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مقدمه 
ــرفت فناورى به قدري سريع است كه دگرگوني هاي  امروز پيش
ــكاف  ــد خود را با آن هماهنگ كند لذا يك ش ــي نمى توان اجتماع
فزاينده ميان تغييرات فناورانه و اجتماعي به وجود آمده كه موجب 
عدم تعادل شده است. از اين رو ما به طور ناخودآگاه و گاه به ناچار 
مي كوشيم تا تعادل از دست  رفته را بازيابيم. در نتيجه همين رويداد، 
مردم احساس عقب ماندگي مي كنند؛ آنها گيج و حتي در مواردي 
دچار حيراني و انزوا مي شوند. نتيجه پيشرفت مهار نشدنى فناورى 
ــان امروز به طور بي سابقه اي در جستجوي  ــت كه انس اين بوده اس
معناست؛ عطش معنويت دارد؛ عاشق روابط عميق انساني و تشنه 
ــت. فناورى بخش جدا نشدنى از سير تكاملي  فهم كامل فناورى اس
فرهنگ، تصورات، روياها و در واقع آرمان هاي ماست ولى توجه به 
ــت كه علم و فناورى معناي زندگي را به  اين نكته نيز ضرورى اس
ــاني خود را در خانواده، جامعه،  ما نمي آموزند، بنابراين فطرت انس

دين و معنويت، هنر، ادبيات و تاريخ مي جوييم. 
ــرفت هاى تكنولوژيكى همه جا نوعي حسرت  با وجود همه پيش
ــراي تبليغ  ــركت ها ب ــت. ش ــده اس ــته حاكم ش ــبت به گذش نس
ــتفاده مي كنند  ــبك هاي قديمى اس ــان از تصاوير و س محصوالتش
ــياه  و سفيد شده اند.  مهم  وآگهي هاي بازرگاني تلويزيونى گاهاً س
ــير مي كنيم؛ حسرت، يادآوري يا  ــت اين اتفاق را چگونه تفس نيس
ــته. به هر حال نوعى رجعت به گذشته  ــتان هاي گذش عالقه به داس
ــي را در مردم  ــى عاطف ــود واكنش ــه دنبال خ ــد كه ب رخ مى ده

برمى انگيزاند. 
ــأت گرفته از  ــاي نوين امروز، همه تغييرات اجتماعي نش  در دني
ــرفت هاي مادي  ــت ما بايد بتوانيم ميان پيش ــرات فناورانه اس تغيي
فناورى و نياز هاي معنوى، فطرى و انساني مان تعادل برقرار كنيم. 

نگاهى به تاريخ فناورى
ــط قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم   فناورى هاى جديد تا اواس
ــا ظهور انقالب  ــده بود. در واقع ب ــم جديد همراه نش ــدان باعل چن
ــه ابزارهاي توليد در  ــين هاي جديد بود ك ــي و اختراع ماش صنعت
غرب تغيير كرد و يك تكنولوژي كامًال متحد با علم محض ماده گرا 

در قرن هفدهم به تدريج وارد صحنه شد. نتيجه  به كارگيرى علم، 
ــلط بر  ــوژي جديدي بود كه قدرت عظيمي براي تس ايجاد تكنول
ــابه در اختيار  ــاير تمدن هاي فاقد تكنولوژي هاي مش طبيعت و س
ــم آمدن ثروتي  ــت. اين جريان باعث فراه ــر متجدد مي گذاش بش
ــهيالت  ــو و ايجاد فقر، تورم جمعيت، تدارك تس ــم در يك س عظي
زندگي روزانه، امكانات سفر راحت تر و در عين حال از هم پاشيدن 
ساختار منسجم جامعه و انهدام مصيبت بار طبيعت در سوى ديگر، 
ــتم  ــرايط، از اوايل قرن بيس ــت. با توجه به اين ش همراه بوده اس
ــادات فراواني بر تكنولوژي و كاربرد نا صحيح آن در غرب وارد  انتق
شده است. اين انتقادات ابتدا از جانب شعرا و نويسندگان و برخي 
از فالسفه آغاز شد و پس از آن منتقدان اجتماعي و امروزه بسياري 
از محققان و دانشمندان، استفاده  نامحدود از تكنولوژي هاي جديد 
را منجر به نابودى كل محيط زيست طبيعي و حتي پايان زندگى 
بشر بر روي زمين مى دانند. تنها كاربردهاي نظامي تكنولوژي هاي 
ــت كه محيط زيست طبيعي  ــت يابى به بمب اتم نيس جديد و دس
ــالح صلح آميز از  ــتفاده هاي به اصط ــت، بلكه اس را آلوده كرده اس
ــده و  ــت ش اين تكنولوژي نيز باعث تخريب و آلودگي محيط زيس
درمجموع بشريت را با خطر جدي و عظيم انهدام تدريجي محيط 

