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  چكيده
 يـدگر ها انديشة درموضوعات مورد توجه  ترين كليدي از آن، ماهيت و تكنولوژي

متـداول شـاهد آن    يتكنولـوژ  فلسـفة  در چـه  با آن هايدگر رويكرد هرچند. است
 را هايـدگر  تفكـر  در موجـود  هـاي   بيـنش  پاي رد دارد، گيري تفاوت چشم يمهست
 وضـوح  بـه  يـز ن يليتحل فلسفة تدر سن يمعاصر، حت يتكنولوژ ةفلسف در توان  مي

 يـت ماه يـدگر، ها يشةاند يةبر پا ات شود  يابتدا كوشش م مقاله، اين در. كرد مشاهده
آن،  يـت مـدرن و ماه  تكنولـوژي از  يـدگر ها تحليل. شود روشنمدرن  يتكنولوژ
پـس از  . كنـد  مـي  يـد تهد را يآدمـ  امـروزه كـه   يفهم خطرات راياست ب اي  مقدمه
آن بـر   حاكميتخطر  ومدرن،  يتكنولوژ يتماه ةبه مثاب گشتلمفهوم  شدن  روشن
 معناي  بي جهان از رهايينسبت به  يدگرنگرش ها كنيم،  يم يكه در آن زندگ يجهان

بـا برپاشـدن    فقـط را  معاصـر  انسـان  نجـات  هايـدگر . شود   مي مطرح يكتكنولوژ
. دانـد   مـي  ممكـن  شـود  غالـب  موجـودات،  از جديدينو كه در آن فهم  يميپارادا

 چنين ظهور براي انسان آمادگي تواند  يم ي،با تفكر معنو يونددر پ يااز اش يوارستگ
 تكنولوژي به نسبت هايدگر رويكرد بر نقدهايي پايان، در. سازد محقق را پارادايمي

  .شد خواهد بيان مدرن
 معنـوي،  تفكر اشيا، از وارستگي گشتل، مدرن، تكنولوژي هايدگر، :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
 يـة است كه در روزگار ما بر كل يپرسش از تفكر يدگر،ها انديشة در تكنولوژي از پرسش
كه تفكـر   كنوني، عالم شناخت ييمبگو اگر كه  چنان است؛ افكنده سايه بشري ياتوجوه ح
اغـراق   نيسـت  ممكـن  تكنولـوژي  بـاب  در تأمل بدون است،آن  يركن اساس يكتكنولوژ
 چـه  آن هـر انسـان بـا    يكينسبت تكن كه دهد مي نشان تاريخي مالحظات گرچه. ايم  نكرده

 »مانـد  بـاقي  ناشـناخته  ديگـر  هـاي   قـاره  در هـا   مدت تا«آمد و  يدهست، ابتدا در اروپا پد
بـر   يكـي تكن نگـرش  شود،  مي متذكر هايدگر كه گونه  همان امروزه، ،)126: ب 1378 يدگر،ها(

 آمادگيما را از  ي،نگرش ينمتفكرانه به چن توجه عدم). همان(حاكم است  ينزم ةكر سرتاسر
  ).127: ب 1378 يدگر،ها( دارد  مي  باز است دادن  روي حالعصر در  يندر ا كه تحولي براي

را بـا مـورد پرسـش     يـك تكنولوژ نگـرش  تا كوشد  مي تكنولوژي از پرسشدر  هايدگر
 بـا  آزاد نسـبت  برقـراري  بـر  راسـتا  ايـن  در يو. سازد آشكار تكنولوژي، چيستي دادنقرار

  :كند  مي تأكيد تكنولوژي
. كنيم برقرار آزاد نسبتي آن با خواهيم  مي كار اين با و پردازيم  مي تكنولوژي از پرسش به ما
 قـرار  تكنولوژي ماهيت معرض در را ما بشري وجود كه است آزاد حيث آن از نسبت اين
  ).4: 1389 هايدگر،( دهد  مي

 بـا  آزاد نسـبت  برقـراري  از هايـدگر  مقصـود  كه گيرد  مي شكل پرسش اين جا  همين از
بـا   تـوانيم   مـي  زمـاني  ما دارد؟ گري پرسش با اي  رابطه چه آزاد، نسبت و چيست تكنولوژي
 بـا را رها كـرده،   يتكنولوژ كوركورانة يرشپذ ياكه طرد  يمنسبت آزاد برقرار كن يتكنولوژ
 و گـري  پرسش رابطة. سازيم هموار تكنولوژي، ماهيت شدن آشكار براي را راه گري پرسش
 بپنـدارد،  حقيقت صاحب را خود كه  آن   بي گر، پرسش كه است نهفته امر اين در آزاد نسبت
 يچكه بدون هـ  يفرد ولي. شود آشكار وي بر پرسش مورد موضوع ماهيت تا كند  مي تالش
و  يخنثـ  يرا امـر  يتكنولوژ يا پذيرد،  مي شوق با را آن يا كند  يحمله م يبه تكنولوژ يتأمل

 خـود  چنـگ  در را حقيقـت  ابتـدا  از، )5: 1389 هايدگر،( كند  مي قلمداد آدميتحت كنترل 
 ماهيـت  شـدن آشكار اجـازة  شده،  پذيرفته پيش از نظري هاي  قالب بر پافشاري با و ،پنداشته

  .دهد  نمي را تكنولوژي
ـتي  از پرسـش  برابر در كه كند  مي اظهار هايدگر  و ابـزاري  تعـاريفي  غالبـاً  تكنولـوژي،  چيس

). همـان ( »است انساني فعاليتي و وسيله تكنولوژي،«يف، تعار ينمطابق ا شود؛  مي ارائه مدار  انسان
؛ )7 - 6: 1389 يـدگر، ها( يستندن يقيحق اند صحيح گرچه يفتعار ينا يدگر،ها عقيدة به
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 كـه  تر  عميق الية به يافتن  دست از و كند  يمتوقف م سطح، در را ما تعاريف، اين كه معنا بدين
 ياز تكنولوژ يابزار يفتعر كه  آن وجود با هايدگر، .دارند  مي  باز است تكنولوژي ماهيت همان
 چـه  آن .كنـد   نمـي  قلمـداد  نيـز  نادرسـت  تعريفي را آن داند،  نمي تكنولوژي حقيقت يايرا گو

 تـر   ياديبن تكنولوژي، حقيقتي ماهيتنكته است كه  ينا دادن نشان است آن دنبال به هايدگر
 گونـه  هـر  چـه  آن حقيقـت،  در .سـازد   يم يانرا نما تكنولوژي مدار  انسان و ابزاري تعريف از

كه  ياستبه اش نگرش اي  نحوه سازد مي ممكن را تكنولوژيك شيء توليد يا تكنيكي فعاليت
ابـزار و   مثابـة  به تكنولوژي كه است نگرش همين و شود  يحاصل م يبر آدم يءاز ظهور ش

 اونتولوژيـك  معنـاي  در تكنولـوژي  يگـر، بـه عبـارت د  . سـازد   يرا ممكن م يانسان يتيفعال
)ontological(، يكاونت يدر معنا يتكنولوژ يادبن )ontic( است )توقـف  ). 50: 1389 يدي،آ

بازمانـدن از   يبه معنـا  اونتيك، معناي در تكنولوژي يا ي،تكنولوژ يحصح يفدر سطح تعر
 مقاله، پس ينا در .اونتولوژيك، است معناي در تكنولوژي يا تر،  بنيادي الية اين به يابي  دست

 كـه  شود  ينشان داده م ي،در رابطه با موضوع تكنولوژ يدگرها يشةاند يعناصر اصل مرور از
 .است هايي  كاستي داراي يكبا ابزارآالت تكنولوژ يو ةمواجه نحوة
  

  تكنولوژي با رابطه در هايدگر انديشة اصلي عناصر. 2
  1گشتل 1.2

 حقيقت در اونتولوژيك، معناي در تكنولوژي و اونتيك معناي در تكنولوژي ميان تفاوت
) يكاونتولوژ( يتكنولوژ يتو ماه) يكاونت( تكنولوژيك هاي  فعاليت و اشيا ميان تفاوت
 بنياد به يافتن  دست يبه معنا مدرن تكنولوژي ماهيت ساختن  روشنرو،  يناز ا. است

واكنش مناسب نسبت به  يما را برا ،مل در باب آناست كه تأ مدرن تكنولوژي اونتولوژيك
  ).Pattison, 2000: 66(سازد   يآماده م يدر جهان كنون يتكنولوژ

بر انسـان   يااز ظهور اش يخاص ةمدرن، به نحو يتكنولوژ يتماه يدگر،ها انديشة مطابق
 بنيـاد . اسـت  شدهغالب  ي،تكنولوژ صرع يا 2مدرن متأخر دورة ظهور با كه شود  يمربوط م
كه بر اساس  است انسان بر اشيا ظهور از خاصي ةنحو همينمدرن،  يتكنولوژ يكاونتولوژ
 طريـق  از را آن آدمـي  كـه  اي ريختنـي  دور و پـذير   ذخيـره  شـدني،   مصرف نبعبه م يءآن، ش

 بـراي  منبعـي  يـا  موجـودي  مثابـة  بـه  چيـز  همهو  شود؛ فروكاسته مي كند  مي كنترل محاسبه
 ؛18: 1389 هايـدگر، ؛ 196: 1387 يمـل، ب( شـود   مـي  فهميـده انسـان   يحداكثر برداري بهره

