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Abstract 

Critical assessment of social changes and the 

impact of factors which, through their mutual 

interactions, shape the outlooks and ways of life 

of people and societies are among the major 

concerns of contemporary philosophers who 

would like to use their theoretical knowledge to 

tackle applied problems. In the present paper we 

try to assess, from a philosophical and critical 

point of view based on Critical Rationalism, some 

of the socio-cultural impacts of wide-ranging 

changes caused due to unprecedented 

developments in the converging sciences & 

technologies. The first part of the paper deals with 

a brief introduction of the notion of the fourth 

wave of scientific and technologies development 

due to developments in the following four fields: 

Nano, Bio, Info, and Cogno (NBIC). In the 

second part of the paper we discuss some of the 

most important socio-cultural consequences of the 

developments in NBIC sciences and technologies. 

The main aim of this philosophical investigation 

is to consider the options open to modern man 

vis-à-vis new developments in sciences and 

technologies. In the last part of the paper some 

policy recommendations with regard to the issues 

discussed are introduced. It is hoped that the 

proposed recommendations prove to be useful for 

the policy-makers in Iran. 
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  پژوهشي -فصلنامه علمي

 سياست علم و فناوري
 

  1389، بهار و تابستان 4وم، شماره دسال 

 

 

ات چهارمين موج توسعه علمي و تأثير و داللت هاي سياستگذارانه فلسفي ارزيابي
مالحظاتي از ديدگاه عقالنيت نقاد: و جامعه فرهنگبر  فناورانه  

 2نژاد  رضا كالنتري ،*1علي پايادكتر 

  دانشيار مركز تحقيقات سياست علمي كشور و استاد مدعو در مركز مطالعات در باره دموكراسي، دانشگاه وستمينستر -1
دانشجوي دكتري دانشگاه صنعتي اميركبير -2  

  

  چكيده

هاي اصلي دهند از دغدغهاجتماعي و تأثيرات متقابل عواملي كه در صحنه حيات آدمي، احوال و شيوه زيست افراد و جوامع را شكل ميتحوالت  ارزيابي نقادانه
اي در مقاله حاضر كوشش شده است به شيوه. هاي عملي بهره بگيرندكوشند از ابزارهاي نظري براي راهگشايي در حوزهآن دسته از متفكران معاصر است كه مي
اجتماعي  -ها و اطالعات تجربي، برخي آثار و عوارض فرهنگينظري متكي به رويكرد عقالنيت نقاد و با تكيه به داده -انتقادي و از ديدگاه مالحظات فلسفي

در بخش نخست مقاله . تغييرات گسترده اي كه به علت پيشرفت بيسابقه علوم و فناوري هاي مدرن در حال پديدار شدن است، مورد ارزيابي قرار گيرد
در بخش دوم برخي تبعات پيشرفت هايي كه در زمينه اين علوم و فناوري حاصل شده . گرددتوضيحاتي در باره چهارمين موج توسعه علمي و فناورانه  ارائه مي
است كه در برابر انسان مدرن و در ارتباط  هاييتوجه اصلي اين پژوهش فلسفي ناظر به گزينه. و يا در حال حصول است بر فرهنگ و جامعه بررسي خواهد شد

ها و اندركاران سياستهاي سياستگذارانه براي دستآموزهاز در سومين بخش مقاله شماري . هاي جديد قرار داردوقفه علوم و فناوريبا تحوالت بي
  .گ در ايران ارائه شده استها در ارتباط با تأثيرات موج چهارم توسعه علمي و فناورانه بر اجتماع و فرهنسياستگذاري

 
علوم و علوم و فناوري هاي همگرا، چهارمين موج توسعه علمي و فناورانه، علوم و فناوري نانو، علوم و فناوري زيستي، علوم و فناوري اطالعاتي،  :هاكليد واژه

شناختي، فرهنگ، كرامت انسانيوري فنا

  'ـ مقدمه1
پژوهشي است كه در يك دوره  مقاله حاضر برگرفته از نتايج

به  زماني قريب به يكسال، با استفاده از امكاناتي كه بعضاًٌ
در  وسيله مركز تحقيقات سياست علمي كشور فراهم آمد،

ي هاي فناور - دانشي هايي كه به فناور -دانشخصوص 
 -دانشبا عنوان اختصاري  منابعدر  و دشهرت يافته ان 1همگرا

                                                            
  a.paya@westminster.ac.uk; paya@nrisp.ac.uk :دار مكاتبات نويسنده عهده*

‐١  convergent  technologies .   در  "فنــاوري-دانـش "در خصـوص اصـطالح
  .مقاله توضيح داده شده است 3.2بخش 

از آنها ياد مي شود، به انجام  "2ان بِي آي سي"ي هاي فناور
ي هاي همگرا، چهار فناور -دانشمقصود از  .3رسيده است

                                                            
2- NBIC ( = Nano, Bio, Info, Cogno) 

انتشـار خواهـد    نتايج تفصيلي اين پژوهش بزودي در قالب يك كتاب مسـتقل  -. 3
  .يافت

واژه انگليســـي . توضـــيح كوتـــاهي ضـــروري اســـت "فنـــاوري"دربـــاره واژه 
Technology )به فارسي به دو صورت فناوري و فناوري ترجمه شـده  ) فناوري

بـه زعـم برخـي از صـاحبنظران معـادلي      . است كه هر دو معادل هايي غير دقيقنـد 
ادبيات فارسي بـر آن اسـت كـه    اما فرهنگستان زبان و . است "فن شناسي"دقيقتر 

بـه منظـور رعايـت نظـر     (در مـتن حاضـر   . معادل مناسـب همـان فنـاوري اسـت    
 عمدتا معادل فناوري و در مواردي معدود معادل فن شناسي به همـراه ) فرهنگستان
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ي ناظر به دستكاري در ماده فناور-دانش( 1ي نانوفناور -دانش
 زيستي وريفنا- ، دانش)فيزيكي در ابعاد يك ميليارديم متر

ي فناور- ، و دانش3)اينفو( اطالعات فناوري-، دانش2)بايو(
در زبان فارسي . است 4)كاگنو(ناظر به قابليت هاي شناختي

مخفف شناختي، (ي هاي شزان فناور-مي توان آن ها را دانش
- يفناور-در خصوص دانش. ناميد) زيستي، اطالعات، و نانو

شتابان ترين روند ها را هاي همگرا، كه از حيث ميزان رشد، 
ي ها در اختيار دارند، مي توان فناور- در قياس با ديگر دانش

در مقاله حاضر اما . از زواياي مختلفي به كاوش پرداخت
جنبه هاي  هدف آن است كه از منظري فلسفي در خصوص

ات موج چهارم توسعه علمي و تأثيرفرهنگي و اجتماعي 
 .ن روشنگري به عمل آيدفرهنگي در ظرف و زمينه جامعه ايرا

-رابطه ميان چهارمين موج توسعه علمي و فني و دانش
هاي همگرا به يك اعتبار رابطه علّي و معلولي دو يفناور

يعني قوه محركه اصلي موج چهارم توسعه از . جانبه است
-ناحيه پيشرفت هايي حاصل مي شود كه در عرصه دانش

به دست مي آيد و  ي هاي همگرا و دانش مربوط به آنهافناور
 تأثيري ها فناور -اين موج نيز به نوبه خود، بر رشد اين دانش

غرض از چهارمين موج توسعه علمي و فناورانه، . مي گذارد
عبور از دوران (تحوالتي است كه به دنبال سه موج اوليه 

موج نخست، گذر از يعني غارنشيني به  عصر كشاورزي 
موج  يعني قرن نوزدهم كشاورزي به عصر انقالب صنعتي در

يعني صنعتي در قرن بيستم  -دوم و سپس ورود به دوران فرا
، در شرف پديد آمدن است و بعضا جنبه هايي از )موج سوم

 .آن در همين نخستين دهه قرن بيست و يكم تحقق يافته است
مفهوم موج چهارم شايد نخستين بار به وسيله دو نويسنده   

هرچند   .]1[ مطرح شد 1993در سال آمريكايي، مينارد و مرتنز
نقطه كانوني توجه دو نويسنده عمدتا تحوالت اقتصادي در 

اين مساله محوري را با توجه  هاقرن بيست و يكم بود اما آن
ي هاي نو در فناور-به پيشرفت هايي كه در قلمرو دانش
دو نويسنده، تمثيل . شرف تحقق بود مورد تحليل قرار دادند

                                                                                            
و  "فنـاوري "فارسـي واژه اصـلي بـه صـورت     ) transliteration(ترا نگاشـت  

  .كار رفته استمشتقات آنها به صورت تبادل پذير به 
1- Nano Technology 
2- Bio Technology 
3- Information Technology 
4- Cognitive Technology 

ا الگو برداري از عنوان كتاب آلوين تافلر، موج چهارم را ب
و با بسط  ]2[ منتشر شده بود 1980، كه در دهه موج سوم

  . منطقي مفهوم سه موج توسعه پيشنهاد كرده بودند
هاي كاركردي ي نو از حيث قابليتفناورهرچهار  با آن كه  

از امكانات بااليي برخوردارند اما دانش مربوط به چهار حوزه 
- ي و مهارتفناور، پا به پاي نانواطالعات و زيستي،، شناختي

-به همين اعتبار فن وهاي ابزاري اين چهار حوزه رشد نكرده 

كوشند شناسان و دانشمندان در بحث از اين قلمروها، مي
مباحث مربوط به تحوالت دانشي و علمي و معرفتي را از 

تباط متمايز سازند و درعين نشان دادن ار انهفناورهاي پيشرفت
  .ها و تمايزها نيز تاكيد ورزنددو، بر تفاوتنزديك ميان آن

هاي نو و همگرا به جهت توان علّي فوق العاده  فناوري  
از زياد هر يك به تنهايي و توان علّي بيش از حد مجموع آنها، 

عوارض منفي و مخرب در همه  قابليت زياد براي ايجاد
قابليت بي نظير همين . برخوردارند عرصه هاي حيات آدمي

موجب شده است تا شماري از صاحبنظران در اين خصوص 
هاي جديد به آدمي توانايي و قدرتي  فناوريهشدار دهند كه 

همچون خدايان اسطوره ها اعطا مي كند كه قادر به انجام 
در عين حال توان علّي اين . هركاري بر روي زمين بودند

برخي احيانا امكان ها چنان عظيم است كه به اعتقاد  فناوري
كنترل و مهار آنها وجود ندارد و اين غولِ از بطري خارج 
شده مي تواند نهايتا آدمي و دستاورد هاي تمدني او را به 

  .]3[ نابودي بكشاند
  
  ي هاي همگرافناور - 2
 ي بطور كليفناورعلم و  در باره  2-1

ي فناورات علوم و تأثيرهر نوع بحث نظري جدي در باره 
هاي اجتماعي و فرهنگي نيازمند آشنايي بر پديدارجديد 
ي، هر فناورعلم و . ي استفناورتر با دو پديدار علم و دقيق

هاي اخير، اين دو هستار  با آن كه در دهه . دو برساخته بشرند
تا حد زيادي در هم تنيده شده اند تا آنجا كه تمييز آن دو از 

ناممكن است،   ناًدر عمل بسيار دشوار و احيا يكديگر بعضاً
اما از جنبه نظري اين نكته حائز كمال اهميت است كه بتوان 
ميان اين دو پديدار تفكيك به عمل آورد و آن دو را از 

  ].4،5،6[ يكديگر بازشناخت
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اليست نقاد و عقلگرا، علم مجموعه ئاز ديدگاه متفكران ر
هايي است كه به نيازهاي معرفتي انسان پاسخ برساخته

) علي الفرض(هدف علم، شناخت واقعيتي است كه . گويد مي
در مقابل، از ديدگاه اين . به نحو مستقل از آدمي وجود دارد

اي است در بردارنده همه مجموعه فناوريدسته از فالسفه، 
. دگوين هايي كه به نيازهاي غيرمعرفتي انسان پاسخ مي برساخته

هدف . به دنبال كسب معرفت نيست) ستيتكنولوژ(شناس  فن
ها فناوري. او برآوردن برخي از نيازهاي غيرمعرفتي آدمي است

در عين حال، در مقام ابزارها و وسايل، در خدمت رفع نياز 
يعني در خدمت بسط علم و . معرفتي آدمي نيز قرار مي گيرند

رافع چنين نيازي هرچند كه خود آنها به نحو مستقيم  ،معرفت
- يفناوراز جمله . ن و وظيفه ابزاري دارندأش نيستند و صرفاً

