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  »  يتکنولوژ ةفلسف«توجه به ضرورت 
  کشور يآموزش مهندس يزيدر برنامه ر

  

  یمید ابراهیس ید علیس
  دانشگاه تهران -  یفن يدانشکده هاس یپرد -  و مواد يمتالورژ یدانشکدة مهندساستاد 

  
  دهیچک

سال از عمر آن در  40 یال 30ش از یخاص ب ن عنوانید که با ایآ یبه شمار م يد معرفت بشریجد ياز شاخه ها»  يفلسفۀ تکنولوژ«        
 يمـورد توجـه جـد    19مدرن خصوصا از قرن  يایدن يده هایاز پد یکیبه عنوان » يتکنولوژ«هرچند . گذرد یتفکر نم یجمع اصحاب جهان

ن یـ ز ایـ ستم نیو در قرن بل قرار گرفته یه و تحلیدگر مورد تجزیست ها، مارکس و هایرومانتر ینظ یشمندان قرار داشته و توسط متفکرانیاند
ـ ع گردیبه بعـد شـا   70از دهۀ »  يفلسفۀ تکنولوژ«عنوان  يریروز افزون بوده است، اما به کارگ يالدیم 70توجه تا دهۀ  فلسـفۀ  « .ده اسـت ی

د و متقابالً از ده یسازد و شکل م یرا م يانسان تکنولوژ. پردازد یط بشر میت ها و محیبر دانش، فعال ينقش تکنولوژ یبه بررس»  يتکنولوژ
ن یـ و نقد ا یابیدرك، ارز. دهند یر مییو فرهنگ ما را تغ یمارا احاطه کرده اند نحوة نگرش، زندگ يایها که دن يتکنولوژ. شود یآن متاثر م

 ينشـجو دا ییان فـوق ضـرورت آشـنا   یـ ب .است ياز اهداف فلسفۀ تکنولوژ یاسیو س ی، اجتماعيفرد یبر زندگ ير و تاثر متقابل تکنولوژیتاث
کا یبزرگ آمر يل دانشگاه هاین دلیسازد و به هم یروشن م ياریاخت یحت یحداقل در حد چند واحد درس»  يفلسفۀ تکنولوژ«را با  یمهندس
ره در فهرسـت دروس  یـ و غ ي، اکولـوژ ی، انسان شناسـ یر فلسفه، جامعه شناسینظ یان علوم انسانین مباحث را عالوه بر در دانشجویو اروپا ا
ج مشاهده یز به تدریداخل کشور ن ير در دانشگاه هاین تاثیاز ا ییز گنجانده اند و خوشبختانه بارقه هاین یعلوم و مهندس يان رشته هایدانشجو

  باشـد و تـالش    یکشـور مـ   یان مهندسیدانشجو يبرا يفلسفۀ تکنولوژ» ییچرا«و » یستیچ«شتر یح بیمقالۀ حاضر در صدد توض .گردد یم
  .دیره با آنها مواجه است مطرح نمایاست و غیک، اخالق، سیزیدر چالش با مسائل متاف يکه تکنولوژ یکند سواالت اساس یم
  

  یمهندس ،آموزش ،جامعه ،فرهنگ ،علم ،فلسفه ،يتکنولوژ :يدیکل يواژه ها
  

  مقدمه
 هفلســف« ربـه عنـوان بـرادر بزرگتـ    »  علـم  هفلسـف «
 يسـابقه ا  ازدارد  آن بـا  يکه ارتباط تنگـاتنگ  »يتکنولوژ

آن بـه عصـر    يرسم هو سابق برخوردار است يار طوالنيبس
کن يس بيرسد و از آثار فرانس يم يالديم ۱۷مدرن و قرن 

بـا   يالديمـ  ۳۰ ةرد تـا از ده يـ گ يشه ميو آگوست کنت ر
و پـس از آن بـا ظهـور     يمنطقـ  يست هـا يويتينهضت پوز
  تنــاور بــدل  ير پــوپر و کــوهن بــه درختــيــنظ يمتفکرانــ

  .گردد يم
 ياريـ مع ئـه ارا»  علم هفلسف« غههمان گونه که دغد

ش يخ علم و پير تاريس ير علم و بررسيز علم از غيتم يبرا
ز در صدد ين»  يتکنولوژ هفلسف«باشد،  ينده آن ميآ ينيب

