
 

  يفرهنگ مطالعات و يانسان علوم پژوهشگاه ،فرهنگ و رسانه
  28 -  1 ، صص1393 تانتابسو  بهار اول،شمارة  چهارم، سال

  بررسي رويكردها و ابعاد هژموني تكنولوژي بر انسان

  *آبادي عليرضا باقري ده

  چكيده
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ــف        ــابع مختل ــر من ــيش او را ب ــيش از پ ــرفت ب ــات پيش ــلط موجب ــن تس ــواره اي و هم
و  هنـر به معنـي   techneفنّاوري يا همان تكنولوژي، كه از دو واژة يوناني . است آورده فراهم
logia  به معني كاربرد منظم معلومات علمي و ديگر  ،است  دهش تشكيل دانشو  علمبه معني
يافته براي انجام وظايف علمي جهت ساخت محصوالت و ارائـة خـدمات    هاي نظام آگاهي
يوناني و همچنين در  ةتسخير طبيعت در انديشاگرچه ). 1386 نور، فتحيان و مهدوي( است

، بـا وقـوع   نرفـت سـاده  هاي ابزاراستفاده از تجهيزات و فراتر از  گاه ا هيچتفكر قرون وسط
در ويـژه علـوم تجربـي     بهعلوم مختلف و نقش علم  ةالت گسترده در زمينرنسانس و تحو

مسئلة تكنولـوژي و تـأثير آن بـر روي     ،ويژه آغاز انقالب صنعتي هاي آينده و به گيري جهت
گشود، تـا  كم جاي خود را در ميان مباحث جديد عصر مدرنيته  ها كم زندگي و رفتار انسان

اند كه مدرنيتـه و تكنولـوژي بـدون يكـديگر قابـل       نظران بر آن كه بسياري از صاحب جايي
هرچند دربارة آغاز دورة تاريخي مدرنيته بين  )Misa et al, 2003( شناسايي و تحليل نيستند

اجماع نظر وجود ندارد و دامنة آن از آغاز رنسانس در قرن  ،هاي مختلف علوم محقّقان رشته
و عوارض تكنولوژي بـه   پيامدپرداختن به  ،پانزدهم تا اوايل قرن نوزدهم محل بحث است

گـردد كـه بسـياري از مطالعـات اوليـه بـا هـدف         طور مشخص به اوايل قرن نوزدهم برمي
ه در ايـن دوره شـاهد   شناخت و كاهش عوارض زندگي صنعتي شكل گرفت، به طوري ك

امتداد . شناسي هستيم انساني و روان ويژه علوم هاي مختلف به هاي جديد در عرصه تولد نحله
اين حركت تا اواسط قرن بيستم، كه به طور مشخص موضوع تسلط تكنولـوژي بـه عنـوان    

پردازان مكتب انتقادي مطـرح شـد، تـا امـروز بـا فـراز و        يك دغدغة اساسي در ميان نظريه
است و البته در اين ميان، موافقان و مخالفان، هريك از نظرگاه  ودهاي مختلفي همراه بودهفر

  . اند خاص خود به اين موضوع پرداخته
در اين پژوهش سعي شده بـا رويكـردي تحليلـي و اسـتفاده از روش اسـنادي ضـمن       

انسـان از  شدة تكنولوژي بـر   گرفته ابعاد گوناگون هژموني شكل ،بررسي مسئلة مورد تحقيق
مدرن بررسي شده و با توجه به تغييرات شگرفي كه در زمينـة   منظر مكاتب انتقادي و پست

هاي جديد سلطه، كه موجب سـازگاري   به روش، نظريه و عمل در اين خصوص پديدآمده
  .انسان با تكنولوژي شده، اشاره گردد

  
  طرح مسئله. 2

قابل بوده كه هر دو در پيشرفت ديگري اي مت رابطة انسان و تكنولوژي در همة اعصار رابطه
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انـد، بـه طـوري كـه      ها به يك نسبت از يكديگر متأثر نبوده گاه آن اند، اگرچه هيچ مؤثر بوده
سازترشـده و   تر و مسـئله  شويم، توازن اين رابطه ناموزون هرچه به دوران معاصر نزديك مي

و موافقـان ايـن بحـث    اي را بـين مخالفـان    سلطة تكنولوژي بر انسـان مناقشـات گسـترده   
نظران علوم مختلف نيز بـا توجـه    اين بحث در ميان صاحب ،از سوي ديگر. است برانگيخته

متفاوت دنبال شده و هريك متناسب با زمينة تخصصي خود  ،ها به مسئله به نوع رويكرد آن
تنيـدگي   در عصـر حاضـر، بـه دليـل پيچيـدگي و درهـم      . اند اين موضوع را مدنظر قرارداده

نظران برجسته در زمينة سلطة تكنولوژي بر انسان كه عمـدتاً   نظرهاي برخي صاحب ،بطروا
بـه كلـي دگرگـون     ،بـود ) به عنـوان هـدف اصـلي   (داري  گرفته از نقد جهان سرمايه نشئت
 ،گيـري ايـن سـلطه    است، چراكه با توجه به حضور برخي عناصـر نوظهـور در شـكل    شده

بـه عبـارتي،   . نظـر قرارگيـرد   حليل نهايي مورد امعانشود كه بايد در ت روندهايي مشاهده مي
هـا   اي اسـت كـه انسـان بـه نـوعي بـا آن       هـاي تـازه   سلطة تكنولوژي بر انسان داراي مؤلفه

است و جريان سلطه با توجه به همين مسئله، اهداف خـود را گسـترش    كرده سازگاري پيدا
نسـان در عصـر حاضـر و    آگاهي از چگونگي سلطة تكنولـوژي بـر ا   ،در اين ميان. دهد مي

به منظور ارتقاي سطح تحليل و همچنـين آگـاهي از جايگـاه     ،مقايسة آن با رويكرد گذشته
  .رود شمارمي از اهداف اصلي پژوهش به ،سلطة نوين در اين بحث

  
  چارچوب نظري تحقيق. 3

ويـژه در بعـد    ، بـه »سـلطه «شـده در زمينـة    هـاي ارائـه   از ميان مكاتـب فكـري و نظريـه   
. تـر و پربـارتري برخوردارنـد    مكاتب انتقادي و چپ از پيشينة طوالني ،تكنولوژيكي آن

در شـكل جديـد و   (داري  ها همواره بر نقد عملكرد جهـان سـرمايه   اگرچه نوع نگاه آن
دهـد؛ بـه    مي اي را نشان ها تفاوت عمده گيري آن رويكرد و نتيجه ،استوار بوده) قديم آن

نيروهــاي توليــد و  )Orthodox Marxism(» م ارتــدوكسيســسمارك«در عنــوان نمونــه، 
روابـط   ةكننـد  ها به عنوان تعيـين  خود آن هستند،كه محصول كار انسان  تكنولوژي با اين

به عنوان يكي از اصحاب مكتب  )Horkheimer( كه هوركهايمر ، حال آنروند شمارمي به
در جهتـي كـامالً مخـالف     ،رود شـمارمي  كه يك نئوماركسيست به) فرانكفورت(انتقادي 

كننده است، نه ساخت توليدي يـا كـاال يـا تكنولـوژي يـا       كار انسان تعيين :معتقد است
رونـد   شـمارمي  بـه  ل كـار انسـان  صـ حا ،فراينددر يك  ها اين ةچون هم ،نيروهاي توليد

  ).169: 1376 ،بشيريه(
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 علوم اجتماعي و توان يكي ازپركاربردترين مفاهيم در از سوي ديگر، مفهوم سلطه را مي
تفاسير  ،كرد كه متفكران متعدد از زواياي فكري مختلف قرن بيست متلقي انديشةسياسي در

ابعاد تكنولوژي  )Heidegger( اند؛ به عنوان مثال، هايدگر داده دست متفاوتي را از آن به بعضاً
كرده و افرادي چون وبر  اجتماعي آن تلقي مدرن را بسيار فراتر از وجوه سياسي، اقتصادي و

)weber( ،زيمل )Simmel(، گرامشي )Gramsci(، بورديو )Bourdieu(   و فوكـو)Foucault( 
 اند، به طوري كه وبر اين واژه را شناسي و فلسفي، اين مفهوم را واكاوي كرده سنت جامعه از
فهـوم سـلطه   كه ظاهراً قرابت معنايي نزديكـي بـا م   ـ  زور و اقتدار مفاهيمي چون قدرت، از

پـردازان انتقـادي در    گشـايد كـه نظريـه    ـ تفكيك كرده و مسيري را در اين ارتباط مي  دارند
  ).101 -  100: 1391 ،تسلطي(اند  اي كرده تعميق و بسط آن تالش گسترده

در خصوص نگرش به موضوع تكنولوژي، همين وضـعيت بـا انـدكي تفـاوت حـاكم      
فرانكفورت منحصر نيست و در آثار افرادي چـون  كه نقد تكنولوژي به مكتب  با آن. است

 بـل  دانيـل  ،)1975(و ميشـل فوكـو    )Jacques, Ellul, 1964( ژاك الـول  ،)1977(هايدگر 
)Daniel Bell, 1976( امـا مكتـب انتقـادي بـه صـورت       ،شـود  و بسياري ديگر مشاهده مي

د كه نقد تكنولـوژي  ان به طوري كه برخي محقّقان بر آن. است آن توجه كرده تري به برجسته
هـا در   آن. ويژه رهبران اولية آن يعني آدرنو و هوركهايمر است ويژگي مكتب فرانكفورت به

كنند  استدالل مي 1972در سال ) Dialectic of Enlightenment(ديالكتيك روشنگري كتاب 
گاه  هيچآيد، به همين دليل سلطه  شمارمي نفسه خود نوعي سلطه به جا كه تكنولوژي في از آن

در ايـن رابطـه، منـاظرة هابرمـاس و     ). 1389، آدورنـو  وهوركهايمر ( تواند باشد خنثي نمي
نقطة عطفي در تـاريخ مكتـب    ،ماركوزه و حتي با اندكي تسامح گرامشي در باب تكنولوژي

  ).64: 1383 ،برگ(رود  شمارمي فرانكفورت به
داري كه معتقد بودند  هاي نظام سرمايه اعضاي مكتب فرانكفورت با نقد نظري چارچوب

