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چکیده

جرداخته اسای او درعین ال در مظان این اتاام قررار دارد کره هریچ راه رل
روشنی برا مواجاة صحیح با این جدیده مدرهیته ارائه هکرده ،بلکه صررفاً در
کار بررسی جدیدارشناساهه و غیرمتعاداهة آن بوده اسای اکنون جرسرش اصرلی
این اسا که آیا می توان از تاکر و هحوه زیسا هایدگر ،راه لی عملی بررا
مواجاه باتر با تکنولوژ ارائه کرد؟ اگر جاسخ مثلا اسرا ،آن راه رل دارا
چه مؤلاه هایی اسا؟ در این هوشتار ،برا بررسری برخری از مارمتررین آررار
هایدگر که در آن ها به تکنولوژ جرداخته شده اسا و با هیمهگاهی به زهردگی
خودِ هایدگر و مواجاه شدصیاش با تکنولوژ مدرن ،بهاین هتیجه رسریدیرم
که اوالً این متاکر آلماهی ،دیدگاهها ارزشداوراهه بسریار را ،هرم دربراره
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کلیا تکنولوژ و هم دربارة برخی از گوهرههرا ویروه آن ،ارائره کررده اسرای
برایناسام ،کامالً مقدور اسا که از دستگاه فکر او ،هلایدها و بایردهایی بررا
مواجاه صحیح با تکنولوژ استدراج شود راهیاً برخی از مارمتررین مؤلارههرا
اخالق تکنولوژ و را که خودش بهصرا ا بر آنها تأکید کرده یا از گاترار و
رفتار او استدراج میشود ،با اتکا به قراین و شواهد برشمردهایمی
واژههای کلیدی
تکنولوژ  ،گنتل ،جوئسیس ،هنر ،اخالق تکنولوژ  ،هایدگری
مقدّمه
آللرت بورگمان ،تکنولوژ جووه مناور معاصر میگوید:
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مامترین بحث در فلساة هایدگر ،بحث تکنولوژ اسای
او در جنرررتیلاهی از ایرررن مررردعا ادله تاصررریلی ارائررره مررریکنررردی
( )Borgman, 2005, p240از سررو دیگررر دون آیررد  ،دیگررر فیلسرروف
تکنولوژ آمریکایی ،فلساه تکنولوژ هایدگر را از عمیرقتررین فلسراههرا
داهسته و او را هدستین کسی بره شرمار آورده کره کوشریده ،تکنولروژ را از
دسا تعابیر ذهنیگرا و ابیارگرا برهاهد و آن را به یکی از جرسشها اصرلی
فلساه بدل کندی (ریك :کاجی )175 :1392 ،این در الی اسرا کره بره هظرر
علدالکریم سروش ،امثال ها یدگر ،هیچ راهکار برا رویرارویی صرحیح برا
تکنولوژ مدرن ارائه همیدهند ،بلکه صرفاً میگویند:

280

این بالیی اسا که به سر اهسان آمده و مقتضا تاریخ و عین بسرط تمردن
غربی اسا ،از آن گی یر هلوده و هیچ راهی برا اصالح امر یا بازگرداهدن

آب به جو هدستین یا خاتمهبدنیدن بره شررارتهرا آن هیسرای بایرد
دورهاش به سر برسد و به ا تضار تاریدی بیاتدی فکرر دسرابرردن در آن و
برهامة اصال ی دادن و جیننااد جیافکندن صنعتی اهساهی ،سادهلو ی اسرا،
توأم با بوالاضولیی تکنیك از اهسان برمیخیید و ایرن هرم بره هوبره خرود،
وجود تکنیکی داردی تغییر این وجود هم در دسرا مرا هیسرا ،والسرالمی
(سروش)287-286 :1370 ،

در دامنه گستردهتر

تی ممکن اسا هایدگر را بهسلب هگرش ویروهاش

به علم اخالق ،اساسر ًا فاقرد تاکرر اخالقری و مدرال

برا تجرویی قواعرد و

اخالق هنجار هنوشته ،بلکه بهوفور هسلا به اخالق ،بهمنیلره هظرامی کره در
دورة متافیییك ایجاد شد ،اهتقاد کرده اسای بنابراین میتوان اهتقاد سرروش را
که گویی صرفاً متوجه اخالق تکنولوژ هایدگر اسا ،تری هسرلا بره کرل
تاکر هایدگر دربارة علم اخالق بازگویی و تقویا کردی
در مقا بل ،برخی شار ان هایدگر ،همچون برهنتاین این دسا اهتقادهرا را
سطحی میداهند و معتقدهد:
توجه بنیاد و تی وسواسی هایدگر به همین امر [اخالق] معطروف اسرای
(برهنتاین)34 :1373 ،

جرسش اصلی این مقاله آن اسا که آیا میتوان از هظرام فکرر هایردگر،
اهتظار ارائه مجموعها از بایدها و هلایدها مرتلط با تکنولوژ برا اهسران
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دستورها اخالقی بداهیم چراکه و ههتناا هریچ اررر مسرتقلی برا محتروا

معاصر ،بهعنوان اخالق تکنولوژ داشا؟ برا جاسخ به این جرسش ،هدسرا
با مرور بر آرار مام و  ،هگاه کلری و را هسرلا بره تکنولروژ بررسری
میکنیم و سهس به هحوه برخورد عملی خودِ او با تکنولوژ مریجرردازیم ترا
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بلینیم آیا می توان از اهدینه و عمل او ،اخالقری را بررا مواجرهه صرحیح برا
تکنولوژ استدراج کرد یا هه؟
گاتنی اسا دربارة اخالق تکنولروژ هایردگر ،تراکنون کتراب یرا مقالره
مستقلی به فارسی تألی

یا ترجمه هنده اسا ،مگر دو مقاله مررتلط برا ایرن

موضوع :یکی «تکنولوژ و منش اخالقیم» برهنتاین و دیگرر «چگروهگی
تصدیق تکنولوژ هید هایدگر و بورگمان» 1هوشته دریاوم و ترجمه سیاوش
جماد ی مقاله اول ،صرفاً شرح و تاسیر «جرسش از تکنولوژ » هایردگر ،برا
هگاهی به توصی

هایدگر از منش اخالقی و مقاله دوم مقالها تطلیقی اسرا

با محوریا بررسی هگاه کلی آللرت بورگمان به تکنولروژ و مقایسرة آن برا
هظرات هایدگرم متقدم و متأخری با این وص  ،در هریچیرك از ایرن دو مقالره،
شرح جامع و کاملی از مؤلاه ها اخالق تکنولوژ هایدگر ارائه هنده اسای
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 .1معنای اخالق تکنولوژی
برا فام دقیق ترکیب «اخالق تکنولوژ » ،اوالً باید روشن شود کره اخرالق
در کدام معنا مدهظر اسا و راهیاً چه مااومی از تکنولوژ جیشفرر

گرفتره

شده اسای
هنگامی که از اخالق سدن گاته میشرود ،سره معنرا اخرالق توصریای،
اخررالق هنجررار و فرررااخالق برره ذهررن مرریرسرردی اخررالق توصرریای کرره
جامعهشناسان بینتر به آن توجه میکنند ،در جیم توصی این امر اسرا کره از
- 1براج خواندن ترجمۀ مرالۀ مزبور ،ر.ک :جمعی از مترجمان ،جستارهایی در رسانه ،1 ،خ.190- 153
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هگاه عموم یا بدش خاصی از مردم ،کدام عمل خوب و کدام عمل برد اسرای
اخالق توصیای صرفاً در مقام گیارش اسا ،هه داور یا صدور کم یا تی
تحلیل چراییم این عقایدی در مقابل ،اخالق هنجار بره بررسری اهرواع امرور
خوب و بد و هحوة تعیین اعمال خوب و بد میجردازد همان اخالقری کره بره
هظر هایدگر ،هظام ساز برا آن از زمان افالسون و ارسطو آغراز شرده و در
سنا متافیییك غرب جار بوده اسای (ریك :هایدگر )311 :1381 ،سومین
برداشا از علم اخالق ،میتواهد «فرااخالق» باشد بدینمعناکه اصرطال ات و
در مجموع ،زبان اخالق ،به گوهه فلسای تحلیل و بررسری شرود مرثالً اینکره
روشن اسا که باتوجه به اهتقاد که در مقدمه از سرو کسراهی همچرون
علدالکریم سروش بیان شد ،منظور اخالق توصیای یا فرااخالق هیسرا بلکره
اینان از متاکر همچون هایدگر اهتظار دارد که روشن سازد در دوره مردرن
چه رویکرد خوب اسا و چه مواجاها بد چه برخرورد بایرد داشرا و
چه برخورد هلاید بنابراین جرواضح اسا که در ترکیب اخرالق تکنولروژ ،
منظورمان از اخالق ،اخالق هنجار اسا همران اخالقری کره در هگراه اول،
هایدگر هیچ تمایلی به جرداختن به آن هدارد و تی اهتقراداتی را هیری متوجره
چنین اخالقی بهمنیلة علم میداهدی بااین همه ،چنین هیسا که او هریچ سردنی
 - 1براج توضیح بیشتر دربار ایآ سه گونۀ اخقپ و تفاوتهاج آنها ،ر.ک :مایکل پوالمر ،مسوائل اخققوی،
ترجمۀ علیرضا آل بویه ،خ.25- 19
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«خوب» به چه معناسا؟
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در این باب هگاته باشد ،بلکه در ملا ث او میتوان مطراللی یافرا کره جنلره
ارزشگذاراهه هیی دارهدی

