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چکيده
امروزه تکنولوژي و فناوري اطالعات تار و پود زندگي انسان را در بر گرفته است .تکنولوژي ابزاري
است که انسان آن را براي آسايش و رفاه اينجهاني به استخدام خويش درآورده است .نکته مهم و
مغفول در اين بهکارگيري ،بيتوجهي به ارتباط بين حقيقت انسان ،سعادت و کمال نهايي او با ذات
و ابعاد تکنولوژي است .اين غفلت موجب شده است امروزه نهتنها تکنولوژي مستخدم انسان نباشد،
بلکه همو با سرعت و قدرت حيرتآور خود متعرضانه انسان را در تملک خويش درآورد .اين تعرض
به نحوي است که امروزه انسان به هيچ وجه توان گسستن تکنولوژي از حوزه زيست خود را ندارد.
هدف اين پژوهش آن است که با تبيين حقيقت دوبعدي انسان و توجه به سعادت و کمال نهايي
وي به موضوع تکنولوژي و فناوري اطالعات بپردازد .اين نوع روششناسي نهتنها جديد است ،بلکه
بهخوبي ذات و حقيقت تکنولوژي را نشان ميدهد .از جمله نتايج اين پژوهش ميتوان به بينونت
کامل غايت انسان و تکنولوژي و مفقودشدن غايت نهايي انسان با ورود تکنولوژي و فناوري اطالعات
به حوزه زيست انسان اشاره کرد .اين پژوهش به صورت اسناديتحليلي تنظيم شده و ميکوشد به
تکنولوژي از دريچهاي ديني توجه کند.
کليدواژهها :تکنولوژي ،اخالق فناوري ،کمال ،سعادت.
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مقدمه
تاريخچه ورود تکنولوژي اوليه به ابتداي زندگي بشر برميگردد .ريشههاي فلسفي پذيرش حضور
تکنولوژي از جانب انسان در زندگي خويش به شکل امروزي را بايد به اروپاي قرون وسطا و مربوط
به دوران نوزايي دانست .اين حضور بيچون و چرا مربوط به زمان پيشرفت صنعتي در دوره
رنسانس است؛ چراکه در اين دوره بر رويکرد پوزيتيويستي و تجربهگرايي تأکيد شد و به دنبال
آن انقالب صنعتي در اواسط قرن هجدهم با پيشرفتهاي تکنولوژيکي و صنعتي در خور توجهي
به وقوع پيوست .کاربست تکنولوژي در حوزه زيست انساني انگيزهاي جز بهزيستي نداشته است.
اما انسان تازهرهاشده از رخوت و خمودگي قرون وسطا چنان بيمحابا فناوري را به زندگي خويش
کشاند که جداسازي بين انسان و تکنولوژي به امري محال تبديل شد .هرچند اين مسئله خود موجبات
نگراني انسانشناسان را در حوزههاي بينرشتهاي همچون اخالق پزشکي ،اخالق زيستمحيطي و
اخالق فناوري فراهم کرد ،اما آنچه بيش از همه تبديل به نوعي بحران هويت شده مفقودشدن
حيث وجودشناسي انسان ،سعادت واقعي و کمال نهايي او است .مسئله آنقدر بغرنج شده که
مطرحکردن اين بحث که اصالت با انسان است يا تکنولوژي نهتنها پرسش گزافي نيست بلکه شايد
پاسخ به آن از حيث معرفتشناختي سخت به نظر آيد.
در اين پژوهش قصد داريم بديهيترين مسائل در حوزه انسانشناسي را ،که همانا دوبعديبودن
انسان ،توجه به کمال و سعادت متافيزيکي وي است ،بررسي و تبيين کنيم .صرفاً در اين صورت
است که فلسفه وجودي و ابعاد تکنولوژي و ارتباط آن با ابعاد گوناگون انسان محل توجه قرار
ميگيرد .اين پژوهش اين امکان را فراهم ميآورد که ارتباط فعلي تکنولوژي با حوزه زيست
انساني ،يعني «هستها» ،را با مشکل مواجه کند و اين پرسش را در ذهن مخاطب القا کند که
اين نحوه نگرش به تکنولوژي به حوزه «بايدها» تغيير يابد .مشکل فعلي ،که همگان به آن اذعان
دارند ،اين است که تکنولوژي موجود ،به شکل مخرب و تعرضآميزي ،به حوزه زيست انساني
ورود پيدا کرده ،به نحوي که نهتنها با هدف اوليه بهکارگيري آن در تعارض است ،بلکه انسان و
همه حيثيات وجودشناسانه او ،همچون سعادت و کمال نهايياش ،را تحتالشعاع خود قرار داده
است .نکته بسيار مهم در اين بررسي اين است که اين يک واقعيت است که آنچه باعث شده
تکنولوژي به شکل سرسامآوري زندگي انسان را دچار بحران کند مشکالت ناشي از قرون وسطا
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و به تبع آن پذيرش نحوه خاص زندگي و اصالتدادن انسان غربي به زيست مرفه است .اين نحوه
زيست کامالً عامدانه بوده و کاربست آن در زندگي انسان اروپايي از سر نحوه نگرش آنان به جهان
و انسان بوده است .از اين رهگذر ،زيست اينجهاني نسخه نهايي آنان براي کمال و سعادت انسان
بوده است؛ نسخهاي که متأسفانه به نسخه شفابخش همه انسانها تبديل شده است .در اين
پژوهش به دنبال آنيم که با رويکردي ديني و با استفاده از آراي فالسفه مسلمان حقيقت انسان،
سعادت و کمال نهايي او را بررسي ،و از اين رهگذر ارتباط تکنولوژي را با اين مؤلفههاي بنيادين
انسانشناسي تبيين کنيم.
به طور مشخص ،در اين پژوهش به دنبال پيگيري اين پرسشها هستيم:
 .1آيا اساساً تکنولوژي براي پاسخگويي به نيازهاي معنوي (آنجهاني) انسان هم بنا شده
است؟ يا از ابتدا رسالتي جز پاسخگويي به نيازهاي اينجهاني نداشته و اساس ًا موضعي در قبال
مسائل روحي و معنوي بشر ندارد؟
بر اساس پاسخ به پرسش فوق:
 .2آيا با توجه به فلسفه وجودي و ماهيت فناوري ،پرسش از تأثيرات فناوري در جنبههاي
آندنيايي از زندگي بشر پرسش صحيح و بجايي است؟
 .3به فرض پذيرش ماهيت خنثا براي فناوري در حوزه معنا ،آيا ميتوان فناوري را به خوب
و بد تقسيم کرد؟ يا اين نتايج و آثار فناوري است که قابليت تقسيم به خير و شر را دارد؟
 .4حال اگر ماهيتي خنثا را براي فناوري نپذيريم و بنا را بر اين بگذاريم که معطوف به
فلسفه وجودي فناوري ،ميتوانست بر مبنايي ديگر بنيان شود ،آيا اگر آفرينش تکنولوژي به دست
مؤمنان و دينداران اتفاق ميافتاد ،ممکن بود صورت و سيرت فناوري حالتي ديگر از وضع موجود
داشته باشد؟
ذکر اين نکته نيز مهم است که مخاطب اين پژوهش نبايد انتظار داشته باشد که هر پرسش
را به صورت کامالً مشخص پاسخ دهيم ،چه اينکه روششناسي اين پژوهش دادن «معناي مشخص
و واحد» به همه پرسشها است نه پاسخ جزءجزء به هر پرسش .اين پژوهش از سه بخش تشکيل
شده است :معرفي تکنولوژي و فناوري اطالعات؛ بررسي ذات و ماهيت تکنولوژي؛ بررسي حقيقت
انسان ،و تبيين کمال و سعادت او .در پايان ،به اين نتيجه رسيدهايم که غايت ترسيمشده
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تکنولوژي صرفاً توجه به بُعد اينجهاني انسان است و از پرداختن به کمال و سعادت نهايي انسان
ناتوان است .عالوه بر اين ،به دليل توجهنکردن به همه حيثيات جهان و انسان ،يعني بيتوجهي
به بعد متافيزيکي آنها ،که بخشي اساسي از ساختار وجوديشان است ،نهتنها حتي نتوانسته
آنطور که بايد و شايد رفاه و آسايش اينجهاني را نيز براي بشر به ارمغان آورد ،بلکه مشکالت و
مصائبي را نيز براي انسان فراهم کرده است .لذا شايسته است در اين بخش ابتدا توضيح مختصري
راجع به تکنولوژي اطالعات داشته باشيم.

