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  چكيده
هدف اين مقاله بررسي مفهـوم اصـالت اگزيستانسـي از ديـدگاه هايـدگر و نقـش       

اين پژوهش پاسـخ بـه ايـن    هدف  ،عبارتي به. استاينترنت در اصالت دانشجويان 
 نقش .2؟ چيستمفهوم اصالت و انسان اصيل از ديدگاه هايدگر . 1 :هاست پرسش
 هايـدگر،  نظـر  از ؟يستچ ياندر اصالت دانشجو يآموزش فناوري منزلة به اينترنت

 يـا  »هـا  آن    خود  «كه او  ديگران، در شدن جذب و اساس، بي هاي حرف كنجكاوي،
شـدن   يلنااصـ  واست كه باعث سـقوط   ياز جمله موارد خواند، مي »كسان خود«

 دازينوجدان و سكوت،  به بازگشتبا  كه كند مياشاره  چنين هم او. شود مي انسان
 توزيـع  و ذخيـره  بـا  اينترنـت . دهد نجاترا دارد كه خود را از سقوط  ييتوانا ينا

بنـدي افكـار و    قالـب هـا در شـكل دادن و    در سطح وسيع و بازنمايي آن اطالعات
و تأمـل  و امكـان   كنـد  مياينترنت حس كنجكاوي را تحريك . مؤثر استها  بينش

نگـري را موجـب    سـطحي و  دهد ميفرديت را كاهش چنين  همو » خود«توجه به 
اسـت  هـايي كـه در اينترنـت     آزاديدليـل   بـه نيز ها  نبهجهرچند از برخي . شود مي
كه از جمله مـوارد   نيز، اگزيستانسي اضطراب. كند ميفراهم  يتفرد براي هايي افق
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  مقدمه .1
 )existentialism( هسـتي  ةفلسـف يكي از مفـاهيم كليـدي در   ) authenticity( مفهوم اصالت

طور مستقيم يا غيرمسـتقيم بـه ايـن مفهـوم      بهنحوي  به يكانديشمندان اين فلسفه هر .است
مفهوم اصـالت بـه   اگرچه ). Sartre, 1957; Kierkegaard, 1959 ← براي نمونه(اند  پرداخته

اصـالت بـا مفهـوم فرديـت      ةواژكـه   ني استگفت اختصار بهاما  ،داردنياز توضيح و تشريح 
هاي خـود   نحوي كه انسان مطابق با ارزش به ؛استتناسب دارد و اشاره به خود بودن انسان 

فرديت خويش را از دسـت  محيط و جماعت قرار نگيرد كه  ثيرأزندگي كند و چنان تحت ت
كرده ترين استفاده را از مفهوم اصالت  هستي، بيش ةفلسفروان  از جمله پيش ،هايدگر. بدهد
 و احتمـاالً  دارد بار دينـي و اخالقـي   اش كند كه فلسفه اگرچه هايدگر خود اشاره مي است؛

 كـه كنـد   ترغيـب  را انسـان دارد  يسـع  يچـه ن و گـور  كـرك  ماننـد نيز  اما اوتربيتي نيست، 
). Golomb, 2005: 62( دهـد  تغييـر خود را از آن  درك كم دست يا دهد ييررا تغ اش زندگي

ناخواه منظور و هدف هر نظام آموزشي  ممكن است خواه يلانسان اص يتپرورش و ترب
گيري شخصـيت و   در آموزش عالي كه با رشد افراد بحث فرديت و شكل ويژه به ؛باشد

انسـاني   ،هسـتي اسـت   ةفلسـف مد نظر كه  ،انسان اصيل. داردمل أهويت جاي توجه و ت
زنـدگي  . پيرو عقايد ديگران نيست دهد و لزوماً ميهايش را خود انجام  است كه انتخاب

و اهـداف و   ،هـا  عقايـد مهـم شخصـي، ارزش   مسائلي مانند بااصالت يعني صادق بودن 
  .»خود« درواقع صادق بودن با

به طور اساسي  بهانديشمنداني است كه  نخستيناز  )Heideggar, 1954( هايدگر چنين هم
فنـاوري   منزلـة  بـه  ،اينترنـت امروز از . است كرده تحقيقابعاد آن دربارة فناوري انديشيده و 

مفهـوم   نخسـت  كـه آن است  اين نوشتار بر. شود ميجا استفاده  همهدر  جديد، تقريباً كامالً
فنـاوري آموزشـي    منزلة پس به نقش اينترنت بهو س اصالت را از ديدگاه هايدگر بررسي كند

 ،هايدگر به باور .بپردازد )دهند يم يلتشك را ياندانشجو جا ينا در(كاربران  اصالتدر ميزان 
 تغيير خاصيشكل  بهكه رفتار انسان را  است اي گونه بهآن  يتماه بلكه ،فناوري خنثي نيست

هـاي   از جمله نقـش  دارد وانتقادي ي هاي فناوري اطالعات لحن در پژوهش فلسفه. دهد مي
درك  ةمنظور توسع بهكارگيري رويكردهاي هرمنوتيكي و پديدارشناسي  به باره  فلسفه در اين

 ،جديـد فنـاوري   منزلـة  بهاينترنت . )Basden, 2008: 21(است  تر از فناوري اطالعات وسيع
 اش دربـاره  شود باعث ميگسترش روزافزون اينترنت . داردرا خاص خود  هايثيرأتپيامد و 
 ؟و سياسـت دارد  ،چيست و چـه معنـايي بـراي فرهنـگ، قـانون      اينترنتكه  اين ؛فكر كنيم

)Graham, 2003: 2(.  كند و  ميايجاد  تغييرات اساسي سياسي و اجتماعي اشكالاينترنت در
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هـاي شخصـي را    گذاشتن مرزهاي ملي و جغرافيايي شرايط انساني و انتخـاب  با پشت سر
  .)ibid( كند ميدگرگون 
چنين اگرچه فناوري رسانه و اسـتفاده از فنـاوري ارتباطـات و اطالعـات افـزايش       هم
، امـا اسـتفاده از آن بـه معنـاي آن نيسـت كـه فنـاوري ارتباطـات و اطالعـات          است يافته
راه  در حكـم و نبايـد آن را  اسـت  كامل نيازهاي تربيتي و آموزشي دانشجويان گوي  پاسخ

هاي آموزش عـالي را حـل    مشكالت و چالشتواند همة  ميآسا تلقي كرد كه  حلي معجزه
چيـز در اينترنـت بـراي     همـه كـه   ،اين است كه از اين خطر نقش اساسي علم تربيت .كند

 يهايدگر رو .)Alba and Barnacle, 2005: 730( غافل نباشد ،دانشجويان در دسترس است
هـاي   نشـانه مـايگي و از   ميـان  ،توانند بياموزند ميكه همگان را  يچيزهر آوردن به آموختن 

چيـز بـراي     همـه  داشتن به  دسترسيدرواقع ). 198 ،1 ج :1387 زاده، نقيب( داند ميانحطاط 
شـمار از   بـي چيـز يـا اطالعـات      همـه بـه   ي داشـتن همين دسترس. استكس نيز چنين  همه

اين  بارةرسد در مينظر  بهبنابراين ؛ شودتوجه بايد به آن كه است خاص اينترنت هاي  ويژگي
چـه در ايـن    آن .وجـود دارد و مطالعـه  بررسـي  مسائل گوناگوني بـراي  فناوري و ابعاد آن 

مفهوم اصالت از ديدگاه هايدگر روشـن شـود و   نخست پژوهش مد نظر است آن است كه 
بررسـي  نقـش آن در اصـالت    ،طور خاص اينترنت بهبه فناوري اطالعات و توجه سپس با 

؟ و چيستبايد ديد مفهوم اصالت و انسان اصيل از ديدگاه هايدگر نخست  ،رو  ايناز . شود
فنـاوري آموزشـي در نسـبت بـا اصـالت       منزلـة  كه نقش اينترنت بهاست  ديگر اينپرسش 

