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 فردايی در ديروز نیست
 پس بايد راه بیفتیم

 یشرفت، پلی باشد برای بازرشت به بربريتباشد که پ
 (1941-2008محمود درويش، شاعر فلسطینی )

 مقدمه. 1

هراسی مفهاومی رساترده در ادبیاا  روانشناسای و      فن
تواند تعابیر  ی متن می شناسی است که بسته به زمینه جامعه

هراسای را   مختلفی داشته باشد. فرهنگ لغا  وبساترز، فان  
ری پیشارفته ياا ابزارهاای پیچیاده،     ترس يا کراهت از فنّاو

هراسی عباار    داند. در روانشناسی، فن ها می خصوصا  رايانه
تواناد   هاا مای   است از ترس از فنّاوری که مانند ساير تارس 

ای بیماررونه به خود بگیرد. اين ترس بیش از هر چیز،  جنبه
شود. در حالت عاادی ممکان اسات برخای      شامل رايانه می

کاردن   دلیال خاارج   مندان از فنّااوری باه  افراد خصوصا  ساال 
ی ايان   زندری خود از روند نرما  خود بترسند. بارای ريشاه  
تواند باه   ترس عاملی همه شمو  وجود ندارد و علت آن می

عنوان مثا ، يکای از   ی فرد مربوط شود. به ت ربیا  رذشته
شادن ياا از دسات     هويات  د يل اين ترس ممکن است بی

هااای فنّاااوری باشااد. در   شاارفتدنبااا  پی دادن شااغل بااه
هراسای توجاه    روانشناسی بیشتر باه عاوارض عااطفی فان    

نشدن، بروز  شود تا تظاهرا  خود آن و در صور  درمان می
شدن عادی تا مشکال  به مراتب بزررتر  عوارضی از عصبی

 [. 1]محتمل است 

شناساای و  هراساای در ادبیااا  جامعااه امااا مفهااوم فاان
از يك ترس معمولی اسات. ايان   روانشناسی اجتماعی فراتر 

هااای  مفهااوم بیشااتر شااامل اجتناااب اجتماااعی از فنّاااوری
شود. ايان اصاطالح بارای اولاین باار پاس از        پیشرفته می

هراسای در آغااز،    انقالب صنعتی و در بريتانیا رايج شد. فان 
منشأ اقتصادی داشت. برخای از کااررران صانعت نسااجی     

ی، کار و منزلت خود های بافندر انگلیس که با ظهور دستگاه
هاا را خارد    هاا حملاه و آن   ديدند به دساتگاه  را در خطر می

شاکل   1812کردند. اعضای ايان جنابش کاه در ساا       می

ررفت )شايد به خاطر ند لود، اولین کاررری که به دساتگاه  

  [.2]شدند  نامیده می 1ها نساجی حمله کرد( لوديت

در کل  شدن انسان به دست ماشین ترس از کنار رذاشته
داری،  قاارن نااوزدهم ادامااه دارد. مااارکس در نقااد ساارمايه
تارين   فنّاوری و ذا  نیروی کار مربوط بدان را يکی از مهم

زنی کاررران، تقسیم کار و از خود  د يل کاهش قدر  چانه
داند. از نظار او فنّااوری، نیاروی     ی کاررر می بیگانگی طبقه

اربران غیرماهر شود با ک کار ماهر را که سخت جايگزين می
کند و بدين ساان معناای کاار را     جا می پذير جابه و جايگزين

بارد تاا او را باه از خاود بیگاانگی و       برای انسان از بین می

 [.3]بردری بکشاند 

ی تاااريخ، بااا پیشاارفت فنّاااوری و ظهااور     در ادامااه
رفتاه جاای خاود را در تماام      تر که رفته های پیچیده دستگاه

رشودند، نگاه اجتماعی و روانشناساانه   ابعاد زندری مردم می
هراسی هم ديگرروناه شاد. در دنیاای مادرن،      به فن و فن
ی خدمت به  کردن فرايند تولید و ارائه تنها با آسان فنّاوری نه

دهد، که فرهنگ خا  خود را نیز  ها شکل می زندری انسان
آورد. در ايان میاناه بحاث جبرررايای      با خود به همراه مای 

شود که ورود فنّاروی به زندری انساان و   مطرح میفنّاورانه 
داناد. ايان    ناپذير می تغییر ماهیت زندری او را امری اجتناب

هاا و   رو فنّااوری اسات و پیشارفت     انسان اسات کاه دنبالاه   
ی مصنوعا  زندری او را با خود به  ابداعا  جديد در عرصه

برند. اما از ساوی ديگار مبحاث سااخت      سمتی نامعلوم می
داناد کاه در    ، آن را اماری اجتمااعی مای   2اعی فنّاوریاجتم

شود. در اين  کننده و کاربر تکمیل می تعامل مدام میان تولید
هام    ديدراه هر مصنوع فنّاورانه، عالوه بر شی ، يك نشاانه 

شناسی خا  خود فهام   هست که اين نشانه، در نظام نشانه
یرد ر شود و مطالعا  فرهنگی فنّاوری شکل می و تفسیر می

  [.5[ و ]4]

ريشه در آرای مارکس و وبلان دارد.   3ررايی فنّاورانه جبر
در اين ديدراه فنّااوری، خداوناد تغییارا  اجتمااعی اسات.      

کند و پیشرفت آن جامعه  جامعه با تغییر ابزار تولید، تغییر می

                                                                                    
1. Luddites 
2. Social Construct of technology  
3. Technological determinism 
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کشاند. نکته مهم در مورد ايان   دنبا  خود می اختیار به را بی
هاست. منشأ اين تغییرا   بودن آن تیتغییرا ، ذاتی و ضرور

های جوام  انساانی.   هم ساختار خود فنّاوری است نه جنبش
عنوان مثا  پیدايش ماشین چاپ بود که موجب افازايش   به

سواد عمومی و خروج خواندن و نوشتن از انحصار نخبگاان  
پسند  های جديدی از ادبیا  عامه جامعه شد. بدين سان رونه

يسندران کوشیدند تا برای سطح درك عامه وجود آمد و نو به
بنويسند. ادبیا  و فرهنگ درررون شد و هرراز باه حالات    

  [.6]کالسیك خود باز نگشت 

نگاه جبرررايانه به فنّاوری همواره متضمن سلب اراده از 
روی  جامعه برای مقاومات در برابار روناد فنّااوری و دنبالاه     

ت. ايان فکار کاه    های فنّاورانه باوده اسا   اجتماعی از پديده
مصنوعا  فنّاورانه، بتوانند مهار زندری انسان را از دسات او  
خارج کرده و خود منشأ تحو   اجتماعی شاود و از ساوی   
ديگر خود بتوانند روند تحو   خود را تعیین کنند، سارآغاز  

عنوان تهديدی بزرگ برای انسان است.  نگرانی از فنّاوری به
نّاوری در فرهنگ، هنر و فلسفه در ادامه به مفهوم ترس از ف

پرداخته شده و سیر تحو  اين نگرانی در طو  تاريخ ماورد  
 مطالعه قرار ررفته است. 

 هراسی   . ابعاد فرهنگی و اجتماعی فن2

در مطالعا  فرهنگی فنّااوری از دو تفکار    [5]راد  قانعی

کاه در واقا      کناد  ی فرهنگ فنّاوری ياد می عمده در زمینه
رچوب نظاری اصالی بارای تحلیال فرهنگای      مبیّن دو چاا 

 صنعت هستند. 
اولین نگاه به فرهنگ فنّاوری، نظريه انتقادی است کاه  
در بااارزترين وجااه خااود مااديون انديشاامندان مکتااب      
فرانکفور ، خصوصا  هورکهايمر و آدورنو اسات. ايان تفکار    

ی فرهنگ است و حاصال   منتقد نفوذ تفکر فنّاورانه به حوزه
صاور    خواند. بدين سان فنّااوری باه   میرا صنعت فرهنگ 
ای همگاانی و   ی سالیقه  شود که سازنده تهديد نگريسته می
 ماشینی خواهد بود.

در برابر اين نگاه، مطالعا  فرهنگای صانعت قارار دارد    
شناسان بزرگ فرانسوی از جمله بورديو، بودريار و  که جامعه

را ترين نمايندران آن هساتند. آناان فنّااوری     فوکو شاخ 

دانناد کاه از ساوی ماردم معناا       شناسی می يك نظام نشانه
تواناد و فرصاتی را بارای تفکار و سااختن       شاود و مای   می

 معناهای جديد در اختیار انسان قرار دهد. 
نگرانی و ترس از رسترش و پیشرفت فنّاوری، بیشتر از 

خیزد. چرا که همواره  نگاه انتقادی به صنعت و فنّاوری برمی
هاا و هنار    انسان برای ساختن فرهنگ، ارزش سلب اراده از

خود امری ترسناك بوده و هست. فنّااوری در واقا  پاياانی    
برای خالقیت است و چون اسب تراوايی در زنادری انساان   

ی رروهای کوچاك از    سروصادا اراده  کناد تاا بای     نه مای 
 داران و زورمندان را در آن بر کرسی بنشاند. سرمايه

ری چندان ترسناك نیست. فرهنگ اما در نگاه دوم فنّاو
ناشی از آن در واق  معناهای انساانی اسات و ايان آدمیاان     

هاا و   هستند که برای تمايز اجتمااعی )بوردياو( ياا اساتعاره    
های جامعه جديد مصرفی )بودريار( ياا هن ارساازی    اسطوره

 بخشند.  اجتماعی )فوکو( آن را معنا می

هراسييرهنرورسانه.فن2-1

يش انقالب صانعتی و تثبیات نقاش فنّااوری در     با پیدا
پاذير   زندری بشر، انسان تا حدودی در فرايناد تولیاد جامعاه   

شدن در اولاین قادم، نوياد دنیاايی جدياد،       شد. اين صنعتی
مندی از  تر و انسانی قدرتمند به لطف بهره دغدغه زندری کم
ی  داد. بدين سان فنّاوری در زنادری انساان دوره   ابزار را می

تی نقشی زيباايی شناساانه يافات. حتای ايان صانعت       صنع
ی هنرمنادان   ابزاری جديد برای خلق هنری در اختیار هماه 

قرار داده بود. هنر نوظهوری به نام سینما يکساره باه مادد    
همین فن ممکن شاده باود و در هنرهاايی چاون نقاشای،      

سازی نیز، فنّاوری فرايند تولید هناری را   معماری و م سمه
 رد. ک درررون می

، مانیفست جنابش هناری   1909فیلیپو مارينتی در سا  
فوتوريسم را در روزنامه فیگاارو منتشار کارد. جنبشای کاه      
هواخواهان بسیاری در ايتالیا و روسیه يافت. اين جنبش بار  

عنوان پیروزی بخش انسان در برابر طبیعتی  نقش فنّاوری به
پیماايی  رفت هوا که او را احاطه کرده بود تأکید داشت و می

آياد ياا خاودرويی کاه      مای  که در آسمان آبای باه پارواز در   
زيباايی باه مراتاب      پیمايد، های سرسبز را به شتاب می جاده

کناد. ايان نگااه     کارهای کالسیك خلق مای  بیشتری از شاه
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امپراطور مابانه انسان باه فنّااوری بعادها در تفکار نازيسام      
ماورد   آلمانی و فاشیسام ايتالیاايی ساخت مقباو  افتااد و     

  [.7]استفاده قرار ررفت 

، بشر روی ديگر 1914اما با شروع جنگ جهانی او  در 
ی فنّاوری را هم ديد. جادويی که توانسته بود انسان را  سکه

نوعاان   ياری کند تا کارآمدترين ابزارها را برای سالخی هام 
خود بسازد و جنگی را رقم زند که آدمای پایش از آن هایچ    

حد از خونريزی و ويرانگری سراغ نداشت.  ای را با اين واقعه
در  .اينچنین بود که عروس فنّاوری خیلی زود از چشم افتااد 

میالدی ترس انسان  1930و  1920های  هنر و ادبیا  دهه
بینای آشاکارا دياده     از اين هیو ی غیرقابال مهاار و پایش   

 شود.  می
تخیلی پس از جنگ جهاانی  -های علمی ها و فیلم رمان

دنیای »در  [8]ترسناك هستند. آلدوس هاکسلی او  اغلب 

کند.  ، جهانی خارج از اختیار انسان را توصیف می«قشنگ نو
کنند و او  سرشار از مخدرهايی که آدمی را از ادراك تهی می

برند. در اين دنیا حتی زاد و ولد  ی سقوط فرو می را در خلسه
در ریارد و   ها از طريق ابزارهای پیشرفته صور  مای  انسان