1

دربارة تکنولوژ چطور؟ منظور از تکنولوژ در این ترکیب چیسا؟ آیرا
هرگوهه ابیار اعم از قدیمی و جدید که برا اهداف اهساهی استااده میشود،
مد هظر اسا یا صرفاً تکنولروژ هرا جیچیرده عصرر جدیرد؟ آیرا منظرور از
تکنولوژ  ،مااومی «کلی» اسا یا بهمنیله یك «کل» که دربرگیرهردة اقسرام
خا

و گوهاگون ابیارهرا مردرن اسرا؟ در ایرن براره ،ملا رث هظرر و

جدال ها فراواهی موجود اسا و در چنین مجال کوتاهی ،چارها هیسا جی
جذیرش یکی از رویکردها بهمنیله اصل موضوعه بنابراین ،باتوجه به التاراتی
که خودِ هایدگر به تکنولوژ جدید دارد و باتوجه به هظر او راجع به تاراوت
آن با صرفِ ابیار و تدنه ،بحث ما هیی معطوف بره تکنولروژ جیچیرده مردرن
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خواهد بودی
بااینوص  ،اخالق تکنولوژ در این مقاله به معنا داهنی اسا که با هگراهی
هنجار و ارزشگذاراهه ،به ما هنان میدهد که اوالً اهسان در برخرورد برا خرودِ
تکنولوژ مدرن و راهیراً باتوجره بره ضرور ایرن جدیرده در زهردگی ،در سرایر
برخوردها اهساهیاش ،چگوهه باید رفتار کنرد و چره مراقلراهرایی را در هظرر
گیردی 2اللته جیشفر

ما این اسا کره تکنولروژ برر اخرالق ترأریر گذاشرته و

میگذارد بنابراین باید بینتر مراقب اخالق بودی هایدگر هیی دراینباره میهویسد:
 - 1براج مطالعۀ مراله ایدراثباتاینمدعا،ر.ک:محمدجوادموحدی«،جایگاهاخالقدراندیشۀهایددر  
پهوهشهایفلسفی ،شمار  ،12بهار و تابستان .1392

جایگاههایدر درفلسفۀاخالق»،
پرسشهایهنجاریعدا »

 - 2در ایآ معنا از اخقپ تکنولوژج ،پهوهشگر اخقپ تکنولوژج در پی پاسخ به «
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است.اگر مقک ،پرسشهاج مفهومی یا فرااخققی یا پرسشهاج هنجارج خواخ یوا پرسوشهداییدربدار 

اشتیاق برا علم االخالق زماهی بررا بررآوردهشردن شرعله مریکنرد کره
سردرگمیها آشکار اهسان جابرهجرا سرردرگمیهرا جناران او بره قلرل
هاسنجیدهی جرمیکندی در زماهی که هنیار باقی ماهدن اهسان تکنولوژیکی که
به دسا جامعه تودها رها شده اسا ،فقرط در گررو آن اسرا کره بتواهرد
هقنهها و فعالیاها خود را در اهطلاق با تکنولوژ سرا ی و سرازماهدهی
کند ،قیود اخالقی هیازمند بینترین مراقلا اسای (برهنتاین)31 :1373 ،

1

با این هگاه ،در بدش دوم مقاله ،به سرا کترابهرا مارم خرود مرارتین
هایدگر میرویم تا بلینیم اوالً آیا او در اظاارات خرویش دربراره تکنولروژ
ارزشداوراهه او دربارة تکنولوژ  ،چه هنجارهایی را میتوان استدراج کرردی
ازآهجاکه در بسیار از آرار جرشمار هایدگر ،تکنولوژ کراهون بحرث هلروده

اسا ،تناا به بررسی سه ارر مام او میجردازیم :هستی و زمان 2،تصویر عرالم
عصر جدید 3،جرسش از تکنولوژ ی 4بررسی هستی و زمان ،برهسرلب اهمیرا
هایتکنولوژیکباشد،رونههایدیگد یا اخدالقتکنولدوژیشدک مدیرید دهده

پیامدهاج اخققی پیشرفت
مباحثشانمتفا تبااخق پ تکنولوژج موردبحث است .براج آشنایی بیشتر با ایآ معانی ،ر.ک :کریسوتیآ شوریدر
فرشت« ،تکنولوژج و اخققیات» ،ترجمۀ غقمرضا آنرج در :جستارهایی در رسانه ،1 ،خ.290- 288

 - 1همچنیآ براج دیدن ترجمه اج دیگر ،ر.ک :مارتیآ هایدگر ،نامه دربار انسانر ایدی،ت جمدۀعبددالک یم
رشیدیاندر :لرنس کهون ،از مدرنیسم تا پستمدرنیسم،خ .310ازآنجاکه در ایوآ موورد خواخ ،ترجموۀ
مستریم دکتر رشیدیان بسیار دشوارفهم و نارساست ،نرل قول از منب دست دوم فورت گرفته است.
2-Being and Time.
3-Age of the New World Picture.
4-The Question concerning Technology.
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جدیررد ،بایررد و هلایررد را مطرررح کرررده اسررا یررا هرره و راهیراً از اظاررارات
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فراوان آن در شناخا همه جاهلة تاکر هایدگر متقدم اسا و آررار دیگرر هیری
بهدلیل ارتلاط مستقیم آنها با تکنولوژ جدید بررسی خواهند شدی
 .2بررسی آمار مرتبط
هستی و زمان

هایدگر در هستی و زمان ،به تکنولوژ ها جدید و هحوه مواجاة مرا برا
آنها ههرداخته اسا ی تناامطالب مرتلط با این مسئله که بتوان به آنهرا اشراره
کرد ،ارتلاط دازاین با ابیار ،تقدم بصیرت ( )sightو کنش برر معرفرا هظرر
هنگام مواجاه با ابیار ،تاراوت وجرودِ تودسرتی ) )ready to handو وجرود
دممدستی ( )present at handو تأکید بر کارکرد فاصرلهزدایری ابریار اسرای
(ریك :هایدگر )120-112 :1389 ،هایدگر در بدنری از ایرن کتراب برر آن
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اسا تا هنان دهد ،تحلیل عمیق ابیار ،با عالمیا عالم بررا دازایرن ارتلراط
داردی چنان که جیداسا ،منظور هایدگر در اینجا هره صررفاً ابریار تکنولوژیرك
مدرن ،بلکه هرگوهه ابیار اسا که «بهمنظورم کار » استااده شود و تعریاش
وابسته به «قابلیا استااده» باشدی
به هظر هایدگر در برخورد عاد اهسان با ابیار و درمجموع با هسرتی ،برا
داهش ماارتی سروکار داریم ،هه داهش هظر و این داهش ماارتی 1،مقردم برر
ه
ه
دانستآ که نیز از آن یاد مویشدود،دریدی
دانستآ چگونه و
 - 1ترابل دانش مهارتی با دانش نظرج که گاه با ترابل میان
ب جستهه دنتمایزمیانمهارت ها فنونبامعلوماتذهنیاست ه یکا  یژریهاییب خوردارندهدهدردیگد ی
موجودنیست.ا جملهتمایزاتایند نوعدانشایآ است که معمولً دانش مهارتی ،بهسجتی از دست میر ؛ لیدانش
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اینباره،ر.ک.Ryle, 2009, p.14-30 :
نظ ی،بهراحتیدرمع ضف اموشیاست.ب ایمطالعۀبیشت در 

