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 مقدمه

هاي اخیر رشـد چشـمگیري داشـته اسـت،     ترین مباحث فلسفی که در دههیکی از مهم
انسان بر مبناي  بحث اعتباریات است. اهمیت مفاهیم اعتباري را باید از آنجا دانست که

اي از ادراکات جدیـد را آفریـده و در تعامـل بـا محـیط      علم حضوري خویش، سلسله
گیرد. این ادراکات ذهنی، کـه برطـرف کننـده بسـیاري از احتیاجـات      اطرافش بکار می

). از سوي دیگر فناوري 55، ص1384شوند (رکنی، اند مفاهیم اعتباري نامیده میانسانی
هاي اخیر در میان اندیشمندان غربی مطرح شـده و  است که طی دههنرم نیز از مباحثی 

دهـد کـه بـرغم    مطالعات صورت گرفته روي تولید ناخالص داخلی در امریکا نشان می
وجود چهار موجی که در طی دویست سال گذشته در انقالب فناوري صورت گرفتـه،  

 )4، ص2002(جین،  از موج توسعه فناوري نرم بوده است.ثر أمترشد اقتصادي بیشتر 
مقایسه اعتباریات و فناوري نرم، ثمرات زیادي دربردارد. در زمینه توسعه و نوآوري 
در فناوري نرم تحقیقات زیادي صورت گرفته و از سـوي دیگـر در ارزش وجـودي و    

هاي فلسفی بسـیاري انجـام شـده اسـت، لـذا در      هاي ادراکات اعتباري نیز کاوشریشه
هاي مربوط به هر زمینه قابل فهوم، بخش قابل توجهی از پژوهشموارد تصادق این دو م

 باشد.تعمیم به زمینه دیگر بوده و قابل استفاده می
در این مقاله ابتـدا معـانی مختلـف اعتباریـات مـورد بررسـی قـرار گرفتـه، سـپس          

ها، سیر ایجاد و انواع ادراکات اعتباري بیان شده است. در بخـش دوم، فنـاوري   ویژگی
هـا و انـواع   ورد بررسی قرار گرفته و به ترتیب مفهوم شناسی فناوري نرم، ویژگینرم م

تقسیمات این فناوري مطرح گردیده اسـت و در بخـش سـوم ایـن دو مفهـوم، از نظـر       
 اند.ها و کاربردهاي مشترك با یکدیگر مقایسه شدهژگیوی

مفهوم شناسی اعتباریات . 1

و به معناي توجه نمودن است؛  »عبر«فتعال از ریشه مصدر باب ا ،اي عربیواژه ،»اعتبار«
 »نیستله ئمساعتباري به این « .)394، ص 1408به (الطریحی،  الاعتداد: بهذا اعتبار ال و

شود. برخی دیگـر از لغویـان معـانی آزمـایش کـردن، شـمردن،       یعنی توجهی بدان نمی
   )92، ص 1370اند. (بستانی، حساب کردن و... را نیز ذکر کرده

 و اند اعتبار از عبور و مجاوزت از چیزي به چیزي دیگر اخذ شده استبرخی گفته
وسـیله  هشود چراکه بـ شود و معبر، معبر نامیده میعبرت، عبرت نامیده می ،از این روي
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نامیـده   »تعبیـر «نیـز  هـا  دانش مربوط به معناشناسـی خـواب   .گیردآن انتقال صورت می
ش از امري خیالی (خواب) به امري عقلـی (تعبیـر خـواب)    زیرا دارنده این دان ؛شودمی

چرا که معانی  ؛شوداطالق می »عبارات«به همین دلیل به الفاظ، همچنین  .شودمنتقل می
عتبـاري بـه آنچـه    از ایـن رو، ا  .)67، ص2001کنند (دغیم، را به عقل مستمع منتقل می

 شود.منسوب به اعتبار است، اطالق می
شـود و در واقـع از   به چند معنى اسـتعمال مـى   »اعتبارى«واژه  در اصطالح فالسفه

مشترکات لفظى است که باید به فرق بین معانى آن به طور دقیق توجه کرد تـا خلطـی   
اى را پیش نیاورد. این معانی عبارتند از: بین این معانی روى نداده و مغالطه

شوند و نامیده مى »تبارىاع« ،همه معقوالت ثانیه خواه منطقى باشند و خواه فلسفى.1
ایـن اصـطالح در کلمـات شـیخ      .رودشمار مىهحتى مفهوم وجود از مفاهیم اعتبارى ب

