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 چکیده
ر بداالو ودوی    اهدا  االعادا و و   اکنون در اوایل قرن بیست و یکم با رشد و کاربرد فزایندده فنداور    

را در  فرهنگدو  روبرو هستیم، به الور  که همه ارصه زوددیو اوسدان اادم از اقتیداد ، اعتمدااو و     
اور  از واودو فند  رووردیده است.رویکردها  مثبت و منفو وسبت به املکرد و پیامددها  اعتمدااو و   
ت کده هدم   اسد  اید   ابتدا  پیدایش دوران بویژه اوقعب صنعتو همواره وعود داشته است. وکتده ممدم  

بدبیناوده   وبیناوه اکنون در قرن بیست و یکم و پیدایش فناور  ها  ووی  همچنان دیددیاه هدا  شوشد   
بت بده فنداور    ت ها وسد وسبت به فناور  وعود دارد و  داوم یافته است. از همی  رو، وظریه  و رهیاف
 ناشتو و ارزشدو وسدان شد  و ا ها  ووی  ویز یاه عنبه قطبو پیدا کرده اود؛ هریک با مباوو وظر ، فلسفو
 متفاو و در مقابل هم قرار یرفته و ارزیابو ها  متفاو و ارائه مو کنند.  

ربرد تدای  کدا  ویکو از مباحث و دیدیاه هایو که در قرن بیست و یکدم پیرامدون کارکردهدا و     
و و گو بررسد فناور  ها  ووی  مطرح شده ای  است که باید وواو  جدید وظر در مدورد چگدوو  

 و در رفدت   یابو فناور  ها  ودوی  صدورگ ییدرد و از دوسمیسدم شدوی بیندو و بددبینو فرا       ارز
 فت.پیش یر رویکرد  واقع یرایاوه وسبت به وحوۀ املکرد و پیامدها  فناورها  ووی  در
  واقدع  رویکدرد  اما رویکرد ووینو که از سو  کساوو ماوند کلنر مطرح شده ای  است کده بایدد  

ا مد وظر رور  ها   داشته باشیم، و بطور همزمان وقاط ضعف و قوگ فنایرایاوه وسبت به فناور
ازیم و بطدور  ی  بپدرد قرار دهیم و به یووه ا   جربو به بررسو وتای  و پیامدها  فناور  ها  وو

فت و ادث پیشدر   جربو امعً وشان دهیم که در چه موارد و زمینه هدایو فنداور  هدا  ودوی  با    
و مداد  و  شدکوفای  ه و مو  واود زمینه و بستر مناسبو برا  رشد وار قا  کیفیت زودیو بشر شد

اور  هدایو  ه از فند معنو  زودیو اوسان فراهم سورد. افزون بر سن با شناشت واقع یرایاوه ا  کد 
کوفایو شد ر قا و ابدست مو سید مو   وان به املیا و کردن راه ها  استفاده مطلوب و در عمت 

ا  هد ا سسدی   بد سان پرداشت و دویایو بمتر و اادالوده  در و   منش و شخییت و ابعاد مختلف او
 زیست محیطو کمتر و روابط اوساوو بمتر  را شاهد بود. 
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 مقدمه . 1

ن را آزندگی بشر شد و پس از انقالب صنعتی و تحوالت گسترده قرن بیستم، فناوری به سرعت وارد 
از  وز بیشتترردچار تغییر و تحوالت اساسی کرد. انسان با انگیزه دستیابی به رفاه و امنیت بیشتر، هر 

هنت،، فناوری های مختلف استفاده کرد، به طوری که فناوری بر تمام زوایای زندگی انسان مثت  فر
ز اکنون در قرن بیست و یکتم نیتمحیط زیست، اشتغال و اقتصاد تأثیرات شگرفی به جای گذاشت. 

ز راه تحوالت ناشی از توسعه فناوری شتاب زیادی گرفته است. گفته می شود که جامعه اطالعاتی ا
رسیده و فناوری های جدید یکی پس از دیگری رواج می یابنتد و بشتر بترای همراهتی بتا سترعت 

مته دهتد. گتاه چنتان استتدالل  ادا های جدید و روش های نوها ناچار است به یادگیری نظریهپدیده
فرهنگی شود که انسان در تالش برای به کارگیری فناوری نوین و سازگاری با آن هتا دچتار تتأ رمی

های نوین را ندارنتد شده است. چنین بیان می شود که تحوالت اجتماعی توانایی همپایی با فناوری
مند از فنتاوری انسانی بهرهبیگانه ضد ریشگی در جهانو بی ها در دام  طر از  ودبیگانگیو انسان

شتدن زدایی یتا ماشینیپیشرفته گرفتار  واهد شد. حتی بر ی معتقدند که فناوری نوین به انسانیت
هایی که انسان را احاطه کرده است اساس انستانیت را تهدیتد انسان منجر می شود. فراوانی فناوری

 (1386)وفامهر و محمدی،  کندمی
سابقه در زمینه فناوری هستند و همین یتک اعتاتار ر حال تجربه یک انقالب بید جوامعاکنون 

ی پسامدرن تا انتدازه ای دچتار افتول هابیگانگی می دهد که با ظهور دیدگاهای به مفهوم از  ودتازه
 دادند. از اینمی پسامدرن مفهوم از  ودبیگانگی را مورد تردید و نقد قرار یهاهاگدیدزیرا  ؛ده بودش

 را داری جهتانی متاهای اطالعاتی و ارتااطی و سا تیابی مجتدد نظتام سترمایهرو، پیدایش فناوری
های نوین ما را فناوریاز آنجا که د. کنوادار به بازاندیشی درباره مسئله فناوری و از  ودبیگانگی می

عی را تغییتر انسانی و روابتط اجتمتاده و ماهیت هویتکروارد یک حوزه جدیدی از تجربه فرهنگی 
، 1)کلنتر نوینی در جهت تحلی  این تغییرات و پاسخ به آن هستتیمهایما نیازمند توسعه نظریه ،داده

2015.) 
چنتان فراگیتر و  ،در حتال وقتود در مقیتاس جهتانی از دیدگاه بسیاری از اندیشمندان تغییترات

داری انحصتاری به سرمایهرقابتی مورد تحلی  مارکس داریشگرف است که شایه به تغییر از سرمایه
پردازی در باره نظریه .قرار داشت 1930کتب فرانکفورت در دهه است که در کانون تحلی  م دولتی

نتوین میتان این تغییرات شگرف و جهانشمول مستلزم وجود یتک نظریته انتقتادی استت کته روابط
را تحلی  کترده زمره ، دولت، صنعت فرهن،، علم و فناوری، نهادهای اجتماعی و زندگی رواقتصاد
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 فقتط. در اینجا بحث در باره فنتاوری و از  ودبیگتانگی رودفراسوی نظریه مکتب فرانکفورت و به 
بلکه بیشتر معطوف به سرنوشت انسان در جهان معاصر استت و از ایتن  ؛نیستدانشگاهی یک امر 

فرهنت، و وجتود ای بتر رو، مستلزم تأم  جدی و بحث در این باره است که آیا تغییرات در جامعته،
انسان سودمند و مثات است و این که ما در جهت بسط و توسعه پیامتدهای مثاتت ایتن تغییترات و 

 )همان(.جلوگیری از زیان های آن چه می توانیم انجام دهیم
های افراطتی های ا القی و اغلب دیدگاهاز زمان انقالب صنعتی مفهوم فناوری همراه با ارزش

اجتماعی در نظتر گرفتته حت  مستا  استت. فنتاوری از یتک ستو،  راهداشته در مورد فناوری وجود
است و از سوی دیگر، نوعی ا تراد تلقی شتده کته موجتب از  ودبیگتانگی انستان از  تود و شده

طایعت  شدهاست. این سؤال که آیا فناوری  وب یا بد است از آغاز دوران مدرن وجود داشتت. از 
رویکردی رومانتیک داشتند و مختالف کتاربرد فنتاوری و  واستتار  که 1همین رو، جناش لودیت ها

