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According to "Design" theorists, ambiguity in essence and meaning has posed 

various challenges to this scientific field, and since a lack of understanding of the 

functions and philosophical foundations of a scientific field makes it impossible to 

realize the appropriate or complete version of that field, design researchers have 

focused on expanding their understanding of the field mentioned above. This 

descriptive-analytical study focuses on the theoretical field of "design philosophy" 

and will be valuable for furthering the discussion on design's essence. Concerning 

this, this research will address the following questions: "What are the philosophical 

underpinnings of the act of design as a technological action?" and "How can the act 

of design be discussed in terms of the various implications of the notion of Techne?". 

To answer these questions, we will first examine the discussions over the concept of 

"design" in the sphere of "philosophy of technology" as well as the various 

implications of the multidimensional concept of Techne (the Greek root word for 

technology). The data and findings will next be analyzed, interpreted, and integrated. 

The study's achievements include addressing the philosophical foundations of 

design as a sub-field of technology, epistemology, and methodology, and focusing 

on the implications of design based on the related concepts of Techne, such as 

Aesthetic, Logos, Mythos, Metis, Episteme, and Poiesis, for use in future studies of 

the science and philosophy of design. 

Cite this article: Faregh, Seyyed Ali; Hajian Foroushani, Yasaman. (2022). Investigating the Philosophical Basis of "Design" 

as a Technological Activity, considering the implicit meanings in the intertextual concept of "Techne". Journal 

of Philosophical Investigations, 16(39): 696-711. DOI: http//doi.org/10.22034/JPIUT.2022.48107.2990 

 © The Author(s).                                                                  Publisher: University of Tabriz. 

 DOI: http//doi.org/10.22034/JPIUT.2022.48107.2990 

 

file:///C:/Users/HP/Downloads/http/doi.org/10.22034/JPIUT.2022.48107.2990
file:///C:/Users/HP/Downloads/http/doi.org/10.22034/JPIUT.2022.48107.2990
https://orcid.org/0000-0002-6667-8688
https://orcid.org/0000-0002-7629-6069


Journal of Philosophical Investigations, Volume 16, Issue 39, 2022  697   

 

JPI, 2022; 16 (39): page 697 

Extended Abstract 

Introduction 

It isn’t easy to provide a definitive definition for the notion of design. When used as a verb, the 

aforementioned term refers to an action, while when used as a noun, it refers to numerous things. As a result 

of this ambiguity in essence and meaning, the field of "Design Studies" has been faced with a variety of 

challenges, and since it is impossible to carry out a complete and appropriate scientific study on design 

without understanding its philosophical foundations, design researchers have focused on gaining a thorough 

understanding of this scientific field and its conceptual frameworks. Thus, some of these researchers have 

seen design as a branch of technology and science, but others have viewed it as a separate system. This 

research, which recognizes a close connection between technology and design actions, seeks to address the 

following question: "What are the philosophical underpinnings of design as a technological action?" A 

technologically-based reevaluation of "design," on the other hand, necessitates the support of a concept 

capable of encapsulating its many aspects. Techne, the etymological origin of the term "technology," is a 

notion that appears several times in Greek mythology. Its intertextuality has led numerous researchers 

throughout history to employ it and its key characteristics in their discussions. Since the many facets of this 

concept's meaning have evolved or amalgamated with other domains throughout history, we must first study 

it in order to gain a better understanding of it. In this regard, in addition to the question posed above, this 

research seeks to address the following: "How can the act of design be discussed in terms of the various 

implications of the notion of Techne?"  

Methodology 

The current conceptual research is a basic-theoretical one, and a descriptive-analytical approach was 

employed to achieve its objectives. This study begins with a discussion of "the philosophy of technology," 

followed by a review of the multiple meanings of "Techne" (the Greek root word for technology). The other 

part of this research analyzes, interprets, and integrates its results and findings to explain the philosophical 

foundations of "the act of design as a technological act" and evaluate its related implications in the 

conceptual realm of Techne. 

Discussion 

This research is consistent with those that aim to comprehend the design concept. In order to understand the 

philosophical foundation of this concept, we classify it as a subcategory of the philosophy of technology 

and differentiate it from science by emphasizing cognition in this field. According to the findings, the 

cognition issue in the design area is closer to the cognition issue in the technology field than the cognition 

issue in the field of science. In addition, design’s epistemology is built on an intuitive-logical framework 

(which is the basis of its action), and its methodology is founded on creativity. Following an explanation of 

the issue of cognition based on technological understanding, the notion of Techne was explored to 

comprehend the concept of design better. It also aided in the reassessment of the philosophical foundations 

of "design" (as a technological act) and its definition in the shadow of the aforementioned word. In this 

respect, the cultural universe of myths was explored to contemplate the essence of conceptions and their 
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relationships in Techne's conceptual sphereAesthetic, Logos, Mythos, Metis, Episteme, and Poiesis are 

some of the related meanings of "design" in the conceptual domain of Techne, some of which overlap with 

the concepts that the researchers have used to characterize the act of design and others of which have been 

neglected.  

Conclusion 

The present basic-theoretical study used a descriptive-analytical method and is a step toward addressing the 

question, "What are the philosophical underpinnings of the act of design as a technological action?" It was 

concluded that the considerable research on "design" is part of phases to develop knowledge whose 

methodological stepping beyond the status quo is dependent on using an intuitive-creative technique in 

which the goal is not to solve the problem but to create innovative solutions. Within that field, the issue of 

acquiring cognition and comprehending a situation is restricted, and instead, the problem of transcending it 

or making decisions for it is emphasized. Therefore, the result of such studies would be the establishment 

of a balance between theory and technology (whether software or hardware). 

This research also addressed the following question: "How can the design process be discussed in the 

context of the various implications of the notion of Techne?" To answer this question, we tried to examine 

the idea of Techne (the Greek root for technology) as a multidimensional or intertextual concept. To 

reconsider the structure of "design" as a technological act, we examined it in its inception, i.e., the Greek 

mythology, and attempted to establish the relationship between this concept and other related notions. After 

recognizing "design" as a technological activity, which is itself part of practical wisdom, the findings 

indicate that two forms of action may be distinguished: "productive action" and "instrumental action." From 

a hierarchical viewpoint, "productive action" encompasses "instrumental action," in which the idea of 

production is linked to causality as a means to an objective. Consequently, it may be said that "productive 

action" is a representation of will and meaning, while "instrumental action" is a representation of structure 

and system, and that they both contribute to the "design" episteme.  

The authors recommend that, in future research, experts identify and investigate the different 

interpretations of the term "design" inside the conceptual sphere of Techne, as well as the links between 

these notions. 
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   ها: واژهکلید

  فلسفه   دیزاین،   فلسفهدیزاین، تخنه،  

 پژوهی.  طراحی تکنولوژی، 

 

 

های فلسفی متعددی را متوجه این حوزه از  پردازان مقولۀ »دیزاین«، ابهام در ماهیت و معنا، چالشزعم بسیاری از نظریهبه:  هدف

پژوهی  هایِ فلسفیِ هر حوزه از دانش، تحقق صورت مناسب و کامل دانشدر غیابِ فهمِ کارکردِ بنیان  کهییازآنجادانش نموده است و  
آن بوده است؛ در همین راستا،    نظرانصاحبین تعمیقِ شناخت در حوزۀ دانش دیزاین نیز همواره دغدغۀ  در آن ممکن نیست؛ بنابرا 

بحث پیرامون چیستیِ دیزاین راهگشا    شود و در توسعۀتحلیلیِ حاضر به حوزۀ نظری »فلسفۀ دیزاین« مربوط می-پژوهش توصیفی 
 خواهد بود.

د روش پژوهش برای  :  پژوهش،  این  بهگوپاسخ ر  دیزاین  »بنیانی  هاپرسش  یی  فلسفی کنش  تکنولوژیکی  مثاببههای  ۀ کنش 

  «، در است؟  ح یچگونه قابل تشر«،  تخنه»  یمفهوم  یمستتر در قلمرو  ییِمعنا  مختلفِ  در ارتباط با ابعادِ   ، اند؟« و »کنش دیزاینکدم
ابعاد مختلف معنایی مفهوم چندبعدی »تخنه«  ابتدا، در ارتباط با مقولۀ دیزاین، به واکاوی در مباحث حوزۀ »فلسفۀ تکنولوژی« و 

 است.   قرارگرفتهها و نتایج، در دستور کار است؛ سپس تحلیل، تفسیر و ترکیب یافته شدهپرداخته)ریشۀ واژۀ تکنولوژی(، 

شناسی و  شناسی، معرفتی متعلق به فلسفۀ تکنولوژی در قالب هستیا حوزه  عنوانبهفیِ دانش دیزاین  ی ِفلسهاان یبنبیان  :  هایافته

متیس،  ، شناسی و همچنین تدقیق در معانی مستترِ مرتبط با دیزاین در قلمرو مفهومی تخنه، نظیر فن، زیبایی، لوگوس، میتوس روش
پردازی در دو ساحت دانش دیزاین و فلسفۀ دیزاین، از دستاوردهای ها برای نظریهگیری از آن اپیستمه و پوئسیس، باهدفِ آتیِ بهره

 مطالعۀ حاضر بوده است. 

