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 دربارۀ تکنولوژیهای معارض یدگاهد
 یاسر خوشنویس ترجمۀ  کبردیاُ هانس  ماری تایلز و نوشتۀ 

 

از شدت آنها کاسته است که براي تکنولوژیک مسائلي را حل کرده یا  ةپس از جنگ جهاني دوم، توسع در طول این قرن، و قطعاً

کودکان را اي هبسياري از بيماري ،علمي و تکنولوژیکهاي شنودیم که پيشرفتستوه آورده بودند. از این امر خ نوع بشر را بهها مدت

. اندهسریع و ارتباطات از راه دور فراهم کردهاي روزافزوني را براي مسافرتهاي و فرصت اندهکن کرده یا تحت کنترل در آوردریشه

د پيشين کند و این مشکالت از موارمي رسد که تکنولوژي بيش از آنکه مشکالت را حل کند، مشکل ایجادمي با این حال، اغلب به نظر

شکل آن  درچشمگير و به وضوح سودمندي هاي ه پيشرفتکاي تر هستند. این امر حتي در پزشکي نيز درست است، حوزهالینحل

 یان طبيعيِه اگر جرک ؛ افراديحفظ کنندشماري را افراد بيجان  ،. اکنون پزشکان قادرند هم در ابتدا و هم در انتهاي زندگياندهگرفت

له کودکان مانند سرخک و آبهاي عليه بيماريسازي ایمنهاي رفتند. حتي برنامهمي شد، به سرعت از ميانمي امور به حال خود گذارده

اورزي به کشهاي براي افزایش زمينها در ازدیاد بيش از حد جمعيت و گرسنگي در کشورهاي در حال توسعه نقش داشته است. تالش

پزشکي  اختالالت و خود آلودگي شيميایي ةشده و این امر به نوبها کشموجب به بازار آمدن کودها و آفت منظور جلوگيري از قطحي

یا پدید آمدن قحطي در اثر ناتواني در افزایش توليد محصوالت  صنعتيگيري کشاورزي را پدید آورده است. افزایش جمعيت و شکل

ک یک تکنولوژی« راه حل»ممکن است به نظر رسد که ي زندگي شده است. قدیمزایي در الگوهاي کشاورزي موجب تغييرات آسيب

؛ اندهجدیدي انجاميده است. دو دیدگاه متعارض از این احساسات دوگانه پدید آمد بيني نشدةمسائل متعدد و پيش مسئله به پدید آمدن

ه کنترل بر محيط ناتواني تکنيکي. یکي بعطوف به تکنيکي است و دیگري بدبينانه و م توانيِهمهعطوف به انه و مبينخوشیکي از آنها 

 ةکنندمحقَقلوژي را ان تکنوبينخوشتکنيکي. هاي توجه دارد و دیگري به از کنترل خارج شدن نظامزیست و بشریت از طریق تکنولوژي 

حکومت زمين را پر کنيد و آن را مسخر خود سازید و بر ماهيان دریا و پرندگان هوا و هر آنچه زنده است، »دانند: مي خطاب انجيل

ن هفدهم قرهاي تسلط تفسير کرد، هدفي که از جنبشنظارت و مراقبت یا به ن به توامي را 1«حکومت»(. اگرچه 1:28)سفر تکوین  «دکني

 ( که بسياري وي را پدر علم و تکنولوژي مدرن1626-1561) 2تسلط بوده است. بيکن ،را به پا کرده« علم مدرن»به ارث رسيده و 

مان به رازهاي ريکارگيري قواي فکتوانيم با بهمي کهبيکن مطمئن بود کند. مي تسخير طبيعت و غلبه بر آن صحبت ةدانند، دربارمي

 ةو دربارمان درآوریم. دیدگاه اةطبيعت آگاهي پيدا کنيم و بدین ترتيب، توانایي آن را بيابيم که جریان امور طبيعت را تحت اراد

                                                             
1 dominion 

2 Bacon 
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او  نةابينخوش( بيان شده است و نگاه 1627) آتالنتيس نودر کتاب  است،یافته و ساختار پيداکردهتوسعه  ،که به نحوي علمياي جامعه

کنيم، مي ه ایجادرا کهایي تکنولوژيبينانه، خوشکند. طبق این دیدگاه مي شان منعکسپذیري اخالقي و فکريو کمال هاانسان ةرا دربار

يریم و بيشتر مان به کار بگرا بسته به اهداف توانيم آنهامي آورد کهمي داریم. تکنولوژي ابزارهایي را براي ما فراهمخود در کنترل  کامالً

گيري در این باره به هنگام تصميمکه  یيماند: ما1طرفشي بيزاز نظر ارها توسعه دهيم یا آنکه کنار بگذاریم. بدین ترتيب، تکنولوژي

خاصي از  هايکنترل کردن جنبهکنيم. موفقيت ما در مي هایمان را تحميلو چگونه به کار گرفته شود، ارزشاي که چه تکنولوژي

بنابراین، آیا  است. هاي بيکن نيز فراتر رفتهپردازيترین رؤیاآزادانهاي( از ، انرژي هستهطبيعت و بهره بردن از قواي پنهاني آن )مثالً

ه بر موانع خت که به غلب، باز هم ما را قادر خواهند سااندهکه تا کنون به خوبي به ما خدمت کردهایي روشکه فکر کنيم  معقول نيست

 مان را بر طبيعت به نحوي نامحدود بسط دهيم؟ادامه دهيم، مشکالت را حل کنيم و کنترل

نها، ما به نحوي عجيب . به نظر آاندهتکنيکي، به شدت بدبين شد« پيشرفت»مسيرِ به اصطالح  ةمشاهد بااز سوي دیگر، کساني هستند که 

هدف تسلط بر  ایم. نه تنهاآن شده ةایم، ناتوانيم و در واقع بندآميز خودمان آن را ساختهه نحوي کنایهفراگيري که ب در برابر تکنولوژيِ

ایم، نيز که آن را از بند رها کردهاي تکنولوژي ةطبيعت یک رؤیاي صرف است، بلکه توانایي ما براي کنترل اثرات و جریان توسع

ي بسيار بيشتر از اراده و هوش بشري توانایي دارند. در بهترین حالت، اگر از نظر علّموهوم است. ساختارهاي خاموش و نيروهاي کور 

نشدني آن را مختصر در این یا آن جهت به حرکت واداریم و شاید جریان تسليماي توانيم تکنولوژي را تا اندازهمي بخت با ما یار باشد،

که بتوانيم اي و از نقطهشده  2ده باشند، اما تکنولوژي خودمختارآغاز کر تکنولوژیک را ةتوسعها ند کنيم. ممکن است انسانقدري کُ

 کنترل خود را به صورت فردي یا جمعي بر آن اعمال کنيم، گذشته است. 

ان در واقعيت تومي کاریکاتوري از چيزي هستند که کنند. هر یک از آنها دقيقاًمي هر دو دیدگاه مذکور وضعيت را بيش از حد نمایشي

دیدگاه  ةما بسته به نوع تکنولوژي یا خصوصيات تکنولوژي مورد بحث، گاه خود را فریفت آن باور داشت. به نحوي عجيب، بيشترِ به

ها پردازها در خدمت نویسندگان و دانشجویان هستند و کار را براي آنرسد که واژهمي به نظر یابيم. احتماالًمي انه و گاه بدبينانهبينخوش

قدرت  معموالًها نه. رایااندهتر کردتر و سریعن را نسبت به گذشته بسيار راحتومتافزارها نگارش و دستکاري این نرمکنند. مي ترساده

                                                             
1 neutral 

2 autonomous 
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هایشان هتواند تهدیدي را براي کساني که دادمي آورند. اما همين قدرتمي شان فراهمبراي کاربرانها بسياري را براي کار کردن با داده

 خطایي شان به دليلاطالعات حسابکساني که اعتبار مالي در اغلب موارد، بازگرداندن شود، ایجاد کند. مي يره و منتقلآوري، ذخجمع

نشگاهي پزشکي، مدارک داهاي شرح حالاي ثبت رایانه و مسافرتيهاي بليتاي ناممکن است. خرید رایانه ، تقریباًپاک شدهاي رایانه

از اطالعات ها آند تشکيل دهند بدون آنکه افراحجيمي را براي  ةآورد که پروندمي فراهمها ان را براي دولتپليسي این امکهاي و پرونده

 هر یک از ما در مواقعي جذابيت هر از یک دو احتماالًد آنها را تدقيق یا اصالح کند. ند یا فرصت داشته باشنآوري شده مطلع باشجمع

وجود  هر یک از آنها ةدهد که نکات بسياري براي گفتن دربارمي ایم و این امر نشانتکنولوژي را حس کرده ةدیدگاه مذکور دربار

. دهدمي شکلينان ان و بدببينخوشنتيجه ميان ناپذیر و بياندازي نااميدکننده را از بحثي پایانرسد که این وضعيت چشممي دارد. به نظر

توان له و عليه این دو دیدگاه گفت، این ایده را مطرح خواهيم کرد که خطوط مي نشان دادن آنچهبا این حال، پس از طرح مواضع و 

خود منعکس  دگاهدینبرد را نباید در اینجا ترسيم کرد. گرایش به در نظر گرفتن موضوعات مربوط به تکنولوژي تحت یکي از این دو 

ا صریح بان و بدبينان در مورد آنها اشتراک نظر دارند. بينخوشاست که  تر و به لحاظ فرهنگي فراگيرترعميقهایي پيشفرض ةکنند

 .ا کردجابجرف اتخاذ موضعي له یا عليه تکنولوژي آید که حدود بحث را از صِمي این امکان پدید ي مذکورهاپيشفرضساختن 

 چه چيزي در هر تصميم تکنولوژیکِتوانيم به جاي این کار به سوي فراهم آوردن چهارچوبي براي تفکر عميق در این باره که مي

