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نقش تكنولوژي اطالعاتي در تكنولوژي فرهنگي با محوریـت 
توسعه فرهنگ اسالمي-ایراني
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 The Role of Information Technology in Cultural Technology with a Focus on:
Developing the Islamic-Iranian Culture
Ali Shaeidi *
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چکیده
فناوری  به طوري که عده اي،  در فرهنگ و جوامع بشري گذاشته است،  زیادي  تاثیر  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  پیشرفت  بدون شک 
اطالعات را مهم ترین عامل در پیشرفت هاي قرن اخیر بیان کرده اند. امروزه، تکنولوژي اطالعات، خمیرمایه توسعه انساني در سازمان و جامعه 
است. تکنولوژي اطالعات به عنوان مجموعه افکار تولیدشده که به وسیله مکانیسم هاي سخت افزاري در اختیار افراد و سازمان ها قرار مي گیرد 
نقش عمده اي را در توسعه منابع انساني ایفا مي کند. استفاده از رایانه و فناوري اطالعات برخي تغییرات را در سازمان ها ایجاد کرده است. 
این تغییرات در حوزه هایي مثل ساختار، اقتدار،  قدرت، محتواي شغل، نظارت و شغل مدیران دیده مي شود. آنچه به عصر ما ظاهري متفاوت 
با بقیه اعصار بخشیده تکنولوژي است؛ اگر درک صحیح و شناخت کامل از آن نداشته باشیم در عرصه هاي مختلف زندگي با مشکل مواجه 
مي شویم. تغییرات سریع و رشد فناوري هاي نوین باعث شده است تا نگراني عمده اي راجع به آمادگي انسان ها در تمامي جوامع و به خصوص 

Abstract
The development of information and communication technology has without doubt had a great 
influence on the culture of human civilizations. Some even state that information technology is 
the most important factor in recent developments in the previous decade. Nowadays, information 
technology is the basis for human development in an organization and the society as a whole. 
Information technology, as a collection of produced thoughts that is provided for people and 
organizations through hardware mechanisms, has a crucial role in the development of human resources. 
Information technology and the use of computers have brought about some changes in organizations. 
These changes are more evident in fields such as structure, authority, power, job content, supervision, 
and the managers’ jobs. Technology has differentiated our era from previous periods. If we do not 
have a correct and comprehensive understanding of technology in different realms of life, we will 
inevitably encounter various problems. Rapid changes and the growth of modern technologies have 
caused some worries regarding people’s readiness in all societies, especially future generations that 
face the current situation. The correct use of information and communication technology depends 
on the skillfulness of human resources. Information technology has a massive role in developing 
fields such as business and trade, electronic learning, etc. Information technology has helped cultural 
development, especially the Islamic-Iranian culture, throughout the world. It has also helped to obtain 
necessary information and solve existing problems in the minimum amount of time and has helped 
people to discover the world, from the depth of the oceans to outer space.

Key words
Information technology, Cultural technology, Culture, Internet
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مقدمه
بشر صاحب فرهنگ است، درست همان طور که صاحب روح 
است. همه فرهنگ ها به طور پیوسته در حال تغییرند و این تغییرات، 
تکنولوژي  شده اند.  گذشته  از  عمیق تر  هم  و  سریع تر  هم  امروزه 
نوین ارتباطي در دنیاي امروز  باعث تحوالت  عظیم و پیچیده اي  
در روابط و  مناسبات  انساني و ایجاد شکل جدیدي از الگوهاي 
بخشیده  جدیدي  مفهوم  نیز  هویت  مقوله  به  و  شده  ارتباطي 
است. حجم باالي اطالعات و دانش هاي تازه به راحتي از طریق 
شبکه هاي اطالعاتي و ارتباطي مي تواند در اختیار افراد و سازمان ها 
در  اطالعاتي  شبکه هاي  و  گیرد  قرار  جهان  کشورهاي  همه  در 
دسترس همگان قرار خواهد گرفت]1[. فلسفه تکنولوژي اطالعات 
را مي توان به عنوان زیرشاخه اي از فلسفه تکنولوژي در نظر گرفت. 
فهم  به  معطوف  کلي  به طور  تکنولوژي  باب  در  فلسفي  تفکرات 
ماهیت و معناي ساختن و استفاده کردن مي باشد، خصوصا تفکر 
درباره آنچه تاکنون ساخته و استفاده شده است. چنین تأمالتي اما 
در تالطم میان دو سنت بزرگ روي مي دهند: سنتي برخاسته از 

مهندسي و دیگري از دیدگاهي انسان مدار. 
دیدگاه مهندسي: نظرگاهي است توسعه طلب که تکنولوژي را 
امري تمامًا انساني مي داند و لذا نفوذ آن را به تمامي ارکان زندگي 

انسان ها مجاز و بلکه الزم مي شمارد. 
دیدگاه انسان مدار: نظرگاهي است حزم اندیش که تکنولوژي 
آن  نگران  پیوسته  لذا  و  مي بیند  انسانیت  از  جنبه ي محدودي  را 
انسانیت  جنبه هاي  دیگر  بر  محدود،  جنبه ي  این  نکند  که  است 

چیره شود.
این تمایز و تالطم متناظر با آن، در مورد فناوري اطالعات 
کساني  میان  یعني  دارد،  وجود  نیز   )IT( اطالعات  تکنولوژي  یا 
که ورود IT را نقادانه جشن مي گیرند و کساني که محتاطانه در 
تالش براي حد زدن بر قدرت و نفوذ آن مي باشند. این تالطم را 

در جاي جاي این نوشتار نیز باز خواهید شناخت]2[.

