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مسئله تكنولوژى 
«مارتين هايدگر» فيلسوف معروف آلماني كه به عنوان يكى از متفكران برجسته، در حوزه تكنولوژى سخن گفته، از آن به مثابه محوري براي رسيدن به 
يك جامعه ايده آل ياد مي كرد يا آن را عاملي براي اضمحالل شخصيت و هويت بشر قلمداد مي نمود. به همين جهت است كه ايده «دترمينيسم تكنولوژيك» 

كه بر طبق آن آينده بشر با تكنولوژي مشخص مي شود در دل اين تلقي رشد مي كند (امينى، 1387).
در اهميت پرداختن به موضوع تكنولوژى و معمارى به نقل از «ويتجن» بايد گفت كه مطالعه درباره تكنولوژى لحظه به لحظه اهميت بيشترى مى يابد 
زيرا تكنولوژى نيز لحظه به لحظه در جهان قدرتمندتر مى شود (Waetjen, 1989: 5). «فريدمن» نيز در ارتباط تكنولوژى و تحصيالت تكنولوژى بيان 
مى دارد كه "رابطه متقابل بين تكنولوژى و مطالعات بشرى آنقدر اهميت يافته كه نمى توان از آن چشم پوشى كرد(Friedman, 1979: 199)  ". آنچه 
مى تواند نگرانى عميق انسان در مورد آينده بشريت را - كه امروز وابسته به شمشير دودم علم و تكنولوژى است- كاهش دهد، دست يابى به فرهنگى است 
كه در اين شرايط تاريخى بتواند نقش خود را ايفا كند. اما اين فرهنگ بايد به سازش با علم و تكنولوژى، به نفع آينده بشر رسيده باشد و چنين سازشى خود 
ناگزير، در جريان رويارويى فرهنگ با علم و تكنولوژى شكل مى گيرد (الدرير، 1380: 2). «دوور» در مواجهه با اين مسئله بيان مى دارد كه "امروزه  به مبحث 
تكنولوژى بسيار بيشتر از گذشته در تاريخ بشريت پرداخته مى شود. امروزه حتى با وجود آگاهى هاى فزاينده، اغلب افراد نسبت به برخورد با تكنولوژى دچار 

." (DeVore,1980: 216) سردر گمى و ابهام هستند
اين نكته كه ظهور تكنولوژى جديد چه تحوالتى در نحوه نگرش ما به جهان، معناى جهان و معناى خود انسان و زندگى و نسبت آدمى با هستى صورت 
پذيرفته است و فرهنگ و تمدن از تكنولوژى مدرن چه تأثيرات ژرف وجودشناختى و انسان شناختى پذيرفته است را بايد در نگاه متفكران و فيلسوفان 

جستجو كرد. فلسفه تكنولوژى به تعبيرى بسيار ساده و اجمالى، عبارت است از تأمل و تفكر فلسفى در باب چيستى و حقيقت تكنولوژى.
اين پرسشى اساسى در حوزه فلسفه تكنولوژى است كه آيا فرايند دست يابى به تكنولوژى فرآيندى اساساً غربى است، و ناگزير طى كردن مسير آنها هستيم 
يا آنكه ما ايرانيان بايد از مسير خاص، بومى و محلى خود به تكنولوژى دست يابيم (عبدالكريمى،1387). شايد با شناخت دقيق ماهيت تكنولوژى و درك 

صحيح از مفهوم آن و ارتباط دادن آن با فرهنگ معمارى ايران تا حدودى بتوانيم به اين مسير دست يابيم.
تكنولوژى و معمارى

معماري بايد بازگوكنندة عصر خود باشد و فضاي زندگي انسان ها را با مفاهيمي كه با آنها در ارتباطند، هماهنگ كند. اگر معماري با زمان حاضر پيش نرود 
محكوم به تكرار همان احساسات و آگاهي هاي كهن و فاقد روح ارتباطي نوين است. تكنولوژي، مادرِ معماري است، يعني معماري از بطن تكنولوژي زائيده 
مي شود. همچنان كه در گذشته نيز چنين بوده است. در واژه «Architecture» به معني معماري،  «تِخ» يا «تِك» وجود دارد كه اصل آن يوناني است. همين 

