
 

 

 

 

 

 يوراو اخالق فن يتکنولوژ يبررس

 ينيد يشناسن عناصر حوزه انسانييدر پرتو تب
 راونديمحسن ش

 يمين عظيد اميس

 دهيچک

 يارابز يگرفته است. تکنولوژ بر انسان را در يپود زندگ و اطالعات تار يوراو فن يامروزه تکنولوژ

ش درآورده است. نکته مهم و يبه استخدام خو يجهاننيش و رفاه ايآسا يبرااست که انسان آن را 

او با ذات  ييقت انسان، سعادت و کمال نهاين حقيبه ارتباط ب يتوجهيب ،يريکارگن بهيمغفول در ا

مستخدم انسان نباشد،  يتنها تکنولوژامروزه نه شده استن غفلت موجب ياست. ا يو ابعاد تکنولوژ

ن تعرض يرآورد. اش ديآور خود متعرضانه انسان را در تملک خورتيبلکه همو با سرعت و قدرت ح

ست خود را ندارد. ياز حوزه ز يچ وجه توان گسستن تکنولوژياست که امروزه انسان به ه ينحو به

 ييانسان و توجه به سعادت و کمال نها يقت دوبعدين حقيين پژوهش آن است که با تبيهدف ا

است، بلکه  ديجدتنها نه يشناسروشن نوع ي. ازدپرداباطالعات  يوراو فن يبه موضوع تکنولوژ يو

نونت يبه ب توانين پژوهش ميج اي. از جمله نتادهديرا نشان م يقت تکنولوژيذات و حق يخوبهب

العات اط يوراو فن يانسان با ورود تکنولوژ ييت نهايو مفقودشدن غا يت انسان و تکنولوژيکامل غا

به  کوشديمو شده م يتنظ يليتحليصورت اسناد ن پژوهش بهيد. اکرست انسان اشاره يبه حوزه ز
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 مقدمه

رش حضور يپذ يفلسف يهاشهي. رگردديبشر برم يزندگ يه به ابتداياول يخچه ورود تکنولوژيتار

ربوط و م اقرون وسط يد به اروپايرا با يش به شکل امروزيخو يانسان در زندگ از جانب يتکنولوژ

در دوره  يشرفت صنعتيبه زمان پ مربوطو چرا  چونين حضور بيدانست. ا ييبه دوران نوزا

به دنبال  و شدد يتأک ييگراو تجربه يستيويتيکرد پوزيروبر ن دوره يچراکه در ا است؛رنسانس 

 يوجهتخور در  يو صنعت يکيتکنولوژ يهاشرفتيدر اواسط قرن هجدهم با پ يآن انقالب صنعت

شته است. ندا يستيجز بهز يازهيانگ يست انسانيدر حوزه ز يوست. کاربست تکنولوژيبه وقوع پ

ش يخو يرا به زندگ يورافن اباحميچنان ب اقرون وسط يرهاشده از رخوت و خمودگاما انسان تازه

وجبات خود ممسئله ن يل شد. هرچند ايمحال تبد يبه امر ين انسان و تکنولوژيب يکشاند که جداساز

و  يطيمحستي، اخالق زيهمچون اخالق پزشک يارشتهنيب يهاشناسان را در حوزهانسان ينگران

ت شده مفقودشدن يبحران هو ينوعل به يش از همه تبديآنچه ب اما، کردفراهم  يورااخالق فن

قدر بغرنج شده که و است. مسئله آنا ييو کمال نها يانسان، سعادت واقع يوجودشناسث يح

د يست بلکه شاين يگزاف پرسشتنها نه يا تکنولوژيکه اصالت با انسان است  بحثن يا کردنطرحم

 د. يسخت به نظر آ يشناختث معرفتيپاسخ به آن از ح

 بودنيکه همانا دوبعدرا،  يشناسمسائل در حوزه انسان نيتريهيم بدين پژوهش قصد داريدر ا

ن صورت ي. صرفاً در اميکنن ييو تب يبررساست،  يو يکيزيانسان، توجه به کمال و سعادت متاف

رار توجه ق حلو ارتباط آن با ابعاد گوناگون انسان م يو ابعاد تکنولوژ ياست که فلسفه وجود

ست يبا حوزه ز يتکنولوژ يکه ارتباط فعل آوردين امکان را فراهم مين پژوهش اي. ارديگيم

که  کندرا در ذهن مخاطب القا پرسش ن يو اکند مواجه  مشکلرا با  ،«هاهست» يعني ،يانسان

اذعان  که همگان به آن ،يابد. مشکل فعلير ييتغ «دهايبا»به حوزه  ين نحوه نگرش به تکنولوژيا

 يست انسانيحوزه ز به ،يزيآمبه شکل مخرب و تعرض ،موجود ين است که تکنولوژيا دارند،

آن در تعارض است، بلکه انسان و  يريکارگه بهيتنها با هدف اولکه نه يبه نحو ،کرده دايپورود 

شعاع خود قرار داده الرا تحتاش، ييهمچون سعادت و کمال نها ،ووجودشناسانه اات يثيهمه ح

ت است که آنچه باعث شده يک واقعين ين است که ايا ين بررسيار مهم در اياست. نکته بس

 اطاز قرون وس يمشکالت ناش انسان را دچار بحران کند يزندگ يآوربه شکل سرسام يتکنولوژ
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ن نحوه يست. ااست مرفه يبه ز يدادن انسان غربو اصالت يرش نحوه خاص زندگيو به تبع آن پذ

از سر نحوه نگرش آنان به جهان  ييانسان اروپا يست کامالً عامدانه بوده و کاربست آن در زندگيز

کمال و سعادت انسان  يآنان برا يينسخه نها يجهاننيست ايز ،ن رهگذريو انسان بوده است. از ا

ن يل شده است. در ايتبد هاانسانسفانه به نسخه شفابخش همه أکه مت يانسخه ؛بوده است

انسان،  قتيفالسفه مسلمان حق يو با استفاده از آرا ينيد يکرديم که با رويدنبال آن پژوهش به

ن ياديبن يهان مؤلفهيرا با ا ين رهگذر ارتباط تکنولوژياز ا ، وياو را بررس ييسعادت و کمال نها

 .ميکنن ييتب يشناسانسان

 م:يهست هاپرسشن يا يريگيدنبال پ ن پژوهش بهيدر ا ،طور مشخص به

( انسان هم بنا شده يجهان)آن يمعنو يازهايبه ن ييگوپاسخ يبرا يا اساساً تکنولوژيآ .1

 در قبال ينداشته و اساسًا موضع يجهاننيا يازهايبه ن ييگوجز پاسخ يا از ابتدا رسالتياست؟ 

 بشر ندارد؟ يو معنو يمسائل روح

 فوق: پرسشبر اساس پاسخ به 

 يهادر جنبه يرات فناوريثأ، پرسش از تيت فناوريو ماه يا با توجه به فلسفه وجوديآ .2

 ست؟ا ييح و بجايبشر پرسش صح ياز زندگ ييايدنآن

را به خوب  يفناور توانيا ميدر حوزه معنا، آ يفناور يبرا ات خنثيرش ماهيبه فرض پذ .3

 د؟ر و شر را داريم به خيت تقسياست که قابل يج و آثار فناورين نتايا ايم کرد؟ يو بد تقس

ه م که معطوف بين بگذاريبنا را بر ام و يرينپذ يفناور يرا برا اخنث يتيحال اگر ماه .4

دست ه ب ينش تکنولوژيا اگر آفريان شود، آيگر بنيد ييمبنا بر توانستي، ميفناور يفلسفه وجود

گر از وضع موجود يد يحالت يرت فناوري، ممکن بود صورت و سافتادينداران اتفاق ميمنان و دؤم

 داشته باشد؟

 رسشپد انتظار داشته باشد که هر يپژوهش نبا نيز مهم است که مخاطب اين نکته نيذکر ا

 مشخص يمعنا» دادنن پژوهش يا يشناسروشنکه يچه ا ،ميصورت کامالً مشخص پاسخ ده را به

ل ين پژوهش از سه بخش تشکي. اپرسشبه هر  ءجزءاست نه پاسخ جز هاپرسشبه همه  «و واحد

قت يحق يبررس ؛يت تکنولوژيو ماهذات  يبررس ؛اطالعات يوراو فن يتکنولوژ ي: معرفاست شده

شده ميت ترسيکه غا ميادهيجه رسين نتيبه ا ،اني. در پاون کمال و سعادت اييتبو انسان، 
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انسان  ييانسان است و از پرداختن به کمال و سعادت نها يجهاننيعد ابُبه صرفاً توجه  يتکنولوژ

 يتوجهيب يعني ،ات جهان و انسانيثيبه همه ح نکردنتوجه ليدل به ،نيناتوان است. عالوه بر ا

نتوانسته  يتنها حتست، نهشان اياز ساختار وجود ياساس يکه بخش ،آنها يکيزيبه بعد متاف

به ارمغان آورد، بلکه مشکالت و  بشر يز برايرا ن يجهاننيش ايد رفاه و آسايد و شايطور که باآن

 يح مختصرين بخش ابتدا توضيسته است در ايانسان فراهم کرده است. لذا شا يز برايرا ن يمصائب

 م.ياطالعات داشته باش يراجع به تکنولوژ

 اطالعات يوراو فن يذات تکنولوژ يبررس

اشاره  ،شونديم يابيره و بازيذخ يهايکه شامل تکنولوژ ،اطالعات يم به تکنولوژياگر بخواه

قبل  3000) يکيمکانشياطالعات قائل شد. دوره پ يتوسعه فناور يچهار دوره برا توانيم ميکن

( و 1940-1840ک )ي(، الکترومکان1840-1450) يکيالد(، مکانيبعد از م 1450الد تا ياز م

 1940ن دوره است که در حدود يخرآ ين مقاله تمرکز ما بر رويتاکنون(. در ا 1940ک )يالکترون