بررسي ذات تکنولوژي و فناوري اطالعات
اگر بخواهيم به تکنولوژي اطالعات ،که شامل تکنولوژيهاي ذخيره و بازيابي ميشوند ،اشاره
کنيم ميتوان چهار دوره براي توسعه فناوري اطالعات قائل شد .دوره پيشمکانيکي ( 3000قبل
از ميالد تا  1450بعد از ميالد) ،مکانيکي ( ،)1840-1450الکترومکانيک ( )1940-1840و
الکترونيک ( 1940تاکنون) .در اين مقاله تمرکز ما بر روي آخرين دوره است که در حدود 1940
شروع ميشود .در اين بخش ،براي معنابخشي به پژوهش و تحقق خروجي واقعبينانه ضروري
است ماهيت تکنولوژي را از دو حيث فني و معرفتشناختي بررسي کنيم .با پيگيري اين موضوع
چشمانداز روشني از نتيجه اين پژوهش محقق خواهد شد.
 .1ماهيت تکنولوژي اطالعات از حيث تکنيکي
تکنولوژي اطالعات به طور معمول بيانکننده تکنولوژياي است که از ترکيب پردازش اطالعات
و ارتباطات راه دور تشکيل شده است که در واقع برگرفته از شکلهاي قديميتر فناوريهاي
ارتباطات الکترونيکي مانند تلگراف ،تلفن ،راديو ،تصاوير متحرک و تلويزيون است .در بياني ديگر،
تکنولوژي اطالعات ،يا اصطالحات شبيه به آن مانند «سيستمهاي اطالعاتي و تکنولوژي رسانهها»
را غالب ًا به صورت نوعي تکنولوژي ترکيبي از توان پردازش دادهها و تکنولوژي ارتباطات توصيف
ميکنند .تکنولوژي اطالعات حاصل صورتبندي تکنولوژيهاي اوليه ارتباطات الکترونيکي در
قالب روشهاي محاسباتي و سايبرنتيک است .براي هر دو اصطالح «اطالعات» و «تکنولوژي»
نيز تعاريف مهندسي و انسانمدار متفاوتي ذکر شده است.
 .1 .1تعريف مهندسي يا تکنيکي اطالعات
بنيانگذار مفهوم «مهندسي اطالعات» شانون ( )1949است .او اطالعات را به صورت احتمال
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انتقال يک سيگنال از ابزار «الف» به ابزار «ب» تعريف کرد ،به طوري که اين احتمال از لحاظ
رياضي کميتپذير باشد .اين نظريه اطالعات ،تاکنون بنيان طراحي و تحليل ابزارهاي محاسباتي
ديجيتال و نيز تکنولوژي اطالعات بوده است؛ چه تلفن و تلويزيون و چه اينترنت.
 .2 .1تعريف انسانمدار اطالعات
در مقابلِ معناي تکنيکي اطالعات ،مفهوم «اطالعات» در حوزهاي وسيعتر قرار دارد؛ يعني حوزه
معنا .اطالعات در اين معنا ديگر دوجزئي نيست (سيگنالي که از الف به ب ميرود) بلکه رابطهاي
است سهوجهي .اطالعات سيگنالي است که از ابزار الف به ابزار ب فرستاده ميشود تا به
شخص ج معنايي را القا کند .اطالعات از اين جنبه ،نوعي پيغام است .هرچند تکنولوژي اطالعات
در معناي تکنيکي آن پيوسته خود را به جنبه معنايي اطالعات نزديک ميکند اما ارتباط منطقي
دقيقي ميان آن دو وجود ندارد .هر سيگنال ،مستقل از احتمال دريافتشدن آن در نقطه ب معاني
مختلفي دارد؛ معناهايي که هر کدام در بستر خاصي تحقق مييابند .اصطالح «تکنولوژي» نيز
وضع مشابهي دارد:
 .3 .1تعريف مهندسي از تکنولوژي
مطالعه و کاربست روشمندِ ساخت و استفاده از مصنوعات؛ در اين تعريف تکنولوژي به دو دوره
تکنيکهاي پيشامدرن و تکنولوژي مدرن تقسيم ميشود.
 .4 .1تعريف انسانمدار از تکنولوژي
اين تعريف گستردهتر از تعريف مهندسي از تکنولوژي است ،چراکه تمام انواع ساختن (تجربي،
علمي ،توليد انبوه و  )...را در تمامي شيوههاي استفاده از آن ،به عنوان دانش ،مصنوع و حتي
اعمال خشونت و قدرت ،شامل ميشود .با اين وصف ،بهخوبي روشن ميشود که تکنولوژي فارغ
از نقش و کارکرد ابزاري هيچ ارزش و اعتباري ندارد .از اين رهگذر ،تحقق رفاه و آسايش اينجهاني
اساسيترين کارکرد تکنولوژي است و اگر در برآوردهکردن اين هدف ناتوان بوده يا احتماالً با غايت
ذاتي خويش در تعارض باشد بايد تجديدنظري اساسي در آن لحاظ شود.
از اين جهت ،حدود و ثغور ماهيت تکنولوژي از حيث تکنيکال قدري روشن شد .اما اين امور
بهتنهايي صالحيت پردازش ماهيت واقعي تکنولوژي را ندارد و الزم است اين حوزه در گستره
دقيقتري ،که همانا نگرش معرفتشناختي و فلسفي است ،بهدقت بررسي شود.
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غايت تکنولوژي
بيشک تکنولوژي داراي فلسفه است و بدون نگهداشت و استخراج آراي بنيادين فالسفه هر نوع
سخني در اين باره فاقد جهتگيري مناسب خواهد بود .فرانسيس بيکن ،فيلسوف اواخر قرن
شانزدهم و اوايل قرن هفدهم ،شايد نخستين فيلسوفي باشد که دريچههاي جديدي به روي
فلسفه غرب گشود .تا پيش از وي فلسفه فقط به دنبال کسب «حقيقت» بود و اين کار را از طريق
صدور احکام کلي و ماورايي دنبال ميکرد .اما بيکن با تأکيد بر واژههاي «انسانمداري»« ،قدرت»،
«استيال» و «لذتجويي» به جاي حقيقت ،وظيفه فيلسوفان مدرن را نه وصول به حقيقت بلکه
استيالي بر طبيعت و کسب قدرت ميدانست ( .)Bacon, 2006: 29بيکن معتقد بود «براي خدمت
به زيست اينجهاني آفريده شده» ( )Church, 1974: 71و اين را در ترسيم مدينه فاضله خويش با
برجستگي در حوزههايي نظير ترسيم مدل خاص از انسان و سبک زندگي ،اخالق زيستي متناسب
با زيست اينجهاني و نحوه ارتباط با ديگران برجسته کرد .شايد تعبير ميشل فوکو ،انديشمند
معروف دوران پسامدرن ،از انسانشناسي مدرن که از آن به ايدئولوژي ياد کرده ،سرنخ خوبي براي
فهم اين معناي خاص باشد .وي معتقد است از کانت به بعد ،انسانشناسي ديگر به دانشي خاص
اطالق نميشود ،بلکه گونهاي جهانبيني است که اساس کليه علوم انساني را تشکيل ميدهد .به
زبان ساده ،انسانشناسي ،در حقيقت ،بينشي ايدئولوژيک است که در پرتو مفهوم مدرن انسان،
شأني تازه يافته و اساس و محور علوم انساني و فلسفه مدرن شده است (.)Foucault, 2002: 244
دانيل بل نيز ،در کتاب فرارسيدن جامعه پساصنعتي ،دو عنصر کليدي انسانمحوري را
لذتجويي و مصرفگرايي ميداند ( .)Bell, 1976: 479او تأکيد ميکند که در جامعه مصرف ،انسان
دائماً در معرض الگوهاي متنوع و متکثري قرار ميگيرد که همه جوانب زندگياش را در بر دارد؛
از سالمتي جسم گرفته تا تعادل روحي .از اينرو دائماً ناچار به انتخاب است و لذا بايد دائماً بر
اطالعاتش بيفزايد تا بتواند بهتر تصميم بگيرد .بنابراين ،انسان در جامعه پسامدرن از يک سو با
کثرت اطالعات ،و از سوي ديگر ،با تنوع حداکثري محاصره شده است .از ديدگاه دانيل بل ،در دوران
پسامدرن ،تصورات مدرن جاي خود را به ارزشهاي جديدي ميدهند که هدفشان اجازهدادن به
اين است که فردگرايي انسان ظهور يابد ،التذاذ او توجيه شود و تقاضاهاي فردي به رسميت
شناخته شود و نهادها با خواستههاي افراد هماهنگ شوند .دوران پسامدرن به مثابه همگانيشدن
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لذتجويي است و ارزش اعظم آن عبارت است از حق مطلقاً «خود»بودن و التذاذ حداکثري از
زندگي .فرهنگ پسامدرن ،فرهنگ توجه تام و همهجانبه به احساس

)(feeling

است .بدين معنا

که انسان هيچ سرمايهاي از خود را راکد نگذارد و به همه «احساسها» و «خواستههايش» توجه
تام داشته باشد .البته چنين رويکردي در همخواني کامل با جامعه مصرف و ارکان آن ،يعني تنوع
حداکثري و اطالعات حداکثري،

