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Abstract

Søren Kierkegaard, in his essay “The Present Age,” takes a hostile stance towards the 
press. This is because he maintains that the press prepares the ground for the 
emergence of nihilism. Hubert Dreyfus extends this idea to other information 
technologies, especially the Internet. Since Kierkegaard-Dreyfus’ attitude towards 
various forms of information technology originates from a distinct philosophical 
anthropology and a particular conception of the meaning of life, assessing the viability 
of the attitude they hold requires further critical scrutiny. This paper aims to show that, 
although Kierkegaard’s and Dreyfus' insights are important in understanding the 
dangers of information technology, their approach concerning the meaning of life and 
human identity is a one-sided analysis of the problem situation; in particular, their 
reliance on “Unconditional Commitment” could bring about new, undesired 
consequences. The argument of the paper is,  to avoid the ill effects of information 
technology, and to take an appropriate stance towards it, we need, among other things, 
to adopt a richer and more effective philosophical anthropology; one that, by utilizing 
religious-moral wisdom in a sensible manner provides an effective way to safely 
benefit from various types of technology without falling into the abyss of nihilism. 
Moreover, we also need to provide institutional control of technology through 
piecemeal social engineering in a democratic process. 
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Introduction 

Human technologies can and should be controlled through sustained and 

persistent critical scrutiny, and the Humanities (Human Sciences) are among 

the most important resources for carrying out the above task. Subjecting 
technologies to human control bring them further in line with human values 

and makes them better respond to genuine human needs.  The Humanities 

help us to foresee (at least) some of the unseen and undesirable consequences of 
technologies. The critical assessment that Hubert Dreyfus has produced by 

extending Kierkegaard's ideas of the impact of the Internet, is one of the 

most interesting examples of these insights. 

Nihilism and Information Technology 

Kierkegaard, in part two of his book A Literary Review, entitled “The 

Present Age,” warns that the press and the media in the present world lead us 

to a kind of nihilism. This nihilism, he believes, is the result of leveling. 

Dreyfus, in his On the Internet in a section entitled “Nihilism on the 
Information Highway,” extends this thesis to other information technologies, 

especially the Internet. For Kierkegaard, one cannot transform information 

into meaningful knowledge unless one acquires/construct one’s identity by 
means of unconditional, long-term choices that one makes through an 

unconditional, long-term and sustained commitment.

The Problem of Unconditional Commitments 

An important problem with unconditional commitments is that they are risky 
and could be utopian and unrealistic; moreover, unconditional commitment 

and the suspension of moral considerations prepares the ground for 

ideologized thinking and biased and irrational approaches. 

[Contrary to what Kierkegaard/Dreyfus suggest], constructing well-
balanced human identities and enriching one’s life with genuine and 

worthwhile meanings do not require unconditional commitment; it also does 

not need a single, and probably unchangeable, lifelong plan. Although the 

early origin of one’s self presumably lies within one’s instinctive tendencies, 
with which one is born, the self evolves through social experiences and is 

enriched by the synergetic mutual interactions of worlds 2 and 3, and worlds 

2 and 1. In other words, the self evolves in the light of knowing others and 
the environment. The broader and deeper the scope of this knowledge, the 
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greater is one’s free-will, and thus one’s moral responsibility. This self-

knowledge helps one to avoid anything outside one’s plan of life. Such an 

act of ‘self-preservation’ is called ‘piety’ in religious thinking. 

Information Technology: Control in the Civil Society 

Since the power of technology is immense, and since man is a creature 

whose natural desire towards evil is part of his existential capacity and one 

of the negative aspects of his nature, it seems (and this is a conjecture which 
has been corroborated by countless historical cases in all cultures and 

traditions)  internal controls, in the form of moral reinforcement and faith-

based piety, are not enough to counter the consequences of technologies, 

especially Information technology.  This means that to properly control 
technologies we are in need of external control mechanisms. It is important, 

however, to emphasise that the external control mechanisms, should be 

applied through piecemeal social engineering, and in the context of a 
democratic process and in a rational ecosystem. 

Conclusion 

Information technology 'facilitates' leveling. But, the actualization of 

“leveling” occurs due to the poverty of the moral sphere or the laxity in 

enforcing the criteria of piety and self-control. The optimal functioning of 
internal control, in the case of each individual, requires the possession of 

self-knowledge and the creation of a valuable meaning for life.  

Nevertheless, internal control and piety alone are not sufficient for optimal 

control of technology in a global arena. External mechanisms, which rely on 
legal regulations and relevant institutions and infrastructures which facilitate 

the effective and yet safe and sensible use of technologies, are also needed. It 

is clear that the design, regulation, and adoption of these laws and 
infrastructures must take place in an environment which is shaped and 

enriched by rational, critical and democratic values. In such an environment, 

free and unhindered participation of experts from various fields in the process 
of assessing the consequences of technological advancements and informing 

the decisions about the ways to deal with them should be encouraged. The 

critical rationalist approach emphasizes the significance of making use of 

collective wisdom, public critical scrutiny, the methodology of situational 
logic/analysis, and the piecemeal engineering approach, as useful tools in the 

design and refinement of the required infrastructures and institutions. 
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 تنیهیلیسم و تکنولوژی اطالعا

نیهیلیسم و تکنولوژی اطالعات
 علی پایا     ׀    علیرضا منصوری

۳۱/1۸/۳۱۸۹تاریخ پذیرش:            |          ۳۱/۳۹/۳۱۸۹تاریخ دریافت:  

چکیده

ای خصمانه علیه مطبوعات دارد؛ زیرا معتقد استت مطبوعتات زمینتۀ ، مواجههعص( حاض(یرکگور، در نوشتار کی
هتای اطالعتاتی _ یرکگور را به دیگتر تکنولوژیآورند. دریحوس، این اندیشۀ کییسم را فراهم میبروز و  هور نیهیل

شناستی دریحوس نتیجتۀ انسان –یرکگوردهد که این نگرش کیدهد. مقالۀ حاضر نشان میویژه اینترنت ت بس  میبه
ت. در مقالتۀ حاضتر، توضتیح های نقادانتۀ بیشتتر استو تلقی خاصی از معنای زندگی است کته نیازمنتد بررستی

انتد، یرکگور و دریحوس در شناخت مخاطرات تکنولوژی اطالعات با اهمیتهای کیدهیم که هر چند بصیرتمی
کنتد و جانبه از موقعیت مسئله ارائته میها در قبال معنابخشی به زندگی و هویت انسانی، تحلیلی یکاما رویکرد آن

محل مخاطرات جدیدی است. پیشتنهاد نهتایی ایتن استت کته « غیرمشروط تعهد» خصوصًا به دلیل اتکای آن به
گیتری از حکمتت شناسی مناسبی است تا بتا بهرهاتخاذ موضع مناسب در قبال تکنولوژی اطالعات، نیازمند انسان

ل، بتا دور از نیهیلیسم را فراهم کنتد و در عتین حتامندی ایمن از تکنولوژی بهاخالقی  رفیت الزم برای بهره –دینی
 استحاده از مهندسی تدریجی و در فرایندی دموکراتیک، به صورت نهادی آن را کنترل نماید. 
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در پژوهشگاه علوم « کشور شرفتیمعطوف به پ یعلوم انسان یطرح جامع اعتال»در  سندگانینو یمقاله مستخرج از طرح پژوهش نیا. 1
 حاتینکات و توض یبرخ شنهادیمقاله و پ یبخاطر بازخوان یدونیاز دکتر صبا فر سندگانینو نیاست. همچن یو مطالعات فرهنگ یانسان
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 مقدمه
ۀ دامنتۀ تتأثیر واستطبهاطالعتات  های تکنولوژی، رشد سریع آن است که در این میاْن تکنولوژیاز ویژگی

است. تکنولوژی اطالعتات امکانتات بیشتتری در اختیتار قشتر متوست  و  ایوسیع آن شایستۀ توجه ویژه
انتد، ها که رفاه و امکاناتی را برای افراد بته ارمغتان آوردهدهد. از سوی دیگر، همین تکنولوژیفقیر قرار می

های ی جدیدی ایجاد کنند. بترای مثتال، اینترنتت و شتبکهتوانند تبعاتی ناخواسته داشته باشند و نیازهامی
تواننتد موجتب تنهتایی در اختیتار قترار دادن امکانتات ارتبتاطی جدیتد _ می رغمبهاجتماعی مجازی _ 

باشند. در قرن هجدهم و نتوزدهم شتماری از نویستندگان  هاهایی برای خانوادهبیشتر شهروندان و آسیب
اد از تکنولوژی، صنعتی شدن و هشتدار دربتارۀ خطترات آن پرداختنتد. گوتته با نگرش رومانتیستی به انتق

(، ایتن ستبک و ستیاق ۵۸۵۸) 2ف(انکنشوتادن شتلی در رمتان (، و مری۵۸۷۲تا  ۵۸۵۸)1فاوات در رمان
های قترون هجتدهم و نتوزدهم و حتتی های نو در قیاس با تکنولوژیادبی را ترویج کردند، اما تکنولوژی

تری برای بشتریت و بقتای حیتات بته وجتود آورد. تواند خطرات بزرگم پدیدار شد، میدر قرن بیست آنچه
های طبیعتی و اجتمتاعی فتراهم بومسابقۀ تکنولوژی امکانات عظیمی را برای تتأثیر در زیستتتوانایی بی

 .(۵۵۶–۵۵۱ ، ص۵۷۸۸پایا، ) سازدتر میرا ضروری« کنترل تکنولوژی» آورده که این امر توجه به مسئله
در معنای صحیح کلمه جلوگیری از بتروز فاجعته و ترستیم مستیری بترای آینتده « کنترل تکنولوژی»

است؛ بنابراین، در قدم اول نیازمند شناخت مخاطرات تکنولتوژی استت. محهتوم ریستک یتا خطتر یتک 
ۀ دیگتری واجتد انتواع کارکردهاستت و از تتوان عّلتی بترای برساختبرساختۀ اجتماعی است که نظیر هر 

توانتد رخ دهتد و در ایجاد تغییرات در جوامع برخوردار است. خطر یا ریسک، امری بالقّوه استت کته می
شتود و زیتانی محهوم خطْر برساختۀ جمع استت، بایتد بتین خطتری کته تصتور می آنجاکه ازعین حال، 

 (.۵۵۶ –۵۵۱ ، ص۵۷۸۸پایا، ) «آید، فرق گذاشتوارد می« واقعاً » که
تواند بر عهتده بگیترد. انسانی می از مواردی است که علوم« خطر» و اجتماعیتوضیح ابعاد فرهنگی 

توانتتد در نقتتد انستتانی دارای دو وجتته علمتتی و کتتاربردی استتت. وجتته علمتتی علتتوم انستتانی می علتتوم
ها از جهت خطرهای فرهنگی و اجتماعی به کار آید. نقد تکنولتوژی، از منظتر علتوم انستانی، تکنولوژی