و مصنوع  نظریه نیتعادل ب کی جادیا  آنکه ثمره  ۀ کنشی تکنولوژیکی، تولید دانشی است مثاببهنتیجۀ کنش دیزاین : گیرینتیجه

 . یی استشناساقابل و »عمل ابزاری« در آن  است و دو نوع »عمل مولد«
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   مقدمه

دارد که به    «Disignare»  نیالتریشه در واژۀ    نیزاید«، امر آسانی نیست؛ کلمۀ  1»دیزاین ه  مقولیک تعریف مشخص از  ارائۀ  
توان گفت »دیزاین کردن یک محصول به معنای خلق یک نشانه  ، میگریدعبارتبهمعنای داللت کردن یا تعیین کردن است؛  

کنشی مفهومی یا ذهنی دانست که جدای از کنش فیزیکی ساختن توان دیزاین را در اصل (؛ همچنین می18: 1397)مونو،  است«
شود؛ یعنی در فرآیند دیزاین صرفاً تولید طرح برای ساخت چیزی جدید مطرح  یا احداث است که لزوماً برای حل مسئله انجام می

بالقوه برای مسئلۀ موردنظر استهایی از طریق یافتن راهنیست، بلکه تولید چنین طرح (. درجایی از  217:  1399ونز،  )پارس  حلی 
 نیز  مونی سا(.  357-356:  2002شود )الو،  هایی برای نوع جدیدی از چیزها« یاد میدیزاین با عنوان »آفرینش عمدی طرح و نقشه

 :ادعا دارد

ههای هها بهه موقعیهتههای موجود و تبهدیهل آنهرکس کهه مسهههیر عملی را برای ت ییر موقعیهت  …»
 (.111: 1996)سایمون،  «کندکند دیزاین میبهتر ایجاد می

 دارد که:نیز بیان می کراس 

 (.3:  2011)کراس،  کنیم«کنیم دیزاین میریزی میما وقتی برای وقوع چیز جدیدی برنامهه »هم

ای که به  گونهکند بهعنوان توانایی انسان برای شکل دادن و ساختن محیط خویش تعریف میدیزاین را به ماهیت    ،هکست
مان معنا بخشد )هکست، هایی انجام پذیرد که در طبیعت سابقه نداشته است و در خدمت رفع نیازهای ما قرار گیرد و به زندگیشیوه
ی که این ابهام  اگونه بهپردازان اذعان دارند، واژۀ دیزاین بسیار مبهم است؛  نظریه   طور که بسیاری ازصورت کلی همان(. به 5:  2005

های فلسفی همواره گریبان گیر دیزاین پژوهی باشد؛ در همین راستا پارسونز در مورد دیزاین بیان  در ماهیت، موجب شده تا چالش
 دارد: می

)پارسهونز،    شهماری اشهاره دارد«بی  »... در حالت فعل به یک کنش و در حالت اسهمی به چیزهای
1399  :217.) 

های فلسفی هر حوزه از دانش از آن حیث حائز اهمیت است که در غیاب فهم کارکردهای آن، تحقق از سوی دیگر، بنیان
انش  تر نسبت به د(. دستیابی به شناخت عمیق70:  2007پذیر نیست )ورس،  پژوهی در آن حوزه امکان صورت مناسب یا کامل دانش 

های  پژوهان بوده و حاصل آن در قالب تشریح دانش مذکور با ترمینولوژی دیزاین   موردتوجهدیزاین و مفاهیم وابسته به آن نیز، همواره  
های این حوزه ادامه دارد، چراکه وجود  متفاوت، نمود یافته است، این در حالی است که همچنان تکاپوهای شناختی پیرامون بنیان 

بنابراین ارزیابی مجدد و  ؛ طلبدهای مرسوم برای تعریف آن را به مبارزه می فاهیم برای شناخت دانش دیزاین، پارادایمت یر و تعددِ م
استمداد گرفتن از مفهومی باشد که توانایی شمول آن را    درگروتواند  منظور شناخت بهتر آن، می بازآفرینی تعریف دانش دیزاین، به 

 دارا باشد.
یونان باستان از آن دسته مفاهیمی است که بررسی ه اصلی واژه تکنولوژی امروزی است(، در فلسفه )که ریش «2مفهوم »تخنه

گرفته و یا مرتبط  های نشئتهای فلسفیِ مقوالت، نظریات و گفتمانتواند راهگشایِ واکاوی بنیانجایگاه و عناصر مرتبط با آن، می
های بینامتنی آن از سوی دیگر سو و ویژگیام دیزاین باشد. غنای این مفهوم از یک باستانی، نظیر دانش امروزۀ نظ  با این مفهوم

اش در کاربست مباحث مختلف فلسفی خود بهره گیرند، چراکه این تنها  موجب شده است که متفکران یونانی از آن و عناصر اصلی
لطیفی،    ؛)مهرنیا؛ ذاکری  شودها میکاررفته در آنبهها و ابزار  هاست که سبب تمایز در نوع آنتفاوت غایت )کارکرد( های تخنه

(. بر همین مبنا پژوهش حاضر نگرش مفهوم بینامتنی و باستانیِ تخنه را رویکردی مناسب برای مواجهه با چالش فلسفیِ 84:  1396
یده شود، قادر به ارائه  صورت یک پارادایم ددانسته و مدعی است که اگر تفسیر دانش دیزاین به کمک مفهوم تخنه به   شدهمطرح
ای که ابعاد معناییِ چندگانۀ مستتر در این مفهوم،  گونه هایی نظیر توانایی انطباق با وجوه گوناگون این دانش خواهد بود؛ بهمزیت

. مورد راه را برای تکامل وجوه مختلف دانش دیزاین در مواجهه با شرایط گوناگون و در حال ت ییرِ پیش روی آن فراهم خواهد آورد
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تواند در حل مشکالت قبلی منظور تعریف دانش دیزاین، می مفهومی زاینده و مولد، به  عنوانبه تأکید قرار دادن عناصر بنیادی تخنه،  
دهد که در سیر تکوین و تطور این شده نشان میتعریفی جامع از آن، اثربخش باشد؛ هرچند مطالعات انجامه  این حوزه برای ارائ

اند؛  متفکر، تاریخ و...( قوت و ضعف یافته و یا خلط شده  ازجمله)  و چندبعدی، عناصر آن با توجه به شرایط زمینهمفهوم پیچیده  
تواند ما را به شناخت بهتری از مفاهیمی برساند که معنای خود عناصر مختلف معنایی این مفهوم، می ه  اندیشی در ریشبنابراین ژرف 

 است: بر داشته گام لیذهای مبنا، این پژوهش، در جهت پاسخگویی به پرسش اند؛ بر همینرا از تخنه وام گرفته
مستتر    ییِمعنا  مختلفِ  در ارتباط با ابعادِ  ،دیزایناند؟« و »کنش  ۀ کنش تکنولوژیکی کدممثاببه های فلسفی کنش دیزاین  »بنیان

 «. است؟  حیچگونه قابل تشر ،تخنه یمفهوم یدر قلمرو

 پیشینه پژوهش

اوا  شناخت مقولۀ دیزاین،   رامون یمند پو نظام  یعلمپژوهش   ا  آغاز  یالدیم  1950دهه    ل یاز  نسل از مطالعات   ن یشده است؛ در 
 توانیاست که م   رفتهیپذیصورت م  یرتدکا  یکردی علم و با روه  آن به فلسف  یهاانیبا فرض تعلق داشتن بن  آنشناخت    ،دیزاین

  نیزاید  یشناس روش   ینسل بعد  تلیر  یالدیم  1970؛ از دهه  (2:  2003)برودبنت،  را از سردمداران آن دانست    الکساندرو    مونیسا
  ینظام فکر  کیعنوان  به   نی زا یآن د  جهیو درنت  ستا  نیزایعلم با ده  عدم تطابق کامل فلسفه  جیکه ظهور آن نت  کندیم  یرا معرف
حل مسئله صورت  ه  ویتفکر، نوع مسئله و ش  ر یابعاد خاص آن نظ  رامون یپ  یمختلف  یها و پژوهش  شودیم  رفته یمستقل پذ  یو عقل