ی ماشاینی داده   آن عشق انسانی جای خاود را باه سایطره   

، دنیاايی را وصاف   1984در رماان   [9]است. جارج اورو   

ها از سوی حکومتی م هاز   ی انسان کند که در آن همه می
به انواع ابزارهای سرکوب مدام پايیده شده و وادار به زندری 

 اند. وار و بردری مدرن شده ماشین
ايی نظیر فرانکنشتاين )جیمز ويال(،  ه در سینما نیز فیلم

متروپولیس )فريتز  نگ( و عصر جديد )چارلی چاپلین( هار  
ی غو  فنّاوری را بر انساان مادرن    سیطره منظریکدام از 

 کنند. روايت می
در فیلم  نگ شهری بسیار مدرن و پیشرفته در چنگا  

ریرد که مردم را چون مورچگاان   قرار می Mماشینی به نام 
رد. ماا ر کار مای  های غريب به ساختن آسمانخراش متدر خد

کند و انساان باا فاداکاری     قیام می  Mشهر در نهايت علیه 
داری حااکم بااه آشااتی و   فرزنادی برخاسااته از د  ساارمايه 

 رسد. انسانیت می
در فاایلم چاااپلین بیشااتر تقساایم کااار و الیناساایون     

شدن انسان در برابار ماشاین    حق و هويت مارکسیستی و بی

اختیاار   ها در حد کااربران بای   تصوير درآمده است. انسان به
کنناد،   هايی که حتی معلاوم نیسات چاه تولیاد مای      ماشین
اند و در آخر آشتی اجتماعی ممکن نیست و انسان در  درآمده

 رسد. انزوا و دوری از ماشین است که به آسايش می
ساز  ی جنگ جهانی او  و زمینه جنگ جهانی دوم، ادامه

هااا  ی آن تنازعااا  بعاادی بااود کااه در همااه  هااا و جنااگ
های کشتار حرف او  را  رذاری کالن بر روی ماشین سرمايه

زد. جنگ سرد، جنگ کره، جنگ ويتناام و   برای پیروزی می
هراساانه   ... همگی زمینه را برای خلاق آثاار و ادبیاا  فان    

های بسایاری   کرد. فیلم ی دولتی باز می شیفته معترض و فن
اينااك »)اسااتنلی کوبريااك(، « رنج  ودکتاار اساات»چااون 

ی  اديسااه 2001»)فرانساایس فااورد کاااپو (، « آخرالزمااان
)سایدنی لوماات(،  « شاابکه»)اسااتنلی کوبرياك(،  « فضاايی 

« هاوش مصانوعی  »)آنادری تارکوفساکی(،   « سو ريس»
)استیون اسپیلبرگ( و ... همگی نگااهی تلاخ و نقاداناه باه     

از اختیاار و رااه    آمیاز، خاارج   عنوان عنصاری راز  فنّاوری به
 ويرانگر دارند.

به سایر تحاو  هنار غالاب آمريکاايی از      [ 10]رودير 

 1970و  1960هاای   هراسای در دهاه   شایفتگی تاا فان    فن
پرداخته است. در اين تطور، ابتدا در اوج رقابات فضاايی در   

ی پن ااه، شایفتگی باه علام و      دوران جنگ سارد در دهاه  
ی آمريکاا   ی عماده هاا  های درسی و رسانه فنّاوری در کتاب

شد. ايان تبلیغاا  وسای  تاأثیر بسایاری بار هنار         تبلیغ می
پردازانای نظیار    ی ابعاد آن رذاشت. نظريه امريکايی در همه

لوهان به اهمیات فنّااوری در    پی اسنو، رينر، بانام و مك سی
جامعه و تعلیم و تربیت تأکید بسیار کردناد. حتای ساخن از    

های  به میان آمد. شیوه هنرمند-هنرمند و مهندس-دانشمند
هاای   پیشین خلق آثار هنری به نظر کهنه آمدناد و فنّااوری  

کار ررفته شادند. حتای انادی وارهاو ،      پیشرفته در هنر به
هار انساان ياك    »پسند آمريکاا از   پیشرو معروف هنر عامه

« کارخاناه »سخن رفت و نام کارراه هنری خود را « ماشین
 نهاد. 

هاای صانعتی مهام     تهمین روند موجب شد تاا شارک  
ی  ی عماده  کنناده  آمريکا نظیر  کهیاد ماارتین کاه تولیاد    

محصو   نظامی و امنیتی اسات، باه سافارش و حمايات     
صانعت در  -مالی از آثاار هناری بپردازناد و شاکلی از هنار     
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ايا   متحده و به تب  آن اروپا و سااير کشاورهای لیبارا     
 -هنار  دنیا شکل ریرد. به عبارتی شاايد بتاوان رفات ايان    

ی آمريکايی رئالیسام سوسیالیساتی شاوروی     صنعت نسخه
 سابق بود. 

ی  يافتن جناگ ويتناام و بسایج دوبااره     اما آغاز و شد 
ی  باره نظر جامعاه  فنّاوری برای بسط کشتار در آن جبهه، دو

هاای فاوق پیشارفته برانگیخات.      امريکايی را علیه فنّاوری
شد از  تولید میهنری که با حمايت اربابان صنعت و سرمايه 

به ابزاری بارای اعتاراض باه    بد  چشم افتاد و هنر دوباره 
شد. اين حرکت باه سارعت از آن سار طیاف     تبديل جنگ 
هراسی رسید و اين را در  شیفتگی به اين سوی طیف فن فن

و  60ی  های مهم آثار هناری در اواخار دهاه    اکثر نمايشگاه
 توان ديد.  ی هفتاد میالدی می اوايل دهه

ا ظهااور عصاار دي یتااا  و تحااو  شااکلی باازرگ در باا
ها، دردسرهای فنّاوری نیز شکلی نوين به خود ررفت.  رسانه

هاا و   ها با رشاد شاتابان خاود از ساويی رساانه      اين فنّاوری
ابزارهای خلق جديدی ابداع نمودند و از سوی ديگر امکاان  

 خلق و بیان پیام را همگانی کردند. 

هاای ارتبااطی در پیادايش     به نقش فنّاوری [11]کلنر 

های ارتبااطی   پردازد. فنّاوری شکل نوين از خودبیگانگی می
ها نظم اجتماعی و  هرچند با رستردری بسیار در میان انسان

هاای قاومی،    ريزد و به بسایاری از راروه   سیاسی را بهم می
فرودست برای رسااندن صادای خاود      جنسی و ايدئولو يك

 ، ماادام در حااا  از بخشااد، امااا در عااین حااا رسااانه ماای
هاای   زدايی از خود در میان رروه کردن و بیگانگی خودبیگانه

کاااربران اساات. تغییاارا  سااري  و پیچیاادری بساایار اياان  
ها به خصو  برای کاربران در کشاورهای در حاا     فنّاوری

شادن باا تغییار     تواند قدر  افراد را برای هماراه  توسعه، می
ی انواعی از سابك    سري  سبك زندری خود و تبلیغ رسترده

های اجتمااعی سالب کناد. در ايان ماورد       زندری در شبکه
هايی برای کاربر  های بسیار پیچیده شکل جعبه سیاه فنّاوری

رذرد اما  ریرند که پیدا نیست در درون آن چه می به خود می
داناد و   ی خود را بدان بسیار وابسته می کاربر زندری روزمره

 زند.  ود بیگانگی را دامن میاين خود نوع جديدی از از خ
از سوی ديگر ح م با ی اطالعا  و تبلیغاتی کاه وارد  

متخصا  و   شادن افاراد غیار    شود، رسانه زندری انسان می

چیز و ناوعی   شدن همه شدن علم و فرهنگ، خالصه سطحی
شاود   ها، باعث می فودی در میان انسان دانش و بینش فست

ح م از اطالعا  دچار  فرد در معنا کردن زندری خود با اين
 مشکل شده و در اضطراب و تنهايی فرو رود. 

اعتیاد به اينترنت نیز به خصو  در میان نوجوانانی که 
اند و دنیاای بادون اينترنات و     در عصر اينترنت به دنیا آمده
اند مشکلی جدياد، جادی و رو    مقتضیا  آن را ت ربه نکرده

هراساانه   نگی فنزدن به فره به تزايد است که خود در دامن

اعتیاد جنسی م ازی  [12]تأثیر فراوان دارد. بنا به باتاچاريا 

نگاری، اعتیاد به روابط م ازی، قمار، خريد و ت ار   و هرزه
رردی و جست وی بیماررونه در وب و  حد اينترنتی و وب بی

های مختلف ايان اعتیااد    های اطالعاتی اينترنتی رونه بانك
 هستند. 
سااخته   2013سپايك جونز( کاه در ساا    )ا 1«او»فیلم 
هراسانه باه دنیاای    ی قابل توجهی از اين نگاه فن شد نمونه

دي یتا  است. در دنیای اين فیلم، افراد حتی روابط عاطفی 
اناد و در   هاای عامال دي یتاا  راره زده     خود را به سیستم

انساانی از مخاطباان موهاوم     تنهايی خود به صداهايی غیار 
بازند. اين در حالی است که هنوز  د  می سپارند و روش می

هاای   در تنهايی خود میان دنیای نیازهای انسانی و شارکت 
های عامل سررردان  ی اين سیستم خدماتی دي یتا  سازنده

های ديگر را از دست  هستند و توان برقراری رابطه با انسان
 اند.  داده

 1927در متروپلیس فريتز  نگ در ساا     Mاز ماشین 
ياك   2013ی فیلم او در سا   سیستم عامل عاشق پیشهتا 

چیز مهم وجود دارد و آن ترس انسان است از فقدان اختیاار  
و اراده باارای در دساات راارفتن شاالونا  زناادری خااود و   

هاای عامال ماشاینی کاه      ارادی آن به سیستم وارذاری غیر
کنناد. ايان حضاور     برای سرنوشت بشر تعیین تکلیاف مای  

اساتنلی کوبرياك در   « ی فضايی اديسه ،2001»رازرونه در 
قالب سنگ سیاهی تصوير شده که هار باار بشار باه مادد      
خالقیت در ساخت فنّاوری از دورانی باه دوران ديگار قادم    

رذارد هنوز در برابر او ايستاده و انساان از درك معماای    می
  آن عاجز است.

                                                                                    
1. her 
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هراسيوفلسفه.فن2-2

هاای   تاا انديشاه  توان  ی میان فن و معرفت را می رابطه
ی کالسیك يونان باساتان   سقراط در دوران پیدايش فلسفه

به خودی خود ربطای   1پی ررفت. سقراط معتقد بود که فن
کاار باردن ابازار در     ی باه  ندارد. فن صرفا  نحوه 2به معرفت

ساخت اشیا يا قضايای رياضی است اما فضیلت ناه در فان   

  [.13]که در معرفت نهفته است 

ین هايدرر را بايد نقطاه عطفای در فلسافه    تتبعا  مارت
سااازی باارای  فنّااوری دانساات. هاياادرر فنّااوری را از اباازار  

بخشی م دد به طبیعات تاا حاد زباانی خاالق بارای        نظم
پرسش از هستی ارتقا  داد. از نظر او فنّاوری نیز مانند هنار  

ی خلق دارد و حاصل مواجهه بزرگ انسان با هستی و  جنبه
 است.  امری آنتولو يك

ی  در نگاه فلسفی هايدرر، فنّاوری بسیار فراتار از جنباه  
ی ابازاری فنّااوری،    ابزاری است. هايدرر ورای نگاه به جنبه

آن را ماحصل تالش انسان برای انکشاف هساتی و ناوعی   
های اولیه، صرفا  تالشی  داند. از نظر هايدرر فنّاوری زبان می

ای انسان بودند. اماا  دادن طبیعت به نف  نیازه برای باز نظم
ی انکشافی  هرچه اين مسأله پیشتر رفت فنّاوری بیشتر جنبه

ررفت برای پرسیدن پرسش بنیادين از هستی. بادين ساان   
خالقیاات در فنّاااوری نااوعی پرسشااگری بنیااادين اساات   

رونه که هنر و ادبیا  چنین نقشای باه عهاده دارناد      همان

[14.] 

