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چشماندازی به جایگاه فناوری معماری در منظومهی حکمت اسالمی
مسعود ناری قمی

*

استادیار معماری دانشگاه کاشان
سلمان نقرهکار

**

استادیار معماری دانشگاه کاشان

تاریخ دریافت مقاله 94/10/13:تاریخ پذیرش نهایی95/3/25 :

چکیــــده:
اگر طراحی و تحقق «الگوی اسالمی ایرانی معماری» بهعنوان افق نهایی معماری کشورمان در نظر گرفته شود؛ هدف این نوشتار
طراحی چهارچوبی برای فناوری در منظومه حکمت اسالمی است .به همین منظور ،نخست سعی شده که جایگاه دین در حوزهی
فلسفهی تکنولوژی بطور کلی تبیین گردیده و سپس دو رویکرد «مهندسی و علوم انسانی» به فناوری بررسی شود؛ در مرحلهی بعد
نسبت کلّی فلسفهی تکنولوژی با اسالم را بررسی نموده و در بخش سوم تالش شده بر اساس آموزههای حکمت اسالمی چهارچوبی
برای فناوری اسالمی تبیین و مدلسازی شود که دارای چهار شاخصهی «توحیدنگر ،کمالگرا ،تکلیفمحور و اجتهادی» است که طی
چهار مرحلهی اجتهاد تخصصی بر علتهای چهارگانه معماری اثر گذاشته و در نهایت موجب شکوفایی چهار عامل مرتبط با معماری در
یک پروژه میشوند .به نظر میرسد بتوان مبتنی بر این مبانی مقدماتی ،اصولی برای طراحی و معیارهایی برای ارزیابی فناوری اسالمی
در معماری در اختیار داشت که میتواند به عنوان نقطهی آغاز مناسبی برای تدوین ساختار و محتوای مناسب درس مزبور بوده و گامی
در جهت طراحی «الگوی اسالمی ایرانی معماری» باشد.

** noghrekar@kashanu.ac.ir

* msnarighomi@ut.ac.ir
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مقدمه

اگر «طراحی و تحقق الگوی اسالمی ایرانی معماری» را
بهعنوان افق نهایی معماری کشور بدانیم1؛ سمت و سوی
دورههای آموزش عالی باید در آن جهت سامان یابد؛ بخصوص
دروههای تحصیالت تکمیلی ظرفیت مناسبی برای تولید
دانش و پرورش متخصص دارند .در میان دروس رشتهی
نسبت ًا جدیدالتأسیس فناوری معماری ،عنوان درس «حکمت
هنر و فناوری در معماری» از دو جهت وضعیت متفاوتی با
دیگر دروس دارد :نخست آنکه این درس ،تنها درس تخصصی
رشته است که در آن وجوه غیرف ّنی و انسانی ،باید طرح شود؛
دوم اینکه این موضوع ،فاقد ادبیات علمی مشخص مرتبط
تخصصی در خارج فناوری معماری
است؛ یعنی هیچ رشتهی ّ
تخصص در زمینهی این موضوع
نیست که بتوان گفت ،دارای ّ
است .نوشتار پیش-رو در جستجوی مبانی نظری مبتنی بر
حکمت اسالمی برای موضوعهای مرتبط با حوزهی «فلسفهی
فناوری» و بطور خاصتر ،این درس است .هدف آن ،یافتن
چهارچوبی نظری برای «تبیین چیستی ،چرایی و چگونگی
تحقق فناوری از منظر اسالمی» است.
دو گونهی تاریخچه برای موضوع «فلسفهی تکنولوژی» قابل
تصور است؛ نخست تاریخچهی ظهور رسمی این اصطالح یا
عبارات نزدیک به آن در میان فالسفه بهعنوان یک موضوع
اندیشیدن خاص و دیگری تاریخچهی تفکر فلسفی دربارهی
نسبت انسان و ابزار .در نگرش نخست« ،تکنولوژی» بهعنوان
نوع خاصی از نسبت انسان و ابزار مطرح شده است که خاص
دوران پس از انقالب صنعتی یا عصر ماشین است؛ در حالی که
موضوع نگرش دوم ،عام است و کنشها و نسبتهای گوناگون
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انسان با ساختههای خود را شامل میشود .نکتهی مهم آن
است که در بسیاری از این موارد ،میتوان نوعی پیوند نزدیک
را میان بحث «تکنولوژی و دین» مشاهده کرد .در واقع هر سه
نوع «بودن» با تکنولوژی که میچام ( )1392بیان کرده؛ فارغ
از موضوعات دینی نیست .شکاکیت باستانی نسبت به مزیت
تکنولوژی ،کام ً
ال در مسیحیت نهادینه شده است .خوشبینی
عصر روشنگری ،ریشه در ض ّد ّیت با دین دارد و باالخره،
تشویش رومانتیک ،با تعلّق خاطر به س ّنت دینی پیوند میخورد.
لذا ،بررسی فلسفی نسبت حکمت اسالمی با فناوری معماری،
کام ً
ال میتواند با نگرشهای فلسفهی تکنولوژی ،پیوند برقرار
کند که در این نوشتار در سه بخش به آنها پرداخته خواهد شد.
نخست ،نسبتهای کلی فلسفهی تکنولوژی با دین بررسی
میشود و سپس این موضوعات در حوزهی خاص اسالمی،
ارزیابی میگردد؛ و در بخش سوم گزینهای که میتواند ارتباط
بهتری میان فلسفهی تکنولوژی و اسالم از یک سو و فلسفهی
تکنولوژی و معماری از سوی دیگر ،برقرار کند؛ طرح میگردد.
بنابراین پرسش اصلی این مقاله این است که «فناوری معماری
از منظر حکمت اسالمی چگونه تبیین میشود و وجه تمایز آن
با غیر خود چیست؟» پاسخ به این پرسش اصلی مستلزم پاسخ
به دو پرسش فرعی بعنوان پایهی بحث است :اینکه نسبت
میان «دین و تکنولوژی» به چه صورتهایی قابل بیان است؟
و بطور خاص نگرشهای مربوط به حوزهی «اسالمی» در
مورد تکنولوژی چیست؟
روش تحقیق در بخش گردآوری دادهها از منابع کتابخانهای
و در مرحلهی تحلیل آنها با روش استدالل منطقی است .در
بخش ترکیب و نتیجهگیری ،از روش استنباط و مدلسازی

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07

دیاگرام  .1ساختار پژوهش

78

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی  /شماره دوازدهم  /پائیز  / 1395سال چهارم

مفهومی استفاده میشود .دیاگرام  1بیانگر ساختار مقاله میباشد.

نسبت فلسفهی تکنولوژی و نگرش دینی

پستمن ( )21 ،1372در تقسیمبندی سهگانهی خود از دوران
فرهنگی نسبت با تکنولوژی ،موضوع تعامل تکنولوژی با دین
را در مرکز توجه قرار داده است و دوران معاصر تکنولوژی را
که از آن به عنوان تکنوپولی یاد میکند -دوران کنار زدندین از سوی تکنولوژی و غصب جایگاه آن میداند .ژاک ایلول
2
نیز چنین نگرشی را از زاویهی دیگر مطرح میکند (گودارد
 .)2005اما در باب نسبت دین و تکنولوژی ،میچام،)2009( 3
معتقد است که موضوع در سه سطح قابل بررسی است:
تاریخی ،مبنایی و موارد خاص .در سطح تاریخی ،وی ضمن
مروری بر نسبتهای تئوریکی که میان دین و تکنولوژی
ادعا شده است؛ بحث میکند -که برغم آنچه نخست ب ه نظر
میرسد -دین در طول تاریخ در تقابل با تکنولوژی نبوده است.
وی به موضعگیری ماکس وبر در بحث اخالق پروتستانی
استناد میکند و اینکه به زعم او ،پروتستانیزم بود که با تقویت
مبانی سرمایهداری ،زمینهی انقالب صنعتی را پدید آورد؛ به
هرحال رفرمیستهای قرن  16مانند بیکن نیز با بازتعبیر مبانی
دینی درباره نقش خلیفهی الهی انسان ،بر اولویت تکنولوژی و
علم جدید تأکید نمودند؛ در قیاس با رویکرد مثبتنگر وبر (به

عنوان مدافع سرمایهداری) ،ژاک ایلول ـکه یک آنارشیست
مسیحی نیز محسوب میشد و ناقد سرسخت تکنولوژی در
قرن بیستم بوده است -فهم وبری از پروتستانیزم را ـکه
رابرت مرتون آن را تکمیل کرد -به چالش کشید .اما این
نگرش همچنان در میان منتقدین رویکردهای دینی ،ج ّدی
گرفته شد :لینوایت ،ضمن تحلیل مشهوری ،مسیحیت را
به واسطهی انسانمحوری و نسبتی که با تکنولوژی برقرار
کرده بود؛ مسئول تخریب جهانی محیط زیست دانست؛ آلن
کارلسون ( )3 ،2000نیز ضمن پیگیری این مبحث ،آن را به
خوار شمردن ارزشهای طبیعی در مقابل ارزشهای دیگر در
دین نسبت داد؛ الیاده ( ،)1384این موضوع را ویژگی مشترک
تمام ادیان الهی میشمرد که برخالف ادیان کیهانی (ادیان
بومی و قبیلهای) ،طبیعت را تقدیس نکردند و نگرش منطقی
به آن را بسط دادند.
در سطح مبنایی ،مبحث میچام ( )2009مبتنی است بر چهار
ماهیت بنیادی که به زعم وی ،موضوعات دین و تکنولوژی (در
هردو صورت بنیادی مدرن و س ّنتی آن) قیاسپذیر میسازد:
شیء ،دانش ،عمل و مقصد؛ قیاس وی در جدول  ،1خالصه
شده است:

