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 به نام خدا                                                                           

  

                  ی انتقادی تکنولوژی: نمای کلی   نظریه

                    

                                                            Andrew Feenberg  

                                          ی خشایار برومند ترجمه

                     

                                                Email: khashayar_boroomand@yahoo.com   

 

   

 

ی هایی از فلسفهبینش تکنولوژی،ی انتقادی نظریه  چکیده:

-می     تلفیق  گرامطالعات تکنولوژی ساخت تکنولوژی را با

های تکنولوژیک در ها و سامانهجهت تحلیل تکنولوژی کند.

، آن یاولیهدر سطح شود که چارچوبی پیشنهاد میسطوح مختلف، 

-شوند تا توانشزدایی میها، زمینهطبیعی و انسان اشیای

عی، تکنیکی های طبیدوم، در محیطهایشان مشخص شود و در سطح 

های ها ویژگیشوند. تکنولوژیبندی میزمینهو اجتماعی، باز

 ،توجه به جایگاه اجتماعیشانو با  دارندمنحصر به فردی 

تکنیکی،  یقاعدهدهند. های خاصی را از خود بروز میجانبداری

ی ها در یک زمینهیای است که مطابق آن، تکنولوژقاعده

خاصی که نمایانگر توزیع نابرابر  جانبداریاجتماعی با 

ممکن  های زیردست،رسند. گروهی ظهور میبه منصه، استقدرت 

ها در ی تکنیکی را با تأثیر بر طراحی تکنولوژیقاعده است

را می  در این رابطههایی مثالطول توسعه به چالش بکشند. 

  مشاهده نمود. رایانهبیوتکنولوژی و علوم توان در 
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 تکنولوژی و محدودیت

های برقرار شونده نسبتچه چیز، کنش تکنیکی را از سایر    

، برحسب سازد؟ این پرسش، معمولا واقعیت متمایز می با

د داخل در رویکرد مفاهیمی نظیر کارایی و کنترل، که خو

قضاوت در مورد  شود.اند، پاسخ داده میتکنیکی به جهان

افزونی و کاستی کارایی یک کنش، مستلزم این است که پیش از 

آن، چنین کنشی به عنوان کنشی تکنیکی و در نتیجه موردی 

مناسب برای چنین قضاوتی، محسوب شده باشد. به طور مشابه، 

از این رو و  است "تکنیکی"مفهوم کنترل داخل در تکنیک، 

 ز به کار رود.نمی تواند به عنوان معیار تمی

له را این مسأی تکنولوژی وجود دارد که سنتی در فلسفه   

، که نخستین بار در "استیالی غیرشخصی"با به کارگیری مفهوم 

 کند.داری به کار رفت، حل میم سرمایهتوصیف مارکس از نظا

، در پیوند با هایدگر و مکتب فرانکفورت استاین سنت که 

-بیش از حد انتزاعی به نظر میما، امروزه برای قانع شدن 

-می را نمایان کنش تکنیکیاز  کن ویژگی غیرمتعارفی؛ لرسد

اصطالحات  من این ویژگی را به کمک (.4002-1کند )فینبرگ، 

شدن میان ها و با تمیز                   قایلنظری سامانه

که  فرضی متناهیر محدود و یک کنشگر ناوضعیت یک کنشگ

.کنمبندی میصورترا داراست،  "ناکجا کنش از"توانایی 
1

مورد  

العمل متقابل را توانایی کنش بر یک شیء بدون عکس اخیر،

آثار جانبی، کند و متحمل . خداوند، جهان را خلق میستدارا

این نهایت سلسله  شود.نیز نمی العمل و واکنش متقابلعکس

گر و ای یک طرفه میان کنشاست که در آن رابطهمراتب کنشگری 

تنها  ،اما ما خدا نیستیم. آدمی شود.کنش برقرار می متعلَّق
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تعلق دارد. ای را داراست که خود بدان توان کنش بر سامانه

هر یک از  ؛را نشان می دهد این امر، اهمیت عملی تجسم

یمان به هاّلقات کنشاز متع بازخوردهاییدر قالب ، مداخالت ما

ی موضوع در ارتباطات روزمرهد. این شوسوی ما بازگردانده می

مشهود است؛ به عنوان مثال خشم و مهربانی، خشم و ما 

 مهربانی متقابل را به همراه دارد. 

کنش تکنیکی، نمایانگر یک رهایی جزیی از موقعیت بشری    

واکنش متقابلی  . ما کنشی را تکنیکی می نامیم که در آناست

شدید کنشگر بر ثیر متوجه کنشگر می شود، در برابر تأ که

ز را در پایین بزرگراهی دو تن فل ما .استمتعلَّق کنش ناچیز 

گی به موتزارت یا بیتل کنیم؛ در حالی که با آسودپرتاب می

های متعارف از کنش تکنیکی، دهیم. این نمونهها گوش می

نمایان عامدانه مطرح شد تا استقالل کنشگر از متعلَّق کنش 

تر می توان مشاهده نمود که یک نمایی گستردهشود. در 

اتومیبل خود به آرامش در تواند با میها در بزرگراه راننده

       کن در شهری که این شخص ساکن ؛ لرانندگی بپردازد

ی دیگر در محیط زندگی وی حضور دارند ها رانندهمیلیون ،است

توسط اتومبیل ها به مکانی مبدل می شود که و این محیط 

. از این رو کنشگر گذاردعمیقی بر این فرد میثیرات تأ

یابد. اما رهایی نمی ،تکنیکی، نهایتاا از منطق محدودیت

-خیر مینش محدود، پراکنده شده و یا به تأکواکنش متقابل 

 شود.این امر سبب ایجاد توهم برتری میو  افتد

چنین توهمی ی مدرن را ن تجربههایدگر و مارکوزه، بنیا   

 ،مدرن "انکشاف"در دانند. مطابق تاریخ وجود هایدگر، می

ی خام ی ماده، به مثابهی اشیااین تمایل وجود دارد که کلیه

جا ، تنها تا آناشیا .ای برای کنش تکنیکی قلمداد شودذخیره

در ی تکنولوژیک آگاهی داریم، از سودمندیشان در سامانه که
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             وند. رهایی از این قسم تجربه، شمیداخل ی ما تجربه

تواند توسط یک انکشاف جدید صورت پذیرد؛ اما هایدگر در می

 کند.رد آمد و شد انکشاف ها صحبتی نمیمو

مربوط به را  همچون مارکوزه، انکشاف تکنولوژیکمن نیز    

آمدهای با پیرا در ارتباط بلکه آن  دانم؛تاریخ وجود نمی

ت تبعیت تحمیان دسته ها و طبقات حاکم و  پایداراختالفات 

آورم. ی تکنیکی به شمار میدر کلیه ی نهادهای واسطه

و این گونه شکل  -تکنولوژی می تواند به گونه ای شکل بگیرد

شود. این امکانی  ی اقلیت بر اکثریت احیاسلطهکه  -می گیرد

ت و اس دهاست که در تشکیالت متعدد کنش تکنیکی به وجود آم

ی کنشگر و متعلَّق کنش را رقم می گیری روابط یک طرفهشکل

 زند.

که در یک سوی آن کنشگر  استتکنولوژی، پدیداری دو سویه    

و در سوی دیگر، متعلَّق کنش قرار دارد. هر گاه کنشگر و 

متعلَّق کنش، هر دو، انسان باشند، کنش تکنیکی، اعمال قدرت 

ی مبنای تکنولوژ بر ،به عالوه، زمانی که جامعه خواهد بود.