  .ر آن استيش و سيدايپ هو نحو يق تکنولوژيشناخت دق
 ةکـه تـا ده   يتکنولـوژ  هن نسل متقدم فلسفيمتفکر

 يانتقـاد  ةشتر بـه جنـب  يرند بيگ يدر بر مرا  يالديم ۷۰
 يگوشزد خطرات تکنولوژ يتوجه داشتند و در پ يتکنولوژ

 ةفلسف متأخرن نسل يکه متفکر يبشر بودند، درحال يبرا
ن رشته فعال بـوده انـد   يدر ا ۷۰ هکه از بعد ده يتکنولوژ

 بـر توجـه نمـوده انـد و    يتکنولوژ يليتحل ةشتر به جنبيب
ل اثرات متقابل آن يو تحل يکنولوژق تيت دقيشناخت ماه

  . ده انديبر فرهنگ و اجتماع متمرکز گرد
 يچگـونگ  هفشـرد  هخچـ ين مقاله نخست به تاريدر ا
ش يدايـ شود و سـپس بـه پ   يعلم پرداخته م ةتطور فلسف

ز در ين يتکنولوژ هفلسف. گردد ياشاره م يتکنولوژ ةفلسف
س از قرار گرفته و پ يمورد بررس متأخردو بخش متقدم و 

ــ  يسـه ا يآن ضـمن مقا   ةعلـم و فلســف  هن فلسـف يگـذرا ب
 ياهداف و مسائل مورد بحث در فلسفه تکنولـوژ  يتکنولوژ

ت يـ ز ضـرورت و اهم يـ در انتهـا ن . گـردد  يباجمال مرور م
 يان رشته هـا يدانشجو يبرا يتکنولوژ هپرداختن به فلسف

  .رديگ يمورد توجه قرار م يمهندس
  

  فلسفۀ علم يها يتئور
 ي، بـا تئــور ۱۷علــم از قـرن   ةفلسـف  ياهـ  يتئـور 
کن معتقـد  يب. گردد يکن آغاز ميس بيفرانس ۱يياستقراگرا

تـوان   يم آن مـ يبود که از مشـاهده مـوارد خـاص و تعمـ    
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د از ير باين مسيدر ا. عت استخراج کرديطب يرا برا ينيقوان
 يش داوريچه ممکن است باعث مشاهده همراه با پ آن هر

و  کيزيتوان به متاف يآن جمله مگردد اجتناب کرد که از 
 يکـه تئـور   يرغم مشکالت منطق يعل. فلسفه اشاره نمود

علم در انگلستان و سپس  يداشت، فلسفه ها يياستقراگرا
 ۲۰تـا   ۱۷قـرون   هد ر فاصـل  يياروپـا  ير کشـورها يدر سا

  .]۱[ استقراگرا بودند
ستم با الهام از افکار اگوست کنت يقرن ب ۳۰از دهه 

در اروپـا شـکل    يسـم منطقـ  يويتيهضـت پوز ن ۱۹در قرن 
ن يده داشـتند کـه علـم برتـر    يـ ن فکر عقياصحاب ا. گرفت

ـ باشد و هـر نظر  يشکل معرفت و شناخت م کـه بـا    يه اي
ـ   ين يد نباشد نه تنهـا علمـ  ييتجربه قابل تا  يسـت، بلکـه ب

   .]۱[ (Verification Theory)باشد  يارزش م يو ب يمعن
چـاد  يا ين تئوريه اک يده ايبا توجه به مشکالت عد

 يار محـدود کـرد، تئـور   يعلـم را بسـ   ةنمود و عمـال دائـر  
"Verification"   ابتدا به"Confirmation"   ل شـد و  يتبـد

 "Falsification"خود را به  يسپس با ظهور کارل پوپر جا
پوپر به شدت با استقراء مخالفت کرد و . داد) يريابطال پذ(

ا يد ييه با تجربه قابل تاگا چيه ين علميمعتقد بود که قوان
 ين تمـام يهمچن. باشند ياثبات نبوده و بلکه قابل ابطال م

 ده انـد و يـ کشف نگرد» مشاهده«لزوماً بر اثر  ين علميقوان
. ش آن ها نقش داشته انديدايدر پ يکيزيبعضاً مسائل متاف

حدس ها و  يسر کي هياو اعتقاد داشت که اصالً علم بر پا
  . ]۲[ د نموده استده و رشيابطال ها بال

