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در طول این قرن ،و قطعاً پس از جنگ جهاني دوم ،توسعة تکنولوژیک مسائلي را حل کرده یا از شدت آنها کاسته است که براي
مدتها نوع بشر را به ستوه آورده بودند .از این امر خشنودیم که پيشرفتهاي علمي و تکنولوژیک ،بسياري از بيماريهاي کودکان را
ریشهکن کرده یا تحت کنترل در آوردهاند و فرصتهاي روزافزوني را براي مسافرتهاي سریع و ارتباطات از راه دور فراهم کردهاند.
با این حال ،اغلب به نظر مي رسد که تکنولوژي بيش از آنکه مشکالت را حل کند ،مشکل ایجاد ميکند و این مشکالت از موارد پيشين
الینحل تر هستند .این امر حتي در پزشکي نيز درست است ،حوزهاي که پيشرفتهاي چشمگير و به وضوح سودمندي در آن شکل
گرفتهاند  .اکنون پزشکان قادرند هم در ابتدا و هم در انتهاي زندگي ،جان افراد بيشماري را حفظ کنند؛ افرادي که اگر جریان طبيعيِ
امور به حال خود گذارده ميشد ،به سرعت از ميان ميرفتند .حتي برنامههاي ایمنسازي عليه بيماريهاي کودکان مانند سرخک و آبله
در ازدیاد بيش از حد جمعيت و گرسنگي در کشورهاي در حال توسعه نقش داشته است .تالشها براي افزایش زمينهاي کشاورزي به
منظور جلوگيري از قطحي موجب به بازار آمدن کودها و آفتکشها شده و این امر به نوبة خود آلودگي شيميایي و اختالالت پزشکي
را پدید آورده است .افزایش جمعيت و شکلگيري کشاورزي صنعتي یا پدید آمدن قحطي در اثر ناتواني در افزایش توليد محصوالت
کشاورزي موجب تغييرات آسيبزایي در الگوهاي قدیمي زندگي شده است .ممکن است به نظر رسد که «راه حل» تکنولوژیک یک
مسئله به پدید آمدن مسائل متعدد و پيشبيني نشدة جدیدي انجاميده است .دو دیدگاه متعارض از این احساسات دوگانه پدید آمدهاند؛
یکي از آنها خوشبينانه و معطوف به همهتوانيِ تکنيکي است و دیگري بدبينانه و معطوف به ناتواني تکنيکي .یکي به کنترل بر محيط
زیست و بشریت از طریق تکنولوژي توجه دارد و دیگري به از کنترل خارج شدن نظامهاي تکنيکي .خوشبينان تکنولوژي را محقَقکنندة
خطاب انجيل ميدانند « :زمين را پر کنيد و آن را مسخر خود سازید و بر ماهيان دریا و پرندگان هوا و هر آنچه زنده است ،حکومت
کنيد» (سفر تکوین  .)1:28اگرچه «حکومت» 1را ميتوان به نظارت و مراقبت یا به تسلط تفسير کرد ،هدفي که از جنبشهاي قرن هفدهم
به ارث رسيده و «علم مدرن» را به پا کرده ،تسلط بوده است .بيکن ) 1626-1561( 2که بسياري وي را پدر علم و تکنولوژي مدرن
ميدانند ،دربارة تسخير طبيعت و غلبه بر آن صحبت ميکند .بيکن مطمئن بود که ميتوانيم با بهکارگيري قواي فکريمان به رازهاي
طبيعت آگاهي پيدا کنيم و بدین ترتيب ،توانایي آن را بيابيم که جریان امور طبيعت را تحت ارادةمان درآوریم .دیدگاه او دربار ة
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جامعهاي که به نحوي علمي ،توسعه یافته و ساختار پيداکردهاست ،در کتاب آتالنتيس نو ( )1627بيان شده است و نگاه خوشبينانة او
را دربارة انسانها و کمالپذیري اخالقي و فکريشان منعکس ميکند .طبق این دیدگاه خوشبينانه ،تکنولوژيهایي را که ایجاد ميکنيم،
کامالً در کنترل خود داریم .تکنولوژي ابزارهایي را براي ما فراهم ميآورد که ميتوانيم آنها را بسته به اهدافمان به کار بگيریم و بيشتر
توسعه دهيم یا آنکه کنار بگذاریم .بدین ترتيب ،تکنولوژيها از نظر ارزشي بيطرف1اند :مایيم که به هنگام تصميمگيري در این باره
که چه تکنولوژياي و چگونه به کار گرفته شود ،ارزشهایمان را تحميل ميکنيم .موفقيت ما در کنترل کردن جنبههاي خاصي از
طبيعت و بهره بردن از قواي پنهاني آن (مثالً ،انرژي هستهاي) از آزادانهترین رؤیاپردازيهاي بيکن نيز فراتر رفته است .بنابراین ،آیا
معقول نيست فکر کنيم که روشهایي که تا کنون به خوبي به ما خدمت کردهاند ،باز هم ما را قادر خواهند ساخت که به غلبه بر موانع
ادامه دهيم ،مشکالت را حل کنيم و کنترل مان را بر طبيعت به نحوي نامحدود بسط دهيم؟
از سوي دیگر ،کساني هستند که با مشاهدة مسيرِ به اصطالح «پيشرفت» تکنيکي ،به شدت بدبين شدهاند .به نظر آنها ،ما به نحوي عجيب
در برابر تکنولوژيِ فراگيري که به نحوي کنایهآميز خودمان آن را ساختهایم ،ناتوانيم و در واقع بندة آن شدهایم .نه تنها هدف تسلط بر
طبيعت یک رؤیاي صرف است ،بلکه توانایي ما براي کنترل اثرات و جریان توسعة تکنولوژياي که آن را از بند رها کردهایم ،نيز
موهوم است .ساختارهاي خاموش و نيروهاي کور از نظر علّ ي بسيار بيشتر از اراده و هوش بشري توانایي دارند .در بهترین حالت ،اگر
بخت با ما یار باشد ،ميتوانيم تکنولوژي را تا اندازهاي مختصر در این یا آن جهت به حرکت واداریم و شاید جریان تسليمنشدني آن را
قدري کُند کنيم .ممکن است انسانها توسعة تکنولوژیک را آغاز کرده باشند ،اما تکنولوژي خودمختار 2شده و از نقطهاي که بتوانيم
کنترل خود را به صورت فردي یا جمعي بر آن اعمال کنيم ،گذشته است.
هر دو دیدگاه مذکور وضعيت را بيش از حد نمایشي ميکنند .هر یک از آنها دقيقاً کاریکاتوري از چيزي هستند که ميتوان در واقعيت
به آن باور داشت .به نحوي عجيب ،بيشترِ ما بسته به نوع تکنولوژي یا خصوصيات تکنولوژي مورد بحث ،گاه خود را فریفتة دیدگاه
خوشبينانه و گاه بدبينانه ميیابيم .احتماالً به نظر ميرسد که واژه پردازها در خدمت نویسندگان و دانشجویان هستند و کار را براي آنها
سادهتر ميکنند .این نرمافزارها نگارش و دستکاري متون را نسبت به گذشته بسيار راحتتر و سریعتر کردهاند .رایانهها معموالً قدرت
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بسياري را براي کار کردن با دادهها براي کاربرانشان فراهم ميآورند .اما همين قدرت ميتواند تهدیدي را براي کساني که دادههایشان
جمعآوري ،ذخيره و منتقل ميشود ،ایجاد کند .در اغلب موارد ،بازگرداندن اعتبار مالي کساني که اطالعات حسابشان به دليل خطایي
رایانهاي پاک شده ،تقریباً ناممکن است .خرید رایانهاي بليتهاي مسافرتي و ثبت رایانهاي شرح حالهاي پزشکي ،مدارک دانشگاهي
و پروندههاي پليسي این امکان را براي دولتها فراهم ميآورد که پروندة حجيمي را براي افراد تشکيل دهند بدون آنکه آنها از اطالعات
جمعآوري شده مطلع باشند یا فرصت داشته باشند آنها را تدقيق یا اصالح کند .احتماالً هر یک از ما در مواقعي جذابيت هر از یک دو
دیدگاه مذکور دربارة تکنولوژي را حس کردهایم و این امر نشان ميدهد که نکات بسياري براي گفتن دربارة هر یک از آنها وجود
دارد .به نظر ميرسد که این وضعيت چشماندازي نااميدکننده را از بحثي پایانناپذیر و بينتيجه ميان خوشبينان و بدبينان شکل ميدهد.
با این حال ،پس از طرح مواضع و نشان دادن آنچه مي توان له و عليه این دو دیدگاه گفت ،این ایده را مطرح خواهيم کرد که خطوط
نبرد را نباید در اینجا ترسيم کرد .گرایش به در نظر گرفتن موضوعات مربوط به تکنولوژي تحت یکي از این دو دیدگاه خود منعکس
کنندة پيشفرضهایي عميقتر و به لحاظ فرهنگي فراگيرتر است که خوشبينان و بدبينان در مورد آنها اشتراک نظر دارند .با صریح
ساختن پيشفرضهاي مذکور این امکان پدید مي آید که حدود بحث را از صِرف اتخاذ موضعي له یا عليه تکنولوژي جابجا کرد.
مي توانيم به جاي این کار به سوي فراهم آوردن چهارچوبي براي تفکر عميق در این باره که چه چيزي در هر تصميم تکنولوژیکِ
مناقشه برانگيز در خطر است ،حرکت کنيم.
