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چکیده

ادبیات مطالعاتی و سیاس��تگذاری رایج در نهادهای علمی و اجرایی کش��ور در زمینه
موضوعات صنعتی و تکنولوژیک اغلب ناکامی پروژه صنعتیشدن ایران در سدة معاصر

را بر مبنای عوامل اقتصادی ،سازمانی و مدیریتی توضیح میدهند که این رویکرد خود
از عوامل بازدارندة فهم و بومیس��ازی تکنولوژی اس��ت .این مقاله پس از طرح مسئله
مزبور ،برخی از مباحث مفهومی و نظری برای دریافت مقوله تکنولوژی در گس��ترهای
وس��یعتر و بهویژه در رویکرد فرهنگی را مط��رح میکند .در مباحث نظری به مقوالتی
چ��ون تعارض بین فرهنگه��ای فناوریمحور و میراثمح��ور ،تولید و مصرف خالق
ِ
گیری فرهنگی و اس��تقالل نهادی تکنولوژی و تداوم میراث فرهنگی
تکنولوژی ،ریش��ه

در جهان تکنولوژی پرداخته میشود .بخش دیگری از مقاله تأثیر تقابلهای دو فرهنگ
ب��ر مصرف و تولید تکنولوژی در ای��ران را تحلیل میکند و از جمله تعارض دو کانون
میراثی و تکنولوژیک فرهنگ ،تقابلهای معرفتش��ناختی در میان روشنفکران جدید ،و
لبة مصرفی فرهنگ خالق تکنولوژی ایرانی را به بحث میگذارد .در بخش پایانی ضمن
نتیجهگیری از دس��تاوردهای مفهومی و مطالعاتی مقال��ه ،برخی از عامترین راهبردهای
استخراجش��ده از تحلیل فرهنگی تکنولوژی مطرح میش��ود و انج��ام برخی مطالعات
جزئیت��ر و مفصلتر در زمینههای گوناگون به منظور زمینهس��ازی برای یک فراتحلیل
پیش��رفتهتر و ارائه سیاستها و راهکارهای مناس��ب به منظور ارتقای جهتگیریهای
ملی در حوزة سیاستگذاریهای فرهنگی و توسعه تکنولوژی ،پیشنهاد میشود.
كلي�د واژهه�ا :تحلیل فرهنگ��ی تکنولوژی ،تداوم میراث فرهنگ��ی در جهان تکنولوژی،
تکنولوژی ،تولید و مصرف خالق تکنولوژی ،ریش��هگیری فرهنگی و اس��تقالل نهادی
تکنولوژی ،فرهنگ.
1.ghaneirad@nrisp.ir

مقدمه و طرح مسئله

بر مبنای مطالعات انجامش��ده ،ایران در تولید صنعتی و فناورانه از جایگاه پایینی برخوردار
اس��ت (قانعیراد .)1383 ،دالی��ل پایین بودن پایگاه فناورانه و ناکامی پروژة صنعتیش��دن

کش��ور در س��دة معاصر ،اغلب با رویکردی اقتصادی و فنی مورد بررس��ی قرار میگیرد و
تاکنون کمتر از حیث فرهنگی تحلیل شده است .پروژة صنعتیشدن در سدة معاصر ،هرچند
در ظاهر مسئلهای فنی و اقتصادی است اما این نوشتار آن را به عنوان یک معضل فرهنگی

مورد بررس��ی قرار میدهد و با نگاهی جامعهش��ناختی و انسانش��ناختی ،ش��رایط تولید و

مصرف صنعتی و تکنولوژیک در کشور را به کاوش میگذارد.

توس��عة تکنولوژی ،پدیدهای تام و دارای ابعاد گوناگون است که در درون یک ساختار

کلی اجتماعی ،سیاس��ی ،فرهنگی و اقتصادی رخ میدهد .در این نوش��تار بُعد فرهنگی این

توس��عه بیش از س��ایر ابعاد مورد توجه قرار میگیرد .در اینجا بر جنبة فرهنگی پدیدههای
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تکنولوژیک تأکید ویژهای ش��ده تا ابعاد مغفول تکنولوژی را در کانون توجه روش��نفکران،

پژوهش��گران و سیاس��تگذاران قرار دهد .این رویکرد خاص به مسئله توسعة تکنولوژی،
«برنامه پژوهشی» خاصی را ارائه میدهد که بروندادهای آن در بهبود سیاستهای فرهنگی و
صنعتی کشور تأثیر خواهد داشت .اندیشههای اقتصادگرایانة مارکسیستی یا غیرمارکسیستی،
از فه��م تحوالت و پدیدهه��ای صنعتی و تکنولوژی��ک در ایران ناتوان ب��وده و نیز امکان

موفقیت برنامههای توسعه صنعتی را کاهش دادهاند؛ ازاینرو این ضرورت احساس میشود

که دس��تکم در کنار چهارچوبها و تحلیلهای اقتصادی و به منظور درک و حل مؤثرتر
مشکالت توسعه تکنولوژی و صنعتیشدن کشور ،مقولة «تحلیل فرهنگی تکنولوژی» مورد

توجه خاص قرار گیرد.

مدل اقتصاد بازار با کاربرد الگوی انسان اقتصادی و تأکید بر افزایش سودمندی عقالنی

به عنوان انگیزة جهانی بشر ،دروندادهای سرمایه و کار را در توسعه تکنولوژی مهم فرض

میکند .بهتازگی مدلهای رش��د درونزا نیز به نقش فن��اوری به عنوان یک درونداد توجه

کردهان��د .بدین ترتیب در اقتصاد نئوکالس��یک ،اهمیت فرهنگ برای توس��عه نادیده گرفته
میش��ود .اقتصادهای توس��عه و نهادی کمابیش به عوامل فرهنگی توج��ه میکنند .به نظر

اقتصاددانان توس��عه ،رفتارها و نگرشهای مؤثر در مس��ائل اقتص��ادی و بنابراین الزامات

توس��عة تکنولوژی در کش��ورهای درحالتوسعه و توس��عهیافته با یکدیگر متفاوت است.

در مطالع��ات توس��عه تکنولوژی در ایران ب��ه نقش عوامل فرهنگی توجه اندکی میش��ود

(جدول ش��ماره « .)1استراتژی توس��عه تکنولوژی کشور» (نیلی و همکاران )1382 :توسط
اقتصاددانانی با گرایش نئوکالس��یک تدوین و توسط برخی از اقتصاددانان توسعه (مؤمنی:

 )1383نقد شده است.

گزارش «استراتژی توسعه صنعتی کشور» یازده عامل را در چهار سطح به عنوان عوامل

اصلی تأثیرگذار بر عملکرد صنعتیشناسایی کرده است:

 )1ارادة سیاس��ی توس��عه صنعتی با س��ه مؤلفه سیاس��ت خارجی ،سیاس��ت داخلی و

جهتگیریه��ای اجتماع��ی؛  )2سیاس��تهای اقتصادی توس��عه صنعتی با چه��ار مؤلفة

سیاس��تهای مربوط ب��ه تعامل اقتصادی با جهان ،سیاس��تهای اقتصاد کالن ،نقش دولت
در مدیریت و بهرهبرداری از تکنولوژی و نقش بخش خصوصی؛  )3متش��کل از س��ه جزء

جهتگیریهای فناورانه ،سیاس��تهای صنعتی و جهتگیریهای جغرافیایی؛  )4مدیریت
بنگاههای صنعتی (نیلی و همکاران .)20-21 :عوامل یازدهگانة مندرج در این گزارش اساس ًا
در حوزة سیاسی و اقتصادی قرار دارند.

مقدمة این گزارش به صورت مختصر به نقش فرهنگ اشاره میکند« :توسعه صنعتی از

یک س��و محصول ش��کلگیری نوعی بلوغ فرهنگی است که در آن انباشت سرمایه ،توسعة
روابط با جهان خارج ،تس��امح در روابط اجتماعی و پایبندی به مقررات اجتماعی و قوانین
محترم شمرده میشود و از سوی دیگر ،تحوالت عمیق فرهنگیِ ناشی از شکلگیری روابط
جدید فنی ،مدیریتی و اقتصادی را به دنبال خواهد داش��ت» (همان )15 :قلمروی فرهنگی

م��ورد نظر در این گ��زارش تنها برخی از نگرشهای مربوط به عوامل یازدهگانه را ش��امل

میشود.
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جدول شماره  .1سیاستها و راهبردهای توسعه صنعتی

تجربه سیاستهای صنعتی در ایران

استراتژی توسعه صنعتی کشور

 .1بررسی شاخصهای عملکرد بخش
تکنولوژی و مقایسه آن با اهداف ک ّمی
برنامههای دوم و سوم
 .2تحول سرمایهگذاری در بخش تکنولوژی و
منابع مالی
 .3تأثیر سیاستهای فرابخشی بر عملکرد
تکنولوژی و معدن
 .4خصوصیسازی و واگذاری سهام
شرکتهای دولتی
 .5استراتژی تجاری و نظام انگیزشهای مالی
در بخش تکنولوژی ایران
 .6ستاد تکنولوژی و وظایف آن
 .7سیاست صنعتی در ایران
 .8سیاستگذاری فناوری و کمک به تحقیق و
توسعه در بخش تکنولوژی
 .9ایجاد شهرکهای صنعتی و پارکهای
فناوری و سیاستهای منطقهای
 .10تأثیر سیاستها بر عملکرد صنایع منتخب
 .11اساسیترین چالشهای بخش تکنولوژی و
راهحلهای آن
(هادی زنوز)1382 ،

 .1روند تحوالت بخش تکنولوژی در ایران
 .2روند تحوالت اقتصاد کالن و چالشهای پیش رو
 .3تجربه توسعه صنعتی در جهان
 .4تجربه سیاستگذاری صنعتی در کشور
 .5گرایشها و فضای نوین توسعه صنعتی در جهان
 .6آینده تکنولوژی و گزینههای پیش رو
 .7چشمانداز مطلوب اقتصاد و تکنولوژی تا سال 1400
 .8نقش دولت در فرایند توسعه صنعتی کشور
 .9محیط سیاسی توسعه صنعتی
 .10محیط اقتصادی توسعه صنعتی
 .11محیط حقوقی توسعه صنعتی
 .12ارتقای توان مدیریتی و سیاستگذاری بخش تکنولوژی
 .13تأمین منابع مالی بخش تکنولوژی
 .14خصوصیسازی و ساماندهی بنگاههای دولتی
 .15تقویت نقش ّ
تشکلها
 .16نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه صنعتی
 .17جهتگیریهای فناوری
 .18بهبود مدیریت بنگاه صنعتی
 .19ساختار حوزههای صنعتی از منظر عرضه و تقاضا
 .20صنایع پویا و پیشتاز در تجربه توسعه صنعتی جهان
 .21توانمندیهای توسعه در حوزههای صنعتی کشور
 .22استراتژی توسعه حوزههای صنعتی
(نیلی و همکاران )1382

()1374-1380
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نویس��ندگان ایرانی که در الگوی نوس��ازی ـ جهانیش��دن در مورد رابطة تکنولوژی و

فرهنگ میاندیش��ند ،به دو صورت معیار این رابطه را تجزی��ه و تحلیل میکنند )1 :موانع

فرهنگی )2 ،ارزشهای تکنولوژی .در حالت نخست ،عناصر فرهنگی موجود به عنوان مانع
توس��عة تکنولوژی تلقی میش��وند و در حالت دوم ،برای ایجاد توسعه صنعتی ،جایگزینی

برای برخی ارزشها و عناصر فرهنگی با دو ویژگی آرمانی و عمومی توصیه میشود .این
عناصر اوالً ،معیارها و اس��تانداردهای فرهنگی هستند که باید از طریق فرایندهای آموزشی
و رس��انهای منتقل و محقق ش��وند و ثانی ًا ،به طور جهانی و عام دارای اعتبار و اثربخش��ی

هس��تند .برای مثال با یک رویک��رد معیارگرا ،از هنجارهای «خالقی��ت و نوآوری ،نگرش

علمی و روش��مند ،رقابتمداری ،کار گروهی ،نظمپذیری» به عنوان عمدهترین نگرشها و

رفتارهای فرهنگیِ مؤثر بر توس��عه تکنولوژی سخن میرود و توصیه میشود که با اصالح

آنه��ا ،باید عوامل بازدارنده یا موانع فرهنگی توس��عه را به عوامل پیشبرندة فرهنگی تغییر
ماهیت داد (ویس��ه .)14 :1392 ،یکی از نویس��ندگان ،جهانیشدن را با توجه به ارزشهای

عام تکنولوژی تبیین میکند و میگوید« :جهانیش��دن بدون اتکا به برخی ارزشهای کلی
و جهانشمول ،غیرممکن است .مجموعه این ارزشها که میتوان آن را به فرهنگ صنعتی

تعبیر کرد ،محصول دنیای مدرن و در واقع درونمایة اندیش��ه مدرن است .انسان مدرن در

واقع همان انس��ان صنعتی با فرهنگ صنعتی است ،فرهنگی که در حال جهانیشدن است»
(غنینژاد.)14 :1382 ،

کش��ور ما در زمینة صنعت و فناوری پیش��رفت چندانی نداش��ته و در حال حاضر سهم

کاالهای صنعتی و دارای فناوری متوسط و باال در کل صادرات کشور اندک است (قانعیراد

 .)1383مش��کالت کش��ور در زمینة صنعتیش��دن و توس��عة فناوریهای نو را میتوان به

ش��یوههای گوناگون ارزیابی کرد .بررس��ی این مش��کالت در پرتوی یک رویکرد فرهنگی
میتوان��د زوای��ای جدید و متفاوتی را برای طرح و حل این مش��کالت بگش��اید .مباحث
مربوط به تکنولوژی و فرهنگ ،اغلب دو دس��ته از دغدغهها و مسائل صنعتی و فرهنگی را

مدنظر دارد:

 .1پیامده�ای تکنولو ِژی�ک فرهن�گ :در این رویکرد با دغدغه صنعتی ،پایین بودن ش��اخصهای

مربوط به کاربرد و بهویژه تولید محصوالت صنعتی و فناورانه به عنوان مس��ئله اصلی تلقی
و این س��ؤال مطرح میشود که «چگونه میتوان با اس��تفاده از ظرفیتهای فرهنگی ،تولید
صنعتی و کاربرد تکنولوژیها را افزایش داد؟»

 .2پیامده�ای فرهنگ�ی تکنولوژی :در این رویکرد دغدغه و نگرانیهای مربوط به تأثیر تولیدات

و محص��والت صنعتی و فناورانه بر س��امان فرهنگی جامعه مورد توج��ه قرار میگیرد .در
اینجا این نگرانی وجود دارد که گس��ترش فناوریه��ای نوین ،بحران فرهنگی را دامن زده

و با انتقال ارزشهای فرهنگیِ ناس��ازگار با ریش��هها ،معانی و ارزشهای غایی ما ،انسجام

فرهنگی را کاهش دهد .سؤال اساسی این است که چگونه ضمن جذب و توسعة صنایع و
فناوریهای نوین و مرتبط ش��دن با مقتضیات عصر اطالعات و ارتباطات ،میتوان هویت

مل��ی و انس��جام فرهنگی را حفظ ک��رد .این بزرگترین چالش فرهنگی کش��ور در دوران

فصلنامهعلمی-پژوهشی

111

دوگانگیهای فرهنگی
تکنولوژی

معاصر است که کمابیش سرنوشت آیندة فرهنگ ما را تعیین میکند.