 يضرور نانهيبواقع يبه پژوهش و تحقق خروج يمعنابخش يبرا ،ن بخشي. در اشوديشروع م

ن موضوع يا يريگيبا پ م.يکن يبررس يشناختو معرفت يث فنيرا از دو ح يت تکنولوژياست ماه

 ن پژوهش محقق خواهد شد.يجه اياز نت يانداز روشنچشم

 يکيتکنث يح ازاطالعات  يت تکنولوژياه. م1
ب پردازش اطالعات ياست که از ترک يايتکنولوژکننده انيطور معمول ب اطالعات به يتکنولوژ

 يهايفناور تريميقد يهاواقع برگرفته از شکل ل شده است که دريو ارتباطات راه دور تشک

 ،گريد يانير ب. داستون يزير متحرک و تلويو، تصاويتلفن، راد ،مانند تلگراف يکيارتباطات الکترون

« هارسانه يو تکنولوژ ياطالعات يهاستميس»ه به آن مانند يا اصطالحات شبي، اطالعات يتکنولوژ

ف يارتباطات توص يها و تکنولوژاز توان پردازش داده يبيترک يتکنولوژ ينوعصورت  غالبًا به را

در  يکيارتباطات الکترون هياول يهايتکنولوژ يبنداطالعات حاصل صورت يتکنولوژ کنند.يم

 «يتکنولوژ»و  «اطالعات»هر دو اصطالح  ي. برااستک يبرنتيو سا يمحاسبات يهاقالب روش

 .شده است ذکر يمدار متفاوتو انسان يف مهندسيز تعارين

 اطالعات يکيا تکني يف مهندسيتعر .1. 1

صورت احتمال  ( است. او اطالعات را به1949شانون ) «اطالعات يمهندس»گذار مفهوم انيبن
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ن احتمال از لحاظ يکه ا يطور به ،دکرف يتعر «ب» به ابزار «الف» گنال از ابزاريک سيانتقال 

 ياتمحاسب يل ابزارهايو تحل يان طراحياطالعات، تاکنون بن هينظرن ير باشد. ايپذتيکم ياضير

 نترنت.يون و چه ايزياطالعات بوده است؛ چه تلفن و تلو يز تکنولوژيتال و نيجيد

  مدار اطالعاتف انسانيتعر. 2. 1

حوزه  يعنيتر قرار دارد؛ عيوس يادر حوزه «اطالعات»اطالعات، مفهوم  يکيتکن يمعنا قابلِمدر 

 يا( بلکه رابطهروديم ب به الف که از يگناليست )سين يگر دوجزئين معنا ديمعنا. اطالعات در ا

شود تا به يفرستاده م ب به ابزار الف است که از ابزار يگنالي. اطالعات سيوجهاست سه

ات اطالع يغام است. هرچند تکنولوژيپ ينوعن جنبه، يند. اطالعات از اکرا القا  ييمعنا ج شخص

 يکند اما ارتباط منطقيک مياطالعات نزد ييوسته خود را به جنبه معنايآن پ يکيتکن يدر معنا

 يب معان آن در نقطه شدنافتيگنال، مستقل از احتمال دريان آن دو وجود ندارد. هر سيم يقيدق

ز ين «يتکنولوژ»ابند. اصطالح ييتحقق م يکدام در بستر خاص که هر يي؛ معناهادارد يمختلف

 :دارد يوضع مشابه

 ياز تکنولوژ يف مهندسيتعر .3. 1

ه به دو دور يف تکنولوژين تعريدر ا ؛ساخت و استفاده از مصنوعات مطالعه و کاربست روشمندِ

 شود.يم ميمدرن تقس يشامدرن و تکنولوژيپ يهاکيتکن

 يمدار از تکنولوژف انسانيتعر .4. 1

، يتجرب) است، چراکه تمام انواع ساختن ياز تکنولوژ يف مهندسيتر از تعرف گستردهين تعريا

 يبه عنوان دانش، مصنوع و حت ،استفاده از آن يهاوهيش يرا در تمام ...(د انبوه و ي، توليعلم

فارغ  يکه تکنولوژ دشويروشن م يخوببه ،وصفن يشود. با ايشامل م ،اعمال خشونت و قدرت

 يجهاننيش ايآساتحقق رفاه و  ،ن رهگذرياز ا دارد.ن يچ ارزش و اعتباريه ياز نقش و کارکرد ابزار

ت يا احتماالً با غاين هدف ناتوان بوده ين اکرداست و اگر در برآورده يکارکرد تکنولوژ نيترياساس

 د.شودر آن لحاظ  ياساس يدنظريتجدد يش در تعارض باشد بايخو يذات

 ن اموريد. اما اشروشن  يکال قدريث تکنيح از يت تکنولوژيحدود و ثغور ماه ،ن جهتياز ا

ن حوزه در گستره يو الزم است ا ردرا ندا يتکنولوژ يت واقعيت پردازش ماهيصالح ييتنهابه

 .شود يبررسدقت به ،است يو فلسف يشناختکه همانا نگرش معرفت ،يترقيدق
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 يت تکنولوژيغا

نوع  ن فالسفه هرياديبن يداشت و استخراج آرافلسفه است و بدون نگه يدارا يتکنولوژ شکيب

لسوف اواخر قرن يکن، فيس بيمناسب خواهد بود. فرانس يريگفاقد جهت باره نيدر ا يسخن

 يبه رو يديجد يهاچهيکه در باشد يلسوفين فيد نخستيل قرن هفدهم، شايشانزدهم و اوا

ق يرا از طر ن کاريبود و ا «قتيحق»دنبال کسب  به فقطفلسفه  يش از ويفلسفه غرب گشود. تا پ

، «قدرت»، «يمدارانسان» يهاد بر واژهيکن با تأکي. اما بکرديدنبال م ييو ماورا يصدور احکام کل

قت بلکه يبه حق لسوفان مدرن را نه وصوليفه فيقت، وظيحق يجا به «ييجولذت» و «الياست»

 خدمت يبرا» بود معتقد کنيب .(Bacon, 2006: 29) دانستيعت و کسب قدرت ميبر طب يالياست

 با شيخو هفاضل هنيمد ميترس در را نيا و (Church, 1974: 71) «شده دهيآفر يجهاننيا ستيز به

 تناسبم يستيز اخالق ،يزندگ سبک و انسان از خاص مدل ميترس رينظ ييهاحوزه در يبرجستگ

 شمنديدان ،فوکو شليم ريتعب ديشا. کرد برجسته گرانيد با ارتباط هنحو و يجهاننيا ستيز با

 يراب يخوب سرنخ ،دهکر ادي يدئولوژيا به آن از که مدرن يشناسانسان از ،مدرناپس دوران معروف

خاص  يدانشگر به يد يشناسمعتقد است از کانت به بعد، انسان يو .باشد خاص يمعنا نيا فهم

دهد. به يل ميرا تشک يعلوم انسان هياست که اساس کل ينيبجهان يا، بلکه گونهشودياطالق نم

ک است که در پرتو مفهوم مدرن انسان، يدئولوژيا ينشيب ،قتيدر حق ،يشناسزبان ساده، انسان

 .(Foucault, 2002: 244) و فلسفه مدرن شده است يافته و اساس و محور علوم انسانيتازه  يشأن

را  يمحورانسان يديدو عنصر کل ،يدن جامعه پساصنعتيفرارسدر کتاب  ،زيل بل نيدان

در جامعه مصرف، انسان  که کنديد مياو تأک .(Bell, 1976: 479) دانديم ييگراو مصرف ييجولذت

دارد؛  بر اش را دريرد که همه جوانب زندگيگيقرار م يمتنوع و متکثر يدائماً در معرض الگوها

د دائماً بر يرو دائماً ناچار به انتخاب است و لذا باني. از ايجسم گرفته تا تعادل روح ياز سالمت

 باک سو ي مدرن ازاانسان در جامعه پس ،نيرد. بنابرايم بگيد تا بتواند بهتر تصميفزاياطالعاتش ب

ان ل بل، در دوريدگاه دانياز د .محاصره شده است يتنوع حداکثربا گر، يد يو از سو ،کثرت اطالعات

به  دادنکه هدفشان اجازه دهنديم يديجد يهاخود را به ارزش يمدرن، تصورات مدرن جااپس

 تيبه رسم يفرد يه شود و تقاضاهايالتذاذ او توج بد،ايانسان ظهور  يين است که فردگرايا

 شدنيمدرن به مثابه همگاناد. دوران پسنافراد هماهنگ شو يهاشناخته شود و نهادها با خواسته
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از  يبودن و التذاذ حداکثر«خود»است و ارزش اعظم آن عبارت است از حق مطلقاً  ييجولذت

ن معنا ياست. بد (feeling) جانبه به احساسمدرن، فرهنگ توجه تام و همها. فرهنگ پسيزندگ

توجه « شيهاخواسته»و « هااحساس»از خود را راکد نگذارد و به همه  ياهيچ سرمايکه انسان ه

نوع ت يعنيکامل با جامعه مصرف و ارکان آن،  يدر همخوان يکردين رويتام داشته باشد. البته چن

  .(139 :1394، يابانکي)ب قرار دارد ،يو اطالعات حداکثر يحداکثر

 يزندگ جاديا يبرا يطيشرا يسازفراهم را شيخو هفلسف سيسأت از هدف بارها هم کنيب

 و دانش علم، او اعتقاد به. (Bacon, 2000: 78) است کرده اعالم موجود آالم حداقل با يجهاننيا

 به لين يبرا .(Ibid.: 93) باشند انسان يويدن يزندگ خادم که ارزشمندند يصورت در فقط فلسفه

 شيخو ديجد مشرب با را اوسط قرون جور از رهاشدهتازه انسان داشت ازين کنيب مقصود، نيا

 از که «است ارزشمند يتيغا يجهاننيا ستيز» کهن کند ييرا تب مسئله نيا يطور و دکن آشنا

