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  تبیین مبانی تکنولوژي با نگرش تسخیر خلقت

  *محمدرضا نیلی احمدآبادي

  چکیده
کشاورزي به صنعتی و فراصنعتی معلول رشد و مرحلۀ پیشرفت زندگی انسان از 

زندگی فردي و اجتماعی در تکنولوژي  تأثیرتکنولوژي است. بدون شک توسعۀ 
ها را مـدیون   توان موفقیت تمدن می حدي است که هدر دو بعد مادي و معنوي ب

هاي کهن روم و  نآن دانست. تاریخ عظمت تمدن اسالمی و استیالي آن بر تمد
تعـالیم عـالی   بر اسـاس  صحیح از علم و تکنولوژي استفادة از اي  یونان، نمونه
اسـتفادة  تکنولوژي رمزگشایی از نظام خلقت و  ،شاید بتوان گفتاسالم است. 

رفع نیازهایش است. در این رهگذر منظور   بهانسان از نیروي نهفته در طبیعت، 
را بشناسـد.   ی اسـت خالق هست ي کهخداوندکمالیۀ شود تا صفات  می او موفق

اسـت کـه    علمی شـناخت حوزة سه  ماهیت تکنولوژي مستلزم آشنایی با درك
ي ا رشته میانمطالعات به عنوان ، ماهیت تکنولوژي از منظر مباحث فلسفی شامل

و شـناخت تعـالیم عـالی    ، موجود تسخیرکنندهبه عنوان شناخت انسان  در باب
، قرآناز نظر  ،ندي انسان از مواهب خلقت است. خداوندم بهرهزمینۀ اسالم در 

تسخیر خلقت را به بشر عطا کرده و طبیعی است که انسان در استفاده از زمینۀ 
که او کند عمل اي  گونه هو ببداند اي باید خود را مدیون لطف وي  چنین ودیعه

تغییـر  بـراي  یابی به علم و قدرت  تواند در دست از بشر انتظار دارد. انسان نمی
طبیعت، بدون توجه به امانت الهی و ضرورت حفظ ذخایر انرژي، از خود سلب 

و نه آیندگان بهره گیرد.  خودش و از این منابع فقط براي نفع آنیکند مسئولیت 
در تکنولوژي  تأثیرو  ،آن با انسانرابطۀ چیستی تکنولوژي، دربارة در این مقاله 
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ن شـی جان ،عالوه جایگـاه انسـان   هشده است. ب بحثاي  رشته میانجامعه با نگاه 
هـاي قرآنـی کـه از ایـن      چهرهو مصادیقی از  ،خداوند، الزامات تسخیر طبیعت

  .شود می اند بررسی مند شده موهبت الهی بهره
  .تسخیر انسان، اسالم، تکنولوژي، فلسفه، :ها کلیدواژه

 
 مقدمه. 1

به قطب  که عمالًشدت گرفت  حدي بهورود تکنولوژي  ،در عصر بعد از انقالب صنعتی
همۀ در  را حرف اول تکنولوژي در نظام تکنوپولی، شدنام تکنوپولی تبدیل   هو قدرتی ب

مثال اگـر در دوران سـنتی، حاکمیـت    براي زند و اعتبار همه چیز از آن است.  می کارها
جامعۀ دانستند، در  می و خداوند را شافی اصلی هحدي بود که افراد دارو را وسیل دین به

االسباب  شود و ارتباط بین آن و مسبب می تلقی تکنوپولی، دارو بدون واسطه شفابخش
کـه بسـیاري تکنولـوژي را     است رسوخ پیدا کرده تا جاییرود. این حاکمیت  می ازبین

بـر  اي  تکنوپـولی سـایه   ،دیگرسوي   از). 93 /1: 1381(پستمن،  دانند می جایگزین دین
خود قرار داده اسـت. در چنـین    تأثیرنده که تفکر و هویت او را نیز تحت انسان گسترا

سود و زیـان اسـت.   محاسبۀ فرمول و بر اساس شرایطی مبناي تفکر، بررسی رویدادها 
 نفرد انسـا  که ویژگی منحصربه ،بشر امروزي در تفکر آماري فربه، ولی در تفکر معنوي

غر شده است. غایت تفکر تکنولوژیک، در مقایسه با سایر موجودات است، نحیف و ال
، تمـدن  در هر حال). 3 /1: 1375، هایدگر( کردن و رسیدن به سود عملی است محاسبه

 براي چـه زنـدگی   ؛تی مانندسؤاالولی  ،دهد می پاسخ» کردن زندگیچگونه «امروزي به 
را بـدون جـواب    ؟تزنـدگی چیسـ  از و هـدف   ؟براي چه باید زندگی کنـیم  ؟کنیم می

  ).تا بی ،یاردستان شی(بخشا استگذاشته 
نحـوة   بـارة رهنمودهـاي حیـاتی در   ،سـو   از یـک اسـت کـه   اي  اسالم دین جاودانه

 ،راه رسیدن به کمـال واقعـی  از سوي دیگر، و  ،مواهب دنیوي و تسخیر طبیعتاستفادة 
 ایـن تعلـق گرفتـه    هحکمت الهی ب ،قرآنآیات  بر پایۀ دهد. میرا ارائه ست، که قرب او

 همچون اي الهی باشد و صفات کمالیهاسماي انسان با رعایت شرایطی، تجلی  که است
و حکمت در وي تحقق یابد. در این مقاله ابتدا تکنولوژي و ماهیت آن از  ،قدرت، علم

 قـرآن انسان و رسـالتش درخصـوص تسـخیر طبیعـت از لسـان       ،منظر فلسفه، و سپس
  .شود می بررسی
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  تکنولوژي ۀفلسف. 2
است. انسان در بـدو تولـد    انسانممیزة از صفات تسلط بر طبیعت با استفاده از فکر و ابزار 

 کمـک  که قدرت خودگردانی دارند، موجود ضعیفی است که بـا  ،برخالف دیگر موجودات
تکنولـوژي   ۀفلسـف بررسی منظور   بهتواند بر طبیعت سلطه یابد.  می قدرت تفکر و یادگیري

ولی تعـاریف   ، کاربرد علم استکلیصورت   به ،تکنولوژي پردازیم. می به تعاریف آن ،ابتدا
. تکنولوژي کاربرد سیستماتیک دانش منظم بـراي  متعدد دیگري نیز براي آن ذکر شده است

افـزار   و نیـز نـرم   ،هـا  سازمان و افزار مانند مردم افزار، زنده سخت: شاملامور عملی است که 
تکنولـوژي کـاربرد عملـی دانـش و      ).10 /1: 1374د (پیسی، شو می ها رنامهها و ب مانند ایده

و نیروي انسانی  ،ابزاري براي کمک به تالش بشر و عاملی براي تبدیل منابع طبیعی، سرمایه
ي تـر  بـیش تأکید  انسان بر محیط مورد ۀسلط ،در بعضی از تعاریفبه کاال و خدمات است. 

بـا   است که کردن محیط طبیعی دگرگونمنظور   بهتکنولوژي فعالیت آدمی  ،مثالبراي . است
. تکنولـوژي توانـایی   گیـرد  صـورت مـی   و طبیعی ،استفاده از انواع اطالعات، منابع فرهنگی

هـاي انسـانی اسـت.     نیازهـا و خواسـته  نفـع    بـه و محیط مـادي   اشیاو تغییر در  مؤثرکنترل 
از آن  هـا  انسان و علوم نظري و عملی است که ،یاتها، تجرب از روشاي  تکنولوژي مجموعه

وریـس،  دوبرند ( می سوددر رابطه با محیط،  ،تسلط بر محیط و حل مشکالت خویش براي
) Bainانـد. بـاین (   بعضی تکنولوژي را بـا رویکـرد مهندسـی تعریـف کـرده      ).24 /1: 1389

هایی کـه   و مهارت ،ونقل حملها، وسایل، ارتباطات،  نشی، ماهاابزار همۀتکنولوژي را شامل 
 اسـتنباط  بـاال  از مجموع تعـاریف داند.  می کنیم، تولیدشویم چیزي  موفق میها  آن با کاربرد

فرینی ایـن  آیابد و بـا بـاز   می به قوانین عمومی دست ،در تعامل با طبیعت ،شود که انسان می
یـا   باشد تهشد تولیدي داکند تا بتوان می قوانین در محیط، کاربردهاي مورد نظر خود را ایجاد

  ).34 /1: 1389(کریمیان،  کنده ئاراخدمتی 
ی تـأمل پردازیم. فلسفه  می تعاریف تکنولوژي، به ماهیت و چیستی آنبرخی از بیان  ،پس

شناسـی،   ماننـد هسـتی  را گونـاگونی  هـاي   ابعاد حقیقت است که حوزهدربارة همۀ مند  نظام
فلسـفۀ  شـود.   مـی  شناسـی شـامل   و زیبـا  ،اخـالق شناسی، متافیزیـک،   شناسی، روش معرفت

