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  چكيده
آورده اسـت.   يرو يفنـاور مشكالت خـود بـه سـاختن     يارياز بس ييگشاگره يبشر برا
خـود باعـث    امـا ، اسـت  مشـكالت مـؤثر بـوده    نيـ از ا يارياگرچه در حـل بسـ   يفناور

 يفنـاور  ةفالسفه به تأمـل دربـار   يرو، برخنيااز. است شده زين ييهاوجودآمدن بحران به
هـا مداقـه   بحـران  نيـ رفت از ابرون يهاو راه يفناور ينيآفرعلت بحران دراند و پرداخته
و  اياشـ  ةديـ ا اواسـت.   ،ييكـا يآمر لسوفيآلبرت بورگمان، ف فالسفه نيا از يكي. اند كرده

 يبررس به مقاله نيكند. در ايم نهاد شيپ يفناوراز  ييزدابحران يخود را برا يافعال كانون
 انتقادات نيا به بورگمان يهاپاسخ سپس، ؛ميپردازيم آن بر واردشده انتقادات و دهيا نيا
 در موجود يهاشكاف ها،آن يهاپاسخ و نقدها يبنددسته با ان،يدرپا و ؛ميكنيم يابيارز را

  .ميكنيم ييشناسا را يو ةينظر
  .خوب يدستگاه، زندگ ميپارادا ،يو افعال كانون اي، اشيفناور ةفلسف: بورگمان، ها هواژديكل

  
  مقدمه. 1

بـه   يـابي راه انسان بوده و او را در دسـت هم يختمام طول تار است كه در يايدهپد يفناور
است  يقدربه يدهپد ينا يتكرده است. اهم ياري يعتاز طب يبرداربهره يقمقاصدش از طر
از  ياريقرار گرفته اسـت و امـروز هـم بسـ     يبزرگ يشمنداناند يفلسف يهايكه موردبررس
دهند. حاصل يموضوع اختصاص م يناز مطالعات خود را به ا يبخش يادر دن يمراكز فلسف
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 يكردهـاي رو از يفـي طشـامل   ،يفنـاور اسـت بـه    يمختلف يكردهايها رويورزفلسفه ينا
محققان  يسو، برخيك. ازيشهريرانو و ينانهبدب يكردهايتا رو يشهرو آرمان يشانهاند مثبت
 يآورنـد و آن را ابـزار  يم يرو يفناوربه استفاده از  ياهر مسئله ةدربار يشياندچاره يبرا
نظـران  از صـاحب  ياعـده  يگـر، ديو ازسو ؛كننديم يبه اهداف گوناگون تلق يدنرس يبرا
ها نسـبت  يفناور يرا به ظهور برخ يطيمحيستز ي،اخالق ي،فرهنگ يهااز بحران ياريبس
بود كه لذت، زمان فراغـت،   ينا يفناور ة. وعداند از آن يحداقل ةدهند و خواهان استفاديم

 يها را تاحـد ينا مةرسد هينظر ماما به ؛ياوردارمغان بما به يمستقل را برا يتو هو ،يآزاد
ها به سـاختن  حل اغلب بحران يبرا كه چنان ،خود كرده است يرما را اس وبه خود گره زده 

خـوب و معنـادار    ير زنـدگ د يفنـاور درست  يگاهجا. اما يمآوريم يرو يدجد اي يفناور
كار گرفته  هو ب يباشد و چگونه طراح شتهدا ييهايژگيچه و يدمطلوب با يفناوركجاست؟ 

 يهـا نباشند، بلكه به حل بحـران  ينآفرتنها بحرانتوانند نهيها ميفناورشود؟ كدام گونه از 
 يپـرداز يـه نظر يفنـاور  ةكه دربار يمتعدد ةفالسف يانبشر كمك كنند؟ از م يو معنو يماد

هـدف   يـن بـه ا  يدنرسـ  يبـرا  يترمناسب يافترسد آلبرت بورگمان رهينظر ماند، بهكرده
و  ينانـه بدب يكـه موضـع   يدگرو ها يلولا مثل يلسوفانيبرخالف ف يراز ،نهديما م يرو يشپ

 يكـار راه يشـند، انديآن مـ  ةدربار يانتزاع ييكنند و در فضاياتخاذ م يفناوربه  يانهجبرگرا
بـر   حـاكم  ياز روح كلـ  ينچنـ كند. بورگمان هميارائه م يفناوربا  يزندگ يبرا يانضمام
 يرو تـأث  يستخواند، غافل ني) مdevice paradigm( دستگاه يمكه آن را پارادا يكي،نظام تكن

 را خـوب  زنـدگي  او. يـرد گينمـ  يدهشوند ناديم يدكه تول يمصنوعاتر درا  ينگاه كل ينا
 يكانون يياداند كه با كمك اشي) مfocal practices( ياز افعال كانون يامجموعه از متشكل

)focal thingsاند تا قـوام و گسـترش   يكانون ييااش يازمندن يو افعال كانون يرندگي) شكل م
اند كه بورگمان وارد دانسته يهايدهرا به ا يينقدها يفناور ةاز فالسف ياعده. يابندب يتر يشب

مقالـه   يناو شوند. در ا ينظر چهارچوبو اصالح  يتتوانند موجب تقويها ماز آن يبرخ
واردشـده بـه    ينقدها يو برخ يورافنبورگمان درباب  يهاهيدگابا طرح د تا كنيم مي يسع
  .يماو مطرح كن ينظر چهارچوب يبازساز يرا برا ييهايدهاو، ا يو افعال كانون يااش ةيدا

  
 »كانوني افعال و اشيا« ةايد بر مروري. 2

 يورزفلسفه فناوري مورددراست كه  يمعاصر، از كسان يكاييآمر يلسوفآلبرت بورگمان، ف
 يمـدع  امـا ، اسـت  فراوان بـرده  يهابهره يدگرها ياز آرا يرمس يندر ااگرچه و است  كرده
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را  يفناور ةدربار يدگرها ةيشموجود در اند يكرده خألها يست و در آثارش سعاوعبور از 
 Technology and the( معاصـر  يستو سرشت ز يفناورطور خاص در كتاب پر كند. او به

Character of Contemporary Life( مواجهه بـا آن   ةو نحو يفناورخود درباب  يآرا ةبه ارائ
آن  يربشـر را اسـ   امـا  دارد، يفنـاور بـه   يانتقـاد  يپردازد. بورگمان نگاهيدر عصر مدرن م

ـ به عـالم   رانهفناوررفت از نگاه برون يرا برا ييكارهاداند و راه ينم دهـد. او  يمـ  نهـاد  يشپ
بـر   را آن ةجانبـ همـه  ةدهد كه سـلط يم نهاد يشپكند، بلكه يرا ممنوع نم يفناوراستفاده از 

  . يمبشر تاحد امكان كم كن يزندگ
هـا از  انسـان خوانـد،  يم يزن »يخيعصر «بورگمان، در عصر مدرن، كه او آن را  ةيدعقبه

 ياهـا بـا اشـ   اند و ارتباط انسـان خود را از دست داده يمعنا يااش .اند) جدا شدهthings( يااش
و جهان خـود   ياقاز س يدجد يهايفناوراو  يدگاهروح است. در ديو ب ،كنندهخسته يع،سر

 ،انـد يانـد كـه از معنـا خـال    شـده  يلتبـد  يو انتزاعـ  يافتهيلتقل ياند و به موجوداتجدا شده
با جهان  يو جسمان ي) اجتماعengagement( يريهمواره با درگ يءش يك ةكه تجرب يدرحال

) قـرار  commodity( را درمقابل مفهوم كـاال  يءشراه است. او مفهوم هم ياقشو س يءشآن 
ـ  يـزي چ يءشـ داند. اما يكاال م را عمدتاً يامروز يهايفناوردهد و يم از كاالسـت و   يشب

معنـا و وابسـته بـه     يحاو يادهد. كاالها برخالف اشيرا حول خود شكل م يروابط متعدد
 يميها و رسوم قدما مانند سنت ةروزمر ياز زندگ يو بخش مهم يستندن يانضمام يبسترها
اسـت كـه    ييمعنا يو غذاخوردن حاو ،نشستنكنارهم ي،لذت آشپز اندازند. مثالًيرا دور م

باور بورگمان، كه به يمپردازيم يمفهوم يبه معرف ،درادامهفود وجود ندارد. فستدر خوردن 
  دستگاه. يمپارادا :مدرن است يفناور ياصل يژگيو

  
  دستگاه پارادايم. 3

 ةتوسـع  يرها و شادكردن او مسـ يرفع سخت يقبشر از طر يكردن زندگيغن ةبا وعد يفناور
كـردن  و شـاد  يبخشـ ييرهاها منجر به يرفع سخت يكرد،رو ينكرده است. در ا يخود را ط

امـا   يرد،پذيرا م يفناور يبخشيياو خواهد شد. بورگمان نقش رها ييبشر منجر به شكوفا
داند. يممكن م يافعال كانون يلو تسه يكانون ييابه اش يبخشيتمحور يرنقش را از مس ينا

 ةاسـتفاد  يشـود و بـرا  يم تر يشب ةبه مصرف منفعالن منجر صرفاً يفناورصورت، ينايردرغ
. بورگمـان عصـر مـدرن را    (Borgmann 1984: 53)بخشد يم ييبه ما رها يفناوراز  تر يشب

 يغنـا  يمپـارادا  يـن در ا يزنـدگ  يهايژگياز و .(.ibid)كند يم يدستگاه معرف يمعصر پارادا
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 ي،ها، سرگرم  يرياز درگ ياريحذف بس ي،رفع زحمت و دشوار ي،مصرف ي، زندگرانهفناور
مـا   يدسـتگاه بـرا   يم) كه پاراداgood life( خوب ياست. زندگ ييو حس تنها ،يپرتحواس
  كند.يتر ما را خاموش ميقعم يهاياقكند اشتيفراهم م

شدن يو آن را مقابل كانون يدگويسخن م يفناورشدن در عصر ييكاال ةبورگمان از غلب
 يـري حال درگيند، درعنكنيكاربر فراهم م يرا برا يسطح ييهاداند. كاالها اگرچه لذتيم

شود. در يخوب محسوب م يزندگ يبرا يجد يخطر يندهند و ايرا كاهش م يطاو با مح
و  يـرد گيرس قـرار مـ  و آسان در دسـت  ،يمنا يي،جاهمه ي،طور آنبه يزچ، همهاوضاع ينا

 ييكاال ةهاست. دستگاه با هدف ارائبودن آنرسمهم است كاركرد ابزارها و دردستچه  آن
 يـان م يزيگونه است كه تماينكند. ايش را پنهان ميدتول ةيچيدپ سازوكارشود و يساخته م

بستر  يجه،كاال وجود دارد. درنت ينشدن اآماده يكند (كاال) و چگونگيدستگاه ارائه مچه  آن
 در يفنـاور شود. يجدا م يميرود و انسان از رسوم و سنن قديكاالها از دست م ياجتماع
، كـه در  يءشـ كـه  يدرحال يست،به آن متصل ن يياست كه معنا يادستگاه ابژه يمپاراداقالب 
  بود. يانضمام يبستر ياحساس و معنا و دارا ةداشت، دربردارند يتمحور انهفناوريشاجهان پ
تفكر ما را  ةبلكه نحو يست،ن فنيدستگاه محدود به مصنوعات  يمباور بورگمان، پارادابه

ما  يزندگ بهمدرن  يفناورمصرف آسان را محقق كرده است.  يايهم دگرگون ساخته و رؤ
دشـوار بـود و    يكردن خانه امـر است. در گذشته، گرم و رنج ما را كم كرده يدهرونق بخش

 يـا كردن خانـه  مانند گرم ييهايتكردند. فعاليم يفادر آن ا يخانواده نقش ياز اعضا يكهر
 ديگر يكو مردم با  يردصورت گ ياجتماع يهاشد تا مالقاتيآوردن آب از چشمه سبب م

 يبـرا  اسـت كـه   يـن ا يكشـ چشمه و آب لوله يانمثال، تفاوت م يارتباط داشته باشند. برا
 يـري درگ يدومـ  اسـتفاده از  كه درياست، درحال يازن يتر يشبكار و تالش  ياول از استفاده

را از  يمهم يهاتالش يفناوراست كه  ياست. بورگمان مدع يافته كاهش يتانسان با واقع
كه  انهفناوريشاكرده است. در نظام پ يرتسخ ينحو نامحسوسما را به يبرده و كانون زندگ ينب

 يركنندهدرگ يهاباور بورگمان، تجربهبود. به يركنندهدرگ مالًبود جهان كا يكانون افعال عمدتاً
را  ييشـود دسـتاوردها  يمتحمل م ياگذراندن تجربه يا يانجام كار يكه انسان برا يو رنج

 يبه زنـدگ  يجه،كند و درنتيم تر يشب يطاو را با مح يريآورد و درگ  يراه مهمانسان به يبرا
ها ممكن آن ةواسطها بهيريدرگ ينا ةكه تجرب را يو افعال يابخشد. بورگمان اشيفرد معنا م

 اوكه  يريخواهند شد. تصو ينامد كه در بخش بعد معرفيم »يو افعال كانون يااش«شود يم
توجه مردم  ، موجب جلبانهفناورفرهنگ  از يبخشيكند با آگاهيدستگاه ارائه م يماز پارادا
  شود.يم يزندگ ينها در اآن يمحور يگاهجاخوب و  يدر زندگ يو افعال كانون يااش يربه تأث
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  كانوني افعال و اشيا. 4
 يمعرف فناورانه يكردكار خود در مقابله با روراه يحتوض يكه بورگمان برا يدو مفهوم اساس

 يسدو مفهـوم پـركت   يونـد حاصـل پ  ي. فعـل كـانون  (.ibid) انـد  »يو افعال كانون يااش«كند يم
)practice) (ةخصـوص فلسـف   بـه در فلسـفه و   يسبودن است. مفهوم پركتيفعل) و كانون يا 

