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 سپاسگزاری

 

ي من در این رساله كه در تمام دوران تحصيل فاضل و فرزانهزاده، استاد راهنماي سپاسگزارم از دكتر مهدي معين

آموز سنت و فرهنگ ایراني بود و هم اهل دقت و نظر در سنت غربي. در دكتري از او آموختم؛ او كه هم درس

صحبتي و شد. این رساله سبب شد افتخار همهاي او مثنوي مولوي با حقيقت و روش گادآمر یكجا حاضر ميكالس

 ني از محضرش را بيش از پيش بيابم.چيخوشه

نظر ي من در این رساله كه دقتحيدري، استاد مشاور فاضل و فرهيختهسپاسگزارم از دكتر غالمحسين مقدم

هایم در دوران تحصيل با ترین مطالعات و پژوهشاش زبانزد است. برخي از مهممندي و دلسوزيعلمي و مساله

 اش خواهم بود. ها و خضوع ستودنيسنجيه قدردان نكتههدایت ایشان به ثمر رسيد و هميش

از اساتيد دانشمند و نيكنام گروه فلسفه علم و فناوري پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، سپاسگزارم 

محمدتقي چاوشي كه  جناب آقاي دكتر عليرضا منصوري، جناب آقاي دكتر عليرضا منجمي و جناب آقاي دكتر

ام آقایان عليرضا هاي فرهيختهايدورهكنم از همنظير بود. همچنين یاد ميمغتنم و فرصتي بي شانمحضر درس

شفاه، سيد علي هاشمي، یحيي شعباني، سيد مهدي باقریان، سيد رضا باقرپور شيرازي و خانم الهه سروش كه بر غنا 

 و سودمندي این دوره تحصيلي به نيكي افزودند. 

 

اهلل حضرت حجت االسالم و المسلمين حجتكنم به محضر پدر و مادرم، مي حدبي تبوسياظهار خاكساري و دس 

 ترین مدرسه زندگي من بوده است. شان، مهمعملي روزبهاني و بانوي مومنه فاطمه عليپور صفري كه حيات و زندگي

 

دكتري را نيز همسان دیگر ادوار ي ام، خانم دكتر فائزه اسكندري كه دورهو سرانجام، سپاسگزارم از همسر فرزانه

مان با هم یگانه شد و كردنخواندن و زندگيمان، دوشادوش هم گذراندیم و با درایت و دلسوزي او درسزندگي

ها و عصرها را در پژوهشگاه پاي ما چه صبحمان كه در تمام این مدت همسپاسگزارم از فاطمه جان، ميوه زندگي

 اي مومن و فرهيخته شود.الطاف و عنایت الهي، خود فرزانهي گذراند. اميد كه در سایه
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 نامه میتقد

 

ي زمين هستيم كه عصر پيشامجازي را بر سياره نسلهاي ما احتماال آخرین نسليما و هم

خاطراتي  هنوز سرزمين عجایب را دارد.برایمان حكم  هنوز «متاورس»آوریم و به خاطر مي

هاي اجتماعي، عابربانک، موبایل، آموزش مجازي، واقعيت از زندگي عاري از شبكه زدهحسرت

داریم. فرزندان ما و فرزندان فرزندان ما  كسچيز و همهپذیري همهافزوده و عاري از دسترس

گيري عالم مجازي به جهان و همه اندودي، خيالهنوز چشم به عالم نگشوده، غرق در كنترل

 حقيقتاز نسبت معوج انسان با  ،علوم نيست در آینده كدام نسل پرسشگرگذارند و مپا مي

گریزپایي كه آغوشي با هستيزندگي با واقعيت و پرواي هم رویاي گري كند.پرسشگيتي 

ور هاست تن به اسارت عقل و فهم آدمي نداده است، آیا بار دیگر ساحت تفكر را شعلهقرن

خدا، آخرین انسان، آخرین منجي كه معناي حيات را ي با یاد آخرین ذخيره خواهد ساخت؟

ي رنج زندگي خواهد كرد و با اقتدا به او، اهالي جهان نجات خواهند یافت، این رساله بر سياره

 اند:ور نگاه داشتهكنم به آنها كه هنوز معناي زندگي را برایم روشن و شعلهرا تقدیم مي

 علیپور صفری اهلل روزبهانی و فاطمهپدر و مادرم، حجت

 همسرم، فائزه اسکندری

 دخترم، فاطمه 

 ، محمدحسن و محمدحسینمپسران
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 چکیده

ي نسبت ما مطالعات علم و تكنولوژي در ایران، هم نيازمند مطالعات تاریخي، فرهنگي و اجتماعي درباره

جمعي ایرانيان هایي بنيادین در راستاي تعميق خودآگاهي با تكنيک و عالم جدید است و هم به پژوهش

ي چگونگي هاي دیگران دربارهي تالشنظير و تاثيرگذار احتياج دارد. مطالعهي بينسبت به این پدیده

هایي ایراني آشنا هایي جدید براي یافتن پاسختواند ما را با راههاي فرهنگي تكنولوژي، ميفروكاستن آسيب

برد، در تالش ي آمریكا به سر ميي و آكنده از مسالهسازد. از این ميان، آلبرت بورگمان كه در فضاي سرحد

ي ذات جهان تكنولوژیک اندیشيده است، راهي براي تعامل و گيري از آنچه هایدگر دربارهاست تا با بهره

هایي عملي و كاربردي براي نيل به یک زندگي خواهد پاسخزندگي در جهان پست مدرن كنوني بيابد. او مي

ي ي هایدگر دربارهترین دغدغهمندي از مواهب تكنيک پيش رو بگذارد. مهما بهرهسعادتمند، همراه ب

ي ترین دغدغهتكنولوژي آن است كه ماهيت تكنيک نسبت انسان و هستي را بر هم زده است و اصلي

بورگمان، فراگيري فرهنگ تكنولوژیک است كه نسبت انسان با واقعيت و جهان را تضعيف كرده است. ارزیابي 

تواند ما را به بنياد و ذات تكنولوژي نزدیک كند و امكانات آن را هاي این دو اندیشمند با یكدیگر، ميتالش

 فرا روي ما گشوده دارد. 