دغدغ��ة صنعتی ،معطوف به افزایش تولید ،بهرهوری و رقابتپذیری صنعتی ـ اقتصادی

است اما دغدغة فرهنگی به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که در جهان صنعتی کنونی

چگون��ه میتوان فرهن��گ جامعه را از هجوم پیامدهای س��لطة فناورانه حفظ کرد .به عنوان
ی��ک الگوی کلی ،ورود هر صنعت و فناوری جدید به ای��ران ابتدا با مقاومت اولیه روبهرو

ش��ده و نخب��گان جامعه و مردم در مقابل آن واکنش منفی نش��ان دادهان��د .اما پس از مدتی
این صنعت یا فناوری به عنصر ضروری حیات اجتماعی و فرهنگی ما تبدیل ش��ده اس��ت.

محصوالت جدید بعد از یک دورة مقاومت ،کاربرد وس��یعی مییابند بدون اینکه فرهنگ ما
بهخوبی قادر به جذب و بازتولید آن شود .این تأخر فرهنگی اغلب امکان پیدایش قدرت و
ظرفیت برای تولید آن محصوالت را منتفی میکند و مصرف صنعتی ــ فناورانه بدون ایجاد

ظرفیتهای تولیدی گس��ترش پیدا میکند .رویکرد آسیبش��ناختی در فرهنگ رسمی غلبة
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بیش��تری دارد درحالیکه فرهنگهای حاشیهای و فرعی ،اغلب پیدایش کاالها و مصنوعات
جدید را همچون یک فرصت برای رهایی تلقی میکنند .تلقی گسترش فناوریها به عنوان
تهدیدی برای فرهنگ ،هم امکان تولید صنعتی را منتفی میکند و هم امکانات فرهنگ برای

تولی��د معانی و ایدهها را کاهش میدهد .چالش اصلی در حوزة سیاس��تگذاری صنعتی و

فرهنگی ،توس��عة یک چشمانداز برای ایجاد همگرایی بین صنعت و فرهنگ است .رویکرد
رای��ج در جامعه ،بین صنعت و فرهن��گ ،ناهمگرایی و تعارض برقرار ک��رده و فرایندهای
تولید و مصرف صنعتی و تکنولوژیک را به مثابة تهدیدی برای انس��جام و هویت فرهنگی

قلمداد میکند .جامعة ما در شرایط کنونی به یک رویکرد همگرایی خالق نیاز دارد تا بتواند

نیازهای تکنولوژیک و فرهنگی خود را به صورت پیوس��ته و آغش��ته ب��ه یکدیگر برآورده
سازد .این نوشتار با توجه به طرح مسئله مزبور و به عنوان مقدمهای بر اهداف زیر ،برخی از

ویژگیهای رویکرد فرهنگی در تحلیل تکنولوژیک را مطرح میکند:
درک زمینههای فرهنگی توسعه صنعتی و تکنولوژیک؛

شناخت سبکهای مختلف مصرف در میان گروههای اجتماعی گوناگون؛

یافتن شیوههای انطباق و هماهنگی بین توسعه تکنولوژیک و میراث فرهنگی؛

بررسی زمینههای فرهنگی تولید ،توزیع و مصرف کاالها و مصنوعات تکنولوژیک؛
ارائه راهکارهای مرتبط با رویکرد فرهنگی برای توسعه صنعتی و تکنولوژیک.

مباحث مفهومی و نظری

رویکرده��ای رایج اقتصادی و مدیریتی اغل��ب ابعاد فرهنگی تکنولوژی را نادیده میگیرند

اما تکنولوژی در یک مدل کلی ،با س��ه حوزة فرهنگ ،اقتصاد و سیاست ارتباط دارد .با در

نظر گرفتن ارتباط تکنولوژی با این سه حوزه میتوان وضعیت تکنولوژی یک جامعه را در
ابعاد و قلمروهای مفهومی وشناختی گوناگون مورد بررسی قرار داد.
¿¼ÉÂ·ÂÀ°e Ê¸Ì¸ve µ|» .1 ÃZ¼ Y{Â

§²ÀÅ

{Zf«Y

dZÌ

فصلنامهعلمی-پژوهشی
ÉÂ·ÂÀ°e

113

دوگانگیهای فرهنگی
تکنولوژی

بر اس��اس این مدل کلی ،ش��کلگیری و توس��عة تکنولوژی را میتوان با دوازده حوزة

مطالعاتی (جدول ش��ماره  )2مرتبط دانس��ت که هر یک از این قلمروها دارای رویکردها،

نظری��ات و مفاهیم خاص خود هس��تند و ب��رای تجزیه و تحلیل پدیدهه��ای تکنولوژیک
میتوان در هر یک از این قلمروها به طرح سؤاالت معینی پرداخت:

فرهنگ تکنولوژی :ویژگیهای فرهنگی تولید ،توزیع و مصرف تکنولوژی؛

فرهنگ اقتصادی :تأثیرگذاری فرهنگ اقتصادی بر رشد و توسعه تکنولوژی؛

فرهنگ سیاسی :تأثیر دیدگاهها و ارزشهای سیاسی بر تکنولوژی؛

اقتص��اد تکنول��وژی :ظرفیته��ای اقتص��ادی حاص��ل از تولی��د ،توزی��ع و مصرف

تکنولوژی؛

7

اقتص��اد فرهنگ��ی :ظرفیته��ای اقتص��ادی بخش فرهن��گ و تأثیر آن ب��ر وضعیت

تکنولوژی؛

اقتص��اد سیاس��ی :نقش ب��ازار و دول��ت در سیاس��تهای تولید ،توزی��ع و مصرف

تکنولوژی؛

سیاست تکنولوژی :راهبردها و سیاستهای مؤثر بر انتقال و توسعه تکنولوژی؛

سیاست اقتصادی :تأثیر سیاستهای اقتصادی بر توسعه تکنولوژی؛

سیاست فرهنگی :تأثیر سیاستهای فرهنگی بر انتقال و توسعه تکنولوژی؛

تکنولوژی فرهنگی :انواع تکنولوژیهای مدیریتی ،رسانهای و ارتباطی
تکنولوژی اقتصادی :ظرفیتهای اقتصادی انواع تکنولوژیها؛
تکنولوژی سیاسی :کاربردهای سیاسی انواع تکنولوژیها.

در ه��ر ی��ک از ای��ن قلمروهای ش��ناختی میتوان س��ؤاالت و حوزهه��ای محدودتر

مطالعات��ی را از یکدیگ��ر تفکیک کرد .برای مث��ال ،فرهنگ تکنول��وژی را باید با توجه به
عناصر و قلمروهای فرهنگی متعددی مانند دین ،هنر ،آموزشهای مدرسهای و دانشگاهی،
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فرهنگهای ملی ،قومی (اقوام) ،مذهبی (مذاهب) ،نخبگان (س��نتی و جدید) ،زنان ،جوانان

و طبقات اجتماعی مورد مطالعه قرار داد .در هر یک از خردهقلمروهای مزبور میتوان رابطة
فرهنگ و تکنولوژی را به طور تفصیلی مورد مطالعه قرار داد .درک این پیچیدگیِ ارتباطیِ

مؤثر در تکوین و فهم وضعیت تکنولوژیک ،نیازمند س��اختارهای سازمانی منعطف ،ارتباط
بین پژوهش��گران وابس��ته به قلمروهای مطالعاتی گوناگون و گشودگی مرزهای رشتهای و

سازمانی بر یکدیگر است که در شرایط ما بهندرت رخ میدهند.

جدول شماره  .2قلمروهایشناختی تکنولوژی

ردیف

مبدآ

مقصد

حوزه شناختی

1

فرهنگ

تکنولوژی

فرهنگ تکنولوژی

2

فرهنگ

اقتصاد

فرهنگ اقتصادی

3

فرهنگ

سیاست

فرهنگ سیاسی

4

اقتصاد

تکنولوژی

اقتصاد تکنولوژی

5

اقتصاد

فرهنگ

اقتصاد فرهنگی

6

اقتصاد

سیاست

اقتصاد سیاسی

7

سیاست

تکنولوژی

سیاست تکنولوژی

8

سیاست

اقتصاد

سیاست اقتصادی

9

سیاست

فرهنگ

سیاست فرهنگی

10

تکنولوژی

فرهنگ

تکنولوژی فرهنگی

11

تکنولوژی

اقتصاد

تکنولوژی اقتصادی

12

تکنولوژی

سیاست

تکنولوژی سیاسی

 .1تعارض بین فرهنگهای فناوریمحور و میراثمحور

فرهنگ ابزاری و فرهنگ نمادین ،دو بعد از س��رمایة فرهنگی کش��ورها هس��تند که ایجاد

تع��ادل بین آنها برای زندگی متعادل بش��ری ضرورت دارد .فرهنگ ه��ر جامعه دارای دو
کانون میراثی و فناورانه است .تعاملهای هستیشناختی بین این دو کانون به تعادل فرهنگی

میانجامد .در این تعادل فرهنگی از یک سو کانون فناورانه از طریق ارتباط و پیوند با کانون

میراثی معنادار میش��ود و از س��وی دیگر کانون میراث فرهنگی به رش��د و توسعة فناوری
و صنعت مدد میرس��اند .این تعادل یکی از ش��رایط اساسی بقا و پیشرفت متوازن است و
پویاییه��ای ناش��ی از ارتباط و تنش این دو کانون با یکدیگ��ر ،تحوالت فرهنگی آینده را

س��مت و سو میبخشد .یکی از چالشهای جهانی فرهنگ در آیندة قابل پیشبینی ،شکاف
و تعارض بین فرهنگهای فناوریمحور و میراثمحور اس��ت .بهترین س��ناریو در حالتی
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است که کشورهای دارای میراث فرهنگی غنی ،از حیث ایجاد و کاربرد تکنولوژیها نیز به

پیشرفتهای مهمی دست پیدا کنند .در حال حاضر برخی از کشورها و فرهنگهای دارای

سابقه و ریشه تاریخی چون هند و چین کمابیش در این مسیر گام برمیدارند.

پی��ر کورال ،بین کش��ورهای دارای میراث فرهنگی غنی و فناوری فقیر ،با کش��ورهای

دارای فن��اوری غنی و میراث فرهنگی ضعیف ،یک فاصله ش��قاقآفرین و خط تمایزبخش

تش��خیص میدهد (یونس��کو .)198 :2000 ،تعارض جهان کنونی ،تنش فرهنگ فناوری و
فرهنگ میراث در سطوح ملی و بینالمللی است .گسترش جنبش واسطهای و خالق برای
پیوند و تعادل بین این دو فرهنگ ،یکی از نیازهای دنیای معاصر اس��ت .این ش��کاف ملی

و بینالمللی به وس��یلة نظریهپردازان مختلف با مفاهیم گوناگونی صورتبندی شده است.

لوفور ،با مفاهیم انسان کالسیک و انسان سایبرنتیک این تعارض را نشان میدهد (یونسکو،
 :1378دو).
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تورن ( )1380از تعارض بین س��وژه و عقل در دنیای مدرن س��خن میگوید و کاستلز

( )1380فضای مکانها را در مقابل فضای جریانها قرار میدهد .تورن و کاس��تلز به لزوم
ایجاد پُلهای ارتباطی بین منطق هویتی و منطق ابزاری تأکید دارند .به نظر تورن ما در یک
جهان دوگانه 1زندگی میکنیم که در آن نهتنها کش��ورهای جنوب و ش��مال بیش از پیش از

یکدیگر فاصله میگیرند ،بلکه مناطق و ش��هرهای ثروتمن��د و فقیر به دنیاهای جداگانهای
تبدیل میشوند که در آنها افراد بین مشارکت در یک دنیای جهانیشده و آگاهی از هویت

فردی و جمعی خویش دوپاره شدهاند (تورن.)46 :1997 ،
 .2تولید و مصرف خالق تکنولوژی

تولید ،توزیع و مصرف محصوالت و کاالها ،انواع کردارهای فناورانة 2دارای بار معناشناختی

و نشانهش��ناختی را تش��کیل میدهند .مهمترین بار معناش��ناختی کرداره��ای فناورانه ،در
تولید و تعریف هویت خود 3آش��کار میشود .کنش��گران تکنولوژیک ،یعنی تولیدکنندگان،

توزیعکنندگان و مصرفکنندگان فناوریها ،با رفتارهای خویش هویتهای فردی و جمعی
معین��ی را تولید یا بازتولید میکنند .مفهوم کرداره��ای فناورانه ،انواع فعالیتهای مرتبط با
1. Dualized World
2. Technological Practices
3. Self-Identity

تولید ،توزیع و مصرف کاالها و مصنوعات فناورانه را به مثابه کردارهای اجتماعی 1تحلیل
میکند .این کردارهای اجتماعی صرف ًا توس��ط نظریات کنش عقالنی قابل تبیین نیس��تند و
در بس��تری از س��اختارها به عنوان ش��رایط نمادین و نهادین فرهنگی صورت میگیرند و

کنش��گران اجتماع��ی در عین حال ای��ن توانایی را دارند تا این محدودیتهای س��اختاری
را پش��ت س��ر بگذارند و قواعد و هنجارهای متفاوتی را بیافرینن��د و فرایندهای راهوار را

دگرگون سازند.