 درباب )Alasdair MacIntyre( ينتايرا السدر مك يدارد. بورگمان از آرا يرينهد ياسابقه يا قاره
 ةيدتوان به ايبودن را ميمفهوم كانون ين،چندر اخالق استفاده كرده است. هم يسمفهوم پركت

كـه   يكـانون  يهـا يسبه پركت يتوجه يدگرها هرچند ،مربوط دانست يدگرها يءش »يئيدنش«
 يءفعـل را بـه شـ    يـا  يسشود نداشته است. اما بورگمان پركتيها واقع مدر آن يكانون يءش

  .(Higgs et al. 2000: 51-53)دهد يم يسبه پركت يدجد يتياهم يق،طر ينكند و از ايمرتبط م
كنـد كـه   ي) اسـتفاده مـ  focus( خـود از مفهـوم فوكـوس    ةيـد ا يحتوض يبورگمان برا

 يدان محلـ آتـش  يابوده است. فوكوس  يكانون يافوكال  ةكار بردن واژبخش او در به الهام
 يشد. فوكـوس بـه اعضـا   يادغام م در آن خانه بود كه كار و فراغت خانواده يتدر مركز

از  ناشـ يانم ةو رابطـ  يطبا محـ  يزيكيف يريكرد كه درگيمحول م يفيمختلف خانواده وظا
بلكـه   يسـت، صـرف ن  يزيكيارتباط ف يمعنابه يزيكيف يريگرفت. درگ يشكل مآن  يقطر

 يـري درگ يـن ا يبدن اسـت كـه طـ    يچندوجه يهايتحساس يقكردن جهان از طرتجربه
هـا موجـب   مهـارت  ايـن . يرنـد گيشـكل مـ   يزها نيلتها و فض شوند و مهارتيم يتتقو

، يااشـ شوند. در جهان ياز خود م تر يشبما با جهان و شناخت  يريدرگ يشو پاال يحتصح
بـود شـكل    يـر هـا درگ كـه در آن  يمختلـف او بـا افعـال    يفرد و روابط اجتماع يتشخص

 يگر،د يهايسبا بسط مفهوم فوكوس به پركت .(Borgman 1984: 41-42, 196-197) گرفت يم
 چـون  هـم  ييهـا و مراسم ،غذاخوردن ي،را در سرگرم يمشابه ياجتماع يهاياقتوان سيم

  . يدد يزو مرگ ن ،تولد، ازدواج
) هستند كه ذهن و بدن را در تعامل بـا  centering( يبخشيتمحور ييااش يكانون ييااش

بـا   يوسـتگي ) دارنـد و در پ commanding( يانـه فرماحكـم  يحضـور  ؛كننـد يم يرخود درگ
از  يـا تعامـل   يااشـ با  يمكه بتوانينا يشود برايموجب م يانهفرماحضور حكم ين. ااند جهان

از روابط  يايچيدهپ ةدر مركز شبك يااش. يمرا متحمل شو ييهايتمحدود يمها استفاده كن آن
و عـزم در   ،صبر، مهـارت، تحمـل   يدنها مستلزم ورزبا آن يريو درگ يرندگيقرار م يانسان

خاص، ممكن است الزم  يو فعل كانون ءيش يكشدن با هماهنگ ياست. برا يافعال كانون
هـا بـا برداشـتن موانـع و     كـه دسـتگاه  يدرحـال  ؛يمدهـ  ييـر را در خود تغ ياتيباشد خصوص
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كنند و در ياز ما طلب نم يو توجه چندان ،مخاطره، مهارت، صبر يرشها تالش، پذ يدشوار
كه بـا دسـتگاه    يكانونيرغ يتتوأمان ذهن و بدن در فعال يريبه درگ ياغلب مواقع، ضرورت

 يريپذسراست، دست يافتهدستگاه غلبه  يمشود وجود ندارد. در عصر ما كه پارادايانجام م
 يزندگ ياست و حاصل آن نوع يافتهتفوق  يكانون ييااش ةيانفرماها بر حضور حكمدستگاه

  . (Higgs et al. 2000: 21)است  يبوميستو ز ياجتماع ياقو فاقد س يتبدون محور
. بورگمان با استفاده از چنـد  يستممكن ن يو افعال كانون يااشمشخص از  يفتعر ةارائ

 يهـا يينها و آجشن يارفتن يسامانند كل يكند. رسوم خاصيتر مها را روشنآن يمثال معنا
شـوند.  يمحسوب مـ  يكانون يدادهاياز رو يدندبخشيمعنا م يكه در گذشته به زندگ يسنت
تواننـد هـدف   يبلكه خود مـ  يرند،گيصورت نم يهدف خاص يترسوم لزوماً با محور ينا

 )excellence( موجب كمـال  يو توجه در افعال كانون ،راه با صبر، تالشهم يريباشند. درگ
  )..ibid( دشويو ... م ،اراده ي،مهارت، نظم، وفادار يعني
 يكـانون  يءعنـوان شـ  است كه بورگمان بـه  يگري) مثال دwilderness( نشدهرام يعتطب

در حالـت بكـر    يعـت ها نـدارد. طب به انسان يارتباط يچه يعتطب ينا يباييكند. زيمطرح م
اسـت كـه    يعـت شود و انسان در مواجهه بـا طب يمحسوب م فناورانه يكردرو يبرا يچالش

رود. نمـي  طبيعـت  بـا  مواجهـه  بـه  زيبـايي  پيشينيِ معيارهاي با او. يستچ يباييآموزد ز يم
آمـوزد كـه چگونـه بـا     يكند و به او مـ يخود را با تمام شكوهش به انسان عرضه م يعتطب
 يگـري نحـو د بـه  يزرا ن شخود يعتطب ةخودش مواجه شود. انسان در تجرباز  يرغ يزيچ

وجـود فراخوانـده    ةبلكه با همـ  يست،كننده نو مصرف يركنندهتسخ يگركند. او ديتجربه م
كـاهش   يبـرا  احـوال  و اوضـاع است كـه   ينتجربه ا ينبورگمان با الهام از ا ةيشود. توص يم

هـا بتواننـد شـكوفا شـوند     يـت و فعال يااشـ فـراهم شـود تـا انـواع      يفنـاور  يلـي تحم ةجنب
(Achterhuis 2001: 23-24).  

 يزي) بورگمـان تمـا  Charles Spinosa( ينوزا) و اسـپ Hubert Dreyfus( يفوساعتقاد دربه
شود كه طبق يقائل م فناورانه devices)( هاي هو دستگا فناورانه) instruments( ياهابزار يانم

 ،فرهنگ غذاخوردن را ارتقا دهند يا يدنمانند دو ييهايتتوانند فعاليم فناورانه يابزارهاآن، 
 بـه  را تـوجهي  و دارند شفافيت ابزارها اين. ييشوظرف ينماش يا high-tech يهاكفش مثالً
هـا  كننـد، بلكـه از آن  يمداخلـه نمـ   يتنها در افعال كـانون نه ين،كنند. بنابرانمي جلب خود
حالـت   ينتـر يعما در سـر  ةضابط يب يالام يها با ارضاكه دستگاهيدرحال ،كننديم يتحما

شـوند  يهـا مـ  ) آنdisperse( يكنند و موجب پراكندگ يتوانند افعال ما را كانون ينم ممكن
(Dreyfus and Spinosa 2014: 356).  
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  كانوني افعال و اشيا هايويژگي. 5
به هدف  يدنرس يها ابزارهااست كه در آن ينا يو افعال كانون يااشمهم  يهايژگياز و يكي
 يـت مثـال، دو فعال  يانـد. بـرا  ادغام شـده  يندو در كل فرا يستندتحقق هدف جدا ن ينداز فرا
گـام در مكـان و   بـه گـام  حركتي يعني دويدن. يريدنظر بگ را در يلو حركت با اتومب يدندو

وجـود دارد و تـالش و    يسادگ يندر هم يشكوه امااگرچه ساده است،  يتفعال ينزمان. ا
دورتـر   يتر ما را به مكـان يعتر و سرراحت ينحوبه يلند. درمقابل، اتومبا لذت در آن توأمان

و  ،تالش، مهـارت  يرانندگ يراز يم،دهيكار را انجام نم ينقدرت خودمان ابرد، اما ما با يم
و  يشـده توسـط علـم و مهندسـ    دارد. اگرچه با استفاده از امكانات فراهم يازن يانضباط كم

تـالش در   يـن امـا ا  يم،بخـر  يلتا اتومب يمانداز كردپس يپول يمتر انجام داديشكه پ يتالش
 ابـزار/  ييبر جـدا ما درآمده است. عالوه ةآن امروز به تجربو لذت  استگذشته انجام شده 

 است معتقد او. يدگويسخن م يزن يكانونيربدن در افعال غ ذهن/ ييهدف، بورگمان از جدا
بـا   تـام اساسـاً   يدر معنـا  يـدن شـوند. دو يم يرخوب، ذهن و بدن هردو درگ يدنِدر دو كه

 يـم، دويبـدن مـ   يسالمت جسـم  يافقط بر يفرق دارد. وقت يزيكيسالمت ف يورزش برا
همـان   يـن رود. ايم ياندو از م آن يانم يپارچگيكشود و يذهنمان سرگردان و منحرف م

دستگاه است كه بورگمان آن را  يمجهان در پارادا فراغت و جسم/ ابزار، كار/ هدف/ ييجدا
 يـن هـا ا كـه در آن  ييهـا داند. نقد بورگمان به فعـل يم يبه زندگ يمعنابخش يبرا يديتهد
 يكه در فعـل كـانون   يو وضوح يافعال سرزندگ ينروست كه اينها وجود دارد ازاييجدا

  .(Borgmann 1984: 202-203)راه ندارند همشود را بهيتجربه م
ارتبـاط جسـم بـا     ير،پذرسدست ياز كاالها ياشود به مجموعهيم يلجهان تبد يوقت

ارتباط خود را بـا جهـان از دسـت     يزشود ذهن نيموجب م ينشود و ايعمق جهان قطع م
از  يكـي شـدن  و قطـع  اند يكيجهان  بدن و بدن/ ابزار، ذهن/ ارتباط هدف/ ين،بدهد. بنابرا

را  يسـرزندگ  يفرد نوع ي،شود. در فعل كانونيم يزها نارتباط ةيشدن بقبه قطع ها منجر ينا
ـ كند و خود را در تمـاس  يحس م يتكردن واقعاز تجربه . يابـد يمـ  يـت بـا واقع  يتـر  يشب

كـه از   يـد آيوجود مبه يهمگان يهاجشن ياها در قالب مراسم يگرانبا د يعالوه، ارتباط به
 ين. ايردگيمردم شكل م يانم يرددو هم يدلشود و هميمحقق م يعموم يآن زندگ يقطر
هاسـت.  آن يبـرا  يـدي تهد يفنـاور افتـد و  ياتفـاق مـ   تر كم فناورانهدر جهان  يينيآ يعوقا

 ينهها مراقبت و زماز آن يدداند كه بايم يكانون يتياهم يها را دارابورگمان اجتماع و مراسم
) Emerson( امرسـون  چون هم يشمندانيبا الهام از اند ويها فراهم كرد. گسترش آن يرا برا
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خـوب دعـوت    يمتأمالنـه از زنـدگ  ) ما را به مراقبـت  Melville( يل) و ملوThoreau( ثورو
را  ييمان ببرد و دردهايوجود يتواند ما را فراتر از مرزهايم ينچنهم يكند. فعل كانون يم

و عظمت را تجربـه كـرد.    يتوان بزرگيها ميترنج از محدود ينكند و در هم يلبه ما تحم
و اسـحاق و   يمابراه يو به خدا يختفالسفه گر يو خدا يفناورتوان از يجاست كه مينا

  .(ibid.: 204) يافتدست  يعقوب
خانواده را  ةپراكند يتواند اعضايروزانه م يغذا ةمانند خوردن وعد يكانون يدادرو يك
 يزم يرو يمراسم يكردن غذا از مواد خام و خوردن آن طگرد هم جمع كند. آماده يزدور م
 يرنگ باخته است و خوردن بـه امـر  شدن غذا ييو كاال يفناوراست كه با ورود  يفرهنگ
كـه   دارد يورسـوم آداب آيينـي شده است. خوردن در مراسـم   يلو غذا به كاال تبد فناورانه
كـه   ييهـا از تـالش  ياري، بسـ فناورانـه كشـد. امـا در خـوردن    يچالش مكننده را بهشركت
 كننـد صـورت  يمـ  يـت تـر تقو يقعم يبه سطوح يابيدست يما را برا يتو كفا يتحساس

بـرآورده   ياقبدون س ييتوسط كاال يمطور مستقبه فرد نياز مصرف، از نوع اين در. يردگ  ينم
. يابد يم يلتقل يچو خوردن ساندو يدنبه خر يزفرهنگ م يگرسنگ يازدر رفع ن شود. مثالًيم

در  يتـر يقعم ياقافراد است و س يبخشندگ ةدهندشده نشانآماده يغذا يز،اما در فرهنگ م
 ،يشكرگزار ي،است بر بخشندگ ييديأشود و تيو مكالمه را شامل م يقالب ارتباط اجتماع

 يـز ماننـد غـذاخوردن در قالـب فرهنـگ م     اعمـالي . (ibid.: 205) ديگـر  يكو تعهد افراد به 
 يكننـد و لـذت  يمان فراهم مـ يبازگشت ما به عمق جهان و كمال وجود يرا برا ييها ينهزم
 ييگاهجا يداند و ما باشده يابامروزه كم يدادهارو ينآورند. ايارمغان مبهما  يرا برا يقعم

 يجهت گسترش افعال كـانون در سياسي كنشي اگر. يمكن يداپ يها در زندگآن يبرا يمحور
  شوند.ينم يتو تثب يرمانند و تكثيم يباق يايهها حاشيتفعال ينا يرد،صورت نگ

