
 
 
 
 

  ینظریه در حاکم تکنولوژیک فضای از رهایی

 ينبرگاندرو ف تکنولوژی انتقادی

 خشایار برومند
 )نويسنده مسئول(

  سيد حسن حسينی

 چکيدهچکيده
است که اندرو فينبرگ، به حاصل تأمالت خود در ی انتقادی تکنولوژی، عنواني  نظريه

ی  کند. اين عنوان، صريحا  بيانگر تعلق فينبرگ به انديشه باب تکنولوژی اطالق مي
ی انتقادی تکنولوژی، تکنولوژی نه  انتقادی برآمده از مکتب فرانکفورت است. در نظريه

د پذيرک قرار ی آن به شکل فعلي مور شود و نه توسعه امری اهريمني قلمداد مي
کنند و از سوی  گيرد. فينبرگ از سويي به خطرات فضای تکنولوژيك حاکم اشاره مي مي

ی انتقادی  کند. در نظريه ی تکنولوژيك را خطرناک قلمداد نمي ديگر، مطلق توسعه
گيرد  ها در دو سطح کارکردی و تحقق خارجي صورت مي تکنولوژی، تحليل تکنولوژی

نولوژی مدرن در صورت فعلي آن، با توجه به چنين تحليلي و پيامدهای نامطلوب تک
کند و  گردد. فينبرگ به آشکار ساختن چنين پيامدهای نامطلوبي اکتفا نمي آشکار مي

های دموکراتيك مورد توجه قرار  ی ارزک رهايي از فضای تکنولوژيك حاکم را بر پايه
ی  را که بر پايهدهد. وی کوشش برای محقق ساختن شق ديگری از مدرنيته  مي

کند. در اين  گيرد، راهکار رهايي، قلمداد مي ها شکل مي تری از ارزک ی وسيع محدوده
شود. سپس به وجه  ی انتقادی تکنولوژی شرح داده مي مقاله، ابتدا عناصر اصلي نظريه

رفت از فضای تکنولوژيك حاکم و محقق  بخش رهيافت فينبرگ برای برون رهايي
ای از  شود و نهايتا  به پاره عنوان آرمان وی پرداخته مي ديل بهی ب ساختن مدرنيته
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ی انتقادی تکنولوژی و سهم فرهنگ ملي  مشکالت اين رهيافت و ارتباط ميان نظريه
 شود. های تکنولوژيك اشاره مي در طراحي

سازی او ليه و  ی انتقادی تکنولوژی، ابزاری فينبرگ، تکنولوژی، نظريه واژگان کليدی:

 ی بديل های دموکراتيك، رهايي، مدرنيته ارزک ،ثانويه

 

 مقدمه

هـای  هـای    ی فعلـي و مشـکالتي نظيـر فقـر، جنـگ، ويرانـي      ی فعلـي و مشـکالتي نظيـر فقـر، جنـگ، ويرانـي        ی تکنولوژيـك بـه شـيوه   ی تکنولوژيـك بـه شـيوه     ارتباط ميان توسعهارتباط ميان توسعه
ای در بـاب دگرگـون سـاختن فضـای     ای در بـاب دگرگـون سـاختن فضـای       بندی نظريهبندی نظريه  های مختلف، ضرورت صورتهای مختلف، ضرورت صورت  محيطي و بيماریمحيطي و بيماری  زيستزيست

نتقادی تکنولـوژی انـدرو فينبـرگ، يکـي از نظريـات حـائز       نتقادی تکنولـوژی انـدرو فينبـرگ، يکـي از نظريـات حـائز       ی ای ا  دهد. نظريهدهد. نظريه  تکنولوژيك حاکم را نشان ميتکنولوژيك حاکم را نشان مي
توجـه قـرار   توجـه قـرار     جدی موردجدی مورد  طورطور  اهميت در اين زمينه است که در آن سياست تغيير فضای تکنولوژيك حاکم بهاهميت در اين زمينه است که در آن سياست تغيير فضای تکنولوژيك حاکم به

 ..((Veak 2006: Introduction))گيرد گيرد   ميمي
هـای وی و سـاير متفکـران مکتـب فرانکفـورت تـأثير       هـای وی و سـاير متفکـران مکتـب فرانکفـورت تـأثير         فينبرگ، شـاگرد مـارکوزه اسـت و از نگـرک    فينبرگ، شـاگرد مـارکوزه اسـت و از نگـرک      
است. عالوه بر سنتي که وی بدان تعلق دارد )مکتب فرانکفـورت(، وی از آرای هايـدگر، فوکـو و    است. عالوه بر سنتي که وی بدان تعلق دارد )مکتب فرانکفـورت(، وی از آرای هايـدگر، فوکـو و      يرفتهيرفتهپذپذ

ــه ــهجامع ــوژی  شناســان ســاختشناســان ســاخت  جامع ــرای تکنول ــوژیگ ــرای تکنول ــه شــدت بهــره   11گ ــز ب ــه شــدت بهــره ني ــز ب ــرده  ني ــردهب  :Feenberg 2010))اســت اســت   ب

Introduction))هـای تجربـي صـورت گرفتـه در     هـای تجربـي صـورت گرفتـه در       شده و پـژوهش شده و پـژوهش   های متفکران نام بردههای متفکران نام برده  . توجه به آموزه. توجه به آموزه
اسـت کـه مطـابق آن، شناسـايي     اسـت کـه مطـابق آن، شناسـايي       ای شـده ای شـده   مطالعات علم و تکنولـوژی، سـبب پديدآمـدن نظريـه    مطالعات علم و تکنولـوژی، سـبب پديدآمـدن نظريـه      یی  حوزهحوزه

 :Feenberg 1995: Preface, Veak 2006)شود شود   ورزی محسوب نميورزی محسوب نمي  ی پايان انديشهی پايان انديشه  مشکالت، نقطهمشکالت، نقطه

Introduction)..  ی راهکارهای سازنده جهت اصالح امور، پـس از  ی راهکارهای سازنده جهت اصالح امور، پـس از    ی انتقادی تکنولوژی، ارايهی انتقادی تکنولوژی، ارايه  در نظريهدر نظريه
تـوان  تـوان    ی انتقـادی تکنولـوژی را مـي   ی انتقـادی تکنولـوژی را مـي     ي مشکالت است که حايز اهميت اسـت. در حقيقـت، نظريـه   ي مشکالت است که حايز اهميت اسـت. در حقيقـت، نظريـه   شناسايشناساي
ی توجـه و تأمـل   ی توجـه و تأمـل     زند و از اين لحـا  شايسـته  زند و از اين لحـا  شايسـته    ای قلمداد کرد که نهايتاً پيوند نظر و عمل را رقم ميای قلمداد کرد که نهايتاً پيوند نظر و عمل را رقم مي  نظريهنظريه

 جدی است.جدی است.
ی ی   سازد، نحوهسازد، نحوه  ميمي  ، برجسته، برجسته11ی انتقادی تکنولوژی را نسبت به نظريات رقيبی انتقادی تکنولوژی را نسبت به نظريات رقيب  ی ديگری که نظريهی ديگری که نظريه  نکتهنکته  

ی مـدرن اسـت. در فضـای تکنولوژيـك حـاکم،      ی مـدرن اسـت. در فضـای تکنولوژيـك حـاکم،        نگرک متفاوت فينبرگ به تکنولوژی و توسعه در جامعهنگرک متفاوت فينبرگ به تکنولوژی و توسعه در جامعه
ی ی   پردازنـد و برخـي توسـعه   پردازنـد و برخـي توسـعه     ی تکنولوژيـك روزافـزون مـي   ی تکنولوژيـك روزافـزون مـي     برخي متفکران به دفاع از تکنولوژی و توسعهبرخي متفکران به دفاع از تکنولوژی و توسعه

. در برابـر ايـن دو   . در برابـر ايـن دو   ((Feenberg 1991: Preface))کننـد  کننـد    تکنولوژيك را در ضديت با انسانيت تلقـي مـي  تکنولوژيك را در ضديت با انسانيت تلقـي مـي  
گشايد که در آن، مسئله، تکنولـوژی و توسـعه، بـه    گشايد که در آن، مسئله، تکنولـوژی و توسـعه، بـه      ی انتقادی تکنولوژی، باب جديدی ميی انتقادی تکنولوژی، باب جديدی مي  رويکرد، نظريهرويکرد، نظريه

گيـرد. بـه   گيـرد. بـه     های مختلف مورد بحث قرار مـي های مختلف مورد بحث قرار مـي   ی تکنولوژيك به شيوهی تکنولوژيك به شيوه  خودی خود نيست؛ بلکه امکان توسعهخودی خود نيست؛ بلکه امکان توسعه
محور تأمل اسـت و رهـايي از مشـکالت    محور تأمل اسـت و رهـايي از مشـکالت      انديشي،انديشي،  ی انتقادی تکنولوژی، نوعي بديلی انتقادی تکنولوژی، نوعي بديل  اين ترتيب، در نظريهاين ترتيب، در نظريه

 گيرد.گيرد.  برآمده از فضای تکنولوژيك حاکم از خالل چنين رويکردی مورد توجه قرار ميبرآمده از فضای تکنولوژيك حاکم از خالل چنين رويکردی مورد توجه قرار مي
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 بار  ی امری ارزش مثابه تکنولوژی به

شوند که در سـاختار  شوند که در سـاختار    بار قلمداد ميبار قلمداد مي  های مختلف، اموری ارزکهای مختلف، اموری ارزک  ی انتقادی تکنولوژی، تکنولوژیی انتقادی تکنولوژی، تکنولوژی  در نظريهدر نظريه
. فينبرگ با توجـه بـه آرای   . فينبرگ با توجـه بـه آرای   ((Feenberg 1999: 210))اند اند   ی طراحيی طراحي  کم بر رويّهکم بر رويّههای حاهای حا  خود، حامل ارزکخود، حامل ارزک

ی شـناخت روابـط عل ـي و    ی شـناخت روابـط عل ـي و      ها، صرفاً برپايـه ها، صرفاً برپايـه   گرا، نگرشي را که مطابق آن، تکنولوژیگرا، نگرشي را که مطابق آن، تکنولوژی  شناسان ساختشناسان ساخت  جامعهجامعه
دهـد  دهـد    شوند، مورد انتقـاد قـرار مـي   شوند، مورد انتقـاد قـرار مـي     استند، طراحي مياستند، طراحي مي  77ها که صرفاً بيانگر ترجيحات انفسيها که صرفاً بيانگر ترجيحات انفسي  جدای از ارزکجدای از ارزک

(Feenberg 1995: 13)..  ی ی   ی خـوبي بـرای مالحظـه   ی خـوبي بـرای مالحظـه     هـای شـهر نيويـورک قـديم، نمونـه     هـای شـهر نيويـورک قـديم، نمونـه       طراحي پلطراحي پل
منظـور  منظـور    هـا بـا ارتفـاع کـم بـه     هـا بـا ارتفـاع کـم بـه       ی طراحي است. در اين طـرح، پـل  ی طراحي است. در اين طـرح، پـل    ها در رويّهها در رويّه  چگونگي دخيل شدن ارزکچگونگي دخيل شدن ارزک

ی اين گزينش، اقشار محروم که عمـدتاً  ی اين گزينش، اقشار محروم که عمـدتاً    واسطهواسطه  بود تا بهبود تا به  ی شهری طراحي شدهی شهری طراحي شده  هاها  جلوگيری از گذر اتوبوسجلوگيری از گذر اتوبوس
ها دسترسـي داشـته باشـند    ها دسترسـي داشـته باشـند      کنند نتوانند به سواحل سوی ديگر پلکنند نتوانند به سواحل سوی ديگر پل  ونقل استقاده ميونقل استقاده مي  از اتوبوس جهت حملاز اتوبوس جهت حمل

((Feenberg 1999: 80)) . .هـای  هـای    ها در گزينش يك طرح، از ميان طرحها در گزينش يك طرح، از ميان طرح  اگرچه در اين مثال، دخالت ارزکاگرچه در اين مثال، دخالت ارزک
تلف، در نگاه اول، تلف، در نگاه اول، های دخيل در طراحي ابزارآالت مخهای دخيل در طراحي ابزارآالت مخ  تکنيکي ممکن، کامالً نمايان است، اما غالباً، ارزکتکنيکي ممکن، کامالً نمايان است، اما غالباً، ارزک

شـود.  شـود.    های مختلف، بديهي و برآمده از مالحظـات تکنيکـي صـرف، انگاشـته مـي     های مختلف، بديهي و برآمده از مالحظـات تکنيکـي صـرف، انگاشـته مـي       آشکار نيست و طراحيآشکار نيست و طراحي
عنوان مثال، امروزه، طراحي ابزار کار، متناسب با قامت و ابعاد دستان بزرگساالن، امری بديهي پنداشته عنوان مثال، امروزه، طراحي ابزار کار، متناسب با قامت و ابعاد دستان بزرگساالن، امری بديهي پنداشته   بهبه
های حـاکم بـر اجتمـاع،    های حـاکم بـر اجتمـاع،      ست که مطابق ارزکست که مطابق ارزککه، اين نحوه از طراحي، تنها بدين خاطر اکه، اين نحوه از طراحي، تنها بدين خاطر ا  حاليحالي  شود؛ درشود؛ در  ميمي
. در ايـن مـوارد، تنهـا    . در ايـن مـوارد، تنهـا    ((Feenberg 1999: 88))اند اند   هاست که کودکان از جريان صنعت به کنار رفتههاست که کودکان از جريان صنعت به کنار رفته  سالسال

هـايي را  هـايي را    های اجتماعي و توجه به چگونگي تحول ابزارآالت است که بديهي نبودن چنـين طـرح  های اجتماعي و توجه به چگونگي تحول ابزارآالت است که بديهي نبودن چنـين طـرح    پژوهشپژوهش
 ..((Ibid))سازد سازد   آشکار ميآشکار مي

  44««تعيّن ناقصتعيّن ناقص»»کارگيری تز کارگيری تز   ی طراحي، با بهی طراحي، با به  ها در رويّهها در رويّه  ی دخالت ارزکی دخالت ارزک  به مسئلهبه مسئلهفينبرگ، نگاه خود را فينبرگ، نگاه خود را   

که همپـای  که همپـای    -ی تکنولوژیی تکنولوژی  سازد. مطابق اين تز در فلسفهسازد. مطابق اين تز در فلسفه  تر ميتر مي  طراحي توسط مالحظات تکنيکي، ملموسطراحي توسط مالحظات تکنيکي، ملموس
بخشيدن بخشيدن   خود برای تعيّنخود برای تعيّن  خودیخودی  مالحظات تکنيکي، بهمالحظات تکنيکي، به  -شودشود  ی علم محسوب ميی علم محسوب مي  کواين در فلسفهکواين در فلسفه-تز دوئمتز دوئم

. بايد توجـه داشـت   . بايد توجـه داشـت   (Feenberg 1995: 4, Feenberg 2010: 135)راحي تکنيکي ناکافي استند راحي تکنيکي ناکافي استند به طبه ط
های موفق، اصـول  های موفق، اصـول    شود. طراحيشود. طراحي  که اين بدين معنا نيست که در طراحي، اصول تکنيکي زير پا گذاشته ميکه اين بدين معنا نيست که در طراحي، اصول تکنيکي زير پا گذاشته مي

  تواننـد اهـداف  تواننـد اهـداف    هـای مختلفـي مـي   هـای مختلفـي مـي     دهند؛ لکن موضوع آن است که طراحـي دهند؛ لکن موضوع آن است که طراحـي   توجه قرار ميتوجه قرار مي  تکنيکي را موردتکنيکي را مورد
آنکه دليل تکنيکـي قـاطعي بـرای برگزيـدن يـك طـرح بـر        آنکه دليل تکنيکـي قـاطعي بـرای برگزيـدن يـك طـرح بـر          يکسان يا شبيه يکديگر را برآورده سازند بييکسان يا شبيه يکديگر را برآورده سازند بي

های تکنيکي، توسط مالحظات تکنيکي صرف، تعـيّن  های تکنيکي، توسط مالحظات تکنيکي صرف، تعـيّن    رو، انتخابرو، انتخاب  ايناين  های رقيب وجود داشته باشد. ازهای رقيب وجود داشته باشد. از  طرحطرح
های های   گروهگروه  توجهتوجه  های موردهای مورد  ؛ اين ارزک؛ اين ارزک(Feenberg 1995: 4, Feenberg 2010: 109)يابند يابند   کامل نميکامل نمي

هـا،  هـا،    اجتماعي مختلف، نظير صاحبان قدرت اقتصادی، رهبـران سياسـي، خريـداران ابـزارآالت، تکنيسـين     اجتماعي مختلف، نظير صاحبان قدرت اقتصادی، رهبـران سياسـي، خريـداران ابـزارآالت، تکنيسـين     
هـای  هـای    ها، و مواردی از اين قبيل، است که نهايتاً سبب برگزيدن نهايي يك طرح از ميـان طـرح  ها، و مواردی از اين قبيل، است که نهايتاً سبب برگزيدن نهايي يك طرح از ميـان طـرح    بوروکراتبوروکرات
هـای  هـای    د، حامـل ارزک د، حامـل ارزک ی تکنيکـي، در سـاختار خـو   ی تکنيکـي، در سـاختار خـو     شـده شـده   شود. به اين ترتيب، هر طـرح برگزيـده  شود. به اين ترتيب، هر طـرح برگزيـده    رقيب ميرقيب مي
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ی دوچرخـه،  ی دوچرخـه،    گيری اوليـه گيری اوليـه   های تاريخي، نظير سير شکلهای تاريخي، نظير سير شکل  تز تعيّن ناقص را با مورد توجه قرار دادن نمونهتز تعيّن ناقص را با مورد توجه قرار دادن نمونه  
  که هنوز توافق بر تعريف معيني از دوچرخهکه هنوز توافق بر تعريف معيني از دوچرخه  ميالدی، زمانيميالدی، زماني  1111توان به وضوح درک کرد. در اواخر قرن توان به وضوح درک کرد. در اواخر قرن   ميمي

آمد: دوچرخه آمد: دوچرخه   شمار ميشمار مي  هايي برای طراحي دوچرخه بههايي برای طراحي دوچرخه به  ی کامالً متفاوت، رقيبی کامالً متفاوت، رقيب  صورت نگرفته بود، دو گزينهصورت نگرفته بود، دو گزينه
 :Feenberg 1999))ونقل ايمـن  ونقل ايمـن    ی حملی حمل  عنوان يك وسيلهعنوان يك وسيله  ی ورزشي تندرو و دوچرخه بهی ورزشي تندرو و دوچرخه به  عنوان وسيلهعنوان وسيله  بهبه

دند که از نگاه حاميان دند که از نگاه حاميان شش  های جلوی پرارتفاع طراحي ميهای جلوی پرارتفاع طراحي مي  ها، بايد با چرخها، بايد با چرخ  ی نخست، دوچرخهی نخست، دوچرخه  در گزينهدر گزينه  ..((79
ی دوم، طراحي دوچرخـه بـا دو چـرخ    ی دوم، طراحي دوچرخـه بـا دو چـرخ      آمد؛ حاميان گزينهآمد؛ حاميان گزينه  شمار ميشمار مي  ی دوم چنين طرحي، غيرايمن بهی دوم چنين طرحي، غيرايمن به  گزينهگزينه

ی دوم، ايمنـي  ی دوم، ايمنـي    سواری و در گزينهسواری و در گزينه  ی نخست، هيجان دوچرخهی نخست، هيجان دوچرخه  دادند. در گزينهدادند. در گزينه  کوتاه هم اندازه را ترجيح ميکوتاه هم اندازه را ترجيح مي
ی دوم پيـروز شـدند و دوچرخـه    ی دوم پيـروز شـدند و دوچرخـه      ايتاً حاميان گزينهايتاً حاميان گزينهتوجه بود. نهتوجه بود. نه  های ديگر، موردهای ديگر، مورد  ونقل، بيش از ارزکونقل، بيش از ارزک  حملحمل

. توجه به اين مثـال،  . توجه به اين مثـال،  (Feenberg1999: 80)عنوان ابزاری با دو چرخ کوتاه هم اندازه، گسترک يافت عنوان ابزاری با دو چرخ کوتاه هم اندازه، گسترک يافت   بهبه
. بايد توجه داشت کـه يـك تکنولـوژی    . بايد توجه داشت کـه يـك تکنولـوژی    ((Ibid))سازد سازد   ی دوچرخه در شکل ديگر را آشکار ميی دوچرخه در شکل ديگر را آشکار مي  امکان توسعهامکان توسعه

