
 جامعه و تکنولوژی

سازی شده است.   معادل« آوریفن»یا « فناوری»در فرهنگستان زبان پارسی با واژه   « تکنولوژی»واژه انگلیسی  

صطلح     «تکنولوژی»واژه همان لیکن در مطالعات اجتماعی  شتر م شد.  میبی  تکنولوژی زیادی برای ریفاتعبا

نا    وجود دارد از جمله اینکه    یا  عملی منظورهای  برای علمی معرفت  هدفمند   كارگیری  به »تکنولوژی هما

ست.  «تولیدی صل  در ا سان  ما تالش مبین تکنولوژی ا شرایط  نیازهایمان و امیال برآوردن برای هاان  و بهبود 

 زندگی مشتتکالت لابزاری برای ح توانمی را تکنولوژی رو، این از .كنیممی زندگی آن در كه استتت دنیایی

 .ها دانستانسان

ستتروكاری با مستتاجل اجتماعی داشتتته باشتتد. باور و رهیافت  «تکنولوژی»رستتد كه به نظر نمیدر نگاه اول، 

، باورها و مهندسان، شناسایی مساجل تکنیکی و تالش برای حل آن بوده است. اما برخالف این تکنولوژیست

متکی به  و كامالً مرتبطدر جامعه،  بکارگیری و توستتعه ،گیریر شتتکل، دواقعیت این استتت كه تکنولوژی

 است. های اجتماعیواقعیت

 هایپرستت ی چگونگی تأثیر متقابل تکنولوژی و جامعه وجود دارد. های متفاوت و متضتتادی دربارهدیدگاه

توان چگونه می یا برعکس؟ دهدشتتکل میآیا تکنولوژی جامعه را استتت كه   رابطه این ایندر  استتاستتی 

را توضتتتیح داد؟ مستتتاله تقدخ و تأخیر ت ییرات اجتماعی و و تأثیر آن بر جامعه های تکنولوژیك پیشتتترفت

 تکنولوژیك چگونه است؟  اتت ییر

های زننده انسجاخ سنتی نهاد  به عنوان برهم تکنولوژیكهای از پیشرفت افراد جامعه شود كه  بسیار شنیده می  

های پیشتترفته كامپیوتری، فکر و و بازی پیوترها كه كاماین گفته مانندگویند خانواده ستت ن می اجتماعی مثل

را  ها و حوزه اخالقانسان  روابط خصوصی  های مجازی، و شبکه اینترنت بستر  ها را عوض كرده و ذهن بچه

ست.    شعاع قرار داده ا شهرهای بزرگ،   شود كه شنیده می  یا تحت  تولید خودروهای بنزینی و تراكم آن در 

كه با تجربه زندگی روزمره افراد  ای ایجاد كرده است و بسیار موارد مشابه   محیطی فزایندههای زیست آلودگی

ها شاید این باشد كه تکنولوژی زندگی بشر را تباه نموده    جامعه گره خورده است. بنابراین درک اولیه انسان  

 گذشتتته، طی دو ستتدهتکنولوژی  كه توستتعه كه علیرغم اینمحققین معتقدند  برخیاین وجود  با استتت.

توستتعه نموده استتت. مثل  شتتگرفیكمك  بشتتر استتاستتی به رفع نیازهای به همراه داشتتته ام ا هم هاییآفت

سان امروزه بی  از هر دوره دیگری در رفاه  ارتباطات، حمل و نقل، پزشکی  زندگی  و امنیت و نظایرهم و ان

و این تقدیر شتتود قلمداد می آن بیشتتتر و ضتترر رتکنولوژی از شتتی فایدهو  خیردر این نوع نگرش،  كند.می

سان  ست زندگی ان ست. این افراد معتقدند كه    ها شتی از آن نی به مرور و بر تکنولوژی همینطور كه و راه بازگ



شد یافته      سازوكارهای درونی خود ر ساس  شرفت می  ا ست كه  كند، و پی ساجل قادر ا به وجود  هم ی را كهم

به جای خودروهای  توستتتعه خودروهای الکتریکیرشتتتد تکنولوژی و با  به عنوان مثال كند.حل می ،آورده

ینگ و كنترل فضتتتای  تکنولوژی فیلتربا رشتتتد یا  خواهیم بود. كاه  آلودگی هوا، به مرور شتتتاهد بنزینی

  خواهد شد. كمترز فضای اینترنت نادرست ا های ناشی از استفادهآسیبمجازی، 

 و  نمایدشتتده و مستتتقل از انستتان رشتتد    «م تارخود»تکنولوژی  در نهایت یك نگاه بدبینانه آن استتت كه