  ی است که به تکنولوژ  یلسوفانی( از معدود فیدارشناسیسنت پد  گذارانی)بن  هوسرلشاگرد    دگریها  (.318:  1984)ریتل،    ردیپذیم
 قیافکنده و آن را موضوع تفکر عم  یفلسف  ریظاهر غبه  یبه موضوع  لسوفانهیف  قاًیعم  یو نگاه  ستهینگر  یفلسف  ۀمسئل   کیعنوان  به

  ی هاه یورود به نظر  یاغلب برا  ی(. فلسفه تکنولوژ44-4:  1393  دگر،یها  ؛نگ یهک ؛یمکنز  ؛یدی ( قرار داده است )آی)وجود  یفلسف
اند مصنوعات مرتبط یاصل یژگیعنوان وبه -با کارکرد یبه نحو کیکه هر  پردازدیم یمختلف یها ده یپد یکارکرد مصنوع به معرف

ا  یبرخ  سازند، یاز آن را آشکار م  یو وجه  و... )پرستون؛   ICE»1  هی نظر»  ،ییتطور گرا  ،ییاند از قصد گراعبارت  اتینظر  نیاز 
 (. 1400 ک،یورب ؛کروس

هایی هستند که لزوم ت ییر اند، پژوهشگرفتهانجامهای معاصری که با محوریت قرار دادن »فلسفۀ دیزاین«،  از میان پژوهش
کنند. در این تفکر باور بر این  ای که دیزاین ازآنجا آغازشده است، گوشزد میآشکارسازی تاریخیه  واسطرویکردِ فعلی دیزاین را به 

به »دیزاین   افته است(،است که دیزاین با طی کردن مسیری متفاوت با منشأ خود )که در طی آن تخنه به تکنیک/فن تقلیل ی
و با نگاه دوباره   «3گر یدای  گونه بدل گشته است. پژوهشگران راهکار مقابله با این آسیب را در معرفی رویکرد »دیزاین به   «2نبودن

کنونی دیزاین  سازی و افشاگری تاریخی به دیالکتیک با رویکرد  تا در طی آن طی یک شفاف   دانندمی   هایدگریها با نگاهی  به ریشه 
ای متفاوت با آنچه سراسر پیچیدگی و ناپایداری است، وجود داشته باشد،  پرداخته شود؛ تا بدین واسطه شاید امکان رقم زدن آینده

و   دیزاین ه  فلسفنیز در کتابی با عنوان  پارسونز (.2017موالنو،  ؛)لوپز؛ گری داناما به معرفی آن بسنده کرده و به مبانی آن نپرداخته 
های هستی شناسانه اند، به بحراننشدهخوبی تعریفهای فلسفی دیزاین به همچنین مقاالت خود در این حوزه با عنوان اینکه بنیان 

کند و سعی در بیان نسبت مفاهیمی نظیر کارکرد، زیبایی و در مقام یک فعل( اشاره می )  یکنونشناسانۀ دانش دیزاین  و معرفت
ت ییر  ه ها باانگیزنظرانی دیگر نیز هدف دیزاین کردن را تجلی فناوریصاحب (.2013؛ 1399)پارسونز،  ارداخالق با دانش یادشده د

؛ 1400)ورگانتی،    دانند و بدین واسطه بر نوآوری در معنا در فلسفۀ دیزاین متمرکزندحل مسائل، ایجاد یا ت ییر در معنا می در راه
  »دیزاین«، پردازان حوزۀ دیزاین است که در کتابی با عنوان  ( نیز از دیگر نظریه1398)  هکست(.  1400واکر،    ؛2014روبرتو،    ؛نورمن

ها،  ها، سامانهها، هویتسعی بر تعریف این حوزه از دانش در ارتباط با معانی و مفاهیم مختلف نظیر سودمندی، ارتباطات، محیط
عنوان یکی از  کارکرد بهه  تکنولوژیکی، تمرکز دارند، صرفاً بر نظری همچنین مقاالتی از فلسفۀ تکنولوژی که بر دیزاین مصنوع    دارد؛

 (. 1400وربیک،   ؛)پرستن، کروس  ویژگی اصلی مصنوعات تأکیددارند 
پژوهشی به واکاوی    کمتر  بنابراین باوجود شواهد بسیار مبتنی بر تعلق اصطالح فلسفۀ دیزاین در ارتباط با فلسفۀ تکنولوژی،  

(،  1382های فلسفی دیزاین و تعریف آن در ارتباط مستقیم با مفاهیم مستتر در واژۀ بینامتنی تخنه پرداخته است؛ پتروپولوس )بنیان
واسطه تعمق در مفاهیم  هایی را به انجام رسانیده است که سعی بر استخراج مستقیم اصول نظری و عملی بهمعدود پژوهش  ازجمله

 
1. Intentional-Causal-Evolutionist Theory   
2.  None Design 
3.  Alter Design 
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های معنایی موافق با خود، درراه مذکور  پژوهش هنر به انجام رسیده و از جنبهه  ، اما در حوزچندبعدی تخنه داشته  ر در واژهمستت
شناسانۀ آن و  منظور شناخت جایگاه معرفتهای فلسفی دیزاین به کندوکاو در بنیانبه    نیز  اندکیمطالعات داخلی    است.  بهره گرفته 

، بعد از ذکر دو مقدمه و اینکه «دیزاین شناسی»  ی با عنواننشست  ( در1396)  ملکیاناند.  هویت آن پرداختهمعرفی مفاهیم مرتبط با  
به واکاوی نکاتی در خصوص نسبت میان دیزاین و اخالق پرداخت  گیرد،دیزاین به لحاظ مفهومی در کجای تاریخ اندیشه قرار می 

 هاست.ل و ترجیح مصلحت بر خوشایند و از آزادگی تا اسارت در دیزاین، ازجمله آنکه پیوند جمال با خیر و حقیقت، الوات خیر بر جما
و   نیز1398)  ییامراتندی  پی  (  ارکان روش در  و  ابعاد  بر  تمرکز  با  دیزاین  با دستهشناخت  بوده و  آن  از  شناختی  نسل  بندی سه 

های ذهنی  عنوان ترکیبی از کنشبر شناخت آن به   ، درک شناخت تازه از دیزاین را منوطشناسی دیزاین در سه دوره زمانیروش 
موضوع  که  کنند؛ همچنین ازآنجاییهای تازه در این خصوص اشاره میهای پدیدار شناختی قوی در پژوهشدانند و به گرایشمی

قیاس  قابل  دارای خصوصیاتی  است  دیزاین  انسانی  علوم  پیچیده  موضوعات  به  با ساحت  مفهومی،  ذات  رو که  های  ش کارگیری 
(، مجموعه مقاالت به  521:  2011دال آلبا،  ؛  )آدامز؛ دالی  نظران، از موجبات آن استپژوهش کیفی و اعتبار تفاسیر متنوع صاحب

کتاب   در  رسیده  بهچاپ  انسانی  تکنولوژیعلوم  )  مثابه  منصوری  و  پایا  قلم  شأن  1400به  به  نقاد  عقالنیت  رویکرد  با  که   )
 پردازند؛ در این مقوله راهگشاست. شناختی علوم انسانی و تبعات آن میمعرفت

درک لزوم بازنگری و واکاوی در مبانی دیزاین و تالش برای شناخت آن را، در توان  ، میمطالعات معاصر یادشدهدر ارزیابی  
های مطالعه در این  های مطرح، از آسیب، از نقاط قوت دانست؛ از سوی دیگر پراکندگی نظریات و گفتمان اهیم مرتبطارتباط با مف

ها حاکم  که رویکرد خاصی بر آن اند یا این های مسئله را موردبررسی قرار ندادهها یا تمام جنبهای که این پژوهشگونهحوزه است؛ به
های فلسفه آن با  مثابۀ کنشی تکنولوژیکی، واکاوی بنیانرسد پس از پذیرش ماهیت کنش دیزاین به بنابراین به نظر می؛  بوده است

»تخنه«تکیه واژ-بر  اول  بخش  بر به  -تکنولوژیه  ریشه  عالوه  مرتبط،  مفاهیم  با  آن  نسبت  بررسی  و  بینامتنی  مفهومی  عنوان 
 تری را به دنبال داشته باشد.ه و اصیلهای نوآورانتواند گفتمانجلوگیری از خلط مفاهیم تاریخی، می

 روش پژوهش
تحلیلی بهره گرفته است، -نظری است و در راستای رسیدن به اهداف خود از روش توصیفی-پژوهشِ مفهومیِ حاضر، از نوع بنیادی