جدول  .1ساختار پیشنهادی میچام ( )2009برای مطالعهی تطبیقی دین و تکنولوژی

دین

صناعات دستی

اشیاء فیزیکی [محصول]

معابد و نقاشیهای مخصوص

ظروف دستساز

گونههای دانش [منبع]

وحی و آموزههای روایی

مهارتهای شهودی

اشکال فعالیت [مسیر-روش]

نماز و عبادات

مقاصد [اهداف]

تعالی

فرآوردههای ویژه (غیرانبوه)

کامپیوترها یا اتومبیلهای تولید
انبوه شده
دانشهای مهندسی

روند متوالی تجزیه و ترکیب در
تولید و مصرف
تولید انبوه و فراوردههای
مصرفی

س ّنتی را به موارد مدرن ،نوعی خطای فلسفی محسوب
میکند (موضوعی که در مورد بحث رابطهی حکمت
اسالمی با تکنولوژی مدرن ،در خور توجه است).
نسبت فلسفهی تکنولوژی و نگرش اسالمی اما از منظر
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در این حالت یک تحلیل سیستماتیک از رابطهی دین و
تکنولوژی باید در این چهار سطح و با تمایز جدی میان
صنایع دستی و مدرن ،صورت گیرد .به این صورت ،تحلیل
تسری موضوعات مربوط به رابطهی دین و صنایع
میچامّ ،

فرآیندهای کلگرای تولید و
مصرف

صناعات علمی
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تقسیمبندی نسبت ًا پذیرفته شدهای که فلسفهی تکنولوژی
را در دو حوزهی اصلی علوم انسانی (اجتماعی) و علوم
4
مهندسی قرار میدهد (بری 1393؛ میچام  .)2006آیدی
بهجای آن ،از عبارات نگرش اتوپیایی و ضد اتوپیایی استفاده
میکند (آیدی  .) ،2009هر دو دسته ،دارای معادلهایی در
نگرش اسالمی است که در بحث ،به آن پرداخته خواهد
شد.

رویکرد «مهندسی» در فلسفهی تکنولوژی و مقایسه
با نگرشهای اسالمی

نوکانتی دسائور ،حاوی یک نگرش دینی عمیق در قرن
بیستم است (میچام )40-43 ،1392؛ وی قائل به نوعی
ارتباط فراتجربی ذهن مخترع با ماهیت اشیاء فینفسه،
قبل از ظهور آنها در عالم عینی است و این را ناشی از یک
الهی ذهن
«بازسازی درونی» و نوعی مشارکت
استعالیی ِ
ِ
در عالم میداند.
در عالم اسالمی ،موضوع «حکمت» چندان دور از
تکنولوژی به معنی عام «ابزار» نبوده است؛ از یک
منظر تمام «حکمتعملی» که به عرصهی عمل انسانی
اختصاص دارد؛ میتواند با تکنولوژی پیوند داده شود؛ ا ّما به
تخصصی نیز در زمینهی حکمت ابزار و صناعات
صورت ّ
انسانی ،مطالبی از سوی حکمای حوزهی اسالمی نگاشته
شده است که میتوان آنها را با یکی از دو موضوع اصلی
مورد بحث در فلسفهی مهندسی تکنولوژی تا حد قابل
بنیادی «طبیعیسازی»
قبولی ،مطابقت داد؛ در باب بحث
ِ
عالم متأثر از مصنوعات از لحاظ نظری (رویکرد بیکنی)،
روندهای مشابهی را در حکمت اسالمی (با مقصد
متفاوت) میتوان یافت :از منظر افالطونی (نوافالطونی)،
و نگرشهای باطنی و اشراقی« ،فتوتنامه»های اصناف،
نوعی فلسفهی ابزار را در عالم اسالم ،تأسیس کردهاند که
در آن هر عینیت ابزاری ،تصویری از یک صورت حقیقی
صحت و
در عالم معنا دانسته میشود و هر عمل صناعیّ ،
حقیقت خود را مدیون انتساب به یک حقیقت باطنی است؛
درواقع در هر چهار فاکتور مورد بحث میچام (جدول  )1در
فتوتنامهها میتوان بحث مشخصی را یافت که دین و
تکنولوژی پیشهوری را با هم پیوند میدهد (رجوع شود به
مقالهی خانمحمدی ( )1371دربارهی فتوت نامهی بنایان
و متن آن فتوتنامه در همانجا).
ا ّما در نگرشهای ارسطویی و مشایی در عالم اسالم،
رویکرد فلسفیتری در این مورد قابل ادعا است :تصنیفات
مربوط به «علم الحیل» یا «صناعهی الحیل» که معادل
علم مکانیک امروز است؛ (از ابن شاکر و جزری) و مباحث
مرتبط با آن در آرای ابنسینا ،خوارزمی و بويژه فارابی
نمونهی این موارد است .باالخص نحوهی برخورد فلسفی
فارابی با این موضوع در احصاء العلوم ،به عنوان «شناختن
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رویکردهای مهندسی ،نگرشهایی تبیینی است که به
بیان چیستی تکنولوژی ،تعریف آن و کیفیت آن میپردازد؛
هم خود را مصروف
معمو ًال این نوع فلسفهها ،بیشترین ّ
آن میکنند که تکنولوژی را به عنوان یک بخش طبیعی
از حضور انسان در عالم ،توصیف کنند؛ به این صورت که
طبیعی بودن در جهان را از منطق مبتنی بر ذهن
منطق
ِ
«بدوی» (یا فطری) به منطق مدرن ،تحویل نمایند (میچم
)112 ،1392؛ گسترهی این بحث به نوع تبیین رابطهی
انسان با طبیعت میرسد و این امر ،گسترهی تاریخی
فلسفهی تکنولوژی را خیلی عقبتر میبرد .اما از سوی
دیگر ،مسألهی دوم مورد توجه این حوزه ،ایجاد مرز قاطع
میان تکنولوژی س ّنتی و مدرن است؛ یا به عبارت دقیقتر،
ماهیت اصلی تکنولوژی مدرن را چه چیز تشکیل میدهد؟
اگرچه این موضوع در نگرش علوم انسانی ،حتی بیشتر مورد
توجه است (هایدگر 1383؛ یوناس )1393؛ ا ّما در «چرخش
تجربی» معاصر در فلسفهی تکنولوژی و رویکرد تبیینی ـ
توصیفی فراگیر در گرایش مهندسی ،تحلیل ماهیت درونی
ِ
فناوری جدید و نوع ارتباط آن با انسان ،به یک مبحث
اصلی تبدیل و در عین حال با نوعی جزئینگری و عدم
ذاتانگاری در مورد آن هم همراه شده است (بری .)1393
به دلیل آنکه اکثر تکنولوژیهای مورد توجه در نگرش
مهندسی ،به دوران مدرن تعلق دارند و دوران مدرن ،با
نگرش دینی نوعی معارضهی ذاتی داشته است؛ انتظار
وجود رویکرد دینی در آن ،چندان وجود ندارد .لذا ،ظاهر
امر آن است که این سوی ماجرا با نگرش اسالمی نتواند
رابطه برقرار کند .با این حال در این حوزه ،فلسفهی
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راه تدبیری که انسان با آن بتواند تمام مفاهیمی را که وجود
آنها در ریاضیات با برهان ثابت شده است؛ بر اجسام خارجی
منطبق سازد و به ایجاد و وضع آنها در اجسام خارجی فعلیت
بخشد» و برقراری نسبت میان آن و علل اربعهی ارسطو،
فارابی در جایگاه مهمی از فلسفهی تکنولوژی مینشاند که
پیش از هایدگر به این موضوع ،توجه کردهاست (رحیمی
.)1390
رسالهی صناعیهی میرفندرسکی را ازاین منظر میتوان
تکملهای بر چنین روندی دانست که در آن با تعمیم عبارت
«صناعت» به تمام افعال هدفمند انسانی ،گام نهایی را
در وحدتبخشی به مفاهیم پراکندهی «ابزار» در زندگی
انسانی برمیدارد و از یک منظر ،میان دو تفسیر ارسطویی و
افالطونی از حکمت «ابزار» پیوند ایجاد میکند (چیزی که
در مورد فلسفهی کلّی ،از سوی مالصدرا عملی شد)؛ به این
صورت هر فعل یا ابزار فعلی که «به خودی خود» مقصد
نباشد و برای مقصد دیگری بکار رود؛ ذیل «صناعت»
جای میگیرد و لذا زبان نیز نوعی صناعت میشود؛
همانطور که میچام ( )2006بحث کرده است؛ فلسفههای
مهندسی ،مبتنی بر انگارهی فرافکنی بدن انسان (با تعابیر
مختلف) هستند که نخستین بار ،ارنست کاپ آن را بصورت
تفصیلی ،تئوریزه کرده است؛ این فرافکنی هم به صورت
امتداد اندامهای انسانی مورد بحث است و هم در شکل،
شبیهسازی عالم به بدن انسان .از این بابت رسالهی
صناعیهی میرفندرسکی ،نوعی مدلسازی از نسبت
صناعات با عالم کرده است که در آن تشبیه انداموار در
کانون بحث است و هر صناعت از باب سود و زیان ،بخشی
از یک اندام کلّی تلقی میشود که باید وظیفهی خود را به
انجام برساند (جمشیدی  1387نقل شده در  )Tahoor.comو
لذا یک کلیت ارگانیک در فرض وی مندرج است که آن را
با تئوری سیستمها مرتبط میکند.
البته در بیان میرفندرسکی ظاهراً همچنان بر فرم مشخص
در صناعت تأکید وجود دارد؛ یعنی فعل یا ابزار فعل هدفمند
با فرم برنامهریزی شده (خودآگاه)« :صناعت استعداد و
توانایی است بر انجام کار با فکر صحیح در جهت غرضی
محدود که در موضوع خاصی اثر میگذارد» (نقل شده