صاالی بحااث مف« هسااتی و زمااان»هاياادرر در کتاااب 
پیرامون ترس و انواع آن دارد. از نظر او هار ترسای شاامل    

ترسایم، خاود تارس و     سه بعد است. چیزی کاه از آن مای  
ترسیم. آنچه که ترساناك اسات    چیزی که به خاطر آن می

چیزی اسات در درون جهاان و واقعیاا  زيار در ماورد آن      
 صادق است:

 نوع مرجوعیت امر ترسناك، رزندری آن است. .1

رود  ن رزنادناکی، آن را نشاانه مای   هدفی کاه ايا   .2
ای  ای معین اسات و خاود آن نیاز از ناحیاه     حیطه

 شود. معین صادر می

                                                                                    
1. Techno 
2. Episteme 

ی آن صاادر   خود اين حیطه و امری کاه از ناحیاه   .3
شود برای ما آشنا هستند اماا ايان آشانايی در     می

 خود چیزی ع یب و مهیب دارد.

کننده است. همین که در حاا    امر رزندناگ تهديد .4
شادن،   ن است و در حاین ايان نزدياك   شد نزديك

افکناد، ايان پرتاوافکنی رزناد،      رزندناکی پرتو می
 شود. تهديدناك می

صور  آنچه در همین اطراف به ما  امر رزندناك به .5
کننده اسات. چناین چیازی     شود تهديد نزديك می

تواند به ما اصابت کند يا ناه و هماین خصالت     می
د و باه آن  کنا  تر می دورانه، امر تهديدناك را وخیم

 بخشد. ای ترسناك می جنبه

اين که امر ررندناك کاه در هماین نزديکای و در     .6
شدن اسات و ممکان اسات بیارون      تر حا  نزديك

تنهاا   صحنه بماند و يا از بغل روش ماا بگاذرد ناه   
نشاند بلکاه حادّ  آن را افازون     ترسی را فرو نمی

 کند.   می

تواناد مشخصاا  باه آنچاه      ترس خاود در ترسایدن مای   
ناك است بنگرد و آن را روشن ساازد. در نهايات آنچاه    ترس

ی ترسانده   ترسد، خاود هساتنده   که ترسنده به خاطر آن می
است. هايدرر با اين نگاه هرمنوتیکی، ترس را  3يعنی دازاين

بودن از هستی و به زيست جهان خاود   به احساس نامطملن
دهد. بنابراين بايد میان تارس و   مخاطب ترسنده نسبت می

با من صور    آراهی تمايز قايل شد. ترس در مواجههترس 
ای نامتعین و امری اصیل است  ریرد اما ترس آراهی ابژه می

شاود، بنیاان    که در مواجهه با هستی و ادارك آن حاصال م 
ای احساسی نیست. اين تارس   شناختی دارد و عارضه هستی

آراهی مقدمه و عامل پرسش بنیاادين از هساتی اسات باا     
تواند در قالاب هنار ياا فنّااوری      ز ابزار زبان که میاستفاده ا

 باشد و به شکل خالقیت ظهور کند. 
 یاورفنّا  از ترس توان یم خالصه طور به و بیترت نيبد

 در تارس . کرد جو و جست انسان تیقطع عدم احساس در را
 یآدم جهان ستيز در موجود یها تیقطع دنیکش چالش به
. یاورفنّا  ی آورناده  ومه  و رر بيتخر تیماه ی واسطه به

                                                                                    
3. Dasein 
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 یهسات  برابار  در انسان یآراه ترس حاصل یاورفنّ خود اما
 و وجودی است.  مطلق یامر که یعرض یامر نه و است

ی راهای بارای    ی هايدرر، فناوری، رشااينده  در انديشه
افراد است تا از طريق آن هستی خاود را تفسایر نمايناد. در    

هر و باازتوزي   های طبیعات آشاکار، ظاا    اين فنّاوری، قدر 
اند اما در چارچوب يك قاب. هر باار تغییار ايان قااب،      شده

های موجود در زيست جهاان انساان را باه چاالش      قطعیت
کشد تا پرسشی مطرح شده و حقیقتی به انکشاف برسد.  می

ترس در واق  امری مربوط به آينده و حاصل مواجهه با اين 
 [.  15هاست ] عدم قطعیت

و فراانسانهراسيومفه.فن2-3

هراسی در فرهنگ  های فن ترين جلوه يکی ديگر از مهم
انسانی است. اودشاورن و پیانچ    ای فرا بشری، ترس از آينده

رويند. سايبورگ  سخن می 1[ از مفهومی به نام سايبورگ4]
عبار  از انسانی است که با ماشین درآمیخته شده. مفهومی 

ه رردياد و  توساط کالينار و کلاین ارائا     1960که در سا  
به معنای خودکاار و خاود    cyberneticترکیبی از دو کلمه 

 به معنای طبیعی است.   organicتنظیم و 
-های علمی ها و فیلم ها اغلب در داستان ماشین -انسان

هاايی فراانساانی و    تخیلی، موجاوداتی ترساناك باا قابلیات    
انسانی هستند که به دست اربابانی بدخواه برای  روحیاتی غیر

مین برخی مطام  نامشروع و سیطره بر جهاان طراحای و   تأ
شاود. دخالات    اند. اما کار باه اين اا خاتم نمای     ساخته شده

باودن   فنّاوری در بدن و خلقت انسان باه مفهاوم فراانساانی   
هايی که به مدد  های آينده سرايت کرده است. فراانسان نسل

های پیشرفته و با اهاداف خاا  طراحای و سااخته      فنّاوری
[، در 16اند تا منظوری خا  را تحقق بخشاند. دينلاو ]   شده

هاای   هراسای، منظار فراانساانی داساتان     فن»کتابی به نام 
هاا و   فهرستی بلندبا  از اين موجاودا  در داساتان  « علمی
های علمای تخیلای ارائاه کارده و باه نقاد و بررسای         فیلم

شناسی دنیای فراانسانی آنان پرداخته  شناسی و هستی زيبايی
 نويسد: ی کتاب به طعنه می ت. او در مقدمهاس

                                                                                    
1. cyborg 

فردوس چشم به راه شماست! شاما باه ناامیرايی    -فن»
فراانسانی برانگیزانده خواهید شد تنها در آن روز کاه تارك   
تن رفته باشید. افکار خويش را دي یتا  و نام و نشاانتان را  
از مغز تصنعی رايانه دانلاود کنیاد. باا ساايبری زيساتن در      

ی  شاده  سازی زی، جاودانه در جوار سعاد  شبیهواقعیت م ا
ای از  فردوس باه همات حلقاه   -الهی خواهید آرمید. اين فن

روحانیان دانشمند و حواريون آنان به مقام شاهود نائال   -فن
اند که چگونه خداوندِ فنّاوری آ م و رناج   آمده. آنان دريافته

-بشر را با نیساتی بشار پاياان خواهاد بخشاید. ايان فان       
هر، با وثوق تمام ايمان دارد که پیشرفت فنّااوری باه   آرمانش

هاا و ساايبورریان خواهاد     کما  و جاودانگی برای فراانسان
ان امید. بازماندران نسل پرنقصان و اکنون منقرض آدمای.  

 « آيا اين رويايی است شادمانه؟ يا کابوسی موحش؟
فنّاااوری و  ی بساایار دانااش زيساات امااروزه بااا توسااعه

کان بیشتری برای آنچه اصالح نژاد و تولید مهندسی  ن، ام
وجود آمده است. امری که در   ن برتر انسان خوانده شده، به

مورد حیوانا  و ریاهان پرورشی ديگر عادی شاده و بارای   
های  نتیکای هام در    درمان يا پیشگیری بسیاری از بیماری

[ در کتاااب 17حااا  اسااتفاده اساات. فرانساایس فوکويامااا ]
مفصاال  باه نقاد و بررسای تاأثیر      « نسانی ماا ی فراا آينده»

های زيستی در تشاکیل نسالی فراانساانی پرداختاه      فنّاوری
کنناده اسات    که چرا اين فرايند نگران است. او در تبیین اين

 د يلی دارد. 
فنّااوری ماا را در برابار     روياد کاه زيسات    فوکوياما می

بالتکلیفاای اخالقاای خاصاای قاارار داده اساات. زياارا هاار   
هاای   تی که برای پیشرفت قائل شويم، باياد وعاده  محدودي

چون چرايی را که در مورد آن مسأله پایش رو داريام باا     بی
های بسیاری عازم آن   خود تعديل کنیم. در طو  تاريخ نظام

های باثبا  روانی،  کردند که نسل برتری را که شامل انسان
هاای   بااحساس و باهوش باشد بپرورند. نسلی خالی از انسان

هاا، شاوروی دوران    ها،  اپنی مق، کودن و جنايتکار. نازیاح
اناد اماا    را داشاته   استالین و چین کمونیست پیشتر اين اراده

های آن زمان برای نیل به چناین مقصاودی کاافی     فنّاوری
هايی زوررو و باه   ها از سوی حکومت نبوده است. اين برنامه

ت فنّااوری  اند. اما امروز با پیشارف  شکلی اجباری اعما  شده
دانیم که بسیاری از مسائل از جمله معلولیات و کااهش    می
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هاای   های  نتیکی ندارند. اما هنوز برناماه  هوش صرفا  ريشه
ها که از قضاا اهادافی باه     اصالحا   نتیکی در میان انسان

رو  به ظاهر خیرخواهانه دارند، با معارضان و مخالفان بسیار رو
 هستند.

هااای زياار  هااا را در رده تتاارين مخالفاا فوکويامااا مهاام
 کند: بندی می تقسیم
   اديان الهی که معتقدند خداوند انسان را بر صور

خااويش خلااق کاارده و دساات بااردن در ماهیاات 
 دانند؛  الهی می طبیعی و غیر انسانی را امری غیر

 اناديش اسات. برخای     نگاه دوم، نگاهی مصلحت
عوارض تغییرا   نتیکی در طاو  زماان نماودار    

قابل بازرشت هم نیستند. در شرايطی  شوند و می
که درك اين مشکال  جانبی مؤثر، به رذر زمان 

 بسیار نیاز دارد؛

 محور و پرارماتیست اسات.   نگاه سوم نگاهی سود
تواناد منااف  عماومی     ساختن يك نسل برتر مای 

عدالتی  بسیاری ديگر را به خطر اندازد و باعث بی
 ها شود.  در توزي  مناب  و فرصت

 ین نگرانای از نظار نظام طبیعای حاصال      چهارم
شود. طبیعت در طی میلیاردها سا  به ثبا  و  می

ی  تعاد  امروزين رسایده و در ايان زمیناه، هماه    
اند تا وض  اماروز   عوامل با هم در حا  تغییر بوده

ی  حاصاال شااود. اياان تعاااد  در میااان همااه   
های طبیعی برقرار اسات و دساتکاری    اکوسیستم

به از را چیز  تواند همه ها می نعمده در هريك از آ
 هم بريزد.

هاای فوکوياماا از    ها يکی از تارس  ی اين عالوه بر همه
تولید فراانسان، عدم قطعیت آن است. او معتقد است که باا  
دستکاری در ساختارهای  نتیکی انسان، باياد ايان خطار را    
بپذيريم که در حا  سفر به سرزمینی ناشناخته هساتیم کاه   

 دانیم. از آن نمیچیز زيادی 

ای را به آنچه امثا  فوکوياماا   توان يك نگاه اسطوره می 
ها هماواره   اند افزود. فراانسان ها بیان کرده در مورد فراانسان

اناد.   هاا حاضار باوده    در قص  دينی، ملی و قاومی انساان  
هاای ايان    تارين نموناه   تان مهام   اسفنديار و آشایل روياین  

. همچناین عمار ناوح و    ها در ايران و غرب هساتند  اسطوره

خضر نبی، نسوختن ابراهیم در آتش، نرمی آهن در دساتان  
ها در متاون الهای    هايی از فراانسان داوود و ... همگی نمونه

ی خاود را از   العااده  ها، نیروی خاارق  اند. تمام اين انسان بوده
اند تا حااف  خیار و داعای     فیض الهی و دنیای ماورا  ررفته

دن اين توان از حکمتای خطاناپاذير و   رستگاری باشند. ستان
فنّاوری، به  سپردن آن به دست دانش مهندسی  ن و زيست

العاااده تلقاای  هااای خااارق نااوعی زدودن الوهیاات از انسااان
شود. توانی که ممکن است به دست اشرار بیافتد و چون  می

نگین سلیمان که ديوان ربودند، در خدمت شر و تیرری قرار 
آراه هر انسانی  ند در خودآراه يا ناخودتوا ریرد. اين ترس می

 ها رردد.   نه کند و موجب هراس از اين فنّاوری
 [ در پژوهشاای بااه ساان ش 18کالنتااری و ديگااران ]

 ی جامعاه  در انساان  ساازی  شابیه  فنّاوری اجتماعی پذيرش
دهاد کاه    ايران پرداختند. اين پژوهش نشان می دانشگاهی

