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يكي از دغدغه هاي مهم برخي از فيلسوفان و انديشمندان از قرن هيجدهم به اين سو همچون رسوگسترش عقل گرايي 

ده است كه انسان از تماميت طبيعي خويش آنها بر اين مسئله تاكيد مي كردند سوژه گرايي مدرن سبب ش.محض بوده است

اين امر توسط نيچه و ماركس در اواخر قرن نوزدهم به .از يك طرف و از طبيعت بيروني از طرف ديگر غفلت كرده است

در قرن بيستم نقد به ساختار انديشه هاي غربي همچون هوسرل و راسل و ويتگنشتاين ادامه .وجوه گوناگون  پي گرفته شد

هايدگر هم .تمام عيار نقد در نيمه اول قرن بيستم بيشتر از همه در فلسفه مارتين هايدگر فيلسوف آلماني رخ دادظهور.يافت

او ابتدا از روش پديده شناسي استاد خويش .ساختار و فرم و روش فلسفه غربي را به چالش گرفت و هم محتوي آن را

از خود را به نقد مي گيرد و به لحاظ محتوي نيزمسايل مطرح هوسرل ساختار متافيزيك و معرفت شناختي فيلسوفان پيش 

به زعم هايدگرتمامي فيلسوفان مهم ترين و اساسي ترين مساله فلسفه يعني هستي را به .شده را بنيادي ترين مسايل نمي داند

گر با نقد سوبژكتيويسم هايد.فراموشي سپرده اند و به جاي آن تنها به هستنده و موجود بعنوان كانون انديشه پرداخته اند

او پيامد مواجه انسان مدرن با .دوره مدرن جايگاه انسان به مثابه سوژه و طبيعت وعين را به مثابه اوبژه به پرسش مي گيرد

به نظر او نسبت تكنولوژي را بايستي .طبيعت و ديدگاه تسلط مابانه اش نسبت به آن را دور از شناخت ذات هستي مي داند

او از جمله اولين متفكراني است كه به .هايدگر در رساله پرسش از تكنولوژي به اين مساله مي پردازد.يددر چارچوب فهم

او مطابق با روش پديده شناسي تمامي احكام در باره .طور جدي نگران جايگاه تكنيك و تكنولوژي در زندگي انسان است

او تعريف موجود .بيعي را در اپوخه و تعليق قرار ميدهدتكنيك و تكنولوژي و تمامي احكام در اين مورد و رويكردهاي ط

يا تكنولوژي ابزار و سيله اي است كه اهداف و غاياتي را برآورده ميكند و يا .در رويكردهاي طبيعي را دو گونه ميداند

ره اين امر تاكيد هايدگربر اين باور است كه ما بايستي به و جهي بنيادي تردر با.تكنولوژي به فعاليت انساني مربوط ميشود

كنيم،و در اين جهت بايستي بپرسيم اساسا خود ابزار چيست؟اموري چون وسيله و هدف به چه قلمروي تعلق دارند؟ در 

به زعم او خود پرسش .ادامه هايدگرشرح و توضيح ميدهد كه بايستي تمايز قائل شويم بين تكنولوژي و ماهيت تكنولوژي 

فلسفه  به ما كمك ميكند به ماهيت .اهيت آن منجر مي شودامور تكنولوژيكي نيستنداز تكنولوژي كه به پاسخي حاوي م

وقتي قرار است به ماهيت تكنولوژي پي ببريم بايستي از حدود آن بيرون بياييم و آن .غير تكنولوژيكي تكنولوژي پي ببريم

يان مي كند كه علم قادر نيست در باره از اين جهت است كه هايدگرب.را در يك زمينه كالن تر مورد ارزيابي قرار بدهيم

به با ور هايدگر گرچه مساله تكنيك به طور جدي در قرن هفدهم مطرح شد اما اين امر در تفكر افالطون و .خود بيانديشد

امري كه در آن پيوند عميقي ميان نظر و عمل  . با اينكه در انديشه آنان انديشيدن به  مثابه تخنه است.ارسطو متجلي شد

تقسيم به نظري و عملي به اين . اما با اين حال اولين قدم دورشدن عمل از نظر به مثابه خاستگاه اش اتفاق افتاد , ود داردوج

تكنولوژي را  بعنوان نحوه هائي از , هايدگر با تعليق قراردادن تعريف تكنولوژي به مثابه يك ابزار .انجام دامن زده است

از ماهيت تكنولوژي ارائه ))اگزيستانسياليستي (( در اين جاست كه وي تفسيري .انكشاف و حضور حقيقت تلقي ميكند
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واژه تكنيك ريشه در . هايدگر به رسم معمول ريشه ي يوناني و اين بار ريشه تكنيك را ابتداي بحث قرار مي دهد. ميدهد

