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يکي از پربسامدترين واژگاني که در عصر کنوني با آن 
سر و کار داريم، »تکنولوژي« است. واژه اي که تقريبًا 
همه دامنه زندگي و فعاليت هاي اساسي روزمره ما را 
در بر گرفته و ب�ا خود عجين کرده اس�ت. تکنولوژي 
در معناي اخص، هم مولود مدرنيته اس�ت و هم ابزار 
هژموني مدرنيته بر سراسر عالم. پرسشي که با روند 
مهارنشدني توسعه تکنولوژي در ذهن ايجاد مي شود 
اين اس�ت که آيا »دي�ن« اقتضا يا رويک�ردي خاص 
نسبت به تکنولوژي دارد يا خير؟ آيا تکنولوژي حامل 
فرهن�گ و تفکر مبدأ زاي�ش آن نيز هس�ت؟ در اين 
گفتار تالش بر آن اس�ت با ارائه تعريفي از تکنولوژي 
ب�ه رابط�ه و نسبت شناس�ي آن ب�ا دي�ن بپردازيم. 

   
  طرح مسئله

تکنولوژي در تبليغات وس��يعي که سراس��ر جهان را به 
صورت روزمره مي نوردد، همواره نويد زندگي با آسايش 
و رفاه بيش��تر را به مردم مي دهد. محصوالت تکنولوژي 
کوش��يده اند تا با گس��ترش کارکردهاي خ��ود در ابواب 
گوناگون حيات بشري اعم از بيوشيمي، انرژي، ارتباطات 
و. . . اساساً مدل زندگي انسان ها را به ويژه در يک قرن اخير 
تحولي شگرف ببخشند. تحولي که شايد اين دوران حدوداً 
يکصد ساله را با تمام مدت حيات بشري از ابتدا تا آغاز قرن 

بيستم، قابل مقايسه نمايد. 
اين تکنولوژي با عرصه ها و س��احت هاي گسترده اي که 
دارد، زمينه هاي مختلف را تحت تأثير قرار داده است. از 
جمله ايجاد و پردازش در اطالعات و نظام اطالعات جديد و 
امثال اينها، مدعي است که براي آينده بشر مي تواند امنيت 
و رفاه و آزادي بيش��تر را به ارمغان آورد و آن دغدغه هاي 

قديمي و کهن بشر را مرتفع کند. 
 اين پرس��ش از همان ابتدا اغلب متفکران اسالمي را به 
خود مش��غول کرد که نس��بت فرهنگ و تمدن اسالمي 
با اين هج��وم بي وقفه تکنولوژي چيس��ت؟ آيا ابزارهاي 
تکنولوژيک را مي توان به عنوان مهمان هاي ناخوانده ذيل 
تمدن اسالمي به رسميت شناخت يا بايد قائل به تهاجم 
و تعارض ميان تکنولوژي و فرهنگ مقص��د آن بود؟ آيا 
اين فناوري هايي که ما در راه نيل به مقاصد و آرمان هاي 
خود به کار مي گيريم، همين تکنولوژي مدرن اس��ت يا 
چيزي ديگر؟ آيا اين تکنولوژي مدرن اصوالً بار ارزش��ي 
و فرهنگ خاصي را به هم��راه دارد يا ن��ه ضرورتاً حامل 
يک فرهنگ خاصي نيست و مي توان همين تکنولوژي را 
در فرهنگ هاي مختلف ب��ه کار گرفت بدون اين که تاثير 

منفي اي بر آن فرهنگ ها داشته باشد؟
براي آن دسته از مسلمانان که قائل به ابعاد دنيوي اسالم 
و پتانس��يل آن به عنوان يک تمدن فراگير هستند، اين 
پرسش و نس��بت يابي ميان تکنولوژي مدرن و شناخت 
ساحات آن با دين بس��يار ضروري به نظر مي رسد. پيرو 
نوع نگاه و نسبت س��نجي ميان اي��ن دو پديده، نگاه هاي 
متفاوتي از جمله نگاه بدبينانه »حذفي«، نگاه خوش بينانه 
»پذيرنده« و نگاه ميانه »تطبيق گر« شکل مي گيرد که هر 
يک سياست مجزايي را در ارتباط با محصوالت تکنولوژي 
دنبال مي کند. يکي از ضروريات گام دوم انقالب، تعيين 
تکليف قطعي سياستگذاري تکنولوژيک جمهوري اسالمي 
مبتني بر يکي از اين نگاه هاست )که در ادامه بدان پرداخته 
خواهد شد.( شايد تا کنون به حکم دوران گذار و شرايط 
موقتي و ناپايدار با سياس��ت کج دار و مريز با موضوعاتي 
از اين دس��ت کنار آمده ايم و به جاي سياست گذاري، از 
آنچه تکنولوژي و قدرت آن به ما تحميل کرده، سياست 
پذيرفته ايم، اما گويا براي پيش��برد انقالب در چشم انداز 
آتي، حاال نيازي جدي ب��ه اين رفع ابه��ام و حل و فصل 

