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 يدگاه حلقه انتقادیبر اساس د ؛مدرن يبه فناور ينگرش ابزارو بررسی نقد 

  نیلهأصدرالمت ۀفرانکفورت و فلسف

 
    tamhid1359@gmail.comعلوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم ۀلسفف يدانشجوي دکتر/  رضا مالیی

  11/5/1395: پذیرشـ  21/12/1394: دریافت

  چكيده

ده و بـه  یـ گرد یآن معرفـ  ییو غا یشناخت معرفت یان مبانیق بیمدرن از طر يورابه فن ين نوشتار ابتدا نگرش ابزاریدر ا

 يحلقه انتقـاد  یکرد فرهنگیبر اساس رو يهد شد. از آن پس نگرش ابزارمدرن اشاره خوا يوران نگاه به فنیآثار و لوازم ا

 فنـاوري همچون مقوله سـلطه صـورت و ذات    يا ین منظر مقوالت فرهنگینقد شده، و از ا فناوريفرانکفورت به علم و 

ـ نگاه فلسفه متعال ان بر اساسیمدرن اشاره خواهد شد. در پا فناورين نگاه به یآثار و لوازم ابه  ده ویگرد یمدرن معرف ه از ی

ـ فلسفه متعال يکرد انتقادیمدرن، رو فناوريبه  ينگرش ابزار ییو غا یشناخت معرفت یق نقد مبانیطر ـ ه نسـبت بـه ا  ی ن ی

ش یهـا  فنـاوري است که بـه کـنش انسـان مـدرن و      یآگاه يدارا يا یعت هستیطب ،ن منظریگردد. از ا ین میینگرش تب

انسـان   یسـت یکـرد اومان یرقـم خـورده و در مقابـل رو    یکه طبق سنن اله ی، واکنشدهد یواکنش نشان م داشته و یآگاه

  گذارد. یش میرا به نما ی، قهر الهیطیمح ستیع زیمدرن در چهره بروز فجا

  .هیمتعال ۀعت، فرانکفورت، فلسفی، علم، فرهنگ، طبيورافن ها: کلیدواژه
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  مقدمه

خـود سـاخته و    یه رفع نیاز يخود، برا يویند یهستند که بشر در دوران زندگ یلیها، وسا فناوري

ـ پ يا نـده یهـا رشـد فزا   مدرن، فناوري یخیتار -یمورد استفاده قرار داده است. در دوران فرهنگ دا ی

ت یـ شـود. هو  دچـار عسـر و حـرج مـی     ی، زنـدگ  ن فناوريیکه هم اکنون بدون ا يطور اند، به کرده

ج یرا يها دگاهیاز د یکیان قرار گرفته است. شمندیمورد توجه اند  ر،یک سده اخیفناوري مدرن در 

هـا   مدرن است که در قبال سـایر نگـرش   يها ت فناوريینسبت به هو ينه، نگرش ابزارین زمیدر ا

مدرن،  يها به فناوري يرد. تاکنون نگرش ابزاریگ یه قرار میو نگرش متعال یهمچون نگرش فرهنگ

بـه فنـاوري    ين نگـرش ابـزار  یـی تار، پس از تبن نوشیبسیاري قرار گرفته است. در ا يمورد نقدها

بـر اسـاس دو    ينگرش ابزار يانتقاد یرد. بررسیگ یقرار م ین نوع نگاه مورد نقد و بررسیمدرن، ا

بـه علـم و    یفرهنگـ  یفرانکفورت، که متأثر از نگاه ينگاه حلقه انتقاد یکیرد: یگ ینگاه صورت م

ـ متعالتـوان از فلسـفه    یکه م ینگاه يگریفناوري است. د  يکـرد انتقـاد  ین رویـ ه اسـتنباط کـرد؛ ا  ی

ـ ا  ن، مسـئله یبه علم و فناوري است. بنابرا یاله ی، متأثر از نگاهیکرد قبلیبرخالف رو ن پـژوهش  ی

ـ بـر اسـاس د   ییسـت؟ و چـه نقـدها   یبه فناوري مدرن چ ينگاه ابزار«عبارت است از:   يهـا  دگاهی

  »آن وارد است؟ه بر یفرانکفورت و فلسفه متعال يحلقه انتقاد یفلسف

  مدرن يها فناوري به يابزاراه نگ .۱

هـا،   دگاهیـ ن دیاز ا یکیمدرن وجود دارد:  يت فناوریگوناگونی در مورد هو يرهایها و تفس دگاهید

 يهـا  ن معناست کـه فنـاوري  یبه فناوري مدرن، به ا يمدرن است. نگاه ابزار يبه فناور ينگاه ابزار

ل به خواسته و بـرآورده شـدن   ین ير برایانسان در چند سده اخهستند که  یلیمدرن، ابزارها و وسا

 يبـودن معنـا   ين، ابـزار یـ اجات خود آنها را ساخته و مورد استفاده قرار داده است. عالوه بر ایاحت

و  یفرهنگـ  يریـ گ از هـر گونـه جهـت    يمدرن عـار  يها ز دارد؛ به این معنا که فناوريین يتر قیدق

چ حـوزه  یستند، و متعلق بـه هـ  یارزشی ن يمدرن امور يها فناوريگر، یهستند. به عبارت د یارزش

اجات یرفع احت ي، برایخین دوره تاریها در ا هستند که انسان ییستند، بلکه صرفاً ابزارهاین یفرهنگ

  ).46-45، ص 1388اند (ون لون،  خود ساخته

ـ ا .وجود دارد وثیق يا رابطه، مدرن فناورين علم مدرن و یب  يجـاد یا - یتقـدم  يا ن رابطـه، رابطـه  ی

علـم  . جـاد کـرده اسـت   یمدرن را ا فناوري، و توسعه خود، يریگ علم مدرن در دوران شکلی عنی؛ است

خـاص  سـاس اصـولی   لذا پس از آنکه علم مـدرن بـر ا   .مدرن شکل گرفته است فناوريمدرن مقدم بر 
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ن دوران یـ ن علـم در ا یـ جـه ا یورد و نتاعنوان رهـ ه مدرن ب فناوريرد، یگ یخود، در دوران مدرن شکل م

ـ  یگرا تجربـه  يهـا  ق روشیعت را از طریشناخت خود از طب، کند. علم مدرن یدا میتحقق پ دسـت  ه انـه ب

؛ کنـد  یل مـ یعـت تحصـ  یدسـت آوردن آرمـان تسـلط بـر طب    ه ب يعت را براین شناخت از طبیا .آورد یم

مـدرن را   نـاوري فعت کسب شده است، یل تسلط بر طبیتحص يکه محصول تجربه است و برا یشناخت

بـه علـم مـدرن     ياز نگرش ابزار ،مدرن فناوريبه  ينگرش ابزار، لین دلیقاً به همیجاد کرده است، دقیا

ن اسـت کـه حـوزه    ای يبه معنا، به علم مدرن ي)، نگرش ابزار100، ص 1377، يدیآ( شده است یناش

ـ ی؛ ) جـدا اسـت  47 صهـا (همـان،    ا فرهنگی) 27- 26، ص 1390ا، یپارسانها ( علم از حوزه ارزش  یعن

