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مقدمه
تكنولوژي و مظاهر آن به دليل بروز و ظهور عيني خود هرگز نتوانست 
ــاند. جوامع گوناگون  ــر امروزي چهره بپوش از اذهان و ديده تيزبين بش
برخوردهاي يكساني با اين پديده نداشتند. برخي از گذشته هاي دور با 
ــته و به علم و تكنولوژي  كنجكاوي و خردورزي عجيبي به آن نگريس
چنگ انداختند، بخش عظيمي نيز با گرفتار آمدن در چنبره افسون آن 
به مستي و خواب آلودگي بازار مصرف دچار شدند. اين درحالي است كه 
از گذشته هاي دور نيز چراغي بر آن نيفروخته بودند. در ايران نيز چندين 
دهه از سعي و تالش براي قرارگرفتن در جاده اي كه برخي در آن سرعتي 
سرسام آور گرفتند، مي گذرد. اما چرا توسعه تكنولوژي تاكنون به درستي 

در ايران به خصوص در بخش ساخت و ساز اتفاق نيفتاده است؟ 
ــت كه هيچ ديدگاه و نظريه اي در  ــده اس ــخص ش امروزه كامالً مش
ــاي كاربردي وجود ندارد كه بتواند بدون فن خاصي به حقيقت  دانش ه
ــف چنين حقيقتي هستيم و مي دانيم كه در  درآيد و اگر به دنبال كش
جهان معماري امروز كه ناب ترين سخنش را به روان ترين و ساده ترين 
شكل بيان مي كند، مي توانيم به معماري كشورمان بنگريم بايد اين مطلب 
را به ميان آوريم كه چرا بخش بسيار بزرگي از معماري هاي امروزي كه 

توليد مي كنيم را دوست نداريم؟
تكنولوژي، تعاريف و مفاهيم

«پرسش از تكنولوژي» يكي از مهم ترين و مشهورترين مقاالتي است 
كه «هايدگر»  در دوره متأخر تحول فلسفي خويش نوشت. برخالف آنچه 
كه ممكن به نظر رسد، هايدگر مخالف تكنولوژي نيست و اعتقاد ندارد كه 
بايد هم اكنون عليه آن قيام كنيم. "تكنولوژي امري خطرناك و شيطاني 
ــين آالت و دستگاه ها بالقوه مهلك تكنولوژي نيز تهديدي  نيست، ماش

دربر ندارند. تهديد تكنولوژي از دل تقدير بر مي خيزد. خطر آنجاست كه 
آدمي نتواند با تكيه بر ماهيت وجودي خويش به معارضه جويي تكنولوژي 
پاسخ گويد و در عوض خود به امري تكنولوژيك بدل شود و به صورتي 

تكنولوژيك تحت انضباط درآيد".  
اگر به طور كلي تكنولوژي را دانش و مهارت هاي الزم براي توليد كاال و 
خدمات كه حاصل قدرت فكري، شناخت انسان و تركيب قوانين موجود 
ــت تعريف نماييم، در اين صورت نگرش هاي سطحي كه  در طبيعت اس
تكنولوژي را معادل ابزار و تجهيزات مي داند، مورد سؤال قرار مي گيرند؛ زيرا 
ابزار تجسم عيني و مادي اطالعاتي هستند كه قبل از شكل مادي و عيني 
ــته و طي يك فرايند به سخت افزار تبديل شده اند. جنبه نرم افزاري داش

مؤلفه هاي تكنولوژي
ــته تكنولوژي را تشكيل  ــتند كه بس مولفه هاي تكنولوژي اجزايي هس

مي دهند و عبارت است از :
 انسان : شامل فرد و جامعه كه از انديشه تا علم و عمل انسان را در بر مي گيرد.

 طبيعت : مقصود از طبيعت، محيط پيراموني است. 
ــامل وسايلي است كه انسان براي استفاده از طبيعت به كار   ابزار : ش

مي گيرد. 
 محصول : صورت جديدي است كه ماده به شكل آن ظاهر مي شود. 