گرفته از اين نظام را به زيـر سـؤال    تئنشهاي  بسياري از مؤلفه ،بر بنيان پوزيتويسم بنا شده
، ...ساحتي و انسان تك ،صنايع فرهنگي ،شده بندي بردند و با خلق تعابيري چون فرهنگ بسته

ثير ايدئولوژيك علم و تكنولوژي را به عنوان عامل اصلي در ايجاد شكل جديدي از نظام تأ
نقادي مكتب فرانكفـورت   جوهر شايد بتوان عصاره و ).1380، باتامور( سلطه مطرح كردند

ــوين  جامعةســرمايه را از ــدداري ن ــاركوزه ةدر اي ــرت م ــار )Herbert Marcuse( هرب  ةدرب
نقادي صريح او از ماهيت  نيز نوين و ةبودن جامع اساساً غيرعقالني بودن عقالنيت و عقالني
  .دانستآفرين تكنولوژي  سوز و سلطه آزادي
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او . اسـت  نام مـاركوزه بـا تكنولـوژي گـره خـورده      ،در ميان اعضاي مكتب فرانكفورت
از رهگـذر تكنولـوژي،   بـر ايـن نظـر اسـت كـه       آفرين نظام تكنولوژي ماهيت سلطه ةدربار
كـه بـا    يـد آ ي بـه وجـود مـي   نظـام آميزند و  مي فرهنگ، سياست و اقتصاد درهميندهاي افر

 »تكنولوژيـك  ةجامعـ «اين جامعه را  وي .بلعد مي ها را انسان ،دخالت در تمام شئون زندگي
)The Technological Society( ةحاكميت و نفوذي كه در هم نظامست از ا نامد كه عبارت مي 

 كنـد  ي در انديشه و دريافتشان، نظير امور فني و صـنعتي دخالـت مـي   شئون زندگي افراد، حت
امـا كـاربرد و    ،خـواهي اسـت   ابـزار آزادي » تكنولوژي« ،از نظر ماركوزه) 44: 1362 ،ماركوزه(

  :نويسد او در اين باره مي. كند آن را به ابزار سلطه مبدل مي ،سركوبگر ةمحدوديت آن در جامع
دستگاه تلويزيون سركوبگر نيست، لـوازم خـانگي سـركوبگر    اتومبيل سركوبگر نيست، 

شود،  مي  سودآور ساخته ةهاي مبادل نيستند، اما اتومبيل، تلويزيون و لوازمي كه براساس الزام
بـه وجودشـان مبـدل    » بخشيدن تحقق«ناشونده از وجود مردم، جزئي براي  به جزئي جدايي

به  1380ماركوزه، ( د خويش را در بازار بخرندرو، مردم بايد بخشي از وجو  ايناند، از  شده
  .)نقل از سايت باشگاه انديشه

بـه   ،)One-Dimensional Man( سـاحتي  انسـان تـك  مـاركوزه در كتـاب    ،در اين رابطه
كه از نظـر وي و ديگـر    كند عقالنيت تكنولوژيكي بحث ميموازات جامعة تكنولوژيك، از 

شكل جديدي از  تسلط بر طبيعت از طريق دانش و تكنولوژي، ،اعضاي مكتب فرانكفورت
شدن امور  تكنولوژيكي خود در اثر به جديد خود ةجامع. كند تسلط بر بشريت را ضروري مي

  ).1362ماركوزه، ( يابد انجامد، توسعه مي ي مادي بيشتر انسان ميبر و روابط كه به بهره
طور كه آمد، عمدة انتقادات به مسئلة سلطة تكنولوژي در زمـان تسـلط حـاكمِ     همان

 ،داري در اواخــر قــرن نــوزدهم بــود گفتمــانِ مدرنيســم، كــه برخاســته از روح ســرمايه
هـاي اساسـي    با ماهيت و پايـه گرفته و غالب انديشمندان به دليل مخالفت ذاتي  صورت
بسياري از محصوالت آن را از جمله كاركرد تكنولـوژي مـورد انتقـاد شـديد      ،مدرنيسم
 ،شـود  مـي  مدرنيسم محسـوب  دادند؛ اما در اواخر قرن بيستم، كه آغاز دورة پست قرارمي

هـاي   بـار مؤلفـه   داري تغييـر كـرد و بـراي نخسـتين     بسياري از رويكردهاي نظام سرمايه
موج ايجادشده توسط . ي در نقد موضوعات مختلف از جمله تكنولوژي پديدآمدجديد

عرصـة   ،در خصوص جامعة جديـد و مسـائل آن  ...  و) Lyotard( ليوتار ،فوكو ،بودريار
ترين پيامد  هاي گوناگون را در جوامع جديد دگرگون كرد كه مهم شناسي پديده شناخت

انديشمندان اين  ،در پرتو چنين ذهنيتي. است ـ  ها نه فراروايت ـ  ها روايت آن توجه به خرده
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هاي آن با رويكرد مدرنيسم ممكن نيسـت و   نحلة فكري بر آن بودند كه فهم جهان و پديده
  .گيرد هاي گذشته بازنگري صورت بايد نسبت به بسياري از شناخت

سلطة جديد هاي  توان به شيوه ها مي مدرن كه از مطالعات آن پردازان پست در ميان نظريه
او با خلق تعابير ناب و نوين كوشيد عمـق  . ژان بودريار است ،تكنولوژي بر انسان بهره برد

گيـري   هاي نوظهور تكنولوژيـك در حـال شـكل    تحوالت جامعة جديد را كه در اثر پديده
در آثار بودريار، كه با علم ) Hyper Reality(» فراواقعيت«مفهوم . است، درك و منعكس كند

شدن، تكنولوژي ارتباطـات   اي كه رايانهدرآميخته، حاكي از آن است ... شناسي و و نشانهمعنا 
هايي از واقعيت كه به طور روزافزوني جـاي   ها با هم از طريق توليد تصاوير و مدل و رسانه

بـه   .)74: 1381گيبينز و ريمـر،  ( دهند بشري شكل مي ةگيرند، به تجرب واقعيت را مي خود
هـاي پيشـرفتة    فراواقعيت نوعي توهم گسترده است كه بـه يـاري مكانيسـم    ،عبارت ديگر

 تغييـرِ  هاي الكترونيك و همچنـين تمـامي امكانـات تكنولوژيـك     جهان مدرن يعني رسانه
 شـود  مي ساخته... ها و پردازي هاي ژنتيك، جراحي پالستيك، صحنه واقعيت نظير دستكاري

نظريـة انفجـار   «از نظرياتي كه وي مطرح كرده، در اين رابطه، يكي ). 321: 1386 فكوهي،(
مرز ميان واقعيت و وانمـوده يـا   طبق اين نظريه، . است) Theory Of Implosion(» ريز درون
سياسـت،   ةحوز كه آميزند مي درهمآنچنان ها  معناها و پيام رفته و شده ازميان سازي شبيهامور 
  .شوند مي به يك واحد تبديل تبليغات و جريان اطالعات همگي ةسرگرمي، حوز ةحوز

  
  بررسي مفهومي سلطة تكنولوژي در پارادايم انتقادي. 4

مند به مسئلة سلطه و تفوق تكنولوژي بر زنـدگي انسـان و پيامـدهاي     پرداختن منظم و نظام
پـردازان مكتـب فرانكفـورت     بدون هيچ ترديدي به مطالب منتشرشده از سـوي نظريـه   ،آن

اين مكتب وضعيت جامعة مدرن را، كه در ساية رشد تكنولـوژي  نظران  صاحب. گردد بازمي
جامعـة  «كردنـد كـه تعبيـر     آنچنـان تحليـل و ترسـيم مـي     ،يافت هرروز ابعاد جديدتري مي

در تبيين افكار و . نظران اين مكتب و ماركوزه مطرح كرد بار صاحب را نخستين» تكنولوژيك
كـه   يك نكتة اساسي توجه داشت و آن ايـن پردازان اين مكتب، بايد همواره به  عقايد نظريه

به وجوه متنـاقض و كـاركردي    ،)Karl Marx( ها اگرچه مانند سلف خود، كارل ماركس آن
داري از سـنت   در نقد جامعة سرمايه ،انتقاد جدي داشتند) ها از نگاه آن(داري  جامعة سرمايه

عبور كردند و ) 1378بشيريه، ( از جمله اعتقاد به اقتصاد به عنوان زيربناماركسيسم ارتدكس 
ز نظـر مكتـب فرانكفـورت، پيـدايش و     ا. را در جـاي اقتصـاد قراردادنـد   » فرهنـگ «عنصر 



 7   آبادي عليرضا باقري ده

  

در طـول   زندگي ها در وقفة آن ة بيو رخن» صنعت فرهنگ«و  هاي جمعي رسانهيافتن  رواج
بـه   قـرن نـوزدهم   ةشـوند  تنظيم خود داري ليبرالي سرمايهچرخش از  دهندة شان، نقرن بيستم

نظر اين  كه از نقطه ، چناناست قرن بيستم» ةشد ريزي برنامه كامالًيافته و  داري سازمان سرمايه«
نيـز بـه لحـاظ     )داري به عنوان فلسفة وجودي جامعـة سـرمايه  ( گرايي اثبات ةفلسفمكتب، 

در اين  .رود شمارمي به ها كشي انسان تنها ابزار بهره ،داري پيوند با تكنولوژي و نظام سرمايه
 بـود ضـروري   اي جديد كه در پي شناختن دنيـاي جديـد باشـد،    ريزي فلسفه پي ،صورت

 .كه عبور از پوزيتيويسم، آغاز اين حركت بود)148: 1376آزاد ارمكي، (
هـاي مـاركوزه    تـوان از درون آثـار و نوشـته    موضوع تسلط تكنولوژي را بر انسـان مـي  

تكنولـوژي  « ،داري مدرن جا كه وي در نقد جامعة سرمايه ويژه آن يص داد، بهروشني تشخ به
آسـودگي، خوشـگذراني،   او  .كـرد  مي تلقي» نياز كاذب«سلطه و توليد  ،را ابزار كنترل» مدرن

داشـتن هرچـه را    داشـتن و دشـمن   هاي بازرگاني، دوسـت  كار و مصرف مطابق تبليغ آگهي
كاركردهاي  پنداشت كه مي »نيازهاي كاذب«وجود  ةنشاندارند،  ديگران دوست يا دشمن مي
ارضاي او همچنين بر آن بود كه  .رفت شمارمي عامل اصلي آن به اجتماعي تكنولوژي مدرن