وری را فقاط بارای   فنّاا  ی تحقیق نیز زيسات  اعضای جامعه
دانند و نگاه آنان برای بازتولید انسان منفای   درمان مفید می
کاه زناان نسابت باه ماردان نگااه        تر اين است. نکته جالب

 تری به اين فنّاوری دارند.  منفی

هراسيوفرهنگمحيطزيست.فن2-4

های اخیر موجب ترس  يك نکته مهم ديگر که در سا 
ی  ها شده، به توساعه  میان انسان های پیشرفته در از فنّاوری

شود. فنّاوری باا حضاور قدرتمناد خاود در      پايدار مربوط می
ی تولیااد، توانساات باارای بساایار از کشااورها رشااد   عرصااه

نظیری را فراهم آورد. اماا ايان رشاد، تاوام باا       اقتصادی بی
ی  ی يگاناه  رويه و تخريب مناب  موجاود در کاره   مصرف بی

ای،  ی ازن، اثاار رلخانااه خاااکی حاصاال شااد. شااکاف  يااه
های زيستی، نگرانی از محصو   تراريختاه و   تخريب رونه

ی ناامعقو  از فنّااوری پدياد     ی استفاده ... همگی به واسطه
 اند. آمده

[ با نگاهی به تاريخ فنّاوری از قرن ه ادهم  19کوئنته ]
پاياان میاان    و ظهور ماشین بخار تا زمان حاضر، چالش بای 

شناسای را مطالعاه کارده اسات. او ايان       رشد فنّاوری و بوم
داند چرا که شناسايی اثر سو  فنّااوری   چالش را نامربوط می

هاای   بر محیط زيست، خود امری بود که باه مادد فنّااوری   
های  رذاری بسیار پیشرفته حاصل شد. پس از آن هم سرمايه
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هاايی کاه بتوانناد کمتارين      ی فنّااوری  کالنی برای توسعه
هاای پیشاین را    سات وارد ياا تخرياب   تخريب را محایط زي 

جبران نمايند آغاز شد. به عبارتی ديگر، ه مه علیه فنّاوری 
عنوان عامل مارگ   ی هفتاد به های دهه به خصو  در سا 

های  اساس بود و فنّاوری و نابودی زمین، تا حدود زيادی بی
شایفتگی   هراسی را به سمت فن جديد دوستدار زمین اين فن

 اند. ق دادهاز نوعی ديگر سو
هاا   عبار  ديگر فنّاوری در تخريب زيست بوم انساان  به
ی  تقصیر است و اين میل آدمیان باه مصارف حريصاانه    بی

مناب  برای خلق ثرو  است که طبیعات را تخرياب کارده،    
ی  ی خنثی دارد و برای ن ا  کره فنّاوری در اين مورد جنبه

يد دست باه  زمین و مناب  کمیاب حیاتی از نابودی باز هم با
های پیشرفته شد. دامان فنّاوری

 ی ایرانی هراسی در تاریخ اندیشه . فن3

رود  شمار می هراسی مفهومی نسبتا  نوين به که فن با اين
های نگرانی و ترس از ورود تکنیك به بطن جامعه  اما ريشه
توان تا بیش از هزار سا  پیش از اين پی ررفت. امام  را می

[، در مورد رياضیا  20قذ من الضال  ]محمد غزالی در المن
نويسد که آموزش رياضای واجبای کفاايی     و آموزش آن می

هاا، اوقاا  شارعی،     ی طو  مااه  است. يعنی برای محاسبه
تقسیم آب و ساير اماورا  روزماره کاه نیازمناد محاسابا       
دقیق هستند،  زم است که يك نفر در هر شهری رياضای  

ياضی به عموم اين مفسده را را به خوبی بداند. اما آموزش ر
خردتر در مواجهه با ايان   با خود دارد که افراد متدين اما کم

دنیای دقیق و مستد ، با خود بیانديشاند کاه ارار خادايی     
وجود داشت نبايد از چشم اين قوم که بر دقايق علوم واقف 

مانااد و باادين ترتیااب تاارويج رياضاای  هساتند، پنهااان ماای 
 مان در د  افراد است.شدن اي ای برای سست مقدمه

های بادبینی باه فنّااوری را در میاان بسایاری از       ريشه
توان در تلقی آنان در ماهیت علام و   انديشمندان ايرانی، می

فنّاوری جست. از نظر آنان شروع و شکوفايی علم و فان در  
ی اسالم در ايران ريشاه در نگارش دانشامند و     قرون اولیه

ی تقارب   که علم را وسیلهمبدع مسلمان به علم و فن دارد 
دانساته   ی خدمت به خلاق او مای   به خدا و فنّاوری را وسیله

[ معتقد است کاه علام و فنّااوری در    21است. حسین نصر ]

آغاز در راستای نظام طبیعت و لوروس حاکم بار آن شاکل   
شناسای   ررفته و با نظام هستی در يك راساتا باود. او روش  

داند اما  در همین راستا می ی مسلمان را نیز دانشمندان اولیه
دلیل افتراق میان علام و هادف وا ی آن کاه در دوران     به

ای بارای   روشنگری اتفاق افتاد، علام و فنّااوری باه وسایله    
جويی به هر شکل ممکن بد  شدند و به همین روی  منفعت

عاملی برای تخريب طبیعت و سوق انسان به سمت تبااهی  
 و ويرانی رشتند. 
طاليی شکوفايی علم و فنّاوری، شاکافی  پس از دوران 

در اين زمینه، میاان اياران و جهاان غارب پدياد آماد کاه        
تر شد. در شرايطی که جهاان اساالم ديگار     رفته عمیق رفته

هاا در حاا  آغااز     مبدع اصلی فنّاوری در دنیا نباود، غربای  
شکوفايی فنی خود به خصو  پس از دوران رنسانس و در 

 عصر روشنگری بودند. 
مایالدی فاراز مهمای در     1514گ چالدران در سا  جن

دلیل فقر فنی در سپاه اياران   تاريخ فنّاوری ايران بود. چه به
بودن ساالح رارم و تارجیح شااه      پاریر و و چه به دلیل دست
نکردن از آن، اياران ايان جناگ را باه      اسماعیل در استفاده

عثمانی وارذار کرد و بدين سان شکاف تکنیکی میان ايران 
 تر، آشکاره شد. ی غربی همسايه و

مایالدی بارادران شارلی در راس ياك      1598در سا  
نفره باه اياران آمدناد تاا اولاین کارخاناه        26هیلت نظامی 

[. از 22سازی را در اصفهان پی افکنناد ]  ريزی و اسلحه توپ
هاای   تار شاد، فنّااوری    آن زمان به بعد، هرچه دوران مدرن

خاالی از تبعاا  فرهنگای و    تر شد و ايان   ايران نیز خارجی
 اجتماعی مهم نبود.

.هراسازفنونبيگانه3-1

برای اولین بار در دوران محمدشااه قاجاار و باه همات     
میرزا جمعی از دانش ويان به فرنگ اعزام شدند تا در  عباس
های اغلب فنی به تحصیل بپردازند. اين روناد موجاب    رشته

روزها و در عاین   ی آن مانده ورود فنون بیگانه به کشور پس
 حا  تفکرا  غربی به اجتماع روشنفکری ايران شد. 

بسیاری از پزشکان و مستشاران بیگانه، حتای بعضاا  در   
های مسیحی به ايران آمدند و بااری از داناش    الب لو يونق

مهندسی و پزشکی را به همراه آورند. هناوز ديار زماانی از    
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دلیل شاکاف   های ايران و روسیه و شکست ايرانیان به جنگ
رذشت. شکساتی کاه در    عمیق فنّاوری در جبهه جنگ نمی

هاا در   ی فینکنشتاين و خیانت فرانسوی عین حا  با معاهده
امر ت هیز سپاه ايران به فناون و دساتاوردهای نظاامی روز    

 همراه شده بود. 
ای دوراناه داشات. از    اين ترس از فنّاوری بیگانه، جنباه 

ابی باه بهداشات، رفااه و    سويی جامعه ايرانای بارای دساتی   
آورد نیازمند بود  پیشرفت به بیگانه و ابزارهايی که با خود می

هاای   هاا و دساتگاه   توانست به فرنگی و از سويی ديگر نمی
های ايان برخاورد تاوام باا      شان اعتماد کند. نمونه ناشناخته

اعتمادی، در تاريخ دوران قاجار کام نیسات. کاه     ترس و بی
 آيد: ر پی میها د چند مورد از آن

 کوبی آبله:  الف. مايه
امیرکبیر در دوران کوتاه صدار  خود اهتمام زيادی باه  

کردن ايران داشت که تأسیس دارالفنون  آموزش فن و مدرن
در  هاسات.   ی ايان کوشاش   ترين نمونه در دوران او برجسته

دوران امیرکبیاار همچنااین کوشااش شااد تااا فاان نوظهااور  
ز اجارا شاود. در آن زماان هار از     کوبی آبله در ايران نی مايه

شاد و   ای از خااك اياران واریار مای     چندی آبله در روشاه 
مردناد ياا نابیناا و     بسیاری از مردم بر اثر اين بیمااری، مای  

کاوبی آبلاه در آن زماان توساط      شدند. اما مايه روی می آبله
شاد و ماياه آبلاه از     پزشك انگلیسای ان اام مای   « ج رس»

 آمد.  ت میدس های راو مبتال به بافت
موريه از مخالفات و جوساازی بسایاری از روحانیاان از     

کوبی ساخن   های سنتی از سوی ديگر با مايه سويی و حکیم
که که يك فرنگی باه فرزنادان ماردم،     رفته است. آنان اين

کردند و مردم را از اين  اعمای راو را تزريق کند مسخره می
مالك، رجال  الم خان مستوفی ساندند. حتی يوسف تر بابت می

دلیل ابتال باه آبلاه    نامدار عصر قاجار که يکی از پسرانش به
کوبی کند،  نابینا شده بود، حاضر نشد ساير فرزندانش را مايه

ی ع یاب طبیاب    توانسات باه ماياه    چرا که همسرش نمی
فرنگی اعتماد کند و اين ادامه يافت تا فرزند ديگرش هم از 

سوی دولات نیاز در    تومان جريمه از 5آبله مرد. حتی وض  
اين میانه ماؤثر نیفتااد. تاا آن جاا کاه برخای از متماولین،        

خردناد تاا م باور نباشاند      پرداخت جريمه را باه جاان مای   

کاوبی کنناد    فرزندان خود را به دست طبیب انگلیسی ماياه 
 [. 24[ و ]23]

 ناصرالدين شاه و خط آهن:  ب.
  ی خاطرا  خاود از مشاکال   السلطنه در روزنامه اعتماد

احداث خط آهن بین تهران و حرم شااه عبادالعظیم توساط    
 [: 25ها سخن رفته است ] فرنگی
موسیو بواتا  بلژيکی نمونه کوچکی از تراموا آورده بود »

که )ناصرالدين شاه( فرموده بودند: شتر و قااطر و خار صاد    
آهن بهتر است. حا  که چهل، پن اه فرنگای در   مرتبه از راه

اجزيم، ارر راه آهن ساخته شاود و هازار   تهران هستند، ما ع
 «نفر بیايند چه خواهیم کرد؟

کند  السلطنه در جای ديگر از برخی رجا  نقل می اعتماد
آهن برای استقال  کشاور مضار اسات و باه هماین       که راه

 سبب نبايد تأسیس رردد.
هاااا و  همچناااین در تااااريخ از اعتاااراض رااااريچی  

ديدناد باه    خطر مای کار خود را در  و هايی که کسب قاطرچی
ها سخن رفته است. در ايان میاناه مخالفات     حضور خارجی
دلیل نفوذ اجنبی و ترس زائران از توطله بیگانه  روحانیون به
شدن يك نفر در زير قطار هم عاواملی بودناد    پس از کشته

 [. 26که دست به دست هم دادند تا راه آهن را ويران کنند ]

 های نوين آموزشی: ج. شیوه
رذاران مدارس جديد با  حسن رشديه از اولین بنیان میرزا

های تدريس نوين بود. تاريخ از ه وم بسیاری از علما  شیوه
ساوزی   به او و مدارسش و حتی حمله ماردم تبرياز و آتاش   

مدرسه حکايت دارد که موجب مرگ يکی از شارردان شاد.  
دلیال آشانايی باا     شدن اعتقادا  ماردم باه   نگرانی از سست

هاا باود    ترين عامال ايان ه اوم    بان بیگانه مهممعارف و ز
ا ساالم کرماانی در تااريخ بیاداری ايرانیاان از       [. ناظم27]

