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  مقدمه - 1
احساس خطر کرده است. این  تکنولوژيانسان امروز، در 

از علم  تکنولوژياحساس، فارغ از تاریخچه، ماهیت، تقدم یا تأخر 
هاي فلسفی، براي حتی مردم معمولی نمایان شده است.  و بحث
وگوهاي سیاسی، تحدیدات و تهدیدات بین المللی، از گفت

هاي روشن، شیوع انواع مفاسد اخالقی و سخت شدن خودبیگانگی
وتربیت انسانی، شواهد و مدارك این خطراتند. در این تعلیم 

مربوط به اخالق  تکنولوژي صورت بخش وسیعی از مسائل فلسفه
اي، تعلیم و تربیت شود. دیجیتالی شدن آموزش مدرسهمی

دهد. بازخوردهاي قرار می تکنولوژينیز از مسائل  کودکان را
محیط زیست و مسائل مربوط به  ،تکنولوژياجتماعی ناشی از بیو 

آورد و نیز پدید می تکنولوژياحیاي آن با توجه به تخریبی که 
ها از مسائل مهم سازيهاي فرهنگی ناشی از فرهنگبحث

  آیند. به حساب می تکنولوژي
کـه  هسـتند  متفکـران غربـی    ءهگل، مارکس و اشـپنگلر جـز  

هـورك  همچنـین  . دارندزیادي قابل تأمل  انسخن فناوري باره در
از متفکـران حـوزه    و اریک فرومهایمر، آدورنو، هابرماس، مارکوزه 

 هـاى اول قـرن بیسـتم    در دهـه کـه   رونـد  شمار می بهفرانکفورت 
از فیلسـوفان قـرن بیسـتم     هیـدگر مارتین  ،در نهایت .زیستند می

اولـین   .تالیف کرده اسـت  تکنولوژيموضوع در  کتابی را است که
منتشر شـده   19در نیمه دوم قرن  تکنولوژيفلسفه  کتاب درباره

 و جدیدترین تألیف در این باب مجموعـه مقـاالتی اسـت بـه نـام     
، 4که ویرایش آن را السـن  3"تکنولوژياي در باب فلسفه مقایسه"

بـه چـاپ    2009 سـال  عهـده داشـته و در   6و هنـدریک  5پدرسن
  رسید. 
کـه از بیـرون   در ایـران اسـت   ثر اولین امحمود صناعی  مقاله

نیـز   تکنولـوژي بـه پیشـرفت و ترقـی مدرنیتـه دارد و بـه      نگاهی 
اسـت کـه البتـه در ایـن مقالـه نگـاه        توجهی غیر مستقیم کـرده 

تحـت عنـوان آالت و وسـایل بـه خـوبی       تکنولـوژي ابزارگونه بـه  
مقاالت و آثار هیدگر توجهـات   ترجمه به تدریج ].9[مشهود است

ــب کــرده و اینــک  نامــه، کتــاب و مقــاالت  پایــانبیشــتري را جل
 تکنولـوژي  دار تحلیل و فلسفهتوان یافت که عهدهگوناگونی را می

  اند.   شده
-و تهدیـدات انسـان   تکنولـوژي حاضر نگاهی کلـی بـه    مقاله

هایش پرداخته دارد و با عبور از ماهیت آن به ویژگی شناختی آن

  
3 A Companion to the Philosophy of Technology  
4 Jan Kyrre Berg Olsen 
5 Stig Andur Pedersen 
6 Vincent F. Hendricks 

 مقابله بـا تهدیـدات آن   و در نهایت راهکارهاي آجل و عاجل براي
ورزد. خطـرات  هـا مبـادرت مـی   پیشنهاد کـرده و بـه بررسـی آن   

ــوژي ــژوهش   تکنول ــا آن مســئله اصــلی پ ــه ب و راهکارهــاي مقابل
پیشروست و فرضیه ما در این پژوهش ممکن بـودن گـذر از ایـن    

  خطرات با توجه به راهکارهاي ارائه شده است.
  

  تکنولوژي ضرورت بحث از چیستی -2
بـا انسـان دو    آن واکنش به بحـث از هـر پدیـده و ارتبـاط    در 

فوریت مسـئله   به برخورد از متفکران قابل مشاهده است. گروهی
پردازنـد و  را به عمق برده و بـه واکـاوي مبـانی و تعریـف آن مـی     

فایـده یـا کـم فایـده تلقـی کـرده و از آن       گروهی این روش را بی
ی روانشـناختی بـه   کنند. نگاه فلسـفی، فرهنگـی و حتـ   پرهیز می
این در حالی است که نیز از این قاعده مستثنی نیست.  تکنولوژي

بـه)  هاي هر پدیـده پرسش از ویژگی ـه مرکّ منطقـا مـؤخر از    ( هلی
بـوده و بـدیهی اسـت دانسـتن     و چیسـتی آن  پرسش از ماهیـت  

برخـورد بـا آن را    هویت هـر موجـودي حـدود و ثغـور چگـونگی     
تعریـف   "نـاطق حیـوان  "ان را سازد. هنگامی که انسمشخص می

کنـد. پرسـش از   کنیم، مسؤلیت و وظیفه براي او معنـا پیـدا مـی   
-را مـی  تکنولـوژي ، شناسایی ماهیـت  تکنولوژي  نسبت انسان با

  طلبد.  
، به ماهیت آن توجـه  تکنولوژي هیدگر در پاسخ به پرسش از 

شود و معتقد و ماهیت آن تمایز قائل می تکنولوژيکند و بین می
اندیشیم و به آن دامن  می وژیکلامر تکنوبه  که صرفا یماداماست 
هرگـز   ؛رویـم  آیـیم یـا از آن طفـره مـی     زنیم، با آن کنـار مـی   می

تجربـه   تکنولـوژي نخواهیم توانسـت نسـبت خـود را بـا ماهیـت      
را امري خنثی تلقـی کنـیم بـه    تکنولوژي  و نیز اگر] 5: 15[کنیم

خـواهیم شـد؛ زیـرا چنـین تصـوري از       بدترین صورت تسلیم آن
خصوص مورد ستایش است، چشم ما را به  که امروزه به تکنولوژي

  ].15[بنددمیتکنولوژي  کلی بر ماهیت
دانـیم کـه   ایم و نمیتأمل نکرده تکنیکما تا وقتی در ماهیت 
تـوانیم  چـه مـی   ،در باب خوبی و بدي آن ،با آن چه نسبتی داریم
. بشـر در صـورتی   هـدایت کنـیم  توانیم آن را بگوییم و چگونه می

جهـت  ي اوسـیله  اکـه صـرف   در سلطه بگیـرد، را  تکنیک دتوانمی
وسـیله و ابـزار    تکنیـک ؛ اما اگر باشدبهبود زندگی و در اختیار او 

تواند زمام اختیار آن را در دسـت بگیـرد و   بشر چگونه می ،نباشد
  .]191: 7[خواهد ببردبه هر جا که می