ـ   يالديم ۶۰از دهه  ر يـ نظ يبه بعد با ظهور متفکران
ـ ه تقوين نظريتوماس کوهن ا ـ ت گردي  يد کـه علـم خنثـ   ي

ر متـاثر  يطرفانه و غ يب هبر مشاهده و تجرب ينبوده و مبتن
متـاثر از   ينه تنها مشـاهدات علمـ  . باشد يها نم ياز تئور
تواننـد   يمـ واحـد   يتجرب يباشند و داده ها يها م يتئور

ه شـوند، بلکـه فلسـفه،    يـ گوناگون توج يها يتوسط تئور
و رد و  يريـ تواننـد در شـکل گ   يز مـ ياست نيمذهب و س
  . ]۳[ ر داشته باشنديتاث يعلم يها يقبول تئور

به  يالديم ۷۰ ه، از ده»علم يجامعه شناس«با تولد 
 يات علميرند که واقعيگ يشکل م يگريد يها يبعد تئور

نمـوده و   يجتمـاع و نـه مسـتقل از آن معرفـ    را مرتبط با ا
هـا کارسـاز    يرا در رد و قبول تئـور  يعلم هجامع يباورها

ـ  يلذا است که داده ها. دنشمار يم ناهماهنـگ بـا    يتجرب
ا يـ رنـد و  يگ يموجود بعضا مورد توجـه قـرار نمـ    يباورها
ناشـناخته   يشگرهايانجام گرفته توسط آزما يها شيآزما

ن نقـش  يچنـ  هـم . شـوند  يقـع مـ  وا يمهر يببعضاً مورد 
 يو ارجاعـات بـه مقالـه هـا و دسـتگاه هـا       يمجالت علمـ 

و نظـائر آن در   يقاتيتحق يپروژه ها يکننده مال يبانيپشت
  . ]۱[ رنديگ يقرار م يعلم مورد بررس يد و جهت دهيتول

  

  متقدم يفلسفۀ تکنولوژ
در قـرن نـوزدهم   »  يانقالب صنعت«  يريبا شکل گ

متـداول  » يتکنولـوژ « هاسـتفاده از واژ ج ي، به تـدر يالديم
شـمندان در خصـوص   يد و متعاقب آن متفکـران و اند يگرد

ن ين منتقديست ها از اوليرمانت .آن به اظهار نظر پرداختند
آن ها معتقـد بودنـد کـه رشـد     . و صنعت بودند يتکنولوژ
و باعث به بند  يفرد يها يو صنعت مزاحم آزاد يتکنولوژ

  .]۱[ ديدد گرنخواه انساندن يکش
 يگر متفکـران قـرن نـوزدهم مـ    يکارل مارکس از د
ن جمله يا. اظهار نظر نموده است يباشد که درباره تکنولوژ

اب يآسـ «: مشـهور اسـت کـه    »و فلسـفه  فقر«او در کتاب 
ن بخـار  يدهـد و ماشـ   يرا شکل مـ  يفئودال ةجامع يدست

ــمطــابق ا. »را يســتيتاليکاپ يصــنعت ةجــامع دگاه يــن دي
 يد اجتمـاع يـ مناسـبات جد  يريـ شـکل گ باعث  يتکنولوژ

  . ]۴[ دهد ير مييرا تغ يده و ساختار اجتماعيگرد
سـتم  يقـرن ب  ۵۰که در دهه  يگر از متفکرانيد يکي

، نقد و يرا به صورت مستقل مورد بررس يتکنولوژ يالديم
او . باشـد  يدگر مـ يـ ن هايل قـرار داده مـارت  يـ ه و تحليتجز

مشتق   "Technē" يوناني ةاز واژ يمعتقد است که تکنولوژ
 يت هـا و مهارتهـا  يـ شده کـه در بطـن آن عـالوه بـر فعال    

. ده استيز لحاظ گردين (Poiēsīs) يذهن يصنعتگر، هنرها
"Poiēsīs" تـوان   يشعر و هنر است کـه مـ   هاز مقول يزيچ
جـه  ينت دگريـ سپس ها. دانست يت ذهنيخالق يآن را نوع

فهـوم  ن ميـ ن از ايبه مفهـوم امـروز   يرد که تکنولوژيگ يم
ــط بــه مهــارت صــنعتگر اطــالق   يتهــ   گشــته اســت و فق
 ين معنـا نـوع  يبه ا ياو معتقد است که تکنولوژ. گردد يم

