
  
  
  
  

  تحليل علّي تكنولوژي
  

  *عليرضا شفاه
  اشاره

با هايي درباره تكنولوژي از طريق تحليل ابزار          يافتن دريافت  ياين مقاله در پ   
 كه بر تحليل رابطه علت غايي و        يدر طول اين بررس   .  علل آن است   توجه به 

 امـروزين آن متمركـز اسـت        ي تكنولوژيك به معنا   يت صوري در ابزارها   عل
 تيـار  دربـاره نحـوه محـدوديت اخ       يتالش مي شود به واسطه كشف حقـايق       

   . نيز ارايه شودي اين بررسي در تعامل با ابزارها نتايج عمليانسان
در اين ميان از راهي متفاوت با سنت معمول در فلسفه تكنولوژي نـشان داده        

اين مقاله  .  شد كه جهت داري ابزارهاي تكنولوژيك به چه معنا است          خواهد
مي تواند زيرساختي براي بررسي مفهـوم خـود مختـاري تكنولـوژي فـراهم               

  .آورد
 تكنولوژي، علت غايي، علت صوري، تـسلط بالفعل،تـسلط          :واژگان كليدي 
 .بالقوه ، محيط

***  
سـخنراني  / در واقع هايدگر در مقالـه      .سابقه نيست تحليل علي ابزار در فلسفه تكنولوژي بي      

بحث خود را در مبادي از تحليل       » پرسش از تكنولوژي  «اصلي خود درباره تكنولوژي با نام       
                                                 

 دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه علم دانشگاه صنعتي شريف. *
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درنگ معنايي غير مرسوم از عليت اما وي مطابق شيوه تفكر خود، بي. كندعلي ابزار آغاز مي
ي حقيقـي و اصـلي علـت و    برد كه بـه عقيـده او معنـا   كند و آن را به معنايي مي  را مراد مي  

خـواهيم دربـاره تحليـل علـي ابـزار سـخن         ما نيز مـي   ). 7-11صص  : هايدگر(عليت است   
  .بگوييم؛ با اين تفاوت كه به معناي مرسوم عليت در فلسفه وفادار بمانيم

مطابق تفـسير   . براي شروع اين كار به موجودي كه ابزار است، مثال يك تبر، توجه كنيم             
  : سطو، چهار نوع علت براي هر شيء قابل تصور استمرسوم از فلسفه ار

  .ـ علت فاعلي كه در مورد تبر، تبرساز است1
ـ علت صوري كه در اين مورد صورت و شمايل خاصي است كه تبـر بـه آن شـمايل                    2

  .ساخته شده است
  .شودـ علت مادي كه در مثال ما چوب و آهني است كه تبر از آن ساخته مي3
  .مورد تبر، شكستن و خرد كردن و قطع كردن چوب استـ علت غايي كه در 4

هـا ابـزار فـرض        در وهله اول ممكن است به نظر آيد با اين نوع تحليل از اشيا، همه آن               
شود كه شيء را براي منظـور       اند؛ زيرا براي هر شيء يك علت فاعلي در نظر گرفته مي           شده

فارغ از آنكه در عليت ارسطويي      . البته اين تصور چندان موجه نيست     . و غايتي ساخته است   
. تواند فاعل مختار نباشد، حتي در مورد غايت نيز، ابزار شيئي خاص اسـت               علت فاعلي مي  

توان گفت كه يك تابلوي نقاشي يك ابزار است؛ هرچند داراي علت غـايي و               به سختي مي  
نـگ  اينجاست كه در تحليل علي ابزار، نخستين ثمره ايـن تحليـل بـه چ              . علت فاعلي است  

  ».تواند داراي هر علت غايي باشدآنچه ابزار است، نمي«: آيد؛ و آن اينكهمي
  بررسي تكنولوژي با توجه به علت غايي

پس علت غايي مصنوعاتي    «: درخشد اين خواهد بود كه    اي كه در ذهن مي    واسطه  پرسش بي 
يسندگان شود نو اينجا يكي از جاهايي است كه موجب مي       » كه ابزارند، چگونه علتي است؟    

