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  12مقدمه
  : رسد محل تأمل است که به نظر می کند دو کار اساسی می »پرسش از تکنولوژی«در مقاله  3هایدگر
را نادیـده امـا ایـن ِدْیـن در تبیین هویت تکنولوژی بسیار وامدار ارسطو است،  گرچه اینکه اول

محصول روش هرمنوتیکی خود  ،بود به وضوح تصریح کرده ها که ارسطو بدانرا گیرد و نتایجی  می
  .داند می

را نیز  و تکنولوژی افزاید را بر هویت تکنولوژی جدید می 4بودن» آمیز تعرض«اینکه ویژگی  دوم
  : گوید می ْل تِ ْش آنجا که در تعریف گِ  کند؛ براساس همین ویژگی تعریف می

دهـد و بـه  آمیزی است که انسان را مخاطـب قـرار می گشتل به عنوان امر گردآورنده تعرض
خواند تا امر واقع را به نحوی منضـبط بـه منزلـه منبـع الیـزال منکشـف کنـد  معارضه فرامی

  . )٢٣ص، ١٣٧٧هایدگر، (

ش در افکـار یونانیـان یحاصل مطالعـات خـوآنها را دهد اموری که هایدگر  می نشان ین مقاله ا
ر و بـه روشـنی قابـل فـوو بـه ارسطو  های باکند ارسطو آنها را بیان نکرده، در کت و ادعا میداند  می

افزایــد، ویژگــی  تنهــا عنصــری کــه او بــر تلقــی ارســطو از هویــت تکنولــوژی می .اســت مشــاهده
که در (در تعریف تکنولوژی  stellensآنجا که از واژه آلمانی . تکنولوژی است» آمیز بودن تعرض«

(=  Ge-stellرا که مشتق از آن است در سـاختن واژه  stellکند و  ، استفاده می)باال بدان اشاره شد
  ). ٢١، ص ٢٠٠٠هایدگر، (کند  میوارد ) گشتل

وی بــا افــزودن ایــن عنصــر بــر تعریــف تکنولــوژی، هویــت انســانی داشــتن را از تکنولــوژی 
کـه در ادامـه  این در حـالی اسـت کـه چنان. دهد ستاند و آن را هویتی در برابر انسان قرار می بازمی

و اصًال با انسـان و علـت خواهیم دید، تکنولوژی در نظر ارسطو هویت انسانی خود را واجد است 
  .کند کند، معنا پیدا می بخشی که فراهم می فاعلی، تفکر او و صورت

                                                           
) سمت(ها  هایی از این مقاله برگرفته از طرحی است که توسط سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه بخش. ١

  .استتأمین اعتبار شده 
های هایـدگر رخ  پیش از شروع بحث الزم است به برخی از ابهاماتی که ممکن اسـت در ایـن مقالـه در گـزارش دیـدگاه. ٢

بـرای (با این وصف، موضوع این مقاله . امید است این ابهامات صرفًا به ادبیات خاص هایدگر برگردد. دهد، اذعان کنیم
. هایـدگر اسـت» پرسـش از تکنولـوژی«مقدماتی دارد که از جمله آنها خواندن مقالـه نیاز به ) اینکه در دام تکرار نیفتیم

بـرای غلبـه کـردن بـر ) ١٣٧٧هایـدگر، (های متـرجم اثـر هایـدگر در مقدمـه کتـاب فلسـفه تکنولـوژی  درضمن، توصیه
ندارد، تنهـا در مـواردی  از آنجا که این نوشتار قصد شرح نظریه هایدگر را. تواند مفید باشد های متن هایدگر می دشواری

  .است  که موضوع بحث ماست، به توضیح متن هایدگر پرداخته
3. Heidegger, M.  

ای که بخـش دوم  همان واژه). ٢١، ص٢٠٠٠هایدگر، (استفاده کرده است  stellens هایدگر برای این معنا از واژه آلمانی. ٤
را برای این واژه  setting-uponمترجم انگلیسی معادل . ه استاز آن مشتق شد) ِاْشِتل[=   stell، یعنی Ge-stellکلمه 

  ). ٣٢۵، ص١٩٩٣-١٩٧٧هایدگر، : ک.ر(قرار داده است 
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  دو ادعای هایدگر علیه ارسطو
دو نوع تأویل از نظریه یونانیـان دربـارۀ تکنولـوژی و تخنـه » پرسش از تکنولوژی«هایدگر در مقاله 

  :علیه ارسطو مطرح کردتوان آنها را به مثابه دو ادعا  کند که درواقع می مطرح می
کنـد  گیری تکنولوژی ارائه می تعریفی که هایدگر از نحوه تصور یونانیان از علل اربعه در شکل .١

هایـدگر، : ک.ر(شـود  نه لفظ آن و نه معنایی کـه بـر آن داللـت کنـد، در ارسـطو یافـت نمی
  ؛)٩، ص ١٣٧٧

ود نـدارد و ارسـطو در کتـاب ای وج رابطه 2و اپیستمه 1ادعای هایدگر مبنی براینکه میان تخنه .٢
  ).١۴-١٣همان، ص: نک(میان آن دو تمایز برقرار کرده است  اخالق نیکوماخوس

  .ادعای این مقاله آن است که هر دو تأویل یا هر دو ادعای هایدگر، مخدوش است
های ارسطو  ادعای اول هایدگر بدین علت مخدوش است که الفاظ و عبارات متعددی در کتاب

  . کند که در ادامه بعضی از این عبارات خواهد آمد رد می این ادعا را
 اخـالق نیکومـاخوساما ادعای دوم هایدگر از آن جهت مخدوش است که گرچـه ارسـطو در 
. مندی میان آن دو نیست میان تخنه و اپیستمه تمایز قائل شده است، اما این تمایز مانعی برای رابطه

 .نها را توضیح داده استنحوه ارتباط آ متافیزیکارسطو درکتاب 
  

  بررسی ادعای اول هایدگر علیه ارسطو
له تکنولـوژی، ئدر پرداختن به مس )١٣٧٧هایدگر، (» پرسش از تکنولوژی«هایدگر در ابتدای مقاله 