توان به خانه، بانك، بنگاه هاي خيريه، و هاي دسته اول مي
كامپيوتر، كتاب، تلسكوپ، و قلم از جمله . اتومبيل اشاره كرد

در جدول . ها به شمار مي اينديفناورمصاديق دومين دسته از 
  :بازنموده شده است فناوريمهمترين تفاوتهاي ميان علم و  1

 1انهفناورهمگرايي  2-2

ها از اهميت  يفناوربا توجه به آن كه بحث همگرايي در اين 
محوري برخوردارست ارائه يك تعريف مناسب از اين پديدار 

در حال . هاي مفهومي و نظري  ضرورت دارد براي راهگشايي
ي هاي جديد بيشتر فناورحاضر دو تعريف براي همگرايي 

 .مورد توجه است
بنياد ملي علوم اياالت متحده آمريكا در گزارش مستقلي    

قابليت چند همگرايي فناورانه را  ي هاي نو،فناور درباره
ها براي  شدن آن افزايي و يكپارچگي و يكي ي در همفناور

  ].7[ كرده است ، معرفي پاسخ گفتن به نيازي مشترك
هاي چهارگانه آن است كه  يفناورشدن  مقصود از يكپارچه

ابعاد كاربرد همه آنها در حال كوچك شدن و نزديك شدن به 
معناي اين سخن آن است كه در زماني در . است 2تراز نانومتر

اي نه چندان دور، بستر نانو، به منزله فصل مشتركي عمل  آينده
هايي كه به نحو مستقل در حوزه  خواهد كرد كه در آن قابليت

هاي اطالعات، علوم شناختي و زيستي حاصل شده  يفناور

                                                            
1- technological convergence 

  .هر نانومتر معادل يك ميليارديم يك متر است -  2

بر اين اَ. ظاهر خواهد شد "يفناوراَبر "است، در قالب يك 
هاي هرچهار حوزه  ي قادر است در آن واحد از تواناييفناور

نانو، كاگنو، اينفو و بايو براي ظاهر ساختن يك توانايي 
ي فناورتكميل اين اَبر. نظير استفاده كنداستثنايي و بي ،منحصر

اين امكان را بوجود مي آورد كه بتوان ماكرو از جمله 
هم قرار دادن اجزا ريزتر ساختارهاي زنده را با تركيب و كنار 

، و به شيوه اي دقيق تر از آنچه در تراز هاي اتمي و مولكولي
   ].8[ خلق كرد در طبيعت واقع شده است،

  فناوريمقايسه علم و  )1 جدول
  فناوري  )معرفت(علم   

  برساخته ناظر به واقعيت  چيستي

برساخته ناظر به نيازهاي 
عام و كلي و يا خاص و 

فناوري . جزئي كنشگران
 فاقد ذات است و صرفاً

  .كاركرد دارد

گويي به نيازهاي  پاسخ  هدف
  معرفتي آدمي

گويي به نيازهاي  پاسخ
 غيرمعرفتي آدمي و احياتاً

ايفاي نقش مقدمه واجب 
  در رفع نيازهاي معرفتي

معيار 
  پيشرفت

نزديك شدن به روايتي 
  حقيقي درباره وافعيت

كارآمدي در رفع 
ا و ي يهاي علم خواسته

كارآمدي در ايفاي نقش 
مقدمه واجب براي كسب 

  معرقت

موقعيت در 
قبال  ظرف 
  و زمينه

استقالل از ظرف و زمينه 
  )كليت و ضرورت(

قوانين بنيادين و قوانين (
  )پديدار شناسانه

  وابستگي به ظرف و زمينه

ن أش
  معرفتي

معرفت عيني، 
Objective 

Knowledge  ) بر مبناي
هاي مساله محور و  حدس

دسترسي پذيري در حيطه 
  )عمومي

معرفت ضمني، ) عمدتاً(
Tacit Knowledge  

جايگاه 
  ها ارزش

كوشد  علم مي
المقدور خود را از  حتي

ها بركنار دارد  تأثير ارزش
تا واقعيت را كما هو حقه 

  .ارائه دهد

ها، با  همه انواع فناوري
ها محفوف و همراه  ارزش

  .ستنده
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ميالدي با انتشار گزارشي با  2004اتحاديه اروپا در سال   
 دهي آينده جوامع اروپايي هاي همگرا؛ شكل فناوريعنوان 
 : هاي همگرا اينگونه بيان كرد يفناورخود را در مورد   ديدگاه

توسط يكديگر به  هاي دانش ها يا نظام يفناورتوانمندسازي 
در اين روايت از  ]9[ منظور دنبال كردن هدفي مشترك

ها لزومي ندارد و  همگرايي فناورانه، يكي شدن همه حوزه
در  عمدتاًدر اين رويكرد همگرايي  .الزمه همگرايي نيست

ي هاي نو  يا همكاري فناورقالب بر هم افزايي دو به دوي 
سازي آنها در نظر  ي بدون تاكيد بر يكپارچهفناورهرچهار 

  .مي شودگرفته 

  "فناوري- دانش"توضيحي در خصوص اصطالح  2-3
و ) علم، معرفت(به تفاوت هاي ميان دانش  1-2در بخش 

فناوري اشاره شد و بر اين نكته تاكيد گرديد كه عليرغم 
ها، بخصوص ها و فناوريارتباط بسيار نزديك ميان دانش

تمايز نظري ميان دو مفهوم هاي نو، حفظ ها و فناوريدانش
دانش و فناوري، به منظور پرهيز از خلط هاي مفهومي و نيز 
بسط قابليت هاي تحليل هاي معنايي و مصداقي، حائز اهميت 

اما دانش ها و فناوري ها در عين واجد بودن شماري از . است
تفاوت ها و تماير هاي اساسي، از برخي جهات نيز با يكديگر 

مورد  تر نيزز جمله اين شباهت ها كه پيشا. شباهت دارند
يك . اشاره قرار گرفت آن است كه هر دو برساخته بشرند

مهم ديگر كه بخصوص در دو سه دهه اخير مطرح  شباهت
شده است آن است كه هم در قلمرو دانش ها و هم در قلمرو 

اين تحقيقات . فناوري ها، تحقيقات بنيادين حائز اهميت است
از حيث هدف با يكديگر تفاوت دارند، بده و در عين آن كه 

بستان گسترده اي دارند و به گونه اي برهم افزا، به بسط و 
هاي تفاوت اصلي پژوهش. رسانندغناي يكديگر كمك مي

و پژوهش هاي بنيادين در علم آن است كه  فناورانهبنيادين 
و  2و توان ها 1در حالي كه هدف دومي كشف ظرفيت ها

وجود در طبيعت است، يعني آن دسته از م 3گرايش هاي
قابليت هايي كه ساخته دست بشر نيست بلكه پيشاپيش در 
هستار هاي موجود در جهان مندرج است، هدف تحقيقات 

                                                            
1 - capacities 
2 -powers 
3 - propensities 

كشف ظرفيت ها، توان ها، و گرايش هايي  فناورانهبنيادين 
است كه در ساختار ها و هستار هاي برساخته آدمي مندرج 

هايي كه بالفعل در جهان ها و گرايشها و توانظرفيت. است
فيزيكي موجود نيست و يا اگر موجود است دسترسي به آن 

به عنوان مثال، . به صورت مستقيم براي انسان مقدور نيست
هم اكنون شتابدهنده ذرات بنيادين مستقر در سرن، با نيت 
شبيه سازي شرايط كيهان در زماني بسيار نزديك به زمان مه 

تئوري مه بانگ كه به وسيله . ار گرفته شده استبه ك 4بانگ
كيهان شناسان و فيزيكدانان نظري پيشنهاد شده بوده است، 
. نمونه اي از نتايج تكاپو ها در حوزه دانش هاي بنيادين است

شبيه سازي شرايط مه بانگ در سرن، نمونه اي از تكاپو ها در 
  .حوزه فناوري يا فن شناسي بنيادين است

فناوري هاي همگرا يا شزان اين دو جنبه  - دانشدر حوزه   
به عنوان مثال در تراز نانو، . بخوبي قابل مشاهده است

فيزيكدانان از يكسو در تالشند تا ظرفيت هاي وجود در 
ها، شناسايي ها وفرضيهها و ارائه حدسزنيطبيعت را با گمانه

حوزه و از سوي ديگر فناوران و فن شناساني كه در اين . كنند
به (به تكاپو سرگرمند، در صددند با بازسازي شرايط طبيعي 

دو شيوه از پائين به باال، يعني درهم آميحتن اجزاي طبيعت در 
سامان دهنده، و شيوه از باال به پائين، -مقياس نانو به نحو خود

يدن سنگ بناي ساختار هاي نانو بر اساس چيعني كنار هم 
-هاي علّي طبيعت را شبيهتوان ) نظمي از پيش تعيين شده

اين دو تكاپو، يعني تحقيقات بنيادين علمي به . سازي كنند
نيت ارائه تبيين و توضيح از نحوه عمل طبيعت در تراز نانو، و 

هاي طبيعت تحقيقات بنيادين فناورانه به نيت بازسازي ظرفيت
. در تراز نانو، به نحو برهم افزا و در كنار هم به پيش مي روند

رعت پيشروي در اين دو عرصه يكسان نيست و اما س
 تحوالت فناورانه با سرعت بيشتري از توانايي درك و ارائه

  5.تبيين در حال پيشروي است

                                                            
4 -big bang 

  ]11، 10[فناوري ها بنگريد به -دانش دربارهبراي توضيحات بيشتر   .-5
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و عوارض اجتماعي  نگاهي از منظر فلسفي به آثار -3
  ي هاي همگرافناور -دانشو فرهنگي 

  گيري از تاريخ و مفهوم سه جهان نقاد، درسعقالنيت  3-1
بر روي زمين،  1طول تاريخ پيدايش و تطور انسان هوشمنددر 

و ديدگاه هاي علمي در زمره مهم ترين  تكنولوژيكابزار هاي 
عوامل تغيير دهنده در شيوه زيست آدمي و تحول در نگاه او 

 اً، البته يكي از ويژگي هاي ظاهر2تغيير. اندبه واقعيت بوده
آن را در سرتاسر تخلف ناپذير عالم خاكي است و جلوه هاي 

در جهان تعامالت انساني اما، . توان مشاهده كردكيهان مي
تغيير نه تنها در عرصه هاي مشهود و مادي كه در امور غير 
محسوس و غيرمادي نيز به گونه اي مستمر و مداوم، وقوع 

نگاهي به شواهد متنوع زيست آدمي بر روي سياره . مي يابد
ها ظواهر شهرها، شيوه پوشش بخوبي آشكار مي سازد كه نه تن

و لباس افراد، جنگ افزارها، نوع غذاها، مواد و مصالح به كار 
ها و امثالهم گويش ،هاها، زبانگرفته شده در ساختمان

تحوالت گسترده در طول تاريخ و عرض جغرافيا رخ داده 
است، كه به همان نسبت در قلمرو هاي فكري و نظري، 

جهان بيني ها، باور هاي ديني و همچون ديدگاه هاي فلسفي، 
رويكرد هاي اخالقي نيز دگرگوني هاي گسترده اي به وقوع 

  .پيوسته است
ملي در تاريخ تحوالت در جوامع انساني آشكار أاندك ت  

با گذشت زمان و نزديك شدن به زمانه كنوني، بر مي سازد كه 
 .تحوالت افزوده شده استاين شتاب و وسعت دامنه و تنوع 

است ارتباط  اصلي مقاله حاضركته با بحثي كه موضوع اين ن
فالسفه عقل گراي نقاد و رئاليست به تفصيل در . نزديك دارد

اين خصوص توضيح مي دهند كه رويكرد استقرايي در تعامل 
-با واقعيت هاي بيروني نه تنها كمكي به كسب معرفت نمي

ن به همي .3]13، 12[ كند، كه اساسا ناممكن و ناشدني است
اعتبار در مواجهه با واقعيات تاريخي، اين دسته از فالسفه، بر 
خالف فالسفه پوزيتيويست و نيز اغلب فالسفه هرمنيوتيست 

                                                            
1-. Homo Sapiens 
2 - change 

رهيافت عقل گرايي نقاد به وسيله كارل پوپر فيلسوف اتريشي االصل انگليسي  - ٣
در خصوص آموزه هاي اصلي اين رهيافت از . و شاگردان مبرز او بسط يافته است