وریـس،  دو( ماهیت تکنولوژي استدربارة مند  ی نظامتأملدر یک مفهوم عام،  ،تکنولوژي نیز
چه جایگـاهی   براي نوع بشر ؟تی مانند تکنولوژي چیستسؤاال). پاسخ به 12 - 9 /1: 1389
چـه  بشـري  جامعـۀ  و  ،و آن بـا انسـان، فرهنـگ    سـت؟ یچ شناختی آن منزلت معرفت ؟دارد

را  تـوان نظـر فالسـفه    مـی ). 1381تکنولوژي مربوط اسـت (بـاقري،   فلسفۀ به  نسبتی دارد؟
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بعضی مانند هایـدگر بـه    :به سه دسته تقسیم کردبندي کلی،  در یک طبقه دربارة تکنولوژي،
بعضـی ماننـد مـارکوزه     ،نگرنـد  مـی  طبیعی و فرهنگـی  اي پدیده همچونطبیعت تکنولوژي 

)Marcuseبـه نگرند و اثر تکنولـوژي را   می محصول فرهنگی انسان همچون ) به تکنولوژي  
ایـن رویکـرد مسـتلزم نگـاه      ؛کننـد  مـی  نقادانه بررسیشکلی  بهمحیطی و اجتماعی صورت 

بعضـی ماننـد کـپ     ،بـاالخره  ، وتکنولوژي اسـت فلسفۀ شناسی و  مانند جامعهاي  رشته میان
)Kapp هـاي مهندسـی ماننـد     در رشـته  ،سیستماتیکصورت   به ،عمل) کار تکنولوژي را در

تاریخچـۀ فلسـفۀ   ). Raydon, 2012: paragraph 20( دهند می بیوتکنولوژي مورد مطالعه قرار
طـور ضـمنی    افالطون به آثار گذشتگانی ماننداگرچه تکنولوژي در دهد،  می تکنولوژي نشان

مسـتقل، مطـرح   یک موضوع فلسـفی  صورت   به ،معاصر ةدورمطرح شده است، تا پیش از 
 ةدوربـود کـه در    آنپاسـخی بـه اهمیـت و تـوان     فلسفی به تکنولـوژي،  . توجه نبوده است

در  ،تکنولـوژي و ماهیـت آن  فلسـفۀ  . موضـوع  خود را نشـان داد  ،خوبی به ،انقالب صنعتی
فیلســوف  ،پیــدا کــرد. هایــدگراي  جایگــاه ویــژه بــا ســخنرانی هایــدگر ،هــاي اخیــر دهــه

کنـد.   می نسبت انسان با هستی تکنولوژي بحثدربارة اگزیستانسیالیست آلمانی قرن بیستم، 
(زارع  کنـد  مـی  آن قضـاوت ة ردربـا  ،پردازد و درنهایـت  می انتولوژیک تکنولوژي أاو به منش

 مثابـۀ  بـه تکنولوژي  ۀمسئلاز معدود فیلسوفانی است که به ). او 2: پارگراف 1390آباد،  میرك
 غیـر فلسـفی   ،ظـاهر  بـه  ،و نگاهی فیلسوفانه به موضـوعی است  فلسفی نگریسته ۀمسئل یک

  ).  3: پاراگراف 1388دارد (مجرد، 
) دارد. techne( »تخنـه «کلمۀ است و ریشه در  »تکنیکون«یونانی واژة تکنولوژي از کلمۀ 

هنرهاي زیبـا  هاي فکري و  ، بلکه براي مهارتاست گر تنها نام کار و مهارت صنعت تخنه نه
بـه  پوئیسـیس  ) مرتبط است. poiesis( »پوئیسیس«یونانی واژة رود. این کلمه با  می کار ههم ب

را » ــ آوردن چیـزي   ـ ره به«حضوررساندن امر غایب یا  ماهیت به است و» فراآوردن«معنی 
تنهـا   کنـد. پوئیسـیس نـه    مـی  حضور کامل حرکتسوي   بهدهد که از عدم حضور  می نشان

را نیـز   »از خود برآمدن«به معنی ) physis( »فوزیس«، بلکه است افزار بشر و هنر دستتولید 
از فوزیس است که نـوعی فـراآوردن بـدون دخالـت     اي  شود. شکوفایی گل نمونه می شامل
 »اپیسـتمه «کلمـۀ  تا زمان افالطـون بـا    ،از ابتدا »تخنه«واژة ). 1379زمانی،  علی(است  انسان

)episteme بوده است و هر دو کلمه بر شناخت () همراهerkennen   به معنـاي خـودفهمی و (
  دانستن جزئیات چیزي، داللت دارند.

 die frage nachی از ماهیت تکنولوژي تحت عنوان (سؤالبحث خود را با طرح  1هایدگر
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technik     آغاز کرده و معتقد است براي درك ماهیت یک موضـوع بایـد نسـبتی آزاد بـا آن (
توانـد مـدخل مناسـبی بـراي شـناخت واقعـی        مـی  سـؤال پاسخ فلسفی به این برقرار کنیم. 
) را بـر  Dasein( باشد. براي ایجاد نسبت آزاد با تکنولوژي، بایـد هسـتی انسـانی   تکنولوژي 

) بگشاییم. در این حالت است که واقعیت تکنولوژي wesen der technikماهیت تکنولوژي (
شـدن   روشـن یعنـی   یـا پدیـده،   شیءبا یک  نسبت آزادبرقرارکردن . توانیم درك کنیم می را

و بـا   طبیعتبودن خویش را در  انسانجا که  آن ؛گونه که هست ظهور هرچیز براي انسان، آن
نسـبت آزاد بـا   برقرارکـردن  زمـان   ،ایـن لحظـه   ؛کنـد  می تجربه ،گونه که هستند آن ،دیگران

هاي زیادي دارد و اوست که باید با قدرت  دگیشیجهان هستی براي بشر، پوت. موضوع اس
   تعیین کند.برآید و جایگاه خویش را در نظام آفرینش ها  آن رفعدرصدد  تعقل

ـ   میها  آن کند که می گاهی انسان براي درك ماهیت، از تعاریفی استفاده جـاي  ه تواننـد ب
ـ و بـر آن سـرپوش گذار   ننـد ککردن ماهیت موضوع، انسان را از حقیقت دور  روشن د. در ن

درك ماهیـت   ،بنـابراین جاست که هایدگر از خفابردن حقایق هم صحبت کـرده اسـت.    این
مـردم تکنولـوژي را    تـر  بـیش مثال براي یکسان نیست. ها  آن ها با ذکر یک تعریف از پدیده
داننـد،   مـی  )tun des menschens( ) و فعالیتی انسـانی mittel für zweckنیل به هدف ( ۀوسیل

بـراي   شـی مدار از تکنولوژي دارند. تعریف ابزاري اگرچـه کوش  انلذا تعریفی ابزاري و انس
دهـد و   ایجاد نسبت صحیح انسان با تکنولوژي است، ماهیت تکنولوژي را به ما نشان نمـی 

چنـین   أمنش. )84 /1: 1375 ،هایدگر( کندتواند نسبتی آزاد بین ما و تکنولوژي ایجاد   لذا نمی
 توانـد  مـی ) technisches( تکنولـوژي و امـور تکنولـوژیکی   عدم تمایز ماهیت  سوء برداشتی

 تعاریف مربوط به امور تکنولوژي (امـر صـحیح)، از کلمـات و عبـاراتی اسـتفاده     در  .باشد
ماهیـت (امـر    ۀمطالعـ کـه    در حـالی که داخل در ذات موضوع تکنولـوژي نیسـت،   د شو می

نگـر و   امـر صـحیح، جـزء   کند.  می صحبت شیءموضوعات مربوط به ذات  ةدربار ،حقیقی)
 همـۀ نگر  کلبا نگاه . درمقابل امر حقیقی، کند می یک موضوع را بررسی ،غافل از سایر اجزا

در گـرا همـراه اسـت،     از شروط ذهناي  . امر صحیح با مجموعهگیرد می را دربر ي اموراجزا
 امر حقیقی وجهی از حقیقت است که به آن صـورت کـه درواقـع هسـت، ظهـور     که   حالی

امـر  که   در حالیپردازد،  می سطحیصورت   بهیابد. امر صحیح به امور مربوط به موضوع  می
تمـایز بـین   توجه به ). 14 : پاراگراف1388 مجرد،دارد ( برمی  پردهحقیقی، از ماهیت موضوع 

حتی با نگاه ابزار  ،از ماهیت تکنولوژي را تر ما فهم صحیح ساز زمینهدو امر صحیح و حقیقی 
  کند. فراهم می ،محور
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از نظـر   انسـان اسـت.   ةممیـز از صـفات  یکـی  اشاره شد، ابزارسازي  که قبالً طور همان
ـ  جایی ایجاد چیزي است و از آن ۀوسیلهایدگر، ابزار   دنبـال علتـی تحقـق     هکه هر معلولی ب

) هم حـاکم اسـت. در هـر    kausalität( هر جا که امر ابزاري وجود دارد، علیت ،یابد پس می
 )، صـوري materialis( مـادي  :توجـه شـود   ارسـطویی  گانـۀ چهار لابزاري باید بـه علـ  امر 