مثالً ممكن است كسي در پاسخ بگويد       . مختلف تعاريف متفاوتي از تكنولوژي را ارائه كنند       
كه اتفاقا هر غايتي كه انسان در سر داشته باشد و در سوداي آن مصنوعي را فـراهم سـازد،                    

ــزار دانــست  ــه مثابــه اب  Thinking About در J.c.Pittمــثال .(شــيء معلــول را بايــد ب

Technology چنين كسي بايد بداند كه معياري بسيار آسـان گيـر           ) عي شبيه اين دارد    موض
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برگزيده است و مثال بايد بپذيرد كه با اين تعريف، گلي كـه بـه منظـور زيبـايي در باغچـه                      
انديـشي    بديهي است كه چنين موضعي راه را براي باريك        . دهيم، يك ابزار است   پرورش مي 

  .نمايدتر محدود مي بيش
گويـد كـه گـويي      اي سخن مي  هايدگر در تبيين خود از تكنولوژي به گونه       از ديگر سو،    

در اينجـا وي بـه مفهـوم    ). 24ص: هايـدگر (كشي از طبيعت غايت ساخت ابزار اسـت         بهره
شـمارد و از    متمـايز مـي   » تخنه«جديد تكنولوژي و ابزار نظر دارد و آن را از مفهوم باستاني             

ز ابزار متكي است، رأي او درباره تكنولـوژي متـاخر           آنجا كه بحث ما نيز بر مفهوم مرسوم ا        
  .در بحث ما از ابزار وارد است

موضع متفاوت اما نزديك با سخن هايدگر آن است كه غايت انـسان در سـاخت ابـزار،                  
تواند معنايي معادل نافع بودن داشته باشد،         مي» اقتصاد«در اين موضع    . غايتي اقتصادي است  

دهد بـا چنـين رهيـافتي چگونـه مـسئله           سن را دارد كه نشان مي     اين ح » اقتصادي«اما كلمه   
شود كه در آن اقتصاد و به طور خاص شناسي مي  اي از جامعهتكنولوژي مستقيما وارد حوزه  

اين نگاه لزومـا متعلـق بـه حـوزه ماركسيـسم و اقمـار آن                . نقشي اساسي دارد  » ابزار توليد «
شـناختي كـه اقتـصاد زيربنـاي حيـات            امعـه هـاي ج  نيست، بلكه حتي در آن دسته از نظريه       

تواند نگرشي قابل توجه    شود، مي اي شناخته مي  اجتماعي جامعه جديد و نه الزاما هر جامعه       
  .كنم اين نوع بيان براي علت غايي پذيرفتني باشدبه همين دليل گمان مي. باشد

افيزيكي توانـد كمـي متـ      مـي  -كه موضع ما در اين مقاله اسـت       -موضع قابل تامل ديگر     
در . تر بپردازد تر و در عين حال صريح   اي انتزاعي به اين معنا كه به علت غايي به گونه        . باشد

در . علت غايي در ساخت ابزار، تسلط بر محـيط اسـت          توان گفـت،    اين نوع رويكرد مي   
بـه معنـاي    » محـيط «. تري پيدا كنـد     بايد معناي دقيق  » محيط«و نيز كلمه    » تسلط«اينجا كلمه   

 .جهان غير متعلق به يك انسان استتمام 
-شود؟ يعنـي بـاز مـي   اما جهان غير متعلق به يك انسان دقيقا چيست و از كجا آغاز مي         

توان با استفاده از مفهـوم        تر كجاست؟ پاسخ اين پرسش را مي        پرسيم كه محيط به نحو دقيق     
ان بخشي از يك راه پاسخ به اين پرسش آن است كه بگوييم محيط يك انس. تسلط بيان كرد  

  :نماياند خــود را در دو وجـه مي"تــسلط"امـا . جهان است كه تـحـت تسلط او نـيـست
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شناسيم، تـسلطي بـر آن داريـم؛             وجهي كه مطابق آن ما از آن جهت كه چيزي را مي            -1
  .دانيم يعني زير و بم آن را مي