توسط پازوکی )1389؛ از این منظر آن چیزی که در نقد
هایدگر از گشتل دیده میشود و در آن ،شیء از انکشاف
ابزاری صِ رف فراخوانده
تمام عیار به انکشاف مصرفی یا
ِ
میشود ،در این نگرش هم دیده میشود؛ در نتیجه می-
توان تلقی هایدگری از تکنولوژی را با نگرش حکمای این
دیار در مورد «صناعت» در نهایت ،نزدیک دانست؛ اما این
انکشاف غایتمند ،برخالف گشتل ،بواسطهی آنکه غایت
آن را خدا تعیین کرده است؛ یک مواجههی مصرفی صِ رف
نیست؛ بلکه یک «مواجههی تکلیفی» است؛ به این معنا که
اگر تکلیف را در معنای کانتی آن ،به عنوان امر استعالیی
فاهمه تلقی کنیم؛ آنگاه ،منشأ آن ،اصالتی بنیادیتر از «عالم
بخودی خود» دارد که منشأ ارزش ،در نگرش هایدگری
است .به بیان میرفندرسکی ،این کار ،نوعی درمانگری در
عالم است که از ابتدا در کمال خود ظاهر-نشده؛ بلکه با
صناعت در شکل کمالی خود ظهور مییابد (همان)؛ تحلیل
آیدی و تالش وی برای زدودن غبار رمانتیسم از چهرهی
فلسفهی تکنولوژی هایدگر (فصل سوم از آیدی )2010
نیز چنین رنگ و بویی دارد (البته منهای موضوع الهی آن)؛
به این صورت که طبیعت به خودی خود ،اصالت ظهوری
ندارد بلکه به جهان آوردن عالم بخودی خود است که
انکشاف اصیل (هنری) را مقدور میکند و این «به جهان
آوردن» با غایت نهفتهی درون وجود انسان و با معنی
«حضور» پیوند دارد که معادل وضع طبیعی نیست؛ در عین
اینکه معادل ظهور تکنولوژیک مدرن هم نیست.
ا ّما در هر حال ،نگرش حکمای اسالمی در قالب معرفی
شده از سوی میچام ،در زمرهی «تحلیل»های فاعلی
نسبت به تکنولوژی است که وی آنها را ذیل نگرش
«مهندسی» قراردادهاست؛ در این نگرشها ،تکنولوژی در
مقابل امر دیگری قرار داده نمیشود که نقد شود؛ بلکه
ماهیت آن ،تحلیل میگردد؛ لذا هم در درون خود قابلیت
بالقوه برای پاسخگویی به مقصود دوم فلسفههای مهندسی
(رویکرد توصیفی پس از چرخش تجربی) را دارد و هم
اینکه اساس ًا نوعی مثبتنگری در این رویکردها وجود دارد
که در حکمت دوران اسالمی نیز دیده میشود .تداوم این
موضعگیری را میتوان در س ّنتگرایی معاصر دید؛ اگرچه
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بحث در س ّنتگرایی معاصر ،غالب ًا حول «علم دینی» دور
میزند؛ ا ّما نیمنگاهی نیز به تکنولوژی وجود دارد؛ این
گرایش ،بهرغم منفینگری کلّی آن نسبت به عالم مدرن،
بهويژه در حواشی جغرافیای جهان اسالم در قرن 21
(مالزی ،مراکش و  ،)...با رویکرد خوشبینانه به تکنولوژی
مدرن ،قرین بودهاست (باکار .)2005 5نصر خوشبینی مزبور
را منحصر به بنیادگرایان میداند که در ضمن تقابل با
تمدن مدرن ،گزارهی مبنایی آن در مورد نسبت انسان و
تکنولوژی را میپذیرند ،در شریعت به دنبال گزارههای
مؤید تسخیر زمین به وسیلهی انسان هستند و انسان را
حاکم مطلق زمین از سوی خدا می-پندارند (نصر،2011 6
 )13-1و س ّنتگرایی اصیل را بری از این نگرش میشمرد.
با اینحال از منظر چارچوب فلسفی نیز منفی-نگری مزبور،
متکی بر نوعی تلقی «غیریت» است تا اینکه یک نقد یا
مقابلهی مستقیم باشد.
رویکرد «علوم انسانی» در فلسفهی تکنولوژی و
مقایسه با نگرشهای اسالمی

که روسو را در کانون مکتب رومانتیک مطرحنمود« .مرگ
قوهی تخیل» تمام آن چیزی است که در نظر اورتگا در
اثر رشد تکنولوژیک از دست میرود و سایبورگ مدرن را
در موقعیتی بس خطیرتر از االغ برژن قرار میدهد (میچام
)2006؛ بههمین ترتیب هایدگر ( )1383و سپس مارکوزه
( )251-2 ،1350نیز نگران نفی انسانیت انسان ،از منظر
اصالت مواجههی طبیعی با عالم هستند که در جوهرهی
خود ،نگرشی رومانتیک است؛ اصطالح انتخابی میچام نیز
برای این دو رویکرد ،خود ،منشأ رومانتیک دارد و با نگرش
دیلتای همگام است.
در حوزهی اسالمی« ،نقد» تکنولوژی ،ابتدا به ساکن پدیدار
نشده است و طرح آن ،بدون ظهور موضوع در غرب،
ممکن نبودهاست .نخستین نقدهای مربوط به تکنولوژی
که نوعی مثبتنگری نیز در خود دارد؛ اما از نوع نگرشمهندسی نیست -از پیدایش روشنفکری دینی در عالم
اسالم ،رخ مینماید که معادل مستقیمی در غرب ندارد؛
زیرا مسألهی غرب نبودهاست .آرمان احیای تمدن بزرگ
اسالمی و مباحث سیدجمال ،اقبال ،بانیان اخوانالمسلمین
سید قطب) و تالیان آنها ،همه متکی بر آن
(رشیدرضا یا ّ
چیزی است که در جمعبندی مرحوم شریعتی ،رهایی از
زندان طبیعت بهواسطهی تکنولوژی دانسته میشود و بیان
می-شود که این رهایی باید با سه رهایی دیگر همراهشود
تا به اهداف دینی خود برسد :رهایی از زندان تاریخ ،جامعه
و خود .وی انسان را از منظر دینی موجود آزاد خودآگاه
آفریننده ،تعریف میکند که آفرینندگی وی شامل صنعت و
هنر میشود و این به معنی وجود نقص در عالم طبیعت ،در
تناسب با کمال انسانی است (شریعتی .)110-111 ،1356
از این رو نفس تکنولوژی ،مذموم نیست؛ بلکه «خودی»
نبودن آن ،و ضعف فرهنگی در قبال صاحبان تکنولوژی
جدید و نه خود تکنولوژی است که مورد نقد است (همان،
 59به بعد) .بنابراین این نقدها در واقع نقد جامعه است در
نسبت با تکنولوژی و نه نقد تکنولوژی در نسبت با جامعه
(از آن گونهای که مث ً
ال ایلول ،گنون یا مارکوزه داعیهدار آن
بودند) .این نگرش را میتوان ذیل عنوان اصالت جامعه (با
نگرش به «تجربهی دینی») جای داد.
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ا ّما نگرش انتقادی نسبت به تکنولوژی -که رویکردهای
«علوم انسانی» در بیان میچام را شامل میشود -کام ً
ال
نسبت به رویکردهای «مهندسی» متأخّ ر است .در عین
حال بری ( ،)1393این مقوالت را در زمرهی فلسفهی
«کالسیک» تکنولوژی قرار میدهد؛ نقد تکنولوژی تنها
کار فلسفهی تکنولوژی نبودهاست؛ ا ّما احتما ًال مهمترین
انگیزهی آن و نیز دستاورد اصلی آن میتواند دانسته شود.
نقد انسانی تکنولوژی (حتی در چارچوب مارکسیستی آن) به
هرحال ریشه در رمانتیسم دارد (آیدی  :)79 ،2010اصالت
طبیعت در مقابل مصنوع ،اصالت انسان در مقابل ابزار،
اصالت حس در مقابل عقل و . ...با اینحال والدوئسک
( ،)176 ،2006سه شاخهی جداگانه برای آن برمیشمرد که
بهجز رمانتیسم ،لودیسم و بومگرایی را نیز شامل میشود؛
ا ّما میتوان ریشههای همین دو موضوع را نیز با رومانتیسم
پیوند داد.
نقد اورتگایی گاست که میچام آن را با هایدگر هممنشأ
میشمرد؛ یک نقد کام ً
ال برخاسته از روشنگری و اصالت
آزادی و در عین حال کام ً
ال منطبق با اصالت غریزه است
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ا ّما دستکم دو جریان نقد تکنولوژی دیگر را میتوان در
حوزهی مذهبی بهویژه در ایران بازشناسی کرد :یکی
دستهی هایدگری که بهنوعی با ایدهآلیسم نیز پیوند مییابد
و «فردید» و پیروانش ،نمایندهی اصلی آن هستند و شهید
آوینی نیز در همین زمره قرار داده میشود؛ نوع مواجههی
هایدگر با عالم بخودیخود ،امکان برداشت عرفانی از آثار
او را فراهم کرد و این موضوع چیزی بود که در نگرش
شرقی فردید مطلوب بود (رجوع شود به متن سخنرانی وی
در دههی  ،1350نقل شده در پرتال جامع علوم انسانی)؛ به
این ترتیب که وی اصل حضور عرفانی در عالم را حضور
استیناسی به معنی چیزی میان ظهور و عدم میداند و
همنوا با هایدگر ،تکنولوژی را چارچوبی میداند که این
«حضور» را پنهان میکند و بودن حضوری در محضر
عالم (جلوهی حق) را مستور میکند .این نقش معرفت
شناسانهی تکنولوژی ،مهمترین نقد پیروان این گرایش
است که از طریق ادبیات عرفانی با اسالم ،پیوند داده
میشود (عبدالکریمی  .)1386گذشته از این ،نقد فردیدی،
نوعی غربستیزی قوی را نیز در بطن خود دارد (بجز خود
وی (فردید  ،)1386نمونهی آن را داوری ( )1376نیز بیان
کرده است) که به این ترتیب ،این نحله را به منتقد توأمان
فاعلی و فعلی تکنولوژی مدرن بدل میکند؛ نتیجهی امر
آن است که اینان ،کمابیش مانند هایدگر ،راه حل گذر از
معضل تکنولوژیک را در گرو تغییر نسبت وجودی انسان با
جهان میدانند .اگرچه چنین تغییری در فلسفهی هایدگر به
تقدیر واگذار شده و انسان درون تکنیک ،یارای تغییر آن
را ندارد.
این نوع نقد یکجانبه از غرب و فناوری مدرن در رویکرد
رسمی فرهنگستان علوم اسالمی قم ،از منظری دیگر و با
پذیرفتن فرض دخالت اراده و تق ّدم اراده بر معرفت ،مطرح
شده است (موحد ابطحی  )1389و در آن تکنولوژی دوران
جدید به عنوان دستاورد ارادهی باطل غیرقابل تطبیق با
ارادهی حق خواهد بود (میرباقری )1392؛ اما در این رویکرد،
برخالف نگرش فردیدی ،امکان ایجاد تمدن جدید براساس
ارادهی حق وجود دارد و حتی یک ضرورت عصر کنونی
است؛ این موضع براساس برخی مبانی قرآنی تقویت شده