های مختلف طراحـي  های مختلف طراحـي    تواند به صورتتواند به صورت  های اجتماعي متفاوت ميهای اجتماعي متفاوت مي  ينهينهمشخص، حتي در يك زمان نيز، در زممشخص، حتي در يك زمان نيز، در زم
ونقـل روزمـره، بـدون تزيينـات و     ونقـل روزمـره، بـدون تزيينـات و       ی حمـل ی حمـل   عنوان وسـيله عنوان وسـيله   عنوان مثال، امروزه، دوچرخه در هلند بهعنوان مثال، امروزه، دوچرخه در هلند به  شود. بهشود. به

 Feng)شـود  شـود    ای متفاوت طراحي ميای متفاوت طراحي مي  گونهگونه  ی تفريحي، بهی تفريحي، به  عنوان يك وسيلهعنوان يك وسيله  های متعدد و در آمريکا بههای متعدد و در آمريکا به  زنگزنگ

and Feenberg 2008: 112)ها از محيط اجتمـاعي کـه در آن قـرار دارنـد،     ها از محيط اجتمـاعي کـه در آن قـرار دارنـد،       . به اين ترتيب، تکنولوژی. به اين ترتيب، تکنولوژی
گيرنــد گيرنــد   هـای حــاکم بـر آن مـي   هـای حــاکم بـر آن مـي     ی اجتمـاعي و ارزک ی اجتمـاعي و ارزک   خـود را از زمينــه خـود را از زمينــه   66مسـتقل نيسـتند و حتــي معنـای   مسـتقل نيسـتند و حتــي معنـای   

((Feenberg 1999: 213)).. 
وزه در توافق وزه در توافق هايي نظير دوچرخه، اتومبيل و يخچال را اگرچه امرهايي نظير دوچرخه، اتومبيل و يخچال را اگرچه امر  بايد توجه داشت که معنای تکنولوژیبايد توجه داشت که معنای تکنولوژی  

هـای  هـای    پنداريم، تعريف هريك، زماني براساس گزينش از ميان گزينـه پنداريم، تعريف هريك، زماني براساس گزينش از ميان گزينـه   ی خود بديهي ميی خود بديهي مي  با ساير افراد جامعهبا ساير افراد جامعه
. . (Feenberg 1999: 88)اسـت  اسـت    هـای اجتمـاعي حـاکم، حاصـل شـده     هـای اجتمـاعي حـاکم، حاصـل شـده       رقيب متعدد، و با توجه به ارزکرقيب متعدد، و با توجه به ارزک

هـای اجتمـاعي و   هـای اجتمـاعي و     رزکرزکرا کـه مطـابق آن، تکنولـوژی، فـار  از ا    را کـه مطـابق آن، تکنولـوژی، فـار  از ا      55فينبرگ، توهم جبرگرايي تکنولوژيـك فينبرگ، توهم جبرگرايي تکنولوژيـك 
های های   شدن همين سرچشمهشدن همين سرچشمه  کند، فراموککند، فراموک  براساس يك منطق دروني صرفاً تکنيکي و ضروری پيشرفت ميبراساس يك منطق دروني صرفاً تکنيکي و ضروری پيشرفت مي

 . . ((Feenberg 1999: 11))داند داند   اجتماعي تعريف ابزارآالت مختلف مياجتماعي تعريف ابزارآالت مختلف مي
کنند که چگونه با يکديگر ارتبـاط  کنند که چگونه با يکديگر ارتبـاط    های اجتماعي دخيل در قواعد تکنيکي، تعيين ميهای اجتماعي دخيل در قواعد تکنيکي، تعيين مي  جا که ارزکجا که ارزک  از آناز آن  
هـا  هـا    کلي چگونه زندگي کنـيم، تکنولـوژی  کلي چگونه زندگي کنـيم، تکنولـوژی    طورطور  قرار کنيم، چگونه درمان شويم، چگونه سرگرم شويم و بهقرار کنيم، چگونه درمان شويم، چگونه سرگرم شويم و بهبربر

ها عالوه بر آن ها عالوه بر آن   . در حقيقت، تکنولوژی. در حقيقت، تکنولوژی((Feenberg 1995: 5))دهند دهند   تأثير قرار ميتأثير قرار مي  سبك زندگي ما را تحتسبك زندگي ما را تحت
تکنولـوژی حامـل ارزک   تکنولـوژی حامـل ارزک     گذارنـد. گذارنـد.   که برآمده از اجتماع استند، خود نيز بر کيفيت زندگي اجتماعي تأثير ميکه برآمده از اجتماع استند، خود نيز بر کيفيت زندگي اجتماعي تأثير مي

هـا  هـا    کنـد. قـرن  کنـد. قـرن    های مختلف را تعيـين مـي  های مختلف را تعيـين مـي    هاست که سبك زندگي کاربران تکنولوژیهاست که سبك زندگي کاربران تکنولوژی  است و همين ارزکاست و همين ارزک
ی امر عقالني ی امر عقالني   ی طراحي، تا حد امکان حذف شود و تکنولوژی به منزلهی طراحي، تا حد امکان حذف شود و تکنولوژی به منزله  ها از رويّهها از رويّه  کوشش شد تا اين ارزککوشش شد تا اين ارزک

ی فرهنـگ  ی فرهنـگ    ير شکست ژاپن در توسعهير شکست ژاپن در توسعههايي نظهايي نظ  محض در جامعه خود را متجلي سازد؛ لکن توجه به تجربهمحض در جامعه خود را متجلي سازد؛ لکن توجه به تجربه
ی غربي، نشان داد که تکنولوژی خنثـي از ارزک، تنهـا يـك    ی غربي، نشان داد که تکنولوژی خنثـي از ارزک، تنهـا يـك      های وارد شدههای وارد شده  ژاپني با استفاده از تکنولوژیژاپني با استفاده از تکنولوژی

های تکنيکي که حامل سبك زندگي غربي بـود بـه ژاپـن    های تکنيکي که حامل سبك زندگي غربي بـود بـه ژاپـن      توهم است. تکنولوژی غربي از طريق چيدمانتوهم است. تکنولوژی غربي از طريق چيدمان
 :Feenberg 1991)ك زنـدگي ژاپنـي بـود    ك زنـدگي ژاپنـي بـود    انتقال يافت و اين سـبك زنـدگي، کـامالً متفـاوت از سـب     انتقال يافت و اين سـبك زنـدگي، کـامالً متفـاوت از سـب     
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Introduction, Feenberg 2010: 123)..   تنيـدگي  تنيـدگي    توجه به تز تعيّن ناقص، که شرح آن رفت، درهـم توجه به تز تعيّن ناقص، که شرح آن رفت، درهـم
تـوجهي بـه آن سـبب    تـوجهي بـه آن سـبب      هـای تکنيکـي را کـه بـي    هـای تکنيکـي را کـه بـي      ناپذير مالحظات تکنيکي و اجتماعي در طراحـي ناپذير مالحظات تکنيکي و اجتماعي در طراحـي   جداييجدايي
تنيـدگي، نيـاز بـه تبيينـي     تنيـدگي، نيـاز بـه تبيينـي       نماياند. اين درهمنماياند. اين درهم  ها شده بود، به درستي ميها شده بود، به درستي مي  گيری اين باور نادرست ژاپنيگيری اين باور نادرست ژاپني  شکلشکل

های تکنيکي و اجتماعي تکنولـوژی در کنـار   های تکنيکي و اجتماعي تکنولـوژی در کنـار     ی جنبهی جنبه  دهندهدهنده  مناسب از ماهيت تکنولوژی را که بتواند نشانمناسب از ماهيت تکنولوژی را که بتواند نشان
ی انتقـادی  ی انتقـادی    کـه شـايد بتـوان آن را قلـب نظريـه     کـه شـايد بتـوان آن را قلـب نظريـه     -  33سـازی سـازی   ی ابـزاری ی ابـزاری   کند. نظريهکند. نظريه  يکديگر باشد آشکار مييکديگر باشد آشکار مي

 ر پاسخ به اين نياز ضروری.ر پاسخ به اين نياز ضروری.منظومنظو  کوششي است بهکوششي است به  -تکنولوژی ناميدتکنولوژی ناميد

 سازی ی ابزاری نظریه

انـد در  انـد در    گرا، هيچ يك، نتوانسـته گرا، هيچ يك، نتوانسـته   شناسان ساختشناسان ساخت  فينبرگ، معتقد است که نه فيلسوفان پيشين و نه جامعهفينبرگ، معتقد است که نه فيلسوفان پيشين و نه جامعه
منظـور  منظـور    . وی، به. وی، به((Feenberg 1999: 201-202))ای جامع، در باب تکنولوژی، موفق باشند ای جامع، در باب تکنولوژی، موفق باشند   ی نظريهی نظريه  ارايهارايه
برای تکنولوژی قايل برای تکنولوژی قايل   88های هر دو گروه، ذاتي تاريخيهای هر دو گروه، ذاتي تاريخي  ژی، با تلفيق بينشژی، با تلفيق بينشی تصويری جامع از تکنولوی تصويری جامع از تکنولو  ارايهارايه
ای ای   فرهنگـي بـه شـيوه   فرهنگـي بـه شـيوه   -مند متغيرهای اجتماعيمند متغيرهای اجتماعي  شود. مطابق اين ديدگاه، تکنولوژی، محل تجمع نظامشود. مطابق اين ديدگاه، تکنولوژی، محل تجمع نظام  ميمي

پـذير  پـذير    هـای مختلـف را امکـان   هـای مختلـف را امکـان     ی تحقق تاريخي تکنولـوژی بـه صـورت   ی تحقق تاريخي تکنولـوژی بـه صـورت     خاص است؛ متغيرهايي که زمينهخاص است؛ متغيرهايي که زمينه
. اين مفهـوم از ذات تکنولـوژی، حاصـل تفکـر در بـاب تکنولـوژی،       . اين مفهـوم از ذات تکنولـوژی، حاصـل تفکـر در بـاب تکنولـوژی،       ((Feenberg 1999: 201))سازد سازد   ميمي
توجه قراردادن توأمان کارکرد و زمينه است؛ و بيشتر نمايانگر طريقي است که تکنولوژی در توجه قراردادن توأمان کارکرد و زمينه است؛ و بيشتر نمايانگر طريقي است که تکنولوژی در   اساس مورداساس مورد  بربر

. در اين ديـدگاه، ذات، نـه   . در اين ديـدگاه، ذات، نـه   ((Glazebrook 2006: 46))ماند ماند   چه هست باقي ميچه هست باقي مي  طول زمان، به صورت آنطول زمان، به صورت آن
گذارد گذارد   دارد و نه آن را در برابر هر گونه تفسير آزاد ميدارد و نه آن را در برابر هر گونه تفسير آزاد مي  يك چيز را به صورت ابدی، ثابت نگاه مييك چيز را به صورت ابدی، ثابت نگاه مي  چه چيزیچه چيزی

((Ibid))سـازد و  سـازد و    فرهنگي به ذات تکنولـوژی را فـراهم مـي   فرهنگي به ذات تکنولـوژی را فـراهم مـي   -. اين نگرک، امکان ورود متغيرهای اجتماعي. اين نگرک، امکان ورود متغيرهای اجتماعي
م تاريخي از ذات م تاريخي از ذات کند. اين مفهوکند. اين مفهو  حال از تقليل تکنولوژی به متغيرهای اجتماعي صرف جلوگيری ميحال از تقليل تکنولوژی به متغيرهای اجتماعي صرف جلوگيری مي  عينعين  دردر

دهد که تحليلي دو سطحي از ماهيت تکنولوژی ارايه کنـد کـه در   دهد که تحليلي دو سطحي از ماهيت تکنولوژی ارايه کنـد کـه در     تکنولوژی، به فينبرگ اين امکان را ميتکنولوژی، به فينبرگ اين امکان را مي
سـازی، از همـين   سـازی، از همـين     ی ابـزاری ی ابـزاری   آن وجوه تکنيکي و اجتماعي تکنولوژی در کنار يکديگر لحا  شوند. نظريـه آن وجوه تکنيکي و اجتماعي تکنولوژی در کنار يکديگر لحا  شوند. نظريـه 

تبييني مناسب از ماهيت تکنولوژی تبييني مناسب از ماهيت تکنولوژی ی ی   منظور ارايهمنظور ارايه  گيرد. اين نظريه، کوششي است بهگيرد. اين نظريه، کوششي است به  نگرک سرچشمه مينگرک سرچشمه مي
ی انسـان مـدرن در رويـارويي بـا     ی انسـان مـدرن در رويـارويي بـا       گيـری کارکردگرايانـه  گيـری کارکردگرايانـه    که در آن عالوه بر مورد توجه قرار گرفتن جهتکه در آن عالوه بر مورد توجه قرار گرفتن جهت

ی ی   ترتيـب، در نظريـه  ترتيـب، در نظريـه    ايـن ايـن   شـود. بـه  شـود. بـه    های تکنيکي، از سرشـت اجتمـاعي تکنولـوژی نيـز غفلـت نمـي      های تکنيکي، از سرشـت اجتمـاعي تکنولـوژی نيـز غفلـت نمـي        ابژهابژه
هـای  هـای    بندی انتقادات وارد بر وضع فعلـي نظـام  بندی انتقادات وارد بر وضع فعلـي نظـام    سازی، از سويي، زيربنای فلسفي الزم، جهت صورتسازی، از سويي، زيربنای فلسفي الزم، جهت صورت  ابزاریابزاری

اجتمـاعي تکنولـوژی،   اجتمـاعي تکنولـوژی،   -شود و از سوی ديگر با مورد توجه قرار گرفتن سرشت تاريخيشود و از سوی ديگر با مورد توجه قرار گرفتن سرشت تاريخي  ميمي تکنيکي، فراهمتکنيکي، فراهم
 Feenberg 1999: 201-202, Feenberg)شـود شـود   های موجود، ناممکن قلمـداد نمـي  های موجود، ناممکن قلمـداد نمـي    اصالح تکنولوژیاصالح تکنولوژی

2002: 175-177, Feenberg 2010: 72-76, Stump 2006: 8) ی ی   است که به عقيـده است که به عقيـده   حاليحالي  اين دراين در؛ ؛
گرا اين دو وجه را در کنـار يکـديگر مـورد توجـه قـرار      گرا اين دو وجه را در کنـار يکـديگر مـورد توجـه قـرار        شناسان ساختشناسان ساخت  فينبرگ، فيلسوفان پيشين و جامعهفينبرگ، فيلسوفان پيشين و جامعه

 (.(.Feenberg 1999: 201))اند اند   ندادهنداده

گيـری  گيـری    ی شـکل ی شـکل   سازی، وجهي از ماهيت تکنولـوژی، کـه مالحظـات کارکردگرايانـه    سازی، وجهي از ماهيت تکنولـوژی، کـه مالحظـات کارکردگرايانـه      ی ابزاریی ابزاری  در نظريهدر نظريه
 و وجــه ديگــر کــه بيــانگر چگــونگي تحقــق و وجــه ديگــر کــه بيــانگر چگــونگي تحقــق   11ســازی اوليــهســازی اوليــه  کنــد، ابــزاریکنــد، ابــزاری  را آشــکار مــيرا آشــکار مــي  هــاهــا  تکنولــوژیتکنولــوژی
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 . . ((Ibid))شـود  شـود    ناميـده مـي  ناميـده مـي    1818سازی ثانويهسازی ثانويه  های اجتماعي مختلف است، ابزاریهای اجتماعي مختلف است، ابزاری  ها در زمينهها در زمينه  خارجي تکنولوژیخارجي تکنولوژی
 سـازی ثانويـه، تحقـق    سـازی ثانويـه، تحقـق      ی آدمـي و ابـزاری  ی آدمـي و ابـزاری    گيـری کارکردگرايانـه  گيـری کارکردگرايانـه    سـازی اوليـه، جهـت   سـازی اوليـه، جهـت     به عبارتي، ابـزاری به عبارتي، ابـزاری 

سـازد  سـازد    ی تکنيکـي را نمايـان مـي   ی تکنيکـي را نمايـان مـي     فرهنگي در ساختار ابزار يا سـامانه فرهنگي در ساختار ابزار يا سـامانه -سبات قدرت يا وضعيت اجتماعيسبات قدرت يا وضعيت اجتماعيمنامنا
(Feenberg 2002: 175, Feenberg 2006: 186, Feenberg 2008: 15)..       بـا ايـن حـال، جهـت     بـا ايـن حـال، جهـت

هـا توجـه کـرد. در    هـا توجـه کـرد. در      هـای مقـوم آن  هـای مقـوم آن    سـازی اوليـه و ثانويـه بايـد بـه رويّـه      سـازی اوليـه و ثانويـه بايـد بـه رويّـه        ی مفاهيم ابزاریی مفاهيم ابزاری  درک شايستهدرک شايسته
ای که در آن قرار دارنـد  ای که در آن قرار دارنـد    شوند؛ بدين معنا که از بافت اوليهشوند؛ بدين معنا که از بافت اوليه  ميمي  1111زداييزدايي  سازی اوليه، ابتدا، اشيا، جهانسازی اوليه، ابتدا، اشيا، جهان  اریاریابزابز

 ای ای   گيرنـد. شـيء جداشـده، خـود را بـه صـورت مجموعـه       گيرنـد. شـيء جداشـده، خـود را بـه صـورت مجموعـه         جدا شده و در معرض تحليل و وارسي قرار ميجدا شده و در معرض تحليل و وارسي قرار مي
 . . ((Feenberg 1999: 203))  نامـد نامـد   مـي مـي   1717زدايـي زدايـي   کند. فينبرگ، اين رويّـه را زمينـه  کند. فينبرگ، اين رويّـه را زمينـه    آشکار ميآشکار مي  1111هاها  از توانشاز توانش

هـا  هـا    ای از تـوانش ای از تـوانش   ی خود، درخت را به صورت مجموعهی خود، درخت را به صورت مجموعه  به عنوان مثال، يك نجار در راستای فعاليت روزانهبه عنوان مثال، يك نجار در راستای فعاليت روزانه
کنـد  کنـد    هـا بـرای نجـار، آشـکار مـي     هـا بـرای نجـار، آشـکار مـي       ای از توانشای از توانش  صورت مجموعهصورت مجموعه  عبارتي، درخت خود را بهعبارتي، درخت خود را به  کند؛ بهکند؛ به  درک ميدرک مي

(Feenberg 2002: 175)..   ای ای   ی اوليـه ی اوليـه   ر و جداشـدن آن از زمينـه  ر و جداشـدن آن از زمينـه  پس از بريده شدن درخت توسط نجـا پس از بريده شدن درخت توسط نجـا 
اساس نيـاز نجـار قـرار    اساس نيـاز نجـار قـرار      شده، به آن دسته از خصوصيات خود که برشده، به آن دسته از خصوصيات خود که بر  زداييزدايي  که بدان تعلق دارد، درخت جهانکه بدان تعلق دارد، درخت جهان

يابد. ايـن دسـته خصوصـيات شـيء )درخـت در ايـن       يابد. ايـن دسـته خصوصـيات شـيء )درخـت در ايـن         رود، تقليل ميرود، تقليل مي  کارکار  ی تکنيکي بهی تکنيکي به  است در يك سامانهاست در يك سامانه
شود. بايد توجه داشت که شود. بايد توجه داشت که   ناميده ميناميده مي  1616خصوصيات ثانويهخصوصيات ثانويهو ساير خصوصيات آن، و ساير خصوصيات آن،   1414مثال(، خصوصيات اوليهمثال(، خصوصيات اوليه

ــه   ــه برنام ــته ب ــيات، وابس ــودن خصوص ــه ب ــه و ثانوي ــه  اولي ــه برنام ــته ب ــيات، وابس ــودن خصوص ــه ب ــه و ثانوي ــوبژه   اولي ــر س ــورد نظ ــي م ــوبژه ی تکنيک ــر س ــورد نظ ــي م ــي   ی تکنيک ــي ی تکنيک  ی تکنيک
 ی خصوصـياتي  ی خصوصـياتي    . وزن، اندازه، شکل، تيزی، نرمـي، رنـگ و کليـه   . وزن، اندازه، شکل، تيزی، نرمـي، رنـگ و کليـه   ((Feenberg 1999: 203-204))است است 