اشراق زیاد به کار رفته و در کتب مختلف وى درباره اعتبارات عقلى بـه همـین معنـى    
 شده است.  بحث

ر یابد؛ مفـاهیمى کـه د  به مفاهیم حقوقى و اخالقى اختصاص مى »اعتبارى«عنوان .2
شوند.مفاهیم ارزشى نامیده مى ،اصطالح متاخرین

در اصطالح سوم، تنها مفاهیمى که به هیچ وجه مصداق خارجى و ذهنى ندارند و .3
ایـن   .گردند، مانند مفهوم غـول اعتباریات نامیده مى ،شوندبه کمک قوه خیال ساخته مى

نامند.مفاهیم را وهمیات نیز مى
که در بحـث اصـالت    گیردمی قرار» اصالت«قابل دیگر در م یاصطالحدر  »اعتبار«.4

) 1383رود. (مصباح یزدي، وجود یا ماهیت به کار مى
دو معناي دیگـر نیـز بـراي اعتباریـات ذکـر       یی عالوه بر معانی فوق عالمه طباطبایی 

:کنندمی
وجود منحـاز و مسـتقلی از غیـر خـودش      معناي آنچه از جانب خود،ه اعتباري ب.5

گیرد؛ همانند ر [موجود] حقیقی که وجود منحاز و مستقلی دارد، قرار میدر براب ، وندارد
بـرخالف جـوهر کـه     ،گـردد اعتباري بودن مقوله اضافه که با وجود طرفین موجود مـی 

 موجود فی نفسه است.
معناي تصوري یا تصدیقی که خارج از ظرف عمل [فعالیت خارجی] تحققی ندارد .6

دادن «حوم عالمه این معنا را در رساله اعتباریـات بـه   مر .)1007-9، 1385(الطباطبایی، 
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اند که توضیح این مطلب در بخـش چگـونگی   تعریف کرده» حد چیزي به چیزي دیگر
 ) 129ایجاد اعتباریات خواهد آمد. (الطباطبایی، رسائل سبعه، ص

شود همه معانی اصطالحی ذکر شده قابل ارجاع به با دقت در معانی فوق، معلوم می
 ،چرا که تمام معانی فوق، چه معقوالت ثانیه فلسـفی  ؛هستند عبور و مجاوزتي معنا

و چه معانی که خارج از ظرف عمل تحققی ندارند، همه بـا لحـاظ یـک     ،همانند وجود
ست که بـا وجـود ایـن    ا گیرند. ذکر این نکته الزممطلب و انتقال به یک معنا، شکل می

یـک احکـامی    ت بسیاري وجود دارد و هرشباهت مفهومی، بین اصطالحات فوق تفاو
 دهند.اي را در فلسفه به خود اختصاص میخاص داشته و مباحث گسترده

گیـرد و هرگـاه بـدون قرینـه ذکـر      معناي ششم مورد بررسی قرار مـی  ،در این مقاله
 باشد.معناي ششم مورد نظر می ،شودمی

هاي اعتباریاتویژگی. 2

انکشافات  ،ادراکات حقیقی 1ابل ادراکات حقیقی است.اعتباریات در معناي فوق، در مق
هـایی اسـت   االمر است..... و اما ادراکات اعتباري فرضو انعکاسات ذهنی واقع و نفس

که ذهن به منظور رفع احتیاجات حیاتی، آنها را ساخته و جنبـه وضـعی و قـراردادي و    
، 1389(مطهـري،   االمـر سـروکاري نـدارد.   فرضی و اعتبـاري دارد و بـا واقـع و نفـس    

 )  143ص
هاي اعتباریات در مقابل حقایق، شـناخت بهتـري از اعتباریـات فـراهم     بیان ویژگی

 اند که عبارتند از:کند. اندیشمندان چند ویژگی براي اعتباریات برشمردهمی
طبیعی یا ریاضی جـا داد و   -توان در براهین فلسفی یا علمیادراکات حقیقی را می.1
 اي کرد.توان چنین استفادهفی گرفت... ولی در مورد اعتباریات نمیعلمی یا فلس ۀنتیج
 د.ند ولی ادراکات اعتباري ارزش منطقی ندارنارزش منطقی دار ،ادراکات حقیقی.2
ادراکات حقیقی تابع احتیاجات طبیعی موجود زنـده و عوامـل مخصـوص محـیط     .3

