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سياست علم و فناوري

ارزيابي فلسفي و داللت هاي سياستگذارانه تأثيرات چهارمين موج توسعه علمي و
فناورانه بر فرهنگ و جامعه :مالحظاتي از ديدگاه عقالنيت نقاد
دکتر علي پايا ،*9رضا کالنترينژاد

2

 -1دانشیار مرکز تحقیقات سیاست علمي کشور و استاد مدعو در مرکز مطالعات در باره دموکراسي ،دانشگاه وستمینستر
 -2دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتي امیرکبیر

چكيده
ارزيابي نقادانه تحوالت اجتماعي و تأثیرات متقابل عواملي که در صحنه حیات آدمي ،احوال و شیوه زيست افراد و جوامع را شکل ميدهند از دغدغههای اصلي
آن دسته از متفکران معاصر است که ميکوشند از ابزارهای نظری برای راهگشايي در حوزههای عملي بهره بگیرند .در مقاله حاضر کوشش شده است به شیوهای
انتقادی و از ديدگاه مالحظات فلسفي -نظری متکي به رويکرد عقالنیت نقاد و با تکیه به دادهها و اطالعات تجربي ،برخي آثار و عوارض فرهنگي -اجتماعي
تغییرات گسترده ای که به علت پیشرفت بیسابقه علوم و فناوری های مدرن در حال پديدار شدن است ،مورد ارزيابي قرار گیرد .در بخش نخست مقاله
توضیحاتي در باره چهارمین موج توسعه علمي و فناورانه ارائه مي گردد .در بخش دوم برخي تبعات پیشرفت هايي که در زمینه اين علوم و فناوری حاصل شده
و يا در حال حصول است بر فرهنگ و جامعه بررسي خواهد شد .توجه اصلي اين پژوهش فلسفي ناظر به گزينههايي است که در برابر انسان مدرن و در ارتباط
با تحوالت بيوقفه علوم و فناوریهای جديد قرار دارد .در سومین بخش مقاله شماری از آموزههای سیاستگذارانه برای دستاندرکاران سیاستها و
سیاستگذاریها در ارتباط با تأثیرات موج چهارم توسعه علمي و فناورانه بر اجتماع و فرهنگ در ايران ارائه شده است.

کليد واژهها :علوم و فناوری های همگرا ،چهارمین موج توسعه علمي و فناورانه ،علوم و فناوری نانو ،علوم و فناوری زيستي ،علوم و فناوری اطالعاتي ،علوم و
فناوری شناختي ،فرهنگ ،کرامت انساني

9ـ مقدمه

'

مقاله حاضر برگرفته از نتايج پژوهشي است که در يک دوره

فناوری های "اِن بِي آی سي "2از آنها ياد مي شود ،به انجام
2

رسیده است  .مقصود از دانش -فناوری های همگرا ،چهار

زماني قريب به يکسال ،با استفاده از امکاناتي که بعضاًٌ به
وسیله مرکز تحقیقات سیاست علمي کشور فراهم آمد ،در
خصوص دانش -فناوری هايي که به دانش -فناوری های
همگرا 1شهرت يافته اند و در منابع با عنوان اختصاری دانش-

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

 -.2نتايج تفصیلي اين پژوهش بزودی در قالب يک کتاب مستقل انتشوار خواهود
يافت.
دربوواره وا ه "فنووواوری" توضووویح کوتووواهي ضوووروری اسوووت .وا ه انگلیسوووي
( Technologyفناوری) به فارسي به دو صورت فناوری و فناوری ترجمه شوده
است که هر دو معادل هايي غیر دقیقنود .بوه زعوم برخوي از صواحبنظران معوادلي

*نويسنده عهدهدار مکاتبات; a.paya@westminster.ac.uk paya@nrisp.ac.uk:

دقیقتر "فن شناسي" است .اما فرهنگستان زبان و ادبیات فارسي بور آن اسوت کوه

 .convergent technologies -1در خصووص اصوطال "دانوش-فنواوری" در

معادل مناسوب هموان فنواوری اسوت .در موتن حاضور (بوه منظوور رعايوت نظور

بخش  2.2مقاله توضیح داده شده است.

فرهنگستان) عمدتا معادل فناوری و در مواردی معدود معادل فن شناسي به هموراه
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دانش -فناوری نانو( 1دانش-فناوری ناظر به دستکاری در

موج سوم ،که در دهه  1991منتشر شده بود [ ]2و با بسط

فیزيکي در ابعاد يک میلیارديم متر) ،دانش-فناوری زيستي

منطقي مفهوم سه موج توسعه پیشنهاد کرده بودند.

(بايو) ،2دانش-فناوری اطالعات (اينفو) ،2و دانش-فناوری

با آن که هرچهار فناوری نو از حیث قابلیتهای کارکردی

ناظر به قابلیت های شناختي(کاگنو) 4است .در زبان فارسي

از امکانات بااليي برخوردارند اما دانش مربوط به چهار حوزه

مي توان آن ها را دانش-فناوری های شزان (مخفف شناختي،

شناختي ،زيستي،اطالعات و نانو ،پا به پای فناوری و مهارت-

زيستي ،اطالعات ،و نانو) نامید .در خصوص دانش-فناوری-

های ابزاری اين چهار حوزه رشد نکرده و به همین اعتبار فن-

های همگرا ،که از حیث میزان رشد ،شتابان ترين روند ها را

شناسان و دانشمندان در بحث از اين قلمروها ،ميکوشند

در قیاس با ديگر دانش-فناوری ها در اختیار دارند ،مي توان

مباحث مربوط به تحوالت دانشي و علمي و معرفتي را از

از زوايای مختلفي به کاوش پرداخت .در مقاله حاضر اما

پیشرفتهای فناورانه متمايز سازند و درعین نشان دادن ارتباط

هدف آن است که از منظری فلسفي در خصوص جنبه های

نزديک میان آندو ،بر تفاوتها و تمايزها نیز تاکید ورزند.

فرهنگي و اجتماعي تأثیرات موج چهارم توسعه علمي و

فناوری های نو و همگرا به جهت توان علّي فوق العاده

فرهنگي در ظرف و زمینه جامعه ايران روشنگری به عمل آيد.

زياد هر يک به تنهايي و توان علّي بیش از حدِ مجموع آنها ،از

رابطه میان چهارمین موج توسعه علمي و فني و دانش-

قابلیت زياد برای ايجاد عوارض منفي و مخرب در همه

فناوریهای همگرا به يک اعتبار رابطه عِلّي و معلولي دو

عرصه های حیات آدمي برخوردارند .همین قابلیت بي نظیر

جانبه است .يعني قوه محرکه اصلي موج چهارم توسعه از

موجب شده است تا شماری از صاحبنظران در اين خصوص

ناحیه پیشرفت هايي حاصل مي شود که در عرصه دانش-

هشدار دهند که فناوری های جديد به آدمي توانايي و قدرتي

فناوری های همگرا و دانش مربوط به آنها به دست مي آيد و

همچون خدايان اسطوره ها اعطا مي کند که قادر به انجام

اين موج نیز به نوبه خود ،بر رشد اين دانش -فناوری ها تأثیر

هرکاری بر روی زمین بودند .در عین حال توان علّي اين

مي گذارد .غرض از چهارمین موج توسعه علمي و فناورانه،

فناوری ها چنان عظیم است که به اعتقاد برخي احیانا امکان

تحوالتي است که به دنبال سه موج اولیه (عبور از دوران

کنترل و مهار آنها وجود ندارد و اين غولِ از بطری خارج

غارنشیني به عصر کشاورزی يعني موج نخست ،گذر از

شده مي تواند نهايتا آدمي و دستاورد های تمدني او را به

کشاورزی به عصر انقالب صنعتي در قرن نوزدهم يعني موج

نابودی بکشاند [.]2

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

 -2فناوري هاي همگرا

آن در همین نخستین دهه قرن بیست و يکم تحقق يافته است.

 9-2در باره علم و فناوري بطور کلي

مفهوم موج چهارم شايد نخستین بار به وسیله دو نويسنده

هر نوع بحث نظری جدی در باره تأثیرات علوم و فناوری

آمريکايي ،مینارد و مرتنز در سال 1992مطر شد [ .]1هرچند

جديد بر پديدارهای اجتماعي و فرهنگي نیازمند آشنايي

نقطه کانوني توجه دو نويسنده عمدتا تحوالت اقتصادی در

دقیقتر با دو پديدار علم و فناوری است .علم و فناوری ،هر

قرن بیست و يکم بود اما آنها اين مساله محوری را با توجه

دو برساخته بشرند .با آن که در دهه های اخیر ،اين دو هستار

به پیشرفت هايي که در قلمرو دانش-فناوری های نو در

تا حد زيادی در هم تنیده شده اند تا آنجا که تمییز آن دو از

شرف تحقق بود مورد تحلیل قرار دادند .دو نويسنده ،تمثیل

يکديگر بعضا در عمل بسیار دشوار و احیانا ناممکن است،

موج چهارم را با الگو برداری از عنوان کتاب آلوين تافلر،

اما از جنبه نظری اين نکته حائز کمال اهمیت است که بتوان
میان اين دو پديدار تفکیک به عمل آورد و آن دو را از

ترا نگاشوت ( )transliterationفارسوي وا ه اصولي بوه صوورت "فنواوری" و
مشتقات آنها به صورت تبادل پذير به کار رفته است.
1- Nano Technology
2- Bio Technology
3- Information Technology
4- Cognitive Technology

يکديگر بازشناخت [.]4،5،4
از ديدگاه متفکران رئالیست نقاد و عقلگرا ،علم مجموعه
برساختههايي است که به نیازهای معرفتي انسان پاسخ
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ميگويد .هدف علم ،شناخت واقعیتي است که (علي الفرض)

از جمله اين امکان را بوجود مي آورد که بتوان ماکرو

به نحو مستقل از آدمي وجود دارد .در مقابل ،از ديدگاه اين

ساختارهای زنده را با ترکیب و کنار هم قرار دادن اجزا ريزتر

دسته از فالسفه ،فناوری مجموعهای است در بردارنده همه

در تراز های اتمي و مولکولي ،و به شیوه ای دقیق تر از آنچه

برساختههايي که به نیازهای غیرمعرفتي انسان پاسخ ميگويند.

در طبیعت واقع شده است ،خلق کرد [.]9

فنشناس (تکنولو يست) به دنبال کسب معرفت نیست .هدف

جدول  )9مقايسه علم و فناوری

او برآوردن برخي از نیازهای غیرمعرفتي آدمي است .فناوريها

علم (معرفت)

در عین حال ،در مقام ابزارها و وسايل ،در خدمت رفع نیاز

برساخته ناظر به نیازهای

معرفتي آدمي نیز قرار مي گیرند .يعني در خدمت بسط علم و
معرفت ،هرچند که خود آنها به نحو مستقیم رافع چنین نیازی

فناوري
عام و کلي و يا خاص و

چیستي

برساخته ناظر به واقعیت

جزئي کنشگران .فناوری

نیستند و صرفا شأن و وظیفه ابزاری دارند .از جمله فناوری-

فاقد ذات است و صرفا

های دسته اول ميتوان به خانه ،بانک ،بنگاه های خیريه ،و

کارکرد دارد.
پاسخگويي به نیازهای

اتومبیل اشاره کرد .کامپیوتر ،کتاب ،تلسکوپ ،و قلم از جمله
مصاديق دومین دسته از فناوریها به شمار مي ايند .در جدول

هدف

پاسخگويي به نیازهای

غیرمعرفتي آدمي و احیاتا

معرفتي آدمي

ايفای نقش مقدمه واجب

 1مهمترين تفاوتهای میان علم و فناوری بازنموده شده است:
 2-2همگرايي فناورانه

در رفع نیازهای معرفتي
کارآمدی در رفع

9

با توجه به آن که بحث همگرايي در اين فناوریها از اهمیت
محوری برخوردارست ارائه يک تعريف مناسب از اين پديدار

معیار

نزديک شدن به روايتي

پیشرفت

حقیقي درباره وافعیت

حاضر دو تعريف برای همگرايي فناوری های جديد بیشتر

موقعیت در

مورد توجه است.

