
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 دروس وأنشطة تعليمية تعلمية عن بعد:

 لضمان استمرارية الدراسة

 الفلسفة المادة

 األولى بكالوريا المستوى 



 وذج تطبيقي حول: ''منهجية تحليل ومناقشة قولة فلسفية" من
 

 "  .الخاصتان بالبشر  هما السمتان بالعقالنية،   اإلنسان العاقلو تحلي   إن إمتالك التقنية كقدرة  "

 

 

  ألشياء ساني في تحويله يتركه العمل و الفعل االن مامن خالل ، ينفتح الذهن البشري على العالم

   تأمله فيها . وهذا ما يجعل ظهور أثار لهذا االنفتاح واضحا من خالل االبداع و الفاعليةالطبيعة و

  فمن يتأمل التقنية  .ة اإلنسان و إبداعه حقامدى فاعلي تلخص التقنية  و  اإلنسان. يهما كخاصيتين يتميز 

لتصور جديد حول   ، باعتباره مؤسسا بشكل مستمر سيالحظ تطور الذهن البشري الُمرافق لتاريخية التقنية 

  و هي بذلك دائما موجهة لفك سر ما مرتبط بالحقيقة و البحث عنها . أو لتعويض خصائص  الذات و العالم،

. هل يمكن الحديث عن  السر الذي يتجاوز الذات و يهدد حريتها أحيانا هي ما معينة لتصبح في مرحلة 

ماهية ثابتة للتقنية، أن أن ماهيتها تختلف حسب السياق التاريخي الستعمالها؟ هل التقنية نتاج حتمي  

ة  ير هذه العالقلتطور العلم، أم أنها نتيجة لنوعية العقالني اإلنسانية المتحكمة في إنتاجها؟ كيف يمكن تفس

 صانع لها، أصبح باألحرى خاضعا لها؟إلنسان،: كيف نبرر كون اإلنسان كنية و حرية االملتبسة بين التق

 

يوازي عالمه الطبيعي بل   ،إنه يخلق عالما جديدا  : وأن يفعل اإلنسانفي معنى أن يبدع  لنتأمل 

  ، فاعال و مبدعا في فاعليته نسانإل ان يكون أهو خلق من عدم و ابتكار، و  فاإلبداعيتجاوزه و يرتقي به،  و

ينتج   ما  و استعمالها ينتج و يخلق ذاته باستمرار، و ذلك عن طريق  لألشياءجانب خلقه  إلىمعناه انه 

ما يختار أيضا و عن طريق وعي يتجاوز به ذاته باستمرار، و يكون على نحو لم يكن عليه من قبل . لقد  و

   يستعملها و يستعمل أشيائها وأصبح ، و ضرورياتها بل أخرج هذا التجاوز اإلنسان من حتمية الطبيعة

لحظة تحالفها مع   أوالبسيط  اسواء بمعناه  ، بواسطة التقنيةبطريقة خاصة تفصله عن الكائنات االخرىو

و يشمل مجاال و يقصي مجاال   ، ما كشفت عنه التقنية باعتبارها كشفا يختلف في كل مرحلة إنبل  .العلم

مدى   تُطرح التقنية في مواجهة حريتنا، و   ة و الجوهر المستقل عن استعمال اإلنسانفما بين الوسيل .أخر

  .في مقابل ماهية محتملة تتجاوزنا  ناقدرة هذه التقنية على تحرير



يؤسس صاحب القولة الوجود البشري على خاصيتي الوجود العاقل، و القدرة التقنية بما هي  

  اإلنساني،  فالعقل هو سمة الكائن  ذي يشكل ماهية التقنية،أي التصور ال ، للبعد العقالني  ترجمة 

حيث  ،هذا العالم إلىلكي نلج  م و نشكل  و نجسد من خالله وسائطوالعقالنية  نمط وجود ندرك به العال

يكون هذا الولوج إزالة لطابع الغرابة، و تملك الوجود و السيادة عليه، بتحويل الطبيعة مثال إلى لغة  

كما تكون الطبيعة مجاال لتطبيق هذه العقالنية حتى تصبح قدرة، و القدرة في جوهرها   . العقل يفهمها هذا 

و العقالنية و التقنية جوهرهما السلطة التي تجعل من اإلنسان سيدا على مجاله الرمزي و المادي   ، سلطة

في الوسيلة التي تخدم   كبعدين تشغلهما التقنية و تشتغل فيهما. و السيادة هنا تحيل إلى اختزال التقنية 

لتصبح وسيلة تخدم مصالحه   ،و تبقى من وضع االنسان فهو من يستعمل هذه القدرة غاية تتجاوزها،