خوشبینی
خوشبينان معتقدند که تکنولوژي و محصوالت آن از نظر ارزشي بيطرفاند؛ تکنولوژيها ابزارهایي منفعلاند که ميتوانند در جهت
خير یا شر به کار گرفته شوند .اگر تکنولوژي گاه به نحوي نادرست به کار ميرود و موجب صدمه ميشود ،خطا به عهدة کاربران و
توسعه دهندگان انساني است ،نه به عهدة تکنولوژي .همچنانکه ضربالمثلي ميگوید« ،نجار ناوارد است که ابزارش را متهم ميکند».
به همين دليل ،این دیدگاه ابزارانگاري 1دربارة تکنولوژي ناميده شده است (فينبرگ .)1991 2این دیدگاه خوشبينانه بخش آشنایي از
فرهنگهاي تکنولوژیک سرمایه دارانه است و در آنها غلبه دارد .دیدگاه مورد بحث در تبليغاتي که براي فروختن آخرین و پيشرفتهترین
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ماشينهاي ظرفشویي ،رایانهها ،حشرهکشها یا خميردندانها به ما طراحي ميشوند ،بيان ميشود .براي مثال ،در تبليغي براي رایانههاي
سينکلير 1ميخوانيم:
تکنولوژي اطالعات تاریخي طوالني و مطلوب داشته است .رایانه ،تلفن ،تلگراف ،ماشين چاپ و خود اختراعِ خط همگي به
تنعم روزافزون و بهبود عمومي در استاندارد زندگي منجر شدهاند  ... .هر چه اطالعات بيشتري داشته باشيم و هرچه از آن
ماهرانهتر استفاده کنيم ،انتخابها و اعمالمان هيجانانگيزتر و کاراتر خواهند شد( .سينکلير )1983
ریگان 2همين دیدگاه خوشبينانه را به کار ميگرفت تا برنامة راهبردي دفاعياش یعني جنگ ستارگان را به مردم بقبوالند ،این دیدگاه
که اگر منابع انساني و مالي کافي اختصاص یابند ،ميتوان مسئلة فراهم آوردن دفاعي نفوذناپذیر عليه موشکهاي هستهاي مهاجم را حل
کرد .نکتة اخير با این پيام همراه بود که تکنولوژي حاصل شده بيضرر خواهد بود چراکه صرفاً براي مقاصد دفاعي توسعه پيدا ميکند.
بدین ترتيب ،خوشبينان از این تلقي که انسانها در مقابل پيشرفت تسليمنشدني تکنولوژي بيپناهاند ،فاصله ميگيرند و تمایل دارند
تکنولوژي را مسيري به سوي قدرتي واقعاً نامحدود براي غلبه بر طبيعت ببينند که به صورت ظرفيتهاي انسانياي که به نحوي چشمگيري
بسط یافتهاند ،بروز پيدا ميکند .براي نمونه ،خوشبينان ریزپردازندهها را نمایندة جهشي کوانتومي در تکنولوژي نوع بشر ميدانند:
ریزرایانهها به سرعت بار کارهاي پرزحمت را از مغز انسان برميدارند و از این طریق ،ظرفيت ذهن را به انحائي بسط خواهند
داد که آدمي تنها شروع به درک آنها کرده است .به کمک این پردازندهها ،شاهکارهاي جالب توجهي از حافظه و محاسبه
در حوزههاي مختلف از موتورهاي خودروها تا دانشگاهها و بيمارستانها ،از زمينهاي کشاورزي تا بانکها و دفاتر شرکتها،
از فضاي خارج از زمين تا پرستاري بچهها ممکن خواهند شد( .روزنامه تایم 20 ،فوریه )38 ،1978
و
با تغييرات فيزیکي گستردهاي که به نحوي عامدانه [از طریق تکنولوژي] القاء ميشوند ،ميتوانيم واقعاً به جایگزینهایي وراي
طبيعت بيندیشيم ... .توان آن را داریم که امکانهایي جدید و اراده براي محقق کردن آنها را بيافرینيم .با آفرینش امکانها،
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انتخابهاي بيشتري به خودمان ميدهيم .و با انتخابهاي بيشتر ،فرصتهاي بيشتري خواهيم داشت .با فرصتهاي بيشتر،
ميتوانيم آزادي بيشتري داشته باشيم و با آزادي بيشتر ميتوانيم انسانهایي بيشتر داشته باشيم( .مستن)111-110 ،1983 1
این دیدگاه ترغيب کننده است ،چراکه در تجربة ما از توسعة تکنولوژیک ریشه دارد .جامعة ما از قرن نوزدهم و حتي از جنگ جهاني
دوم به بعد ،به نحوي چشمگير تغيير کرده است .تکنولوژيهاي الکترونيکِ مبتني بر ترانزیستور و ریزپردازندهها هم جنبههایي از فرهنگ
(موسيقي ،فيلم و انواع اطالعات) و هم ابزارهایي پيچيدهاي را  -که ميتوان با آنها به سادگي کار کرد (رایانهها ،ماشين حسابها و
اجاقهاي ميکروویو)  -در دسترس افراد متوسط جامعه قرار دادهاند که زماني تنها براي ثروتمندان دسترسپذیر بودند .داروهاي جدید،
واکسنها و رویههاي جراحي به این معنا هستند که بسياري از شرایط پزشکي را که زماني تهدیدکنندة زندگي یا مرگبار به شمار
ميرفتند ،اکنون ميتوان درمان کرد یا مانع از وقوعشان شد .بهرهوري کشاورزي فراتر از آنچه در ابتداي قرن بيستم قابل تصور بود،
افزایش یافته و در نتيجه ،سطح تغذیة بيشتر افراد در کشورهاي توسعه یافته به نحوي چشمگير بهبود یافته است .و ميتوان موارد دیگري
را از این دست بر شمرد.
ما در ميیابيم که عدم مهارت نجار است که موجب ميشود صندلياي لق درست کند و نيز اینکه اگر او با چکشش به کسي حمله کند،
باید نجار را مقصر بدانيم نه چکش را .اگرچه تکنولوژيهاي مدرن از ابرازهاي سادة نجار بسيار فراتر ميروند ،ميتوانيم به سادگي به
این دیدگاه گرایش یابيم که اصول کار در تکنولوژيهاي مدرن نيز همان است .مصائبي که تکنولوژيهاي پيشرفته در آنها دخيلاند،
حادثههاي نيروگاههاي هسته اي ،سقوط هواپيماها و رها شدن نفت در دریاها از طراحي یا کنترل ناقص یا از خطا در کاربري ناشي
مي شوند و نه از چيزي ذاتي در خود تکنولوژي .در مواردي مانند استفاده از مواد منفجرة قابل جاسازي براي تخریب یک هواپيما -
یعني مواردي که در آنها تکنولوژيهاي پيشرفته به نحوي بدخواهانه به کار گرفته ميشوند  -اتهام مرگ افراد متوجه کساني است که
مواد منفجره را جاسازي کردهاند ،نه متوجه تکنولوژي مواد منفجره یا تکنولوژيهاي الکترونيک.
چنين استداللي به این تصویر که تکنولوژي صرفاً ابزارهایي را در اختيار ما ميگذارد که ميتوانند به نحوي خير یا شر به کار گرفته
شوند ،مقبوليت ميبخشد .تکنولوژي صرفاً توانایيهاي انسان را تقویت ميکند و بنابراین ،امکانهایي جدید را ميآفریند .تکنولوژي
عاري از ارزشي ذاتي است ،اراده و هوش ندارد و نقشي کامالً منفعالنه را در اِعمال قدرت و کنترل توسط انسانها ایفا ميکند .البته
Mesthene
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خوشبينان اذعان ميکنند که توسعة تکنولوژیک هزینههاي خاص خود را دارد .تکنولوژي همچنانکه ميآفریند ،ناگزیر تخریب هم
ميکند .جریان آب تصفيه شده در هر منزل روستایي زندگي جمعي حول چاه روستا را از ميان ميبرد .آنها همچنين در ميیابند که از
آنجا که تکنولوژي قدرتي روزافزون را بر طبيعت پدید ميآورد ،این خطر را نيز به همراه دارد که قدرت به دست افرادي ناباب بيفتد و
براي اهدافي مخرب و نه سازنده به کار گرفته شود.