 برانگيز در خطر است، حرکت کنيم.مناقشه

 یبینخوش

وانند در جهت تمي اند کهابزارهایي منفعلها اند؛ تکنولوژيطرفبي ان معتقدند که تکنولوژي و محصوالت آن از نظر ارزشيبينخوش 

کاربران و  ةشود، خطا به عهدمي رود و موجب صدمهمي خير یا شر به کار گرفته شوند. اگر تکنولوژي گاه به نحوي نادرست به کار

 «.ندکيم است که ابزارش را متهم ناواردجار ن»گوید، مي المثليتکنولوژي. همچنانکه ضرب ةتوسعه دهندگان انساني است، نه به عهد

انه بخش آشنایي از بينخوش(. این دیدگاه 1991 2تکنولوژي ناميده شده است )فينبرگ ةدربار 1به همين دليل، این دیدگاه ابزارانگاري

ترین دارانه است و در آنها غلبه دارد. دیدگاه مورد بحث در تبليغاتي که براي فروختن آخرین و پيشرفتهتکنولوژیک سرمایههاي فرهنگ

                                                             
1 instrumentalism 

2 Feenberg 
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اي هشود. براي مثال، در تبليغي براي رایانهمي شوند، بيانمي به ما طراحيها یا خميردندانها کشها، حشرهظرفشویي، رایانهاي هماشين

 خوانيم:مي 1سينکلير

به همگي  خط داشته است. رایانه، تلفن، تلگراف، ماشين چاپ و خود اختراعِ مطلوب تکنولوژي اطالعات تاریخي طوالني و

. ... هر چه اطالعات بيشتري داشته باشيم و هرچه از آن اندهروزافزون و بهبود عمومي در استاندارد زندگي منجر شدتنعم 

 (  1983انگيزتر و کاراتر خواهند شد. )سينکلير هيجان نماو اعمالها تر استفاده کنيم، انتخابماهرانه

اه اش یعني جنگ ستارگان را به مردم بقبوالند، این دیدگراهبردي دفاعي ةبرنامگرفت تا مي را به کار انهبينخوشهمين دیدگاه  2ریگان

حل  مهاجم رااي ههستهاي فراهم آوردن دفاعي نفوذناپذیر عليه موشک ةسئلتوان میابند، ميمنابع انساني و مالي کافي اختصاص اگر که 

کند. مي يدابراي مقاصد دفاعي توسعه پ که صرفاًضرر خواهد بود چرابي با این پيام همراه بود که تکنولوژي حاصل شده ة اخيرنکت. کرد

گيرند و تمایل دارند يم ، فاصلهاندهپنابي نشدني تکنولوژيدر مقابل پيشرفت تسليمها ان از این تلقي که انسانبينخوشبدین ترتيب، 

که به نحوي چشمگيري  ايانسانيهاي نامحدود براي غلبه بر طبيعت ببينند که به صورت ظرفيت تکنولوژي را مسيري به سوي قدرتي واقعاً

 دانند:يم جهشي کوانتومي در تکنولوژي نوع بشر ةرا نمایندها ان ریزپردازندهبينخوشکند. براي نمونه، مي ، بروز پيدااندهبسط یافت

خواهند  طدارند و از این طریق، ظرفيت ذهن را به انحائي بسغز انسان برميبه سرعت بار کارهاي پرزحمت را از مها ریزرایانه

ها، شاهکارهاي جالب توجهي از حافظه و محاسبه تنها شروع به درک آنها کرده است. به کمک این پردازنده آدميداد که 

ها، و دفاتر شرکتها کشاورزي تا بانکهاي مينزها، از و بيمارستانها مختلف از موتورهاي خودروها تا دانشگاههاي در حوزه

 ( 38، 1978فوریه  20، تایمممکن خواهند شد. )روزنامه ها از فضاي خارج از زمين تا پرستاري بچه

 و

وراي هایي جایگزین به توانيم واقعاًمي شوند،مي القاء که به نحوي عامدانه ]از طریق تکنولوژي[اي با تغييرات فيزیکي گسترده

ها، جدید و اراده براي محقق کردن آنها را بيافرینيم. با آفرینش امکانهایي بيندیشيم. ... توان آن را داریم که امکانطبيعت 

                                                             
1 Sinclair 

2 Reagan 
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 بيشتر،هاي بيشتري خواهيم داشت. با فرصتهاي بيشتر، فرصتهاي دهيم. و با انتخابمي بيشتري به خودمانهاي انتخاب

  ( 111-110، 1983 1بيشتر داشته باشيم. )مستنهایي توانيم انسانيمبا آزادي بيشتر  توانيم آزادي بيشتري داشته باشيم ومي

 ما از قرن نوزدهم و حتي از جنگ جهاني ةدارد. جامعریشه تکنولوژیک  ةما از توسع ةاین دیدگاه ترغيب کننده است، چراکه در تجرب

از فرهنگ هایي هم جنبهها مبتني بر ترانزیستور و ریزپردازنده الکترونيکِهاي دوم به بعد، به نحوي چشمگير تغيير کرده است. تکنولوژي

و ها ها، ماشين حسابتوان با آنها به سادگي کار کرد )رایانهمي که -را اي )موسيقي، فيلم و انواع اطالعات( و هم ابزارهایي پيچيده

دید، پذیر بودند. داروهاي جکه زماني تنها براي ثروتمندان دسترس اندهقرار دادجامعه در دسترس افراد متوسط  - ميکروویو(هاي اجاق

 ار به شماربزندگي یا مرگ ةکه زماني تهدیدکنندرا جراحي به این معنا هستند که بسياري از شرایط پزشکي هاي و رویهها واکسن

ود، آنچه در ابتداي قرن بيستم قابل تصور ب فراتر ازوري کشاورزي شان شد. بهرهتوان درمان کرد یا مانع از وقوعمي اکنون ،رفتندمي

توان موارد دیگري يم بيشتر افراد در کشورهاي توسعه یافته به نحوي چشمگير بهبود یافته است. و ةافزایش یافته و در نتيجه، سطح تغذی

 را از این دست بر شمرد.

لق درست کند و نيز اینکه اگر او با چکشش به کسي حمله کند،  ايشود صندليمي یابيم که عدم مهارت نجار است که موجبمي ما در

ادگي به توانيم به سمي روند،مي نجار بسيار فراتر ةمدرن از ابرازهاي سادهاي باید نجار را مقصر بدانيم نه چکش را. اگرچه تکنولوژي

اند، ها دخيلپيشرفته در آنهاي بي که تکنولوژيمدرن نيز همان است. مصائهاي که اصول کار در تکنولوژي گرایش یابيماین دیدگاه 

 اي، سقوط هواپيماها و رها شدن نفت در دریاها از طراحي یا کنترل ناقص یا از خطا در کاربري ناشيهستههاي نيروگاههاي حادثه

 -براي تخریب یک هواپيما  قابل جاسازي ةمنفجر موادشوند و نه از چيزي ذاتي در خود تکنولوژي. در مواردي مانند استفاده از مي

است که  اتهام مرگ افراد متوجه کساني -شوند مي پيشرفته به نحوي بدخواهانه به کار گرفتههاي یعني مواردي که در آنها تکنولوژي

 الکترونيک. هاي ، نه متوجه تکنولوژي مواد منفجره یا تکنولوژياندهمواد منفجره را جاسازي کرد

ار گرفته توانند به نحوي خير یا شر به کمي گذارد کهمي ابزارهایي را در اختيار ما تصویر که تکنولوژي صرفاًچنين استداللي به این 

ریند. تکنولوژي آفمي جدید راهایي کند و بنابراین، امکانمي انسان را تقویتهاي توانایي بخشد. تکنولوژي صرفاًمي شوند، مقبوليت

لبته اکند. مي ایفاها عمال قدرت و کنترل توسط انسانمنفعالنه را در اِ و هوش ندارد و نقشي کامالًاراده  ،عاري از ارزشي ذاتي است
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 ب همآفریند، ناگزیر تخریمي خاص خود را دارد. تکنولوژي همچنانکههاي تکنولوژیک هزینه ةکنند که توسعمي ان اذعانبينخوش

که از  یابندمي برد. آنها همچنين درمي ي جمعي حول چاه روستا را از ميانگندجریان آب تصفيه شده در هر منزل روستایي زکند. مي

بيفتد و باب ان ز به همراه دارد که قدرت به دست افراديآورد، این خطر را نيمي آنجا که تکنولوژي قدرتي روزافزون را بر طبيعت پدید

 براي اهدافي مخرب و نه سازنده به کار گرفته شود. 

طرف است. قدرت وسيع تکنولوژي ممکن است به خطایي وسيع بي هد و از این حيثمي را شکلهایي امکانتکنولوژي 

 (111، 1983ناپذیر باشند. )مستن بينجامد که تبعات آن تقریبا بازگشت

« استجاعت ش ةستردشاهد بازیابي گ»و خالف روح زمانه است، روحي که  ة سستي ارادهکيد کردن بر این امکان منفي نشان دهندأاما ت

چيزي در عالم وجود ندارد ایم که متقاعد شده کند که براي اولين بار از زمان یونانيان، مجدداًمي استدالل (. مستن114، 1983)مستن 

)اگر ، اما و این کار سختي است« تعهد به قابل فهم بودن عمومي مستلزم مسئوليت اخالقي است. »بدانيمآن را نتوانيم االصول علي که

 (.  115، 1983)مستن « خوب را همينجا و هم اکنون بسازیماي ابزاري در دست داریم تا زندگي»مان را از دست ندهيم( شجاعت

انه و بينخوشگيري و تداوم دیدگاه کند که در شکلمي انساني اشاره 1بخشيمستن با اشاره به یونانيان باستان به سرمنشأ دیدگاه تحقق

ایم که عقل است حياتي داشته است. پيشتر در آثار افالطون و ارسطو بيان واضح این ایده را دیدهتکنولوژي نقشي  ةدربارابزارانگارانه 

هاي انساني خود را به طور کامل متحقق سازند، باید ظرفيت ةقوها کند. بنابراین، براي آنکه انسانمي را از حيوانات متمایزها که انسان

