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 مقامه
هایدگر یکی از معدود فیلسوفانی است که به مسااهه  
فناوری به دیاد  یام مسااهه فلساگی نتریسااه و ا  را      
 .موضوع تگکر عمیق فلسگی ) وجودی ( قرار داد  اسات 

ودی وج "مساهه ای ، وی در فناوری و روح حاکم بر ا 
یافت که و به بررسی شا  وجودی فناوری و ارتباط 3 "

ا  با حقیقت و ربط و نسبت ا  با انسا  همات گماشااه   
بخشای از رارو     ، نظریه هایدگر در باب فناوری .است

وجود هم چو  یم  .عام وی در باب تاریخ وجود است
 .واقعه زما  مند و هم چو  به ظهور امد  خاود وجاود  

فنااوری و ماهیات ا  از دیادگا     بدین سا  ررسا  از  
هایدگر در مرکز ررو   وجودشناسی او قارار دارد و باه   
همین دهیل مسالزم ررسا  ردیدارشاناخای بنیاادین در    

 .[3] باب ماهیت ا  است
خاطر نشاا  مای   ، یدگر در اغاز ررس  از فناوریها

کند که ما می خاواهیم باا فنااوری نسابای ازاد برقارار      
همانا اجاز  مای دهاد   زاد است که سازیم و این نسبت ا

هاد   . وجود انسانی ما را به ماهیات فنااوری بنمایاناد   
تحلیل هایدگر ا  اسات کاه ردیاد  فنااوری را چناا       
برجساه سازد که افق و حدود ا  در نسابت باا وجاود    

 .[2] ادمی عیا  گردد
نسبت فنااوری از دیادگا  هایادگر باا      در خصوص

باید خاطر نشا  کارد   نظریه انسا  شناخای حاصل از ا 
که هایدگر ریوند ناگسسانی انسا  باا وجاود را حقیقای    

نه باه   –دانساه و از طرفی نیز حیات انسا  را با فناوری 
بلکه به عنوا  سرنوشت و تقادیر   –عنوا  ابزار فناورانه 

، بشر در ارتباط می داند. از نظر هایدگر در عصر حاضار 
ذات ، گکر فناوراناه انسا  غربی در اثر تسلط فناوری و ت

خود را در خود بنیادی گم کرد  و تماام موجاودات را   
  .[3] موضوع و ماعلق به نگسانیات خود قرار داد  است

واکن  هایدگر در قبال فناوری شامل دو گام است : 
به نوعی درما  ردیدارشاناخای اشاار    باید ، در گام اول

ر داد  همانا مخاطب قرا، این درما  از نظر هایدگر .کرد
                                                           
1. ontological 

فناوری از طریق ررس  اناقادی و ساس  تا ب بارای    
محدود کرد  ادعاای گساااخانه فنااوری در خصاوص     
کلیت داشان و مطلق باودن  اسات. گاام دوم از نظار     

گسارب و غنی بخشاید   ، هایدگر اساسی تر است و ا 
این شیو  مواجهه باا فنااوری    .به انکشا  فناورانه است

و تاکیاد بار گوناه ای     اردبا مگهوم روئسی  همخوانی د
  .[2] نتا  هنرمندانه و شاعرانه به فناوری است

یابی معنای فناوری، ری  از بررسای  هایدگر در ریشه
که ریشه یونانی فناوری اسات، باه بررسای     techneوا   
که به معنای ساخان، ردیادوورد  و توهیاد    poiesisوا   

اب  می رردازد. روئسی  در معنای گساارد  ، کرد  است
نه تنها ساخان چیزهای دست ساز می باشد، بلکه ردیاد  

بااه . وورد  وثاار هنااری و شااعر را نیاز دربرماای گیاارد  
اعاقادهایدگر هر گوناه سااخان، در واقام هماا  ردیاد      
وورد ، ردیدار کرد  و به ظهور رساند  است، از جمله 
هر نوع ابزارسازی و به کاارگیری ابازار نیاز در مقوهاه     

رد. اما فناوری به هیچ وی فقط ابزار ساخان جای می گی
نیست، بلکه قسمی وشکار کرد  و وشاکار شادگی نیاز    

. بدین ترتیب تخنه یونانی نه تنها شامل کارهاا  [1] هست
و مهارت های ریشه ورا  و صنعت گرا ، بلکه هنرهاای  
فکری و هنرهای زیبا را نیز دربار مای گیارد. تخناه باه      

امری است شاعرانه و معنای ردید وورد  و توهید کرد ، 
 فراتر از فناوری به معنای امروزین کلمه است.

ماهیت فنااوری هاای ناوین باه     ، اما از نظر هایدگر
نحوی است که به طبیعت نه تنها چو  یم منبام انار ی   
می نترد، بلکه برو  است تا بر طبیعت چیر  گردد و باه  
نوعی و  را به فرماا  وورد  و راما  ساازد. بدینساا      

مجموعااه ای اساات از نیروهااایی کااه بایااد   طبیعاات 
مهارگردند و به خدمت گرفاه شوند.هایدگر برای توضیح 

باه معناای    Gestellبیشار معنای فناوری از وا   وهماانی  
کند، وی ذات تکنوهو ی مدر  قگسه و قاهب اساگاد  می

و رویکرد فنااوری ناوین را ناشای از نتارب فناوراناه      
از شاد  اسات. وی   داند کاه از زماا  دکاارت وغا    می
افزاید: فناوری ماشینی برخاساه از ذات فناوری مدر  می
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 در تعلیم و تربیت آنناوری و داللت های بررسی و تحلیل دیدگاه انسان شناختی هایدگر درباره ف

است که و  نیز چیزی جز ذات ماافیزیام مادر  یعنای    
نیست، با کار دکارت تکیه گاهی که  -ماافیزیم دکارتی

کلیسا نمایند  و راسدار و  بود، از میا  رفات و انساا    
 .[1] )یعنی شناسند (، جانشین و  شد 3"سو  " چو 

نقد هایدگر به دکارت از و  جهت است که دکاارت  
جها  را بر زمینه ی مکانی و چو  امری گسارد  می بیند 
و بنیاد و  را رویاروی اندیشندگی قرار می دهد؛ چنانچه 
در نایجه و  دکارت جها  را بصورت جهانی فیزیکای،  
کمّی و انداز  گرفانی می داند. چنین جهاانی باا جهاا     

سنخیت و قرابای ندارد، چارا کاه جهاا     انسا  هایدگر 
هایدگر همانا جها  زندگانی است کاه خاود وجهای از    

است.جها  نتری فیزیکای و ریاضای    2"دازاین"بود  
دکارت زمیناه و ریشاینه فنااوری در دورا  مدرنیااه را     
ریخاه است، به نحوی که از نتا  فناورانه باید بر طبیعت 

و علام باه فرماا      چیر  شد و و  را به مدد نیروی خرد
 وورد.

را  "داد  شکل "و  "درچارچوب وورد  "هایدگر 
نوعی فرمانروایی فناوری دانساه و فناوری در این معنا را 
به جهت دگرگو  سازی و دخل و تصر  در هر اماری،  
نوعی کمم به غگلت ودمی از بود  و هسای می داند. از 
دیاادگا  هایاادگر چااو  ذات فناااوری، خااود فناورانااه 

تکنوهو یم( نیست،  ر  اندیشی ریرامو  ذات فناوری )
باید در قلمرویی صورت گیرد که از یکساو خویشااوند   
فناوری باشد و از سوی دیتر و همزماا  باا و  تگااوت    

 .[1] بنیادی داشاه باشد. این قلمرو همانا قلمرو هنر است
به نظر هایدگر فناوری باه هایچ روی اماری خن ای     

ر فناوری را امری خن ای تلقای   نیست،وی گگاه است، اگ
کنیم، بدین معناست که خود را به بدترین صورت تسلیم 
و  کرد  ایم، چرا کاه چناین تصاوری از فنااوری کاه      
امروز  خریدارا  زیادی هم دارد، چشم ما را به کلی بار  

دینسا  و  تصاور رایاا از   [ ب5] ماهیت فناوری می بندد
سایله و یاا   فناوری که گگاه می شود، فنااوری ناوعی و  

                                                           
1. subjectum 
2. Dasien 

فعاهیت است، تلقی و تعریف ابزار گونه و انسا  مدار از 
فناوری است و تصور ابزاری از فناوری، شرط هر گوناه  
ت ب برای برقراری نسبت صاحیح انساا  باا فنااوری     

 است.
هایدگر همچنین در بررسی ماهیت فناوری، رابطه و  

ربط می دهد، و چو   1"انکشا   "یا  "وهه تیا  "را با 
هر فرووردنی در انکشا  ریشه دارد و فنااوری نیاز باه    
عنوا  نوعی فرووردنی به حساب می وید، را  ججارم   
گونه ای انکشا  از حقیقت است.بدین ترتیاب فنااوری   
یم وسیله تنها نیست، بلکه نحو  ایای انکشاا  اسات.    
چنانچه به این امر توجه کاافی شاود، قلمرویای کاام       

نوهو ی )فناوری( به روی ما ماگاوت در مورد ماهیت تک
. چنانچه به رویه انکشا  فناوری [5] گشود  خواهد شد

توجه گردد، برخ   تلقی فناوری باه م اباه سااخت و    
توهید، تخنه نوعی فرووری به حساب می وید، به عبارتی 

انکشاا  و   "فناوری در حیطه ای حضور می یابد کاه  
یقت است در حق که همانا قلمرو وهه تیا و 1"عدم اسااار

و  رخ می دهد.انکشا  حاکم در فناوری مدر  به زعم 
هایدگر نه تنها با روئسای  کاه اماری شااعرانه اسات      
همخوانی ندارد، بلکه خود نوعی تعرض اسات. عنصار   
دیتر فناوری که همانا انضباط و به نظم دروورد  اسات  

و تعارض باه و    ، نیز به مگهاوم در افاااد  باا طبیعات    
 محسوب می گردد.