قرار دارد (بيابانکي.)139 :1394 ،

بيکن هم بارها هدف از تأسيس فلسفه خويش را فراهمسازي شرايطي براي ايجاد زندگي
اينجهاني با حداقل آالم موجود اعالم کرده است ( .)Bacon, 2000: 78به اعتقاد او علم ،دانش و
فلسفه فقط در صورتي ارزشمندند که خادم زندگي دنيوي انسان باشند ( .)Ibid.: 93براي نيل به
اين مقصود ،بيکن نياز داشت انسان تازهرهاشده از جور قرون وسطا را با مشرب جديد خويش
آشنا کند و طوري اين مسئله را تبيين کند که «زيست اينجهاني غايتي ارزشمند است» که از
تازيانه کليسا در امان باشد .از طرف ديگر ،بيکن از جنبه قدسيت طبيعت نزد کليسا ،انديشمندان
و حتي بسياري از مردم آگاهي داشت .لذا بايد به گونهاي تبييني ماديگرايانه از آن ميکرد که
از آسيب پيامدهايش در امان بماند .بيکن معتقد است بايد با ابزار علم و تکنولوژي ،طبيعت و
همه موجودات زيستي ،براي خدمت به زيست انسان نثار شوند .به عبارت ديگر ،هر عاملي که به
نحوي وجود زيست سعادتمندانه اينجهاني را از انسان سلب کند مجاز به حذف و اضمحالل است.
ويژگيهايي چون بهرهمندي از حداکثر تمتعات و لذايذ مادي و دوري از آالم و شر ،جزء الينفک
اين زيست به شمار ميآيد ( .)Rossi, 2008: 49; Bacon, 2000: 110; Durant, 1951:114بر اين اساس،
ميتوان گفت هدف غايي فلسفه تجربي بيکن «انسان» است و نهتنها التزامي براي آراستگي به
فضايل اخالقي براي او نيست ،که حتي اگر اخالق نيز سدي در برابر پيشرفت مادي انسان باشد
محکوم به فنا است .در واقع ،در منظومه فکري بيکن ،اين اخالق است که براي انسان است و نه
انسان براي اخالق .در کل ،ميتوان اصول انديشه فالسفه حوزه تکنولوژي ،اعم از مدرنها و
پسامدرنها را ،بدين قرار تنظيم کرد:
 .1انسان مدرن با مفاهيمي چون «جراحي طبيعت» و «تمرکز انديشه جهت تحقق زيست
سعادتمندانه» و انسان پسامدرن با مفاهيمي چون «حفاظت از محيط زيست» ،سعي دارند
مسئوليت خود را در قبال کيفيت زندگي انسان انجام دهند.
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 .2اومانيسم ،او ًال انسان را نه در پرتو تواناييهاي الهي و فطرت دينياش ،بلکه در پرتو
خواستههاي نفساني تعريف ميکند .در واقع ،انسان عمدت ًا با غرايز و نيازهاي شهواني و تأکيد بر
مؤلفههاي اينجهاني همچون لذت ،سود و قدرت تعريف ميشود .اين نگرش با بروز حوزههاي
اخالقي در مغربزمين ،همچون لذتگرايي ،سودگرايي و قدرتگرايي ،متبلور شده است .ثانياً،
هم انديشههاي مدرنيسم و هم پسامدرنيسم در به دست دادن تعريف صحيح از حقيقت انسان
که ناديدهگرفتن بُعد روحاني او در تصميمگيريها و همچنين جهتگيري همه امور با تمرکز
صرف بر بعد جسماني است ،مشترک است .در واقع ،آنچه امروزه انديشمندان مدرن و پسامدرن
را در حوزه روششناسي به اشتباه ميافکند ،تحليل جهان با ابزار صرف تجربه است .به عبارت
ديگر ،آنان حقيقت را صرفاً در جهان فيزيکي ميکاوند ،آن هم با علوم تجربي.
اما پرسش بسيار مهمي که هميشه بايد در تحليل تکنولوژي مد نظر داشت اين است که به
موازات غايت نهايي تکنولوژي ،يعني ايجاد رفاه و آسايش انسان ،کدام مؤلفهها به عنوان پيششرط
الزم است؟ رجوع به آراي فرانسيس بيکن به عنوان طاليهدار انديشههاي تکنولوژيک اين مسئله
را نشان ميدهد .گردابي که از قرن شانزدهم با ورود آراي فلسفي بيکن در حوزه تکنولوژي
گريبانگير بشر شده دگرديسياي است که بشر در سه حوزه به وجود آورده است .در واقع،
پيششرط کاربست تکنولوژي در حوزه زيست انسان ،دگرديسي در امور زير است:
الف .جايگزيني نقش خود به جاي خدا
بشر عصر پسامدرن نه خود را خليفةاهلل ،که خودِ خدا فرض ميکند .اين خودغرّگي که محصول
تکنولوژي است بشر را به جايي رسانده که کارکرد و نقش خدا را براي خود فرض ميکند و در
عمل نيازي به خدا احساس نميکند.
ب .جايگزيني نقش تکنولوژي به جاي کتاب مقدس
در واقع ،شايعترين و در عين حال مخربترين تأثيري که علم تجربي از خود بر جاي گذاشته
غوطهورکردن انسان در تکنولوژي است .بشر امروزي براي التيام آالم خودساخته ،که اغلب ناشي
از ورود تکنولوژي در زندگياش است ،باز هم از تکنولوژي کمک ميخواهد .در واقع ،انسان راه
سعادت خود را استفاده حداکثري از تکنولوژي ميداند .بشر چنان در زندگي ماشيني غوطهور
شده که نيازي به مراجعه به کتب مقدس ديني و تأمل دوباره بر سعادت و کمال واقعي نميبيند.
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در واقع ،اين از مختصات جهان ماشيني است که زندگي انسان را از مهد تا لحد چنان گرفتار
خود ميکند که حتي انسانهايي که نميخواهند اسير تکنولوژي شوند خواهناخواه در گرداب
مهلک آن فرو خواهند رفت .در کل ،ميتوان چنين نتيجه گرفت که مباني و پيشفرضهاي
ترسيم مدل جديد زيستي و آنچه از آن به «زيست سعادتمندانه مبتني بر ارزشهاي اينجهاني
با استفاده از تکنولوژي» تعبير ميشود عبارت است از:
 .1حذف علل غايي از حوزه فيزيکي هستي و ارجاع آن به قلمرو مابعدالطبيعه ()Bacon, 2006: 95؛
 .2حذف يا در نظر نگرفتن جنبه متافيزيکي انسان و طبيعت ()Wallace, 1967: 72؛
 .3حذف انسان به عنوان حلقه واسط ميان عالم طبيعت و عالم ملکوت ()Bacon, 2006: 85؛
 .4ضرورت و تأکيد بر ماديانگاري امور (.)Anderson, 1975: 56
 .2ماهيت تکنولوژي از حيث وجودشناسانه
هايدگر را بايد فيلسوف تکنولوژي در عصر حاضر قلمداد کرد .او به يک ُبعد بسيار مهم تکنولوژي از
حيث وجودشناسانه توجه کرده که شايد بسياري از فعاالن حوزه تکنولوژي از آن غافل ماندهاند .ذات
تکنولوژي در خدمت انسان بودن است نه به خدمت درآوردن انسان؛ مسئلهاي که هايدگر آن را به
تفصيل شرح داده و از سواريدادن انسان به تکنولوژي به «تعرض تکنولوژي به انسان» تعبير کرده
است .مهمترين پرسش فلسفي که درباره تکنولوژي مطرح ميشود پرسش از ذات و ماهيت آن است.
يکي از دقيقترين انديشهها درباره نگرش فلسفي به تکنولوژي و نقادي آن نگاه هايدگر به اين
حوزه است .لذا تبيين ديدگاههاي او درباره تکنيک ما را در فهم بهتر موضوع ياري ميکند .هايدگر
در اثر معروف خود با عنوان پرسش از تکنولوژي ،ميگويد ميخواهيم با تکنولوژي نسبتي آزاد
برقرار کنيم .اين ،نسبتِ آزاد خواهد بود که وجودِ انساني ما را به ماهيت تکنولوژي ميگشايد .در
واقع ،او از اين طريق ميخواهد نشان دهد چگونه ميتوان مانع غلبهکردن آثار منفي تکنولوژي
بر زندگي شد .دن آيدي در اين باره ميگويد هدف تحليل هايدگر آن است که پديده تکنولوژي
را چنان برجسته کند که افق و حدود آن نسبت با وجود آدمي عيان شود .واضح است که مسئله
اساسي هايدگر در بحث پرسش از تکنولوژي راجع به ذات يا ماهيت تکنولوژي است .او ميگويد:
تکنولوژي با ماهيت تکنولوژي معادل نيست .وقتي ما در جستوجوي ماهيت درخت هستيم بايد
دريابيم که آنچه در هر درختي ،از جهت درخت ،حضور همهجانبه دارد ،خود درختي نيست که
در ميان همه ديگر درختان يافت شود .به همين منوال ،ماهيت تکنولوژي هم ،به هيچ وجه امري
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تکنيکال نيست (هايدگر.)173 :1386 ،

هايدگر با اين بيان سعي در دفع نگاه سطحي به تکنولوژي دارد تا از اين طريق بتواند به
ماهيت آن دست يابد .در اينجا دو نحوه مواجهه با موضوع مد نظر خودنمايي ميکند:
يکي اينکه تکنولوژي وسيلهاي است براي (وصول به) هدفي و ديگري نحوه نگرشي است که
تکنولوژي را يک نحوه از فعاليت انساني فرض ميداند .اين دو تعريف با يکديگر مرتبطاند .زيرا
وضع هدف و تأمين و کاربرد وسايل مناسب براي رسيدن به آن ،فعاليتي انساني است (هايدگر،
.)176 :1386