قبال ظرف
و زمینه

درباره فناوری های نو ،همگرايي فناورانه را قابلیت چند
فناوری در همافزايي و يکپارچگي و يکيشدن آنها برای
پاسخ گفتن به نیازی مشترک ،معرفي کرده است [.]7

(کلیت و ضرورت)
(قوانین بنیادين و قوانین
معرفت عیني،

ش أن

Objective
( Knowledgeبر مبنای

معرفتي

حدسهای مساله محور و

ابعاد کاربرد همه آنها در حال کوچک شدن و نزديک شدن به

عمومي)

تراز نانومتر 2است .معنای اين سخن آن است که در زماني در

علم ميکوشد

آيندهای نه چندان دور ،بستر نانو ،به منزله فصل مشترکي عمل

جايگاه

خواهد کرد که در آن قابلیتهايي که به نحو مستقل در حوزه

ارزشها

فناوری قادر است در آن واحد از تواناييهای هرچهار حوزه
نانو ،کاگنو ،اينفو و بايو برای ظاهر ساختن يک توانايي
منحصر ،استثنايي و بينظیر استفاده کند .تکمیل اين اَبَرفناوری
1- technological convergence
 -2هر نانومتر معادل يک میلیارديم يک متر است.

وابستگي به ظرف و زمینه

پديدار شناسانه)

مقصود از يکپارچه شدن فناوریهای چهارگانه آن است که

است ،در قالب يک "اَبَر فناوری" ظاهر خواهد شد .اين اَبَر

مقدمه واجب برای کسب

استقالل از ظرف و زمینه

دسترسي پذيری در حیطه

فناوریهای اطالعات ،علوم شناختي و زيستي حاصل شده

کارآمدی در ايفای نقش
معرقت

برای راهگشاييهای مفهومي و نظری ضرورت دارد .در حال

بنیاد ملي علوم اياالت متحده آمريکا در گزارش مستقلي

خواستههای علمي و يا

(عمدتا) معرفت ضمني،
Tacit Knowledge

حتيالمقدور خود را از

همه انواع فناوریها ،با

تأثیر ارزشها برکنار دارد

ارزشها محفوف و همراه

تا واقعیت را کما هو حقه

هستند.

ارائه دهد.
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اتحاديه اروپا در سال  2114میالدی با انتشار گزارشي با

طبیعت است ،يعني آن دسته از قابلیت هايي که ساخته

عنوان فناوریهای همگرا؛ شکلدهي آينده جوامع اروپايي

دست بشر نیست بلکه پیشاپیش در هستار های موجود در

ديدگاه خود را در مورد فناوریهای همگرا اينگونه بیان

جهان مندرج است ،هدف تحقیقات بنیادين فناورانه

کرد :توانمندسازی فناوریها يا نظامهای دانش توسط

کشف ظرفیت ها ،توان ها ،و گرايش هايي است که در

يکديگر به منظور دنبال کردن هدفي مشترک [ ]9در اين

ساختار ها و هستار های برساخته آدمي مندرج است.

روايت از همگرايي فناورانه ،يکي شدن همه حوزهها

ظرفیتها و توانها و گرايشهايي که بالفعل در جهان

لزومي ندارد و الزمه همگرايي نیست .همگرايي در اين

فیزيکي موجود نیست و يا اگر موجود است دسترسي به

رويکرد عمدتا در قالب بر هم افزايي دو به دوی فناوری

آن به صورت مستقیم برای انسان مقدور نیست .به عنوان

های نو يا همکاری هرچهار فناوری بدون تاکید بر

مثال ،هم اکنون شتابدهنده ذرات بنیادين مستقر در سرن،

يکپارچه سازی آنها در نظر گرفته مي شود.

با نیت شبیه سازی شرايط کیهان در زماني بسیار نزديک

 8-2توضيحي در خصوص اصطالح "دانش-فناوري"
در بخش  1-2به تفاوت های میان دانش (علم ،معرفت)
و فناوری اشاره شد و بر اين نکته تاکید گرديد که علیرغم
ارتباط بسیار نزديک میان دانشها و فناوریها ،بخصوص
دانشها و فناوریهای نو ،حفظ تمايز نظری میان دو
مفهوم دانش و فناوری ،به منظور پرهیز از خلط های
مفهومي و نیز بسط قابلیت های تحلیل های معنايي و
مصداقي ،حائز اهمیت است .اما دانش ها و فناوری ها در
عین واجد بودن شماری از تفاوت ها و تماير های
اساسي ،از برخي جهات نیز با يکديگر شباهت دارند .از
جمله اين شباهت ها که پیشتر نیز مورد اشاره قرار
گرفت آن است که هر دو برساخته بشرند .يک شباهت
مهم ديگر که بخصوص در دو سه دهه اخیر مطر شده
است آن است که هم در قلمرو دانش ها و هم در قلمرو
فناوری ها ،تحقیقات بنیادين حائز اهمیت است .اين
تحقیقات در عین آن که از حیث هدف با يکديگر تفاوت
دارند ،بده و بستان گسترده ای دارند و به گونه ای برهم
افزا ،به بسط و غنای يکديگر کمک ميرسانند .تفاوت
اصلي پژوهشهای بنیادين فناورانه و پژوهش های بنیادين
در علم آن است که در حالي که هدف دومي کشف
ظرفیت ها

11

و توان ها

11

و گرايش های

12

موجود در

10 - capacities
11 -powers

به زمان مِه بانگ 12به کار گرفته شده است .تئوری مه
بانگ که به وسیله کیهان شناسان و فیزيکدانان نظری
پیشنهاد شده بوده است ،نمونه ای از نتايج تکاپو ها در
حوزه دانش های بنیادين است .شبیه سازی شرايط مه
بانگ در سرن ،نمونه ای از تکاپو ها در حوزه فناوری يا
فن شناسي بنیادين است.
در حوزه دانش -فناوری های همگرا يا شزان اين دو
جنبه بخوبي قابل مشاهده است .به عنوان مثال در تراز
نانو ،فیزيکدانان از يکسو در تالشند تا ظرفیت های وجود
در طبیعت را با گمانهزنيها و ارائه حدسها وفرضیهها،
شناسايي کنند .و از سوی ديگر فناوران و فن شناساني که
در اين حوزه به تکاپو سرگرمند ،در صددند با بازسازی
شرايط طبیعي (به دو شیوه از پائین به باال ،يعني درهم
آمیحتن اجزای طبیعت در مقیاس نانو به نحو خود-سامان
دهنده ،و شیوه از باال به پائین ،يعني کنار هم چیدن سنگ
بنای ساختار های نانو بر اساس نظمي از پیش تعیین
شده) توان های علّي طبیعت را شبیهسازی کنند .اين دو
تکاپو ،يعني تحقیقات بنیادين علمي به نیت ارائه تبیین و
توضیح از نحوه عمل طبیعت در تراز نانو ،و تحقیقات
بنیادين فناورانه به نیت بازسازی ظرفیتهای طبیعت در
تراز نانو ،به نحو برهم افزا و در کنار هم به پیش مي
12 - propensities
13 -big bang
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روند .اما سرعت پیشروی در اين دو عرصه يکسان نیست

 -8نگاهي از منظـر فلسـ ي بـه ر ـار و عـوار

و تحوالت فناورانه با سرعت بیشتری از توانايي درک و

اجتماعي و فرهنگي دانش -فناوري هاي همگرا

ارائه تبیین در حال پیشروی است.

14

 9-8عقالنيتنقاد ،درسگيري از تاريخ و م هوم سه
جهان
در طول تاريخ پیدايش و تطور انسان هوشمند 15بر روی
زمین ،ابزار های تکنولو يک و ديدگاه های علمي در زمره
مهم ترين عوامل تغییر دهنده در شیوه زيست آدمي و
تحول در نگاه او به واقعیت بودهاند .تغییر ،14البته يکي از
ويژگي های ظاهرا تخلف ناپذير عالم خاکي است و جلوه
های آن را در سرتاسر کیهان ميتوان مشاهده کرد .در
جهان تعامالت انساني اما ،تغییر نه تنها در عرصه های
مشهود و مادی که در امور غیر محسوس و غیرمادی نیز
به گونه ای مستمر و مداوم ،وقوع مي يابد .نگاهي به
شواهد متنوع زيست آدمي بر روی سیاره بخوبي آشکار
مي سازد که نه تنها ظواهر شهرها ،شیوه پوشش و لباس
افراد ،جنگ افزارها ،نوع غذاها ،مواد و مصالح به کار
گرفته شده در ساختمانها ،زبانها ،گويشها و امثالهم
تحوالت گسترده در طول تاريخ و عرض جغرافیا رخ داده
است ،که به همان نسبت در قلمرو های فکری و نظری،
همچون ديدگاه های فلسفي ،جهان بیني ها ،باور های
ديني و رويکرد های اخالقي نیز دگرگوني های گسترده
ای به وقوع پیوسته است.
اندک تأملي در تاريخ تحوالت در جوامع انساني
آشکار مي سازد که با گذشت زمان و نزديک شدن به
زمانه کنوني ،بر شتاب و وسعت دامنه و تنوع اين
تحوالت افزوده شده است .اين نکته با بحثي که موضوع
اصلي مقاله حاضر است ارتباط نزديک دارد .فالسفه عقل
گرای نقاد و رئالیست به تفصیل در اين خصوص توضیح
مي دهند که رويکرد استقرايي در تعامل با واقعیت های
بیروني نه تنها کمکي به کسب معرفت نميکند ،که اساسا

 .-14برای توضیحات بیشتر درباره دانش-فناوری ها بنگريد به [،11

]11

15-. Homo Sapiens
16 - change
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ناممکن و ناشدني است [ .17]12 ،12به همین اعتبار در

ميشود تا آدمیان در تعامل با شرايط و وضع و حال های

مواجهه با واقعیات تاريخي ،اين دسته از فالسفه ،بر

مختلف ،خواستها و نیازها و رفتارهايي تا حد زيادی

خالف فالسفه پوزيتیويست و نیز اغلب فالسفه

مشابه و نزديک به هم را آشکار سازند .به عبارت ديگر

هرمنیوتیست و پديدار شناس که نگاهي استقرايي به

علیرغم تنوع شرايط زيستي آدمیان ،نیازهای مشترک میان

تاريخ دارند ،درسآموزی از تاريخ را نه در گرو "مشاهده

آنان تا حد بسیار زيادی مشترک است و از اينرو

الگو های تکرار پذير در تاريخ" که رهین اتخاذ رويکردی

فناوریها ،با آن که به ظرف و زمینه ها حساسند مي

به مراتب عمیقتر و سنجیدهتر به تاريخ و تجربههای

توانند با تغییراتي در زيست بوم های مختلف مورد

انباشته در آن مي دانند [.]14

استفاده کنشگران گوناگون قرار گیرند [.]21

از منظر عقالنیت نقاد و واقع گرا ،تاريخ ،همچون

با اين مقدمات مي توان چالشي را که از رهگذر علوم

ديگر عرصههای تعامل انساني ،به يک اعتبار ،معرکه

و فناوری های همگرا برای عرصه های اجتماعي و

مواجهه سپهرهای معنايي است که به وسیله کنشگران

فرهنگي مطر مي شود بهتر توضیح داد .پیش از آن اما

مختلف در طول زمان و در صحنه های متنوع تجربه های

دو نکته را ميبايد مورد توجه قرار داد .نخست اين که

زيستي بسط يافته است .معنابخشي به تکاپوهای انساني

اصطال چالش در اين متن ،در عین آن که به جنبه های

در عرصه های مختلف ،نه تنها با تحوالت گذشته که با

مثبتي که از رهگذر ظرفیت های موجود در فناوری های

شکل دادن به آينده نیز مرتبط است .به عبارت ديگر مساله

همگرا حاصل مي شود ،توجه دارد ،بیشتر (و بنابراين نه

معنا بخشي هم واجد وجه توصیفي و اِخباری است و هم

انحصارا) ناظر به نتايج و تبعات نامطلوبي که ظهور اين

وجه دستوری و انشايي .در هردوی اين ترازها ،علوم و

فناوری ها و رشد و يکپارچگي آنها به همراه خواهند

فناوری ،سهم عمده ای در معنا سازی ايفا مي کنند .فراتر

آورد.