مگهوم گشال وهمانی در اشار  به ماهیات فنااوری از   
دیدگا  هایدگر از نظر معنای هگظی باه اساکلت بنادی،    
چارچوب بندی و شبکه بندی ترجمه شد  است. گشاال  
همانا امر گردوورند  ی تعرض ومیزی است که انساا  را  
مخاطب قرار می دهد و طبیعت و انسا  را باه معارضاه   

ا به نحوی منضبط به منزهه منبام  می خواند تا امر واقم ر
جیزال به کشف وورد. کَشاال عباارت اسات از نحاوی     
انکشا  که بر ماهیت تکنوهاو ی جدیاد اساای  دارد و    

را  امار    .خود به هیچ وجه امری تکنوهو یام نیسات  

                                                           
3. revealing 
4. concealing 
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صرفا  ابزاری، یعنی تعریف صرفا  انسا  مدار تکنوهاو ی  
ا ماهیات  .گشال یا همانا [5] علی اجصول بی اعابار است

حقیقی فناوری از دیدگا  هایدگر، به عنوا  معارضاه ای  
که انضباط را برمی انتیزد، ودمای را باه ساوی ناوعی     
انکشا  حواهت می دهد. را  گشاال حواهات تقادیر     

 هموار  حاکم بر ودمی است.، تقدیر انکشا  .است
بدینسا  ماهیت فناوری جدید در تمامیات خاود در   

به ماهیت فناوری توجه می ر  وقای  .گشال نهگاه است
کنیم، ونتا  گشال را همچو  تقدیر انکشا  تجرباه مای   

از طرفی فرمانروایی گشال در روزگار کنونی بشار   .کنیم
را مور تهدید جدی قرار داد  اسات، کاه باه سابب و      

تاری  امکا  داردودمی ناواند در مسایر انکشاا  اصایل   
سات کاه   گشال به م ابه ماهیت فناوری امری ا .قرارگیرد

اسامرار می یابد و به عبارتی گشال در حقیقت تقادیری  
وورد ومیز گردمیاست که همه چیز را در انکشا  تعرض

کناد تاا باه    و همین گشال است که بشر را تهدیاد مای  
انضباط به عنوا  تنها را  تصور راییر انکشاا  توسال    
جوید و در نایجه در معرض خطری قرار گیرد که ماهیت 

تسلیم نماید. بدینسا  م حظه می گردد که وزاد خود را 
از نتا  هایادگر ررسا  از فنااوری هماناا ررسا  از      

اساااار، یعنای    -منظومه ای اسات کاه در و  انکشاا    
حضور یافان حقیقت به وقاوع مای ریونادد. از طرفای     
حضور یافان فناوری، انکشا  را مور تهدید قارار مای   

که هر انکشافی دهد و و  را با این امکا  تهدید می کند 
در انضباط به تحلیل می رود و همه چیز خود را صارفا   

 .[5] در عدم اسااار منبم جیزال عرضه می کند
به نظر هایدگر، ما ودمیا  به جهت اشاغال خاطر تمام 
عیارما  به فناوری، قادر نیسایم ماهیت حقیقی فناوری را 
 تجربه کنیم، همچنانکه بخاطر اشاغال خاطر افراطای باه  
مسااائل زیبااایی شااناخای، خااود اماار هنااری را تجربااه 

هایدگر در اشاار  باه خصوصایت انکشاافی      کنیم.نمی
فناوری، انکشا  حاکم بر فناوری مدر  را نوعی تعرض 

داند. تعرضی که طبیعت را در برابر خواسای نامعقول می
ای منبعی از انر ی قرار می دهد. این امر جها  را به م ابه

برداری هرچه بیشار قرارگیرد تلقی می بهر که باید مورد 
 نماید.

ای تحاول تااریخی   جها  از دیدگا  فناورانه به گونه
درنحو  نترب به طبیعت است. طبیعت به عنوا  امکانی 
معین برای بهر  برداری ظهور می کند. و  چاه قاب   باه    

ومد، معکاو   عنوا  سلطه طبیعت بر انسا  به شمار می
ین انسا  است که از طریق فناوری بار  شود و اکنو  امی

افزاید: بشر)انساا ( از  یابد. هایدگر میطبیعت تسلط می
راند، در امرنظم بخشاید   ونجا که فناوری را به ری  می

 جویاادای از انکشااا  شاارکت ماایبااه عنااوا  نحااو 
.همچنین به نظر هایدگر،علم جدید به طاور فناوراناه   [1]

تگکر خود، طبیعت  حو تجسم یافاه است. علم جدید با ن
را به عنوا  شبکه ای از نیروهای محاسبه راییر دنباال و   
تسخیر می کند. به عبارتی وجه غاهاب انکشاا  جهاا     

 همانا وجهی فناورانه است.
های هنر یکی از واکن  احیای بنیادی تخنه به وسیله

اساسی است که در سراسر تأکیدهای هایدگری دید  می 
ر اصیل شاعرانه در مقابله با هجاوم  شود. هایدگر بر تگک

 کند. به نظر وی نحاو  بی اما  نترب فناورانه تأکید می
انکشا  هنری، به عنوا  هماای مشاابه تخناه باه م اباه     

 "بیاا  وجاود  "امری فناورانه، را  های نوینی را بارای  
گشاید، درحاهی که از بنیاد با تخنه باه عناوا  اماری    می

گر در اشار  به مگهاوم هنار در   فناورانه تگاوت دارد.هاید
عهد باساا  می ررسد که هنر در و  زماا  چاه باود  و    

هنر ناام  ، راسخ می دهد، در و  دور  کوتا  وهی با شکو 
ساد  و بی ریرایه تخنه را با خود حمل مای کارد. زیارا    
هنر، انکشافی به شمار می ومد که فرا می وورد و حضور 

روئسای  تعلاق    می بخشید و به همین دهیل به سااحت 
داشت و سرانجام این که هنر در دورا  باساا  انکشاافی  
بود که بر همه هنرهای زیبا از درو  اسای  داشت، ایان  
اسای  بر شعر و هر چیاز شاعری کاه روئسای  نامیاد       

شد اعمال می گردید. چنا  کاه هایدگرگگااه اسات:    می
. بدینساا   [1] "شاعرانه می زید ودمی بار ایان زماین   "
ری و هنر در و  دور  شکو  و شاکوفایی خاود در   فناو
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وا   تخنه گردومد  و هر دو منادی رساتاری و جسان از 
 خطر به حساب می ومدند.

هایدگر ساابقه فنااوری ناوین کناونی را باه عصار       
می کند که فیزیام   دکارت مربوط دانساه و خاطر نشا 

فیزیکی مبشر فناوری کناونی اسات.    -و نترب ریاضی
ضروری  "افزار  "ت چنین وجهی به عنوا  علم نیز تح

وید. در این ساحت علم به وسایله  فناوری به حساب می
گردد که منشأ قدرت ماست. به عبارتی معرفای تبدیل می

گیارد. و بااجخر    به خاود مای   "بیکنی  " علم خصلت
فناوری همچو  انکشا  جها  باه   "هایدگر گگاه است: 

)اناوهو یام(   د وجاودی عنوا  منبم جیزال، شرط و بنیا
هایدگر نترب فنارواناه اماروزی را    ."علم جدید است 

مقابل دیدگا  یونانیا  قرارداد  و معاقد است که یونانیا  
باساا  در عینیت بخشید  به هسای رای  قادم بودناد،    
یعنی ونا  بودند کاه اشایاث ثابات و قابال تمییاز را از      

ا کردناد.  حضور احاطه کنند  ای که خودِ هسای بود جد
وهی اتگاق اصلی در دورا  معاصر حادث شد  است کاه  
در اثر نگوذ نترب فناورانه و ظهور هر چه بیشار سایطر   
فیزیم و ریاضی، اشیاث و ردیدارها فقط از جهت کمّای  
محض و قابل انداز  گیری مورد بررسی قرار می گیارد.  
این طرز تگکار وشاکارا از وماوز  دکاارتی سرچشامه      

 –اع م داشت که وجه باارز و ذات اشایاث   گیرد که می
بادین ترتیاب حقیقات     .است –همانا بسط وگساردگی 

چیزی می شود که اسانباط و  بدو  وسایل ساخاه شاد   
توسط بشر ناممکن می گردد. باه قاوهی فیزیام تبادیل     

گردد به علام خواناد  عقرباه هاای دسااتا  هاای       می
اتا  هاای  گیری، و حقیقت و  اساسا  ماکی به دسا انداز 

 .[1]ساخت بشر و زیر سلطه و نظارت ودمی قرار دارد 
و نهایت اینکاه باه نظار هایادگر، درهار دور  ای،      

ای  هار دور  ، تصویری از هسای وجود دارد، به عبارتی
از زندگانی حامل تصاویر و تصاوری از هساای اسات.     

درری هساای  تصورات دورانی ری تاریخ نیز در بردارند 
چارچوب و  ودمی جزئیات زندگانی است که در درو  

 خو را می سازد و می رردازد.