از هرمنوتیک فلسـفی خود  طرح پایه او در آنجا. کند تصویری از سلوک فلسفی خویش نیز ارائه می
  :کند ترسیم میگونه  اینرا 

بجاسـت  ،بنـابراین. کنـد راهی را باز می ،پرسیدن. پردازیم به پرسش از تکنولوژی در ذیل می
  .)۴ص، ١٣٧٧هایدگر، (اول به خوِد راه معطوف سازیم  هکه توجه خود را در درج

ایده اصلی او نیـز در  رسد ، به نظر میقضاوت کنیم هایدگرطرح در مورد اگر بخواهیم منصفانه 
در اختیار مـا قـرار  ،ای بیش از آنکه ارسطو بدان رسید نه اینکه معرفت تازه ،است نهفته» راه«همین 

  .داده باشد
  :کند خود را بر انسان بنا می روشی هایدگر بحث

  .)۴ص، ١٣٧٧هایدگر، : ک.ر(دهد  دازاین ما را در معرض ماهیت تکنولوژی قرار می... 

                                                           
1. techne 

2. episteme 
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  : آورد یگران از تکنولوژی میبلکه از تلقی د ،خود چند تعریف نه از زباِن  او سپس
تکنولـوژی نـوعی : گویـد دیگـری می. ست برای هدفیا ای تکنولوژی وسیله :گوید یکی می

 ،زیـرا وضـع هـدف ؛این دو تعریف تکنولـوژی بـه یکـدیگر تعلـق دارنـد .فعالیت انسانی است
تصـور  ،نبنابرای.  ...تأمین و کاربرد وسائل مناسب برای رسیدن به آن، فعالیتی انسانی است
تـوان تعریـف  می ،رایج از تکنولوژی که بنـابر آن تکنولـوژی وسـیله و فعـالیتی انسـانی اسـت

  .)۵ص، همان(مدار تکنولوژی خواند  ابزاری و انسان

آغـازی  ،کنـد و جمعی کـه هایـدگر میـان آنهـا برقـرار می به تکنولوژی گزارش این دو نوع نگاه
مبنـای ایـن . است گرچه نقدی همراه با تأیید ؛به تکنولوژی شود بر نقد او بر این نوع نگاه ابزاری می
: ک.ر( وجـود دارداین ایده اوست که میان امـر صـحیح و امـر حقیقـی تفـاوت  ،همراه با تأیید نقِد 

  .)٧ص، همان
هایدگر بعد از پذیرش صحت نگاه ابزاری به تکنولوژی با توجه به تفکیکی که میان امر صـحیح 

  : گوید می ،شود میو امر حقیقی قائل 
برای آنکه بـه  .کند تعریف ابزاری و صحیح تکنولوژی هنوز ماهیت آن را برای ما آشکار نمی

کم به آن نزدیک شویم، بایـد از امـر صـحیح بـه جسـتجوی امـر  این مقصود برسیم یا دسِت 
   .)همان(حقیقی بپردازیم 

هـد رومیـان و یونانیـان دو تلقـی د نشان می ،بحث از علل اربعه ارسطویی با طرحاو در این راه 
سـبب  ؛دانیم ست که علت را سـبب مـیا است این شهورنزد ما م هآنچ .اند علیت داشتهاز متفاوت 
  : گوید هایدگر می .)٨ص، همان: ک.ر(است رسیدن به هدف و کسب نتیجه  ،شدن

خواندنـد،  مـی )آیتیون( aition نامیدند، یونانیان می causaنامیم، رومیان  آنچه ما علت می
مدیون بودن  یهای انحا شکل ،علل اربعه. یعنی چیزی که چیز دیگری به آن مدیون است

   .)٨ص، همان(هستند ] یا مسئول چیزی بودن[به چیزی 

در و  شود ترجمه می» غایت«و » هدف«به  بیشترآید که  به دست می 1این مسئول بودن از تلوس
تلوس در واقع مسئول چیزهایی اسـت کـه بـه عنـوان  ،نظر هایدگر از. ،شود مینیز سوء تعبیر  نتیجه

، همـان :ک.ر(ند در معبـد هسـت مسـئول ظـرف مقـدسبرای مثـال ماده و به عنوان صورت، باهم 
  .)٩ص

همه  معتقد است او. کند وارد می رابر نظریه ارسطو  در این منطقه است که هایدگر اشکال خود
در نظریـه ارسـطو  ،چهارگانه در تفکـر یونـانی اسـتخراج کنـد از معنای علله است آنچه که توانست

                                                           
1. telos 
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، همـان: ک.ر(آن باشـد  ماننـدبرد کـه  ارسطو لفظی را به کار نمی ،حتی به نظر اوو توان یافت  نمی
علـل ساز به عنوان علت فاعلی بـا تأمـل کـردن، سـه نحـوه  نقرهبرای مثال،  ویبه نظر  .)١٠-٩ص

، ١٣٧٧هایـدگر، : ک.ر(آورد  مـدیون بـودن را گـرد هـم مـی مسئول بـودن و مادی، صوری و غایِی 
  .)١٠ص

  
  بررسی ادعای دوم هایدگر

در ادعای قبل، عین عبـارت هایـدگر حکایـت از . ادعای دوم هایدگر به صراحت ادعای قبل نیست
توان این ادعا را بـه دسـت  می 1ای در ارسطو دارد، اما در اینجا به قرینه فضای متن عدم وجود نظریه

  .ردآو
کند، معتقد اسـت در زمـان افالطـون  عبور می 2هایدگر هنگامی که از توضیح تخنه و پویسیس

اخـالق افزایـد ارسـطو در  سـپس می). ١۴همان، ص: ک.ر(میان اپیستمه و تخنه ارتباط برقرار بود 
شود و در واقع، این تمـایز را بـر آنچـه توسـط آنهـا  میان اپیستمه و تخنه تمایز قائل می نیکوماخوس
دانـد و از  می 3هایدگر تخنه را نوعی آِلتوئین. سازد شود و نحوه این انکشاف، استوار می منکشف می