سان  ضایی   2001»همچون های علمی/ت یلی ها و فیلمكتابها را تحت كنترل خوی  درآورد. ان سه ف ، «1  ادی

هایی از این دستتت، با و بستتیاری فیلم« 6روباتیکا»، «5ماتریکس»، «4من، روبات»، «3مصتتنوعیهوش»، «2ویرانگر»

ستتاخته، طی های انستتاناند كه در آن تکنولوژیالهاخ از ایده خودبنیادی تکنولوژی، دنیایی را ترستتیم نموده

 اند.فرآیندی خودم تار شده و جهان و اجتماعات انسانی را به نفع خود ت ییر داده یا به نابودی كشانده

گیری شتتتکل ای در كننده نق  تعیین ،های اجتماعی  گروهمعتقدند كه    محققین برخی الف رویکرد باال،  بر خ

سو        درنتیجه،  .تکنولوژی دارند ست و جامعه به هر  ست جامعه ا صول خوا ، كندگرای  پیدا تکنولوژی مح

و لزوماً تکنولوژی بهتر به معنای فن و تکنیك بهتر نیست بلکه  یافتخواهد گرای  به آن سو  نیز تکنولوژی

توان تکنولوژی می .باشتتتد تر بهتر و مقبول ،جامعه  یك گروه، اجتماع یا    آن استتتت كه برای   بهتر تکنولوژی

و  راحتیخواهان   برخی ،ایمنی خواهان  برخی ،ستتترعت  خواهان  ها گروه برخیرا مثال زد.   ستتتازیخودرو

های م تلف خواستتت بینیم كه. بنابراین میهستتتند لوكستتی و زیبایی خودروآپشتتن و برخی دیگر خواهان 

بازار  ،متوسط  ردر میان قش  مثالً در كشورمان، خودروهای چینی  شود. های متنوع میباعث توسعه تکنولوژی 

در  به نستتبت ارزان هم هستتتند. ،قابل قبولی دارند و امکانات ظاهراینکه  چون عالوه بر ،كنندخوبی پیدا می

شتریان،   شن و  خودرو بعد از زیبایی كیفیت فنیاین م سبی   .گیردقرار می هاآپ ام ا برخی هم با وجود زیبایی ن

تر را كرده و خرید یك خودرو دستتت دوخ فرانستتوی با ظاهری قدیمی   این خودروها، از خرید آن اجتناب

 اعضتتا پیوند در آن از تکنولوژیك گیریبهره امکان و م زی مرگ یپدیده دیگر، هیك نمون دهند.ترجیح می

 آورده، وجودبه  بیماران  از گروهی جان  نجات  در ایتازه  امیدهای   اگرچه  استتتت. این تکنولوژی پیشتتترفته، 

 به ژاپن مثالً مردخ .استتت داشتتته همراهبه در جوامع م تلف نیز متعددی اخالقی و حقوقی فرهنگی، مستتاجل

                                                           
1- 2001: A Space Odyssey (1968) 

2- Terminator (1984, 1991, 2003, 2015) 

3- Artificial Intelligence: A.I (2001) 

4- I, Robot (2004) 

5- Matrix (1999, 2003) 

6- Robotica (2015) 



 كه چنانآن ،نسبت به بدن می ت و تمامی ت و یکپارچگی بدن انسان   اجتماعی باورهای و فرهنگی مساجل  دلیل

سأله  این از ،باید ستقبال  م ضا  پیوند تکنولوژی باالی توان بین تا شده  سبب  امر این و ننموده ا  باژاپن در  اع

  .باشد داشته وجود زیادی یفاصله كشور این در شده انجاخ پیوندهای اندک آمار

 معتقدند هم جامعه و هم تکنولوژی تأثیر متقابل بر یکدیگر دارند. دستتته دیگری از متفکرین وجود دارند كه

در واقع همانگونه كه انسان و جهان بدون هم قابل درک نیستند، انسان و ابزار نیز با هم همبستگی تاخ دارند.  

سترش توانایی  شده و به رفع   تکنولوژی باعث گ سان  شد   نیازهاهای ان سان كمك می و نیز ر شد و  ان كند و ر

انستتان در جامعه در این نگرش،  شتتود.انستتان موجب رشتتد و گستتترش بیشتتتر تکنولوژی می  شتتکوفایی

به دستتت  9«ارگانیستتم»و  8«ستتایبرنیتیك»از تركیب كلمات  كه ایواژه دارد. 7«ستتایبرگ»ماهیت  ،تکنولوژیك

، بررسی ماهیت كنترل «سایبرنیتیك»هاست و موضوع اصلی همان پیکره زیستی انسان« ارگانیسم »آمده است.  

