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گســترش تکنولــوژی و بنیانهــای صنعتــی مســایلی تــازه را پیـشروی انســان گشــوده و ایــن مــا را بــه طــرح ســؤال در مــورد چیســتی،
نحــوه حــدوث و رابطـهاش بــا انســان برمیانگیــزد .ایــن مطالعــه در جهــت تعریــف نســبت انســان و فنــاوری ســعی دارد بــا تحلیــل آرای
پیرامــون فنــاوری بــر مبنــای اندیشـه دینــی و هویــت اســامی ـ ایرانــی ،مبانــی نظــری و نحــو ه پذیــرش آن را در جامعـ ه بــا تأ کیــد بــر حــوزه
معمــاری و شهرســازی بررســی کنــد؛ مطالع ـه تحقیقــی پای ـهای ـ تحلیلــی اســت کــه بــا جم ـعآوری دادههــا بــه صــورت کتابخان ـهای،
ن میدهــد کــه
پیشــین ه موضــوع مطالعــه شــده و بــه تحلیــل و نتیجهگیــری از آنهــا پرداختــه میشــود .یافتههــای پژوهــش نشــا 
تعــارض بنیــادی میــان اندیشـ ه دینــی و فرهنــگ اســامی ـ ایرانــی بــا فنــاوری وجــود نــدارد ،بلکــه نــگاه متصرفانـه بــه هســتی ،فنــاوری
ی در فضاهــای جمعــی و نهادهــای
را در تعــارض بــا ســاحت دیــن و فرهنــگ قــرار میدهــد .از نظــر کارکــردی اســتفاده از فنــاور 
شــهروندی میتوانــد زمین ـه ورود تفکــر تکنولوژیــک را در حــوزه اجتماعــی فراهــم نمایــد و کاربــرد فنــاوری در ایجــاد زیرســاختهای
کالبــدی بــه برقــراری رابط ـ ه پایــدار میــان آن و محیــط اجتماعــی میانجامــد .در آخــر بــر اســاس یافتههــای تحقیــق راهکارهایــی در
بســتر فرهنگــی و اجتماعــی کشــور ارائــه میشــود تــا بتــوان ضمــن برکنــار مانــدن از آســیبها ،مفهومــی واجــد ارزشهــای انســانی بــرای
تکنولــوژی تبییــن نمــود.

 -1مقدمه

تکنولــوژی واقعیــت گریزناپذیــر جهــان امــروز ،خــود را بــه مثابــه
پدیــدهای در حــال گســترش بــاز مینمایانــد .تکنیــک جدیــد
بــه امــری ســراپا متفــاوت از گذشــته بــدل شــده و آنچــه در پیــش
گرفتــه تغییــر ابعــادی از جهــان ماســت و ایــن مــا را وامـیدارد تــا
ســؤاالتی پیرامــون ارتبــاط آن بــا انســان و اجتمــاع بپرســیم.
آیــا هنــوز میتــوان بــر ایــن قایــل بــود کــه تکنولــوژی ،پدیــدهای
پســینی اســت و ایــن نــگاه و جهــان بینــی ماســت کــه مســیر آن
را تعییــن مــی کنــد؟ و یــا دارای مفهــوم پیشــینی بــوده کــه فــار غ
از اهــداف ،جهانبین ـی و اراد ه انســان ،ارتبــاط دیگــری میــان
مــا و جهــان بهوجــود م ـیآورد؟ نســبت جامعــه بــا تکنولــوژي
چیســت؟ آیــا میتــوان رســالتی اجتماعــی بــرای تکنولــوژی
قایــل بــود؟ و یــا اینکــه بــر حســب ذات خویــش زیــر بــار چنیــن
رســالتی نم ـیرود؟
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متفکــران از بــدو پیدایــش تکنولــوژی جدیــد ،از زمــان انقــاب
صنعتــی بــه نقــد و توضیــح ایــن پدیــده و ارتبــاط آن بــا انســان
پرداختهانــد .در ایــن مقالــه ســعی میشــود چکیــدهای از
آرای مختلفــی کــه پیرامــون تکنولــوژی و نحــوه مواجهــه بــا
آن وجــود دارد ،جم ـعآوری و تبییــن گــردد .هــدف اصلــی ایــن
پژوهــش یافتــن نســبتی درســت میــان تکنولــوژی بــا جامع ـه
خــود ماســت .شــرحی بــر وضــع موجــود آن در جامعــه ،رویکــرد
قالبــی کــه وجــود دارد و اینکــه بتوانیــم ایــن وضعیــت موجــود
را بــا توجــه بــه تمــام رویکردهــای دیگــر بررســی و نقــد نماییــم
و در پایــان نحــوه درســت مواجهــه بــا آن را در بســتر اجتماعــی
خویــش ارزیابــی کنیــم کــه بــه واقــع کــدام نــگاه و جهتگیــری
نســبت بــه تکنولــوژی منجــر بــه ایــن خواهــد شــد کــه نــه تنهــا
کــم و کاســتیهای آن را تــاب آوریــم بلکــه بــه آن مفهومــی واجــد
ارزش انســانی ببخشــیم.

 -2روش تحقیق

مطالع ـه صــورت گرفتــه بــر اســاس هــدف آن ،تحقیقــی
پای ـهای ـ تحلیلــی اســت کــه بــا جم ـعآوری دادههــا بــه صــورت
کتابخانـهای ،تحلیــل و نتیجهگیــری از آنهــا بــه روش توصیفــی
انجــام میپذیــرد .چارچــوب اولی ـ ه تحقیــق بــا گــردآوری
نظــرات مکاتــب مختلــف در حــوز ه فلســف ه تکنولــوژی بــر مبنــای
انتخــاب دیدگاههــای مهمــی کــه آرا و منابــع مکتــوب آنــان
در کشــور مــا بیشــتر مــورد توجــه بــوده اســت ،شــکل گرفتــه و
مؤلفههــای اصلــی ایــن مکاتــب در بررســی تطبیقــی بــا اندیشـه
اســامی بــرای تبییــن رابطـه انســان و تکنولــوژی مــورد ارزیابــی
قــرار میگیــرد .بــه ایــن جهــت رویکــرد آسیبشناســانه در
تحلیــل آرای نحلههــای فکــری مــورد بحــث ،مــد نظــر خواهــد
بــود.

بــر ایــن اســاس ،فرضیههــای تحقیــق بــه ایــن ترتیــب طــرح
میگردنــد:
ً
 تکنولــوژی پدیــدهای صرفــا ابــزاری و خنثــی یــا بــه طــور کامــلخــارج از اراد ه انســان نیســت.
 موضــع نقادانــه در برخــورد بــا تکنولــوژی بــه تبییــن نســبتصحیــح جامعــه بــا آن خواهــد انجامیــد.
 ماهیت تکنولوژی متفاوت از ابزار تکنیکی است. تســلط انســان بــر تکنولــوژی و خــارج شــدن از قالبهــایبرســاخته آن در گــرو شــناخت ماهیــت و محتــوای تکنولــوژی
حاصــل میشــود.
 در نســبت آ گاهان ـه انســان بــا تکنولــوژی ،ایــن پدیــده دارایرســالت اجتماعــی در جهــت ارتقــای زندگــی مــادی و معنــوی
انســان و همــراه او در انکشــاف حقیقــت خواهــد بــود.

ه تاریخی  -تحلیلی دیدگاههای
 -3پیشین 

پیرامــون تکنولــوژی متفکــران مکاتــب مختلــف فکــری از
منظرهــای متفاوتــی بــه مقول ـه نســبت انســان و تکنولــوژی
نگریســتهاند کــه در ادامــه بــه بررســی تحلیلــی ایــن دیدگاههــا
پرداختــه میشــود:
 -1-3تکنولوژی از منظر پدیدار شناسی
ایــن جریــان فکــری عمــده ســاختار نظــری خــود را از تأمــات
هایدگــر 3در بــاب تکنولــوژی اخــذ میکنــد .هایدگــر را شــاید
بتــوان نخســتین متفکــری دانســت کــه تکنولــوژی را بــا نــگاه
تگــرا بــه پرســش میگیــرد .وی فنــاوری
پدیدارشناســانه و ذا 
معاصــر را چیــزی یکســره متفــاوت از مفهــوم ســنتی آن و
اشــیای تکنولوژیــک را بــه گون ـهای میبینــد کــه میتواننــد
جهانهــای تــازهای بــر انســان مکشــوف ســازند و محــل بــروز
رفتارهایــی گردنــد کــه وی «کارکــرد کانونــی» اشــیا مینامــد و
ایــن تنهــا در صورتــی محقــق میشــود کــه دنیــای تکنیــک خــود
بــه قالبــی تــازه بــرای محــدود کــردن تجربـه انســان بــدل نشــود
( .)Heidegger, 1994, 14هایدگــر ذات انســان را گشــاینده
هســتی میدانــد و فنــاوری را چنــان برمیتابــد کــه همــراه وی
در ایــن انکشــاف باشــد .از نــگاه او تکنولــوژی واســط ه میــان
«انســان ،واقعیــت و حقیقــت» اســت و میتوانــد انســان را از
واقعیــت موجــود بــه حقیقــت رهنمــون ســازد .خطــری را کــه
هایدگــر در برخــورد مــا بــا تکنولــوژی کنونــی مییابــد ،در مفهــوم
«گشــتل» 4توضیــح میدهد.گشــتل ،بــه معنــای چارچــوب و
قالــب اســت و انســان را وا مـیدارد تــا بــه جهــان از قالبــی خــاص
بنگــرد.
2

آدمی یکی از نسبتهای زیر را با تکنولوژی برقرار میکند:
 -اطاعت کورکورانه و اسیر شدن در دام گشتل.

