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 ينانوتكنولوژ فلسفة

  *سجادي هدايت سيد

  چكيده
 تعـاريف،  بـه  اسـت،  وتكنولوژينـان  فلسـفة  يـك  وجـوي  جسـت  در كه مقاله اين

 با آن ارتباط بررسي به نيز و ،نانوتكنولوژي پيامدهاي و كاربردها تاريخي، هاي زمينه
 جايگاه و موضوعات، مسائل، برشمردن نوشتار اين از هدف. است پرداخته فلسفه،
ـ  بـه  نانوتكنولوژي فلسفي  منظـر  سـه  از كـه  اسـت،  ياز تكنولـوژ  اي شـاخه  ةمثاب

 به شناختي ، و ارزش)شناختي و روش( يشناخت ، معرفت)شناختي يهست( متافيزيكي
 و) يمبـان ( هـا  يورود يبرخـ  يحـاو  يفلسفة نانوتكنولوژ. شده است نگريسته آن

عـام   يبه معنا يتكنولوژ فلسفة هم كه است فلسفي) يامدهايپ( ها خروجي برخي
 فلسفة هاي آموزه از برخي نوين، علم با اتنگرا دربر دارد و هم به سبب ارتباط تنگ

  .گرفته است بر را هم در يزيك،فلسفة ف ويژه به خاص، علوم فلسفة و علم
 شناسي، ارزش شناسي، معرفت شناسي، هستي متافيزيك، نانوتكنولوژي، :ها كليدواژه

 .ينانوتكنولوژ فلسفة
 

 مقدمه. 1

 در انقالبي جهشي با تكنولوژي، و علم وثيق ارتباط نوين محصوالت از يكي نانوتكنولوژي،
 نتوان كه اي گونه به است، بشري حيات خصوصي و عمومي ساختارهاي تمام به نفوذ حال
 ارتبــاط. باشــد نــانوتكنولوژي تــأثير از مصــون كــه يافــت بشــر زنــدگي در اي نقطــه هــيچ

 را خاصـي  مستلزمات و مسائل، ها، پرسش بشري زندگي اساسي هاي جنبه با نانوتكنولوژي
 فلسـفه  در كـه  است، رفته نشانه نيز را انسان اساسي مسائل ميان اين از كه است شده سبب
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 از تـوان  مي آيا است؟ چگونه فلسفه و نانوتكنولوژي ارتباط. سازند نمايان را خود توانند مي
 خواهـد  دربـر  را موضـوعاتي  و مسـائل  چـه  فلسفه اين گفت؟ سخن نانوتكنولوژي فلسفة

 ايـن  در. اسـت  شـده  پرداختـه  هـا  آن به نوشتار اين در كه است هايي پرسش ها اين گرفت؟
 ،))ontology(شناسـي   يـا هسـتي  ( )metaphysics(متافيزيـك   هـاي  شـاخه  بـه  فلسـفه  نوشتار
 )axiology( شناسـي  ارزش و ،)methodology(شناسي  روش ،)epistemology(شناسي  معرفت
 مبـاني  و شـوند،  مـي  اعمـال  نـانوتكنولوژي  بـر  ها شاخه اين از يك هر. شد خواهد تقسيم

 در. شـد  خواهـد  بررسـي  نـانوتكنولوژي  فلسفي) هاي خروجي( پيامدها نيز و) ها ورودي(
 و شـود  مي پرداخته آن پيامدهاي و كاربردها نانوتكنولوژي، معرفي به نوشتار اين از بخشي
 نـانوتكنولوژي  شـناختي  ارزش و شـناختي،  معرفـت  متـافيزيكي،  پيامـدهاي  و مباني سپس
  .شد خواهد تحليل
 

 پيامدها كاربردها، تعاريف، تاريخچه،: تكنولوژي نانو. 2

 برندة بزرگ دان يزيكف 1959 1مقالة با نانو مقياس در تكنولوژي مفهوم تاريخي نظر از
 از ندارد هراس گفت، وي مقاله اين در«. آغاز شد ينمن،فا يچاردنوبل، ر يزةجا

 مرتب خود خواه دل به را ها اتم بتوانيم ما طوالني، اي آينده در نهايتاً، كه اين مالحظة
 ةواژ ينمحدودتر كاربرد امروز يليخ زمينة در). Hunt & Mehta, 2005: 1( »كنيم

سال  در) Taniguchi Nori( ينور يگوچيتان يدانشمند ژاپن بار نخستين ،»نانوتكنولوژي«
 نوين عصري ،)Eric Drexler( دركسلر اريك 1986 سال در. برد كار بهواژه را  اين 1974

 نويسد، يم خود كتاب بر 1990 سال در كه نوشتي يدر پ يو. داد يدنو 2خود كتاب در را
 سمت به كنيم، يحركت م) assemblers( ها كننده بندي سرهم سمت به ما«كه  كند يم عنوان

 »ساختار ماده هزينة كم كنترل و، ... يملكول) manufacturing( هاي دستكاري از عصري
)Drexler, 1990: 240.(  

 شـده  يلتشـك  يامـا شـورا   انـد  شـده مطـرح   ينانوتكنولوژ يبرا يفراوان يفتعار گرچه
  : است كرده ارائه تكنولوژي نانو براي را زير تعاريف) تكنولوژي نانو ملينهضت (

تـا   1 محـدودة  در كه را هايي فناوري و تحقيقاتي هاي نوآوري از دسته آن فناوري نانو. 1
 بـه  كه برد يم كار به و آورد يم پديد ساختارهايي نانوفناوري. 2 گيرد؛ يم دربر نانومترند 100
 هـر  كنتـرل  امكـان  نانوفنـاوري . 3 دارنـد؛  فردي به منحصر خواص شان كوچك اندازة سبب
  ).24: 1388 بويسن،بوكر، ( سازد يم فراهم اتمي مقياس در را چيزي
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 تكنولـوژي  را نـانو ) nano-scale( نـانو  مقيـاس  در هاي تكنولوژي توان يبه طور خالصه م
   است؛ nm (80000( تقريباً انسان موي تار يك بدانيم نيست بد مقياس، اين تصور براي. ناميد

 هـايي  سيسـتم  و وسـايل  سـاختارها،  بـه  نـانوتكنولوژيكي  مقيـاس  شده تعريف هاي ويژگي
 الاقـل  نانومتر، 1- 100 تقريباً حدود در طولي مقياسي با ها، آن اندازة سبب به كه گردد برمي
  ).Hunt & Mehta, 2005: 3(دارند  يعيبد ياتو خصوص كاركردها، ابعاد، از يكي در

. است كرده نفوذ تكنيكي و علمي هاي حوزه تمام در تقريباً نانوتكنولوژي امروزه
 مهندسي توليدي؛ و صنعتي فرايندهاي: زيرند شرح به نانوتكنولوژي كاربرد كلي هاي حوزه
 يي؛ تكنولوژيغذا يعصنا يست؛ز يطمح داروسازي؛ و پزشكيفضا؛ ـ  هوا و نقل و حمل

مواد، پارچه و  ها؛ و خوشبوكننده يشيمواد آرا يحات؛ورزش و تفر ارتباطات؛ و اطالعات
 هايي يتنانو مواد، نانوكامپوز حوزة در گرها؛ حس و نظارت و كنترل ها؛ اليه منسوجات،

اطراف واكنش نشان  يطمح به هم و اند شده استحكام افزايش سبب هم كه اند شده ساخته
 جانشيني .است كرده يجادا يقينانو تحوالت عم ي،و داروساز يپزشك حوزةدر . دهند يم

 روش به جديد داروهاي انتقال و نانو، روش به شناسي يستاز علم ز يدبدن با تقل ياجزا
ها  پوسته نانو از استفاده«بدن  خيز سرطان نقاط براي. است آن كاربردهاي از نانو

)nanoshells( ساختن معدوم و كشف براي تخريبي غير و فرد به منحصر روش يك 
يي انتقال دارو هدف نها حوزةدر  .)370: 1388بوكر، بويسن، ( »است سرطاني هاي سلول

 يشافزا يعني بدن، در مشخص موضع يك به دارو رساندن براي راهي يافتن«
 .است شده تسهيل نانو فناوري كمك به كه) 359: همان(» است زيستي پذيري دسترس
 از استفاده با كه است و بدون درد يع،آسان، سر يصتشخ ي،پزشك حوزةدر  ديگر كاربرد

 از استفاده با پزشكي تصويربرداري و بيماري علت تشخيص براي ها ميكروسيال
 داروهاي توليد براي ها ژن ةنقش تهية كه اين ضمن گيرد؛ صورت تواند يم تكنولوژي نانو