تولی��د ،توزیع و مص��رف تکنولوژیک در عین حال فعالیتی فرهنگی اس��ت .فرهنگ و

تکنولوژی را به دش��واری و به گونهای نس��بی و اعتباری میتوان از یکدیگر جدا کرد؛ در
دورة باس��تانی میتوان از «فرهنگ ـ تکنولوژی» س��خن گفت زی��را کاالها و ابزارهای این

دوران بیش��تر پدیدههایی فرهنگیاند تا تکنولوژیک .داگالس و ایش��روود ( )1978با طرح
مفهوم «انسانشناس��ی مصرف» بر دو جنبة اب��زاری و نمادین مصرف کاالها در طول تاریخ
تأکی��د میکنند .همة کاالها سرش��ت دوگانهای دارند .آنها س��ختافزار زندگی اجتماعی و

فرهنگ��ی را تش��کیل میدهند و مادیت و س��ودمندی درونی دارند که با اس��تفاده از تعبیر

مارک��س ،میتوان آن را «ارزش مص��رف »2نامید .کاالها به طور همزم��ان به مثابه نرمافزار
زندگ��ی روزمره عم��ل میکنند .آنها معان��یای را بیان میکنند که ما به آنها میبخش��یم و

بدین لحاظ اهمیت نمادین دارند .ش��واهد باستانش��ناختی نش��ان میدهن��د حتی در دورة

ماقب��ل تاریخ ظروف گلین آبخوری با ارائهها ،زینت داده میش��دند .این ارائهها و تزئینها
معم��والً پیوندهای خانوادگی ،موقعیت اجتماعی ی��ا حرمتگزاری به خدایان مذهبی را بیان
میکردند و لذتی زیباش��ناختی به آن میبخش��یدند .از نظر آرنولد پیس��ی ( )1367فرهنگ
فناوری دربرگیرندة دو مجموعة ارزشهای متداخل اس��ت؛ این فرهنگ از یک س��و مبتنی

بر هدفهای عقلی ،مادی و اقتصادی ،و از س��وی دیگ��ر در پی ارزشهای ذوقی و غرایز

برتریجویی بشری است .این دوگانگی فرهنگی ـ تکنولوژی را همچنین میتوان با توجه به
فرهنگ عمومی و فرهنگ تکنولوژیس��تها توضیح داد؛ به عبارت دیگر فرایندهای فناورانه
و کاالهای تکنولوژیک ،در عین حال توسط ارزشها و هنجارهای مرتبط با فرهنگ عمومی

و نیز ارزشها و هنجارهای مورد عالقة فناوران ش��کل میگیرند .البته در یک نگاه وسیعتر
1. Social Practices
2. Use-Value
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پدیدهه��ای مربوط به فن��اوری و تکنولوژی دارای ذینفع��ان و عالقهمندان متعدد دیگری

همچون س��رمایهگذاران ،بازرگان و سیاس��تمداران نیز هستند که هر یک از آنها اهداف یا
ارزشهای خود را دنبال میکنند.

در مورد تکنولوژی معاصر نیز باید واژه «تکنولوژی ـ فرهنگ» را به کار برد .بو دریار واژه

فن ـ فرهنگ را به کار میبرد .به نظر او آنجا که فن ـ فرهنگ پدید میآید ،فناوری با فرهنگ،
س��ازش مییابد .هر مصنوع به شکل نشانهای از کارکردگرایی و فناوری درمیآید .او بسط

نفوذ انقالب صنعتی به حیطة روبنای شکل و معنا را «یورش سیبرنتیکی» مینامد (هورکس
و ژوتیک .)58-59 :1380 ،بارت در قلمروی تکنولوژی نیز به تحلیلهای اسطورهشناس��ی
میپردازد .نوع خاصی از پوشاک ،مدلی از اتومبیل ،یک بشقاب غذای تزئینشده ،یک فیلم،

گونهای موس��یقی ،نوعی مبلمان ،اینها در ظاهر چیزهایی بس��یار نامتجانس هستند اما بارت

میان آنها وجه مش��ترکی میبیند :آنها دس��تکم همگی نشانه هس��تند (بارت.)12 :1382 ،
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در ای��ن دوره کاالیی ش��دن فرهنگ رخ میدهد و فعالیته��ای صنعتی به تولید و بازتولید

محتواهای فرهنگ میپردازند .در دوران معاصر مرزهای اقتصاد ،سیاس��ت و فرهنگ درهم

میریزد و به قول اس��کات لش ( )1990تمایززدای��ی 1رخ میدهد .در اوایل دورة مدرن تا

نیمه اول قرن بیستم دو حوزة فرهنگ و اقتصاد از همدیگر تمایز دارند ،بهطوریکه مارکس
رابطة آنها را با اس��تعارة روبنا و زیربن��ا صورتبندی میکند ،اما در دورة معاصر تمایز بین
این دو حوزه کاهش مییابد .به نظر اینگلهارت ( )1373جنبشهای اجتماعی جدید ،نشانة

دورة پس��امادهگرایی 2و غلبة انگیزههای غیرمادی اس��ت .در دورة پس��امادیگری ارزشها
و عوام��ل فرهنگ��ی تأثیر و نفوذ بیش��تری بر رفتار انس��انها دارند .مادیگ��ری با رویکرد

ابزارگرایانه همراه است و پسامادیگری به هویت شخصی و فردی اهمیت بیشتری میدهد.
فرهنگ پس��امادی که با رش��د جامعة وفور و مصرف در غرب توازی دارد ،با تج ّلی بیشتر
عناصر بیانی ،ابرازی و هویتی در رفتارهای مصرفی و فرهنگی افراد همراه است.

یک��ی از نش��انههای کاهش م��رز فرهنگ با اقتص��اد در این دوران ،تبدی��ل فرهنگ به

تکنولوژی است .اقتصاد خالق بیانگر تولید و خرید و فروش اطالعات ،اندیشهها ،تصاویر،

نشانههای تجاری ،اختراعات و ابداعات است و در واقع صنایع فرهنگی را به نهایت خود
1. Dediffrentiation
2. Post-Materialism

میرس��اند و از تولید برنامههای رسانهای گرفته تا تولید نشانههای تجاری ،ثبت اختراعات

و فراهمس��ازی دانش جدید برای رویارویی با موقعیتهای نو را دربرمیگیرد .به یک معنا،
بخش زیادی از اقتصاد خالق همان تکنولوژی فرهنگ است که زمینههای مختلفی همچون
تولید و مصرف س��ختافزاری و نرمافزاری ویدئویی ،ماهوارهای ،موس��یقی ،سیس��تمهای

چندرسانهای را شامل میشود.

اقتصاد جدید از ویژگیهای متفاوتی با اقتصاد صنعتی برخوردار اس��ت .در این اقتصاد

ویژگیهای «کار با مغز» در مقابل «کار با دست» ،رقابت جهانی ،نوآوری (در مقابل اهمیت
تولید انبوه) و خرید مفاهیم جدید یا وس��ایل خلق آنها (در مقابل خرید ماشینهای جدید)

اهمی��ت یافتهان��د .در اقتصاد جدید یک بخش جدید به نام بخش خالق 1ش��کل گرفته که
مبتنی بر صنایع خالق 2اس��ت .بخش خالق را گاه بخش فرهنگ 3نیز مینامند زیرا در این

بخش کاالها و خدماتی عرضه میش��ود که واج��د ارزش فرهنگی ،هنری و مرتبط با زمان
فراغت هس��تند .محصوالت صنایع خالق ،توسط یک طبقة خالق 4شامل حرفههای علوم،

مهندس��ی ،معماری و طراحی ،آموزش و هنرها که ش��غل آنها آفرین��ش ایدهها ،فناوری و
محتوای خالق جدید اس��ت ،تولید میش��ود .طبقة خالق ،گروههایی از حرفههای خالق

5

را نیز ش��امل میش��ود که درگیر حل مسائل پیچیدهای هستند که مستلزم قضاوت مستقل و
نیازمند سطوح باالیی از آموزش یا سرمایة انسانی است .در این جوامع نیروی کار خالق یا

کارگران دانش ،6طبقهای به نام طبقه دانش 7را تش��کیل میدهند که به عنوان تولیدکنندگان
دانش و تحلیلگران نمادین از مهارتهای ویژهای برخوردارند.

س��لتزر و بنتلی ( ،)1999خالقیت را توانایی طرح مسائل جدید و توانایی کاربرد دانش

در زمینههای گوناگون میدانند .ریچارد کاوز ( )2000در یک معنای محدود ،صنایع خالق
را در مش��ترکات موجود در طیف هنرها و رسانهها جستجو میکند .در بازار صنایع خالق،

نوآوری و تولید ایدهها و محصوالت جدید توس��ط حق��وق مالکیت معنوی مورد حمایت
قرار میگیرند .بدین دلیل ،بخش خالق را میتوان به عنوان بخش��ی از اقتصاد تعریف کرد
1. Creative Sector
2. Creative Industries
3. Cultural Sector
4. Creative Class
5. Creative Professionals
6. Innovative/Knowledge Worker
7. Knowledge Class
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که محصوالت آن در شمول قانون مالکیت معنوی قرار میگیرد .در اقتصاد و صنایع خالق،

چه��ار نوع عم��دة مالکیت فکری وجود دارد که عبارتند از :ثب��ت اختراعات ،1حق تکثیر،2
عالئ��م تجاری 3و طرحها( .4هاوکینز )2001 ،بدین ترتی��ب در اقتصاد جدید ،نوآوریها و

ابداعات فناورانه ـ تکنولوژی ،آثار علمی ،پژوهشی و هنری ،کاالها و محصوالت فرهنگی
و تکنولوژی ،طرحهای فرهنگی ،تکنولوژی و نرمافزاری از پش��توانة قانون مالکیت فکری

برخوردار میشوند.

کاالها و محصوالت تکنولوژیک هنگام مصرف ،با روش��نی بیشتری ،از حیث فرهنگی

معنادار میشوند ،نشانهها و نمادهای مصرفکنندگان خود را بر خویش حمل میکنند و با

جهان معنایی آدمیان پیوند مییابند .وبلن بیش از صد س��ال پیش رابطه مصرف کاالها را با

ارزشهای زیباییشناختی و نشانههای تمایز پایگاه اجتماعی تحلیل میکند (وبلن.)1383 ،

مص��رف کاالهای فناورانه را از دو جهت میتوان ب��ه مثابة یک پدیدة نمادین تلقی کرد .از

فصلنامهعلمی-پژوهشی

120

دوره دوم
شماره 8
زمستان 1388

یک سو ،کاالی تکنولوژیک را میتوان یک نشانة نمادین تلقی کرد و از سوی دیگر مصرف
این کاالها جنبة نمادین دارد .در اولین رویکرد ،ابژهها همچون نش��انهها تلقی میش��وند و

در رویکرد دوم ،س��وژهها در فرایند برخورد با ابژهها نشانهس��ازی و معناآفرینی میکنند و

بنابراین سبکها و ژانرهای متفاوتی از مصرف را به نمایش میگذارند .مصرف از یک سو
مصرف نمادها و از س��وی دیگر مصرف نمادین اس��ت .به قول بودریار «مصرف تا آنجا که
واجد معنایی باشد حاکی از دس��تکاری نظاممند نشانههاست» (هورکس و ژوتیک:1380 ،
.)25

با توج��ه به رویکرد فرهنگی ،مقولة مصرف کاالها از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت.

مصرفکنن��دگان در ب��ازار برای ه��ر کاالیی یک تاریخچ��ة فرهنگی در نظ��ر میگیرند و
انتخابه��ای خود را بر اس��اس این تاریخچ��ة معنایی تنظیم میکنن��د .در این تاریخچه و

سرگذش��ت ،روایت ویژهای از زیباشناس��ی کاالها ،مفاهیم و معانی آنها س��اخته و پرداخته
میش��ود .مصرفکنندگان ،محصوالت را به کیفیت و س��بک زندگی خود مرتبط میسازند
و ب��ه جه��ان معنایی خود پیوند میدهن��د .بدین ترتیب کاالها و محص��والت تکنولوژیک
1. Patents
2. Copy Rights
3. Trademarks
4. Designs

به ش��یوهای خالقانه ،از ابزارهای س��ختافزاری به نرمافزارهای فرهنگی برای معنادهی و
معنایابی در زندگی تبدیل میشوند.

فراینده��ای دگرگونی یا تولی��د هویتها و معانی در برخورد با تکنولوژی را میتوان با

دو رویک��رد عمده مورد بررس��ی قرار داد .تئوری انتقادی ،این فراینده��ا را به مثابة انفعال

و ازخودبیگانگ��ی ارزیاب��ی میکند .رویک��رد مطالعات فرهنگی برعک��س در این فرایندها

خالقیت ،معناس��ازی ،آزادیبخش��ی و مقاومت را جستجو میکند .بر اساس رویکرد اخیر،
پدیدة کردار تکنولوژیک را میتوان با دو مفهوم تخیل 1و برساختن 2توضیح داد .کنشگران
تکنول��وژی در فرایند تولید ،توزیع و مصرف کاالها و محصوالت بهجای انفعال و پذیرش

به ش��یوهای تخیلی و تفسیرگرایانه عمل میکنند .تولید ،توزیع و مصرف فرهنگی را از این
حیث که فرایندهای خالقانة تخیل و برساختگی یا «تبیین و تفسیر فرهنگی» همراه با تولید

معنا و هویت هس��تند ،میتوان فرایند تولید فرهنگی نامید (برای توضیح بیشتر نگاه کنید به
قانعیراد.)1388 ،

رفت��ار مصرفکنن��دگان کاالها و مصنوعات را میتوان با ترکیب��ی از انتخاب عقالنی و

دالیل فرهنگی و یا علل مادی و دالیل نمادین مورد بررسی قرار داد .کاالهای تکنولوژیک

به این دلیل مصرف میشوند که از یک سو ابزارهایی برای پاسخگویی به نیازهای ما هستند
و از سوی دیگر ،امکانات و فرصتهایی را برای ابراز وجود و کمال شخصی و هویتیابی
در اختیار ما قرار میدهند .برای مثال ،اتومبیل صرف ًا وس��یلهای برای حملونقل ،مسافرت و

جابهجایی و یا تلفن همراه فقط وسیلهای برای گفتگو و انتقال پیامها نیست .اتومبیل عالوه

بر ایجاد استقالل و امنیت ،فرصتهایی را نیز برای کار و اوقات فراغت و توسعة مناسبات
و روابط اجتماعی فراهم میکند .تلفن همراه با گس��ترش ارتباطات ،نماد و نش��انة تحرک،
خالقیت و اهمیت فرد اس��ت .بدین ترتیب تکنولوژی ،عالوه بر جنبة ابزارگرایی 3با میل به

بیان خویش و خوداظهاری 4نیز همراه است .رابطة ما با محصوالت تکنولوژی تنها رابطهای
ابزاری نیست بلکه در عین حال ابعاد معنایی ،بیانی ،مقاومت و هویتیابی نیز دارد و بیشتر
شیوهای برای مشارکت و کنش فرهنگی است تا پاسخگویی به نیازهای ابزاری و بیرونی.