داهش هظر اسای بنابر اهدینه هایدگر ،چکش هنگام استااده ،بررا دازایرن
امر تودستی اسا و تناا هنگامی امر دممدستی خواهد شد کره در یکری از
مرا ل کوبیدن میخ منکلی ایجاد شرود و مجلرور شرویم اسالعراتی هظرر
دربارة چکش جیدا کنیم یعنی تا وقتی ابیار ،کارمان را راه مریاهردازد ،مرا بره
ابیار ،توجه مستقل و علمی هداریمی گویا ابیار ،بدنی از بدن ماسرا و صررفاً
می کوشیم با داشتن ماارت هرچه بینتر ،باترین استااده را از آن بلریم اما بره
محض اینکه منکلی جیش میآید ،سعی میکنیم با کسب داهنی هظر دربرارة
خود ابیار ،به عیب یابی بهردازیم و برا مدتی ،داهش ماارتی جینین را متوق
وجود تودستی ابیار ،بر وجود دممدستی آن تقدم داردی
این تقدم وجود تودستی بر وجود دمم دستی ،مقدمها اسرا بررا بحرث
دربارة تقدم تکنولوژ بر علم که با صرا ا بینتر در تاکر هایردگر مترأخر
همود مییابدی روشن اسا که هایدگر در اینجا مدال

رأ غالرب اسرا کره

علم را مقدم بر تکنولوژ می شمارهدی هتیجة تقدم داهرش مارارتی برر داهرش
هظر  ،این اسا که ابیار برا دازاین ،همینه برا کار مدهظر اسا و اشریا
هرگی جدا از هم و بدون درهظرگرفتن کاربر شان مال ظه همیشوهد ،بلکره از
یث هستیشناختی ،با هم و باتوجه به کاربردشان معنا مییابندی
ابیار بودنم ابیار همینه از تعلق ابیار به ابیارها دیگرر هاشری مریشرود
هوشاابیار ،قلم ،مرکب ،زیردستی ،میی ،المپ ،ملل ،جنجرهها و درهرای ابتردا

اخالق * امكان استخراج اخالق تكنولوژی از انديشه و عمل مارتین هايدگر

میسازیم بنابراین روشن اسا که داهش ماارتی ،بر داهش هظر مقدم اسا و

در بعد کرالن ،مرا جرایی بره هرام اتراق را مردهظر داریرم و ذیرل همرین
سکوهاافیار اسا که ابیارها مدتل  ،معنا و مااوم مرییابنردی (هایردگر،
)205-204 :1388
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این ملا ث هناندهنده هگاه کلگرایاهه و بسرترگرایاهه هایردگر بره ابریار
ال هریچ ابریار  ،جردا از ابریار دیگرر معنرادار هیسرا
اسا بدین معناکره او ً
راهیاً کلیا اشیا صرفاً برآمده از مجموع اشیا هیسا ،بلکره مرثالً کننری ماهنرد
هوشتن باید از مجموع کنشها و ابیارها فراتر رود و درعین ال ،مجموعرها
از کنشها و ابیارها را در بستر خرا

مردهظر قررار دهردی (ریك :کراجی،

)166 :1392
هایدگر هحوة ارتلاط دازاین برا اشریا را التارات ( )concernو ارتلراط برا
دیگران را دلگرایی ( )solicitudeمیهامدی دلگرایی ،گوههها مثلرا و مناری
دارد و گوهه ها منای هستند که مرا را دچرار وجرود غیراصریل مریكهنرد
بدینمعناکه دازاین در الا میاهه بودن و روزمرگی ،خود را به دسا «اینان»
میسهارد تا برایش تعیین کنند که با چه چیی میتوان مواجه شدی این دازاین
اخالق * سال پنجم ـ شمار ة بیستم ـ زمستان 1394
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بدونم استقالل ،در مقابل دازاین اصیلی قرار میگیرد که خرودش را برراسرام
امکاهاتش برمیگییند بنابراین به هظر هایدگر ،چنان هیسا که اهسان مدرن ،با
رشد علم و تکنولوژ  ،لیوماً به وجود اصیل رسیده باشد ،بلکه اهسران مردرن
در همهجا و هیچجاسای فقدان «مکان» ،به چیری مریاهجامرد کره هایردگر
متقدم آن را بیاصالتی میخواهد و ایرن بریاصرالتی را برا ابارام و وراجری و
کنجکاو م بیهردف و سرسرر منرد

مریسرازدی هایردگر مترأخر آن را

«بیخاهماهی» میهامد بدینمعناکه اهسان مدرن رینهدار اش را از دسا داده
اسای ()Smith, 1991, p.377
بنابراین اگر بدواهیم تاسریر اخالقری و ارزشگذاراهره از مجمروع ایرن
ملا ث در کتاب هستی و زمان ارائره دهریم ،دسراِکرم دو هتیجره عایردمان
میشود :اوالً هگاه هظر و تجییهگرایاهة مدرن به ابیار و اشیا ،هگاه صرحیحی
هیسا و گویی برخورد سلیعیم جینامدرن با اشیا و جاان ،بر برخورد علمری و

ملتنی بر اهدازهگیر م مدرن با اشیا ارجحیا دارد راهیاً اهسان مدرن کره گمران
میرفا از تعلد و تقید و تقلید رهیده و با جاان اسراف خود برخورد اصیل
و آزاداهه دارد ،همچنان غیراصیل و ازخودبیگاهه و تحا سریطره جرو غالرب
سنا متافیییك اسا و همیتواهد هسلتی اصیل با وجود برقررار کنردی دربراره
هتیجه اول ،همان گوهه که بعدها خواهیم دید ،هایدگر اصرار دارد که همریتروان
به هگاه جینامدرن بازگنا و او چنین توصیها هداردی در باب هتیجه دوم کره
می تواهد دسامایها برا اخالق تکنولوژ باشرد ،گرویی از هظرر هایردگر،
گرچه تکنولوژ جدید اسلاب رفاه ماد هرچه بینتر را برا اهسران فرراهم
زیسا اصیل و تاکر او تأریر هداشته اسای
تصویر عالم عصر جدید

هایدگر در مقالة «تصویر عالم عصر جدیرد» کره در مجموعره «راههرا
جنگلی» به چاپ رسیده ،عصر جدید را با جنج جدیده هوظاور معرفی میکنرد:
علم جدید ،تکنیك ،هگاه استحساهی به ارر هنر  ،فرهنرگ برهمنیلره الگرو
رفتار و خدازدایی بنرابراین ،عصرر جدیرد از دیردگاه هایردگر ،صررفاً دوره
تاریدی سادها هیسا که آن را فقط براسام مقراسع زمراهی از دوره قرللش
مجیا کنیم بلکه دارا ویوگیها خاصی اسا که
ههتناا تااوت فا ش برا دیگرر اعصرار دارد ،بلکره همچنرین دارا مااروم
خاصی از مقیام و عظما اسای (هایدگر)136 :1378 ،

اخالق * امكان استخراج اخالق تكنولوژی از انديشه و عمل مارتین هايدگر

آورده و از این یث ،جینرفاها چنمگیر را هصیب اهسان کرده ،در هحوه

هایدگر در این هوشتار به جدیده علم جدید میجردازد کره گروهرش علرارت
اسا از «جووهش»ی او جس از بررسی جایگراه علرومی همچرون ریاضری،
فیییك و تاریخ در دورة جدید و برشمار ویوگیهایی همچون آزمایش و
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محاسله و هیی مااهیمی ماهند داهنگاه ،میکوشد ماهیا جووهش را منرد
سازد و هنان دهد که تدصصیشدن علوم« ،هه معلول ،بلکه علرا جینررفا
هر جووهنی اسا( ».همان)108 ،

خالصه سدن و این اسا که در جووهش ،اهسران در مقرام سروژه ،هرر
هستندها را موضوع تحقیق میداهد و در هتیجه ،همه هستندگان ،ابوه اهگاشته
میشوهد جس اهسان خود را بهعنوان موجود میشناسد که میتواهد همهچیی
را بنناسد و بر همهچیی مسلط شود بنابراین جاان هیی در هگاه او ،تلردیل بره
تصویر میشود ،تصویر که میتوان آن را دید و شناخا:
ما در اینجا درباره ماهیا علم عصر جدید میاهدینیم تا به این سریق بنیراد
متافیییکی را بنناسیمی کردام دریافرا در براره «موجرود» و کردام معنرا از
« قیقرا» در بنیرراد قررار دارد کرره «علررم» را چوهران «جررووهش» تحقررق
اخالق * سال پنجم ـ شمار ة بیستم ـ زمستان 1394