از اين ،فناوری ،در تغییر شکل به محیط فیزيکي نیز
سهمي اساسي بر عهده دارد.

نکته دوم توضیحي درباره بخشي از ساختار نظری
رويکرد عقلگرايي نقاد است که کاربرد زيادی در تحلیل

فناوریها ،چنان که پیشتر گذشت ،پاسخگوی نیازهای

های مفهومي و فلسفي در حوزه های مختلف و از جمله

غیر معرفتي آدمیانند .اين نیازها ،بجز آن بخش که به نیاز

موضوع مورد بحث در مقاله حاضر دارد .از ديگاه فالسفه

های زيستي (مشترک با جانوران) ارتباط پیدا مي کند،

عقل گرای نقاد مي توان قلمرو واقعیت را به بخش های

محصول سپهرهای معنايي آدمیانند .تنوع سپهرهای معنايي

مختلف و مکمل يکديگر تقسیم کرد .سه بخش اساسي

منجر به تنوع نیازها مي شود .اما در عین حال ،از ديدگاه

در اين میان عبارتند از جهان واقعیت های فیزيکي (جهان

فالسفه رئالیست و عقل گرای نقاد ،از آنجا که آدمیان از

 ،)1جهان حاالت ذهني و محتوای معرفتي و عاطفي ذهن

يک بن مايه هويتي مشترک برخوردارند که خود را در

هر فرد (جهان  ،)2و باالخره جهان برساخته های نظری

پديدار هايي نظیر توانايي بر تفکر نقادانه ،قدرت بر اتخاذ

آدمیان (جهان  .)2در جهان  2هستارهايي نظیر تئوریهای

رويه های اخالقي ،استعداد خلق قوانین و رويه های

علمي ،گزارههای اخالقي ،سمفونيهای موسیقي ،محتوای

حقوقي ،قابلیت به کارگیری تفکرات مرتبه دوم و باالتر و

کتابها و داستانها و افسانهها ،مضامین ترانهها و شعرها

نظاير آن آشکار مي سازد ،همین بن مايه مشارکت موجب

و باورها ،و  ...مندرج است .هر سه جهان واقعياند يعني
دارای "توان علّي" و قدرت تاثیرگذاری بر امور و

 -17رهیافت عقل گرايي نقاد به وسیله کارل پوپر فیلسوف اتريشوي االصول

هستارهای ديگر هستند .واسطه میان دو جهان  1و ،2

انگلیسي و شاگردان مبرز او بسط يافته است .در خصوص آموزه های اصولي

جهان  2است :تغییراتي که در جهان  1اتفاق مي افتد ذهن

اين رهیافت از جمله بنگريد به [.]19 ،19 ،17 ،14 ،15 ،14
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و روان کنشگران را متاثر مي کند و آنان را به خلق

انسان است .پديدار "از خود بیگانگي" ،که در اشکال

برساخته های تازه بر مي انگیزد .متقابال تولید برساخته-

مختلف خود را آشکار مي سازد ،در جايي تأثیر گذار

های جديد در جهان  ،2کنشگران را به دخل و تصرف در

است که شخص اراده آزاد خود را فروبگذارد و رَويه

جهان  1تشويق مي کند .مثال ،شنیدن سخنراني تهییج

مصرف کنندگي انفعالي را در پیش بگیرد.
اغلب فناوریها به درجات مختلف از اين توانايي

کننده يک خطیب مي تواند زمینه ساز بروز انقالب شود.
پس از اين توضیحات مقدماتي اينک مي توان به سراغ

برخوردارند که آدمي را به گونه ای مسحور جاذبه های

چالش مورد اشاره در بند های پیشین رفت .اين چالش (با

خود سازند که به عوض آنکه در مقام يک فاعل

توجه به هر دو جنبه مثبت و منفي) اوال و ابتدائا چالشي

خودمختار و خودآئین عمل کند ،در مقام فرمانبردار تسلیم

در عرصه معنا (يعني جهان  2و جهان  )2به شمار آورد و

و پذيرنده فناوری ،به مقتضیات فناوری تن دهد .اما توان

ثانیا چالشي در قلمرو محیط فیزيکي (يعني جهان .)1

علّي فناوریهای همگرا ،که از حیث فراگیری و عمق

آنچه که به اين چالش دوگانه اهمیتي بي بديل اعطا کرده

تاثیر گذاری بيسابقه است ،اين امکان را پديد آورده است

است اين واقعیت است که توانايي علوم و فناوریهای

که آدمي را به تمامه مسخ و دگرگونه کند و از او

همگرا برای ايجاد تغییرات اساسي و گسترده خواه در

موجودی غیر آنچه که هست و مغاير با مسیری که

سپهرهای معنايي و خواه در جهان فیزيکي ،بي هیچ

شايسته صیرورت کمالي وی است ،برسازد .در اين

گزافه ،در طول تاريخ حیات بشر بر روی کره ارض ،بي

خصوص در ادامه اين مقاله بیشتر توضیح داده خواهد

سابقه و بدون نظیر و مانند است .در ذيل به نمونه هايي از

شد.

اين توانايي بي بديل فناوری های نو برای تغییر اشاره
شده است.

 8-8فناوري هاي نو و تغيير در ظرفيت هاي ادراکي
ردمي

 2-8فناوري هاي نو و از خودبيگانگي ردمي

يک نمونه هشدار دهنده تأثیر از خود بیگانه ساز فناوری

از جمله جهاتي که بر توانايي اين فناوری های همگرا

های مدرن ،عوارضي است که اينترنت و شبکه وب بر

بیش از پیش مي افزايد ،فراگیر بودن دامنه تاثیرات آنها و

قابلیتهای ادراکي آدمي بر جا ميگذارد .گروهي از

نیز عمق و رفای اين تاثیرات است .معنای اين سخن اين

محققان نشان دادهاند که شبکه وب و اينترنت که اينک

است که از يکسو هیچ عرصه ای از قلمرو های حیات

استفاده از آن بهحدی فراگیر شده که حتي کودکان

مدرن نیست که از تأثیر اين فناوری ها بر کنار باشد و از

خردسال نیز به بهره گیری از آن ترغیب و تشويق مي-

سوی ديگر ،در هر يک از عرصهها ،میزان تاثیرات اين

شوند ،کامال بر روی نحوه عمل مغز کاربران اثر ميگذارد

فناوریها چنان است که ميتواند ،به توضیحي که بعدتر

و تعامل نامناسب با اين ابزار موجب ميشود شخص

خواهد آمد ،زمینه را برای ايجاد تحوالتي کامال بنیادی و

توانايي تمرکز بر موضوعات ،قدرت درک استداللهای

کیفي و بازگشت ناپذير ،آماده سازد .جلوههای مختلف

مفصل ،و شوق مطالعه مطالب جدی را از دست بدهد

اين فناوریهای همگرا ،هر چه که زمان ميگذرد ،با

[.]21

آهنگي شتابناکتر و در مقیاسي وسیع تر ،و با رفايي بیشتر

تاثیر گذاری بر قابلیت های ادراکي آدمیان ،البته

بخش های فراختری از زندگي فردی و جمعي افراد را در

مختص فناوری های نو نیست .همه فناوری ها ،به اعتبار

انحصار و اختیار خود در مي آورند .يکي از تبعات اين

"توان علّي" خود از چنین قابلیتي برخوردارند .به عنوان

تأثیرگذاری فراگیر و عمیق ،چنان که شماری از

مثال زماني که گوتنبرگ فناوری چاپ را ابداع کرد،

صاحبنظران متذکر شده اند تشديد خطر از خود بیگانگي

تحولي انقالبي در نحوه بهره گیری افراد از توانايي های
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ادراکیشان پديد آمد .يک مثال جالب ديگر از موارد تأثیر

مفصل و مبسوط نظیر رمان جنگ و صلح تولستوی

فناوری بر نحوه انديشیدن افراد ماجرايي است که برای

مشاهده نمي کنند[.]22

فردريش نیچه فیلسوف برجسته آلماني در قرن نوزدهم

اگر خوانندگان بالغ و صاحب تجربه با چنین مشکلي

اتفاق افتاده است .نیچه در اوايل دهه  1991دريافت که

در استفاده از وب و اينترنت مواجه شده باشند ميتوان

بینائیش در حال زوال است .در  1992يک ماشین تحرير

تصور کرد که کودکاني که از سنین پائین با اين ابزار و

خريداری کرد و پیش از آن که بهکلي بینائیش را از دست

ديگر ابزارهای ديجیتالي انتقال اطالعات نظیر "پیامک"

بدهد کارکردن با آن را با چشمان بسته فرا گرفت .مدتي

سروکار دارند ،چه نوع عادت مطالعه و خواندني را در

بعد يکي از دوستان نیچه که موسیقي دان بود و آثار نیچه
را با عالقه مي خواند به او يادآور شد که نثر او تغییر
محسوسي کرده و صورت تلگرافي و مقطع به خود گرفته
است .يک متخصص رسانه به نام فردريش کیتلر در
بررسيای که بر روی آثار نیچه انجام داده نتیجه گرفته
است که نثر نیچه

پس از شروع استفاده از ماشین

تحرير"از صورت استداللي به کلمات قصار ،و از شکل
انديشه های مشخص به جناس و ايهام ،و از قالب بديع

19

به شیوه بريده و تلگرافي تغییر پیدا کرد[.]22
اما تفاوت میان توانايي فناوری های نو و فناوریهای
پیشین از حیث میزان اثرگذاری بر سازوکار مغز آدمیان،
صرفا در شدت و ضعف نیست ،بلکه در اينجا سخن از
بروز تحوالت کیفي و تغییرات اساسي در نحوه اتصال
میان بخش های مختلف مغز است .بسیاری از کاربراني
که با اينترنت کار مي کنند گزارش کرده اند که در موقع
مطالعه مطالب در روی وب ،به عوض آن که به شیوه
متعارف آن ها "قرائت" کنند ،عمال اطالعات موجود را
"اسکن" ميکنند آنهم به اين صورت که به دو سه سطر
از ابتدا و دو سه سطر از میانه و دو سه سطر از انتهای
مطلب نظری مياندازند و به صفحه بعد ميروند .استمرار
در اين نحوه مطالعه مطالب وب موجب شده است که در
مطالعه مطالب ديگر نظیر کتاب ها و نشريات نیز خواندن
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خود پرورش خواهند داد .
 4-8فناوري هاي همگرا و خلق "ورا-انسان"
توانايي فناوری های جديد در دستکاری در قابلیتهای
فردی افراد صرفا به تاثیر بر نوع کارکرد مغز و دستگاه
ادراکي آنان محدود نمي شود .اين فناوریها ميتوانند
انواع تغییرات فیزيولو يک و يا ابزاری را در اشخاص
بوجود آورند .به عنوان مثال مي توانند نسلي از افراد را
پديد آورند که بطور نتیکي با هوشتر از ديگران باشند،
يا از حیث تواناييهای بدني (مثال سرعت دوندگي ،يا
برداشتن وزنه های سنگین ،يا انجام کار های طاقت فرسا،
و يا دوام آوردن در شرايط سخت و دشوار و  )...در میان
همگنان سرآمد باشند .همچنین ميتوان با بهره گیری از
اين فناوری ها ،و با غلبه بر بیماری ها و نیز متوقف کردن
فرايند پیری ،عمر بسیار طوالني به اشخاص اعطا کرد و به
يک معنا پديدار مرگ را در جامعه انساني دگرگون
ساخت.
برخي از نويسندگان و محققاني که درباره نقش
فناوریهای جديد در ازدياد قابلیت های انساني قلم زده
اند حتي تا آنجا پیش رفتهاند که متذکر شدهاند اين قبیل
تحوالت و تغییرات در ساختاری های زيستي و
فیزيولو يک انسان ها ميتواند به تولید اَبَر انسان 21يا ورا-