 شمندانيندا سا،يکل نزد عتيطب تيقدس هجنب از کنيب گر،يد طرف از. باشد امان در سايکل هانيتاز

 کهکرد يم آن از انهيگرايماد ينييبت ياگونهبه  ديبا لذا. داشت يآگاه مردم از ياريبس يحت و

 و عتيطب ،يتکنولوژ و علم ابزار با ديبا است معتقد کنيب. بماند امان در شيامدهايپ بيآس از

 به که يعامل هر گر،يد عبارت . بهشوند نثار انسان ستيز به خدمت يبرا ،يستيز موجودات ههم

. است اضمحالل و حذف به مجاز کند سلب انسان از را يجهاننيا هسعادتمندان ستيز وجود ينحو

 نفکيال جزء ،شر و آالم از يدور و يماد ذيلذا و تمتعات حداکثر از يمندبهره چون ييهايژگيو

 اساس، نيا بر .(Rossi, 2008: 49; Bacon, 2000: 110; Durant, 1951:114) ديآيم شمار به ستيز نيا

 به يآراستگ يبرا يالتزام تنهانه و است «انسان» کنيب يتجرب هفلسف ييغا هدف گفت توانيم

 باشد نانسا يماد شرفتيپ برابر در يسد زين اخالق اگر يحت که ست،ين او يبرا ياخالق ليفضا

 نه و است انسان يبرا که است اخالق نيا ،کنيب يفکر همنظوم در واقع، در. ستا فنا به محکوم

 و هامدرن از اعم ،يتکنولوژ حوزه فالسفه شهياند اصول توانيم ،کل در. اخالق يبرا انسان

 :دکر ميتنظ قرار نيبد ،را هامدرنپسا

ست يشه جهت تحقق زيتمرکز اند»و « عتيطب يجراح»چون  يميانسان مدرن با مفاه .1

د ندار ي، سع«ستيط زيحفاظت از مح»چون  يميو انسان پسامدرن با مفاه «سعادتمندانه

 د.نانسان انجام ده يت زندگيفيقبال کت خود را در يمسئول
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اش، بلکه در پرتو ينيو فطرت د ياله يهاييانسان را نه در پرتو توانا اوالً  ،سميمان. او2

د بر يو تأک يشهوان يازهايز و نيانسان عمدتًا با غرا ،واقع . درکنديم فيتعر ينفسان يهاخواسته

 يهابا بروز حوزه نگرشن ي. ادشويف ميهمچون لذت، سود و قدرت تعر يجهاننيا يهامؤلفه

، اًيمتبلور شده است. ثان ،ييگراو قدرت يي، سودگراييگراهمچون لذت ،نيزمدر مغرب ياخالق

قت انسان يح از حقيف صحيتعر به دست دادنسم در يمدرناسم و هم پسيمدرن يهاشهيهم اند

همه امور با تمرکز  يريگجهتن يهمچنو  هايريگمياو در تصم يعد روحانگرفتن بُدهيکه ناد

مدرن اشمندان مدرن و پسيآنچه امروزه اند ،. در واقعاستاست، مشترک  يصرف بر بعد جسمان

عبارت  ل جهان با ابزار صرف تجربه است. بهيافکند، تحليبه اشتباه م يشناسروش هرا در حوز

 .يعلوم تجربکاوند، آن هم با يم يکيزيقت را صرفاً در جهان فيگر، آنان حقيد

 ه بهن است کيمد نظر داشت ا يل تکنولوژيدر تحل ديباشه يکه هم يار مهميبس پرسشاما 

رط ششيعنوان پ ها بهکدام مؤلفه ،ش انسانيجاد رفاه و آسايا يعني ،يتکنولوژ ييت نهايموازات غا

سئله ن ميک ايتکنولوژ يهاشهياند دارهيکن به عنوان طاليس بيفرانس يالزم است؟ رجوع به آرا

 يکن در حوزه تکنولوژيب يفلسف يکه از قرن شانزدهم با ورود آرا يگرداب .دهديرا نشان م

 ،است که بشر در سه حوزه به وجود آورده است. در واقع يايسير بشر شده دگرديبانگيگر

 ر است:يدر امور ز يسيدگرد ،ست انسانيدر حوزه ز يکاربست تکنولوژ شرطشيپ

 خدا ينقش خود به جا ينيگزيجا .الف

که محصول  ين خودغرّگيکند. ايخدا فرض م ، که خودِاهللةفيخلمدرن نه خود را ابشر عصر پس

و در  کنديخود فرض م يرسانده که کارکرد و نقش خدا را برا يياست بشر را به جا يتکنولوژ

 کند.يبه خدا احساس نم يازيعمل ن

 کتاب مقدس يبه جا ينقش تکنولوژ ينيگزيجا .ب

گذاشته  يجا از خود بر يکه علم تجرب يريثأن تيترن حال مخربين و در عيترعيشا ،در واقع

 ياشن غلبام آالم خودساخته، که ايالت يبرا ياست. بشر امروز يورکردن انسان در تکنولوژغوطه

انسان راه خواهد. در واقع، يکمک م ياش است، باز هم از تکنولوژيدر زندگ ياز ورود تکنولوژ

ور غوطه ينيماش يداند. بشر چنان در زندگيم ياز تکنولوژ يحداکثر هسعادت خود را استفاد

. نديبينم يمل دوباره بر سعادت و کمال واقعأو ت ينيبه مراجعه به کتب مقدس د يازيشده که ن
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انسان را از مهد تا لحد چنان گرفتار  ياست که زندگ ينين از مختصات جهان ماشيدر واقع، ا

ناخواه در گرداب شوند خواه ير تکنولوژيخواهند اسيکه نم ييهاانسان يکند که حتيخود م

 يهافرضشيو پ يجه گرفت که مبانين نتيچن توانيم ،خواهند رفت. در کل مهلک آن فرو

 يجهاننيا يهابر ارزش يست سعادتمندانه مبتنيز»و آنچه از آن به  يستيزد يجدمدل م يترس

 عبارت است از: شودير ميتعب «يبا استفاده از تکنولوژ

 ؛(Bacon, 2006: 95)عه يو ارجاع آن به قلمرو مابعدالطب يهست يکيزيف هاز حوز ييحذف علل غا .1

 ؛(Wallace, 1967: 72)عت يانسان و طب يکيزينظر نگرفتن جنبه متاف ا دريحذف  .2

 ؛(Bacon, 2006: 85)عت و عالم ملکوت يان عالم طبيواسط م هحذف انسان به عنوان حلق .3

 .(Anderson, 1975: 56)امور  يانگاريد بر ماديضرورت و تأک .4

 وجودشناسانهث يح از يت تکنولوژيماه .2

از  يولوژتکنار مهم يعد بسک بُ يد. او به کردر عصر حاضر قلمداد  يلسوف تکنولوژيد فيدگر را بايها

ات اند. ذاز آن غافل مانده ياز فعاالن حوزه تکنولوژ ياريد بسيده که شاکرتوجه وجودشناسانه ث يح

را به دگر آنيکه ها يامسئله ؛در خدمت انسان بودن است نه به خدمت درآوردن انسان يتکنولوژ

ده رکر يتعب «به انسان يتعرض تکنولوژ»به  يدادن انسان به تکنولوژيل شرح داده و از سواريتفص

 ت آن است.ياز ذات و ماهپرسش  شوديمطرح م يتکنولوژ بارهکه در يفسفلپرسش  نيتراست. مهم

ن يدگر به اينگاه هاآن  يو نقاد يبه تکنولوژ ينگرش فلسف درباره هاشهياند نيترقياز دق يکي

دگر ي. هاندکيم ياريک ما را در فهم بهتر موضوع يتکن دربارهاو  يهادگاهين دييحوزه است. لذا تب

آزاد  ينسبت يبا تکنولوژ ميخواهيمد يگويم، يپرسش از تکنولوژدر اثر معروف خود با عنوان 

. در ديگشايم يت تکنولوژيما را به ماه ين، نسبتِ آزاد خواهد بود که وجودِ انسانيا م.يکنبرقرار 

 يتکنولوژ ير منفاثآکردن مانع غلبه توانينشان دهد چگونه م خواهديق مين طرياو از ا ،واقع

 يژده تکنولويدگر آن است که پديل هايهدف تحلد يگويم باره نيدر ا يديدن آ .شد يبر زندگ

 همسئلاضح است که و .ان شوديع يد که افق و حدود آن نسبت با وجود آدمکنرا چنان برجسته 

 : ديگوياست. او م يت تکنولوژيا ماهيذات راجع به  يتکنولوژدگر در بحث پرسش از يها ياساس

د يم بايت درخت هستيماه يجووما در جست يوقت .ستيمعادل ن يت تکنولوژيبا ماه يتکنولوژ

ست که ين يجانبه دارد، خود درخت، از جهت درخت، حضور همهيم که آنچه در هر درختيابيدر

 يچ وجه امريهم، به ه يت تکنولوژين منوال، ماهيهمافت شود. به يگر درختان يان همه ديدر م



 1396ستان بهار و تاب، 37 ، شمارهي دينيپژوهانسان پژوهشي -دوفصلنامه علمي

 

234 

 . (173: 1386دگر، ي)ها ستيکال نيتکن

د به ق بتوانين طريتا از ا رددا يبه تکنولوژ يدر دفع نگاه سطح يان سعين بيدگر با ايها

 :کنديم ييبا موضوع مد نظر خودنما مواجههنجا دو نحوه يابد. در ايت آن دست يماه

ه است ک ينحوه نگرش يگريو د ي)وصول به( هدف ياست برا يالهيوس يتکنولوژنکه يا يکي

را يز .اندگر مرتبطيکديف با ين دو تعري. ادانديفرض م يت انسانيک نحوه از فعاليرا  يتکنولوژ

گر، دي)ها است يانسان يتيدن به آن، فعاليرس يل مناسب براين و کاربرد وسايوضع هدف و تأم

1386: 176). 

