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مقایسه تطبیقی دیدگاه  اسالمی و دیگر مکاتب 
فکری در نسبت  میان انسان و تکنولوژی و کارکرد 

آن در جامعه و محیط کالبدی 
دکترکریم مردمی1، امیر احسنی2

چکیده
ح ســؤال در مــورد چیســتی،        گســترش تکنولــوژی و بنیان هــای صنعتــی مســایلی تــازه را پیــش روی انســان گشــوده و ایــن مــا را بــه طــر
نحــوه حــدوث و رابطــه  اش بــا انســان برمی انگیــزد. ایــن مطالعــه در جهــت تعریــف نســبت انســان و فنــاوری ســعی دارد بــا تحلیــل آرای 
کیــد بــر حــوزه   پیرامــون فنــاوری بــر مبنــای اندیشــه  دینــی و هویــت اســالمیـ  ایرانــی، مبانــی نظــری و نحــوه  پذیــرش آن را در جامعــه  بــا تأ
کــه بــا جمــع آوری داده هــا بــه صــورت کتابخانــه ای،  معمــاری و شهرســازی بررســی کنــد؛ مطالعــه  تحقیقــی پایــه ایـ  تحلیلــی اســت 
ــه  ک ــد  ــان  می ده ــش نش ــای پژوه ــود. یافته ه ــه می ش ــا پرداخت ــری از آن ه ــل و نتیجه گی ــه تحلی ــده و ب ــه ش ــوع مطالع ــینه  موض پیش
تعــارض بنیــادی میــان اندیشــه  دینــی و فرهنــگ اســالمیـ  ایرانــی بــا فنــاوری وجــود نــدارد، بلکــه نــگاه متصرفانــه  بــه هســتی، فنــاوری 
کارکــردی اســتفاده از فنــاوری  در فضاهــای جمعــی و نهادهــای  را در تعــارض بــا ســاحت دیــن و فرهنــگ قــرار می دهــد. از نظــر 
شــهروندی می توانــد زمینــه  ورود تفکــر تکنولوژیــک را در حــوزه  اجتماعــی فراهــم نمایــد و کاربــرد فنــاوری در ایجــاد زیرســاخت های 
ــر اســاس یافته هــای تحقیــق راهکارهایــی در  کالبــدی بــه برقــراری رابطــه  پایــدار میــان آن و محیــط اجتماعــی می انجامــد. در آخــر ب
بســتر فرهنگــی و اجتماعــی کشــور ارائــه می شــود تــا بتــوان ضمــن برکنــار مانــدن از آســیب ها، مفهومــی واجــد ارزش هــای انســانی بــرای 

تکنولــوژی تبییــن نمــود.  
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ح  بــر ایــن اســاس، فرضیه هــای تحقیــق بــه ایــن ترتیــب طــر
می گردنــد:

- تکنولــوژی پدیــده ای صرفــًا ابــزاری و خنثــی یــا بــه طــور کامــل 
ج از اراده  انســان نیســت. خــار

- موضــع نقادانــه در برخــورد بــا تکنولــوژی بــه تبییــن نســبت 
صحیــح جامعــه بــا آن خواهــد انجامیــد.

- ماهیت تکنولوژی متفاوت از ابزار تکنیکی است.
ج شــدن از قالب هــای  - تســلط انســان بــر تکنولــوژی و خــار
ــوژی  ــوای تکنول ــت و محت ــناخت ماهی ــرو ش گ ــاخته  آن در  برس

می شــود. حاصــل 
ــده دارای  ــوژی، ایــن پدی ــا تکنول ــه  انســان ب گاهان - در نســبت آ
ــوی  ــادی و معن ــی م ــای زندگ ــت ارتق ــی در جه ــالت اجتماع رس

ــود. ــد ب ــت خواه ــاف حقیق ــراه او در انکش ــان و هم انس

3- پیشینه   تاریخی - تحلیلی دیدگاه های
از    پیرامــون تکنولــوژی  متفکــران مکاتــب مختلــف فکــری 
منظرهــای متفاوتــی بــه مقولــه  نســبت انســان و تکنولــوژی 
ــا  ــن دیدگاه ه ــی ای ــی تحلیل ــه بررس ــه ب ــه در ادام ک ــته اند  نگریس

می شــود: پرداختــه 

3-1- تکنولوژی از منظر پدیدار شناسی2
ایــن جریــان فکــری عمــده  ســاختار نظــری خــود را از تأمــالت 
هایدگــر3 در بــاب تکنولــوژی اخــذ می کنــد. هایدگــر را شــاید 
کــه تکنولــوژی را بــا نــگاه  بتــوان نخســتین متفکــری دانســت 
پدیدارشناســانه و ذات گــرا بــه پرســش می گیــرد. وی فنــاوری 
و  آن  ســنتی  مفهــوم  از  متفــاوت  یکســره  چیــزی  را  معاصــر 
کــه می تواننــد  گونــه ای می بینــد  اشــیای تکنولوژیــک را بــه 
جها ن هــای تــازه ای بــر انســان مکشــوف ســازند و محــل بــروز 
کانونــی« اشــیا می نامــد و  کــه وی »کارکــرد  گردنــد  رفتارهایــی 
ایــن تنهــا در صورتــی محقــق می شــود کــه دنیــای تکنیــک خــود 
کــردن تجربــه  انســان بــدل نشــود  بــه قالبــی تــازه بــرای محــدود 
گشــاینده   )Heidegger, 1994, 14(. هایدگــر ذات انســان را 
ــه همــراه وی  ک ــد  ــان بر می تاب ــاوری را چن ــد و فن ــتی می دان هس
در ایــن انکشــاف باشــد. از نــگاه او تکنولــوژی واســطه  میــان 
»انســان، واقعیــت و حقیقــت« اســت و می توانــد انســان را از 
کــه  واقعیــت موجــود بــه حقیقــت رهنمــون ســازد. خطــری را 
هایدگــر در برخــورد مــا بــا تکنولــوژی کنونــی می یابــد، در مفهــوم 
»گشــتل«4 توضیــح می دهد.گشــتل، بــه معنــای چارچــوب و 
قالــب اســت و انســان را وا مــی دارد تــا بــه جهــان از قالبــی خــاص 

بنگــرد.

آدمی یکی از نسبت های زیر را با تکنولوژی برقرار می کند:

- اطاعت کورکورانه و اسیر شدن در دام گشتل.

 1- مقدمه 
تکنولــوژی واقعیــت گریز ناپذیــر جهــان امــروز، خــود را بــه مثابــه               
ــد  ــک جدی ــد. تکنی ــاز می نمایان ــترش ب ــال گس ــده ای در ح پدی
بــه امــری ســراپا متفــاوت از گذشــته بــدل شــده و آنچــه در پیــش 
گرفتــه تغییــر ابعــادی از جهــان ماســت و ایــن مــا را وامــی دارد تــا 
ســؤاالتی پیرامــون ارتبــاط آن بــا انســان و اجتمــاع بپرســیم. 
کــه تکنولــوژی، پدیــده ای  آیــا هنــوز می تــوان بــر ایــن قایــل بــود 
کــه مســیر آن  پســینی اســت و ایــن نــگاه و جهــان بینــی ماســت 
غ  را تعییــن مــی کنــد؟ و یــا دارای مفهــوم پیشــینی بــوده کــه فــار
از اهــداف، جهان بینــی  و اراده  انســان، ارتبــاط دیگــری میــان 
مــا و جهــان به وجــود مــی آورد؟ نســبت جامعــه بــا تکنولــوژي 
چیســت؟ آیــا می تــوان رســالتی اجتماعــی بــرای تکنولــوژی 
ــار چنیــن  ــر ب ــر حســب ذات خویــش زی ــا اینکــه ب ــود؟ و ی قایــل ب

رســالتی نمــی رود؟

ــالب  ــان انق ــد، از زم ــوژی جدی ــش تکنول ــدو پیدای ــران از ب متفک
ــا انســان  ــده و ارتبــاط آن ب ــه نقــد و توضیــح ایــن پدی صنعتــی ب
از  چکیــده ای  می شــود  ســعی  مقالــه  ایــن  در  پرداخته انــد. 
کــه پیرامــون تکنولــوژی و نحــوه  مواجهــه بــا  آرای مختلفــی 
گــردد. هــدف اصلــی ایــن  آن وجــود دارد، جمــع آوری و تبییــن 
پژوهــش یافتــن نســبتی درســت میــان تکنولــوژی بــا جامعــه  
خــود ماســت. شــرحی بــر وضــع موجــود آن در جامعــه، رویکــرد 
ــه وجــود دارد و اینکــه بتوانیــم ایــن وضعیــت موجــود  ک قالبــی 
ــم  ــد نمایی ــی و نق ــر بررس ــای دیگ ــام رویکرد ه ــه تم ــه ب ــا توج را ب
ــی  ــتر اجتماع ــا آن را در بس ــه ب ــت مواجه ــوه  درس ــان نح و در پای
ــگاه و جهت گیــری  ــدام ن ک ــه واقــع  ــه ب ک ــی کنیــم  خویــش ارزیاب
ــه تنهــا  ــه ن ک ــه ایــن خواهــد شــد  ــوژی منجــر ب ــه تکنول نســبت ب
کــم و کاســتی های آن را تــاب آوریــم بلکــه بــه آن مفهومــی واجــد 

ارزش انســانی ببخشــیم.

2- روش تحقیق
تحقیقــی  آن،  هــدف  اســاس  بــر  گرفتــه  صــورت  مطالعــه     
ــه صــورت  ــا جمــع آوری داده هــا ب ــه ب ک ــه ایـ  تحلیلــی اســت  پای
کتابخانــه ای، تحلیــل و نتیجه گیــری از آن هــا بــه روش توصیفــی 
گــردآوری  بــا  تحقیــق  اولیــه   چارچــوب  می پذیــرد.  انجــام 
نظــرات مکاتــب مختلــف در حــوزه  فلســفه  تکنولــوژی بــر مبنــای 
کــه آرا و منابــع مکتــوب آنــان  انتخــاب دیدگاه هــای مهمــی 
گرفتــه و  کشــور مــا بیشــتر مــورد توجــه بــوده اســت، شــکل  در 
مؤلفه هــای اصلــی ایــن مکاتــب در بررســی تطبیقــی بــا اندیشــه  
اســالمی بــرای تبییــن رابطــه  انســان و تکنولــوژی مــورد ارزیابــی 
در  آسیب شناســانه  رویکــرد  جهــت  ایــن  بــه  می گیــرد.  قــرار 
ــد  ــر خواه ــد نظ ــث، م ــورد بح ــری م ــای فک ــل آرای نحله ه تحلی

بــود.
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کــه تکنیــک  - گروهــی ماننــد مارکسیســت ها بــر ایــن نظرنــد 
ج شــده  ابــزاری اســت کــه در جهــان طبقاتــی از اختیــار بشــر خــار
و راهــکار آنــان تغییــر نســبت انســان بــا تکنولــوژی در غالــب 

تغییــر نظــام طبقاتــی اســت.
- دیــدگاه ســوم ابــزار تکنولوژیــک را از ماهیــت آن جــدا می دانــد 
و معتقــد اســت آزادی و دوری از اســارت در جهــان تکنولوژیــک 
 Davari( ــا فهــم مــا از ماهیــت و حقیقــت آن صــورت می گیــرد ب

.)Ardakani, 1999, 194

گی تکنولوژی را به مثابه پدیدار می توان چنین برشمرد: ویژ
- تکنولــوژی صرفــًا یــک امــر فنــی، اقتصــادی یــا چیزهــای دیگــر 

نیســت.
- تکنولــوژی حاصــل نوعــی »رویدادگــی« اســت، یعنــی اتفــاق 
تحمیــل  مــا  اراده   بــر  را  خــود  و  می شــود  هســت  می افتــد، 
ــا و  ج از اراده ه ــار ــه خ ک ــته  ــی داش ــن پیامد های ــد. بنابرای می کن

ســت. برنامه ریزی هــا 
- تکنولــوژی ارتباطــی پیچیــده بــا شــبکه گســترده ای از معانــی 
و نهادهــای دوران جدیــد مثــل قــدرت، سیاســت، رســانه ها 

دارد. و... 