فنـاوري آموزشـي بـا اصـالت      منزلـة  بهنسبت اينترنت  ،عبارت ديگر بهدانشجويان چيست؟ 
  يستانسي مد نظر هايدگر چيست؟گزا

  
  روش پژوهش .2

مفهوم اصالت از روش تفسير مفهومي بهـره گرفتـه    بارةهاي هايدگر در براي بررسي انديشه
اين روش بـراي فـراهم آوردن تفسـيرهاي     از .)45، 1 ج :1388كومبز و دنيلز، (شده است 

دفـاع از يـك    قابـل دست يافتن بـه تفسـير عينـي    . شود استفاده ميعيني شايسته از مفاهيم 
توضـيح و   برايو  استفاده يا معناي آن در زبان عادي استدرست از اصطالح مستلزم فهم 

ايـن   هدف. شود ميهستي از اين روش استفاده  ةفلسفها و اصطالحات  گزاره كردنروشن 
اصـالت بـا    ماننـد  مفهومي ةرابطمشخص كردن ، بلكه نيستساده  يتعريف ةارائ فقطروش 

براي رسيدن به غايـت   اي است وسيلهكه  استهاي مهم معناي آن  جنبهفهم  مفاهيم ديگر و
بررسـي  . 1 :انـد از  كـه عبـارت   براي تفسير يا تحليل مفهومي چند شيوه وجود دارد .مذكور
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، تحليل برحسب مفهوم متضاد .3، بررسي ترادف كلمات يا عبارات. 2، بافت يا سياق مفهوم
در اين پژوهش براي بررسي مفهوم اصالت اگزيستانسي . معنايي ةشبكتحليل برحسب   .4و 

اين روش بر اين ديدگاه اسـتوار   .معنايي استفاده شده است ةشبكاز روش تحليل برحسب 
صـورت   بـه ديگر دارنـد   سبب معاني مرتبط و نزديكي كه با يك بهها  واژهاست كه برخي از 

ارتبـاط عناصـر ايـن شـبكه يـا ميـدان معنـايي بـه         . كننـد  مـي هم پيوسته ظهـور   بهاي  شبكه
در . ها ارتباط اشراقي ميـان مفـاهيم اسـت    يكي از آن .شود ميبرقرار  گوناگونيهاي  صورت

كانوني قرار دارد و مفاهيم ديگر پيرامون آن قرار دارند كه  مركزي و يمفهوم اين نوع ارتباط
در ايـن پـژوهش اصـالت     ،رو  ايـن از . )1389 بـاقري، ( اند اي از همان مفهوم مركزي جلوه

و  ،پيرامـون اضـطراب   يـت، فردماننـد   يگـري د يماست و مفـاه  مفهوم مركزي بوده منزلة به
 يبررسـ  يبرا زمينه كردنفراهم  منظور به اصالت مفهوم شدن مشخص. آن است از اي جلوه

  .است آموزشي فناوري منزلة بهاز اينترنت  ياندانشجو گيري بهره با مفهوم ايننسبت 
  
  هايدگر ديدگاه از اصالت. 3

كه معادل مشخص انگليسي يا فارسـي   ،جا بودن به معني آن، )dasein( دازين واژة از هايدگر
 از يكـي . پـردازد  مـي دازين  ها و شرايط گيرد و به توصيف ويژگي ميبراي انسان بهره  ،ندارد

 هاي اصالت واژهة ژوادر كنار  ،در انديشة هايدگر .است شاصالت نهاي دازي ها يا امكان ويژگي
كه براي فهم معناي اصالت رود  مي كار به )falling( افتادن يا سقوط اضطراب ومانند  ديگري

درواقع فرديت اگزيستانسي  .است اگزيستانسي فرد مشخصةاصالت  .قرار گيرند مد نظربايد 
خود بودن و درك  توان به معناي مياصالت و فرديت را  .داللت دارندديگر  يكاصالت به  و

راسـتين و  » خـود « :كنـد  مياشاره » خود« باره به دو نوع  ايندر گينيون  .كردخويشتن تعبير 
و » كاذب«است و خود  ها وفادار آن بهو افكار دروني باخبر و  ،اميال اصيل كه از احساسات،

 و عموماً ،كند ميبراي خشنودي ديگران نقش بازي ، شود ميرنگ جماعت  غيراصيل كه هم
انسـان داراي امكـان    ،از نظر هايـدگر  ).222: 1383گينيون، ( نيست باخبر از زندگي دروني

  :خود را داردنكردن يا گزينش  كردن و توانايي گزينشاست 
 انتخـاب  را خـودش  بودن تواند مي يآدم ،است يشامكان خو ضرورتاً هميشه دازين چون
 دست به هرگز را خودش يا و كند گم را خودش تواند مي يارا به چنگ آورد  خودش كند،

 يبـه اقتضـا   يـن كـه داز  يـل دل يـن فقـط بـه ا   امـا  آورد، دسـت  به ظاهر در فقط يا و نياورد
ازآن ِخـود بـودن اسـت     يعنـي  ،)authentic( بـودن  اصـيل  امكـان  داراي هايش ويژگي

 و اصـيل  هسـتي  دو هـر . باشـد  نيـاورده  دسـت  بهخودش را گم كرده و هنوز  تواند مي
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 مـن « آن از طريق از كلي طور به يناستوارند كه داز اين بر) in authenticity( بودن نااصيل
  ).Heideggar, 1996: 40( است متعين »بودن

به انتخـاب  ها  اين يدو اصيل يا غيراصيل باشد و هر قادر استانسان  ،هايدگر به باور
بـا ديگـران و    شو نيز ارتبـاط آن توصيف دازين و اصالت  هايدگر در. داردبستگي دازين 

 »بـودن بـا  « ،»يـا كسـان   )they( هـا  آن« كند؛ از جملـه  استفاده ميهاي خاصي  واژهجهان از 
)being with(، وجدان روزمرگي و )every dayness(.  

  
  روزي ديگران و زندگي هر 1.3

ها  ور شدن در آن با غوطه انسان معموالً :گويد ميدازين با ديگران  ةهايدگر در توصيف رابط
  :دهد نميز يخودش را از ديگران تمي

سـازد   ها متمايز مـي  آن خود را از» من«كه  ،كسان ديگري غير از من ةبه معناي هم ديگران
دهـيم و خـود نيـز در     خود را از آنان تميز نمي بلكه ديگران كساني هستند كه غالباً ،نيست

  ).ibid: 111( هستيمميان آنان 

يعني انسان چنـان   ؛است» بودن با«بودن انسان در جهان  ةهايدگر نحو باور  به ،از طرفي
در جهان بودن همواره پيشاپيش جهاني « :است كه گويي جهانش را با ديگران شريك است

  :افزايد ميو در ادامه  )همان(» است جهان دازين هم جهان است كه من با ديگري شريكم،
بـريم كـه ديگـران     كار مي اي به را براي نشان دادن آن هستي »جا بودن آن با هم«اصطالح  ما

؛ است »بودن با«دازين ذاتاً در خودش  ... اند داراي هستي در درون جهان براي آن آزاد شده
  ).ibid: 113( هم بودن در جهان است حتي تنها بودن دازين نيز با

 پـذير  و بودن در جهان امكـان  يگراندر بودن با د ينازفهم د يدگراز نظر ها كلي، طور به
اسـتفاده  ) سـقوط (افتـادن   واژة از جهـان  در دازيـن  خصوصيت توصيف در هايدگر. است

 گرفتـار ] ها آن يا جهاندر [افتادن  يبه نوع يكه انسان در حالت هر روز دارد باورو  كند يم
تعامل فرد  يناست كه در ا ينداز يعتطب هاي ويژگي از يكي متقابل واكنش و تعامل. است
 »هـا  آن« يـا  كسـان . كند يتاز عموم تبع ياكند  يربه انتخاب خودش جهان را تفس است قادر