اين دو تعريف را هايدگر تعاريف ابزاري و انسانمدار از تکنولوژي ميخواند .وي معتقد است
چنين تعريفهايي غيردقيق و ناکاملاند و عالوه بر آنکه موجبات دشواريهاي فراواني را فراهم
کرده ،موجبات فهم گوهر تکنولوژي را مفتوح نميدارد .از نظر وي ،گوهر تکنولوژي ،تکنيکال
نيست .تکنولوژي ميتواند رويکرد انسان را به ماشين نشان دهد ،اما گوهر آن در ماشين ،يافتني
نيست .ماشين و ماشينيسم نتيجه تکنولوژي هستند نه بنياد آن (احمدي.)155 :1382 ،

طبق اين ديدگاه ابزارگرايانه ،تکنولوژي فقط ابزار است؛ جرياني تابع قاعده که به وسيله
اهداف عقالني هدايت ميشود .به گفته دن آيدي ،چنين تعريفي مستلزم آن است که تکنولوژي
صرفاً اختراع فاعلي باشد و صرف ًا به مثابه ابزاري خنثا عمل کند .تصميمگيريهاي مهندسان و
دانشمندان فارغ از تأثير عوامل بيروني است و انتخاب ابزارها فقط به مالحظات فني وابسته است
و منافع و باورهاي انساني ،در نسبت با تصميمات تکنولوژيک چيزي است خنثا و فارغ از ارزش؛
و تکنولوژي از نظر فرهنگي ،اخالقي و سياسي بيطرف است؛ بدين معنا که ميتواند وسايلي
عرضه کند که آزاد از نظامهاي ارزشي محلي هستند و ميتوان بيطرفانه آنها را در خدمت
ال متفاوت به کار گرفت .در توضيح اين نکته برنشتاين معتقد است انسان
شيوههاي زيستي کام ً
تمايل دارد تکنولوژي را فينفسه خنثا تصور کند .وي در اين باره ميگويد:
همه چيز وابسته به اين است که چگونه تکنولوژي را به کار بنديم .تکنولوژيهاي مفيدي وجود
دارند از قبيل تکنولوژيهاي جديد طبي که ما را قادر ميسازند آالم انساني را تسکين بخشيم و
زندگي انسانها را نجات دهيم .تکنولوژيهاي مهلک نيز وجود دارند که ميتوانند زندگي انساني
را نابود سازند .همه چيز در گرو آن است که چگونه تکنولوژيهايي را که در دسترس ما است
آزادانه به کار بنديم .گمان ميرود که تکنولوژي بايد ابزاري خنثا يا وسيلهاي براي دستيابي به
اهداف انساني باشد (حاال اين اهداف هرچه ميخواهند باشند) (برنشتاين.)31 :1386 ،
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واضح است که ماهيت تکنولوژي از حيث آنتولوژيک صرفاً ابزاري است که بايد در خدمت
انسان قرار گيرد .آنچه سبب شده است انسان به سمت تکنولوژي برود «بهزيستي» و تأمين
نيازهاي انسان است .اما اينکه «آيا بهراستي ورود تکنولوژي توانسته است حياتي طيبه براي انسان
به ارمغان آورد يا خير؟» مسئلهاي است که صرفاً با تحليل حقيقت انسان و معنابخشي به سعادت
و کمال انسان در پرتو آموزههاي ديني امکانپذير است .در ادامه به اين مسئله ميپردازيم.

رابطه بين انسان و تکنولوژي
انديشمندان حوزه فلسفه تکنولوژي از آفتهاي بسياري در حوزه ارتباط بين انسان و فناوري پرده
برداشتهاند ،اما اگر بخواهيم اساسيترين آفت در اين ترابط را برشمريم ،بيشک بايد از «تعرّض
تکنولوژي» به انسان نام ببريم .هايدگر به عنوان انديشمندي فعال در حوزه فلسفه تکنولوژي
نگرش ابزاري به تکنولوژي را درست ،اما نارسا و ناکافي ميداند .اما بر مبناي اين تعريف درست،
آنچه را بايد تفکر رايج درباره پرسش از تکنولوژي باشد بيان ميکند .او عامدانه با ايجاد شک،
راهي را که ميخواهد بگشايد پيشبيني ميکند و در اينجا بين صحيح يا راست و حقيقي (بين
امر صحيح و امر حقيقي) تمايز ميگذارد .وي امر صحيح (تعريف صحيح و درست از يک موضوع)
را امري دانسته که به امور مربوط به آن که مقوّم ذات و داخل در ذات نيستند ،ميپردازد و درباره
آنها سخن گفته و آنها را مشخص و معين ميکند .در حالي که «امر حقيقي» به خود آن موضوع
(و نه امور پيراموني آن) پرداخته و از خود آن موضوع و مقومّات ذاتي آن کشف حجاب ميکند.
«امر صحيح» جزءنگر است و فقط به جزء خاصي يا جنبه خاصي از آن موضوع ميپردازد و از
ساير اجزا و جهات غفلت ميکند ،در حالي که «امر حقيقي» کلنگر است و به تمام اجزا و شرايط
و حيثيات موضوع محل بحث ميپردازد .در حالي که امر حقيقي باطننگر و به طور کافي رسا
است و از چهره حقيقت کشف حجاب ميکند ،امر صحيح ممکن است خود حجاب شود و بر روي
حقيقت بنيادين پرده بيفکند.
بر اين اساس ،تعريف ابزاري و انسانمدار از تکنولوژي تعريفي صحيح اما جزئي است که با
مجموعهاي از شروط ذهنيگرا محدود ميشود .اما تعريف حقيقي از تکنولوژي فقط مجموعهاي
از امور و فعاليتها نيست ،بلکه وجهي از حقيقت است ،يا به سخن ديگر ميداني است که امور و
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فعاليتها ميتوانند در آن به صورتي که ميبينيم ظهور کنند .تفسير تکنولوژي در اين معنا از
نقش ابزاري عبور ميکند و به تعريف کاملتري از آن ،يعني «تکنولوژي به عنوان نحوهاي از
انکشاف و حضور» ،نائل ميگردد .بر اين اساس ،حتي تکنولوژي جديد هم بايد در سياق و زمينه
انکشاف و رفع حجاب فهميده شود .در واقع ،انکشاف حاکم در تکنولوژي جديد نوعي تعرض است.
تعرضي که طبيعت را در برابر اين انتظار بيجا قرار ميدهد که تأمينکننده انرژي باشد تا بتوان
انرژي را از آن حيث که انرژي است از دل طبيعت استخراج کرد (عليزماني.)222 :1379 ،
بنابراين ،ميتوان گفت تکنولوژي جديد و تکنولوژي قديم در اين جهت مشترکاند که هر
دو نوعي انکشافاند .نحوه انکشاف در تکنولوژي جديد متفاوت است .انکشاف حاکم بر اين
تکنولوژي ،انکشاف تعرضآميز است .اين نحوه خاص انکشاف حاکم بر تکنولوژي جديد مستلزم
داشتن نگاه تازه و خاصي به طبيعت است؛ يعني نگاه به طبيعت به عنوان منبع تأمينکننده
انرژي .بنابراين ،اين نگاه خاص به طبيعت ،مستلزم پيدايش رابطه خاص تازهاي بين انسان و
طبيعت شده است که رابطه تعرض و تصرف بيامان در طبيعت (درافتادن با طبيعت) است و در
اين نسبت تازهاي که انسان با طبيعت پيدا کرده ،همه چيز در معرض تعرض قرار ميگيرد .حاصل
اين درافتادن تعرضآميز ايجاد اين نکته است که تو گويي همه چيز در حال آمادهباش است تا
بالفاصله مهي ا شود و در هر زمان که الزم باشد از نو سفارش داده شود .در دوره ظهور تکنولوژي،
مهمترين تحولي که رخ داده اين است که نگاه ما به جهان عوض شده و درک تازهاي از آن به
جاي درک پيشين نشسته است (همان) .در واقع ،اين نحوه نگرش خود به دگرديسي در امور مبدل
شده به نحوي که اين تبدل و دگرگوني موجودات به منبع اليزال ،نگرش تازهاي را برساخته است.
نگرشي که در آن هويات به عنوان اشيا ادراک ميشوند .هايدگر در اين باره ميگويد:
انقالب تمامعيار در نگرش بشر ،در فلسفه جديد اتفاق افتاده است .اکنون جهان همچون يک
شي ء در معرض حمالت تفکر حسابگرانه قرار گرفته است ،حمالتي که گمان نميرود هيچ چيز
بتواند در برابر آن مقاومت کند .طبيعت به صورت يک مخزن عظيم و منبع انرژياي براي صنعت
و تکنولوژي جديد درآمده است .اين نسبت انسان با جهان اساساً يک نسبت تکنيکي است