تکنولوژي امکانهایي را شکل ميهد و از این حيث بي طرف است .قدرت وسيع تکنولوژي ممکن است به خطایي وسيع
بينجامد که تبعات آن تقریبا بازگشتناپذیر باشند( .مستن )111 ،1983
اما تأکيد کردن بر این امکان منفي نشان دهندة سستي اراده و خالف روح زمانه است ،روحي که «شاهد بازیابي گستردة شجاعت است»
(مستن  .)114 ،1983مستن استدالل ميکند که براي اولين بار از زمان یونانيان ،مجدداً متقاعد شدهایم که چيزي در عالم وجود ندارد
که علياالصول نتوانيم آن را بدانيم « .تعهد به قابل فهم بودن عمومي مستلزم مسئوليت اخالقي است» و این کار سختي است ،اما (اگر
شجاعتمان را از دست ندهيم) «ابزاري در دست داریم تا زندگياي خوب را همينجا و هم اکنون بسازیم» (مستن .)115 ،1983
مستن با اشاره به یونانيان باستان به سرمنشأ دیدگاه تحققبخشي 1انساني اشاره ميکند که در شکلگيري و تداوم دیدگاه خوشبينانه و
ابزارانگارانه دربارة تکنولوژي نقشي حياتي داشته است .پيشتر در آثار افالطون و ارسطو بيان واضح این ایده را دیدهایم که عقل است
که انسانها را از حيوانات متمایز ميکند .بنابراین ،براي آنکه انسانها قوة انساني خود را به طور کامل متحقق سازند ،باید ظرفيتهاي
عقالني خود را پرور ش دهند و به کار گيرند و این فرصت را فراهم آورند که این ظرفيتها ،و نه غرائز و شهوات حيواني ،اعمال آنها
را هدایت کند و از این طریق ،از طبيعت حيواني صرف خود فراتر روند .این امر بدین معني است که تنها کساني که زمان (و فراغت)
دارند تا قواي عقالني خود را فارغ از نگراني در مورد ضروریات مادي زندگي زیستي پرورش دهند ،ميتوانند حقيقتاً زندگي انساني را
تحقق بخشند .بدین ترتيب ،کار عملي چه در مقام کارگر ماهر و چه در مقام کشاورز کمارزش تلقي ميشد .انسانها باید از این کار
رها ميشدند تا بتوانند خود را تحقق بخشند .عالوه بر این ،کارکرد و جهتگيري کارِ عملي باید در حالت آرماني توليد دانش و فهم
ماهيت اهدافي که باید به آنها دست یافت و فهم ابزارهاي رسيدن به این اهداف باشد .شمشيرساز (سازندة سالح) باید خصوصيات
طراحي را از کساني بگيرد که سالح را به کار ميبرند (نيروهاي نظامي) و آنها به نوبة خود تحت فرمان فرماندهان (استراتژیستهاي
fulfilment
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نظامي) هستند که نقش سپاهيان (بمبها و توپخانه) را معين ميکنند .فرماندهان به نوبة خود چشم به دهان سياستمداراني دارند که اهداف
نظامي را مشخص مي کنند .در دولتي که به درستي نظم یافته باشد (یک جمهوري) ،سلسله مراتبِ وسيله-هدف روي سلسله مراتبِ
اجتماعي-سياسي نگاشته ميشود ،نوعي ساختار اقتدار که در آن دستورات از جانب کساني که به دليل خ رد نظري و علمي خود
شایستگي دارند دربارة اهداف و بهترین وسایل براي رسيدن به آنها بيندیشند ،به کارگران ماهر و کشاورزان که باید اهداف را برآورده
سازند ،داده ميشود( .براي مثال ،نگاه کنيد به جمهور افالطون  601cو اخالق نيکوماخوس ارسطو  10a1094تا .)15
به نظر یونانيان ،آزادي برخي از افراد براي متحقق ساختن زندگي انساني به کار دیگراني (بردهها و زنان) بستگي دارد که ضروریات
مادي زندگي (توليد و توليدمثل) را فراهم ميآورند .بردهها به وضوح شبيه به ابزارها تلقي ميشوند (سياست ارسطو کتاب اول،
 )23b1253و بنابراین ،ميتوان گفت که کار بردهها و مدیریت آنها نوعي «تکنولوژي» را شکل ميدهد .حتي استدالل ميشد که بردهها
تنها در صورتي  -یا تا زماني  -ضرورت دارند که تکنولوژي توسعه یابد تا کار آنها را انجام دهد .در اینجا ،دیدگاه ابزاري هم دربارة
کار و هم دربارة تکنولوژي به روشنترین شکل خود دیده ميشود .مارکس 1و انگلس 2تنها اصالحاتي مختصر در این دیدگاه اعمال
کردند ،هنگامي که رؤیاي آن را در سر داشتند که بتوان بر نياز به نقسيم کار ميان کساني که دربارة اهداف مياندیشند و کساني که
اهداف را برآورده ميکنند و با کارشان ضروریات زندگي را فراهم ميآورند ،غلبه کرد  .آن دو رؤیاي آن را داشتند که توسعة تکنولوژي
صنعتي بتواند براي غلبه براي این تقسيم کار به کار گرفته شود .تکنولوژي به این شرط که به کل جامعه تعلق داشته باشد و براي دستيابي
به خير جمعي توسط کل جامعه مدیریت شود ،جایگزین بردهها تلقي ميشد ،همگان را از ضرورت کار رها ميکرد و بدین ترتيب،
امکان تحقق بخشيدن به زندگي انساني را براي همه فراهم ميآورد (مارکس و انگلس ( .)61 ،1970این رؤیا پيشتر و در قالب
تکنولوژیک متفاوتي توسط بيکن در آتالنتيس نو بيان شده بود ).به عبارت دیگر ،هم برنامة علم مدرن و هم سياست انقالبي مارکسيستي
بر دیدگاهي ابزاري دربارة تکنولوژي و دیدگاهي دربارة علم که آن را فراهم آورندة ابزارهاي عقالني براي کنترل طبيعت و رهاکنندة
انسان از بردگي طبيعت تلقي مي کرد ،بنا شده بودند .مبناي این دیدگاه جداسازي انسان از طبيعت و بدین ترتيب ،این تلقي بود که
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انسانها تنها هنگامي مي توانند استعداد خود را به طور کامل متحقق سازند که از نيازهاي عملي کار که براي رفاه زیستي آنها ضرورت
دارد ،رها شده باشند.
این واقعيت که دیدگاه مذکور دربارة تکنولوژي از شکاف هاي سياسي سالهاي جنگ سرد فرا ميرفت ،نوعي اعتبار را به این دیدگاه
بخشيد که تکنولوژي از نظر ارزشي بيطرف است .به نظر مي رسد که تکنولوژي نسبت به چهارچوبهاي ارزشي کامالً متفاوتِ
فردگرایي دموکراتيک به همراه سرمایه داري بازار آزاد از یک سو و تماميتخواهي به همراه سرمایهداري دولتي از سوي دیگر بيطرف
است .طبق این دیدگاه ،راه پيشرفت تکنولوژي پيش بردن علم است .تکنولوژي علم کاربردي است .به بيان دیگر ،تکنولوژي عبارت
است از کاربرد فهمي از موقعيتهایي مادي که به نحوي عقالني کسب شده تا بتوانيم به اهدافي که به نحوي آزادانه انتخاب شدهاند،
دست یابيم .و البته این کاربرد از طریق فنون حل مسئلة عقالني انجام ميگيرد .استقالل مفروض علم و موقعيتهاي مادي از تعينات
اجتماعي نوعي عينيت دولبه را تکنولوژي اعطاء مي کند .تکنولوژي محصول دانشي جهانشمول دربارة قوانين طبيعت است که به نحوي
عقالني کسب شده ،قوانيني که فارغ از اینکه کجاي جهان هستيم ،برقرارند .این دانش در موقعيتهاي مادي به کار بسته ميشود و
ميتواند به نحوي مشابه و با نتایجي مشابه در چنين موقعيتهایي ،هر جایي از جهان که بروز یابند ،به کار بسته شود .موفقيت یا شکست
روشن است :یا به هدف دست مي یابيم یا خير .پيشرفت تکنولوژیک عبارت است از در دسترس قرار دادن امکانهایي بيشتر (قادر شدن
به انجام کارهایي بيشتر) به نحوي که بتوان به اهداف مطلوب بيشتري دست یافت و به نحوي کاراتر به آنها دست پيدا کرد.
این طرح در سنت فلسفي غ ربي به نحوي ضمني حضور داشته و بازگشتهاي متناوب این سنت به متون کالسيک یوناني ،خصوصاً آثار
افالطون و ارسطو طرح مذکور را تقویت کرده است .همچنين ،این طرح مبناي رویههاي تصميمگيري در بسياري از نهادهاي ملي و
بينالمللي معاصر است .استامپ ) 1989( 1این نکته را در مورد دفاتر توسعهاي تشریح ميکند .دیدگاهي دربارة توسعه بر این باور مبتني
است که عدم توسعه صرفاً نتيجة نبود منابع مالي براي کسب تکنولوژيهاي موجود است .پيشفرض این دیدگاه آن است که ماشين یا
فرایندي که در یک نقطه کار ميکند ،هنگامي که به نقطهاي دیگر برده شود نيز کار خواهد کرد .بنابراین ،کمکهاي توسعهاي شکل
تأمين مالي براي انتقال تکنولوژي را پيدا ميکنند .استامپ همچنين مغالطههاي این رویکرد را توضيح ميدهد .این مغالطهها نيشدارتر از
هرجا خود را در شکست سياستهاي توسعه و رنجهاي انساني و خللهاي اجتماعي ناشي از آنها نشان ميدهد .دقيقاً در همين مسائل
Stump
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مربوط به انتقال تکنولوژي است که محدودیتهاي نگاه کردن به تکنولوژي در قالبي صرفاً ابزاري به روشنترین شکل آشکار ميشوند.
تکنولوژيها با خصوصيات خاص خودشان نه در سياقهایي صرفاً مادي ،بلکه در سياقهایي اجتماعي مطرح ميشوند .آنها قرار است
توسط انسانها به کار گرفته شوند تا کارهایي را که پيشتر با ابزارهایي دیگر و احتماالً توسط دیگر انسانها انجام ميشدند ،به انجام
برسند یا کارهایي کامالً جدید را انجام دهند .مطرح شدن آنها ناگزیر اثراتي اجتماعي خواهد داشت.