میبدند؟ شناخا برهعنروان جرووهش ،موجرود را بره جارا محاسرلها
(ریاضی -عدد ) سوق میدهد که این موجود ،چگوهه و تا چره گسرترها
برا تصور کسبشدهی اسای وضعیا «موجود» در برابر جووهش اینگوهره
اسا که «موجود» را یا در روهد بعد آن محاسله میکند یا آن را بهعنروان
چیی که دوراهش سهر شده ،میتواهد ارزیابی کندی (همان)113 ،

هایدگر یادآور می شود که اهسان جینامدرن چنین هگاهی به جاان هداشرا
و بر این اعتقاد هلود که میتواهد جاان را بهکلی بنناسد و آن را تسدیر کنرد
بنابراین جاان بررا آن هرا «تصرویر» هلرودی همچنرین بررا اهسران قررون
وسطا ،شناخا «علارت از جووهش عصر جدید هلروده ،بلکره ادراك راسرتین
کالم الای و مللغان دینی بوده اسای» (همان )106 ،بنابراین قرون وسرطاییان
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اگر هم به تصویر از جاان قایل بودهد ،تناا خردا را دارهرده ایرن تصرویر و
مسلط بر آن میداهستندی

ارتلاط و هسلا این علم با تکنولوژ روشن اسای علمی که برا شناخا
جاان به جووهش فروکاسته میشود ،برآمرده از گسرترش گنرتل تکنولروژ
مدرن اسا و این تکنولوژ می کوشد تا در عمل ،جاان را بره تسردیر خرود
در آورد بنابراین «در همهجا و در گوهاگونترین ساختارها ،عنصر غرولآسرا
ظاهر میشودی» (همان)137-136 ،
در این هوشتار ،هرگی تالشی ب را اهکار علم جدید و متافیییرك صرورت
همی گیرد و هایدگر تی کساهی همچون دیلتا را که در این مقام برآمدهاهرد،
سرزهش میکند (همان،

 )116-115زیرا او این منتقدان و تری خرود را

از این بررسی جدیدا رشناساهه ،توصیه به تدریب و اهکار بنیاد متافیییك و علم
عصر جدید اسای بااین ال لحن او در سرتاسر هوشتار ،لحنی ستا هرده هرم
هیسا و علم جدید را هیی در ادامه همان غالا  2500ساله عصرر متافیییرك
از «وجود» و بسا غافالههتر ارزیابی میکند و این ارزیابی غیرخروشبیناهره و
منتقداهه با اشاره او به شعر سرتبار هولدرلین در جایران خطابره ،صررا ا
بینتر مییابدی (همان)138 ،
اگر بدواهیم تاسیر اخالقی از این متن به دسا دهیم ،میتروان بره ایرن
هتیجه رسید کره هایردگر ،تلردیل جاران را بره ابروها کره بایرد برا هگراهی
محاسلهگراهه و مناعاهگر ،آن را شناخا و بر آن چیره شد ،خوش همریدارد
بنابراین هاروا هیسا که دسرامکرم «هلایرد» اخالقری را از ایرن مرتن سراسرر

اخالق * امكان استخراج اخالق تكنولوژی از انديشه و عمل مارتین هايدگر

جیامد چنین دوران و هحوة تاکر میداهد و خطاسا که تصور کنیم منظرور او

توصرریای اسررتنتاج کنرریم و آن اینکرره در برخررورد بررا جارران و برره تعلیررر
کاربرد ترش ،در مواجاه با محیطزیسا ،هلاید تنارا شرناخاِ جووهنرگراهه
موجودات ،آن هم به قصد تسلط بر آنها مدهظر باشدی
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اگر به صورت تطلیقی بدواهیم این رویکرد اخالقی را با هظریات مطرح در
وزة اخالق محیطزیسا بسنجیم ،گویی هایدگر مرا را فرامریخواهرد ترا از
«محیطزیساگرایی سلی روشن» فراتر رویم و به «محیطزیساگرایری سرلی
تیره» هظر داشته باشیمی بنابر هظریره اول ،مراقلرا و توجره اخرالقری مرا بره
محیطزیسا ،تناا از آن روسا که رعایاهکردن مال ظرات زیسرامحیطری،
برا اهسان آسیبزا و منکلآفرین اسرا بنرابراین در ایرنگوهره از اخرالق
محیطزیسا ،توصیه میشود به شناخا هر گوهه رفتارم مضرر از ایرن یرث و
ملادرت ورزیدن به اهجام اقدامها جینگیراهه اما جیروان محیطزیسراگرایری
سلی تیره با توسل به استداللها «واجسین اهسان» ،برآناهد تا رابا کنند ،اگر
در برخورد با جاان ،مالك فقط سود و زیان اهساهی باشرد ،منرکالتی برروز
می کند مثالً اینکه در این صورت ،واجسین اهسران موجرود رو کرره زمرین،
مجاز خواهد بود که هر آسیلی به سلیعا برساهد زیرا اعمال او ،به هیچ اهسان
اخالق * سال پنجم ـ شمار ة بیستم ـ زمستان 1394

دیگر آسیب همیزهدی بااین ال میداهیم که کار او از هظر اخالقی خطاسرا
بنابراین هظریه محیطزیسراگرایری سرلی روشرن ،هراق

اسرای (جمعری از

هویسندگان)205-202 :1389 ،ی
هایدگر هیی هماهند محیطزیساگرایان سلی تیره ،معتقد اسا تلدیل جاران
به صرف ابوها برا اهسان ،هاصحیح اسا و هلاید بهگوهها با جاان روبرهرو
شویم که گویا جاان ،تناا برا اهسان و هیازها او اسای اتااقاً هایدگر بر این
عقیده اسا که تکنولوژ و سیطره آن بر اهسان« ،سرابی هاایی را دامن میزهد
که گویی بنر همهجا فقط خودش را میبیند و برسی» (هایردگر)21 :1373 ،
بدین معنا ،اوالً هایدگر معتقد اسا هظر محیطزیساگرایان سلی روشن ،هتیجره
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سلیعی و برآیند تقدیر تکنولوژیك عصرر جدیرد اسرا راهیراً هظرر خرود او،
میتواهد مؤید یا دسامایه رأ محیطزیساگرایان سلی تیره باشدی

پرسش از تکنولوژی

هایدگر در سرال 1955سردنراهی ویروها در براب قیقرا یرا ماهیرا
تکنولوژ اهجام دادی او در این سدنراهی برا آهکه هنان دهرد تکنولروژ و
قیقا (الثیا) با هم جیوستگی دارهد ،به تحلیل ماهیا اصلی و ذاتی تکنولوژ
می جردازد یعنی در جیم آن اسا که هنان دهد تکنولوژ هیی ماهند تدنره بایرد
در ارتلاط با ظاور و خاا وجود فام شودی بحث مامتر برا ما ،مر له بعرد
اسا جایی که این جرسش مطرح میشود :در عصر تکنولوژ  ،اهسان چگوهه
به آهچه به او عرضه میشود ،جاسخ میدهد و میان او و موجرود ،چره هسرلتی
هایدگر میگوید اینکه تاکنون تکنولوژ را شکل سازمانیافته سراختن و
تولید ،یعنی جینرفا هظاممند اهطلراق ابریار برا اهرداف و رابطره محصروالت
تولید با هیازها تعری

کردهاهد ،صحیح اسا اما قیقی هیسا زیررا چنرین

تعری هایی محدودهد و راهی به فارم گروهر تکنولروژ همرییابنرد گروهر
تکنولوژ  ،تکنولوژیك هیسای (ریك :همان )3-2 ،او با بحثری واژهشناسراهه
هنان میدهد که یوهاهیان علیا را در هرر چارار شرکلش (مراد  ،صرور ،
فاعلی و غایی) بهمعنا مسئول یا مدیونبودن میفامیدهاهد مسرئولیتی بررا
مند

کردن ضور امر اضر یعنی علا آن اسا که «امر را بره ظارور

میآورد و به آن امکان می دهد تا به قلمررو ضرور درآیرد و آن را در ایرن
قلمرو رها کرده ،در راه رسیدن به ضور کامل قرارش میدهدی» (همان)6 ،

اخالق * امكان استخراج اخالق تكنولوژی از انديشه و عمل مارتین هايدگر

برقرار اسا؟

اللته تااوت تکنولوژ جدید در این اسا که اهکناف آن ،خرود را هره در
فرا-آوردن ،بلکه به منیله هوعی تعر