به طرح مباحث حوزۀ »فلسفۀ تکنولوژی« پرداخته شده و در ادامه، ابعاد مختلف  این پژوهش، ابتدا، در ارتباط با مقولۀ دیزاین،  در  
ها و نتایج را برای معنایی مفهوم چندبعدی »تخنه« )ریشۀ واژۀ تکنولوژی( واکاوی شده است؛ سپس تحلیل، تفسیر و ترکیب یافته

، در  تخنه  یمفهوم  یدر قلمرو   آن رامرتبط با    یمعانمثابۀ »کنش تکنولوژیکی« و بررسی  تشریح مبانی فلسفی »کنش دیزاین« به 
 است. دادهدستور کار خود قرار 

 هایافته

 مثابۀ کنش تکنولوژیکی . کنش دیزاین به1

یا  است، »علم«  واقعیت  و  برای شناخت حقیقت  آدمی  نیاز  به  پاسخگویی  برای  در تالش  که  از محصوالت ذهن  آن دسته  به 
شود؛ از سوی دیگر  مفهوم تجویزی وجود ندارد و صرفاً به بیان آنچه درواقع هست پرداخته می شود. در علم  »معرفت« گفته می 

تکنولوژی عنوانی برای محصوالتی است که ناظر بر نیازهای غیرمعرفتی است و یا ناظر بر تسهیل ابزاری در تکاپوهای معرفتی؛  
های  تیابی به شناختی صادق از حقیقت/واقعیت )در حد ظرفیتباید به این نکته توجه داشت که هدف تکاپوی علمی یا معرفتی، دس

منصوری،    ؛)پایا  های تکنولوژیکی، موفقیت در حل مسائل عملی استآدمی در هر زمان( است؛ این در حالی است که هدف از کنش
1397 :157  .) 

با آنچه به   پوپر ارتباط  ود، تعبیر نظری سه جهان را به کار  ششناخته می  تیواقععنوان  باهدف توضیح تکاپوهای معرفتی در 
بندی کلی واقعیات اند و به ترتیب در دستهگرایان نقاد متعلق به یکی از سه جهان  های مختلف واقعیت از دیدگاه عقل بندد؛ جنبهمی

و شامل هستارها  اند: جهان اول، جهان واقعیات فیزیکی است  گیرند و به شرح ذیلی قرار مینیعی و واقعیات  ذهن محسوس، واقعیات  
اند. جهان تقسیمها )کالبد مادی محصوالتِ خالقیت انسان(، قابلهای غیر آلی، زیستی و برساختهو حاالت مادی است که به دسته

ادراکات حسی، عاطفی و معارف ذهنی نظیر اندیشه ه  دوم، جهان خودآگاهی است که در آن حاالت ذهنی و روانی فردی شامل تجرب
ها، ها، استدالالت، نقشه برند. جهان سوم نیز جهان مسائل و معارف عینی است و کلیۀ اطالعات، دادهبه سر می  و تخیل، در آن 

اند. جهان سوم موجودیت مستقل خود را از تعامل دوجانبۀ  شدهنظریاتِ علمی، فلسفی، دینی، تاریخی، تکنولوژیکی و... در آن واقع
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تواند با تأثیر بر جهان دوم بر جهان اول نیز اثرگذار باشد. در دیدگاه مذکور، و خود می های اول و دوم به دست آورده است  جهان
شوند که وارد جهان سوم شده و درنتیجه به  عنوان معرفت شناخته میواقعیات روانی و ذهنی موجود در جهان دوم تنها زمانی به 

دپذیری گردند؛ این معارف همواره ماهیت گمانی خود را حفظ امری عینی بدل گردند تا بدین واسطه دارای قابلیت ارزیابی و نق
: 1979؛ 112: 1972)پوپر،  های عقالنی ابطال شوند های تجربی و یا نقادیپذیرند تا زمانی که توسط آزمون کنند و بالقوه ابطال می

143-147 .) 
مند باشد، معیار بهتری برای واقعیت هستند؛ این  تأثیرگذاری بهره جهان سوم به میزانی که از توان علّی و    همچنین واقعیاتِ

. (1386:26)پایا،    شودها به ودیعه گذاشته میجمعی کنشگران بر سازنده/بهره گیرنده در آن   واسطۀ حیث التفاتی )قصدمندی(توان به 
بر همین اساس یادشده    ت عینی جهان سوم؛ بنابراین واقعیابه توانایی ذهن برای ساختن تصورات اشاره دارد  قصدمندی  اصطالح

ها دستخوش تحول شوند؛ بر همین مبنا، برای مثال  و همچنین خود نیز از طریق تعامل با آن   تواند بر کنشگران تأثیر بگذاردمی
 مربوط به ساخت یک کامپیوتر در جهان سوم و صورت فیزیکی آن در جهان اول قرار دارد. ه نقش

رو هستیم در بحث تکنولوژی، مفاهیمی نظیر خواست و اراده نقشی محوری دارد که  آنچه در علم با آن روبهبنابراین برخالف  
دهد. هایدگر جهت درک ذات تکنیک، تفاسیری را برای درک آن پیشنهاد  همین امر رسالت مهمی را بر دوش این حوزه قرار می 

تکنیک، یعنی تفسیر ابزارگرایانه است که تحت آن تکنیک وسیله و کار    مرسوم در تعریفه  کند، یکی از این تفاسیر بیانگر شیومی
ه  تر ذاتی است که در آن به تکنیک به عنوان یک روش مولد و زایندبشر برای دنبال کردن اهدافش است؛ و دیگری تفسیر عمیق

ارسطویی،  ه  به حضور با اشاره به علل اربعای که بر مبنای آن، تولید و ایجاد از عدم حضور  گونه کند بهکشف و برگشودگی اشاره می
 (. 36-3: 1977)هایدگر،  شودمحقق می

 جهان اسطوره  درتخنه  یمفهوم چندبعد . 2

« ریشه  از  ل ت  در  است،  امروزی  تکنولوژی  واژۀ  ریشۀ  که  تخنه  نظیر  1کتِواژۀ  افعالی  تخنه،  از  است.  ساختن  معنای  به   »
(؛ اما تخنه  6:  1382پتروپولوس،  شود )اندیشیدن، ساخته می معانیِ ساختن، درست کردن و چاره« با  3یتخنائومایا »  «2ی تخناموئا»

ای مترادف در نسبت با  واژه   عنوانبه طور معمول  تر از ترجمۀ ساده آن است و اگرچه به ای کلیدی است که مفهوم آن پیچیده واژه
یده و نظر اصیل یونانی خود فاصله گرفته است؛ این مسئله چنان حائز  شود ولی از اتکنولوژی یا ماشین و ابزار به کار گرفته می 

 کند. اهمیت است که فیلسوفی نظیر هایدگر درک جوهر و ذات تکنیک را بر اساس مفهوم تخنۀ یونانی پیشنهاد می
مروی مفهومیِ تخنه ها با یکدیگر در قل منظور تأمل در ماهیت مفاهیم و نسبت آنتواند آغازگری مناسب بهجهان اسطوره می

ی از فلسفۀ تکنولوژی، منوط به تالش امجموعهعنوان زیر  باشد. تخنه مفهومی بینامتنی و چندبعدی است که درک فلسفۀ دیزاین به
« است که در  8»پوئسیس و  «7، »اپیستمه «6«، »متیس 5»لوگوس  «،4برای فهم معانی در ارتباط با آن نظیر: فن و زیبایی، »میتوس

 شود.ها پرداخته میادامه به آن 

 تخنه یبا مفهوم چندبعد ییبایفن و ز یینسبت ابعاد معنا. 2-1

مذکور، استنباطش در عرف را حفظ کرده است؛ ه  تکنیک )فن(، یکی از ابعاد پررنگ معناییِ تخنه است که در طی تکوین و تطور واژ
اسالمی، -شود. برای مثال در فرهنگ ایرانیو مهارت شناخته می  تکنیکتخنه اغلب معادل با  ه  تا جایی که باگذشت زمان، واژ
بازتابِ مفهوم مهارت فنی است که از طریق  ها، تخنه را به فن و صناعتی تعبیر کرده است که بیشتر میرفندرسکی با تأکید بر پیشه 
 (.  50-65: 1387جمشیدی،  ؛شود )میرفندرسکی تمرین و ممارست حاصل می

 
1 . Tec 
2 . Technamoai 
3 . Technaomai 
4 . Mythos 
5 . Logos 
6 . Metis 
7 . Episteme 
8 . Poiesis 
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« پرداخت؛ 1های یونانی باألخص »هفائستوستوان به اسطوره مهارت فنی( میتخنه )دیشی بیشتر پیرامون این بعد از  انبرای ژرف 
شود و آهنگر و ابزارساز عنوان خدای آتش شناخته میچراکه او اولین اسطوره است که ربطی دقیق و کامل با مفهوم تخنه دارد. او به 