است که اعطای فناوری پیشرفته به انبیاء الهی (حضرت
داوود و سلیمان علیهماالسالم) بدون ارجاع به طواغیت
دارای فناوری پیشرفته ،از جملهی آنهاست (رجوع شود به
ابتدای سوره مبارکه سبأ) .سروش در تفرج صنع (،1379
 )282-291ضمن پذیرش نقد ایلول از جامعهی تکنیکی،
رویکرد ذاتگرای هایدگری فردید و پیروانش را نسبت به
شر بودن تکنیک را
تکنولوژی رد میکند؛ همچنین ا ِسناد ّ
شر تکنیک را متوجه ماهیت
به بانیان آن نیز رد میکند و ّ
خاص تکنولوژی مدرن میداند و اینکه تصور شود کمال
ماشین و کمال انسان ،رو به یک جانب دارند (همان 9 ،ـ
)308؛ وی داعیهدار نوعی واقعگرایی در برخورد با تکنیک
به عنوان مجموعهای از خیر و شر است؛ همچنانکه وی در
مورد غایت جامعهی اسالمی نیز آن را آمیزهای از خیر و شر
میداند و لذا انتخاب آن ،یک انتخاب مبتنی بر سود مطلق
نیست؛ همچنانکه انتخاب یک جامعهی تکنیکی نیز سود یا
زیان مطلق ندارد؛ معیار وی برای داشتن تعامل مطلوب با
تکنیک ،توجه به غایت انسان در برخورد با طبیعت در اسالم
است که وی آن را در اصل «قناعت» متجلی میداند و
منطق ماشین (تکنولوژی جدید) را در اساس ،دشمن قناعت
میشمرد؛ وی اصل قناعت را گذشته از تعامالت فردی و
اجتماعی ،حتی در اقتدارطلبی جهانی جامعهی اسالمی و در
علمطلبی آن نیز ،جاری میداند (همان.)322-4 ،
رویکرد معاصر در نظام جمهوری اسالمی ،از یک منظر
با واقعگرایی فوق نسبت دارد .چنانکه مث ً
ال دربیانات رهبر
انقالب وارد کردن تکنولوژی غرب ،برخالف نگرش
فردیدی یا رویکرد مطرح در فرهنگستان علوم اسالمی،
مذموم نیست؛ بلکه (با لحاظ کردن شرایط آن) الزم است.
در سیاستهای کلّی نظامگاه دیده میشود که ايدهآلهاي
نظام اداره کنندهی کشور نيز از نگاه ابزاري به تكنولوژي
تاح ّدی به سمت اصالت تكنولوژي ،متمايل شده است؛
چنانكه در سند «چشمانداز جمهوري اسالمي ايران
در افق ( »1404ابالغ شده در اواخر سال  )1382و در
نخستين جمالت آن ،دارا بودن «فناوري پيشرفته» ،يك
هدف اساسي شمرده ميشود« :جامعهی ايراني در افق
اين چشمانداز چنين ويژگيهايي خواهد داشت... :مؤمن...
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برخوردار از دانش پيشرفته ،توانا در توليد علم و فناوري،
متکي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايهی اجتماعي
در توليد ملي» (مجمع تشخیص مصلحت نظام .)1389
در اندیشهها و بیانات رهبری فرزانهی نظام چهارچوب
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،که تکنولوژی ذیل آن قابل
تعریف است ،مطرح شده است (نقرهکار  .)34 ،1389در
هر حال رویکرد نظام جمهوری اسالمی ،در وجوه مبنایی
و عملی آن ،بهدلیل پیچیدگیهای ناشی از ضرورت عمل
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در صحنهی جهانی و آرمانگرایی در بستر واقعبینی برای
خودیابی تدریجی ،به سادگی در تقسیمبندیهای ارائه شده
در اینجا نمیگنجد و مجال وسیعتری را میطلبد.
نسبت اسالم با تکنولوژی در رویکردهای «مهندسی
و علوم انسانی»

به طور کلّی میتوان رویکردهای فوق را در نسبت اسالم
با تکنولوژی با استفاده از جدول پیشنهادی میچام (جدول
 ،)1بصورت نمایش داده شده در جدول  2جمعبندی نمود:

جدول .2جمعبندی رویکردهای موجود در جهان اسالم در قیاس با ساختار پیشنهادی میچام در مورد نسبت دین و تکنولوژی
رویکردهای معادل مهندسی
اشراقی

مشایی

اشراقی ـ
مشایی

نمونه تفکر

فتوتنامهها

احصاء العلوم
فارابی

صناعیه
میرفندرسکی

اشیاء
فیزیکی
[محصول]

تمام مصنوعات
تخصصی
ّ
س ّنتی

تمام
مصنوعات
دارای طرح
ریاضی

تمام
خروجیهای
فعل بشری
دوران س ّنتی

طبیعت و
محصوالت
انسان س ّنتی

گونههای
دانش
[منبع]

ریاضی و
س ّنت اسالمی
و تعالیم صوفیه حکمتعملی

حکمتنظری
و عملی

س ّنت قدسی
فرادینی و
تعالیم صوفیه

اشکال
فعالیت
[مسیر-
روش]

نظر و عمل
فنی ـ ریاضی

تمام افعال
بشری

تمام افعال بشر
س ّنتی

حضور
اجتماعی
انسان

تجلّی امر
قدسی در عالم

ظهور
فرهنگ
و تمدن
اسالمی

مقاصد
[غایت-
هدف]

افعال حرفهای
مختلف
برگرداندن
عالم به
صورتهای
مثالی

به ظهور
پیشبرد عالم
رساندن صور
به سوی
ّ
عقالنیت کلی وجودی متعالی
ّ

س ّنتگرایی
معاصر

رویکردهای علوم انسانی

انسان و
طبیعت سید
حسین نصر

در نگرش به تکنولوژی از دریچهی فلسفی ،خروج از
دوگانهی یادشده ،کمتر رخ داده است؛ اما بهويژه در ارتباط
با نگرش دینی ،الزم است که مسیر سوم هم آزموده شود