Thomson, 2011: 25; Rojcewicz, 2006: 84 .( ،يـر تعب بـه  تكنولوژيـك،  در تفكـر  بنـابراين 
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 مـورد  اسـت  نيـاز  بـدان  كه زماني تا كه شود  يانگاشته م يمنبع مثابة به چيز، همه يفوس،درا
 نگرشي چنين. )Dreyfus, 2002: 165(شود   مي ريخته دور سپسو  گيرد  مي قرار برداري  بهره
 انسـان  مصـرف  بـراي  منبعـي  بـه  خود معناي دادن هست با از دست   چه آنكه مطابق آن،  را

 اشـياي  تكنولوژيـك، در جهان . كردمشاهده  توان  مي روشني به امروز زبان در يابد  مي تقليل
 و شود  مي تبديل اطالعات انباشت جهت منبعي به كتاب شود؛  مي ناميده طبيعي منابع ،  طبيعي
برحسب  يند نبودن كارا مورد در گيتس بيل اظهار. شود  مي تعيين هزينه نيز زمان براي حتي

 موضـوع  ايـن  .)Ridling, 2001: 576(اسـت   نگرشـي  چنين گر بيان زماني، منابع تخصيص
 نظيـر  تكنولوژيـك  مفـاهيم  حسـب  بـر  يتفكـر  يندر چنـ  يزن ينآن است كه د دهندة  نشان
  .شود  مي فهميده وري  بهره

 معنا  بي شدني،  مصرف منبعي قالب در چيز  همه شدن نمايانتوجه داشت كه  يدبا همچنين
با اشـاره بـه    يدگرها. همراه است يعتبه طب انسان جانب از تعرض نوعي با پذير،  محاسبه و
  :گويد مينكته،  ينا

 اين برابر در را طبيعت كه تعرضي است؛ تعرض نوعي جديد، تكنولوژي بر حاكم انكشاف
 يكه انرژ يثرا از آن ح يباشد تا بتوان انرژ يانرژ كنندة تأمين كه دهد  مي قرار جا  بي انتظار

 قديم، بادي آسياي مورد در امر، اين مگر اما. كرد يرهاستخراج و ذخ يعتاست از دل طب
 واگذاشته باد اميد به كامالً ها  آن. چرخند  مي باد با البته آن هاي  پره. خير نيست؟ صادق

 سازد ذخيره را آن تا كند  يهوا را حبس نم يانجر يانرژ ي،باد يايآس يول شوند؛  مي
  ). 15: 1389 هايدگر،(

 يو بـه منبـع انـرژ    كنـد   مـي  حفـظ  را خـود  اسـتقالل  قديم، هاي  تكنولوژي در طبيعت
 مستقيم نياز و سازد  مي هماهنگ باد با را خود كه است بادي آسياي اين. شود   ينم فروكاسته

 يگانـه  يعـت، مـدرن، طب  يدر تكنولوژ كه   حالي در شود؛  مي حس همواره باد، وزش به آسيا
 معنـاي  بـه  زراعـي  زمين در كردن  كشت زماني، اگر. نو تحت كنترل انسا ي استمنبع انرژ
. دگرگون ساخته است يزرا ن يكشاورز طبيعت، به تعرض امروزه، بود، نگهداري و مراقبت

مقاله، از آن در جهـت نقـد    ينا ياست كه در انتها ياز موارد يدگرسنخ از اظهارات ها ينا
را  مـذكور  تعرضاز  اي  نمونه هايدگر، .كرد يماستفاده خواه يبا تكنولوژ يو ةمواجه ةنحو

  :كند  مي توصيف گونه  ينا
 مورد هوا اكنون. نيست غذايي هاي  فرآورده ماشيني صنعت جز چيزي اكنون كشاورزي
 مواد تا گيرد  مي قرار تعرض مورد زمين كند؛ عرضه را خود نيتروژن تا گيرد  مي قرار تعرض
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 تعرض مورد اورانيوم منبع عنوان به مثال، براي هم، معدني مواد كند؛ عرضه را خود معدني
 يكه ممكن است برا اي انرژي همان اتمي؛ انرژي منبع عنوان به هم اورانيوم و شود  مي واقع

  ).16: 1389 هايدگر،( شود برداري  بهره آن از آميز  مصارف مسالمت ياانهدام 

 فهميـده  آدمـي مصرف  يبرا يمنبع مثابة به چيز همه تكنولوژيك، تفكر در كالم، يك در
 به Bestand آلماني واژةتوجه قرار دادن  مورد با )Richard Rojcewicz(رويتسويچ  .شود  مي
 هايدگر. ناقص است يواژه، معادل ينا يبرا »مصرفي منبع«كه معادل  كند  مي اشاره نكته اين
 يگانـه  كـه دارد  اشـاره  يآدمـ  مصـرف  يبرا يمنبع به حقيقت در Bestand واژة بردن كار به با

 هـيچ  بـدون  كامل، برداري  بهره و مصرف از پس و اوست نيازهاي كردن برطرف آن يتاهم
اشاره به  فقطواژه،  يناز استعمال ا يدگرمقصود ها ي،به عبارت. شود  مي انداخته دور توجهي

 آن در كـه  دهـد   مـي  قـرار  توجه مورد را مصرف از اي  وي گونه نيست؛ گرا  مصرف يافتره
 .)Rojcewicz, 2006: 83-84(شـود    نمـي  گرفتـه  نظـر  در اهميتـي  و اسـتقالل  هيچ اشيا براي

 شـدني   مصرف منبعي چون از انكشاف را كه در آن امر واقع خود را هم نحو اين هايدگر
 نامد  يم »گشتل« كند  يآشكار م) انسان مصرفي نياز تأمين جز اهميتيبدون ( اهميت  يو ب

 شــده اســت؛ كــه يلتشــك stellو  Ge يــباز ترك Ge-stell واژة ).27: 1389 هايــدگر،(
 جانبـه   دربرگـرفتن همـه   و كـردن  تجمـع، محصـور   گـردآوري،  بر جا اين در Ge پيشوند

 كند  يو تعرض داللت م تحميل بر stell، و )Rojcewicz, 2006: 103 ؛692: 1389ي، جماد(
 يبه نـوع  درحقيقت گشتل، واژةرو،  يناز ا).  Rojcewicz, 2006: 103؛23: 1389 هايدگر،(

 گيـرد   مي صورت تعرض و تحميل آن در كه چهارچوبي در جانبه همه انحصارو  گردآوري
 تناسـب اشـاره شـد    به آن كه تكنولوژي عصر بر حاكم انكشاف با معنا اين و كند  مي اشاره
آشكار كنند و آن  Bestand مثابة بهتا امر واقع را  خواند  مي معارضه به را آدميان گشتل،. دارد

 شـناختي   ريشـه  ارتبـاط  به توجه با جا  اين در بخشيدن  انضباط يالبته معنا. را انضباط بخشند
 بنـابراين . كنـد   يداللـت مـ   يـز و درافتـادن ن  يـل بـر تحم  يبه نـوع  stellenو  bestellen يانم

تصرف  و كنترل با همراهو تعرض،  يدنبه چالش كش ينوع معنايبه  بايد را بخشيدن  انضباط
نحو از انضـباط،   ينا يگرد يمعنا. آورد شمار به انسان خواه دل مصرف گونه هر يبرا يعتطب

 از يب،ترت ينا به .)Rojcewicz, 2006: 80-82( محاسبه است يقاز طر يااش به بخشي  سازمان
 زمـان   هـر  و شود مهيا بالفاصله تا است باش  آماده حال در جا  همه چيز، همه«انضباط،  يقطر
ــه ــد الزم ك ــو از باش ــفارش ن ــود داده س ــدگر،( »ش ــناز ا). 18: 1389 هاي ــيرو، و ي  يژگ

 تا كند  مي داللتمحاسبه  يقهست از طر چه آنمدرن، به كنترل  يدر تكنولوژ بخشي  انضباط
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 كه طور همان كنترلي، چنين. شود رفع بالفاصله كجا هر و زمان هر در انسان مصرفي نيازهاي
 به صرفاً و اهميت  بي چيز،  همه آن در كه تعرضي است؛ همراه طبيعت به تعرض با شد گفته
  .شود  يانگاشته م يآدم يازهايرفع ن يبرا يمنبع مثابة

در رابطـه بـا    يـدگر ها پرسش: چنين نتيجه گرفت توان  يم چه تاكنون گفتيم براساس آن
 چـه  آننسبت به  يمدرن است كه به نگرش خاص يتكنولوژ يتمعطوف به ماه ي،تكنولوژ

 مربوط قلمروهاي ساير و هنر دين، كه ابزارآالت، تنها نه نگرش، اين شود؛  يهست مربوط م
 پايـان  در تـا  نـاميم  مـي  »الف« نكتةرا    نتيجه ينا. دهد  مي قرار تأثير   تحت را بشري حيات به

  .كنيم استفاده آن از مقاله
  
  تقدير يا تاريخي حوالت ةمثاب به تكنولوژي 2.2

 شـد،  اشاره ه آنمقاله ب ينكه در ا يبا تكنولوژ يدگرها ةمواجه نحوة با رابطه در اول عنصر
 يخيحوالت تار مثابة به تكنولوژي فهم دوم، عنصر. است گشتل يا مدرن تكنولوژي ماهيت