تر به ساخت سگک، گردنبند و یادشده است که هفائستوس بامهارت آهنگری هرچه تمام 18« سرود 2»ایلیاددیگر خدایان است در 
(. 582- 576:  1371اساسی وجود اوست )هومر،  ه  اسب مش ول بوده است؛ بنابراین مهارت و فن شاخصه  افزار و دهنبازوبند، جنگ

 بندد. «، تکنیک و زیبایی را جمع می3هفائستوس همچنین در مواردی نظیر ساخت کالبد »پاندورا 
« و 4، فیلسوف شهیر آلمانی از دو اسطوره مطرح یونانی یعنی »دیونیزوسنیچهیابد؟  اما زیبایی چگونه در مفهوم تخنه معنا می

نا موسیقیایی( سعی دارد با زیبا نمایاندنِ  )  یآپولونهایی برای زیبایی ارائه دهد. از دیدگاه او هنر  « بهره گرفت تا فلسفه5»آپولون
 یزوسیونیداما هنر ؛ و بدین واسطه او را از جدیت دردناک زندگی برهاند  شده یآدمهای پدیداری، موجب سرخوشی و لذت واقعیت

(؛ در دیدگاه  54:  1380)یانگ،    ها قابل جستجو استها نه در پدیدارها، بلکه در پس آن زد این لذتموسیقیایی( تالش داشت بیامو)
شود؛ اما در دیدگاه »بازنمایی جدید«، زیبایی، یافتن به زیبایی، از نظم و زیباییِ پدیداری »تقلید« میغیر موسیقیایی، برای دست

کننده محتوای هنر ایده است، پس ایده عاملی تعیین  کهکند، ازآنجاییتشریح می  هگلطور که  گیرد و همانوجهی انتزاعی به خود می
چیزی در »شویم، نمود بیرونی آن معنایی ندارد، زیرا ما میدانیم که  که با اثری مواجه مینابراین هنگامیب؛  استشناسی  در زیبایی

های بیرونی اثر به روح اثر اشاره کند. جنبها روحانی میاست که صورت بیرونی ر  معنا  هگل. این عنصر درونی برای  «آن است  پشت
گوید که هنر چیزی بیشتر از عناصر صوری میاو مکرراً   د؛شوای برای غایت محتوا در نظر گرفته میمثابه وسیله فرم تنها به ارند.  د

: 1399)هولگیت،    نفس، مفهوم و روح:  کند  کارآش  ،نامدواقعی اثر هنری میمفهوم  یا حتی خود موضوع است و باید چیزی را که وی  
98-37 .) 

انداز زندگی، بیشترین خدمت را به بشریت عرضه دارد، زیبایی است که از سنتز  بنابر آنچه گفته شد زیبایی که قادر باشد در چشم 
ن و آپولون به زبان  شده باشد؛ »هنری که در آن دیونیزوس به زبان آپولوشناسی ذاتی حاصلشناسی تنظیمی و زیباییمیان زیبایی

 (. 280: 1394)بلخاری قهی،  گوید«دیونیزوس سخن می

 . نسبت ابعاد معنایی میتوس، لوگوس و متیس با مفهوم چندبعدی تخنه 2-2

، صناعت  احصاء العلوماسالمی به صناعت پرداخته است؛ وی در کتاب  -، از دیگر اندیشمندانی است که در فرهنگ ایرانیفارابی
این فرآیند   ای که ممکن است برای تحصیل آن نیازی به تمرین و ممارست نباشد وگونه داند، به عملی را منوط بر کیفیت عمل می

طور که که همان  (. در راستای مطلب مذکور، هفائستوس 8:  1381کند )فارابی،  ایفا میتأملی  استنباط است که در آن نقش قابل
تر اشاره شد خدایی است که از میان خدایگان یونانی بیشترین ارتباط را با مفهوم تخنه دارد و هر بار فن و مهارت خود را با  پیش

بر فن و مهارتش در ساخت یک کاران عالوه بر تکیهانداختن خیانتزند؛ در ماجرایی برای به دام  ابعاد دیگری از این مفهوم گره می
گیرد تا واقعیتی برای کشف حقیقت خلق کند و در این عقل فعال( کمک می) سیمتخدای خرد و دانش( و مادرش ) «6آتنا تور از »

  ست و قادر به ایجاد توهم و اعجاب است شود که در ذهن ناظر نامرئی اصورت ساخته میاندیشی کند، بنابراین این تور بهمورد چاره
 (. 582-576: 1371)هومر، 

 اش « و به کمک معشوقه 7از سویی دیگر لوگوس در اساطیر یونانی، آتش، آگاهی و خرد مقدسی است که توسط »پرومتئوس 

ها قرار داده شد؛ اما میتوس، لوگوس و متیس چگونه در ارتباط با یکدیگر  ای دزدیده و در اختیار انسان آتنا از نزد خدایانِ اسطوره 
به معنی »بیان، پیام،   به معنی »واژه، فکر، روایت« ونیز  اسطورهیا    میتوس   ،های یونانیا بر نخستین نوشتهبنکنند؟  معنا پیدا می
شواهد تفاوت ظریفی میان   نیتراز همان کهن  نیز معانی مشابهی ذکرشده اما  ؛ باوجوداینکه برای لوگوس است«  رش داستان و گزا

های میان لوگوس و توان به درک بهتری از تفاوتمی   سهیادشده در کتاب  با توجه به عبارات نقل  .شوددیده می  دو واژۀ مذکور
قدرت. سوای معانی دیگری که میتوس نزد  ه  قدرتمندان، واژه  ای است که دارای قدرت است، واژمیتوس واژه  یافت؛میتوس دست

 
1 . Hephaestus 
2 . Iliad 
3 . Pandora 
4.  Dionysus  
5 . Apollon 
6 . Athena 
7 . Prometheus 
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ویی این واژه معادل  گ  ،است بدون اینکه نیاز به کرسی نشاندن آن باشد  دارد، میتوس به معنی حرف خود را به دیگران رساندن  هومر
هراکلیتوس ارزش خاصی به خود گرفته و معنایی شود. این واژه نزد  لوگوس از سوی زیردست بیان میدر مقابل    با حقیقت باشد.

:  د یگویم  الینربه نقل از  پ.م.(    480او )  .آنکه میتوس معنای ضمنی منفی به خود بگیرد، بیدهدمثبت و دموکراتیک از خود نشان می
توجه به  بی» ها بخشیده شده است«. درجایی شاکی است:انسانه  فت چیزی همگانی است. خودشناسی و معقول بودن به هم»دریا

کنند که انگار دریافتی خصوصی در اختیاردارند«. کسی که مسلم که لوگوس چیزی همگانی است، افراد جوری زندگی می این امر
رو از قرن پنجم پ.م. لوگوس به  مسند نشاند. ازاین  اش را برواژه ندارد که واژه  قدرتی جز خودکند، هیچ ابزار  از لوگوس استفاده می

شکل نگرفته بود، پس نیاز به    از موضع قدرتآنجا که لوگوس    بنابرایناستنباط شد؛  «  معنی »دلیل خوب، منطقی بودن و منظور
ترین اعتبار برای یک استدالل قویو    و پیوند خورده استهایی از سوی خودش داشت. لوگوس برخالف میتوس با گفتگاستدالل

 (.55-54: 1998)الینر، همگانی است ه شدانطباق آن با واقعیت تجربه
در ایدئالیسم   .ها آسان نیستهایی است که شناخت آنشناختی از نادیدنیمیتوس بازنمود حقیقت فلسفی یا روانتوان گفت می

  ؛ از سوی دیگر عنوان نمایش واقعیت متعالی نادیدنی تلقی کنند، معمول استای کتاب مقدس را به های اسطورهکه روایتآلمان این
بخشد  های جهان را وحدت و هماهنگی میپیشاسقراطی، لوگوس، ت ییرات و دگرگونی ه  ، فیلسوف ایونیاییِ دورتوس یهراکلطبق آرای  

تضاد است و ستیز میان اضداد را   هراکلیتوس ه  اصلی این قانون در اندیشسازد. نمود  و تجلی و به ظهور آمدن چیزی را ممکن می
، تحت  هراکلیتوس ، شاگرد  افالطونگذار دیالکتیک دانسته و معتقدند که  داند، بنابراین بسیاری او را پایه یگانه حقیقت جهانی می

در مکاتب فلسفیِ آلمان ازجمله   هراکلیتوس پای آراء  « را شکل داده است. همچنین رد  1هاایده ه  مثل یا نظری ه  او »نظریه  تأثیر فلسف
)درویشی،   تأثیر پذیرفته و خوانش هایی از او ارائه داده است  هراکلیتوس نیز از    پوپرتشخیص است.  ، قابل چهینو    هگلدر فلسفۀ  