تکنولوژي اطالعات
سخت افزاري  سیستم  یک  اینکه  از  قبل  اطالعات  تکنولوژي 

و  است  فرهنگي  و  فکري  نظام  یک  باشد  الگوها  از  مجموعه اي  و 
فرهنگ  ایجاد  بدون  نامید.  اطالعات  تولید  فرهنگ  را  آن  مي توان 
تولید اطالعات، نظام IT نمي تواند دوام داشته باشد. بنابراین، آنچه در 
IT  مهم است تفکر اطالعات گرا است. تکنولوژي اطالعات از اتصال 
و  تولید شده شکل مي گیرد  مفید  از فکرهاي  ترکیب مجموعه اي  و 
قبیل  این  از  ابزارهایي  و  کابل  و  کامپیوتر و سوپرکامپیوترها و سیم 
نیست. در تکنولوژي اطالعات، فکر انسان هاي خردمند است که تولید 
اطالعات مي کند. IT، یعني روش هاي تولید و جمع آوري اطالعات 
با  اطالعات  تکنولوژي  سازمان  و  جامعه،  یک  در  آن  از  استفاده  و 
کامپیوتري  برنامه هاي  ساده  کاربري  و  کردن  ارزان  کوچک کردن، 
باعث شده دسترسي به اطالعات از هرجا و توسط هر شخص به راحتي 
صورت گیرد. پایگاه هاي اطالعاتي برگرفته از مفهوم IT فرآیندهاي 
پیچیده درون سازماني را تسهیل کرده و بااتصال سازمان ها به همدیگر، 
شبکه هاي سازماني را بنا نهاده است و دیدگاه هاي میان مدت مدیران  
 IT به دیدگاه هاي  بلندمدت بدل شده است. به  طور کلي در مفهوم
اطالعات گرایي؛  اطالعات؛  تولید  فرهنگ  دارد:  وجود  زیر  مولفه هاي 
جمع آوري اطالعات؛ خالصه سازي اطالعات؛ تحلیل گري؛ حساسیت 
اطالعاتي؛ پردازش گري؛ تفکر شبکه اي؛ بهینه سازي؛ یکپارچه سازي؛ 

پژوهش نگري؛ روش سازي؛ ذخیره سازي؛ انتقال اطالعات]3[.
یکم  و  بیست  قرن  در  پیشرفت  مهم  فاکتورهاي  از  یکي   IT
مي باشد.IT  موجب ایجاد دگرگوني و تحول در روش هاي زندگي، 
محاسبات  به  مربوط  پیشرفت هاي  شد.  خواهد  بازي  و  کار  آموزش، 
پژوهش هاي  تجارت،  براي  جدیدي  زیرساخت هاي   ،IT و  کامپیوتر 
علمي و فعالیت هاي اجتماعي ایجاد مي کند. این زیرساخت گسترش 
و  دنیا  سراسر  با  داشتن  ارتباط  براي  را  جدیدي  ابزارهاي  شده  داده 
کسب علم و دریافت اطالعات به ما ارائه مي دهد. تکنولوژي اطالعات 
به ما کمک خواهد کرد که بدانیم چطور محیط اطرافمان را تحت تأثیر 
قرار دهیم و چطور از آن بهتر مراقبت کنیم و نیز IT وسیله اي براي 
مراقبت هاي  کیفیت  جذاب تر،  را  کار  محل   IT است.   اقتصاد  رشد 
براي  دسترس تر  در  و  مسئولیت پذیرتر  را  دولت  و  بهبود  را  پزشکي 

نسل هاي آینده در برابر این شرایط به وجود آید. استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و به کارگیري مناسب آن وابسته به نیروي انساني ماهر 
است. فناوری اطالعات نقش زیادي در توسعه زمینه هایي از قبیل تجارت و آموزش الکترونیکي و... داشته است. تکنولوژي اطالعات باعث 
کمک به توسعه فرهنگ ها به خصوص توسعه فرهنگ اسالمي- ایراني در سراسر جهان شده است و نیز در زمینه به دست آوردن اطالعات در 
حداقل زمان و حل مشکالت به ما کمک زیادي مي کند و سراسر عرصه گیتي از اعماق دریا تا اوج فضا را میدان جوالنگاه انسان کرده است.