به تدریا که طبیعت بر اثر گسارب فنااوری ناردیاد   
می گردد، ونچه از دست می رود احسا  هسای به م ابه 
حضور است. حضاوری کاه منزهتاا  شااعرا  اسات.      
درجها  امروزی و در ساایه نتارب فیزیکای و سالطه     

ومیز بود  وحرمت گیاری به  نترب فناورانه، ابهت، سرّ
طبیعت از اطرا  ما رخت بربساه و ناردید شاد  اسات.   
هایاادگر و شاااعرا  در چنااین زمانااه ای بااه عنااوا  دو 
خویشاوند نهایی در برابر جها  امروزی قرار گرفاه اند و 

در رایا  راهروری دراز شاب، رگاه    3"بارت " به قول
بدا  امید بساه  نوری را در وساانه در به چشم می بینند و

 .[1] اند
، رژوه  حاضرمساهه اصلی ، با توجه به مراتب فوق

دیادگا  انساا  شاناخای هایادگر در      بررسی و تحلیال 
خصوص فناوری و اسانااج دجهت هاای ا  در تعلایم و   

  .می باشدتربیت 
 

 سوسل ه ی پژوهش
  نتا  انسا  شناخای هایدگر به فناوری چتونه است. 3
افاق و مخااهف درباار  نتاا  انساا       دیدگا  های مو .2

  ندا شناخای هایدگر به فناوری کدام
دجهت های تربیای دیدگا  انسا  شناخای هایادگر باه   . 1

 فناوری چه می باشند 
 

 روش پژوهش
روب  "، روب مااورد اساااگاد  در تحقیااق حاضاار 

هد  روب تحقیق مگهومی  .می باشد 2 "تحلیل مگهومی
ز فهم و بهبود بخشاید   عبارت است ا، یا تحلیل فلسگی

به مجموعه مگاهیم یا سااخاارهای مگهاومی کاه ماا بار      
مقاصاد را بیاا    ، حسب ا  ها تجربه را تگسیر می کنایم 

بندی مسائل را ساخت، مقاصد را بیا  می داریم، کنیممی
 .[7] وریموو رژوه  ها را به اجرا در می، کنیممی

وم باه تحلیال مگها   ، به این ترتیب، در تحقیق حاضر

                                                           
1. Barrett. W 
2. conceptual analysis 
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ماوارد  ، از دیادگا  هایادگر ررداخااه شاد      "فناوری"
اساگاد  و شرایط و ابعاد وا   گسارد  تر و از نظار معناا   

که در اشاار  باه فنااوری از     اهمانی "گشال"عمیق تر 
در اثار خاود او و مگسارا  و شاارحا     ، دیدگا  هایدگر
 مورد تحلیل مگهومی قرار گرفاه است.، نظریه وی امد 

خود باه ساه صاورت    ، حلیل مگهومیروب تحقیق ت
، 3"تگسایر مگهاوم  "اصلی قابل اجرا اسات کاه شاامل    

مای   1"ارزیابی سااخاار مگهاوم  "، و 2"مگهوم رردازی"
دست یاافان  ، هد  رژوهشتر، تگسیر مگهومدر. [7] باشد

به تگسیر عینی قابل دفاع از یام اصاط ح کاه ا  هام     
با  عادی مسالزم فهم معابری از اساگاد  یا معنای ا  در ز

مگاهیم ناوین ایجااد   ، در مگهوم رردازی. می باشد، است
به خصوص در مواقعی کاه مگااهیم موجاود    ، می گردد

. دارای ابهام باشد و نیازمند مگهوم رردازی جدید باشاند 
 "مگهاوم جدیادی از    ،1 "هرسات   "، به عنوا  م اال 
ارائه نمود و این ارما  به غایت مابهم را   5 "تربیت ازاد 

عا و  بار   ، . در ارزیابی ساخاار مگهوم[1] تر نموددقیق 
، برهاا   ، اهتو، ساخاار مگهومی زیرساز یم نظریه، فهم

تعیین کگایات یام   ، یا یم برنامه رژوهشی مد نظر است
ساخاار مگهومی برای اساگاد  در یم تحقیق تربیای نیاز  

 .  جز ث غایات ا  به حساب می اید
معنا و ماهیت  که هد  ا  واکاوی، در تحقیق حاضر

فناوری از دیادگا  هایادگر بار اساا  دیادگا  انساا        
و اسانااج دجهت هاای تربیاای ا  باا مای     ، شناخای وی

باشد، از میا  انواع روب های تحقیق مربوط به تحلیال  
چارا کاه   . از تگسیر مگهوم اساگاد  شد  اسات ، مگهومی

دسایابی به تگسایری  ، در وهله اول ،هد  اساسی تحقیق
قابل دفاع از اصاط ح فنااوری و نسابت ا  باا      عینی و

اساانااج  ، و در وهله دوم، دیدگا  انسا  شناخای هایدگر
باه  . تربیای ا  دیدگا  می باشاد و اساخراج دجهت های 

                                                           
1 .concept development 
2. concept interpretation 
3. conceptual structure assessment 
4. Hirst 
5 . liberal education 

گاام هاای انجاام تحلیال     ، در ایان تحقیاق  ، این ترتیب
طای شاد    ، مگهومی )از نوع تگسیر مگهوم( به ترتیب زیر

 [9] است:
 مگهاوم فنااوری در قاهاب اصاط ح    ، ادر اباداهف( 

گشال مورد شناسایی و تحلیل قرار گرفات و حادود و   
ساس   ب( ، دامنه بافت های جمله ای ا  تعیین گرددید

مگهوم فناوری یا گشاال در افاق ردیدارشاناخای اب و    
نسبت ا  با نظریه وجودشناخای هایدگر قرار داد  شد و 

ر فناورانه مورد گشال به عنوا  تقدیر بشری و نه صرفا ام
در مرحله بعد ماواردی  ج(  ،ر گرفتتحلیل و تگسیر قرا

که اساگاد  از وا   گشال به صورت مناسب و منطبق باا  
 .اورد  شاد ، سایر دیدگا  های هایدگر به کار رفااه باود  
کاه در قاهاب   ، مانند دیدگا  انسا  شناخای خااص وی  

 مگهوم دازاین مطرح شد  و کل معنااداری را از ا  مای  
رژوه  گار بایاد   ، د( در مرحله بعد، توا  اسانباط کرد

باه جسااجوی   ، ر  از دست یابی به ناایا نظری موقت
جهات ازماو     1"م ال های نقضای   "موارد ماناقض یا 

برخای از  ، در تحقیق حاضر نیاز . فرضیات خود بسردازد
موارد تناقض گاویی هایادگر در خصاوص فنااوری و     

طاور ضامنی ررداخااه     نسبت ا  با انسا  شناسی وی به
در جاایی کاه فنااوری باه عناوا       ، )به عنوا  م الشد 

 .ابزاری در تحلیل های هایدگری به کار گرفاه می شود(
از ا  جایی که تحلیل مگهومی ناظر بر فاراهم کارد     ( 

تبیین صریح و روشن از معنای یام مگهاوم باه منظاور     
ر د، توضیح دقیق ارتباطات ا  با سایر مگاهیم مای باشاد  

تبیین هاای مرباوط باه مگهاوم فنااوری در      ، این مرحله
دیدگا  های ابزارانتاراناه و تقدیرگرایاناه ماورد نقاد و     
تبیین قرار گرفاه و نسبت ا  باا نظریاه انساا  شاناخای     

نظارات  ، به ویاژ  در ایان مرحلاه   . هایدگر تبیین گردید
در ماواردی  ، موافقا  و مخاهگا  هایدگر در باب فناوری

در گام ، وارد ماناقض اورد  شد. و( در نهایتبه عنوا  م
دجهت هاای تربیاای دیادگا  هایادگر در     ، رایانی تحقیق

خصوص فناوری و نسبت ا  با نظریه انسا  شناخای وی 
                                                           
6. counter examples 
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 مورد اسانااج قرار گرفت 
 

 د ف ه ه 
هایادگر باه   نتا  انساا  شاناخای    تحقیق: اولوال س

 است  فناوری چتونه
که به ذات خود، نتهباا  و   انسا ، هایدگر از دیدگا 

 شبا ِ هسای است و یا همسایه هسای و وجود اسات، و  
گا  که بر هسای می شورد تا سرور هر ونچه هست باشد 
از خود و از ریشه و بنیاد خوی  دور مای گاردد و باا    

ریاماد ایان نتاا      خود بیتانه می شود. فنااوری مادر   
 سروری و برتری جویانه اسات.به نظار هایادگر نسابت    

طر  باشاد و   انسا  با تکنوهو ی نمی تواند خن ی و بی
و  نخساین خطری است کاه   طرفی و خن ی انتاشان بی

 ما را از ری برد  به ذات فناوری باز می دارد.
نایجه و ریامد فلسگه دکاارت را، باه کاانو      هایدگر

وورد  مگهوم انساا  در دورا  مادر  دانسااه و هماین     
سا  مدر  گردید  اسات.  مسئله موجب دگرگونی ذات ان

بنیاد  به تعبیر هایدگر انسا  با چنین دیدی، خود را چو 
 .[1] می بیند که باید ونها را بشناسد و بر ونها چیر  گردد

چنین است که انسا  میزا  و معیار هر گوناه شاناخت،   
به تعبیر او ریامد چناین   یقین، حقیقت و بود  می گردد.