، صورت اصلی قدرت در جامعه سامان می یابد، قدرت تکنولوژیک

امیال ی دامنهی کنندههای محدودیحااین امر از طریق طر .است

ولوژی و نهادهای تکن متعارفکه توسط عملکرد  هاو دغدغه

این  .پذیردد صورت میتواند نمایان شووابسته به آن می

زیان بشر و آسیب ه، ها سبب انحراف ساختار تجربمحدودیت

 شود.محیط طبیعی پیرامون وی میدیدن 

ی یک طبقهظهور مقاومت از جانب  اعمال قدرت تکنیکی، سبب   

ذاتی و همیشگی یک نظام ، خصوصیت امر شود و اینجدید می

 ،ی طراحیافراد محروم از رویه .استساحتی تکنیکی تک

ا، آزرده شده و دست هجام از نتایج غیر مطلوب تکنولوژیسران

تری از ی گستردهدامنهزنند. بسط تکنولوژی به به اعتراض می
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ها منجر به سوق داده شدن به سوی طراحی امیال و دغدغه

مجدد، جهت سازگاری بیشتر با حدود انسانی و طبیعی اعمالی 

اساسی مبتنی بر  ایجاد یک تغییر بر کنش تکنیکی خواهد شد.

های بازخوردی زدایی قدرت، سبب کاهش حلقهدموکراسی و تمرکز

 بشری شده و اصالح یدیدهبرآمده از طبیعت و حیات آسیب

 .ی تکنیکی را رقم خواهد زدبنیادی حوزه

 

 

 سازییی ابزارنظریه

انتزاعی  بسیار هایاری از فیلسوفان تکنولوژی، تبیینبسی   

ن ای اند.ماهیت تکنولوژی ارایه دادهخی از و غیرتاری

لعات اجتماعی ها و غنای مطاها در مقایسه با پیچیدگیتبیین

با این حال، برای  رسند.مایه به نظر میتکنولوژی، بسیار کم

توان خصوصیات منحصر به فردی، نظیر خصوصیات کنولوژی میت

مطرح شده در سطور پیشین، قایل شد و این خصوصیات حاوی 

ونه که مارکوزه در کتاب انسان . همان گاستیم هنجاری مفاه

کرده است، انتخاب راه حل  تکنیکی به جای ساحتی استدلل تک

حل سیاسی و اخالقی برای یک مشکل اجتماعی، از لحاظ سیاسی و 

عاب مطالعات . این وضعیت، سبب انشاستاخالقی حایز اهمیت 

های ر فلسفهشود. بیشتی متقابل میتکنولوژی به دو شاخه

؛ در استمدرن گرا، منتقد مدرنیته و حتی ضد تکنولوژی ذات

، های تجربی در رابطه با تکنولوژیحالی که اکثر پژوهش

و از این رو  گیردمیتر مدرنیته را نادیده موضوع گسترده

منتقدان اجتماعی به نظر ا با و یا حتی همنوغیرانتقادی 

 (.4002)فینبرگ،  رسدمی
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در سطور پیشین،  ی مطرح شدهراه حل من برای مسألهتشریح    

در این سطور، دو دیدگاه متقابل در  رسد.دشوار به نظر می

 م به ذاتک شد: نقد قائرابطه با تکنولوژی از یکدیگر تفکی

ی هایدگر نمایان است و تکنولوژی، همانند آنچه در فلسفه

ناسان شیدگاه بسیاری از  مورخان و جامعهگرایی که دساخت

تضاد با یکدیگر در  این دو رویکرد، معمولا  .استمعاصر 

ک از این دو رویکرد، ، در هر یوجود اینبا  شوند.فهمیده می

ام که ز این رو من سعی کرده. اای وجود داردنکات ارزنده

های موجود در این دو دیدگاه را در قالب چارچوبی بینش

 نامم تلفیق کنم.می "سازیینظریه ی ابزار"عمومی که آن را 

، اعتقاد بر این است که تکنولوژی سازیی ابزاریدر نظریه   

ما  یل شود: سطح رابطه ی کارکردی اصیلباید در دو سطح، تحل

هایی در سطح نخست، توانش با واقعیت و سطح طراحی و اجرا.

ها به آنایی موضوعات تجربه و تقلیل زدرا که از طریق زمینه

، هستندها سامانه تجهیز شدن در ابزار و قابلخواص مفیدشان 

-عالمی این امر، مستلزم یک رویه جستجو کرده و می یابیم.

و در  شدهکه در آن، اشیا، از بافت اصیلشان جدا  استزدایی 

در حالی که کنشگران  ؛گیرندمیمعرض تحلیل و دستکاری قرار  

 ر، دجوامع مدرندارند.  جایدر وضعیت کنترل با فاصله 

ما این  -زدایی بشر به منظور کنترل وی تحت کنش تکنیکیعالم

-عالم ایایهپ یگسترش رویهو در  -ی نامیمرویه را مدیریت م

های تکنیکی که اساس شبکه های تکنیکی زدایی در انتظام

 .، منحصر به فردندچیده استپی

توانند با کنیم که میر سطح دوم، طرح هایی را معرفی مید

نظیر  گوناگون اجتماعیها و ابزار پیشین و قیود سامانه

در سطح  شناختی و اخالقی یکپارچه شوند.مالحظات زیبایی

اولیه، اشیا، جهت به کار رفتن در یک وسیله، ساده می 
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حیط با م ،شوند؛ در حالی که در سطح دوم، اشیای ساده شده

 در ارتباط باشوند. این امر، طبیعی و اجتماعی، یکپارچه می

 می نامد. عالمیک  "انکشاف"که هایدگر آن را است  ایرویه

 بارا  آغازین سازییکه کارکرد است ایرویه مستلزمانکشاف، 

ها ی همان سوژهعالمی جدید که دربردارندهآن به سوی  هدایت

 .کندتکمیل می، هاستابژه و 

متمایزند. اهمیتی ندارد که توانش  این دو سطح، تحلیالا    

          چه میزان انتزاعی تشخیص داده  ها، در سطح نخست،

ای یک های پایهها از سطح دوم، در وابستگینآ؛ شوندمی

یابند. همین طور،                  کرد خاص به مواد، بار اجتماعی میروی

متضمن ، ، مانند ذکر مشخصات طراحیهای ثانویهسازییابزار

انباشته شده و به هم          هایی است که شناسایی توانش

ی یک درخت جهت تهیه ی مهمی است. برشپیوندند. این نکتهمی

ی آن، به ترتیب،               تخته و ساخت خانه به وسیله

برش یک درخت، آن را  .نیستو ثانویه  ولیها سازیابزاری

مالحظات تکنیکی، کند؛ اما همراستا با می "زمینه زدایی"

ی نوع درخت و اندازه و شناختی تعیین کنندهقانونی و زیبایی

. از این های تولید شده و مالحظات تجاری مربوطهشکل تخته

 ؛نیست "اولیه"تنها مربوط به سطح رو، کنش بریدن یک درخت، 

ه گیرد و این امر با توجبلکه هر دو سطح تحلیل را در بر می

 .نیستبه تحلیلی بودن تمایز دو سطح، دور از انتظار 

ی جوامع ه، این نظریه، به سبب ماهیت ویژهبا این هم   

 سازیی، پیچیده است. برخی کارکردهای ابزارمدرن مختلف

-کارکرد زیبایی . مثالا متمایزند نه تحلیالا  نهاداا ثانویه، 

ممکن است  -است اهمیتیی باسازی ثانویهیکه ابزار -شناختی

-بدین واگذار شود. شرکتی "بخش طراحی"جدا شده و به یک 
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خواهند کرد. این  گونه، هنرمندان، همگام با مهندسان، کار

 ، اعتقاد به تمایز کاملسازییی سطوح ابزارتفکیک نهادی جزئ

ماهیت  مبهم شدناین امر سبب  کند.این سطوح را تقویت می

های ی جدایی محیطو به واسطه شوداجتماعی هر کنش تکنیکی می

شناختی را، زیباییشدن فعالیت مهندسی از مالحظات  رها، صنفی

 .به دنبال داردثیرات اجتماعی، با صرفنظر از سایر تأ

از مقولت مطرح  یل در سطح نخست، الهام گرفته شدهتحل   

   گرای تکنولوژی توسط هایدگر و سایر منتقدان ذات شده

شناختی این مالحظات هستی من بهکه  جا از آن ن،لک .است

تبیین کاملی از ماهیت  راها و آن پردازمنمی مقولت

که می توانم از بسیاری  معتقدم، نمکقلمداد نمی تکنولوژی

آن مدرنیسم ضد  خصوص موضعرایی، به گذات مربوط بهمسایل 

دوم، الهام گرفته شده از  اجتناب ورزم. تحلیل در سطح

است. من  گرایانهبا تمایالت ساختی تجربی تکنولوژی مطالعه

-ادراک کنشگران از ابزار و سامانهی به طور ویژه، بر نحوه

  در اماشوم. متمرکز میهایی که طراحی و استفاده می کنند 

-ام. من تجربهگزیننده، نیز نزدیک شدن به این سنتی نحوه

رد مقولت  و ی آنآمیز و بیش از حد لفاظانهگرایی اغراق

کنم که . در عوض، سعی میپذیرمرا نمی ی اجتماعی سنتینظریه

تر مدرنیته، ی گستردهشناختی آن را با یک نظریههای روشبینش

 م کنم.توأ

 

