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A Strategy to Appropriately Encounter the Modern Technological World: a
Comparison of Nasr and Feenberg’s Perspectives
Sayyed Morteza Tabatabaee*
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Abstract
This paper is going to introduce and compare Seyyed Hossein Nasr and Andrew Feenberg’s
views on technology, and speak of their different solutions to get rid of the problems of
modern technology. And finally, it presents a strategy which is approved by both of them and
helps us to deal with technology better. The order of the issues discussed in the article is as
follows: firstly, their discussions with regard to the technology in three areas of “nature of the
modern technology”, “its pathology”, and “the proposed solution to deal with its problems”
will separately be presented; secondly, their views are compared and their common points as
well as their differences in the three areas and in general are pointed out; and eventually, a
consensual solution to encounter this modern phenomenon better is provided.
Nasr believes that modern technology after industrial revolution is essentially different from
traditional technology. Unlike traditional technology, modern technology has a secular
humanistic value orientation, has a close relationship with modern dominating science, and
has cut off its relationship with art. This technology has done a lot of damages to the human
in three areas of individual life, social life, and environment including the decline of creativity
and skill, dullness and boredom, the increase of greediness and consumerism, and the
emergence of spiritual crisis (individual life), population explosion, and the intensification of
global poverty along with the social class gap (social life), air pollution, global warming,
extinction of many animal species, and abusing the animals for medical experiments
(environment). To encounter this modern phenomenon and its damages, Nasr believes that we
should avoid modern technology and return to the traditional technology as much as possible.
However, Andrew Feenberg takes a non-essentialist and historical look at modern technology
and states that it should be examined in two different levels: 1. Primary level of
decontextualizing and 2. The level of recontextualizing. Accordingly, in the early level of
instrumentalization, the instruments and humans are separated from their original contexts
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based on their affordance and in the form of some tools and machines are only reduced to
their useful features. But, in the second level, regarding some social requirements such as
aesthetic and ethical consideration, these simplified objects which are in the form of tools and
machines are designed and, in fact, recontextualized. Feenberg takes three major features for
technology into account: 1. Social relativity, which means that the success of the technology
is defined differently in different communities; 2. Value-orientation: what it wants to say is
that in the second level and based on various designs, technology brings along certain values;
3. Undetermination: which is saying that technology does not have unilinear progress, and
people can change its evolution process. With regard to the pathology of the modern
technology, Feenberg follows the leaders of Frankfurt School, and mostly emphasizes the
damages which lead to the increase of global poverty and social class gap. Finally, his
solution is to democratize the designing and producing process of technology; that is people
should try really hard to gain enough information about various types of technology and by
planning the protest campaigns either correct or stop the production of harmful technologies.
Comparing these two point of views, one can say that at least apparently when it comes to
providing a strategy not only do they reject each other’s solution, but also contempt and
redicule one another. However, as far as the pathology is concerned, they have many common
points. Unlike Feenberg, Nasr, first of all, does not mention any positive points about modern
technology at all, and has a very pessimist look at the consequences of this phenomenon.
Secondly, Nasr believes that these damages are caused by modern technology, but Feenberg
argues that the damages are caused by the designing phase of some of the technologies.
Thirdly, contrary to nasr’s pathology, Feenberg pathology does not talk of spiritual pathology
and is only concerned with worldly and material issues. Finally, the comparison shows that
these differences are due to the fundamental differences between the two in the important
stage of phenomenology of technology, because Nasr has an essentialist and quite negative
view toward technology, but Feenberg’s view is historical and constructive. Despite the fact
that both of them consider technology as an unneutral and value-oriented phenomenon, Nasr
believes that technology has a special culture, that is the materialistic culture of the earth
which is pursued by great greed while Feenberg does not think so. At last, Nasr speaks of
reforming the production of modern technology so desperately that one senses determination,
but Feenberg, pointing out undetermination, rejects this desperate view.
Regarding the large number of differences between these two views, at the first glance it
seems that finding a consensual solution would not be possible; however, given that both of
these thinkers put the main burden of responsibility on the users and peoples’ shoulders, one
can come to one consensual strategy: people should say no to the technologies which are in
conflict with their desired culture as much as possible, and also avoid buying and using
damaging technologies. This type of dealing, as Nasr believes, requires standing up to the
disruptive technology, and, as Feenberg expects, is quite democratic and popular. In other

Comparative Theology, Vol: 8, No: 17, Spring & Summer 2017

/7

words, showing no passivity in the face of the disruptive technologies, and actively
boycotting them is a sensible and effective deed which provides a better future for mankind.
Keywords: Modern technology, alternative technology, traditionalism, critical theory of
technology, Nasr, Feenberg.
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راهکاری برای مواجهۀ صحیح با دنیای تکنولوژیک مدرن ،در مقایسۀ آرای نصر و فینبرگ


سید مرتضی طباطبایی -غالمحسین توکلی
چکیده

در این مقاله ،دو رویکرد متفاوت سیدحسین نصر و اندرو فینبرگ برای رهایی از مشکالت تکنولوژی مدرن ،اجماالً معرفی و
سپس مقایسه شده است .نصر با نگاهی ذاتگرایانه و منفی به تکنولوژی مدرن ،به آسیبهای فردی ،جمعی و زیستمحیطی
فراوانی اشاره میکند .راهکار نصر عبارت است از طرد کلی تکنولوژی مدرن و بازگشت به تکنولوژی سنتی .درمقابل ،فینبرگ
تکنولوژیهای مدرن را با نگاهی ساختگرایانه و تجربهگرا بررسی میکند و ضمن بررسی آسیبهای گوناگون این
تکنولوژیها ،راه رهایی را توسل به تکنولوژی دموکراتیک اعالم میکند .تکنولوژی دموکراتیک ،تکنولوژیای است که عموم
مردم در طراحی و تولید آن مشارکت داشته باشند .پس از مقایسۀ همه وجوه اختالف و اشتراک نظر نصر و فینبرگ ،نخست
روشن شد اساس اختالفنظر فاحش آنان در ارائۀ راهکار ،به برداشت متفاوت آنان از ماهیت تکنولوژی و قبلتر از آن به
جهانبینیهای متفاوت آنان بازمیگردد؛ دوم ،نشان داده شد که با استفاده از قابلیتهای هریک از این دو رویکرد و نیز با توجه
به مشترکات عقاید ایشان ،راهکاری مرضیالطرفین بهدست آمد و آن «مقاومت مردمی در برابر تکنولوژیهای ناهمخوان با
سنت» است .بر اساس این ،در جوامعی که به حفظ سنتهای اصیل خود مایل هستند ،مقاومت دموکراتیک در برابر
تکنولوژیهای ناسازگار با سنت ،تأمینکنندۀ همزمان دغدغههای نصر و فینبرگ است.
واژههای کلیدی
تکنولوژی مدرن ،تکنولوژی بدیل ،سنتگرایی ،نظریۀ انتقادی تکنولوژی ،نصر ،فینبرگ
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 .1مقدمه

میدهد که هریک از ایرن دو اندیشرمند ،چره نگراهی بره

تکنولوژی مدرن ،در کنار همۀ امکانات و نعماتی که بررای

اثرات مخرب کاربرد تکنولوژی برای انسان دارند و کردام

انسان فرراهم آورده ،آسریبهرای جردی و مهمری را نیرز

آسیبها برایشان مهمتر است .با این توضیا روشن اسرت

موجب شده است؛ درنتیجه ،اندیشرمندان را بره ایرن فکرر

کره هریرک از ایرن مراحرل دوگرانره ( .1بررسری ماهیرت

فرو برده است که برای مصونیت از این آسیبها ،چه باید

تکنولرروژی؛  .2آسرریبشناسرری تکنولرروژی مرردرن) ،ارزش

کرد .در این نوشتار ،تأمالت دو منتقرد برزرگ تکنولروژی

جداگانۀ خود را دارند؛ زیرا بح

ماهیت تکنولوژی ،صرفاً

مدرن از دو نحلرۀ فکرری متفراوت بررسری شرده اسرت:

به خودِ تکنولوژی ارتباط دارد؛ ولی بح

سیدحسررین نصررر ،از بررزرگترررین نماینرردگان و مروجرران

بیشتر به رابطۀ تکنولوژی و انسان مرتبط است.

آسریبشناسری،

سنتگرایی ،و اندرو فینبرگ ،نظریهپرداز و تکنولوژیپژوه

اما مرحلۀ سوم ،مربوط به مقایسرۀ راهکارهرای پیشرنهادی

برجستۀ معاصر و استاد دانشگاه سایمون فریزر کانرادا کره

هریک از این دو اندیشمند است؛ یعنی باید دید برا توجره بره

بسطدهندۀ نظریۀ انتقرادی مکترب فرانکفرورت در حروزۀ

دیدگاههای هریک دربارۀ ماهیت تکنولوژی و آسیبهرای آن،

تکنولوژی است .آنچه این مقایسه را موجه میسازد تشرابه

اکنون چه توصیهای دارنرد ترا آسریبهرای ناشری از کراربرد

سنتگرایی و مکتب فرانکفورت در نگاه انتقادی عمیر و

تکنولوژی مدرن ،به کمتررین حرد برسرد .در هریرک از ایرن

بنیررادی برره مدرنیترره و بررهویررژه تکنولرروژی مرردرن اسررت؛

مراحل ،تفاوتها و تشابههایی میان نظرات این دو اندیشرمند

بااینحال ،تفاوتهای برجستهای نیرز میران آنهرا از حیر

وجود دارد؛ بنابراین نخست ،دیدگاههای هریرک ،جداگانره و

محتوای نقد و چارهاندیشی دیده میشود .بنابراین در ایرن

بهطور خالصه ،گزارش و سپس مقایسۀ شدهاند.

نوشتار تالش شده است تأمالت این دو متفکر و تفاوتها
و شباهتهای نظرات ایشان بررسی شود و با تحلیرل ایرن

 .2نصر و تکنولوژی

تفاوتها و شرباهتهرا ،بصریرتی ترازه در آسریبشناسری

سیدحسین نصر ،نقدهایی بنیادین و همهجانبه بره مدرنیتره

تکنولوژی و راهحلی نو بررای مواجهرۀ صرحیا برا دنیرای

دارد که دامنهای گسترده از فلسفه و علم و هنر تا سیاسرت

تکنولوژی بهدست آید.