  ).همان(رسد که تکنولوژی یک نحو انکشاف است  رو، به این نتیجه می این
ایندی واحد نشان خواهیم داد هم علل اربعه در تکنولوژی ارسطویی وجود در ادامه در ضمن فر

اند و هم تخنه و اپیستمه با وجود  دار محصول به وجود آمده دارند، به نحوی که آنها با یکدیگر عهده
ی را کـه در هویـت »ظهـور آوردن«تمایز با یکدیگر مرتبط هستند، افزون بر اینکـه ایـن ارتبـاط بـه 

 .دهد ، برای ما توضیح میتکنولوژی هست
  

  سلوک ارسطو در تبیین تخنه
فضـیلت بـه عنـوان  سـعادت و بـه دنبـال آن برای اینکه تصویری از اخالق نیکوماخوسارسطو در 

اگـر  زیـرا ؛شـود به سمت تبیین هویت انسان کشـیده می گزیرنا ،اخالق ارائه کندسعادت و مالک 
 1102a، ١٣٨٩ارسـطو، (نسان باید شناخته شـود طبیعتًا ا ،فضیلت انسانی بررسی شود بخواهیم

شاید نتوان در این نوشتار مقایسه دقیقی میان این رویکرد ارسطو و این عبارت هایدگر برقـرار  .)15
، ١٣٧٧هایـدگر، (دهـد  دازاین ما را در معرض ماهیـت تکنولـوژی قـرار می... «: گوید کرد که می

شاید تنها . ساسی در آغاز بحث از تکنولوژی عبور کردتوجه از این شباهت ا توان بی ، اما نمی)۴ص
                                                           

1. context 

2. poiesis 

3. aletheuein 
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اسـت، امـا » راه«ای باشد که در مقدمـه توضـیح آن گذشـت و آن تفـاوت در  تفاوت در همان نکته
  .پوشی کرد توان از نگاه به انسان در تبیین تکنولوژی چشم نمی

بـرای اینکـه  ،تااو در ایـن راسـ. آغازی برای تبیین هویت انسان در ارسطو است ،همین دغدغه
ــه ــد حیط ــف  بتوان ــای  تواناییهای مختل ــده ــش ده ــانی را پوش ــالش می ،انس ــد ت ــب  کن در قال

در اینجـا . هویت انسانی را ترسیم کند ،کند ها اشاره می های مختلفی که در انسان بدان بندی تقسیم
او در پی  .کند فضیلت به سمت شناخت انسان حرکت می راهاز ارسطو  ست کها نکته قابل توجه این

بـه عنـوان ملکـه توانـایی صـدور ـ ست که طبق جـنس تعریـف فضـیلت امنابع فضیلت یا اصولی 
شناخت انسان  رعناصری که او د. برای انسان فراهم کند بتواند مسیرهای آن حقیقت را ـ غیرانفعالی

ها  بندی در یکی از این تقسـیم. های فعاالنه نفس را برعهده دارند همگی جنبه ،کند ها اشاره می بدان
  :کند انسانی اشاره می حاالت از گانه معروف ارسطو به تقسیم پنج

  ؛)a 1140، ١٣٨٩ارسطو، ) ('techne' =tekhne= توانایی عملی= هنر یا فن( تخنه .١
  ؛)b 39 1139همان، ) (epistēmē= شناخت علمی  (=اپیستمه  .٢
  ؛)b 1140همان،) (phronēsis= حکمت عملی  (=فرونسیس  .٣
  ؛)a 19 1141همان، ) (sophia1=فلسفه = حکمت نظری(سوفیا  .۴
  . )a 1141همان، ) (nous = عقل شهودی(نوس  .۵

= تخنـهتـوان از آن اسـتفاده کـرد، عنصـر اول یـا  ترین عنصری که در تبیـین تکنولـوژی می مهم
thechne' =tekhne' رسد این مهم است که چرا ارسطو از میان ایـن همـه قـوای  به نظر  می. است

انسانی در این بخش، تنها بر این پنج عنصر تمرکـز کـرده اسـت و چگونـه ایـن پـنج تـا را از دیگـر 
 . کند های انسانی جدا می توانایی
  

  ابزارسازی و هدفمندی، همه هویت تخنه نیست
تواند با هدف یا اهداف مختلـف هماهنـگ  کند که می صویر میارسطو برای تخنه، هویتی ابزاری ت

که دیـدیم  چنان. گونه نیست که تمام هویت تخنه، هویت ابزاری و هدفمندی آن باشد باشد، اما این
کنـد و در یـک  چنـد تعریـف از تکنولـوژی را گـزارش می» تکنولوژی پرسش از«هایدگر در مقاله 

توان  داند را می تکنولوژی که آن را وسیله و فعالیتی انسانی میشود تصور رایج از  بندی قائل می جمع
  ).۵، ص١٣٧٧هایدگر، (مدار تکنولوژی خواند  تعریف ابزاری و انسان

                                                           
آورده است، اما در توضـیح  wisdom را در مقابل Sophiaاخالق نیکوماخوس  نامه ترجمه انگلیسی دیوید راس در واژه. ١

  ).Aristotle/Ross, 2004, p.270( ارسطو این واژه را به حکمت فلسفی محدود کرده است: آن نوشته است
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دهد تخنه امری است کـه  های خود نشان می جای کتاب این در حالی است که ارسطو در جای
 ،١٣٨٩ارسطو، (کند  از ابزار استفاده میاوًال، با هدف سروکار دارد و ثانیًا، برای رسیدن به آن هدف 

1140 a-1094 a .(زنـد، اگرچـه او در  رو، نگاه انسانی به تکنولوژی در فلسفه ارسطو مـوج می از این
  .شود همین حد متوقف نمی
  :کند گونه معرفی می ارسطو تخنه را این

هسـتند، )  poiesis=ساختن(= تخنه با امور تغییرپذیری سروکار دارد که موضوع پویسیس 
  ) a 1140 ارسطو، همان، ). (praxis=عمل (=نه موضوع پراکسیس 