 تواند يم هم نانو گرهاي حس بيو ساخت. گيرد يم صورت نانو فناوري با هم مخصوص
 يستز يطو مح يبه انرژ يابي دست. خون باشد يادر هوا  ها ويروس تشخيص در گامي
با نانو،  يدارزان در خورش يمكان كردن پيدا. است تكنولوژي نانو كاربردهاي ديگر از تر پاك

در  ي،انرژ يكارآمدتر از منابع فعل ةاستفاد يدروژن،ه يدبا تول يانرژ يدبه منابع جد يابي دست
 و تكنولوژي نانو با تر پاك يستز يطدر جهت مح يهمه و همه اقدامات يكروسكوپيم ياسمق

 ،)ICI(ي و ارتباط ياطالعات يفناور در حوزة. ي هستنداز منابع انرژ ينو نو ينهبه استفادة
 سوي به حركت تر، كوچك و نامحدود هاي حافظه توليد تر، سريع گرهاي پردازش ساخت
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 جمله از تر يعسر ينترنتبه ا يابي دستو  تر بيش يكوچك با بازده گرهاي پردازش
 با اطالعات يابي يرمس حوزةدر  يفناور ينبا ا ينهمچن. تكنولوژي هستند نانو كاربردهاي

 تنظيم براي نونا طراحي با هاي يستالساخت كر است؛ گرفته صورت تحوالتي نور سرعت
 تحوالت ايجاد اپتيك، نانو با ها الكترون جانشيني طريق از مخابراتي ارتباطات تسريع نور،

حوزه  يننانو در ا يكاركردها جمله از تكنولوژي نانو كمك با برداري تصوير در اساسي
مواد با نانولوله،  يصتشخ ،تكنولوژي نور با نانو يدتول يك،نانوالكترون حوزةدر . هستند

ملكول،  يكبا  يوتريكامپ حافظة ساخت ريز، بسيار الكترومكانيكي هاي ساخت دستگاه
 نانو كاربردهاي از ها نانوسيم و ها برق با نانولوله يانو به جر ديگر يكبه  ها اتصال دستگاه

 خواهد خود دنبال به را اي عمده تحوالت كه هايي دستگاه از يكي حوزه اين در. هستند
هنوز فراهم نشده  ها ساخت آن يكه البته فناور هستند  نانوالكترومكانيكي هاي دستگاه داشت
 هاي سيستم« يا ها دستگاه. است شده ساخته ميكروالكترومكانيكي هاي دستگاه گرچهاست 

 در فعاليت توان كه است الكترومكانيكي ماشين يا سيستم نوعي ميكروالكترومكانيكي،
 ميكرومتر ماشين اين در ها اندازه بيان براي گيري اندازه واحد بهترين. دارد را ميكرو مقياس
در جهت  يجد يگام هايي هدستگا چنينبا ساخت  يندهدر آ .)283: همان( »است
  .شود يم گذاشته ذرات دنياي كردن يزهمكان

. گذاشت خواهد...  و سياست اقتصاد، جامعه، ساختار بر عميقي هاي اثرگذاري نانوتكنولوژي
 نوين اجتماعي نيروي يك بلكه نيست، ها تكنولوژي از جديدي حوزة صرفاً« تكنولوژي نانو

 در. )Techno-socio-cultural change( اجتماعي  ـ فرهنگي ـ تكنيكي تغيير محرك: است
 صرفاً »نانوتكنولوژي« راديكال، هاي تكنولوژي از ديگر هاي خانواده ساير با تشابه

 باب در يا و باشد يافته نمود جامعه از مستقل كه نيست ها تكنيك از اي مجموعه
 درون از تكنولوژي. باشد )application-based decisions(كاربرد  بر مبتني تصميماتي

 »شود مي ظاهر ها ارزش و روابط تصميمات، از موجودي )nexus(پيوسته  هم به سلسله
)Hunt & Mehta, 2005: 1 .(صنايع، امنيت  حوزة بر نانو گذاري تأثير)و  سياسي، ها، شبكه
 براي فضايي همگي ها حوزه اين و نيست پوشيده بر كسي ... و ، بهداشت، منابع.)..

نانو، ممكن  يمعادن، علم و فناور حوزةدر  مثالً هستند؛ اقتصادي و سياسي هاي اثرگذاري
 منابع از استفاده و معادن استخراج به لزومي ديگر كه كند ايجادرا  ينينو ياست منابع انرژ

 در تغييراتي است ممكن صورت اين در. نگذارد باقي فسيلي هاي سوخت چون هم ديگر
  .كند يجادا للالم بين موجود نظام حتي و ها دولت برخي اقتصادي و سياسي ساختارهاي
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  فلسفه و نانوتكنولوژي. 3
 شناسـي،  هسـتي  متافيزيـك،  هاي حوزه آن، حاوي بحث مورد مسائل و موضوعات با فلسفه
 را بـر  هـا  حـوزه  ايـن  از هـر يـك   در ادامـه، اطـالق  . است شناسي ارزش و شناسي، معرفت

  .بررسي خواهيم كرد نانوتكنولوژي
 
  نانوتكنولوژي) شناسي هستي يا( متافيزيك 1.3

 برخـي  و شناسـي  هسـتي  بـا  مترادف گاهي گرچه متافيزيك، واژة تاريخي بار از صرف نظر
 فلسـفه  از اي شـاخه  بـر  عموماً« امروزه اما شود، مي گرفته كار فلسفه به كل با مترادف اوقات
) شناسـي  هسـتي ( واقعيـت  هـاي  ويژگـي  و اجـزا  تـرين  اساسي مطالعة به كه شود مي اطالق

» پـردازد  مـي  واقعيـت  توصـيف  در استفاده مورد اجزاي ترين اساسي ةمطالع به يا پردازد مي
)Bunnin & Yu, 2004: 429 .(يونـان  متفاوت، فالسفة فكري بسترهاي در نيز شناسي هستي 

 متـرادف  و سـان  هم موارد برخي در است؛ يافته متفاوت معاني ،...كواين و  هايدگر، باستان،
 .است شده اطالق متافيزيك از اي شاخه به مواردي در و است شده گرفته كار متافيزيك به با
 و شـود  مـي  ديـده  اوليه مدرن فلسفة در متافيزيك به ارجاع براي آنتولوژي واژة از استفاده«

 نـام  آنتولـوژي  عنوان به خود رشتة از دانان، متافيزيك از بسياري واقع در. ماست با هم هنوز
را  شناسي هستي و متافيزيك مقاله، اين در وثيق، ارتباط همين سبب به ).ibid: 491(» برند مي
  .گرفت خواهيم نظر در مترادفتسامح  با

 شـناختي  هسـتي  پيامـدهاي  هم و است مبتني خاصي شناسي هستي بر هم نانوتكنولوژي
 )entities(هسـتومندهاي   بـا  داشتن سروكار مفهوم به حوزة نانومقياس،كار در  ؛دارد يخاص

 بـا  پـذير  مشـاهده  دنياي واقعيت. شوند يم تلقي نانو دنياي واقعيت ةسازند كه است اي يژهو
 تـري  بـيش  دامنـة  تـر،  كوچك و كوچك هاي حوزه در ابزارها گسترش و پيشرفت به توجه

 يـت واقع ييكـه گـو   اي گونـه  بـه  نماياند، يرخ م تر بيش يدار،پد يو هست يتو واقع يابد يم
. نهاد )nanoreality(واقعيت  نانو نام آن بر بتوان است ممكن كه است، كردهرا خلق  يگريد

 اساسـاً . است تنيده هم  در علم شناسي هستي با نانوتكنولوژي شناسي هستي ها حوزه يندر ا
 يـدي جد متافيزيكخود  ينعلم را به ارث برده و همچن يزيكاز متاف هايي بخش تكنولوژي

 انـد  ساخته مفهومي ساختماني ها تكنولوژيست« كند كه يم عنوان بونگه. است كرده يدرا تول
 جـاي  آن در را متمـايز  تكنولـوژيكي  هـاي  متافيزيك برخي ه عالوةعلم ب يزيكمتاف همة كه
  ).Bunge, 2003: 177(» اند داده
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 دنيايي در علم هستند، ناپذير مشاهده يايدن يتواقع كنندة تداعي نانو، دنياي هستومندهاي
 يندر مرز ب ينانوتكنولوژ مقياس، اين در« .شود يم ممكن موكوانت فيزيك با آن توصيف كه
 در«واقـع   در). Hunt & Mehta, 2005: 3(» كنـد  يم عمل موكوانت يكيزو ف يككالس يزيكف

 موكوانتـ  مكانيـك  دنيـاي  به و خارج كالسيك فيزيك حوزة خواص از ها نانو، اتم محدودة
  .)24: 1388بويسن،  بوكر،( »شوند يم وارد