)formalisغایی ،( )finalis(، و فاعلی )efficiens ـ  بـه  ،). بنابراین زمانی ماهیت تکنولـوژي  ۀمثاب
ایـن علـل    . ضمناًدشونتبیین  ،ر ابزاريودر وجود ام ،شود که علل اربعه می وسیله، مکشوف

د نـ ده مـی  نشـان بـه نـوعی    بـودن یـک چیـز را نسـبت بـه چیـز دیگـر        چهارگانه مـدیون 
)verschulden .(شـود، مـدیون    مـی  که براي مراسم کلیسا تهیـه اي  ف نقرهمثال یک ظر رايب

و علـت غـایی    ،)شـکل ظـرف  (، علت صوري )نقره(علت مادي  :شاملاست که علل اربعه 
 ةسـازند زیـرا نقـش    ت،هس. این ظرف مدیون علت فاعلی هم شود می )هدف تولید ظرف(

بودن ظرف به سه علت دیگر، ظرفی را بسازد  مدیون ةنحوکردن بر  تأملست که با ا جام این
. مـادامی کـه درك درسـتی از    دکنـ سه علت قبلـی را در یـک ظـرف جمـع      با آن بتواند که

م، نخواهیم توانست ماهیت واقعی امر ابزاري را که بر علیت اسـتوار  شیبودن نداشته با مدیون
) و anwesenشود تـا امـري بـه ظهـور (     می بودن، باعث مدیون ةنحواست بفهمیم. این چهار 

آوردن موجـودات  اهر چهار علـت در فـر   ،) برسد. بنابراینvollendet ankunftحضور کامل (
و  یابنـد  می حضورها  آن طریق است که  این زگر نقش دارند و ا دست صنعت ۀنامی و ساخت

انکشـاف  از طریـق   شـیء آوردن یـک  ا. فـر بـرد  مـی  پـی هـا   آن انسان نیز به حضور واقعـی 
)entbergen پیونــدد کــه امــري مســتور ( مــی وقــوع بــه)، زمــانیverborgenheit مکشــوف ،(
)unverborgenheitحقیقــت یــابی بــه  راه دســت از نظــر هایــدگر،انکشــاف و ایــن  ) شــود
)wahrheit (هـر   ۀریشرسد و  می . پس او در پاسخ به پرسش از تکنولوژي، به انکشافاست

دانـد. بنـابراین،    مـی  آوردنی را با توجه به چهار نوع علیت، در کشف حجاب از مستورهاافر
هر سازندگی در  ۀریشصرف نیست. تکنولوژي نحوي از انکشاف است و  ۀوسیلتکنولوژي 

و » شکفد اي که می غنچه«انکشاف در هایدگر تفاوتی بین . )Heidegger, 2004: 16( تآن اس
در هر دو به حضـور   زیرا ،شود قائل نمی» رسد اي که به قلمرو حضور و ظهور می جام نقره«

تفـاوت آن دو  چه نبوده است، وجود دارد.  شدن آن آمدن یا پدیدار پدید و رسیدن امر مستور
 ،شـود  عت برآمدن و رشد و شکوفایی بدون دخالت انسان محقق میدر طبی در این است که

چهـار   هـر ترتیب  این  به. است انسان تأملمستلزم دخالت و اي  جام نقرهظهور که   در حالی
   .نقش دارند یا پدیده شیءیک  آوردناـ آوردن یا علل اربعه در فر ره ةنحو
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 تکنولوژي جدید و قدیم تفاوتیاگر تکنولوژي را نحوي از انکشاف بدانیم، آیا بین 
 exaktenگویـد تکنولـوژي جدیـد بـر علـوم طبیعـی دقیقـه (        مـی  هایدگر وجود دارد؟

naturwissenschaften زمایشـی کـه دارنـد بـه     آماهیت علت   بهنیز ها  آن واست ) استوار
ـ  هاي آزمایشگاهی وابسته هستند. بودن دستگاه تکنیک و پیشرفته انکشـافی کـه در    ،عـالوه  هب

)، تعرضی که herausfordernطبیعت است ( تکنولوژي جدید حاکم است، نوعی تعرض به
انـرژي مـورد نیـاز    کنندة  تأمیندهد که باید  می جا قرار این انتظار بیدر برابر طبیعت را 

است هاي مختلف شده  ها در گونه تر انرژي انسان باشد. این تعرض باعث آزادشدن سریع
در دسـترس عمـوم قـرار     ،سهولت بهغیر معمول، صورت   بهشود تا انرژي  می و موجب

کند تا حداکثر محصول را، حتی به قیمت  می گیرد. انسان در عصر جدید، با انرژي کاري
صورت طبیعـی    که انرژي به جاي اینه ب ،دست آورد. بنابراین به ،تخریب محیط زیست

که بر روي آن سدي اي  مثال رودخانهبراي  شود. می عمل کند، تحت فرمان انسان ظاهر
هاي زیبایی از  تواند مظهر تکنولوژي قدیم (نمایش اثر هنري با جلوه می شود، می ساخته

اسـاس   بـر  ،جریان آب زالل) یا مظهر تکنولوژي جدید (تولید نیروي برق) باشد. پـس 
تبـدیل و  ی با هـدف تعـرض بـه طبیعـت و     انکشافدر این رودخانه  ،تکنولوژي جدید

در وضـعیت   ،کردن سازي انرژي رخ داده است. در مفهوم تعرض، خصلت تنظیم ذخیره
بر طبیعت  ،هایش خواستهبر اساس  ،انساناز سوي ) نهفته است. نظمی که stellenمعین (
حبس یا تغییر شکل  ،شود. در تعرض انرژي نهفته در طبیعت کشف و سپس می تحمیل

ایـن مـوارد   همـۀ  شـود.   مـی  ري به مداري دیگر توزیـع شود و درنهایت از مدا می داده
نگهبان و منبعـی از  مثابۀ  بهخواهد از طبیعت  می مصادیقی از انکشاف است. یک محقق

 ایـن اسـت کـه   نبال ده . علم جدید بکند) بر علیه خود طبیعت استفاده bestandانرژي (
ــل  اي  مجموعــه همچــون را طبیعــت محاســبه منســجم و سیســتمی کــه از عناصــر قاب

)vorausberechnenمثال فیزیک محض، طبیعت براي . دام بیندازد است، به ) تشکیل شده
ـ   نظـم مجموعـۀ  کند تا بتواند قوانین موجود در آن  می را مطالعه دسـت آورد.   هیافتـه را ب
 ،تنظـیم کنـد کـه اوالً   اي  گونه بههاي خود را  آزمایشباید متخصص این رشته  ،بنابراین

کـاري اجـزاي طبیعـت     وي بتواند با دسـت  ،دش را نشان دهد و ثانیاًطبیعت بتواند خو
هرچـه  توسـعۀ  رشد فیزیک جدیـد  الزمۀ  ،جهت نیازهاي خویش را مرتفع سازد. بدین

 ها و تکنولوژي است و کاستی در تکنولوژي جدیـد، مـانع انکشـاف    آزمایشگاه تر بیش
از نظر هایدگر، تکنولوژي بر علم محـض برتـري دارد، اگرچـه     ،دلیل  همین بهشود.  می
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وجود  هرویدادها معتقدند که تکنولوژي پس از علم ب زمانمطالعۀ بر اساس نگاران  تاریخ
  ). ibidعلم جدید است (پایۀ توان گفت تکنولوژي  می با نگاه انکشافی ،آمده است

خود طبیعت بـه انسـان    ددي مانندمحصول بشر نیست و عوامل متع صرفاً انکشاف
کند. گاهی بشر بـراي تکنولـوژي بایـد طبیعـت را الگـوي خـود قـرار دهـد،          می کمک
پرواز پرندگان اقتباس شده نحوة مانند هواپیما، از اي  هاي پیشرفته که تکنولوژي انهمچن

 شکل و جنس آغاز کردهمؤلفۀ است. انسان تقلیدش را از الگوهاي طبیعی با توجه به دو 
کند کند تا نیازهایش را مرتفع  می تالش و با تغییر و گسترش الگوي مورد بررسی است

مثال راي بشود.  می جدید در بشرایدة گیري  ). گاهی طبیعت باعث شکل1391(فیاض، 
: مائده(داند  از کار کالغ می يتقلیدرا  تدفین موجودات زنده آشنایی انسان بانحوة ، قرآن

طبیعت، دست تنها نیست و گاهی از خود طبیعـت علیـه    ). پس انسان در تعرض به31
  گیرد.  می خودش کمک

  
  تکنولوژيات تأثیر. 3

رات تـأثی تکنولـوژي، بررسـی    ۀفلسـف ، یکـی از رویکردهـاي   دشـ اشـاره   که قبالً طور همان
داربـودن   فرد و جامعه است. تـاکنون درخصـوص ماهیـت خنثـی یـا جهـت      ر دتکنولوژي 

از هاي زیادي شـده اسـت.    کننده، بحث مصرفمانند  ،کننده از آن استفاده عاملتکنولوژي یا 
شـدن در برابـر آن    ، مساوي با تسلیمخنثیصورت   به ،لوژيتصور ماهیت تکنو ،نظر هایدگر