ريشه در واژه «Technology» نيز موجود است و اين خود مؤيد اين رابطه تنگاتنگ ميان تكنولوژي و معماري است (تقى زاده،  1385: 15).
اين حقيقت كه تكنولوژى، هم بسيار مفهومى است و هم كاربردى، تحصيالت در رشته  تكنولوژى معمارى را با چالش عميقى مواجه مى كند. در واقع 
پرداختن به هر دو بعد تكنولوژى ضرورى است؛ «دوور» نيز نماينده اين عقيده است كه صرفاً دانستن مفهوم تكنولوژى يا قادر بودن به تعريف تكنولوژى، 
نمى تواند به تنهايى جوابگوى بشر در زمينه خصايص تكنولوژى، كنترل و هدايت آن باشد (DeVore,1980: 220). در بررسي هاي تاريخي به خوبي مي توان 
تحوالت معماري را حاصل دو بنيان دانست، يكي تحول پيشرفت در جنبه هاي ساخت و تكنولوژي و ديگري تحول و دگرگوني در بينش فلسفي. در طول 

تاريخ تحول معماري، تكنولوژي ساخت، محور تغييرات مفهومي و حتي پايه اي در معماري بوده است (تقى زاده، 1385: 17).
رشته تكنولوژى معمارى

شناساندن و معرفى تكنولوژى به عنوان مضمون اصلى براى تحصيالت در رشته تكنولوژى، دگرگونى ها و پيچيدگى هاى قابل  توجهى را در پى 
ــده  است. بسيارى از پژوهشگران و متخصصان درباره معناى تكنولوژى  ــت كه معانى و مفاهيم اين مقوله كامًال درك و فهميده نش ــن اس دارد. روش
ــتگى و نيز ارائه آموزشى آنها مى شود.  ــكالت فراوانى در طرح ريزى برنامه هاى درسى، توسعه، پيوس ــتند كه اين امر موجب بروز مش ــردرگم هس س
ــته دانشگاهى مورد نياز است را فراهم  ــى يك رش چنانچه تكنولوژى بخواهد پايه هاى تئوريك قابل اطمينان و يكپارچه اى كه جهت اجراى آموزش

تكنولوژى در هر حوزه كه وارد مى شود، دانش و مهارت هاى مختص خود را به همراه مى آورد
و موجد ارزش هايى مى شــود كه اغلب در تقابل با فرهنگ هاى كهن، ارزش ها، آداب و رسوم و
شيوه هاى زندگى و حتى زبان و ادبيات كشورهاست و در بسيارى موارد، پژمردن و از بين رفتن
فرهنگ هاى ملى و ارزش هاى اخالقى و اجتماعى كشورها را در پى دارد. به هر حال پيشرفت شتابان

تكنولوژى، فرهنگى را به  وجود آورده كه تدريجاً ارزش هاى خود را جهانى مى كند.
اما در شرايط دنياى امروز و به حكم عقل، نه مى توان از كاربرد محصول تكنولوژيك چشم پوشيد و نه مى توان
چشم بسته به آن اعتماد كرد؛ به خصوص كه اكنون آگاهيم كه علم و تكنولوژى منحصراً در جهت سودرسانى به

بشر، به خدمت گرفته نمى شوند، بلكه مى توانند در جهت نابودى او نيز عمل كنند (الدرير، 1380: 2).
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آورد، شالوده هاى تئوريك آن بايد بسيار بادقت طرح شوند.
تكنولوژى معمارى، هنر ساختن است. زمينه اى كه هدفش اجماع بينش و دانش عملى است، آميزه اى از دو مقوله مهم و متمايز. در واقع رشته تكنولوژى 
معمارى، تعاليمى را درباره وجوه معين استدالل طراحى در ارتباط با تكنولوژى معمارى- كه چيزى جز پيوندزدن تكنولوژى با اهداف طراحى نيست - را فراهم 
مى كند. براى رسيدن به اين هدف، شناسايى و تحليل جامع مفاهيم كليدى و تئورى ها، تعاريف و چارچوب هاى مفهومى و باالتر از همه اينها فرايند تفكرى كه براى 
رسيدن به درك صحيحى از تكنولوژى به كار مى رود، بايد به عنوان پايه و اصول محتوايى براى رشته آموزشى تكنولوژى معمارى، مورد توجه قرار گيرد. از اين رو 