. دارد گيـري حقيقـي بـازمي    منجرشده و افراد را از تصميم» شادي در سعادت«اين نيازها به 
حاكميـت   نظامست از ا د كه عبارتيامن مي» تكنولوژيك ةجامع«را اي  جامعه چنينماركوزه 

حتي در انديشه و دريافت نظير امور فنـي و صـنعتي   كه شئون زندگي افراد  ةو نفوذ در هم
، بـراي تبيـين نـوع جديـدي از تسـلط      سـاحتي  انسان تكاو در كتاب . كند دخالت ميها  آن

كند كه بـه   استفاده مي» عقالنيت تكنولوژيكي«بارها از اصطالح  ،جانبة صنعت بر انسان همه
فعال را در جامعة مدرن عصر  تكنولوژي او در اين رابطه نظام. شود مي استثمار انسان منتهي

مجبـور   پـذيرش ضـوابط نوظهـور   كرد كه مردم را به  قلمداد مي وسايل تخريبيخود نوعي 
از وسـايل ديگـر بـراي كنتـرل و      ،كند، هرچنـد وي در كنـار ايـن سـلطة تكنولوژيـك      مي
  ). 1362 ،ماركوزه( برد پذيري مردم نام مي تاطاع

عمدتاً نـاظر   ،داري و پيامدهاي آن نگاه ماركوزه به كاركرد تكنولوژي در جامعة سرمايه
تـأثير منـافع طبقـة     گيري جامعة توده است كه كامالً تحـت  بر تأثير تكنولوژي جهت شكل

  :حاكم است
 ماننـد و منشـي خـانم    كننـد  مشاهده ميرا تلويزيوني  ةامروز كارگر و كارفرما يك برنام

 ةهمـ  است و كاديالك آرميده ةآقاي سياهپوست نيز در گوش، پوشد لباس مي دختر كارفرما
 ةهـاي صـوري نشـان    گونـه شـباهت   ايـن  ترديـد،   بـي . كننـد  مردم يك روزنامه را مطالعه مي
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ت اسـت كـه   حقيقـ  بيانگر اينبالعكس  ،رفتن اختالفات طبقاتي در اين جوامع نيست ازميان
نفوذ حاكميـت و رهبـري    ةهايي كه ضامن ادام ، به ضرورتحد، تاچه خوردههاي سر گروه

  ).Marcuse, 1970: 8( اند طبقات باالي جامعه است، گردن نهاده و تسليم شده
مـاركوزه  . اشـت پند بشري مي ةاي از نبودن آزادي در جامع ماركس نظام طبقاتي را نشانه

 ،كند انسان سنگيني مي ةبازدارنده را كه بر پاي اراد توليد نظامِ جيرِهاي زن حلقه عالوه براين،
از ايـن   كند؛ نمي آزادي را ضرورت حيات بشر تلقي نظام تكنولوژي، .داند مخل آزادي او مي

از  ،شـك  بي .دهد مي صنعتي تشكيل ةيافت گسترش ةمحور اصلي تفكر ماركوزه را جامع قرار،
اي در طبيعـت   واقعيتي كه وضـع ويـژه  ؛ واقعيت تاريخي استتكنيك يك  ديدگاه ماركوزه،

آميـز   ماركوزه توسـعه و تكامـل اعجـاب    .است پديدآورده و زندگي بشر را دگرگون ساخته
هدف ؛ داند هاي راستين بشر نمي تكنولوژي را ناشي از عالقه به تأمين هرچه بيشتر نيازمندي

ز اين بابت است كه پيوسـته بـر كميـت    هاست و ا تكنولوژي امروز استثمار و بردگي انسان
 آزادي راستين او را نـابود سـازد   ها، تأمين آن ةافزايد تا به بهان هاي دروغين فرد مي نيازمندي

  .)1362ماركوزه، (
 »)1941( برخي كاركردهاي اجتماعي تكنولوژي مـدرن «خود با عنوان  ةماركوزه در مقال

حاضر در حال سازماندهي و تغيير روابط  كند كه تكنولوژي در عصر اين بحث را مطرح مي
در . اسـت  افكار و الگوهاي رفتاري و ابزاري براي كنترل و سلطه شده كنندة  اجتماعي و ارائه

كه افراد را در الگوهاي مسـلط   شود فرهنگ، تكنولوژي باعث ايجاد فرهنگ توده مي ةحوز
اي كنتـرل اجتمـاعي و سـلطه    ابزار قدرتمندي بـر  ،بنابراين .كند فكري و رفتاري گرفتار مي

  ).1386 ،كلنر(سازد  مي

  
  هژموني تكنولوژي بر جامعه از نگاه ماركوزه. 1شكل 

سلطه تكنولوژي

تبليغات كاذب

آگاهي كاذب

مصرف كاذب

انسان 
تك ساحتي
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هاي سلطة تكنولوژيك بر انسان، از نگاه ماركوزه، در يك رابطـة متقابـل بـا سـاير      شيوه
در برد و نوعاً برخاسته از نيازهاي كاذبي است كـه مـدام    مي سر داري به شئون جامعة سرمايه

. اسـت  دوانـده  ريشـه  افراد در ناخودآگاه اًعميقداري در حال بازتوليد است كه  جامعة سرمايه
نگـرد و   هرچند او اين نياز كاذب را با مسئلة مصـرف و تبليغـات در يـك چـارچوب مـي     

كند، بايد توجه داشت كه او ايـن را جزئـي از ذات    تكنولوژي را عامل اين پيوند قلمداد مي
نـوع  دادن و ايجـاد   جهت شـكل » سركوب اضافي« موجب دانست كه ري ميدا نظام سرمايه

سـركوب  «شـكل  در اين رابطه، وي بر اين نظر بود كـه  . شود مياجتماعي  ةخاصي از سلط
صـنعتي وجـود داشـت     ةبا آنچه در مراحل پيش از توسـع داري  ةسرمايهدر جامع »بازدارنده

بازدارندگي معلول ناشايسـتگي طبيعـي و    ،نيافته هاي توسعه در جامعه، چراكه متفاوت است
بازتـاب   ،ظهـور ايـن حالـت    ،معاصـر  ةكه در جوامع پيشرفت حال آن ؛ضعف تكنولوژي بود

قدرت و تكامل تكنولوژي است كه توانسته شايستگي ذهني و مادي جامعه را افزايش دهد 
در اين جوامـع   راماركوزه توليد غيرمنطقي و مصرف بيهوده  .و بر تسلط آن به افراد بيفزايد

دارد بـراي   افـراد را وامـي   گويد توليد غيرمنطقي و مصرف بيهوده، گيرد و مي به باد انتقاد مي
 رسـد،  نظرمـي  آزادي و بردگي بـه  ةتر از انديشيدن دربار تأمين نيازهاي روزمره كه شايد مهم

كاهنـد و   هـا از اوقـات فراغـت خـود مـي      آن ،به اين ترتيب .بيش از توانايي خود كار كنند
هاي امروز، بر  هاي سانان«تا حدي كه به زعم او ...  دهند مي فرسا ادامه روز به كار طاقت شبانه

» شـوند  مـي مبناي خريد و فروش كاالهايي كه در جامعه موجود است، ارزشيابي و شناخته 
  .)45: 1362 زه،ماركو(

حاكميت «را در معناي اگرچه تقريباً اقتدار  ،داري در عصر ماركوزه غالب جوامع سرمايه
دولـت   ،بودنـد  بـا محوريـت دولـت پذيرفتـه    ) Westphalian Sovereignty( آن» وستفاليايي

. هـاي مختلـف نيـاز داشـت     داري براي بقا و اسـتمرار بـه تسـلط فراگيـر بـه شـيوه       سرمايه
  : رو، ماركوزه بر آن بود  همين از

ها در جوامع صـنعتي   دولت. داردسازمان فني توليد تسلط يند افرقدرت سياسي بر  ،امروزه
توسعه نفـوذ و حاكميـت خـود را در امـر توزيـع و       هاي درحال پيشرفته و همچنين جامعه

جامعه اسـت همچنـان    نياز ـ علمي يا ماشيني كه مورد برداري از توليدات تكنولوژيك بهره
  .)37: همان( ... كنند حفظ مي

دهـد   مـي  كران مكتب فرانكفورت نشـان ماركوزه و ديگر متف ياآر ةمطالعدر اين رابطه، 
گيري اسـتعمار جديـد و موضـوع سـلطه و حتـي       ها نسبت به زمان خود در زمينة شكل آن
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در واقع، . اند اند و از زمان خود بسيار فراتر رفته انديشانه عمل كرده هاي آن، بسيار ژرف شيوه
نگـاه  . تكميـل كـرد  پوزيتيويسـم آن را   ها آغازگر راهي بودند كه بعـدها رويكـرد پسـت    آن
هـاي   افزاري به موضوع سلطة تكنولوژي بر انسان بـدون هـيچ ترديـدي مـديون تـالش      نرم

فرهنـگ  « ،»صـنايع فرهنگـي  «پردازان اين مكتب بود كه با خلق تعابير جديدي چـون   نظريه
به نقد جامعة زمان خود پرداختنـد؛ بـه   » عقل ابزاري«و » ساحتي انسان تك« ،»شده بندي بسته

 ،ديد نمونه، بسياري از پيامدهاي منفي تكنولوژي كه ماركوزه آن را در غالب سلطه ميعنوان 
را  قطع رابطه با اسـتمرار سـلطه  به همين دليل، . عمدتاً خاستگاه فرهنگي و اجتماعي داشت

  . دانست ميمتضمن قطع رابطه با زبان سلطه 
واقعيتي كـه وضـع   ؛ ك يك واقعيت تاريخي استبدون ترديد، از ديدگاه ماركوزه، تكني

مـاركوزه توسـعه و    .اسـت  آورده و زندگي بشر را دگرگون سـاخته  اي در طبيعت پديد ويژه
هاي راسـتين   آميز تكنولوژي را ناشي از عالقه به تأمين هرچه بيشتر نيازمندي تكامل اعجاب

در  .دكن تلقي مي ها استثمار و بردگي انسانرا هدف تكنولوژي به همين دليل، . داند بشر نمي
آميز طبيعي ماشين نقش مؤثرتري  رفتار خشونت ،اند ماشين پديدآمده ةجوامعي كه بر پاي همة