  
  كانوني افعال و اشيا احياي موانع. 6

ـ  ينحـو بـه  يفنـاور  يـق از طر يـري امكـان درگ  فناورانهكه در جهان يناباوجودچرا  و  يآن
 يـن علـت ا  يـك  يم؟كنيعمل م يكانون يهافعل يريگشكل يهوجود دارد، ما عل ييجا همه

 ياز انرژ يكه در جهان مدرن وجود دارد خسته و خال يكار يمنظام تقس علت است كه ما به
شود كه يم يبه ما معرف خستگي ينا ةعنوان چاربه يبخش و حداكثرو مصرف لذت يمهست

 ي، انتظـار زنـدگ  فناورانـه  ةاز وجود مـا سـروكار دارد. در جامعـ    يسطح يهايهآن هم با ال
زحمـت و  كـم  يهـا دهنـد لـذت  يم يحجاست و افراد ترج هناب يو پرتالش انتظار يرانهدرگ



 9   مروري انتقادي :فناوري بورگمان ةفلسف

 يهالذت ةشود فرصت تجربيتخاب باعث مان ينكه ايدرحال ،خود را داشته باشند يسطح
  .(ibid.: 206)طلبند از خود سلب كنند يم يتر يشبكه زحمت  راتر يقعم

فـرض نادرسـت نهفتـه اسـت كـه       يـن در ا يبودن افعال كـانون يمقطع يبرا يگرعلت د
هر عصـر   يماست. اما درواقع، هنجارها يماتفقط وابسته به تصم يزندگ ةيوش بهدادن  شكل

اسـت و   يفنـاور در آن غالب باشند. عصر مـا عصـر    ييهاكنند چه فعليم يينهستند كه تع
فقـط بـا    ين،اسـت. بنـابرا   يكـانون  يهـا فعل يبرا يجد يديتهد يفناوربورگمان،  يادعا به

را  يفنـاور  ةتـوان سـلط  يمـ  يرانـه درگ يهـا و گسترش فعل يكانون يهامحافظت از دغدغه
  .يدچالش كش به

  
  كانوني افعال و اشيا احياي كارهايراه. 7
و افعـال   يااشـ هـا، بـه   دستگاه يجابه ،يدخوب با يبه زندگ يابيدست يباور بورگمان، برابه

هـا وقـت   بـه آن  يم،) باشmindful( يارهوش يااش با مواجهه در يد. بايمببخش يتمحور يكانون
بخش  يتمحور ييااش يتاهم يادآوري. يمها بسازمان را حول آنيو زندگ ،يماختصاص بده

هـدف   يـن بـه ا  يدنرسـ  يبرا يادينبن يها گامبا آن يريدرگ يمناسب برا وضعيت يجادو ا
 يااشبا  ينيگز يجا قابل ها كامالً . اگرچه دستگاه(Higgs et al. 2000: 32-34)شود يمحسوب م

هـا  آن يسـتي زهم يبرا يدجد ييدو برقرار كرد و الگو ينا يانم ياتوان رابطهيم اما يستند،ن
در  يـري كـه درگ  اند ييدادها يرو يربسط و تكث يبرا يبستر مناسب يكرد. افعال كانون يمعرف
 اتفـاق  يطور موقت و مقطعدادها بهيرو ينا يكانون ييااشها وجود دارد. بدون افعال و  آن
 ييدادهايرو ينحول چن يزندگ ةيوو ش يدآيوجود نمبه شانيدبازتول يبرا ينظام ؛افتنديم

و  يمفقط وابسته بـه تصـم   يداد كانونيرو يريگشكل ديگر حالت، اين در. يردگيشكل نم
 اوضـاع بلكـه   يسـت، تك افـراد ن  تك ةبرعهد آن صرفاً يرتكث يتو مسئول يستن يعمل فرد

بـاور بورگمـان،   نقش خواهند كرد. به يفايا يافعال كانون يتو تثب يريگدر شكل يزن يرونيب
و  يمحـور  يرويـي ن يكـانون  ييااشـ . انـد  يكـانون  ييااش يافعال كانون يتاز عوامل تثب يكي
  .(Borgmann 1984: 207)شوند يمحسوب م يافعال كانون يدهنده برا جهت

 يـده تندرهم يااسطوره يبا افعال كانون يو اجتماع ي، عوامل اقتصادفناورانهيشادر جهان پ
 ياگرچـه نـوع   يفنـاور  ةشدند. توسـع يو مهم محسوب م يعموم يافعال امور ينبودند و ا
 يداديخـود برخاسـته از رو   امـا شده،  يختهدرآم يآن با نوآور يخ) است و تاريسفعل (پركت

و  يـد آيشـمار نمـ  بـه  يكانون يفعل ين،كند. بنابراينم يدرا تول يكانون ييااشو  يستن يكانون
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 ي،با افعـال كـانون   ،يدبا يتوضع ينمقابله با ا يكند. برايكردن توجه عمل مدرجهت پراكنده
. يمسپرده شده بـازگردان  يدستگاه به فراموش يمكه در پارادا يزندگبه  را يپارچگيكعمق و 

شـود و   ياكند و اح يداقدرت پ يكانون يءش ةمند دوبارظهور شكوه ةواسطبه بايد كانوني فعل
 يو فعل كانون يءش ين،روح خواهد شد. بنابرايپوچ و ب يبه سنت يلنشود، تبد يااح ياگر فعل

  .(ibid.: 204-210)كنند يم يترا تثب ديگر يكدارند و  ديگر يكبه  يازن يافتنتحقق يبرا
 يزيكيو ف ياجتماع نظامي بر و مهم بودند و يعموم فناورانهيشادر عصر پ يافعال كانون
 كردند؛ يحكم م يرسم يهاو لباس ،اسبابها، ها، ادارهگاهها، قربانها، عمارتشامل مراسم

علـت محـدود و   بـه  يكه گـاه يتاحد ،اندمحقر و پراكنده يامروز يكه افعال كانونيدرحال
افعـال ابتـدا از    يـن . ا(ibid.: 199)خوانـد   يها را فعل كانونتوان آنينم يبودن حتيخصوص

گاه به يچاما ه ؛يندآدر يدائم يانيشكل جربهكنند تا يشوند و رشد ميآغاز م يسطح شخص
و افعـال   يااشـ شـوند.   يزمتمـا  يكانون يشكل فعلرسند كه بهينم ياجتماع ياز غنا يسطح
بـا   يحمشـخص و صـر   ينسبت يدباشند، با يفناوراصالح  يبرا يانياگر قرار است بن يكانون

   .(ibid.: 210)شود  ياشان در جهان مدرن احيگاهجاكنند و  يداجهان روزمره پ
 يبرخـ  ،مدرن. درادامـه  يفناوربورگمان درباب  يآرا ياتبر كل كرديم يجا مروريناتا 
 يبررس را ،يو افعال كانون يااش ةيدا برخصوص  به، بورگمان يفناور ةفلسفوارد بر  نقدهاي

 پاسـخ بـه منتقـدان خـود عمـدتاً      در بورگمان. يمكنيمطرح م يزرا ن او يهاو پاسخ يمكنيم
دنبـال وجـوه مشـترك    خود جمع كند و به يهايدهمختلف را با ا يهايدگاهكند ديتالش م

دانـد.  يممكن م يرمس يناز ا را صرفاً يفناور ةفلسف يباشد. او اثرگذار يفناور ةفالسف يانم
 يـق، طر يـن هـا را ارائـه و از ا  وجوه اشتراكش با آن درپاسخ به منتقدان خود عموماً ين،بنابرا
با كمك  ،يتكند. درنهايم يبنددر مواجهه با جهان مدرن را صورت يفناور ةكرد فلسفيرو
كه در آن،  يمده ميبورگمان ارائه  ينظر چهارچوباز  اي يها، بازخوانانتقادات و پاسخ ينا

هـا بتواننـد   يفنـاور كـه   ينحـو بـه  ،يافـت  فناورانهاصالح نظام  يبرا يمطلوب يبتوان الگو
  گر باشند.  مراقبت
  

  منتقدان ترازوي در بورگمان. 8
  نبرگيف نقد 1.8

اسـت كـه    يعوس يقدربورگمان به يكرد) معتقد است روAndrew Feenberg( ينبرگاندرو ف
 يبـرا  ييبـاور او، بورگمـان الگـو   دهـد. بـه  يارائه نمـ  يفناور ةاصالح سازند يبرا ياريمع
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ـ و  يستكنند متصور نيكه معنا را حفظ م ييها يفناور مطـرح   يمشخصـ  يعملـ  نهـاد  يشپ
 يها را دارايفناور ةاست كه او هم يناز ا يبورگمان ناش يمبهم و كل يكردرو ينكند. ا ينم

 ،دانـد ينمـ  يـد سـازنده مف  ييـري تغ يجـاد ا يها را براآن يانم و تفاوت يندبيسان ميكذات 
ما از  ييمختلف راه رها يهايفناور يانها متفاوت ينتوجه به هم ينبرگ،باور فكه بهيحال در

 يسـتند شر ن يذات يها دارايفناور ةنامطلوب است. او معتقد است كه هم يهايفناور ةسلط
مطلـوب رقـم زد. امـا     يرا در جهتـ  يكـي تكن ةتوسـع  يرمختلف مسـ  يهايوهشتوان بهيو م

 يـده آن را ناد يريتفس يريپذندارد و انعطاف يفناور يكيبه تحول هرمنوت يبورگمان توجه
  .(Feenberg 2000: 301-302) يردگيم

 يادعـا كند. بهيرا مطرح م ينترنتيتر شدن مقصود خود مثال ارتباط اروشن يبرا ينبرگف
افـراد   يـان م ينترنتـي ، در ارتبـاط ا است بوده يكانون يئيما ش يبرا كه قبالً يبورگمان، شخص

 امـا  ،شـود  مي تر يشباشخاص  يانحالت سطح ارتباط م ينشود. اگرچه در ايبه كاال م يلتبد
 يشخصـ  يبرخوردهـا  ينترنـت ا ةكه در شـبك  يردپذيم ينبرگ. فشود مي تر كمها آن يريدرگ
 اند زده بورگمان شتاب يجاست، اما معتقد است نتا يافته يلتقل فنيتر شده و به ارتباطات ساده

 يارتباط ةواسط رايانهبنا نبود امر،  يندارد. در باد ينترنتتحول ا يخيتار يربه س يو او توجه
 يارتبـاط  يا بـه واسـطه   يلكار بردنـد و تبـد  ناخواسته به ياهداف يباشد، اما كاربران آن را برا

مختلـف آن شـده    يكاربردهـا  يريگامروزه موجب شكل رايانه يكاربر ييرتغ ينكردند و هم
 يهـا يـت فعال يمـاران، ب يهـا انجمـن  يلتشك ي،و آموزش يكار يهااز جمله: مالقات ؛است

نسـبت بـه    ينـوع هـا بـه  گرفتن آنيدهكه بورگمان با ناد غيرهو  ،ينآنال يهاكنفرانس ياسي،س
از  يارياست كه بس ينورزد ايكه بورگمان از آن غفلت م يگريد ةناسپاس است. نكت يفناور

حالت خـود   ينرا در بدتر يارتباطات مجاز يدو نبا يستندبخش نيچهره تعالبهارتباطات چهره
كرده  فراهم ييهافرصت ينترنتكرد. ا يسهحالت خود مقا ينچهره در بهتربهبا ارتباطات چهره

 يسـر م يفنـاور بـدون   كهمشترك  اي با مسئله يافراد يانم يعوس يارتباط در سطح يبرااست 
مختلـف   يهـا يفنـاور  يانم يزبه تما يبورگمان توجه كهمعتقد است  او ين،بنابرا .(.ibid)نبود 
جنـبش   يباشـد كـه نـوع    ينبورگمان ا ةيحالت، توص يندر بهتر كه رسدينظر مكند و بهينم

  ندارد. يچندان يدام يفناور يدر طراح ييرتغ يجادبه ا او ؛يمكن يجاددر رفتارمان ا ييرو تغ يروح
  
  نبرگيف به پاسخ 2.8

 يفناورانگارانه به ذات يكرديو هابرماس رو يدگرمعتقد است كه بورگمان مانند ها ينبرگف
جا و همه يشهمشخص دارد كه هم يدر نگاه او ساختار يفناورمعنا كه  ينبه ا ،كندياتخاذ م
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كـه   يدگويدهد. اما بورگمان ميشكل م يرناپذمقاومت ينحورا به يتسان است و واقعيك
اسـت. او  مـدرن   فنـاوري  )charachter( سرشتبورگمان  ةاست. دغدغ يلدليب ينگران ينا

ـ  يرويـي ن ةسلط يفناور ةكه قاعد يدگويم يانگاردفاع از خود دربرابر اتهام ذات يبرا  يذات
بلكـه ايـن    ،)Borgmann 1984: 105مقاومت تحمل كننـد (  ياكه مردم آن را با خشم  يستن

و درحـال گسـترش    يافتـه  يشكل تجلـ  ينمدرن است (نه ذات آن) كه به ا يفناور يويژگ
 يـن شـود و ا ينمـ  يدستگاه متجل يمدر قالب پارادا لزوماً فناورانهاست. او معتقد است نظام 

 يهـا دوره ةاطـالق بـه همـ   دسـتگاه قابـل   يمپارادا ةكه غلبينبرايمبن را ينبرگنكته حرف ف
  كند. يبوده رد م يخيتار

گلف را  يمثال باز ي،و مجاز يارتباطات واقع ةيسبه مقا ينبرگدرمقابل نقد ف ،بورگمان
كـه در دو   يريـد نظر بگ در را پسري و مادر. 1: يدكن يسهدو حالت را مقا ينكند. ايمطرح م

 نحـو گلـف را بـه   يبـاز  ديگـر  يـك روز با در دو ساعت مختلف از شبانه يامختلف دن ةنقط
 يبـاز  ينسـمت زمـ  مشترك از خانه بـه  يدو در زمان و مكان ين. ا2 ؛دهنديانجام م يمجاز

