
 

 

 

 

 

 تکنولوژي و فرهنگ

 بررسی تطبیقی دیدگاه میرباقري و پایا 

 *سید محمد تقی موحد ابطحی

**محسن دنیوي

 

 چکیده

هاي سازي تکنولوژي با فرهنگ، دیدگاهمیرباقري و پایا درباره چیستی تکنولوژي و امکان متناسب

سازند. در این مقاله ا مطرح میمشابهی دارند، اما در نحوه مواجهه با تکنولوژي غرب دو دیدگاه متفاوت ر

با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی ابتدا نقاط اشتراك این دو دیدگاه را بیان داشته و سپس به این 

پرسش پاسخ خواهیم داد که با وجود این نقاط اشتراك فراوان چرا در نحوه مواجهه با تکنولوژي غربی 

اي که از این تحقیق بدست آمده این است که نوع نتیجه گیرند.این دو مسیرهاي متفاوتی را در پیش می

 تفسیر میرباقري و پایا از مقدمات به ظاهر مشترك، منشاء اختالف آن دو در نتیجه گردیده است.

 

تکنولوژي دینی، تکنولوژي بومی، فطرت، هسته مشترك، نیاز مشترك، نظام  واژگان کلیدي:

  ها، فلسفه تاریخ.نیازمندي

 فرهنگی دانشجوي دکتري فلسفه علم و فناوري پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات *
(���� ��� � �	
� ��
� �� )Email: smtm_abtahi@yahoo.com     **فرهنگی جوي دکتري فلسفه علم و فناوري پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعاتدانش Email: mahdiar1979@gmail.com

 نامۀ علمی ـ پژوهشیفصل 
Methodology of
 

 شناسی علوم انسانیروش 
SocialSciences and
 

 1391زمستان ، 73، ش18س
Humanities Journal
 

 109ـ  85صفحات  
Vol.18, No.73, Winter 2013

   



 1391زمستان / 73ش / 18س/  شناسی علوم انسانیروش

 مقدمه

 ،در زمینـه تکنولـوژي   االسالم و المسلمین میربـاقري و دکتـر علـی پایـا    حجتگاه دید

دارد.  2کالیـن استفان و  1هخبونماریو شباهت زیادي با دیدگاه فالسفه رئالیستی همچون 
داننـد  مـی تکنولوژي را هر گونه برساخته آدمی  )2003( هخمیرباقري و پایا همچون بون

. اسـت و رفـع نیازهـاي عملـی    طبیعی یا اجتماعی  واقعیتهدف آن کنترل یا تبدیل که 
تـوان از  هاي مادي و مهندسی مـی مطابق با این تعریف از تکنولوژي در کنار تکنولوژي

و ...  مدیریت، تحقیق در عملیـات ، ریزي شهري، برنامهسیاست، حقوق، تعلیم و تربیت
ینـد  افرمحصـول نهـائی یـک    هاي اجتماعی یاد کرد. در ایـن نگـاه،   ان تکنولوژيبه عنو

 یـا یـک برنامـه    ازمانسـ یـک  تواند ، که حتی میصنعتیي کاال نه تنها یک ،تکنولوژیک
  )1389(موحد ابطحی، . باشد

چنـد  تکنولوژي را در ) 2003(کالین الف) همچون  1389ري (میرباقاز سوي دیگر 
 :کندمیسطح بررسی 

در ایـن نگـاه،   تکنولوژي به عنوان ابزار تولید محصـول یـا خـدمت خـاص:     . 1
کنـد، یـا   تکنولوژي ماشین آالتی است که منابعی را به یک محصول خاص تبـدیل مـی  

 کند. خدماتی را ارائه می
در این نگاه تکنولوژي یـک نـرم  . تکنولوژي به عنوان ابزار طراحی و مهندسی: 2

ـ   را طراحی و مهندسی می یخاص افزار است که تولید محصول وري اکند. دایـره ایـن فن
تر از تکنولوژي به مفهوم قبل است، چرا که تکنولوژي به مفهوم قبل، ماشین آالتی وسیع

اي کند یا خدمات ویـژه به یک محصول خاص تبدیل می صرفاًاست که منابع خاصی را 
امـا   یـد کنـد.  گـري را تول تواند محصول یـا خـدمات دی  کند و به راحتی نمیرا ارائه می

هاي گوناگون براي تولیـد انـواع   افزاري است که در طراحیتکنولوژي در نگاه دوم نرم
 آید.محصوالت و خدمات به کار می

تکنولـوژي در ایـن    . تکنولوژي به عنوان ابزار تولید نرم افزار تولیـد محصـول:  3
شـود و بخـش   تولید می معادالت و علوم کاربردينگاه به معناي روشی است که از آن 

 دهد.تشکیل میاساسی و محوري تکنولوژي را 
1نمایاند که استفاده از آن در ) نیز سطوحی از تکنولوژي را از هم بازمی2003(کالین  .Bunge, Mar io2 .Kline, Stephen. J .



 )بررسی تطبیقی دیدگاه میرباقري و پایا(تکنولوژي و فرهنگ 

به عقیـده  رسد. تر به نظر میبومی مناسبتکنولوژي دینی و و مطلوبیت امکان از بحث 
 کالین:
ساخته شـده (از جملـه ماشـین، کـامپیوتر      ترین کاربرد تکنولوژي ابزارهايرایج.1

و...) هستند.
آالت، منابع اولیـه، نیـروي انسـانی متخصـص و     ماشینتلقی دوم وقتی است که .2

انجامـد،  نیـاز (تلقـی اول از تکنولـوژي) مـی     فرایندهایی را که به تولید ابزارهاي مـورد 
ري از تکنولـوژي  این تلقی از تکنولوژي شـبیه تلقـی اول میربـاق    خوانیم.تکنولوژي می

است.
ی، اطالعــات و شناســتــر بــه تکنولــوژي، دانــش فنــی، روشدر نگــاهی عمیــق.3

توانـد بـه سـاخت،  نگهـداري و بـه خصـوص توسـعه صـنعتی         هایی را که میمهارت
ي (تکنولوژي در معناي دوم) بینجامد که هدف آن تولید ابزارهاي مورد نیـاز (تکنولـوژ  

این سطح تلقی از تکنولوژي مشابهت بسیاري  نیم.دادر معناي اول) است تکنولوژي می
با تکنولوژي در معناي دوم و سوم میرباقري دارد.

اي شده است هاي انسانی آن توجه ویژههایت، در تعریف تکنولوژي به جنبهدر ن.4
شود. در این تلقی چنـین ادعـا   ي یاد میو از شبکه نیازهاي اجتماعی، به عنوان تکنولوژ

صـنایع و محصـوالت    هـا، اي خـاص از نیازهـا؛ دانـش   جـود شـبکه  شود که بدون ومی
ایـن سـطح تلقـی از     توانند به صورت پایداري وجـود داشـته باشـند.   تکنولوژیکی نمی

کند در بحث از امکان و مطلوبیت تکنولوژي دینـی  تکنولوژي که کالین به آن اشاره می
بسیاري خواهد داشت.تأثیر و بومی 

تکنولوژي و ر است مقایسه تطبیقی تلقی میرباقري و پایا از آنچه در این مقاله مد نظ
به » بوم«به تعبیر میرباقري و » مذهب(«متناسب سازي تکنولوژي با فرهنگ به خصوص 

دیدگاه میرباقري و  هاي متعدداست. در بررسی ابتدایی و با توجه به شباهت )تعبیر پایا
گیـري از تکنولـوژي و   راهکارهاي بهـره ذ در زمینه اتخاکه این دو رسد پایا، به نظر می

بندي داشته باشند. اما بررسی دستهیکدیگر اتفاق نظر  نیز بابا فرهنگ سازي آن متناسب
توانیم با تکنولوژي برقرار کنیم و مقایسـه  مختلفی که می هاينسبتاز گانه میرباقري سه

سـازد.  را آشـکار مـی  این دو دیـدگاه  بین جدي  هايپایا تفاوتي دهاپیشن ن با راهکارآ
بـا وجـود   را هـا کجاسـت و چـ   است که ریشه ایـن تفـاوت  مقاله آن اصلی این پرسش 
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پیشـنهادي جهــت  هـاي متعـدد در تحلیـل تکنولـوژي، در زمینـه راهکارهـاي       شـباهت 
تکنولوژي با فرهنگ و بوم و نحـوه مواجهـه بـا تکنولـوژي غربـی، ایـن       سازي متناسب

 ؟   آمده استوجود شمند ببین این دو اندیمبنایی  اتاختالف

 مبانی مشترك دیدگاه میرباقري و پایا درباره تکنولوژي

داري تکنولـوژي  میرباقري و پایا درباره چیستی تکنولوژي، رابطه آن با فرهنگ و جهت
 ي دارند: بسیار هاي مشتركدیدگاه
 هـا، رفـع  براي تامین خواسته هاانسان) تکنولوژي را برساخته 1388و 1386پایا (.1

گویی به نیازهاي غیر معرفتی (به صورت مستقیم) و معرفتی (به صورت حوائج و پاسخ
نیز ) 21ص ج،1389( داند. میرباقريکنندگان یا بهره گیرندگان آن میابداعغیر مستقیم) 

هـاي  تکنولـوژي یـاب خـود   مختلف براي ارضاء نیازهاي توسعه هايمعتقد است تمدن
.آورندمتناسب با خود را به وجود می