- تکنولــوژی فراســوی خیــر و شــرها، پســندها و ناپســندها، 
گیــرد. مــی  قــرار  مــا  ایدئولوژی هــای  و  مفروضــات 

کــه تکنولــوژی فی نفســه زشــت )تأمیــن رفــاه،  - نمی تــوان گفــت 
بهداشــت( یــا زیباســت )اســتثمار، فقــر، فاصلــه طبقاتــی، جنــگ 

و...(.

3-1-1- وجوه نقد پدیدارشناسی از تکنولوژی
- تفاوت ذاتی و ماهوی میان تکنولوژی جدید و سنتی.
- فهم تکنولوژی به مثابه امکانی برای گشایش هستی.

تجربیــات  کــردن  محــدود  چارچــوب  عنــوان  بــه  آن  نقــد   -
. نی نســا ا

- خطر تعرض به ساحت انسان و طبیعت.
- خطر خود مختاری تکنولوژی در تغییر شرایط انسانی.
- حفظ بینش انتقادی و پرسش از جهان تکنولوژیک.  

3-1-2- بررسی انتقادی دیدگاه پدیدارشناسی
ورای  شناســان  پدیــدار  خــود  عقیــده   بــه  تکنولــوژی 
برنامه ریزی هــا و خواســته های مــا در جریــان اســت و وحــدت 
کنتــرل  بــرای  راهــی  گــر  ا گسســتنی می نمایــد.  نا آن  درونــی 
تکنولــوژی وجــود دارد، گسســت همیــن وحــدت اســت. ولــی 
کــه تکنولــوژی امــروز بــه ماننــد قدیــم بــه ســادگی  بایــد دانســت 
در معــرض درک افــراد قــرار نمی گیــرد. در واقــع تولیــدو گســترش 

گشــته اســت. تکنولــوژی بــه امــری انحصــاری بــدل 

- عصیان کورکورانه مقابل تکنولوژی.
تکنولــوژی.  ماهیــت  شــناخت  و  آزاد  و  اصیــل  نســبت   -

.)Bernstein, 1994, 52-55(
راهکار هایدگر برداشتن سه گام است:

- مخاطب قرار دادن تکنولوژی از طریق پرسش انتقادی.
- محدود نمودن ادعای تکنولوژی در مورد کلیت داشتن.

- تــالش بــرای غنــا بخشــیدن بــه مفهــوم تکنولوژی و نگریســتن 
بــه آن بــه عنــوان راهــی بــرای انکشــاف حقیقــت.

برخــی از متفکــران پــس از هایدگــر بــه دلیــل گســترش تکنولوژی 
ح  در عرصه هــای اجتماعــی، نقدهــای بنیادی تــری بــر آن مطــر
می کننــد. چنانکــه یاســپرس5 جوامــع جدیــد را اســیر نیــروی 
گــی  ــوژی می بینــد. همــان دو ویژ مســتقل و خودمختــار تکنول
ک الــول6 اصلی تریــن چالش هــای تکنولــوژی در  کــه از نظــر ژا
ارتبــاط بــا روح انســانی اســت. وی در کتــاب »جامعــه شناســی 
تکنولوژیــک«7 خصلت هــای دیگــری ماننــد برگشــت ناپذیری، 
گیــر بــودن، کلیــت و وحــدت ذاتــی را بــه آن نســبت می دهــد.  فرا
از نظــر او فنــاوری مســتقل از اراده  مــا و عوامــل بیرونی، شــرایطی 
را تحمیــل کــرده کــه بــه ســبب یگانگــی و پیونــد ذاتــی، نمی توان 

بخشــی از آن را برگزیــد و بخــش دیگــر را وانهــاد.

تمایــزی کــه هایدگــر میــان تکنیــک مــدرن و ســنتی قایــل اســت 
از نظــر بورگمــان8 میــان معنــای تکنولــوژی در عصــر مــدرن 
و پســامدرن بــه نحــوی دیگــر وجــود دارد. تکنیــک مــدرن در 
جهــت غلبــه بــر عــوارض طبیعــت عمــل می کنــد. ولــی در جهــان 
ــا را  ــان م ــه، جه ــود گرفت ــه خ ــر ب ــی انعطاف پذی ــامدرن حالت پس
بــه داده تغییــر می دهــد. وی ایــن خطــر را پیــش روی می بینــد 
کــه انســان در ســیر تبدیــل بــه ســوژه  کنتــرل، بــه نقطــه  »امیــال 
ــرو کاســته شــود. راهــکار بورگمــان ایســتادگی در  ــه« ف آزادکامان
برابــر رفتارهــای تکنولوژیــک و پــرورش رفتارهــای زاییــده از 

)Dryfus & Espinoza, 2009, 12(.کانونــی اســت اشــیای 

بــا دیــد پدیدارشناســی میــان  بــه تکنولــوژی  تفکــر نقادانــه 
جایــگاه  نیــز  اردکانــی  داوری  ماننــد  ایرانــی  صاحب نظــران 
ویــژه ای دارد. وی  تکنولــوژی را وســیله و ابــزار صــرف نمی دانــد 
ذات  و  حقیقــت  شــناخت  بــه  معتقــد  آن  بــا  مواجهــه  در  و 
تکنولــوژی اســت. دیــدگاه وی از ایــن لحــاظ بــه نظــر هایدگــر 
مبنــی بــر عبــور از ظاهــر تکنیــک بــه معنــای ابــزار تکنولوژیــک 
و شــناخت ماهــوی آن نزدیــک اســت. وی نظــرات پیرامــون 

تکنولــوژی را در ســه قالــب می گنجانــد:

مدعی انــد  و  می پندارنــد  ابــزار  را  تکنولــوژی  کــه  آنــان   -
کــه خــوب و بــد آن را نحــوه  اســتفاده   پدیــده ای خنثــی اســت 

می کنــد. تعییــن  مــا 
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- بازگشت به روش های تولید در گذشته،
- احیای هنرها و صنایع دستی.

3-2-2- بررسی انتقادی دیدگاه سنت گرایی
ــوژی مــدرن پــس از طلــوع نــه چنــدان روشــنش در عصــر  تکنول
انقــالب صنعتــی همــراه بــا آســیب های جــدی بــر محیط زیســت 
کــه بــرای طبقــات ضعیــف، کارگــران و  و ســالمت و مصایبــی 
مهاجــران بــه دنبــال داشــت، رفتــه رفتــه بــه ترمیــم گذشــته و 
مشــکالتی کــه خــود زاینــده  آن بــود، پرداخــت. هــر چنــد کــه ایــن 
کامــل التیــام نیافــت، ولــی برخــی ســاختارهای  درد بــه طــور 

اجتماعــی شــروع بــه پوســت اندازی نمودنــد.

کــه ســنت گرایان  از تکنیــک جدیــد ســاخته و  کــی  تصــور هولنا
تمــام مظاهــر آن را مخــرب و فاقــد روح انســانی می داننــد، تــا 
حــدی از حقیقــت فاصلــه دارد. مــا بــا ابزار هــای تکنولوژیــک 
بــه  ایــم. اطالعــات  کــرده  دریافتــی جدیــد از هســتی را آغــاز 
ج  گاهــی از اختیــار طبقــات خــاص خــار عنــوان داده هــای خــام آ
شــده  و زیــر ســاخت های زندگــی اجتماعــی ماننــد بهداشــت، 

حمل و نقــل و ... توســط آن توســعه یافته انــد.

کــه نیازهــای  شــاید چالــش اصلــی ســنت گرایان ایــن باشــد 
کــه بــر آوردن نیازهــا  جوامــع تکنولوژیــک، ســاخته  چیــزی اســت 
گســترش  کــه آیــا  را از آن طلــب می کنیــم. ســؤال ایــن اســت 
نظــام تکنولوژیــک ســبب تغییــر ســاختار اجتماعــی و فرهنگــی 
ــا تغییــر محتــوای فرهنگــیـ  اجتماعــی  ــا بالعکــس ب می شــود و ی
جوامــع، ســاختارهای نویــن تکنیکــی معطــوف به ایــن تغییرات 
بــه وجــود مــی آینــد؟ ســنت گرایان در نقــد تکنولــوژی قایــل بــه 
کــه ســاختارهای قــدرت  گــزاره  نخســت هســتند. بــه ایــن معنــی 
را  ابــزار تکنولوژیــک چارچــوب فرهنگــی جوامــع  بــه وســیله  
گرچــه ایــن نــگاه از واقعیــت دور نیســت امــا  دگرگــون می کننــد. ا
گــرو یکدیگــر شــکل می گیرنــد و ارتباط شــان  بــه واقــع ایــن دو در 
پیچیده تــر از رابطــه  یــک طرفــه اســت. شــرایط کنونــی جوامــع، 
آمیــزه ای اســت از تأثیرشــرایط اجتماعــی، فرهنگــی و عوامــل 
کــه البتــه همــواره  کــه همــان تکنیــک اســت  کالبــدی  فنــی و 
تغییــرات بــه وجــود آمــده و تأثیــر آن بــر دیگــری خالــی از اشــتباه 

گاهــی نبــوده اســت. و نا آ

 3-3- پوزیتیویسم13، علم باوری و تکنومداری
بــا  کــه  از عصــر روشــنگری  گرایــان )پوزیتیویســت ها(  اثبــات 
ابــزار  یگانــه  را  خرد گرایــی  می شــود،  آغــاز  کانــت15  و  دکارت14 
شــناخت انســان می داننــد. علــم از نظــر آنــان قــادر اســت تمــام 
ــن  ــی روش ــادی و فیزیک ــت م ــه طبیع ــه مثاب ــتی را ب ــای هس زوای
کــه بــر اســاس زوج عقــل  ســازد. تکنولــوژی در ایــن جهان بینــی 
و تجربــه بنــا نهــاده شــده، ابــزار انســان بــرای ســلطه و تصــرف 