هایي براي زندگي در فرهنگ این پژوهش بر آن است راهي را كه بورگمان براي رسيدن به رهيافت

-ایدگر، پيموده است ارزیابي كند و كفایت فلسفي پاسخي تكنولوژي هي فلسفهتكنولوژیک معاصر، در ادامه

ي مارتين هایدگر، واكاوي نماید. در این مسير براي نخستين بار در هابا اندیشه هاي ایجابي او را در مقایسه

ي تكنيک و اش و نه تنها از نظرات مستقيم او دربارهایران، فلسفه تكنولوژي هایدگر از تماميت اندیشه

ي این دو ي تطبيقي اندیشهي تكنولوژي بورگمان بازسازي گردید و سپس با مطالعهفلسفههمچنين 

فيلسوف، مشخص شد كه بورگمان به عنوان یک فيلسوف تكنولوژي نوهایدگري نتوانسته است با تجویزهاي 

ت مفهومي تواند ما را نسبت به تغييرات و تحوالهاي او ميایجابي خود راه جدیدي را بگشاید. اگرچه دقت

 تكنولوژي یاري رساند. 

 آلبرت بورگمان، مارتين هایدگر، گشتل، پارادایم دستگاه ها، چيزها و فعاليت هاي كانونيها: كليد واژه
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 و مقدمات کلی اتفصل اول: 
 

 کلیات 1-1

 ی پژوهشمساله 1-1-1

 دستاوردهاي اغواگر ، ازترین زمان ممكنخواهد در سریعایران، كشوري است در حال توسعه، كه مي

؛ همچنين ي توليد، توزیع و مصرف آن جایگاهي شایسته بيابدمند شود و در چرخهبهرهدنياي جدید 

حفظ و تقویت كند هاي معاصر، هویت فرهنگي خود را مواهب تكنولوژيدر عين مساهمت از خواهد مي

این خواست، در ادبيات متصدیان توسعه ي تاریخي و مذهبي خود حفظ نماید. نسبت خود را با پيشينهو 

انداز سند چشم»، «افزارينهضت نرم»، «الگوي ایراني اسالمي پيشرفت»هایي مانند در ایران با عبارت

ها شود. با تمام این خواستميو... پيگيري « ي نانوستاد توسعه»، «1404مي ایران در افق جمهوري اسال

ها ي برخي فناوريدر توسعه تكنولوژي در كشور نامتوازن است؛ در حالي كه ایران يتوسعهها، و اراده

ي باسابقه يم وعظ یافته است، اما در صنعتدست جایگاه بلندي  ، بهفناوريمانند فناوري نانو و زیست

هاي خودروسازي هاي نه چندان جدید شركتي تكنولوژيكنندهو مصرف خودرو، همچنان واردكننده

هاي طوالني به صف توليدكنندگان جدي این عرصه قدم بگذارد. خارجي است و نتوانسته از ميان سال

ي فوق مدرن را در جهان فناورانه ي ما كه همچنان رویاي زندگي در یکرسد براپس چنين به نظر مي

آوردن به فلسفه و مطالعات همچنان زود باشد كه به بررسي انتقادي تكنولوژي با روي ،پرورانيممي ذهن

 علم و تكنولوژي بپردازیم. 

شدن پيدایش فلسفه و مطالعات علم و تكنولوژي در جهان، پس از فراگيري علم تكنولوژیک و نمایان

ي آدمي رقم خورده است و تاریخ طبيعي این مطالعات، پس اي آن در زندگي روزمرههبرخي ناهنجاري

هاي جهان تكنولوژیک آغاز شده است؛ پس انسان ایراني ها و ناكامياز خودآگاهي تاریخي از نابسندگي
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گشاي این پرسش مهم چرا باید پيش از این خودآگاهي، به این مطالعات رو كند؟ كندوكاوي تاریخي راه

ي كاالهاي غربي، از پي انقالب صنعتي كنندهو مصرف خواهد بود، آنجا كه ما ایرانيان در مقام واردكننده

مان را به چشم دیدیم. هاي سنتيدر انگلستان و اروپا و آمریكا، خسران و ویراني صنایع قدیمه و كارگاه

در صنف »اند: نين گزارش كردهنگاران مواهب انقالب صنعتي انگلستان در ایران را چكه تاریخچنان

ي واحد در دهه 486به  ،شمسي 1200واحد در سال  1250هاي اصفهان از حریربافان، تعداد كارگاه

ي رسيد. كرزن در دهه 1250ي واحد در اواخر دهه 12 به  1230ي واحد در دهه 240شمسي و  1220

هاي منچستر و گالسكو شده كارخانههاي نخي ي پارچهكنندهنویسد: اصفهان مصرفشمسي مي 1270

ي خود بر سایر اصناف وابسته نظير رنگرزان  حالجان تاثير است. سقوط صنعت بافندگي دستي به نوبه

-ي زیربناي اقتصادي، تقاضا براي كالهاي كه تقریبا از بين رفتند. با كمترشدن دامنهگذاشت، به گونه

 (1382:196فوران، «).كاران نيز كاهش یافتسازان، كفاشان و منبت

این وقایع منجر به فتواي نفي استفاده از منسوجات خارجي و در نهایت به تاسيس شركت اسالميه  

چنين ( 472ي ایران معاصر، صشناسي علماي شيعه در تجربهتوسط عالمان اصفهاني گردید.)غرب

هاي اقتصادي و فرهنگي تكنولوژيهاي ما ایرانيان نسبت به تاثيرات نشان از نخستين بيداري رخدادهایي

گيري آن براي كشوري دهد تامل بر چيستي تكنولوژي مدرن و چگونگي بهرهنوپدید دارد و نشان مي

اش از این رهگذر حال اراده كرده است هویت فرهنگيهاي فناورانه است و در عينكه ناگزیر از توسعه

 آسيبي نبيند، چقدر حياتي و بنيادین است. 

