
 

 

 

 

 

 :مدرنپیشا فناوری ازمدرن  فناوریمایز ت

 یشناختانسانرویکردی 

 یمرتضی طباطبای

 غالمحسین توکلی

 دهیچک

مدرن، در این مقاله، پس از معرفی و نقد  فناوریدر ترکیب « مدرن»با توجه به ابهام فراوان صفت 

مدرن  فناوریاست و  انگارمطلق، که رویکردی فناوریرویکرد غالب در میان اندیشمندان و منتقدان 

را در معنای  «مدرن»که  شودیم، رویکردی دیگر معرفی داندیمرا دارای ماهیتی ثابت و مشخص 

، دقت یطرفیب مزایایی همچون انگارمطلقنسبت به رویکرد و  ردیگیمنسبی و کاربردی آن در نظر 

، همگی با فناوریبودن د برای مدرندر این رویکر شدهیمعرفگانه های سه. مالکداردو کارآمدی 
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 مقدمه

، منظورمان دقیقاً چیست؟ آیا میکنیمتأکید « مدرن»و بر صفتِ  مدرن فناوری مییگویموقتی 

، ابزاری همچون رایانه و تلفن همراه و کندیمب امروزین تأکید الگرایش غ که گونههمانفقط 

نظر است؟ آیا منظورمان ابزارآالتی است که با جریان الکتریسته یا برق شهری  مد شانیافزارهانرم

نظامی، صنعتی و پزشکی باشد  شرفتهیپابزار و ادوات  مجموعه؟ شاید هم مرادمان کنندیمکار 

سیطره دارند. دیگر آن، بر ملل  واسطهکه انحصاراً در اختیار کشورهای قدرتمند جهانی است و به 

ابزار  مجموعهبتوان روشن کرد که از میان  الکی را یافت که با مراجعه به آنم توانیمآیا  اساساً

 حافظهو ادواتِ موجود در هر خانه، از جارودستی و قاشق و چنگال گرفته تا دوربین دیجیتال و 

 مدرن است و کدام پیشامدرن؟ کی کدامگیگابایتی،  64 جانبی

و تعیین مصادیق « مدرن»شدن معنای دقیق این مسئله در این است که با مشخصاهمیت  

بشری رخ داده است و این  فناوریکه چه تحولی یا تحوالتی در  شودیممدرن روشن  فناوری

که موضع معقولی در برابر آن اتخاذ کنیم؛ چراکه بدون داشتن یا به دست  کندیمآگاهی کمک 

مثبت یا منفی  یریگموضع گونه هرمدرن،  فناوری یهایژگیودادن تصویری روشن و دقیق از 

 .سازدیمرا ناممکن  زمینه این دراست و داوری  جهینتیبدر قبال این پدیده، غیرعلمی و 

 نخستدر پیش گرفت:  توانیم، دو رویکرد را «مدرن»کلی، در تشخیص معنای  طور به 

که مربوط  گراینسبرویکرد  دوم، و ؛که مربوط به کاربرد اصطالحی این واژه است گرامطلقرویکرد 

، و منظورمان «مدرن» مییگویمبه دیگر سخن، یک بار  به کاربرد عمومی این واژه است.

، «مدرن» مییگویماست، و یک بار  یاژهیوزمانی یا مکانیِ  دورهمشخص یا مربوط به  ییهایژگیو

تقریباً مشترک لفظی است، « مدرن»بودن است. در این دو کاربرد، روزبهو منظور، نوپدیدبودن و 

« انگلیسیِ مدرن»رد . این اشتراک لفظی مثالً در دو کاربمواجه شدبا آنها به یک شکل  توانینمو 

دیگر متمایز  دورهرا از  یاژهیو دوره« مدرن»یک،  کاماًل مشهود است، و در هر «رقص مدرن»و 

مدرن  فناوریبسیاری از اختالفات راجع به تعریف  رسدیمنظر  به .(92: 1383: کاهون، .کن) کندیم

صورت پذیرفته، ناشی از خلط این دو معنا  فناوریبا این  مواجههنوع  دربارهکه  ییهانزاعو حتی 

 کدامدر این مقاله، با معرفی این دو رویکرد نشان خواهیم داد که ست. ا به تفاوت آنها یتوجهیبو 

 کارآمدتر است. رد و برای رفع مشکالت انسان مدرنبیشتری دا یگرنییتباز آنها قدرت  کی
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 انگارمطلق. رویکرد 1

طور  هکه آن را بدارد  یمدرن هویت مشخص فناوری معتقدندمدرن  فناوریبسیاری از منتقدان 

 تبط بامر. منظور اغلب ایشان از مدرن، معنایی است کندیمپیشامدرن مجزا  فناوریقاطع از 

 ،ارد. بنابرایندزمانیِ مشخصی بین قرون شانزدهم تا نوزدهم اشاره  دورهو به  ،مدرنیسم و مدرنیته

، هنر و دین مختلف فرهنگ بشری اعم از فلسفه، علم یهاحوزهاین دوره،  در که گونههمان

پیدا  مشخص و متفاوت ییهایژگیوتحولی جدی را از سر گذراند و نیز  فناوریمتحول شدند، 

 کرد، که تا آن زمان واجدش نبود.

فه، سیاست و علم، برای دین، هنر، فلس که گونههمانمدرن،  فناوریمبدأ زمانیِ ظهور  درباره 

دکارت، انقالب  لسفهفهمچون نهضت پروتستانتیسم، رنسانس ایتالیا،  ییهاعطفنقطه بیترتبه

ب صنعتی نیز به نقاط عطفی همچون انقال فناوری، برای شودیمفرانسه و فیزیک نیوتنی معرفی 

کانیکی انگلستان، و اختراع وسایلی خاص همچون ماشین بخار، تلسکوپ، ماشین چاپ یا ساعت م

 .شودیم اشاره

 فناوریمدرن را اساساً دارای ماهیتی جداگانه و متفاوت با  فناوریحسین نصر،  سید مثالً 

 کندیمآغاز تمایز این دو را انقالب صنعتی در اروپای غربی اعالم  نقطهو  داندیمپیشامدرن 

(Nasr, 2007: 91). مثابه ابزار تولید کاال برای انسان  به هانیماشدر این مقطع زمانی،  ،نظر وی به

فراوانی جای انسان را گرفتند. تمایز اصلی این دو نوع  یهاعرصهدر  سرعتبهساخته شدند و 

امتداد دست و پای سنتی،  یهافناوری که یحال در، در نحوه و جهت تسلط است؛ یعنی فناوری

است که بر انسان  فناوریمدرن،  دورهما بودند و همانند بدن در خدمت روح قرار داشتند، در 

پاتریک کرکزمینه  این در. (Ibid.: 96)است  فناوریتسلط دارد و در واقع روح بشری در خدمت 

 فناوریبولتون را مبدأ ظهور -زمانِ اختراع ماشین بخار وات ،امریکایی یگرایبدومنتقد ، 1یلسِ

عطف  نقطهمدرن،  فناورینیل پستمن، منتقد معروف  ؛(13-8: 1383سِیل، : .کن) شمردیممدرن 

از  و داندیممدرن را سه اختراع بزرگ قرون وسطا، یعنی ساعت، ماشین چاپ و تلسکوپ  فناوری

 سینوخیتار، 2روسو رییپو  (63-۵8: 1393)پستمن،  دهدیمتلسکوپ  را بهمیان، نقش اصلی آن 

                                                             
1. Krikpartrick Sale 
2. Pierre Rousseau 
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کلید ترقیات »قرون وسطا،  فناوری عصاره منزله بهمعروف علم و صنایع، سه اختراع بزرگ را 

: صنعت چاپ، کاغذسازی داندیم« انقالب اساسی در اجتماع عصر جدید» دآورندهیپدو « بعدی

بر ساعت مکانیکی است که صنعت دقیق جدید و اساس علم  شتأکید بیشتر و ؛مکانیکیو ساعت 

 (.167: 1346)روسو،  داندیمرا ناشی از آن 

از  کی کداماع مدرن، دقیقاً چه زمانی و با اختر فناوریآغاز  نقطهفارغ از اینکه  حال هر به

جماع دارند؛ و ا، در یک نکته ابندییدرمرا به این معنا « مدرن»ابزارهای بشری باشد، کسانی که 

، کنندیمذکر  ابزارهای پیشین است. تمایزاتی که این اندیشمندان از فناوریآن تمایز اساسی این 

 . تمایزات انتزاعی.2. تمایزات عینی، 1: گنجدمیاصلی  دستهدو  در

 . تمایزات عینی1. 1

 آهن و آلومینیومحیث منابع اولیه: از چوب و شیشه تا  تمایز از .1. 1. 1

 فناوری دربارهمعروفی و تقسیم  یبندزمانمورخ و فیلسوف اجتماعی امریکایی، ، 1لوئیس مامفورد

او،  نظر به. پردازدیممدرن  فناوریتاریخی  یبندزمانبه  تکنیک و تمدندارد. وی در کتاب 