 ی تکنيکـي مـورد نظـر    ی تکنيکـي مـورد نظـر      شـود و کـاربردی در سـامانه   شـود و کـاربردی در سـامانه     عنوان يك تـوانش شـناخته  عنوان يك تـوانش شـناخته    تواند بهتواند به  از شيء که مياز شيء که مي
ای کـه  ای کـه    ی شيء شناخته شود و شيء مـورد نظـر در رويّـه   ی شيء شناخته شود و شيء مـورد نظـر در رويّـه     عنوان خصوصيات اوليهعنوان خصوصيات اوليه  تواند بهتواند به  داشته باشد، ميداشته باشد، مي

عنوان مثال، اگر نجـاری، قصـد سـاختن    عنوان مثال، اگر نجـاری، قصـد سـاختن      . به. به((Ibid))نامد به آن تقليل يابد نامد به آن تقليل يابد   ميمي  1515گراييگرايي  فينبرگ آن را تقليلفينبرگ آن را تقليل
شود؛ درخـت  شود؛ درخـت    ی درخت شناخته ميی درخت شناخته مي  عنوان خصوصيت اوليهعنوان خصوصيت اوليه  ی درخت، بهی درخت، به  ودن تنهودن تنهبب  چرخي را داشته باشد، گردچرخي را داشته باشد، گرد

عنـوان خصوصـيات   عنـوان خصوصـيات     دار بودن آن بـه دار بودن آن بـه   يابد و ساير خصوصيات درخت نظير سايهيابد و ساير خصوصيات درخت نظير سايه  به خاصيت گردی تقليل ميبه خاصيت گردی تقليل مي
 شود.شود.  ثانويه شمرده ميثانويه شمرده مي

 ی ی   گيـری يـك سـامانه   گيـری يـك سـامانه     هـای آن، بـرای شـکل   هـای آن، بـرای شـکل     هـای اشـيا و تقليـل شـيء بـه تـوانش      هـای اشـيا و تقليـل شـيء بـه تـوانش        شناخت توانششناخت توانش  
 گـردد.  گـردد.    سـازی ثانويـه تکميـل مـي    سـازی ثانويـه تکميـل مـي      ي کافي نيست؛ تحقق ابزارآالت مختلـف در جامعـه، بـا ابـزاری    ي کافي نيست؛ تحقق ابزارآالت مختلـف در جامعـه، بـا ابـزاری    تکنيکتکنيک

 :Feenberg 1999)کنـد  کنـد    سازی ثانويه، پيوند ميان جامعه و تکنولوژی را نمايـان مـي  سازی ثانويه، پيوند ميان جامعه و تکنولوژی را نمايـان مـي    در حقيقت، ابزاریدر حقيقت، ابزاری

205, Feenberg 2002: 175, Feenberg 2010: 72) . .ــزاری ــزاریدر اب ــت    در اب ــه، موقعي ــازی ثانوي ــت  س ــه، موقعي ــازی ثانوي  س
 ی ی   گيـرد. در رويّـه  گيـرد. در رويّـه    مـورد توجـه قـرار مـي    مـورد توجـه قـرار مـي      1818و وسـاطت و وسـاطت   1313سـازی سـازی   ی نظـام ی نظـام   ی تکنيکـي، در دو رويّـه  ی تکنيکـي، در دو رويّـه  هاها  ابژهابژه
 شـان بـا يکـديگر    شـان بـا يکـديگر      گرفتن ارتباطات عل ـي گرفتن ارتباطات عل ـي   توجه قرارتوجه قرار    زدايي شده، با موردزدايي شده، با مورد  های تکنيکي زمينههای تکنيکي زمينه  سازی، ابژهسازی، ابژه  نظامنظام
 کـديگر قـرار   کـديگر قـرار   ای کـه بـا سـاير ابـزارآالت و محـيط پيرامـون خـود يکپارچـه شـوند، در کنـار ي          ای کـه بـا سـاير ابـزارآالت و محـيط پيرامـون خـود يکپارچـه شـوند، در کنـار ي            گونـه گونـه   و بهو به
ی ی   و در رويّهو در رويّه  (Feenberg 1999: 205, Feenberg 2009: 172, Feenberg 2009: 150) گيرندگيرند  ميمي

 ,Feenberg 1999: 206))شـوند  شـوند    شـناختي در طراحـي وارد مـي   شـناختي در طراحـي وارد مـي     وساطت، مالحظات اخالقـي و زيبـايي  وساطت، مالحظات اخالقـي و زيبـايي  

Feenberg 2002: 178)) . .محـيط  محـيط  مثـال، در طراحـي اتومبيـل، نيـاز بـه يکپـارچگي وسـيله بـا         مثـال، در طراحـي اتومبيـل، نيـاز بـه يکپـارچگي وسـيله بـا           عنوانعنوان  بهبه
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هايي برای مالکيت شخصي و متناسب هايي برای مالکيت شخصي و متناسب   سازی، طراحي اتومبيلسازی، طراحي اتومبيل  ی نظامی نظام  اجتماعي، طبيعي و تکنيکي در رويّهاجتماعي، طبيعي و تکنيکي در رويّه
ی وسـاطت  ی وسـاطت    شناختي در رويّهشناختي در رويّه  زند. همچنين، توجه به مسايل زيباييزند. همچنين، توجه به مسايل زيبايي  های رايج را رقم ميهای رايج را رقم مي  ها و سوختها و سوخت  با جادهبا جاده

  دهـد دهـد   تـأثير قـرار مـي   تـأثير قـرار مـي     را تحـت را تحـت   ارزشي، ظاهر طراحي و مالحظاتي نظير ابعاد اتومبيل و موقعيت اجزای آنارزشي، ظاهر طراحي و مالحظاتي نظير ابعاد اتومبيل و موقعيت اجزای آن
((Feenberg 2010: 73.).) 

گيـرد. در  گيـرد. در    هـای تکنيکـي مـورد توجـه قـرار مـي      هـای تکنيکـي مـورد توجـه قـرار مـي        سازی، موقعيت افراد نيز در سامانهسازی، موقعيت افراد نيز در سامانه  ی ابزاریی ابزاری  در نظريهدر نظريه  
کنتـرل و آزاد از  کنتـرل و آزاد از    هـای تحـت  هـای تحـت    ی تکنيکـي، خـود را در وضـعيتي مسـلط بـر ابـژه      ی تکنيکـي، خـود را در وضـعيتي مسـلط بـر ابـژه        سازی اوليه، سوبژهسازی اوليه، سوبژه  ابزاریابزاری

 :Feenberg 1999))نامـد  نامـد    مـي مـي   1111سـازی سـازی   ينبرگ، اين رويّه را مسـتقل ينبرگ، اين رويّه را مسـتقل يابد. فيابد. ف  پيامدهای کنش تکنيکي ميپيامدهای کنش تکنيکي مي

کـارگيری  کـارگيری    ها و بهها و به  ، از طريق تبعيت از قوانين حاکم بر ابژه، از طريق تبعيت از قوانين حاکم بر ابژه1818يابييابي  ی موضعی موضع  ی تکنيکي، در رويّهی تکنيکي، در رويّه  . سوبژه. سوبژه((204
سـازی  سـازی    . در ابـزاری . در ابـزاری ((Feenberg 1999: 204-205))  سـازد سـازد   های کنترل، طرح خود را محقق ميهای کنترل، طرح خود را محقق مي  استراتژیاستراتژی

ی خـود، در سـطح   ی خـود، در سـطح     گران هـم حرفـه  گران هـم حرفـه    ی کنشی کنش  عنوان عضوی از جامعهعنوان عضوی از جامعه  گر با کنش خود، بهگر با کنش خود، به  ثانويه، فرد کنشثانويه، فرد کنش
کند. کند.   شود و اين امر مسئوليت وی را در کنش تکنيکي نمايان ميشود و اين امر مسئوليت وی را در کنش تکنيکي نمايان مي  جامعه با پيامدهای کنش خود مواجه ميجامعه با پيامدهای کنش خود مواجه مي

عنوان مثال، شخصـي کـه بـر    عنوان مثال، شخصـي کـه بـر      . به. به (Feenberg 1999: 206-207)نامدنامد  ميمي  1111فينبرگ، اين رويّه را حرفهفينبرگ، اين رويّه را حرفه
شود و با وجود استقالل ظاهری وی از پيامدهای کـنش  شود و با وجود استقالل ظاهری وی از پيامدهای کـنش    عنوان نجار شناخته ميعنوان نجار شناخته مي  کند، بهکند، به  چوب کار ميچوب کار ميروی روی 

ی نجاران با پيامـدهای کـنش نجـاری    ی نجاران با پيامـدهای کـنش نجـاری      عنوان عضوی از جامعهعنوان عضوی از جامعه  ی نخست، نهايتاً بهی نخست، نهايتاً به  بر روی چوب در وهلهبر روی چوب در وهله
ــ   ايــن رويّـه در ابــزاری ايــن رويّـه در ابــزاری   ..(Feenberg 1999: 204)شـود  شـود    مواجـه مــي مواجـه مــي  ــ ســازی ثانويـه در مقابــل رويّ ی ی   ههســازی ثانويـه در مقابــل رويّ

در برابـر  در برابـر    ..((Feenberg 2002: 178))گيـرد  گيـرد    سازی اوليه قرار ميسازی اوليه قرار مي  ی تکنيکي در ابزاریی تکنيکي در ابزاری  سازی سوبژهسازی سوبژه  مستقلمستقل
نامـد. ايـن   نامـد. ايـن     مـي مـي   1111سازی ثانويه وجود دارد که فينبرگ آن را ابتکارسازی ثانويه وجود دارد که فينبرگ آن را ابتکار  ای در ابزاریای در ابزاری  يابي نيز رويّهيابي نيز رويّه  ی موضعی موضع  رويّهرويّه

ی حـاکم کـه   ی حـاکم کـه     های کنترل طبقـه های کنترل طبقـه   ژیژیرويّه، پاسخي است تاکتيکي از سوی طبقات زيردست در برابر استراترويّه، پاسخي است تاکتيکي از سوی طبقات زيردست در برابر استرات
 Feenberg 1999: 207, Feenberg)  1717های جديدی از تکنولوژی را محقـق سـازد  های جديدی از تکنولوژی را محقـق سـازد    تواند پتانسيلتواند پتانسيل  ميمي

2002: 178, Veak 2006: Introduction).. 
سـازی اوليـه قـرار    سـازی اوليـه قـرار      ای مشـخص در ابـزاری  ای مشـخص در ابـزاری    سازی ثانويه در برابـر رويّـه  سازی ثانويه در برابـر رويّـه    کلي، هر رويّه در ابزاریکلي، هر رويّه در ابزاری  طورطور  بهبه  
سازی اوليه هر يـك بـه   سازی اوليه هر يـك بـه     يابي در ابزاریيابي در ابزاری  سازی و موضعسازی و موضع  گرايي، مستقلگرايي، مستقل  زدايي، تقليلزدايي، تقليل  های زمينههای زمينه  گيرد. رويّهگيرد. رويّه  ميمي

گيـرد  گيـرد    سـازی ثانويـه قـرار مـي    سـازی ثانويـه قـرار مـي      سازی، وسـاطت، حرفـه و ابتکـار در ابـزاری    سازی، وسـاطت، حرفـه و ابتکـار در ابـزاری      های نظامهای نظام  ترتيب در برابر رويّهترتيب در برابر رويّه
(Feenberg 1999: 221, Feenberg 2002: 178) . .ـ   خالصه در زيـر دسـته  خالصه در زيـر دسـته    طورطور  اين موضوع، بهاين موضوع، به ـ بن دی دی بن

 است: است:   شدهشده
شده بـه   زدايي های زمينه اتصال ابژه -زدايي( ها )زمينه ی آن های تکنيکي از بافت اوليه جداسازی ابژه -

ای که هر جزء با ساير اجزا و بـا محـيط کـاربری     های تکنيکي، به گونه گيری سامانه يکديگر جهت شکل
 سازی(. خود هماهنگ باشد )نظام

شـناختي   های اخالقي و زيبايي ورود ارزک -گرايي( ها )تقليل ی آن تفادهاس ها به وجوه قابل تقليل ابژه -
ی خـود بـرای    گرايي، شيء، بـه خصوصـيات اوليـه    ی تقليل به طراحي )وساطت(؛ در واقع، اگرچه در روي ه

ی مشخصي با  ی وساطت، خصوصيات ثانويه يابد، در روي ه ی تکنيکي، تقليل مي کاررفتن در يك سامانه به
 گيرد. شناختي مدنظر قرار مي های اخالقي و زيبايي ی اجتماعي طرح، از طريق ارزک زمينه توجه به
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تأثير روابط تکنيکي سوبژه  -سازی( جداشدن کنشگر از آثار کنش تکنيکي خود تا حد ممکن )مستقل -
 ها بر وی )حرفه(. با ابژه

 –يابي( ها )موضع دايت ابژههای تکنيکي توسط سوبژه جهت کنترل و ه توجه به قوانين حاکم بر ابژه -
هـای کنتـرل    کننـدگان، در مقابـل اسـتراتژی    های تکنيکي نظير کارگران و مصرف ابتکارات تاکتيکي ابژه

 )ابتکار(.
سـازی اوليـه و   سـازی اوليـه و     های مختلف، نگرک کـارکردی کـنش تکنيکـي، در ابـزاری    های مختلف، نگرک کـارکردی کـنش تکنيکـي، در ابـزاری      گيری تکنولوژیگيری تکنولوژی  در شکلدر شکل  

ی فينبرگ، فيلسوفاني نظير هايـدگر  ی فينبرگ، فيلسوفاني نظير هايـدگر    شود. به عقيدهشود. به عقيده  سازی ثانويه نمايان ميسازی ثانويه نمايان مي  مالحظات اجتماعي، در ابزاریمالحظات اجتماعي، در ابزاری
گـرا تنهـا بـه وجـوه اجتمـاعي      گـرا تنهـا بـه وجـوه اجتمـاعي        شناسان ساختشناسان ساخت  اند و جامعهاند و جامعه  سازی اوليه را مورد توجه قرار دادهسازی اوليه را مورد توجه قرار داده  عمدتاً ابزاریعمدتاً ابزاری

 ,Feenberg 1999: 201-202)انـد  انـد    سـازی ثانويـه نمايـان اسـت، پرداختـه     سـازی ثانويـه نمايـان اسـت، پرداختـه       تکنولـوژی کـه در ابـزاری   تکنولـوژی کـه در ابـزاری   

Feenberg 2010: 75)سازی اوليـه و ثانويـه، بـدون    سازی اوليـه و ثانويـه، بـدون      ی انتقادی تکنولوژی، ابزاریی انتقادی تکنولوژی، ابزاری  در نظريهدر نظريه  کهکه  حاليحالي  ؛ در؛ در
که در تقابل با يکديگر فهميده شوند، دو سطح مختلـف از امـری پيچيـده بـه نـام تکنولـوژی قلمـداد        که در تقابل با يکديگر فهميده شوند، دو سطح مختلـف از امـری پيچيـده بـه نـام تکنولـوژی قلمـداد          آنآن
ی تحليلي شايسـته از ماهيـت تکنولـوژی، سـودمند واقـع      ی تحليلي شايسـته از ماهيـت تکنولـوژی، سـودمند واقـع        توانند در ارايهتوانند در ارايه  شوند که در کنار يکديگر ميشوند که در کنار يکديگر مي  ميمي

شـايان ذکـر اسـت، تمـايز ميـان      شـايان ذکـر اسـت، تمـايز ميـان        ..(Feenberg 2002: 175-176, Feenberg 2010: 75-76)شـوند شـوند 
اند و تـا  اند و تـا    سازی ثانويه، تمايزی تحليلي است؛ در عمل اين دو سطح در هم تنيدهسازی ثانويه، تمايزی تحليلي است؛ در عمل اين دو سطح در هم تنيده  سازی اوليه و ابزاریسازی اوليه و ابزاری  ابزاریابزاری

ي را از ي را از سازی اوليه چه نوع درختسازی اوليه چه نوع درخت  که نجار در ابزاریکه نجار در ابزاری  عنوان مثال، اينعنوان مثال، اين  گذارند. بهگذارند. به  حدودی در يکديگر تأثير ميحدودی در يکديگر تأثير مي
گيـرد.  گيـرد.    توجه قرار مـي توجه قرار مـي   سازی ثانويه موردسازی ثانويه مورد  هايي است که در ابزاریهايي است که در ابزاری  ی خود جدا کند، خود، متأثر از ارزکی خود جدا کند، خود، متأثر از ارزک  زمينهزمينه

هـای اجتمـاعي مـد نظـر در     هـای اجتمـاعي مـد نظـر در       سـازی اوليـه، امـری متـأثر از ارزک    سـازی اوليـه، امـری متـأثر از ارزک      ها در ابـزاری ها در ابـزاری   همچنين شناسايي توانشهمچنين شناسايي توانش
شده در شده در   های شناساييهای شناسايي  أثر از توانشأثر از توانشسازی ثانويه، متسازی ثانويه، مت  سازی ثانويه است و مشخصات طراحي در ابزاریسازی ثانويه است و مشخصات طراحي در ابزاری  ابزاریابزاری
سازی اوليـه و ثانويـه،   سازی اوليـه و ثانويـه،     رو، تفکيك ميان ابزاریرو، تفکيك ميان ابزاری  ايناين  . از. از(Feenberg 2006: 186)سازی اوليه است سازی اوليه است   ابزاریابزاری

 گذارند.گذارند.  تفکيکي تحليلي است و عمالً اين دو سطح در يکديگر تأثير ميتفکيکي تحليلي است و عمالً اين دو سطح در يکديگر تأثير مي

 مشکالت فضای تکنولوژیک حاکم

ی مختلـف، در سـاختار خـود    ی مختلـف، در سـاختار خـود      هاها  قادی تکنولوژی، تکنولوژیقادی تکنولوژی، تکنولوژیی انتی انت  گونه که گفته شد، مطابق نظريهگونه که گفته شد، مطابق نظريه  همانهمان
ای جانبدارانـه، بـه   ای جانبدارانـه، بـه     گونـه گونـه   ها غالباً بهها غالباً به  ی طراحي، طراحيی طراحي، طراحي  اند. اما به دليل دموکراتيك نبودن رويّهاند. اما به دليل دموکراتيك نبودن رويّه  حامل ارزکحامل ارزک

ی انتقادی تکنولوژی، ی انتقادی تکنولوژی،   شوند. فينبرگ، در نظريهشوند. فينبرگ، در نظريه  ی حاکم هدايت ميی حاکم هدايت مي  های طبقههای طبقه  سوی متحق ق ساختن ارزکسوی متحق ق ساختن ارزک
 Feenberg)    1616و جانبـداری صـوری  و جانبـداری صـوری    1414شـود: جانبـداری ذاتـي   شـود: جانبـداری ذاتـي     بداری، تمايز قايل مـي بداری، تمايز قايل مـي ميان دو گونه جانميان دو گونه جان

طـور  طـور    هـا و احساسـات بـه   هـا و احساسـات بـه     داوریداوری  . جانبداری ذاتي، عبارت است از دخالت دادن تعصبات، پيش. جانبداری ذاتي، عبارت است از دخالت دادن تعصبات، پيش(69 :2010
ای که دخالت دادن اين تعصـبات از لحـا  عقالنيـت طراحـي، سـ ال      ای که دخالت دادن اين تعصـبات از لحـا  عقالنيـت طراحـي، سـ ال        گونهگونه  ی طراحي بهی طراحي به  مستقيم در رويّهمستقيم در رويّه

اگرچـه جانبـداری   اگرچـه جانبـداری   . . (Ibid)شـود  شـود    گونه جانبداری، نقص فن ي طراحي تکنيکي را سبب ميگونه جانبداری، نقص فن ي طراحي تکنيکي را سبب مي  اشد. ايناشد. اينبرانگيز ببرانگيز ب
اجتناب است، اما اين، تنها صـورت جانبـداری در طراحـي تکنيکـي نيسـت.      اجتناب است، اما اين، تنها صـورت جانبـداری در طراحـي تکنيکـي نيسـت.        ی طراحي قابلی طراحي قابل  ذاتي در رويّهذاتي در رويّه