هاي مارتين هایدگر ایران پس از آشنایي با اندیشهفضاي دانشگاهي ي تكنولوژي در پرداختن به مساله

هاي روشنفكرانه، پردازيیهوگوها و نظرو پاي آن به گفت  دش تريو كارل ماركس وارد فضاي جدي

هاي چپ در پي پس از پيروزي انقالب اسالمي و فروكش كردن اندیشه شناختي باز شد.فلسفي و جامعه

اي ایران همچنان به حيات خود ادامه رقيب در فضاي اندیشهفروپاشي اتحاد جماهير شوروي، دو نگاه بي

كه تاثيرات فرهنگي آن را تحت  فراگير و عمومي، نگاهي ابزارگرایانه به تكنولوژي است نخست،داد. نگاه 

متاثر از هایدگر و برخي تفسيرهاي ایراني از داند و نگاه دوم، كه گذاران ميدهي سياستاراده و جهت

ي آن بر جهان معاصر، به نحوي سلطه داند و نسبت بهكه تكنولوژي را داراي ذاتي ماهوي مي ؛آثار اوست

 جبر تاریخي اعتقاد دارد. 
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ي نسبت مطالعات علم و تكنولوژي در ایران، هم نيازمند مطالعات تاریخي، فرهنگي و اجتماعي درباره

تعميق خودآگاهي جمعي هایي بنيادین در راستاي ا تكنيک و عالم جدید است و هم به پژوهشما ب

ي هاي دیگران دربارهي تالشنظير و تاثيرگذار احتياج دارد. مطالعهبيي نسبت به این پدیدهایرانيان 

هایي یافتن پاسخهایي جدید براي تواند ما را با راههاي فرهنگي تكنولوژي، ميچگونگي فروكاستن آسيب

ي آمریكا به سر ایراني آشنا سازد. از این ميان، آلبرت بورگمان كه در فضاي سرحدي و آكنده از مساله

ي ذات جهان تكنولوژیک اندیشيده است، گيري از آنچه هایدگر درباره، در تالش است تا با بهرهبردمي

هایي عملي و كاربردي خواهد پاسخاو مي راهي براي تعامل و زندگي در جهان پست مدرن كنوني بيابد.

ترین مهممندي از مواهب تكنيک پيش رو بگذارد. براي نيل به یک زندگي سعادتمند، همراه با بهره

ي تكنولوژي آن است كه ماهيت تكنيک نسبت انسان و هستي را بر هم زده ي هایدگر دربارهدغدغه

فرهنگ تكنولوژیک است كه نسبت انسان با واقعيت و ي بورگمان، فراگيري ترین دغدغهاست و اصلي

تواند ما را به بنياد و ذات هاي این دو اندیشمند با یكدیگر، ميجهان را تضعيف كرده است. ارزیابي تالش

 تكنولوژي نزدیک كند و امكانات آن را فرا روي ما گشوده دارد. 

هایي براي زندگي در فرهنگ رهيافتاین پژوهش بر آن است راهي را كه بورگمان براي رسيدن به 

ارزیابي كند و كفایت فلسفي ي تكنولوژي هایدگر، پيموده است ي فلسفهتكنولوژیک معاصر، در ادامه

پيش از دستيازي به این  ي مارتين هایدگر، واكاوي نماید.هابا اندیشه هاي ایجابي او را در مقایسهپاسخ

 شود.یدگر و بورگمان بازسازي ميي تكنولوژي نزد هامهم، ابتدا انگاره

 قلمرو پژوهش 2-1-1

 تا  یآن را در سر داشتند، نها يایرؤ يروشنگر ةكه فالسفجهان مدرني  ستم،يقرن ب با فرا رسيدن

، هر چه بهتر جامعه يهابخش تماميدر  سيماي این عصر با نفوذ تكنولوژي كرد. نمایيجلوهشروع به 

 يندهایفرا تيبخش صنعت، تثب ري. بسط فراگنبودآن  راتياز تأث زیگررا یاراي  كسچيو هیافت نمود مي

ي و مصرف ةانبوه و تولد جامع ديتول يريگشهرها، شكل عیشده، رشد سريكار عقالن يو الگوها ديتول

 نیكه ا ياريبس يهاحال، همراه با منفعت نی. با اانجام یافتدوره  نیدر ا تغييرات بنيادین دیگري 

 هستند.  انيدر م زين يمهم يهايداشتند، معلوم شد كه ناكامتحوالت به همراه 
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 پردازد:مي يسه پرسش اصل به است كه ياحوزه يفناور ةفلسف

  ؟تكنولوژي چيست)الف(  

  م؟يكن يابیو ارز ميبفهم يبشر طیجامعه و شرا يرا برا تكنولوژيتبعات  ميتواني)ب( چگونه م

 م؟يعمل كن تكنولوژيدر نسبت با  دی)ج( چگونه با

 جایتدر ر،يدو قرن اخ يط نهيزم نیاست ا يمدع ،ي تكنولوژيعنوان فلسفه لیاستنفورد ذ يدانشنامه

. آنبر جامعه و فرهنگ پرداخته است تا به خود  تكنولوژيبه اثر  شتريرشته درآمده و ب يبه صورت نوع

 Humanities - «ياز منظر علوم انسان تكنولوژي يهفلسف»را  يفناور ينوع فلسفه نیا چاميكارل م

philosophy of technology- رايدارد. فقط اخ يوستگيپ يسانو علوم ان يبا علوم اجتماع رایز نامديم 

و هدفش، هم فهم  پردازديم تكنولوژياست كه به خود  افتهیبسط  تكنولوژي ياز فلسفه ياشاخه

( است و فهم يمصنوع يندهایشامل نظامها و فرآ عيوس یيو ابداع مصنوعات )به معنا يطراح يهیرو