شریعتی

فردید

سروش

میرباقری

مصنوعات
مصنوعات
بشری دوران بشری دوران
جدید
جدید

مصنوعات
بشری دوران
جدید

مصنوعات
بشری دوران
ظهور

بینش
ایدئولوژیک پدیدارشناسی
دینی
دینی و دانش
تجربی

بینش تحلیلی
دینی و دانش
تجربی

دانش تجربی
و نظری
برخاسته از
مبانی دینی

تمام وجوه
زندگی روزمره
حضور انسان
انسان
در عالم

تمام وجوه
حضور انسان
در عالم

تداوم فرهنگ تداوم فرهنگ
اسالمی و
ظهور فرهنگ اسالمی و
سبک زندگی تولید تمدن
اسالمی
اصیل اسالمی
معاصر

و آن ،حالتی است که تکنولوژی بصورت فاعلی یا مفعولی،
در کانون بحث نیست؛ بلکه «تحلیل حیات انسانی» محور
بحث است و در نقاط اساسی خود با موضوع تکنولوژی
مواجه میشود؛ بهنحوی که در چنین متن دوطرفهای،
تحلیل تکنولوژی شکل میگیرد .میچام این نگرش

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07

رویکرد پیشنهادی :تبیین «فناوری» در «منظومهی
حکمت اسالمی»

جامعهگرایی

ایدهآلگرایی
منفینگر

واقعگرایی

ایدهآلگرایی
مثبتنگر
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سوم را در رویکرد مارکسیستی و سپس مکتب نقادی
فرانکفورت (مانند مارکوزه) میبیند که در دوران معاصر
از سوی فینبرگ ،تداوم یافته است (میچم )91 -6 ،1392؛
ا ّما موضوع منحصر به این رویه نیست .بهجز پراگماتیسم
و فلسفهی تحلیلی آمریکایی -که بصورت عملگرایانه با
تکنولوژی مواجه میشوند و آن را در بطن زندگی موجود
تفسیر میکنند -نگرشهای فلسفی مبتنی بر «سبک
زندگی» نیز جایگاه مهمی در ایجاد مسیر سوم یافتهاند
(وریس )111-4 ،1389؛ بری ( ،)1393این رویکرد را ذیل
نام «ظهور اخالق تکنولوژی کاربردی» آوردهاست که
به برخورد مسئوالنه با تبعات تکنولوژی جدید (به عنوان
بخشی از زندگی) میپردازد و نه به تحلیل خود تکنولوژی.
از این زاویه ،بحث کام ً
ال با اخالق و نگرش هنجاری و
نه توصیفی ،درگیر میشود که در این حوزه ،نگرشهای
دینی یا شبه دینی ،کام ً
ال اهمیت خود را بازمییابند
(میچام )2009؛ در واقع ،آن کاستی که بری ()1393
برای نگرش «اخالق تکنولوژی» معاصر از بابت ضعف
پوشش جنبههای ارزشی گستردهتر از خیر اخالقی ،مطرح
میکند؛ در مباحث اصیل فرهنگی مبتنی بر سبک زندگی
دینی ،میتواند بهخوبی احیا شود .وریس ( )1389آمیشها،
یهودیان ارتدوکس و فلسفهی اگبرت شورمان را بعنوان
نمونههای آن ذکر میکند .فلسفهی تکنولوژی شورمان،
متکی برالهیات مسیحی و نوعی اخالق سهمحوری (بجای
اخالق دیالکتیکی یا دو محوری مبتنی بر اصالت سود)
است که محورهای آن را «فرهنگ ،طبیعت و تکنولوژی»
تشکیل میدهند؛ تعبیر خود وی از این امر ،سبک زندگی
باغبان است که در آن همهی اجزای باغ ،اصالتی در جای
خود دارند و باغبان ،عالوه بر حق بقا ،وظیفهی «حفاظتی»
نسبت به همهی اجزای باغ دارد؛ این «شبانی» تمام ًا
مطابق -است با نقش مسیح (علیه السالم) در انجیل و این
چیزی است که شورمان در تبیین خود از اخالق تکنولوژی،
خواهان احیای آن است .یک سبک زندگی مبتنی بر الگوی
باغبان و «گزینش» یا تولید تکنولوژی در تناسب با این
نقش (شورمن.)2010 7
شاید بتوان نگاه دیگری نیز به فناوری از منظر اسالمی

داشت که در قالبهای پیشین نمیگنجد و «طرحی نو»
میاندازد .این رویکرد با محوریت «زندگی و رشد انسان» و
تبیین نقش تکنولوژی در آن مطرح میگردد .از این منظر،
همهی پدیدهها برای انسان و انسان برای خدا خلق شده
است8؛ نه صرف ًا برای زیستن و بهره مندی از دنیا تا مردن!
فناوری معماری و هر آنچه به انسان و زندگی یا رشد او
باز میگردد؛ در منظومهی این پارادایم کلی تبیین میشود.
اگر زندگی انسان شامل روابط چهارگانهی او با «خدا،
خویشتن ،جامعه ،طبیعت» و البته همه در «بستر مکان
(معماری و شهر)» در نظر گرفته شود؛ آنگاه نقش فناوری
یا بطور کلی ابزارها ،در دو رابطهی انسان با «طبیعت و
دیگران» و «ساماندهی مکان زندگی» پررنگتر است؛
چراکه دو رابطهی دیگر از جنس بیواسطه است و نیازمند
ابزار خاصی نیست .شاید بتوان فناوری را «روش-ابزار
رابطهی انسان با محیط زندگی (انسانها و طبیعت) با
هدف ساماندهی زندگی بهتر» دانست .پس برای ایجاد
یک فناوری (مانند معماری) باید دانایی کافی در تبیین
جامعی از انسان و محیط و رابطهی ایندو و توانایی کافی
برای تغییر وضع موجود به مطلوب داشت .تبیین پدیدهها
(عالَم و آدم) وظیفهی علوم و تغییر وضعیت آنها از موجود
به مطلوب وظیفهی حوزهی مهندسی است .پس ،ایجاد
فناوری شایسته نیازمند هر دو بخش «علم و مهندسی»
است تا بتوان تغییر عالم و آدم را بر مبنای تبیین جامعی از
این دو انجام داد؛ شاید بتوان این دو را معادل «حکمت و
صناعت» دانست .با این مقدمات ،سه پرسش کلیدی وجود
دارد (م.م.پ) :9اول ،دربارهی انسان (بهرهبردار از فناوری و
مو ِجد آن)؛ دوم ،دربارهی طبیعت (بستر فناوری) و سوم،
رابطهی ایندو ،که باید پاسخشان را یافت.
 .1ترسیم وضع مطلوب :اینکه غایت و مقصد انسان و
طبیعت کجاست؟ در یک نظام حکیمانه و عادالنه ،حقیقت
هر پدیده ،وجه بالقوه غایت آن است؛ یعنی بر اساس اصل
«عدل الهی» همان چیزی از پدیدهها توقع میرود که
پیشتر استعدادش به آنها داده شده باشد.
 .2تبیین وضع موجود :اینکه واقعیت کنونی موجود چیست؟
و چقدر در مسیر رسیدن از حقیقت به غایتش است؟
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 .3و باالخره طراحی یا مهندسی برای نیل از وضع موجود
به مطلوب :اینکه انسان و طبیعت چگونه از واقعیت موجود
به غایت مطلوب برسند؟ نقش فناوری (معماری) در این
میان چیست و باألخره وظیفه بنده (معمار) چیست؟
برای یافتن پاسخ این پرسشها منابع علوم تجربی ،که
مبنای ادراکی آنها حواس پنجگانه و روش تحقیق آنها
بررسی میدانی واقعیتها و روش تحلیل اطالعات عموم ًا
آماری و با اعتبار نسبی است؛ نمیتواند منبع جامعی باشد.
همچنین علوم عقالنی-فلسفی که با سه روش «استدالل،
استقراء و تمثیل» به تبیین پدیدهها می پردازند؛ بهدلیل
عدم اشراف انسان به خودش و طبیعت و بلکه ماوراء آن
ناکافی مینمایند؛ گرچه الزم هستند .برای تبیین «وضع
موجود» از علوم تجربی میتوان برای توصیف و تحلیل
بهر ه جست و اما ارزیابی و نقد آن ،نیازمند معیارهایی معتبر
است که میزان تطابق موجود با مطلوب (تطابق واقعیت
بالفعل شده با حقیقت بالقوه و غایت پدیده) را روشن کند.
بنابراین برای پاسخ به این پرسشها عالوه بر علوم بشری،
نیاز به علوم فرابشری یا منبع «وحی» میباشد که مکمل
و راهنمای عقل و تجربهی بشر باشد .از این منظر میتوان
چهار ویژگی اصلی «خدانگری ،کمالگرایی تکلیفمحوری
و اجتهادی» را برای فناوری از منظر اسالمی در نظر گرفت
که در ادامه اشاره میشود:

چهار شاخصه و چهار تأثیر فناوری معماری در
منظومهی حکمت اسالمی

شده است .11یعنی اطاعت از قوانین نظام تکوین و تشریع
که خود مبتنی بر معرفت 12پروردگار است .خداوند نظام
هدفدار ،حکیمانه و عادالنهی خلقت را مسخّ ر انسان قرار
داده 13و اجازه و بلکه وظیفهی آبادانی 14محیطزیست را به
وی اعطا کرده است (نقرهکار و اسدپور  .)1395منظور از
محیطزیست ،مکان زندگی و رشد انسان است و هرآنچه
به آن مربوط است و منظور از آبادانی آن در ادبیات قرآنی،
کشف و شکوفاسازی استعدادهای پدیدهها است که خداوند
در آنها به ودیعه نهاده -است .عالمه طباطبایی(ره) در
ن است كه
المیزان مینویسد« :كلمه «عمارت» به معناى آ 
زمين را از حال طبيعيش برگردانى و وضعى به آن بدهى
كه بتوان آن فوايدى كه مترقب از زمين است را استفاده
كرد؛ مث ً
ال خانهی خراب و غيرقابلسكونت را طورى كنى
كه قابل سكونت شود و در مسجد طورى تحول ايجاد كنى
كه شايسته براى عبادت شود و زراعت را به نحوى متحول
سازى كه آماده كشت و زرع گردد و باغ را به صورتى
درآورى كه ميوه بدهد و . ...كلمهی «استعمار» به معناى
طلب عمارت است؛ به اين معنى كه از انسانى بخواهى
زمين را آباد كند بطورىكه آمادهی بهرهبردارى شود؛
بهرهاى كه از آن زمين توقع مىرود» (طباطبایی [عالمه]
 ،1374ج .)46 ،10در این منظومه هر فناوری ارزشمند
نیست؛ بلکه مذموم و ممدوح نیز وجود دارد .فناوری در
خدمت آبادانی با تعریف قرآنی آن ،ابزاری برای «زندگی
مبتنی بر بندگی» بهتر انسان است و عوامل مؤثر بر کیفیت
زندگی فقط ابزارها نیستند؛ بلکه ابتدا از درون انسان آغاز
شده (درونزا) و سپس متأثر از محیط (برونداد) و البته
همه در ذیل ربوبیت پروردگار عالم و آدم تعریف میشود.
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بر اساس آموزههای اسالم ،انسان (و بلکه جهان هستی)
برای کمال آفریده شده است .مقصد کمال او ،تجلی صفات
ُحسن پروردگار در وجود وی است ،همانچه که از آن در
ادبیات قرآن و روایات به مقام خلیفهی الهی 10نام برده شده
و جهتگیری زندگی انسان باید به سمت این غایت باشد.
خداوند در فطرت انسان از روح خود دمیده که به هنگام
تولد و حضور در این جهان ،بالقوه است و در طی زندگی و
روابط چهارگانهی آدمی ،بتدریج قابل تربیت و رشد است
(صیرورت)؛ به شرط آنکه در مسیر درست (صراط مستقیم)
زندگی کند؛ شاهراه این مسیر «عبودیت» پروردگار است
که بهعنوان هدف اصلی خلقت جن و انس در قرآن مطرح

85

86

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی  /شماره دوازدهم  /پائیز  / 1395سال چهارم

دیاگرام  .2فناوری اسالمی معماری ،زمینهساز شکوفاشدن همه پدیدههای مرتبط با معماری در جهت غایت الهی آنها
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بر این اساس ،معمار مسلمان در محضر پروردگار هستی ،نسبت
به خالق خود ،رشد و کمال خویشتن ،جامعه و طبیعت متعهد،
تلکیفمند و مسئول 15است .معمار وظیفه دارد استعدادهای
انسان و طبیعت را ،نیز حقیقت و غایت این دو را از منبع معتبر
ن دو را ،نه در هر جهتی ،بلکه در جهت
خالقشان بشناسد؛ سپس ای 
شکوفاسازی آنها و بلکه خودش آباد یا ساماندهی (معماری) کند.
البته در این «راه» داناییها و تواناییهای خود معمار نیز رشد
یافته و بهعبارتی وجود خود معمار نیز شکوفا میشود ،از بالقوه،
بالفعل میرسد که این فرآیند متناظر با مفهوم «کمال» است؛
یعنی از قوه به فعل درآمدن انسان براساس اقتضائات فطرت .پس
هدفگذاری کلی فناوری (معماری) مطابق آموزههای اسالم در
جهت کمال پدیدههاست که حاصل آن شکوفا شدن و به کمال
رسیدن هر دو طرف فناوری ،یعنی «انسان و طبیعت» و در پی
آن خود «معمار و معماری» یا مکان زیست انسان خواهد بود.
بر این اساس فناوری معماری اگر مبتنی بر آموزههای حکمت
اسالمی باشد؛ موجب شکوفاسازی همهی علتها و بسترهای
معماری میشود .دیاگرام  2بیانگر این مطلب است.
بر این اساس معمار مسلمان با توکل بر خدا و توسل به اولیایش،
تالش میکند که استعدادهای فطری خود را شکوفا کند تا

استعدادهای طبیعت را شکوفا کند تا به این وسیله استعدادهای
مکان را و در پی آن استعدادهای بهرهبردار را شکوفا کند (چهار
مرتبهی شکوفاسازی) .به عبارتی نتایج بدست آمده از آموزههای
حکمت اسالمی شامل حکمت نظری (هستها) و حکمت عملی
(بایدها) در فرآیند شکلگیری معماری چهار سطح اثرگذاری به
قرار زیر دارند:
 .1بر خود معمار (علت فاعلی معماری) :بر بینش ،گرایش ،منش و
روش او اثرگذارند .نگرش خدامحور توحیدی ،آراستگی به فضایل
اخالقی و پیراستگی از رذایل ،شکلگیری منش الهی-انسانی،
همه تحت تربیت اسالمی فراهم میشود .سپس بر اساس اصل
«از کوزه همان برون تراود که در اوست» بتدریج صفات حسن
در آثار معماری او متجلی شده و بر محیط پیرامون اثر می-گذارد.
 .2بر زندگی و رشد بهرهبرداران (علت غایی معماری) :اینکه
هدفگذاری پروژه و انتخاب یا ایجاد فناوری در یک پروژه «چه
باشد و چه سمت و سویی داشته باشد» باید مبتنی بر حکمت
اسالمی باشد تا منجر به رشد و کمال همه عوامل گردد.
 .3بر معماری (علت صوری و مادی) :اینکه چه فناوری مناسب
انسان و طبیعت است؛ چه هندسهای ،چه فرمی ،چه مصالحی
و ...باید مبتنی بر آموزههای اسالم درباره «خدا ،انسان ،طبیعت و
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معماری» باشد؛ چه از وجه ایجابی (بایدها) و چه سلبی (نبایدها).
 .4بر زمینه (بستر) تشکیل و تغییر معماری :اینکه ظرفیتهای
بستر طرح چیست و چگونه باید آنها را شناخت و شکوفا نمود؛
نحوهیتعاملبنابامحیطپیرامونچگونهباشد؟ازچهفناوریهایی
و چقدر در تعامل با پیرامون بهره ببریم؟ بهگونهای که زمینهی
شکوفاسازی استعدادهای انسان و طبیعت فراه م شود.
این شیوهی دستهبندی که بر اساس علتهای چهارگانه معماری
تدوین شده؛ در ارزیابی فناوریهای امروزی معماری در پارادایم
مدرن (و پست مدرن) ،همچون نگرشهای پایداری در معماری
و ...کاربرد داشته و نیازمند نگاهی هوشمندانه ،ژرفنگر و دقیق
است .در این زمینه هر دو سطح حکمت نظری و عملی (هستها
و بایدها) که به تبیین و تغییر عالم و آدم میپردازند؛ مفید و منبع
تحقیق خواهند بود .این آموزهها طی فرآیند اجتهاد قابل دستیابی
هستند که خروجی آنها شامل یکی از پنج سطح «مبانی ،اصول،
روشها ،الگوها و نمونهها» برای ایجاد یا انتخاب فناوری معماری
توسط معماران است و در چهار مرحلهی تصمیمگیری آنان یعنی
«بینش پیش از طراحی ،گزینش و پردازش حین طراحی و
سنجش پس از طراحی» کاربرد دارند.