 فرهنگ

 کاراییهای جبرگرا و ابزارگرا از تکنولوژی، در تبیین   

به عنوان اصل منحصر به فرد انتخاب میان  )بازده(،

به نظر می رود. تکنیکی موفق و ناموفق به کار می ابتکارات

تکنولوژی، خصوصیات عمومی نسبت داده با این ضوابط، رسد، 
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ی تکنولوژی، کند. فلسفهده به عقالنیت علمی را اقتباس میش

تصمیمات تکنیکی روشن این ادعاها را برای ضرورت و عمومیت 

ات مطالعگرا در میالدی، چرخش ساخت 00دهه ی کند. در می

شناختی برای نشان دادن این تکنولوژی، یک رویکرد مفید روش

 ی موارد محقق شده، ارایه کرد.تردهموضوع در سطح گس

از پیکربندی بسیاری  از طریق گرایان نشان دادند کهساخت   

اری تولید کرد که کمنابع، می توان ابزار  پذیرهای امکان

عالیق گوناگون  د.ام دهعملکرد خود را انج به گونه ای کارا،

مربوط  های ظریفمختلف درگیر در طراحی، در تفاوت کنشگران

های شی به یک طرح نسبت به طرحبخو اولویتوسیله عملکرد  به

یک  ها، لفظاا ی طرحشود؛ در حالی که کلیهمنعکس می رقیب

قدر که های اجتماعی، همانکنند. انتخابوسیله را توصیف می

ثیرگذارند، در گزینش حل مسایل مختلف تا ی راهدر ارایه

بنابراین از آن جا ی مساله نیز دخالت دارند. تعریف اولیه

-و ترقی توسعهمستعد  انتخاب که گزینه هایبسیاری از که 

سعه، در تقابل با یکدیگر ی تواند، از همان ابتدای رویه

های طرحکارایی، در موفق یا ناموفق شمردن گیرند، قرار می

توسط معیار  . تکنولوژینیستنهادی، معیار قاطعی پیش

های ولوژیئایدو  عالیق به یابد ومی "تعین ناقص"کارایی، 

توجه زینه های مربوطند خاص گوناگون که انتخابگر از میان گ

 "عقالنی"، کند. تکنولوژی در معنای پوزیتیویستی قدیمیمی

های است؛ حاصل انتخابنسبی  ،نبوده و از لحاظ اجتماعی

نیکی، جهانی است که در آن از سبک زندگی مورد نظر یکی تک

شود. در این صورت، ز احزاب اجتماعی بانفوذ حمایت میا

نتیجه ی  گرایشات تکنوکراتیک جوامع مدرن، باید به عنوان
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ثیرگذار در امر طراحی به متخصصان های تأمحدود کردن گروه

 تکنیکی و نخبگان صنفی و سیاسی تعبیر شود. 

کنم که ، استدلل میتزی خود از این بندمن در صورت   

-هش نمیکارایی را کا ها ضرورتاا ایدئولوژیی عالیق و مداخله

ی ق با یک برنامهآن را به سوی تطاب ؛ بلکه تحصیلدهد

 ی تکنیکیقاعده"دهد. من مفهوم تر سوق میاجتماعی گسترده

به منظور نشان دادن ارتباط میان نیازهای  را ")کد تکنیکی(

ی تکنیکی، تحقق یک نیکی و اجتماعی مطرح کردم. قاعدهتک

حل یک عالقه یا ایدئولوژی در راه حل منسجم تکنیکی برای 

توسط  های تکنیکی، صریحاا اگرچه برخی از قاعده .استله مسأ

به دنبال یک ابزار  ندی می شوند، منبخود مهندسان صورت

هایی بندیهستم که حتی در غیاب چنین صورتتر تحلیلی عمومی

 تر،دقیقبه طور ی تکنیکی را می توان کاربردی باشد. قاعده

میان  بر مبنای یک هدف اجتماعی، مطابق آنمعیاری دانست که 

طرح  د.گردطرحی انتخاب میپذیر مختلف، امکان تکنیکی هایطرح

در این جا به معنای طرحی است که از لحاظ  "امکان پذیر"

نظیر مختلف با توجه به مواردی تکنیکی، عملی باشد. اهداف 

بودن با توجه  بهتر و بدتر مجاز یا ممنوع بودن اخالقی یا

-، رتبهیا میزان مطلوبیت اجتماعی شناختیبه مالحظات زیبایی

ود. شاهداف، نامیده می "گذاریکد" شوند؛ این رویه،بندی می

شناختی، نمایانگر                         ، مانند مالحظات اخالقی و زیباییاین کدها

مطلوبیت " .سازی استی ابزاریثانویه در نظریهسازیابزاری

-ارزشکند؛ بلکه به     اشاره نمی اری کلی، به معی"اجتماعی

شود. ای مربوط میی هستهتندرستی یا خانواده چونغالبی های 

 قواعددر قالب  پردازان اجتماعیها، توسط نظریهاین ارزش

معمولی، به شکل یک قاعده یا  -تکنیکی با واژگان مطلوب
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ی برجسته در تاریخ . یک نمونهدشوبندی میصورت معیار ساده،

به جای زدایی نیروی کار، مهارتضروری به تکنولوژی، نیاز 

 است.سازی صنعتی دوراندر ها، حفظ یا ارتقای مهارت

ی کدها از طریق نفع شخصی ادراک شده هر کجا که این   

 ها، معمولا اهمیت سیاسی آن ،حمایت شودافراد و قانون، 

یک سبک زندگی از حفظ  به معنایاین شود. گاشته مینادیده ان

-همان دقیقاا  .قدرت مسلط متناظر با آن است لحاظ فرهنگی و

دار در قانون فرهنگی ریشه هایآرایش، یی سیاسفلسفه گونه که

-بندیی تکنولوژی نیز صورتکند، فلسفهرا مسأله قلمداد می

اند، یشه کردهر هایی را که با موفقیت، در قواعد تکنیکی

 .وردآمسأله به شمار می

 

 خودمختاری عملکردی

، ی تکنولوژیکری از منتقدان جامعهامروزه برای بسیا   

ی گذشتهیک منتقد تاریخ صرفاا مارکس، دیگر موضوعیت ندارد و 

شود. من معتقدم که مارکس، داری محسوب میاقتصاد سرمایه

ی تکنولوژی به ارمغان برای فلسفههای قابل توجهی بینش

اقتصاد  منحصراا  ،ویکانون توجه آورده است. علت این که 

ی اصلی است که تولید، در آن زمان، حوزه بوده است، این

با نفوذ وساطت تکنیکی  شده است.سوب میکاربرد تکنولوژی مح

هایی که ضات و پتانسیلدر هر حوزه از زندگی اجتماعی، تناق

 شود.درک می وی در تکنولوژی شناسایی کرده است کامالا 

دار، بیش از آن که مالکیت سرمایه یمشخصهنزد مارکس،    

ی موجود در رویه دارایی باشد، کنترل اوضاع کارگران است.