 ؛يعيبا محصول طب تكنولوژیکهمچون تفاوت محصول  شونديابداع م ساننیكه بد یيزهايسرشت چ

در سنت  گرید يحوزه نیبا علم و چند يوستگيبه دنبال پ ،تكنولوژي يمتاخر از فلسفه يشاخه نیا

 .يو علوم انسان ياست نه با علوم اجتماع ،يريگميكنش و تصم يفلسفه ريمدرن، نظ يدر فلسفه يليتحل

ي انتقادي در تامل فلسفي در باب هارویكرد ،نوزدهم و بيشتر قرن بيستم هاي آخر قرناز دهه

اجتماعي تعليم دیده ي نمایندگان این رویكرد درعلوم انساني یا علوم. قاطبهه استغالب بود تكنولوژي

دست اولي از عرف مهندسي نداشتند. اكثر نویسندگاني كه طي قرن بيستم  بودند و عمال هيچ دانش

فيلسوفاني بودند داراي نگرشي عام  ،نوشتندفرهنگي آن نقادانه مي-ي فناوري و نقش اجتماعيدرباره

شان یكي دیگر از )مارتين هایدگر، هانس یوناس، آرنولد گلن، گونتر آندرس، اندرو فينبرگ( یا پيشينه

هاي اجتماعي)لوئيس مامفورد(، ي علوم انساني یا علوم اجتماعي بود مانند نقد ادبي و پژوهشهارشته

حقوق)ژاك الول(، علوم سياسي)لينگدون وینر( یا مطالعات ادبي)آلبرت بورگمان(. كارل ميچام شكلي از 

اوري از منظر علوم ي فنفلسفه»اند، بخش آن بودههاي ایشان و دیگران قوامي فناوري را كه نوشتهفلسفه

 ي فناوري.ي عزیمت آن علوم اجتماعي یا علوم انساني است، نه عرف یا رویهخواند. زیرا نقطهمي« انساني

نگرند مایلند خود پدیدار فناوري را آن دسته از فيلسوفان فناوري كه از منظر علوم انساني به آن مي

، پدیداري وحدتمند، یكدست و ناگزیر «ي سياهجعبه»ها این پدیدار را نوعي تقریبا مسلم فرض كنند؛ آن
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ي ایشان بيشتر به درك مناسبات این پدیدار با اخالق )یوناس، گلن(، سياست)وینر(، كنند. عالقهتلقي مي

ساختار جامعه )مامفورد(، فرهنگ بشري)الول(، وضع بشر)هانا آرنت(، متافيزیک)هایدگر(، فرهنگ 

ی استنفورد، مدخل فلسفه ی فلسفه)دانشنامهو فهم خود آن. )آلبرت بورگمان( است تا تحليل

بان لوکهورست و ایبو وان د پول، ترجمه مریم هاشمیان، ققنوس -تکنولوژی، مارتن فرانسن، گرت

ي اند: با توجه به همهاز این لحاظ تمامي این فيلسوفان صراحتا منتقد فناوري ( 22-18، ص1395

ي بشري ي اثرگذاري فناوري بر فرهنگ و جامعهمنفي نسبت به شيوه جوانب، گرایش ایشان به قضاوتي

گزینند. این لزوما ي بشري را براي بررسي بر ميكم آثار منفي فناوري بر فرهنگ و جامعهاست، یا دست

شود، به طور خاص، ي این تحوالت منفي نشان داده ميواسطهبدان معنا نيست كه خود فناوري علت بي

تر، اي است از چيزي بنيادیني مدرن نشانهمهم فناوري در جامعه العادهدگر جایگاه فوقدر مورد های

آلبرت بورگمان یعني رویكردي نادرست به وجود كه قریب به بيست و پنج قرن در جریان بوده است. 

 كند. ي تكنولوژي را از منظر علوم اجتماعي مطالعه ميلسفهي فيلسوفاني است كه فنيز از جمله

-ي تكنولوژي مهندسي و فلسفهي تكنولوژي، یعني فلسفهي معاصر فلسفهاین رساله، از ميان دو نحله

آلبرت  -ي دوم تعلق دارد و آراء یكي از فيلسوفان این گروهاز منظر علوم انساني، به دستهي تكنولوژي 

ارزیابي كرده  -مارتين هایدگر-ي یكي از فيلسوفان كالسيک تكنولوژيرا در مقایسه با اندیشه -بورگمان

 این پژوهش به شرح زیر است: قلمروي زماني، مكاني و موضوعي است.

تكنولوژي هایدگر از آلمان به آنجا رفته و در تفسيري  كه سنت فلسفه ،آمریكا الف( قلمرو مكاني:

 ور است.گرایانه تحول یافته است و به تفسير نوهایدگري از تكنولوژي مشهي و عملپراگماتيست

ي اشپيگل ي او با مجلهتا مصاحبه 1919هاي فلسفي مارتين هایدگر را از اندیشهب( قلمرو زماني: 

از اواخر قرن بيستم)اواسط دهه ي تكنولوژي را هاي فلسفي آلبرت بورگمان دربارهاندیشهو  1967در 

 گيرد.را در بر مي ميالدي( تاكنون80

علوم ي تكنولوژي كالسيک، فلسفه، از منظر علوم انساني يي تكنولوژفلسفه ج( قلمرو موضوعي:

 ؛اجتماعي، مطالعات فرهنگي
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 پژوهش ضرورت و اهمیت 3-1-1

گي و اجتماعي فرهن ي آثارهي ایران و اندیشنمداني كه دربارفههاي فلسنگرش رایج در دانشكده

ي اسالمي براي توسعهگيري از امكانات فرهنگ ایراني بهره، كنندهاي جدید پژوهش ميتكنولوژي

ترین هاي بورگمان كه اصليهاي مدرن توام با حفظ هویت ایراني اسالمي است. ارزیابي رهيافتتكنولوژي

تواند صفحات جدیدي از نسبت تكنيک و فرهنگ هاي سنتي و دیني است، مياش حفظ فرهنگدغدغه

  تري سوق دهد.عيتر و واقهاي جديرا پيش روي محققان گذارد و آنها را به مساله

در اقتباس، تاسيس و انتقال تكنولوژي از كشورهاي  يگذاران ایرانریزان، دولتمردان و سياستبرنامه

فرهنگي تكنولوژي اقدام  ذاتي یا صنعتي غربي، همچنان با نگاهي حداكثري و فارغ از بررسي تاثيرات

تواند در ميهاي ژرف هایدگر، اندیشهي و ارزیابي آن در سایهي بورگمان ي فلسفهكنند. مطالعهمي

تري از ماهيت و ذات تكنولوژي تر و دقيقشناخت عميقگشا و موثر باشد و ریزي راهي عمل و برنامهصحنه

 را پيش رو بگذارد.