مندی و هم ویژگی ابـزاری تخنـه روشـن شـود، الزم اسـت تفـاوت میـان  برای اینکه هم غایت
 .روشن شود؛ زیرا تخنه با پویسیس مرتبط است نه با پراکسیس» پراکسیس«و » پویسیس«

  
  )praxis=پراکسیس(=و عمل کردن ) poiesis=پویسیس(=ساختن 

ارسطو هویت انسان را دارای دو جزء . این دو اصطالح مربوط به حاالت جزء حسابگر انسان است
جـزء علمـی، نـاظر بـه موجـوداتی اسـت کـه علـل وجودشـان . دانـد می» حسـابگر«و » علمی«

طو، ارسـ(تغییرپذیرنـد ] علل وجودشـان[تغییرناپذیرند و جزء حسابگر به موجوداتی ناظر است که 
همه کارکردهای جزء حسابگر با دو اصطالح پویسیس و پراکسیس قابل توضیح ). a 1139همان، 

امور تغییرپذیر، بعضی موضوع ساختن هسـتند و بعضـی موضـوع : است؛ زیرا ارسطو مغتقد است
انـد و بـه همـین  و ساختن و عمل کردن دو فعالیت جداگانه) a 1140ارسطو، همان، (عمل کردن 

). a 1140همان، (است » ساختن«، غیر از حالت تفکِر متوجه »عمل«تفکِر متوجه علت، حالت 
با ایـن . کند شود و عمل به فعالیت حکمت عملی ارتباط پیدا می ساختن به فعالیت تخنه مربوط می
غایـت (= شـود و دارای حیثیـت آلـی  شود که از تخنه صادر می وصف، ساختن به فعالیتی گفته می

، اما عمل فعالیتی است که از حکمت )b 6 1140همان، (نفسه مقصود نیست فیاست  و ) بیرونی
ارسـطو امـوری ). b 1 1139؛b 7 1140 همـان، (شود و خودش غایـت اسـت  عملی صادر می

دهد و امور اخالقی را که بنیـان  ای و تبعًا ساختنی قرار می مانند معماری و هنر را در زمره امور تخنه
از » عمل کـردن«و » ساختن«بندی کلی  در یک جمع. داند ز سنخ عمل میفلسفة اخالِق اوست، ا
  :گونه توضیح داد توان این دیدگاه ارسطو را می

است که منجر بـه تولیـد فنـون ) توانایی عملی(= فعالیتی ناشی از تخنه  ):ساختن(= پویسیس 
شـوند، بلکـه  ته نمینفسه خواس این امور فی. شود گری می مختلف مانند نجاری، معماری یا نظامی

غـرض از نجـاری رسـیدن بـه اهـدافی ماننـد . دائمًا اهدافی در پس یادگیری این امور وجود دارنـد
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گری،  ساخت میز و صندلی است؛ هدف از معماری، ساخت خانه و شهر است و هدف از نظـامی
  .     غلبه بر دشمن است

اسـت کـه موجـب فعـل  )حکمـت عملـی(= فعالیتی ناشی از فرونسیس  ):عمل(= پراکسیس 
عمل نه برای هـدفی بیـرون از . این مفهوم، سنگ بنای فلسفه اخالق ارسطو است. شود اخالقی می

  1.نفسه و غیرآلی دارد  شود و حیثیت فی خود، بلکه برای خود انجام می
کند، صرفًا نگاهی ابزاری بـه تکنولـوژی  اما آیا ارسطو که هویت تکنولوژی را با تخنه مرتبط می

 د؟ دار
  

  در تخنه 2خاصیت اکتشافی و انکشافی
بـه اختصـار . دو اصطالح بـا دو بـاِر معنـایی متفاوتنـد) حداقل در این نوشتار(اکتشاف و انکشاف 
اکتشاف به ویژگی اشاره دارد که دستگاه شناخت به امری بیرون از خود دست : تفاوت آنها این است

بدین نحو که از خـود عبـور . آورد نبوده است، به دست میای را که برای او محقق  یابد و امر تازه می
گرچه در انکشـاف نیـز بـه امـر . گونه نیست رسد، اما انکشاف این کند و به واقعی ورای خود می می
یابیم، اما این امر تازه چیزی بوده که برای ما حاصل بـوده، امـا صـرفًا پنهـان بـوده  ای دست می تازه

در هنگام تاریکی و شـب، بـرای روشـنایی بایـد بـا : شود آشکارتر می با مثالی تفاوت این دو. است
اما اگر در روز روشن در اتـاقی باشـیم . شمع یا مشعل یا المپ و یا هرچیز دیگری نوری تولید کنیم

های ضخیم پوشیده شده است و در تاریکی مطلق باشـد، دیگـر نیـازی بـه  های آن با پرده که پنجره
شـود و  اریم، بلکه به محض کنار زدن بخشی از پرده، خود نور وارد اتاق میتولید نور و روشنایی ند

اکنون اگر فرض کنیم که این نور، همان دانش است، اگر نور به صورت اول . کند تولید روشنایی می
اما اگر نور به صورت دوم به دست آید، . کند حاصل شود، این حالت اکتشافی را برای ما تداعی می

ایم، بلکه صرفًا پرده از روی حقایق موجودی که قبًال حاصل  ایجاد نکرده  ا ما امری تازهدیگر در اینج
  .شود ایم؛ به این حالت، حالت انکشافی گفته می بودند، برداشته

کنـد و در  ما شاهد این هستیم که ارسطو در برخی از موارد به اکتشافی بودن تخنـه تصـریح می
کنـد کـه در آن ویژگـی،  ه ویژگی دیگری از تخنـه اشـاره میبخشی دیگر، از متون فلسفی خویش ب

شاید . باشد که در اپیستمه پنهان است هست، ولی کشف امری می» اکتشاف«افزون بر اینکه نوعی 
  .نامید» انکشاف«بتوان این کشف امر نهان در اپیستمه را 

                                                           
گذاشته شده است که توضیح آنهـا، ارتبـاطی بـه بحـث مـا نـدارد » ساختن«و » عمل کردن«تمایزهای دیگری نیز میان  .١