معتقد است  ي. وخوانديم يمدار از تکنولوژو انسان يف ابزاريدگر تعاريف را هايدو تعرن يا

را فراهم  يفراوان يهايآنکه موجبات دشوار اند و عالوه برق و ناکامليردقيغ ييهافين تعريچن

کال ي، تکنيگوهر تکنولوژ ،يو. از نظر دارديرا مفتوح نم يموجبات فهم گوهر تکنولوژ ،کرده

 يافتني ،نين نشان دهد، اما گوهر آن در ماشيکرد انسان را به ماشيرو توانديم يست. تکنولوژين

 .(155 :1382، ي)احمداد آن ينه بن هستند يجه تکنولوژيسم نتينين و ماشيماشست. ين

له يتابع قاعده که به وس يانيجر ؛ابزار استفقط  يانه، تکنولوژيدگاه ابزارگراين ديطبق ا 

 يمستلزم آن است که تکنولوژ يفين تعريچن ،يدي. به گفته دن آشوديت ميهدا يعقالناهداف 

مهندسان و  يهايريگميعمل کند. تصم اخنث يو صرفًا به مثابه ابزار باشد يصرفاً اختراع فاعل

ه است وابست يبه مالحظات فن فقطاست و انتخاب ابزارها  يرونير عوامل بيدانشمندان فارغ از تأث

 ؛شو فارغ از ارز ااست خنث يزيک چيمات تکنولوژيتصم انسبت بدر ، يانسان يفع و باورهاو منا

 يليوسا توانديکه م ان معنياست؛ بد طرفيب ياسيو س ي، اخالقياز نظر فرهنگ يو تکنولوژ

آنها را در خدمت  طرفانهيب توانيهستند و م يمحل يارزش يهاد که آزاد از نظامکنعرضه 

ت انسان ن معتقد اسين نکته برنشتايح ايدر توض .کار گرفته کاماًل متفاوت ب يستيز يهاوهيش

 :ديگوين باره ميدر ا يتصور کند. و انفسه خنثيفرا  يل دارد تکنولوژيتما

وجود  يديمف يهايم. تکنولوژيکار بند را به ين است که چگونه تکنولوژيز وابسته به ايهمه چ

م و ين بخشيرا تسک يآالم انسان سازنديکه ما را قادر م يد طبيجد يهايل تکنولوژيدارند از قب

 يانسان يزندگ تواننديز وجود دارند که ميمهلک ن يهايم. تکنولوژيها را نجات دهانسان يزندگ

ست ا را که در دسترس ما ييهايز در گرو آن است که چگونه تکنولوژيرا نابود سازند. همه چ

به  يابيدست يبرا يالهيا وسي اخنث يد ابزاريبا يکه تکنولوژ روديگمان مم. يآزادانه به کار بند

 (.31 :1386 ن،ي)برنشتاباشند(  خواهندين اهداف هرچه ميباشد )حاال ا ياهداف انسان
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 د در خدمتياست که با يک صرفاً ابزاريث آنتولوژيح از يت تکنولوژيواضح است که ماه

 نيو تأم «يستيزبه»رود ب يانسان به سمت تکنولوژاست رد. آنچه سبب شده يگ انسان قرار

انسان  يبرا بهيط ياتيحاست توانسته  يورود تکنولوژ يراستا بهيآ»نکه ياانسان است. اما  يازهاين

ه سعادت ب يقت انسان و معنابخشيل حقيصرفاً با تحلاست که  يامسئله «؟ريا خيبه ارمغان آورد 

 .ميپردازين مسئله ميدر ادامه به ااست.  ريپذامکان ينيد يهاو کمال انسان در پرتو آموزه

 ين انسان و تکنولوژيرابطه ب

پرده  يوران انسان و فنيدر حوزه ارتباط ب ياريبس يهااز آفت يشمندان حوزه فلسفه تکنولوژياند

تعرّض »د از يبا شکيب ،مين ترابط را برشمريآفت در ا نيتريم اساسياگر بخواه امااند، برداشته

 يفعال در حوزه فلسفه تکنولوژ يشمنديدگر به عنوان اندي. هاميبرببه انسان نام  «يتکنولوژ

ف درست، ين تعريا ي. اما بر مبنادانديم ينارسا و ناکاف اما ،را درست يبه تکنولوژ ينگرش ابزار

جاد شک، ي. او عامدانه با اکنديان ميباشد ب يرسش از تکنولوژپ بارهج دريد تفکر رايآنچه را با

ن ي)ب يقيا راست و حقيح ين صحينجا بيو در ا کنديم ينيبشيد پيبگشا خواهديرا که م يراه

ک موضوع( يح و درست از يف صحيح )تعريامر صح يو .گذارديز مي( تمايقيح و امر حقيامر صح

و درباره  پردازديستند، ميدانسته که به امور مربوط به آن که مقوّم ذات و داخل در ذات ن يرا امر

به خود آن موضوع  «يقيامر حق»که  ي. در حالکندين ميآنها سخن گفته و آنها را مشخص و مع

. دکنيآن کشف حجاب م يآن( پرداخته و از خود آن موضوع و مقومّات ذات يراموني)و نه امور پ

و از  زدپردايماز آن موضوع  يا جنبه خاصي يبه جزء خاص فقطجزءنگر است و  «حير صحام»

ط يو به تمام اجزا و شرا استنگر کل «يقيامر حق»که  ي، در حالدکنير اجزا و جهات غفلت ميسا

 رسا يطور کاف نگر و بهباطن يقيکه امر حق ي. در حالپردازديبحث محل ات موضوع ميثيو ح

 يو بر رو شودح ممکن است خود حجاب ي، امر صحدکنيقت کشف حجاب ميچهره حقست و از ا

  .فکندين پرده بياديقت بنيحق

ه با است ک يح اما جزئيصح يفيتعر يمدار از تکنولوژو انسان يف ابزاريتعر ،ن اساسيا بر

 يافقط مجموعه ياز تکنولوژ يقيف حقي. اما تعرشوديمحدود م گراياز شروط ذهن يامجموعه

ر و است که امو يدانيگر ميا به سخن دي ،قت استياز حق يست، بلکه وجهين هاتياز امور و فعال
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ن معنا از يدر ا ير تکنولوژيتفس .ندکنظهور  مينيبيکه م يصورت در آن به تواننديم هاتيفعال

از  يابه عنوان نحوه يتکنولوژ» يعني ،از آن يترف کامليو به تعر کنديمعبور  ينقش ابزار

ه نياق و زميد در سيد هم بايجد يتکنولوژ يحت ،ن اساسي. بر اگرددينائل م ،«انکشاف و حضور

 .تتعرض اس يد نوعيجد يانکشاف حاکم در تکنولوژ ،ده شود. در واقعيانکشاف و رفع حجاب فهم

باشد تا بتوان  يانرژ کنندهنيکه تأم دهديجا قرار مين انتظار بيعت را در برابر ايکه طب يتعرض

 . (222: 1379، يزمانيعل)عت استخراج کرد ياست از دل طب يث که انرژيرا از آن ح يانرژ

 ند که هران جهت مشترکيم در ايقد يد و تکنولوژيجد يگفت تکنولوژ توانيم ،نيبنابرا

 نيحاکم بر اد متفاوت است. انکشاف يجد يند. نحوه انکشاف در تکنولوژاانکشاف يدو نوع

تلزم د مسيجد ين نحوه خاص انکشاف حاکم بر تکنولوژياست. ا زيآم، انکشاف تعرضيتکنولوژ

 کنندهنيعت به عنوان منبع تأمينگاه به طب يعنيعت است؛ يبه طب يداشتن نگاه تازه و خاص

و  انن انسيب ياش رابطه خاص تازهيدايعت، مستلزم پين نگاه خاص به طبيا ،ني. بنابرايانرژ

عت( است و در يعت )درافتادن با طبيدر طب امانيعت شده است که رابطه تعرض و تصرف بيطب

حاصل  .رديگيتعرض قرار م در معرضز يهمه چ ،دا کردهيعت پيکه انسان با طب يان نسبت تازهيا

باش است تا حال آماده ز دريهمه چ يين نکته است که تو گويجاد ايا زيآمن درافتادن تعرضيا

، يا شود و در هر زمان که الزم باشد از نو سفارش داده شود. در دوره ظهور تکنولوژيبالفاصله مه

 از آن به يان است که نگاه ما به جهان عوض شده و درک تازهيکه رخ داده ا يتحول نيترمهم

در امور مبدل  يسين نحوه نگرش خود به دگرديا ،واقع در .)همان(ن نشسته است يشيدرک پ يجا

 .سترا برساخته ا يازال، نگرش تازهيموجودات به منبع ال ين تبدل و دگرگونيکه ا يبه نحوشده 

 :ديگوين باره ميدگر در ايها .شونديا ادراک ميات به عنوان اشيکه در آن هو ينگرش

ک يد اتفاق افتاده است. اکنون جهان همچون يار در نگرش بشر، در فلسفه جديعانقالب تمام

ز يچ چيه روديکه گمان نم يء در معرض حمالت تفکر حسابگرانه قرار گرفته است، حمالتيش

عت صن يبرا يايم و منبع انرژيک مخزن عظيعت به صورت يبتواند در برابر آن مقاومت کند. طب

 1است يکيک نسبت تکنيساساً ن نسبت انسان با جهان ايد درآمده است. ايجد يو تکنولوژ

 (.55: 1382، دگري)ها

ان يا بر يت تکنولوژيماه يخوببهاما ، ستعت اينسبت انسان با طبراجع به ن نحوه مواجهه يا

                                                           
 .شوديم نقل ناًيع که است «يمعنو تفکر در يگفتار: يوارستگ» نام به دگريها يسخنران از يبخش مطلب نيا. 1
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ار يدر شرف وقوع بس رات ژرفِييتغ ينيبشيامکان پ يتکامل تکنولوژ باره. هرچند دردارديم

ن از ي. اشوديو هرگز متوقف نم ردشتر ادامه دايبا شتاب هرچه ب يبسط تکنولوژ امادشوار است، 

