
  

 
  
  
  
  
  

 ماهيت«

سال ششم،  

  
  

 Vol. 6, No. 1, March 2010   69-49 ، صص1389بهار  اول،شماره 

  يدگر هة در فلسف»تكنولوژي
  محمدرضا اسدي
  سيد محمد مهدي موسوي مهر

  چكيده
 ،ن وجودى تكنولـوژى   شأبه بررسى    ز نخستين متفكرانى است كه در تكنولوژى      هيدگر ا 

در اين مقاله سعي برآن اسـت  . پرداخت  و هنرروح حاكم بر آن و نسبت آن با علم جديد         
در نـزد هيـدگر ارائـه شـود و ارزيـابي            » ماهيـت تكنولـوژي   «تـري از      تا تـصوير دقيـق    

  .بينانه بودن فلسفه تكنولوژي او به عمل آيد تري نسبت به بدبينانه يا خوش مناسب
او از معنـاي ابـزاري      . اصـالً چيـز فنـي نيـست       » ماهيـت تكنولـوژي   « به نظر هيـدگر،     

از طريق فرهنـگ يونـاني      » ماهيت تكنولوژي «كند و به دنبال درك        تكنولوژي عبور مي  
براي اين منظور، مفهوم تكنولوژي را بر اساس تفسير خاصي از عليت كـه مبتنـي               . است

ـ                 . كنـد   ر ظهور است، طرح مي     ه بـر ايـن اسـاس، تكنولـوژي نـوين ظهـور اسـت امـا ن
ترين و برترين ظهور وجود چون در آن تبيين و تفسير و شناسايي جهـان مقـصود                   اصيل

  . نيست بلكه مقصود تغيير جهان است

ب

                                                     

كند، امـا   اگرچه بدون بشر و نسبت او با هستي موضوعيت پيدا نمي   » ماهيت تكنولوژي «
كنـد     مي آورد و او را كنترل      اي انسان را در سلطه خود مي        در عين حال، چنين نامستوري    

ماهيـت  «اين گونه فهـم     . و راه چاره براي انسان، برقراري نسبت آزاد با تكنولوژي است          
مؤيد اين است كه هيدگر بر ضد تكنولوژي نيـست، بلكـه در نظـر او، نبايـد      » تكنولوژي

  . تكنولوژي باعث غفلت انسان شود
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  مقدمه

  قـرار  توجـه  مـورد  مختلفـي  رويكردهـاي  بـا  و گونـاگون  هـاي   ه از جنبـ   تـوان     مـي  را   تكنولوژي ممفهو
  سياســي و اخالقــي حتــي و فرهنگــي اجتمــاعي، ي، فلــسفعلمــي، مختلــف هــاي جنبــه بــه توجــه. داد
   بــهي فلــسفيكردهــايامــروزه رو. شــود مــي تــر پردامنــه و تــر پررنــگ روز بــه روز ولــوژيتكن
 يكـرد  روتكنولـوژي،  بـه  فلـسفي  رويكردهـاي  تـرين  مهم از يكي است كه يافته يي باال يت اهم ولوژيتكن
  . استيدارشناختيپد

 يق توجهات عم  يد و شا  بود هيدگر داشت،   ولوژي به تكن  اي  پديدارشناختي نگاه كه انديشمندي ترين  مهم
 كنولوژيت باعث شده است تا موضوع       ، اوست شناسانة تفكرات وجود  ي كه برخاسته از ژرفا    ولوژياو به تكن  
ن وجـودى   أاو يكى از نخستين متفكرانى است كه در تكنولوژى به بررسى ش           . بيابد را خود فلسفي اهميت

 تكنولوژى، روح حاكم بر آن، ارتباط آن با حقيقت، ربط و نسبت آن با علم جديد و ماهيت و ذاتيـات آن و                      
  . همت گماشت... 

  فــرض)  ســومهيــدگر مــواردي، در حتــيو (مــؤخر مقــدم و هيــدگر يــان كــه مي مــشهوريز تمــااگــر
ــد، مــي ــوان كنن ــر بت ــيم درســت باشــد و اگ ــاين چن ــوژيزي تم ــسفه تكنول ــدگر ي را در فل ــابيم، بهي   در ي

   صـحبت  تـوان   مـي    منظـر    يـن  دارد و از ا    ي اساسـ  اهميـت  او ي وجـود بـرا    ي مقدم نوع ابـزار    هيدگر دورة  
  تكنولــوژي فلــسفه بــه توجــه أخر، متــهيــدگر دورة امــا در .  كــردهيــدگر ياز فلــسفه تكنولــوژ 

  يت وضـع  يـان  مـدرن ب   ي اسـت كـه تكنولـوژ      ي دوره مـدع   يـن  در ا  هيـدگر .  مطـرح اسـت    مستقل نحو به
   بــودي قــرون وســطدورة  انــسان در يت وضــعيــان بيــن همــان طــور كــه د،حــال حاضــر انــسان اســت

)Dusek, 2007, p. 75(.  
   او  ي فكـر  ةدور  بـين دو     تنگـاتنگي  اسـت كـه ارتبـاط        اي گونـه   بـه  هيـدگر  يـشه  نـوع اند   ،به هر حـال   
 ة از تفكـرات وى در دور      صـحيحي  و جامع تحليل   ، بدون فهم انديشه هيدگر متقدم     توان  يوجود دارد و نم   

 ي فلـسفه تكنولـوژ    يـزه  وجه مم  اساساً دارد و    يشتري نمود ب  ي در باب تكنولوژ   ئله مس ينا.  ارائه نمود  متأخر
 بـه   هيـدگر  نكتـه اسـت كـه توجـه          ين در همـ   انـد  تـه  پرداخ ي كه به تكنولوژ   يشمنداني اند يگر با د  هيدگر
 فكـري  ادوار همـه  در او فلـسفي  انديشه با توجه به عناصر      ثانياً و   ي فلسف كامالً ي از منظر  اوالً يتكنولوژ
  . اوست

   ،تــرين وجــه ممكــن تــرين و عميــق مــارتين هيــدگر شــايد تنهــا فيلــسوفى اســت كــه بــه مبتكرانــه 
 دربـاره  هيـدگري  يـدگاه  دعمومـاً . لى فلسفه تبديل كـرده اسـت   مسئله تكنولوژى را به يكى از مسائل اص       

   چنـدان   يـابي  ارز يـن  كـه ا   رسـد   مـي  اما به نظـر      شود  مي يابي ارز ي و افراط  بينانه بد يدگاه د يك تكنولوژي
 و ي مورد واكـاو   يشتر ب »ي تكنولوژ يتماه« الزم است كه مفهوم      يل دل ينبه هم .  و منصفانه نباشد   يحصح

   يازمنـد  ن هيـدگر  ي بـه فلـسفه تكنولـوژ      پـرداختن  نكتـه غافـل بـود كـه          يـن  از ا  يدبااما ن . گيرد قرار أملت
   او ي فلــسفيــشه اندي مبــاني، مباحــث فلــسفه تكنولــوژيــاي در جغرافهيــدگر يگــاه از جايشــناخت كــاف

 واقـع   مؤثر تكنولوژي بحث در كه) رويداد حقيقت، دازاين، بنيادين، شناسي  ي هست يادين،همچون تفكر بن  (



  51  در فلسفة هيدگر» ماهيت تكنولوژي«  
(The "Nature of Technology " in Heidegger 's Philosophy) 

   تقـدير،  نامـستوري، همچـون ابـزار، گـشتل،     (تكنولـوژي  مـرتبط بـا   يم مفـاه يـق  دقي واكاو شده است و  
 و طلبـد   ي مجـزا مـ    ي عناصر بحثـ   ين از ا  يك هر   كه است)  و هنر  معنوي تفكر بخشي، نجات اعطا، خطر،
   ي دكتـر  رسـاله البتـه نگارنـده در اصـل        . يـست  ن هـا   آن فرصت پـرداختن بـه       ، مجال ين است در ا   يعيطب

   خواهـد شـد تـا       ي مقالـه تنهـا سـع      يـن  در ا  يل، دل ينبه هم .  باب سخن گفته است    ينسوط در ا  به طور مب  
 متفـاوت  ي كه تاحـدود تري دقيق ير و تفسود شيان ب»تكنولوژي ماهيت« از هيدگربه طور مشخص، مراد   

  و  ارتبـاط    اوالً بتـوان    يـق  طر ين شـود تـا بـد      ارائـه  ، اسـت  هيـدگر  ي تكنولوژ ة فلسف ة دربار يج را يدگاهاز د 
ـ  هيـدگر  كه نگاه    يم نشان ده  ثانياً.  شود بيان يدگر ه يانسجام عناصر فلسفه تكنولوژ     از آنكـه مـا را       يش ب

 تكنولـوژي  اصـل  گاه يچ هيدگر و هخواند مي كند به مواجهه درست با آن فرا       يدعوت به مقابله با تكنولوژ    
  .كند نمي نفي را

 گفت كـه در نظـر   يد بايم كنيان را بنولوژيتك به  هيدگري عبارت كوتاه نوع توجه      يك در   يم بخواه اگر
 تكنولـوژي  ماهيـت  همان تكنولوژي«:  وجود دارد  ي روشن يز تما »تكنولوژي ماهيت« و   تكنولوژي ياناو م 

 درختـان  همـه  در آنچـه  باشـيم،  متوجـه  بايستي هستيم درخت ماهيت جستجوي در ما كه زماني. نيست
 بـه . شـد  رو روبـه  آن با ديگر درختان ميان در توانب كه نيست درختي همچون خودش دارد، نفوذ و شمول
 تكنولوژيـك  يـز  چ يچ هـ  ي تكنولـوژ  يـت  مـراد از ماه    يست، خود درخت ن   درخت، ماهيت كه ترتيب همين

 و اسـت  ي سـلب  يـين  تب يك صرفاً فوق   يان شود كه ب   سؤال هيدگر از   اگر). 18 ص ،1375 هيدگر، (»يستن
 ظهور به ناظر تكنولوژي حقيقت در   تأمل خواهد بود كه     ني ا هيدگر پاسخ   يست، چ ي تكنولوژ يجابي ا يينتب
 يـب  ترتين بد .يست ن (technical) ي فن يز اصالً چ  تكنولوژي ماهيت ديگر بيان به و است حقيقت خفاي و

 انبوه و ابزار    يد تول يل از قب  مسائلي و   سودرساني و نتفاعي به جنبه ا   صرفاً ي كه در قلمرو تكنولوژ    يتا هنگام 
 وجـود ارتبـاط دارد، دور       يقـت  حق ي است و با ظهـور و خفـا        ي تكنولوژ يقت از آنچه حق   يمكن  مي توجه   يفن
  ). 54 ص همان، (مانيم يم

  : ازاند عبارت كه شود مي يان بي كلبحث 3 در مقاله اين
  جديد تكنولوژي تا تكنولوژي عام مفهوم از
 جديد تكنولوژي يتماه -1

 -2 تكنولوژي با سلوك و انسان

 يد جدي به تكنولوژتكنولوژي عامفهوم  ماز انتقال )1

 فرهنـگ  از   گيـري    و بـا بهـره     رود  مـي  ي تكنولـوژ  ي ابتدا به سراغ فهم ابزار     تكنولوژي تبيين در هيدگر
 مـا  بـراي  را تكنولـوژي  از عميقـي  فهم است قادر كه يابد مي دست ي از تكنولوژيدي جد ير به تفس  يوناني
 .آورد پديد

   باشـد،   ي انـسان  يـت  ابـزار و فعال    ي نـوع  ي تكنولـوژ  ينكـه  بـر ا   بنا: ي تكنولوژ ي ابزار يفتعر)1-1
   يوقتـ . يـد  نام ي از تكنولـوژ   شـناختي    و انـسان   ي ابـزار  يفي تعر توان  مي   را   ي تكنولوژ يع شا يمفهوم و معن  
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   يكــي .شــنويم مــي ســؤال يــن دو جــواب در پاســخ اشــود مــي ســؤال ي تكنولــوژيــستيكــه در بــاب چ
 يـف  دو تعر  ينا.  است ي انسان يتي فعال ي تكنولوژ ينكه ا يگر است و د   ييت غا ي برا اي  يله وس ي تكنولوژ ينكها