هسـت و   جـا  همهو  كند، مي تقاضا آفريند، ميجامعه  ياست كه براساس هنجارها يوجود
 را دازيـن  روزي هـر  زنـدگي  روش و شـود  حل جمع در راحتي به ينكه داز دهد مي اجازه
 يا »هركس« و] كند ميسقوط [ رود مي فرو كسان در دازين روزي هر زندگي در كند، تعيين

روزانـه   يانسـان در زنـدگ   هايدگر، نظر از). Dix, 2004: 34( شود مي) dasman( »كس همه«
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جـز از دسـت دادن    اش يجـه كـه نت  شـود  يغرق مـ  ،چنان در جمع، آن هم جمع نامشخص
 بـاور بـه  ). 196 ،1ج : 1387 زاده، نقيـب ( نيسـت  خود از شدن تهي و فردي هاي چگونگي
 هـر  هسـتي  هـاي  امكـان  كـه  كنند ينفوذ م ينچنان در داز يگراند روزانه تعامل در هايدگر،
  .گيرند مي اختيار دررا  ينداز روزي

 .جا هسـتند  روزي نخست و اغلب در آن ديگر بودن هر يك با ديگران كساني هستند كه در
 اسـت،  خنثي »كسي چه« خاصي، كس نهنه خود فرد است  است نه آن،نه اين  »چه كسي«
  ).Heideggar, 1996: 118( )استكسان ( هاست آن

كند و انسان را به ميانه بودن و  رسم زندگاني را تعيين ميچگونگي راه و » ديگران«و همين 
رسـد   نظر مـي  بنابراين در اين حالت به؛ )196 ،1 ج :1387 زاده، نقيب( كشاند مايگي مي ميان

دازين از آنِ خود نيست و خود را گم كرده است و اين حالت روزگـي يـا هـر    هـر  حالت 
 )mineness( خوديت روزي دازين غيراصيل است، حالت متوسط هر .رود شمار مي بهروزي 

 كنـد،  مـي گـم   »هـا  آن«    ً            نوعا  خودش را در  ينداز يوقت. گرفته شده است ]كسان يا[ »ها آن«از او
 ).Mulhall, 2005: 68( كند مي درك اند كرده فراهم برايش ها آن كه طور خودش و جهانش را آن
 ،)distractibility(منــدي  فاصــلههــاي  واژهاز » هــا آن«هــاي  ويژگــيهايــدگر در توصــيف 

  :كند استفاده مي) leveling down( سازي سطح همو ، )avarageness( مايگي ميان
طور ذاتـي ايـن دغدغـه را     به در بودن خود» ها آن« .ست»ها آن« مايگي ويژگي وجودي ميان
چيـزي كـه   ، مايگيِ چيزي كه مناسب است خود را در ميان درواقع» ها آن« ،رو  ايناز  .دارد
مايگي مراقب است كه تعيين كند  اين ميان .دارد مينيست نگه  يا چيزي كه جايز است جايز

چيزي را كه استثنا بوده و  برايش خطر كنيم و هر قادر به انجام چه چيزي هستيم و مجازيم
هـر رازي  ، شـود  سروصدا سـركوب مـي   بي روي، پايد، هر نوع پيش قدم به جلو بگذارد مي

 چون چيزي كه از شبه هم   يكنخستين است  و هرچه اصيل و ،دهد مينيرويش را از دست 
  ).Heideggar, 1996: 119( شود ميديرباز شناخته شده جلوه داده 

هم بودن  آن را گرايش به با ،دهد نمي چندانيمندي توضيح  فاصله بارةهايدگر اگرچه در
) publicness( هاي بودن عمـوم يـا عموميـت    شيوه منزلة مذكور را به ةنامد و اين سه واژ مي
  :كند مانعي در برابر فهم دازين ياد مي در حكمنامد و از آن  مي

 كند و هميشه حق دارد ز جهان و دازين را كنترل ميتعبير ا ةشيواول هر  ةعموميت در وهل
زيرا به هر اخـتالف سـطح و خـالص بـودني      ؛پردازد به اين دليل كه به ذات چيزها نمي ...

چه را به اين شكل پوشانده شده  كند و آن چيز را تاريك مي  همهعموميت  .غيرحساس است
  ).ibid( كند قلمداد ميپذير براي همگان  عنوان چيزي آشنا و دسترس است به
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  سقوط 2.3
انسـان   تقـدير . لحاظ ويژگي خاصش در جهان سقوط كرده اسـت  دازين به ،از نظر هايدگر

ويژگـي سـقوط دازيـن از     .ايـم  ما همواره به درون جهان پرتـاب شـده   ؛ستا شدگي پرتاب
هـاي   پيـروي از ديكتـه  ] هايـدگر . [بنـاميم » هـا  آن«بايد سقوط در  ديدگاه هايدگر را درواقع

انسـان   ،از نظر هايدگر .نامد جاي خلق روش زندگي فردي را سقوط مي  وجدان عمومي به
 مسـتمر  مقاومـت  فقطاست و  يراصيلغ يزندگ يجهسقوط و درنت مستعدخود  خودي به
 بـرود  يلاصـ  يبه سمت زندگ يراصيلغ ياز حالت غفلت زندگ تواند مي سقوط برابر در
)Dix, 2004: 32( طرفـي نقـش  از  .مقابل زندگي اصيل خواهد بود ةنقطسقوط در  بنابراين؛ 
روزمـره قـرار    مايگي تر مواقع در ميان ما بيش. جا بسيار مهم است اينيا ديگران در » ها آن«

دهنـد   ميكنيم و با كارهايي كه ديگران انجام  ميسوي وجود غفلت  بهو از گشودگي  داريم
كنيم كه اين از نظر هايدگر سقوط  ا كسان عمل ميي» ها آن«مانند شويم و درواقع  ميهمراه 

سقوط ذاتاً مربـوط بـه جـذب شـدن      ،از نظر هايدگر .)Flynn, 2006: 71(رود  شمار مي به
 سـاختار  ايـن  امـا  اسـت،  ينخود داز يقطع يوجود يژگيو طسقو .ست»ها آن« دازين در
جـذب شـدن در   توانـد از   مـي و دازيـن   كند دازين اصيل بودن را غيرممكن نمي وجودي

  .رها شود» ها خود آن«
گيريم و  در نظر نمي زمان و دقت ما براي كشف چيزي ،]در جهان) [falling( سقوط در
هاي روشن  گيريم و از تعهد خود به انتخاب و سطحي را در نظر مي ق زودگذريتر عال بيش

 ).Dix, 2004: 38( كنـيم  كنـيم اجتنـاب مـي    كه كي هستيم و چه كـار مـي   اين بارةو تفكر در
 اساس سخن بي. 1 :كند روز را با سه مفهوم توصيف مي هايدگر ويژگي سقوط و زندگي هر

)idle talk( ،2 .ابهام. 3، و كنجكاوي. 