  أي التصور و التأمل السابق على التطبيق و التجريب التقني .  ، موجهة بالعقالنية التي تحيل الى النظر

 .التطبيق و التجربة كتجلي لهذه العقالنية  على عالوة

  عقالنيةلوباعتباره كائنا عاقال و منتجا سمة تميز  الكائن البشري، هو هذا الحضور المزدوج ل لع

تغيرت عالقتنا بالذات و العالم . كما تشكل هذه العقالنية تعاليا   ت هذه العقالنية، إال حيث كلما تطور معينة،

  ، لحتميات و جعل عالم الثقافة كبناءعبر كشف هذه ا، و تجاوزا لحتميتها تأويال للحياة و الطبيعة كمعطى  و

، سواء بالنظر  قد شكلت التقنية نقطة تميزه. لو ما سينجز اإلنسانمجاال للعيش على ضوء ما انجزه هذا 

كما تأطرت بالسياق الذي   ، و الكشف و اإلبداع و بالمعرفة باإلظهار ارتبطت  إذ  :قدرة كو أكوسيلة إليها 

فإن الفترة   ،لياته كاللغة و الفن و الشعر و العلمفا عن الوجود و تجفي اليونان كش كانت  فإذا . تنتج فيه

و العقالنية نموذج التقنية الوحيد في قول   حيث سيصبح التصور العلمي ،الحديثة ستجعلها ترتبط بالعلم

و سيصبح الشغل الشاغل لهذا العقل هو القدرة. و التقنية كفعل تتجلى قدرتها في   ،الحقيقة و فهم العالم

و الكشف الذي من المالحظ أنه خاصيتها الجوهرية، ولكن مع اختالف هذا الكشف حسب التصور    النجازا

يربط استعمال اإلنسان للتقنية بخطة الحياة على غرار   شبلينغر الذي يسود في كل فترة .هذا ما يجعل 

  ة. دد بالخطة الحيوية و مجال الطبيعنات التي تتحاالحيو

  استعمال  مثل تسخيره النار، و ،يعوض ضعفه بالتقنية المرفقة بتصور اإلنسان أناستطاع لقد 

عكس الحيوان الذي و إن كان له سلوك عقالني أثناء الخطر، و   ، و تطويره لمجال الضرورة  ،السفن

  ، النحو بدأ على هذا يمكن القول بأن اإلنسان  صحيح . يبقى خاضعا لغريزة البقاء ، فهو البحث عن الطعام

لكنهما ضعيفتان في   متلك اإلنسان يدين ماهرتين ،إذ ا ،لحاجيات البشريةلبة سد اثحيث  كانت التقنية بم



لذا عملت التقنية على  ركض و لكن ببطء و ال يجيد الطيران، كما أنه كان قادرا على ال ،اإلمساك و الضرب

 .  ق طموحاته و أحالمهيقتح

 

   هي تأسيس الوجود البشري على القدرة  كآلية ذهنية  ،التي تتضمنها القولة يبدو أن األهمية

الصانع يسبق اإلنسان العاقل  إلنسان اخصوصا وأن  ، وربط التقنية بالتصور العقالني لالنفتاح على العالم،

المفارقة األساسية، كون التقنية تحولت إلى مفعول سحري، أصبح فيه اإلنسان  ولكن  .و المنتج للمعرفة 

، كان يعيش بدونها  و يشتكي منها اأو الحد من مفعولها، أي أنه في نفس الوقت ينتجهعاجزا عن التحكم 

  ؟ هي الحضور الوحيد لنا بهذا العالم المتحكمة في التقنية هل العقالنيةو لم يعد يستطع أن يتخلى عنهل. ف 

 يستطيع  أال يمكن للتقنية أن تعبر و تشكف عن حضور غير عقالني مرتبط بالفن و الدين كتجربتين ال 

العقل وحده إستعابهما ؟ و إذا ما تأملنا التقنية التي ربطها صاحب القولة بالقدرة سيتبين لنا أننا في موقع  

غموض في عملية التأثير و التأثر لدرجة يمكن   االسيادة في حين يمكن القول أن عالقتنا بالتقنية يشوبه

 خدم جوهرا ال ندري مآله .  القول أننا نخضع لهاجس القدرة و نصبح بدورنا تقنية ن

حيث يبين صحة القول الذي يعتبر التقنية كوسيلة ولكن ليس  ، هايدغر إليهو لعل هذا ما يذهب 

هي  أي الوسيلة، و إنما  فماهية التقنية ليست هي التقنية فالصحيح ليس بالضروري حقيقي و لهذا .حقيقة ك

، نها طابع الميزة الخاصة باالنسانلتالي يزيل عو با ،االرغام الذي تمارسه و يتجاوز بعدها الوسيالتي