زيست مواجه ساخته است.
علم جديد و  فناورى نوين

ــرد آن به صورت فناورى در دنياي نوين  ــش علم جديد و كارب نق
به قدرى مهم است كه فهم عميق و نه صرفاً ظاهرى ماهيت آن براي 
ــن، بايد رابطه  ميان علم  ــلمين ضرروت مطلق دارد. عالوه بر اي مس
جديد به عنوان ساختار معرفتي نسبت به جهان مادي، با كاربرد آن 
در زمينه هاي گوناگون را بررسى و مطالعه كنند. بسياري از متفكران 
مسلمان در قرن گذشته علي رغم مخالفتشان با ارزش هاي گوناگون 
فرهنگي، ديني و اجتماعي غرب، به نحوي تقريباً مطلق و دربست از 
علم غربي تجليل كرده و آن را ادامه و امتداد علوم اسالمي و صورت 

بسط يافته  آن در متن جهان غرب دانسته اند.
ــالمي  ــم غربي و علوم اس ــه ميان عل ــد، ك ــا بايد متذكر ش ام
گسستگي و انقطاع عميقي وجود دارد. به گونه اى كه علوم اسالمي 

در طول تاريخ، فناورى از هرنوع، نه تنها خنثي به نظر نرسيده بلكه محصول كوشش ها، 
ديدگاه ها، ايده ها، انگيزه ها و ارزش هاي افراد، گروه و جوامع بشري بوده است. فناورى فارغ 
از ارزش هاي انساني و محيط وجود ندارد. هميشه رابطه مستقيمي بين فناورى و ايدئولوژي 
وجود داشته به طورى كه همواره ارزش هاي انساني جريان و مسير آن را تعيين كرده است. 
محاسن و معايب فناورى و بهره برداري از آن نسبي است و بستگي به شرايط، امكانات، 

محيط و اهداف موردنظر آن دارد.
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به كارگيـرى  نتيجـه  
علم، ايجاد تكنولوژي 
كـه  بـود  جديـدي 
براي  قدرت عظيمـي 
تسـلط بـر طبيعت و 
فاقد  تمدن هاي  ساير 
مشابه  تكنولوژي هاي 
در اختيار بشر متجدد 

مي گذاشت. 
اين جريان باعث فراهم 
آمدن ثروتي عظيم در 
يك سـو و ايجاد فقر، 
تورم جمعيت، تدارك 
زندگـي  تسـهيالت 
روزانه، امكانات سـفر 
راحت تـر و در عيـن 
حـال از هم پاشـيدن 
ساختار منسجم جامعه 
و انهـدام مصيبت بـار 
طبيعت در سوى ديگر، 

همراه بوده است.
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ــوم عميقاً در  ــت. اين عل ــالمي مربوط اس عميقاً با جهان نگري اس
معرفتي مبتني بر توحيد و نگرشي به جهان ريشه دارد كه در آن 
ــيت خداوند حاكم است و همه چيز در ديار هستى،  حكمت و مش
ــدت خداوند را بازمي تاباند. اما نگرش علم جديد، بر اين اعتقاد  وح
ــي جدا از خداوند يا مراتب  ــت كه جهان طبيعي واقعيت مبتني اس
ــد در اداره  جهان و  ــت و مداخله و تصرف خداون عالي تر وجود اس
ــل پذيرش مى داند. در  ــتمر او بر آن، غيرقاب مراقبت و نظارت مس
ــع تفاوت هاي عميقى بين جهان نگري علم غربي و جهان نگري  واق
ــالمي وجود دارد. بنابراين، علم غربي را صرفاً امتداد علوم  علوم اس
ــتن حاكي از فهم ناقص مباني معرفت شناختي اين  ــالمي دانس اس
ــت.  ــدام از اين دو با عالم ايمان و وحي اس ــم و رابطه  هر ك دو عل
ــناختن درست  در عين حال چنين تلقي خطاآميزي به معناي نش