خوشبيناني چون مستن این امر را انکار نمي کنند ،اما استدالل خواهند کرد که مسائلي که در پي انتقال تکنولوژي پيش ميآیند ،نتيجة
ناکاميهایي انساني و اخالقي هستند که از کاربرد غيرمسئوالنة تکنولوژي ناشي مي شوند .استناد مستن به مسئوليت اخالقي هم حکمي
عليه کساني است که تکنولوژيها را به کار ميبرند و هم اشارهاي به نکتهاي است که به دغدغهاي کليدي براي کساني که تکنولوژيهاي
جدید را به نحوي خوشبينانه پي ميگيرند ،تبدیل شده است .دغدغة مذکور این است که تکنولوژي به دستان افراد ناباب (افرادي از
نظر اخالقي غيرمسئول یا سزاوار سرزنش) نيفتد .کنترل بر توسعة تکنولوژي نيازمند کنترل بر انتشار آن است و این امر تنها در صورتي
ممکن است که کن ترل بر افراد (دیگر) اعمال شود .کساني که درگير تصميمگيري دربارة توسعة کاربردهاي صلحآميز قدرت هستهاي
هستند ،این نکته را به وضوح تشخيص ميدهند .واینبرگ ،1مسئول آزمایشگاه ملي اوکریج 2ایاالت متحده بين سالهاي  1955تا ،1973
ميگوید که نوعي «کشيشي تکنولوژیک» براي حصول اطمينان در این خصوص که قدرت هستهاي به نحوي درست و هميشگي مدیریت
ميشود ،ضروري است ( .)34 ،1972واینبرگ با مشاهده این امر که توسعة سالحهاي هستهاي پيشتر نوعي کشيشي نظامي را پدید آورده
که کارکرد آن نگاهباني عليه کاربرد سهوي سالحهاي هستهاي و ممانعت از قرار گرفتن این سالحها و تخصص و مواد الزم براي
ساختن آنها در دست افراد ناباب است ،اذعان ميکند که توسعة کاربردهاي صلحآميز انرژي هستهاي نيز نيازمند ایجاد گروهي مشابه از
افراد معتمد به عنوان کساني است که واجد و حافظ تخصص هستهاي هستند .بدین ترتيب ،دیدگاه غلبه بر طبيعت از طریق تکنولوژي
در درون خود واجد بذرهاي نوعي سوءظن اجتماعي است.
هنگامي که قدرت بدن مان را به کمک یک ماشين چند برابر کرده باشيم ،خصوصيات خودتنظيم کنندة طبيع ت را از دست
دادهایم .قدرت را براي خودمان ميخواهيم ،اما نميخواهيم که از این قدرت عليه خودمان استفاده شود .بدین ترتيب،
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همچنانکه از این قدرت استفاده ميکنيم ،تمایل داریم که از آن فاصله بگيریم .ماشين عليه دیگري عمل ميکند ،خواه این
دیگري خاک باشد ،یک پرنده ،یک باکتري یا دیگر انسانها .در این فرایند ،ما بيش از حد بزرگ ميشویم و از جریان
بيواسطه و انضمامي زندگي فاصله ميگيریم( .کووِل)121 ،1983 1
بدین ترتيب ،این تفکر که مي توانيم تکنولوژي را کنترل کنيم و بنابراین ،تلقي کردن تکنولوژي به عنوان امري که قدرت ميآورد،
طبيعتاً به این طرز فکر منجر ميشود که همچنين ميتوانيم و باید دیگر انسانها را کنترل کنيم ،یعني کساني را که در اهداف و ارزشهاي
ما شریک نيستند و کساني که به همين دليل ممکن است تکنولوژي را به اشکال دیگري که قصد آن را نداشتهایم و حتي عليه خود ما
به کار گيرند.
اگر این طرز فکر با گرایش به دیدن هر مسئلهاي دربارة کنترل به عنوان مسئلهاي تکنولوژیک که باید راه حلي تکنولوژیک براي آن
یافت ،همراه شود ،ميتواند به توسعة تکنولوژيهایي بينجامد که براي «بهتر شدن وضعيت کل نوع بشر» طراحي نشدهاند ،بلکه هدف از
آنها کنترل و مدیریت بخشي از انسانها در راستاي منافع گروهي دیگر است .هووارد 2در کتاب کارگاه متهور نو ( )1958این امر را
بررسي مي کند که تکنولوژي رایانه تا چه حد به عنوان ابزاري براي افزایش کنترل مدیریتي بر نيروي کار تلقي شده و به کار رفته است.
عملکرد تلفنچي یا هر فرد دیگري که در یک پایانة رایانهاي کار ميکند را ميتوان از نظر سرعت عمل ،کارایي ،خطاها و دیگر موارد
به سادگي به نحوي مداوم رصد کرد .رایانهها و کنترل عددي ماشينآالت خطوط توليد ،مهارتزدایي از کارهاي متعددي را ميس ر
ميسازند و این امکان را فراهم مي آورند که به کارگران حقوق کمتري پرداخت گردد و از کنترل آنها بر فرایند توليد کاسته شود .با
این حال ،باید به خاطر داشت که رابطهاي ضروري ميان نگرش خوشبينانه نسبت به غلبة تکنولوژیک بر طبيعت و اتخاذ رویکردي
تکنولوژیک نسبت به مدیریت و کنترل انسانها وجود ندارد .ميتوان رایانهها را به کارگاه آورد تا کارگران تقویت شوند ،مهارتهاي
جدیدي را کس ب کنند و کنترل بيشتري بر کارشان داشته باشند .رایانهها ميتوانند به افراد فرصت دهند که در منزل در حالي که مراقب
کودکانشان هستند ،کار کنند و ساعات کار را انعطافپذیرتر ميکنند .آنچه دیدیم این است که توسعة تکنولوژيهاي هرچه قدرتمندتر
مستلزم مخاطرات بزرگتري از این حيث است که شاید تکنولوژيها به نحوي مخرب به کار گرفته شوند .بنابراین ،کساني که توسعة
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تکنولوژي را به دليل مزایایي که به بار ميآورد ،توجيه ميکنند باید این سناریو را نيز در نظر بياورند که در آن سياستهایي براي کنترل
دسترسي به تخصص و مواد الزم براي توسعه و به کارگيري تکنولوژي وجود داشته باشد .نوعي ناسازگاري ميان پيگيري قدرت از طریق
تکنولوژي و آرمان جامهاي کامال آزاد و باز وجود دارد.
بدبینی
به همين دليل است که منتقدان بدبين تکنولوژي به جاي صحبت کردن از وسایل ،از نظامهاي تکنولوژیک و شيوههاي عمل تکنيکي
(تکنيک )1صحبت ميکنند .آنها این نظامها را دربردارندة ارزشهایي ميدانند که فراتر از ارزشهایياند که در گزینش اهدافي که قرار
است از طریق ابزارهاي تکنولوژیک به آنها دست یابيم ،آشکار ميشوند .معيار ابزاريِ «کارایي» حضور این ارزشها را پنهان ميکنند.
اگر کارایي سنجهاي براي نسبت هزینه به فایده است ،چگونه هزینهها و فایدههایي اهميت پيدا ميکنند ،هزینه براي چه کسي ،فایده
براي چه کساني و از چه نوعي؟ رویکرد صرفاً ابزاريِ خوشبينان از آنجا که بر دیدگاهي دوگانه دربارة جهان استوار است که جهان را
به دو بخش طبيعي و انساني تقسيم ميکند ،تمایل دارد هزینههاي اجتماعيِ به اجرا در آوردن تکنولوژي را از طریق واقعي ندانستن امر
اجتماعي یا امري که به نحوي اجتماعي برساخته مي شود ،نادیده بگيرد .در مقابل ،بدبينان تمایل دارند با نظامهاي تکنيکي به عنوان
بخشي از واقعيتي که افراد درون آنها زندگي و کار ميکنند ،برخورد کنند .در واقع ،نظامهاي تکنولوژیک این محيط را با عملکرد خود
در راستاي آفرینش و حفظ آن تقوم ميبخشند.
بهترین و شناخته شدهترین مدافع دیدگاه بدبينانه دربارة تکنولوژي ایلول 2است .او با نوعي افسردگي و بدبيني استدالل ميکند که
«تکنيک» همه چيز را به نحوي خودمختار و مقاومتناپذیر بنده خود مي کند :هنر ،زندگي خانوادگي ،اقتصاد ،علم و حتي فراغت.