موضوع در سطح استراتژيک داريم. 
براي پاسخ به پرسش نسبت ميان دين و تکنولوژي بايد 
تکنولوژي و ماهيت آن را بشناسيم تا ببينيم تعامل ميان 
دين و تکنولوژي چگونه برقرار مي ش��ود. چه بسا برخي 
اختالف نظرها در پاس��خ به اينکه »موضع دين نسبت به 

تکنولوژي چيست« ناشي از اختالف نظر در فهم و تبيين 
دين و تکنولوژي باشد. 
  ماهيت تکنولوژي

در نظريه ه��اي گوناگ��ون پيرامون چيس��تي و ماهيت 
تکنولوژي، به نگرش هاي متکثر و متفاوتي پيرامون اين 
موضوع برمي خوريم. يکي از نگرش هاي رايج در خصوص 
تکنول��وژي، آن را »ابزار توليد محص��ول خاص« تعريف 
مي کند. در واقع تکنولوژي در اين نگرش ابزاري است که 
منابع را به يک محصول تبديل مي کنند. به عنوان نمونه 
ابزارها و ماشين آالتي که آهن را به خودرو تبديل مي کنند، 
ابزارهاي تکنولوژيک نام مي گيرند. در اين نگاه تکنولوژي 
بيشتر از جنبه سخت افزاري و ماش��يني مورد بحث قرار 
مي گيرد. در اين جنبه چندان به بعد فرهنگي تکنولوژي 
اهميت داده نمي شود و صرفاً آن را رفع کننده نيازهاي بشر 
امروز فارغ از هر ديدگاه و تفکري در نظر مي گيرد. قاعدتاً 
در اين تفس��ير در ابتدا تعارضي بين مفهوم تکنولوژي با 
تمدن ديني ش��کل نمي گيرد چون تکنولوژي همچون 
ابزارهايي که بشر از دوران س��نت براي خود مي ساخته، 
فني است و در راستاي سرعت بخش��ي و تسهيلگري در 
تأمين ابزار براي بش��ر اما آنچه که اينج��ا مي تواند محل 
مناقشه باشد تبيين ارتباط محصوالت ساخته شده توسط 
تکنولوژي با نيازهاي انس��ان دين مدار است. به عبارتي 
بايد روشن ش��ود محصوالت ماش��يني و صنعتي جديد 
چه نسبتي با دين برقرار مي کنند و آيا منطبق با نيازهاي 
حقيقي بش��ر و رفع کننده موانع وي در حرکت به سوي 

کمال از ديدگاه ديني محسوب مي شوند يا خير. 
اين، ي��ک گونه برداش��ت از معناي تکنولوژي اس��ت اما 
تکنول��وژي در اين خالصه نمي ش��ود همچن��ان که در 
ادبيات علمي معاصر هم تکنول��وژي را فقط به اين معنا 

به کار نمي برند. 
س��طح ديگري از تکنول��وژي در معناي اب��زار طراحي و 
مهندس��ي به کار مي رود. يعني تکنولوژي نه تنها ابزار و 

ماشين آالت ساخت محصوالت جديد هستند، بلکه ابزار 
طراحي کردن نيز به حس��اب مي آيند. اينجا ديگر صرفاً 
نمي توان به تکنولوژي به عنوان يک سخت افزار نگريست 
بلکه يک ش��أن نرم افزاري نيز مي توان براي آن قائل شد 
که دايره اين مفهوم را گس��ترده تر مي کند. در واقع يک 
شأنيت »مهندسي« نيز به آن داده مي شود. مهندسي يک 
محصول نه فقط در خصوص شيوه درست کردن آن کمک 
مي کند بلکه با فرايندي نيازهاي محيطي را مورد سنجش 
قرار مي دهد، کاربري آن محصول را بررسي مي کند، ميزان 
نياز به آن را اندازه گيري مي کند، حتي روش ساخت آن 
را متناس��ب با نياز مخاطب مي سازد و س��پس از طريق 
ابزارهاي فناورانه به محصول مي رسد. مشخص است که 
در اين ديدگاه، تکنولوژي ابتدا محيط اجتماعي و تمدني 
خود را مورد تحليل قرار داده است و محصوالت را متناسب 