كننـد و از  يمـ  يكنند، سـپس بـاز  يرا با هم تماشا م يدطلوع خورش ،ينح ينروند، در ا يم
احساسـات در گلـف    يـن ا ةكـه همـ  يدرحـال  ،برنديبازان لذت مگلف ةدر جامع يتعضو
در  يمراقبتـ  يايوهشـ ها و كاالها بهتوان از دستگاهياگرچه م ين،رود. بنابرايم يناز ب يمجاز

از  ياريمحدود خواهند بود و بسـ  ياربس ييهاتالش ينچن اما نسبت با فرزندان استفاده كرد،
نادرسـت   يايوهشبه اما، اند ياها رابطهدستگاه يد رفت. برخنخواه ينها از بها در آنتجربه

است كه خـود را   ييكاال يردگيما قرار م يارمصرف دراخت برايچه  آنكنند. يارتباط م يجادا
 ين،رس ماسـت. بنـابرا  آزادانـه در دسـت   ينحـو و بـه  اسـت و بندها رها كرده  يدق ةاز هم

 يسـاختار  يكـانون  ييااشـ . امـا درمقابـل،   انـد  مختلـف  يهايريدرگ يبرا يها مانع دستگاه
 يـر كشـند و درگ يچالش مـ ما را به يمختلف يهاشكلوبرگ دارند و بهو پرشاخ يافته يلتفص

  .)Borgmann 2000: 350-351( كنند يم
 يمانجام ده يبا كسان يمها عالقه داربه آن يا يمها خوبكه در آن را ييكارها يمدار يلما م

را در نظر  يغن ييهامراقبت است. فرصتحد  ترين بيش يمعنابه ينو ا يمكه دوستشان دار
ـ  يمـان برا يمراقبتـ  يهـا يريكه در درگ يريدبگ بـه فرزنـد،    يآمـوزش اسـك   :يـد آيمـ  يشپ
ها و جهانشان وجـود  انسان يانتقارن م يرسد نوعينظر مپختن غذا با همسر. به ي،نورد كوه

توانـا و كـاردان    يعنـوان موجـودات  خـود را بـه   يتوانند غنايم يها فقط درحالتدارد. انسان
و پاسـخ بـه    يختنبـرانگ  يرا بـرا  يكـاف  يباشـند كـه غنـا    يتيمنكشف كنند كـه در وضـع  

 يارابطـه  يجهان يو افعال كانون يااشبورگمان، جهان  ةيدعقها داشته باشد. بهآن يها موهبت
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رسد بورگمان بـر  ينظر ماست (همان). پس به يارابطهيرها و كاالها عالم غو جهان دستگاه
بهتـر   يمجاز ةحالت رابط ينرا از بهتر يواقع ةحالت رابط ينماند و بهتريسر حرف خود م

 يتوسط ارتباطات مجاز ييهاامكان يراز ؛يستن ينبرگف يبرا يپاسخ مناسب ينا يداند. وليم
  داشت.  ميصورت وجود نينايركه درغ استما فراهم شده  يبرا

مهندسـان و   يـد گويمـ  ينبـرگ كـه ف  ي. سـاختن نظـام  1 :دو وجه دارد ينبرگف يكردرو
ها را كاربران آن ينبرگكه ف ي. مصرف كاالها توسط كسان2 ؛ها آن را برعهده دارندتكنوكرات

 يمدر قالـب پـارادا   يفنـاور از  يتيخصوصـ  يـه ثانو يسـاز يباور بورگمان، ابزارنامد. بهيم
 يدانـد كـه دارا  يمـ  يساختار، بلكه روند يكتنها مدرن را نه يفناوردستگاه است. اما او 

 فنـي كه كاربران گاهي امكان مداخله در مسير توسـعه   ). اينBorgmann 1984: 3الگوست (
دسـتگاه در مقابـل    يمروزافزون پـارادا  ةتر از آن، توسعاما مهم ؛توجه است را دارند جالب

دسـتگاه   يمپـارادا  ةيچـ را از در يفنـاور سرشـت   ينبـرگ حـال، ف ينو افعال است. بـاا  يااش
 يو اجتماع ،يباشناختيز ي،لحاظ اخالقاست كه به يفناوراز  يدنبال مفهومو به يردپذ ينم

توانـد از  ينمـ  ينبـرگ ف ةيـ ثانو يسـاز يابـزار  نهاد يشپباور بورگمان،  سودمند است. اما به
  كند. يدستگاه تخط يالگو

  
  يكمننقد ه 3.8
 ,Focaltechnics, Pragmatechnics«عنـوان   بـا خود  ةدر مقال )Larry Hickman( يكمنه يلر

and the Reform of Technology «يمفراتـررفتن از پـارادا   يبورگمان، بـرا  ةيتوص گويد به مي 
سـلطه بـر    يبرا يادستگاه برنامه يم. پارادايممتوسل شو يو افعال كانون يااشبه  يدبادستگاه 

آن بـوده اسـت. در سـطح     ةپشتوان يگرروشن يتشدن آن است كه عقالنييو كاال يعتطب
ـ ييو كاال ييگرامصرف ياسي،و س ياجتماع ماننـد   يبـه مشـكالت   يتـوجه يشدن موجب ب

افراد بـا مسـائل    يرياز عدم درگ يناش ينشده كه ا يو اختالف طبقات يطيمحيستمسائل ز
 رفـتن ازدستدرحال  يزيچ يانم يندر ا ،بورگمان يدهعقاست. به يالمللينو ب ،يمل ي،محل

 يهـا دغدغـه «را  يو افعـال كـانون   يااشـ  وينامد. يم يو افعال كانون يااشاست كه او آن را 
را بـه دو بخـش    يفنـاور  اوداند.  ) و داراي اهميتي استعاليي ميultimate concerns( »يينها
و  يااشـ بـا   يكما را از ارتباط نزد يرابخش بد آن است، ز كهدستگاه  يمپارادا :كند مي يمتقس

كنـد.  يم يتحما يو افعال كانون يااشكه از  يفناور بخش خوب و ؛دارديبازم يافعال كانون
و غـذاخوردن در   ،يمركـز  يهـوا  ةيـ تهو يزيـون، تلو ي،و خـانوادگ  يدر سطح شخص مثالً
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كـردن در خانـه    درست و غذا ،كردن با چوب درست آتش يانو،پ يقيرستوران بدند و موس
 ييمصـداق خـوب و شـاتل فضـا     يسـا كل يز،ن ي. در سطح عموماند خوب يفناور يقمصاد

  .اند يفناورمصداق بد 
پارادايم دستگاه اصالح نخواهد  درونگاه از يچه يفناوراست كه  ينا يتحائز اهم ةنكت

) صـورت  ibid.: 220» (دستگاه پارادايم از يزو پره يبازشناس«شد. اصالح فقط از بيرون و با 
دسـتگاه هـم در نظـام و هـم در      يمپـارادا « يعني يفناوراصالح  يدگو گيرد. بورگمان مي مي

» باشـد.  يو افعـال كـانون   يااشـ  يابزار باشد و هدف اصل كه صرفاًينكاالها محدود شود به ا
)ibid.(. خـود از مصـنوعات    يكـانون  ةشود شخص در بستر دغدغـ  اين رويكرد موجب مي
 يهايفناور). اين يعني ibid.: 221كند (يم استفاده يكانون يآگاهانه و در مركز فعل ينحو به

 يهـا و كارخانـه  ،خـوب  يو مصـنوعات دسـت   ند،بزرگ بد يهايفناور اند، كوچك خوب
  بدند.  ينيماش

را در سـر   فناورانهيشـا بازگشـت بـه عصـر پ    يـاي ؤكـه ر  يـدگر برخالف ها ،بورگمان
 يجـاد دسـتگاه ا  يمدر پـارادا  يروناز ب يجلو اصالح به رو يريدارد در مس يدپروراند، ام يم

 يمتـوان يكـه مـا نمـ    يردپـذ يشود. او م يفناورتر از مناسب يبه ظهور اشكال منجر تاشود 
ـ  يم،كنـ  يبدون دستگاه زندگ ماننـد   يو بزرگـ  ،تمركـززدا  يچيـده، پ يدسـتگاها  يـد با يول

بورگمـان فقـط در    ،ينحذف كرد. بنابرا يرا از زندگ ييفضا يهاو شاتل ،رايانه يزيون،تلو
كنـد، امـا    تـر  كـم هـا را  بـه دسـتگاه   يخواهد به گذشته بازگردد و وابستگ يوجوه م يبرخ

است كه  ينا متفكر دو اينكند. تفاوت دوم ينم يهرا توص يفناوراز  يعار يساختن جهان
 يهـا ياقندارد، بورگمان بر سـ  يكانون ييااش يبه بعد اجتماع يكه توجه يدگربرخالف ها

 ديگـر  يـك و تحمل ما نسبت به  يدلها در رشد همو نقش آن يااش ينا ياسيو س ياجتماع
 ياقبا اشت يمتوانيم يم،را به حداقل ممكن برسان يمانهاباور او، اگر دستگاهكند. بهيم يدكأت
 ياجتمـاع  يتواند به زندگيتفكر م ةنحو ينو ا يممان بپردازياصل  يها دغدغهبه  يتر يشب

  مان هم نفوذ كند.ياسيو س
 يدارند ممكن است در برخ يدلكه با اهداف بورگمان هم يكسان يحت يكمن،گمان هبه
ـ   يمكـه او پـارادا  يناش با او موافق نباشند. نخست ابرنامه ياتجزئ از حـد   يشدسـتگاه را ب

 ييتهـا را بـه خصوصـ   از دسـتگاه  يبرخ يكند. بورگمان تنوع و تعدد كاركردهايمحكوم م
 يشدن روابـط اجتمـاع  رنگباعث كم يزيونتلو كه اگرچه مثالًيدرحال ،دهديم يلتقل ياصل
تواند افـراد را دور هـم جمـع    يم يدارد و گاه يزن ياما كاركرد آموزش ،(ibid.: 141)شود يم

كند يم يينخاص است كه تع ياقيكاركرد مصنوع در س تر يشب يكمنكند. درواقع در نگاه ه
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 ين،باشد. بنـابرا  يبد يذات يهايژگيو يكه مصنوع داراينبد، نه ا ياآن مصنوع خوب است 
و معتقـد اسـت   ا ؛اسـت  يفنـاور  يصـلب بورگمـان بـرا    يانگـار بـه ذات  يكمننقد اول ه
كمك كند. طبق نقـد دوم   يفناور يهايچيدگيتواند به ما در فهم پيمنعطف م ييكاركردگرا

 يرپـذ آزمـون هـا را  ندارد و آن يو افعال كانون يااشبه منشأ  يچندان ةبورگمان عالق يكمن،ه
  پرداخت. يمداند كه درادامه به شرح آن خواهينم

است كه آن را  »يكپراگماتكن«كند مدل يم نهاد يشپ يفناور ةدر فلسف يكمنكه ه يمدل
 يـك تكن يـا  »يـك تكن فوكـال «آن را  يكمنبورگمان (كه ه يو افعال كانون يااش ةيددرمقابل ا

وجـود دارد   يـده ا ينا يكتكنمانند فوكال يككند. در پراگماتكنيخواند) مطرح ميم يكانون
ـ . اما به اند ياقو اشت ،يدلهم ي،شناختيباييز ةبر تجربيمبتن يو افعال كانون يااشكه   نهـاد  يشپ
بـودن  و مـرتبط  يـد شوند تا مف دهآزمو يدبا يدلو هم ،يشناختيباييز ةتجرب ياق،اشت يكمن،ه
 ييهاداشته شوند و آن يگرام اند يكه درخدمت اهداف عموم يها مشخص شود و موارد آن

  .)Hickman 2000: 95دارند حذف شوند ( يگروه يا يشخص ةجنب و صرفاً يستندن يدكه مف
 انـد  يكانون يييااست كه چه اش ينا ةهوشمندان يابيارز يكپراگماتكن مهم يهايژگياز و

خـود   يعنـي  ،يسـت بشر ن ةفناوران يتدر خارج از فعال يهوشمند يندارند و ا يو چه ارزش
مصـنوعات و ابزارهـا    يابيثر است. ارزؤم يكانون ييااش يما برا يابيارز يارمع يرو يفناور
 يشينيپ ينحوبه. يردصورت گ ياقبر سيمبتن يدبا يابيارز ينا يدرحال انجام است، ول دائماً
 يهـا ابعـاد از دسـتگاه  كوچـك  يهـا توان ادعا كرد كه دستگاهيخاص نم يبراساس هدف يا

است كه تخنه تحت كنترل  ينمستلزم ا يهوشمند يكترند. در پراگماتكنابعاد مناسببزرگ
 باشـد  يزمـي مانند استفاده از اجـاق ه  ييابتدا يهايتتخنه شامل فعال ينچه ا ،لوگوس باشد

  .)ibid.: 96( ييفضا يستگاهمانند ساختن ا يايچيدهپ يهايتفعال وچه
و  يااشـ بـا   يـري از درگ ييعادت بـه رهـا   يژگيخواهد ويم يكتكنبر فوكاليتفكر مبتن
 يمناسـب  يلبد يفناور يدتول يرا برا يرونيب يرا به دستگاه نسبت دهد و تالش يافعال كانون

ـ بـه  يفنـاور  يـك، كه در پراگماتكنيدرحال ،صورت دهد و كـاربرد   ،توسـعه  ي،نـوآور  ةمثاب
 يتفـاوت  ير،مسـ  يـن اسـت و در ا  يحل مشـكالت بشـر   يابزارها و مصنوعات برا ةيدسنج

 يها شكست از ياريبس ين،ابعاد وجود ندارد. بنابرابزرگ وكوچك  يهايفناور يانم يشينيپ
 يچيـده، پ يهـا خصوص دستگاه به ،هااز دستگاه يارياست. بس يهوشمنداز عدم  يناش فني