به سلیعا برا ترأمین اهررژ محقرق

میسازدی در تکنولوژ جدید ،برخالف فنون قدیم ،با سلیعا درافتاده میشود
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تا همه اهرژ موردهیاز به دسا آید درافتادهی که «هوعی اکتنراف اسرا ،آن
هم به دو معنا از سویی اکتناف اسا زیرا اهرژ را لس و عرضه میکنرد
لیکن این اکتناف از همان ابتدا اصرار به جینلرد امر دیگر دارد یعنی آهکره
جاا آن معطوف اسا به داکثر بازدهی برا رداقل هیینرهی» (همران)10 ،
بدینترتیب رودخاهه راین که با زیلرایی و شرکوهش روزگرار الارامبدرش
اشعار هولدرلین بود ،اکنون صرفاً جیئی از یك منلع برا تأمین برق اسای
اما این تکنولوژ  ،به چه معنا اهکناف اسا؟ یعنی به چه معنا ،هامسرتور
و آشکارگی وجود اسا؟ هایدگر میگوید اهکناف تعر آمیی بدین معناسا
که اکنون ،در «اهضلاسی» هو ،همهچیی در ال آمادهباش اسا تا در هر زمران
که الزم اسا ،ساارش داده شودی در این الا ،خودِ شیپ و شیئیتش جناران
میشود و تناا کاربرد آن بهمنیله «منلع رابا» اسا که رخ میهمایردی چرخره
اخالق * سال پنجم ـ شمار ة بیستم ـ زمستان 1394

منضلط تکنولوژ که اهسانها درگیر آن شدهاهد ،اهکنرافی اسرا کره صررفاً
ساختة بنر هیسا و اهسان به آن فراخوا هده شده اسای این فراخرواهی چنران
تعیین کننده اسا که بنر در هر لحظه ،فقط به اعتلار فراخواهردهشردهش بنرر
به شمار میآیدی هر جاسدی که اهسان به ایرن فراخروان بدهرد ،تری اگرر در
تعار

با آن باشد ،للیکی به هدا مستترهلودن و اهکناف تعر آمیری اسرا

بنابراین همة مواد برا تعیین ماهیا تکنولوژ بهعنوان «گنتل» ،فراهم آمده
اسا که هایدگر آن را اینچنین تعری میکند:
اکنون آن هدا متعرضی را که آدمیان را گرد هم میآورد تا امرم «از خود
کن
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جرابکننرده» را همچرون منلرع رابرا اهضرلاط بدنردGe-stell ،

(گنتل) میخواهیمی ییی گنتل بهمعنا آن امر گردآورهدة تعر آمیی اسرا
که اهسان را مداسب قرار میدهد و به معارضه مریخواهرد ترا امرر واقرع را

بههحو منضلط بهمنیلة منلع رابا منکنر

کنردی گنرتل علرارت اسرا از

هحو اهکناف که بر ماهیا تکنولوژ جدید استیال دارد و خود بههیچوجه
امر تکنولوژیك هیسای (همان)15-14 ،

هایدگر در ادامه مقاله ،گنتل را به منیلة ماهیا تکنولروژ  ،برا تقردیر در
ارتلاط میداهد بدینمعناکه تکنولوژ به آدمی مررتلط اسرا امرا در اختیرار
اهسان هیسا و تعینی غیراختیار داردی بدینترتیرب« ،گنرتل ]هیری[ والرا
تقدیر اسا ،مثل همة اهحا اهکنافی» (همان )19 ،اللته این تقدیر ،بهمعنرا
جلر سرهوشا هیسا زیرا «آدمی هنگامی بهراستی آزاد میشود که به قلمررو
میشنود[و هه کسی که فقط گوش میسهارد ]و اساعا میکند[ی»
از همین بحث که تکنولوژ

والا تقدیر اسا ،هه امرر صررفاً جلرر یرا

اختیار  ،هایدگر بهسور مستقیم وارد یکی از ملا ث اخالق تکنولوژ میشود:
وقتی ماهیا تکنولوژ را درهظر مریگیرریم ،آهگراه گنرتل را همچرون تقردیر
اهکناف تجربه میکنریمی برهایرنترتیرب از قلرل در فضرا براز تقردیر اقامرا
میگیینیم تقدیر که بههیچوجه ما را واهمیدارد تا با جلر تحمیقکننده ،خرود
را کورکوراهه به دسا تکنولوژ بسهاریم یا آهکه سراسیمه برضد آن قیام کنیم و
آن را بهعنوان امر شیطاهی لعن کنیم – کره ایرن هرردو یکری اسرای درسرا
بهعکس ،وقتی ما خرود را برهصررا ا در معرر

ماهیرا تکنولروژ قررار

میدهیم ،بههاگاان خود را درگیر فراخواهی آزاد بدش مییابیمی (همان)20 ،

میتوان از این سدن هایدگر بهخوبی دریافا که و  ،هه تسرلیمشردن در

اخالق * امكان استخراج اخالق تكنولوژی از انديشه و عمل مارتین هايدگر

تقدیر تعلق داشته باشد و در هتیجره کسری شرود کره گروش فرامریدهرد ]و

برابر تکنولوژ و استاادة هیندینیده و خوشلیناهه از آن را میجذیرد ،هه هاری و
سرد کلیاش رای بااین ال معتقد اسا تکنولوژ این خطر را دارد که بهدلیرل
ضررورش ،امررر قیقرری در البرره ال ا کررام صررحیح هاشرری از مجموعرره
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محاسلهجذیر هیروها محو شودی اینکره تقردیر در قالرب گنرتل راکم شرود،
بیرگ ترین خطر اسای به رغم این مداسره ،بنرر خرود را متکلراهره در مقرام
خداوهد زمین میستایدی
خالصه سدن اینکه گنتل به معنا واقعی ،خطرر اسرا و ایرن خطرر آن
اسا که اهسان خود را در مقابل سلطه گنرتل واداده و راه را بررا هررگوهره
اهکناف و ظاور قیقا دیگر بسته باشدی خطر دیگر این اسا که بنرر بره
«اهضلاط» به منیله تناا راه تصورجذیر اهکناف ،توسل یابد و درهتیجه ماهیرا
آزاد خود را تسلیم کندی (همان)26 ،
هایدگر توجه میدهد که اهسان همی تواهد با کردار یا دسرتاوردها خرود،
به سور مستقیم با این مداسرات مقابله کند ،بلکه باید با تأمل هرچه بینرتر در
ماهیا تکنولوژ  ،دریابد که هرجا خطر هسا ،امر هجاتدهنده هیی ظاور خواهد
کرد و هیرو منجی در عین خویناوهد با گنتل ،ماهیا واالتر هسلا بره آن
اخالق * سال پنجم ـ شمار ة بیستم ـ زمستان 1394
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داردی با این تأمل روشن میشود که ایرن هیررو منجری ،هنرر اسرا زیررا اوالً
خویناوهد تکنولوژ اسا (هنر از خاهواده جوئسیس و ذیل مااوم عرامترر تدنره
اسا) و راهیاً هسلا به تکنولوژ ماهیتی واالتر دارد چراکه در هنرر ،اهکنراف و
ظاور وا د و درعین ال چندجاهلره قیقرا اسرای هنرر ،اهکنرافی اسرا کره
فرامیآورد و ضور میبدند و بر همه هنرها زیلا و هیری برر شرعر و هرر امرر
شاعراهها که درخور هام جوئسیس باشد ،استیال داردی (همان)30-28 ،
بر خالف هایدگر که در «تصویر عالم عصر جدید» ،معتقد بود جاان برر
فام سوژهها و کاربرد ابوهها ملتنی اسا ،هایدگر جدید میگوید آدمی سروژه
می شود و جاان ابوه ،جیامد ذات تکنولوژ اسا کره آن را خرود تکنولروژ
بنیان میهاد و هه بهعکسی (دریاوم و اسهینوزا )159 :1388 ،بر ملنرا ایرن
خواهش از رساله جرسش تکنولوژ  ،می تروان بایردها روشرنی را در براب
اخالق تکنولوژ استدراج کرد:

1ی هلاید به واسطه اشتغال تمامعیار بره تکنولروژ  ،از ماهیرا تکنولروژ
غالا کرد و آن را امر تکنولوژیك جنداشا بلکه باید آن را بینرتر جرد
گرفا و با وسوام بینتر و با «جرسنگر » که تقوا فکر اسرا ،دقیقراً بره
قیقا تکنولوژ اهدینیدی
2ی هلاید تکنولوژ را ابیار جنداشا زیرا همین سادهاهگرار  ،مرا را وسوسره
میکند که بدواهیم بر آن سلطه یابیم و درهتیجه از ماهیا تکنولوژ بیخلر بماهیمی
3ی هلاید با تغافل از معارضهجویی گنتل ،اسیر اهضلاط خنرك آن شرد و
آزاد خود را فراموش کردی
دراین صورت ،تناا اسیر همین اهکناف باقی خواهیم ماهد و راه را بر هر ظاور
و اهکناف دیگر از جاهب قیقا خواهیم بسای
5ی باید به هیرو هجاتدهنده که هماها علارت اسا از هنر ،اهدینرید و از
خطر گنتل ،به دامان هنر جناه بردی
6ی اللته هلاید « تأمل در هنر ،به سام خود ،چنمان ما را بره رو منظومره
قیقا که موضوع جرسنگر ماسا بلنددی» (همان)29 ،
بنابراین می توان هتیجه گرفا که هایدگر ،اشتغال تمامعیار بره تکنولروژ
را بهدلیل تأریرش بر تاکر ،مداسرهآمیی میداهد و از این جنلره هیری مریتروان
«هلاید » را از سدنان او استنتاج کرد که هلاید با اشتغال هیندینیده و دائم بره
تکنولوژ  ،راه را بر تاکر بسا و خود را دچار تاکر تكخطه کردی
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4ی هلاید بیاعتنا از کنار خطر اهکناف تعار سلب گنرتل گذشرا زیررا

 .3زندگی عملی هایدگر ،دستمایهای برای رهنمودهایی در اخالق تکنولوژی

هحوه زهدگی هایدگر ،کمی متااوت بوده و اَدَم شار ،در کتاب خرود ،کللره
هایدگر  ،هنان داده اسا که تاکرر او ،عمیقراً برر معمرار و اهتدراب محرل
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زهدگیاش اررگذار بوده اسای (ریك :شار )1389 ،با توجه به این هحوه زیسا
اهدینیده ،خوب اسا بلینیم هایدگر در برخورد با تکنولروژ چگوهره رفترار
میکرد چهبسا بدینسریق بایدها و هلایدها واضحتر برا هحروه مواجاره
صحیح با تکنولوژ بهدسا دهیمی
هایدگر در دورها میزیسا که آلمانم واجسماهده ،با سرعتی شرگااآور،
به یکی از قدرت ها بیرگ صنعتی اروجا تلدیل شد و شارها و روسرتاهایش
بهسرعا مدرن شدهدی بااین ال در روستایی که او متولد شده بود ،برق هلرودی
اللته در جواهی و میان سالی به شارهایی همچون فرایلرورگ و مراربورگ کره
جینرفا سریع صنعتی را تجربه مریکردهرد ،رفراوآمرد داشرا و در آن هرا
تدریس میکردی درعین ال او با دگرگوهی جامعة سرنتی آلمران بره کنرور
مرردرن همررراه هلررود و برره جینرررفاهررا صررنعتی و اقتصرراد بررا برردگماهی
اخالق * سال پنجم ـ شمار ة بیستم ـ زمستان 1394

میهگریسا و جنگ و ویراهیها اهساهی و ماد آن را هتیجة زهدگی مردرن
معرفی میکردی (ا مد 1381 ،ب)455-453 :
شاید مامترین جنله برا بررسی مواجاة هایدگر با تکنولوژ  ،بررسی هحروة
سکوها هایدگر و اهتداب مکان زهدگی اسا :شار بهمنیلة همرود برارز جینررفا
تمدن و تکنولوژ با ابیار رفاهیم برق و آب لولهکنریشرده و تلارن و تجایریات
هقلیة جدید یا روستا بهمثابة زیسابوم سلیعاجناه و صنعاگریی ،با شرایط دشروار
و سلیعی زهدگی؟ برج و آجارتمان ،بهعنوان دستاورد معمار تکنولوژیك یا کللره
در مقام سادهترین و سلیعیترین مأمن بنر ؟ جاسخ ساده اسای هایردگر سراکن
روستا و کلله بود ،هه از سرم اضطرار ،بلکه با میل و عالقهی او این هحوه سرکوها را
تی کمکی برا آرامش و تاکر فلسای میداهسا:
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وقتی که در شب ژرف زمستاهی ،توفان و نیم برف برا ضرربات خرود برر
اسراف کلله میکوبد و همه چیی جوشیده و جناان میشود ،آهگاه فرصتی عالی

برا فلساه دسا میدهدی آنوقا باید جرسشها فلساه سراده و اساسری
شودی (هایدگر1389 ،ال )26 :

ضمناً هایدگر در این هحوة سکوها ،کرامالً بره تاراوت و تری تعرار
شارهنینی و روستاهنینی ملتاا اسا و با لحنی اکی از هگاه ارزشداوراهره،
از روستا و کللهاش با علارت «آن باال» یاد میکند و از شرار و داهنرگاه برا
عنوان قارتآمیی «ایرن جرایین»ی او اللتره اقامرا چنردروزه شارهنرینی در
روستا را با روستاهنینی یکی همیداهردی بیران او آشرکارا هنران آن دارد کره
شارهنینی را عاملی برا سطحیهگر بهشمار میآورد و جداشدن از روسرتا
کار فلسای مثل کار هامتعارف جرداختن به امور غیرعاد هیسای این کار سرر از
وسط کار روستاییان درمیآوردی یییکار من مستقیماٌ به کار و زهردگی کنراورزان
مربوط اسای یك شارهنین میجندارد که بهمحض آهکه با یك روستایی مردتی
سوالهی گااوگو کند ،به د «عروام» تنریل کررده اسرای ییی دسرابراال یرك
شارهنین «تحا تأریر» بهاصطالح اقاما در روستا قرار میگیرد اما تمرام کرار
من هتیجة عالم این کوهها و روستاییاهش و از ارر هدایا آنهاسرای اکنرون کرار
من در آن باال ]یعنی روستا توتنابرگ[ هر از گاه بهمدت سروالهی برهواسرطة
گااوگوها ،سارهایی برا اهجام سدنراهی و کنارراهس و فعالیرا آموزشری در
این جایین]فرایلورگ[ از هم گسیدته میشود اما باز بهمحض اینکه بره آن براال
میروم ،در هدستین ساعات سکوها در کلله ،تمام عالم جرسشها جینرین برر
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را برا تاکر عمیق خود زیانبار میجندارد:

من زورآور میشودی (همان)27-26 ،ی

در روستاسا که خلوتگیینی تحقق مییابدی هایدگر شارهنرینی را مراهع
خلوتگیینی و اللته عاملی برا شدیدترین هوع تناایی میداهدی خلوتگیینی
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از هظر او د ارا بار معنایی مثلا اسرا و تنارایی دارا برار معنرایی مناری
بدینمعناکه خلوتگیینی را دربردارهده قدرت اصیل خاصی میداهد کره مرا را
جراکنده همی کند ،بلکه کرل وجرود اهسراهی مرا را بره جروار ذات همره اشریا
فرامیفکندی هایدگر تی در محیط داهنگاهیم شار هیی آن آرامرش روسرتایی
خود را همییافا و در هامها به کارل یاسهرم ،محریط داهنرگاهی خرود را
چنین توصی میکند:
ال و هوا خنك و خاقانآور که برار دیگرر همرهجرا را فرامریگیرردی
()Ott, 1994, p.125

در الیکه دربارة کللهاش و مقایسه آن با شار میگوید:
بهسما کلله میروم و شدیداً منتاق آبوهروا خروش کوهسرتاهیامی ایرن
روشنایی اهدك در این جایین تحمیل می شود و برا زماهی دراز آدم را تلراه
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میکندی ()Safranski, 1998, p.142-143

این ملا ث هنگامی جررهگتر و مارمترر مریهماینرد کره برداهیم هایردگر
سکنا گییدن را دارا معنایی بسیار ویروه و مررتلط برا سراختن و اهدینریدن
میداهدی هایدگر در مقالها با عنوان «ساختن ،سکناگییدن و اهدینریدن» ،برا
هگاهی جدیدارشناساهه به بررسی مااوم سکوها میجرردازد و در جرا جرا م
مقاله هنان میدهد که واسش به دغدغره کملرودِ مسرکن هاشری از افریایش
جمعیا در عصر تکنولوژ هسای او میخواهد هنران دهرد کره در سراختن
کللها روستایی ،سکناگییدن با سراختن و بنرابراین برا اهدینریدن در جیوهرد
عمیق بوده اسا اما اکنون ،جیدا کردن مسکن با بسنده کردن به کمترین فضرا
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مکاهی با داقل امکاهات ،دغدغها