سرعت »لفه آن ؤچنان شتاب گرفته که تنها م يتکنولوژ منطقياست که رشد ب يمصائب بشر

 يه تکنولوژيهرچند هدف اول ،گري. به عبارت دشناسديرا نم يگريت ديچ غايبوده و ه «رشد

خود »ن هدف به مرور زمان گم شده و ياما اانسان بوده،  يسعادتمندانه برا يستيس زيسأامکان ت

 :آن شده است. در واقع يياصل نها «ت آنيغا يو سرعت رشد منها يتکنولوژ

. شوديتر ماست که حلقه آن هر روز تنگ يتکنولوژ يع جهات در محاصره قوايوجود بشر از جم

 کننديگوناگون بازخواست م ير و اختراعات فنيرا به بهانه تداب ين قوا هر لحظه و هر کجا آدميا

؛ و چون ساخته کننديل ميو خود را به او تحم آورنديو بر او فشار م کشنديو به دنبال خود م

او  يريگميت تصميش از ظرفياند و بار فراتر از خواست و اراده او رفتهيستند، بسين 1يدست آدم

 (.78همان: ) کننديرشد م

مجدد در  يا بازخواني يسياست که بشر با دگرد ين فرصت باقيهنوز ا رسديبه نظر م

قت يبودن انسان، اصل قراردادن حقير توجه به دوبعدينظ ،يشناسن حوزه انسانياديبن يهامؤلفه

( يپژوهو هم در حوزه انسان يشناسي)هم در حوزه هست يعد روحانتوجه به بُ يعني ،يو يوجود

 ياز اسباب فن يو به نحو ندعمل ک يگريطور د ،انسان يکيزيو توجه به کمال و سعادت متاف

رابطه  قيطرنيم. بديد آن آزاد کنيح، خود را از قيصح يريگن حال، با بهرهياستفاده شود که در ع

ن نگرش ضمن اجازه ورود به يساده و راحت خواهد شد. با ا يزيانگبه طرز شگفت يما با تکنولوژ

 ز همواره وجود خواهد داشت. يامکان خروج آن نست انسان در امور روزانه يدر ز يتکنولوژ

است. چرخش به سمت فن و  يجابيايسلب يتکنولوژ درباره يدگاهين ديواضح است که چن

ان ست انسيرا از حوزه ز بتوان آن يراحتکه به ينحو ست، بها قابل اعتنا يک در حد ابزاريتکن

ن ت آيسر است که ماهيم يمادام يتکنولوژن نگرش طردانگارانه به يا رسديکه به نظر مد کرجدا 

ا يفات آين توصي. اما با همه امينبه آن مشخص ک راجعد خود را يه ديو زاوشود شناخته  يدرستبه

 يژترابط انسان و تکنولو بارهدر پرسش نيترمهم ،گريمطلوب انسان هست؟ به عبارت د يتکنولوژ

                                                           
 نيا با يو. پرورانديم راها دانه نيزم و پاشديم نيزم بهها دانه يکشاورز که کنديم اشاره يمثال به ييجا در دگريها. 1

 منابع همه به ديجد يهايتکنولوژ يول نکرده نيزم در يتعرض کشاورز ديبگو خواهدي( ميتکنولوژ منزله به) مثال
 .کننديم تعرض
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ن يپاسخ ا يملأچ تيهيباشد؟ ب يخدمت چه کس د دريبا «يابزار يورافن»و  يتکنولوژ :ن است کهيا

ست. ا جا نيد در خدمت انسان باشد. اما جان مطلب درست هميبا يوراو هر فن ياست که تکنولوژ

د يبا ين است که تکنولوژي؟ و مگر نه ادهدياو را شکل م يقت واقعيحق يست و چه عنصريانسان ک

در حوزه نگرش  پرسش نيترين جدياو باشد. ا «سعادت»و  «کمال»، «قت انسانيحق»در خدمت 

 .کنديقت انسان را مطالبه ميپردازش حق پرسشن ياست. بدون شک پاسخ به ا يبه تکنولوژ يفلسف

 انسانوجودشناسانه قت يحق

 قت انسان در قرآنيحق .الف

نش يکه خداوند پس از آفربرخوردار است؛ چنان ياژهيگاه ويانسان از جا ،ان مخلوقات خداونديدر م

 .دکنينندگان خطاب مين آفريکرده و هم انسان را بهتر ين معرفيالخالقهم خود را احسن ،او

ام ر گرفته کدقراخطاب ژه ين ويچننيال انسان که يقت اصيست؟ حقيژه چين خطاب ويل ايدل

ه دوساحته ب يشناسروشاز منظر  ديبا ياديبن پرسشن يپرداختن به ا ،يديچ ترديهياست؟ ب

 «؟ا مجردياست  يماد يانسان موجود»کهن که  پرسشن يا يعنيانسان پاسخ داده شود. 

هر نوع  يبرا مطلب نيسازترو سرنوشت نيترکنندهنييو پاسخ به آن تع پرسش است نيترمهم

ن مخصوص يقوان يکه دارا ،يعيو طب يماد ين اعضايجز هم ياعده است. يشناختپژوهش انسان

انسان  يهاها و بازتابتيهمه فعالو  رنداعتقاد ندا يگريت ديبه واقع يدر وجود آدم ،به خود است

 يورا يقت انسانيون معتقدند حقي. قرآن و الهداننديوجود او م يعيو طب يماد ياز اعضا يرا ناش

 يرماديقت غين حقيانسان از هم يرماديغ يهاتيآثار و فعال ،ست. از نگاه آنهاا او يکيزيبخش ف

دهد. اما ياست که اصل و اساس انسان را شکل م يرماديقت غين حقيرد. هميگيسرچشمه م

 است؟  يخود روح چگونه موجود

. گنجدين مجال نمياست و بحث آن در ا يو کالم ين مسائل فلسفيتردهيچين مسئله از پيا

 مجرداست  يو موجوداست ر از بدن ينفس غ ،مسلماندگاه فالسفه يم که از دييگوياجمال مبه

ن جهت است که ياز ا يگردد. عظمت روح انسانيبه نفس برم يربدنيو غ يو تمام آثار و افعال بدن

دست  يبه عظمت تواندين کماالت را دارد و ميدن به باالتريو استعداد رس ييروح در صعودش توانا

َو »: ديفرماينه مين زميقرآن در ا .به آن را نداشته باشددن يرس ياراي يچ مخلوقيدا کند که هيپ
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ار ياما بس يعد روحانبه بُانسان قت يحق ،ن اساسي. بر ا«يسْئَلُونَک عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

پس از خالق متعال  يموجود در هست نيرازآلودترگردد که سبب شده است او يبرمو اناشناخته 

ه و اراد يعلم، تفکر، خردورز أمنش اماانسان عاجزند،  يقت بعد روحانين در باب حقامفسر. اشدب

او  يوجود يهاتيظرفل انسان به درجه عقل کامل را از يو ن نندکيمانسان را از مختصات آن ذکر 

 گذاردندادن و ارجعظمت يمتعال برا ين اوصاف است که خدايمعتقدند هم آنها. آورنديشمار م به

 معنايخداوند محال و ب يب و جزء برايگونه ترک به روح آن را به خود نسبت داده است و اال هر

 .(251و  155 :12ج، 1392، ييطباطبا)که جدا شود  يچه رسد جزئ ستا

عنه مانده مغفول يحوزه تکنولوژ هبش با همه متعلقات مربوط يست انسانيدر حوزه ز آنچه

به انسان و  يبعدنگرش تک يعني ،يشناختدر حوزه انسان يموضوع اساسن يبه هم يتوجهيب

ابد ين فراست دست يد به ايکاماًل غلط است. بشر با يبر مدار ،يقات ويورود انسان و همه تحق

نه بعد  سازدياو برم يرا بعد روحان يقت ويحق اًياست و ثان يعددوبُ يکه اوالً انسان موجود

را به  يوراحوزه فن تواندياست که م ييهاقات و پژوهشيد همه تحقيکلن شاهي. ااشيجسمان

 او يملکوت جان انسان قتيحق و اصل ؛لبه االنسان اصل» :متناسب سوق دهد ييسمت و سو

 وجود در را آن خداوند کهاو است  يملکوت و يروحان جنبه بخشديم تيهو انسان به آنچه. «ستا

 ييماورا و يعيفراطب ثيح به انسان کامل شناخت «.يروح من هيف نفخت و» :است دهيدمنسان ا

 قتيحق نه است جهت نيا در يو شناخت اشيعيطب ثيح به انسانمحدودکردن  و ستا او

 يشناخت يشناسروش در يسيدگرد و يفکر رشد نيا به بشر تا .(60 :1382 ،يآمل يجواد) يو کامل

 موطن چيه و ندکيمن متوقف را خود يطول نه و يعرض آورسرسام نگرش يتکنولوژ اوردين يرو

 .ستين متصور آن يبرا يريپذتوقف

ذهن بشر را به خود مشغول  يطوالن يهااست که مدت يقت انسان، موضوعيو حق يستيچ

ن موضوع يا يدر سراسر جهان، عمر خود را صرف مطالعه بر رو ياريشمندان بسيو اند کرده

 ي، دارايو آسمان ي، خاکيو ملکوت يملک يعني ،يدوبعد يموجود ،از نظر قرآن ،اند. انسانکرده

 يايق و فناوريجه آن تحقيک و بد است و نتيو مجمع اضداد ن يو نفس شهوان يروح رحمان

ن ادعا را يا توانين صورت است که ميتوجه کند. صرفاً در امسئله ن يل خواهد بود که به اياص

لبته اجاد شده است. يمنصفانه ا ياعالم معادله يکيزيو متاف يکيزين حوزه فيمطرح کرد که ب
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ات مخصوص به يح عتاً ياوصاف خاص خود و طب يک از دو بعد وجود انسان داراي د هريبدون ترد