كنكاش براى آميختن تفكر صحيح و درك عميق از فلسفه تكنولوژى با تخصص، براى دانشجويان رشته تكنولوژى معمارى، يك نياز بسيار جدى است.
با اين حال سؤال اصلى اين است كه دانشجويان تكنولوژى چه چيزهايى بايد بدانند؟ آيا دانشجويان معمارى نيازى به تفكر درباره تكنولوژى دارند يا فقط يادگيرى 
صرف مهارت ها، فنون و سيستم هاى ساختمانى براى آنان كفايت مى كند؟ واضح است كه محتوا و مضمون واحدهاى درسى در تكنولوژى بايد به طور دقيق و شفاف 

بيان شوند. اگر بدين صورت نباشد، فهم و درك مضمون اصلى، جزئى و ناچيز خواهد بود و ما را به بيراهه خواهد كشاند.
به طور كلى مسائلى كه الزام شناساندن حوزه مفهومى تكنولوژى را براى دانشجويان ايجاد كرده است، شامل موارد زير است :

1 سرگردانى فرهنگى در مفهوم تكنولوژى : با توجه به اينكه تكنولوژى بخشى از سرشت تكاملى فرهنگ است و معمارى نيز نشأت گرفته از فرهنگ است، نياز به 
مطالعه  سيستماتيكى كه رويكردهاى مختلف تكنولوژى را بشناساند و تحليل و تبيين كند، بسيار ضرورى است.

2 وجود ديدگاه هاى متضاد و متنوع براى فهم تكنولوژى : تنوع  چشم اندازهاى ارائه شده براى رشته تكنولوژى معمارى از چالش هاى مهم اين رشته است. چه 
تفاوت هاى مهمى بين ديدگاه ها و رويكردهاى متفاوت تكنولوژى وجود دارد و  مهمترين تئورى ها و مفاهيمى كه روشن كننده مسير و غايت تحصيل در اين رشته 

باشد، چيست؟
3 فقدان ژرفا و شفافيت در رويارويى با مفهوم تكنولوژى به عنوان يك زيربنا براى تحصيل در رشته تكنولوژى معمارى 

براى حركت در مسير صحيح رشته تكنولوژى، بايد موانع سر راه آن شناخته شوند. اين موانع شامل دامنه و حيطه وسيع آموزش در اين رشته و سردرگمى در 
اهداف آموزشى محتواى دروس و متدولوژى اجراى آن است. همچنين تحصيل در رشته تكنولوژى دو بعد جداگانه دارد. يكى، تدريس دانش مشخص و مهارت ها 
و روش هايى است كه موضوعات را به اهداف كاربردى تبديل مى كند و ديگرى بسيار فراتر از اين است. «فرى» بيان مى كند كه از مدرسان در كالس هاى مدرن 
كنونى مسائلى بيش از تكنولوژى صرف و كاربردى سؤال مى شود؛ از آنان درباره كاربردهاى معنايى و مفهومى درباره تكنولوژى، اثرات اقتصادى تكنولوژى، تأثيرات 

. (Frey,1990: 69) تكنولوژى بر ساختارهاى اجتماعى، ارتباط تكنولوژى و طبيعت و ابعاد جهانى يا بين المللى تكنولوژى پرسيده مى شود
نتيجه گيرى

توجه به اهميت روز افزون تكنولوژى در پيشرفت و توسعه جوامع و لزوم ايجاد دركى صحيح از معنا و مفهوم تكنولوژى در جهت يافتن مسيرى روشن در ارتقاء 
معمارى ايرانى الزامى است تا مفهوم تكنولوژى به صورت جدى، حساس، كامل و به عنوان يك پايه در رشته تكنولوژى معمارى مورد مطالعه قرار گيرد. اين رشته 
شامل مسائلى از قبيل سير تكامل تكنولوژى، تكنولوژى در آينده، چگونگى خلق و ايجاد تكنولوژى معمارى در راستاى فرهنگ معمارى بومى و نيز اثرات خلق و 
كاربرد تكنولوژى معمارى بر مسائل گوناگون است. لذا انتقال درك و فهم درست از اهداف و رسالت تحصيل در رشته تكنولوژى به دانشجويان ضرورى است. در 
واقع تكنولوژى در پس تصورات كلى به معناى ابزارها، دانش تجربى، كاربردها، فعاليت هاى بشرى، اهداف مادى و... ، به بحث هاى پيچيده اى از مضامين فرهنگى، 

ديدگاه هاى فلسفى، قلمروهاى بين رشته اى، چارچوب هاى مفهومى و غيره گرايش پيدا مى كند.
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