 و طبيعـت  كشـيدن   نحو از به چالش ينا يدگر،ها انديشة مطابق. است )destining( يرتقد يا
 از ناشـي  نگـاهي،  چنين. نيست آدمي ابداع موجودات، به بشري معناي فاقد و مصرفي نگاه
ـ   )beings( است كه موجـودات  يدر عصر تكنولوژ )being(ي ظهور هست نحوة  ةرا بـه مثاب
  . كند  مي آشكار انسان مصرف براي پذير    محاسبه و اهميت  بي معنا، فاقد پذير،  يرهذخ يمنبع

 انكشـاف  نحـوي  عنـوان  بـه  انضباط اين در راند،  مي پيش به را تكنولوژي كه جا  آن از بشر
 گـاه   هيچ شود،  مي شكوفا آن قالب در انضباط اين كه استتاري عدم آن اما. جويد  مي شركت
 او خـاص  انكشـاف  انحاي به را بشر نامستور، امر كه زمان  هر.. . يستدست بشر ن ساختة

 و تحقيـق  هنگـام  بـه  بشـر  وقتي بنابراين. ... است داده رخ قبل از آن استتار عدم فراخواند،
 انكشـاف  از نحـوي  به قبل از كند، دنبال خود تصورات قلمرو چون هم را طبيعت مشاهده،
 تحقيـق  موضـوع  عنـوان  بـه  طبيعت با تا طلبد  مي معارضه به را او كه است شده فراخوانده

 ... .شـود  محو اليزال منبع موضوعيت فقدان در موضوع اين كه جا  آن تا حتي شود؛ رو   به رو
 پرداختـة  و ساخته صرفاً بخشد،  يكه انضباط م يبه عنوان انكشاف يدجد يتكنولوژ ينبنابرا
  ).21 -  20: 1389 يدگر،ها( يستن يآدم

 آدمـي  كـه  اي  بخواهانـه  و موجـودات، امـر دل   يابا اشـ  يكتكنولوژ مواجهة بنابراين،
در  ي،در عصر تكنولـوژ  يهست يتجل نحوة به توجه با انسان بلكه نيست؛ باشد برگزيده

 اشيابه  يكنگرش تكنولوژ). 199: 1387 يمل،ب(داده شده است  يجا يارويينوع رو ينا
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را  موجـودات است كه  هستي نمايي  رخ از اي  نحوه حاصل نگرش، ينا. نيست آدمي ابداع
 آشكاررا بر انسان  هست چه  آن هستي، روشنايي چگونه كه اين اما كند،  يبر انسان آشكار م

؛ 21 -  20: 1389 يــدگر،؛ ها294- 295: 1388 هايــدگر،( نيســت آدمــي اختيــار در ســازد،
Rojcewicz, 2006: 91 .(كنتـرل  موجودات، شدن ديدارپ يما بر چگونگ ديگر، عبارت به 

  ).O'Brien, 2004: 22(يم ندار
 تحـت  كشـد   مي پس يا كند  يخود را آشكار م ينمع لحظة هر در واقع امر كه استتاري عدم

 خوانـده  معارضـه  بـه  خود سهم به قبالً هم بشر كه اعتبار اين به فقط . ...نيست بشر اختيار
 بـه  توانـد   مـي  منضبطي انكشاف چنين كند، برداري  بهره طبيعت هاي  انرژي از تا است شده
  ).20 -  19: 1389 هايدگر،( پيوندد وقوع

 راهي را آدميان كه كند  مي اشاره هستي يسو از يخيتار حوالتي به هايدگررابطه،  ينا در
 از نيز تاريخ كل ماهيت« يدگر،از نگاه ها. نامد  يم يرحوالت را تقد ينا وي. كند  مي انكشاف
 نسبتي پرتو در يخي،تار افقهر  در). 28: 1389 هايدگر،( »شود  مي تعيين تقدير همين درون
 خاصي تفسير و شوند  مي آشكار او بر نحوي بهموجودات  كند،  مي برقرار هستي با آدمي كه
ـ  هسـتي،  با خود نسبت پرتو در انسان، چه  آن .شود  مي غالب هست چه  آن از  حوالـت  ه آنب

را در هـر دوره   موجودات ازاست كه فهم مسلط و غالب  يآن نحو از انكشاف شود،  مي داده
 يرقـد انكشاف بـه قلمـرو ت   يانحا يرهمانند سا يزن گشتل استيالي رو، ايناز . به همراه دارد

. انكشـاف  يانحـا  همـة  مثل است؛ تقدير حوالت گشتل،«). 30: 1389 هايدگر،(تعلق دارد 
 هايـدگر ). 28: 1389 هايـدگر، ( »اسـت  يرتقد يمعنا، نوع ينبه هم يزن يسپوئس ياآوردن  فرا
بـر   اسـت،  گسـترش  حـال  در امـروزه  و است يكيمظهر تفكر تكن ياضي، كهمنطق ر ةسلط
 سـاختة  نيـز  را مدرن شناسي روان و روانكاوي شناسي،  و ارتباط آن با جامعه يفلسف يشةاند
تفكر  كه  موضوع  ينا البته. )Heidegger, 1968: 21-22( داند  يقدرت او نم يطةدر ح يا يآدم

 چنـين  رسـاندن  ركه انسان در به ظهو يستمعنا ن ينماست بد يخيحوالت تار يك،تكنولوژ
افالطون  پرداختة و ساخته«طوني مثال، مثل افال براياگرچه  ي،عبارتبه . ندارد نقشي تفكري

 يامـر  مثابـة  بـه  طبيعـت  شـدن   يـان نما گرچـه و ) 20و  19: 1389 هايـدگر، ( »نبوده اسـت 
و  هـا   ييخـارج بـوده اسـت، توانـا     يو ياراخت محدودة بيكن از براي شدني  رام و كنترل  قابل

 بود انكارناشدني شده عطا ها  آن به چه  ظهور رساندن آن ةدر به منص بيكن و آمادگي افالطون
از نقـش   تـر  بـيش  شود،  يم تر  يكعمر خود نزد يانهرچه به پا هايدگر، وجود، اين با. است
  .كاهد  مينو  يافكندن طرح در يآدم
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 مضـمون . شـود   مـي  دورو زمـان   هسـتي از  يـادي در تفكر متأخر خـود تـا حـد ز    هايدگر
 طرح گويد  مي خود هايدگر. بازد  يبا امكانات، رنگ م يندازا يريو درگ يو آزاد افكني  طرح
 فـردي  انـداز،   طرح كه نيست چنان. شود  مي افكنده طرح در نيز انداز  طرح و شود  مي افكنده
 از او. برگزيند غذايي انتخاب چون هم را طرحش كه باشد معيني تاريخي موضع در و معين
 و اراده تحـت  افكنـي   طـرح  و طـرح  بنـابراين، . است گشته انتخاب به قادر طرحش طريق
 مطلـق  هسـتي  بـه  و دورتـر  انسان هستي از هايدگر هرچه حقيقت در .است هستي مشيت
 حال هر در البته و كند  مي پيدا تري بيش اهميت وي نزد به تاريخ مضمون شود،  مي تر  نزديك
  ).530: 1389ي، جماد( شود نمي حذف سره يك انسان

 بـه  اسـت  داده روي هايدگر تفكر در كه )Kehre (turning((گشتي  به نظر با ريدلينگ،
 حـاكم تفكر  ييكه گو گويد  يسخن م   هايدگر متقدم چنان اگرچهكه  كند  مي اشاره امر اين

 تفكـر،  از سـنخ  ايـن  متـأخر  هايـدگر  ، دراست يآدم هاي    يشگرا مدرن، حاصل بر جهان
 شـود   يمربوط م يهست يخيتار حوالتبه  بلكه شود؛  نمي قلمداد يانسان يماتحاصل تصم

)Ridling, 2001: 198(. هسـتي،  گـويي  كه گويد  مي سخن چنان متأخر، هايدگر حقيقت، در 
  ).694: 1389 ي،جماد( است تصميم و مشيت و اراده داراي بلكه انسان، فوق تنها نه

انكشاف  ياز انحا ينحو ةمدرن، به مثاب يتكنولوژ يدگر،ها يشةمطابق اند كه  آن خالصه
 دستاورد مدرن، تكنولوژي ).21: 1389 هايدگر،( كرد قلمداد آدمي ةپرداختساخته و  يدرا نبا

 تـاريخي  حوالـت  در مـدرن،  تكنولـوژي  .يستن يبشر ارادة و خواست حاصل و متفكران
قـدرت   ةدر محـدود  يزن يخيتار يانجر ينا ياراد ييرگذشته تغ ينو از ا دارد، ريشه هستي

  .خوانيم  يم» ب« نكتة را نتيجه اين). 128: ب 1378يدگر، ها( يستن يآدم
  
  خطر 3.2
 چـه   آن. داد شـرح  توان  يم تفاوتيرا از وجوه م يدگرها انديشة در مدرن تكنولوژي خطر
بـه   يمـدرن، خطـر   يدر انكشاف حاكم بـر تكنولـوژ   هايدگر كه است اين است مسلم

 بينـد   را مـي  يـك تكنولوژ آالت ماشـين  توسـط  گرفتـه  صورت تخريب از تر مراتب بزرگ
   ؛)33: 1389 هايدگر،(