1. Imagination
2. Construction
3. Instrumentalism
4. Self-Expression
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نهادی تکنولوژی
 .3ریشهگیری فرهنگی و استقالل
ِ

برای مطالعة رابطة تکنولوژی و فرهنگ باید بین دو مرحله ریشهگیری 1تکنولوژی و تأثیرات

انتقالی 2تفاوت گذاش��ت .در مرحلة ریش��هگیری ،فعالیت تکنولوژی��ک از عناصر فرهنگی

ریشه میگیرد ،این ریشهگیری امری تاریخی و وابسته به زمینههای خاص و ویژه فرهنگی
است .این مرحله ،بیانگر تکنولوژی و فناوری پیشالگویی 3یا در حال انقالب الگویی است

ک��ه در ضمن آن س��بکها و الگوهای جدید تکنولوژی در حال پیدایش هس��تند اما هنوز
اس��تقرار و ثبات پیدا نکردهاند .در مرحلة ریش��هگیری یا پیشالگویی ،تأثیر فرهنگ عمومی

افزایش پیدا میکند .در این مرحله ،تکنولوژی با میراث فرهنگی جامعة عمومی ارتباط دارد

و در واقع عناصر گوناگون مادی ـ ابزاری و معنوی (ش��ناختی ،اخالقی و زیباییش��ناختی)
فرهنگ عمومی بر شکلگیری سازمان ،کار و محصوالت تکنولوژیک تأثیر میگذارند.

برگ��ر و هم��کاران ( )1381این ارتباط را به صورت رابطة بین اش��کال تاریخی آگاهی
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(فرهنگی) و نهادها بررس��ی میکنند .نهادها به محض اس��تقرار به نوعی پویایی میرس��ند.
بدین ترتیب عناصر فرهنگی مؤثر بر تکوین فرایندهای تکنولوژیک بهتدریج اس��تقالل پیدا
میکنند و فرهنگ تکنولوژی مس��تقل و یا یک الگوی فناورانه 4را ش��کل میدهند .در این

مرحل��ه میتوان از تکنولوژی الگویی یا س��بک و الگوی فناورانه س��خن گفت .تکنولوژی
الگویی از عناصر فرهنگ عمومی اس��تقالل پی��دا میکند و رابطة خود را با میراث فرهنگی
کاهش میدهد ،الگوی فناورانه به یک اس��تقالل درونی میرس��د و بر اساس منطق نهادی

تح��ول پیدا میکند .فرهنگ تکنولوژیک ،کار ،مدیریت و تولید به یک نظام مس��تقل تبدیل
میشوند .الگوی فناورانه بر اساس امکانات درونیاش جلو میرود و خود را بازمیگشاید.

در مرحل��ة ریش��هگیری ،با یک رویکرد فرهنگی میتوان ارتب��اط بین تکنولوژی و فرهنگ
عمومی را بررسی کرد اما در مرحلة استقالل ،نظریههای ساختارگرایی یا مدیریت سیستمها

بیشتر به تحلیلگر تکنولوژی کمک میکنند.

مفهوم الگو یا پارادایم فناورانه را کارلوتا پرز ،5کریس��توفر فریمن 6و جیوانی دوس��ی

7

1. Origination
2. Trasnposition
3. Pre-Paradigmic
4. Tehchnological Paradigm
5. C. Pereez
6. C. Freeman
7. G. Dosi

ب��ا اقتباس از تحلیل انقالبهای علمی تامس کوهن و ب��ه منظور توضیح فرایندهای تغییر

الگویی 1و پیدایش پارادایمهای جدید بس��ط دادهاند .برونش��یر (برونشیر)24-26 :2005 ،

مفهوم س��بک فناورانه را معادل خردهنظام فنی ـ اقتصادی کارلوتا پرز به کار میبرد .در هر
سبک فناورانه ،چهار مرحلة زیر را میتوان از همدیگر تفکیک کرد:
 .1مرحلة پیوند عناصر سبک فناورانه جدید ()A؛

 .2مرحلة تبلور و اشاعة سبک فناورانه جدید ()A؛

 .3مرحلة اشباع فرایند اشاعه و ظهور عناصر یک سبک فناورانة جدید ()B؛
 .4ناهمگونشدگی بیشتر سبک فناورانه (.)A

این مراحل چهارگانه به ش��کلهای گوناگون در معرض عناصر فرهنگی هستند .به نظر

میرس��د در مرحلة  1عناصر فرهنگی میتوانند در ش��کلدهی به سبک فناورانه و کمک به
پیوندیافتگی عناصر آن مؤثر باش��ند .مرحلة  ،2حاصل تبلور یافتن و اس��تقالل عناصر سبک

فناورانه اس��ت .در مرحلة  3و  4با اشباع فرایند اش��اعه ،دخالت عناصر فرهنگی میتواند به
ظهور عناصر جدید فناورانه کمک کند و همچنین به ناهمگونشدگی سبک قدیم بینجامد.
¿¼Ä¿YÁZÀ§ ®^ µÂve Á ¾ËÂ°e ] Ê´ÀÅ§ ZÀ ÌiPe .2 ÃZ¼ Y{Â

É{Zf«Y Á ÊÀ§ ¶»YÂ ÌiPe
ÄZY Á ¾f§ZËÂ¸^e
|Ë|m ZÀ ÂÆ Á ÄZY Z^Y

2
3

^® §Ä¿YÁZÀ

1
4

(|Ë|m Ä¿YÁZÀ§ ÉÂ´·Y) Ê´ÀÅ§ ZÀ ÌiPe
|Ë|m ZÀ Ê´f§ZË|¿ÂÌa
¿®^ Ê³|½Â´¼ÅZ

(Ä¿YÁZÀ§ [Ô¬¿Y) Ê´ÀÅ§ ZÀ ÌiPe

پژوهشگرانی چون الدریر بر استقالل منطق نهادی تکنولوژی تأکید میکنند ولی در اینجا

هدف ما تمایز بین مراحل مختلف سبک فناورانه است».

در مرحلة ریش��هگیری ،به عنوان مرحلهای س��یال ،انعطافپذیر و در حال صورتبندی،

هنوز چیزی به نام منطق نهادی ش��کل نگرفته اس��ت .این صورتبندی ،مایههای اصلی خود
را از عناصر فرهنگی پیرامون خود و محیط اجتماعی وس��یعتر کسب میکند .در این مرحله،
1. Paradigm Shift
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عناصر گوناگون به همدیگر میپیوندند تا یک سبک فناورانة جدید شکل پیدا کند و پس از

شکل یافتن ،این عناصر از زمینة فرهنگی خود جدا میشوند و تبلور مییابند و به صورت یک
سبک معین تجس��م پیدا میکنند .در مرحلة تکوین و ریشهگیری ،خالقیت فرهنگی و رابطة
با فرهنگ وس��یعتر بسیار تأثیرگذار اس��ت ولی در مرحلة استقالل و نظامسازی ،نوآوری در
درون مجموعة تکنولوژی و فناورانة خودگشا نقش اساسی را ایفا میکند .در مرحلة تکوین،

میتوان از ربط ارزشی فناوری سخن گفت ولی در مرحلة خودسامانی ،فناوری حتی جدای
از نیازها و ارزشهای عمومی تحول مییابد و تا حد زیادی به پویایی درونی الگوها و فرهنگ

خصوصی فناوران وابسته میشود.

س��رانجام باید تأثیرات انتقالی تکنولوژی بر فرهنگ عمومی را مورد بررسی قرار داد .این

تأثیر را که ماکس وبر ( )1373با مفهوم «قفس آهنین» صورتبندی میکند ،بیش از همه مورد

توجه نظریهپردازان انتقادی اس��ت .با اس��تفاده از مفهوم هابرماس میتوان از مستعمرهشدن

1
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فرهنگ توس��ط فناوری س��خن گفت؛ در تحلیل مارکوزه ( )1359این فرایند با پیدایش خرد
فناورانه و خردابزاری همراه اس��ت .عقالنیت ابزاری ،فرهنگ عمومی را از عناصر تفاهمی و

ارتباطی آن تهی میکند و منطق نهادهای اقتصادی و تکنولوژی را رواج میدهد.

بنابرای��ن ،رابطة بین فرهنگ و تکنولوژی را میتوان در س��ه مرحل��ه صورتبندی کرد:

(نمودار شماره )3

¿¼ÉÂ·ÂÀ°e Á ²ÀÅ§ ¾Ì] È]Y Ä¿Z³Ä ¶uY» .3 ÃZ¼ Y{Â
§ÉÂ·ÂÀ°e ²ÀÅ

§ÉÂ·ÂÀ°e ²ÀÅ

Autonomisation

Transposition

Origination

نمودار شماره  .3فرهنگ عمومی

 .1ریشهگیری :فعالیت تکنولوژی یا فناورانه در شرایط خاص تاریخی از عناصر فرهنگی

ریشه میگیرد؛

 .2استقالل :فرهنگ تکنولوژی از زمینههای اولیة فرهنگی خود استقالل یافته و تنها در
1. Colonization

قلمروی درونی خود بازتولید میشود؛

 .3انتق��ال :عناصر وابس��ته به فرهن��گ تکنولوژی بر فرهنگ عموم��ی تأثیر میگذارند.

تمایزگذاری بین مراحل ریشهگیری و استقالل تکنولوژی بهویژه در سیاستگذاری توسعة

تکنول��وژی اهمیت زیادی دارد .گاه سیاس��تگذاران با نادیده گرفت��ن تفاوت بین مراحل

ریش��هگیری و استقالل ،برای دس��تیابی به توسعة تکنولوژی ،به توس��عة عناصر وابسته به

فرهنگ تکنولوژی مس��تقل میپردازند ،درحالیکه این عناصر بیشتر در زمینه و بستر اصلی
خود تأثیرگذار و کارس��از هس��تند .پدیدههای تکنولوژیک پس از شکلگیری و تکوین از

فرهنگ پیرامون خود ،به طور نس��بی ،اس��تقالل مییابند و چون به صورت استقاللیافته به
ِ
گیری فرهنگی آنها
کشورهای دیگر منتقل میشوند ،معموالً در گذرگاه انتقال فناوری ،ریشه
نادیده گرفته میش��ود و به عنوان پدیدههایی غیرفرهنگی و صرف ًا اقتصادی و کاالیی تلقی

میشوند.
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 .4تداوم میراث فرهنگی در جهان تکنولوژی

میراث فرهنگی از طریق ریشهگیری فعالیتهای فناورانه از عناصر فرهنگ مادی و معنوی،

در مصنوعات و فرهنگ فناورانه تداوم مییابد .در بس��یاری موارد ،تکنولوژی همان تولید
انبوه مصنوعات و آثار فرهنگی اس��ت که با کاالییشدن فرهنگ توسعه مییابد .ارتباط بین
نهاده��ا ،گروهها و اقش��ار جدید و قدیم باعث تداوم میراث فرهنگ��ی در آثار تکنولوژیک
میش��ود .پیون��د و ارتب��اط بین دنیای قدیم و جدی��د یکی از ش��رایط خالقیت و نوآوری
تکنولوژیک اس��ت .بازتاب هنر ،صنایع دستی و ادبیات در فعالیتهای نوین صنعتی بیانگر

ت��داوم اندیش��هها و ایدههای قدیم در قالب مصنوعات و کاالهای جدید اس��ت .طبقات و
اقش��ار جدی��د تمایل به نوآوری دارن��د و الگوها و قالبهای قدیم را درهم میش��کنند تا
گامهای جدیدی بردارند ،اما این گروههای نوین اغلب در ارتباط با ایدهها و اندیش��ههای

قدیمی ،توانایی نوآوری پیدا میکنند .رابطة جدید و قدیم تنها یک رابطة منفی نیست و آن
را میتوان با دیالکتیک ابهام 1بیان کرد.

بر اس��اس نظریه «تعادل عمومی روش��نفکران» آنتونیو گرامشی ( )1357توسعه متوازن

جامع��ه صنعتی و توس��عه تکنولوژی به ارتباط و پیوند خاص روش��نفکران جدید و قدیم
1. Ambivalence

125

دوگانگیهای فرهنگی
تکنولوژی

(یا روش��نفکران ارگانیک و س��نتی) بس��تگی دارد .هر طبقه اجتماعی در حال رشد به طور

ارگانیک به همراه خود یک یا چند الیة روشنفکر ،به وجود میآورد که آگاهی از نقش ویژة
اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی آن طبقه را گسترش میدهند .برای مثال ،سرمایهداری با خود

متخصص صنعتی و دانشمند اقتصاد سیاسی و سازماندهندة فرهنگی و حقوقی نو به وجود
میآورد .طبقة اجتماعی نوین با کمک روشنفکران ارگانیک ،صالحیت و ظرفیت مدیریتی و

فنی را کسب میکند .این طبقه اجتماعی در حال رشد بر سر راه خود به روشنفکران سنتی

(همچون مردان کلیس��ا ،اش��رافیت قضایی ،نظریهپردازان و فالسفة غیرمذهبی ،هنرمندان و
ِ
اقتصادی قبلی تعلق دارند و در عین
ادیبان) برخورد میکند که از نظر تاریخی به س��اختار

حال خود را به عنوان نوعی «مداومت تاریخی» و ازاینرو جدا و مستقل از طبقه اجتماعی
مسلط احساس میکنند.