تکنولـوژي   ،بـرداري از حقـایق نهفتـه اسـت و لـذا      زیرا تکنولوژي انکشـاف و پـرده   ؛است
کـه چگونـه انسـان مـدرن      سـؤال تواند داراي ماهیت خنثی باشد. او در پاسخ بـه ایـن    نمی

تواند از اسباب فنی استفاده کند و  می انسان گوید می ،کند میتکنولوژي جدید را قبول یا رد 
خـود را از قیـد آن آزاد نگـاه دارد و حـق     تواند  می از آنگیري صحیح  با بهره ،حال  در عین

مثبتی در گوهر باطنی وي  تأثیرکه  اي ود نفی کند. انسان نباید از تکنولوژيرا بر خ آن ۀسلط
صـحیحی بـا    ۀمواجهـ زدن به تفکر اصیل و معنـوي،   . انسان باید با چنگدکنندارد، استفاده 

گیـري کلـی،    بینیم که هایـدگر بـا وجـود موضـع     می اتیتکنولوژي داشته باشد. در این نظر
 ،حـال   در عـین منفی تکنولوژي عرضه نکرده است. رات تأثیحل مشخصی براي مقابله با  راه

گویـد کـه مـا     می گیري دیگري در جهت ،)Heidegger, 1976( گلیاشپبا اي  وي در مصاحبه
اگـر هـم راهـی بـراي      .شناسـیم  نمیرا راهی  ،ماهیت تکنولوژيدر برابر گرفتن  براي موضع

 معلوم نیست چنین راهی اصـوالً باشد، وجود داشته تکنولوژي در برابر گیري درست  موضع
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کارگیري تفکـر معنـوي    نشست و با بهکار  بینباید  ،حال هر . دریا نهاست براي آدمی میسر 
  .مکنیتکنولوژي آماده  باید خود را براي

شناسـانه بـه سـه     با نگاه فلسفی و جامعهبودن تکنولوژي،  در زمینۀ خنثی ،)1381باقري (
  کند: می اشارهرویکرد 
همراه  انساناز طبیعت  شی: تکنولوژي بخیخنث و یعیطب يامر مثابۀ به يولوژتکن )الف

کارهایش از ابزاري مثل انـدام   دادن گونه که در انجام ست. انسان هماناوهاي  با بسط فعالیت
. جویـد  می از تکنولوژي بهره نیز کند براي غلبه بر ضعف زیستی طبیعت خویش می استفاده
 شیافزا يبرا تبر ساخت در توان یم را ،یعیطب يها اندام بسط ۀمثاب  به ،يتکنولوژ از يا نمونه

ست امی با آن ئاز محیط و در تعامل دای ئجزبدنی در شکستن چوب دانست. انسان  قدرت
کنـیم،   مـی  هنگامی که ما از تکنولوژي استفادهگویا محیطی است. اي  و تکنولوژي نیز پدیده

بـراي ارتبـاط   اي  مثـال عینـک وسـیله    رايبشود.  می ی جدانشدنی از بدن مائتکنولوژي جز
کـه بـدون آن   اي  به گونـه  ،شود می تدریج جزء وجود ما هولی ب ،دیداري بهتر با محیط است

کردن کارهـا، گـاهی    تکنولوژي ضمن آسان ،را ندارد. بنابراین ندیدبراي چشم ما توان الزم 
بـا ایـن نگـاه    ). 10: پـاراگراف  1390آبـاد،   میـرك (زارع  دشـو  مـی  نیـز  جزء الینفک زندگی

کـه یـک چـاقو     طـور  همان. است ، خنثی و داراي رشدي مستقلشیتکنولوژي از حیث ارز
کندن پوسـت  مانند آن، ارزش مثبت ( ةکنند استفادهخنثی است و نیت تولید یا  یداراي ارزش

بـودن تکنولـوژي    خربکند. سازنده یا م می تعیین آن راکشتن یک فرد) مانند ( میوه) یا منفی
استفاده از این ابزار خنثی وابسـته اسـت. در ایـن     ةنحوبلکه به  ،به ساختار آن مربوط نیست

  مسئولیتی ندارد. تنهایی  به ،در مقام تولید یا مصرف ،رویکرد، تکنولوژي
از  شـی : ارزش غالب تکنولـوژي نا یارزش تک یفرهنگ يامر چون يتکنولوژ) ب

عقالنیت ابزاري و گرایش انسان به تصرف و تسلط بر محیط اسـت. تکنولـوژي امـري    
. ارزش انسان در تسلط بر گرفته است شکل  و بر بستر مفروضات فرهنگیاست فرهنگی 

ظهـور  طبیعت است. جهان موضوع تصرف آدمی است که در عقل سودانگارانه و فنون 
 نرژي است که همه باید به نفع انسان تصرف شود.. طبیعت انبانی از ماده و اکند پیدا می

و  ،هـاي خطرنـاك   مهار موقعیـت  ،اورانه یا ابزاري (وسیله و هدف)بر عقالنیت فنّ تأکید
ـ    تفکیـک هاي این رویکرد اسـت.   ویژگیاز جمله افزایش قدرت  عنـوان  ه میـان ذهـن ب

جهـان  است تـا  فراهم کرده  اي را )، زمینهobject) و موضوع شناسایی (subject( سابجکت
موضوع تصرف آدمی شود. اوج این انشقاق در زمان حاضر با ظهور علـم و تکنولـوژي   
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تواند خطر  می تکنولوژي ،. بنابرایناست و عقل ابزاري براي تسخیر طبیعت آشکار شده
نحـوة  در حساب آید. تکنولـوژي   بزرگی براي محیط زیست فیزیکی و معنوي انسان به

پذیرد. در این نگاه، تکنولوژي  می تأثیراز فرهنگ نیز  گذارد و متقابالً می تأثیرزندگی مردم 
داند که  می ساالري ساالري بر جوامع تسلط دارد. هابرماس تکنولوژي را حکومت فن و فن
). از نظر وي یک 1381(به نقل از باقري،  با هنجارهاي اجتماعی در تعارض است غالباً

گیري  طبیعت با بهرهبر آن تصرف نتیجۀ ست که ا نی و ابزاري آنفجنبۀ بعد از تکنولوژي 
. اگـر منطـق   اسـت  از علم و فن است. بعد دیگر مربوط به روابـط تولیـدي بـین افـراد    

به خود حق دهند ها براي نیل به اهدافشان  باعث شود تا انسان ،تسخیر طبیعت ،تکنولوژي
بر جوامع مخربی ساالري اثر  چنین فن بر ارتباطات اجتماعی نیز تسلط یابند، بدون شکتا 

گیرد که از نتـایج حکومـت    می زیرا نوعی تصرف انسان بر انسان شکل، خواهد داشت
تواند اثر مثبت و منفی داشته  می است کهاي  ر دو لبهشیساالرانه است. تکنولوژي شم فن

بـا بسـط   تواند آزادي ارتباطی و حاکمیت دموکراسی را  می مثال تکنولوژيبراي باشد. 
ها  آزاديکنندة محدودبا ابزار کنترلی، تواند  می هاي جمعی گسترش دهد و درمقابل رسانه

  باشد. در این رویکرد تکنولوژي در مقام تولید و مصرف مسئولیت دارد.
: در این رویکرد، تکنولـوژي  یارزش چند یفرهنگ و یعیطب يامر چون ي) تکنولوژج

 مـؤثر و  ،طبیعـت کنندة  تصرفقواي جسمی،  ةمانند تشدیدکنند شیهاي مختلف ارز در الیه
 بـودن تکنولـوژي و از   خنثـی  ،سـو  از یک  ،شود. بنابراین می در تغییر فرهنگ جامعه بررسی

نیاز جامعه به تکنولوژي مطرح است. در این رویکـرد روابـط اجتمـاعی مـردم      ،سوي دیگر
در زمـانی کـه وسـایل ارتبـاطی بـه       مثالًشود.  می خوش تغییر بسته به نوع تکنولوژي دست

در مقایسه با زمانی که اینترنت در دسـترس عمـوم   روابط اجتماعی مردم چاپ محدود بود، 
بین تکنولوژي و امور اجتماعی نوعی تعامل برقرار اسـت   ،تفاوت دارد. بنابراین ،مردم است

اسـتقالل نسـبی   یگـر  د یـک و فرهنگ از  ،مثل انسان، مصنوعات تأثیرهاي  و هریک از کانون
امـا کارکردهـایش از مقصـد     ،شـود  مـی  انسـان تولیـد  دسـت    بـه  دارند. اگرچه تکنولـوژي 

ـ   می در آزمایشگاهشین اهایی که متخصص رود. مانند پژوهش می تولیدکننده فراتر ه نیـت  هـا ب
و گیـرد  دهند، ولی در آینده احتمال دارد مورد سـوء اسـتفاده قـرار     می کشف حقیقت انجام

طـول   تـدریجی و در  ،چیسـتی یـک ابـزار    ،رو کار رود. از این همیایی بشیبراي تولید سالح 
تخریبـی یـا    تـأثیر تولیدکننـده مشـخص نیسـت.    از سـوي   کنـد و از قبـل   مـی  زمان تغییـر 

آن بـا توجـه بـه     تـأثیر بلکـه   ،گیـرد  نمـی  نشـئت بودن تکنولوژي از ذات تکنولوژي  سازنده
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گیـرد. در ایـن رویکـرد تکنولـوژي مسـئولیت       مـی یابی قـرار  مورد ارز شیهاي چندارز الیه
  دهد. می ،کنندگان مصرفاعم از تولید یا  ،شیاستفاده را به عوامل چندارز

  
  تکنولوژينگرش اسالمی در تبیین . 4

 موردانسان در  ۀوظیفو  ،زندگی انساندر  آن تأثیرتکنولوژي، ماهیت،  ۀفلسف ةدربارجا  تا این
او تکنولوژي را نوعی انکشـاف  توضیح داده شد. هایدگر  از نگاه انکشاف و تسخیر طبیعت

گویـد انسـان بـراي فهـم      مـی  بنـدي نهـایی   و در جمـع داند  می یابی به حقیقت و راه دست
تواند خود را از قید تکنولوژي برهانـد   مینسان اتکنولوژي باید نسبتی آزاد با آن برقرار کند. 