یاتی شده اسرا کره دیگرر برهمعنرا

سکناگییدن هیس ا و جیوهد با آن دو امر بنیادین ،یعنی سراختن و اهدینریدن

هداردی اللته هایدگر خود میگوید در اینجا منظورش توصیه بره بازگنرا بره
خاههها دهقاهی در جنگل سیاه هیسا ،بلکره اشراره بره چنرین خاهرههرایی
«سکنا گییدهی در گذشته را همودار میسازد که چگوهه قادر به سراختن بروده
اسای» (هایدگر1389 ،ب)44 :
به هر ال هایدگر در روستا به دهیا آمد ،در روستا زیسا و بهرغمآهکه در

شار فرایلورگ مُرد ،به وصیا خود ،در روستا دفرن شردی او تری هسرتی و
زمان را در کلله خود در توتنابرگ هوشرای بردبینی هسرلا بره شارهنرینی و
تکنولوژ م همراه با آن ،تی تا واجسین روزها زهردگی او همرراه و بروده
بگذار روح تعمقگر مردم مسکیرش متحد باشد زیرا امروز در تمدن متحرد
تکنولوژیك ،بیش از همه هیاز به تعمق و دلبستگی به خاهره مطررح اسرای
(ا مد -1381 ،ال )87 :

سوا بحث س کوها ،تاریحات او هیی تاریحاتی ساده در جیوهد با سلیعا و
بره دور از تکنولرروژ بررودی و عاشررق جیررادهرو و کوهنررورد بررود و در
ورزشها اسکی و قایقراهی ماارت داشای (همان )83 ،از میان ابریارآالت
تکنولوژیك زمان خود ،تناا با رادیو سرم سرازگار داشرته اسرا او هرگری
تلویی یون هدرید و با ماشین تحریر مدالاا شدید داشای بااین ال چنین هلود
که تلویییون هلیند یا خاههاش دارا برقکنی هلاشدی (ریك :همان دریاوم و
اسهینوزا )175 :1388 ،گویا او به استااده از وسایل هقلیه مدرن هیی دللسرتگی
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اسا زماهی که تناا چاار روز جیش از مرگش به مردم مسکیرش هوشا:

چنداهی هداشته اسا بهگوهرها کره گراه فاصرله هجردهکیلرومتر داهنرگاه
فرایلورگ تا کللهاش در توتنابرگ را جیاده میجیمرود (شرار )121 :1389 ،و
وسیلة هقلیهاش هیی دوچرخهاش بودی (اتینگر)73 :1377 ،
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ممکن اسا گاته شود که این جرهییهرا هایردگر در اسرتااده از ابریار و
ادوات جینرفتة مدرن ،لیوماً بدین معنا هیسا که و قصرد و منظرور داشرته
اسا بلکه او هیی ماهند بسیار از سالدوردگانم روسرتایی ،صررفاً برر سرب
عادت ،امور خود را بدون توسل ابیار مدرن رتقوفتق میکردی در جاسخ بایرد
گاا اوالً هایدگر بهسلب موقعیا شغلیاش مرتب به شار رفاوآمد میکرد و
با داهنجویان جوان و جینرفاها تکنولوژیك سروکار داشرا و برا علروم
جدید و تی هحوة کار بسیار از تکنولروژ هرا مردرن آشرنا برود راهیراً
بهسلب مکنا و شارتش ،توانم بارهمند از باتررین تکنولروژ هرا روز را
داشا و همیتوان گاا چون دستش همیرسید ،استااده همیکرد رالثاً هنگامی
که هایدگر در برخی موارد به تحلیل ابیار مدرن و تأریر منای آنها بر هگررش
و آزاد اهسان میجردازد ،کامالً روشن میشود که او از جرهیی خرود ،منظرور
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دارد و این کار برایش معنادار اسای برا مثال ،تحلیل او از ماشرین تحریرر،
همایاهگر چنین مطللی اسای او معتقد اسرا کره در جریران هگرارش دسرتی،
گوهها تداعی آزاداهه و مجموعها از امکاهرات بررا برگییردن واژگران در
دسترم اسا که هگارش با ماشین تحریر ،به این امکاهات آسیب مریرسراهدی
برا مثال ،در هحوه هگارش دو کلمه با قلم ،اهواع اهتدابها جیش رو اهسان
اسا تا فاصلة میان روف ،هقطهها و کلمات و هیی جیوسرتگی یرا گسسرتگی
روف را به اهحا گوهاگون تعیین کند و در هر مرورد ،دسرتدطی دلدرواه را
مثالً از یث اهحنا یا اهحناهداشتن روف به کار گیردی این آزادبرودن هگارهرده
هسلا به االت مدتل
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در هگارش دسرتی ،ممکرن اسرا رال هگارهرده را

دگرگون کند و موجب یافتن واژها شود که جمله بعد با آن آغاز میشرود و
بدینسان ،خود هگارش ،هحوها تاکر را جریان میبدندی روشرن اسرا کره

هگارش با ماشین تحریر ،همره ایرن امکاهرات را سرلب مریکنردی (ا مرد ،
1381ب)379-378 :
از میان هنرها هیی هایدگر با هنرها مدرنم آمیدته با تکنولروژ سرروکار
چنداهی هداشا و مثالً به موسیقیها مدرن رو خوش هنان همیداد بلکره
تناا به موسیقی کالسیك ،به ویروه آررار موتسرارت عالقره داشرای همچنرین
به هدرت جیش آمده که و به هنر صنعتی عصر جدیرد ،یعنری فریلم و سرینما
اشارها کرده باشدی (ا مرد 1381 ،الر  )83 :او دربرارة تکنولروژ هرا
صوتی تصویر و بازار جدید ،در کتاب مااهیم بنیادین ،با صرا ا «دوران
معنا فرهنگ را به جلوهها

قیر خود کاهش دادهاهد» به باد اهتقراد گرفتره

اسای (ا مد 1381 ،ب)378 :
درکل او هسلا به تکنولوژ ها مدرن خوشلین هلود و در «گاراوگرو
شلاهه در اردوگاه زهداهیان جنگری در روسریه میران مررد جروان و مررد
سالدورده» هوشته اسا که « شاید تکنولوژ مواهرب مراد و رفراه زهردگی
هرروزه را به همراه بیاورد اما آهچه در مقابل از اهسان میگیررد ،اهدینرههرا
اصیل اسا و آزاد گیینش و زیستنی» (همان )377 ،بهگمان او ،ترا زمراهی
که همهچیی فقط از زاویه بارهمند محاسله شود ،امکان جیدایش هرر خطرر
برا سیاره و زهدگی اهسان وجود داردی (همان)
بههظر میرسد بتوان از رویکرد کلی هایدگر هسرلا بره تکنولروژ  ،بررا
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مجلهها مصور ،برهامهها ملتذل رادیویی و سالنها مُرد للرام ]را[ کره

اخالق تکنولوژ برداشتی مام کررد و آن اینکره هلایرد خرود را بریمحابرا و
هیند ینیده به دسرا تکنولروژ بسرهاریم بلکره بایرد در برخرورد برا ادوات
جینرفته مدرن ،بدون اینکه مقاور و ماتون جیچیدگی و عظمرا آنهرا شرویم،
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بیندینیم که آنها چه چیی را از ما میگیرهد و چه چیی را به ما میدهنردی
جیداسا که هایدگر در این برخورد ،همه ابیار تکنولوژیك را به یرك چروب
همیراهد بلکه همه جا با هوعی وسوام و دقا ،دسرا بره گریینش مریزهرد
تلویییون را جس میزهد و رادیو را برمیگیرد با ماشین تحریر مدالاا میکند
اما خاههاش را برقکنی میکندی بنابراین چنین هیسا که کرامالً دسرا رد بره
سینه تکنولوژ بیهد یا اینکه برعکس تسلیم بیچونوچرا آن باشدی
نتیجهگیری
مسئله اصلی این بود که آیا هایدگر ،که بره مسرئله تکنولروژ بسریار توجره
داشته ،راه ل عملی هم برا مواجاه با آن ارائه کرده یا صرفاً هنردار داده
و بیهیچ ساارشی ،ما را میان سیل امکاهات و مداسرات تکنولوژ رهرا سراخته
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اسا؟ با بررسی برخی از آرار مام هایدگر ،دیدگاهی کلری از هحروة هگراه او بره
تکنولوژ و برخی ارزشگذار ها و هنردارها او برهدسرا آوردیرم کره ایرن
دیدگاه کلی را میتوان سی عناوینی فارساوار بدین شرح خالصه کرد:
1ی هظر غیرخوشلیناهه هسلا به تکنولوژ  ،بهسلب هداشتن تأریر مثلرا برر
اهسان مدرن جاا زهدگی اصیل
2ی توجه دادن به تأریر سوپِ علم و تکنولوژ جدید بر هگاه مرا بره جاران
اسراف و افیایش میلم تسلط بر جاان
3ی توجه عمیق و درجیشگرفتن هگاه هو ،هسلا به ماهیا تکنولوژ
4ی تکنولوژیكههنداشتن ماهیا تکنولوژ
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5ی التاات به مداسرات سیطره «گنتل» (به منیلة ماهیا تکنولوژ جدید)
بر اهسانی ازجمله آنها می توان به مداسرات زیر اشاره کرد1 :ی اسارت اهسان