كـه ممكـن    كنـد  يم اشاره تكنولوژي و علم متافيزيكي مشتركات از مورد چند به بونگه
مشـترك علـم و    يزيكياز مفروضات متاف يكي يند؛آ كار هم به حوزة نانوتكنولوژياست در 
 ساده جهان يعني، است، اشيا از يافته تركيب جهان«كه  است ينمورد نظر بونگه ا يتكنولوژ
 يـن ا ).Bunge, 2003: 176(» اسـت  نشده ساخته ها ايده از هايي سايه يا و ها ايده از و نيست
ـ   يتكنولوژ. است يبر آن مبتن نيز ياست كه نانوتكنولوژ يستيكامالً رئال يفرض  ينـانو در پ

 آن پذيرش مستلزم امر اين كنند، كار خوبي به ياساست كه در آن مق يليساخت ابزار و وسا
 يكينانوالكترومكان هاي آن تالش در جهت ساخت دستگاه ةنمون يك .است رئاليستي فرض

  .كردخواهد  يزهرا مكان يزذرات ر ياياست كه دن
 واقـع،  امـور  يا،اش همة«است كه  ينا كند، يم اشاره به آن بونگه كه مفروضاتي ديگر از
 از برخـي . آينـد  يم در ينيثابت ع يجامعه، تحت الگوها ياو  يعتچه در طب يندها،فرآ همة
 »هسـتند  عينـي  همـه  و ،)stochastics(ي احتمـاالت  يگـر د يو برخ ينيستيدترم قوانين، اين

)ibid: 176 .(نـانو  دنياي كه است فرض يشپ ينمستلزم باور به ا يبه نانوتكنولوژ يابي دست 
 دارد را خاصي الگوهاي و قوانين تحت شدن كشيده نظم به قابليت كالسيك دنياي چون هم
حـاكم   حوزه اين در معلولي و علت قوانين همچنين. برخوردار است نياز مورد عينيت از و

 هـيچ  از چيـز  هـيچ «: شـود  يم بيانعنوان  ينا تحت بونگه يزيكيمتاف فرض پيش اين. هستند
  ).ibid: 176(» شود ينم چيز هيچ به منجر هيچ و آيد ينم وجود به

 ينيسمدترم ي،علم و تكنولوژ يانمشترك م ياز مفروضات اساس يگرد يكي
 بوده مطرح ولوژيحوزة تكندر  يربازاز د ييو جبرگرا ينيسمدترم. است) گرايي يتموجب(

 مباحث، برخي در. است بوده متفاوت تكنولوژي جبر باب در رويكردها اما است،
 در و است گرفته قرار تأمل مورد اجتماعي ساختارهاي با تكنولوژي ارتباط در دترمينيسم
 ماركس. است گرفته قرار بحث مورد تكنولوژي حوزة درونيدر  ينيسمدترم يگرد مواردي

پرداخته  ياجتماع يو ساختارها يتكنولوژ رابطة به كه است بزرگ انديشمندان از يكي
 يك. دارد وجود تكنولوژي دترمينيستي ويژگي در باب ماركس نظر بارة در ديدگاه دو. است
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 چون هم كساني ديدگاه است؛ تكنولوژيك جبريت به قائل ماركس به ناظر ديدگاه
 سازندة كه كنند مي اشاره دستي آسياي مورد به مثالً وينر؛ النگدون برنز، برونر، تام  هايل
. شود مي منجر صنعتي دار سرمايه جامعة به كه بخاري، آسياي يا و است فئودالي جامعة

 تلقي) علت ترين مهم الاقل يا( اجتماعي تحول علت تكنيكي تحول ديدگاه، اين در واقع در
 كه كند مي بيان اول نظرية كند؛ مي اشاره ديدگاه دو به حوزه اين در كنزي مك. است شده

 ماشين برونر، هايل تعبير به يا ، و)مستقل متغير(است  علت بي امري خودش تكنولوژي
 اجتماعي عوامل معلول الاقل تكنولوژي كه كند مي بيان هم دوم نظرية. سازد مي را تاريخ

 تكنولوژي، باب در ماركس نظر مورد در دوم ديدگاه). تكنيكي تحول استقالل نظرية(نيست 
در  ماركس نظر به استناد با كنزي مك دونالد. پردازد مي مطلق تكنولوژيك جبرگرايي رد به

 اين به قائل دارد باور بالعكس، نه تكنولوژي، به اجتماعي روابط دهي شكل به كه كاپيتال،
 تكنيكي تحوالت مجموعة ترين مهم مورد در كه بود اين ماركس حرف« است؛ دوم ديدگاه
 به اجتماعي روابط ]كه گفت بايد[مقياس،  بزرگ ماشيني توليد ظهور او، يعني عصر

 ماركس آثار در .)216 -  217: 1386كنزي،  مك(» بالعكس نه و بخشند مي شكل تكنولوژي
 و) 50 و 40 هاي دهه آثار(است  تكنولوژيك جبريت دربردارندة كه دارد وجود ردپاهايي

 مقدمة از ماركس متأخر آثار( نيست قول اين متضمن الزاماً كه دارند وجود مواردي نيز
 سبب مولد نيروهاي تحول«حكم  از تكنولوژيكي جبرگرايانة تعبير شرط دو. 3)1859كتاب 
 و »تكنولوژي=  مولد نيروهاي« فرض يكي هستند از عبارت» شود مي جامعه شكل تحول
 افراطي نظرية( توليد مناسبات از مستقل الاقل يا مستقل امري مولد، نيروهاي تحول« ديگري
 ةمعادل بر عمالً ماركسيسم، از تكنولوژيكي گرايانة جبريت تفاسير«واقع  در. است »)جبريت

 اين بر با اين حال .)221: 1386كنزي،  مك(» تكنولوژي=  توليد نيروهاي: است مبتني زير
 و عام طور به تكنولوژي اثر باب در امروزه، .است گرفته صورت انتقاداتي مقدمات

 در كراو و سارويتز. است نمانده باقي شكي جامعه ساختار بر خاص طور به نانوتكنولوژي
 در انقالب اثر بررسي به »اجتماعي ساختار تغيير و تكنولوژي نانو« عنوان تحت اي مقاله

 در تكنولوژي و علم ازدواج آغاز« پردازند؛ مي اجتماعي ساختار بر حوزة نانوتكنولوژي
 را اجتماعي تغيير فرآيند صورت بدان رو اين از و نوآوري، فرآيند نوزدهم، قرن اواخر
 نقش سال 200 تقريباً صنعتي انقالب اگر ).Crow & Sarewitz, 2000: 5(» بخشيد شتاب
 حالي كه در است، بوده اثرگذار سال 75 تقريباً الكترونيك انقالب رسد مي نظر به كرد، ايفا

 ها آن .بود شده نانوتكنولوژي انقالب اثرات مقهور بيستم قرن اوايل در بيوتكنولوژي، انقالب



 ينانوتكنولوژ فلسفة   44

 انبان در را اجتماعي تبديالت از نوع چه انقالب اين«: پرسند مي نانوتكنولوژي باب در
 به دادن جهت براي هايي راه اثرگذاري، گونه اين به اذعان ضمن واقع در و) ibid: 5(» دارد؟

 به هم يعني .است گذاري حوزة سياست در تر بيش كه كنند مي ارائه نانو تكنولوژي
 دترمينيسم نفي مفهوم به كه دارند، باور اجتماعي ساختارهاي بر نانوتكنولوژي اثرگذاري

 كه قائل هستند نانوتكنولوژي به دهي جهت قابليت به هم و است اجتماعي ـ  تكنولوژيكي
 براي ريزي برنامه پي در آنان زيرا است؛ تكنولوژي خود عرصة در دترمينيسم نفي مفهوم به

 ةفالسف ديگر از الول .توسعه هستند و تحقيق هاي برنامه خالل از نانوتكنولوژي مسير تعيين
 كه چه آن. است پرداخته تكنولوژي باب در آزادي و دترمينيسم مقولة به كه است تكنولوژي

 يافتن براي وجو جست و ناگوار وضع اين بر پيروزي براي تالش دارد اهميت وي براي
 واقعيت يك آزادي وي، نزد در. است تكنولوژي گرهاي تعين مقابل در هايي راه

 واقع، امر يك عنوان به. نيست ها آدم ذات نيز و طبيعت در بسته نقش تغييرناپذير
 اين بر يافتن تعالي و غلبه شامل آزادي و است، ها دترمينيسم از تركيبي خودش واقعيت
 بر پيروزي گر نشان كه اين مگر است، معنا بي كامالً خود آزادي«. گرهاست متعين