ت حیــاتی و عوامــل تــابع احتیاجــا ،و امــا ادراکــات اعتبــاري ،...ندزنــدگانی وي نیســت
 ند.نکو با تغییر آنها تغییر می ندستهمخصوص محیط 

دان اسالمی، قسم ثالثی به نام انتزاعیات در برابر اعتباریات و حقایق مطرح . الزم به ذکر است که برخی اندیشمن1
اند و بر این دیدگاه نقدهایی نیز صورت گرفته است؛ از آنجایی که این مطلب در مقصد این نوشتار دخالتی ندارد ساخته

 .382-3، ص 4نی، ج شود. جهت اطالع بیشتر ر.ك: فوائد االصول، کاظمی خراسااز پرداختن بدان صرفنظر می
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اما ادراکات اعتباري یک سـیر   ند،ادراکات حقیقی قابل تطور و نشوء و ارتقاء نیست.4
 د.نکنتکاملی ... را طی می

 ،ولـی ادراکـات اعتبـاري نسـبی     ند،ستهادراکات حقیقی، مطلق و دائم و ضروري .5
)144ص ، 1389(مطهري، . ندستهموقت و غیرضروري 

ادراکات اعتباري رابطه تولیدي با ادراکات حقیقی ندارند و یگانه مقیاس حرکت و .6
 )176-174، ص1389(مطهـري،   1لغویت و عدم لغویت است. ،تولید در اعتباریات

عقال بدون توجه به دین و مذهبشان و فقط با لحاظ  -منظور از لغویت این است که 
ي را اعتبار می کنند که در نظر آنهـا نتیجـه و خاصـیتی بـر آن     چیز -عقال بودن آنها

گیرد.مترتب باشد و چیزي که اینگونه نباشد بیهوده بوده و مورد جعل آنها قرار نمی
متفـاوت   ،اموري واقعی هسـتند و بـا اخـتالف انظـار و تفـاوت اعتبـارات       ،حقایق.7
شـوند. (االصـفهانی،   یبرخالف اعتباریات که با اخـتالف انظـار، مختلـف مـ     ،شوندنمی

)45، ص ق1429
نسبت ذهن بشري به امور تکوینی (حقائق)، نسبت علـم انفعـالی بـه معلـوم خـود      .8

است.... در حالی که نسبت ذهن بشر به اعتباریات، نسبت علم فعلـی بـه معلـوم خـود     
د. نشومختلف می ،است و از این روست که بواسطه اختالف انظار و توجهات و جوامع

)47، ص ق1415، (القطیفی

چگونگی ایجاد اعتباریات. 3

 اثـر  در خـود  غریزى شعور اندازه به دیگر زنده موجود هر یا انسان که نمود اذعان باید
 ساختمان به مربوط وجودى احتیاجات سلسله یک مولود که خویش درونى احساسات

بـه   خـاص  بسـتگى  کـه  بسازد افکارى و ادراکات رشته یک تواند، میباشدمى اشویژه
 بـا  و هدونم رفع را نامبرده احتیاجات ،غایت و نتیجه عنوانه ب و داشته مزبور احساسات

 همان اینها .دنشو متبدل و زائل ،مطلوب نتایج یاو احساسى عوامل و تبدل زوال و بقاء
 .)173-170، ص1389(طباطبـایی،   باشـند مى االخص بالمعنى اعتباریه ادراکات و علوم

بدین معنا کـه بـین دو    کند،ن معانی، نفس انسانی از استعاره استفاده میبراي ساختن ای
به به، مشبه را یکی از افراد مشبهبیند، آنگاه به جاي تشبیه مشبه به مشبهمعنا مشابهت می

مجله ، استدالل در اعتباریات است. ر.ك: صادق الریجانی،این ویژگی مورد نقد برخی اندیشمندان واقع شده .1
  .30-4، ص1384تابستان ، 24، شماره کالمی -هاي فلسفی پژوهش
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زیـد در  « :به جـاي اینکـه بگویـد    مثالً .دهدکند و حد و حکم او را به آن میفرض می
در سـاختن   .(مجـاز سـکاکی)   »زید شـیر اسـت  « :گوید، می»ستشجاعت همانند شیر ا

اعتبـار ملکیـت را بـر اسـاس ملکیـت       مـثالً کند و اعتباریات نیز نفس اینگونه عمل می
 دهد. شکل می کند،حقیقی که نفس انسانی نسبت به قواي خود احساس می

 گوید: چنین مییند افرعالمه طباطبایی در توضیح این 
االمري بـا حـد و مـرز    از اعتباري به استعارة مفاهیم حقیقی نفس بازگشت این معنا