کلمات کلیدی

تکنولوژي اطالعات، تکنولوژي فرهنگي، اینترنت و فرهنگ 
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برآوردن نیازهاي شهروندان مي کند. 
 تعریف تکنولوژي اطالعات: این تکنولوژي مربوط به سخت افزار 
و نرم افزار کامپیوتر مي باشد که براي پردازش، ذخیره سازي و انتقال 
همه  مهارت هاي  و  علم    IT مي شود.  استفاده  آن  از  اطالعات 
 IT است.  ارتباطات  و  اطالعات  ذخیره سازي  محاسبات،  جنبه هاي 
مبحث جدیدي است که به سرعت رشد کرده و تغییرات بنیادي در 
روش  هاي  انجام  از  ناشي  تغییرات  این  مي کند،  ایجاد  کنوني  دنیاي 
تجاري جدید، ایجاد تنوعات و سرگرمي هاي جدید و به وجود آوردن 
هنرهاي جدید مي باشد. تکنولوژي اطالعات شامل موضوعاتي است 
که به علم و تکنولوژي کامپیوتر، طراحي، توسعه، نصب و پیاده سازي 

سیستم ها و نرم افزارهاي اطالعاتي مربوط مي شود.
تکنولوژي اطالعات به طراحي و استفاده از کامپیوتر و ارتباطات 

براي حل انواع مختلف مسائل مربوط مي شود.
تعریف مهندسي از تکنولوژي: مطالعه و کاربست روشمنِد ساخت و 
استفاده از مصنوعات. در این تعریف تکنولوژي به دو دوره  تکنیک هاي 

پیشامدرن و تکنولوژي مدرن تقسیم مي شود.
تعریف انسان مدار از تکنولوژي: این تعریف گسترده تر از تعریف 
تجربي،    – ساختن  انواع  تمام   چراکه  است  تکنولوژي  از  مهندسي 
آن  از  استفاده  شیوه هاي  تمامي  در  را  غیره-  و  انبوه  تولید  علمي، 
قدرت- شامل  و  اعمال خشونت  و حتي  دانش، مصنوع  به عنوان   –
چهار  همراه  به  را  وجهي  چهار  تعریف  یک  اساس  این  بر  مي شود. 
مصداق از تکنولوژي اطالعات مطابق جدول شماره )1( به دست آوریم:

)http://forum.ecl4u.com( جدول شماره 1: تعریف چهاروجهي از تکنولوژي اطالعات

تکنولوژي علميتکنولوژي پیشامدرن

انتقال سیگنال هاي electronic source codesنوشتن و خواندن توسط الفبامعناي مهندسي اطالعات

آن چه مي توان توسط رسانه هاي الکترونیکي به انجام رساندمتن و کتابمعناي انسان مدار اطالعات

اینترنت و فرهنگ
   با توجه به ویژگي هاي تکنولوژي نوین که قابل کنترل نیستند 
باید به تقویت بنیه هاي عقیدتي، باورها و ایمان افراد و به عبارت دیگر، 
دروني کردن ارزش ها توجه کرد. از آنجایي که خانواده، جامعه اولیه 
در  موثري  راه  خانواده ها  و  افراد  به  دادن  آگاهي  بنابراین  است،  فرد 
جهت استفاده صحیح از تکنولوژي است، زیرا نقش خانواده در تربیت 
امکانات  از  آگاهي  و  شناخت  همچنین  است.  انکارناپذیر  فرزندان 
طرد  یا  و  امکان  از  بهره برداري  براي  را  بهتري  شیوه هاي  موجود، 
آن فراهم مي کند. در این بین، اینترنت نیز به عنوان یکي از مظاهر 
رشد  اخیر  سال هاي  طي  در  که  ارتباطي  نوین  تکنولوژي هاي  بارز 
چشمگیري داشته، تاثیر بسیار مهمي بر ساختار اجتماعي و فرهنگي 

جوامع امروزي داشته است.
اینترنت  از  استفاده  به  عمده  دلیل  چهار  به  محققان  امروزه 

مي پردازند:
گسترش ارتباط با محققان دیگر در سطح ملي و بین المللي . 1

با استفاده از پست الکترونیکي.  
انتشار . 2 طریق  از  بین المللي  و  ملي  همکاري هاي  گسترش 

تحقیقي  برنامه هاي  بر  نظارت  و  مدیریت  مشترک،  آثار 

مشترک و همکاري با بخش صنعت.
 دستیابي به منابع اطالعاتي.. 3
دستیابي به منابعي نظیر ابرکامپیوترها، تلسکوپ ها و.... 4