ی، منفعت کارخانه، برای مالک، عالوه بر منافع اقتصاد

آورد. از طریق سازماندهی مجدد تکنیکی نیز به همراه می

کنترل  روند کار، وی می تواند تولید و سود را افزایش دهد.
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ی جدید برای                 هاکار، به سرعت، منجر به خلق ایده روند

سبب سوق امر، شود. این سازی صنایع میآلت و ماشینیماشین

ای از ابداع نوع ویژهاضافه کاری به سمت ساعات دادن 

یاز به مدیریت زدایی کارگران و نشود که مهارتآلت میماشین

بر روی افراد انجام  ،نش تکنیکیک ،دارد. مدیریت را در پی

ی تکنیکی سلسله مراتب سوژه و ابژه در طلب بازده، دهد ومی

دهد. سرانجام، مدیران ، توسعه میمناسبات انسانیرا داخل 

جایگزین مالکین در  کنند و در برخی موارد،ای ظهور میحرفه

این موضوع را شوند. مارکس، د میهای صنعتی جدیکنترل سازمان

و  استداری نامد که ویژگی ذاتی سرمایهاستیالی غیرشخصی می

-پیشینی قرار میتشکیالت اجتماعی در برابر استیالی شخصی در 

ی ابزار و تشکیالت تولید ای است که در طراحاین سلطه گیرد.

است،  بینی نکردهی آخر که مارکس، پیششود. در مرحلهظاهر می

که هایی از تکنولوژی دهی و گونههای مدیریت و سازمانتکنیک

-رفت، به بخش دولتی صادر میابتدا در بخش خصوصی به کار می

ی حکومت، پزشکی و آموزش ایی مانند ادارههحوزهشود و در 

زندگی موجود  هایی محیطکلیهبه این ترتیب، گذارد. تأثیر می

گیرد. در این صورت، تکنیک قرار میی در جامعه، تحت سلطه

تواند به یک رژیم سوسیالیستی که میداری نظام سرمایه ذات

 گیرد، انتقالمیبر اساس مدل اتحاد جماهیر شوروی شکل 

یابد.
2 

ایم جوامع مدرن، با پارادکامل  یتوسعه ،بنابراین    

سازی صنعتی های نیروی کارگر، کهحصر بر فعالیتوحدنظارت بی

این نظارت،  شود.داری بر آن تکیه دارد مشخص میسرمایه

                زدایی از کارگران وی تکنیکی را به سمت قدرتتوسعه

خودمختاری "کند. من این نظارت را، سازی عامه هدایت میتوده
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که نمایانگر آزادی مالک یا         نامممی "عملکردی

ی وی در اخذ تصمیمات مستقل در مورد نحوه ی پیشبرد نماینده

ها و منافع کنشگران اری سازمان، بدون توجه به دیدگاهتج

ودمختاری عملکردی مدیریت . خاستزیردست و اجتماع پیرامون 

ی تکنیکی با جهان رابطهیک  ها را درامور، آن یو اداره

دارد. به هایشان محفوظ نگه میدهد و از نتایج کنشقرار می

شرایط حاکمیت خود را در هر سازد که ها را قادر میآن عالوه

های تحت امرشان باز تولید کنند. تکرار تکنولوژی

ک ، به مثابه ی یی چنین نظامی در جامعهتوسعه ،تکنوکراسی

ی کلیه درتکنولوژی و مدیریت  گسترشکه در واکنش به کل است 

را در تکنوکراسی، خود  گیرد.میهای زندگی اجتماعی صورت بخش

ها را قربانی کرده و کند؛ ارزشبرابر فشار عمومی مقاوم می

های سازی سنتزهای ناسازگار با تکثیر و جاودانی نیاکلیه 

 گیرد.تکنیکی خود را نادیده می

گرایش تکنوکراتیک جوامع مدرن، نمایانگر یک طریق ممکن    

-، ناقص میهای قدرتخاصی توسط خواسته رزکه به ط استتوسعه 

د دیگری نیز دارد که های سودمنشود. تکنولوژی، پتانسیل

تواند به همراه میداری و سوسیالیسم دولتی که توسط سرمایه

شود. در مطیع میی دیگر پدیدار شود، سرکوب یک مسیر توسعه

-ی نابودی سبکنظارت تکنیکی که به هزینهها تحت کردن انسان

ی اعمال محدودیت شدید بر ر طی رویههای مختلف زندگی، د

، تکنوکراسی، ساختارهای قدرت شودمیتمام  ،مشارکت در طراحی

 صورت هایاند، در آمد را که از گذشته به ارث رسیدهسر

در این رویه، نه تنها بشر  سازد.عقالنی تکنیکی، جاودان می

بیند. یک ساختار عت، که خود تکنولوژی نیز آسیب میو طبی

دیگرگونه  یقدرت متفاوت، قسم دیگری از تکنولوژی با نتایج

 به بار خواهد آورد.
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آیا این یک انحراف طویل به عقب به سوی مفهوم خنثی     

نثی بودن، کنم. خنولوژی است؟ من این گونه فکر نمیبودن تک

ی ی یک وسیله ی خاص نسبت به محدودهبه طور کلی، به بی طرف

تواند محقق کند اشاره دارد. اگر پذیری که میاهداف امکان

ما فرض کنیم که تکنولوژی در معنای امروزی، نسبت به اهداف 

یقت آن را خنثی و در ورای بی طرف است، در حق بشری، عموماا 

در حالت دیگر، ممکن است استدلل  ایم.ی ممکن پنداشتهمناقشه

ی تواند برامیی اهدافی که کلیهشود که تکنولوژی، نسبت به 

است. اما هیچ کدام از  طرفتحققشان به کار رود، خنثی و بی

ها، معنا ندارد. تکنولوژی به هیچ عنوان این این وضعیت

های این تکنولوژی خاص را با محدودیت گونه نیست. امروزه ما

از کیفیت دانشمان و ساختارهای قدرت که این دانش و ناشی 

گیریم. به کار می دهند،اربرد آن را به جهت معینی سوق میک

ای از اهداف ویژه ،این تکنولوژی که امروزه موجود است

 شود.ند و مانع از تحقق سایر اهداف میکحمایت می

به حدود اخالقی  تر این رویکرد، مربوطمفهوم گسترده   

ی خودمختاری عملکردی به شود که تحت سلطهقواعد تکنیکی می

داران که در آن سرمایهدقت شکل گرفته است. رویه ی مشابهی 

ها آزاد بودند که بدون توجه به نیازهای و تکنوکرات

 "ارزش های"کارگران و عوام، تصمیمات تکنیکی بگیرند، 

، اساساا  کمرنگ شدند.جدیدی خلق کرد و مطالبات اخالقی 

ساختن تکنولوژی، راجع به پیدا کردن راه های  دموکراتیک

-تحقق آنکنار گذاشته شده و های ارزش امتیاز بخشی به نوین

 .استهای تکنیکی جدید ها در نظام

ما  تر از تکنولوژی هم ممکن است و هم ضروری.فهم کامل   

از آثار جانبی  از طریق هشدارهای ناشیبارها و بارها 

 ،تکنولوژی شویم.پیشرفت تکنولوژیک، متوجه این ضرورت می
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با نتایج  د،کنمی گونه که ادوارد تنر خاطر نشانهمان

-حلقهکه ؛ چنان(6991 )تنر" جواب متقابل می دهد"هراسناکی 

ی تکنیکی های بازخوردی به تأخیر افتاده که به سوژه و ابژه

وژی ما تکنول فعلی موفقیت .کندد بیشتر مداخله میپیوندمی

کند که هر چه شدیدتر به طبیعت طبیعت، ضمانت می تغییردر 

آوریم، این حلقه  آسیب برسانیم تا آن را تحت کنترل خود در

 ی ما، که کامالا ای نظیر جامعهکند. در جامعهها کمتر رشد می

 توسط تکنولوژی سازمان یافته است، تهدید بقا واضح است.

 

 مقاومت

برای رهایی از این شرایط چه باید کرد؟ تنها دموکراتیک    

ی حل موثر است. این امر، در مرحله ساختن تکنولوژی، راه

، از طریق آشکار سازی نخست، نیازمند زدودن توهم تعالی

. برای این منظور، استحلقه های بازخوردی به کنشگر تکنیکی 

ی گرفتن برای جد به خودی خود کافی نیست. بسط شناخت،

باید به  شودمیی عالیقی که توسط کنشگر نمایان شناخت، دامنه

ردها از متعلَّق کنش اندازه ای توسعه یابد که انتقال بازخو

اما تنها یک اتحاد  تر شود.های فاقد قدرت، سختبه سوی گروه

های متعدد ز کنشگران که در برگیرنده ی گروهدموکراتیک ا

مضر کارساز است. چنین های جهت مقاومت در برابر طرح است

آثار مخرب تکنولوژی ای اتحاد تکنیکی دموکراتیک و گسترده

-را به طور جدی مورد توجه قرار میبر انسان و محیط طبیعی 

 .دهد

ی تکنیکی، تشکیل چنین های دموکراتیک در حوزهجنبش   

                  اما این امر، مستلزم اتحادهایی را هدف قرار داده است.