هـایی بـراي حصـول غایـات     هایی که حرکـت خاص خودشان، براي انواع فعالیت

باشد؛ همانند اعتبار نمـودن ریاسـت بـراي کسـی کـه      مطلوب زندگانی هستند، می

امـور و   تا براي آن گروه بمنزله سر نسبت به بدن، در تـدبیر  رئیس یک قوم است،

هدایت اعضاء به اعمال ضروري، باشد [همانگونه که سـر نسـبت بـه بـدن چنـین      

نسبت به اموالی که در اختیـار دارد   مثالًجایگاهی دارد] و اعتبار مالکیت براي زید 

باشـد   -خواهـد به هر گونه کـه مـی   -تا براي او اختصاصی در تصرف در اموالش 

یش است، هماننـد نفـس انسـانی کـه     همانگونه که شأن مالک حقیقی در ملک خو

گیرد] و اعتبار خواهد آنها را بکار میمالک قواي خویش است [و به هرگونه که می

شـود  زوجیت بین زن و مرد، براي آنکه زوجین در آنچه بر مجموع آنها واقـع مـی  

ــین      ــت و بهم ــه اس ــداد اینگون ــان زوج در اع ــه ش ــه ک ــند همانگون ــریک باش ش

 ) 1009، ص 1385 .(الطباطبایی،1ترتیب...

 و نوع نوعیت با توجه به توضیح فوق، اعتباریات را به دو نوع عمومی (ثابت و الزم
 گونـاگون  کراهت) و خصوصی (متغیر مانند اشـکال  و اراده چون طبیعى ساختمان تابع

اعتباریات را به اعتباریات پیش از اجتماع  ،در تقسیمی دیگر .انداجتماعات) تقسیم کرده
کـارگیري)، اصـل   هتر، اصل استخدام (بتر و آسانانتخاب سبک 2سن و قبح،(وجوب، ح الزم به ذکر است که اگرچه این مطلب از ابتکارات مرحوم عالمه است ولی ریشـه آن در سـخنان اساتیدشـان قابـل      1.

 التـی  الحقیقیـۀ  الملکیۀ سنخ من تکون إنّما االعتباریۀ الملکیۀ فرمایند: إنّردیابی است. به عنوان نمونه مرحوم نائینی می
 هی و ء،الشی على اإلحاطۀ و السلطنۀ و الواجدیۀ هی الملکیۀ حقیقۀ فانّ بالجدة، عنها المعبر التسع المقوالت إحدى هی

 الباري إحاطۀ فانّ) تعالى( لّله تحتهما ما و بینهما ما و فوقهما ما و األرضین و السماوات ملکیۀ أتمها و أقواها مراتب ذات
 من أقوى تکون واجدیۀ أي و اإلحاطۀ، درجات أعلى و الواجدیۀ مراتب أقوى األرضین و للسماوات واجدیته و) تعالى(

ها. (محمـد علـی   ل المخلوقۀ للصور الّنفس واجدیۀ نظیر ؟!وجودها مراتب من یکون وجوده الّذي لمعلولها العّلۀ واجدیۀ
 ).383 ،، ص4ج، 1385کاظمی خراسانی، 

اند. عالمه در این بخش حسن و قبح را به معناي مالئمت و عدم مالئمت با قوه مدرکه تعریف نموده .2
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پس از اجتماع (اصل ملـک، کـالم و سـخن،    اعتباریات اجتماع و اصل متابعت علم) و 
ریاست و مرئوسیت و لوازم آنها، امر و نهی و جزا و مزد، اعتباریات در مـورد تسـاوي   

انـد.  و حقوق متعادلـه اجتمـاعی) تقسـیم کـرده    ها ها و ارتباططرفین، مانند اقسام مبادله
 )202-23، ص 1389 (طباطبایی،

مفهوم شناسی فناوري نرم. 4

اي معـین،  در زمینـه  اًخصوصـ از نظر لغوي به معناي کـاربرد عملـی دانـش    1»فناوري«
) و 2012باشـد. (وبسـتر،   توانمندي که با بکارگیري عملی دانش حاصل شده است، می

یزي که مطلوب و موافق با احساسات که سهولت، راحتی و سکون را به معناي چ 2»نرم«
)همانبدنبال داشته باشد، یا چیزي که نیازمند تالش و کار کمی است، معنا شده است. (