بازگشت به طایعت اولیه بودند، که در زمان کنونی به صورت جناش رادیکال حفت  محتیط زیستت 
وجتود داشتته کته شتفیتگی زیتادی نستات بته  2در آمده است و در مقاب  آن، رهیافت فتوریست ها

و رویکرد، یعنی لودیتت هتا و فتوریستت هتا بته ترتیتب بته فناوری ها از  ود نشان داده اند. این د
صورت هراس از فناوری و شیفتگی نسات به فناوری در آمده اند. و این رویکردها نیز نقش  تود را 

 ( 3،2007در شیوه فهم فناوری اطالعاتی و ارتااطی نشان می دهند)کینسی
رهتای و پیچیتدگی فزاینتده ابزا بارزترین ویژگی جامعه اطالعاتی در زمان کنونی، رشتد و تنتود

سابقه است. گاهی اوقات افراد و جوامع برای این کته فناوری و تغییرات مداوم آن در یک مقیاس بی
متحمت    ود را با این فناوری ها به سرعت در حال تغییر در بیشتر حوزه های زندگی انطااق دهند،

جمعتی کت  رای افتراد و هراسمی شوند و همین ساب سر وردگی و شتو  شتدید بت فشار زیادی
رایانه، ها )شود، عمدتا فناوریآشکار میجامعه می گردد. هنگامی که پیامدهای منفی این تغییرات 

ه تلفن های موبای ، اینترنت( هستند که از سوی رسانه های جمعی و عمومی بته منزلته عامت  همت
در بتروز مشتکالت اغتراق متی  که در نقش آن هتا شوند. از این رو، هنگامیمشکالت نمایانده می

 شود، دستاوردها و نتایج مثات آ نها نیز نادیده انگاشته می گردد)همان(.
با این همه واقعیت این است که فناوری نوین  تکام  یافته فناوری های پشین اند، نقش مهمتی 

احستاس  را در پراکندن و انتشار ارزش ها و شیوه های زندگی مدرن ما ایفا می کننتد کته منجتر بته
ناتوانی و بیچارگی و بی میلی در ما می شود و افزون بتر آن، توانتایی هتای فتردی و اجتمتاعی را در 

                                                           

1. Luddits 
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 یادگیری و انطااق با آن به چالش می کشد. 
در اینجا چنانکه که کلنر معتقد است باید یک موضع ر الیستی در پیش می گیریم. به این معنتا  

ر زمینه فناوری حف  کرده و سعی می کنیم که ارزیابی منطقتی که فاصله  ود را از افراط و تفریط د
از فناوری ها داشته و نقاط قوت و ضعف آن را در نظر گیریم. از دیدگاه هایی که  نسات بته فنتاوری 
شیفتگی یا هراس دارند فاصله متی گیتریم،و بته ایتن اشتاره دارد کته فنتاوری یتک غتول مستتق  و 

شده باشد  که انسان ها چاره ای به جز انطااق و هماهنگی بتا آن  ودراهار نیست که در جامعه رها 
را نداشته باشند، بلکه فناوری بیشتر یک برسا ته اجتماعی است که در ضمن این که زنتدگی متا را 
دچار تغییر و تحول می کند،  ود نیز تحت تأثیر شرایط و مقتضیات اجتمتاعی قترار متی گیترد. در 

یدگاه کرانزبرگ در مورد قانون اول فناوری است مانی بر این که فناوری فی واقع دیدگاه ما ماتنی بر د
 (. 50: 1985، 1نفسه نه  وب، نه بد و نه  نثی است)کرانزبرگ

با توجه مطالب فوق باید گفت سؤاالتی کته ایتن نوشتتار در پتی بررستی و در صتورت امکتان 
ر چه ویژگی هایی استت  چگونته بت پاسخگویی به آن هاست عاارتند از : فناوری های نوین دارای

ان هتم روی رابطه انسان با محیط پیرامون اعم از اجتماعی و طایعی تأثیرگذار است  چگونه می تتو
ر از مزایای فناوری های نوین بهره جست و هم تا جای ممکن از عتوار  و پیامتدهای منفتی آن بت

و  رسیدن بته پیامتدهای فرهنگتیانسان و مناساات اجتماعی اجتناب ورزید  چگونه می توان برای 
 روان شنا تی و اجتماعی مناسب تر برنامه ریزی کرد 

 
 مبانی نظری. 2

استت. ها و مسا   و مشکالت محلی و جهتانی مشتخ   شدهاکنون ارتااط میان بر ی از فناوری
هتای اقتصتادی هتا و نابرابریاین مسا   شام  جن،، فقر، تخریب محتیط زیستت، بتروز بیماری

ده است. از این رو، به نظر می رسد که ارا ه و صورتاندی یک نظریته جدیتد در بتاره تحتوالت فزاین
 (.2006، 2ای دارد) ویکها از اهمیت فزایندهفناوری

کند امری اساسی برای فهتم بحتث میتان نویستندگان تحلیلی که ماکس وبر از مدرنیته ارا ه می
ها دیدگاه وبتر مانتی بتراین کته زیرا همه آن ؛استگوناگون مکتب فرانکفورت درباره فلسفه فناوری 

بته  یعنی مدرنیتته جهتان اجتمتاعی را  پذیرفته اند؛شود،تمایزپذیری مشخ  می واسطهمدرنیته به
. از کنتدتجزیه و تقستیم می مستقلی از ارزش مانند حوزه سیاسی، اقتصادی، و نظایر آن های حوزه
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ها و منطت  د و ماتنی بر اهداف، روشنکنای مستق  عم  میگونه بهها  آنجا که هرکدام از این حوزه
توستعه یابتد.  ای بی وقفه بوسیله تأثیر و نفوذ  تارجیهرکدام می تواند به گونه هستند، اص  ود 

داری یک نشانه بتی توسعه مستق  علم و فناوری در عصر صنعتی و اقتصاد در بازارهای آزاد سرمایه
ها هحوزاین اگر پذیرفته شود که عالیی از پیشرفت آن است. با این حال، همتایی از مدرنیته و نمونه ا

و حتی  قرار دارند  ارج از جهان یکپارچه ها، از یکدیگر مستق  هستند، بدان معنا است که فناوری
در دست متخصصانی  ی که دارند  ارج از کنترل ما هستند؛ زیرا آنها واسطه استقاللهب این که  بدتر

فناوری یتک نیتروی  . بنابراین،کنندداری پیروی میکه تنها از منط  درونی توسعه سرمایهرند قرار دا
 ابزاری که بتوان آن را کنترل کرد و بته  تاطر منتافع  تود از آن استتفاده ، نهاست گرمسلط و سلطه

ز منطت  که مستتق  ا قرار دارندها فراسوی دسترسی کنش سیاسی ما یا دیگر نیروهایی آن زیرا نمود،
کنند که چون فناوری یک امر عتادی  ودمان است. حتی طرفداران مدرنیته مانند هابرماس فکر می

و نرمال است، به یک معنا امری غیرقاب  تشکیک است. کسی نمتی توانتد علیته علتم و تکنولتو ی 
اری لته ابتززمن ها بهزیرا آن بخشی از ماهیت انسان برای جستجوی معرفت و کاربرد چیعم  کند؛ ز

  (.1،2006)استامپبرای اهداف انسانی است
ایتن استتقالل متمتایز یتا تمایزپتذیری حتوزه هتا در  عی نیز گرای اجتمارویکردهای برسا ت 

خی مانی بر ایتن کته همتواره یمطالعات موردی تاربه  ستناداز طری  اند،ال می برؤزیر سرا مدرنیته 
اجتماعی در توسعه فنتاوری  هایهدیگر مالحظحوزه های فنی، سیاسی و اقتصادی و  یک ترکیای از