 تاریخی اصلی را از سر گذرانده است: دورهتا رسیدن به وضعیت مدرن کنونی، سه  فناوری

 ؛شهودی دوره(: 17۵0تا  1000)از حدود سال  2اولیه فناوری. 1 

 ؛تجربی دوره(: 1900تا حدود  17۵0)از حدود  3کهن فناوری. 2 

 .علمی دوره(: 2000تا نزدیکی  1900)از حدود  4جدید فناوری. 3 

قی مشخص هر دوره، ریشه در مناط»: دیگویممامفورد در توضیح بیشتر تمایز این سه دوره  

ر خاص خود را برای استفاده کند. هر دوره، ابزا یاژهیودارد و بر آن است که از منابع و مواد خام 

 از»راین (. بنابMumford, 2010: 109« )خود را دارداستفاده و تولید انرژی و انواع خاص تولید 

ترکیبات  هدورکهن،  دوره ؛ترکیبات آب و چوب است دورهاولیه  دورهحیث قدرت و مواد و مصالح، 

 (.Ibid.: 110« )ترکیبات الکتریسیته و آلیاژهای فلزی دوره، جدید دورهو  ؛زغال و آهن است

                                                             
1. Lewis Mumford 
2. eotechnic 
3. paleotechnic 
4. neotechnic 
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به تمایز اساسی  قائالنیکی از تمایزات عینی از نظر برخی  گفت توانیم ،اساس نیا بر 

است؛  فناورانه یهادستگاهدر محصوالت و  کاررفتهبهپیشامدرن، جنس مواد  ومدرن  یهافناوری

ندی و تقسیم، دقیق و قاطع نیست و در مقاطع بمرحلههرچند خود مامفورد تصریح دارد که این 

 (.Ibid.: 109) دارد و تداخل یهمپوشانی، قعو موا

 تولید: صنایع دستی در مقابل صنایع ماشینی نحوهحیث  تمایز از .2. 1. 1

پیشامدرن بر آن  فناوریمدرن و  فناوریبه تمایز  قائالنسوای جنس و ماده، دومین تمایزی که 

پیشامدرن،  فناوریاین دو است. به بیان بسیار موجز و روشن، ساخت و تولید  نحوه، کنندیمتأکید 

« سنتی فناوری»معموالً از  که حدی تاماشینی؛  فناوریمدرن،  فناوریاست و  سازدست فناوری

. شودیمو از این دو اصطالح، ترادف معنایی اراده و فهم  کنندیمیاد « صنایع دستی»با عنوان 

در مقدارِ خُرد امکان  فقطدستی،  فناوریاین تمایز، تمایز مهم دیگری است و آن اینکه  جهینت

نبوه، عالوه بر تفاوتِ ماشینی، معموالً با تولید انبوه همراه است. این تولید ا فناوریتولید دارد، ولی 

تولید انبوه ماشینی،  جهینت؛ چراکه شودیمکمّی با تولید خُرد دستی، موجب تفاوت کیفی نیز 

تولید خُرد دستی، محصوالتی رنگارنگ  جهینت، ولی استو متحدالشکل  کسانیمعموالً محصوالتی 

و معتقد  کندیمحسین نصر نیز این تفاوت را بسیار بنیادین تلقی  سید (.Ibid.: 110) گونگونهو 

 ,Nasrمدرن است ) فناوریاست همین تمایز، منشأ بسیاری از تمایزات دیگر و البته معضالت 

2007: 96-100.) 

 . تمایزات انتزاعی2. 1

است و فاقد  ریپذامکان هافناوریکه بررسی آنها از طریق ظاهر  ،گفتهشیپعالوه بر تمایزات عینی 

مدرن، به تمایزاتی میان این دو نوع  فناوریو تحلیلگران هستند، بسیاری از منتقدان  یداورارزش

و همدلی الزم با این منتقدان، چندان  هافناوریباور دارند که بدون تحلیل و بررسی جامع  فناوری

اتکای اصلی سخن . شودیمیده در آنها د ییهایداورارزشپیدا نیستند و البته  هافناوریاز ظاهر 

است و  مندجهتو  بارارزشنیست، بلکه شدیداً  ا، خنثفناوریکه  استآن ، این اندیشمندان

. البته اغلب این متفکران، (Nasr, 1993: 80: .کن مثالً ) آوردیمفرهنگ خاصی را با خود به همراه 

در برشماری تمایزهای انتزاعی این دو  ،. بنابرایندانندیمبارِ ارزشی منفی  حاویمدرن را  فناوری

 فناوریارزشیِ مثبت  یهایژگیومدرن در قبال  فناوریارزشیِ منفی  یهایژگیوپدیده، معموالً به 
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سیاسی و دینی اشاره . از این میان، ما به سه تمایز اخالقی، اقتصادیشودیمپیشامدرن اشاره 

 .میکنیم

 آزمندانه و مصرفی فناوریدر برابر  زیآمقناعتصبورانه و  فناوریتمایز اخالقی:  .1. 2. 1

ن تأکید هم بر آن رفته، مدرن و پیشامدرن که بیشتری فناوریانتزاعی تمایز  نیترمهم

 فناوریمدرن معتقدند اساسًا ذات  فناوریمدرن است. بسیاری از منتقدان  فناوریبودن آزمندانه

 بهو ساختارش  (19: 138۵)نصر،  مدرن، همانند اقتصاد مدرن، مرتبط با حرص و آزمندی است

 ,Nasr) کشاندیماز جهان طبیعت  ریناپذیریس یکشبهرهنسان را به سمتِ است که ا یاگونه

پیشامدرن، اساسش بر قناعت، مصرفِ اندک و رضایت به اوضاع  فناوری که یحال در؛ (79 :1993

، نه صرفًا به شودیممدرن منتسب  فناوریطبیعی بود. دقت شود که این حرص و آز، به خودِ 

 آن. نِتولیدکنندگان یا کاربرا

با  فناوریبه چنین تمایزی میان این  قائلمدرن که  فناوریفیلسوفان منتقد  نیترمطرحاز 

به مارتین هایدگر اشاره کرد. هایدگر، به تمایزی قاطع میان  توانیمصنایع پیشامدرن است، 

، و متفاوت کسرهیکه گوهر این پدیده را،  آنجا ؛ تاشتمدرن و صنایع پیشامدرن اعتقاد د فناوری

برخالف ، جدید( فناوریگشتل ) ،در واقع .: گشتل در برابر تخنهداندیمانکشافی جدید از حقیقت 

 :؛ درافتادنی کهآوردبه دست را  الزمانرژی  همهتا  افتدیدرم، با طبیعت )تخنه( فنون قدیم

؛ کندیمنوعی اکتشاف است، آن هم به دو معنا؛ از سویی اکتشاف است زیرا انرژی را حبس و عرضه 

آنکه جهت آن معطوف است لیکن این اکتشاف از همان ابتدا اصرار به پیشبرد امری دیگر دارد؛ یعنی 

 .(10: 1373)هایدگر، به حداکثر بازدهی با حداقل هزینه 

اشعار هولدرلین بود،  بخشالهامراین که با زیبایی و شکوهش روزگاری  رودخانه بیترتنیبد

 فناوریاز نظر هایدگر،  ،کوتاه سخن اینکه اکنون صرفاً جزئی از یک منبع برای تأمین برق است.

به  زهیانگحداکثری از منابع است، و تخنه مظهر مسئولیتی انسانی بود با  یکشبهرهمدرن، در پی 

که هایدگر،  دهدیماین عقیده نشان ظهور آوردن حقیقت در عین همدلی و همگامی با طبیعت. 

پیشامدرن معتقد است؛  فناوریمدرن و ذات  فناوریماهوی میان ذات به تمایزی بنیادین و 

پیشامدرن با فضیلتِ اخالقی  فناوریکه  حالی ی اخالقی دارد؛ یعنی درتمایزی که رنگ و بو

)برای مطالعه ارتباط دارد « حرص»مدرن با رذیلت اخالقیِ  فناوریمرتبط بود،  یریپذتیمسئول

 (.1394: طباطبایی، نک.بیشتر 
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 ساالرهیسرما فناوریدموکرات در برابر  فناوریسیاسی: تمایز اقتصادی .2. 2. 1

چیزی که ممکن  صورت بهکه انسان را  دهدیمتکنولوژی به نهادهای اقتصادی و سیاسی اجازه »

سخن منتقدانی  دهیچکاین جمله،  (.۵3: 1378ه، )مارکوز« واقع شود، درآورند یریگبهرهاست مورد 

سیاسی و اقتصادی است؛ یعنی اگر در نگاهِ  یریگجهتمدرن، دارای  فناوریاست که معتقدند 

اطراف، در نگاهی  حداکثریِ انسان از جهان یکشبهرهمدرن ابزاری است در جهت  فناوریکالن، 

 هاانساناقلیتی از حداکثریِ  یکشبهرهمدرن ابزاری است در جهت  فناوریمحدودتر، 

 .مردم( توده) هاانسان( از اکثریت دارانهیسرما)

 لنگدان وینرعنوان اندیشمندان مکتب انتقادی فرانکفورت، به ،مارکوزه و فینبرگدر کنار  

 دربارهمعاصر دانست که چنین نظری  فناوریفیلسوفان  نیتربرجستهاز  توانیمامریکایی را 

، کانون مباحث «؟آیا مصنوعات بشری سیاست دارند»معروفش با عنوان  مقالهدارد، و  فناوری

 جهت این از: اوالً داندیممدرن را سیاسی  فناوریوینر، از دو جهت،  باره شده است. این فراوان در

از نظم  یاژهیو یهاگونهخاص، و ایجاد  ییهاگروه، معموالً در راستای تأمین منافع هافناوریکه 