ـ معیار ) 1388پایا (.2 رفـع  آن در کارآمـدي  یـک تکنولـوژي را    ذیرشارزیابی و پ
بـه بیـان   اسـت.  و مورد استفاده قرار گرفتـه  که به واسطه آن خلق شده داند میحاجتی 

 . میرباقرياست »موفقیت در حل مسائل عملی«پیشرفت  ،معیار اصلی در فناوري ،دیگر
و ي گـزینش  هـا مـالك از ستاي تحقق اهـداف را  نیز کارآمدي در را) 24ج، ص1389(

 داند.می هاسنجش تکنولوژي
معتقـد اسـت:    هـا انسـان هاي مشترك میان تمـامی  ) به وجود ویژگی1388پایا (.3

هاي زیستی که فصل مشترك انسان با حیوانـات بـه   عالوه بر اشتراك در جنبه هاانسان«
و فارق او از دیگـر موجـودات   هایی که مختص آدمی ویژگیسري در یکآید، شمار می

خودآگاهی و توانایی براي تامالت مرتبه دومـی از جملـه    توانایی بر معنا سازي،( است
و قادر بودن  استعداد توجه به مالحظات اخالقی، قدرت استفاده از زبان، قابلیت نقادي،

شـترك  میرباقري نیز به وجود فطرتی م »مشترکند.) با هم هاي هنجاريبر تولید برساخته
هـا بـه   انسانسطحی از ادراکات ما در همه : اذعان دارد هاانسانو خدادادي میان تمامی 

 ینمنؤمـ و فـار  کانبیاء با احتجاج وجود دارد و بر اساس همان سطح، هماهنگ صورت 
ترکیبی است از عقل عمل  ،احتجاجباید توجه داشت که  ،از سوي دیگر. شودمیممکن 
هماهنگی وجود دارد، کـه  در عقل عمل و هم عقل نظر پایگاه هم  ،نظر. بنابراین و عقل

)149، ص1387(میرباقري،  .است همان فطرت



 )بررسی تطبیقی دیدگاه میرباقري و پایا(تکنولوژي و فرهنگ 

 أکه ناشی از منش ينیازهاي آدمی، به استثناي شمار معدود) «1388به عقیده پایا (.4
از رهگـذر  کـه   زیستی انسان است، یکسره نیازهاي فرهنگی و برساخته اجتماع هسـتند 

هاي متفاوتی شکل گرفته و هویتها و جغرافیاهاي متفاوت سنت ،هاحضور در فرهنگ
هاي مشترك در پرتو حضور در میرباقري نیز معتقد است ویژگی »بخشد.می هاانسانبه 

هاي متفاوت از اراده و اختیار تغییر جهت داده و گیريشرایط محیطی و اجتماعی و بهره
میرباقري بر این باور اسـت   ،ه بیان دیگرآورد. بها و نیازهاي مختلف را پدید میهویت
هاي در حال توسعه و را به صورت نظام نیازمندي هاانساننیازهاي مشترك بین  که اگر

تکامل در بستري تـاریخی و اجتمـاعی مطالعـه کنـیم، خـواهیم دیـد کـه فاصـله نظـام          
 )56، ص1385(میرباقري،  .شودها روز به روز از هم بیشتر مینیازمندي

هـاي فرهنگـی   با حساسیت هاتکنولوژي) بر این باور است که هرچه 1388(پایا .5
) 1389. میربـاقري( است تر و کارآمدترهمسازتر باشند، براي آنها مناسب بهره گیرندگان

دي را در بستري کـه در آن خلـق   بیشترین تناسب و کارآم هاتکنولوژينیز معتقد است 
دیگر بـه نقـص در   فرهنگی ري آنها در شرایط گیکارهدهند و باند از خود نشان میشده

 و مسیر تکامل نیاز و ارضاءفرایند به عقیده میرباقري، اگر  شود.آنها منتهی میکارآمدي 
آنهـا نیـز متفـاوت     مـورد نیـاز  هاي فناوريجدا شد، از هم ي مؤمنین و کفار در جامعه

(بـراي   هافناوريلسله کند، یعنی یک سپیدا میمعنا دینی غیر دینی و شود و فناوريمی
(میربـاقري،   ».هاي دینی قرار گیـرد در خدمت ارزشتواند ) نمیل فناوري تولید خمرامث

)21ج، ص1389
تواند صبغه دینی ) معتقد است تکنولوژي می1388پایا ( ،با توجه به این مقدمات.6

دینـی  گیري دینی یا ضد اراي جهتو بومی به خود بگیرد. میرباقري نیز تکنولوژي را د
هـايِ در حـال توسـعه دینـی شـکل      اي که درصدد رفع نظام نیازمنديداند و فناوريمی
)30ج، ص 1389داند. (میرباقري، دینی میفناوري و کارآمد است را  گیردمی

هـا و  نـه تنهـا در قالـب ماشـین     هـا تکنولوژي) بر این باور است که 1388پایا (.7
ي انسـانی و اجتمـاعی و بـه    هـا تکنولـوژي م، ي نـر هاتکنولوژيابزارها، بلکه در قالب 

) نیـز از  الـف  1389( تواننـد نمـود یابنـد. میربـاقري    ها نیـز مـی  ها و نقشهصورت طرح
کند.هاي سخت یاد میدر کنار تکنولوژي ي نرم و انسانی و اجتماعیهاتکنولوژي
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 نسبت ما و تکنولوژي در نگاه میرباقري و پایا

وجود دارد، درباره تکنولوژي میرباقري و پایا دیدگاه بین  متعددي که هاشباهتبا وجود 
 جدیـد با تکنولـوژي  و باید توانیم دیدگاه این دو درباره نسبتی که ما میرسد ر میبه نظ

گیري از تکنولـوژي  و راهکارهاي یکسانی براي بهرهاشد برقرار کنیم نیز شبیه یکدیگر ب
هـاي  در مواجهه با فناوري ج)1389( اقريمیرببه عقیده  .شودارائه جدید توسط این دو 

 :، سه رویکرد وجود داردجدید
 ةپدیـد تولید شده یـک  جدید اي که در دنیاي رویکردي که معتقد است فناوري.1

توانیم از فناوري بنابراین می .خاصی نیستهاي و ارزشجهانی است و مقید به فرهنگ 
 .واردي آنها را توسعه بخشیمده کنیم و حتی در مهاي خود استفابراي آرمانجدید 
نـد  کخوب و بد تقسیم نموده و تصـور مـی  را به تکنولوژي غرب که  يرویکرد.2

هاي بد آن را وانهاد. در و فناوري درن استفاده کردمغرب خوب هاي توان از فناوريمی
 اخـالق و ادبیات انضمامی معنـوي و فرهنـگ   گردد که باید این دیدگاه چنین عنوان می

ه بـ ي مـدرن  جامعهدر یافته هاي شکلفناوريدر فرایند گزینش و استفاده از  ی رااسالم
 شکل بهینه استفاده گردد.به ها کار گرفت تا از فناوري

روح حـاکم  معتقد است و دانسته دار جهترا ي تکنولوژي توسعهرویکردي که .3
بایی از بیـان  هاي مدرن بعد از رنسانس، غیر دینی بوده و غرب نیز اي فناوريبر توسعه

شاهدیم که تکنولوژي مدرن به طور جدي از فرهنـگ  بر این اساس این موضوع ندارد. 
 ها شـده (فناوري مدرن) به شدت آمیخته با انگیزهها مذهب فاصله گرفته و این انگیخته

نـوع  ایـن  لـذا  و  انـد و رنگ فرهنگ و عقالنیت و مـذهب خاصـی را بـه خـود گرفتـه     
تـوانیم بـه هـر    د و ما نمـی نگیردر شکل مطلوب در اختیار ما قرار  ندنتوانمیها فناوري

دهیم.ها را موضوع تصرف خودمان قرار خواهیم آنشکل که می
 میربـاقري در این میان هاي جدي با هم دارند. تفاوت ،این سه نگاه آشکار است که

ولوژي مدرن به دیدگاه سوم معتقد است و از تعابیري مانند عصر گذار براي عبور از تکن
  .کندمتناسب با فرهنگ مذهبی یاد می دستیابی به تکنولوژيو 

رسد دیدگاهی در عرض سه در وهله اول به نظر می دیدگاه پایا در درباره تکنولوژي
) تکنولوژي را برساخته آدمیان براي رفع حـوائج  1388و  1386دیدگاه فوق است. پایا (

اي از حوائج و با توجه به وابستگی بخش عمده داند وو ارضاء نیازهاي غیر معرفتی می
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ي هـا تکنولـوژي ، بـه خصـوص   هـا تکنولوژي هاي آدمی به نظام فرهنگی و ارزشی،نیاز
کند دار قلمداد میانسانی و اجتماعی را، داراي بار ارزشی و فرهنگی و به تعبیري جهت

مومیـت یـافتن   ) از قابلیـت ع 1388(شباهت به دیدگاه سوم)، اما از سوي دیگـر پایـا (  
دفـاع  هـا و شـرایط جدیـد    بواسطه انجام تنظیمات براي سازگاري با محـیط  تکنولوژي

. بـه تعبیـر دیگـر، پایـا معتقـد اسـت بـا انجـام تنظیمـات الزم در بسـیاري از           کنـد می
ـ    هاي غربی میتکنولوژي  کـار گرفـت  ه توان آنها را در راستاي تحقـق اهـداف دینـی ب

 اهت به دیدگاه دوم).(اختالف با دیدگاه سوم و شب
در ایـن دو  رسد دیـدگاه  بین میرباقري و پایا به نظر می مشتركهاي وجود دیدگاهبا 