  ندارد، یا ارزشی یفرهنگ یتیعلم هو

، یـی گرا انه بـه علـم اسـت. در تجربـه    یگرا ت علم مدرن، متأثر از نگاه تجربهیبه هو ينگرش ابزار

انه به معرفت در یگرا )، نگاه تجربه13، ص 1389است (چالمرز،  یتجربه تنها راه حصول معرفت علم

دانسته شود، و علم از هر عنصـر   یرعلمید غی، بایرتجربیعنصر غاین است که هر  یعلم مدرن، مقتض

ـ یها ها هستند. ارزش ن عناصر ارزشیاز ا یکیراسته گردد. ید پی، بایرعلمیغ  یی از این جهت که تجرب

از  یرعلمین عناصر غیه علم مدرن نخواهند بود. ایا انکار از ناحیبوده، قابل اثبات و  یرعلمیستند، غین

ل گـردد.  یـ ت علم و خلـوص آن تکم ینید از عرصه علم کنار گذاشته شوند تا عیانه، بایاگر نگاه تجربه

ن علم بـا  یک بید. تفکیک علم از فرهنگ انجامیک علم از ارزش و از آن پس، به تفکین نگاه به تفکیا

 یتیهـو  يندارد، بلکـه دارا  یو فرهنگ یارزش یتیارزش و فرهنگ، به این معناست که علم مدرن، هو

ـ    یتیحکـا  ي، دارایا فرهنگـ یـ و  یبوده که فارغ از هـر گونـه ارزشـ    ینیع  یصـادقانه از جهـان تجرب

ندارد این است کـه   یو ارزش یفرهنگ یتینکه علم هویگر، مقصود از ایباشد. به عبارت د یمحسوس م

افته است، امـا فرهنـگ مـدرن در روش،    ید، بسط و گسترش یعلم مدرن، گرچه در فرهنگ مدرن تول

ـ یع يا دهیـ ن علم حضور ندارد. علم مدرن علم است و علم پدیا يها فرض شیپو  یمبان  یو جهـان  ین

ن و قواعـد جهـان   یاز قـوان  یست. علم مدرن علم است و علم حاکیک فرهنگ نیاست و مختص به 

  ست.یک فرهنگ نین مختص به یخارج است و ا

دانـد   یمـ  يت ابـزار یـ نت یعنـی عقال یاز عقالن یبه علم مدرن، علم مدرن را مدل ينگرش ابزار

کرد. پـس   ینیب شیعت را شناخت و پیتوان طب یلۀ آن، می) که به وس101-100، ص 1391ب، ی(کرا

ن نگرش، تسلط بر یافت. بر اساس ایتوان آن را کنترل کرده و بر آن تسلط  یعت، میطب ینیب شیاز پ

عـت را  یتسـلط بـر طب  نـۀ  ید فنـاوري زم یق تولیز از طریعت هدف علم مدرن است. علم مدرن نیطب
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عـت و منـابع   یتسـلط بـر طب   يها ابزارهـا  ، فناوريين، بر اساس نگرش ابزاریآورد. بنابرا  یفراهم م

خـود   يویاجات دنیده و احتیله آنها به خواسته خود رسیهستند، تا انسان مدرن بتواند به وس یعیطب

  ).18-15، ص 1377دگر، ید (هایرا رفع نما

  مدرن يها فناوري به يابزاراه نگ يها داللت

  ها مدرن در همه فرهنگ از فناوريامکان استفاده  .الف

هـا   هـا و فرهنـگ   ت فنـاوري مـدرن را مسـتقل از ارزش   یبه فناوري مدرن که هو ينگاه ابزار

مـدرن ابزارانـد،    يهـا  ن نگرش شده است که چـون فنـاوري  یپندارد، مستلزم ایجاد آمدن ا یم

 يفرد يازهایله آنها، نیمختلف استفاده کرد، و به وس يها زشها و ار توان از آنها در فرهنگ یم

ـ ا یعنـ ین کرد؛ یها را تأم انسان یو اجتماع  یا ارزشـ یـ و  ین ابزارهـا، در چنـد نظـام فرهنگـ    ی

و  ینکه خود آن ابزار، ارزش خاصیرند، بدون ایتوانند حضور داشته و مورد استفاده قرار گ یم

 ین نگاه عمومین نگرش، مستلزم ایج کند. در واقع ایا ترویرا دربر داشته و  يا ژهیا فرهنگ وی

 يکارها يتوان برا یک چاقو است که هم میبه فناوري مدرن است که فناوري مدرن، همچون 

  بد. يکارها يخوب از آن استفاده کرد و هم برا

  مدرن فناوري یت فرافرهنگیهو .ب

 یت فرافرهنگـ یـ ک هوی شری، مستلزم پذینگو فره یارزش يها از حوزه ،مدرن يورافن یتیاستقالل هو

 یمـدرن و در حـوزه فرهنگـ    يایمدرن، در دن چند فناورير، هن صورتیدر ا. مدرن است يورافن يبرا

هـا و   قابـل بسـط و گسـترش بـه همـه جهـان       ،د شده است، اما مختص به جهان مدرن نبودهیمدرن تول

  گر است.ید يها فرهنگ

  ناوريفافته یمدرن نوع تکامل  فناوري .ج

بـه فنـاوري مـدرن شـده اسـت.       یخطـ  یش نگـاه یدایمدرن، مستلزم پ يها به فناوري ينگاه ابزار

سـابق   يهـا  يمـدرن، در امتـداد فنـاور    ين است که فناوریبه فناوري مدرن ا یمقصود از نگاه خط

ه خ مدرن، بیها در تار ين فناوریکرده است. ا یرا ط یخ، روند تکاملیبرخود است که در دوران تار

مـدرن نمونـه    يل، فناورین دلیار ما هستند. به همیاند و اکنون در اخت دهیرس یتکامل و بلوغ شگرف

بشر در فرهنگ مـدرن،   یر تکاملیسابق بر خورد است که در امتداد س يها يافته همه فناوریتکامل 
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بـه   یخطبه علم مدرن است؛ نگاه  یاز نگاه خط یبه فناوري، ناش یده است. نگاه خطیبه ظهور رس

ت در یت اسـت. بشـر  یبشـر  یند رشـد علمـ  یدر امتداد فرا یعنی اینکه علم مدرن، علمیعلم مدرن 

 ینده بوده است و تکامل شـگرف ین رشد در دوران مدرن فزایداشته است. ا یخ رشد علمیطول تار

 یعلمـ  يهـا  ستمیا سایر سیو  یی، در مقابل علم ارسطویدگاه علمین دیافته است، علم مدرن در ای

 ينه نگاه ابـزار یبه علم مدرن، زم یافته آنهاست. نگاه خطیست، بلکه در امتداد آنها و نوع تکامل ین

  ).83، ص 1387به فناوري مدرن را به وجود آورده است (کوهن، 

  فناوري مدرن يریفناوري مدرن به نوع به کارگ يها بیاستناد آس .د

، مـدرن  فنـاوري وجود آمده توسط ه ب يها بیکه آس ن استیمستلزم ا ،مدرن يها فناوريبه  ينگاه ابزار