به نظر گرامشی ،یکی از ویژگیهای طبقه اجتماعی نوین و در حال رشد که در تکاپوی
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به دس��ت آوردن قدرت گام برمیدارد ،مبارزه و تالش آن برای جذب و تسخیر آرمانهای
روشنفکران سنتی است .هر قدر آن طبقة اجتماعی ،روشنفکران ارگانیک خود را بیشتر رشد

داده باش��د ،به همان اندازه س��ریعتر و مؤثرتر موفق به جذب و تس��خیر روشنفکران سنتی
میشود .در این میان فرانسه و امریکا وضعیت خاصی داشتهاند .در فرانسه با وقوع انقالب

س��ال  ،1789گروه اجتماعی جدیدی روی کار میآید ک��ه دارای تمام نقشهای اجتماعی
خویش اس��ت و به همین دلیل ،بدون مصالحه اساس��ی با طبقات قدیمی ،برای تس��لط بر

تمامی جامعه با انجام مبارزه طبقات کهن را تابع هدفهای خود میکند .در مورد امریکا به
دلیل فقدان روش��نفکران سنتی ،لزوم «تعادل عمومی روشنفکران» جای خود را به ضرورت

یکپارچگ��ی و تع��ادل «انواع مختلف فرهنگه��ای مهاجران» میدهد .در انگلس��تان بر اثر

صنعتگرایی مدرن ،دس��ته وسیعی از روشنفکران ارگانیک در قلمروی صنعتی و اقتصادی
ظهور میکنند .طبقه زمیندار نیز هرچند تفوق اقتصادی را از دس��ت میدهد ،اما تا مدتها
هنوز تفوق سیاسی ـ فکری خود را حفظ کرده و به عنوان روشنفکران سنتی ،جذب گروه
جدید صاحب قدرت میشوند .در انگلستان زمیندار قدیم با صاحب صنعت متحد میشوند

و روشنفکران سنتی با طبقات جدید پیوند مییابند .در امریکای جنوبی و مرکزی نیز مبارزه
بین روشنفکران جدید و روشنفکران سنتی به سامانی تعادلبخش نرسیده است و بورژوازی

به آن مرحله نرس��یده که منافع و نفوذ قشرها و روشنفکران سنتی کلیسایی و نظامی را تابع

سیاست یک دولت مدرن کند .به همین دلیل در این کشورها پایة تکنولوژی بسیار محدود

است و هنوز مبارزه فرهنگی وجود دارد.

باالخره گرامش��ی به تفاوت روشنفکران س��نتی و تودههای مردم در کشورهای آسیایی

چین و هند که ناش��ی از پدیدة خط و مذهب اس��ت ،اشاره میکند که شاید همین فاصلهها

یکی از موانع توس��ع ة تکنولوژیک این کشورها بهویژه هندوس��تان باشد .مهمترین دیدگاه

گرامش��ی ،به ارتباط بین روشنفکران س��نتی و ارگانیک بازمیگردد که بهویژه در انگلستان،
آلم��ان و ژاپن رخ داده و با ایجاد نوعی تعادل عمومی در بین روش��نفکران ،زمینة فرهنگی

ویژهای را برای توسعة تکنولوژیک فراهم میکند.

ارتباط بین پیش��هوری قدیم و صنایع نوین ،در برخی ادبیات جامعهشناختی و اقتصادی

مورد توجه قرار گرفته است .ماکس وبر ( )1373نشان میدهد چگونه کارگران تربیتشده

در مش��اغل پیش��هوری که از انضباط کاری برخوردار بودند ،از طریق انتقال از پیش��هها به

کارخانهها ،کارگران تعلیمدیدة تکنولوژی جدید را تشکیل میدهند 1.مطالعة برینگتون مور

( )1369نش��ان میدهد طبقات قدیم و جدید یا اش��راف زمیندار و بورژوا فقط با یکدیگر
در س��تیز نبودهاند بلکه در عین حال س��ازشهایی نیز داشتهاند و مجموعة این سازشها و

ستیزهاس��ت که چهارچوب اساس��ی زندگی سیاسی و اقتصادی را تعیین کرده است .او در
مطالع��ة خود از وجود ارتباطات و پیوس��تگیهایی بین نهاده��ا و دیدگاههای زمان حاضر

و گذش��ته تاریخی پرده برمیدارد و ارتباط ش��گرف قدیم و جدید را آش��کار میکند .این
ارتباط نهادی و فرهنگی از یک س��و برخی عناصر فرهنگی وابسته به جهان قدیم را تداوم
میبخشد و از سوی دیگر تعدیل ،تغییر و سازگاری آنها با جهان جدید را ممکن میسازد.
ای��ن دیالکتیک خالق بین دیدگاههای گوناگون ،از یک طرف زمینههای جوش��ش و تولید

فرهنگی و کاالیی را فراهم میس��ازد و از طرف دیگر این جوش��شها را با ریش��هها پیوند
میزند.پیوندهای پیدا و پنهان بین جدید و قدیم ،در کنار چالشها و س��تیزهای آنها ،نهتنها
در اوایل دوران نوین به ش��کلگیری جامعة صنعتی با ویژگیهای خاص اقتصادی ،سیاسی

و فرهنگی آن انجامید ،بلکه درهم شکس��تن بنبستها و رکودهای جامعة صنعتی مدرن و
ایجاد جامعة پساصنعتی معاصر نیز یک بار دیگر با یادآوری پیوند با گذشته صورت گرفته

 .1در ایران بین پیشهوری و کارخانهداری و بین بازار و سرمایهداری مدرن ،تضاد و دوگانگی وجود داشت و هنوز نیز
این وضعیت ادامه دارد .این دوگانگی در دو سبک اقتصادی تداوم یافته و از حیث فرهنگی نیز به سنتگرایی عقیم
بازاریان و نوگرایی بیریشة کارخانهداران و سرمایهداران تکنولوژی انجامیده است.
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است .مارشال برمن ( ،)1379شکلگیری مدرنیتة دهة  1970در تقابل با مدرنیتة دهة 1960
را بر اس��اس میل به پیوند میان گذش��ته و حال توضیح میدهد .به نظر برمن« :مدرنیستها

هرگز نمیتوانند پیوند خود را با گذش��ته بهطورکلی قطع کنند :س��ایة گذشته برای همیشه
همراه آنان خواهد بود و آنان نیز به رهاس��ازی اش��باح گذشته و بازآفرینی آن ادامه خواهند

داد ،حتی هنگامی که س��رگرم دوبارهس��ازی نفس و جهان خویش��ند .اگر زمانی مدرنیسم

بتواند ژندهها و پارهها و بندهای فرس��ودهای که آن را به گذش��ته گره میزنند از خود دور

سازد ،تمامی وزن و عمق خود را از دست خواهد داد و گرداب زندگی مدرن آن را همچون

پر کاهی باخود خواهد برد».

اندیشههای تورن در مورد «تضاد فرهنگ و اقتصاد» ،به درک ما از تعامل دنیای قدیم و

جدید در وضعیت کنونی کمک میکند .به نظر تورن جهان امروز بر اثر تعارض بین جهان
عین��ی و جهان ذهنی ،در خطر رویاروی��ی عریان دو فرهنگ و دو نوع قدرت قرار دارد .او
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راهحل را در گردآوری این تکههای جداافتادة تجدد میبیند .تورن ،تقلیل تجدد به یکی از

چهرههای آن یعنی به عقل یا تکنیک را ،ایدئولوژی توصیف میکند .ایدئولوژی مدرنیس��م

خواهان دورریز گذش��ته و وداع با س��نت و هویت اس��ت زیرا تنها در این مسیر است که
جادة عقل از خار و خاش��اکها پاک میش��ود .نظریة تجدد به صورت تنگاتنگی با اندیشة

عقالنیت ممزوج است؛ با وجود این ،تجدد به عقالنیشدن تحویلناپذیر است .برای تورن
عقالنیت ابزاری از لوازم اساسی تجدد است اما اصلی نیست که تجدد را به تمامیت برساند.

جامعة صنعتی تنها بر اساس تکنولوژی و فنساالری قرار ندارد .تعبیر تکنیک فاتح ،چیزی
جز خطای داوری نیس��ت که مهندس و کارش��ناس را در قلة اجتماع مینشاند ،درحالیکه
جامعة متجددِ بحرانزده همچنین به اندازة خدایان در حال جنگ ،سرشار از تکنیک است.
جامعة صنعتی ،مملو از کنشگرانی است که عقاید خویش را ابراز میکنند ،با دشمنان خود

در نبردند ،و به بازآفرینی گذش��ته و خلق آینده دعوت میکنند .این ایدئولوژی ،جبرگرایی
فناورانه را تغذیه میکند و جامعه را به بنگاه اقتصادی بزرگ تقلیل میدهد .فروکاستن تجدد

ب��ه تکنیک ،کنشگران اجتماع��ی ،روابط قدرت و گرایشهای فرهنگ��ی آنها را در دریای
تکنیکها حل میکند .به نظر تورن س��یمای فنس��االری پیروز که م��ا را در دنیای تکنیک

حبس میکند ،کنشگران اجتماعی را در هم میکوبد ،منطق کارآمدی تولید و منطق بازتولید
و کنترل اجتماعی را تحمیل میکند و توان مقاومت در مقابل واقعیتها را ندارد.

به نظر تورن در این دوپارگی جهان جدید ،نخبگان ممکن اس��ت خود به دوپاره تقسیم

ش��وند .برخی هوش و توانایی خود را در خدمت بنگاههای اقتصادی و حکومتها و یا در
خدمت موفقیت خود قرار دهند و برخی دیگر در جامعة مدرن چیزی جز گس��ترش انواع

کنترله��ای اجتماع��ی نبینند .نخبگان در این دو دنیای متفاوت قرار میگیرند :از یک س��و

جه��ان تولید ،ابزارگرایی ،کارایی و بازار؛ از س��وی دیگر جهان انتقاد و دفاع از ارزشها و
مقاومت در برابر نهادهای مداخلهگر .این دوپارگی نخبگان را تاحدی میتوان در تضاد میان
نخبگان فنی ـ اقتصادی و اجتماعی ـ فرهنگی مشاهده کرد؛ تضادی که اندیشة اجتماعی را
دوپاره و تفکر دربارة جامعة معاصر را دشوار میسازد.

جدول شماره  .3شکاف نخبگان

نخبگان فنی ـ اقتصادی

نخبگان اجتماعی ـ فرهنگی

عمل
جهان فنی ـ اقتصادی
نخبگان اقتصادی و سیاسی
جهان تولید ،ابزارگرایی ،کارایی و بازار
گرایش راست سیاسی
اندیشه نوسازی (لیبرالیسم)
موفقیت

نظر
جهان اجتماعی ـ فرهنگی
نخبگان اجتماعی و فرهنگی
جهان انتقاد اجتماعی و دفاع از ارزشها و
نهادها
گرایش چپ سیاسی
اندیشه انتقادی
انتقاد

تأثیر تقابلهای دو فرهنگ بر مصرف و تولید تکنولوژی در ایران

مطالعة معنای فرهنگیِ فرایندهای مصرف تکنولوژی در ایران نشان میدهد که با مطرح شدن

هر کاال و محصول تکنولوژی از قبیل تلگراف ،روزنامه ،ماهواره ،ماشین و ...ما با دو جریان
و گرایش فرهنگی متضاد که گاه به طور موازی با یکدیگر پیش میروند ،مواجه میشویم .از

یک سو نسبت به آن کاال و محصول یک عالقة نامشروط به شکل فندوستی 1ایجاد میشود
و از طرف دیگر یک نوع فنهراسی 2شکل پیدا میکند .زمانی که ویدئو به عنوان یک فناوری
جدید ارتباطی و رس��انهای وارد کشور شد ،برخی خطر آن را از بمب اتم بیشتر میدانستند
1. Technophilia
2. Technophobia
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و برخی دیگر به گونهای غیرانتقادی و نامشروط به مصرف آن میپرداختند .این دیدگاههای

متضاد تا مدتی در کنار هم تداوم یافتند تا سرانجام استفاده از ویدئو حتی برای مخالفان آن،

به یک امر عمومی تبدیل شد .اما این کشمکش هنگامی پایان یافت که فناوری ویدئو ،نقش
اقتصادی خود را از دست داد و پیدایش موجهای جدید فناوریهای رسانهای آن را نابهنگام
ساخت .در این شرایط دیگر تولید ویدئو فرصتهای چندانی برای ثروتافزایی و پیشرفت

تکنولوژی فراهم نمیساخت.

ایران در حال فاصله گرفتن از کش��ورهای پیش��رفتة صنعتی اس��ت و با تأکید بر میراث

بومی ،به تعارض با صاحبان فناوریهای نو و گرایشهای سیاسی و فرهنگی آنها میپردازد.
در درون کش��ور نیز بی��ن دو لبة فناورانه و هویتیِ فرهنگ ،فاصله وجود دارد؛ با گس��ترش

صنعت ،جامعه دچار دوپارگی شده و امکان تفاهم و گفتگو بین کاربران فناوریهای صنعتی
و حامالن هویت فرهنگی کاهش یافته اس��ت .از سالیان پیش توسعة نامتوازن و تفاوتهای
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اجتماعی و جغرافیایی در آشنایی و کاربرد دستاوردهای جدید ،نوعی چندپارگی فرهنگی در

کشور ایجاد کرده است .کاربرد همزمان فناوریهای مختلف برای مسافرت که بیش از پنجاه
سال پیش توصیف شده ،هنوز نیز با تفاوتهایی مشاهده میشود .فناوریهای گوناگونی که
در آن زمان «از پیادهروی و خر و قاطر و شتر و یابو یا االغ و اسب سواری گرفته تا گاری و
عرابه و درشکه و دلیجان و کالسکه و واگون اسبی بلژیکی و خط آهن حضرت عبدالعظیم

و کامیون و اتوبوس و اتومبیلسواری تا راهآهن و هواپیما را در بر میگرفت» (غنی،1367 ،
ج  ،)267 :4تنوع تجربیات فناورانة مردم این مرزوبوم را نشان میدهد.