ستی ما با ابزارهای       ست. در واقع ماهیت زی شین ا سان، حیوان و ما مکانیکی و الکترونیکی ادغاخ كنترلی در ان

  «سایبرگ »معتقد است كه ما همگی   رشین نگ. اشده و هویت جدیدی به انسان و جامعه انسانی داده است     

شته  ایم. چون یا عینك میشده  ستفاده می زنیم، یا یك لنز در چشم داریم، یا پروتز گذا كنیم، یا ایم، یا ویلچر ا

 كارگیری لفظاز به منظوركنیم. به عنوان مکمل خود استفاده می  و كامپیوتر و نظایرهم تلفن همراه ،خودرواز 

سان و جامعه، تأكید بر تلفیق و عجین و اطالق آ «سایبرگ » سان و تکنولوژی  ن به ان ست. تلفیقی كه   شدن ان ا

  شود.، میدهندرا در برابر هم قرار می این دوها كه خیلی «جامعه انسانی و تکنولوژی»خوردن جوش سبب

. دارد ناشتتدنیحذف وجود امروزی انستتاندر تار و پود حیات اجتماعی كه تکنولوژی  استتتاین واقعیت 

دهد. یابد و هم جامعه را ت ییر و توستعه می تکنولوژی هم توستط جامعه آفریده شتده و ت ییر و توستعه می   

این ت ییرات، به همراه  ، ام ا ییر دهندتتوانند دنیای پیرامون خود را   کنولوژی میها به واستتتطه ت انستتتانپس 

 . یا بد باشداهدافی كه در آن نهفته است، به لحاظ اخالقی ممکن است خوب 

  ست.وابسته ا ر و قصد اوبه كاربَ، داشته باشدمثبت یا منفی سمت و سوی  تکنولوژیاینکه 

شد  عشق  تواند ابزاری در جهت ابراز میهم  همراه تلفن سیله هبا مورد  خیانتای برای ارتکاب م به عنوان و

  استفاده قرار گیرد.

                                                           
7- Cyborg 
8- Cybernetics 

9- Organism 



سیر  هم می، قرنطینه خانگیدر دوران های مجازی شبکه  ستگی جامعه  توانند در م به كار برده آموزش و همب

زدن نظم عمومی و ناامید ستتاختن جامعه مورد استتتفاده قرار موثر برای برهم ایوستتیلهبه عنوان شتتوند هم 

 د. نگیر

برای نجات  مستتریهای خطرناک و به شتتدت ویروسكشتتف  بهتوانند مت صتتصتتین علوخ زیستتتی هم می

 ورزی،های بیولوژیك به عنوان ابزاری برای ستتلطهتوستتعه ستتال   و هم به دنبال ندها مبادرت ورزانستتان

 باشند. و كنترل جوامع طلبی، استثمارقدرت

سئله   ست و اگر كارَب       اخالق مهم پس اینجا، م صد كاربر ا سئله ق ست. م صلح با خود، با دیگری و با  ا ر در 

شد؛ تکنولوژی، ابزاری خوب، مثبت و مفید  طبیعت  شد و رفاه   در با ستای ر شری خواهد بود و   را جامعه ب

 بالعکس. 

صد و نیت و این اخالق از كجا می      ست كه این ق شکل می  ؟آیدسوال مهم این ا یا چگونه  ؟گیردو چگونه 

دهی این قصد  ساختارهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی؛ همگی در شکل    در سطح كالن،  قابل تحقق است؟ 

مند قصد و نیت  دهی اخالقو نیت دخیل هستند. پس اصال  تدریجی این ساختارها به نوعی منجر به شکل    

سعه و بکارگیری تکنولوژی می  سطح شود.  كاربران از تو سطح   ام ا در  ست هر فرد،  فردی، خرد و در  الزخ ا

این یك مستتئولیت برای هر فرد، هر  دهد.صتتورت ها و رشتتد آگاهی رشتتد مهارت ای برایتالش گستتترده

 جهانی است.جامعه، هر دولت و جامعه

با این استتتدالل، باید ای به دور از فستتاد و خشتتونت خواهیم رستتید.  به جامعه به تدریج در این صتتورت،

اب  تکنولوژیك امروز، دیگر یك انت های فردی یا ارتقای ستتطح آگاهی در جامعهپذیرفت كه رشتتد مهارت

سئولیت اجتماعی و    ست بلکه یك م شاید روزی باید منتظر       یك امر گریزناپذیر نی صورت  ست. درغیر این ا

 نابودشدن سیاره سبزمان باشیم.

 1/2/1399هویار غفاری/
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