آنها  اعمال ،و نه غرائز و شهوات حيواني ،هااین ظرفيتش دهند و به کار گيرند و این فرصت را فراهم آورند که عقالني خود را پرور

این امر بدین معني است که تنها کساني که زمان )و فراغت(  .از طبيعت حيواني صرف خود فراتر روندرا هدایت کند و از این طریق، 

انساني را  زندگي توانند حقيقتاًمي نگراني در مورد ضروریات مادي زندگي زیستي پرورش دهند، دارند تا قواي عقالني خود را فارغ از

ین کار باید از اها انسانشد. مي ارزش تلقيدر مقام کارگر ماهر و چه در مقام کشاورز کمشند. بدین ترتيب، کار عملي چه تحقق بخ

فهم  در حالت آرماني توليد دانش وباید عملي  کارِگيري ارکرد و جهتکعالوه بر این،  تحقق بخشند. اشدند تا بتوانند خود رمي رها

ات سالح( باید خصوصي ةماهيت اهدافي که باید به آنها دست یافت و فهم ابزارهاي رسيدن به این اهداف باشد. شمشيرساز )سازند

هاي خود تحت فرمان فرماندهان )استراتژیست ةي( و آنها به نوببرند )نيروهاي نظاممي از کساني بگيرد که سالح را به کار اطراحي ر

                                                             
1 fulfilment 



 

 

8 

 

 

 دربارۀ تکنولوژیهای معارض یدگاهد
 یاسر خوشنویس ترجمۀ  کبردیاُ هانس  ماری تایلز و نوشتۀ 

 

ه اهداف خود چشم به دهان سياستمداراني دارند ک ةکنند. فرماندهان به نوبمي و توپخانه( را معينها نظامي( هستند که نقش سپاهيان )بمب

 مراتبِ هدف روي سلسله-وسيله مراتبِ سلسلهکنند. در دولتي که به درستي نظم یافته باشد )یک جمهوري(، مي نظامي را مشخص

ود رد نظري و علمي خخاز جانب کساني که به دليل  دستوراتشود، نوعي ساختار اقتدار که در آن مي سياسي نگاشته-اجتماعي

هداف را برآورده ا و کشاورزان که باید اهداف و بهترین وسایل براي رسيدن به آنها بيندیشند، به کارگران ماهر ةدربارشایستگي دارند 

 (.15تا  1094a10ارسطو  اخالق نيکوماخوسو  c601افالطون  جمهورشود. )براي مثال، نگاه کنيد به مي سازند، داده

روریات و زنان( بستگي دارد که ضها به نظر یونانيان، آزادي برخي از افراد براي متحقق ساختن زندگي انساني به کار دیگراني )برده

ب اول، ارسطو کتا سياستشوند )مي به وضوح شبيه به ابزارها تلقيها آورند. بردهمي وليد و توليدمثل( را فراهممادي زندگي )ت

1253b23،ها د که بردهشمي دهد. حتي استداللمي را شکل« تکنولوژي»و مدیریت آنها نوعي ها توان گفت که کار بردهمي ( و بنابراین

 ةکه تکنولوژي توسعه یابد تا کار آنها را انجام دهد. در اینجا، دیدگاه ابزاري هم دربارضرورت دارند  -یا تا زماني  -در صورتي تنها 

تنها اصالحاتي مختصر در این دیدگاه اعمال  2و انگلس 1شود. مارکسمي ترین شکل خود دیدهتکنولوژي به روشن ةکار و هم دربار

و کساني که  اندیشندمي اهداف ةبتوان بر نياز به نقسيم کار ميان کساني که دربار داشتند کهدر سر کردند، هنگامي که رؤیاي آن را 

تکنولوژي  ة. آن دو رؤیاي آن را داشتند که توسع، غلبه کردآورندمي کنند و با کارشان ضروریات زندگي را فراهممي اهداف را برآورده

ي بد و براي دستياتکنولوژي به این شرط که به کل جامعه تعلق داشته باش ود.صنعتي بتواند براي غلبه براي این تقسيم کار به کار گرفته ش

ب، کرد و بدین ترتيمي همگان را از ضرورت کار رها ،شدمي تلقيها به خير جمعي توسط کل جامعه مدیریت شود، جایگزین برده

)این رؤیا پيشتر و در قالب  .(61، 1970س )مارکس و انگل آوردمي امکان تحقق بخشيدن به زندگي انساني را براي همه فراهم

قالبي مارکسيستي علم مدرن و هم سياست ان ةبه عبارت دیگر، هم برنام بيان شده بود.( آتالنتيس نوتکنولوژیک متفاوتي توسط بيکن در 

 ةابزارهاي عقالني براي کنترل طبيعت و رهاکنند ةعلم که آن را فراهم آورند ةتکنولوژي و دیدگاهي دربار ةبر دیدگاهي ابزاري دربار

ین تلقي بود که ، ادین ترتيبکرد، بنا شده بودند. مبناي این دیدگاه جداسازي انسان از طبيعت و بمي انسان از بردگي طبيعت تلقي
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رورت که براي رفاه زیستي آنها ض توانند استعداد خود را به طور کامل متحقق سازند که از نيازهاي عملي کارمي تنها هنگاميها انسان

 دارد، رها شده باشند. 

دگاه رفت، نوعي اعتبار را به این دیمي جنگ سرد فراهاي سياسي سالهاي تکنولوژي از شکاف ةاین واقعيت که دیدگاه مذکور دربار

 تفاوتِم ارزشي کامالًهاي رسد که تکنولوژي نسبت به چهارچوبمي به نظر .طرف استبي بخشيد که تکنولوژي از نظر ارزشي

طرف يب داري دولتي از سوي دیگرخواهي به همراه سرمایهداري بازار آزاد از یک سو و تماميتفردگرایي دموکراتيک به همراه سرمایه

عبارت کنولوژي تدیگر،  بيانبه  م است. تکنولوژي علم کاربردي است.است. طبق این دیدگاه، راه پيشرفت تکنولوژي پيش بردن عل

، اندهکسب شده تا بتوانيم به اهدافي که به نحوي آزادانه انتخاب شدعقالني  مادي که به نحويي یهافهمي از موقعيت کاربرداست از 

ي از تعينات مادهاي استقالل مفروض علم و موقعيتگيرد. انجام مي عقالني ةاز طریق فنون حل مسئلو البته این کاربرد دست یابيم. 

ه به نحوي قوانين طبيعت است ک ةول دربارمکند. تکنولوژي محصول دانشي جهانشمي وعي عينيت دولبه را تکنولوژي اعطاءاجتماعي ن

 شود ويم مادي به کار بستههاي عقالني کسب شده، قوانيني که فارغ از اینکه کجاي جهان هستيم، برقرارند. این دانش در موقعيت

يت یا شکست ، به کار بسته شود. موفقیابندهایي، هر جایي از جهان که بروز جي مشابه در چنين موقعيتتواند به نحوي مشابه و با نتایمي

شتر )قادر شدن بيهایي یابيم یا خير. پيشرفت تکنولوژیک عبارت است از در دسترس قرار دادن امکانمي روشن است: یا به هدف دست

 به انجام کارهایي بيشتر( به نحوي که بتوان به اهداف مطلوب بيشتري دست یافت و به نحوي کاراتر به آنها دست پيدا کرد.  

آثار  اًمتناوب این سنت به متون کالسيک یوناني، خصوصهاي و بازگشتربي به نحوي ضمني حضور داشته این طرح در سنت فلسفي غ

گيري در بسياري از نهادهاي ملي و تصميمهاي همچنين، این طرح مبناي رویهو طرح مذکور را تقویت کرده است. افالطون و ارسط

تني توسعه بر این باور مب ةکند. دیدگاهي دربارمي تشریحاي ( این نکته را در مورد دفاتر توسعه1989) 1المللي معاصر است. استامپبين

ن یا موجود است. پيشفرض این دیدگاه آن است که ماشيهاي ود منابع مالي براي کسب تکنولوژينب ةنتيج است که عدم توسعه صرفاً

شکل اي وسعهتهاي دیگر برده شود نيز کار خواهد کرد. بنابراین، کمکاي کند، هنگامي که به نقطهمي فرایندي که در یک نقطه کار

نيشدارتر از ها این مغالطهدهد. مي این رویکرد را توضيحهاي مپ همچنين مغالطهکنند. استامي مين مالي براي انتقال تکنولوژي را پيداأت

 لدر همين مسائ دهد. دقيقاًمي اجتماعي ناشي از آنها نشانهاي انساني و خللهاي توسعه و رنجهاي هرجا خود را در شکست سياست
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شوند. مي ل آشکارترین شکابزاري به روشن تکنولوژي در قالبي صرفاًنگاه کردن به هاي مربوط به انتقال تکنولوژي است که محدودیت

ست شوند. آنها قرار امي اجتماعي مطرحهایي مادي، بلکه در سياق صرفاًهایي خاص خودشان نه در سياقبا خصوصيات ها تکنولوژي

شدند، به انجام يم انجامها توسط دیگر انسان تماالًکه پيشتر با ابزارهایي دیگر و احرا به کار گرفته شوند تا کارهایي ها توسط انسان

 مطرح شدن آنها ناگزیر اثراتي اجتماعي خواهد داشت. جدید را انجام دهند. برسند یا کارهایي کامالً

 ةند، نتيجآیيم کنند، اما استدالل خواهند کرد که مسائلي که در پي انتقال تکنولوژي پيشنمي اني چون مستن این امر را انکاربينخوش

م حکمي شوند. استناد مستن به مسئوليت اخالقي همي تکنولوژي ناشي ةانساني و اخالقي هستند که از کاربرد غيرمسئوالنهایي ناکامي

هاي کنولوژيکليدي براي کساني که تاي است که به دغدغهاي به نکتهاي برند و هم اشارهمي را به کارها عليه کساني است که تکنولوژي