نیـز یکسـان باشـد.    هاي خاص دینی تولید تکنولوژيزمینه امکان، مطلوبیت و ضرورت 
در بدو امر چنین بـه  کند که با پذیرش چنین مقدماتی ) به صراحت اشاره می1388یا (پا

هـاي کـاربران در ظـرف و    ، به اعتبار آن که پاسخگوي نیازهاتکنولوژيد که رسنظر می
توانند و باید صورت بومی به خود بگیرند و بـر  هاي خاص و مشخص هستند، میزمینه

نـه تنهـا مجـاز کـه مطلـوب و       هاي بومی و دینـی تکنولوژياین اساس سخن گفتن از 
، یک وظیفه مبرم به هانولوژيتکضروري است و کوشش براي بسط و تکمیل این قبیل 

. امـا پایـا   آید. این یعنی همان نگاه سومی که میرباقري به آن اشاره کـرده بـود  شمار می
و مطلـوب   ویـژه، ضـروري   بینی معتقد است ایجاد تکنولوژي کـامالً برخالف این پیش

اسب اي منتوان به نمونههاي موجود میتنظیمات در تکنولوژياي نیست و با انجام پاره
 با نظـر  مخالفنظري دست یافت و این  اهداف دینی و بومیاز تکنولوژي براي توسعه 

  است میرباقري
انـد و حضـور در   هـا حسـاس بـه ظـرف و زمینـه     تکنولـوژي به عقیده پایا هرچنـد  

هـا شـود و   تواند منجر به ظهور نیازهـایی مخـتص همـان محـیط    هاي خاص، میمحیط
یی خاص و ویـژه  هاتکنولوژيازهاي خاص به ظهور کوشش براي پاسخگویی به این نی

در یک محیط و فرهنگ معین منجر گردد، اما چنین نیست که تکنولوژي یا ابـزاري کـه   
انـد، ابـداع   فراد حاضر در آن محیط احسـاس کـرده  در یک نقطه و براي رفع نیازي که ا

 ،ی باید توجه داشتشده، قابل استفاده در نقاط دیگر و به وسیله افراد دیگر نباشد. منته
کنندگان خـود دارنـد،   تولیدبیشترین تناسب را با ظرف و زمینه  هاتکنولوژياز آنجا که 

چنانچه قرار باشد آنها را در ظرف و زمینه دیگري به کار گرفت، باید تنظیمات مناسب 
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از آن دارد که بخش شواهد حکایت  ،محیطی و فرهنگی در آنها انجام گیرد. به باور پایا
تـوان آنهـا را بـا    ) از این خاصیت برخوردارنـد کـه مـی   (نه همه آنها هاعظم تکنولوژيا

به عقیـده پایـا ایـن تنظیمـات را     تنظیمات مناسب در نقاط دیگر مورد استفاده قرار داد. 
 توان به طور کلی به دو دسته تقسیم کرد:می

اتومبیل بنز که در  به عنوان مثال اگر قرار باشد :تنظیمات ناظر به محیط طبیعیالف) 
آلمان و براي آب و هواي خاص آن کشور ساخته شده اسـت در قطـب شـمال مـورد     
استفاده قرار گیرد، الزم است تنظیماتی متناسب با محـیط قطبـی در آن صـورت گیـرد،     

؛نظیر این که روغن موتور آن به ضد یخ مناسب مجهز شود و ...
ن نوع تنظیمـات بـه منظـور غنـی     ای :معنایی و مفهومی تنظیمات ناظر به سپهر)ب

از گیـرد تـا امکـان اسـتفاده     انجـام مـی  مفهـومی کـاربران   و  هاي معناییسازي ظرفیت
فـراهم آیـد و   محیط دیگر تکنولوژي ساخته شده در یک جامعه خاص، در  کارکردهاي
تکنولـوژي اسـت را پاسـخ    ابداع کنندگان نیازهاي یی که کم و بیش مشابه بتواند نیازها

دهد.
بـه  دارد: یکی اینکه  پایادیدگاه با اختالف دو در این بحث ) 1383میرباقري(گاه دید

رویکرد تصرفی داشته و دنیا را به عنوان هـدف خـود    عقیده میرباقري تکنولوژي مدرن
آن را بـا فرهنـگ مـذهب هماهنـگ      توان با تنظیمـات اختیار کرده و به همین دلیل نمی

فلسفه زنـدگی و مفـاهیمی   و اسالم از  غرب مدرندیگر این که تلقی یکسانی در نمود. 
هـاي متفـاوتی از   گیري گونهمتفاوت باعث شکل و این تقلی مانند سعادت وجود ندارد

اخـتالف میربـاقري و   منشأ در ادامه  متفاوت خواهد شد.ي تکنولوژي متناسب با نیازها
 شود.پایا به تفصیل بررسی می

 پایا بررسی ریشه اختالف دیدگاه میرباقري و

دیـدگاه  متعـدد در   بـا وجـود مشـترکات    :کنـیم پرسش اصلی مقاله را تکرار مـی  اًمجدد
گیري از تکنولوژي غربـی بـراي   ه بهرهمیرباقري و پایا در زمینه تکنولوژي، چرا در زمین

آیـا  وجـود دارد؟  بـین ایـن دو   رفع نیازها و حوائج جامعه اسالمی این مقدار اخـتالف  
مقدمات مشترك یاد شده، به چنـین نتـایج متضـادي انجامیـده     اي به اضافه شدن مقدمه

یا دیدگاه تفصیلی میرباقري و پایا درباره مقدمات مشترك یاد شده منشـأ چنـین   است؟ 
خـذ  ابراي پاسخ به این سوال ادله میرباقري و پایا را بـراي  اختالف نظري گشته است؟ 
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رسـد ریشـه   بـه نظـر مـی   م. کنـی میجه متضاد، از آن مقدمات مشترك بررسی یاین دو نت
در قالـب سـه   که آنها را  اختالف پایا و میرباقري در سه موضوع به ظاهر مشترك باشد

 سازیم:میمطرح ال ؤس
تـاریخ و  ، فرهنـگ  ،وجود دارد که فارغ از هر بـوم  هاانسانآیا نیاز مشترکی بین .1

ذیرش آن میزان آن نیاز کدام است؟ آیا پ یکسان است؟ هاانسانجغرافیایی در میان همه 
 کند منتهی شود؟ تواند به نتایجی که پایا به آن اشاره مینیاز مشترك می

قائـل اسـت همـان     هاانسانآیا هسته مشترکی که پایا به عنوان امري یکسان بین .2
 فطرت در اندیشه میرباقري است؟

 ؟ آیا مفهوم کارآمدي در نگاه میرباقري و پایا به یک معناست.3
وجود هسته مشترك بین ، به طوري که ارتباط وثیقی با هم دارنداالت ؤساین پاسخ 

امکـان اسـتفاده از   سبب پذیرش نیـاز مشـترك گشـته و وجـود نیـاز مشـترك        هاانسان
را (با فرض انجـام برخـی تنظیمـات مـادي و     هاي مختلف در فرهنگواحد تکنولوژي 

 خواهد نمود.فتنی پذیرمعنوي) 

 تفاوت هسته مشترك و فطرت

 : دارداول بیان میله ئمسپاسخ به  پایا در
همه آدمیان، صرف نظر از فرهنگی که به آن تعلق دارند، یا شیوه زیستی که بـدان  «

ها، صفات و نیازها که ممیز آنان اي متشکل از برخی ویژگیمایهاند، در بنخو کرده
ز از دیگر موجودات (نظیر جماد، نباد، حیوان، فرشـته و خـدا) اسـت، مشـترکند. ا    

هـاي  ها و آگـاهی توان به توانایی بر دستیابی به معرفتمایه میجمله اجزاي این بن
مرتبه دوم و باالتر، توانایی بر نقادي، قابلیت اخالقـی بـودن، قـدرت بـر تجـویز و      

هـایی معنـایی و   تدوین قوانین، قابلیت بکارگیري زبان، توانـایی بـر ایجـاد شـبکه    
رامون، نیاز به حفظ خویش، نیاز بـه ارتبـاط بـا    مفهومی، نیاز به شناخت محیط و پی

ها و هاي هویتی آدمیان در ظرفدیگري، شوق جاودانگی، و ... اشاره کرد. همه الیه
مایه مشـترك بسـط   هاي مختلف فرهنگی، تاریخی و سنتی و ... حول این بنزمینه

ن کسانی کـه  هاي مشترك، امکان تفهیم و تفاهم میامایهیابد. به اعتبار همین بینمی
هاي متفاوت تعلق دارنـد وجـود دارد و دسـتاوردهاي تمـدنی     ها و سنتبه فرهنگ

دهـد تـا دانـش و    باشد و امکـان مـی  اقوام و ملل براي یکدیگر کارساز و مفید می
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تجارب بشري از جایی به جاي دیگر انتقال یابد و از ابداع مستمر چـرخ (تـا حـد    
 »ه عمل آید.زیادي هر چند نه همواره)، جلوگیري ب

 ،کنـد مـی تعبیـر  مایه یا هسته مشـترك  ت انسانی که از آنها به بنپایا مشترکااه در نگ
در حـالی کـه در نگـرش میربـاقري      اسـت،  یجهتـ عاري از هر نوع فاقد بار ارزشی و 

هویـت آنهـا در بسـتري از    در بستر جدال تاریخی حق و باطل متولـد شـده و    هاانسان
گیري از اراده و اختیار آنها در جهات مختلف حـول فطـرت    شرایط اجتماعی و با بهره