با آن نياز طراحي مي کند.
فرض کنيد کارخان��ه اي داريد که کارخان��ه توليد تلفن 
همراه است و کارخانه ديگري که کارخانه توليد ماشين 
لباسشويي اس��ت. اين کارخانه و اين س��خت افزاري به 
راحتي نمي تواند محصول ديگ��ري را توليد کند. ابزاري 
براي توليد محصول خ��اص و تبديل منابع خاص به يک 
محصول خاص اس��ت ولي دامنه مهندس��ي طرح از اين 
وسيع تر است. يک نرم افزاري اس��ت که در طراحي هاي 
گوناگون به کار مي آيد. يک مقدار انعطاف پذيري وسيع تر 

و گسترده تري دارد. 
از اين مرحله باالتر ابزار توليد اين نرم افزار اس��ت. يعني 
شما طراحي و مهندسي طرح داريد، خود اين مهندسي 
طرح تابع روش��ي اس��ت که از آن روش معادالت و علوم 
کاربردي توليد مي ش��ود. خود آن روشي که روش توليد 
معادله و علوم کاربردي است. آن هم نه بخشي از فناوري و 
تکنولوژي جديد بلکه تکنولوژي اساسي و محوري است. 
فناوري اساسي است که حاکم بر مهندسي طرح و طبيعتاً 
حاکم بر ماشين آالت و محصوالت آنهاست. يعني مجموعه 
محصوالت صنعتي مدرن که در زندگي بشر به کار مي آيد 
و حتي خدمات رس��اني م��درن تابع مهندس��ي طرح ها 
و مهندس��ي طرح ها تابع روش توليد مع��ادالت و روش 
توليد اين مهندسي هستند. آن روش ها هم جزو فنون و 
تکنولوژي به حساب مي آيند به اين معنا تکنولوژي مفهوم 
عامي پيدا کرده و مجموع فنون عملي را تحت پوشش قرار 
مي دهد. آن اصطالحي هم که اکنون در باب تکنولوژي به 

کار مي رود، معموالً همين معناي عام را در نظر دارد. 
لذا چنانچه مشاهده مي شود، مراد از تکنولوژي فقط ناظر 
بر ماش��ين آالتي که ابزار توليد محصول خاص هس��تند 
و منابع و مواد اوليه اي را به ي��ک محصول خاص تبديل 
مي کنند، نيست بلکه مجموع فناوري هايي که در توليد 
خدمات و کاال به کار مي روند و باالتر، فناوري هايي که در 
مهندسي طرح اعمال مي شوند بلکه مجموع فناوري هايي 

که خود توسعه مهندسي طرح و توسعه معادالت و علوم 
کاربردي به وس��يله آنها اتفاق مي افتد به نام تکنولوژي 
ناميده مي شوند که در اين اصطالح بين تکنولوژي و علم 
ارتباطي تنگاتنگ برقرار مي شود. در اين سطح از تعريف، 
تکنولوژي نه فقط ابزار ساخت محصوالت، بلکه مجموعه 
فنون عملي در نظر گرفته مي ش��ود که مي خواهد همه 
عرصه هاي حيات بشر را طراحي و مهندسي کند ، تحت 

پوشش قرار دهد و سازماندهي کند. 
اگر تکنول��وژي در معناي متأخر تعريف ش��ود و متقاباًل 
رويکرد به دين نيز حداکث��ري )رافع همه نيازهاي مادي 
بشر( باشد لذا بايد نسبتي ميان اين دو پيدا شود و هيچ گاه 
اين دو موضوع را نمي توان به مثابه دو مس��ئله متنافر از 
يکديگر دانست و بي ترديد بين دين و تکنولوژي ارتباط 

قطعي و جدي برقرار مي شود. 
لذا نمي توان گفت دي��ن ارتباطي با تکنول��وژي ندارد يا 
تکنولوژي ارتباطي با دين ن��دارد. تکنولوژي مي خواهد 
مجموع فنون عملي اي را که زندگي عملي انسان را تبيين 
و سازوکار زندگي عملي انسان را هدايت و رهبري مي کند، 