   .]19، 18، 17، 16، 15، 14[جمله بنگريد به 

- و پديدار شناس كه نگاهي استقرايي به تاريخ دارند، درس

مشاهده الگو هاي تكرار پذير "آموزي از تاريخ را نه در گرو 
تر و مراتب عميقكه رهين اتخاذ رويكردي به  "در تاريخ
  .]14[ هاي انباشته در آن مي دانندتر به تاريخ و تجربهسنجيده

از منظر عقالنيت نقاد و واقع گرا، تاريخ، همچون ديگر   
به يك اعتبار، معركه مواجهه هاي تعامل انساني، عرصه
هاي معنايي است كه به وسيله كنشگران مختلف در طول سپهر

جربه هاي زيستي بسط يافته زمان و در صحنه هاي متنوع ت
بخشي به تكاپوهاي انساني در عرصه هاي مختلف، معنا. است

نه تنها با تحوالت گذشته كه با شكل دادن به آينده نيز مرتبط 
به عبارت ديگر مساله معنا بخشي هم واجد وجه . است

در . توصيفي و اخباري است و هم وجه دستوري و انشايي
، سهم عمده اي در معنا فناوريو هردوي اين ترازها، علوم 

، در تغيير شكل به فناورياين،  فراتر از. سازي ايفا مي كنند
  .محيط فيزيكي نيز سهمي اساسي بر عهده دارد

پاسخگوي نيازهاي  ،ها، چنان كه پيشتر گذشت يفناور  
اين نيازها، بجز آن بخش كه به نياز هاي . غير معرفتي آدميانند

ارتباط پيدا مي كند، محصول ) رانمشترك با جانو(زيستي 
تنوع سپهرهاي معنايي منجر به . سپهرهاي معنايي آدميانند

اما در عين حال، از ديدگاه فالسفه . تنوع نيازها مي شود
رئاليست و عقل گراي نقاد، از آنجا كه آدميان از يك بن مايه 
هويتي مشترك برخوردارند كه خود را در پديدار هايي نظير 

ر تفكر نقادانه، قدرت بر اتخاذ رويه هاي اخالقي، توانايي ب
استعداد خلق قوانين و رويه هاي حقوقي، قابليت به كارگيري 
تفكرات مرتبه دوم و باالتر و نظاير آن آشكار مي سازد، همين 

ميان در تعامل با شرايط دشود تا آمي بموج تبن مايه مشارك
ها و رفتارهايي ها و نيازو وضع و حال هاي مختلف، خواست

به . تا حد زيادي مشابه و نزديك به هم را آشكار سازند
نيازهاي عبارت ديگر عليرغم تنوع شرايط زيستي آدميان، 

-ينا مشترك ميان آنان تا حد بسيار زيادي مشترك است و از

ها، با آن كه به ظرف و زمينه ها حساسند مي توانند يفناوررو 
مختلف مورد استفاده كنشگران بوم هاي  با تغييراتي در زيست

   .]20[ گيرندگوناگون قرار 
با اين مقدمات مي توان چالشي را كه از رهگذر علوم و   
ي هاي همگرا براي عرصه هاي اجتماعي و فرهنگي فناور
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دو نكته را پيش از آن اما . مطرح مي شود بهتر توضيح داد
اصطالح چالش  نخست اين كه . بايد مورد توجه قرار دادمي

در اين متن، در عين آن كه به جنبه هاي مثبتي كه از رهگذر 
ي هاي همگرا حاصل مي شود، فناورظرفيت هاي موجود در 

ناظر به نتايج و ) و بنابراين نه انحصاراً(توجه دارد، بيشتر 
ي ها و رشد و يكپارچگي فناورتبعات نامطلوبي كه ظهور اين 

  .آنها به همراه خواهند آورد
بخشي از ساختار نظري  دربارهنكته دوم توضيحي   

گرايي نقاد است كه كاربرد زيادي در تحليل هاي رويكرد عقل
مفهومي و فلسفي در حوزه هاي مختلف و از جمله موضوع 

از ديگاه فالسفه عقل گراي . مورد بحث در مقاله حاضر دارد
نقاد مي توان قلمرو واقعيت را به بخش هاي مختلف و مكمل 

سه بخش اساسي در اين ميان عبارتند از . كديگر تقسيم كردي
، جهان حاالت ذهني و )1جهان (جهان واقعيت هاي فيزيكي 

، و باالخره )2جهان (محتواي معرفتي و عاطفي ذهن هر فرد 
 3در جهان ). 3جهان (جهان برساخته هاي نظري آدميان 

هاي اخالقي، هاي علمي، گزارههستارهايي نظير تئوري
-ها و افسانهها و داستانهاي موسيقي، محتواي كتابمفونيس

هر . مندرج است... ها و باورها، و ها و شعرها، مضامين ترانه
و قدرت  "توان علّي"اند يعني داراي سه جهان واقعي

واسطه ميان دو . تاثيرگذاري بر امور و هستارهاي ديگر هستند
اتفاق مي  1جهان تغييراتي كه در : است 2، جهان 3و  1جهان 

افتد ذهن و روان كنشگران را متاثر مي كند و آنان را به خلق 
هاي توليد برساختهمتقابالً . هاي تازه بر مي انگيزد برساخته

 1، كنشگران را به دخل و تصرف در جهان 3جديد در جهان 
مثال، شنيدن سخنراني تهييج كننده يك . تشويق مي كند

  .روز انقالب شودخطيب مي تواند زمينه ساز ب
چالش پس از اين توضيحات مقدماتي اينك مي توان به سراغ 

با توجه به ( اين چالش. در بند هاي پيشين رفت مورد اشاره
چالشي در عرصه معنا  و ابتدائاً اوالً) هر دو جنبه مثبت و منفي

چالشي در  به شمار آورد و ثانياً) 2و جهان  3يعني جهان (
آنچه كه به اين چالش ). 1عني جهان ي(قلمرو محيط فيزيكي 

دوگانه اهميتي بي بديل اعطا كرده است اين واقعيت است كه 
هاي همگرا براي ايجاد تغييرات اساسي يفناورتوانايي علوم و 

هاي معنايي و خواه در جهان و گسترده خواه در سپهر

فيزيكي، بي هيچ گزافه، در طول تاريخ حيات بشر بر روي 
در ذيل به  .سابقه و بدون نظير و مانند استكره ارض، بي 

نمونه هايي از اين توانايي بي بديل فناوري هاي نو براي تغيير 
  .اشاره شده است

  

  فناوري هاي نو و از خودبيگانگي آدمي 3-2
ي هاي همگرا بيش از فناوراز جمله جهاتي كه بر توانايي اين 

و نيز عمق و  دامنه تاثيرات آنها پيش مي افزايد، فراگير بودن
معناي اين سخن اين است كه از . ژرفاي اين تاثيرات است

هيچ عرصه اي از قلمرو هاي حيات مدرن نيست كه از  يكسو
و از سوي ديگر، در هر يك ي ها بر كنار باشد فناوراين  تأثير

- ها چنان است كه ميها، ميزان تاثيرات اين فناورياز عرصه

اهد آمد، زمينه را براي ايجاد تواند، به توضيحي كه بعدتر خو
. تحوالتي كامال بنيادي و كيفي و بازگشت ناپذير، آماده سازد

هاي همگرا، هر چه كه زمان يفناورهاي مختلف اين جلوه
و با گذرد، با آهنگي شتابناكتر و در مقياسي وسيع تر، مي

بخش هاي فراختري از زندگي فردي و جمعي ژرفايي بيشتر 
يكي از تبعات  .انحصار و اختيار خود در مي آورندافراد را در 

گذاري فراگير و عميق، چنان كه شماري از تأثيراين 
صاحبنظران متذكر شده اند تشديد خطر از خود بيگانگي 

، كه در اشكال مختلف "از خود بيگانگي"پديدار . انسان است
گذار است كه شخص  تأثيرخود را آشكار مي سازد، در جايي 

ويه مصرف كنندگي انفعالي اد خود را فروبگذارد و راراده آز
  .را در پيش بگيرد

ها به درجات مختلف از اين توانايي اغلب فناوري  
برخوردارند كه آدمي را به گونه اي مسحور جاذبه هاي خود 

كه در مقام يك فاعل خودمختار و سازند كه به عوض آن
پذيرنده  خودآئين عمل كند، در مقام فرمانبردار تسليم و

-اما توان علّي فناوري. فناوري، به مقتضيات فناوري تن دهد

-هاي همگرا، كه از حيث فراگيري و عمق تاثير گذاري بي

ه سابقه است، اين امكان را پديد آورده است كه آدمي را ب
تمامه مسخ و دگرگونه كند و از او موجودي غير آنچه كه 

كمالي وي هست و مغاير با مسيري كه شايسته صيرورت 
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بيشتر  هدر اين خصوص در ادامه اين مقال. است، برسازد
  .توضيح داده خواهد شد

  فناوري هاي نو و تغيير در ظرفيت هاي ادراكي آدمي 3-3
ي هاي فناوراز خود بيگانه ساز  تأثيرنمونه  هشدار دهنده  يك

هاي مدرن، عوارضي است كه اينترنت و شبكه وب بر قابليت
اند گروهي از محققان نشان داده. گذاردجا ميادراكي آدمي بر 

حدي فراگير بهكه شبكه وب و اينترنت كه اينك استفاده از آن 
شده كه حتي كودكان خردسال نيز به بهره گيري از آن ترغيب 

بر روي نحوه عمل مغز كاربران اثر  شوند، كامالًو تشويق مي
شود گذارد و تعامل نامناسب با اين ابزار موجب ميمي

شخص توانايي تمركز بر موضوعات، قدرت درك استداللهاي 
 .]21[ مفصل، و شوق مطالعه مطالب جدي را از دست بدهد

تاثير گذاري بر قابليت هاي ادراكي آدميان، البته مختص   
 "توان علّي"همه فناوري ها، به اعتبار . فناوري هاي نو نيست

ثال زماني كه به عنوان م. خود از چنين قابليتي برخوردارند
گوتنبرگ فناوري چاپ را ابداع كرد، تحولي انقالبي در نحوه 

 مثاليك . بهره گيري افراد از توانايي هاي ادراكيشان پديد آمد
انديشيدن افراد  هبر نحو فناوري تأثير موارد ديگر ازجالب 

فردريش نيچه فيلسوف برجسته  ماجرايي است كه براي
نيچه در اوايل دهه . است افتادهاتفاق آلماني در قرن نوزدهم 

يك  1882در . دريافت كه بينائيش در حال زوال است 1880
كلي بينائيش هماشين تحرير خريداري كرد و پيش از آن كه ب

. را از دست بدهد كاركردن با آن را با چشمان بسته فرا گرفت
مدتي بعد يكي از دوستان نيچه كه موسيقي دان بود و آثار 

القه مي خواند به او يادآور شد كه نثر او تغيير نيچه را با ع
محسوسي كرده و صورت تلگرافي و مقطع به خود گرفته 

 اييك متخصص رسانه به نام فردريش كيتلر در بررسي. است
كه بر روي آثار نيچه انجام داده نتيجه گرفته است كه نثر نيچه  

به از صورت استداللي "پس از شروع استفاده از ماشين تحرير
كلمات قصار، و از شكل انديشه هاي مشخص به جناس و 

به شيوه بريده و تلگرافي تغيير پيدا  1ايهام، و از قالب بديع
  .]22[كرد

                                                            
1 - rhetoric 

هاي اما تفاوت ميان توانايي فناوري هاي نو و فناوري  
 پيشين از حيث ميزان اثرگذاري بر سازوكار مغز آدميان، صرفاً

بلكه در اينجا سخن از بروز  ،در شدت و ضعف نيست
تحوالت كيفي و تغييرات اساسي در نحوه اتصال ميان بخش 

بسياري از كاربراني كه با اينترنت كار . هاي مختلف مغز است
مي كنند گزارش كرده اند كه در موقع مطالعه مطالب در روي 

كنند،  "قرائت"وب، به عوض آن كه به شيوه متعارف آن ها 
هم به اين كنند آنمي "اسكن"ود را اطالعات موج عمال

صورت كه به دو سه سطر از ابتدا و دو سه سطر از ميانه و دو 
اندازند و به صفحه بعد سه سطر از انتهاي مطلب نظري مي

استمرار در اين نحوه مطالعه مطالب وب موجب . روندمي
شده است كه در مطالعه مطالب ديگر نظير كتاب ها و 

كردن تعويض  "اسكن"تمام عيار را با  نشريات نيز خواندن
برخي از افرادي كه حرفه شان نويسندگي و كارهاي . كنند

اند كه ديگر در خود رغبتي براي ادبي است گزارش كرده
 جنگ و صلحمطالعه آثار مفصل و مبسوط نظير رمان 