قاسم غنی در آن سالها از وجود همزمان دورههای تاریخی گوناگون از عهد ماقبل حجر

ت��ا قرون وس��طی و دورههای متأخر در بین مردم مناطق مختل��ف خبر میدهد« :تمام قرون

تاریخی در مملکت ما نمود دارد .قرون رنسانس را در بعضی جاها از جمله تهران میبینیم.
فالن طبقة مخصوص ،سنخ فکر قرن هجدهم و نوزدهم را دارند ،فالن دسته ،از مباحث قرن

بیس��تم س��خن میرانند و فالن عده خواب و خیالهای آینده را میبافند» (غنی ،ج -258 :1
 .)257راهیاب��ی تجدد در بین مناطق جغرافیایی ،قش��رهای اجتماعی یا بخشهای اقتصادی
ناهماهنگ بوده اس��ت .برای مثال ،در بین گروههای اجتماع��ی ،دانشآموختگان فرنگرفته

و دانشآموختگان داخل و س��پس اقلیتهای مذهبی ،بیش��ترین تماس را با غرب و تجدد

داشتند .برخی از جنبههای این تحوالت با مخالفت و «مقاومت مردم و نخبگان سنتی» مواجه

ش��د و «این موجب ایجاد دو جامعة موازی با هم گردید یکی س��نتی و اس�لامی و دیگری

غربگرا» (بهنام .)173-174 :1383 ،به نظر میرس��د ای��ن تفاوتها و تعارضها بهتدریج
کاه��ش مییابند و نوعی همس��انی فرهنگی در حال رخ دادن اس��ت ،ام��ا گاه گزارشهای

هوشمندانهای از افزایش این شکاف خبر میدهند .به نظر شریعتی بر اثر جنگ بین تجدد و
تقدم «قدیمی ،قدیمیتر و متجدد ،متجددتر شده است» (شریعتی.)165 :1361 ،
 .1تعارض دو کانون میراثی و تکنولوژیک فرهنگ

در ایران بین هویت و فناوری ،میراث فرهنگی و فناوریهای جدید ،و نیز میان تکنولوژی و
فرهنگ فاصله و شکاف وجود دارد .میراث فرهنگی گاه مجموعهای از فناوریهای قدیمی

و هوی��ت مجموعهای از فناوریهای بومی ـ محلی اس��ت که در ی��ک فرایند خالق و پویا

ب��ه مصنوعات تکنولوژی جدی��د راه نمیبرند و بین میراث هویتی و صنایع جدید ،تعامل و
پیوند وجود ندارد .هویتهای پویا در جریان تحول خود ،به صنایع و فناوریهای جدید راه

میبرند و از سوی دیگر ،صنایع جدید در پرتو هویت محلی ارزیابی و معنادار میشوند .در

ایران بین کانونهای فناورانه و میراث فرهنگی تعاملهای هستیش��ناختی و معرفتشناختی
رخ نداده و به این دلیل سازگاری خالق و پویای میراث برای توسعة تکنولوژی اتفاق نیفتاده
است .در این شرایط در بین گروههای شهری و تحصیلکرده یک فرهنگ فناوریمحور رشد

میکند که البته بر لبة مصرفی تأکید دارد تا تولیدی .تودههای مردم نیز بیشتر به کانون میراث

فرهنگی پناه میبرند .در شرایط جهانیشدن فزاینده ،هویتهای محلی بیش از پیش احساس
میکنند که مورد هجوم واقع ش��دهاند و لذا به طور فزایندهای دچار فروبس��تگی میشوند و
پویای��ی و دورنزایی خود را از دس��ت میدهند .در این ش��رایط ،فرهنگ با موضع تدافعی
خود ،تنها در دوقطبیِ حق و باطل به ارزیابی تحوالت پیرامونی میپردازد .بنابراین یا به طور
انفعالی تحوالت جدید را طرد میکند یا به ستایش منفعل آنها میپردازد.

این ش��رایط را میتوان در پرتوی ش��کاف بین حامالن فرهنگهای قدیم و جدید تبیین

کرد .طبقات رو به رشد و وابسته به جهان صنعتی جدید با طبقات و گروههایی که ریشه در

جهان قدیم دارند ،پیوند و ارتباطی نداشتهاند و رابطة آنها به جای مجموعهای از سازشها و

س��تیزها ،بیشتر ارتباطی منفی ،ویرانگر و بدون نفوذ متقابل دیدگاهها بوده است .به این دلیل

هوی��ت و میراث فرهنگی خود را به روی تحوالت جدید میبندد و اندیش��ههای جدید نیز
ریش��ههای خود را در دنیای قدیم جستجو نمیکنند .این شرایط فرهنگی را باید با توجه به
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ویژگیهای تاریخی ،رخدادهای ویژه ،زمینههای اجتماعی و ش��رایط کلیِ تحول در جامعة
ما ،از دوران پیش��ین و بهخصوص در دوران معاصر توضیح داد .نتیجة این ش��رایط تاریخی

مجموعهای از تضادها و ش��کافهای فرهنگی است که به یک معنا و تا اندازهای از شکاف
اساسی بین فرهنگ جدید و قدیم تغذیه میکند.

جدول شماره  .4تعارض بین حامالن دنیاهای قدیم و جدید
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حاملین دنیای قدیم

حاملین دنیای جدید

طبقات قدیم
روشنفکران قدیم
اشراف و زمینداران
پیشهوران و بازاریان
دهقانان
روحانیان
طبقه متوسط قدیم
نخبگان انسانی
هنرمندان
نخبگان فرهنگی ـ اجتماعی
تودهها

طبقات جدید
روشنفکران جدید
سرمایهداران تکنولوژی
تجار و سرمایهداران مالی
ّ
کارگران
روشنفکران و دانشگاهیان
طبقه متوسط جدید
نخبگان فنی
مهندسان
نخبگان سیاسی ـ اقتصادی
نخبگان

داوم تاریخ��ی می��راث فرهنگی به معن��ای پیدایش صورتهای جدی��د فرهنگی ،خود

حاصل ارتباط گذشته و اکنون در فرایند تاریخی است و بین کانونهای وابسته به هویتها

و ابزارها پیوند میدهد .تضاد همدالنه ،تفاوتهای خالق ،نفوذ دیدگاهها و مبارزة منصفانة
انس��انهای وابس��ته به دنیاهای قدیم و جدید ،امکان ت��داوم فرهنگ قدیم در صورتهای
جدید و یکپارچگی نسبی امر نو و کهنه را در ترکیبهای ویژه فرهنگی فراهم میسازد .با

توجه به دانس��تههای این بخش ،میتوان فرضیات��ی را در مورد علل عدم موفقیت ایران در
زمینة ایجاد پیوند بین تکنولوژی و میراث فرهنگی بیان کرد:
 .1شکاف بین طبقات قدیم و جدید؛

 .2شکاف بین روشنفکران سنتی و جدید (روحانیت و روشنفکران)؛
 .3شکاف بین علوم و علومانسانی؛

 .4شکاف بین نخبگان فنی ـ اقتصادی و نخبگان فرهنگی؛

 .5شکاف بین آموزش مهندسی و آموزش هنری و انسانی.

نخبگان فرهنگی جامعه در دو شکل عمدة روشنفکران سنتی (روحانیان) و روشنفکران

جدید ،در ش��کلدهی به برخوردهای فرهنگی م��ردم در مقابل تحوالت صنعتی و فناورانة

دوران معاص��ر نق��ش زیادی ایفا کردهان��د .این گروههای فرهنگی ،تصاوی��ر متفاوتی را از

صنعت و فناوری ترسیم کردهاند .این تصویرها ،گاه بیش از آنکه مختصات واقعی پدیدههای
صنعتی و فناورانه را ارائه دهند ،ابعادی نمادین و تخیلی داشتهاند .گروههای مختلف نخبگان
فرهنگ��ی با مق��والت و پدیدههای صنعتی و فناورانه برخورده��ای متفاوت و متعارضی از

پذیرش صرف تا مقاومت داشتهاند که این امر بر جهتگیریهای فرهنگی ـ صنعتی جامعه

تأثیر گذاشته اس��ت .مطالعة دریافتهای متفاوت این نخبگان از صنعت و فناوری در عین
حال نقشهای فرهنگی این روش��نفکران را آشکار میسازد .میزان ایجاد تحول و کنشگری
در فرهنگ از طریق مطالعة تطبیقی رویکردها و معناس��ازی ِ
های قش��رهای متفاوت نخبگان
قابل ارزیابی اس��ت .در این میان ،باید نقش روش��نفکران واس��طهای و دریافتهای آنان از
پدیدههای صنعتی و فناورانه نیز مورد بررسی قرار گیرد.

وبر و وبلن چگونگی تأثیر ش��یوههای زندگی بورژوازی ،مهندس��ان و تکنولوژیستها

بر ش��کلگیری س��رمایهداری صنعتی را نش��ان میدهن��د .در غرب ب��ورژوازی در مقابل
مصرفگرایی اش��رافیت بر اس��اس انضباط اخالقی و کاری و روحیة ریاضتکش��ی رشد

پی��دا میکند .بورژوازی به ش��یوهای نوآورانه کاالهای خود را با نیازهای مش��تریان منطبق
میکرد و بخش زیادی از این مش��تریان دارای قدرت خرید و با گرایشهای خودنمایی و
مصرفگرایی ،کسانی جز اشرافیت رقیب نبودند .بورژوازی هرچند در جریان رشد خود به

میارزة فرهنگی با طبقات س��نتی دست میزند؛ با وجود این ،قدرت خرید و ذوق و سالئق
اش��راف و س��ایر گروههای س��نتی را نادیده نمیگیرد و بدین ترتیب س�لائق زیباشناختی

اشرافیت در شکلدهی به خالقیتهای تکنولوژی حضور مییابند .بدین ترتیب محصوالت

تکنولوژیک ،عالوه ب��ر جنبههای ابزاری خود ،از ارزشهای نمادین برخوردار میش��وند.
تداوم زیباییش��ناختی و نمادین طبقات س��نتی در تولیدات صنعتی جدید ،در واقع میراث

کهن را با توس��عة جدید پیوند میزند .میراث فرهنگی به شیوهای خالق با تحوالت جدید
س��ازگار و همگام میش��ود؛ در مرحلة تکوین تکنولوژی ،همزیس��تیِ «ارزشهای دوگانة
فرهنگ فناوری» را میتوان حاصل همزیستی تنشآمیز اشرافیت و بورژوازی دانست.
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در تنش بین جدید و قدیم ،قدیم به جدید یاری میرساند و از سوداهای آن الهام میگیر د

و ای��ن دو در پیوند با همدیگر ،محیط فرهنگی خالقی را ایجاد میکنند .توس��عة تکنولوژی

جدید را میتوان در عین حال سازگاری خالق میراث فرهنگی نامید .بیرون آمدن تکنولوژی
جدی��د از دل میراث فرهنگی ،در واقع به معنای ظهور تکنولوژی جدید از درون تکنولوژی
قدیم اس��ت .یکی از ش��رایط امکان این ارتباط ،تداوم پویای فرهنگ��ی از طریق ارتباط بین

طبقات قدیم و جدید است.

اما در ایران ،شبهبورژوازی ما از ابتدا گرایشهای مصرفگرایانه داشت و از ریاضتکشی

و انضباط کاری بیبهره بود .گرایش بورژوازی ایرانی به اش��رافی ش��دن ،مانع برتری سرمایه
ایرانی ش��د .بورژوازی غربی از یک س��و میل به نوآوری و تحرک داش��ت و از سوی دیگر

با رعایت س��لیقة مصرفکنندگان خود ،اشرافیت ،با میراث فرهنگی پیوند میخورد .نوکیسة
ایران��ی ،در پی خودنمایی بود و آن را با نوآوریهای بیریش��ه خود از طریق مصرف تأمین

فصلنامهعلمی-پژوهشی

134

دوره دوم
شماره 8
زمستان 1388

میکرد .بدین ترتیب نوآوریهای مصرفی ،نقش بیشتری از نوآوریهای تولیدی داشت.

در ای��ران بورژوازی ب��ه صورت طبق��های آگاه از منافع و موقعیت تاریخی خود رش��د

نیافت و بنابراین روش��نفکران جدید نیز در کنار آن به طور ارگانیک پیدا نشدند تا بار تحول
صنعتیشدن را به عهده بگیرند و با تالش برای جذب روشنفکران سنتی ،زمینههای فرهنگی

برای تحول هماهنگ را گسترش دهند .بدین ترتیب به جای الگوی تعادل بین میراث فرهنگی

و تکنولوژی ،بخش زیادی از دفاع از جهان نو به دوش یک الگوی برونگرا قرار گرفت .در
این الگوی فکری« ،ش��رط پیش��رفت لزوم ًا ...نفی میراث فرهنگی و هویت ملی» بود (بهنام،
 .)179 :1383تأثیرگذاری س��نتها و عناصر باستانی فرهنگ در تکوین تکنولوژی ،به معنای
تأثیرگذاری روش��نفکران س��نتی در حال و هوای اندیشهای جدید است .اما تجربة تجدد در

ایران به گونهای رخ داد که باب گفتگو بین این دو بخش فرهنگی را مس��دود کرد .در عصر
پهلوی ،اش��رافیت به عنوان صاحبان تخصص فنی و اداری در دولت جدید جذب میشوند،

بدون اینکه به عنوان روش��نفکران س��نتی و با داش��تن روحیة جمعی و حس تداوم تاریخی،

خودش��ان را مستقل از گروه اجتماعی مسلط فرض و خاطرة تاریخی معینی را با خود حمل
کنند .روش��نفکران س��نتی به دلیل خروج اختیاری اش��رافیت و خروج اجباری روحانیت از

حوزة روش��نفکری ،حضور فرهنگی مؤثری نداش��تند ،بنابراین در شکلدهی به تکنولوژی و

تأثیرگذاری خالق بر فناوری فاقد کنشگری بودند.