تکنولوژيها به عنوان راههایي براي انجام دادن و ساختن ،زندگيهاي اخالقي ،اجتماعي و سياسي ما را به نحوي انکارناپذیر و تا اندازهاي
که در دورههاي پيشين قابل تصور نبوده است ،شکل ميدهند .فراگير بودن اثرات آنها ما را به این فکر سوق ميدهند که تکنولوژيها
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نه تنها خودگردان1اند ،بلکه همچنين زندگي ما را هدایت و کنترل ميکنند .کارمندان در یک ادارة رایانهاي شده باید مطابق با ملزومات
رایانه کار کنند و وظایفي دارند که تکنولوژيهاي ارتباطاتي و تکثيري آنها را شکل داده و مقيد کردهاند .در چنين وضعيتهایي،
هنگامي که تجربة مقهور تکنولوژي بودن و ناتواني در برابر نيرویي غيرانساني در ميان است ،ميتوان به سادگي احساس کرد که
تکنولوژي وراي کنترل ما قرار دارد  .این نوع از بروز طرز فکري تکنولوژیک و مدیریتي که بيشينه کردن کارایي علت وجودي آن
است  -و نه خود نظام تکنولوژیک  -هدف حقيقي نقاديهاي ایلول به شمار مي رود و در واقع ،به بهترین وجه با تعریف او از «تکنيک»
همخواني دارد .آنچنانکه ایلول این اصطالح را تعریف ميکند ،تکنيک عبارت است از «مجموعه روشهایي که در هر یک از حوزههاي
عمل بشري به نحوي عقالني به کارایي مطلق (در سطح مشخصي از توسعه) دست یافتهاند و واجد آن هستند» ( .)25 ،1964به نظر وي،
«محيط تکنيکي جدید» داراي شش مشخصة برجسته است:
این محيط (الف) مصنوعي است؛ (ب) از حيث ارزشها ،ایدهها و حالت خودمختار است؛ (ج) در حلقهاي بسته ،خودمتعين
کننده است .محيط تکنيکي همانند طبيعت یک سازمان بسته است که این امکان را فراهم ميآورد که مستقل از هر نوع
مداخلة انساني خود را متعين کند؛ (د) مطابق با فرایندي که علّي است اما در راستاي اهداف نيست ،رشد ميکند؛ (ه) از طریق
انباشت ابزارهایي که اولویتي تثبيت شده بر اهداف دارند ،شکل ميیابد؛ (و) همه اجزاي آن تا چنان درجهاي به نحوي متقابل
به یکدیگر مرتبط اند که جدا کردن آنها و حل و فصل کردن مسائل تکنيکي به صورت مجزا غيرممکن است( .ایلول ،1983
.)86
اگر تکنولوژي واقعاً خودگردان است ،به وضوح خارج از کنترل ماست و بنابراین ،ميتوان آن را حقيقتاً «خارج از کنترل» دانست.
فيلمهاي فرانکشتاین آنچه را در واقع روي داده است ،در قالب داستانهایي غيرواقعي بيان ميکنند :اختراعات ما به اربابانمان تبدیل
شدهاند (وینر 1977 2بحثي عالي در این باره دارد) .دیدگاه ایلول ،همانند دیدگاه مستن ،شيوههایي را براي تفکر دربارة خودمان و
رابطةمان با جهان در بر ميگيرد و پيش چشم مي آورد که به نحوي عميق در فرهنگ غربي ریشه دارند .به همين دليل است که دیدگاه
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بدبينانه او دربارة رابطة ما با تکنولوژياي که فرهنگ ما را تحت تأثير قرار داده ،ترغيب کننده به نظر ميرسد .اما اجازه دهيد که نگاهي
دقيقتر به این شش مشخصة برجسته بيندازیم.
(الف) بدون تردید تکنولوژيها و محيطي که ميسازند مصنوعاتي انسانياند و بنابراین در این معنا ،جاي بحثي در این خصوص نيست
که تکنولوژيها مصنوعي اند .عالوه بر این ،همچنانکه تبليغ کنندگان همه چيز از پفک و شامپو گرفته تا لباس و کفش ميدانند و ما را
ترغيب ميکنند که همچون گذشته باور داشته باشيم« ،چيزهاي طبيعي خوباند و چيزهاي مصنوعي بد» .به عبارت دیگر ،اصطالحات
«طبيعي» و «مصنوعي» اصطالحاتي به شدت ارزشبار1ند .با این حال ،تمامي شامپوهاي «طبيعي» بهاندازة خودروها مصنوعياند .ممکن
است که تمامي مواد تشکيل دهندة آنها از مواد طبيعي گرفته شده باشد ،اما ميتوان استدالل کرد که مواد سازندة خودرو (فوالد،
الستيک و پالستيک) هم در نهایت از مواد طبيعي گرفته ميشوند .هنگامي که شروع به اندیشيدن در این خصوص ميکنيم ،درک اینکه
چگونه خطي را ميان امور طبيعي و مصنوعي ترسيم کنيم ،ساده نيست .ممکن است تميز دادن مرواریدهاي طبيعي از مرواریدهاي
مصنوعي به اندازة کافي ساده باشد  ،اما دستهبندي حيوانات اهلي شده و گوجهفرنگيهاي پيوندي بسيار دشوارتر است .تبليغ کنندگان
هم نگرشي را که ایلول بيان ميکند و هم تقریباً امکان ناپذیر بودن ترسيم تمایزي قاطع ميان امر طبيعي و مصنوعي را بازگو ميکنند.
تمامي تمدنها اطراف خود را مملو از مصنوعات ميکنند و محيطشان را با ساختن خانهها ،ایجاد زمينهاي کشاوري و غيره شکل
ميدهند .در چه معنایي مي توان گفت که محيط تکنيکي مصنوعي است ،در حالي که محيط فرهنگهاي پيشاتکنيکي چنين نبوده است؟
در فصل [ 4کتاب] به این پرسش باز خواهيم گشت .فعالً ،کافي است به این نکته توجه کنيم که به کار بردن «مصنوعي» به عنوان راهي
براي بيان کردن بيگانگي از تکنولوژي یا بيزار بودن از آن اگرچه در فرهنگ معاصر از نظر بالغي کارآمد است ،اما به توجيه بيشتري
نياز دارد.
دو مشخصة (ب) و (ج) با یکدیگر همراهاند .در واقع( ،ج) نوعي شرح براي عنواني است که در (ب) آمده است .گفتن اینکه شخص یا
سيستمي خودمختار است ،بدین معناست که قدرت تعين بخشيدن به خود را دارد( .ج) این ادعاي قويتر را مطرح ميکند که محيط
تکنيکي در واقع به طور کامل خودتعين بخش است؛ این محيط سيستمي بسته را مي سازد که از مداخالت بيروني مصون است .ایلول به
طور ضمني جهان مان را به صورت محيطي که دست کم به سه بخش مستقل یعني طبيعت ،تکنولوژي و روابط انساني تقسيم شده ،تصویر
value-laden
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ميکند .هنگامي که وي محيط تکنيکي را با طبيعت مقایسه ميکند ،پيشفرض ميگيرد که طبيعت سيستمي بسته را ميسازد که انسانها
نميتوانند در آن مداخله کنند و عمل انساني نمي تواند جریان امور آن را تغيير دهد .بدین ترتيب ،ما به عنوان موجوداتي تصویر ميشویم
که در بندِ دو سطح از واقعيتيم و در مقابل هر دوي آنها ناتوان هستيم .انسانها به جاي آنکه از طریق تکنولوژي بر طبيعت مسلط شوند،
جهاني غيرطبيعي را آفریدهاند که به همان اندازه مدیریتناپذیر است.
مجدداً ،این تصویر تا حدي در تجربة ما از جهان تکنولوژي ریشه دارد .تکنولوژيها واقعياتي را پيش روي ما مينهند که ملزوماتي
مستقل از آنچه ممکن است به صورت فردي یا حتي جمعي بخواهيم یا مطلوب بدانيم ،دارند .بهکارگيري خودرو و برقي که از نفت به
دست آمده است ،نيازمند حمل و نقل ميليونها بشکه نفت در سطح جهان است .در نتيجه ،نشت نفت ،نابودي محيط زیست دریایي و
تخریب سواحل به نحوي ناگزیر روي خواهند داد .در فرهنگي که حول خودرو شکل گرفته و مالکيت و بهکارگيري گستردة آن را
پيشفرض ميگيرد ،افرادي که ميخواهند اتکاء به این تکنولوژي را از زندگي خود کنار بگذارند ،به اندازة کسي که ميخواهد زميني
خشک و البته حاصلخيز را بکارد و باید به طور مداوم زمين را آبياري کند ،با چالشي مداوم مواجه ميشوند .تمدن آبيِ سريالنکاي
باستان بر تکنولوژي آبياريِ به دقت سازمان یافتهاي متکي بود .سيستم آبياري آنها براي عملکرد خود نيازمند نظارت و نگهداري
متمرکزي بود و بنابراین ،تنها در صورت بقاء حکومتي متمرکز مي توانست به کار خود ادامه دهد .باید اذعان کنيم که هيچ فردي
نميتواند توسعة شکلي از زندگي را که به نحوي گسترده توسط تکنولوژيهایي خاص شکل ميگيرد و به آنها وابسته است ،کنترل یا
هدایت کند و نيز اینکه وجود چنين سيستمهاي تکنولوژیکي عمل حاکميتي را مقيد ميکند .با این حال ،کسي هم تصدیق نميکند که
محيط تکنيکي خودمختار است یا سيستمي بسته را ميسازد .ادعا کردن این امر که سيستم تکنولوژیک به لحاظ علّي بسته است ،دشوار
به نظر مي رسد .طبيعت نيروهایي دارد که اگر رها شوند ،سيستمهایي را که انسانها ساختهاند ،در عرض چند دقيقه تخریب ميکند (براي
مثال ،به اثرات وسيع زمينلرزهها ،آتشفشانها ،سيلها ،طوفانها و گردبادها فکر کنيد) .سيستمهاي تکنولوژیکِ ما در روابط علّي ظریفي
با سيستمهاي طبيعي قرار دارند .این درسي است که از مباحثات پيچيده دربارة گرم شدن زمين ،بارانهاي اسيدي و سوراخ شدن الی ة
ازن مي گيریم .چنين موضوعاتي ممکن است در واقع استداللي را به نفع دیدگاه ایلول فراهم آورند .آیا این ادعا درست است که دغدغة
فزایندة انسانها براي از ميان بردن اثرات مخرب بر محيط زیست جهاني به این دليل که محيط تکنيکي خودمختار و نسبت به ارزشها و
اهداف انساني غيرپاسخگوست ،ضرورتاً بينتيجه خواهد بود؟ آیا سيستمهاي تکنيکي در مقایسه با سيستمهاي سياسي کمتر تحت کنترل
قرار ميگيرند؟ نه هيچ فردي و نه دولتهاي ملي نمي توانند سرنوشت یک ملت را کنترل کنند ،با این حال ،تمایلي نداریم چنين نتيجه
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بگيریم که اعمال ،اهداف و آرمانهاي افراد و دولتها هيچ تأثيري در این خصوص ندارد .یا شاید ایلول به سرعت از عدم کنترل کامل
به این نتيجه ميرسد که مطلقاً هيچ کنترل ي وجود ندارد؟
در مورد (د)( ،ه) و (و) ،مجدداً جذابيت دیدگاه ایلول بر خصوصيات قابل درکي از مسير توسعة تکنولوژيها مبتي است .تکنولوژيها
به نحوي درهم و برهم و بدون نظم یا دليل رشد ميکنند و توجه چنداني به نيتها و اهداف انساني نشان نميدهند .براي نمونه ،قرصهاي
ضدبارداري ابتدائاً به دالیل خاصي توسعه پيدا کردند ،از جمله اینکه به زنانِ ازدواج کرده کمک شود تا بخت خود را براي آبستن شدن
از طریق منظم کردن دورة قاعدگي خود افزایش دهند .نه کسي نقشي براي این قرصها در شکل دادن به انقالبي جنسي در نظر گرفت ه
بود و نه آن را پيشبيني مي کرد .این طور نيست که وسایل تکنولوژیک بدون هدف اختراع شوند ،اما هنگامي که اختراع شدند ،افراد
دیگري آنها را اخذ ميکنند که کاربردهاي و مسيرهاي توسعهاي را غير از آنچه ابتدا طراحي شده است ،در آنها ميبينند .ما از پيچ
گوشتي براي باز کردن در قوطي رنگ ،از مایع ظرفشوئي براي کشتن حشرات و از رایانههاي براي بازيهاي ویدئویي استفاده ميکنيم.