-ی تکنیکی حکمهای مدیریت در قاعدهیت ابژهی عاملاعاده
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این امر از طریق  ، چگونه باید درک شود؟تغییر. این ستفرما

عملی نخواهد شد. کنشگران  ،صرف زیاد کردن تعداد مدیران

 گران مداخله کنند.ست باید به طریقی متفاوت از سلطهزیرد

ی قدرت فوکو تفسیر جالب توجهی از نظریه میشل دو سرتو،   

                       له تواند در مورد این مسأکند که می مطرح می

یی اهگروه استراتژی(. او میان 6991سرتو به کار رود )دو 

و از این طریق، اعمال قدرت                    اند که دارای پایگاه نهادی

-اقدامکه پایگاهی برای های گروه زیردست تاکتیکو کنند می

سیاسی ندارند  -ردههای خو مقاومتمستمر و قانونی  های

شود. باید توجه داشت که دو سرتو، قدرت را تمایز قایل می

داند؛ بلکه همبستگی فوکویی امری شخصی و در تصرف اشخاص نمی

طور  این امر به بندی می کند.مفصلمیان قدرت و مقاومت را 

های ه عنوان یک طرز تفکر در مورد تنشای بقابل مالحظه

-موثر واقع می ی تکنیکیهای واسطههمیشگی موجود در سازمان

-نظام"ی کو به نهادهای شکل گرفته بر پایهفوتوجه  نه؛ شود

 .علمی تکنیکی "های حقیقت

-دیریت تکنیکی را بر بشر تحمیل میهای تکنیکی، مسامانه   

این  شوند.کنند و دیگران، مدیریت میبرخی، مدیریت میکنند. 

تاکتیکی که دو سرتو  استراتژیک وهای دو موضع، با دیدگاه

کند شباهت دارند. جهان از منظر هر یک از این دو مطرح می

، استراتژیکدیدگاه  شود.پدیدار می یموضع، به طور متفاوت

ها را در انشی تومالحظات مربوط به کنترل و کارایی و جستجو

همان دیدگاه مورد انتقاد  دهد و این دقیقاا اولویت قرار می

من به  ترین اعتراضاصلی .استهایدگر در مورد تکنولوژی 

در مورد  استراتژیکهایدگر این است که خود او، دیدگاه 

وی  .پذیردمی ملی را، جهت محکوم کردن آن، بدون تأتکنولوژ
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ی کنترل مورد مالحظه قرار سامانهی یک به مثابه آن را صرفاا 

-پوشی میچشمدر زندگی طبقات زیردست، دهد و از نقش آن می

 کند.

 .استتر زیردست، به مراتب، غنیدیدگاه تاکتیکی طبقات    

که در  استی یک جامعه ی مدرن روزمره جهانزیستهمان  این

محیط،  دهند. در اینکل محیط را شکل می آن، ابزار، تقریباا 

کنند. قدرت در بیشتر میتعیین  و دنبال را  معانیاشخاص، 

گامی که و هن استتنها به طور ظلی موضوع بحث تعامالت، 

راد در شود، مقاومت، با توجه به موقعیت افموضوع واقع می

شود. با این حال، تا جایی که سامانه، موقتی و محدود می

شوند، مقاومت، می های تکنیکیهای مردم، وارد سامانهتوده

تواند بر طراحی و آرایش شود و می، پدیدار میضرورتاا 

 ثیر گذارد.تأ ها و محصولت آن هاسامانه

تا به عنوان مثال، آلودگی هوا را در نظر بگیرید.    

-از نتایج کنش قادر بودند ،آلودگی این نمسئولکه  زمانی

، بگریزند استشهری سبز یشان که متوجه سالمتی مناطق برونها

توجه ی مناطق فقیرنشین شهری بینسبت به هوای آلوده و

ی های تکنیکی مسألهلحگاه اساسی برای راهباشند، تکیه

کسانی که  نگاه. کنترل آلودگی، از نشد فراهم آلودگی هوا

ند، پرهزینه و بی حاصل به نظر شتتوانایی اجرای آن را دا

و اعتراضات قربانیان  ودگیگسترش آلرسید. سرانجام، با می

گیری یک جریان های شکلها، جرقهاین مسأله و حامیان آن

له زده شد. تنها در ه به این مسأسیاسی دموکراتیک با توج

هر ای که یک موضوع اجتماعی به گونهاین هنگام، ساماندهی 

دو طبقه ی مرفه و ضعیف بتوانند در آن رابطه، اصالحات 

سبب شد  ن شد. این موضوع، نهایتاا ضروری را انجام دهند، ممک

ها و سایر منابع آلودگی، تجدید نظر که در طراحی اتومبیل
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ای انسان بیشتر توجه شود. این نمونهصورت گیرد و به سالمتی 

ی سرانجام به یک سامانهبود از یک سیاست طراحی که 

 تر منجر خواهد شد.نگرانهتکنولوژیک کل

تواند تکنولوژی را رف، نمیفهم شایسته از زندگی متعا   

های حمل ی طراحی و آرایش شهرها، سامانهنحوه نادیده بگیرد.

های ارتباطی و تولیدات کشاورزی و صنعتی، نهو نقل، رسا

در طراحی را سالمتی و دانش ، بیشترما و  استموضوعی سیاسی 

پزشکی و آموزش، به  که دهیممد نظر قرار می ییهاتکنولوژی

عالوه بر این، نوع  بر آن تکیه دارد. ایطور فزاینده

محسوب شود، تا حد  جایگزینتواند پیشرفت یا چیزهایی که می

های امکانهای موجود و دی مشروط به عدم موفقیت تکنولوژیزیا

یاسی بودن تکنولوژی که زمانی . ادعای سهاستپیشنهادی آن

 رسد.انگیز بود امروزه بدیهی به نظر میبحث

 

 

 

 بندیزمینهراهبردهای باز

ی نه چندان دور، محکومیت عمومی تکنولوژی برای در گذشته   

             ، پذیرفتنی به نظر بسیاری از منتقدان اجتماعی

د است و سبب تحقیر مورد تردی ،نگرشاین  رسید.می

که با این همه، تکنولوژی را دائماا در شود روشنفکرانی می

به هر حال، انتقاد  گیرند.به کار می ی خودزندگی روزمره

از  حمایتاجتماعی، هر چه بیشتر به سوی مطالعه و 

گرسازی تکنولوژی به منظور های ممکن و دبازپیکربندی

های های کنار گذاشته شده از شبکهساختن آن با ارزشهماهنگ

در طراحی اولیه چرخش کرده است. این رویکرد، نخستین بار 

هایی در ی آن، موفقیتپدیدار شد و به واسطه محیطیزیستجنبش 
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ها، از طریق قانون و دعوی ی اصالح طراحی تکنولوژیزمینه

شنهادی های پیامروزه این رویکرد در طرح قضایی به دست آمد.

-دنبال میها و علوم کامپیوتر برای دگرسازی بیوتکنولوژی

                      ردهایاز راهب ،سازییشود. نظریه ی ابزار

-ارایه می تبیینی عمومی، ،هاییبه کار رفته در چنین جنبش

 دهد.