فناوري ذهنی خالقیت و نوآوري کـه  «عبارتست از:  »فناوري نرم«معناي اصطالحی 
بینـی، رفتارهـاي فـردي و    هـان هـا، ج در اندیشه انسانی، اعتقـادات، احساسـات، ارزش  

 ) 114، ص 2005(جین، » سازمانی و همچنین جامعه انسانی، نهفته است.
قرار دارد. فناوري سخت به فناوري کـه از   3»فناوري سخت«در برابر  »فناوري نرم«

 ) 1، ص2002شود. (جین، علوم طبیعی اخذ شده باشد، اطالق می

 هاي فناوري نرمویژگی. 5 

هـاي مشـترکی بـا فنـاوري     ه فناوري نرم، نوعی فناوري است، لـذا ویژگـی  از آنجایی ک
 سخت دارد که عبارتند از:

ها یا فرآیندها را براي حـل  ها، ابزارها، قوانین، مکانیزمالف) آنها قالب وسائل، مهارت
 کنند.مشکالت، اخذ می

جین، ب) هدف آنها ارائه خدمات براي پیشرفت اجتماعی و توسعه اقتصادي است. (
) 115، ص 2005

هایی که براي فناوري نرم در مقایسه با فناوري سخت بیان شده است عبارتنـد  ویژگی
.1 از: Technology2. Soft3. H ard technology
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فردگرایـی   ،فناوري نرم، فناوري است که اندیشه و دیدگاه انسانی را در بر گرفته.1
نماید.کند و جهت کاربري فناوري سخت را کنترل میاو را تقویت می

العمل انسان و ظرفیت او نسبت بـه عـالم   ي بر عکسفناوري سخت تمرکز بیشتر.2
هـاي روانشـناختی از قبیـل    خارج و ماده دارد، در حالی کـه فنـاوري نـرم بـر فعالیـت     

هـا، عـادات، شخصـیت    ها، سـنت احساسات، عواطف، اندیشه، الگوهاي فکري، ارزش
نتیجـه،  کنـد؛ در  هـاي روانشـناختی تمرکـز مـی    انسانی و توانایی او براي کنترل فعالیت

اصلی فناوري نرم عوامل متعدد روانی، اجتماعی و فرهنگی هستند.هاي لفهؤم
هـاي طبیعـی و   دنیاي فیزیکی که فناوري سخت بدان اختصاص دارد شامل زمینه.3

هـاي  مصنوعی است و دنیاي معنوي که فناوري نرم بدان اختصاص دارد شامل سیسـتم 
هاي درونی و خارجی است. فعالیت هاي درونی و ذهنی و رفتارهايدهی فعالیتجهت

هـاي روانـی   هـا) و زمینـه  هـا و سیسـتم  هـا (مفـاهیم، قالـب   ذهنی شامل دنیاي تئـوري 
هاي رفتار اجتماعی (عملکرد با (احساسات و عواطف) و رفتارهاي خارجی شامل زمینه

بینی، اخالق، روحیات و...) است.جهانهاي ارزشی، دیدگاه
شود و در ذات خود انحرافی وسیله افراد کنترل میهبفناوري سخت، خنثی بوده و .4

ثري ؤمدهی صحیح و کنترل اي طراحی شود که جهتگونههندارد ولی فناوري نرم باید ب
هـاي انسـانی و بـه تبـع آن از     بر فناوري سخت داشته باشـد. فنـاوري نـرم از اندیشـه    

بینـی قـرار دارد؛   جهانو ها، روحیات ارزشثیر أتپذیرد و تحت انحرافات انسانی اثر می
تواند اثر مثبت یا منفی داشته باشد.لذا می

فناوري نرم نسبت به استانداردسازي مقاوم است و این واقعیت که فناوري نـرم،  .5
روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی خود را دارد مـانع جـدي استانداردسـازي    هاي لفهؤم

ـ   قابـل قـرار گـرفتن در قالـب      راحتـی هفناوري نرم است؛ در حالیکه فناوري سـخت، ب
هاي استاندارد شده و اصول کلی است.ها، رویهکلمات، داده

چرا که به عوامل انسانی مرتبط است؛ مرزبندي  ؛فناوري نرم مرزهاي مبهمی دارد.6
بین انواع مختلف فناوري نرم به مراتب دشوارتر از مرزبندي میان انواع فناوري سـخت  

