردموکراتيـك حـاکم بـر
تکنولوژی مدرن ،عموماً ارزکهای سرمايه داری است و تکنولوژی مدرن توسط تشـکيالت سـرمايهداری
شکل گرفتهاست ،فينبرگ ،سرمايهداری و ارزک های برآمده از آن را مشکل اصـلي فضـای تکنولوژيـك
حاکم معرفي ميکند ).(Feenberg 1999: 222
به عقيدهی فينبرگ ،نظام سرمايهداری ،به طرق مختلف ،مشکالت فضای تکنولوژيك حـاکم را رقـم
ميزند .در تکنولوژی های برآمده از چنين نظامي ،تنها اهداف محدود توليد انبوه و افزوني سود مورد توجه
قرار ميگيرد و ساير ارزکها از رويّهی طراحي کنار ميرود ) .(Ibidسرمايهداری مدرن ،نسبت به محيط
طبيعي بيتفاوت است و در محيط طبيعي به صورتهای گوناگون دخالت مـيکنـد؛ نيازهـای اجتمـاعي-
فرهنگي را ناديده مي گيرد و تکنولوژی را تنها در راستای تحقق بخشيدن به اهداف خود بهکار مـيگيـرد
) .(Ibidاين درحالي است که در گذشته ،توسط برخي رسوم و سـنتهـا ،از دخالـت در محـيط طبيعـي و
بيتفاوتي نسبت به محيطزيست و اجتماع جلوگيری ميشد ) .(Ibidنظام سرمايهداری ،ابزاریسازی اوليه
را در سطح گسترده اعمال ميکند و رويّههايي از ابزاریسازی ثانويـه را محـدود مـيکنـد (Feenberg
) .2002: 178بهعنوان مثال ،در نظام تکنولوژيك مدرن ،شبکههای تکنيکي در فواصل زياد و ميان افراد
با سليقههای مختلف ،گسترده ميشود و به اين ترتيب ،ارزکهای اخالقي و زيبـاييشـناختي در رويّـهی
طراحي کمرنگ ميشود ) .(Feenberg 2010: 76البته بايد توجه داشت که نظـام سـرمايهداری ،تنهـا
براساس ابزاریسازی اوليه هدايت نميشود و ابزاریسازی ثانويه در هر حالت برای تحقق تکنولـوژی در
جامعه ضروری است ) .(Feenberg 2006: 200-201آنچه اهميت دارد اين است که ارزکهايي نظير
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ارزکهای اخالقي و زيبايي شـناختي در نظـام سـرمايهداری ،کـمرنـگ شـده و جـای آن را ارزکهـای
سرمايهداری نظير سود بيشتر ،مصرفگرايي ،توليد انبوه ،مهارتزدايي از کارگران و کنتـرل آنهـا توسـط
تکنولوژیهای جديد ميگيرد ) .(Feenberg 1999: 6, Feenberg 1999: 222فينبرگ ،معتقد اسـت
که مشکل فضای تکنولوژيك امروز ،همين ارزکهای حاکم بر نظام سرمايهداری است؛ محوريـتيـافتن
سود در چنين نظامي ،بيتوجهي نسبت به محيطزيست و نيازهـای گـروههـای مختلـف جامعـه را سـبب
شدهاست .بهعنوان مثال ،محوريت يافتن سود و توليد انبوه در طراحـي سـاختمانهـای مسـکوني ،سـبب
مي شود که خانه ،به مرور زمان ،به ابزاری بيمعنا در زندگي بشر تقليل يابد .روشن است که انبـوهسـازی
آپارتمانهای قوطيشکل ،ميتواند مشکالت جدی برای ساکنان چنين فضاهايي به همراه داشـته باشـد.
بهعنوان نمونه ای ديگر از پيامدهای داخل شدن ارزکهای سرمايهداری در طراحي تکنيکي ،ميتوان بـه
طراحي تکنولوژیهايي که مهارتزدايي کارگران را به دنبال دارد اشاره کرد .15اين تکنولوژیها ،بيگانگي
کارگر نسبت به کار خود ،بيميلي شغلي در اثر گسستهشدن ارتباط وی با حاصل کـار ،تقليـل کـارگر بـه
ماشين و ضعيف شدن وی را به همـراه دارد ) .(Feenberg 1999: 223بـه عـالوه ،روشـن اسـت کـه
مهارتزدايي از کارگران ،نياز به استخدام دايم آنها را کاهش ميدهد .جايگزين ساختن کارگران روزمـزد
به جای استخدام دايم آنها ،بيمسئوليتي کارگر نسبت بـه کيفيـت کـار و پيامـدهای کـار توليـدی را در
پيخواهد داشت ) .(Feenberg 1999: 207دستگاه تابيدن الياف و ميول ريسندگي خودکار نمونههـای
تاريخي از تکنولوژیهايي هستند که در آنها مهارتزدايي از کارگران ،بهعنوان يك ارزک سـرمايهداری
تجلي يافتهاست ) .(MacKenzie 1984: 488بهعنوان مثالي ديگر از اينکه چگونه نظام سـرمايهداری
از طريق کنترل طراحيهای تکنيکي ،ارزکهای خود را به جامعه تزريق ميکند ميتوان به نقش طراحي
يخچال در شکلگيری الگوی مصرف در جامعه اشاره کرد .يك يخچال از اجزای متفـاوتي نظيـر موتـور،
مدار الکتريکي ،گاز و عايق تشکيل شدهاست که البته هر کدام از اين اجـزا را نيـز مـيتـوان بـه اجـزای
ساده تری تقسيم کرد .مسلماً در طراحي يخچال ،ضوابط تکنيکي مربوط به ايـن اجـزا مـورد توجـه قـرار
ميگيرد؛ چراکه در غير اين صورت ،يخچال ،کارکرد مناسبي نخواهد داشت .امـا بايـد توجـه داشـت کـه
مطابق تز تعيّن ناقص ،مالحظات فني به تنهايي برای تعيين طرح مطلوب کافي نيست .بهعنوان مثال بـا
صرف توجه به چنين مالحظاتي ،طراح ،قادر نخواهد بود ابعاد يخچال را تعيين کند .گنجايش يخچـال در
رويّهی طراحي از ميان گزينه های قابل قبول از لحا فنـي ،بـا توجـه بـه مالحظـات اجتمـاعي صـورت
ميگيرد ) .(Feng and Feenberg 2008: 113-114روشن است که چگونگي انتخـاب پارامترهـايي
نظير گنجايش يخچال در طراحي ،الگوی خريد و مصرف در جامعه را تحتتأثير قرار مـيدهـد .طراحـي
يخچالها بر مبنای سود بيشتر طبقهی سرمايهدار و مصرفگرايي ،اتالف موادغذايي ،هزينـه و انـرژی در
سطح جامعه را به همراه دارد.