 عصیان کورکورانه مقابل تکنولوژی. نســبت اصیــل و آزاد و شــناخت ماهیــت تکنولــوژی.(.)Bernstein, 1994, 52-55
راهکار هایدگر برداشتن سه گام است:
 مخاطب قرار دادن تکنولوژی از طریق پرسش انتقادی. محدود نمودن ادعای تکنولوژی در مورد کلیت داشتن. تــاش بــرای غنــا بخشــیدن بــه مفهــوم تکنولوژی و نگریســتنبــه آن بــه عنــوان راهــی بــرای انکشــاف حقیقــت.
برخــی از متفکــران پــس از هایدگــر بــه دلیــل گســترش تکنولوژی
در عرصههــای اجتماعــی ،نقدهــای بنیادیتــری بــر آن مطــرح
میکننــد .چنانکــه یاســپرس 5جوامــع جدیــد را اســیر نیــروی
مســتقل و خودمختــار تکنولــوژی میبینــد .همــان دو ویژگــی
کــه از نظــر ژا ک الــول 6اصلیتریــن چالشهــای تکنولــوژی در
ارتبــاط بــا روح انســانی اســت .وی در کتــاب «جامعــه شناســی
تکنولوژیــک» 7خصلتهــای دیگــری ماننــد برگش ـتناپذیری،
فرا گیــر بــودن ،کلیــت و وحــدت ذاتــی را بــه آن نســبت میدهــد.
از نظــر او فنــاوری مســتقل از اراده مــا و عوامــل بیرونی ،شــرایطی
را تحمیــل کــرده کــه بــه ســبب یگانگــی و پیونــد ذاتــی ،نمیتوان
بخشــی از آن را برگزیــد و بخــش دیگــر را وانهــاد.

تفکــر نقادانــه بــه تکنولــوژی بــا دیــد پدیدارشناســی میــان
صاحبنظــران ایرانــی ماننــد داوری اردکانــی نیــز جایــگاه
ویــژهای دارد .وی تکنولــوژی را وســیله و ابــزار صــرف نمیدانــد
و در مواجهــه بــا آن معتقــد بــه شــناخت حقیقــت و ذات
تکنولــوژی اســت .دیــدگاه وی از ایــن لحــاظ بــه نظــر هایدگــر
مبنــی بــر عبــور از ظاهــر تکنیــک بــه معنــای ابــزار تکنولوژیــک
و شــناخت ماهــوی آن نزدیــک اســت .وی نظــرات پیرامــون
تکنولــوژی را در ســه قالــب میگنجانــد:
 آنــان کــه تکنولــوژی را ابــزار میپندارنــد و مدعیانــدپدیــدهای خنثــی اســت کــه خــوب و بــد آن را نحــو ه اســتفاده
مــا تعییــن میکنــد.

 تکنولــوژی فراســوی خیــر و شــرها ،پســندها و ناپســندها،مفروضــات و ایدئولوژیهــای مــا قــرار مــی گیــرد.
 نمیتــوان گفــت کــه تکنولــوژی فینفســه زشــت (تأمیــن رفــاه،بهداشــت) یــا زیباســت (اســتثمار ،فقــر ،فاصلــه طبقاتــی ،جنــگ
و.)...
 -1-1-3وجوه نقد پدیدارشناسی از تکنولوژی
 تفاوت ذاتی و ماهوی میان تکنولوژی جدید و سنتی. فهم تکنولوژی به مثابه امکانی برای گشایش هستی. نقــد آن بــه عنــوان چارچــوب محــدود کــردن تجربیــاتانســانی.
 خطر تعرض به ساحت انسان و طبیعت. خطر خودمختاری تکنولوژی در تغییر شرایط انسانی. حفظ بینش انتقادی و پرسش از جهان تکنولوژیک. -2-1-3بررسی انتقادی دیدگاه پدیدارشناسی
تکنولــوژی بــه عقیــده خــود پدیــدار شناســان ورای
برنامهریزیهــا و خواســتههای مــا در جریــان اســت و وحــدت
درونــی آن نا گسســتنی مینمایــد .ا گــر راهــی بــرای کنتــرل
تکنولــوژی وجــود دارد ،گسســت همیــن وحــدت اســت .ولــی
بایــد دانســت کــه تکنولــوژی امــروز بــه ماننــد قدیــم بــه ســادگی
در معــرض درک افــراد قــرار نمیگیــرد .در واقــع تولیــدو گســترش
تکنولــوژی بــه امــری انحصــاری بــدل گشــته اســت.
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تمایــزی کــه هایدگــر میــان تکنیــک مــدرن و ســنتی قایــل اســت
از نظــر بورگمــان 8میــان معنــای تکنولــوژی در عصــر مــدرن
و پســامدرن بــه نحــوی دیگــر وجــود دارد .تکنیــک مــدرن در
جهــت غلبــه بــر عــوارض طبیعــت عمــل میکنــد .ولــی در جهــان
پســامدرن حالتــی انعطافپذیــر بــه خــود گرفتــه ،جهــان مــا را
بــه داده تغییــر میدهــد .وی ایــن خطــر را پیــش روی میبینــد
کــه انســان در ســیر تبدیــل بــه ســوژ ه کنتــرل ،بــه نقط ـ ه «امیــال
آزادکامانــه» فــرو کاســته شــود .راهــکار بورگمــان ایســتادگی در
برابــر رفتارهــای تکنولوژیــک و پــرورش رفتارهــای زاییــده از
اشــیای کانونــی اســت)Dryfus & Espinoza, 2009, 12(.

 گروهــی ماننــد مارکسیس ـتها بــر ایــن نظرنــد کــه تکنیــکابــزاری اســت کــه در جهــان طبقاتــی از اختیــار بشــر خــارج شــده
و راهــکار آنــان تغییــر نســبت انســان بــا تکنولــوژی در غالــب
تغییــر نظــام طبقاتــی اســت.
 دیــدگاه ســوم ابــزار تکنولوژیــک را از ماهیــت آن جــدا میدانــدو معتقــد اســت آزادی و دوری از اســارت در جهــان تکنولوژیــک
بــا فهــم مــا از ماهیــت و حقیقــت آن صــورت میگیــرد (Davari
.)Ardakani, 1999, 194
ویژگی تکنولوژی را به مثابه پدیدار میتوان چنین برشمرد:
ً
 تکنولــوژی صرفــا یــک امــر فنــی ،اقتصــادی یــا چیزهــای دیگــرنیســت.
 تکنولــوژی حاصــل نوعــی «رویدادگــی» اســت ،یعنــی اتفــاقمیافتــد ،هســت میشــود و خــود را بــر اراده مــا تحمیــل
میکنــد .بنابرایــن پیامدهایــی داشــته کــه خــارج از ارادههــا و
برنامهریزیهــا ســت.
 تکنولــوژی ارتباطــی پیچیــده بــا شــبکه گســتردهای از معانــیو نهادهــای دوران جدیــد مثــل قــدرت ،سیاســت ،رســانهها
و ...دارد.

مــا در جهــان مــدرن بــا ابزارهایــی روبــرو میشــویم کــه نــه
تنهــا درک ماهیــت آنهــا دشــوار اســت بلکــه حتــی چگونگــی
عملکــرد فنــی و فیزیکــی آنهــا نیــز بــرای هــر کســی قابــل
فهــم نیســت و ایــن چنیــن انســان بــه درون یــک فضــای
مجهــول پرتــاب میشــود .حلق ـ ه گمشــده در نســبت انســان
و تکنولــوژی ،مقیاســی اســت کــه ایــن دو را بــه هــم پیونــد
میزنــد .مقیــاس فراانســانی تکنولــوژی آن را بــه پدیــدهای
تبدیــل کــرده کــه مرزهــای خــود را بیــرون از حیط ـ ه ادرا ک
مــا میگســترد .در حالــی کــه تکنیــک ســنتی واجــد کیفیــت
ویــژهای بــود کــه انســان میتوانســت در قبــال آن بــه فرآینــد
ادرا ک و خویشمندســازی بپــردازد.
چنــان کــه گفتــه شــد تکنولــوژی امــروز بــر خــاف همهگیــری
ً
ظاهــری ،کامــا انحصــاری اســت و ایــن ســاختارهای دیگــر
چــون سیاســت ،قــدرت و ســرمایه هســتند کــه نســبت انســان
معاصــر بــا آن را تعریــف میکننــد .نــگاه پدیدارشناســانه بــه
تکنولــوژی ،توضیــح شــرایط حــادث شــده اســت .امــا ســؤال
ایــن اســت کــه چگونــه تکنولــوژی در راه تبدیــل شــدن بــه یــک
نیــروی مختــار ،مســتقل و وحــدت یافتــه قــرار گرفتــه اســت؟
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 -2-3تکنولوژی از منظر سنتگرایان تاریخی
منتقــدان ســنتگرا و اســاف آنهــا از اوایــل انقــاب صنعتــی بــا
تکنیــک و گســترش آن بنــای مخالفــت گذاشــتند .بــه عقیــده
آنــان آنچــه هســتی انســان را بــه محــاق نابــودی میکشــاند،
تکنولــوژی مــدرن اســت کــه بایــد از آن دســت شســت و
بــه تکنیــک ســاده و متوســط پنــاه آورد .نــگاه رمانتی ـک
ســنتگرایان تاریخــی ،تکنیــک را موجــودی هیوالیــی میدانــد
کــه ا گــر همیــن گونــه گســترش یابــد ،همـه ارزشهــای انســانی را
بــه تباهــی میکشــاند(.)Ibid, 186
9

تصویــر هیوالیــی کــه اندیشــمندان ســنت رمانتیسیســم
قــرن 19ماننــد موریــس 11و راســکین 12بــا تأ کیــد بــر ابعــاد
منفــی تکنولــوژی مــدرن در نابــودی روح اشــیا و جوامــع
ارائــه میدهنــد ،میتــوان تــا حــدودی احساســی و شــاعرانه
دانســت .بازگشــت بــه روشهــای تولیــدی پیشــین و حفــظ
نهادهــای اجتماعــی ســنتی ا گرچــه در قالــب فرهنگــی بــرای
تــداوم حافظ ـه تاریخــی یــک جامعــه بایــد مــورد توجــه قــرار
گیــرد ولــی آیــا میتوانــد پاســخی فرا گیــر بــه نیازهــای کنونــی
جوامــع ارائــه دهــد؟

10

 -1-2-3وجوه نقد سنتگرایی از تکنولوژی
 نفی کامل تکنولوژی مدرن، از دست رفتن ارزشهای انسانی، -نابودی روح اشیا و ساختههای بشری،