های انسانی ت اعم از سخت و نرم _ در چارچو  نیازهتای انستانی و هتدایت آن لوژیموجب کنترل تکنو
. بنابراین، قسمت مهمی از این فرایند بر عهدۀ وجه علمتی علتوم انستانی شوددر مسیر درست انسانی می

)منصتوری و  انتدتنیدهشدن تکنولتوژی درهمشدن و انسانیتوان گحت که عقالنیاست. به این ترتیب، می
ۀ زوایتایی از تبعتات دربردارنتدتوانتد می ،دهنتدهایی که ایتن علتوم بته دستت می. بصیرت(۵۷۷۸پایا، 

1. Faust

2. Frankenstein



۱۵|        اطالعات یو تکنولوژ  سمیلیهین

ها را ای از ایتن تحاستیر و بصتیرتمانتد. نمونتهها باشد که از دیتد نتا ران متعتارف پنهتان میتکنولوژی
های و بتا بست  اندیشته ای مشاهده کرد که هیوبرت دریحوس از تأثیر اینترنتتتوان در بازنگری نقادانهمی
 .  یرکگور، به عمل آورده استکی

کند این است که بدون ُبعتد یرکگور بر آن تأکید میای که دریحوس با بازسازی کالم کینکته
شتود، یا عاشْق پذیرا می دارنید)اگزیستانسیل( از نوع تعهداتی که شخ   عملی و وجودی

بته رشتد  تنهانته گیرد،یاز و  قرار م کنندگانحادهاستهایی که به سهولت در اختیار انبوه داده
، با از بین بتردن هویتت عکس بهکه  کندها کمکی نمیشناسانه آننظری و اخالقی و زیبایی

 ،۵۷۸۸)پایتا،  ستازدمی ریپذبیآستاصیل شخ ، او را در برابر رویکردهتای نیهیلیستتی 
 1.(۵۵۷ ت۵۵۸ ص

دهیم دریحوس، نخست، توضتیح متی –یرکگوراز جانب کی شدهحطردر مقالۀ حاضر، ضمن بررسی نقد  
توانتد تبعتات و نتتایج که هر چند اینترنت، رستانه و مطبوعتات ت هماننتد هتر تکنولتوژی دیگتری _ می

ای یرکگور آمده، داشته باشتند، امتا فلستحهکی –در تحلیل دریحوس آنچهای از جمله نامطلو  یا ناخواسته
کنتد کته های او ارائه دهد، تحسیری نادرست از موقعیت مسئله ارائته میسان و کنشکه تلقی نادرستی از ان

های نادرستی در مواجهه با تکنولوژی _ در اینجا اینترنتت و تکنولتوژی اطالعتات ممکن است به تصمیم
 دریحتوس در –یرکگتورهای کیپردازیم که هر چند دغدغته_ بیانجامد. در ادامه، به توضیح این مسئله می

خصوص مختاطرات تکنولتوژی اطالعتات و اینترنتت جتّدی استت، امتا نگترش اگزیستانسیالیستتی و 
شود که مواجهتۀ عقالنتی ها به انسان، به ارایۀ تصویر مخدوشی از موقعیت مسئله منجر میگرایانٔه آنتقلیل

و در  کنتد. در مقالتۀ حاضتر، بتر لتزوم رویکتردی حدستیبا تکنولوژی اطالعات را دچار مشکالتی می
 شود. تر دربارۀ انسان تأکید میحال جامععین

گذاردن بر این نکته که برای جلوگیری از مخاطراتی نظیتر نیهیلیستم در استتحاده در واقع، ضمن صحه
دینی هستیم، در عتین حتال، بتر  –از تکنولوژی اطالعات، نیازمند کنترل درونی انسان در سپهری اخالقی

های آموزشتی و حقتوقی هستتیم کته از که نیازمند کنتترل بیرونتی زیرستاخت شودیم دیتأکاین نکته نیز 
ی توأمان این دو مؤلحتۀ کنترلتی، رویکترد مناستبی بترای ریکارگبهطریق مهندسی تدریجی اصالح شوند. 

های اطالعاتی است.تر از مزایای تکنولوژیمندی ایمنبهره

بررستی شتده استت. ایتن ، های مختلو خطترای از مواجهۀ روشنحکران با الیهۀ نمونهمنزلبه( کار دریحوس ۵۷۸۸. در مقالۀ پایا )1
یرکگتور، دیگتری یرکگور دربارۀ تکنولوژی اطالعات در پرتو فلستحۀ کیکی–دیدگاه دریحوس« تبیین» مقاله به ابعاد جدیدی مانند

. در ایتن مقالته، کنتترل پتردازدمی«کنتترل تکنولتوژی»دریحتوس و درنهایتت، پیشتنهاد ۔یرکگوربه بحت کی« نقادانه»رویکردی 
و جهت )درونی و بیرونی( بررسی شده است.تکنولوژی از د
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 نیهیلیسم و تکنولوژی اطالعات
دهتد ، هشتدار می1عص( حاض( با عنوان، ۵۸۴۶ در سال دک بازبرنی ادبیکتا  در بخشی از یرکگور کی

 2ستازیکه بته اعتقتاد او از همسطح انجامدها در دنیای کنونی به نوعی نیهیلیسم میکه مطبوعات و رسانه

ها از معتقتتتد استتتت کتتته مطبوعتتتات و رستتتانه گیتتترد. اوستتتازی امتتتوْر سرچشتتتمه مییتتتا یکسان
هستتند. « افکتار عمتومی» یتا 3«عمتوم» ئول ایجاد روح یتا شتبحی بته نتاممس« سازیهمسطح» طریق

گیترد. رستانه و آسایی که هیچ چهرۀ مشخصی نتدارد، ولتی همته چیتز را فرامیانتزاعی موهوم و غول امر
گونه تحاوت ارزشی بین امتور  مردم، هر« عموم» دادن هر نوع اطالعات برای مطبوعات با در دسترس قرار

شتود کته نیچته آن را برند. وقتی نسبت همۀ امور با افراد یکسان شد، بته وضتعیتی منجتر میرا از میان می
خاطر آن ختود را قدر اهمیت ندارد که فترد بتهچیز آننامیده است؛ زیرا در چنین موقعیتی هیچ« نیهیلیسم»

عظیمتی از یرکگور، مطبوعات با توزیتع حجتم . به نظر کی(۱۷ ، ص۵۷۶۲یرکگور، کی) 4به خطر اندازد
اند که افراد نسبت به هر چیزی _ بدون هیچ تمایزی بتین امتور مهتم و اطالعات، وضعیتی را موجب شده

پاافتاده _ کنجکاوی و عالقه داشته باشند، ولی در عین حتال فاقتد هتر گونته تعهتد و پایبنتدی بته آن پیش
واستطه اروپتا به» کته دهتدیاو هشتدار مت. بته همتین دلیتل، (۶۷-۶۲ ، ص۵۷۶۲یرکگور، کی) باشند

نژاد انسانی چیزی را ابداع کترده استت کته  .ماندیو در این وقحه باقی م شودمیای دچار مطبوعات به وقحه

1. the present age

2. leveling 

. هتم کننتدیمت؛ اینترنت و مطبوعات چنتین کندیمبودن فرد را مضمحل  فردمنحصربهسازی، فرایندی اجتماعی است که همسطح
سازی، همه متوس  گیری و یکسانسازی اشاراتی دارند. هایدگر معتقد است که با یرکگور دربارۀ همسطحهایدگر و هم کی

. با عدم حساسیت شودیمپذیر و هر چه تا به حال مستتر و پوشیده بوده است، برای همه آشنا و دسترس شودیمچیز مبهم 
که در آن همتۀ تمتایزات بتین  دیآیمبه تمایزها از نظر سطح و اصالت و با فهم پذیری متوس   جهانی استاندارد به وجود 

. این نگرش شودیمرود و همه چیز یکسان از بین می پاافتادهشیپو کلی )معمولی( برجسته و متوس  و مهم و  فردمنحصربه
نکتته مهمتی کته در بتاره  .Dreyfus, 1990)نقل از ) کندیمبیان  اخالق ب(ده و خسادگانشبیه چیزی است که نیچه در 

ها در حتد آوردن آن ها، و پایینها و ارزشسازی آدمیکسانهرچند مالحظه هایدگر باید مورد توجه قرار داد آن است که 
ِ متوس  مجموعه، امری مذموم است، اما چنین نیست که یکسان گیری یا موازین سازی و استحاده از متوس مخرج مشتر

ین موارد امکان استاندارد، با آن بیان کلی که مورد اشاره هایدگر است، یکسره مذموم باشد. تکنولوژی و دانش جدید بدون ا
 هور و رشد نداشتند. سخن هایدگر البته با نظر منحی او در خصوص علوم جدید که او نظیر اغلب نسبی گرایان علم را به 

ی نو مسانخت تام و تمام دارد، اما البته، دیدگاه هایدگر در این دو زمینه بتا هایتکنولوژکاهد و سطح تکنولوژی فرو می
به نحو مستقل به آن پرداخته شود. دیبایماست که  های فراوان همراهکاستی

3. public 

یتا  intrinsicی ذاتتی هتاارزشیرکگور، نیهیلیسم وجودی است که نا ر بته . تذکر این نکته الزم است که نیهیلیسم مورد اشارۀ کی4
هایی هستند که وجودی، ارزشهای ذاتی و . ارزشinstrumentalی ابزاری هاارزشاست، نه  existentialهای وجودی ارزش

های ابزاری ارزششان به این است که برای رسیدن به هدف و مقصودی ارزشمندند.نحسه ارزشمندند، ولی ارزشخودشان فی
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یرکگور برای این کشو ختود چنتدان . کی(۴۸۷ ، ص۵۷۶۳یرکگور، )کی «کندمیبر خود او غلبه  تاً ینها
کته باعتت همیتت دیگتری نداشتت، از ایتنحتی اگر زندگی من هتیچ ا»گوید: اهمیت قائل است که می
 .(۲۵۶۷ ، ص۵۷۶۳یرکگور، )کی «خشنودم ها شدمْ روزنامه کنندهٔ کشو وجود مطلقًا گمراه

اندیشتۀ او را « عنوان نیهیلیسم در بزرگتراه اطالعتاتی»، با 1دسباسۀ ادنت(نتدریحوس در بخشی از کتا  
دهد. او بر این باور است کته اینترنتت و س  میخصوص اینترنت، بهای اطالعاتی و بهبه سایر تکنولوژی

، افتراد و شیپت از شیبتاند کته امتروزه های اطالعات این امکان را فراهم آوردهفضای مجازی و تکنولوژی
تواننتد بتا هتا میکننتد کته تعهتدی بته چیتزی ندارنتد؛ آننام و نشانی عمتل گران بیۀ نظارهمثاببهکاربران 
یچ خطر یا تهدید و سرخوردگی نباشند. به اعتقاد دریحوس، زندگی در چنتین های جعلی پذیرای ههویت