و نظامهای سیاسی مدرن را دربرمیگیرند .از این میان ،در

بدین منظور ،نخست باید روشن شود که هریک از این

این بخش ،تنها نظرات او دربارۀ تکنولوژی مدرن بررسری

متفکران ،چه دیدگاهی دربارۀ ماهیرت تکنولروژی نروین و

شده و سایر حروزههرای نقدشردۀ او آورده نشرده اسرت؛

ویژگرریهررای آن دارنررد و آیررا اساسراً مفهرروم مشررترکی از

بااین حال باید به این مطلرب توجره شرود کره تکنولروژی

تکنولوژی مدرن در ذهن دارند یا نه .همچنین برا بررسری

مدرن ،اساساً یکی از اجزای مدرنیته است که نصرر بره آن

این مطلب روشن میشرود کره بررای هریرک از ایرن دو،

توجه داشته است ،نه مسئلهای که بره طرور مسرتقل ارزش

کدامیک از جنبههای تکنولوژی مدرن ،مهمتر و به توجه و

پررژوهش داشررته باشررد؛ آنگونررهکرره برررای یررک فیلسرروف

تأکید بیشتری نیازمند است .سپس باید نشان داده شود کره

تکنولوژی اهمیت دارد؛ بنابراین در گزارش ما از دیدگاه او

از منظر ایشان ،تکنولروژی چره آسریبهرای مهمری بررای

دربارۀ تکنولروژی مردرن و چرالشهرای آن ،از اشراره بره

حیات بشری دارد؛ یعنی در نسبت میان انسان و تکنولوژی

برخی انتقادهای او به مدرنیته گریزی نیست .با این مقدمه،

و به عبارت بهتر ،هنگام استفادۀ انسان از تکنولروژی ،چره

بح

ماهیت تکنولوژی از دیدگاه سیدحسین نصر بررسی

آسیبهایی وجود دارنرد .ایرن آسریبشناسری نیرز نشران

میشود.
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 .2-1ماهیت تکنولوژی مدرن و ویژگیهایش

 .2رابطۀ تنگاتنگ

بگا ملگد مگدرن :از نظرر نصرر،

نصر ،تکنولروژی مردرن را اساسراً مراهیتی جداگانره و

تکنولوژی و علم ،به لحاظ مفهومی کامالً از هرم متمایزنرد

متفاوت با تکنولوژی پیشامدرن میداند و نقطۀ آغاز تمرایز

و باید با توجه به تمایز مهم آنهرا ،هریرک را بره صرورت

این دو را انقالب صنعتی در اروپای غربی اعرالم مریکنرد

جداگانه بررسی کرد .با این حال ،این دو ،از زمانی به بعرد

( .)Nasr, 2007, P. 91در این مقطع زمرانی و مکرانی،

با یکدیگر متحد شدند و هریک به پیشرفت دیگری کمک

ماشینها بهمثابۀ ابزار تولید کاال برای انسان ساخته شدند و

کردند .درواقع اتحاد تکنولوژی مدرن با علرم ،برهویرژه برا

بهسرعت در عرصههای فراوانری جرای انسران را گرفتنرد.

علم جدیردِ مرادهگررا ،مربروط بره دورانِ پرس از انقرالب

تمایز اصلی ایرن دو نروت تکنولروژی ،در نحروه و جهرت

صنعتی و اخترات ماشینهای جدید است ( Nasr, 1994,

تسلط است؛ یعنی درحالیکه تکنولوژیهای سنتی ،امترداد

)P. 190؛ یعنی درحالیکه علم جدید ،بهویرژه در بخرش

دست و پای ما بودند و همانند بدن در خدمت روح قررار

نجوم و فیزیک ،از قرن هفدهم و همزمران برا رنسرانس و

داشتند ،در دورۀ مدرن ،تکنولوژی است که بر انسان تسلط

شورش انسان علیه وحی بالیدن گرفت ،تکنولوژی جدیرد

دارد و درواقع ،روح بشری در خردمت تکنولروژی اسرت

از اواسط قرن هجدهم با ایرن علرم همرراه شرد؛ بنرابراین

( .)Nasr, 2007, P. 96بنابراین تکنولوژی ،صرفاً امتداد

همانگونه که علم جدید ،به گفتۀ صریا فرانسیس بریکن،

تکنولوژی سنتی برا کمری پیشررفت بیشرتر نیسرت؛ بلکره

از آغاز به دنبال تسلط بر طبیعت بود ،تکنولوژی مدرن نیز

چیزی است اساساً متفاوت .برای درک این تفاوت بنیرادی

به کمک آن شتافت و قدرتی فراوان برای تحق این هدفِ

از نگاه نصر ،بهتر است به ویژگیهایی توجه شود که نصر

علرم مرادیگررا فرراهم آورد (Nasr, 1994, P. 181-

برای تکنولوژی مدرن برمیشمارد.

 .)190البته سوءاستفاده از علم در راستای کسب قدرت و

 .1خنثانبودن :به نظر نصر ،تکنولوژی هرگز خنثا نیست.

جنررگافررروزی ،نگرانرری و احسرراس مسررئولیت علمررا و

او نیز مانند بسیاری منتقدان غربی تکنولوژی همچون الرول،

دانشمندان را موجب شده اسرت و بیشرتر دانشرمندان نیرز

هایدگر و یوناس ،معتقد است تکنولروژی ،برهخرودیخرود

انسانهایی متواضع و اخالقیاند که به چنین اسرتفادهای از

سرروگیری ارزشرری دارد و فرهنگرری خرراص را برره همررراه

علم و تکنولوژی راضی نیستند؛ ولی به نظرر نصرر ،عامرل

میآورد .این فرهنگ با روح انسان بهمنزلۀ موجرودی ابردی

ایجاد این وضعیت اسفناک ،جدایی علم مدرن و اخرال و

در تضاد است و با ساختار همۀ جوامع سنتیِ مبتنی بر رابطۀ

معنویت است .ماهیت علم مدرن کامالً مادیگرایانه است؛

معنوی برین بشرر و مصرنوعاتش ناسرازگار اسرت ( Nasr,

بنابراین ،تکنولوژیِ برخاسته از آن نیز نمیتواند جز آنچره

 .)2007, P. 98وجه دیگر این فرهنگ ،حررص و طمعری

اکنون هست ،باشد ()Nasr, 1994, P. 189؛

است که به انسان ،نسبت به طبیعرت و حتری خرودش حر

 .3انفکاک از هنر :به نظر نصر ،برا آنکره تکنولروژی و

مطل بخشیده است؛ بدون آنکه او را از مسئولیتهایی آگراه

هنر ،پیشتر به لحاظ مفهومی متحد و هرممعنرا برودهانرد،

سازد که در همۀ فرهنگهرای سرنتی ،مقردم برر حقرو انرد

اکنون بهکلی از هم جدا شدهاند و هریک به چیرزی اشراره

( .)Nasr, 1993, P. 79بنررابراین پررذیرش دربسررت

دارند .به عبارت روشنتر ،ریشۀ کلمۀ تکنولوژی در یونان

تکنولرروژی غربرری ،لزوم راً بررا ورود فرهنررگ و ارزشهررای

قدیم ( )techneو هنر در زبان التینی ( ،)arsهرر دو بره

تکنولوژیک همراه خواهد بود و حتی جوامع دارای تمدنها

معنای «ساختن» بودهاند و تا پیش از انقالب صنعتی ،تخنه

و فرهنگهای کهن نیز از این فرهنگ معنویتسرتیز مصرون

به چیزی میگفتهاند که با دست ساخته شده باشد؛ اما پس

نخواهند نبود ()Nasr, 1993, P. 80؛

از انقالب صنعتی ،تکنولوژی چیزی اسرت و هنرر چیرزی
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دیگر .درخور توجه است کره در زبران فارسری صرنعت و در

کاالی دستساخته ،درونمایهای انسرانی و معنروی دارد و

زبان عربی صناعت ،هنوز از هنرر جردا نشردهانرد و انفکراک

رضایت باطنی مصرفکننده را به همرراه مریآورد؛ امرا در

تجربهشده در غرب میان تکنولوژی و هنرر ،بررای ایرانیران و

کاالی ماشینی اعم از فرش ،پوشاک ،کاسهای که مرردم در

اعررراب معنررادار نیسررت ()Nasr, 2007, P. 93-94؛

آن غذا میخورند و حتی غذا ،رایحره و کیفیرتش ،کراهش

بااینحال ،برخی دانشمندان و مهندسران جروان در غررب بره

یافترره و بدعررد معنرروی و آسررمانی آن از بررین رفترره اسررت

دنبال ایجاد ارتباط دوبرارۀ تکنولروژی و کرار یردی هسرتند و

(.)Nasr, 2007, P. 106

آنچه «تکنولوژی نرم» ( )soft technologyنامیده میشرود،
در پی برآوری همین هدف است (.)Nasr, 1993, P. 90

 .2کسالت و خستگی :به تبع تغییر شیوۀ تولید و شغل
و نبود عرصۀ خالقیت ،مشاغل تکرراریترر و محریط کرار

با توجه به مجموت ایرن ویژگریهرا ،دریافتره مریشرود

کسالتبارتر میشود و همین وضعیت ،نیراز انسران مردرن

چگونه تکنولوژی مدرن ،ماهیتاً با تکنولوژی سنتی متفاوت

به تعطیالت فراوان و ضروری آخر هفته را سبب میشود.

است و با این نگاه کلی ،آسیبشناسری بهترری نسربت بره

بنابراین انسان مدرن بهشدت در پی بازیهرا و تفریحراتی

تکنولوژی مدرن بهدست میآید.

مستقل از زندگی روزمره است .ایرن در حرالی اسرت کره

 .2-2آسیبشناسی تکنولوژی مدرن

انسان سنتی ،به دلیل کار خالقانه و دلبستگی و عشقی کره

نصر در بسریاری از آثرار خرود برا توجره بره مجمروت

به آفرینندگی داشت ،و در عین حال به سبب هنری که در

آسیبهای برشمرده برای تکنولروژی مردرن بره دو دسرتۀ

معماری و محیط پیرامونش موج میزد ،از زنردگی عرادی

کلی آسیبها اشاره کررده اسرت .1 :آسریبهرای مسرتقیم

خود لذت میبرد و به تعطیالت مکرر و تفریحات مستقل

تکنولوژی مدرن برای انسان؛  .2آسیبهای زیستمحیطی.