تمام عیار را با "اسکن" کردن تعويض کنند .برخي از

 -19بحث درباره تأثیرات فناوری ها بر توانايي های ادراکي آدمي ،با توجه

افرادی که حرفه شان نويسندگي و کارهای ادبي است

به خاصیت شگفت انگیزی مغز انسان ،يعني قابلیت انعطاف زياد plasticity

گزارش کردهاند که ديگر در خود رغبتي برای مطالعه آثار

بحث ساده ای نیست و نمي توان حق مطلب را به تمامه در مورد آن در اين
مختصر بیان کرد .يکي از دو نويسنده کنوني (علي پايا) اين بحث را در
مقاالت ديگری با تفصیل بیشتر دنبال کرده است .بنگريد به [.]22

18 - rhetoric
20-.super-human
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انسان ،21يا پسا-انسان 22منجر شود .کساني نیز بر اين نکته

اقدامات مختلفي برای اصال نژاد به مورد اجرا گذارده

تاکید دارند که به واسطه کندی بیش از حد فرايند های

شد.

تطور طبیعي ،بايد با بهره گیری از ظرفیت های جديد،

در اين نکته ترديدی نیست که امکاناتي که فناوری

اين قبیل فرايندها را در راستای تقويت و افزايش

های همگرای جديد در اختیار آدمي قرار مي دهند وی را

قابلیتهای زيستي آدمي مورد استفاده قرار داد [.]24

قادر ميسازند که بتواند در مسیر تولید موجوداتي با

زماني نیچه ،فیلسوف سرشناس آلماني در قرن

توانايي های به مراتب برتر از حد متعارف گام بردارد .در

نوزدهم ،که آرائش مجددا در دهه های پاياني قرن بیستم

قرن بیستم سیاستهای "اصال نژادی" غالبا علیه اقلیت

و سال های نخستین قرن بیست و يکم مورد توجه

های نژادی و ديني و بومیاني که بر سرزمین های آباء و

گسترده قرار گرفته است ،به ستايش اَبَر مرد (يا اَبَر

اجدادی خويش حق آب و گل داشتند و نیز طبقات

برخاست .در نخستین عبارات کتاب "چنین

ضعیف و احیانا فقیر جامعه به کار رفت .اما فناوری های

گفت زرتشت" که نخستین بار در  1972انتشار يافت و به

جديد تولید اَبَر انسان مي توانند زمینهای را فراهم کنند که

بسیاری از زبان ها از جمله فارسي ترجمه شده است،24

نه تنها شرايطي در جامعه پديد آيد که میان کساني که از

نیچه از زبان زرتشت پیامبر ميگويد:

توانايي های نتیکي افزوده شده به مغز و جسمشان

"ابرانسان تو را تعلیم مي دهم .انسان موجودی است که

برخوردارند و آنان که از اين توانايي های اضافي بيبهره

بايد بر او غلبه کرد .برای غلبه کردن بر او چه کرده ای؟

اند ،شکافي بوجود آيد که از شکاف میان اغنیا وفقرا و

همه آفريدگان تا اين زمان چیزی ورای خويش آفريده

شکاف ديجیتالي به مراتب شديتر باشد ،که اساسا نژاد

اند :آيا ميخواهي که در فروکشند اين موج بزرگ جای

آدمي در دراز مدت به دو نوع کامال متمايز تقسیم شود

داشته باشي ،و به عوض آن که بر انسان غلبه کني به

[.]24

انسان)

22

جايگاه جانوران بازگردی؟ بوزينه در نظر انسان چیست؟

اما اگر اين سناريو تحقق يابد در آن صورت ،شانس

مايه خنده و استهزا يا موجبي برای شرمساريي دردناک .و

بقای نسل آدم کنوني ،يعني همانکه نیچه آنان را "انسان"

انسان نیز بايد در نظر ابر انسان چنین باشد :مايه خنده و

مينامد و در برابر "ابر انسان" " ،مايه خنده و استهزا يا

استهزا يا موجبي برای شرمساريي دردناک" [.]25

موجبي برای شرمساريي دردناک" به شمار ميآورد ،زياد

چنین گفته مي شود که آموزه نیچه زماني در دوران

نخواهد بود .در تاريخ زندگي بشر بر روی سیاره زمین،

قدرت نازيسم در آلمان به عنوان پشتوانه ای فلسفي برای

بر اساس شواهد موجود ،دو بار سناريويي قريب به آنچه

پرو ه "يوجینیکس( "25به سازی و اصال نژاد) و به نیت

که در باال اشاره شد به وقوع پیوسته است .مورد اول

تولید نژاد برتر مورد استفاده قرار گرفت .اما ايده اصال

انقراض انسان های نئاندرتال در اروپا در حدود سي هزار

نژاد و ايجاد نسلي فارغ از نواقص جسمي و ذهني صرفا

سال پیش است .نئاتدرال ها از حیث بدني از انسانهای

به آلمان محدود نماند و در تقريبا همه کشور های

هوشمند قویتر بودند اما از تواناييهای ادراکي و زباني

اروپايي و نیز در آمريکا ،کانادا ،اپن و استرالیا و سنگاپور

او برخوردار نبودند و همین امر موجب شده بودکه گرچه
در جوار انسانهای زندگي ميکردند هیچگاه با آنان توالد

21 - trans-human
22 -post-human
23 -uberman

و تناسل نداشته باشند .مورد دوم انسانهای کوچک جثهای
که اندامشان از حد يک کودک سه ساله امروزی بیشتر

 -24ترجمه شیوای آقای داريوش آشوری به وسیله انتشارات آگاه انتشار

رشد نکرده بود و در حدود  19هزار سال پیش در

يافته که متاسفانه نويسندگان به ترجمه ايشان دسترسي نداشتند.

جزيرهای کوچک در نزديک اندونزی زندگي ميکردند.

25 . Eugenics
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اين انسانهای کوچک که اسکلتهايشان در سال 2114

است و از رهگذر تاسیس بانکهای اطالعاتي گوناگون

يافت شد با نام علمي "هومو فلورسینسیس "24نامگذاری

که انواع اطالعات مربوط به افراد و نهادها را در خود

شدند .اما در رسانههای عمومي به آنها ،با توجه به برخي

جای داده اند ،انحاء تازه ای از خطرات پديد آمده اند که

27

هرچند در گذشته مصاديق حقیر و کوچکي از آنها احیانا

از شخصیت های فیلم ساالر حلقه ها ،لقب "هابیت"

قابل تصور و يا حتي قابل تحقق بود ،اما اکنون اين

داده شده بود [.]27
 5-8نمونههـاي ديگـري از بابليـتهـاي تا يرگـراري
فناوريهاي همگرا.
اما حتي اگر پذيرش سناريو دوره مابعد انسانیت و يا
پذيرش اين انديشه که امکان خلق ابر-انسان وجود دارد
و پديد آمدن آن مي تواند برای انسان خطر آفرين باشد،
دور از ذهن به نظر برسد (که البته نبايد چنین باشد)،
خطرات بیشمار ديگری ،از رهگذر همگرايي شتابناک
فناوری های جديد وجود دارد که کامال واقعي و ملموس
است .يکي از اين قبیل خطرات تنظیم نتیکي محصوالت
کشاورزی بر مبنای منافع اقتصادی آنها و نه موفقیت های
تطوريشان است [.]29
يک نمونه ديگر از اين خطرات ،انحصاری است که
شرکتهای بزرگ تولید دارو مي توانند بر ساخت داروها
و يا تخصیص بودجه برای انجام تحقیقات در زمینه
داروهای مختلف اعمال کنند .هم اکنون نیز اين قبیل
شرکتها با اين توجیه که سرمايه گذاری در مورد بیماری
های شايع در جهان سوم ،که هر سال میلیون ها نفر را از
پای در مي آورد ،مقرون به صرفه اقتصادی نیست ،بخش
اعظم بودجه های خود را به تحقیق در حوزه هايي
اختصاص مي دهند که دامنگیر مشتريان ثروتمندشان در
جهان اول است.
خطرات امنیتي مقوله گسترده ديگری از خطراتي
هستند که با رشد فناوری های همگرا ،مي تواند افراد و
جوامع را در معرض نابودی قرار دهد .به عنوان نمونه هم
اکنون به برکت امکانات حیرتانگیزی که برای ذخیره و
پردازش حجم بسیار زياد اطالعات از انواع گوناگون
مکتوب ،تصويری ،صوتي ،نتیکي و زيستي پديد آمده
26 - Homo floresiensis
27 - Hobbit

مصاديق صورت های ترسناکي به خود گرفته اند.
دولت ها با استفاده از امکانات پیشرفته شنود بکلي
مرز حیطه خصوصي و حیطه عمومي را از میان برداشته-
اند ،اشخاص حتي در خلوتترين زوايای زندگي شخصي
و خصوصي خود نیز از ديد "برادر بزرگ " که جرج
اورول چند دهه قبل در رمان خواندني  ، 1994سیمايش
را ترسیم کرده بود در امان نیستند.
اما حريم خصوصي اشخاص تنها به دست دولت ها
در معرض خطر قرار ندارد .ديگر اشخاص و نیز نهاد های
غیر دولتي نیز مي توانند با سرنوشت افراد به واسطه در
اختیار داشتن اطالعات محرمانه آنان بازی کنند .در ماه
مارس 2119يک شرکت بزرگ کارياب برای شرکت های
ساختماني در اروپا ناگزير شد فعالیت خود را متوقف
سازد .زيرا روشن شده بود که اين شرکت به نحو محرمانه
به شرکتهای ساختماني در مورد آن دسته از متقاضیاني
که افراد رام و توسری خوری نبودند اطالعات ميداده
است .شرکت ها با در اختیار داشتن اين اطالعات از
استخدام اين افراد خودداری ميورزيدند [.]29
شرکت های بیمه عمر يا بیمههای بهداشتي و يا
مؤسسات مختلفي که قصد استخدام کارمند دارند نیز با
در دست داشتن اطالعات نتیکي افراد يا در اختیار
گرفتن اطالعات مربوط به سالمتي آنان مي توانند از بیمه
کردن يا استخدامشان خودداری کنند .دزدی هويت
اشخاص نیز پديداری است که هم اکنون بسیار رواج پیدا
کرده است .امکانات فناورانه جديد اين امکان را به وجود
مي آورد که تبهکاران بتوانند هويت افراد را بي آن که
خود آنان اطالع داشته باشند جعل کنند و با اين هويت
های جعلي به انواع اعمال خالف دست بزنند.
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امنیت نه تنها در حريم شخصي و خصوصي ،و در

گرفته شود؟ اين مسأله بخصوص در ارتباط با جامعه

تعامل با شرکت ها و موسسات تجاری و يا سرويس های

ايران ،که آموزههای تجويزی اين تحقیق عمدتا ناظر به آن

امنیتي ،بلکه در فعالیت های عادی شهروندی و در تعامل

است ،از اهمیت بیشتری برخوردار مي شود.