دهتد و بته سترخوردگی، یتأس و جهانی غیرممکن است؛ زیرا زندگْی سپهر معنایی ختود را از دستت می
 انجامد.ناامیدی و دلسردی می

قیتد و شترط سازی امور و از بین رفتتن تعهتد بیکه چرا افکار عمومی و نقش آن در همسطحدِر این
یرکگور، مهم و تهدیدآمیز است، نیازمند فهم تلقی او از انستان و معنتای زنتدگی استت. در نظتر برای کی

یابد. از این رو، اگتر امتور کند، تحقق مییرکگور، انسانیت  انسان در نسبت اصیلی که با امور برقرار میکی
امتری برقترار نکنتد و بته آنهتا تعهتدی احستاس  ای بابا آدمی دارای نسبتی اصیل نباشند و اگر آدمی علقه

کند. از نظر او، ویژگتی اساستی انستان در همتین تعهتد و علقته داشتتن نکند، انسانیت  او  هور پیدا نمی
یرکگور انسانیت را در گرو علقه و عالقه و ایمان یا بته تعبیتری نستبت اصتیل و نسبت به چیزی است. کی

آماده و از قبتل موجتود . از نظر او، نحس انسانی چیزی مستقل و حاضْر داندمتعهدانه به چیزی یا کسی می
و ایتن نستبت  گیردکند، شکل مینیست؛ نحس انسانی با برقراری نسبتی که با خودش یا با دیگری پیدا می

تتوان گحتت نحتس ای با خداوند باشد. حتتی مییرکگور، وقتی اصیل و واقعی است که در رابطهاز نظر کی
)مثتل نومیتدی( در واقتع،  با خداوند است و با ایتن نگتاه، هتر مشتکلی در نحتس ذاته در ارتباطانسانی ب

یرکگتور، . کی(Kirekegaard, 1980b, pp. 29-31, 13-16) استت مشتکلی در رابطتۀ فترد بتا خداونتد
 توانتد بته مرتبتۀ خطرپتذیری و جهتششمارد که میهای انسانی میهمین دلیل، اضطرا  را از ویژگی به

ای است کته انستان ایمانی صعود کند و اعتال یابد. از نظر او، تحاوت انسان با حیوان در اضطرا  وجودی
. شتودی)امر محدود و نامحتدود( بته آن دچتار م از آن جهت که سنتزی است بین امر متناهی و نامتناهی

د تعتّین استت، متا نامحتدود یتا ای متواجهیم کته فاقتها آگاهیم و با آیندهکه از امکان آنجاعقیدۀ او، تا  به
اند و خداونتد هتم نامتناهی هستیم، اما در عین حال، موجودات محدودی هستیم. حیوانات صرفًا متناهی

 . این کتا  با مشخصات زیر به فارسی ترجمه شده است: 1
تهران: گام نو. )ترجمه: علی مالئکه( .نگاهی فلسفی به اینترنت(. ۵۷۸۷). یوبرتھدریحوس،       
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حالتت  ناشتی از تنشتی  نامتناهی است و به همین اعتبار نیز دچار اضطرا  نیستند. در مجموع، اضطراْ  
نسان در جهت برقراری ایتن نستبت، بتر انستان عتارض ۀ سنتز ابعاد نامتناهی و متناهی اواسط بهاست که 

های بسیاری بترای صتعود و گراست و بر این امر آگاه است که امکانکمال سوکشود، یعنی انسان از یمی
هایی است کته متانع ها تحقق یابد، ولی از سوی دیگر، دچار محدودیتخواهد آن امکانکمال دارد و می
 کته ازآنجتاتوانست دچار اضطرا  باشتد. بود، نمیسان جانور یا فرشته میاگر ان» هاست.از رسیدن به آن

تتری تتر باشتد، انستان بزرگتواند دچتار اضتطرا  باشتد و هتر چته اضتطرابش ژرفاو سنتز است، می
ای از سرشتت  معنتوی  . پس، قابلیتت مضتطر  شتدن نشتانه(Kierkegaard, 1980a, p. 155) «است

ی رنتج و اضتطرا  جتای دارد. ایمتاْن تنهتا بتر استاس ستو آنایمان  واقعی در انسان است. به اعتقاد او، 
آید. ایماْن رستگاری از اضطرا  است، ولی با این همه از طریتق اضتطرا  کشمکشی عظیم به وجود می

و ایماْن رهتایی از نومیتدی از  1نتیجۀ قطع این رابطه و نسبت است« نومیدی» شدنی است. در مقابل،نائل
 (.۵۷۷ –۵۷۴ ، ص۵۷۷۳)کارالیل،  انجامدقراری چنین نسبتی است که به رستگاری میطریق بر

یرکگور، این رهایی از طریق بنابراین، راه رهایی از این اضطرا ، رسیدن به مقام ایمان است. از نظر کی
مان گیکند و اگر بخواهیم زندیاد می« جهش ایمانی» که او از آن با عنوان شودیتصمیمی خطیر حاصل م
رساند. با ایتن برد و به ایمان میاست که ما را به فراسوی شناخت می« جهشی» معنایی داشته باشد، چنین

انتد؛ یرکگور مهمهای ایمانی تا این حد برای کیها و جهششود که چرا این تصمیمتوضیحات، معلوم می
هایی از سر تقلید و از روی عادت. نه زندگیکنند، ها هستند که زندگی را معنادار و شایستۀ زیستن میزیرا آن

او به تصمیم « بازسازی  » گونه است که مطابقگونه و ابراهیمجهت نیست که الگوی او نوع زیست مسیحبی
 2کند.هایش را در پای ایمانش قربانی میانجامد که عزیزترین داراییخطیری می

یرکگتور را نگتران ی عمومی تا این حتد کیشود که چرا مطبوعات و فضابا این توضیحات، روشن می

است. نومیدی با اضطرا  متحاوت است؛ زیرا نومیتدی _ در واقتع _ مشتکلی « گناه»یرکگور، نومیدی به همین دلیل از نظر کی. 1
 کند.است در رابطۀ فرد با خدا که از آن تعبیر به گناه می

تاریخی و هر کس از منظر خود یتک موقعیتت « عوقای»تاریخی مواجهیم، نه « هایگزارش»توجه به این نکته مهم است که ما با . 2
کند و همیشه امکان دارد تحسیرهایی از یک واقعۀ تاریخی ارائته داد کته هتر چنتد بتاهم منافتات تاریخی را بازسازی و تحسیر می

ِ تاریخی وفق می جامعۀ  بۀاو   کتا  22دهند. این نکته و تبعات آن به تحصیل در فصل دارند، ولی خود را با همان اسناد و مدار
های . در خصتوص داستتان حضترت ابتراهیم )ع( هتم تحستیر(see Popper, 1966, ch. 25)بررسی شتده استت  دشمنان آن

کوشد تا تحسیری از این واقعۀ تاریخی ارائه دهد که برتری ایمتان بتر یرکگور میکه کیمختلحی وجود دارد و برای نمونه، در حالی
که دهد که بیش از آنشان دهد، لویناس ضمن بازسازی متحاوت این واقعۀ تاریخی، تحسیری ارائه میاخالقی ن عقل را با تعلیق امر

اشاره به این نکته نیز خالی از فایتده نیستت کته  (.۵۷۸۷اصغری، دینی باشد، اخالقی است )در زمینۀ مقایسۀ این دو تحسیر نک: 
(.۵۷۷۴)نک: ُشکر  اندشدهبه دو شکل اساسًامتحاوت بیان  ق(انو  توساتاساسا ماجرای حضرت ابراهیم )ع( در ذبح فرزندش در 
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سازی مطبوعات و پیدایش فضای عمومی معادل است با پیدایش موقعیتی که بترای کند؛ زیرا همسطحمی
یتک « هتای ایمتانیجهش» و« های خطیترتصمیم» در فلسحۀ او دارای اهمیت اساسی است، یعنی آنچه

گحته شد، آنچه موجب معنابخشی بته زنتدگی انستان  کهیرکگور، چناناز نظر کی. آیدحسا  می بهتهدید 
ی وجتودی بترای هاتجربتهدهد. ایتن ی خطیر رخ میهاتیموقعی انسانی است که در هاتجربهشود، می

از طریتق مطبوعتات « افکتار عمتومی» است، اما در عصتر جدیتد، ستیطرۀ فردمنحصربههر فرد انسانی 
هتایی را کته بته چنتین زد؛ زیترا امکتان بتروز موقعیتستاهای وجتودی را منتحتی میامکان چنین تجربه

کته دریحتوس ایتن نگترش را ها و چنتانگیرد. مطبوعات و رسانهانجامند، میهایی میها و جهشتصمیم
هایی را امتور، امکتان بتروز چنتین تصتمیم« سازی  سطحهم» دهد، اینترنت و فضای مجازی، بابس  می

چنان کثیر شتود و نتزد شوند؛ زیرا اگر امور آنیرکگوری آن مینای کیگیرند و مانع زیست انسانی به معمی
آدمی عرضه شود که گتویی همگتی بترای او یکستان استت، آنگتاه آدمتی دیگتر در وضتعیتی کته دچتار 

وی از آن بته مرتبتۀ ایمتان دستت گیرد تا از رهگذر آن و با فتراکشمکش و رنج و اضطرا  باشد قرار نمی ر 
 کند. و شرط پیدا نمی دیقیبیتی، آدمی علقه و تعهدی اصیل و یابد. در چنین وضع

ی مذهبی خود ت نیهیلیسم مضتمر در ایتن اندیشته را کته هانوشتهیرکگور _ در به اعتقاد دریحوس، کی
بترای » کتهنیا: خدا به یک اندازه دلمشغول رستگاری یک کناهگار و مرگ یک گنجشک است و دیگویم

: ایتن اندیشته دیگویم. او کندیمرا نقد « نیست تیاهمیبت نیست و هیچ چیز خدا هیچ چیز واجد اهمی
که در باال توضتیح داده شتد _ آن  گونههمانکگور _ یرمقصود کی«. کشاندیمبه لبه ناامیدی »شخ  را 

یتز _ اینگونه بپندارد که برای خدا هتیچ چ اندیمدع هاستیلیهین کهچناناست که اگر آدمی به نادرستی _ 
 واستطهبهاش بتا متوقعیتی مواجته شتود کته واجد اهمیت نیستت، آنگتاه ختود نیتز در زنتدگی شخصتی

ی متدرن( هتیچ چیتز هارستانه)روزنامته و دیگتر  ناشی از کاربرد تکنولوژی اطالعات« سازیهمسطح»
یستم برایش واجد اهمیت و معنا نباشد و آنگاه حضور در چنین متوقعیتی وی را بته ورطته نومیتدی و نیهیل