نـين و چنـان      وجهي كه مطابق آن چيزي تحت اراده ماست؛ يعني با خواست مـا چ              -2 
  .شود مي

شناسي بـه عنـوان درون        هاي روان  با آنچه كه مثال در برخي نحله       "تعلق"اين تحديد از    
به عنوان نمونه، اين تحديد همه آن بخشي از آدمي         . شود، مرزهاي متفاوت دارد   توصيف مي 

رار  تعلـق قـ    شود، بيرون از حوزه   ناميده مي » ذهن ناخودآگاه «شناسي فرويدي     را كه در روان   
شود كه چيزها تا حدي متعلق به انسان باشـند يـا            ضمنا اين تعريف منجر به آن مي      . دهدمي

مثال . شودنباشند و اين حد دقيقا با توجه به حد تبعيت آن چيز از اراده يك انسان تعيين مي                 
توانم به محض آنكـه   چون هرچند مي  . با اين تعريف، دست من تا حدي متعلق به من است          

 را حركت دهم، اين تبعيت محدود است؛ زيرا من در چنين و چنان بودن دسـتم      بخواهم آن 
توانم بيش    توانم دستم را هر گونه كه خواستم حركت دهم يا نمي          مثال نمي . محدوديت دارم 

توانم آن را به چيزي غير از آنچـه         تر آنكه نمي    از اين عميق  . از مقدار خاصي آن را دراز كنم      
در . اي براي ديدن تبديل كنم    توانم دستم را به مايع يا به وسيله       نميهست، تبديل كنم؛ يعني     

ها دست من     رو هستم كه در نتيجه آن       هايي روبه   نتيجه در تسلط بر دست خود با محدوديت       
عالوه، اين تعريف و به خصوص مثال اخيـر نـشان             به. به صورت مطلق متعلق به من نيست      

تـر يـا      هـاي او كـم      تواند با توجه بـه فعاليـت      ان مي دهد كه مقدار تعلق چيزها به هر انس       مي
مثال كساني كه با تمرين توانايي انجام كارهايي را بـا اجـزاي جـسماني خـود                 . تر شود   بيش

تـر از ديگـران خواهـد         ها بيش   دارند كه برخي ديگر ندارند، تعلق اجزاي جسمانيشان به آن         
 كامالً جزء محيط اسـت؛ يعنـي        هايي از جهان نسبت به يك انسان        در عين حال قسمت   . بود

تـوانيم  اي در دوردست كه بـا اراده خـود نمـي            مثال ستاره . حد تعلق آن به انسان صفر است      
  .تغييري در آن به وجود بياوريم براي ما كامالً جزء محيط است

اينكه من  .  است "توانستن"تر دارد و آن       در اينجا يك كلمه ديگر هم نياز به تحليل بيش         
يكي آنكه من بالقوه يا به      : تواند دو معنا داشته باشد    زي را چنين يا چنان كنم مي      توانم چي مي

توانم چنين تغييري را ايجاد كـنم؛ فـارغ از آنكـه در همـين                مي "االصول  علي"عبارت ديگر   
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معناي ديگر آنكه من در همين لحظـه و بالفعـل           . لحظه توانايي انجام آن را داشته باشم يا نه        
  . ين تغيير را دارمتوانايي انجام ا

وجهي كه مطـابق آن چيـزي تحـت اراده          ( در وجه دوم     "تسلط"معلوم است كه مفهوم     
چيـزي كـه    . ناظر به توانايي بالفعل است    ) شود  ماست؛ يعني با خواست ما چنين و چنان مي        

اما ممكـن   . من نيست » تسلط«توانم آن را با اراده خود مطابق كنم، هنوز تحت           من اآلن نمي  
تواند تحت امر من درآيد و بنا بر ايـن هرچنـد آن چيـز از                انم كه از چه طريقي مي     است بد 