ر یمـدرن در مسـ   يهـا  فناوري؛ یعنی فنـاوري نه خود ، مدرن استناد داده شود فناورياز گیري  بهرهبه نوع 

  طیکـره محـ  یپ هم بر یبیمه يها بیاند، اما تخر ارائه کرده ینکه خدماتیرغم ا یبسط و گسترش خود، عل

و فرهنـگ، و نگـرش    یاخالقـ  يهـا  از ارزش ،مـدرن  يها يورافن یتیل هواند. استقال ست وارد کردهیز

مـدرن شـده، و    يورامدرن، به نفسِ فنـ  يورافن یبیمدرن، مانع از استناد ابعاد تخر يها فناوريبه  يابزار

است. انصراف هـر گونـه انتقـاد     مدرن را نادرست قلمداد کرده يورابه نفس فن يکرد انتقادیهر گونه رو

ـ ترت نیبد .است يورابه کاربران فن ،مدرن يورافن یبیمدرن، مستلزم استناد ابعاد تخر يورااز نفس فن ، بی

ـ تغ يوراکاربران فنـ  يمدرن به سو يورااز نفسِ فن يکرد انتقادیرو ، نیبنـابرا . شـود  یر جهـت داده مـ  یی

سـت کـه   ا يا بلکه محصول نوع اسـتفاده ، مدرن نبوده يورامحصول عملکرد فنناشی از آن،  يها بیتخر

ـ      یم .اند مدرن از آن به عمل آورده يها يوراکاربران فن  يوراتوان با اصـالح نـوع اسـتفاده کـاربران از فن

، لیـ ن دلیقاً به همیست سالم را به ارمغان آورد. دقیز  طیمح، م و سپسیوجود را ترمم يها بیمدرن، تخر

 يورافنـ  یبـ یسـبز بـه قـدرت تخر    که احزابرا  ییهمه نقدها، گلیدر مصاحبه با مجله اشپ موند پوپریر

ن اتهامـات مبـرا   یـ مـدرن را از ا  يوراارجاع داده، و دامـان فنـ   يورااند، به نوع کاربرد فن مدرن وارد کرده

  ).122، ص 1999پوپر، دانسته است (

  مدرنفناوري  به يفرانکفورت بر نگرش ابزار ي. نقد حلقه انتقاد۲

بر نوع نگـاه حلقـه    یبه فناوري مدرن، مبتن يه ابزارفرانکفورت نسبت به نگا يحلقه انتقاد ينقدها

 یتیفرانکفورت، علم مـدرن هـو   يدگاه حلقه انتقادیت علم مدرن است. از دی، نسبت به هويانتقاد

ـ فرانکفورت در مورد هو يدگاه حلقه انتقادی. ديدارد، نه ابزار یفرهنگ علـم مـدرن،    یت فرهنگـ ی

۳۰     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

، علم محصول تجربـه  کانتدگاه ی). از د1374ابرماس، در مورد علم است (ه کانتدگاه یمتأثر از د

کـه در جهـان خـارج     نفسه را آنچنـان  یت که تجربه ما هرگز شئ فین خصوصیانسان است. اما با ا

ر یکند؛ زیرا تجربه همواره تحت تأث یت نمیتجربه از جهان خارج حکا یعنیدهد؛  یهست، نشان نم

هستند که در جهـان، خـارج از ذهـن انسـان      يمورشود؛ مقوالت فاهمه ا یمقوالت فاهمه حاصل م

چـه  یها هستند که به واسطه آنها و از در ت مشترك انسانیها، ذهن ن قالبیندارند. ا یگونه تحقق چیه

ـ )، ا262-261، ص 6، ج 1387نگـرد (کاپلتسـون،    یآنها، انسان جهـان خـارج را مـ    هـا،   ن قالـب ی

را به شکل و صورت  یت تجربیآن هستند، واقع ها واجد ا مقوالت فاهمه که همه انسانیها  صورت

ا، یگردند (پارسان یعلم م ییت و واقع نمایل، مانع از حکاین دلیدهند و به هم یخود به انسان ارائه م

دگاه ین تفاوت که از دین نگرش را نسبت به علم دارد. با ای، همي). حلقه انتقاد45-44، ص 1388

ها مشترك باشند،  ان همه انسانیستند که در مین يمؤثرند، امورکه بر فهم  یا مقوالتیها  آنان صورت

ـ یـ فهـم انسـان از واقع   یدگاه، مقوالت فرهنگـ ین دیهستند. در ا یفرهنگ يبلکه امور را  یت تجرب

تحـت   ی، علم تجربيدگاه حلقه انتقادین، از دی). بنابرا64-63دهند (همان، ص  یر قرار میتحت تأث

در نظـر   یمتفـاوت  یتوان علوم تجرب یها، م رد، و به تعداد فرهنگیگ یشکل م یر مقوالت فرهنگیتأث

مر و یکننـد (هورکهـا   یچـه فرهنـگ خـود گـزارش مـ     یرا از در یت تجربیک، واقعیگرفت که هر 

  ).516-515، ص 1392؛ هابرماس، 61-58، ص 1384آدورنو، 

  : فناوري مدرن محصول فرهنگ مدرننقد اول

مدرن محصـول علـم مـدرن اسـت و همچـون خـود علـم          ، فناوريرتفرانکفو يدگاه حلقه انتقادیاز د

و  یباشـد و بـار فرهنگـ    اخنث يست که صرفاً ابزارین نیچن .است یو ارزش یفرهنگ یتیهو يدارا، مدرن

 فنـاوري بـودن   یفرهنگـ «مقصـود از  . )2111، ص 1384مر و آدورنـو،  یهورکهـا ( نداشـته باشـد   یارزش

و بـه کـاربردن    فنـاوري  ی، طراحـ فناوري یعلم ینگ مدرن در مبانها و فره ن است که ارزشیا ،»مدرن

 یرد، طراحـ یـ گ یطور که علم مدرن بر اسـاس فرهنـگ مـدرن شـکل مـ      لذا همان .دخالت دارند فناوري

  ز بر اساس فرهنگ مدرن شکل گرفته است.ین فناورين یز به کاربرد ایمدرن و ن فناوري

  : فناوري مدرن محصول فرهنگ سلطهنقد دوم

ـ    یتینکه حکـا یا يفرانکفورت، علم مدرن به جا يدگاه حلقه انتقادید از  یصـادقانه از جهـان تجرب

فرهنگ مدرن است. علم مـدرن، مظهـر عالقـه     يها ها و ارزش ق، آرمانیاز عال یداشته باشد، حاک
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، عالقـه  »یکـ یعالقـه تکن «)، مقصـود از  91-90، ص 1373انسان مدرن است (هابرمـاس،   یکیتکن

از عالقه بـه سـلطه اسـت.     یعت، ناشیعت است. عالقه به تسلط بر طبیبه تسلط بر طب انسان مدرن

ـ  یفاهمه کانت يها از فرهنگ مدرن است که همچون صورت یبخش عالقه به سلطه را  ی، علـم تجرب