نويساد از او   اهلل نوری از مدارس نوين می نگرانی شیخ فضل
 [.28کند ] چنین نقل می

دهم آياا   ا سالم! تو را به حقیقت اسالم قسم می ناظم»
ورود باه ايان    اين مدارس جديده خالف شرع نیسات؟ آياا  

مدارس مصادف با اضمحال  دين اسالم نیست؟ آياا درس  
زبان خارجه و تحصیل شیمی و فیزيك عقائاد شاارردان را   

 «کند؟  سخیف و ضعیف نمی
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هايارتباطي.هراسقدرتازفنّاوري3-2

های فنّاوری، تساهیل در امار ارتباطاا      يکی از ويژری
ی بسایاری از  است. اين مسأله به خاودی خاود ابازار نگرانا    

سران قدر  را در دوران معاصر فاراهم کارده باود. تااريخ     
دوران پهلوی و قاجار بارها از ترس اصحاب قدر  در قباا   

هاای ارتبااطی و تواناايی ماردم و باه       شدن فنّاوری ریر همه
خصو  مخالفان حکومت برای نشر افکار و تبااد  نظار از   

 طريق فنّاوری سخن رفته است.
شاادن  الدولاه بااا همگاانی   مخالفات عااین آبراهامیاان از  

تلگااراف سااخن رفتااه اساات کااه مبااادا رعايااا در جلااوی  
خبر شوند و اين عاملی  ها ت م  و از احوا  هم با تلگرافخانه

 [.26برای شورش علیه سلطنت رردد ]
کااه  1319در زمااان تأساایس راديااوی ملاای در سااا   

فارسای در هماان ساا      BBCمصادف با تأسیس راديوی 
داری دساتگاه رادياو باه م اوز شاهربانی       د و نگهبود، خري

ها باه ممنوعیات    موکو  و راديوی دو موج در ايران تا سا 
شااود کااه در يکاای از جلسااا   دچاار بااود. حتاای نقاال مای  

محمدرضا شاه با سران نظامی کشور، پیشنهاد شده باود تاا   
در خاارج از اياران را    BBCهای رادياو   نیروی هوايی دکل
هاايی در دوران   [. چنین ممنوعیت29ند ]بمباران و منهدم ک

قاجار و حتی اوايل دوره پهلوی برای واردا  ماشین چاپ به 
 کشور نیز مشاهده شده است.

ممنوعیت دستگاه ويديو، ماهواره، فیلترينگ اينترنات و  
حتی مخالفت با آزادی دستگاه فکس در بدو ورود به کشاور  

 هايی از اين دست هستند.  هم کوشش

اوريبيگانهوروشنفیرانمعاصر.فن3-3ّ

ی فنّاااوری در  در دوران مشااروطه و پااس از آن، مقولااه
ی روشنفکران نقشی برجسته يافت. چنان که اشااره   انديشه

رفت، اهمیت ررفتن فنّاوری در تفکر ايرانی حاصل مواجهاه  
های قبل از انقالب مشروطه بود و به همین  با غرب در سا 

در تفکر ايرانی شانه به شاانه   جهت فنّاوری و فرهنگ غرب
 اند.  حرکت کرده

زاده که ت ادد   زاده و آخوند خان، تقی از آرای امثا  ملکم
دانستند تا جال  آ  احماد   شدن را  زم و ملزوم می و غربی

زدرای، مفهاوم فنّااوری در ساپهر      ی غرب و نقد او بر پديده
 شناسی مخصو  به خود را دارد. ی ايرانی، تبار انديشه
شاده،   ر متون بسیاری که پایش از مشاروطه نگاشاته   د

متفکر ايرانی همواره غرب و حتی شهرهايی مانند استانبو  
در خاك عثمانی را با تهران و ساير شهرهای ايرانی  و قاهره 

دلیاال  ماناادری بااه قیاااس کاارده و احساااس غاابن و عقااب
آهان، پزشاکی،    ای مانند راه محرومیت از مصنوعا  فنّاورانه

شود.  و ... در میان آنان به رفتمانی غالب تبديل می روزنامه
ای  العاباادين مراغااه زياان« بیااگ ی ابااراهیم نامااه ساایاحت»

ای از اين قیاس و حسر  روشنفکر ايرانی  ای برجسته نمونه
 [.30است ]

در نوشتار پس از مشاروطه، باه خصاو  در م التای     
شاادند،  ماننااد کاااوه کااه در خااارج از ايااران منتشاار ماای  

زاده ت دد را به مثابه امری ناشای از   رانی مانند تقیروشنفک
نگريسااتند و راه پیشاارفت ايااران را در  فرهنااگ غاارب ماای

جستند. اتابکی اين  می« شدن، از فرق سر تا نوك پا فرنگی»
ها را حاصال آشانايی آناان باا روشانفکران مت ادد        انديشه

 [.31داند ] عثمانی مانند عبداهلل جود  و توفیق فکر  می
های بعد برخی از متفکران ايرانی، فرايند ت ادد   سا در 

ی ابزاری  را به ديد نقد نگريستند. آنان فنّاوری را ورای جنبه
عنوان عنصری که از سوی ديگران به جامعه ايرانی  آن و به

 راه يافته تحلیل کردند. 
در فرهنااگ ايراناای اغلااب   « ديگااری»مواجهااه بااا  

امه همواره شر و تهدياد  ای دارد. در شاهن هايی اسطوره ريشه
از بیرون مرزها به داخل آمده و مردمان ايران در حا  دفااع  

اند. رابر  ياناگ در   از خود در برابر اين ديگری  مهاجم بوده
تفسیر مواجهه فرهنگ شرقی با ديگری سه راه را شناسايی 
کرده. او  بودن ديگری و نبودن من )نوعی وادادرای(، دوم  

ری )مقاومت( و ساوم نباودن مان و    بودن من و نبودن ديگ
 [.32نبودن ديگری )مقاومت انتحاری( ]

جااال  آ  احمااد در کتاااب غربزدراای خااود يکاای از   
ها را به سیر ت دد فنّاورانه ايرانای دارد. او   ترين نگاه بدبینانه

داناد   ی مفهاوم صانعت مای    دورانه شرق و غرب را زايیاده 
[33.] 

ممالاك رشاد   به جای غرب بگذاريم ممالك مترقی يا »
ی مماالکی کاه قادرناد باه      کرده يا ممالك صنعتی يا هماه 
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تاری درآورناد و    صور  پیچیده کمك ماشین، مواد خام را به
همچون کا يی به بازار عرضه کنند. به جای شرق بگذاريم 

ماناده، ياا ممالاك در حاا  رشاد ياا ممالاك         ممالك عقب
ی  کنناده  ی مماالکی کاه مصارف    صنعتی و يا م موعه غیر

 «اند. مصنوعا  غرب ساخته
زدراای،  تاارين معنااای غاارب از نظاار آ  احمااد بنیااادی

وابستگی به ماشاین اسات. ماا تاا خريادار هساتیم غارب        
خواهاد ماا را از دسات بدهاد و تاا وقتای کاه ماشاین          نمی

اياام. از نظاار آ  احمااد وابسااتگی   اياام غاارب زده نساااخته
تکنولو يك، وابستگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به غرب 

شود. اين وادادری در برابر فنّاوری باعاث شاده    را باعث می
ها و معیارهای غربای بسان یم. او    امروز ما خود را با مالك

ی اياان وادادراای در براباار غاارب را عاادم تااداوم     ريشااه
نشاینی، حماال  متعادد باه اياران و ويرانای میاراث         شهر

 بیند.  های پیشین توسط جانشینان آنان می حکومت
زدرای را غلباه بار     نه راه درمان اين غارب آ  احمد يگا

داند. بدين معنا که ماا باياد بار رعاب از      ترس از ماشین می
ماشین غلبه کرده و خاود ماشاین بساازيم. او ساه راه را در     

کند. او  نفی ماشین و در  مواجهه با مدرنیزاسیون مطرح می
شادن بااه فنّاااوری و مصاارف   رفااتن، دوم تساالیم خاود فاارو 

کناد. دياو    اه سومی که خاود پیشانهاد مای   زدری( و ر )غرب
کردن و تسلیم آن نشدن. از نظر او ماشاین   ماشین را در بند

آموز نیست و در نهايت فقط باه کاار    چیزی جز اسبی دست
کفاايی و   آياد. خاود   مانادری اقتصاادی مای    رف  فقر و عقب

ساااخت ماشااین راه سااومی اساات کااه موجباااب رهااايی از 
ی که  ا اما برای نیافتادن به تله آورد. زدری را فراهم می غرب

بازرشات  « دادش از ماشین به هواست»غرب در آن افتاد و 
داناد.   به سنت و تکیه بر هويت سنتی و دينی را راه چاره می

آياد نگااه او باه ماشاین، رااهی       طور که به چشم می همان
نگاهی ابژکتیو و خاالی از توجاه باه سااختارهای اجتمااعی      

 .ی فنّاوری است پديده
عبدالکريمی آرای آ  احمد پیرامون روشنفکری را خالی 

داند. از نظر او ت دد آمرانه و مدرنیسام   از رنگ سیاسی نمی
از با  به پايین است که در ذهن آ  احمد مفهوم غربزدرای  

ای سیاسای علیاه    دهد و غربزدری را بايد بیانیه را شکل می
 [.34حکومت پهلوی دانست ]

متفکر پرنفوذ ايرانای، ماشاین را   اما علی شريعتی ديگر 
فراتر از ابزاری برای رشد اقتصادی و کسب منفعت شاناخته  
است. از نظر او ماشین نیز جزيی از منطق باور وازی اسات   
که برای بشر پیشرفت و رفاه به ارمغان آورده اما ماشین هم 

آياد. ايان    در سیستم بور وازی خود يك ابزار به حساب می
وجود آمده و  داری به که بر مبنای برده منطق بور وازی است

به همین سبب، از خود بیگاانگی و بردرای انساان در ايان     
 [.35شود ] سیستم به ماشین و اثرا  آن محدود نمی

ی میان انسان و فنّااوری،   علی شريعتی در تحلیل رابطه
کوشد تا فنّااوری را از دياد بیانش     رود و می رامی فراتر می

  بور وازی تحلیل کند.
از نظر شريعتی، بینش بور وازی برای بشر توسعه، رفاه، 
شهرنشینی، ارتباطا  و ... را به ارمغان آورده اسات. اماا در   
عین حا  منطق فنّاوری، بردری بوده است و ايان بردرای،   
در بور وازی نیز مت لی شده اسات. رشاد باور وازی فقاط     

ن بشر دلیل استفاده از ماشین نیست، بلکه خیلی پیش از آ به
 سپرده است.  نیز در اين نظام به نوعی به بردری جديد سر

از نظر او، در دوران جديد، دريافت از پیشرفت و ترقای،  
چیزی نیست به جز اکونومیسام و تکنولو يسام کاه هماان     

ریری قدر  جديد بور وازی باوده و باا انقیااد انساان      شکل
 [.36مدرن در جوام  صنعتی همراه است ]

داند  که بور وازی را امری اصیل میاوری شريعتی نه فنّ
ای   نیز چون انسان در اسار  پديده و معتقد است که ماشین

چیز را باه مانناد ابازاری     به نام ماشینیسم قرار دارد که همه
ریارد. از نظار او باور وازی     کار می برای بسط قدر  خود به

ی علم، ماشین و پو  را تصااحب کناد و از    رانه توانسته سه
 ين راه انسان را نیز به انقیاد خود درآورد. ا

او همانند آلن تورن و هابرماس م تقد است مشکالتی که 

اندیشمندان مکتم فرانکفورت براا فنّاورا و فرهنگ 

هاا ذاتی فنّاورا بلکه ناشی  اند نه ویژگی فنّاورانه برشمرده

ا عقالنیت ابزارا بر عقالنیت انتقادا بوده است  از غلبه

[37.] 