ي عظيم تمدن و فرهنگ ایراني اسالمي و لزوم حفظ این هویت در برابر عناصر با توجه به پيشينه

ي مدرن و مطالعههاي مدرن و پستدقيق و ظریف تبعات فرهنگي تكنولوژيمخرب فرهنگي، شناخت 

كارهاي حفظ فرهنگ بومي در شرایطي كه فرهنگ تكنولوژیک استيال یافته است، ضروري و الزم راه

هاي مدرن و پست مدرن را بررسي كرده و تاثيرات است. بورگمان به تفصيل تغييرات و تطورات تكنولوژي

 را واكاویده است. فرهنگي هر یک 

از ميان فيلسوفان تكنولوژي معاصر، آلبرت بورگمان از معدود فيلسوفاني است كه حفظ فرهنگ بومي 

ي امكانات فرهنگ و هویت اخالقي انسان را در نظر داشته است. برخي تحقيقات از جمله، مطالعات درباره

ي بورگمان، انجام شده است.  مبناي اندیشهها و تاثيرات منفي تكنولوژي بر ژاپني براي مقابله با آسيب

ي تكنولوژي را واكاوي كرده است تا آشكار شود آیا ي فلسفي او دربارهامكانات اندیشه پژوهش این

خطرتر از توان با رویكرد ایجابي بورگمان، با استفاده از امكانات فرهنگ ایراني اسالمي، عبوري كممي

ي فكري او از دستيابي به چنين مقصودي را مقدر ساخت یا آنكه پروژهي فرهنگ تكنولوژیک معاصر ميانه

 ناتوان است.
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اي دیني است و بزرگترین ویژگي هویتي شهروندان ایراني، هویت ي ایراني، جامعهجامعههمچنين 

هاي دیني بورگمان به عنوان یک فيلسوف كاتوليک معاصر كه با آموزه از طرفيدیني ایشان است. 

داند، هاي فرهنگي تكنولوژي ميگشا براي رهایي از معضالت و آسيبد و دین را امري راههمدلي دار

هایشان را با یكدیگر وگویي فلسفي با اندیشمندان ایراني قرار گيرد و طرفين دیدگاهتواند طرف گفتمي

هاي توانند فصليدر ميان بگذارند و یا همدیگر را به چالش بكشند. ورود بورگمان به الهيات تكنولوژیک م

ي وگویي رسمي و جدي دربارهجدیدي را براي اندیشمندان دیني و مسلمان باز گشاید و آنها را وارد گفت

 هاي خطير فرهنگ معاصر جهان كند. عرصه

دقت و توجه آلبرت بورگمان به تغييرات سریع تكنولوژي در چهل سال گذشته شایان در نهایت، 

برد و به كروالكتریک، ژنتيک، فناوري اطالعات و ارتباطات و اینترنت نام ميتوجه است. او از انقالب مي

گوید. این در حالي است كه ها و تاثيرات فرهنگي آنها سخن ميي هر یک از این فناوريتفصيل درباره

ي تا پنجاه سال گذشته است و رخدادها فناورانهادبيات فلسفي موجود در ایران، همچنان ناظر به تغييرات 

تواند اندیشمندان جدید این عرصه، كمتر روایت شده است. پرداختن به بورگمان براي نخستين بار مي

 ي تكنولوژي آشنا كند.ایراني را با جدیدترین رخدادهاي فرهنگي متاثر از پيشرفت و توسعه

ي از همچنين رویكردهاي نوهایدگري به تكنولوژیک در ایران ناشناخته مانده و ارزیابي آراء یك

 کرد.  ي تكنولوژي آشنا خواهدنمایندگان مكتب او با او، اهل علم را با منظر جدیدي از مطالعات درباره

 اهداف پژوهش 4-1-1

 كند:نحوي در راستاي یكدیگر قرار دارند، دنبال مياین پژوهش پنج هدف ذیل را كه به

 تكنولوژي هایدگر است  يفلسفه خوانشي سلبي از ي رایج تكنولوژي در ایران كه فلسفه بررسي

ي و ارزیابي رویكرد ایجادبي یكي از فيلسوفان نوهایدگري معاصر از این رو كه آیا او در پروژه

 اش كامياب بوده است یا خير.فكري

 و  يفكر يدر فضا« تاثيرات فرهنگي و اجتماعي تكنولوژي»ي ادبيات مربوط به تقویت و توسعه

 .كشور آكادميک

 هاي گرانه در تاسيس، اقتباس و انتقال تكنولوژيسفي براي رویكرد گزینشرهيافتي فل ارزیابي

  .گذاران تكنولوژي در ایرانگيران و سياستبنيادهاي نظري براي تصميم دجدید و ایجا
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 های پژوهشپرسش 5-1-1

 هاي اصلي این پژوهش عبارتند از:پرسش

 تكنولوژي كدام است و چگونه ي ترین مفاهيم و اصول دیدگاه هایدگر دربارهترین و اساسيمهم