 .]23[تولستوي مشاهده نمي كنند
در  گر خوانندگان بالغ و صاحب تجربه با چنين مشكليا  

توان تصور استفاده از وب و اينترنت مواجه شده باشند مي
كرد كه كودكاني كه از سنين پائين با اين ابزار و ديگر 

سروكار  "پيامك"ابزارهاي ديجيتالي انتقال اطالعات نظير 
دارند، چه نوع عادت مطالعه و خواندني را در خود پرورش 

  .2خواهند داد

  "انسان- ورا"فناوري هاي همگرا و خلق  3-4
هاي فردي دستكاري در قابليت دري هاي جديد فناورتوانايي 

 نبه تاثير بر نوع كاركرد مغز و دستگاه ادراكي آنا افراد صرفاً
انواع تغييرات  توانندها مياين فناوري. محدود نمي شود

به . را در اشخاص بوجود آورندفيزيولوژيك و يا ابزاري 
بطور د كه ننسلي از افراد را پديد آور ندعنوان مثال مي توان

                                                            
درباره تأثيرات فناوري ها بر توانايي هاي ادراكي آدمي، با توجه به  بحث  2‐

بحث  plasticityخاصيت شگفت انگيزي مغز انسان، يعني قابليت انعطاف زياد 
تمامه در مورد آن در اين مختصر بيان ه ساده اي نيست و نمي توان حق مطلب را ب

اين بحث را در مقاالت ديگري با ) علي پايا(يكي از دو نويسنده كنوني . كرد
  .]22[بنگريد به . تفصيل بيشتر دنبال كرده است
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هاي تر از ديگران باشند، يا از حيث تواناييبا هوشژنتيكي 
مثال سرعت دوندگي، يا  برداشتن وزنه هاي سنگين، يا (بدني 

انجام كار هاي طاقت فرسا، و يا دوام آوردن در شرايط سخت 
-همچنين مي. د باشنددر ميان همگنان سرآم...) و دشوار و 

ي ها، و با غلبه بر بيماري ها و فناورتوان با بهره گيري از اين 
طوالني به اشخاص بسيار نيز متوقف كردن فرايند پيري، عمر 

و به يك معنا پديدار مرگ را در جامعه انساني  اعطا كرد
  .دگرگون ساخت

-يفناورنقش  دربارهبرخي از نويسندگان و محققاني كه   
د در ازدياد قابليت هاي انساني قلم زده اند حتي تا هاي جدي

اند اين قبيل تحوالت و اند كه متذكر شدهآنجا پيش رفته
تغييرات در ساختاري هاي زيستي و فيزيولوژيك انسان ها 

 3انسان- ، يا پسا2انسان- يا ورا 1تواند به توليد اَبر انسانمي
كساني نيز بر اين نكته تاكيد دارند كه به واسطه . منجر شود

كندي بيش از حد فرايند هاي تطور طبيعي، بايد با بهره گيري 
از ظرفيت هاي جديد، اين قبيل فرايندها را در راستاي تقويت 

   .]24[ و افزايش قابليتهاي زيستي آدمي مورد استفاده قرار داد
لماني در قرن نوزدهم، زماني نيچه، فيلسوف سرشناس آ  

در دهه هاي پاياني قرن بيستم و سال هاي  كه آرائش مجدداً
نخستين قرن بيست و يكم مورد توجه گسترده قرار گرفته 

در نخستين  .برخاست 4)يا اَبر انسان(است، به ستايش اَبر مرد 
كه نخستين بار در  "چنين گفت زرتشت"عبارات كتاب 

بسياري از زبان ها از جمله فارسي انتشار يافت و به  1873
  :گويد، نيچه از زبان زرتشت پيامبر مي5ترجمه شده است

انسان موجودي است كه بايد . را تعليم مي دهمو ابرانسان ت"
براي غلبه كردن بر او چه كرده اي؟ همه . بر او غلبه كرد

-آيا مي: آفريدگان تا اين زمان چيزي وراي خويش آفريده اند

ر فروكشند اين موج بزرگ جاي داشته باشي، و خواهي كه د
به عوض آن كه بر انسان غلبه كني به جايگاه جانوران 
بازگردي؟ بوزينه در نظر انسان چيست؟ مايه خنده و استهزا 

و انسان نيز بايد در نظر . يا موجبي براي شرمساريي دردناك

                                                            
1-.super-human 
2 - trans-human 
3 -post-human 
4 -uberman 

 كه آگاه انتشار يافته داريوش آشوري به وسيله انتشارات ترجمه شيواي آقاي - 5
  . متاسفانه نويسندگان به ترجمه ايشان دسترسي نداشتند

مايه خنده و استهزا يا موجبي براي : ابر انسان چنين باشد
  ].25[ "ساريي دردناكشرم
چنين گفته مي شود كه آموزه نيچه زماني در دوران قدرت   

نازيسم در آلمان به عنوان پشتوانه اي فلسفي براي پروژه 
و به نيت توليد نژاد ) به سازي و اصالح نژاد( "6يوجينيكس"

اما ايده اصالح نژاد و ايجاد . برتر مورد استفاده قرار گرفت
نسلي فارغ از نواقص جسمي و ذهني صرفا به آلمان محدود 
نماند و در تقريبا همه كشور هاي اروپايي و نيز در آمريكا، 

ي براي اقدامات مختلفو سنگاپور كانادا، ژاپن و استراليا 
 . اصالح نژاد به مورد اجرا گذارده شد

ي هاي فناوردر اين نكته ترديدي نيست كه امكاناتي كه  
-همگراي جديد در اختيار آدمي قرار مي دهند وي را قادر مي

سازند كه بتواند در مسير توليد موجوداتي با توانايي هاي به 
- استدر قرن بيستم سي. مراتب برتر از حد متعارف گام بردارد

غالبا عليه اقليت هاي نژادي و ديني و  "اصالح نژادي"هاي 
بومياني كه بر سرزمين هاي آباء و اجدادي خويش حق آب و 

فقير جامعه به كار  گل داشتند و نيز طبقات ضعيف و احياناً
-زمينه مي توانندي هاي جديد توليد اَبر انسان فناوراما . رفت

شرايطي در جامعه پديد آيد كه اي را فراهم كنند كه نه تنها 
ميان كساني كه از توانايي هاي ژنتيكي افزوده شده به مغز و 
جسمشان برخوردارند و آنان كه از اين توانايي هاي اضافي 

بهره اند، شكافي بوجود آيد كه از شكاف ميان اغنيا وفقرا و بي
باشد، كه اساسا نژاد آدمي  شكاف ديجيتالي به مراتب شديتر

  .]26[ ز مدت به دو نوع كامال متمايز تقسيم شوددر درا
اما اگر اين سناريو تحقق يابد در آن صورت، شانس بقاي   

نامد و مي "انسان"كه نيچه آنان را نسل آدم كنوني، يعني همان
مايه خنده و استهزا يا موجبي براي  "، "ابر انسان"در برابر 

در . هد بودآورد، زياد نخوابه شمار مي "شرمساريي دردناك
تاريخ زندگي بشر بر روي سياره زمين، بر اساس شواهد 
موجود، دو بار سناريويي قريب به آنچه كه در باال اشاره شد 

مورد اول انقراض انسان هاي نئاندرتال . به وقوع پيوسته است
نئاتدرال ها از . در اروپا در حدود سي هزار سال پيش است

-تر بودند اما از توانايييهاي هوشمند قوحيث بدني از انسان

                                                            
6 . Eugenics 
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هاي ادراكي و زباني او برخوردار نبودند و همين امر موجب 
كردند هيچگاه شده بودكه گرچه در جوار انسانهاي زندگي مي

مورد دوم انسانهاي . با آنان توالد و تناسل نداشته باشند
اي كه اندامشان از حد يك كودك سه ساله كوچك جثه

هزار سال پيش  18بود و در حدود  امروزي بيشتر رشد نكرده
. كردنداي كوچك در نزديك اندونزي زندگي ميدر جزيره
يافت  2004هايشان در سال هاي كوچك كه اسكلتاين انسان

اما . نامگذاري شدند "1هومو فلورسينسيس"شد با نام علمي 
هاي عمومي به آنها، با توجه به برخي از شخصيت در رسانه

 .]27[ داده شده بود 2"هابيت"، لقب قه هاساالر حلهاي فيلم 

ــه 3-5 ــت نمون ــري از قابلي ــاي ديگ ــذاري ه ــاي تاثيرگ ه
  .هاي همگرا فناوري

اما حتي اگر پذيرش سناريو دوره مابعد انسانيت و يا پذيرش 
انسان وجود دارد و پديد آمدن - اين انديشه كه امكان خلق ابر

از ذهن به نظر آن مي تواند براي انسان خطر آفرين باشد، دور 
، خطرات بيشمار ديگري، از )كه البته نبايد چنين باشد(برسد 

ي هاي جديد وجود دارد كه فناوررهگذر همگرايي شتابناك 
يكي از اين قبيل خطرات تنظيم . كامال واقعي و ملموس است

ژنتيكي محصوالت كشاورزي بر مبناي منافع اقتصادي آنها و 
  .]28[ نه موفقيت هاي تطوريشان است

- يك نمونه ديگر از اين خطرات، انحصاري است كه شركت 

هاي بزرگ توليد دارو مي توانند بر ساخت داروها و يا 
تخصيص بودجه براي انجام تحقيقات در زمينه داروهاي 

ها با اين هم اكنون نيز اين قبيل شركت. مختلف اعمال كنند
توجيه كه سرمايه گذاري در مورد بيماري هاي شايع در جهان 
سوم، كه هر سال ميليون ها نفر را از پاي در مي آورد، مقرون 
به صرفه اقتصادي نيست، بخش اعظم بودجه هاي خود را به 
تحقيق در حوزه هايي اختصاص مي دهند كه دامنگير مشتريان 

  . ثروتمندشان در جهان اول است
طرات امنيتي مقوله گسترده ديگري از خطراتي هستند خ  

ي هاي همگرا، مي تواند افراد و جوامع را در فناوركه با رشد 
به عنوان نمونه هم اكنون به بركت . معرض نابودي قرار دهد

انگيزي كه براي ذخيره و پردازش حجم بسيار امكانات حيرت
                                                            
1 - Homo floresiensis 
2 - Hobbit 

صوتي، زياد اطالعات از انواع گوناگون مكتوب، تصويري، 
-ژنتيكي و زيستي پديد آمده است و از رهگذر تاسيس بانك

ع اطالعات مربوط به افراد و هاي اطالعاتي گوناگون كه انوا
ها را در خود جاي داده اند، انحاء تازه اي از خطرات نهاد

پديد آمده اند كه هرچند در گذشته مصاديق حقير و كوچكي 
ل تحقق بود، اما اكنون از آنها احيانا قابل تصور و يا حتي  قاب

  .اين مصاديق صورت هاي ترسناكي به خود گرفته اند
دولت ها با استفاده از امكانات پيشرفته شنود بكلي مرز   

اند، حيطه خصوصي و حيطه عمومي را از ميان برداشته
ترين زواياي زندگي شخصي و اشخاص حتي در خلوت

رول كه جرج او "برادر بزرگ "خصوصي خود نيز از ديد 
سيمايش را ترسيم ،  1984چند دهه قبل در رمان خواندني 

  .كرده بود در امان نيستند
اما حريم خصوصي اشخاص تنها به دست دولت ها در   

ديگر اشخاص و نيز نهاد هاي غير . معرض خطر قرار ندارد
دولتي نيز مي توانند با سرنوشت افراد به واسطه در اختيار 

 2009در ماه مارس. آنان بازي كنندداشتن اطالعات محرمانه 
در يك شركت بزرگ كارياب براي شركت هاي ساختماني 

زيرا روشن . ناگزير شد فعاليت خود را متوقف سازداروپا 
هاي شده بود كه اين شركت به نحو محرمانه به شركت

ساختماني در مورد آن دسته از متقاضياني كه افراد رام و 
شركت ها با در . داده استميتوسري خوري نبودند اطالعات 

اختيار داشتن اين اطالعات از استخدام اين افراد خودداري 
  .]29[  ورزيدندمي

سسات ؤهاي بهداشتي و يا مشركت هاي بيمه عمر يا بيمه  
مختلفي كه قصد استخدام كارمند دارند نيز با در دست داشتن 

وط به اطالعات ژنتيكي افراد يا در اختيار گرفتن اطالعات مرب
سالمتي آنان مي توانند از بيمه كردن يا استخدامشان خودداري 