1391 :156-152 ،200-187 .) 
بنابر آنچه تاکنون مطرح شد، میتوس و لوگوس هر دو از جنس آگاهی به حقیقت و خردند، با این تفاوت که استدالل در میتوس  

عنوان واقعیتی پذیر دارد تا به یی آزمونهااستداللعنوان خردی همگانی، نیاز به آنکه لوگوس به مبتنی بر اصول موضوعه است حال
جمله درباره خود اسطوره را نیز فراهم آورد. حال الزم است برای  تفکر گفتمانی، من ه  تواند عرصعینی پذیرفته شود. لوگوس می

گیری از لوگوس و ارائۀ یک محصولِ انتزاعی نظیر استدالل یا نظریه برای پیشبرد اهداف، کارکرد متیس درک بهتر فرآیند بهره 
کند. در این اهدف ایجاد وحدت ادراک از عالم، نظریه مثل را بیان میب  افالطونطور مختصر شرح داده شود؛  )عقل فعال/عملی(، به

دهد؛ او جایگاه مثل یا صورت اشیاء دیدگاه مثل یا صور یا ایده، مرجع عینی مفاهیم کلی است و واقعیت و جوهر اشیاء را شکل می
کند که در زبان استفاده می  ( Ideas)طالح  داند. وی درازای عالم مثل از اصهاست در عالم معقوالت میبخش ماهیترا که وحدت

(؛ اما بررسی تکوین و 62: 1387است و مصدر فعلی آن به معنای دیدن و مشاهده کردن است )بورمان، ( Idea)یونانی اسم جمع 
(، دهد که صب ه »دیده شدن به چشم بصیرت« )وجه عقالنی( بر »دیده شدن به چشم بصر« )وجه محسوس تطور این واژه نشان می

منظور بنا  به  افالطون(.  175:  1385دهد )فتحی،  نیز نشان می  افالطونیابد که این امر خود را در فضای فلسفیِ اندیشۀ  غلبه می
  ی فلسفظاهر مخالف  گیری نسبت به دو جریان بهنوعی موضع  -هگلیبا سنتزی دیالکتیکی در معنای    -های نظری خودنهادن بنیان 

مبتنی بر بصیرت عقالنی( انجام   دس یپارمنگرای  مبتنی بر بصیرت حسی و اندیشه ثبات   هراکلیتوس ی  گراظاهر کثرتاندیشۀ به )
؛ 70:  1374)بریه،    داد و قائل به دو عالم کلی شد: جهان مادی، یا همان عالم محسوسات و عالم معقوالت، یا همان عالم مثل 

 (. 1430: 1380افالطون، 
شناسانۀ خود، در ارائۀ نظریۀ مثل با حواله دادن معرفت به عالم معقوالت و نه محسوسات  های معرفتافالطون در راستای دغدغه

صورت  (، چراکه در نظر او، در جهان معقوالت، حقایق به752:  همانمعرفت را از ت ییرات دائمی جهان محسوسات مصون داشت )
به معنای شدن، مشتق شده است   (Res)از لفظ  (  Real)یی که لفظ  آنجااند. از  شدهمجرد صرف و غیر فیزیکی اما عینی واقع

داند، یعنی »خود هر چیز« همان ایده را خود شدن می  افالطونگونه بیان داشت که  توان این(؛ بنابراین می942:  1375)گمپرس،  
الگوست( است و نه شناخت مصادیق   مثابهکه به آن ه  شناخت، شناختِ خود هر چیز )ایده  ایده آن است؛ در نگاه او واالترین مرتب

بخش به کمک وجوه اشتراکی دارد که این امر در تالش برای دستیابی به مفهوم وحدتمحسوس و جزئیِ آن؛ او همچنین بیان می
با (. وی همچنین تالش می176  ،232  ،363:  1380شود، قابل تحقق است )افالطون،  های متکثر آن دیده میکه در جلوه  کند 

 
1 . Theory of Forms or Theory of Ideas 
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ها با جهان محسوسات بپردازد،  چگونگی ارتباط ایدهه مندی و علیت، به مسئلطالحاتی مانند تقلید، روگرفت، تصویر، بهره کمک اص
 (. 60: 1378)ارسطو،  رسد حل آن را به دیگران واگذار کرده استماند و به نظر میاما این امر همچنان برای خود او مسئله می 

مطالعه در تخیل« در دفتر سوم کتاب خود با عنوان درباره نفس، تفکر را  -ادراک، تخیل در بخشی تحت عنوان »تفکر، ارسطو 
  (Phantasia)تخیل دارد. او اصطالح  ه  تری از خیال و قوقدرت حکم( دانسته و سعی در ارائه تعریفی دقیقاعتقاد )شامل تخیل و  

داند و از سویی خیال را یکی از مراتب  نور زبان یونانی میبه معنای  (  Phaos)به معنای تخیل را از اصطالحات مشتق شده از  
ای که از آن با  گونه داند، بهتخیل را دریافت و حفظ صور محسوسات در نفس میه  ادراک حسی دانسته و در وهلۀ اول عملکرد قو

صحبت به میان آورده و آن را  کند و در ادامه از »تخیل عقلی«  فرآیند یادآوری یاد میه  عنوان »تخیل حسی« و عامل ایجادکنند
کند که قادر به صدور حکم و اسبابی برای تفکر و درنتیجه مختص به انسان است؛ بنا بر اعتقاد او این ای معرفی میعنوان قوه به

راین تواند صواب و یا خطا باشد؛ بنابکنیم، میآن صادر میه واسط نوع از تخیل ناشی از قیاس و مستلزم حکم است و حکمی که به
تواند با استناد به خیاالتی که در آن موجود است )مفاهیم کلی(، با قیاس حوادث فعلی، در دیدگاه ارسطو نفس در غیاب احساس می

شود که قادر به  ، عقلی دانسته می ارسطواصطالح »عقل فعال« در آراء    بینی و محاسبه حوادث آتی بزند. همچنیندست به پیش
نانوشته   التیتخشباح و  انتزاع صور از تصاویر، ا بتواند  باشد و چنانچه این صور توسط عقل منفعل، )به تعبیر ارسطو لوح  ای که 

تبدیل می بالفعل  به مفاهیم  باشد( دریافت شود،  منتزعه  بنابراین همان(199-252:  1393و،  هم)شود  پذیرای آن صور  طور که ؛ 
قادر به کمال رساندن انجام فرآیند تجرید و انتزاع باشد که همان صدور    تر اشاره شد »عقل فعال« از این منظر، عقلی است کهپیش

، این امر به کمک کاربست استدالل منطقی قیاس ممکن است به این معنا که نفس، مفاهیم کلی  ارسطوحکم است و طبق آرای  
 انتزاع شده را با شرایط موجود قیاس کرده و به استنتاجی برای شرایط آینده خواهد رسید. 

 با مفهوم چندبعدی تخنه پوئسیس . نسبت ابعاد معنایی اپیستمه و2-3

اسطوره قاموس  در  بهتخنه،  یونانی،  است  های  در ساختن  مهارت  و  زیبایی  ابداع،  یا  از خیال  تلفیقی  اندیشه -طور عمده  در  که 
، ارسطو  نوشتۀاخالق نیکوماخوس،  (. در فصل ششم کتاب  283:  1394شود )بلخاری،  خوانده می  پوئسیسآن  مصادیق    ،اس یگورگ
مترادف بودن تخنه و پوئسیس از نگاه ارسطو  توان حضور واژه تخنه و جایگزینی آن با پوئسیس را دریافت؛ این البته به معنای  می

چنین نشان  توان این ( است. نسبت مذکور را میجزئی  تولید)  سکلی( و پوئسی  معرفتاپیستمه )  میانای  تخنه واسطهبلکه    ؛نیست
 داد:

 (. 89: 1396لطیفی،  ؛تولید جزئی( )مهرنیا؛ ذاکری) سیپوئس   تخنه                           کلی( معرفت) ستمهیاپ

 بحث
حوزه مستقل در فلسفه، بلکه    کیکه »اصطالح فلسفه دیزاین نه به    داردیم  انیب  یتکنولوژه  در فلسف  یمقاالتدر کتاب    انیرحمان

)پرستون؛    شوند«یمربوط م  یکیتکنولوژ  ءیش  ا یکه به دیزاین محصول    شودیاطالق م  یتکنولوژ  ۀ از مسائل حوزه فلسف  یابه دسته 
هستند؛   نیزایشناخت د  یکه در تالش برا  یپژوهش  یهاانیجر   نیمنطبق با آخرنیز  وهش حاضر  پژ(.  11:  1400  ک،ی ورب  ؛کروس