اگرچه اين چهار مولفه در تمام طول حيات بشر وجود داشته اند ولي 
در دوران جديد چهره اي جديد به خود گرفته اند. مشخصات جديد اين 
چهار مولفه به چيزي فراتر از يك رابطه ساده و مستقيم ارجاع مي يابد، 
به قوانيني كه در حوزه عمل هيچ كدام از اين عوامل قابل جستجو نيست. 
قوانين حاكم بر روابط تكنولوژيك بيش از آن كه به روابط ميان تك تك 
ــد به ماهيت معاصر تكنولوژي گره خورده است.  ــته باش مولفه ها وابس

مطالعه تاريخ و سير تكنولوژى در جهان كامالً اين مسئله را هموار نموده كه پيدايش امكانات 
جديد، بسيارى از انديشه هاى نوين را به همراه داشته است. ارتباط فنى با تفكر نمى تواند در 
زمينه اى انتزاعى قرارگيرد و پيوند درست آن موجب رونق در بسيارى از امور كشور و يا 

تمدنى است كه معمارى، جاده، پل سازى و . . . در اين دسته رويكرد قرار دارد.
از آنجا كه رشته معمارى با ساخت وساز ارتباط مستقيم دارد، نحوة شكل گيرى بهينة كالبد 
اجرايى، وابسته به مواد و مصالح، تكنولوژى عمومى و نيروى انسانى ماهر بوده كه در اين نوشتار مقولة 
تكنولوژى مدنظر قرار گرفته و برخى عوامل تشكيل دهندة آن و همچنين موانع و تنگناهاى عدم گسترش 

تكنولوژى در صنعت ساخت و ساز در ايران بررسى مى  شود.
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بسياري از منتقدان تكنولوژي اين حقيقت را با عنوان تهاجم تكنولوژيك 
تعبير كرده اند. 

دست يابي به تكنولوژي
جوامع مختلف از لحاظ نحوه دست يابي به تكنولوژي به سه گروه ذيل 

تقسيم مي شوند :
1-  صاحبان تكنولوژي ابداعي يا خالقه

ــد تكنولوژي، تنظيم و  ــتر مهم به تولي ــورها با تكيه بر دو بس اين كش
ــيطره مرزهاي آن مي پردازند. بستر اول ساختارهاي سياسي و  تحميل س
اجتماعي، به ويژه راهبرد علمي آنان در بعد تاريخي است و دوم بستر محكم 
انگيزش هاست. در اين جوامع تكنولوژي مانند چشمه جوشاني است كه از 
بطن سياست ها و ساختار علمي جامعه مي جوشد. كشورهايي نظير آلمان، 

انگلستان، فرانسه و امريكا در اين گروه قرار مي گيرند.
2- صاحبان تكنولوژي اقتباسي

اين جوامع ريشه هاي توليد تكنولوژي را به معناي حقيقي آن دارا نيستند 
و بيشتر با تكيه صرف بر انتقال تكنولوژي به شكلي مقلدانه آن را برگرفته و با 
سماجت به گسترش آن مبادرت كردند. ژاپن و كره جنوبي از مصاديق بارز 
اين نوع كشورها هستند. كشورهاي گروه دوم برنامه تكنولوژي خود را بر دو 
محور حاكميت انديشه زدايي و نياز رقابت بنا كردند. ولي در گروه اول عالوه 
بر اين دو محور يك محور مهم وجود دارد كه حاكميت انديشه فلسفي است 

و برنامه ريزي ها براساس آن بنا مي شود.
3- صاحبان تكنولوژي غيرمولد (وارداتي)

ــي  در جوامعى با صنعت وارداتي اصوالً بروز صنعت از زمينه هاي اساس
برخوردار نبوده و بيشتر تحت تأثير مسائل اجتماعي و سياسي، رقابت هاي 
نظامي و يا نوعي تفنن و تنوع طلبي سياستمداران آنها شكل گرفته است. بر 
ــاس با مشكل مواجه  خالف جوامع گروه اول و دوم تكنولوژي پذيري از اس
است. يعني آحاد جامعه با تكنيك، ابداع و اصوالً تكنولوژي بيگانه اند، يا به 
نوعي بدبيني نسبت به آن دچارند و يا بي تفاوت هستند. اين موارد بيشتر 
ــرگرداني در برنامه ريزي تكنولوژي دامن زده است و  به نوعي حيراني و س
عقب ماندگي را تشديد مي كند. نمونه بارز اين مسئله در ايران بسيار صادق 

است.