دزدي هويت اشخاص نيز پديداري است كه هم اكنون . كنند
جديد اين امكان  انهفناورامكانات . بسيار رواج پيدا كرده است

را به وجود مي آورد كه تبهكاران بتوانند هويت افراد را بي آن 
شند جعل كنند و با اين هويت كه خود آنان اطالع داشته با

  .هاي جعلي به انواع اعمال خالف دست بزنند
امنيت نه تنها در حريم شخصي و خصوصي، و در تعامل   

با شركت ها و موسسات تجاري و يا سرويس هاي امنيتي، 
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كه در فعاليت هاي عادي شهروندي و در تعامل با دولت ها بل
- دولت رابطه. جدي وجود داردنيز در معرض خطرات 

شهروند، حقوق شهروندان، وظايف دولت، نقش قوانين، 
ي هاي همگرا فناوردر عصر ...  كاركرد جامعه مدني، و 

اي بسيار پيچده و در حال تطور است كه بسياري از رابطه
يك بعد ديگر . ابعاد آن از چشم انداز روشني برخوردار نيست

و غير له جنگ افزارها و سالح هاي كشتار جمعي أامنيت مس
اين سالح ها از آنچه كه نيروهاي پليس براي . جمعي است

هاي خياباني و اعتراضات شهروندي به كار مقابله با شورش
مي گيرند، تا آنچه كه مورد استفاده نيروهاي امنيتي است و 

ها در مبارزه با نيروهاي مسلح يا باالخره آنچه به وسيله ارتش
د، ابعاد شوتفاده مي گروههاي رزمنده در ديگر كشورها اس

ي هاي فناوراي را در خصوص مساله امنيت در جهاني كه تازه
  .]30[ همگرا آن را شكل مي دهند مطرح ساخته است

-ي هاي همگرا ميفناورخطرات احتمالي يا بالفعل  درباره  

توان دهها و صدها صفحه ديگر مطلب نوشت و مصاديق و 
گونه كه ما همانا. نمونه هاي بيشتري را شاهد مثال آورد
ي ها هم براي فناورپيشتر توضيح داده شد توانايي هاي اين 

ايجاد جنبه هاي مطلوب و هم پديد آوردن عوارض نامطلوب 
چنان گسترده است كه فقر تخيل آدمي اجازه نمي دهد همه 

بنابراين هر آنچه كه در . اين جنبه ها شناخته و پيش بيني شود
ي كامل همه وارد به ستقصاااين خصوص نوشته شود بازهم 

  .شمار نمي آيد

هاي فناوري -رويكردهاي فلسفي و تاثيرات دانش 3-6
  شزان

تاثير گذاري پرسش مهمي كه در پي ترسيم ابعاد مختلف 
- ي هاي نو، ولو به اجمال و اختصار، مطرح ميفناور -دانش

توان كرد كه از خطرات بالفعل و شود آن است كه چه مي
ي ها تا آنجا كه ممكن است پرهيز شود و در فناوربالقوه اين 

عوض از جنبه هاي سازنده آنها به نحو بهينه بهره گرفته 
له بخصوص در ارتباط با جامعه ايران، كه أشود؟ اين مس

ناظر به آن است، از  هاي تجويزي اين تحقيق عمدتاًآموزه
  . اهميت بيشتري برخوردار مي شود

تنگاتنگي با نوع نگاه  پاسخ به اين پرسش، ارتباط  
به عالم و ) بخصوص تصميم گيران و سياستگذاران(كنشگران 
ها در مسيرهاي سازنده اي به فناورياگر قرار باشد، . آدم دارد

 "انساني"كار روند بايد اهداف استفاده كنندگان از آنها اهدافي 
ها براي آن كه به اهداف انساني بينديشند بايد اما انسان. باشد

به اين ترتيب . حرمت و كرامت انساني شان محفوظ بماند
ي ها فناوربيت بحث مربوط به جلوگيري از تبعات منفي شاه

نو، بحث در خصوص چيستي كرامت و حرمت انساني و 
ي هاي فناورچگونگي حفظ و ارتقاء آن در جهاني است كه 

اما بحث درباره كرامت . 1نو در آن در حال شكل گيري اند
در . ا نوع نگاه فلسفي كنشگران به انسان مرتبط استانسان ب

تري داده اين خصوص در ادامه اين بخش توضيح مبسوط
اين بحث مي بايد با دو بحث ديگر در عين حال . خواهد شد

كه هرچند در ظاهر با هم بي ارتباطند اما در نتايج و تبعات 
بحث نخست در خصوص . با هم پيوند دارند، تكميل شود

يعني آن . يهاستفناورناخواسته و نامطلوب كاربرد تبعات 
دسته از تبعاتي كه عليرغم نيت هاي خير و شايسته كاربران، 

و بحث دوم ناظر است به اين نكته كه . ظهور پيدا مي كنند
ن يافته و حتميت پيدا كرده و تا چه اندازه تعي فناوريرشد 

ه آدميان و خارج از اراده افراد و جوامع است و تا كجا، اراد
برنامه ريزي هاي آنان مي تواند در شكل دادن به نحوه رشد و 

  . ها نقش ايفا كند فناوريشكل گيري 
نوع نگاهي كه مكاتب مختلف به هم چنان كه اشاره شد   

در شكل دادن به سياست هايي كه كنشگران در انسان دارند 
سزا همي كنند، سهمي ب فناوري هاي شزان اتخاذ - قبال دانش

له بيشتر روشن شود كافي أمس وزنِ نظريبراي آن كه . دارد
است به اين نكته توجه گردد كه بسياري از دانشمندان و 

ي هاي همگرا سرگرم تحقيق و فناوركه در حوزه  فناوراني
پژوهش هستند، از نظر فلسفي، چه خود توجه داشته باشند و 

و يك ديدگاه مرتبه دومي نداشته باشند، پير چه از آن اطالعِ
ناتوراليسم از دو جنبه . هستند 2فلسفي موسوم به ناتوراليسم

و شناخت شناسي ) اونتولوژي -هستي شناسي(وجود شناسي 
                                                            

براي يك بحث نظـري مبسـوط در خصـوص كرامـت انسـاني در ارتبـاط بـا         -1
 )، بخش دوم4(امكاناتي كه براي پزشكي جديد مطرح شده است بنگريد به 

2 - naturalism 
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فرض هستي . به دو فرض اساسي تكيه دارد) اپيستمولوژي(
تماما از ) از جمله انسان(شناسانه آن اين است كه همه هستي 

ظاهرا غير ماديند نظير  ماده ساخته شده است و همه اموري كه
فرض . آگاهي و ادراك را مي توان با امور مادي توضيح داد
توان در معرفت شناسانه آن اين است كه همه علوم را مي

  .]31[ نهايت به فيزيك تحويل كرد و فروكاست
ها و در ژن از ديد ناتوراليست ها آدمي مجموعه اي از  

معنايي وجود او را  هاست و مي توان همه تراز هاينهايت اتم
با استفاده از تركيب هايي كه در اين تراز ها و ميان اين اجزاء 

باالتر از اين مي توان با دستكاري . واقع مي شود توضيح داد
در اين تراز توانايي هاي ادراكي و احساسي افراد را تغيير داد 
و مثال كاري كرد كه افراد نياز نداشته باشند براي يادگيري 

كه در گذشته در مدرسه آموخته مي شد به كالس  مطالبي
درس بروند بلكه با جا سازي مناسب برساخته هاي فناورانه، 

اين چشم انداز بسيار . اين قابليت در آنها ايجاد مي شود
چه كسي است كه نخواهد خود يا . جالب توجه است

اما آنچه كه در اين . فرزندش از چنين توانايي برخوردار شود
شناس از چشم افراد پنهان مي ماند، به قول يك جامعهرويكرد 

پيشرفت در توانايي ما در "علم، استيو فولر، آن است كه 
و  - يعني تراز شكل گيري حيات - دستكاري در تراز نانو

پايش نتايج مرتبط با آن،  در بهترين حالت بر حسب 
ژن ها به كار مي برد  دربارهاصطالحاتي كه بيولوژي مولكولي 

مثال يك بيولوژيست مولكولي ژن را . و درك مي شود فهم
ژن يك جزء از مولكول دي ان ا : اين گونه تعريف مي كند

در نظر يك متخصص . است كه براي پروتئين رمز مي سازد
ژنتيك جمعيت ژن عاملي است كه از نسلي به نسل ديگر 
منتقل مي شود و با تغيراتش مي تواند مزيت هاي گزينشي 

 ".به فردي كه آن را حمل مي كند اعطا كند) فيمثبت و من(
  اما چه اشكالي به اين رويكرد وارد است؟  ]24[

اشكال بزرگ اين رويكرد همانگونه كه فالسفه رئاليست   
دهند آن است كه با فروكاستن عقل گراي نقاد توضيح مي

هاي معنايي آدمي به تركيب هاي ژنتيكي و تغييراتي ظرفيت
و آنچه كه انسان  "خود"شود، مفهوم ام ميكه در سطح آن انج
اي ژنها، معادل قرار شود، با مفهوم مجموعهبا آن مشخص مي

ها اي از ژنمجموعه كه آدمي صرفاًحال آن. ]32[ شودداده مي

- دستكاري در تراز پروتئينها و ژنها، مي. ها نيستيا پروتئين

اما دگرگون كردن . انسان شود "خود" يدگرگونتواند منجر به 
انسان، بدون در نظر گرفتن كرامت انساني، به معناي  "خود"

در ها رويكرد ناتوراليستنقص جدي . نابود سازي آدمي است
ها و آن است كه در تراز ژنخصوص مساله كرامت انسان 

اما دستكاري در . ها، كرامت انساني معنا نداردها و اتمپروتئين
  . از مي تواند كرامت انساني را نابود سازداين تر

درست است كه ما "درستي توضيح مي دهد كه ه فولر ب  
داريم از حيث فعال كردن ژني كه مي تواند قابليت مغزمان را 
افزايش دهد بهتر مي شويم اما مقوله هاي اجتماعي ما به 
صورت طبيعي بر روي علل و معلول هاي اين قبيل دستكاري 

در [آنچه كه ما . نقش نمي بندند] ژنتيكيي [له هاها و مداخ
آموزيم آن است كه چگونه مي] جريان اين مداخله ها

از اين . هاي خود را بهتر مورد بهره برداري قرار دهيمپروتئين
اي كه مطالعه و كاربرد تحقيقات مربوط به جنبه جامعه

شود به اين هاي همگرا را تشويق مي كند ناگزير مييفناور
فعاليت به منزله فرصتي براي بهره گيري از بدن هاي افراد به 
-منزله آزمايشگاه هايي جهت انجام آزمايش هاي زيست

من اين سخن را .  پزشكي و نيز غربالگري پزشكي نظر كند
براي بي اعتبار كردن بلندپروازي هاي كساني كه در پي تحقق 

را متوجه خواهم مردم اَبرانسان هستند نمي گويم، بلكه مي
تغييراتي كنم كه در جريان آنچه كه معادل جواز دادن به 
رفتاري به غايت مخاطره آميز است، در مفهوم خود، و نيز در 

حدس من اين است كه . رابطه ما ديگران رخ مي دهد
مرتكب اين نوع خلط  طرفداران پروژه توليد ابر انسان مستمراً

غلبه بر مرز هاي مقوله مي شوند زيرا بسيار شايقند امكان 
سنتي را با بهره گيري از ابزار هاي مصنوعي نشان  "طبيعي"

از  -آن گونه به نظر مي رسد -حتي در حالي اين ابزار -دهند
  ].24[ "شناسي بي ربط يا حتي خطرناك هستندديدگاه جامعه

رويكرد فلسفي ناتوراليسم تنها رويكردي نيست كه بر   
ناوري هاي شزان در تعاملند ف -انديشه كنشگراني كه با دانش

يك جريان فلسفي . تاثير مي گذارد و بدان جهت مي دهد
رويكرد هاي قدرتمند ديگر كه در اين عرصه اثر گذار است 

از  است كه در دهه هاي اخير 1"برساخت گرايي"موسوم به 
                                                            
1 - constructivism 
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سوي نويسندگان و متفكراني كه به نسبي گرايي در اشكال 
از جمله . شده است ترويج ،مختلف آن گرايش دارند

مفروضات اصلي اين ديدگاه آن است كه هيچ يك از هستار 
هاي موجود در جهان، تا آنجا كه به ارتباطشان با آدمي مربوط 
مي شود، داراي ذات نيستند و همه آنچه كه در ارتباط با آدمي 

-از ناحيه فاعل شناسا، برساخته مي يقرار مي گيرد، به نحو

يا  "طبيعت"اين ديدگاه آن است كه مفهوم يكي از نتايج . شود
بر اين . قراردادي است و بنيادي در واقعيت ندارد "ذات"

اساس، تغيير و دستكاري در هر هستاري، در صورتي كه با 
مالحظات عملگرايانه و پراگماتيستي تاييد شود، بالاشكال 
است و ضرورتي ندارد در اين زمينه به اصول باالتري توجه 

  .1اساسا چنين اصولي موجود نيستند شود، زيرا
براي هستارهايي كه  فالسفه رئاليست عقل گرا و نقاد  

مخلوق آدمي نيستند، ذاتي فرضي در نظر مي گيرند كه آن را 
حملِ ر قّمآورندهمه توان هاي ذاتي آن هستار به شمار ميو م .