است.
دهـی بـه   هاي سخت قابلیت شکلهاي نرم همانند فناوريتعداد زیادي از فناوري.7

هاي کارگیري در تولید کاالها و خدمات را دارند در عین حال اغلب فناوريهصنایع و ب
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غیر مشهود، خـدمات،  یندهاي افرنرم، نسبت به ساختن کاالها، تناسب بیشتري با ایجاد 
ها دارند.ها و سازمانتجربیات، نتائج، مکانیزم

هـا، سـطح   در فناوري نرم، بیشتر در غالـب تغییـر شـیوه زنـدگی، ارزش     نوآوري.8
هاي دیگر باشد.تقاضا و الگوي تفکر مردم است تا اینکه در قالب رقابت با فناوري

کار گرفته شود و موفقیت آن ه هم ب فناوري نرم در عمل باید یکپارچه و مرتبط با.9
نگر آن است.جامع و تمامیت کارگیريِه در صورت ب

اي متناسـب گـردد و تفـاوت در    هاي فناوري نرم باید با شرایط هر منطقهویژگی.10
هـا، سـطوح اقتصـادي، سـبک زنـدگی، عـادات و       فناوري نرم بـه تفـاوت در فرهنـگ   

؛ بر این اساس باید یک فناوري نرم دوباره دگردمیهاي فکري ایجاد ارتباطات بازروش
اي دیگر به نحو احسن عمل کند.منطقه طتولید شود تا بتواند متناسب با شرای

ها دارد. دوگانگی فناوري نرم بدین معناست فناوري نرم رابطه تنگاتنگی با سازمان.11
ها ها ترکیب شود. در فناوري سخت، سازمانتواند با سازمانکه بواسطه طبیعت خود می
نـد در  گردشوند و یک شرط از شروط نوآوري محسوب میجزئی از محیط شمرده می

ها نه تنها جرئی از محیط نوآوري تکنولوژیکی محسوب یکه در فناوري نرم، سازمانحال
هـا،  هاي مربوطه، سیستمها و محتواي نوآوري در سازمانشوند بلکه فناوري نرم پایهمی

ایجـاد، توزیـع و    دهـد. از سـوي دیگـر   هـا را شـکل مـی   قوانین و مقررات و سیاسـت 
ها، قوانین و مقررات و ها، سیستمرم بوسیله سازمانهاي نکارگیري بسیاري از فناوريهب

شود.ها محدود میسیاست
ست. فناوري سـخت نیازمنـد متخصصـانی در    ا ايفناوري نرم نیازمند هوش ویژه.12
هایی معین است ولی فناوري نرم نیازمند افرادي است که توان فکـري خـود را از   زمینه

، 2005بدسـت آورده باشـند. (جــین،   اي رشـته اي و میــاندانـش و تجربـه چنـد رشـته    
 )120-115ص

، اقسامی نیـز بـراي آن ذکـر    برشمرده شدههایی که براي فناوري نرم در کنار ویژگی
هاي کاربري نیز به ترتیب زیـر تقسـیم شـده    گردیده است. فناوري نرم، بر اساس زمینه

 است:
و ینـد  ارفهاي کسـب و کـار یعنـی فنـاوري     هاي کسب و کار: فناوريالف) فناوري
هاي مدیریت، حمل و همانند فناوري،هاي اقتصادي و خالقانه انسانکارایی در فعالیت
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 نقل، ابزارهاي مالی و تجارت الکترونیک.
هاي روانی در اجتمـاع  هایی که روابط انسانی و پدیدهب) فناوري اجتماعی: فناوري

مطرح کرد و  40در دهه همانند مباحث پویایی گروهی که کرت لوین  ،کنندرا کنترل می
ـ  و روش 2، روش دلفی1دیگران ادامه دادند. برخی، مطالعات تحقیق در عملیات ه هـاي ب

 اند. کارگیري سیستماتیک تجربیات را از این دسته معرفی کرده
برخی فناوري اجتماعی را روش و سیستم توسعه و بکارگیري منابع اجتماعی و حل 

هـاي  هـاي گونـاگون اجتمـاعی، نهادهـا، سـازمان     هاند. کمیتـ مشکالت اجتماعی دانسته
غیرانتفاعی و غیردولتی و... منابع بیرونی اجتماعی بوده و عقائد، مذهب، دیدگاه ارزشی، 

باشند.ها منابع درونی اجتماعی میاخالق، عالقمندي اجتماعی و... آن سازمان
نـدگی  هـاي فرهنگـی و توسـعه ز   سـازي ارزش ج) فناوري فرهنگ: فناوري درونی