ر ر ای عقالنـي و منسـجم طراحـي شـوند، د    ای عقالنـي و منسـجم طراحـي شـوند، د      های مختلف حتي اگر براساس ضوابط فن ي به گونههای مختلف حتي اگر براساس ضوابط فن ي به گونه  تکنولوژیتکنولوژی
نامـد  نامـد    کنند کـه فينبـرگ، آن را جانبـداری صـوری مـي     کنند کـه فينبـرگ، آن را جانبـداری صـوری مـي       ساختار خود نوع ديگری از جانبداری را نمايان ميساختار خود نوع ديگری از جانبداری را نمايان مي
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(Ibid)ای است که افراد راست دسـت،  ای است که افراد راست دسـت،    که طراحي تعداد زيادی از ابزارآالت، به گونهکه طراحي تعداد زيادی از ابزارآالت، به گونه  عنوان مثال، اينعنوان مثال، اين  . به. به
صوری در طراحي اين ابـزارآالت  صوری در طراحي اين ابـزارآالت    ها استفاده کنند، به معنای وجود نوعي جانبداریها استفاده کنند، به معنای وجود نوعي جانبداری  توانند از آنتوانند از آن  تر ميتر مي  آسانآسان

گونـه  گونـه    کند. همـان کند. همـان   گونه جانبداری در طراحي تکنيکي را آشکار ميگونه جانبداری در طراحي تکنيکي را آشکار مي  است. توجه به تز تعيّن ناقص، وجود ايناست. توجه به تز تعيّن ناقص، وجود اين
های بديلي وجود دارد که همگي ضوابط فن ي را محقق های بديلي وجود دارد که همگي ضوابط فن ي را محقق   که گفته شد، در طراحي ابزارآالت مختلف، صورتکه گفته شد، در طراحي ابزارآالت مختلف، صورت

گيرد کـه ابـزار   گيرد کـه ابـزار     ای صورت ميای صورت مي  های حاکم بر زمينههای حاکم بر زمينه  س ارزکس ارزکهای بديل، براساهای بديل، براسا  سازند. انتخاب ميان گزينهسازند. انتخاب ميان گزينه  ميمي
ی طراحـي امـروزی، غيردموکراتيـك اسـت، تنهـا      ی طراحـي امـروزی، غيردموکراتيـك اسـت، تنهـا        که رويّـه که رويّـه   جاجا  ها، از آنها، از آن  شود. اين ارزکشود. اين ارزک  در آن طراحي ميدر آن طراحي مي

رو نـوعي جانبـداری در طراحـي را    رو نـوعي جانبـداری در طراحـي را      ايـن ايـن   ی طراحي اسـت و از ی طراحي اسـت و از   ی حاکم بر رويّهی حاکم بر رويّه  ی عاليق طبقهی عاليق طبقه  دهندهدهنده  بازتاببازتاب
شود و در صورت انتـزاع  شود و در صورت انتـزاع    ی اجتماعي بر ابزار، عارض ميی اجتماعي بر ابزار، عارض مي  نبداری از سوی زمينهنبداری از سوی زمينهسازد. اين نوع جاسازد. اين نوع جا  محقق ميمحقق مي

عدالتي و اقسـام مختلـف تبعـيض در    عدالتي و اقسـام مختلـف تبعـيض در      گونه از جانبداری، بيگونه از جانبداری، بي  ايناين. . (Ibid)ی آن، آشکار نيست ی آن، آشکار نيست   ابزار از زمينهابزار از زمينه
های شهر نيويورک کـه شـرح آن رفـت، جانبـداری طراحـي      های شهر نيويورک کـه شـرح آن رفـت، جانبـداری طراحـي        جامعه را رقم خواهد زد. در مثال طراحي پلجامعه را رقم خواهد زد. در مثال طراحي پل

ای بود که افراد فقير از دسترسي به برخي نقاط شهر منـع شـوند. بـه ايـن ترتيـب، چنـين       ای بود که افراد فقير از دسترسي به برخي نقاط شهر منـع شـوند. بـه ايـن ترتيـب، چنـين         گونهگونه  بهبهمذکور مذکور 
دار، نوعي ظلم اجتمـاعي  دار، نوعي ظلم اجتمـاعي    ی سرمايهی سرمايه  های غيردموکراتيك طبقههای غيردموکراتيك طبقه  هايي، با تحقق بخشيدن به ارزکهايي، با تحقق بخشيدن به ارزک  جانبداریجانبداری

ی مـدرن،  ی مـدرن،  ی فينبرگ، مشـکالت برآمـده از تکنولـوژ   ی فينبرگ، مشـکالت برآمـده از تکنولـوژ     به طبقات زيردست را در پي خواهد داشت. به عقيدهبه طبقات زيردست را در پي خواهد داشت. به عقيده
هـای غيردموکراتيـك حـاکم بـر     هـای غيردموکراتيـك حـاکم بـر       محيطي، از همـين ارزک محيطي، از همـين ارزک   های زيستهای زيست  ی کارگر و ويرانيی کارگر و ويراني  نظير انقياد طبقهنظير انقياد طبقه

 :Feenberg 1991: Introduction, Feenberg 2002)گيـرد  گيـرد    ی طراحـي، سرچشـمه مـي   ی طراحـي، سرچشـمه مـي     رويّـه رويّـه 

Introduction)..  هـای غيردموکراتيـك حـاکم بـر    هـای غيردموکراتيـك حـاکم بـر      دهـد کـه ارزک  دهـد کـه ارزک    ی تاريخ نشان ميی تاريخ نشان مي  جاکه مطالعهجاکه مطالعه  از آناز آن  
داری داری   داری است و تکنولوژی مدرن توسط تشـکيالت سـرمايه  داری است و تکنولوژی مدرن توسط تشـکيالت سـرمايه    های سرمايههای سرمايه  تکنولوژی مدرن، عموماً ارزکتکنولوژی مدرن، عموماً ارزک

های برآمده از آن را مشکل اصـلي فضـای تکنولوژيـك    های برآمده از آن را مشکل اصـلي فضـای تکنولوژيـك      داری و ارزکداری و ارزک  است، فينبرگ، سرمايهاست، فينبرگ، سرمايه  شکل گرفتهشکل گرفته
 .. (Feenberg 1999: 222)کندکند  حاکم معرفي ميحاکم معرفي مي

طرق مختلف، مشکالت فضای تکنولوژيك حـاکم را رقـم   طرق مختلف، مشکالت فضای تکنولوژيك حـاکم را رقـم     داری، بهداری، به  ی فينبرگ، نظام سرمايهی فينبرگ، نظام سرمايه  به عقيدهبه عقيده  
های برآمده از چنين نظامي، تنها اهداف محدود توليد انبوه و افزوني سود مورد توجه های برآمده از چنين نظامي، تنها اهداف محدود توليد انبوه و افزوني سود مورد توجه   زند. در تکنولوژیزند. در تکنولوژی  ميمي

داری مدرن، نسبت به محيط داری مدرن، نسبت به محيط   . سرمايه. سرمايه(Ibid)رود رود   ی طراحي کنار ميی طراحي کنار مي  ها از رويّهها از رويّه  گيرد و ساير ارزکگيرد و ساير ارزک  قرار ميقرار مي
-کنـد؛ نيازهـای اجتمـاعي   کنـد؛ نيازهـای اجتمـاعي     های گوناگون دخالت مـي های گوناگون دخالت مـي   ست و در محيط طبيعي به صورتست و در محيط طبيعي به صورتتفاوت اتفاوت ا  طبيعي بيطبيعي بي

گيـرد  گيـرد    کار مـي کار مـي   گيرد و تکنولوژی را تنها در راستای تحقق بخشيدن به اهداف خود بهگيرد و تکنولوژی را تنها در راستای تحقق بخشيدن به اهداف خود به  فرهنگي را ناديده ميفرهنگي را ناديده مي
(Ibid)..  هـا، از دخالـت در محـيط طبيعـي و     هـا، از دخالـت در محـيط طبيعـي و       است که در گذشته، توسط برخي رسوم و سـنت است که در گذشته، توسط برخي رسوم و سـنت   حاليحالي  اين دراين در

سازی اوليه سازی اوليه   داری، ابزاریداری، ابزاری  . نظام سرمايه. نظام سرمايه(Ibid)شد شد   زيست و اجتماع جلوگيری ميزيست و اجتماع جلوگيری مي  وتي نسبت به محيطوتي نسبت به محيطتفاتفا  بيبي
 Feenberg)کنـد  کنـد    سازی ثانويـه را محـدود مـي   سازی ثانويـه را محـدود مـي     هايي از ابزاریهايي از ابزاری  کند و رويّهکند و رويّه  را در سطح گسترده اعمال ميرا در سطح گسترده اعمال مي

زياد و ميان افراد زياد و ميان افراد های تکنيکي در فواصل های تکنيکي در فواصل   عنوان مثال، در نظام تکنولوژيك مدرن، شبکهعنوان مثال، در نظام تکنولوژيك مدرن، شبکه  بهبه  ..(178 :2002
ی ی   شـناختي در رويّـه  شـناختي در رويّـه    های اخالقي و زيبـايي های اخالقي و زيبـايي   شود و به اين ترتيب، ارزکشود و به اين ترتيب، ارزک  های مختلف، گسترده ميهای مختلف، گسترده مي  با سليقهبا سليقه

داری، تنهـا  داری، تنهـا    البته بايد توجه داشت که نظـام سـرمايه  البته بايد توجه داشت که نظـام سـرمايه   ..(Feenberg 2010: 76)شود شود   رنگ ميرنگ مي  طراحي کمطراحي کم
ويه در هر حالت برای تحقق تکنولـوژی در  ويه در هر حالت برای تحقق تکنولـوژی در  سازی ثانسازی ثان  شود و ابزاریشود و ابزاری  سازی اوليه هدايت نميسازی اوليه هدايت نمي  اساس ابزاریاساس ابزاری  بربر

هايي نظير هايي نظير   چه اهميت دارد اين است که ارزکچه اهميت دارد اين است که ارزک  . آن. آن(Feenberg 2006: 200-201)جامعه ضروری است جامعه ضروری است 
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هـای  هـای    رنـگ شـده و جـای آن را ارزک   رنـگ شـده و جـای آن را ارزک     داری، کـم داری، کـم   شـناختي در نظـام سـرمايه   شـناختي در نظـام سـرمايه     های اخالقي و زيباييهای اخالقي و زيبايي  ارزکارزک
هـا توسـط   هـا توسـط     زدايي از کارگران و کنتـرل آن زدايي از کارگران و کنتـرل آن   وه، مهارتوه، مهارتگرايي، توليد انبگرايي، توليد انب  داری نظير سود بيشتر، مصرفداری نظير سود بيشتر، مصرف  سرمايهسرمايه

. فينبرگ، معتقد اسـت  . فينبرگ، معتقد اسـت  (Feenberg 1999: 6, Feenberg 1999: 222)گيرد گيرد   های جديد ميهای جديد مي  تکنولوژیتکنولوژی
يـافتن  يـافتن    داری است؛ محوريـت داری است؛ محوريـت   های حاکم بر نظام سرمايههای حاکم بر نظام سرمايه  که مشکل فضای تکنولوژيك امروز، همين ارزککه مشکل فضای تکنولوژيك امروز، همين ارزک

هـای مختلـف جامعـه را سـبب     هـای مختلـف جامعـه را سـبب       زيست و نيازهـای گـروه  زيست و نيازهـای گـروه    ططتوجهي نسبت به محيتوجهي نسبت به محي  سود در چنين نظامي، بيسود در چنين نظامي، بي
هـای مسـکوني، سـبب    هـای مسـکوني، سـبب      يافتن سود و توليد انبوه در طراحـي سـاختمان  يافتن سود و توليد انبوه در طراحـي سـاختمان    عنوان مثال، محوريتعنوان مثال، محوريت  است. بهاست. به  شدهشده
سـازی  سـازی    معنا در زندگي بشر تقليل يابد. روشن است که انبـوه معنا در زندگي بشر تقليل يابد. روشن است که انبـوه   شود که خانه، به مرور زمان، به ابزاری بيشود که خانه، به مرور زمان، به ابزاری بي  ميمي

واند مشکالت جدی برای ساکنان چنين فضاهايي به همراه داشـته باشـد.   واند مشکالت جدی برای ساکنان چنين فضاهايي به همراه داشـته باشـد.   تت  شکل، ميشکل، مي  های قوطيهای قوطي  آپارتمانآپارتمان
توان بـه  توان بـه    داری در طراحي تکنيکي، ميداری در طراحي تکنيکي، مي  های سرمايههای سرمايه  ای ديگر از پيامدهای داخل شدن ارزکای ديگر از پيامدهای داخل شدن ارزک  عنوان نمونهعنوان نمونه  بهبه

ها، بيگانگي ها، بيگانگي   . اين تکنولوژی. اين تکنولوژی1515زدايي کارگران را به دنبال دارد اشاره کردزدايي کارگران را به دنبال دارد اشاره کرد  هايي که مهارتهايي که مهارت  طراحي تکنولوژیطراحي تکنولوژی
شدن ارتباط وی با حاصل کـار، تقليـل کـارگر بـه     شدن ارتباط وی با حاصل کـار، تقليـل کـارگر بـه       ميلي شغلي در اثر گسستهميلي شغلي در اثر گسسته  گر نسبت به کار خود، بيگر نسبت به کار خود، بيکارکار

. بـه عـالوه، روشـن اسـت کـه      . بـه عـالوه، روشـن اسـت کـه       (Feenberg 1999: 223)ماشين و ضعيف شدن وی را به همـراه دارد ماشين و ضعيف شدن وی را به همـراه دارد 
ن روزمـزد  ن روزمـزد  دهد. جايگزين ساختن کارگرادهد. جايگزين ساختن کارگرا  ها را کاهش ميها را کاهش مي  زدايي از کارگران، نياز به استخدام دايم آنزدايي از کارگران، نياز به استخدام دايم آن  مهارتمهارت

مسئوليتي کارگر نسبت بـه کيفيـت کـار و پيامـدهای کـار توليـدی را در       مسئوليتي کارگر نسبت بـه کيفيـت کـار و پيامـدهای کـار توليـدی را در         ها، بيها، بي  به جای استخدام دايم آنبه جای استخدام دايم آن
هـای  هـای    . دستگاه تابيدن الياف و ميول ريسندگي خودکار نمونه. دستگاه تابيدن الياف و ميول ريسندگي خودکار نمونه(Feenberg 1999: 207)خواهد داشت خواهد داشت   پيپي

داری داری   عنوان يك ارزک سـرمايه عنوان يك ارزک سـرمايه   زدايي از کارگران، بهزدايي از کارگران، به  ها مهارتها مهارت  هايي هستند که در آنهايي هستند که در آن  تاريخي از تکنولوژیتاريخي از تکنولوژی
داری داری   که چگونه نظام سـرمايه که چگونه نظام سـرمايه   عنوان مثالي ديگر از اينعنوان مثالي ديگر از اين  . به. به (MacKenzie 1984: 488)استاست  تجلي يافتهتجلي يافته

توان به نقش طراحي توان به نقش طراحي   کند ميکند مي  های خود را به جامعه تزريق ميهای خود را به جامعه تزريق مي  های تکنيکي، ارزکهای تکنيکي، ارزک  از طريق کنترل طراحياز طريق کنترل طراحي
. يك يخچال از اجزای متفـاوتي نظيـر موتـور،    . يك يخچال از اجزای متفـاوتي نظيـر موتـور،    گيری الگوی مصرف در جامعه اشاره کردگيری الگوی مصرف در جامعه اشاره کرد  يخچال در شکليخچال در شکل

تـوان بـه اجـزای    تـوان بـه اجـزای      است که البته هر کدام از اين اجـزا را نيـز مـي   است که البته هر کدام از اين اجـزا را نيـز مـي     مدار الکتريکي، گاز و عايق تشکيل شدهمدار الکتريکي، گاز و عايق تشکيل شده
تری تقسيم کرد. مسلماً در طراحي يخچال، ضوابط تکنيکي مربوط به ايـن اجـزا مـورد توجـه قـرار      تری تقسيم کرد. مسلماً در طراحي يخچال، ضوابط تکنيکي مربوط به ايـن اجـزا مـورد توجـه قـرار        سادهساده
چال، کارکرد مناسبي نخواهد داشت. امـا بايـد توجـه داشـت کـه      چال، کارکرد مناسبي نخواهد داشت. امـا بايـد توجـه داشـت کـه      گيرد؛ چراکه در غير اين صورت، يخگيرد؛ چراکه در غير اين صورت، يخ  ميمي

عنوان مثال بـا  عنوان مثال بـا    مطابق تز تعيّن ناقص، مالحظات فن ي به تنهايي برای تعيين طرح مطلوب کافي نيست. بهمطابق تز تعيّن ناقص، مالحظات فن ي به تنهايي برای تعيين طرح مطلوب کافي نيست. به
صرف توجه به چنين مالحظاتي، طراح، قادر نخواهد بود ابعاد يخچال را تعيين کند. گنجايش يخچـال در  صرف توجه به چنين مالحظاتي، طراح، قادر نخواهد بود ابعاد يخچال را تعيين کند. گنجايش يخچـال در  

ي، بـا توجـه بـه مالحظـات اجتمـاعي صـورت          يان گزينهيان گزينهی طراحي از می طراحي از م  رويّهرويّه ي، بـا توجـه بـه مالحظـات اجتمـاعي صـورت        های قابل قبول از لحا  فنـ  های قابل قبول از لحا  فنـ 
. روشن است که چگونگي انتخـاب پارامترهـايي   . روشن است که چگونگي انتخـاب پارامترهـايي   (Feng and Feenberg 2008: 113-114)گيرد گيرد   ميمي

دهـد. طراحـي   دهـد. طراحـي     تأثير قرار مـي تأثير قرار مـي   نظير گنجايش يخچال در طراحي، الگوی خريد و مصرف در جامعه را تحتنظير گنجايش يخچال در طراحي، الگوی خريد و مصرف در جامعه را تحت
گرايي، اتالف موادغذايي، هزينـه و انـرژی در   گرايي، اتالف موادغذايي، هزينـه و انـرژی در     دار و مصرفدار و مصرف  ی سرمايهی سرمايه  سود بيشتر طبقهسود بيشتر طبقهها بر مبنای ها بر مبنای   يخچاليخچال

 سطح جامعه را به همراه دارد.سطح جامعه را به همراه دارد.

داری در تکنولوژی مدرن را نشان داری در تکنولوژی مدرن را نشان   های سرمايههای سرمايه  شدن ارزکشدن ارزک  هايي از داخلهايي از داخل  شده، تنها نمونهشده، تنها نمونه  های ذکرهای ذکر  مثالمثال  
حـد اسـت کـه مـارکس، هـدف از      حـد اسـت کـه مـارکس، هـدف از        ی طراحي تا بـدان ی طراحي تا بـدان   داری در رويّهداری در رويّه  های سرمايههای سرمايه  دهد. گسترک ارزکدهد. گسترک ارزک  ميمي

کنـد  کنـد    ی کـارگر ذکـر مـي   ی کـارگر ذکـر مـي     دار در برابـر طبقـه  دار در برابـر طبقـه    ی سرمايهی سرمايه  را صرفاً تجهيز طبقهرا صرفاً تجهيز طبقه  18781878اختراعات پس از سال اختراعات پس از سال 
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(Emancipation of The dominant technology space in Andrew Feinberg. . .) 