به ایـن معنـا    ،بودن تکنیکانسان با  تعریف و نسبتبه دنبال 
مخالفت کرد و در پی حذف آن برآمد؛ بلکـه   آننیست که باید با 

  منظور تأمل الزم در این باب است.
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  تکنولوژيماهیت  -3
اسـخ داده  بـه صـور مختلـف پ    تکنولوژيبه پرسش از ماهیت 

اي بسـیار طـوالنی دارد. نخسـتین بـار     شود. این پرسش سابقه می
توجـه کـرده و از بعـد وجودشـناختی بـه آن       تکنیـک یونانیان به 
 تکنولـوژي بـه   )اصـالی استقاللی ( و )آلیابزاري (نگاه اند. پرداخته

 .دو تعریف متمایز از یکدیگر را پدید آورده است
از نوع نگاه ابزاري است کـه آسـایش،    تکنولوژيایج از تصور ر

فاضـله   تنوع و رشد ما را بـه دنبـال داشـته و بـه مدینـه     آرامش، 
مـردم کـه تنهـا     رواج ایـن نگـاه در میـان عامـه    کنـد.  نزدیک می
هستند قابل قبول است؛ اما ما بـا رواج   تکنولوژيکنندگان  مصرف

تعریف ابزاري در بین مهندسین، دانشـمندان و حتـی بسـیاري از    
تأمــل  تکنیـک ت فالسـفه مواجـه هسـتیم؛ زیـرا هیچکـدام در ذا     

قـدیم و جدیـد    تکنولـوژي تفاوتی بـین   ،اند. در این دیدگاهنکرده
اي  وسـیله ، تکنولـوژي  گوینـد   مـی در تعریف  ايوجود ندارد. عده

آن  و گروهی دیگـر  استدستیابی به اهداف خاص موردنظر براي 
    دانند.  را نوعی فعالیت انسانی می

تنهـا   ر ابتـدا د تکنیـک  با یک نگاه منصفانه باید پذیرفت کـه 
جهت تصرف در عالم و خدمت بـه   را داشته است که ابزاري نقش
شـناس   وظیفـه  غـولی  توان آن را بـه به وجود آمده است. میبشر 

؛ امـا  اندیشیده استمیاز انسان  به فرمانبرداري تامکه  مانند کرد
صورت غولی تـابع و مطیـع بـاقی     هاست که آیا هنوز نیز ب آن مهم

  خیر؟مانده است یا 
عارضی در زندگی دوران  يامر تکنیکداوري معتقد است که 

تجدد نیست و حتی اگر وسیله هم باشد بشـر را بـه دنبـال خـود     
 تکنیـک بشر هـم بـه حکـم     کشد، تا جایی که خواست و ارادهمی

  .]198: 7[کندتعین پیدا می
بعد ابزاري خود را از دست داده اسـت،   تکنولوژيجا که از آن

تـا زمـانی   بدانیم  الزم است هنگام تأمل در حقیقت و ماهیت آن،
صرفا به جنبه انتفاعی و سودرسانی، تولید  تکنولوژيکه در قلمرو 

 ،اسـت  تکنولوژيکنیم از آنچه حقیقت انبوه و ابزار فنی توجه می
توان گفت پرسـش  تر میبه عبارتی ساده ]؛54: 16[مانیمغافل می
پرسشی فیلسوفانه اسـت کـه بایـد از فضـاي     تکنولوژي  از ماهیت
خارج شده و از دور به کلیت آن و ارتباطی کـه بـا وجـود     تکنیک

  کند، نگریست تا بتوان به آن پاسخ داد.انسان پیدا می
     در نظر یونانیان تکنولوژي حقیقت -1-3

ابتدا در میراث فلسفی یونان  تکنولوژيو  تکنیکلفظ امروزي 

 9"لوگـوس "و  8"تخنـه "مرکـب از   7تکنولوژيشکل گرفته است. 
خن گفـتن  سـ  "لوگوس"به معناي هنر و صنعت و  "تخنه". است

بدین معنا عبـارت اسـت از    تکنولوژيو از وجود و راز وجود است 
  سخن گفتن از وجود و راز وجود هنر و صنعت.

یـا تقلیـد    حکایت و تخیل کردناز  هنر از نظر ارسطو عبارت
کـار   کننـده  و صـنعت تکمیـل  اسـت  هاي طبیعت و انسان  زیبایی

 تکنیـک طبیعت است. مقصد تخنه ابداع یا تولید و فرآوري است. 
از تکمیل کار طبیعـت بـه دسـت     ارسطو و یونانیان عبارت از نظر
انسـان را بـراي انجـام دادن     ،تنها 10. از این نظر طبیعتاست بشر

  .]20: 13[ده استکر "،دست"هز به کار مج
  نوین از نظر هیدگر تکنولوژي هاي ماهويویژگی -2-3

فیلسوف آلمـانی قـرن بیسـتم،     )1889-1976( مارتین هیدگر
ي را به موضوعی اساسـی بـرا  تکنولوژي  بود که نخستین متفکري

فلسفه تبدیل کرد و به لحاظ وجودشناختی مورد ارزیابی قرار داد. 
را  تکنولــوژيهــاي پدیــدار شــده و فهــم شــده از نهــاد او ویژگــی

  دهد.برجسته کرده و در معرض دید همگان قرار می
    انکشاف -الف
در ، )فنـاوري تکنولوژي(طور که بیان شد منشاء کلمـه   همان 

 "تخنـه "عبارتست از امري کـه بـه    11زبان یونانی است. تکنیکون
گیـرد و هـم   هم مهـارت صـنعتگر را دربرمـی    "تخنه"تعلق دارد. 
هاي فکري و هنرهاي زیبا. در این صورت تخنه امري است مهارت

از  که به فراآوردن و ابـداع (هماننـد امـري شـاعرانه) تعلـق دارد.     
مـرتبط   12تخنه از ابتدا تا زمان افالطون با کلمـه اپیسـتمه  طرفی 
به معناي وسـیع کلمـه داللـت    بر شناخت  ه است. هر دو واژهبود
بـه چیـزي    و و به معنـاي زیـر و زبـر چیـزي را دانسـتن      کند می

یعنی از  ،. چنین معرفتی نوعی انکشاف است، استمعرفت داشتن
  .]8-13: 15[داردکند و پرده بر میامري کشف حجاب می

 تعرّض -ب
جدیـد   تکنولـوژي دهد که انکشاف حاکم در هیدگر توجه می

در برابر ایـن  تعرّضی که طبیعت را  ؛است به طبیعت نوعی تعرّض
تـا بتـوان    ،انرژي باشـد  دهد که تأمین کنندهجا قرار میانتظار بی

انرژي را از آن حیث که انرژي اسـت، از دل طبیعـت اسـتخراج و    
پیونـدد کـه انـرژي    ذخیره کرد. تعرّض به این صورت به وقوع می

  
7 technology 
8 techne 
9 logos 
10 physis  
11 technikon  
12 episteme 
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شود و حاصـل ایـن رونـد،    نهفته در طبیعت اکتشاف و حبس می
شـود و  و این امر تغییر شکل یافتـه انبـار مـی   یابد تغییر شکل می