داد  وجهي كه نشان مي(منظر وجه دوم  تحت تسلط من نيست، اما از منظر وجه اول هست             
مشمول اين معنـا از   » تسلط بالقوه «و در واقع    ) اگر زير و بم شيء را بدانم بر آن تسلط دارم          

  .تسلط خواهد بود
، بـه انـدازه     » است "محيط" بر   "تسلط"علت غايي در ساخت ابزار      « معناي عبارت    حاال

اي گويد اگر محيط، منطقـه    واسطه به ما مي     كافي روشن شده است و به عنوان يك نتيجه بي         
علت غايي ابزار سـاخته شـده توسـط يـك           «از جهان است كه در تسلط ما نيست، پس          

خواهد به عبارت ديگر، انسان مي    . » او است  انسان، افزايش بخشي از جهان است كه جزء       
  .را بزرگ كند» متعلق خود«را كوچك و » محيط«با ساخت ابزار، 

از وجه تحـت امـر      » تسلط«از وجه دانايي و     » تسلط«بر اساس دو وجه اين غايت يعني        
  :بودن، دو نوع ابزار قابل تشخيص است

هـا زيـر و بـم         يعني مـا بـا آن     . دآورنابزارهايي كه تسلط در وجه اول را فراهم مي        : الف
. هـاي ايـن نـوع ابـزار، ابزارهـاي اپتيكـي هـستند       بارزترين نمونه. شناسيم  چيزها را بهتر مي   

دهد اشياي دوري را كه در وجه اول معناي تـسلط، دور از تـسلط               تلسكوپ به ما امكان مي    
لطي بـالقوه كـه     تـس . خـود درآوريـم   » تسلط«تحت  ) شناختيمها را نمي    يعني آن (اند  ما بوده 

اسيلوسكوپ نيز ابزاري از اين گونه است؛ تمام وسـايل       . دهدامكان بالفعل شدن را نويد مي     
تمـام ابزارهـاي    . گيري هستند، چنين حالتي دارند    گيري، از آن جهت كه وسايل اندازه      اندازه

  .محاسبه نيز چنين اند
 وجـه دوم را فـراهم       شـوند و تـسلط در     ابزارهايي كه واسطه آمريت انسان واقع مي      : ب

كنـيم، بـا چكـش      ها را قطعه قطعه مـي       كنيم، با چاقو آن   ما با قلم اشيا را رنگي مي      . آورندمي
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-يك مثال جالب در اين مورد كه انسان را به ياد سخنان هايدگر مي... . كوبيم و ها را مي   آن
 فلـزات را نـرم و       اندازد آن است كه ما آتش را به مثابه ابزاري به كار مـي بـريِم كـه بـا آن                    

هايـدگر  . ايمدر حالي كه ما آتش را نساخته      (سوزانيمكنيم يا اشيا را مي    پذير يا مايع مي     شكل
. ك .ر(بينـد گفت در عالم تكنولوژيك انسان همه چيز را به مثابه منبع ذخيره انـرژي مـي           مي

  )).1377هايدگر،
تـر     فلسفه تكنولوژي كـم    يك نكته جالب در باره دسته اول ابزارها اين است كه آنها در            

تر بر كار تأكيد  ها و اتباعشان در فلسفه تكنولوژي بيش       ماركسيست.  اند مورد اعتنا واقع شده   
). 1377مكنـزي،   . ك  .به عنوان نمونـه ر    (يابد  دارند و كار در حوزه تسلط بالفعل تحقق مي        

لـم بـه    هايدگر نيز جز آنجا كـه بـه كـاربرد وسـايل آزمايـشگاهي و وابـستگي وجـودي ع                   
در حقيقت ايـن دسـته را عمومـاً جـزء           . اعتنا است   كند، به اين دسته بي    تكنولوژي اشاره مي  

وقتي از  . ها با دسته دوم توجهي ندارند       شمرند، اما به تفاوت مهم آن       وسايل آزمايشگاهي مي  
رونـد  تر سراغ اين دسته مي      گويند، كم باشد سخن مي  تواند داشته   خطراتي كه تكنولوژي مي   