کــه نــه  بــا ابزارهایــی روبــرو می شــویم  مــا در جهــان مــدرن 
ــی  ــی چگونگ ــه حت ــت بلک ــوار اس ــا دش ــت آن ه ــا درک ماهی تنه
قابــل  کســی  هــر  بــرای  نیــز  آن هــا  فیزیکــی  و  فنــی  عملکــرد 
یــک فضــای  بــه درون  انســان  ایــن چنیــن  و  نیســت  فهــم 
مجهــول پرتــاب می شــود. حلقــه  گمشــده در نســبت انســان 
کــه ایــن دو را بــه هــم پیونــد  و تکنولــوژی، مقیاســی اســت 
می زنــد. مقیــاس فراانســانی تکنولــوژی آن را بــه پدیــده ای 
ک  کــه مرزهــای خــود را بیــرون از حیطــه  ادرا کــرده  تبدیــل 
کیفیــت  کــه تکنیــک ســنتی واجــد  مــا می گســترد. در حالــی 
کــه انســان می توانســت در قبــال آن بــه فرآینــد  ویــژه ای بــود 

بپــردازد. خویشمند ســازی  و  ک  ادرا

کــه گفتــه شــد تکنولــوژی امــروز بــر خــالف همه گیــری   چنــان 
ظاهــری، کامــاًل انحصــاری اســت و ایــن ســاختارهای دیگــر 
کــه نســبت انســان  چــون سیاســت، قــدرت و ســرمایه هســتند 
معاصــر بــا آن را تعریــف می کننــد. نــگاه پدیدار شناســانه بــه 
تکنولــوژی، توضیــح شــرایط حــادث شــده اســت. امــا ســؤال 
کــه چگونــه تکنولــوژی در راه تبدیــل شــدن بــه یــک  ایــن اســت 
گرفتــه اســت؟ نیــروی مختــار، مســتقل و وحــدت یافتــه قــرار 

3-2- تکنولوژی از منظر سنت گرایان تاریخی9
منتقــدان ســنت گرا و اســالف آن هــا از اوایــل انقــالب صنعتــی بــا 
تکنیــک و گســترش آن بنــای مخالفــت گذاشــتند. بــه عقیــده  
آنــان آنچــه هســتی انســان را بــه محــاق نابــودی می کشــاند، 
و  شســت  دســت  آن  از  بایــد  کــه  اســت  مــدرن  تکنولــوژی 
رمانتیــک   نــگاه  آورد.  پنــاه  متوســط  و  ســاده  تکنیــک  بــه 
ســنت گرایان تاریخــی، تکنیــک را موجــودی هیوالیــی می دانــد 
گــر همیــن گونــه گســترش یابــد، همــه   ارزش هــای انســانی را  کــه ا

.)Ibid, 186(بــه تباهــی می کشــاند

رمانتیسیســم10  اندیشــمندان ســنت  کــه   تصویــر هیوالیــی 
ابعــاد  بــر  کیــد  تأ بــا  راســکین12  و  موریــس11  ماننــد  قــرن19 
جوامــع  و  اشــیا  روح  نابــودی  در  مــدرن  تکنولــوژی  منفــی 
ارائــه می دهنــد، می تــوان تــا حــدودی احساســی و شــاعرانه 
دانســت. بازگشــت بــه روش هــای تولیــدی پیشــین و حفــظ 
گرچــه در قالــب فرهنگــی بــرای  نهادهــای اجتماعــی ســنتی ا
تــداوم حافظــه  تاریخــی یــک جامعــه بایــد مــورد توجــه قــرار 
کنونــی  گیــر بــه نیازهــای  گیــرد ولــی آیــا می توانــد پاســخی فرا

ارائــه دهــد؟ جوامــع 

3-2-1- وجوه نقد سنت گرایی از تکنولوژی
- نفی کامل تکنولوژی مدرن،

- از دست رفتن ارزش های انسانی،
- نابودی روح اشیا و ساخته های بشری،
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مــدرن می دانــد. ایــن جهان بینــی از پایــگاه ســنت دینــی بــه 
کــه بــر مبنــای تفکــر خردبــاور و  نقــد مدرنیتــه و ســاختار های آن 

گرفته انــد، می پــردازد. انســان گرا شــکل 

نقــد  بــه  قایــل  تکنولــوژی  مــورد  در  بورکهــارت18  تیتــوس 
از  مــدرن  دنیــای  پدیده هــای  ســایر  ماننــد  آن  خردمندانــه  
چشــم انداز معنــوی اســت. وی زمینه هــای نقــد تکنولــوژی 
را فقــدان ُبعــد آســمانی و معنــوی آن و نیــز تأثیــر مخــرب آن بــر 

می کنــد. معرفــی  زیســتی  و  اجتماعــی  محیــط 

ــان و  ــی انس ــی و کیف ــه  ارزش ــال رابط ــه دنب ــر ب ــین نص ــید حس س
ابــزار تولیــد، تکنولــوژی را عامــل ایجــاد فاصلــه میــان انســان و 
کــه  طبیعــت، تشــدید فقــر و اختــالف طبقاتــی می دانــد، چــرا 
تکنولــوژی مــدرن بــر طمــع انســان بــرای ســلطه و افزون خواهــی 
را  لی  اســتدال چنیــن  نبایــد  او  نظــر  از  اســت.  شــده  مبتنــی 
کــه تنهــا راه رســیدن بــه زندگــی تــوأم بــا بهــروزی،  پذیرفــت 
تکنولــوژی مــدرن اســت. وی نــگاه ابــزاری و خنثــی بــودن آن 
ــوژی  ــه تکنول ک ــت  ــاور اس ــن ب ــر ای ــد و ب ــرار می ده ــد ق ــورد نق را م

مــدرن از لحــاظ فرهنگــی و جهــان بینــی جهــت دار اســت.

راهکاری که نصر پیشنهاد می کند عبارت است از :

کــه هنــوز بــر جــای مانــده اســت ماننــد بافــت  - حفــظ آنچــه 
ایــن  بیشــتر  نابــودی  از  جلوگیــری  نیــز  و  ســنتی  شــهر های 

ســاختارها،
- تالش برای ایده و الهام گرفتن از روشهای سنتی،

- توجــه بــه بعــد آمــوزش در مــورد مفاهیــم و تکنولوژی هــای 
اســالمی  معمــاری  دانشــکده های  تأســیس  ماننــد  ســنتی، 

.)Nasr, 2006, 104(

3-4-1- وجوه نقد سنت گرایی معنوی از تکنولوژی
- دید نه چندان خوش بینانه و انتقادی به تکنولوژی،

- عدم وجود روح معنوی و آسمانی در آن،
کید بر رابطه  ارزشی و کیفیت گرا میان انسان و تکنیک، - تأ

منظــر  از  تکنولــوژی  بــه  ابــزاری  و  خنثــی  دیــدگاه  نقــد   -
، ن بینــی جها

 - استفاده از تکنولوژی جدید در حد کمینه19،
کــه مبانــی فرهنگــی و معنــوی  - احیــای ســنت های ســاخت 

دارند،
- حراست از بازمانده ها و فرهنگ سنتی ساخت و تولید.

3-4-2- بررسی انتقادی سنت گرایی معنوی
ســنت گرایی معنــوی هنــگام ســخن از تکنولــوژی تمــام آنچــه را 
کــه بــه نوعــی در ارتبــاط بــا علــم و فرهنــگ غربــی اســت، در یــک 
کــه تکنولــوژی  قالــب قــرار داده و بــه بوتــه  نقــد می کشــاند. ایــن 
بــر  اســت، قضاوتــی عجوالنــه  بعــد معنــوی  از  مــدرن خالــی 

در طبیعــت اســت و چــون ایــن تصــرف را از منظــر شــناخت و 
انکشــاف می نگــرد، هیــچ مــرزی بــرای آن قایــل نیســت. 

مقولــه   بــه  فکــری  منظــر  ایــن  از  کــه  رویکردهایــی  دیگــر 
کــه در معمــاری  تکنولــوژی نگریســته اند، تکنومــداران هســتند 
نیــز شــاهد ظهــور دیدگاه هایشــان هســتیم. نظریه پــردازان 
»هــایـ  تــک«16 انســان را محصــول زمــان خویــش می داننــد. 
هــردوره ای انســان خویــش را بــا مقتضیــات خــود پــرورده و 
عصــر دانــش و تکنولــوژی نیــز انســان و محیــط تکنولوژیــک را 

گره گشــای طلــب می کنــد. فنــاوری بــه مــدد علــم 

مســایل انســان و هســتی اســت و می توانــد حتــی مشــکالت 
جوامــع را در مواجهــه بــا خــود تکنولــوژی حــل نمایــد.

3-3-1- وجوه نقد پوزیتیویستی از تکنولوژی
- آری گویی بی بدیل به تکنولوژی،

- نگاه ابزاری به علم و فناوری برای انکشاف هستی،

- ارتباط گریز ناپذیر انسان و تکنیک،

- تعریــف آن بــه مثابــه روح جهــان امــروز و مشــخصه  انســان 
مــدرن.

3-3-2- بررسی انتقادی دیدگاه اثبات گرایی 
ــد  ــب تکنومــداری ظهــور می یاب ــدگاه در عصــر مــا در قال ایــن دی
کــه در بدنــه  تکنولــوژی  کســانی اســت  و عمومــآ متعلــق بــه 
فعالیــت می کننــد. ادعــای تکنومــداران انســان را در مقابــل 
ــل  ــه در عم ــد. آنچ ــا می کن ــر ره ــت آن بی خب ــوژی از ماهی تکنول
اتفــاق می افتــد گســترش اشــیا تکنولوژیــک بــه حــدی اســت 
کــه دریچــه  نــگاه مــا بــه جهــان تنهــا از قــاب ایــن پدیده هــا 
بــا ماهیــت تکنیــک  بــود. وقتــی اشــیا تکنولوژیــک  خواهــد 
یکســان انگاشــته می شــود خطــر انحصــاری شــدن و فــرا رفتــن 
کنونــی حاصــل  آن از مقیــاس انســانی وجــود دارد. وضعیــت 
و  منبــع  یــک  عنــوان  بــه  را  کــه جهــان  اســت  تفکــر  همیــن 
ذخیــره می نگــرد و انکشــاف مــا در جهــان، همــان اســتخراج 
ــا دهــه  هفتــاد  ــه طــور جــدی ت ــگاه ب ایــن ذخیــره اســت. ایــن ن
زیســت  نگرانی هــای  ولــی  یافــت  ادامــه  بی وقفــه  میــالدی 
محیطــی، مباحــث توســعه پایــدار و ... منجــر بــه نقدهایــی بــه 

آن شــد. 