 .)39 -  38: همان(اجتماعي بر عهده دارد  يها از رفتار فرد يا گروه
اش تالش دارد تا  اي داري با تمام امكانات تبليغي و رسانه سرمايه ةجامع ،از نظر ماركوزه

هـاي   سازي در زمينـه  ببرد و درحقيقت با يكسان ها را ازميان ابتكار آنفرديت افراد و قدرت 
او با انتقاد از تسلط  .ساحتي به وجود آورد هاي تك ساحتي را با انسان اي تك جامعه مختلف،

كند كه به دنبـال   هايي توصيف مي افراد چنين جوامعي را انسان ماشين بر زندگي بشر امروز،
گونـه   شرايط اجتماعي بـدان  ،در گذشته .اند اخت به خواب رفتهشنيدن آهنگي منظم و يكنو
 ،امروزه .داد تا حساب خود را از نظام مستقر در جامعه جدا سازند بود كه به افراد اجازه مي
يت و داو را به سـوي محـدو   ةانديش اين ساحت را از فرد گرفته، هبه همان نسبت كه جامع

هاي جمعي سهم مهمي در سازگارساختن افراد و توجيه  رسانه ،البته .است تفاوتي كشانده بي
  . ساحتي و انتقاد در جامعه دارند و تبيين گرايش تك

پيوستن و اتحاد مظـاهر گونـاگون جامعـه و تـرويج      هم بيان اين وسايل تبليغاتي به ةشيو
هـاي متعـالي و    جامعه در راه حصول اين مقصود به شكل منظمي انديشه .سودجويي است

  ).جا همان( كند را سركوب ميانتقادي 
پردازان مكتب انتقادي به مسئلة تكنولوژي به دليل نقش مؤثر آن  به طور كلي، نگاه نظريه

هـا،   از نظـر آن . شـود  طرفه و از باال به پايين ارزيابي مي يك ،در تخدير افكار و رفتار جوامع
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تكنولـوژي در جوامـع مـدرن    مأموريت و شيوة مهمي بود كه » سازي رفتار و افكار يكسان«
توسعه تفاوت  به داري و جوامع رو دار آن بود و در اين رابطه، بين جوامع مدرن سرمايه عهده

  .بسياري وجود نداشت
و تعميق فزايندة آن در جامعه به عنـوان  ) Mass Culture(» فرهنگ توده«ها،  از نگاه آن

، محصـول  )56 -  55: 1385، كوايـل  مك(بود  رفته اي كه در آن فرديت انسان ازبين مجموعه
بـراي يكـديگر   ها در بسـتر فرهنـگ تـوده     انسان. رفت شمارمي نهايي كاركرد تكنولوژي به

از محيط يا كنتـرل مسـتقيم   ي كه خارج به برخي منافع ها آن  علت توجه اما به ،اند ناشناخته
 دريـانكور ژاك گونـه كـه    يـا آن ) 11: 1380، همـو ( شـوند  هـم نزديـك مـي    به ،ها بود آن
)Driencourt Jacques( از برخـي جهـات تحـت شـرايط و نفوذهـاي مشـابهي        گويـد،  مي

اختيـار و آزادي   ،پرواضح اسـت كـه در ايـن نزديكـي    ). 139: 1385 ،معتمدنژاد( قراردارند
سلطة . وجه بين انسان و تكنولوژي تعاملي وجود نداشت هيچ است و به پيشاپيش سلب شده

نگذاشته و چنان انسان در ايـن جامعـه    ي رشد و تعالي انسان باقيتكنولوژي هيچ جايي برا
  .شده كنار بيايد طراحي ازپيش» سبك زندگي«اسير و تنها گرديده كه مجبور است با 

شده از سوي متفكران مكتب انتقـادي در غيبـت تحـوالت دو     جا كه نظريات ارائه از آن
به طور طبيعي بسـياري از رويـدادهاي عصـر حاضـر نظيـر       ،دهة آخر قرن بيستم بيان شده

انگيز در زمينة ارتباطـات و اطالعـات كـه فضـاي جديـدي را بـراي        هاي شگفت دگرگوني
اين مسـئله از آن جهـت داراي اهميـت    . است نشده ديده ،زيست انسان اجتماعي پديدآورده

باعـث   ،آن حضور دارنداست كه اين دگرگوني در تمام شئون زندگي و جامعه كه افراد در 
ظهور مفاهيم و تغيير در مناسبات گذشته شده كه در تحليل نهايي بايد مورد توجه قرارگيرد؛ 
به عنوان نمونه، نگاه انتقادي متفكران نظرية انتقادي به تكنولوژي، ناشي از نقش آن در ايجاد 

كـه در   حال آن شد، و گسترش فرهنگ توده به عنوان يك نارسايي بزرگ در جوامع بيان مي
 ،سـازي  دوران جديد، مسئلة فرهنگ توده جاي خود را به مفاهيم ديگـري چـون شخصـي   

شود و تكنولوژي نيز  مي داده كه از مشخصات جوامع جديد محسوب...  هاي منفرد و هويت
  . در جهت همين نياز در حال گسترش است

دايش طبقـة جديـدي   شاهد پيـ  ،بر اثر تغييرات گستردة تكنولوژيك در جامعة فرامدرن
دانيل بل اين طبقة جديـد را  . ها خواهدبود هستيم كه منشأ بسياري از تغييرات از كاركرد آن

اي نيز  تكنولوژي در چنين جامعهساختارنامد و  مي» كارگران اطالعاتي«در عصر فراصنعتي، 
  .و خلق دانش جديد استوار است فكري بر اساس كار
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هاي تسلط تكنولوژي نيز كـامالً تغييـر    به طور طبيعي شيوه ،با درنظرگرفتن مطالب فوق
 )Mass Society(» جامعة انبوه«كرده و براي استمرار و نفوذ، به تغيير رويكرد از توليد براي 

بـه عبـارتي، اگـر در    . نياز داشـت  )Information Society(» جامعة اطالعاتي«به توليد براي 
يك ارزش بود، امروز، تفاوت بـه يـك ارزش مسـلط    تقريباً شباهت  ،جامعة عصر ماركوزه

دهد كه تحوالت دنياي معاصر بايد از ايـن زاويـه    مي اي را نشان شده و اين دقيقاً نقطه تبديل
  .نگريسته شود

  
  مدرن بررسي تفاوت مفهومي سلطة تكنولوژي در پارادايم پست. 5

هاي علوم  تقريباً تمام عرصهبرانگيز در دوران معاصر كه  يكي از رويكردهاي مطرح و چالش
. است) مدرنيته پست(پوزيتويسم  مسئلة پست ،الشعاع خود قرارداده پردازي تحت را در نظريه

. است شده تلقي) مدرنيته(پوزيتويسم نقد پوزيتويسم  پست ،در يك تعريف مختصر ولي مبهم
آن روي ديگـر پلوراليســم اسـت و پلوراليسـم اسـاس تفكــر      ،مدرنيسـم درحقيقـت   پسـت 
  . دهد مي مدرنيسم را تشكيل پست

عمدة نقد خود را با ديدگاهي كامالً جديـد متوجـه    ،جا كه متفكران نظرية انتقادي از آن
خـود رويكـرد پوزيتويسـم را بـه     آراي جامعة مدرن اواسط قرن بيستم كردند و صريحاً در 

برخـي اعتقـاد دارنـد كـه      ،دادنـد  هـا مـورد انتقـاد قرارمـي     انه به پديـده گراي دليل نگاه اثبات
انـد،   نگريسـته  ها مي مدرن به موضوعات و پديده پردازان اين مكتب با رويكردي پست نظريه

ها نقـد جهـان    جا كه خود اين افراد از اين واژه استفاده نكردند و عمدتاً رويكرد آن اما از آن
شـدن   لذا پرداختن به اين رويكرد بـراي مشـخص   ،ماركسيستي بودداري از زاوية نئو سرمايه

نوع نگاه به مسائل اهميت دارد، چراكه فهم بسياري از روابط در زمينـة موضـوعاتي چـون    
هـاي   تواند با استفاده از گزاره مي ،كلي با مفاهيم گذشته متفاوت است بهسلطه و استعمار كه 

  .مدرن تبيين شود رويكرد پست
گرايـي مـورد اعتقـاد مشـترك فالسـفة       مدرن اساساً به معارضه با شـالوده  فلسفة پست

دانـد كـه بايـد مـردود      هـايي مـي   فـرض  هـا را پـيش   پردازد و آن برجستة قرون گذشته مي
در  1960هرچنـد در دهـة   ). 31 -  30: 1379 ،نـوذري (شـوند   شده و كنـار گـذارده   شناخته

پـردازان   ، برخي هنرمندان و منتقدان از اين اصطالح استفاده كردند، برخي نظريـه نيويورك
، يكـي از  ژان فرانسوا ليوتار. بردند كار واژة مزبور را به طور وسيع به 1970اروپايي در دهة 

يافته در عصر مـدرن ماننـد    هاي قانونمندشده و كليت مدرن، به اسطوره پردازان پست نظريه
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را در  فلسـفه و  علـم او همچنـين  . حمله كـرد ) Grand Narrative(» روايت بزرگايدة «
اي  هاي انساني ناكافي دانست، همچنان كه بر آن بود چنين علم و فلسـفه  تضمين آزادي

 در ايجاد وحدت رويه در يادگيري و ارائة اصول علمي معتبر، كلي و جهاني، نارساست
  ).28: 1384 شيرودي،(

برخـي طرفـدران و حتـي    . مدرنيسم اصول و چارچوب خاصي ندارد هاي پست ويژگي
هـاي مهـم ايـن     گريزي از ويژگي ارچوبهستيزي و چ الفان بر اين نظر هستند كه اصولمخ

ها نوعي اجماع  مدرنيسم كه در خصوص آن به طور كلي، دو گزارة مهم پست. مكتب است
  :وجود دارد، به اين شرح هستند

 از يپراكنـدگ  و انشـعاب  تكثـر،  تنوع،: ييگرا وحدت هرگونه با مخالفت و ييگرا كثرت
 و يياقتـدارگرا  ،يـي مركزگرا هرگونـه  بـا  هـا  سـت يمدرن پست. است مكتب نيا يةاول اصول
 .اند مخالف يباور تيمرجع