کشاورز بـا   گذشته،در شود.  چه انبار شده است از نو توزیع میآن
داد. در حقیقـت  کار خود زمین زراعی را مورد تعـرض قـرار نمـی   

سـپرد و بـر   پاشید آن را به دست طبیعت مـی هنگامی که بذر می
ز صـنعت  کرد؛ اما اکنون کشاورزي چیـزي جـ  رشد آن نظارت می
هاي غذایی نیست؛ یعنی آن جهـت مـورد توجـه    ماشینی فراورده

است که حداکثر بازدهی با حداقل هزینه صورت گیرد. به عبارتی 
جدید حاکم است، خصلت در افتادن بـا  تکنولوژي  آنچه بر سراسر

طبیعت است. به این صورت کـه انـرژي نهفتـه در آن اکتشـاف و     
بـاش باشـد تـا    ال آمـاده حبس شود تا همـه چیـز همـواره در حـ    

بالفاصله مورد استفاده قرار گیرد. وقتی یک منبع همیشـه وجـود   
باش منتظر ایستاده است، دیگـر یـک   داشته باشد و به حال آماده

-شیء نیست بلکه چیزي است که ما را به سـمت خـود فـرا مـی    
  .]15-18: 15[خواند

  گشتل -ج
 "گشـتل  " اي به نامگیژهیدگر معتقد است که تکنولوژي وی

جدید به عنوان انکشافی که انضـباط   تکنولوژي« گوید:دارد و می
آدمی نیست. به همـین دلیـل    ساخته و پرداخته بخشد، صرفا می

خوانـد تـا بـه امـر واقـع      اي را که آدمی را فرا مـی باید آن معارضه
اي درك کنـیم کـه   همچون منبع ذخایر انضباط بخشد، به گونـه 

. هیـدگر ایـن نـداي خـاص را     ]21: 15[کنـد یخود را آشـکار مـ  
تل شْ اسکلت بندي، چارچوب بندي، شبکه بندي یـا مجمـع   ( 13گ
  .»]22: 15[نامدمی )الشبکه

 ایـن  در کـه  دهـد مـی  نشان گشتل یفتعر به نگاهی اجمالی
 تعریـف  ایـن  ارکـان  دارد که جزء وجود کلیدي واژه چند تعریف

و  »ذخیـره  منبـع  « ،»کـردن  آشکار« ،»تعرض« هاي هستند: واژه
 تکنیـک  بـه  هیـدگر  نگرش در اساسی کامال نقش »بخشی نظم«

 در کـه  اسـت » آشـکارکردن « يواژه این ،همه از بیش دارند؛ اما
البتـه منظـور از ایـن آشـکار      .]59: 2[اردد اهمیـت  فـوق  تعریف

عنـوان یـک    کردن، شناسایی جهان نیست بلکه نگاه به جهـان بـه  
  منظور ایجاد تغییر و تحول است. منبع ذخیره و تسلط بر آن به

آوردنی است که به درافتادن تعلـق   براین گشتل آن گردهمابن
خوانـد و بـه او اختیـار     دارد، درافتادنی که آدمی را به معارضه می

ذخیـره ازلـی    منزلـه دهد تا امر واقع را از طریـق انضـباط بـه     می
-در این صورت سه امر نامبـارك رخ مـی   ].27: 15[منکشف کند

  دهد:
  

13 Ge-stell 

طـور بسـیار    رود کـه بـه  جا پیش میجدید تا به آن تکنولوژي -1
مشخص، ظهور تمامیت جهان و جایگـاه انسـان را در آن تعیـین    

: 17[انجامـد می تکنولوژيشدن پرسش از کم به محوکند و کممی
  ؛]43
شـود کـه موجـودات    بندي و انضباط موجب مـی  این چارچوب -2

  بندي مورد کشف قرار گیرند. بتنها از طریق تفکر آماري و قال
کنـد و  بـروز مـی   تکنیـک آدمی از سوي قدرتی که در ماهیت  -3

انسان تسلطی بر آن قدرت ندارد، باز داشـته شـده و بـه معارضـه     
چنـان بـر بشـر     تکنیکبه این معنا که ]؛ 90: 17[شودخوانده می
  کند.یابد که دیگر قدرت کنترل آن را از بشر سلب میتسلط می

  

  با علوم جدید تکنولوژي ارتباط -4
علوم جدید به ویژه فیزیک با روش تفکري که دارد طبیعت را 

بینـد. در ایـن   پذیر میاي از نیروهاي محاسبهعنوان شبکه فقط به
از دل چنـین تفکـري زاییـده     تکنولوژيآید که نظر می صورت به

 تقدم زمانی دارد تکنیکبر  شده باشد. بنابراین علوم دقیقه جدید
ولـی هـم اکنـون     و تقریبا دو قرن قبل از آن به وجود آمده است؛

یافتـه اسـت. بـه قـول هیـدگر از       و علّی بر علم تقدم وجودي فن
لـوم طبیعـی جدیـد در قـرن     نگارانه، آغاز ع لحاظ تقویمی و تاریخ

 ،استوار بر نیروهاي ماشـینی  تکنولوژيدر حالی که  هفدهم است؛
گیـرد. بـدین ترتیـب    دوم قـرن هجـدهم پـا مـی     نخست در نیمه

؛ امـا  اسـت  از علـم  مؤخر و زمانی از نظر تقویمی جدید تکنولوژي
را به لحاظ مـاهیتی کـه دارد، از نظـر وجـودي      تکنولوژيهیدگر 

شـود بـه   داند؛ به این معنا کـه علـم تبـدیل مـی    مقدم بر علم می
شرط  يتکنولوژست و مامعرفتی که منشأ قدرت  و افزاري وسیله

: 1و  25: 15[شـود و بنیاد وجـودي علـم جدیـد و منشـأ آن مـی     
108.[    
  

  با فرهنگ تکنولوژيارتباط  -5
را به خـوبی   تکنیکیوجه فرهنگی زندگی » فاوست«گوته در 

نمایان ساخته اسـت. بشـر فاوسـتی مظهـر صـفاتی جدیـد مثـل        
گرایی،  نظم، عمل جویی،  تملکخواهی،  طلبی، استیال و قدرت فزون
عنـوان   را بـه  تکنیـک انسان فاوستی ابتدا  .روایی است و فرمان فن

 تکنیـک ابزاري در خدمت رفاه و معیشت قرار داد ولی در نهایـت  
زدگی منجر شد و سرانجام به اسارت انسان  ماشین  به ظهور پدیده

هایی شـد کـه اکنـون فرهنگـی خـاص      و منجر به ویژگی انجامید
  پدید آورده است.