و  ينتوان بهتـر يم يهوشمندكنند كه با يرا با خود حمل م يمتنوع يهاكاركردها و ارزش
آن  ياقبـه كـاركرد و سـ    وابسته يفناوربودن ها را انتخاب كرد. پس مناسبآن ينمعنادارتر

  ابعاد آن.   يااست، نه ذات 
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 ييغـا  ةدغدغـ  يـا كـه آ  اسـت پرسـش نهفتـه    يـن و بورگمـان در ا  يكمنتفاوت دوم ه
ـ  ،يسـت ن يرپـذ آزمـون  ييغـا  ةدغدغـ  يدگوياست؟ تا چه حد؟ بورگمان م يرپذ آزمون  يول
سـاز و  مسـئله  ييغا يها  دغدغه يمعتقد است وقت يكمناما ه ؛است يقتصد يااعتراض  قابل

گونـه اصـالح   يچنباشـند، هـ   يرپذاگر آزمون يراز ؛آزمون خواهند بودشوند قابليناسازگار م
كـه اگـر    يردپـذ يوجود نخواهد داشت. البته بورگمـان مـ   يشرفتيپ يچه يجهمند و درنت نظام
آورد  يتـر رو يغنـ  ياتوان به آن معترض بود و به دغدغهيافزا بود مغم يا يفضع ةدغدغ

)Borgmann 1992: 347(. ةبورگمـان نسـخ   يـدگاه د يـن روسـت كـه ا  يننگراني هيكمن ازا 
و  ياسـت فرعـ   يرپذو انعطاف پذير ييرتغچه  آنافالطون است كه  ةيدا يناز ا ياشده يفتلط

. اسـت  و خـارج از كنتـرل ماسـت برتـر     ناپـذير  ييرنفسه هدف است و تغ  يفچه  آنپست و 
اسـت   يدها يندستگاه، بلكه در ا يمبا بورگمان نه در نقد پارادا يكمنه ياصل ةمسئل ين،بنابرا

  .يستن يابيارزدارد كه قابل يرناپذو انعطاف ناپير كنترل يدر امر يشهر يكتكنكه فوكال
بـا   توانـد صـرفاً  يدارد نمـ  يفنـاور اصالح  يبرا يجد قصد كه كسي يكمن،گمان هبه

شود كـه  يمربوط م doing يادادن به انجام يققانع شود. اعتراض و تصد يقتصد يااعتراض 
اسـت كـه    making يااز جنس ساختن  يكردن امرنباشد، اما آزمون ياتواند سازنده باشد يم
هاسـت و  ها متناسب با خـود آن دغدغه كردنآزمون ةيوكند. البته، شيم يدتول يديجد يجنتا

  .)Hickman 2000: 99( يستن يعلم ةيفرض ياكردن خودرو مانند آزمون
 يبرا يانيبن يگرد ييغا يهاشود كه با نقد دغدغه گفته يكمنممكن است در پاسخ به ه

و  يستن يادگرابن گرا عملكه  يدگويپاسخ م در يكمنوجود نخواهد داشت. ه يكانون ييااش
بـودن  انـه خواهدل يمعنـا به ينا يشود. وليبنا نم يوهش ينمند است به اارزش يشبراچه  آن

كه از  اند يايهبرساخته از مواد خام و اول يستپراگمات يها براارزش. يستن يزاو ن يهاارزش
 يهـا كـنش  ةبرسـاخت  ينـد؛ آيدست مـ ما به يشخص يهاو تعامل ،يمبادالت فرهنگ يخ،تار
از تجـارب   ياحل مسائلمان كه تحت آزمون مجموعـه  يمتعارف ما برا يو اجتماع ياسيس

ها حـذف  آن يط ييكارانا يلدلبه ياسيو س ياجتماع يهااز انواع سازمان يارياند و بسبوده
مـدام درحـال   گرا  عمل فرد يهاها و آرمانيدهاند و ايانها همواره درجرآزمون يناند. اشده
  . است ييرتغ

مهم در حل مسئله اسـت، امـا    يگام يرشپذ يابر اعتراض يبورگمان مبن يافتاگرچه ره
 يهـا هـا داده آزمـون  ايـن  از برخـي . يرنـد پذآزمون ييغا يهاواقع، دغدغهدر. يستن يكاف
آن  يپـارچگ يـك مهم و حفـظ   ياربس يخانواده نهاد مثالً ،دهنديدست مبه يريگاندازه قابل

 يـدار، روابـط پا  كه مثالً يدتوان سنجيم ييغا ةدغدغ ينا خصوصاست. در ييغا يادغدغه
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 يادغدغـه  ين،شود. بنابرايافراد م يبه سالمت و آرامش روان منجر يهمسرو تك ،متعهدانه
 ي. براشود يم يابيارز يوهش ينكند به ايم يدكأبر آن ت يارمانند خانواده كه بورگمان بس ييغا

دو  ياندر تعارض م ين،داد. بنابرا انجامجنس را  يناز ا يتوان مباحثاتيم يزن يفناوراصالح 
كـرد   يجبهتـر را انتخـاب و تـرو    ييغـا  ةدغدغ يكهر آثارتوان با سنجش يم ييغا ةدغدغ

)ibid.: 103(.  
 يـن رسد، اما او معتقـد اسـت كـه ا   ينظر مابزارانگارانه به ياگرچه تاحد يكمنمواضع ه

نفسـه  يبـا اهـداف فـ    ييغا يهانسبت به دغدغه يتر يشبمثبت  آثاردر درازمدت  يكردرو
اسـت كـه بورگمـان     يدرحال ينداند. ايم يابيارزادعا را هم قابل ينخواهد داشت و خود ا

 »يـت منـد واقع و قانون يفظر يساختارها«را در  »يلاص ييااش« و »ييغا يهادغدغه« يانبن
دانـد  يبورگمـان نمـ   يكمن،گمـان هـ  به امكان اصـالح بـاور دارد. امـا بـه     يقاًداند. او عممي
فكرانه اسـت، نـه توسـل بـه     و روشن يبر مباحثات تجربيمبتن يعموم ياستس هاي يمتصم

 يكمن. هـ يسـت شـمول ن جهـان  داند اصـالً يم ييبورگمان غاچه  آن يراز ؛ييغا يهادغدغه
كنـد،  يم يدما را ناام يفناورگمان او هرجا به. يندبيم يانهو كاركردگرا تكثرگرايانهرا  يفناور
و تعهـد مـا بـه پاسـخ مسـئله، و       ينش. عدم عالقه، بيميما بلكه يست،ن يفناور ياصل ةمسئل
است كـه   يمانهاو نقد ارزش يدجد يما در ابداع ابزارها ييها، عدم تواناينا ةتر از هم مهم
  .)ibid.: 104-105شود ( ينيبازب يدبا

  
  كمنيه به پاسخ 4.8

 اما ها وجود دارد،از دستگاه يسودمند از برخ يكه اگرچه امكان كاربردها يردپذيبورگمان م
 يفمـا بـا تعـار    يـد گويمنـد باشـد. او مـ   ارزش يتواند در مركز زنـدگ ينم يكاربرد ينچن
 يـه منسجم و متمركـز تك  يبر زندگ يسنت يف. تعاريمخوب مواجه ياز زندگ يريناپذ ياسق

كننـد و  يمـ  يجو نامتمركز را تـرو  يچندوجه يمدرن زندگاپس يكه هنجارهاي، درحالدارند
  كند.يم يهرا توص يدوم زندگ ةگون يمجاز يفضا

تـر و  ساده يفناور ةموجود بودند، فلسف يابيارز يبرا ييهااعتقاد بورگمان، اگر آزمونبه
حـل   دنمسـائل بـا آزمـو    ةهمـ  يءشـ  دستگاه/ يزبه تما يازبدون ن يگربود و دياثرگذارتر م

 يـرا ز ،نباشـند  يرپـذ دارنـد كـه خـود آزمـون     ينيبـه مـواز   يـاز هـا ن آزمـون  يـن شد. اما ا يم
 ينمعنا خواهد شد. ايوجود خواهد آمد و مفهوم آزمون بتسلسل به ياصورت دور  ينايردرغ
باشـند و   يرشپـذ قابـل  يـا  ،پذير اعتراض ير،پذتوانند ابطاليحالت م ينهم در بهتر ينمواز
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باشند مبهم و اگر محدود باشند  يعاگر وس ينندارند. مواز يو افعال كانون يااشبهتر از  يوضع
شـوند. او از  ياول محسـوب مـ   ةدسـت  ءجـز  يكمنمدنظر هـ  يننامعقول خواهند بود. مواز

و  يـزي اما منظورش مرتبط به چـه چ  يد،گويسخن م ي) و سودمندrelevance( بودن مرتبط
  .)Borgmann 2000: 356-357است؟ ( يچه مقصود يبرا يسودمند
 يهابه ابژه يلتبد يمجاز يبه كاال و افراد را در فضا يلرا تبد يااش امروز عمدتاً به ما تا

فـود،  فسـت  يبـرا  ياسـازنده  يكـه كاربردهـا   يردپـذ مي اگرچه بورگمان. يما همصرف كرد
 يـن كـاربرد ا  ناپـذير  وجود دارد، اما سرشت غالب و اعتمـاد  يزيونواكمن و تلو ي،اسك جت

 يرويين يو افعال كانون يااش. تعهد به شوند يابيو ارز يبررس يدها و كاالهاست كه بادستگاه
 يسـتادگي توان ا يكانون يهادغدغه يااما آ ؛كنديم يستادگيا يفناور ةاست كه درمقابل قاعد

قـرار   يرپـذ انعطـاف  ييكاركردگرا ينوع يلرا ذ ييغا يهاخواهد دغدغهيم يكمندارند؟ ه
 دركـار را   يـن آزمون مشخص كند، اما بورگمـان ا  يقها را از طرآن يگاهجادهد و ارزش و  

  . يندنشيداند و از موضع خود عقب نميعمل ناممكن م
  
  تنيبر نقد .5.8

 يو نوسـتالژ  يبـا نـام فنـاور    خـود  ة) در مقال.Gordon G. Brittan Jr( يتنگوردون بر
(Brittan 2000) كنـد  يمطـرح مـ   يعال كـانون و اف يااشهايي كه بورگمان از  مدعي است مثال

دسـتگاه اسـت.    يماز عصر پارادا يشكنند كه پيم يرا تداع فناورانهيشاپ ياگذشته ينوستالژ
نه  ،شديمحقق م يانسان يهاها و تالشمهارت يراز مس ها عمدتاًعصر، اهداف انسان يندر ا

 يو افعـال كـانون   يااشـ اگرچـه   ،بورگمـان  يادعاحال، بهينها. درعينعملكرد ماش يقاز طر
 ياقس ينا ،يلدل ينقدرت و عمق دارند و به هم فناورانه ياقيدر س صرفاً امااند، فناورانهيشاپ
 اسـت  فراهم كـرده  ياقس ينكه ا يها و زمان فراغتفرصت ةواسطبه يراز ،از هم بپاشد يدنبا

ـ  يزيچ يريممكن شده است. مقصود بورگمان از درگ يو افعال كانون يااشبا  يريدرگ  يشب
گـرفتن  فاصـله  يو تالش بـرا  يحالت روح يخاص است؛ منظور او داشتن نوع ياز رفتار

دنبال بازگشـت بـه گذشـته و فـرار از     از زمان حال است. بورگمان به يشناختلحاظ روان به
اسـت. در نگـاه    ينـده نگران فرهنگ در آ ينده،به آ يدام ينبلكه درع يست،ن فناورانهفرهنگ 

كننـده،  حـواس، نـاتوان   ةكنندپرت ي،صلب، محدود، سطح فناورانه يزندگ ةيوبورگمان، ش
اسـت كـه    خـوب  يزندگاز  ياما او فقط درصورت داشتن تصور ؛روح استيو ب ،معنا يب

 يبرا ياريداشتن مع يعني ين. ايردقرار بگ فناورانهدر فرهنگ  ينقد زندگ يگاهجاتواند در  مي



 19   مروري انتقادي :فناوري بورگمان ةفلسف

 ةفلسـف  يمبورگمان به چه معناسـت؟ او از مفـاه   يبرا» بودنخوب. «يفعل يتسنجش وضع
ــتان   ــالق باس ــياخ ــد يعن ــعادت )excellence/ arete( يارجمن ــدي و س  /happiness( من

eudaimonia( يم يرخود تفس ةيوشها را بهاگرچه آن ؛كند استفاده مي) كندBrittan 2000: 75( .
 يـق توان به دو طريم يارجمند ياربورگمان معتقد است با مع ي؟ارجمند يعني يخوب آيااما 

و  يدافـراد پرسـ   يارجمنـد  يواقع يزانم ةتوان درباريم .يدرا سنج فناورانه ييفراغت و رها
اختصـاص   يارجمنـد  يجوو ها به جستفراغت آناز اوقات يزانكه چه م يدپرس ينچن هم
؟ اند يدهدآموزشقدر باسواد و . افراد چه1 ،يگردعبارت به .)Borgmann 1984: 127( يابد؟يم

قـدر اسـت؟   هـا چـه  آگاهانـه و فعـال آن   ياسـي ها از ساختار جهـان و مشـاركت س  فهم آن
قدر با هنـر آشـنا   . افراد چه3چگونه است؟  افراد عموماً يزيكيتوان و مهارت ف يتوضع  .2

. افـراد  4مهـارت دارنـد؟    يهنـر  يهـا يتفعال يگرد يا يقيقدر در ساختن موسهستند و چه
قـدر در كمـك بـه    سـوزند؟ چـه  قدر مهربـان و دل در مقام شهروند چه يا يخصوصطور  به
 ةبورگمان، جامع يادعا به .).ibidبرند متعهدند؟ (يرنج م يو سخت يتكه از محروم يگرانيد