3-4- سنت گرایان معنوی 
ســنت گرایی معنــوی17 جریــان فکــری اســت کــه بــا انتقــاد از روح 
ــی  ــنن فرهنگ ــه س ــت ب ــدرن، بازگش ــان م ــادی جه ــی و م صنعت
گم گشــتگی انســان  گذشــته در قالــب معنویــت را چاره ســاز 



فـصــــــــلنــــــامـــــــه
 علـمی-پژوهـشی

5-1 �شــمــــاره�
1۳۹۴� بـــــهــــــــار�

نقـــش 
ــان جهـ

تف
فب

نوفب
یف
 ر
بف 

 شت
زفض
نیگ

نفنف
اض

اس
شهف
 ک
فنی
عن

یبی
زفت
یف
ضعش

ی
ب 
کشز
طف

حی
نفض
قزف

رشض
نوف

 ف
نفق
وکز
فکش
یفن

زش 
 نر

نفت
 ف
فش

 فاب
ضیش

90

کــه بشــر را بــه اســارت در چرخــه   خــواه ســرمایه داری مــی داننــد 
.)Feenberg, 1996, 67( تولیــد و مصــرف ســوق مــی دهــد

3-6- تکنولوژی از منظر تفکر اسالمی
ــا ســنت گرایی معنــوی دارد،  ــه ب ک تفکــر اســالمی وجــه تمایــزی 
توجــه بــه بنیاد هــای اندیشــه  اســالمی و نــگاه مفهومــی بــه 
احــکام آن در ورای سنت هاســت. اندیشــه  اســالمی نــه خــود را 
درگیــر بــا اصــول ســنتی در جوامــع اســالمی می کنــد و نــه یکبــاره 
پدیــده ای را بــا تمــام عــوارض آن می پذیــرد. اندیشــه  اســالمی از 
پایــگاه اصــول جهان بینــی خــود بــه نقــد هــر دو دریافــت ســنتی 
و مــدرن از پدیده هــا می پــردازد. در واقــع نفــی یــا تأییــد یــک 
گــرو  ــا مــدرن بــودن آن نیســت، بلکــه در  گــرو ســنتی ی مقولــه در 

ــوژی اســالمی اســت. ــا ارزش هــای ایدئول میــزان انطبــاق ب

اندیشــه  اســالمی تکنولــوژی را ماننــد هــر پدیــده  مصنــوع دیگــر، 
کــه از ایــن دریچــه  ابــزاری بــه دســت اراده  انســان می دانــد 
کارکــردآن بــر عهــده   کــه مســئولیت  پدیــده ای خنثــی اســت 
انســان اســت و آنچــه بــه عنــوان عــوارض تکنولــوژی پدیدآمــده، 
بــر اثــر فراموشــی مفاهیــم معنــوی اســت. ولــی چــون تکنولــوژی 
کلیــت مفهومــی و مســتقل نــدارد، یکســره  بــه خــودی خــود 
نبایــد بــه نفــی آن پرداخــت. موضــع متفکــران دینــی و علمــای 
گــر و اصالح گــر در قبــال تکنولــوژی موضــع پذیــرا  اســالمی احیا
گزیننــده اســت. کســانی چــون امــام خمینــی)ره(،  امــا نقــاد و 
دکتــر مطهــری و عالمــه طباطبایــی، معیارهــای نقــد و پذیــرش 

ح می کننــد: مظاهــر تمــدن جدیــد را در ســه عامــل مطــر

1-تعالیم و احکام اسالم،
2- مصالح کشور و مردم،

 3- عدم وابستگی و استقالل.
امــام خمینــی)ره( جدایــی و ســتیزی میــان علــم و دیــن قایــل 
نبودنــد، بلکــه ابداعــات، نو آوردهــا و صنعــت پیشــرفته را مــورد 
متفکــران  می دانــد.  توحیــدی  مکتــب  هــر  و  اســالم  تأییــد 
ــی،  ــه  غرب ــات اندیش ــر دوری از آف ــالوه ب ــیده اند ع ــالم گرا کوش اس
جایــگاه علــم و دیــن را بــدون جــدا  انــگاری ایــن دو ترســیم کننــد 
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3-6-1- وجوه نقد اندیشه اسالمی از تکنولوژی:
- عدم جدایی مفهومی علم و دین در حوزه  نظری،

- نقــد تکنولــوژی و مظاهــر مدرنیتــه از دیــدگاه اعتقــادی و 
ارزشــی،

- پذیرش نقادانه، محتاط و گزیننده  مظاهر تکنولوژی،
گاهــی از بعــد مثبــت فنــاوری  نویــن بــرای رفــاه و ســعادت  - آ

جامعــه،

آیــا تمــام فرهنــگ  مبنــای پیشــداوری ایدئولوژیــک اســت. 
تکنولوژیــک را می تــوان تهــی از معنویــت دانســت؟ کســانی 
کــه قایــل بــه چنیــن اندیشــه ای هســتند تکنولــوژی را از نظــر 
گــی  ویژ جهــت داری  امــا  می داننــد.  جهــت دار  ایدئولوژیــک 
ذاتــی آن نیســت، بلکــه بــه ســبب انحصــاری شــدن، تبدیــل 
بــه رســانه ای بــرای بیــان اندیشــه ای خــاص شــده اســت. ولــی 
همــواره اندیشــه های آزاد بــا همــان ابزار هــای تکنولوژیــک، بــه 

جســتجوی مفاهیــم دیگــری جــدا از تفکــر غالــب بوده انــد.

ســنت گرایان معنــوی نیازهــای جوامــع مــدرن را نیازهــای غیــر 
کــه انســان در چرخــه  بی پایــان  واقعــی می داننــد، بــه ایــن معنــا 
آنــان  چنانکــه  می گــردد.  اســیر  نیــاز  بــرآوردن  و  نیازســازی 
می گوینــد مســلمًا تکنولــوژی یگانــه راه ســعادت نیســت ولــی 
آن را می تــوان بــه مثابــه امکانــی نــو در رابطــه  انســان و هســتی 
گذشــته  بــاز شــناخت. بازگشــت بــه تکنولــوژی و روش هــای 
بــا توجــه بــه ســنت های فرهنگــی شــاید پاســخگوی برخــی 
از مســایل باشــد ولــی بســیاری از ســاختارها دور از دســترس 
تکنولــوژی ســنتی می ماننــد. شــماری از اشــیای تکنولوژیــک 
بــر حســب تجربه هــای تاریخــی بشــر شــکل گرفته انــد. مــا نمــی 
توانیــم هواپیمــا، قطــار، کارخانه هــای صنعتــی و ... را دوبــاره 
کنیــم، امــا می توانیــم نســبتی تــازه میــان انســان و  اختــراع 

تکنولــوژی تعریــف نماییــم.

چپ گرایــی  و  مارکسیســم  منظــر  از  تکنولــوژی   -5-3
ی د نتقــا ا

را  متفــاوت  راه  دو  تکنولــوژی  بــه  چــپ  جریــان  رویکــرد 
 : یــد می پیما

نخســت راهــی که خــود مارکــس و پیــروان آن در توضیح جوامع 
تکنولــوژی  کــه  می گیرنــد  پیــش  طبقاتــی  نظــام  اســاس  بــر 
کــه ایــن ابــزار البتــه در  را بایــد بــه عنــوان یــک ابــزار نگریســت 
ج شــده  جوامــع بــورژوازی و ســرمایه داری از کنتــرل انســان خار
ــات  ــه  طبق ــدن فاصل ــتر ش ــی وی و  بیش ــبب از خودبیگانگ و س
گردیــده اســت. در ایــن منظــر رســالت تکنولــوژی در جامعــه  
سوسیالیســتی، بهبــود نظــام تولیــد و از بیــن بــردن شــکاف 
طبقاتــی اســت. راه دیگــر، رویکــرد چپ گرایــان انتقــادی ماننــد 
کــه  هابرمــاس، مارکــوزه و پیــروان مکتــب فرانکفــورت20 اســت 
نــگاه انتقــادی و بدبینانــه ای بــه دســتاورد های تکنولــوژی 
دارنــد. ماشــینیزم از نظــر آنــان، انســان مــدرن را بــه محــاق 
فرامــوش  هویــت  کــه  انســانی  اســت.  کشــانده  شــی انگاری 
بــه  و  اشــیاء جســتجو می نمایــد  قالــب  را در  شــده  خویــش 
دنبــال ســلطه بــر طبیعــت تمامیــت آن را ســرکوب می کنــد. 
آنــان تکنولــوژی را ابــزار  بــی طــرف و خنثــی نمی انگارنــد. بلکــه 
ســلطه  تکنیــک و ماشــین را حاصــل ذات ســلطه جو و تمامیــت 
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ــه  ــرار مــی داد. از ایــن رو علــم دیگــر ن ــا هستی شناســی دینــی ق ب
بــه مثابــه قــوه  الهــی شــناخت هســتی، کــه بــه عنــوان عامــل 
را در  بــر طبیعــت، مبانــی معرفت شناســی  انســان  اســتیالی 

غــرب دچــار دگرگونــی نمــود.

ــگاه  ــه جای ک ــت  ــه ای اس ــی« مقول ــنت اله ــوم »س ــالم مفه در اس
و  مــاده  می کنــد.  آشــکار  هســتی  شــناخت  در  را  خــردورزی 
طبیعــت در ایــن تفکــر بــه عنــوان پدیدارهــای منفعــل و فاقــد 
ک نمی گردنــد، بلکــه بــه واســطه  قوانیــن قابــل  روح و شــعور ادرا
انکشــاف در مســیر تکویــن قــرار می گیرنــد. ایــن جریــان فعاالنــه  
نظــام هســتی همــان مفهــوم ســنت الهــی اســت و انســان را بــه 
گاه و اندیشــنده در تعامــل بــا خویــش می پذیــرد.  عنــوان ســوژه  آ
در ایــن معنــا علــم و تکنولــوژی را نمی تــوان بــه ذات غیردینــی 
انگاشــت، بلکــه تعریــف علــم از منظــر جزیی نگــر و متصرفانــه، آن 
را در تعــارض بــا دیــن قــرار می دهــد و پدیــداری ابــزار تکنولوژیــک 
را معطــوف بــه تصــرف، شــی انگاری و مصــرف می بینــد. حاصــل 

انســان  اراده   بــه  را معطــوف  تکنولــوژی  کــه  ابــزاری  نــگاه   -
. نــد ا می د

جمع بنــدی دیدگاه هــای بررســی شــده پیرامــون تکنولــوژی از 
لحــاظ نحــوه پذیــرش، موضــع انتقــادی و تعامــل آن بــا انســان 

در جــدول1 آمــده اســت.

