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  چکیده 

هاي مختلف به شکل  ترین مفاهیم انسانی است که در حوزهترین و اساسیمفهوم سالمت یکی از بنیادي 

رویه و غیرمستقیم  فعالیتمستقیم  و  راهبري و جهتمند میها  را  انسانی  نوشتار سعی  نماید.  هاي  این  در 

در نسبت با مفهوم    سالمت  مفهومشود این مفهوم در عصر سایبر مورد تحقیق قرار گیرد؛ براي این مهم،  می

یدگري (و نه  خوانشی خاص از سنت پدیدارشناسی ها  با این هدف،گیرد؛  تکنولوژي مورد واکاوي قرار می

م سالمت در  رویکرد تاریخمندي عصر محور مدنظر قرار گرفته و به واکاوي مفهوبه    فلسفه هایدگر) موسوم

نوشتار در فصل دوم به واکاوي رویکرد تاریخمندي عصر محور در سنت  شود؛ در این  عصر سایبر پرداخته می

م عصر مبتنی بر آراء  هایدگري مبتنی بر تحوالت تکنولوژیک خواهیم پرداخت و نقش تکنولوژي به مثابه مقوّ 

عصر سایبر به مثابه چهارمین    فنی و تکنولوژیک   مامفورد مورد توجه قرار می گیرد؛ پس از آن به مقومات 

ب اشارعصر  بشري  دقیقشري  عبارت  به  و  متافیزیکی  هاي  داللت  و  شد  خواهد  کرانمندي  ه  مختصات  تر 

میشناختی  هستی استخراج  سایبر  سوم  عصر  فصل  در  انسان  گردد؛  وجودي  مقوّوضعیت  بر  مات  مبتنی 

قرار می  تکنولوژیک عصر سایبر  انسانگیرد و داللتمورد توجه  و به عبارت دیگر  هاي  ندي  منکراشناسانه 

بتنی بر  م -گردد؛ در فصل چهارم مفهوم سالمت استخراج می  کشف و  هستی شناختی انسان در عصر سایبر

به نوعی نسبت  ه قرار گرفته و  عصر سایبر مورد توجّدر    - قوام یافته از تحوالت تکنولوژیک  بدنمندي سایبريِ

گیرد و مختصات کرانمندي  ر میه قراسالمت و تکنولوژي در ضمن رویکرد تاریخمندي عصر محور مورد مداقّ

    گردد. استخراج میکشف و هستی شناختی مفهوم سالمت در عصر سایبر  

وهش متضمن این مطلب است که مفهوم سالمت در عصر سایبر حائز کرانمندي  پژمدعاي اصلی این  

موسوم به  شناختی دیگري خواهد بود؛ در واقع سالمت در ضمن خوانشی خاص از سنت هایدگري  هستی

گردد و  لی شگرف می مات تکنولوژیک عصر سایبر دچار تحوّرویکرد تاریخمندي عصر محور در نسبت با مقوّ

شناختی سالمت در  گردد حتی المقدور به مختصات و ابعاد مختلف کرانمندي هستی در این رساله سعی می

یشاسایبري به عصر سایبري هستیم  ؛ از آنجایی که اکنون در مرحله گذار از عصر پپرداخته شودعصر سایبر 
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شناختی  دستانه به واکاوي شروط و امکان هستیپژوهانه و پیشاین پژوهش سعی دارد با رویکردي آینده

  اي را براي مطالعات بعدي فراهم نماید.مفهوم سالمت در عصر سایبر پرداخته و زمینه

واژه  تکنولوژ ها:  کلید  مقومات  سا  کیسالمت،   درمان، ي/توانمندساز  ، بورگیسا  بر،یعصر 
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  کلیّات 
    



 

 

 

  و مقدمات کلیّاتفصل اول: 

  

  کلیات  

  ي پژوهش مساله -١-١-١

پایه از  پُرايمفهوم «سالمت» یکی  و  اعصار مختلف اهمّیّتترین  مفاهیم در طول  عموم    براي   ترین 