اهري آنها نیز به نسبت همـاهنگی یـا عـدم    ظمشترکات  گیرد و در نتیجهاولیه شکل می
یابـد. شـایان ذکـر اسـت کـه فطـرت در نگـاه        فطرت معنایی متفاوت مـی هماهنگی با 

اولیه و  ش جهتکند و پذیرش یا عدم پذیرجهت خاصی را افاده می) 1383( میرباقري
 زند. را رقم می هاانسانفطرت است که سرنوشت تاریخی و اجتماعی و فردي  الهی

ریشه اخـتالف پایـا و میربـاقري در     :کنیممیطرح گونه اینرا حال پرسش جدیدي 
(به تعبیر میرباقري) بـه کجـا    (به تعبیر پایا) و فطرتها انسانتعریف هسته مشترك بین 

نیاز است تا گرایش پایـا بـه رئالیسـم انتقـادي و     ال ؤسپاسخ به این  براي ؟گرددباز می
 میربـاقري دیـدگاه فلسـفی   ی را بـا  ایـ گرین دستگاه فکري با هرگونه تـاریخی مخالفت ا

به عنـوان بسـتر جریـان یـافتن اراده و مشـیت الهـی و تقابـل         ،به تاریخنسبت ) 1388(
اجتماعی زندگی انسان مقایسه  ن بر تحوالتآتاریخی دو جبهه حق و باطل و حاکمیت 

 نماییم.
برد و ي تاریخی بهره میدر چارچوب تحلیلی خود از نگرش فلسفه اساساًمیرباقري 

شناسـانه و  شناسـانه، معرفـت  ها، عالوه بر تحلیـل هسـتی  کند در تحلیل پدیدهتالش می
علـل  لیل، شناسانه، به نسبت آن پدیده با تکامل تاریخی توجه نماید و در این تحجامعه

هـاي انسـانی در   نقش خالقیت و ربوبیت الهـی و نیـز اراده   و تکامل تاریخ و مراحل آن
هاي اصلی و فراگیر درون تاریخ و عوامـل و  بندي و مرزبنديجبههو  تحوالت تاریخی

). وي تاریخ را 10، ص1383دهد (میرباقري، بحث و بررسی قرار موردرا هاي آن ریشه
دانـد. بـه عقیـده    د دانسته و ربوبیت آن را تنها از آن خدا میمحل جریان مشیت خداون

وي سطح تاثیر و فاعلیت اصلی در تاریخ نیز از خداوند بـه اولیـاء و طواغیـت رسـیده     
دهند. روشن است که با هاي اجتماعی موثر بوده و به آنها جهت میاست و آنها بر اراده

داند و بر این جهت نمیرا عاري از اتخاذ این چارچوب نظري، میرباقري حیات انسانی 
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باور است که هر انسانی در میانه تاریخ و جامعه متولد شده و اراده، هویت و حتی فهم 
هاي تاریخی و اجتمـاعی پیرامـون   (نه متعین) از این عوامل بوده و از نظام ارادهمتأثر او 

مسـتقل   يودشـما موجـ  شود. میرباقري معتقد اسـت: هـیچ یـک از مـا و     خود متاثر می
دیگـران جهـان را   بـا  فرهنگـی جامعـه و در ارتبـاط و تعامـل     بلکه در فضـاي   م،نیستی

 ج) 1389شناسیم. (میرباقري، می
، هـا با این نوع تحلیل از نسبت انسـان و تـاریخ و تاثیرپـذیري انسـان از نظـام اراده     

 روشن است که هسته مشترك در چارچوب نظري میربـاقري، بـر خـالف دیـدگاه پایـا     
چندان گسترده و وسیع نیست و به جهـت اهمیـت جایگـاه اختیـار و اراده انسـانی در      

خصوص اراده ه زیست او، به سرعت این بخش مشترك تحت تأثیر عوامل گوناگون و ب
گیرد و او را در معرض انتخاب میان مسیر حق (انبیاء و اولیاي و اختیار انسانی قرار می

هاي مشـترك در دو مسـیر   دهد و آن ویژگیقرار می الهی) یا باطل (شیطان و طواغیت)
 یابند.متفاوت تکامل می

 تفاوت در تحلیل نیاز مشترك

هاي مایهر دیگر دیدگاه پایا را درباره بننیاز مشترك نیاز است تا باله ئمسقبل از بررسی 
ـ مشترك بررسی کنیم: همه آدمیان، صرف د یـا شـیوه   نظر از فرهنگی که به آن تعلق دارن

ها، صـفات و نیازهـا   اي متشکل از برخی ویژگیمایهاند، در بنیستی که بدان خو کردهز
هـاي مختلـف فرهنگـی،    هـا و زمینـه  ي هویتی آدمیـان در ظـرف  هاه الیهمشترکند و هم

ه یی که امروزه بهاانسانیابد. پس مایه مشترك بسط میتاریخی، سنتی و ... حول این بن
هاي مختلفی هستند کـه  یتپردازند، برخوردار از هوي میساخت و استفاده از تکنولوژ

 میرباقري و پایا بـر ایـن مطلـب نیـز     مایه مشترك بسط یافته است. احتماالًحول یک بن
مایـه مشـترك بـه اشـکال مختلـف و در جهـات       توافق دارند که بسط هویت حول بـن 

هـاي مختلفـی   تمدن ها وها، فرهنگتواند انجام گیرد و نشانه آن هم هویتگوناگون می
هـاي مشـترك   مایـه آیا این بسط هویتی حـول بـن  است که امروزه شاهد آن هستیم. اما 

 تواند در دو مسیر متفاوت الف و ب تا بـدانجا متفـاوت باشـد کـه محصـول نهـاییِ      می
گونه نسبتی با هم نداشـته باشـند؟ و   فته در دو مسیر الف و ب دیگر هیچبسط یا هویت

هر یک از آنها براي دیگري معنایی و بالطبع کاربردي نداشته  ياختهي برسهاتکنولوژي
باشد؟ علی االصول پاسخ پایا به این سوال خیر و پاسخ میرباقري آري است. به عبارت 
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هاي مختلف هاي مشترك، دستاوردهاي تمدنی فرهنگمایهدیگر پایا معتقد است این بن
هاي مختلـف  ) بر آن است که شبکه1380( ياما میرباقر سازد،را براي یکدیگر مفید می

شود دستاوردهاي باعث میهاي مشترك، در برخی حاالت، مایهآن بنحول یافته توسعه
 تمدنی یکی براي دیگري قابل استفاده نباشد:

هاي مستقل از یکدیگر نیستند، بلکه در قالب هاي فرد و جامعه نیازمندينیازمندي« 
هـا، بـر   اي که تحول در هر یک از ایـن نیازمنـدي  ه گونهنظامی با هم در ارتباطند ب

تــوان گفــت منظومــه منظومــه نیازهــاي او تاثیرگــذار اســت. بــر ایــن اســاس مــی
اند، هر چنـد  ي کفر متفاوتي ایمانی و جامعههاي مومن و کافر و جامعهنیازمندي

عناصر مشترکی در ابتداي مسیر میـان آنهـا فـرض شـود. فاصـله ایـن دو منظومـه        
شـود تـا   ها در جریان تکامل و ارضاء نیازها، به طور مرتب از هم زیاد مینیازمندي

هـاي جامعـه   جایی که در انتهاي مسیر شاید عنصر مشـترك انتزاعـی در نیازمنـدي   
توانـد  نمیگاه تکنولوژي مدرن هیچبه عقیده وي » اسالمی و جامعه کفر پیدا نشود.

ي ایجاد یک سبک زندگی اسالمی قرار ایدئولوژي اسالمی براو در خدمت فرهنگ 
 ،هنـر  ،فلسـفه  ،دانـش بایـد   به دنبال سبک زندگی اسـالمی هسـتیم  و چنانچه  گیرد

1».الزم را خودمان تولید کنیم هايو فناوري ساختارهاي اجتماعی

آزمـونی  انجـام  بـا  اجـازه دهیـد    قابل دفاع است؟بیشتر کدام یک از این دو دیدگاه 
 :کهشود سخ دهیم تا مشخص به این پرسش پا 2فکري
پـذیر بـودن   هـا شـرط کـافی بـراي قیـاس     انسـان هاي مشترك میان مایهبن. وجود 1

شده در یک جامعه برساخته گیري از هر فناوريِها نیست و امکان ومطلوبیت بهرهارزش
 و ؛کنداثبات نمیاي تنظیمات) (حتی در صورت انجام پارهاي دیگر را براي جامعه

ست که تالش اپذیر اي کامال خاص از فناوري نه تنها قابل تصور و امکانه. گونه2 
 . باشدمی همو ضروري یی در شرایط خاصی مطلوب هاتکنولوژيبراي ابداع چنین 

هـاي مشـترکی   داراي ویژگـی  هـا انسـان جهان ممکنی را در نظر بگیریم کـه در آن  
هستند. فرض کنیم در این نیازهاي  و ...) 3و ن 2، ن1و... (ن 3، نیاز2، نیاز1همچون نیاز
www.isaq.ir/v.1اي هستند که پرداختن زیاد به یکی مانع فعالیت دیگري شود به گونه 2و ن 1مشترك، ن dccapq082bqx.la2 .html

 
 ).570-529 ، ص1382ون فکري رك: (پایا،هاي آزمبراي آشنایی با چیستی، چگونگی و قابلیت. 2
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(براي مثال تمایل انسان به خوردن و خوابیدن در مقابل تمایل انسان به کسب معرفت و 
حـیط  شـوند و در دو م مـی به دو گروه مختلف الف و ب تقسیم  هاانسانپرستش). این 