 بازگشت به روشهای تولید در گذشته، احیای هنرها و صنایع دستی. -2-2-3بررسی انتقادی دیدگاه سنتگرایی
تکنولــوژی مــدرن پــس از طلــوع نــه چنــدان روشــنش در عصــر
انقــاب صنعتــی همــراه بــا آســیبهای جــدی بــر محیط زیســت
و ســامت و مصایبــی کــه بــرای طبقــات ضعیــف ،کارگــران و
مهاجــران بــه دنبــال داشــت ،رفتــه رفتــه بــه ترمیــم گذشــته و
مشــکالتی کــه خــود زاینــده آن بــود ،پرداخــت .هــر چنــد کــه ایــن
درد بــه طــور کامــل التیــام نیافــت ،ولــی برخــی ســاختارهای
اجتماعــی شــروع بــه پوس ـتاندازی نمودنــد.
تصــور هولنا کــی کــه ســنتگرایان از تکنیــک جدیــد ســاخته و
تمــام مظاهــر آن را مخــرب و فاقــد روح انســانی میداننــد ،تــا
حــدی از حقیقــت فاصلــه دارد .مــا بــا ابزارهــای تکنولوژیــک
دریافتــی جدیــد از هســتی را آغــاز کــرده ایــم .اطالعــات بــه
عنــوان دادههــای خــام آ گاهــی از اختیــار طبقــات خــاص خــارج
شــد ه و زیــر ســاختهای زندگــی اجتماعــی ماننــد بهداشــت،
حملونقــل و  ...توســط آن توســعه یافتهانــد.
شــاید چالــش اصلــی ســنتگرایان ایــن باشــد کــه نیازهــای
جوامــع تکنولوژیــک ،ســاخت ه چیــزی اســت کــه بــر آوردن نیازهــا
را از آن طلــب میکنیــم .ســؤال ایــن اســت کــه آیــا گســترش
نظــام تکنولوژیــک ســبب تغییــر ســاختار اجتماعــی و فرهنگــی
میشــود و یــا بالعکــس بــا تغییــر محتــوای فرهنگــی ـ اجتماعــی
جوامــع ،ســاختارهای نویــن تکنیکــی معطــوف به ایــن تغییرات
بــه وجــود مــی آینــد؟ ســنتگرایان در نقــد تکنولــوژی قایــل بــه
گــزار ه نخســت هســتند .بــه ایــن معنــی کــه ســاختارهای قــدرت
بــه وســیله ابــزار تکنولوژیــک چارچــوب فرهنگــی جوامــع را
دگرگــون میکننــد .ا گرچــه ایــن نــگاه از واقعیــت دور نیســت امــا
بــه واقــع ایــن دو در گــرو یکدیگــر شــکل میگیرنــد و ارتباطشــان
پیچیدهتــر از رابط ـه یــک طرفــه اســت .شــرایط کنونــی جوامــع،
آمیــزهای اســت از تأثیرشــرایط اجتماعــی ،فرهنگــی و عوامــل
فنــی و کالبــدی کــه همــان تکنیــک اســت کــه البتــه همــواره
تغییــرات بــه وجــود آمــده و تأثیــر آن بــر دیگــری خالــی از اشــتباه
و ناآ گاهــی نبــوده اســت.
 -3-3پوزیتیویسم ،13علم باوری و تکنومداری
اثبــات گرایــان (پوزیتیویس ـتها) از عصــر روشــنگری کــه بــا
دکارت 14و کانــت 15آغــاز میشــود ،خردگرایــی را یگانــه ابــزار
شــناخت انســان میداننــد .علــم از نظــر آنــان قــادر اســت تمــام
زوایــای هســتی را بــه مثابــه طبیعــت مــادی و فیزیکــی روشــن
ســازد .تکنولــوژی در ایــن جهانبینــی کــه بــر اســاس زوج عقــل
و تجربــه بنــا نهــاده شــده ،ابــزار انســان بــرای ســلطه و تصــرف

در طبیعــت اســت و چــون ایــن تصــرف را از منظــر شــناخت و
انکشــاف مینگــرد ،هیــچ مــرزی بــرای آن قایــل نیســت.
دیگــر رویکردهایــی کــه از ایــن منظــر فکــری بــه مقول ـ ه
تکنولــوژی نگریســتهاند ،تکنومــداران هســتند کــه در معمــاری
نیــز شــاهد ظهــور دیدگاههایشــان هســتیم .نظری هپــردازان
«هــای ـ تــک» 16انســان را محصــول زمــان خویــش میداننــد.
هــردورهای انســان خویــش را بــا مقتضیــات خــود پــرورده و
عصــر دانــش و تکنولــوژی نیــز انســان و محیــط تکنولوژیــک را
طلــب میکنــد .فنــاوری بــه مــدد علــم گرهگشــای
مســایل انســان و هســتی اســت و میتوانــد حتــی مشــکالت
جوامــع را در مواجهــه بــا خــود تکنولــوژی حــل نمایــد.
 -1-3-3وجوه نقد پوزیتیویستی از تکنولوژی
 آری گویی بیبدیل به تکنولوژی، نگاه ابزاری به علم و فناوری برای انکشاف هستی، ارتباط گریزناپذیر انسان و تکنیک، تعریــف آن بــه مثابــه روح جهــان امــروز و مشــخص ه انســانمــدرن.

 -4-3سنت گرایان معنوی
ســنتگرایی معنــوی 17جریــان فکــری اســت کــه بــا انتقــاد از روح
صنعتــی و مــادی جهــان مــدرن ،بازگشــت بــه ســنن فرهنگــی
گذشــته در قالــب معنویــت را چارهســاز گمگشــتگی انســان

تیتــوس بورکهــارت 18در مــورد تکنولــوژی قایــل بــه نقــد
خردمندان ـه آن ماننــد ســایر پدیدههــای دنیــای مــدرن از
چش ـمانداز معنــوی اســت .وی زمینههــای نقــد تکنولــوژی
را فقــدان ُبعــد آســمانی و معنــوی آن و نیــز تأثیــر مخــرب آن بــر
محیــط اجتماعــی و زیســتی معرفــی میکنــد.
ســید حســین نصــر بــه دنبــال رابط ـ ه ارزشــی و کیفــی انســان و
ابــزار تولیــد ،تکنولــوژی را عامــل ایجــاد فاصلــه میــان انســان و
طبیعــت ،تشــدید فقــر و اختــاف طبقاتــی میدانــد ،چــرا کــه
تکنولــوژی مــدرن بــر طمــع انســان بــرای ســلطه و افزونخواهــی
مبتنــی شــده اســت .از نظــر او نبایــد چنیــن اســتداللی را
پذیرفــت کــه تنهــا راه رســیدن بــه زندگــی تــوأم بــا بهــروزی،
تکنولــوژی مــدرن اســت .وی نــگاه ابــزاری و خنثــی بــودن آن
را مــورد نقــد قــرار میدهــد و بــر ایــن بــاور اســت کــه تکنولــوژی
مــدرن از لحــاظ فرهنگــی و جهــان بینــی جه ـتدار اســت.
راهکاری که نصر پیشنهاد میکند عبارت است از :
 حفــظ آنچــه کــه هنــوز بــر جــای مانــده اســت ماننــد بافــتشــهرهای ســنتی و نیــز جلوگیــری از نابــودی بیشــتر ایــن
ســاختارها،
 تالش برای ایده و الهام گرفتن از روشهای سنتی، توجــه بــه بعــد آمــوزش در مــورد مفاهیــم و تکنولوژیهــایســنتی ،ماننــد تأســیس دانشــکدههای معمــاری اســامی
(.)Nasr, 2006, 104
 -1-4-3وجوه نقد سنتگرایی معنوی از تکنولوژی
 دید نه چندان خوشبینانه و انتقادی به تکنولوژی، عدم وجود روح معنوی و آسمانی در آن، تأ کید بر رابط ه ارزشی و کیفیتگرا میان انسان و تکنیک، نقــد دیــدگاه خنثــی و ابــزاری بــه تکنولــوژی از منظــرجها نبینــی ،
 استفاده از تکنولوژی جدید در حد کمینه،19 احیــای ســنتهای ســاخت کــه مبانــی فرهنگــی و معنــویدارند،
 حراست از بازماندهها و فرهنگ سنتی ساخت و تولید. -2-4-3بررسی انتقادی سنتگرایی معنوی
ســنتگرایی معنــوی هنــگام ســخن از تکنولــوژی تمــام آنچــه را
کــه بــه نوعــی در ارتبــاط بــا علــم و فرهنــگ غربــی اســت ،در یــک
قالــب قــرار داده و بــه بوت ـه نقــد میکشــاند .ایــن کــه تکنولــوژی
مــدرن خالــی از بعــد معنــوی اســت ،قضاوتــی عجوالنــه بــر
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 -2-3-3بررسی انتقادی دیدگاه اثباتگرایی
ایــن دیــدگاه در عصــر مــا در قالــب تکنومــداری ظهــور مییابــد
و عمومــآ متعلــق بــه کســانی اســت کــه در بدن ـه تکنولــوژی
فعالیــت میکننــد .ادعــای تکنومــداران انســان را در مقابــل
تکنولــوژی از ماهیــت آن بیخبــر رهــا میکنــد .آنچــه در عمــل
اتفــاق میافتــد گســترش اشــیا تکنولوژیــک بــه حــدی اســت
کــه دریچ ـ ه نــگاه مــا بــه جهــان تنهــا از قــاب ایــن پدیدههــا
خواهــد بــود .وقتــی اشــیا تکنولوژیــک بــا ماهیــت تکنیــک
یکســان انگاشــته میشــود خطــر انحصــاری شــدن و فــرا رفتــن
آن از مقیــاس انســانی وجــود دارد .وضعیــت کنونــی حاصــل
همیــن تفکــر اســت کــه جهــان را بــه عنــوان یــک منبــع و
ذخیــره مینگــرد و انکشــاف مــا در جهــان ،همــان اســتخراج
ایــن ذخیــره اســت .ایــن نــگاه بــه طــور جــدی تــا ده ـ ه هفتــاد
میــادی بیوقفــه ادامــه یافــت ولــی نگرانیهــای زیســت
محیطــی ،مباحــث توســعه پایــدار و  ...منجــر بــه نقدهایــی بــه
آن شــد.