 وي طبيعت از ناشي را انسان آزادي وي، نظر به). Ellul, 2003: 186( »باشد ضرورت
 و بودن مجبور بين ما كه كنيم طرح چنين را مسئله نبايد درواقع است؛ نامفهوم امري دانستن

 موجود را انسان كه نگريست به آن ديالكتيكي بايد بلكه گر هستيم، انتخاب بودن آزاد
 آزادي« .است آزادي عمل همين و دارد را ضرورت بر غلبه قابليت كه پنداشت مجبوري
 برده مرتب بايد كه است اي جايزه بلكه نيست، دادني است؛ ديناميك بلكه نيست، استاتيك

 پديدة دترمينيسم فرم ترين خطرناك مدرن، جهان در«است  مدعي الول ).ibid: 186(شود 
 بايد آزادي، عمل با بلكه نيست، آن از شدن خالص جا اين در مسئله. است تكنولوژيكي

 همين به. چگونه داند نمي كه كند مي اذعان وي چگونه؟ اما). ibid: 186(شد  مسلط آن بر
 اين در گام نخستين .شود مي متوسل پذيري مسئوليت شخصي مفهوم به كه است سبب

 آورند، مي فشار وي بر كه را جبرهايي تواند مي شخص. هاست ضرورت شناخت مسير، 
 كه كسي. كند عمل آزاد شخص يك مثابة به سپس و كند تحليل و بسنجد بفهمد،
 كوركورانه همه از تر بيش راند، نمي حكم وي بر ضرورتي هيچ و است آزاد كند احساس

 و خطي صورت به را آن و پردازد يم دترمينيسم به هم بونگه. است افتاده جبريت دام در
 »خطي يا ساده تا است احتماالتي و گانه چند اغلب دترمينيسم«كند؛  ينم نگاه مسير تك

)Bunge, 2003: 176.(  
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 تغييـر : جملـه  از شـمارد،  برمـي  را تكنولـوژي  متـافيزيكي  هـاي  خروجـي  برخـي  بونگه
 و سـنجيده  هـاي  وضـعيت  در تكنولـوژي  كمـك  به بشر توسط مشخص طبيعي فرآيندهاي

 برخـي  در هـا  يـت كـاهش واقع  يـا و  يشو افزا يعيانواع طب يخلق و امحا شده؛ ريزي برنامه
 مـوادي  تـوان  يمـ  ي،به كمك نانوتكنولوژ. يگرد يزمتما يسطح وجود يكساخت  جهات؛
از خـود بـروز    يمتفـاوت  اتيو خصوص ها ويژگي ها، آن ذرات چينش در تغيير با كه ساخت
 بـا  مـوادي  و داده تغييـر  را طبيعـي  نوع ديگر تعبير به و مواد، ماهيت توان يم واقع در. دهند

 مـدرن  تكنولـوژي  اوليـة  دوران در. شوند ساخته مشخص، اهداف با اي سنجيده فرآيندهاي
 علـم،  تحـوالت  تأثير اخير تحت دوران در اما ماندند، يم باقي صورت همان به محصوالت
 مواد زيرين ساختارهاي در تغيير با كه مصنوعي كاالهاي ...و  مواد مكانيك، شيمي، مهندسي
 طبيعي كاالهاي كارايي ممكن حد تا و اند شده فراهم ها، لكولوم چينش تغيير با مثالً طبيعي،

  .اند شده يعيمواد طب جانشين دارند را
ايـن   آيـا  كرد؟ برقرار توان مي هايدگر تكنولوژي فلسفة و نانوتكنولوژي ميان نسبتي چه
 گـذاران  بنيـان  از هايـدگر  باشند؟ هايدگر گشتل براي مصاديقي توانند مي ها تكنولوژي گونه
 از و پردازد مي تكنولوژي از پرسش به تكنولوژي ماهيت جوي و جست تكنولوژي، در فلسفة
 معادل تكنولوژي ماهيت با تكنولوژي«اما . كند برقرار آزاد نسبتي آن با خواهد مي طريق اين

هايـدگر   نـزد  در. آن ماهيـت  بـا  درخـت  تفاوت چون هم .)4 :الف 1386هايدگر، (» نيست
 آميـزي  تعـرض  گردآورنـدة  امر آن معناي به ...جديد،  تكنولوژي ماهيت براي نامي گشتل«

 نحـوي  بـه  را واقـع  امـر  تا خواند، مي معارضه به و دهد، مي قرار مخاطب را انسان كه است
 تكنولـوژي  نـوع  آن نـانوتكنولوژي  .)23 :همان(» كند منكشف اليزال منبع منزلة به منضبط
فينبـرگ   نظر به. است بوده آگاه اي هسته تكنولوژي از وي اما نيست، هايدگر نظر مد مدرن

» بـدهيم  ]گشـتل [)enframing(بنـدي   قفسـه  مفهوم به واضح تجربي يامحتو يك توانيم مي«
)Feenberg, 2003: 329 .(بـراي  تجربـي  مصداقي تواند مي هم نانوتكنولوژي رسد مي نظر به 

 .نمايـد  ايفا نقش انكشاف فرآيند در خود هم و كند فراهم هايدگر گشتل مفهوم روي بحث
 نظر به و) 15 :الف 1386يدگر، ها(» است انكشاف نوعي هم آن چيست؟ جديد تكنولوژي«

 مدار، تغيير و كردن، توزيع كردن، انبار دادن، شكل  تغيير كردن، حبس و كردن اكتشاف«هايدگر 
 نـانوتكنولوژي  هاي در كاركرد انحا اين ةهم كه )18 :همان(» انكشاف هستند انحاي همگي
 شود، منجر هستي واقعيات از بخشي اكتشاف به هم تواند يم نانوتكنولوژي. شوند يم يافت
 مثابـة به  يتكنولوژ. شود يثابت تلق اي ذخيره براي اي زمينه هم و بپردازد شكل تغيير به هم
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 آنتولوژيك افق«و  است ذخائر منبع عنوان به جهان از علمي ديد أمنش) بندي قفسه يا(گشتل 
  .)61: 1386يدي، آ(» است جديد علم

  
  نانوتكنولوژي) شناسي روش و( شناسي معرفت 2.3

 بررسي مورد را شناخت اعتبار و روش منابع، پردازد، مي انسان شناخت  به كه شناسي معرفت
 را معرفت كشيده شد، چالش گتيه به توسط كه معرفت، باب در سنتي ديدگاه. دهد مي قرار
 نسـبت . است شده پرداخته آن به باستان يونان فالسفة زمان از كه داند مي موجه صادق باور
 در بحــث قابــل مــوارد از توجيــه و معرفــت و صــدق، و معرفــت بــاور، و معرفــت بــين

 طور به. گيرند مي قرار كاوش مورد تفكيك به كدام هر امروزه گرچه اند، بوده شناسي معرفت
 شـناخت  پيرامـون   مباحـث  در كـاوش  بـه  كه اي از فلسفه است شناسي شاخه كلي، معرفت

 شـود،  مـي  تلقـي  مسـتقل  و مهم اي شاخه مثابة به امروزه كه شناسي روش. پردازد مي انساني
  .شود گنجانده شناسي معرفت مجموعة زير تواند در مي

 نيسـت، امـا   معرفتـي  اهـدافي  با آن، رايج تجربي مفهوم به علمي تكنولوژي، نانو اگرچه
 تكنولوژي نانو شناختي معرفت مباني: شود مرتبط شناسي معرفت با جهت دو از است ممكن

 تكنولـوژي  ها، تكنولوژيست عمدة تلقي در كلي، حالت در. آن شناختي معرفت پيامدهاي و
 مصـنوع  يـك  قالب در است ممكن دانش اين كه است، خاص )knowledge(دانش  نوعي

 تـر  كلي انواع از را آن كه تكنولوژي اصلي ويژگي«وصف،  اين با باشد؛ يافته تجسم فيزيكي
 مربوط هاي شگرد يا ها مهارت بر دانستن تمركز با آن بودن كاربردي گرداند، مي متمايز دانش

  ).Phaal, et al., 2001: 4(» است سازمان] از استفاده[به 
 بـراي  عمدتاً تكنولوژي نيز نانو رو اين از نيست؛ مستثني قاعده اين از هم تكنولوژي نانو
 نظـر  بـه  حـال  ايـن  بـا . اسـت  شده ساخته بر آدميان ةگرايان عمل و غير معرفتي اهداف تأمين
 شـناختي  معرفـت  هم پيامـدهاي  تكنولوژي نانو ها، تكنولوژي انواع ساير با تمايز در رسد مي

 از نـوع  اين وجود سبب به است؛ مبتني خاصي شناختي معرفت مباني بر هم خاصي دارد و
 موكوانتـ  فيزيـك  و كالسـيك  فيزيك دنياي ميان مرز در حوزة نانومقياس، كه در تكنولوژي
 كشـيده  چـالش  بـه  سنتي شناسي معرفت ها، اندازه و ها مقياس اين در حوزة علم، است، در