ی  هراسی، و ترس از غلبه شريعتی در توضیح مفهوم فن
هااای  ماشااین در زناادری انسااان  جهااان سااوم بااه نظريااه 

پسااسااتعماری انديشاامندانی مثاال فااانون و سِااز ر نزديااك  
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هاای   شود. از نظر او، استعمار برای سوار شدن بار ملات   می
ها به بازارهای تاأمین ماواد اولیاه و     استعمارزده و تبديل آن

کوشد تا به اشکا  مختلف آنان  نوعا  خود، میمصرف مص
را از هويت خود تهی يا حتی بیزار کند. از ايان ساو، انساان    

شود تا خود را شبیه  زده برای کسب هويت، ناچار می استعمار
هاای او را تقلیاد کناد. تارس از      استعماررر کرده و دغدغاه 

ماشین و ماشینیسم در جوامعی که هناور مسایر مدرنیتاه را    
اند خود رواهی بر اين الیناسیون فرهنگای ناشای از    مودهنپی

غرب درد ماشین دارد و من درد »رويد  استعمار است. او می
 .[38« ]ماشینی بی

ساازی و بازرشات باه     شريعتی در برابر اين مسأله، خود
کناد. از نظار اون انساان در جواما       خويشتن را مطرح مای 

مصانوعا    نکردهويتی باه رارداب دساتاويز    شرقی، از بی
عنوان عاملی بارای زوا    فنّاوری غربی يا ترس از ماشین به

آورد. او بیش از هر چیز به بازرشت به هويت خاود   روی می
نیاز دارد، تا بتواند با عبور از عصر مدرنیسم، فنّاوری و ت دد 
را با عناصار فرهناگ خاود معناا بخشاد و آن را در ساپهر       

 [.39فرهنگی خود معنا کند ]
میانه يك نگاه غالب ديگر وجود دارد که منتقاد  در اين 

ملزوم دانستن فرهناگ غربای بارای پیشارفت در فنّااوری      
ی علام و فنّااوری را    است. آنان پیشارفت غارب در زمیناه   

داننااد و نااه فرهنااگ و  هااای فناای ماای معلااو  توانمناادی
 های فرهنگی.   نشانه

از جمله اقبا   هوری، انديشمند فارسی زبان پاکستانی 
دلیاال  يااافتگی مغاارب زمااین بااه تقااد اساات کااه توسااعهمع

های دينای ياا روی آوردن باه مظااهر      کردن به ارزش پشت
عناوان عناصاری    باه « علام و فان  »زندری مادی نباوده و  

اند آنان را به اين سرمنز  مراد برساانند و از   مستقل توانسته
همین روی تظاهر به سبك زندری غربی را حاصل انفعاا ،  

طلبی مردمان شرق برای تقلید کورکورانه  تخمودری و عافی
داند و اين خمودری و تقلید است کاه خطرنااك    از غرب می
 [.40]  شود نه خود فن تلقی می
 قوّ  مغرب نه از  دينی است»

 نی فروغش از خط  تینی است...
 قوّ  افرنگ از علم و فن است

 از همین آتش چراغش روشن است

 نگعلم و فن را ای جوان شوخ و ش
 بايد نه ملبوس فرنگ... مغز می
 ی افرنگ از ذوق و نمود بنده
 برد از غربیان رق  و سرود می

 بازد به لهو می نقد جان خويش در
 «سازد به سهو علم دشوار است می

 گذاری فنّاوری در ایران هراسی و سیاست . فن4

هراسی و فن شیفتگی همیشه فارازی   طور که فن همان
نديشاه ايرانای را باه خاود اختصاا       قابل توجه از تااريخ ا 

راذاری   هاا و در فرايناد سیاسات    اند، در میان حکومات  داده
تاوان ردی از ايان دو پدياده     عمومی کشور هم همیشه می

هراسای باا هماه تبارشناسای فکاری و       ی فن ررفت. پديده
های سیاستی بسیاری دارد که در اداماه   تاريخی خود، د لت

 ریرند. مورد بحث قرار می برخی از اين موارد به اختصار

هاوانحصارونوسازيانحصاري.يولت4-1

های رونارون در کشاور، نشاان    نگاهی به تاريخ فنّاوری
هاا،   ی اين فنّااوری  ریری تقريبا  همه دهد که منشأ شکل می
ها نیز در کشورهای  ی دولتی بوده و خاستگاه اغلب آن اراده
ها هام در راام او     ر آنيافته قرار داشته. حتی استقرا توسعه

 به دست مهندسان و مستشاران خارجی ممکن شده است. 
میرزا بارای نوساازی لشاکريان ايرانای در برابار       عباس

ها متوسل به قراداد فینکنشتاين با فرانسه شد کاه باا    روس
قرارداد تیلسیت و صلح نایکالی و نااپللون نافرجاام ماناد.     

و بارای اجتنااب از    استادان دارالفنون، اغلب خاارجی بودناد  
وابستگی به روسیه و انگلایس بیشاتر از کشاورهايی مانناد     
بلژيك و اتريش دعو  شده بودند. اولین خط تلگاراف را در  

هاا کشایدند. اولاین تراماوا باه مادد بواتاا          ايران انگلیسی
فرانسوی به حرکت درآمد. اولین خودرو را مظفرالدين شاه از 

ها  کارخانه ذوب آهن را آلمانیفرانسه به ايران آورد و اولین 
کلنگ زدند که ناکام ماند و بعدها شوروی توانسات در ايان   

 زمینه پیشرو باشد.
 یهاا  ی نوسازی در اياران بارهاا توساط حکومات     اراده

شااده در حااالی کااه م ااری اصاالی و    مختلااف کلیااد زده
تارين فااز    اند. انقالبای  ها بوده ی آن خود دولت کننده هدايت
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شاه به راه افتاد که کشایدن خاط آهان     رضات دد در دوران 
ساازی   سیس ذوب آهن، فنون نظاامی، اسالحه  أسراسری، ت

سایس دانشاگاه،   أمدرن و ... با ساير مظااهر ت ادد مانناد ت   
زمان شد. اما در اين میانه، مسائلی چون  دادرستری و ... هم

کردن لباس مردم، خلا    کشف ح اب اجباری، متحدالشکل
.. نیز بر اين فرايند ت دد بار شد. چیزی لباس از روحانیت و .

 آن را ت دد آمرانه نامید.  [41] که اتابکی
اتابکی در تبارشناسی ت دد معتقد است که روشانفکران  

ها راه استقرار ت دد و پیشرفت را در  در ايران و عثمانی سا 
دانساتند کاه بتواناد بار      برقراری يك دولت مقتدر ملی مای 

زمینه غلبه کند. چیزی که در نهايت موان  ساختاری در اين 
در ايران با رضاشاه و در ترکیه با آتاتورك ممکان باه نظار    

های فنی توسعه بود و مانند  ی جنبه رسید. اما رضاشاه شیفته
 آتاتورك به نهاد سیاسی در اين زمینه توجهی نداشت. 

به همین جهت، جامعه مدنی و نهاد سیاسی  زم بارای  
وجود نیامد و  نوان ابزار توسعه در ايران بهع اوری بهتبديل فنّ

اوری اداماه  ی فنّ های بعد نیز در روند توسعه اين امر در سا 
 يافت. 

اوری باعث شد که وابستگی کشور ی فنّ نبود نهاد توسعه
اوری بیشاتر  داشتن فنّا  روز نگاه های بیگانه برای به به دولت

خاا   شود و بالطب  اين امر، عواقاب سیاسای و اجتمااعی    
 خود را داشت. 

عناوان   اوری استخراج و پاا يش نفات در کشاور باه    فنّ
شاهرگ حیاتی بقای اقتصادی و توان اداره کشاور در میاان   

سیس همواره در دسات بیگانگاان و باه    أها از بدو ت حکومت
اوری تضادهای بسایاری را  ها بود. اين فنّ خصو  انگلیسی
مارداد   28کودتای ها اي اد کرد که نهايتا  به  در میان دولت

 ان امید.  1332
شدن صانعت   هراسی موافق ملی بحث تقابل میان بیگانه

ها دولتی ناشی  نفت و خودناباوری مخالف آن که از سیاست
شادن نفات اداماه     شود، در تمام مذاکرا  مربوط به ملی می

ی وضعیت موجود و  دارد. سیاست دولت در اين زمینه، ادامه
 ی اوری بوده. جملهی فنّ کننده مینأوان تعن تکیه بر بريتانیا به

علات   های کشاور باه   کارخانه»آرا در م لس که  معروف رزم
دهند و مهندسان ماا حتای ياك     فنی زيان می يیعدم کارا

دولات   انفعا نشانگر  [«.42] توانند بسازند لولهنگ هم نمی

بینی آنان باه تاوان    ها و بد اوری خارجی انگلیسیفنّ در برابر
در مقابال ايان نگااه، موافقاان     اوری ملای اسات.   تولید فنّا 

شدن صنعت نفت به اعتماد کامل به تاوان فنای داخال     ملی
دنباا  خالصای از فنّااوری     برای ادامه استحصا  نفات باه  

ی درآماد حاصال از    انگلیسی برای استخراج نفات و قبضاه  
 نفت به نف  اقتصاد ملی بودند.

 هاای بعادی   شدن صنعت نفات و کشامکش   در پی ملی
کاردن   ها با فلاج  له، بريتانیايیأايران و بريتانیا بر سر اين مس

ی سنگینی باه   اوری استخراج و صادرا  نفت ايران ضربهفنّ
م غا ر دولت مصدق زدند و سیاست نخست وزير اياران علای  

استظهار به حمايت مردم ناکام ماند. بدين سان معلاوم شاد   
 مصدق در م لس که استحصاا   1329آذر  26که سخنان 
حقیقت اين اسات  »بود:  هدانسته و رفت« ساده»ملی نفت را 

رونه ضرر اقتصادی و ارزی در اثر  که کشور ايران دچار هیچ
چنادان نسابتی باا واقعیات      «کردن نفت نخواهد شاد.  ملی

 [.43] نداشت
پس از آن و در اوج دوران جنگ سرد، فرايند نوسازی و 

رار ررفات. در  ترومن ق 4فنّاوری در ايران، تحت تأثیر اصل 
اين دوران بحاث ت هیاز جاوامعی کاه در خطار فراریاری       

ها باود.   های اصلی امريکايی کمونیسم بودند، يکی از دغدغه
حکومت نیز بالطب  تا جايی که کیان و قادرتش را در اماان   

کارد. عالیخاانی، وزيار وقات      ديد با اين امر همراهی می می
ری علی امینای  اقتصاد ايران در خاطرا  خود پیرامون برکنا

 [:44رويد ] چنین می
ماد    هاای کوتااه   هاا( هام سیاسات    ها )آمريکايی آن»

ماد . باه خصاو  وقتای      ديدناد ناه دراز   خودشان را مای 
کاه کشاور را    ديدند خود شاه تبديل شده به عامال ايان   می

صنعتی بکنیم، در کشاورزی رفورم اي ااد بکنایم و ... خاب    
 «رفتند: آفرين! چه از اين بهتر؟ می

بااا رشااد درآماادهای نفتاای و افاازايش شااديد وارا     
هاای   ، توجاه باه جنباه   1350ی  مصنوعا  فنّاورانه در دهه

باااره تحاات تااأثیر   ی صاانعتی بااه يااك  اجتماااعی توسااعه
کاردن نارهاانی    های شاه برای نوسازی و مادرن  پروازی بلند

 ايران قرار ررفت. 
بدين سان اين توسعه ناپايدار موجب تغییری نارهانی در 

لگوی جمعیتی و طبقاتی جامعاه شاد. حرکات نارهاانی از     ا
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اقتصاد کشاورزی و صناي  کاربر به اقتصاد صنعتی و فنّاوری 
، موجب افازايش شاديد شاکاف طبقااتی، مهااجر  باه       بر

ررايای و تاورم ناشای از آن،     نشینی، مصرف شهرها و حاشیه
شادن   تغییر در سابك زنادری و حتای باه چاالش کشایده      

هاای حاامی سابك     د با رساترش رساانه  مذهبی افرا زيست
 زندری غربی شد.  
ی فنّاوری که مبتنای   دموکراتیك توسعه اين الگوی غیر
بااود، در واقاا  تصاامیمی از سااوی     رويااه باار واردا  باای 

توجه  رذاران ارشد حکومتی و شخ  شاه بود که بی سیاست
هاای ماردم ان اام پاذيرفت.      به نیازهاا و شانیدن خواسات   

 57سأله را در انقاالب اساالمی ساا     توان نقش اين م نمی
 ناديده ررفت.