 فناوري موسیقی، فناوري سرگرمی، ورزش، فناوري رسانه و... . ،معنوي. به عنوان مثال
فناوري تشخیص و درمان در پزشکی سنتی، پزشکی چینـی   مانند: LPFEد) فناوري 

 دهد.که از طریق مشاهده، شنیدن، پرسش و احساس تشخیص می
معنـوي را هماهنـگ    فنـاوري کـه سـالمتی روانشـناختی و     3ه) فناوري زندگی نرم:

ایـده   ،گیرد. به عنوان مثـال کند و احساسات، عواطف و ذهنیات انسان را در نظر میمی
هاي بهداشتی که ایده بدن انسـان  و فناوري مراقبت ،طوالنی ساختن عمر جدید فناوريِ

 گیرند.کار میهرا با فناوري نرم، توسعه داده و ب
عـی و مصـنوعی کـه در آنهـا محتـواي      هـاي طبی سیسـتم  4و) فناوري مهندسی نـرم: 

فناوري نرم افـزار،   ،سازي شده است؛ به عنوان مثالشبیههاي انسانی و اجتماعی سیستم
 شبکه، محیط زیست، مهندسی اجتماعی.

 هاي نظامی.ها و تاکتیکاستراتژي 5ز) فناوري نرم نظامی:
1 )9-10، ص2002(جین،  6ح) فناوري سیاسی . Operat ions research2 . D elphi t echniqu e3. Soft `life t̀ echn ology4 . Soft engineer ing technology5. Milit ary soft t echnology6. Polit ical t echnology
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فناوري نرممقایسه اعتباریات و . 6

رسـد  نظر میه ب ،هاي نرم بیان شدهایی که براي اعتباریات و فناوريبا توجه به ویژگی
 داراي وجوه مشابهت بسیاري هستند که عبارتند از: ،این دو مفهوم

اندکـه  انسـانی  هـاي هر دو از سنخ برسـاخته  ،مجعوالت اعتباري و نیز فناوريالف) 
. بـر خـالف علـم کـه بنـابر      آینـد کار میهبفتی انسان غیر معر تاًهاي عمدرفع نیاز ايرب

نقش  ،هدف از آن کسب معرفت نسبت به عالم واقع است. بنابراین »گراییواقع«مشرب 
 .کاربردي در هردو غالب است

بـا بعـد توانمنـدي     ،شـان مجعوالت اعتباري و فناوري به دلیل ماهیت کاربرديب) 
اي و بر خالف علم که بـا بعـد اندیشـه    .دارندتري آدمی در اراده و عمل ارتباط نزدیک

 .نظري انسان سرو کار دارد
مــدي آنــان در رفــع آمعیــار ارزیــابی در مجعــوالت اعتبــاري و فنــاوري در کارج) 

اند. این در حالی مفهوم جعل شده براي تامین آنان این دو اساساًی که ینیازها ؛نیازهاست
 .میزان انطباق آنان با واقعیت استهاي علمی است که معیار ارزیابی در نظریه

موفقیت در حل  ،مالك پیشرفت در این دست از مجعوالت قبلی،با توجه به بند  د)
یعنی هر چه قدر بتواننـد در تـامین نیازهـایی کـه بـراي آن جعـل        ؛مسائل عملی است

 .موفقیت در پیشرفت خواهد بود ةنشان دهند ،اند کارامدتر باشندشده
هـا و بسـترهاي   بـه زمینـه   ،ها به دلیل نقش کـاربردي شـان  فناورياعتباریات و ) هـ

توان یک امر اعتباري و یا یـک فنـاوري را کـه در    ي که نمیاند به گونهاکاربرد حساس
بستر و زمینه خاصـی بـه وجـود آمـده در بسـتر و زمینـه دیگـر بـا فـرض تفـاوت در           

 .کار برده هاي هر دو زمینه بویژگی
گیـري و جهـت دهـی بـه اعتباریـات و      ین کننـده در شـکل  ها نقش تعیـ ارزشو)  

هـا نقـش اساسـی    اهداف در چگونگی و تعریف نیـاز  ،دارند. از طرفی ي نرمهافناوري
میـان وضـع موجـود بـا وضـع مطلـوب        ۀشوند که فاصلدارند و نیازها وقتی آشکار می

در  .دارنـد  ي بـا اهـداف  اکنندهتعیین ها نسبتارزش ،(هدف) دیده شود. از طرف دیگر
 لـذا  .هاسـت وابسـته بـه تعیـین و چگـونگی ارزش     ،تعیـین و چگـونگی اهـداف    ،واقع