3- بحث 3-1- نسبت تکنولوژی با اندیشه  دینی
آنچــه منجــر بــه جدایــی ســاحت علــم و دیــن در اندیشــه  انســان 
غربــی شــد، جزمیــت دســتگاه فکــری قــرون وســطایی در جــدا 
انــگاری مــاده و طبیعــت از متافیزیــک بــود. در معیارهــای 
گونــه ای  بــا هســتی،  نســبت  اندیشــه در  کار  قــرون وســطی 
ــه  ک ــرا  ــدارد، چ ــی ن ــه آفرینش ــت و هیچ گون ــی« اس »اندرپذیرندگ
 .)Moradi, 2014( آفرینــش از مقولــه  »خودانگیختگــی« اســت
بــه دلیــل تغییــر بنیان هــای متافیزیکــی  رابطــه  ایــن  گرچــه 
گونــه ای ســاده انگاری و  غــرب دگرگــون شــد، امــا بــه زودی 
کــه آن را در تعــارض  جزیی نگــری بــر ســاحت علــم ســلطه یافــت 

نظریه پردازان راهکارها مبانی فکری
نسبت با 

انسان
نقد به تکنولوژی مواضع دیدگاه مکاتب  فکری

-فبشی کزف
-فنشوک ش ف-ف
یشسپزس

-ففپزسافارفضشبیتف
ت نرزش یف-ففت نرزش ی،ف
قشضلفاب ششففبفتنف

-ففحفظفرای زنفابتعشنیفنف
پزسن ه

اهشزتفنررنف
پفشض وبیتزف
پ ی اوونشسن

ضفمرضن،ف
ابفش فف
کشه قشضلفق

-فتب طلفو  فهزفچشوچربف
کنن هف-فخیزفاسشوتف ضح ننف
کشضشبزف-ف ابفش فنوفاضیشلفخرنف
خرنفضهتشری،کلیتفیش تگن،ف

کنترلفاوانه

پذطزشفبعشنابز فضشبیتفکزا فپ ی اوفونشسن

-فیلیشمففضشریسف
-فرش فواس یم

کذوتزفنفبفنف -فهشرکشتفهزف
ض وبیتزف-ففاحیشیفهنشیعفنف

بنزبشیفنستن
وضشبتیفیزم ضهزب

-فبشنرنیفبنمشوبشیفابفشبنف-ف
 ع ا فرنحفابفشبنفنوفترزی اتف

نفهنشیع

بفنففنفبع ف
ت نرزش ی ربزفکزا سنتفکزاطی

فضشوکس
-فتقریفففننهشوهفبفبتف

ابفش فنفت نرزش یففنزفاسشسف
ارفنیمفو تمفرشضقزفتبعشتن

ک ربیفمف
ضشنهفکزاطیف
تشریهن

فسشرب ه
کنترلفابفش ف -فارفنستفو تمف
کفیهتگنف نزفت نرزش یف-فزمشمف

ق فنوفبیشمفتبعشتن

پذطزشفنزفپشیزف
ای ئرزش ی اوانهفکزافانزاری ضشوکفیفم

ف-فنشوکمشوتف
-فبصزف

کیفنف -فتررزفهزفواهیزف
ابفش فنفترزی ف-فاحیشیف

سنتفبشیفسشختفنفترزی ف
کزاطیفنفعنشقتفنوف ک ینزف -ف

استفشنه

کتبفقس شبنف
سنمف زبنگن ضهزب

-فتمنفو  فارفهق فضقنشیف
نفقس شبنف-فرمتفناوفنرن ف

اررونفت نرزش ی

ق مفپذطزشف
عنشقت،ک ینگن

ضشبیتفکزاف
ربزفکزا

سنتفکزاطیف
ضقنشی

-فضشوکشرهف-ف
بشنزضشس

کشبنفنوفبفبتفهشف -فخرنفق
ت نرزش یف-فپزسافنفبع ف

نبیشیفت نرزش یگ

ض تبف
ضهزب زاب فشوت -فونفابگشریفابفش ف-فسلیزفف

ضشوینیزمفنفرنحفرشضقزفضصز ن
بگشهفه نینشبزف
کشضل ق مفبفنف

ضشبیتفکزاف
کزا ربزف

رریش فچپف
ابتعشنی

-فنکشوتف-ف
کشبت

-فو تمفهزفسشیفرشضقزف
»بشیف فتگ«ف-فت نرزش یف
کشففبفتن نزایفو شهفنف

کزاطی،فقلمف خزنف
هشاری، سشرب ه

-فچشزافهشفسشختشوبشیفسنتنف
-فت نرزش یفهزفضثشهزفرنحفرمش ف

اضرار
کشضلف پذطزشف اوانهفکزافانزاری اابشتفکزاطی

-ف
اضشمفخ ینن)وه(ف

-فقاضزف
تبشتبشطیف-ف
استشنفضیمری

کشبنفارفرنبزفسرنضن ف -فق
ت نرزش یف-فبع فق فارفپشیگشهف
اررونفنفاخاعنف-فق مف
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جدول 1-  بررسی و تفکیک دیدگاه های پیرامون تکنولوژی )مأخذ: نگارندگان(.
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کنتــرل تکنولــوژی بــر  - رویکــرد جبرگــرا21: معتقــد بــه ســلطه و 
ــر  زندگــی، خــود مختــاری و اســتقالل آن، عــدم کنتــرل انســان ب

کلیــت و وحــدت مفهومــی تکنولــوژی اســت. ســاختار آن و 

- ابــزار انــگاری یــا بی طرفــی ارزشــی تکنولــوژی: آن را صرفــًا 
ــرآوردن نیــازی ویــژه. ــا ب ــرای ایفــای نقــش ی ــد ب ــزاری مــی دان اب

تفســیر  بــر  تأثیــر قطعــی  بشــر  انتخــاب  اراده گــرا22:  رویکــرد   -
اســاس  بــر  انتخاب هــا  ایــن  و  دارد  تکنولــوژی  اســتفاده  و 
هســتند  تکنولــوژی  از  مســتقل  کــه  اســت  ارزش هایــی 

.)Homayoun vala, 1998, 257(

کــه دگرگونــی محتــوای نگــرش بــه هســتی، کالبــد  همانگونــه 
کالبــدی  تغییــرات  می دهــد،  تغییــر  را  جوامــع  فرهنگــی 
فرهنــگ و جامعــه ـ ماننــد بســط تکنولــوژی جدیــد- انســان 
را در پارادایــم فکــری متفاوتــی قــرار داده و نگــرش او را دچــار 
ــر تمــام ابعــاد ایــن تغییــرات،  تغییــر می نمایــد. مقاومــت در براب
ــازه   منافــی زمان منــدی انســان اســت و او را از انکشــاف ابعــاد ت
هســتی بــاز مــی دارد. از ســوی دیگــر وانهــادن خــود در ســیر ایــن 
ــب  ــرده و او را در قال ــان ب ــان را از می گاه انس ــت آ ــی، حیثی دگرگون
ــان  ــت انس ــازد. موقعی ــیر می س ــتن اس ــدودی از زیس ــوه  مح نح
گاهــی بــه مثابــه  معاصــر در »فضــای تکنولوژیــک« واقــع شــده و آ
کــه او را از اتــاق در بســته بیــرون می بــرد و امــکان  نیرویــی اســت 

نگریســتن بــه وضــع خویــش را در قبــال آن پدیــد مــی آورد.

ــزاری خنثــی و تهــی از  ــه اب ــر جبــری بشــر و ن ــه تقدی ــوژی ن تکنول
کــه خــود را یکســره تحــت  معنــای وجــودی، نــه پدیــده ای اســت 
اختیــار و مســئولیت بشــر قــرار دهــد. ماهیــت تکنیــک مفهومــی 
کــه می تــوان آن را »تقدیــر آزادانــه « دانســت و  دوگانــه اســت 
کــه تــالش  انســان در نســبت بــا آن چــون خواب آلــوده ای اســت 
تکنولــوژی الجــرم وجــود  نگــه دارد.  بیــدار  را  می کنــد خــود 
گی هــای درونــی اش بــر وجــوه کالبــدی  می یابــد و بــه حیــث ویژ
فرهنــگ و نگــرش انســان تأثیــر خواهــد نهــاد. امــا بایــد دانســت 

ــرا متفــاوت اســت.  ــا اراده گ ــرا ی ــا نگــرش جبرگ ایــن اثرگــذاری ب

رویکــرد جبرگرایانــه، ارادی یــا خنثــی بــودن تکنولــوژی معطــوف 
گاهــی  گاهــی مــا بــه ایــن پدیــده اســت و ایــن میــزان آ بــه نســبت آ
کــه رابطــه  اراده و خواســت مــا بــا آن را تعییــن می کنــد.  اســت 
گام برداشــتن در راه شــناخت ماهــوی تکنولــوژی و مواجهــه  
پرسشــگرانه بــا آن تنهــا راه تســلط اراده  مــا بــر ایــن پدیــده اســت 
کــه تکنولــوژی بــر نــگاه  کــه می توانــد قالب هــای برســاخته ای را 

مــا تحمیــل می کنــد، فــرو ریــزد.

ایــن نــگاه چنانکــه »هربــرت مارکــوزه« می گویــد بــه پدیــد آمــدن 
انســان تک ســاحتی در ایــن جوامــع می انجامــد.

بنابرایــن مفهــوم فنــاوری در نســبت بــا انســان نــه منبعــث 
از ســاختارهای درونــی خویــش، کــه در رابطــه بــا بســتر فکــری 
کارکــرد فنــاوری  اندیشــنده تعریــف می گــردد. تفــاوت معنــا و 
در اندیشــه  اســالمی و آنچــه در جهــان معاصــر فهــم می شــود، 
ریشــه در تفــاوت پارادایــم فکــری ایــن دو و دریافت شــان از علــم، 
مدرنیتــه و انسان شناســی دارد. مدرنیتــه  بــه فعلیــت درآمــده 
کنونــی معنــای خویــش را بــه عنــوان نوشــدن و  در جهــان 
کــرده و بــه انــگاره ای بــرای بــه  گســترش عرصه هــای هســتی گــم 
قالــب درآوردن تجربــه  انســان تبدیــل شــده ، حــال آنکــه از منظر 
اســالمی، مدرنیتــه بــه عنــوان نوشــدگی و رهایــی از واپس گرایــی 

کــه شــالوده  دیــن را تشــکیل می دهــد. نه تنهــا پذیرفتــه 

از ایــن رهگــذر فنــاوری می توانــد نســبتی ســازنده بــا دیــن 
کــه پیــش از پذیــرش بی چــون و  و فرهنــگ بیابــد در صورتــی 
چــرای مظاهــر تکنولوژیــک، گونــه ای دیگــر از حرکــت بــه  ســوی 
فنــاوری و مدرنیتــه را برمبنــای پرســش از چیســتی و چرایــی 
و  دینــی  بســتر  بــا  آنــان  ارتبــاط  دریافتــن  و  مقولــه  دو  ایــن 
کنیــم. نقطــه  آغازیــن ایــن عزیمــت،  فرهنگــی خویــش آغــاز 
درک  و  بســتر  ایــن  از  شــکل یافته  نظــری  ســاختار  برپایــی 
واقعــی کارکــرد فنــاوری و اولویت هــای به کارگیــری آن در حــوزه  
اجتماعــی اســت. از ایــن رو ارتبــاط فنــاوری بــا ُبعــد کالبــدی در 
شــکل گیری زیرســاخت ها و ایجــاد ارتبــاط معنــادار میــان ایــن 
پدیــده و جامعــه بــر اســاس نیازهــای حقیقــی- و نه نیازســازی و 

کاربــرد صــوری- می توانــد بســیار دارای اهمیــت باشــد.   