اي از مفهوم  مردم و همچنین نزد متفکّرین بوده است و همگان در شیوه و سبک زندگی خودشان گونه

و اجتماعی  هاي فردي  «سالمت» را به شکل صریح و یا غیرصریح، آگاهانه و یا ناآگاهانه مبناي تالش 

  اند. خود قرار داده

تکنولوژیک دچار تطوّرهایی شده است؛  -اجتماعی-این مفهوم در طول تاریخ متأثّر از تحوّالت فرهنگی

هاي گوناگون، تحوالت تکنولوژیک  ساز تعیّن مفهوم «سالمت» در دورهبه طور قطع یک از عوامل زمینه

  و تقویم انسان به مثابه سایبورگ   مبتنی بر مقومات فنی و تکنولوژیک این عصر   است. با ظهور عصر سایبر

شاهد یک جهش و یا به عبارتی یک دگرگونی شگرف در    وندد پیالت به وقوع میکه در ضمن این تحوّ

  مانند «سالمت» خواهیم بود.  انسانیشناسی و مفاهیم پایه حوزه انسان

هاي فراوانی که مقوّم  سایبورگ دوگانهخاص انسان به مثابه  وجودي  سایبر مبتنی بر وضعیت  عصر  در  

ا  غربِ   تفکرِ درنوردیده خواهد شد مدرن  دوگانه  ست  هاراوي؛  من/دیگري،  (دنا  ذهن/بدن،  مانند  هایی 

فیزیکی/غیرفیزیکی، انسان/حیوان، انسان/ماشین، مرد/زن، واقعیت/ظاهر، حقیقت/خیال و ...) که از آن  

، درمان/پیشگیري، بیماري/معلولیت و  توانمندسازي/درمان  هاي سالمت/بیماري،نهتوان به دوگاجمله می 

هاي  به توانمندي از انسان است که  اي خاص اشاره کرد؛ در واقع این عصر مولّد گونه حوزه پزشکی در  ...

  گردند اي دیگر تقویم می ها «هستی» و «انسان» به گونهیابد و در اثر این دگرگونیجدیدي دست می

هاي از پیش تعریف شده  (هایم و هاراوي متأثر از هایدگر: در نسبت هستی و زمان) و مفاهیم و دوگانه

و   بازنگري  نیازمند  مدرنیسم  تحوالت    تجدیدنظردوران  این  اساس  که  کرد  خاطرنشان  باید  هستند. 



 فصل اول: کلیّات  
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و هاراوي متأثر  شناسانه است و نباید آن را به معرفت شناختی یا روش شناختی تقلیل داد؛ (هایم  هستی

از هایدگر: در نسبت هستی و زمان) در واقع ما با جهان دیگري و با انسان دیگري مواجه خواهیم بود و  

ري (تکاملی) به این  تطوّ -ن یافته در این زیست جهان تکنولوژیک در یک سیر تدریجی این انسان تعیّ

اساسا فلسفه متکفّل آن است را فراهم  هاي بنیادینی که  و زمینه احیاء متافیزیک و پرسش  1منزل رسیده 

  آورده است. (هایم) 

حضور پروتزهاي مختلف در بدن انسان و تلفیق ارگان با ماشین و نزدیک شدن هر چه بیشتر این  

و تقویم بدن  مغزي بدن انسان و حرکت به سمت سایبورگ  - عصبی-ها به سیستم اطالعاتیتکنولوژي

هاي فراوانی را به وجود آورده است؛ به عنوان نمونه  مسائل و پرسشاطالعاتی و بدن واقعیت مجازي،  

برخی از متفکرین انسان را اساساً یک شبه کامپیوتر و یک سیستم اطالعاتی از جنس گوشت و خون  

هاي جدید ارتقا و یا حتی اصالح کرد؛ (هاراوي)  گیري از تکنولوژيتوان اجزاء آن را با بهرهشته که می پندا