1

(هايدگر.)55 :1382 ،

اين نحوه مواجهه راجع به نسبت انسان با طبيعت است ،اما بهخوبي ماهيت تکنولوژي را بيان
 .1اين مطلب بخشي از سخنراني هايدگر به نام «وارستگي :گفتاري در تفکر معنوي» است که عيناً نقل ميشود.
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ميدارد .هرچند درباره تکامل تکنولوژي امکان پيشبيني تغييرات ژرفِ در شرف وقوع بسيار
دشوار است ،اما بسط تکنولوژي با شتاب هرچه بيشتر ادامه دارد و هرگز متوقف نميشود .اين از
مصائب بشري است که رشد بيمنطق تکنولوژي چنان شتاب گرفته که تنها مؤلفه آن «سرعت
رشد» بوده و هيچ غايت ديگري را نميشناسد .به عبارت ديگر ،هرچند هدف اوليه تکنولوژي
امکان تأسيس زيستي سعادتمندانه براي انسان بوده ،اما اين هدف به مرور زمان گم شده و «خود
تکنولوژي و سرعت رشد منهاي غايت آن» اصل نهايي آن شده است .در واقع:
وجود بشر از جميع جهات در محاصره قواي تکنولوژي است که حلقه آن هر روز تنگتر ميشود.
اين قوا هر لحظه و هر کجا آدمي را به بهانه تدابير و اختراعات فني گوناگون بازخواست ميکنند
و به دنبال خود ميکشند و بر او فشار ميآورند و خود را به او تحميل ميکنند؛ و چون ساخته
دست آدمي 1نيستند ،بسيار فراتر از خواست و اراده او رفتهاند و بيش از ظرفيت تصميمگيري او
رشد ميکنند (همان.)78 :

به نظر ميرسد هنوز اين فرصت باقي است که بشر با دگرديسي يا بازخواني مجدد در
مؤلفههاي بنيادين حوزه انسانشناسي ،نظير توجه به دوبعديبودن انسان ،اصل قراردادن حقيقت
وجودي وي ،يعني توجه به بُعد روحاني (هم در حوزه هستيشناسي و هم در حوزه انسانپژوهي)
و توجه به کمال و سعادت متافيزيکي انسان ،طور ديگري عمل کند و به نحوي از اسباب فني
استفاده شود که در عين حال ،با بهرهگيري صحيح ،خود را از قيد آن آزاد کنيم .بدينطريق رابطه
ما با تکنولوژي به طرز شگفتانگيزي ساده و راحت خواهد شد .با اين نگرش ضمن اجازه ورود به
تکنولوژي در زيست انسان در امور روزانه امکان خروج آن نيز همواره وجود خواهد داشت.
واضح است که چنين ديدگاهي درباره تکنولوژي سلبيايجابي است .چرخش به سمت فن و
تکنيک در حد ابزاري قابل اعتنا است ،به نحوي که بهراحتي بتوان آن را از حوزه زيست انسان
جدا کرد که به نظر ميرسد اين نگرش طردانگارانه به تکنولوژي مادامي ميسر است که ماهيت آن
بهدرستي شناخته شود و زاويه ديد خود را راجع به آن مشخص کنيم .اما با همه اين توصيفات آيا
تکنولوژي مطلوب انسان هست؟ به عبارت ديگر ،مهمترين پرسش درباره ترابط انسان و تکنولوژي

 .1هايدگر در جايي به مثالي اشاره ميکند که کشاورزي دانهها به زمين ميپاشد و زمين دانهها را ميپروراند .وي با اين
مثال (به منزله تکنولوژي) ميخواهد بگويد کشاورز تعرضي در زمين نکرده ولي تکنولوژيهاي جديد به همه منابع
تعرض ميکنند.
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اين است که :تکنولوژي و «فناوري ابزاري» بايد در خدمت چه کسي باشد؟ بيهيچ تأملي پاسخ اين
است که تکنولوژي و هر فناوري بايد در خدمت انسان باشد .اما جان مطلب درست همين جا است.
انسان کيست و چه عنصري حقيقت واقعي او را شکل ميدهد؟ و مگر نه اين است که تکنولوژي بايد
در خدمت «حقيقت انسان»« ،کمال» و «سعادت» او باشد .اين جديترين پرسش در حوزه نگرش
فلسفي به تکنولوژي است .بدون شک پاسخ به اين پرسش پردازش حقيقت انسان را مطالبه ميکند.

حقيقت وجودشناسانه انسان
الف .حقيقت انسان در قرآن
در ميان مخلوقات خداوند ،انسان از جايگاه ويژهاي برخوردار است؛ چنانکه خداوند پس از آفرينش
او ،هم خود را احسنالخالقين معرفي کرده و هم انسان را بهترين آفرينندگان خطاب ميکند.
دليل اين خطاب ويژه چيست؟ حقيقت اصيل انسان که اينچنين ويژه خطاب قرار گرفته کدام
است؟ بيهيچ ترديدي ،پرداختن به اين پرسش بنيادي بايد از منظر روششناسي دوساحته به
انسان پاسخ داده شود .يعني اين پرسش کهن که «انسان موجودي مادي است يا مجرد؟»
مهمترين پرسش است و پاسخ به آن تعيينکنندهترين و سرنوشتسازترين مطلب براي هر نوع
پژوهش انسانشناختي است .عدهاي جز همين اعضاي مادي و طبيعي ،که داراي قوانين مخصوص
به خود است ،در وجود آدمي به واقعيت ديگري اعتقاد ندارند و همه فعاليتها و بازتابهاي انسان
را ناشي از اعضاي مادي و طبيعي وجود او ميدانند .قرآن و الهيون معتقدند حقيقت انساني وراي
بخش فيزيکي او است .از نگاه آنها ،آثار و فعاليتهاي غيرمادي انسان از همين حقيقت غيرمادي
سرچشمه ميگيرد .همين حقيقت غيرمادي است که اصل و اساس انسان را شکل ميدهد .اما
خود روح چگونه موجودي است؟
اين مسئله از پيچيدهترين مسائل فلسفي و کالمي است و بحث آن در اين مجال نميگنجد.
بهاجمال ميگوييم که از ديدگاه فالسفه مسلمان ،نفس غير از بدن است و موجودي است مجرد
و تمام آثار و افعال بدني و غيربدني به نفس برميگردد .عظمت روح انساني از اين جهت است که
روح در صعودش توانايي و استعداد رسيدن به باالترين کماالت را دارد و ميتواند به عظمتي دست
پيدا کند که هيچ مخلوقي ياراي رسيدن به آن را نداشته باشد .قرآن در اين زمينه ميفرمايدَ « :و
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يسْئَلُونَک عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي» .بر اين اساس ،حقيقت انسان به بُعد روحاني اما بسيار
ناشناخته او برميگردد که سبب شده است او رازآلودترين موجود در هستي پس از خالق متعال
باشد .مفسران در باب حقيقت بعد روحاني انسان عاجزند ،اما منشأ علم ،تفکر ،خردورزي و اراده
انسان را از مختصات آن ذکر ميکنند و نيل انسان به درجه عقل کامل را از ظرفيتهاي وجودي او
به شمار ميآورند .آنها معتقدند همين اوصاف است که خداي متعال براي عظمتدادن و ارجگذاردن
به روح آن را به خود نسبت داده است و اال هر گونه ترکيب و جزء براي خداوند محال و بيمعنا
است چه رسد جزئي که جدا شود (طباطبايي ،1392 ،ج 155 :12و .)251

آنچه در حوزه زيست انساني با همه متعلقات مربوطش به حوزه تکنولوژي مغفولعنه مانده
بيتوجهي به همين موضوع اساسي در حوزه انسانشناختي ،يعني نگرش تکبعدي به انسان و
ال غلط است .بشر بايد به اين فراست دست يابد
ورود انسان و همه تحقيقات وي ،بر مداري کام ً
که اوالً انسان موجودي دوبُعدي است و ثانياً حقيقت وي را بعد روحاني او برميسازد نه بعد
جسمانياش .اين شاهکليد همه تحقيقات و پژوهشهايي است که ميتواند حوزه فناوري را به
سمت و سويي متناسب سوق دهد« :اصل االنسان لبه؛ اصل و حقيقت انسان جان ملکوتي او
است» .آنچه به انسان هويت ميبخشد جنبه روحاني و ملکوتي او است که خداوند آن را در وجود
انسان دميده است« :و نفخت فيه من روحي» .شناخت کامل انسان به حيث فراطبيعي و ماورايي
او است و محدودکردن انسان به حيث طبيعياش شناخت وي در اين جهت است نه حقيقت
کامل وي (جوادي آملي .)60 :1382 ،تا بشر به اين رشد فکري و دگرديسي در روششناسي شناختي
روي نياورد تکنولوژي نگرش سرسامآور عرضي و نه طولي خود را متوقف نميکند و هيچ موطن
توقفپذيري براي آن متصور نيست.
چيستي و حقيقت انسان ،موضوعي است که مدتهاي طوالني ذهن بشر را به خود مشغول
کرده و انديشمندان بسياري در سراسر جهان ،عمر خود را صرف مطالعه بر روي اين موضوع
کردهاند .انسان ،از نظر قرآن ،موجودي دوبعدي ،يعني ملکي و ملکوتي ،خاکي و آسماني ،داراي
روح رحماني و نفس شهواني و مجمع اضداد نيک و بد است و نتيجه آن تحقيق و فناورياي
اصيل خواهد بود که به اين مسئله توجه کند .صرفاً در اين صورت است که ميتوان اين ادعا را
مطرح کرد که بين حوزه فيزيکي و متافيزيکي عالم معادلهاي منصفانه ايجاد شده است .البته
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بدون ترديد هر يک از دو بعد وجود انسان داراي اوصاف خاص خود و طبيعت ًا حيات مخصوص به
خود است .چه اينکه ويژگيها فرع بر وجود حيات است .بُعد جسماني انسان شباهت و نزديکي او
به طبيعت و خوي حيواني را نشان ميدهد و در حوزه وجودشناسي و معرفتشناسي هيچ حقيقتي
جز ابزاري براي رسيدنِ بُعد روحاني انسان به مقاصد عاليهاش ندارد .حقيقت بعد جسماني انسان
را حتي پزشک نيز ميتواند تشخيص دهد و همين خود نشانگر آن است که اين بُعد از لحاظ
وجودشناختي در اخس مراتب جاي دارد ،در صورتي که مختصات وجودي بُعد روحاني بسيار
سخت است و اين موضوع در کالم وحي نيز منعکس شده است.
پنج حسي هست جز اين پنج حس