 که در آن استزدایی سازی اولیه، مستلزم زمینهیابزار   

اند، بسیار پیچیده های طبیعی از پیش موجود که اکثراا آرایش

مطلق و  تواند کامالا زدایی نمیشود. البته هیچ زمینهشکسته می

 سازییمقید به ابزارفارغ از قید باشد. این رویه، همواره 

بندی جانبدارانه از اشیا است که در آن یک باززمینهثانویه 

شود. پیشنهاد می برحسب نیازهای اجتماعی و تکنیکی گوناگون

که پیش از این بدان اشاره و ساخت  برش درختهمانند مثال 

                           باطات طبیعی خود یا از ارت، در هر مورد که اششد

تقلیل های تکنیکی و اجتماعی جدید، در وابستگیشوند، جدا می

ها جهت کاربرد تکنیکی، به طور ضمنی وجود سازی آنو ساده

 دارد.

ی ایرادهای رویه ، دقیقاا گرا از تکنولوژیاد ساختانتق   

موجود  جانبداری دهد؛ چرا کهبندی را هدف قرار میزمینهباز

امر به  شود. این، نشان داده میجای در اینطراح یدر رویه

راهبردهای تجاری که در آن  ،داریطور ویژه در نظام سرمایه

ی از قیود اجتماعی محدود کنندهمستلزم رهایی  غالباا موفق 

بندی مورد از این رو، باززمینه، آشکار است. استکسب سود 

ها گرفتن ارزشساده و کمین بودن و نادیدهیل به متماحمایت، 

های تکنیکی شبکهدر های گرفتار و عالیق بسیاری از انسان

ن اشخاص، کارگر باشند، خواه ؛ خواه ایاستداری سرمایه

در  ی تسهیالت.کنندهارایه هایعضوی از انجمنیا و کننده مصرف
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سالمتی  به ها برای توجه، متقاعد کردن شرکتبرش درخت مثال

 جذبکالهایی که ممکن است  به ها و زیبایی طبیعت،جنگل

گرایان که در طراحی پروژه زیستشوند و به محیطنواحی مجاور 

 مشارکتی ندارند، دشوار شده است. برش درختهای 

ه مبحث تکنولوژی را نیز در بر کچنین مباحثات اخالقی    

تکنیکی و کارایی  فعلی، اغلب، ضدیت با معیارهای گیردمی

 .حقیقی نیستاندازد. اما این ضدیت، ها را به جریان میارزش

نی به طور زما ها و معیارهای تکنیکی حال حاضر کهشرو

، به صورت بندی شدند و زمانیصورت هاپراکنده به عنوان ارزش

               آمدند امروزه، بدیهی قلمداددر قواعد تکنیکی 

های پاسخ به مخالفت عملی با استدلل جهت ،این نکته شوند.می

 .است، حایز اهمیت برای اصالح اجتماعی و تکنولوژیک اخالقی

توجه به مسایل فرعی نظیر سالمتی یا زیبایی رسد به نظر می

طبیعی، سبب شده است که بهترین راه انجام امور به خطر 

 کارایی تکنیکی محسوب میبیفتد. اما اختالف میان آن چه شرط 

-رویه ی تکنیکی به شمار میشود و آن چه ارزشی، خارج از 

سیاسی است که به و  آید، خود، تابعی از تصمیمات اجتماعی

-درت، صورتی جانبدارانه به خود میی توزیع نابرابر قواسطه

نتایج چنین تصمیماتی را ترکیب ها، ی تکنولوژیکلیه .گیرد

در بهترین گر، و یا کنش  های یک ارزشکنند و بدین گونه می

های برخی کنشگران را به طرزی حالت، ترکیبی از ارزش

اهداف مضاعف، مورد توجه قرار  هوشمندانه جهت دستیابی به

  دهند. می

 های تکنیکی و "سازیانضمامی"اخیر، مستلزم  استراتژی   

.استتکثیر کارکردهای به کار رفته در ساختار تکنولوژی 
3

 

رت و یا مورد غفلت قرار گرفته ه های پزمیندر این شیوه، 
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اثر  بر طراحی تکنولوژیک بدون اتالف کارایی، توانندمی

ازن، می یک یخچال مجهز به سردکن بی خطر برای  د.بگذارن

تواند در حالی که کارایی یک یخچال معمولی، نظیر سرد نگه 

، اهداف زیست محیطی را نیز محقق کند. را داراستداشتن شیر 

زارآلت را، می توان اقدامات صورت گرفته بر روی ابنظیر 

های وثرتر، در مورد جانداران و انسانای محتی به گونه

 ،نمونهگرفت. به عنوان شبکه های تکنیکی به کار در درگیر 

از طریق شیوه هایی که نیازهای  دپروری صنعتی، می تواندام

ماندهی ، بازسازگیردمورد توجه قرار می هاحیوانات در آن

-در یک محیط حیوانات را حرکات بی اختیارتوان می ؛ مثالا شود

کارایی افزایش و  شانزیست بهبود یافته، جهت حفظ سالمتی

)بس،  به دنبال آن حاصل می شود، به کار گرفتعملکرد که 

 (.2112؛ بس 2113کرکمپ و گرنشتاین، 

 ژنومیک معاصر وتر سیاست اجتماعی، در گسترده نتایج   

که  یهای جدیدشود. پیشرفتارتباط آن با کشاورزی نمایان می

شده توسط تجارت محصولت کشاورزی متوجه قواعد تکنیکی ترویج

-کردی واحدهای اقتصادی می، سبب گسترش خودمختاری عملاست

توجه به پیامدهای کنشگر  باکشاورزان  ؛ در این وضعیت،شود

صاحب تکنیکی محسوب شدنشان و در مواردی باروری کشتزارشان، 

پژوهشی  هایاستراتژیشقوق دیگر  .نیستند قدرت و اختیاری

های دانش و موقعیتشقوق، در حالی که . در این استنیز میسر 

تعیین  کند، نقش کشاورز نیز درتری ایفا میعمده محلی، نقش

(. هر کجا 2113)رویونکمپ،  ماندد، محفوظ میوجوه مهم تولی

که ارکان واحدهای اقتصادی تجارت محصولت کشاورزی در جهان 

شود و کشاورزان در محیط ضعیف قرار  یافته مستقرتوسعه

بدون دللت بر  می توان از امپریالیسم تکنولوژیکگیرند، 
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خردگریزی سخن گفت. در این جا نزاع بر سر طراحی تکنیکی، 

 یابد.میمضمونی سیاسی 

 

 هاترمینال هایسوژه

با آن آشنا هستم به  مالت را با مثالی که شخصاا من این تأ   

رسانم. امیدوارم این مثال بتواند سودمندی رویکرد می پایان

میالدی، هم به عنوان  91از اوایل دهه ی مرا نشان دهد. من 

ر، درگیر انقالب فعال و هم به عنوان پژوهشگ یمبتکر

ی ی نظریهزمینهمن با پیش ام.ای بودهارتباطات رایانه

ی عهمدرنیته، به ویژه نظرات هایدگر و مارکوزه، به مطال

ها در ختم؛ اما خیلی زود مشخص شد که آناین تکنولوژی پردا

 ای شدن، رهنمود اندکی دارند. نظریات رایانهی فهم رویه

در چیره شدن بر آدمی و طبیعت،  ها بر نقش تکنولوژیآن

-یانه را به عنوان نوع مطلق ماشین، راهایدگر کید داشت.تأ

زدایی عالمقدرت  .گذاردکنار میآلت کنترل در عصر مدرن، 

ه به صرف وضعیت یک ک شودسبب دسترسی به زبانی می ،آن، خود

 (.621، 6999یابد )هایدگر تقلیل می کلید،

میالدی شاهد آن بودیم، چیزی  91ی چه در اوایل دههاما آن   

انگیز کارکردهای ارتباطی متفاوت بود: ظهور بحث کامالا 

ادات فرهنگی برآمده از . به دنبال آن، انتقی آنالینجامعه

ی مدرنیته مطرح شد که خواهان بازسازی رویکردهای نظریه

ی جهت استفاده در کاربردهای جدید بود؛ به عنوان قدیم

این انتقادات، از هم پاشیدگی روابط انسانی در  ،مثال

کند که کرد. آلبرت بورگمان، استدلل میاینترنت را تقبیح می

را به  آدمید و زدایی می کنعالمای، فرد را های رایانهشبکه

تواند کنترل حتی می به را "کاربر"داده ها که جریانی از 
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 (. موضوع نهایی، بر619، 6992دهد )بورگمان کند تقلیل می