یتی کـامال فرهنگـی دارد و اساسـا تجسـم     موجودتکنولوژي  
فرهنگ مدرن است و هر چه به سوي اتوماتیسـم بیشـتر حرکـت    
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بیشتر و بیشتر از صـورت ابـزار خـارج مـی شـود و جـز بـه         ،کند
ــرب و روح نیســت    ــتخدام فرهنــگ غ ــاراس ســتی آن وفا يانگ

به انسان معاصر آموختـه اسـت کـه     تکنیک. ]12: 13[آید درنمی
بخواهـد و بیشـتر بخواهـد و حـد و مـرزي بـراي       تواند  هرچه می
-و بـی  طمع. درس آزمندي، ]87: 8[هاي خویش نگذاردخواهش
  سازد.را آشکار می تکنولوژيبه انسان نقش فرهنگی  ارادگی

  

  جدید تکنولوژي پیامدهاي -6
که ضـرورت  دو فایده دارد: اول آن فناوريپیامدهاي  مالحظه

سازد و دوم خطـرات آن را  آشکار میطور ماهوي  شناخت آن را به
  رساند.هویدا ساخته و به شناسایی راهکارهاي مقابله کمک می

  گراییتقلیل -1-6
 ،شـود اي که وارد نسبت میان انسان و جهان میتکنولوژيهر 

 ].3[گـرا دارد کند و ماهیتی تقلیلیک سري از عوامل را حذف می
یعنـی   ،کندرا بازي می کننده در ابتدا نقش تقویتبه این معنا که 

-دهد؛ اما هر کدام که به وجود ما اضافه میتوان ما را افزایش می
-کند؛ مثال گفتشود ما را از یک سري چیزهاي دیگر محروم می

کند امـا تمـاس   تسهیل می وگوي اینترنتی ارتباط با کل جهان را
  کند.نزدیک و حسی را حذف می

  غیرقابل اعتماد بودن -2-6
 تکنولـوژي طرفی یـا خنثـی بـودن،    ف نظریه بیدرست برخال

امري جانبدارانه است و نـوعی ابهـام و چنـد معنـایی را همیشـه      
امري  ،حتی اگر ابزار باشد تکنولوژيبه این معنا که ]. 3[دربردارد

-می ،خطر است خنثی نیست و در همان حال که یک فناوري بی
ماننـد انـرژي   تواند به ابـزاري نابودکننـده تبـدیل شـود. درسـت      

آمیـز و خطرنـاکش در   اي که دو وجه کـامال متفـاوت صـلح   هسته
مکان و زمانی مشابه قابل دسترسی است و تفکیک آن از یکدیگر 

  دهد.  گذاران اعتماد نمیگران و قانونبه مشاهده
  نیاز کاذب تولید کننده -3-6

 اکنـون  هـم  ،»االحتیاج ام االختـراع «مثل معروف که  برخالف
کند که بدون آن هم زنـدگی  زهایی را براي بشر تعریف مینیافن 
 توان به سالمت گذراند. داوري بر این ویژگی صحه گذاشـته  را می

کمتر بـر اثـر احتیـاج پیـدا شـده و بیشـتر        تکنیک « گوید:میو 
ظهور کرده و در حقیقت آدمـی   تکنیکها پس از پیدایش احتیاج

  .»]192: 7[در پی آن رفته است
  ایجاد احساس بیگانگی -4-6

انسان قرن نوزدهم به تـدریج وارد یـک    ،به نظر پروفسور فویر
آینـد و  شود. صنایع بـه وجـود مـى    ینظم و شبکه جدید زندگى م
شود؛ امـا همـواره بـا ایـن قدرتمنـد      انسان صاحب افزار جدید مى

کند و این احساس پنهان، شدن احساسى پنهان هم با او رشد مى
گویـد کـه ایـن خصوصـیت ذاتـى       یاسـت. او مـ  احساس بیگانگى 

-است که به تدریج و هرچه بیشتر انسان را قدرتمند مـى  تکنیک
نماید و احساس بیگانگى را در او افزایش تر مى کند، او را مضطرب

ما ممکن اسـت تجربـه کـرده     اى است که همهدهد. این نکتهمى
هسـتند و  باشیم و آن را کسانى که در حال استفاده از کـامپیوتر  

اند، بـه میزانـى   کنند، بیشتر تجربه کردهیا زیاد از آن استفاده مى
سپاریم، ضمن ایـن کـه   که ما کارهایمان را بیشتر به کامپیوتر مى

کنیم، احساس اضطراب هـم داریـم کـه    بیشتر احساس قدرت مى
-هاى خودمان را در معرض خطر داده گویى یک بخشى از توانایى

  .]14[ایم
  غافل کننده شیفتگی -5-6

طـور ناخودآگـاه عالقـه و     بـه  در رفـع احتیـاج   تکنیککمک  
 انجامـد و کند که به مسحور شدن انسان میاي ایجاد میشیفتگی

، شـود عالقـه بیشـتر    متعاقـب آن  هر چه این احتیاج و استفاده و
و  شودتر میپوشیده آنکمتر و ماهیت  تکنیکاصل تفکر در باب 

  گردد.  تر میغفلت از ابعاد دیگر وجود آدمی افزون
  هاکمی شدن ارزیابی -6-6

و تولیـد   14حـداکثر کفایـت یـا کـارایی     فناوريیکی از اصول 
است. الزمه حداکثر کفایت یا کارآیی نتیجتـا بـه حـداقل اصـالت     

انجامد. باور این است کـه اگـر افـراد بـه واحـدهاي قابـل       فرد می
شده  هاي منگنه ها را بر روي برگ شخصیت آنشمارشی که بتوان 

هاي کامپیوتر ظاهر ساخت بدل شوند، ماشین اجتماعی بـا  ماشین
قواعـد   وسیله کفایت بیشتري کار خواهد کرد. اداره این واحدها به

تر است؛ زیـرا کـه دردسـر و    و قوانین بوروکراتیک به مراتب آسان
تیجه انسـان بایـد   کند. براي رسیدن به این ناصطکاك ایجاد نمی

فردیت خود را از دست بدهد و بیاموزد که هویـت خـود را نـه در    
. ]59: 10[ها جستجو کنـد  ها و شرکت درون خود بلکه در سازمان

متأسفانه  ،کند تولید صنعتی حکومت نمی هاصل فقط بر مسئلاین 
. نظـام  شود نظام آموزش و پرورش هم با همین معیار سنجیده می

-آزمونتر است که درصد قبولی آن در اي موفق تربیتی و آموزشی
و اساسا مهم نیست که با تر باشد بیش المللیهاي کشوري یا بین
  گیرد.صورت می چه کیفیت و آسیبی

  قدرت طلبی -7-6
که سیطره  تکنیکجدید و ماهیت  تکنولوژيقدرت نهفته در 

ز کنـد. ا  و استیال است، در ذات مابعدالطبیعه جدید تعین پیدا می

  
14 Efficiency 
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و اســاس  تکنیــکاینجاســت کــه امپریالیســم الزمــه ذات نظــام  
 تکنیـک شـود. ایـن ذات در ماهیـت     مـی  تکنیکیسیاست جامعه 
انگیزد که آدمی بر آن مستولی نیست و منشـأ آن  قدرتی را بر می

  .]31: 13[هنوز ناشناخته است
  تکنیک غیرهنجاري اطمینان به تصمیمات -8-6

این بـدان معنـی اسـت کـه در     روست و  انسان با انتخاب روبه
اش بـا  زنـدگی  ،امور بسیار مهم اگـر انتخـاب انسـان غلـط باشـد     