در آمریت های فناوری.استقالل فناوری به نظر می رسد که چیزی بیشتر از یک  فقطوجود دارد و نه 
 در حتوزه علتم و تکنولتو ی  هایزیرا عوام  اجتماعی و سیاسی همواره بر تصمیم؛ اسطوره نیست

 کنتد کتهی اجتماعی علم و فنتاوری ایتن را ثابتت میگذارند . در واقع، تاریخ برسا تارگراتأثیر می
مور ان اجتماعی علتم و فنتاوری از رویکترد است. داشته فناوری همواره ابعاد اجتماعی و سیاسی 

.  نویسندگان ضد فناوری مانند هایتدگر و طرفتداران روشتنگری ماننتد هابرمتاس فراتتر متی رونتد
فنتاوری بتا حتوزه هتای اقتصتادی،  ارتاتاطوری یا خی فنایتوسعه تارتایین گرایی هایدگر مانع ذات

شود. وبر و هابرماس ذات فناوری را برحستب کنتترل و کتارایی عقالنتی آن میاجتماعی و سیاسی 
گرایی را به معنای تقلی  هر چیز به کارکردها و مواد  ام آن می دانتد. کنند؛ اما هایدگر ذاتدر  می

در پی آن است که سیالیت تاریخی فناوری را تثایت کند  به هر روی، مسئله این است که ذات گرایی
و آن را به یک ذات منفرد و احد تقلی  دهد. از این رو، ذات گرایی غیرتاریخی، فناوری را از زمینه و 

استت کته بستر اجتماعی و تاریخی پیدایش آن جدا می کند، در حالی که فنتاوری درهمتین بستتر 
                                                           

1. Stump 
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د.در نتیجه آن ها، نه تنها نمی تواننتد ذات فنتاوری را بته منزلته می یابشک  می گیرد و درآن تجسم 
یک پدیده اجتماعی در  نمایند، بلکه این جدا کردن فناوری از بستر و زمینه پیدایش آن، منجتر بته 

شتتود کتته بتته هتتیخ وجتته در تتور پتتذیرش یتتک فهتتم اساستتاا غیرتتتاریخی از ذات فنتتاوری می
 و برمتتاس مانتتی بتتر حمایتتت از پتترو ه روشتتنگریهمچنتتین دیتتدگاه ها(.2006، 1نیست)تامستتون

مستتق  از عقالنیتت فنتی از ستوی مور تان  واسطه عقالنیتت ارتاتاطی  هحاکمیت زیست جهان ب
را بته صتورتی برسا تارگرای علم و فناوری مورد تأیید نیست. هابرماس استقالل عقالنیت فنتاوری 

کیتد بتر های دموکراتیتدرحالی که آرمان ،حدود در سیستم می پذیردم ک روشتنگری را از طریت  تأ
حفت   نقشی که عق  ارتااطی در زیست جهان و فراهم آوردن مشتروعیت بترای نظتم سیاستی دارد

 (.2006کند)ویک، می
 .استت گترا و ابزارگتراذات هایرویکرد نتوین نستات بته فنتاوری متفتاوت از دیتدگاهبنابراین، 

زدایی زمینته از آن داشتته، وستات بته فنتاوری گرایانته نهای عمده در فلسفه، رویکردی ذاتجریان
ذات گرا  هایدیدگاه. کنندد تجسم یافتگی اجتماعی و تاریخی آن را در  ننمی توان از این رو، کرده،

       ابتد ویو توستعه متی  نتدکمیکه فناوری  ودش چگونه تغییر  کنندد این را در  نتوانو ابزارگرا نمی
ابتزاری،  . و فناوری را به منزله یتک امتر ذاتتاا شودبرسا ته می  وبارهدلحاظ اجتماعی برسا ته و به

ک امتر های ابزارگرا که فنتاوری را بته منزلته یتد. افزون بر آن، دیدگاهننگرجو میشده و سلطه ءشی
  هاییدیتدگاه چنتینبته هتر روی، . هستتندگرایانه بسیار نزدیتک کنند به دیدگاه ذات نثی تلقی می

هتا در های اجتماعی  اص، منافع، ایتد ولو یکه تا چه اندازه سوگیری کنندرا در   توانند ایننمی
زسازی برسا تن فناوری نقش دارند. از این رو، فناوری مستلزم یک شیوه تاریخی  اص از نقد و با

 (2015)کلنر، است.
آن، بتدون پردا تن منظم و نظامند به مسئله سلطه و تفوق فناوری بر زندگی انسان و پیامتدهای 

گتردد. صتاحانظران ایتن مکتتب وضتعیت هیخ تردیدی به نظریه پردازان مکتب فرانکفورت باز می
جامعه مدرن را که در سایه رشد فناوری هر روز ابعاد جدیدتری می یافت چنان ترستیم متی کردنتد 

ده )بتاقریکه تعایر جامعه فناورانه را نخستین بار صاحانظران این مکتب و بویژه مارکوزه مطتر  کرد
در نقد سرمایه داری از سنت مارکسیسم ارتدکس از جمله اعتقاد به اقتصاد به عنوان  .(1393آبادی،

( عاور کردند و عنصر فرهن، را در جای اقتصاد قرار دادنتد و از نظتر مکتتب 1378زیربنا)بشیریه، 
فته آن هتا در فرانکفورت، پیدایش و رواج یافتن رسانه های جمعی و صتنعت فرهنت، و ر نته و وق

زندگی در طول قرن بیستم، نشان دهنده چر ش از سرمایه داری لیارالی  تود تنظتیم شتونده قترن 
                                                           

1. Thompson 
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نوزدهم به سرمایه داری سازمان یافته و کامالا برنامه ریزی شده قرن بیستم استت. چنانکته از نقطته 
ه داری، تنها ابزار بهتره نظر این مکتب فلسفه اثاات گرایی نیز به لحاظ پیوند با فناوری و نظام سرمای

کشی سرمایه داری به شمار می رود، در این صورت، پی ریزی فلسفه ای جدید که در پی شتنا تن 
 (.148،ص 1376دنیای جدید باشد، ضروری بود) آزاد ارمکی، 

 
  1هربرت مارکوزه .1-2

از تجربته متدرن دید. فناوری شتکلی مارکوزه فناوری را فراتر از تکنیک و حتی فراتر از سیاست می
شتود. از ایتن رو، فنتاوری بته چیتزی است. یعنی یک روش عمده که به واسطهآن جهان آشکار می

د. در فراتر از ابزار واقعی بسط می یابد، و به یک روش فکر کردن و یک ساک زندگی داللت می کنت
یکتی بته آن متی استعالیی واقعیت و به عنوان یک شتیء کنتترل تکنواقع، به عنوان یک بناکننده شاه

آید. ماکوزه به چیزی مانند دست مینگرد. رهایی از این شک  از تجربه تنها از طری  تجربه دیگر به
ماند. در آثار متأ ر او یک وجود انسانی اصی  در سطح اجتمتاعی بته فردیت اصی  متعهد باقی می

ه ویژگتی هتای بتالقو عنوان یک کلیت از طری  استحاله فناوری بته ابتزاری بترای تحقت  بتاالترین
 (. 1394ابی است) فین برگ،های بشری و اشیای قاب  دستیهستی

که از  مارکوزه سلطه فناوری را باعث شک  گیری انسان تک ساحتی می داند. از دیدگاه او عقلی
کند. در زمان کنتونی تتداوم ستلطه  نته دیدگاه فناوری نمود می یابد به صورت ابزار سلطه عم  می

را    فناوری بلکه به منزله فناوری انجام می دهد. عقالنیتت فنتاوری مشتروعیت ستلطهفقط از طری
ها است که حف  و تتداوم تداوم می بخشد. مارکوزه بر آن است که گفتمان عقالنیت از طری  رسانه

 ز دیتدگاهمی یابد.این گفتمان توانایی اش را برای ارا ه بدی  های تازه از دست می دهد کته همتین ا
شود. یعنی تنها یک بعد است که در همه جا وجود ساحتی میگیری جامعه تکوزه باعث شک مارک

گاهی کاذب استت، و همتین گاهی طاقاتی که در سرمایه داری متأ ر بدست می آید، یک آ  دارد. آ
 در نظام فنی غالب تجسم می یابد که موجد آن نیز هست.