بر فرض مثال اگر بتوانیم انسان را به کمک پروتزهایی به توانمندي حافظه بدون فراموشی برسانیم که  

ی است؟ در این صورت  هیچ چیز ولو جزئیات را فراموش نکند، آیا این موجود جدید همان انسان قبل

عینیت انسان به چیست؟ چه مقدار از انسان تبدیل به ماشین شود و یا تعویض گردد ما دیگر با انسان  

معهود مواجه نیستیم؟ و یا اینکه اساساً قوام وجود انسانی به چیست؟ و البته امتداد همین مسائل بنیادین  

اله یعنی مفهوم «سالمت» بسط داد؛ به عنوان  توان معطوف به موضوع این رس و سئواالت دیگري را می

شود؟  اش دچار خرابی شود آیا این انسان داراي وضعیت «سالمت» محسوب مینمونه اگر کسی عینک

توان این اختالل را به سالمت فرد مرتبط دانست؟  الل عملکرد گردد میتاگر فردي پروتز زانویش دچار اخ

ب است و آن دچار اختالل شود عدم عملکرد این ماشین، انسان  و یا اینکه اگر کسی که داراي باطري قل

از وضعیت سالمت خارج می مفهوم  را  میزان  تا چه  کلی  به طور  سایبورگ    » سالمت«کند؟  در عصر 

با تعریف زیستمی بر درست عمل  تواند  را مفهومی مبتنی  ادامه حیات دهد و سالمت  شناسانه خود 

  هاي ملحق شده به بدن) تعریف کند؟ و ...  هاي طبیعی (و نه ماشینکردن ارگان

 
- واقعی در شبکه اي متعامل از روابط اجتماعیانسان منتزع از زیست جهان در واقع تقلیلی از انسان است و انسان   1

  تکنولوژیک حضور دارد و نمی توان آن را صرفا به ساحت فردي یا فیزیکی صرف تقلیل داد (هاراوي) 
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تلقی می بیماري  امروز ذیل مفهوم  فراوانی که  این عصر مصادیق  در  بیماري  از طرفی  شوند دیگر 

ناپذیري بیماري محسوب  هایی که به علت درمانگر بسیاري از وضعیتشوند و از طرف دیمحسوب نمی

ي ناشنوایی  گردند؛ به عنوان نمونه پدیدهپذیر می  شدند در این عصر بیماري محسوب شده و درمان نمی

منتقل    »بیماري«خارج شده و به طبقه    »معلولیت«در این عصر با کاشت پروتزهایی در گوش از طبقه  

تغییر    و بویژه سالمتت، معلولیت، بیماري  اي مثل جراحگردیده است و متأثر از این تحوالت مفاهیم پایه

ستند و مبتنی بر این تعاریف پایه جدید که در ربط وثیق با یکدیگر قرار  کرده و نیازمند بازتعریف ه

  .یرات و اصالحات الزم را اعمال نماید بایست نظام پزشکی جهانی تغیدارند می

که  اي در نظام مفاهیم پزشکی برخوردار است و به نحوي وم سالمت از جایگاه ویژهدر این میان مفه

بنیادي می را  آن  در  توان  مفهوم  نمود؛  حوزه  ترین  قلمداد  مفهوم  پزشکی  دقیق  فهم  بدون  واقع  در 

منظومه و  به شکل صحیح  مرتبط  مفاهیم  و  سایبر در    ، اي«سالمت»  بایسته    عصر  نظام  تقویم  امکان 

  . فزایش سالمت افراد جامعه میسّر نخواهد بوداي به جهت اي برنامهسالمت و ارائه 

 قلمرو پژوهش -١-١-٢

به سه قلمرو پژوهشی خواهیم پرداخت؛ در واقع  براي پرداختن به مقوله «سالمت» در عصر سایبر  