اب )افرادي از نابافراد مذکور این است که تکنولوژي به دستان  ةگيرند، تبدیل شده است. دغدغمي انه پيبينخوشجدید را به نحوي 

ورتي تکنولوژي نيازمند کنترل بر انتشار آن است و این امر تنها در ص ةنظر اخالقي غيرمسئول یا سزاوار سرزنش( نيفتد. کنترل بر توسع

اي هسته قدرتيز آمکاربردهاي صلح ةتوسع ةگيري دربارترل بر افراد )دیگر( اعمال شود. کساني که درگير تصميمممکن است که کن

 ،1973تا  1955هاي ایاالت متحده بين سال 2ریجآزمایشگاه ملي اوک سئول، م1دهند. واینبرگمي هستند، این نکته را به وضوح تشخيص

 ي مدیریتبه نحوي درست و هميشگاي براي حصول اطمينان در این خصوص که قدرت هسته« کشيشي تکنولوژیک»نوعي گوید که مي

 پيشتر نوعي کشيشي نظامي را پدید آوردهاي هستههاي سالح ة(. واینبرگ با مشاهده این امر که توسع34، 1972شود، ضروري است )مي

راي اد الزم بو تخصص و موها عت از قرار گرفتن این سالحو مماناي هستههاي که کارکرد آن نگاهباني عليه کاربرد سهوي سالح

ابه از نيز نيازمند ایجاد گروهي مشاي آميز انرژي هستهکاربردهاي صلح ةند که توسعکمي ناباب است، اذعانافراد  ساختن آنها در دست

تکنولوژي  دیدگاه غلبه بر طبيعت از طریقهستند. بدین ترتيب، اي افراد معتمد به عنوان کساني است که واجد و حافظ تخصص هسته

 در درون خود واجد بذرهاي نوعي سوءظن اجتماعي است.

ت را از دست طبيع ةمان را به کمک یک ماشين چند برابر کرده باشيم، خصوصيات خودتنظيم کنندهنگامي که قدرت بدن

درت عليه خودمان استفاده شود. بدین ترتيب، خواهيم که از این قنمي خواهيم، امامي ایم. قدرت را براي خودمانداده
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ند، خواه این کمي ماشين عليه دیگري عملکنيم، تمایل داریم که از آن فاصله بگيریم. مي همچنانکه از این قدرت استفاده

 نریاشویم و از جمي ها. در این فرایند، ما بيش از حد بزرگدیگري خاک باشد، یک پرنده، یک باکتري یا دیگر انسان

  (121، 1983 1لگيریم. )کووِمي واسطه و انضمامي زندگي فاصلهبي

آورد، يم توانيم تکنولوژي را کنترل کنيم و بنابراین، تلقي کردن تکنولوژي به عنوان امري که قدرتمي بدین ترتيب، این تفکر که

هاي ارزش را کنترل کنيم، یعني کساني را که در اهداف وها توانيم و باید دیگر انسانمي شود که همچنينمي ر منجرکبه این طرز ف طبيعتاً

تي عليه خود ما ایم و حما شریک نيستند و کساني که به همين دليل ممکن است تکنولوژي را به اشکال دیگري که قصد آن را نداشته

 به کار گيرند.

براي آن  تکنولوژیک که باید راه حلي تکنولوژیکاي ئلهکنترل به عنوان مس ةدرباراي اگر این طرز فکر با گرایش به دیدن هر مسئله

، بلکه هدف از اندهطراحي نشد« بهتر شدن وضعيت کل نوع بشر»امد که براي جبينهایي تکنولوژي ةتواند به توسعمي یافت، همراه شود،

( این امر را 1958) کارگاه متهور نو در کتاب 2هووارددر راستاي منافع گروهي دیگر است. ها آنها کنترل و مدیریت بخشي از انسان

 کند که تکنولوژي رایانه تا چه حد به عنوان ابزاري براي افزایش کنترل مدیریتي بر نيروي کار تلقي شده و به کار رفته است.مي بررسي

ر موارد کارایي، خطاها و دیگتوان از نظر سرعت عمل، مي کند رامي کاراي رایانه ةعملکرد تلفنچي یا هر فرد دیگري که در یک پایان

ر يسزدایي از کارهاي متعددي را ممهارت ،توليدالت خطوط آماشينو کنترل عددي ها به سادگي به نحوي مداوم رصد کرد. رایانه

با  ود.شآورند که به کارگران حقوق کمتري پرداخت گردد و از کنترل آنها بر فرایند توليد کاسته مي سازند و این امکان را فراهممي

کردي تکنولوژیک بر طبيعت و اتخاذ روی ةانه نسبت به غلببينخوشضروري ميان نگرش اي این حال، باید به خاطر داشت که رابطه

هاي را به کارگاه آورد تا کارگران تقویت شوند، مهارتها توان رایانهمي وجود ندارد.ها تکنولوژیک نسبت به مدیریت و کنترل انسان

ه مراقب توانند به افراد فرصت دهند که در منزل در حالي کها ميرایانهب کنند و کنترل بيشتري بر کارشان داشته باشند. جدیدي را کس

هرچه قدرتمندتر  هايتکنولوژي ةکنند. آنچه دیدیم این است که توسعمي پذیرترو ساعات کار را انعطاف شان هستند، کار کنندکودکان

 ةاني که توسعبنابراین، کسبه نحوي مخرب به کار گرفته شوند. ها از این حيث است که شاید تکنولوژي تريمستلزم مخاطرات بزرگ
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براي کنترل هایي کنند باید این سناریو را نيز در نظر بياورند که در آن سياستمي آورد، توجيهمي تکنولوژي را به دليل مزایایي که به بار

کارگيري تکنولوژي وجود داشته باشد. نوعي ناسازگاري ميان پيگيري قدرت از طریق توسعه و بهاد الزم براي ودسترسي به تخصص و م

 کامال آزاد و باز وجود دارد.اي تکنولوژي و آرمان جامه

 بدبینی

يکي مل تکنعهاي تکنولوژیک و شيوههاي به همين دليل است که منتقدان بدبين تکنولوژي به جاي صحبت کردن از وسایل، از نظام

 اند که در گزینش اهدافي که قرارهایيدانند که فراتر از ارزشهایي ميارزش ةرا دربردارندها کنند. آنها این نظاممي ( صحبت1)تکنيک

کنند. مي را پنهانها حضور این ارزش« کارایي» شوند. معيار ابزاريِمي آشکار بيم،است از طریق ابزارهاي تکنولوژیک به آنها دست یا

ي، فایده د، هزینه براي چه کسکننمياهميت پيدا هایي و فایدهها فایده است، چگونه هزینه هبراي نسبت هزینه باي کارایي سنجه اگر

هان را جهان استوار است که ج ةان از آنجا که بر دیدگاهي دوگانه درباربينخوش ابزاريِ ي و از چه نوعي؟ رویکرد صرفاًنبراي چه کسا

امر  دانستنن به اجرا در آوردن تکنولوژي را از طریق واقعي اجتماعيِهاي کند، تمایل دارد هزینهمي و انساني تقسيم به دو بخش طبيعي

يکي به عنوان تکنهاي شود، نادیده بگيرد. در مقابل، بدبينان تمایل دارند با نظاممي اجتماعي یا امري که به نحوي اجتماعي برساخته

رد خود تکنولوژیک این محيط را با عملکهاي کنند، برخورد کنند. در واقع، نظاممي درون آنها زندگي و کار بخشي از واقعيتي که افراد

 بخشند. مي در راستاي آفرینش و حفظ آن تقوم

کند که مي استداللگي و بدبيني افسردبا نوعي است. او  2ایلولتکنولوژي  ةع دیدگاه بدبينانه دربارفترین مدابهترین و شناخته شده

کند: هنر، زندگي خانوادگي، اقتصاد، علم و حتي فراغت. مي ناپذیر بنده خودهمه چيز را به نحوي خودمختار و مقاومت« تکنيک»

اي اخالقي، اجتماعي و سياسي ما را به نحوي انکارناپذیر و تا اندازههاي براي انجام دادن و ساختن، زندگيهایي به عنوان راهها تکنولوژي

ها کنولوژيدهند که تمي فراگير بودن اثرات آنها ما را به این فکر سوقدهند. مي پيشين قابل تصور نبوده است، شکلهاي ر دورهکه د
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 لزوماتمشده باید مطابق با اي رایانه ادارةدر یک مندان کنند. کارمي اند، بلکه همچنين زندگي ما را هدایت و کنترل1نه تنها خودگردان

هایي، يت. در چنين وضعاندهآنها را شکل داده و مقيد کرد تکثيريارتباطاتي و هاي کنند و وظایفي دارند که تکنولوژيرایانه کار 

رد که توان به سادگي احساس کمي مقهور تکنولوژي بودن و ناتواني در برابر نيرویي غيرانساني در ميان است، ةهنگامي که تجرب

. این نوع از بروز طرز فکري تکنولوژیک و مدیریتي که بيشينه کردن کارایي علت وجودي آن تکنولوژي وراي کنترل ما قرار دارد

« تکنيک»رود و در واقع، به بهترین وجه با تعریف او از مي به شمار ایلولهاي هدف حقيقي نقادي -و نه خود نظام تکنولوژیک  -است 

هاي که در هر یک از حوزههایي مجموعه روش»کند، تکنيک عبارت است از مي این اصطالح را تعریف ایلولهمخواني دارد. آنچنانکه 

(. به نظر وي، 25، 1964« )و واجد آن هستند اندهعمل بشري به نحوي عقالني به کارایي مطلق )در سطح مشخصي از توسعه( دست یافت

 برجسته است:  ةداراي شش مشخص« محيط تکنيکي جدید»

خودمتعين  ،بستهاي و حالت خودمختار است؛ )ج( در حلقهها ها، ایده)ب( از حيث ارزشاین محيط )الف( مصنوعي است؛ 

نوع  آورد که مستقل از هرمي کننده است. محيط تکنيکي همانند طبيعت یک سازمان بسته است که این امکان را فراهم

از طریق  کند؛ )ه(مي استاي اهداف نيست، رشدانساني خود را متعين کند؛ )د( مطابق با فرایندي که علّي است اما در ر ةمداخل

وي متقابل به نحاي یابد؛ )و( همه اجزاي آن تا چنان درجهمي انباشت ابزارهایي که اولویتي تثبيت شده بر اهداف دارند، شکل

، 1983 یلولااند که جدا کردن آنها و حل و فصل کردن مسائل تکنيکي به صورت مجزا غيرممکن است. )به یکدیگر مرتبط

86.) 