مــدرن میدانــد .ایــن جهانبینــی از پایــگاه ســنت دینــی بــه
نقــد مدرنیتــه و ســاختارهای آن کــه بــر مبنــای تفکــر خردبــاور و
انســانگرا شــکل گرفتهانــد ،میپــردازد.

مبنــای پیشــداوری ایدئولوژیــک اســت .آیــا تمــام فرهنــگ
تکنولوژیــک را میتــوان تهــی از معنویــت دانســت؟ کســانی
کــه قایــل بــه چنیــن اندیش ـهای هســتند تکنولــوژی را از نظــر
ایدئولوژیــک جه ـتدار میداننــد .امــا جه ـتداری ویژگــی
ذاتــی آن نیســت ،بلکــه بــه ســبب انحصــاری شــدن ،تبدیــل
بــه رســانهای بــرای بیــان اندیشـهای خــاص شــده اســت .ولــی
همــواره اندیش ـههای آزاد بــا همــان ابزارهــای تکنولوژیــک ،بــه
جســتجوی مفاهیــم دیگــری جــدا از تفکــر غالــب بودهانــد.
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ســنتگرایان معنــوی نیازهــای جوامــع مــدرن را نیازهــای غیــر
واقعــی میداننــد ،بــه ایــن معنــا کــه انســان در چرخـ ه بیپایــان
نیازســازی و بــرآوردن نیــاز اســیر میگــردد .چنانکــه آنــان
ً
میگوینــد مســلما تکنولــوژی یگانــه راه ســعادت نیســت ولــی
آن را میتــوان بــه مثابــه امکانــی نــو در رابط ـ ه انســان و هســتی
بــاز شــناخت .بازگشــت بــه تکنولــوژی و روشهــای گذشــته
بــا توجــه بــه ســنتهای فرهنگــی شــاید پاســخگوی برخــی
از مســایل باشــد ولــی بســیاری از ســاختارها دور از دســترس
تکنولــوژی ســنتی میماننــد .شــماری از اشــیای تکنولوژیــک
بــر حســب تجربههــای تاریخــی بشــر شــکل گرفتهانــد .مــا نمــی
توانیــم هواپیمــا ،قطــار ،کارخانههــای صنعتــی و  ...را دوبــاره
اختــراع کنیــم ،امــا میتوانیــم نســبتی تــازه میــان انســان و
تکنولــوژی تعریــف نماییــم.
 -5-3تکنولــوژی از منظــر مارکسیســم و چپگرایــی
ا نتقــا د ی
رویکــرد جریــان چــپ بــه تکنولــوژی دو راه متفــاوت را
میپیما یــد :

تبسن رد یرکف بتاکم رگید و یمالسا هاگدید یقیبطت هسیاقم
یدبلاک طیحم و هعماج رد نآ درکراک و یژولونکت و ناسنا نایم

نخســت راهــی که خــود مارکــس و پیــروان آن در توضیح جوامع
بــر اســاس نظــام طبقاتــی پیــش میگیرنــد کــه تکنولــوژی
را بایــد بــه عنــوان یــک ابــزار نگریســت کــه ایــن ابــزار البتــه در
جوامــع بــورژوازی و ســرمایهداری از کنتــرل انســان خارج شــده
و ســبب از خودبیگانگــی وی و بیشــتر شــدن فاصل ـ ه طبقــات
گردیــده اســت .در ایــن منظــر رســالت تکنولــوژی در جامع ـه
سوسیالیســتی ،بهبــود نظــام تولیــد و از بیــن بــردن شــکاف
طبقاتــی اســت .راه دیگــر ،رویکــرد چپگرایــان انتقــادی ماننــد
هابرمــاس ،مارکــوزه و پیــروان مکتــب فرانکفــورت 20اســت کــه
نــگاه انتقــادی و بدبینان ـهای بــه دســتاوردهای تکنولــوژی
دارنــد .ماشــینیزم از نظــر آنــان ،انســان مــدرن را بــه محــاق
ش ـیانگاری کشــانده اســت .انســانی کــه هویــت فرامــوش
شــد ه خویــش را در قالــب اشــیاء جســتجو مینمایــد و بــه
دنبــال ســلطه بــر طبیعــت تمامیــت آن را ســرکوب میکنــد.
آنــان تکنولــوژی را ابــزار بــی طــرف و خنثــی نمیانگارنــد .بلکــه
ســلط ه تکنیــک و ماشــین را حاصــل ذات ســلطهجو و تمامیــت

خــواه ســرمایهداری مــی داننــد کــه بشــر را بــه اســارت در چرخـه
تولیــد و مصــرف ســوق مــی دهــد (.)Feenberg, 1996, 67
 -6-3تکنولوژی از منظر تفکر اسالمی
تفکــر اســامی وجــه تمایــزی کــه بــا ســنتگرایی معنــوی دارد،
توجــه بــه بنیادهــای اندیش ـه اســامی و نــگاه مفهومــی بــه
احــکام آن در ورای سنتهاســت .اندیش ـه اســامی نــه خــود را
درگیــر بــا اصــول ســنتی در جوامــع اســامی میکنــد و نــه یکبــاره
پدیــدهای را بــا تمــام عــوارض آن میپذیــرد .اندیشـ ه اســامی از
پایــگاه اصــول جهانبینــی خــود بــه نقــد هــر دو دریافــت ســنتی
و مــدرن از پدیدههــا میپــردازد .در واقــع نفــی یــا تأییــد یــک
مقولــه در گــرو ســنتی یــا مــدرن بــودن آن نیســت ،بلکــه در گــرو
میــزان انطبــاق بــا ارزشهــای ایدئولــوژی اســامی اســت.
اندیشـ ه اســامی تکنولــوژی را ماننــد هــر پدیــده مصنــوع دیگــر،
ابــزاری بــه دســت اراده انســان میدانــد کــه از ایــن دریچــه
پدیــدهای خنثــی اســت کــه مســئولیت کارکــردآن بــر عهــده
انســان اســت و آنچــه بــه عنــوان عــوارض تکنولــوژی پدیدآمــده،
بــر اثــر فراموشــی مفاهیــم معنــوی اســت .ولــی چــون تکنولــوژی
بــه خــودی خــود کلیــت مفهومــی و مســتقل نــدارد ،یکســره
نبایــد بــه نفــی آن پرداخــت .موضــع متفکــران دینــی و علمــای
حگــر در قبــال تکنولــوژی موضــع پذیــرا
اســامی احیا گــر و اصال 
امــا نقــاد و گزیننــده اســت .کســانی چــون امــام خمینــی(ره)،
دکتــر مطهــری و عالمــه طباطبایــی ،معیارهــای نقــد و پذیــرش
مظاهــر تمــدن جدیــد را در ســه عامــل مطــرح میکننــد:
-1تعالیم و احکام اسالم،
 -2مصالح کشور و مردم،
 -3عدم وابستگی و استقالل.
امــام خمینــی(ره) جدایــی و ســتیزی میــان علــم و دیــن قایــل
نبودنــد ،بلکــه ابداعــات ،نوآوردهــا و صنعــت پیشــرفته را مــورد
تأییــد اســام و هــر مکتــب توحیــدی میدانــد .متفکــران
اســامگرا کوشــیدهاند عــاوه بــر دوری از آفــات اندیش ـه غربــی،
جایــگاه علــم و دیــن را بــدون جــدا انــگاری ایــن دو ترســیم کننــد
(.)Heidari, 1999, 10
 -1-6-3وجوه نقد اندیشه اسالمی از تکنولوژی:
 عدم جدایی مفهومی علم و دین در حوز ه نظری، نقــد تکنولــوژی و مظاهــر مدرنیتــه از دیــدگاه اعتقــادی وارزشــی،
 پذیرش نقادانه ،محتاط و گزیننده مظاهر تکنولوژی،ی نویــن بــرای رفــاه و ســعادت
 آ گاهــی از بعــد مثبــت فنــاور جامعــه،

مکاتب فکری

دیدگاه

مواضع

نقد به تکنولوژی

نسبت با
انسان

مبانی فکری

راهکارها

نظریه پردازان

پدیدارشناسی

 ماهیتگرا

پذیرش نقادانه

 تبدیل شدن به چارچوبمحدود کننده  -خطر اسارت
انسان در امیال خود کامانه -
خود مختاری،کلیت یافتگی،
کنترل اراده

مفهومی،
انسان  
عامل آگاه

اصالت وجود 
پسامدرنیته 
پدیدارشناسی

  پرسش از ماهیتتکنولوژی   -تکنولوژی،
عامل انکشاف هستی 
  حفظ رویکرد انتقادی و پرسنده

 هایدگر  بورگمان -یاسپرس

سنتگرایی

جبرگرا

نفی  و نقد 
تکنولوژی

 نابودی هنجارهای انسانی -فقدان روح انسانی در تولیدات
و صنایع

مخرب

رمانتیسیزم

 بازگشت به گذشته و نفی  یلیامموریسمدرنیته   -احیای صنایع و 
 جان راسکینهنرهای دستی

مارکسیسم

ارادهگرا ابزاری

پذیرش بر پایه 
ایدئولوژی

 از دست رفتن کنترل انسان بر تکنولوژی  -لجام گسیختگی 
آن در نظام طبقاتی

سازنده

کمونیسم
مادهگرایی
تاریخی

 تعریف  دوباره نسبتانسان و تکنولوژی  بر اساس
از بین رفتن جامعه طبقاتی

 مارکس

سنتگرایی
معنوی

ماهیتگرا
جبرگرا

عدم پذیرش
قناعت،کمینگی

 تهی شدن از بعد معنویو آسمانی  -جهت دار بودن 
ارزشی تکنولوژی

مخرب

کتب آسمانی 
سنن فرهنگی

 توجه به رابطه کیفی انسان و تولید  -احیای
سنتهای ساخت و تولید 
 کمینه گرایی و قناعت در استفاده

 بورکهارت -نصر 

جریان چپ
انتقادی

ماهیتگرا
جبر گرا

نگاه بدبینانه 
عدم نفی کامل

 شی انگاری انسان  -سلطه  ماشینیزم و روح جامعه مصرفی

مخرب

مکتب
فرانکفورت

 خود آگاهی در نسبت با تکنولوژی  -پرسش و نقد 
دنیای تکنولوژیک

 مارکوزه -هابرماس

اثباتگرایی

ارادهگرا ابزاری

پذیرش کامل

 چالش با ساختارهای سنتی  تکنولوژی به مثابه روح جهان امروز

سازنده

خرد گرایی ،علم
باوری،

 رفتن به سوی جامعه «های ـ تک»  -تکنولوژی
برای رفاه و کشف هستی

 دکارت -کانت

اسالمگرایی

ارادهگرا ابزاری

 خطر جدایی تکنولوژی از پذیرش نقادانه 
ارزش  معنوی  -ورود تکنولوژی
و انتخاب گر
به همراه اثرات مخرب

مفهومی 
سازنده

 شریعت اسالم

 آگاهی از جنبه سودمند تکنولوژی  -نقد آن از پایگاه امامخمینی(ره)
 عالمه ارزشی و اخالقی  -عدم
طباطبایی -
تمایز و تضاد میان علم
استاد مطهری
ودین

جدول -1بررسیوتفکیکدیدگاههایپیرامونتکنولوژی(مأخذ:نگارندگان).