دانسته و با تمرکز بر مسئلۀ شناخت در   یتکنولوژ  ۀاز حوزه فلسف  یآن را متعلق به مسائل  ،دیزاین  ۀفلسف  یربنایفهم ز  یدر راستا
مسئلۀ نوع شناخت در دیزاین پژوهی با شناخت تکنولوژیکی نتایج حاکی از آن است که    .این حوزه؛ به تمایز آن با علم پرداخته است

منطقی در معرفت طراحی )که ویژگی ذاتی کنش در آن است( -از رویکرد شهودیهمچنین    دارد تا شناخت علمی وقرابت بیشتری  
موتور محرک کنش خلق( بنا نهاد.    نیترعنوان مهمبر خالقیت )به  توانیمنیز  دسته از معارف را    نیدر ا  یشناسو روش   بردیسود م

تحلیل   و  توصیف  مبنای  بر  راستا  همین  یافتهداده در  مذکور،  )هستیهای  دیزاین  کنش  فلسفی  مبانی  با  مرتبط  شناسی،  های 
 شده است. ارائه 1کنشی تکنولوژیکی، در قالب جدول شماره  مثابۀشناسی( بهشناسی و روش معرفت

 

 



 

 
 ...  یبه کمک معان یکیمثابه کنش تکنولوژبه ن«یزای»د یفلسف یهاانیبن یواکاو 

 

 

JPI, 2022; 16 (39): page 707 

707 

 ی تحقیق( هاافته ۀ کنشی تکنولوژیکی )منبع یمثاببهمبانی فلسفی کنش دیزاین .  1جدول 

 شناسی هستی

شوند؛ دانش  آنتولوژی( یک دیسیپلین این است که حقیقت و واقعیت در آن چگونه تعریف می)  یشناسپرسش اساسی در هستی

ای متعلق به فلسفه تکنولوژی، نقش ابزاری در تولید واقعیت و یا کشف حقیقت را به عهده دارد و غایت  حوزه  عنوانبهدیزاین  

های دیزاین که در جهان سوم  نهایی آن کارکردِ کمالیِ حاصل از کنش دیزاین است؛ باید توجه داشت، واقعیات مربوط به کنش

به سر می بهپوپری  واقعیات عینیبرند،  ابطال دارند و درصورتیشناخته میای  عنوان  قابلیت  نزدیکشوند که  واقعیتی  به  که  تر 

 گردد. کارکرد کمالی ارائه شود، واقعیتِ برساخته شده قبلی ابطال می

 شناسیمعرفت

آن سازد و در  عنوان یک بنیان فلسفی، منابع معرفتی است که امر شناخت در یک دیسیپلین را محقق میشناسی بهمعرفته  دغدغ 

مثابه کنشی  شده و معتبر است؛ بر مبنای پژوهش حاضر، هر سه منبع معرفتیِ حس، عقل و شهود در کنش دیزاین بهپذیرفته

 تکنولوژی معتبر هستند. 

 شناسی روش

  مثابهکه کنش دیزاین بهشناسی اشاره دارد و ازآنجاییشناسی و معرفتشناسی به توجیه استفاده از روش بر مبنای هستیروش

های انتزاعی را دارد؛ کنشی تکنولوژیکی با اتکا به منابع معرفتیِ متنوع خود قابلیت گذار از انباشت تجربیات عملی به قلمرو اندیشه

  است  یهایدنبال روش  به  ها فراتر رفته وها از واقعیات طبیعی و الهام مستقیم از آناندیشی برای مسائل و موقعیتمنظور چارهبه

ممکن   دو را   آن  انیتعادل م  جادیو ا   یامر واقع   قیاز طر  غایت در معنای کمالی()  یق یبه امر حق  دنیانتزاع و رس  ندیکه وقوع فرآ

 سازد.

مختلف    ییابعاد معنا  لی و تحل  انیآن به ب  شتریشناخت ب  یدر ادامه برا   ،یکینوع شناخت در شناخت تکنولوژ  ۀ مسئل  نییپس از تب
 فی( و تعریکیکنش تکنولوژ  ۀثابم)به  نیزایکنش د  یفلسف  یها انیبن  یواسطه واکاو  نیتا بد  پرداخته شدواژه تخنه    یمفهوم چندبعد

منظور تأمل در  ؛ بر همین مبنا، جهان فرهنگی اسطوره به مستتر در واژه مذکور، قابل تحقق شود  میبا مفاه  میآن در ارتباط مستق
توان میان کنش  یکدیگر در قلمروی مفهومیِ تخنه مورد تأمل قرار گرفت؛ چراکه با یک نگاه می ها با  ماهیت مفاهیم و نسبت آن 

با عناوینی چون مهندسی فرهنگی   دیزاین صنعتی  تا جایی که  یافت  فراوانی  تناظرهای  به شیوه صنعتی آن و فرهنگ،  دیزاین 
شود تا تمایل به ت ییر، بدل به امری ذاتی در  ر، موجب میهای اموحل(. عدم قطعیت در راه90:  1381)کارکیا،    شودبازتعریف می

های متنوع متناسب با زمینۀ خود در رویارویی با مسائل، بر مبنای شرایط دست به استدالل جوامع انسانی شود؛ بنابراین فرهنگ
ین در حالی است که استدالل در (؛ ا19-20:  1389)عبدی،    گزینندها برمیهای گوناگونی را برای حل آنزنند و درنتیجه شیوهمی

شود؛ اما گیری شده است و شیفتگی به آن موجب بازداشته شدن از اندیشه میو به شکلی قالب  موضوعهاسطوره مبتنی بر اصول  
ی  کوشد واقعیاتی را بیان کند که تا نوع بشر باقی کردن است. گاه اسطوره می امرونهاین امر بدین معنا نیست که کار اسطوره فقط 

بنابراین نباید  ؛  شودکند و لذا ما را به تفکر رهنمون میدهد، اخطار میشود و به همین واسطه هشدار میاست، زایل و منسوخ نمی
گیری از فرهنگ خالق پویا  قیدوشرط حقیقت در آن پرداخت، بلکه باید با بهرهوجوی بیتنها به ذکر اسطوره بسنده کرد و به جست

ها، از ها از معنی تهی نشوند و با آشکار شدن حقایق ارزشمند نهفته در بنیاد آنمانی، تالش کرد تا اسطورهای گفتو ایجاد عرصه
 (. 7-12: 1389)ستاری،  شان ممانعت به عمل آوردفراموشی

اصطالحاً قالب  ابزار )سو در مهارت و توانایی در استفاده از  یابد، از یکهای یونان باستان مفهومی دوبعدی میتخنه در اسطوره
شود و از سوی  عنوان خدای آتش و آهنگر و ابزارسازِ دیگر خدایان شناخته می، به ستوس یهفائیابد که خدای آن  یا تکنیک( نمود می

و عقل عملی/فعال )متیس( تکیه دارد که در ل ت یونانی به معنای عقل، خرد، ذکاوت و هوشمندی است و   الیخدیگر بر وهم و  
  « هومر(؛ از این بعد دوم در سرود چهارم اودیسه »76-75:  1382پتروپولوس،  است )اعجاب و حیرت در ذهن مخاطبان  قادر به ایجاد  

عنوان  گری/فریب« یادشده است. الزم به ذکر است بعد مفهومی حیله نه الزاماً به معنای منفی آن بلکه بهبا عبارت »مهارت حیله
شوند و در همکاری  های آن محسوب می و دخترش آتنا، خدای خرد و دانش، الهه   سیمتشود که  کاربرده میاندیشی به نوعی چاره

را در   بنابراین تخنه مفهوم »هنر« و »تکنولوژی«، هردو؛ (264-280: 1387 )فاطمی، افزایندتخنه میبا هفائستوس، این بعد را به 
توان  هایی از سودمندی و فریبکاری شگرف هنر و تکنولوژی به شمار آورد. میتوان تمثالکه مصادیق آن را میطوریگیرد به برمی

العاده است و ثالثاً تأثیری زاری برای کشف حقیقت(، ثانیاً متکی بر مهارتی فوقابدارد )گفت تخنه در مفهوم واالی خود اواًل غایتی 
معانی مرتبط با دیزاین در قلمرو مفهومی   1(. در شکل شماره  283:  1394گذارد )بلخاری،  انگیز بر روح مخاطب میشگرف و اعجاب
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اند، همپوشانیِ  ها داشتهعریف کنش دیزاین در ارتباط با آناند که برخی با مفاهیمی که پژوهشگران، سعی در تتخنه به نمایش درآمده 
 . اندشدهواقعمعنایی دارد و برخی دیگر مورد غفلت 