بنابراین ،به نظر ميرسد که یک وسيلة تکنولوژیک پس از آنکه ساخته شد ،از منظر هر شخصي داراي زندگي ،توسعه و کاربردهاي
خاص خود است و اصولي بر آن حکمفرماست که هيچ فرد یا گروه منفردي نميتواند آنها را کنترل کند .هنگامي که ایلول تأکيد
ميکند که اجزاء و قطعاتي که یک تکنولوژي را ميسازند («وسایل انباشته») بر اهداف اولویت دارند ،همين نکته را در نظر دارد .اما
آیا همان طور که ایلول ظاهراً معتقد است ،ا ین فرایند توسعه به طور کامل دروني است و تکنولوژي خود آن را دیکته ميکند؟ توسعهاي
که متوجه گسترة متکثري از اهداف افراد مختلف باشد ،ممکن است به نتایجي بينجامد که هيچ یک از آنها خواهان آن نبوده باشند یا
آن را پيشبيني نکرده باشند .این نکته خصوصاً هنگامي درست است که کاربرد تکنولوژيها چنان شایع است که آنها شبکهاي پيچيده
و درهمتنيده را ميسازند .بخشهاي مختلف فرهنگ تکنولوژیک مدرن چنان در هم بافته شدهاند که هيچ مسئلة تکنيکياي را نميتوان
به تنهایي حل کرد.
به طور خالصه ،تکنولوژيهاي مدرن مانند یک بومسازگان 1رفتار ميکنند .هنگامي که در یک نقطه مداخله ميکنيم ،تبعاتي غيرمنتظره
در نقطهاي دیگر بروز ميیابند .با مشکالت دولتهایي که تالش مي کنند اقتصادشان را نظم بخشند ،آشنایيم .داستاني مشابه را ميتوان
در مورد تالشهایي تعریف کرد که براي ایمنسازي نيروگاههاي هستهاي ،توسعة آفتکشهایي که از نظر زیست محيطي بيضرر
ecosystem
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باشند ،طراحي هواپيما یا شاتلهاي فضایي انجام گرفتهاند :هيچ مشکل تکنيکياي را نميتوان به تنهایي حل کرد ،حل یک مسئله مسائلي
را در نقاطي دیگر ميآفریند .از این نظر ،ارتباطات متقابل تکنيکيِ موجود دامنة تحقق یافتن اهداف انساني را مقيد ميکنند ،اما نتيجه
نميشود که شبکة سيستمهاي تکنولوژیک از مداخلة انساني مصون است و تنها مطابق با قوانين دروني خود توسعه پيدا ميکند .برخي
مسائل را ميتوان با استقاللي نسبي حل کرد ،چراکه اگرچه ممکن است امور در نهایت متقابالً به یکدیگر مرتبط باشند ،باز هم ميتوان
با توجه به اهداف موجود ،بخشهایي خاص از سيستم را تميز داد و به کار برد به نحوي که گویي ميتوان این بخشها را از یکدیگر
جدا کرد .این تلقي ممکن است ما را دچار مشکل کند ،چرا که ارتباطات متقابلي که به آنها توجه نکردهایم ،موجب پدید آمدن
مشکالتي پيشبيني نشده ميشوند ،اما تلقي مذکور توصيف مناسب تري از شرایط بشري در مقایسه با این ادعاست که براي آنکه بتوانيم
یک مسئله را حل کنيم ،باید تمامي مسائل را حل کرده باشيم .هنوز از تالش براي مفاهمه از طریق کاربرد واژهها دست برنداشتهایم ،هر
چند در نهایت ،معناي هر واژه در یک زبان به روابط متقابل آن با هر یک از واژههاي دیگر وابسته است و هر موردي از کاربرد زبان
این قابليت را دارد که این روابط متقابل را به انحائي غير قابل پيشبيني تغيير دهد .جستجو نکردن یک واژه در لغتنامه براي تشخيص
معناي (جزئي) آن به این دليل که نهایتاً تمامي واژهها متقابالً به یکدیگر مرتبط هستند و هيچ کس نميتواند آنها را به تنهایي تعریف
کند ،دستورالعملي براي بيسوادي خواهد بود و نه احتياطي واقعگرایانه.
ایلول استداللي ترغيب کننده را به نفع خودمختاري تکنولوژي و روحية بدبينانهاي که پدید ميآورد ،مطرح ميکند .با این حال ،کساني
که از ایلول پيروي ميکنند در تأ کيد خود بر ماهيت خودمختار تکنولوژي به نحوي خطرناک به نوعي جبرگرایي ،اگر نگویيم
تقدیرگرایي نزدیک ميشوند :هنگامي که عفریتة تکنولوژي خلق شود ،هنگامي که غول از چراغ بيرون آید ،نيروهاي رهاشده به نحوي
گریزناپذیر خود را نشان خواهند داد .ما دیگر انتخابي در این مورد که چگونه به آنها واکنش نشان دهيم تا در مقابل این موج پيشرونده
مقاومت کنيم ،نداریم .اگر فکر کنيم که مي توانيم از قدرت مهيب تکنولوژي بهره بگيریم و آن را مطابق ارادةمان به خدمت در آوریم،
خودمان را فریب دادهایم :در بهترین حالت ،تنها مي توانيم با موج همراه شویم .کساني که تکنولوژي را خارج از کنترل ميدانند ،گاه
آرزوي دورهاي در زمان گذشته را در سر ميپرو رانند که کمتر تکنولوژیک بود ،زماني که هماهنگي  -و نه غلبه  -نحوة تلقي ما از
محيط زیستمان را بهتر توصيف ميکرد .با این حال ،ایلول چنين اشتياقي را نوعي آرزواندیشي فریبنده ميداند .اگرچه مدافعان دیدگاه
او بصيرتهاي عميقي را در این خصوص که تکنولوژي چگونه در زندگيهاي ما نفوذ ميکند و در آن پخش ميشود ،فراهم آوردهاند،
نمي توان این ادعا را که تکنولوژي خودمختار و بنابراین ،خارج از کنترل است ،پذیرفت .ما پذیرفتهایم که تکنولوژيها و محيطي که
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ميسازند ،مصنوعي است ،تکنولوژيها واقعياتي را پيش روي ما مينهند که هيچ فرد یا نهادي نميتواند آنها را به طور کامل کنترل کند
و نيز اینکه تکنولوژيهاي به انحائي رشد و توسعه ميیابند که ممکن است مبدعان آنها هيچ وقت قصد آن را نداشته باشند یا اصالً آنها
را پيشبيني نکرده باشند .اما پس از این اعترافات ،باز هم ميتوانيم در مورد این ادعا مناقشه کنيم که محيط تکنيکي «یک حلقة بستة
خودتعينبخش» و مستقل از هر نوع مداخلة انساني است.