جدید،  تکنولوژي هاي  ظهور  با  فرهنگ  حوزه  کاستلز،  باور  به 
انتقال  سرعت  که  چرا  است؛  شده  فراوان  دگرگوني هاي  دستخوش 
جایگاه  مي یابد.  افزایش  نوین  ارتباطات  طریق  از  فرهنگ  جریان 
مهم  بسیار  اطالعاتي  جامعه  اساسي  زیرساخت  به عنوان  اینترنت 
است؛ چرا که اینترنت به تقویت همه جانبه جامعه اطالعاتي کمک 
فراواني مي کند. از نظر او، اینترنت باعث تمرکززدایي، تنوع بي شمار 
مي شود.  و...  مکان  و  زمان  اهمیت  کاهش  بودن،  مجازي  مطالب، 
با  گفتگو  مي دهد،   کاهش  را  »درون گروهي«  همبستگي  اینترنت 
اعضاي بیگانه را آسان مي کند و در نتیجه ارتباطات »برون گروهي« 
مقاصد  مي تواند  که  رسانه اي  به عنوان  اینترنت  مي نماید.  تسهیل  را 
سیاسي را تامین کند و یا عاملي براي رشد اقتصادي باشد، موجبات 
تغییر فرهنگ جوامع را فراهم می کند. از این جهات اینترنت به افراد 
میدان  مي دهد تا عقاید، نظریات و ارزش هایشان را به دیگران عرضه 
از  را  بهره  بهترین  که  مي دهد  امکان  آنها  به  ترتیب  این  به  و  کنند 
این ابزار  ببرند. اینترنت به دو  شیوه موجب تغییر فرهنگي مي شود؛ 

نقش تکنولوژي اطالعاتي در تکنولوژي فرهنگي با محوریـت توسعه فرهنگ اسالمي-ایراني



48

نخست، فرهنگ خودش را عرضه مي کند و دوم، گذرگاهي براي سایر  
فرهنگ ها تدارک مي کند. اینترنت، عالوه برآنکه محیطي براي تبادل 
فرهنگ هاي  به  کاربران  دسترسي  براي  گذرگاهي  و  مهیا  فرهنگي 
یا خرده فرهنگ است که  دیگر تدارک مي کند، خود نوعي فرهنگ 

همه فرهنگ ها را دربر مي گیرد]1[. 

اجتماع و فناوري اطالعات
 تاثیرات اجتماعي IT مي تواند خیلي گسترده و وسیع باشد. این 

بخش چندین تاثیر نمایان را بررسي مي کند: 
• فرصت هایي براي افراد معلول	

تشخیص  مثل  مصنوعي  هوش  تکنولوژي هاي  انسجام   
درون  در  به ویژه  و  کامپیوترها  درون  در  گفتاري  و  بصري 
فرصت هاي  مي تواند  وب محور،  اطالعاتي  سیستم هاي 
استخدام جدیدي را براي افراد معلول ایجاد کند. براي مثال 
کیبورد  از  تا  قادر هستند  کنند  تایپ  نمي توانند  که  آنهایي 
و  کنند  استفاده   )Voice-Operated( صـــــدایي 
آنهایي که نمي توانند مسافرت کنند، مي توانند در خانه کار 

کنند.
•  پیشرفت هایي در حفظ سالمتي 	

فناوري اطالعات پیشرفت هاي مهمي در حفظ سالمتي در 
توسعه  و  تحقیق  تا  سریع تر  و  بهتر  تشخیص  از  دامنه اي 
داروهاي جدید، براي مراقبت دقیق تر بیماران بدحال داشته 

است.
•  مبارزه با جرائم دیگر و کاربردها	

 کاربردهاي کامپیوتر مي تواند به راه هاي مختلف به جوامع 
اشاره  کاربردها  این  از  برخي  به  اینجا  در  برساند.  سود 

مي شود. براي مثال:
حجم  از  کامپیوترها  و  الکترونیک  هشداردهنده هاي  ـ 

ترافیک در برخي شهرها مي کاهند. 
بچه هاي  براي  جستجو  توان  الکترونیک  تصویرپردازي  ـ 

گم شده را ارتقا مي دهد]4[.

تکنولوژي و فرهنگ
تکنولوژي عبارت است از دانش و مهارت هاي الزم براي تولید 
ترکیب  و  انسان  شناخت  و  فکري  قدرت  حاصل  که  خدمات،  کاال 
اطالعاتي  ماهیتي  تکنولوژي  لذا  مي باشد.  طبیعت  در  موجود  قوانین 
تعریف،  این  طبق  مي کند.  ظهور  گوناگون  چهره هاي  در  که  دارد 

نگرش هاي سطحي، که تکنولوژي را معادل ابزار و تجهیزات مي دانند، 
باید اینگونه تصحیح شوند که ابزارها تجسم عیني و مادي اطالعاتي 
هستند که قبل از شکل عادي و عیني جنبه نرم افزاري داشته اند و طي 

یک فرایند، مبدل به سخت افزار شده اند]5[.
فرهنگ عبارت است از میراث تاریخي- اعتقادي یک جامعه، که 
از عناصر عیني و ذهني سازمان هاي اجتماعي در طي زمان منبعث 
مي گردد، فرایندي متحول و پویا از استحاله انرژي در مفهوم عام آن 
این  از  و  میابد   )Transformation( دیگر  نسل  به  نسلي  از  که 

طریق به حیات خویش ادامه مي دهد.
نهادهاي اختصاص هر فرهنگ با روي هم انباشته شدن تجربیات 

اشخاص کثیري در طي دوره هاي طوالني ساخته شده اند]6[.