تنگناهاى توسعه تكنولوژى معمارى
 با چنين دسته بندي سعي بر اين است موانع و تنگناهاي توسعه تكنولوژي 
معماري در كشورهايي با تكنولوژي وارداتي بررسي شود. اين موانع در سه 

بخش زير تقسيم بندي مي شوند :
1- ريشه هاي تاريخي عقب ماندگي علم و تكنولوژي 

2- موانع بستري در رشد علم و تكنولوژي در جامعه معاصر ايران 
اين موانع كه ممكن است از ريشه هاي عميق تاريخي برخوردار باشد و امروزه 
در جامعه جريان دارند و پرداختن به آنها بسيار مهم است، به شرح زير است :

 شكاف عميق بين علم و تكنولوژي
 عدم حاكميت فرهنگ صرفه جويي به ويژه در بخش تكنولوژي ساختمان

ــت هاي توسعه بخش ساختمان با تحقيقات علوم و   عدم تطبيق سياس
تكنولوژي

 بي توجهي به فرهنگ تكنولوژي پذيري در جامعه
 بي توجهي به خالقيت هاي بومي و محلي به ويژه در حوزه فن ساختمان

 ضعف برنامه ريزي منابع انساني
 آموزش 

3- موانع دروني بخش صنعت ساختمان
همان طور كه قبالً اشاره شد، عالوه بر موانعي كه به ريشه هاي تاريخي 
ــي از موانع نيز به ساختار يك  ــتر اجتماعي امروز باز مي گردد، بخش و بس
موجوديت شكل گرفته وارداتي در اين زمينه به نام بخش صنعت ساختمان 

مربوط مي شود. مشكالت اصلي در اين بخش به شرح زير است :
ــي نيازهاي واقعي از نيازهاي كاذب در صنعت ساختمان:   عدم بازشناس
ــور ما به علت عدم وجود  ــاختمان در كش تكنولوژي معماري و صنعت س
ــورهاي خارجي قرار  ــتر تحت تأثير جهت دهي كش خالقيت و ابداع، بيش
ــياري از تكنولوژي هاي وارداتي هيچگونه مطابقتي با  ــت و بس گرفته اس

نيازهاي جامعه ندارد.
 عدم امكان يابي فعاليت هاي صنفي

 وجود مشكالت متعدد در بخش مديريت
 عدم وجود ارتباط سامانه اي و كارآمد ميان تكنولوژي و آموزش

 عدم حاكميت فرهنگ كار گروهي
نتيجه گيري

با توجه به شرايط كنوني كشور از بعد تكنولوژي در ابتداي قرن بيست و يكم و همچنين از آنجا كه عالئم باليني امكان گسترش فرهنگ و رفتار فن آفريني 
كامًال مشهود است، براي ايجاد يك تحول تكنولوژيكي در بخش معماري و ساختمان الزم است مراحل و ابعاد مختلف بخش ساختمان و نتايج حاصل از تغيير 
ــعي كرد با ارائه يك الگوي نزديك به واقعيت از روند انتخاب و پذيرش يك تكنيك در مجموعه  ــي قرار داد و س هر عامل يا هر عنصر را به دقت مورد بررس
عوامل و شرايط، موقعيت تحقق موفق آن را فراهم نمود. براي نيل به موفقيت در استفاده از تكنولوژي مناسب در معماري معاصر ايران ذكر و تأكيد نكات 

زير ضروري است :
1- انتخاب تكنولوژي يا روش ساخت يك پديده اتفاقي و دلخواه نيست، بلكه يك علم است و نياز به شناخت دقيق از ابزار، برنامه و اهداف براساس دانش خاص دارد.

2- هر مهندس معمار يا ساختمان، هرچند با تجربه، لزوماً با جوانب مختلف دانش تكنولوژي آشنا نيست و براي انجام انتخابي صحيح نياز به مراجعه به گروه كاري 
متشكل از متخصصين ذي ربط را دارد.

3- انتخاب اجزاء دقيق ساختماني، مصالح مناسب و ماشين آالت پيشرفته لزوماً يك روش ساخت يا تكنولوژي مناسب را ايجاب نمي كند و در صورت عدم دقت و 
سنجش مناسب باعث افزايش هزينه و زمان مراحل ساخت خواهد بود.

4- به دليل كم توجهي به بخش تكنولوژي معماري، تحقيقات انجام شده در اين زمينه بسيار كم و تقريباً هيچ بوده است. اين درحالي است كه بودجه درنظر گرفته شده 
براي مطالعه و تهيه نقشه ها و اجراي پروژه ها صدها ميليارد است.
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