ـ  یاست که انسان مدرن از در یفرهنگ يا کند. سلطه مقوله یم يبند صورت  یچه آن، به جهـان تجرب

ـ را در چهره و صورت آن مشاهده کرده است. وجود ا یان تجربسته است، و جهینگر ن فرهنـگ،  ی

ل، یـ ن دلیکه هست، مشاهده کنـد. بـه همـ    را آنچنان یجهان تجرب  ن شده که انسان مدرن،یمانع از ا

نکـه  یا يکند. علم مدرن، به جـا  یان میاست که علم مدرن ب ين و قواعدیسلطه مقوله حاکم بر قوان

همچون سلطه اسـت کـه در    يا یاز مقوالت فرهنگ یباشد، گزارش ین تجرباز جها یواقع یگزارش

ر یفرانکفورت در مورد فناوري مدرن، تحت تأث يدگاه انتقادیدا کرده است. دیساختار علم حضور پ

ن نگاه، فناوري مدرن که محصول علم مـدرن اسـت، تحـت    یرد. بر اساس ایگ ین نگرش شکل میا

ن سـلطه انسـان شـکل    یتأم ين فناوري، برایلطه شکل گرفته است. او مقوله س یکیر عالقه تکنیتأث

عت، بلکه فنـاوري را در جهـت   یگرفته است. مقوله سلطه، نه تنها فناوري را در جهت تسلط بر طب

کند، عـالوه بـر    یدا میبسط و گسترش پ ین فناوري، وقتیکند. ا یم يبند ز صورتیتسلط بر انسان ن

ن یهـا را تـأم   ها بر سایر انسـان  از انسان یکند، تسلط برخ یا فراهم معت رینکه تسلط انسان بر طبیا

)، بـه  54، ص 1362انـدازد (مـاکوزه،    یآنها را بـه مخـاطره مـ    يو آزاد ییچه، رهاین دریکرده، از ا

ـ یعت بیگر، مقوله سلطه در ابتدا فناوري مدرن را در جهت تسلط بر طبیعبارت د انسـان و در   یرون

ـ  یخود فناوري را در جهت تسلط بـر طب ادامه، بسط و گسترش   يبنـد  انسـان صـورت   یعـت درون

  ).76-75، ص 1384مر و آدورنو، یکند (هورکها یم

  مدرن فناوريبه  يک بودن نگرش ابزاریدئولوژیا :نقد سوم

 یمفهـوم  ،مـدرن  فنـاوري بـه   يابـزار اه در نگـ » ابزار بـودن «مفهوم  ،فرانکفورت يدگاه حلقه انتقادیاز د

بـه   يدر نگرش ابزار ،است. ابزار بودن ی) و فرهنگ107و 103- 101، ص 1373هابرماس، ( کیدئولوژیا

 ییجـدا  يبـه معنـا   .مدرن از هرگونه ارزش و فرهنگ است فناوريبودن  يعار يبه معنا ،مدرن فناوري

ن مفهوم خـود  یا، فرانکفورت يدگاه حلقه انتقادیاما از د .از حوزه ارزش و فرهنگ استفناوري، ت یهو

ـ ا یمفهـوم ، »فنـاوري ابزار بودن «مفهوم  .افته استیسلطه تحقق  یر مقوله فرهنگیثأت تحت ک و یدئولوژی

از  يعـار  يابـزار «را  فنـاوري فرهنـگ سـلطه اسـت کـه      یعنی؛ ساخته شده توسط فرهنگ سلطه است

۳۲     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

هـا و   از ارزش يمـدرن عـار   . در غیـر ایـن صـورت، فنـاوري    کنـد  یم یمعرف» ها و فرهنگ مدرن ارزش

و متعلـق بـه فرهنـگ     یکـامالً فرهنگـ   یتـ یست، بلکه واقعیطرف ن یو ب اخنث يست، امریمدرن ن فرهنگ

  مدرن است.

تسـلط،   ين است که فرهنگ مـدرن بـرا  ای يبه معنا، مدرن يورابه فن يابزاراه ک بودن نگیدئولوژیا

ک ابـزار  یان عنوه و ب یرفرهنگیغ يا دهیاست، پد یخود را که ذاتاً فرهنگ يورابسط و گسترش خود، فن

ـ یآن غفلـت، زم  يآن ابزار، فراهم شده و در فضا ینه غفلت از ذات فرهنگیکند تا زم یم یمعرف سـلطه   ۀن

 يابـزار رو،  ازایـن  .فراهم گـردد  فناورين یق بسط و گسترش ایاز طر ،مدرن يورادر فن يفرهنگ منطو

کـه   یکاذب یآگاه؛ ستین کاذب یش از آگاهیب يزیک داشته و چیئولوژ دهیت ایخصوص ،يورادانستن فن

و  63- 61، ص 1362مـارکوزه،  ( دهـد  یوجود آن را بسط مـ  ،دهیم بخشیت فرهنگ مدرن را تحکیموقع

66 -67.(  

  مدرن فناوريبه  يابزاراه نقد حلقه فرانکفورت نسبت به نگ يها داللت

  ها فناوريگر یمدرن نسبت به د فناوري يعدم برتر. الف

گر یکـد یدر امتـداد   ییهـا  اند، لزوماً فرهنگ دا کردهیخ ظهور پیتلف تارمخ يها که در دوران ییها فرهنگ

ن ایـ مسـتلزم  ، هـا  فرهنگ يادیبن يها تفاوت  ؛اند گر داشتهیکدیبا  یو اساس يادیبن يها نبوده، بلکه تفاوت

ا نمونـه  یـ سـابق و   يهـا  در امتـداد فرهنـگ   ییهـا  لزوماً فرهنگ، موجود يها ا فرهنگیاست که فرهنگ 

ـ ن فنـاوري ن یا، دارد یفرهنگ یتیهو، مدرن فناوريسابق نباشند. ازآنجاکه  يها تر از فرهنگ افتهی تکامل ز ی

ـ   یافته آنهـا ن یا نوع تکامل یسابق و  يها يورااز فن يلزوماً امتداد  يا يورامـدرن، فنـ   يوراسـت، بلکـه فن

ـ متناسب با هو يا يورافن، ند رشد و گسترش خودیدر فرا، ن فرهنگیا .متعلق به فرهنگ مدرن است ت ی

ـ تر از آن چ افتهی د کرده است، تکاملیست که آنچه تولیننه وگ نیخود ساخته است، و لزوماً ا یفرهنگ  يزی

  د شده است.یتول ها فرهنگسایر باشد که در 

  مدرن فناوري یت فرا فرهنگیهو ینف. ب

ـ بـه دل  يورانـ خواهـد بـود، ف   يورافنـ  يبـرا  یجهان يک الگوی یمستلزم نف، يورافن یت فرهنگیهو ل ی

طـور کـه فرهنـگ     همـان  ،نیبنابرا .تواند متکثر گردد یم، ها ، با توجه به تکثر فرهنگخود یت فرهنگیهو

از  يگـر یتواننـد انـواع د   یگر هـم مـ  ید يها جاد کرده است، فرهنگیمتناسب با خود ا يا يورامدرن، فن