مطرح است کـه آیـا انکشـاف     سؤالراحتی به استخدام خویش درآورد. حال این  بهرا   یا آن
و آیـا تکنولـوژي    ؟اسـت  وجود انکشافبرترین ترین و  هایدگر، اصیل ۀفلسفشده در  مطرح

کـه   ،آیا انسان امروزي ؟زدگی نیست تفکر به سطح تکنیک و تکنیک ۀیافت تنزلجدید سطح 
شـدن حیـات فـردي و     رد و نبـود آن باعـث مختـل   تمام زندگی وي با تکنولوژي ارتباط دا

 ،بـه قـول هایـدگر    ،راحتی خود را از قید تکنولوژي برهاند و ست بها اجتماعی اوست، قادر
تحقق آن، انسان چگونه و با چه معیارهایی بایـد  در صورت  ؟نسبت آزادي با آن برقرار کند

منفی تکنولـوژي نـوین را در    رات مثبت وتأثیتوان  می چگونه ؟دکنتکنولوژي را قبول یا رد 
انسـان و   ۀرابطاگرچه هایدگر  ؟تعیین کرد ،در حال و آینده ،زندگی فردي و اجتماعی انسان

 ةدربـار اي  کننـده  در عمل، پاسخ قانع ،ولی است، مطرح کرده ،کلیصورت   به ،تکنولوژي را
ب آن نداده چگونگی ایجاد نسبت آزاد میان انسان و تکنولوژي و چگونگی گزینش و انتخا

دهد پیشرفت یا افول بسـیاري از   می تکنولوژي نشان ۀتاریخچحالی است که  است. این در
و مدیران جامعه با تکنولوژي اسـت. حاکمیـت    ،برخورد مردم، خبرگان ةنحوجوامع مدیون 

در انحطــاط جوامــع اســت کــه باعــث نــوعی  مــؤثرجملــه عوامــل  از ،شــدید تکنولــوژي
. در عصـر حاضـر اگرچـه همگـان     دشو می معنویت و دوري از ،زدگی شیءازخودبیگانگی، 

به نگاه فلسـفی جامعـه در   تکنولوژي  تأثیرتکنولوژي هستند، اما جهت و شدت  تأثیرتحت 
و  تأثیر ،دینی ۀدر مقایسه با جوامع متکی بر فلسف ،و لذا است وابسته علم و تکنولوژي مورد

ست. بـین دیـن و تکنیـک وجـه مشـترك و      متفاوت ا از تکنولوژي داري سرمایه ۀثر جامعأت
هـاي الهـی و وحیـانی درخصـوص      هـدایت  ۀمجموعـ هاي زیادي وجود دارد. دین  تفاوت

 ،خداونـد از سوي  انبیا،مقررات فردي و اجتماعی است که و و احکام  ،اعتقادات، اخالقیات
و  ،تکنیـک قـوانین علمـی، فراینـد، ابـزار،      ۀمجموع. تکنولوژي اند آوردهبراي کمال بشریت 
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شود. اگرچه وجه مشـترك دیـن و تکنیـک     می هایی است که باعث رفع نیازهاي بشر روش
است،  به سهم خویش ،و تحقق انکشاف رمزگشایی از راز و رمزهاي نهفته در جهان هستی

 از کـه  است یهست جهان بخش وحدت عامل نید. هاست آن نیب يادیز يماهو يها تفاوت
مـا از آن خـدا   «کـریم   قـرآن به تعبیر  و شود یمختم  زین مطلق کمال به و شروع مطلق کمال

 کثـرت،  مظـاهر  از يتکنولـوژ  کـه  یحـال  در)، 156(بقـره:   »گـردیم  مـی  بـاز هستیم و به او 
 اقـدس  ذات بـه  انسـان  تقـرب  دنبال به نید. است ییگرا و مصرف ،یطلب یفزون ،ییگرا تنوع
 کـه  یحـال اسـت، در   یزندگ تیفیک يارتقا به توجه و اتیماد از ییزدا غفلت ،یبندگ حق،

 زدگـی  و رفاه ،طلبی نسبت به خداوند، کمیت شی، سرکیگانگیازخودب باعثغالباً  يتکنولوژ
صعود انسان  موجبو  برهانداز قید و بندهاي مادي  را انسان کند تا. اگر دین سعی دشو می
، هایدگر( شود می انسان، تکنولوژي با ایجاد حصار بلند مانع کمال شودسوي کمال مطلق   به

 بـه  را مسـلمانان  کـه  ایـن  رغم علی ،تا دین اسالم است ها باعث شده ). این محدودیت1375
چگـونگی کـاربرد    ةدربـار ، هشدارهاي زیادي کند می تشویق بسیار علم و تکنولوژي کسب

ان در تـوان انسـ   ةدربار ،با اظهارات کلی هایدگر ،ها بدهد. لذا به انساننیز  علم و تکنولوژي
را  زمینـه موانع موجود در این  ،بینی دینی بدون توجه به جهان ،توان مقابله با تکنولوژي، نمی

ایـن   ولـی  اسـت،  . اگرچه گاهی هایدگر به معنویت در تبیین وجود اشـاره کـرده  دکرمرتفع 
 ،بینی دینی نیست. مراد وي از وجود، خداوند نیسـت  به معنی نگاه مثبت وي به جهانسخن 

وي حکمی له یا علیه خداوند بیان نشده است. دعـوت او بـه تفکـر معنـوي      سفۀفلزیرا در 
گـر   تفکر معنوي مقابلـه بـا تفکـر محاسـبه     ،از نظر ويبر خدامحوري اسالمی نیست.  مبتنی

 أولی منشـ  ،اسالمی داشته باشد ۀفلسفهاي او وجوه اشتراکی با  شاید گاهی گفته ،است. البته
  ).14همان: ( تفکر او وجود ندارد الهی در ۀسرچشمو 

جایگاه رمزگشایی و انکشاف جهان هستی و دیدگاه دین اسالم دربارة  بررسیمنظور   به
از وي  ینشیجایگاه انسان، جان ۀدر زمینرا  قرآنآیات  ،ابتدا ،قدرت انسان در تسخیر طبیعت

شـرایط و   دربارة آندنبال   هو بکنیم  میبررسی  و توان وي در تسخیر خلقت ،خداوندسوي 
کـه عوامـل طبیعـت را     یهایی از افراد صـالح  نمونه. درادامه کنیم می تسخیر بحثاین لوازم 

  . شوند مطرح میاند،  مسخر خود کرده
  

  خدا نیشجان انسان،. 5
 شـده  میتکـر  مخلوقرا  انسانگرفته و  نظر در انسان نوع يبرا را يا ژهیو گاهیجا میکر قرآن
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 شیخـو  مخلوقـات  از ياریبسـ  بـر  و...  میداشـت  یگرامـ  اریبسـ  را آدم فرزندان ما«. داند یم
زمین وجود  درها)  چه را (از نعمت خدایی است که همۀ آن او«). 70(اسرا:  »میداد شان يبرتر

) و هدف از آفرینش آسمان و 29(بقره: » دارد، براي شما آفرید ... و او به همه چیز آگاه است
 یعظیم ۀمجموع نیچنانسان کیست که  نی. اداند یم شیها نعمت ازمندى انسان  زمین را بهره

) یاله ۀفیخلخداوند بودن ( نیجانش ،یهست جهان در انسان گاهیجابراى او آفریده شده است. 
 و تـدبیر  ،مانند علم، قـدرت ، عنه فهاي مستخل ن کسی است که داراي ویژگیشیاست. جان

 ،چه را در زمـین اسـت   آن ۀهم خداوندکند.  میآثار خدایى را (در مقام فعل) محقق  و است
بقره به اعـالم  سورة  38تا  30آیات  است؛ هبراى انسان آفرید، انسان الهى ۀخلیفمقام علت   به