گفتمان . داند مدرنيسم تمام معرفت را محصول گفتمان مي پست: تأكيد بر زبان و گفتمان
پردازان مختلـف مخصوصـاً    هاي اخير مورد توجه نظريه هايي است كه در دهه يكي از بحث

توان در يك معرفت و  بر اساس نظرية گفتمان، حقيقت را نمي. است ها قرارگرفته مدرن پست
گرايي به  ريشة اين انديشه از همان نگاه پلوراليستي و نسبيت. فرهنگ خاص محصور كرد

 مدرنيسـم اسـت   شد، اين دو مقوله اسـاس تفكـر پسـت    كه گفته چنان. هاست تمام معرفت
  ). 1383 ،؛ رهنمايي1381بيات و همكاران، (

 كنـد، مسـئلة   مدرنيسم مطرح مـي  همچنين، يكي از موضوعاتي كه ليوتار در زمينة پست
كردن معناسـت   العاده به معنا و جهان معنا و همچنين خصوصى و شخصى دادن فوق اهميت

  .كلي با دورة مدرنيسم متفاوت است بهكه 
و شـرايط   اقتصـاد مدرنيسم بر اين نظرند كه  فداران پستتكنولوژي، طر ةمسئلدر زمينة 
هـاي جمعـي    در عصر ما موجب تمركززدايي از جامعـة تحـت سـلطة رسـانه     تكنولوژيكي

هـاي مختلـف تكنولـوژي اسـت،      كه محصول ابداعات در زمينه زيسا جهاني. است گرديده
كـه    شـده  عنوان نيرويي كه محرّك آن عدم تمركز در زندگي مدرن اسـت شـناخته    گاهي به

گــرا خواهدگرديــد كــه داراي ارتباطــات عميــق  اي جمــع نهايــت باعــث ايجــاد جامعــه در
باطات يا محصوالت ذهنـي  جهاني بوده و فاقد هرگونه مركز قدرت غالب سياسي، ارت درون
اكثر محقّقان پسانوگرا به تغييرات محكم و قابـل مشـاهدة تكنولـوژيكي و اقتصـادي     . است

كـه   اند، هرچند در رابطه با ايـن  هاي جديد فكري را به ارمغان آورده كنند كه روش اشاره مي
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سـط  اين تغييرات تكنولوژيك و فرهنگي معرف يك دورة تاريخي جديد هستند يا صـرفاً ب 
  . اي مدرن، اختالف نظر وجود دارد دوره

با وجود اين، در اين دوره، به دليل پيوندهاي عميق بين فرهنگ و تكنولوژي، مفـاهيمي  
هـا مـانع از    تـوجهي و غفلـت از آن   شد كه بي گرفته كار در خصوص مسائل جامعة جديد به

مسـئلة  . شود مي در تمام شئون جوامع عصر حاضريندها افردرك تحوالت و شناخت دقيق 
گيري  مهمي كه بايد در اين ميان به آن توجه شود، ناظر بر اين واقعيت است كه اساساً شكل

اي از پيامـدهاي   و كاركرد و حتي شناخت و ارزيابي مفاهيم جديد به نحـو قابـل مالحظـه   
، ايـن  21شود؛ حتي، براي استمرار و سلطة تكنولوژي بـر انسـان قـرن     تكنولوژي ناشي مي

  .ها و هم براي تكنولوژي دارند يم كاركردي دوگانه هم براي انسانمفاه
مدرنيسم است كه در آثار خود بـه مسـئلة    يكي از نمايندگان برجستة پست ژان بودريار
او تعـابير و  . كند كه مدام در حال بازتوليد است ها در جوامع جديد اشاره مي حاكميت نشانه

است كه  كاربرده در توصيف رويدادهاي جهان جديد بهبار  هاي بديعي را براي نخستين اشاره
كاررفته در آثار وي ارتباط وثيقي با مسئلة سلطة نوين تكنولـوژي   در اين ميان، سه مفهوم به

ريشه به جاي كه مفاهيم  را پديدآوردهحالتي كند،  كه وي به آن اشاره مي ،»فراواقعيت«. دارد
داند  مييندي افربودريار فراواقعيت را  .باشند داشتهريشه راواقعيت فدر تخيل و  ،در واقعيت

ها با هم از طريـق توليـد تصـاوير و     شدن، تكنولوژي ارتباطات و رسانه اي رايانهكه طي آن، 
ـ   را مي اصلي جاي واقعيت فزايندههايي از واقعيت كه به طور  مدل بشـري   ةگيرند، بـه تجرب
فراواقعيت نوعي توهم گسترده  ،بارت ديگربه ع. )74: 1381 گيبينز و ريمر،( دهند مي شكل

و همچنين تمامي امكانات تكنولوژيـك تغييـر    جهان مدرن يها مكانيسم از طريقاست كه 
 ).321 :1386فكوهي، ( شود مي ساخته ،واقعيت

دو تعبير ديگـري هسـتند كـه وي سـعي كـرده      » سازي شبيه«و مسئلة » مصرفي ةجامع«
. دهـد  مدرنيسم را با استفاده از اين دو مفهوم نشـان  پستمناسبات موجود در جوامع دوران 

ها در همة ابعاد زندگي است و هنگـامي كـه    كه مصرف بيانگر تسلط نشانه وي بر آن است
آيد  وضعيتي پديدمي ،خورد پيوند مي) از طريق ابزارهاي تكنولوژي(سازي  اين مسئله با شبيه
پيامد اين پيوند ايـن اسـت   . گيرد شكل مي) و نه واقعيت اصلي(شده  سازي كه واقعيت شبيه

در ايـن   ).410 -  407، 321: 1389 ،ريتـزر (رود  مـي  ها ازبـين  يان واقعيت و نشانهكه تمايز م
ـ  است اي پسامدرنيته دوره بر آن بود كه ربودريارابطه،  وري فرمانشـي، سـايبرنتيك و   اكه فنّ

ر يتصـاو و  سـترده شـده  بسـيار گ  )خصـوص تصـويري   هب( ها سازي اطالعات منجر به شبيه
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تفاوت بين نسخة اصلي  ديگر كهاي زياد است  به اندازهپسامدرن  ةشده در جامع سازي شبيه
دهــد كــه  مــي تأمــل در آرا و نظرهــاي بودريــار نشــان. و فرعــي قابــل تشــخيص نيســت

گيـري تعـابير مـورد نظـر وي در جامعـة       اي در شـكل  نقش برجسته» هاي نوين تكنولوژي«
ها در حال بازتوليـد و   به عبارتي، اين واقعيت كه در يك جامعه مدام نشانه .مدرن دارد پست

صرفاً بـه مـدد تكنولـوژي     ،بماند مصرف باشند و اين روند رو به تزايد همچنان مستمر باقي
اين تكنولـوژي چنـان بـا نيازهـا و عوامـل ذهنـي و       . اي را متصور بود توان چنين جامعه مي

گـاه بـا آن بـه تقابـل      كننـده هـيچ   ونـد خـورده كـه مصـرف    مـدرن پي  بيروني جامعة پسـت 
  .برنخواهدخاست

عصر مدرنيسم با جامعة صنعتي و تكنولوژي پيوند محكمـي داشـت و هريـك معـرّف     
مدرنيسم، كه گـاهي از آن بـا نـام جوامـع فراصـنعتى يـاد        ديگري بودند، اما در عصر پست

كننده و چرخانندة تكنولوژي است  قشود، اقتصاد مبتنى بر دانش و اطالعات به عنوان خل مي
. اي در ايـن جوامـع دارنـد    كننـده  نقش تعيين» كارگران اطالعاتي«و عنصر نيروى انسانى يا 

داده، تغييـر در   مدرنيسم در زمينة تكنولوژي و صـنعت روي  رويداد مهمي كه در دورة پست
كـارگران  «. گيـري جامعـة اطالعـاتي منجرشـد     ساختار تكنولوژي بود كه نهايتـاً بـه شـكل   

جامعـه را   اسـاس ايـن  ) و دانـش  فكـري  بـر اسـاس كـار   (تكنولوژي  ساختارو » اطالعاتي
كـارگران  با پديدآمدن جامعة اطالعـاتي،  . دهند كه با دورة قبل كامالً متمايز است مي تشكيل
ها را  كه اكثريت نيروي كار آن ـ   در كشورهاي ثروتمند و پيشرفتهبه صورت فزاينده صنعتي 
توان گفـت در   مي به طوري كه اند، دادهكارگران اطالعاتي ـ جاي خود را به   دهند مي تشكيل

عنصـر   بـه طـوري كـه    ،است پديدآمده) مدار دانش(» جديد معرفتي ةطبق«اين كشورها يك 
 ،مورد استفاده در صنعت و زندگي خانگي كشورهاي مذكور را يها وردهافركاالها و  اصليِ

بـه دليـل ارتبـاط    ). 1384معتمدنژاد، (دهد  مي شده تشكيل بندي تهاطالعات بس ،بيش از پيش
گيري  نظران شكل كنندة دو دهة اخير، برخي صاحب متقابل جامعة اطالعاتي با تحوالت خيره

هـاي مـرتبط    هاي ارتباطات از راه دور، زيرساخت تزيرساخاين نوع جامعه را با سه عامل 
ــش ــا دان ــا ب ــاخت و ه ــرتبط  زيرس ــك م ــد تكنولوژي ــات ةكنن ــته اطالع ــرتبط دانس ــد م  ان

  ).18  :1380  ،محسني(
؛ تكنولوژيـك . 1: ترتيب بهحوزة مشخص  جپنبا تعيين  )Frank Webster( فرانك وبستر

گيـري ايـن نـوع     نقش تكنولوژي را در شكل ،فرهنگي. 5؛ مكاني. 4؛ شغلي. 3؛ اقتصادي. 2
  : نويسد يجامعه بسيار مؤثر دانسته و م
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مفهوم . است تكنولوژيك بنا شده ةالعاد اطالعاتي بر نوآوري فوق ةترين تعريف جامع مقبول
داري و انتقـال اطالعـات    كننـده در پـردازش، نگـه    هاي خيره كليدي اين است كه پيشرفت

 است هاي اطالعاتي در تمامي زواياي حيات اجتماعي انجاميده واقع به كاربرد تكنولوژي  در
  ). 20: 1383 وبستر،(