با دولت ها نیز در معرض خطرات جدی وجود دارد.

پاسخ به اين پرسش ،ارتباط تنگاتنگي با نوع نگاه

رابطه دولت-شهروند ،حقوق شهروندان ،وظايف دولت،

کنشگران (بخصوص تصمیم گیران و سیاستگذاران) به

نقش قوانین ،کارکرد جامعه مدني ،و  ...در عصر فناوری

عالم و آدم دارد .اگر قرار باشد ،فناوریها در مسیرهای

های همگرا رابطهای بسیار پیچده و در حال تطور است

سازنده ای به کار روند بايد اهداف استفاده کنندگان از

که بسیاری از ابعاد آن از چشم انداز روشني برخوردار

آنها اهدافي "انساني" باشد .اما انسانها برای آن که به

نیست .يک بعد ديگر امنیت مسأله جنگ افزارها و سال

اهداف انساني بینديشند بايد حرمت و کرامت انساني شان

های کشتار جمعي و غیر جمعي است .اين سال ها از

محفوظ بماند .به اين ترتیب شاهبیت بحث مربوط به

آنچه که نیروهای پلیس برای مقابله با شورشهای

جلوگیری از تبعات منفي فناوری ها نو ،بحث در

خیاباني و اعتراضات شهروندی به کار مي گیرند ،تا آنچه

خصوص چیستي کرامت و حرمت انساني و چگونگي

که مورد استفاده نیروهای امنیتي است و باالخره آنچه به

حفظ و ارتقاء آن در جهاني است که فناوری های نو در
29

وسیله ارتشها در مبارزه با نیروهای مسلح يا گروههای

آن در حال شکل گیری اند  .اما بحث درباره کرامت

رزمنده در ديگر کشورها استفاده مي شود ،ابعاد تازهای را

انسان با نوع نگاه فلسفي کنشگران به انسان مرتبط است.

در خصوص مساله امنیت در جهاني که فناوری های

در اين خصوص در ادامه اين بخش توضیح مبسوطتری

همگرا آن را شکل مي دهند مطر ساخته است [.]21

داده خواهد شد .در عین حال اين بحث مي بايد با دو

درباره خطرات احتمالي يا بالفعل فناوری های همگرا

بحث ديگر که هرچند در ظاهر با هم بي ارتباطند اما در

ميتوان دهها و صدها صفحه ديگر مطلب نوشت و

نتايج و تبعات با هم پیوند دارند ،تکمیل شود .بحث

مصاديق و نمونه های بیشتری را شاهد مثال آورد .اما

نخست در خصوص تبعات ناخواسته و نامطلوب کاربرد

همانگونه که پیشتر توضیح داده شد توانايي های اين

فناوريهاست .يعني آن دسته از تبعاتي که علیرغم نیت

فناوری ها هم برای ايجاد جنبه های مطلوب و هم پديد

های خیر و شايسته کاربران ،ظهور پیدا مي کنند .و بحث

آوردن عوارض نامطلوب چنان گسترده است که فقر

دوم ناظر است به اين نکته که رشد فناوری تا چه اندازه

تخیل آدمي اجازه نمي دهد همه اين جنبه ها شناخته و

تعیّن يافته و حتمیت پیدا کرده و خارج از اراده افراد و

پیش بیني شود .بنابراين هر آنچه که در اين خصوص

جوامع است و تا کجا ،اراده آدمیان و برنامه ريزی های

نوشته شود بازهم استقصای کامل همه وارد به شمار نمي

آنان مي تواند در شکل دادن به نحوه رشد و شکل گیری

آيد.

فناوری ها نقش ايفا کند.

 6-8رويكردهاي فلس ي و تا يرات دانش -فناوريهاي
شزان
پرسش مهمي که در پي ترسیم ابعاد مختلف تاثیر گذاری
دانش -فناوری های نو ،ولو به اجمال و اختصار ،مطر
ميشود آن است که چه ميتوان کرد که از خطرات بالفعل

هم چنان که اشاره شد نوع نگاهي که مکاتب مختلف
به انسان دارند در شکل دادن به سیاست هايي که
کنشگران در قبال دانش -فناوری های شزان اتخاذ مي
کنند ،سهمي بهسزا دارد .برای آن که وزنِ نظری مسأله
بیشتر روشن شود کافي است به اين نکته توجه گردد که

و بالقوه اين فناوری ها تا آنجا که ممکن است پرهیز شود

 -29برای يک بحث نظری مبسوط در خصوص کرامت انساني در ارتباط با

و در عوض از جنبه های سازنده آنها به نحو بهینه بهره

امکاناتي که برای پزشکي جديد مطر شده است بنگريد به ( ،4بخش دوم)
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بسیاری از دانشمندان و فناوراني که در حوزه فناوری

جمعیت ن عاملي است که از نسلي به نسل ديگر منتقل

های همگرا سرگرم تحقیق و پژوهش هستند ،از نظر

مي شود و با تغیراتش مي تواند مزيت های گزينشي

فلسفي ،چه خود توجه داشته باشند و چه از آن اطالعِ

(مثبت و منفي) به فردی که آن را حمل مي کند اعطا

مرتبه دومي نداشته باشند ،پیرو يک ديدگاه فلسفي موسوم

کند ]24[ ".اما چه اشکالي به اين رويکرد وارد است؟

به ناتورالیسم

29

هستند .ناتورالیسم از دو جنبه وجود

اشکال بزرگ اين رويکرد همانگونه که فالسفه

شناسي (هستي شناسي -اونتولو ی) و شناخت شناسي

رئالیست عقل گرای نقاد توضیح ميدهند آن است که با

(اپیستمولو ی) به دو فرض اساسي تکیه دارد .فرض

فروکاستن ظرفیتهای معنايي آدمي به ترکیب های

هستي شناسانه آن اين است که همه هستي (از جمله

نتیکي و تغییراتي که در سطح آن انجام ميشود ،مفهوم

انسان) تماما از ماده ساخته شده است و همه اموری که

"خود" و آنچه که انسان با آن مشخص ميشود ،با مفهوم

ظاهرا غیر ماديند نظیر آگاهي و ادراک را مي توان با امور

مجموعهای نها ،معادل قرار داده ميشود [ .]22حال آنکه

مادی توضیح داد .فرض معرفت شناسانه آن اين است که

آدمي صرفا مجموعهای از نها يا پروتئینها نیست.

همه علوم را ميتوان در نهايت به فیزيک تحويل کرد و

دستکاری در تراز پروتئینها و نها ،ميتواند منجر به

فروکاست [.]21

دگرگوني "خود" انسان شود .اما دگرگون کردن "خود"

از ديد ناتورالیست ها آدمي مجموعه ای از نها و در

انسان ،بدون در نظر گرفتن کرامت انساني ،به معنای نابود

نهايت اتمهاست و مي توان همه تراز های معنايي وجود

سازی آدمي است .نقص جدی رويکرد ناتورالیستها در

او را با استفاده از ترکیب هايي که در اين تراز ها و میان

خصوص مساله کرامت انسان آن است که در تراز نها و

اين اجزاء واقع مي شود توضیح داد .باالتر از اين مي توان

پروتئینها و اتمها ،کرامت انساني معنا ندارد .اما

با دستکاری در اين تراز توانايي های ادراکي و احساسي

دستکاری در اين تراز مي تواند کرامت انساني را نابود

افراد را تغییر داد و مثال کاری کرد که افراد نیاز نداشته

سازد.

باشند برای يادگیری مطالبي که در گذشته در مدرسه

فولر به درستي توضیح مي دهد که "درست است که

آموخته مي شد به کالس درس بروند بلکه با جا سازی

ما داريم از حیث فعال کردن ني که مي تواند قابلیت

مناسب برساخته های فناورانه ،اين قابلیت در آنها ايجاد

مغزمان را افزايش دهد بهتر مي شويم اما مقوله های

مي شود .اين چشم انداز بسیار جالب توجه است .چه

اجتماعي ما به صورت طبیعي بر روی علل و معلول های

کسي است که نخواهد خود يا فرزندش از چنین توانايي

اين قبیل دستکاری ها و مداخله ها[ی نتیکي] نقش نمي

برخوردار شود .اما آنچه که در اين رويکرد از چشم افراد

بندند .آنچه که ما [در جريان اين مداخله ها] ميآموزيم

پنهان مي ماند ،به قول يک جامعهشناس علم ،استیو فولر،

آن است که چگونه پروتئینهای خود را بهتر مورد بهره

آن است که "پیشرفت در توانايي ما در دستکاری در تراز

برداری قرار دهیم .از اين جنبه جامعهای که مطالعه و

نانو -يعني تراز شکل گیری حیات -و پايش نتايج مرتبط

کاربرد تحقیقات مربوط به فناوریهای همگرا را تشويق

در بهترين حالت بر حسب اصطالحاتي که

مي کند ناگزير ميشود به اين فعالیت به منزله فرصتي

بیولو ی مولکولي درباره ن ها به کار مي برد فهم و درک

برای بهره گیری از بدن های افراد به منزله آزمايشگاه

مي شود .مثال يک بیولو يست مولکولي ن را اين گونه

هايي جهت انجام آزمايش های زيست-پزشکي و نیز

تعريف مي کند :ن يک جزء از مولکول دی ان ا است که

غربالگری پزشکي نظر کند .من اين سخن را برای بي

برای پروتئین رمز مي سازد .در نظر يک متخصص نتیک

اعتبار کردن بلندپروازی های کساني که در پي تحقق

29 - naturalism

اَبَرانسان هستند نمي گويم ،بلکه ميخواهم مردم را متوجه

با آن،
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تغییراتي کنم که در جريان آنچه که معادل جواز دادن به

را مَقّر و مَحملِ همه توان های ذاتي آن هستار به شمار

رفتاری به غايت مخاطره آمیز است ،در مفهوم خود ،و نیز

ميآورند .با استفاده از همین ذات فرضي ،هستار های

در رابطه ما ديگران رخ مي دهد .حدس من اين است که

طبیعي مختلف از يکديگر بازشناخته مي شوند .به عالوه

طرفداران پرو ه تولید ابر انسان مستمرا مرتکب اين نوع

ذات اين قبیل هستارها چیزی است که دانشمندان با

خلط مقوله مي شوند زيرا بسیار شايقند امکان غلبه بر مرز

تالش برای شناخت آن به قابلیت ها و توان های هستار

های "طبیعي" سنتي را با بهره گیری از ابزار های

مورد نظر پي مي برند و ميتوانند آن ها را به خدمت

مصنوعي نشان دهند -حتي در حالي اين ابزار -آن گونه

بگیرند .به عنوان مثال ،دانشمندان برای الکترون ذاتي

به نظر مي رسد -از ديدگاه جامعهشناسي بي ربط يا حتي

فرضي در نظر مي گیرند که خواصي نظیر بار الکتريکي،

خطرناک هستند" [.]24

جرم ،اسپین و نظاير آن را ايجاد مي کند .نظريههايي که

رويکرد فلسفي ناتورالیسم تنها رويکردی نیست که بر

برای شناخت الکترون پیشنهاد مي شود ناظر به ساختاری

انديشه کنشگراني که با دانش -فناوری های شزان در

است که برای اين ذات فرضي پیشنهاد مي گردد .در مورد

تعاملند تاثیر مي گذارد و بدان جهت مي دهد .يک جريان

هستار های برساخته اجتماعي ،اين فالسفه صرفا کارکرد

فلسفي قدرتمند ديگر که در اين عرصه اثر گذار است

در نظر مي گیرند و اين هستار ها را فاقد ذات مي دانند.