نیازی نداشت (.)Nasr, 2007, P. 97-100

آسیبهای دستۀ نخست نیز به دو دستۀ آسیبهای فرردی

 .3حرصورزی و مصرفگرایی« :تکنولروژی مردرن

و آسیبهای جمعی تقسریم مریشروند .در ادامره برهطرور

عمدتاً با حرص مرتبط است .ایرن تکنولروژی برا اقتصراد

خالصه این آسیبها شرح داده شده است:

مدرن ارتباط دارد که آن هم مبتنی بر حرص است» (نصر،

 .2-2-1آسیبهای مستقید برای انسان

 .)19 :1385به همین دلیل جامعۀ مدرن ،جامعهای مصرفی

الف) آسیبهای فردی

است که بسیار بیشتر از نیاز خود تولید و مصرف میکند و

 .1زوال خالقیت و مهارت :به نظر نصرر ،تکنولروژی

آفرینش این نیازهای جدید و کاذب ،از ماهیت تکنولروژی

مدرن ،خالقیت را از انسان گرفته است؛ یعنی درحرالیکره

مدرن ناشی میشود که شادی را بره داشرتنِ بیشرتر منروط

انسران سررنتی بررای رفررع حرروایج و انجرام مشرراغل ،بایررد

کرده است (نصر.)19-18 :1385 ،

مهارتهای جسمانی و فکری بسیار مریآموخرت ،امرروزه

 .4بحگگران مونویگگت :تکنولرروژی مرردرن ،بررهویررژه

همۀ وظایف شغلی و حتی علمی به ماشین سپرده میشود

تکنولوژیهای رسانهای سبب شدهاند که انسانهای غربری

و انسانها هرچه بیشتر به سمت بیهنرری و تهریشردگی

و شرقی ،هویت خویش را گم کننرد و برا غرر شردن در

پیش میروند .نصر این آسیب را با مقایسۀ یرک اسرتادکار

بمباردمرران اطالعرراتِ سررطحی و خرروراکهررای رسررانهای

سنتیِ قلمزن و یک کارگر کارخانۀ ماشرینسرازی و میرزان

کمارزش ،معنای اصیل زندگی را از دست بدهند .برهطرور

قابلیت بهروز خالقیت در شغل آنها نشان میدهرد ( see:

ویژه« ،رسانهها» چون در دست قدرتهای غالرب جهرانی

 .)Nasr, 2007, P. 96ضرمناً در مرحلرۀ مصررف نیرز

هستند ،جریرانِ اطالعرات را برهدسرت مریگیرنرد و نروت

راهکاری برای مواجهۀ صحیا با دنیای تکنولوژیک مدرن ،در مقایسۀ آرای نصر و فینبرگ 33 /

زندگی لذتگرایانه (هدونیستیک) را ترویج میدهنرد؛ بره

بحران محیط زیست از نظر او ،بسیار دامنگستر اسرت .برا

همین سبب امروزه بریش از ترأثیر فالسرفه و اندیشرمندان

این همه ،چکیدۀ سخن او این است که انسان مدرن با برر

غربی ،باید نگران تأثیر خوانندگان و بازیگرانِ عامهپسرندی

هم زدن نظم اولیۀ طبیعت و در پی تسرلط هرچره بیشرتر،

بود که به دلیل جذابیتهای ظاهری و تابوشرکنیهایشران،

مسئول ایجاد بحران فعلی محیط زیست است و اگر مرردم

مردم را جذب میکنند و آنان را هرچره بیشرتر بره سرمت

شیوۀ تفکر و زندگی خویش را بهطور بنیادی تغییر ندهند،

زیست غیرمعنوی و غیراخالقی میکشانند ( See: Nasr,

بهزودی حیات انسان بهکلی ناممکن خواهد شد .به تعبیرر

.)2001, P. 245-246

تمثیلی او« ،به جای اینکه طبیعرت ،همسرری بررای انسران

ب) آسیبهای جمعی

مدرن باشد و از او منتفع شود و نسبت به او مسرئول هرم

 .1انفجار جمویت :رشد تکنولوژی پزشرکی در عصرر
جدید ،به نظر نصرر شمشریری دولبره اسرت کره در کنرار
مزایای سودمند برای سالمتیِ انسانها ،ایرن آسریب را نیرز
به همراه آورده که با پایینآوردن نرخ مرگومیر و افرزایش
سن امید به زندگی ،جمعیت انسانی کرۀ زمین را بهشردت
باال برده است و چرون انسران اثرر عمیر ترری برر محریط
زیست طبیعی دارد ،این انفجار جمعیت به قیمرت نرابودی
دنیا تمام خواهد شد (.)Nasr, 2007, P. 108
 .2تشدید فقر جهانی و فاصلۀ طبقگاتی :نصرر معتقرد
اسررت هرچقرردر تکنولرروژی پیشرررفتهتررر شررده ،برره سرربب
فاصلهافتادن میان انسان و طبیعت ،فقر گستردهتر و فاصرلۀ
دارا و ندار بیشرتر شرده اسرت .در کمترر جرایی از جهران
فاصلۀ فقرا و ثروتمندان به اندازۀ ایاالت متحده اسرت کره

باشد ،همچون فاحشهای است که انسان بدون هریچ حرس
وظیفه و مسئولیتی نسبت به او ،از او بهره میبرد» ( Nasr,
 .)1997, P. 18اما نقش تکنولوژی در این میان چیست.
به نظر نصر ،تکنولوژی مردرن ،عامرل اصرلی ایرن بحرران
اسررت؛ حترری بهترررین انرروات و صررلاآمیزترررین اکشررکالش.
درواقع ،نصر تأسف میخورد که بیشتر مردم ،تنهرا نسربت
به کاربرد تکنولوژی برای جنگهای انسانی واکنش نشران
میدهند و متوجه نیستند که اساس تکنولوژی مدرن ،حتی
در شکل صلاآمیزش ،ابزار اصلی جنگ با طبیعرت اسرت
( .)Nasr, 1997, P. 132-135در واقررع ،زنرردگی
تکنولوژیک جدیرد ،حتری اگرر در جنرگ نباشریم ،نروعی
بربریت است که به مراتب خطرنراکترر از بربریرت کهرن
است؛ «زیرا بربریت کهن دستکم جوّ زمین و اقیانوسهرا
را ویررران نمرریسرراخت» (نصررر .)120 :1379 ،بنررابراین

از ایررن نظررر ،وضررعش حترری از هنررد در دوران حکومررت

تکنولوژی اگر نه شرط الزم و کافی ،ولی مهمترین شررط

بریتانیا بدتر است .ضمن اینکه جامعۀ تکنولوژیک ،تصرور

الزم برای وضعیت موجود اسرت؛ بردین بیران کره گرچره

نادرستی از فقرر و غنرا بررای افرراد ایجراد کررده اسرت و

فاتحان دیگری نیز در جهان آمدهاند و رفترهانرد و در پری

حرصِ انسان مدرن ،هیچگاه او را بره غنرای انسران سرنتی

تسلط بر کل زمین ،ویرانیهرای بسریار بره برار آوردهانرد،

نخواهد رساند (.)Nasr, 2007, P. 110-111

هیچ یرک از آنهرا بره انردازۀ انسران مردرن در تخریبگرری

 .2-2-2آسیبهای زیستمحیطی

توانمند نبوده است و مسلم است که ویرانری انکارنراپرذیر

یکی از مهمترین دغدغههای سیدحسین نصر در انتقراد

ناشی از فعالیتهای انسان مدرن در پانصد سال اخیرر ،بره

به مدرنیسم ،در بیشتر سالهرای عمرر او ،دغدغرۀ محریط

سبب تجهیز به تکنولوژیای بوده کره هریچ حرد و مررزی

زیسررت برروده اسررت؛ تاآنجاکرره در بسرریاری از مقرراالت و

برای نیروهای تخریبگر نمریشناسرد ( Nasr, 1996, P.

کتابهای خویش بره ایرن موضروت توجره کررده و حتری

 .)179برخی از مشکالت زیستمحیطی بارز که به سربب

کتابهای مستقلی همچون «انسران و طبیعرت» و «دیرن و

تکنولوژی پدید آمدهاند و نصرر بردانهرا اشراره مریکنرد،

نظم طبیعت» را دراین باره نگاشرته اسرت؛ بنرابراین بحر

عبارتند از :آلودگی هوا و گرمایش زمرین و بره تبرع آن ،از
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میان رفتن بسیاری از زیسرتبرومهرا ( Nasr, 2007, P.

مقاومت در برابر تکنولوژیهای مدرن ،بایرد تکنولروژیهرای

 ،)98نابودی و انقراض بسیاری از گونههای جرانوری بره

سنتی را حفرظ و احیرا کررد؛ بررای مثرال ،حفرظ معمراری و

سرربب افررزایش برریش از حررد جمعیررت انسررانی ( Nasr,

طراحی شهرهای سنتی از اولویتهای این حرکت هستند کره

 )2007, P. 108و سوءاستفاده از حیوانات بررای انجرام

بر روابط انسانی ،حملونقل و استفاده از انررژی ،ترأثیر مثبرت

آزمایشهای پزشکی (.)Nasr, 2007, P. 99

مریگذارنرد (نصرر403-387 :1386 ،؛ Nasr, 2007, P.

 .2-3راهکار :بازگشت به تکنولوژی سنتی

 .)103اولویت مهم دیگر ،حفظ و احیرای کشراورزی سرنتی

راهکار اصلی نصر برای مواجهه با این شررایط دشروار،

است ( .)Nasr, 2007, P. 103همچنین تولید سرنتی اشریا

بازگشت به زندگی سنتی است؛ یعنی نخست ،تسلیمنشدن

به شیوۀ هنرمندانه باید احیرا شرود ترا هنرهرایی نظیرر فررش

در برابررر زنرردگی تکنولوژیررک و دوم ،حفررظ و احیررای

دستباف ایرانی که متحمل آسیب فراوان شدهاند و در معررض

تکنولوژیهای سنتی که ماهیتاً با تکنولوژی نوین متفراوت

نابودیاند ،به صرحنۀ زنردگی بازگردنرد .خریرد و اسرتفاده از

است.

چنین محصوالتی ،نوعی کمک به ابقای ایرن تکنولروژیهرای

در بخررش اول راهکررار ،یعنرری تسررلیمنشرردن در برابررر

سنتی است (.)Nasr, 2007, p. 104-105

تکنولرروژیهررای جدیررد ،آیررا ایررن تسررلیمنشرردن در برابررر

نصر البته برای تحق این راهکار ،به لرزوم کرار جردی

تکنولوژی ،باید یک «نه» مطل به کل تکنولوژیهای نوین

آموزشی و تبلیغی معتقد است و حتی میگوید این احیرای

باشد .نصر چنین سفارشی نمیکند؛ گرچه چنین روشی را

علم و فناوری ،باید از همان مقاطع ابتردایی و در مردارس

در صورت فراهم بودن شرایط الزم ،مانند زندگی روستایی

آغاز شود و باید به برنامۀ درسی رایرج در مردارس سرنتی

با سبک زندگی سنتی تحسین میکند ( Nasr, 2007, P.

نیز توجه کرد .او حتری سرفصرل دروس سرنتی ،از فقره و

 .)104بااینحال سفارش او ،پرهیز حداکثری است؛ یعنری

کالم تا نجوم و اسرطرالب ،را برهتفصریل برمریشرمارد و

معتقد نیست که از همرۀ انروات تکنولروژی پرهیرز شرود و

معرفی میکند و آن را الگویی الزم برای نظامهای آموزشی

حتی برای حمل و نقل از چهارپا استفاده شود؛ زیرا به هرر

میداند (نصر ،1386 ،فصل دهم).