، ذاتاً سیاسی هستند. فناوریکه برخی از انواع  حیث این از؛ ثانیاً شوندیماجتماعی طراحی و تولید 

روگذر در یکی از مناطق  یهاپلبودن ارتفاعکم: مثاًل زندیمفراوانی  یهامثال، وی یبرای اول

 یهابزرگراهاز طریق اتوبوس؛ یا طراحی  بضاعتکمتفریحی نیویورک، برای جلوگیری از ورود افراد 

-Winner, 1980: 123) 1848 خیابانی در انقالب یهانزاعوسیع در فرانسه برای جلوگیری از 

و هیچ انعطافی در قبال  اندارتباط، به نحو بارزتری با سیاست در فناوری؛ اما برخی از انواع (125

« ذاتًا سیاسی یهافناوری»آنها را  توانیم اساس نیا برانتخاب یا واکنش اجتماع ندارند، که 

بزرگ علمی، فنی، صنعتی و  گاننخباز  یکه نیازمند وجود گروه یاهستهمید؛ همانند نیروگاه نا

به سبب خصلت تمرکززدایش، با جوامع  شودیمیا انرژی خورشیدی که ادعا  نظامی است

و نیز  آهنراهایجاد  نحوه. وینر با اشاره به (Ibid.: 130)سازگارتر است  خواهعدالتدموکراتیک و 

 ساالرهیسرماسیاسی و مدرن ذاتاً  فناوریاثبات کند که  کوشدیم یاهستهسوخت رآکتورهای 

 .(Ibid.: 131-134) است
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 سکوالر فناوریدر مقابل  محورنید فناوریتمایز دینی:  .3. 2. 1

برای شریعت و احکام عملی ادیان  تنهانهمدرن  فناوری با این گزاره همدل بود که توانیم

 فناوری که یحال درمشکالتی ایجاد کرده، که در روند تزلزل عقاید دینی نیز مؤثر بوده است؛ 

و  روندیمحیث، تأثیر مخرب چشمگیری نداشته است؛ اما برخی از این فراتر  این از پیشامدرن

مدرن بر دین، تاکنون برآیندی منفی  فناوریمسئله صرفاً این نیست که برآیند تأثیرات  معتقدند

مدرن، ذات و  فناوریبوده و تأثیری مخرب بر دین داشته است؛ بلکه مسئله این است که اساساً 

مجموع به سود دین  کار برد که دربه  یاگونه بهآن را  توانینمماهیتی سکوالر دارد و هرگز 

پیشامدرن، از نظر اینان،  فناوریمقابل،  یانِ کمتری برای دین داشته باشد؛ درز کمدستباشد یا 

 است. شدهیم یبرداربهرهدینی بوده و گویا هماهنگ با منافع دین طراحی، تولید و  یافناوریذاتاً 

آمیش مشاهده کرد. بسیاری از اعضای کلیسای  فرقهدر میان اعضای  توانیماین باور را  نمونه

: دهندیم، پاسخ کنندینممدرن استفاده  یهافناوریآمیش، در پاسخ به این پرسش که چرا از 

آنان از  استفادهو البته  (Wetmore, 2007: 15)« ، آمیش نیستفناوریبرای اینکه این »

قرون وسطایی  یهافناوریقرون وسطایی، بیانگر این مطلب نیز هست که آنان  ساده یهافناوری

نیز رابطه با دین را  فناوریبرای خودِ  هاشیآمکه  دهدیماین نشان . انگارندیمآمیش  فناوریرا 

 سیدآمیش یا غیرآمیش باشد.  تواندیم فناوریو معتقدند  رندیگیممنزله هویتی ذاتی در نظر  به

استفاده از اتومبیل، چه برای رفتن به  دیگویم . مثالًگذاردیمحسین نصر نیز بر این باور صحه 

هی با الگوی اال»و  گسلدیمرابطه با خدا را  رهیزنجو چه برای رفتن به کلوپ شبانه،  مسجد

 (.10: 138۵)نصر، « خالقیت بیگانه است

مطلق چیست و  معنای بهمدرن  فناوریدر این بخش روشن شد که منظور از  بیترتنیبد

 تواندیملحاظ انتزاعی، چه اموری از عینی و چه  لحاظاز پیشامدرن، چه  فناوری ازتمایزات آن 

 مدرن خواهیم پرداخت. فناوری درباره گراینسببه رویکرد  ،باشد. در ادامه

 گراینسب. رویکرد 2

، معنایی دیگر در «مدرن فناوری»در ترکیب « مدرن»عالوه بر آنچه در بخش پیشین گفته شد، 

در این کاربرد، «. پیشرفته»یا « روزبه»، «امروزی»مردم دارد و آن عبارت است از  روزمرهزبان 

یک در معرض  درجهاز کارخانجات  یتازگبها باالترین کیفیت ب که نامندیمای را مدرن رایانه
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شهری و اجزای  یهاسازه، یطراحفروش قرار گرفته باشد و شهرِ مدرن، شهری است که از لحاظ 

باشد. دقیقاً به همین سبب  مندبهره رانهفناو، از واپسین دستاوردهای هاسازهدر این  کاررفتهبه

 استفاده کرد. نیترمدرنیا  ترمدرنآنها از صفاتِ  درباره توانیماست که 

در  مثالً مدرن به همین معنا آمده است.  لغت عمومی و غیرتخصصی نیز یهافرهنگدر  

 آمده است:« مدرن»در تعریف  فرهنگ واژگان مریام وبستر

 ؛1«معاصر» واژهمتأخر؛ مترادف  گذشته. مرتبط با حال یا 1

 ؛2«روزبه» واژهمتأخر؛ مترادف  یهادهیاو  هاروش. شامل فنون، 2

 کنونی یا متأخر گسترش یک زبان؛ دوره، یهایژگیو. مرتبط با، یا داشتن 3

 .(Webster, 2003: 798). مرتبط با مدرنیسم 4

 ,Hornby)نیز چهار معنا، نزدیک به همین معانی آمده است  فرهنگ واژگان آکسفورددر  

2005: 984). 

لب معانی ست، از میان معانی گوناگون مدرن در این دو فرهنگ معتبر، اغا پیدا کهچنان 

 صرفاً به ، در هر دو فرهنگ،فناوریموردِ خاص  دربارهتقریباً در سیاق معنای نسبی هستند و 

 درباره کمدستمردم،  روزمرهدر زبان  رسدیمنظر  به ،. بنابراینمعنای نسبی اشاره شده است

« مدرن»ز ابا مدرنیسم یا مدرنیته مرتبط دانست و این دو معنا  توانینمرا « نمدر»، فناوری

معنای مطلق،  بهتر، مدرن در تعبیر )معانی مطلق و نسبی( را باید مشترک لفظی به شمار آورد. به

لی در معنایی کاماًل مشخص و غیرتشکیکی دارد که تغییری در مصادیقش ایجاد نخواهد شد؛ و

ر این معنای دمصادیقش هر روز در معرض تغییر قرار دارد. لذا است و  ریپذکیتشکمعنای نسبی، 

، مدرن به شمار سنگبقال، تیرکمان نسبت به پرتابی یهاسالح فناوریگفت در  توانیمنسبی 

 نسبت به تپانچه. ریتهفتو تپانچه نسبت به کمان، و  دیآیم

معنای  مدرن را به فناوریاگر بخواهیم کاربرد روزمره را مالک قرار دهیم و  وصف نیا با 

، چه بهتر تعبیر بهدر نظر بگیریم، چه تمایزی است میان مدرن و پیشامدرن؟  روزبه فناوری

 توانیماست که یک شاخصه را  ؟ مسلمنیترمدرنو  ترمدرنتمایزی است میان غیرمدرن، مدرن، 

                                                             
1. contemporary 
2. up-to-date 
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ساخته  دتریجدممکن است آنچه در تاریخ  حال نیا بامحصول دانست؛  عرضهتاریخ تولید یا 

ساخت روز( و بنابراین  سازِدستکهن باشد )مثالً چاقوی  فناوری یهایژگیو، دارای شودیم

این  ،به شمار آورد. در ادامه فناوریبودن مالکِ مدرنصرفِ تاریخ تولید یا عرضه را  توانینم

 .میکنیمبررسی  تفصیلبهمطلب را 

 گراینسبپیشامدرن در رویکرد  فناوریمدرن از  فناوری. مالک تمایز 1. 2

ایز مالک تم دربارهکه یافت نشد ، اثر یا مطلب علمی مشخصی فراوان یوجوجستبه رغم 

 ،ین)در معنای نسبی( نگاشته شده باشد. بنابراغیرمدرن  یهافناوریمدرن از  یهافناوری

و سیر پیشرفتِ  معاصر دورهتا  یسنگنهیپاربشری، از عصر  فناوریبا بررسی تاریخ کلی  میکوشیم

 رن در نظر گرفت.برای این معنای مد توانیمرا  ییهامالکیابیم که چه ابزار و ادوات صنعتی، در

، به پدیدارشناسیادموند هوسرل در کتابِ  گفتهیک روش سرراست و دقیق این است که به  

 آنها، نه اینکه پیش از مالحظه و بررسی خودِ (Husserl, 2001: 168)سوی خودِ اشیا پیش برویم 

ی این مقایسه، بهتر . براکنیم سهیمقا آنها را کنندگانمصرفعقاید و مقصود سازندگان و  ،افکار