 ي تكنولوژي او را بازسازي كرد؟توان فلسفهمي

 ترین مفاهيم و اصول دستگاه فلسفي آلبرت بورگمان كدام است وچگونه ترین و اساسيمهم

ي تكنولوژي ترین انتقادها نسبت به فلسفهتوان دستگاه فلسفي او را بازسازي كرد؟ مهممي

 بورگمان چيست؟

 ي تكنولوژي هایدگر بنا شده است؟هاي فلسفهكنولوژي بورگمان بر كدام انگارهي تفلسفه 

 ي هایدگر داشته هایي را نسبت به فلسفهها و نوآويي تكنولوژي بورگمان چه پيشرويفلسفه

 است؟

 امكاناتي را براي عبور از نگاه سلبي به تكنولوژي و نگاهي  ي تكنولوژي نوهایدگريآیا فلسفه

 ریزان تكنولوژي در ایران فرا خواهد آورد؟ نه و اثباتي را براي سياستگذاران و برنامهگرایاعمل

 هاي فرعي این پژوهش عبارتند از: پرسش

 «ها و مضراتي را براي زندگي انسان معاصر به همراه آورده است؟چه آسيب« فرهنگ تكنولوژیک 

  و تاثيرات فرهنگي آنها « مدرنپستهاي تكنولوژي»با « هاي مدرنتكنولوژي»چه تفاوتي ميان

 وجود دارد؟

 های پژوهشفرضیه 6-1-1

یا اساسا  كنار گذاشته  شوند و تغييرتدقيق، تكميل، توانند دچار در فرایند پژوهش ميهاي ذیل فرضيه

 شوند:

 ي هایدگر ي دیدگاه او با فلسفهي بورگمان، در مقایسهترین انتقادها به فلسفهرسد مهمبه نظر مي

. از نگاه به تكنولوژي به عنوان امري كلي فاصله گرفته است واهد خورد. چرا كه او تا حديم خرق

ي ابژه در فلسفه-بر خالف هایدگر كه در تالش است از نسبت سوژهشود همچنين چنين تصور مي

 سازد. این نسبت را بار دیگر ميان انسان و اشياء و وسایل برپا مي بورگمان خود فاصله بگيرد،

 ي او بنيان فلسفه رسدبه نظر مي كه ترین فيلسوفان نوهایدگري استبورگمان از جمله برجسته

در توصيف چگونگي فراگيري تكنولوژي در « پارادایم وسایل»متاثر از هایدگر است. او از عبارت 
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-هایدگر دارد. همچنين عبارت« گشتل»زندگي انسان بهره برده است كه قرابت بسياري به تعبير 

احتماال و... رنگ و بویي هایدگري دارند. « شيء»، «گرایيمصرف»، «رهابخشي»ایي همچون ه

  ، متاثر از عبارت چهارگان هایدگر است.«اشياء كانوني»توصيف او از 

 روي كرده و نوآوريي تكنولوژي خود، از دیدگاه هایدگر پيشبورگمان در فلسفهرسد به نظر مي-

هاي مختلف تكنولوژي و تاثيرات فرهنگي و بافت فرهنگي اجتماعي نه. او بر گوداشته باشد هایي

ارتباط موثري ميان روش زندگي و چگونگي كنند متمركز شده و ایلي ایجاد ميكه چنين وس

برقرار نموده است. پرسش هایدگر، پرسش از هستي و چگونگي آشكارگي  گيري از تكنولوژيبهره

اما پرسش اساسي بورگمان، متاثر  ،ميق و بنيادین استآن است و به همين ميزان دیدگاهي ع

ي مردم گره خورده هایي از زندگي روزمرهگرایانه و پراگماتيستي آمریكا با مسالهاز فضاي عمل

رسد بورگمان ميان انواع تكنولوژي و تاثيرات آنها تفكيک قائل است. بر خالف هایدگر، به نظر مي

ي هایدگر عبور كرده كنند كه او از فلسفهان را تقویت ميها این گمفرضبرخي پيششود. مي

 كشند. ها نظري خالف این را به تصویر مياست و برخي نشانه

 کاربرد پژوهش 7-1-1

ي تكنولوژي در ایران از رویكرد هایدگر به تكنولوژي فراتر نرفته است و از سوي دیگر ادبيات فلسفه

 1980ي ترمينيستي است. این در حالي است كه از دههي او، رویكرد سلبي و دخوانش رایج از فلسفه

هاي ملموس و انضمامي و با ميالدي تاكنون رویكردهاي جدیدي با چرخش تجربي به تكنولوژي

ي تكنولوژي ارائه و تبيين شده است. این رویكردها اجتماعي توسعه -و بستر فرهنگي نظرداشت زمينه

 و ریزان مرتبط با توسعهگذران و برنامهسياست برايتوانند شان ميبا توجه به وجه عيني و انضمامي

كه هنوز به محک آزموني جدي و فلسفي نرفته باشند. ترویج تكنولوژي در ایران جذاب باشند، در حالي

گيري از آنها توسط بيني بهرههایي و پيشبا توجه به كاربردي بودن و رویكردهاي ایجابي چنين دیدگاه

ها و نشان دادن عيار آنها، مخاطبان و در ایران، ارزیابي و داوري پيشاپيش این اندیشه متصدیان توسعه

ي فكري او را ي تكنولوژي بورگمان را یاري خواهد كرد تا مقام و ميزان وثاقت پروژهخوانندگان فلسفه

 پيش از هر تصميم یا تاثيرپذیري در نظر داشته باشند. 
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 ی پژوهشپیشینه 8-1-1

تكنولوژي به چند دليل كاري آسان نيست، ي اي فلسفي به نام فلسفهرد گسترهسخن گفتن در مو

ي علم، مقایسه گر این تاریخ را با تاریخ فلسفهآن عمري بيش از چهار دهه ندارد و ارشد مدون  چرا كه

 ي فناوريي بيستم رشد مستمر و منضبط داشته است، متوجه عمر كوتاه فلسفهكنيم، كه از اوان سده

 شویم. به همين ميزان مطالعات داخلي در این حوزه نيز بسيار اندك است. مي

 ی داخلیپیشنیه

هاي اطالعات علمي كشور مانند: ترین و معتبرترین پایگاهجستجوي اجمالي در برخي از مهم

پایگاه اطالعات علمي جهاد »داك( و ایران«)پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران»