3-2- نسبت تکنولوژی با اراده  انسان
 هــر اندیشــه ای پیرامــون تکنولــوژی بایــد ابتــدا نســبت اراده  
بشــر را بــا آن تبییــن نمایــد. تعییــن ایــن نســبت بخــش مهمــی 
را  پدیــده  ایــن  از  مــا  تعریــف  و  تکنولوژیــک  فهــم  جهــان  از 
روشــن می ســازد و تنهــا در ایــن صــورت می تــوان بــه برقــراری 
ــوژی  غ از کاســتی و آســیب میــان انســان و تکنول رابطــه ای فــار
گــوار  چشــم داشــت. همزمــان بــا رشــد تکنولــوژی تبعــات نا
کــرد. آلودگــی محیــط زیســت،  آن نیــز شــروع بــه خودنمایــی 
کشــتار جمعــی، بحران هــای اجتماعــی و اخالقــی و ... . ایــن 
مســایل باعــث شــد کــه نگرش هــای انتقــادی در بیــن متفکــران 
بــه وجــود آیــد. امــا بــه راســتی تکنولــوژی بــه طــور ذاتــی عامــل 
ایــن بحران هاســت؟ آیــا در بطــن خــود واجــد معنایــی اســت 
کنــد؟  تغییــر  دســتخوش  را  مــا  ارزشــی  نظــام  می توانــد  کــه 
بــرای مواجهــه  جریان هــای مختلــف بــا ایــن پرســش می تــوان 

دســته بندی زیــر را ارائــه نمــود: 



فـصــــــــلنــــــامـــــــه
 علـمی-پژوهـشی

5-1 �شــمــــاره�
1۳۹۴� بـــــهــــــــار�

نقـــش 
ــان جهـ

تف
فب

نوفب
یف
 ر
بف 

 شت
زفض
نیگ

نفنف
اض

اس
شهف
 ک
فنی
عن

یبی
زفت
یف
ضعش

ی
ب 
کشز
طف

حی
نفض
قزف

رشض
نوف

 ف
نفق
وکز
فکش
یفن

زش 
 نر

نفت
 ف
فش

 فاب
ضیش

93

گرچــه نمی تــوان و نبایــد  کــه  توجــه بــه ایــن نکتــه می باشــد 
نگاهــی نفی گرایانــه بــه مفهــوم تکنولــوژی در جهــان معاصــر 
داشــت ولــی نحــوه  آری گویــی و پذیــرش مــا در مواجهــه بــا ایــن 

گــردد؟ پدیــده بایــد چگونــه تبییــن 

3-3-2- رویکرد کنونی
کنــون جامعــه  مــا، مبتنــی بــر پیشــرفت علمــی و  برنامه ریــزی ا
ــه البتــه در  ک ــم و جهــش تکنولوژیــک اســت  صنعتــی، تولیــد عل
برخــی مــوارد در حیطــه  نماد هــای ظاهــری خالصــه می گــردد. 
فراخ تــر  را  آن  بــا  انســان  ارتبــاط  و  تکنولوژیــک  تفکــر  آنچــه 
کــه بایــد واقعــًا  می نمایــد، حضــور تکنولــوژی در جایــی اســت 
ــوژی  ــه ورود تکنول ــروز جامع ــرورت ام ــد. ض ــته باش ــور داش حض
کارکــرد آن بــه عنــوان پدیــده ای در  بــه بدنــه  اجتمــاع و لمــس 

خدمــت انســان توســط تــوده  مــردم اســت.

رونــد ورود تکنولــوژی بــه حــوزه  اجتماعــی ضرورتــًا نیازمنــد 
اولویت بنــدی اســت. نــگاه فرهنگــی بــه آن نمی توانــد بازگشــت 
کــه پاســخگوی حجــم مســایل امــروز  ســنت گرایانه باشــد، چــرا 
نیســت. ولــی از طرفــی داشــته های فرهنگــی، روابــط انســانی 
کــه در طــول قرن هــا میــان افــراد  و ســازگاری های اجتماعــی 
یــک ملــت، هویــت و زبانــی مشــترک بــه وجــود آورده اســت، نمــی 
توانــد یکســره در تســلط جهــان تکنولوژیــک در آیــد، چــرا کــه ایــن 
ــی اســت، بلکــه  ــزاری و خنث ــی اب ــه دیگــر مفهوم ــده اینــک ن پدی
کــه رهایــی از  جهت گیــری خاصــی را بــا خــود تحمیــل می کنــد 
آن وابســته بــه تغییــر محتــوای نظــری و اندیشــه تکنولوژیــک 
کــه دیگــر هماننــد جوامــع توســعه یافتــه  گونــه ای  اســت، بــه 
ابــزاری بــرای ســیطره  فرهنگــی و اعــاده  حیثیــت اجتماعــی 

بــرای نهادهــای در اختیــار دارنــده اش نباشــد.

 3-3-3- راهکارهای پیش رو
کشــور های در حــال توســعه بــه جهــت اینکــه ســاختارهای 
جدیــد نتوانســته اند بــه تمامــی، پایه هــای فرهنگــی آنــان را 
کــه راهــی تــازه  کننــد، ایــن امــکان را دارنــد  دســتخوش تغییــر 
را بپیماینــد. تغییــر محتــوای نظــری تکنولــوژی، در حقیقــت 
کارکــرد مصرف گرایانــه و صــوری آن اســت و  گرفتــن از  فاصلــه 
کــه نه تنهــا تبدیــل بــه چارچــوب و  نگاهــی اجتماعــی بــه آن 
ــا  ــد دریچه ه ــانی نگــردد، بلکــه بتوان ــی انس ــده  زندگ ــوم عم مفه

و دنیاهــای تــازه ای بــر انســان جســتجوگر بگشــاید.

ج از مقیــاس بــودن مفهــوم تکنولــوژی ارتبــاط بــا آن را  خــار
کــرده و انســان را در شــبکه  ارتباطــات  ســخت و حتــی ناممکــن 
گرفتــه، مســخ می کنــد. تکنولــوژی بایــد بــه  نامفهــوم شــکل 
گونــه ای خــرد در جامعــه توزیــع شــود. در توضیــح مقایســه  
کــه عــدم مقیاس منــدی  تکنولــوژی جدیــد و ســنتی گفتــه شــد 

3-3- جغرافیای توسعه تکنولوژی
نگاهــی بــه رونــد پیدایــش و بســط تکنولــوژی در جوامــع در 
حــال توســعه و مقایســه  آن هــا بــا جوامــع توســعه یافتــه در فهــم 
ــه نظــر می رســد.  ــده ضــروری ب ــا ایــن پدی ــا ب نســبت جامعــه  م

همــت  بــه  شــانزدهم  قــرن  در  اروپــا  در  کــه  علمــی  نهضــت 
دانشــمندانی چــون گالیلــه، بیکــن، دکارت و دیگــران بــه دســت 
انســان  منافــع  راســتای  در  طبیعــت  بــر  تســلط  نویــد  آمــد، 
کاربــردی،  زمینه هــای  در  انســان  کــه  هنگامــی  داد.  ســر  را 
اندیشــه های نظــری را بــه خدمــت گرفــت، »تکنیــک« متولــد 
شــد و در بســتر تولیــد و مصــرف رشــد کــرد. از قــرن معاصــر جهان 
گویــی نبــود تکنولــوژی در آن  کــه  گونــه ای پیــش مــی رود  بــه 
کــه بــر همــه  ابعــاد زندگــی   بــه نوعــی معلولیــت می مانــد، چــرا 
ســایه انداختــه و حــذف آن باعــث مختــل شــدن رونــد زندگــی 

می شــود.

انســانی را جوامــع توســعه نیافتــه  بخــش دیگــر جغرافیــای 
کــه خــود  و یــا در حــال توســعه تشــکیل می دهــد. جوامعــی 
گاه بــا امکانــی بــه نــام  ایــن رونــد را طــی ننمــوده، بلکــه بــه نــا
تکنیــک مواجــه گشــته اند. بــه عنــوان مثــال نخســتین تــالش 
هــا بــرای توســعه  صنایــع در ایــران بــه اواســط ســده  نوزدهــم 
برمی گــردد. رونــد صنعتــی شــدن، جامعــه  آن روز ایــران را بــه 
صــورت تقلیدگــر دنیــای توســعه یافتــه  درآورد. تکنولــوژی بــا 
هجمــه ای از تمــدن غــرب بــه ایــران وارد شــد و هنجار هــای 
کــه اغلــب در مقابــل  فرهنگــی جدیــدی بــه ایــن ســرزمین آورد 
ــل باعــث ایجــاد  ــرار می گرفــت. ایــن تقاب ارزش هــای پیشــین ق
شــکاف فرهنگــی بیــن نســل های پیشــین و جدیــد جامعــه 
کــه بــا  گردیــد. در ایــن گونــه جوامــع طبقــه ای ظهــور می کنــد 
گشــته امــا بــا فرهنــگ آن  مظاهــر جامعــه  تکنولوژیــک آشــنا 
بیگانــه اســت. بــه ایــن جهــت لــزوم بسترســازی فرهنگــی در 

چنیــن جوامعــی بیــش از هــر چیــز ضــروری اســت.