در شرایط ما نه فرهنگ س��ودمندگرایانة مبتنی بر سودجوییهای اقتصادی طبقة متوسط

توسعه یافت و نه از سوی روشنفکران اشراف و طبقة کارگر نوعی نقد فرهنگی سازنده برای

اخالقی کردن شرایط توسعة تکنولوژی شکل گرفت .روشنفکران متجدد با نمادگرایی خاص

خود و سایر طبقات سنتی و شبهجدید نیز با مقاومتهای خویش به جای فراهم ساختن زمینة
فرهنگی برای گسترش تکنولوژی ،تنها به جنگ سترون و مبارزة نازایی دست زدند که نتیجة

آن توسعة دوگانگی فرهنگی بود.

 .2تقابلهای معرفتشناختی در میان روشنفکران جدید

فاصلههای فرهنگی کنونی ،نشانه فاصلههای تاریخی ،و جدایی عناصر فرهنگی نشانة جدایی

تاریخی گروههای اجتماعی به عنوان حامالن انسانی آنهاست .فرهنگ ایرانی در دوران معاصر

یک فرهنگ چندکانونی اس��ت ،ولی این چندکانون همدیگر را دفع میکنند و نمیتوانند به
س��ازگاری با هم دس��ت یابند .فرهنگ در کلیت خود و تنها در تعامل عناصر متعدد خویش

زایا و پویاس��ت و به همین دلیل فرهنگهای مذهبی و ملی ما در دوران معاصر هر دو رو به
ضع��ف نهادهاند .تحوالت دوران معاصر با پیروزی یکی از این دو فرهنگ در جدال نازایای

جدید و قدیم شکل یافته است.

در ایران رویکرد غالب در بخش صنعتی و تکنولوژیک یک رویکرد مهندس��ی و حداکثر
متأثر از رویکردهای مدیریتی و اقتصادی اس��ت و این رویکردها مسائل فرهنگی را کام ً
ال در
حاش��یه قرار میدهند .نشانههای توجه به لزوم برقراری ارتباط متقابل و تعامل بیشتر بین دو

بخ��ش فرهنگ و تکنولوژی اندک اس��ت .اما در هر ص��ورت تالشهای پراکنده برای ایجاد
تقرب باید از جایی آغاز ش��ود تا سرانجام بتواند بر این تصور فائق آید که مقوالت فرهنگی

و صنعت��ی جدا از یکدیگر بوده و نیازی به ارتباط بی��ن آنها وجود ندارد؛ تصوری که امکان
تدریس ادبیات توسط جالل آلاحمد در دانشکدة فنی را در چند دهة قبل ،با مشکل مواجه
ساخته بود:

«اوایل همین سال تحصیلی در یک دانشکدهمانن ِد فنی در تهران درس میدادم و معلوم
اس��ت چه درس��ی ...آنها گمان میکردند چون با تکنیک و فن س��روکار دارند ،دیگر

کاری به ادبیات نمیتوانند داش��ته باش��ند .حتی گمان میکردند طاق آسمان سوراخ
من و سلوی
شده و حضرات ایشان به عنوان هدیهای برای ما نازل شدهاند .همچون ّ
ب��رای قوم یهود .غافل از اینکه عالیترین فارغالتحصیل یک دانش��کدة کام ً
ال فنی در
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این والیت ،آخرین مأموریتش تعمیر مصنوعات غربی اس��ت با به کار بردن و به کار
انداختن آنها .ساختن ماشین که در کار نیست و این دیگر تصدیق میفرمایید که ا ِ ِهن
و تُ ُلپی ندارد چه رس��د به پز و افادهای .و اگر بدانید حضرات چه افادهای میکردند!

پس از آن س��ه جلس��ه مجادله ...دیدم فایده ندارد و رها کردم و برای خودم اینطور
ِ
حضرات متظاهر به فن و تکنیک از پذیرفتن ادبیات
استدالل کردم که این خودداری
خودش ...یعنی گمراه ش��دن درین خیال خام که برای یک مصرفکنندة ماش��ین که

ماییم ،تنها چیزی که در این زمانه الزم اس��ت ،آموختن همان اندازة س��یلندر و طریق

سوار و پیاده کردن پیستون و یاطاقان است» (آلاحمد.)56-57 ،1357 ،

در وهلة اول باید مهندس را با ادبیات آش��تی داد و بین رش��تههای فنی و علوم انسانی پیوند
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زد ،ریاضیات و هنر را در کنار همدیگر نشاند و این دنیاهای متفاوت را از پایینترین سطوح
آموزش��ی به یکدیگر نزدیک کرد .تکنولوژی صرف ًا حاصل کاربردی ش��دن دانش ریاضیات
و فیزیک نیس��ت بلکه از هنر و دانش انس��انی نیز تغذیه میکند .تخصصیش��د ِن زود هنگام

رشتههای علمی و جدایی آنها از همدیگر در دورة دبیرستان ،برای رشتههای مختلف علوم و
علوم انسانی ضایعه ایجاد میکند .دانشآموز رشتة ریاضی ـ فیزیک اغلب از تاریخ ،جغرافیا

و ادبیات کش��ور خود فاصله میگیر د و رش��تههای انسانی،از وابستگی ارتباط علوم و علوم
انس��انی در دوران جدید غفلت میکنند .ش��کافی که در دوران دبیرس��تان ایجاد میشود ،در

دوران دانشگاه به طور شدیدتری تداوم پیدا میکند .عدم تفاهم بین افراد وابسته به رشتههای
متفاوت ،مانع ایجاد جریانهای دانش بین قطبهای گوناگون معرفتی میشود .دانشگاه مفهوم
جامعی دارد که در واژة التین یونیورس��یته ،خود را آشکارتر نشان میدهد .دانشگاه جامع در

ایران در حال از بین رفتن است .جدایی دانشگاههای علوم پزشکی از بدنة دیگر دانشگاهها،
یکپارچگی علم را از بین برده و این الگو در دانشگاههای فنی و مهندسی (امیرکبیر ،شریف،

علم و صنعت ،خواجه نصیرالدین طوسی و )...نیز در حال رخداد است .حتی به دنبال پیوستن

دانشکدههای پزشکی به وزارت بهداشت ،برخی خواهان پیوستن دانشگاههای فنی و مهندسی
به وزارت صنایع بودند .علوم مختلف که برحس��ب رش��تههای گوناگون از یکدیگر متمایز

میش��وند ،باید در درون دانشگاه جامع با یکدیگر یکپارچه ش��وند و دانشجویان رشتههای
مختلف در فضاهای دانش��گاه و خواب��گاه با یکدیگر ارتباط فکری و اندیش��های پیدا کنند.

تمایزپذیری رش��تههای دانش��گاهی از یکدیگر و نبود فضاهای یکپارچهساز ،رشد دانش و
تکنولوژی را با خطر مواجه ساخته است.

برخی از دروس علوم انس��انی و هنر را باید در رش��تههای مهندسی و فنی تدریس کرد.

جامعهشناس��ی و مردمشناسی و مطالعات فرهنگی باید توسط اس��تادان باکیفیت و به عنوان

دروس اصلی در این رش��تهها تدریس ش��وند .به مهندسان باید احساس هنرمند بودن را القا

ک��رد تا توان طراحی و خالقیت فکری آنها افزایش پیدا کند .دانش��گاه در عین تمایزپذیری
رشتهای باید با دیدگاه میانرشتهای و چندرشتهای آشنا شود .فرهنگ عمومی باید فشار خود

را بر دانش��گاهها کاهش دهد و در عین حال دانش��گاهها باید آغوش خود را به روی فرهنگ
عمومی باز کنند .مهندسانی که از ادبیات ،هنر ،سینما ،فرهنگ عامه و ارزشهای جامعة خود
فاصله گرفتهاند ،نمیتوانند توان فرهنگی جامعه را در ارائه طرحهای خالق و آفرینش��گری

تکنولوژی به کار بگیرند .خالقیت تکنولوژی نیازمند یک جامعة دارای غنای فرهنگی است و
نمیتوان ابعادی از این فرهنگ غنی را نادیده گرفت یا حذف کرد .برآوردن الزامات متناقض
و پیچیدة حفظ استقالل نهادی دانشگاه و در عین حال ارتباط آن با فرهنگ عمومی ،نیازمند

فهم پیش��رفتهای از توس��عة علم و فرهنگ اس��ت که در شرایط ما بهس��ختی تأمین میشود.
عملکرد روزمرة شیگش��تة مهندس��ان و تکنولوژیس��تها را باید با ایجاد تعامل بین عناصر

متع��دد فرهنگی درمان کرد .نمیتوان تنه��ا با تأکید بر یک حوزه و قلمروی فرهنگی ،بر این

شیشدگی غلبه کرد.

 .3لبه مصرفی فرهنگ خالق تکنولوژی ایرانی

مردم نه به عنوان یک ساختار کلی بلکه به عنوان تنوعی از گروههای ملموس سنی ،جنسیتی،
نسلی ،شغلی ،قومی و مذهبی و دارای سطوح مختلف درآمد ،تحصیالت ،کنشگران فرهنگیِ

این دنیای تکنولوژیک را تش��کیل میدهند .به این دلیل این س��ؤاالت مطرح میش��وند که
عملکردهای تکنولوژی چه رابطهای با هویتهای جوانان ،زنان ،قومیتها و سایر گروههای

اجتماعی دارد؟ چگونه میتوان این ارتباط را توضیح داد و ارتباط بین هویتها و عملکردهای
تکنولوژی را منبع الهام سیاستگذاریهای تکنولوژی قرار داد؟

از ابت��دای ورود کااله��ای تکنولوژی به ایران بهویژه دوچرخه و امروزه ماش��ین ،اینها با

زندگی فرهنگی مردم پیوند زیادی یافتهاند .جالل آلاحمد در ش��هریور  1337در س��فرنامة

خود به شهر یزد با عنوان «سفری به شهر بادگیرها» مینویسد« :شهر پر بود از دوچرخههای
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فیلیپس و راله .آخوندها هم سوار بودند و پا میزدند و میرفتند .جوی کنار خیابانها مجرای
گذار آب نبود ،استراحتگاه عمومی دوچرخهها بود ...یزد شهر دوچرخههاست و بیش از آن
شهر بادگیرهای بلند .فکر میکنم اگر کارخانة دوچرخهسازی فیلیپس ،همین یک شهر را به

عنوان مشتری داشته باشد دستکم تا صد سال دیگر نانش توی روغن است .در حدود 200

هزار دوچرخه در یزد است ...در هر خانوادة یزدی دستکم دو تا دوچرخه هست و این تفنن
زندگی اس��ت ...غیراز آخوندها حتی رؤسای محترم و جاسنگین ادارات هم دوچرخه سوار

میشوند ،یعنی از خودشان دوچرخه دارند» (آل احمد 160-61 ،145 :1357 ،و .)168

امروزه در بسیاری از شهرها این نقش را اتومبیل بازی میکند .در ایران تکنولوژی خودرو

از حیث تولید و نه مونتاژ اتومبیل موفق نبوده اما همین ماشینها در عرصة مصرف برای خود

یک تاریخچة فرهنگی پیدا کردهاند .از حیث فرهنگی ماشین و اتومبیل چه معنایی داشته است.

ماش��ین بهویژه برای جوانان نشانة لذت ،س��رعت و تحرک است و به همین دلیل نام برخی

فصلنامهعلمی-پژوهشی

138

دوره دوم
شماره 8
زمستان 1388

از اتومبیلهای ایرانی مانند پیکان (تیرجهنده) ،صبا و نس��یم (باد) و سمند (اسب) ،نشانههای

س��رعت اس��ت .برای خریداران اتومبیل ،این موجود چهارچرخ معانی مختلفی دارد .ماشین
یعن��ی منزلت ،تفاوت و تمایز ،امنی��ت ،ازدواج ،بلوغ ،خانواده ،احترام .برای خیلی از جوانان

ماشین یعنی «گاو مشحسن» در فیلم «گاو» و بنابراین یعنی شیفتگی ،هویت و یکسانپنداری.
بنابراین میتوان ساعتها بدان پرداخت و با آن سرگرم شد و خود را در خدمت آن قرار داد.

گسترش استفاده از اتومبیل در بین جوانان تنها به دلیل نقش ابزاری آن در حملونقل نیست
و این نیاز را به شیوههای دیگر نیز میتوان تأمین کرد .در فضای خاص این سالها ،میتوان

درون اتومبیل یک عرصة خصوصیتر را فراهم میساخت که امنتر و راحتتر باشد .دختران
و پسران پیاده بیشتر احساس ناامنی میکردند و البته این تنها یکی از دالیل معنایی این پدیده
اس��ت .بدین ترتیب حل مشکل ترافیک بدون فهم معنای ماشین برای مردم ممکن نیست و

این مسئله فنی ،دارای ابعاد فرهنگی نیز میباشد.

جوانان و زنان به عنوان کنش��گران اجتماعی بهویژه در دهههای اخیر به ش��یوهای فعال و

خ�لاق با مقولة مصرف کاالهای صنعتی و فناورانه برخورد کردهاند .در حال حاضر ،اقتصاد
فرهنگ جوانان و زنان با ویژگیهای خاص خود شکل گرفته و به تکوین خردهفرهنگ زنان
و جوان��ان در زمین��ة مصرف کاالها و محصوالت صنعتی و فناوران��ه اعم از خودرو ،صنایع

فرهنگی چون سینما و ماهواره و فناوریهای ارتباطی چون تلفن همراه و کامپیوتر انجامیده

است .مطالعة این پدیدهها برای شناخت فاصلههای نسلی و جنسیتی و کاربرد این دانش در

تدوین سیاستهای فرهنگی بسیار اهمیت دارد .این مطالعه باید با رویکرد مطالعات فرهنگی

و با توجه به فرایندهای خالق معناسازی در خردهفرهنگهای مصرفی ،انجام شود اما در عین
ِ
اقتصادی منفی بازار مصرف صنعتی را نیز مورد توجه قرار دهد.
حال پیامدهای فرهنگی و
بخ��ش دیگر ،به تمایالت جوانان و زنان به لباس ،ل��وازم آرایش و تجهیزات ظاهرآرایی

برمیگ��ردد .درحالیکه در ش��رایط اقتصادی کنونی امکان تولی��د کیفی اینگونه محصوالت
وجود ندارد ،گرایشهای روزافزونی در جهت مصرف آنها دیده میشود .با توسعة روزافزون

دنیای فناورانه و دیجیتال ،این سؤال مطرح شده که «چهرة انسانها در  50سال آینده چگونه
خواهد بود؟» و این پیشبینی وجود دارد که ش��اید چهرة انس��انها در  50سال آینده شبیه به

چهرة کنونی بش��ر نباشد و در واقع تصویری غریب از آمیزش انسان و فناوری باشد .مسئله
مهم این است که تغییرات فناوری در این زمینه و علم گستردة فناوریها ما را به کجا رهنمود

میس��ازد؟ (سایت  )2004 ،TCTامروزه صنایع و فناوریهای پزشکی به حوزة زیباسازی و
زیباییش��ناختی بدن گام گذاش��تهاند و این وضعیت در عین حال از تحول فناورانه و تحول
فرهنگی و دگرگونی در س��بک زندگی و مصرف حکایت میکند .جهانیش��دن رس��انهها و

ارتباطات ،جهانیشدن چهره 1را به همراه آورده است« :آسیاییها میخواهند خود را آنگونه
تغییر دهند که اروپایی به نظر آیند و این امر به تب زیبایی و توس��عة جراحی پالس��تیک در

آسیا انجامیده است .در چین در عرض  10سال تنها  200هزار پروندة شکایت علیه جراحان

زیبایی تشکیل شده و در اندونزی هر هفته  400عمل زیبایی به طور غیرقانونی انجام میشود.