ه دینی
 -3بحث  -1-3نسبت تکنولوژی با اندیش 
آنچــه منجــر بــه جدایــی ســاحت علــم و دیــن در اندیشـه انســان
غربــی شــد ،جزمیــت دســتگاه فکــری قــرون وســطایی در جــدا
انــگاری مــاده و طبیعــت از متافیزیــک بــود .در معیارهــای
قــرون وســطی کار اندیشــه در نســبت بــا هســتی ،گون ـهای
«اندرپذیرندگــی» اســت و هیچگونــه آفرینشــی نــدارد ،چــرا کــه
آفرینــش از مقولـه «خودانگیختگــی» اســت (.)Moradi, 2014
گرچــه ایــن رابطــه بــه دلیــل تغییــر بنیانهــای متافیزیکــی
غــرب دگرگــون شــد ،امــا بــه زودی گون ـهای ســادهانگاری و
جزیینگــری بــر ســاحت علــم ســلطه یافــت کــه آن را در تعــارض

در اســام مفهــوم «ســنت الهــی» مقول ـهای اســت کــه جایــگاه
خــردورزی را در شــناخت هســتی آشــکار میکنــد .مــاده و
طبیعــت در ایــن تفکــر بــه عنــوان پدیدارهــای منفعــل و فاقــد
روح و شــعور ادرا ک نمیگردنــد ،بلکــه بــه واســط ه قوانیــن قابــل
انکشــاف در مســیر تکویــن قــرار میگیرنــد .ایــن جریــان فعاالنـه
نظــام هســتی همــان مفهــوم ســنت الهــی اســت و انســان را بــه
عنــوان ســوژه آ گاه و اندیشــنده در تعامــل بــا خویــش میپذیــرد.
در ایــن معنــا علــم و تکنولــوژی را نمیتــوان ب ـهذات غیردینــی
انگاشــت ،بلکــه تعریــف علــم از منظــر جزیینگــر و متصرفانــه ،آن
را در تعــارض بــا دیــن قــرار میدهــد و پدیــداری ابــزار تکنولوژیــک
را معطــوف بــه تصــرف ،شـیانگاری و مصــرف میبینــد .حاصــل

ش ـمـ ــار ه 5-1
بـ ـ ـه ـ ـ ـ ـرا ۱۳۹۴
فـصـ ـ ـ ــلن ـ ـ ـام ـ ـ ــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جه ــان
تبسن رد یرکف بتاکم رگید و یمالسا هاگدید یقیبطت هسیاقم
یدبلاک طیحم و هعماج رد نآ درکراک و یژولونکت و ناسنا نایم

 نــگاه ابــزاری کــه تکنولــوژی را معطــوف بــه اراده انســانمیدانــد.
جمعبنــدی دیدگاههــای بررســی شــده پیرامــون تکنولــوژی از
لحــاظ نحــوه پذیــرش ،موضــع انتقــادی و تعامــل آن بــا انســان
در جــدول 1آمــده اســت.

بــا هستیشناســی دینــی قــرار م ـیداد .از ای ـنرو علــم دیگــر نــه
بــه مثابــه قــو ه الهــی شــناخت هســتی ،کــه بــه عنــوان عامــل
اســتیالی انســان بــر طبیعــت ،مبانــی معرفتشناســی را در
غــرب دچــار دگرگونــی نمــود.
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ایــن نــگاه چنانکــه «هربــرت مارکــوزه» میگویــد بــه پدیــد آمــدن
انســان تکســاحتی در ایــن جوامــع میانجامــد.
بنابرایــن مفهــوم فنــاوری در نســبت بــا انســان نــه منبعــث
از ســاختارهای درونــی خویــش ،کــه در رابطــه بــا بســتر فکــری
اندیشــنده تعریــف میگــردد .تفــاوت معنــا و کارکــرد فنــاوری
در اندیش ـه اســامی و آنچــه در جهــان معاصــر فهــم میشــود،
ریشــه در تفــاوت پارادایــم فکــری ایــن دو و دریافتشــان از علــم،
مدرنیتــه و انسانشناســی دارد .مدرنیت ـ ه بــه فعلیــت درآمــده
در جهــان کنونــی معنــای خویــش را بــه عنــوان نوشــدن و
گســترش عرصههــای هســتی گــم کــرده و بــه انــگارهای بــرای بــه
قالــب درآوردن تجربـ ه انســان تبدیــل شــده ،حــال آنکــه از منظر
اســامی ،مدرنیتــه بــه عنــوان نوشــدگی و رهایــی از واپسگرایــی
نهتنهــا پذیرفتــه کــه شــالود ه دیــن را تشــکیل میدهــد.

92
ش ـمـ ــار ه 5-1
بـ ـ ـه ـ ـ ـ ـرا ۱۳۹۴
فـصـ ـ ـ ــلن ـ ـ ـام ـ ـ ــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جه ــان

از ایــن رهگــذر فنــاوری میتوانــد نســبتی ســازنده بــا دیــن
و فرهنــگ بیابــد در صورتــی کــه پیــش از پذیــرش بیچــون و
چــرای مظاهــر تکنولوژیــک ،گون ـهای دیگــر از حرکــت ب ـه ســوی
فنــاوری و مدرنیتــه را برمبنــای پرســش از چیســتی و چرایــی
ایــن دو مقولــه و دریافتــن ارتبــاط آنــان بــا بســتر دینــی و
فرهنگــی خویــش آغــاز کنیــم .نقط ـ ه آغازیــن ایــن عزیمــت،
برپایــی ســاختار نظــری شــکلیافته از ایــن بســتر و درک
واقعــی کارکــرد فنــاوری و اولویتهــای بهکارگیــری آن در حــوزه
اجتماعــی اســت .از ای ـنرو ارتبــاط فنــاوری بــا ُبعــد کالبــدی در
شــکلگیری زیرســاختها و ایجــاد ارتبــاط معنــادار میــان ایــن
پدیــده و جامعــه بــر اســاس نیازهــای حقیقــی -و نه نیازســازی و
کاربــرد صــوری -میتوانــد بســیار دارای اهمیــت باشــد.

تبسن رد یرکف بتاکم رگید و یمالسا هاگدید یقیبطت هسیاقم
یدبلاک طیحم و هعماج رد نآ درکراک و یژولونکت و ناسنا نایم

 -2-3نسبت تکنولوژی با اراد ه انسان
هــر اندیش ـهای پیرامــون تکنولــوژی بایــد ابتــدا نســبت اراده
بشــر را بــا آن تبییــن نمایــد .تعییــن ایــن نســبت بخــش مهمــی
از فهــم جهــان تکنولوژیــک و تعریــف مــا از ایــن پدیــده را
روشــن میســازد و تنهــا در ایــن صــورت میتــوان بــه برقــراری
رابط ـهای فــار غ از کاســتی و آســیب میــان انســان و تکنولــوژی
چشــم داشــت .همزمــان بــا رشــد تکنولــوژی تبعــات نا گــوار
آن نیــز شــروع بــه خودنمایــی کــرد .آلودگــی محیــط زیســت،
کشــتار جمعــی ،بحرانهــای اجتماعــی و اخالقــی و  . ...ایــن
مســایل باعــث شــد کــه نگرشهــای انتقــادی در بیــن متفکــران
بــه وجــود آیــد .امــا بــه راســتی تکنولــوژی بــه طــور ذاتــی عامــل
ایــن بحرانهاســت؟ آیــا در بطــن خــود واجــد معنایــی اســت
کــه میتوانــد نظــام ارزشــی مــا را دســتخوش تغییــر کنــد؟
بــرای مواجه ـ ه جریانهــای مختلــف بــا ایــن پرســش میتــوان
دســتهبندی زیــر را ارائــه نمــود:

 رویکــرد جبرگــرا :21معتقــد بــه ســلطه و کنتــرل تکنولــوژی بــرزندگــی ،خــود مختــاری و اســتقالل آن ،عــدم کنتــرل انســان بــر
ســاختار آن و کلیــت و وحــدت مفهومــی تکنولــوژی اســت.
ً
 ابــزار انــگاری یــا بیطرفــی ارزشــی تکنولــوژی :آن را صرفــاابــزاری مــی دانــد بــرای ایفــای نقــش یــا بــرآوردن نیــازی ویــژه.
 رویکــرد ارادهگــرا :22انتخــاب بشــر تأثیــر قطعــی بــر تفســیرو اســتفاده تکنولــوژی دارد و ایــن انتخابهــا بــر اســاس
ارزشهایــی اســت کــه مســتقل از تکنولــوژی هســتند
(.)Homayoun vala, 1998, 257
همانگونــه کــه دگرگونــی محتــوای نگــرش بــه هســتی ،کالبــد
فرهنگــی جوامــع را تغییــر میدهــد ،تغییــرات کالبــدی
فرهنــگ و جامعــه ـ ماننــد بســط تکنولــوژی جدیــد -انســان
را در پارادایــم فکــری متفاوتــی قــرار داده و نگــرش او را دچــار
تغییــر مینمایــد .مقاومــت در برابــر تمــام ابعــاد ایــن تغییــرات،
منافــی زمانمنــدی انســان اســت و او را از انکشــاف ابعــاد تــازه
هســتی بــاز مـیدارد .از ســوی دیگــر وانهــادن خــود در ســیر ایــن
دگرگونــی ،حیثیــت آ گاه انســان را از میــان بــرده و او را در قالــب
نحــوه محــدودی از زیســتن اســیر میســازد .موقعیــت انســان
معاصــر در «فضــای تکنولوژیــک» واقــع شــده و آ گاهــی بــه مثابــه
نیرویــی اســت کــه او را از اتــاق در بســته بیــرون میبــرد و امــکان
نگریســتن بــه وضــع خویــش را در قبــال آن پدیــد مــیآورد.
تکنولــوژی نــه تقدیــر جبــری بشــر و نــه ابــزاری خنثــی و تهــی از
معنــای وجــودی ،نــه پدیــدهای اســت کــه خــود را یکســره تحــت
اختیــار و مســئولیت بشــر قــرار دهــد .ماهیــت تکنیــک مفهومــی
دوگانــه اســت کــه میتــوان آن را «تقدیــر آزادانــه» دانســت و
انســان در نســبت بــا آن چــون خوابآلــودهای اســت کــه تــاش
میکنــد خــود را بیــدار نگــه دارد .تکنولــوژی الجــرم وجــود
مییابــد و بــه حیــث ویژگیهــای درون ـیاش بــر وجــوه کالبــدی
فرهنــگ و نگــرش انســان تأثیــر خواهــد نهــاد .امــا بایــد دانســت
ایــن اثرگــذاری بــا نگــرش جبرگــرا یــا ارادهگــرا متفــاوت اســت.
رویکــرد جبرگرایانــه ،ارادی یــا خنثــی بــودن تکنولــوژی معطــوف
بــه نســبت آ گاهــی مــا بــه ایــن پدیــده اســت و ایــن میــزان آ گاهــی
اســت کــه رابط ـ ه اراده و خواســت مــا بــا آن را تعییــن میکنــد.
گام برداشــتن در راه شــناخت ماهــوی تکنولــوژی و مواجهــه
پرسشــگرانه بــا آن تنهــا راه تســلط اراد ه مــا بــر ایــن پدیــده اســت
کــه میتوانــد قالبهــای برســاختهای را کــه تکنولــوژی بــر نــگاه
مــا تحمیــل میکنــد ،فــرو ریــزد.

 -3-3جغرافیای توسعه تکنولوژی
نگاهــی بــه رونــد پیدایــش و بســط تکنولــوژی در جوامــع در
حــال توســعه و مقایسـ ه آنهــا بــا جوامــع توســعه یافتــه در فهــم
نســبت جامع ـه مــا بــا ایــن پدیــده ضــروری بــه نظــر میرســد.
نهضــت علمــی کــه در اروپــا در قــرن شــانزدهم بــه همــت
دانشــمندانی چــون گالیلــه ،بیکــن ،دکارت و دیگــران بــه دســت
آمــد ،نویــد تســلط بــر طبیعــت در راســتای منافــع انســان
را ســر داد .هنگامــی کــه انســان در زمینههــای کاربــردی،
اندیش ـههای نظــری را بــه خدمــت گرفــت« ،تکنیــک» متولــد
شــد و در بســتر تولیــد و مصــرف رشــد کــرد .از قــرن معاصــر جهان
بــه گونــهای پیــش م ـیرود کــه گویــی نبــود تکنولــوژی در آن
بــه نوعــی معلولیــت میمانــد ،چــرا کــه بــر هم ـ ه ابعــاد زندگــی
ســایه انداختــه و حــذف آن باعــث مختــل شــدن رونــد زندگــی
میشــود.

 -1-3-3وضعیت گذشته
در کشــور مــا ،در ســالهای ابتدایــی انقــاب ،درگیــری کشــور
بــا تغییــر ســاختارهای سیاســی و اجتماعــی پیشــین و نیــز
آســیبهای ناشــی از جنــگ تحمیلــی باعــث شــد کــه در آن
ســالها ،توجــه بــه مقولـ ه پیشــرفت علمــی و صنعتــی بــا موانعــی
روبــرو گــردد .پــس از دفــاع مقــدس هشــت ســاله ،نگاهــی ویــژه
بــه ســازندگی و توجــه بــه زیرســاختهای صنعتــی شــدن
بــه ظهــور رســید .ایــن توجــه بــه دلیــل شــرایط کشــور پــس از
انقــاب و جنــگ در واقــع معطــوف بــه مظاهــر صنعتــی و وجهـه
کارکــردی و عملــی آن میشــد ،چــرا کــه در آن شــرایط ،کشــور نیــاز
بحرانــی و ضــروری بــه ترمیــم درونــی خویــش احســاس میکــرد.
آنچــه هــم ا کنــون پــس از گــذار از آن دوره حائــز اهمیــت اســت

 -2-3-3رویکرد کنونی
برنامهریــزی ا کنــون جامع ـ ه مــا ،مبتنــی بــر پیشــرفت علمــی و
صنعتــی ،تولیــد علــم و جهــش تکنولوژیــک اســت کــه البتــه در
برخــی مــوارد در حیط ـ ه نمادهــای ظاهــری خالصــه میگــردد.
آنچــه تفکــر تکنولوژیــک و ارتبــاط انســان بــا آن را فراختــر
ً
مینمایــد ،حضــور تکنولــوژی در جایــی اســت کــه بایــد واقعــا
حضــور داشــته باشــد .ضــرورت امــروز جامعــه ورود تکنولــوژی
بــه بدن ـه اجتمــاع و لمــس کارکــرد آن بــه عنــوان پدیــدهای در
خدمــت انســان توســط تــوده مــردم اســت.
ً
رونــد ورود تکنولــوژی بــه حــوزه اجتماعــی ضرورتــا نیازمنــد
اولویتبنــدی اســت .نــگاه فرهنگــی بــه آن نمیتوانــد بازگشــت
ســنتگرایانه باشــد ،چــرا کــه پاســخگوی حجــم مســایل امــروز
نیســت .ولــی از طرفــی داشــتههای فرهنگــی ،روابــط انســانی
و ســازگاریهای اجتماعــی کــه در طــول قرنهــا میــان افــراد
یــک ملــت ،هویــت و زبانــی مشــترک بــه وجــود آورده اســت ،نمــی
توانــد یکســره در تســلط جهــان تکنولوژیــک درآیــد ،چــرا کــه ایــن
پدیــده اینــک نــه دیگــر مفهومــی ابــزاری و خنثــی اســت ،بلکــه
جهتگیــری خاصــی را بــا خــود تحمیــل میکنــد کــه رهایــی از
آن وابســته بــه تغییــر محتــوای نظــری و اندیشــه تکنولوژیــک
اســت ،بــه گون ـهای کــه دیگــر هماننــد جوامــع توســعه یافتــه
ابــزاری بــرای ســیطر ه فرهنگــی و اعــاد ه حیثیــت اجتماعــی
بــرای نهادهــای در اختیــار دارنــدهاش نباشــد.
 -3-3-3راهکارهای پیشرو
کشــورهای در حــال توســعه بــه جهــت اینکــه ســاختارهای
جدیــد نتوانســتهاند بــه تمامــی ،پایههــای فرهنگــی آنــان را
دســتخوش تغییــر کننــد ،ایــن امــکان را دارنــد کــه راهــی تــازه
را بپیماینــد .تغییــر محتــوای نظــری تکنولــوژی ،در حقیقــت
فاصلــه گرفتــن از کارکــرد مصرفگرایانــه و صــوری آن اســت و
نگاهــی اجتماعــی بــه آن کــه نهتنهــا تبدیــل بــه چارچــوب و
مفهــوم عمــده زندگــی انســانی نگــردد ،بلکــه بتوانــد دریچههــا
و دنیاهــای تــازهای بــر انســان جســتجوگر بگشــاید.
خــارج از مقیــاس بــودن مفهــوم تکنولــوژی ارتبــاط بــا آن را
ســخت و حتــی ناممکــن کــرده و انســان را در شــبکه ارتباطــات
نامفهــوم شــکل گرفتــه ،مســخ میکنــد .تکنولــوژی بایــد بــه
گون ـهای خــرد در جامعــه توزیــع شــود .در توضیــح مقایســه
تکنولــوژی جدیــد و ســنتی گفتــه شــد کــه عــدم مقیاسمنــدی
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بخــش دیگــر جغرافیــای انســانی را جوامــع توســعه نیافتــه
و یــا در حــال توســعه تشــکیل میدهــد .جوامعــی کــه خــود
ایــن رونــد را طــی ننمــوده ،بلکــه بــه نــا گاه بــا امکانــی بــه نــام
تکنیــک مواجــه گشــتهاند .بــه عنــوان مثــال نخســتین تــاش
هــا بــرای توســعه صنایــع در ایــران بــه اواســط ســده نوزدهــم
برمیگــردد .رونــد صنعتــی شــدن ،جامع ـ ه آن روز ایــران را بــه
صــورت تقلیدگــر دنیــای توســعه یافت ـه درآورد .تکنولــوژی بــا
هجمــهای از تمــدن غــرب بــه ایــران وارد شــد و هنجارهــای
فرهنگــی جدیــدی بــه ایــن ســرزمین آورد کــه اغلــب در مقابــل
ارزشهــای پیشــین قــرار میگرفــت .ایــن تقابــل باعــث ایجــاد
شــکاف فرهنگــی بیــن نس ـلهای پیشــین و جدیــد جامعــه
گردیــد .در ایــن گونــه جوامــع طبق ـهای ظهــور میکنــد کــه بــا
مظاهــر جامع ـه تکنولوژیــک آشــنا گشــته امــا بــا فرهنــگ آن
بیگانــه اســت .بــه ایــن جهــت لــزوم بسترســازی فرهنگــی در
چنیــن جوامعــی بیــش از هــر چیــز ضــروری اســت.