تاثیرات فرهنگ و تکنولوژي بر همدیگر
اجزایي  داراي  باز،  به عنوان سیستم هاي  تکنولوژي  و  فرهنگ     
هستند که آن اجزا نیز با همدیگر داراي روابطي سیستماتیک هستند. 
تغییر و دگرگوني در اجزاي هر یک از سیستم ها ساختار داخلي آن را 
به آرایش جدیدي مي کشاند و بر سیستم و یا سیستم هاي دیگری که 
با آن در دادوستد انرژي هستند، اثر مي گذارد. حال اگر ما تکنولوژي 
و فرهنگ را به عنوان دو سیستمي تلقي کنیم که در برگیرنده  انواع 
و اجزایي هستند، این تاثیرگذاري متقابل مي تواند موارد زیر را در بر 

گیرد:
 ایجاد منطق رفتاري جدید براي سیستم. 1
تحول در شیوه و میزان خودکنترلي سیستم. 2
مساله آفریني یک سیستم بر بي سیستمي دیگر. 3
ظهور تحلیل نوین از مقوالت کهن . 4

تکنولوژي و آثار آن در فرهنگ اسالمي - ایراني
یعني  نیست،  ساختن  جدا  قابل  خود  ارزش هاي  از  تکنولوژي 
نمي توان تکنولوژي را بدون اخذ ریشه هایش کسب کرد. اولین مثال 
همه  در  که  مي کنیم  انتخاب  خانگي  لوازم  میان  از  را  مورد  این  در 
راحتي  براي  که  است  وسیله اي  برقي«  »جاروي  مي شوند:  دیده  جا 
در  آن موجب سهولت  از  استفاده  و ظاهرا  است  اختراع شده  ما  کار 
فرهنگي  بار  برقي«  »جاروي  از  استفاده  آیا  مي شود.  جاروکشي  کار 
خاصي دارد که از مصرف آن نگران شویم؟ این وسیله به صورت یک 
اقتصاد دانان  قول  به  یعني  شد.  ما  کشور  وارد  »شکل گرفته«  عنصر 
یک متغیر برون زا بود و طبیعتا به هنگام ورود سیستم مصرف خاص 
خود را به همراه آورد. قسمتي از این مجموعه مستقیما بار فرهنگي 
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دارد و بخشي غیرمستقیم. مثاًل تبلیغاتي که براي فروش کاال انجام 
مي گیرد، جامعه را به سمت مصرف، بیش از نیاز واقعي سوق مي دهد 
و روحیه مصرف گرایي را در مقابل »بخورید و بیاشامید ولي اسراف 
از این  از مدتي که استفاده  و زیاده روي نکنید« ترویج مي کند. پس 
وسایل منحصر به طبقات مرفه جامعه بود، قیمت آن به حدي مي رسد 
آنها ترغیب مي شوند.  با درآمد متوسط هم به خرید  که خانواده هاي 
هزینه  تا  است؛  بیشتر  درآمد  کسب  براي  بیشتر  کار  مفهوم  به  این 
الزم براي خرید کاالها صورت فعلیت پیدا کند. این امر به نوبه خود 
روحیه سودپرستي افراد را تقویت مي کند تا آنجا که اندک اندک دیگر 
از  انجام نمي دهد.  نباشد  کسي کاري را که سودي براي آن متصور 
سوي دیگر این کار کردن بیش از ظرفیت، آن رفاه وعده داده شده را 
مخدوش مي کند و انسان در تناقضي گرفتار مي شود که با دست و پا 
زدن در آن، خود را بیش از پیش گرفتار مي کند. در این حالت اخالق 
قوانین  بشر  زیرا  اجتماعي مي دهد.  به وجدان  را  تربیت جاي خود  و 
وضع شده به وسیله اجتماع را جایگزین »شرع« مي کند و آشکار است 
... کم رنگ تر  و  مانند شرف، غیرت، عزت نفس  که مفاهیم اخالقي 
تکنولوژیک  تمدن  از  برگرفته  »ما«،  اجتماعي  قوانین  زیرا  مي شوند. 
هدفي  طبیعتا  و  هستند  ما  غني  ایراني   - اسالمي  فرهنگ  و  »ما« 
نیست،  پس عجیب  ندارند.  تکنولوژي  توسعه  راه  کردن  آسان تر  جز 
اگر مردم ایتالیا، هنرپیشه فیلم هاي پورنوگرافیک را به عنوان نماینده 
مجلس انتخاب مي کنند و کلیساي نروژ، ازدواج میان دو هم جنس را 
به رسمیت مي شناسد. در چنین تمدني انسان در حد ابزار متوقف شده 
و تا وقتي که خوب کار مي کند و بهره وري دارد، مي تواند از تمام لذایذ 
باشد.  نداشته  کردن  فکر  براي  فرصتي  تا  ببرد  بهره  موجود  حیواني 
مفهومي  یافت،  تنزل  الزم  حد  به  بودن  عبادت  حالت  از  کار،  وقتي 
پدید مي آید به نام اوقات فراغت که در طي آن فرد فرصت دارد دست 
رنج خود را صرف فراموشي کند. در این زندان شیشه اي، پناهگاه او 
گاه شراب و افیون است، گاه بستري آلوده به گناه، اگر مفهومي براي 
گناه مانده باشد! اگر بخواهد به آنچه »تفریح سالم« خوانده مي شود 
بپردازد، رو به رسانه هاي جمعي مي آورد و اگر هم بدن سالم را مساوي 
عقل سالم بداند، سعي مي کند در هر فرصتي به ورزش مشغول شود. 
دیگر کمتر کسي اوقات فراغت خود را صرف مطالعه، تفکر و بحث 
در مورد حقیقت مي کند. براي انسان عصر ما، زندگي بدون تلویزیون، 
او به حال نسل هاي پیشین افسوس  تلفن و هواپیما مفهومي ندارد. 
را  خود  حاجات  و  بوده اند  بي بهره  تکنولوژي  مواهب  از  که  مي خورد 
با توسل به موجودي برتر به نام خدا برآورده مي ساخته اند. او هرگز 
نمي تواند آنچه را تکنولوژي بر سرش آورده ببیند، مگر آن که پا را از 