دانست.  «خارج از کنترل» توان آن را حقيقتاًمي ست و بنابراین،ماخودگردان است، به وضوح خارج از کنترل  اگر تکنولوژي واقعاً

مان تبدیل کنند: اختراعات ما به اربابانمي غيرواقعي بيانهایي فرانکشتاین آنچه را در واقع روي داده است، در قالب داستانهاي فيلم

و  خودمان ةرا براي تفکر دربارهایي ، همانند دیدگاه مستن، شيوهایلولدیدگاه  بحثي عالي در این باره دارد(. 1977 2)وینر اندهشد

آورد که به نحوي عميق در فرهنگ غربي ریشه دارند. به همين دليل است که دیدگاه مي گيرد و پيش چشممي مان با جهان در برةرابط
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هيد که نگاهي رسد. اما اجازه دمي ، ترغيب کننده به نظرأثير قرار دادهکه فرهنگ ما را تحت ت ايما با تکنولوژي ةرابط ةربدبينانه او دربا

 برجسته بيندازیم.  ةتر به این شش مشخصدقيق

وص نيست در این خص ياند و بنابراین در این معنا، جاي بحثسازند مصنوعاتي انسانيمي و محيطي کهها )الف( بدون تردید تکنولوژي

دانند و ما را يم اند. عالوه بر این، همچنانکه تبليغ کنندگان همه چيز از پفک و شامپو گرفته تا لباس و کفشمصنوعيها تکنولوژيکه 

 طالحاتبه عبارت دیگر، اص«. اند و چيزهاي مصنوعي بدچيزهاي طبيعي خوب»باور داشته باشيم،  همچون گذشتهکنند که مي ترغيب

اند. ممکن خودروها مصنوعي ةازاندهب« طبيعي»ند. با این حال، تمامي شامپوهاي 1باراصطالحاتي به شدت ارزش« مصنوعي»و « طبيعي»

والد، خودرو )ف ةتوان استدالل کرد که مواد سازندمي آنها از مواد طبيعي گرفته شده باشد، اما ةاست که تمامي مواد تشکيل دهند

کنيم، درک اینکه مي یشيدن در این خصوصاند هشوند. هنگامي که شروع بمي هم در نهایت از مواد طبيعي گرفتهالستيک و پالستيک( 

تميز دادن مرواریدهاي طبيعي از مرواریدهاي ممکن است چگونه خطي را ميان امور طبيعي و مصنوعي ترسيم کنيم، ساده نيست. 

يغ کنندگان بسيار دشوارتر است. تبلپيوندي هاي فرنگياهلي شده و گوجهبندي حيوانات ، اما دستهباشدکافي ساده  ةازاند همصنوعي ب

کنند. يم ناپذیر بودن ترسيم تمایزي قاطع ميان امر طبيعي و مصنوعي را بازگوامکان کند و هم تقریباًمي بيان ایلولهم نگرشي را که 

 کشاوري و غيره شکلهاي ها، ایجاد زمينشان را با ساختن خانهمحيطکنند و مي اطراف خود را مملو از مصنوعاتها تمامي تمدن

ن نبوده است؟ پيشاتکنيکي چنيهاي توان گفت که محيط تکنيکي مصنوعي است، در حالي که محيط فرهنگمي دهند. در چه معنایيمي

به عنوان راهي « عيمصنو»يم که به کار بردن ، کافي است به این نکته توجه کنبه این پرسش باز خواهيم گشت. فعالً]کتاب[  4در فصل 

بيگانگي از تکنولوژي یا بيزار بودن از آن اگرچه در فرهنگ معاصر از نظر بالغي کارآمد است، اما به توجيه بيشتري بيان کردن  براي

 نياز دارد.

)ب( آمده است. گفتن اینکه شخص یا  در واقع، )ج( نوعي شرح براي عنواني است که در. انده)ب( و )ج( با یکدیگر همرا ةدو مشخص

 ه محيطکند کمي تر را مطرحسيستمي خودمختار است، بدین معناست که قدرت تعين بخشيدن به خود را دارد. )ج( این ادعاي قوي

به  یلولاسازد که از مداخالت بيروني مصون است. مي بخش است؛ این محيط سيستمي بسته راتعينتکنيکي در واقع به طور کامل خود

 مان را به صورت محيطي که دست کم به سه بخش مستقل یعني طبيعت، تکنولوژي و روابط انساني تقسيم شده، تصویرطور ضمني جهان
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ها سازد که انسانيم گيرد که طبيعت سيستمي بسته رامي کند، پيشفرضمي کند. هنگامي که وي محيط تکنيکي را با طبيعت مقایسهمي

شویم يم تواند جریان امور آن را تغيير دهد. بدین ترتيب، ما به عنوان موجوداتي تصویرنمي آن مداخله کنند و عمل انسانيتوانند در نمي

ند، به جاي آنکه از طریق تکنولوژي بر طبيعت مسلط شوها دو سطح از واقعيتيم و در مقابل هر دوي آنها ناتوان هستيم. انسان که در بندِ

 است.     ناپذیرکه به همان اندازه مدیریت اندهآفریدجهاني غيرطبيعي را 

اتي نهند که ملزوممي واقعياتي را پيش روي ماها ما از جهان تکنولوژي ریشه دارد. تکنولوژي ة، این تصویر تا حدي در تجربمجدداً

فت به ارگيري خودرو و برقي که از نکدارند. بهمستقل از آنچه ممکن است به صورت فردي یا حتي جمعي بخواهيم یا مطلوب بدانيم، 

بشکه نفت در سطح جهان است. در نتيجه، نشت نفت، نابودي محيط زیست دریایي و ها دست آمده است، نيازمند حمل و نقل ميليون

آن را  ةدکارگيري گسترتخریب سواحل به نحوي ناگزیر روي خواهند داد. در فرهنگي که حول خودرو شکل گرفته و مالکيت و به

خواهد زميني يم کسي که ةازاند هباتکاء به این تکنولوژي را از زندگي خود کنار بگذارند، خواهند مي گيرد، افرادي کهمي پيشفرض

النکاي يسر شوند. تمدن آبيِمي خشک و البته حاصلخيز را بکارد و باید به طور مداوم زمين را آبياري کند، با چالشي مداوم مواجه

متکي بود. سيستم آبياري آنها براي عملکرد خود نيازمند نظارت و نگهداري اي به دقت سازمان یافته تکنولوژي آبياريِ باستان بر

 توانست به کار خود ادامه دهد. باید اذعان کنيم که هيچ فرديمي متمرکزي بود و بنابراین، تنها در صورت بقاء حکومتي متمرکز

ت، کنترل یا گيرد و به آنها وابسته اسمي خاص شکلهایي ا که به نحوي گسترده توسط تکنولوژيشکلي از زندگي ر ةتواند توسعنمي

کند که نمي دیقتص کسي همحال،  نکند. با ایمي تکنولوژیکي عمل حاکميتي را مقيدهاي هدایت کند و نيز اینکه وجود چنين سيستم

، دشوار دعا کردن این امر که سيستم تکنولوژیک به لحاظ علّي بسته استسازد. امي محيط تکنيکي خودمختار است یا سيستمي بسته را

کند )براي يم ، در عرض چند دقيقه تخریباندهساختها را که انسانهایي رسد. طبيعت نيروهایي دارد که اگر رها شوند، سيستممي به نظر

ي ظریفي وابط علّما در ر تکنولوژیکِهاي گردبادها فکر کنيد(. سيستمو ها ها، طوفانها، سيلها، آتشفشانلرزهمثال، به اثرات وسيع زمين

ة دن الیاسيدي و سوراخ شهاي گرم شدن زمين، باران ةاین درسي است که از مباحثات پيچيده دربارطبيعي قرار دارند. هاي با سيستم

غدغة دفراهم آورند. آیا این ادعا درست است که  لولایگيریم. چنين موضوعاتي ممکن است در واقع استداللي را به نفع دیدگاه مي ناز

و ها از ميان بردن اثرات مخرب بر محيط زیست جهاني به این دليل که محيط تکنيکي خودمختار و نسبت به ارزش براي هاانسان ةفزایند

اسي کمتر تحت کنترل سيهاي سيستم تکنيکي در مقایسه باهاي د بود؟ آیا سيستمنتيجه خواهبي اهداف انساني غيرپاسخگوست، ضرورتاً

يجه تتوانند سرنوشت یک ملت را کنترل کنند، با این حال، تمایلي نداریم چنين ننمي مليهاي گيرند؟ نه هيچ فردي و نه دولتمي قرار
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کامل  کنترل عدمبه سرعت از  ایلولثيري در این خصوص ندارد. یا شاید أهيچ تها افراد و دولتهاي انمربگيریم که اعمال، اهداف و آ

 ؟ي وجود نداردکنترل رسد که مطلقاً هيچاین نتيجه ميبه 

ها ولوژيمبتي است. تکنها تکنولوژي ةبر خصوصيات قابل درکي از مسير توسع ایلولجذابيت دیدگاه  مجدداً ،)د(، )ه( و )و(در مورد 

هاي دهند. براي نمونه، قرصنمي و اهداف انساني نشانها ه چنداني به نيتکنند و توجمي به نحوي درهم و برهم و بدون نظم یا دليل رشد

شدن  ازدواج کرده کمک شود تا بخت خود را براي آبستن توسعه پيدا کردند، از جمله اینکه به زنانِي خاص به دالیل ضدبارداري ابتدائاً