کامل آن تخاص را در سیر تکاملش از ابتدا تاکنون در نظر بگیریم و سپس مسیر  لهیوساست هر 

گوناگون، وجه  یهاتکاملیا در این را، با مسیر تکامل وسایل دیگر بسنجیم و آنگاه ببینیم آ

درن از متمایز  آن را مالک وانتیماگر وجه مشترکی یافت شود،  .یا نه شودیممشترکی یافت 

دید  یهاهیوزاو با واقع شود اجماع  حلم تواندیمپیشامدرن قرار داد؛ مالکی عینی و معقول که 

 مرحلهند چیک، از هر وسیله،  شمارهجدول  در ،. بنابراینصورت نگیردگوناگون، تغییری در آن 

 .میکنیمتکامل را بررسی 
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 1ابزارآالت مصنوع بشری در کل تاریخ : بررسی روند تکاملیک جدول

 عصر

 

 نوع ابزار

 عصر باستان
عصر کالسیک و 

 وسطا
 عصر جدید

 قرون وسطا کالسیک عصر فلز عصر سنگ
عصر 

 اکتشافات

عصر انقالب 

 صنعتی
 معاصر

 ساعت اتمی  ساعت مچی ساعت مکانیکی  ساعت آبی  محاسبه زمان

 رایانه حسابماشین    چرتکه  شمارش ساده محاسبه عددی

 اسطرالب  چوب شاخص تعیین جهت
 ینماقطب

 مغاطیسی

 ابیهیزاو

 )سکستانت(

 ینماقطب

 برونتون

 ینماقطب

 ژیروسکوپی

 چاپ
چوبی  شهیکل

 )مُهر(

فلزی  شهیکل

 )مُهر(
 لیتوگرافی چاپ ماشینی یاشهیکلچاپ  

پرینت 

 دیجیتال

 اینترنت تلگراف و تلفن روزنامه   پیک و چاپار دود رسانه

 اتومبیل قطار بخار  دلیجان  عراده و ارابه غلطک درختی نقلیه زمینی

 قایق پارویی کرجی نقلیه دریایی
کشتی 

 بادبانی

 سکانکشتی با 

 ثابت لوالدار

کاراک  یهایکشت

 و گالیون
 کشتی بخار

ناو جنگی 

 تمام اتومات

 تراکتور    چرخدارخیش  گاوآهن فلزی گاوآهن چوبی یزنشخم

ریسندگی و 

 بافندگی

 سادهدستگاه 

 یبافپارچه

 یبافشمیابر

 دستی
  یسیرنخچرخ  

 ماشین برقی

 بافندگی
 

 تفنگ لیزر تفنگ رگبار تفنگ سرپر کمان تفنگی  کمان کوتاه زوبین سالح پرتابی سبک

سالح پرتابی 

 سنگین
 توپ منجنیق  

 دارمخزنتوپ 

 (دارکوالس)
 موشک اندازخمپاره

گفت؟ آیا  توانیمآنها با یکدیگر چه  سهیمقابا توجه به روند تدریجی این تغییرات و پس از  

چار آیا این نظم، در جایی دمنطق و نظم مشخصی در پس این تغییرات قابل شناسایی است؟ 

صحیح  اشینسبمعنای  ، به«مدرن»شکست یا شتاب شده است؟ برای اینکه فهم و مراد ما از 

 بتوانیم نظم و منطقی را برای کل این روند در نظر بگیریم.باشد، باید 

م را در سیر سه تغییر مه توانیمروند تدریجی پیشرفت هر وسیله با دیگر وسایل،  سهیمقااز  

. پیچیدگِی 3، ترآسان. کاربرد 2. قدرتِ بیشتر، 1: ابزارهای گوناگون مشاهده کرد همهتکامل 

پیشامدرن  وریفنامدرن از  فناوریعنوان سه مالکِ تمایز  را بهسه تغییر بیشتر. در ادامه، این 

 .میدهیمتوضیح 

                                                             
(، و Mitcham, 2005کارل میچام ) علم، تکنولوژی و اخالق المعارفةدائرشمار فناوری . اطالعات این جدول، از گاه1

 ( استخراج شده است.Mumford, 2010لوئیس مامفورد )تکنیک و تمدن شمار کتاب نیز گاه
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 قدرت بیشتر. 1. 1. 2

ظامی، نقلیه، پزشکی و نابزار ارتباطی،  اعم ازپیشرفت ابزار که بنگریم،  یرهایمسیک از  در هر

قدرت ما را ، شودیم ترکینزدابزار به زمان ما  چه هرکه  میشویمصنعتی و کشاورزی، متوجه 

 های. این افزایش قدرت، در ابزارکندیمکار یا رفع مانع پیش رویمان بیشتر  دادندر انجام

، قدرتِ میسنجیمگوناگون، معانی متفاوت دارد؛ در ساعت، وقتی ساعت آبی را با ساعت دیجیتال 

را با  رساننامه؛ در ابزار محاسباتی، وقتی کبوتر میابردهکار  بیشتر به« دقت» معنای بهبیشتر را 

بیشتر است؛ در ابزار کشاورزی، وقتی تراکتور « سرعت» معنای به، قدرتِ بیشتر میسنجیمتلفن 

 همهبیشتر است؛ و در برخی ابزار، « توانِ» معنای به، قدرتِ بیشتر میسنجیمرا با خیشِ آهنی 

است؛ مانند وقتی که موشکِ  زمان افزایش یافته، همسرعت و تواناین سه عامل، یعنی دقت، 

با سرعتی بسیار باالتر، توانِ  هاموشک؛ چراکه این میسنجیممنجنیق را با  مایپقاره نیزمبهنیزم

 دلخواه، بسیار کارآمدتر از منجنیق هستند. نقطهتخریبی بسیار بیشتر و دقتِ بیشتر برای فرود در 

گفته )دقت، پیش گانهسه هایمالک، عالوه بر فناوریبودن قدرتمندترگاه نیز منظور از  

 هافناوریاست؛ یعنی  ترمتنوعزمان بیشتر و کارهای هم دادنسرعت و توان(، توانِ انجام

وقتی رایانه را با  ،اساس نیا بر. اندشده ترچندمنظوره که معنا نیبد، اندشدهقدرتمندتر 

بودن، ترعیسرکه رایانه، عالوه بر  میشویم، متوجه میسنجیمالکترونیکی ساده  حسابنیماش

 دارد؛نیز  یو بیشتر، کاربردهای فراوان دیگر تردهیچیپمحاسبات  دادنبودن و توانایی انجامترقیدق

امکانات  شماریباعم از پخش موسیقی و فیلم، برقراری ارتباط با دیگران، گرفتن عکس و فیلم و 

، «دقت»زمان چهار معنا از قدرت، یعنی ما را به یک، دو، سه یا هم هافناوری ،دیگر. بنابراین

که  میدانیم ترمدرنرا  یافناوری. است کرده، قدرتمندتر «چندمنظورگی»و « توان»، «سرعت»

 میدانیم نیتررنمدرا  یافناوریپیشین خود باشد، و  فناوریدر یکی از این چهار ویژگی، برتر از 

مشابه خود،  یهافناوری همه، از یژگیوچهار ویژگی یا هر تعداد ممکن از این چهار  که در هر

 برتر باشد.

 ترآسانکاربرد . 2. 1. 2

، کاربردش اغلبپیشین خود قدرتمندتر است،  فناوریمدرنی نسبت به  فناوریهر  که گونههمان

کاربر، به دانش، تمرین، توانِ ذهنی یا توان بدنیِ کمتری  که معنا نیبدشده است؛  ترآساننیز 
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به هدف، نیازمند تحرکِ فیزیکی کمتری  اشیدسترسبرای استفاده از آن نیازمند است یا در 

زمان با این کارِ بدنی، است. اگر برای پرتاِب تیر با کمان، نیازمند بازویی بسیار قوی هستیم و هم

 فقط، پرتاب تیر با کمانِ تفنگی قرون وسطایی، که انجام شود یدرستبهنیز  یریگنشانهباید عمل 

ر، بیشتر است و تمرکز الزم برای این کا یریگهدفنیازمند  صرفاً، شودیمبا یک ماشه انجام 

کمان و قراردادن آن در  هیاولاست؛ ضمن آنکه نیاز چندانی به قوت بازو ندارد، مگر برای کشیدن 

؛ و باز شلیکِ تیر انجام دهد تواندیمتیر هم  را شخصی غیر از پرتابگر جای مخصوص که این کار

زو، هم قابلیت از قوت با یازینیبسوای است؛ چراکه  ترآسانبا تفنگ کالشینکف از هر دوی آنها 

ساده انجام  یایستادن بر روی پایه را دارد و هم در صورت نیاز، حالت رگبارش با تغییر حالت

 و نیاز به بارگذاری مداوم تیر ندارد. شودیم

امتیاز و ترجیح  یاصل یهامالکبه یکی از ، فناوریاخیر، کاربرد آساِن  یهادههدر  

تا حد  هاتیساوبو  افزارهانرم، یاانهیراتبدیل شده و اینکه ابزار شخصی  یاانهیرا یهافناوری

بدل شده و مقاالت  سانینوبرنامهمخترعان، طراحان و  اصلی دغدغهاشند، به ب 1ممکن کاربرپسند