 ما اساس بي سخن در. باشد مي روز هر زباني ارتباط و فهم قابليت از نوعي اساس بي سخن
 شـود  مـي  ادعا آن مورد در چه به آن هست، كه چنان موضوع، به رسيدن براي تالش جاي به
  ).Mulhall, 2005: 107( گذريم  مي آن از و پردازيم  مي

كه فهـم   بدون اين ،هاست هاي ديگران و نقل شنيده اساس تكرار حرف درواقع سخن بي
  :كند هاي ما هم سرايت مي نوشته بهاساس  از نظر هايدگر اين سخن بي .عميقي در كار باشد

 .گيرد شود و خصلت اقتدارآميزي به خود مي تر بحث مي وسيعشود در ابعاد  چه گفته مي آن
صـورت   بهها هم  اساس در نوشته سخن بي...  گويند چنين مي] مردم[ زيرا ؛اند چيزها چنين

بـر    ها خيلي مبتني اساس در نوشته سخن بي .كند سرايت مي) scribbling( سرسري نوشتن
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فهـم متوسـط    .كنـد  هاي سـطحي تغذيـه مـي    بلكه از خوانده؛ ها و شايعه نيست نقل شنيده
و جهـد بيـرون    تواند حكم كند كه چه چيزي به نحو نخستين و با جـد  خواننده هرگز نمي

افـزون بـر ايـن فهـم متوسـط اصـالً        .كشيده شده و چه چيزي از شايعه فراهم آمده است
دانـد   چيـز را مـي    همـه چـون اصـالً    ؛خواهان چنين تمايزي نيست و بـه آن نيـازي نـدارد   

)Heideggar, 1996: 158.(  
گرفتار است و بـا توجـه بـه     )they self( »ها آن خود«و در » ها آن«جا كه دازين در  از آن
زيرا آن را  ؛رود نميدازين از فهم متوسط فراتر  ،سازي سطح از جمله هم ،»ها آن«هاي  ويژگي

تظاهر چيز   همهاساس به فهم  سخن بي ،هايدگر باور به. داند داند يا آن را بهترين مي كافي مي
د كه ما چه چيزي را و چگونـه ببينـيم و بسـياري چيزهـا     نكن نيز تعيين مي» ها آن«كند و  مي

اساس خود مانع كشف حقيقت  بنابراين سخن بي ؛روند هرگز از اين فهم متوسط باالتر نمي
اتفـاق  سـازي   سـطح  هـم وقتي  .دارد مايگي نگه مي تر دازين را در ميان شود و هرچه بيش مي
اي بـراي   ايـن زمينـه   و فهمند ميگويي همه خوب  ؛شوند همه مدعي هر دانشي مي افتد، مي

  :كند وجود غيراصيل فراهم مي
و  يعمـوم  يمجـز مفـاه   يزيچ شده، ساخته آن براساس اساس يكه سخن ب جمعي، دانش
 همـة هـر و   ينبنـابرا  اسـت؛  آن عميـق  معنـاي  به ارتباطات همة يدنبر. يستساده ن ياربس

 دسـت  بـه  سـادگي  بـه كـه   اطالعات، و دانش اين. باشند دانش آن مدعي توانند مي ها دازين
  ).Dix, 2004: 35( باشد جهان از اصيل فهم براي جانشيني تواند يم آيد، مي

اساس يكي از موانـع فهـم اصـيل از خـود و جهـان و در نتيجـه        سخن بي، ترتيب بدين
  .استاصالت آدمي 

جـا منظـور از    در ايـن . اسـت هاي زنـدگي هـر روزي كنجكـاوي     يكي ديگر از ويژگي
خـود   دليـل  فهـم بلكـه شـايد بـه     دليـل  را نه به آنكه دازين  استكنجكاوي حالت خاصي 

هايدگر اين كنجكاوي را فقـط بـراي   . دهد چيزهاي جديد انجام مي كردنكنجكاوي و پيدا 
  :داند ديدن و نه فهميدن مي
 فهميدن براي نه شود مي ديدن مشغول بپرد، نو سوي بهتا از آن نو  جويد مي را نو كنجكاوي

 بـراي  فقـط  بلكـه  آن، سـوي  قرار گرفتن در بودن به ينه برا يعني شود؛ مي ديده كه چيزي
بلكـه در بنـد    نيست، بودن حقيقت در دانسته و فهميدن بند در ديدني چنين كار. آن ديدن
  ).Heideggar, 1996: 161( است جهان در خود كردن رها هاي امكان

 درنـگ « لـذت  جـوي  و جسـت  در كنجكـاوي . ندارد تأمل و تفكر به كاري كنجكاوي
 و نـوآوري  از ناشي هيجان و قراري بي پي بلكه در نيست،) reflective staying( »متفكرانه
  ).ibid: 162( است شونده تالقي چيزهاي دگرگوني
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شود دازين هميشه به  شود و باعث مي تمركز در دازين مي فقدانكنجكاوي باعث نوعي 
جـا   هيچ«دنبال چيزهاي جديد باشد و مدام از اين شاخه به آن شاخه بپرد كه هايدگر آن را 

جـا   همـه جـا،   جا هست و هيچ كنجكاوي همه. نامد مي) dwelling anywhere( »ساكن بودن
چيـز    هيچكنجكاوي كه . اساس است بيكنجكاوي تسليم سخن . جا نبودن است هيچبودن و 

ماند براي خود يا به  نميبرايش نافهميده چيز  همهاساس كه  بيبر آن پوشيده نيست و سخن 
ظـاهر راسـتيني را    بهگونه است ضمانت زندگي سرزنده و  بدينديگر سخن براي دازيني كه 

وي، نـوع  هـاي بيهـوده و كنجكـا    حـرف اساس يـا   بيبا وجود سخن ). ibid( كند ميفراهم 
 اوسـت كـه از آن بـه ابهـام     ندادن كه ناشي از تشخيص وجود داردديگري از حالت دازين 

)ambiguity( گويد هايدگر مي. شود ياد مي:  
كس در دسترس  شويم كه براي هر ميرو  روبهوقتي در بودن هر روزي با ديگري با چيزي 

كه  اين ةكشد كه تصميم دربار نميطولي  ،آن هر چيز بگويد ةدربارتواند  كس مي است و هر
شـود غيـرممكن    نمـي شود و چه چيـزي گشـوده    ميفهم واقعي گشوده  ةدربارچه چيزي 

بلكه به همين صورت به بودن بـا ديگـري نيـز و حتـي      ،تنها به جهان نهاين ابهام . شود مي
رسد كه گـويي فهميـده    مينظر  بههر چيزي طوري . كند ميسوي خود دازين نيز سرايت  به
كـس پيشـاپيش همـان     هـر ... اما در اصل چنين نيست  ،ه، درك شده و بيان شده استشد

كنند ايـن   ميزنند و احساس  ميكند كه ديگران حدس  ميچيزي را حدس زده و احساس 
 ).ibid(هاست  براساس شنيده )being on the track( »درپي بودن«

 در را الزم هـاي  زمينهو ابهام  كنجكاوي، ،اساس بي سخن حالت سه رسد مي نظر به پس
 يلاصـ  هـاي  امكانو دور شدن از  يهر روز يدر زندگ تر بيش هرچه رفتن فرو براي دازين
  .كنند ميفراهم  يشخو

شود كه سـقوط درواقـع افتـادن در     ميروشن  ،سقوط بيان شد بارةچه در با توجه به آن
امكان اصيل شدن براي  به هر حال .استجمع و جمعيت و از دست دادن فرديت و اصالت 

هاي  حالتدازين براي رها شدن از اين وضعيت و يافتن خويش ممكن است  .دازين هست
ها و  گيرد كه اين حالت ها را براي انسان اصيل در نظر مي ديگري داشته باشد كه هايدگر آن

  .وجدان و اضطراب :ازاند  ها عبارت ويژگي
  
  اصالتهايي براي  زمينه ،وجدان و اضطراب 3.3

اصـيل يـا    قـادر اسـت  شود كه دازين با انتخـاب و اختيـار خـود     مشخص ميجا  در اين
چگونه به خـود   ،كه در زندگي روزمره جذب در كسان است ،اما دازين ،غيراصيل باشد
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جـا از اضـطراب و وجـدان     هايـدگر در ايـن   ؟رود مـي گردد و به سمت اصـالت   مي باز
  :گويد مي سخن

 ايـن . كنـد  مـي اضطراب منفـرد   يراز دارد؛ وجود مشخص گشودني امكان اضطراب در
بـودن را   يراصـيل بـودن و غ  يلو اص گيرد ميرا از سقوطش بازپس  ينمنفرد كردن داز

كـه   دازيـن،  بنيـادي  هـاي  امكـان  ينا. سازد مي آشكار او بر بودنش هاي امكان عنوان به
 دهند مي نشان اضطراب در هستند خود در كه طور همانخود را  ،ازآن من است يشههم