 شـناختي  معرفـت  تغييـرات  همـان  مشـمول  حـوزه،  اين به متعلق هاي فناوري و است شده
 از. اسـت  نظـري / مشـاهدتي  دوگانگي مسئلة حوزه، اين در بنيادين مسائل از يكي. اند شده
/ مشـاهدتي  مـرز  تعيـين  و دوگانگي اين بر نانو، هاي تكنولوژي محدودة تعيين طرف، يك
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 را نظـري  /مشاهدتي لغزان مرز تواند مي نانوتكنولوژي ديگر طرف از و است مبتني نظري
 شـناختي  معرفـت  نظـر  نقطـه  از بلكـه  كـاربردي،  رويكردي با تنها نه رو اين از. كند جا جابه
 »اسـت  علمـي  واقعيـت  بـه  علمـي  تخيل از جهش حال در نانوتكنولوژي«رسد  مي نظر به
)Hunt & Mehta, 2005: 1.(  

 در حوزه اين هاي اندازه قرارگرفتن سبب به است؛ حوزه اين در گيري اندازه دوم، مورد
 روش گيري، اندازه ابزارهاي است، ميوكوانت هاي مقياس به نزديك نانو، كه محدودة
. هستند ميوكوانت هاي گيري اندازه مشابه همگي شده، گيري اندازه مقادير گيري، اندازه
 نشدة حل مسائل از يكي دهد، مي رخ موج تابع تقليل مسئلة در كه ميوكوانت گيري اندازه
حوزة  معضالت اين گونه. است آورده بار به فراواني معضالت و است موكوانت فيزيك
 را نمايان نانو است، نيز خود مقياس در امروزه كه تكنولوژي، ةمحدود در م،وكوانت فيزيك

 مفروضات از برخي در تكنولوژي«كند  مي اشاره بونگه كه گونه همان اساساً. كند مي
  .)Bunge, 2003: 175(» است مشترك محض علم با خويش شناختي معرفت
 رئاليستي فرض اين علم، و نانوتكنولوژي مشترك شناختي معرفت مفروضات ديگر از
. است پيشرفت قابل دانشي با شناسايي قابل خارجي جهان يك وجود به قائل كه است
» بودند خام گراي واقع اغلب بلكه بودند گرا واقع تنها نه كالسيك هاي تكنولوژيست«واقع  در
)ibid: 175(،  آن انتقادي نوع از اند اما رئاليست هنوز گرچه... مدرن  هاي تكنولوژيست«اما  

حوزة . روند يم يندهاو فرآ اشيا مصاف به رياضياتي هاي مدل با كه). ibid: 175(» هستند
بونگه  نظر به. است يسماز رئال جديدي هاي گونه پذيرش مستلزم خود تكنولوژي نانو

 نياز، يكي به بسته كه پذيرند يم را پراگماتيسم و انتقادي رئاليسم از تركيبي ها تكنولوژيست«
 ).ibid: 176(» يابد يم يطرهس تر بيشاز دو طرف 

به مفهوم عام و  تكنولوژي حوزةدر  كه است، صدق تكنولوژيستي مفهوم ديگر، موارد از
 طلبانه فرصتمفهوم «. است گشته تغييراتي مشمول خاص مفهوم به نانوتكنولوژي حوزة

)opportunistic (شناختي معرفت جزء ترين، مهم هرچند آن، دقيقاً صدق تكنولوژيستي 
 مشابه شناسي روش نظر از تكنولوژيكي پژوهش واقع در). ibid: 176( است تكنولوژي
 هدف است؛ متفاوت اهدافشان چند هر هستند محور ـ  هدف دو هر و است علمي پژوهش

 بحث در يوناس. است يو كاربرد يدصدق مف يو هدف تكنولوژ نفسه في صدق علم
 شناخت جايگاه: دهد مي قرار مالحظه مورد را مهم مورد دو تكنولوژي فلسفي استلزامات

 به آن گرايش يا و بشري هدف يك مثابة به نفسه في تكنولوژي جايگاه و بشري الگوي در
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 در« كه است شده سبب تكنولوژي. اهداف ـ  ابزار ترتيب سازي معكوس در شدن ابزاري
 از عمل، و نظريه) Time-honored( زماني قدمت نظر از احترام مورد تفكيك دانش، حوزة
 در اش واقعي نقش تكنولوژي،« همچنين ).Jonas, 2003: 196( »برود بين از طرف دو هر

 عادي مشغالت و روزمره زندگي از مراحل تمام در را اهداف و ابزاررابطة ...  مدرن حيات
 هاي تمدن اهداف، و ابزار نسبت حوزة در كلي طور به). ibid: 196( »است كرده مبهم افراد،

 اهداف و نيازها با ابزارها بين بهينه تعادل يعني تكنولوژيكي، اشباع نقطة به بزرگ كالسيك
 ابزارها، موارد عمدة در. اند داشته آن از فراروي براي اندكي انگيزة و اند رسيده تصديق، مورد

 سان يك همچنان مدت دراز زماني هاي دوره طول در پيچيده، تا ساده از اهداف، و ها، تكنيك
 رو اين از. گرفت مي صورت ريزي برنامه بدون و اندك اصالحي، تغييرات. ماندند مي باقي

 مشمول تر بيش تاريخي واقعيت در كه بود نامحسوسي افزايش وجود، صورت در پيشرفت
 دارد قرار مدرن هاي تكنولوژي حوزة در كه تكنولوژي نانو. جستن پيشي تا بود پسرفت
 هاي تكنولوژي با تقابل در مدرن تكنولوژي هاي مشخصه يوناس. دارد متفاوتي هاي ويژگي
  :شمارد مي بر چنين را سنتي
 به شدن نزديك به تمايل تكنولوژيكي حوزة هر از جهتي هر در و جديد گامي هر. 1
 برعكس، بلكه،...  ندارد، اهداف با ابزارها سازي متناسب فرآيند در اشباع نقطة يا تعادل

 اهدافي با و جهات همة در هايي گام برداشتن به تمايل بودن، آميز موفقيت صورت در
 جهاني جامعة خالل از سرعت به كه است محقق تكنيكي نوآوري هر. 2 دارد؛ شناور

 يابند؛ مي گسترش علوم در نظري كشفيات كه همچنان يابد، گسترش تكنولوژيكي
 صرفاً پيشرفت رو، اين از. 4 است؛ دوري بلكه نيست، خطي تك اهداف و ابزار رابطة  .3

 گزينة يك اساساً و نيست مدرن تكنولوژي بر ايدئولوژيكي) gloss( تفسير يك
 روش با ناخواه خواه كه است ذاتي محرك يك بلكه نيست، آن توسط شده پيشنهاد
 جامعه با كه صورتي همان به كند، مي عمل خودكار صوري) modus operandi( عملياتي
  ).ibid: 192-193(كند  مي كنش بر هم 

 تمـام  بـر  عميقـي  اثـرات  مدرن، هاي تكنولوژي مصاديق از يكي عنوان به نانوتكنولوژي
 .بودنـد  بينـي نشـده   پيش قبل از ها آن از كدام هيچ شايد كه است گذاشته بشر زندگي شئون

 حـين  در بلكـه  اسـت،  نبوده مشخصي و ثابت اهداف دنبال به قبل از نانوتكنولوژي واقع در
 بـر  كه است آورده وجود به جديدي نيازهاي حتي و ها روش هم و جديد اهداف هم تحول
 كه است داشته شناوري و متغير اهداف هم يعني است؛ بوده اثرگذار جديد ابزارهاي ساخت
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 نيـز  اهدافـ   ابزار رابطة كه اين هم و اند آمده وجود به يا و اند يافته تغيير تحول مسير طي در
 بـه  نانو حوزة در تحول و پيشرفت واقع در. است بوده متقابل اثرگذاري با دوري رابطة يك
 ايـن  و اسـت  گرفتـه  صـورت  خودكـار  صـورت  بـه  و عملياتي هايي روش با يوناس تعبير

  .اند شده منتشر تكنولوژيكي جامعة خالل از سرعت به تحوالت
 فيزيكـي  نظريـة  خصبـاال  و جديد علمي نظرية با تنگاتنگ پيوند در كه نانوتكنولوژي

 فيزيكـي  نظريـة « .كنـد  برقرار هايدگر صدق نظرية و گشتل با نسبتي تواند مي است جديد
 هموار جديد تكنولوژي ماهيت براي بلكه تكنولوژي براي نه را راه نخست طبيعت جديد
 ديگـر  طـرف  از .)25 :الـف  1386 ،يـدگر ها( »اسـت  گشتل مبشر جديد فيزيك... كند  مي