. استاجتماعی هیولیی غیر عامالت آنالین، اساساا خالف ظاهر ت

ها عمالا یک                 رایانهکند که از پیش فرض می، این انتقاداما 

حتی اگر همانند بیست سال پیش یک ؛ اندی ارتباطیرسانه

که باید  پیشینی. پرسش ارتباطی فرعی محسوب شوندی رسانه

بحث بر سر  . اخیراا استمربوط به ظهور خود رسانه مطرح شود 

 ثیر قرار دادهتحت تأآموزش عالی را نیز  ای شدن،رایانه

اومت های مربوط به آموزش آنالین خودکار، با مقو طرح است

ده است. رو شبههای انسانی، روشدید استادان، جهت حفظ ارزش

از کارکرد ارتباطی را  در ضمن، آموزش آنالین، نوع جدیدی

 (.5فصل  2112کند )فینبرگ نمایان می

ی برانگیز است. رویکردهای مبنالگوی این مباحثات، تفکر   

ی منفی هستند و توان ی مدرنیته، به طور یکسانبر نظریه

 ندارند.ای را ی رایانهی افراد حاضر در جامعهتوضیح تجربه

سازی، قابل تحلیل یی ابزاراما این تجربه، بر اساس نظریه

، ساده "کاربر". رایانه، یک انسان کامل را در قالب یک است

 تا از این طریق، وی را با شبکه، پیوند دهد. سازدمی

در  هازدایی می شوند؛ بدین معنا که آنزمینه کاربران،

و در ی خود جدا شده از کالبد و جامعه مقابل ترمینال،

های تکنیکی گسلیده قرار می گیرند. در این سوژهموقعیت 

شود که در شده در مقابل کاربر، هویدا میعالمی سادهزمان، 

این کاربران،  ، گشوده است.عقالنیمشتریان برابر ابتکارات 

 جهت اعمال گزینش در این جهان فراخوانده می شوند.

زدایی عالمجهان، تابعی از رسد فالکت این به نظر می   

بنیادی فضای رایانه ای باشد. اما خواهیم دید که این 

، این انتقاد، تماما فرضی وجود این. با نیستتبیین مناسبی 
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های آنالین، آن را تایید اقسامی از فعالیت؛ نیستو ساختگی 

در، خواستار افزایش کنترل می کند و برخی کنشگران مقت

رنیته، نسبت پردازان مداما غالب نظریه ای می باشند.رایانه

های کاربرانی که از به منازعات و               نوآوری

-کردن نوآوریایجاد جوامع آنالین و قانونی ه به منظوررسان

-توجه بودهبی              استفاده می کنند، های آموزشی 

ی شمردن این وجوه از رویهگرفتن یا کوچکاند. نادیده

آوری پردازان و روینظریهنشینی این شدن، سبب عقبایرایانه

 شود.نوعی جبرگرایی تغییرشکل یافته میها به آن

ی رایانه که الهام به مساله "انسانگراپسا"رویکرد    

، با مشکالت استگرفته شده از مفسران مطالعات فرهنگی 

رویکرد، . کانون توجه این ستروروبه                مربوطه

، شدنایی رایانهرویه "زداییانسان" مسایل مربوط به، غالباا 

ایفای نقش آنالین و سایبر  نظیر ارتباطات با نام مستعار،

این وجوه از نما، ای متناقضبه گونه .(6995)تورکل  است سکس

با نگرش مثبت، به عنوان برتری توان می تجربه ی آنالین را 

(. اما 6995د )استن در مدرنیته تفسیر کر "یافتهمرکزیت"خود 

ا با نقد انسانگرایانه از انسانگرایی، نهایتاین گونه پسا

و ادعای برتری از طریق پذیرش تعریف مشابهی ای شدن رایانه

. باز هم آن چه مفقود استاز حدود تعامالت آنالین، همراه 

هایی است که تکنولوژی در دستان دگرگونی مفهوم است،

نسبت تر های سنتیبا نگرش امر شود و اینمی ان، متحملکاربر

کند، گمان می انتخاب این موضوعاتراجع به آن چه فرد،  به

 (.2112؛ کرک پاتریک، 2112)فینبرگ و بارنی  شودمی تشدید

کردهای مختلف، نسبت به هر یک تلفیق موثری از این روی   

ی                  رویهتری از رویکردها به تنهایی، تصویر کامل از
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ام تا دهد. من در این حوزه تالش کردهشدن ارایه میایرایانه

های ا انجام دهم. من خود را به فرضیهچنین تلفیقی ر

و  در کنترلهای آن پیرامون ماهیت رایانه، نظیر مزیت

 انسانگرا،های انسانگرا یا پساات و یا بحث در ارزشارتباط

پردازم که در آن به تحلیل طریقی می ؛ بلکهکنممحدود نمی

-ی کاربرد آنن، طرح ها و نحوههایی، خود کنشگراچنین فرضیه

 دهد.تحت تاثیر قرار میها را      

، کنشگران ،ای است که در آنجهان تکنولوژی، واسطهزیست   

های تفسیر، جهان، رویهزیستشوند. در این درگیر رایانه می

مفهوم  بلکه نیستند؛معین پیشتکنیکی، از. وسایل اندمرکزی

-ی شبکهتوسعه کنند. درمیها کسب خود را در جریان این رویه

 هایکه توانشدهای ارتباطی، به جای آنای، کارکرهای رایانه

                      سویاز  نهرسامربوط به  متعارف

، اغلب توسط قلمداد شوند هاییچنین سامانهگذاران بنیان

، در ساختار "جمعی"کاربران، مرسوم شدند. به زبان لتور، 

از وساطت متوجه  به عنوان نوعی رایانه اعتراضمورد 

جهت درک  (.6999)لتور  گیردشکل میی کنشگر، از نو برنامه

ران، باید به های رقابتی طراحان و کارببینش این تاریخچه،

های میان تلقی شود. رقابتی مهم دهندهعنوان یک نیروی شکل

در  انسانگرایی، بایدل و ارتباطات و انسانگرایی و پساکنتر

هایی نظیر اینترنت توجه مطالعات مربوط به نوآوری کانون

 .قرار گیرد

 

 تحصیالت آنالین

پرورش و تحصیالت آنالین وبه منازعات فعلی در مورد آموزش   

 91اواخر دهه ی (. در 5، فصل 2112توجه کنید )فینبرگ 
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گذاران دولتی، مدیران یالدی، راهبردهای سازمانی، قانونم

، با تکیه بر نگرشی نسبت "پژوهانآینده "و  سرآمد دانشگاهی

زدایی ن که مبتنی بر اتوماسیون و مهارتبه تحصیالت آنالی

هدف اینان، جایگزینی ، در کنار یکدیگر قرار گرفتند. است

محصولی صنعتی ستادان متخصص با ی اآموزش رودررو به وسیله

-های فشرده، نرمدیسک بود که به طور نامحدودی در قالب 

ی تکثیر با هزینه یتتی، تصویری، قابلافزارها و محصولت صو

سری در این صورت، هزینه ی بال .را داشتیابنده واحد کاهش

یافت و امر آموزش به انگیزی کاهش میآموزش به طرز شگفت

به منتها  "سازیمدرن"رویه، شد. این میسودآور بدل  "تجارتی"

 شود.درجه، محسوب می

-گاهی، در دفاع از ارتباطات رودر مقابل، اساتید دانش   

ا ی انسانگرایانه بی انسانی، بسیج شدند. این مقابلهرودر

-میشدن، دو شکل متفاوت به خود ایرایانه           ی رویه

الکترونیکی گونه وساطت گروهی به طور کلی، مخالف هر .گیرد

اثری بر  ،. این موضع گیریانددر امر             آموزش

داشته و تنها بر سرعت این رویه شدن نایکیفیت رایانه

ای دیگر از اساتید دانشگاهی به گذار است. اما دستهثیرتأ

که الگویی از آموزش آنالین اعتقاد دارند؛ لکن معتقدند 

-بر تعامالت انسانی از طریق شبکه چنین الگویی باید مبتنی

متفاوتی های کامپیوتری باشد. در این جبهه، مفهوم بسیار 

، مدرن بودن یعنی شود؛ در این دیدگاهاز مدرنیته، غالب می

های ارتباطی. مفهوم رایانه، با ها و شیوهزیاد کردن فرصت

ی جان به یک رسانهبی این نگرش، از یک منبع اطالعاتی منطقی

ی آنالین ی انسانی و جامعهگاهی برای توسعهارتباطی که تکیه

تواند در این مفهوم جدید می یابد.شود، تغییر میمحسوب می
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توان مفهوم یکی دنبال شود؛ به عنوان مثال میسطح طراحی تکن