ای برای عمل و حتی ادامتٔه زنتدگی را از ؛ زیرا یکسان شدن همه امور برای شخ  هر نوع انگیزهکشاندیم
، ۵۷۱۸یرکگتتور، )کی بتترد و ایتتن چیتتزی جتتز تستتلیم شتتدن در برابتتر نیهیلیستتم نیستتتمیتتان می

 (.Dreyfus, 2001, p. 79؛ ۲۶۲ –۲۶۵ ،۲۱۶ ص
ها و توستعۀ فضتای ا توجه به وضتعیت کنتونی رستانهیرکگور را بهیوبرت دریحوس هم که اندیشۀ کی

ی اطالعاتی همه چیز با یک کلیک هاشبکهگوید: در عصر اینترنت و دهد، میمجازی و اینترنت بس  می
های اجتمتاعی گستترده، پدیتد طور یکسان در دسترس است و در دنیای کنونی با ورود اینترنت و شبکهبه

آدمی صدچندان شده استت. در بستیاری مواقتع، بترای افتراد بته نحتو  ای برایآمدن چنین منظر خداگونه
نحسته خوشتایند و هتدف استت. های اینترنتتی فیهتا و ستایتهدف پایگاهوجوی بیاعتیادآوری جست

بترد و آن را از معنتا ، ولو سطحی، می«جالب» وضعیت، سبک  زندگی را به سمت تماشاگری هر چیز این
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هایی که ممکن است فرد از رهگذر ولوژی اطالعات موجب شده است موقعیتکند. در واقع، تکنمیتهی 
ساز به زندگی خود معنا ببخشد و به لحاظ وجودی و شخصیتی بالغ شتود، های خطیر و سرنوشتتصمیم

گیرد که جاذ  و جالب، اما فاقد معنتای غنتا هستتند و فقتدان معنتا  یی قرارهاجاذبهتا حد زیادی در پرتو 
 .(Dreyfus, 2001, p. 79) آدمی را از انسانیت خویش تهی سازد تواندیمجب مالل است، که مو تنهانه

 اهمیت کنترل درونی در تکنولوژی اطالعات
فضای مجازی و اینترنت مانند هر تکنولوژی دیگر تبعاتی مثبتت و منحتی دارد کته بایتد دربتارۀ کنتترل آن 

ای بیرونی و این هر دو مکمتل یکدیگرنتد. تتا زمتانی کته پاره اند وها درونیای از این کنترلاندیشید. پاره
کنترلی درونی از جانب خود آدمی و با اختیار و انتختا  ختودش وجتود نداشتته باشتد، کنتترل بیرونتی 

هتا در  ترف و شترای  انستانی دائمتًا در حتال تغییتر استت و تکنولوژی که آنجا ازتواند مؤثر باشد. نمی
های مختلحتی کته توان برای همۀ وضتعیتدهند، نمیمختلحی از خود بروز می های مختلو تبعاتزمینه

یی هاتیدر وضعهای بیرونی وضع کرد، حتی خبریم، قوانین و کنترلو ما از آن بی رخ ندادهداده یا هنوز رخ
یرات تر مانع از تتأثمحدود است. باید در سطحی بنیادی هم آنکنیم، ضمانت اجرایی که قوانینی وضع می
یرکگتور، ایتن کنتترل درونتی از ها شد. البته، از نظر کیبرای تکنولوژی نشدهینیبشیپمخر  احتمالی و 

 سازی است. کند و مانعی برای همسطحرهگذر ایمان و تعهدی غیرمشروط امکان بروز پیدا می
شتود و ن یتاد میتوان گحت که کنترل درونی همان چیزی است که در نگرش دینی با عنوان تقوا از آمی

شتود. دل، محتل آرزوهتا و بر ایمان و سپهر اخالقی متکی است و موجب پرهیز فترد از برختی امتور می
ها و آرزوهتا جهتت معنتاداری ببخشتد، های ماست و فقدان نیرو و نگهبانی که بته ایتن خواستتهخواسته

شتدگی استت کته از همسطح دلی، در واقع، همان حالتیتوان گحت پراکندهدلی است. میموجب پراکنده
هتای متا جهتت دهتد. تواند با مرزگذاری، به انتخا شود. نگهبان درونی یا تقوا میامور بر ما عارض می

تقوا در عین حال نیازمند وجود اختیار در انتخا  است و اختیتار هتم در وهلتۀ اول بته شتناخت ختود و 
ت و موجتودی کته هویتت و شخصتیتش است« مقهور  غیتر نبتودن» خودآگاهی متکی است؛ زیرا اختیار

مححوظ است، موجود مختاری است. کارهای ما _ اعتم از اختیتاری و اجبتاری _ تتوأم بتا اراده استت و 
کنیم و در کتار جبتاری بته قهتر و متا اراده متی« ختود  » است کته در کارهتای اختیتاریتحاوت آن در این 

یتک مرزگتذاری بنیتادی بتین ختود و بیگانته و  کنیم. بنتابراین، اختیتار بتا وجتوداراده می« دیگری» زور
شتود و آدمتی کردن بیگانه میّسر است. در فقدان این خودآگاهی مرز بین خود و بیگانه شناخته نمی بیرون

، ۵۷۳۷)ستروش،  شتودمی« شتدهکتار بیگانه» کنتد و بته تعبیتری، گرفتتارمی« بیگانه» یا« دیگری» کار
ه فقتدان خودشناستی موجتب غحلتت از امتور بیگانته و عتدم . به همین دلیل است ک(۵۵۴، ۸۷– ۳۸ ص
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 آورد. شود که به تبع، غحلت وپراکندگی دل به بار میمندی میمرزگذاری و جهت
فکری و روحتی محتتاج استت،  گاههیتکنکتۀ دیگری که باید به آن توجه داشت این است که انسان به 

 واقعبتهروحتی نیتز بایتد از جتایی متدد بگیترد کته  گتاهتکیته باید بر حق تکیه زده باشد و گاههیتکاما این 
های روحتی فتراهم بیتاوریم تتا فترو نریتزیم، دو راه بیشتتر نیروبخش باشد. ما آدمیان برای آنکه پشتتوانه

های موهتومی ها تکیه کنیم و یتا پشتتوانههای مستقل از خودمان رو آوریم و بر آننداریم: یا باید به پشتوانه
هتا تکیته بتزنیم کته در ایتن صتورت، بته واقتع متکی به ما هستند، مستقل بپنتداریم و بتر آن واقعبهرا که 

گاهیم. در تعالیم دینی، منحعت انسانی متکی به هدف و غتایتی بیترون از آدمتی استت. مؤمنتان و تکیهبی
ر ، دقتتیحق .باشتددینداران بر این باوراند که وحدت حقیقی باید متکی به شناخت ما از حضترت حتق 

غّش آن است. شناخت ختدا گر بیتعبیر فلسحی آن، ارتباطی تنگاتنگ با واقعیت دارد و حکایت نیترقیدق
هتایی کته راه ی وجودی انسان و سنجندهوپودها تاری بر اخالقیببا اخالقی بودن فرد ارتباط مستقیم دارد. 

. قلتب آدمتی از جملته ایتن (۲۵۵۷، ۵۷۷۸)پایتا،  گتذاردیمتمنحتی  ریتتأث سازندیماو را به خدا هموار 
. قساوت  قلب، نوعی ویرانی قلب است که در اثر تشّتت دل در غیر یتاد ختدا نماهاستقطبها و سنجنده
. جهت واحد در دل داشتن و دل را از تشّتت یادهای مختلو رهانیتدن، کلیتد آبتادانی دل شودیمحاصل 

 .(۵۲۲ت۵۵۷ ، ص۵۷۳۷)سروش،  شود مگر به یاد خدااست و این نمی
شتود؛ گرایی اجتماعی نیز به همین دلیل در نهایت، به ویرانی انستان و نیهیلیستم منجتر میبرساخت

یتی گراینسباند. یکی از نتایج مترتب بر این دیدگاه، زیرا نزد آنان واقعیت و صدق، هر دو، برساختۀ آدمیان
_ استت.  هتاارزششناسانه و نا ر بته اخواه معرفتی و خواه اخالقی، خواه زیب _  هاعرصهافراطی در همه 

، محمتل ارتبتاط بتردیمتو سازنده بتا دیگتران را از بتین  معنادارامکان تعامل  که آنیی، به اعتبار گراینسب
عمال قدرت و کاربرد خشونت « دیگری» شخ  با ی افراطتی هتر فترد را، گتراینستب. کاهدیمفرورا به ا 

. ایتن امتر از ستازدیمتار و میزان و محک سنجش همه امتور بتدل ، به معیگحتیمپروتاگوراس  که چنان
کته در  گونتههمانو از ستوی دیگتر،  کشاندیمی و تحرعن سررهیخسو شخ  را به غرور و استکبار و یک

ی بشتدت هتاتیواقعوی را در مواجهته بتا  بتا  رافتت توضتیح داده شتده استت، ق(آنداستان فرعون در 
هتا، بته یتأس و حرمتان و ستپر ی احتمالی، از رهگذر تعامتل بتا آنهایاکامنمتحاوت و پیچیده بیرونی و 

بته حضتیض « معیار همه چیز بتودن»از اوج غرور   که آندهد، اما برای انداختن در برابر واقعیت سوق می
، اگر همچنان بر انکار حتق، ُمصتّر باشتد، آنگتاه کندیمسقوط « واقعیت»ی در برابر چارگیبعجز و ذلت  

 ، تسلیم شدن به پوچ انگاشتن همه امور و نیهیلیسم است. ماندیمراهی که برایش باقی تنها 
کند و آن را به نوعی عدم ارتباط در نحس و خود انستانی یرکگور، در تحلیلی که از نومیدی ارائه میکی
ای استت رابطتهرابطگی نیست، بلکه نتیجۀ نومیدی نتیجۀ بی»...  کند کهزند، در نهایت، تأکید میگره می

ختود را  یتواند مدت مدید. انسان نمی(Kirekegard, 1980b, p. 19) «کندکه خود را به خود مربوط می
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ی جابتهروحتی و جتایگزین کتردن آن  گاههیتتک ۀمنزلت بتهبه گزاف و با تلقین سرپا نگه دارد. برگزیدن هنر 
ند، به همین دلیتل ایتن مصتنوعاْت نشتاط ها ُبرد محدودی دارخداوند از همین قسم است. این پناهندگی

 (.۵۲۱ ، ص۵۷۳۷ )سروش، آورندجاودانه نمی

 قید و شرطدرمان نیهیلیسم با تعهدات بی
تتوان بتر یرکگور، در فقدان توانایی برای تمییز و انتختا  بتین امتور مهتم از غیتر مهتم، نمیبه اعتقاد کی

انسانی که در ستپهر  . در واقع،«شودب مالل میهای مشابه، موجتکرار لذت» سازی غلبه کرد وهمسطح
شخصتی کته در ستپهر »دغدغته اصتلی  ؛ زیترابماند، روزی دچتار متالل خواهتد شتد 1شناختیزیبایی