فرا بگيرد. دين هم براي همين کار آمده است. 
  چگونگي تعامل دين و تکنولوژي

بر اس��اس نوع تبييني که از دين و تکنول��وژي قابل ارائه 
اس��ت، مي توان رويکردهاي مختلفي نس��بت به اين دو 
اتخاذ کرد. رويکردهايي که مي کوش��د به سؤاالتي نظير 
اينکه »آيا ما مي توانيم در دست يابي به يک تمدن جديد 
از اين تکنولوژي استفاده کنيم؟«، »آيا اين تکنولوژي ابزار 
مناسبي براي دست يابي به يک تمدن جديد است؟« و »آيا 
ما بايد مدعي تکنولوژي جديد براي تمدن جديد باشيم يا 

نباشيم؟« پاسخ دهد. 
رويکرد اول در اين نسبت سنجي متعلق است به گروهي که 
معتقدند تکنولوژي فناوري جديد، فناوري مطلوب است. 
گرچه نقاط ضعف و کاستي نيز دارد که بايد و مي تواند در 
دل خودش رفع ش��ود. در واقع ذيل تمدن سازي ما بايد 
همين مس��ير توس��عه تکنولوژي را ادامه دهيم و احياناً 
نقاط ضعف آن را تا ح��د توان بزدايي��م. در اين مواجهه 
ما نه تنها بايد تکنولوژي م��درن را »بپذيريم«، بلکه بايد 
بکوشيم عقب ماندگي خود در حوزه تکنولوژيک را جبران 
کنيم و به قافله بشري برسيم و شتاب بگيريم و حتي اگر 
بتوانيم از قافله کنوني س��بقت بگيريم لذا قواعد و مباني 
تکنولوژي مدرن در اين نگاه بايد به رس��ميت شناخته و 

از آن تبعيت  شود. 
رويکرد دوم که ت��ا حدودي معتقد اس��ت برخي مظاهر 
تکنولوژي و نيز برخي طراحي ه��اي صورت گرفته براي 
محصوالت تکنولوژيک، منطبق با نيازهاي جامعه اسالمي 
نيست؛ باور خود را به »گزينش تکنولوژي« ابراز مي دارد. 
اين دس��ته تکنولوژي را بي چون و چ��را نمي پذيرد بلکه 
مي گويد بايد بتوانيم تکنول��وژي را بومي کنيم؛ يعني از 
ميان سطوح و انواع تکنولوژي هاي مدرن دست به انتخاب 
تکنولوژي بزنيم که با ش��رايط فرهنگي و اقليمي حوزه 
تمدني خودمان سازگار باشد. اين گرايش در واقع اعتقاد 
دارد امکان دخل و تصرف در ماهي��ت تکنولوژي مدرن 
وجود دارد و مي توان بار فرهنگ��ي مدنظر را به طراحي و 
مهندسي صورت گرفته محصوالت فناوري، تحميل و آن 

را با فرهنگ اسالمي سازگار کرد. 
ديدگاه س��وم هم که انتهاي اين طيف قرار مي گيرد، ذاتاً 
فرايندهاي مهندسي را که تکنولوژي مدرن براي زندگي 
انسان طراحي کرده است، متناس��ب با نگاه اومانيستي 
به بش��ر ذيل تمدن جديد در نظر مي گيرد و لذا مي گويد 
بايس��تي به دنبال توليد تکنولوژي جديد باشيم و سعي 
کنيم که تکنولوژي کنوني را در ي��ک فرايند تاريخي در 

تکنولوژي منظور نظر خودمان منحل کنيم. 
  ادله دسته اول و دوم

دليل عمده اف��رادي که قائل به پذي��رش فناوري مدرن 
هس��تند، نگرش کارکردگرايانه به محصوالت تکنولوژي 
اس��ت. در واقع آنها نتيج��ه فراينده��اي تکنولوژيک را 

نس�بت فرهنگ و تمدن اس�المي با اين 
هج�وم بي وقف�ه تکنولوژي چيس�ت؟ 
آي�ا ابزاره�اي تکنولوژي�ک را مي توان 
به عن�وان مهمان ه�اي ناخوان�ده ذيل 
تمدن اس�المي به رسميت ش�ناخت يا 
بايد قائ�ل ب�ه تهاج�م و تع�ارض ميان 
تکنول�وژي و فرهن�ِگ مقص�د آن ب�ود