مثالهای ذکرشده ،تنها نمونههايي از داخلشدن ارزکهای سرمايهداری در تکنولوژی مدرن را نشان
ميدهد .گسترک ارزکهای سرمايهداری در رويّهی طراحي تا بـدان حـد اسـت کـه مـارکس ،هـدف از
اختراعات پس از سال  1878را صرفاً تجهيز طبقهی سرمايهدار در برابـر طبقـهی کـارگر ذکـر مـيکنـد
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) .(MacKenzie 1984: 488-489البته ممکن است که چنين اظهاراتي را اغراقآميز قلمداد کنيم .امـا
اين موضوع را نيز نميتوان انکار کرد که توسعهی تکنولوژيك در نظام سـرمايهداری بـر مبنـای توليـد و
سود قدرتهای اقتصادی ،محدودشدن دامنهی عاليق داخل شده در طراحي و محرومشدن اقشار مختلف
اجتماع از مشارکت در تعيين طريق توسعه را سبب مـيشـود .بـه عقيـدهی فينبـرگ ،آزادی قـدرتهـای
اقتصادی در کنترل نيروی کار ،سازماندهي کار و استثمار طبيعت مستلزم نوعي بيمسـئوليتي نسـبت بـه
محيط طبيعي و اجتماعي است ) .(Feenberg 1999: 222ازاينرو ،مطابق انديشهی فينبرگ ،رهايي از
مشکالت فضای تکنولوژيك فعلي را که در نتيجهی چنين بيتوجهيهايي پديد آمدهاست بايـد در تغييـر
ارزکهای حاکم بر رويّهی طراحي و جايگزين ساختن ارزکهای دموکراتيك به جای ارزکهای محدود
نظام سرمايهداری ،جستجو کرد.
راهکار فينبرگ برای برونرفت از فضای تکنولوژیک حاکم
به عقيدهی فينبرگ ،در برابر مشکالت برآمده از فضای تکنولوژيك فعلي ،سه رهيافت ميتـوان اتخـاذ
کرد ) . (Feenberg 1991: Introductionمطابق رهيافـت نخسـت ،کـه برآمـده از نگـاه ابـزاری بـه
تکنولوژی است ،ضمن استفاده از تکنولوژی مدرن ،با استفاده از قدرت سياسـي مـيتـوان از ارزکهـای
فرهنگي-اجتماعي حفاظت کرد و تمدني بديل در برابر تمدن غربي به وجود آورد .در اين ديدگاه ،ميتوان
بر پايهی يك نظام ارزشي بومي ،نظير اسالم يا کنفوسيانيسم ،حوزههای فرهنگـي مختلـف کشـور را در
برابر استيالی فرهنگي غربي حفاظت کرد و تکنولوژی مدرن را در خدمت حفظ اين اهداف بـه کـار بـرد
) .(Ibidبه عقيدهی فينبرگ ،اين رهيافت ،با مشکلي جدی روبهروست .دولتي کـه بخواهـد ارزکهـای
بومي را در برابر هجوم ارزکهای غربي حفظ کند ،بايد در اين راستا از اقتـدار و قـدرت کـافي برخـوردار
باشد و اين امر مستلزم آن است که اين دولت ،برای حفظ ارزکهای بومي نيـز بـه تکنولـوژی مـدرن و
ميراث تکنيکي غرب ،متوسل شود .از طرفي ،همانگونه که گفته شد ،تکنولوژی ،در ساختار خـود حامـل
ارزک است و استفاده از تکنولوژی مدرن برای حفظ ارزکهای بومي ،بـهمعنـای اسـتفاده از ارزکهـای
غربي برای حفظ ارزکهای بومي است و اين پارادوکسي آشکار است ).(Ibid
مطابق رهيافت دوم که فينبرگ آن را به متفکراني نظير هايدگر و آدورنـو نسـبت مـيدهـد ،واکـنش
مناسب در برابر فضای تکنولوژيك حاکم ،نوعي عقبگرد از محـيط تکنيکـي بـه هنـر و طبيعـت اسـت.
) .13(Feenberg 1999: 152به عقيدهی فينبرگ ،در اين رهيافت ،با وجود آنکـه فضـای تکنولوژيـك
حاکم مورد نقد قرار ميگيرد ،هيچگونه تالشي برای اصالح اين فضـا صـورت نمـيگيـرد (Feenberg
) .1999: 151-152فينبرگ ،با اشاره به موارد تاريخي مختلف ،نظير تأثير ابتکارات کاربران اينترنـت ،در
دگرگونسازی طراحي آن ،ناتواني انسان در تغيير فضای تکنولوژيك فعلـي را رد مـيکنـد (Feenberg
).1999: 9, Feenberg 2010: 122
فينبرگ ،با رد هر دو رهيافت مذکور ،رهيافت خود را مطرح ميکند که مطابق آن ،تکنولوژی نه ابزاری
خنثي است که افراد و گروه های مختلف بتوانند آن را با اهداف متفاوت مـورد اسـتفاده قـرار دهنـد و نـه
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تقديری است که تنها خدايي بتواند ما را از آن نجات دهد18؛ بل ،امری ارزکبار است کـه بـا مشـکالتي
روبهروست و ميتواند دگرگون شود ).(Feenberg 1995: 2
به عقيدهی فينبرگ ،مشکالتي نظير فقر مسايل فرهنگي در جامعهی تکنولوژيك امروز را قدرتهـای
اقتصادی که بر طراحي و توسعهی تکنيکي حاکمند ،رقم مـيزننـد ) .(Feenberg 2010: 155مشـکل
تکنولوژی امروز ،را بايد در ارزکهای موردتوجه چنين قدرتهايي يافت و تغيير فضای موجود را بايـد در
رهايي از اين ارزک ها جستجو کرد .وی با توجه به تز تعيّن ناقص و با اشاره بـه ايـن آمـوزهی مـارکس،
مارکوزه و فوکو ،که توسعهی جوامع صنعتي از طريق راههای بديل امکانپذير اسـت ،ايـن انگـاره را کـه
توسعهی تکنولوژيك جامعه ،تنها به يك صورت ،امکانپذير اسـت رد مـيکنـد (Feenberg 1999: 6,
) .Feenberg 2002: 134شواهد تاريخي نظير نقش ابتکارات کاربران در توسعهی اينترنت نيـز نشـان
ميدهد که آيندهی توسعهی تکنولوژيك ،به هيچ وجه از پيش تعيين شده نيسـت (Feenberg 1999:
) .224ازاينرو ،به عقيدهی وی ،ميتوان صورت ديگری از صنعتيسازی جامعه را در پيش گرفت کـه در
آن ،ديگر هدايت رويّهی طراحي براساس ارزکهای سرمايهداری صورت نگيرد .انتخاب اين صورت جديد
از توسعه ی تکنولوژيك ،نتايج متفاوتي را نسبت به نظـام فعلـي ،بـرای بشـريت بـه ارمغـان خواهـد آورد
).(Feenberg 2002: 134-135

ممکن است برخي بپندارند که رهيافت فينبرگ برای برونرفت از فضای تکنولوژيك حـاکم در پيونـد
با جهت توسعه در اتحاد جماهير شوروی اسـت و ازهـمپاشـيدن شـوروی ،شکسـت رهيافـت فينبـرگ را
نشان ميدهد .در پاسخ به چنين اظهاراتي بايد توجه داشت که فينبرگ ،آنچه در شـوروی سـابق رخ داد
را بديلي حقيقي برای نظام سرمايهداری قلمداد نميکنـد .در اتحـاد جمـاهير شـوروی ،پنداشـته مـيشـد
که کنترل سرسختانه ی اقتصاد و روابط فرهنگي بـا جهـان غـرب ،در کنـار وارد سـاختن و بـهکـارگيری
تکنولوژی مدرن ،فضای امني را برای شکلگيری تمدني جديـد بـهوجـود خواهـدآورد .امـا ايـن ،همـان
نگاه ابزارگرايانه به تکنولوژی اسـت و فروپاشـي ايـن نظـام ،حـاکي از شکسـت چنـين نگرشـي اسـت.