به گمتان او ستاحت بتاالتری «. ؛ نه چیزی بیرونیشخصی است رضایت ،کندشناختی زندگی میییزیبا
نامد؛ انسان، در چنین ستپهری کته نحتس انستانی می 2«سپهر اخالقی»از وجود ضرورت دارد که او آن را 

شود که باید دستت بته قضتاوت و انتختا  بزنتد. واجد سکینه و ثبات است، در کنشی پیچیده درگیر می
نحسه هدف نیست، بلکه هتر آوری اطالعات فیجا دیگر جمعدهد، در اینآنگونه که دریحوس توضیح می

های جّدی منبتع ارزشتمندی باشتد. تواند برای دغدغهرد، میاطالعات قابل اعتمادی که روی و  قرار دا
ها مستلزم این است که فرد طرحی برای زندگی داشته باشد و در همان راستا و تایحی جتّدی را این دغدغه

 (.Dreyfus, 2001, p. 83) بر عهده بگیرد
ان او، اگتر همته چیتز زیرا بته گمت؛ داندیرکگور وجود سپهر اخالقی را کافی نمیاما در گام بعدی کی

ای از حتی معیارهای گزینش اخالقی نیز به انتختا  فترد وابستته باشتد، دلیلتی بترای تترجیح مجموعته
 شتودای پرداختت نمتی«هزینته» هانشیگزبرای این  که آنجا ازای دیگر وجود ندارد. معیارها بر مجموعه

کته قترار بتود دوای درد  اندازچشتمینش  یکتی را لغتو و دیگتری را برگزینتد. بنتابراین، گتز توانتدیمتفرد 
شدن حجم زیاد اطالعات باشد، بدون وجود تعهدی که بر افراد نحوذ داشته باشد، در نهایت، بته همسطح

شود. اساسًا، معنای زندگی بر چیزی غیتر از انتختا  دلخواهانته ختود شتخ  مبتنتی نومیدی ختم می
شتوند، ولتی همپتای اطالعتات طور آزادانه انتختا  میاست و در واقع، او معتقد است که تعهداتی که به

و « اخالقتی»، «شتناختیزیبایی»گیترد: مراتبی  متحاوت در زنتدگی آدمیتان در نظتر مییرکگور سه سپهر سلسله. به بیان دیگر، کی1
همتان نتوع زنتدگی استت کته متردم در ، اندکرده نیز ترجمه« حسانی»شناختی که گاهی آن را منظور او از سپهر زیبایی«. دینی»

ای است که در آن ایمتان مدارانه است و زندگی دینی مرتبهزندگی اخالقی، یک زندگی قانون فرض و اولیه خود دارند.حالت پیش
دهیم در خصوص مواجهه با تکنولوژی اطالعتات نیتز ایتن عبتور از که در ادامه، توضیح میچنان .وجود دارد و فرد، مؤمن است

خورد )دربارٔه بازستازی دریحوس به چشم می –یرکگوربه سپهر دینی در اندیشۀ کی آنجاشناختی به سپهر اخالقی و از سپهر زیبایی
(.۵۷۷۸اندرسن، یرکگور بر مبنای این سه سپهر، نک: اندیشۀ کی

2. the ethical sphere 
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تواننتد موجتب عملتی جتّدی شتوند و توانند مورد تجدیتدنظر قترار گیرنتد، نمیمی قهیدق به قهیدقجدید 
 .(Dreyfus, 2001, pp. 85-86) بنابراین، ارزش معناداری ندارند

ه دانتش معنتادار بتدل ستازد کته اطالعتات را بت تواندیمیرکگور، شخْ  تنها در صورتی از نظر کی
قیتد و شترط و درازمتدت و با ابتنا بته تعهتدی بی دهدیمیی که انجام هانشیگزهویت خود را از رهگذر 

غیرمشروطند و طی یک تجربۀ زیسته، درازمتدت و  پایدار تحصیل کند. به اعتقاد او، این دسته از تعهداْت 
کننتد و بته زنتدگی او فرد را به معنای دقیق تعریتو می ها هستند که هویتو همین اندآمدهدستبهعملی 

ی هتاتیهوتعهدات دینی و سیاسی و عاشتقانه اشتاره کترد. ایتن  توان به، از این جمله میبخشندیممعنا 
شوند و این کتار کنند و مانعی برای نیهیلیسم میتنوع و تکثر را محدود می قید و شرْط مبتنی بر تعهدات بی

و نتامربوط و نته  پاافتتادهشیپبتا ارزش و معنتادار استت و آنچته  آنچهگذاردن کیحی میان  را از طریق تمیز
.  رسانندیمجّدی است، به انجام  چندان

 معضل تعهدات غیرمشروط
یرکگور این بود که بته گمتان او اگتر همته چیتز حتتی معیارهتای های کیگحته شد یکی از نگرانی کهچنان

ای از معیارهتا بتر   فترد وابستته باشتند، دلیلتی بترای تترجیح مجموعتهگزینش اخالقی نیتز بته انتختا
دهتد. ای دیگر وجود ندارد و این نتیجه او را به سمت اعتقاد به یک تعهتد غیرمشتروط ستوق میمجموعه

کند که وجود  هویتی معّین بترای فترد کته بتوانتد یرکگور _ تصدیق میهمچنین دریحوس نیز _ همانند کی
جاست که او شدن تعهدات الزم است. تحاوت اینکند برای ممانعت از همسانی او مشخ  برادنیایی را 

های است. تعهدی که جنبش نیبخوشنسبت به وجود تعهداتی که اهمیت اساسی برای ما دارند همچنان 
کنیم، یکنند، یا عشق در رواب  افراد، یا و ایحی که در قبال علم و هنر احساس مسیاسی و مذهبی ایجاد می

یرکگور کی آنچههایی به ه فراخوانمثاببهتعهدات اساسی بر ما نحوذ داشته باشند و  عنوانبهتوانند همچنان می
 .(Dreyfus, 2001, pp. 85-86) نامد، پاسخ دهندمی و شرطقید پایان و تعهد بیاشتیاق بی

در خصتوص تعهتدات  کنیم. مشتکل مهمتی کتهدر ادامه، به برخی مشکالت این نگرش اشاره متی
توانند سرا  از کتار درآینتد. در ایتن حالتت چتون مشروط وجود دارد این است که خطرخیزند و می غیر

، پاشتدیمتها تعّین بخشیده است، هویت و هستی و جهانش فتروشخ  همۀ هویت خود را برمبنای آن
و پذیرای خطتر نشتد. خطرپتذیری  به درستی و به معنای واقعی، انسان بود توانیرکگور نمیاما به نظر کی

یرکگتور یکتی از مشروط تنها درمتان نیهیلیستم استت. کی یرکگور نشانۀ ایمان است و ایمان غیربرای کی
ها ها و مطبوعات را که عرصۀ وستیع اطالعتات استت، کتم شتدن خطرپتذیری در تصتمیمتبعات رسانه

ها در بی خطرنِا است. نقتش ایتن تصتمیمیرکگور، برای زندگی فرهنگی و مذهداند و این از نظر کیمی
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دهتد و در اندیشتۀ او، امتر اخالقتی در ایتن آن را بست  می ت(  و  (ززندگی آدمی به حّدی است که در 
 شود.ها تعلیق میتصمیم

عینتی هستتند، یعنتی مستتقل از متا  ی اخالقتیهاارزشای که باید به آن توجه کرد این است که نکته
در زمتره  هتاتیهتا توست  آدمیتان، ایتن  رفاز آن یاتتازه یهتاتیشتو  رفوجود دارند و به محتض ک

از ستوی نتا ران  تواننتدیگیرنتد و متجتای می)شبیه جهان ستوم پتوپر(  عینی جهاندر یک ی یهستارها
هتای عملی،  رفیت یهاها و تکاپوهای نظری و تعاملنقادی بامختلو مورد ارزیابی نقادانه قرار گیرند و 

برستاختۀ ختود متا نیز که معیارها و استانداردها  .(۲۵۵۷و  ۵۷۷۸)پایا،  شودها آشکار میاز آن یترمتنوع
که پوپر تذکر داد، اصالح و تغییر متداوم طور نطور مداوم نقادی و ارزیابی شوند. هماتوانند بهمی ،هستند
هتا بته ایتن کننده باشتد. آنرانکه فالسحۀ اگزیستانسیالیست معتقدند _ نگها و معیارها نباید _ چنانارزش

باشتد، امتا انتظتار « جهشی ایمتانی» اند که پایۀ کلیۀ اعتقادات ما باید تصمیمی بنیادی یانظریه قائل شده
وجود یک مبنای محکم و تغییرناپذیر که بتواند مبنای یک تعهد غیرمشتروط شتود، ناشتی از یتک انتظتار 

و شترط احستاس  دیتقیبتشود، نیاز به نوعی تعهتد برآورده نمی این انتظار که آنجا ازگرایانه است و موّجه
 .(۵۲۸ ، ص۵۷۶۴پوپر، ) 1که چنین نیازی واقعی نیست شود، در حالیمی

های خطیر موجب ارتقاء تجربۀ زیستۀ آدمی های بحرانی و تصمیمهر چند موقعیتکه  ننکتۀ دیگر ای
هاستت کته خطترش کمتتر از متالزم برختی مؤلحهیرکگتور شوند، اما باید توجه داشت که فلستحۀ کیمی

قید و شرط و تعلیق امتر ترین نکته این است که تعهد بیمعنا شدن زندگی نیست. مهمسازی و بیهمسطح
یرکگتور کند. کیاندیشی، تعصب و رویکرد غیرعقالنی ایجاد میاخالقی زمینۀ مساعدی برای ایدئولوژی

ۀ حضتور ستنگین فضتای عمتومی، یتا واستطبهت که در آن فترد، ای اسنگران از دست رفتن فضا و زمینه
کته از های ایمانی نزنتد. در حالیهای خطیر و جهششده، دست به تصمیمهای فراوان و همسانانتخا 

ها ممکتن استت بتا هایی، به ویژه در دنیایی که برخی تکنولوژیی دیگر، کم شدن زمینۀ چنین تصمیمسو
 ها باشد.تواند از محاسن این تکنولوژییرات مخّر  وسیعی شوند، مییک تصمیم نادرست موجب تغی

رسد تعهد غیرمشروط یرکگور دارد، به نظر نمیهای درستی که نگرش کیبصیرت رغمبهافزون بر این، 
قید و شرط _ چه در حوزۀ معرفت و چه در تنها راه معنابخشی و خروج از نیهیلیسم باشد؛ چرا که تعهد بی

 وجوی مبنایی برای تعهد مطلق. همچنین جستتیمطلوب نه و دارداست و دیانت _ نه ضرورت حوزۀ سی
 _ چه در حوزۀ معرفت و چه در خصوص معیارها _ نه ممکن است و نه مطلو . 