دهـد تصـمیم   شود. انسان ترجیح مـی  رو می روبه یخطرهاي بزرگ
غلطی بگیرد؛ ولی به تصمیمش اطمینان داشـته باشـد تـا اینکـه     
تصمیم درستی بگیرد و با شکی که نسبت بـه اعتبـار تصـمیمش    

-روانرا معذب سازد. ایـن یکـی از دالیـل    خود  ،کنداحساس می
ها و رهبران سیاسی است. طی قـرون  اعتقاد افراد به بت شناختی

متمادي مفهوم خدا باعث اطمینان بود. خداوند که همه جا حاضر 
و در همه حال توانا بود، نه تنها آفریدگار جهان بود، بلکـه اصـول   

ا نبود، اعالن کرده ها روآن اعمال انسان را هم، که تردیدي درباره
بود. با آغاز برداشت و شـناخت علمـی و تحلیـل رفـتن اطمینـان      

انسان ناگزیر براي دست یافتن به اطمینـان، جسـتجوي    ،مذهبی
، لـم رسید که عاي را پی نهاد. در اولین وهله چنین به نظر میتازه

اي براي اطمینان بنـا سـازد؛ امـا بـا افـزایش       قادر است بنیاد تازه
ها و از دست رفتن ابعاد انسانی زنـدگی و احسـاس روز   پیچیدگی

افزون ناتوانی و تنهایی فـرد، انسـانی کـه علـم را رهنمـون خـود       
ساخته بود، عقالنیت و استقالل خود را از دست داد. ایـن چنـین   
اطمینانی، با دانشی غیرقابل اعتماد انسان و هیجانـات او تضـمین   

اطمینـان   –طمینـان  شدنی نیست؛ بلکه دسترسی به ایـن نـوع ا  
سـازد و  بینـی را ممکـن مـی    با کامپیوترهایی کـه پـیش   –مطلق 

ضامن اطمینان هستند، میسر است. عصر ما جانشین خدا را پیـدا  
کرده است: احتساب یا پیش بینی غیرشخصی. این خداي جدیـد  
به بتی بدل شده است که ممکن است همه افراد به پایش قربـانی  

و غیرقابـل انکـاري در حـال پیـدایش     شوند. مفهوم جدید مقدس 
بینی، احتمال و واقعیت. توهم ما در  است: مفهوم احتساب یا پیش

اطمینان به تصمیمات کامپیوتر که جرگه بزرگی از مردم و  زمینه
هـاي  گیريریزان آن را قبول دارند، بر پایه نتیجه بسیاري از برنامه

هـاي   هـا، پدیـده   نادرستی قرار دارد که گمان دارد: الـف) واقعیـت  
ــه   ــتند، ب) برنام ــی هس ــده و    عین ــه قاع ــارغ از هرگون ــزي ف ری

  .]83-96: 10[هنجارپذیري است
  تکنیک خلط کمال انسان و کمال -9-6

بهتر یا محصول بیشتر را در زمـان   کوشد تا نتیجهماشین می
انسـان را بـه    ،تکنیک. این حرص و آز موجود در کمتر تولید کند

کشـاند  دارد و تنوع طلبی را به جایی مـی وا می تکنیکیخالقیتی 

    یابد.که بحران عدم اشباع بر جوامع بشري حاکمیت می
کمال ماشین، کمال انسان نیست و این دو را معادل گرفتن و 

ر است. کمال ماشـین  درهم  یا به غفَ آمیختن، گناه عظیم و ذنب الی
، تفاله کردن ،تر مکیدن رحمانه بی ،بیشتر بلعیدن ،در تیزتر دویدن

 ،امـان تر تولید کردن و بیشتر ویران کردن است. حرص بـی افزون
امان کـار ماشـین و هـدف و کمـال آن     امان و تولید بیمصرف بی

  .]83: 8[است
  مدرن تکنیک دردسرساز پنج ویژگی -10-6

 جامعـه " در کتـاب  تکنولـوژي مشـهور  از ناقـدان   15ژاك الول
  شمارد:مدرن می تکنیکپنج ویژگی براي  16"تکنیک زده

  ؛بودن 17خودکار-1
   ؛از خود تغذیه کردن و فربه شدن-2
  ؛گیري همه -3
  ؛خودمختاري -4
ت.  -5 وحدت و کلی  

یعنی سلب گزینش از دیگـران و بسـته   تکنیک بودن  خودکار
نهـد. تغذیـه از   ها جز راهی که صنعت در پیش می ماندن همه راه

بـه جـایی رســیده اسـت کـه اوال دیگــر      تکنیــکخـویش، یعنـی   
 هندسـی دارد و ثالثـا  بـا تصـاعد   رشدي  ناپذیر است؛ ثانیا برگشت

دهد کسی آن را متوقف کند؛ بلکه با پیشتر رفتن خود، اجازه نمی
بیـان ایـن    تکنیـک یـري  گ کشاند. همـه انسان را نیز به دنبال می

وطـنش  توانـد در  دیگر نمـی  ،حقیقت است که به محض تولد آن
کند و تر طلب میقلمروهاي فراخ محصور و محبوس بماند و لزوما

در عـین   ،تکنیـک سازد. رشـد  جهان را بر صورت خویش می همه
اعتنا به سایر شـرایط و عوامـل اسـت. اگـر      حال، خود مختار و بی

اي از متفکران این بود که میـزان رشـد اقتصـادي    روزي نظر پاره
تـا   تکنیـک اندیشد کـه  ل میرشد صنعتی است، الو تعیین کننده

درونی دارد که  18پویاییحدود زیادي فارغ از قیود بیرونی است و 
-رو آن مـی  راند و سایر شرایط نیز تـابع و دنبالـه  آن را به جلو می

ت آن بدین معنی است که  بـا   تکنیکشود. باالخره، وحدت و کلی
با روابط مربوط به آن و با جهان مخلوق آن یکی است  ،مصرف آن
 صنعت، قطعـه  توان یکی را بدون دیگري داشت و هر قطعهو نمی

رو، هوس بنا کـردن جهـانی    کند و هم ازایندیگر آن را تداعی می
هـایی  کار گـرفتن ابـزار جدیـد در راه    مدرن و با به تکنیکدیگر با 
 تکنیـک، رنوشـتی دیگـر بـراي    هاي ویژه کنونی و یـا س غیر از راه

  
15 J.Ellul 
16 Technological Society 
17 Automatic  
18 Dynamism 



  و خسرو طائی اُمیزهرا   
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  .  ]70-71: 8[هوسی خام و برنیامدنی است  ،نوشتن
  خصم طبیعت -11-6

به طبیعت، دوستی انسان بـا طبیعـت رخـت     کنیکیتدر نگاه 
صورت منبع ذخیـره   یابد و بهبندد. طبیعت تعریفی دیگر میمیبر