 

(MacKenzie 1984: 488-489)آميز قلمداد کنيم. امـا  آميز قلمداد کنيم. امـا    . البته ممکن است که چنين اظهاراتي را اغراق. البته ممکن است که چنين اظهاراتي را اغراق
داری بـر مبنـای توليـد و    داری بـر مبنـای توليـد و      لوژيك در نظام سـرمايه لوژيك در نظام سـرمايه ی تکنوی تکنو  توان انکار کرد که توسعهتوان انکار کرد که توسعه  اين موضوع را نيز نمياين موضوع را نيز نمي

شدن اقشار مختلف شدن اقشار مختلف   شده در طراحي و محرومشده در طراحي و محروم  ی عاليق داخلی عاليق داخل  های اقتصادی، محدودشدن دامنههای اقتصادی، محدودشدن دامنه  سود قدرتسود قدرت
هـای  هـای    ی فينبـرگ، آزادی قـدرت  ی فينبـرگ، آزادی قـدرت    شـود. بـه عقيـده   شـود. بـه عقيـده     اجتماع از مشارکت در تعيين طريق توسعه را سبب مـي اجتماع از مشارکت در تعيين طريق توسعه را سبب مـي 

مسـئوليتي نسـبت بـه    مسـئوليتي نسـبت بـه      ر و استثمار طبيعت مستلزم نوعي بير و استثمار طبيعت مستلزم نوعي بياقتصادی در کنترل نيروی کار، سازماندهي کااقتصادی در کنترل نيروی کار، سازماندهي کا
ی فينبرگ، رهايي از ی فينبرگ، رهايي از   رو، مطابق انديشهرو، مطابق انديشه  ايناين  . از. از(Feenberg 1999: 222)محيط طبيعي و اجتماعي است محيط طبيعي و اجتماعي است 

است بايـد در تغييـر   است بايـد در تغييـر     هايي پديد آمدههايي پديد آمده  توجهيتوجهي  ی چنين بيی چنين بي  مشکالت فضای تکنولوژيك فعلي را که در نتيجهمشکالت فضای تکنولوژيك فعلي را که در نتيجه
های محدود های محدود   های دموکراتيك به جای ارزکهای دموکراتيك به جای ارزک  طراحي و جايگزين ساختن ارزکطراحي و جايگزين ساختن ارزکی ی   های حاکم بر رويّههای حاکم بر رويّه  ارزکارزک

 داری، جستجو کرد.داری، جستجو کرد.  نظام سرمايهنظام سرمايه

 رفت از فضای تکنولوژیک حاکم  راهکار فينبرگ برای برون

تـوان اتخـاذ   تـوان اتخـاذ     ی فينبرگ، در برابر مشکالت برآمده از فضای تکنولوژيك فعلي، سه رهيافت ميی فينبرگ، در برابر مشکالت برآمده از فضای تکنولوژيك فعلي، سه رهيافت مي  به عقيدهبه عقيده
. مطابق رهيافـت نخسـت، کـه برآمـده از نگـاه ابـزاری بـه        . مطابق رهيافـت نخسـت، کـه برآمـده از نگـاه ابـزاری بـه         (Feenberg 1991: Introduction)کردکرد

هـای  هـای    تـوان از ارزک تـوان از ارزک   تکنولوژی است، ضمن استفاده از تکنولوژی مدرن، با استفاده از قدرت سياسـي مـي  تکنولوژی است، ضمن استفاده از تکنولوژی مدرن، با استفاده از قدرت سياسـي مـي  
توان توان   اجتماعي حفاظت کرد و تمدني بديل در برابر تمدن غربي به وجود آورد. در اين ديدگاه، مياجتماعي حفاظت کرد و تمدني بديل در برابر تمدن غربي به وجود آورد. در اين ديدگاه، مي-فرهنگيفرهنگي
های فرهنگـي مختلـف کشـور را در    های فرهنگـي مختلـف کشـور را در      نظام ارزشي بومي، نظير اسالم يا کنفوسيانيسم، حوزهنظام ارزشي بومي، نظير اسالم يا کنفوسيانيسم، حوزهی يك ی يك   بر پايهبر پايه

برابر استيالی فرهنگي غربي حفاظت کرد و تکنولوژی مدرن را در خدمت حفظ اين اهداف بـه کـار بـرد    برابر استيالی فرهنگي غربي حفاظت کرد و تکنولوژی مدرن را در خدمت حفظ اين اهداف بـه کـار بـرد    
(Ibid)هـای  هـای    روست. دولتي کـه بخواهـد ارزک  روست. دولتي کـه بخواهـد ارزک    ی فينبرگ، اين رهيافت، با مشکلي جدی روبهی فينبرگ، اين رهيافت، با مشکلي جدی روبه  . به عقيده. به عقيده

های غربي حفظ کند، بايد در اين راستا از اقتـدار و قـدرت کـافي برخـوردار     های غربي حفظ کند، بايد در اين راستا از اقتـدار و قـدرت کـافي برخـوردار       ي را در برابر هجوم ارزکي را در برابر هجوم ارزکبومبوم
های بومي نيـز بـه تکنولـوژی مـدرن و     های بومي نيـز بـه تکنولـوژی مـدرن و       باشد و اين امر مستلزم آن است که اين دولت، برای حفظ ارزکباشد و اين امر مستلزم آن است که اين دولت، برای حفظ ارزک

ار خـود حامـل   ار خـود حامـل   گونه که گفته شد، تکنولوژی، در ساختگونه که گفته شد، تکنولوژی، در ساخت  ميراث تکنيکي غرب، متوسل شود. از طرفي، همانميراث تکنيکي غرب، متوسل شود. از طرفي، همان
هـای  هـای    معنـای اسـتفاده از ارزک  معنـای اسـتفاده از ارزک    های بومي، بـه های بومي، بـه   ارزک است و استفاده از تکنولوژی مدرن برای حفظ ارزکارزک است و استفاده از تکنولوژی مدرن برای حفظ ارزک

 ..(Ibid)های بومي است و اين پارادوکسي آشکار است های بومي است و اين پارادوکسي آشکار است   غربي برای حفظ ارزکغربي برای حفظ ارزک
دهـد، واکـنش   دهـد، واکـنش     مطابق رهيافت دوم که فينبرگ آن را به متفکراني نظير هايدگر و آدورنـو نسـبت مـي   مطابق رهيافت دوم که فينبرگ آن را به متفکراني نظير هايدگر و آدورنـو نسـبت مـي     
. . گرد از محـيط تکنيکـي بـه هنـر و طبيعـت اسـت      گرد از محـيط تکنيکـي بـه هنـر و طبيعـت اسـت        سب در برابر فضای تکنولوژيك حاکم، نوعي عقبسب در برابر فضای تکنولوژيك حاکم، نوعي عقبمنامنا

(Feenberg 1999: 152)
کـه فضـای تکنولوژيـك    کـه فضـای تکنولوژيـك      ی فينبرگ، در اين رهيافت، با وجود آنی فينبرگ، در اين رهيافت، با وجود آن  . به عقيده. به عقيده1313

 Feenberg)گيـرد  گيـرد    گونه تالشي برای اصالح اين فضـا صـورت نمـي   گونه تالشي برای اصالح اين فضـا صـورت نمـي     گيرد، هيچگيرد، هيچ  حاکم مورد نقد قرار ميحاکم مورد نقد قرار مي

فينبرگ، با اشاره به موارد تاريخي مختلف، نظير تأثير ابتکارات کاربران اينترنـت، در  فينبرگ، با اشاره به موارد تاريخي مختلف، نظير تأثير ابتکارات کاربران اينترنـت، در    ..(151-152 :1999
 Feenberg)کنـد  کنـد    سازی طراحي آن، ناتواني انسان در تغيير فضای تکنولوژيك فعلـي را رد مـي  سازی طراحي آن، ناتواني انسان در تغيير فضای تکنولوژيك فعلـي را رد مـي    دگرگوندگرگون

1999: 9, Feenberg 2010: 122).. 
کند که مطابق آن، تکنولوژی نه ابزاری کند که مطابق آن، تکنولوژی نه ابزاری   را مطرح ميرا مطرح مي  فينبرگ، با رد هر دو رهيافت مذکور، رهيافت خودفينبرگ، با رد هر دو رهيافت مذکور، رهيافت خود

های مختلف بتوانند آن را با اهداف متفاوت مـورد اسـتفاده قـرار دهنـد و نـه      های مختلف بتوانند آن را با اهداف متفاوت مـورد اسـتفاده قـرار دهنـد و نـه        خنثي است که افراد و گروهخنثي است که افراد و گروه
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بار است کـه بـا مشـکالتي    بار است کـه بـا مشـکالتي      ؛ بل، امری ارزک؛ بل، امری ارزک1818تقديری است که تنها خدايي بتواند ما را از آن نجات دهدتقديری است که تنها خدايي بتواند ما را از آن نجات دهد
 ..(Feenberg 1995: 2)رگون شود رگون شود تواند دگتواند دگ  روست و ميروست و مي  روبهروبه
هـای  هـای    ی تکنولوژيك امروز را قدرتی تکنولوژيك امروز را قدرت  ی فينبرگ، مشکالتي نظير فقر مسايل فرهنگي در جامعهی فينبرگ، مشکالتي نظير فقر مسايل فرهنگي در جامعه  به عقيدهبه عقيده  

. مشـکل  . مشـکل  (Feenberg 2010: 155)زننـد  زننـد    ی تکنيکي حاکمند، رقم مـي ی تکنيکي حاکمند، رقم مـي   اقتصادی که بر طراحي و توسعهاقتصادی که بر طراحي و توسعه
هايي يافت و تغيير فضای موجود را بايـد در  هايي يافت و تغيير فضای موجود را بايـد در    تتتوجه چنين قدرتوجه چنين قدر  های موردهای مورد  تکنولوژی امروز، را بايد در ارزکتکنولوژی امروز، را بايد در ارزک

ی مـارکس،  ی مـارکس،    ها جستجو کرد. وی با توجه به تز تعيّن ناقص و با اشاره بـه ايـن آمـوزه   ها جستجو کرد. وی با توجه به تز تعيّن ناقص و با اشاره بـه ايـن آمـوزه     رهايي از اين ارزکرهايي از اين ارزک
پذير اسـت، ايـن انگـاره را کـه     پذير اسـت، ايـن انگـاره را کـه       های بديل امکانهای بديل امکان  ی جوامع صنعتي از طريق راهی جوامع صنعتي از طريق راه  مارکوزه و فوکو، که توسعهمارکوزه و فوکو، که توسعه

 ,Feenberg 1999: 6)کنـد کنـد   پذير اسـت رد مـي  پذير اسـت رد مـي    ا به يك صورت، امکانا به يك صورت، امکانی تکنولوژيك جامعه، تنهی تکنولوژيك جامعه، تنه  توسعهتوسعه

Feenberg 2002: 134)ی اينترنت نيـز نشـان   ی اينترنت نيـز نشـان     . شواهد تاريخي نظير نقش ابتکارات کاربران در توسعه. شواهد تاريخي نظير نقش ابتکارات کاربران در توسعه
 :Feenberg 1999)ی تکنولوژيك، به هيچ وجه از پيش تعيين شده نيسـت  ی تکنولوژيك، به هيچ وجه از پيش تعيين شده نيسـت    ی توسعهی توسعه  دهد که آيندهدهد که آينده  ميمي

سازی جامعه را در پيش گرفت کـه در  سازی جامعه را در پيش گرفت کـه در    توان صورت ديگری از صنعتيتوان صورت ديگری از صنعتي  ی وی، ميی وی، مي  رو، به عقيدهرو، به عقيده  ايناين  . از. از(224
داری صورت نگيرد. انتخاب اين صورت جديد داری صورت نگيرد. انتخاب اين صورت جديد   های سرمايههای سرمايه  اساس ارزکاساس ارزک  ی طراحي بری طراحي بر  آن، ديگر هدايت رويّهآن، ديگر هدايت رويّه

ی تکنولوژيك، نتايج متفاوتي را نسبت به نظـام فعلـي، بـرای بشـريت بـه ارمغـان خواهـد آورد        ی تکنولوژيك، نتايج متفاوتي را نسبت به نظـام فعلـي، بـرای بشـريت بـه ارمغـان خواهـد آورد          از توسعهاز توسعه
(Feenberg 2002: 134-135)..   

 رفت از فضای تکنولوژيك حـاکم در پيونـد   رفت از فضای تکنولوژيك حـاکم در پيونـد     ممکن است برخي بپندارند که رهيافت فينبرگ برای برونممکن است برخي بپندارند که رهيافت فينبرگ برای برون  
 پاشـيدن شـوروی، شکسـت رهيافـت فينبـرگ را      پاشـيدن شـوروی، شکسـت رهيافـت فينبـرگ را        هـم هـم   با جهت توسعه در اتحاد جماهير شوروی اسـت و از با جهت توسعه در اتحاد جماهير شوروی اسـت و از 

 چه در شـوروی سـابق رخ داد   چه در شـوروی سـابق رخ داد     نندهد. در پاسخ به چنين اظهاراتي بايد توجه داشت که فينبرگ، آدهد. در پاسخ به چنين اظهاراتي بايد توجه داشت که فينبرگ، آ  نشان مينشان مي
 شـد  شـد    کنـد. در اتحـاد جمـاهير شـوروی، پنداشـته مـي      کنـد. در اتحـاد جمـاهير شـوروی، پنداشـته مـي        داری قلمداد نميداری قلمداد نمي  را بديلي حقيقي برای نظام سرمايهرا بديلي حقيقي برای نظام سرمايه

کـارگيری  کـارگيری    ی اقتصاد و روابط فرهنگي بـا جهـان غـرب، در کنـار وارد سـاختن و بـه      ی اقتصاد و روابط فرهنگي بـا جهـان غـرب، در کنـار وارد سـاختن و بـه        که کنترل سرسختانهکه کنترل سرسختانه
ـ   تکنولوژی مدرن، فضای امني را برای شکلتکنولوژی مدرن، فضای امني را برای شکل ـ گيری تمدني جدي  آورد. امـا ايـن، همـان    آورد. امـا ايـن، همـان      وجـود خواهـد  وجـود خواهـد    د بـه د بـه گيری تمدني جدي

 نگاه ابزارگرايانه به تکنولوژی اسـت و فروپاشـي ايـن نظـام، حـاکي از شکسـت چنـين نگرشـي اسـت.          نگاه ابزارگرايانه به تکنولوژی اسـت و فروپاشـي ايـن نظـام، حـاکي از شکسـت چنـين نگرشـي اسـت.          
 زيسـت  زيسـت    مسئوليتي نسـبت بـه محـيط   مسئوليتي نسـبت بـه محـيط     داری نظير بيداری نظير بي  های نظام سرمايههای نظام سرمايه  اتحاد جماهير شوروی، برخي ويژگياتحاد جماهير شوروی، برخي ويژگي

هـای  هـای    ه مـدّنظر فينبـرگ اسـت، وارد سـاختن ارزک    ه مـدّنظر فينبـرگ اسـت، وارد سـاختن ارزک    چـ چـ   را نه تنها محو نکرد، بلکه آن را شدت بخشيد. آنرا نه تنها محو نکرد، بلکه آن را شدت بخشيد. آن
گيری يك نظام تکنولوژيك بديل برای نظام فعلـي اسـت؛ نـه    گيری يك نظام تکنولوژيك بديل برای نظام فعلـي اسـت؛ نـه      ی طراحي جهت شکلی طراحي جهت شکل  دموکراتيك در رويّهدموکراتيك در رويّه

چـه در شـوروی سـابق تجربـه شـد      چـه در شـوروی سـابق تجربـه شـد        ساختن نظامي مسـتبد هماننـد آن  ساختن نظامي مسـتبد هماننـد آن    کارگيری تکنولوژی جهت مدرنکارگيری تکنولوژی جهت مدرن  بهبه
(Feenberg 1999: 222 and 223, Feenberg 2002: Preface, Introduction and 54, 

Feenberg 2010: 52).. 
ی طراحي، ی طراحي،   های جديد در رويّههای جديد در رويّه  که وارد شدن ارزککه وارد شدن ارزک  جا تذکر يك نکته حايز اهميت است و آن اينجا تذکر يك نکته حايز اهميت است و آن اين  در ايندر اين

های اشيا در های اشيا در   گرفتن مالحظات تکنيکي نيست. در نظام تکنيکي جديد نيز توانشگرفتن مالحظات تکنيکي نيست. در نظام تکنيکي جديد نيز توانش  معنای ناديدهمعنای ناديده  وجه بهوجه به  هيچهيچ  بهبه
گيرد. لکن در ايـن نظـام،   گيرد. لکن در ايـن نظـام،     های عل ي صورت ميهای عل ي صورت مي  اساس تواناساس توان  شود و طراحي برشود و طراحي بر  خته ميخته ميسازی اوليه شناسازی اوليه شنا  ابزاریابزاری
زدايـي از کـارگران،   زدايـي از کـارگران،     کند. اگر در نظام فعلي، مهارتکند. اگر در نظام فعلي، مهارت  سازی ثانويه، تغيير ميسازی ثانويه، تغيير مي  های مورد توجه در ابزاریهای مورد توجه در ابزاری  ارزکارزک

حـاکم  حـاکم    کند، در نظام جديد، باکند، در نظام جديد، با  آالت مختلف را هدايت ميآالت مختلف را هدايت مي  داری، طراحي ماشينداری، طراحي ماشين  عنوان يك ارزک سرمايهعنوان يك ارزک سرمايه  بهبه
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(Emancipation of The dominant technology space in Andrew Feinberg. . .) 

 

ها نياز به ها نياز به   گيری آنگيری آن  کارکار  شوند که در بهشوند که در به  هايي طراحي ميهايي طراحي مي  ی طراحي، تکنولوژیی طراحي، تکنولوژی  های جديد بر رويّههای جديد بر رويّه  شدن ارزکشدن ارزک
ی ی   توانند توسعهتوانند توسعه  عنوان امکاناتي شناخته شوند که ميعنوان امکاناتي شناخته شوند که مي  های جديد، بايد بههای جديد، بايد به  مهارت کارگران احساس شود. طرحمهارت کارگران احساس شود. طرح

که هم از لحا  تکنيکي و هم از لحـا   که هم از لحا  تکنيکي و هم از لحـا   ای ای   تکنولوژيك را در آينده به شکلي انساني، هدايت کنند؛ توسعهتکنولوژيك را در آينده به شکلي انساني، هدايت کنند؛ توسعه
ی ی   های موجود در رويّـه های موجود در رويّـه   ای از پتانسيلای از پتانسيل  عنوان نمونهعنوان نمونه  . به. به(Feenberg 1999: 220)ارزشي قابل قبول است ارزشي قابل قبول است 

کنـد کـه   کنـد کـه     توان به طراحي موتور اتومبيل اشاره کرد. فينبرگ، با ذکر شواهد تاريخي، اظهار ميتوان به طراحي موتور اتومبيل اشاره کرد. فينبرگ، با ذکر شواهد تاريخي، اظهار مي  طراحي، ميطراحي، مي
احي شود، که بدون کاهش قدرت اتومبيل و بـدون نيـاز بـه الحـاق     احي شود، که بدون کاهش قدرت اتومبيل و بـدون نيـاز بـه الحـاق     ای طرای طر  گونهگونه  تواند بهتواند به  موتور اتومبيل ميموتور اتومبيل مي

عنوان ارزشـي در طراحـي   عنوان ارزشـي در طراحـي     زيست را بهزيست را به  های افزودني، آلودگي هوا را کاهش دهد و حفاظت از محيطهای افزودني، آلودگي هوا را کاهش دهد و حفاظت از محيط  سامانهسامانه
ی طراحـي  ی طراحـي    های موجـود در رويّـه  های موجـود در رويّـه    ای از پتانسيلای از پتانسيل  . اين مثال، نمونه. اين مثال، نمونه(Ibid)ساختار داخلي خود متجلي سازد ساختار داخلي خود متجلي سازد 

هـايي  هـايي    دهد. مورد توجه قرار گرفتن چنين پتانسيلدهد. مورد توجه قرار گرفتن چنين پتانسيل  ولوژيك به شکلي انساني را نشان ميولوژيك به شکلي انساني را نشان ميی تکنی تکن  برای توسعهبرای توسعه
ــوژی ــي تکنول ــوژیدر طراح ــي تکنول ــد صــنعتي و ارزک    در طراح ــان تولي ــل مي ــف، تقاب ــای مختل ــد صــنعتي و ارزک  ه ــان تولي ــل مي ــف، تقاب ــای مختل ــين    ه ــاني را از ب ــای انس ــين  ه ــاني را از ب ــای انس ه

ی طراحـي  ی طراحـي    های کنار رفته از رويّههای کنار رفته از رويّه  . در نظام تکنولوژيك مطلوب، ارزک. در نظام تکنولوژيك مطلوب، ارزک (Feenberg 2006: 201)بردبرد  ميمي
هـای انسـاني   هـای انسـاني     ی صنعتي بـا ارزک ی صنعتي بـا ارزک   گيرد و  توسعهگيرد و  توسعه  سازی ثانويه مورد توجه قرار ميسازی ثانويه مورد توجه قرار مي  علي، در ابزاریعلي، در ابزاریدر نظام فدر نظام ف
 ..(Feenberg 1999: 223)شود شود   همراه ميهمراه مي

منظور مشـارکت  منظور مشـارکت    های اجتماعي بههای اجتماعي به  يافتن به چنين نظامي چگونه ممکن است؟ فينبرگ، جنبشيافتن به چنين نظامي چگونه ممکن است؟ فينبرگ، جنبش  اما دستاما دست  
يـافتن بـه نظـام مطلـوب، معرفـي      يـافتن بـه نظـام مطلـوب، معرفـي        ای فعلي و دستای فعلي و دستهه  ی طراحي را راهکار تغيير تکنولوژیی طراحي را راهکار تغيير تکنولوژی  مردمي در رويّهمردمي در رويّه