   يل بـا اسـتفاده از امكانـات و وسـا          يـات  بـرآوردن اهـداف و غا      يـرا  ز ، مرتبط است  يكديگر به   ياز تكنولوژ 
   يز متمـا ي را از نـوع ابـزار      ي نـوع توجـه خـود بـه مفهـوم تكنولـوژ            يدگر ه اما.  است ي انسان يت فعال ينوع
ــي ــد م ــي  و اعــالمكن ــد م ــوژ كن ــصد دارد تكنول ــه ق ــ ي ك ــه لحــاظ روح ــوي را ب    (spiritual) ي و معن
   يـد  بـه مفهـوم جد     و عبور كند    ي تكنولوژ ي ابزار ي قصد دارد از معنا    او حقيقت، در.  مطالعه قرار دهد   مورد

   از  ي ابـزار  يـف بـه نظـر او تعر     . يم هـست  رو  روبـه  هيـدگر  از   ي جـالب  يـان  بـا ب   ينجـا در ا . برسـد مدنظر خود   
   معنـا كـه امـر       يـن  اسـت بـه ا     يحصـح ! يـست  ن يقـي  امـا حق   ، اسـت  يح مطمئناً درسـت و صـح      يوژتكنول
   مـورد مطالعـه مربـوط       شـيء  بـه    ي كـه بـه نحـو      كنـد   مـي  و مطالعه    ي را بررس  يزي آن چ  يشه هم يحصح
ــي ــود م ــد. ش ــراي هرچن ــه ب ــن اينك ــه و بررســي اي ــد، صــحيح مطالع ــازي باش ــردن  ني ــكار ك ــه آش    ب

   درسـت   صرفاً آنچه. است بودن صحيح از فراتر گامي بودن حقيقي. يستن شده، پرسش آن از كه شيءاي
   از كــه يــزي مــا و آن چين اســت كــه بــ  يقــي حقيفــي تنهــا تعريــست نيقــياســت هنــوز حق 

   ي ابـزار  يـف لـذا تعر  ). 21-19 صـص همـان،    (سـازد  برقـرار  آزاد نـسبتي  اسـت،  مربوط ما به ذاتش حاق
 تعريـف  گونـه  ايـن  بـا  تكنولـوژي  ماهيـت  و دهد نشان ما به را تكنولوژي ماهيت تواند  نمي هنوز   يح،صح

  .دارد فاصله
 گونـه  و چ  شـود   نمي رهنمون تكنولوژي ماهيت به را ما و نيست حقيقي تكنولوژي از ابزاري تعريف چرا

 همـه تـالش   شـايد .  آزاد برقـرار كـرد    ي و با آن نـسبت     يافت دست   ي از تكنولوژ  يقي حق يف به تعر  توان  مي  
 ي تكنولـوژ  يونـاني  مفهـوم  از هيـدگر  منظور بدين.  باشد سؤال ين هم يح توض يكنولوژ در مبحث ت   هيدگر
  .گيرد مي بهره
   در بــاب ي ويونــاني، بــه تفكــر يــدگر هي از دلبــستگجــدا: ي تكنولــوژيونــانيمفهــوم ) 2-1

 مفهـوم   يـشه اصـل و ر   «.  اسـت  يونـاني  فرهنـگ    يـق  از طر  ي تكنولـوژ  يت به دنبال درك ماه    يتكنولوژ
   برگرفتـه  يونـاني  از زبـان  ي واژه تكنولـوژ اساسـاً  جـستجو كـرد چـون       يوناني در فلسفه    يدا را ب  يتكنولوژ

 هيدگر اين بر عالوه). 30 صهمان،   (»دارد  ارتباط (techne) تخنه    با (teknikum)شده است و مفهوم     
   از  يونـاني  درك   يـز  ن يخي تـار  ير از لحـاظ سـ     ين بلكـه همچنـ    لغـوي،  حيـث  از تنهـا  نـه  كـه  است معتقد
  هــستي و يخي سرنوشــت تــاريــك اش ماهيــت در تكنولــوژي. گيــرد مــي مــدنظر قــرار يــد بايولــوژتكن

 بـه   ي لغـو  يـث  فقـط از ح    ي پـس تكنولـوژ    دارد؛ قرار نسيان در كه حقيقتي. است هستي حقيقت شناختي  
(techne) ــان ــي بريوناني ــردد نم ــه باگ ــد بلك ــشأ ي ــارمن ــاهويخي ت ــه   ي م ــه مثاب ــه ب    آن را در تخن

 از ظاهر ساختن هستنده جـستجو كـرد و بـه    اي ه به مثابه نحويعني (aletheuein) يستور از نام  اي  هنحو
 ص ب، 1388 يدگر،ه( دارد   يعه مابعدالطب يخ در تار  يه است، پا  يقت از حق  ي صورت ي كه تكنولوژ  يل دل ينهم

302.(  
   دو بحـث    اسـت،  يونـان  سـقراطي     پـيش  از فلـسفه     متـأثر  كـه  تكنولـوژي  از تفـسير  نـوع  اين براساس

   هـا و    يـت  بـه فعال   صـرفاً  نكتـه كـه تخنـه        يـن  توجـه بـه ا     اوالً:  قـرار گرفتـه اسـت      يـدگر  مدنظر ه  ياصل
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 يـدا  ارتبـاط پ   يـز  ن يبـا  ز ي و هنرهـا   ي ذهن ي هنرها هاي   بلكه با مهارت   شود  مي مربوط ن  ي عمل هاي  مهارت
  رانه  و شـاع ي شـعر امـري  متعلـق اسـت و هـم    (to poiesis) يـش  تخنه هم به ابداع و زايعني. كند مي

   از تخنـه  واژه كـه  كـرد  توجـه  بايـد  هـست  نيـز  تـري    نكتـه مهـم     نكتـه كـه اتفاقـاً      يـن  بـه ا   ثانيـاً . است
   كـه  جاسـت  يندر همـ .  ارتبـاط داشـت  (episteme)يـستمه  گذشته تا عهد افالطـون بـا واژه اپ         هاي  زمان

 و يـزي شنا بودن به چ آي معنكامالً يستمه هر دو واژه تخنه و اپاز«. دهد  مي استنتاج خود را صورت      يدگره
   كنـد   مـي  مـا فـراهم      ي بـرا  را يـشي  گشا شناسـايي  چنـين . شـود   مـي  يـده  فهم يزيمتخصص بودن در چ   

   اسـت كـه     ي تخنـه مفهـوم    ،ينبنـابرا ). 30 ، ص 1375 يـدگر، ه (» است ي نامستور ي نوع يش گشا ينكه ا 
 منجـر   يستور و نامـ   ي جهت به آگاه   ين داللت دارد و به هم     ي و هم بر شناخت عمل     يهم بر شناخت نظر   

  .شود مي
 »يسـرآغاز كـار هنـر      «يعنـي  يـدگر  ه يگر كه در اثر د    ياني با ب  ي تكنولوژ يت فوق از ماه   يان ب بين البته

. است عملي فعاليت گونه هر بر تخنه مفهوم شمول مخالف يدگردر آنجا ه  .  تفاوت وجود دارد   ياست، اندك 
. تكنولـوژي  امـروزين  معناي به اولي طريق هب نه و هنر معناي به نه و است دستي كار معناي به نه تخنه«

 ديـدن  معنـاي  بـه  دانـستن . رساند  مي از دانستن را     اي  ه داللت ندارد بلكه نحو    ي اصالً بر كار عمل    لفظ اين
 يوناني تفكر را دانستن ذات.  موجود حاضر بما هو حاضر     دريافتن يعني كلمه وسيع معناي در ديدن و است

 بـا موجـود اسـت و تخنـه          ي هر رفتار  ي كه مبنا و راهنما    (aletheuein) از وجود  حجاب كشف از عبارت
 تخنه ماهيت اينجا در اگرچه). 41 ص ،ب 1388 يدگر،ه (»يست انسان ن  يك كنش   ي هرگز به معنا   اساساً

 فهـم  اصـل  در كـه  كـرد  تـصور  نبايـد  اما است شده بيان تكنولوژي از پرسش كتاب با متفاوت حدودي تا
 بـا  تخنـه  كـه  است اين هيدگر اثر دو هر در اصلي نكته. دارد وجود بيان دو اين بين تفاوتي تخنه ماهيت
  .است مرتبط ظهور و شناخت
   بـه  امـا   سـوءظن دارد،   ي هـست  يـادين  بن يـشه  اند از و ارسـطو     انحراف افالطـون   نسبت به    يدگر ه گرچه
ــسير ــين و تبتف ــوژي ــه ي آن دو از تكنول ــطو. دارد توج ــالق« در ارس ــاخس اخ ــاوت »نيكوم ــانم تف    ي
   اسـتعداد . متمايزنـد  امـر  دو فعـل  و ابـداع  كـه  اسـت  كـرده  اشـاره  و اسـت  كرده بيان را اپيستمه و تخنه
   اسـت  ابـداع  فعـل  نـه  اسـت؛  متفـاوت  قاعده روي از ابداع استعداد با باشد قاعده با همراه كه فعلي انجام

   دهـد   مـي  يحونـه توضـ    گ يـن  مطلـب را ا    ين ا يدگره). 17-16 ، صص 2  ج 1381 ارسطو،( فعل ابداع نه و
   و حالـت  تخنـه . يابـد   مـي  تحقـق    هـا   آن ي نامـستور  ي و چگونگ  يستي در واقع با توجه به چ      يز تما ينكه ا 
   و هـر آنچـه   آورد مـي  نيـرون  و بـه ب دهـد  نمـي  بـروز  را خـودش تخنه هر آنچـه     . است» ياآلث« از   اي  جلوه
  يـق  طريـن  از اي حـال گـاه  ين و در عـ يـد  دتـوان  مـي   در برابر ما قرار ندارد و هر آنچـه را  ينجا در ا هنوز

   مفهـوم تخنـه     يـدگر  كـه ه   كنـيم   مـي مالحظه  . كند  مي آشكار   شود،  مي معلوم   ديگر يق از آن طر   ي و گاه 
   مـورد  اپيـستمه  و تخنـه  ميـان  رابطـه  در نـوع     يونـاني  ير و تفـس   دهـد   مي مد نظر قرار     يوناني يرا به معنا  

 از آن بهره    يز ابزار ن  يل جلو برده و در تحل     تر  پيش و شتربي را همسخني و همنوايي اين هيدگر. اوست قبول
 ما را به همان     اند  كرده تعريف را آن ها  يوناني چگونه و دارد مفهومي و معنا چه تخنه واژه كه اين. گيرد  مي

 مـا   ي بـه رو   (instrumentality)»  ابـزار  يتماه« كه به هنگام ادامه پرسش از        كند  مي يت هدا يمفهوم
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  ).32-31 صص ،1375 دگر،يه(گشوده است 
 تعريـف  همـان  كـه  تكنيـك  شايع مفهوم از تا كوشيد تكنولوژي بر حاكم روح به دستيابي براي هيدگر
 در  شايد كلي، طور به .گيرد  مي بهره   ي تكنولوژ يوناني منظور از مفهوم     ين ا ي و برا  كند عبور است، ابزاري

ـ  تـا  هيدگر تكنولوژي در بحث    يتنگاه اول طرح مفهوم عل     خواننـدة   بـه نظـر رسـد و     اي  يه حاشـ  اي  دازهان
 ير غـافلگ  پـردازد،   مـي  بـه صـحبت از علـل اربعـه           يدگر كه ه  بيند  مي ي وقت يكباره به   يتكنولوژ از پرسش

 مطـرح   يله وسـ  يـك  كـه بـه عنـوان        ي وقتـ  ي تكنولوژ يت و ماه  يستي چ اساساً هيدگر نظر به اما. شود  مي
 بـازگردد  گانـه  بـه علـل چهار     ي تكنولـوژ  ي ابـزار  يف تعر  ما از  يابي كه رد  شود  مي آشكار   ي هنگام شود،  مي