اتحاد جماهير شوروی ،برخي ويژگيهای نظام سرمايهداری نظير بيمسئوليتي نسـبت بـه محـيطزيسـت
را نه تنها محو نکرد ،بلکه آن را شدت بخشيد .آنچـه مـدّنظر فينبـرگ اسـت ،وارد سـاختن ارزکهـای
دموکراتيك در رويّهی طراحي جهت شکلگيری يك نظام تکنولوژيك بديل برای نظام فعلـي اسـت؛ نـه
بهکارگيری تکنولوژی جهت مدرنساختن نظامي مسـتبد هماننـد آنچـه در شـوروی سـابق تجربـه شـد
(Feenberg 1999: 222 and 223, Feenberg 2002: Preface, Introduction and 54,
).Feenberg 2010: 52

در اينجا تذکر يك نکته حايز اهميت است و آن اينکه وارد شدن ارزکهای جديد در رويّهی طراحي،
بههيچوجه بهمعنای ناديدهگرفتن مالحظات تکنيکي نيست .در نظام تکنيکي جديد نيز توانشهای اشيا در
ابزاریسازی اوليه شناخته ميشود و طراحي براساس توانهای علي صورت ميگيرد .لکن در ايـن نظـام،
ارزکهای مورد توجه در ابزاریسازی ثانويه ،تغيير ميکند .اگر در نظام فعلي ،مهارتزدايـي از کـارگران،
به عنوان يك ارزک سرمايهداری ،طراحي ماشينآالت مختلف را هدايت ميکند ،در نظام جديد ،با حـاکم
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شدن ارزکهای جديد بر رويّهی طراحي ،تکنولوژیهايي طراحي ميشوند که در بهکارگيری آنها نياز به
مهارت کارگران احساس شود .طرحهای جديد ،بايد بهعنوان امکاناتي شناخته شوند که ميتوانند توسعهی
تکنولوژيك را در آينده به شکلي انساني ،هدايت کنند؛ توسعهای که هم از لحا تکنيکي و هم از لحـا
ارزشي قابل قبول است ) .(Feenberg 1999: 220بهعنوان نمونهای از پتانسيلهای موجود در رويّـهی
طراحي ،مي توان به طراحي موتور اتومبيل اشاره کرد .فينبرگ ،با ذکر شواهد تاريخي ،اظهار ميکنـد کـه
موتور اتومبيل ميتواند بهگونهای طراحي شود ،که بدون کاهش قدرت اتومبيل و بـدون نيـاز بـه الحـاق
سامانههای افزودني ،آلودگي هوا را کاهش دهد و حفاظت از محيطزيست را بهعنوان ارزشـي در طراحـي
ساختار داخلي خود متجلي سازد ) .(Ibidاين مثال ،نمونهای از پتانسيلهای موجـود در رويّـهی طراحـي
برای توسعهی تکنولوژيك به شکلي انساني را نشان ميدهد .مورد توجه قرار گرفتن چنين پتانسيلهـايي
در طراحــي تکنولــوژیهــای مختلــف ،تقابــل ميــان توليــد صــنعتي و ارزکهــای انســاني را از بــين
ميبرد ) .(Feenberg 2006: 201در نظام تکنولوژيك مطلوب ،ارزکهای کنار رفته از رويّهی طراحـي
در نظام فعلي ،در ابزاریسازی ثانويه مورد توجه قرار ميگيرد و توسعهی صنعتي بـا ارزکهـای انسـاني
همراه ميشود ).(Feenberg 1999: 223
اما دستيافتن به چنين نظامي چگونه ممکن است؟ فينبرگ ،جنبشهای اجتماعي بهمنظور مشـارکت
مردمي در رويّهی طراحي را راهکار تغيير تکنولوژیهای فعلي و دستيـافتن بـه نظـام مطلـوب ،معرفـي
ميکند ) .(Feenberg 1999: 76تحريم توليدات مورد اعتراض مردم ،اعتراضهای خيابـاني و انتخـاب
نمايندگاني که خواستههای مردمي را برآورده سازند گونههايي از چنين مشـارکتي اسـت .11بـه عقيـدهی
فينبرگ ،جنبشهای اجتماعي ،در حوزههای مختلف نظير کامپيوتر ،پزشکي و محيطزيست ،ميتواند نظام
تکنولوژيك فعلي را تغيير دهد و نيازهای فراموکشده را به رويّهی طراحـي بازگردانـد ) .(Ibidبـه ايـن
ترتيب ،رويّهی طراحي ،از طريق جنبشهای اجتماعي نظير تظاهرات عليـه کارخانـههـای آلـودهکننـده و
مشارکت عمومي در آگاه ساختن دولت از مشکالت فعلي ،دگرگون مي شود .فينبرگ اظهار مـيکنـد کـه
چنين جنبشهايي از دههی  58ميالدی تاکنون ،بارها طراحي تکنيکي حاکم را به چالش کشـيدهاسـت و
خواهان تغيير در رويّهی طراحي بهمنظور ارتقای کيفيت زندگي بشری شـدهاسـت (Feenberg 2006:
) .176-177بــه عقيــدهی وی ،جنــبشهــای دموکراتيــك بــرای تغييــر تکنولوژيــك ،بــه طراحــيهــای
دموکراتيكتر منجر خواهد شد ) .(Feenberg 2006: 202-203وی اين تز را «تز استمرار »78مينامـد
که مطابق آن ،دموکراسي هم وسيلهی تغييـر اسـت و هـم نتيجـهی تغييـر ).(Feenberg 2006: 203
توضيح آنکه ،به عقيده ی فينبرگ ،اعمال قدرت تکنيکي و مـورد توجـه قـرار دادن عاليـق يـك گـروه
محدود در رويّهی طراحي ،مقاومت گروههای ديگر را به همراه دارد .آنها که از رويّهی طراحي به دورند،
نهايتاً از نتايج نامطلوب تکنولوژیها آگاه خواهند شـد و اعتـراض مـيکننـد ).(Feenberg 2006: 180
چنين اعتراضهای دموکراتيکي تغيير در رويّهی طراحي حاکم را رقم خواهد زد ) .(Ibidبه ايـن ترتيـب،
دموکراسي ،وسيلهی تغيير است .اما از طرفي ،در نتيجهی اعتراضات انجام شده ،طراحي تکنولوژيـك بـه
محدودهی وسيعتری از عاليق و ارزکها گشوده خواهد شد و طراحيهايي سازگارتر با ارزکهای انساني
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دموکراتيك رقم خواهـد خـورد .بـه ايـن ترتيـب ،دموکراسـي ،نتيجـهی تغييـر نيـز بـه شـمار مـيآيـد.