)Heideggar, 1996: 176.(  

 تـرين  بنياديآگاهي دازين از  ةدربردارندگر بالقوه است كه  روشن ةتجرباضطراب يك «
 يـن داز رفـتن  اضطراب ،از نظر هايدگر ).Magrini, 2006: 78( »استعدادش براي بودن است

كـه آن آزاد بـودن بـراي آزادي     كند ميبودن را آشكار  يبرا شاستعداد ترين بنيادي سوي به
كـه بـودن در    ،شاضطراب دازين را در برابر ذات بنيـادين  .انتخاب خود و حفظ خود است

 آگـاهي  ايـن . دهـد  مـي شدگي قـرار   پرتابو  ،هيچي آگاهي از مرگ، از طريق ،جهان است
 اصـيل غير حالت در). ibid( دهد ميوفق  يستانسياگز يلاص هاي  امكان يبتصو ارا ب ينداز

 يقـة را بـه طر  يهسـت  كه ،»ها آن« خود كنجكاوي و اساس بيدر سخن  ينسخن دازدرك و 
درك  رسـد  نظر مي چه به به آن يافتنبا آرامش . شود مي بيان كند، مي تعريفو مبهم  يسطح

با گم شدن  .كند كامل چيزهاست دازين هرگز اقدام به كسب درك اصيل از هستي خود نمي
و حالـت خـاص   نظيري بيكند و به  تأييد نميبودن خود را ، »ها آن« در خود )peculiarity( 
جـا   مراد از مفهـوم وجـدان در ايـن   ). ibid( ماند ميتوجه  بي خودهاي حقيقي  و امكان بودن
به بـاور  . استو اين با مفهوم اخالقي وجدان متفاوت  استخاص از آگاهي به خود  يحالت

  :دهد و چنين توضيح مي هايدگر، شنيدن صداي خود دازين است
 اساس و با گوش دادن بـه خـود   بيسخنان ، »ها آن« دازين با گم كردن خويش در عموميت

شدگي در شنيدن  اگر دازين بايد بتواند از اين گم .ماند ميخويش فرو داز شنيدن خو» ها آن«
 اسـت خودش را كه نشـنيده   .نخست بايد بتواند خودش را بيابد ،خويش به خودش بازآيد

)Heideggar, 1996: 250.(  

 رو روبـه چراكـه باعـث    شود؛ مي اضطراب باعثوجدان خود  يدادن به صدا گوش
كـه در جهـان    فهمـد  مي خود با مواجهه در انسان. است فناپذيري و بودگي واقعبا  شدن
 اسـت  شـده  احاطـه  قطعـي  مرگ با مواجهه در مكرر اضطراب باافكنده شده و  يمتناه

)Golomb, 2005: 78( .به حـالتي از  » ها آن« به همين دليل است كه دازين با جذب شدن در
وجـدان در سـكوت   ، هايدگر ؛ زيرا به باوريابد تا صداي وجدان را نشنود ميآرامش دست 
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» مـن «بـه  » مـن «نظر هايدگر در درون خود دازين و درواقع از  بهگويد و اين صدا  ميسخن 
 شهادتي كه در خود او نهفته است ؛توانايي بودن است ينتر برخودينه برآن شهادتي  است و

)Heideggar, 1996(.    پس براي شنيدن صداي وجدان و درك اصـالت خـويش الزم اسـت 
  .اصطالح به خود بازگردد بهو  شودانسان از هياهوي روزمره فارغ 

سختي زندگي اصيل و مواجهه با مسئوليت نيسـتي   دليل دازين به ،طور كه ذكر شد همان
براي فرار از فكر كردن به مرگ و مواجهه بـا آن، دازيـن    .كندفرار  دارد از آن و مرگ سعي

 احتمـالي از  يآگاه يدفاع مكانيسم اين ؛باشد ها ابژهساير  مياناي  ابژهو غيراصيل  كوشد مي
 هـايي  پرسش كند، مي رها ها پرسش برخيرا از اجبار  فرد يزو ن برد يم ينمرگ را از ب بودن
 و خـويش  درك بـا  را گر پرسش پرسش اين ؟بود خواهد معنا چه به من براي نبودن :مانند
 بنابراين يكـي از شـرايط هسـتي اصـيل     ؛)Golomb, 2005: 83( كند مرتبط مي اصيل هستي

چنـين  . اسـت آگـاهي از حقيقـت مـرگ و نيسـتي      ويـژه  پرسش از حقيقت خويشتن و بـه 
 تنهـا « .سرنوشـت خـويش باشـد    دال بر نگراني دازين از بودن وهايي ممكن است  پرسش

االت گواهي ؤچطور بايد زندگي كنم؟ س كند كه من چطور بايد باشم؟ال ؤستواند  دازين مي
گفتني ). ibid( »ال از خود كه چه هستم؟ؤاست بر نگراني حقيقي من براي بودن خود در س

 ؛كنـد  مـي شناسي مبرا  روانهايدگر در بحث از وجدان آن را از هرگونه بحث ديني يا  است
دهد  ميچه وجدان به دازين  آن. خواند ميفرا اتشسوي امكان بهبلكه اين صدا فقط دازين را 

» هـا  آن« كه چگونه ممكن است دازينـي كـه در   است و اين هاي خود فهميدن خود و امكان
وجدان هر روزي نه به خود اصيل و نه بـه وجـود اصـيل    . فرورفته چنين صدايي را بشنود

بـدان طريـق فـرد را خفـه و     » ها آن«اين وجدان فقط طريق ديگري است كه  .كند مي كمك
). 96: 1381خنـدان،  ( سـتاند  ميهستند از او  هايي را كه از آن خود او كند و امكان ميمطيع 

سـوي    بـه نخسـتين گـام   بايد . انبوه و غيراصيل گم است ةتوددر  دازين در بودن هر روزي
اصـالت از ديـدگاه    ،گفتني اسـت  اختصار به .خلق باشد ةتوداصيل بودن او جدا شدن او از 

هستي منحصـر بـه فـرد انسـان      درمل أترو بودن با حقيقت انساني و انديشه و  ههايدگر روب
هـا و تبليغـات    رسـانه در عصر حاضر در هياهوي  ويژه انسان در زندگي روزمره و به. است
هايي كه بـا خزيـدن در    ماند و چه بسيار انسان ميبسا از پرداختن به حقيقت خويش باز  چه

 كنـد،  مـي كيـد  أتطور كـه هايـدگر    هماناما  ؛دنكن ميدرون اين غوغا آرامش دروغين كسب 
 ،نامـد  ايـدگر وجـدان مـي   كه ه ،يافتن اصالت خود بايد به صداي درون براي خود وانسان 

ـ     ،گوش كند و اين صدا نه در غوغاي جمعيت و توده دسـت   هبلكـه در سـكوت و تفكـر ب
هاي اجتمـاعي   اليه يمعتقد است كه سقوط و غيراصيل بودن امروزه در تمام ديكس. آيد مي
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 عمـل  و پوشـند  اي لبـاس مـي   گونه بهمدرسه آموزان  كند كه دانش او اشاره مي. آشكار است
دانشـجويان در  . جـذاب شـدن افـزايش دهنـد     كه شانس خود را براي مقبوليـت و  كنند مي

 تـا  كنند مي پيروي ها آن قوانين از و پيوندند مي مختلف هاي انجمنها و  ها به اتحاديه دانشگاه
 پـس  د؛ندار انتظار اواز  عمومكه  دهد مي انجام را كاريهركس  ،او نظر به. شوند تر مقبول
 عاقبـت  ايـن  بـه  محكـوم  هنوز انسان. غيراصيل هستي هاي نمونه از است پر امروز جهان

  ).Dix, 2004: 42( نيست رباتيك
  

  ناوري آموزشي و نسبت آن با اصالتفمنزلة  بهاينترنت  .4
ما با اشتغال به فنـاوري ماهيـت آن را   . ماهيت فناوري امري فناورانه نيست ،هايدگربه باور 
طـرف نيسـت و در    بـي معتقد است ذات فنـاوري نـوين خنثـي و     هايدگر. كنيم نميتجربه 