  شود؛   يم مرتبط آشكارگي خود به هايدگر صدق و حقيقت نظرية
او،  يقـت حق يـة الزم باشد كه به كل نظر يدتر شود شا روشن يدگرها يكه استراتژ آن يبرا
 عـدم  بـه است، كـه   ياهمان الت يقتحق. يمبنگر يچيدهپ يدانيم يةنظر يك يدةواقع، به د در

 دارد خـود  بـه  منحصـر  ساختاري كه بازي فضاي چهارچوب در و شود يم ترجمه استتار
 فضـا  زمينه، قالب در يا درون، از يا متن، در فقط موجودات ترتيب اين به. يابد يم حضور

  ).48: 1386 يدي،آ( »شوند يم ظاهر خاص چهارچوبي يا

 نمايـان  را حقيقـت  از بخشـي  كـه  است هايي زمينه از يكي ها حوزة نانومقياساكتشاف 
  سازد؛ يم

 بـه  حضـور  يا ظهور نحوة اين و يابند يحضور م ياظهور  ينيبه نحو مع ]موجودات[... 
 بـه  تـاريخي  نظـر  از ميدان اين...  است وابسته دارند قرار آن در كه انكشافي ميدان كل

 هايـدگري  مفهـوم  كـه  اسـت  آن معناي به اين. است شده داده وجود از عصري عنوان
 تمـدن  به مربوط شدة داده عنصر[آن را  توان يم كه است متغيري عنصر حاوي حقيقت

 ]يا تمدن[چنان  مقيم هاي است كه انسان يزيهمان چ يرمتغ ينا. يدنام) يتمدن ةداد( ]يا
 خـاص  اشـكال  شـوند،  يمـ  داده معني بدين كه متغيرهايي. گيرند يمفروض م) يجهان(

ـ   انكشـاف  نـامتغير  سـاختار  همـان  يعنـي  گيرند، يم خود به را حقيقت نامتغير ساختار
  ).49: همان( را استتار 

 توانـد  يم تكنولوژي ساختار و وجود از ما فهم بين ارتباطي متغير عوامل اين به توجه با
 تغييـر  و تكنيـك  و وجـود  نسبت در دوره شش به قائل همكارش و درايفوس كه آيد پديد
 ديـده  وحشـي  طبيعـت  مدل در اشيا نخست« كه هستند هايدگر انديشة در وجود از ما فهم
 آن كه ايم شده نهايي دورة وارد كه كرد ادعا هايدگر 1950 درو  ...فيزيك  چون هم شوند، يم
  ).Dreyfus & Spinosa, 2003: 315(» ناميد وجود تكنولوژيكي فهم را
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  نانوتكنولوژي شناسي ارزش 3.3
. گيرند قرار انسان با تعامل در كه نمايانند مي رخ هنگامي تكنولوژي براي )values(ها  ارزش
 در ها انسان. شود مي وارد تكنولوژي كاربردهاي و ابداع فرايند در تر بيش فلسفه از حوزه اين

 گيـري  تصـميم  گونه هر. هستند گيري تصميم فرآيند يك نيازمند گاهي تكنولوژي، با مصاف
 ايـن  از باشد؛ داوري ـ   ارزش يك بر مبتني است ممكن انتخابي هر و است انتخاب مستلزم

 ايـن . سـازند  مـي  نمايـان  را خود ها داوري ـ   ارزش و ها گيري حوزة تصميم در ها ارزش رو
 بونگه نظر به. غيره و اخالقي پراكتيكي، معرفتي،: باشند توانند مي متعددي هاي گونه ها ارزش
 ارزشـي  صورتي به تكنولوژيست اما دارد، ساني يك ارزش همطالع در دانشمند براي واقعيت

 هسـتند،  كـاربرد  بـي  اشـياي  مجموعـة  كـه  مـوارد،  ساير و مصنوعات، منابع، به را واقعيت«
 عمـل  و دانـش  محـوري  ارزش اين«وي  نظر به). Bunge, 2003: 177(» كند مي بندي تقسيم

 نظـر  به با اين حال) ibid: 177(» است محض علم ارزشي طرفي بي با تقابل در تكنولوژيكي
 هاي ارزش گفت توان يم الاقل نباشد، گذاري ارزش از فارغ هم علمي فعاليت حتي رسد يم

 بونگه اما اند، متفاوت تكنولوژيكي فعاليت در موجود هاي ارزش با علمي فعاليت در موجود
گـذاري   ارزش را چيـزي  هـر  تكنولوژيسـت  چنـد  هـر «: گويـد  چنـين مـي   ديگري زاوية از
)evaluate (را برونـدادهايش  و هـا  فعاليـت  صـرفاً  دانشـمند  مثابـة  بـه  دانشـمند  اما كند، مي 

 فراهم فيلسوفان براي فرصتي تكنولوژي نبود محور ارزش). ibid: 177(كند  يم گذاري ارزش
 نظرية بر تكنولوژي همچنين. كنند تحليل واقعي موارد در را گذاري ارزش فرآيند كه كند مي

 مسبب تكنولوژي يا و است مبتني ها آن بر تكنولوژي كه هايي ارزش است؛ اثرگذار ها ارزش
پزشـكي،   هـاي  تكنولـوژي ژنتيـك،   مهندسي تكنولوژي(تكنولوژي  نوع به بسته است ها آن

 متفـاوت  شـدت  و نـوع، دامنـه،   ،)...جنـگ، و   ارتباطات، تكنولوژي و اطالعات تكنولوژي
 دارد كاربرد حوزة مشخصي در كه تكنولوژي از اي گونه مثابة به هم تكنولوژي نانو. يابند مي
 خاصـي  هاي ارزش بر هم داشت، خواهد دنبال به فراواني و متعدد پيامدهاي و كاركردها و

 منجـر  گاهي كه اين ضمن است؛ مشخصي هاي ارزش با درگير و آفريننده هم و است مبتني
  كند؛ مي ايجاد نانوتكنولوژي فراروي چالشي و شد خواهد هم ارزشي تنازع به

 هاي چالش موارد برخي در نيستند؛ فني نانوفناوري راه سر بر موجود هاي چالش تمام
 اخالقي موضوع دو نانوفناوري توسعة مثال، براي. دشوار اندازه همان به و هستند انساني
 چالش نخستين. شد خواهيم مواجه ها آن با مقطعي در حال هر به ما كه دارد دربر مهم

 دومين. است انسان يا زيست محيط به نانو اولية مواد رساندن آسيب امكان اخالقي،
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 است جهان كشورهاي ميان در نانو از حاصل منافع تقسيم نحوة به مربوط نيز چالش
  ).62: 1388 يسن،بوكر، بو(

. شود مي كشيده پيش تكنولوژي ديگر هاي شاخه در كه است مشتركي چالش امر اين
 مورد را بشر حيات و جهان بر تكنولوژي هاي اثرگذاري و واقعي هاي استفاده يوناس،
  است؛ داده قرار مالحظه
 مثابة به است، آن اخالقي بعد شود مي گرفته نظر در تكنولوژي براي كه سومي جنبة

 انسان جهاني شرايط بر آن مدت دراز هاي اثرگذاري ويژه به بشري، پذيري مسئوليت بر حمل
  ).Jonas, 2003: 191(محيط  و

 تكنولوژي ديگر هاي حوزه ساير چون هم نانوتكنولوژي حوزة در ها ارزش كلي طور به
 و انسان با نانوتكنولوژي ارتباط و تعامل حوزة در ها ارزش: شوند مي نگريسته جهت دو از

 اي شاخه مثابة به تكنولوژيست، با تعامل در تكنولوژي نانو حوزة در ها ارزش پيرامون؛ محيط
  .متفاوت كاركردي هاي ويژگي با دانش از

 مبتني تكنولوژيكي تحوالت عمدة اوايل، در كه است ذكر شايان بشر، با حوزة ارتباط در
 بر مبتني تكنولوژي ةعرص در اما. داشتند سروكار ها آن از بشر استفاده با و بودند فيزيك بر

 آن، براي خودش بشر كه هستيم اي تكنولوژي لبة بر ما گويي بشر، خود باب بيولوژي، در
 اخالقي بار اما است نظري امكان قالب در فعالً امر اين هرچند. شود مي محسوب شيء

 ها، آن براي تكنولوژيك و علمي امكان بودن مطرح از به غير ها، تكنولوژي اين. دارد فراواني
حوزة  در جمله از دهند؛ نشان توجه هم متافيزيكي و اخالقي هاي جنبه به بايد