، از فراصـنعتي آينـده   ةجامعـ دانيل بلـدر كتـاب   طور كه اشاره شد،  در اين رابطه، همان
» تكنولـوژي فكـري  «بـر مبنـاي   بـرد كـه    جامعة اطالعاتي با عنوان جامعة فراصنعتي نام مي

 ةجامع ةكار عناصر ساختاري عمد سرمايه و دهد در حالي كه وي توضيح مي .است پديدآمده
اطالعاتي  ةاطالعات و معرفت دو عنصر ساختاري اساسي جامع، دهند مي صنعتي را تشكيل

  ).53 -  52: 1384معتمدنژاد، ( آيند شمارمي به
گيـري و در   از آغـاز شـكل  تكنولوژي جا اين تصور به وجود آيد كه  البته، شايد در اين

واقعيت مهم توجه كـرد كـه در   است، اما بايد به اين  طول تاريخ، هميشه وامدار دانش بوده
انگيز انواع تكنولوژي، تـا حـدود زيـادي، دانـش از      عصر جديد، به دليل گسترش شگفت

به عبارتي، تكنولوژي و سيطرة آن چنان بر جامعه كامل شده كـه  . گيرد تكنولوژي منشأ مي
دانش و تكنولوژي بدون حضور ديگري كاربردي ندارد و پيشرفت آن نيـز مرهـون پيونـد    

  .ن دو استاي
  

  ي نوين هژموني تكنولوژي بر انسانها ابعاد و شيوه. 6
توان گفت در حال حاضـر شـرايط و ابـزار     مي ،با مالحظة مطالب و نظريات مطروحة فوق
» سـتعمارنو ا«اي چـون   است، به نحـوي كـه واژه   سلطه نسبت به گذشته كامالً متفاوت شده

)Neocolonialism(  تـرين مأموريـت    اصـلي . شرايطي است محصول چنين» نوين  ةسلط«يا
 بينــى جهــاننظــام باورهــا و در  نــامرئى و نامحســوس ،ســازوار ،اســتعمار نــو، تغييــر نــرم

كارگيري تكنولوژي يكي از لوازم اصـلي چنـين    كنندگان جوامع مختلف است كه به مصرف
به طور طبيعي، براي تحقّـق چنـين شـرايطي الگوهـاي تسـلط نيـز تغييـر        . مأموريتي است

  . ها، مدام در حال دگرگوني است است و متناسب با نيازها و ضرورت افتهي
واژة . جا بايد به تفاوت مـاهوي ميـان برتـري و هژمـوني اشـاره كـرد       همچنين، در اين
سلطة يك طبقه بر طبقة ديگر به وسيلة بار آنتونيو گرامشي براي توصيف  هژموني را نخستين

» رضـايت «كـاربرد كـه عنصـر     بـه  و ايـدئولوژيكي سياسـي  هاي  و روشل يوسااي از  آميزه
)Consent (شـد  مي ناپذير آن محسوب جزء جدايي )2002 Jonathan,( .   بـه عبـارتي در واژة
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سلطه، برتري به صورت جبري مطرح است، ولي در هژموني، اين سلطه و برتري با نـوعي  
جامعة ديگـر فـرق   اي به  ميان جبر و رضايت از جامعههرچند موازنه . رضايت همراه است

جا كه پاي تكنولـوژي بـه    ، آنداري بيشتر است در جوامع سرمايهرضايت اهميت و  كند مي
آيد، شايد با قاطعيت نتوان چنين حكمي را صادر كرد، چراكه تكنولوژي در بسياري  ميان مي
شده و هنگامي كه اين مصـرف بـا    ها به عاملي براي پيوند رضايت و مصرف تبديل از حوزه

ينـد  اخـورد، توليـد و مصـرف بيشـتر، خروجـي ايـن فر       پيوند مي )Appealing(» ابيتجذ«
تر  شده و اين همان ضرورتي است كه سلطة تكنولوژي را هر روز در جوامع عميق محسوب

هـاي   در دنياي معاصر، مصاديق اين مصرف بسيار پرشمار است، اما يكي از حـوزه . كند مي
اي است كه طبق آمارهاي موجود در تمـام نقـاط    هاي رايانه قابل مداقه و مطالعه، بازار بازي

. اسـت  توسعه، از رشد عجيبي برخوردار شـده  يافته و درحال ويژه كشورهاي توسعه دنيا و به
بـازار  ، ارزش 2012در سـال  شـود،   مـي  طور كه در نمودار سهمي اين تحقيق مشاهده همان
نسـبت بـه   كـه   بـود  بينـي شـده   پـيش  1الرميليـارد د  68اي در دنيا بـه مبلـغ    رايانه هاي يباز

  . داشتدرصدي  7ي رشد، 2011 سال
به عنوان يكي از مراجع اصلي پـايش و خـدمات    )Newzoo( نيوزورساني  پايگاه اطالع

 )CAGE(» ميزان رشد ساالنة«اي در جهان، ارزش و  تحقيقاتي در خصوص بازارهاي رايانه
: بـود  گونه مشخص كرده ، اين2012مناطق دنيا در سال اي را به تفكيك  هاي رايانه بازار بازي

درصـد و   31.3ميليارد دالر بيشترين سهم بازار بـه ميـزان    21.3اروپا با بيني،  طبق اين پيش
خـود  درصـد از آن   2به ميـزان  را ميليارد دالر كمترين سهم بازار  1.4با فريقا اخاورميانه و 

مريكاي جنوبي بـا  ادرصدي و  21با رشد فريقا ا كه خاورميانه و بود اين درحالي كردند؛ مي
  .بودند آورده دست به 2011درصدي، بيشترين رشد را نسبت به سال  14رشد 

  
  ، به نقل از نيوزو2012گزارش درآمد بازارهاي بازي در سال . 1نمودار 
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برنده در دنياي معاصر و ديگـري كيفيـت اسـتفاده و مصـرف آن      عنوان يك ضرورت پيش
امروزه استفاده از تكنولوژي، بسياري از حدود و ثغـور علـم را   واقعيت اين است كه . است

است و از سويي درجات مجهزبودن به آن، تا حدود زيادي با ميـزان   توسعه و پيشرفت داده
پـذير،   رغـم ايـن واقعيـت اجتنـاب     لـيكن، بـه  . يـافتگي همبسـتگي دارد   پيشرفت و توسـعه 

همواره موضوعي بـوده كـه منتقـدان    شدن چتر تكنولوژي و تسخير انسانيت انسان،  گسترده
دكتر شريعتي يكي از متفكران داخلي پيشگاه است كه از همـين  . است خاص خود را داشته

او در . اسـت  يا همان تكنولوژي و هژموني آن بـر جامعـه پرداختـه   » ماشينيسم«زوايه به نقد 
 )Algebra Machine( »جبـر ماشينيسـم  «بسياري از سخنان و آثار خود از نوعي جبر به نـام  

برد كه هميشه اصرار داشته بين استفاده از ماشين و خدمات آن و سـيطرة ماشـين بـر     مي  نام
 )Alienation(» شـدن  الينـه «او ماشينيسم را يكي از ابزارهـاي مهـم   . انسان تفاوت قائل شود

  : نويسد داند و مي انسان مي
پرسـتي و   مصـرف  داري، اصـالت مصـرف و فلسـفة    ماشينيسم يعني قانوني كه سرمايه

كـردن انسـان    سيستم تصاعد مصارف كاذب، در اسيركردن آدمي در قيد مصـرف و معنـي  
بينـيم   كه مي و چنان...  است كننده، بر ماشين تحميل كرده فقط در چارچوب حيوان مصرف

 8ترين قدرت تكامل خود رسـيده؛ امـا    ماشين به مرحلة الكترونيك رسيده، به مرحلة عالي
ساعت كرده و تازه آخر سر هم از مصرف  18كه يك ساعت كند،  ه جاي آنساعت كار را ب

هـاي آينـدة عمـرم را بـه جـاي مصـرف حـال،         آورم و ناچارم ساعات و حتي سال كم مي
انسـان   كننده و اسيركنندة كه مسخ...  اين اسمش ماشينيسم است نه ماشين. فروش كنم پيش
  ).213 -  212: 1372شريعتي، ( است

گونه كه در كتاب  ماشينيسم را چهرة وحشتناك و جديد استعمار دانسته و آناو همچنين 
كنـيم از   ماشينيسم استثمار را برخالف آنچـه تصـور مـي   .... «هاي قرون جديد آمده،  ويژگي

حملـة  «كه همـة اشـكال اسـتثمار جديـد و      ، تا جايي»...كند آميزتر مي گذشته بيشتر و فاجعه
به سلطة نظام ماشينيسم بر جامعه » هاي جديد جديد و ملتهاي جديد به بازارهاي  مصرف

  ).391: 1374، همو(مربوط است 
. اسـت ) Globalization(» شـدن  جهـاني «مسئلة ديگر كه بايد به آن اشاره شـود، پديـدة   

است كه ابعاد چندگانه دارد و حذف مرزهاي فيزيكي و جغرافيـايي و  يندي افرشدن  جهاني
هــاي عــام ايــن پديــده  از جنبــه) 171: 1384گيــدنز، (مكــان همچنــين فشــردگي زمــان و 

ها و علوم مختلـف از يـك قاعـدة     شدن بر روي حوزه اما، تأثيرات جهاني. شود مي محسوب
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هـا،   ها و كاركردهاي متفاوت هريك از حـوزه  كند و با توجه به مأموريت يكسان پيروي نمي
كـي از مسـائلي كـه بـه تعميـق و      در ايـن رابطـه، ي  . شدن نيز متفاوت است تأثيرات جهاني
بـدون هـيچ   . هاي اخير كمك كرده، مسـئلة تكنولـوژي اسـت    شدن در سال پيشرفت جهاني

شدن بوده و امـروز اگـر    گيري جهاني ترين و مؤثرترين عامل شكل ترديدي، تكنولوژي مهم
هـا هسـتيم، بـه دليـل نقشـي اسـت كـه         همچنان شاهد گسترش اين پديده در همة حـوزه 

هاي مختلف علم و دانش در  به عبارت ديگر، تمام حوزه. كند در اين رابطه ايفاميتكنولوژي 
  .اند شدن يافته بستر رشد تكنولوژي، امكان جهاني

هاي جريـان سـلطه بـه منظـور حفـظ هژمـوني        شد، نقش و شيوه با توجه به آنچه گفته
  :تكنولوژي بر انسان، در موارد زير قابل احصا است