این مقام، تعلیم انسان مالئکه دربارة خالفت انسان از جانب خداوند، پرسش و پاسخ خدا با 
هـا،   توانی فرشـتگان در یـادگیري آن  نـا  مالئکـه، بـر  هـا   آنعرضـۀ  الهـی،   ياسـما زمینۀ در 
سـوي   شایستگی این مقام بـراي انسـان از  تأیید آدم، دست   بهاسما ساختن فرشتگان از  آگاه

رغم نقش  ن این واقعیت است که علیکه بر سجده بر انسان، مبیئامر به مال و نهایتاً ،خداوند
هاست و حق معلمی بـر آنـان    مور، انسان داراي برتري وجودي بر آندر تدبیر امالئکه مهم 

 اعلـم  یان«جملۀ با  ها به آن فرشتگان درخصوص گسترش فساد و پاسخ خداوند سؤالدارد. 
 نیز ناظر به این نکته است که خداوند برخالف فرشتگان که یک روي سـکه را » التعلمون ما

  .)1378(جوادي آملی،  جانبه دیده است طور همه هبینند، ظرفیت انسان را ب می
ماننـد حضـرت   انـد   ذکـر کـرده  نی خداوند مصـادیق گونـاگونی را   شیبراي جان مفسران

بالقوه صورت   بهمن و مؤاز کافر   ها اعم انسان ۀهم ،وارستهمنان مؤهاي کامل،  (ع)، انسان آدم
. وجود مراتـب  یاله فۀیخلدر  ولی با توجه به وجود مراتب گوناگون ،ها انسان ۀهمو باالخره 
خاصـی از مراتـب آدمـی جعـل      ۀمرتبکه هر مرتبه از خالفت براي  یعنی این دارد، گوناگون

شدن علم به اسما در نهاد انسان است و این علم  خالفت انسان نهادینه ۀالزماست. زیرا ه شد
 اسـت بـه مراتـب ایـن علـم وابسـته       یاله فۀیخلمیزان فعلیت استعداد  وداراي مراتب است 

اسـتفاده از  و  ،امکانات طبیعـت تسخیر  ،عبکشف منادهد که  می آیات نشان بررسی (همان).
خـدا در زمـین جانشـینى     ۀخاص واگذار شده است. خلیف و نه فردنوع انسان آن به برکات 
بـه  فقط اسما  آگاهى از .زمین را به فعلیت برساند ةکه بتواند از طرف او امکانات بالقواست 

صورت بالقوه به ودیعـت    فرزندانش به ۀهماختصاص ندارد، بلکه در او و  (ع) آدمحضرت 
رساندن آثـار   ظهور  و به الهی ياسما رساندن فعلیتمیزان به   به ها انسان. گذاشته شده است

 ياسـما  ونـد خداکه است آمده  زانیرالمیتفس در .شوند مىمند  بهرهنیز از خالفت الهى ها،  آن
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 پیوسـته از قـوه بـه فعـل    صورت   به و تدریج هبکه  است سپرده ودیعهه ب ها انسان در راالهی 
 صـرف  نـه مسـماها و   وجـود  اعیـان  و حقـایق این علم مرتبط با انکشـاف   ،د. البتهنآی میدر

 و الهـی را دارد  ياسـما دن به شیبخ نوع بشر توانایی فعلیت ،بنابراین. هاست آن نامیادگرفتن 
. حتی روایاتی که این منصـب  گذارد نمیاصل خالفت الهی  ردي تأثیرها،  هاي انسان تفاوت

. یسـت ن در سـایرین  این ویژگـی بالقوة نفی معنی   به ،کند می را در افرادي مانند انبیا منحصر
ایـن مرتبـه در نـوع انسـان      دانسـتن  بـالقوه عنه نیز مانع ٌٍٍ اصل سنخیت بین خلیفه و مستخلف

خالقیـت   ي ازمظهـر  توانـد  مـی  ،حتی در امـور دنیـوي   ،کافرشود. خالقیت یک انسان  نمی
اختیـار و   ي ازمظهـر توانـد   مـی نیـز   آن انسـان و حاکمیـت   ،اختیار ،آزادىو باشد  خداوند

فعلش خالفت فعـل   ،خداوند نیست ۀخلیف. اگرچه این فرد خودش باشد حاکمیت خداوند
از چنین مقام و من ؤمبا کافر در این است که من ؤمتفاوت انسان  دهد. البته می خدا را نشان

کـار   عنه خویش بـه ٌ هاى مستخلف آن را در راه خیر و خواستهو کند،  استفاده نمى سوءقدرتى 
که  طور همان، استنهاده  انسانبر دوش خداوند برابر امانت بزرگى که در گیرد. اما کافر  مى
در مسـیر فسـاد و   و روا داشـته   ظلـم جهالت و  ،را کرده بودندبینی این کار  ئکه نیز پیشمال

نی در نظام تکـوین بـا   شیدیگر تفاوت شرایط جان ۀنکت .کند می استفاده سوءخونریزى از آن 
وثاقـت و  مانند وجود دارد شرایط فراوانى در استخالف  ،در نظام تشریعنظام تشریع است. 

 شـرط ولـى در نظـام تکـوین     عنـه. ٌ مسـتخلف هـاي   تحقـق فرمـان  منظـور    بهامانت رعایت 
ــت در صــالحیت  ،اســتخالف ــا  ،انســاندرنتیجــه . اســت حســنیي اســمامظهری ــب  ۀهم

خویش نیروى عقل  و با شهایشکوفایى استعداد باهایش به هنگام تولد، قادر است  ناتوانایی
لـف  اعصـار مخت  ي درآور پیش رود که اختراعات شگفتقدر  و آن بر کائنات سلطه پیدا کند

تـا   دارداقتضـا   ،حکمت خداونـدى کـه خـالق و هـادى هـر موجـودى اسـت        .داشته باشد
ش برپا کند و عجایب صنع و اسرار خلقـت دست انسان   هبهاى الهى را در عالم تکوین  سنت

  ).همان( داو به نمایش گذار دست  بهرا 
  

  تسخیر خلقت. 6
تسـلط انسـان بـر طبیعـت اسـت. در کتـاب        »تکنولوژي«و  »سخیرت« ةواژوجه مشترك دو 

 »تسـخیر « راغـب از نظـر  و  با قهـر و اجبـار   ،عمله وادارکردن بیعنی  »تسخیر« قاموس لغت
کردن گوید کـه   رامرا  »تسخیر«طبرسى با غرض خاص تعریف شده است. ء  شى دادن سوق

  ).243/ 3: 1352 ،یقرش( تاسقهر ه عبارت اخراى سوق ب
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هاي مختلف  علم است و شناخت بشر از جهان و اطوار گونهالهی کمالیۀ از صفات 
 از را ما که است یراه علوم. است صفت آن ازاي  هستی مانند نباتات و حیوانات، جلوه

 قرآن. رساند یذات حق است، م قتیکه مصداق کامل آن حق معلومات، به مجهوالت
از  «کرده است.  بیانسان را به کسب علم و نماندن در جهل ترغ مکرر،صورت   به ز،ین

 »اند مسئول همه دل و چشم و گوش چراکه مکن، پیروي نداري، آگاهی آن بهچه  آن
مختلف است.  يها ستمیس انواع با خداوند علم یتجل از یشگاهینما ایدن). 36(اسرا: 

ي است موجود تنها انسان. است خلقت عظمت درك و فهم از يا تازه ةجلو يتکنولوژ
که بدون محدودیت، حق دخالت در آفرینش را دارد. ذهن او داراي قدرت خالقیتی 

ست که بتواند با استفاده ا انسان در اسالم اینشأن است که مثل انرژي نامحدود است و 
هاي مناسب را براي رفع نیازش پیدا کند. اگر تکنولوژي را راه کشف  از تکنولوژي، راه

بشناسیم.  ،بدانیم، الزم است جایگاه نظم را در خلقت و آفرینش، در منابع دینی حقایق
خداوند پس از ذکر صفت رحمانیت، به خلقت انسان،  9 -  1رحمن آیات سورة الدر 
د و سایر موجودات اشاره شیبه نظم خور ،قدرت بیان، قدرت یادگیري و سپس ياعطا
 تأکید و باالخره به وجود میزان و ضرورت پرهیز انسان از تعدي به آن است کرده

واژة ست. کاربرد اشیاکردن  براي وزناي  و وسیله »ترازو« معنى  به »میزان«فرموده است. 
قوانین تکوین و بر اساس را  شیسنجوسیلۀ ، هر آسمان آفرینش ذکر از بعد »میزان«

 بدون یول ،»میزان« ۀکلماز  بار سهرحمن، ال ةسور یۀاول آیات درشود.  می تشریع شامل
داراي  آیه، سه هر در ،میزان که دهد مى نشان این. است شده استفاده ریضم از استفاده

 در خداوند که است قوانینى و میزان از سخن اول ۀمرحل در .است یمتفاوت نىامع
 تمام در ها انسان طغیان عدم از سخن دوم ۀمرحل در؛ است داده قرار هستى عالم سراسر
 ۀمرحل درو  ؛دارد محدودترى ةدایر طبعاً که است اجتماعى و فردى زندگى موازین