توجــه بــه ایــن نکتــه میباشــد کــه گرچــه نمیتــوان و نبایــد
نگاهــی نفیگرایانــه بــه مفهــوم تکنولــوژی در جهــان معاصــر
داشــت ولــی نحــو ه آریگویــی و پذیــرش مــا در مواجهــه بــا ایــن
پدیــده بایــد چگونــه تبییــن گــردد؟

تکنولــوژی جدیــد ،نــه بــه لحــاظ انــدازه ،بلکــه بــه لحــاظ
فهــم پذیــری ،ســبب قطــع ارتبــاط مفهومــی و عــدم امــکان
خویشمندســازی ابــزار تکنولوژیــک توســط انســان میگــردد.
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بحــث دیگــر پیرامــون پذیــرش تکنیــک ،دســتیابی بــه علــم
ایجادکننــدة آن در کنــار ورود اشــیای تکنولوژیــک اســت .در
کنــار دانــش فنــی ،آشــنایی تکنیکمــداران بــا مباحــث ماهــوی
و نظــری مربــوط بــه آن مانــع از ایجــاد ســاختار تکنولوژیــک
بــدون پایــه و اســاس میشــود .ایــن مقولــه بــه خصــوص در
نحــو ه آمــوزش متخصصیــن بســیار حائــز اهمیــت اســت .بــه
عــاوه توجــه بــه صنایــع بومــی و توانهــای موجــود در بســتر و
حمایــت از کارآفرینــی در مقیــاس محلــی و بــه تبــع آن حمایــت
از اقتصــاد محلــی ،ســبب مانــدگاری و ارتقــای کیفیــت و امنیــت
محیــط میگــردد ( ،)Pourjafar & Dehghani, 2012, 93و از
ایــن رهگــذر تکنولــوژی بــه وســیل ه ارتقــای ایــن عوامــل پیونــد
معنــاداری بــا فــرد و محیــط مییابــد .مســئلة دیگــر مربــوط بــه
عمــوم در نحــوه اســتفاده و برخــورد بــا تکنولــوژی اســت کــه
خودآ گاهــی شــخصی و پرس ـشگری هــر فــرد ســبب میگــردد
کــه بــا فاصلــه گرفتــن از قالــب تکنولــوژی ،آ گاهانــه بــر آن مســلط
شــده و نســبت خــود را بــا آن تعریــف نمایــد.

تبسن رد یرکف بتاکم رگید و یمالسا هاگدید یقیبطت هسیاقم
یدبلاک طیحم و هعماج رد نآ درکراک و یژولونکت و ناسنا نایم

 -4-3کارکرد فناوری در حوز ه کالبدی
چنانکــه گفتــه شــد هنگامــی میتــوان بــرای فنــاوری بــه
عنــوان عامــل گســترش درک انســان از هســتی و ابــزاری بــرای
تأمیــن نیازهــای وی در رویـه فــردی و اجتماعــی ،رســالتی قایــل
بــود کــه نحــوه ادرا ک ایــن پدیــده بــه مثابــه صــورت ظاهــری
مدرنیتــه و توســعه ،تغییــر یابــد و کارکــرد آن بــر مبنــای اولویتها
و نیازهــای حقیقــی زندگــی انســانی و اجتماعــی صورتبنــدی
گــردد .ایــن موضــوع فنــاوری را بــا حــوز ه کالبــدی بــه گون ـهای
اساســی پیونــد میدهــد .یکــی از مهمتریــن مســایل در رابط ـه
ورود و گســترش فنــاوری در جامعــه ،مقیاسمنــدی فهــم
و ابــزار تکنولوژیــک نســبت بــه مخاطــب و محیــط اســت .بــه
بیــان دیگــر رابط ـه مفهومــی میــان انســان و ابــزار تکنولوژیــک
زمانــی برقــرار میشــود کــه مخاطــب بتوانــد در قبــال آن
موقعیــت ادرا کــی خویــش را بازیابــد و بــه خویشمندســازی آن
ابــزار بپــردازد ،بنابرایــن ســاختارهای فنــاوری در جامعــه ،خــواه
بناهــا و محیطهــای ســاخته شــده بــا ایــده و ابــزار تکنولوژیــک و
خــواه ابــزار رســانهای ،فرهنگــی و روزمــره نبایــد خــارج از حیطـه
دسترســی ذهنــی مخاطــب قــرار گیرنــد.
دیگــر نکت ـ ه اساســی درگیــری متخصصــان و تصمیمگیــران
حــوز ه کالبــدی و دس ـتاندرکاران ســاخت و ورود فنــاوری بــا
مباحــث نظــری ،اهــداف و اولویتهــای ایــن حــوزه اســت.
رابط ـ ه ایــن گروههــا بــا فنــاوری را بایــد فراتــر از دانــش فیزیکــی

صورتبنــدی نمــود و ایــن در حالتــی میســر اســت کــه مباحــث
نظــری و شــناختی پیرامــون ایــن پدیــده در درجــ ه اول میــان
ایــن گروههــا و در مرحل ـه بعــد درون محیــط اجتماعــی بــه
گون ـهای ریش ـهدار طــرح گــردد.
در زمین ـه کاربــردی ،اساس ـیترین ُبعــد اســتفاده از فنــاوری
توجــه بــه توســع ه زیرســاختهای اجتماعــی ماننــد
حملونقــل ،بهداشــت ،مســکن و ...اســت کــه باعــث ملمــوس
شــدن کارکــرد آن در بدن ـه جامعــه خواهدشــد و امکانــی بــرای
تعریــف انســانی و هدفمنــد فنــاوری فراهــم مینمایــد .در کنــار
توســعه زیرســاختها ،فنــاوری میتوانــد در قالــب فضاهــای
تعامــل جمعــی ،توســعه نهادهــای شــهروندی و ایجــاد
مکانهــای بــا کارکــرد ویــژه در مقیــاس محلــی ماننــد ســراها،
بازارچههــا و پاتوقهــای اجتماعــی ،امــکان فرصتهــای برابــر
و مشــارکت شــهروندان را بــه وجــود آورد .ضمــن آنکــه توســعه و
حضــور ســاختارهای جدیــد در زمینههــای تاریخــی میتوانــد
ســبب تــداوم تاریخــی و غنــای محیــط گــردد (Mazaherian
 .)& Shahteimori, 2012, 7البتــه حضــور ســاختارها و
فنــاوری جدیــد نبایــد محیــط اطــراف را بــه طــور جــدی تحــت
تأثیــر قــرار دهــد بلکــه بایــد ضمــن توجــه بــه حجــم ،رنــگ،
تناســبات ،مقیــاس و مصالــح موجــود بــر زمینــه غلبــه نکــرده و
بــه چش ـماندازهای بااهمیــت آســیبی نرســاند (همــان.)15 ،
نکت ـه حائــز اهمیــت دیگــر برخــورد زمین هگــرا در اســتفاده از
تکنولــوژی و ســاختارهای جدیــد در محیــط کالبــدی اســت.
در ایــن رویکــرد هــر بنایــی بــر اســاس زمینههــای فرهنگــی،
اجتماعــی ،تاریخــی و کالبــدی ،اقلیمــی و شــرایط خــاص آن
محــل طراحــی و اجــرا میشــود (Mahdavinejad & Others,
 ،)2012, 32و تکنولــوژی میتوانــد در انطبــاق ســاختارهای
نــو بــا ایــن عوامــل نقــش اساســی داشــته باشــد .ضمــن
آنکــه اســتفاده از فناوریهــای نــو بــرای پیشبینــی امــکان
تغییــر در ســاختار و عملکــرد فضایــی بــا توجــه بــه نیازهــای
مهــم ماننــد ســاخت پناهگاههــا ،ســرپناهها ،اورژانسهــا
و بیمارســتانهای موقــت نقــش خــاص تکنولــوژی را در
شــرایط ویــژه نشــان میدهــد .در ایــن زمینــه راهکارهایــی
ماننــد اســتفاده از فنــاوری پیشســاختگی و صنعتیســازی
و نیــط سیســتمهای مــدوالر بــا ویژگــی انتقــال و نصــب ســریع
بیشــترین ســطح انعطافپذیــری و قابلیــت انطبــاق را ممکــن
میســازد ( .)Taghizade & Sanaee, 2013, 77عــاوه بــر
اینهــا اســتفاده از فناوریهــای نــو در افزایــش تعامــل انســان
و طبیعــت و کاهــش مصــرف منابــع بــه ایجــاد رابطــه میــان
ســاختارهای نویــن و پیشزمینههــای انســانی  -فرهنگــی
جامعــه خواهــد انجامیــد.

نتیجهگیری

 بایــد میــان ماهیــت تکنولــوژی و مصنوعــات تکنیکــی تمایــزقایلبــود،
 بــه جهــت مقیــاس فــرا انســانی و عــدم آشــنایی مخاطــب بــاابزارهــای جدیــد رابط ـه مفهومــی او بــا اشــیا از میــان م ـیرود،