  
  ديجد ةسلط بستر عنوان به يزندگ سبك در سازوار و نرم يدگرگون 1.6
هاي خـود،   گر جهت تداوم سياست هاي سلطه ترين مسئله براي استمرار و تفوق قدرت مهم

يكي از بسترهاي . هاست كنندگان با خواست و نظرهاي آن شدن بدون مقاومت مصرف همراه
فرهنگـي در زمينـة   سـازي   تحقّق چنين هدفي، تالش براي تحميل سبك زندگي و يكسـان 

  .مصرف و نوع نگاه به زندگي است
را ممكن كرده و از  سازى بقا و دوام جهانى ها، ها و هويت ارزشسازى   يكساناز سويي، 

بـه  . است آورده نيز فراهم را دادن به افكار عمومى جهانيان جهتسوي ديگر اين مسئله زمينة 
 آميـزي  گذشته و بـه صـورت رضـايت    بيش از پذيرى  گرى و سلطه  بقاى سلطهاين ترتيب، 

تبـديل كشـورها بـه بـازار فـروش      در چنـين فضـايي، رونـد تسـريع در     . شود ميتضمين 
 . شود مي هاي جديد كه ابزار سلطة جديد هستند نيز بيشتر از گذشته فراهم تكنولوژي

داند كه اعمال سلطة  خوبي مي جريان سلطه با شناخت دقيق از مخاطبان جهاني خود، به
گو نيسـت؛ از همـين رو، تمـام     اي از جهان پاسخ مقتدرانه و توأم با زور، ديگر در هيچ نقطه

منـدي از   بـه عبـارتي، بهـره   . اسـت  ها قـرارداده  همت خود را در جهت تحصيل رضايت آن
هاي مختلف تبليغاتي و فرهنگي با زمينة فني كه بـه نحـوي موجـب پـذيرش الگـو و       شيوه

كند، بخش مهم و راهبردي حفـظ هژمـوني    ار جديد را فراهمسبك زندگي مورد نظر استعم
افـزاري و مـادي    در گذشته، اين كار عمدتاً به صورت سـخت . دهد مي تكنولوژي را تشكيل

كرد، ولـي بـا    گر را تأمين مي هاي سلطه شد و مصرف انبوه مقاصد موردنظر قدرت دنبال مي
ها قرارگرفتـه،   ه و زير سلطة نشانهجانبه در عصر حاضر، كه جامعه در محاصر تغييرات همه
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ها، مصرف و نياز جديد هستيم كه فقط تكنولـوژي   گرفتن نشانه مدام در حال مشاهدة نضج
  .ها پاسخ دهد تواند به آن مي

  
  يدگرگون عامل عنوان به نو يها يتكنولوژ از استفاده 2.6

روزافزوني به سبك هاي نو در همة شئون زندگي حضور دارند و خود را به طور  تكنولوژي
عصر در . شوند ها نيازمندتر مي ها در استفاده از آن روز انسان اند و روزبه زندگي تحميل كرده

تلويزيونى، ـ  هاى راديو  و شبكه IT و ICT ةهاى جديد مخابراتى و توسع تكنولوژىحاضر، 
ند كه بـدون  ا دهآور دست غرب و صاحبان تكنولوژى اين توانايى را به ةيافت كشورهاى توسعه
هـاى سياسـى و     با دورترين نقاط جهان ارتبـاط برقـرار كننـد؛ قرنطينـه     اًهيچ مانعى مستقيم
ا، تـأثير  هـ  ها، بر افكار عمومى ملـت  ها را بشكنند و خارج از كنترل دولت تبليغاتى حكومت
التى ژرف در مناسبات سياسى، فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى اين امر تحو. مستقيم بگذارند
  .است جهان پديدآورده

البته، بايد به اين نكته اشاره كرد كه در عصر حاضر، آنچه موجب تفوق تكنولـوژي بـر   
انسان شده، به پيوند و هماهنگي ميان سـوژه و ابـژه جهـت تغييـرات دلخـواه نيـز مربـوط        

بـه  . تكنولوژي يكي از ابزارهاي مهم و اثرگذار در تبديل ذهنيت به عينيـت اسـت  . شود مي
رويم، شاهد ارتباط و تأثيرپـذيري تنگاتنـگ ايـن دو بـا      ن دليل، هرچه به جلو پيش ميهمي

در اين راستا، از مسير ايجاد و القاي نيازهاي  يافتن سلطه در واقع، عينيت. تكنولوژي هستيم
  .شود ـ در جامعه محقّق مي  باشد زيستي داشته ها هم كه انسان مدام بايد با آن ـ  گوناگون

  
  يتكنولوژ شرفتيپ با هماهنگ م؛يمفاه يمحتوا در رييتغ 3.6

كاررفته در خصوص مسائل مربوط به انسان و تكنولـوژي، نسـبت بـه     بسياري از مفاهيم به
انـد و از قضـا ايـن تغييـر مفـاهيم خـود بسـتري را         گذشته، دچار تغييـرات اساسـي شـده   

طور كه  همان. به پيش روندها و تكنولوژي دوشادوش يكديگر  اند كه نياز انسان آورده فراهم
دادن  در اين تحقيق اشاره شد، امروز ماهيت تكنولوژي ديگر مانند گذشته بـه سـمت شـكل   

جامعة انبوه يا توده جريان ندارد، بلكه خود متأثر از شرايط جديد بوده و به نحـو چشـمگيري   
ي هـا  هويـت « و پاسـخ بـه  ) Personalized(» سـازي  شخصـي «هاي نوين در جهت  تكنولوژي

آنچه امـروز  . شوند شدن ابداع و مصرف مي در عصر جهاني) Individual Identities(» منفرد
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بـا همـة تفـاوتي كـه      ـ   موجب مصرف گسترده و بدون مقاومت تكنولوژي در همة جوامع
ـ گرديده، احساس نيازي است كه مدام در جامعة جديد در حال بازتوليد است و بـه    دارند

  .كند شدن مرزها، خيلي زود جنبة عمومي پيدامي ها و برداشته شدن ارزش دليل جهاني
شـود   اي استفاده مي هژموني براي توصيف روابط سلطهطور كه در سطور باال آمد،  همان

هـاي   متضمن قهر نيست و همراه با رضايت گـروه  ؛كه به عنوان روابط سلطه مشهود نيست
اي  حـاكم، جامعـه را بـه شـيوه     ةاست كـه در آن طبقـ  يندي افرهژموني . تحت سلطه است
در ايـن   .كنـد  هدايت مي در جهت نيات خود و بدون هيچ تحميل ظاهري اخالقي و فكري

گر، در همين چارچوب  هاي سلطه رابطه، بسياري از مفاهيم، در حال حاضر، از سوي قدرت
  .قابل ارزيابي است

  
  يجهان يزارهابا در سلطه حفظ منظور به ارتباطات و اطالعات انيجر كنترل 4.6

و اطالعات، ارزشـمندترين كـاالي عصـر حاضـر     ) افزار افزار و نرم اعم از سخت(ارتباطات 
به همين دليل، كنترل و مديريت چنين كـاالي ارزشـمندي در بازارهـاي    . شوند مي محسوب

قرارداشـتن  . رود شـمارمي  فرد جريان سلطة جهاني بـه  هاي منحصربه جهاني يكي از اولويت
و سـاير  مريكـا  ادهنـدة ارتباطـات و اطالعـات در كشـوري مثـل       مهم سـرويس هاي  پايگاه
از سوي ديگر، امروزه، سهم فراوانـي  . كند هاي بزرگ، دقيقاً از همين منطق پيروي مي قدرت

تصـرف  . گيـرد  مـي  از تجارت جهاني از دريچة كنترل جريان اطالعات و ارتباطات صورت
داري از گذشته نيـز   به دليل منطق نظام سرمايهبازارهاي جديد و حفظ و توسعة آن، اگرچه 

هاي مسـلط   است، رشد و توسعة تكنولوژي از هر نظر شرايط را براي قدرت در جريان بوده
  .است كرده در اين زمينه فراهم

اسـاس   توليـد فيزيكـي كـاال   در عصر صـنعتي،  طور كه در سطور قبلي اشاره شد،  همان
 پرشـتاب فعلـي،  امـا زنـدگي در دنيـاي     ،شد مي محسوبيك كشور  و حتي قدرت تجارت

موضـوع  كـه ايـن    استهاي ارتباطي  مستلزم دسترسي به جريان موجود اطالعات در شبكه
جا شايد پرسش جدي اين باشد كه در چنين  در اين. پاية تغييرات را در آينده رقم خواهدزد

هـاي بـزرگ    ت قـدرت ها استوار خواهدبود و كنترل آن نيز به دس اي كه بر پاية شبكه جامعه
پاسخ به اين پرسش . كند ها چه وضعيتي پيدامي هاي فرهنگي در ديدگاه است، مسئلة تفاوت

هـا   كند، امروز، مصرف نشانه طور كه بودريار اشاره مي همان. در خود تكنولوژي نهفته است
هاي گستردة تصويري، مدام در  سازي است و شبيه در جوامع، حكم مصرف كاال را پيداكرده
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هاي نوين نقش چشـمگيري در   در چنين شرايطي، تكنولوژي. حال ريزش به جامعه است
به همين دليل، مسئلة كنترل جريان اطالعـات  . ها خواهندداشت انتقال و مصرف اين نشانه
در ايـن رابطـه   . شـود  مـي  ها در اين بحث محسـوب  ترين عرصه و ارتباطات يكي از حياتي

هاي مـورد   ها و نشانه هاي مسلط، حجم وسيعي از پيام ي است كه بدانيم امروزه قدرتكاف
نياز خود را جهت تفوق تكنولوژي بر انسان، در ساخت و مصرف تكنولوژي بـه صـورت   

  .كنند توأمان تعقيب مي
  
  اصلى تيبه عنوان مز ديجد يها ياستفاده از تكنولوژ يافكار برا يمهندس 5.6

در دنيـاي  ) The main advantage(» مزيـت اصـلي  «ولـوژي بـه عنـوان يـك     استفاده از تكن
هاي مدرن   تكنولوژيواقعيت اين است كه . روز در حال گسترش بيشتر است به معاصر، روز