  جاد کنند.یخود ا یت فرهنگی، متناسب با هويورافن
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  فناوري مدرن ینگفره يها ج. چالش

 يامـدها یگـر، پ ید یط فرهنگـ یدر محـ  يوراک فنیست که حضور ا نایمستلزم  ،يورافن یت فرهنگیهو

ـ  ، نیبنابرا .د داشته باشدیجد یط فرهنگیمح يبرا یفرهنگ مـدرن، در   يوراهمچـون فنـ   يا يورااگـر فن

 ،مـدرن  يورافنـ  گـر گـردد، ورود  ید يهـا  دا کند و وارد عرصه فرهنگیر بسط فرهنگ مدرن بسط پیمس

دامـن   یفرهنگـ  يبه تضـادها رو،  نیا از .د خواهد شدیجد یط فرهنگیمستلزم انتقال فرهنگ مدرن به مح

  جاد خواهد کرد.ید ایط فرهنگ جدیمح يبرا یفرهنگ يها چالش ،زده

  مدرن فناورينفس  ییزا بیآس .د

ـ ، نیبنابرا .کند ین میمأرا ت يورابه فن ينگاه انتقاد ۀنی، زميورافن یت فرهنگیهو همچـون   يا يورااگر فن

ـ  يهـا  بیست آسـ یز  طیند رشد و تکون خود، به محیمدرن، در فرا يورافن کـرد  یرو .وارد کنـد  یفراوان

ـ  ، يوراموجود در مورد فن يآورد که نقدها یت را فراهم مین ظرفیا يانتقاد گـذر   يورااز نقد کـاربران فن

ـ ترت نیبد .ا کننددیمدرن، سوق پ يورانقد نفسِ فن يکرده، و به سو سـت  یط زیب محـ یـ علـت تخر  ،بی

  مدرن. يورامدرن از فن يورانه استفاده نادرست کاربران فن ،گردد یمدرن معرف يورانفسِ فن

مدرن مشتمل بر مقوالت فرهنـگ مـدرن    ي، مستلزم این است که فناوريفناور یت فرهنگیهو

عت خود را نشـان  یتسلط بر طب از مقوالت فرهنگ مدرن سلطه است که در چهرة آرمان یکیباشد. 

ن، یکنـد. بنـابرا   یمـ  يبنـد  است که فناوري مدرن را صـورت  يا عت، مقولهیداده است. سلطه بر طب

نـه بـروز   ی، زميریـ گ ن جهـت یـ عـت دارد. ا یانه نسبت به طبیجو سلطه يا يریگ فناوري مدرن جهت

بـه   یذات خـود، منتهـ  مـدرن در   يب، فنـاور یترت نیرا فراهم آورده است. بد یطیمح ستیع زیفجا

  خواهد شد. یطیمح ستیع زیفجا

  فناوري مدرنبه  يه بر نگرش ابزارينقد فلسفه متعال .۳

به فنـاوري مـدرن    يوارد بر نگرش ابزار يه، به نقدهایاصول فلسفه متعال ینجا بر اساس برخیدر ا

ه بـه  ینقد فلسفه متعالبر  یبه فناوري مدرن، مبتن يه بر نگرش ابزاریگردد. نقد فلسفه متعال اشاره می

بـه علـم    يه بـه نگـرش ابـزار   یل، ابتدا نقد فلسفه متعالین دلیعلم مدرن است، به هم يت ابزاریهو

  گردد. ین مییمدرن تب

گاه اسـماء و   ی، تجلیعیطب و ماوراء یعیه، جهان در تمام مراتب خود، اعم از طبیدگاه فلسفه متعالیاز د

، واجـد همـه اسـماء و صـفات     یکران اله یب ی). هست81ص  ،1360ن، یاست (صدرالمتأله یصفات اله

۳۴     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

عـت، بـه   ین در جهان طبیدر انسان و همچن یاله یار است. اسماء کمالیاز جمله علم، قدرت و اخت یکمال

گـر  یار و دیـ علـم، قـدرت، اخت   يدارا یکران الهیب یطور که هست همان یعنیاند؛  نحو محدود ظهور کرده

  هستند. یگر صفات کمالیار و دیعلم، قدرت، اخت يعت داراین طبیچناست، انسان و هم یصفات کمال

  هيدگاه فلسفه متعالياز د  ياسماء اله

ـ ، چیاند، و موجودات مختلف در جهان هست در جهان ظهور کرده یکیاسماء الهی به نحو تشک  يزی

)، 565ص  ،1375، یآمل ياند (جواد به ظاهر شده یکیستند که به نحو تشکین یجز ظهور اسماء اله

اسـماء،   یهستند: برخ یمراتب و نظم خاص سلسله ياند، دارا که در جهان ظهور کرده يا یاسماء اله

انـد. مقصـود از تقـدم و حکومـت      حـاکم  یگر اسماء الهیاسماء بر د یاند. برخ گر اسماء مقدمیبر د

باالتر خـود   ت اسماءیکه متأخرند و تحت حاکم ین است که اسمائیگر اسماء، ایاسماء بر د یبرخ

، یکننـد (طباطبـائ   یدا مـ یـ ر آنها فرصت ظهور و بـروز پ یقرار دارند، به واسطه اسماء حاکم و با تدب

قـرار  » هوالمختـار «ن اسـم  یهستند که قـر  یدو اسم از اسماء اله» ریقد«و » میعل). «77، ص 1370

دهـد و اگـر    یام مـ را انجـ  ياین است که اگر بخواهد کـار  يبه معنا یتعال يرا قدرت باریدارند؛ ز

علـم   يا تـرك، از رو یـ ن فعـل  ی) و ا208ق، ص 1420، یکند (طباطبائ ینخواهد آن کار را ترك م

ا تـرك کـار را   یـ علم توان انجام کار و  يکه از رو یر از قدرتیغ يزیز چیار نیرد، اختیگ یصورت م

، یلم و قـدرت الهـ  ع یعنیاست؛  یتعال ين علم و قدرت باریار قریل، اختین دلیست. به همیدارد ن

چـه  یعلـم و قـدرت از در   یکران الهیب یکند و نه تنها، در هست یدا میظهور پ یار الهیچه اختیاز در

چـه  ی، علم و قـدرت از در يگریا هر موجود دیعت و یکنند، بلکه در انسان، طب یدا میار ظهور پیاخت

که تحت  یقیار بر حقایختت اسم ای). حاکم70، ص 1376، یآمل يکنند (جواد یدا میار ظهور پیاخت

ت یر هـدا یت ظهور و بروز در دو مسیق، قابلین حقایاین است که ا یت او قرار دارند، مقتضیحاکم

ار یـ را اختیگردند؛ ز یاله» مضل«ا ی» يهاد«از مظاهر اسم  يرا داشته باشند و مظهر یو ضاللت اله

ـ اخت يکـه موجـودات دارا   وجـود دارد  یمتضـاد و متقـابل   ییها یاین است که دو راه يبه معنا ار، ی

 ین، مظـاهر علـم و قـدرت الهـ    یند. بنـابرا یمایارشان بپیاز آن دو راه را بر اساس اخت یکیتوانند  یم