این اهداف نیز در بستر و  ها در جهت تامین اهداف عملی هستند واعتباریات و فناوري
وابستگی بسیاري میان اعتباریـات و   ،شوند. بنابراینها یافت میدر تأثیرپذیري از ارزش
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 د دارد.فناوري با ارزش وجو
ثر از فرهنـگ و شـرایط محیطـی    أهاي نرم متـ ز) هر دو مفهوم اعتباریات و فناوري

دو گونه اعتبـار   ،به این نحو که در دو فرهنگ مختلف، براي تامین یک مقصود ،هستند
 پذیرد.جعل شده و دو نحو از فناوري نرم شکل می

اقسـامی کـه بـراي     مصادیق مشترك فراوانی نیز دارند و بـا نظـر بـه    ،این دو مفهوم
شود برخی از این اقسام در یک گروه جـاي  اعتباریات و فناوري نرم ذکر شد معلوم می

توان جـزء  هاي اجتماعی، روش دلفی و... را میگیرند. فناوري پویایی گروهی، کمیتهمی
هـاي مـدیریت، سـازمان،    اعتبار اجتماع و اشکال گوناگون اجتماعات قرار داد؛ فنـاوري 

توان جزء اعتبار ریاست و هاي غیر انتفاعی و غیردولتی و نهادها را میسازمان ها،سیستم
جـزء   ،هاي ارزشـی و اخـالق  اي از آن به حساب آورد؛ دیدگاهمرئوسیت شمرد و گونه

قابـل ارجـاع    ،هاي مالی و تجارت الکترونیکد؛ فناورينگیراعتبار حسن و قبح قرار می
جزئـی از اعتبـار    ،اجتماعی) هستند؛ عالئق اجتمـاعی به اعتبار تساوي طرفین (مبادالت 

توان جزء اعتبار شوند؛ فناوري حقوق را میهاي خصوصی محسوب میزشت و زیبایی
تـوان آن را بـه اعتبـار    امر و نهی و جزا و مزد و در بخش مربوط به حقوق شخصی می

به عنوان شـکلی  وجوب و اعتبار ملکیت برگرداند و باالخره فناوري زبان و رسانه (اگر 
از رساندن معانی ذهنی به مخاطب در نظر گرفتـه شـود) جـزء اعتبـار کـالم محسـوب       

 شوند.می
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ادراکات اعتباري در برابر ادراکات حقیقی قرار دارد؛ معـانی تصـوري یـا تصـدیقی کـه      
ي نـرم بـه   فنـاور  ،خارج از ظرف عمل (فعالیت خارجی) تحققی ندارند. از سوي دیگر

عنوان فناوري ذهنی خالقیت و نوآوري که در اندیشه انسـانی، اعتقـادات، احساسـات،    
ها، جهان بینی، رفتارهاي فردي و سازمانی و همچنین جامعه انسانی نهفته است، ارزش

گیرد. این دو مفهوم داراي نقاط مشترکی تعریف شده و در برابر فناوري سخت قرار می
هایی که بر اساس این مفاهیم زشناسی آنها به فهم و توسعه دانشهستند که بررسی و با

برساخته ذهـن   اساساًهاي نرم کند. اعتباریات و فناورياند کمک شایانی میشکل گرفته
از فرهنـگ،  ثیر أتـ گیرنـد و بـا   بوده و براي رفع احتیاجات بشري مورد استفاده قرار می

 .شوندها و... ساخته میذهنیات، ارزش



 رابطه اعتباریات و فناوري هاي نرم

اعتباریات در برابر  ر فلسفه اسالمی، حقیقت خارجی است،آنجایی که موضوع داز  
گیرند و در اندیشه غربی که فناوري نرم موضوعی ذهنـی دارد در برابـر   حقایق قرار می

موضوعش در خارج است. اعتباریـات و فنـاوري نـرم    که گیرد فناوري سخت قرار می
گذر مصادیق مشترك بسیاري نیز دارند که هاي مشترك زیادي داشته و از این رهویژگی

پردازي صـورت گرفتـه و   تئوريدر هر زمینه بر اساس دیدگاه اعتباري نحوه خاصی از 
اي دیگـر آن دانـش توسـعه یافتـه اسـت کـه بـا توجـه بـه          وري نرم بگونهابر اساس فن

 اشتراکات این دو مفهوم، این امر نتایج زیادي را در پی خواهد داشت.    
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