در دسا تکنولوژ و به یغمارفتن آزاد او 2ی جلروگیر از اهکنرافهرا و
ظاورها دیگر قیقا 3ی بههمراهآوردن تاکرر تركخطره و مراهعشردن از
تاکر اصیل
6ی جذیرفتن «گنتل» بهمنیله تقدیر تاریدی بدینمعناکه گنرتل هره امرر
اسا کامالً جلر و هه امر کامالً در اختیار اهسران ،بلکره روالتی تراریدی
اسا ازسو وجود برا ما بنابراین همیتوان به دوران جینامدرن بازگنا
7ی توجه به «هنر» و بهویوه شعر ،بهمثابه منجیم مداسرات تکنولوژ ی
هایدگر تمایلی به ساارش ها اخالقی در برخورد با تکنولوژ هرداردی او
هگاه تو صیای و جدیدارشناساهه دارد ،هه رویکررد توصریها و هنجرار بره
تکنولوژ

بنابراین خود او ،باصرا ا و بهسور هظاممند ،راه لری بررا مواجارة

صحیح با تکنولوژ عرضه هکرده اسای بااین ال باتوجه بره قرراین متنری آررار
هایدگر و لحن او و هیی با هگاهی به زهدگی خود این اهدینمند آلمراهی و مواجارة
شدصیاش با دهیا تکنولوژیك مدرن ،مریتروان «هلایردها » بسریار و برخری
«بایدها» را استنتاج و استدراج کرد که اهم آنها بدین شرح اسا:
 1ی در برخررورد بررا جارران و بررهتعلیررر کرراربرد ترررش ،در مواجارره بررا
محیطزیسا ،هلاید تناا شناخاِ جووهنگراهه موجودات ،آن هم به قصد تسلط
بر آنها ،مدهظر باشد
2ی هلاید به واسطه اشتغال تمامعیار بره تکنولروژ  ،از ماهیرا تکنولروژ
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بازگنا به عصر جیش از تکنولوژ را باسل و هادرسا مریشرمارد و بینرتر

غالا کرد و آن را امر تکنولوژیك جنداشا بلکه باید آن را بینرتر جرد
گرفا و با وسروام و «جرسنرگر » کره تقروا فکرر اسرا ،بره قیقرا
تکنولوژ اهدینید
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 3ی هلاید تکنولوژ را ابریار جنداشرا زیررا همرین سرادهاهگرار  ،مرا را
وسوسه میکند که بدواهیم بر آن سلطه یابیم و درهتیجه از ماهیا تکنولروژ
بیخلر بماهیم
4ی هلاید با تغافل از معارضهجویی گنتل ،اسیر اهضلاط خنرك آن شرد و
آزاد خود را فراموش کرد
5ی هلاید بیاعتنا از کنار خطر اهکناف تعار سلب گنرتل گذشرا زیررا
دراین صورت ،تناا اسیر همین اهکناف باقی خواهیم ماهد و راه را بر هر ظاور
و اهکناف دیگر ازسو

قیقا خواهیم بسا

 6ی باید به هیرو منجی که هماها علارت اسا از هنر ،اهدینرید و از خطرر
گنتل به دامان هنر جناه برد
7ی درعین ال ،تأمل در هنر ،هلاید چنمان ما را بهرو منظومرة قیقرا
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که موضوع جرسنگر ما اسا بلندد
8ی هلاید با اشتغا ل هیندینیده و دائم به تکنولوژ  ،راه را بر تاکرر بسرا و
خود را دچار تاکر تكخطه کرد
9ی در هحوه سکوها ،تاریح ها ،هنرها و اسرتااده از ابریار و ادوات مردرن،
باید بدون اینکه مناعالهه مقاور و ماتون تکنولوژ جدید شویم ،مرتب بهایرن
بیندینیم که تکنولوژ چهچییهایی را به ما میدهد و چهچییهرایی را از مرا
می گیرد ،سهس با وسوام و دقا دسا به گیینش بیهیمی

منابع
الف) منابع فارسی

1ی اتینگر ،الیبیتا ،1377 ،هاها آرها و مارتین هایدگر ،ترجمة علرام مدلرر،
تاران :هنر مرکیی
2ی ا مد  ،بابك1381 ،ال  ،هایدگر و جرسش بنیادین ،تاران :هنر مرکیی
3ی ________ 1381ب ،هایدگر و تاریخ هستی ،تاران :هنر مرکیی

4ی برهنتاین ،ریچرارد« ،1373 ،تکنولروژ و مرنش اخالقری» ،شرر ی برر
جرسش از تکنولوژ  ،در :ارغنون ،ش1ی
جووهنگاه علوم و فرهنگ اسالمیی
6ی جماد  ،سیاوش ،1385 ،زمینه و زماهة جدیدارشناسری ،تارران :اهتنرارات
ققنومی
7ی جمعی از هویسندگان ،1389 ،اخالق کاربرد  ،قم :جووهنرگاه فرهنرگ و
اهدینة اسالمیی
8ی دریاوم ،هیوبرت و چارلی اسهینوزا« ،1388 ،چگوهگی تصدیق تکنولوژ
هید هایدگر و بورگمان» ،ترجمه سیاوش جماد  ،در :جمعری از مترجمران و
هویسرررندگان ،جسرررتارهایی در رسررراهه ،ج ،1قرررم :اهتنرررارات داهنرررگاه
ادیان و مذاهبی
9ی سروش ،علدالکریم ،1370 ،ت فرج صنع ،تاران :سروشی
10ی شار ،اَدَم ،1389 ،کللة هایدگر ،ترجمة ایرج قاهوهی ،تاران :رالثی
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5ی جرالمر ،مایکرل ،1385 ،مسرائل اخالقری ،ترجمرة علیرضرا آلبویره ،قرم:

11ی فرشا ،کریسرتین شرریدر« ،1388 ،تکنولروژ و اخالقیرات» ،ترجمرة
غالمرضا آذر  ،در :جستارهایی در رساهه ،ج ،1قم :اهتنارات داهنگاه ادیران
و مذاهبی
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12ی کاجی ،سین ،1392 ،فلساة تکنولوژ دون آید  ،تاران :هرمسی
13ی مو رد  ،محمردجواد« ،1392 ،جایگراه اخرالق در اهدینره هایردگر و
جایگاه هایدگر در فلساة اخالق» ،جووهشها فلسای ،ش12ی
14ی هایدگر ،مارتین ،1373 ،جرسش از تکنولوژ  ،ترجمره شراجور اعتمراد،
ارغنون ،ش1ی

15ی _________ ،1388 ،چه باشد آهچه خواهندش تاکر ،ترجمه سریاوش
جماد  ،تاران :ققنومی
16ی _________1389 ،ال « ،چرا ساکن روستاهایم» ،در :اَدَم شار ،کللرة
هایدگر ،ترجمة ایرج قاهوهی ،تاران :رالثی
17ی __________ ،1378 ،راههررا جنگلرری ،ترجمررة منرروچار اسررد ،
تاران :درجی

18ی __________1389 ،ب« ،ساختن ،سکنا گییدن ،اهدینیدن» ،در :اَدَم
اخالق * سال پنجم ـ شمار ة بیستم ـ زمستان 1394

شار ،کللة هایدگر ،ترجمة ایرج قاهوهی ،تاران :رالثی
19ی_________ « ،1381 ،هامه دربارة اهسانگرایی» ،ترجمرة علردالکریم
رشیدیان ،در :الرهس کاون ،از مدرهیسم تا جسامدرهیسم ،تاران :هیی
20ی_________  ،1388 ،هستی و زمان ،ترجمة سیاوش جماد  ،تاران:
ققنومی

21ی_________ 1389 ،ج ،هستی و زمان ،ترجمة علردالکریم رشریدیان،
تاران :هیی
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