  خورد. يشكست م يآزمون ارجمند ينمدرن در ا
و تنـزل   يـين از تع يـد با يفنـاور خـوب   يبورگمان از زنـدگ  يردر تصو :يدگويم يتنبر
 يگـر، ديـان بها را ممكن كند. بـه فرصت يناگرچه مجاز است كه ا ،شودما منع  يهافرصت
ـ  يو به كاربردهـا  يافتخود را بازخواهد  يو نقش ابزار يگاهجا يفناور خطـر محـدود   يب

 يميرها درگبا آن فناورانهكه امروزه در فرهنگ  ييهايتاز فعال ياريبس ين،خواهد شد. بنابرا
كـه  يـن كـردن مـا از ا  منع يلدلها بهيتفعال ينشوند. ايمحسوب نم يارجمند يقمصاد ءجز
  .)Brittan 2000: 75شوند (يم يمانع از ارجمند يمبد انجام ده يارا خوب  يكار

اول، كه مـاركس   يدگاهشود: در ديمتقابل مطرح م يدگاهدو د يفناوردر نسبت انسان با 
ممكن  يشدن انواع كارها بدون چالش ذهنشود انجاميباعث م يفناوركند، يآن را مطرح م

دوم،  يـدگاه . اما در دآيندبرها هم بتوانند از پس آن كارها ينشود ماشيموجب م ينشود و ا
فـرد   يهاشود مهارتيشدن موجب مينيو ماش يفناورآن است،  ي) حامVeblen( كه وبلن

بـه   يحالـت، اتهـام ممانعـت از چـالش ذهنـ      نيشود و در ا يتابزارها تقو ينكار با ا يبرا
اسـت.   يدگاهد ينا يبرا ييديأت يزن يبه گسترش آموزش دانشگاه ياز. نيستوارد ن يفناور
 يمـنظم بـرا   ةيوش يا( يدر حالت اول درمقابل تفكر مهندس يتتقابل، بحث از خالق يندر ا
  .)Brittan 2000: 77ها) در حالت دوم است (حلراه يافتن

 يلتمفهوم فض ةوجود دارد و ترجم يو نااخالق ياخالق يهايارجمند يانم يمهم يزتما
)virtue( يارجمند يجا) بهareteينا يجادا :يدگويكند. بورگمان ميتر مآن را حساس يز) ن 
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مشـوق   يفناوررفتن انسجام آن است كه ينما و ازب يشدن زندگبخشبخش يمعنابه يزتما
اعتـدال مربـوط بـه     يـا ها ماننـد شـجاعت   يلتفض يا ياخالق يهايآن بوده است. ارجمند

گونـه  يـن ا يبـايي ز يـا مانند سالمت  ينااخالق يهايكه ارجمنديشوند، درحاليم يتشخص
گمـان او،  به يرا، زاند ياز شفقت، از نوع نااخالق يرمدنظر بورگمان، غ يهاارجمندي. يستندن

 .)Borgmann 1984: 144, 174دشــوار اســت ( ياخالقــ ييبــر مبنــا يفنــاور ةنقــد قاطعانــ
مانند  يارهاييمع بارةنكته در ينو شانس دارند. ا وضعيتبه  يبستگ ينااخالق يها ارجمندي
 يكومـاخوس اخـالق ن كـه در   ييهـا يلتاز فضـ  ياريواضح است، اما بس يباييز ياسالمت 

اگـر   وجود دارد. مـثالً  هاآن يرو يكه كنترل كم اند يبه عوامل نيز وابسته است ارسطو آمده
 يهـا ياز ارجمنـد  ياريباشـد. بسـ   يشآزادانـد  ياتواند پرابهت يمند نباشد، نمثروت يكس

 يـا  يـك ماننـد ژنت  يثر از عواملأمت يزبودن نخوب ةدوند يادان يقيمدنظر بورگمان مانند موس
 يكي يارجمندرا با  يبورگمان خوب يدگاهاگر در د ين،بنابرا .)Brittan 2000: 78سن هستند (

عدالت مستلزم آن است كه فـرد   يراز ،وجود خواهد آمدآشكار با عدالت به يتناقض يريم،بگ
دارد (درواقـع   يتهـا مسـئول  آن درقبـال هـا كنتـرل و   آن يكـه رو  يزهـايي فقط براساس چ

  ) قضاوت شود. يتششخص
  ي؟مندسعادت يعني يخوب آيا

 ياست كـه از فرهنگـ   ييهامستلزم داشتن آرمان يداند كه تعهد به ارجمنديبورگمان م
 فناورانـه  يزنـدگ  ةقضاوت دربـار  يها براآرمان ينمحور برگرفته شده باشند و ادستگاهيرغ

را  يخـوب  ي،با ارجمنـد  يگرفتن خوبمعادل يجابه ين،اند. بنابرامعاصر ناسازگار و ناعادالنه
 يـار از دو جهـت مع  يمنـد سعادت. يردگيم) معادل يگرد ي(مفهوم نااخالق يمندبا سعادت

 يفنـاور  ةاز وعـد  يو بخشـ  يفناورآرمان  يِذات يمند. سعادت1است:  يارجمند از يبهتر
ممكـن اسـت همـه نتواننـد      .شودينم يدهد يمنددر سعادت يساالراز نخبه ي. رد2 ؛است

 يزنـدگ  ةيوبـدبودن شـ   يـل مند باشـند. دل توانند سعادتيداشته باشند، اما همه م يارجمند
  .).ibid. (يستندمند نكنند سعادتيم يستكه در آن ز ياست كه افراد ينهم ا فناورانه

كـه دو بـه دو بـا هـم      يـم سه گزاره دار يمگرفت يمندرا معادل با سعادت يحال كه خوب
 يمندسعادت با معادل خوبي. 1: يمها روشن كنآن درقبالموضعمان را  يداند و ما بامتعارض

 يـن از ا يكيكم شود. دستيم يمندسعادت به منجر يفناور. 3 ؛بد است يفناور. 2 ؛است
گزاره نادرسـت اسـت و نقـد او بـه      ينسوم ،اعتقاد بورگماننادرست باشد. به يدها باگزاره
 دربـارة  يـد ترد يگـر، د يـت با درنظرگـرفتن دو واقع  يتناساس است. بر ينبر هم يزن يفناور

ها . اگر انسان1: كشد ميال ؤس بهسوم را  ةو مخالفت بورگمان با گزار يمندكاهش سعادت
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كه جامعـه  يدرحال ،كردنديآن تالش م ينابود يا ييرتغ يشاد نبودند، برا فناورانهدر فرهنگ 
  به داشتن آن را دارند. يلندارند م يفناوركه  ي. كسان2 ؛شوديتر مفناورانهروز روزبه

هـا ارائـه   آن يبرا يو سپس پاسخ يفباال را تضع يتدو واقع هيوبه دو ش يتناما خود بر
 يـل ، دلمعنا كـه اوالً  ينبه ا ؛يدهند: جهل و ناتوانيبه دو علت رخ م يتدو واقع ينكند. ايم

و  انـد  يفنـاور  يپروپاگانـدا  ياست كه تحـت بردگـ   ينتوسط مردم ا يفناور يرشپذ ةادام
دارنـد   يفنـاور  يكـه تقاضـا   ي، كسانياًثان ؛يستندنمند سعادت واقعاً يرند،پذياگرچه آن را م

كنـد و فكـر   يعمل نم يمندسعادت ةازجمله وعد يشهابه وعده يفناوردانند كه يهنوز نم
كنند. اگرچـه بورگمـان    يابزار ةتوانند از آن استفاديرا داشته باشند، م يفناور يكنند وقتيم

پـول و   يـت كه مـردم در واقع  يايوهكنارآمدن با شكند، يها نماستدالل ينبه ا يتوجه چندان
  .)ibid.: 75كنند دشوار است (يم ينهزمان خود را هز

هـا   آن انتخـاب  يـن ، ااند يفناور يراياگرچه مردم طالب و پذ ،است يناتوان يگرعلت د
تـوان درمقابـل آن   يكند كه اگرچه در مقام نظر مـ يم يلخود را تحم يطور يفناورنيست. 

است  فناورانه يتموجب ةهمان آموز ينممكن است. ايرمقابل آن غ يستادگيدرعمل ا يستاد،ا
وجـود  را به يمشابه يهامشابه فرهنگ يهايفناوراگر درست بود،  يراز ،كه نادرست است

ثر اسـت. بورگمـان هـم    ؤمـ  يفناورو آثار  يريگشكل يكه فرهنگ رويدرحال ،آوردنديم
و  يو افعال كـانون  يااش يدنبخشيتبه امكان مركز يراز يرد،را بپذ يفناور يتتواند موجب ينم
توسل به دو عامل جهل  ،ينبنابرا .)ibid.: 80ها قائل است (و دستگاه يااش يانتعادل م ياياح

هـا متوسـل   كند و بورگمان هم بـه آن يكار نم يفناورمندبودن انكار سعادت يبرا يو ناتوان
 يمنـد به ناسـعادت  منجر يفناورو  يرفتتوان پذيسوم را نم ةگزار يشود. پس نادرستينم
  شود. حال كدام گزاره نادرست است؟ ينم

 ةگزار يدرست دراي و رشد فرهنگ مصرفي و توليد انبوه،  پس از ظهور سيستم كارخانه
معـادل   ياول خـوب  ةطبـق گـزار   يـا تـر آن اسـت كـه آ   يـادي . اما پرسـش بن افتاد ترديددوم 

 يننامع يمندنخست، مفهوم سعادت: جا سه مالحظه وجود دارديناست؟ در ا يمند سعادت
اسـت   يمنـد دنبال سعادتبه يتوان گفت انسان وقتيندارد. نم يمشخص يمحتوا كهاست 
و  يترضـا  يمعنارا به يمنددوم، اگر سعادت ؛)Kant 1785: 417–418خواهد (يچه م واقعاً

عامل  يهر شخص ياست. برا يو شخص يوبژكتوس يامر يترضا ينا يريم،نظر بگ لذت در
 يفـرد  يمشـخص و بـرا   ياقيدر س ياست و حت ياقبخش متفاوت و وابسته به سيترضا

خـوب اسـت،    يـزي چ ييمگـو يمـ  يكه وقتيدرحال ،است يدارناپا يامر يتخاص هم رضا
و  يخـوب  يمتـوان ينمـ  ،ين. بنـابرا يسـت بـه احسـاس و حـال مـا ن     بـودن آن وابسـته  خوب
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نـوع   يعتسوم، طب ؛يمشانهم بدان و معادل يمكن يفتعر ديگر يكرا برحسب  يمند سعادت
 يـز چ يـابيم يدسـت مـ   يـزي به چ يشود. ما وقتينم يگاه راضيچاست كه ه ياگونهبشر به

مالحظه را  ينهم مدام درحال گذر از مقابل ماست. ا يمندسعادت. يمكنيرا طلب م يگريد
 از يتينارضـا  يعنيكار برد. به يزن فناورانهيشاو افعال پ يااشبه  يحس نوستالژ ةتوان درباريم

رس و محصل اسـت و مـا كـه    حاضر دردستاست كه درحال يلدل ينبه ا فناورانهفرهنگ 
تـر از  يدر گذشته (كه واقع يمنددنبال سعادتبه يستيمخشنود ن يمكه دار يزيگاه از چيچه
  .)Brittan 2000: 80-82( يمگردياست) م يندهآ

 يني،است كه ع )moral worth( ياخالق يمندمعادل با ارزش يخوب يتنباور بربه ،ينبنابرا
اسـت كـه    يـزي خواند تنهـا چ يم يكانت قانون اخالقچه  آنو  است يدارو پا ،شمولجهان

 يجـو و باشد. جست يمنددنبال سعادتما به ةيهودنامحدود و ب يجوو تواند مانع جست يم
كه بـه  ييخودش تاجا يتافراد آزاد باشد و هركس متناسب با وضع يبرا يدبا يمندسعادت

فـرد درسـت    يبـرا چـه   آنباشد.  يمنددنبال سعادتتواند بهيتجاوز نكند م يقانون اخالق
عادالنـه   ةجامعـ . يستكند درست نيم يكه در آن زندگ ياجامعه يبرا رسد لزوماًينظر م به
خـاص از آن را بـه    يهمه ممكن كند و مفهوم يرا برا يمندسعادت يجوو جست يدبا يزن

خـوب را از   يزنـدگ  يـك دمكرات يبـرال ل ةاست كه جامع ينكند. بورگمان مدع يلهمه تحم
  داند.يم يابيدستقابل فناورانه يريمس

و  يريمرا بپـذ  يفنـاور  ةسـلط  يدبا ياخوب، آ يزندگ يربودن مسفناورانهبه باتوجه ،حال
 آيا يم؟دهند غرق كنيو اعمال ما را شكل م آراكه ساختار  يايوهو ش» هادستگاه«خود را در 

و  ،تـر تر، آرامساده يهايتفعال يدر برخ يمبتوان شانوجود دارد كه براساس ياصول يادهاييبن
 يادهاييبن ينمعتقد است چن يتنكند؟ بريم يبكه بورگمان ما را ترغ يمشو يردرگ يتريسنت

شـوند. امـا از نظـر    يمربوط م ي،آزاد يعني ي،دمكراس يبرالل يوجود دارند و به اصل اساس
 يفنـاور  .)ibid.: 83-87تنـاقض وجـود دارد (   ينـوع  يو آزاد يفناور يراهبورگمان در هم

 يـن كنـد. در ا يمـا رسـوخ مـ    يكنـد و در زنـدگ  يتر مما را به خود وابسته يندهفزا ينحو به
» دسـتگاه « يـت را كـه ماه  ييهـا ينـه گز يمتوانينم يگررود و ديم ينما از ب يآزاد ي،وابستگ
  . يمدهد انتخاب كنياجازه نم
به فرهنـگ   يكار كاهش وابستگراه يدگويداند. او ميحل متناقض را قابل ينا يتناما بر
(اگر نـه افعـال    يهپا يهااز مهارت يامجموعه يدبلكه با ،يستزدن آن نانكار و پس فناورانه
 يـم قدرت انجام محاسبات را دار يوقت مثالً. يمحفظ كن يو اجتماع ينحو فردبه را) يكانون