زمينه هاي مابعدالطبيعي و فلسفي اين دوعلم نيز مى باشد. 
اگرچه پيشينه علم جديد حتي به علوم يونان و مصر باستان نيز 
ــفي به طور اساسي با همه  اين علوم سنتي  مي رسد اما از نظر فلس
ــي قرن هفدهم،  ــد در ميانه  انقالب علم ــت. علم جدي متفاوت اس
ــفه بر ضد وحي و جهان نگري ديني،  هم زمان با شورش خود فلس
ــد. بدون اين زمينه خاص فلسفي، نه انقالب نيوتوني هرگز  زاده ش
ــد كه اينك  امكان تحقق مي يافت و نه علم جديد آن چيزي مي ش
شده است. بي ترديد درست است كه علم جديد در نتيجه  توفيقات 
چشمگيرش در زمينه هاي رياضي و فيزيك به مقبول ترين صورت 
ــفه به تدريج به خدمتكار آن  ــده و فلس دانش يا معرفت تبديل ش
ــفي  ــن علم از بطن و متن يك نگرش فلس ــده، اما خود اي بدل ش

ــفي علوم اسالمي، يا نگرش فلسفي  خاص برآمده كه با زمينه  فلس
ــيحيت نيز، كامًال متفاوت است. علم جديد بر مفروضات  خود مس
ــت كه از جمله  ــت واقعيت مادي مبتني اس ــي در باب ماهي معين
ــتقالل  ــن حاكم بر جهان مادي، اس ــامل خصلت منطقي قواني ش
واقعيت مادي از ساير نظم هاي واقعيت، امكان پرداختن تجربي به 
جهان مادي، كميت پذيري نتايج و مشاهدات و آزمايشات و امكان 

پيش بيني براساس مطالعه  رياضي در جهان مادي مى باشد.
ــمندان به  ــماري از دانش ــه  علم جديد با قدرت، دغدغه ش رابط
ــت، زيرا اختراعات و كشفيات  ــئوليت اخالقي شده اس مسئله  مس
آنها، به صاحبان قدرت اين امكان را داده تا به مدد انواع تسليحات 
ــي ايجاد كنند، صرف نظر از  ــتار جمع نظامي، روش هايي براي كش
ــت  ــماري نيز براي انهدام تعادل محيط زيس آنكه روش هاي بي ش
ــته است. امروزه اين سؤال در دنياي  طبيعي، در اختيار آنها گذاش
ــار كنوني كه  ــئول اوضاع مصيبت ب ــت كه مس ــدد مطرح اس متج
بشريت با آن مواجه است كيست؟ تا همين اواخر اكثر دانشمندان 
معتقد بودند كه كار ايشان جستجوي دانش است و ايشان مسئول 
نحوه  استفاده اي كه از اختراعات و كشفيات آنان مي شود، نيستند. 
ــك ميان علم و اخالق بود كه از همان آغاز  ــن تلقي نتيجه  تفكي اي
ــت.  تكوين علم جديد تاكنون، وجه مميزه  بارز علم جديد بوده اس
ولي امروزه، زيان هاى كاربرد علوم، چه در ايام جنگ و چه در ايام 
به اصطالح صلح، آنچنان افزايش يافته كه دانشمندان غربى به هر 
حال مسئوليت مسلح كردن سياست مداران در جهت زياده  طلبي يا 

حتي تأمين مصالح ملي آنها، را پذيرفته اند. 