او  يکيانسان شباهت و نزد يعد جسمانات است. بُيفرع بر وجود ح هايژگينکه ويخود است. چه ا

 يقتيچ حقيه يسشناو معرفت يوجودشناسو در حوزه  دهديرا نشان م يوانيح يعت و خويبه طب

نسان ا يقت بعد جسمانيندارد. حق اشهيانسان به مقاصد عال يعد روحانبُ دنِيرس يبرا يجز ابزار

لحاظ  ازعد ن بُين خود نشانگر آن است که ايص دهد و هميتشخ توانديز ميپزشک ن يرا حت

ار يبس يعد روحانبُ يکه مختصات وجود يدر صورت ،دارد يدر اخس مراتب جا يوجودشناخت

 ه است.شدز منعکس ين ين موضوع در کالم وحيو ا استسخت 

 ها چو مسن حسيآن چو زر سرخ و ا  ن پنج حسيهست جز ا يپنج حس

 ردـچيـم يــان از آفتابــس جـح  خورديـم ظلمت وتـس ابدان قـح

 خرند يک زررا چون حس حس مس   رندــل محشـــدر آن بازار کاهــان

 انـــآسمان ـــنردب يــس عقبــح  انـــن جهــيردبان اــا نيس دنـح

 بـيد از حبييس بجوـت آن حـصح  بيد از طبيين حس بجويت اـصح

 دنــب بــيس ز تخرـت آن حـصح  نـت يورـمعمس ز ـن حيت اـصح

دفتر دوم( :1391 ،يمولو)   

 فلسفه در انسان وجودشناسانه قتيحق. ب 

ارتباط  نييتب يبرا ينيث دوگانه انسان در نصوص ديح ين شبهه مطرح شود که بررسيد ايشا

ن ين مسئله در فلسفه وجود ندارد. چنيا کردنطرحمبه  يازيو ن ندکيمت يکفا يآن با تکنولوژ

 يهايها و آکادمنکه امروزه در دپارتمانياست. چه ا ياطالعيب يو حت ينگريسطح ينوع يبرداشت

فلسفه » ،در واقعبرخوردار است.  يت وافرياز اهم يتکنولوژ يث فلسفيح يارتباط بررسا يدن يعلم

هت و ن جي. از اددارار يست بين موضوع اهميبه ا ياست و نگرش فلسف يعلم يارشته «يتکنولوژ

نگرش  است يب شده، ضروريم و تبويتنظ ينيد ين پژوهش در چارچوبيکرد اينکه رويبا توجه به ا

  .ميکنان يث دوگانه انسان بيصورت فشرده درباره ح برجسته را بهلسوفان يف

ر از يغ يعنوان موجود به ينفس انسانوجودشناسانه ث يح يفالسفه مسلمان بررس يدر آرا

، ابدييم يشتن را با علم حضوريکس خو را هريز است. ل اعالم شدهياز دل ازينيو ب يهيبدن، بد

طه دارد که بدون واس ينفس ،عالوه بر بدن يانسان علم دارد. هر يحال آنکه به بدنش با علم حصول
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 .کنديم ازينيف و اثبات آن بيم ما را از تعريمستق ين علم حضوريو هم ابدييآن را م ماًيو مستق

که  ياو ادله يف نفس انسانيرو، بدون پرداختن به تعرنياز ا .ر استيخطاناپذ يرا علم حضوريز

 . ميکنيم يوجود آن در فلسفه مطرح است، اصل مسئله را بررس يبرا

 و وجود ءجز و است يهست نيع که ناطقه نفس قتيحق و است ناطقه نفس انسان قتيحق

 شناخت .شوديم آشکار و ظاهر «من» ريضم مرجع در ديآيشمار نم به يگريد زيچ تشخص

 صورت رايز .ستين ممکن يذهن صورت و ميمفاه قيطر از دشويم يمعرف خود و ذات آنچه

 مفهوم بلکه کرد، اشاره بدان توانينم «من» ريضم با و ستين يانسان خودِ باشد چه هر يادراک

 از توانينم هرگز پس. آورد انيم به سخن ميمفاه از توانيم «آن» اي «او» ريضم با فقط و است

دست  به يذهن صورت اي وجود ،ادراک و است تيفعل سراپا که دراک و فعال شهيهم هناطق نفس

 دست از را خود تيماه صورت نيا در رايز .دکر اشاره انسان ذات قتيحق به مفهوم آن با و آورد

 .(15 :1392 ،ياخالق ؛343 :8ج :1368 ،يرازيش) بود نخواهد يقيحق منِ و داد خواهد

 فصل که را نطق و کنديم فيتعر ناطق وانيح را انسان ،سلف لسوفانيف همانند ،صدرامال

 فصل قتيحق آن و دارد يقتيحق از تيحکا که دانديم اتيکل درک يمعنا به است يآدم يمنطق

 يهايژگيو از ادراک و علم رايز است. انسان خاص و ستا او ناطقة نفس يعني ،انسان يقيحق

 خلقت عالم در داشت نظر در ديبا اما. ستين «مجرد نزد مجرد حضور» جز يزيچ علم و است مجرد موجودات

. گريکدي زا مجزا جزء دو بيترک نحو به نه اما است بدن و نفس از مرکب بلکه ستين ناطقه نفس فقط انسان

 اتذ حد در يول ند،امتفاوت گريکدي با مرتبت و منزلت در بدن و نفس اگرچه ،گريد سخن به

 ءيش مانند درست. دارند يمتفاوت درجات بساطت و وحدت نيع در که هستند يواحد قتيحق

 يطرف و است فرع و بوده فنا و تبدّل و تحوّل حال در دائماً که يطرف .دارد طرف دو که يواحد

 وحدت و دکنيم يترق جوهر اصل در که يواحد تيهو و تيشخص ؛است اصل که يباق و ثابت

 در نفس چه هر و شوديمتر کامل مرتبه هر در منتها. است محفوظ مراتب تمام در اشهيشخص

 شدت نفس به اشيوستگيپ و اتصال ،افتهي يشتريب لطافت و صفا بدن شود،تر کامل وجودش

 يلعق وجود همرتب به انسان يوقت که ييجا تا دشويم دتريشد و تريقو دو نيا انيم اتحاد و ابدييم

  .(98 :9ج :1392، ييطباطبا) بود خواهد يواحد امر يرتيمغا گونهچيه بدون شد يعقل انسان و ديرس

 مصدر و هدديم ليتشک را انسان قتيحق که است يواحد جوهر نفس ،زين نايسابن اعتقاد به
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 او ادهم افته،ي نيتکو صورت و ماده از که است يعيطب جسم انسان. است انسان در مختلف افعال

 نفس. است رزندهيغ موجودات از انسان زهيمم عامل که است نفس او صورت و است بدن همان

 ماا است، يباق بدن يفنا از بعد هرچند و نبوده موجود بدن از شيپ يعني است، حادث و مخلوق

 تسين انيپا يول هست آغاز را نفس ،گريد عبارت به. ابديينم وجود بدن افتنيوجود هنگام به جز

 از شيب نفس اگر رايز. شودينم نيمتع جسم واسطه به جز که است نيا نفس حدوث نشانه و

 در. است واحد اجسام همه يبرا اي است، متعدد اي ؛ستين رونيب حال دو از باشد، موجود بدن

 يبرا يراه و افتهين صيتخص يزيچ به که است يتيماه است مجرد که يهنگام تا نفس که يحال

 انشانابد به فقط گريکدي از اشخاص زيتما رايز. ستين يرفتنيپذ هم وحدت و ستين آن تعدد

 .(122 :1375، يشاه)ملک هست هم نفوسشان به بلکه ستين

ن ياست بر مقصود ا يديفلسفه تأک يو آرا ينيث دوگانه انسان در نصوص ديح يبررس

ن موضوع داشته يبه اراجع  او خنث طرفانهينگرش ب توانديچ وجه نميبه ه يپژوهش که تکنولوژ

ث يبه ح يتوجهيبانسان و جهان و  يکيزيث فيحه ناظر ب يبعدتک «رشد»و  «سرعت»باشد. 

امروز  سفانهأدارد که مت يدر پ يار خطرناکيبسوجودشناسانه  يهاانسان و جهان آفت يکيزيمتاف

 ن است.يتر از ابه مراتب خطرناک يادر حال گذار از مرحله بحران به مرحله ،جهان

 انسان ييکمال و سعادت نها

ذ يه بر لذايکه تکم يکند ياست تأک يضرور ،ينيکمال انسان در چارچوب د يش از معرفيپ

است.  بشر ياساس يهااز آرمان يکيد، شون يت و کمال انسان معاصر تلقيگانه غاياگر  يجهاننيا

امکانات  نيدانسته که از بهتر ينينشابانيمدرن را همچون باشمند معاصر، انسان پسياند ،اريبودر

 ت وي، غانينشابانين بيا اماغرق است،  يلذت حداکثر رد و در رفاه کامل ويگيزات بهره ميو تجه

کامل از التذاذ  يريگاو همان بهره «آرمان»و  «تيغا»آن حرکت کند.  يندارد که به سو يآرمان

ه توقف نجا نقطيست؛ چراکه اين يناراض يتين وضعيار، او از چنياست. البته به زعم بودر يحداکثر

است.  ريپذامکان يو بدون هدف متعال لئاديبدون ا کردنيزندگن اساس، يو کمال بشر است. بر ا

 و فراتر از يمتعال ينکه به امريرد، بدون ايکند و بم يتواند زندگيمدرن، انسان مادر جامعه پس

ل خود از جامعه معاصر، به عنصر يار در ادامه تمثيبودر .(145 :1394، يابانکيب)شد ينديزها بيگر چيد
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 د:يگويکند و مياشاره م «ييجولذت»

 ياوک کنجکيست، بلکه با يدر کار ن يل خاصيقه و تمايذوق و سل يا حتيل يگر مين پس دياز ا