عوامـل مختلـف   ثیر أتدهند و شبکه نیازهاي آنها تحت جداي از هم به زندگی ادامه می
و  1یابـد؛ گـروه الـف حـول ن    هاي متفاوت توسعه می(به خصوص اراده آنها) به گونه

ي ایـن دو  هـا انسان. در هر مرحله از توسعه نظام تمایالت و نیازها، 2گروه ب حول ن
کننـد. ابزارهـاي   ء شبکه تمایالت و نیازهاي خود تولید میگروه ابزارهایی را براي ارضا

 کند. در نتیجـه ضاء و در نتیجه تقویت و تشدید میرا در اعضاء گروه ار 1گروه الف، ن
کنـد و در نتیجـه   این نیازهاي توسعه یافته، به ابزارهاي جدید و کارآمدتري نیاز پیدا می

شـود.  تر مـی تر و پیچیدهگروه توسعه یافتهدر این  1روز به روز ابزارهاي ناظر به رفع ن
در ایـن   1و ... نیز هست، اما از آنجـا کـه ن   4، ن3، ن2البته گروه الف همچنان واجد ن
اي رشـد  و ... تنها بـه آن انـدازه   4، ن3، ن2ن توجه به گروه توسعه بیشتري یافته است،
بنـابرفرض توسـعه   آید، مضاف بر این کـه  به کار می 1کرده است که در راستاي رفع ن

شده است. پس از گذشت زمان قابـل تـوجهی    2سبب توسعه حداقلی ن 1حداکثري ن
 1شود که تناسـب بسـیاري بـا ن   هویتی مینظام تمایالت و به تعبیري گروه الف داراي 

اي هاي سـاده و فناوري 1اي همسو با نهاي بسیار پیشرفتهدارد. این گروه واجد فناوري
د. در مقابل، گروه ب نظام تمایالت و نیازها و به عبارتی هویتی خواهد بو 2همسو با ن

یابـد کـه بـه کـار     تنها در آن حد توسعه می 1کند و نپیدا می 2توسعه یافته همسو با ن
اي هاي سـاده و فناوري 2اي ناظر به نهاي پیچیدهبیاید. این گروه نیز فناوري 2ارضاء ن

 خواهد داشت. 1ناظر به ن
انـد، بـا یکـدیگر    ها از هم دور بـوده مدتی گروه الف و ب که نسل پس از حال اگر

هاي گروه الف بـراي گـروه ب قابـل اسـتفاده خواهـد بـود؟       آیا فناوري کنند،برخورد 
را به صورت حـداکثري بـرآورده    1هاي گروه الف، ناالصول خیر، چرا که فناوريعلی
یت ندارد. همچنین فنـاوري گـروه   کند که در نظام تمایالت و نیازهاي گروه ب اولومی

جه این فناوري بـراي گـروه ب   کند و در نتیرا به صورت حداقلی برآورده می 2الف، ن
ت که هر دو گـروه کماکـان از   بخش و قابل قبول نخواهد بود. این در حالی اسرضایت

هـاي  مایـه به بیان دیگر، صـرف وجـود بـن    ) برخوردارند.2و ن 1مایه مشترك (نآن بن
ي تولید شده در یک فرهنگ، بـه صـورت بالفعـل    هاتکنولوژيشود ك باعث نمیمشتر
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قابل استفاده در فرهنگی دیگر باشد.
از ضـرورت   وي بارهـا تابـد، چـرا کـه    لقاعده این آزمایش فکري را برنمیاپایا علی

(مادي و معنوي) براي استفاده از تکنولوژي ساخته شده در فرهنگ الف  انجام تنظیمات
 . )1388( کرده است یادتفاده در فرهنگ ب جهت اس

کنـیم آزمـایش   است. به همین دلیـل سـعی مـی   تأمل ل این اشکال پایا درست و قاب
م چگونـه بـا انجـام تنظیمـاتی     ببینـی  و فکري خود را با توجه به تذکر پایا اصالح کنـیم 

یـد بـار   از تکنولوژي گروه الف در گروه ب استفاده کرد؟ قبل از این اجـازه ده توان می
تـوان بـا   هـا را مـی  دیگر دیدگاه پایا را در این زمینه مرور کنیم: بخش اعظم تکنولـوژي 

هاي دیگر مـورد اسـتفاده قـرار داد.    انجام تنظیمات مناسب (مادي و معنایی) در فرهنگ
مثال او درباره تنظیمات مادي که باید بر روي تکنولوژي مورد نظر انجام گیـرد روشـن   

ات خاص روي جنس الستیک ماشین یا مایع درون رادیاتور متناسب (انجام تنظیم است
با شرایط آب و هوایی گرم و خشک یا سرد و مرطوب). در این مثال تغییري مـادي در  

گیـرد تـا تکنولـوژي مـورد نظـر در      نه در محیط مورد استفاده صورت میتکنولوژي و 
معنایی، این تنظیمـات بایـد    محیط طبیعی دیگر قابل استفاده شود. اما در مورد تنظیمات

در سپهر معنایی و مفهومی کاربران انجام گیرد تا تکنولوژي مورد نظر بتواند در محـیط  
کند چنین است: فراگیر ی که پایا در این زمینه ارائه میفرهنگی دیگري استفاده شود. مثال

آن دارد ح سیاره، حکایـت از  هاي همراه در مدت زمانی کوتاه در سطشدن کاربرد تلفن
می مفهـو  -هـاي آموزشـی مناسـب، سـپهرهاي معنـایی     توان با استفاده از مکانیزمکه می

نیازهـاي  هاي متنوع تعلق دارند بسط و گسترش داد و کاربران مختلف را که به فرهنگ
 تازه در آنان ایجاد کرد.

با توجه به این دیدگاه، در آزمون فکري تدارك دیده شده، انجام چـه تنظیمـاتی در   
کند؟ در فـرض مـذکور،   براي استفاده در گروه ب آماده میتکنولوژي گروه الف، آن را 

کامال توسعه یافته است. گـروه ب هـم بـه خـاطر      1تکنولوژي گروه الف جهت رفع ن
در گروه ب به صـورت حـداقلی توسـعه یافتـه      1است، اما ن 1مایه مشترك داراي نبن

ورزد. انجـام  قناعـت مـی   1اي براي رفع ناست و در نتیجه گروه ب به تکنولوژي ساده
، به منظـور اسـتفاده آن در   1متناظر با ن ۀتوسعه یافت کامالًتنظیمات مادي در تکنولوژي 

کرده اسـت، اگـر نگـوییم بـه      بسنده 1متناظر با نساده  کامالًگروه ب که به تکنولوژي 



 )بررسی تطبیقی دیدگاه میرباقري و پایا(تکنولوژي و فرهنگ 

وري حداقلی هرهمعنی نابود کردن آن تکنولوژي توسعه یافته است، دست کم به معنی ب
 پیشرفته خواهد بود. نولوژي کامالًاز یک تک

پس در آزمون فکري یاد شده، با فرض ثابت ماندن هویت توسعه یافتـه و منسـجم   
گروه ب، این تنظیمات مادي نیست کـه تکنولـوژي گـروه الـف را در گـروه ب قابـل       

هـاي  ه خاطر انگیـزه کند. حال اگر گروه الف اصرار داشته باشد (براي مثال بمیاستفاده 
آنها استفاده کند، باید بـا   ۀاقتصادي و سود بیشتر) که گروه ب از تکنولوژي توسعه یافت

ه ب را مفهـومی گـرو   -هاي آموزشی و تبلیغی مناسب، سپهر معنـایی استفاده از مکانیزم
سـت  . این امر از آن رو امکان پذیر انمایداي را در آنها ایجاد تغییر دهد و نیازهاي تازه

) با گـروه الـف دارد و بـا تکیـه و تاکیـد بـر آن نیـاز        1(ن یمایه مشترککه گروه ب بن
تواند آن نیاز را توسعه بخشد و نظام تمایالت گروه ب را تغییر دهد و سپهر معنایی می

و مفهومی آنها را هر چه بیشتر به سپهر معنایی و مفهومی خـود نزدیـک کنـد. در ایـن     
ك اندك براي گروه ب معنادار و به تبع آن کاربردي و قابـل  صورت تکنولوژي الف اند

استفاده خواهد شد.
به صرف انتقال یک تکنولوژي از فرهنگی با سپهر مفهـومی، نظـري و    ،به بیان دیگر

ـ   2به فرهنگ دیگر با سپهر مفهومی، نظري و ارزشـی   1ارزشی توسعه یافته  ا و حتـی ب
گرفـت.  را به نحو شایسته و کارآمدي به کـار   توان آنانجام تنظیمات مادي بسیار، نمی

و  1فاقد ذات یا گوهرنـد  هاتکنولوژيشود که به عقیده پایا این مطلب از آنجا نتیجه می
شـوند و کارکردهـا نیـز بـر خـالف      ز کارکردها مشخص میاي اتنها بر اساس مجموعه

شـود. از  داده مـی  ها به آنها نسـبت ربران یا ابداع کنندگان تکنولوژيذوات، از جانب کا
سوي دیگر نیازهاي ناظر به کارکردهاي تکنولوژي مورد نظر بایـد جایگـاهی در شـبکه    
معنایی کاربران داشته باشند و کسانی که فاقد نیازهـاي خـاص باشـند، بـا کارکردهـاي      