ل نموده است کـه همـه   يتحمتفکر حسابگرانه را به انسان 
  قـرار   يفائـده مـورد بررسـ    –نه يز هزيآنال يز را بر مبنايچ
ن نحوه تفکـر بـه   ين خطر آن است که ايدهد و بزرگتر يم

د که مـا  يگو يدگر ميها. ت گردديتنها نوع تفکر تثب عنوان
ـ ياسـتفاده کنـ   يد از تکنولوژيبا م کـه  ياجـازه نـده   يم ول

را  ينگرش خاص ةرا مسخر خود ساخته و نحو ما يتکنولوژ
قت وجود دور سـاخته و  يل نموده و ما را از حقيبه ما تحم

  . ]۶و۵[ ديب نمايست را تخريط زيمح
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 يالديمـ  ۷۰قبل از دهـه   يتکنولوژ يگر نقدهاياز د
ورگن يـ زه، وتوان بـه آثـار هانـا آرنـت، هربـرت مـارک       يم

مـارکوزه تفکـر    .فوس اشـاره نمـود  يهابرماس و هربرت در
به عنوان علوم برتر  يرا که به علم و تکنولوژ يحسابگرانه ا

ن نحـوه تفکـر   يـ نگرد رد کرده و معتقد اسـت ا  يم يبشر
ه يـ کرده و توج ليتبد» يانسان تک بعد«ک يانسان را به 
  . ]۷[ سم استيتاليو کاپ يگر بوروکراس

ن نحــوه تفکــر تحــت عنــوان يــز بــه ايــهابرمــاس ن
دهد که خطـر   يحمله کرده و هشدار م» يت ابزاريعقالن«

فراتر  يت از محدوده تکنولوژين عقالنيبزرگ آنجاست که ا
  .]۸[ ز شامل گرددياست و اجتماع و خانواده را نيرفته س

ز با الهـام گـرفتن از   يفوس نيبرت درهانا آرنت و هر
آرنـت معتقـد   . پردازنـد  يمـ  يدگر به نقد تکنولوژيآثار ها

منجـر بـه    ينانه بـه تکنولـوژ  يار خوشـب ياست که نگاه بس
آن بـا   يت انسـان و تفـاوت اساسـ   يده که ماهيگرد يتفکر
ز يفوس نيدر. نديب ياو م» يابزارساز«ر موجودات را در يسا

چگـاه  ياسـت ه  يداخته و مدعپر» يهوش مصنوع«به نقد 
  . ]۱۰و۹[ رديانسان را بگ يتواند جا يوتر نميکامپ

ست هـا  يآنتروپولوژست ها و ينيفم –ست ها ياکولوژ
ا يـ و  يک طرفه و جانبدارانه تکنولوژيکرد يل رويز به دلين

ام وت و اقـ يسـت، جنسـ  يط زيان آن نسـبت بـه محـ   يمدع
  . ]۱[ گردند يمحسوب م ين تکنولوژياز منتقد  يغربريغ
  

  متأخر يتکنولوژ هفلسف
 ةتـوان بـه فلسـف    يرا مـ  متـأخر  يتکنولـوژ  هفلسف

از . اطـالق کــرد  يالديمـ  ۸۰و ۷۰ هبعـد از دهـ   يتکنولـوژ 
به عنوان »  يتکنولوژ هفلسف«ن زمان است که عنوان يهم
  به طور گسـترده بـه کـار بـرده      مضاف ياز فلسفه ها يکي
سـال   در يتکنولـوژ  هانجمـن فلسـف   نينخسـت  شود و يم

رامـون  ياگرچـه مباحـث پ  . ]۱[ گـردد  يس مـ يتاس ۱۹۷۶
د اما يآغاز گرد ۱۷از حدود قرون  يعلم به طور جد هفلسف

  لـذا  . گـردد  يبرمـ  ۱۹علـم بـه قـرن     هفلسف يشروع رسم
حـداقل   يبه طور رسم يتکنولوژ هتوان گفت که فلسف يم

ز بتـوان  يـ د نيباشد و شا يعلم م هصد سال جلوتر از فلسف
در  يقـ يعمار ير بسيفلسفه علم تاث يرفت هاشيگفت که پ