در واقع ،به نظر مي رسد ادعاي (د) مبني بر اینکه محيط تکنيکي مطابق با فرایندي پيش ميرود که علّي است اما متوجه اهداف انساني
نيست ،با تعریف خود ایلول از اصطالح «تکنيک» به صورت «مجموعة روشهایي که در هر یک از حوزههاي عمل بشري به نحوي
عقالني به کارایي مطلق (در سطح مشخصي از توسعه) دست یافتهاند و واجد آن هستند» ،در تعارض است« .کارایي» اصطالحي است
که براي ارزیابي ابزارهایي که براي رسيدن به یک هدف مشخص به کار ميروند ،به کار گرفته ميشود .همچنانکه بورگمان 1به نحوي
نافذ اشاره ميکند ،کارایي « یک مفهوم از نظر سيستمي ناکامل است [ ...چراکه] باید از پيش اهداف تثبيت شدهاي داشته باشيم تا
ارزشهایمان طبق آنها کمينه یا بيشينه شوند» (بورگمان  .)9 ،1984اگر سيستمهاي تکنولوژیک بسته و علّي باشند ،نميتوانند اهداف هم
داشته باشند و بنابراین ،نمي توان گفت که این اهداف را به نحوي کارا یا غيرکارا متحقق ميکنند .به عنوان مثالي غيرتکنيکي ،یک
سنگ کوچک ميتواند به نحوي کارا به عنوان نگهدارندة کاغذها روي ميز عمل کند ،چراکه دقيقاً همان کاري را که ميخواهيم بدون
حرف و حدیث انجام مي دهد ،اما خواهيم گفت که به عنوان نگهدارندة در اتاق ناکاراست ،چراکه به اندازة کافي سنگين نيست .ب ه
نحوي مشابه ،نميتوانيم بر سر تلویزیون بکوبيم که چرا که هم اخبار دست اول و هم مزایاي سيب زميني خالل شدة نيمهآماده را به ما
اطالع ميدهد .مي توان در این مورد که آیا به هر دو اطالع مذکور نياز داریم یا خير بحث کرد ،اما تلویزیون بدون تردید هر دو اطالع
را به نحوي کارا ،همان طور که شرکتهاي توليدکنندة بزرگ قصد داشتهاند ،به ما ميرساند .اگر تنها دغدغة ما این باشد که بيشترین
بهره را از سوختهاي فسيلي بگيریم ،نيروگاهي کارآمد را طراحي مي کنيم که بخش بزرگي از انرژي گرمایي حاصل از سوختن
سوخت فسيلي را به انرژي الکتریکي تبدیل کند ،چنين نيروگاهي بيشترین مقدار برق را به ازاء هر تن سوخت توليد خواهد کرد .اما اگر
هدف ما توليد برق از سوختهاي فسيلي به شيوهاي از نظر زیست محيطي ایمن باشد ،ممکن است نيروگاهي را که نرخ باالیي از تبدیل
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انرژي را به قيمت آلودگيهاي جوي شدید ممکن مي سازد ،داراي کارایي کمتري نسبت به نيروگاهي بدانيم که نرخ تبدیل انرژي
کمتري دارد ،اما آلودگي کمتري به بار ميآورد.
بدون آنکه به تکنولوژي هدف بدهيم و هوشمندي الزم براي کار کردن در راستاي اهداف را به آن اعطاء کنيم ،توانایي تکنولوژي
براي دستيابي به خودمختاري و قدرت از طریق کارایي کامالً رازآميز باقي ميماند .به عبارت دیگر ،این دیدگاه که تکنولوژي خودمختار
است چراکه استاندارد دستيابي به کارایي بيشينه بر آن حکم ميراند ،به تکنولوژي هيئتي انساني ميبخشد ،البته معموالً از طریق دیوصفت
نشان دادن آن .نگرش ما به رایانهها نشان ميدهد که نگرش هاي ما در این خصوص چگونه ممکن است به سادگي دچار نوسان شوند.
هنگامي که رایانهاي شخصي را به کار ميبریم و با برنامهاي آشنا و نه چندان پيچيده کار ميکنيم ،رایانه را صرفاً یک ماشين تلقي
ميکنيم که بيشتر از یک ماشين تایپ مکانيکي ارادهاي از خود ندارد .اما هنگامي که با ماشين بزرگي مواجه ميشویم که نرمافزاري
پيچيده را اجرا ميکند ،نوعي خودمختاري براي آن قائل ميشویم :به نظر مي رسد که رایانه با کامل بودن عقالنيتش و بيرحمي و
ردخورد نبودن منطقش غيرانساني است و از نوعي وجود برتر بهره ميبرد.
بدین ترتيب ،ممکن است به نظر رسد که تکنولوژي زندگي خاص خود را دارد ،و ظاهراً تحت هدایت ما نيست ،طبق نوعي کارایي
عقالني و بيرحم کار ميکند و تمام موانع ار از سر راهش بر ميدارد .حتي آفرینندگان تکنولوژي نيز در مقابل پافشاريهاي بيعاطفه،
غيرانساني یا دیوآساي تکنولوژي بيپناه به نظر ميرسند .مجدداً ،ميتوانيم مثالهاي بيشماري از موجودات تکنولوژیک شگفتانگيز
را که گویي ذهني م خصوص به خود دارند ،در فرهنگ عمومي بيابيم ،از  R2D2دوستداشتني 1گرفته تا  HALنفرتانگيز( 2که شاید
همان  IBMباشد.)3

 R2D2 1روباتی در مجموعه فیلمهای جنگ ستارگان است که رابطۀ خوبی با قهرمانان مثبت فیلم دارد و در صحنههای زیادی همراه آنهاست .م.
 HAL 2ابررایانۀ یک سفینۀ فضایی در فیلم  ،2001یک اودیسۀ فضایی است که از کنترل فضانوردان خارج میشود و علیه جان آنها اقدام میکند .م.
 3ادعا شده که نام  HALبا انتخاب حروف بعدی هر یک از حروف واژۀ  IBMساخته شده است .اگرچه نویسنده و کارگردان فیلم  ،2001یک اودیسۀ فضایی این ادعا را تکذیب کردهاند ،این موضوع
به عنوان اشارهای کنایهآمیز به صنعت رایانه در تاریخ فیلمهای علمی-تخیلی مورد توجه قرار گرفته است .م.
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بدبینان و خوشبینان
همچنانکه گفتيم ،ميتوان از تجربة کساني که در فرهنگي به اصطالح تکنولوژیک زندگي ميکنند ،هم براي ترغيب کردن ما به
دیدگاهي خوشبينانه دربارة تکنولوژي استفاده کرد و هم براي ترغيب کردنمان به دیدگاهي بدبينانه .بيشتر افراد بسته به اینکه دربارة
چه شکل خاصي از تکنولوژي فکر ميکنند و بسته به رابطةشان با آن تکنولوژي ميان این دو نگرش در نوساناند .مکانيکي که خودروش
را تنظيم و تعمير ميکند و آن را بهبود ميبخشد یا فردي عاشق کار با رایانه که نرمافزارها را ميفهمد و آنها را متناسب با استفادة مورد
نظر خود به کار ميگيرد ،قطعاً نگرشهاي خوشبينانهاي نسبت به تکنولوژيها خواهند داشت ،مشتاقاند از محصوالت جدیدي که به
بازار ميآیند ،باخبر باش ند و تمایل دارند که آخرین نسخهها را داشته باشند یا دست کم نظري دربارة آنها دارند .با این حال ،همين افراد
ممکن است دربارة تکنولوژيهاي هستهاي یا پزشکي بدبين باشند .ما اغلب نميتوانيم در برابر روندهاي توسعة تکنولوژيها مقاومت
کنيم و این امر تا حدي به دليل قدرتهاي اقتصادي و سياسياي است که این تکنولوژيها فراهم ميآورند .تکنولوژي ممکن است به
خودي خود خارج از کنترل و خودمختار نباشد ،اما صنایعي که قدرت سياسي و اقتصادي را از طریق توسعه ،بازاریابي و کاربرد
تکنولوژي انباشته ميکنند ،خارج از کنترل و هدایت افرادند .در واقع ،همين نکته است که ما را با مسئلة واقعي مواجه ميکند .با این
حال ،این مسئله از بسياري جنبهها مسئلهاي قدیمي است و شاید به همين دليل بتوانيم قدري خودمان را دربارة آن تسلي دهيم .مسئله قرار
داشتن عدهاي بسيار تحت سلطة گروهي معدود است.
هم خوشبين ي و هم بدبيني اگرچه در ابتدا وسوسه کنندهاند ،دیدگاههایي تحریف کننده را براي ما پدید ميآورند .اگرچه تصویر
خوشبينانه به وضوح بيش از حد خوشبين انه است و باید آن را به نحوي نقادانه تدقيق کرد ،چرخش به سمت رد بدبينانة کامل تکنولوژي
نيز براي بيشتر ما نه امکانپذیر است و نه در پرتو مالحظات مذکور موجه به نظر ميرسد .آیا تنها همين دو دليل گزینه را پيش رو داریم؟
نظر ما این است که خير .تمایل ما به نوسان ميان این دو حد افراطي نشان ميدهد که هيچ یک از آن دو مشخصات رابطة ما با تکنولوژيها
و سيستمهاي تکنولوژیک را به نحوي باکفایت منعکس نميکنند؛ و هر دو بر پيشفرضهایي مبتنياند که به نحوي عميق در شيوة تفکر
ما دربارة خودمان در نسبت با بقية جهان جاي گرفته اند .بنابراین ،الزم است امکان یافتن وضعيتي مياني ،یعني مبنایي مفهومي را که ما را
از پيش به یکي از این دو موضع کليِ له و عليه تکنولوژي متعهد نکنند ،بررسي کنيم .یک راه براي بررسي دقيق این گزینههاي ظاهراً
متضاد جستجوي پيشفرضهاي شکل دهندهاي است که در بنِ هر دو گزینه قرار دارند و انتخابهاي ما را محدود ميکنند .اگر
مي خواهيم فرهنگ تکنولوژیکي را که در آن زندگي ميکنيم و رابطةمان با آن را بفهميم ،به جاي آنکه ميان احساسهایي متناقض از
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ناتواني و همهتواني در نوسان باشيم ،باید این پيشفرضها را صریح سازیم .هدف ما نباید اتخاذ موضعي قطعي دربارة تکنولوژي باشد،
بلکه باید چيستي تکنولوژيهاي مختلف را در سياقهاي مختلفشان بررسي کنيم بدون آنکه درچار این سرگشتگي شویم که آنها را
یا کامالً تحت کنترل یا به کلي خارج از کنترل در نظر بگيریم.