توانند بـر اسـاس     یار هستند، میت اختیها از این جهت که تحت حاکم همچون علم و قدرت انسان

از مظـاهر اسـم    يگرفتـه، و مظهـر  قرار  یت و ضاللت الهیر هداینش انسان در دو مسیار و گزیاخت

ـ ار انسـان، قابل یگر، علم انسان در ظرف اختیگردند. به عبارت د یاله» مضل«و » يهاد« ن را یـ ت ای

، در مظـاهر خـود، بـه نحـو     یرد. ظهـور اسـماء الهـ   یقرار گ یاز مظاهر ضاللت اله يدارد که مظهر
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ابند. ی یظهور م یکینحو تشکز در مظاهر خود به یو مضل ن يرد. اسماء هادیگ یصورت م یکیتشک

 یق، مظاهر اتم ضاللت الهیحقا یهستند. برخ یت الهیق مظاهر اتم هدایحقا یل، برخین دلیبه هم

اسـم   یبرخوردارنـد. ظهـور نسـب    یا ضاللت الهیت و یاز هدا یمظاهر، به نحو نسب یهستند و برخ

 يظهور اسم مضل، اسـم هـاد  این است که در آنها، عالوه بر  يمظاهر به معنا یدر برخ یمضل اله

  دا کرده است.یز ظهور پین

  آن یعلم يها فرض شیبه فناوري از منظر نقد پ ي. نقد نگرش ابزار1

ار یـ چـه اخت یاست که از در یاست. علم مدرن، علم یاضالل اله یاز مظاهر نسب یکیعلم مدرن، 

ت اسـم  یحاکم«ز قرار گرفته است. مقصود ا یاسم اضالل اله یت نسبیانسان مدرن، تحت حاکم

ـ یو  ین علم حداقل در مبانین است که ایا» ت علم مدرنیبر هو یاضالل اله  يهـا  ش فـرض یا پ

 یبه علم مدرن، مبتن يطور که اشاره شد، نگاه ابزار ح خارج شده است. همانیر صحیخود، از مس

این  يبه معنا انه،یگرا علم مدرن است. نگاه تجربه یشناخت معرفت يانه به مبادیگرا بر نگاه تجربه

ـ یا شـهود غ یو  یرتجربی، همچون عقل غیرتجربیگر معرفت، غیاست که منابع د  ي، دارایرتجرب

ل معرفت بـه جهـان   یتحص يرا برا ین منابع معرفتینبوده و علم مدرن، ا یشناخت معرفت ياعتبار

معرفـت را   به علم مدرن، منابع ينکه نگاه ابزاری). ا23، ص 1390ا، یند (پارسانیگز یخارج بر نم

منـابع   يکند و رو بـه سـو   یداند و خود را در حصار تنگ تجربه محصور م یمنحصر در تجربه م

ار و یـ اسـت کـه بـه اخت    یاز اضالل الهـ  يا کند، چهره یمعرفت، همچون عقل و شهود نم یمتعال

، یگرفته اسـت. ظهـور اسـم اضـالل الهـ      يعلم مدرن جا يت ابزارینش انسان مدرن در هویگز

عبور کـرده، در حصـار    یرحسیغ يها ست که علم مدرن از عقل و شهودین نینحصر در اصرفاً م

ز عبـور کـرده و   یـ رد، بلکه پس از آن، علم مدرن از حصار تنگ تجربـه ن یتجربه و حس قرار بگ

کننـد،   یان مـ ین علوم بیکه ا ینیو قوان یاساس، علوم تجرب نیدا کرده است. برایپ یفرهنگ یتیهو

از  یید شده و نمادهایطره فرهنگ مدرن تولین علوم تحت سیاز جهان ندارند. اصادقانه  یتیحکا

ـ ، حکایت خـارج یـ نشـان دادن درسـت واقع   ين فرهنگ هستند کـه بـه جـا   یا ق و یـ ت از عالی

  ).49فرهنگ مدرن دارند (همان، ص  يها ارزش

تـو آن  اسـت کـه در پر   ين علـم، نـور  یاست. ا یکران الهیب یاز علم هست يا علم انسان، جلوه

گر است. به عبارت  ). علم ذاتاً روشن297، ص 3، ج 1981ن، یگردند (صدرالمتأله یق معلوم میحقا

انسـان فرصـت ظهـور     يکـه در ظـرف وجـود    یره است. علمـ یگر، علم ظاهر بنفسه و مظهر لغید

۳۶     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

ت آن یـ رد، از نورانیقرار گ یت اسم اضالل الهینش انسان تحت حاکمیکه با گز یابد، در صورتی یم

به علم مدرن،  يرد. نگاه ابزاریگ یر ظلمت و ضاللت قرار میکاسته خواهد شد و گام به گام، در مس

سـت کـه   ین يگر نـور ین نگرش، علم دیرا بر اساس ایت علم است؛ زیاز نوارن ینشانگر افول بخش

ـ را روشن سـازد و آنهـا را معلـوم گردانـد. علـم نسـبت بـه ا        یرتجربیق غیبتواند حقا ق، ین حقـا ی

جهـان   يساز تواند به روشن یف است که صرفاً میضع يت ندارد، بلکه علم نوریو نوران ينگرروش

رد یپـذ  یف از علم را مـ یضع يا به علم مدرن، صرفاً جلوه يبپردازد. پس نگاه ابزار یو حس یتجرب

ما روشن سازد. علـم   يرا برا یق هستیاز حقا یبرخ يتواند تا حدود یف میضع يکه همچون نور

 یفرهنگـ  یتیعلم هو يکند، و برا یانه به علم عبور میگرا و تجربه يکه از نگرش ابزار یوقتمدرن، 

به علـم،   یدهد. نگرش فرهنگ یز از دست میت علم را نیف از نورانین مقدار ضعیشود، هم یقائل م

ـ یتواند واقع یرد، علم نمیگ یاین است که علم در پرده و حجاب فرهنگ قرار م يبه معنا  یت را حت

ر مقـوالت فرهنـگ   یت را تحت تـأث ینشان دهد. علم واقع یخود به درست  یو حس یدر مرتبه تجرب

خود نشان   یت را بدون چهره فرهنگیتواند واقع یدگاه، نمین دیدهد. علم مدرن در ا یمدرن نشان م

. دهـد  یداشته، از دست مـ  يکه علم مدرن در نگاه ابزار یتین صورت، همان مقدار نورانیدهد. در ا

 یت خـارج یـ ت درسـت از واقع یـ خاموش شده است که توان حکا ي، نوریعلم در نگرش فرهنگ

بـر علـم مـدرن     یت اسم اضالل الهـ یاز حاکم يگرین جلوه دیدر افق محسوسش را ندارد. ا یحت

ـ ا يگر ت و روشنی، گام به گام نورانیر اضالل الهیاست. قرار گرفتن مختارانه علم مدرن در مس ن ی

 يگـر  روشن ییل شده که توانایخاموش شده تبد يکه علم مدرن، به نور اي گونه هد، بهکا یعلم را م