ــکوفا ــوژ ييش ــاث. داشــته اســت يفلســفه تکنول ــر ايت   ن ي
ــا در پيپ ــشــرفت ه ــوريداي ــا يش تئ ــف متــأخر يه  هفلس

تـر   يميقـد  يهـا  يتئور. ار پررنگ تر استيبس يتکنولوژ
پرداختنـد و   يمـ  يشتر به نقد تکنولوژيب يتکنولوژ هفلسف

حـال آنکـه   . دادنـد  يهشدار م يدر مورد خطرات تکنولوژ
شتر در صـدد  ي، بيدتر ضمن نقد تکنولوژيجد يها يتئور

ر شاخه يز با سايکه متما يق تر از تکنولوژيدق يفيارائه تعر
به تناسب ن يچن هم. بودندمعرفت از جمله علم باشد  يها

ر و تـاثر متقابـل   يرامون تـاث يعلم پ هدتر فلسفيات جدينظر
همراه بـود  » علم يناسجامعه ش«علم و اجتماع که با تولد 

و  ير و تاثر متقابل تکنولـوژ يبه تاث يتکنولوژ متأخر هفلسف
ـ جد يتکنولـوژ  هفلسـف . دهـد  ياجتماع توجه نشـان مـ   د ي

اسـت تـا    يشتر کاربرديو ب ياست تا انتقاد يليشتر تحليب
 متـأخر  يجالب آنجاست کـه اصـحاب فلسـفه هـا    . ينظر

ند، حال داشته ا يالت مهندسيکمتر سابقه تحص يتکنولوژ
ن يـ ا يتکنولـوژ  ةفلسـف  متـأخر ن يان متفکريآن که در م

به داشتن اطالعـات   يازمندين. شوند يافت ميشتر يراد باف
، اقتصـاد، روان  ير جامعـه شناسـ  يـ گر نظيعلوم د هنيدر زم
 متـأخر  يتکنولوژ هز در فلسفياست و اخالق ني، سيشناس

د معتقـد  يـ جد يتکنولـوژ  هفلسف. شود يشتر احساس ميب
زم هـا و  يک هـا، مکـان  يعالوه بر تکن يکه در تکنولوژاست 

 يت هـا ي، فعاليفرهنگ يارزش ها ،ريق تکرار پذيدق شدان
ز يـ ن ياسـ يو س يو اقتصاد يافته و مقررات حقوقيسازمان 

از اجتمـاع و   يد به عنوان بخشيبا يتکنولوژ. دخالت دارند
گـر  يامـروز د . ده شود و نه مستقل از آنيدر ارتباط با آن د

صـرف و   يک مقوله اجتمـاع يز را ين چيکه ا ين مرزبنديا
به هـم   م،يبپندارصرف  يکيک مقوله تکنولوژيگر را يآن د

 يرا خنثـ  يتـوان تکنولـوژ   يگـر نمـ  يد. ]۱۱[ خته استير
 ياسيس يزندگ يرساختاريز يزير يدانست حال آنکه در پ

  . ]۱۲[ ما موثر است ياجتماع
علـم و   هفلسـف ن يماب ياجمال يسه اين در مقايبنابرا

 يهـردو از مجـرا  م که يابي يد در ميجد يتکنولوژ ةفلسف
و  ين مطالعات جامعـه شناسـ  يچن و هم يخيمطالعات تار
از علـم و  د يـ جد يفـ ياست در صدد ارائـه تعر ياقتصاد و س

هـردو  . ز باشـد يمتمـا  يگـر يباشند که بـا د  يم يتکنولوژ
بـا   ير و تـاثر متقابـل علـم و تکنولـوژ    يح تاثيتشر درصدد

  . باشند يجتماع و مسائل مرتبط با آن ما
 هفلسـف  هرباز به هردو شـاخ يکه از د ياز مسائل يکي

کرده مسئله تقدم و تـاخر   يدا ميارتباط پ يعلم و تکنولوژ
در گذشـته  . گر بوده اسـت يکدينسبت به  يعلم و تکنولوژ

ست ها معتقد بودند کـه علـم بـا    يويتياز جمله پوز ياريبس
ـ  يهـا  شيآزمـا م و يمستق يحس ةمشاهد   بـه ثمـر    يتجرب

 يکند که تکنولوژ يدا ميپ ييند و سپس کاربردهاينش يم
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دگاه آنان همـان علـم   ياز د يف تکنولوژيلذا تعر. باشد يم
امـا بـا   . مقـدم بـود   يز بـر تکنولـوژ  يـ بود و علم ن يکاربرد