دموکراتيكساختن رويّهی طراحي ،بهمعنای آن است که کاربراني که امکان دسترسي سياسي ،فرهنگي و
مالي به رويّه ی طراحي ندارند ،از طريق راهکارهايي نظير اعتراضات اجتماعي ،در طراحي ،مشارکت کنند
).(Feenberg 1995: 7

با توجه به آنکه در جوامع مدرن ،تکنولوژی ،قدرت است و ارزکهای مورد توجـه اربابـان نظـامهـای
تکنيکي بر کليهی وجوه زندگي انسان مدرن سـايه مـيافکنـد ) ،(Feenberg 1999: 131دموکراتيـك
ساختن طراحي تکنيکي ،با تغيير ارزکهای مورد توجه در رويّهی طراحي ،بهگونهای ساختار قدرت حاکم
بر جامعه را نيز دگرگون ميکند ) .(Feenberg 1999: 109فينبرگ ،اين گونه مداخالت کاربران را کـه
ساختار قدرت غيردموکراتيك ريشـه دار در تکنولـوژی مـدرن را بـه چـالش مـيکشـد« ،عقالنـيسـازی
دموکراتيك »71مينامد ) .(Feenberg 1999: 108عقالنيسازی دموکراتيك ،پتانسيلهای ناديدهگرفته
شده در رويّهی طراحي را مورد توجه قرار ميدهد و گسترهای از دغدغهها نظيـر حقـوق بشـر ،سـالمتي،
محيطزيست و کيفيت کار را در ابزاریسـازی ثانويـه وارد مـيکنـد ) .(Ibidازايـنرو ،از نگـاه فينبـرگ،
عقالنيسازی دموکراتيك ،راهکاری رهايي بخش برای برون رفت از فضای تکنولوژيـك حـاکم بـهشـمار
ميرود .مورد توجه قرار گرفتن جايگزينهايي برای کلروفلوروکربنهـا بـهعنـوان مـادهی خنـكکننـدهی
يخچال ،پس از اعتراضات حاميان محيطزيست را نمونهای از تأثير گروههای اجتماعي مختلـف در تغييـر
طراحي تکنيکي ميتوان به شمار آورد ) .(Feng and Feenberg 2008: 115بهعنوان يـك نمونـه از
مشارکت عمومي کاربران به منظور محقق ساختن تکنولوژیهای دموکراتيك نيز ميتوان به هك شـدن
شبکهی مينيتل 71در فرانسه اشاره کرد .مينيتل ،از لحا تاريخي ،اولـين شـبکهی کـامپيوتری خـانگي
گستردهاست ) .(Feenberg 2002: 118در اوايـل دهـهی  88مـيالدی ،شـرکت مخـابرات فرانسـه5 ،
ميليون دستگاه برای اتصال به شبکه ،توزيع کرد ) .(Ibidايـن شـبکه ،توسـط شـرکت مخـابرات بـرای
دستيابي شهروندان به منابع اطالعاتي طراحي شده بود و نقش ارتباطي برای طراحي اين شـبکه ،توسـط
طراحان درنظر گرفته نشده بود .در نتيجه ،طراحي نرمافزارها و سختافزارها ،جانبدارانه ،عليه ارزکهـای
ارتباطي عمل ميکرد؛ هر چند داخل شدن چنين ارزکهايي در طراحي شبکه ،از لحا تکنيکي نـاممکن
نبود ) .(Feenberg 2002: 118-119پس از مدتي ،اين شبکه توسـط هکرهـا هـك شـد و از طريـق
مرسوم شدن نرمافزارهای جديد پيامرساني ،سامانهی اطالعاتي طراحي شـده توسـط طراحـان ،بـه يـك
سامانهی پيام رساني تبديل شد که کاربران از طريق آن با يکديگر به صـورت آناليـن ،گـ  77مـيزدنـد
) .(Feenberg 1995: 150, Feenberg 1999: 126, Feenberg 2002: 119تغييـرات صـورت
گرفته در نرمافزارهای شبکهی مزبور ،به ارزکهای ارتباطي که سالها توسط متخصصان به حاشيه رانده
شده بود محوريت بخشيد و طراحي شبکه را دگرگون کرد ) .(Feenberg 1999: 126طراحان نخستين
شبکه ،بدون توجه به نيازهای عمومي و در نظر گرفتن ايـنکـه آيـا خـانوادههـا واقعـاً بـه چنـين پايگـاه
اطالعاتي نيازمندند يا خير و با فراموک کردن نياز ارتباطي افراد جامعه ،چنين شبکهای را راهاندازی کرده
بودند ) .(Feenberg 1995: 149با وجود اين ،مشارکت عمومي ،اين تکنولـوژی را دگرگـون سـاخت و

رهایی از فضای تکنولوژیک حاکم در نظریّة انتقادی تکنولوژی اندرو فينبرگ
)(Emancipation of The dominant technology space in Andrew Feinberg. . .