  ).22 صهمان، (
   مباحــث ريــشه بررســي عقــب، بــه گــشت بازهيــدگر تفكــر يوه شــدر: ي و تكنولــوژيــتعل)3-1

 سـابقه  كمتـر  او زمـان  بـه  تـا  كه است زيادي اهميت داراي تفكر جديد طرق يافتن و) ي لغو يشه ر يحت(
   ي شـگرد بـرا  يـك  بـه عنـوان      ين همچنـ  هيـدگر . موفق بـوده اسـت     يق طر ين هم او در ا    انصافاً و داشته

 قـدم   ير مـس  يـن  مباحث خـود در ا     يب عج ي فراخواند با طرح جالب و تا حدود       يشه مخاطب را به اند    ينكها
 .گذارد مي

 و  يـت  است كـه مفهـوم عل      ين متذكر شد ا   ي نحوه بررس  ين در ا  هيدگر ي برا توان  مي   كه   يگري د انگيزه
 مرتبط عليت به اگر تكنولوژي. گذارد  مي رو   يش را پ  يدي جد هاي  يت ظرف يتكنولوژعلل اربعه در بحث از      

 بـر   يگر د ي از سو  يعت سو و طب   يك از   يم هنر قد  با را ابداع و توليد معناي كه سازد  مي را قادر    هيدگر شود،
بـه   كه   يت عل ي برا نامستوري ي توجه به معنا   ينهمچن.  بحث كند  ها  آن و بتواند درباره     ياورد ب يز م يكسر  

 بـه   يعت طب يان م اي  يسه اتفاق افتاده است او را در بحث مقا        يان سقراط يش پ دورة   فقط در    انحصاري شكل
 يـك  تكني معنا از مباحـث اصـل      ين ا كه سازد  مي توانمند   يره به منزله منبع ذخ    يعت طب يا يعتمنزله خود طب  

 .است
   يونـاني  فهـم  شـيوه  از اهـ    فرسـنگ  يـت  مـا از عل    ي و امـروز   يكـي  است كه برداشت تكن    ي مدع هيدگر

   معنـي  بـه  كـه  هـم  شـدن  سـبب  و اسـت  »شـدن  سـبب « معنـي  بـه  عليـت  امـروزه . دارد فاصله عليت
   انحـاء   يونـاني  ي علـل اربعـه در معنـا       حـالي كـه    در. اسـت  مـشخص  به بار آوردن نتايج    و   گذاشتن تأثير

  .  هـستند  يكـديگر  علـل بـا هـم متحـد و متعلـق بـه               يـن  بـودن اسـت و همـه ا        يونمرهون بودن و مـد    
  .  در تعـارض اسـت     هيـدگر  شناسـي   هـستي  اصـول  بـا  مؤثريـت  و   يت سـبب  ي بـه معنـ    يتفرض كردن عل  

   و  كنـد   مـي  يـدا  معنـا پ   ، در جهـان بـودن     چـارچوب  در   ي تحقـق هـر امـر      هيـدگر،  شناسـي   يمطابق هست 
ــدون  يــت موجود، جهــانيــت در كلي هــر امــردر نتيجــه ــودن را ب ــودن و معلــول ب    دارد و مــا علــت ب
 مـا ظهـور   ي بـرا ييم و البته بهتر است كه بگوفهميم مي آن يت خاص از علل اربعه و در كل    اي  نه  فرض گو 

 .يابد مي
 آن  يد كه با  گيرد  مي صورت   شان   با خلع كردن امور از جهان      ياء اش يت عل ي بررس ي اما در برداشت امروز   
 و كنـد  مـي ابـداع  «ه   ك يت موجب يصه نه خص  يتدر حال حاضر عل   .  دانست ياء اش يترا پرداخت اشتباه به عل    

 و نه بـه گونـه   دهد مي نشان را) Causa efficienc (ي علت فاعليت و نه ماهدهد مي را نشان »سازد مي
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گـزارش دعـوت بـه    (ي به گزارشيت علرسد ميبه نظر . شود مي نمايان) Causa formalis (يعلت صور
 و بـه نوبـت محافظـت    ي به طور متـوال يا زمان هم بايد مي و   يابد  مي تنزل   يرهاز منبع ذخ  )  با خارج  يريدرگ
 در  يزنبرگ كـه هـا    يتي و رضـا   يم رو بـه رشـد تـسل       يـان  مطابق اسـت بـا جر      يت عل يافتن تنزل   ينا. شود

 و  يدارشـناختي  حضور اصول پد   توان  مي   يز نظر ن  يندر ا ). 49 همان، ص (است پرداخته آن به اش  يسخنران
  .  احساس كردي را به خوبهيدگر يادين بنشناسي يهست
   رفــتن اتحــاد علــلين در دوران مــدرن افتــاده داســت، از بــيــت كــه در موضــوع عليگــري دتفــاقا

   دوره يـن در ا .  اسـت  يـت  بـه مبحـث عل     يخي هـم فقـدان نگـاه تـار        مـسئله  يـن  ا منـشأ . گوناگون اسـت  
  يكننـده آن اسـت كـه كـنش اراد          تعيـين  و افكنـده    يه سـا  يگـر  د هـاي    بر علت  يشتر هر چه ب   يعلت فاعل 

   حـال تأكيـد دارد كـه       ين در عـ   هيـدگر امـا   .  اسـت  يكننـدة علـت فـاعل       يينودمختار، تع و آگاهانه سوژه خ   
  . حاصـل از آن اسـت      نامـستوري  و   يـت  اصـل عل   ين راسـت  يـت  دربـاره ماه   يـادين  امر نشانگر فهـم بن     ينا

ـ    كنـد   مـي  مـشخص    يخي را  مـاده و تـار     ي، علت فـاعل   ينخود ا     را رقـم   يي و غـا   ي صـور  هـاي   ت كـه عل
ــد مــي ــالي كــه در. زن ــ از ح ــوژي دگاهدي ــدرن، تكنول ــسان، م ــاراي ه هــستنديگــر دان ــهيخي ت   شــمار  ب

  .شـــود مـــي شـــمرده ين خودمختـــار و آغـــازي هـــم بـــه عنـــوان علتـــي و علـــت فـــاعلرود مـــين
 و  ي مـاد  هـاي   عليت از تعبيري به و جهانش و زمين از و هست نيز هدف  بي اي  غيرتاريخي هستنده چنين

 ي بـرا  ينزم. شود  مي ي موهوم تلق  ي آن امر  ي برا يور علت ص  ي حت يگاه. شود  مي يگانه ب ي و صور  ييغا
 به دنبال فهم علـت  يگر كه دآيد مي گرفتار يجهان ي نشود و در بي تا صحبت از علت ماد  شود  مياو حذف   

 . نباشديصور
 يـد  كه با  يكيتكن. يرد خود فاصله بگ   ي واقع يگاه از جا  يت كه عل  شود  مي سبب   يك در تكن  يتي وضع چنين

 خودشـان بـه دنبـال كـشف     يخ از تاريده است كه بري و معلول  يباشد گرفتار اصول علّ    نامستوريبه دنبال   
 طبيعـي   فـوق  عملي يعني. هستند) miracle(  معجزه به دنبال « در حقيقت،    يعني. اند  و ثابت  ير نامتغ ينقوان

 يـد با كه يتي عليت وضعين در ا.(O'Brein, 2004, p. 11) »ببرد بين از ها را تفاوت همه كه شود انجام
 همه امور را به چـشم  عليت، از ي افراطگرايي يل تقليك كه در است ين به دنبال ا ،در صدد فهم امور باشد    

  . مالحظه كنده تنگ و بستچارچوبي و در يكسان
 در دوران بعـد از افالطـون شـده    يـد  جدي علمـ هاي  شيوه آوردن به وجود  باعث عليت ها در   ويژگي اين
 يـد،  جد يزيـك  ف يـدايش  بـا پ   يـژه  است و به و    يشترگرا ب  يل تقل يات نظر يند ا  نمو يدالبته در علوم جد   . است
ورده و موجبـات ظهـور آن را فـراهم          ا را فـر   ي سبب شدن كه امر    يا به وجود آوردن     ي به معنا  يگر د يتعل
 يـت  عل ي به معن  ي حت يا و) being-responsible-for (»براي بودن مسئول« معني به يعني سازد،  مي
 يـا  اسـت كـه مقـارن        اي  هكنندة دعوت به معارض      فاش يد جد يزيك در ف  يت و عل  يستن ي فاعل يا و   يصور

 پرداختن به سـازوكار علـم       ينبنابرا.  به دست آورده شده است     يره و ذخ  منبع به منزله    ،متعاقب فهم موجود  
 مي ما خواه  يق طر يناز ا . كند  مي يدا پ ي اساس يت اهم شود،  مي ما عرضه    ي كه در آن برا    يتي و نوع عل   يدجد

 جديـد  تكنيك بر حاكم اصول ها چگونه   بنيان اين كه بفهميم و بيابيم را جديد علم هاي  چارچوبتوانست  
  .اند آورده پديد را
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  يد جدي تكنولوژيتماه) 2

   ي كـه در خـصوص تكنولـوژ       كنـد   مـي  يـين  تب يونـاني  يشه بر اساس اند   را ي ابزار يل تحل هيدگر اگرچه
   بـه   ي دربـاره تكنولـوژ    ي تكنولـوژ  ي ابـزار  يـف  او تعر  هيـد  صـورت گرفتـه اسـت امـا بـه عق           يم قد يدست
   در هــر حــال در نظــر او لــيكن .(Rouse, 2000, p. 325) كنــد مــي صــدق يــز آن نين نــويمعنــا

 اسـت   يـد  جد كـامالً  ين متفاوت و بنـابرا    كامالً امري كهن، دستي تكنولوژي با مقايسه در نوين تكنولوژي
 ي تكنولوژ ين نو ي معنا ين هم يهم از پرداختن به تكنولوژ     هيدگر غرض   اساساًو  ) 19 ص،  1375 هيدگر،(

  .است
   كــه نيروگــاهي. كنــد مــي مثــال را ذكــر قــديم و جديــد تكنولــوژي ميــان تفــاوت يح توضــبــراي وي

 يكـديگر  سواحل را بـه      ين كه صدها سال طرف    اي  كهنه چوبي هاي  پل مانند به است راين رودخانه روي بر
 و سدبندي نيروزا هاي  دستگاه ها و   ماشين وسيله به راين رودخانه بلكه ،ندا  نشده ساخته اند،  كرده  ميمرتبط  
   نيروگـاه  ماهيـت  از كـه  اسـت  آبـي كننـدة     تـأمين  نـوعي  رايـن  رودخانـه  اكنـون  هـم . اسـت  شده كنترل
   رودخانـه   يكـي . يم تعمـق كنـ    شـوند   مـي  ذكـر    ين را ي كه برا  ي و تقابل دو عنوان    يز تما در. گيرد  مي نشئت

   رودخانـه  يگـري  و د)the power works (»يمولـد انـرژ  « در قالـب  ي منفـور يقـت حق به عنوان ينرا
ـ   هولـدر هـاي  ه كـه در سـرود  ينـام  - )the art work (»هنـري  اثري« عنوان به ينرا    آمـده اسـت   ينل
 ).36 همان، ص(

  تكنولـوژي  از ابـزاري  تعريـف  بـر  كـه  نقـدي  و   كنـد   مـي  اخـذ    يونـاني  از فلسفه    يدگر بر آنچه ه   مبتني
ــم و دارد ــر مه ــهت ــه تحل ، از هم ــه ب ــا توج ــل ب ــدي جدي ــه از علي ــت ك ــه ي ــي ارائ ــد، م ــدگر ده   هي

ــوژ ــويتكنول ــستوري را ين ن ــي نام ــد م ــه دان ــا ك ــاني تنه ــه زم ــه ك ــود توج ــه را خ ــي ب ــا و ويژگ   ه
  .دهـد   مـي  و نـو بـودن خـود را بـه مـا نـشان                ي تازگ كنيم،  مي معطوف   يد جد ي تكنولوژ يادين بن يصخصا

 در سـاختن  و توليـد  بـا  توانـد  نمـي  كنـد،  مـي  بـروز  ين نـو ي كـه در تكنولـوژ     يا  نامـستوري  ، همـه  ينبا ا 
 در  يـز چ  از هـر   بـيش  را يـد  جد تكنولوژي سرنوشت   بلكه). 33 همان، ص ( شود   آشكار "poiesis"مفهوم