حال ،خواست الهی مرا را در ایرن برهرۀ زمرانی قررار داده
است که حمل و نقل برا خرودرو انجرام مریشرود و «مرن

 .3فینبرگ و تکنولوژی مدرن

نمیتوانم همانند اجدادم در کاشان ،با االغ به مدرسه بروم»

شهرت اصرلی انردرو فینبررگ ،بره سربب نظریرۀ انتقرادی

()Nasr, 2007, P. 100؛ اما این بدان معنا نیست که در

تکنولوژی ) (Critical theory of technologyاست.

برابر همۀ انوات تکنولوژی نیرز بردون هریچگونره ترأملی و

او نظریۀ انتقادی خود را یکی از نظریات انتقادی در ادامرۀ

بهصورت کورکورانه ،تسلیم شد و بدون توجه به نیازهرا و

نظریررات کسررانی همچررون مررارکس ،دیررویی ،مررارکوزه و

عواقرب کرار از آنهرا اسرتفاده کررد ( Nasr, 2007, P.

لنگدان وینر میداند .وجه مشترک همرۀ نظریرات انتقرادی

)100؛ برای مثال مهندسری ژنتیرک و کشراورزی تجراری

تکنولوژی این است که میگویند «تکنولوژیهرا از جامعره

تکنولوژیرک ( ،)Nasr, 20007, P. 103تلفرن همرراه

جدا نیستند؛ بلکه با نظامهای سیاسی و اجتمراعی خاصری

( ،)Nasr, 2007, P. 104و اختالط معمراری مردرن برا

سررازگارند» ( .)Feenberg, 2009, p. 146نظریررۀ

معماری سنتی کره ویژگری برارز ایرن وضرعیت ،زشرتی و

فینبرگ ،به تصریا خود او ،برآمرده از نسرخۀ مرارکوزهای

نفرتانگیزی آن است (نصر )372 :1386 ،مواردی هستند

مکتب فرانکفورت است؛ بدین شرح که مارکوزه برا طررح

که خطرشان کامالً آشکار است و باید از آنها حذر کرد.

مباحثی انتزاعی ،امیدوار بود که بتوان وضرعیت موجرود و

اما بخرش دوم راهکرار نصرر ،ایرن اسرت کره عرالوه برر

نامطلوب تکنولوژی را با کنش سیاسی تغییر داد و فینبرگ
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با مطالعات نوین علم

است؛ یعنی در سطا اولیۀ ابزاریسازی ،ابزارها و انسانها

معتقد است که با امتزاج این مباح

و تکنولوژی ،راهکاری عینی برای تحقر امیردواریهرای

بنا به استطاعتهایشران ( )Affordanceاز بافرت اصرلی

مارکوزه ارائه داده است (.)Feenberg, 2009, p. 147

خود جدا میشوند و در قالب ابزارها و دستگاههرا ،صررفاً

با این توصیف ،فلسفۀ تکنولوژی فینبرگ ،آمیخته با فلسفۀ

به برخی ویژگیهای سودمندشان فروکاسته میشروند؛ امرا

سیاست است و این بدان سبب است که به نظرر فینبررگ،

در سررطا دوم ،آن اشرریای سررادهشررده در قالررب ابزارهررا و

اساساً فلسفۀ تکنولروژی مررز مشخصری نردارد (فینبررگ،

دستگاهها ،برر حسرب الزامرات اجتمراعی گونراگون نظیرر

 .)1393در ادامه با مرور آثار فینبرگ ،گزارشی خالصره از

مالحظات زیباییشناسرانه و اخالقری ،طراحری و درواقرع،

دیدگاه او دربارۀ ماهیت تکنولوژی ارائه شده است.

زمینهبخشی میشوند ()Feenberg, 2005, p. 49-50؛

 .3-1ماهیت تکنولوژی مدرن و ویژگیهایش

برای مثال ،درختی که تبدیل به میز مریشرود ،بایرد در دو

فینبرررگ ماهیررت تکنولرروژی مرردرن را امررری ترراریخی

سطا تحلیل شود؛ یکی زمانی که درخت بریده میشرود و

میداند و معتقرد اسرت نظریراتی کره بره نحرو انتزاعری و

تبدیل به چوب نجاری میشود ،که در اینجا صرفاً درخت

غیرتاریخی با آن برخرورد مریکننرد ،در مقابرل مطالعرات

از بافت قبلی خویش جدا شرده و هنروز طراحری خاصری

ترراریخی و اجتمررراعی تکنولررروژی بسرریار نحیرررفانرررد

برای آن انجام نشده است .مرحله یا سطا بعرد تبردیل آن

( .)Feenberg, 2005, p. 49او در مقالرهای برا عنروان

چوب خام بره میرز اسرت کره ایرن میرز مریتوانرد انروات

«نظریۀ مدرنیته و مطالعات تکنولوژی :تأمالتی دربرارۀ پرر

طراحیهای ارزشبار را داشرته باشرد؛ مرثالً بررای کودکران

کردن فاصله» دو جبهۀ متقابلِ ذاتگرایان و تجربرهگرایران

باشد یا برای بزرگساالن ،اشرافی باشد یا بیآالیش ،هنرری

را ترسرریم مرریکنررد :ذاتگرایرران ،نظیررر هایرردگر و الررول،

باشد یا زمخت و بدون ذو .

دیدگاهی کرامرالً انتقرادی نسربت بره تکنولروژی و حتری

در واقررع ،در هررر کررنش تکنیکرری ،یررک کررار سررلبی و

رویکررردی ضرردمدرنیته دارنررد؛ درحررالیکرره پژوهشررگران

فروکاهشی و یک کار ایجابی و خالقانه صرورت مریگیررد.

تجربهگرا و ساختگرایان اجتماعی ،بیشتر این انتقادات را

فینبرگ بر آن است که ذاتگرایانی همچرون هایردگر ،مرثالً

نادیده میگیرند و آسودهخاطر ،تکنولوژیهای گونراگون و

در بح

تعریف تکنولوژی به مثابه گشتل ،صرفاً بره سرطا

اقتضررائات یگانررۀ هریررک را تحلیررل مرریکننررد ( see:

اول ابزاریسازی توجه داشتهاند و با موضرعی ضردمدرنیته،

 .)Feenberg, 2003در این میان ،فینبرگ مریکوشرد برا

از سطا دوم غفلت ورزیدهاند و اتفاقراً او بیشرتر برر سرطا

بهرهگیری از آرا و نظرات هرر دو گرروه ،تحلیلری بهترر از

دوم تأکید دارد که شایان توجه ساختگرایان و پژوهشگران

ماهیت تکنولوژی به دست دهد؛ تحلیلی که هم تاریخی و

تجربررهگراسررت؛ بررااینحررال ،او نسرربت برره بصرریرتهررا و

معطوف به ویژگیهای اجتماعی تکنولوژی باشد و هم بره

نقادیهای مطرح در فلسفۀ تکنولوژی ذاتگرایان بریتوجره

واقعیتِ عینی و انضمامی تکنولوژیهرای گونراگون توجره

نیسررت و تجربررهگرایرری افراطرری سررنت سرراختگرایانرره را

داشته باشد .او تحلیل تاریخی خود از تکنولوژی را در دو

نمیپرذیرد ( .)Feenberg, 2005, p. 51اکنرون پرس از

سرررطا متفررراوت ،برررا عنررروان نظریرررۀ ابرررزاریسرررازی

توضرریا رویکرررد گزینشرری و ترکیبرری فینبرررگ و دیرردگاه

( )Instrumentalizationارائه مریکنرد« :سرطا رابطرۀ

تحلیلیاش دربارۀ ماهیت تکنولوژی ،مهمترین ویژگریهرای

کارکردی اصیل ما با واقعیت و سرطا طراحری و اِعمرال»

تکنولوژی مدرن از نظر او بررسی میشود.

( .)Feenberg, 2005, p. 50اتفرراقی کرره در ایررن دو

 .1نسبیت اجتمامی :فینبرگ معتقد اسرت «کارآمردی»،

سطا میافتد ،یک زمینهزدایری ()Decontextualizing

تنها بخشی از معیار موفقیت یرک طررح تکنیکری اسرت و

اولیرره و یررک باززمینررهبخشرری ()Recontextualizing

چنین نیست که اگر طرحی صرفاً از لحاظ مهندسری دقیر
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و کارآمد باشد ،از میان طرحهای گوناگون انتخراب شرود؛

مرریشررود ( .)Feenberg, 2010: 8-13او در مواضررع

بلکه عالوه بر مالک کارآمدی ،عالیر و ایردئولوژیهرای

گوناگون ،مثالهای فراوانی از مردم و فعراالن بررای تغییرر

خاص کاربران نیز در توفی آن نقش دارند .بردینترتیرب،

جهت روند پیشرفت تکنولوژی ارائه میکنرد و ایرنگونره

معیار کارآمدی برای تکنولوژیهای گونراگون ،وابسرته بره

تغییر جهتها را نشان دهندۀ رد نظریۀ جبرگرایری در نظرر

جامعهای است که تکنولوژی در آن عرضه میشود و بدین

مرریگیرررد ( ; see: Feenberg, 2010, p. 8-11

معنررا ،توفیر یررا برتررری تکنولرروژی ،امررری نسرربی اسررت

.)Feenberg, 1999, p. 77-95

( .)Feenberg, 2005, p. 51فینبرگ از ایرن بحر

برا

 .3-2آسیبشناسی تکنولوژی مدرن

» ( )Underdeterminationیرراد

از میان انوات آسیبهرای تکنولروژی مردرن ،دو دسرته

میکند و به نوعی به دنبال تأکید بیشتر برر تمرایز سرطوح

آسیب کلی بیش از بقیه ،دغدغرۀ فینبررگ بروده اسرت.1 :

دوگانۀ ابزاریسازی است.