رسد استحاده از رویکرد کانت و توسعۀ اندیشۀ او در این زمینه بتواند روشتنگر باشتد. نحتْس به نظر می
بخش هویت و شخصتیت تلقتی ۀ یک جوهر صلب و تغییرناپذیر دکارتی عامل وحدتبمثابهبرای کانت 

(see Popper, 1963, pp.32-3; Bartley 1964; Miller; 1994) .۵۷۸۳لر، یم نک:، برای مطالعۀ بیشتر. 1



۱۵|        اطالعات یو تکنولوژ  سمیلیهین

کنتد. ایتن شود، بلکه نحس به صورت نوعی شعور یا آگاهی است که امکتان اندیشتیدن را فتراهم مینمی
. بته تعبیتر پتوپر، (۲۷ –۲۸ ، ص۵۷۷۴بیتدی، )صانعی دّره هویت آدمی است بخشوحدتنحس عامل 

هاست، یعنی درست استت کته یا جهان اندیشه« جهان سوم» در« نحْس » یا« خود» گاه  توان گحت لنگرمی
آییم، ولتی نحتس شود که با آن به دنیا متیآغاز می 2از تمایالتی غریزی 1خاستگاه اولیۀ نحس  انسانی یا خود

ی هتاهانجی)دوم( و )ستوم( و هتاجهانافتزای یابد و ارتباط برهمبا تجار  اجتماعی و بیرونی تحول می
در پرتو شناخت دیگری یتا دنیتای اطتراف و « خودْ »به عبارتی،  3شود.)دوم( و )اول( موجب غنای آن می

توانتد متا را از تر باشتد، میتر و عمیقیابد. هر چه دامنۀ این شناخت وسیعگیرد و قوام میبیگانه شکل می
بخشتد و از رهگتذر آن اختیتار و بنتابراین، های جدیدتری آگاه کند و خود  ما را قوام بیشتتری وجود بیگانه

مسئولیت اخالقی ما را بیشتر کند. در عین حال، اگر شناخت ما از آنچه غیرخودی استت، ستطحی باشتد 
 .(Popper, 1985, p. 144-146) زدیریمفرو « خود» راحتیبه

که پتوپر در تعتدیل طور و شرط ندارد؛ همان دیقیببنابراین، هویت انسانی و معنابخشی نیاز به تعهد 
طور نیست که یتک طترح و نقشتۀ واحتد و احتمتااًل الیتغیتر کند، اینو اصالح نگرش جان راولز بیان می

)خود( واحد وجود داشته باشد. وجود چنین نقشتۀ واحتدی و بتر  ایجاد یک هویت یا نحس وبرای زندگی 
اده آزاد او و بنتابراین، عتاری ستلب ار آوردیمتی که برای شخ  پدید اجهینتفرض آگاهی شخ  از آن، 

)بتویر،  «ختود را بستازد»هتا در زنتدگی بتا اتختاذ آن دیبایمیی است که هاتیمسئولساختن وی از همه 
است کته « هاییسرمشق»شبیه  ناً یع، وجود چنین طرح و نقشٔه پیشینی عالوهبه. (۱۳۷۔۱۷۶ ص ،۵۷۷۱

هتا بته و او تنها مجاز است در چتارچو  آن تامس کوهنی از پیش موجود است« متعارف»برای دانشمند 
یی کته هتاتی رفی نامتناهی که خدا در وی به ودیعه نهاده _ البتته، هاتی رفبپردازد. آدمی با  مسئلهحل 

برای هتیچ  ناً یعیی که باز هاتیموقعها در هیچ دو انسانی یکسان نیست _ با قرار گرفتن در شیب تحقق آن
و بتا هتر  ردیتگیمتی از گتزینش و انتختا  قترار اتازهی هاتیموقعدر  چهآندو انسانی یکسان نیست، هر 

همته آن چنتین نباشتد( در شتکل دادن بته  که آن)ولو  ارادی و آزادانه است لزوماً گزینش، که بخشی از آن 
ها ای از انتظتارات یتا نظریته. در پس  هر عملی، مجموعهکندیمهویت واحدی که برسازنده اوست اقدام 

تواند توسعه یابتد و پختته و بتالغ شتود و بترای نمونته، در متواقعی ف و ترجیحات وجود دارد که میاهدا

1. self 

2. inborn dispositions 

دارد که خلق از عدْم ممکتن  دیتأک. مقصود از غنا در سخن پوپر باید بدرستی فهمیده شود. پوپر، همچون دیگر فالسحٔه رئالیست، 3
و  در تعامتل جهتان )دوم( هاتی رفرند. این گذاشمار پا به عرصه هستی میی وجودی نامتعین و بیهاتی رفنیست و آدمیان با 

های )سوم( و )اول( )جهان در بردارندٔه محصتوالت عینتی اندیشتٔه آدمتی و جهتان جهان )اول( هر فرد )ذهن و بدن او( با جهان
.شودیمطبیعت( از قّوه به فعل بدل 
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های جدید به صورتی بسیار رادیکال تغییتر کنتد. ایتن طترح و نقشتۀ در ممکن است، تحت تأثیر بصیرت
گویتد، تتا حتد طور که جتان راولتز میبخشد و همانحال توسعه است که به شخ  وحدت هویت می

کند. این اندیشه تا حد زیادی شبیه ایتن ایتده استت کته لنگتر و یادی شخصیت اخالقی ما را متعین میز
 حتات،یعالوه بر اهتداف و ترج شهیاند نیکه در ا نیجز اهای ما در جهان )سوم( است، محل ثبات نحس

و)ستوم( استت کته در  )اول(،)دوم( یهاجهان ۀما دربار یهاهیبر انتظارات و آن دسته از نظر یادیز دیتأک
ای از اعتقتاد بته چنتین نقشتۀ در حتال تغییتری، مجموعته هر فرد است. رشیمختلو مورد پذ یهازمان

وی از خودمان، یعنی به تعبیر کانت فراروی از تمتایالت و امیتال نظریه ها و ترجیحات است که باعت فرار 
« مطلتو » همچنین از این جهت . تعهد مطلق و غیرمشروط(Popper, 1985, p. 145) شودغریزی می

کنتد. گو و نقدپذیری زمینۀ مساعدی بترای جزمیتت و خشتونت ایجتاد میونیست که با بستن زمینۀ گحت
مشروط، وارد عرصۀ سیاستی و اجتمتاعی شتود. در  خطر این امر خصوصًا زمانی است که این تعهد غیر

سیاستت شتده، از همتین جهتت استت.  های عرفانی به عالمواقع، تحذیرهایی که نسبت به ورود نگرش
و  یتیگراکته مطلتق انتدییهتاآن نتوع نگترش نته،یزم نیتمطلو  در ا ریغ یعرفان یهامقصود از نگرش

هایی از شیوۀ زیست و نگاه عارفانه به عالم که برای از سوی دیگر، مؤلحه د.نکنیم جیرا ترو یشیاندتیجزم
 لیاصت میتسامح در تعتال هٔ یروحت،  که یک جنبۀ مهم آن بسیاری از مردم هم جذابیت دارد، قابل اخذ اس

 گرفتن خطاپذیری معرفت بشری است.جّدیبودن افراد و  ریپذبزرگ بر خطا یعرفا تأکیدو  یعرفان

 کنترل مدنی تکنولوژی اطالعات 
 متانیبته ا ی_ متک یدرون یو تقوا یسپهر اخالق تی_ اعم از تقو یدرون یهارغم آنچه گحته شد، کنترلبه
قتدرت  ۀواستط. بهستتین یکتاف یاطالعتات یهایخصوصًا تکنولوژ ها،یمواجهه با تبعات تکنولوژ یبرا
 یهتازمیبتر مکتان عتالوهقدرتمنتد،   یها یتکنولوژ نیکنترل موثر تر ا یبرا ها،یتکنولوژ نیا عیوس ریتأث

بته  ازیتد، ننتت دارهتا نظتاریاز تکنولتوژ یریتگافتراد در بهتره یکه بتر عملکترد شخصت یکنترل اخالق
شتناختی بته لحتاظ انسان1.( که بتا اختالق تحتاوت داردنیاز سنخ قوان است )مثالً  یگرید یهایتکنولوژ

اند که واجد ذات و حیت التحاتی های انسانیاختهها در رویکرد عقالنیت نّقاد، برسبه این نکته مهم است که تکنولوژیتوجه  .1
نحسه و بی دخالت ها فی( یعنی ذهن موجود هوشمند است. بنابراین، تکنولوژی2نیستند. حیت التحاتی مربوط به جهان )

(. ۵۷۷۳؛ پایا و منصوری، ۵۷۷۶فاعل قصدمند  انسانی واجد قدرت تأثیرگذاری نیستند )برای توضیحات بیشتر، نک: پایا، 
و بر این اساس،  کنندیمیی با اراده و حیات مستقل از آدمیان تلقی هستارهارا به گونه  هایتکنولوژشماری از نویسندگان 

نّقاد به دلیل آنچه گحته  انیگراعقل. کندیمگونه بر آدمیان تحمیل ی جبراوهیشکه تکنولوژی اراده خود را به  شوندیممدعی 
_ یکسره تابع نحوه  شودیمهمگی _ بجز استثنای در حال حاضر ناموجودی که بدان اشاره  هایتکنولوژشد، معتقدند که 

، با تبعات ناخواسته و حتی اناً یاح، هایتکنولوژی از ریگبهرهها هستند. البته، هر نوع ی آنهاتی رفی آدمیان از ریگبهره
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ی هتاتیترباین گمانه را پیشنهاد کرد که وضع طبیعی انستان، یعنتی آدمتی بیترون از دایترٔه  توانیم
ی است که در آن تمایل به حح  اگونهبهی دینی، اخالقی، قانونی، علمی، هاتیتربکه شامل  تمدنی

است. البته، این نگرش به انسان را نباید بته  تریقومنافع شخصی یا گروهی از تمایالت غیرخواهانه 
 . شکلی بدبینانه تحسیر کرد

بتود و  نیبختوشختوْد فیلستوفی  کته آنی بتود، در عتین زدنمثتالی دینتی هاشیگراکانت که واجد 
اش به کار گرفتته بتود کته در ، این گمانه را نیز در نظام فکریکردیمقی تلقی ی را یک و یحٔه اخالنیبخوش
بته اعتقتاد او، انستان بتا  1.وجتود دارد طلبانتهو سرشتی منحعت «نشدنی به بدی کنشهیتمایلی ر» همۀ ما

تواند به کمال برسد. کانت، اساسًا اهداف غایی را مخصوص انستان امید و مقصد و مقصودی که دارد می
شمرد و معتقد بود که حرکتت تتاریخ بته ستمت یتک غایتت، نتیجتۀ دانست و آن را امری طبیعی نمیمی

شناستی، متتأثر از تعلیمتات . کانتت در ایتن انسان(۷۵–۷ ، ص۵۷۷۵کانتت، )نک:  وجود انسان است
دارد، در ی دینتی انطبتاق هتاآموزهکه با  ی مثبت و منحی آدمیهاجنبهمذهبی بود. اهمیت این نوع تلقی از 