باشـند کـه    ين نظـر مـ  يبر ا ياريشرفت علم، امروزه بسيپ
ر است و امروزه يانکار ناپذش ينقش ابزار در مشاهده و آزما

ــ ــتاوردها ياريبس ــ ياز دس ــ يعلم ــاهده   يمبتن ــر مش ب
ده اسـت و چـون   يـ به کمک ابزار حاصـل گرد  ،ميرمستقيغ

امروزه بـر   يتکنولوژ -است اوالَ يز محصول تکنولوژيابزار ن
 ير از تکنولـوژ يگر تعبيد –اً يده است و ثانيعلم مقدم گرد

  . باشد ينم يحير صحيتعب» يعلم کاربرد«به عنوان 
  

  يضرورت و هدف فلسفۀ تکنولوژ
 يتکنولـوژ  هت فلسفيکه اهم نيا ين بخش برايدر ا
ش آشـکار  يش از پـ يب يمستقل معرفت ةک حوزيبه عنوان 

  :گردد يمرور م يتکنولوژ ةگردد، هدف و غرض از فلسف
و  يف تکنولـوژ يـ تعر يتکنولـوژ  هن هدف فلسـف ياول

 يعنـ يل اسـت؟  مسـتق  يا تکنولوژيآ. فهم درست آن است
خ راه خود يخاص خود را دارد و در طول تار يساز و کارها

ر عوامـل  يش گرفتـه و حرکـت کـرده اسـت و بـا سـا      يرا پ
 يخنث يا تکنولوژيتعامل نداشته است؟ آ يو انسان يطيمح

ر آن بـر حرکـت   يو نظا يو اجتماع ياسياست؟ و مسائل س
ارد؟ د يبا علم چه تفـاوت  ير نداشته است؟ تکنولوژيآن تاث

  آن  يلـ يا طفيـ از علـم اسـت    يرشـاخه ا يز يا تکنولـوژ يآ
  ز از علم داراست؟يمتما يتيا خود شخصيباشد؟  يم

ــ ــزرگ يدوم ــدف ب ــوژ هفلســف«ن ه ــد » يتکنول نق
ا يـ آ. باشـد  يآن م ياثرات مثبت و منف يو بررس يتکنولوژ

ـ آر؟ يـ ا خيز دارد يرا ن يخطرات ياستفاده از تکنولوژ ا بـه  ي
د آن را رها کرد و خود يبا يتکنولوژ يل خطرات احتماليدل

درســت  ةد نحــويــا بايــآن محــروم ســاخت؟  يايــرا از مزا
ر و يتاث ين ارتباط بررسيدا کرد؟ در همياستفاده از آن را پ

انسان  ياسيو س يو اجتماع يفرد يبر زندگ يتاثر تکنولوژ
 يدگاه هـا يها بر د يتکنولوژ. باشد يت ميار حائز اهميبس

 ياخالق و فرهنگ و اجتمـاع او چـه اثراتـ   بشر و معرفت و 
ها از عوامل فوق متاثر  يداشته اند؟ متقابال چگونه تکنولوژ

 يدر جهـت دهـ   يشوند؟ به عنوان نمونـه چـه عـوامل    يم
  م يتصــم يو عــوامل ينقــش دارد؟ چــه مراجعــ يتکنولــوژ

ا متوقف يابند يگسترش  ييها يرند که چه تکنولوژيگ يم
  ]۱[ ؟ گردند

روشن از  يانياف فوق که متضمن ارائه بن اهديبنابرا
   يو انسـان  يطـ ير عوامـل مح يدر ارتبـاط بـا سـا    يتکنولوژ

 هت مطالعـه در خصـوص فلسـف   يـ باشد ضـرورت و اهم  يم
 يدر ادامـه و در بخـش بعـد   . سازد يرا روشن م يتکنولوژ
 هفلســف ةاز مســائل مــورد بحــث در حــوز يشــتريتعـداد ب 
 يف معرفت بشـر مختل يکه مرتبط با شاخه ها يتکنولوژ

 ةاز فلســف يتـر  ر کامـل يتصـو  شـود تـا   ياسـت آورده مـ  
  . آشکار گردد مخاطب يبرا يتکنولوژ

  