دیدگاههاي خوشبيني/بدبيني و ناتواني/همهتواني بر دو تمایز کامالً به یکدیگر مرتبط مبتني هستند :ارزشها در مقابل امور واقع و
انسانها در مقابل طبيعت .این تقابلها نحوة تلقي ما را از مسائلي که تکنولوژيها به وجود ميآورند ،شکل ميدهند .تکنولوژي خود
باید در قلمروي از ارزشها یا در قلمروي از امور واقع جاي بگيرد و همين طور ،به عنوان نوعي بسط انسان یا نوعي بسط طبيعت قلمداد
شود .هم بدبينان و هم خوشبينان تکنولوژي را در بخشي یکسان جاي مي دهند :تکنولوژي در قلمرو امور واقع قرار دارد و نوعي بسط
طبيعت است .هر دو دسته فکر ميکنند که معرفت دربارة طبيعت معرفتي نسبت به امور واقع است که از علوم طبيعي به دست ميآید.
چنين معرفتي عيني است ،از طریق روشهایي عقالني و طي پيگيري بيغرض حقيقت حاصل ميشود .آنها معتقدند که تکنولوژي
حصول کاربرد عقالني این معرفت است .توسعة تکنولوژي نتيجة عقالني پيشرفتهایي است که در علم حاصل ميشوند .بدین ترتيب،
توسعة تکنولوژي نيز یک فرایند عيني و عقالني تلقي ميشود و در نتيجه ،تکنولوژي خصوصياتي را به دست ميآورد که به معرفت
علمي که مولد آن است ،نسبت داده ميشوند .نقطة جدایي ميان دو دیدگاه خوشبينانه و بدیبنانه به این موضوع باز ميگردد که آیا
انسانها خودمختاريشان را با به کار بردن عقل در خدمت ارادة آزاد خود براي رسيدن به هدف غلبه بر طبيعت از طریق جهتدهي به
توسعة تکنولوژیک در راستاي اهداف انساني به دست مي آورند .یا اینکه علم و تکنولوژي صرفاً تحت راهبري استانداردهاي عقالنيت
و عينيت هستند و نميتوانند آرمانهاي اختصاصاً انسانيِ متمایزي را در خود جاي دهند و از این حيث ،نوعي بسط دامنة واقعيت را شکل
ميدهند که قوانين خاصي آن را متعين ميکنند و این قوانين واقعيت مذکور را خارج از کنترل انسان ميسازند .از نظر بدبينان ،قرار
گرفتن تحت سلطة استاندارد عقالنيت به معناي از دست دادن خودمختاري و مقيد شدن در چهارچوبي غيرانساني و جبرگرایانه است .ت ا
بدینجا ،تقابل مورد بحث تقابل ميان ارادة آزاد و جبرگرایي را در سياقي جدید تکرار ميکند .اگر انسانها بخشي از طبيعت هستند ،باید
قوانين طبيعت آنها را مقيد کنند و متعين سازند و بنابراین ،انسانها نمي توانند آزاد باشند .اگر از سوي دیگر ،انسانها مختارند چراکه
بخشي از طبيعت نيستند ،چگونه مي توانند در جهان طبيعي عمل کنند و بدین ترتيب ،اختيارشان را نشان دهند؟
این شيوة نگاه کردن به رابطة ميان انسانها و طبيعت مشکل آفرین است ،چرا که موضوع اختيار را به امري همه یا هيچ تبدیل ميکند .یا
انسانها بخشي از طبيعتاند یا نيستند؛ بنابرای ن ،یا آنها باید به طور کامل تحت تسلط قوانين طبيعت باشند یا آنکه باید به طور کامل مختار
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باشند .هيچ فضایي ميان این دو وجود ندارد .به نحوي مشابه ،به نظر مي رسد که یا ما باید کنترل تکنولوژي را به طور کامل در دست
داشته باشيم یا آنکه تکنولوژي باید به طور کامل خا رج از کنترل ما باشد .این تمایزها ميان امر واقع و ارزش و ميان انسانها و طبيعت
جزئي الینفک از تلقي ابزاري از تکنولوژي است که خوشبينان به وضوح آن را ميپذیرند .ابزارها که به قلمرو امور واقع تعلق دارند،
از نظر ارزشي بيطرفاند؛ آنها صرفاً ابزارهایي براي رسيدن به برخي اهداف هستند که در پرتو ارزشهایي که انسانها در ذهن دارند،
مشخص شدهاند  .تکنولوژي به عنوان یک کل به صورت ابزاري تصویر ميشود که انسانها را قادر ميسازد خود را از ضروریات طبيعت
آزاد کند .بدین ترتيب ،نقش تکنولوژي به این پيشفرض وابسته است که آنچه براي تحقق یافتن انسان الزم است ،وراي محدودههاي
طبيعت قرار دارد .اما بدبينان با تأ کيدشان بر تکنولوژي به عنوان امري غيرانساني و این ادعا که غلبة تکنولوژي عبارت از غلبة ابزارها بر
اهداف است نيز دیدگاهي ابزاري را در مورد تکنولوژي اتخاذ ميک نند .تفاوت ميان این دو دیدگاه به تفاوت تلقي از ارزشها باز
ميگردد ،تفاوتي که در دیدگاههایي متفاوت در این باره که تحقق یافتن انسانها عبارت از چيست ،ریشه دارد .بدبينان دقيقاً به این دليل
بدبيناند که این امر را نميپذیرند که تکنولوژي ميتواند وسيلهاي براي پيشرفت انسان باشد ،چرا که تحقق بخشيدن به انسان صرفاً
عبارت از به کار بردن عقل براي رسيدن به ارضاء مادي ،امنيت و آسایش نيست .بلکه آنها تمایل دارند بر آفرینش هنري ،فرهنگ فکري،
توسعة روابط بين انساني یا دین به عنوان قلمروهای ي که اختيار انسان در آن بياني پيدا ميکند و تحقق یافتن انسان را باید در آنها جستجو
کرد ،تأکيد کنند .به نظر بدبينان ،بهکارگيري سيستمهاي تکنيکي ارزشهاي جاي گرفته در این دیدگاهها دربارة تحقق یافتن انسانها را
پایمال ميکنند ،چراکه موجب نابودي انحائي از زندگي ميشوند که این ارزشها را حفظ ميکنند .در این معنا ،تکنولوژي را نميتوان
از نظر ارزشي بيطرف دانست ،چراکه مطرح شدن آن برخي از ارزشها را به قيمت برخي دیگر نه فقط در سطح ترجيح ایدئولوژیک،
بلکه در این سطح که انتخاب ارزشهاي جایگزین را غيرممکن ميکند ،ارتقاء ميبخشد .در این معنا ،ارزشها نابود ميشوند و تکنولوژي
بدون آنکه امکانهایي انساني بيافریند ،موجب نابودي آنها ميشود .سيستمهاي تکنولوژیک انسانها را به اشيائي صرفاً طبيعي تبدیل
مي کنند بدون آنکه بدیلي براي آنها باقي بگذارند تا چيزي دیگر باشند .روح روشنگري که رشد علوم طبيعي را به عنوان راهي براي
دستاوردهاي تکنولوژیک تسریع کرد ،به عقل به عنوان راهي به سوي آزادي از طریق معرفتي نسبت به قوانين طبيعت ایمان داشت.
معرفت به قوانين قدرت به همراه مي آورد ،انسان را به وراي نظم طبيعت ارتقاء ميدهد ،او را از غلبه نيروهاي طبيعت رها ميکند و او را
قادر مي سازد که این نيروها را مطابق با اهداف انساني به کار گيرد .دیدگاه خوشبينانه دربارة تکنولوژي بر همين ایمان مبتني است.
دیدگاه بدبينانه مضمونهایي انسانگرایانه را بازتاب ميدهد که دستاوردهاي محتمل علم را نقد ميکنند و نسبت به آنها مشکوکاند.
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این مضمونها تلقي از عقل را به عنوان آنچه ما را انسان کرده است ،نقد ميکنند .تصویر فاستوس 1که روحش (انسانيتش) را ميفروشد
تا معرفتي را به دست آورد که قدرت به همراه ميآورد ،همين دیدگاه را نشان ميدهد :قرار گرفتن تحت راهبري عقل محض به معناي
پایان انسان بودن است .مشکل حل و فصل تعارض ميان این نگرشها نسبت به عقل به عنوان اعالءترین قدرت انساني یا به عنوان امري
ذاتاً غيرانساني در نگرشهاي مذبذب ما نسبت به رایانهها ظهور ميیابد .رایانهها دقيقاً به این دليل براي ما ارزشمندند که فاقد برخي
خصوصيات انساني هستند ،آنها عصباني ،بيطاقت ،بيميل و مانند آن نميشوند ،آنها کامالً عقالني عمل ميکنند .اما آیا این امر بدین
معناست که آنها موجوداتي برترند که باید به آنها احترام بگذاریم ،یا آنکه آنها صرفاً ابزارهایي در خدمت ما هستند؟ آیا آنها هوشمنداني
مصنوعياند؟ پاسخهاي سادهاي براي این پرسشها وجود ندارند.

Faustus
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