  یابد.از تقاطع سه قلمرو پژوهشی نضج می این رساله

  فلسفه تکنولوژي یا عصرشناسی مبتنی بر تحوالت تکنولوژیک  - ١-١-٢-١

مطالعات مورد توجه    فلسفه تکنولوژي یکی از   فلسفه تکنولوژي است؛   پژوهشی این رسالهقلمرو  اولین  

رو و  تکنولوبهمتفکرین  به  از منظرهاي مختلف  متفکرین مختلف سعی کردند  واقع  ژي  رشد است؛ در 

محور  خمندي عصراي خاص از فلسفه تکنولوژي در نسبت با رویکرد تاریبپردازند؛ در این نوشتار گونه 

سفه تاریخ) مورد تأکید قرار خواهد گرفت؛ تکنولوژي در این رویکرد از طرفی امري تاریخمند و درون  (فل

است؛ پرداختن به تکنولوژي به مثابه  م عصر تاریخی متجلّی  وّ عصري است و از طرف دیگر به مثابه مق

اوانی براي  هاي فرتدالل  ستي از آن جُم اعصار تاریخی که در نگاه امثال مامفورد شاید بتوان ردّ مقوّ

  شود. نوشتار به این موضوع پرداخته می این لسفه تکنولوژي دارد که در فصل دوم ف
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  انسان شناسی یا سایبورگ شناسی  - ١-١-٢-٢

ي و  دومین قلمرو پژوهشی این رساله انسان شناسی است؛ در این حوزه انسان در نسبت با تکنولوژ

ري به عنوان بستري وجودي  گیرد؛ هر عصمی  رد مطالعه قرارمحور مودر ضمن رویکرد تاریخمندي عصر

انسانی) به شکل درون عصري است؛ در فصل سوم این نوشتار به  ی و غیرها (اعم از انسانتمهیدگرِ ابژه

بررسی انسان در عصر سایبر و به عبارتی سایبورگ خواهیم پرداخت و داللت هاي انسان شناسانه عصر  

 . خواهیم دادقرار سایبر را مورد مطالعه 

 پژوهی فلسفه پزشکی یا سالمت - ١-١-٢-٣

یا سالمت این رساله فلسفه پزشکی  پژوهشی  قلمرو  به مفهوم  سومین  این عرصه  پژوهی است؛ در 

ي  فلسفه"شود؛  صرمحور پرداخته می سالمت و نسبت آن با تکنولوژي در ضمن رویکرد تاریخمندي ع

عصر   "مضاف تاریخمندي  رویکرد  ضمن  قوارهدر  و  معنا  میمحور  جدید  گونه  د یاباي  مطالعهو  ي  اي 

هایدگر) معطوف    از هستی نزد و بنیادین    مبتنی بر مفهوم «کرانمندي» (معناي چهارماسانه  پدیدارشن

سایبر  نماید؛ در فصل چهارم این نوشتار مفهوم سالمت در عصر ق آن فلسفه مضاف را تجویز میبه متعلّ

مورد بررسی قرار خواهد گرفت و معناي جدیدي از فلسفه پزشکی در پرتو رویکرد تاریخمندي عصر  

وم سالمت در عصر سایبر کشف  محور ارائه شده و مختصات کرانمندي هستی شناختی معطوف به مفه

  گردد. و استخراج می 

 پژوهش  ضرورت و اهمیت -١-١-٣

مهمتری از  سالمت  انسانی  مفهوم  موقوالت  عرصهن  در  که  و  است  مستقیم  شکل  به  مختلف  هاي 

و همچنین سبک زندگی بشر  اجرایی  -یافتن روندهاي نظري نغیرمستقیم حضور دارد؛ این مفهوم در تعیّ

دهد.  رگ را به نحوي تحت تأثیر قرار مید تا هنگام ماي دارد و تقریبا همه امورات ما از بدو تولّشأن ویژه

ي  نقش تعیین کننده نیست؛ بلکه عمدهزشکی و نظامات سالمت حائز  مفهوم سالمت صرفا در علوم پ