 کردن وزن و سنجش در که دهد مى دستورخدا  و ستاسخن از توزین اجسام  سوم
 جالبى در انسجام ،ترتیب  این  بهنباشد. تر  کماز مقدار معین شیء  ،معامله هنگام به ،اشیا
 ،ادامه خورد. در می چشم  به ،از کل به جزء یمراتب سلسله صورت به ،میزان ۀمسئل

 منع ،در نظام تکوین و تشریع ،خداوند انسان را از طغیان و تجاوز نسبت به میزان
بحث در  ات،یآ نیا حیدر توض )1367( ییطباطبا ۀعالم). 1354رازي، شی کند (مکارم می

 ۀآیآن در  معنايمعادل  را میزان از منظوراست و  کرده دیتأک یعیتشر ۀبه جنب زان،یم
که ما پیامبرانمان  با این !کنید؟ می خالی شانه انفاق از چگونه و«. داند یم دیحد ةسور 25
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ها کتاب و ترازو را نیز نازل کردیم تا مردم به  هاى روشن فرستادیم و با آن را با دلیل
 چیزى هر زانیم از منظور که آید برمى هیآ نیا ظاهر از). 25(حدید:  »عدالت عمل کنند

 همین رسول نأش چون شود، داده تمیز رذیلت از فضیلت و باطل از حق آن با که است
توان گفت که  می ،خالصه طور ه. ببیاورد میزانى چنین پروردگارش ۀناحی از که است

ولی حق تجاوز به میزان و تغییر قوانین و  کند، انسان باید قوانین نظام خلقت را کشف
یابی به علم و  صرف توان انسان در دست ،ندارد. بنابراین را طبیعتچرخۀ زدن  نیز برهم

است تغییر طبیعت، نباید انسان بدون توجه به امانتی که خداوند به او عطا کرده قدرت 
و کند مسئولیت  ، از خود سلبآیندهحال و ش در و بدون توجه به ضرورت حفظ نسل

  ).1385از هستی بهره گیرد (نصر، به نفع خود تواند  می جا که تا آن
  انسان اشاره شده است.دست   بهدر آیات متعددي به تسخیر جهان 

ـ  هـا  کشـتی  تـا  کرد شمامسخر  را دریا که است کسى همان خداوند  آن در فرمـانش ه ب
 او. آورید جا هب را هایش نعمت شکر شاید .گیرید بهره او فضل از دیبتوان و کنند حرکت

 ساخته شمامسخر  خودش سوى از را همه ،است زمین در چه آن و ها آسمان در چه آن
  . )13 - 12: جاثیه( کنند مى اندیشه که کسانى براى است) مهمى( هاى نشانه این در

دهد که حرکت کشتی به فرمان اوست و اوست کـه   می ها نشان در این آیات نسبت
ولی انسان باید از این فرصت و امکانات استفاده  ،دهد می وار انسان قرار را بستر راه دریا
 ،سـو   یـک  بشـر از دست   بهکشتی وسیلۀ  بهخود کند. تسخیر دریا رام و طبیعت را کند 

ابـزاري  تهیۀ مستلزم  ،سوي دیگر مستلزم شناخت قوانین مربوط به آب و دریاست و از
او : «فرماید می دیگري خداوندآیۀ ). در 1354رازي، شیرم براي تسلط بر دریاست (مکا

همـۀ  ). در 32: (ابراهیم» دنکن حرکت دریا در فرمانش به تا کرد شما مسخر را ها کشتی
یابی بـه ابـزار و    عامل تسخیرکننده بداند و به هنگام دستخدا را این موارد انسان باید 

بعضی از آیات به عناصر اصلی تسخیر االسباب را فراموش نکند. در  تکنولوژي، مسبب
مثابـۀ دارنـدة    خداونـد بـه  نـد از:  ا ترین این عناصر عبارت خلقت اشاره شده است. مهم

هایی  کنندگان خلقت با ذکر عبارت مثابۀ استفاده ها به قدرت تام در تصرف هستی، انسان
اراتی که خالق ، اهداف تسخیر طبیعت مانند ابتغاي فضل الهی و باالخره انتظ»لکم«مانند 

 فرمـان  بـه  ،هـا  این پدیده ،حال هر  به کند. هستی از بشر دارد مانند شکرگزارى ذکر می
را بسط  نیزم و آسمان کل به بشر ریتسخ قدرت خداوند. است انسان خدمت در ،خدا

 سـوي  از را همه است، زمین در چه آن و ها آسمان در چه آن او«: فرماید میداده است و 
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 اندیشـه  کـه  کسـانی  بـراي  است(مهمی)  هاي نشانه این در ساخته شما مسخر خودش
 موجودات همۀ کهاست  داده عظمت و ارزش انسان به قدر آن). او 13: جاثیه( »کنند می

 همهاست و  کرده دعوت انسان خدمت به راو معادن  کوه، د،یخورش مانند هستى عالم
 . تسـخیر را گیـرد  بهـره هـا   آن مواهـب  از تا ،است هساخت يو بردار فرمان و سرگشته را

خداوند  ،مخلوق دانست. بنابرایناز سوي درك عظمت آن  و خالقتوان واسطی بین  می
کفـران   کـه  ایـن  شـرط  بـه  اما ،است داده انسان قرار اختیار در کافى قدر  هبرا  چیز همه

   .نکند تجاوز دیگران حقوق به وقانع باشد  خود حق بهو  نعمت نکند
هاي تسخیر طبیعت تقلید و الگوپذیري انسان از  یکی از راه ،اشاره شد که قبالً طور همان

مربـوط بـه دفـن     ۀآیاست،  خلقتن الگوپذیري انسان از خلقت است، یکی از آیاتی که مبی
رسـاند.   مـی قتل  بهرا  ، او، هابیلشنزاع با برادرهابیل از سوي برادرش قابیل است. قابیل در 

  سرگردان بود. کند، چه را برادر ۀکشت که نیا در لیقاب
بـه او نشـان    تـا  کرد میوجو (و کندوکاو)  جست نیزم در که فرستاد را زاغی خداوند سپس

 ایـن  مثـل  نتوانسـتم  من آیا من، بر واي‘: گفت اوکند.  دفن راخود  برادر جسددهد چگونه 
 ،و سرانجام (از ترس رسوایی، و بر اثر فشار وجـدان  ’!کنم؟ دفن را برادرم جسد و باشم زاغ
  ).31: مائده( شد پشیمان) خود کار از

 اما. ردیگ یم الگو کالغ از جسد، دفن مانند يا ساده ازین رفع يبرا بشر مینیب یم جا نیا در
موریت وي از جانـب  أست که اگرچه کالغ راه تدفین را به قابیل نشان داد، ما  مهم این ۀنکت

ـ ا بـر  هیآ نیا ریتفس لیدر ذ )1367( ییطباطباخداوند بود. عالمه  بشـر   کـه  اسـت  بـاور  نی
 کـرده  حس درك ۀوسیل هبها)  مواردي مانند فطرت و الهام ياستثنا را ( به يزیخواص هر چ

ل ئمسـا و پس از آن قضایایی را براي حل کند  می تهیهخام فکر را  ةمادآن بر اساس و است 
کـه مربـوط بـه خـواص     است شروع علومی  ۀنقط حس ،سازد. بنابراین می در ذهن خویش

شود ناظر به این  می شروع تمیافرا، تر الم، رونی افالهاي  آیاتی که با عبارت .ستشیااخارجی 
بشـریت و   ۀاولیـ پـس او معلـم    ،خـالق حـواس اسـت    ،. چون خداي سـبحان استمطلب 

خداوند است. ایـن  ها  تعلیم و تعلمهمۀ و الگوپذیرنده باید بداند که سرنخ است الگودهنده 
 تنها در علوم نظري، بلکه در علوم عملی مانند اخالق، که به بایدها و نبایدها منجـر  بحث نه

). 8: (شـمس  »الهـام کـرد   (نفس) خیر و شر آن را به آنخداوند «صادق است. نیز شود،  می
او را به چگونگی تصرف در هر است، تا بتواند  متفکر خلق کردهخداوند انسان را موجودي 

ساخت منشأ  قرآندر گردد،  تعلیم به خداوند برمی أکه منش طور همانموجودي هدایت کند. 
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ـ   «ابزار نیز به وي نسبت داده شده است.  تعلـیم  (داود) و ه او به سود شـما سـاختن زره را ب
 ). ایـن انتسـاب باعـث   80 :(انبیـا  »؟گزاریدپاسـ تا در جنگ شما را حفظ کند، آیـا س  ،دادیم

د و در نهمیشه خود را وابسته به ذات احدیت بدان علم ةکاربرند هبو هم  داناشود هم فرد  می
چه از کتاب به  نآ« .دکننها آگاه است، براي جلب رضایت او عمل  محضري که به سر انسان

کنـد و ذکـر    منکرات جلـوگیرى مـى   پادار که نماز از فحشا و تو وحى شده بخوان و نماز به
آیـات  صـنع در   ةواژ). 45: (عنکبـوت  »سـازید  داند که چه مى تر است و خدا مى خدا بزرگ

 دسـت   بـه (کـه در جریـان سـاختن زره     درنظر گرفته شـود  مذکور، چه فعل و چه صنعت
 همچـون  تواند می ماند. این )، از نظر خداوند مخفی نمیاست (ع) مطرح شده حضرت داود

براي صاحبان صنعت در تولید محصوالتی باشد که مغایر با قوانین تکوین  اي مل بازدارندهعا
بلکـه در تسـخیر    ،فقط در تحصیل علـم  نهرعایت تقوا  ،حال هر کنند. در می و تشریع عمل

  جهان نیز ضروري است. 
  