از  و استفاده کامل يگذرانف به خوشيتکل اي «حياخالق تفر»ک يبا  يعنيم؛ ييروبهافته رويتيعموم

 .(119 :1385 ان،يديرش) بردنجان درآوردن خود و لذتيبه ه يها براهمه امکان

انسان  يبرا 1«فيتکل»ک يرا به عنوان  ييگران هم فراتر نهاده و لذتيپا را از ا يحت اريبودر 

مجاز  يانسان و امر يعيحق طب يطلبست که لذتين نيگر چنيمطرح کرده است. د يمعاصر غرب

به خود است. دن يبخشتينيتحقق و ع يبرا ييجواو شمرده شود، بلکه انسان مکلف به لذت يبرا

لذت و  يبرا ياداند و خود را همچون مؤسسهيکننده خودش را ملزم به التذاذ مانسانِ مصرف

انسان معاصر  يبراسعادت قابل تصور  نيترييو نها ييکمال نها ،در واقع .(همان) کنديم يارضا تلق

مل أت وردر خت رساندن همه امکانات بالقوه است. نکته يا به فعلياز همه امکانات بالفعل  ييجوکام

 ، بلکهيو نه نف شونديها نه کشف م، ارزشين چارچوبين است که در چنين نوع نگرش ايدر ا

. دهنديل ميبشر را تشک ياز زندگ ينفکيدها بخش اليدها و نبايها و باشوند. ارزشيم «خلق»

ش سراغ ندارد که به کشف يروزمره خو ياز زندگ تريمتعال يت و ارزشيهنگام که انسان غا اما آن

در  ،ر وبريبه تعب .(146 :1394، يابانکيب)زند يها مل بدان راغب گردد، دست به خلق ارزشيآن و ن

 :يدارهيو روح سرما ياخالق پروتستانکتاب 

نسبت داد ... فرد  يو فرهنگ يمعنو يهان ارزشيماً به واالتريف را نتوان مستقيکه تحقق تکل ييجا

انه يزهدگرا يهازشين انگيگزيجا يزش ماديکشد. انگيه آن دست ميتوج يج از کوشش برايتدربه

 .(162 :1374)وبر، سازد يف را در خود غرق مي، تکليطلبانه زندگلذت يهاوهيو ش شوديم

انسان  ،ينيدچارچوب  ؟ درکننديرا دنبال م ياهين رويهم چن ينيا نصوص ديآ يراستاما به

. دشوير ميانسان تفس يقيعد حقبا توجه به بُ «کمال»ک کمال است. مفهوم يعد و دو بُ يدارا

 ميهخود قرار د نيالعرا نصب يانسان الزم است مقدمات ييحصول به کمال نها يبدون شک برا

را  يليو نه تخ يم. پردازش کمال و سعادت واقعيو مغالطه گرفتار نشو ييگوتا در دام سفسطه

وص در خصد. تفاوت نگرش کرجو وشده جستمطرح انسان  دربارهکه  يمتفاوت يهادر نگرش ديبا

 يهاينيب( و وجود جهانيا دوبعدياست  يبعدتک ينکه انسان موجوديانسان )ا يشناسسنخ

                                                           
 توانيم يخوببه واند مطلع اصطالح نيا يمعرفت عمق از يانسان ستيز حوزه نامحقق و اخالق فلسفه ناصصخمت. 1

 .دکر مشاهده يوجود مراتب ضيحض به را انسان يمعرفت سقوط
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مال ات مربوط به کيبه انسان موجبات تنوع در نظر راجعن ياديل بنين تحليمتعدد در خصوص هم

کند، يفرض م يماد يکه انسان را موجود يمکتب ،ن اساسيه است. بر همکردو سعادت را فراهم 

کمال انسان را  يان اساس عدهيو بر هم ددانيماش يماد يازهاين نيرا در گرو تأم يسعادت و

داند يت ميار انسانيو آنکه عقل را مع کننديف ميتعر يذ ماديشتر از لذايچه ب هر يدر برخوردار

 کند. يم يتلق يق الهيمعارف و حقا قياز طرعقل  ييدر شکوفاسعادت را 

 ؛دانديگرفتارآمده در قفس و دورمانده از اصل و وطنش م يرا موجودانسان ، يعرفان يشناسروش

اساس چه قدرت را يکند و آن گروه که همچون نيملحاظ از عشق  اشيمندزان بهرهيسعادتش را به م

 ياما بر مبنا .(128و  123 :1373، استرن)د ندانيدهند، انسان سعادتمند را انسان قدرتمند ميکار قرار م

مختلف دارد، از جان و  يکه استعدادها ياست: موجودشده  يگونه معرفنيه اسالم انسان اينظر

ابد  يگر است، براياو در جهان د يو اصل يعواق يست، زندگيصرف ن يافته است و ماديب يتن ترک

، ينشين بيبا چن .سازدياش را مياتش، بدن اخرويشه و اعمال و رفتار و اخالقيخلق شده و اند

 اشيو جسم يروح يازهايش و پاسخ مناسب به نيهماهنگ استعدادها ييسعادت انسان با شکوفا

دنش يعبارت است از رس يزيد سعادت هر چيگويباره م نيدر ا ييشود. عالمه طباطبايمحقق م

دن به ياست مرکب از روح و بدن عبارت است از رس ير وجودش، و سعادت انسان که موجوديبه خ

، «يه من روحيو نفخت ف» :ستا شدن به آن روح که از خدااش و متنعميو روحان يرات جسمانيخ

، ييطباطبا)گرفته است ت ئکه از آنجا نش يبازگشت به مبدأ يعنيست؛ ا سعادتش در گرو تقرّب به خدا

 .(28 :11ج: 1392

ان کرده و يب ينيد - يحکم ين موضوع را در چارچوبيا ،يشمند بزرگ اسالمياند ،مالصدرا

عت ي، طبجانين در همه موجودات جاندار، بيالن و جنبش است و ايس يدارا يمعتقد است هست

متحرک برخوردار  يم از ذاتيکنيم يکه ما در آن زندگ ياست. جهان يذات يعت امريو ماوراء طب

ناآرام است. جهان با همه  ينهاد يدارا يرير و تحول است و به تعبيياست. دائم در حال تغ

ناآرام و در حال حرکت  يقتيثابت و آرام، از حق يادادن چهرهش در نشانيخو يظاهر يبيفرعوام

اند. اما بهر و حرکتيسدر حال  يبه سمت ،جمادات يحت ،برخوردار است. همه موجودات جهان

درا صکه  يست؟ پاسخا ن حرکت تا به کجايا يرود؟ و منتهاين سو مين حرکت به کداميا يراست

ن يکه ا است تمنديکه در جهان وجود دارد غا ين است که همه حرکاتيدهد ايم پرسشن يبه ا
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ک ي است که در همه موجودات وجود دارد. لذا هر ياز علم، شعور و ادراک ي، ناشتمنديحرکات غا

ا ند. باست در حرکتا رون آنهايکه در ب يتيبه سمت غا ،جمادات يحت ،عتياز موجودات عالم طب

رش رکود و يو از پذ است يو سرزندگ ييايکپارچه حرکت، پويجهان  ،يتوجه به حرکت جوهر

 (.21: 3ج، 1368 ،يرازيش) سکون ابا دارد

 و رو به کمال انگارانهتيغا ياساس نگرش بر يل هستي، تحلمهم استن نگرش يآنچه در ا

 يت کامل و متعاليجز فعل يتين حرکت غاين حرکت است و ايعت عيعالم طب ،قتياست. در حق

چه در ش، در همه مراتب يعت و جهان، بلکه کل هستيطب ءجزءتنها جز. نهکنديرا دنبال نم

ت ين(، عنصرشدن؛ غايوال )ماده اوليت هي. غاکنديمند عمل متيغا ،يو چه نزول يحرکت صعود

وان در نفس ناطقه؛ يوان؛ و کمال حياه، در حيت گيشدن؛ غااهيت مرکبات، گيعناصر، مرکبات؛ غا

 ،نيت مجردات شباهت کامل به خدا است. بنابرايو کمال نفس ناطقه در مجردبودن محض و غا

  .(386: 9ج ،)همان استدارد و در راه وصول به خداوند  يل به تعاليعت همواره ميطب

ها در ه خداوند، هدف همه حرکتين آيترعنوان بزرگ انسان به ،هيحکمت متعال يمبنا بر

د ندار يتينش غايک از موجودات آفري نکه هرين ايدر ع ،نيخلقت است. همچن ييعالم و هدف غا

کمال موجودات  ،گريشود. به عبارت ديگرفته مت انسان در نظر يت آنها در جهت غاياما غا

انسان  .ندارد يي، سعادت از کمال جدااًيثان .)همان( دشويکمال انسان محسوب م يبرا يامقدمه

دن يو رس شدنکيده است. سعادت روح در نزديبه هر اندازه که از کمال بهره ببرد به سعادت رس

مد نظر  يشناسروشرسد. اما يکمال خودش مت ين صورت است که به غايست و در اا به خدا

م عوالم وجود يکه سعادت و کمال را از منظر تقس ينحو به ،است ديجدن باب ين پژوهش در ايا

 . ميکنيم يبررس

عالم  .2 ؛عتيا طبيعالم ماده  .1اند: م کردهيعوالم وجود را به سه دسته تقس يفالسفه اسالم

ذاتاً و فعاًل، عالم مثال مجرد از  .عالم مجرد از ماده و آثار آن است ،عالم عقل؛ عالم عقل. 3 ؛مثال

است و هم از آثار ماده برخوردار  يهم ماد ،ست. و عالم مادهيماده است، اما از آثار ماده مجرد ن

  .(379 :1373، يي)طباطبااست 

م يشو ترکيو به عالم عقل نزد ميريگبعت فاصله يهرچه از عالم طب ،از منظر مالصدرا

 معال واسط هحلق انسان ،يفکر ههندس نيا در. مياواصل شده ييو به کمال نها ميمندترسعادت
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 هر يرمزها و راز و نيقوان با د،شويم محسوب عالم دو هر از يادهيچک چون و است، خلق و امر