آسیبهای تکنولوژی برای طبقرات فرودسرت جامعره؛ .2

عنرروان «تعررین نرراق

 .2ارزشباری :با توجه به گفتههای فینبررگ در سرطا

آسرریبهررای ناشرری از تفکررر اسررتیال و تسررلط .دسررتۀ اول

،

آسیبها ،همان چیزی است که ذهرن مرارکس را مشرغول

روشن است که او نیز معتقد است تکنولوژی ،خنثی نیست

کرده بود؛ یعنی بهرهکشی و مهارتزدایری سررمایهداران و

و ارزشهای اخالقی و اجتمراعی خاصری را برا خرود بره

صاحبان صنایع مدرن از طبقۀ کرارگر؛ امرا دسرتۀ دوم کره

همراه میآورد .فینبرگ بهصرراحت مریگویرد تکنولروژی

صرفاً به روابط بین انسانها منحصر نیست و روابط انسران

مدرن ،ارزشهای جدیردی را خلر کردنرد و ارزشهرای

و طبیعت را نیز پوشش میدهد ،بیشتر برآمده از انتقرادات

اخالقی پیشین رنگ باختند؛ برااینحرال ،ایرن ارزشبراری

مارکوزه در انسان ترکسراحتی اسرت .بره نظرر مرارکوزه،

تکنولوژی ،امری قطعی و تغییرناپذیر نیست و همرانگونره

خردگرایی تکنولوژیک همۀ ابنرای بشرر را بره موجروداتی

که در روزگاری ،سرمایهداران و تکنوکراتهرا ارزشهرای

تکبعدی و همانند تبدیل کرده است که صررفاً برا نگراهی

مدّنظر خود را از راه تکنولوژی بر جامعه تحمیرل کردنرد،

محاسباتی ،جهان اطراف خود را اعم از انسانها و طبیعت،

میتوان با نظامهای جدید تکنیکری ارزشهرای پیشرین را

به چشم شیء و ابزار نگاه میکنند و تنهرا در پری ارضرای

احیا کرد ()Feenberg, 2005, p. 54؛

حررس سررلطهجررویی خررود هسررتند؛ درنتیجرره برره سررمت

دوم ابزاریسازی و نیز تأکیدش برر مسرئلۀ تعرین نراق

 .3مگد توگگین  :)Undeterminationفینبرررگ برره

مصرفگرایی کشریده مریشروند (مرارکوزه-157 :1378 ،

جبرگرایی تکنولروژیکی ،یعنری ایرن عقیرده کره «اهرداف

 .)158بنابراین تکنولوژی به طور عرام ،یکری از ابزارهرای

پیشروی تکنیکی ،یک بار و برای همیشه تعیرین شردهانرد»

مدرنیته برای تبدیل همۀ انسانهای مدرن بره موجروداتری

( )Feenberg, 1999, p. 209اعتقادی نردارد و معتقرد

تکبعدی ،سلطهجو و مصرفگرا و بهطور خاص ،ابرزاری

است ایرن نظریره کره اغلرب برا دیردگاه ویرانشرهرگرایی

برای انسانهای قویتر برای استثمار انسرانهرای ضرعیف

( )Distopyanismگررره خررورده ،مبتنرری بررر دو اصررل

است .درواقع ،آسیبشناسی مرارکس از تکنولروژیِ صررفاً

«پیشرفت تکخطره» ( )Unilinear progressو «تعرین

مرتبط به نهاد اقتصاد ،مقدمهای برای انتقادات بنیرادیترر و

اساسرری» ( )Determination by the baseاسررت.

عررامتررر مکتررب فرانکفررورت و نهایت راً انتقررادات ریشررهای

فینبرگ میگوید با توجه به اینکه پیشررفت تکنولروژی در

مارکوزه و فوکو شد (برای مطالعۀ شرح مفصل ایرن رونرد

شاخههایی با جهات گوناگون تحق یافته و نیز با توجه به

انتقرادی ،بنگریرد بره.)Feenberg, 2002, p. 39-90 :

تکنولوژی ،بطالن دو اصل

فینبرررگ در بسرریاری از آثررار خررود ،از رهگررذر گررزارش

مزبور واضا اسرت؛ بنرابراین جبرگرایری تکنولوژیرک رد

همدالنررۀ آرای مررارکس و مررارکوزه ،برره ایررن آسرریبهررا

نسبیت اجتماعی و تعین ناق
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میپردازد و با همین قرائت سایر آسیبهای زیستمحیطی

و تحمیل ارزشها و تمایالت ایشان است و هرر زمران کره

و فرهنگررری تکنولررروژی را مطررررح مررریکنرررد ( See:

سایر مردم در مقابل این روند مقاومت کردهانرد ،تکنولروژی

.)Feenberg, 2008; Feenberg, 1996

تاحدودی اصالح شده اسرت .برر اسراس ایرن ،تکنولروژی

با ایرن پریشزمینره دربرارۀ محورهرای آسریبشناسری
فینبرگ ،برخی از آسیبهرای عمردۀ تکنولروژی ،از زبران
خود او بیان میشود:

ماهیتی سیاسی دارد و برای حل مشکل آن نیز باید از کرنش
سیاسی بهره گرفت (.)Feenberg, 2005, p. 55-56
برای اینکه با این راهحرل فینبررگ بیشرتر آشرنا شرویم،

بحرانهای گوناگون نظام سرمایهداری پشتسر گذاشته

اشاره به یکی از مثالهای او راهگشا و روشنکننده اسرت.

شده است و اکنون کل جهان در یک شبکۀ شرگفتانگیرز

او می گوید بحرران آلرودگی هروا ،ترا زمرانی کره طبقرات

ارتباطات سازماندهی میشود کره پیامردهایی متنراقه بره

فرودست جامعه اعتراض نکرده بودنرد ،اصرالح تکنیکری

همراه دارد .تولید صنعتی همچون بیماریهرای مسرری ،از

محصوالت آالینده برای مسئوالن جدی نبود و این کار بره

کشورهای توسعهیافته به سوی حاشیههای کمدرآمد جریان

نظرشان هزینرهبرر و برینتیجره مریآمرد؛ ولری برا آغراز و

مییابد .اینترنت فرصتهای شگفتانگیز جدیدی را برای

اوجگیری اعتراضات قربانیران ،مسرئوالن نیرز وادار شردند

ارتباطات انسانی میگشاید و غر در سوداگرایی اسرت...

جدیت به خررج دهنرد؛ درنتیجره ،رفترهرفتره در طراحری

آگاهی زیستمحیطی هرگز باالتر از اکنون نبوده است؛ اما

خودروهرررا و دیگرررر منرررابع آالینرررده برررازنگری شرررد

هیچ کاری جدی برای مقابله با فجرایع در شررف وقروعی

(.)Feenberg, 2005, p. 56

چون پدیدۀ گرم شدن جهانی انجام نشده اسرت .گسرترش
صنعت هستهای ،در جهانی که کشرورهای زیرادی دالیلری
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خوب برای دستیابی به سرالح هسرتهای دارنرد ،سررانجام

اکنون و پرس از مررور گرزارشگونرۀ اندیشرههرای نصرر و

برای حوزۀ انرژی مشکل درست مریکنرد ( Feenberg,

فینبرگ ،مجال بررسی دیردگاههرای آنران در پرترو مقایسره

.)2007, p. 62

فراهم آمده است .بهتر است که این مقایسه ،در حوزۀ همران

 .3-3راهکار مواجهۀ صحیح :تکنولوژی دموکراتیک

دستهبندی سهگانه انجام گیرد؛ بااینحرال ،بره سربب میرزان

فینبرررگ معتقررد اسررت نشسررتن و نگریسررتن و تحسررین

تفاوتها و شباهتها و نیز به سبب ترتیرب منطقری بحر ،

وضعیت موجود و حتی انکار و طرد کلیرت تکنولروژی بره

این بار به گونۀ معکوس ،مباح

طرح میشود؛ یعنری ابتردا

سبب آسیبهایش صرحیا نیسرت؛ بلکره بایرد تکنولروژی

راهکارهرررای ایشررران برررا یکررردیگر مقایسررره و سرررپس

موجود را تا حد ممکن اصالح کرد و ایرن اصرالح بایرد برا

آسیبشناسیهای ایشان با هم سنجیده میشود و درنهایرت،

مشارکت مردم باشد .بنابراین او معتقرد اسرت کره نخسرت،

ماهیت تکنولوژی از نظر ایشان مقایسۀ خواهد شد.

شرایط کنونی آنقدرها هم بره گفترۀ امثرال هایردگر و الرول،
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ناامیدکننده نیست و راهحلری بررای بهبرود اوضرات موجرود

از آنچه گفته شرد ،بسریار روشرن اسرت کره بیشرترین

است .دوم ،این راهحل با مشارکت اجتماعی همۀ مردم برای

تفاوت نگرش نصر و فینبررگ ،در راهکارهرای پیشرنهادی

لحاظ خواستههایشان در طراحی تکنولوژیهرای جدیرد یرا

آنها برای مواجهه با مشکالت ناشری از تکنولروژی مردرن

اصالح تکنولوژیهای زیانمنرد میسرر مریشرود .بره دیگرر

است .نصر بازگشت به سرنت را کره دسرتکرم براسراس

سخن ،اگر وضعیت فعلری تکنولروژی نابسرامان اسرت ،بره

ترتیرب تراریخی تکنولرروژیهرای سررنتی و مردرن ،نرروعی

سبب انحصار طراحی و تولید آن در دست طبقۀ سررمایهدار

واپسروی و عقربنشرینی اسرت و فینبررگ جرایگزینری
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تکنولرروژیهررای موجررود بررا تکنولرروژیهررای جدیرردتر و

بر محیط طبیعری و همچنرین اذهران و نفروس مریگرذارد

اصالحشده را پیشنهاد میکند که البته نگاه فینبررگ نسربت

(.)Nasr, 2007, p. 102

برره نگرراه نصررر ،نرروعی پرریشرویِ اصررالحشررده در مسرریر

وی همچنین میگوید:

تکنولوژی است؛ البته یک نقطۀ مشرترک در ایرن دو نروت

برخی هم برای حل بحران محیط زیسرت بره یرک نروت

راهکار دیده میشود و آن این است که بره هرر حرال هرر

مهندسی متفاوت روی آوردهاند که من آن را  cosmeticیا

دوی این نگرشها ،نوعی تکنولوژی جایگزین را در مقابل

بزکسازی نام نهادهام؛ حرال آنکره ایرن کارهرا بریفایرده و

تکنولوژی مدرنِ کنونی معرفی میکنند و از این حی  ،هر

سطحی است .بایرد یرک تغییرر اساسری در دیردگاه انسران

دوی آنها در مقابل رویکردهرایی قررار مریگیرنرد کره بره

صورت گیررد ترا نگررش مرا دربرارۀ طبیعرت و معنرای آن

تکنولوژی جایگزین نمیاندیشند؛ بلکه یا بهکلی هررگونره

دگرگون شود و مسرئولیت مرا نسربت بره طبیعرت ،مجردداً

تکنولوژی را رد میکنند و یا ناامیدانه تنها برای وضع بشرر

تعریف و بهصورت جدی برقرار شود (نصر.)135 :1391 ،

سرروگواری مرریکننررد و برنامررهای برررای اصررالح ندارنررد.

