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االبداع و  مجزوءة الفاعلية  

 تقديم عام 

و فاعلية حيث   اصالة األكثرانتاجاته  و فضوله اتجاهها دفعه الى ابداع  ان خوف االنسان من الطبيعة

يمكن اعتبار الخوف   و  ،بهذا التواجد كوعي  أيضا مرتبطة بالذات وجودية ، أسئلةو انطلقت من انعكست 

  ، يعةالمتمثل في الطب ، عالمه الذاتي و الموضوعي اإلنسان خالقة استشعر من خاللها  حوافز و الفضول 

  " العالم الحسي " و الخارجي  "، األنا" ي لو عالم الطبيعة بين الداخ ،هذا التفاعل بين عالم االنسان

و يتعالى   األشياء، يضفي المعنى على  سطوريا أ اإلنسان  حيث بدءو حكي  ، كأسطورةتمظهر في البدء 

تطور   لة مسأ صوراته حول الذات و العالمحيث حكمت ت  ،للحياة و تأويله ،عنها  محققا بذلك عيشه

أي العلم و التقنية  بما    ،عقد هذه االنتاجات أليصل إلى  ،فقه النظريأو سواء المادية و الرمزية  تاجاته إن

  و توسطت عمليا   بل  ، اإلنسانرافقت   وهي قدرة هي قدرة انسانية على استنطاق الطبيعة و استفزازها

يخرج من التأثير المباشر  ، ذن بل فاعال  و مبدعاإو بين الطبيعة . فوجود االنسان لم يكن منفعال  ،بينه

  داتيتها أمن  األداةو  ،فا و فعال يخرج الشيء من شيئيته للطبيعة إلى تشكيلها و تصورها باعتبارها كش 

بالتبادل واالنفتاح   المحتمل و الثقافي  ،و موته االجتماعي  ،باألثرالفن( مقاوما بذلك الموت و الطبيعة ك)

يحد من   أن دون  ،و في كل زمن ،معيدا بذلك تشكيل هويته في كل لحظة ،خرعلى ال و المادي  ،الرمزي

. وهذا ما  إنسانيته جوهر تخدم  ال  معينة  ليات آهيمنة  شكل معين منها أو انغالق و ، جاتهنتاإ  انفالتات 

 بعد: عن تعلمية تعليمية أنشطة  و دروس

 الدراسة  استمرارية لضمان

 الفلسفة المادة

 األولى بكالوريا المستوى
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عن هذا الكون الذي يشكل االنسان   ونزعة الغرابة مثال،  كالطاقة النووية  )  يجعل فعال البعد االنتحاري 

 الخالق. مجاورا لبعده  (جزء منه 

نسان، و  و علم و تقنية( تعبيرا عن حرية اإل)من فن   واإلبداع بأي معنى يمكن اعتبار الفاعلية  ✓

 في نفس الوقت شرطا من شروط وجوده؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقنية : مفهوم 

 

  التقنية كامتداد ،ويمكن معالجةله و أثر   ، اإلنسانتواجد  أبعاد من  إنسانية بُعد تعتبر التقنية بما هي خاصية 

و في كل مرحلة من  ،جهة ثانية  الطبيعة من و  اإلنسانو  ، نسان من جهةو اإل ،اإلنسانولكن بين ،للتبادل

التغيير   إلى  و  استنزافها إلى مرورا   ،لتسخير الطبيعة كوسيلة تناول التقنية  العالقة يتممراحل هذه 

  . بالمجتمع المعلوماتي  "  تورين  أالن" بطبيعة العصر أو ما سماه   د المتحد  لمجتمع و األخالقي لالقيمي 

معها صياغة   بكيفية تعيد نها تسير إ ، توجيه أي خاصية هذا المجتمع هو انفصال التقنية عن  إن حيث 

ن التقنية لها  أصياغة تعطي االنطباع ب  نفسه(حول  اإلنسان خصوصا العالقات و تمثل  )و اإلنسانيةالهوية 

خصوصا   األداةهذه  ن أ  الثقافية رغم األداةالذي يختزلها في  ،نتروبولوجي لهاالتعريف األ  ماهية تتجاوز

التقنية  ديكتاتورية  إنهاالوحيدة للتواصل  ستصبح اللغة حيث  ، خاصاستنتج مسارا الفها مع العلم بعد تح 

 لخدمة سلطتها. الطبيعة  أو اإلنسان سواء مع   كل عالقة كيفت  حيث 

 التقنية: محور ماهية 

 المحور: مفاهيم  
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 الماهية: 