با « نامهپایان»یا « مقاله»، «كتاب»دهد،تاكنون پژوهشي جدي در قالب نشان مي(SID«)دانشگاهي

كه به موضوع هاي تحصيالت تكميلي رساله حتا ي حاضر در ایران انجام نشده است،رسالهموضوع 

 به قرار زیر است:شمار و انگشتاند، ي تكنولوژي پرداختهفلسفه

 مرتضي رحيمي اندیشي فينبرگ درخصوص فناوري هاي مربوط به فضاي مجازيبررسي بدیل ،

 )دانشگاه صنعتي شریف(1394

  خشایار برومند رهایي از فضاي تكنولوژیک حاكم در اندیشه ي اندرو فينبرگ و مارتين هایدگر ،

 )دانشگاه صنعتي شریف(1391

 مصطفي تقوي پذیري و چگونگي تحقق نظام علم و تكنولوژي مبتني بر دینبررسي امكان ،

 )دانشگاه صنعتي شریف(1391

 دانشگاه صنعتي شریف(1386، علي چاپرك گرایي اجتماعي در تكنولوژيساخت( 

 دانشگاه صنعتي شریف(1385، ركسانا اخباري جنبه هاي فلسفي مدل در علم و مهندسي( 

 دانشگاه صنعتي شریف1383، روزبه گيالسيان فوكو، بودریار و امر تكنولوژیک() 

 عليرضا ()خودمختاري تكنولوژیکمنطق خودمختار تكون و تحول است؟ آیا تكنولوژي داراي یک ،

 )دانشگاه صنعتي شریف(1379ي،ميرزایشاه

 واحد علوم و  اسالمي دانشگاه آزاد)1385، مهرداد فقيهيان، جایگاه تبيين درعلم و فن آوري

 (تحقيقات تهران

 های فارسیکتاب

http://library.sharif.ir/parvan/resource/425366/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C/&from=search&&query1=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%85&query2=&query3=&field1=college&field2=&field3=&logic1=1&logic2=1&type1=2&type2=1&type3=1&collectionPID=0&lang=&count=100&resTypes=700&execute=true&tab=tabs-2
http://library.sharif.ir/parvan/resource/425366/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C/&from=search&&query1=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%85&query2=&query3=&field1=college&field2=&field3=&logic1=1&logic2=1&type1=2&type2=1&type3=1&collectionPID=0&lang=&count=100&resTypes=700&execute=true&tab=tabs-2
http://library.sharif.ir/parvan/resource/425366/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C/&from=search&&query1=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%85&query2=&query3=&field1=college&field2=&field3=&logic1=1&logic2=1&type1=2&type2=1&type3=1&collectionPID=0&lang=&count=100&resTypes=700&execute=true&tab=tabs-2
http://library.sharif.ir/parvan/resource/383559/%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%B1/&from=search&&query1=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%85&query2=&query3=&field1=college&field2=&field3=&logic1=1&logic2=1&type1=2&type2=1&type3=1&collectionPID=0&lang=&count=100&resTypes=700&execute=true&tab=tabs-2
http://library.sharif.ir/parvan/resource/383714/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%86/&from=search&&query1=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%85&query2=&query3=&field1=college&field2=&field3=&logic1=1&logic2=1&type1=2&type2=1&type3=1&collectionPID=0&lang=&count=100&resTypes=700&execute=true&tab=tabs-2
http://library.sharif.ir/parvan/resource/383714/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%86/&from=search&&query1=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%85&query2=&query3=&field1=college&field2=&field3=&logic1=1&logic2=1&type1=2&type2=1&type3=1&collectionPID=0&lang=&count=100&resTypes=700&execute=true&tab=tabs-2
http://library.sharif.ir/parvan/resource/383714/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%86/&from=search&&query1=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%85&query2=&query3=&field1=college&field2=&field3=&logic1=1&logic2=1&type1=2&type2=1&type3=1&collectionPID=0&lang=&count=100&resTypes=700&execute=true&tab=tabs-2
http://library.sharif.ir/parvan/resource/288945/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C/&from=search&&query1=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%85&query2=&query3=&field1=college&field2=&field3=&logic1=1&logic2=1&type1=2&type2=1&type3=1&collectionPID=0&lang=&count=100&resTypes=700&execute=true&tab=tabs-2
http://library.sharif.ir/parvan/resource/288945/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C/&from=search&&query1=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%85&query2=&query3=&field1=college&field2=&field3=&logic1=1&logic2=1&type1=2&type2=1&type3=1&collectionPID=0&lang=&count=100&resTypes=700&execute=true&tab=tabs-2
http://library.sharif.ir/parvan/resource/288945/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C/&from=search&&query1=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%85&query2=&query3=&field1=college&field2=&field3=&logic1=1&logic2=1&type1=2&type2=1&type3=1&collectionPID=0&lang=&count=100&resTypes=700&execute=true&tab=tabs-2
http://library.sharif.ir/parvan/resource/288143/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C/&from=search&&query1=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%85&query2=&query3=&field1=college&field2=&field3=&logic1=1&logic2=1&type1=2&type2=1&type3=1&collectionPID=0&lang=&count=100&resTypes=700&execute=true&tab=tabs-2
http://library.sharif.ir/parvan/resource/286506/%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88--%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9/&from=search&&query1=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%85&query2=&query3=&field1=college&field2=&field3=&logic1=1&logic2=1&type1=2&type2=1&type3=1&collectionPID=0&lang=&count=100&resTypes=700&execute=true&tab=tabs-2
http://library.sharif.ir/parvan/resource/284099/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F--%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9/&from=search&&query1=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%85&query2=&query3=&field1=college&field2=&field3=&logic1=1&logic2=1&type1=2&type2=1&type3=1&collectionPID=0&lang=&count=100&resTypes=700&execute=true&tab=tabs-2
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هاي اخير چند كتاب اند. در سالدر این حوزه در ایران منتشر شده شماريكمآثار گذشته، هاي در دهه