 ير گـشتل را در تقـد  يقـت  و حقيابـد  مـي  مفهـوم گـشتل دسـت       بـه  اساس اين بر و داند  ميارتباط با علم    
  .كند مي جستجو يكتكنولوژ

  تكنولـوژيكي  نگـاه  ، پيـدايش علـم جديـد      منـشأ نظـر هيـدگر      بـه : يـد  و علم جد   يتكنولوژ)1-2
  هيـدگر تكنولـوژي  . شـود  دهنـده بـشر، باعـث پيـدايش علـوم جديـد مـي             و نگرش و رفتار انـضباط      است

  درســت اســت كــه از نظــر تقــويمي علــم«: را ماهيتــاً بــر علــم مقــدم دانــسته و تــصريح كــرده اســت 
ــد در   ــك جدي ــرن فيزي ــدهمق ــي هف ــاز م ــالي   آغ ــود، درح ــروي    ش ــر ني ــتوار ب ــوژيِ اس ــه تكنول   ك

  لكــن تكنولــوژي جديــد در عــين حــال كــه از نظــر. گيــرد  پــا مــيهجــدهمماشــين در نيمــة دوم قــرن 
 ،1375هيدگر،   (» از ديد ماهيتي كه در آن وجود دارد، از نظر تاريخي متقدم است             اماتقويمي متأخر است،    

  ).47 ص
  يعـــي را بـــه عنـــوان كـــاربرد محـــض علـــم طبتكنولـــوژي نبايـــد ســـاًاسا دليـــل همـــين بـــه
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)die naturwissenschaft(  گونــه ياضــيرو (mathematical) يس پراكــسي معنــادر (praxis)   
 بـه   يـت  تبـدل ماه   يـن ا. يس مستقل در حوزه پراكس    يت از تبدل ماه    است  خود عبارت  تكنولوژي. انگاشت

 علـوم مـدرن و   ي و مشخصه اصلطلبد مي است، رياضي بنياد را كه بر يعي است كه كاربرد علم طب   يقيطر
  .(Rouse, 2000, p. 327)گونه بودن آن است ياضي رديجد

) mathemata ta( »متـا  تا متـه  «يوناني واژه از )mathematical( »كاليمت  مته «/»گونه ياضير«واژة  
 از  ،يزيـ  با چ  ي و نظر  يد عمل  برخور اني در جر  ي عبارت است از آنچه آدم     »متا تا مته «برگرفته شده است،    

 كـه   مي از قبل دانسته باش    دي با مي برخورد كن  زي م ي رو بي ما اگر به سه س     ،المثل يف. داند يقبل درباره آن م   
 كـشف   هـا  بيرا از خـود سـ     » سـه بـودن   «مـا   .  است زي م ي رو بي سه س  ميي بگو مي تا بتوان  ست،يچ» سه«
 اسـت كـه   اي ي آمـوختن اني آن جر»كاليمت مته«. ميكن يها اطالق م    است كه به آن    ي بلكه دانش  ميكن ينم

 سـبب   نيهمـ   بـه . ميدانـست  ي كه از قبل مـ     ميآموز ي بلكه آنچه را م    ميكن ي استنتاج نم  زهايآن را از خود چ    
 كـال يمت  خاص از مته   ي عدد نوع  ، بلكه كامالً برعكس است    ،ستي نهفته ن  ي در امر عدد   كاليمت  مته تيماه

  ).25 -23 صص، 1375 ،ياباذر(است 
   يدگي پوشــاي ه كــه آن را در نحــواســت نــوين تكنولــوژي برخاســته از علــم ي بــرايتي وضــعچنــين

 شناختي ي و هستيق اجازه تفكر عمو آورد مي يين پاوارگي ياضي را در سطح نازل ر    يشه چون اند  برد  ميفرو  
   ك در هيـدگر . يابنـد   مـي  تنـزل    ،شـمارش    قابـل  صـرفاً  ياء اشـ  يل در حد قل   ياء، وجود اش  و گيرد  ميرا از ما    

 يـز  م ي اگـر بـر رو     گويـد   مـي  او   . آورده اسـت   اي  نـه   روشنگرا مثال ،ياضياتر و يزيكمتاف يد،جد علومتاب  
   يـد  تنها قـادر اسـت تـا عـدد سـه بـشمارد و بـه مـا بگو                   ياضي باشد، تفكر ر   نانيصبحانه فنجان، كارد و     

   ايـن  آن عـالم  در كـه  دهـد  يمـ  را نـشان  ي بـه مـا عـالم   يادين است اما تفكر بن    يز م ي بر رو  شيءكه سه   
 واقـع  آن در صـبحانه  صـرف  حـال  در فرد كه كند مي را مطرح ياند و در حقيقت، جهان      با هم مرتبط   ياءاش

  .است شده
   شـود  هـم دنبـال      جديـد  فيزيـك  در   تكنولوژيـك  تفكـر    يـشه  بهتـر باشـد كـه ر       شـايد  ايـن،  بر   عالوه

 گيـرد   مـي  شكل   ي علم زمان  اساساً و   ندا ياورده ن دي را پد  يد علوم جد  يي به تنها  ي و تفكر آمار   ياضيات ر چون
   يل تبـد  يعـي  بـه منطـق علـوم طب       ياضـيات  ر يقـت، حق  شود و در   ين و همنش  ين قر يزيك و ف  يعتكه با طب  

 يعـت  از طبياضـياتي  طـرح ر يرش و پـذ ياضيات با ريوند حاصل پ  يز ن يد علوم جد  يگر، د ييالبته از سو  . شود
 و اصـل آن  يـت  كه ماهاي يمناد.  قرار دادن استچارچوب در   و يارذگ  قالب ي مناد يد جد يزيكف. هستند

 يـن  اسـت و ا    يدههاسـت كـه پوشـ       مـدت  يـد  جد ي تكنولوژ يت ماه ها،  يناما با همه ا   . هنوز ناشناخته است  
 يشرفت پي در حد اعاليكي الكتري اختراع شده و تكنولوژين ماشيروي است كه نيي در جا  ي حت يدگيپوش
   هنـوز وجـود دارد  يدگي پوشـ يـن  ا،انـد   رشـد كـرده  يخـوب   بـه يم اتمـ  كـه علـو    يطي در شرا  ي و حت  ،است

  ).47 ، ص1375 هيدگر،(
   مفهـوم   يـين  بـه تب   يـادين  بن يـل  تحل يـك  در   يزيـك،  دربـاره ف   يـشه  نـوع اند   يـن  در مقابلـه بـا ا      هيدگر

   »يجمـع آور   «ي بـه معنـ    يم قـد  ي در زبـان آلمـان     »يءش« كه واژه    كند  مياو خاطرنشان   . پردازد  مي يءش
   در  يـشه اند. دهـد   مـي  يص جهـان را تخـص     ي گـردآوردن اسـت كـه هـست        يـن  است و در ا    »يورگردآ«و  
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   بـه  يء شـ شـود  مـي  داده يح توضـ هيـدگر  كـه توسـط      يء از ش  يمفهوم. شود  مي يف تعر »ياءاش«ارتباط با   
 يگـاهي  جا ي علمـ  يـدگاه  و د  يات است كه در ادب    (self-supporting) يبان مستقل و خودپشت   يمنزله امر 

  . (Cerbone, 2008, p. 137)ندارد 
   يـي گرا يـل  تقليـك  كـه در  يـن  مطالعـه شـود و نـه ا   ياء اشـ يئيت شـ يعـت  در علوم طب يد با ،يبترت بدين
 يعـي گـوهر امـور طب      از يعـي،  به امور طب   ياضي منطق ر  يلنظر كرده و با تحم      امور صرف  يئيت از ش  يافراط

 محـو   ياءدر علـوم، اشـ    .  اسـت  يـن  ا  افتـاده اسـت خـالف      امر كه در واقع     ي اتفاق يربه هر تقد  . يمغافل شو 
 در حـوزه  يمعرفـت علمـ   .  باشـند  ي امـور واقعـ    يـار  كه مع  دهند  نمي اجازه اشياء هو بما اشياء به و شوند  مي

   بـا عنـوان گـشتل       يـد  در علـوم جد    وضـعيت  اين از هيدگر. كند  مي معدوم   ياء را به عنوان اش    ياءخودش اش 
  .كند مي ياد

 هيـدگر  .اسـت  هيـدگري  يشه در اند  ي مفهوم تكنولوژ  يانگرب در حقيقت،  گشتل مفهوم: گشتل) 2-2
 ير انـسان بـه تـصو      يل تبـد  و جهـان    ير برسـاخته، تـصو    ير تصو يعني (Gebild) واژه   ،قبل از كلمه گشتل   

 و قاب گـرفتن جهـان       يبند  قالب ي، الگوساز ي،ده  سازمان يزي،ر  برنامه ي،گر اش بر اساس محاسبه    يهست
 بـوده   يـك  نزد يبنـد  چـارچوب  بـه مفهـوم      يار واژه بـس   يـن  كـه ا   كنـيم  ميمالحظه  .  است برده  ميبه كار   
 از جهان   يري تصو ي است كه تلق   يد علم جد  يدگاه مفهوم برگرفته از د    ينا). 345 ، ص 1381 ي،احمد(است

 بـه مفهـوم     ياركـردن را دارد، بـس       و مرتـب   يـزي ر  در ضـمن خـود مفهـوم برنامـه         ينكـه  ا يـل دارد و به دل   
بندي از ابتدا مقدم بر گـشتل         چارچوب گفت كه مفهوم     توان  مي   اساس   ينابر  .  است يكبندي نزد   چارچوب
  .بوده است
 ي كه از رو   ، جدا از هم   جزء دو صورت به يعني برد  مي كار  به (ge-stell)صورت لفظ گشتل را به      هيدگر

 لفـظ   يـن  ا ي و لغو  ي اصل معناي . اخذ شده است   )logos-vorliegenlassen( گذاشتن يش عقل و پ   يمعان
 معنـا از گـشتل را در نظـر          يـن اگـر ا  . است»  آمدن در طرح واحد    يشبه فرا پ  «و  »  آوردن يشفرا پ جمع  «

 گـشتل اسـت، روشـن       يئـت  كه ه  ياز آن رو  ) صورت و چهره   (morphe يوناني لفظ   ي معنا يمداشته باش 
 بـه   يـد  جد تكنولوژي يت ماه يان ب ي لفظ گشتل را صراحتاً برا     هيدگر). 62 ب، ص  1385 يدگر،ه (شود  مي
  .برد ميار ك

   را بــه جمــع شــدن گــرد هــا  كــه انــسانيتعرضــ:  شــكل اســتيــن گــشتل بــه اي اصــطالحتعريــف
   ، نظـــام بخـــشديـــرهرا بـــه عنـــوان منبـــع ذخ» خـــود آشـــكاركننده« تـــا كنـــد مـــيهـــم دعـــوت 

   كنـد   مـي  خـود اعـالم      هيـدگر ). 42 ، ص 1375 هيـدگر،  (نـاميم   مـي  (enframing) چـارچوب  ياگشتل  
 يـن  ا امـا . رسـد   مي نظر   به يز و تمسخرآم  يانه ناش يحت معمول است و  ير ناآشنا و غ   ي كاربرد ، كاربرد ينكه ا 

. دانـد   مـي  و برتـر     ي امور عـال   يان تفكر در ب   يمي از عادت و سنت قد     يرو نحوه كاربرد را در حقيقت، دنباله     
 (apparatus)» دسـتگاه و ابـزارآالت    « از   ي انـواع  يا (tool) ابزار   يك ي به معن  ينجا در ا  يريگ  قالب كلمه

   نيــست هــم ابزارآالتــي و دســتگاه نــينگيــري مفهــوم كــل چ  مــراد از قالــبي اولــيــقطر  و بــهيــستن
(Borgman, 2005, p 420).  