با استفاده از همين ذات فرضي، هستار هاي طبيعي مختلف از 
به عالوه ذات اين قبيل هستارها . بازشناخته مي شوند يكديگر

چيزي است كه دانشمندان با تالش براي شناخت آن به 
-قابليت ها و توان هاي هستار مورد نظر پي مي برند و مي

به عنوان مثال، دانشمندان . توانند آن ها را به خدمت بگيرند
ظير براي الكترون ذاتي فرضي در نظر مي گيرند كه خواصي ن

. بار الكتريكي، جرم، اسپين و نظاير آن را ايجاد مي كند
هايي كه براي شناخت الكترون پيشنهاد مي شود ناظر به نظريه

در . ساختاري است كه براي اين ذات فرضي پيشنهاد مي گردد
كاركرد  مورد هستار هاي برساخته اجتماعي، اين فالسفه صرفاً

  .را فاقد ذات مي دانند در نظر مي گيرند و اين هستار ها
تفاوت ديدگاه فالسفه رئاليست و فالسفه برساخت گرا   

در حالي . در خصوص انسان بيش از پيش برجسته مي شود
كه فالسفه رئاليست همان گونه كه پيشتر اشاره شد براي 

فالسفه برساخت گرا آدمي را يكسره . انسان قائل به ذاتند

                                                            
اشاره به اين نكته خالي از فايده نيست كه هرچنـد دو رويكـرد ناتوراليسـم و      ١‐

هرچند نـه لزومـا   (برساخت گرايي، اينهماني ندارند و بسياري از برساخت گرايان 
با ناتوراليسم مخالفند، اما هر دو رهيافت نتـايج نسـبي گرايانـه در     احياناً) همه آنان

فناوري هاي شزان احيانا به سياسـت هـاي واحـدي    -بردارند و در مواجهه با دانش
  .تن مي دهند

. ]33، 32[ سنت مي دانندبرساخته اجتماع و فرهنگ و زبان و 
اين نوع نگاه به آدمي موجب مي شود انسان ها در معرض 
اين خطر قرار گيرند كه به انواعي بكلي متفاوت از موجودات 

اگر دو فرهنگ يا زبان يا سنت چنان با هم : بدل شوند
متفاوت باشند كه هيچ وجه مشتركي ميانشان پيدا نشود، انسان 

ت بكلي با هم متفاوت خواهند هايي را كه برخواهند ساخ
درست نظير تفاوتي كه ميان دو گونه نژادي مختلف . بود

  .برقرار است
راه براي  ،روشن است كه با ديدگاه برساخت گرايانه  

زيرا از يكسو، همه . راحتي هموار مي شوده پذيرش ابرانسان ب
موجود  كيامور برساخته اند و ميان آدميان هيچ بن مايه مشتر

بلكه تنها پيوند ميان افراد همان است كه از طرف  ،نيست
اجتماع و در قالب زبان يا سنت يا شيوه هاي زيست خاص به 

-كساني كه در شيوه هاي زيست و سنت. آنان اعطا شده است

ها و زبان ها با يكديگر شريك نيستند، به يك معناي واحد 
زيرا هيچ معيار مشترك و . محسوب نمي شوند "انسان"

ري بيرون از سنت ها و اجتماعات خاص براي سنجش فراگي
از ديد اعضا يك قبيله دورافتاده . بودن وجود ندارد "انسان"

در دل جنگل هاي آمازون، كساني كه از جهان جديد به 
از . هستند "جانوران"سراغشان مي روند، گونه ديگري از 

جانور "ديدگاه ساخت گرايان نيز، اعضا اين قبيله نوعي 
  .به شمار مي ايند "نگيز و كم نظيرشگفت ا

از ديدگاه برساخت گرايان هرنوع دخل و تصرفي كه علم   
ي در اجزا و ذرات موجود در جهان و مخلوقات آن فناورو 

انجام دهد، تا آنجا كه با اهداف و مقاصد پراگماتيستي انطباق 
چيزي طبيعي و ذاتي در عالم . داشته باشد بالاشكال است

تغيير در آن موجب برهم خوردن نظمي از  موجود نيست كه
آدمي با توان بر سازندگي خود تا آنجا كه . پيش مستقر شود

. مرزهاي عملي اجازه مي دهند بايد به ابداع و نوآوري بپردازد
محدوديت هاي عملي نيز تنها بعد از دست زدن به عمل 

  .روشن مي شود
  
  برخي پيشنهاد ها وتوصيه هاي سياستگذارانه -4

ي هاي همگرا فناوربحث درباره تبعات فرهنگي و اجتماعي 
ها و در نهايت از يكسو به ارزيابي ديدگاه هاي جهان بيني
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موضوعاتي بنيادي نظيرانسان و  دربارهمكاتب فلسفي مختلف 
جهان و موجودات عالم و هدف خلقت و معناي زندگي و 

سي موضوعاتي اسا اشود، و از سوي ديگر بنظاير آن منجر مي
در حوزه فلسفه سياسي و جامعه شناسي و سياست گذاري 

 تمشيتهاي در خصوص بهترين نوع نظام فناوريعلم و 
  .اجتماعي و ساماندهي فعاليت هاي جمعي ارتباط پيدا مي كند

- از يافته هاي تحقيق كنوني برخي نتايج عام حاصل مي  

شود از جمله آن كه هرچند جهت گيري كلي در قبال چهار 
با (آن هاست  "يكپارچه سازي"فناوري همگرا در مسير 

اما امكانات فرض روشن بودن معناي دقيق اين مفهوم، 
نيست كه اين امر را چنان كه آن گونه كنوني هنوز  انهفناور

آنچه در حال حاضر در حال . سازد حاصلمطلوب است 
بادل بين مرز هاي مشترك اين چهار فناوري و تحقق است ت

اين امر از يكسو منجر به . ي آن هاستيازدياد توان برهم افزا
بهبود ارتباط بين اجزاء يك ماشين و ابزار متشكل از چند 

به باال بردن بازده  ي خواهد شد و از سوي  ديگرفناور
ها  يفناورها و فرآيندهاي مناسب براي ساخت و ايجاد  مهارت
  .رساند يمدد م
ها  1اين تحوالت به نوبه خود زمينه را براي ظهور اَبرروند  

ابرروندها، خواه سياسي، فرهنگي، اقتصادي و . مهيا مي كنند
قرار  تأثيرهاي مرتبط با خود را تحت  ي، تمامي حوزهفناور
-ها پديد مي دهند و پارادايم هاي جديدي را در اين حوزهمي

طالعات بر تمامي شئون زندگي انسان، ي افناور تأثير. آورند
صد سال پيش حتي تصور . ي بارز يك ابرروند است  نمونه

جهاني كه در آن گردش اطالعات آنگونه كه امروز رخ 
آدمي هنوز به ظرفيت هايي دست . دهد كار آساني نبود مي

تصور و  نيافته بود كه بتواند اينگونه فضاهاي معنايي را ابداً
ها، همچنان كه گذشت فناوري. عل خلق كندسپس به نحو بالف

هاي معنايي آدميان از راه پاسخگويي به نياز هاي آنان، با سپهر
-كه آنها نيز جزيي از اين سپهر هاي معنايي هستند، مرتبط مي

شانس ظهور  ر،تهراندازه سپهر هاي معنايي افراد غني. شود
ي هاي كارآمد فناوراق و به تبع آن خلق و ايجاد تصورات خلّ

در اين ميان افزايش قابليت همگرايي و يكپارچگي . بيشتر

                                                            
1- Megatrend 

تر را افزايش ها، امكان ايجاد برساخته هاي هرچه بديعيفناور
ابر روند ها از يكسو به غناي اين توانايي هاي ذهني . دهدمي

و نيز عملي دامن مي زنند و از سوي ديگر به وسيله اين 
اين بسط و آن . ط پيدا مي كنندتحوالت تغذيه مي شوند و بس

غنا مي تواند در زمينه هاي سازنده و مثبت و يا مخرب و 
ها و پيشنهادهاي توصيه. منفي، هر دو، تحقق يابد

آنچه كه تحققش : سياستگذارانه ناظر به دو دسته از امور است
آنچه كه رفع و دفعش به دستيابي به اهداف  و ؛مطلوب است

ها فناوريهمه سياست ها از سنخ . مورد نظر مدد مي رساند
براي رفع نياز هاي غير  به اين معنا كه يا مستقيماً ،هستند

معرفتي ارائه مي شوند و يا آن كه به تحقق نياز هاي معرفتي 
ها، از ها و توصيهبودن سياست فناوري. ]20[ كمك مي كنند

جمله بدين معناست كه جنبه هاي ارزشي در تكوين آنها سهم 
هاي ارزشي، در مكاتب فلسفي و نظري كه جنبه .دارندمهمي 

بدان ) بخصوص سياستگذاران و تصميم گيران(كنشگران 
از اينرو در تدوين سياست ها، نوع . شوندقائلند برجسته مي

به . نگاه فلسفي كنشگران از اهميت بسيار زياد برخوردار است
است عنوان مثال، كنشگري كه قائل به ناتوراليسم است به سي

با سياست هايي كه كنشگر قائل  هايي توجه مي كند كه لزوماً
  .به عقالنيت نقاد ارائه مي دهد، همسو و هم سنخ نيست

هاي بنيادي و ها اگر فاقد ظرفيت فناوري ،در عين حال   
باشند نمي توانند از عهده پاسخگويي به نيازهاي  2اساسي

هايي اين ظرفيت هاي اساسي عبارت از قابليت. آدميان برآيند
هاي  ها و توانگيري از استعدادها در بهرهفناوريهستند كه 

  .موجود در واقعيت به همراه دارند
ها بع سياستو بالتّ(ها  فناوريدر مورد جنبه هاي ارزشي   

بايد مورد اين نكته مي) هاي سياستيپيشنهاد ها وو توصيه
ها حامل  فناوريكيد قرار گيرد كه هر اندازه ارزش هايي كه أت

تر، كاربرد آن و شمار تر و خاصتر و جزييآن هستند محلي
و به عكس هر . تركنشگراني كه با آن تعامل مي كنند، محدود

در و از آن جمله (ها  فناورياندازه ارزش هايي كه در 
درج مي شود عام تر و ) سياست ها و مشي هاي سياستگذارانه

هاي مشترك ميان عامه مردمان تر با ارزشفراگيرتر و هم راستا

                                                            
2 - substantive 
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گذاري و دامنه تأثيرو عموم فرهنگ ها و تمدن ها، ميزان 
 . شمول و كاربرد آنها بيشتر و باالتر

 گوييگذار پاسختبرحسب اين كه هدف سياس ،به اين اعتبار   
هاي به كدام نياز و در كدام تراز است، فراخي دامنه سياست

مي پذيرند تفاوت  تأثيرپيشنهادي و شمار كساني كه از آن 
اما نكته مهم در اين ميان آن كه با توجه به كاسته . كندمي

شدن از فاصله ها در ميان فرهنگ ها و ملت ها و تمدن هاي 
كل سياره كه مختلف و نيز باال رفتن درجه آسيب پذيري 

زيستبوم اصلي براي همه جانداراني است كه علم تاكنون 
ها، شان شده است، نحوه تدوين سياستموفق به شناسائي
ناظر به نياز هاي محلي و محدود هستند و  خواه آنها كه صرفاً

خواه آنها كه به افق هاي گسترده تر نظر دارند و دامنه هاي 
يد به گونه اي باشد كه نتايج وسيع تري را در بر مي گيرند، نبا

و تبعات ناشي از آنها درجه آسيب پذيري زيستبوم اصلي و 
هم زيستبوم اصلي را  تري را كه بر رويزيستبوم هاي كوچك