از قضا اين تمايز ميان ابزارها از جهـت فهـم           ! كنند نيز قتي به فوايد تكنولوژي اشاره مي     و و 
  . اي برخوردار استارتباط ميان علم و تكنولوژي از اهميت ويژه

توان به چيستي علم تجربي پرداخت و رابطه آن را بـا            در واقع در اين نقطه است كه مي       
و دن  » پرسـش از تكنولـوژي    «اننـد هايـدگر در       همان گونه كه بسياري م     -تكنولوژي يافت   

-به آن پرداختـه » هنر و تكنولوژي  «و  » تقدم تاريخي و وجودي تكنولوژي بر علم      «آيدي در   
دن آيدي نقطـه  . انداين دوتن هر دو تكنولوژي را به لحاظ وجودي بر علم مقدم دانسته      . اند

گويـد  او مـي  . دهدرار مي ورود بحث خود در اين باب را آزمايشگاهي بودن علوم تجربي ق           
نياز دارند  ) ابزارهاي دسته الف  (كه علوم تجربي براي حيات خود به ابزارهاي آزمايشگاهي          

در . دهـد اما تحليل غايي ما از ابزار چيز بيشتري بـه دسـت مـي             ). 115-126صص  : آيدي(
- كار مي  گويد كه نوع عموم ابزارهايي كه علوم تجربي در آزمايشگاه به          واقع اين تحليل مي   

اي را كه كـامال جـزء       توانند منطقه ها هستند كه مي     آن. برند، با ابزارهاي ديگر متفاوت است     
يعني ما مي فهميم كه چگونه، يعني       . محيط است به صورت بالقوه تحت آمريت ما درآورند        

تـوانيم وضـعي را فـراهم كنـيم تـا      با اِعمال چه تغييراتي در حيطه تحت آمريت خـود، مـي         
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   1. از محيط كه پيش از آن تحت آمريتمان نبوده است را به تسلط خود درآوريمايمنطقه
-بخشند، بلكه آن را وعده مـي      به هرحال اين ابزارها آمريت بالفعل انساني را تحقق نمي         

تر موارد با ابزار دسـته        حتي در بيش  . اما توجه ما به تسلط بالفعل و تام معطوف است         . دهند
 باشيم؛ مگر آنكه كارهاي خاصـي را انجـام          ط بالفعل بر محيط داشته    توانيم تسل دوم نيز نمي  

مثال تا دست خود را روي ماوس قرار نـدهيم و مـاوس را بـه حركـت در نيـاوريم،                     . دهيم
امـا مـا خواهـان    ). تحت آمريـت مـن در نخواهـد آمـد       (نشانگر ماوس حركت نخواهد كرد    

دادن نشانگر ماوس، اوضاع بهتـر      چون و چرا هستيم؛ يعني مثال در مورد حركت            تسلطي بي 
يعنـي بـدون    (آن است كه الكترودهايي به مغز كاربر وصل شود و كاربر تنها با اراده كـردن                 

فكر كردن و عمل كردن به سلسله كارهايي كه بايد معموال انجام داد تا نتيجه دلخواه فراهم                 
ايـن  . آورد مينشانگر ماوس را حركت دهد؛ همانطور كه دست خود را به حركت در        ) شود

  . همان معناي تام متعلق به خود كردنِ محيط و آرزوي نهايي تكنولوژي است
  بررسي تكنولوژي با توجه به علت صوري و رابطه آن با علت غايي

توانـد  توان داشت كـه هـر صـورتي نمـي         غايت ساخت ابزار هر چه باشد، ترديدي نمي       
به همين . زار تابع علت غايي آن است  يعني صورت اب  . غايت خاص يك ابزار را فراهم آورد      

هرچند همه اين غايات جزئـي، مـصاديق        (سازند  دليل براي هر هدفي ابزار خاص آن را مي        
تـوان چنـين عنـوان      ايـن بيـان را بـه زبـان فلـسفي مـي            ). غايت كلي تسلط بر محيط است     