حریم ممنوع فراتر نهد. در آن صورت هم، دیگران او را موجودي ابله 
مي بینند که عقل ناقصش توانایي فهم و درک این همه پیشروي به 
سوي سعادت را ندارد، لذا در این حالت است که توجه به آیین اسالم و 
فرهنگ اصیل ایراني مي تواند انسان عصر فناوري را از گرفتاري هاي 
پیرامونش نجات دهد تا هم در دنیا و هم در آخرت سعادتمند شود]7[.

مشکالت فرهنگ و فن آوري هاي نوین ارتباطي
را  جهان  و  فراگیرشده  ارتباطات  فن آوري  مدد  به   IT امروزه 
دگرگون ساخته است. مهمترین تغییراتي که این فن آوري در جهان 
دهکده  عبارت  در  لوهان«  مک  »مارشال  به وسیله  آورده،  به وجود 
جهاني خالصه شده است که در آن مردم نقاط مختلف در کشورهاي 
سراسر کره زمین به مانند ساکنان یک دهکده امکان برقراري ارتباط 
با یکدیگر و اطالع از اخبار و رویدادهاي جهاني را دارند. امروزه نقش 
تکنولوژي هاي نو در زندگي اجتماعي و در عرصه هاي مختلف زندگي 
بشر انکارناپذیر بوده و در برنامه ریزي هاي توسعه اجتماعي، فرهنگي 
داده  ارتباطات  و  اطالعات  فن آوري  به  ویژه اي  جایگاه  اقتصادي  و 
مي شود. ولی با این وجود با ورود فنآوری های جدید مشکالتی برای 

فرهنگ ملت ها به وجود آمده که به برخی از آنها می پردازیم:
فن آوري هاي جدید مي توانند بر فرهنگ آن جامعه تاثیر بگذارند و 
حتي باعث تغییرات فرهنگي شوند اما اغلب چون فرهنگ جوامع ثابت 
بوده و به تدریج تغییر مي کند پس مي توان گفت که معمواًل تکنولوژي 
جدید با فرهنگ جامعه سازگار شده و حتي به عنوان پشتیبان الگوهاي 

رفتاري آن جامعه استفاده مي شوند.
یکي  از مشکالت اساسي موجود در بسیاري از کشورهاي در حال 
توسعه، مشکل فرهنگي و رواني برخورد با فن آوري هاي نوین است 
که معمواًل بخشي از مردم در مقابل تغییرات واکنش عمومًا منفي اي 
نشان مي دهند که این مسئله باعث تاخیر در استفاده مناسب از آنها 

مي شود.
فن آوري هاي  از  استفاده  فرهنگ  توسعه ي  و  آموزش  بنابراین 
جدید یکي از مسائل مهم در توسعه ي فن آوري اطالعات - ارتباطات 

است که باید مشکالت مرتبط با آن شناخته و حل شود.
در کشورهاي توسعه یافته، افراد سالخورده و مسئولین سابقه داري 
هستند که تجربیات سنتي  خود را دارند و تسلیم فن آوري هاي نوین 
مراحل  دلیل  به همین  و  مي ایستند  تغییر  مقابل  در  نمي شوند، حتي 

توسعه را با تاخیر مواجه مي سازند.
و  است  بدتر  به مراتب  این وضع  در جوامع سنتي و عقب افتاده 
عدم اطالع حاکمان و دولت ها از مزایاي این پدیده ها سبب تاخیر در 
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استفاده از فن آوري هاي جدید و توسعه دانش و رشد اقتصادي در آن 
جوامع مي شود.