چهار حوزهی حدود و حقوق الهی تعیینکنندهی
چهارچوب «فناوری معماری اسالمی»

87

انسان در ساختار «حق و تکلیف» معنا مییابد و انسان (معمار)
در محدودهی جبری حیات خود از تولد تا مرگ و در تحت قواعد
نظام خلقت آزاد (مختار) است که مطابق «حدود و حقوق الهی»
عمل کند و البته نتایج همه انتخابها و تصمیمات خود را در دنیا
یا آخرت خواهد دید .طبق آیات و روایات چهار حوزهی اصلی که
معمار باید آنها را رعایت کند به قرار زیرند:
 .1حدود الهی ،که در قرآن و روایات به وضوح مشخص شده است.
 .2حقالنفس ،حقوق و تکالیف معمار درباره خودش
 .3حقالناس ،حقوق کارفرما ،بهرهبرداران ،شهروندان ،جامعه
 .4حقطبیعت ،حقوق گیاهان ،حیوانات و زیستبومهای خورد و
کالن اثرپذیر از پروژه و اثرگذار بر آن (و زندگی انسان)
محدودهی آزادی معمار در منظومه حکمت اسالمی (عقل مبتنی
بر وحی)
یکی از مباحث معمول ،میزان آزادی معمار در طراحی است .با
این ادبیات که مث ً
ال معماری هنر است و هنرمند آزاد است و. ...
بر اساس مبانی فوق ،از منظر حکمت اسالمی و بر پایهی عقل
مبتنی بر وحی ،آزادی معمار در یک محدودهی نسبت ًا مشخص
از قواعد «نظام تکوین و تشریع الهی» تعیین میشود .دیاگرام 3
حدود ،حقوق و تکالیف معمار را بیان میکند:

بر اساس مبانی فوق در منظومهی حکمت اسالمی ،همهی افعال
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دیاگرام  .3آزادی معمار ،در چهارچوب تعهد (تکلیف) او در محدودهی حدود و حقوق است.
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دستگاهی مقدماتی برای اجتهاد تخصصی در
تصمیمات معمارانه (طراحی و نقد فناوری معماری)

در منظومهی حکمت اسالمی معمار درباره هریک از این
موارد «مکلف و متعهد» است .شاید بتوان در هر تصمیم
فناورانه معماری (همچون یک پروژه) چک لیستی برای
ارزیابی میزان تعهد به این حدود و حقوق تهیه نمود و حتی
چه بسا چکلیستی از آثار اعمال معمار در همین دنیا تا برزخ

و آخرت .16بر این -اساس ،میتوان جدول ارزیابی پروژهها
را به گونهای تنظیم کرد که هر چهار حوزهی حدود و حقوق
الهی در آن رعایت شود .جدول  ،3دو کاربرد دارد :هم
چهارچوبی است برای طراحی ،آنجا که پرسش از «چگونه
بشود؟» است؛ هم معیاری برای ارزیابی و تشخیص فناوری
خوب یا بد ،آنجا که پرسش از «آیا شده است؟» میباشد:

جدول  .3طراحی و ارزیابی آثار معماری بر مبنای حدود الهی و حقوق اسالمی مبتنی بر منظومهی حکمت اسالمی

چهارچوب طراحی+معیار ارزیابی پروژه

حداقلی

چهار حوزهی
چهارچوب فناوری
اسالمی
(حدود و حقوق-
تکالیف معمار)

ردیف

1
الف

2
3
4

رعایت «حدود
الهی» در این
پروژه

ب

9

ج

11
12
13

(درون -
(برون سیستم)
سیستم)
انسان،طبیعت،
انسان،طبیعت،
معماری
معماری

حرام

مستحب
مکروه
جوانح

رعایت
«حقالنفس» در
این پروژه

رعایت «حق
الناس» در این
پروژه

جوارح
عمل

اثر (مادی و معنوی،
دنیوی و اخروی)
کارفرما/سرمایهگذار
بهرهبردار مستقیم
شهروندان

جامعهی انسانی
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10

(درونسیستم)
انسان،طبیعت،
معماری

(برون سیستم)
انسان،طبیعت،
معماری

در خود بنا

در تعامل بنا با
پیرامون

مباح

6
8

مصادیق دقیقتر

در خود بنا

در تعامل بنا با
پیرامون

(شکوفا می کند؟)

واجب

5
7

(زیانی نمی رساند؟)

حداکثری

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی  /شماره دوازدهم  /پائیز  / 1395سال چهارم

14
د

15
16
17

رعایت «حق
طبیعت» در این
پروژه

حیوانات
گیاهان

زیستسامانهها

ارزیابی نهایی

و ...

(جمعبندی و نتیجهگیری ،میزان پاسخگویی
اهداف مبتنی بر آموزههای اسالم)
پروژه به
ِ
= میزان اعتبار این پروژه در منظومه حکمت
اسالمی

آنچه تا اینجا مطرح شد؛ مدل یا ساختاری است که یک
چهارچوب کلی را پیشنهاد میدهد .برای دستیابی به محتوا
و عمل به آن ،نیاز به اجتهاد تخصصی معماری-فناوری در
همهی حوزههای علوم اسالمی (عقاید و عرفان ،اخالق،
احکام و حقوق) است که بهدلیل ماهیت میانرشتهای خود،
مستلزم همکاری اندیشمندان خبرهی معماری و فقیهان
اسالمشناس است .از یکسو ،باید مدلی از تصمیمگیریهای
معماری طراحی شود؛ از دیگرسو ،آموزههای حکمت اسالمی
از هر پنج حوزهی یادشده جمعآوری گردد و در مرحلهی
سوم ،مجموع محتوای اسالمی در ساختار تصمیمگیری
معماری تزریق گردد.
جمعبندی

89

عملیاتی تحقق آن طی فرآیند اجتهاد تخصصی میانرشتهای
در چهار بخش معماری (علت غایی ،فاعلی ،صوری و مادی
و بستر طرح) اثرگذار بوده و خروجی آن مکانی است که
موجب شکوفایی و رشد چهار عامل «معمار ،بهرهبردار،
طبیعت و معماری» میگردد .بر این اساس ،معمار مسلمان
حکیم هنگام طراحی یا ارزیابی پروژهها ،و انتخاب فناوری
موجود ،یا ایجاد یک فناوری جدید ،چهارچوبی تکلیفمحور
مبتنی بر حدود و حقوق الهی دارد که برگرفته از آموزههای
«قرآن ،سنت و عترت» میباشد .معمار از آنجا که جوارح و
جوانح خود را امانت الهی میداند؛ خویش را مکلف به رشد
همگان دانسته و در قبال «خدا ،انسان ،طبیعت و معماری»
پاسخگو میبیند .بنابر چنین عقالنیتی ،تالش میکند با
رعایت متعبدانه حدود و حقوق الهی در هر پروژه زمینهی
رشد و شکوفایی (فالح) خویشتن و محیط پیرامونش را که
امانات و نعمات الهی هستند فراهم آورد.
یادآور میگردد که از مهمترین ریشههای تفاوت نگرش
اسالمی با مسیحیت (تحریفشده) آن است که از منظر
اسالمی ،یکی از دالیل کرامت و فضیلت انسان ، 17تعلیم
اسماء توسط پروردگار 18به اوست و گرایش به حقیقتجویی و
کسب علم ،بهعنوان یکی از فطریات بشر پذیرفتهشدهاست.19
حالآنکه در داستان خلقت انسان در انجیل (تحریفشده)،
علت گناه انسان ،گرایش به کسب علم و جاودانگی پروردگار
مطرح شده 20که درست در نقطهی مقابل اندیشهی اسالمی
است .نتیجه آنکه در تمدن اسالمی همواره کسب علم
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پرسش تحقیق دربارهی «تبیین فناوری معماری از منظر
حکمت اسالمی و وجه تمایز آن بود» در جستجوی پاسخ
ضمن مروری بر دیدگاههای مختلف برون و درون دینی
دربارهی «فلسفهی تکنولوژی» دو رویکرد کلی مطرح
و چنین بیان شد که نگرش اسالمی به رویکرد مهندسی
نزدیکتر به نظر میرسد .در نهایت ،ضمن بررسی اجمالی
دیدگاه نظام جمهوری اسالمی بهعنوان داعیهدار تمدن
نوین ایرانی-اسالمی ،پاسخ پرسش یافت میشود .فناوری
معماری در منظومهی حکمت اسالمی متناظر با عرصههای
تصمیمگیری انسان (بینش و نگرش ،منش و گرایش ،رفتار
و روش ،آثار و آفرینش) دارای چهار شاخصهی «توحیدنگر،
کمالگرا ،تکلیفمحور و اجتهادی» است که راهکارهای

؟

؟

؟

؟
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بهعنوان فضیلت و بلکه واجب کفایی 21مطرح بوده و وحی
بعنوان مکمل عقل بشر در راهنمایی او ایفای نقش میکند.
حال آنکه ،در تمدن مسیحی همواره این موضوع مذموم بوده
و بدلیل همین افراط متأثر از تحریف دین در قرون وسطا،
بشر غربی در دوران رنسانس دچار تفریط دینگریزی شده
و دین را در مقابل علم و عقل بشری قرار داد .توجه به این
تفاوت اساسی آنگاه که از نگرشهای دینی به «فناوری»
سخن گفته میشود؛ ضروری مینماید.