  آید.کند، درمیانرژي که خصمانه از ما پنهان می
منبع ذخیره انـرژي در آمـده اسـت.     صورت طبیعت اکنون به 

تصّرف در اینجا دیگر جریان تکمیل و دگرگونی سـاده طبیعـت و   
ماده نیست که طی آن شی پس از انجام و جریان تولیـد ارتبـاط   

جدیـد   تکنیـک بلکـه او بـا    ؛انضمامی خود را با آدمی حفظ کنـد 
ی بیگانـه و حتـ  آورد که از وجـودش   عالمی مصنوعی به وجود می

تـر   نفسـانی  ،یابـد  هرچه بیشتر بسط و گسترش می ت...مسلط اس
  ].23: 13[شود و ویرانگرتر... می

  

  تکنولوژي تهدیدات ناشی از پیامدهاي-7
جدیـد سـاحت وجـودي انسـان را مـورد       تکنیکهاي ویژگی

 ،دهد. انسان مقهـور مجبـور مسـخ شـده و منفعـل     تهدید قرار می
  است.  تکنیکحاصل مواجهه بی چون و چرا با 

یـک از افـراد    دهد که هـیچ مطلقا اجازه نمی تکنیکیضرورت 
تجربـه   ،بشر صورت دیگري از حیات را جز این که اکنون هسـت 

، یک وضع تکنولوژیککنند و بنابراین وضع انسان در برابر حیات 
آزاد  و گزینش ندارد و بنابر این اصـال  جبري است. او حق انتخاب

چیـزي بایـد   یـک  شود کـه  می این قاعده کلیو  ]10: 13[نیست
انجـام   امکـان  تکنیکـی دلیل اینکه از نظر  به انجام داده شود صرفا

هاي دیگر از اعتبار  ارزشن هست. وقتی این اصل پذیرفته شود، آ
اساس اخـالق قـرار    و بنیاد تکنولوژیک،و پیشرفت  شود ساقط می

با از دسـت دادن ایمـان مـذهبی و    انسان  .]57-58: 10[گیردمی
و مـادي   تکنیکـی هـاي   ي انسانی، تأکید خود را بر ارزشها ارزش

اي قرار داد و قابلیت تجربیات عمیق احساسی و رنـج و سرمسـتی  
که همراه آنست، از دست او رفـت. ماشـینی کـه انسـان سـاخت      

هایش را طرح ریخت و اکنـون   آنچنان نیرومند شد که خود برنامه
و  ]11: 10[نیز تفکر انسان را هـم در قلمـرو خـود گرفتـه اسـت     

چنـان قاطعانـه در خـدمت    فکري باعـث شـد کـه بشـر     همین بی
بیند. چنـین بشـري    درآمده است که خود را دیگر نمی تکنولوژي

-کند و به سؤاالت اساسـی خـود نمـی   ارتباطی با وجود پیدا نمی
   پردازد.

چنین جامعه و سازمانی انسان را به زائده ماشینی که منطـق  
دهد. چنین سازمانی فـرد   است، تنزل میهاي آن معلوم  و خواست

که هدفی جز بیشتر داشـتن   را به یک انسان مصرف کننده کامل
اي سـازد. چنـین جامعـه   مبدل مـی  ،و بیشتر مصرف کردن ندارد

خـود   هـاي بـی   خود فراوان و به همان نسبت هـم آدم  چیزهاي بی
را پذیر، پیوستگی و رابطه خـود   آورد. انسان کنش بار می فراوان به
هـا و   دهـد و در برابـر بـت    صورت فعـال از دسـت مـی    با جهان به
و در نتیجه فاقد قدرت، تنها و شود  میتسلیم دچار ها خواست بت
گردد. احساس همسازي و خودشناسی در او کـاهش   مضطرب می
  .  ]68-69: 10[کند پیدا می

    
    تکنیکراهکارهاي مقابله با خطرات -8

-صـاحب  آن مورد توافق همـه  و مقابله باتکنولوژي  خروج از
اما در این میان متفکرانی به بیان راهکار پرداخته و نظران نیست؛ 

اگـر راهکارهـاي ارائـه شـده را بـه دو       انـد. تسلیم را جایز ندانسته
کــه  بیمیــا مــیاصــلی  عاجــل و آجــل تقســیم کنــیم، در دســته
ــه ــه  ارائ ــزاري ب  دهنــدگان راهکارهــاي عاجــل معمــوال نگــاهی اب

 بیننـد. ریـزي را مـؤثر مـی   داشته و دادن طرح و برنامه تکنولوژي
داند و معتقـد  می تکنیکریزي را وجهی از برنامهنان که داوري چ

 تکنیـک  ایم کهاست که در صورت دادن طرح و برنامه باعث شده
 کنیـک تتـوان  ریزي می. چگونه با برنامهکنیممحدود  تکنیک بارا 

هـاي  و حـدود فعالیـت   ریـزي امکانـات  را محدود کرد؟ در برنامـه 
شـود. ایـن   سیاسی، اقتصادي و اجتماعی محاسـبه و تعیـین مـی   

ــا در آن  برنامــه ــق باشــد و ی ــه و دقی ریــزي ممکــن اســت عالمان
انگاري کرده باشند و چه بسا که تقلیـد نامناسـب باشـد. در     سهل
محـدود نشـده    تکنیکریزي تاکنون  هاي برنامه یک از صورت هیچ
  .]190: 7[است
کـه   مانـد مـی  ايزدهدرست مانند مرد جنزده تکنیک جامعه 

توانـد  هیچ تصمیمی نمی ،نسازد تا این موجود را از بدن خود جدا
جوانـب   انسانی به انقالبی در همـه  از جامعه تکنیکخروج  .بگیرد

نماید. شاید بـه نظـر   یک جامعه نیاز دارد و این صعب و دشوار می
ماننـد رابینسـون    اي جزیـره  بیاید که بهتر است متفکران زنـدگی 

 تکنولـوژي انتخاب کنند تا راه چـاره را بـدون داشـتن    را کروزوئه 
بیابند؛ اما الزم اسـت توجـه کنـیم کـه افکارمـان نیـز در تسـلط        

  واقع شده است.  تکنیک
زده بهتر است براي پیداکردن راهکار دوباره به مثال مرد جـن 

دسـته فعالیـت    او از طریـق دو  بازگردیم. در ایـن صـورت نجـات   
هایی که عجالتا اختیارات موجـود حلـول   فعالیتپذیر است.   امکان

شود  منجر می کند و به تدریج به آزادي فکريود میکرده را محد
انجامـد. بـا ایـن    او از بـدن مـی   کامـل  هایی که به خروجو فعالیت

-روش درمان، به طرح بعضی از راهکارهایی که مفید به نظر مـی 
  زیم:پرداآیند می

  



    و چگونگی مواجهه با تهدیدات آن تکنولوژيشناخت 
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  درمان عاجل -1-8
 شناسایی و شناساندن خطر -1-1-8

زنـدگی  ، تکنولوژيو شوق به پیشرفت  تکنیکغفلت از خطر 
همپـاي آمـوزش    ست.بدون آگاهی از شناگری دریا میانهدر  کردن