های خيابـاني و انتخـاب   های خيابـاني و انتخـاب     . تحريم توليدات مورد اعتراض مردم، اعتراض. تحريم توليدات مورد اعتراض مردم، اعتراض (Feenberg 1999: 76)کندکند  ميمي
ی ی   . بـه عقيـده  . بـه عقيـده  1111هايي از چنين مشـارکتي اسـت  هايي از چنين مشـارکتي اسـت    های مردمي را برآورده سازند گونههای مردمي را برآورده سازند گونه  نمايندگاني که خواستهنمايندگاني که خواسته

تواند نظام تواند نظام   زيست، ميزيست، مي  ای مختلف نظير کامپيوتر، پزشکي و محيطای مختلف نظير کامپيوتر، پزشکي و محيطهه  های اجتماعي، در حوزههای اجتماعي، در حوزه  فينبرگ، جنبشفينبرگ، جنبش
. بـه ايـن   . بـه ايـن    (Ibid)ی طراحـي بازگردانـد  ی طراحـي بازگردانـد    شده را به رويّهشده را به رويّه  تکنولوژيك فعلي را تغيير دهد و نيازهای فراموکتکنولوژيك فعلي را تغيير دهد و نيازهای فراموک

کننـده و  کننـده و    هـای آلـوده  هـای آلـوده    های اجتماعي نظير تظاهرات عليـه کارخانـه  های اجتماعي نظير تظاهرات عليـه کارخانـه    ی طراحي، از طريق جنبشی طراحي، از طريق جنبش  ترتيب، رويّهترتيب، رويّه
کنـد کـه   کنـد کـه     شود. فينبرگ اظهار مـي شود. فينبرگ اظهار مـي   ر آگاه ساختن دولت از مشکالت فعلي، دگرگون مير آگاه ساختن دولت از مشکالت فعلي، دگرگون ميمشارکت عمومي دمشارکت عمومي د

اسـت و  اسـت و    ميالدی تاکنون، بارها طراحي تکنيکي حاکم را به چالش کشـيده ميالدی تاکنون، بارها طراحي تکنيکي حاکم را به چالش کشـيده   5858ی ی   هايي از دهههايي از دهه  چنين جنبشچنين جنبش
 :Feenberg 2006)اسـت  اسـت    منظور ارتقای کيفيت زندگي بشری شـده منظور ارتقای کيفيت زندگي بشری شـده   ی طراحي بهی طراحي به  خواهان تغيير در رويّهخواهان تغيير در رويّه

هــای هــای   هــای دموکراتيــك بــرای تغييــر تکنولوژيــك، بــه طراحــيهــای دموکراتيــك بــرای تغييــر تکنولوژيــك، بــه طراحــي  ی وی، جنــبشی وی، جنــبش  بــه عقيــدهبــه عقيــده  ..(176-177
نامـد  نامـد    ميمي« « 7878تز استمرارتز استمرار»». وی اين تز را . وی اين تز را (Feenberg 2006: 202-203)تر منجر خواهد شد تر منجر خواهد شد   دموکراتيكدموکراتيك

  ..(Feenberg 2006: 203)ی تغييـر  ی تغييـر    ی تغييـر اسـت و هـم نتيجـه    ی تغييـر اسـت و هـم نتيجـه      که مطابق آن، دموکراسي هم وسيلهکه مطابق آن، دموکراسي هم وسيله
ی فينبرگ، اعمال قدرت تکنيکي و مـورد توجـه قـرار دادن عاليـق يـك گـروه       ی فينبرگ، اعمال قدرت تکنيکي و مـورد توجـه قـرار دادن عاليـق يـك گـروه         به عقيدهبه عقيده  که،که،  توضيح آنتوضيح آن

ی طراحي به دورند، ی طراحي به دورند،   ها که از رويّهها که از رويّه  های ديگر را به همراه دارد. آنهای ديگر را به همراه دارد. آن  ی طراحي، مقاومت گروهی طراحي، مقاومت گروه  محدود در رويّهمحدود در رويّه
. . (Feenberg 2006: 180)کننـد  کننـد    ها آگاه خواهند شـد و اعتـراض مـي   ها آگاه خواهند شـد و اعتـراض مـي     نهايتاً از نتايج نامطلوب تکنولوژینهايتاً از نتايج نامطلوب تکنولوژی

به ايـن ترتيـب،   به ايـن ترتيـب،     ..(Ibid)ی طراحي حاکم را رقم خواهد زد ی طراحي حاکم را رقم خواهد زد   های دموکراتيکي تغيير در رويّههای دموکراتيکي تغيير در رويّه  چنين اعتراضچنين اعتراض
ی اعتراضات انجام شده، طراحي تکنولوژيـك بـه   ی اعتراضات انجام شده، طراحي تکنولوژيـك بـه     ی تغيير است. اما از طرفي، در نتيجهی تغيير است. اما از طرفي، در نتيجه  دموکراسي، وسيلهدموکراسي، وسيله

های انساني های انساني   ي سازگارتر با ارزکي سازگارتر با ارزکهايهاي  ها گشوده خواهد شد و طراحيها گشوده خواهد شد و طراحي  تری از عاليق و ارزکتری از عاليق و ارزک  ی وسيعی وسيع  محدودهمحدوده
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آيـد.  آيـد.    ی تغييـر نيـز بـه شـمار مـي     ی تغييـر نيـز بـه شـمار مـي       دموکراتيك رقم خواهـد خـورد. بـه ايـن ترتيـب، دموکراسـي، نتيجـه       دموکراتيك رقم خواهـد خـورد. بـه ايـن ترتيـب، دموکراسـي، نتيجـه       
معنای آن است که کاربراني که امکان دسترسي سياسي، فرهنگي و معنای آن است که کاربراني که امکان دسترسي سياسي، فرهنگي و   ی طراحي، بهی طراحي، به  ساختن رويّهساختن رويّه  دموکراتيكدموکراتيك

ير اعتراضات اجتماعي، در طراحي، مشارکت کنند ير اعتراضات اجتماعي، در طراحي، مشارکت کنند ی طراحي ندارند، از طريق راهکارهايي نظی طراحي ندارند، از طريق راهکارهايي نظ  مالي به رويّهمالي به رويّه
(Feenberg 1995: 7).. 

هـای  هـای    های مورد توجـه اربابـان نظـام   های مورد توجـه اربابـان نظـام     که در جوامع مدرن، تکنولوژی، قدرت است و ارزککه در جوامع مدرن، تکنولوژی، قدرت است و ارزک  با توجه به آنبا توجه به آن
دموکراتيـك  دموکراتيـك    ،،(Feenberg 1999: 131)  افکنـد افکنـد   ی وجوه زندگي انسان مدرن سـايه مـي  ی وجوه زندگي انسان مدرن سـايه مـي    تکنيکي بر کليهتکنيکي بر کليه

ای ساختار قدرت حاکم ای ساختار قدرت حاکم   گونهگونه  ی طراحي، بهی طراحي، به  های مورد توجه در رويّههای مورد توجه در رويّه  با تغيير ارزکبا تغيير ارزک  ساختن طراحي تکنيکي،ساختن طراحي تکنيکي،
. فينبرگ، اين گونه مداخالت کاربران را کـه  . فينبرگ، اين گونه مداخالت کاربران را کـه  (Feenberg 1999: 109)کند کند   بر جامعه را نيز دگرگون ميبر جامعه را نيز دگرگون مي

سـازی  سـازی    عقالنـي عقالنـي »»کشـد،  کشـد،    دار در تکنولـوژی مـدرن را بـه چـالش مـي     دار در تکنولـوژی مـدرن را بـه چـالش مـي       ساختار قدرت غيردموکراتيك ريشـه ساختار قدرت غيردموکراتيك ريشـه 
گرفته گرفته   های ناديدههای ناديده  سازی دموکراتيك، پتانسيلسازی دموکراتيك، پتانسيل  عقالنيعقالني  ..(Feenberg 1999: 108)نامد نامد   ميمي« « 7171يكيكدموکراتدموکرات

ها نظيـر حقـوق بشـر، سـالمتي،     ها نظيـر حقـوق بشـر، سـالمتي،       ای از دغدغهای از دغدغه  دهد و گسترهدهد و گستره  ی طراحي را مورد توجه قرار ميی طراحي را مورد توجه قرار مي  شده در رويّهشده در رويّه
نگـاه فينبـرگ،   نگـاه فينبـرگ،     رو، ازرو، از  ايـن ايـن   . از. از(Ibid)کنـد  کنـد    سـازی ثانويـه وارد مـي   سـازی ثانويـه وارد مـي     زيست و کيفيت کار را در ابزاریزيست و کيفيت کار را در ابزاری  محيطمحيط
شـمار  شـمار    رفت از فضای تکنولوژيـك حـاکم بـه   رفت از فضای تکنولوژيـك حـاکم بـه     بخش برای برونبخش برای برون  سازی دموکراتيك، راهکاری رهاييسازی دموکراتيك، راهکاری رهايي  عقالنيعقالني

ی ی   کننـده کننـده   ی خنـك ی خنـك   عنـوان مـاده  عنـوان مـاده    هـا بـه  هـا بـه    هايي برای کلروفلوروکربنهايي برای کلروفلوروکربن  رود. مورد توجه قرار گرفتن جايگزينرود. مورد توجه قرار گرفتن جايگزين  ميمي
های اجتماعي مختلـف در تغييـر   های اجتماعي مختلـف در تغييـر     ای از تأثير گروهای از تأثير گروه  زيست را نمونهزيست را نمونه  يخچال، پس از اعتراضات حاميان محيطيخچال، پس از اعتراضات حاميان محيط

عنوان يـك نمونـه از   عنوان يـك نمونـه از     . به. به (Feng and Feenberg 2008: 115)توان به شمار آوردتوان به شمار آورد  طراحي تکنيکي ميطراحي تکنيکي مي
توان به هك شـدن  توان به هك شـدن    های دموکراتيك نيز ميهای دموکراتيك نيز مي  مشارکت عمومي کاربران به منظور محقق ساختن تکنولوژیمشارکت عمومي کاربران به منظور محقق ساختن تکنولوژی

ی کـامپيوتری خـانگي   ی کـامپيوتری خـانگي     اريخي، اولـين شـبکه  اريخي، اولـين شـبکه  تل، از لحا  تتل، از لحا  ت  در فرانسه اشاره کرد. مينيدر فرانسه اشاره کرد. ميني  7171تلتل  ی مينيی ميني  شبکهشبکه
  55مـيالدی، شـرکت مخـابرات فرانسـه،     مـيالدی، شـرکت مخـابرات فرانسـه،       8888ی ی   در اوايـل دهـه  در اوايـل دهـه    ..(Feenberg 2002: 118)است است   گستردهگسترده

. ايـن شـبکه، توسـط شـرکت مخـابرات بـرای       . ايـن شـبکه، توسـط شـرکت مخـابرات بـرای       (Ibid)ميليون دستگاه برای اتصال به شبکه، توزيع کرد ميليون دستگاه برای اتصال به شبکه، توزيع کرد 
ش ارتباطي برای طراحي اين شـبکه، توسـط   ش ارتباطي برای طراحي اين شـبکه، توسـط   دستيابي شهروندان به منابع اطالعاتي طراحي شده بود و نقدستيابي شهروندان به منابع اطالعاتي طراحي شده بود و نق

هـای  هـای    افزارها، جانبدارانه، عليه ارزکافزارها، جانبدارانه، عليه ارزک  افزارها و سختافزارها و سخت  نظر گرفته نشده بود. در نتيجه، طراحي نرمنظر گرفته نشده بود. در نتيجه، طراحي نرم  طراحان درطراحان در
هايي در طراحي شبکه، از لحا  تکنيکي نـاممکن  هايي در طراحي شبکه، از لحا  تکنيکي نـاممکن    کرد؛ هر چند داخل شدن چنين ارزککرد؛ هر چند داخل شدن چنين ارزک  ارتباطي عمل ميارتباطي عمل مي

از مدتي، اين شبکه توسـط هکرهـا هـك شـد و از طريـق      از مدتي، اين شبکه توسـط هکرهـا هـك شـد و از طريـق        پسپس  ..(Feenberg 2002: 118-119)نبود نبود 
ی اطالعاتي طراحي شـده توسـط طراحـان، بـه يـك      ی اطالعاتي طراحي شـده توسـط طراحـان، بـه يـك        رساني، سامانهرساني، سامانه  افزارهای جديد پيامافزارهای جديد پيام  مرسوم شدن نرممرسوم شدن نرم

زدنـد  زدنـد    مـي مـي   7777رساني تبديل شد که کاربران از طريق آن با يکديگر به صـورت آناليـن، گـ    رساني تبديل شد که کاربران از طريق آن با يکديگر به صـورت آناليـن، گـ      ی پيامی پيام  سامانهسامانه
(Feenberg 1995: 150, Feenberg 1999: 126, Feenberg 2002: 119)   تغييـرات صـورت   . تغييـرات صـورت .

ها توسط متخصصان به حاشيه رانده ها توسط متخصصان به حاشيه رانده   های ارتباطي که سالهای ارتباطي که سال  ی مزبور، به ارزکی مزبور، به ارزک  افزارهای شبکهافزارهای شبکه  گرفته در نرمگرفته در نرم
. طراحان نخستين . طراحان نخستين  (Feenberg 1999: 126)شده بود محوريت بخشيد و طراحي شبکه را دگرگون کردشده بود محوريت بخشيد و طراحي شبکه را دگرگون کرد

هـا واقعـاً بـه چنـين پايگـاه      هـا واقعـاً بـه چنـين پايگـاه        کـه آيـا خـانواده   کـه آيـا خـانواده     ر نظر گرفتن ايـن ر نظر گرفتن ايـن شبکه، بدون توجه به نيازهای عمومي و دشبکه، بدون توجه به نيازهای عمومي و د
اندازی کرده اندازی کرده   ای را راهای را راه  اطالعاتي نيازمندند يا خير و با فراموک کردن نياز ارتباطي افراد جامعه، چنين شبکهاطالعاتي نيازمندند يا خير و با فراموک کردن نياز ارتباطي افراد جامعه، چنين شبکه

. با وجود اين، مشارکت عمومي، اين تکنولـوژی را دگرگـون سـاخت و    . با وجود اين، مشارکت عمومي، اين تکنولـوژی را دگرگـون سـاخت و     (Feenberg 1995: 149)بودندبودند
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ی تـاريخي،  ی تـاريخي،    های ارتباطي بـه وجـود آورد. ايـن نمونـه    های ارتباطي بـه وجـود آورد. ايـن نمونـه      ساختن ارزکساختن ارزک  شبکه به منظور محققشبکه به منظور محقق  تغييراتي را درتغييراتي را در
ی تکنولـوژی  ی تکنولـوژی    ی توسـعه ی توسـعه   هـای مختلـف، قابـل تغييـر اسـت و آينـده      هـای مختلـف، قابـل تغييـر اسـت و آينـده        دهد که طراحي تکنولـوژی دهد که طراحي تکنولـوژی   نشان مينشان مي

بينـي نکـرده   بينـي نکـرده     ی کـامپيوتر، پـيش  ی کـامپيوتر، پـيش    يك از کارشناسان حوزهيك از کارشناسان حوزه  وجه از پيش تعيين شده نيست. شايد هيچوجه از پيش تعيين شده نيست. شايد هيچ  هيچهيچ  بهبه
که کارکرد ارتباطي اين تکنولوژی پس از بيست سال تا اين حد گسترده شود. با وجود اين، خواست که کارکرد ارتباطي اين تکنولوژی پس از بيست سال تا اين حد گسترده شود. با وجود اين، خواست   بودندبودند

تـری از  تـری از    ی وسـيع ی وسـيع   وجـود آورد و بـه سـبب آن، محـدوده    وجـود آورد و بـه سـبب آن، محـدوده      کاربران برای تغيير، چنين تحولي را در طراحي بهکاربران برای تغيير، چنين تحولي را در طراحي به
ی ی   مي در رويّـه مي در رويّـه توجه قرار گرفت. به اين ترتيـب، مشـارکت عمـو   توجه قرار گرفت. به اين ترتيـب، مشـارکت عمـو     نيازهای انساني در طراحي کامپيوتر موردنيازهای انساني در طراحي کامپيوتر مورد

های تکنيکي داخل سـازد و از ايـن طريـق، نظـام     های تکنيکي داخل سـازد و از ايـن طريـق، نظـام       شده را در طراحيشده را در طراحي  های فراموکهای فراموک  تواند ارزکتواند ارزک  طراحي، ميطراحي، مي
 تکنولوژيك هماهنگ با نيازهای انساني به وجود آورد.تکنولوژيك هماهنگ با نيازهای انساني به وجود آورد.
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هـای مختلـف، را راهکـار    هـای مختلـف، را راهکـار      چه گفته شد، فينبرگ، مشارکت عمومي در طراحي تکنولـوژی چه گفته شد، فينبرگ، مشارکت عمومي در طراحي تکنولـوژی   با توجه به آنبا توجه به آن
ی عاليـق و  ی عاليـق و    ی وی دامنهی وی دامنه  کند. چنين مشارکتي، به عقيدهکند. چنين مشارکتي، به عقيده  رفت از فضای تکنولوژيك حاکم معرفي ميرفت از فضای تکنولوژيك حاکم معرفي مي  رونرونبب

هـای  هـای    ی ارزکی ارزک  های جديدی بـر پايـه  های جديدی بـر پايـه    کند و طراحيکند و طراحي  ی طراحي را گسترده ميی طراحي را گسترده مي  توجه در رويّهتوجه در رويّه  های موردهای مورد  ارزکارزک
شـناختي و  شـناختي و    زيباييزيبايي-ييشدن مالحظات اخالقشدن مالحظات اخالق  کند که واردکند که وارد  زند. با اين وجود، فينبرگ، اظهار ميزند. با اين وجود، فينبرگ، اظهار مي  جديد، رقم ميجديد، رقم مي

گرايي نيست. از نگاه فينبرگ، راهکار وی، شق  ديگری گرايي نيست. از نگاه فينبرگ، راهکار وی، شق  ديگری   معنای سن تمعنای سن ت  ی طراحي، بهی طراحي، به  های جديد در رويّههای جديد در رويّه  ارزکارزک
منظور آشکار منظور آشکار   . به. به(Feenberg 2010: 77)نامد نامد   ی بديل ميی بديل مي  زند که وی آن را مدرنيتهزند که وی آن را مدرنيته  از مدرنيته را رقم مياز مدرنيته را رقم مي

ی جديد مدنظر فينبرگ، عنصر مدرن بودن را ی جديد مدنظر فينبرگ، عنصر مدرن بودن را   جامعهجامعه  که چراکه چرا  ی بديل و اينی بديل و اين  شدن مقصود فينبرگ از مدرنيتهشدن مقصود فينبرگ از مدرنيته
کند، الزم است، مفاهيم مدرنيتـه  کند، الزم است، مفاهيم مدرنيتـه    ی طراحي تکنيکي حفظ ميی طراحي تکنيکي حفظ مي  های جديد در رويّههای جديد در رويّه  با وجود وارد شدن ارزکبا وجود وارد شدن ارزک

 ی فينبرگ روشن شود.ی فينبرگ روشن شود.  و تکنولوژی مدرن در انديشهو تکنولوژی مدرن در انديشه
 ,Feenberg 1995: 221)ی عقالنـي اسـت   ی عقالنـي اسـت     از نظر فينبرگ، مدرنيته، طـرح سـاختن يـك جامعـه    از نظر فينبرگ، مدرنيته، طـرح سـاختن يـك جامعـه      

Feenberg 2010: 157-160)ی عقالني ی عقالني   ای است؟ فينبرگ، جامعهای است؟ فينبرگ، جامعه  ی عقالني، چگونه جامعهی عقالني، چگونه جامعه  . اما جامعه. اما جامعه
. . (Feenberg 2010: 159)کند کند   ی سه عنصر تکنولوژی، بازار و تشکيالت سازماني، تحليل ميی سه عنصر تکنولوژی، بازار و تشکيالت سازماني، تحليل مي  را بر پايهرا بر پايه
عقالنيـت را در جامعـه   عقالنيـت را در جامعـه     يابد کـه يابد کـه   ای سازمان ميای سازمان مي  گونهگونه  ی مدرن بهی مدرن به  ی وی، اين سه عنصر، در جامعهی وی، اين سه عنصر، در جامعه  به عقيدهبه عقيده

دادن صـفت  دادن صـفت    چه در اين نوشته مورد توجه است، عنصر تکنولوژی اسـت. البتـه نسـبت   چه در اين نوشته مورد توجه است، عنصر تکنولوژی اسـت. البتـه نسـبت     سازد. آنسازد. آن  محقق ميمحقق مي
هـای  هـای    عقالني به تکنولوژی مدرن، در معنای مدنظر فينبرگ، بر فقدان تفکر صـحيح در توليـد تکنولـوژی   عقالني به تکنولوژی مدرن، در معنای مدنظر فينبرگ، بر فقدان تفکر صـحيح در توليـد تکنولـوژی   