39

تغييراتي را در شبکه به منظور محققساختن ارزکهای ارتباطي بـه وجـود آورد .ايـن نمونـهی تـاريخي،
نشان ميدهد که طراحي تکنولـوژیهـای مختلـف ،قابـل تغييـر اسـت و آينـدهی توسـعهی تکنولـوژی
بههيچوجه از پيش تعيين شده نيست .شايد هيچيك از کارشناسان حوزهی کـامپيوتر ،پـيشبينـي نکـرده
بودند که کارکرد ارتباطي اين تکنولوژی پس از بيست سال تا اين حد گسترده شود .با وجود اين ،خواست
کاربران برای تغيير ،چنين تحولي را در طراحي بهوجـود آورد و بـه سـبب آن ،محـدودهی وسـيعتـری از
نيازهای انساني در طراحي کامپيوتر موردتوجه قرار گرفت .به اين ترتيـب ،مشـارکت عمـومي در رويّـهی
طراحي ،ميتواند ارزکهای فراموکشده را در طراحيهای تکنيکي داخل سـازد و از ايـن طريـق ،نظـام
تکنولوژيك هماهنگ با نيازهای انساني به وجود آورد.
مدرنيتهی بدیل
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با توجه به آنچه گفته شد ،فينبرگ ،مشارکت عمومي در طراحي تکنولـوژیهـای مختلـف ،را راهکـار
برونرفت از فضای تکنولوژيك حاکم معرفي ميکند .چنين مشارکتي ،به عقيدهی وی دامنهی عاليـق و
ارزکهای موردتوجه در رويّهی طراحي را گسترده ميکند و طراحيهای جديدی بـر پايـهی ارزکهـای
جديد ،رقم ميزند .با اين وجود ،فينبرگ ،اظهار ميکند که واردشدن مالحظات اخالقي-زيباييشـناختي و
ارزکهای جديد در رويّهی طراحي ،بهمعنای سنتگرايي نيست .از نگاه فينبرگ ،راهکار وی ،شق ديگری
از مدرنيته را رقم ميزند که وی آن را مدرنيتهی بديل مينامد ) .(Feenberg 2010: 77بهمنظور آشکار
شدن مقصود فينبرگ از مدرنيتهی بديل و اينکه چرا جامعهی جديد مدنظر فينبرگ ،عنصر مدرن بودن را
با وجود وارد شدن ارزکهای جديد در رويّهی طراحي تکنيکي حفظ ميکند ،الزم است ،مفاهيم مدرنيتـه
و تکنولوژی مدرن در انديشهی فينبرگ روشن شود.
از نظر فينبرگ ،مدرنيته ،طـرح سـاختن يـك جامعـهی عقالنـي اسـت (Feenberg 1995: 221,
) .Feenberg 2010: 157-160اما جامعهی عقالني ،چگونه جامعهای است؟ فينبرگ ،جامعهی عقالني
را بر پايهی سه عنصر تکنولوژی ،بازار و تشکيالت سازماني ،تحليل ميکند ).(Feenberg 2010: 159
به عقيدهی وی ،اين سه عنصر ،در جامعهی مدرن بهگونهای سازمان مييابد کـه عقالنيـت را در جامعـه
محقق ميسازد .آن چه در اين نوشته مورد توجه است ،عنصر تکنولوژی اسـت .البتـه نسـبتدادن صـفت
عقالني به تکنولوژی مدرن ،در معنای مدنظر فينبرگ ،بر فقدان تفکر صـحيح در توليـد تکنولـوژیهـای
پيشامدرن داللت نميکند؛ چراکه تکنولوژیهای پيشامدرن نيز کـارا و سـودمند بـودهانـد .بلکـه عقالنـي
خواندن تکنولوژی مدرن ،تنها حاکي از وجود رويّهای مشخص با ويژگيهای خاص در تکنولـوژی مـدرن
است که آن را از تکنولوژیهای پيشامدرن متمايز ميسازد ) .(Feenberg 2010: 157اين ويژگيها ،به
عقيدهی فينبرگ ،توسعهی قدرتمند و گستردهی تکنولوژی را ممکن ميسازد .وی معتقد است که امروزه
بايد اين توسعه ی قدرتمند را حفظ کرد و با وجود اين ،بر مشکالت نظام تکنولوژيـك فعلـي غلبـه کـرد.
ازاينرو ،فينبرگ ،بازگشت به تکنولوژیهای پيشامدرن را راهکار مناسب برونرفت از فضای تکنولوژيـك
حاکم ،قلمداد نميکند؛ بلکه رویآوردن به شق ديگری از مدرنيته را مورد توجه قرار ميدهـد .اسـتفاده از
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رويّههايي مشابه آنچه در علوم طبيعي وجود دارد ،نظير اندازهگيری و محاسبهی دقيـق ،دسـتکاریهـای
متعدد اجزای تکنيکي و توسعهی تکنولوژی بر پايهی بازار و تصميمات سازماني به جای سنتها ،بخشـي
از ويژگيهايي است کـه عقالنيـت تکنولـوژی مـدرن و توسـعهی قدرتمنـد و گسـتردهی آن را تضـمين
ميکند . (Feenberg 2010: 157-160) 76ويژگي ديگری که تکنولوژی مـدرن را از تکنولـوژیهـای
پيشامدرن متمايز ميکند ،به چگونگي دخالت ارزکهـا در تکنولـوژیهـای مـدرن و پيشـامدرن مربـوط
مي شود .يك دستاورد تکنولوژيك ،چه در جوامع پيشامدرن و چه در جوامع مدرن ،هـم ارزکبـار اسـت و
هم در آن روابط علي برقرار است .اما در جوامع پيشامدرن ،نسبت بـه جوامـع مـدرن ،مالحظـات علـي و
ارزشي ،چندان از يکديگر متمايز به نظر نميرسد .بهعنوان مثـال ،فينبـرگ ،بـه تبـر سـنگي قبيلـهای در
استراليا اشاره ميکند که نمونهای از تکنولوژیهای پيشامدرن است .اين تبر ،اقتدار قبيله ،تمايز زن و مرد،
و مجموعهی باورهـای قبيلـه را در سـاختار خـود متجلـي مـيسـازد ).(Feenberg 1995: 225-226
سازندهی چنين تبری ،ميان اينکه چگونه طرح موردنظر ،باورهای قبيلهای را در ساختار خود متجلي سازد
و اينکه چه چيزی برای برک با توجه به مالحظات فني مناسب است تفکيك قابلتوجهي قائـل نيسـت.