کترد. او آستودگی، لید نیازهای کاذب تلقی میمارکوزه فناوری مدرن را عام  کنترل، سلطه و تو
های بازرگانی را نشانه وجتود نیازهتای کتاذب                                 گذرانی، کار و مصرف مطاب  با تالیغات آگهی وش

ای را پنداشت که از کارکردهای اجتماعی فناوری متدرن بته شتمار متی رفتت. متارکوزه جامعتهمی
د که از نظام حاکمیت و نفوذ در همه شئون زنتدگی افتراد د التت متی کنتد. او در فناورانه می نامی

کتاب انسان تک ساحتی برای تایین نود جدیدی از تسلط همه جاناه بر انستان، بارهتا از اصتطال  
                                                           

1. Herbert Marcuse 
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عقالنیت فناورانه استفاده می کند که به استتثمار انستان منتهتی متی شتود. او در ایتن رابطته، نظتام 
را در جامعه مدرن عصر عقالنیت نوعی وسای  قلمداد می کرد که مردم را بته پتذیرش فناروی فعال 

 (.1393به نق  از باقری ده آّبادی، 1362ضوابط نوظهور مجاور می کند) مارکوزه ، 
یافته صنعتی تشتکی  متی دهتد. بتی به هر روی، محور اصلی تفکر مارکوزه را جامعه گسترش 

ای در طایعت پدید آورده و یک واقعیت تاریخی است. که وضع ویژهشک از دیدگاه مارکوزه فناوری 
ه عالقه ب زندگی بشر را دگرگون کرده است. مارکوزه توسعه و تکام  اعجاب انگیز فناوری را ناشی از

دانتد، هتدف فنتاوری امتروز استتثمار و بردگتی تأمین هرچه بیشتر نیازمندی های راستین بشر نمی
افزاید تا به بهانته تتأمین آن های دروغین فرد میپیوسته بر کمیت نیازمندی انسان است و از این رو،

 ( 1393آبادی،ها، آزادی راستین او را نابود کند) باقری ده
یشتنهاد پاگرچه مارکوزه نسات به تغییر این شرایط بدگمان بود و نسات به آن شک داشت، اما    

گا فنی موجود، یک سو ه و عام  جدیتد و یتک هیاو جهت آزادی شام  سه عنصر بود. یکی، نقد آ
ینته را فناوری جدید. او معتقد بود که  ود وجود تناقضات حاص  از جامعه بسیار عقالنی و فنی زم

کند که جامعه صنعتی پیشرفته بشریت (. مارکوزه استدالل می2006کند)ویک، برای نقد فراهم می
دیتد جاسیر کارهای یکنوا ت هستند، تا محصوالت را در نظامی از تولید و مصرف که در آن افراد 

.  (1394و جدیدتری بخرند، زندانی کرده و تفکر و عم  انتقادی را ناممکن ستا ته استت) بتری، 
توان فناوری را هر طوری که مای  باشتیم طراحتی کنتیم و ایتن نتوعی رغم نظر مارکوزه امروزه میبه

های توانتد پتانستی کتر تتک بعتدی نمی. از این رو، تفرسد. اما آزادی قیمتی داردآزادی به نظر می
آزادی را تشخی  دهد و از این رو، هیخ رهنمودی به اصتال  اجتمتاعی را عرضته نمتی کنتد)فین 

 (.1394برگ، 
 

 هابرماس .2-2

ختالف مهابرماس به عنوان یک نظریه پرداز از نس  دوم مکتب انتقادی، به شدت با نظریه متارکوزه 
 هایی که ریشه درسرشتهدفمند نیاز -وی فناوری اساساا از طری  کنش عقالنی بود. از دیدگاه

بخشد و او را از کند، بلکه فقط به انسان جهت کنترل محیط توانایی میانسان دارد، برآورده نمی
گوید کته پتذیرش یتک تکنولتو ی کند. هابرماس ضمن نقد مارکوزه میاش جدا میمحیط طایعی

حتول ست؛ زیرا مستلزم یک نود انسان جدید است. آزادی از طری  تغییتر و تجدید عاث و بیهوده ا
 : ص ده(.2006)ویک: فناوری تحق  نمی یابد. زیرا نمی توان ماهیت فناوری را تغییر داد

بزعم هابرماس عقالنی شدن فناورانه جامعه مسئله انگیز است اما فناوری به  ودی  ود علتت 
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کنش عقالنی و هدفمند بر شک  های سنتی ارتاتاط، یتک ویژگتی شود، سلطه کار یا محسوب نمی
(.روشنگری با تأکید یک بعدی بر عقالنیتت ابتزاری، 2006بارز و قطعی دوره مدرن است)ویک، 

باعث پیدایش نوعی فناوری شده که به محیط زیست انسان ها صدمه زده و توانتایی آن هتا را بترای 
(.  مارکوزه نتوانست میان دو نتود کتنش تمتایز قایت  1394بیان  ودشان محدود کرده است)بری، 

شود. هابرمتاس نیتز هدف هدایت می -شود، زیرا رابطه انسان و صنعت قطعاا از طری  کنش وسیله
مانند وبر و مکتب فرانکفورت فناوری را به منزله عقالنیت ابزاری می نگرد، بویژه این که او فناوری 

انگارد. با این حتال، رهیتافتی شده میندهای عینیت یافته و شیءرا نوعی کنترل عقالنی و علمی فرای
شتدن در ستطح چتارچوب ای متفاوت استت . عقالنیکند، تا اندازهکه او برای ح  مسئله ارا ه می

هایی کته تواند به واسطه  ود تعام  نهادی صورت گیرد،یعنی از طریت  محتدودیتنهادی فقط می
دارد. بتتر الف نظتتر متتارکوزه رهتتایی از طریتت  محتتدودکردن  در زمینتته ارتااطتتات انستتانی وجتتود

توانتد آید. مسئله اصلی  ود فناوری نیست، زیترا  تود فنتاوری نمیهای نوین بدست نمیفناوری
 (.2006تغییر کند)ویک ، 

 
 فین برگ .2-3 

برگ در طی دو دهه که به انتشار کتاب ها و مقاله هتای  تود پردا تت،  تود را بته عنتوان فین
اینده مهم نس  سوم نظریه پردازان انتقادی معرفی کترد. الاتته او نقطته آغتاز  تود را مارکسیستم نم

 (.1،2006اومانیستی هربرت مارکوزه قرار داد و بر پایه آن به نقد فرهن، فناوری پردا ت) هیکمن
فین برگ یک موضع منحصر بفرد و به لحاظ فلسفی کارآمد در زمینه فلسفه فناوری در پیش می 

 . ایتن دو دیتدگاهلهم از فلسفه ذات گترای هایتدگر و هتم مکتتب فرانکفتورت استتمگیرد که هم 
بته راحتتی قابت  رو،  ایتناز  های اجتماعی و فرهنگی مختلفی از علم و فناوری ارا ه می کند.تایین

ی است که مورد مطالعه قرار متی دهنتد. بتا ها موضوعند، اما وجه مشتر  آنتادغام در یکدیگر نیس
 نحتتوه فهتتم آن هتتا از رابطتته میتتان فنتتاوری و جامعتته بتتا یکتتدیگر متنتتاق  استتت ایتتن حتتال، 

 . (2،2006)استامپ
هتا صتورتاندی کترده ها را تاکنون در باره تحتوالت فناوریبرگ یکی از پیشرفته ترین نظریهفین