ه در شکل دادن به انقالبي جنسي در نظر گرفتها این قرصقاعدگي خود افزایش دهند. نه کسي نقشي براي  ةاز طریق منظم کردن دور

کرد. این طور نيست که وسایل تکنولوژیک بدون هدف اختراع شوند، اما هنگامي که اختراع شدند، افراد مي بينيبود و نه آن را پيش

يچ بينند. ما از پمي شده است، در آنهارا غير از آنچه ابتدا طراحي اي کنند که کاربردهاي و مسيرهاي توسعهمي دیگري آنها را اخذ

 کنيم.مي ادهویدئویي استفهاي براي بازيهاي گوشتي براي باز کردن در قوطي رنگ، از مایع ظرفشوئي براي کشتن حشرات و از رایانه

ه و کاربردهاي عتکنولوژیک پس از آنکه ساخته شد، از منظر هر شخصي داراي زندگي، توس ةرسد که یک وسيلمي بنابراین، به نظر

 کيدأت لایلوتواند آنها را کنترل کند. هنگامي که نمي ديرخاص خود است و اصولي بر آن حکمفرماست که هيچ فرد یا گروه منف

بر اهداف اولویت دارند، همين نکته را در نظر دارد. اما «( وسایل انباشته)»سازند مي اجزاء و قطعاتي که یک تکنولوژي راکه کند مي

اي توسعه ؟ندکمي ین فرایند توسعه به طور کامل دروني است و تکنولوژي خود آن را دیکتهمعتقد است، ا ظاهراً ایلولمان طور که آیا ه

متکثري از اهداف افراد مختلف باشد، ممکن است به نتایجي بينجامد که هيچ یک از آنها خواهان آن نبوده باشند یا  ةکه متوجه گستر

پيچيده اي کهچنان شایع است که آنها شبها هنگامي درست است که کاربرد تکنولوژي ه باشند. این نکته خصوصاًبيني نکردپيشآن را 

توان نمي رااي تکنيکي ةسئلکه هيچ م اندهمختلف فرهنگ تکنولوژیک مدرن چنان در هم بافته شدهاي سازند. بخشمي تنيده راو درهم

 به تنهایي حل کرد. 

ره کنيم، تبعاتي غيرمنتظمي کنند. هنگامي که در یک نقطه مداخلهمي رفتار 1سازگانمدرن مانند یک بومهاي تکنولوژيبه طور خالصه، 

توان يم کنند اقتصادشان را نظم بخشند، آشنایيم. داستاني مشابه رامي که تالشهایي یابند. با مشکالت دولتمي دیگر بروزاي در نقطه

ضرر يب محيطيکه از نظر زیستهایي کشآفت ةاي، توسعهستههاي سازي نيروگاهکرد که براي ایمن تعریفهایي در مورد تالش
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سئله مسائلي توان به تنهایي حل کرد، حل یک منمي رااي : هيچ مشکل تکنيکياندهفضایي انجام گرفتهاي باشند، طراحي هواپيما یا شاتل

 کنند، اما نتيجهيم تحقق یافتن اهداف انساني را مقيد ةموجود دامن ارتباطات متقابل تکنيکيِاز این نظر، . آفریندميدیگر  در نقاطيرا 

کند. برخي يم انساني مصون است و تنها مطابق با قوانين دروني خود توسعه پيدا ةتکنولوژیک از مداخلهاي سيستم ةود که شبکشنمي

توان مي از همبه یکدیگر مرتبط باشند، ب در نهایت متقابالًامور ممکن است رچه ي نسبي حل کرد، چراکه اگتوان با استقاللمي مسائل را

کدیگر را از یها توان این بخشمي خاص از سيستم را تميز داد و به کار برد به نحوي که گویيهایي موجود، بخشبا توجه به اهداف 

ن ایم، موجب پدید آمدمتقابلي که به آنها توجه نکرده این تلقي ممکن است ما را دچار مشکل کند، چرا که ارتباطاتجدا کرد. 

ه بتوانيم تري از شرایط بشري در مقایسه با این ادعاست که براي آنکشوند، اما تلقي مذکور توصيف مناسبمي بيني نشدهمشکالتي پيش

ایم، هر تهدست برنداشها هنوز از تالش براي مفاهمه از طریق کاربرد واژه یک مسئله را حل کنيم، باید تمامي مسائل را حل کرده باشيم.

دیگر وابسته است و هر موردي از کاربرد زبان هاي چند در نهایت، معناي هر واژه در یک زبان به روابط متقابل آن با هر یک از واژه

نامه براي تشخيص جستجو نکردن یک واژه در لغتبيني تغيير دهد. این قابليت را دارد که این روابط متقابل را به انحائي غير قابل پيش

نهایي تعریف تواند آنها را به تنمي به یکدیگر مرتبط هستند و هيچ کس تقابالًمها تمامي واژه معناي )جزئي( آن به این دليل که نهایتاً

 گرایانه.واقع سوادي خواهد بود و نه احتياطيبي دستورالعملي برايکند، 

ا این حال، کساني کند. بمي آورد، مطرحمي که پدیداي بدبينانه ةاستداللي ترغيب کننده را به نفع خودمختاري تکنولوژي و روحي لولای

کيد خود بر ماهيت خودمختار تکنولوژي به نحوي خطرناک به نوعي جبرگرایي، اگر نگویيم أکنند در تمي پيروي ایلولکه از 

ده به نحوي د، نيروهاي رهاشید، هنگامي که غول از چراغ بيرون آوتکنولوژي خلق ش ةهنگامي که عفریتشوند: مي تقدیرگرایي نزدیک

رونده گریزناپذیر خود را نشان خواهند داد. ما دیگر انتخابي در این مورد که چگونه به آنها واکنش نشان دهيم تا در مقابل این موج پيش

دمت در آوریم، ان به خمةتوانيم از قدرت مهيب تکنولوژي بهره بگيریم و آن را مطابق ارادمي که مقاومت کنيم، نداریم. اگر فکر کنيم

گاه ، دانندمي کنترل خارج ازتوانيم با موج همراه شویم. کساني که تکنولوژي را مي تنهاایم: در بهترین حالت، ریب دادهخودمان را ف

ي ما از تلق ةنحو - و نه غلبه -رانند که کمتر تکنولوژیک بود، زماني که هماهنگي پرومي ته را در سرگذشدر زمان اي آرزوي دوره

دافعان دیدگاه داند. اگرچه ممي چنين اشتياقي را نوعي آرزواندیشي فریبنده ایلولکرد. با این حال، مي مان را بهتر توصيفمحيط زیست

 ،اندهشود، فراهم آوردمي کند و در آن پخشمي ما نفوذهاي ندگيعميقي را در این خصوص که تکنولوژي چگونه در زهاي او بصيرت

 و محيطي کهها ایم که تکنولوژيما پذیرفتهتوان این ادعا را که تکنولوژي خودمختار و بنابراین، خارج از کنترل است، پذیرفت. نمي
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رل کند تواند آنها را به طور کامل کنتنمي فرد یا نهادينهند که هيچ مي واقعياتي را پيش روي ماها سازند، مصنوعي است، تکنولوژيمي

نها آ یابند که ممکن است مبدعان آنها هيچ وقت قصد آن را نداشته باشند یا اصالًمي به انحائي رشد و توسعههاي و نيز اینکه تکنولوژي

 ةبست ةیک حلق»ادعا مناقشه کنيم که محيط تکنيکي توانيم در مورد این مي بيني نکرده باشند. اما پس از این اعترافات، باز همرا پيش

 انساني است.  ةو مستقل از هر نوع مداخل« بخشخودتعين

داف انساني ي است اما متوجه اهرود که علّمي رسد ادعاي )د( مبني بر اینکه محيط تکنيکي مطابق با فرایندي پيشمي در واقع، به نظر

عمل بشري به نحوي هاي که در هر یک از حوزههایي روش ةمجموع»به صورت « کنيکت»از اصطالح  ایلولنيست، با تعریف خود 

ي است اصطالح« کارایي»، در تعارض است. «و واجد آن هستند اندهعقالني به کارایي مطلق )در سطح مشخصي از توسعه( دست یافت

به نحوي  1شود. همچنانکه بورگمانمي به کار گرفتهروند، مي که براي ارزیابي ابزارهایي که براي رسيدن به یک هدف مشخص به کار

ه باشيم تا داشتاي یک مفهوم از نظر سيستمي ناکامل است ... ]چراکه[ باید از پيش اهداف تثبيت شده»کند، کارایي مي نافذ اشاره

هم  توانند اهدافنمي ي باشند،و علّ تکنولوژیک بستههاي (. اگر سيستم9، 1984)بورگمان « مان طبق آنها کمينه یا بيشينه شوندیهاارزش

نيکي، یک به عنوان مثالي غيرتککنند. مي توان گفت که این اهداف را به نحوي کارا یا غيرکارا متحققنمي داشته باشند و بنابراین،

بدون  خواهيممي کههمان کاري را  که دقيقاًعمل کند، چراکاغذها روي ميز  ةعنوان نگهدارندنحوي کارا به تواند به مي سنگ کوچک

ه کافي سنگين نيست. ب ةازاند هکه باتاق ناکاراست، چرادر  ةدهد، اما خواهيم گفت که به عنوان نگهدارندمي انجام حرف و حدیث

 آماده را به ماهنيم ةمزایاي سيب زميني خالل شد ماخبار دست اول و ههم توانيم بر سر تلویزیون بکوبيم که چرا که نمي نحوي مشابه،

ع تردید هر دو اطال نتوان در این مورد که آیا به هر دو اطالع مذکور نياز داریم یا خير بحث کرد، اما تلویزیون بدومي دهد.مي اطالع

يشترین ما این باشد که ب ةرساند. اگر تنها دغدغمي ، به مااندهبزرگ قصد داشت ةتوليدکنندهاي را به نحوي کارا، همان طور که شرکت