. كنـد  ميبندي كردن يا شكل دادن استفاده  قالبگشتل به معني  ةواژتوضيح ذات فناوري از 
درختـان بـه    نخسـت زند كه  ميبراي نمونه فناوري توليد كاغذ و انتشار روزنامه را مثال  او

يـا  دهنـد   ميبشر را شكل انديشة ها  وزنامهرشوند و اين  ميكاغذ و سپس به روزنامه تبديل 
تـوان از بازتوليـد    مـي اينترنـت هـم   دربارة  ).19، 1ج : 1388ضرغامي، (كنند  ميبندي  قالب

 فنـاوري . چون ويژگي ماهوي اينترنـت سـخن گفـت    واقعيت در غالب واقعيت مجازي هم
 »بـودن «و با گسترش فناوري اطالعات  دهد ميرا در قالب قرار  »بودن« ينترنتاطالعات و ا
 ني اسـت گفت ).39 ،1ج  :1388 اينترونا به نقل از ضرغامي،( شود ميتر فراموش  هرچه بيش

از  ،فنـاوري اطالعـات   .كنـد  ميهاي آن را بيش از پيش آشكار  تر به فناوري جنبه عميقنگاه 
 اطالعـات  دربارةكه اين فناوري  روي   آناز ويژه  گذارد؛ به تأثير ميانسان در  ،جمله اينترنت
فنـاوري اطالعـات و    .اسـت گـذار  ثيرأتهاي ما  بينشها و  نگرش دركه  استو بازتوليد آن 

 ها استفاده از اينترنت در دانشگاه .جا حضور دارد همهدر  طور خاص اينترنت امروز تقريباً به
 .انـد  گونـاگون هـاي   جو در سايتو ها مشغول جست امري عادي است و دانشجويان ساعت

ها و استفاده از مطالب و منابع معتبر علمي  پژوهشانجام  برايمناسب  اي اين فناوري وسيله
، امـا روشـن   داشته باشـد رفت علمي دانشجويان  در پيش بسياريسهم ممكن است  واست 

بايد در نظر گرفت كه استفاده از  .هاي علمي نيست منحصر به سايت فقطاست كه اينترنت 
و شايد هم طبيعي باشد  نيستهاي علمي  هاي آموزشي منحصر به سايت در محيط اينترنت

افزايش معلومات و  برايرساني و غيره  اطالعهاي مختلف خبري و  كه دانشجويان از سايت
  .كنندهاي خود استفاده  هياآگ
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تـر مفهـوم مقابـل آن يعنـي      بـيش  هايدگر براي توصيف اصـالت  ،طور كه گذشت همان
تـوان اصـالت    مـي شـده   بيـان با توجـه بـه مطالـب    . كند ميشرايط نااصيل بودن را توصيف 

دوري از  ،جمع قـرار نگـرفتن  ثير أتتحت  ،مفاهيمي مانند داشتن فرديت دربارةهايدگري را 
و اضـطراب اگزيستانسـي    و توجه بـه درون و شـنيدن وجـدان   ، عميق بودن ،نگري سطحي

  .توصيف كرد
  
  نگري سطحياينترنت و  1.4
كند در فضاي مجازي  مينكاتي كه هايدگر در شرايط هر روزي دازين مطرح  رسد مينظر  به

 بـراي انتقـال اطالعـات اسـت     اي رسـانه و وسـيله   منزلـة  اينترنت بـه  .استبررسي  درخور
)Graham, 2003: 22(. اي اسـت   گونه به ،آسان بودن مشاركت در آن دليل به ،فضاي اينترنت

 ،عكـس، فـيلم   .را در آن درج كنند شاندر اطالعات آن سهيم باشند و مطالب قادرندكه همه 
 دليلو به همين  استو مطالب گوناگون نيز بخشي از اطالعات موجود در اينترنت  ،تصاوير

هـا مطالـب و اطالعـات     بخشـي از آن . شود ميدر آن يافت  يكس اطالعات و مطالب از هر
ممكن است حس كنجكاوي انسان  كه اتفاقاً اند اساس بي يها سخنان اين. استپيش پا افتاده 

هـاي   جوگري مداوم و نوعي گم شـدن فـرد در سـايت   و منجر به جستو  كنندرا تحريك 
جو بـراي خـود   و كند و آن را جست ميوقتي هايدگر از كنجكاوي صحبت  .دنگوناگون شو

جوهـاي  و جست برخي بارةله درئخاص، اين مس يدرك چيز داند و نه فهم و ميكنجكاوي 
  .بارها اتفاق بيفتد ممكن استاينترنتي 

درصـد نوجوانـان و    Zhao, 2005 (90( دهـد  مـي ها در كشورهاي ديگر نشـان   پژوهش
ها با اينترنت مربوط به چت كـردن و   ترين كار آن كنند و بيش ميجوانان از اينترنت استفاده 

له در كشـور مـا هـم    ئاين مس .دكنن ميها  آنوقت زيادي صرف  كه معموالً استايميل زدن 
نسـل   ميـان تر در  رسد استفاده از اينترنت بيش مينظر  به ،به هر حال .افتد ميبيش اتفاق  و كم

تـر   رواج دارد و افراد با تحصيالت پايين كم اند، آموزان و دانشجويان دانشكه  ،كرده تحصيل
مثـال دانشـجويي كـه بـراي      براي شود ميله باعث ئاين مس. اينترنت آشنايي دارندرد بكاربا 

كه ممكن اسـت   ،سايت ينچند بهشود با وارد شدن  ميپژوهش علمي وارد فضاي مجازي 
سـواري   موجاز آن به نام  شود كه امروز به وضعيتي دچار  ،هاي تبليغاتي و غيره باشند سايت

به ايـن معنـي كـه فـرد     ؛ )Graham, 2003: 24( شود ميتعبير  )surfing the net( در اينترنت
معنـاي توجـه سـطحي بـه     به توان  مياين مفهوم را  .كند ميشماري را بازديد  بيهاي  سايت
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انبـوه اطالعـات فرصـت     .شـود  ميجو غرق و در اين شرايط فرد در جست .مطالب دانست
ايـن   و ندارنـد شناسـي   معرفـت بسياري از اين اطالعات بار  ؛گيرد ميهرگونه تفكر را از او 

  ).ibid( نديعني اطالعات حاوي دانش واقعي نيست
دهـي و   بـا سـازمان   دانش معمـوالً  .به معناي داشتن دانش نيست داشتن اطالعات لزوماً

اطالعـات   ميـان شـود كـه البتـه الزم اسـت      ميدست آمده حاصل  هاطالعات ب بارةتفكر در
 .اصطالح دروني شود مناسب صورت گيرد و به يدست آمده و محتويات ذهني فرد تركيب به

بـديهي اسـت    .يابي به اطالعات و گسترش آن سبب داشتن اطالعات است نه دانـش  دست
  .نخواهد شدمنجر دهي به دانش و تعهد  بدون سازمان و پراكنده اطالعات زياد

و در دسـترس قـرار دادن انبـوه     ،طور اخص بـراي انجـام محاسـبات، مبـادالت     بهها  رايانه
يابيم و بـه آن احتيـاج    مياز طرق مختلف ما به اين اطالعات دست . اطالعات مفيد هستند

له اين است كه با اين راحتي ئمس. داريم و جهان مدرن بدون آن غيرقابل تصور خواهد بود
هـاي ديگـر دانسـتن و     راهشود  ميباعث ] از طريق رايانه[يابيم  ميا به اطالعات دست كه م

فناوري راهي است كه  ،مارتين هايدگر ةعقيدبه  .درك و بودن در جهان را از دست بدهيم
هـاي   راهتنهـايي ايـن قـدرت را دارد كـه ديگـر       بـه اما  ،شود ميبا آن جهان براي ما آشكار 