 نيبهتر است، تيغا يدارا آن پود و تار و جهان چون گر،يد طرف از. دارد ييآشنا يخوببه عالم دو

 اشتهد ييآشنا آن نيقوان با که است يموجود برساند مقصود سرمنزل به را او بتواند که يموجود

 نزول و صعود قوس ترجمان انسان الوصف،مع. دارد وجود انسان در اتيخصوص نيا همه و باشد؛

 يموجود يطرف از ديبا را انسان منظر، نيا از. است امر و خلق عالم از ياتورينيم واقع در و عالم

 .است  او لذا کرد؛ يتلق خلق عالم تراز در يموجود گر،يد طرف از و امر، عالم تراز در

 نييل و تبيتحل

 ينکات يتکنولوژ حوزه فعاالن از گريد يبرخ و اريبودر دگر،يها کن،يب يهاشهياند و آرا يبررس با

 نيتأم هدف با يتکنولوژ که است آن قتيحق. پرداخت نهاه آب راصاختبهد يبا که شودمي برجسته

 و يتکنولوژ ،واقع در. است برخوردار يابزار يذات از و شده گرفته کاره ب انسان يجهاننيا ستيز

 جاوزت نيا از شيب آن تيفعال حوزه شعاع که است برخوردار يکيزيف يتيماه از اطالعات يورافن

 توجه انانس يکيزيف حوزه يازهاين به توجه که است نيا تيواقع. ستين نيا جز يانتظار و نکرده

 اما ست.ين تيواقع نيا منکر يانسان چيه و است انسان يواقع يازهاين از يمهم بخش به

 يازهاين ياصل بخش يانگاردهينادکم دست اي حذف موجبات حوزه نيا رب صرف ييتمرکزگرا

 مسئله نيا به هم ينيد نگرش در که است آن قتيحق. است کرده فراهم را يکيزيمتاف حوزه

 و محرک که ميابييوضوح درمبه خود اليام و افعال از کي هر به ياجمال ينگاه با و شده توجه

 نيا. است الم از زيگر و لذت به لين امور يبرخ از يدور اي کارها دادنانجام در ما ياصل عامل

  .(158 :1393 ،يزدي مصباح) است روشنکامالً  يحس لذات در مسئله

 قهح قتيحق آنچه مسلمان فالسفه و ينيد نصوص منظر از که است نيا ياساس مسئله اما

 و سعادت مسئله يبررس که است آن يکيزيمتاف بخش دهديم ليتشک را يشناختانسان حوزه

 نيترياساس از سعادتمندانه ستيز به توجه. دهديم ليتشک را حوزه نيا بخش نيترياصل کمال

 پاسخ درصدد پژوهش نيا هرچند سعادت؟ کدام :که است نيا مسئله اما ؛است ينيد يهابرنامه

 با انسان يينها کمال و سعادت درباره بحث به اجمالبه اما ،ستين مسئله نيا به يليتفص

 هب توجه درصرفًا  انسان کمال و سعادت ،ينيد دگاهيد از. شد پرداخته «ياله قرب» يسازبرجسته
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 آن در پژوهش نيا جان که ،ياساس نکته اما. است ريپذامکان ،ياله قرب يعني ،خلقت يينها هدف

 :شد خواهد حاصل ريز 1يهيبد نکات بر ديتأک به توجه با يينها تيغا نيا که است نيا ،است مستتر

 .است يدوبعد يموجود انسان نکهيا بر ديتأک .1

 .است آن يکيزيمتاف بعد انسان تيثيح همه و انسان اصالت .2

 نيشيپ فقره دو داشتنقبول باصرفاً  است ياله قرب همانا که انسان سعادت و کمال .3

 .سعادتمندانه ستيز بهانه به آنها ذبح نه دشويم حاصل

 را انسان کمال و سعادت موجبات تنهانه يشناختانسان حوزه ياصل عناصر وها مؤلفه حذف

 همه از استفاده با انسان که دشويم حاصل يهنگام سعادتمندانه ستيز بلکه آورد،ينم فراهم

 لسوفانيف امروزه. گمارد همت رفاه جاديا به خود يکيزيمتاف و يکيزيف امکانات و استعدادها

 دايپ يکس دکر ادعا توانيم تئجربه و اندشده يتکنولوژ از اباحميب استفاده منتقد هم يتکنولوژ

 رب دال يفراوان شواهد نکهيا چه. باشد يتکنولوژ از استفاده بودنالعنانمطلق طرفدار که شودينم

 يمانز که نينخست يادعا آن و افتهي بروز همگان يبرا يبر تکنولوژ يمبتن ستيز بودنناموفق

 يايتکنولوژ ،واقع در. است شده مواجه ديترد با خورد آن يهاجرقه کنيب سيفرانس روزگار در

 . باشد يانسان يواقع کمال و سعادت هب ناظر که است يرفتنيپذ

 باشد؟ ينيد يواقع کمال و سعادت هب ناظر توانديم يتکنولوژاصوالً  ايآ :نکهيا گريد نکته

 :که داد خپاس گونهنيا سؤال نيا به يسلبصورت  به ديباپرسش  نيا پاسخبه  پرداختن از شيپ

 را انانس کمال و سعادت موجبات و اشدنب انسان يکيزيمتاف بُعد خدمت در که يايتکنولوژ ايآ

 گفته هم ترشيپ کهآنچنان  ست؟ا اعتنا قابل نباشد مسائل نيا يپ درکم دست اي اوردين فراهم

 ماا ست،ين انسان( يجسمان يازهاين) يکيزيف حوزه يازهاين انگاشتندهيناد درصدد نگارنده ،شد

 يشناختانسان حوزه يکيزيمتاف عناصر انگاشتندهيناد اي حذف که هم يايتکنولوژ آن جهينت

 . است فقره نيهم به توجه هم پژوهش نيا يينها هدف. است مردودقطعًا  باشد

 انهيازت جور از تازه که ا،وسط قرون از پس يغرب انسان که استن يا پرسش به يجابيا پاسخ اما

 مُهر آنچه هر با که دانستيم خود فيتکل ييگو تو ،بود افتهي ييرها سايکل يآبا يخمودگ و رکود

                                                           
 يناختشانسان حوزه يهيبد اصول يفراموش است معتقد نگارنده نکهيا چه. است يعمد يهيبد اصطالح از استفاده. 1
 .است يبشر مصائب اعظم بخش عامل معاصر انهيگرايماد برق و زرق در امور نيا ماندنمغفول و



 1396ستان بهار و تاب، 37 ، شمارهي دينيپژوهانسان پژوهشي -دوفصلنامه علمي

 

248 

 ييوسطا قرون ناصواب آموزه نيهم به يسأت با پسامدرن و مدرن انسان. دکن مقابله داشت يکيزيمتاف

 حوزه يکيزيمتاف عناصر حذف گرو در انسان يجهاننيا شيآسا و رفاه» کهرا  مسئله نياد يکوش

 راعاخت و کشف ريس اگر است معتقد نگارنده. دهد جلوه عام و يجهان يامسئله است «يشناسانسان

 يدارا و جهان و انسان بودنيدوبعد به آشنا صالح، يهادست انسان به يتکنولوژ به مربوط مسائل

 سنخ نيا از )ع( ائمه زمان در يتکنولوژ برجستگان يروزگار کهچنان ،افتاديم ياله يهازهيانگ

 از يناش يامروز بشر اسارت. نبود يتکنولوژ از يناش مصائب همه نيا شاهد امروز جهان ،بودند

 صرف يشناسروش از استفاده ،(آرامش جاديا يمنها شيآسا) يتکنولوژ ناصواب يگذارهدف

از  هايريگميتصم درآن  نکردنلحاظ اي يکيزيمتاف ساحتاز  يناآگاهتر مهم همه از و يتجرب

 در ييوسطا قرون يکيزيمتاف مسائل از زيگر آموزه امروزه. است يتکنولوژ اندرکاراندست يسو

 و يتکنولوژ ساز و ساخت انيمتول توجه همه و است نينخست اصل يتکنولوژ نوع هر نشيآفر

. تسين متصور يتکنولوژ يبرا نيا جز يتيغا چيه ديشا و کرده جلب خود به را اطالعات يورافن

 و يکيزيافمت يوستيپ يدارا ديبا يتکنولوژ که است نکته نيا بر ديتأک زين پژوهش نيا توجه همه

 .ودب نخواهد شيب يسراب رفاه و شيآسا مطلب، نيا گرفتن نظر در بدون و باشد يشناختانسان

 جهينت

 مسلمان يحکما يفلسف يهاشهيو توجه به اند ينيد يشناسحوزه انسان يهاآموزه يبا بررس

وجود م يقت تکنولوژيذات و حق يک طرف و بررسياز  ييقت انسان، سعادت و کمال نهايحق بارهدر

است  ينيآفرب و تعرضي، تخريو افتخارش سرعت عرض يجهاننيتش رفاه ايکه غا يبه عنوان ابزار

چ يد هباش يتلو تکنولوژ يت تاليکرد و غاين رويهم يوقتد که تا يجه رسين نتيبه ا توانيم

 يارتباط ماهو ،ن رهگذريوجود نخواهد داشت. از ا يقيحق ينيآفرو کمال يبخشبه سعادت يديام

 :چونست. يقت انسان متصور نيو حق ين تکنولوژيب يت واقعيو سنخ

 يکيزيث فياست که حداکثر توان آن پوشش ح يموجود ابزار يوراو فن يذات تکنولوژ. 1

 عت ناتوان است.يانسان و طب يانسان است و از پرداختن به بعد روحان

 يکيزيو متاف يکيزين دو ساحت فياست که باعث قطع ارتباط ب ينحو به يذات تکنولوژ .2

 خواهد شد.
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ت قيبا حق ياست، تکنولوژ يکيزيمتاف يانسان امر يياز آنجا که سعادت و کمال نها. 3 
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