می انجامد و هنتامی  " بنیاد انتاری -خود "تگکری به 
گساارب ریادا کارد، و     "ماا "به  "من"که این امر از 

کاارگیری  ه ساما  و سازما  خاصی به خود گرفت، با ب
فناوری، خود قدرتی می گردد در جهت اسای ی ودمای  

یاا راو     3"نهیلیسام " همانا خود گونه ای بر جها  که
 انتاری است.

ا ، سو   به انس، این در حاهی است که برای یونانیا 
بلکه از زمانی این طرز نتا  باه وجاود   ، معنای بیناد نبود

ومد که جها  به صورت تصویر برای ودمی درومد و این 
اتگاقی بود کاه در دورا  مدرنیااه صاورت گرفات. در     
حاهی که برای یونانیا  همانا باود  اسات کاه خاود را     

 و حقیقت در نمایا  شدگی بود  است نه نمایا  می کند
                                                           
1 .nihilism 

در انسانی که در نق  فاعل شناسا قرار می  2"صوریت"
 گیرد.

هایدگر سو   شد  انسا  و تصویر شد  جها  را دو 
رویداد به هم وابساه و ریوساه تلقی کرد  و می افزایاد:  

جها  نیاز  گا  که انسا  به صورت سو   در می وید،  و 
 نیاز و   1"انساا  گرایای  "وی  تصویر می شود. به گگاه

فلسگی است که توضیح و ارزیابی هر و  چه گونه تگسیر 
هست را از دیدگا  انسا  و در نسبت با او می بیند، کاه  
خود نایجه و ریامد جها  نتری دورا  نو بود  و از بنیاد 

روح حاکم بار قارو  وساطی     با روح یونانی و حای با
 همخوانی ندارد.سازگاری و 

با هایدگر در روشنتری بیشار رابطه و نسبت فناوری 
انسا ، ظهور و بروز فنّاوری را به ظهور بود  برگرداند  
و معاقد نیست که فناوری به تماماه سااخاه و ررداخااه    
انسا  باشد، بلکه این بود  یا بهار است گگاه شود روال 
بود  است که تعیین کنند  فنااوری و حاای خاود ذات    
فناوری است. در این راساا بود  برای نمایا  شد  بی  

چیز نیازمند انسا  است. برتری و واجیی انسا  در  از هر
و  است که به ذات و گوهر بود  تعلاق دارد و واساطه   

 ظهور بود  در حقیقت خوی  است.
جها  انسا  هایدگر، همانا جها  زندگانی است کاه  

این جهاا  نقطاه مقابال     .جنبه ای از بود ِ دازاین است
بار   جهاانی اسات کاه   تصور دکارت از جها  است که 

زمینه ریاضی و فیزیم اساوار اسات و رارداخان باه و     
دیدگا  خرد می باشد که فناوری دورا   زبیشار نظری وا

مدرنیاه نایجه چنین نترب و جها  بینی است. واقعیات  
سانجید  و  ، نتریساان ، زندگانی انسا  در فاصله گرفان

انداز  گرفان نیست )اماوری کاه باعاش رشاد نتارب      
د از دساااوردهای فنااوری اسات(،    فناورانه شد  و خو

بلکه درتما  نزدیم اوست با چیزهایی کاه درمیاان    
 اند و با ونها دمساز و همنشین است.گرفاه

به نظر هایدگر تصور ابزاری از فنااوری، شارط هار    

                                                           
2. representation  
3. humanism 
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گونه ت ب برای برقراری نسبت صحیح انسا  با فناوری 
از  زاید باید ت ب کارد تاا فنااوری را   است. وی می اف

حاظ فکری دست وماوز خاود کنایم، و بار و  مسالط      ه
شویم.وی می افزاید، امروز  بشر چنا  قاطعانه و یکسر  
در خدمت معارضه طلبی با گشال )فناوری( قرار گرفااه  

یابد و است که دیتر خود را مخاطب خطاب گشال نمی
داند که او باه چاه اعابااری از درو  مااهیا  باه      نمی

چنا   روایی گشال بشر را و فرمان.[1] حضور ومد  است
مورد تهدید قارار داد  اسات کاه باه سابب و  امکاا        
انکشا  اصیل تر برای انسا  محال گشاه اسات. گشاال   
بشر را واداشاه است تا به انضاباط باه عناوا  تنهاا را      

معارض   تصور رییر انکشا  توسل جوید و در نایجه در
 کند. این خطر قرار گیرد که ماهیت وزاد خود را تسلیم

هایدگر واکن  انسا  در برابر فناوری را منوط به و  
فناوری تأمل ورزیام و باا    می داند که در مورد ریدای 

تیکر و یادووری از و  مراقبت به عمل ووریام. در ایان   
بایاد  ، که مبهوت امر فناوراناه شاویم   راساا به جای و 
امری کاه در فنااوری حضاور مای یاباد      توجه خود به 
م. تا زمانی که فناوری را باه عناوا  ابازار    معطو  نمائی

اسیر نیاز سلطه بارو  بااقی مای    ، صر  در نظر بتیریم
 .مانیم و در نایجه بی خبر از فناوری به ری  مای رانایم  
تصور رایا از فناوری کاه بناابر و  فنااوری وسایله و     
فعاهیای انسانی است، تعریف ابازاری و انساا  مادار از    

چنین تعریگی از فنااوری   .[5] تکنوهو ی )فناوری( است
مسالزم و  است که رابطه انسا  با امار فناوراناه صارفا     

باشد و به م ابه ابزاری خن ای عمال    " فاعلی "اخاراع 
 نماید.

در نظر هایدگر نسابت فنااوری باا انساا ، نسابای      
وجودی است و در نایجه حدود و  با خصوصیاتی تعیین 

مای  می شود کاه خصالت امار وجاودی را مشاخ       
نماید.هایدگر واکن  های ممکن انسا  نسبت و در برابر 
فناوری را از اطاعات کورکوراناه تاا عصایا  علیاه او      

داند که هر دو را  افراط و تگریط است. را  میاناه ای  می
هم وجود دارد که مورد تأکید هایدگر است و و  نسبت 

وزاد )یا اصایل( اسات. چناین نسابای در درو  خاود      
دهاد کاه   مکانات را فرا روی انسا  قرار میای از ادامنه

امکا  خطر کرد  را هم شامل می شود. انسا  باا قارار   
گرفان درمیا  این امکاناات، از درو  تقادیر درمعارض    

گیرد، تقدیر انکشا  در همه وجو  خود و خطر قرار می
واکن  دیتر هایادگر   .از جمله با خطر روبرو می گردد
ری، روی وورد  انسا  باه  درصورت بندی انسا  با فناو

واکنشی است به عصر فنااوری باه عناوا      شعر به منزهه
، امری اناوهو یم )وجود شناساانه(. از نظار اناوهو یام   

نای از  یمع به سخن دیتر ماهیت فناوری، نحو فناوری یا 
و ایجاد گونه ای نسبت است، نوعی ساما  ، تجربه کرد 

هاا  طبیعای   ی است که ودمیا  باا ج ا بخشید  به نحو 
 .[31] نسبای برقرار می کنند

هایدگر تأکید می کند که ودمی وفرید  ای که جهاا   
طبیعت را زیر و رو کرد  و تغییر صورت دهاد نیسات،   
بلکه او باغبا  هسای است، وفرید  ای است که با دقات  
از هسای در تمام جلاو  هاای  ررساااری و راساداری     

نقطه مقابل ایان  کند. در حاهی که فناوری درست در می
ویژگی ها قرار دارد و در ری تغییر صورت جها  طبیعت 

اوهی مهند  و دومی شاعر است. توصیه هایادگر   .است
تغییر داد  چهار  هساای و مهندسای     "در برابر جنو  

 "باه حاال خاود گایارد     "، "و  توسط فناوریکرد  
کاه   است، به حال خود گیارد  عباارت اسات از ایان   

را تسلیم سیطر  هسای و حضاور   خود "انسا "شخ  
تمام اعیار و  کند. به عبارت دیتر هسای فقاط هنتاامی   
خود را بر ودمی مکشو  می سازد که ودمای باا چشام    

کاه معماوج     ) روشید  از دعاوی ترسناک اراد  بر عمل
(، خویشان را تسالیم   ناشی از فشار و جبر فناوری است

 .[31] حضور و اسرار اشیاث کند
ه ط از طریق وزادی امکا  راییر اسات، با   حقیقت فق

ویژ  وزادی به حال خود واگیارد . وزادی امکانی است 
که در خود هسای تعبیه شد  و از هسای ودمی سرچشمه 
می گیرد و خویشاوند و همنشین هسای اسات. باه نظار    
هایدگر واقعیت حاکم و اصلی زمانه ما وشنایی با فناو   
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 شند که ریرامو  خاود  ( بود  و تمام ملل در ت )فناوری
مساقر سازند. ودمی حکومت بار اشایاث را    سطله فنی را

مساقر ساخاه است و این نوع حاکمیت واقعیت اساسای  
این تسالط   .[31] گرددتاریخ کنونی بشریت محسوب می

بر اشیاث به ودمی اجاز  می دهاد کاه بای  از رای  در     
محیطی مصنوعی و سرارا انسانی ناشی از فناوری زیست 

ه چه که با  و ، به زعم هایدگر، در اثر نگوذ فناوری کند.
چاه از دسات مای رود،     و و ، تدریا نابود مای گاردد  

احسا  هسای است، هسای به م ابه حضاور، قلمرویای   
 اعرا  است.که منزهتا  ش

هایدگر همچنین معاقد است که فناوری یم وسایله  
صر  نیست، بلکه نحو  ای انکشا  در ساحت حقیقت 
است و نوعی تعرض به طبیعت باه منظاور اسااخراج و    

در نظار   .[33] ذخیر  کرد  منابم محساوب مای گاردد   
هایدگر فناوری نحو  ای از انکشا  حقیقات بار انساا     

نسا  مدر  به هساای و  تا  او  ن مدر  است که به سبب
گشاال کاه اساا  فنااوری از      ودمی عوض می شاود. 