  ها را از دست داده است. دهیاز پد

رش قرار داده است، مسـئله تسـلط بـر    یبه علم مدرن، مورد پذ يکه نگاه ابزار يگرید يمبنا

مـده اسـت.   د آیـ عـت پد یت تسلط بر طبیحصول غا ين منظر، علم مدرن برایعت است. از ایطب

 یفاقـد آگـاه   يا یعـت هسـت  یطب«فرض است؛ نخست اینکه  شیبر چند پ یعت مبتنیتسلط بر طب

منفعـل در   یعـت هسـت  یطب«نکه یشود، ا یم یفرض اول ناش شیکه از پ يگریفرض د شی، پ»است

گـر امـور،   یدر مواجهه با د ین هستیباشد، ا یفاقد آگاه يا یهست یرا وقتی؛ ز»مقابل انسان است

کـه   يگـر یفرض د شیگر امور منفعل خواهد بود. پیفعاالنه نخواهد داشت و در مقابل د کردیرو

ت انسـان شـکل   یـ عت، با محوریرابطه انسان با طب«عت نهفته است، اینکه یدر مسئله تسلط بر طب

انسان مدرن است که در آن، انسان محور همـه   یستیاز نگاه اومان یفرض ناش شین پی، ا»ردیگ یم
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ـ فلسفه متعال یگردد. بر اساس مبان یامور محسوب م عـت، بـه همـراه هـر سـه      یه، تسـلط بـر طب  ی

در  یاز ظهـور اضـالل الهـ    يگریکه در متن آن نهفته است، نادرست بوده، و جلوة د یفرض شیپ

حصـول   ين مورد، این است کـه علـم بـرا   یدر ا یت علم مدرن است. مقصود از اضالل الهیهو

  نادرست شکل گرفته است. يها ش فرضیبر پ ینادرست، مبتن یتیغا

 .ظهـور دارنـد   یدر سراسـر هسـت   یکیار بـه نحـو تشـک   یعلم، قدرت و اخت ،هیدگاه فلسفه متعالیاز د

، 1، ج 1981ن، یصـدرالمتأله ( اسـت  یآگـاه  يدارا یگر انواع هستیهمچون د یعیطب یهست ،اساس نیبرا

عـت را  یطب یکنـد، هسـت   یا مـ دیـ ظهـور پ  یعـ یطب یدر کنار قدرت در هست یوقت، ین آگاهیا .)117ص 

  گرداند. یفعال و نه منفعل در مواجهه با انسان م يا یهست

 ینین تکـو یار اسـت، بـه فـرام   ی، قدرت و اختیشعور، آگاه ي، از این جهت که دارایعیطب یهست

ت یـ داشـته و مختارانـه تبع   یآن در نظر گرفتـه اسـت، آگـاه    يکه پروردگار متعال برا یا سننیو  یاله

او، بـه انسـان و    ینین تکـو یبـه فـرام   یو آگاه یبه خالق هست ی، عالوه بر آگاهیعیطب یستکند. ه یم

سازد. علم، قـدرت   یخاص با انسان برقرار م ی، نسبتین آگاهیهم يداشته، و از رو یعملکرد آن آگاه

 یشـود کـه هسـت    یرد، موجـب مـ  یگ یدر مواجهه با انسان و عملکرد او قرار م یعت، وقتیار طبیو اخت

بـر   یطور کـه کـنش انسـان    فعاالنه با انسان برقرار کرده است. همان يکردیرو ی، طبق سنن الهیعیطب

ل، یـ ن دلیقاً به همـ یز بر انسان اثرگذار باشد. دقیعت نیها و افعال آگاهانه طب گذارد، کنش یعت اثر میطب

اهـد بـود   عـت خو یطب ياز سـو  یالعملـ  عت، مسـتلزم عکـس  یهر نوع عملکرد انسان در مواجهه با طب

  ).275- 272، ص 1374، ی(طباطبائ

انسـان در مواجهـه    يهـا  رند، متناسب با کـنش یگ یشکل م یکه بر اساس سنن اله ،عتیطب يها کنش

 ،یسـت یاومان يکـرد یفاقد علم بدانـد و بـا رو   يا یعت را هستیکه انسان، طب یعت هستند. در صورتیبا طب

العمل نشان داده و به مقابلـه   ، عکسین کنش انسانیا عت در مقابلیطب .دا کندیعت تسلط پیبخواهد بر طب

  آورد. یم يانسان رو یطلب با سلطه

  آن يامدهایفناوري از منظر پبه  ينقد نگرش ابزار. 2

د آمده است. انسان مدرن، با یعت پدیت تسلط بر طبی، همچون علم به غايفناوري در نگاه ابزار

عت بر اسـاس  یرد. طبیگ یعت قرار میمواجهه با طب د کرده است، دریکه تول ییها توجه به فناوري

کرد انسان مـدرن واکـنش نشـان    یکه به عملکرد انسان مدرن دارد، در مقابل رو يا یعلم و آگاه

ن یتـر  ییکه ابتـدا  یعیست؛ فجاین یطیمح ستیع زیجز بروز فجا يزیعت، چیدهد. واکنش طب یم

۳۸     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

 يها ن حصول بارانیشدن منابع آب در عانسان را دچار مخاطره کرده است: کم  یامکانات زندگ

کـرد انسـان   یعت در برخورد بـا رو یآگاهانه طب يها ن و... کنشیسهمگ يها آسا، وقوع زلزله لیس

ـ تول یعت، علمـ یدن به تسلط بر طبیرس ي، انسان مدرن برايمدرن هستند. بر اساس نگاه ابزار د ی

». مـدرن   فنـاوري «رده است به نـام  د کیتول يت، ابزارین غایحصول ا ين علم، برایکرده است. ا

ج آن یانسان مدرن و نتا يها نها کنشیعت وارد کرده است، ایبه طب یبیمه يها بین فناوري، آسیا

ها، آگاهانه واکنش نشان داده است؛ واکنش او در چهـره   ن کنشیعت در مقابل ایهاست. طب کنش

هـاي انسـان    ها و واکنش ه کنشنها مجموعیخود را نشان داده است. ا یحطیم ستیع زیبروز فجا

در فناوري مـدرن   یاسم اضالل اله یتوان بر اساس آن، ظهور نسب یعت هستند که میمدرن و طب

توان مشاهده  ین جهت می، در فناوري مدرن را از ایاسم اضالل اله یص داد. ظهور نسبیرا تشخ

ـ  و یاست که خود آن علم در مبـان  ید شده علمین فناوري، تولیکرد که ا ش در یهـا  فـرض  شیپ

عـت در مواجهـه   یطب یکه هست یتوان در واکنش یقرار گرفته است، همچنین م یر اضالل الهیمس

  عت اتخاذ کرده است، مشاهده کرد.یکرد فناوري با طبیبا رو

  فناوريبه  يه به نگرش ابزارينقد فلسفه متعال يها داللت

جـاد  یمدرن ا ينسبت به فناور يانتقاد يکردیمدرن، رو يبر فناور یاسم اضالل اله یت نسبیحاکم

مـدرن   يخود را متوجه نوع کاربرد فناور ينکه وجهه انتقادیش از ای، پيکرد انتقادین رویکند. ا یم