  .به وجود مي آورند افزايش دهد
ن و كرامت انساني أها و شبومها، زيستفناوريميان   
اه در باره آن اي وثيق برقرار است كه ارائه توضيحي كوترابطه

خالي از فايده نخواهد بود، هرچند كه بحث تفصيلي در اين 
. بايد در جايي ديگر و به صورت مستقل دنبال كردزمينه را مي

است  بوم، هم ناظر به وضع و حال بيرونياصطالح زيست
و هم داللت دارد بر ظرفيت هاي ) 1محيط زيست، جهان (

و جهان  2ني جهان يع( اي و معرفتي فردي و جمعيانديشه
بوم هاي دروني و كرامت آدمي در گرو شادابي زيست). 3

بوم طبيعي حقير كه مبارزه در يك زيست. بيروني وي است
براي بقا را به دغدغه اي اساسي بدل مي سازد، جايي براي 

در عين . پرورش ظرفيت هاي كرامت ساز باقي نمي ماند
فقير و  3و  2جهان ها (بوم هاي حقير نظري حال، زيست

افق ديد محدودي را بر فرد تحميل مي كنند و ) تُنُك مايه
. و واال فراهم نمي آورند امكاني براي توجه به افق هاي فراخ

ها، به وساطت نقشي كه در كمك به آدمي در بهبودي فناوري
بوم هايي طبيعي و و شادابي و يا انحطاط و نابودي زيست

  .برخوردار مي شوندنظري ايفا مي كنند، از اهميت 
پيشنهاد هاي سياستگذارانه اي كه در ذيل مطرح شده اند،   

ليف مستقلي درج شده أاجمالي از مواردي هستند كه در ت

جهت اصلي . ]34[است كه مقاله حاضر مستخرج از آن است 
 ،، با توجه به آن كه چارچوب تحقيق حاضراين پيشنهادها

هاي همگرا بر فرهنگ و اجتماع  فناوريات تأثيرناظر به 
براي تفصيل در مورد بندهاي . همين جنبه اخير استاست، 

اين . ليف مورد اشاره مراجعه كردأمطرح شده در ذيل بايد به ت
پيشنهادها در عين حال مكمل و متمم پيشنهادهايي هستند كه 

لف كنوني ؤدر تحقيق مستقل ديگري به قلم يكي از دو م
  ].5[ند مذكور) علي پايا(

توضيح دو نكته در خصوص پيشنهادهايي كه در ذيل   
نخست آن كه در تدوين آنها از . مطرح شده اند ضروري است

-هاي ده تن از محققان ايراني كه در حوزه دانشديدگاه
در . فناوري هاي شزان سرگرم تحقيقند بهره گرفته شده است
ايران  اين ديدگاه هاي به گونه اي طبيعي مالحظات مربوط به

  .بدان تصريح نشده است ، هرچند كه احياناًدر نظر گرفته شده
نكته دوم كه حائز اهميت بيشتري است آن است كه   

هاي فناوري - بسياري از تبعات و نتايج مثبت و منفي دانش
ها براي فناوري - فراگير بودن اين دانش شزان به اعتبار عام و

بخصوص از ديدگاه  اين نكته. همه جوامع يكسان است تقريباً
- عقالنيت نقاد كه قائل به وجود گوهري مشترك ميان انسان

هاست اهميت پيدا مي كند، زيرا وجود اين گوهر مشترك 
كه (سبب مي شود كه بسياري از نياز هاي غير معرفتي آدميان 

 به هاي شزان مكفلفناوريجمله  ها و از آنفناوري
ر مشابهت و حتي نيز با يكديگ) پاسخگويي به آنها هستند

در نتيجه راه حل هايي كه براي تعامل با اين . يكساني پيدا كند
فناوري ها ارائه مي شود نيز تا حد زيادي مشابه و -دانش

  .حتي يكسان خواهد بود
در اين زمينه مي تواند خود را ظاهر  تفاوتي كه احياناً  

در . است به تفاوت در ديدگاه هاي فلسفي مربوطسازد 
تدوين پيشنهادهايي كه در ذيل آمده است از ديدگاه عقالنيت 

هاي فرهنگي ده است كه آموزه هاي آن با آموزهنقاد استفاده ش
  .و ديني كه در ايران قدرتمند و رايج است قرابت زياد دارد

د ها همراهند مي باي فناوريدر بحث از ارزش هايي كه با   
تر در ارتباط ميان زيستبوم ها و كرامت پيش كه اي رانكته

. كيد قرار دادأآدميان بدان اشاره شد، از زاويه اي ديگر مورد ت
داراي دو جنبه بومي ) خواه طبيعي و خواه نظري( زيستبوم ها
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بوم هاي در همه زيست. و محلي و نيز عام و كلي هستند
يات غير قابل اجتناب طبيعي وجود آب و هوا و غذا، از ضرور

هم چنان كه در همه زيستبوم هاي نظري، وجود جنبه . است
هاي معرفتشناسانه هاي اخالقي يا جهتگيريهايي نظير مباالت

عدم وجود اين . در زمره ضروريات اجتناب ناپذير قرار دارد
- ها، سبب نابودي كنشگراني مي شود كه با اين زيستجنبه

ار اين جنبه هاي كلي، جنبه هاي در كن. ها در تعاملندبوم
اما جنبه هاي بومي و محلي . محلي و بومي نيز حائز اهميتند

ن عرَضي و ابزاري دارند و أبر خالف جنبه هاي عام و كلي، ش
روشن است كه در . در خدمت جنبه هاي عام قرار مي گيرند

بوم، برخي عناصر مي توانند شانس رشد بهينه هر زيست
حداكثر برسانند، برخي عناصر تاثير مثبت يا بوم را به زيست

توانند ي در اين زمينه ندارند، و برخي از عناصر مينمنفي چندا
ها به فناوريبهره گيري از . بوم خطرآفرين باشندبراي زيست

منظور به حداكثر رساندن جنبه هاي مثبت و سازنده آنها در 
وه آنها، بوم ها، و كاستن از خطرات بالقخدمت به رشد زيست

موضوعي است كه بايد در علوم مختلف مورد بررسي قرار 
به عنوان مثال، جنبه هاي مربوط به رشد اقتصادي در . گيرد

هماهنگي با ظرفيت هاي زيستبوم هاي مختلف مي بايد در 
هاي مربوط قلمرو مطالعات اقتصادي به انجام برسد، و يا جنبه

قلمرو مطالعات  به چگونگي تعامل با ويژگي هاي قومي، در
در بحث هايي كه در حوزه نظام هاي ملي . جامعه شناسانه

به شاخص هايي كه با توجه به  نيز نوآوري به انجام مي رسد
تفاوت هاي فرهنگي مي تواند در زيستبوم هاي مختلف به 

-اين شاخص. كمك كند توجه مي شوده رشد اقتصادي و غير

و پرداختن به آنها از  ها را بايد در منابع خاص خود دنبال كرد
   1.استطاعت اين مقال بيرون است

يكي از مفاهيم كليدي در بحث از بهره گيري * 
هاي  فناوريو بخصوص (ها  فناوريبهينه از ظرفيت همه 

و احتراز از جنبه هاي خطرآفرين آنها، مفهوم كنترل ) همگرا
در باره اين مفهوم نويسندگان مختلف نكات . است فناوري

                                                            
نگارنـده   .]37، 36، 35[در زمينه نظام هاي ملي نـوآوري بنگريـد بـه      ١‐

مربوط به نظام هاي ملي نوآوري و  كه نكته مقالهبدينوسيله از داور محترم 
  .يادآور شد، سپاسگزاري مي كند آن رامنابع مربوط به 

 ،43، 42، 41، 40، 39، 38، 5[ فراواني را مطرح ساخته اند
سابقه، درجه نبايد فراموش كرد كه به اعتبار توان بي. ]44

فراگيري بي نظير، و قدرت نفوذ و تاثير گذاري منحصر بفرد، 
ناوري هاي از باالترين درجه اهميت در مورد ف "كنترل"مساله 

همه نويسندگان و متفكراني كه در . شزان برخوردار مي شود
-ند كه مساله كنترل فناوريافق القولاين زمينه قلم زده اند متّ

ترين هاي شزان، حتي اگر نه بزرگترين، كه در زمره اصلي
  .چالش هاي پيش روي بشريت در قرن جاري است

مهمترين از جمله نظرند كه  ناي نويسندگان مختلف بر  
مشاركت دادن عامه  فناوريثر در كنترل بهينه مؤلفه هاي ؤم

گو هاي انتقادي در خصوص جنبه هاي مختلف ودر گفت
در معناي عام و مصاديق (ات آن بر جامعه تأثيرها و  فناوري

روشن است كه مشاركت معنا دار عامه، تنها . است) متنوع آن
امكان پذير  2"حكمراني خوبنظام تدبير يا "در پرتو يك 
از جمله مهم ترين ويژگي هاي چنين نظامي . خواهد بود

در قبال  "3مسووليت تيمار و نگاهداري و سرپرستي"پذيرش 
نظران غربي بر اين باورند كه اغلب صاحب. شهروندان است

مناسب ترين نظام حكومتي، كه تا اين زمان، براي اداي اين 
تمشيت امور  مسووليت و جلب مشاركت عامه و اداره و

اين . جوامع ابداع شده است، مردم ساالري يا دموكراسي است
نكته به اين معني است كه دموكراسي نيز به منزله يك 
برساخته بشري بي عيب و نقص نيست و نيازمند آن است كه 

در بهبود جنبه هاي ضعف آن كوشيد و بر قابليت  مستمراً
ايران كه  در كشوري نظير. كاركرد هاي اصلي آن افزود

گذار دارد، تكميل  تأثيرفرهنگ اسالمي ريشه هاي قدرتمند و 
جمهوري "براي نظام حكومتي  "دموكراسي اسالمي"هاي مدل

اي است كه مي تواند مشاركت بهترين گزينه "اسالمي
  ].46، 45[ حداكثري را تضمين كند

ها و بخصوص  فناوريگذاري تأثيرمساله * 
تعامل افراد با يكديگر و با محيط  هاي همگرا بر نحوهفناوري
مالحظات سياستگذارانه از جنبه هاي مهمي است كه  ،زيست

بايد توجه شود كه در تمامي . پر دامنه اي را مطرح مي سازد

                                                            
٢ - good governance ،   بـراي ايـن واژه انگليسـي     "نظـام تـدبير  "معـادل

 .پيشنهاد همكار محترم نگارنده آقاي دكتر بايزيد مردوخي است
3 - duty of care 
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گذاري، خواه آنچه كه در باب جنبه هاي ناظر به سياست
تكنولوژي مورد اشاره قرار گرفت و خواه  "كنترل"مساله 

ذيل خواهد آمد، محور اصلي مالحظات  نكات ديگري كه در
تر بدان پرداخته له كرامت انسان است كه پيشأپيشنهادي، مس

رويكرد به اين مساله نيز همان گونه كه توضيح داده شد، . شد
دگاه عقالنيت نقاد از دي. ي به عقالنيت نقاد استرويكرد متكّ
 هاي فرهنگي و ديني ما نزديكي تام دارد، آنچهكه با آموزه

آدميان را از ديگر انواع موجودات، خواه فرشتگان، خواه 
متمايز مي سازد بن مايه اي از ... حيوانات، خواه گياهان و 

هاي مشترك نظير توانايي بر سخن گفتن و بهره گيري قابليت
از نماد ها و انديشه هاي انتزاعي، توانايي بر نقادي و استفاده 

ه به گذشته و آينده، از تفكر نقادانه، مرگ آگاهي، و توج
اخالق مداري، توانايي بر ابداع قوانين و قواعد و هنجار ها، و 

اين ظرفيت هاي مشترك بن مايه هويت . است نظاير آن
دهد و اين بن مايه در ظرف و زمينه ها و آدميان را تشكيل مي

وار اي را پيلهفرهنگ ها و سنت هاي گوناگون، اليه هاي تازه
ن شدن اين اليه ها موجب وافز. تنددر اطراف خويش مي

از ديدگاه عقالنيت . تر شدن تجليات هويتي افراد مي شودفربه
نقاد، كه مجهز به رويكردي اخالقي است، همه اين اليه هاي 
پيراموني مي بايد از اين خصلت برخوردار باشند كه جنبه 
هاي مثبت و سازنده ظرفيت هاي بالقوه شخصيت آدميان را 

ند و از ظهور جنبه هاي منفي جلوگيري به عمل بالفل ساز
به اين اعتبار همه رويكرد هاي سياست گذارانه در . آورند