 نماید.مند میعلوم مهندسی، علوم انسانی و حتی علوم طبیعی و مباحث دینی را جهت

تحقق عصر سایبري (به مثابه چهارمین عصر هاي نه چندان دوري شاهد انقالب سایبري و  در سال

  شناختیبنیادین از جنس هستی  یالتعصر تحوّ  تکنولوژیک خواهیم بود؛ در اینوالت  مبتنی بر تح  بشري)
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ه نظام مفاهیم  این تحول آنچنان بنیادین است کپیوندد؛ به وقوع میمات فنی عصر سایبر مبتنی بر مقوّ

تر مانند معرفت  هاي رویینشناختی در عرصهخواهند شد؛ امتداد این تحول هستی بازتقویم    متافیزیک

پیگیري و ردیابی  تی، معناشناختی، انسان شاختی، ارزش شناختی و ... تا سبک زندگی کامال قابلشناخ

بی گونه  هر  و  و  است  ناکارآمدي  موجب  سایبر  در ضمن عصر  تحول هستی شناختی  این  به  توجهی 

  تر خواهد بود.عملی روبنایی-هاي نظريرویهغیرواقعی شدن 

  اهمیت علم پزشکی و جایگاه ویژه مفهوم سالمت در این دانش بشري لذا ضروري است که با توجه به  

در عصر سایبر بپردازیم و حدود و ثغو    »سالمت«، به بررسی مفهوم  عملی مرتبط)-هاي علمی(و رویه

م عصر سایبر) مورد مداقه و بررسی قرار  هاي مقوّاین مفهوم را اندر نسبت با امر تکنولوژیک (تکنولوژي

  دهیم. 

  وهش اهداف پژ  -١-١-۴

  کند:نحوي در راستاي یکدیگر قرار دارند، دنبال می این پژوهش پنج هدف ذیل را که به 

   سنت بر  مبتنی  محور  عصر  تاریخمندي  ضمن  در  تکنولوژي  فلسفه  براي  چارچوبی  ارائه 

 پدیدارشناسی هایدگر

 مقومات تکنولوژیک عصر سایبر  و کشف  استخراج 

 کرانمندي هستی شناختی عصر    (مختصات  متافیزیکی عصر سایبرمختصات    و کشف  استخراج

 )سایبر

 مختصات کرانمندي هستی شناختی   هاي انسان شناختی عصر سایبراستخراج و کشف داللت)

 انسان در عصر سایبر) 

  ت کرانمندي هستی شناختی مختصا(مفهوم سالمت در عصر سایبر  استخراج و کشف مختصات

 مفهوم سالمت در عصر سایبر)

  پژوهش هاي  پرسش -١-١-۵

 هاي اصلی این پژوهش عبارتند از: پرسش

 ر و  چه تقرّ  فلسفه تاریخ)نگرشی در  ( فلسفه تکنولوژي در ضمن رویکرد تاریخمندي عصر محور

 نی دارد؟ تعیّ
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 ّمات تکنولوژیک عصر سایبر چه هستند؟مقو 

 ّنی دارد؟ ر و تعیّمختصات متافیزیکی عصر سایبر چه تقر 

 ختی انسان  شناسایبر چگونه است؟ مختصات کرانمندي هستیی عصر  هاي انسان شناختداللت

 ؟ در عصر سایبر چگونه خواهد بود

 ّنی دارد؟ ر و تعیّمختصات کرانمندي هستی شناختی مفهوم سالمت در عصر سایبر چه تقر 

 هاي فرعی این پژوهش عبارتند از:  پرسش

  ؟ نی دارد ر و تعیّتقرّبازسازي عصر چهارم بشري (عصر سایبر) در دستگاه مامفوردي چه 

 "متضمن چه معنایی است؟  "متافیزیک تغییر 

 هاي عصر مدرن را فراهم می آورد؟ ر چگونه زمینه فرارفتن از دوگانهعصر سایب 

 "نی دارد؟ ر و تعیّمحور چه تقرّ در ضمن تاریخمندي عصر  "لسفه مضافف 

  هاي پژوهش  فرضیه -١-١-۶

یا اساساً کنار گذاشته    شوند و   تغییرتدقیق، تکمیل،  توانند دچار  یند پژوهش می آدر فرهاي ذیل  فرضیه