 ياتبر ح تكنولوژيك ابزار كه اي  حمله با مقايسه در كه كنيم  نمي تأمل معني اين در اصالً ما
 اگـر  يقينـاً  زيرا نمايد؛  يم يرحق ياربس يدروژنيانفجار بمب ه يده،انسان تدارك د يعتو طب
محفـوظ بمانـد، بـاز بـا      ينزمـ  كـرة  در انسان زندگي و نشوند منفجر هيدروژني هاي  بمب
  ).127: ب 1378 يدگر،ها( هستيم رو به رو جهان در اي  كننده  نگران ييراتتغ
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 هـاي   تكنولـوژي مشكالت برآمده از  يدگركه ها يستمعنا ن يناظهارات مذكور، بد البته
كه خود  گونه  همان هايدگر، مقصود. شمارد  مي كوچك را زيست محيط تخريب نظير خاص

 كه است خطري از حاصل ويراني برابر در هايي  ويراني چنين بودن كوچك كند،  مي اشاره يزن
 خطـري  بـه  آدمـي  توجـه  سـاختن  معطوف هايدگر، هدف. كند  مي تهديد را انسان انسانيت
 ايـن  پرسـش . )Dreyfus, 2002: 165(اسـت   تكنولوژيـك  تفكر خطر خطر،. است تر بزرگ
  ؟به همراه دارد يچه خطرات يكتفكر تكنولوژ كه است

ذاتـي   معـاني  كليـة  رفـتن   دسـت   خطر از كرد، اشاره توان  يم به آن كه خطري نخستين
 منبعــي موجــودات بــه يــك،در جهــان تكنولوژ. اســت يــكدر جهــان تكنولوژ موجــودات

 در معنـا  واضـع  .ندارنـد  ييمعنـا  يچكه از خود، ه يابند  مي تقليل اهميت  بي و شدني  مصرف
 يلتبـد  بهينـه  برداري بهره يبرا يبه منبع يزخود ن يتاًكه نها بس؛ و است انسان جهاني، چنين

 دارايخـود   براي كه يستن يستمياكوس يا يوانيح يا ياهيگ يچه يجهان يندر چن. شود  يم
 حـداكثري  بـرداري   بهـره  جهت يهست، فاقد معنا و تنها منبع چه آن هر. باشد يذات اهميتي
 ةرودخان يلبا اشاره به تبد يدگرها. )Thomson, 2011: 19, 22؛ 171: 1378 ورتر،  مك(است 

 يابد،  يم اهميتانسان  مالحظة  يب يازهايرفع ن جهت صرفاًكه  شدني  مصرف يبه منبع ينرا
  :شود  يرا متذكر م يكآن در جهان تكنولوژ استقاللرودبودن رود و  ينابود

 فشار تا دارد  يرا وام ينقرار داده شده است و را ينرا رودخانة جريان راه سر بر آبي نيروگاه
 چرخش، اين خود. بچرخاند را نيروگاه هاي  ينخود تورب نوبة به نيز آن تا كند تأمين را آب

 بـراي  كه جرياني كند؛  مي جاري را برق جريان نيرويشان كه اندازد  مي راه به را هايي  ماشين
 ايـن  هـارچوب در چ. اسـت  شـده  تأسيس سيمي هاي  شبكه با مركزي نيروگاهي توزيعش
هم به عنوان  ينرا ةبرق، خود رودخان يمنظم از انرژ استفادة جهت هم، با مرتبط روندهاي

 يمثل پل چـوب  ين،را ةبر رودخان يآب يروگاهن يةتعب نحوة. كند  يتحت فرمان ظهور م يعامل
 عكـس،  بـه  درسـت . نيسـت  كـرد،   يكه صدها سال دو طرف رودخانه را به هم متصـل مـ  

 نيروگـاه  ماهيـت  از رودخانه ماهيت اكنون. شود  مي ادغام نيروگاه در سدبندي، با رودخانه،
 يـن ا سـلطة  از كـه   آن يبـرا . فشار آب است كنندة  تأمين رودخانه اكنون گيرد؛  مي سرچشمه
 به را خود توجه لحظه يك است كافي كنيم، پيدا اندك اندازه هر يتصور يوالوشموجود ه

 اثـري  چون هم( نيروگاه در چه  آن عنوان به »راين«: سازيم معطوف زير عنوان دو ميان تقابل
 همـين  با نيايشي در هولدرلين، هنري اثر در چه  آن عنوان به »راين« و است شده تعبيه) فني
 انـداز   چشم در اي  رودخانه همچنان راين، اما: شود داده پاسخ است ممكن. شود  مي بيان نام،

 كـه  اي  آمـاده  و حاضر شيء صورت به فقط چگونه؟ ولي باشد، چنين شايد. است طبيعت
  ).17: 1389 هايدگر،( كند  مي عرضه توريستي كاروان بازديد براي توريسم صنعت
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حيـاتي   وجـوه  نـابودي  سـبب  تكنولوژيـك،  نگرشآن است كه  يانخواهان ب هايدگر
 و شـدني   مصـرف  منبعـي  بـه و آن را  كنـد   مـي  معنازداييهست  چه آن از شود؛  يم طبيعت

 ي،آدمـ  ينه مأوا يگرد ينزم تكنولوژيك، جهان دراساس،  ينا بر. دهد  مي تقليل اهميت  بي
 اكنـون  را خود زمين. انسان ندارد پايان  يب يازهاين ينجز تأم يتياهم كه است يبلكه معدن

 كنـد   مـي  منكشـف  معـدني  ذخـاير  چـون  هـم  را خود خاك و سنگ،   زغال معدن چون هم
 بـه  نسـبت  تكنولوژيـك  جهان در تغييراتي به چنين توجهبا  يدگرها). 16: 1389 يدگر،ها(

  :دهد  مي هشدار آدمي هاي  ريشه شدن  تباه
 از امـروز  كند  يم يكه بر آن زندگ ينيداشتن او در زم   ريشه و زادگاهش خاك بشر به تعلق
 يناش يا حادثه اثر به تنها ريشه، دادن دست از اين، از باالتر حتي و! است خطر در بن و بيخ
 روح از ناشـي  هـا   ريشـه  دادن دسـت  از نيسـت؛  او زندگي مبتذل و كارانه فراموش يوةاز ش
 است چيزي همان آدمي، هاي  ريشه شدن تباه. ... ايم  شده زاده آن در همه ما كه است اي  زمانه
  ).125 -  124: ب 1378 يدگر،ها(ما را در خطر قرار داده است  زمانة كه

 يـن ا كنتـرل،  قابـل  و پـذير   محاسبه شدني،  مصرف منبعي به طبيعت تقليل اين، بر عالوه
 را چيـز  همه كه است اربابي بلكه هستي، شبان نه آدمي كه كند  يم يتانگاره را در انسان تقو

. خود دور شده است يگاهاز جا يدگراز نگاه ها يانسان ينچن. كند  مي كنترل محاسبه طريق از
 شـود،   نمي قلمداد Bestandجز ناظم  يزيچ تكنولوژيك، تفكر كه در گذشته، انساني اين از
 بـرداري  بهـره  يبرا يبه منبع يدبا يزكه خود او ن ييجا آستانة در يعني رسد؛  يپرتگاه م لبة به

 از جزئي به نيز خود نهايتاً يك،انسان، در جهان تكنولوژ يب،ترت ينا به. يابد   يلتقل يحداكثر
 يو سرعت پردازش در برخ ،حافظه سازي  بهينه جهاني، چنين در .شود  مي تبديل شبكه اين
 قـدرت  ،)ritalin(يتالين و ر )adderall(آدرال  نظير داروهايي از استفاده ي، باذهن يندهايافر

 ژنتيـك،  مهندسـي  دسـتاوردهاي  بررسـي  با. دهد  يرا در معرض خطر قرار م يآدم انديشة
. كـرد  مشـاهده  بهتـر  را حـداكثري  بـرداري   بهره براي منبعي به بشر شدن تبديل بتوان شايد
 يقـوا  بهينة كارگيري به فقطاو  هدفاست كه  يربات چون هم تكنولوژيك، جهان در انسان

 آموز  دانش ها،  دانشگاه و مدارس در. منابع است يراز سا يحداكثر برداري  خود جهت بهره
 كـه  فـرد  به منحصر استعدادهاي و ها  ويژگي با انديشمند انساني عنوان به ديگر دانشجو، يا

بـه   بايد يانو دانشجو آموزان  دانش همة يست؛مطرح ن يابد پرورش و شود شناسايي بايد
ـ  يارهايمع حسب بر آموزشي نظام هاي  خروجي عنوان رايـج  تعبيـر . شـوند  ينـه به يكم 

 جهـت  يانسان بـه منبعـ   يلتقل دهندة  نشان خوبي به) Human resources( »انساني منابع«
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 چنين هدف يگانه ي،حداكثر بازده به يابي  دست. است تكنولوژيك تفكردر  برداري بهره
 ;Dreyfus, 2002: 166-167; Pattison, 2000: 64؛31و  18: 1389 هايدگر،( است تفكري

Rojcewicz, 2006: 95; Thomson, 2005: 150, 158; Thomson, 2011: 22;.(  
انكشاف  گونه هررفتن امكان  ينوجود دارد و آن خطر از ب يزن يگريد خطر يان،م ينا در

 يو آمـاده بـرا   پـذير   كنتـرل  را چيز همه تكنولوژيك، تفكر در كه جا  انسان از آن. است يگرد
 ترتيـب،  اين به. ستايد  مي زمين خداوند مقام در متكبرانه را خود« كند  مي قلمداد برداري  بهره
 دارد وجود اعتبار اين به فقط يابد  يخود م يرو يشبشر پ چه آنكه هر  افتد  مي جا توهم اين
 جـا  همـه  بشر، گويي: زند  يدامن م يينها يخود به سراب ةتوهم به نوب ينا. اوست ساختة كه