آن ها گفتگوی  افزار تحصیلی و نقش اجتماعاتی که درنرم

گیرد را مورد توجه قرار داد )همیلتون و ت میغیرهمزمان صور

 (.2115فینبرگ، 

هایی که نسبت به تحصیالت آنالین وجود دارد را می نگرش   

زدایی و انکشاف که پیش از این عالمتوان بر اساس الگوی 

راجع به آن صحبت شد تحلیل کرد. اتوماسیون تحصیلی، 

ها از  سازی آناز طریق رها تحصیلی را "محصول"یادگیرنده و 

کند. بر این اساس، زدایی میواقع دانشگاه، زمینه عالم

است که با تکنیکی  یسوژه در عالم منکشف جدید، یادگیرنده

های ای سایر انسانفهرست انتخاب، تمرین و پرسشنامه به ج

 روست.روبه ی مشترک آموزشدرگیر در رویه

مستلزم اساتید دانشگاهی از تحصیالت آنالین،  الگوی   

            عالمیتری از رایانه در انکشاف ی پیچیدهسازی ثانویهیابزار

. موقعیت اصلی کاربر، همان مواجهه با دستگاه استتر غنی

             ای به سوی تفرجگاه اطالعاتی دستگاه، دریچه. اما است

؛ بلکه جهانی اجتماعی را که از لحاظ اخالقی در ارتباط نیست

                    به روی کاربر  اجتماعی دانشگاه سنتی استضای با ف

یدی از فعالیت ی جدی ترمینال، فردی در گونهسوژه گشاید.می

            ای از شود که محدود به مجموعهاجتماعی قلمداد می

 .ی شخصی نیستکنندهبرابر مصرف های انتخاب آماده درگزینه

مل طراحی خودکار، آزادی عافزار مربوطه، نسبت به منر

-کند. این مفهوم دموکراتیکبیشتری را برای سوژه فراهم می

-ی گستردهاست که در آن، محدودهای سازی رایانهتری از شبکه

 شود.نیازهای انسانی در نظر گرفته می تری از



 
 

28 
 

یالت، سازی تحصایگرفته بر سر شبکهتحلیل مباحثات صورت   

می شود که در سراسر                گوهاییشدن السبب آشکار

رسانه، این الگوها، ی خورد. در حوزهی مدرن به چشم میجامعه

سازی اولیه و ثانویه در یگرفتن ابزارمستلزم رودررو قرار

کنترل  مدلیک شود که می سبب و استهای متفاوت ترکیب

 ، برتر قلمدادارتباطی دموکراتیک مدلتکنوکراتیک یا یک 

دادن هوم تکنوکراتیک از مدرنیته، قراری مفمشخصه شود.

، زیرکانه، ابتکار عمل وی کاربر در موقعیتی است که در آن

دموکراتیک، ابتکار عمل،  که در مفهوم؛ درحالیشودمحدود می

می شود. چنین تر، بسط داده های مجازی پیچیدهدر جهان

لوژی هایی در تکنولوژی تولید، بیوتکنولوژی، تکنوتحلیل

 نمایان، الگوهای مشابهی را محیطیزیستپزشکی و مشکالت 

تواند با ارجاع به نگرش کنشگران به طرق خواهد کرد که می

 مشابه، روشن شود.

 

 نتیجه

ی تکنولوژی، پس از هایدگر و مارکوزه، راه درازی فلسفه   

ای تفکران، به گونهما باید همانند این م را پیموده است.

نسبت به وضعیتی که خود را در آن می شی واکنامیدبخش، 

 یهای گوناگونداری، بحراننظام سرمایه ابداع کنیم.یابیم 

سرتاسر جهان را از طریق یک  و حال، را پشت سر گذاشته است

جی متناقض به همراه العاده از ارتباطات که نتایی خارقشبکه

کشورهای از ساخت و تولید، ی رویهدهی می کند. دارد، سازمان

-کارمزد، همانند گسترش بیمارییافته به سوی نواحی کمتوسعه

انگیز های شگفتیابد. اینترنت، موقعیتهای مسری، جریان می

گشاید می                 نوینی را جهت ارتباطات انسانی 

در حقوق چالشی را  . حقوق بشر،استگرایی، اشباع و از تجارت
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کند؛ در حالی کشورها نمایان می یابنده در برخیگمرکی کاهش

تصادی های اقهایی برای فعالیتکه در دیگر کشورها، بهانه

، هرگز محیطیزیستآگاهی  کند.امپریالیستی جدید فراهم می

برای بیش از وضعیت فعلی نبوده است؛ با این حال اقدام جدی 

شدن جهانی صورت نگرفته گرمی مقابله با فجایعی چون پدیده

ای، در جهانی که گسترش تولیدات هستهی انرژی، حوزه دراست. 

بی برای دستیا موجه یدلیل به روز، کشورهای بیشتری،بهروز

 شود.ساز میمسأله یابند، نهایتاا ای دست میبه سالح هسته

های فعالیتی مختلف از رز میان حوزهشدن مشکستهبا درهم   

ی تصویری جامع و یکپارچه از ارایهی تکنیکی، طریق توسعه

ی انتقادی رتر شده است. من معتقدم که نظریهجهان دشوا

به ظاهر  مالتأتتکنولوژی، می تواند سبب آشتی میان 

-وژی شود. تنها به کمک چنین نظریهناسازگار در باب تکنول

می توان  و هم به تجربه توجه دارد، استای، که هم انتقادی 

نسل  در اطرافمان می گذرد دست یافت.چه به درک صحیحی از آن

پردازان انتقادی، خواهان چنین تلفیقی از اول نظریه

 رویکردهای نظری و تجربی بودند.

به تفسیر جهان بر مبنای  ی انتقادی، به طور ویژه،نظریه   

             ها، از طریق این پتانسیل های آن توجه دارد.پتانسیل

از این رو، پژوهش  د.شوشناسایی می، چه هستآنی جدی طالعهم

واند نمایانگر و می ت نیستگردآوری وقایع  تجربی، صرفاا 

تواند بالقوه ی تکنولوژی میی ما باشد. فلسفهمباحثات زمانه

ای گونهبودن و فعلیت و همچنین بودها و بایدها را به 

صر به فرد به یکدیگر پیوند زند. فیلسوف تکنولوژی، منح

سبب محدودیت پژوهش و ها و تعصباتی را که باید تبعیض

 .ای به آینده بگشایددریچهو  به چالش بکشد، شودمطالعه می
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 ها:نوشتپی

به طور ضمنی، بر مفهوم "رویت از ناکجای" خداگونه  -6

می  نیستاشاره دارد. اگر این مفهوم، چندان جذاب 

 " استفاده کرد.ناکجای آسمانیتوان از مفهوم "کنش از 

نیز همچون غالب متفکران رادیکال  که چگونه مارکساین  -2

پوشی چشمی محتمل، این نتیجه از می تواند میالدی 69قرن 

ی رمان ، از طریق مقایسه "(2112-2فینبرگ )"در کند 

و آرمانشهری ادوارد بالمی با عنوان "نگاهی به عقب" 

رمان پلید شهری هوکسلی با عنوان "دنیای جدید را 

. در این دو مورد توجه قرار گرفته استنجات بده" 

 شود.مطرح می، رمان، مفاهیم متفاوتی از حدود تکنیکی

(، 6959ن )وندوسازی، توسط گیلبرت سیممفهوم انضمامی -3

ی بیشتر راجع به این مرسوم شده است. جهت مطالعه

 مراجعه کنید. "(9، فصل 6999) فینبرگ"مفهوم، به 
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