ش�ايد گام دوم انق�الب فرصتي اس�ت 
براي يک تصميم گيري قاط�ع پيرامون 
پيش�رفتي ک�ه ق�رار اس�ت جمهوري 
اسالمي در افق تمدني خود ذيل گفتمان 
اس�الم و در جغرافياي اي�ران مبتني بر 
نرم افزارها و فناوري هاي نوين طي کند. 
جاي خالي اين دست تصميم سازي هاي 
جسورانه در پيش نويس الگوي اسالمي- 
ايران�ي پيش�رفت محس�وس اس�ت

 لزوم نسبت سنجي ميان تکنولوژي وارداتی 
و بومی گرايی دينی در گام دوم انقالب

سيدعليرضا پدرام
   تحليل

اثربخش دانس��تند و معتقدند بشريت مسيري را 
براي رس��يدن به تکنولوژي کنوني ط��ي کرده و 
اکنون به اين نقطه رسيده است. ما هر چند داعيه 
تمدني نوين داشته باشيم، اما هرگز نمي توانيم – و 
لزومي هم ندارد - که از نقطه صفر ش��روع کنيم و 
مجدداً به يک تکنولوژي متناسب با تمدن اسالمي 
دس��ت يابيم در حالي که اقتضائ��ات اوليه آن هم 
در فضاي کنوني فراهم نيس��ت)به تعبيري گفته 
مي شود نيازي نيست دوباره چرخ را اختراع کنيم(. 
لذا در عم��ل ما مجب��ور به تکنولوژي هس��تيم و 
نمي توانيم تخلف از آن داش��ته باشيم. اين اجبار 
ناش��ي از ضعف مقدورات و اختالف زياد به وجود 
آمده بين ما و تمدن غرب در تکنولوژي اس��ت که 
باعث مي ش��ود قدرت غلبه و شکست تکنولوژي 
مدرن يا ساخت روش��ي هم عرض با آن را نداشته 
باش��يم و در بهترين حالت مي توانيم تکنولوژي را 
در سطوح عالي به کار ببنديم و خود را جزو جوامع 

پيشرو در توسعه تکنولوژي قرار دهيم. 
اين مس��ير ظاه��راً ج��اده هم��واري را پيش رو 
مي گذارد که انبوهي از تجارب پيشين بشري آن 
را به راهي قابل دسترسي تبديل کرده است لکن 
اين پيش��فرض را بايد در اين رويکرد پذيرفت که 
تکنولوژي بار ارزشي خاصي را حامل نيست و ذاتاً 
خنثي است. همانطور که تکنولوژي موجود پسوند 
»مدرن« را به يدک کشيده است مي توان همين 
تکنول��وژي را در خدمت اهداف تمدن اس��المي 
درآورد و به آن لقب »تکنولوژي اسالمي« داد. مهم 
شيوه استفاده و مسيري اس��ت که اين تکنولوژي 
براي اهداف مدنظر به کار گرفته مي ش��ود. مثال 
معروفي که قائالن به اين تفک��ر مي زنند؛ فناوري 
هس��ته اي اس��ت که نگرش مخ��رب و غيرديني 
مي تواند از اي��ن تکنولوژي به بمب اتمي برس��د، 
اما در نگاه ديني چنين محصولي هرگز از دل اين 
تکنولوژي زاييده نخواهد ش��د و مي توان آن را در 
خدمت اهدافي چون تأمين انرژي و س��وخت به 

کار بست. 
دسته دوم هم اس��تدالل مشابهي نسبت به دسته 
اول دارند. آنها تکرار مس��ير يک بار پيموده شده 
را غيرضروري و مايه عقب ماندگي برمي ش��مرند 
اما از س��وي ديگر تکنولوژي مدرن را هم عاري از 
آسيب ها و جهت گيري ارزش��ي نمي دانند. با اين 
وجود معتقدند با توجه به اضط��رار موجود و الزام 
تقويت تمدن اس��المي با ابزارهاي کارآمد و روز، 
چاره اي جز اس��تفاده از تکنولوژي مدرن نيست. 
اين طيف اما به منظور کمرنگ شدن آسيب هاي 
تکنولوژي، چني��ن تصور مي کنند ک��ه مي توان 
برخي از مظاهر و روش هاي مهندسي تکنولوژيک 

را از تمدن غربي برگرفت و فناوري هاي مخرب را 
از آن تفکيک کرد. 