   )۴١٩-۴١٨، ص١٣٨٠اکریل، : ک.ر(
2. revealing 



      ٣٩                                                                                                                                    مواجهۀ تخنۀ ارسطو با فلسفه تکنولوژی هایدگر

 ravesh shenasi85 Sm 8-6-95  مقدماتيبندي  صفحه  85شناسي شماره  مجله روش

  :توان توضیح داد تفاوت میان اکتشاف و انکشاف را در دو مرحله زیر می
تشاف به معنای رسیدن به امری در آن سوی دستگاه شناسـایی و دسـتیابی بـه یـک حقیقـت اک

بدین معنا که در انکشاف، هـویتی کـه . افتد ای پس از اکتشاف اتفاق می است و انکشاف در مرحله
یـا [به بیان هایدگر، امکـان هرگونـه سـازندگی مولـد . شود زدایی و نمایان می تحقق داشته، حجاب

  ). ١٣، ص١٣٧٧هایدگر، (، ریشه در انکشاف دارد ]ونه فرآوردهتولید هرگ
 . ها نزد ارسطو را با ادبیات ارسطویی توضیح دهیم کنیم هر دوی این ویژگی در ادامه تالش می

  
  »تأیید و نفی دستیابی به حقیقت«تخنه، مالک 

مـورد رسـیدن یـا تـوان در  های انسان را که بـدان واسـطه می توانایی اخالق نیکوماخوسارسطو در 
گرانه دسـتگاه  ها حکایت از تـوان اکتشـاف این توانایی. شمارد نرسیدن به حقیقت داوری کرد، برمی

  .ها تخنه است از جمله این توانایی. شناخت انسان دارند
  :عبارت ارسطو چنین است

یابـد،  دسـت می) حقیقـت(= حاالتی که نفس به سبب آنها از طریق تأیید یا نفی به درستی 
  ).b 21 1139، ١٣٨٩ارسطو، ... (تخنه و: تا هستند نجپ

تواند به درستی و حقیقت دست یابد، حکایت از اکتشافی بودن آن  حالتی که انسان از راه آن می
عنصر دارد؛ یعنی تخنه عنصری است که امکان داوری در مورد حقیقی بودن یا حقیقی نبـودن یـک 

اینکه به چه دلیلی ارسطو این ویژگـی را بـه تخنـه نسـبت حال . های ما را دارا است دسته از معرفت
  .باشد که در تخنه گنجیده است دهد، امر دیگری است؛ اما مهم، توانایی تأیید یا نفی می می

 کرده اشاره مطلب نیبد عبارت کی در صرفاً  ارسطو که ستین نیا تنها ،بخش نیا در مهم نکته
تر این باشد که  که تخنه توان تأیید یا نفی امور برای دستیابی به حقیقت را دارد، بلکه شاید مهم باشد

  . ردیف اپیستمه قرار داده است ارسطو تخنه را هم
تا  یابد، پنج دست می) حقیقت(= حاالتی که نفس به سبب آنها از طریق تأیید یا نفی به درستی 

  ).b 21 1139، ١٣٨٩ارسطو، (وفیا، نوس تخنه، اپیستمه، فرونسیس، س: هستند
 اسیـق ،از دستگاه شناخت تعلق دارد که با برهان یارسطو به آن بخش یدر دستگاه فکر ستمهیاپ

 یهـا و اثبات یمتعلـق نفـ توانند یکه م هستند یامور ضرورموضوع اپیستمه  .استقرا سروکار داردو 
 نـوع از کـه کنـد یمـ فـراهم مـا یبرا را یعمل شناخت ینوع ستمهیاپ. رندیقرار گ ئیو استقرا یاسیق

از این . است یکردن عمل آن موضوع که اخالق برخالف ،است یآموختن و انتقال قابل یها شناخت
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 یدر دسـتگاه شـناخت بـر رو شود، یشناخته م 1مبه عنوان عل هگرفت آنچه امروز جهینت توان یم رو
 فیـرد هم ،قتیحق اثبات و ینف ییتوانا برخورداری از در را تخنهارسطو  اینکه. اند شدهبنا  ستمهیاپ
بخـش از دسـتگاه شـناخت  نیدر ا ییاز شناسا یمعناست که نوع خاص نیبد دهد یقرار م ستمهیاپ

و  ینفـ یواجد نـوع ،که با آنها در ارتباط است یبه مناسبت موضوعات زیتخنه نو  انسان برقرار است
 دانـش از متفـاوت کـه دانـش از یخاص نوع تواند یم ییتوانا نیابا  و است یمعرفت یها  اثبات گزاره

با وجود چنین توانایی در تخنه، اگر ما در دستگاه ارسـطویی  .آورد ارمغان به ما یبرا ،است ستمهیاپ
برای دانش تجربی قائل به اکتشاف شدیم و این ویژگی برای این بود که اپیستمه دارای توانایی تأییـد 
یا نفی در امور تجربی از نوع خود است، در تخنه نیز به دلیل وجود توانایی تأیید و نفی حقیقـت در 

گونـه کـه شـاهد  بـا ایـن وصـف، همان. اید شاهد این ویژگی اکتشـافی باشـیمامور تکنولوژیک، ب
 .دهد ای نیز اکتشاف رخ می اکتشاف در علوم طبیعی هستیم، در امور تخنه

  
  در ارتباط با اپیستمه حالت انکشافی تخنه

تر شود توجه به این نکتـه الزم اسـت کـه ارسـطو بـرخالف  برای اینکه هویت انکشافی تخنه روشن
ای هایدگر، قائل به رابطه میان تخنه و اپیستمه است و از این طریق، یکی از منابع شناخت تخنه ادع

یک عامل مهم در انکشافی بودن تخنه که ارسطو در ابتدای فصل سـوم . کند را برای ما بازگشایی می
 :ک.ر(کنـد، ارتبـاط تخنـه بـا اپیسـتمه اسـت  از کتاب ششم اخالق نیکوماخوس بـه آن اشـاره می