روناه کاه در میاان     دهاد کاه هماان    تاريخ نشاان مای  
رذاران، فرايند نوسازی با ترس از غلبه بیگانه همراه  سیاست

بوده، در میان ماردم و روشانفکران هام تارس از فنّااوری      
و تبعایض ريشاه دواناده و     عنوان عااملی بارای شاکاف     به

دلیال اساتیالی    نابودی هويات ملای باه    روشنفکران نیز از
اناد و ايان    محصو   وارداتی خارجی در بازار نگاران باوده  

 رانه در فرايند ت دد دوران پهلوی قابل تشخی  است.  سه
انقالب اسالمی با شعار نه شرقی و نه غربای در کشاور   

مخالفات باا فنّااوری     استقرار يافات. اماام خمینای )ره( بای    
دنبا  راهی بارای جلاوریری از    فا  بهعنوان يك تهديد صر به

ناماه خاود    وابستگی به واسطه فنّاوری بود. ايشان در وصیت
 [:45اند ] آورده
 باه  مصانوعی  ماندری عقب همه اين از پس ما احتیاج»

 اساات حقیقتاای خااارجی کشااورهای باازرگ هااای صاانعت
 علاوم  در بايد ما که نیست معنی آن به اين ولی. ناپذير انکار

 «شويم. وابسته قطب دو از يکی به پیشرفته
بیااان 1357دی  7ای در تاااريخ  همچنااین در مصاااحبه

 [:46اند ] داشته
 مفیادتر  که منبعی هر از را خود تکنولو ی نیازهای ما »
 «.کرد خواهیم تأمین باشد کشورمان برای

های بعدی مانند اشغا  سفار  آمريکا توساط   اما چالش
تحمیلاای  دانشاا ويان پیاارو خااط امااام و آغاااز جنااگ    

طلبید. در اين دروان تکیه بر  ای ديگررونه می رذاری سیاست
خودکفايی در تولید فنّاوری در سرلوحه کاار قارار ررفات و    

بسیاری از مصنوعا  فنّاورانه از بازار ايران رفات و فنّااوری   
 غربی بد  به تهديد ررديد. 

هاای   دلیل تحريم های پس از انقالب به فنّاوری در سا 
های متفااو ، بایش از هار وقات ديگار       دروران مختلف در

های غربای از دساترس خاارج و     سیاسی شد. برخی فنّاوری
فنّاوری داخل نیز بدون بازار رقابتی و نگاه به تولیاد جهاانی   

هاای   برداری قرار ررفت. در واق  مديريت فنّاوری مورد بهره
عناوان عامال    های بیگاناه، باه   دلیل فساد، فنّاوری پیشین به

عنوان نمادهای اشرافیت باه   ستگی و برخی مصنوعا  بهواب
 چشم تهديد نگريسته شدند. 

با پايان جنگ تحمیلی و آغاز دوران ساازندری، تالشای   
برای آشتی فنّاوری با محیط جهانی آن صاور  ررفات. در   

، نوساازی صاناي  از   44ضمن کوشش شد تا با اجرای اصل 
ی از صناي  جهانی کنتر  دولت خارج شود. اما اين بار بسیار

بودند که تهديدی بارای صاناي  ايرانای کاه تاوان رقاابتی       
 کمتری داشتند، تلقی شدند. 

هاای مختلاف،    های پاس از انقاالب و در دوره   در سا 
 فنّاوری از دو سو تحت فشار قرار ررفته است.

هاای جهاانی رشاد بسایاری از صاناي        از سويی قدر 
اند و با  ا تهديد دانستهای ر کشور مانند صناي  نظامی و هسته

اند. اين امر ساير  ها کوشیده های مختلف به توقف آن تحريم
ها و دسترسی  ها و صناي  کشور را نیز از تأمین نهاده فنّاوری

 به بازارهای مصرف جهانی باز داشته است.
ی  دنباا  توساعه   سره به از ديگر سو، خود دولت نیز يك

ی اقتصادی بوده اسات   هعنوان عاملی برای توسع فنّاوری به
ها را تعیاین و   و در اين میانه، همواره خواسته تا خود اولويت

غالب کند. به هماین جهات هاراس از ورود محصاو   و     
عنوان دلیلی برای حمايت  مصنوعا  فنّاورانه بازار جهانی، به

از تولید داخلی همواره به اشکا  رونارون تکرار شده اسات.  
رجی، در بسایاری از ماوارد ماان  از    اين ترس از فنّاوری خاا 

 شدن فنّاوری داخلی بوده است.  رقابتی

 هايارتباطي.کنترلفنّاوري4-2

ی آن باا   پیش از اين از ابعاد اجتماعی فنّّااوری و رابطاه  
ها سخن رفت. تا به آن ا کاه   فردی و اجتماعی انسان زيست
لوهان، ماشین چاپ را عاملی برای سااخت روح ملای و    مك
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هايی نیاز   [. دولت6داند ] های مدرن می ملت-ايش دولتپید
از ايااان قاعاااده مساااتنثی نباااوده و در کناااار رساااترش 

اند تاا عواقاب آن را    های فنّاوری، همیشه کوشیده زيرساخت
 به نوعی مهار کنند. 

پاردازد و معتقاد    کاستلز به ارتباط فنّاوری با قادر  مای  
، قادر  را از  های ارتباطی با بازتقسیم آرااهی  است فنّاوری

شااکل متمرکااز خااود خااارج کاارده اساات. از نظاار کاسااتلز 
های قدر  از ديرباز به هماان شاکلی کاه ماکیااولی      شبکه

اند. اماا در عاین حاا  از اتصاا       تشريح کرده، وجود داشته
ی قدر  برای تشکیل يك قدر  مؤثر )قدر   چندين شبکه

ها دو طیف هستند که  سوئیچینگ( سخن رفته است. شبکه
ريزان اصلی قدر  )دولت، م لس و  ف او  شامل برنامهطی

شود و طیف دوم عبار  از نیروهايی است که کماك   ...( می
ها،  ها به هم متصل شوند )صاحبان رسانه کنند اين شبکه می

هاای قادر  و ...(.    دارندران سرمايه، حامیان متنفاذ شابکه  
 عنوان يك عامل مهام اخاتال  در   تواند به حا  فنّاوری می

ها قدر  ظاهر شاود. ايان عامال اخاتال  ضاد       میان شبکه
دنبا  اي اد نظم نوينی در توزي   شود که به قدر  نامیده می

های کوچك اما هام صادا باه     قدر  از طريق اتصا  شبکه
 [. 47شود ] يکديگر می
علت رشد فنّاوری را عااملی   راد باز توزي  دانش به قانعی

هاای   د. از نظار او نسال  دان برای زوا  پدرسا ری سنتی می
پیشین، به اتکای قدرتی که از طريق ساختار سنتی داشاتند  

ی آشنايی باا   توانند فرزندانی خود را که به واسطه ديگر نمی
فنّاوری روز از داناش بیشاتری برخوردارناد کنتار  کنناد و      

شاود. خصوصاا     ساز نظمی جديد در قادر  مای   همین زمینه
فاده از فنّااوری، باه داناش    زمانی که پدرسا ران برای اسات 

فرزندان خود نیاز دارند. همین امر در جامعاه نیاز باه نسال     
تاوان   [. همین مد  را مای 48بخشد ] جوان قدرتی جديد می

در سااطح کااالن اجتماااعی در مااورد قاادر  پدرسااا رانه  
 کار برد.  ها به حکومت

های ارتباطی از بدو ورود به ايران همیشه به ديد  فنّاوری
الدولاه باا    ديد نگريساته شادند. از مخالفات عاین    شك و تر

کاردن   تأسیس تلگرافخانه که پیشتر ذکر آن رفت تاا فیلتار  
هاايی   های اجتماعی در دوران حاضار، همگای نموناه    شبکه

اناد. از ساوی    ها در مهار ارتباطاا  باوده   برای تالش دولت

دلیل اثرا  اقتصادی و مديريتی مهام ايان    ها به ديگر دولت
ها را تعطیل کنند  اند به کلی استفاده از آن نتوانسته ها فنّاوری

 اند. دار و مريز رفتار کرده و در اين به نوعی کج
پس از انقالب اسالمی، نگرانای از ه اوم ايادئولو يك    

تارين عوامال نگرانای از رواج     تبلیغا  بیگانه، يکی از مهام 
فنّاوری بود. در اين میانه هماواره باا ظهاور ياك فنّااوری      

ای  ای که قابلیت انتقا  محصو   فرهنگی و رساانه  رسانه
خااارجی را بااه داخاال داشاات، اولااین برخااورد ممنوعیاات و 

 انگاری استفاده از آن بود.  جرم
ممنوعیت دساتگاه پخاش ويادئو، دريافات از مااهواره،      
فیلترينااگ اينترناات و ممنوعیاات اسااتفاده از فیلترشااکن از 

مصانوعا  فنّاوراناه   اند که با  ها بوده ی اين محدوديت جمله
در حاوزه رساانه باه جااای فرصاتی بارای تولیاد محتااوای       

عنوان تهديدی بارای تساهیل    فرهنگی ايرانی و اسالمی به
 اند.  تهاجم فرهنگی بیگانه تلقی شده

 6[، اماروزه حادود   49بنا به رزارش مرکز آماار اياران ]  
میلیااون خااانوار ايراناای )حاادود يااك چهااارم( از ت هیاازا  

کنند که با توجه به باار سانگین    اره استفاده میدريافت ماهو
شاماری و   توان حدس زد اين آمار دچار کام  پاسخگويی می

رقم واقعی بایش از ايان باشاد. همچناین مرکاز مطالعاا        
هاااای وزار  ورزش و جواناااان در  راهباااردی و پاااژوهش

 15-29درصاد جاوان    70پیمايشی اعالم کرد که بایش از  
 کنند. تفاده میساله ايرانی از فیلترشکن اس
هايی  های ارتباطی، همیشه روشه با رشد شتابان فنّاوری
کنناد کاه راه را بارای نفاوذ باه       جديد در باازار ظهاور مای   

رسد در میان  آورند. به نظر می های ممنوعه فراهم می حريم
رذارن ايرانی نیز، اين واقعیات پذيرفتاه شاده     برخی سیاست

صور   ان فنّاوری را بهتو هراسانه، می که به جای برخورد فن
های نوظهاور بارای    فرصت نگريست و در قالب اين فنّاوری
 شود، کوشید. تولید محتوايی که مثبت انگاشته می
هاای مرکاز ملای فضاای      نگاهی به اهداف و سیاسات 

دهد که اين مرکز تولیاد محتاوا را باه     م ازی نیز نشان می
ت و جای مقابله باا محتاوا در اولويات خاود قارار داده اسا      

کوشد تا در قالب محصو  فرهنگی با محصو  فرهنگی  می
 مقابله کند و نا با خود فنّاوری. 
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.بخشخصوصيورانتفنّاوري4-3

مااارکس فنّاااوری را عاااملی مهاام در تعیااین طبقااا    
توانناد از   داند. طبقاتی که به فراخور حاا ، مای   اجتماعی می

. کمیابی مناب  کمیاب ثرو ، قدر  و منرلت برخوردار شوند
بارداری رروهای از    کند که بهاره  اين مناب  چنین اقتضا می

ای ديگر خواهاد باود    ها به منزله محرومت رروه و طبقه آن
[3.] 