تایلن��د به جذب توریس��م زیبایی پرداخت��ه و جراحیهای زیباییِ ارزان قیمت را گس��ترش

میدهد .جراحی پالستیک در ژاپن نیز به منبع کسب درآمد خارجی تبدیل شده است .کتاب
نانی اتکوف روانش��ناس دانشگاه هاروارد با نام رازهای زیبارویان در کره ،ژاپن ،هنگکنگ و

چین عنوان پرفروشترین کتاب را کس��ب کرده است .آسیاییها در پی چشمانی درشتتر،
بینیهایی کشیدهتر و بدون قوس و بدنهایی متناسبتر هستند» (روزنامه همشهری.)1381 ،
این موج فرهنگی ـ صنعتی مدتهاست که به مرزهای ایران هم رسیده و نشانة آن گزارشی
است با عنوان «مردان ایرانی هم دست به کار میشوند» که آسوشیتدپرس در  18اکتبر 2003

آن را منتش��ر کرده است« :امروزه مردان بیشتر و بیشتری میخواهند که بینی خود را جراحی
1. Globalization of Face
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کنند .این عمل روزگاری انحصارا ً در حیطة زنان بود .تغییر اولویتها در جامعهای عجیب و

غریب .چند سال پیش مردانی که میخواستند بینیشان را عمل کنند ،از تعداد انگشتان دست
بیشتر نبودند .مردان ایرانی به همان دالیل خواهران و مادرانشان بینی خود را به تیغ جراحان
میس��پارند .یکی از برجستهترین جراحان پالس��تیک در ایران میگوید که حدود  20درصد
بیمارانش اکنون مرد هستند» (روزنامه همشهری.)1382 ،

گفته میشود در ایران روزانه  50نفر لیپوساکشن میکنند و این عمل حداقل هفتهای یک

قربانی میگیرد .برخی پزش��کان ،جراحی بینی را توصیه نمیکنند و معتقدند این عمل کارایی
تنفس��ی ،حس��ی و بویایی و نیز نقش بینی در تصفیه و مرطوب کردن هوای تنفس��ی را کاهش

میدهد .اما این س��خن طنزآمی��ز در بین هواداران جراحیهای زیبایی و پالس��تیک رواج یافته
اس��ت« :بکش و خوشگلم کن»! در ایران نیز بس��یاری از مراجعان به جراحان زیبایی معیارهای

«زیباییشناس��ی ش��رقی» را نادیده میگیرند .در هر صورت دالیل و پیامدهای تکنولوژیک این
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تمایالت فرهنگی جدید همچون تغییرات س��بک زندگی مردم ،بهویژه گرایشهای ظاهرآرایی
در بین جوانان را نمیتوان نادیده گرفت و باید به عنوان یک محور پژوهش��ی مورد توجه قرار

گیرد( .شهابی)1384 ،
نتیجهگیری

مهمترین هدف این نوش��تار ،به چالش کش��یدن رویکرد کاالیی به توس��عه تکنولوژی و در

مقاب��ل تالش برای گس��ترش تحلیل فرهنگی تکنولوژی اس��ت .رویکرد کاالیی به توس��عه
تکنول��وژی ناش��ی از حیرت و اضطراب اولی��ة ما در برخورد با توس��عه تکنولوژیک غرب
اس��ت .س��فرنامههای ایرانیان به خارج از کشور ،بهویژه س��فرنامههای مرتبط با دورة قاجار،
اس��ناد متعددی را از آگاهی نس��بت به این حیرت و اضطراب به دست میدهند که مطالعه و

تحلیل آنها باید موضوع پژوهشی مستقل قرار گیرد .این حیرت و اضطراب فرهنگی نتایج و
پیامدهای متعددی داشته است.

م��ا با رویک��ردی مادیگرایانه و کاالیی ،محصوالت و تولی��دات تکنولوژیک وارداتی را

پدیدههای مس��تقل و دارای جنبش درونی تلقی میکنیم ،درحالیکه این کاالها و مصنوعات
در جامعة اصلی خود به پدیدهای مس��تقل تبدیل ش��دهاند و منطق پویای خود را یافتهاند؛ به

عبارت دیگر ،این کاالها تنها در جامعهای که به مرحلة تولید درمیآیند ،شیگونه میشوند و

شیگونگی در واقع نشانهای از استحالة پدیدهای است که از زمینههای فرهنگی خود درآمده

اس��ت .بنابراین مدلهای مادهگرایانه را حتی نمیتوان به طور نامحدود در ش��رایط ما به کار
گرفت و تنها در رابطه با فناوریهای محلی یا بومیشده قابلیت اعمال دارند.

یکی از زمینههای اساسی بررسی رابطة فرهنگ و تکنولوژی ،جستجوی ریشههای فرهنگی

صورتهای مختلف پدیدههای تکنولوژی است .در ایران پدیدههای تکنولوژی ،از کاالها تا
روشها و نظامها ،بیشتر از زمینههای فرهنگی دیگر به درون کشور منتقل شدهاند .تکنولوژی
از فرهنگ ریشه میگیر د و بهتدریج از آن استقالل پیدا میکند و اغلب در یک مسیر برگشتی،

بر فرهنگ نیز تأثیر میگذارد .نظامها و کاالهای تکنولوژی ،حتی در ش��رایط اس��تقالل خود،

تنها در درون یک فرهنگ ویژه به عنوان هس��تاری دارای پویایی درونی ،موجودیت دارند و
در خارج از این شرایط فرهنگی ،زایش و تأثیرگذاری خود را از دست میدهند .در شرایط ما

کاالهای تکنولوژی از حیث مصرف ،معنادار میشوند و با پیرامون خود ارتباط فرهنگی پیدا

میکنند ،اما از حیث تولیدی اغلب دچار نازایی میشوند .سیاستهای فرهنگی و تکنولوژی

مناس��ب میتوانند امکان ایجاد ارتباط بین کاالهای وارداتی تکنولوژی و ش��رایط درونی را
فراهم سازند ،اما اغلب عزمی در این رابطه وجود ندارد.
این دیدگاه که پدیدههای تکنولوژی لزوم ًا دارای خاس��تگاه و ریشههای فرهنگی هستند،

نباید به یک بومیگراییِ خام بینجامد زیرا تنها جنبة سلبی دارد و رشد و محصوالت تکنولوژی
را ب��ه دلیل وابس��تگی فرهنگی آنها نفی میکند یا خواهان بازگش��ت به تولیدات تکنولوژی
قدیمی اس��ت .البته توجه به صنایع دارای ریشههای فرهنگی همچون صنایع دستی و فرش،

محصوالت هنری و زیباییشناختی امری ضروری است و حتی در دوران معاصر نیز میتوان
با ارتقای توان بازاریابی و حفظ کیفیت این محصوالت و درک نیازهای بازار جهانی ،از توان

ثروتافزای��ی آنها بهره برد .همانطور که فکوهی ( )1385در پژوهش خود نش��ان میدهد،
محصوالت قومی و جماعتی از قبیل محصوالت غذایی نیز در این میان میتوانند نقش زیادی
داشته باشند.

اما موضوع مهمتر بازگش��ودن دروازة فرهنگ و تکنولوژی نوین به روی یکدیگر اس��ت

و این گش��ودگی امکان پیش��رفت تکنول��وژی در حوزههای متعددی را برای کش��ور ایجاد

خواهد کرد .این گشودگیِ فرهنگی را میتوان با افزایش شمار تأثیرگذاران فرهنگی در دنیای

تکنولوژی آغاز کرد .در بخش پایانی الزم است برخی از راهبردهای عمومی استخراجشده از
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تحلیل فرهنگی تکنولوژی ،مورد اشاره قرار گیرند:

سیاستگذاری توسعه تکنولوژی بر اساس مزیتهای فرهنگی؛
پیوند بین میراث فرهنگی و تولید تکنولوژیک؛

تالش در جهت توسعة فناوریهای بومی در سطوح مختلف؛

کاربرد مزیتهای فرهنگی اقوام و مذاهب در گسترش تکنولوژی؛

توجه به معیارهای فرهنگی در تعیین مزیتهای نسبی برای توسعه تکنولوژی کشور؛
ایجاد گفتگوی فرهنگی بین گروههای فناوریمحور و میراثمحور در جامعه؛
حمایت از گسترش رویکرد فرهنگی در مقولة توسعة فناورانه؛

تجزیه و تحلیل داللتهای فرهنگی فرایندهای مقاومت و پذیرش فناوریها؛
حمایت از تولید و مصرف کاالهای هویتی با توجه به روندهای موجود؛

حمای��ت از پژوهشه��ای مرتب��ط ب��ا پدیدههای تکنول��وژی ـ فرهن��گ و فرهنگ ـ
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تکنولوژی؛

اصالح فرهنگیِ فرایندهای آموزش فنی و مهندسی؛

تقوی��ت زمینههای آم��وزش و پژوهش فرهنگی در بین دس��تاندرکاران تکنولوژی و

صنعت؛

حمایت از فعالیتهای پژوهش��ی ،به منظور جس��تجوی راهکارهای پیوند بین توسعة

تکنولوژی و انسجام فرهنگی؛

توسعه ارتباط و همکاری بین بخشهای فرهنگی و تکنولوژیک؛

تحلی��ل آیندهپژوهان��ه در م��ورد رونده��ای فرهنگ��ی و تأثیر آن بر تولی��د و مصرف

تکنولوژی؛

پیوند فرهنگی بین سیاستهای علوم و فناوری و فرایندهای توسعه تکنولوژی کشور؛
پیوند طراحی تکنولوژی و الگوهای فرهنگی و هنری؛

توجه به جهتگیریهای فرهنگی در آموزش و توسعة علمی؛

کارب��رد دان��ش بومی و ش��ناخت فرهنگی به منظور گس��ترش فعالیته��ای علمی و

فناوری؛

ِ
تکنولوژی ظاهرآرایی و زیباییشناختی؛
پاسخگویی درونی به نیازهای فرهنگ ـ

ارزیابی تأثیرات تکنولوژیک گرایشهای فرهنگی جوانان و زنان در دورة معاصر.

انج��ام مطالعات جزئیتر و مفصلتر در زمینههای زیر میتواند اطالعات مفیدی را برای

یک فراتحلیل پیشرفتهتر و ارائه سیاستها و راهکارهای مناسب برای ارتقای جهتگیریهای
ملی در حوزة سیاستگذاریهای تکنولوژیک و فرهنگی فراهم سازد:
صنعت ،فناوری و نخبگان فرهنگی؛

تکنولوژیها و فرهنگهای قومی ـ محلی؛

بازتاب مسائل صنعت و صنعتیشدن در تولیدات فرهنگی (ادبیات ،هنر ،سینما و)...؛

خردهفرهنگهای مصرف تکنولوژیک زنان و جوانان؛
فرهنگ و فناوریهای نو؛

فرهنگ ،خالقیت و نوآوری صنعتی و فناورانه؛

رابطة سرمایة فرهنگی و سرمایة صنعتی و تکنولوژیک؛

ظرفیتهای فرهنگی برای توسعه صنعتی و تکنولوژیک؛

آسیبشناسی فرهنگی توسعه صنعتی ـ تکنولوژیک در ایران
گسستگیهای فرهنگی و صنعتی در ایران؛

مطالعة شرایط فرهنگی تولید ،توزیع و مصرف کاالهای صنعتی و مصنوعات فناورانه؛

شناخت فرصتها و زمینهیابی تولید محتوا در صنایع فرهنگی؛

بررسی جامعهشناختی کار و تولید تکنولوژیهای فرهنگی در ایران؛

شناخت مشکالت عرصة تولید در صنایع و تکنولوژیهای فرهنگی
ِ
اقتصادی ملی ،منطقهای و بینالمللی برای توس��عة صنایع لباس،
ش��ناخت فرصتهای

زیبایی و مد؛

بررس��ی جغرافیای فرهنگ��ی ـ تکنولوژیک با توجه به توزی��ع محلی ،مذهبی و قومی

فعالیتهای صنعتی؛

تدوین تاریخ فرهنگی صنعت و تکنولوژی در ایران؛

تدوین جامعهشناسی فرهنگ توسعه تکنولوژی در ایران؛

آیندهپژوهی در روندهای مصرف کاالهای صنعتی ـ تکنولوژیک در ایران.
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. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: تهران،کاشانی
. نشر نی: تهران، ترجمة فرهنگ ارشاد،) نظریة طبقه مرفه1383( . ت،وبلن
. صص،113  شماره، فرهنگ و پژوهش،») «تعامل فرهنگ و صنعت1382(  علیرضا،ویسه
 مرکز پژوهشهای مجلس شورای: تهران،) تجربه سیاستهای صنعتی در ایران1382( . ب،هادی زنوز
.اسالمی
. شیرازه: تهران، پیام یزدانجو: مترجم،) بودریار1380(  ژوتیک. و ز. ک،هوروکس
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.تهران
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