دهـد و نـه  این رابطه، مسیر انکشافی تکنولوژی را بـه مـا نشـان می). 1139b 21، ١٣٨٩ارسطو، 
  :اند گونه تلقی کرده که برخی این صرفًا رابطه بین نظریه و عمل را چنان

رابطه بین اپیستمه و تخنه در فلسفه باستان اشاره به تقابل جالبی دارد میان آنچه که امروزه 
در اینجا رابطه اثباتی تنگـاتنگی میـان اپیسـتمه و . یه و عمل مطرح استدر مورد تقابل نظر 

  ).١، ص ٢٠١۴، 2َپری(که تقابل بنیادینی هست  تخنه هست، همچنان

ارسطو در بیان اینکه موضوع طبیعیات، هم ماده است و هم صورت، بـرای اثبـات ایـن ادعـای 
سـایی صـورت و مـاده، تـا حـد معینـی زند که در آنهـا شنا خود به علم تولیدی یا صناعت مثال می

شناسـد؛  موضوع علمی واحد هستند؛ مانند اینکه معمار، هم صورت خانه و هـم مـاده خانـه را می
کننـده مـاده خانـه  علت فاعلی نیـز جمع). a 24 194، ١٣٨۵ارسطو، : ک.ر(یعنی آجر و تیرک را 

  :گوید او می. برای رسیدن به سکونت خانواده با صورتی خاص است

                                                           
1. science  

2. Parry, R.  
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را قابـل اسـتفاده   سازند و بعضـی دیگـر آن بعضی آن را می(سازند  صناعات، ماده خود را می
  ). 194a 37، ١٣٨۵ارسطو، ) (سازند برای منظور خود می

  :داند کنند، دوگونه می او صناعات را  از این حیث که بر ماده حکومت می
  د؛بر صناعتی که حاصل تولید را به کار می: صناعت بکار برنده .١
  ).b 194، ١٣٨۵ارسطو، (کند  صناعتی که به ساختن محصول نظارت می: صناعت ناظر. ٢

  : گوید آنگاه در تبیین تفاوت میان این دو گونه علم تولیدی می
کاربرنــده صــورت را  فــرق صــناعت بکاربرنــده بــا صــناعت نــاظر اینجاســت کــه صــناعت به

سـکاندار . ه مـاده شناسـایی داردکننـده بـر تولیـد، بـ شناسد، حـال آنکـه صـناعت نظارت می
دهد که سکان به چه صورت باید باشـد،  شناسد و به سازنده توضیح می کشتی، سکان را می

داند سکان را از کدام چوب باید ساخت و برای ساختن آن چه اعمـالی  که سازنده می درحالی
  ). b 5 194، ١٣٨۵ارسطو، (باید انجام داد 

و علوم مرتبط با آن، بخشی از صناعت ناظر است؛ اعم از اینکه به همین ترتیب، شناسایی ماده 
های بیمار باشد یا به شناسایی مـاده دیگـری  این شناسایی، شناسایی فلز باشد، شناسایی بدن و رگ

  ). b 13 194، ١٣٨۵ارسطو، : ک.ر(مربوط باشد 
توان به رابطه تخنه  ای می بندی دوگانه صناعت بکاربرنده و صناعت ناظر در علوم تخنه از تقسیم

با بخش نظری دانش، یعنی حکمت نظری و شناخت علمی وارد شـد؛ زیـرا بـرای شناسـایی مـاده 
صناعات در بخش صناعت ناظر، علومی برای شناخت مبانی وجودی و علمی الزم است تا بتوانیم 

شـناخت مـاده در یک علم مثًال اقسام اجسام و از آن میان، اقسـام فلـزات را بشناسـیم تـا بـا آن بـه 
سازی به کار گیریم و یا در جایی دیگر، بایـد مطالـب نظـری در  صناعات برسیم و آن را برای کشتی

بنـابراین، از دیـدگاه . مورد انسان و بدن انسان بدانیم تا بتوانیم ماده علم پزشـکی را شناسـایی کنـیم
باط برقرار کند، اما ایـن امـر ارت» تخنه«تواند به روشنی با  از راه صناعت ناظر می» اپیستمه«ارسطو 

  .در مورد ارتباط تخنه با بخش نظری در مرتبه ماده است
از آنجا . در مرتبه صورت، نیاز به توضیح دیگری دارد) عقل نظری(= اما ارتباط تخنه با اپیستمه 

ما در تقلیـد از ، )a 24 194، ١٣٨۵ارسطو، : ک.ر( داند که ارسطو صناعت را تقلید از طبیعت می
  :یعت با سه عنصر مواجهیمطب

  حقیقت؛. ١ 
  شناسد؛ کسی یا چیزی که آن حقیقت را می. ٢ 
  .تقلید از آن حقیقت. ٣ 
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این تعبیر، حکایت از آن دارد که ما در تقلید از طبیعت باید در یک مرحلـه، شناسـایی طبیعـی 
گرد هم آوردن علل با این وصف، نحوه . داشته باشیم که در مرحله صناعت بتوانیم از آن تقلید کنیم

این همه، حکایـت از ایـن نـدارد کـه . شود گانه توسط علت فاعلی از شناسایی حقیقت آغاز می سه
گاهانه صورت می هایی که علت فاعلی از واقع دارد  بسا الگوبرداری گیرد، بلکه چه همه این مراحل آ

گاهانـه باشـد و صرفًا خود را در تکنولوژی آشکار می کـه پـرده از روی حقـایق اینجاسـت . کند، ناآ
کند؛ یعنـی امـوری را  خود را ایفا می 1رود و تکنولوژی نقش آشکارکننده موجود در اپیستمه کنار می

گاه شناسایی شده، اما هنوز ظهور خـارجی پیـدا  گاه یا ناخودآ که در درون اپیستمه به صورت خودآ
ستند، با نوع تفکری که مخصوص تخنه این اموری را که در پس پرده ه. شود  اند، منکشف می نکرده

  .کند ای یا تکنولوژی می خود است، تبدیل به ساخت امور تخنه
ای را  و بخش تخنـه) ای اپیستمه(ترین مراحلی که رابطه میان بخش نظری  با این وصف، روشن