ا بیشتر متی هکردن جامعه وجود دارد، که این شیوهاست. او معتقد است که شیوه هایی برای عقالنی
تواند دموکراتیک باشد، تا از طری  کنترل متمرکز. مدرنتیه کنونی از طری  یک مدرنیته  اص، یعنی 

                                                           

1. Hickman 

2. Stump 
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های فناورانه جامعه متدرن تجستم و شود و این عقالنیت در طر مشخ  می 1یک نود کد تکنیکی
ای استت کته وههای فنتاوری بته شتیکردن فناوری به معنای تسری طر نمود یافته است. دموکراتیزه

شام  منافع و ارزش های بتدی  نیتز شتود. نظریته فتین بترگ نیتز ماننتد استالف  تود در مکتتب 
ای هم تداوم و هم واکنشی در برابر نظریه ماکس وبر است. وبر معتقتد بتود کته فرانکفورت تا اندازه

 منجتر بته استت کته الزامتاا « عقالنیت صوری» فرایند مدرن سازی ناشی از تأکید سرمایه داری بر 
شود. از این رو، رشد و پیشرفت مدرنیته باعث می شود تفکیک میان حوزه های فنی و اجتماعی می

که از روابط اولیه و شخصی در جوامع سنتی دور شویم و به سمت نوعی روابط در جوامع پیشترفته 
ت. مدرن پیش برویم که وجه مشخ  آن، نوعی روابط صوری و ثانوی و غیرشخصی و رسمی است

داری ضمن پذیرش عقالنیت صوری و رسمی میزان نظتارت بتر انستان هتا را از دیدگاه وبر سرمایه
گیرد که به نوعی نظارت تتام یتا همتان دهد که این از طری  نظام بوروکراسی صورت میافزایش می

داری می کوشد کته از طریت  عقالنیتت (. سرمایه203: 1968شود)مارکوزه،قفس آهنین منجر می
ی میزان تولید را به حداکثر برساند. یعنی هرچه میزان عقالنیت یک سیستم افتزایش یابتد، بتر صور

شتود. اگرچته گترایش بته کستب و اعمتال ستلطه مختت  دوران میزان تولیدات آن نیز افتزوده می
روشنگری نیست؛ اما روشنگری مجهز به ابزارهای جدید و کارآمدی مانند علم و تکنولتو ی شتده 

آورد. فنتاوری نیتز بته مثابته ن پرو ه روشنگری را به صورتی بی نظیر و بی همتا در میاست که همی
(. از ایتن رو، 1980نوعی عق  ابزاری یکی از ابزارهای اصلی جهت اعمال این ستلطه استت)هلد،

شتود، بلکته روش عقالنیت مدرن بر الف دیدگاه روشنگری نه تنهتا منجتر بته رهتایی انستان نمی
 (.2006زدایی است) ویک ، نجدیدی برای انسا

کند و از آن بترای رستیدن بته های مارکوزه و هابرماس ترکیب میبرگ دیدگاه وبر را با دیدگاهفین
گوید که درستی میکند. وی معتقد است که مارکوزه بهاش در باره فناوری استفاده مینظریه انتقادی

گستترش یتک شتک   تاص  از فنتاوری تتا لحاظ اجتماعی شتک  گرفتته، و ای بهفناوری تا اندازه
کنتد، زیترا متارکوزه جامعته حدودی تابع رویکردهای سیاسی است. او در ضمن مارکوزه را نقد می

دانتد. رویکترد ساحتی که تحت سلطه فناوری است را امری انتخابی و موقتی و قاب  تغییتر نمیتک
یک نود تکنیک معطوف به سلطه یا یتک  مارکوزه به فناوری جناه مطل  دارد، یعنی هر نود فناوری را

تکنیک برای رهایی انسان می داند. مارکوزه معتقد است که تغییر در سیستم بایتد از  تارج سیستتم 
بترگ ایتن ساحتی محدودتر از آن است که دست به اقدام بزند. اما فیننشأت بگیرد، زیرا جامعه تک

امت  بیترون از آن صتورت گیترد. او استتدالل           کند که تغییر جامعته بایتد توستط عودیدگاه را رد می
                                                           

1. tecknical code 
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کند که هدف، تخریب ک  سیستم نیست، بلکه تغییتر جهتت توستعه از طریت  انتواد سیاستت می
فناوری است.به عاارت دیگر، هدف تغییردادن سیستم از درون از طری  پیوندهای پیچیده است نته 

 (.1995ای)فین برگ،با توس  به انقالب توده
کند، تا فنتاوری را از گفتمانی دموکراتیک استفاده میرگ از مدل هابرماس در مورد اجتمادبفین

پتذیرد، برگ تأثیر زیادی از متارکوزه و  هابرمتاس میهای سلطه رهایی بخشد.اگرچه فینمحدودیت
 گرایانته را حتذفکند کته مانتای ذاتاما در صورتاندی نظریه انتقادی  ود در باره فناوری سعی می

کید بر سطح فرافرهن، استت . است که گرایش به رویکرد ذاتبرگ بر آنکند. فین گرایانه ناشی از تأ
کیتد میرو، هابرماس سطح فناوری جامعه را کنار میاز همین کنتد. گذارد و بر زبان و ارتااطتات تأ

دق رکوزه صویژه ماتر در مورد اندیشمندان مکتب فرانکفورت، بهاین موضود حتی به صورتی روشن
کنتد کته دستت در بندی میکند، زیرا او فناوری را به منزله یک نیروی مستق  عقالنتی صتورتمی

داری دارد و کارگران و شتهروندان را بته صتورتی فاقتد عاملیتت و اراده و ا تیتار بتار دست سرمایه
کیتآورد. نکته اصلی که فینمی ای ونتهگه کنتد ایتن استت کته فنتاوری تتاکنون بتد میبرگ بتر آن تأ

برگ رویکردی گرایانه نگریسته شده است، در حالی که در عم  فاقد ذات است. از این رو، فینذات
گیرد و آن را به گونته ای زمینته منتد و گرایانه و برسا ت گرایانه در مورد فناوری در پیش میغیرذات

ابطه جامعه و فناوری بته (. از این رو، او معتقد است که ر1999کند)فین برگ،مند تعریف میمکان
 پذیر است.صورتی متغیر و انعطاف

 
 1ساسن ساسکیا -4-2

های نوین مشارکت مدنی بخشتیده ساسکیا معتقد است فضای مجازی یک نیروی اساسی به شک 
های غیرتجاری از اینترنت حالتت مستلط دارد. هرچنتد کته اکنتون شتتاب است. هنوز هم استفاده

هتای اقتصتادی و متالی از طریت  الکترونیتک و انجتام فعالیت زیادی در جهت گستترش تجتارت
اینترنت وجود دارد، اما هنتوز هتم کاربردهتای غیرتجتاری از اینترنتت و فضتای مجتازی در حتال 
گسترش است. جامعه مدنی چه در شک  فردی و چه بته صتورت ستازمانی حضتور نیرومنتدی در 

ضای مجازی از جمله ماارزه در جهت کستب فضای مجازی دارد. از این رو، مسا   گوناگونی در ف
حقوق انسانی و محیط، اعتصابات کارگری و مسا   پیش پتا افتتاده وجتود دارد. از ایتن رو، شتاکه 

کنتد، زیترا افتراد از طریت  های اینترنتی به عنوان یک رسانه نیرومندی بترای غیرنخاگتان عمت  می
از ماارزات سایرگروه ها حمایت کنند و در سطح  توانند ایده ه های  ود را انتقال دهند واینترنت می

                                                           

1. Sassen Saskia 
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 (.1998، 1ها بپردازند)کوربینجهانی به تشکی  گروه
ر متورد گرایانه داز این رو، ما باید از فهم دوگانه ماتنی بر رویکردهای آرمانگرایانه و ضد آرمان   

هتای تولیتد فرهن،تواند منجتر بته بازفضای مجازی رهایی یابیم. برای مثال، فضای الکترونیک می
های سازد تتا در شتک مردانه و سلسله مراتب قدرت شود، فضای مجازی همچنین زنان را قادر می

هتتای مختلتتف سیاستتی و اقتصتتادی فعالیتتت کننتتد) جدیتتدی از ماتتارزات مشتتارکت و در حوزه
ای هتشتدن از ستطح دولتواسطه جهانیتوانند بهها می(. افزون بر آن، این فعالیت2002ساسکیا،

هتای محتروم و غیرممتتاز یتک ملی فراتر رفته و در سطح جهانی انجام گیرد و بدینستان بترای گروه
 فضای کامالا جدیدی را بازکنند.