بـه   يتـر  كـم  يوابسـتگ  يم،قدم بزن يمتوانمي وقتي. يمحساب دارينماشبه  يتر كم يوابستگ



 23   مروري انتقادي :فناوري بورگمان ةفلسف

 يزيـون بـه تلو  يتـر  كم يوابستگ يم،خود را سرگرم كن يمتوانمي وقتي. يمدار يكلتموتورس
 ماست. ما لزومـاً  يعدم وابستگ يبرا ياسيمق يفناوراز  تر كم ةاستفاد در ما »توانايي«. يمدار
ـ  يم،كنـ يها استفاده نمييتوانا يناز ا يشههم كـار  هـا را بـه  آن گـاهي و  يـم هـا را دار آن يول
 يآوراز جهـت سـعادت   نه صـرفاً  يزن »ياساس«و افعال  يااش يبورگمان رو ةتكي. يريمگ يم
و  ،نفس، غرور ما عزت يبرا يناستقالل ماست كه ا يطكردن شراها، بلكه از جهت فراهم آن

  .).ibidآورد (يلذت م
تواند ما را به يم يم،كن يهاستقالل تك يرو صرفاً يفناورنقد  يبورگمان، اگر برا ةيدعقبه

كار  يفيتو ك يمنحرف كند. چگونگ ،انجام كار، فارغ از ابزارها يچگونگ يتوجه صرف رو
موجـود باشـد    يهـا »دستگاه«با  يكه در نسبت درستيتازمان ييمعناست كه هر توانا ينبه ا
 يلمـا را تشـك   يزنـدگ  ةيواز شـ  يو بخـش محـور   يستن يهم كانون دارد و لزوماً يتكفا
داشـته باشـند و بـه     يمهم يشناختيباييكه وجه ز اند يكانون ييهايتدهد. اما فقط فعال ينم
كـل باشـند و نـه     يـك از  يكم بخشدست يا، باشند يمسه يامر اله درانجام شوند و  يباييز

قرابـت   ين،بنـابرا  .)ibid.: 85مـا انجـام شـوند (    ةروزمـر  يساقتضا، بلكه در پركت ربناب صرفاً
  . يافتتوان يبورگمان نم »يافعال كانون«و  يتنبر »ييتوانا« ةيدا يانم يچندان
 يفنـاور نقـد و اصـالح    يبـرا  ييرا مبنـا » استقالل«توسل به چنان هم يتنحال، برينباا

فراتـر از   يـد با يفنـاور نخسـت، اصـالح   : كنـد يمـ  يـان داند و آن را در قالب دو نكته ب يم
 ياتخصوصـ  يـد با يعني ؛باشد يكردن زندگو متعادل يو افعال كانون اشيابراي  جابازكردن

 يصتشـخ  يسـتم س يـك پزشـك روسـتا از    يوقتـ  دهد. مـثالً  ييرتغ يزرا ن» هادستگاه«خود 
 يگـر يانجيكاهش و نقش او به م يپزشك يساو با پركت يريكند، درگياستفاده م يتخصص

 يصتشـخ  يرونـدها  ينبهتـر  ةعدالت (ارائ يانم يادوگانه يفناورجا اين در. يابديم يلتقل
مشـكل   يـدن فهم يتـالش خـود پزشـك بـرا     ي(ماجرا ي) و خوبيفناورهمه توسط  يبرا
مزد از كاهش دست ي(ترس يستآن ن ةبرد يا يفناورپزشك ضد  ينكند. امي ايجاد) يمارانب
 يـن افراد به ا يزندگ بختفكر كند كه اگر  ينبه ا يددادن شغلش ندارد) و فقط باازدست يا
شـود بـه   يمـ  يلپزشـك تبـد   ،حالت يناست. در ا ي، استفاده از آن اخالقيابد بهبود يلهوس

گونه دستگاه تر كم يفناوركند يم يجابا» استقالل« يار. اما معيفناور يكاردان برا يكارورز
شـود، و در مثـال پزشـك،     يـر تـر تعم باشد، راحـت  يرپذرسگشوده و دست تر يشبباشد، 
در  يـزي ) چيفنـاور  يخمعتقد است (فارغ از تـار  يتنباشد. بر يرترپذتر و چالشيركنندهدرگ

ـ  يريابهام، و عدم درگ يچيدگي،سمت پما را به وجود ندارد كه لزوماً يفناورمنطق   تـر  يشب
مستقل  يدوم، اگر ما تاحد ؛، استقالل را هم حفظ كرديفناور ةتوسع ينتوان درعيببرد و م
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 يخودمـان زنـدگ   يزشيها و قدرت انگتر، مهارتساده يهابا دستگاه يمتوانيكه م يمو آزاد
ـ  يدبا يمهست يمانهايتفعال ينترياديمشغول بن ي) وقتمنطقاًطبع (اگر نه  به يم،كن  ينتـر  يشب

بـه   يشكمـاب  ولـي  يسـتند، ابزارها فارغ ن ةها اگرچه از همفعاليت اين. يمرا داشته باش يآزاد
 يهـا يـت ما را از عـدم قطع  يفناور. يداردام ي،مانند شكار، باغبان ،شونديما مربوط م يبقا

دهـد.  يگوناگون را مـ  يانحا  مان بهيدادن زندگو به ما امكان شكل كنديمربوط به بقا رها م
 يـن سـاده بـه ا   يهايفناوراز  يرها غيفناور ةبه هم يو عدم وابستگ يهپا يهاحفظ مهارت

 يـن اسـتفاده كـرد. ا   ياخالق ةتوان در محدوديكه موجود است م يفناورمعناست كه از هر 
دهـد  يم يلرا تشك يكدمكرات يبرالل ةاست كه اساس مفهوم جامع يفرد يهمان خودمختار

)ibid.: 85-86(.  
انجـام   يكه در انزوا باشند، گروهاز آن يشب ،شونديكه درجهت بقا انجام م يهايتفعال

 يازن يتماه يدن،كند، مانند دويكه بورگمان اشاره م ييهايتفعال يشوند و برخالف برخيم
هـا  در اسـطوره  يشـه و ر اند ييالگوكهن ينچنها هميتفعال ينكنند. ايم ما به ابزار را آشكار
 يهاشود. اگر جامعه نتواند فرصت آموزش مهارتيم يمسه يها امر الهدارند و در انجام آن

مواقع توسط  يدر برخ را هاانجام آن يتها را به جوانان بدهد و موقعيتفعال ينا يالزم برا
مـانع پرسـش از سرشـت     يدنبا يتن،بر ةيتوصبه اصالح دارد. به يازنساالن فراهم كند بزرگ
 ازكـردن مـا   بـا آگـاه   معاصـر  يستو سرشت ز يفناوردر  يزخوب شد. بورگمان ن يزندگ
 يفنـاور كه  ييهاارزش يدنكشچالشدهد و بهيما نشان م يكه خود را در زندگ ييها يوهش
  .)ibid.: 87( كنديها را مطرح مپرسش ينا ةكند هميم يدتول

  
  تنيبر به پاسخ 6.8

در  و بـه دو مسـئله   يـم دار يبه شـواهد  يازن فناورانه ةنقد جامع يكه برا يردپذيبورگمان م
 يين. سـطح پـا  2 ؛فناورانه ةيشرفتدر جوامع پ ي. كاهش شاد1كند: ياشاره م فناورانهفرهنگ 
ارجمند و كامل چگونـه   يزندگداند يجامعه م ياآ :پرسديم يتنجوامع. بر يندر ا يارجمند
اسـت كـه    يرشچنـان موردپـذ  هـم  يـدگاه د يـن ا :دهدياست؟ بورگمان پاسخ م يايزندگ

و  يهنـوز هـم ناراضـ    يفناورو مردم باوجود  يستن تر يشبمصرف  يمعنابه يمند سعادت
 يامـر  يمنـد كنـد، سـعادت  يادعا م يتنطوركه براما همان .)Borgmann 1984: 130ند (يراس
بلكـه   يم،كـاهش آن نـدار   يبرا يتنها شاهدنه يجه،است و درنت يدارو ناپا ،يشخص ين،نامع
 يقـرار يب ياست. نوع يتجرب يامسئله يتاحد ينو ا يمداشته باش يمتوانينم يشاهد ينچن
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ـ يرا ب يدر شاد يافتنقرار يبرا يها وجود دارد كه هر تالشدر قلب انسان يرناپذدرمان  يرثأت
كنـد، انجـام   يكـه مـا را شـاد مـ     يـزي است، تنهـا چ  ينمعتقد است اگر چن يتنكند و بريم
  است. يوشرط كار درست و تالش درجهت كرامت اخالقيدق يب

توجـه بـه    ي،اصـالحات را عـدالت اجتمـاع    يجـاد ا يبورگمان سه عامل مشـوق بـرا  
دارند.  يفناوربا  يكيعوامل ارتباط نزد ينا ةداند. هر سيم يزندگ يفيتو ك ،يستز يطمح

شود كـه انتخـاب   يادعا م يراز ،است يابيدستدستگاه قابل يمعامل اول بدون اصالح پارادا
 ينحـو مصـرف را بـه   يـز ن يفنـاور تحقق اسـت.  مصرف كاالها قابل ةفقط در حوز يفرد

 دهـد يو جـذاب انجـام مـ    ياپو ينحوكاالها را به يلكند و تحويم يرپذرسدست يعموم
)ibid.: 107-113 به عامـل   يدنكند. رسيكمك م ياز اين طريق به تقويت ليبرال دمكراس) و

 يـادي تاحد ز يطيمحيستز يهااست. دغدغه يرپذدستگاه امكان يمدر داخل پارادا يزدوم ن
 يـا  ،يـب حفـظ، تخر  يانم يتعارض يگراند. دحاصل شده يطيمحيستبا اصالحات موفق ز

 يفنـاور به اصـالح   يازن يهم مانند عدالت اجتماع يدارپا يستزيطتوسعه وجود ندارد. مح
در  يطكردن شـرا فراهم يمعنابه ،دارد يفناوردر  يواقع يبه اصالح يازدارد. اما عامل سوم ن

 ،يهـا در زنـدگ  به آن يدنبخشيتو محور يهمگان و مراسم يو افعال كانون يااش يجهان برا
 يفدانند. اصالح ضعيم يفضع يروند ياصالح را دارا ينمنتقدان بورگمان ا ياگرچه برخ
ـ  يتن،باور برانجام هدف است. به يثر براؤم يفاقد روند اسـتدالل   يـد اصـالح با  نهـاد  يشپ

گـاه  يچهـ  ييهـا استدالل ينكه چن يدگويداشته باشد. اما بورگمان م يامتقاعدكننده يعقالن
و  يقاز تشـو  يشب يزيكه تعارض وجود دارد چ يو در موارد يستندتر از مقدماتشان نيقو
  را غالب كند. يمقدمات ينتواند چنينم يبترغ

 يليتوانـد بـد  يكنـد مـ  يمـ  نهـاد  يشپ يتنكه بر ييهاينها با ماششدن دستگاهينگزيجا
 يموضـع  ينـي گزيجـا  صـرفاً  يقطر ينباشد. اما از ا يسنت ييااشها و دستگاه يمطلوب برا

و سالمت  ،ونقلمانند ارتباطات، حمل يعموم يهايرساختها ممكن خواهد بود. زدستگاه
هـا  يژگـي و يـن ا .را داشته باشند يو راحت ،بودنييجاهمه يت،بودن، امنيآن يهايژگيو يدبا

بـا هـدف حفـظ     يمتـوان يشوند. ما نميممكن م يشرفتهپ ةفناوران يهادستگاه ةواسطفقط به
بـاور  بـه . ينـدازيم خطر بها را بهشدن آن سالمت انساناز منسوخ يريو جلوگ ينيمهارت بال

 يتخصصـ  يهـا يسـتم كـه س  يحـالت  يعنيدو جهان،  ينحالت از ا ينبورگمان، داشتن بهتر
نامحتمـل اسـت. در    يانـداز با مهارت آن را ارتقا دهند، چشـم  ينيگزيجا يجابه اي رايانه
كـه  يـن ا يصتشـخ  يبرا يوگرامكند، پزشك از دستگاه الكتروكارديمطرح م يتنكه بر يمثال
دشـوار   يشـده كـار  ثبـت  يهاداده يركند. تفسينه استفاده م يا است كرده يقلب ةسكت يمارب
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ضـرورت   يصممكن است در تشـخ  يراز ،است ياتيح ياركار بس يناست و انجام درست ا
تـر از  يـق اغلـب دق  يتخصص يستمخطا رخ دهد. بورگمان موافق است كه س يعمل جراح

 يو ممكن است حذف انسـان از برخـ   ،)Gawande 1998كند (يها عمل مانسان ينماهرتر
 يتنبكند. اما نقد بورگمان به بر يتر يشبكمك  يماربه حفظ سالمت ب يپزشك يهايمتصم
و  يريگيمتصم يانسان يبه عامل يازتواند بدون نيم يستمتصور كه س ينا يراز ،يستوارد ن

توسـط   يـد باشـد اطالعـاتش با   يهرقدر هم كه تخصصـ  يستمعمل كند نادرست است. س
 يريگيمو تصم ياز مقام داور يكلرا به يعامل انسانتوان يگاه نميچهشود و  يرانسان تفس

  حذف كرد.  
تواننـد  يهرگـز نمـ   اي رايانـه  يهـا هكه دستگا يشينيپ يادعا ينا ياناعتقاد بورگمان، ببه

 ييهـا . دستگاهيسترا داشته باشند عاقالنه ن يءش يك يركنندگيو درگ يگردآورندگ يروين
 يرنـد گيدسـتگاه قـرار مـ    يمخـارج از پـارادا   يكننـد تاحـد  يمـ  يهسودمند را ته ييكه كاال