  ).Standish, 1999: 4( ر كندوآشكارسازي را از ما د

و دسترسـي بـه   اسـت  توجـه  شـايان  اينترنـت بسـيار    بـارة ويژه در بهله ئحال اين مس
تـر   نتيجه امكان حصول دانـش واقعـي را كـم    اطالعات زياد فرصت تفكر و انديشه و در

بـه آمـوختن   كـس   همـه آوردن  ياز ديـدگاه هايـدگر رو   ،طور كه بيان شـد  همان .كند مي
مايگي نيست و اين همان در سطح ماندن و سرسري گذشـتن از   چيزي جز ميانچيز   همه
جوي چيزهاي مختلف كـه هايـدگر   و در جست ،است» درپي بودن«اصطالح  چيز و به هر

بنـابراين اطالعـات    ؛كند ميدر بررسي بودن نااصيل دازين در زندگي روزانه به آن اشاره 
و امكـان هرگونـه    باشـد جـوگري  و تجسـ روحية براي ارضاي  ممكن است صرفاًبسيار 
گويد ايـن كنجكـاوي باعـث     ميهايدگر كه   چنان ؛نباشدها  آن بارةدرتأمل گيري و  تصميم
 چيزهـاي  دنبـال  بـه  مـدام  فـرد  كه شود ميو موجب  شود مي فردتمركز در فقدان نوعي 
به اطالعـات   حصر و حد بي دسترسيدرواقع . باشد ياندر م يفهم كه ينبدون ا باشد، جديد

 و عميـق  تفكـر  جـاي  بـه كـه فـرد    شـود  ميآگاه شدن از آن باعث  يانسان برا يو كنجكاو
 يـق در برابر دقت و تفكر عم يمانع ينجمع كند كه ا يادتريو ز يادز اطالعات فقط انتقادي
ابهـام  به كه به تعبير هايدگر آفرين است خطرموضوع اين ). Zarghami, 2011: 1747( است
غيرجزئي مشخص نيست  جزئي و و ابهامي كه در آن تفاوت مهم و غيرمهم؛ شود ميمنجر 
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هـاي   تفـاوت  يتمـام  دريفـوس  ةبـه گفتـ  . خطرناك استله براي اصالت آدمي ئاين مس و
مـل  أانسـان امكـان ت   ،آيـد  وقتي چنين وضعيتي پيش مي. شوند سازي مي سطح دار هم معني

 ني اسـت گفت ،رو  از اين. آيد مي پي درنگري  دهد و در نتيجه سطحي دست مي عميق را از
 شود مي بستري ،زودگذر و سطحي استفاده شودعاليق جوي و اگر از اينترنت براي جست

  ).Dreyfus, 2009: 76( براي سقوط در حالت نااصيل آدمي
  

  اينترنت و فرديت 2.4
را بـه كـاربران ارائـه     ياريبسـ  اطالعـات كـه  شـود   ميانتقاد اين دليل اينترنت اغلب به از 
 ئلهمسـ  ينا. باشدمربوط  ها آن عاليق به اطالعات بازيابي و شناسايي كه ينابدون  ،دهد يم

اطالعـات  . شـود  مـي  ناميده) glut( اشباع اطالعات يا) overload] (يازاز ن[فراتر  اطالعات
 انگيـزة  )paralyzed( از بـين رفـتن   يا باعث ه شوندخستشود كاربران از آن  باعث مي يادز

 بماننـد  اطـالع  بـي  هـا  موضـوع  دربارة ها آن شود مي باعث يا شود مي گيري تصميم در آنان
)Bray and Soraker, 2009: 1379 .(ميـان  يزتمـا  شـود  مي باعث زياد حجم با اطالعات 

 نيـز و [ تبليغـات  از درسـت  اطالعـات  ميـان  يزو تما ناصحيحو  يحصح غيرمهم، و مهم
 چيـز  هـيچ  و چيز هر به سطحي طور به كه شوند مي هدايت افراد و شود مشكل] تلقينات
 كنند قضاوت باشند داشته اوليه دانش كه اين بدون كه شوند مي مشتاق و شوند مند عالقه

)Prosser and Ward, 2000: 174(. بـا  را تربيـت  و تعلـيم  كـه  كنـد  مـي انتقـاد   ينترنـت ا از 
 و يـاد ز ياراطالعات بس درو فرد با غرق شدن  كند مي يفتضع »يشهبدون اند سواري  موج«

 شـده  جمعـي  اوريفنـ  طريـق  از »خـود « ،يفوسدر باوربه . شود مي يگانهاز خود ب معني بي
)pluralization (در و شـويم  مـي  گرفتـار  بـودن  از فناورانـه  درك در مـا  و شـود  مي يگانهب 

 دورة ليوتـار،  نظـر   بـه  .)Dusek, 2006: 128( كنـيم  مي يزندگ يمتعدد از فناور هاي جهان
 از اطالعـات ي زيـاد  بسيارحجم  .شود مي تداعيدر مفهوم استدالل  ييريمدرن با تغ پست

 بـا  ايـن  كـه  شـوند  مي وجو جست و گيرند يم قرار دسترس در يفرامتن هاي ينكل طريق از
كـه مـردم فكـر و     روشي دراست  ممكن و است متفاوت كتاب يك ممتد خواندن فرايند

اينترنت ممكـن اسـت بـه ارتباطـات خـالق و شـركت در       . بگذاردثير أت كنند مياستدالل 
 كنـد  مـي فرايند استدالل و احساس فرديت را تضـعيف  اما  ،هاي سايبري كمك كند انجمن

)Walters and Kop, 2009: 279( .اطالعـاتي  و بندد مي يراه را بر فهم واقع يطيشرا چنين 
 ينو انسـان چنـ   كننـد  مـي  يجـاد ابهام ا راحتي به آيند، مي دست به راحتي بهكه  قبيل، اين از
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هـا تلقـين    كـه بسـياري از آن   در حـالي  ؛فهمـد  مـي  خـوبي  بهرا  يزچ همهكه  كند ميتصور 
 تـرويج  را انديشه از خاصي نوع كوشند مي ها شخصي عقايد ديگران است و بسياري از آن

 ييو توانـا  شـود  مـي را موجـب   سـازي  سـطح  همو  مايگي يانم چيز هر از تر بيش كه كنند
  .دهد ميقرار تأثير تحت  را فرديت نتيجه در و فردي گيري تصميم

كه فـرد   به اين دليل ؛كند ميفضاي مجازي به فرديت كمك  ،ني استاز منظر ديگر گفت
قادر است وگوهاي آنالين  گفتهاي اجتماعي و  شبكهدر فضاي مجازي و با قرار گرفتن در 

پردازد و عقايد و  مينظر  ةارائفردي كه در فضاي مجازي به . و بروز دهد كندخود را مطرح 
خود را مطرح كنـد و بـودن خـويش را     قادر استكند  ميرا بدون محدوديت بيان  شنظرات

تري احساس كند و  شود فرد در فضاي مجازي آزادي بيش ميله باعث ئاين مس. آشكار كند
به  مسئله اينو را بدون محدوديت ابراز كند  شرا بروز دهد و عواطف و احساسات شفرديت

  .كند ميرشد فرديت كمك 
  
  رنت و اضطراب اگزيستانسينتاي 3.4
 ؛آورد مـي از ديدگاه هايـدگر اضـطراب درونـي انسـان را بـه خـود        ،طور كه بيان شد همان

 ةدربارفكر تتوجهي به شرايط انساني و  بيشود و انسان با  مياضطرابي كه گاه ناديده گرفته 
تـر در   اين دلهره و اضطراب بـيش  ؛ زيراسرنوشت و معناي زندگي آن را درك نخواهد كرد