  ».علت غايي در صورت ابزار حضور دارد«:كرد
در ساخت ابـزار  يكي اينكه . راً خيلي بديهي هستنداين امر بيانگر دو چيز است كه ظاه      

كـه  (هـر ابـزاري را       دوم آنكه    .براي هر هدف خاصي، صورت خاصي بايد به ابزار داد         
  .توان به كار برد براي هر غايتي نمي)صورت ويژه اي دارد

كند كـه   هيچ كس گمان نمي   . شود  تر كسي در باره موضوع گزاره اول دچار اشتباه مي           كم
ايـن امـر    . اي را بسازد بدون آنكه به طراحي آن توجه كنـد             براي غايت خاصي وسيله    بتواند

ناشي از آن است كه فرد پيش از ساخت ابزار به محدوديت خود در نايل آمـدن بـه غايـت                     
اما در مـورد    . گماشتمورد نظرش واقف شده است، وگرنه به ساخـت ابــزار هـمـت نمي          

هرچند در زندگي روزانـه هـيچ       . گيرد  باري صورت مي    موضوع دوم هر روز اشتباهات زيان     
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برد، اما در عين    كس جز ابلهان مداد را به جاي تبر و تلويزيون را به جاي ويديو به كار نمي                
خواهند ابزارها را در جهتـي غيـر از آنچـه غايـت             هايي كه طي آن مي      حال بسيارند كوشش  

ها نافرجـام اسـت و البتـه مـابقي      وششتر اين ك    بيش. ها بوده است، به كار گيرند       ساخت آن 
  . خالقانه

وجـود دارنـد كـه تـصميم     ) اعم از فرهنگي، تجاري و يا اداري      (مؤسسات بسيار زيادي    
اما . گرفته اند تا از تكنولوژي اينترنت و شبكه در گسترش روابط عمومي خود استفاده كنند              

گري بجز هزينـه اضـافي بـه        در بسياري موارد اين رويكرد آنها در عمل، تقريبا هيچ ثمر دي           
-هاي اشتباه از غايت ابزار تقريباً در هر جايي كه انسان ناكـام مـي                اين برداشت . دنبال ندارد 

به عبارت بهتر، هر جا انسان به دليل نشناختن ابزارهاي تحـت اختيـارش              . شود، وجود دارد  
 شـبكه  نمونـه ديگـر چنـين اشـتباهي يـك     .  اسـت شود چنـين اشـتباهي روي داده      ناكام مي 

. توان با تلويزيون منتقل كـرد     كنند هر چيزي را مي    تلويزيوني است كه صاحبان آن گمان مي      
چنين افرادي به صـورت خـاص       ... . هاي طوالني و تخصصي و        هاي اخالقي، سخنراني    پيام

-اين صورت مطابق غايتي ساخته شده كه بر اسـاس آن بيننـده مـي              . تلويزيون توجه ندارند  
ي را كه خواست، ببيند و هر گاه كه تمايل داشت تلويزيون را خاموش كند               اتواند هر شبكه  

هـاي    هـاي خودآمـوز آمـوزش ورزش        كتاب. توان با آن هر چيزي را به خوردش داد        و نمي 
هاي فلسفي يـا سياسـي      ها داستان جاي خود را به خطابه        هاي سينمايي كه در آن      رزمي، فيلم 

براي مداري كـه اجـزاي آن تنهـا تحمـل پـنج آمپـر را       دهد، استفاده از يك فيوز ده آمپر   مي
مـثال  (شود  استفاده شدن شكار مي     دارند، استفاده از سالح نامناسب در شكار كه منجر به بي          

و برنامه كامپيوتري براي يك كاربر عادي كه با يك زبان سطح پايين مثـل               ) كندآن را له مي   
ايـن  .  همگي مصاديقي از اين سـخن انـد    )اگر اساسا به نتيجه برسد    (شود  اسمبلي نوشته مي  