   ي كلمـه را بـرا     يـن  بلكـه او ا    ،يـست  ن يء شـ  يـك  يـت  ماه يا ذات   چارچوب، يا از گشتل    هيدگر منظور
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   پـرده   يـا شـكار كـردن وجـود        آ ي در آن بـرا    آدمـي  كـه  بـرد   ميبه كار   »  انفتاح وظهور  « از   يحالت خاص 
   بــه معارضــه خوانــده يــره، امــر واقــع بــه منزلــه ذخي تلقــيــا يدن نظــم بخــشيوهبرداشــتن از آن بــه شــ

   وجـه   يچ اسـت و بـه هـ       يـد  جد ي تكنولـوژ  يـت  نحـوه نفـوذ خـود در ماه        يانگردر حقيقت، گشتل ب   . است
 يـك  دربـاره تكن   يـشمندان ند ا ير با سـا   هيدگر يشه اند يزه همان وجه مم   ينا. يست ن يك تكنولوژ يخود امر 

ـ       يگـاهي  بـا طـرح آن جا      هيـدگر  سـابقه نداشـت و       ين از ا  يش كه تا پ   يتفكر. است   ه  ممتـاز و منحـصر ب
   يقـت،  از حق  اي  نـه   گـو  منزلـه  بـه  گـشتل .  كـرد  يـدا  پ ي فلسفه تكنولوژ  ان و متفكر  يشمندان اند ينفرد در ب  
 ي تكنولـوژ يـت  است كـه ماه اي ستورينام همان يقاً دق ين خواهد بود و ا    ي و آشكار  نامستوري يخود نوع 

   ي از امكانــات اســت كــه تكنولــوژاي مجموعــه داراي كــه اي نامــستوري. ســازد مــيمعاصــر را روشــن 
 شـناختي  و وجود  يدارشـناختي  آن را پد   هيدگر خواهد بود كه     يري همان تفس  ينا. آورد  مي را به وجود     يدجد
 .داند مي

   : وجـود دارد يـدي  چنـد واژه كل   يـف  تعر يـن در ا  كـه    دهـد   مـي  گـشتل نـشان      يف به تعر  ي اجمال نگاهي
 هـستند و  يـف  تعريـن  جزء اركـان ا »ينظم بخش« و »يرهمنبع ذخ «،  »آشكار كردن  «،»تعرض« هاي  هواژ

ــش  ــامالًنق ــي ك ــرش در اساس ــناختي نگ ــدگر پديدارش ــه تكنهي ــك ب ــدي ــا.  دارن ــام ــه يش ب    از هم
 اعطـا  يدارشـناختي  نگرش افـق پد    ينه ا  دارد و ب   يت فوق اهم  يفاست كه در تعر   » آشكاركردن« واژه   ينا

  .كند مي
 بايد گونه ينگيري از مفهوم گشتل ا  با بهره يم، كن يان را ب  يك تكنولوژ نامستوري بنا باشد نوع خاص      اگر
 منظـور  بلكه پردازد مي جهان نيي است كه به شناساي آن سنخ از نامستور   يك تكنولوژ نامستوري كه   گفت

 و  يير تغ يجاد تسلط بر جهان به منظور ا      يت و در نها   يرهه منزله منبع ذخ    جهان ب  نامستوريبندي و     آن قالب 
 ي هـم، در ارتبـاط بـا مـستور         تكنولوژيـك  نامستوري نامستوري، همه اقسام    همچون. تحول در آن است   

 يـد  با يـريم  را در نظر بگ    يكي تكن ي و نامستور  ي عناصر متناظر در مستور    يم است و اگر بخواه    تكنولوژيك
 را در برابـر     ي جلوه نقش اساس   ين ا  است كه اتفاقاً   يك تكن ي جلوه مستور  يكيتعرض تكن گفت كه تسلط و     

  .كند مي ي بازنامستوري
 انكـشافي  نامـستوري  موافق باشد چون به هـر حـال در هـر             نامستوري با اصل    هيدگر يدالقاعده با  يعل

 و  پوشـاند   مـي  را هم    ينامستور خود   يكي، تكن نامستوري« است كه    ين ا مسئله ينجا اما در ا   شود  ميمحقق  
. كنـد   مي يد را تهد  يل اص نامستوري ي،حضور تكنولوژ ). 58 ، ص 1375 هيدگر،(» پوشاند  مي را هم    يقتحق

 را در نظـم  يگـر  دنامـستوري  هاي امكان همه بتواند كه آورد مي را فراهم    ي امكان يكي تكن نامستوري يعني
 . صرف گرد آورديبخش

 و گـشتل  تـسلط  دليـل  بـه  و دارد  مـي  نگـاه  استتار در لحظه ينآخر تا جا همه را خود جديد تكنولوژي
 را انـسان  جديد تكنولوژي ماهيت. سازد  ميپذير    انضباط ثابت منبع مانند به را طبيعت آن از حاصل تعارض
 حـال  عين در اما است تقدير همان دادن، حوالت اين كه دهد  مي حوالت سويي به و كند  مي انكشاف راهي
 درون بـه  و آيد  مي آزاد امر درون از انكشاف كه چرا. است مرتبط نيز آزادي با ديگر يسوي از انكشاف اين
 انـضباطي  نتيجـه  در و اسـت  حقيقـت  تجلي مانع انكشاف و تكنولوژي اين. كند  مي آزاد و رود  مي آزاد امر
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ـ  اسـرارآميز  معنـاي  بـه  بودن خطر البته و است خطر ترين  بزرگ هيدگر اصطالح به كه آيد  مي پيش  ودنب
 جهان  يت ظهور و نمود تمام    ي مشخص يار كه به طور بس    رود  مي يشنجا پ ه آ  تا ب  يد جد ي تكنولوژ ينا. است
 شود مي محو ي به پرسش از تكنولوژيازكم ن  نوع تفكر كمين و در ا كند  مي يين انسان را در آن تع     يگاهو جا 

  ).43 ص، 1384 يدگر،ه(
 دارد  يك نسبت به تكن   هيدگر كه   ييها ها و سوءظن   ت همه مخالف  يشهتصور است كه ر      قابل ،يبترت بدين

 اساسـاً  نبـود    يكي تكن نامستوري در   يژگي، و ين بتوان گفت چنانچه ا    يد جا نشئت گرفته باشد و شا      يناز هم 
ساز نشده   است مشكلنامستوري از آن جهت كه   نامستوري ين و ا  كرد  مي ن يدا به آن پ   ي هم سوءظن  هيدگر

 ي كـه وقتـ  يد فهمتوان مي  ينهمچن. كند مي با آن مقابله هيدگر پوشاند ميا  ريقت كه حقيل دلينبلكه به ا 
 يـك  بـودن تكن   نامـستوري  معناسـت كـه از جهـت         يـن  به ا  يست ن يك كه دشمن تكن   كند  مي ابراز   هيدگر
 از همـان جهـت      كند  مي ابراز   ي منف ي نظرات ي مواقع درباره تكنولوژ   ي اگر در برخ   ي با آن ندارد ول    اي  همقابل

 .شود مي نامستوري مانع يككناست كه ت
   نامـستوري  هيـدگر بـه نظـر     . كنـد   مـي  يف جالـب توصـ    يـري  را بـا تعب    يت وضـع  ين ا افادات در   هيدگر
ــكتكنولوژ ــان ي ــاگوهر « هم ــداد ن ــت»ينرخ ــاگوهر .  اس ــداد ن ــودات در رخ ــق از طرينموج ــر ي    تفك

 كه از   شود  ميف   كش يزي به صورت آن چ    يشه هم يا يهرگونه هست «. شوند  ميبندي كشف      و قالب  يآمار
 جـدا شـده    يژگـي  و يعنـي  هـستند    هـا   هـستنده  آنچـه  واقـع،  در. اسـت  برشمردني يلحاظ كم  (Quale)   

   افـادات  كـه در     كنـيم   مـي مالحظـه   ). 121 ، ص 1386 يو،والگـان  (شـود   مي يده فهم ي به صورت كم   ها  آن
   بـوده  گـشتل  متوجـه  »ي تكنولـوژ  ازپرسـش   « اسـت امـا چـون در         ي بر تفكـر آمـار     يشتر ب هيدگرتأكيد  
   تـري   پختـه  شـكل  بـه  را طبيعـت  بـر  تكنيـك  انـدازي   دست گشتل عنصر با آماري تفكر تركيب با است،

   اي  همحاسـب    خـود را ماننـد شـبكه قابـل         يعـت  طب يـك  تكنولوژ نامـستوري در  «به نظر او    .  كرده است  يانب
  پـذير    امكـان  را حيحصـ  احكـام  توانـد   مـي    يعتـي  طب يندر واقـع چنـ    . كند  مي حاضر و ظاهر     يروها ن يرثأاز ت 

   حقيقـت  كـه  بمانـد  بـاقي  خطـر  ايـن  اسـت  ممكـن  توفيقـات  ها و   كاميابي همين ميان در دقيقاً اما. سازد
   نــوع يــنا). 56 ، ص1375 هيــدگر،( » گــردديــد ناپديح صــحهــاي تــصميم و احكــام آن همــه بــين در

 مـا   يبـه نحـو گـشتل بـرا        و وجود را     گنجاند  مي در گشتل در حقيقت، وجود را در قالب گشتل           نامستوري
 .سازد ميآشكار 
   يـن بـه ا .  آن اسـت   يخيـت  تار يـث  مالحظـه شـود ح     يـد  با يكي تكن نامستوري كه در    يگري مهم د  نكته

   يجـاد  ا يـشه  اند ي كـه بـرا    يخي اتفاق افتاده اسـت و خـصلت تـار         يشه اند يخمعنا كه بر اساس آنچه در تار      
ـ    يـك ق دارد كـه در       تحقـ  اي  نامـستوري  و دوران تجدد،     يدشده است، در عصر جد      در گـستره    ي نگـاه كل

 يخ تـار  ي تكنولـوژ  يگـر،  د يـان بـه ب  .  از آن منفـك شـود      توانـد   مي است و ن   يخي اوصاف تار  ي دارا يخيتار
 يـك  تكنولوژ چـارچوب  به شـكل     ير اخ دورة   و در    شده آشكار متفاوت هاي  ه در دور  يهست.  است نامستوري

 درآمـده   تكنولوژيـك  آن بـه شـكل       يتست كه در نها    ا نامستوري يخ تار يشه، اند يخ تار يعني. درآمده است 
 ي صورت يك تكنولوژ نامستوري.  در عصر معاصر است    يقت حق ي نحوه اصل  ي امروزه تكنولوژ  ينبنابرا. است
 نـسبت برقـرار   ي آن انسان با جهان خاصي امكانات گوناگون برآمده است و در ط   يان است كه از م    يخاص
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  .كرده است
بندي است كـه آنچـه        چارچوب اول   ي معنا :برد  مي در سه معنا به كار        گشتل را  يدگر ه ، طور مشخص  به

 از هيـدگر  منظـور  كـه  شـود  مي يادآور يز نرا نكته   يندر آخر ا  .  معنا بود  ين ناظر بر ا   يشتر شد ب  يانتاكنون ب 
 هيـدگر  وجه   يچبه ه . در نظر گرفت  » سامان دادن «و  » انضباط« به مفهوم    يد گاه نبا  يچبندي را ه    چارچوب

 خـالف   هيـدگر  مراد   يد شا يحت. گذارد  مي يشان و سر جا   كند  مي كه گشتل امور را منظم       يد بگو واهدخ  مين
ـ   هـا   آن و   دارد  مـي  بر   يشان امور را از سر جا     يقت،گشتل در حق  .  هم باشد  ينا  و آسـمان رهـا      ين زمـ  ين را ب

 درباره  يب ترت ينه ا  كه ب  ي حكم ين براساس ا  ، از آن  تر   و مهم  كند  مي حكم صادر    ها  آن و بعد درباره     كند  مي
بنـدي را    حـال منظـور از قالـب   ينامـا در عـ  . كنـد   مي مواجهه دارد و رفتار      ها  آن صادر شده است، با      ها  آن

 گيرند مي شكل شوند، مي آن مشاهده يه ساير دانست كه همه امور ز     ي كل ي و نما  ينهزم  همان پس  توان  مي  
 معمـول كـه     ي منطق هاي  تبيين ها و   تحليل از بريخ گشتل   يت در ماه  يعني. گيرند  ميو مورد استفاده قرار     