ترشـدن و حتـي از    در حـال عمـومي  صرفه و امكانات فراگيرتـر   به به سوي ابزارهاي مقرون
تضـاد دقيقـاً نقطـة اخـتالف دوران     ايـن  . ترشـدن هسـتند   منظري ديگر در حـال شخصـي  

نظران مكتب انتقادي بـر ايـن    در دوران مدرنيته، صاحب. مدرن و دوران مدرنيته است پست
گيري جامعـة   داري است، موجب شكل نظر بودند كه تكنولوژي كه در خدمت نظام سرمايه

سـازي در   انبوه گردد، اما در دورة معاصر، اين شده مي تعيين مصرفي و انبوه با الگوهاي ازقبل
مي به ايـن سـو،   مصرف و تكنولوژي و اقناع افكار عمو» سازي شخصي«جهت مقابل يعني 

  .در حال گسترش است
، مديريت افكار عمـومي  مهندسي و، خدمت شناختاز سوي ديگر، تكنولوژي خود در 

ز است، به طوري كه نسبت به گذشته، در خلق و تحميل بسـياري ا  كرده كاربرد فراواني پيدا
اي برخـوردار   فـرد و پيچيـده   ، از قابليـت منحصـربه  »افكارسـازي «ها براي  ها و نشانه انگاره
است؛ همچنين بايد اشاره كرد، پاسخ به نيازهـاي فـردي و رو بـه گسـترش در زمينـة       شده

گـر اسـت كـه     هاي سـلطه  هاي مطرح در ميان قدرت ترين دغدغه تكنولوژيكي، يكي از مهم
در . كند ها، همين مسير و هدف را تعقيب مي ها از سوي آن مند نشانهكارگيري دقيق و هدف به

به عنوان محصـول  ) Multitasking(» اي چندوظيفه«هاي  ها قبل رسانه اين رابطه، اگرچه سال
 گيـري  بهـره بودند، بـا   خوبي پياده كرده  بههاي جديد چنين مأموريت و هدفي را  تكنولوژي

 از قبيــل گانــه شــش اصــول از پيــروي نيــز و رشــد حــال درهــاي جديــد و  تكنولــوژياز
» شـدن  جهـاني  و جـا   همـه  در حضـور  پـذيري،  اتصال پذيري،  بديلت ك،تحرّ پذيري، كنش«
  .خواهدگرفتقرار تأثير  جهانيان تحت ذهن ،ازگذشته بيش، )1388عيوضي، (
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گر براي نفوذ و اثرگـذاري بيشـتر در جوامـع، مهندسـي      هاي سلطه در اين رابطه، قدرت
جـا مهـم    آنچه در ايـن . برند افكار عمومي را طبق معيارها و اهداف خود طراحي و پيش مي

  .ـ در اين كار است  نه اجبار  ـ  است، به تعبير گرامشي، تحصيل رضايت
ديپلماسـي  «امروزه، با گسترش و تنوع تعامالت ملّي و فراملّي، بسياري از مفاهيم نظيـر  

محدود به حوزة سياست نيست و خود به عنوان يـك   ديگر) Public Diplomacy(» عمومي
. شود مي ها نيز محسوب ظرف تغيير، يكي از ابزارهاي مهم نفوذ و تأثيرگذاري در ساير حوزه

تر براي واژة تبليغات  نظران، ديپلماسي عمومي را معادلي مؤدبانه از اين زاويه، برخي صاحب
أثيرگـذاري بـر افكـار عمـومي تعريـف      مند اطالعات به منظـور ت  و به معناي گسترش نظام

كه بدون ترديد، تكنولوژي بسترساز اين تحول عمـده   )Kegley, 1991: 120- 123(اند  كرده
  .شود مي محسوب

  
 يتكنولوژ از استفاده در اجبار و تيرضا بيترك 6.6

سلطة يك طبقـه بـر طبقـة    را شيوة » تحصيل رضايت« ،هنگامي كه گرامشي در تبيين هژموني
آميز نيست و شـايد زور   رضايت همواره صلح«به اين نكته نيز توجه كرد كه  ،فرض كردديگر 

» شوند در هم آميخته] به اين منظور[هاي فكري و اخالقي و فرهنگي  و اجبار فيزيكي و انگيزه
، در »رضـايت «در كنار مفهوم ) Coercion(» اجبار«به همين دليل، مفهوم ). 28: 1389 ،توسلي(

روند، هرچنـد وي بـر آن بـود كـه      كارمي گرامشي در موارد بسياري در كنار هم بههاي  انديشه
 ).Gill and Gramsci,1993: 52( حركت از اجبار به سمت رضايت اسـت  ،عمدتاً در هژموني

گر كه بر مدار تكنولـوژي تفـوق    هاي سلطه امروز، از سوي قدرت ،اهميت تحصيل رضايت
با وجود اين، اين تحصـيل رضـايت   . شود درك و اجرا مي خوبي به ،اند خود را متمركز كرده

ها عمالً در بسياري از  شود و آن كنندگان دنبال نمي داوطلبانه از سوي مصرففرايند در يك 
شده كـه عنـان آن نيـز در     طراحي پيش ـ با يك وضعيت از  به صورت روزانه ـ  وجوه زندگي

ر، مسـئلة رضـايت و اجبـار در تحميـل     از سوي ديگـ . شوند مواجه مي ،ها نيست اختيار آن
اي ظريف و هوشـمندانه اجـرا و    به اندازه ،گر هاي سلطه هژموني تكنولوژي از سوي قدرت

در . گيرد شود كه اساساً در عالم واقع چنين برداشتي از اجبار در اذهان شكل نمي تعقيب مي
ار بودريار بهـرة بسـياري   كاررفته در آث توان از مفاهيم به مي ،جا، براي توضيح اين روش اين
... مسئلة فراواقعيـت از طريـق تكنولـوژي و    ،مدرنيسم وي بر آن بود كه در عصر پست. برد

معناها و  ،ها شده از طريق توليد مداوم نشانه شود كه واقعيت دستكاري سازي مي آنچنان شبيه
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ها و شئون  حوزهشوند كه تمام  ختم مي» كل واحد«به يك » ريز انفجار درون«ها در يك  پيام
ها كه حكم كـاالي مصـرفي را    اي از نشانه مدرن در حلقه جامعة پست. گيرد زندگي را فرامي

در . كنندة ديگري اسـت  تكميل ،شتابد كه مصرف يكي چنان به استقبال تكنولوژي مي ،دارند
 هر لحظه ابعاد ،هاي نوظهور ها كه با همراهي تكنولوژي مصرف مداوم نشانه ،چنين وضعيتي

كننده به قدري  مسئلة تحصيل رضايت را در مصرف ،گيرد تري به خود مي جديدتر و پيچيده
اجبار در استفاده از تكنولوژي بدل   بهنهايت خود دركند كه  شده تعقيب مي ظريف و حساب

كه به نحو چشمگيري بر تكنولوژي اسـتوار  فرايندي استعمار نو با استفاده از چنين . شود مي
  . در حال توليد و بازتوليد اين رابطه است هر لحظه ،است
  

  گيري نتيجه. 7
واقعيت آن است كه اكنون، تكنولوژي هژموني خود را در تمام شئون زنـدگي بـه صـورت    

شود،  ها گوشزد مي ها و نشانه تحميل كرده و لزوم استفاده از آن مدام در پيام» آميزي رضايت«
آن، يـك ضـعف عمـده و در نقطـة مقابـل،      به طوري كه عـدم اسـتفاده و مجهزنبـودن بـه     

آنچـه مشـخص اسـت،    . شـود  مـي  محسـوب » مزيت اصلي«مجهزبودن به آن به عنوان يك 
طرف نبـوده و نخواهـدبود، چراكـه هميشـه اولويـت نخسـت بـراي         گاه بي تكنولوژي هيچ

  . است تكنولوژي، حفظ منافع صاحبان آن بوده
ها سازگار و هماهنگ شده كه فقدان  نساندر دنياي معاصر، تكنولوژي آنچنان با زندگي ا

با وجود اين، نبايد از رابطة دوسوية جامعه و تكنولوژي . اي قابل تصور نيست آن براي لحظه
دقيـق و  ادعـاي  گاه فرصـت پيـدانكرد تـا     هيچماركوزه . و نياز اين دو به يكديگر غافل بود

به صورت كامـل بيـان   عه است تأثير جام تكنولوژي تحت كه مبني بر اينرا  خودهوشمندانة 
هـاي ديگـر،    دهد از سويي تكنولوژي نيز مانند ساير پديده مي كند، اما واقعيت عصر ما نشان

انعكاسي از مسائل و نيازهاي اجتماعي يك جامعـه اسـت و از سـوي ديگـر نقـش بسـيار       
  .اي در ساخت همان نيازها و مسائل دارد برجسته

تـأثير   ها را تحـت   به عنوان ابزار قدرت، همة حوزههمچنين، تكنولوژي در دنياي معاصر 
اي سريع، پرشتاب و روزآمد است كه  هاي تسلط آن بر جامعه به اندازه است و شيوه قرارداده
گرفته، آن را  كنندگان آن در همة نقاط دنيا، بدون كمترين حساسيتي از اين جبر شكل مصرف

كو در خصوص سلطة جبري قدرت در ميشل فو. كنند مي بخشي از نياز ضروري خود تلقي
  :نويسد تمام شئون جامعه مي
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چـه كسـى    ؟گيـرد  سؤال اساسى امروز اين است كه چه كسـى بـراى مـا تصـميم مـى     
چه كسى حركات و م؟ گذارد ما فالن كار را انجام دهيم و فالن كار ديگر را انجام ندهي نمى

كـردن در فـالن محـل     وادار به زندگىچه كسى ما را ؟ كند ريزى مى هاى ما را برنامه فعاليت
  .)63: 1376 فوالدوند،(... ؟كند مى

و ينـد  افرفوكو خود قصد نداشته به اين موارد پاسـخ روشـني دهـد، چراكـه بـراي او،      
ها را  توانيم همچنان اين پرسش است، ولي ما مي تر بوده مراتب مهم مكانيسم اعمال قدرت به

يقينـاً، پاسـخ مـا بـه ايـن      . بار ديگر از خود بپرسـيم  در دنياي مملو از سلطة تكنولوژي، يك
هاي اين سـلطه همچنـان در    ها هرچه باشد، تكنولوژي در صدر آن قراردارد و شيوه پرسش

  .حال دگرگوني است
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