 2.نگاشته شده است زمینه این درفراوانی 

 . پیچیدگی بیشتر3. 1. 2

 تردهیچیپشده، به همان میزان، ساختارشان  ترآسان شرفتهیپ یهافناوریچقدر استفاده از  هر

 هربه مرور زمان  ،دیگر تعبیر بهکارِ آنها برای عموم مردم دشوارتر.  نحوهشده و سردرآوردن از 

کاربر  که معنا نیبد، کاربر، کاربرتر شده است؛ مییآیم ترشیپبشری  هیاولاز زمان اختراعات  چه

ساختارش را دریابد و خودش آن را تولید یا  تواندینماستفاده کند، و از وسیله  تواندیمصرفاً 

احتمال  سردرآوردن از عیبش چندان دشوار نبود و افتادیماز کار  اییسیرنختعمیر کند. اگر چرخ 

شدنِ ما در صورت خراببتواند آن را برای کار دوباره آماده کند؛ ا سیرنخکه خود  رفتیمفراوانی 

نیست  یاچارهمسئول فشردن چند اهرم و دکمه است،  فقطدستگاه ریسندگی برقی که کاربرش 

شدن تردهیچیپ. واضح است که این مسئله، پیامد جز رجوع به تعمیرکار تخصصی این وسیله

                                                             
1. user friendly 

 . برای نمونه، نک.:2
Stephan Thomke and Eric von Hippel (2002). "Customers as Innovators: A New Way to Create 
Value", Harvard Business Review, Harvard Business School Publishing Corporation, pp. 5-11. 
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باشد، تولید و  ترساده فناوریست. هر چقدر ساختار ا یند تکامل آنهاآدر فر هافناوریساختار 

 است. ترآسانتعمیر آن نیز برای عموم مردم 

پیشامدرن، میزانِ  یهافناوریمدرن از  یهافناوریگفت مالِک سوم تمایز  توانیم ،بنابراین 

است، نه  فناوریمعطوف به طراحی داخلی و ساختارِ ست، و پیچیدگی در اینجا ا پیچیدگیِ آنها

، با پیچیدگی ساختارِ آن، نسبت فناوریهر کاربرد آسان ، ترروشن انیب بهآنها.  استفادهکاربرد و 

شده،  ترآسان فناوریچقدر کاربرد  مستقیم و با تولید و تعمیر آن نسبت عکس دارد؛ یعنی هر

 شده است.( تریتخصصدشوارتر )بیشتر و البته تولید و تعمیرش  اشیدگیچیپ

 . بررسی3

 فناوریو نیز پس از بیان وجوه تمایز « مدرن فناوری»اکنون پس از معرفی دو برداشت کلی از 

 فناوری»کدام برداشت از  کنیممدرن از پیشامدرن در هر دو برداشت، نوبت آن است که مشخص 

به رغم است و برای استفاده در علوم انسانی به نحو کاربردی، کارآمدی دارد.  ترمناسب« مدرن

از وضوح و دقت بیشتری  گراینسبرویکرد  رسدیمنظر  ، بهانگارمطلقرویکرد  یهارتیبص همه

 گراینسبدالیل ترجیح رویکرد  ،یادشده دارد. در ادامه نهیزمبرخوردار است و کارآمدی بیشتری در 

 .میدهیمتوضیح  لیتفصبهرا  انگارمطلقبر رویکرد 

 مدرن فناوریاز معنای  ییزداابهام. 1. 3

به این نظریه  قائالنمعنای مدرنیسم و مدرنیته است و  معنای مطلق، وابسته به مدرن، به فناوری

 حال نیا بانیز تعمیم دهند.  فناوریفکری و فرهنگی این دوره را به  یهامؤلفه انددهیکوش

قاطع میان  دقت الزم را برای تمایز کی چیه، اندبرشمرده فناوریکه ایشان برای  ییهایژگیو

جامع و  کی چیهمدرن و پیشامدرن ندارد. نه تمایزهای عینی و نه تمایزهای انتزاعی،  فناوری

مدرن از  فناوریچوب و آهن بوده و  پیشامدرن، متشکل از فناوریاینکه مثاًل مانع نیستند. 

و آلیاژ است، نه جامع است و نه مانع؛ چراکه نه ساخت آلیاژهای گوناگون فلزی و علم  تهیالکتریس

ذوب فلز و ترکیبات فلزی، به قرن ششم  سابقهمدرنیته آغاز شده است )زیرا  دورهمتالورژی در 

جدید )مثالً  یهافناوری همهو نه  (Bondarenko, 2015: 227-233)( گرددیبازمپیش از میالد 

و مرتبط با پرتوهای  میسیب یهاشبکهو ابزار و  خورشیدی آالتنیماشدینامیت، وسایل گازسوز، 

 فناوریهستند، و نه استفاده از چوب، در  تهیالکتریسماورای بنفش و مادون قرمز( وابسته به 
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و  یسازنتیکابهنوز در صنایع بسیاری همچون کاغذسازی،  کهچنانمدرن منسوخ شده است؛ 

 .شودیماز چوب استفاده  یترشرفتهیپچه  طور روزافزون و هر ، بهمبلمان خانگی

 . چنینشوددیده میمدرن و پیشامدرن  فناوریبودن یا ماشینی سازدستدر ی دقتبیهمین  

نوسنگی  دورهپیشامدرن کامالً دستی بوده باشد. دستگاه بافندگی مربوط به  فناورینیست که 

 ریسندگی و سفالگری، به یهاچرخاست؛ نخستین ماشین بخار در یونان باستان ساخته شده و 

. از سوی دیگر، هنوز که هنوز است در اولیه، مربوط به قرون وسطا هستند یهانیماشعنوان 

رایانه،  دیکلصفحهدر ساخت  مثالً؛ شودیماز دست استفاده  جدید یاهفناوریساخت بسیاری از 

و نیز در بسیاری از مراحل ساخت گوشی تلفن همراه، ماشین  شودیمدستی انجام  ،بیشتر مراحل

 مراتببهمدرن،  یهانیماش ،مجموع البته درقادر به تکمیل عملیات تولید نیست.  ییتنهابه

 ، بازوی انسانی را کمترکلی طور بهکهن هستند و دخالت دست و  یهانیماشاز  تردهیچیپ

مدرن  فناوریکاماًل دستی، و  فناوریپیشامدرن را  فناوریقاطع،  طور به توانینم، ولی اندکرده

 کامالً ماشینی دانست. فناوریرا 

بودن یا اخالقیمثالً . شودیمبیشتر هم  ی علمیدقتبیاین ابهام و انتزاعی،  یهامالک درباره 

مدرن، تأثیراتی بر  فناوریپذیرفت که استفاده از  توانیمبسیار مبهم است.  مدرن فناورینبودن 

خلق و خوی مردم داشته یا اقتضائات اخالقی بیشتری را برای کاربر به همراه دارد؛ اما اینکه خود 

در صورت حمل به احسن  ،حال نیا بابه حرص و طمع متصف شود، خالی از ابهام نیست.  فناوری

، لوازمی ناگزیر هافناوریآن را بدین معنا فهمید که کاربرد این نوع  توانیمو با برداشتی همدالنه 

انواع  تکتک درباره، اگر بحث صرفاً صورت این درو حتمی دارد که با اخالق سازگار نیستند. 

رتکه، ابزاری چگفت که مثالً  توانیمباشد، اثبات مطلب بسیار دشوار است. به چه معنا  فناوری

کار  و و ساز ؟از چرتکه ترصیحر کمدست، ابزاری حریص یا حسابنیماشو  ستا جوصرفهقانع و 

 اثبات این گزاره چیست؟

را بر کاربران  فناورانهعامِ کلمه باشد و برایند تأثیر ابزارهای  معنای به فناوریاما اگر منظور، 

مدرن  یهافناوریست و آن اینکه در این رویکرد، تفاوت ا بزرگ بر جا یدر نظر گیرد، باز اشکال

است برای رساندن غذاهای  یافزارنرم، که «غذایاب»مدرنِ  فناوری مثالً؛ شودیمنادیده گرفته 

مجهز به حسگر، که  دارزمان یهاالمپدستان، یا به گرسنگان و تهی هایهمانیمو  هاجشن اضافه
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فیلتردار که افراد  یهاین، یا رساندیمدر مصرف برق را به بیشترین حد ممکن  ییجوصرفه

 ساختهکثیف توانمند  یهایجودست و ساکنان مناطق محروم را به خوردن آبِ گوارا از تهی

چنین رویکردی، یا  رسدیم نظر به؟ استمدرن قابل جمع  فناوری، چگونه با این تفسیر از است

بسنده کند،  هافناوریدانستن برخی دست بکشد و صرفاً به غیراخالقی فناوریبه باید از نگاه کلی 

مشابه پیشامدرنِ خود،  یهافناوریمدرن، نسبت به  یهافناوری تکتکیا باید نشان دهد که 

 .ترندیراخالقیغ

؛ چراکه اگر بحث ستا روروبهمدرن نیز از جهات پرشماری با ابهام  فناوریبودن سیاسی 

 یهافناوریقدیمی و جدید نیست و  فناوریباشد، تفاوتی در  فناوریطراحی  یهازهیانگ درباره

اغلب ابزار و ادوات جنگی  مثالً؛ اندبودهپیشامدرن نیز گاه به همین شدت یا حتی بیشتر سیاسی 