یکي دیگر از مشکالت دسترسي زودهنگام به فن آوري هاي جدید 
این موضوع  است.  بین کشورها  دیجیتالي«  به نام »شکاف  پدیده اي 
به قدري مهم است که از سال 94 میالدي معیار تشخیص کشورهاي 
فقیر و غني شده است. تا قبل از سال 94 فاصله کشورهاي فقیر و 
ثروتمند را با سرمایه مادي مي سنجیدند اما امروزه به کشوري ثروتمند 
از  از نظر توسعه ي فن آوري اطالعات به مرحله خوبي  مي گویند که 
رشد رسیده باشد، ضریب نفوذ اینترنت در آنها باالي 50 باشد و مردم 
خدماتشان را از دولت در منزل و از طریق دولت الکترونیکي دریافت 

کنند.
نگرش تزئیني به فن آوري به هدف تبدیل مي شود و البته سرانجام 
چنین نگرشي سرخوردگي و ناامیدي  است. جست و جوي ابزارهاي 

مدرن به تنهائي نشان نو شدن نیست.
دچار  آن  اساسي  ویژگي هاي  و  مدرنیته  درک  در  سوم  جهان 
و  فن آوري  ورود  ناپسند  پیامدهاي  با  تلویحًا  و  است  سرگشتگي 
مدیریت نادرست فرهنگي و اجتماعي آن روبرو است و ناکامي هاي 
سال   150 در  فن آوري  با  مسالمت آمیز  هم زیستي  نبود  در  بسیاري 

گذشته ما را آزار داده است]8[.

راهکارهاي توسعه فرهنگ و فن آوري هاي نوین ارتباطي
   از بین بردن شکاف دیجیتالي بین کشورها، از کشورهاي فقیر 
به طور جدي  دنیا  پیشرفته  بگذریم، کشورهاي  توسعه که  در حال  و 
نگران بي سوادي )سواد فن آوري( نسل آینده خود هستند که در این 
سواد  ارتقاء  به  مي توان  جمله  از  که  اندیشیده اند  نیز  تدابیري  رابطه 
سیما  و  صدا  به خصوص  و  عمومي  رسانه هاي  کرد.  اشاره  فن آوري 
باید در آگاه سازي مردم و افزایش سواد آنان از بعد علمي و فنآورانه 

بکوشند.
مسئوالن و مدیران ارشد کشور باید تمامي سازمان ها و موسسات 
ذیربط را به توجه جدي به این مطلب و توجه به آموزش هاي همگاني 
تشویق کنند. نظام آموزشي کشور باید اصالح شود و برنامه آموزشي 
با محوریت سواد علمي و فن آورانه بازسازي شده، تالش شود تا نسل 

آینده به صورت جدي براي عصر فن آوري و اطالعات آماده شود.
فرهنگي  چنین  ویژگي  مهمترین  دیجیتالي  شهرهاي  توسعه 
است.  توسعه یافته  انسان  زاده   نوآوري،  که  نکنیم  فراموش  هستند. 
انسان توسعه یافته مي تواند این ابزارها را با بهره وري باال به کار گیرد و 
گام به گام به رویش و زایش اندیشه و فن برسد. اگر شرایط زیستن با 

فن آوري فراهم نباشد رویش و زایشي هم در کار نیست]9[. 

بحث و نتیجه گیري 
نتیجه  اینگونه  مي توان  مطرح شده،  موضوعات  به  توجه  با      
شگرفي  تاثیرات  سازمان ها  جوانب  و  ابعاد  تمامي  بر   IT که  گرفت 
مي گذارد و مدیران سازمان ها جهت اداره کارا و اثربخش سازمان ملزم 
به توجه به مسائل مرتبط با این فناوري هستند که در غیر این صورت 
محکوم به فنایند. در مورد تاثیر فناوري اطالعات بر جامعه نیز  باید 
به  را  بي شماري  تهدیدات  و  با خود فرصت ها   IT که  داشت  اذعان 
از  به عنوان عنصري  نیز  افراد جامعه  اینکه  نهایتا  آورده است.  همراه 