 تحوالت. است متافيزيكي مقبوليت نيز و فيزيكي امكان بخش دو داراي كه ميكروبيولوژي
 زيرين سطوح در را ديگر هاي شاخه ساير و شناسي، زيست فيزيك، حوزة نانوتكنولوژي،

 در نانوتكنولوژي مشمول متافيزيكي و فيزيكي هاي محدوديت همين و است كرده متأثر
  است؛ شده شناسي حوزة زيست

 تـابويي  نه و قدغن نه همچنين نيست خيالي اي ايده بشر، خلقت در بردن دست ايدة امروزه
 بشر از كه تصويري گاه آن[... دهد رخ عرصه اين در تكنولوژيكي انقالب اگر. است مقدس
 ايـن  براي اسفناك طرزي به كه كند اعتراف بايد فلسفه و ... ]كرد خواهد تغيير دارد وجود
  ).Jonas, 2003: 200( نيست مهيا است اش شناسي هستي اولية وظيفة كه امر،

 بـه  داشـت،  خواهـد  دنبال به فراواني ارزشي و اخالقي پيامدهاي بشر به نگاه تغيير اين
  .طلبد مي را جديدي اخالقي نظرية كه اي گونه
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 به فراواني محيطي زيست پيامدهاي نانوتكنولوژي محيط، و تكنولوژي حوزة ارتباط در
 استفادة و حفظ پاك، هاي انرژي به يابي دست و انرژي جديد منابع ايجاد داشت؛ خواهد دنبال
 و درايفوس. باشند نانوتكنولوژي دستاوردهاي از توانند مي همه و همه قديمي، منابع از بهينه

 به منجر كه هستند تكنولوژي با ارتباط اي گونه برقراري دنبال به خود مقالة در اسپينوزا
 توان مي چگونه«پرسند  مي ها آن. باشند آن به سازنده نقشي دادن و تخريب مقابل در مقاومت
 بلكه كند مقاومت آن هاي تخريب مقابل در تنها نه كه كرد برقرار تكنولوژي با را خود نسبت

پرسشي ) Dreyfus & Spinosa, 2003: 315(» بخشد؟ آن به مثبت نقشي زندگي در همچنين
 و درايفوس كه اي مقايسه در. رساند مي را جديد عصر دغدغة اما ندارد، قطعي پاسخ كه گرچه
 خطر از رهايي باب در را هايدگر نظر دارند آمريكايي برگمان و هايدگر نظر از همكارش
 از نجات، و تكنولوژي خطر از رهايي. يابند مي تري بيش اعتبار و انسجام داراي تكنولوژي

 خطر از معناي به صرفاً دادن نجات« هايدگر نزد در. است هايدگر فلسفة در كليدي مفاهيم
 حقيقي ماهيت دست به را چيزي: است معني اين به حقيقت در دادن نجات نيست، رهانيدن

  است؛ گشتل حقيقت تجلي در بزرگ مانع .)139 :ب 1386هايدگر، (» سپردن خود
 آورد، يم انضباط به كه تقديري نتيجه، در. شود يم حقيقت استيالي و تجلي مانعگشتل 
 نيست؛ شيطاني امري تكنولوژي. نيست خطرناك خود تكنولوژي. است خطر ترين بزرگ
 خطر خود انكشاف، تقدير عنوان به تكنولوژي، ماهيت. است اسرارآميز آن ماهيت ولي
  ).32: الف 1386 يدگر،ها( است

 مـا  تـر  بـيش  گـري  پرسـش  نيز و منجي نيروي هاي راه درخشش سبب خطر به نزديكي
كـردن و   كـردن، سـكونت   بنـا  نسـبت به  يو. است فكر تقويِ گري پرسش زيرا شد؛ خواهد
 تـا  كـرديم كوشـش  « :گويـد  يمـ  خودش تعبير به مقاله آن در و كند را تحليل ميكردن،  فكر

 كـردن  بنـا  ماهيت .)154 :ب 1386 ،يدگرها(» كنيم تعقيب تفكر در را كردن سكونت ماهيت
 كرد بنا توان يم گاه آن كرد سكونت بتوان اگر فقط و است يافتن اسكان امر همان وي نزد در
 ينزمـ  يدنگز يبا سكن يانفان«است؛  كردن سكونت همان در زمين نجات براي وي كار راه و

 تكنولوژي هايدگري ديدگاه همكارش، و درايفوس نظر به .)139 :همان(» دهند يرا نجات م
 هايمان مهارت ما كه زماني تا صرفاً اما كند، پيدا آن با را مثبتي رابطة تا شمارد مي مجاز را او
 از ما كردن آزاد هايدگر. داريم مي نگه )local(موضعي  هاي جهان انواع ساير انكشاف براي را

 را خودمان ما كه اي گونه به نامد مي تكنولوژي نجات قدرت را كلي ثابت جهان يك داشتن
  .كنيم تجربه كنند مي انكشاف را متعدد هاي جهان كه متعددي هويات مثابة به
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 تكنولوژي نانو فلسفة وجوي جست در. 4

 ها ورودي برخي حاوي كه داشت، »نانوتكنولوژي فلسفة« عنوان تحت دانشي توان مي آيا
 حوزة تكنولوژي، در باشد؟ خاص فلسفي ي)پيامدها( ها خروجي نيز و فلسفي) مباني(

 ايجاد و مواد ساختار تغيير و ساخت نخست،: دارد عمده كاركرد دو الاقل تكنولوژي نانو
 خود از متفاوتي هاي ويژگي كه شود مي منجر موادي ساخت به مورد، اين در جديد؛ اشياي
 و دهند، نشان واكنش محيط با توانند مي كه هايي نانوكامپوزيت ساخت مثالً دهند؛ مي بروز
 و بازدهي، كارايي، تغيير دوم،. كنند مي متفاوت را آن ساختار كه ميوه بوي و رنگ تغيير يا

 اطالعات تكنولوژيحوزة  در كه تغييراتي چون هم ديگر؛ هاي تكنولوژي به كمك همچنين
 و پردازش كيفيت و قدرت سرعت، افزايش به منجر كه كند ايجاد تواند مي ارتباطات و

 بهينه ةاستفاد به منجر تواند مي زيست، محيط و حوزة انرژي در شد، خواهد اطالعات انتقال
 هاي حوزة تكنولوژي در همچنين. شود زيست محيط كردن تر سالم به كمك و انرژي از

 اين فلسفي تحليل. است صنعتي توليدات و پزشكي هاي تكنولوژي به رساندن كمكديگر، 
 تمايزاتي و ها مشتركات تكنولوژي با ساير تكنولوژي شود كه نانو كاركرد، موجب مي دو

 از را آن طرف يك از باشيم، نانوتكنولوژي فلسفة پي در اگر رو اين از داشته باشد؛
 به منحصر خصايص برخي ديگر طرف از و كرد متمايز نبايد آن عام مفهوم به تكنولوژي
 فلسفة يك كه آيد مي پيش سؤال اين حال. گيرند قرار نظر مد بايد نانو تكنولوژي

   چيست؟ پي در نانوتكنولوژي
 ،)شناسي هستي(متافيزيك  فلسفه، هاي شاخه از يك هر با تكنولوژي نانو اگر
 مسائل برخي گيرد، قرار تحليل مورد شناسي، ارزش و ،)شناسي روش و( شناسي معرفت
  .شوند گنجانده نانوتكنولوژي حوزة فلسفة در توانند مي كه شوند مي مطرح
: قرار هستند اين از شده مطرح موارد برخي ،)شناسي هستي(» حوزة متافيزيك« در. 1

 در روابط ماهيت ؛)ها دستگاه نانو و هستومندها  نانو ها، مقياس نانو(نانو  دنياي در واقعيت
 متافيزيك و شناسي هستي با آن نسبت و نانوتكنولوژي و علي، روابط دترمينيسم،( نانو دنياي
 نيز و انسان مشاهدة قدرت با تنگاتنگي ارتباط حوزة نانو، در واقعيت تعبير و مفهوم. )عام

 متناسب كه خام، گرايي واقع هاي نظريه. دارد ناپذير مشاهده /پذير مشاهده تحديد و تعريف
 در چشم، با مشاهده قابل اشياي با مواجه سبب به هستند، كالسيك علم و فيزيك با

 دنيايي شدن تر بزرگ نيز و شدن ريزتر با اما. نبودند مواجه چالش با چندان واقعيت توصيف
 مفهوم نيز و نظري/ مشاهدتي مرز تعيين و تعريف شد، مواجه آن با فناوري و علم كه
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 در پذيري مشاهده توصيف پذيرش مستلزم نانو، دنياي واقعيت پذيرش. كرد تغيير واقعيت
 تعريف در خود ابزار حوزة نانو، در بنابراين. است ابزار از ور بهره و مسلح چشم محدودة
 دنياي واقعيت گرايانه، واقع هاي نظريه برخي كه اي گونه به كند، مي ايفا نقش نانو واقعيت