و  که صرفاً مردانِ سالم شدندیمساخته  یاگونه بههمچون شمشیر، گرز، نیزه و حتی کمان، 

، از شرکت جثهکمزنان و اکثرِ مردان معلول و  همهند و بنابراین کناستفاده توانستند میتنومند 

است که مؤثر در جنگ یا حتی دفاع از خویش در برابر متجاوزان ناتوان بودند؛ این در حالی 

سمی ، نیازمند نیرو و توان جاندازخمپارهابزارهای جنگی جدید همچون کلت کمری، نارنجک یا 

در  ،. همچنیناندبردهچندانی نیست و آن تبعیض جنسیتی یا سیاسی ادوات پیشامدرن را از بین 

 یهاپرهقابل استفاده بود که آب فراوان برای چرخاندن  ییهامکانآسیاب آبی در جهان کهن، 

د داشته باشد، و بنابراین موجب وابستگی غذایی مناطق خشک و بیابانی به مناطق آسیاب وجو

 .اندبردهبرقی، این تبعیض جغرافیایی را از بین  یهانیتورب. این در حالی است که شدیمرآب پُ

و  شودیمبه کار گرفته  ترآسان هاموقعیتو در برخی برخی افراد  به دست یافناوریاساساً هر 

 فناوریفراهم کرد. برعکس اگر سخن از مقایسه باشد، انعطاف انعطاف مطلق را برای آن  توانینم

 پیشامدرن است. فناوریمجموع بیشتر از انعطاف  مدرن، در

 فناوری از یبرداربهرهساخت و  برایمهندسی  نخبه یهاگروهنیاز به  دربارهاما اگر بحث  

انواع  همه؛ چراکه اوالً این ویژگی، مخصوصِ شوددیده نمیدر این تمایز  دقت علمیهم باز باشد، 

است؛ ثانیًا در جهان  یاهسته فناوریهمچون  ییهافناوریخاص  فقطمدرن نیست و  فناوری

 سلطنتی یهاعمارتو دیوار چین یا همچون اهرام ثالثه  یادهیچیپبناهای عظیم و باستان نیز 

 شانیدارنگهو ساخت و  اندبوده یایژگیوحکومتی، واجد چنین  یهاخزانهداری ویژه برای نگه
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به منظور اطالعاتی و امنیتی  یهاشبکهمهندسی و معماری، و ایجاد  نخبه یهاگروهنیازمند 

 .استجلوگیری از افشای نقشه و طرح داخلی بنا، نفوذ به آن یا تخریبش بوده 

باشد،  فناوریبودن این ویژگی برای معنای ذاتی نیز اگر به فناوریدینی یا سکوالربودن  

مدرن همچون کتاب، تلویزیون، ماهواره و  فناورانه هایبسیار نادقیق است؛ چراکه بسیاری از ابزار

، و این اندداشتهو تأثیر چشمگیری در تبلیغ دین  گرفتهاینترنت، در خدمت تبلیغ ادیان نیز قرار 

 یهافناوریمدرن است. ضمن اینکه بسیاری از  فناوریبودن ویژگی سکوالریته برای نافیِ ذاتی

 حمل و نقل و پزشکی. یهافناوریستند؛ مانند بسیاری از انواع کاماًل خنثا ه جهت این ازمدرن، 

و مجاز باشد که  به رسمیت شناخته شود انگارمطلقباید گفت اگر رویکرد  ،نهایت در 

 فناوری، نباید متعجب شد که سخن از دنیز تسری داده شو فناوریمدرنیسم به  یهایژگیو

متفاوت، و از جنس  کسرهیبرخی رایانه و اینترنت را چیزی  کهچناننیز به میان آید؛  مدرناپس

 دامنهصورت،  این در (.166-164: 1ج، 1388: قادری و عمید، .کن) انددانسته مدرناپس فناوری

 یهافناوریپیش از انقالب صنعتی، بلکه از سمت  یهافناوریاز سمت  تنهانهمدرن،  یهافناوری

 انهیمکه در  ردیگیم بر دررا  ییهافناوریو صرفاً  شودیمپس از انقالب صنعتی دوم نیز محدود 

مدرن  فناوریکه  یایکاربرالگوی اخالق  ،وصف نیا با. اندافتهیاین دو انقالب صنعتی گسترش 

 .شودیم اثرکمکاربرد بسیار  حیث ازقرار دهد،  نظر مدمعنا  را بدین

جامع مدیریتی و مباحث  یهایزیربرنامه، کار را برای انگارمطلقاین ابهام معنایی در رویکرد 

رابهام و نادقیق از ؛ چراکه وقتی در این بافت پُکندیممیان اندیشمندان علوم انسانی بسیار دشوار 

طع مدرن و پیشامدرن، دقیق و قا فناوریو تمایزات میان  شودیممدرن سخن گفته  فناوری

اشکال خواهد  حلبودنش صادر شود، ممدرن حیث ازمدرن  فناورینیست، هر حکمی که برای 

 یهاخسارتمدرن موجب  فناوریبودن مامفورد گفته شود فلزی محورجنساگر با مالک مثالً بود. 

شود، صرفاً باید به  یشناسبیآس حیث این ازمدرن  فناوریخاصی شده است و قرار باشد آن 

مدرن  یهافناوریو حجم عظیمی از  اندیفلز یهافناوریپرداخته شود که مربوط به  ییهابیآس

قرار خواهند گرفت. همین سخن  یشناسبیآس رهیدااز آنها یاد شد، خارج از  ترشیپغیرفلزی که 

از  معتنابهیگفت؛ بگذریم از اینکه اساساً حجم  توانیممدرن  فناوریبودن دستی دربارهرا 

 مرحلهتولید آن، و در  مرحلهاست و نه  فناوریمصرف  مرحلهمربوط به  فناوری یهابیآس
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استفاده از دست وجود  حیث ازپیشامدرن  فناوریمدرن و  فناوریاستفاده، تفاوت چندانی میان 

 زمینه این درواضح  یکه امروزه در آنها استفاده از دست بیشتر است. مثال ییهافناوریندارد و بسا 

پیشامدرن،  فناوریمدرن و  فناوریحسین نصر در مقام مقایسه  بسیار روشنگر باشد: سید تواندیم

 :کندیمیکدیگر مقایسه بودنشان با ماشینی حیث ازدو شغل سنتی و مدرن را 

از جهان اسالم بروید که هنوز هم استادکاران صنعتی در آن حضور  یانقطهاگر قرار شود شما به 

صفهان، فاس، دمشق یا  که با یک چکش و  دینیبیمشبیه آن، شخصی را  یانقطهدارند، مانند ا

سی  سته و نقوش هند ش ساده ن سنگ و یا چوب ایجاد  یاالعادهفوققلم  . کندیمرا بر روی گچ، 

سیار سنتی در  ینحو بهمهارت و هنر،  ست و ابزارهای او هم ب ستادکار نهفته ا ؛ اندسادهوجود ا

خودروسازی در دیترویت بروید، کارگران مهارت اندکی دارند و صرفاً چند  کارخانهاما اگر به یک 

و تمام مهارت در ماشین نهفته است. به یک معنا هنر و مهارت انسان به  دهندیمدکمه را فشار 

ماشین مهارت دست، چشم و سایر اعضای بدن صنعتگر و استادکار ماشین منتقل شده است. ... 

و  دهدیمتولید اشرریا را تغییر  وهیشرربین افراد بشررر و  رابطهمدرن  فناوری...  بردیمرا از بین 

 (.8: 138۵)نصر،  زندیمبنابراین به خالقیت بشر آسیب 

 دهدیمرا هایدگر میان نگارش دستی و نگارش با ماشین تحریر انجام  یاسهیمقانظیر چنین 

نگارش حروف، میزان  نحوه، قدرت خالقیت فراوانی برای میسینویمو معتقد است وقتی با قلم 

با ماشین تحریر،  نگاریداریم، اما هنگام حروف هایسینووستهیپو  هایگذارفاصلهانحنای آنها و 

و  شوندیمنوشته  خطدستحروف صرفاً با یک شکل خاص و بدون هیچ قابلیت تغییری در  همه

 ییهامثالو با ذکر چنین  (379-378 :1381: احمدی، .کن) ردیگیماین مسئله، قدرت خالقیت را از ما 

روزه را به همراه بیاورد، اما  شاید تکنولوژی مدرن، مواهب مادی و رفاه زندگی هر»معتقد است 

 (.378 :)همان« اصیل است و آزادی گزینش و زیستن یهاشهیاند، ردیگیمآنچه در مقابل از انسان 

مدرن را بپذیرد و برای افزایش خالقیتِ  فناوریبخواهد چنین تصویری از  شناسرواناما اگر مثالً 

که اتفاقًا  یاینیماشمدرن  یهافناوریمدرن پرهیز دهد، در برابر  فناوریمراجعانش، آنان را از 

فراهم شده است، چه موضعی باید بگیرد؟  یترتیفیباکو  ترفیظراستفاده از دست در آنها به نحو 

قلم نوری، یا حتی نگارش متن و رسم تصاویر با نوک  با، امروزه نقاشی دیجیتال از باب نمونه

اد، خالقانه است نقاشی یا نگارش با مد اندازهانگشتان بر روی صفحات نمایش دیجیتال، به همان 

است. لذا به رغم اینکه خود ابزار در این مثال خاص  ترمیمستقو حتی کاربرد دست در آنها 