و زنـدگي و مسـئوليت بشـري نمـود پيـدا       ،انديشيدن در معناي انسـانيت  ،دار جهتتنهايي 
كنـد   ميالت نزديك انسان را به اص زيرا ؛اين اضطراب معناي مثبتي براي انسان دارد. كند مي

براي معنابخشـي بـه    است است و تلنگري انمأتواصالت اگزيستانسي با اضطراب  و اصوالً
 بـارة امـا در  ؛هاي اصيل جهان و انسان واقعيتبا  هزندگي و درك مسئوليت انساني و مواجه

فضـاي مجـازي و    اصـوالً . بررسـي اسـت   درخورله از چند ديدگاه ئفضاي مجازي اين مس
انسـان را در   .گيـزد نا را برمـي و حس كنجكاوي  است فناوري اطالعات براي انسان جالب

و  دارنـد هـا عالقـه    مسائل روزمره و عادي است كه همه بـه آن  دربارةدارد و  ميسطح نگه 
در چنين فضايي عمق و ژرفاي مسائل پوشيده است، همـه از   .نظرند صاحبنوعي در آن  به
بـا خـود    استكسي كه در چنين فضايي  .كس ارتباط دارند گويند و با هر ميجا سخن  هر
ارتباط  ،كه همان جهان مجازي است ،تر با ديگران و جهان بيرون چنداني ندارد و بيش ةرابط
جهـان   نديخوشا يها جنبه تر شيبجهان كه  يها تيواقعبر  است يلعاب فضااين  ييگو. دارد

اضـطراب اگزيستانسـي    ،)Popovic, 2002: 33( ديدگاه پاپوويكاز . كند مي انينما را واقعي
ـ  شود ميوقتي ظاهر  رو  هكه فرد با واقعيت بدون حفاظي از ساختار شخصي و اجتماعي روب
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 فقدانشناختي و منتج از  هستيبنيادي و  ةتجرباضطراب اگزيستانسي  ،از اين منظر .شود يم
هـاي جهـان و    واقعيتانسان در فضاي مجازي  كه جا از آن. از شرايط انساني است اطمينان

  .اضطراب اگزيستانسي هم كم خواهد بود در نتيجه كند، نميتجربه  پيوستهطبيعت را 
  

  گيري نتيجه .5
 .داردهـاي خاصـي    ويژگي نيزو انسان اصيل  داردهايدگر مفهوم خاصي  ةانديشاصالت در 

اين  از پرداخته است و ،غيراصيل بودنتر به مفهوم مقابل اصالت، يعني  اگرچه هايدگر بيش
، مشخص اسـت كـه انسـان اصـيل مـد نظـر       كندروشن را مفهوم اصالت  دارد طريق سعي

و كنجكاوي بيهـوده   ،اساس ، سخنان بيعمومهايدگر كسي است كه خود را از گم شدن در 
را  كـه هايـدگر آن   ،چنين كسي به صداي دروني خود .كند تا بتواند خود را دريابد حفظ مي

مـل بـه هسـتي خويشـتن شـنيده      أصدايي كـه در تفكـر و ت   ؛كند گوش مي ،نامد وجدان مي
هرچند هايدگر معتقد است تفكر عميق در هستي و سرنوشت آدمي انسان را دچار  .شود مي

  .استنظر هايدگر چنين اضطرابي جزئي از وجود اصيل انسان  به اما ،كند مياضطراب 
بـه  هاي خاصي كـه دارد ممكـن انسـان را     ويژگي بااينترنت  ،چه گذشت توجه به آن با
 ،طـور كـه بيـان شـد     همـان  ؛ زيـرا كنـد  دچـار  نظر هايـدگر مد هايي از نااصيل بودن  حالت
پايه و اساس در محيط  بيو اشتغال به سخنان  ،ها نگري، كنجكاوي سطحي مانندهايي  حالت

غافل شود و از انديشيدن بـه خـود و   شود فرد از خويشتن خود به نوعي  مياينترنت باعث 
له ئاين مسـ . نامد مي» گي روزههر«ماند و دچار آن چيزي شود كه هايدگر بمعناي زندگي باز

فنـاوري آموزشـي در    منزلـة  اينترنـت بـه  از  اًدائمـ  اسـت كـه  مـل  أت شايستةتر  جا بيش آناز 
جاست كـه بـه ايـن     بهبنابراين  شود؛ مياستفاده  ويژه آموزش عالي بههاي آموزشي و  محيط
نـه   ،اسـتفاده شـود   اي آموزشي يـا رسـانه   اي وسيله نقشدر له توجه شود و از اينترنت ئمس
  .ها المعارف دايرة مانندمنبع و مرجع،  منزلة به

يعني با اشتغال به اين  ؛توجه شود هايدگردر استفاده از اين فناوري الزم است به هشدار 
تحـت   ،از جمله تفكر و خواندن كتـاب  ،آشكارسازي جهانهاي كشف و  فناوري ديگر راه

هـاي مثبـت و    جنبهها  فناوريفناوري اينترنت نيز مانند ساير . مطالعه در اينترنت نباشد تأثير
كننـدگان    براي اسـتفاده  نيز در كنار آن ممكن است پيامدهايي وتوجهي دارد  درخوركارآيي 

 با آگاهي كاملدر استفاده از اين فناوري  بايد ،رو  ايناز  .داشته باشد ،دانشجويان ويژه به ، آن
 فقـط  از آن كه نه اين ،تسهيل و بهبود روند يادگيري و كسب دانش استفاده شود برايآن  از

 پيـدا كـردن   ميـل باعـث  كه در ايـن صـورت    استفاده شودسرگرمي و گذراندن وقت  براي
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غرق شـدن در   شكه نهايتشود  ميحد و مرزي  بيهاي  كنجكاويجو و و سوي جست به
 ششود كه انسـان را از اصـالت و فـرديت    ميپايه و اساسي  بيفضاي مجازي و اطالعات 

پـي دانـش    در ،پيداسـت  شطور كه از نام همان ،كه دانشجو بودن در حالي؛ كند ميدور 
ين اطالعـات بـه دانـش    ابسا بخشي از  چه. در پي اطالعات بودن بودن است و نه صرفاً

 دور خـويش  پـرورش  از را دانشـجويان  مـدرن  جهـان  هايدگر، باور به .مدنينجاواقعي 
 نحـو  بهتـرين  بـه  چگونـه  تربيـت  و تعلـيم  كـه  پرسش اين به پاسخ درهايدگر  .كند مي

هـاي   پرسـش كـه   كنـد  بيـان مـي   ،دهد مي پرورش و توسعه را انسان اساسي هاي توانايي
و از گرفتار شدن  رفت كنند پيشكه  كند ميشناسي به دانشجويان كمك  هستيوابسته به 

توجه به فرديت خـاص و   .)Thomson, 2003: 518( در بيگانگي جهان مدرن دور شوند
در فضـاي مجـازي   . استدار براي انسان اصيل الزم  تنهايي هدف بها دادن به سكوت و

و توجـه بـه درون   تأمـل  انبوه اطالعات و ارتباطات امكان توجـه بـه خـويش و     دليل به
كـه هايـدگر بـر     با توجـه بـه ايـن   . استتر  اضطراب اگزيستانسي هم كم. يابد ميكاهش 

يـك راه بـراي    نـي اسـت  گفت ،كنـد  ميتأكيد و سكوت تأمل مراجعه كردن به وجدان و 
تـر بـه خـود و اهـداف زنـدگي و       مقابله با پيامدهاي ناخوشـايند اينترنـت توجـه بـيش    

اطالعـات   از طريـق را از بيگانـه شـدن    است كـه وي  اساسي زندگي انسانهاي  پرسش
جو و وبگردي در فضاي اينترنت بـا  و روشن است كه جستاما ؛ كند ميگوناگون حفظ 

بيگانـه اسـت و در چنـين     ،شـود  ميو تفكر تأمل كه منجر به  ،آن نوع تنهايي و سكوت
  .فضايي فرد با خويشتن رابطه ندارد
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