 رو اين از كنند مي تلقي ابزار و ناظر تعامل محصول را) ها مقياس هستومندها،(نانو 
 تكنولوژي نانو از حوزه اين. شود مي حاصل ابزار كمك به واقعيت اين به داشتن باور

حوزة  در دوم مورد. يابد مي موكوانت مكانيك با مشتركي متافيزيكي مسائل و شناسي هستي
 و ابزارها بين رابطة نانو، ذرات بين نسبتحوزه، يعني،  اين در روابط ماهيت نانو، متافيزيك
 روابط جمله از ها، آن ميان حاكم قواعد برخي همچنين. است ذرات اين با نانو هاي دستگاه
 در نانو ذرات دنياي كه اين به توجه با. گيرند قرار تأمل مورد توانند مي...  و موجبيت، علّي،

 به كالسيك مكانيك از گذر در است، موكوانت فيزيك و كالسيك فيزيك ميان محدودة
. است گرفته قرار چالش مورد ها آن كاربستن اند و به يافته تغيير قواعد اين م،وكوانت مكانيك
 مورد بايد نانوتكنولوژي ةفلسفحوزة  در كه است مسائلي از علّي روابط و موجبيت بررسي

 عام مسائل ساير با تكنولوژي نانو نسبت حوزه اين در سوم مورد. گيرد قرار كاو و كند
 عام معناي به متافيزيك براي پيامدهايي تكنولوژي نانو تحقق ديگر تعبير به است؛ متافيزيك

 و تكنولوژي نانو عليت، نظرية و تكنولوژي نانو رئاليسم، نظرية و تكنولوژي نانو. دارد آن
  .شوند واقع تأمل مورد بايد ها آن تعامل هستند كه مواردي از شناسي هستي هاي نظريه
 دوگانگي: هستند بحث قابل مواردي از اين دست »شناسي حوزة معرفت« در. 2

 نانوتكنولوژي؛ اهداف ها؛ گيري اندازه و ها نانومقياس نانوتكنولوژي؛ و نظري /مشاهدتي
 قابل موارد از يكي. نانوتكنولوژي در روش نانوتكنولوژي؛ با آن نسبت و صدق، حقيقت

 در ابزار از استفاده است؛ نظري/ مشاهدتي تحديد و تعريف بر وژيتكنول نانو اثر تأمل،
. كند مي جا جابه را ناپذير مشاهده و پذير مشاهده ميان لغزان مرز مشاهده، فرآيند
 بر در را نانو هاي دستگاه و ابزارها ساخت كه آن افزاري سخت مفهوم به تكنولوژي نانو
 در ها، اندازه و ابزارها ديگر، طرف از. داد خواهد گسترش را پذيرها مشاهده دامنة گيرد، مي
 مسئلة. كشيد خواهند پيش جديد فيزيك با را مشتركي مسائل خود ها مقياس اين

 از و دارد تعلق اتمي زير ذرات مكانيك دنياي به كه م،وكوانت حوزة مكانيك در گيري اندازه
 طرح قابل نيز نانو ميوكوانت ـ  كالسيك دنياي شود، در مي محسوب آن نشدة حل مسائل
 تكنولوژي، از نانو بر مترتب اهداف همچنين. داشت خواهد دنبال به را پيامدهايي و است
 آدميان نيازهاي سازي برآورده و تأمين و عملي مقاصد كردن برآورده جهت در طرف يك
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 به رسد مي نظر به ديگر طرف از و است ها تكنولوژي ديگر انواع همة چون هم است، كه
 انواع ساير به نسبت آن معرفتي اهداف نقش علم، با نانوتكنولوژي تنگاتنگ ارتباط سبب

 براي شناخت ابزار سازي فراهم سبب به واقع، در يعني. باشد تر ديگر، پررنگ هاي تكنولوژي
 افزايش سبب كه دارد وجود نانوتكنولوژي براي امكان اين نامكشوف، دنياهاي به يابي دست

 و علم روش با آن در پژوهش روش اما. شود هستي و پيرامون جهان از انسان شناخت
  .دارد مشابهت ديگر هاي تكنولوژي

 كاربردي دانش اي گونه ةمثاب به طرف يك از شناسي، نانوتكنولوژي حوزة ارزش در. 3
 طرف از و است، معرفتي و پراكتيكي هاي ارزش برخي حاوي ست،ا تكنولوژي با تعامل در

. است متافيزيكي و اخالقي هاي ارزش برخي حاوي محيط، و انسان با تعامل در ديگر
 در كه است پراكتيكي هايي ارزش دربردارندة ها، تكنولوژي انواع چون هم نانوتكنولوژي

 ديگر هاي توانمندي و منابع ساير نيز و تكنولوژي اين از بهتر و تر بيش برداري بهره جهت
پيرامون  جهان بهتر و تر بيش شناخت به كه است هايي ارزش دربردارندة همچنين. است
 و انسان رابطة در كه اند هايي ارزش جمله از اخالقي هاي ارزش. رسانند مي كمك

 هاي عرصه در نانوتكنولوژي كاربرد پيرامون اخالقي مسائل. شوند مي مطرح نانوتكنولوژي
 ميزان نانوتكنولوژي، منافع و درآمدها ةعادالن توزيع از ناشي مسائل پزشكي، و بيولوژيكي
 حوزه اين در ديگر اخالقي مسائل بسياري و بشر، نوع براي آن مضرات و ها سودمندي

 و پاك چون هم محيطي زيست هايي ارزش هم، محيط با ارتباط در. شوند مي كشيده پيش
 همچنين. هستند طرح قابل... و  طبيعت منابع از بهينه استفادة زيست، محيط داشتن نگه  سالم
 كه شوند  مي مطرح نانوتكنولوژيكي) موجبيت( دترمينيسم چون هم متافيزيكي هايي ارزش
 و اجتماعي و سياسي ساختارهاي بشر، سرنوشت بر نانو گذاري تأثير سازوكار پيرامون
 به است گذار اثر سياسي و اجتماعي ساختارهاي بر واقع در نانوتكنولوژي. هستند بالعكس

 روابط بلكه كند، متحول را جامعه ساختار تنها نه آينده در است ممكن حتي كه اي گونه
. دهد قرار تأثير  تحت را ديگر هم با ها دولت ميان نيز و ها ملت و ها دولت بين متقابل سياسي

 سياسي نظم است ممكن جديد، هاي انرژي ايجاد و خلق بر تكنولوژي نانو اثرگذاري با مثالً
 است، زيرزميني منابع برخي استخراج سازوكار بر مبتني جهاتي از الاقل كه جهان بر حاكم
 ساختارهاي و بشر ديگر طرف از. شود فرما حكم روابط آن بر ديگري ساختار و يابد تغيير

 اين بر توانند مي باشند و از اين جهت اثرگذار توانند مي نانوتكنولوژي بر هم اجتماعي
  .كنند پيدا نسبي تسلطي تكنولوژي،
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 گيري نتيجه. 5

 باشد، داشته اي فلسفه تواند مي نانوتكنولوژي كه گرفت نتيجه توان مي گرفته صورت بررسي از
 ،)شناختي هستي( متافيزيكي ي)پيامدها( ها خروجي نيز و) مباني( ها ورودي برخي حاوي كه

 طرف، يك از نانوتكنولوژي فلسفة. است شناختي ارزش و ،)شناختي روش و( شناختي معرفت
 مختص تمايزات برخي ديگر طرف از و شود مي شامل را آن عام معناي به تكنولوژي فلسفة

 فلسفة دارد جديد علم با كه تنگاتنگي ارتباط سبب به همچنين. داشت خواهد را خود به
 رو اين از. دارد علم فلسفة با تري بيش اشتراكات ها، تكنولوژي ساير به نسبت نانوتكنولوژي،

 حاوي هم و است آن عام معناي به تكنولوژي فلسفة از تر غني نانوتكنولوژي، هم فلسفة
 گستردگي بر كه است فيزيك، جمله از خاص، علوم فلسفة و علم فلسفة از اي عمده بخش
 زيربنايي علوم و نانوتكنولوژي خود با تواند مي نانوتكنولوژي فلسفة .است افزوده آن دامنة
 و تحقيق فرآيند خالل از دست كم نانوتكنولوژي به دهي جهت در باشد و تعامل در آن

  .شود واقع مؤثر تواند مي تكنولوژي و علم گذاري سياست و توسعه،
  
  نوشت پي

1. ‘There’s Plenty of Room at the Bottom’(Feynman, 1959) 

2. Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology (Drexler, 1986) 

3. A Contribution to the Critique of Political Economy 
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