 .سازدیمآن است که زمینۀ نظری الزم برای کنترل درونی و کنترل بیرونی را مهیا 
آئینی، بته نهادهتایی کنشگرانی برخوردار از آزادی و خود منزلهبهبه اعتقاد کانت، برای تربیت ابناء بشر 

، کنتترل بیرونتی اخالقی و خروج از صتغارت فکتری را آمتوزش دهنتد. بنتابراین نیاز داریم که مسئولیت
تواند از طریق تنظتیم نهادهتا و قتوانین حقتوقی، قتانونی و آموزشتی بتا استتحاده از منطتق  موقعیتت و می

های کنترل شتوند تتا بته بهانته 2مهندسی  تدریجی صورت پذیرد. البته، این نهادها باید به شیوۀ دموکراتیک

بتر ایتن نکتته نیتز  دیتتأکاین تبعات را کاهش دهد.  تواندیم هایوژتکنولی هوشمندانه از ریگبهرهنامطلوبی همراه تواند بود، اما 
نیست، بلکه مربوط به  رفیت ناشناخته موجتود در دل واقعیتت استت  هایتکنولوژضروری است که تبعات مورد اشاره ناشی از 

ی هوشتمند بستیار هانیماشتاال، نا ر بته . استثنای اشاره در بندیآیماز قوه به فعل در  اناً یاح هایتکنولوژی ریکارگبهکه با واسطه 
گاهی و نیز عواطو و احساسات برخوردار اشرفتهیپ موجتود شتوند، بته  هستتارهاو اگتر ایتن  اندشتدهی است که بنا به فرض از آ

ار گیرد.در مقابل اراده آدمیان قر تواندیمیی که برایشان محروض گرفتیم، واجد اراده خواهند بود و این اراده هاتی رفاعتبار 
کننتد. واسطۀ اختتالف دائتم یکتدیگر را تهدیتد میدانست که بهکانت، متتأثر از هابز، وضعیت طبیعی انسان را وضع جنگ می .1

ای بتاهم رقابتت کننتد و شتکل خودخواهانتهطور طبیعی تمایل دارند که خود را با دیگران مقایسه کننتد و بهاعتقاد او، به ، بهمردم
تتوانیم متا نمی»کند کته تصریح میدین در محد دۀ عقل تنها . او در (Kant, 1996, 6: 26-27)خود هستند به فکر سود همیشه 

نقطۀ آغاز را معصومیت طبیعی خویش بگیریم، بلکه باید از اول فرض را بر شرارت اراده بگذاریم که ضوابطی بترخالف آمتادگی 
 .(۵۷۵ ، ص۵۷۸۵سالیوان، )به نقل از « کنداخالقی اصلی اختیار می

ی گوناگون پیشنهاد شده است که هر یک هامدلخطاانگیز باشد؛ زیرا برای دموکراسی  تواندیم« شیوه دموکراتیک». اصطالح عام 2
. در تحستیر کننتدیمت، عمتل نتدیآیمی اصلی ماشین دموکراسی به شمار کارکردهادر زمره  کهبر مبنای تحاسیر خاص از اصولی 

ی ایتن تکنولتوژی فتراهم آوردن شترایطی استت کته در آن هامؤلحته نیتتریاصتلاز دموکراسی، یکتی از  گرایان نقادمختار عقل
ی مختلحی را که زنتدگی شتهروندان را تمشتیت نهادها تیفعالآئینی به نحو مستمر کنشگران واجد خود منزلهبهشهروندان بتوانند 

هتا را از انجتام رد پایش و ارزیابی نقادانته قترار دهنتد و هتر زمتان آنو اداره امور مختلو را در جامعه بر عهده دارند، مو کنندیم
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توان بته استم در عین حال نمی 1دنی نشوند.های مموهوم، ابزار قدرت برای سانسور و محدود کردن آزادی
ها را بدون تنظیم قوانین به حال خود رها کرد. این مستئله های مدنی، طراحی و استحاده از تکنولوژیآزادی

های اطالعاتی که قدرت و دامنۀ تأثیرگذاری آنها در جامعه زیاد استت، از اهمیتت در خصوص تکنولوژی
 2بیشتری برخوردار است.

تنها به نقش اجتمتاع اخالقتی نهتاد کلیستا در تحتول ددن دس محسودۀ عقل ( در رسالۀ ۵۷۸۵) کانت
بتر ایتن مهتم  3دسباسۀ تعلرم و ت(برتکند. او همچنین در رسالۀ ها اشاره میهای اجتماعی در انسانارزش

فاقتد  نحوی طراحی شوند که اختالق را در وضتع طبیعتی کتهورزد که نهادهای آموزشی باید بهتأکید می
ای باشند که نته بتر مبنتای وضتع فعلتی گونهاخالقی است، بس  و گسترش دهند. این نهادها باید به خیر  

عنوان یتتک هتتدف غتتایی  انستتانی بتته تربیتتت بشتتر، بلکتته بتترای ایجتتاد شتترای  بهتتتر احتمتتالی آینتتده بتته
اول ایتن استت کته . بنابراین، و یحۀ آموزش و پرورش در درجتۀ (Kant, 2007, pp. 437-485) بپردازند

های اخالقی و انستانی آلای مدنی با ایدهاجتماع فعلی را که در وضع طبیعی است به سمت ایجاد جامعه
بته اعتقتاد کانتت، کمتال انستانی  ازآنجاکتهو برخوردار از آزادی و برابری و حقوق عقالنی سوق دهتد و 

اخالقتی، ُبعتدی شناستایی شتده یتا بایتد های آلاز تکامل ایتده شود، در هر مرحلهگاه متوقو نمیهیچ
داشت که به اعتبار گرایش طبیعتی آدمتی بته  دیتأک. کانت بر این نکته (۳۷۔۳۸ ، ص۵۷۷۵کانت، ) بشود

لوح بود. در عتین حتال، تربیت و کنترل ساده تیمسئول_ با توضیحی که گذشت _ نباید در خصوص  شّر 

ی گزاف و با سهولت نسبت بته اعمتال تغییترات الزم اقتدام کننتد. در هانهیهزو ایحشان ناتوان یافتند بتوانند بدون متحمل شدن 
یتی یکتی از ارکتان رکتین گراکثرت. گراستتکثرتی بتاز و اجامعتهنقاد، جامعه دموکراتیک  انیگراعقلمدل دموکراتیک مختار 

و از سوی دیگر، امکتان ارائته  شودیمانگاری سطحهمشدن و  سطحهمسو مانع رویکرد عقالنیت نقاد است و وجود آن، از یک
 .کندیمی متنوع برای حل مسائل پیش رو را تسهیل هاحلراه

ستازی هتای اطالعتاتی گرفتتار همسطحۀ تکنولوژیواستطبهای که توان از جامعه. ممکن است این نقد طرح شود که چگونه می1
ها را به دست گیرد؟ در پاسخ، باید بر این نکته تأکیتد های دموکراتیک _ بتواند کنترل تکنولوژیاست، انتظار داشت که _ با روش

ران هر قتوم در هتر عصتری طور که در ابتدای مقاله ذکر شد، و یحه و مسئولیت اجتماعی علما، روشنحکران و متحککرد که همان
گاه کننتد و بتا آمیز تکنولوژیهای نادرست و ابعاد مخاطرهاست که همچون پیامبران با آموزش و نقد  مداوْم، مردم را از اندیشه ها آ

قو(آن طور کته خداونتد در حیت التحاتی جمعی را در جهت اصالح امور هتدایت کننتد؛ زیترا همتان پیشنهاد الگوهای مناسْب 
ن   »ید: فرمامی ه   إ  ُر  ال الل  یِّ وم   ما ُیغ  ق  ّتٰی  ب  روا ح  یِّ م ما ُیغ  ه  نُحس  أ  بینی به امکان هدایت (. این امر البته به نوعی خوش۵۵ )سورٔه رعد، آیهٔ  «ب 

های فلسحی آن در کانت و متون دینی اشاره شده است.و حرکت به سوی کمال برای آدمی متکی است که در متن به زمینه
های خود بر این نکته تأکید کرد که باید برای تلویزیون _ مانند قوانینی که برای رانندگی وضع شده است وپر در یکی از مصاحبهپ .2

ضترورت  ۀنتیدر زمینۀ ضرورت وجود بستری دموکراتیک در زم(. ۵۵۸ –۵۵۲ ، ص۵۷۳۶_ قوانین و مقرراتی حاکم باشد )پوپر، 
.(Agassi, p. 1989, 2005نک: به ) ها،یانتقال تکنولوژ و یطراح یبرا کیدموکرات یوجود بستر

هایی دربارۀ آمۀزو تعلیم   تربیت: اندیشه(. ۵۷۳۲) کانت، ایمانوئل. این رساله با مشخصات زیر به فارسی ترجمه شده است:. 3
)ترجمه:  . شکوهی( تهران: انتشارات دانشگاه تهران..  پر ر 
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. بخشتی از مستئولیت و و یحتۀ اخالقتی ماستت ی به امکان اصالح و تالش در جهت آن، خودْ نیبخوش
ی ضتعو آدمتی، در خصتوص امکتان اصتالح و هاجنبتهو یحٔه اخالقی ما آن است که در عین توجه به 

عملی و تن دادن بته کردن بدبینی و بیبین باشیم و برای ایجاد شرایطی بهتر تالش کنیم. پیشهبهبود، خوش
کانتت، بتا نحتوه رفتتار پیتامبران  نانتهٔ یبواقعو البتته،  نانهیبوشخرویکرد  1ی است.اخالقیبنیهیلیسم عین 

سنخیت و قرابت تام دارد؛ پیامبران حتی در بدترین شرای  مو و به هدایت قوم بودنتد و بته و یحتۀ ختود 
)ع( و خطا  و عتا  خداوند با او، در زمانی کته از  . در این زمینه، داستان حضرت یونسکردندیمعمل 

 آموز است.زدنی و درسناامید شده بود، مثالهدایت قومش 
مهندسی تدریجی متکی به عناصر هدف و غایت اخالقی که در آن از ابتزار تنظتیم قتوانین بتا فترض 

هتای کته آزادی شودیمی بهره گرفته اگونهبه_ با توضیحی که گذشت ت  گرایش طبیعی انسان به سمت شر
–ی منتدرج در ستپهر اخالقتیهاتی رفو  هاییتواناهمزمان از  گیریفردی را محدود نکند، به همراه بهره

کته بتا  دهتدیمتکه به اعتقاد ما، به افراد و جوامع این امکتان را  آوردیمقدرتمندی را پدید  سمیمکاندینی، 
هتای ی پرقتدرتی نظیتر تکنولوژیهتایتکنولتوژویژه های مختلتو و بتهاستحاده از آن در قبال تکنولوژی

