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ــن        88شماره چهارم بهم

مفهوم تكنولوژى و هدف آرمانى آن
لغت « تكنيك» به معني فن، صنعت، علم، هنر و حرفه است. با وجود 
ــده است كه  اين، تعاريف و مفاهيم گوناگونى براى تكنولوژى ارائه ش

به نظر مى رسد دو نكته در آنها مشترك باشد:  
 الف : تكنولوژي به مثابه فعاليت انساني  

 ب : تكنولوژي به مثابه وسيله اي براي هدف.
  "اين دو تعريف تكنولوژي به يكديگر تعلق دارند. زيرا ساخت و كاربرد 
ــين و مواد به كار برده شده، هدف ها و نيازهايي كه برآورده  ابزار و ماش
مي كنند، همگي به آنچه تكنولوژي است تعلق دارند؛ تكنولوژي مجموعه 
همه اين عوامل است. بنابراين مي توان تصور رايج از تكنولوژي را، كه 
ــاني است، تعريف ابزاري و  ــيله و فعاليتي انس بنا بر آن، تكنولوژي وس
انسان مدار تكنولوژي خواند". (هايدگر،1386) در اين نوشتار، تكنولوژى 

در معمارى به معناى فناورى است.
ــر  ــترش تكنولوژي در طول زمان، تقريباً بر همه ابعاد زندگي بش گس
ــته است و اين، تمايل هميشگي انسان براى رفع نيازهاي  تأثير گذاش
ــت، اين نگاهى واقعى و  ــتي اش بوده كه همواره رو به افزايش اس زيس
ــت تا جايى كه تكنولوژي  ــت. بايد اذعان داش جامع به تكنولوژي اس
ــتا با طبيعت و محيط زيست انسانى است، منعى در استفاده  هم راس

از آن وجود ندارد.
نسبت تكنولوژى با هويت 

ــى چگونه ساختن است كه  رويكرد تكنولوژيك در معمارى، خط مش
به صور گوناگون در بستر هر جامعه اى جريان داشته و مى تواند حاوى 
ــد. مخالفت با رويكرد تكنولوژيك در  ارزش هاى فرهنگى اجتماع باش
ــالع از محتواى آن  ــطحى نگرى و عدم اط ــى از س معمارى اغلب ناش
ــت. پرداختن به تكنولوژى در معمارى يعنى آزاد كردن معمارى از  اس
جرم، ساختن بهينه و مهندسى بنا با بيشترين و جامع ترين بهره ورى. 
ــاخت مربوط به همه  ــاخت يا همان فناورى س از طرفى تكنولوژى س
ــت، چنان كه در معمارى گذشته ايران نيز از جايگاه ويژه اى  زمان هاس
برخوردار بوده است. امروزه على رغم پيشرفت علم و تكنولوژى، معمارى 
معاصر كشور نه تنها از جنبه فرهنگى با گذشته قابل قياس نيست بلكه 
از لحاظ تكنولوژى و نقش آن بر زندگى انسان نيز، نسبت به گذشته 

عقب تر است.
ــد و ... به  ــون ژاپن و هن ــور هايى همچ ــه تجربه كش ــا نگاهى ب ب
ــوژى و معمارى بومى،  ــا تلفيق تكنول ــد كه مى توان ب نظر مى رس
ــاختمان هايى با كمترين آسيب زيست محيطى، حداكثر كارايى  س

ــادى را ضمن حفظ ارزش هاى فرهنگى  و باالترين بهره ورى اقتص
ــالمى نيز در استفاده از  ــورهاى اس طراحى و خلق كرد. برخى كش
ــاء معمارى جامعه  ــى آن در جهت ارتق ــوژى و ابعاد فرهنگ تكنول
ــورها ضمن  ــل توجهى دارند. معمارى اين كش ــود تجربيات قاب خ
تداوم هويت فرهنگى خود از تكنولوژى نيز بهره گرفته است. ارتقاء 
ــته بر پايه تكنولوژى، راهى  مفاهيم و كهن الگوهاى معمارى گذش