 يتماه يعنيخود را  كجا  هيچ ديگر بشر امروز، حقيقت در . ...بس و بيند  مي را خودش فقط
 كـه  است گرفته قرار گشتل طلبي  قاطعانه در خدمت معارضه چنان بشر. بيند  نميرا  يشخو

 خطـاب  ايـن  مخاطـب  ديگـر  هـم  را خود و كند  نمي درك خطاب عنوان به را گشتل ديگر
  ).31: 1389 هايدگر،( »بيند  نمي

 يكـي روابط تكن ةگرفتار شبك خود، سو، يك از تكنولوژيك، جهان در آدمي رو، اين از
 وكـار   يبـازده  يشافـزا  يخـاص بـرا   يمصرف داروها يرنظ گوناگون عللو به  شود  يم

خـود   يشـيدن اند توان و ادينق قدرت شد، اشاره به آن كه تكنولوژيك فضايي در تحصيل
موجـود   يفضـا  از رفـت   بـرون  بـه  و دهـد   يكه در آن قرار دارد از دست م يتيرا به وضع

از  پنـدارد،   يخـود مـ   پرداختة و ساخته را چيز  همه كه جا  آن از ديگر، سوي از. انديشد نمي
 هسـتي  جانـب  از ديگـر  طريقـي  به است ممكن كه ينمخاطب قرار گرفتن خود و امكان ا

 .دهـد   مـي  دست از هستي نداي برابر در را خود گشودگيو  ماند  ميغافل  شود فراخوانده
انكشـاف اسـت    يمدرن، خود نحـو  يكه تكنولوژ كند  نمي توجه امر اين به ي،انسان چنين

 غفلـت  تـاريخ  متافيزيك، تاريخ سرتاسر اگر. آن را ممكن ساخته است يهست ييكه روشنا
 رسـيده  خـود  اوج بـه  انسـان  ةگسـتاخان با غرور  يغفلت ينما چن زمانة در است، هستي از

 بـه  است، داده دست از را چيزي تكنولوژيك، جهان درانسان،  كه  ينا به توجهي  بي. 3است
 اهميـت   بي و ير عقالنيبا غ خطر، گرفتن ناديده و شهر ويران كردن قلمداد شهر آرمان عبارتي
 و يابـد   يگسـترش مـ   يـك هست در جهـان تكنولوژ  چه آنطرق فهم  يرسا شدن  خوانده

 ؛192 - 191: 1382 كترينـگ، ( شـود  موجـود  وضـع  از رهـايي  گونـه  هـر  مـانع  تواند  مي
 ;Ridling, 2001: 578؛33 -  31: 1389 هايدگر،؛ 125: ب 1378يدگر، ؛ ها164: 1378 ورتر،  مك

Rojcewicz, 2006: 10, 145-148; Thomson, 2011: 150, 199-200;(.  
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است كه خطرات  يمدرن، امر يانكشاف حاكم بر تكنولوژ يدگرها انديشة مطابق كه اين
  .خوانيم  يم» ج« نكتةرا به همراه دارد را  ورمذك

  
  رهايي 4.2
 مـورد  را انسـان  انسـانيت  كـه  مدرن تكنولوژي در نهفته راتبه خط هايدگر كه اينوجود  با

جهان  رد تكنيكي ابزارآالت از استفادهبه عدم  يو دعوت كند،  ياشاره م دهد  مي قرار تهديد
 در كه است وضعيتي به انديشيدن براي ما برانگيختن خواهان تر بيش هايدگر،. يستمدرن ن

 وضعيتي، دربارة چنين تأملهر حال،  به). 127 -  129: ب 1378يدگر، ها( ايم  گرفته قرار آن
مدرن بشر  يآن است كه تكنولوژ دهندة  نشان كند  مي ترسيم را آن هايدگر كه گونه  آن حداقل

 باشـيم  داشـته  انتظـار  كـه  است طبيعي رو، اين از. است ساخته رو  روبه يجد يديرا با تهد
  .ما بگذارد يپا يشپ يتوضع يناز ا رفت  برون براي راهي هايدگر،

. گويـد   مـي  سخن تكنولوژي و هنر رويارويي ، ازتكنولوژي از پرسشدر اواخر  هايدگر
 ريشـه  هـم  تكنولـوژي  بـا  گرچه تخنه. كند  ياشاره م »تخنه« يوناني ةواژراستا به  يندر ا وي

 نـوعي  تخنه،. شود قلمداد ينيماش بخشي  انضباط مثابة به تكنولوژي عنايبه م نبايد اما است،
 آورد  ينم خود را فرا چه آن ةبه مثاب موجوداست از  يفهم تخنه. آوردن است فرا يبرا معرفت

 بـه . اسـت  شـاعرانه  امـري  و دارد تعلـق  پوئسيس به تخنه رو، اين از. شودآورده  فرا بايد و
از  يـدگر مقصـود ها  رسـد   مـي  نظر به. ندارد وجود انسان سوي از تحميلي تخنه در عبارتي،

فـن   ينكته است كه زمـان  ينتوجه به ا كردن معطوف ،تكنولوژي از پرسشاشاره به هنر در 
 تكنولـوژي  بـه  را خود يم جايقد فن كه اي  رو در زمانه يناز ا. همانند هنر شاعرانه بود يزن

 چون هم كهبل شود  يآورده م فرا چه آن مثابة به نه ديگر موجود،در آن  است، كه داده ماشيني
 توانـد   يتوجه به هنر مـ  شود،  مي فهميده است انساني هاي  تحميل مطيع كه اهميت  بي منبعي
  .);Rojcewicz, 2006: 9 42 -  40 و 14 -  13: 1389 هايدگر،( باشد گشا راه

  :نويسد  مي بيمل باره، ينا در
 شيء تبديل براي موجودات به بخشيدن    در هنر، همواره، نه نظم ياصل نكتة حقيقت، در
 اسـت  بـوده  هست،   چه آنـ   آيددرـ   روشناييبه ـ   بگذار بلكه، سرمايه، يا موجودي به
  ).208: 1387 يمل،ب(

در  شده عطا وي بهرا كه  چه  آنتا  كند  مي كوشش خود هاي  توانايي از استفاده با هنرمند،
 مثابـة  بـه  را خـود  نقـش  هنرمنـد،  هنـري،  اثـر  در رو، ايـن  از .اثر خود بـه ظهـور برسـاند   



 13   ينيحسن حسسيدو  برومند خشايار

 فرامـوش  را آن تكنولـوژي  عصر در آدمي كه نقشي كند؛  يم دركآورنده  فرا و كننده  يافتدر
 كـه  اسـت  جهـاني  تمـدني  تابع خود نيز هنر تكنولوژي، عصر در وجود، اين با. است كرده
 )Art industry( تابع اهداف و مقاصد صـنعت هنـر   يزن هنرمند گشتل است و سيطرة تحت

هنر،  هايدگر، نزد رو، اين از ). Thomson, 2011: 60؛361و  359: 1388 ،كوكلمانس( گردد  يم
؛ 359: 1388 ،كوكلمـانس ( آورد  نمي همراه به را حاكم تكنولوژيك فضاي از رفت  برون لزوماً

  .)Wrathall, 2002: volume introduction؛ 42 -  41: 1389 هايدگر،
حاكم  يكتكنولوژ يهنر و نجات از فضا طةبحث خود را در باب راب هايدگر،هر حال،  به

رابطـه،   يـن در ا يـدگر ها تـالش بتوان گفت، تمام  يدشا. است گذاشته باقي ابهام از اي  در پرده
بـه   يسـتن، ز از ديگـري  نحـو  كـه  اسـت  موضوع ينبه ا خود مخاطبان توجه ساختن معطوف

 قلمـداد  چيز خود را همه انسان، كه است آنمعنا  ينبد ؛ممكن است يزن زيستن  شاعرانه يعبارت
 حفـظ از انكشاف  يگريبه نحو د شدن فراخوانده يخود را برا گشودگي طريق اين ازو  4نكند
 )’Letter on Humanism‘( »گرايـي   انسـان  باب در نامه«در  يدگرروست، كه ها ينهم از. كند
  ).286: 1388 يدگر،ها( يماز نو فراخوانده شو يهست وسيلة به تا بگذاريم بايد كه گويد مي

 كنـرادين  تولد سالگرد صد و هفتاد و پنجمين بزرگداشت در خود سخنراني در هايدگر،
 وارسـتگي «از  1955اكتبر سال  ام  سي در آلماني، دان  موسيقي ،)Conradin Kreutzer(كرويتز 

 از خروجامكان  شدن فراهم براي اي  مقدمه عنوان به )Releasement toward things(» اشيا از
  ؛)131 -  129 ،119: ب 1378يدگر، ها( گويد  يسخن م تكنولوژي عصر

   عين در و كنيم استفاده فني اسباب از توانيم  مي. كنيم عمل ديگري طور توانيم  مي هنوز لكن
 يمكه خواست هرزمان در يعني داريم؛ نگاه آزاد آن قيد از را خود صحيح، گيري  حال، با بهره