3-3-1- وضعیت گذشته
کشــور  کشــور مــا، در ســال های ابتدایــی انقــالب، درگیــری  در 
بــا تغییــر ســاختارهای سیاســی و اجتماعــی پیشــین و نیــز 
کــه در آن  آســیب های ناشــی از جنــگ تحمیلــی باعــث شــد 
ســال ها، توجــه بــه مقولــه  پیشــرفت علمــی و صنعتــی بــا موانعــی 
گــردد. پــس از دفــاع مقــدس هشــت ســاله، نگاهــی ویــژه  روبــرو 
شــدن  صنعتــی  زیرســاخت های  بــه  توجــه  و  ســازندگی  بــه 
بــه ظهــور رســید. ایــن توجــه بــه دلیــل شــرایط کشــور پــس از 
انقــالب و جنــگ در واقــع معطــوف بــه مظاهــر صنعتــی و وجهــه  
کارکــردی و عملــی آن می شــد، چــرا کــه در آن شــرایط، کشــور نیــاز 
بحرانــی و ضــروری بــه ترمیــم درونــی خویــش احســاس می کــرد. 
ــز اهمیــت اســت  ــذار از آن دوره حائ گ کنــون پــس از  آنچــه هــم ا
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کــه مباحــث  صورت بنــدی نمــود و ایــن در حالتــی میســر اســت 
نظــری و شــناختی پیرامــون ایــن پدیــده در درجــه  اول میــان 
گروه هــا و در مرحلــه  بعــد درون محیــط اجتماعــی بــه  ایــن 

گــردد. ح  گونــه ای ریشــه دار طــر

 در زمینــه  کاربــردی، اساســی ترین ُبعــد اســتفاده از فنــاوری 
ماننــد  اجتماعــی  زیرســاخت های  توســعه   بــه  توجــه 
کــه باعــث ملمــوس  حمل ونقــل، بهداشــت، مســکن و... اســت 
ــرای  ــی ب ــد و امکان ــه خواهدش ــه  جامع ــرد آن در بدن ــدن کارک ش
کنــار  تعریــف انســانی و هدفمنــد فنــاوری فراهــم می نمایــد. در 
توســعه  زیرســاخت ها، فنــاوری می توانــد در قالــب فضاهــای 
ایجــاد  و  شــهروندی  نهادهــای  توســعه   جمعــی،  تعامــل 
کارکــرد ویــژه در مقیــاس محلــی ماننــد ســراها،  مکان هــای بــا 
بازارچه هــا و پاتوق هــای اجتماعــی، امــکان فرصت هــای برابــر 
و مشــارکت شــهروندان را بــه وجــود آورد. ضمــن آنکــه توســعه و 
حضــور ســاختارهای جدیــد در زمینه هــای تاریخــی می توانــد 
 Mazaherian( گــردد ســبب تــداوم تاریخــی و غنــای محیــط 
و  ســاختارها  حضــور  البتــه   .)& Shahteimori, 2012, 7

ــه طــور جــدی تحــت  ــد محیــط اطــراف را ب ــد نبای فنــاوری جدی
تأثیــر قــرار دهــد بلکــه بایــد ضمــن توجــه بــه حجــم، رنــگ، 
ــر زمینــه غلبــه نکــرده و  ــح موجــود ب تناســبات، مقیــاس و مصال
بــه چشــم اندازهای با اهمیــت آســیبی نرســاند )همــان، 15(. 
از  نکتــه  حائــز اهمیــت دیگــر برخــورد زمینه گــرا در اســتفاده 
کالبــدی اســت.  تکنولــوژی و ســاختارهای جدیــد در محیــط 
در ایــن رویکــرد هــر بنایــی بــر اســاس زمینه هــای فرهنگــی، 
کالبــدی، اقلیمــی و شــرایط خــاص آن  اجتماعــی، تاریخــی و 
 Mahdavinejad & Others,( محــل طراحــی و اجــرا می شــود
32 ,2012(، و تکنولــوژی می توانــد در انطبــاق ســاختارهای 

ضمــن  باشــد.  داشــته  اساســی  نقــش  عوامــل  ایــن  بــا  نــو 
آنکــه اســتفاده از فناوری هــای نــو بــرای پیش بینــی امــکان 
تغییــر در ســاختار و عملکــرد فضایــی بــا توجــه بــه نیازهــای 
اورژانس هــا  ســرپناه ها،  پناه گاه هــا،  ســاخت  ماننــد  مهــم 
در  را  تکنولــوژی  خــاص  نقــش  موقــت  بیمارســتان های  و 
ایــن زمینــه راهکارهایــی  شــرایط ویــژه نشــان می دهــد. در 
ماننــد اســتفاده از فنــاوری پیش ســاختگی و صنعتی ســازی 
گــی انتقــال و نصــب ســریع  ــا ویژ و نیــط سیســتم های مــدوالر ب
بیشــترین ســطح انعطاف پذیــری و قابلیــت انطبــاق را ممکــن 
بــر  عــالوه   .)Taghizade & Sanaee, 2013, 77( می ســازد 
ــو در افزایــش تعامــل انســان  این هــا اســتفاده از فناوری هــای ن
کاهــش مصــرف منابــع بــه ایجــاد رابطــه میــان  و طبیعــت و 
فرهنگــی  انســانی -  و پیش زمینه هــای  نویــن  ســاختارهای 

انجامیــد. جامعــه خواهــد 

لحــاظ  بــه  بلکــه  انــدازه،  لحــاظ  بــه  نــه  جدیــد،  تکنولــوژی 
فهــم پذیــری، ســبب قطــع ارتبــاط مفهومــی و عــدم امــکان 
خویشمندســازی ابــزار تکنولوژیــک توســط انســان می گــردد. 

بحــث دیگــر پیرامــون پذیــرش تکنیــک، دســتیابی بــه علــم 
کنــار ورود اشــیای تکنولوژیــک اســت. در  ایجادکننــدة آن در 
کنــار دانــش فنــی، آشــنایی تکنیک مــداران بــا مباحــث ماهــوی 
و نظــری مربــوط بــه آن مانــع از ایجــاد ســاختار تکنولوژیــک 
بــدون پایــه و اســاس می شــود. ایــن مقولــه بــه خصــوص در 
نحــوه  آمــوزش متخصصیــن  بســیار حائــز اهمیــت اســت. بــه 
عــالوه توجــه بــه صنایــع بومــی و توان هــای موجــود در بســتر و 
حمایــت از کارآفرینــی در مقیــاس محلــی و بــه تبــع آن حمایــت 
از اقتصــاد محلــی، ســبب مانــدگاری و ارتقــای کیفیــت و امنیــت 
محیــط می گــردد )Pourjafar & Dehghani, 2012, 93(، و از 
ایــن رهگــذر تکنولــوژی بــه وســیله  ارتقــای ایــن عوامــل پیونــد 
معنــاداری بــا فــرد و محیــط می یابــد. مســئلة دیگــر مربــوط بــه 
کــه  عمــوم  در نحــوه  اســتفاده و برخــورد بــا تکنولــوژی اســت 
گاهــی شــخصی و پرســش گری هــر فــرد ســبب می گــردد  خود آ
گاهانــه بــر آن مســلط  کــه بــا فاصلــه گرفتــن از قالــب تکنولــوژی، آ

ــد. ــف نمای ــا آن تعری شــده و نســبت خــود را ب

3-4- کارکرد فناوری در حوزه  کالبدی
بــه  فنــاوری  بــرای  گفتــه شــد هنگامــی می تــوان    چنانکــه 
ــرای  ــزاری ب عنــوان عامــل گســترش درک انســان از هســتی و اب
تأمیــن نیازهــای وی در رویــه  فــردی و اجتماعــی، رســالتی قایــل 
ک ایــن پدیــده بــه مثابــه صــورت ظاهــری  کــه نحــوه  ادرا بــود 
مدرنیتــه و توســعه، تغییــر یابــد و کارکــرد آن بــر مبنــای اولویت ها 
و نیازهــای حقیقــی زندگــی انســانی و اجتماعــی صورت بنــدی 
ــه ای  ــه گون ــدی ب ــوزه  کالب ــا ح ــاوری را ب ــوع فن ــن موض ــردد. ای گ
اساســی پیونــد می دهــد. یکــی از مهم تریــن مســایل در رابطــه  
فهــم  مقیاس منــدی  جامعــه،  در  فنــاوری  گســترش  و  ورود 
و ابــزار تکنولوژیــک نســبت بــه مخاطــب و محیــط اســت. بــه 
بیــان دیگــر رابطــه  مفهومــی میــان انســان و ابــزار تکنولوژیــک 
آن  قبــال  در  بتوانــد  مخاطــب  کــه  می شــود  برقــرار  زمانــی 
کــی خویــش را بازیابــد و بــه خویشمندســازی آن  موقعیــت ادرا
ابــزار بپــردازد، بنابرایــن ســاختارهای فنــاوری در جامعــه، خــواه 
بناهــا و محیط هــای ســاخته شــده بــا ایــده و ابــزار تکنولوژیــک و 
ج از حیطــه   خــواه ابــزار رســانه ای، فرهنگــی و روزمــره نبایــد خــار

ــد. ــرار گیرن ــب ق ــی مخاط ــی ذهن دسترس

 دیگــر نکتــه  اساســی درگیــری متخصصــان و تصمیم گیــران 
حــوزه  کالبــدی و دســت اندرکاران ســاخت و ورود فنــاوری بــا 
مباحــث نظــری، اهــداف و اولویت هــای ایــن حــوزه اســت. 
ــی  ــش فیزیک ــر از دان ــد فرات ــاوری را بای ــا فن ــا ب ــن گروه ه ــه  ای رابط



فـصــــــــلنــــــامـــــــه
 علـمی-پژوهـشی

5-1 �شــمــــاره�
1۳۹۴� بـــــهــــــــار�

نقـــش 
ــان جهـ

تف
فب

نوفب
یف
 ر
بف 

 شت
زفض
نیگ

نفنف
اض

اس
شهف
 ک
فنی
عن

یبی
زفت
یف
ضعش

ی
ب 
کشز
طف

حی
نفض
قزف

رشض
نوف

 ف
نفق
وکز
فکش
یفن

زش 
 نر

نفت
 ف
فش

 فاب
ضیش

95

- شــکافتن کلیــت و وحــدت درونــی تکنولــوژی، آن را بــه مثابــه 
گشــودن جهــان و انکشــاف مفاهیــم تــازه بــر  امکانــی بــرای 

انســان عرضــه می کنــد،

ــرد  ــوژی در فضــای جامعــه بــدون کارک - حضــور ظاهــری تکنول
اجتماعــی، مقیاس منــدی و تناســب بــا نیازهــای حقیقــی یکــی 
کــه می توانــد بــه  از چالش هــای جوامــع در حــال توســعه اســت 

دریافــت عمومــی از ایــن پدیــده آســیب وارد نمایــد،

ــا فنــاوری ســنتی داردکــه  - تکنیــک مــدرن تفــاوت بنیادینــی ب
بــه جهــت گسســتگی و مقیــاس خــرد نمی توانســت بــر شــئونات 

انســانی تســلط یابــد،

- بــر خــالف همه گیــری ظاهــری، تکنیــک جدیــد حالتــی کامــاًل 
گرفتــه و جهت گیری هــای خاصــی را بــا  انحصــاری بــه خــود 

خــود تحمیــل می کنــد،

کارکــرد حقیقــی  از  - تکنولــوژی در بســتر فرهنــگ مصرفــی، 
گرفتــه و بــه ابــزاری بــرای نیازســازی در ایــن  خویــش فاصلــه 

می شــود. بــدل  جوامــع 

بــرای دور مانــدن  بــر مبنــای یافته هــای پژوهــش  در پایــان 
ح شــده بــر تعامــل انســان و تکنولــوژی  از آســیب های مطــر
ارائــه  راهکارهایــی  فــردی، اجتماعــی و فرهنگــی  در نســبت 

از: عبارتنــد  کــه  می شــود 

- بومی ســازی دانــش و فنــاوری و توجــه بــه صنایــع بومــی و 
محلــی،

- برگــزاری مباحــث نظــری پیرامــون تکنولــوژی در مجامــع 
، ن متخصصــا

زیرســاخت های  کــه  فناوری هایــی  از  اســتفاده  اولویــت   -
اجتماعــی را در بخش هایــی ماننــد بهداشــت، حمل ونقــل، 