ساسکیا معتقد است یکی از نکاتی که باید بدان توجه کرد این است کته تحتر  بستیار بتاال و  
شود، اما چنین برداشتتی حتاکی از می معموالا به عنوان کارکرد فناوری جدید انگاشته 2مادیت زدایی

است. در واقتع، بتدیهی نفی این واقعیت است که شرایط مادی و انضمامی منجر به این نتایج  شده
افتد عمیقاا تحت تأثیر فرهن،، عملکردهای انضمامی است که آنچه که در فضای مجازی اتفاق می

چنانچه ما جهان  تارج از فضتای گیرد. و ملموس است که در  ارج از فضای مجازی صورت می
معنا  واهد بود.  الصته آن کته، افتد، بیمجازی را حذف کنیم، آنچه در فضای مجازی اتفاق می

فضای مجازی و مجازی شدن شرایط انحصاری نیستند که مستتق  از دنیتای واقعتی وجتود داشتته 
عی و فرهنگی وجود دارند. اجتمایافته در سا تارهایباشند، زیرا فضای دیجیتالی به صورتی تجسم

تر و ای مطایاه آمیز بتوان گفت که فضتای مجتازی یتک شترایط انضتمامیبا این همه، شاید به گونه
استت مجازی مکتانی آورد، زیرا فضایتری از نظام سیاسی برای ماارزات اجتماعی فراهم میواقعی

 (.2002سکیا،توانند بخشی از صحنه سیاسی باشند)سامی که کنشگران غیررسمی نیز
 

 هامقایسه و ارزیابی نظریه. 3

یتن ااز زمان انقالب صنعتی اغلب دیدگاه های افراطی در مورد فناوری وجود داشتته استت. از 
ز  ود رو، از یک سو آن را راه ح  مسا   اجتماعی و از سوی دیگر، موجب از  ودبیگانگی انسان ا

عی در ستو تفتریط در زمینته فنتاوری پرهیتز کترد و و طایعت دانسته اند. در حالی که باید از افراط 
 .ارزیابی علمی از عملکرد و پیامدهای فناوری داشته و نقاط قوت و ضعف آن را در نظر گرفت

وبر آغتاز کترد. او معتقتد استت کته مدرنیتته ها باید ابتدا از ماکسدر اینجا برای مقایسه نظریه

                                                           

1. Korbin. 

2. de-matrialization 
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رو، توستعه علتم و فنتاوری در کند. از ایتندی میهای مستقلی تقسیم بنجهان اجتماعی را به حوزه
عصتتر صتتنعتی یتتک نشتتانه بتتی همتتتا از پیشتترفت آن استتت. حتتال اگتتر بپتتذیریم کتته فنتتاوری بتته 
واسطهاستقاللی که دارد  ارج از کنترل ما است، پس فناوری یک نیروی مسلط و سلطه گر است و 

ه کار گیریم. اما رویکرد ستا تارگرا ایتن ما نمی توانیم آن را کنترل کرده و در جهت منافع  ودمان ب
داند، زیرا که استقالل حوزه ها در مدرنیته را زیر سؤال می برد، و استقالل فناوری را یک اسطوره می

 گذارد.  عوام  اجتماعی و سیاسی همواره بر حوزه علم و فناوری تأثیر می
فناوری ماننتتد هایتتدگر و از ایتتن رو، مور تتان اجتمتتاعی فنتتاوری از رویکتترد نویستتندگان ضتتد

گرایتی هایتدگر متانع تایتین توستعه طرفداران روشنگری مانند هابرماس فراتر می رونتد. زیترا ذات
 گردد.تاریخی فناوری یا ارتااط فناوری با حوزه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می

ت بتاز رانکفتورپردا تن منظم به مسئله سلطه فناوری بر زندگی انسان به نظریه پردازان مکتب ف
زی نتاوری چیتمی گردد. تعایر جامعه فناورانه را نخستین بار مارکوزه مطر  کرد. از دیدگاه مارکوزه ف

رود و به یتک روش فکرکتردن و ستاک زنتدگی فراتر از تکنیک است و حتی از سیاست نیز فراتر می
ک ساحتی متی تن گیری یک انساداللت می کند. مارکوزه بر آن است که سلطه فناوری باعث شک 

لطه ستشود. فناوری نوین عام  کنترل و سلطه و تولید نیازهای کاذب است. جامعه فناورانته باعتث 
عته گردد. اگرچه مارکوزه نسات به دستیابی به آزادی در جامهمه جاناه بر انسان و استثمار انسان می

گا امت  عهی فنی موجتود، یتک فناورانه مشکو  و بدبین بود، او بر آن است که آزادی مستلزم نقد آ
جدید و یک فناوری جدید است. همچنین وجود تناقضات حاص  از جامعه بسیار عقالنتی و فنتی 

 . کند. با این حال، همین شرایط، تفکر و عم  انتقادی را ناممکن سا ته استزمینه نقد را فراهم می
های توانتد پتانستی نمیبعدی متارکوزه وزه معتقد است که تفکر تکبرگ ضمن نقد مارکاما فین

آزادی را تشخی  دهد و از این رو، هتیخ رهنمتودی جهتت اصتال  اجتمتاعی عرضته نمتی دارد. 
طریت   هابرماس نیز به شدت با نظریه مارکوزه مخالف است. از دیدگاه هابرماس فناوری اساستاا از

کند، بلکته رده نمیدفمند نیازهایی را که ریشه در سرشت طایعی انسان دارد، برآوه -کنش عقالنی 
کنتد. اش جتدا میاش توانایی می بخشد و او را از محیط طایعتیفقط به انسان جهت کنترل محیط

نگترد، بتا اگرچه هابرماس نیز مانند وبر و مکتب فرانکفورت فناوری را به منزله عقالنیت ابزاری می
شتدن در ستطح و، او عقالنیاین حال، او راه ح  متفاوتی برای ح  مسئله ارا ه می کنتد. از ایتن ر

چارچوب نهتادی تنهتا متی توانتد بته واستطهخود تعامت  نهتادی صتورت گیترد، یعنتی از طریت  
هایی که در زمینه ارتااطات انسانی وجود دارد و بر الف نظر مارکوزه او معتقد است کته محدودیت

 آید. رهایی از طری  محدود کردن فناوری های نوین بدست نمی
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ر زمینته وان نماینده مهم نس  ستوم مکتتب انتقتادی یتک موضتع منحصتربفرد دبرگ به عنفین
گرای هایدگر و هم مکتب فرانکفورت استت. او گیرد که هم ملهم از فلسفه ذاتفناوری در پیش می

کتردن جامعته نیتز متی توانتد دموکراتیتک باشتد تتا متمرکتز. معتقد است کته شتیوه هتای عقالنی
هتا و ای استت کته شتام  ارزشهای فناوری به شتیوهعنای تسری طر کردن فناوری به مدموکراتیزه

ای هتم تتداوم و برگ مانند اسالف  ود در مکتب فرانکفورت تا اندازهفین نافع بدی  نیز گردد. نظرم
های مارکوزه و برگ دیدگاه وبر را با دیدگاهوبر است. از این رو، فینهم واکنشی در برابر نظریه ماکس