 حضــور ظاهــری تکنولــوژی در فضــای جامعــه بــدون کارکــرداجتماعــی ،مقیاسمنــدی و تناســب بــا نیازهــای حقیقــی یکــی
از چالشهــای جوامــع در حــال توســعه اســت کــه میتوانــد بــه
دریافــت عمومــی از ایــن پدیــده آســیب وارد نمایــد،
 تکنیــک مــدرن تفــاوت بنیادینــی بــا فنــاوری ســنتی داردکــهبــه جهــت گسســتگی و مقیــاس خــرد نمیتوانســت بــر شــئونات
انســانی تســلط یابــد،
ً
 بــر خــاف همهگیــری ظاهــری ،تکنیــک جدیــد حالتــی کامــاانحصــاری بــه خــود گرفتــه و جهتگیریهــای خاصــی را بــا
خــود تحمیــل میکنــد،
 تکنولــوژی در بســتر فرهنــگ مصرفــی ،از کارکــرد حقیقــیخویــش فاصلــه گرفتــه و بــه ابــزاری بــرای نیازســازی در ایــن
جوامــع بــدل میشــود.
در پایــان بــر مبنــای یافتههــای پژوهــش بــرای دور مانــدن
از آســیبهای مطــرح شــده بــر تعامــل انســان و تکنولــوژی
در نســبت فــردی ،اجتماعــی و فرهنگــی راهکارهایــی ارائــه
میشــود کــه عبارتنــد از:
 بومیســازی دانــش و فنــاوری و توجــه بــه صنایــع بومــی ومحلــی،
 برگــزاری مباحــث نظــری پیرامــون تکنولــوژی در مجامــعمتخصصــا ن ،
 اولویــت اســتفاده از فناوریهایــی کــه زیرســاختهایاجتماعــی را در بخشهایــی ماننــد بهداشــت ،حملونقــل،
مســکن و  ...حمایــت میکننــد،
 فاصلــه گرفتــن از چارچــوب فرا گیرنــد ه تکنولــوژی کــه جهــانتجربههــا و ارتباطــات انســانی را بــه قالبهــای از پیــش شــکل
یافتــه محــدود میکنــد،
 توزیــع تکنولــوژی در مقیــاس خــرد و قابــل فهــم بــه گون ـهایکــه امــکان ارتبــاط بــا آن برقــرار گــردد،
 حفــظ بافتهــای فرهنگــی و بنیانهــای ســنتی کــه تــداومحافظ ـه تاریخــی جامعــه را حمایــت میکننــد،
 ورود فنــاوری بــه حــوزه عمومــی و در دســترس تــوده مــردم درقالــب ســاخت فضاهــای تعامــل جمعــی ،نهادهــای شــهروندی
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از بــدو پیدایــش فنــاوری جدیــد در جوامــع صنعتــی ،مســئل ه
چگونگــی ارتبــاط آن بــا انســان از موضو عهــای مهمــی بــوده
کــه مکاتــب مختلــف بــه آن پرداخت ـ ه و هــر یــک از نظــرگاه خــود
آســیبهای ایــن رابطــه و راه هــای برکنــار مانــدن از آنهــا را
تشــریح نمودهانــد .بــا تأمــل در آرای اندیشــمندان دینــی
میتــوان دریافــت کــه تفــاوت معنایــی میــان فنــاوری در تفکــر
اســامی و مفهــوم آن در جهــان معاصــر ریشــه در تفســیر ایــن
دو نظــرگاه از مدرنیتــه دارد .پارادایــم فکــری مســلط کنونــی
مدرنیتــه را نــه راهــی بــرای نوشــدن و انکشــاف عرصههــای
گشــودهتری از هســتی ،بلکــه بــه مثابــه چارچوبــی ســاخته و
پرداختــه و دارای محتــوای ارزشــی خــاص بــاز میشناســد کــه
انســان در ایــن پارادایــم دیگــر نــه ســوژ ه متعامــل بــا هســتی ،کــه
عامــل متصــرف در آن معنــا میشــود .در حالــی کــه در اندیش ـه
دینــی ،نوشــدگی و رهایــی از جمــود نــه تنهــا پذیرفتــه اســت کــه
معنــا و هــدف تفکــر دینــی را شــکل میدهــد .ایــن تفــاوت بــه
درک متنافــری از هســتی در ایــن دو نگــرش انجامیــده کــه بــر
ایــن اســاس فلســف ه مــدرن در معنــای حــادث شــده ،هســتی
و طبیعــت را بــه عنــوان یــک ماشــین میانــگارد ،در حالــی کــه
فلســف ه اســامی هســتی را بســتر شــعور کلــی و واجــد حیــات
میدانــد .ایــن نحــو ه نــگاه تفــاوت ماهــوی میــان معنــای
فنــاوری و کارکــرد آن را در ایــن دو نظــرگاه آشــکار میکنــد.
نســبت فنــاوری بــا اندیشـ ه اســامی و فرهنــگ ایرانــی میتوانــد
نســبتی ســازنده باشــد ا گــر بــا مبانــی اســامی -ایرانــی بــه
ســاختاری جدیــد بــرای عل ـمورزی و پذیــرش فنــاوری دســت
یابیــم .فنــاوری بــه ذات خویــش غیردینــی و یــا در تعــارض بــا
ارزشهــای فرهنگــی نیســت ،بلکــه ایــن تأویــل متصرفانــه از
اندیش ـ ه علمــی و تکنولوژیــک اســت کــه در تعــارض بــا ســاحت
دیــن و فرهنــگ قــرار میگیــرد .آنچــه میتوانــد عامــل گسســت
کلیتیافتگــی و تســلط تکنولــوژی بــر جوامــع و برقــراری رابط ـه
فعــال بــا آن باشــد ،فهــم نســبت آن بــا اراده و آ گاهــی بشــر و
خــارج شــدن از چارچوبهــای برســاخته تکنیــک اســت.
نتایــج یافتــه شــده از ارزیابــی تحلیلــی نظــرات مختلــف
پیرامــون تکنولــوژی و وضعیــت کنونــی جوامــع در نســبت بــا آن
بیانگــر آن اســت کــه :

 شــکافتن کلیــت و وحــدت درونــی تکنولــوژی ،آن را بــه مثابــهامکانــی بــرای گشــودن جهــان و انکشــاف مفاهیــم تــازه بــر
انســان عرضــه میکنــد،

و تعریــف فضاهــای ویــژه در عرص ـ ه شــهری ماننــد ســراها و
بازارچههــای محلــی و پاتوقهــای اجتماعــی،
 اســتفاده از فنــاوری در ســاختار کالبــدی ،نــه بــا هــدفتکنولوژیــک کــردن پوســت ه بنــا ،بلکــه بــرای پاســخگویی بــه
الزامــات کارکــردی و معنایــی آن،
 بــه کارگیــری فناوریهــای روزآمــد در جهــت ارتقــای تعامــلانســان و طبیعــت در حــوزه شــهری و فضــای معمــاری،
 کاربــرد فناوریهــای ارزان قیمــت و در دســترس بــرایهماهنــگ کــردن ســاختمانها بــا شــرایط اقلیمــی و کاهــش
مصــرف منابــع انــرژی،
 اســتفاده از روشهــای ســاخت بــا فناوریهــای نویــن درســاختارهای کالبــدی ماننــد مســکن ،فضاهــای فرهنگــی
و اجتماعــی در جهــت کاهــش هزینههــا ،افزایــش ســرعت
ســاخت و مطابقــت بــا ویژگیهــای ارتقــا دهنــد ه کیفیــت ایــن
فضاهــا.

پینوشتها

1 .1فلســفه تکنولــوژی حــوزهای میانرشــتهای از آمیــزش تفکــر فلســفی
و تکنولوژیــک اســت و بــه بحــث در ماهیــت تکنولــوژی و ارتبــاط آن بــا
وضعیــت اجتماعــی ،اخالقــی و فرهنگــی انســان میپــردازد.
Phenomenology2.2
Martin Heidegger3.3
 4 .4گشــتل ( )Ge-estellدر زبــان آلمانــی بــه معنــای داربســت یــا
دســتگاه یــا اســتخوانبندی و در کاربــرد هایدگــر بــه معنــای قالببنــدی
اســت کــه بــا ایــن لفــظ ماهیــت تکنولــوژی را نامگــذاری میکنــد.
Karl Theodor Jaspers5.5
Jacques Ellul6.6
The Technological Society7.7
Albert Borgmann8.8
Historical Traditionalists9.9

1010رمانتیسیســم نهضتــی جهانــی اســت کــه عــاوه بــر جنبــه ادبــی
دارای ابعــاد متنــوع هنــری ،فلســفی ،اجتماعــی و تاریخــی اســت.
شــکوفایی ایــن مکتــب در قرنهــای 18و 19متأثــر از انقــاب فرانســه،
انقــاب صنعتــی ،دوران روشــنگری و فلســفه شــرق بــود .اصــول ایــن
جریــان را بازگســت بــه طبیعــت ،مخالفــت بــا خــرد و زندگــی صنعتــی،
اصالتمنــدی احســاس ،تخیلگرایــی و تکیــه بــر ناخــودآ گاه شــکل
مــیداد.

William Morris1111
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John Ruskin1212
1313واژ ه پوزیتیویســم ( )Positivismمتــرادف بــا اصالــت تجربــ ه
علمــی و منطقــی و دنبــال کننــده ســنت اصالــت تجربــه قــرن  19بــا
تعالیــم ضــد متافیزیکــی و علمگرایانــه اســت .پوزیتیویس ـتها معرفــت
را حاصــل تأثــرات حسی(بیواســطه) میداننــد .اصــول بنیادیــن
معرفتشناســی آنهــا اثباتگرایــی ،تحقیقپذیــری ،ســاختارگرایی
منطقــی و اصالــت تجربــه اســت.

Rene Descartes1414
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Emmanuel Kant 1515
 1616هــای تــک ســبکی در معمــاری و طراحــی صنعتــی اســت کــه در حــدود
ســال  1970پدیــدار شــد .ایــن ســبک عناصــر پیشــرفت ه صنعتــی و
تکنولــوژی را بــا هــم ترکیــب کــرد و بــه صــورت جلــوهای تــازه از مدرنیســم
درآمــد .معمارانــی ماننــد فاســتر ،پیانــو و راجــرز را میتــوان نماینــده ایــن
ســبگ دانســت .از دیــد ایــن معمــاران ســاختمانهای امــروزی بایــد
نشــاندهنده عصــار ه فکــری و تکنیکــی عصــر حاضــر باشــند.

Spiritual Traditionalism 1717
Titus Burckhardt1818
Low-Tech1919
2020مکتــب فرانکفــورت در ده ـه 30توســط هورکهایمــر در آلمــان تأســیس
شــد و عمــد ه فعالیــت آن در زمینههــای فلســفهعلــوم اجتماعــی و
جامعهشناســی اســت .متفکــران ایــن مکتــب بــا پوزیتیویســم در علــوم
اجتماعــی بــه جــدل میپردازنــد و بــا منظــر انتقــادی تبعــات زندگــی
صتعتــی و بــورژوازی ماننــد ماشــینیزم ،ســلطه رســانه ،ش ـیانگاری و از
خــود بیگانگــی را بــه چالــش میکشــند.

Deterministic Approach2121
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