  شوند:

 تواند  ها و معانی مختلف است؛ یک نظرگاه از فلسفه تکنولوژي می فلسفه تکنولوژي داراي نظرگاه

آموزه  با بر  از مبتنی  منبعث  تاریخی  فلسفه  فلسفه    اي  نه  (و  هایدگري  پدیدارشناختی  سنت 

ربط وثیقی با  مورد توجه قرار گیرد؛ در این نگاه به تکنولوژي، فلسفه تکنولوژي در  هایدگري)  

هاي تاریخی که به شکل عصر  مشتمل است از عصر  تاریخ  ،شود؛ در این نگاهفلسفه تاریخ فهم می

کرانمندي    م این اعصار هستند وها مقوّیابد؛ تکنولوژيالت تکنولوژیک قوام میعصر مبتنی بر تحوّ

 نماید.شناختی این عصرها را تقویم میهستی 

 عصر تاریخمندي  بر  می  محورمبتنی  بنیادین  بسیار  شأنی  حتی  تکنولوژي  که  نحوي  به  یابد، 

گردند؛ در  ن یافته و بازتقویم می مقوالت متافیزیکی مبتنی تحوالت تکنولوژي در ضمن عصر تعیّ

نگاه مثابه بستر وج  ،این  به  و شرط پشین هستی  اعصار  ابژهودي  هاي درون عصري  شناختی 

اختی ها (اعم از انسانی و غیرانسانی) در ضمن کرانمندي هستی شنیابند و همه ابژهحضور می

 یابند. و وجود می "هستن"عصر امکان 

  ّق شدن  زمانی نه چندان دور در حال محقّ مات تکنولوژي این عصر در  عصر سایبر مبتنی بر مقو

 مات عبارتند از: است؛ این مقوّ
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 هوش مصنوعی  )1

 شبکه )2

 پذیري و متحد شدن پذیري، ترکیبتلفیق )3

 قابلیت ارتقاء یافتن همه چیز  )4

 ماهیت اطالعاتی یافتن همه چیز )5

 نزدیک شدن واقعیت عینی و مجازي به یکدیگر  ) 6

   بودن  -جهان-بدنمندي به معناي در  گردد و هاي جدیدي میدر عصر سایبر حائز ویژگیانسان

الت  شود؛ انسان در این عصر مبتنی بر تحوّاي دیگر بازتقویم میدر عصر سایبر به گونه انسان  

ها و  ها، نظام انتخابنماید و نظام نیازها، نظام توانمندياي دیگر بر ما رخ میتکنولوژي در قواره

شود؛ این تحول  اي دیگر بازتقویم میبه گونهاو  ئذ  ها و امیدها و نظام آالم و لذاغایات، نظام بیم

امر  «در انسان مستلزم تحول بنیادین در علوم انسانی خواهد بود؛ زیرا که موضوع این علوم یعنی  

 ر شده است.شناختی متطوّبه لحاظ هستی »انسانی

 مات  با مقوّترین مفهوم در نظام مفاهیم پایه پزشکی اندر نسبت مفهوم سالمت به عنوان بنیادین

- هاي هستی شناختی درون عصري خاص می تکنولوژیک در عصر بازتقویم شده و حائز ویژگی

-ن اي و تعیّگردد؛ مفهوم سالمت (و همچنین دیگر مفاهیم پایه پزشکی) که یک مفهوم موازنه

(یا همان    مبتنی بر بدنمندي انسان در عصر سایبر یابنده در ضمن بافت است در عصر سایبر  

اي دیگر سامان  عملی پزشکی را به گونه-هاي نظريم شده و رویهبازتقوی   ي سایبورگی) بدنمند 