است براى پيوند تكنولوژى با هويت. 
رويكرد تكنولوژيك در معمارى و مبناى اقتصادى- زيستى آن 
ــان داراى ابعاد  ــت انس ــاى زيس ــر خلق فض ــه  مثابه هن ــارى ب معم
ــت. گرايش به  ــى و اقتصادى اس ــى- فرهنگ ــناختى، اجتماع بوم ش
تكنولوژى و صنعتى شدن در معمارى مبنايى اقتصادى- زيستى نيز 
دارد. سياست هاى معمارى و شهرسازى كشور در دهه هاى اخير بسيار 
ناكارامد بوده است، به طورى كه در وضعيت موجود معمارى شهرها به 
شكل بافت هاى فرسوده نمود يافته است. بهره بردارى بى رويه از منابع 
طبيعى و انسانى، هدردادن منابع تجديد ناپذير، توليد فراوان پسماند 
ــانى در ايجاد بناهايى با عمر بسيار پايين،  ــرمايه هاى انس و اتالف س
ــهرهاى ايران را به شدت آسيب پذير كرده است. با  نظام معمارى و ش
ــرى از تكنولوژى در عرصه هاى  ــرايط، ضرورت دارد با بهره گي اين ش
مختلف معمارى، ضمن ايجاد محيط زندگى مناسب، كمترين هزينه 

و بيشترين كارايى فراهم شود.

 در قرن اخير، شــهرهاى جهان و به ويژه جوامع توسعه نيافته، با هجوم رويكردهاى صنعتى و 
تكنولوژيك در مصالح و شــيوه ساخت روبرو شدند و اين در حالى بود كه بسيارى از متفكران 
معمارى و شهرسازى معاصر ايران با تأكيد بر هويت فرهنگى، تحوالت تكنولوژى و علوم را ناديده 
گرفتند؛ چنان كه گويى تكنولوژى با فرهنگ و معمارى بومى سازگار نيست و هويت فرهنگى، در 
تكرار الگوهاى گذشته معمارى خالصه شد. اين رويكرد نه تنها به بازيابى هويت فرهنگى منجر نشد 
بلكه جامعه معمارى با فهم ناقص از اين پديده به پاسخگويى نيازها و مناسبات جديد خود مبادرت 
ورزيد و نتيجه آن شكل گيرى ساختمان هايى شد كه نه تنها داراى اصول معمارى و مهندسى نيستند بلكه نشانه اى از 
نمودهاى فرهنگى نيز در آنها ديده نمى شود. نگارنده معتقد است تكنولوژى در صورت انطباق بر معيارهاى فرهنگى 

مى تواند موجد هويت بومى و ملى شود. 
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نتيجه گيرى
رويكرد تكنولوژيك در معمارى مى تواند با مالحظه معيارهاى اخالقى و 
علمى، حافظ و موجد هويت فرهنگى در معمارى شود و به عنوان يك 
عامل مثبت در بهينه ساختن معمارى، زيست پذيرى بيشتر و كاربردى تر 
ــوژى، مى تواند حامل  ــاعرانه به تكنول كردن فضاها عمل كند. نگاه ش
جذابيت هاى بصرى در محيط اجتماعى و روابط بين انسان ها باشد و به 
نشاط اجتماعى در جامعه كمك كند. بايستى به تكنولوژى در معمارى 
به عنوان امكانى بالقوه در يافتن راه حل هاى تازه براى مشكالت اسكان و 

هر گونه بنايى كه مقتضى نياز روز جامعه است، نگاه كرد.
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تكنولوژيك  رويكـرد 
مى تواند  معمـارى  در 
با مالحظـه معيارهاى 
علمـى،  و  اخالقـى 
حافـظ و موجد هويت 
فرهنگـى در معمارى 
به عنـوان  و  شـود 
يك عامـل مثبت در 
بهينه ساختن معمارى، 
بيشتر  زيست پذيرى 
و كاربردى تـر كـردن 

فضاها عمل كند. 