و در نتیجـه آن تکنولـوژي    داشتهمربوط به آن نیاز در یک تکنولوژي ویژه نیز آشنایی ن
 نا و کاربردي نخواهد داشت.براي آنها مع

ي ساخته شده در گروه الف بتواند به صورت هاتکنولوژيبراي اینکه  ،بر این اساس
بهینه در گروه ب مورد استفاده قرار گیرد، باید نظام معنایی، مفهومی و ارزشی گروه ب، 

هاي علّی یک هستار ذات یا گوهر، مفهومی است که فالسفه از آن براي مشخص ساختن منشا اصلی توان/توان.1
هایی مانند دارا بودن بار الکتریکی، جرم و کنند. به عنوان مثال، ذات هستاري مانند الکترون به این هستار تواناستفاده می
 کند.کند. ذات بنا به تعریف، خاصیتی است که مستقل از اراده و خواست افراد عمل میا میاسپین اعط
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بـه   ،به قدر کافی مشابه نظام معنایی، مفهومی و ارزشی گروه الف شود. به عبارت دیگر
ي گروه الف در گـروه ب مسـتلزم آن اسـت کـه گـروه ب      هاتکنولوژيکارگیري بهینه 

هویتی همسو با گروه الف بیابد. در مقابل چنانچه هر دو گروه اصرار بر حفـظ هویـت   
تواننـد بـه   داشـته باشـند، نمـی    2و ن 1خود و توسعه مجدد آن حول دو نیاز متفاوت ن

 ي گروه مقابل استفاده کنند.اهتکنولوژيصورت بهینه و پایدار از 
آزمایش فکري فوق ممکن است از جهت دیگري هم مورد نقد پایا قـرار گیـرد. در   
آزمایش فکري، باید جهان ممکنی را تصور کرد که شباهت بسـیاري بـا جهـان بالفعـل     
داشته باشد، حال آنکه جهان مفروض ما متشکل از دو گروه انسانی با نیازهاي ابتـدایی  

ا کامال بدون ارتباط با هم بود، که چنین جهانی فاصله زیادي با جهان بالفعل مشترك، ام
که جهان ارتباطات است دارد. از سوي دیگر بحث ما نیز دربـاره انتقـال تکنولـوژي در    

اي با هـم دارنـد؛ پـس الزم اسـت آزمـایش      جوامعی است که ارتباطات تاریخی دیرینه
به جوامعی کـه ارتباطـات آنهـا بسـیار اسـت       اي اصالح کنیم کهفکري خود را به گونه

نزدیک شود. اجازه دهید وضعیت دو گروه الف و ب را بـه هنگـام رویـارویی بـا هـم      
بررسی کرده و این رویارویی و ارتباط را تا رسیدن به شـرایطی مشـابه شـرایط بالفعـل     

چنـین   جوامع ادامه دهیم. دیدگاه پایا درباره چگونگی مواجهه دو فرهنگ مختلف با هم
عاطفی،  احساسی وارزشی، مایه مشترك ادراکی، بنآدمیان به واسطه واجد بودن «است: 

ند. به دنبال این تشخیص، آنان هاي دیگران را تشخیص دهبالقوه قادرند نیازها و ذهنیت
ها را درونی کنند و به توانند آگاهانه تصمیم بگیرند که آن نیازها و ادراکات و ارزشمی

ام ادراکی، ارزشی، احساسی و عاطفی خود بدل سازند یـا آن کـه آگاهانـه    بخشی از نظ
توان ن پایا و نتایجی که میاجازه دهید اندکی در بیا »و کنار بگذارند. نمایندآنها را طرد 

 کنیم:مل أتاز آن اخذ کرد 
مشترك ادراکـی،   مایهبنآدمیان به واسطه واجد بودن «در عبارت  بالقوهالف) قید 

هـاي دیگـران را تشـخیص    ، احساسی و عاطفی، بالقوه قادرند نیازهـا و ذهنیـت  ارزشی
ن نیست کـه وجـود   هاي این قید آبه چه معنا و براي چیست؟ آیا یکی از داللت »دهند

هاي دیگران شـرط الزم و نـه کـافی    هاي مشترك براي تشخیص نیازها و ذهنیتمایهبن
یـان آدمیـان (ابعـاد ادراکـی، ارزشـی،      است؟ آیا این بدان معنا نیسـت کـه مشـترکات م   

احساسی، عاطفی) باید به لحاظ کمی و کیفی شباهت زیادي با هم داشته باشد تا چنین 
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 تشخیصی به شکل بهتري صورت گیرد؟ 
وانـد آن باشـد کـه بـا وجـود      تدر عبـارت پایـا مـی    بـالقوه ر قید ب) داللت دیگ

هاي دیگـران  ناخت نیازها و ذهنیتمشترك (حتی زیاد) تا زمانی که قصد شهاي مایهبن
ممکن خواهد بود. اما با فـرض  ها غیروجود نداشته باشد، تشخیص این نیازها و ذهنیت

هاي دیگران شناختی به دست نیاورند، ممکن است اینکه افراد نسبت به نیازها و ذهنیت
سـی و  هاي آنها قرار گیرند و نظـام ادراکـی، ارزشـی، احسا   نیازها و ذهنیتثیر أتتحت 

هاي تغییر نظام ادراکی، ارزشی، هر چند یکی از راه ،عاطفی آنها تغییر یابد. به بیان دیگر
، مقایسه آگاهانه آنها با نظام ادراکـی، ارزشـی، احساسـی و    هاانساناحساسی و عاطفی 

ي دیگر و سپس، تصمیم آگاهانه و عقالنی براي اخذ و درونی سـاختن  هاانسانعاطفی 
ود است، اما این اتفاق قویت نظام ادراکی، ارزشی، احساسی و عاطفی خآنها یا طرد و ت

شـده یـا    تواند به صورت ناآگاهانه و تحت تـاثیر علـل گونـاگون شـناخته    همچنین می
 ناشناخته رخ دهد.   

آید، آن است کـه در مواجهـه بـا نظـام     از بحث درباره بیان پایا بدست میج) آنچه 
فی دیگران رفتارهاي مختلفی بـه صـورت آگاهانـه یـا     ادراکی، ارزشی، احساسی و عاط

تـوان ایـن   قابل طرح است که آیا می سؤالدر این فرض این ناآگاهانه قابل بروز است. 
اي کـه مخاطـب مـا بـه صـورت      اآگاهانه را مدیریت کرد به گونهرفتارهاي آگاهانه یا ن

و آن را در  را بپـذیرد آگاهانه یا ناخودآگاه نظام ادراکی، ارزشی، احساسی و عاطفی مـا  
 خود نهادینه کند؟ 

نـه بـه صـورت    خواهد بود، البتـه بـا قیـد     آريشک پاسخ پایا به این سوال بی
توانـد بـا نقـد منطقـی نظـام      مـی . یک نظام ادراکی، ارزشی، احساسی و عاطفی مطلق

نـد  فرای ر و دفـاع محکـم و منطقـی از خـود،    ادراکی، ارزشی، احساسی و عـاطفی دیگـ  
م دیگر را مدیریت کند، اش توسط افراد عضو نظاخود و گزینش شدن آگاهانه گسترش

دهی غیر بلیغی، ارضاء نیازهاي آنها و جهتگیري از ابزارهاي تتواند با بهرههمچنین می
اش توسط افـراد نظـام   د گسترش خود و گزینش ناخودآگاهمحسوس به آن نیازها، فراین

ارکی، ارزشی، احساسی دهی به نظام ادیریت در جهتیت کند. البته این مددیگر را مدیر
تواند به صورت نامحدود و بدون هر گونه مقاومت یا واکنشـی از طـرف   و عاطفی نمی

نظام ادراکی، ارزشی، احساسی و عاطفی مقابل که داراي واقعیت و در نتیجه تاثیر علـی  
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عـاطفی، آن نظـامی   هاي ادراکی، ارزشی، احساسی و است انجام گیرد. در مواجهه نظام
هـاي مفهـومی، نظـري و تکنولـوژیکی     . فاقـد برسـاخته  2انگیزه مدیریت و . فاقد 1که 

هاي ادراکی، ارزشی، احساسی و عاطفی است، از بـین  کارآمد براي مدیریت دیگر نظام
انـد). از سـوي   ها در طول تاریخ از بین رفتهکه بسیاري از تمدن خواهد رفت (همچنان

ظامی غلبه خواهـد  هایی که واجد دو ویژگی یاد شده هستند، آن ننظامدیگر در مواجهه 
بینی و کنترل بیشتري داشته باشد هاي آن قدرت توصیف، تبیین، پیشیافت که برساخته

 تري برخوردار باشد.و به تعبیر دیگر از علم و تکنولوژي پیشرفته
هـاي  دیریت، برساختهیاد شده (انگیزه مهاي د) در حال حاضر چند تمدن با قابلیت

اي بـراي ایـن   راي مدیریت) وجود دارد؟ چه آیندهمفهومی، نظري و تکنولوژیک الزم ب
هاي مختلفـی مطـرح شـده    دیدگاهسؤال دو شود؟ در پاسخ به این بینی میپیشها تمدن

بین هشـت  صحنه منازعه آینده معتقد است تاریخ  1)1372( هانتینگتوناست. براي مثال 
ارتدکس، آمریکاي التین و  -کنفوسیوسی، ژاپنی، اسالمی، هندو، اسالوي  غربی،(تمدن 