توان در آن توضیح داد، در مرحله صناعت ناظر است؛ در یک مرتبـه بـرای شناسـایی مـواد و در  می
دیگر برای شـناخت طبیعـت، بـه نحـوی کـه بتـوان از آن بـرای سـاخت صـنعت مـورد نظـر  مرتبه

 .الگوبرداری کرد
  

  )علوم صناعی(= علل چهارگانه در تخنه 
، بدین معنـا کـه کلیـات و ]چنانکه ارسطو به آن تصریح دارد[ای از سنخ علوم باشند  اگر علوم تخنه

علل چهارگانه ارسـطو بایـد در آنهـا جریـان داشـته قوانین در آنها نقش بازی کنند؛ در این صورت، 
دیدیم که چگونه دو قسم از اقسام علت، یعنـی ) اقسام علم تولیدی و صناعی(در بخش قبلی . باشد

همچنین، ویژگی خاص این امور که هویتی لغیره دارند، . در آن جریان دارند 3و صوری 2علل مادی
فـرد : نیز به روشنی در آنها قابل تصویر است 5علت فاعلی. کند در آنها می 4حکایت از علت غایی

  . صاحب تخنه، علت فاعلی این امور است
  : گوید اما علت بودن علت به چه معناست؟ ارسطو می

                                                           
1. Revealing role  

شود  به یک معنا، آن چیزی که یک شیء از آن درست می: گوید ارسطو در تعریف علت مادی نکته جالبی دارد، او می. ٢
غ و نقره شود، مانند مفرغ برای مجسمه و نقره برای پیاله و نیز جنسی که مفر  ماند، علت نامیده می و خود آن هم باقی می

   ). phys 194 b 26(انواع آنند 
و اجـزای تعریـف، علـت ... صورت یا الگو، یـا مفهـوم ماهیـت و جـنس آن: گوید ارسطو در تعریف علت صوری می. ٣

   ). phys 194 b 29( شوند خوانده می
 phys(» آن است آنچه یک شیء برای«علت به معنای غایت است یا به معنای : گوید ارسطو در تعریف علت غایی می. ٤

194 b 35.(  
  . شود نامیده می» علت«نخستین مبدأ حرکت یا سکون  :گوید ارسطو در تعریف علت فاعلی می. ٥
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، ١٣٨٩ارسـطو، (آینـد  وجود می از آنها بـه) ها معلول(= علل بدین معنا هستند که این اشیاء 
195a 19.(  

موقعیت که علت فاعلی با الگوبرداری از طبیعت فلز، ظرف خاصی را به صـورت  حال در این
آورد، هـویتی را بـه ظهـور  ای برای رفع نیاز، کنار هم گرد می شکل خاصی برای فراهم کردن وسیله

آوردن این علل در   تنها گرد هم این نه. گوییم ای یا تکنولوژیک می رساند که ما به آن هویت تخنه می
در (و یـک حقیقتـی ) در اپیستمه(، یک معرفت )در تخنه(م است، بلکه از یک الگوبرداری کنار ه
توان نشان داد کـه تکنولـوژی از چـه  اینجاست که با اصول ارسطویی می. کند حکایت می) طبیعت

  .کند واقعیت یا واقعیاتی کشف حجاب می
  :به تعبیر ارسطو

کار بردن هنر بـه  سروکار دارند و به» ود آمدنوج به«با ) هنرها و فنون(= ای  همه امور تخنه
معنای آزمودن و مشاهده این است که چیزی است که قابلیت این را دارد که به وجود آید یـا 

شـود  به وجود نیاید و مبـدأ علـت وجـود آمـدنش در سـازنده اسـت، نـه در آنچـه سـاخته می
  ).a 13 1140، ١٣٨٩ارسطو، (

گانه را کـه  کند، علل سـه ای با ارتباطی که با اپیستمه برقرار می با این وصف، فاعل در امور تخنه
وجـود »  آورد و آنها را از نیسـتی بـه هر کدام نقشی در به ظهور رسیدن تکنولوژی دارند، گرد هم می

، اما این به وجود آوردن به چه وسیله است؟ از دیـدگاه ارسـطو، علـت فـاعلی بـه وسـیله »آورد می
  :گوید وی می. نولوژی استمبدأ ایجاد تک» تفکر«

معماری، توانایی عملی است؛ یعنی تخنه است و مـاهیتش حالـت توانـایی سـاختن بـا تفکـر 
  ). a 6 1140، ١٣٨٩ارسطو، (است 

  : گفت به یاد آوریم بیان هایدگر را که می
شناسـد و نـه آنکـه لفـظ  کنـد، می نظریه ارسطویی نه علتی را که این لفظ بـر آن داللـت می

ساز با تأمل کـردن،  نقره] درحقیقت. [برد که مانند آن به شمار آید دیگری را به کار مییونانی 
، ١٣٧٧هایـدگر، (آورد  این سه نحوه مـذکور مسـئول بـودن و مـدیون بـودن را گـرد هـم مـی

  ).١٠-٩ص

تواند به ما بگویـد در پاسـخ بـه ایـن سـؤال  اما در اینجا، چیزی که ارسطو افزون بر هایدگر می
شود که آیا این به وجود آوردن از نیستی صرفًا توانایی اسـت کـه در تخنـه نهفتـه اسـت؟  یآشکار م

  . هم آری و هم خیر: پاسخ این است
کنـد، بـه  ها را در کنار هم جمـع می آری، بدان علت که فاعل صاحب تخنه است که این علت
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ر، بدان علت کـه تخنـه شود، و خی دار می گیری تکنولوژی را عهده نحوی که هرکدام بخشی از شکل
چـون در (کشاند، بلکه بیش از آنکه اموری را وارد هستی کند  خود اموری را به هستی نمی به خودی

واقعیتی که خـود را در . در حال کشف حجاب از واقعیت است) حال الگوبرداری از اپیستمه است
ا این وصف، حقیقتی که ب. اپیستمه از سویی و فرد صاحب تخنه را از سوی دیگر مستور داشته است