کنيم که بخش بزرگي از انرژي گرمایي حاصل از سوختن مي فسيلي بگيریم، نيروگاهي کارآمد را طراحيهاي از سوخت بهره را

سوخت فسيلي را به انرژي الکتریکي تبدیل کند، چنين نيروگاهي بيشترین مقدار برق را به ازاء هر تن سوخت توليد خواهد کرد. اما اگر 

محيطي ایمن باشد، ممکن است نيروگاهي را که نرخ باالیي از تبدیل از نظر زیستاي يلي به شيوهفسهاي هدف ما توليد برق از سوخت
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سازد، داراي کارایي کمتري نسبت به نيروگاهي بدانيم که نرخ تبدیل انرژي مي جوي شدید ممکنهاي انرژي را به قيمت آلودگي

 آورد. مي کمتري دارد، اما آلودگي کمتري به بار

به تکنولوژي هدف بدهيم و هوشمندي الزم براي کار کردن در راستاي اهداف را به آن اعطاء کنيم، توانایي تکنولوژي  بدون آنکه

مختار ماند. به عبارت دیگر، این دیدگاه که تکنولوژي خودمي رازآميز باقي و قدرت از طریق کارایي کامالً يبراي دستيابي به خودمختار

 صفتاز طریق دیو ه معموالًبخشد، البتمي راند، به تکنولوژي هيئتي انسانيمي ي به کارایي بيشينه بر آن حکماست چراکه استاندارد دستياب

ند. شو نوسانما در این خصوص چگونه ممکن است به سادگي دچار هاي دهد که نگرشمي نشانها نشان دادن آن. نگرش ما به رایانه

 اشين تلقيیک م کنيم، رایانه را صرفاًمي آشنا و نه چندان پيچيده کاراي بریم و با برنامهمي شخصي را به کاراي هنگامي که رایانه

افزاري ه نرمشویم کمي از خود ندارد. اما هنگامي که با ماشين بزرگي مواجهاي کنيم که بيشتر از یک ماشين تایپ مکانيکي ارادهمي

رحمي و بي رسد که رایانه با کامل بودن عقالنيتش ومي شویم: به نظرمي ئلکند، نوعي خودمختاري براي آن قامي پيچيده را اجرا

 برد. مي ردخورد نبودن منطقش غيرانساني است و از نوعي وجود برتر بهره

 يتحت هدایت ما نيست، طبق نوعي کارای بدین ترتيب، ممکن است به نظر رسد که تکنولوژي زندگي خاص خود را دارد، و ظاهراً

عاطفه، بي هايدارد. حتي آفرینندگان تکنولوژي نيز در مقابل پافشاريمي کند و تمام موانع ار از سر راهش برمي رحم کاربي عقالني و

انگيز تشماري از موجودات تکنولوژیک شگفبي هايتوانيم مثالمي ،رسند. مجدداًمي پناه به نظربي ساي تکنولوژيآغيرانساني یا دیو

که شاید ) 2انگيزنفرت HALگرفته تا  1داشتنيدوست R2D2خصوص به خود دارند، در فرهنگ عمومي بيابيم، از را که گویي ذهني م

 (. 3باشد IBMهمان 

                                                             
1 R2D2 م. های زیادی همراه آنهاست.رابطۀ خوبی با قهرمانان مثبت فیلم دارد و در صحنه است که جنگ ستارگانهای روباتی در مجموعه فیلم 

2 HAL م. کند.اقدام می آنهاشود و علیه جان است که از کنترل فضانوردان خارج می فضایی ۀ، یک اودیس2001فضایی در فیلم  ۀیک سفینۀ ابررایان   

، این موضوع انداین ادعا را تکذیب کرده ، یک اودیسۀ فضایی2001نویسنده و کارگردان فیلم  . اگرچهاستشده ساخته  IBMبا انتخاب حروف بعدی هر یک از حروف واژۀ  HALادعا شده که نام  3

 م.مورد توجه قرار گرفته است.  تخیلی-های علمیآمیز به صنعت رایانه در تاریخ فیلمای کنایهبه عنوان اشاره
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 انبینخوشبدبینان و 

ردن ما به کنند، هم براي ترغيب کمي کساني که در فرهنگي به اصطالح تکنولوژیک زندگي ةتوان از تجربمي م،يهمچنانکه گفت

 ةسته به اینکه درباربيشتر افراد ببه دیدگاهي بدبينانه.  نماتکنولوژي استفاده کرد و هم براي ترغيب کردن ةانه درباربينخوشدیدگاهي 

انيکي که خودروش اند. مکشان با آن تکنولوژي ميان این دو نگرش در نوسانةکنند و بسته به رابطمي چه شکل خاصي از تکنولوژي فکر

مورد  ةفادفهمد و آنها را متناسب با استمي افزارها رابخشد یا فردي عاشق کار با رایانه که نرممي کند و آن را بهبودمي را تنظيم و تعمير

که به  اند از محصوالت جدیديخواهند داشت، مشتاقها نسبت به تکنولوژياي انهبينخوشهاي نگرش گيرد، قطعاًمي به کارخود نظر 

ين افراد آنها دارند. با این حال، هم ةرا داشته باشند یا دست کم نظري دربارها ند و تمایل دارند که آخرین نسخهآیند، باخبر باشمي بازار

مقاومت ها لوژيتکنو ةتوانيم در برابر روندهاي توسعنمي یا پزشکي بدبين باشند. ما اغلباي هستههاي تکنولوژي ةممکن است دربار

ت به آورند. تکنولوژي ممکن اسمي فراهمها است که این تکنولوژياي اقتصادي و سياسيهاي قدرتکنيم و این امر تا حدي به دليل 

خودي خود خارج از کنترل و خودمختار نباشد، اما صنایعي که قدرت سياسي و اقتصادي را از طریق توسعه، بازاریابي و کاربرد 

کند. با این يم واقعي مواجه ةافرادند. در واقع، همين نکته است که ما را با مسئلکنند، خارج از کنترل و هدایت مي تکنولوژي انباشته

م. مسئله قرار آن تسلي دهي ةقدري خودمان را درباربتوانيم به همين دليل قدیمي است و شاید اي مسئلهها حال، این مسئله از بسياري جنبه

 گروهي معدود است. ةبسيار تحت سلطاي داشتن عده

صویر آورند. اگرچه تمي تحریف کننده را براي ما پدیدهایي ، دیدگاهاندهي و هم بدبيني اگرچه در ابتدا وسوسه کنندبينخوشهم 

کامل تکنولوژي  ةانه است و باید آن را به نحوي نقادانه تدقيق کرد، چرخش به سمت رد بدبينانبينخوشانه به وضوح بيش از حد بينخوش

داریم؟  رسد. آیا تنها همين دو دليل گزینه را پيش رومي موجه به نظر مذکورپذیر است و نه در پرتو مالحظات کانامنه براي بيشتر ما  نيز

ها کنولوژيما با ت ةرابط اتشخصمدهد که هيچ یک از آن دو مي نظر ما این است که خير. تمایل ما به نوسان ميان این دو حد افراطي نشان

تفکر  ةميق در شيواند که به نحوي عمبتنيهایي کنند؛ و هر دو بر پيشفرضنمي به نحوي باکفایت منعکستکنولوژیک را هاي و سيستم

هومي را که ما را تي مياني، یعني مبنایي مفياند. بنابراین، الزم است امکان یافتن وضعجهان جاي گرفته ةخودمان در نسبت با بقي ةما دربار

 ظاهراًهاي ین گزینهاله و عليه تکنولوژي متعهد نکنند، بررسي کنيم. یک راه براي بررسي دقيق  از پيش به یکي از این دو موضع کليِ

 کنند. اگرمي ما را محدودهاي هر دو گزینه قرار دارند و انتخاب است که در بنِاي شکل دهندههاي متضاد جستجوي پيشفرض

متناقض از  هایيمان با آن را بفهميم، به جاي آنکه ميان احساسةرابطکنيم و مي خواهيم فرهنگ تکنولوژیکي را که در آن زندگيمي
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نولوژي باشد، تک ةرا صریح سازیم. هدف ما نباید اتخاذ موضعي قطعي دربارها تواني در نوسان باشيم، باید این پيشفرضناتواني و همه

که آنها را  بدون آنکه درچار این سرگشتگي شویم شان بررسي کنيممختلفهاي مختلف را در سياقهاي بلکه باید چيستي تکنولوژي

  تحت کنترل یا به کلي خارج از کنترل در نظر بگيریم.  یا کامالً

قابل امور واقع و در مها به یکدیگر مرتبط مبتني هستند: ارزش تواني بر دو تمایز کامالًي/بدبيني و ناتواني/همهبينخوشهاي دیدگاه

وژي خود دهند. تکنولمي آورند، شکلمي به وجودها تلقي ما را از مسائلي که تکنولوژي ةنحوها این تقابلدر مقابل طبيعت. ها انسان

یا در قلمروي از امور واقع جاي بگيرد و همين طور، به عنوان نوعي بسط انسان یا نوعي بسط طبيعت قلمداد ها وي از ارزشرباید در قلم

دهند: تکنولوژي در قلمرو امور واقع قرار دارد و نوعي بسط مي لوژي را در بخشي یکسان جايان تکنوبينخوششود. هم بدبينان و هم 

آید. يم طبيعت معرفتي نسبت به امور واقع است که از علوم طبيعي به دست ةکنند که معرفت دربارمي فکر دستهطبيعت است. هر دو 

ولوژي آنها معتقدند که تکنشود. مي غرض حقيقت حاصلبي ريعقالني و طي پيگيهایي چنين معرفتي عيني است، از طریق روش

بدین ترتيب، ند. شومي حاصلاست که در علم هایي عقالني پيشرفت ةتکنولوژي نتيج ةتوسعحصول کاربرد عقالني این معرفت است. 