دهـد كـه هميـشه غايـات ابزارهـا سـاده              ها و هزاران مثال ديگر از اين دست نشان مي           مثال
اي دارند كه اغلب، علوم مربـوط بـه   ابزارهاي اجتماعي به ويژه غايات بسيار پيچيده      . نيستند

ته علـوم ارتباطـات     مـثال رشـ   ( اسـت    ها به دانشي تخصصي تبديل شده       نحوه استفاده از آن   
در مورد ابزارهاي پيچيـده     ). اجتماعي كه به نحوه به كارگيري رسانه هاي جمعي مي پردازد          

مباحث تخصصي مربـوط بـه محـيط زيـست          . غير اجتماعي نيز وضع به همين منوال است       



 

 

هاي تخصصي كاربري كامپيوتر در سـطوح مختلـف اعـم از            و يا رشته  ) مثال اكوسيستم ها  (
 .نشانگر همين امر است... نويسي، شبكه و نامهاپراتوري، بر

نمايد و آن اينكـه صـورت كـه در هـر              عالوه، اين تحليل مسئله ديگري را نيز بيان مي          به
جهـت ابـزار در   . دهـد معطوف به غايت است، به آن ابزار جهتي ويـژه مـي   ابزار حافظ و

 براي لذت يـا     ابزاري كه . استصورت خاصي كه معطوف به غايت آن است، مقرر شده           
توان فـيلم   با تلويزيون مي  . تواند براي هر چيز ديگري به كار رود       خشونت ساخته شده، نمي   

امـا نكتـه    . توان نوشـت  توان مكالمات كوتاه انجام داد و با خودكار مي        نگاه كرد، با تلفن مي    
 شناسد، ممكن است بتواندمهمي در اينجا هست؛ كسي كه صورت يك ابزار را به خوبي مي      

ن را به همان صورتي كه هست يا با تغييراتي ويژه، در غايات ممكني به كار گيرد كه علت                     آ
سـازند، كـساني كـه بـا        كساني كه با چـوب كبريـت ماكـت مـي          . استغايي آن ابزار نبوده     

همـه  زنند موسيقي مي نوازند و ها مي هايي با مقادير متفاوت آب و قاشقي كه روي آن   ليوان
 . و در نتيجه خالقانه مصاديقي از اين مفهوم هستندنوس، اما موفقكاربردهاي نامأ

تـر در   معناي اين سخن آن است كه با شناخت صورت يك ابزار ـ كه تسلط هرچه بيش 
البتـه  . توان جهت آن ابـزار را تغييـر داد         مي -كندوجه شناختي بر ابزار را براي ما فراهم مي        
 .ر در صورت اوليه ابزار باشد يا نباشداين تغيير در جهت ممكن است مستلزم تغيي

: توانـد دسـتمايه تـأملي ژرف باشـد        مايلم اين مقاله را با پرسشي به پايان برسانم كه مي          
بر » تسلط«توان ابزار را در غايتي كامالً بيرون از غايت گفته شده، يعني             بنابراين آيا مي  «

  »محيط به كار گرفت؟
  ها نوشت پي

آزمايـشگاهي را   گويد علوم از آن جهت كه ابزارهاي           به اين جمله هايدگر برساند كه مي       تواند ما را  اين مي  1
برند با تكنولوژي پيوند ندارند، بلكه چون ميل به تسلط بر محيط را دارند، اين ابزار را به كـار                به كار مي  

اساسا در دوره جديد مرزهـاي علـم بـا ميـل بـه تـسلط بـر محـيط               ) (24ص: هايدگر، مارتين (گيرندمي
علم و مـسئله آن نـه    د نه علم، بلكه شبهاند و دانشي كه ما را در تسلط بر محيط توانا نسازكشي شده   خط

كـشي علـم بـا        اين مسئله كه چگونه فلسفه علم استاندارد در پي خط         . مسئله خواهد بود    مسئله بلكه شبه  
  ).نهيمچنين رهيافتي بوده است را به مجالي ديگر وامي
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