انـد. بلکـه عقالنـي    انـد. بلکـه عقالنـي      ا و سـودمند بـوده  ا و سـودمند بـوده  های پيشامدرن نيز کـار های پيشامدرن نيز کـار   کند؛ چراکه تکنولوژیکند؛ چراکه تکنولوژی  پيشامدرن داللت نميپيشامدرن داللت نمي
های خاص در تکنولـوژی مـدرن   های خاص در تکنولـوژی مـدرن     ای مشخص با ويژگيای مشخص با ويژگي  خواندن تکنولوژی مدرن، تنها حاکي از وجود رويّهخواندن تکنولوژی مدرن، تنها حاکي از وجود رويّه

ها، به ها، به   . اين ويژگي. اين ويژگي(Feenberg 2010: 157)سازد سازد   های پيشامدرن متمايز ميهای پيشامدرن متمايز مي  است که آن را از تکنولوژیاست که آن را از تکنولوژی
سازد. وی معتقد است که امروزه سازد. وی معتقد است که امروزه   تکنولوژی را ممکن ميتکنولوژی را ممکن ميی ی   ی قدرتمند و گستردهی قدرتمند و گسترده  ی فينبرگ، توسعهی فينبرگ، توسعه  عقيدهعقيده

ی قدرتمند را حفظ کرد و با وجود اين، بر مشکالت نظام تکنولوژيـك فعلـي غلبـه کـرد.     ی قدرتمند را حفظ کرد و با وجود اين، بر مشکالت نظام تکنولوژيـك فعلـي غلبـه کـرد.       بايد اين توسعهبايد اين توسعه
رفت از فضای تکنولوژيـك  رفت از فضای تکنولوژيـك    های پيشامدرن را راهکار مناسب برونهای پيشامدرن را راهکار مناسب برون  رو، فينبرگ، بازگشت به تکنولوژیرو، فينبرگ، بازگشت به تکنولوژی  ايناين  ازاز

دهـد. اسـتفاده از   دهـد. اسـتفاده از     آوردن به شق  ديگری از مدرنيته را مورد توجه قرار ميآوردن به شق  ديگری از مدرنيته را مورد توجه قرار مي  بلکه رویبلکه رویکند؛ کند؛   حاکم، قلمداد نميحاکم، قلمداد نمي
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هـای  هـای    ی دقيـق، دسـتکاری  ی دقيـق، دسـتکاری    گيری و محاسبهگيری و محاسبه  چه در علوم طبيعي وجود دارد، نظير اندازهچه در علوم طبيعي وجود دارد، نظير اندازه  هايي مشابه آنهايي مشابه آن  رويّهرويّه
، بخشـي  ، بخشـي  هاها  ی بازار و تصميمات سازماني به جای سن تی بازار و تصميمات سازماني به جای سن ت  ی تکنولوژی بر پايهی تکنولوژی بر پايه  متعدد اجزای تکنيکي و توسعهمتعدد اجزای تکنيکي و توسعه

ی آن را تضـمين  ی آن را تضـمين    ی قدرتمنـد و گسـترده  ی قدرتمنـد و گسـترده    هايي است کـه عقالنيـت تکنولـوژی مـدرن و توسـعه     هايي است کـه عقالنيـت تکنولـوژی مـدرن و توسـعه       از ويژگياز ويژگي
7676کندکند  ميمي

 (Feenberg 2010: 157-160)   هـای  هـای    . ويژگي ديگری که تکنولوژی مـدرن را از تکنولـوژی  . ويژگي ديگری که تکنولوژی مـدرن را از تکنولـوژی
ربـوط  ربـوط  هـای مـدرن و پيشـامدرن م   هـای مـدرن و پيشـامدرن م     هـا در تکنولـوژی  هـا در تکنولـوژی    کند، به چگونگي دخالت ارزککند، به چگونگي دخالت ارزک  پيشامدرن متمايز ميپيشامدرن متمايز مي

بـار اسـت و   بـار اسـت و     شود. يك دستاورد تکنولوژيك، چه در جوامع پيشامدرن و چه در جوامع مدرن، هـم ارزک شود. يك دستاورد تکنولوژيك، چه در جوامع پيشامدرن و چه در جوامع مدرن، هـم ارزک   ميمي
هم در آن روابط عل ي برقرار است. اما در جوامع پيشامدرن، نسبت بـه جوامـع مـدرن، مالحظـات عل ـي و      هم در آن روابط عل ي برقرار است. اما در جوامع پيشامدرن، نسبت بـه جوامـع مـدرن، مالحظـات عل ـي و      

ای در ای در   تبـر سـنگي قبيلـه   تبـر سـنگي قبيلـه   عنوان مثـال، فينبـرگ، بـه    عنوان مثـال، فينبـرگ، بـه      رسد. بهرسد. به  ارزشي، چندان از يکديگر متمايز به نظر نميارزشي، چندان از يکديگر متمايز به نظر نمي
های پيشامدرن است. اين تبر، اقتدار قبيله، تمايز زن و مرد، های پيشامدرن است. اين تبر، اقتدار قبيله، تمايز زن و مرد،   ای از تکنولوژیای از تکنولوژی  کند که نمونهکند که نمونه  استراليا اشاره مياستراليا اشاره مي

. . (Feenberg 1995: 225-226)سـازد  سـازد    ی باورهـای قبيلـه را در سـاختار خـود متجلـي مـي      ی باورهـای قبيلـه را در سـاختار خـود متجلـي مـي        و مجموعهو مجموعه
ای را در ساختار خود متجلي سازد ای را در ساختار خود متجلي سازد   ، باورهای قبيله، باورهای قبيلهنظرنظر  که چگونه طرح موردکه چگونه طرح مورد  ی چنين تبری، ميان اينی چنين تبری، ميان اين  سازندهسازنده
توجهي قائـل نيسـت.   توجهي قائـل نيسـت.     که چه چيزی برای برک با توجه به مالحظات فن ي مناسب است تفکيك قابلکه چه چيزی برای برک با توجه به مالحظات فن ي مناسب است تفکيك قابل  و اينو اين

هـا و  هـا و    هـای تکنولوژيـك، تمـايز ميـان ارزک    هـای تکنولوژيـك، تمـايز ميـان ارزک      بار بـودن طراحـي  بار بـودن طراحـي    که در جوامع مدرن، با وجود ارزککه در جوامع مدرن، با وجود ارزک  حاليحالي  دردر
عنوان مثـال،  عنوان مثـال،    شود. بهشود. به  ی طراحي برجسته ميی طراحي برجسته مي  های دخيل در رويّههای دخيل در رويّه  ت ارزکت ارزکمالحظات عل ي، با توجه به تغييرامالحظات عل ي، با توجه به تغييرا

ای مدرن، قانوني تصويب شود که مطابق آن، بستن کمربند ايمنـي اجبـاری گـردد.    ای مدرن، قانوني تصويب شود که مطابق آن، بستن کمربند ايمنـي اجبـاری گـردد.      فرض کنيد در جامعهفرض کنيد در جامعه
هـا را  هـا را    گـردد کـه فضـای داخـل اتومبيـل     گـردد کـه فضـای داخـل اتومبيـل       های هوشمندی طراحي ميهای هوشمندی طراحي مي  منظور پاسخ به اين قانون، دوربينمنظور پاسخ به اين قانون، دوربين  بهبه

هايي نظير کنترل جمعي دخيل اسـت. لکـن   هايي نظير کنترل جمعي دخيل اسـت. لکـن     ها، ارزکها، ارزک  ست که در طراحي اين دوربينست که در طراحي اين دوربيننمايش دهد. روشن انمايش دهد. روشن ا
هايي، تجاوز به حـريم  هايي، تجاوز به حـريم    پس از مدت زماني، ممکن است اين س ال مطرح شود که آيا طراحي چنين دوربينپس از مدت زماني، ممکن است اين س ال مطرح شود که آيا طراحي چنين دوربين

دنبال ندارد؟ اين امر نهايتاًً، ممکن است سبب ترديد در داخل ساختن دنبال ندارد؟ اين امر نهايتاًً، ممکن است سبب ترديد در داخل ساختن   خصوصي افراد را بهخصوصي افراد را به  خصوصي يا نيمهخصوصي يا نيمه
های دخيل در طراحي، های دخيل در طراحي،   رو، در جوامع مدرن که ارزکرو، در جوامع مدرن که ارزک  ايناين  شود. ازشود. از  رزک کنترل جمعي در طراحي دوربين ميرزک کنترل جمعي در طراحي دوربين مياا

ها در سطح مالحظات علي نگريسته ها در سطح مالحظات علي نگريسته   کند، به ارزککند، به ارزک  ها و قوانين، تغيير ميها و قوانين، تغيير مي  روز، با توجه به نياز سازمانروز، با توجه به نياز سازمان  بهبه  روزروز
حظات عل ي و معنای اجتمـاعي  حظات عل ي و معنای اجتمـاعي  که، در جوامع پيشامدرن، سنت فرهنگي و يکپارچگي مالکه، در جوامع پيشامدرن، سنت فرهنگي و يکپارچگي مال  حاليحالي  شود؛ درشود؛ در  نمينمي

شـود. در هـر حـال، تغييـرات کنـد      شـود. در هـر حـال، تغييـرات کنـد        هـای دخيـل در طراحـي مـي    هـای دخيـل در طراحـي مـي      هـا، مـانع از تغييـر در ارزک   هـا، مـانع از تغييـر در ارزک     تکنولوژیتکنولوژی
هايي است که تکنولوژی هايي است که تکنولوژی   ها، از ويژگيها، از ويژگي  های پيشامدرن در طول زمان، به سبب تغييرات کند سن تهای پيشامدرن در طول زمان، به سبب تغييرات کند سن ت  تکنولوژیتکنولوژی

در عـوض، وابسـتگي   در عـوض، وابسـتگي     .. (Feenberg 2009: 153)سـازد سـازد   مدرن را از تکنولـوژی پيشـامدرن متمـايز مـي    مدرن را از تکنولـوژی پيشـامدرن متمـايز مـي    
هـا، امکـان بـه وجـود آوردن     هـا، امکـان بـه وجـود آوردن       های مدرن به مقررات برآمده از نهادهای سازماني، به جای سن تهای مدرن به مقررات برآمده از نهادهای سازماني، به جای سن ت  تکنولوژیتکنولوژی

 :Feenberg 2009: 153, Feenberg 2010)کنـد  کنـد    تغييرات سريع در تکنولوژی مدرن را فـراهم مـي  تغييرات سريع در تکنولوژی مدرن را فـراهم مـي  

ی تکنولـوژی  ی تکنولـوژی    ی دقيق علمي، توسعهی دقيق علمي، توسعه  حاسبهحاسبهگيری و مگيری و م  همچنين، پيروی از اصول يکسان نظير اندازههمچنين، پيروی از اصول يکسان نظير اندازه  ..(160
ی ی   ی توسـعه ی توسـعه   سـازی اوليـه، زمينـه   سـازی اوليـه، زمينـه     زدايي گسترده در ابـزاری زدايي گسترده در ابـزاری   توسط نهادهای سازماني متعدد و بازار و زمينهتوسط نهادهای سازماني متعدد و بازار و زمينه

 ,Feenberg 2009: 153)سـازد  سـازد    پـذير مـي  پـذير مـي    های تکنيکي ميان جوامع مختلف را امکـان های تکنيکي ميان جوامع مختلف را امکـان   ی نظامی نظام  گستردهگسترده

Feenberg 2010: 157-160) هايي در عقالنيت مدرن، فينبرگ، معتقد هايي در عقالنيت مدرن، فينبرگ، معتقد   چنين پتانسيلچنين پتانسيل. با توجه به وجود . با توجه به وجود
ی طراحـي در  ی طراحـي در    هـای حـاکم بـر رويّـه    هـای حـاکم بـر رويّـه      رفت از فضای تکنولوژيك فعلي، تغييـر در ارزک رفت از فضای تکنولوژيك فعلي، تغييـر در ارزک   است، راهکار بروناست، راهکار برون
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حـال، حفـظ عقالنيـت مـدرن، در     حـال، حفـظ عقالنيـت مـدرن، در       عـين عـين   های فضای فعلي و درهای فضای فعلي و در  منظور اصالح کاستيمنظور اصالح کاستي  سازی ثانويه بهسازی ثانويه به  ابزاریابزاری
ی گسترده و قدرتمنـد نظـام تکنولوژيـك    ی گسترده و قدرتمنـد نظـام تکنولوژيـك      ی محوريت سود، جهت توسعهی محوريت سود، جهت توسعهمعنايي که گفته شد و نه در معنامعنايي که گفته شد و نه در معنا

هـای دموکراتيـك، جـايگزين    هـای دموکراتيـك، جـايگزين      ای را رقـم خواهـد زد، کـه در آن ارزک   ای را رقـم خواهـد زد، کـه در آن ارزک     مطلوب است. اين راهکار، مدرنيتهمطلوب است. اين راهکار، مدرنيته
شود. فينبرگ، اين شق از مدرنيتـه  شود. فينبرگ، اين شق از مدرنيتـه    زدايي از کارگران ميزدايي از کارگران مي  داری نظير سود بيشتر و مهارتداری نظير سود بيشتر و مهارت  های سرمايههای سرمايه  ارزکارزک

ی بـديل، قيـودی همچـون نيازهـای     ی بـديل، قيـودی همچـون نيازهـای       در مدرنيتهدر مدرنيته  ..(Feenberg 2009: 153)نامد نامد   يل مييل ميی بدی بد  را مدرنيتهرا مدرنيته
ها در جوامـع مـدرن   ها در جوامـع مـدرن     بودن گزينش معنای اجتماعي تکنولوژیبودن گزينش معنای اجتماعي تکنولوژی  محيطي، خودسرانهمحيطي، خودسرانه  رواني و مالحظات زيسترواني و مالحظات زيست

  -گرفتن نيازهای مذکور و مالحظات اخالقي در پيونـد اسـت  گرفتن نيازهای مذکور و مالحظات اخالقي در پيونـد اسـت    که با محوريت قابليت سوددهي و ناديدهکه با محوريت قابليت سوددهي و ناديده  -رارا
هـای  هـای    هـا سـنت  هـا سـنت    کـه در آن کـه در آن   -دهد؛ با اين وجود، اين گزينش معنا، نسبت به جوامـع پيشـامدرن  دهد؛ با اين وجود، اين گزينش معنا، نسبت به جوامـع پيشـامدرن    ميميکاهش کاهش 

 گيرد.گيرد.  تر صورت ميتر صورت مي  آزادانهآزادانه-شودشود  ها ميها مي  ی معنای تکنولوژیی معنای تکنولوژی  فرهنگي مانع از گزينش دلخواهانهفرهنگي مانع از گزينش دلخواهانه

 گيری نتيجه

بخـش  بخـش    ييای رهـاي ای رهـاي   ی انتقـادی تکنولـوژی را نظريـه   ی انتقـادی تکنولـوژی را نظريـه     چه گفته شد، شايسته است که نظريهچه گفته شد، شايسته است که نظريه  با توجه به آنبا توجه به آن
هـای  هـای    رفـت از فضـای تکنولوژيـك حـاکم، از طريـق داخـل سـاختن ارزک       رفـت از فضـای تکنولوژيـك حـاکم، از طريـق داخـل سـاختن ارزک         آوريم که در آن، برونآوريم که در آن، برون  شمارشمار  بهبه

ی اصلي ی اصلي   رفتي، دغدغهرفتي، دغدغه  رسد، چنين برونرسد، چنين برون  گيرد. به نظر ميگيرد. به نظر مي  ی طراحي مورد توجه قرار ميی طراحي مورد توجه قرار مي  دموکراتيك در رويّهدموکراتيك در رويّه
ها، ها،   بار بودن تکنولوژیبار بودن تکنولوژی  ارزکارزکی انتقادی تکنولوژی است. بايد توجه داشت، که با توجه به ی انتقادی تکنولوژی است. بايد توجه داشت، که با توجه به   فينبرگ در نظريهفينبرگ در نظريه

تأثير قرار خواهـد  تأثير قرار خواهـد    ی ساختار جامعه را تحتی ساختار جامعه را تحت  ی تکنولوژی نخواهد بود و کليهی تکنولوژی نخواهد بود و کليه  رفت، محدود به حوزهرفت، محدود به حوزه  اين بروناين برون
ی طراحي است، در نهايت از طريق ی طراحي است، در نهايت از طريق   های طبقات محروم از رويّههای طبقات محروم از رويّه  های جديد که حامل ارزکهای جديد که حامل ارزک  داد. تکنولوژیداد. تکنولوژی
راتب اجتماعي حاکم را نيز دگرگون خواهد کرد و کنترل راتب اجتماعي حاکم را نيز دگرگون خواهد کرد و کنترل مم  های جديد به فضای جامعه، سلسلههای جديد به فضای جامعه، سلسله  تزريق ارزکتزريق ارزک

ی خـاص، خواهـد   ی خـاص، خواهـد     ی جامعه توسـط يـك طبقـه   ی جامعه توسـط يـك طبقـه     دموکراتيك را در جامعه، جايگزين کنترل متمرکز و ادارهدموکراتيك را در جامعه، جايگزين کنترل متمرکز و اداره
ی انتقـادی  ی انتقـادی    های گوناگون کـه در نظريـه  های گوناگون کـه در نظريـه    . به عبارتي، اصالح تکنولوژی. به عبارتي، اصالح تکنولوژی (Feenberg 1999: 76)ساختساخت

های حاکم بـر جامعـه را تغييـر خواهـد داد و ايـن امـر پيامـدهای        های حاکم بـر جامعـه را تغييـر خواهـد داد و ايـن امـر پيامـدهای          ککگيرد، ارزگيرد، ارز  نظر قرار مينظر قرار مي  تکنولوژی، مدتکنولوژی، مد
تـوان  تـوان    ی انتقـادی تکنولـوژی را مـي   ی انتقـادی تکنولـوژی را مـي     رو، نظريـه رو، نظريـه   ايـن ايـن   دنبال خواهد داشت. ازدنبال خواهد داشت. از  ای بهای به  اجتماعي گستردهاجتماعي گسترده-سياسيسياسي
شـمار  شـمار    های نـابرابر بـه  های نـابرابر بـه    ای در باب چگونگي رهاسازی انسان مدرن از جوامع غيردموکراتيك با ارزکای در باب چگونگي رهاسازی انسان مدرن از جوامع غيردموکراتيك با ارزک  نظريهنظريه
 ..(Feenberg 1991: Introduction, Feenberg 2002: Introduction)آورد آورد 

اکنون اين پرسش مطرح است که تا چه ميزان، رهيافت فينبرگ، برای رهـايي از مشـکالت برآمـده از    اکنون اين پرسش مطرح است که تا چه ميزان، رهيافت فينبرگ، برای رهـايي از مشـکالت برآمـده از    
هـای  هـای    طـور کـه گفتـه شـد، فينبـرگ، واردشـدن ارزک      طـور کـه گفتـه شـد، فينبـرگ، واردشـدن ارزک        فضای تکنولوژيك فعلي، قابل قبول است؟ همـان فضای تکنولوژيك فعلي، قابل قبول است؟ همـان 

غلبه بر مشکالت برآمـده از فضـای تکنولوژيـك فعلـي قلمـداد      غلبه بر مشکالت برآمـده از فضـای تکنولوژيـك فعلـي قلمـداد      ی طراحي را راهکار ی طراحي را راهکار   دموکراتيك در رويّهدموکراتيك در رويّه
های دموکراتيك برای حل مشکالت فضای تکنولوژيك های دموکراتيك برای حل مشکالت فضای تکنولوژيك   کند. اما تا اين اندازه اعتبار بخشيدن به ارزککند. اما تا اين اندازه اعتبار بخشيدن به ارزک  ميمي

های مختلف، بسته بـه  های مختلف، بسته بـه    روست. در برابر مشکالت برآمده از فضای فعلي، گروهروست. در برابر مشکالت برآمده از فضای فعلي، گروه  فعلي با مشکلي اساسي روبهفعلي با مشکلي اساسي روبه
ی طراحي تکنيکي حاکم به مخالفت برخيزند. آيـا مـورد توجـه قـرار     ی طراحي تکنيکي حاکم به مخالفت برخيزند. آيـا مـورد توجـه قـرار       است با رويّهاست با رويّههای خود، ممکن های خود، ممکن   آرمانآرمان