، توجه دادن به خطـرات وجـودي آن الزم اسـت. بشـر     تکنولوژي
به همین علت اسـت کـه    ،داندنمی تکنیکهنوز نسبت خود را با 

 بایسـت بدانـد کـه   ابزار است و حال آن که مـی  تکنیکپندارد می
دانسـتن او را   يکننـده دارد و حتـی اراده   رفتاري مسـخ  تکنیک،

پژوهـان انـواع    کند. ضـرورت ایـن آمـوزش بـه دانـش     مدیریت می
هــاي مهندســی و بلکــه اقتصــاد و جامعــه شناســی و نیــز  رشــته

  شود.احساس میآموزشی بیشتر  تکنولوژي
 تقویت صنعت معنوي -2-1-8

این صنعت جامع  .در این بین صنعت دیگري نیز در کار است
در جهت طبیعی و فوق طبیعت است. این صنعت همـان صـنعت   

هـاي دینـی اسـت کـه اقسـامی از آن را در قـرون        معنوي تمـدن 
 ،هاي دینی شرق نظیـر چـین  وسطی و تمدن اسالمی و نیز تمدن

می بینیم. در اینجا صنعتگر به کار خویش از جهتـی  و ایران  هند
کار در اینجا  دهد... صورتی طبیعی و از جهتی صورتی روحانی می

: 13[آمیـز اسـت و سـود فـرع بـر آن      امري معنوي آئینی و ابتهاج
23[.  
  تکنیکمحدود کردن  -3-1-8

سـاده   تکنیکبعضی از متفکران از اصل قناعت و روآوردن به 
کنند. شوماخر معتقـد  دفاع می تکنولوژيو  تکنیکدر استفاده از 

 تکنیـک مدرن دست بـردارد و بـه    تکنولوژياست که بشر باید از 
    .]186: 7[ساده و متوسط پناه آورد

نیازمنـد دیـدگاهی   الزم است توجه شود کـه در ایـن مبـارزه    
آوردن رو بوده و از افراط و تفریط باید پرهیز کرد. بـه دسـت  میانه

   اي نیز نیازمند تحلیل و ارزیابی عمیق است.مشیچنین خط
  زدگیتکنیکپرهیز از  -4-1-8

 تکنیـک دارد تـا در بـاب   آنچه متفکرانی چون هیدگر را وامی
باشـد، دعـوت   تکنولوژي داد سخن دهند، بیش از آن که مقابله با 

تـوانیم از  ما نمـی « گوید:داوري میبه مواجهه درست با آن است. 
تکنیک رو بگردانیم و علم تکنولوژیک را رها کنـیم؛ بلکـه    توسعه

زدگـی و  براي رسیدن به درجات عالی علم الزم است کـه از علـم  
؛ البتـه چگـونگی ایـن رهـایی     »]199: 7[زدگی رها شویمتکنیک

هاي درسی بر اشاعه که برنامه یمبهم گذاشته شده است. تا هنگام
ـ   انـد، ام بنـا نهـاده شـده    تکنیکو آموزش  از  هکـان رهـایی عالمان
کـه   مگر آن ،زدگی غیرممکن است و این امر میسور نیستتکنیک

تـر در روش حـل مسـئله تغییـري     در نظام آموزشی و از آن مهـم 

 علـوم جدیـد  در  را، آمـوزش روش حـل مسـائل   اساسی رخ دهد. 
ـ    ، امکـان محصور کردن مـوزان و  آاد را از دانـش تفکـر عمیـق و نقّ

درسی  پرداز برنامه کند. متیو لیپمن نظریهدانشجویان ما سلب می
االن در مـدارس بـه   «گویـد:  فلسفه براي کودکان در این باب مـی 

سطح با  که حداقل هم شود؛ درحالی توجه زیادي می 19حل مسئله
آن، باید بر روي تفکر مستقل پافشاري شود و به شـک و اهمیـت   

 کنـدوکاو هاي مهم و مراحل مقدماتی  نبهو دیگر ج 20طرح سئوال
  .»]376: 18[دتأکید شو

 روي آوردن به هنر -5-1-8
و رویارویی قطعی بـا آن   تکنولوژيهیدگر تأمل ماهوي درباره 

 تکنولـوژي بـا ماهیـت    داند که از یک سورا در قلمروي ممکن می
قرابت دارد و از سوي دیگر از بنیاد بـا آن متفـاوت اسـت. هنـر را     

  . ]42: 15[داندی مییداراي چنین قلمرو
در واقـع بـه ایـن    دانـد؟  چرا هیدگر هنر را منجی مـی که  این

هـاي رسـمی   نظر هیدگر در بـاب هنـر بـا تئـوري    خاطر است که 
شناسی مدرن عصر روشـنگري ذاتـاً متفـاوت    فلسفه هنر و زیبایی

که مدرنیتـه هنـر و زیبـایی را از حقیقـت و وجـود       است. درحالی
ر از بحـث وجـود و   کرد، مبحث هنر بـراي هیـدگ  منفک تلقی می

و اصل هنر همان حقیقت  احقیقت جدا نیست. از نظر هیدگر مبد
است که با آغاز متافیزیک یونانی به تدریج مورد غفلت قرار گرفته 
است و با این غفلت دوران هنر بزرگ یونان که به سـخن هیـدگر   

وگوي میان انسان و قدسیان است، سپري شد. هنرمنـد کـه   گفت
 نسبت به حقیقت وجود است، با اثر هنرمندانـه اهل قرب و حضور 

  . ]425: 12[رسداو وجود به سر حد انکشاف می
گراسـت و   هنر به خاطر باروري خالقانه خود ماهیتا ضـدتقلیل 

شناسد. کنش هنرمندانه امـري  آن حدي نمی» هايجهان«تعداد 
نیست که صرفا باید به عصر کنونی وجود اضافه گردد، بلکه عامل 

در مقابـل واهمـه هیـدگر از خطـر      ؛اسـت راهبردي بخش تعادل 
استتار، به این ترتیب، از دیدگاه هیـدگر، ضـرورتی درونـی بـراي     
روي آوردن به شعر وجود دارد، ضرورتی کـه بـه منزلـه واکنشـی     

  .]93: 1[عنوان عصر کنونی وجود به تکنولوژياست به عصر 
ـ پرهیز از مدیریت کمی و تفکر آماري ارگان -6-1-8 اي ه

 فرهنگی
ی  گیـري و اندازه در پی رشد ،تکنیکیدانستیم دید  ه همـ  کمـ

است. سپردن مراکز فرهنگی به مهندسـان   وجودات حتی انسانم
ی    تکنولـوژي در  شـده و متخصصان مسخ تعلـیم و تربیـت را کمـ ،

  
19 Problem-solving  
20 Question-raising  



  و خسرو طائی اُمیزهرا   
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گردانـد. ریاسـت اجرایـی    کرده و از محتواي کیفی خود تهی مـی 
ریزي گردد، کشور را در  برنامه صورت فنی بهکشور در صورتی که 

دهد و حیات معقـول  اندازد که هیدگر از آن پرهیز میخطري می
  از آن به دور است. 