يکي از مهم ترين استدالل هاي ديگري که برخي 
قائالن به دسته اول و دوم در آن مشترک هستند؛ 
بيان اين موضوع است که تکنولوژي اساساً بومي 
تمدن غرب هم نبوده است. اس��تفاده از ابزارهاي 
تکنولوژي��ک و روش هاي علم��ي و بهره مندي از 
فيزيک، رياضي، شيمي و. . . در طراحي مهندسي، 
ريشه در قرون اوج اسالمي و دسترنج دانشمندان 
مسلمانان بوده است که طي قرون اسالمي، خاصه 
پس از جنگ ه��اي صليبي به غرب منتقل ش��ده 
و زمينه نهض��ت علمي و تکنولوژي��ک را در غرب 
پديد آورده اس��ت. لذا ريش��ه اين تکنولوژي جدا 
از فرهنگ ما نيس��ت و گرچه طي ق��رون اخير با 
الزامات و نيازهاي زيست بشِر غربي متناسب سازي 
شده است اما مي توان با حسن استفاده يا گزينش 
صحيح، آن را همچون گذشته به کارکرد متناسب 

به تمدن اسالمي بازگرداند. 
  ادله دسته سوم

ادله اصلي اين گروه بيشتر بر ناکارآمدي تکنولوژي 
مدرن استوار است و اعتقاد دارد تکنولوژي موجود، 
اوالً برخ��الف تمام ادعاي خود ک��ه تکنولوژي در 
خدمت بشر اس��ت و تا کنون نتوانس��ته مطابق با 
ادعاي خود براي انس��ان ها ايجاد رف��اه، امنيت و 
آس��ايش به ارمغان بياورد. آنها تکنولوژي مدرن 

را اب��زاري در خدمت طبقات خ��اص مي دانند که 
نتوانس��ته اس��ت عدالت عموم��ي را تأمين کند. 
نمونه اي که صاحبان اين نگ��رش بيان مي کنند، 
فناوري هايي اس��ت که در خدم��ت جنگ طلبي 
قدرت هاي جهاني قرار گرفته و دس��تاوردي جز 
تخريب بش��ر و محيط زندگي انس��ان ها نداشته 

است. 
س��ؤال اينجا مطرح مي ش��ود که آيا اين کارکرد 
مخ��رب، نتيج��ه سوءاس��تفاده از اي��ن ابزارهاي 
تکنولوژيک است يا اساساً اقتضاي ذات تکنولوژي 
مدرن، چنين کارکردهايي است؟ اين گروه با توجه 
به اينکه تکنولوژي را نه فقط سخت افزار بلکه فرايند 
طراحي و تأمين نياز انسان ها مي دانند. معتقدند 
نگاه تک ساحتي که پس از غلبه مدرنيته بر فضاي 
بشر غربي حاکم ش��د، معنويت را  کنار نهاد و در 
هيچ يک از طراحي ها به نيازهاي معنوي رسيدگي 
نک��رد. تکنولوژي تک س��احتي تنه��ا جنبه هاي 
حسي و نيازهاي ظاهري انس��ان را در نظر دارد و 
تکامل نياز و ارضا را در جهت نيازهاي مادي بشر 
مي بيند و اگ��ر تکنولوژي تنها در جهت س��احت 
حسي انس��ان حرکت کرد، بالضرورت منتهي به 
چنين پاياني خواهد ش��د که اکنون ش��اهد آنيم. 
لذا اگر مي بينيد تکنول��وژي مدرن با اين ضعف ها 
مواجه است ريشه اش فرهنگ و مباني حاکم بر اين 

تکنولوژي است. 
از آنجا که فناوري هاي مدرن يک سلسله ضعف هاي 
بنياديني دارند که آنها را به اين مسير فعلي کشانده 
است، لذا ما بايد از يک نقطه هاي بنيادين ديگري 
آغاز کنيم و به فناوري جديد برسيم. البته اين گروه 
الزاماً در پي حذف افراطي تکنولوژي هاي موجود 
نيست يا خود را به صورت مطلق بي نياز از مظاهر 
تکنولوژي در عصر کنوني نمي دان��د، بلکه در پي 
تحليلي عميق تر از مفهوم تکنولوژي و رس��يدن 
به بنيان هاي جديدي براي پايه گذاري تکنولوژي 