نتيجه گيرى
ــت. بسياري از مسلمين، به  ــتر از بقيه  جهان اس امروزه آگاهي از محدوديت ها و خطرات فناورى جديد در خود غرب به مراتب بيش
ــائل و فراز و نشيب هاي جامعه غلبه كرد و  ــحرآميزي مي نگرند كه به مدد آن مي توان بر همه  مس فناورى غربي به عنوان عصاي س
ــعادت را براي افراد اين جوامع به بار آورد. اين تصور يا توهم تا حدودي طبيعي است، زيرا به مدد همين فناورى  ــبختي و س خوش
بوده كه غرب در طول مدتي چنين طوالني بر ساير جوامع تسلط داشته و هنوز هم، اگر نه مستقيماً به طور نظامي و سياسي، به 
نحوي اقتصادي بر اين جوامع مسلط است. ولي بايد دانست كه اين واقعيت تاريخي هرگز نمي تواند ماهيت اين فناورى را كه مردان 
و زنان را از حالت آدمي خارج كرده و ايشان را به امتداد ماشين تبديل نموده، تغيير دهد. كساني كه به خداوند ايمان دارند هيچ 
راهي جز آن ندارند كه حق طبيعت و همه  مخلوقات ديگر خداوند، از جمله گياهان و حيوانات، را ادا كنند و ساير مخلوقات را به 

وسيله  فناورى جديد و به نام حق مطلق انساني كه اين چنين محور جهان نگري جديد شده است، منهدم نسازند.
ــون فناورى، با بحراني عميق  ــاحت نظري و عملي در زمينه هاي گوناگ ــت در س ــاى امروز غرب، تا جايي كه به علم مربوط اس دني
مواجه است. مهم ترين اقدام ما در اين لحظه از تاريخ بشر- گرچه اكثراً مسحور قدرت علم و فناورى جديد شده ايم- اين است كه 
ريشه هاي اين دو را به طور جدي مطالعه كنيم، مباني آن را بفهميم و آنها را در چارچوب جهان نگري اسالمي ارزيابي كرده و به  كار 
بريم. اگر چنين قدم هايي برداشته نشود، جهان اسالم با نتايج خسارت بار تكنولوژي جديد و غيرانساني  شدن آدم ها حتي به مراتب 
ــائل جداماندگي از يكديگر و بيگانگي از خود، آنچنان كه در غرب مشهود است، گريبان  ــد و مس ــديدتر از غرب مواجه خواهد ش ش

جامعه اسالمي را نيز خواهد گرفت، مگر آنكه حضور دين اسالم بتواند در تخفيف چنان آثار مخربي مؤثر باشد.
ما با اقتباس كوركورانه  فناورى غربي تنها مي توانيم در انهدام شتابان محيط زيست طبيعي، كه امرزوه با آهنگي باورنكردني سرعت 
ــئوليت ويژه اي داريم و نبايد به بهانه  ضرورت نوسازى و  ــويم. ما در قبال جهان طبيعت مس ــت، با دنياي متجدد همراه ش يافته اس
ــرايط كنوني  ــرباز بزنيم. در ش ــلمين در مقام آدميت بر عهده دارند، س ــيدن به غرب، از ايفاي وظايف خليفه الهي، كه همه  مس رس
براي جامعه  اسالمي يا هر جامعه  ديگري مسئله اين نيست كه از اين لحاظ به جوامع ديگر برسند، بلكه اين است كه خودشان را 
با محيط زيست طبيعي ، هماهنگ نگاه دارند و تحت هيچ شرايطي كوركورانه از تمدني كه قدرت فناورى كل زنجيره  حيات را بر 

روي زمين تهديد مي كند، تقليد نكنند.

بسياري از مسلمين، به 
فناورى غربي به عنوان 
عصـاي سـحرآميزي 
مي نگرند كه به مدد آن 
مي توان بر همه  مسائل 
و فـراز و نشـيب هاي 
جامعـه غلبـه كـرد و 
و سعادت  خوشبختي 
را براي افراد اين جوامع 
به بـار آورد. اين تصور 
يا توهـم تا حـدودي 
طبيعي اسـت، زيرا به 
مـدد همين فنـاورى 
بوده كه غرب در طول 
مدتي چنيـن طوالني 
بر ساير جوامع تسلط 
داشته و هنوز هم، اگر 
نه مسـتقيماً بـه طور 
نظامي و سياسـي، به 
نحوي اقتصادي بر اين 

جوامع مسلط است.