را می سازد، رویه ای است که انساا  را   دیدگا  هایدگر
 به انکشا  و انضباط بخشی فرا می خواند.

بدین ترتیب مشخ  می گردد کاه باه نظرهایادگر    
فناوری شیو  خاص ارتباط با اشیاث است. فناوری صرفا  

حقیقت ربط وثیقی دارد،  ، بلکه با مقوههیم وسیله نیست
فناوری مدر  به جهت میال باه ساروری و برتاری بار      

گونه هسااند، عیاا     چیزها، اجاز  نمی دهد که امور و 
وجاودی و   گردند. هیا اسای ی فناوری باعش سلب جنبه

 اشیاث می گردد. هسای شناسانه
 تحقیق: دیادگا  هاای موافاق و مخااهف     دومسوال 
 انسا  شناخای هایدگر به فناوری کدامند  دربار 

های مخالف دربارۀ فلساگه فنااوری را مای     دیدگا 
 تقدیرگرایی"و 3"ابزارگرایی"توا  در قاهب دو رویکرد 

در رویکرد ابزار گرا، فناوری از نظر  دساه بندی کرد. 2"
ارزشی خن ی و در رویکرد تقدیرگرا، فنااوری برحساب   

                                                           
1. instrumentalism 
2. determinism 

هاای فرهنتای و   ارزبطبیعا  خن ی نیست و حااوی  
اخ قی خاصی است. از مدافعا  رویکرد ابزارگارا، مای   

وی بین فناوری مدر  و اشار  کرد. "1 برگمن "توا  به 
 گیارد.رست مدر  فرق می
فناوری مادر  باا سرساخای و    ، [32] به نظر برگمن

نظارت دقیاق بار مقاومات طبیعات فاایق مای ویاد و        
، . در عاوض ساخاارهای عظیم صنعای ایجااد مای کناد   

فناوری رست مدر  انعطا  رییر و انطباق راییر اسات.   
این فناوری، از صنایم توهیدی باه ساوی خادمات گاام     

بخشاید    عینیتبرداشاه است. مساهه عصر رست مدر ، 
و بهر  کشی تمام عیار از طبیعات نیسات بلکاه حای      
اشیاث طبیعی و جایتزین مشابهی بارای ونهاا اسات کاه     

باشد. بر این اساا ، بارگمن معاقاد     کام   در کنارل ما
است که فناوری تقدیر ودمی نیست و وضعیت فناوراناه  

 موجود، حاصل اناخاب های ودمی است.
 دیدگا  هایدگر دربار  فناوری تقادیرگرا اسات. وی  

ماهیای ماگاوت از فنااوری  ، عقید  دارد فناوری نوین [1]
بود   قدیم دارد. او در تبیین این موضوع، با مرتبط کرد 

به زما ، معاقد است کاه در طاول دور  هاای تااریخی     
ک او در مخالف، درک ودمی از بود  تغییر کرد  و امروز

هایدگر درک فناوراناه از  از بود ، درک فناورانه اسات. 
و باه بارو  رفات از ایان      هسای را تقدیر ودمی شمرد 
 .[31] وضعیت خوب بین نیست
ی هایادگر  گرایردیادگا  تقاد  باه  از میا  کسانی که 

 5" مارکوز  "و  1" هیوتار "نزدیم هساند، می توا  از 
با بررسی وضعیت دان  در شرایط  [31] هیوتار .نام برد 

معاقد است که با دگرگونی های حاصال از  رست مدر  
دان  اهمیت خود را از دست داد  و چو  کاج ، فناوری

می گوید: در شرایط رست  ویدست به دست می شود. 
ان  به اط عات کاه  ریدا کرد  و وموزب نیز مدر ، د

 با هد  ترجمه موضوعات و نمودها به زبا  اط عات و

                                                           
3. Borgman 
4. Lyotard  
5. Marcuse 
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 "در چنین شرایطی هیوتاار از   صورت می گیرد. فناوری
سخن می گوید و معاقد است  " بحرا  مشروعیت دان 

معیار مشروعیت بخشی باه   " کارویی "در حال حاضر، 
معیار خاود بروماد  از   اما این ، دان  محسوب می شود

طبیعت فناوری اط عات است و از این رو گویی و  چه 
حاصل طبیعت فناوری است، مای خواهاد باه رشاد و     

شااروعیت بخشااد و بنااابراین چنااین   گسااارب و  م
وکاری همانند سازوکار نظام های خود تنظیمی است ساز

 و در نایجه مشروعیت دان  با بحرا  روبروست.
 وب ودمی در وضعیت فناورانهاز سرک،[35] مارکوز 

 "امروز  سخن می گوید. وی باا اسااگاد  از اصاط ح    
نترشی تقدیرگرا، همچو  هایدگر، بر  و با"نظام فناورانه
هاا و  ارزباست که در شرایط فناورانه موجود،این باور 

معیارهای مشخصی که هم سو با گسارب فنااروی مای   
ایان   مقابال باشند، مشروعیت یافاه است. هیا هر چه در 

ارزب ها قرار گیرد، سرکوب می شود. روند موجاود از  
فرد می خواهد با رییرب نظام فناورانه موجاود، وظیگاه   

توزیم و مصار  را   انباشت، خهخود یعنی کمم به چر
انجام دهد و اگر او چنین نکند، از سوی نظام فناورانه به 
حاشیه راند  می شود. از ایان نظار رفااار فارد زماانی      

مند است که کارکرد خود را که حمایات از نظاام   ارزش
فناورانه موجود است، به گونه ای شایسااه انجاام دهاد.    
هد  رفاارهای فرد، حگظ نظام اجاماعی فناورانه اسات  
و او وزاد و مساقل نیست. بنابراین نظام فناورانه موجود، 

و ناتوانی از  گعالوگاهی فرد را محدود کرد  و شرایط ان
ه و سرکوب از سوی دیتر را فراهم مای  یم سو و سلط

 کند.
اگر چه هیوتار و مارکوز ، دیادگا  انساا  شاناخای    

وافق مو با و   هایدگر در خصوص فناوری را تاییدکرد 
می باشند، هیکن ع و  بر برگمن، که دیدگا  تقدیر گرای 

 قارار  هایدگر در خصوص فناوری را مورد تجدید نظار 
قدا  باه باازنتری دیادگا     داد  است، برخی دیتر از منا

تقدیرگرایانه هایدگر دربار  ویژگی های ذاتای فنااوری   
 دریگاو   "باه   ررداخاه اند که از جمله و  ها می توا 

 اشار  کرد.[35]3"
از یام  ، از دیدگا  هایادگر  نوین فناوری، از نظر او

گویی انساا   . سو اخرین مرحله فهم غرب از بود  است
از  .اورد  و گسارب داد  است اگاهانه ا  را ردید، غربی

هایدگر می گوید : باا ت بیات ذات فنااوری    ، سوی دیتر
از  .و جها  به ابژ  بدل شد  اسات ، ادمی به سو  ، نوین

نه تنها ذات فناوری نوین به فهم و بهار  کشای   ، این رو
بلکه نسبت امروزی سو   به ، سو   از ابژ  بساتی ندارد

بنابراین، حای سو    .ستنایجه ذات فناوری نوین ا، ابژ 
نیز نمی تواند در برابار رشاد گساارب فنااوری ناوین      

فناوری نوین را نایجاه  گا   "هایدگر"مقاومت کند. هیا 
 و گااهی هام  ، نتا  و نترب فیلسوفانی چاو  دکاارت  

که علت و عامل تعیاین کنناد     می داند تقدیری تاریخی
جاا   است. او در این را  تاا و   "بود  "خودِ  و ، همانا

می رود که می گوید خودِ بود  است که چو  فنااوری  
 .[1] نمایا  شد  است

برخی از فیلسوفا  نیز نتا  انسا  شناخای هایدگر به 
 "ونها می توا  به  فناوری را تلطیف کرد  اند که از میا 

یاسسر  باا نقاد   اشار  کرد. 1"هابرما "و  2" یاسسر 
باور اسات کاه در   نتا  علمی، ابزاری و فناورانه بر این 

و جوامم فناورانه امروزی، ودمای باه ابازاری ساودمند     
فرما  بر تنزل می کند. به باور او را  برو  رفت از ایان  

فنااوری و   و وضعیت، وگاهی به قلمارو و حادود علام   
به نظر  .[1] محدود کرد  فناوری به چنین قلمرویی است

 خ امور ارزشی و هنجااری نیاسسر ، مسائل انسانی از س
مربوط می شود. بر ایان   "هاهست" هساند و فناوری به

حاکمیت فناوری نمی تواند از قلمرو طبیعت باه  ، اسا 
 و اجاماعی گسارب یابد. حوز  مسائل انسانی

بهار  گیاری از    گساارۀ  هابرما  نیاز در خصاوص  
فناوری نوین هشدار می دهد و در جساجوی راهکااری  

، ویباه نظار  . برای محدود کرد  قلمرو کاربرد و  است

                                                           
1 . Dryfus 
2 . Jaspers 
3 .  Habermas 
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اگر منطق فناورانه، به قلمرو اجاماعی گسارب ریدا کند، 
از علم و فناوری، مانناد ایادئوهو ی وشاکار مای شاود.     