  يمسائل فلسفۀ تکنولوژ
ارتبـاط و فهـم    يبرقرار يکارآ برا ياز روش ها يکي

اسـت   يمسـائل  ي، بررسيک حوزه معرفتيشتر نسبت به يب
اگرچـه در  . شـود  يکه در آن حـوزه بـه آنهـا پرداختـه مـ     

مورد  يتکنولوژ هفلسف ةاز مسائل حوز ي، بعضيث قبلمباح
مـورد   يشـتر ين بخش مسـائل ب ياشاره قرار گرفت اما در ا

ن يـ ک ايـ زيمتاف ةدر ارتبـاط بـا حـوز   . رديگ يبحث قرار م
  :قابل طرح است يتکنولوژ هسواالت در فلسف

؟ همان گونـه  يرواقعيز غياست و چه چ يز واقعيچه چ -
ا يـ شود که آ يسوال م يعلم يها يکه در مورد تئور

ــتند و ب  ــا هس ــع نم ــواق ــانگر واقعي ــي ــند  يات م باش
(Essentialism) ييشـگو يپ يبـرا  يديا فقط ابزار مفي 

ا در مورد يآ (Instrumentalism)گذارند  يار ميدر اخت
ا يباشد؟ آ ين سوال قابل طرح ميز هميها ن يتکنولوژ
ا اصـالً بـه   يـ دهنـد   يات را نشان ميها واقع يتکنولوژ

 ينسـب و  يـي تقابـل واقـع گرا  (ندارنـد؟   يت کاريعواق
 ]۱۳[ )ييگرا

ت انسـان  يـ ا ماهيـ سـت؟ آ ين در چيفرق انسان و ماشـ  -
ا يـ ا زبـان؟ آ يـ شـه و  يا تفکر و اندياست » يابزارساز«

تواننـد زنـده    يم يگريک بدون دين هريانسان و ماش
ن انسان شود؟ چه يگزيتواند جا ين ميا ماشيباشند؟ آ

ـ ؟ آ ۳يز مصنوعيه چو چ ۲است يعيز طبيچ  يا مـرز ي
 کجاسـت؟  آن مـرز  ين دو وجود دارد و اگـر آر ين ايب
]۱۳[ 
ن يـ ا يشناسـ  ييبـا يدر ارتباط بـا حـوزه اخـالق و ز           

 :است يسواالت قابل بررس
 ةاسـتفاد  ياست؟ اگـر آر  مدارا استفاده از ابزار ارزش يآ -

 ح کدام؟يناصح ةح کدام است و استفاديصح
معنـا دارد   يدر ارتباط با تکنولـوژ  يريت پذيا مسئوليآ -
 ر؟يا خي
  ر ييـ تغ يا مفهوم حقـوق بشـر در تعامـل بـا تکنولـوژ     يآ -
 کند؟ يم
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ا اسـتفاده از ابـزار و   يـ دارد؟ آ يفـ يخوب چه تعر يزندگ -
باشـند   ينـو مـ   يهـا  يد که محصول تکنولـوژ يوسائل جد

کـه   يوديـ و او را از قده يبشر گرد يباعث بهتر شدن زندگ
شـد آزاد سـاخته    يل ميعه بر او تحمعت و جاميتوسط طب

ـ جاد نموده و يا يديود جدياو ق يا براياست؟   يک زنـدگ ي
ـ بـه ارمغـان آورده اسـت؟ آ    يمعن يپوچ و ب دن بـه  يا رسـ ي

 ييکه علت غا يشتر و سعادت و خوشبختيب يآرامش روح
ن يتـام  يباشـد توسـط تکنولـوژ    يانسـان مـ   يت هايفعال
 ]۱۴[ ده است؟يگرد

در  يز سواالتياست نيس ةبا حوز ن در ارتباطيچن هم
 :شود يمطرح م يتکنولوژ هحوزه فلسف

و » يعدالت اجتماع«ر ينظ يميها بر مفاه يا تکنولوژيآ -
 ]۱۵[ستند؟ ير گذار نيتاث» يعدالت اقتصاد«
وجـود   يارتبـاط » يدموکراسـ «و » يتکنولوژ« ن يا بيآ -

   ياســيهــا محــدود کننــده حقــوق س يا تکنولــوژيــدارد؟ آ
 ]۱۵[ باشند؟ يانسان ها م