وهي ما يكون مالئما   ،للوجود باعتبارها مكونة لطبيعة الشيء ،والماهية مقابلة ماهية الشيء جوهره 

 . خر غير تصورنا له ا الشيء على نحو أأنه يتعذر تصور هذللشيء لدرجة 

 التقنية: 

 التقنية: لمفهوم   يجب التمييز بين مرحلتين  

نتاج شيء ما له  حديد عملية إو بالت ، بدع فيهو أ ، تعني راقب شيئا وفهمه  وكانت اليونانية:المرحلة 

و المعرفة كما تعني وضع و إقامة ما لم يكن من قبل كحاضر هنا مستدعيا إياه   ، بالتعرف  عالقة

  ة دالة ، وهذا ما يجعل من التقني و ماهية الفعل هي اإلنجاز  ،التقنية مفهوم مرتبط بالفعل. و للظهور

 . و قابلية االستعمال  ، حالة االنكشافعلى 

حيث يوجد   ،المرحلة الحديثة: في الفترة الحديثة ستعتبر التقنية الحديثة التطبيق العملي لعلم الطبيعة

يسمى بالتكنولوجيا، و هو مفهوم يبين  ما   النووية( وهذاكالفيزياء ) سناد متبادل و بين الطبيعة إ  ،بينها

 . و العلم باعتبارهما المحددان لفعل المعرفة   ،التقنيةتحالف 

 اإلشكاالت : 

 و ماهيتها ؟  ،و بالتالي جوهرها ، ما هي حقيقة التقنية ✓

 مجرد وسيلة محايدة أم أن لها طبيعة معينة تفرضها على من يستعملها ؟هل التقنية  ✓

 ما الفرق بين تقنية الحيوان، و تقنية االنسان؟  ✓

 التقينة ؟ما الذي تكشف عنه  ✓

  وبين التقنية  ،بين التقنية باعتبارها خاصية إنسانية  ( 66الكتاب المدرسي ص  )  "شبلنغر  "أرلوند يميز 

حيث تكون دائما مسبوقة   ،على جعل التقنية خطة للحياة  ةيمتاز بالقدر  فاإلنسان ، الحيوانكما يعرفها 

  اباعتباره كائن  ،متاز به الحيوانو تصور سابق على االستعمال العفوي الذي ي  واستراتيجيةبتأويل 

من أجله،  الشيء الذي يجعل التقنية لدى الحيوان حفاظا على البقاء وصراعا  ،مسبقا وفق الطبيعة ا مبرمج

 . استمراريته لسلوك بهدف الحفاظ على البقاء و ة لوجهو م   ،لنظام الغريزةخطة حيوية خاضعة  إنها  

  ، و في الخاصية التي تولدها هذه التقنية ، المسبق عنهاتكمن في التصور الفيلسوف   التقنية حسب ن ماهية إ

  تطويرا، وو كل حالة تبين    ،اإلبحار إلى تقنية البحرالطيران و من   إلىحيث ننتقل من تقنية الطائرة 

 تأمال نظريا  سابقا. 
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 :  نموذجا   " ديسكوال فيليب " -philippe  descolaللتقنية التصور الثقافي 

أو الدراسة الثقافية ألشكال االنتاجات المادية، والرمزية لإلنسان حيث   يينطلق التصور األنثروبولوج 

 لى أعقدها. ا من أبسط أداة نستعملها بشكل يومي إثقافي  ا  تعتبر التقنيات انتاج

تعبير  التقنية هنا هي ، فتمثلهو اشكال   ،و رؤى للعالم ، التقنية صناعة صور و يعتبر" ديسكوال " 

اإلنسانية  الطقوسي للجماعات  خالل البعد من  للعالم تتجسد عن رؤية  ، خصوصا لدى المجتمعات البدائية

ال صور تصل الى  ل اختزاحد اشكأعن االستعمال اليومي   او بعيد   ،بدائية كأداةالتقنية  حيث تشكل

لكنها   ،مكون طبيعي ماديات الثقافية في ما تنتجه من وسائل  ذ  مرجعتيها الشعوب   القداسة،  حيث تضع 

التقنية   ،  التقاء تكون فيه و الثقافي بين الطبيعي  تقاءلاالتعيد تشكيل   ،  لكيتضفي عليه  مخزونها الرمزي

 .وسيطا  و رمزا في نفس الوقت 

 