رويکرد های موسوم به "برساخت گرايي" 21است که در

تفاوت ديدگاه فالسفه رئالیست و فالسفه برساخت

دهه های اخیر از سوی نويسندگان و متفکراني که به

گرا در خصوص انسان بیش از پیش برجسته مي شود .در

نسبي گرايي در اشکال مختلف آن گرايش دارند ،ترويج

حالي که فالسفه رئالیست همان گونه که پیشتر اشاره شد

شده است .از جمله مفروضات اصلي اين ديدگاه آن است

برای انسان قائل به ذاتند .فالسفه برساخت گرا آدمي را

که هیچ يک از هستار های موجود در جهان ،تا آنجا که

يکسره برساخته اجتماع و فرهنگ و زبان و سنت مي

به ارتباطشان با آدمي مربوط مي شود ،دارای ذات نیستند

دانند [ .]22 ،22اين نوع نگاه به آدمي موجب مي شود

و همه آنچه که در ارتباط با آدمي قرار مي گیرد ،به نحوی

انسان ها در معرض اين خطر قرار گیرند که به انواعي

از ناحیه فاعل شناسا ،برساخته ميشود .يکي از نتايج اين

بکلي متفاوت از موجودات بدل شوند :اگر دو فرهنگ يا

ديدگاه آن است که مفهوم "طبیعت" يا "ذات" قراردادی

زبان يا سنت چنان با هم متفاوت باشند که هیچ وجه

است و بنیادی در واقعیت ندارد .بر اين اساس ،تغییر و

مشترکي میانشان پیدا نشود ،انسان هايي را که برخواهند

دستکاری در هر هستاری ،در صورتي که با مالحظات

ساخت بکلي با هم متفاوت خواهند بود .درست نظیر

عملگرايانه و پراگماتیستي تايید شود ،بالاشکال است و

تفاوتي که میان دو گونه نژادی مختلف برقرار است.

ضرورتي ندارد در اين زمینه به اصول باالتری توجه شود،
زيرا اساسا چنین اصولي موجود نیستند.21

روشن است که با ديدگاه برساخت گرايانه ،راه برای
پذيرش ابرانسان به راحتي هموار مي شود .زيرا از يکسو،

فالسفه رئالیست عقل گرا و نقاد برای هستارهايي که

همه امور برساخته اند و میان آدمیان هیچ بن مايه مشترکي

مخلوق آدمي نیستند ،ذاتي فرضي در نظر مي گیرند که آن

موجود نیست ،بلکه تنها پیوند میان افراد همان است که از

30 - constructivism

 -31اشاره به ايون نکتوه خوالي از فايوده نیسوت کوه هرچنود دو رويکورد

طرف اجتماع و در قالب زبان يا سنت يا شیوه های
زيست خاص به آنان اعطا شده است .کساني که در شیوه

ناتورالیسم و برساخت گرايي ،اينهماني ندارند و بسیاری از برساخت گرايوان

های زيست و سنتها و زبان ها با يکديگر شريک

(هرچند نه لزوما همه آنان) احیانا با ناتورالیسم مخالفند ،اما هور دو رهیافوت

نیستند ،به يک معنای واحد "انسان" محسوب نمي شوند.

نتايج نسبي گرايانه در بردارند و در مواجهه بوا دانوش-فنواوری هوای شوزان

زيرا هیچ معیار مشترک و فراگیری بیرون از سنت ها و

احیانا به سیاست های واحدی تن مي دهند.
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اجتماعات خاص برای سنجش "انسان" بودن وجود

يکسو منجر به بهبود ارتباط بین اجزاء يک ماشین و ابزار

ندارد .از ديد اعضا يک قبیله دورافتاده در دل جنگل های

متشکل از چند فناوری خواهد شد و از سوی ديگر به

آمازون ،کساني که از جهان جديد به سراغشان مي روند،

باال بردن بازده مهارتها و فرآيندهای مناسب برای

گونه ديگری از "جانوران" هستند .از ديدگاه ساخت

ساخت و ايجاد فناوریها مدد ميرساند.

گرايان نیز ،اعضا اين قبیله نوعي "جانور شگفت انگیز و
کم نظیر" به شمار مي ايند.

اين تحوالت به نوبه خود زمینه را برای ظهور
اَبَرروند

22

ها مهیا مي کنند .ابرروندها ،خواه سیاسي،

از ديدگاه برساخت گرايان هرنوع دخل و تصرفي که

فرهنگي ،اقتصادی و فناوری ،تمامي حوزههای مرتبط با

علم و فناوری در اجزا و ذرات موجود در جهان و

خود را تحت تأثیر قرار ميدهند و پارادايم های جديدی

مخلوقات آن انجام دهد ،تا آنجا که با اهداف و مقاصد

را در اين حوزهها پديد ميآورند .تأثیر فناوری اطالعات

پراگماتیستي انطباق داشته باشد بالاشکال است .چیزی

بر تمامي شئون زندگي انسان ،نمونهی بارز يک ابرروند

طبیعي و ذاتي در عالم موجود نیست که تغییر در آن

است .صد سال پیش حتي تصور جهاني که در آن گردش

موجب برهم خوردن نظمي از پیش مستقر شود .آدمي با

اطالعات آنگونه که امروز رخ ميدهد کار آساني نبود.

توان بر سازندگي خود تا آنجا که مرزهای عملي اجازه

آدمي هنوز به ظرفیت هايي دست نیافته بود که بتواند

مي دهند بايد به ابداع و نوآوری بپردازد .محدوديت های

اينگونه فضاهای معنايي را ابدا تصور و سپس به نحو

عملي نیز تنها بعد از دست زدن به عمل روشن مي شود.

بالفعل خلق کند .فناوریها ،همچنان که گذشت با سپهر-
های معنايي آدمیان از راه پاسخگويي به نیاز های آنان ،که
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آنها نیز جزيي از اين سپهر های معنايي هستند ،مرتبط

بحث درباره تبعات فرهنگي و اجتماعي فناوری های

ميشود .هراندازه سپهر های معنايي افراد غنيتر ،شانس

همگرا در نهايت از يکسو به ارزيابي ديدگاه های جهان

ظهور تصورات خلّاق و به تبع آن خلق و ايجاد فناوری

بینيها و مکاتب فلسفي مختلف درباره موضوعاتي بنیادی

های کارآمد بیشتر .در اين میان افزايش قابلیت همگرايي

نظیرانسان و جهان و موجودات عالم و هدف خلقت و

و يکپارچگي فناوریها ،امکان ايجاد برساخته های هرچه

معنای زندگي و نظاير آن منجر ميشود ،و از سوی ديگر

بديعتر را افزايش ميدهد .ابر روند ها از يکسو به غنای

با موضوعاتي اساسي در حوزه فلسفه سیاسي و جامعه

اين توانايي های ذهني و نیز عملي دامن مي زنند و از

شناسي و سیاست گذاری علم و فناوری در خصوص

سوی ديگر به وسیله اين تحوالت تغذيه مي شوند و بسط

بهترين نوع نظامهای تمشیت اجتماعي و ساماندهي

پیدا مي کنند .اين بسط و آن غنا مي تواند در زمینه های

فعالیت های جمعي ارتباط پیدا مي کند.

سازنده و مثبت و يا مخرب و منفي ،هر دو ،تحقق يابد.

از يافته های تحقیق کنوني برخي نتايج عام حاصل

توصیهها و پیشنهادهای سیاستگذارانه ناظر به دو دسته از

ميشود از جمله آن که هرچند جهت گیری کلي در قبال

امور است :آنچه که تحققش مطلوب است؛ و آنچه که

چهار فناوری همگرا در مسیر "يکپارچه سازی" آن

رفع و دفعش به دستیابي به اهداف مورد نظر مدد مي

هاست (با فرض روشن بودن معنای دقیق اين مفهوم ،اما

رساند .همه سیاست ها از سنخ فناوریها هستند ،به اين

امکانات فناورانه کنوني هنوز آن گونه نیست که اين امر را

معنا که يا مستقیما برای رفع نیاز های غیر معرفتي ارائه

چنان که مطلوب است حاصل سازد .آنچه در حال حاضر

مي شوند و يا آن که به تحقق نیاز های معرفتي کمک مي

در حال تحقق است تبادل بین مرز های مشترک اين چهار

کنند [ .]21فناوری بودن سیاستها و توصیهها ،از جمله

فناوری و ازدياد توان برهم افزايي آن هاست .اين امر از

32- Megatrend

علي پايا ،رضا كالنترينژاد ،فصلنامه سياست علم و فناوري ،سال دوم ،شماره  ،4بهار و تابستان 9831

بدين معناست که جنبه های ارزشي در تکوين آنها سهم

نحوه تدوين سیاستها ،خواه آنها که صرفا ناظر به نیاز

مهمي دارند .جنبههای ارزشي ،در مکاتب فلسفي و نظری

های محلي و محدود هستند و خواه آنها که به افق های

که کنشگران (بخصوص سیاستگذاران و تصمیم گیران)

گسترده تر نظر دارند و دامنه های وسیع تری را در بر مي

بدان قائلند برجسته ميشوند .از اينرو در تدوين سیاست

گیرند ،نبايد به گونه ای باشد که نتايج و تبعات ناشي از

ها ،نوع نگاه فلسفي کنشگران از اهمیت بسیار زياد

آنها درجه آسیب پذيری زيستبوم اصلي و زيستبوم های

برخوردار است .به عنوان مثال ،کنشگری که قائل به

کوچکتری را که بر روی هم زيستبوم اصلي را به وجود

ناتورالیسم است به سیاست هايي توجه مي کند که لزوما

مي آورند افزايش دهد.

با سیاست هايي که کنشگر قائل به عقالنیت نقاد ارائه مي
دهد ،همسو و هم سنخ نیست.

میان فناوریها ،زيستبومها و شأن و کرامت انساني
رابطهای وثیق برقرار است که ارائه توضیحي کوتاه در باره

در عین حال ،فناوری ها اگر فاقد ظرفیتهای بنیادی

آن خالي از فايده نخواهد بود ،هرچند که بحث تفصیلي

باشند نمي توانند از عهده پاسخگويي به

در اين زمینه را ميبايد در جايي ديگر و به صورت

نیازهای آدمیان برآيند .اين ظرفیت های اساسي عبارت از

مستقل دنبال کرد .اصطال زيستبوم ،هم ناظر به وضع و

قابلیتهايي هستند که فناوریها در بهرهگیری از

حال بیروني است (محیط زيست ،جهان  )1و هم داللت

استعدادها و توانهای موجود در واقعیت به همراه دارند.

دارد بر ظرفیت های انديشهای و معرفتي فردی و جمعي

و اساسي
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در مورد جنبه های ارزشي فناوری ها (و بالتّبع

(يعني جهان  2و جهان  .)2کرامت آدمي در گرو شادابي

سیاستها و توصیهها و پیشنهادهای سیاستي) اين نکته

زيستبوم های دروني و بیروني وی است .در يک

ميبايد مورد تأکید قرار گیرد که هر اندازه ارزش هايي که

زيستبوم طبیعي حقیر که مبارزه برای بقا را به دغدغه ای

فناوری ها حامل آن هستند محليتر و جزييتر و خاص-

اساسي بدل مي سازد ،جايي برای پرورش ظرفیت های

تر ،کاربرد آن و شمار کنشگراني که با آن تعامل مي کنند،

کرامت ساز باقي نمي ماند .در عین حال ،زيستبوم های

محدودتر .و به عکس هر اندازه ارزش هايي که در

حقیر نظری (جهان ها  2و  2فقیر و تُنُک مايه) افق ديد

فناوری ها (و از آن جمله در سیاست ها و مشي های

محدودی را بر فرد تحمیل مي کنند و امکاني برای توجه

سیاستگذارانه) درج مي شود عام تر و فراگیرتر و هم

به افق های فراخ و واال فراهم نمي آورند .فناوریها ،به

راستاتر با ارزشهای مشترک میان عامه مردمان و عموم

وساطت نقشي که در کمک به آدمي در بهبودی و شادابي

فرهنگ ها و تمدن ها ،میزان تأثیرگذاری و دامنه شمول و

و يا انحطاط و نابودی زيستبوم هايي طبیعي و نظری

کاربرد آنها بیشتر و باالتر.