مؤيد دين در افقي بلندمدت و تمدني است. 
سازوکاري که اين نگرش براي تحقق ديدگاه خود 
دارد، ابت��دا تحليل وضعي��ت و ماهيت تکنولوژي 
مدرن و تبيين تعارض بنيان آن با نيازهاي انساِن 
مس��لمان اس��ت؛ در گام بعد نيز خ��ود را ملزم به 
پژوهش و يافتن س��ازوکاري براي رسيدن به يک 
تکنولوژي کارآمد اسالمي و منحل کردن تکنولوژي 

مدرن کنوني در آن مي داند. 
هرگز نبايد تصور کرد اي��ن جريان در پي عقبگرد 
زماني و زيستن در فضاي عاري از تکنولوژي هزار 
سال گذشته است، بلکه اين ديدگاه اتفاقاً در افق 
تمدني خود و در مرحله تکامل آن که ظهور منجي 
بشريت  است منطبق بر روايات حکومت مهدوي 

را داراي سطحي از فناوري هاي جديد مي داند که 
اصاًل با تکنولوژي هاي جديد قابل قياس نيست. 

  خالصه کالم
با طرح مفهوم تکنولوژي و بيان دو برداشت از اين 
واژه که اولي رويکرد تقليل��ي )تکنولوژي به مثابه 
سخت افزار( و ديگري رويکرد حداکثري )تکنولوژي 
به مثابه نرم افزار( دارد مي توان نسبت دين را با آن 
سنجيد؛ سه تفکر اساسي ذيل اين نسبت سنجي 
ميان متفکران اسالمي شکل مي گيرد که عبارت 
است از پذيرش و تأييد تکنولوژي مدرن، انتخاب 
گزينشي تکنولوژي و تالش براي طراحي تکنولوژي 

اسالمي. 
ش��ايد بتوان گفت ديدگاه نخست تاکنون ديدگاه 
غالب جمهوري اسالمي  طي چهار دهه اخير بوده و 
دست کم در سياستگذاري اجرايي، بيشترين تالش 
براي دس��تيابي به کليت تکنولوژي غرب صورت 
گرفته و طبعاً بسياري از آس��يب هاي تکنولوژي 
مدرن نيز همراه با ابزاره��اي تکنولوژيک مهمان 

جامعه اسالمي شده اند. 
رويکرد دوم چندي است )خصوصاً پس از گسترش 
ابعاد ارتباطي فناوري هاي مدرن( مورد توجه بيشتر 
قرار گرفته و در سطح سياستگذاري کالن خصوصاً 
مبتني بر نگرش هاي عالمانه رهبر انقالب، تالشي 
براي کنترل ورود بي وقفه و چراغ س��بز يکسره به 
تکنولوژي مبتني بر آسيب شناس��ي نگرش غالب 

فعلي آغاز شده است. 
اما نظريه پردازي در دس��ته سوم، بيشتر در سطح 
علمي و خصوص��اً در يک دهه اخي��ر ميان برخي 
ديدگاه هاي منتسب به جريان اسالمي سازي علوم 
شکل گرفته و گرچه هنوز به سطح سياستگذاري 
نرسيده است اما حاميان بسيار پروپاقرصي ميان 

برخي فضالي حوزه و دانشگاه دارد. 
ش��ايد گام دوم انق��الب فرصتي اس��ت براي يک 
تصميم گيري قاطع پيرامون پيشرفتي که قرار است 
جمهوري اسالمي در افق تمدني خود ذيل گفتمان 
اسالم و در جغرافياي ايران مبتني بر نرم افزارها و 
فناوري هاي نوين طي کند. جاي خالي اين دست 
تصميم سازي هاي جسورانه در پيش نويس الگوي 

اسالمي -ايراني پيشرفت محسوس است. 

نمي ت�وان گف�ت دي�ن ارتباط�ي 
با تکنولوژي ن�دارد ي�ا تکنولوژي 
ارتباطي با دين ن�دارد. تکنولوژي 
مي خواهد مجم�وع فنون عملي اي 
را که زندگي عملي انسان را تبيين 
و س�ازوکار زندگي عملي انسان را 
هدايت و رهبري مي کند، فرا بگيرد. 
دين هم براي همين کار آمده است