نتایج و کاربردها ،نقشهی راه تحقیقات بعدی

از نتایج این تحقیق آن است که در چنین نگرشی به فناوری
معماری ،مسألههای معماری در هر دو حوزهی «طراحی و
نقد» به گونهای دیگر تعریف میشود و نیازمند «طرحی
نو» در «آموزش و پژوهشهای معماری و تربیت معماران»
خواهد بود .عمق و وسعت پرسشهای جدید منتج از نگرش
به «فناوری در منظومه حکمت اسالمی» نشان میدهد
که هنوز جای پژوهشهای میانرشتهای و کرسیهای
نظریهپردازی در این میان خالیست .شاید بتوان جدول
پیشنهادی این تحقیق را مبنایی برای مسیر پژوهشهای

آینده در نظرگرفت که در سه سطح زیر کاربرد داشتهباشد:
 oدر بلندمدت و مقیاس ملی با چنین نگرشی میتوان
چشماندازی از فناوری اسالمی ترسیم کرد که یکی از
مقدمات طراحی و تحقق «الگوی اسالمی ایرانی معماری»
است.
 oبه عنوان یک هدف میانمدت میتوان در راستای طرح
تحول در نظام آموزشی معماری 22کل برنامهی درسی
دورهی «کارشناسیارشد فناوری معماری» را (سرفصل و
شرح درسها) بر این اساس ،بازنگری نمود.
 oهمچنین به عنوان یک کاربرد کوتاهمدت این چهارچوب
مقدماتی میتواند بهعنوان مبنای نظری برای محتوای درس
«حکمت هنر و فناوری در معماری» در نظر گرفته شود و
معیاری برای بازنگری ،اصالح و تکمیل سرفصل موجود
باشد .در همین راستا ،پیشنهاد میشود عنوان این درس
به «فناوری معماری در منظومهی حکمت اسالمی» تغییر
یافته و رویکرد کنونی سرفصلها که به وجه تاریخی و سیر
تحول فناوری میپردازد؛ به رویکردی «حِکمی -اجتهادی»
جهتگیری یابد.
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پینوشت
 .1برگرفته از بیانات رهبری فرزانهی نظام در دو عرصهی «الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت» و «تمدنسازی نوین ایرانی اسالمی»leader.ir :
Goddard .2
Mitcham .3
Ihde .4
Bakar .5
Nasr .6
Schuurman .7
 .8یابن آدم! خلقت االشیاء ألجلک و خلقتک ألجلی ،حدیث قدسی که ظاهراً اصل حدیث از الجواهر السنیه نقل شده و در کتب اربعه شیعه نیامده
است (مرعش  ،1409ج.)431 ،1
 .9این سه مرحله شامل «مطلوب ،موجود ،پیشنهاد» هستند که به اختصار «م.م.پ» میتوان نامید.
 .10سوره بقره30 :
 .11سوره ذاریات56 :
« .12از امام صادق(ع) روايت آورده كه فرمود :روزى حسين بن على(ع) بين اصحابش آمد و فرمود :خداى عز و جل خلق را نيافريد مگر براى
اينكه او را بشناسند .چون اگر او را بشناسند؛ عبادتش هم مىكنند؛ و اگر عبادتش كنند؛ به وسيلهی عبادت او از پرستش غير او بىنياز مىشوند»
(طباطبایی [عالمه]  ،1374ج)58 ،18
 .13سوره حج65 :
 .14سوره هود61 :
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ُ .15كلُّ ُك ْم َرا ٍع َو ُكلُّ ُك ْم َم ْسئ ٌ
ُول َع ْن َر ِع َّيتِ ِه (شعيري بىتا)119 ،
 .16سوره یس12 :
 .17سوره اإلسراء70 :
 .18سوره بقره 31 :
 .19برگرفته از بحث فطرت شهید مطهری(ره)
 .20سوره بقره« 35 :طبق آيات فوق بزرگترين افتخار و نقطهی قوت ،در وجود آدم -كه او را به عنوان يك برگزيدهی آفرينش مىتوان معرفى
نمود و به همين دليل مسجود فرشتگان شد -همان آگاهى او از «علم االسماء» بود .پيدا است آدم بخاطر اين علوم آفريده شد؛ و فرزندان آدم اگر
بخواهند تكامل پيدا كنند؛ بايد هر چه بيشتر از اين علوم بهره گيرند .ولى در تورات موجود چنان كه مىخوانيم؛ سر بيرون رانده شدن آدم از بهشت
و گناه بزرگ او را توجه به علم و دانش و دانستن نيك و بد مىداند! (مکارم شیرازی  ،1374ج.)184 ،1
يض ٌة َعلَى ُك ِّل ُم ْسل ٍِم أَ َل َو إِ َّن َّ َ
بالصين» (جیالنی  ،1387ج،)389 ،2
َ .21طلَ ُب الْ ِعلْ ِم َف ِر َ
الل ُيحِ ُّب بُغَا َة الْ ِعلْ ِم (برقی  ،1371ج« ،)225 ،1اطلبوا العل م ولو ّ
ْ
َ
َّ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
ِن ف َح ْي ُث َما َو َج َد أ َح ُدك ْم ضَ ال َت ُه فل َيأخُ ذ َها( .کلینی  ،1407ج)167 ،8
الْحِ ْك َم ُة ضَ الَّ ُة الْ ُم ْؤم ِ
 .22ابالغی به دانشگاههای کشور در سال  1390که نتایج آن از طریق برخی دانشگاهها به وزارت علوم تحویل شده و هنوز در دست بررسی است!
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Abstract
“Islamic-Iranian Model of Architecture” is the strategic scape proposed for future of architecture
of Iran. So guiding higher education courses towards this goal could be seen as their mission. In
this respect and among architectural graduation courses the course of “architectural technology”
has the potential to take leading place because it is attached directly to institute of technology as
progressive force of the world today. But this may be its weakness as well as the technology tends
to deny any locality in its nature. In its syllabus the current architectural technology course has
been ill-attached to cultural priorities. So most recently a two-credit unit is added to its content
called “Wisdom of art and technology in architecture”. It seems that the main mission of this
class is to describe the technology from the view point of Islamic Wisdom so that prepare an
appropriate theoretical stand for architectural technology students. This article is aimed to draw
a conceptual framework for technology within Islamic system of world-view. So at first it is tried
to locate religious view amongst context of philosophy of technology. In this respect the fourpart categorization of Carl Mitcham is taken as main framework of discussion where technology
is seen from four directions: physical products, types of knowledge, forms of procedures and
goals. He makes a differentiation between religious technology, craft technology and scientific
ones. To make a proper relation between Islamic views and current philosophy of technology
another division of Mitcham is also taken into account: humanities views versus engineering
ones. Humanities philosophy of technology refers to those attempts of philosophers who try to
make descriptive insights to essential qualities of man-made tools so the traditional branch of
Hikmat (philosophic work of Muslims) can be interpreted as a kind of engineering philosophy
of technology. These philosophic analyses try to make a spectrum of creative force from God
to human and describe why all man-made world is related to unity of the world. There is no
obvious critical debate among traditional philosophic works of Muslims. Three subdivision here
are Mash’a’ philosophy of Farabi and Ibn-e-Sina, Ishraq of Sohravardi and the composite reading
of Molla Sadra that their influences on debate of technic are respectively considered in Ehsa-ololoom (Farabi), FotovvatNames (unknown authors) and Resaleh-Senaeieh (Mirfendereski). The
critical stand point of humanities branch could be traced among some current attempts of Islamic
intellectuals who are originally affected by western critical views. These works are categorized
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in three groups: social oriented ones are those who see some weakness in Islamic society relation with
new technology but put the blame on Muslims’ social approach not modern technology. The so-called
Islamic enlightment throughout 150 recent years pursued this way. Among this group Ali Shariati’s
thesis of four human’s prison is studied here. The second approach that could be called new-realism
that is affected originally by works of Islamic cleric Allame Tabatabaii and then rational positivism of
Poper is mainly known with name of Abdolkarim Soroosh who after a modest criticizing of modern
technology without denying its positive effects, puts self-protection and independent will towards nonconsumerism society as main tool for damping negative effects of new technology. The third approach
is a Heideggerian one merged with intuitive school of Sohravardi and Ibn Arabi. Its proactive leader was
seyyed Ahmad Fardid and until now has its own followers. In terms of technology this approach is more
Heideggerian than Islamic and sees the rescue from evil force of modern technology unavailable unless
a great change occurs in in human ontological world.
All six approach described here have some basic weaknesses for current situation either from descriptive
view or from critical perspective especially in terms of architectural technology problems. So a new
approach is designated here that looks for a fundamental map of relation of three major players: Islam,
Human and Technology. Three keywords are used to reach to a basic platform for the debate: humanized
Idealism (Kamal), ethical duty orientation (Taklif) and intellectual religious scrutiny (Ejtehad). The first
term (Kamal) makes the main criteria of human change in the natural world and describes why the God
(Allah) not only allowed the mankind to make changes in nature but also wanted him to do so. But Kamal
is at the same time a restrictive term in Quranic view because it makes dependence among all creatures
so that the growth of them is linked to each other. This semi ethical meaning of Kamal is strengthen by
more ethical concept of Taklif. Taklif in Islamic context in contrast to Kantian sample is not an ultrareal one but is a deep real and objective phenomena that draws brilliant lines between various rights
and duties of not only humans but also all creatures. Here four basic types of Taklif in Islamic view are
used to make the main model of ethical evaluation of technology that are four responsibility of human:
responsibility for Allah, for the self, for the others and for the environment. Each of them has its own
content in Islamic context and has a specific relation with technology that makes them very appropriate
for the aimed model-making. Here otherness of every four is considered priory to unity of the “I” and
them. So the responsibility is definable and evaluable. Finally this new approach is summarized in a
table that can be used for weighting technological inventions in architecture.This table views every
technological changes from to basic point: 1. If the technology is harmful for any of the for basic rights.
2. Whether it is generative for the four human relations or not. All evaluations are linked to the Islamic
life style but the models of this text can be seen as independent from Islamic context as well.

Keywords: Architectural Technology, Islam, humanized Idealism (Kamal), ethical duty
orientation (Taklif), intellectual religious scrutiny (Ejtehad).

[ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07 ]

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

[ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07 ]