ايفا مي کنند ،از اهمیت برخوردار مي شوند.

به اين اعتبار ،برحسب اين که هدف سیاستگذار پاسخ-

پیشنهاد های سیاستگذارانه ای که در ذيل مطر شده

گويي به کدام نیاز و در کدام تراز است ،فراخي دامنه

اند ،اجمالي از مواردی هستند که در تألیف مستقلي درج

سیاستهای پیشنهادی و شمار کساني که از آن تأثیر مي

شده است که مقاله حاضر مستخرج از آن است [.]24

پذيرند تفاوت ميکند .اما نکته مهم در اين میان آن که با

جهت اصلي اين پیشنهادها ،با توجه به آن که چارچوب

توجه به کاسته شدن از فاصله ها در میان فرهنگ ها و

تحقیق حاضر ،ناظر به تأثیرات فناوری های همگرا بر

ملت ها و تمدن های مختلف و نیز باال رفتن درجه آسیب

فرهنگ و اجتماع است ،همین جنبه اخیر است .برای

پذيری کل سیاره که زيستبوم اصلي برای همه جانداراني

تفصیل در مورد بندهای مطر شده در ذيل بايد به تألیف

است که علم تاکنون موفق به شناسائيشان شده است،

مورد اشاره مراجعه کرد .اين پیشنهادها در عین حال
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ديگری به قلم يکي از دو مؤلف کنوني (علي پايا)

ضروريات غیر قابل اجتناب است .هم چنان که در همه

مذکورند [.]5

زيستبوم های نظری ،وجود جنبه هايي نظیر مباالتهای

توضیح دو نکته در خصوص پیشنهادهايي که در ذيل

اخالقي يا جهتگیریهای معرفتشناسانه در زمره ضروريات

مطر شده اند ضروری است .نخست آن که در تدوين

اجتناب ناپذير قرار دارد .عدم وجود اين جنبهها ،سبب

آنها از ديدگاههای ده تن از محققان ايراني که در حوزه

نابودی کنشگراني مي شود که با اين زيستبومها در

دانش-فناوری های شزان سرگرم تحقیقند بهره گرفته شده

تعاملند .در کنار اين جنبه های کلي ،جنبه های محلي و

است .در اين ديدگاه های به گونه ای طبیعي مالحظات

بومي نیز حائز اهمیتند .اما جنبه های بومي و محلي بر

مربوط به ايران در نظر گرفته شده ،هرچند که احیانا بدان

خالف جنبه های عام و کلي ،شأن عَرَضي و ابزاری دارند

تصريح نشده است.

و در خدمت جنبه های عام قرار مي گیرند .روشن است

نکته دوم که حائز اهمیت بیشتری است آن است که

که در هر زيستبوم ،برخي عناصر مي توانند شانس رشد

بسیاری از تبعات و نتايج مثبت و منفي دانش -فناوری-

بهینه زيستبوم را به حداکثر برسانند ،برخي عناصر تاثیر

های شزان به اعتبار عام و فراگیر بودن اين دانش-

مثبت يا منفي چنداني در اين زمینه ندارند ،و برخي از

فناوریها برای تقريبا همه جوامع يکسان است .اين نکته

عناصر ميتوانند برای زيستبوم خطرآفرين باشند .بهره

بخصوص از ديدگاه عقالنیت نقاد که قائل به وجود

گیری از فناوریها به منظور به حداکثر رساندن جنبه های

گوهری مشترک میان انسانهاست اهمیت پیدا مي کند،

مثبت و سازنده آنها در خدمت به رشد زيستبوم ها ،و

زيرا وجود اين گوهر مشترک سبب مي شود که بسیاری

کاستن از خطرات بالقوه آنها ،موضوعي است که بايد در

از نیاز های غیر معرفتي آدمیان (که فناوریها و از آن

علوم مختلف مورد بررسي قرار گیرد .به عنوان مثال،

جمله فناوریهای شزان مکفل به پاسخگويي به آنها

جنبه های مربوط به رشد اقتصادی در هماهنگي با

هستند) نیز با يکديگر مشابهت و حتي يکساني پیدا کند.

ظرفیت های زيستبوم های مختلف مي بايد در قلمرو

در نتیجه راه حل هايي که برای تعامل با اين دانش--

مطالعات اقتصادی به انجام برسد ،و يا جنبههای مربوط

فناوری ها ارائه مي شود نیز تا حد زيادی مشابه و حتي

به چگونگي تعامل با ويژگي های قومي ،در قلمرو

يکسان خواهد بود.

مطالعات جامعه شناسانه .در بحث هايي که در حوزه نظام

تفاوتي که احیانا در اين زمینه مي تواند خود را ظاهر

های ملي نوآوری به انجام مي رسد نیز به شاخص هايي

سازد مربوط است به تفاوت در ديدگاه های فلسفي .در

که با توجه به تفاوت های فرهنگي مي تواند در زيستبوم

تدوين پیشنهادهايي که در ذيل آمده است از ديدگاه

های مختلف به رشد اقتصادی و غیره کمک کند توجه مي

عقالنیت نقاد استفاده شده است که آموزه های آن با

شود .اين شاخصها را بايد در منابع خاص خود دنبال

آموزههای فرهنگي و ديني که در ايران قدرتمند و رايج

کرد و پرداختن به آنها از استطاعت اين مقال بیرون

است قرابت زياد دارد.
در بحث از ارزش هايي که با فناوری ها همراهند مي
بايد نکتهای را که پیشتر در ارتباط میان زيستبوم ها و
کرامت آدمیان بدان اشاره شد ،از زاويه ای ديگر مورد

است.

24

* يکي از مفاهیم کلیدی در بحث از بهره گیری
بهینه از ظرفیت همه فناوری ها (و بخصوص فناوری های

تأکید قرار داد .زيستبوم ها (خواه طبیعي و خواه نظری)
دارای دو جنبه بومي و محلي و نیز عام و کلي هستند .در

 -34در زمینه نظوام هوای ملوي نووآوری بنگريود بوه [.]27 ،24 ،25

همه زيستبوم های طبیعي وجود آب و هوا و غذا ،از

نگارنده بدينوسیله از داور محترم مقاله که نکته مربوط بوه نظوام هوای
ملي نوآوری و منابع مربوط به آن را يادآور شد ،سپاسگزاری مي کند.
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همگرا) و احتراز از جنبه های خطرآفرين آنها ،مفهوم

"جمهوری اسالمي" بهترين گزينهای است که مي تواند

کنترل فناوری است .در باره اين مفهوم نويسندگان

مشارکت حداکثری را تضمین کند [.]44 ،45

مختلف نکات فراواني را مطر ساخته اند [،29 ،29 ،5

* مساله تأثیرگذاری فناوری ها و بخصوص

 .]44 ،42 ،42 ،41 ،41نبايد فراموش کرد که به اعتبار

فناوریهای همگرا بر نحوه تعامل افراد با يکديگر و با

توان بيسابقه ،درجه فراگیری بي نظیر ،و قدرت نفوذ و

محیط زيست ،از جنبه های مهمي است که مالحظات

تاثیر گذاری منحصر بفرد ،مساله "کنترل" از باالترين

سیاستگذارانه پر دامنه ای را مطر مي سازد .بايد توجه

درجه اهمیت در مورد فناوری های شزان برخوردار مي

شود که در تمامي جنبه های ناظر به سیاستگذاری ،خواه

شود .همه نويسندگان و متفکراني که در اين زمینه قلم

آنچه که در باب مساله "کنترل" تکنولو ی مورد اشاره

زده اند متّفق القولاند که مساله کنترل فناوریهای شزان،

قرار گرفت و خواه نکات ديگری که در ذيل خواهد آمد،

حتي اگر نه بزرگترين ،که در زمره اصليترين چالش های

محور اصلي مالحظات پیشنهادی ،مسأله کرامت انسان

پیش روی بشريت در قرن جاری است.

است که پیشتر بدان پرداخته شد .رويکرد به اين مساله

نويسندگان مختلف بر اين نظرند که از جمله مهمترين

نیز همان گونه که توضیح داده شد ،رويکرد متکّي به

مؤلفه های مؤثر در کنترل بهینه فناوری مشارکت دادن

عقالنیت نقاد است .از ديدگاه عقالنیت نقاد که با آموزه-

عامه در گفتوگو های انتقادی در خصوص جنبه های

های فرهنگي و ديني ما نزديکي تام دارد ،آنچه آدمیان را

مختلف فناوری ها و تأثیرات آن بر جامعه (در معنای عام

از ديگر انواع موجودات ،خواه فرشتگان ،خواه حیوانات،

و مصاديق متنوع آن) است .روشن است که مشارکتِ معنا

خواه گیاهان و  ...متمايز مي سازد بن مايه ای از قابلیت-

دار عامه ،تنها در پرتو يک "نظام تدبیر يا حکمراني

های مشترک نظیر توانايي بر سخن گفتن و بهره گیری از

امکان پذير خواهد بود .از جمله مهم ترين

نماد ها و انديشه های انتزاعي ،توانايي بر نقادی و استفاده

ويژگي های چنین نظامي پذيرش "مسوولیت تیمار و

از تفکر نقادانه ،مرگ آگاهي ،و توجه به گذشته و آينده،

نگاهداری و سرپرستي "24در قبال شهروندان است .اغلب

اخالق مداری ،توانايي بر ابداع قوانین و قواعد و هنجار

صاحبنظران غربي بر اين باورند که مناسب ترين نظام

ها ،و نظاير آن است .اين ظرفیت های مشترک بن مايه

حکومتي ،که تا اين زمان ،برای ادای اين مسوولیت و

هويت آدمیان را تشکیل ميدهد و اين بن مايه در ظرف و

جلب مشارکت عامه و اداره و تمشیت امور جوامع ابداع

زمینه ها و فرهنگ ها و سنت های گوناگون ،اليه های

شده است ،مردم ساالری يا دموکراسي است .اين نکته به

تازهای را پیلهوار در اطراف خويش ميتند .افزون شدن

اين معني است که دموکراسي نیز به منزله يک برساخته

اين اليه ها موجب فربهتر شدن تجلیات هويتي افراد مي

بشری بي عیب و نقص نیست و نیازمند آن است که

شود .از ديدگاه عقالنیت نقاد ،که مجهز به رويکردی

مستمرا در بهبود جنبه های ضعف آن کوشید و بر قابلیت

اخالقي است ،همه اين اليه های پیراموني مي بايد از اين

کارکرد های اصلي آن افزود .در کشوری نظیر ايران که

خصلت برخوردار باشند که جنبه های مثبت و سازنده

فرهنگ اسالمي ريشه های قدرتمند و تأثیر گذار دارد،

ظرفیت های بالقوه شخصیت آدمیان را بالفل سازند و از

تکمیل مدلهای "دموکراسي اسالمي" برای نظام حکومتي

ظهور جنبه های منفي جلوگیری به عمل آورند .به اين

خوب"
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اعتبار همه رويکرد های سیاست گذارانه در ارتباط با
دانش-فناوری های شزان نیز با نظر به همین جنبه
 ،good governance -35معادل "نظام تدبیر" برای اين وا ه انگلیسي
پیشنهاد همکار محترم نگارنده آقای دکتر بايزيد مردوخي است.
36 - duty of care

"توانمند سازی" مثبت و و سازنده ،و تقلیل جنبه های
"فعلیت بخشي منفي و مخرب" طراحي شده اند .به
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عنوان مثال اگر فناوریهای همگرا ،به اعتبار آن که در

منجر به آن مي شود که شخص به انواع روان پريشيها

عرضه اطالعات از قابلیت های تصويری و صوتي بهره

گرفتار آيد .هر نوع روان پريشي نیز به معنای آن است که

زيادی ميبرد ،مي تواند بر روی توانايي افراد برای مطالعه

"خودِ آدمي" در معرض آسیب قرار گرفته است .هراندازه

متن (که يک توانايي اکتسابي است و بر خالف توانايي

ابعاد اين پريشاني بیشتر ،دامنه آسیب فراختر .در چنین

سخن گفتن فطری نیست) تأثیر بگذارد ،در آن صورت با

شرايطي ،تحقق آنچه که با کرامت انساني ارتباط تنگاتنگ

توجه به اهمیت بسیار زياد تسلط بر خواندن و نوشتن

دارد ،به نحو فزاينده ای دشوار مي شود .يکي از جهات

متون به منظور انتقال انديشه های انتزاعي و نمادين که

اصلي ممنوع ساختن اِعمال بيخوابي به عنوان شکنجه بر

سهمي اساسي در پیشبرد تمدن بشری دارند ،مي بايد در

افراد ،همین نکته است که تداوم اين امر ،افراد را از آنچه

مختلف و

که به کرامت انسانیشان ارتباط دارد ،يعني خودآئیني و

تدوين ساختار های آموزشي برای سطو

بخصوص در سنین پائین تر دقت الزم اعمال شود.