مـا   روزانـة  زنـدگي  در تكنولوژي كه داد خواهيم اجازه . ...شويماز بند آن خالص  يمبتوان
و  يسـتند كه مطلق ن يزهاييكرد؛ درست مانند چ يمخواه يرونشحال، ب ينوارد شود و در ع

را كـه مسـتلزم در    يسلوك با تكنولـوژ  ةنحو ينمن ا. وابسته به امور واالتر از خود هستند
و آن  كـنم   يمـ  يـر تعب يميقـد  ةكلمـ  يـك گفـتن اسـت بـا     »نه« هم و »آري«حال هم  ينع
  ).129: ب 1378 يدگر،ها( است) Glassenheit( »اشيا از وارستگي«

 ابــزارآالت كــه حــال عــين در كــه معناســت بــدين حقيقــت در اشــيا، از وارســتگي
 نكنـيم  قلمـداد  طلـق، را م يسـتني طرز ز ينچن دهيم يقرار م استفاده مورد را تكنولوژيك

 مورد اين در را هايدگر مقصود ساده زبان به بخواهيم اگر). 128 -  129: ب 1378يدگر، ها(
 و تكنولوژيـك  ابزارآالت از استفاده معناي به اشيا، از وارستگي گفت، بتوان شايد كنيم، بيان
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 دادن قرار توجه مورد باموضوع،  ينا فهم. است اي  استفاده چنين در نشدن غرق حال عين در
 از حـال،  ايـن  با و نداشت تلويزيون گاه  هيچ هايدگر،. شود  مي تر  روشن يدگرخود ها يزندگ

بـا   كـردن   تايـپ او از . شـد   مـي  منـد   بهره ديگران هاي  تلويزيون در ورزشي مسابقات تماشاي
 حـال،  ايـن  با نوشت؛  مي دستي صورت به را خود متون همواره و داشت نفرت تحرير  ماشين
. )Ridling, 2001: 580(گماشـت   مي هايش  نوشته تايپ به را خود برادر دستي، تأليف از پس
به استفاده  يازن هرچندبود  ياز اسارت در چنگ تكنولوژ ييخواهان رها هايدگر، حقيقت، در

 يا،از اشـ  يوارستگ يدگر،نگاه ها از. كرد  يرا درك م يدر عصر تكنولوژ ينياز ابزارآالت ماش
 اسـت  اي  مقدمـه  صرفاً يناست؛ هرچند ا يحاكم ضرور يكتكنولوژ ياز فضا ييرها يبرا

مسـلماً  . متفـاوت  يقيبه طر يندر زم گزيدن سكني امكان شدن فراهم و نو عصري ظهور براي
و ورود به  موجوداتاز  يدجد يفهم يا،از اش يامر آگاه است كه صرف وارستگ يناز ا يدگرها

 از. )Dreyfus, 2002: 170; Ridling, 2001: 580(را رقم نخواهـد زد   يكپساتكنولوژ يعصر
واضـح اسـت كـه صـرف      اسـت؛  مقدماتي نيازمند نيز، خود اشيا، از وارستگي ديگر، طرف

 )meditative thinking(ي تفكر معنـو . به همراه نخواهد آورد يوارستگ ي،خواست وارستگ
اسـت كـه بـرخالف تفكـر      يمتذكرانـه، تفكـر   يـا  يتفكر معنو. است يوارستگ مةمقد

 اوضـاع  بـر  سلطت يهمواره در پ نابينا چشم با كه ،)calculative thinking(گرانه  حساب
 دهـد   مـي  قـرار  تأمـل  مـورد  را آيـد   مـي  مـا  سر بر چه  آن است، معناي محاسبه طريق از
  ؛) Rojcewicz, 2006: 226؛129 -  127و  123 -  121: ب 1378هايدگر، (

 آخـرين  تـا  و نچسبيم واحد مفهوم يك به مطلق، و سره يك كه طلبد  مي ما از معنوي تفكر
 را خـود  كـه  خواهـد   مـي  ما از معنوي تفكر. نكنيم دنبال را مفاهيم طرفه يك طور به مرحله
 سـامان  بـه  و اسـت  ناشـدني  هرگـز  نظـر  بـادي  در كه كنيم چيزي آن به مشغول و متعهد
  ).128: ب 1378 يدگر،ها( رسد  نمي

 تفكر از قسم همين وي مراد گويد  مي سخناز نبود تفكر  يدگركه ها يهنگام حقيقت، در
 تحقيقـات  امـروز،  چون هم زماني هيچ گرچهكه  كند  مي اشاره موضوع اين به هايدگر. است
 مهمـي  دستاوردهاي كه تحقيقاتي است، نگرفته صورتمتعدد  يتخصص هاي  حوزه در انبوه
از تفكـر   يسـنخ خاصـ   فقـط  يي،دستاوردها ينچن يهاد انديشة است، ولي داشته همراه به

 تالش و آندر  شدن قغر با امروز، بشراست كه  گرانه حساب تفكر تفكر، از سنخ اين. است
بشـر در   يتوضـع  يمعنـا  به كه است كرده فراموش چيز، همه آوردن در كنترل تحت براي

 خواهـد  نمـي  حتـي  آدمـي  هايـدگر،  عقيـدة  بـه  .ينديشدب يستنز يگرجهان امروز و طرق د
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چنـان افسـون    امـروز  بشـر است كـه   آناز  يدگرها ينگران. يردو بپذ يندخود را بب فكري  بي
 پذيرفتـه  تفكـر  طريق يگانه عنوان به گرانه شود كه تفكر حساب يتفكر ينچن يدستاوردها

  ).130و  128 -  127، 122 -  121: ب 1378يدگر، ها( شود
 آشكارشـدن  چـه   آن خـود، بـه   گـوش  و چشـم  كـردن  بـاز  با تا خواهد  مي ما از هايدگر
 تكنولـوژي  تـا  شـود   مـي  سبب امر، اين دريافتن. كنيم توجه كند  يرا به ما عطا م موجودات

مطلق  يستن،ز يفعل ة  صورت، نحو يندر ا. شود فهميده تري  متعالي امر با رابطه در نيز مدرن
 نخواهـد  قلمـداد  هست  چه  آنو ارباب  كاره  همه ديگرقلمداد نخواهد شد و انسان، خود را 

 يرا از دست داده اسـت و خطـر   يزيدرك كند كه چ يدنخست با آدمي راستا، اين در. كرد
خود را صرفاً بـا   پيشرفت امروز، انساناست كه  يدر حال اين. كند ببيند مي يدرا تهد يكه و
 كـه  كنـد   نمـي  احسـاس  نيازي هيچ و سنجد  مي يعتروزافزون در سلطه بر طب ييتوانا يارمع

 از اي  جنبـه    آن راسـتي  به آيا كه  ينا دربارة يعني بداند؛ خويش اسفناك وضع مورد در چيزي
 يآدمـ  يمـأوا  ةبه منزل يعتملموس شده است خود طب تكنولوژيك، رويكرد در كه طبيعت
 ينشود، امكـان گـذر از چنـ    يدهكه خطر به عنوان خطر فهم يزمان فقط يدگر،ها نزداست؟ 
 يـن ا يكـه زمـان و چگـونگ    كند  مي اظهار هايدگر حال، اين با. شد خواهد فراهم وضعيتي

 هايـدگر . دانـد   نمـي  كـس   يچرا هـ  آدمي حقيقي اهجايگ يايبه اح يهست يگشت، از فراموش
 از كه چرا كند؛  مي قلمداد نيز بار  يانبلكه آن را ز داند  نمي ضروري تنها نه را زمان اين دانستن
 مـواردي  چنـين  دانسـتن  نه است هستي بودن راه  به  منزلت انسان در انتظار و چشم وي نگاه

 ،؛ مولر171: 1378 ورتر،  مك ؛225 -  224و  209 -  206، 184، 181 -  180: 1387 يمل،ب(
ــدگر،؛ ها210 و 204: 1378 ــدگر، ؛303 و 301، 299، 295 -  294: 1388 ي ، 21: 1389 هاي

 ;Rojcewicz, 2006: 216-226 130: ب 1378 يدگر،؛ ها106: الف 1378 هايدگر، ؛40و  38

Heidegger, 1977: 41-42;.(  
 مـا  تواند  مي خدايي تنها كه كند  مي اظهار 1966 سالدر  5خود بةمصاح يندر آخر هايدگر

ظهور  يانسان برا يصرفاً آمادگ شد اشاره به آنبخش  يندر ا چه  آن رو، اين از. دهد نجات را
 ظهور براي را خود تواند  يم فقطبشر  يدگرها نگاه از .را به دنبال خواهد داشت ييخدا ينچن
متفـاوت   يرتفاس ينةامر زم ينو هم دهد  يدر باب آن نم يروشن يحتوض يدگركه ها خدا، اين
  ).149 -  148و  136: 1378 كواري،  مك( آماده سازد ،رابطه را فراهم ساخته است يندر ا

 معنـوي،  تفكـر  بـه  محـور،   كنتـرل  و مـديريتي  كارهـاي  راه بـا  تقابـل  در هايدگر، كه  اين
  .خوانيم  يم» د« ةرا نكت كند  مي دعوت بخش  رهايي خدايي انتظار و وارستگي،
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  مدرن يبا تكنولوژ يدگرها ةمواجه نحوة بر نقدي. 3
عناصـر   تـوان   ينكات الف، ب، ج، و د م مالحظة با شد و گفته جا  بدين تا چه  آن به توجه با