ـ نـد و  یگز یبه فناوري مـدرن را برمـ   يکرد انتقادین نوع رویا يکند که نگاه ابزار ـ ی ش از آنکـه  یا پ

ـ ا سـازد کـه   يخود را متوجـه نفـس فنـاور    يوجهۀ انتقاد  يرا حلقـه انتقـاد   يکـرد انتقـاد  ین روی

ــ  ــاوري مــدرن برم ــه فن ــد، نگــاه انتقــادیگ یفرانکفــورت نســبت ب ــان يزن و  یخــود را متوجــه مب

رو، عـوارض   کنـد. ازایـن   یت مـ یـ کند که علم سازنده فناوري مدرن از آنهـا تبع  یم ییها فرض شیپ

است که در متن علـم   يکردیاز رو یوارد کرده است، ناش یعیطب یکه فناوري مدرن به هست یبیمه

ـ ، انسـان مـدرن را از طر  یسـت یاومان یکه از نگـاه  يکردیمدرن نهفته است؛ رو ق فنـاوري مـدرن   ی

را کنـار گذاشـته    یالهـ  ياز این جهت که علم مـدرن، مبـاد   یعنیعت کند؛ یخواهد مسلط بر طب یم

عـت سـوق   یطب تسـلط بـر   يده است، به سویعت و انسان را برگزیسکوالر از طب يریاست، و تصو

زنـد و   یب مـ یعت به آن آسـ یکند که در مواجهه با طب ید میتول يا ن علم، فناوريیدا کرده است. ایپ

است،  یاز قهر و غضب اله يا کرد، قهر و غضب خود را که جلوهین رویز در مواجهه با ایعت نیطب

  دهد. یبروز م یطیمح ستیع زیق فجایاز طر
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ن اخـتالف، بـه   یـ عامـل اصـلی ا   یمختلف سخن گفت، ول يها توان از فناوري یب، میترت نیبد

 يکنـد. فنـاوري مـدرن در نگـاه ابـزار      ید میها را تول گردد که فناوري یبرم یعلم   یاختالف در مبان

علـم مولـد    یعلمـ  یها و جوامع است. اما اگر به مبان همه فرهنگ يافته فناوري برایتوسعه  يالگو

ست، بلکه صرفاً یافته فناوري نیتکامل  يفناوري مدرن، الگوشود که  فناوري توجه شود، معلوم می

د شـده اسـت.   یخاص خودش تول يها فرض شیاز فناوري است که بر اساس علم مدرن، با پ یمدل

 يا تواننـد فنـاوري    یبرخوردار باشـند، مـ   یاله يها فرض شیو پ یکه از مبان یگر در صورتیعلوم د

  باشد. یعیطب یکامل با هست یستیهمز يض و داراگونه عوار نیاز ا ید کنند که خالیتول

  يريگ جهينت

است که از فناوري مدرن صورت گرفتـه اسـت.    يریاز تفاس یکیبه فناوري مدرن،  ي. نگاه ابزار1

، یـی گرا به علم مدرن شکل گرفته است. تجربه ییو غا یشناخت معرفت یر مبانیر، تحت تأثین تفسیا

ـ زنـد. از ا  یعلم از ارزش و فرهنگ دامن مـ  ییجدا است که به يا یشناخت معرفت يمبنا ن منظـر،  ی

گردد. تسـلط بـر    یم یمستقل از فرهنگ و ارزش تلق یتیز همچون علم مدرن واقعیفناوري مدرن ن

ند، علـم مـدرن، فنـاوري    یگز یبه علم و فناوري برم ياست که نگرش ابزار يا ییغا يعت، مبنایطب

  د کرده است.یت تولین غایاحصول  يبرا يعنوان ابزار مدرن را به 

)، يمستقل از فرهنگ و ارزش (نگرش ابزار يا . با تحول نگاه به علم مدرن، به عنوان حوزه2

بـه   يفرانکفورت)، نگاه ابـزار  يبه علم مدرن (نگرش حلقه انتقاد یفرهنگ ینگرش ینیگزیو جا

 یمراحل مبان یر تمامکه د یتیفناوري مدرن نادرست دانسته شده و فناوري مدرن، به عنوان واقع

ن یـ ده اسـت. در ا یگرد یاست، معرف یو ارزش یفرهنگ یتیهو يو کاربست، دارا ی، طراحیعلم

از  یانـد. مقولـه سـلطه، بخشـ     کـرده  يبند نگاه، مقوالت فرهنگ مدرن، فناوري مدرن را صورت

 يا ت علم و فناوري مدرن حضور داشته، فناوري مدرن را فناوريیفرهنگ مدرن است که در هو

جـاد  یکنـد، ا  ین مـ یانسان را تأم یعت درونیانسان و سلطه بر طب یرونیعت بیکه ذاتاً سلطه بر طب

 يسـلطه، بـرخالف نگـرش ابـزار     یله مقولـه فرهنگـ  یوس فناوري مدرن، به يبند کند. صورت یم

ن منظـر  یـ د شده توسط فناوري مدرن را به نفس فناوري مـدرن ارجـاع داده، از ا  یتول يها بیآس

  ند.یگز یبه فناوري مدرن را بر م يد انتقادکریرو

 یق نقـد مبـان  یـ علـم قائـل گـردد، از طر    يبـرا  یفرهنگـ  یتینکه هویه، بدون ای. نگرش متعال3
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  طیمحـ  يکه فنـاوري مـدرن بـرا    ییامدهایق پین از طریعلم مدرن و همچن ییو غا یشناخت معرفت

ه، یدگاه فلسفه متعالیکند. از د یخاذ مبه فناوري مدرن ات يانتقاد يکردیجاد کرده است، رویست ایز

عـت  یطب یگرداند، هست يگر منابع معرفت رویآورد و از د يرو ییگرا که به تجربه یعلم در صورت

عـت را منفعـل بپنـدارد، و    یبداند، و در برخورد با عملکرد انسان مـدرن، طب  یرا فاقد شعور و آگاه

قـرار گرفتـه، و    یر اضـالل الهـ  یسان مدرن در مسـ ار انیانسان مدرن بداند، با اخت یطلب م سلطهیتسل

سـت  یز  طیکـره محـ  یبـر پ  یر اضـالل الهـ  ید خواهد کرد که با گام برداشتن در مسـ یتول يا فناوري

کـه بـا    یه، انسان مدرن در صـورت یدگاه حکمت متعالیکند. از د یوارد م یرقابل جبرانیغ يها بیآس

 يهـا  دا کنـد، بـا واکـنش   یـ عت سـلطه پ یبر طب ق فناوري مدرنیبخواهد از طر یستیاومان يکردیرو

ش، یـ زا بیآس يها ن انسان، با فناوريیعت در مقابل ایعت روبرو خواهد شد. واکنش طبیآگاهانه طب

 یزنـدگ  ينـاامن بـرا   یطیل به محیعت تبدیاست که بر اساس آن، طب ی، قهر و غضبیطبق سنن اله

  ورد.رقم خواهد خ یطیمح ستیع زید، و فجایانسان خواهد گرد
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