اند. این اند كه ادبيات موجود در این زمينه را قدري گسترش دادهدیگر به فارسي ترجمه و تأليف شده

 :اند ازها عبارتكتاب

  شاپور اعتماد،  د مکنزی، ترجمهی تکنولوژی، آثاری از مارتین هایدگر، دن ایدی، یان هکینگ، تامس کوون، دونالفلسفه

 . 1377انتشارات مرکز، 

 ی اول، چاپ اول، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد فرهنگ و تکنولوژی)مجموعه مقاالت( ارغنون، شماره

 .1383اسالمی، 

 یاسر خوشنویس و پریسا  ترجمة مصطفي تقوي، ، كنولوژي چيست؟، نوشتة كارل ميچامفلسفة ت

  1388.، انتشارات ایران، موسوي

 ير فيلسوفان، نوشته ماركآموزش دربارۀ تكنولوژي: درآمدي بر فلسفة تكنولوژي براي غ 

 .1390ترجمة مصطفي تقوي و محبوبه مرشدیان، انتشارات دانشكده صداوسيما، ، دووریس

  ،انتشارات فلسفة تكنولوژي دن آیدي: پاسخي به دترمينيسم تكنولوژیک، نوشتة حسن كاجي

 .1391هرمس، 

 تكنيكي، نوشته  ـهاي اجتماعيرویكردي در فلسفة تكنولوژي: از مصنوعات تكنيكي تا سيستم

، ترجمة مصطفي تقوي پول، مارتين فرانسن و ویبو هوكسپيتر ورماس، پيتر كروس، ایبو وَن دي

 .1391و فرخ كاكائي، انتشارات آمه، 

 (، 2010، نوشتة سرجيو سيسموندو )انتشار متن اصلي در اي بر مطالعات علم و تكنولوژيمقدمه

 .1392ترجمة یاسر خوشنویس، انتشارات سروش، 

 ترجمة مصطفي تقوي، مؤسسه آموزشي ، فلسفة تكنولوژي، نوشته وَل دوسک درآمدي بر

 1393.تحقيقاتي صنایع دفاعي، 

كتاب تنها یک  .دهاي ترجمه شدۀ مذكور متوني مقدماتي و مروري هستنبخش بزرگي از كتاب

بدین ترتيب، بسياري از . پرداخته استبه رویكرد دان آید، یكي از فالسفة فناوري معاصر،  تأليفي

هاي تاليفي و مروري در از فيلسوفان معاصر تكنولوژي و همچنين پژوهش متون تأثيرگذار و كليدي

 اند. زبان معرفي نشدهبه مخاطبان فارسيهنوز  بارهاین

 رجیی خاپیشینه
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 Jstorهاي اطالعات علمي خارجي مانند: ترین و معتبرترین پایگاهجستجوي اجمالي در برخي از مهم

،ProQestی بررسی خوانش سلبی از فلسفه»توجهي با موضوع دهد، آثار و تأليفات قابلو ... نشان مي

 تاكنون مُنتشر نشده است. «ی تکنولوژی بورگمانتکنولوژی هایدگر و ارزیابی رویکرد ایجابی فلسفه

كمتر تحقيقي فراتر از بررسي تكنولوژي به عنوان یكي از عوامل تاثيرگذار فرهنگي، این پدیده را به  

بررسي كرده است. « فرهنگ تكنولوژیک»عنوان پارادایم رایج و عمومي زندگي امروزي، تحت عنوان 

داند كه را واقعيت فرهنگي زندگي معاصر مي هاي ناشي از آنهاتكنولوژیک و نسبت هايدستگاهبورگمان 

هاي منحصر به فردي دارد و زندگي انسان باید متناسب با این فرهنگ جدید به سامان رسد. بر ویژگي

ي فرهنگ و تكنولوژي هاي دیگري كه به رابطهها و كتابخالف نگاه او بسياري از مقاالت، پژوهش

را مستقل از یكدیگر فرض كرده و به تاثير آنها در یكدیگر اند، هر یک از دو سوي این نسبت پرداخه

سراسر ي فرهنگ تكنولوژیک است كه ي معاصر از نگاه بورگمان، زمانهاند، در حالي كه زمانهپرداخته

مارتين هایدگر از « ي تكنولوژيدرباره»ي همچنين با توجه به اینكه رساله جهان را در بر گرفته است.

ي تكنولوژي او كمتر انجام گرفته است يلسوف آلماني است، خوانش و بازسازي فلسفهمتون متاخر این ف

 و منابع در این باره نيز محدود است. 

ي تكنولوژي پرداخته است و در پيوند و هاي اصلي بورگمان كه در آنها مستقيما به فلسفهكتاب

كنند ت آن با فرهنگ معاصر را ترسيم ميي تكنولوژي و نسبي او دربارهارتباط با یكدیگر، تصویر اندیشه

 عبارتند از: 

ترین كتاب آلبرت بورگمان كه آن را در سال تكنولوژي و سرشت زندگي معاصر، نخستين و مهم -1

توسط انتشارات دانشگاه شيكاگو به دست طبع سپرده و عامل اصلي شهرت این فيلسوف  1984

فعاليت و »و « هاپارادایم دستگاه»ي او، مفاهيم فلسفهترین تبار آمریكایي بوده است. مهمآلماني

 در این كتاب شرح داده شده است. « چيزهاي كانوني

منتشر  1992مدرن، دومين كتاب مهم بورگمان است كه آن را در سال عبور از تقسيم پست -2

به اش را كامل كرده و با توجه كرده است. بورگمان در این كتاب برخي مفاهيم قبلي اندیشه

هاي تكنولوژي در عصر مدرن تغييرات وسيع تكنولوژي در دوران پسامدرن، با ظرافت به تفاوت

 و عصر پسامدرن پرداخته است. 

ها، عنوان سومين كتاب بورگمان است كه آن را در سال ماهيت اطالعات در طول چرخش هزاره -3

ي توان آن را ادامهي فراگيري اینترنت در جهان منتشر ساخته است و ميدر بهبوهه 1999