هـا   يتکنولوژ يدر راهبر ين الملليب ينقش سازمان ها -
 ست؟يچ
  

ــوژ ــرا يضــرورت مطالعــۀ فلســفۀ تکنول  يب
  یمهندس يان رشته هایدانشجو

 ةبا توجه به مطالب فوق که اهـداف و مسـائل حـوز   
ن يـ را مطرح نمود، ضـرورت مطالعـه در ا   يتکنولوژ هفلسف

 يعلـوم انسـان   يان رشته هايدانشجو يخصوص نه تنها برا
ــه شناســ يــنظ ، ي، روان شناســير فلســفه، اقتصــاد، جامع
 يان رشته هـا يدانشجو يره، بلکه برايت، حقوق و غيريمد

 يان مهندسـ يدانشـجو . گردد يد مياک هيز توصين يمهندس
 يهـا  ينـه تکنولـوژ  يکه به کسب مهـارت و دانـش در زم  

 يسته اسـت کـه در فرصـت   يار شايپردازند بس يگوناگون م
گونـاگون خـود را رهـا     يهـا  يات تکنولوژيجزئ مناسب از

 يکلـ  ياز نظرگاه يتکنولوژ هبه خود مقول يساخته و لخت
قبل طرح شـد   يها که در بخش يبه سواالت. شنديانديتر ب

 يدا کردن تعادل روانيب عالوه بر پين ترتيفکر کنند تا به ا

ه يکسويات و يز از غرق شدن در جزئيپره ةيشتر در سايب
ابند کـه قافلـه   يشان، آگاهانه دريت هايامه فعالدر اد ينگر

را که با آن همراه شده اند آن ها را بـا خـود بـه کـدام      يا
  . برد يمقصد م

شـود در مراکـز    يده مـ ين ارتباط است که ديدر هم
 Technological"ت معلــم مــثالً فرانســه عــالوه بــر يــترب

Teaching"   ن هنرســتان هــا   يبــه معلمــ"Teaching 

Technology"   ــن ــوزش داده مــ ي ــود و  يز آم ــش ا در ي
بـه نـام    يدرسـ  ييکـا يو امر ييمختلف اروپـا  يدانشگاهها

ــوژ هفلســف« ــن» يتکنول ان يســت دروس دانشــجويز در لي
تـوان   يگنجانده شده است که به عنوان نمونه م يمهندس

  . ]۱۶[ ندهون نام برديآ ياز دانشگاه تکنولوژ
  

  یینها يریجه گینت
مـدرن   ياياز محصوالت دن يکيبه عنوان  يتکنولوژ
ن يـ ا يتکنولـوژ . باشـد  يمـدرن مـ   يايدن ياز ضرورت ها

عت خـود را بـه   ير طبيامکان را فراهم آورده تا بشر با تسخ
بـدون اضـطراب و    يک زنـدگ ي يعنياش  يشگيهم يآرزو

اگر تصور . باشد يخار نم ين گل بياما ا. ديک نمايآرام نزد
م و ارتبـاط  ينداشـته باشـ   ياز تکنولـوژ  يو شناخت درست

ـ م چه بسا کـه ا ينبا آن برقرار نک يحيصح ن موهبـت بـه   ي
د در استفاده يدگر بايبه قول ها. ل گردديتبد جانمان يبال

 يد اجازه داد که تکنولوژينبا. د نظر کرديتجد ياز تکنولوژ
بـه  ا يـ آ. گردد يکه درون آن نهفته است ته ياز روح متعال

ا انسـان مرکـب   ي مرکب انسان است يامروزه تکنولوژواقع 
از  ياست که توجـه بـه حـوزه ا    يها مسائل ني؟ ايتکنولوژ

شـود را   يده مـ يـ نام» يتکنولـوژ  هفلسف« معرفت که بنام 
 يين ضرورت امروز نه تنها بـه معنـا  يسازد و  ا يم يضرور

ن واصــحاب يمتوجــه عمــوم اســت بلکــه شــامل مهندســ 
 باشد که پژوهندگان دانش، برنامـه . شود يز مين يتکنولوژ

 يمهندسـ  يان رشته هـا يزان آموزش و خصوصاً دانشجوير
   .ش واقف گردنديش از پين ضرورت بيبه ا
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  ب استفاده در متنیبه ترت یسیانگل يواژه ها

1 - Inductivism 
2 - Natural 
3 - Artificial 
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