آن چو زر سرخ و اين حسها چو مس

حـس ابدان قـوت ظلمت مـيخورد

حـس جــان از آفتابــي مـيچـرد

انــدر آن بازار کاهـــل محشــرند

حس مس را چون حس زر کي خرند

حـس دنيا نــردبان ايــن جهـــان

حــس عقبــي نردبـــان آسمـــان

صحـت اين حس بجوييد از طبيب

صحـت آن حـس بجوييد از حبيـب

صحـت اين حـس ز معمـوري تـن

صحـت آن حـس ز تخريــب بــدن
(مولوي :1391 ،دفتر دوم)

ب .حقيقت وجودشناسانه انسان در فلسفه
شايد اين شبهه مطرح شود که بررسي حيث دوگانه انسان در نصوص ديني براي تبيين ارتباط
آن با تکنولوژي کفايت ميکند و نيازي به مطرحکردن اين مسئله در فلسفه وجود ندارد .چنين
برداشتي نوعي سطحينگري و حتي بياطالعي است .چه اينکه امروزه در دپارتمانها و آکادميهاي
علمي دنيا ارتباط بررسي حيث فلسفي تکنولوژي از اهميت وافري برخوردار است .در واقع« ،فلسفه
تکنولوژي» رشتهاي علمي است و نگرش فلسفي به اين موضوع اهميت بسيار دارد .از اين جهت و
با توجه به اينکه رويکرد اين پژوهش در چارچوبي ديني تنظيم و تبويب شده ،ضروري است نگرش
فيلسوفان برجسته را به صورت فشرده درباره حيث دوگانه انسان بيان کنيم.
در آراي فالسفه مسلمان بررسي حيث وجودشناسانه نفس انساني به عنوان موجودي غير از
بدن ،بديهي و بينياز از دليل اعالم شده است .زيرا هر کس خويشتن را با علم حضوري مييابد،
حال آنکه به بدنش با علم حصولي علم دارد .هر انساني عالوه بر بدن ،نفسي دارد که بدون واسطه
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و مستقيماً آن را مييابد و همين علم حضوري مستقيم ما را از تعريف و اثبات آن بينياز ميکند.
زيرا علم حضوري خطاناپذير است .از اينرو ،بدون پرداختن به تعريف نفس انساني و ادلهاي که
براي وجود آن در فلسفه مطرح است ،اصل مسئله را بررسي ميکنيم.
حقيقت انسان نفس ناطقه است و حقيقت نفس ناطقه که عين هستي است و جزء وجود و
تشخص چيز ديگري به شمار نميآيد در مرجع ضمير «من» ظاهر و آشکار ميشود .شناخت
آنچه ذات و خود معرفي ميشود از طريق مفاهيم و صورت ذهني ممکن نيست .زيرا صورت
ادراکي هر چه باشد خودِ انساني نيست و با ضمير «من» نميتوان بدان اشاره کرد ،بلکه مفهوم
است و فقط با ضمير «او» يا «آن» ميتوان از مفاهيم سخن به ميان آورد .پس هرگز نميتوان از
نفس ناطقه هميشه فعال و دراک که سراپا فعليت است و ادراک ،وجود يا صورت ذهني به دست
آورد و با آن مفهوم به حقيقت ذات انسان اشاره کرد .زيرا در اين صورت ماهيت خود را از دست
خواهد داد و

منِ حقيقي نخواهد بود (شيرازي :1368 ،ج343 :8؛ اخالقي.)15 :1392 ،

مالصدرا ،همانند فيلسوفان سلف ،انسان را حيوان ناطق تعريف ميکند و نطق را که فصل
منطقي آدمي است به معناي درک کليات ميداند که حکايت از حقيقتي دارد و آن حقيقت فصل
حقيقي انسان ،يعني نفس ناطقة او است و خاص انسان است .زيرا علم و ادراک از ويژگيهاي
موجودات مجرد است و علم چيزي جز «حضور مجرد نزد مجرد» نيست .اما بايد در نظر داشت در عالم خلقت
انسان فقط نفس ناطقه نيست بلکه مرکب از نفس و بدن است اما نه به نحو ترکيب دو جزء مجزا از يکديگر.
به سخن ديگر ،اگرچه نفس و بدن در منزلت و مرتبت با يکديگر متفاوتاند ،ولي در حد ذات
حقيقت واحدي هستند که در عين وحدت و بساطت درجات متفاوتي دارند .درست مانند شيء
واحدي که دو طرف دارد .طرفي که دائماً در حال تحوّل و تبدّل و فنا بوده و فرع است و طرفي
ثابت و باقي که اصل است؛ شخصيت و هويت واحدي که در اصل جوهر ترقي ميکند و وحدت
شخصيهاش در تمام مراتب محفوظ است .منتها در هر مرتبه کاملتر ميشود و هر چه نفس در
وجودش کاملتر شود ،بدن صفا و لطافت بيشتري يافته ،اتصال و پيوستگياش به نفس شدت
مييابد و اتحاد ميان اين دو قويتر و شديدتر ميشود تا جايي که وقتي انسان به مرتبه وجود عقلي
رسيد و انسان عقلي شد بدون هيچگونه مغايرتي امر واحدي خواهد بود (طباطبايي :1392 ،ج.)98 :9

به اعتقاد ابنسينا نيز ،نفس جوهر واحدي است که حقيقت انسان را تشکيل ميدهد و مصدر
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افعال مختلف در انسان است .انسان جسم طبيعي است که از ماده و صورت تکوين يافته ،ماده او
همان بدن است و صورت او نفس است که عامل مميزه انسان از موجودات غيرزنده است .نفس
مخلوق و حادث است ،يعني پيش از بدن موجود نبوده و هرچند بعد از فناي بدن باقي است ،اما
جز به هنگام وجوديافتن بدن وجود نمييابد .به عبارت ديگر ،نفس را آغاز هست ولي پايان نيست
و نشانه حدوث نفس اين است که جز به واسطه جسم متعين نميشود .زيرا اگر نفس بيش از
بدن موجود باشد ،از دو حال بيرون نيست؛ يا متعدد است ،يا براي همه اجسام واحد است .در
حالي که نفس تا هنگامي که مجرد است ماهيتي است که به چيزي تخصيص نيافته و راهي براي
تعدد آن نيست و وحدت هم پذيرفتني نيست .زيرا تمايز اشخاص از يکديگر فقط به ابدانشان
نيست بلکه به نفوسشان هم هست (ملکشاهي.)122 :1375 ،

بررسي حيث دوگانه انسان در نصوص ديني و آراي فلسفه تأکيدي است بر مقصود اين
پژوهش که تکنولوژي به هيچ وجه نميتواند نگرش بيطرفانه و خنثا راجع به اين موضوع داشته
باشد« .سرعت» و «رشد» تکبعدي ناظر به حيث فيزيکي انسان و جهان و بيتوجهي به حيث
متافيزيکي انسان و جهان آفتهاي وجودشناسانه بسيار خطرناکي در پي دارد که متأسفانه امروز
جهان ،در حال گذار از مرحله بحران به مرحلهاي به مراتب خطرناکتر از اين است.

کمال و سعادت نهايي انسان
پيش از معرفي کمال انسان در چارچوب ديني ،ضروري است تأکيد کنيم که تکيه بر لذايذ
اينجهاني اگر يگانه غايت و کمال انسان معاصر تلقي نشود ،يکي از آرمانهاي اساسي بشر است.
بودريار ،انديشمند معاصر ،انسان پسامدرن را همچون بياباننشيني دانسته که از بهترين امکانات
و تجهيزات بهره ميگيرد و در رفاه کامل و لذت حداکثري غرق است ،اما اين بياباننشين ،غايت و
آرماني ندارد که به سوي آن حرکت کند« .غايت» و «آرمان» او همان بهرهگيري کامل از التذاذ
حداکثري است .البته به زعم بودريار ،او از چنين وضعيتي ناراضي نيست؛ چراکه اينجا نقطه توقف
و کمال بشر است .بر اين اساس ،زندگيکردن بدون ايدئال و بدون هدف متعالي امکانپذير است.
در جامعه پسامدرن ،انسان ميتواند زندگي کند و بميرد ،بدون اينکه به امري متعالي و فراتر از
ديگر چيزها بينديشد (بيابانکي .)145 :1394 ،بودريار در ادامه تمثيل خود از جامعه معاصر ،به عنصر

بررسي تکنولوژي و اخالق فناوري در پرتو تبيين عناصر حوزه انسانشناسي ديني

243

«لذتجويي» اشاره ميکند و ميگويد:
از اين پس ديگر ميل يا حتي ذوق و سليقه و تمايل خاصي در کار نيست ،بلکه با يک کنجکاوي
عموميتيافته روبهروييم؛ يعني با يک «اخالق تفريح» يا تکليف به خوشگذراني و استفاده کامل از
همه امکانها براي به هيجان درآوردن خود و لذتبردن (رشيديان.)119 :1385 ،