فناوري هاي شزان نيز با نظر به همين جنبه - ارتباط با دانش
مثبت و و سازنده، و تقليل جنبه هاي  "توانمند سازي"
به عنوان . طراحي شده اند "فعليت بخشي منفي و مخرب"

هاي همگرا، به اعتبار آن كه در عرضه فناوري مثال اگر
-اطالعات از قابليت هاي تصويري و صوتي بهره زيادي مي

كه يك (برد، مي تواند بر روي توانايي افراد براي مطالعه متن 
توانايي اكتسابي است و بر خالف توانايي سخن گفتن فطري 

 بگذارد، در آن صورت با توجه به اهميت بسيار تأثير) نيست
زياد تسلط بر خواندن و نوشتن متون به منظور انتقال انديشه 
هاي انتزاعي و نمادين كه سهمي اساسي در پيشبرد تمدن 
بشري دارند، مي بايد در تدوين ساختار هاي آموزشي براي 

سطوح مختلف و بخصوص در سنين پائين تر دقت الزم 
  .اعمال شود

مه هاي همگرا براي نفوذ به ه فناوريتوانايي * 
عرصه هاي زندگي فردي و اجتماعي، موجب شده است تا 
مرز مهم، هرچند متغير، ميان دو حريم خصوصي و عمومي 

براي حفظ توازن رواني فرد و جامعه و . بكلي درنورديده شود
ازدياد بازده روابط برهم افزاي ميان آن دو مي بايد مرز اين دو 

براي . گاه داشتبا عنايت به متغير بودن آن، محفوظ ن را حريم
درك اهميت حريم خصوصي در ارتباط با مساله كرامت 
انساني و رشد ظرفيت هاي مثبتي كه در نهاد آدمي به وديعه 
نهاده شده است، مي توان از تمثيل با نقش خواب در زندگي 
آدمي و مقايسه آن با تكاپوهاي وي در لحظات بيداري، 

دهه هاي اخير شناسي در عصبتحقيقات زيست. استفاده كرد
بيش از پيش روشن ساخته است كه مغز آدمي در زماني كه 

تحكيم و "شخص به خواب مي رود، فعاليت اصلي مربوط به 
اطالعات و داده هايي را كه در طي تكاپوي  1"شالوده سازي

روزانه اخذ  جذب كرده است به انجام مي رساند و توانايي 
تحوالت پيش روي ادراكي و عاطفي شخص را براي مقابله با 

كساني كه از خواب و . در زمان بيداري تقويت مي كند
استراحت كافي برخوردار نباشند توانايي حل مساله، انديشيدن 
متمركز و دقيق، رعايت مباالت و موازين اجتماعي و عرفي و 
اخالقي، و قدرت بر ارائه حدس ها و فرض هاي سنجيده 

استمرار اين . ت مي دهندبراي مواجهه با امور نوپديد را از دس
ها شرايط منجر به آن مي شود كه شخص به انواع روان پريشي

هر نوع روان پريشي نيز به معناي آن است كه . گرفتار آيد
هراندازه . در معرض آسيب قرار گرفته است "خود آدمي"

در چنين . ابعاد اين پريشاني بيشتر، دامنه آسيب فراختر
كرامت انساني ارتباط تنگاتنگ شرايطي، تحقق آنچه كه با 

يكي از جهات اصلي . دارد، به نحو فزاينده اي دشوار مي شود
خوابي به عنوان شكنجه بر افراد، ممنوع ساختن اعمال بي

همين نكته است كه تداوم اين امر، افراد را از آنچه كه به 
آئيني و اراده آزاد، كرامت انسانيشان ارتباط دارد، يعني خود

نقش حريم خصوص در ارتباط با حريم . سازديمحروم م
عمومي تا حد زيادي مشابه نقش خواب در تحكيم قواي 

                                                            
1-  consolidation  
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از بين رفتن حريم خصوصي . ادراكي و عاطفي افراد است
منجر به آن مي شود كه افراد از امكان بسيار مهم و 
تاثيرگذاري براي تقويت جنبه هاي مثبت شخصيت خويش و 

  .محروم گردند تحقق لوازم كرامت انساني
ها بطور كلي  فناورييكي ديگر از عوارض رشد * 

هاي همگرا به صورت خاص در حوزه فرهنگ و  فناوريو 
منفي آنها بر روي جنبه هاي مهمي از حيات  تأثير ،اجتماع

بيكار شدن بخش قابل "، "عدالت اجتماعي"اجتماعي نظير 
انها جايگزين توانايي هاي  فناوريمالحظه اي از جمعيت كه 

وري ازدياد شكاف ميان كساني كه امكان بهره"، و "شده است
و نظاير  "اندبي بهره آنها را دارند و كساني كه از  فناورياز 
در اينجا نيز اشاره به ارتباط نزديك ميان آنچه اشاره  .است آن

در . شد و مساله محوري كرامت انساني خالي از فايده نيست
هاي نو، منجر به ايجاد فناوريابر جهاني كه بهره برداري نابر

شده است، همه كساني كه از  "ندارها"و  "داراها"شقاق ميان 
بركات تكنولوژي هاي جديد محرومند، از حيث توانايي بر 
محقق ساختن ظرفيت هاي مثبت وجودي خويش در موقعيتي 

اين امر مي تواند تبعات دامنه داري . نامناسب قرار مي گيرند
زدن به كرامت انساني آنان به همراه داشته از حيث لطمه 

در همه اين قبيل موارد و شمار بسيار ديگري از نمونه . باشد
هاي ي ها، بهره گيري از مكانيزمفناورگذاري  تأثيرهاي 

گذاري، صرفا يك شرط الزم براي مواجهه مربوط به سياست
اما مهمترين پيش زمينه موفقيت . با مشكالت به شمار مي ايد

ه انواع سياست ها و آنچه كه شرط كافي براي دست و هم
ي ها به شمار مي آيد، فناورپنجه نرم كردن با همه عوارض 

ارائه آموزش هاي مناسب به شهروندان و توانمند ساختن آنان 
البته  .براي تعامل بهينه با شرايط بسرعت متحول شونده است

ل پيشاپيش روشن است كه يكي از مضامين اصلي اين قبي
آموزش ها مي بايد ناظر به مساله محوري كرامت انساني و 

آلدوس هاكسلي در رمان . ضرورت توجه همگاني به آن باشد
به اين نكته  1984و جرج اورول در رمان  دنياي قشنگ نو

اشاره مي كنند كه چگونه كساني كه امكانات تكنولوژيك را 
اري مي در اختيار دارند، ديگران را از گوهر انسانيتشان ع

تاكيد بر اين نكته كه همه شهروندان، در تراز هاي ملي  . سازند
بين المللي، مي بايد به صورت همگاني براي حفظ كرامت 

انساني و شكوفايي استعداد هاي مثبت آدميان كوشش كنند، 
  .در زمره آموزه هاي اصلي براي آموزش شهروندان است

است كه اي وسيع  هاي همگرا، حوزه حوزه فناوري* 
بدون تدوين استراتژي مناسب نخواهيم توانست در آن 

هاي  تدوين استراتژي توسعه فناوري. جايگاه مناسبي بيابيم
همگرا با توجه به نيازهاي اجتماعي و در نظر گرفتن 

در  .هاي اخالقي و مذهبي جامعه ايراني الزامي است ارزش
انند اينجا نيز نبايد فراموش كرد كه هرچند مفهومي كلي م

، احيانا در مورد ديگر انواع "ارزش هاي اخالقي و ديني"
نيز كاربرد دارد، اما در ) فناوري هاي متعارف(فناوري ها 

اينجا مقصود تفسير و تعبير خاصي از اين آموزه هاست كه 
به .  متناسب با شرايط جديد است و اجتهادي تازه مي طلبد

سلماني كه به عبارت ديگر، همان گونه مالصدرا و فالسفه م
حكمت متعاليه او گرايش دارند توضيح مي دهند، هرچند در 
ارتباط با مصاديق مختلف تكنولوژي ها، خواه شزان و خواه 
غير آن، توجه به امري كلي مانند اخالق ضروري است، اما 
روشن است كه مضمون و محتواي آموزه هاي اخالقي يي كه 

گرفت، از حيث بايد در مورد فناوري هاي شزان به كار 
اشتداد وجودي و غناي ظرفيت هاي معنايي، به مراتب 
پربارتر از آموزه هاي اخالقي ناظر به فناوري هاي غير شزان 

هاي  بكارگيري موثر و مناسب فناورياين نكته در مورد . است
هاي  فناوريهمگرا، و از آن باالتر رشد موزون علوم و 

و متخصصان حوزه  ها سخت در كشور، تنها با مشاركت گروه
  . 1علوم انساني و اجتماعي امكان پذير است

يكي ديگر از اقدامات موثر براي كمـك توسـعه بهينـه    * 
اندازي سيستمي است كه قـادر   يهاي همگرا طراحي و راهفناور

هاي همگرا را  باشد به صورت مستمر وضعيت توسعه فناوري

                                                            
البته بايد به اين واقعيت تلخ اذعان كرد كه علوم انساني و اجتماعي در كشـور   - ١

در موقعيت چندان درخشاني از حيث توليد انديشه هاي كارساز و كمـك بـه حـل    
براي يك بررسي نقادانه و آسـيب  . مسائل در قلمرو هاي مختلف برخوردار نيستند

  :تي هاي علوم انساني و اجتماعي در ايران بنگريد بهشناسانه از ضعف ها و كاس
ارزيابي تحليلي و نقادانـه برخـي از    "علي پايا، حسين ابراهيم ابادي، بهاره آروين، 

، پروژه انجام شده "علل و عوامل توسعه نيافتگي علوم انساني و اجتماعي در ايران
ـ . 1388براي موسسه مطالعات فرهنگي و اجتماعي،  روژه بـزودي در  گزارش اين پ

 .قالب يك كتاب از جانب پژوهشكده انتشار خواهد يافت
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اي فرآينـده گيـري كنـد و بـا رصـد      در كشور پايش و انـدازه 
  اي از پيشنهادهاي مناسب ارائه كند  المللي مجموعه بين

تــدوين اســتانداردها و قــوانين مــورد نيــاز در حــوزه * 
ي هاي همگرا و نيز تاسيس يك نظام مناسب حمايت از فناور

حق مالكيت معنوي محققان در اين قلمرو از شـروط اساسـي   
  .ي هاي همگراستفناوربراي پيشرفت در حوزه 

قـوانيني كـه محـدوده هـاي فعاليـت هـاي       عالوه بـر  * 
ي هـاي شـزان را   فنـاور -پژوهشي و علمـي در حـوزه دانـش   

مي سازد، تنظيم و تنسيق قوانين مناسب قضايي براي مشخص 
در (محـيط زيسـت    حفظ حقوق شهروندان، نهـاد هـا، و نيـز   

ــطالح    ــن اص ــام اي ــاي ع ــايف   ) معن ــرين وظ ــي ت از اساس
فنـاوري هـاي   -ار دانشسياستگذاران در ارتباط با تبعات و آث

  .همگراست
رسـد مـوثرترين شـيوه    به نظر ميسخن آخر آن كه 

ي هـاي  فنـاور براي مواجهه با نتايج و تبعات نامطلوب رشـد  
همگرا و در عين حال استفاده بهينه از جنبه هـاي مثبـت ايـن    

ها، تربيت شهروندان آگاه و برخوردار از توانايي نقادي يفناور
هاي سنجيده و نيز ايجاد و خلق نهـاد  و ارزيابي ها و گزينش 

هاي كارآمد و پايش مستمر و بهبود بخشي پيوسته در فعالييت 
 .هاي آنها با بهره گيري از همكـاري و مشـاركت عامـه اسـت    

بهترين چارچوب نظام اجتماعي براي تحقق اهداف فوق، يك 
چارچوب مردمساالرانه است كـه در آن همـه آحـاد كشـور و     

برخورداري از حرمت و حقوق يكسان بـه  شهروندان در عين 
وگو هاي انتقادي اما سازنده در بـاره  مشاركت فراگير در گفت

ي هـاي همگـرا و نتـايج و    فنـاور موضوعات مختلفي كـه بـه   
همه آنچـه را   .]47[ دعوت شوند ،تبعات آنها مربوط مي شود

: كه در بند اخير ذكر شد مي توان در يك عبارت خالصه كـرد 
جامعه ايراني با نظر به سنت و فرهنگ ديني و  3تقويت جهان 

  .ملي و نيز دستاورد هاي معرفتي جهاني
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