نشان  یخوببهماشینی است، ولی استفاده از آن، کامالً دستی و خالقانه است و این مثال نقض، 
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از آن است که بتوان با چنین  ترعیوسمدرن، بسیار  یهافناوریکه گستره و تنوع  دهدیم

 آن را مشخص کرد. ییهایژگیو

درباره تمایزات انتزاعی، کار از این هم دشوارتر است؛ چراکه در همه این تمایزات، نوعی 

و عالمان علوم  شناسانروان، شناسانجامعهلذا اگر قرار باشد  .داوری منفی صورت گرفته است

مدرن را توصیه کنند؛  فناوریند، باید پیوسته گریز از تربیتی، چنین نگاهی را مالک قرار ده

به  تواندیم اغلبمدرن  فناوریکه یم نشان داد یروشنبهکه گفته شد،  ییهامثالبا  آنکهحال

 یهافناوریکه بسیاری از  طورهماناخالقی، سیاسی و دینی جامعه کمک کند؛  وضعیتبهبود 

ظاهراً اشکال کار، به سبب شوم قرار گیرند. پیشامدرن نیز ممکن بود در راستای اهداف 

مدرن با این  فناوریغیرعلمی منتقدان  مواجهه نحوهو  گفتهشیپبودن تمایزات انتزاعی نادقیق

بدانند، مباحث دانشمندان  یترقیدقتمایزات  ترسیمپدیده است و اگر ایشان خود را موظف به 

 علوم انسانی در این حوزه، در مسیر بهتری قرار خواهد گرفت.

 مدرن برای عموم در معنای نسبی فناوری. وضوح مصادیق 2. 3

و  (Wittgenestein, 2009: 43)« واژه، کاربرد آن در زبان است هرمعنای »ویتگنشتاین،  گفتهبه 

گفته  انگارمطلقدر زبان عمومی، بسیار با معنایی که در رویکرد « مدرن فناوری» واژهکاربرد 

خودروی ، تفاوت دارد؛ چراکه یقیناً دیگر در میان عموم مردم، ماشین بخار جیمز وات یا شودیم

، این انگارمطلقتلقی بنا بر  که یحال در؛ ندیآینممدرن به شمار  یهافناوری ءفورد مدل تی، جز

مدرن به این  یهافناوری. جدا از اینکه تعیین فهرست هستندمدرن  یهافناوری ءدو ماشین جز

یک فهرستی منحصر  مدرن بسیار دشوار است و ممکن است هر فناوریخودِ منتقدان معنا، برای 

مدرن به این معنا، تقریبًا ناشناخته  فناوریمردم نیز مصادیق  توده، در میان عرضه کنندبه فرد 

 .استو نامتمایز 

« مدرن فناوری»ویتگنشتاین، کاربرد را مالک تعیین معنای  گفتهاگر بخواهیم طبق  ،بنابراین 

در نظر بگیریم، که البته مخاطب الگوی اخالق کاربری نیز عموم مردم هستند و نه صرفاً بخشی 

برای این معنا  گراینسبمدرن، رویکرد  فناورییا اندیشمندان منتقد  فناوریاز متخصصان تاریخ 

 تودهآمد،  وبسترو  آکسفورد یهانامهلغتکه با استناد به دیگر، اگر چنان تعبیر است. به ترمناسب

مدرن در نظر  فناوریمصادیقی که برای و  فهمندیم اشینسبمعنای  را به« مدرن» ،مردم
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، ندیگویم «مدرن»، ریگشماره، دائماً در حال تغییر و تحول است )زمانی به گوشی تلفن رندیگیم

و زمانی  یادکمه؛ مدتی بعد به گوشی تلفن همراه یادکمهدر نسلی بعد به گوشی تلفن ثابت 

کانون تحقیق و « مدرن»دیگر به گوشی تلفن همراه لمسی(، بنابراین بهتر است همین معنای 

از اندیشمندان رایج است و البته معیار  یاعدهبررسی قرار گیرد، نه معنایی که صرفاً در میان 

تفاهم بیشتری میان عالمان  کندیمنشده است. این کار کمک  مطرحواحدی نیز برای تعیینش 

دان علوم انسانی، اندیشمن اشارهبرقرار شود؛ چراکه با هر بار  شانیعمومعلوم انسانی و مخاطبان 

آن برای مخاطب عام نیست، و مردم به کردن معنایی خاص و غریب، و توضیح نیازی به ضمیمه

و  روزبه یهامدلکه  فهمندیم «خودروی مدرن»یا مثالً  «مدرن فناوری» تعبیرمحض شنیدن 

 موجود، مد نظر گوینده است. یهافناوری بسیار جدید

 عمومی یهایگذاراستیسزمینه، در علم مدیریت و در مباحث  این یک مثال روشنگر در

عموم مردم باید در  شودیمشهری، گفته  یزیربرنامهقابل ذکر است. در مباحث جدید مدیریت و 

نقشی فعال بر عهده گیرند تا بتوانند اوالً ارتباط مناسبی با کالن  یهایگذاراستیسیند آفر

ود عمومی برقرار کنند و پذیرش بهتری داشته باشند، و ثانیاً بتوانند پیشنهادهای خ یهااستیس

: .کن) شودیمنامیده  1عمومی مراودهکار در اصطالح علمی،  کنند. این مطرح زمینه این دررا 

 یرساناطالع مرحلهعمومی،  مراودهیکی از مراحل و سطوح اصلی  (.268: 139۵نفیسی و دیگران، 

اطالعات باید صادقانه، دقیق و »گفته شده است:  یرساناطالعاست و در مالحظات اصلی این 

مخاطب هدف شود که  عرضهصورت واضح و در قالب و ساختاری  ین اطالعات باید بهباشد. ا روزبه

برای  یسازفرهنگو  یگذاراستیس. لذا در مباحث کالن (Tee, 2009: 16)« فهمدب یآسانبه

مدرن، مردم عادی و نه  فناوریمدرن، به سبب آنکه کاربران اصلی  یهافناوریاستفاده صحیح از 

عمومی بسیار ضرورت دارد و  مراودهدانشگاهی هستند،  کردگانلیتحصلزوماً متخصصان و 

ملموس و  و برایشان فهمندیم« مدرن» فناوریکه گذشت، معنایی که عموم مردم از چنان

 ، نه معنای مطلق.است، معنای نسبی است ابیآسان

                                                             
1. public engagement 
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 شناسانهانساناز رویکرد  یمندبهره. 3. 3

مزبور )قدرت بیشتر، کاربرد  گانهسهبا تمایزات  گراینسبدلیل برای انتخاب رویکرد  نیترمهماما 

 یهاتفاوتست. یافتن ا او جهانستیزو پیچیدگی بیشتر(، ارتباط مستقیم آن با انسان و  ترآسان

 یشناختجامعهو  یشناختانسان، هنگامی برای مباحث جدی اخالقی، فناوریمادی یا صوری 

نیز در آنها لحاظ شده باشد؛ وگرنه صرفاً بحثی فنی یا  فناوریسودمند است که نسبت انسان با 

اگر قرار باشد برشماری این  مثالًاست و ارتباط چندانی با علوم انسانی ندارد.  شناسانهییبایز

 مواجههاشد، باید به نوع مدرن داشته ب فناوریتمایزها دستاوردی برای تعیین اصول اخالق کاربری 

 سازدستچوبی باشد یا فلزی،  فناوریاینکه  نیز در آنها توجه شده باشد و صرف فناوریانسان با 

گفت  توانیم، رهاورد چندانی برای تعیین اصول اخالق کاربری ندارد. آیا سازنیماشباشد یا 

 یهافناوریچوبی، نیازمند مراقبت اخالقی کمتری است، یا استفاده از  یهافناوریکاربرد 

 ؟طلبدیمخالقی بیشتری را ، از آن حیث که ماشینی هستند، وسواس اسازنیماش

نسبیِ آن، رهنمودهای فراوانی برای  معنای به فناوریبودن این در حالی است که مدرن 

و کاربردش آسان  قدرت را افزایش دهد فناوریاصول اخالق کاربری به همراه خواهد داشت. اینکه 

بشر مجبور بود برای کشتن هر یک نفر مثالً وقتی باشد، مستقیماً حاوی مالحظات اخالقی است. 