 :  مارتن هايدغر  Martin heidegger-تصور

المحدد   ،الوسيالتي و المحايد تتعدى البعد  (   67الكتاب المدرسي ص  )  " هايدغر"التقنية حسب  إن

لها جوهر حيث ارتبطت عند اليونان ب فعل   إنفالتقنية ليست بديهية بما هي وسيلة  .باالستعمال 

أن تصبح   و قبلكالشعر و اللغة عامة،  أيضا بما هو رمزي  ا ارتبطإنتاجا الذي سماه اليونان  ظهار اال/

  به ش  التي كانت تُ ض و األر  طاقا ماديا للطبيعة و استن  pro-vocation ا  استفزاز الفترة المعاصرة في 

ن التقنية  إ خام .  مادة  و  ،خزانا للطاقة تحالف التقنية و العلم عصر في   أصبحت ،العظيمة تقديسا لهاباإللهة 

مع    حسب هايدغراألولمسارين   فالتقنية ستأخذ و لهذا   ،الطابع السحري التأملي عن العالم هنا نزعت 

و    ،تهاعقلن ها مع العلم المعاصر حيث ستجبر الطبيعة على الخضوع لحسابات  الفو الثاني عند تح ، اليونان

ن ماهية التقنية اتجاه الطبيعة هي التحريض و االستفزاز حيث تجعل  إ بأسرارها.  على البوح  إجبارها 

  إنها  ،الكشف التقنية هو رحيث سيكون قد  .يأخذ شكل التوافق  ، الذي االستنزاف معضلة  أمام  اإلنسان

و لكن    ،غير كامن في التقنية بل في جوهرها  إذنالخطر  إن . ديكارت شكلها كما   ميتافيزيقا االنخراط في 

 اإلنساني؟ ما انعكاس هذا الجوهر على الوجود 

حيث تتعرض الكينونة   به،  المفعول إلى  ، و الحريةمن الفاعلية اإلنساننقل   بإمكانها ن هذه الماهية إ

الذي ستعيد التقنية صياغة لغته و تكريس    األصيلمقابل الوجود  في ،االستالب و  االغتراب للنسيان و 
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بما أن اللغة   ،الفالسفةللغة و ليس الشعراء و ارسابح التكنوقراط بهذا المعنى ححيث سيص  ، هذا النسيان

 .   هي مسكن الوجود 

 

 استنتاج عام : 

كثيرا ما يتم اعتبار التقنية على مستوى ماهيتها وسيلة في يد ثقافة اإلنسان و محايدة تلزم فقط وظيفتها و  

هذا صحيح ولكن التأمل فيها يبين أن حقيقتها تتجاوز بعد الوسيلة فهي تؤثر على الذات   استعمالها، و

فرض نمطا جديدا من الوجود، و  حيث تصبح واقعا ي ،خرتعيد صياغة عالقتنا بالذات و ال  االنسانية و

 هكذا تكون ماهية التقنية هي حقيقتها التي تجاوزت اإلنسان وشكلت لغته الجديدة. 

و خصوصا مواقع التواصل االجتماعي مثال   ،العالم اليوم ال يخلو من هذه الحقيقة فالعالم االفتراضي إن

بله  ستعمل من قإال أننا نُ  ،كمون في استعمالهو يتح  يدعي الكثيرون أنهم يستعملونه بلتيحه التقنية،  الذي تُ 

هو  التي نشاركها معه ، بل ويصبح   األشياء خر مجرد متفاعل اتجاه نخضع لنمطه و زمنه و يصبح ال

و إنما    ،تصبح التقنية مرآة سوداء ال تعكسنا خرآأو بتعبير   ،واقعنا المادي  المعيار و الحقيقة الغالبة على

  يجعلها سالبة للحرية. " هايدغر" هذا ما جعل فيلسوف التقنية    . ا في األغلب س ماهيتها المستقلة عن تعك

و    ،جماليةو  أخرى فنية التقنية يجب أن ترتبط بعدة مقاربات وهذا ال يعني سلبيتها المطلقة بل يعني أن 

و عن    ،مادامت تكشف عن الطبيعة  ، ككشف ، و يسبقها في التصور الذي يرافقهاكامن    فالمشكل  .علمية 

هي القائمة اليوم على تحصين البعد الحيوي   تكنولوجية -ن المخابر البيوصوصا وأ خ  ذواتنا.

لعالقتنا   أساسيالمرئية محدد   كأجسامالفيروسات مثال  أصبحت بعدما   ،الحياة وإعادة تخصيب ، لإلنسان

 ،ووجودنا. بمجالنا

 

 