محادود  ، را  برو  رفت از فن ساجری، هابرما دیدگا  
کرد  منطق فناورانه به قلمارو فنااوری و جلاوگیری از    
گسارب چنین منطقی به قلمرو زندگی اجامااعی ودمای   

 .[35] است
از اندیشمندا  دیتری است که دیدگا  ، 3 "فینبرگ"

انسا  شناخای هایدگر در خصوص فنااوری را باه نقاد    
 2 "ماهیات گارا  "وی دیدگا  هایادگر را   .کشید  است

و غیر تاریخی قلمداد ، تم بعدی، دانساه و ا  را انازاعی
هایدگر ناوانساه فناوری را به ، به اعاقاد فینبرگ .می کند
یم جریا  در حال توسعه درک کناد و دیاواری   عنوا  

هایادگر   .میا  فناوری قدیم و جدید درست کرد  اسات 
تمام جریا  و عمل مدرنیاه را به عنوا  یم چیز منحصر 

وی تغییرات فنااوری را در یام    .انکار می کند، به فرد
ساز  " ،فینبرگ در ادامه .قرار می دهد "اروخه تاریخی"

اهی بارای تعادیل کارد  نتاا      ر را 1 "گرایی اجاماعی
 انسا  شناخای هایدگر به فناوری دانسااه و مای گویاد:   
ساز  گرایی اجاماعی از یم سو بر زمینه اجاماعی شکل 

تغییارات  ، گیری فناوری تاکیاد دارد و از ساوی دیتار   
 .[31] فناوری را حاصل بازسازی اجاماعی می داند

بر اسا  مراتب فوق به نظر می رسد، تا ب هاای   
بر و  بود  است تا با نتااهی و  ، ندیشمندا  و فیلسوفا ا

های هایدگر به ویژگی "تقدیر گرایانه"اقم بینانه، دیدگا  
ذاتی فناوری و ارتباط و  با انسا  شناسی وی را ماورد  

های نقد قرار دهند و را  حل مناسبی را با توجه به امکا 
اد برای تغییر وضعیت موجود ریشانه ، بدیل زندگی انسا 

 نمایند.
دجهت های تربیای دیادگا  انساا    تحقیق: سومسوال 
 هایدگر به فناوری چه می باشند  شناخای

به طور روز افزونی از فنااوری   تعلیم و تربیت امروز

                                                           
1 . Feenberg 
2 . essentialist 
3 . social constructivism 

و دست ووردهای مخالف و  اساگاد  مای کناد. ماوارد    
  و مانوع شاد   وااگادۀ فناوری در تعلیم و تربیت، فراسا

در تدری  و یاادگیری، راژوه ،   است به گونه ای که 
 .. این ردید  به کار می رود.. مدیریت وموزب و

مساهه این است که بار اساا    ، بر اسا  این مراتب
دیدگا  انسا  شناخای هایادگر، اسااگاد  از فنااوری در    
تعلیم و تربیت چه سرنوشای ریدا مای کناد. و  چاه در    
باه  ادامه می وید، دجهت های تربیای است کاه باا نظار    

 دیدگا  هایدگر احصاث شد  و بیا  می گردد.
یر ک ربری فی وری یر تعلیم و تربیلت  بلل  سه هلر     سلف(

 چیز  الهم سست که انلت سان ن ب  فی وری مشخص خوی:

هما  گونه که در بخ  های قبلی گگاه شد، هایدگر  
معاقد است تصور ابزاری از فنااوری، شارط هار گوناه     

حیح انساا  باا فنااوری    ت ب برای برقراری نسبت صا 
است. به نظر او، باید ت ب کرد تا بر فناوری چیر  شاد.  
 هایدگر معاقد اسات کاه بایاد باا فنااوری نسابت وزاد      
)اصیل( برقرار کرد تا دامنه ای از امکانات، ری  روی ما 
گشود  شود. این امر زمانی ممکن است که از فنااوری،  

انساا  باا   تصوری ابزاری حاصل شود. از نظر هایادگر،  
تمام وجود خود، در هسای و با و  است، فناوری نبایاد  
موجب و  گردد که انسا  از همه هسای فاصله بتیارد و  

نسابت   نسبت به و  احسا  برتری جویاناه ریادا کناد.   
بنیاد انتاری انسا  منجر  -انسا  با فناوری، نباید به خود

برتری و واجیی انسا  در و  است کاه باه ذات و    شود.
هر بود  تعلق دارد و واسطه ظهور بود ، در حقیقات  گو

خوی  است. جها  انسا  از نظر هایدگر، هماناا جهاا    
 زندگانی است که جنبه ای از بود ِ دازاین است.

توا  گگت: و  چه هایادگر  بر اسا  مراتب فوق، می
درتعلیم و تربیت بارو  تاکیاد مای کناد و  اسات کاه       

ر اساااگاد  از د و معلاام و فردیاات شاااگرد "اصاااهت"
ت اهشعاع قرار نتیرد. بر این اسا  است کاه  تحفناوری 

تعلایم و   "می توا  تعلیم و تربیت مورد نظر هایدگر را 
نامید. در این نوع تربیات، تماام وجاود     1"تربیت اصیل

                                                           
4 . authentic education 
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د که هایدگر به بعد جسامانی و  نهم دارس و معلم شاگرد
غایات  اشار  دارد. از نظر هایدگر،    هاانه اسانهسای ش

در  .است و معلم چنین تعلیم و تربیای، وزادسازی شاگرد
نظر هایدگر، معلم نیز وظیگاه دارد کاه تادری  اصایل     
داشاه باشد. به طور کلی، بار اساا  دیادگا  هایادگر،     
تعلیم و تربیت اصیل باید شاگرد را به ررسید  ساوال از  
وجود انسانی خوی  ترغیب کند، چتونتی تگکر را باه  

، به او کمام کناد تاا در خصاوص معناای      او یاد دهد
فهم شااگرد از  ، در این مسیر .[37] زندگی اب فکر کند

و ارتباط این دو باا   ،فهم او از دنیای ریرامو  خود، خود
می تواند باه عناوا  دو عنصار اساسای باه      ، یم دیتر

 . حساب ایند

هایدگر شاید تنها فیلسوفی است که به عمیاق تارین   
به یکی از مسائل اصالی فلساگه    وجهی مسأهه فناوری را

مبدل کرد  است. به نظار وی باا نتاا  وجاود گرایاناه      
)اناوهو یم( به فناوری، فناوری از صر  ابزاری باود   
خارج شد  و گونه ای یا نحو  ای معین از تجربه کارد   
و ایجاد نسبای معین باا ودمیاا  اسات و ناوعی سااما       

 .[1]بخشی نسبت ودمیا  با جها  طبیعی است
هن رۀ اگ ا به فی وری یرتعلیم و تربیت ب دا وسعت ب(

 د با:

های قبلی گگااه شاد، نتاا     هما  گونه که در بخ 
هایدگر به فنااوری، نتاا  وسایم و جاامعی اسات. وی      

را نه فقط شامل ساخان چیزهاا، بلکاه    "تخنه"فناوری 
دربرگیرند  هنرها هم می داند. هایدگر معنای فنااوری را  

برمی گرداند. برای  "روئسی " و  یعنی یونانی شهبه ری
او، فناوری به هیچ روی فقط ابزار نیست، بلکاه قسامی   
وشکار کرد  و وشکار شدگی نیز هست. بر این اساا ،  
به نظر می رسد در تعلیم و تربیت امروز، معنای فنااوری  
 و نتا  به و  باید احیاث شد  و مور بازنتری قرار گیارد. 

بار تگکار اصایل شااعرانه در      برای این منظور، هایدگر
مقابله با هجوم بی اما  نترب فناورانه تاکید مای کناد.   
هنر، از منظر وی، را  جدیدی را برای بیاا  وجاود مای    
گشاید که فناوری هرگز قادر به این کار نمی باشاد. باه   

این ترتیب، هایدگر به فناوری در تعلیم و تربیت، نتاهی 
 وجود شناسانه دارد.
از دیادگا  هایادگر،    در تعلیم و تربیتوجود انسا  

باود ، از  بود  ودمی با تمامی ابعادب مای باشاد. ایان    
وغاز می شود. هایدگر در اناقاد به فناوری  "بود  بدنی"

معاقد است که فناوری در معنای نوین و ، جسم فارد را  
از تعلیم و تربیت خارج کرد  است. این در حاهی اسات  

نمود احساسات، و ارتبااط   که به نظر او، جسم هم چو 
و  با خرد می باشد. از این منظر است که دریگاو  باا   
اههام از تگکر هایدگر معاقد است برای ادراک، به بد  در 
شکل انسانی و  نیاز است. جزم است توجاه شاود کاه    
شاگرد، تجسم و نمود احساسات و ذهن است. او با بد  

احساسااتی  خود واقعیت را تجربه می کند و به تادریا  
هیت، درد، رنا و خساتی را درک کند. احساا    چو 

 بود  گویای محدودیت های وجود خود، درد و خساتی
در رأ  و  ها مرگ ری می برد و به تبم و  به  شاگرد و

بار اساا  اههاام از ایان      .[31] واقعیت ماعهد می گردد
دیدگا  هایدگر است که یکی از اهادا  مهام تعلایم و    

 "مارگ اگااهی  "، ه فیلساوفا  هساای  تربیت در اندیشا 
 .  باشدمی

 ج( فی وری یر تعلیم و تربیت ال دا سمری  یثی تلقی خوی:  

هما  گونه که در بخ  های قبلی گگاه شد، به نظار  
به نظار   هایدگر، فناوری به هیچ روی امری خن ی نیست.