دارد، آن چیزی است که بخشی از آن در اپیستمه قبًال برای ما معلوم بوده،  تکنولوژی از آن پرده برمی
با این حال، این توانایی درونـی . باشد که ظهور تکنولوژیک یا عینی پیدا نکرده است اما معرفتی می

  .آورد پرده، علل را گرد هم میصاحب تخنه است که برای به ظهور رسیدن آن امر در پِس 
ای بـرای  توان یک شارح خوب دانست که از ادبیـات تـازه به نظر در بهترین وجه، هایدگر را می

تـوان آن را در  های ارسطو استفاده کرده است؛ زیرا از ادبیاتی استفاده کرده است کـه نمی بیان حرف
ه روش هرمنـوتیکی او در بررسـی الفـاظ رسد بتوان اذعان کرد ک جای دیگری یافت، اما به نظر نمی
  .ای را برای ما تدارک دیده باشد یونانیان، در این مورد، معرفت تازه

  
  تکنولوژی» آمیز بودن تعرض«تردید در 
توان نظریه هایدگر در باره تکنولـوژی را مـورد تأمـل  ای که در این مقاله به واسطه آن می دومین نکته

رسد اگر بخواهیم بـر اسـاس  به نظر می. تکنولوژی است» آمیز بودن تعرض«قرار داد قول به ویژگی 
و آن را  آورد بودن که هایدگر در تعریف گشـتل مـی» آمیز تعرض« مبانی ارسطو داوری کنیم، ویژگی

 ،تکنولـوژی آمیـز بـودِن  تعـرض .در هویت تکنولوژی جدید نهفتـه نیسـت کند، وارد واژه گشتل می
در موقعیت فقدان اخالق، میل یـا . است ری خارج از تکنولوژییعنی عنص ،اخالقنابودی حاصل 

 .)b 16 1102، ١٣٨٩ارسـطو، (گیرد را به کار می تکنولوژی قدرِت  به بیان ارسطو جزِء فاقِد خرد،
این میل، نه میل فرد و افراد، بلکه جبر اجتماعی است که در ساختاری غیراخالقی، تکنولوژی را در 

گونـه کـه ارسـطو در  همان. کنـد دهد؛ زیرا اخالق، انسانیِت انسان را بالفعل می برابر انسان قرار می
و در برابـر انسـان  را امری غیرانسانی کند، هرآنچه غیراخالقی است  بدان اشاره می 1برهان کارکردی

تکنولوژی جدید نیز هرگاه تحت فرمان اخالق نباشد، تبدیل به ). a 1098، ١٣٨٩ارسطو، (داند می
منشـأیی  تکنولـوژی جدیـد،) stell(=آمیـزِی  تعرض ،با این وصـف. ستیز خواهد شد هویتی انسان

 و هـم درباشـد  می تعرض ،تکنولوژی قدیماستفاده از در  غیرتکنولوژیک دارد و به همین دلیل، هم
 اسـت،اما از آنجا که توانایی تکنولوژی قدیم اندک  ).نه در هویت آنها( تکنولوژی جدید استفاده از

در آن نمـود  ،کنیم مشـاهده مـی) نه خود تکنولـوژی(ضی که ما در استفاده از تکنولوژی تعّر  هویِت 
                                                           

1. ergon argument 
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ودی اخالق است کـه بـا وجـود ناب علتبه دوران جدید در  آمیز بودِن تکنولوژی تعرض. رداندکی دا
   .است یافتهنمود بیشتری  بیشتر این تکنولوژیهای  ها و پیچیدگی توانایی
  
    گیری نتیجه

ای صورت گرفته در این نوشتار میان اصول فلسفه تکنولوژی هایدگر و آنچه در متون  بررسی مقایسه
نشـان داد کـه بسـیاری از  )از آن مشتق شده است 1که واژه تکنولوژی(ارسطو در مورد هویت تخنه 

. های تکنولوژی که هایدگر مدعی آشکار کردن آنها را دارد، خود در متون ارسطو آشکار بـود ویژگی
ماند که این عنصر، نقطـه تقابـل نظریـه ارسـطو و هایـدگر  تکنولوژی می» آمیز بودن تعرض«عنصر 

اند و آن را هـویتی در برابـر سـت است و هایدگر با این عنصر، هویت انسـانی تکنولـوژی را از آن می
این در حالی است که تکنولـوژی در ادبیـات ارسـطو عنصـری کـامًال انسـانی . دهد انسان قرار می

. آیـد های انسانی به وجود می ها و فضیلت بدین معنا که در اختیار انسان است و ذیل توانایی. است
اسـطو، (داند نه دیگر قوا  ت قوه عقلیه میاز آنجا که ارسطو انسان بودِن انسان را به تبعیت از مقتضیا

١٣٨٩ ،1098 a(رو، هنگامی که تکنولوژی مطابق با فضایل عقلی باشد، هـویتی انسـانی  ، از این
در این صورت، تکنولوژی در برابر . شود دارد، اما اگر از این قاعده خارج شود، امری علیه انسان می

این هـویتی کـه علیـه انسـان وارد . کند انسانی عمل میگیرد و علیه انسان و کماالت  انسان قرار می
  .شود، همان تکنولوژی است که به خدمت قوای میل درآمده است عمل می

توانـد بـه خـدمت امیـال درآیـد تـا آثـاری  با این وصف، تکنولوژی هویتی اسـت کـه هـم می
نایستد و او را به مبـارزه تواند در خدمت عقل باشد و در برابر انسان  غیرانسانی داشته باشد و هم می

هـای  فرا نخواند، بلکه در راستای تحقق اهداف عقالنی انسانی دائمًا در یک سیر تـدریجی، توانایی
در این صورت است که قدرت نهفته در تکنولوژی کـه از آغـاز . انسان و طبیعت را به ظهور برساند

ا رها خواهـد کـرد و بـه جـای اینکـه آمیز بودن خود ر پیدایش تا به امروز رو به فزونی است، تعرض
  .هویتی در برابر انسان باشد و او را به مبارزه فرا خواند، در خدمت انسان باشد
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