ی ی   است؟ آيا چنين امری با توجه به مسئلهاست؟ آيا چنين امری با توجه به مسئله  ی طراحي موجهی طراحي موجه  های افراد جامعه در رويّههای افراد جامعه در رويّه  ی خواستی خواست  گرفتن کليهگرفتن کليه
رسد پاسخ منفي باشـد. در ايـن صـورت، مشـخص     رسد پاسخ منفي باشـد. در ايـن صـورت، مشـخص       ها، اساساً ممکن است؟ به نظر ميها، اساساً ممکن است؟ به نظر مي  تعارض ميان ارزکتعارض ميان ارزک
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که از ميان مطالبات گوناگون کدام يك را بايد مورد توجه قرار داد و مالک چنين گزينشي چيست. که از ميان مطالبات گوناگون کدام يك را بايد مورد توجه قرار داد و مالک چنين گزينشي چيست. نيست نيست 
منظور گزينش ميـان  منظور گزينش ميـان    بندی نه چندان دقيق، بهبندی نه چندان دقيق، به  کند تا معياری، هر چند با صورتکند تا معياری، هر چند با صورت  البته فينبرگ، کوشش ميالبته فينبرگ، کوشش مي

اد جامعـه بـر سـاير    اد جامعـه بـر سـاير    ی وی، اوالً مطالبات در ارتباط بـا حقـوق افـر   ی وی، اوالً مطالبات در ارتباط بـا حقـوق افـر     عقيدهعقيده  های مختلف ارايه کند. بههای مختلف ارايه کند. به  خواستخواست
کلي، تصميماتي ارجحيت دارند که بدون پايمـال کـردن حقـوق هـيچ     کلي، تصميماتي ارجحيت دارند که بدون پايمـال کـردن حقـوق هـيچ       طورطور  مطالبات ارجحيت دارد. ثانياً، بهمطالبات ارجحيت دارد. ثانياً، به

دنبال داشته باشد. برای دستيابي بـه ايـن مقصـود، مـورد     دنبال داشته باشد. برای دستيابي بـه ايـن مقصـود، مـورد       گروهي، بيشترين سود را برای بيشترين افراد بهگروهي، بيشترين سود را برای بيشترين افراد به
گيری و حتي توسـل  گيری و حتي توسـل    مشارکت عمومي نظير رأیمشارکت عمومي نظير رأی  هایهای  توجه قرار دادن اعتراضات اجتماعي، استفاده از رويّهتوجه قرار دادن اعتراضات اجتماعي، استفاده از رويّه

رسد، چنين نگرشـي بـا   رسد، چنين نگرشـي بـا     . لکن به نظر مي. لکن به نظر مي7575به قضاوت دادگاه برای اخذ تصميم مناسب، حائز اهميت استبه قضاوت دادگاه برای اخذ تصميم مناسب، حائز اهميت است
ی مبتني بر حق و ساير مطالبات، تمايز روشـني  ی مبتني بر حق و ساير مطالبات، تمايز روشـني    که تمايز ميان خواستهکه تمايز ميان خواسته  مشکالتي مواجه است. نخست آنمشکالتي مواجه است. نخست آن

داری، داشـتن زنـدگي   داری، داشـتن زنـدگي     ت. مثالً ممکن اسـت در نظـام سـرمايه   ت. مثالً ممکن اسـت در نظـام سـرمايه   نيست و وابسته به پارادايم فکری حاکم اسنيست و وابسته به پارادايم فکری حاکم اس
رو، رو،   ايـن ايـن   شـمار آيـد. از  شـمار آيـد. از    ای، ميل صرف بـه ای، ميل صرف بـه   مجلل، حق افراد قلمداد شود و در نظامي متفاوت، چنين خواستهمجلل، حق افراد قلمداد شود و در نظامي متفاوت، چنين خواسته

که معيار حق بودن يك خواسـته،  که معيار حق بودن يك خواسـته،    تواند چندان راهگشا باشد؛ چراتواند چندان راهگشا باشد؛ چرا  توسل به تمايز مذکور، در اين زمينه، نميتوسل به تمايز مذکور، در اين زمينه، نمي
کننده است. مشکل دوم رهيافـت فينبـرگ، آن اسـت کـه     کننده است. مشکل دوم رهيافـت فينبـرگ، آن اسـت کـه       ارچوب فکری شخص قضاوتارچوب فکری شخص قضاوتخود، برآمده از چخود، برآمده از چ
توجه قرار توجه قرار   گيری موردگيری مورد  هايي نظير رأیهايي نظير رأی  های رقيب، که در رويّههای رقيب، که در رويّه  های يك گروه نسبت به گروههای يك گروه نسبت به گروه  افزوني خواستهافزوني خواسته

ه نظر ه نظر بسا نظر انديشمندی، نسبت ببسا نظر انديشمندی، نسبت ب  دنبال ندارد؛ چهدنبال ندارد؛ چه  گيرد، لزوماً بيشترين سود را برای بيشترين افراد، بهگيرد، لزوماً بيشترين سود را برای بيشترين افراد، به  ميمي
کـه اساسـاً   کـه اساسـاً     اکثريت افراد جامعه در حفظ حقوق فردی و اجتماعي افراد، م ثرتر باشد. اما مشـکل سـوم آن  اکثريت افراد جامعه در حفظ حقوق فردی و اجتماعي افراد، م ثرتر باشد. اما مشـکل سـوم آن  

هـای يـك گزينـه، در    هـای يـك گزينـه، در      ی منفعـت ی منفعـت   معيار بيشترين سود برای بيشترين افراد، مبهم است. اوالً تشخيص کليهمعيار بيشترين سود برای بيشترين افراد، مبهم است. اوالً تشخيص کليه
ـ    زمان داوری ميان گزينهزمان داوری ميان گزينه هـای مختلـف پـس از    هـای مختلـف پـس از      هههای مختلف ممکن نيست؛ چراکه بسياری از آثـار گزينـ  های مختلف ممکن نيست؛ چراکه بسياری از آثـار گزين

هـای مختلـف   هـای مختلـف     شود. ثانياً داوری ميان گزينهشود. ثانياً داوری ميان گزينه  گذشت مدت زمان طوالني از زمان اخذ تصميم، مشخص ميگذشت مدت زمان طوالني از زمان اخذ تصميم، مشخص مي
های های   دنبال دارد، خود با توجه به ارزکدنبال دارد، خود با توجه به ارزک  ای که بيشترين سود را برای بيشترين افراد بهای که بيشترين سود را برای بيشترين افراد به  برای تشخيص گزينهبرای تشخيص گزينه

کند. کند.   ی مطلوب نيز تغيير ميی مطلوب نيز تغيير مي  کننده، گزينهکننده، گزينه  وتوترو با تغيير چارچوب فکری قضارو با تغيير چارچوب فکری قضا  ايناين  گيرد و ازگيرد و از  معيني صورت ميمعيني صورت مي
روست و روست و   های فوق، رهيافت فينبرگ با مشکل اساسي گزينش ميان مطالبات مختلف روبههای فوق، رهيافت فينبرگ با مشکل اساسي گزينش ميان مطالبات مختلف روبه  با توجه به گفتهبا توجه به گفته

هـای  هـای    های دموکراتيك و رهايي با موانعي مواجه است. با اين وجـود، نمونـه  های دموکراتيك و رهايي با موانعي مواجه است. با اين وجـود، نمونـه    در برقراری پيوند ميان ارزکدر برقراری پيوند ميان ارزک
ی آن اسـت  ی آن اسـت    دهنـده دهنـده   تل توسط کاربران نشانتل توسط کاربران نشان  ی مينيی ميني  غيير کاربری شبکهغيير کاربری شبکهی اينترنت و تی اينترنت و ت  تاريخي نظير توسعهتاريخي نظير توسعه

آيد؛ و رهيافت فينبرگ در حل بسياری از معضـالت  آيد؛ و رهيافت فينبرگ در حل بسياری از معضـالت    های مذکور، پديد نميهای مذکور، پديد نمي  که در عمل، همواره، پيچيدگيکه در عمل، همواره، پيچيدگي
ی طراحـي را بـا   ی طراحـي را بـا     ی اقشار جامعه در رويّهی اقشار جامعه در رويّه  موجود موفق است. لکن مسئله آن است که مشارکت دائمي کليهموجود موفق است. لکن مسئله آن است که مشارکت دائمي کليه

کلي راهکاری قاطع برای حـل مشـکالت فضـای    کلي راهکاری قاطع برای حـل مشـکالت فضـای      طورطور  توان بهتوان به  ي که بدان اشاره شد  نميي که بدان اشاره شد  نميتوجه به مشکالتتوجه به مشکالت
هـا در  هـا در    ای از موفقيـت ای از موفقيـت   توان بيشتر، تبييني برای پـاره توان بيشتر، تبييني برای پـاره   آورد. رهيافت فينبرگ را ميآورد. رهيافت فينبرگ را مي  شمارشمار  تکنولوژيك حاکم بهتکنولوژيك حاکم به

ات ات توانـد تغييـر  توانـد تغييـر    آورد کـه در مـواردی مـي   آورد کـه در مـواردی مـي     شـمار شـمار   منظور تغيير فضای تکنولوژيك حاکم بـه منظور تغيير فضای تکنولوژيك حاکم بـه   حاالتي خاص بهحاالتي خاص به
آورد. لکن، با توجه به مشکالت مذکور، چنين تغييری، لزوماً فضـايي مطلـوب را رقـم    آورد. لکن، با توجه به مشکالت مذکور، چنين تغييری، لزوماً فضـايي مطلـوب را رقـم      وجودوجود  توجهي بهتوجهي به  قابلقابل

 نخواهد زد.نخواهد زد.
 عنـوان رويکـردی   عنـوان رويکـردی     ی تکنولوژی در ايران، بهی تکنولوژی در ايران، به  گرايي در حوزهگرايي در حوزه  ی بوميی بومي  با توجه به اهميت مسئلهبا توجه به اهميت مسئله  -در پاياندر پايان

اشاره بـه نسـبت   اشاره بـه نسـبت     -استاست  توجه قرار گرفتهتوجه قرار گرفته  وردورددر برابر فضای تکنولوژيك حاکم، که در ساليان اخير بيشتر مدر برابر فضای تکنولوژيك حاکم، که در ساليان اخير بيشتر م



 3131 ينبرگينبرگاندرو فاندرو ف  تکنولوژیتکنولوژی  انتقادیانتقادی  نظریّةنظریّة  رردد  حاکمحاکم  تکنولوژیکتکنولوژیک  فضایفضای  ازاز  رهاییرهایی 
(Emancipation of The dominant technology space in Andrew Feinberg. . .) 

 

توانـد  توانـد    هـا مـي  هـا مـي    های بومي در طراحـي تکنولـوژی  های بومي در طراحـي تکنولـوژی    ی انتقادی تکنولوژی و موضوع دخالت ارزکی انتقادی تکنولوژی و موضوع دخالت ارزک  ميان نظريهميان نظريه
ی فينبرگ، تکنولوژی ابزاری خنثي نيسـت؛ بلکـه   ی فينبرگ، تکنولوژی ابزاری خنثي نيسـت؛ بلکـه     گونه که گفته شد، مطابق انديشهگونه که گفته شد، مطابق انديشه  توجه باشد. همانتوجه باشد. همان  قابلقابل

ی ی   مالحظـه مالحظـه   رو، توليـد يـا وارد سـاختن بـي    رو، توليـد يـا وارد سـاختن بـي      ايـن ايـن   مـراه دارد. از مـراه دارد. از های خاصي را با خـود بـه ه  های خاصي را با خـود بـه ه    فرهنگ و ارزکفرهنگ و ارزک
ی ی   عقيـده عقيـده   تواند مشکالتي به همراه داشته باشد. بـا ايـن حـال، بـه    تواند مشکالتي به همراه داشته باشد. بـا ايـن حـال، بـه      تکنولوژی مدرن غربي، در مواردی ميتکنولوژی مدرن غربي، در مواردی مي

برد. ژاپـن پـس از قطـع ارتبـاط کامـل بـا سـاير        برد. ژاپـن پـس از قطـع ارتبـاط کامـل بـا سـاير          فينبرگ، قطع ارتباط با جهان مدرن نيز ره به جايي نميفينبرگ، قطع ارتباط با جهان مدرن نيز ره به جايي نمي
منظور حفظ استقالل مل ي، مجبـور بـه وارد   منظور حفظ استقالل مل ي، مجبـور بـه وارد     هفدهم، سرانجام در قرن نوزدهم بههفدهم، سرانجام در قرن نوزدهم بهکشورهای جهان در قرن کشورهای جهان در قرن 

 ,Feenberg 1991: Introduction)کردن و ساخت تکنولوژی مدرن غربي در مقياسي گسترده شـد  کردن و ساخت تکنولوژی مدرن غربي در مقياسي گسترده شـد  

Feenberg 2010: 107)   هـای موجـود راهگشاسـت.    هـای موجـود راهگشاسـت.      . در برابر چنين مشـکالتي، بـازنگری در طراحـي   . در برابر چنين مشـکالتي، بـازنگری در طراحـي
های غربي به کشور ژاپن و مورد تهديد قرار گرفتن زبان مل ـي ايـن   های غربي به کشور ژاپن و مورد تهديد قرار گرفتن زبان مل ـي ايـن     د شدن رايانهد شدن رايانهمثال، پس از وارمثال، پس از وار  عنوانعنوان  بهبه

ی ی   کشور، طراحي صفحه کليدهای جديد، پاسخي ممکـن در برابـر چنـين خطـری بـود. مطـابق انديشـه       کشور، طراحي صفحه کليدهای جديد، پاسخي ممکـن در برابـر چنـين خطـری بـود. مطـابق انديشـه       
ها تأثيرگذار باشند و حتي در سطح جهـاني،  ها تأثيرگذار باشند و حتي در سطح جهـاني،    توانند در طراحي تکنولوژیتوانند در طراحي تکنولوژی  های مختلف، ميهای مختلف، مي  فينبرگ، فرهنگفينبرگ، فرهنگ

 ی چنـين مشـارکتي   ی چنـين مشـارکتي     های تکنولوژيك، وارد سـازند. نمونـه  های تکنولوژيك، وارد سـازند. نمونـه    های بومي خود را در طراحيهای بومي خود را در طراحي  ارزکارزکعناصری از عناصری از 
توان در کشور ژاپن مشاهده کرد. فينبرگ با نقـل از  توان در کشور ژاپن مشاهده کرد. فينبرگ با نقـل از    در متحول ساختن تکنولوژی در مقياس جهاني را ميدر متحول ساختن تکنولوژی در مقياس جهاني را مي

هـای  هـای    کند کـه ريشـه  کند کـه ريشـه    ، به اين موضوع اشاره مي، به اين موضوع اشاره مي««7878تر بهتر استتر بهتر است  کوچكکوچك»»ی کتاب ی کتاب   ، نويسنده، نويسنده  7373ليلي-يانگيانگ-اا
تـوان در فرهنـگ   تـوان در فرهنـگ     موفقيت ميکروالکترونيك ژاپني و سهيم شدن آن در پيشرفت تکنولوژی مـدرن را مـي  موفقيت ميکروالکترونيك ژاپني و سهيم شدن آن در پيشرفت تکنولوژی مـدرن را مـي  

و و   7171شود. در شعر ژاپنـي هـايکو  شود. در شعر ژاپنـي هـايکو    ژاپني جستجو کرد. در فرهنگ ژاپني، کوچك بودن يك ارزک قلمداد ميژاپني جستجو کرد. در فرهنگ ژاپني، کوچك بودن يك ارزک قلمداد مي
توجـه بـه   توجـه بـه   توان حاکميت ايـن ارزک را بـه وضـوح مشـاهده کـرد.      توان حاکميت ايـن ارزک را بـه وضـوح مشـاهده کـرد.        ميمي  4848های مينياتوری بونسایهای مينياتوری بونسای  درختچهدرختچه
ی تکنولوژی سبب پديد آمدن تحوالتي در سطح جهـاني شـد.   ی تکنولوژی سبب پديد آمدن تحوالتي در سطح جهـاني شـد.     در فرهنگ ژاپني، در حوزهدر فرهنگ ژاپني، در حوزه  4141سازیسازی  کوچكکوچك

سـازی آن در ژاپـن   سـازی آن در ژاپـن     ی نوار ويدئو اگرچه در آمريکـا پديـد آمـد کوچـك    ی نوار ويدئو اگرچه در آمريکـا پديـد آمـد کوچـك      کنندهکننده  راديوی ترانزيستوری و ضبطراديوی ترانزيستوری و ضبط
های تکنيکـي  های تکنيکـي    از الماناز المانهمراه داشت. اشباع بازار جهاني همراه داشت. اشباع بازار جهاني   صورت گرفت و اين امر موفقيت تجاری بزرگي بهصورت گرفت و اين امر موفقيت تجاری بزرگي به

سـازد تـا   سـازد تـا     ی کشورها را قـادر مـي  ی کشورها را قـادر مـي    سازی تکنولوژيك، کليهسازی تکنولوژيك، کليه  ی کوچكی کوچك  دنبال موفقيت تجاری رويّهدنبال موفقيت تجاری رويّه  کوچك، بهکوچك، به
کاالهای کوچك توليد کنند و اين امر، بيانگر سهيم شدن فرهنگ ژاپني در طراحي تکنولوژيك در سطح کاالهای کوچك توليد کنند و اين امر، بيانگر سهيم شدن فرهنگ ژاپني در طراحي تکنولوژيك در سطح 

ی طراحـي  ی طراحـي    ی سـهيم شـدن در رويّـه   ی سـهيم شـدن در رويّـه   هايي نو بـرا هايي نو بـرا   توان به ارزکتوان به ارزک  های مختلف ميهای مختلف مي  جهاني است. در فرهنگجهاني است. در فرهنگ
تری را رقم زد. مطابق اين ديدگاه، هـر  تری را رقم زد. مطابق اين ديدگاه، هـر    يافت و از اين طريق، فضای تکنولوژيك مطلوبيافت و از اين طريق، فضای تکنولوژيك مطلوب  تکنولوژيك دستتکنولوژيك دست

حال، بدون قطع ارتبـاط  حال، بدون قطع ارتبـاط    عينعين  تواند از دستاوردهای جهاني طراحي تکنولوژيك استفاده کند و درتواند از دستاوردهای جهاني طراحي تکنولوژيك استفاده کند و در  کشوری ميکشوری مي
  ..(Feenberg 2010: 107-124)در طراحي وارد سازد در طراحي وارد سازد های فرهنگي خود را های فرهنگي خود را   با بازار جهاني، برخي ارزکبا بازار جهاني، برخي ارزک

تواند در سطح جهاني مورد توجه قرار گيـرد. البتـه بايـد    تواند در سطح جهاني مورد توجه قرار گيـرد. البتـه بايـد      هايي ميهايي مي  در مواردی نظير مثال ژاپن، چنين ارزکدر مواردی نظير مثال ژاپن، چنين ارزک
پذير است، هر نحو از چنين پذير است، هر نحو از چنين   ی طراحي امکانی طراحي امکان  های مل ي در رويّههای مل ي در رويّه  توجه داشت که اگرچه داخل ساختن ارزکتوجه داشت که اگرچه داخل ساختن ارزک

ی تکنولـوژی در  ی تکنولـوژی در    ی پژوهشـگران حـوزه  ی پژوهشـگران حـوزه    حال، اين وظيفـه حال، اين وظيفـه   هرهر  انجامد. بهانجامد. به  يت نمييت نميای در عمل به موفقای در عمل به موفق  مداخلهمداخله
که کار بسيار دشواری است؛ که کار بسيار دشواری است؛ -های موجودهای موجود  های دخيل در تکنولوژیهای دخيل در تکنولوژی  داخل کشور است که با شناسايي ارزکداخل کشور است که با شناسايي ارزک

هـايي جـايگزين کـه قابليـت     هـايي جـايگزين کـه قابليـت       و يـافتن ارزک و يـافتن ارزک   -شـود شـود   چراکه غالباً صورت طراحي رايج، بديهي انگاشته ميچراکه غالباً صورت طراحي رايج، بديهي انگاشته مي
 تری را به دنبال دارد، به بهبود فضای تکنولوژيك حاکم ياری رسانند.تری را به دنبال دارد، به بهبود فضای تکنولوژيك حاکم ياری رسانند.  های مطلوبهای مطلوب  راحيراحيساختن طساختن ط  محققمحقق
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