 جـوهره  خـواهيم   مـي  بلكـه . يستيم نقطه اشتراك امور متفاوت تحت عنوان جنس مشترك ن         ياندر صدد ب  
 .بيابيم را تكنيك مصاديق همه

 مفهـوم . سازي هـم وجـود دارد    يره ذخي دل مفهوم گشتل معنادر. سازي است    يره ذخ گشتل دوم   معناي
 كـه  يهنگـام . استنباط است  هم قابل(Gestell) از خود لفظ شود، مي يه از مفاد گشتل تلق سازي ك     يرهذخ

 و است كلمه اين درسازي      ذخيره معناي متوجه دقيقاً نويسد،  مي را با حروف بزرگ      Ge هيدگر لفظ   يندر ا 
 ا حـرف بـزرگ     ب اي  كلمه وقتي آلماني زبان در چون   كرد برداشت آن از را گشتل مفعولي اسم معناي نبايد

 رشـته   ي برا Gebrige مانند   ، تكرار و تجمع و دوام را در خود خواهد داشت          ي، معنا )Geمانند   (آغاز شود 
سـازي در بطـن گـشتل      يـره پـس مفهـوم ذخ   ). 692 ، ص 1385 ي،جماد( توده ابر    براي Gewolk كوه و 

 »سـازي     يـره  ذخ يبرابندي    چارچوب« به صورت    يدبندي در گشتل با     چارچوب يگنجانده شده است و معنا    
 .ادراك شود

 يي در هـر جـا     يـزي چرف انباشتن باشد بلكه در گـشتل هر        گشتل ص  ي كه معنا  يستمعنا ن  ين بد ين ا اما
 ي و در حالت   يرددرنگ آماده و در دسترس قرار گ        مور شده است تا بي    أ و م  يم و آماده بودن، تنظ    يره ذخ يبرا

 آن  ي بـرا  يـق  طر يـن  كـه از ا    يدوام و ثبـات   . ده شـود   مامور شده و سفارش دا     تواند  مي  واقع شده است كه     
 پس. گوييم  مي )Bestand( ي دائم يره ذخ يا يره خاص است كه ما به آن منبع ذخ        ي از نوع  شود  ميحاصل  

منبـع  «اصـطالح  .  داللـت دارد  ي و آمـادگ   يـره  از صـرف ذخ    تر  اساسي و بيشتر چيزي بر اينجا در لغت اين
 از  ياء كه همـه اشـ     ي بدون عبور از راه خاص     يزي چ يچ ه كند  مي ين جامع است و مع    ي به منزله امر   »يرهذخ

 هـاي    در آثار مختلف مثال    يت وضع ين ا ي برا هيدگر. شود  نمي پرداخته و ساخته يابند،  مي حضور   يقآن طر 
 .آورد مي يمتفاوت

 اتفـاق   يعـت  اسـت كـه در طب      ييراتي نگران تغ  يير، همراه با تغ   يع روند تجم  ين در ا  يز از هرچ  يش ب هيدگر
 مصرف  يعنوان ماده خام برا     را به  ياء آن انسان اش   ي كه ط  شود  مي آغاز   يخي دور تار  يكبا گشتل   . افتد  مي

 كنـد   مـي  شكوفا    را مجدداً  ي ذات ي و امر  زند  مي از هم گسسته و واپس       يعت طب ي تلق يندر ا . گيرد  ميدرنظر
 ين، از زمـ   يـد  جد يـدگاهي  اساس د  ين شده است و بر ا     يل تبد ي به انرژ  ي دسترس ي برا اي  ماده به فقط كه
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  (Heidegger, 1971, p. 55) شود ميمسكن و اقامتگاه انسان آشكار 
ــشت در ــاه پ ــاعرا نگ ــه ش ــه از هاي ن ــدگر ك ــان در بي ــعي ــد،  يت وض ــر ش ــواد ذك ــردن م ــته ك    انباش

ــدگاهد ــق عمي ــسفي ــدگر ي فل ــت هي ــه اس ــر  .  نهفت ــه نظ ــدگرب ــع «هي ــره ذخيتدر وض ــه   ي ــازي ك   س
ــه ــاق  ب ــوم اتف ــد،اف مــيوســاطت عل ــق از ت ــوم طري    وشــود مــي محــو ياء خــاص اشــهــاي ويژگــي عل
  » شناســد مــي كننــدة مــواد ي جمــع آوريــك ظــرف آب را بــه عنــوان يــك حالــت ين در بهتــريزيــكف

(Cerbone, 2008, p. 136).ــوم جد ــد عل ــا ي ــا اتخ ــانذ ب ــوعات، روشي، مب ــداف   موض ــا و اه   ه
 و جهـان  دانـستن  منبع در توان  مي  خاص را    ي تلق ين ا كنند،  مي ارائه از جهان و انسان      ي خاص يخاص تلق 

 .كرد خالصه انسان
 كـه  - كنـد  مـي  بـروز  يـك  تكنيـت  كه در ماه ي قدرت ي از سو  ي آدم كه است   ين گشتل ا  سوم ي معن اما

  ). 90 ، ص 1374 هيـدگر، ( بازداشته شـده و بـه معارضـه خوانـده شـود            - بر آن قدرت ندارد    يانسان تسلط 
   يـت  منـابع اهم   ي و گـردآور   يـع  مهـم اسـت و از اصـل تجم         يارل بـس   انسان در كنتـر    ي ناتوان هيدگر يبرا
   ير كــه در كجــا مقــاديــست نيــن اي علــم و تكنولــوژي اصــلســؤالبــه نظــر او .  او داردي بــرايــشتريب

   اسـت كـه چگونـه       يـن  ا ي پرسـش اصـل    يگـر  د يـد،  جد دورة   بلكـه در     يافـت  تـوان   مـي    سـوخت را     يكاف

   كـرد تـا بـشر را در برابـر           يت را مهـار و هـدا      ي اتمـ  ي انـرژ   از يتـصور   قابـل ير و غ  يم عظ ير مقاد توان  مي  
 مهـارش بگـسلد و    يي در جـا   ي نظام يات بدون عمل  ي حت يم عظ هاي  ي انرژ ين ناگهان ا  ي خطر كه روز   ينا

ــابود كنــد، در امــان نگــه داريــز و همــه چيــزدبگر    بــاز ينجــادر ا). 126 ب، ص 1382 هيــدگر،(يــم را ن
 يـك  نكته در ذات تكن    ين كس به ا   يچ از او ه   يش تا پ  يد شا .الحظه كرد  را م  هيدگر يدگاهرافت د ظ توان  مي  

 نخـواهيم  را آن كنترل قدرت ديگر ما   كه ما مسلط شود     بر ي حد تا قادر است    يكتوجه نكرده بود كه تكن    
  .داشت
   جديـد خـود   »تكنولـوژي  يـت ماه «كـه  گفـت  تـوان  مـي   از ابتدا تاكنون بحث شـد      آنچهبندي     جمع در

   ،دارد و بـه دليـل تـسلط گـشتل و تعـارض حاصـل از آن                  رين لحظه در استتار نگـاه مـي       را همه جا تا آخ    
ماهيـت تكنولـوژي جديـد انـسان را راهـي انكـشاف       . سـازد  پذير مي طبيعت را به مانند منبع ثابت انضباط      

دهد كه اين حوالت دادن، همان تقدير است اما در عين حال اين انكشاف از                 كند و به سويي حوالت مي       مي
آيـد و بـه درون امـر آزاد            انكشاف از درون امر آزاد مـي       چون نيز مرتبط است     يسويي ديگر با آزادي انسان    

آيد  اين تكنولوژي و انكشاف مانع تجلي حقيقت است و در نتيجه انضباطي پيش مي  . كند  رود و آزاد مي     مي
 يـن ا. بودن اسـت  ميزمعنـاي اسـرارآ    بـودن بـه   ترين خطر اسـت و البتـه خطر        كه به اصطالح هيدگر بزرگ    

 يگـاه  جهـان و جا يت ظهور و نمود تمام   ي مشخص يار كه به طور بس    رود  مي يش تا بدانجا پ   يد جد يتكنولوژ
 شـود  مـي  محـو  ي بـه پرسـش از تكنولـوژ   يـاز  نوع تفكر كم كـم ن اين و در كند مي يينانسان را در آن تع  

 ي چه سـلوك   يد دارد و با   يگاهي جا  مالحظه كرد كه انسان چه     يد با يط شرا يندر ا ). 43 ص،  1384 يدگر،ه(
  .باشد داشته تكنولوژيبا 
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  تكنولوژي با سلوك و  انسان)3

 يـن  وجـه بـر ا     يچ انسان بـه هـ     ين است اما هم   ي و آشكارگ  نامستوري و دار    يرگ  همواره در  ي آدم اگرچه
 يـن ر ا  د يچون او از جانب هـست       ندارد يطره كنترل و س   گيرد،  مي ما را دربر   هاي  يت كه همه فعال   نامستوري
 معاصر در   دورة   انسان ديگر طرف از. برد  مي يش است كه او را به پ      ي واقع شده است و هست     يكاركارزار و پ  

 ير از تقـد ي گشتل در حقيقت، نحوه خاصين است، واقع شده است و انامستوري از يگشتل كه نحوه خاص  
  . حوالت وجود استيا

 انديـشيدني  و تعمـق  چنـين  چـون    شـود  انديشيده نسبت انسان با آن      و ير تقد ين است كه در ا    ياز ن پس
 به ما براي كه است جديدي هاي   امكان همان جديد شرايط اين. كند  مي فراهم ما براي را جديدي شرايط
 از مواجهـه بـا امـور        ي از آن خواهد بود كه ما تنها به نحوه خاص          ي ناش يد جد هاي  امكان اين. آيد  ميوجود  
 يـن  و بـه دنبـال كـشف و ظهـورات امـور مـستتر در ا                يمي بسنده نكن  بند  چارچوب فهم امور به نحو      يعني
 در شـناختي  اصـول وجود ي و بر مبناشناختي وجودي در بستريد را با  ير تقد ي معنا بنابراين. يم باش ها  انامك

 و مجمـوع  شود مي واقع ي امكانات هستچارچوب خواهد بود كه در ي امرير صورت تقديندر ا . نظر گرفت 
 ي هـست ير همان تقدآورند،  مي يد را پد  ي هست يخمندي كه تار  شناختي  ي و مواجهه هست   ي امكانات هست  ينا

  .خواهد بود
   يكـي  و گـشتل هـم در        دهـد   مـي  اسـت كـه در گـشتل رخ          نامـستوريي  از جنس    يك تكن يت ماه چون
   متعلـق   ير سـلطه و نفـوذ بـه تقـد         يـن  معتقد است كـه ا     هيدگر شود،  مي آن به سلطه و نفوذ معنا        ياز معان 
   بـشر  و كنـد   مـي  نامـستوري  از   يقـي  بـشر را عـازم طر      ي اسـت كـه در هـر زمـان         ير تقـد  يـن  چون ا  .است
   سـوي  بـه  رفـتن  پـيش  و كـردن  دنبـال  امكـان  آستانه به يافتن دسترس و شدن نزديك جريان در دائماً
ــدم ــي منكــشف يدن پــس آنچــه در نظــم بخــش اســت،) nothing( ع ــوازشــود م ــه م ــر ينش و هم    ب

 توانـست  مـي  امكان آنكه بـشر  «. برد خواهد ين را از بيگر امكان، امكانات دينبا ا امكان است،   يناساس ا 
   يـل  آن نا  يدگي شـده اسـت بـه ناپوشـ        يده آنچـه ناپوشـ    يـت  بـه ماه   تـري   مقدم نحو به و تر  سريع و بيشتر

  »يـد  تجربـه نما   نامـستوري  بـه    ي را بـه منزلـه لـزوم وابـستگ         يتش بتواند مـاه   يق طر ين از ا  ينكهشود تا ا  
  ).55 ص، 1375 ر،هيدگ(