 بخشد.می

 کاربرد پژوهش  -١-١-٧

المت سایبري»  با توجه به حضور ما در مرحله گذار و ماقبل عصر سایبر، موضوع این نوشتار یعنی «س 

فوق وجه کاربردي  در  از  مفهوم سالمت  اهمیت  است؛  برخوردار  اي  با  العاده  آن  نسبت  و  سایبر  عصر 

هاي تکنولوژي از موضوعات کاربردي هستند که جزء  دهی مفهوم سالمت به جریانتکنولوژي و جهت

تواند بستري  است؛ این پژوهش می  نی حال حاضر مطالعات در سطح کشور و جهانعی-مسائل انضمامی

ها  اي نزدیک با آنکه در آیندهخُردتر فلسفه پزشکی   ها و موضوعاتدر حوزه هاي بعدي را براي پژوهش

پژوهانه  دستانه و آیندهزمینه مواجهه پیش   ،درآمديرا فراهم نماید و به عنوان پیش   مواجه خواهیم بود 

  تحوالت تکنولوژیک در عصر سایبر را تمهید نماید. مبتنی بر   پزشکیبا نظام مفاهیم پایه 
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 ي پژوهش  پیشینه -١-١-٨

یافت نشد؛ ولی در ادامه به برخی منابع غیرمستقیم که در این  منبع مستقیمی براي این پژوهش  

 شود ها بهره گرفته شد  اشاره مینوشتار از آن

 » از دانا هاراوي 2ي آورعلم و فن  یدر روابط اجتماع سمینی: فم برگیسا فستی مانکتاب « 

هومی که  گیرد؛ سایبورگ به عنوان مفدر این کتاب مفهوم سایبورگ مورد تحلیل فلسفی قرار می

گردد؛ در  اي دیگر میهاي عصر مدرن را به هم می ریزد و موجب تقویم انسان به گونهبسیاري از دوگانه

سازي هاي دوران مدرن می داند و اصرار  واقع هاراوي عصر سایبورگ را عصر پسادوگانه انگاري و مفهوم

در سایبورگ به مدد تکنولوژي  دارد با تحوالت تکنولوژیک که اوج آن در متحد شدن انسان با ماشین  

انسان/حیوان،   مصنوع،  طبیعی/امر  امر  انسان/ماشین،  مثل  هایی  دوگانه  بود  خواهد  مجازي  فضاي 

 نفس/بدن، حقیقت/توهم،  ... به هم می ریزند و ما نیازمند به بازتعریف این مفاهیم پایه انسانی هستیم.

  از مایکل هایم 3متافیزیک واقعیت مجازي 

کند که واقعیت مجازي  هایم در این کتاب مبتنی بر دستگاه پدیدارشناختی هایدگري سعی میمایکل  

هاي اطالعات است را مورد بررسی قرار داده و نشان دهد که چگونه  که تجلی بلوغ یافته اي از فناوري

اصرار او  این تحول تکنولوژیک موجب قوام یافتن جهان دیگر و بالتبع انسان دیگري در این جهان است؛  

بر هستی شناختی بودن این تحوالت (نه معرفت شناختی و روش شناختی) الزاماتی همچون متافیزیک  

 تغییر و احیاء متافیزیک در این عصر را به همراه دارد. 

 4مقاله سایبورگ و فناوري توانمندسازي 

رداخته شده و نشان  ها در بدن انسان در علم پزشکی پدر این مقاله به سیر تحول به کارگیري ماشین

مغزي، به ساحت هاي انسانی تر انسان نزدیک  -ها با نزدیک شدن به شبکه هاي عصبی دهد که ماشینمی

 
2  "A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late 
Twentieth Century" (1985) 
3 The metaphysic of virtual reality 
4 Cyborgs and Enhancement Technology 
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گردند که این خود زمینه تحول در مفهوم سالمت و نظامات سالمت و بهداشت را فراهم  و نزدیکتر می

 می آورد. 

  

  

  