باره فنتاوری استتفاده متی کند.اگرچته اش درکند و از آن برای رسیدن به نظریهیب میهابرماس ترک
ای به لحاظ اجتماعی شک  گرفته استت، و گستترش گوید که فناوری تا اندازهمارکوزه به درستی می

کنتد، ای تابع رویکردهای سیاسی است، اما او در عین حال، مارکوزه را نیز نقتد میفناوری تا اندازه
اپتذیر و زیرا مارکوزه جامعه تک ساحتی را تحت سلطه فناوری می داند و این را امری محتوم، گریزن

ک یتانگارد. رویکرد مارکوزه به فناوری جناه مطل  دارد ، یعنی هر نتود فنتاوری را غیرقاب  تغییر می
مچنتین نود تکنیک معطوف به سلطه یا یک تکنیک معطوف به رهایی انستان متی دانتد. متارکوزه ه

معتقد است که تغییر در سیستم بایتد از بیترون سیستتم نشتأت بگیترد، زیترا جامعته تتک ستاحتی 
امعته از محدودتر از آن است که دست به اقدام بزند. اما فین برگ نظریه متارکوزه مانتی بتر تغییتر ج

وستعه کند. او استدالل می کند که هدف تغییر ک  سیستم نیست بلکه تغییر جهتت تبیرون را رد می
بترگ از متدل هابرمتاس در متورد اجتمتاعی گفتمتانی از طری  انواد سیاستت فنتاوری استت. فین

کند تا فناوری را از محدودیت های سلطه رهتایی بخشتد. نکتته اصتلی کته دموکراتیک استفاده می
گرایانته نگریشته شتده، برگ بر آن تأکید می کند این است که فنتاوری تتاکنون بته صتورتی ذاتفین

گرایانه ذات گرایانته و برستا تبرگ رویکرد غیترالی که فاقد هرگونه ذات است. از این رو، فیندرح
ای زمانمند و مکانمند تعریف می کنتد. از ایتن رو، گیرد و آن را به گونهدر مورد فناوری در پیش می

 انگارد.رابطه جامعه و فناوری را به صورتی متغیر و انعطاف پذیر می
های نوین متی پتردازد معتقتد ه عنوان یکی دیگر از متفکرانی که به مسئله فناوریساسکیا نیز ب 

های نوین باعث گستترش شتک  هتای جدیتدی از مشتارکت متدنی  شدهاستت. است که فناوری
کند. از این رو، فضای مجازی فناوری نوین به صورت یک رسانه نیرومند برای غیرنخاگان عم  می

هن، سلطه گرایانه و هم فرهن، مشارکتی شده و در جهتت عالیت  و هم می تواند باعث گسترش فر
، و عملکردهتای های فرودست نیز عم  کند. فضای مجازی عمیقاا تحتت تتأثیر فرهنتمنافع گروه

انضمامی و ملموسی است که در  ارج از فضای مجازی صورت متی گیترد. او معتقتد استت کته 
از نظام سیاسی برای مشارکت اجتمتاعی فتراهم فضای مجازی یک شرایط انضمامی تر و واقعی تر 
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 آورده است.
 

 رویکرد تلفیقی نوین . 4

ویژه بتاکنون که نظریه های موجود در باره زمینه پیدایش، نحوۀ عملکترد و پیامتدهای فنتاوری هتا، 
ت و نقتاط قتو فناوری های اطالعاتی و ارتااطی نوین را مورد بررسی قرار دادیم، و تا اندازه زیادی با

ر دعف هریک از آن ها آشنا شدیم، بر این اساس، می توان به ارا ته یتک رویکترد تلفیقتی نتوین ض
از  مورد فناوری های اطالعاتی و ارتااطی جدید پردا ت. این رویکرد نوین مستلزم ایتن استت کته

میان  رویکردهای تک بعدی، یک سویه و مطل  انگار پیرامون فناوری های نوین پرهیز شود. در این
کته  و دیدگاه عمده برای تایین پیدایش و عملکرد فناوری های نوین در طی سال هتا وجتود داشتتهد

از   ته اند.هرکدام از منظر  ود به بررسی ویژگی های فناوری های نوین و ارا ه راه ح  برای آن پردا
 انتزاعیی ویک سو، دیدگاه ذات گرا قرار دارد که عمدتاا دارای نگرشی فلسفی است و بیشتر جناه کل

نادیتده  دارد. از همین رو، زمینه ها و بستراجتماعی، فرهنگی و تاریخی ظهور فناوری های نتوین را
ر گتذر می انگارد، و به این نکته توجه ندارد که فناوری ها نیز  ود برستا ت اجتمتاعی هستتند و د

ارند فناوری ها د زمان ممکن است دچار تغییر وتحول شوند. براین اساس، دیدگاهی منفی نسات به
ود انگتار وجتو آن را ذاتاا ابزاری، شئی شده و سلطه جو می پندارند. از سوی دیگر، دیدگاه های ابزار

رگونته دارند که فناوری را امری  نثی و بدون جهت گیری و حساسیت تلقی می کنند و آن را فاقد ه
ش هتای ها بترغم  استتگاه و بیتنسویه اجتماعی و اید ولو یکی می دانند . با این حال این دیدگاه 

 ه بستتر وکمتفاوتی که راجع به نحوه پیدایش و نمود عینی فناوری ها دارند، در یک نکته مشتر  اند 
 بافتار اجتماعی، منافع گروه های اجتماعی و نقش رویکرد فرهنگتی و فکتری در برستا ت گرایتی

تتاریخی  فناوری مستلزم یتک شتیوه»د: فناوری را نادیده می گیرند. از این رو، چنانکه کلنر می گوی
 (.1997 اص از نقد و بازسازی است) کلنر، 

از این رو، به نظر می رسد برای پرهیز از نقاط ضعف هریتک از نظریته هتای فتوق، بایتد یتک  
رویکرد تلفیقی نوین ارا ه کرد؛ یک رویکرد واقع گرایانه و تجربی نسات به عملکردهای فنتاوری در 

ن معنا که نتایج  و مزایای  مثات و رفاه و آسایشی که برای انسان ها بته همتراه متی پیش بگیریم، بدی
آورد در نظر بگیریم برای مثال، مشاغلی نوینی که می تواند تولیتد کنتد، تغییتر و تحتول و بهاتود و 
پیشرفتی که می تواند در زمینه افزایش میزان اطالعات، سرگرمی ها بوجود آورد و تغییرات شتگرفی 

در جهت رفاه و آسایش انسان ها متی توانتد فتراهم آورد، همچنتین متی توانتد مرزهتای ملتی،  که
قومیتی، جنسیتی را در جهت گسترش عدالت بیشتتر تضتعیف و کمرنت،  کنتد. از ایتن رو، ناایتد 
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رویکردی یک سویه، مطل  و تک قطای نسات به فنتاوری هتا در پتیش گرفتت و چنتان کته گتویی 
اطالعاتی به لحاظ سیاسی و اقتصادی فقط ابزارهایی جهت اعمال ستلطه از فناوری های ارتااطی و

سوی سرمایه داران و دولت ها است و باعتث از  ودبیگتانگی، بتی ریشتگی و انستانیت زدایتی از 
انسان ها می گردد. در صورتی که رویکردی واقع گرایانه و تجربی در متورد فنتاوری هتا بتی گمتان 

ا همانطور که می تواند از سوی قدرت های فرادستت جهتت اعمتال روشن می سازد که فن آوری ه
سلطه، کنترل و نظارت بر جامعه و انسان ها به کار گرفته شتود، در عتین حتال، ایتن فنتاوری هتای 
ارتااطی و اطالعاتی نوین امکانات فراوان و شگرفی در ا تیار انسان هتا قترار داده و امکتان نقتد و 

ادست و مسلط  را برای توده مردم فراهم می آورد. از این رو، می توانتد مقاومت در برابر نیروهای فر
جهت اشاعه، گسترش و به فعلیت رساندن مردم ساالری، آزادی و توانمندسازی افراد و گتروه هتای 