  .خصوصا حينما تعبر عن إختزال في البعد العقالني كما تبين من خالل مضامين القولة

التقنية و سيلة و إنتاج ثقافي ،   أنفكرة على مع الحفاظ  ة، االنتروبولوجي في حين توضح المقاربة 

بيعة و منحها بعدا رمزيا خاصية لالعقالني أيضا  من خالل  أن االنسان البدائي يعتبر التحويل المادي للط

الذي يربط االنسان البدائي فيه التقنية بالطقوس وليس باالداة فقط .   ،العالم الروحاني و مجال المقدس

بين الدقة في تحويل  ي و هذا  ، عل و ايمان الفاعل الغيبيفتصبح حاملة لمعنى ال يضع حدودا بين عقالنية الف

الذي بدء يضيق حسب هايدغر حينما انتصرنا لتحالف التقنية  ، و فساحة السكن الرمزي فيهااء االشي

هذا اإلجبار المحرض و المستفز بتعبير  ، مجال لإلجبار على البوح بأسرارهافأصبحت الطبيعة  ،بالعلم

موارد  خزانا للحيث تصبح الطبيعة تحت تاثير التصور العقالني  ، هو أساس التقنية الحديثة هايدغر

القول مجبرة   أردنا اإذلقد أصبحت . بة تبعا لعالقات و معادالت محددةخاضعة للحساب و جعلها تعطي أجوو

اي منفصلة عن الذات و قابلة للحساب وبشكل قبلي .   ،موضوعيةصبغة على الكالم و على ان تظهر في 

مجالها التطبيقي    لفة مع العلمو التقنية المتحا ، وإذا كان التصور العقالني يقدم نفسه كضامن للحقيقة



يبين إذن أن التقنية تُلزمنا و تفرض علينا نمطها،   هايدغر  فإن ،وحيد للوصول للوجود  كسبيل   ووسيلته

نسينا من خاللها وجودنا و إغتربنا حينما تعذر علينا اإلنصات الى  ، لهذا تحولت إلى ميتافزيقا مكتلمةو

 . يئناهاالطبيعة كجزء منا و إنفصلنا عنها و ش

   

فحتى و هو داخل مجال اإلبداع و   ،إن سؤال ماهية التقنية ال ينفصل عن سؤال اإلنسان و خصائصه 

لإلنزياح عن ماهيته حينما يتبنى تصورا معينا، و بهذا تكون ماهية التقنية سواء   الفاعلية يبقى قابال

كخاضعة لشرط إبداعها .حيث لطالما  كوسيلة أو إلزام هي نمط من وجود الذات في العالم سواء كمبدعة أو 

فالتصور و تقنياته في كل    رافق وجوده تصور يسكنه قبل أن يلج إلى تقنيات الكشف عنه أو نسيانه،

بتعبير هايدغر الذي أسس تصوره على نقذ التقنية في حين أن    لحظة ينعكسان على تمثل الكائن لذاته

 .نتروبولوجي في تجليتها و التأويل الثقافي لهاتصور القولة بني على وصفها كما بحث التصور األ

كإنعكاس ال محدود على عالمنا اإلجتماعي و بالتالي العالقة مع األخر حيث    تتمظهر التقنية اليوم 

أمام تواصل حقيقي فرموز التقنية،    توفر التقنية في عصرنا سبل ال محدودة لالتصال ولكن ناذرا ما نكون

أسيس العالقة مع الغير على أساس تقني كمواقع التواصل اإلجتماعي الذي يمكن  و محددتها تسربت لتعيد ت

التي تحدث عنها   تشبيهه بالمرآة السوداء التي ال تعكسنا حينما نكون أمام األخر . بل إن تجربة المرآة 

   على   في اإلدراك النفسي للذات أصبحت معطوبة اليوم خصوصا و أن أول انطباع و السابق جاك الكان

و الذات أصبح يتوسطه االفتراضي كنتاج للتقنية.ال إذن يمكن لإلنسان أن ينكر دور التقنية في   تحديد األنا

تحريره من المجهول ولكن ليس له القدرة المطلقة اليوم عليها أو على تحديد المآل المجهول الذي ننساق  

 معها اليه. 

  ،و اإلسراع في ذلك بل ،و االستنزاف البحث المستمر   إذن تفرض التقنية على اإلنسان كقدرة

مع العلم أن الطبيعة محدودة كموارد في حين خاصية البحث عن القدرة   ، تحت إيديولوجيا التقدم و التطور

مما يجعلنا نخرب شروط بقائنا و نختزله في القدرة في حد ذاتها، وليس القدرة من أجل   ،ال متناهية

 . اإلنسانية  الطمأنينة السعادة أو 

 