  هاي صالح در تسخیر جهان هایی از انسان نمونه. 7
ست که توانست علـم، تسـخیر عوامـل    ناداز مصادیق قرآنی  توان را می (ع) سلیمانحضرت 

. تکنولوژي بایـد در دسـت   کندصحیح  ةاستفادو تقرب الهی را با هم جمع و از آن  ،طبیعت
گی بست دلباشد تا به اذن خداوند و با تقواي الهی و بدون  (ع) سلیمانحضرت افرادي مانند 

خواهـد بـا    می ست کها د. گرفتاري انسان ایننآوردرند خلقت را به فرمان خود نبه دنیا بتوا
بـه   ،راحتی هب کند، می ولی چون براي اهداف مادي کار ،پیشرفت تکنولوژي دنیا را صید کند

 آوردن در(ع)  مانیسـل  حضرت کانینزد از یکی به خداوندقرآن  در. دیآ یدرمصید مادیات 
  :دیفرما یم و کند یم اشاره سیبلق یپادشاه تخت

 را آن زنى، برهم چشم که آن از پیش‘: گفت داشت،) آسمانى( کتاب از دانشى که کسى) اما(
 پابرجا و ثابت خود نزد را) تخت( آن(سلیمان)  که هنگامى و ’آورد خواهم) مانی(سل تو نزد
 جـا  بـه  را او شـکر  آیـا  کـه  کنـد  آزمایش مرا تا است، من پروردگار فضل از این‘: گفت دید
 کفـران  هـرکس  و کنـد  مـى  شکر خود نفع به کند، شکر هرکس و کنم؟ مى کفران یا آورم مى

  ).40(نمل:  ’است کریم و غنى من، پروردگار که ،)است نموده خویش زیان  به( نماید

ـ  در را یمـ یعظ تخـت  ییجا هجاب قدرت که یکس ـ توف دارد، لحظـه  کی  بـه  را خـود  قی
ها  آن اً،یدانسته است؛ و ثان یاز فضل اله اوالً، را مواهب نیا ۀهماست و  داده نسبت خداوند

است  شده ادی قارون نام به يفرد از نیهمچن قرآن در. داند یم خود شیآزما يبرا يا نهیزم را
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. او ماننـد سـایر   دهـد  یرا به خود و نـه خداونـد نسـبت مـ     شیکه علم و قدرت اندك خو
 و علـم  اثـر  بـر  دارم را چـه  آن«گویـد:   می، رسد مى قدرت به که هنگامى مغرور، دنیاپرستان

هـا بـا    انسـان بعضی از دهد که چگونه  می ق نشانا). این مصد78: (قصص »است من دانش
 قطـع فطري خود را با خالق هستی  ۀرابطگیري از مواهب آفرینش،  ضمن بهرهکفران نعمت، 

  د.نا هادها را به خود نسبت د موفقیتو  اند کرده االسباب را فراموش علل ، اند کرده
شـرایط الزم  کسـب  و  ،اکنون که دیدگاه اسالم نسبت به منزلت انسان، تسـخیر خلقـت  

یـک مسـلمان را   وظیفۀ توانیم  می ،شدبراي کشف حقایق و نیز تصرف جهان هستی روشن 
تـوان موضـع    مـی  ،بندي کلـی  در یک طبقه. کنیمتعامل با تکنولوژي، تبیین نحوة در رابطه با 
ان دار طـرف و  ،مـدرنیزم، منتقـدان آن   اندار طرف ۀدستبه سه  تکنولوژي تعامل بامردم را در 

گیـري   موضـع  ،بـا همـین تناسـب   . )1386، دیگـران (ضـرغامی و   مدرنیزم تقسیم کرد پست
و معتدل تقسـیم   ،متهجدانه، متجددانه دستۀتوان به سه  می ،تکنولوژيدربارة مسلمانان را نیز 
عکـس   بـه ي، مخالفت با مظاهر تجـدد اسـت.   دار دین ۀالزمگیري متهجدانه،  کرد. در موضع

ي نیازهاي عصر مدرن نیست و گو جواببودن،  کهنهعلت   بهمعتقدند که اسالم  افراد متجدد
با توجه به تنوع و جدیدبودن نیازهاي بشر متمدن، فاقد خصوصیت جاودانگی است و تنهـا  

رف اصـلی را در  ، بنابراین تکنولوژي حـ گوي بشریت است ل عبادي و فردي پاسخئدر مسا
. در نگـاه اعتـدالی   شودمند  زند و مسلمان متجدد باید از مواهب آن بهره می زندگی بشریت

اعصـار و   همـۀ تضادي بـین دیـن و توسـعه وجـود نـدارد و اسـالم دیـن جاودانـه بـراي          
تکنولوژي ورود پیدا حوزة تواند به  می در اسالمکه اشاره شد، انسان  طور همانهاست.  تمدن

جهـت هـدف    هـم از و  خلقـت  أجهـت مبـد   هـم از  ،که تقواي الزم را اینه روط بمش ،کند
و نـه   ،بانهآم دیدگاه اسالم به تکنولوژي نه متهجدانه و ریاضت ،. بنابراینکندرعایت  ،تسخیر

اسالم با در چنین نگاهی ست. ا ساالرانه است و دیدگاه اعتدال مورد قبول آن متجددانه و فن
کـه بـا روح و شـرافت    را هایی از تمدن غرب  ولی جنبه ،تضادي نداردتکنولوژي توسعه و 

  ).43 /1: 1369(مطهري،  دگذار می انسانی در تضاد است، کنار
  

  گیري نتیجه. 8
صحیح و مشروع از مواهب استفادة تواند عامل  می است کهاي  ر دو لبهشیتکنولوژي شم

هـاي   گیـري  جهـت موضـع    همـین  طبیعت و یا اضمحالل هویت فرد و جامعه باشد. بـه 
تنهـا،  وسیلۀ داربودن آن اتخاذ شده است. تکنولوژي نه  بودن یا جهت متناقضی در خنثی
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هاي خلقت براي نیل به حقیقت است، اما در این راستا بایـد بـه    دگیشیبلکه کشف پو
چهارگانۀ تفاوت بین ماهیت تکنولوژي و امور تکنولوژیک توجه شود. توجه به عوامل 

 ،ت، عاملی براي نزدیکی ما به ماهیت تکنولوژي است. در اسالم نیز به انسانقانون علی
چه در آسمان و زمـین اسـت را بـا     تا هر آناست ن خدا، اجازه داده شده شیجانمثابۀ  به

و  ،العلـل  رعایت لوازمی مانند عدم تعدي به قوانین تکوینی و تشریعی، شـناخت علـت  
انسان از واسطۀ   بهکند تا  می حکمت الهی اقتضا .کندرعایت تقوا در فکر و عمل تسخیر 

  الهی پرده برداشته شود.اسماي مظاهر 
  

 نوشت پی
  

 ،یسـ یانگل متن به توجه با نفر، نیچند يسو از يتکنولوژ از پرسش ةدربار دگریها ۀخطاب ۀترجم .1
ـ تکن ةدربار یپرسش« عنوان با یآلمان زبان به خطابه اصل. است شده ترجمه ـ  ،»اسـت  کی در  یول
ـ ن یاصـل  مـتن  در دگریها. است شده چاپ »يتکنولوژ باب در یپرسش« عنوان تحت ها ترجمه  زی

 در اخـتالف  نیا منشأنام برده است.  کیتکن ةاستفاده کند، از واژ يتکنولوژ ةاز واژ که نیا از شیب
 زبـان  یسـ یانگل ریـ غ و یسـ یانگل يکشـورها  در واژه دو کاربرد از تواند یم ها ترجمه و یاصل متن

 يکشــورها بــرخالف ییاروپـا  يکشــورها یبعضـ  و زبــان یآلمــان يکشـورها  در. ردیــگ نشـئت 
 ةواژ زبـان،  یسـ یانگل يکشـورها  در یول هست، يتکنولوژ و کیتکن نیب ییزهایتما زبان، یسیانگل

 مـذکور  ةشد ترجمه کتب مثابۀ به زیرساله ن نی. در ارود یکار م هم به »کیتکن« يجا  به »يتکنولوژ«
 معـادل  نـاً یع کلمـات،  ریسا درخصوص یول شود، یم استفاده کیتکن ۀترجم در يتکنولوژ ةواژ از

  .شود یم ذکر یآلمان متن در مندرج کلمات
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