است که نزاع اصلی نیز بین دو تمدن اسـالمی و کنفوسیوسـی از یـک سـو و      آفریقایی
هانی شدن یـا بـه   به استناد فرایند ج 2)1381( تمدن غربی از سوي دیگر است. فوکویاما

سـازي، پایـان تـاریخ را در الگـوي     آمریکاییتر سازي و به تعبیر دقیقتعبیر بهتر جهانی
) به استناد فلسفه 1387کند. در مقابل میرباقري(رال دموکراسی تمدن غربی ترسیم میلیب

خواهد خورد. هر تاریخ مقبول خود، معتقد است پایان تاریخ با غلبه تمدن اسالمی رقم 
حاضـر بـا   د کـه در حـال   ها هستنتمدن اي درباره آیندهها تنها فرضیهیک از این دیدگاه

یک از آنها محقق خواهد شـد. بـه   توان به دقت گفت کدامتوجه به شواهد موجود نمی
 هـاي بالفعـل و بـالقوة   توان گفت بـا توجـه بـه توانـایی    عبارت دیگر به طور دقیق نمی

هـا را دارد و  بیشـتر بـر دیگـر تمـدن    ثیرگذاري أتهاي موجود، کدام تمدن قابلیت تمدن
هـایی کـه در تمـدن دیگـر زنـدگی      انسانطریق اقناع اذهان و ارضاء قلوب  تواند ازمی
احساسـی و عـاطفی خـود وادارد؟     کنند، آنها را به پذیرش نظـام ادراکـی، ارزشـی،   می

گرایی عقالنی انتقادي، آینـده را بـاز و غیـر قابـل     الصول پایا نیز به پیروي از واقعاعلی

اسـالم  "و  "هـا برخورد میان تمـدن "در دو مقاله  تمدن در بوته آزمایشدر کتاب  1947در سال  . اولین بار توین بى 1
). این ایده خود پنجاه سال 3ص  ،1377نیبراي غرب دانست(مهاجرا يهدیدرا تیداري اسالم در آینده ب "آینده و غرب

در قالب کتابی بسط  1996در قالب مقاله هانتینگتون و در واکنش به کتاب فوکویاما مطرح شد و بعد در  1993بعد در 
 یافت.

 مطرح شد. 1992در قالب مقاله و بسط این نظریه در قالب کتاب در سال  1989. ایده اولیه این نظریه در  2
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چه باشد، حیث التفاتی جمعی آدمیـانی کـه در آن   داند. آینده باز جهان هر میبینی پیش
هاي د بود که در دیگر جهاناوت از حیث التفاتی آدمیانی خواهزندگی خواهند کرد، متف

ي تکنولـوژیکی آنهـا نیـز بـا هـم      هامحقق وجود دارند، در نتیجه برساختهممکن و غیر
 تفاوت خواهد داشت.

عاطفی تمـدن آینـده حـول محـور     براي مثال اگر نظام ادراکی، ارزشی، احساسی و 
هایی خواهد داشـت کـه متفـاوت از    گیري هر چه بیشتر از دنیا سامان یابد، فناوريبهره

توانست نظام ادراکی، ارزشی، احساسـی و عـاطفی آن حـول    تمدن ممکنی است که می
 . محور پرستش و عبودیت توسعه یابد و ...

(نـه همـه آنهـا) از ایـن      هـا يبخـش اعظـم تکنولـوژ   «تصریح پایا بر این مطلب که 
توان آنها را با تنظیمات مناسب در نقاط دیگر مورد استفاده میخاصیت برخوردارند که 

هـاي  دهد که او نیز بر این باور است که امکان برسـاختن تکنولـوژي  نشان می» قرار داد
 خاص براي یک فرهنگ خاص که قابل استفاده در فرهنگ دیگر نباشد وجود دارد. پایا

) (منتشر شده در همین شماره) تکنولوژي کاباره، کازینو 1391در مقاله تکنولوژي دینی(
داند که با انجام هیچ نـوع تنظیمـات   هاي خاص میهایی از تکنولوژيو میخانه را نمونه

ج، 1389میربـاقري (  .مادي و معنایی قابل استفاده در جامعه و فرهنگ اسـالمی نیسـتند  
اگر فرایند تکامل نیاز و ارضاء در جامعه مـؤمنین و کفـار از    کند) نیز تصریح می21ص

هاي مورد نیاز آنها نیـز متفـاوت شـده و در دو جهـت متفـاوت      هم جدا شود، فناوري
شود کـه در نهایـت یـک سلسـله     یابد و این تفاوت آرام آرام آن قدر زیاد میتکامل می

توانـد  ي تولید خمر) دیگر نمیهاي توسعه یافته در یک جامعه (براي مثال فناورفناوري
 هاي جامعه دیگر (جامعه اسالمی) قرار گیرد. در خدمت اهداف و ارزش

 له کارآمدي و تفاوت دو مفهوم تنظیم و انحاللئمس

تا اینجا مطرح شد میرباقري به فطرت به عنـوان امـر مشـترك بـین      مباحثی که براساس
بـا آن   هـا انسـان فطرت و نسبتی کـه   من و کافر) قائل است و همینؤ(اعم از مها انسان

ها در جوامع انسانی حـول ایمـان و   گیري نظامی از نیازمنديکنند سبب شکلمیبرقرار 
 کفر خواهد شد.

معتقـد اسـت کـه فاقـد      هاانسانمشترکی در میان  مایهبناما پایا به هسته مشترك و 
با وجود ازد و سه مشترك است که نیاز مشترك را میارزش و جهت است و همین هست
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بنـدي شـده در   اي تکنولوژیکی تحقق یافته و صورتتوان از دستاوردهنیاز مشترك می
است انجـام  نیاز چیزي که مورد تنها در این میان هاي دیگر بهره برد. ها و تمدنفرهنگ

گیري از باید انجام گیرد تا امکان بهره هاي فرهنگیظیماتی است که متناسب با تفاوتنت
 فراهم سازد.ساخته شده در یک فرهنگ را در فرهنگ دیگر ي تکنولوژ

کارآمدي تکنولوژي در نگرش پایا چیزي بیش از حل مسـائل عملـی    ،بر این اساس
ـ  اینله تنظیمات است که در ئنیست و فقط مس ثیر گذاشـته و  أمیان بر مفهوم کارآمدي ت

قري تکنولوژي مدرن را کند. اما میربابیشتر میتناسب تکنولوژي با فرهنگ غیر خود را 
که حول محور  داندمیتمدنی دستاورد تمدن غربی تحلیل نموده و آن را  در بستر تاریخ

 گیـري بهـره امکـان  وي  اسـاس بر همین و تمتع هر چه بیشتر از دنیا شکل گرفته است 
نها یعنی آغایی  تکنولوژي غربی را براي مومنین در جهت دستیابی به اهداف از مناسب

داند. راهکار میرباقري در این برهه که سیطره تکنولوژي مـدرن بـر   منتفی می یاله قرب
 براي ارتقاي کارآمـدي نبـوده و   اتتنظیمانجام زندگی مسلمانان مشهود است از جنس 

  است.دینی ن در فرهنگ آحالل و هضم نگزینشی به منظور ا و اقتباس اخذ معتقد به
پایا نیاز اسـت  » نظریه تنظیمات«رباقري با می» نظریه انحالل«براي درك بهتر تفاوت 

گانه میرباقري در نسبت میان ما و تکنولـوژي بـازگردیم. میربـاقري    هاي سهتا به جریان
یم و تمـام  یبایـد از صـفر آغـاز نمـا     کنـد کـه: آیـا   آغاز مـی سؤال بحث خود را با این 

از نقطـه  المی) (اسرا کنار بگذاریم و براي ایجاد تمدن جدید  تمدن جدیدهاي دستاورد
 صفر آغاز نماییم؟ 

امـروزه بـراي ایجـاد تمـدن اسـالمی       معتقد اسـت سؤال میرباقري در پاسخ به این 
ممکـن   اصـالً چنین چیـزي  و  درا به صفر رسانغرب هاي دستاورداستفاده از توان نمی

متفـاوت   کـامالً غربـی  هـاي تمـدن   لئاایدهاي ما با لئااگر چه اید. به عقیده وي نیست
هاي موجود چشـم بپوشـیم. بـه تعبیـر دیگـر      توانیم نسبت به واقعیتنمیما ولی  ،است

ایـم و  وارد شـده  آنما خواسته یا ناخواسته بـه  که  بحث ما بر سر ورود به تجدد نیست
بخواهیم یا نخواهیم اکثر ساختارهاي اجتماعی ما و کنیم ن در فضاي تجدد تنفس میاال

، همان چیزهایی است که در مدرنیته کنیممیاستفاده از آنها و محصوالتی که در زندگی 
اي از فرهنـگ اسـالم و   دنیـاي اسـالم آمیختـه    امروزحتی فرهنگ  ،استوجود آمده ه ب

چون مبتالي به تجـدد هسـتیم،   از منظر میرباقري  ،بنابراین فرهنگ تجدد (غرب) است.
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در آن زنـدگی   هاي خودمان، فضایی را کهتوانیم در حرکت به سمت مطلوبهرگز نمی
گرایانــه و ) بــر اســاس روش کــل1387میربــاقري ( اساســاً. کنــیم نادیــده بگیــریممــی
آمیختـه مـا و مدرنیتـه را    تواند مرزکشی و تفکیک فرهنگ درهـم سیستمی خود نمیشبه