جوامع و سازمان ها به شدت تحت تاثیر این فناوري قرار دارند]10[.
تکنولوژي، سیستمي یکپارچه است که با ورود یکي از محصوالت 
اشاره  باز مي شود. هم چنین  اجزاي سیستم  ورود سایر  براي  راه  آن، 
کردیم که تکنولوژي قابل جدا ساختن از ریشه هاي خود نیست و براي 
دسترسي به آن، تهیه مقدماتي خاص ضرورت دارد. نکته بعدي آن 
بود که تکنولوژي فرهنگ خاص خود را همراه مي آورد و استفاده از 
محصوالت تکنولوژیک به خودي خود موجب تحول فرهنگي در جامعه 
مي شود. یعني الزم نیست حتما کسي، آنچه را »آثار منفي تکنولوژي« 
شناخت  بدون  ما  است  کافي  کند.  کشور  وارد  و  بزند  بار  مي خوانیم 
این وضعیت  به خود  تا خود  نهیم،  دشوار  این عرصه  در  پاي  کامل 
تعارف  هم  با  مي کنیم،  عبور  کوچکي  درب  از  وقتي  مثال  آید.  پیش 
مي کنیم. اما وقتي مي خواهیم از چراغ قرمز عبور کنیم، فکر مي کنیم 
زیرکي کرده ایم! آدم همان آدم است، اما برخورد او با پدیده اي به نام 
»اتومبیل و فرهنگ اتومبیل راني« بسیار متفاوت با هنگامي است که 
او از سنت هاي کهن جامعه پیروي مي کند. به عقیده نگارنده، براي 
و  بي قید  تسلیم  اول،  راه  دارد:  وجود  راه  دو  تکنولوژي  به  دستیابي 
شرط در مقابل آن و پذیرفتن تمامي زمینه ها و آثاري است که منجر 
به ظهور یک جامعه تکنولوژیک مي شود. این همان راهي است که 
رضاخان، به تقلید از آتاتورک قصد پیمودنش را داشت. آتاتورک، این 
اي  به جامعه  براي دستیابي  بود که  را درک کرده  بسیار مهم  نکته 
»توسعه یافته« سریع ترین و کامل ترین راه آن است که الگوي غرب را 
دقیقا »مشابه سازي« کند و در این راه تا آنجا پیش رفت که حتي خط 
ترکي را از عربي به خطي مشابه خطوط التین تغییر داد. اشتباه او آن 
جا بود که ریشه هاي سنتي و دیني جامعه ترک را دست کم گرفته بود 
و گمان مي کرد مي تواند با اتکاء به فرهنگ جدید آن را به طور کامل 
نابود کند. شیوه فوق در برخي جوامع به نتایج مورد انتظار رسید. ژاپن، 
سنگاپور، کره جنوبي و ... رابطه میان »فرهنگ سنتي« و »تجدد« در 
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این جوامع بسیار آموزنده است؛ اما از آنجا که در بحث ما نمي گنجد، 
از طرح آن صرف نظر مي کنیم. راه دوم، که تا حال هیچ کشوري آن را 
نیازموده، این است که با شناخت کامل مباني غرب و تکنولوژي اقدام 
ایراني  با آنها کنیم و از فرهنگ اصیل اسالمي-  به برقراري ارتباط 
خود براي اداره کشور و جامعه جهاني بهرمند شویم. مسلمًا این راه 
مشکل تر به نظر مي رسد. چون بشر »عصر جدید« جز از دیدگاه علمي 
نمي تواند به اطراف خود نظر کند؛ پس نمي تواند به حقیقت تکنولوژي 
و  گرفت  فاصله  آن  از  باید  نخست  تکنولوژي،  درک  براي  ببرد.  پي 
سپس چون ناظري بي طرف به آن نگریست و این همان چیزي است 
که راه دوم را مشکل مي کند. در روزگاري که شاهرگ زندگي انسان ها 

به نوعي وابسته به تکنولوژي است]11[.
آنچه به عصر ما ظاهري متفاوت با بقیه اعصار بخشیده تکنولوژي 
است و ما خواه و ناخواه مجبوریم با این پدیده سر و کار داشته باشیم. 

باشیم،  نداشته  آن  از  کامل  و شناخت  اگر درک صحیح  بدون شک 
ماییم که بنده و فرمانبردار مي شویم. اما اگر جوهرش را تسخیر کنیم، 
قالبش نیز از آن ما خواهد بود، پایه هاي تکنولوژي بر ضعف هاي بشر 
استوار است. از این رو بسیار راحت تر از آنکه در خدمت حق درآید به 
بشر خدمت مي کند. پیکره اش چون کوه بلند و پایدار مي نماید، زیرا 
آناني است که در  پي سراب رفاه، تمام هستي خود را  حاصل عمر 
فدایش کرده اند، پس هر گاه فریبش عیان شود، فریب خوردگان سر از 

طاعتش برمیدارند و آن گاه باطن پوشالي اش  آشکار مي شود.
پس براي غلبه بر تکنولوژي و واداشتن آن به خدمت بشر باید بر 
ضعف هاي خود فایق آییم. اولین قدم در این مسیر خودشناسي است. 
که در این صورت به عظمت و اهمیت آن چه که خود داریم آگاه شده 
و با حفظ و نگهداري آن، موجبات عزت و سربلندي خود، فرهنگ، 

اخالق و آئین خود را فراهم خواهیم کرد.
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