او، اگر فناوری را امری خن ی تلقی کنیم، به ایان معنای   
م و  کرد  ایام، چارا کاه چناین     است که خود را تسلی

تصوری از فناوری که امروز  خریدارا  زیای هام دارد،  
 چشم ما را به کلی بر ماهیت فناوری می بندد.

بر این اسا ، ریشنهاد مای شاود باه جاای تصاور      
فناوری چو  امری خن ی در تعلیم و تربیت، این ردیاد   

چند ارزشی در نظر گرفاه شود. بر  -چو  امری فرهنتی
 شاه سا  این تصور، فناوری ریشاه در طبیعات و اندی  ا

، ودمی و نیز فرهنگ اجاماعی دارد، فنااوری و فرهناگ  
بلکاه   ،منطق و هسای شناسای منگام و ماماایز ندارناد    

ارزب ها و ع یق مخالف بشری، به درجات مخالف هر 
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می گیرند، تأثیر تخریبی یا ساازندۀ   بر و  ها را در یدو
ذاتی در و  نیست بلکاه نایجاه   فناوری، ناشی از منطقی 

نهایی تهی شد  یا بارور بود  از خصیصه چند ارزشای  
خوی  است، و مسئوهیت در ارتباط با فنااوری، هام در   
توهید و هم در مصر  مورد نظر است و این امر بی  از 
هر چیز در گرو تأمین خصیصه چند ارزشی و  است. با 

لیم و تربیات،  مبنا قرار داد  این تصور از فناوری در تع
بلکه مهارت وموزی صر  نخواهد بود، ، وموزب فناوری

مسالزم فراهم وورد  نترشی جاامم نسابت باه ماهیات     
 ،اط ع از دان  های مرتبط باا فنااوری اسات   ، فناوری

فراهم وورد  گرای  های اجامااعی، اخ قای و جهاا     
شناخای اسات، و فاراهم وورد  تواناایی هاایی بارای      

 .[31] ط فناوری استارزیابی ناایا بس
 :ی( تعلیم و تربیت ال دا یر سیطرا فی وری هرف  ر خوی

هایدگر ، هما  گونه که در بخ  های قبلی گگاه شد
یعنی قگسه و قاهبی می داند که انساا   ، فناوری را گشال

وی در چاارچوب اورد  و  . را گرفاار خود کرد  اسات 
 شکل داد  را ناوعی فرماا  روایای فنااوری دانسااه و     
فناوری را در این معنا به جهت دگرگو  سازی و دخال  

نوعی کمم باه غگلات ادمای از    ، و تصر  در هر امری
فناوری در ت ب است تا انساا   . بود  و هسای می داند

ماهیت ازاد خود را تسلیم ا  ، و انسا ، را به نظم دراورد
انساا  را  ، فرما  روایی فناوری در روزگار کنونی. نماید

جدی قرار داد  تاا ادمای ناواناد در مسایر      مورد تهدید
 . انکشا  اصیل تری قرار گیرد
می تاوا  باه ایان اساانااج     ، با توجه به مراتب فوق

دیدگا  انسا  شاناخای هایادگر در خصاوص    رسید که 
حاوی ریاام هاای در   ، کاربرد فناوری در تعلیم و تربیت

خور توجهی است : فناوری نمای تواناد تعیاین کنناد      
حاصل درک ، هد  ها  .باشد "علیم و تربیتاهدا  ت"

طبیعت ادمی و به دنبال ا  تجویزهایی اسات کاه بارای    
 رشد و اعا ی این طبیعت ساخاه و ررداخاه شد  اسات 

محور شد  تعلیم و تربیت  –هایدگر نترا  اقاصاد . [39]
 محاور شاد    –بار اصااهت   ، به جای ا  بنابراین، است

 "زباا  فنااوری  "، چناین هم. تاکید دارد تعلیم و تربیت
زباا    .نباید گگاما  غاهب تعلایم و تربیات قارار گیارد    

زبا  ماشاین باود  و نمای تواناد جاای زباا        ، فناوری
گگاما  غاهاب  . وتربیت بتیرد ارتباطی انسا  را در تعلیم

و ارزشای  ، عااطگی ، اخ قی، انسانی، در تعلیم و تربیت
را از  "رابطه معلم و شااگرد "فناوری نمی تواند  .است

رابطه معلم و شااگرد بایساای    .حاهت انسانی خارج کند
سرشار از احسا  و عاطگه انسانی بود  و به صورت رو 

فناوری نبایاد جاایتزین معلام در     .در رو صورت گیرد
ارتبااط دو  ، ارتباط معلام و شااگرد   .ک   در  شود

در حاهی که ارتباط شااگرد باا   ، انسا  با یم دیتر است
این نترانای وجاود    .ط انسا  با شئی استارتبا، فناوری

انسا  باه یام شائی    ، ارتباط دارد که درجریا  این نوع
، بر ایان اساا    .تبدیل شود ) شئی شدگی اتگاق بیگاد (

هایدگر بر روب گگاتوی سقراطی در ارتباط میا  معلام  
 –نبایاد فنااوری    "برنامه درسی". و شاگرد تاکید دارد

باه ویاژ    ، صار مخالاف ا   به گونه ای که عنا، زد  شود
به صورت مجموعاه ای بای روح از کلماات و    ، محاوا

برناماه درسای بایساای تعامال      .تصاویر مجازی درایاد 
نتا   .سازند  خود را با شاگرد حگظ کند و توسعه بخشد

انباشاه شد  دانا  در علاوم   ، مکانیکی به برنامه درسی
انه مخالف بدو  برقراری ارتباط مبانی بر فهم هسای گرای

های از معایب برنامه، و اقاصادی کرد  دان ، میا  ا  ها
فنااوری  ، در نهایات  .درسی نوین در نظر هایدگر اسات 

را باه ساوی    "ارزشیابی ریشارفت تحصایلی  "نبایسای 
ا  چه اکنو  در برخای   .کمیت گرایی افراطی سوق دهد

تاکید زیااد بار   ، از نظام های تعلیم و تربیت جریا  دارد
و به طور کلی ت ب ، نمر ، ازمو ، اگردا دساه بندی ش

برای عینی کرد  قابلیت های انانهد  ای می باشاد هماه   
این موارد را می توا  میراث فان سااجری در تعلایم و    
تربیت دانست که بایسای هر چه سریم تر مورد بازنتری 

تعلایم و تربیات بایاد    ، از نظر هایادگر  .[21] قرار گیرند
، و  های محدود به زما  و مکاا  خود را از انحصار ازم

و راسخ محور رها کرد  و بر ازمو  هاای اصایل تاکیاد    
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 .  نماید
 

 ا یجه هیری بحث و
ماهیت این  .فناوری ارتباط گسارد  ای با فلسگه دارد

موجب ردید امد  ، و اهمیت ا  در زندگی امروز، ردید 
ما را نسبت ، فلسگه فناوری .شد  است "فلسگه فناوری"

این موضوع که نتا  فلساگی   .ری حسا  می کندبه فناو
بساتی به نتا  انسا  شناخای ، ما به فناوری چتونه باشد
توصایف ماا از   ، به عبارتی دیتر .ما به این موضوع دارد

در نسبای است که ما میا  این ردیاد  و  ، ماهیت فناوری
فیلساوفا   ، بر اسا  این مراتاب  .انسا  برقرار کرد  ایم
ماهیات فنااوری نظریاه راردازی      زیادی در خصاوص 

 .هایدگر جایتا  ممااازی دارد ، اند که از میا  ا  هاکرد 
نتا  انسا  شناخای هایدگر به ، در تحقیق حاضر، بنابراین

فناوری مورد نظر قرار گرفاه و دجهت های ا  در تعلایم  
هایدگر نسابت باه    .و تربیت احصاث و معرفی شد  است

فنااوری از  ، به نظر او .داردفناوری دیدگاهی تقدیر گرا 
فنااوری   .معنا و ماهیت اصلی خوی  خارج شد  اسات 

تخنه بود  و جزث روئسی  قلمداد ، در معنای اصلی خود
هایادگر بارای    .که شامل فن و هنر بود  است، می شد 

از وا   گشال اساگاد  کرد  و ، بیا  ماهیت فناوری جدید
را در قگا  و  انسا  امروزی ، معاقد است که این ردید 

 . بند گیاشاه است
تحقیق ) نتا  انساا  شاناخای    اولسئوال  یافاه های

هایدگر به فناوری چتونه است   ( نشا  می دهد کاه :  
هایدگر فناوری را امری خن ی نمی داند بلکه معاقد است 

فرهنگ و زبا  خاص خود را بار انساا    ، که این ردید 
در دازاین قارار   انسا ، به نظر هایدگر .حاکم کرد  است

بایاد جزیای از   ، دارد و فناوری هم چاو  یام ردیاد    
دازاین باشد اما امروز  فناوری به حاهای دراماد  کاه از   
دازاین انسانی خارج شد  و بر باجی سر او قرار گرفااه  

در سایطر   ، در حقیقات ، انساا  ، در ایان حاهات   .است
ن را  برو  رفت از ایا ، هایدگر .فناوری قرار گرفاه است