دي و ذهني و هنري است و تخته به كه بمعناي فرا آوردن هر ابزار و محصولي ي. دارد (techne )واژه ي يوناني تخنه 

تخنه از امري كشف حجاب ميكند كه خود را  فرا نمي آورد و هنور . انديشيدن و آگاهي دارد, اين نسبت عميقي با اپيستم 

هايدگر با طرح مفهوم گشتل . اين فرا آوردن به ماهيت خود طبيعت و پيرامون انسان باز ميگردد. فرا روي ما قرار ندارد

Gestel) ( به معناي چارچوب و اسكلت بندي و صورت بندي اين تلقي را گسترش ميدهد.

وي اين فرايند به انضباط كشيدن هايدگر طبيعت را به مثابه امر واقع و منبع ثابت ذخائري ميداند كه بايستي انضباط پيدا كند،

او با تاكيد بر ريشه ي يوناني گشتل بر سه معناي  مرتبط با يكديگر آن تاكيد . منبع ذخاير توسط انسان را گشتل مي نامد

.در افتادن  ، توليد كردن ، نماياندن: ميكند

هايدگر  به ان طريق تكنولوژي به . گشتل حوالت تقدير است . گشتل آدمي را به سوي نحوي از انكشاف حوالت ميدهد 

پنهان بودن تكنولوژي در گشتل  . به زعم او تكنولوژي منشاء علم است. مثابه گشتل را شر ط امكان علم جديد مي داند

تكنولوژي .،تعلق داشتن گشتل به تقدير انكشاف ،تعريف متفاوتي از تكنولوژي را كه در ذهن داريم متبادر مي سازد

استفاده از تكنولوژي نوين ..منظور از سرنوشت چيزي نيست مگرناگزيربودن مسير تغيير نا پذيرسرنوشت عصر ماست 

بعنوان ابزارهاي آموزشي و اهداف آموزشي در آموزشهاي رسمي و غيررسمي براي توسعه و پيشرفت در نظام هاي 

سلسله مراتبي ارزش شناختي رشته ها و دوره هاي آموزشي بصورت, آموزشي برجسته گرديده است و با همين نگرش 

صورت بندي شده اند و اين شيوه علومي را كه جنبه فني و تكنولوژيكي آنها بيشتر است در اين سلسله مراتب در صدر 

موضوعات آموزشي قرار ميدهد و همين قدرت تسلط مابانه تكنولوژي در تمام عرصه و شئونات زندگي انسان قرن حاضر 

ن ساخته است تا جائيكه خانواده ها و نظامهاي آموزشي موفقيت تحصيلي را در گرو ورود به باالخص در آموزش را نمايا

. آموزشهاي تكنيكي و تكنولوژيكي مي دانند و سعي درهدايت استعداد ها بسمت دروه هاي تكنولوژيكي تر مي نمايند

ما  تنها بايستي جايگاه آن را سامان هايدگر نه تنها مخالف با تكنولوژي نيست بلكه بر عكس به اهميت آن واقف است ا

در نظر گرفتن ماهيت تكنولوژي منجر به تجربه گشتل همچون تقدير مي شود و . بخشيد و از  آن تنها تلقي آماري نداشت

به اين ترتيب در فضاي باز تقدير مقيم مي شويم و خود را كوركورانه بدست تكنولوژي نمي سپاريم و يا آنكه تكنولوژي 

.ن  امري شيطاني  لعن نمي كنيمرا بعنوا

هيدگر،نظام آموزشي، تكنولوژي،هستي،پديده شناسي،گشتل:كليد واژه ها

!����
12و11ياداشتي در باره عصر تصوير جهان،ترجمه سيد حسين جاللي،ارغنون ش :هيدگر و علم.اباذري ،يوسف

گام نو:مدرضا قرباني،تهراندرآمدي برافادات به فلسفه هيدگر،ترجمه مح).1386.(والگانيو ،دانيال

.نشر مركز:تقدم وجودي و تاريخي تكنولوژي برعلم،ترجمه شاپور اعتماد،تهران).1386. (آيدي

نشرمركز:هايدگر و تاريخ هستي،تهران).1381(احمدي،بابك
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.2،ش3خطابه يادبودترجمه محمدرضاجوزي،معارف،س).13656. (هيدگر،مارتين

موسسه فرهنگي انديشه:،ترجمه محمدرضا اسدي،تهرانپرسشي در باب تكنولوژي)1375. (__
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