نصر تفکر فینبرگ برای طراحی متفراوت تکنولروژی و

بااینحال ،تقابل نصر و فینبرگ در نوتِ جایگزینری بسریار

باالتر از آن ،دل خوشکردن به نظارتهرا و مراقبرتهرای

واضا است و این وضوح آنجا بیشتر شدت مرییابرد کره

دولتی و نهادی را قبول ندارد کره فینبررگ از آن برهمنزلرۀ

هریررک ،شمشرریر را برررای دیگررری از رو مرریبنرردد و

نتیجۀ تکنولوژی دموکراتیک یاد میکند و بیفایده میداند:

بهصراحت رویکرد دیگری را نفری مریکنرد یرا در آن بره

نظارتها و مراقبتهایی هم که گاهی از سوی دولتها

چشم تحقیر مینگرد .این نشان میدهرد کره راهحرلهرای

و برخی نهادها در کشورهای صنعتی و دیگر کشورها ادعا

آنان ،دستکم بهسادگی ،جمع نمیشود؛ برای مثرال ،نصرر

میشود ،خیلی ضعیف است .هیچ نظام نظرارتی کارآمردی

دربارۀ کسانی که با تکنولوژیهای مردرن اصرالحشرده در

وجود ندارد که جلوی شرکتها و مطرامع و فعالیرتهرای

پی اصالح وضعیت موجود هستند ،چنین میگوید:

تخریبکنندۀ آنها را بگیرد؛ نهتنها دولتهرا در ایرن زمینره

بیشتر مردم در غرب خواهند گفت« :خب راهحرل ایرن

ریاکاری میکنند ،شرکتها و صاحبان آن هرم در بسریاری

بحران ،تکنولوژیهرای جدیردی هسرتند کره جرایگرزین

موارد دروغ میگویند و با جعرل و سندسرازی و رشروه و

تکنولوژیهای قدیمی میشوند» .درست همینجاست کره

فساد ،امکان بررسی را از اعمال خود سلب میکننرد .آنهرا

باور دارم آنان کامالً در اشتباهاند .آنچه بایرد انجرام گیررد،

حتی در آمارها دست میبرند و همهچیرز را خرالف واقرع

احیای دیدگاه قدسی به طبیعت است که کامالً در تقابل برا

نشان میدهند (نصر.)135-134 :1391 ،

نحوۀ نگاه تکنولوژی مدرن به طبیعرت اسرت ... .بلره مرن

البته پیش آمده است که نصرر در قبرال مهندسریِ بهترر

میپذیرم که مثالً در کارخانههایی که نسربت بره قبرل دود

فناوری ،برافروختگی کمتری نشان دهد؛ ولری برههرحرال،

کمتری تولید میکنند ،منافعی نسبی وجرود دارد؛ امرا ایرن

ارزش چنین راهکاری را در مقابل راهحرل خرود ،چنردان

منفعت در مقابل آنچه بسیار عظریمترر اسرت ،یعنری ترأثیر

جدی نمیگیرد:

منفری کلری تکنولرروژی مردرن بررر محریط زیسررت و روح

مررا مخررالف مراقبررت بهتررر از ایررن سرریاره بررا ابررزار

انسانهای مدرن ،ناچیز اسرت .تکنولروژی مردرن ترأثیری

خردمندانهتر تولید ،حمل ونقل و جز آن ،نسربت بره ابرزار

منفی دارد و این تأثیر منفری ،همرراه برا شرمار فراوانری از

موجود امروز نیسرتیم .بایرد از اشرکال فنراوری جرایگزین

تکنولوژیهای جدید ،ده ها و صدها برابر میشروند؛ زیررا

استقبال کرد و از نهادهایی نظیر مؤسسۀ کیمیای نو (New

هرچه تکنولوژی بیشتری باشد ،طبیعتاً تأثیر منفی بیشرتری

 )Alchemyدر کیپکاد امریکا تعریف و تمجید کرد؛ اما
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این کارهرای عظریم علمری و مهندسری برهتنهرایی حرالل

استفادۀ خود از این ابزار جدید تجدید نظر کننرد ( ibid,

مشکالت نخواهند بود .چارهای نیست جز پاسخگویی بره

)p. 103 - 104؛ ولی راهکار فینبرگ ،کامالً اجتمراعی و

این پرسش ها و نظایر آنها و شرایان توجره قرراردادن بدعرد

سیاسی است و نیازمند تشکیل شبکههای وسیع اجتمراعی

معنوی و ریشههای تاریخی زیستبومی که ترا بره امرروز

برای جنبشها و اعتراضات مدنی نسربت بره چرالشهرای

بسیاری از توجه به آن سر باز میزنند (نصر.)206 :1377 ،

ناشرری از تکنولرروژی اسررت و برررای تحقر آن ،در همرران

در سوی دیگر ،فینبرگ نیز طرد و انکار کلی تکنولوژی

ابترردای کررار ،برره ایجرراد صرردایی واحررد ازسرروی اکثریررت

مدرن را برنمیتابد و با لحنی کنایهآمیز میگوید:

چشمگیری از مرردم جامعره نیراز اسرت ترا دولتمرردان و

از روزگرراری کرره محکومیررت کلرری تکنولرروژی برررای

تولیدکنندگان به فکر اصالح روشهرای تولیرد تکنولروژی

بسیاری از منتقدان اجتماعی پذیرفتنی بره نظرر مریرسرید،

مناسب بیفتند .از این حی  ،گویی نصر تکتک انسانهای

زمان چندانی نمیگذرد .این نگرش هنوز از میران نرفتره و

مدرن را در ایجراد وضرعیت موجرود مسرئول مریدانرد و

نوعی خوارداشت متفرعنانه نسبت به تکنولوژی را در میان

میگوید خود را مقصر و مسئول بدانید و «به خرود آییرد»؛

روشنفکرانی موجب شده است که با این همه ،در زندگی

ولی فینبرگ میگوید تقصیر اصلی این مشکل با طراحان و

روزمرهشان بیوقفه از آن استفاده میکننرد ( Feenberg,

سازندگان است و مردم هم اگرر مسرئولیتی دارنرد ،صررفاً

.)2005, p. 57

ساکتنبودن و اعتراضکردن است؛ بنابرراین بررای مطالبرۀ

یکی دیگر از وجوه برارز تفراوت راهکارهرای نصرر و

ح خود «به پیش روید» .البته شکی نیست کره نصرر نیرز

فینبرگ ،این است که راهکارهای نصر ،بیشتر جنبۀ فرردی

مخالفتی برا روشهرای جمعری و ایجراد کمپرین نردارد و

دارند و برای تحق آنها دستکم در همان مرحلۀ اول ،بره

درنهایررت ،توصرریۀ فردگرایانررۀ او نیررز ممکررن اسررت برره

ایجاد کمپین و گروه اجتماعی نیازی نیست؛ بدینمعنرا کره

حرکتهای جمعری منجرر شرود؛ ولری برههرحرال نقطرۀ

وقتی او از عوارض استفاده از اتومبیل ،گوشی تلفن همراه

عزیمت روش توصیهشدۀ نصر با ترکترک افرراد اسرت و

یا ماشینهای جدید کشاورزی سخن میگوید ،توقرع دارد

نقطررۀ عزیزمررت روش توصرریهشرردۀ فینبرررگ ،بررا حرکررت

مخاطبان و شرنوندگان ،هریرک برهنوبرۀ خرود در اندیشرۀ

گروهی و جمعی در قالب کمپینهای اعتراضی.

اصالح الگوی مصرف خود از تکنولوژی باشند و در حرد

با این اوصاف ،پیش از آنکه در بخش راهکارهرا ،میران

مقدور به روش سنتی بازگردند و تصریا میکند که توقرع

آنان داوری و یکی از آنها یا وجهجمعی از هرر دو نظرر را

ندارد به صورت دستجمعی زندگی کامالً ضدتکنولوژیک

گزینش کنیم ،بهتر است برا مقایسرۀ مباحر

ریشرهایترر،

را (نظیر کراری کره در برخری روسرتاهای بریتانیرا انجرام

یعنرری آسرریبشناسرری و ماهیررتشناسرری تکنولرروژی ،دیررد

مریشرود) در پریش گیرنرد ()Nasr, 2007, p. 104؛

روشنتری دراینباره پیدا کنیم.

همچنین تصریا میکند امکان مقابلره برا تکنولروژیهرای
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کلی و عمومی نیست و مثالً نمریتروان توقرع داشرت کره

در بخش آسیبشناسی ،نقاط مشترک فراوانی میان نصر

جامعۀ اسالمی به کلی بر و تلفن نداشته باشد ( ibid, p.

و فینبرررگ دیررده مرریشررود؛ برررای مثررال ،حجررم عمرردۀ

)103؛ بلکه هررکس بایرد بره سرهم خرود در اسرتفاده از

آسیبشناسی هرر دو اندیشرمند ،بره مسرئلۀ کرالن محریط

تکنولوژی مراقبت کند؛ مثالً کشاورزان باید بره نگهرداری

زیست معطوف اسرت .همچنرین بحر

مهرارتزدایری از

زمینهای کوچک خرود برا روشهرای کشراورزی سرنتی

کررارگران یررا فقررر ناشرری از تکنولرروژیِ سرررمایهسرراالر از

بسرنده کننررد و کرراربران تلفرن همررراه ،در نحرروه و میررزان

دغدغههای هر دو اندیشمند است؛ بااینحال ،سره تفراوت
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عمده در آسیبشناسی آنان از تکنولوژی وجود دارد:

آسیبشناسری خرود ،برر رذایرل اخالقری انسران مردرن و

 .1نصر یک سنتگراست و ابایی از نفری و طررد کلری

معنویتزدایی و حررصافزایری تکنولروژی مردرن تأکیرد

مدرنیسم و تکنولوژی آن ندارد؛ بنابراین در آسیبشناسری

میکند؛ اما نگاه فینبرگ ،نگاهی زمینی و سرکوالر اسرت و

تکنولوژی نیز از این حی  ،نگاهی کامالً جانبدارانه دارد و

دغدغههای دینی و معنوی در آسیبشناسری او بره چشرم

کمتر اثری از تحسین تکنولوژی مدرن یا برخی از انوات آن

نمرریخررورد .برره تعبیررر دیگررر ،فینبرررگ عمرردۀ مشررکالت

یا حتی پذیرفتن مزایای نسبی تکنولوژی مدرن در آثرار او

تکنولوژی مدرن را در آسیبهای مادی آن برهویرژه بررای

به چشم میخورد .درواقع ،چنین به نظر میرسد کره او برا

اقشار کرمدرآمرد جامعره مریدانرد و در آثرارش کمتررین

توجه به مبانی نظرری خرود ،تصرمیمش را دربرارۀ کلیرت

اشارهای به آسیبهای این پدیدۀ مدرن برای دین و آخرت

تکنولرروژی مرردرن گرفترره اسررت و اگررر هررم در مررواردی،

دینی و مذهبی

مردم نداشته است و بهنوعی کمترین بح

استفاده از آن را میپذیرد ،آن را به تقدیر و خواست الهری

را در مباح

ربط میدهد ،نه به تمایلِ شخصی یا بره سربب مزایرای آن

اما نصر دائماً دغدغههای دینی و معنروی خرود را نیرز بره

( .)see: Nasr, 2007, p. 100همچنین شاید به همرین

فلسرفه و

دلیل ،ابعادی منفی که او در تکنولوژیهای مدرن مییابرد،

فلسفۀ تکنولوژی خود دخالت نرداده اسرت؛

میان آورده است و نشان مریدهرد کره مباحر
اخال تکنولوژی را مجزا از مباح

دینی و الهی نمیداند.