درحاليکه در جوامع مدرن ،با وجود ارزکبار بـودن طراحـيهـای تکنولوژيـك ،تمـايز ميـان ارزکهـا و
مالحظات علي ،با توجه به تغييرات ارزکهای دخيل در رويّهی طراحي برجسته ميشود .بهعنوان مثـال،
فرض کنيد در جامعه ای مدرن ،قانوني تصويب شود که مطابق آن ،بستن کمربند ايمنـي اجبـاری گـردد.
بهمنظور پاسخ به اين قانون ،دوربينهای هوشمندی طراحي ميگـردد کـه فضـای داخـل اتومبيـلهـا را
نمايش دهد .روشن است که در طراحي اين دوربينها ،ارزکهايي نظير کنترل جمعي دخيل اسـت .لکـن
پس از مدت زماني ،ممکن است اين س ال مطرح شود که آيا طراحي چنين دوربينهايي ،تجاوز به حـريم
خصوصي يا نيمهخصوصي افراد را بهدنبال ندارد؟ اين امر نهايتاًً ،ممکن است سبب ترديد در داخل ساختن
ارزک کنترل جمعي در طراحي دوربين ميشود .ازاينرو ،در جوامع مدرن که ارزکهای دخيل در طراحي،
روزبه روز ،با توجه به نياز سازمانها و قوانين ،تغيير ميکند ،به ارزکها در سطح مالحظات علي نگريسته
نميشود؛ درحاليکه ،در جوامع پيشامدرن ،سنت فرهنگي و يکپارچگي مالحظات علي و معنای اجتمـاعي
تکنولوژیهـا ،مـانع از تغييـر در ارزکهـای دخيـل در طراحـي مـيشـود .در هـر حـال ،تغييـرات کنـد
تکنولوژیهای پيشامدرن در طول زمان ،به سبب تغييرات کند سنتها ،از ويژگيهايي است که تکنولوژی
مدرن را از تکنولـوژی پيشـامدرن متمـايز مـيسـازد ) .(Feenberg 2009: 153در عـوض ،وابسـتگي
تکنولوژی های مدرن به مقررات برآمده از نهادهای سازماني ،به جای سنتهـا ،امکـان بـه وجـود آوردن
تغييرات سريع در تکنولوژی مدرن را فـراهم مـيکنـد (Feenberg 2009: 153, Feenberg 2010:
) .160همچنين ،پيروی از اصول يکسان نظير اندازهگيری و محاسبهی دقيق علمي ،توسعهی تکنولـوژی
توسط نهادهای سازماني متعدد و بازار و زمينهزدايي گسترده در ابـزاریسـازی اوليـه ،زمينـهی توسـعهی
گستردهی نظامهای تکنيکي ميان جوامع مختلف را امکـانپـذير مـيسـازد (Feenberg 2009: 153,
) .Feenberg 2010: 157-160با توجه به وجود چنين پتانسيلهايي در عقالنيت مدرن ،فينبرگ ،معتقد
است ،راهکار برونرفت از فضای تکنولوژيك فعلي ،تغييـر در ارزکهـای حـاکم بـر رويّـهی طراحـي در
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ابزاریسازی ثانويه بهمنظور اصالح کاستيهای فضای فعلي و درعـينحـال ،حفـظ عقالنيـت مـدرن ،در
معنايي که گفته شد و نه در معنای محوريت سود ،جهت توسعهی گسترده و قدرتمنـد نظـام تکنولوژيـك
مطلوب است .اين راهکار ،مدرنيتهای را رقـم خواهـد زد ،کـه در آن ارزکهـای دموکراتيـك ،جـايگزين
ارزکهای سرمايهداری نظير سود بيشتر و مهارتزدايي از کارگران ميشود .فينبرگ ،اين شق از مدرنيتـه
را مدرنيتهی بديل مينامد ) .(Feenberg 2009: 153در مدرنيتهی بـديل ،قيـودی همچـون نيازهـای
رواني و مالحظات زيستمحيطي ،خودسرانهبودن گزينش معنای اجتماعي تکنولوژیها در جوامـع مـدرن
را -که با محوريت قابليت سوددهي و ناديدهگرفتن نيازهای مذکور و مالحظات اخالقي در پيونـد اسـت-
کاهش مي دهد؛ با اين وجود ،اين گزينش معنا ،نسبت به جوامـع پيشـامدرن -کـه در آنهـا سـنتهـای
فرهنگي مانع از گزينش دلخواهانهی معنای تکنولوژیها ميشود-آزادانهتر صورت ميگيرد.
نتيجهگيری
با توجه به آنچه گفته شد ،شايسته است که نظريهی انتقـادی تکنولـوژی را نظريـهای رهـاييبخـش
بهشمارآوريم که در آن ،برون رفـت از فضـای تکنولوژيـك حـاکم ،از طريـق داخـل سـاختن ارزکهـای
دموکراتيك در رويّهی طراحي مورد توجه قرار ميگيرد .به نظر ميرسد ،چنين برونرفتي ،دغدغهی اصلي
فينبرگ در نظريهی انتقادی تکنولوژی است .بايد توجه داشت ،که با توجه به ارزکبار بودن تکنولوژیها،
اين برونرفت ،محدود به حوزهی تکنولوژی نخواهد بود و کليهی ساختار جامعه را تحتتأثير قرار خواهـد
داد .تکنولوژیهای جديد که حامل ارزکهای طبقات محروم از رويّهی طراحي است ،در نهايت از طريق
تزريق ارزکهای جديد به فضای جامعه ،سلسلهمراتب اجتماعي حاکم را نيز دگرگون خواهد کرد و کنترل
دموکراتيك را در جامعه ،جايگزين کنترل متمرکز و ادارهی جامعه توسـط يـك طبقـهی خـاص ،خواهـد
ساخت ) .(Feenberg 1999: 76به عبارتي ،اصالح تکنولوژیهای گوناگون کـه در نظريـهی انتقـادی
تکنولوژی ،مدنظر قرار ميگيرد ،ارزک های حاکم بـر جامعـه را تغييـر خواهـد داد و ايـن امـر پيامـدهای
سياسي-اجتماعي گستردهای بهدنبال خواهد داشت .ازايـنرو ،نظريـهی انتقـادی تکنولـوژی را مـيتـوان
نظريه ای در باب چگونگي رهاسازی انسان مدرن از جوامع غيردموکراتيك با ارزکهای نـابرابر بـهشـمار
آورد ).(Feenberg 1991: Introduction, Feenberg 2002: Introduction
اکنون اين پرسش مطرح است که تا چه ميزان ،رهيافت فينبرگ ،برای رهـايي از مشـکالت برآمـده از
فضای تکنولوژيك فعلي ،قابل قبول است؟ همـانطـور کـه گفتـه شـد ،فينبـرگ ،واردشـدن ارزکهـای
دموکراتيك در رويّهی طراحي را راهکار غلبه بر مشکالت برآمـده از فضـای تکنولوژيـك فعلـي قلمـداد
مي کند .اما تا اين اندازه اعتبار بخشيدن به ارزکهای دموکراتيك برای حل مشکالت فضای تکنولوژيك
فعلي با مشکلي اساسي روبهروست .در برابر مشکالت برآمده از فضای فعلي ،گروههای مختلف ،بسته بـه
آرمانهای خود ،ممکن است با رويّهی طراحي تکنيکي حاکم به مخالفت برخيزند .آيـا مـورد توجـه قـرار
گرفتن کليهی خواستهای افراد جامعه در رويّهی طراحي موجهاست؟ آيا چنين امری با توجه به مسئلهی
تعارض ميان ارزکها ،اساساً ممکن است؟ به نظر ميرسد پاسخ منفي باشـد .در ايـن صـورت ،مشـخص
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نيست که از ميان مطالبات گوناگون کدام يك را بايد مورد توجه قرار داد و مالک چنين گزينشي چيست.