  :كرد يانب ينرا چن يبا تكنولوژ يدگرها ةمواجه ةنحو ياصل
 اسـت  آن دنبـال  بـه مدرن  يتكنولوژ يتماه قرار دادن پرسش مورد با هايدگر چه  آنـ 
هنر،  يحت ي،بشر يستز يقلمروها يةبر كل ياز انكشاف است كه در عصر تكنولوژ ينحو

  ؛حاكم است
 نحوة گرچه يز،آن ن ييرنبوده است و تغ يابداع آدم مدرن تكنولوژي بر حاكم انكشافـ 

 ؛قلمداد شود يكنترل و   و تحت ياراد يامر يدنبا ،است يرگذارآن تأث بهواكنش انسان 
 . سازد  يمواجه م يانسان را با خطرات يستز نحوة انكشاف، اينـ 
 واسطة به وقوع، صورت در بلكه مديريتي، كارهاي راه با نه مذكور، خطرات از رهاييـ 

  .پذيرد  يصورت م يو وارستگ يتفكر معنو
نقدهايي  مدرن يبا تكنولوژ يدگرها ةمواجه نحوة بر توان  مي فوق مواردتوجه به  با
 ابزارآالت به نسبت وي نگرش در ابهام به رابطه اين در جدي نقد يك. ساخت وارد

 مدرن تكنولوژيك ابزارآالت برابر در را خود موضع هايدگر،. شود  مي مربوط تكنيكي
 در چه  آن نظير هايي  يتكنولوژ يسةبه مقا يياز سو يو ؛مشخص نكرده است روشني به

 قديم هاي  تكنولوژي با كنيم  يمشاهده م يامروز مكانيزة كشاورزي و آبي نيروگاه
 هراس مدرن تكنولوژيك ابزارآالت از وي گويي كه گويد مي سخن چنان و پردازد  مي
مدرن  يرا در برابر تعرض برآمده از تكنولوژ يميقد يباد يايآس يمثال، و براي. دارد

 مقابل، در و گويد  يسخن م يزهمكان ي؛ از تعرض كشاورز)15: 1389 يدگر،ها( دهد  يقرار م
؛ )16: 1389 يدگر،ها( كند  مي ياد سنتي كشاورزي در زراعي زمين به توجه و مراقبت از
 چوبي پل يك برابر در آور  هراس اي  يدهرا به عنوان پد ينرا رودخانة بر شده احداث يآب يروگاهن

؛ و )17: 1389 يدگر،ها( دهد  يقرار م كند  مي حفظ را رودخانه استقالل كه رودخانه، بر قديمي
 با جمعي ارتباطات جديد فنون و مصور مجالت تلويزيون، راديو، از ،»يادبود« ةدر خطاب

پندار  ينكه ممكن است ا) 124: ب 1378 ،يدگرها( گويد  مي سخن چنان نااميدكننده لحني
 سوي از اما. است گريزان مدرن تكنولوژي از شدت به هايدگر كه يد آيددر مخاطب پد

خود را تفكر  دغدغة الف، مورد به توجه با وي، تر اشاره شد، گونه كه پيش  ديگر، همان
 ياتشئون ح كلية كه تفكري شمارد؛  يمدرن، م يكو نه ابزارآالت تكنولوژ يك،تكنولوژ
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 مطرح را پرسش اين توان  مي حال. دهد  مي قرار يرو نه صرف ابزارآالت، را تحت تأث ي،بشر
 داده قرار توجه مورد مدرن، تكنولوژي از هايي  نمونه ذكر با هايدگر كه تعرضي كه كرد

 كه است فهمي با بسته هم تعرض اين اگر دارد؟ تكنولوژيك ابزارآالت با نسبتي چه است،
به مورد ب، با  توجهبا  يفهم ينهست دارد، و اگر چن چه  آن از جهاني چنين در آدمي
 نبايد قاعدتاً نيز ابزارآالتي چنين طراحي در تغيير يابد،  نمي تغيير مدارانه  انسان هاي  تالش
 هايدگر كه است آن جا  يندر ا ياصل نكتة حقيقت، در. آورد پديد موجود وضع در بهبودي
را به صورت روشن مورد توجه  يكيابزارآالت تكن   طراحي و تكنولوژيك تفكر ميان نسبت

 هرگونه هست، چه  آن از حاكم تكنولوژيك فهم در تغيير از فارغ آيا كه  ينا. قرار نداده است
 محيط با سازگار هايي  يتكنولوژ يدمثال به منظور تول رايابزارآالت، ب   طراحي در تغيير

 بيان مكانيزه كشاورزي و آبي نيروگاه مورد در هايدگر چه  آن نظير تعرضي همچنان زيست،
 ينالبته ا. بدون پاسخ رها شده است يدگرها انديشة در خير يا داشت خواهد پي در كند  مي

 يجادا يكدر نگرش تكنولوژ ييريابزارآالت، تغ يدر طراح ييراست كه تغ يحموضوع صح
 نيز مذكور نقد موضوع. است تكنيكي تفكر از برآمده كار، راه يننخواهد كرد؛ چراكه خود ا

 ابزارآالت ئلهبلكه مس شود  نمي مربوط تكنولوژيك نگرش از رهايي به جا  اين در
 به هايدگر. است همراه ابهام نوعي با آن برابر در هايدگر موضع كه است مدرن تكنولوژيك

 اي  اشاره نيز پساتكنولوژيك عصري ظهور صورت در مدرن تكنولوژيك ابزارآالت جايگاه
 آن در كه نو پارادايمي شدن  كه در صورت حاكم يزموضوع ن   اين عبارتي، به. است نكرده
 يدگر،ها انديشة در يابد،  مي صورتي چه تكنولوژي شود،هست غالب  چه  آن از جديد فهمي

 از و امروزي، هاي  تكنولوژي هاي  توانمندي با هايي  يتكنولوژ ياآ. مانده است   يمبهم باق
 اين در كرد؟ قلمداد عصري چنين هاي  تكنولوژي توان  مي را زيست   محيط با سازگار طرفي

 هايي  تكنولوژي چنين توليد به تواند  نمي تكنولوژيك ابزارآالت طراحي در تغيير آيا صورت،
 از بسياري هاي  نمونه يتكنولوژ حوزة گران كه پژوهش آن هستيم شاهد امروزه بينجامد؟

 هايدگر اصلي تفاوت ديگر، سوي از. اند  را مورد توجه قرار داده بديلي هاي  تكنولوژي چنين
مدرن است و  يتكنولوژ يتبه ماه يتوجه و الف، مورد به توجه با گراني، پژوهش چنين با

 منظر از را گران پژوهش اين نگرش توان  يموضوع است كه م يناساساً با توجه به هم
مدرن است و نه  يتكنولوژ يتماه مسئله،اما اگر . مورد نقد قرار داد يدگرها انديشة

 روشن بايد ديگري بر يكهر  ييرتغ يردو امر و تأث ينا ياننسبت م يك،ابزارآالت تكنولوژ
 روشن صورت به هايدگر ةانديش در موضوع اين شد گفته كه طور  همان كه حالي در شود؛
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 از برآمده مدرن، تكنولوژيك ابزارآالت اگر ديگر، عبارت به. است نگرفته قرار توجه مورد
حاصل  يبشر ارادة با نيز تكنولوژيك نگرش در تغيير و است، حاكم تكنولوژيك فهم
 با نوا هم هاي  تكنولوژي كه كرد مطرح توان  مي را پرسش اين صورت اين در شود،  ينم

 يچه نسبت يفهم ينبا چن اند گرفته قرار توجه مورد شدت به امروزه كه آدمي زيست محيط
  .يافت توان  ينم يدگرها يشةدر اند مشخصيپرسش، پاسخ  يندر برابر ا ند؟دار

و خطـرات آن را   يـك با توجه به موارد الـف و ج، تفكـر تكنولوژ   كه،  آن ديگر موضوع
 نتـوا   يموضوع، م ينبا توجه به ا ساخت؛ محدود تكنولوژيك ابزارآالت قلمرو به توان  نمي
 ابـزارآالت  از انـدازه  ايـن  تـا  هايـدگر  چرا است چنين اگر كه ساخت مطرح را پرسش اين

است كه  يكيخطر، تفكر تكنولوژ نه اين است كه مگر. است آورده مثال مدرن تكنولوژيك
 بـر  تمركـز  انـدازه  ايـن  تـا  چـرا  پـس  است؟ دربر گرفته را آدمي يستشئون ز يةامروزه كل

سبب شده است كـه مطـابق    ها  مثال همين تكنولوژيك؟ ابزارآالت از يافته  گزينش هاي نمونه
كـه   يمتعارف آن، متهم شـود؛ در حـال   يدر معنا ي،به هراس از تكنولوژ يو يرتفاس يبرخ

 اين در نيز، تفاسير در دوگانگي اين. اند  كرده رد را تفسيري چنين هايدگر مفسران از بسياري
 يتكنولـوژ  يـت ماه يـان در رابطه با نسبت م يدگرها انديشة در موجود ابهام همان به مورد،

  .شود  يمربوط م يكمدرن و ابزارآالت تكنولوژ
نسـبت بـه    يـدگر بـر نگـرش ها   يجـد  يآن را نقد نتوان شايد گرچهكه  ديگر، مطلب
مـورد   يممفـاه كـه   اين است است، تأمل قابل ولي موضوعي آورد شمار مدرن به يتكنولوژ