عناوان ابازار    اين توانايی هم به دسترسی به فنّاوری باه 
شود و هام میازان برخاورداری از مصارف      تولید مربوط می

طبقاا    ه دهاد کا   مصنوعا  فنّاوراناه. بوردياو نشاان مای    
اجتماعی چگونه با استفاده از اين مصانوعا  میاان خاود و    

کنند و سبك زندری خا  خود را  ساير طبقا  مرزبندی می
هاای فنّاوراناه    دهند. بدين ساان باا ايان نشاانه     تشکیل می

 [.50شود ] مفهوم فرودستی و فرادستی برجسته تر می
نیز  فنّاوری از همان بدو فرايند نوسازی، همیشه با رانت
ی  همراه بوده است. فرايند نوسازی فنّاوراناه اياران در دهاه   

چهل بر بستر کارآفرينان و بخش خصوصی دنبا  و چندين 
دنبا  داشت. در اين میاناه   سا  رشد اقتصادی دورقمی را به

بسیاری افراد از طبقا  فرادسات توانساتند باا ايان صاناي       
ادی کشاور  راذار در سااختار اقتصا    نوظهور به مردانی تاأثیر 

 [.44تبديل شوند ]
هاای   م( رام1973) 1352با ظهور اولین شوك نفتی در 

شادن تادري ی اياران بااز      شده در راستای صانعتی  برداشته
ايستاد و جای خود را به واردا  مصنوعا  فنّاوراناه، بادون   
توجه به ظرفیات جاذب اقتصااد اياران داد. ساهم نفات از       

رصد باود، در ساا    د 20حدود 47اقتصاد کشور که در سا  
برابار شاد.    15درصد رسید. ح ام واردا    53به حدود  55

ای بود که بتواناد   اين واردا  نیازمند بخش خدما  رسترده
اين مقدار از مصانوعا  را در باازار باه مصارف برسااند. از      

 24، حادود  42همین رو سهم بخش خدما  کاه در ساا    
 34باه   57داد، در ساا    درصد اقتصاد کشور را تشکیل مای 

 55درصد رساید و در برابار آن ساهم بخاش کشااورزی از      
عبار  ديگر درآماد باه    درصد کاهش يافت. به 32درصد به 

باره از روستا به شهر آمده بود و ايان ماوج مهااجر  از     يك
شد. جمعیت روستايی کشور کاه   روستا به شهر را موجب می

درصد کال جمعیات    62حدود  1345در سرشماری عمومی 

درصد کاهش يافات و ايان    53به  1355سرشماری  دربود، 
نشینی در شهرهای بزرگ را دامن  معضل مهاجر  و حاشیه

 [.51زد ]
در همین دوران، با توجاه باه سااختار رانتای حکومات،      

رااذاری آمااايش ساارزمین و عاادالت اجتماااعی بااه  سیاسات 
 51درصاد صاناي  کشاور در اختیاار      67باره رهاا شاد.    يك

صانعت خصوصای بازرگ در     473و از  خانواده قرار داشات 
مااورد آن در دساات ده خااانواده متنفااذ بااود.   370کشااور، 

حکوماات نیااز از اياان درآمااد سرشااار باارای يااارریری و    
 [.52کرد ] سازی در میان طبقا  مختلف استفاده می هوادار

بدين ترتیب واردا  فنّاوری و انحصار صاناي  در دسات   
اشارافی   ی ای خاا  من ار باه پیادايش ياك طبقاه       عده
هاای   خوار در کشور ررديد و از سوی ديگر ورود رساانه  ويژه

هاا، تلويزياون باعاث تارويج      ی آن ارتباطی و در راس همه
هاای از   شد. اين فنّاوری نوعی از زندری شهری مصرفی می
نشاینی   عادالتی، حاشایه   ررد راه رسیده، شکاف طبقاتی، بای 
ه نقاش  دنباا  داشات. کا    زندری مصرفی، تورم و فقر را به

 مهمی را در سرنگونی حکومت پهلوی ايفا کرد. 
تلقی اشتباه از توسعه و نبود ياك سیاسات مشاخ  و    

شود کاه   مدون برای رشد، رفاه و عدالت اجتماعی، باعث می
ی  برداری از فنّااوری موجاب از دسات رفاتن سارمايه      بهره

 عدالتی رردد.  اجتماعی و افزايش شکاف و بی
ب و باه خصاو  در دوران   های پاس از انقاال   در سا 

سااازندری، توسااعه صاانعتی بیشااتر بااه نهادهااای دولتاای و 
دولتی سپرده شد و همچنین کمبود نقدينگی و مهاجر   شبه

داران از کشور، باعث کااهش شاکاف در    بسیاری از سرمايه
های پس از جنگ تحمیلی و  مندی بود. اما در سا  اين بهره

 80ی  وم دهاه به خصو  در اوج درآمدهای نفتای نیماه د  
دوباره سیل ورود مصنوعا  فنّاورانه اين شاکاف طبقااتی را   

ها ح ام واردا  باه نسابت متوساط      دامن زد. در اين سا 
براباار شااد و ارزش واردا    5/2دوران پااس از انقااالب،  
 10باه حادود    1388-92هاای   کا های ت مالتی در ساا  

 [.53میلیارد د ر رسید ]
قا  فرودست، فنّاوری را به تواند برای طب اين مسأله می

ی  ای دور از دسترس جلوه دهد که مدام فاصاله  مثابه وسیله
میان آنان و طبقا  اشرافی را افزايش داده و من ر به حس 
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شدن در میان آنان شود. چیازی کاه    ناکامی و ناديده ررفته
ی اجتماعی، موجب تضایف شاديد    عالوه بر کاهش سرمايه

شااود کااه انقااالب  ای ماای هااای اجتماااعی و انسااانی ارزش
 اسالمی منادی آن است.

تأثيرسوءرشدفنّاوريبرمحيطزيست.4-5

ی ارتقاا  فنّااوری، در    های رشد محور در زمیناه  سیاست
توجهی باه   اکثر با مصرف مناب  کمیاب محیطی همراه و بی

 ی پايدار من ر شده است.  اصو  توسعه
ز قربانیاان  کشور ما از سويی با اقلیم خشك خود يکی ا

ای  ی ررمايش کره زمین بوده کاه خاود پدياده    اصلی پديده
ی صانعتی   های توساعه  فنّاورانه است. در عین حا  سیاست

اناد و در   ايران بیشتر بر پايه رشد و منفعت اقتصادی بنا شده
اين میانه کمتر کسی به تبعا  زيستی اين رشد انديشایده و  

 جويی کرده است.  برای آن چاره
ديگران به ابعاد امنیتی بحران محیط زيست در  لطفی و

ايران پرداخته و آن را بر محور ررمايش جهانی، خشکسالی، 
 [.54اند ] ريزررد و زلزله ديده

رونه که پیشتر اشاره شد، بحران محیط زيست نه  همان
دلیال رشاد ناامتوازن برخای      دلیل رشاد فنّااوری کاه باه     به

کارریری  زمینه هراس از به افتد و در اين ها اتفاق می فنّاوری
هاايی کاه موجاب رشاد مقطعای و تخرياب منااب          فنّاوری
رسااد کااه  شااوند امااری مثباات اساات. بااه نظاار ماای  ماای

ی محیط زيسات نیااز    رذاری فنّاوری ايران در زمینه سیاست
هااايی کااه  بااه بااازنگری اساساای دارد و آشااتی بااا فنّاااوری

فان  تارين تاأثیر را در محایط زيسات دارناد )ناوعی        بهینه
نگری( در اين زمیناه تنهاا راه ن اا      شیفتگی توام با آينده
 اين سرزمین است. 

.ارزيابيتأثيراتاجتماعي4-6

ای  پژوهشی باین رشاته   1علم ارزيابی تأثیرا  اجتماعی 
کوشاد تاا در تماام     با محوريت علوم اجتماعی است که مای 

ای،  ريازی، اجارا و ارزياابی اقاداما  توساعه      مراحل برناماه 
خت معتبری از تغییراتای کاه ايان اقاداما  در محایط      شنا

                                                                                    
1. Social Impact Assessment 

کنند ارائه دهد و پایش از اجارا    طبیعی و اجتماعی ايحاد می
شان را برآورد نموده و تأثیرا   ها، تأثیرا  اجتماعی شدن آن

ها را مطالعه کند، تاأثیرا  منفای ايان     اجتماعی موفقیت آن
ای هااای اجتماااعی باار بیناای نمايااد، و راه اقااداما  را پاایش

کردن و کاستن از تأثیرا  منفی و تقويت تأثیرا  مثبت  حذر
 [.55را ارائه دهد ]

های نوساازی اياران، همیشاه     متأسفانه در اغلب دوران
نظار   عناوان هادف غاايی در    خودِ فنّاوری و رشد صنعتی، به
هاای اجتمااعی    های بر راروه  ررفته شده و اثرا  اين پرو ه

ین جهت اثرا  ناامطلوب  نظر نیامده است. به هم مختلف در
هاا در   ی اين فنّاوری شده بینی نشده يا دست کم ررفته پیش

 شوند.   ادامه موجب بدبینی و هراس به فنّاوری می
ی پايدار، توجه باه تماام ابعااد     امروزه در راستای توسعه

هاا در   اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زيستی پارو ه 
 ذير است.ناپ رذاری عمومی امری اجتناب سیاست

کاردن   نهادن در راه توسعه ناچار به دمکراتیك برای قدم
هاای توساعه    نفعان پارو ه  فنّاوری هستیم بدان معنا که ذی

فنّاوری شناسايی و صدای آنان شنیده شود. اثارا  مثبات و   
منفاای فنّاااوری باار زناادری هاار يااك از آنااان ساان یده و  

خااذ  ترين تصمیم با کمترين آسایب در ايان زمیناه ات    بهینه
های بزرگ اجتمااعی،   رردد. در اين میانه استفاده از پیمايش

ی راه فنّاوری، يکای از   نگاری و تدوين نقشه های آينده طرح
های توسعه صانعتی کشاور و بهتارين راه     ترين اولويت مهم

های ناشی از استقرار فنّاوری است. برای کاهش نگرانی

 گیری . نتیجه5

از نگااه جبررراياناه و    عناوان تهدياد،   تلقی فنّااوری باه  
هراسای و چاه    شود. چاه فان   انگاری فنّاوری ناشی می شی 
ی انساانی و اجتمااعی    شیفتگی بادون توجاه باه جنباه      فن

فاردی و   ای به نام فنّاوری، به اثرا  ساو  بار زيسات    پديده
ی  شود. البته اين تاأثیر در هماه   ها من ر می اجتماعی انسان
ی يکسان نیست. اين تاأثیر  های اجتماع ی رروه افراد و همه

ی  لبته يك جنباه ارردد ) می به مناف  و عاليق فرد و رروه بر
ی فرد نیز دارد که در م اا    ی زيسته روانشناسانه در ت ربه
 رن د.( بحث اين مقاله نمی
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هراسی همیشاه باياد باه ايان واقعیات       ی فن در مطالعه
و کناد   توجه داشت که ابزار در تعامل باا انساان تغییار مای    

يابد و جوام  انسانی نیز با ت ارب ناشی از کاربرد  تکامل می
هاای اجتمااعی را از سار     های تاريخی و پارادايم ابزار دوران

ی هر يك از اين دو مسأله بدون توجه  رذرانند و مطالعه می
تواناد   به ديگری ممکن نیست. پاس نگرانای از ابازار نمای    

ش انسانی نیاز  مستقل از نگرانی از کنش انسانی باشد و کن
ی ابژکتیو خاود مساتقل از ابازاری کاه او را بارای       در جنبه

 کند، نیست. کنش ت هیز می
هاا   رونه که بازار آزاد برای ترويج و فروش فنّاوری همان

هاا در تعامال    و مصنوعا  فنّاورانه ناچار است مدام با انسان
ی  راذاری فنّااوری نیاز بادون شانیدن هماه       باشد، سیاست
های  يشیدن به تبعا  کاربرد فنّاوری برای رروهصداها و اند

تاارين راه ممکاان، ناکارامااد و  مختلااف و بررزياادن بهینااه
اثربخش خواهد بود. ارزيابی تأثیرا  اجتماعی هر طارح   غیر

های  های فنّاوری به نف  رروه فنّاورانه و تعديل مدام سیاست
تواند با پیشگیری از آسیب، تارس و   پذيرتر جامعه، می آسیب

های پیشرفته به زيست انساان   يافتن فنّاوری نگرانی را از راه

کاهش داده و آسايش و رفاه بیشاتری را بارای جامعاه باه     
 ارمغان آورد. 

کنناد و   ها به سرعت از مرزها عباور مای   امروزه فنّاوری
شادن،   سازند و برای اين جهاانی  بازارهای جهانی خود را می

هاا هام از جانس     کاه آن ابزارهايی کارآمد در اختیار دارناد  
هراسای   دهد، فن ی تاريخی نشان می فنّاوری هستند. ت ربه
هراساای رااره خااورده اساات. اياان    در ايااران بااه بیگانااه 

هاای تلااخ سیاسای، اقتصااادی و    هراسای بااا ت رباه   بیگاناه 
ی  فرهنگاای درآمیختااه اساات. جلااوریری از ورود و توسااعه

انگاان  ی پیشگیری از لطماا  بیگ  ها به بهانه برخی فنّاوری
بنادد و   رو و تبلیغ را بر فرهناگ داخال مای    و عمال  راه رفت
ساا ران و   شدن از طريق رقابت را برای فان  امکان نیرومند

کند اين خود کمکای باه بیگانگاان بارای      نوآوران تنگ می
رقیب داخل است. بنابراين بهتار اسات باا     استیال بر بازار بی

ناای فنای و   کاوی زبان و فرهنگ فنّااوری، امکاان غ   ريشه
ايرانی باز کرد تاا بتواناد از موضا       فرهنگی را برای فنّاوری

بهتر و پويايی بیشتر وارد بازار محصو   فنّاوارنه اقتصادی 
 و فرهنگی شود.
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Abstract 

This essay discusses technophobia phenomenon and its socio-cultural aspects. In the first stage, this 

phenomenon’s hitory is studied and its effects on art, philosophy and social thoughts are reviewed. In 

the next stage, technophobia in Iranian intellectual history is studied. At the last stage, technophobic 

dimensions in technological policy making is evaluated.  
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