بسیار گسترده و متنوت هستند و از ابعاد علمری و فنری ترا

با توجه به این سره تفراوت عمرده ،بره نظرر مریرسرد

ابعاد هنری و زیباییشرناختی را دربرمریگیرنرد .درمقابرل،

آسرریبشناسرری نصررر نسرربت برره فینبرررگ ،بنیررادیتررر و

فینبرگ آسیبشناسی معتدلترری دارد کره در بسریاری از

همهجانبهتر است .از اینجا روشن میشود چرا راهکارهای

موارد ،متوجه برخی از انوات تکنولوژی مدرن است؛ ضرمناً

این دو ،تا این حد با هم متفاوت است؛ بهویژه با توجه بره

فینبرگ همان طور که به مشکالت ناشی از تکنولوژیهرای

تفاوت دوم آسیبشناسی  -کره نصرر مشرکل را از خرود

مدرن توجه دارد ،از مزایای آنها نیز سرخن مریگویرد و از

تکنولوژیهای مدرن میداند و فینبرگ بحران را بره نحروۀ

نگاه ویرانشهرانه به تکنولوژی حذر دارد؛ برای مثال ،او در

طراحی آنها ربط میدهد – دریافته میشود که راهکارهای

حرروزۀ علرروم کررامپیوتری ،مزایررای اینترنررت را در حرروزۀ

هریک از آن دو با ابتنا بر این آسیبشناسی ،کامالً معقرول

آمرروزش مجررازی و تحصرریالت آنالیررن بیرران مرریکنررد و

است .بااینحال برای فهمیدن اینکه چرا هریک از این دو،

مخالفت کلی با این امکاناتِ سودمند را بیثمر مریشرمارد

به چنین آسیبشناسی متفاوتی رسیدهاند ،بهتر است بحر

()Feenberg, 2005, p. 60-62؛

مبناییتر ،یعنی نوت نگاه ایشان بره ماهیرت و ویژگریهرای

 .2نصررر آسرریبهررای تکنولرروژی مرردرن را برره خررود
تکنولرروژی مرردرن نسرربت مرریدهررد و اصررل وجررود ایررن
تکنولوژی را اسباب ایجاد این وضعیت بحرانی میپنردارد؛

تکنولوژی مدرن مقایسه شود.
 .4-3مقایسۀ ماهیتشناسی
در بح

شناخت ماهیت تکنولوژی و ویژگیهرای آن،

ولرری فینبرررگ عمرردۀ آسرریبهررای تکنولرروژی را معلررول

شباهتهایی ظاهری میان نظرات نصر و فینبرگ به چشرم

خطاهای شکلگرفته در نحروۀ طراحری یرا همران مرحلرۀ

میخورد؛ ازجمله اینکه هیچیک از آنان ،تکنولوژی مردرن

ابزاریسازی ثانویه میداند ،نه به سبب اصل وجود آنها.

را خنثی نمیدانند و معتقدنرد تکنولروژی مردرن ،فرهنرگ

 .3زاویۀ نگاه آسیبشناسرانۀ نصرر ،زاویرهای قدسری و

خاصی را با خود همراه دارد؛ بااینحال ،تفاوتهرای نگراه

متعالی است و بیش از آنکه نگران مشکالت مرادی باشرد،

آنان به این مقوله ،بسیار بنیادیتر است .در ادامه ،برخی از

دغدغۀ معنویت انسان مدرن را دارد .به همین سبب ،او در

مهمترین تفاوتهای آنان مطرح شده است:

راهکاری برای مواجهۀ صحیا با دنیای تکنولوژیک مدرن ،در مقایسۀ آرای نصر و فینبرگ 41 /

 .1شرراید ریشررهایترررین تفرراوت نصررر و فینبرررگ برره

مربوط است که آن هم در سطا ابزاریسازی ثانویه ،برا ترأثیر

تکنولوژی ،نگاه ذاتگرایانۀ نصر و دیدگاه ساختگرایانره

از مالحظررات اجتمرراعی و اخالقرری موجررود بررر تکنولرروژی

و تجربه نگرر فینبررگ اسرت .توضریا اینکره نصرر اساسر ًا

تحمیل میشود .بر ایرن مبناسرت کره نصرر هریچ امیردی بره

تکنولوژی مدرن را از بنیاد برا تکنولروژی سرنتی متفراوت

جداشدن فرهنگ موجرود از تکنولروژی مردرن نردارد؛ ولری

میداند و آن را برخاسته از روحیۀ کلی انسانگررا و مرادی

فینبرگ معتقد است برا دموکراتیرکشردن تکنولروژی مردرن،

قلمداد میکند و میگوید این روحیه بر سرتاسر تکنولوژی

ارزشهای آن نیز اصالحپذیرند.

مدرن سیطره دارد ()Nasr, 1994, p. 181-190؛ حرال

 .3تفاوت دیگر نصر و فینبرگ ،در آیندهپژوهی تکنولوژی

آنکه فینبرگ با ذاتگرایی تکنولوژیک مخالف است و این

مدرن است؛ با این توضیا که فینبررگ ،تکنولروژی مردرن را

نوت نگاه را تبیین کاملی از ماهیت تکنولروژی نمریدانرد و

دارای پیشرفتی چندخطه و نامتعین مریدانرد و معتقرد اسرت

بهصراحت میگوید «معتقدم که میتوانم از بسیاری مسائل

عوامل بسیاری بر مسیر پیشرفت تکنولروژی اثرگذارنرد؛ ولری

مربوط بره ذاتگرایری ،برهویرژه موضرع ضدمدرنیسرم آن

نصر نخست ،تکنولوژی مدرن را در مسیر پیشرفت نمریدانرد

بپرهیزم» ( .)Feenberg, 2005, p. 51درواقع او از بین

و دوم ،پیمودن این مسیر را برای تکنولوژی مردرن ،نراگزیر و

دو رویکرد اصلی بره ماهیرت تکنولروژی ،یعنری رویکررد

حتمی میشمارد و اعتقاد و امیدی به تغییر مسیر یا اصالح آن

ذاتگرایانه و رویکرد ساختگرایانرۀ اجتمراعی برا زمینرۀ

ندارد (نصر 113 :1379 ،و .)117

مطالعات تجربی ،خود را متعل به سرنت دوم مریدانرد و
تنهررا از برخرری اغرررا هررای تجرب رهگرایانررۀ ایشرران تبررری
میجوید و اگر هم التفاتی به مباح

با توجه به این تفراوتهرای عمیر در ماهیرتشناسری
تکنولررروژی مررردرن ،تفررراوتهرررای موجرررود در بحرر

ذاتگرایان دارد ،این

آسیبشناسی و ارائرۀ راهکرار نیرز برهطرور کامرل روشرن

ماهیتشناسری نیسرت؛ بلکره بره بخرش

میشود .اینکه نصرر تکنولروژی مردرن را یکجرا و بردون

آسیبشناسی ایشان است .به دیگر سخن ،نصر تکنولروژی

تفکیک انوات آن از هم میبینرد و ایرن ذات واحرد را نیرز

مدرن را یک واحد کلری و بسرتۀ کامرل ،برا ویژگریهرای

دارای فرهنگی پست و زمینی میبیند و هیچ آیندۀ روشنی

و کلی میداند؛ ولی فینبررگ بره تکنولروژیهرای

نیز برایش متصور نیست ،او را کامالً محر مریسرازد کره

مدرن ،آن هم به گونۀ تجربی ،نظر دارد که هریرک از ایرن

برای رهایی از وضعیت موجود ،انسان مردرن را بره طررد

تکنولوژیها اقتضائات ویژۀ خود را دارند.

کلی تکنولروژی مردرن و بازگشرت بره تکنولروژی سرنتی

التفات به مباح

مشخ

خنثرینبرودن تکنولروژی مردرن کره از نقراط

سفارش کنرد .در مقابرل ،نگراه تجربرهگررای فینبررگ کره

 .2در بح

مشترک دیدگاههای نصر و فینبرگ در بخرش ماهیرتشناسری

حساب تکنولوژیهای گوناگون را از هم جردا مریکنرد و

است ،اختالفری عمیر وجرود دارد و آن اینکره نصرر ،پیررو

ارزشها و فرهنگ هریک را نیز به شرایط خاص اجتماعی

ذاتگرایی تکنولوژیک خود ،کل تکنولوژی مردرن را حراوی

و اخالقیِ خاص خود وابسته میداند و آیندۀ تکنولوژی را

ارزشها و فرهنگی خاص میداند که آن هم عبارت اسرت از

نیز ثابت و ازپریشتعیرینشرده نمریدانرد ،طررح او بررای

فرهنگ مادیگرایانۀ زمینی همراه با حرص و سیریناپرذیری.

پیشنهاد تکنولوژیهای بدیل و ترالش او را بررای اصرالح

همچنین ایرن تکنولروژی ارتبراطی محکرم برا علرم مردرن و

این وضعیت با همین تکنولوژی مدرن ،ولی با اصرالحات

سکوالر دارد و از هنر و ذو زیباییشناسانه جدا شده اسرت؛

دموکراتیک ،کامالً معقول میسازد.