کنیم با نظام مطلـوبی کـه   سخن بر سر این است که نظام مطلوبی که تعریف میبپذیرد. 
هاي نظـام مطلـوب   هیچ یک از عرصهو  متفاوت است کامالً ،دکنتعریف میمدرنیته در 

پردازان دیدگاه اول کـه  ما با نظام مطلوب تجدد، هماهنگی ندارد. بر خالف تلقی نظریه
الگـوي مطلـوب   همـان  ها الگوي مطلوب مـا  معتقد بودند در عرصه دستیابی به فناوري

بـا نظـام مطلـوب     ما قطعـاً  پردازان گروه سوم معتقدند نظام مطلوبتجدد است، نظریه
 )98-96، ص1386. (میرباقري، تجدد متفاوت است

وجه تئوري اکل میته یـا تئـوري   به این نکته نیز باید توجه نمود که میرباقري به هیچ
گیري از تکنولوژي مدرن خوب و دفع تکنولوژي مدرن بـد را در  تجویز و امضاي بهره

یجه این دو رویکرد را انفعال در برابر غرب و کند و نتنمیتأئید حوزه توسعه تکنولوژي 
داند. هر چند ممکـن اسـت نظریـه    در نهایت همراهی با جریان اول (مدرنیزاسیون) می

میرباقري مبنی بر انحالل تکنولوژي غرب در هاضمه اسالمی با نظریه پایا شبیه باشـد و  
نگـاه میربـاقري اخـذ    هر دو به اخذ تکنولوژي مدرن و استفاده از آن بیانجامـد، امـا در   

گیرد که تمـدن اسـالمی و تمـدن غربـیِ     تکنولوژي در این چارچوب نظري صورت می
یافته پس از رنسانس به لحاظ غایت هیچ شباهتی با هم ندارند. این تعارض شدید تحقق

ریـزي  هـا در برنامـه  هـا و نسـبت  با مدرنیته در ساحت نظر خـود را در تغییـر اولویـت   
چه در ساحت نظر به شکاف تمدن اسالمی و تمـدن  داد و چنان اجتماعی نشان خواهد

هایی که در عرصه مـدیریت  بنديغربی قائل نباشیم (مانند گروه اول و دوم) در اولویت
دهیم به دنبال امضاي دستاوردهاي تمدن غربی بوده و در نهایت بـه  اجتماعی انجام می

میربـاقري اقتبـاس از غـرب را در     ،تئوري تنظیمات پایا خواهیم رسید. بـه بیـان دیگـر   
کند و بر این باور است که توجه به ایـن تفـاوت در   ساحت جهت به شدت محکوم می
گیري هـر چـه بیشـتر از دنیـا) شـیوه تصـرف مـا در        جهت (تقرب به پروردگار و بهره
دار جامعـه  هاي برسـاخته غربـی در سـاختار جهـت    ساختارهاي غربی و هضم فناوري

واهد ساخت. به عبارتی هر چند جامعه اسالمی در دوره گذار از اسالمی را مشخص خ
کند امـا جایگـاه آن فنـاوري در سـاختار اسـالمی متفـاوت از       فناوري غربی استفاده می
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هـاي متفـاوتی از آن   جایگاه آن در ساختار تمدن غربی خواهد بود و در نتیجه کارآمدي
به نوشتن برنامه توسعه در یک کشور رود. به عنوان مثال تصور کنید دو گروه انتظار می

کنـد و دیگـري   اند. گروه اول برنامه توسعه را با محوریت اقتصاد طراحی میمأمور شده
بر محور فرهنگ. در این حالت هر چند گروه اول ناگزیر از توجه به عنصـر فرهنـگ و   

زي به دو گروه دوم ناگزیر از توجه به عنصر اقتصاد است، اما تفاوت در محور برنامه ری
اعتبـارات سـبب بـروز     الگوي متفاوت توسعه خواهد انجامید و تفـاوت در تخصـیص  

 هاي مادي و فرهنگی خواهد شد. تغییرات اساسی در کارآمدي تکنولوژي

 گیريبندي و نتیجهجمع

 هـاي تکنولـوژي تـوان از  مـی  با توجه به مطالب بیان شده، دیدگاه پایا دال بـر ایـن کـه   
پـذیري نظـام گرایشـات    در صورتی که به قابلیت مـدیریت اده کرد، استفبرساخته غرب 

بـه دیـدگاه   فردي و اجتماعی توجهی نداشته باشیم، در معرض این خطر قرار دارد کـه  
دیدگاهی که تکنولـوژي را منحصـر    ؛اولی منتهی شود که میرباقري از آن یاد کرده است

از آن بایـد نظـام معنـایی،     گیـري داند و معتقد اسـت بـراي بهـره   میدر شکل غربی آن 
تکنولـوژي در  بـر  مفهومی و ارزشی خود را با نظام معنایی، مفهومی و ارزشـی حـاکم   

اسـالمی  در جامعـه  تکنولوژي دنیاي مدرن هماهنگ کرد و البته براي کارآمد کردن این 
 ،مدرن مجاز و حتی الزم خواهد بود. به عبـارت دیگـر  انجام تغییراتی نیز در تکنولوژي 

ي ارزشـی  هـا کند که براي باال بردن بازده تکنولوژي وارداتی، باید نظـام تصریح می پایا
اما  ب).1391(پایا،  مندرج در آنها با نظام ارزشی مورد نظر کاربران بومی هماهنگ شود

ه دو شکل قابل انجام است (الف بـا ب  باید توجه داشت که هماهنگی بین الف و ب ب
هنگ شود) و این هر دو شکل شرط پایا را براي کارآمد هماهنگ شود یا ب با الف هما
کند و بر خالف بیـان پایـا (همـان)    ب تامین می ۀجامعکردن تکنولوژي جامعه الف در 

سازي نظام ارزشی بـومی بـا نظـام ارزشـی منـدرج در فـراورده تکنولـوژیکی        هماهنگ
در بدسـت   کم غرض سازنده تکنولوژيسازي دستپذیر است و در این هماهنگامکان

 تر محقق خواهد شد.آوردن بازار وسیع
بـه  الزامـاً  این نوشتار این نیسـت کـه دیـدگاه پایـا     البته باید توجه داشت که ادعاي 

بر آن است در تأکید شود، بلکه دیدگاه اولی که میرباقري به آن اشاره کرده فروکاسته می
فردي و اجتماعی توجهی هاي گرایشپذیري نظام صورتی که در این دیدگاه به مدیریت
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نشود، این دیدگاه در معرض خطري که به آن اشاره کردیم قرار خواهد گرفت. خطري 
 :کندکه پایا (همان) بدین شکل از آن یاد می

اي جـز خشـک شـدن چشـمه     فراگیر شدن فرهنگ مک دونالد و کوکاکوال نتیجه« 
تمدن بشري به همراه حتی مرگ فرهنگ و  اًاحیانفقیر شدن و  اًنهایترشد معرفت و 
  »نخواهد داشت.

بایـد توسـعه   مـؤمن  اسـت انسـان   میرباقري مبتنی بر تلقی حداکثري از دین معتقـد  
ا و نیازهاي خود را تحت تولی دین قرار دهد. پذیرش تـولی دیـن،   هها، گرایشویژگی

آورد. چنـین انسـانی بـراي تحقـق     را براي انسان مومن بـه همـراه مـی    هویت متمایزي
ي متناسبی را هاتکنولوژياي خود که در پرتو دین شکل گرفته یا توسعه یافته اند، نیازه

آورد. اگر هدف جامعه اي که تولی حـداکثري بـه دیـن را سـرلوحه باورهـا،      میفراهم 
هاي مطلوبی باشد که انبیاء بـه آن  است، کسب ویژگیهگرایشات و رفتار خود قرار داد

اي تدارك و سازمانی خود را به گونهتباطات اجتماعی اراند، در این صورت اشاره کرده
بیند که در پرتو آن محبت، ایثار و تقرب به خدا تولیـد شـود. بازتولیـد، گسـترش و     می

مادي فرعی خواهنـد بـود. امـا    و ارضاء نیازهاي  ،تعمیق معنویت در چنین نظامی اصل
هـاي آموزشـی و   اموري هر چـه بیشـتر از دنیاسـت، در نظـ    اي که هدف آن بهرهجامعه

کند و از آنجا که ارضاء این نیازها به تشدید آن میتبلیغی خود نیازهاي مادي را ترویج 
آورد. در چنـین  میانجامد، در نهایت چنین نظامی حرص، حسد و دشمنی به همراه می

نظامی اگر هم به معنویت توجهی شود، تنها از آن روست که نظام کنونی براي بقاء خود 
و حـداکثري  بـه شـکل   ارضاء نیازهاي مادي در چنین نظامی ن چیزي نیاز دارد. به چنا

و چنانچه به دقت در معنـویتی کـه در    خواهد بودتوجه به معنویت به صورت حداقلی 
شود توجه شود، تفاوت ماهوي آن از معنویتی که در نظام اسالمی مدنظر غرب دنبال می

تفاوت معنویت اندیشه غربی و اسالمی نه  است نیز آشکار خواهد شد. به عبارت دیگر،
 تکنولوژيکه تکامل خالصه آن. تنها در کمیت که حتی در کیفیت نیز نمود خواهد یافت

هایی منتهی خواهد شـد کـه   در دو جهت متفاوت، در نهایت خود به ساخت تکنولوژي
مصـادیقی از   طور که پایا نیز بـه کند، هماناستفاده از آنها را براي دیگري غیر ممکن می

 کند که در فرهنگ اسالمی قابل استفاده نیست.تکنولوژي غربی اشاره می
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