ـ      يـت  قطع يـل  از قب  يـزي  چ يـك  تكنولوژ ير تقـد  يپس معنا     بـه ذهـن     عمومـاً  كـه    – آن   ي بـه نحـو كل
   ي در گـشتل و سـلطه واقـع شـده اسـت و نـوع      ير سـو تقـد    يـك از  .  دو جنبه دارد   يرتقد. يست ن – آيد  مي
 آن  هـاي   يژگـي و و ظهور است واجد      نامستوري چون متعلق به     يگر د ي در آن وجود دارد اما از سو       يتقطع

   يـب  ترت يـن بـه ا  . خـورد   مـي  و ظهـور رقـم       نامـستوري  از امكانـات     ي در بستر  ير تقد ين ا يعني.  هست يزن
  . كنـد   مـي  يـدا  پ يـادين  بن ي نـسبت  يقـت  بـا حق   ير تقد اساساً و   شود  مي يده كش يان به م  يقت حق ي پا يردر تقد 

 و بـه انجـام   كـشد  مـي ا بر دوش  دارد و آن ريام كه انسان در آن ق    شود  مي يري همان تقد  يقتدر واقع حق  
 چگونـه آنچـه را كـه هـست تجربـه            يكننده است آن است كـه آدمـ        يين تع يان م ين و آنچه در ا    رساند  مي
  .كند مي
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   يـزي  و گر  افتـد   مـي  اتفـاق    ي ادراك و تفهم ما در متن گشتل و از منظـر تكنولـوژ             ي روش اصل  امروزه
   و  افتـد   مـي  بـا انـسان در     چـارچوب  يـن ا. يـستاد  از آن ا   يـرون  در ب  تـوان   مي و ن  يست ن چارچوب ينهم از ا  

   كـه بـر اسـاس امـر         ايـم   شـده  پرتـاپ  عـالمي  در كـه  ماسـت  تقـدير . خوانـد   مي را به معارضه فرا    يعتطب
 ي بـرا  يكـاري  بـه پ   كنـيم   مـي  ي عـالم زنـدگ    يـن  كه ما در ا    ي نهاده شده است و از زمان      يان بن يكتكنولوژ

ـ  يـك  بـستر تكنولوژ   يـن  جهان در ا   نامستوري    دورة   ي هـست  ير تقـد  يپـس تكنولـوژ   . ايـم   هده شـد   فراخوان
   در عـالم امكانـات   يشـدگ  البتـه نفـس پرتـاپ   .  صادق اسـت ها انماست كه درباره همه جهان و همه انس      

 يمـا،  از آن هواپهيـدگر  منظـور  شـود  مـي  صـحبت  يـك اگـر از تكن  . گـذارد   مـي  مـا    يـار عالم را هم در اخت    
 منكـشف   يـق  طر يـن  است كه بـه ا     يريكه منظور همان تقد    گوييم  مي و   يستن.. .  و رايانهخراش،   آسمان

 .شود مي
 اسـت آن را     يـك  تكنولوژ ير تقـد  يين در صدد تب   هيدگر وقتي ،)63-62 ب، صص  1386( يديبه قول آ  

 و  ي تكنولوژ يت معنا كه نوع واكنش انسان به ماه       ينبه ا . داند  مي گشتل) Noetic(يك   نوئت يل تحل ينوع
 ينشي خصلت گز  ين هم ير، متناسب با نحوه ظهور گشتل است و تقد        يلوژدر حقيقت، نسبت انسان با تكنو     

 جهت اسـت    يا )telos(  تلوس يك بلكه   يست ن ي جبر ين تع يك يگر د يرپس تقد .  جهان است  يدننحوه د 
 فـراهم  ين معـ يلي را بـه عنـوان تمـا   يط از شرا  اي  ه و مجموع  كند  مي را برپا    چارچوبي حالت   ينكه در بهتر  

 .دارد تفاوت سرنوشت وممفه با ين و اآورد مي
   اسـت و البتـه      هيـدگر  ات از تأكيـد   ي ناشـ  يـم  و سرنوشـت دار    ير تقـد  يـان  م يز كه مـا بـر تمـا       تأكيدي

   خواهـد   گرفتـار  ينيـستي  دترم هـاي   گـرايش  دام در نكنـد  را كـاري  چنـين  اگـر  كـه  دانـد   مي خود   هيدگر
   مـشتبه خواهـد     هـا   يشگـرا  را از او خواهـد گرفـت و بـا آن             شـناختي  وجود يرآمد كه امكان هر گونه تفس     

ـ      يدگاهاو خود به صراحت گفته است كه د       . شد ) fate(  را سرنوشـت   ي كـه تكنولـوژ    ي او از آن دسته نظرات
  اجتنــاب و  قابــلير در آن معنــا بــر وقــوع امــر مــسلم و غيرتقــد.  متفــاوت اســتداننــد، مــي مــا محتــوم

 را در   ير تقـد  يـد  شـد با   يـان  ب يـك كن ت يـت  ماه يـين  كه طبق آنچـه در تب      ي داللت دارد، در حال    يرناپذييرتغ
   مــا را در ير، گــاه تقــديچهــ «يگــر خــاطر دينبــه همــ.  آن تجربــه كــرديط و شــرانامــستوريچــارچوب 

   و  كنـد   مـي  محبـوس و محـدود ن      ي كوركورانـه بـا تكنولـوژ      يـشروي  در جهـت پ    اي  يجهنت  الزام و اجبار بي   
همچنـان كـه باعـث    . يم داشـته باشـ  يژ بر ضد تكنولـو يرناپذ  عالج ي شورش يا و   يان طغ شود  مي باعث ن  يا

  ) 54 ، ص1375 هيـدگر،  (»ييم نمـا ين لعـن و نفـر  يطانيورد شـ ا را بـه عنـوان رهـ       ينخواهد شد تكنولوژ  
 اندازه از مراد او دورنـد و البتـه از نظـر او هـر دو مـردود هـم           يكها به     نگاه ين هر دو ا   هيدگركه به نظر    

  .هستند
 يا دارند و    ي آزاد يا كه   كند  مي ن يمفعال تقس ير دو دسته فعال و غ      را به  ها  ان انس هيدگر يگران،خالف د بر

 يـد  البتـه نبا ؛ اسـت ير تقـد ي گوش سپردن به نـدا     ي به نظر او آزاد    گزيند  مي را بر  يندارند بلكه او راه سوم    
 بـه امكانـات خـود       توانـد   مـي    آن   ي است كه انـسان در طـ       يقي طر يگانه ينا.  دانست ير تقد يرانسان را اس  

 ي انسان اسـت و وقتـ      ي وجود دارد كه همان آزاد     ي گشتل هم امكانات   يط در تحت شرا   يس حت پ. ينديشدب
 امكانات  ينالبته ا .  باشد نامستوري در قلمرو    يقي به طر  تواند  مي   شود  مي يف گشتل تعر  يط تحت شرا  يآزاد
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 . اما به هر حال وجود دارنديستندنامحدود ن
ـ  يبـي  كه از نوع اراده اسـت فر       يگر د هاي  ي آزاد  نوع است و   ين از هم  ي واقع ي آزاد هيدگر، نظر   به  يش ب

 متعلق باشـد و     ير تقد يم كه به حر   گردد  مي فقط آن هنگام آزاد      يقتاً حق بشر«هيدگر،   يربه تعب . نخواهند بود 
 اساسـاً  ي آزاد يـت ماه. كنـد   نمـي  فرمـانبرداري  و اطاعـت  سادگي به اما شنود  مي باشد كه    يهمچون كس 

 است كه در مفهوم     ي حاكم و ناظر بر گشودگ     يآزاد. لت خواست انسان ندارد    ع ي حت يا خواست به   يارتباط
  ).53  صهمان،(» استنامستوريواضح 
   نامـستوري  و   ير تقـد  يگـر  د يي و از سـو    يم دانـست  نامـستوري  را   يك كه تكن  ي زمان يك مواجهه با تكن   در

  پـس  . كنـد   مـي  هـم صـدق      ي مرتبط شدند همه آنچـه در بـاال گفتـه شـد دربـاره تكنولـوژ                يهم با آزاد  
   يطاني آن را شـ يـا  و   يم بـسپار  ي خواهد بـود كـه كوركورانـه خـود را بـه دسـت تكنولـوژ                ين مانع ا  يآزاد
   يـك  تكنولوژ نامـستوري  ير همـان تقـد    يعنـي  ي تكنولـوژ  يـت  كـه بـا ماه     ي زمـان  يـب  ترت ين و بـد   يمبدان
   كـه طبـق     شـود   مـي  مالحظـه . دانـيم   مـي بخـش    ي آزاد ي خود را در ارتباط با فراخوانـدن       شويم  مي رو  روبه

 ي معنا خواهند بود و آزاد     يك انسان به    ي و آزاد  ير تقد نامستوري ي، در تكنولوژ  ي، از آزاد  ير نحوه تفس  ينا
   شـود كـه    ي كـس  يجـه  تعلـق داشـته باشـد و در نت         ير انسان وجود دارد كـه بـه قلمـرو تقـد           ي برا يهنگام

   همـان نـسبت   يـن  و اكنـد  مـي  و اطاعـت  كنـد  مـي  كه فقط گوش ي نه كس شنود،  مي و   دهد  ميگوش فرا 
پـس نـسبت آزاد بـا       . يد بگـشا  يك تكن يت به ماه  ي قادر است كه رو    ي انسان ي است كه در آن هست     يآزاد

   يـشه  از جـنس اند    ي جـنس آزاد   ين و بنـابرا   شـود   مـي  يـشيده  است كـه اند    يزي همان چ  يتجربه تكنولوژ 
  .خواهد بود

 جهـان وجـود بـشري       آن، در -است لياص طريق امروزه هيدگر نظر طبق -كه است طريقي تكنولوژي
 زبـاني و رفتـاري   يهـا  اي از فعاليت تكنولوژي مجموعه. كند يابد و توسعه پيدا مي       قوام مي  ،شود  آشكار مي 

ــي   ــازه م ــياء اج ــه اش ــه ب ــوند    اصــلي اســت ك ــاهر ش ــق خاصــي ظ ــه طري ــا ب ــراف م ــا در اط ــد ت    ده
(Edwards, 2005, p.458) .چـه  يـد  بايقتـاً  حقكنـد  مـي  ارائه يژ از تكنولوهيدگر كه يري تفسين چناب 

 را رهـا كـرد و در جهـت    ي تكنولـوژ يد باي به كليا آ؟ رو گرفتيش پي مواجهه با تكنولوژي را برا يسلوك
 يـا  قدم گذاشـت ؟      گذارد  مي ما   ي رو يش پ ي كه تكنولوژ  ي كوركورانه در راه   يد با يا نمود؟ آ  يرخالف آن س  

  برگزيد؟ بايد ديگر طريقي
   بــر ضــدهرگــز و يــست نتكنولــوژي بــر ضــد وي اســت كــه يــن اهيــدگر شــفاف و روشــن پاســخ
  بلكـه . تكنولـوژي  يطاني بـر ضـد جنبـه بـه اصـطالح شـ       ين همچنـ  نـه  و   سـت  سخن نگفتـه ا    تكنولوژي
ــن ااوكوشــش  ــوژي يــت اســت كــه ماهي ــوژي يــت در ماه.د را بفهمــتكنول ــزي تكنول    كــهاســت چي

  ين اســت كــه چنــيــدوار امهيــدگر. يــست ن آزاديگــر و او در برابــر آن دطلبــد مــيانــسان را بــه چــالش 
  يـن  بـا انـسان و ا  ي هـست  يونـد  پ يـك  يعنـي  شـود   مي اعالم   يزي چ ينجا در ا  اين كه «.  حاصل شود  يفهم

 ،1366 هيدگر، (»آيد روشني به خود ناپوشيدگي در شايد روزي نهفته است    تكنولوژي يت كه در ماه   يوندپ
  ).66 ص

   توانـد   مـي    و   يـست  دارد امـا دسـت و پـا بـسته ن           يوار دشـ  يت وضع اگرچه احوال و اوضاع اين در آدمي
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 نافرجـام و محتـوم   اي يـه  چون بلاي ياره ستكنولوژي در يوضع آدم.  تالش كنديح در راه تفكر صح   يدو با 
   يـافتن  بـه    ي كنـد تـا آدمـ      يمردي اسـت كـه در حـوزه خـود پـا           يـن  تفكـر درسـت ا     يفـه  بلكـه وظ   يستن