 حاشیه ای و فرودست به کار گرفته شود.
وین در ه تلفیقی نبه نظر می رسد که یکی از نظریه هایی که می توان از آن جهت ارا ه یک نظری

کترد،  جهت بررسی و ارزیابی نتایج و پیامدهای کاربرد فناوری های ارتااطی و اطالعتاتی استتفاده
ی ( ضمن آن کته بته نتتایج مثاتت و ستویه تاریتک و منفت2015نظریه کلنر باشد. از این رو، کلنر)
 متی توانتد ستاببر ی از شک  ها و کاربردهای فنتاوری هتا » فناوری ها اذعان می کند می گوید

ر دارتقای ارزش های مثات مانند مردم ساالری، اجتماد گرایتی، آزادی و شتکوفایی  تود گردنتد، 
. از حالی که بر ی از شک  ها و کابردهای آن نیز می تواند ساب بسط و توسعه سلطه و ستتم گتردد

بتط بستتر روا این رو، می توان گفت که فناوری ها یک برسا ت اجتماعی اند، به ایتن معنتا کته در
  اجتماعی و فرهنگی معینی شک  گرفته اند. بنابراین، در صورتی کته رویکتردی  انضتمامی و عمت

ر جهتت دگرایانه  در پیش گرفته شود، می توان به گونه ای برنامه ریزی کرد که فناوری هتای نتوین 
 مشتارکت و شکوفایی استعدادهای انسانی، ارزش های دموکراتیک و ایجاد سازمان های ماتنتی بتر

همکاری شهروندان و به لحاظ زیست محیطی مطلوب به کار گرفت. همچنین بایتد صتورت هتای 
ماتنتی  ذ مواضعیستم گرانه و از  ودبیگانه کنندۀ فناوری ها را مورد نقد قرار داد. از این رو، از اتخا

 بر شیفتگی یا هراس از فناوری های نوین دوری جست.  
مجازی می تواند دربردارنده جناه مثات نیز باشد، زیرا افتراد متی  به هر روی، زندگی در فضای

توانند از طری  آن هویت های تازه ای را تجربه کرده و و وارد انواد روابط جدید گردند و اجتماعات 
مجازی تشکی  دهند. اما کسانی که دچار هراس از فناوری ها هستند، فضتای مجتازی را بته مثابته 

تصور می کنند که غیراصی  و زیان آور است. اما بر الف نظتر کستانی کته  قلمرو از  ودبیگانگی
نسات به فناوری ها دچار شیفیتگی یا هراس هستند، کلنر معتقد است که زندگی در فضای مجازی 
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بخشی از زندگی واقعی را تشکی  می دهد  که می تواند توانمند کننده یا از  ودبیگانه کننده باشتد. 
یامدهای فناوری های نوین بستگی به ماهیت، اثرات، زمینه و بستر پیدایش و نحتوه از این رو، نود پ

( معتقد است که نمی تتوان پتذیرفت کته فعالیتت در 2015به کارگیری آن دارد. از همین رو، کلنر)
فضای مجازی ساب از  ودبیگانگی شدید می شود، زیرا فعالیت در فضای مجازی می تواند تولید 

ای مثال، یک فترد متی توانتد از فضتای مجتازی داده هتای الزم بترای یتک تحقیت  کننده باشد. بر
ارزشمند را بدست آورد، در یک بحث و گفتگوی غیراجااری مشارکت جوید یا بته یتک بتازی بتی 
ضرر بپردازد. از این رو، مشارکت در فضای مجتازی متی توانتد مفیتد و ستازنده نیتز باشتد، متثالا 

ای مجازی فعالیت می کنتد؛ متی توانتد ستاب دوری او از فعالیتت هنگامی که یک نوجوان در فض
 های اجتماعی  شونت آمیز و مخرب در زندگی واقعی گردد.

 
  گیرینتیجه

ر دبزارگترا ارویکرد نوین به فناوری دیدگاه های موجود در مورد فناوری بویژه دیدگاه های ذات گرا و 
شتده و ه مثابه امتری ذاتتاا ابتزاری، شئیرا به فناوری بگکند؛ زیرا دیدگاه ذاتمورد فناوری را نقد می

جو می نگرد. همچنین دیدگاه ابزارگرا نیز فناوری را امری  نثی تلقی می کنتد. وجته مشتتر  سلطه
هتای اجتمتاعی، منتافع، عال ت  و ایتد ولو ی را در ها آن است که نقش جهت گیریاینگونه دیدگاه

ری د و بازسازی فنتاوز این رو، رویکرد نوین به فناوری در پی نقگیرند. ابرسا تن فناوری نادیده می
نتوین آیتد. رویکردبر آمده، و تناقضات و ابهامات فناوری را روشن سا ته و در پتی رفتع آن بتر می

سات به های  منفی که ندیدگاه انتزاعی و فراتجربی به فناوری را قاول ندارد. از این رو، برغم ارزیابی
د کته از ین وجود دارد؛ این فناوری ها دارای نتایج و پیامدهای مثاتی نیتز متی باشتنفناوری های نو

ه جمله می تواند بسیاری از مسا   اجتماعی و انستانی را حت  کنتد. میتزان اشتتغال و دسترستی بت
 ی مرزهایاطالعات را افزایش دهد و بخش مهمی از اوقات فراغت انسان ها را پرکنند تا اندازه زیاد

اهش نژادی و طاقه که منابع مولد سلطه و نابرابری هستند را تضعیف و تا جای ممکتن کت جنسیتی،
های نوین متی توانتد دهد. در عین حال، این رویکرد نوین بر آن است که یکی از پیامدهای فناوری

ایجاد از  ودبیگانگی باشد یا همچون ابزاری جهت اعمال سلطه در دست دولت عمت  کنتد، امتا 
های نوین در چندستال الت اجتماعی و سیاسی چندسال ا یر نشان داده است. فناوریچنانکه تحو

های اجتماعی و اعتراضات به سلطه و نابرابری گردد، از ا یر توانسته زمینه ساز شک  گیری  جناش
های نوین ساب شده که انحصار اطالعات از دستت مراکتز متمرکتز قتدرت این رو، توسعه فناوری

 تواند به تحق  مردم ساالری نیز مدد رساند.آمده از این رو می بویژه دولت در



                        1394زمستان  /85ش /21س /شناسی علوم انسانیروش  162

 ravesh shenasi85 Sm 6-8-95 مقدماتیبندی صفحه 85شناسی شماره مجله روش

ه فنتاوری بتاز آنجا که این رویکرد نوین از نگرش کلی و انتزاعی و فرازمان و فرامکان به نسات  
ه بتنوین اجتناب می ورزد، سعی می کند که هنگام ارزیتابی و داوری در بتاره فنتاوری هتای نتوین 

ست کته اپیدایش و به کارگیری این فناوری ها را در نظر گیرد. بر آن  صورت تجربی عوام  و شرایط
های آن در هنگام داوری در باره نحوه عملکرد یک فناوری باید بته شترایط کتاربرد و نتتایج و پیامتد

هتایی های نوین به شرایط زمانی و مکانی، نود فناوری، گروهدر بررسی فناوری توجه کرد از این رو،
 استاس بته قرار دارند، افرادی که آن ها را به کار می گیرنتد در نظتر گرفتته و بتراین که در معر  آن

هتای اجتمتاعی و داوری بپردازد و از تعمیم دادن آن به سایر شترایط زمتانی و مکتانی و دیگتر گروه
ای تتوان بته گونتههای به کار رفته اجتناب ورزد. اگر چنین رویکردی در پیش گرفته شتود، میحوزه
ها پردا تت و مزایتای و مضتار آن را مشتخ  ی به بررسی نود، شرایط و شیوه کاربرد فناوریمورد

  سا ت و هنگام کاربرد بتوان به برنامه ریزی در مورد نحوۀ به کارگیری آن پردا ت.
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