 . به ویژ  شعر می داند، وضعیت را روی اورد  به هنر

تحقیق )دیدگا  های موافاق و   دومسئوال  یافاه های
مخاهف دربار  نتا  انسا  شناخای هایادگر باه فنااوری    

برخی از فیلسوفا  با نتاا   کدامند  ( نشا  می دهد که : 
تقدیرگرای هایدگر باه فنااوری و نسابت ا  باا انساا       

از جملاه افاراد    .با ا  مخااهف هسااند   و برخی، موافق
می توا  به هیوتاار و ماارکوز    ، موافق با دیدگا  هایدگر

فناوری را ررو   ای می دانند که ، این دو نگر .اشار  کرد
از  .زندگی انسا  را از حاهت عادی خارج کارد  اسات  

جمله افرادی که دیادگا  انساا  شاناخای هایادگر باه      
می توا  باه افارادی مانناد     ،فناوری را تعدیل کرد  اند

و فینبارگ اشاار    ، هابرما ، یاسسر ، دریگو ، برگمن
در جمم بندی دیدگا  این افراد می توا  گگت کاه   .کرد
، باا هحااظ شارایطی   ، با کاربرد فناوری در زندگی، انا 

 . موافق می باشند
تحقیق )دجهات هاای تربیاای     سومسئوال  یافاه های

ر به فناوری چه می باشند ( دیدگا  انسا  شناخای هایدگ
نشا  می دهد که : اگر چه کاربردهای فناوری در تعلایم  

هکن جزم اسات در  ، و تربیت امروز رو به گسارب است
اصاهت و فردیت شااگرد و معلام   ، اساگاد  از این ردید 

ع و  بر بعاد ساخت افازاری    ، مورد تعرض قرار نتیرد
کاه معناای   به جنبه های عاطگی و هناری ا  )  ، فناوری

توجاه  ، اصلی فناوری بر اسا  نظر هایدگر می باشاد ( 
زبا  فناوری نباید به گگاما  غاهب تعلیم و تربیات  ، شود

اگردا  و معلماا   شا ، و بااجخر  ایان کاه   ، تبدیل شود
 . نبایسای در سیطر  فناوری گرفاار شوند

می تاوا  گگات : باه نظار     ، با توجه به مراتب فوق
تربیای کشور )چه در اموزب و  ا  چه در نظام، رسدمی

مورد کام تاوجهی قارار    ، و چه اموزب عاهی(، ررورب
و مادیرا   ، برنامه ریازا  ، اشنایی سیاست گیارا ، گرفاه

 "فلساگه فنااوری  "نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور با 
باه معناای تجهیاز    ، توسعه همه جانبه نظام تربیای .است

ز ابازار و  صر  مدار  و دانشتا  ها به مجموعاه ای ا 
این است که فلسگه ، ا  چه مهم است .وسایل نمی باشد

فناوری به دست اندرکارا  نظام تعلیم و تربیت اماوزب  
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 در تعلیم و تربیت آنناوری و داللت های بررسی و تحلیل دیدگاه انسان شناختی هایدگر درباره ف

در گرو اگااهی  ، انجام هر گونه اقدام فناورانه .داد  شود
 . از فلسگه فناوری است
به معنای عدم اسااگاد  از فنااوری   ، بیا  مطاهب فوق

نمی باشد بلکه ا  چه مهم در نظام تعلیم و تربیت کشور 
این است که حدود و شرایط اساگاد  از این ردید  ، است

فنااوری صارفا ابازار نیسات      .در اموزب مشخ  شود
و ، ونمی تواند جهت دهند  سیاست های ک   اموزشای 

اکنو  که اساناد باجدساای    .اهدا  تعلیم و تربیت باشد
تحاول  سند بنیاادین  "مانند ، نظام تعلیم و تربیت کشور

فلسگه تعلیم و تربیات جمهاوری   "، "اموزب و ررورب
..... در . و "برنامه توسعه وزارت علوم"، "اس می ایرا 
جزم اسات کاه   ، عملیاتی شد  می باشد حال اساقرار و

جایتا  مناسب فناوری در این اساناد مشاخ  شاد  و    
اساگاد  از این ردید  در تعلیم و تربیت  محاسن و معایب
 . بررسی قرار گیرد به دقت مورد

 

 می بع 
اندیشاه هاای ماارتین     "( 3171حمید رضا) ، نظری .3

صا   ، 57شامار   ، مجله کیها  اندیشه، "هایدگر 
29-19 . 

هناار و تکنوهااو ی : فلسااگه  "(  3119د  ) ، ایاادی .2
فلساگه  ، "ردیدارشناخای هایدگر در باب تکنوهو ی 

، اناخاب و ترجماه ، جمعی از نویسندگا ، تکنوهو ی
 تهرا : نشر مرکز.، ر اعامادشارو

(. نتاهی به نتارب  3117نقیب زاد ، میرعبداهحسین) .1
 . های فلسگی سد  بیسام، تهرا : کاابخانه طهوری

4. Heidegger, M (1977), the Question concerning 
Technology, And other Essays, translated, by: 
W, Levitt (New York, Garland publication). 

، فلساگه تکنوهاو ی  ، (3119از نویساندگا )  جمعی  .5
 تهرا : نشر مرکز.، شارور اعاماد، اناخاب و ترجمه

 

، ( اگزیساانیساهیسام چیسات   3911بارت ویلیاام )   .1
(، تهاارا : 3112ترجماا ، منصااور مشااکین رااوب، )

 .  اناشارات وگا 

، طیباه ، و توسالی ، نارگ  ، سجادیه، خسرو، باقری .7
گه تعلایم و  رویکردها و روب های تحقیاق در فلسا  

تهرا  : اناشارات رژوهشکد  علوم انساانی و  ، تربیت
 وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، اجاماعی

و ، فاطمه، زیباک م مگرد، محمد حسن، میرزامحمدی .1
نظریه ازادی و اموزب و ، ( 3193علی ) ، صحبت هو
 . تهرا  : اناشارات دانشتا  شاهد، ررورب ازاد

روب شناساای  ،( 3117ادمونااد ساای )  ، شااورت .9
ترجمه محمود مهر محمادی  ، مطاهعات برنامه درسی

 . تهرا  : اناشارات سمت، و همکارا 

10. Heidegger, M (1999), contributions to 
philosophy, translated by: p, Emad and K.Maly, 
Bloomington and Indianapolis, Indiana 
University press. 

تجااارت ، ( 1913سیدمحمدرضااا )، امیااری تهراناای .33
دو فصلنامه ی اهکارونیم از دیدگا  فلسگه تکنوهو ی،

 . فلسگه علم، سال اول شمار  دوم، راییز و زمساا 

12. Borgman, A (1999), Holding on the reality: the 
nature of information at the millennium, 
Chicago: the university of Chicago press. 

فلسگه فناوری اط عاات و  ، (3111سعید)، ضرغامی .31
 . تهرا  : اناشارات مبنای خرد، تعلیم و تربیت

14. Lyotard, J, F (2004), “the postmodern condition 
“in the Postmodernism reader. Functional text, 
ed.by.Michael Dorlet, London & New York, 
Rout ledge. 

هسای  "، (3193)و بازقندی رروین  سعید، ضرغامی .35
شناسی فناوری اط عات : باازخوانی چرایای بهار     

رژوه  نامه ، "گیری از فناوری اط عات در تربیت 
ساال  ، مبانی تعلیم و تربیت دانشتا  فردوسی مشاهد 

 . 321-99ص  ، راییز و زمساا ، 2شمار  ، 2

16. Kouppanou. A (2011), “Learning through 
technology “Bajo palabra. Revista de Filosofia, I 
I, Eposa, N. 6. P.P. 117-120.  

17. Brook. A (2009) “The potentiality of authenticity 
in becoming a teacher “, in the Exploring 
Education through Phenomenology, United 
Kingdom Wiley-Black well.p.p. 53 – 65. 



 

311 

 6شماره  / دوره جدید/دوم/ سال بیست و 1331 بهار و تابستانهای آموزش و یادگیری/ دانشگاه شاهد/ پژوهش
Training & Learning Researches/ Shahed University/ 22th Year/ Spring & Summer 2015/ No.6 

 

 

ب فلسگه فناوری و اماوز  "(  3113خسرو ) ، باقری .31
مجلااه روا  شناساای و علااوم تربیااای  ، "فناااوری 

بهاار و  ، 3شامار   ، سال سای و دوم ، دانشتا  تهرا 
 . 91 – 75ص  ، تابساا 

، حسنی، حمید، علیین  ،محمد حسن ،میرزا محمدی  .39
بررسی مقایسه ای اهدا  تعلایم و   "(  3117غگور )

دو ، "تربیاات از دیاادگا  ایدئاهیساام ورراگماتیساام  
دانشکد  علوم انسانی دانشتا  ، رفاار ماهنامه دانشور

صا   ، شاهریور ، دور  جدید، سال رانزدهم، شاهد
15-52 . 

، افشاار ، اکبار ، رهنماا ، محمد حسن ،میرزا محمدی  .21
تبیاااین  "(  3119محاااارم ) ، و قباااادی، عبااادا...
گرایی در های معرفت شناخای رویکرد سازند دجهت

ور دو ماهناماه دانشا   ،"ارزشیابی ریشرفت تحصایلی 
ساال  ، دانشکد  علوم انسانی دانشاتا  شااهد  ، رفاار

 صاا ، اسااگند، 15شاامار  ، دور  جدیااد، هگاادهم
327-311. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