البته فينبرگ ،کوشش ميکند تا معياری ،هر چند با صورتبندی نه چندان دقيق ،بهمنظور گزينش ميـان
خواستهای مختلف ارايه کند .بهعقيدهی وی ،اوالً مطالبات در ارتباط بـا حقـوق افـراد جامعـه بـر سـاير
مطالبات ارجحيت دارد .ثانياً ،بهطورکلي ،تصميماتي ارجحيت دارند که بدون پايمـال کـردن حقـوق هـيچ
گروهي ،بيشترين سود را برای بيشترين افراد بهدنبال داشته باشد .برای دستيابي بـه ايـن مقصـود ،مـورد
توجه قرار دادن اعتراضات اجتماعي ،استفاده از رويّههای مشارکت عمومي نظير رأیگيری و حتي توسـل
به قضاوت دادگاه برای اخذ تصميم مناسب ،حائز اهميت است .75لکن به نظر ميرسد ،چنين نگرشـي بـا
مشکالتي مواجه است .نخست آنکه تمايز ميان خواسته ی مبتني بر حق و ساير مطالبات ،تمايز روشـني
نيست و وابسته به پارادايم فکری حاکم است .مثالً ممکن اسـت در نظـام سـرمايهداری ،داشـتن زنـدگي
مجلل ،حق افراد قلمداد شود و در نظامي متفاوت ،چنين خواستهای ،ميل صرف بـهشـمار آيـد .ازايـنرو،
توسل به تمايز مذکور ،در اين زمينه ،نميتواند چندان راهگشا باشد؛ چراکه معيار حق بودن يك خواسـته،
خود ،برآمده از چارچوب فکری شخص قضاوتکننده است .مشکل دوم رهيافـت فينبـرگ ،آن اسـت کـه
افزوني خواستههای يك گروه نسبت به گروههای رقيب ،که در رويّههايي نظير رأیگيری موردتوجه قرار
مي گيرد ،لزوماً بيشترين سود را برای بيشترين افراد ،بهدنبال ندارد؛ چهبسا نظر انديشمندی ،نسبت به نظر
اکثريت افراد جامعه در حفظ حقوق فردی و اجتماعي افراد ،م ثرتر باشد .اما مشـکل سـوم آنکـه اساسـاً
معيار بيشترين سود برای بيشترين افراد ،مبهم است .اوالً تشخيص کليهی منفعـتهـای يـك گزينـه ،در
زمان داوری ميان گزينههای مختلف ممکن نيست؛ چراکه بسياری از آثـار گزينـههـای مختلـف پـس از
گذشت مدت زمان طوالني از زمان اخذ تصميم ،مشخص ميشود .ثانياً داوری ميان گزينههـای مختلـف
برای تشخيص گزينهای که بيشترين سود را برای بيشترين افراد بهدنبال دارد ،خود با توجه به ارزکهای
معيني صورت ميگيرد و ازاينرو با تغيير چارچوب فکری قضاوتکننده ،گزينهی مطلوب نيز تغيير ميکند.
با توجه به گفته های فوق ،رهيافت فينبرگ با مشکل اساسي گزينش ميان مطالبات مختلف روبهروست و
در برقراری پيوند ميان ارزک های دموکراتيك و رهايي با موانعي مواجه است .با اين وجـود ،نمونـههـای
تاريخي نظير توسعهی اينترنت و تغيير کاربری شبکهی مينيتل توسط کاربران نشاندهنـدهی آن اسـت
که در عمل ،همواره ،پيچيدگيهای مذکور ،پديد نميآيد؛ و رهيافت فينبرگ در حل بسياری از معضـالت
موجود موفق است .لکن مسئله آن است که مشارکت دائمي کليهی اقشار جامعه در رويّهی طراحـي را بـا
توجه به مشکالتي که بدان اشاره شد نميتوان بهطورکلي راهکاری قاطع برای حـل مشـکالت فضـای
تکنولوژيك حاکم بهشمارآورد .رهيافت فينبرگ را مي توان بيشتر ،تبييني برای پـارهای از موفقيـتهـا در
حاالتي خاص بهمنظور تغيير فضای تکنولوژيك حاکم بـهشـمارآورد کـه در مـواردی مـيتوانـد تغييـرات
قابلتوجهي بهوجود آورد .لکن ،با توجه به مشکالت مذکور ،چنين تغييری ،لزوماً فضـايي مطلـوب را رقـم
نخواهد زد.