، تتا حتدود زیتادی از خطترات هتایتکنولوژتوجه این  درخورشدن از مزایای  مندبهرهر عین اطالعاتی، د
ها خطر سقوط در ورطۀ نیهیلیسم، جلوگیری بعمل آورد. مهندسی تتدریجی همه آن رأسها و در بالقّوه آن

ی بتومی و بتا هاو دموکراتیک، مستلزم این است که ابداع نهادها و تنظیم قوانین متناسب با  ترف و زمینته
؛ ردیصتورت پتذشناسان و دیگر متخصصان مربوطته شناسان و جامعهدانان، روانمشارکت نقادانۀ حقوق

ای ذوابعاد است.زیرا مسئله

نتیجه
اگر بپذیریم که آدمی موجودی است کته میتل طبیعتی بته شتْر بخشتی از  رفیتت وجتودی او و یکتی از 

عمال نیترو و کنتترل ی منحی سرشت اوست، آنگاه از این نتهاجنبه یجه گریزی نخواهد بود که آدمی بدون ا 
گترفتن از ابتزار قتوانین مناستب، کمتال ختود و جامعته را بته درونی  اخالقی یا تقوای  درونی، و بدون بهره

شتدگی امتور و در ی ستپهر اخالقتی موجتب همسطحگیماتنکاندازد. فقدان تقوای  درونی و مخاطره می
شود. در چنتین وضتعی، دسترستی آدمیتان بته مسئولیتی و قساوت قلب آدمی میبیدلی، نهایت، پراکنده

ی مدرن، مخاطراتی جّدی برای جوامع انستانی هایتکنولوژی تکنولوژی پرقدرت، از جمله اغلب ابزارها
ختدمات و حستناتی کته بترای فترد و جامعته دارنتد _  رغمبتههای اطالعاتی _ آورد. تکنولوژیپدید می

کته موجتب « بتدبینی»، کنتد، بنتابراینو در قالب یک موقعیت اجتماعی بروز و معنا پیدا می . فضیلت اخالقی نزد کانت در عمل1
(.۲۶–۳، ۵۷۷۷بیدی در کانت، نکردن و انزوا شود، غیراخالقی است )نک: مقدمۀ صانعی دّرهعمل
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شتدگی و ی نامناسب به کار گرفته شوند، زمینتۀ فراختی بترای همسطحرهایمسدر  کهیصورت در توانندیم
 دلی فراهم کنند. پراکنده
بتر بر این نکته ضروری است که تکنولوژی اطالعات، همانند هر تکنولتوژی دیگتری _ البتته،  دیتأک

و  آوردیمتای تغییر فتراهم یی را برهاتی رفاز حیت قدرت و توانمندی _  هم ،حسب درجات متحاوتشان
کنتد، امتا می ‘تستهیل’شتدگی را توضیح داده شتد _ همسطح کهچنانبرای مثال، تکنولوژی اطالعات _ 

ی سپهر اخالقی یا ضعو با فقتدان تقتوای درونتی رخ گیماتنک واسطهبه« شدگیهمسطح»فعلیت یافتن 
_ قستاوت قلتب  دهتدیمتر هشتدار کگتویرآنگونه کته کی« _ شدگیسطحهم»دهد. یکی از تبعات می

نیازمنتد خودشناستی  نکتٔه دیگری که باید بدان توجه کرد آن است که عملکرد بهینٔه کنترل درونتی 1است.
اخالقی و تقوای درونْی مستلزم شتناخت  هتر چته بیشتتر ختود و ایجتاد معنتایی  سپهر که آنجا ازاست و 

هتای عمتومی ی ارتقای اخالقی و معنوی و آموزشارزشمند برای زندگی است، تکاپوهای فردی در راستا
تواند در استحادۀ بهداشتی از تکنولوژی اطالعات بسیار مؤثر باشد. البته، باید توجته داشتت کته بترای می

ی اخالقتی رئالیستتی راهگشتا هستتند و گرنته آن کردهتایرواخالقی نیز تنها  ی سپهرهاتی رفشناخت 
گرایانه تقلیتل ی نستبیهاوهیشتگرایی یتا پراگماتیستم و یتا را به نتیجهی اخالقی که اخالق هانظامدسته از 

 انجامند.ساز نیستند و به نتایج معکوس می، چارهدهندیم
شمار به یدر سطح اجتماع یتکنولوژ نهیاز شروط الزم کنترل به یکی ،یفرد یو تقوا یاما کنترل درون

 ق  ی. در کنتار تشتوکنتدینمت تیتدر تتراز عتام، کحا یولوژتکن نهیکنترل به یبرا ییتنهاشرط به نی. ادیآیم
بالضتروره  زیتن یرونتیب کنتترلاز اهرم  دیبایم کند،یم بیو ترغ تیرا تقو یکه کنترل درون ییهاسمیمکان

 یمشتخ  بترا یهارستاختینهادها و ز سیو تأس یحقوق نیقوان میاهرم به تنظ نی.  ادیاستحاده به عمل آ
روشن است که طراحی و تنظیم و تصویب این قتوانین  است. یمتک _ منیحال ا نیعو در  _مؤثر  ۀاستحاد

های مختلو و بتا ححت  ها باید در یک بستر نقادانه و دموکراتیک و با مشارکت عالمان حیطهو زیرساخت
، یی نظیر عقل جمعیابزارهاهای فردی صورت پذیرد. رویکرد عقالنیت نّقاد که در آن بر استحاده از آزادی

 توانتدیمت، شتودیم دیتأکنقادی در حی  عمومی، متدولوژی منطق موقعیت و روش مهندسی تدریجی، 
2ها و نهادها بسیار محید و کارساز باشد.برای طراحی و اصالح این زیرساخت

دانتد کته عامتل صتائبی میترین مهویتی مندرج در آن را از هولنِایرکگور در خاطراتش مطبوعات و بیجهت نیست که کیبی. 1
.(Kierkegaard, 1967, p. 480)عاطحگی یا همان قساوت قلب است اصلی بی

.Popper, 1957, 1966؛ ۵۷۸۷پوپر، برای توضیح ایدۀ منطق موقعیت و مهندسی تدریجی اجتماعی پوپر، نک:  .2
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.۱۴–۴۵ ،(۵)۹۵–۹1 .ندرآماهنامه (. ایپا یعلترجمه: ) جامعه عادالنه است؟ کیجامعه باز  کی ای(. آ۵۷۷۱) بویر، آلن.
 .پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات انتشارات. تهران: ، ف(هنگ و اخالق فناوس(. ۵۷۸۳) پایا، علی.

 .طرح نقد انتشارات. تهران: و کاسب(دها هاهدنقاد نظ( تراز منظ( عقالن یلرفلسفه تحل(. ۵۷۷۱) .علیپایا، 
و    وو دسبواسه علوم و تکنو یو مهنساوان: مجموعوه مقواالت لسووفانرف وهربوه شو دیگشاگ(ه(. ۵۷۷۶) .علیپایا، 

 .پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی انتشارات. تهران:  گذاسااترا
 داتاا نماديا: ااسپا مرحکو(. درباره اصول عام عدالت و اخالق: تحلیلی از منظتر عقالنیتت نقتاد. ۵۷۷۸) .علیپایا، 

.. تهران: انتشارات سمت حمسا حمسا كت(د دن مسلموا مالاالاحجة

(، ۸)۹1، فلسوفه علومهتا . ها، و تبعات آنها، تعامل: تحاوتی(. علم و تکنولوژ۵۷۷۳) لیرضا.ععلی؛ منصوری، پایا، 
۵۵۱–۵۷۴.

، شناای علوم انسوانیفصلنامه سوش(. رابطه فلسحی علوم انسانی و تکنولوژی. ۵۷۷۸) پایا، علی؛ منصوری، علیرضا.
۲۴(۷۷ ،)۵۷–۲۷ .

 .: انتشارات خوارزمیه فوالدوند(. تهرانلّ )ترجمه: عزت ال .آن باز و دشمنان جامعه(. ۵۷۶۴) .پوپر، کارل
.طرح نو انتشاراتتهران: (. پایالی ع)ترجمه:   .تر)دس دفاع از علم و عقالن ااطوسه چاسچوب(. ۵۷۸۵) .پوپر، کارل

: کرودمک(ات وموتو حک  آزاد با دو گفتواس دسبواسه : هم(اهق(ن ندا دس (. ۵۷۳۶) .یانکارلو، جپوپر، کارل؛ بوزتی
 .نو طرحانتشارات : تهران. ترجمه: علی پایا() .پاپ( با کاس  یبوزت انکاس ورج  گفتگو

)ترجمه:  .دهس انجام توانسینم نت(نتدا آنچه نت(نتدا به یفلسف ی: نگاهنت(نتدا دسباسه(. ۵۷۸۷) ، هیوبرت.دریحوس
.نو گام انتشارات: لی مالئکه(. تهرانع

  .نو طرح تهران: انتشاراته فوالدوند(. لّ ترجمه: عزت ال) .کانت دس فلسفه اخالق(. ۵۷۸۵) .راجر ، لیوانسا
 .. تهران: انتشارات صراط )ع به امام حسن یش(ح نامه امام عل؛ شترحکمت و مع(. ۵۷۳۷) سروش، عبدالکریم.

 .۵۴۴–۵۲۱(، ۵۵)13، یفصلنامه معاسف عقلر اندیشه کی یرکگارد. (. نقد ناسازگاری عقل و ایمان د۵۷۷۴) عبدالعلی.شکر، 
 .ققنوس انتشارات: . تهرانکانت شهددس انس انسان گاهدجا(. ۵۷۷۴) بیدی، منوچهر.صانعی دره

بیگلو(. تهران: شرکت انتشارات محمد هادی حاجیترجمه: ) ا(گشتگان  : ساهنما(کگوسرک(.۵۷۷۳) کارالیل، کلر.
هنگی.علمی و فر

.تهران دانشگاه انتشارات: تهران .(غالمحسین شکوهی.)ترجمه:  و ت(برت تعلرم ۵۷۳۴) کانت، ایمانوئل.

 انتشتارات: تهترانبیتدی(. ترجمه: منتوچهر صتانعی دره). تنها عقل دس محسوده ددن(. ۵۷۸۵) کانت، ایمانوئل.
 .نگار و نقش

. بیدی(.)ترجمه: منوچهر صانعی دره سشس عقل: معنا  تاسدخ کلّی دس غادت جهان وطنی(. ۵۷۷۵) کانت، ایمانوئل.
.نگار و نقش انتشارات: تهران

هرمس.: انتشارات نیکلسون(. تهران : رینولدتصحیح) .مثنو  معنو (. ۵۷۷۵) الدین محمد بلخی.، جاللمولوی
.۵۶–۵، (۵)۵، پژوهشها  فلسفی (.علی پایا ه:ترجم) زی.ساغلبه بر اعتیاد به موجه. (۵۷۸۳) .دیویدمیلر، 
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