  تسخیر طبیعت نه تعرض بر طبیعت -7-1-8
هاي قرآنـی خداونـد طبیعـت را بـه تسـخیر انسـان       در آموزه

مسـخر قـرار دادن    درآورده است و این وجه کمالی طبیعت است.
بـه معنـاي اجـازه     ،عالم ماسوا که ملک خداونـد اسـت  طبیعت و 

انگاري  تصرف از جانب مالک است و با تعرض به طبیعت و دشمن
به همان انـدازه   ،هاي رواییآموزهدر  لذا ؛21آن کامال متفاوت است

باید بازسازي هم شـود.   ،گیرد کشی قرار می طبیعت مورد بهرهکه 
طبیعـت اسـت و هـم    کننـده از   انسـان هـم اسـتفاده    ،به عبـارتی 
درختان استوار و بلنـد   فرمودند:می (ص)رسول اکرم دهنده. پرورش

هـاي خشـک   در بیابـان  کـه رویند و درختـانی خرما که در گل می
طبیعـت در   ].342، 12: ج 11[روتنـد دهنـد، بهتـرین ث  میوه مـی 

 پـذیر و افـراط در  هـم حیـات   و بخش اسـت  فرهنگ ما هم حیات
  (ع)کنـد کـه از امـام صـادق    زراره نقل مـی  آن جایز نیست. تصرف

شود آیا نمازش بـه  پرسیدم درباره مردي که براي شکار خارج می
چراکه او در مسیر  ؛است یا تمام؟ فرمودند به تمام بخواند شکسته

حسـاب و کتـاب طبیعـت     تصـرف بـی   .]480، 8: ج 6[حق نیست
قدري مذموم است که حکم شرعی عبادي را تحـت تـأثیر قـرار     به

بایـد  نکند و در سفر معصیت نماز داده و سفر را سفر معصیت می
   خوانده شود. شکسته

  درمان آجل -2-8
 روي آوردن به حیات معقول -1-2-8

یکـی از اصـول تربیتـی را    در حیـات معقـول   عالمه جعفـري  
انتقال از احساسات خام بـه دوران تعقـل دانسـته و آن را عبـارت     

 .هدفدار در پرتـو قـوانین ثابـت شـده    داند از: تفکرات مربوط و  می
نخستین بلوغ را همین مرحله دانسته و معتقد اسـت کـه انسـان    

آگـاهی تـدریجی بـه عـدم      از مورد تعلیم و تربیت در این مرحلـه 
ابعـاد زنـدگی متوجـه     کفایت احساسات و تأثرات عاطفی در همه

شود و در این مرحله اگر تعلـیم و تربیـت صـحیح بـه تقویـت      می
نــوعی احســاس پــوچی و  ،هــاي عقالنــی فرزنــد نپــردازد فعالیــت

  کند.   اهمیتی زندگی در درون او بروز می بی
ایجاد عالقه بـراي سـؤال، مطالبـه دلیـل، ضـرورت انتقـال از       

هـا،   تشویق و پاداش به حقیقت گرایی، مراعات اختالف شخصـیت 
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احترام به شخصیت و ... از اصولی هستند که عالمه جعفري جهت 
با دقت بر ایـن  . ]195-212: 4[بیند حیات معقول الزم میتربیت 

شود که عالمه به یک تربیتی نظر داشته است که  اصول روشن می
مبتنی بـر تقویـت قـدرت تفکـر و اراده اسـت. چنـین تربیتـی از        

عمـل خواهـد    ممانعت بـه  تکنولوژيممسوخ شدن انسان در عصر 
  آورد.

شناسانه استوار اسـت   حیات معقول  بر این فرض انسان  نظریه
: 5[پذیر در عرصه زندگی اجتماعی است که آدمی موجود مدیریت

 مائـده سوره مانند آیات قرآن( ،منابع اسالمی این نظریه .]48-46
حیات معقول شواهد تاریخی  22) و دو حدیث مشهور است.32آیه 

محمـد(ص) و   ، عیسـی،  یتاریخی خود را در آیین ابـراهیم، موسـ  
توانـد صـورتی از شـهر     ات معقـول مـی  آورد. پس حی علی (ع) می

آرمانی باشد. در نظریـه حیـات معقـول محوریـت انسـان در ایـن       
تسلط انسان بر نفس   بیان شده است.» مالکیت بر نفس«نظریه و 

کـه آن را در  بلدهد، را نه تنها تقلیل می فناوريخویش پیامدهاي 
  کند.صورت ابزار حفظ می تسلط انسان و به

با حیات پویا و هدفداري مواجه هستیم  در حیات معقول ما
-که بدون حذف حتی یک استعداد مادي و معنوي از انسان همه

ت می امکان به فعلی رساند.ي استعدادها و نیروهاي او را تا حد 
هاي نفسانی و مـادي نیسـت.   هاي اساسی انسان تنها خواستهنیاز

در تسخیر هاي نفسانی و مادي ست که بشر را توجه صرف به نیاز
پروراند و دهد و تنها عقل معاش را میعلم تجربی محدود قرار می

عقـل   سـازد کـه چـون معاویـه    از بشر، حیوانی پر حرص و آز می
هـاي اساسـی   حکومتش جز نیرنگ نیست. پرورش و توجه به نیاز
 دارد.انسان او را از تسخیر شدن توسط تکنولوژي باز می

  

  :گیري نتیجه -9
منوط است به فهم ذات و ماهیت آن و نسبتی  تکنیک هدایت .1

  که با انسان دارد.  
هـاي ذاتـی و بـا بررسـی     ، ویژگـی تکنولـوژي با فهـم ماهیـت    .2

  شود.هاي عرضی آن هویدا میپیامدها ویژگی
شود هویت انسانی در پرتو راهکارهاي آجل و عاجل حفظ می .3

  شود قربانی دیگري ساخت.و هیچکدام از راهکارها را نمی
 تکنیـک  اکنـون کـه درگیـر    ها را باید حتـی هـم  بعضی کنش .4

ار ببندیم و بعضی نیاز به تربیتـی مسـتمر و گـذر    ک هستیم به
زمان دارند. به هرحال در مقابل این موجـود مجـرد حـاذق و    

  
ــه « 22 ــئول عــن رعیت ــتم  «و » کلکــم راع و کلکــم مس ــم یه ــن اصــبح و ل م

 »بامورالمسلمین فلیس بمسلم



    و چگونگی مواجهه با تهدیدات آن تکنولوژيشناخت 
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ــه  کــی ــدن و منفعالن ــودن و غفلــت نورزی ــار ب س، فعــال مخت
تسلیمش نشدن و حفظ اختیارات انسانی در پرتو تفکـر نقـاد   

  به حفظ هویت انسانی منجر خواهد شد.

ي جانبـه توجـه بـه نیازهـاي اساسـی و همـه     حیات معقول و  .۵
بـه   تکنولـوژي  تـرین راه جهـت برگردانـدن    اثر بخش انسان،

  ابزاري رام و تسلیم است.
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