ـ  ين با طرح ا   هيدگر اساساً). 97 ص ،1374 هيدگر، (گردد قادر تكنولوژي يت متناسب با ماه   اي  هرابط  ة گون
   رسـد   مـي بـه نظـر     .  مخـالف اسـت    يم، كن يت كوركورانه از آن حما    يا يم را رها كن   ي تكنولوژ يا كه آ  مسئله

   بـه دنبـال     تكنولـوژي  يـت او در ماه  .  توجـه كـرده اسـت      مـسئله  يـن  از ا  تـري   عميـق  هاي  يهكه او به ال   
 يا يه عل ي باشد كه حكم   ين به دنبال ا   ينكهنه ا . است (Ereignis)»يدادرو«ن   با عنوا  تر  يق عم يكشف راز 

 ممكن خواهد بود كـه  تكنولوژي مسئله از ي و فهم ي نگاه ين چن ي زمان هيدگر،به نظر   . دهد ب تكنولوژيله  
 هيـدگر،  (كنـيم  رهـا  (subject/object) ذهـن  بـرون  -ذهن درون انديشه از را خود فيما از لحاظ فلس   

 ).66 ص ،1366
   خـود  بـر  را آن سـلطه  حـق  هـم  و كنـيم  اثبـات  را صـنعتي  اسـباب  از ناگزيرگيري    بهره هم توانيم  مي  
 صـنعتي  اسـباب  بـه  گفـتن  نـه  و آري گونـه  اين آيا. كنيم نفي را طبيعت اتالف و تشويق و انحراف نيز و

   بــه تكنولــوژي ابــ مــا ارتبــاط! هرگــز. كــرد نخواهــد نــامطمئن و ناپايــدار تكنولــوژي، بــا را مــا ارتبــاط
   وارد مـا  روزانـه  زنـدگي  در تكنولـوژي  داد خـواهيم  اجـازه . شـد  خواهد راحت و ساده انگيزي  شگفت طرز
 حـال مـستلزم     ين كه در ع   ي را  نحوه سلوك با تكنولوژ    اين. گذاشت خواهيم بيرونش حال عين در و شود

   اسـت  »شـياء  از ايبـرا ت« و آن كنـيم  مـي  يـر  تعبيمي قـد اصـطالح  يـك  و هم نه گفتن است با        يهم آر 
  )127 ص، 1365 هيدگر،(

 ارد مـو  ي و روشن است امـا در برخـ        يح صر ي سلوك با تكنولوژ   مسئله به   هيدگر يه اول هاي  پاسخ اگرچه
 آخـرين  در مواضـع  ايـن  اينكـه  ويـژه  بـه . يـست  ن فوق موضع با سازگار كه چندان    كند  مي اتخاد   يمواضع

 نيـز  سياسـت  فلـسفه  مباحـث  بـه  تاحـدودي  كـه  مصاحبه اين در. است بوده اشپيگل مجله با او مصاحبه
 عـصر   يبرا) يستمو كدام س   (ي متناسب يستم س توان  مي   يا كه آ  سؤال اين درباره   هيدگر است، شده پرداخته

 يستمي س ين كه به فرض وجود چن     يست مطمئن ن  ي ندارد و حت   ي كه پاسخ  كند  مي اذعان   يافت، تكنولوژي
 است كه   يگزين پندار جا  ين ا يش از پ  يش ب يك دموكرات هاي  نظام پس در باشد چون    ي دموكراس يستمآن س 

. يـست  ممكن ن  هيدگر يده به عق  ين است كه انسان در چنگ خود دارد و ا         يزي خود چ  يت در ماه  تكنولوژي
   برآيــد آن عهــده از توانــد مــي خــود ني اســت كــه انــسان بــه خــوديــزي خــود چيــت در ماهتكنولــوژي

  ).83 ، ص1374 هيدگر،(
 ايـن  بـا  بايـد  كـه  نيـست  ايـن  بـه  قائـل  هيـدگر  كرد كه    ير گونه تفس  ين را ا  هيدگروان نظر    بت يد شا اما

اي كـه   در نهايـت راه چـاره  .  آن غافل بـود    ازبلكه نظر او اين است كه نبايد        . پرداخت مبارزه به تكنولوژي
   اسـت   ي تكنولـوژ  ين همـ  زاييـده  خـودش  البتـه  كـه  ،كنـد   هيدگر براي رهايي از ايـن خطـر مطـرح مـي           

(Wright, 1992, p. 247) ص، 1386 ،هايـدگر ( درباره تكنولوژي در قلمرو هنر است تأمل و وارستگي 
42.( 

 ،هاى اخيـر هيـدگر در بـاب علـم و تكنولـوژى آشـنايى دارنـد                  كسانى كه با رساله   : گويد   مي گريگلن  
 ، گـرى  لـن گ(است و يا اين كه در باب تحوالت كنونى جهـان بـدبين اسـت                ) ضد علم ( كه او    پذيرند  نمي
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بنابراين شدت انتقادها و هشدارهاى هيدگر تنها بيانگر اهميت مسئله و عمق فاجعه است و               ). 159،  1382
جزر و مد قريب    .  ندارد يكس درباره آن نگران    يچ ه كند  مي است كه احساس     ي نگران موضوع  هيدگر اساساً

ير و افسون و خيـره و غافـل كنـد كـه     تواند انسان را اس  آنچنان مي  ،الوقوع انقالب تكنولوژى در عصر اتم     
 ،پـس از ايـن  . شـود  راه تفكر پذيرفته و به كار بسته مـي ) يگانه(سرانجام روزى تفكر حسابگرانه به عنوان  

كدام خطر بزرگ ممكن است به ما روى كند؟ پس از اين غفلت تام و تمـام اسـت كـه دسـت در دسـت                          
اعتنايى عمدى به تفكر معنوى به سراغ ما خواهـد          ريزى حسابگرانه و بى      تخصصى هرچه بيشتر در برنامه    

 ).130، ص 1382 ،هيدگر(آمد 
   بلكـه خواسـتار    يـست  ن ي تكنولـوژ  ي توقـف رونـد جـار      ي و حتـ   ي مخالف اسـتفاده از تكنولـوژ      هيدگر

ــى و          ــزار فن ــه اب ــر ب ــسان معاص ــرد ان ــالح رويك ــوژى و اص ــتفاده از تكنول ــوازن در اس ــرارى ت   برق
   ناگهـان  ، مـا وابـسته بـه اسـباب صـنعتى هـستيم امـا از طـرف ديگـر                   :تكنولوژيكى است و معتقد اسـت     

 ،هيـدگر (ايـم    ايم كه به اسارت آن درآمـده       بند اين ابزار فنى كرده     و نادانسته آنچنان خود را به سختى پاى       
  ). 128 ص ،1382

ع ت كوركورانه شرو  اطاعاين دامنه با    . كند  هاى ممكن به تكنولوژى را مشخص مي       هيدگر دامنه واكنش  
اما او همچنين واكنش ممكن ديگـر را هـم          . يابد  شود و با عصيان به همان اندازه كوركورانه خاتمه مي           مي

وى با فراخوانى بشر امروز به تأمل       .  برقرارى نسبت صحيح و آزاد با تكنولوژى است        ،شمارد و آن    جايز مي 
  .ح اين مواجهه استو تفكر در صدد اصال

  جهينت

   و مجـزا بـه موضـوع    مـستقل  طـور  بـه   »يتكنولـوژ   از پرسـش « در   تنهـا   در آثـار خـود     دگريه اگرچه
 ي به طور  . را مشاهده كرد   ي توجه به تكنولوژ   توان يم   او   شهي اند ي جا ي پرداخته است اما در جا     يتكنولوژ

 نيـ  كـرده اسـت ا     ي سـع  زين مقاله   ني را به او نسبت داد و ا       ي درباره تكنولوژ  ي فلسفه منسجم  توان يم  كه  
 ادوار مختلـف    يهـا   ه از آمـوز   دگريـ ه يفلسفه تكنولوژ .  كند يي بازنما دگريم را از متن آثار ه      منسج شهياند

 او دانـست و     ي فلـسف  اتيـ  خـاص از ح    اي  ه را محصول دور   شهي اند ني ا توان ينم بهره برده و     دگريهتفكر  
  وا شهيـ اند مختلـف  ادوار انيـ م ونـد يپ از ينـشان  را دگريـ ه ي فلـسفه تكنولـوژ  تـوان  يمـ   بـالعكس  يحتـ 
  .آورد حساب به

 روح حـاكم بـر      نيـي  تب ي بـرا  يدارشناسي كه دارد از روش پد     يريظ توانسته است با فطانت كم ن      دگريه
ـ پرداز مـي  ي تكنولـوژ  ي و فن  ي ابزار يها  ه به جنب  صرفاً كه   ييرهاي استفاده كند و از تفس     يتكنولوژ  رهـا  دن

 بـه حـساب     ي تكنولوژ لسوفي ف ني اول يدي همچون آ  شمنداني از اند  ي در نزد برخ   ي كه حت  ي به طور  ،شود
  .ديآ مي

   ي او سـع   ؛ اسـت  ي مخالفـت بـا تكنولـوژ      ايـ  موافقـت    ي فراتـر از دعـوا     ي امـر  ي نگاه او بـه تكنولـوژ     
   بـه   ي دربـاره تكنولـوژ    دگريـ ه دگاهيـ د اگرچـه  .شـود  را متـذكر     يكرده است تا غفلت انسان از تكنولـوژ       
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 امـا  شـود  مطـرح  عنـوان  نيـ ا به يتكنولوژ ارد كه  د ني از ا  ي او ابا  اساساً و   ستي ن شناختي  اصطالح انسان 
   ،ينامــستور همچــون( بــه كــار بــرده اســت ي تكنولــوژنيــي در تبدگريــه كــه ييهــا لفــهؤم از ياريبــس

ـ . اسـت  يانـسان  طيشرا از برآمده..) . و هنر قت،يحق گشتل،    مواجهـه بـا     ي بـرا  ييحـل نهـا    ه را ،عـالوه ه  ب
   . اسـت  يانـسان  طيشـرا  بـا  ارتبـاط  در دگريـ ه دگاهيـ  د نيرااب است و بن   شناختي   انسان اساساً زي ن يتكنولوژ

   طي شـرا  نيـ  و انـسان در ا     ديـ آ مـي  بر ي اگرچـه از دل هـست      ي تكنولـوژ  تيـ  ماه نيـي  معنـا كـه تب     نيـ به ا 
 كـه بـر عهـده       يتيولئ مـس  تيـ  در نها  و ي انسان طيشرا مالحظه بر اساس    حال هر در اماپرتاپ شده است    

  .يابد مي قوام ارد،ذگ ميانسان 
 بلكه نظر او ايـن اسـت        ؛ گاه قائل به اين نيست كه بايد با اين تكنولوژي به مبارزه پرداخت             يچ ه گرهيد

  .داشت آن با آزادانه سلوكي بايد و ماست عصر تقدير يتكنولوژ.  آن غافل بودازكه نبايد 
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  فرهنـگ  يشـرق  مطالعـات  مركـز : تهـران  مـددپور،  محمـد  ترجمـه  ،گـر يد يتفكر). 1374( . ـــــ

  .هنر و
 يفرهنگـ  سـسه ؤم: تهـران  ،ياسد محمدرضا ترجمه ،تكنولوژى باب در يپرسش). 1375( . ـــــ

  .شهياند
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  .درج: تهران ،ياسد منوچهر ترجمه ،جهان ريتصو عصر). 1378( . ـــــ
  .هرمس: تهران ،يجوز محمدرضا ترجمه ،يمعنو تفكر در يگفتار :يوارستگ). 1382( . ـــــ
  .1 ش ارغنون ، ترجمه شاپور اعتماد،تكنولوژى از پرسش). 1383.( ـــــ
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  .ققنوس: تهران ،يجماد اوشيس ترجمه ،زمان و يهست). 1387( . ـــــ
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