اما ارزشباریای کره فینبررگ از آن سرخن مریگویرد ،ویرژۀ

بنابراین برای داوری نهرایی میران ایرن دو رویکررد ،بایرد

کلیت تکنولوژی مدرن نیست؛ بلکه به تکنولوژیهرای مردرن

ماهیرتشناسری

مبانی عمی ترر ایرن دو اندیشرمند در بحر
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تکنولوژی مدرن و عمی تر از آن ،نگاهِ آنان به کمرالِ حقیقری
انسان بررسی شود .به عبارت بهترر ،اگرر اندیشرۀ سرکوالر و

مرضیالطرفین است.
برای این کار ،بهتر است بح

را به شرایط کنرونی کشرور

انسانگرایانه و مادیانگار مدرن بر ح باشد ،ح برا فینبررگ

خود منحصر کنیم .اگر پذیرفته باشد که مردم ایران ،برا توجره

است؛ اینکه درنهایت همین مردم هستند که باید برا مشرارکت

به فرهنگ و تمدن دیرینرۀ خرود ،عالقرهمنرد بره سرنتهرای

در روند طراحی تکنولوژی مدرن ،خواسرتههرای خرود را بره

مذهبی و اخالقی خود و حفظ آن هستند و ازسرویی دغدغرۀ

کرسرری بنشررانند و از امکانررات و مزایررای تکنولرروژی مرردرن،

توسعه و پیشرفت در عرصههای علمی و تکنیکی را دارنرد -

هرچه بیشتر بهره گیرند و از آسیبهرایش برهنرد؛ ولری اگرر

که ظاهر امر گویای همین وضرع اسرت  -بره نظرر مریرسرد

نگاه متعالی و قدسینگر سرنتی صرحیا باشرد ،چرارهای جرز

نسخهای تلفیقی از راهکارهای نصرر و فینبررگ بررای ایشران

کنارنهادن تکنولوژی نیست و بازگشت به سبک زندگی سنتی

سودمند است .با این وصف ،چه راهکاری وجود دارد که هم

با مؤلفههای خاص آن نیست.

دغدغههای سنتدوستانۀ نصر را برآورد و هم سربب اصرالح
تکنولوژی ایرانی به شیوۀ دموکراتیک شود.

 .5بحث و نتیجهگیری

به نظرر مریرسرد راهکرار «مقاومرت مردمری در برابرر

اکنون که میزان اشتراکات و اختالفرات ایرن دو اندیشرمند

تکنولوژیهای ناهمخوان با سنت و فرهنگ ایرانی» ،نسخۀ

روشن شده است ،آیا برای یافتن راهحلی نو براساس ایرن

معقول و توصیهشدهای است که نظرات هرر دو اندیشرمند

مقایسه ،وجهجمعی میان نظرات ایشان هسرت؛ یعنری آیرا

را برآورده میکنرد .توضریا آنکره ایرن راهکرار نخسرت،

میشود راهکاری ترکیبی از مجمروت راهکارهرای نصرر و

برآورندۀ سفارشهای نصر است؛ زیررا اصرل اول راهکرار

فینبرگ پیدا کرد که در آن به دغدغههای هر دو اندیشرمند

او ،استفاده نکردن کورکورانه از تکنولوژی مدرن بود و اگر

توجه شده باشد .بررای بررسری چنرین امکرانی ،فهرسرت

مالکِ مقاومت مردمی ،همخروانی تکنولروژی برا سرنت و

اشتراکات نظر این دو اندیشمند ،یاریرسان خواهد بود:

فرهنگ ایرانی باشد ،خودبهخود پرس از طررد تکنولروژی

 .1تکنولوژی مدرن ،هرگز خنثری نیسرت و فرهنرگ و

ناهمخوان ،اقبال به سمت تکنولوژی اصیل و سنتی ایرانری

ارزشهای خاصی را با خود به همراه میآورد؛

بیشتر خواهد شد .از سوی دیگر ،چنین راهکراری ،مطراب

 .2روند کنونی این تکنولروژی چنران بروده اسرت کره

خواستۀ فینبرگ است؛ زیرا او معتقد برود تکنولروژی بایرد

آسیبهای گوناگونی را به طرور مسرتقیم و غیرمسرتقیم

دموکراتیزه شود و اگر بیشتر مردم ایران ،در برابر برخری از

برای زندگی انسان به همراه آورده است؛

انوات تکنولوژی مدرن ،به هر دلیلی ،ازجمله ناهمخوانی آن

 .3در مواجهه با این وضعیت ،نشستن و نگریسرتن روا

با سنت ایرانی ،مقاومت کنند ،خواستۀ فینبرگ نیرز محقر

نیست و انسان مدرن باید با حرکتری متفراوت از آنچره

شده است؛ حتی اگر این مقاومتِ اکثریت ،در مقابل کلیت

تا کنون در پیش گرفته ،شرایط را اصالح کند.

تکنولوژی مدرن باشد.

با توجه به اختالفات پرشرمارتر نصرر و فینبررگ (کره

البته این مقاومت میتواند هم بره گونرۀ فرردی باشرد،

شرررح مفصررلش در بخررش پیشررین گذشررت) نسرربت برره

آنگونه که مدّنظر سیدحسرین نصرر اسرت؛ یعنری تحرریم

مشترکاتشان ،یافتن راهکاری رضایتبخرش بررای هرر دو

تکنولوژیهای ناهمخوان با سنت و فرهنگ ایرانی ،و هرم

اندیشمند ،دشوار به نظر میرسد؛ ولی نگراهی همدالنره و

میتواند جنبۀ اجتماعی سیاسی داشته باشد و کمپرینهرایی

جدیتر به اشتراکات نظر ایشان و تساما نسبت به برخری

برای اعتراض به تولید و طراحی تکنولوژیهای نامتناسرب

اختالفات ،در برخی شرایط ،راهگشای یافتن یک پیشرنهاد

ایجاد شود .این از معدود اختالفات نظرر نصرر و فینبررگ

راهکاری برای مواجهۀ صحیا با دنیای تکنولوژیک مدرن ،در مقایسۀ آرای نصر و فینبرگ 43 /

است که با یکدیگر مانعۀالجمع نیستند و اتفاقراً اسرتفاده از

 .3افزایش سطا حساسیت و وسواس مردم برای مواجهره

هر دو روش ،نتیجرۀ بهترر و سرریعترری خواهرد داشرت.

با تکنولوژیهای مدرن :این تصور ،بسیار مضر اسرت کره

درعینحال ،به نظر نگارنده ،ضریب نفوذ و ترأثیر راهکرار

استفاده حرداکثری از واپسرین دسرتاوردهای تکنولوژیرک،

فردی بیشرتر اسرت؛ زیررا تحرریم فرردی ،بره همبسرتگی

نشاندهندۀ شأن و شخصیت اجتماعی است و میتروان برا

دیگران وابسته نیسرت و در جامعرۀ چندصردایی نیرز کره

تبلیغات مناسب ،چنین تصوری را اصالح کرد و بره مرردم

اکثریت مطلقی برای یک خواستۀ اجتماعی وجرود نردارد،

نشان داد که باید تا حد ممکن ،در انتخراب تکنولروژیهرا

اثرگذار است؛ هرچند این اثرگذاری محدود باشد.

دقت و وسواس به خررج دهنرد .ایرن کرار برا روشهرای

ممکن است برهحر گفتره شرود کره تعیرین مصرادی

مناسب امکرانپرذیر اسرت و بایرد تجرارب موفر مرا در

تکنولوژیهای همخوان با سنت و فرهنرگ ایرانری ،کراری

اصالح فرهنگ راهنماییرانندگی (همچون فرهنرگ بسرتن

بسیار دشوار است و اصل مسئله نیز در همرینجاسرت .در

کمربنررد ایمنرری) یررا نکشرریدن سرریگار در ادارات و مراکررز

پاسخ به این اشکال بسیار مهم و دقیر  ،بایرد گفرت بررای

عمومی ،سرلوحۀ این دست کارهای تبلیغی باشد.

اینکه روشن شود از میان تکنولوژیهای مدرن کدامیک برا

 .4تفکیررک اسررتفادۀ حررداقلی و اسررتفادۀ حررداکثری و

فرهنگ و سرنت ایرانری همخروان نیسرتند ،چنرد راهکرار

روشن کردن ضرورت این تفکیک برای مرردم :یکری از

پیشنهاد میشود:

دغدغههای حسین نصر این است که گرچه نمریتروان

 .1تهیۀ فهرستی جامع و مردون از مؤلفرههرای اساسری

جلوی برخی از انوات تکنولوژی را گرفرت ،دسرتکرم

فرهنگ و سنت ایرانی که در مقابرل تکنولروژی مردرن

باید در استفاده از آنها حد معقول و اعتردال را رعایرت

آسیبپذیر هستند و باید تا حرد ممکرن حفرظ شروند.

کرد .بنابراین درست است که برخی از انوات تکنولوژی

نهادهررای مسررئول همچررون «شررورای عررالی انقررالب

گریزناپذیرند؛ اما این بدان معنا نیست که بایرد از همرۀ

فرهنگی» یا «وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی» یا مراکرز

امکانات یک تکنولوژی ،حتی بردون اینکره نیازمنردِ آن

علمی و پژوهشی همچون «انجمن حکمرت و فلسرفه»

باشیم ،بهنحو حداکثری استفاده کنیم؛ برای مثال ،باید به

یا «مرکز الگوی ایرانیاسرالمی پیشررفت» ،و برا کمرک

مردم آموزش داد که استفاده از تکنولوژی تلفن همرراه،

دانشمندان و نخبگان دانشگاهی ،بهویژه روانشناسران و

صرفاً برای زمانهای ضروری اسرت کره غیرر از تلفرن

جامعهشناسان میتوان این فهرست جامع را تهیه کرد و

همراه ،هیچ روش و ابزار دیگرری کرارگر نیسرت و در

در اختیار رسانههای کالن برای تبلیغ قرار داد.

مواردی که نیاز ضروری به استفاده از این وسیله وجود

 .2آسیبشناسری تکنولروژیهرای نروین در همران مراحرل

ندارد ،نباید بیدلیل از آن استفاده یرا بره آن اتکرا کررد؛

آغازین معرفی و رواج :تکنولوژیهرای نروین بایرد ترا حرد

برای مثال ،نباید رسرم و آیرینِ پسرندیدۀ دینری و ملریِ

ممکن آسیبشناسی شوند و آن دسته از تکنولوژیهایی کره

«صلۀ ارحام» و «دید و بازدید» را با ایرن وسریله انجرام

آسیبهای جبرانناپذیری به فرهنگ و سنت ایرانریاسرالمی

داد یرررا آن را رفرررع و رجررروت کررررد .اگرررر در امرررر

وارد میکنند ،بهطور صریا به مردم شناسانده شروند؛ بررای

فرهنگسازی ،چنین اسرتفادهای از تلفرن همرراه ،قبریا

مثال ،شبکههای ماهوارهای خاص که با فیلمهای جهرتدار،

شمرده شود ،رفتهرفته شرم اجتماعی الزم بررای چنرین

عامدانه به دنبال نابودی بنیان خانواده هسرتند یرا برازیهرای

استفادهای در جامعه رواج خواهد یافت و بهتدریج این

رایانهای و موبایلی مخرب و مغایر با عقاید اصیل ایرانی ،بره

نوت استفاده از تکنولوژی ،منسوخ خواهد شد.

مردم معرفی شوند.
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