می کننــد، حمایــت   ... و  مســکن 

کــه جهــان  گیرنــده  تکنولــوژی  - فاصلــه گرفتــن از چارچــوب  فرا
ــه قالب هــای از پیــش شــکل  تجربه هــا و ارتباطــات انســانی را ب

یافتــه محــدود می کنــد،

ــه ای  ــه گون ــل فهــم ب ــوژی در مقیــاس خــرد و قاب - توزیــع تکنول
گــردد، ــا آن برقــرار  کــه امــکان ارتبــاط ب

کــه تــداوم  - حفــظ بافت هــای فرهنگــی و بنیان هــای ســنتی 
حافظــه  تاریخــی جامعــه را حمایــت می کننــد،

- ورود فنــاوری بــه حــوزه  عمومــی و در دســترس تــوده  مــردم در 
قالــب ســاخت فضاهــای تعامــل جمعــی، نهادهــای شــهروندی 

نتیجه گیری
از بــدو پیدایــش فنــاوری جدیــد در جوامــع صنعتــی، مســئله   
چگونگــی ارتبــاط آن بــا انســان از موضوع هــای مهمــی بــوده 
کــه مکاتــب مختلــف بــه آن پرداختــه  و هــر یــک از نظــرگاه خــود 
آســیب های ایــن رابطــه و راه هــای برکنــار مانــدن از آن هــا را 
دینــی  اندیشــمندان  آرای  در  تأمــل  بــا  نموده انــد.  تشــریح 
کــه تفــاوت معنایــی میــان فنــاوری در تفکــر  می تــوان دریافــت 
اســالمی و مفهــوم آن در جهــان معاصــر ریشــه در تفســیر ایــن 
کنونــی  دو نظــرگاه از مدرنیتــه دارد. پارادایــم فکــری مســلط 
مدرنیتــه را نــه راهــی بــرای نوشــدن و انکشــاف عرصه هــای 
گشــوده تری از هســتی، بلکــه بــه مثابــه چارچوبــی ســاخته و 
کــه  پرداختــه و دارای محتــوای ارزشــی خــاص بــاز می شناســد 
انســان در ایــن پارادایــم دیگــر نــه ســوژه  متعامــل بــا هســتی، کــه 
کــه در اندیشــه   عامــل متصــرف در آن معنــا می شــود. در حالــی 
کــه  دینــی، نوشــدگی و رهایــی از جمــود نــه تنهــا پذیرفتــه اســت 
معنــا و هــدف تفکــر دینــی را شــکل می دهــد. ایــن تفــاوت بــه 
کــه بــر  درک متنافــری از هســتی در ایــن دو نگــرش انجامیــده 
ــتی  ــده، هس ــادث ش ــای ح ــدرن در معن ــفه  م ــاس فلس ــن اس ای
ــه  ک ــی  ــگارد، در حال ــین می ان ــک ماش ــوان ی ــه عن ــت را ب و طبیع
کلــی و واجــد حیــات  فلســفه  اســالمی هســتی را بســتر شــعور 
میــان معنــای  تفــاوت ماهــوی  نــگاه  نحــوه   ایــن  می دانــد. 
ایــن دو نظــرگاه آشــکار می کنــد.  کارکــرد آن را در  فنــاوری و 
نســبت فنــاوری بــا اندیشــه  اســالمی و فرهنــگ ایرانــی می توانــد 
بــا مبانــی اســالمی- ایرانــی بــه  گــر  ا نســبتی ســازنده باشــد 
ــاوری دســت  ــم ورزی و پذیــرش فن ــرای عل ــد ب ــاختاری جدی س
یابیــم. فنــاوری بــه ذات خویــش غیر دینــی و یــا در تعــارض بــا 
ارزش هــای فرهنگــی نیســت، بلکــه ایــن تأویــل متصرفانــه از 
کــه در تعــارض بــا ســاحت  اندیشــه  علمــی و تکنولوژیــک اســت 
دیــن و فرهنــگ قــرار می گیــرد. آنچــه می توانــد عامــل گسســت 
کلیت یافتگــی و تســلط تکنولــوژی بــر جوامــع و برقــراری رابطــه  
گاهــی بشــر و  فعــال بــا آن باشــد، فهــم نســبت آن بــا اراده و آ
اســت.  تکنیــک  برســاخته   چارچوب هــای  از  شــدن  ج  خــار
مختلــف  نظــرات  تحلیلــی  ارزیابــی  از  شــده  یافتــه  نتایــج 
پیرامــون تکنولــوژی و وضعیــت کنونــی جوامــع در نســبت بــا آن 

کــه : بیانگــر آن اســت 

ــوژی و مصنوعــات تکنیکــی تمایــز  - بایــد میــان ماهیــت تکنول
قایل بــود،

ــا  - بــه جهــت مقیــاس فــرا انســانی و عــدم آشــنایی مخاطــب ب
ــا اشــیا از میــان مــی رود، ــد رابطــه  مفهومــی او ب ابزارهــای جدی



فـصــــــــلنــــــامـــــــه
 علـمی-پژوهـشی

5-1 �شــمــــاره�
1۳۹۴� بـــــهــــــــار�

نقـــش 
ــان جهـ

تف
فب

نوفب
یف
 ر
بف 

 شت
زفض
نیگ

نفنف
اض

اس
شهف
 ک
فنی
عن

یبی
زفت
یف
ضعش

ی
ب 
کشز
طف

حی
نفض
قزف

رشض
نوف

 ف
نفق
وکز
فکش
یفن

زش 
 نر

نفت
 ف
فش

 فاب
ضیش

96

و تعریــف فضاهــای ویــژه در عرصــه  شــهری ماننــد ســراها و 
بازارچه هــای محلــی و پاتوق هــای اجتماعــی،

هــدف  بــا  نــه  کالبــدی،  ســاختار  در  فنــاوری  از  اســتفاده   -
کــردن پوســته  بنــا، بلکــه بــرای پاســخگویی بــه  تکنولوژیــک 

آن، معنایــی  و  کارکــردی  الزامــات 

ــل  ــای تعام ــت ارتق ــد در جه ــای روزآم ــری فناوری ه ــه کارگی - ب
انســان و طبیعــت در حــوزه  شــهری و فضــای معمــاری،

بــرای  دســترس  در  و  قیمــت  ارزان  فناوری هــای  کاربــرد   -
کاهــش  کــردن ســاختمان ها بــا شــرایط اقلیمــی و  هماهنــگ 

مصــرف منابــع انــرژی،

- اســتفاده از روش هــای ســاخت بــا فناوری هــای نویــن در 
فرهنگــی  فضاهــای  مســکن،  ماننــد  کالبــدی  ســاختارهای 
ســرعت  افزایــش  هزینه هــا،  کاهــش  جهــت  در  اجتماعــی  و 
گی هــای ارتقــا دهنــده  کیفیــت ایــن  ــا ویژ ســاخت و مطابقــت ب

فضاهــا.

پی نوشت ها
فلســفه تکنولــوژی حــوزه ای میان رشــته ای از آمیــزش تفکــر فلســفی . 1

ــا  ــاط آن ب ــوژی و ارتب ــت تکنول ــث در ماهی ــه بح ــت و ب ــک اس و تکنولوژی
وضعیــت اجتماعــی، اخالقــی و فرهنگــی انســان می پــردازد.

2 0Phenomenology
3 0Martin Heidegger

یــا . 4 داربســت  معنــای  بــه  آلمانــی  زبــان  در   )Ge-estell( گشــتل   
دســتگاه یــا اســتخوانبندی و در کاربــرد هایدگــر بــه معنــای قالب بنــدی 

کــه بــا ایــن لفــظ ماهیــت تکنولــوژی را نام گــذاری می کنــد. اســت 
5 0Karl Theodor Jaspers
6 0Jacques Ellul
7 0The Technological Society
8 0Albert Borgmann
9 0Historical Traditionalists

ادبــی . 10 جنبــه   بــر  عــالوه  کــه  اســت  جهانــی  نهضتــی  رمانتیسیســم 
اســت.  تاریخــی  و  اجتماعــی  فلســفی،  هنــری،  متنــوع  ابعــاد  دارای 
شــکوفایی ایــن مکتــب در قرن هــای 18و19 متأثــر از          انقــالب فرانســه، 
انقــالب صنعتــی، دوران روشــنگری و فلســفه  شــرق بــود. اصــول ایــن 
جریــان را بازگســت بــه طبیعــت، مخالفــت بــا خــرد و زندگــی صنعتــی، 
گاه شــکل  اصالت منــدی احســاس، تخیل گرایــی و تکیــه بــر ناخــودآ

مــی داد.

11 .William Morris

12 .John Ruskin

تجربــه  . 13 اصالــت  بــا  متــرادف   )Positivism( پوزیتیویســم  واژه   
کننــده  ســنت اصالــت تجربــه  قــرن 19 بــا  علمــی و منطقــی و دنبــال 
تعالیــم ضــد متافیزیکــی و علم گرایانــه اســت. پوزیتیویســت ها معرفــت 
بنیادیــن  اصــول  می داننــد.  حسی)بی واســطه(  تأثــرات  حاصــل  را 
ســاختارگرایی  تحقیق پذیــری،  اثبات گرایــی،  آن هــا  معرفت شناســی 

منطقــی و اصالــت تجربــه اســت.

14 .Rene Descartes

15 .Emmanuel Kant 

 هــای تــک ســبکی در معمــاری و طراحــی صنعتــی اســت کــه در حــدود . 16
و  ایــن ســبک عناصــر پیشــرفته  صنعتــی  ســال 1970 پدیــدار شــد. 
تکنولــوژی را بــا هــم ترکیــب کــرد و بــه صــورت جلــوه ای تــازه از مدرنیســم 
درآمــد. معمارانــی ماننــد فاســتر، پیانــو و راجــرز را می تــوان نماینــده  ایــن 
ســبگ دانســت. از دیــد ایــن معمــاران ســاختمان های امــروزی بایــد 

ــند.  ــر باش ــر حاض ــی عص ــری و تکنیک ــاره  فک ــان دهنده عص نش

17 .Spiritual Traditionalism 

18 .Titus Burckhardt

19 .Low-Tech

مکتــب فرانکفــورت در دهــه 30 توســط هورکهایمــر در آلمــان تأســیس . 20
شــد و عمــده  فعالیــت آن در زمینه هــای فلســفه  علــوم اجتماعــی و 
جامعه شناســی اســت. متفکــران ایــن مکتــب بــا پوزیتیویســم در علــوم 
اجتماعــی بــه جــدل می پردازنــد و بــا منظــر انتقــادی تبعــات زندگــی 
صتعتــی و بــورژوازی ماننــد ماشــینیزم، ســلطه  رســانه، شــی انگاری و از 

خــود بیگانگــی را بــه چالــش می کشــند.

21 .Deterministic Approach
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