بودريار حتي پا را از اين هم فراتر نهاده و لذتگرايي را به عنوان يک «تکليف» 1براي انسان
معاصر غربي مطرح کرده است .ديگر چنين نيست که لذتطلبي حق طبيعي انسان و امري مجاز
براي او شمرده شود ،بلکه انسان مکلف به لذتجويي براي تحقق و عينيتبخشيدن به خود است.
انسانِ مصرفکننده خودش را ملزم به التذاذ ميداند و خود را همچون مؤسسهاي براي لذت و
ارضا تلقي ميکند (همان) .در واقع ،کمال نهايي و نهاييترين سعادت قابل تصور براي انسان معاصر
کامجويي از همه امکانات بالفعل يا به فعليت رساندن همه امکانات بالقوه است .نکته در خور تأمل
در اين نوع نگرش اين است که در چنين چارچوبي ،ارزشها نه کشف ميشوند و نه نفي ،بلکه
«خلق» ميشوند .ارزشها و بايدها و نبايدها بخش الينفکي از زندگي بشر را تشکيل ميدهند.
اما آن هنگام که انسان غايت و ارزشي متعاليتر از زندگي روزمره خويش سراغ ندارد که به کشف
آن و نيل بدان راغب گردد ،دست به خلق ارزشها ميزند (بيابانکي .)146 :1394 ،به تعبير وبر ،در
کتاب اخالق پروتستاني و روح سرمايهداري:
جايي که تحقق تکليف را نتوان مستقيماً به واالترين ارزشهاي معنوي و فرهنگي نسبت داد  ...فرد
بهتدريج از کوشش براي توجيه آن دست ميکشد .انگيزش مادي جايگزين انگيزشهاي زهدگرايانه
ميشود و شيوههاي لذتطلبانه زندگي ،تکليف را در خود غرق ميسازد (وبر.)162 :1374 ،

اما بهراستي آيا نصوص ديني هم چنين رويهاي را دنبال ميکنند؟ در چارچوب ديني ،انسان
داراي دو بُعد و يک کمال است .مفهوم «کمال» با توجه به بُعد حقيقي انسان تفسير ميشود.
بدون شک براي حصول به کمال نهايي انسان الزم است مقدماتي را نصبالعين خود قرار دهيم
تا در دام سفسطهگويي و مغالطه گرفتار نشويم .پردازش کمال و سعادت واقعي و نه تخيلي را
بايد در نگرشهاي متفاوتي که درباره انسان مطرح شده جستوجو کرد .تفاوت نگرش در خصوص
سنخشناسي انسان (اينکه انسان موجودي تکبعدي است يا دوبعدي) و وجود جهانبينيهاي
 .1متخصصان فلسفه اخالق و محققان حوزه زيست انساني از عمق معرفتي اين اصطالح مطلعاند و بهخوبي ميتوان
سقوط معرفتي انسان را به حضيض مراتب وجودي مشاهده کرد.
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متعدد در خصوص همين تحليل بنيادين راجع به انسان موجبات تنوع در نظريات مربوط به کمال
و سعادت را فراهم کرده است .بر همين اساس ،مکتبي که انسان را موجودي مادي فرض ميکند،
سعادت وي را در گرو تأمين نيازهاي مادياش ميداند و بر همين اساس عدهاي کمال انسان را
در برخورداري هر چه بيشتر از لذايذ مادي تعريف ميکنند و آنکه عقل را معيار انسانيت ميداند
سعادت را در شکوفايي عقل از طريق معارف و حقايق الهي تلقي ميکند.
روششناسي عرفاني ،انسان را موجودي گرفتارآمده در قفس و دورمانده از اصل و وطنش ميداند؛
سعادتش را به ميزان بهرهمندياش از عشق لحاظ ميکند و آن گروه که همچون نيچه قدرت را اساس
کار قرار ميدهند ،انسان سعادتمند را انسان قدرتمند ميدانند (استرن 123 :1373 ،و  .)128اما بر مبناي
نظريه اسالم انسان اينگونه معرفي شده است :موجودي که استعدادهاي مختلف دارد ،از جان و
تن ترکيب يافته است و مادي صرف نيست ،زندگي واقعي و اصلي او در جهان ديگر است ،براي ابد
خلق شده و انديشه و اعمال و رفتار و اخالقياتش ،بدن اخروياش را ميسازد .با چنين بينشي،
سعادت انسان با شکوفايي هماهنگ استعدادهايش و پاسخ مناسب به نيازهاي روحي و جسمياش
محقق ميشود .عالمه طباطبايي در اين باره ميگويد سعادت هر چيزي عبارت است از رسيدنش
به خير وجودش ،و سعادت انسان که موجودي است مرکب از روح و بدن عبارت است از رسيدن به
خيرات جسماني و روحانياش و متنعمشدن به آن روح که از خدا است« :و نفخت فيه من روحي»،
سعادتش در گرو تقرّب به خدا است؛ يعني بازگشت به مبدأي که از آنجا نشئت گرفته است (طباطبايي،
 :1392ج.)28 :11

مالصدرا ،انديشمند بزرگ اسالمي ،اين موضوع را در چارچوبي حکمي  -ديني بيان کرده و
معتقد است هستي داراي سيالن و جنبش است و اين در همه موجودات جاندار ،بيجان ،طبيعت
و ماوراء طبيعت امري ذاتي است .جهاني که ما در آن زندگي ميکنيم از ذاتي متحرک برخوردار
است .دائم در حال تغيير و تحول است و به تعبيري داراي نهادي ناآرام است .جهان با همه
عوامفريبي ظاهري خويش در نشاندادن چهرهاي ثابت و آرام ،از حقيقتي ناآرام و در حال حرکت
برخوردار است .همه موجودات جهان ،حتي جمادات ،به سمتي در حال سير و حرکتاند .اما به
راستي اين حرکت به کدامين سو ميرود؟ و منتهاي اين حرکت تا به کجا است؟ پاسخي که صدرا
به اين پرسش ميدهد اين است که همه حرکاتي که در جهان وجود دارد غايتمند است که اين
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حرکات غايتمند ،ناشي از علم ،شعور و ادراکي است که در همه موجودات وجود دارد .لذا هر يک
از موجودات عالم طبيعت ،حتي جمادات ،به سمت غايتي که در بيرون آنها است در حرکتاند .با
توجه به حرکت جوهري ،جهان يکپارچه حرکت ،پويايي و سرزندگي است و از پذيرش رکود و
سکون ابا دارد (شيرازي ،1368 ،ج.)21 :3

آنچه در اين نگرش مهم است ،تحليل هستي بر اساس نگرشي غايتانگارانه و رو به کمال
است .در حقيقت ،عالم طبيعت عين حرکت است و اين حرکت غايتي جز فعليت کامل و متعالي
را دنبال نميکند .نهتنها جزءجزء طبيعت و جهان ،بلکه کل هستي در همه مراتبش ،چه در
حرکت صعودي و چه نزولي ،غايتمند عمل ميکند .غايت هيوال (ماده اولين) ،عنصرشدن؛ غايت
عناصر ،مرکبات؛ غايت مرکبات ،گياهشدن؛ غايت گياه ،در حيوان؛ و کمال حيوان در نفس ناطقه؛
و کمال نفس ناطقه در مجردبودن محض و غاي ت مجردات شباهت کامل به خدا است .بنابراين،
طبيعت همواره ميل به تعالي دارد و در راه وصول به خداوند است (همان ،ج.)386 :9

بر مبناي حکمت متعاليه ،انسان به عنوان بزرگترين آيه خداوند ،هدف همه حرکتها در
عالم و هدف غايي خلقت است .همچنين ،در عين اينکه هر يک از موجودات آفرينش غايتي دارند
اما غايت آنها در جهت غايت انسان در نظر گرفته ميشود .به عبارت ديگر ،کمال موجودات
مقدمهاي براي کمال انسان محسوب ميشود (همان) .ثانياً ،سعادت از کمال جدايي ندارد .انسان
به هر اندازه که از کمال بهره ببرد به سعادت رسيده است .سعادت روح در نزديکشدن و رسيدن
به خدا است و در اين صورت است که به غايت کمال خودش ميرسد .اما روششناسي مد نظر
اين پژوهش در اين باب جديد است ،به نحوي که سعادت و کمال را از منظر تقسيم عوالم وجود
بررسي ميکنيم.
فالسفه اسالمي عوالم وجود را به سه دسته تقسيم کردهاند .1 :عالم ماده يا طبيعت؛  .2عالم
مثال؛  .3عالم عقل؛ عالم عقل ،عالم مجرد از ماده و آثار آن است .ذاتاً و فعالً ،عالم مثال مجرد از
ماده است ،اما از آثار ماده مجرد نيست .و عالم ماده ،هم مادي است و هم از آثار ماده برخوردار
است (طباطبايي.)379 :1373 ،

از منظر مالصدرا ،هرچه از عالم طبيعت فاصله بگيريم و به عالم عقل نزديکتر شويم
سعادتمندتريم و به کمال نهايي واصل شدهايم .در اين هندسه فکري ،انسان حلقه واسط عالم
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امر و خلق است ،و چون چکيدهاي از هر دو عالم محسوب ميشود ،با قوانين و راز و رمزهاي هر
دو عالم بهخوبي آشنايي دارد .از طرف ديگر ،چون جهان و تار و پود آن داراي غايت است ،بهترين
موجودي که بتواند او را به سرمنزل مقصود برساند موجودي است که با قوانين آن آشنايي داشته
باشد؛ و همه اين خصوصيات در انسان وجود دارد .معالوصف ،انسان ترجمان قوس صعود و نزول
عالم و در واقع مينياتوري از عالم خلق و امر است .از اين منظر ،انسان را بايد از طرفي موجودي
در تراز عالم امر ،و از طرف ديگر ،موجودي در تراز عالم خلق تلقي کرد؛ لذا او

است.