آورد که به معرفت مي به دست، تکنولوژي خصوصياتي را در نتيجهو  شودمي تکنولوژي نيز یک فرایند عيني و عقالني تلقي ةتوسع

ردد که آیا گمي به این موضوع بازبينانه و بدیبنانه خوشدو دیدگاه ة جدایي ميان شوند. نقطمي علمي که مولد آن است، نسبت داده

هي به دجهتغلبه بر طبيعت از طریق هدف آزاد خود براي رسيدن به  ةعقل در خدمت اراد را با به کار بردن شانخودمختاريها انسان

قالنيت تحت راهبري استانداردهاي ع آورند. یا اینکه علم و تکنولوژي صرفاًمي تکنولوژیک در راستاي اهداف انساني به دست ةتوسع

 را شکل واقعيت ة، نوعي بسط دامنحيثاین  ازمتمایزي را در خود جاي دهند و  انسانيِ اختصاصاًهاي توانند آرماننمي و عينيت هستند و

ان، قرار از نظر بدبين. سازندمي کنترل انسانواقعيت مذکور را خارج از کنند و این قوانين مي آن را متعين خاصي قوانيندهند که مي

ا تاستاندارد عقالنيت به معناي از دست دادن خودمختاري و مقيد شدن در چهارچوبي غيرانساني و جبرگرایانه است.  ةگرفتن تحت سلط

عت هستند، باید بخشي از طبيها کند. اگر انسانمي آزاد و جبرگرایي را در سياقي جدید تکرار ةميان اراد بحث تقابل بدینجا، تقابل مورد

که مختارند چرا هاتوانند آزاد باشند. اگر از سوي دیگر، انسانها نميقوانين طبيعت آنها را مقيد کنند و متعين سازند و بنابراین، انسان

  توانند در جهان طبيعي عمل کنند و بدین ترتيب، اختيارشان را نشان دهند؟مي نيستند، چگونهبخشي از طبيعت 

کند. یا يم آفرین است، چرا که موضوع اختيار را به امري همه یا هيچ تبدیلو طبيعت مشکلها ميان انسان ةنگاه کردن به رابط ةاین شيو

امل مختار ن، یا آنها باید به طور کامل تحت تسلط قوانين طبيعت باشند یا آنکه باید به طور کاند یا نيستند؛ بنابرایبخشي از طبيعتها انسان



 

 

22 

 

 

 دربارۀ تکنولوژیهای معارض یدگاهد
 یاسر خوشنویس ترجمۀ  کبردیاُ هانس  ماری تایلز و نوشتۀ 

 

رسد که یا ما باید کنترل تکنولوژي را به طور کامل در دست مي باشند. هيچ فضایي ميان این دو وجود ندارد. به نحوي مشابه، به نظر

و طبيعت ها رج از کنترل ما باشد. این تمایزها ميان امر واقع و ارزش و ميان انسانداشته باشيم یا آنکه تکنولوژي باید به طور کامل خا

دارند،  ابزارها که به قلمرو امور واقع تعلقپذیرند. مي ان به وضوح آن رابينخوشجزئي الینفک از تلقي ابزاري از تکنولوژي است که 

ن دارند، در ذهها که انسانهایي ابزارهایي براي رسيدن به برخي اهداف هستند که در پرتو ارزش اند؛ آنها صرفاًطرفبي از نظر ارزشي

يعت سازد خود را از ضروریات طبمي را قادرها شود که انسانمي . تکنولوژي به عنوان یک کل به صورت ابزاري تصویراندهمشخص شد

هاي راي محدودهانسان الزم است، و یافتنوابسته است که آنچه براي تحقق آزاد کند. بدین ترتيب، نقش تکنولوژي به این پيشفرض 

ابزارها بر  ةاز غلب تکنولوژي عبارت ةکيدشان بر تکنولوژي به عنوان امري غيرانساني و این ادعا که غلبأطبيعت قرار دارد. اما بدبينان با ت

 بازها نند. تفاوت ميان این دو دیدگاه به تفاوت تلقي از ارزشکمي اهداف است نيز دیدگاهي ابزاري را در مورد تکنولوژي اتخاذ

ه این دليل ب عبارت از چيست، ریشه دارد. بدبينان دقيقاً هاانسان یافتنتحقق که متفاوت در این باره  يهایگردد، تفاوتي که در دیدگاهمي

 صرفاً ي پيشرفت انسان باشد، چرا که تحقق بخشيدن به انسانبرااي تواند وسيلهمي پذیرند که تکنولوژينمي اند که این امر رابدبين

رسيدن به ارضاء مادي، امنيت و آسایش نيست. بلکه آنها تمایل دارند بر آفرینش هنري، فرهنگ فکري، عبارت از به کار بردن عقل براي 

جستجو  هاد در آند و تحقق یافتن انسان را باینکمي اي که اختيار انسان در آن بياني پيدهایروابط بين انساني یا دین به عنوان قلمرو ةتوسع

را  هاانسان یافتنتحقق  ةدربارها جاي گرفته در این دیدگاههاي تکنيکي ارزشهاي گيري سيستمرکابه نظر بدبينان، بهکيد کنند. أکرد، ت

توان مين کنند. در این معنا، تکنولوژي رامي را حفظها شوند که این ارزشمي انحائي از زندگي نابوديکنند، چراکه موجب مي پایمال

 ،را به قيمت برخي دیگر نه فقط در سطح ترجيح ایدئولوژیکها دانست، چراکه مطرح شدن آن برخي از ارزش طرفبياز نظر ارزشي 

تکنولوژي  شوند ومي نابود هادر این معنا، ارزشبخشد. مي کند، ارتقاءمي جایگزین را غيرممکنهاي بلکه در این سطح که انتخاب ارزش

 بيعي تبدیلط را به اشيائي صرفاًها تکنولوژیک انسانهاي شود. سيستممي انساني بيافریند، موجب نابودي آنها يهایبدون آنکه امکان

راهي براي  نکنند بدون آنکه بدیلي براي آنها باقي بگذارند تا چيزي دیگر باشند. روح روشنگري که رشد علوم طبيعي را به عنوامي

دستاوردهاي تکنولوژیک تسریع کرد، به عقل به عنوان راهي به سوي آزادي از طریق معرفتي نسبت به قوانين طبيعت ایمان داشت. 

ند و او را کمي دهد، او را از غلبه نيروهاي طبيعت رهامي آورد، انسان را به وراي نظم طبيعت ارتقاءمي معرفت به قوانين قدرت به همراه

است.  تکنولوژي بر همين ایمان مبتني ةانه درباربينخوشسازد که این نيروها را مطابق با اهداف انساني به کار گيرد. دیدگاه مي درقا

اند. وککنند و نسبت به آنها مشکمي دهد که دستاوردهاي محتمل علم را نقدمي تابزگرایانه را باانسانهایي مضموندیدگاه بدبينانه 



 

 

23 

 

 

 دربارۀ تکنولوژیهای معارض یدگاهد
 یاسر خوشنویس ترجمۀ  کبردیاُ هانس  ماری تایلز و نوشتۀ 

 

فروشد مي )انسانيتش( راکه روحش  1کنند. تصویر فاستوسمي به عنوان آنچه ما را انسان کرده است، نقدرا تلقي از عقل ها این مضمون

دهد: قرار گرفتن تحت راهبري عقل محض به معناي مي آورد، همين دیدگاه را نشانمي که قدرت به همراه به دست آوردتا معرفتي را 

وان امري ترین قدرت انساني یا به عنءنسبت به عقل به عنوان اعالها ل حل و فصل تعارض ميان این نگرشپایان انسان بودن است. مشک

 به این دليل براي ما ارزشمندند که فاقد برخي دقيقاًها یابد. رایانهمي ظهورها ا نسبت به رایانهمذبذب مهاي غيرانساني در نگرش ذاتاً

مر بدین کنند. اما آیا این امي عقالني عمل شوند، آنها کامالًنمي ميل و مانند آنبي طاقت،بي ،خصوصيات انساني هستند، آنها عصباني

منداني ابزارهایي در خدمت ما هستند؟ آیا آنها هوش معناست که آنها موجوداتي برترند که باید به آنها احترام بگذاریم، یا آنکه آنها صرفاً

 وجود ندارند.ها این پرسشبراي اي سادههاي اند؟ پاسخمصنوعي

  

                                                             
1 Faustus 



 

 

24 

 

 

 دربارۀ تکنولوژیهای معارض یدگاهد
 یاسر خوشنویس ترجمۀ  کبردیاُ هانس  ماری تایلز و نوشتۀ 

 

 منابع

Aristotle, Politics and Physics, in Jonathan Barnes (ed.) The Complete Works of Aristotle, 
Princeton, NJ: Princeton University Press, 1984. 

Bacon, Francis, 1620, Novum Organum, English edition The New Organon, Fulton Anderson (ed.) 
Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1960. 

--------, 1627, New Atlantis, London. Modern edition The Advancement of Learning and the New 
Atlantis, Oxford: Oxford University Press, 1906. 

-------, 1964, ‘Thoughts and Conclusions’, in Benjamin Farrington (ed.) The Philosophy of Francis 

Bacon, Chicago: University of Chicago Press. 

Borgmann, Albert, 1984, Technology and the Character of Modern Life, Chicago: University of 
Chicago Press. 

Ellul, Jacques, 1964, The Technological Society, trans. John Wilkinson, New York: Knopf. 

-------, 1983, 'The Technological Order', in Carl Mitcham and Robert Mackey (eds.), Philosophy 
and Technology: Readings in Philosophical Problems of Technology, New York: The Free Press, 
Reprinted from Carl F. Stover (ed.) 1963, The Technological Order, Detroit: Wayne State 
University Press. 

Mesthene, Emmanuel, G., 1967, Technology and Social Change, Indianapolis: Bobbs-Merrill.  

Sinclair, Sir Clive, 1983, Advertisement in Observer, 22 May, quoted in Kevin Robins and Frank 
Webster, 1988, ‘Athens without Slaves … or Slaves without Athens’, in Science as Culture, No. 
3, pp. 7–53. 

 

 