 نـوعي،  بـه  گشـتل،  و تاريخي، حوالت انكشاف، هستي، چون هم يدگرها يشةاستفاده در اند
 كـه  گفـت  بتوان شايد گرچه. برد  يم يانو مهندسان را از م يفلسف ةجامع يانامكان ارتباط م

خـود توسـط    هـاي   فهم انديشـه چندان به  ،از موارد، در تأمالت خود ياريدر بس فيلسوفان
 مربـوط  فلسـفي  تفكـر  ماهيـت  بـه  نيز حدودي تا مسئله ينو ا كنند، توجه نمياقشار  يرسا
 ايـن  گران پژوهش ساير و مهندسان كه تكنولوژي چون هم ياما در مورد موضوعات شود،  مي

 و فيلسـوف  هاي  يشهاند يانم   رابطه برقراري توان كه رسد  مي نظر به ددرگيرن آن با نيز حوزه
صـورت،   يـن ا يـر در غ. آورد شـمار  به يقوت نقطة بتوان را حوزه اين در فعال فيلسوفان غير

 يـن ا يو مسائل ملموس و انضـمام  يدر باب تكنولوژ يتأمالت فلسف يانم يقيگسست عم
 اي  عـده  فلسفي هاي  پژوهش انحصار در فيلسوف تفكر شود  مي سبب كه آيد  مي يدحوزه پد
 بـه  نسـبت  هايـدگر  نگـرش  مـورد  در كاسـتي،  ايـن  كـه  رسد  مي نظر به. بماند يمحدود باق
برقرارسـاختن   بخواهـد بـراي   شـارحي  كـه  نيز مواردي در. كند  مي صدق كامالً تكنولوژي
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كنـد ممكـن اسـت     يانب يگرد يبه زبان ينه،زم ينرا در ا يدگرها يدو حوزه، تلق يانارتباط م
 ياز تكنولوژ يمتفكر بنابراين وقتي. بگيرد فاصله است بوده فيلسوف مد نظر چه  كامالً از آن

را داشـته   يتكنولـوژ  حوزة گران ارتباط با پژوهش ةدغدغ يانتظار كه و ينا گويد يسخن م
  .رسد  نمي نظر به جا  باشد چندان نابه

است، و نه  يبه طور كل يكينگرش تكن يدگر،ها مسئلة گرچهتوجه داشت كه  يدبا نهايتاً
بـه   زيـا ن يامروز يكدر جهان تكنولوژ يزندگ يبرا يمتعارف، آدم يتكنولوژ ةمسائل فلسف

مواجه  يبا مشكالت يدگريمتفكر ها يك ينهزم   اين در. دارد عمل براي مناسب گيري  يمتصم
 يـا  كـرد  ريـزي   برنامه محيطي زيست هاي  بحران كنترل براي بايد آيا كه  ينمثال، ا رايب ؛است
با توجه  ينو بنابرا است، مدار  انسان و محور  كنترل   تكنيكي تفكر از بازتابي خود، نگرش، اين

 است اي  مسئله داشت، نخواهد دنبال به را حاكم تكنولوژيك پارادايم از رهايي ،»د«به مورد 
 توانـد   مـي  هايدگر، شخص البته. سازد  مي رو  روبه هايي  چالش با را متفكري چنين كه جدي
 را تـري   وسـيع  افـق  هايـدگر  كند؛ قلمداد مسائلي چنين به پرداختن از فراتر را خود رسالت
كـه بـه دنبـال بهبـود وضـع       يتكنولـوژ  حوزة گران پژوهش اما. دهد  مي قرار مالحظه مورد
 تفـاوت   بـي  مسـائل  ايـن  به نسبت توانند  ينم اند  كنوني تكنولوژيك جهان در ريبش يزندگ
 يـك  يدكـه شـا   عملـي،   بي نوعي با را ما مواردي در هايدگر تفكر كه رسد  مي نظر به. باشند

كه  حاليدر  سازد؛  يمواجه م كند، قلمداد عمل و نظر بر مقدم ريآن را تفك يدگريمتفكر ها
 و اسـت،  نيـاز  مـورد  عمـل  براي تصميمي محيطي،  زيست هاي  بحران نظير مواردي برابر در

 است نقدي نيز موضوع اين. شود  ياستخراج نم يدگراز تفكر ها يزاتيتجو ينچن كه  آن حال
 نيـز  عمـل  و نظـر  بـر  تفكري چنين تقدم نظير اشاراتي به توسل با حتي كه هايدگر تفكر بر

 هاي ينشاز ب يتكنولوژ حوزة فيلسوفان برخي رو، اين از. گذشت آن از سادگي به توان  نمي
 اي  پاره كنارگذاشتن با حال، عين در و اند  برده   بهره تكنيكي نگرش با رابطه در هايدگر عميق

 ي،تكنولـوژ  حوزة انضمامي مسائل ساختن  روشن با همچنين و وي، تفكر رازآلود عناصر از
 آن گيري  شكل هايدگر تفكر بدون كه مسيري اند؛  گشوده يتكنولوژ ةدر فلسف يدجد يريمس

  .است نبوده ممكن
  

  گيري  نتيجه. 4
ـ  يـزي چ مـدرن  تكنولـوژي  يدگر،از نگاه ها خالصه طور به شد، گفته چه  آن مطابق از  يشب
 چيز آن همه مطابقاست كه  ينگرش حقيقت، در مدرن، تكنولوژي. است صنعتي آالت  ينماش
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به اسارت  يزن خود ،انسان يتاًكه در آن نها ياست و بس؛ نگرش انسان برداري  بهره يبرا فقط
 حوالـت  را نگرشـي  چنـين  سـويي،  از هايـدگر . آمـد  خواهد در تكنيكي روابط از اي  شبكه

 قلمداد ناپذير  يزگر يرا سرنوشت موجود وضعيت يگر،د يو از سو شمارد  مي هستي تاريخي
 فضـاي  از خـروج  وجـه،  هـيچ  بـه  آيـد   برمي وي كالم فحواي از چه  آن حال، هر به. كند  نمي

 يقاز طر يي،فضا يناز چن ييرها. يستن يانسان ارادة و خواست طريق از حاكم تكنولوژيك
 يـن ا از. تحول آماده سـازد  ينا يخود را برا تواند يم فقط انسانكه  گيرد  يصورت م يگشت

 .اسـت  ديگـر  عصـري  ظهـور  بـراي  اي  مقدمـه  صرفاً ي،و تفكر معنو يااز اش يرو، وارستگ
 آمادگي تواند  يم فقط يز،كه تفكر ن كند  مي اظهار اشپيگلخود با  مصاحبة آخرين در هايدگر،
 آورد تـوان   نمـي  نيـز  نزديـك  حتـي  را خـدا  اين ظهور سازد؛ فراهم را مذكور خداي ظهور

  ).149: 1378 كواري،  مك(
بـا   يـدگر ها ةمواجهـ  نحـوة  بـا  رابطـه  در نيز نقدهايي فوق، مطالب به توجه با همچنين

انكشاف حاكم بر  ياننسبت م ياندر رابطه با ابهام در ب ييمدرن مطرح شد؛ نقدها يتكنولوژ
 عرصـة  گـران  پـژوهش  با ارتباط فقدان عملي، يب يك،مدرن و ابزارآالت تكنولوژ يتكنولوژ
 بـا . مـدرن  يكدر مورد ابزارآالت تكنولوژ يدگرها شدة  گزينش هاي  مثال يتاًو نها ي،تكنولوژ

در باب  يدگرها انديشة در موجود هاي  بصيرت يرگذاريتأث از تنها نه مذكور موارد حال، اين
 نحـوة  از سـنخ  اين در بازانديشي نوعي ساز  زمينه تواند  ميبلكه  كاهد،  نميمدرن  يتكنولوژ

  .حوزه باشد يندر ا يدگرينوها يكردهايو بسط رو يدايشجهت پ ي،مواجهه با تكنولوژ
  
  نوشت پي

1 .Ge-Stell يسيكه در زبان انگل enframing شود يترجمه م.  
 .ام  برده كار  به هايدگر انديشة از) Iain Thomson( تامسون تحليل به توجه با را متأخر مدرن اصطالح. 2
را  يغفلتـ  ينچن يدگرها يشةاست كه مطابق اند يتحائز اهم يزنكته ن ينتوجه به ا   رابطه،   اين در. 3

 غفلـت  بـدين  ارتبـاط،  عـدم  با نيز، خود هستي، گذاشت؛ آدمي توجهي  يصرفاً به حساب ب يدنبا
 شـدن  دور كنـد،   يمـ  يـادآوري ) Emil Kettering( ينگكه كتر گونه  همان رو، اين از. زند  مي دامن

. گيـرد   مـي  سرچشمه انساني نسيان از سويي از و شود  مي مربوط هستي نفس به سويي از هستي،
 .كند مي تشديد را هستي دوري انساني، نسيان

در  آنـژ   ميكـل  اظهـارات . انگارنـد   نمي چيز  همه را خود حقيقي هنرمندان و شاعران كه گونه همان. 4
 ،)Rojcewicz, 2006: 26; Thomson, 2011: 21( يرابطه با نقش خود در به وجود آمدن اثـر هنـر  

 . موضوع است ينبر ا يشاهد
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 گفـت  بتوان شايد نشود منتشر مصاحبه اين مرگش از پيش تا كه بود كرده شرط وي كه جا  آن از. 5
  .است بوده آثارش خوانندگان با هايدگر سخن آخرين اين كه
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