)Borgmann 1984: 139 .(يفو مـبهم بـار انجـام وظـا     يچيـده پ يارنظام بس ةواسطبه ها رايانه 
و  ،اكتشـاف  يـري، درگ يهـا حـال، امكـان  يندارند. درعيرا از دوش محققان برم يمحاسبات
خدمت  ةدر محدود دستگاه كامالً يمنظر برسد پاراداكنند. ممكن است بهيرا فراهم م يبررس

كـه   اي رايانـه از كار بـا   يناش »يريدرگ«باور بورگمان اكتفا به به اما. يردگيبه محققان قرار م
  .)Borgmann 2000: 366مهارشدن است احمقانه است (قابل ينفقط با زبان ماش

در  يالتتسـه  ياد،ز ةبا فاصل يمعاصر مانند ارتباط از راه دور، سفرها ياز زندگ يوجوه
روزمـره   يزنـدگ  يزاتو تجه يلاز وسا ياريو بس ،يپزشك ةفناوران يهابخش ي،مناطق شهر

بورگمـان   يادعاحال، بهيناند. بااخود را از دست داده ةيرانسرشت درگ يرناپذجبران ينحو به
شدن يردرگ يژگيشود، و يرانهدرگ ينحواز نظام فرهنگ ما دوباره به ياگر بخش كوچك يحت
شكل  به فناورانه ةدر جامع يشود. نظام زندگيم يكننده و دائمكار خسته ينگزيسرعت جابه
 يـا  يزيكـي ماننـد رفـاه ف   ياتيبه خصوص يمو اگر بخواه استدرآمده  يچيدهپدرهم يستميس

آن را  يمتـوان  ينمـ  ياويزيم،است دست ب فناورانهنظام  ينا يكه از دستاوردها يشناخت ةحوز
 يرونـي ب يكنـد كـه مرزهـا   مـي  مشخص دستگاه پارادايم مشروع بخش. يمنقد و اصالح كن

 ينداخل ا ةارجمندان يزندگ يطرح جزئ يمترس ةهاست، اما از عهداصالحات كدام محدوده
خـوب   يزنـدگ  يعموم وضعيتكردن مشخص يدما با ايانةگر . هدف عمليدآيمرزها برنم

منـد و  ارزش ييااشـ بورگمان و منتقدانش وجود دارد كـه   يانتوافق م يندرمجموع، ا باشد.
 يازمنـد هـا ن آن يو هـردو  انـد  وضـعيت  يناز ا نمونهاند دو كه مستلزم داشتن مهارت يافعال
هـا بـدون   دارنـد؛ فعـل   يگـري داللـت بـر د   يطشـرا  يـن از ا يك. هرتر يشب ينهاد يتحما
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موضـع   در يـت . بورگمـان درنها عكس هبو  اند مند ناقصارزش ييااش ةواسطشدن به يلتكم
ارجمندانه در  يكه زندگيخوب فقط درصورت يزندگ يعموم يطماند كه شرايم يخود باق
  گونه محقق خواهد شد. ينخوب ا يرس عموم باشد وجود خواهد داشت و زندگدست

  او يها نقدهاي وارد بر بورگمان و پاسخ .1جدول 

 بورگمان پاسخ بريتن هيكمن فينبرگ 

 فناوري منشأ  

(عدم توجه به  انگاريذات - 
 به شدنقائل و) هافناوري يزتما

 و هميشگي معين، ساختاري
  فناوري يبرا جاييهمه

عدم توجه به تحول  - 
  فناوري يكيهرمنوت

 يخيتار يرس عدم توجه به - 
 فناوري

 فناوري فناورياز  مقصودش - 
مدرن است و از سرشت آن 

نه ذات و  ،كنديصحبت م
  .آن ةقاعد

 فناوري يكيهرمنوت تحول - 
دستگاه  يماصالح پارادا يبرا

 .يستن يكاف

ايم
راد
پا

 
گاه

دست
 

در  فناوري ةمقايس - 
حالت با  ينبدتر

 يو فعل كانون يءش
 حالت يندر بهتر

 حداكثري محكوميت - 
  دستگاه پارادايم

 كاربردهاي تقليل - 
 يك به دستگاه مختلف

  آن نقد و كاربرد
 به اساسبي نقد - 

 ابعاديبزرگ و پيچيدگي
  فناوري

سياق به توجه عدم - 
 فناوريكاربرد  مندي

موجب  فناوري« ادعاي رد - 
  .»شودنمي منديسعادت

 يتعارض زندگ« يرد ادعا - 
 »افراد يو آزاد فناورانه

 رغم بهمدرن ( فناوري يالياست- 
 و رضايت) هايشمزيت

  .آوردنمي مندي سعادت
 دستگاه پارادايم گسترش - 

 بخش شدننحيف به منجر
 كاهش و زندگي كانوني

  شود مي درگيري
 و منديسياق عدم - 
 مانع كاالها محوري رابطه

مختلف  يانحابه درگيرشدن
  .شود يم

دستگاه  ةسودمندان كاربرد - 
 زندگيدر مركز  تواند ينم

  .باشد مند ارزش
 و منسجم زندگي ترجيح - 

 و چندوجهي زندگي بر متمركز
  نامتمركز

 كاربردهايي دستگاه اگرچه - 
آن  يسرشت اصل دارد، سازنده

  .است ناپذير اعتماد
با  فناورانهدر فعل  درگيري - 
متفاوت  يدر فعل كانون يريدرگ

 .است

شيا
ا

 
انون

ل ك
افعا

و 
 ي

 

 اعتراض /پذيريآزمون - 
 هايدغدغه تصديق يا

و  يشينيپ ة(دغدغ كانوني
  )يرنامتغ

و افعال  اشيا يابيارز - 
 ياقاز س ثرأمت يكانون

 طور هنه ب ،فناورانه
 پيشيني و استعاليي

 دستگاه شدنيءش يتقابل- 

 موازيني به نياز هاآزمون - 
 و دور تا دارند ناپذيرآزمون

  نيايد پيش تسلسل
 و بودنمرتبط معيار نقد - 

 هيكمن سودمندي
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 بورگمان پاسخ بريتن هيكمن فينبرگ 

الح
اص

 
ري

ناو
ف

 

 به توجه عدم - 
 يطراح ةمرحل

 فناوريامكان اصالح  - 
 يمپارادا يروناز ب صرفاً

  دستگاه
فوكال /يكپراگماتكن 

 تكنيك؟

 /ارجمندي: خوب زندگي - 
  مندي؟سعادت

  عدالت و ارجمندي تعارض - 
سعادت =خوبي« ادعاي رد - 

 يلمدل بد ةارائ و »مندي
  »اخالقي منديارزش =يخوب«

با  فناورياصالح  نهاد پيش - 
 يلو تقل يهپا هايمهارت يتتقو

به  يو افعال كانون اشياكاركرد 
  آن

و  اشيا ياياح يتنقد كفا - 
اصالح  يبرا يافعال كانون

: استقالل از نهاد پيش( فناوري
 ياتخصوص يير+تغفناوري
 به مهارت+آموزش هادستگاه
 مهارت كارگيري هب و جوانان

 )ساالنبزرگ

 فينبرگ ثانويه سازييابزار - 
دستگاه و  يمپارادا يرشپذ

اصالح از داخل آن است. اما 
 يالگو يننقد بورگمان به هم

مسلط بر عصر مدرن است كه 
  .شودمي ترهر روز گسترده

صرفا از  يزندگ يفيتبهبود ك - 
  فناوريدر  يواقع ياصالح يرمس

 بريتن هايماشين - 
بر  يمبتن يعموم هاي زيرساخت

  .كنديرا رها م فناوري
 در درگيرانه افعال احيايبا  - 

 ويژگي فرهنگ، از بخشي
 ساحات در كمكم درگيرشدن
  .شودمي احيا هم ديگر

 احياي از نهادي حمايت - 
 اشياو  محورمهارت هاي فعل

  مندارزش
 نظام دربارة يمل گويو گفت - 

  اجتماعي
با  فناوري فالسفة گراييهم - 

 با گوو و گفت ديگر يك
 انضمامي هايحوزه متخصصان

اف
شك

 
 و نقد

سخ
پا

 
 به اساسبي نقد - 

 ابعاديبزرگ و پيچيدگي
 فناوري

  دستگاه شدنيءش قابليت - 
 اخالقي منديارزش =يخوب - 

توجه به ضرورت  عدم - 
 فناوريحضور انسان در كاربرد 

 انسان حذف ناپذيريو امكان
 ترينمتخصص در حتي

 ها فناوري

  

  گيرينتيجه. 9
را  يفـرد  يهـا اسـت كـه انتخـاب    يامدرن جامعه ةتوان ادعا كرد كه جامعيم يطور كلبه

نتوانسـته   يت،و درنها ،است يافتهتحقق  يدر قالب فرهنگ ماد ياديكند، تاحد زيمحدود م
را از  ينظـام اجتمـاع   يـن است كه ا ينبورگمان ا ةيخوب منجر شود. توص يبه زندگ است
از منـابع   ين،چنو هم يمبگذار يمل يگوو و رسانه درمعرض گفت ،پژوهش، آموزش يقطر

 ة. فالسـف يماسـتفاده كنـ   يمـان تحقـق آرزوها  ي) برايخصوص فرهنگ ماد بهمان (يفرهنگ
 ينچنـ  يكلـ  ينمـا  يممشـترك باشـند. ترسـ    يهانهاد يشپو  يادهادنبال بنبه يدبا يزن يفناور

آن  يـات جزئ يلتفصـ  يبـرا  يمختلفـ  يهايوهدشوار است و ش يشههم يمشترك يهادغدغه
  هاست.از آن يكيبورگمان  ةيدوجود دارد كه ا

با جهان ما متفاوت  است كامالً يو افعال كانون يااشجهان مطلوب بورگمان كه متعهد به 
 يهـا و محـل  ،يعمـوم  يـادين كنسرت، تئاتر، پـارك، م  يهاجهان سالن ينخواهد بود. در ا
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و  يسـت زگـذران قابـل  ره يشهر خواهند بود. شـهرها بـرا   يو پرستش نقاط كانون آموزش
كوچك و بـزرگ   يجمع يهايريفراغت خود را در درگ شوند. مردم اوقاتيبخش م لذت
و مطالعـه   ،گـو و تسـاختن، گفـ  يقيخـوردن، موسـ  شام يبرا يها محلكنند. خانهيم يسپر
وجـود داشـته    يـد انـدازه نبا يپركار و مصرف ب يزندگ يبرا يمنع يچحال، هينشوند. باا يم

باشد كه حالت  ياگونهبه يدنبا مراسم يو الگو ،است كه ساختار خانه، شهر ينباشد. نكته ا
 .)ibid.: 367كند ( يداپ يلتقل يخچالو بازكردن  يزيونكردن تلوما به روشن يفرض برايشپ

منتقـدانش موافـق و    يبرخ گرايانة عمل هاينهاد يشپبا  يانضمام يهاعنوان گامبورگمان به
توانـد  يكند، نمـ  يهتك يگرانبا د يشهاتفاوت يرو صرفاً يفناور يلسوفاگر ف :معتقد است

 ي،گو با فعاالن اجتمـاع و به گفت يدنظر و عمل با يانزدن مپل يباشد. فالسفه برا يرگذارثأت
  بپردازند.  يگرد يانضمام يهاو متخصصان حوزه ،اقتصاددانان

و كاربرد آن در  يفناورمناسب  يگاهبورگمان درباب جا ياز آرا اي يمقاله بازخوان يندر ا
خوب  يزندگ يستيچ ةبا مواضع او دربار يتاحد ير،مس ينو در ا يمروزمره ارائه كرد يزندگ

 يبود كه به برخـ  يصيها و نقاابهام يدارا بعضاً او. مواضع يمدر آن آشنا شد يفناورو نقش 
ـ  بـه  سـپس . يماشـاره كـرد   يتنو بر يكمنه ينبرگ،ف يعني، شسه منتقد منظرها از از آن  ةارائ
 يناز ا يوارد بر برخ يو درخالل متن، نقدها يممنتقدانش پرداخت آرايبورگمان به  يهاپاسخ
پاسخ بـه   ةدر ارائ يكه بورگمان و منتقدانش سع يپرسش ينترمهم. يمكرد يانب يزها را نپاسخ

بـه ابعـاد    يـدگر برخالف ها ويبه آن است.  يدنرس يرخوب و مس يزندگ يستيآن دارند چ
توجـه دارد و   ديگر يكو تحمل افراد نسبت به  يدلو نقش آن در رشد هم يفناور ياجتماع

 ،كنـد ينم يقرا دق يارهامع ينداند، اما ايم يبودن زندگو خوب يآن را از عوامل مهم معنادار
 يكمنهـ  يجه،دهد. درنتيها مبه آن يشخص ةجنب ينوعو به ،كنديمعاف م يابيها را از ارزآن
و  يعموم ياكند كه جنبه يخوب معرف يزندگ يرا برا يارهاييمع يدكه بورگمان با يدگويم

و  يشخصـ  ةجنبـ  و صـرفاً  ،يرنـد قـرار بگ  يداشته باشند، درخدمت اهداف عمـوم  ياجتماع
 يـابي و ارز يارهـا مع يـن ا آزمـودن  يكمنهـ  نهاد يشپمنظور،  ينا ينداشته باشند. برا يگروه
توانـد مـا را بـه    يمـ  ياخالق يستكه زينبرايمبن يتنبر ةيدا ين،چنهاست. همآن گرايانة عمل

 يدگويسخن م ياز اخالق كانت يتناست. بر يريگيتأمل و پخوب برساند قابل يهدف زندگ
رسـد  ينظر مـ داند. بهيم يمندو سعادت يتبه حس رضا يدنرس يدبخشو عمل به آن را نو

 يعيبـد  ينظر چهارچوببورگمان استفاده كرد و به  ةيدا يلتكم ياو برا نهاد يشپتوان از يم
  كرد. يمخواه يريگيپ يندهآ يهاموضوع را در پژوهش ينكه ا يافتدست  يفناور ةدر فلسف
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