 معانی مرتبط با دیزاین در قلمرو مفهومی تخنه. 1شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ی تحقیق( هاافته )منبع: ی

 یریگجهینت
های فلسفی کنش  به پرسش »بنیان  ییگوپاسختحلیلی، گامی در راستای    -نظری حاضر به کمک روش توصیفی-مطالعۀ بنیادی

  ی دیزاین در مطالعات دیزاینهاپژوهش که انواع  افتیدستبرداشت و به این نتیجه  اند؟« مثابۀ کنش تکنولوژیکی کدمدیزاین به
  دهد،یرخ م   یعلم  یهاها در مقابل آنچه در پژوهشآن  یشناسروشه  فراتر رفتن دامن  کهدانش هستند    دیتول  یاز فازها  یکی

. در  ردیگیخالقانه هدف قرار م  یهاحل راه  جادیبلکه خود ا  ،که طبق آن نه حل مسئله  استشهودی و خالقانه    یمبتنی برکنش
آن   یبرا  یساز  میتصم  یعن یشده و سپس فراتر رفتن از آن    دیتحد   تیموقع  کیبه شناخت و فهم از    دنیرس  ۀمسئل  ،حوزه  نیا

 . ( باشدیافزار نرم ای یارافزو مصنوع )سخت نظریه نیتعادل ب ک ی جادیها اپژوهش نیاه که ثمر یاگونهمطرح است؛ به
در ارتباط   ،یکیکنش تکنولوژ  کی  ۀمثاببه  نیزایدگویی به پرسش دوم خود یعنی »پژوهش حاضر همچنین در راستای پاسخ

تخنه  «، به واکاوی ژرف اندیشانه پیرامون  است؟  حیچگونه قابل تشر  ،تخنه  یمفهوم  یمستتر در قلمرو  ییِ معنا  مختلفِ  ابعادِ  با
عنوان مفهومی چندبعدی و بینامتنی، در خاستگاه اصلی آن یعنی اساطیر کهن یونانی و ارتباط آن با  تکنولوژی( به ه  واژه  ریش)

بنابراین  ؛  کنشی تکنولوژیکی محقق شوده  مثاببازاندیشی در ساختار نظام دیزاین به  وسیلهسایر مفاهیم مرتبط، پرداخت تا بدین
طور که در بندی کرد که در فرهنگ باستانی یونانی و آنگونه جمعتوان ایندر پژوهش حاضر، می  شده مطرحبا توجه به مباحث  

شده است که فرد را در انجام  اول به تکنیک و مهارتی اطالق میه  ن است، این واژه در وهلحل مسائل توسط هفائستوس مبره
کاری توانا نموده و سپس با توجه به هدف، در حضور ابعاد معنایی دیگرِ مفهوم تخنه، رسیدن به کمال برای دستیابی به هدف را  

گیری از لوگوس، حضور ابعاد معنایی نظیر متیس یا عقل فعال )که  های که درجایی، با بهرگونه داده است؛ بهدر دستور کار قرار می
برای چاره پرداخت(  به تشریح آن  ارسطو  پررنگبعدها  ایفا میاندیشی و حل مسئله نقش  بهتری  ابزار در کرد، درجایی  عنوان 

در مخاطب خود داشت و در  خدمت کشف حقیقت بود و درجایی دیگر از طریق سنتز میان مهارت و زیبایی سعی بر ایجاد لذت 
عنوان یک جانبه و به توان تأکید کرد تخنه در دیدگاهی همهشد؛ میمی  بردهنامهمه حاالت از مصادیق آن با عنوان پوئسیس  

شده از لوگوس،  ای، واقعیات عینی حاصلحقیقت اسطوره   و مفاهیمی نظیر  کنش صرفاً برساختن و مهارت فنی در آن تأکید ندارد
 بخشند.گرفته و کنش تکنولوژیکی را کمال میتری برعهدهخیال، متناسب باهدف مسئله، نقش ویژهه نقش قو

مثابه فعالیتی از جنس تکنولوژی که متعلق به قلمرو  پذیرش دیزاین به  پس ازتوجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که  
  ،که در دیدگاهی سلسله مراتبی  مولد« و »عمل ابزاری«  : »عملاست  یی شناساقابلدر آن    «عمل»های عملی است؛ دو نوع  حکمت 

غایتی برای طریقۀ آن پیوند خورده است؛    عنوانبهبه علیت    ،است که در آن مفهوم تولید  «ابزاری»عملِ  ه  مولد« دربرگیرندعمل  »
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که هر    را به عهده داردساختار و سازمان    بازنمایی   ،«عمل ابزاری»، بازنمایی اراده و معنی و  «عمل مولد»توان گفت  بنابراین می
 سازند. دو در تعامل با یکدیگر، اپیستمه کلی دیزاین را بر می

های آتی، شناسایی و واکاوی دیگر ابعاد معنایی مرتبط با دیزاین، در قلمروی مفهومی تخنه که در پژوهش  شود یمپیشنهاد  
 ر گیرد.در دستور کار قرا  هاآن یی افزاهمو مطالعۀ تعامل و  
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 .141-154(: 4)1 ، یتجسم یهنرها ینظر یمباننشریۀ 

 . تهران: نشر ثالث. اسطورگی و فرهیختگی(. 1389) .ستاری، جالل
 .. تهران: نشر پرسش توسیهراکل یهاها و انگاشته به نگاشته  ی: نگاهکیتار لسوفیف(. 1391) .ی، داریوششیدرو

 تهران: نشر ثالث..  شناسی فرهنگچهار پژوهش در جامعه(. 1389) .عبدی، عباس
 .. تهران: انتشارات دانشگاه تهرانو رم ونان ی ریاساط  یفلسف یمبان. (1387) .فاطمی، سعید

 . 173-182 :(10، )عالمه ۀفصلناممثل.  هیاصطالحات مورد استفاده افالطون در باب نظر (.1385) .ی، حسنفتح
 .89-97: (11، )نشریۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهرانریزی فرهنگی. (. جایگاه طراحی صنعتی در برنامه 1381) .کارکیا، فرزانه

 .یتهران: انتشارات خوارزم سن لطفی،ح، ترجمۀ محمد یونانیمتفکران . (1375) .، تئودورگمپرس

 .35-39 :(93)نشریۀ مدیریت ارتباطات، (. دیزاین خیر جمیل است، به اهتمام ندا دیالمه، 1396) .ملکیان، مصطفی
 ی.جهاد دانشگاه یو مطالعات اجتماع یپژوهشگاه علوم انسان. تهران: یبه مثابه تکنولوژ  یعلوم انسان(. 1400) .منصوری، علیرضا؛ پایا، علی

  حمید نقدبیشی،   ؛، ترجمۀ سامیار راشدینشانه شناس  کردیبا رو  نیزاید  یشناس  ییبا یبر فهم محصول: ز  یمبتن  حیطرا.  (1397)  .، رونمونو
 .تهران: کتاب وارش

 .قم: بوستان کتاب ، تحقیقِ حسن جمشیدی،هیصناع ۀرسال (.1387)  .ی، ابوالقاسم میرزا بزرگرفندرسکیم
درباره   دگریها  دگاهید  یباستان و بررس  ونانیمفهوم تخنه در فلسفه    گاهیعناصر و جا(.  1396)  .مهرنیا، حسن؛ ذاکری مهدی؛ لطیفی، حسین

 .79-102 : 8( 3، )نشریۀ تاریخ فلسفه. آن
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 .تهران: کتاب وارش عارفه واعظی،  ؛، ترجمۀ مهدی مقیمیشانیپر ییای: خلق معنا در دنیزندگ ی برا ی طراح. (1400) .کر، استوارت وا
تهران: کتاب    ندا صالحی،  ؛، ترجمۀ مهدی مقیمیاز انگاره ها  زیلبر  ییایمحصوالت معنادار در دن  یپر ازدحام: طراح(.  1400)  .روبرتوی،  ورگانت

 .وارش
 .یتهران: نشر مشک ، ترجمۀ منظر محمدی،: یک معرفی کوتاهنیزاید. (1398) .، جانهکست

 ، ترجمۀ گلنار نریمانی، تهران: انتشارات ققنوس. استنفوردزیبایی شناسی هگل؛ دانشنامۀ فلسفۀ (، 1399) .هولگیت، استیون
 .یو فرهنگ  یعلم انتشارات :، ترجمۀ سعید نفیسی، تهرانادیلیا (.1371) .هومر

 .هیتهران: نشر آت رضا حسینی، ؛ ، ترجمۀ محمدرضا باطنیچهی فلسفه هنر ن (.1380) .، جولیانانگی
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