تحليل و تبيين
با بررسي آرا و انديشههاي بيکن ،هايدگر ،بودريار و برخي ديگر از فعاالن حوزه تکنولوژي نکاتي
برجسته ميشود که بايد بهاختصار به آنها پرداخت .حقيقت آن است که تکنولوژي با هدف تأمين
زيست اينجهاني انسان به کار گرفته شده و از ذاتي ابزاري برخوردار است .در واقع ،تکنولوژي و
فناوري اطالعات از ماهيتي فيزيکي برخوردار است که شعاع حوزه فعاليت آن بيش از اين تجاوز
نکرده و انتظاري جز اين نيست .واقعيت اين است که توجه به نيازهاي حوزه فيزيکي انسان توجه
به بخش مهمي از نيازهاي واقعي انسان است و هيچ انساني منکر اين واقعيت نيست .اما
تمرکزگرايي صرف بر اين حوزه موجبات حذف يا دستکم ناديدهانگاري بخش اصلي نيازهاي
حوزه متافيزيکي را فراهم کرده است .حقيقت آن است که در نگرش ديني هم به اين مسئله
توجه شده و با نگاهي اجمالي به هر يک از افعال و اميال خود بهوضوح درمييابيم که محرک و
عامل اصلي ما در انجامدادن کارها يا دوري از برخي امور نيل به لذت و گريز از الم است .اين
مسئله در لذات حسي کامالً روشن است (مصباح يزدي.)158 :1393 ،

اما مسئله اساسي اين است که از منظر نصوص ديني و فالسفه مسلمان آنچه حقيقت حقه
حوزه انسانشناختي را تشکيل ميدهد بخش متافيزيکي آن است که بررسي مسئله سعادت و
کمال اصليترين بخش اين حوزه را تشکيل ميدهد .توجه به زيست سعادتمندانه از اساسيترين
برنامههاي ديني است؛ اما مسئله اين است که :کدام سعادت؟ هرچند اين پژوهش درصدد پاسخ
تفصيلي به اين مسئله نيست ،اما بهاجمال به بحث درباره سعادت و کمال نهايي انسان با
برجستهسازي «قرب الهي» پرداخته شد .از ديدگاه ديني ،سعادت و کمال انسان صرف ًا در توجه به
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هدف نهايي خلقت ،يعني قرب الهي ،امکانپذير است .اما نکته اساسي ،که جان اين پژوهش در آن
مستتر است ،اين است که اين غايت نهايي با توجه به تأکيد بر نکات بديهي 1زير حاصل خواهد شد:
 .1تأکيد بر اينکه انسان موجودي دوبعدي است.
 .2اصالت انسان و همه حيثيت انسان بعد متافيزيکي آن است.
 .3کمال و سعادت انسان که همانا قرب الهي است صرفاً با قبولداشتن دو فقره پيشين
حاصل ميشود نه ذبح آنها به بهانه زيست سعادتمندانه.
حذف مؤلفهها و عناصر اصلي حوزه انسانشناختي نهتنها موجبات سعادت و کمال انسان را
فراهم نميآورد ،بلکه زيست سعادتمندانه هنگامي حاصل ميشود که انسان با استفاده از همه
استعدادها و امکانات فيزيکي و متافيزيکي خود به ايجاد رفاه همت گمارد .امروزه فيلسوفان
تکنولوژي هم منتقد استفاده بيمحابا از تکنولوژي شدهاند و بهجرئت ميتوان ادعا کرد کسي پيدا
نميشود که طرفدار مطلقالعنانبودن استفاده از تکنولوژي باشد .چه اينکه شواهد فراواني دال بر
ناموفقبودن زيست مبتني بر تکنولوژي براي همگان بروز يافته و آن ادعاي نخستين که زماني
در روزگار فرانسيس بيکن جرقههاي آن خورد با ترديد مواجه شده است .در واقع ،تکنولوژياي
پذيرفتني است که ناظر به سعادت و کمال واقعي انساني باشد.
نکته ديگر اينکه :آيا اصوالً تکنولوژي ميتواند ناظر به سعادت و کمال واقعي ديني باشد؟
پيش از پرداختن به پاسخ اين پرسش بايد به صورت سلبي به اين سؤال اينگونه پاسخ داد که:
آيا تکنولوژياي که در خدمت بُعد متافيزيکي انسان نباشد و موجبات سعادت و کمال انسان را
فراهم نياورد يا دستکم در پي اين مسائل نباشد قابل اعتنا است؟ آنچنان که پيشتر هم گفته
شد ،نگارنده درصدد ناديدهانگاشتن نيازهاي حوزه فيزيکي (نيازهاي جسماني) انسان نيست ،اما
نتيجه آن تکنولوژياي هم که حذف يا ناديدهانگاشتن عناصر متافيزيکي حوزه انسانشناختي
باشد قطع ًا مردود است .هدف نهايي اين پژوهش هم توجه به همين فقره است.
اما پاسخ ايجابي به پرسش اين است که انسان غربي پس از قرون وسطا ،که تازه از جور تازيانه
رکود و خمودگي آباي کليسا رهايي يافته بود ،تو گويي تکليف خود ميدانست که با هر آنچه مُهر
 .1استفاده از اصطالح بديهي عمدي است .چه اينکه نگارنده معتقد است فراموشي اصول بديهي حوزه انسانشناختي
و مغفولماندن اين امور در زرق و برق ماديگرايانه معاصر عامل بخش اعظم مصائب بشري است.
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متافيزيکي داشت مقابله کند .انسان مدرن و پسامدرن با تأسي به همين آموزه ناصواب قرون وسطايي
کوشيد اين مسئله را که «رفاه و آسايش اينجهاني انسان در گرو حذف عناصر متافيزيکي حوزه
انسانشناسي» است مسئلهاي جهاني و عام جلوه دهد .نگارنده معتقد است اگر سير کشف و اختراع
مسائل مربوط به تکنولوژي به دست انسانهاي صالح ،آشنا به دوبعديبودن انسان و جهان و داراي
انگيزههاي الهي ميافتاد ،چنانکه روزگاري برجستگان تکنولوژي در زمان ائمه (ع) از اين سنخ
بودند ،جهان امروز شاهد اين همه مصائب ناشي از تکنولوژي نبود .اسارت بشر امروزي ناشي از
هدفگذاري ناصواب تکنولوژي (آسايش منهاي ايجاد آرامش) ،استفاده از روششناسي صرف
تجربي و از همه مهمتر ناآگاهي از ساحت متافيزيکي يا لحاظنکردن آن در تصميمگيريها از
سوي دستاندرکاران تکنولوژي است .امروزه آموزه گريز از مسائل متافيزيکي قرون وسطايي در
آفرينش هر نوع تکنولوژي اصل نخستين است و همه توجه متوليان ساخت و ساز تکنولوژي و
فناوري اطالعات را به خود جلب کرده و شايد هيچ غايتي جز اين براي تکنولوژي متصور نيست.
همه توجه اين پژوهش نيز تأکيد بر اين نکته است که تکنولوژي بايد داراي پيوستي متافيزيکي و
انسانشناختي باشد و بدون در نظر گرفتن اين مطلب ،آسايش و رفاه سرابي بيش نخواهد بود.

نتيجه
با بررسي آموزههاي حوزه انسانشناسي ديني و توجه به انديشههاي فلسفي حکماي مسلمان
درباره حقيقت انسان ،سعادت و کمال نهايي از يک طرف و بررسي ذات و حقيقت تکنولوژي موجود
به عنوان ابزاري که غايتش رفاه اينجهاني و افتخارش سرعت عرضي ،تخريب و تعرضآفريني است
ميتوان به اين نتيجه رسيد که تا وقتي همين رويکرد و غايت تالي تلو تکنولوژي باشد هيچ
اميدي به سعادتبخشي و کمالآفريني حقيقي وجود نخواهد داشت .از اين رهگذر ،ارتباط ماهوي
و سنخيت واقعي بين تکنولوژي و حقيقت انسان متصور نيست .چون:
 .1ذات تکنولوژي و فناوري موجود ابزاري است که حداکثر توان آن پوشش حيث فيزيکي
انسان است و از پرداختن به بعد روحاني انسان و طبيعت ناتوان است.
 .2ذات تکنولوژي به نحوي است که باعث قطع ارتباط بين دو ساحت فيزيکي و متافيزيکي
خواهد شد.
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 .3از آنجا که سعادت و کمال نهايي انسان امري متافيزيکي است ،تکنولوژي با حقيقت
ابزاري خود نميتواند توجه چنداني به اين امور کند.
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