ناشی از  ضجهخونش را بریزد و  در میدان جنگ، با او رودررو شود، چشم در چشمش بنگرد و

دردش را بشنود، قساوتی الزم بود که ممکن است در خلبانی که با فشردن یک دکمه، یک شهر 

در دنیای مدرن دیگر الزم نیست  ،. بنابراین، وجود نداشته باشدکندیمچندصدهزارنفری را نابود 

بسیار تنومند و قوی  حال نیع درو  رحمیبو  القلبیقسرزمنده یا پیکارجو، لزومًا انسانی بسیار 

 یکه بتواند چشم در چشم افراد بنگرد و شمشیری را در قلبشان فرو کند؛ بلکه حتی انسان باشد

که فقط به دنبال جلب رضایت مردم میهن  ظریف و الغر، یاجثه، با شناسفهیوظعاطفی و صرفاً 

مدرن جنگی  فناوریکه « بیشتریقدرت » واسطهبه  تواندیمخویش یا مقامات ارشد خود است، 

است، بسیار خونریزتر از چنگیزخان مغول باشد و در کسری از ثانیه،  فراهم کرده« برای انسان»

. شدندینمهم کشته جنگ باستانی  هادهرا بکشد که در  ،اعم از نظامی و غیرنظامی ،تعداد نفراتی

قدرت بمب و شمشیر نیست؛  ی میانروشن است که در اینجا، بدون در نظر گرفتن انسان، تفاوت

چون اگر هیچ انسانی برای استفاده از آنها نباشد، این ابزارها صرفاً ترکیبات گوناگونی از فلزات و 
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و میزان  دهندیم« انسان به»سایر عناصر شیمیایی هستند؛ اما میزان قدرتی که این دو ابزار 

شلیک، قدرت  آماده، بسیار متفاوت است. بمب «انسان برای»راحتی یا دشواری استفاده از آنها 

و او را در مقایسه با انسان بدون بمب،  دهدیمافزایش  یاالعادهفوقطرز بهانسان را برای تخریب، 

 یاخالقانسان  شودیم. حال وقتی در علم اخالق گفته دکنیمقدرتمندتر  یآورشگفت نحو به

: ملکیان، .کن)مقدوراتش باشد  رهیدااز  ترکوچکچه بیشتر  مأذوناتش هر رهیداکسی است که 

مدرن، او را  فناوریانسان مدرن از طریق « قدرتِ بیشتر»دید که  توانیمروشنی به (،373: 1387

و علم اخالق باید با توجه به این  کندیمموظف به رعایت اصول و احتیاطات اخالقی بیشتری 

 بدهد.مدرن  فناوریقدرت به کاربران  رمهامسئله، رهنمودهایی جدید برای 

اساس  د )براخالقی ندارن ، یا اساساً ربطی به مباحثانگارمطلقاین در حالی است که تمایزات 

 بر) کنندیممدرن صادر  فناوریانواع  همهتمایزات عینی(، یا صرفاً حکمی کلی برای پرهیز از 

تمایزات انتزاعی(، که اوالً این حکم نادقیق و غیراصولی است، ثانیاً تجربه نشان داده است  اساس

و حتی امکان چنین پرهیزی را ندارد؛  کندینم فناوریکه انسان مدرن چنین پرهیز مطلقی از 

 کنندیماز اغلب این ابزارها استفاده  ریناگزمدرن،  فناوریکه حتی خود منتقدان سرسخت چنان

زمانی قرار داده است  برههما را در این  ،هیخواست اال حال هر به»: ندیگویمگاه در توجیه آن و 

همانند اجدادم در کاشان، با االغ به  توانمینمو من  ... شودیمکه حمل و نقل با خودرو انجام 

 یریگسهل. این رویکرد قاطع و نامنعطف نظری و در مقابلش (Nasr, 2007: 100)« مدرسه بروم

تا تعارض رفتار و گفتار منتقدان  شودیمکسانی مانند فینبرگ  یهاهیکناعملی، موجب طعن و 

 .(Feenberg, 2005: 57) مدرن را به رخ آنان بکشند فناوری

، دیگر تفاوت بنیادین و عظیمی میان انواع شودیماتخاذ  انگارینسبدر مقابل، وقتی رویکرد 

 نیترمدرناز  وجود ندارد که الزم باشد مثالً  نیترمدرنو  ترمدرنکمتر مدرن، مدرن،  یهافناوری

این  یهاتفاوت، با رویکرد پیشنهادِی این مقاله، حال عین درپرهیز مطلق شود؛ و  فناوری

مدرن در  فناوریزوایایی تازه را از ماهیت  هاتفاوتو همین  شودیمبرای انسان روشن  هافناوری

را  فناوریتا با توجه به آنها، اصول اخالقی استفاده از این  دهدیماختیار عالمان علم اخالق قرار 

یادشده )قدرت بیشتر، کاربرد  گانهسه یهاتفاوت. روشن است که با توجه به اینکه تدوین کنند

 شدهیطراحالقی ، اصول اخرندیناپذتخلفهمیشگی و  ییهاتفاوتو پیچیدگی بیشتر(،  ترآسان
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 رودینمخواهند بود، و دیگر بیم آن ، اصول اخالقی دائمی و ماندگاری فناوریمبتنی بر این نگاه به 

 باشد. فناوریپسامدرن، نیاز به طراحی نظام اخالقی جدیدی برای استفاده از  فناوریکه با معرفی 

 یشناسجامعهو  یشناسروانکمک این رویکرد به علوم  درباره توانیمنظیر همین سخن را 

، بحث احساس رضایت است و اینکه آیا احساس یشناسروانیکی از مباحث مهم در  مثالً. کردمطرح 

، بیشتر شده است یا کمتر. زیگموند فروید از جمله فناورانهرفاه  واسطهرضایت در انسان مدرن به 

برای ما احساس رضایت و خشنودی بیشتری فراهم  فناورانهاست که معتقد است رفاه  یشناسانروان

 دادن، قدرت انسان را برای انجامفناوریاست و حتی آن را کاهش داده است؛ زیرا در عین آنکه  نکرده

)فروید،  «گویی انسان یک نوع خدای مصنوعی شده است»کارهایش بسیار فزونی بخشیده است و 

زندگی طبیعی  یهاتیمحدودی متمدنانه، بسیار بیشتر از و قوانین زندگ هاتیمحدوداما (، ۵3: 1383

پیش از آنکه اصالً تمدنی وجود داشته باشد، از هر زمان دیگر بیشتر بوده »و آزادی فردی  است

از  کس چیهو اقتضای عدالت این است که  شودیم... با تکامل تمدن، آزادی فردی محدود  است

لذا همین مسئله، یعنی قدرت بیشتر و آزادی کمتر، موجب (. ۵8)همان: « این محدودیت معاف نباشد

کارهایش داده  دادنسرخوردگی انسان معاصر شده است؛ یعنی به انسان توان بیشتری برای انجام

(. 61-46: همان: .کنتفصیل بحث،  مطالعه)برای بیشتری نیز مواجه است  یهاممانعتزمان با و هم ،شده

چه  ، و هراستمدرن  فناوری، دو صفت ذاتی ترآسانحال اگر روشن شود که قدرت بیشتر و کاربرد 

 درکارهایش را انجام دهد و  تواندیم ترافزونشود، انسان با آسانی بیشتر و قدرت  ترمدرن فناوری

انتظار بجایی مدرن صحیح باشد،  جامعهبیشتر  یهاتیمحدود نهیزمحال سخن فروید نیز در  عین

 ، سرخوردگی بشر نیز بیشتر شود.فناوریچه بیشترِ  هرشدن ترمدرنخواهد بود که با 

  یبندجمع. 4

« مدرن فناوری»در این نوشتار، نخست به واکاوی دو نوع متفاوت از معنای مدرن در ترکیب 

پرداختیم: یکی در معنای مطلق و دیگری در معنای نسبی. معنای مطلق، که در پیوند با مدرنیسم 

پیگیری شده است؛ در رویکرد عینی ادعا « انتزاعی»و « عینی»و مدرنیته است، با دو رویکرد 

ظاهری و محسوس نیز  طور بهبنیادین دارند که  ییهاتفاوتمدرن  یهافناوریکه  شودیم

پیشامدرن،  فناوریمدرن، فلزی، یا  فناوریپیشامدرن، چوبی است و  فناوریمشخص است؛ مثالً 

بیشتر ماشینی است؛ اما رویکرد  چه هرمدرن،  فناوری، اما کندیماست یا با دست کار  سازدست
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در مقابل، ذهنی اشاره دارد.  یهابرداشتغیرظاهری و مبتنی بر  یهاتفاوت، بیشتر به انتزاعی

 فناوریمنتقدان است.  روزبهجدید و  معنای بهمعرفی شد که در آن، مدرن  انگارینسبویکرد ر

این  نگارنده باشد، به پیشنهاد نظر مداما اگر این رویکرد  ،اندداشتهاین رویکرد توجه به کمتر 

« پیچیدگی بیشتر»و « ترآسانکاربرد »، «قدرت بیشتر»همچون  ییهاتفاوتبه  توانیمسطور، 

پیشامدرن اشاره کرد. ظاهراً برای مباحث تحلیلی و  یهافناوریمدرن، نسبت به  یهافناوری

که در این مقاله برای  ییهایژگیو، با توجه به انگارینسبمدرن، رویکرد  فناوری دربارهانتقادی 

، ابهام انگارینسبشد، بسیار سودمندتر و کارآمدتر است؛ چراکه اوالً رویکرد  ذکرمدرن  فناوری

ثانیًا ؛ شودیمنقض کمتری برایش یافت  هایمثالدارد و  انگارمطلقکمتری نسبت به رویکرد 

نظر است؛  مردم نیز همین معنا مد روزمرهاست و در لسان  ترملموسمعنایش برای عموم مردم، 

حیث رابطه و نسبتش با انسان، یعنی کاربر اصلیِ آن  مدرن را از فناورییکرد، و ثالثاً این رو

 برای»؛ کاربردش دهدیم« انسانبه »مدرن، قدرتِ بیشتری  فناوریکه  دهدیم، و نشان سنجدیم

حال، این رویکرد برخالف  عین ، بیشتر است. در«انسان نزد» اشیدگیچیپاست و  ترآسان« انسان

 .نیز خالی است فناوریداوری ارزشی نسبت به گونه پیش انگار از هرمطلقرویکرد 
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