در پايان -با توجه به اهميت مسئلهی بوميگرايي در حوزهی تکنولوژی در ايران ،بهعنـوان رويکـردی
در برابر فضای تکنولوژيك حاکم ،که در ساليان اخير بيشتر موردتوجه قرار گرفتهاست -اشاره بـه نسـبت
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ميان نظريهی انتقادی تکنولوژی و موضوع دخالت ارزکهای بومي در طراحـي تکنولـوژیهـا مـيتوانـد
قابلتوجه باشد .همانگونه که گفته شد ،مطابق انديشهی فينبرگ ،تکنولوژی ابزاری خنثي نيسـت؛ بلکـه
فرهنگ و ارزکهای خاصي را با خـود بـه همـراه دارد .ازايـنرو ،توليـد يـا وارد سـاختن بـيمالحظـهی
تکنولوژی مدرن غربي ،در مواردی مي تواند مشکالتي به همراه داشته باشد .بـا ايـن حـال ،بـهعقيـدهی
فينبرگ ،قطع ارتباط با جهان مدرن نيز ره به جايي نمي برد .ژاپـن پـس از قطـع ارتبـاط کامـل بـا سـاير
کشورهای جهان در قرن هفدهم ،سرانجام در قرن نوزدهم بهمنظور حفظ استقالل ملي ،مجبـور بـه وارد
کردن و ساخت تکنولوژی مدرن غربي در مقياسي گسترده شـد (Feenberg 1991: Introduction,
) .Feenberg 2010: 107در برابر چنين مشـکالتي ،بـازنگری در طراحـيهـای موجـود راهگشاسـت.
بهعنوانمثال ،پس از وارد شدن رايانههای غربي به کشور ژاپن و مورد تهديد قرار گرفتن زبان ملـي ايـن
کشور ،طراحي صفحه کليدهای جديد ،پاسخي ممکـن در برابـر چنـين خطـری بـود .مطـابق انديشـهی
فينبرگ ،فرهنگهای مختلف ،ميتوانند در طراحي تکنولوژیها تأثيرگذار باشند و حتي در سطح جهـاني،
عناصری از ارزکهای بومي خود را در طراحيهای تکنولوژيك ،وارد سـازند .نمونـهی چنـين مشـارکتي
در متحول ساختن تکنولوژی در مقياس جهاني را ميتوان در کشور ژاپن مشاهده کرد .فينبرگ با نقـل از
ا-يانگ-لي ، 73نويسندهی کتاب «کوچكتر بهتر است ،»78به اين موضوع اشاره ميکند کـه ريشـههـای
موفقيت ميکروالکترونيك ژاپني و سهيم شدن آن در پيشرفت تکنولوژی مـدرن را مـيتـوان در فرهنـگ
ژاپني جستجو کرد .در فرهنگ ژاپني ،کوچك بودن يك ارزک قلمداد ميشود .در شعر ژاپنـي هـايکو 71و
درختچههای مينياتوری بونسای 48مي توان حاکميت ايـن ارزک را بـه وضـوح مشـاهده کـرد .توجـه بـه
کوچكسازی 41در فرهنگ ژاپني ،در حوزهی تکنولوژی سبب پديد آمدن تحوالتي در سطح جهـاني شـد.
راديوی ترانزيستوری و ضبطکنندهی نوار ويدئو اگرچه در آمريکـا پديـد آمـد کوچـكسـازی آن در ژاپـن
صورت گرفت و اين امر موفقيت تجاری بزرگي بههمراه داشت .اشباع بازار جهاني از المانهای تکنيکـي
کوچك ،بهدنبال موفقيت تجاری رويّهی کوچكسازی تکنولوژيك ،کليهی کشورها را قـادر مـيسـازد تـا
کاالهای کوچك توليد کنند و اين امر ،بيانگر سهيم شدن فرهنگ ژاپني در طراحي تکنولوژيك در سطح
جهاني است .در فرهنگهای مختلف ميتوان به ارزکهايي نو بـرای سـهيم شـدن در رويّـهی طراحـي
تکنولوژيك دستيافت و از اين طريق ،فضای تکنولوژيك مطلوبتری را رقم زد .مطابق اين ديدگاه ،هـر
کشوری ميتواند از دستاوردهای جهاني طراحي تکنولوژيك استفاده کند و درعينحال ،بدون قطع ارتبـاط
با بازار جهاني ،برخي ارزکهای فرهنگي خود را در طراحي وارد سازد ).(Feenberg 2010: 107-124
در مواردی نظير مثال ژاپن ،چنين ارزکهايي مي تواند در سطح جهاني مورد توجه قرار گيـرد .البتـه بايـد
توجه داشت که اگرچه داخل ساختن ارزکهای ملي در رويّهی طراحي امکانپذير است ،هر نحو از چنين
مداخلهای در عمل به موفقيت نميانجامد .بههرحال ،اين وظيفـهی پژوهشـگران حـوزهی تکنولـوژی در
داخل کشور است که با شناسايي ارزکهای دخيل در تکنولوژیهای موجود-که کار بسيار دشواری است؛
چراکه غالباً صورت طراحي رايج ،بديهي انگاشته ميشـود -و يـافتن ارزکهـايي جـايگزين کـه قابليـت
محققساختن طراحيهای مطلوبتری را به دنبال دارد ،به بهبود فضای تکنولوژيك حاکم ياری رسانند.
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پی نوشت ها
 .1جامعهشناساني که تأثير متغيرهای اجتماعي بر توسعهی تکنولـوژیهـای مختلـف را مـورد مطالعـه
قرار مي دهند .مطابق ديدگاه اين جامعه شناسـان ،گـزينش يـك طـرح تکنولوژيـك ،گزينشـي اجتمـاعي
است.
 .1بهعنوان نمونه ،به نگرکهای تکنوکراتيك و رمانتيك ميتوان اشاره کرد.
3. Subjective
4. Underdetermination
5. Meaning
6. Technological Determinism
7. Instrumentalization Theory
8. Historical Essence
9. Primary Instrumentalization
10. Secondary Instrumentalization
11. De-worlding
12. Affordances
13. Decontextualization
14. Primary Qualities
15. Secondary Qualities
16. Reductionism
17. Systematization
18. Mediation
19. Autonomization
20. Positioning
21. Vocation
22. Initiative

 .17در نگارک اين سطور ،از مکاتبه با فينبرگ نيز استفاده شده است.
24. Substantive Bias
25. Formal Bias

 .15در نگارک اين سطور ،از مکاتبه با فينبرگ نيز استفاده شده است.
 .13سنجش تفسير فينبرگ از اين متفکران ،موضوع اين مقاله نيست.
 .18اشاره دارد به عبارتي از هايدگر در مصاحبه با نشريهی اشپيگل.
 .11در نگارک اين سطور از مکاتبه با فينبرگ نيز استفاده شده است.
30. Continuity Thesis
31. Democratic Rationalization
32. Minitel
33. Chat
34. Alternative Modernity
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. از مکاتبه با فينبرگ نيز استفاده شده است، در نگارک اين سطور.76
. از مکاتبه با فينبرگ نيز استفاده شده است، در نگارک اين سطور.75
37. O-Young-Lee
38. Smaller is better: Japan's Mastery of the Miniature
39. Haiku
40. Bonsai
41. Miniaturization
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