اراده آزاد ،محروم ميسازد .نقش حريم خصوص در

* توانايي فناوری های همگرا برای نفوذ به همه

ارتباط با حريم عمومي تا حد زيادی مشابه نقش خواب

عرصه های زندگي فردی و اجتماعي ،موجب شده است

در تحکیم قوای ادراکي و عاطفي افراد است .از بین رفتن

تا مرز مهم ،هرچند متغیر ،میان دو حريم خصوصي و

حريم خصوصي منجر به آن مي شود که افراد از امکان

عمومي بکلي درنورديده شود .برای حفظ توازن رواني

بسیار مهم و تاثیرگذاری برای تقويت جنبه های مثبت

فرد و جامعه و ازدياد بازده روابط برهم افزای میان آن دو

شخصیت خويش و تحقق لوازم کرامت انساني محروم

مي بايد مرز اين دو حريم را با عنايت به متغیر بودن آن،

گردند.

محفوظ نگاه داشت .برای درک اهمیت حريم خصوصي

* يکي ديگر از عوارض رشد فناوری ها بطور

در ارتباط با مساله کرامت انساني و رشد ظرفیت های

کلي و فناوری های همگرا به صورت خاص در حوزه

مثبتي که در نهاد آدمي به وديعه نهاده شده است ،مي توان

فرهنگ و اجتماع ،تأثیر منفي آنها بر روی جنبه های

از تمثیل با نقش خواب در زندگي آدمي و مقايسه آن با

مهمي از حیات اجتماعي نظیر "عدالت اجتماعي"" ،بیکار

تکاپوهای وی در لحظات بیداری ،استفاده کرد .تحقیقات

شدن بخش قابل مالحظه ای از جمعیت که فناوری

زيستعصبشناسي در دهه های اخیر بیش از پیش

جايگزين توانايي های انها شده است" ،و "ازدياد شکاف

روشن ساخته است که مغز آدمي در زماني که شخص به

میان کساني که امکان بهرهوری از فناوری ها را دارند و

خواب مي رود ،فعالیت اصلي مربوط به "تحکیم و

کساني که از آن بي بهرهاند" و نظاير آن است .در اينجا

اطالعات و داده هايي را که در طي

نیز اشاره به ارتباط نزديک میان آنچه اشاره شد و مساله

تکاپوی روزانه اخذ جذب کرده است به انجام مي رساند

محوری کرامت انساني خالي از فايده نیست .در جهاني

و توانايي ادراکي و عاطفي شخص را برای مقابله با

که بهره برداری نابرابر فناوریهای نو ،منجر به ايجاد

تحوالت پیش روی در زمان بیداری تقويت مي کند.

شقاق میان "داراها" و "ندارها" شده است ،همه کساني

کساني که از خواب و استراحت کافي برخوردار نباشند

که از برکات تکنولو ی های جديد محرومند ،از حیث

توانايي حل مساله ،انديشیدن متمرکز و دقیق ،رعايت

توانايي بر محقق ساختن ظرفیت های مثبت وجودی

مباالت و موازين اجتماعي و عرفي و اخالقي ،و قدرت

خويش در موقعیتي نامناسب قرار مي گیرند .اين امر مي

بر ارائه حدس ها و فرض های سنجیده برای مواجهه با

تواند تبعات دامنه داری از حیث لطمه زدن به کرامت

امور نوپديد را از دست مي دهند .استمرار اين شرايط

انساني آنان به همراه داشته باشد .در همه اين قبیل موارد

شالوده سازی"
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و شمار بسیار ديگری از نمونه های تأثیر گذاری فناوری
37- consolidation
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ها ،بهره گیری از مکانیزمهای مربوط به سیاستگذاری،

های شزان به کار گرفت ،از حیث اشتداد وجودی و غنای

صرفا يک شرط الزم برای مواجهه با مشکالت به شمار

ظرفیت های معنايي ،به مراتب پربارتر از آموزه های

مي ايد .اما مهمترين پیش زمینه موفقیت همه انواع

اخالقي ناظر به فناوری های غیر شزان است .اين نکته در

سیاست ها و آنچه که شرط کافي برای دست و پنجه نرم

مورد بکارگیری موثر و مناسب فناوریهای همگرا ،و از

کردن با همه عوارض فناوری ها به شمار مي آيد ،ارائه

آن باالتر رشد موزون علوم و فناوری های سخت در

آموزش های مناسب به شهروندان و توانمند ساختن آنان

کشور ،تنها با مشارکت گروهها و متخصصان حوزه علوم

برای تعامل بهینه با شرايط بسرعت متحول شونده است.
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انساني و اجتماعي امکان پذير است .

البته پیشاپیش روشن است که يکي از مضامین اصلي اين

* يکي ديگر از اقدامات مووثر بورای کموک توسوعه

قبیل آموزش ها مي بايد ناظر به مساله محوری کرامت

بهینه فناوريهوای همگورا طراحوي و راه انودازی سیسوتمي

انساني و ضرورت توجه همگاني به آن باشد .آلدوس

است که قادر باشد به صوورت مسوتمر وضوعیت توسوعه

هاکسلي در رمان دنیای قشنگ نو و جرج اورول در رمان

فناوریهای همگرا را در کشور پايش و اندازهگیری کند و

 1994به اين نکته اشاره مي کنند که چگونه کساني که

با رصد فرآيندهای بینالمللي مجموعوهای از پیشونهادهای

امکانات تکنولو يک را در اختیار دارند ،ديگران را از

مناسب ارائه کند

گوهر انسانیتشان عاری مي سازند .تاکید بر اين نکته که

* تدوين استانداردها و قوانین موورد نیواز در حووزه

همه شهروندان ،در تراز های ملي بین المللي ،مي بايد به

فناور ی هوای همگورا و نیوز تاسویس يوک نظوام مناسوب

صورت همگاني برای حفظ کرامت انساني و شکوفايي

حمايت از حق مالکیت معنوی محققان در ايون قلمورو از

استعداد های مثبت آدمیان کوشش کنند ،در زمره آموزه

شروط اساسوي بورای پیشورفت در حووزه فنواوری هوای

های اصلي برای آموزش شهروندان است.

همگراست.

* حوزه فناوریهای همگرا ،حوزهای وسیع است که

* عالوه بر قوانیني که محودوده هوای فعالیوت هوای

بدون تدوين استراتژی مناسب نخواهیم توانست در آن

پژوهشي و علمي در حوزه دانش-فناوری هوای شوزان را

جايگاه مناسبي بیابیم .تدوين استراتژی توسعه فناوریهای

مشخص مي سازد ،تنظیم و تنسیق قوانین مناسب قضوايي

همگرا با توجه به نیازهای اجتماعي و در نظر گرفتن

برای حفظ حقوق شهروندان ،نهاد ها ،و نیز محیط زيست

ارزشهای اخالقي و مذهبي جامعه ايراني الزامي است.

(در معنای عام ايون اصوطال ) از اساسوي تورين وظوايف

در اينجا نیز نبايد فراموش کرد که هرچند مفهومي کلي

سیاستگذاران در ارتباط با تبعوات و آثوار دانوش-فنواوری

مانند "ارزش های اخالقي و ديني" ،احیانا در مورد ديگر

های همگراست.

انواع فناوری ها (فناوری های متعارف) نیز کاربرد دارد،
اما در اينجا مقصود تفسیر و تعبیر خاصي از اين آموزه
هاست که متناسب با شرايط جديد است و اجتهادی تازه

 -38البته بايد به اين واقعیت تلخ اذعان کرد که علوم انساني و اجتماعي در

مي طلبد .به عبارت ديگر ،همان گونه مالصدرا و فالسفه

کشور در موقعیت چندان درخشاني از حیث تولیود انديشوه هوای کارسواز و
کمک به حل مسائل در قلمرو های مختلوف برخووردار نیسوتند .بورای يوک

مسلماني که به حکمت متعالیه او گرايش دارند توضیح

بررسي نقادانه و آسیب شناسانه از ضعف ها و کاستي هوای علووم انسواني و

مي دهند ،هرچند در ارتباط با مصاديق مختلف تکنولو ی

اجتماعي در ايران بنگريد به:

ها ،خواه شزان و خواه غیر آن ،توجه به امری کلي مانند

علي پايا ،حسین ابراهیم ابادی ،بهواره آرويون " ،ارزيوابي تحلیلوي و نقادانوه
برخي از علل و عوامل توسعه نیافتگي علوم انسواني و اجتمواعي در ايوران"،

اخالق ضروری است ،اما روشن است که مضمون و

پرو ه انجام شده برای موسسه مطالعات فرهنگي و اجتماعي .1299 ،گوزارش

محتوای آموزه های اخالقي يي که بايد در مورد فناوری

اين پ رو ه بزودی در قالب يک کتاب از جانوب پژوهشوکده انتشوار خواهود
يافت.

علي پايا ،رضا كالنترينژاد ،فصلنامه سياست علم و فناوري ،سال دوم ،شماره  ،4بهار و تابستان 9831

سخن آخر آن که بوه نظور مويرسود مووثرترين
شیوه بورای مواجهوه بوا نتوايج و تبعوات نوامطلوب رشود
فناوری های همگرا و در عین حال استفاده بهینوه از جنبوه
های مثبوت ايون فنواوریهوا ،تربیوت شوهروندان آگواه و
برخوردار از توانايي نقادی و ارزيابي هوا و گوزينش هوای
سنجیده و نیز ايجاد و خلوق نهواد هوای کارآمود و پوايش
مستمر و بهبود بخشي پیوسته در فعالییت های آنها با بهره
گیووری از همکوواری و مشووارکت عامووه اسووت .بهتوورين
چارچوب نظام اجتماعي برای تحقق اهوداف فووق ،يوک
چارچوب مردمساالرانه است که در آن همه آحاد کشور و

[6] Paya, Ali. 2010; “How indigenous are
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‘Islamic Sciences’ in Asia-Europe
Dialogue and the Making of Modern
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Available
at
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شهروندان در عین برخورداری از حرمت و حقوق يکسان
به مشارکت فراگیر در گفتوگو های انتقادی اموا سوازنده
در باره موضوعات مختلفي که به فناوری هوای همگورا و
نتايج و تبعات آنها مربوط مي شود ،دعووت شووند [.]47
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