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مفھوم التقنیة و العلم

ماھیة التقنیة: المحور األول

:شكال المحورإ

ماھیة التقنیة ؟-
ما الذي یجعل التقنیة خاصیة إنسانیة ؟-
ما الفرق بین التقنیة عند اإلنسان و تلك الموجودة عند الحیوانات ؟-

مفھوم التقنیة:تحلیل نص شبنغلر

:مؤلف النص 
.”اإلنسان و التقنیة “ و “ انحطاط الغرب ”من كتبھ. فیلسوف ألماني اھتم بدراسة الحضارة في إطار فلسفة التاریخ) 1936-1880(شبنغلر 

:إشكال النص- 1
ما التقنیة ؟ و ما الفرق بین التقنیة عند اإلنسان و التقنیة عند الحیوان؟

و بأي معنى یمكن اعتبار التقنیة خاصیة إنسانیة ؟

:أطروحة النص - 2
خطة حیوّیة للدفاع عن نفسھ، و إذا كنا نتحدث عن التقنیة عند الحیوان، فھي تظل مجرد. تعتبر التقنیة خاصیة إنسانیة مرتبطة بالوجود اإلنساني منذ القدم 

ة و موجھة للسلوك كما أنھا محكومة بمحددات غریزیة، بینما ترتبط التقنیة عند اإلنسان بالعقل و الفكر مما یجعلھا خطة للحیاة؛ أي أنھا استراتیجیة ھادف
.البشري

:مفاھیم النص - 3
:خطة حیاة/ خطة حیویة *

خطة حیاة خطة حیویة
تأملال/ الفكر -
الھدف ھو تنظیم الوجود اإلنساني-
اإلنسان-

الغریزة- 
الھدف حیوي مرتبطة بالحفاظ على بقاء الجسم- 
الحیوان- 

.من أجل المحافظة على و جوده الطبیعي یقوم بھا الحیوانالتقنیة عند الحیوان مرتبطة بالغریزة فقط ، فھي مجرد عملیات و سلوكات غریزیة←
.ة وترسم لھا غایاتھاأما عند اإلنسان فالتقنیة ترتبط بالفكر والعقل؛ فھي تلك التأمالت والمخططات واالستراتیجیات الفكریة التي تقف وراء السلوكات البشری

:الآللة/ التقنیة *
كما یرى أنھ الینبغي فھم التقنیة من خالل وظیفة األداة، بل ینبغي اعتبار . و اآلالت في حد ذاتھا أن ھدف التقنیة لیس ھو صنع األدوات “ شبنغلر “ یرى 

وھذا یعني أن التقنیة ھي فكر و سلوك ھادف و لیست . التقنیة خطة حیاة؛ أي أنھا تلك األھداف و المخططات واالستراتیجیات التي تقف و راء صنع اآلالت
.یة مجرد موضوعات أو آالت خارج

:حجاج النص 4
:المقارنةللدفاع عن أطروحتھ القائلة بأن التقنیة ھي خطة حیاة، استخدم صاحب النص مجموعة من األسالیب الحاجیات ارتكزت على الدحض و اإلثبات و 

:أسلوب الدحض- أ
:المؤشرات اللغویة الدالة علیھ *
…وال من المفھوم الخاطئ . …علینا أال ننطلق من -
…بل ھي -
.…یظھر لنا الخطأ الثاني -
…ال نفھم التقنیة من خالل-
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.… وال … إن مایھم لیس ھو -
…فما یھم لیس -
…وال انطالقا من-

:مضمونھ* 
ن خالل الوظائف التي دحض صاحب النص تصورین اعتبرھما خاطئین للتقنیة؛ األول یعتبر أن ھدف التقنیة ھو صنع األدوات واآلالت، والثاني یفھم التقنیة م

.تقوم بھا اآلالت و كیفیة استخدامھا

:أسلوب اإلثبات–ب 
:المؤشرات اللغویة الدالة علیھ * 
…إن التقنیة ترجع في الواقع إلى - 
…فعلینا االنطالق من… وإذا أردنا أن -
…إنھا -
…إن التقنیة ھي -
.…إن كل آلة -
…من كل و سائل نقلنا و لدت انطالقا-

:مضمونھ* 
.التقنیة تعود إلى أزمان غابرة -
.داللة التقنیة مرتبطة بالروح أو النفس، وھي ما یجعلھا بالمعنى الدقیقة خاصیة إنسانیة-
.التقنیة في مستواھا اإلنساني ھي خطة حیاة؛ أي أنھا تلك المخططات الفكریة و التأمالت التي تسبق صنع اآلالت-
.أدوات و موضوعات، بل ھي أفكار تحدد أھدافا مرسومة سلفا لتلك األدوات و الموضوعاتالتقنیة لیست -
.كل آلة ھي نتاج لسیرورة من التأمالت التي تسبق و جودھا و تحدد أھدافھا مسبقٌا-

:أسلوب المقارنة- ج 
ن التقنیة تمیز حیاة الحیوان دون النبات؛ ألن األول یفعل في الطبیعة و و الغرض من ذلك ھو إثبات أ:المقارنة بین نمط حیاة الحیوان و نمط حیاة النبات*

.یمتلك استقالال إزاءھا، و ھنا تظھر فاعلیة الحیوان، بینما ال یتمتع النبات بھذه الخاصیة

والغرض منھا ھو تمییز التقنیة عند اإلنسان عنھا عند الحیوان؛ فھي عند الحیوان مجرد خطة حیویة، أي سلوكات :المقارنة بین اإلنسان و الحیوان * 
.أما عند اإلنسان فتعتبر التقنیة خطة للحیاة، أي أنھا مرتبطة بالفكر و قائمة على التأمل ورسم أھداف للسلوك البشري. غریزیة ھدفھا الحفاظ على بقاء النوع 

ما التقنیة ؟:نص مارتن ھیدغرتحلیل
:إشكال النص- 1

أین تكمن ماھیة التقنیة ؟

:أطروحة النص - 2
ماھیة التقنیة تكمن ال تتحدد ماھیة التقنیة حسب ھیدغر في اعتبارھا أدوات و آالت ناتجة عن العلم، وعن سیطرة اإلنسان باعتباره سیدا على الطبیعة، بل إن 

.نمط و جود إنساني لم یعد اإلنسان یتحكم فیھ، بل أصبح خاضعا للفكر التقني الذي یسعى إلى الكشف عن أسرار الطبیعة و استخراج مواردھافي اعتبارھا

:مفاھیم النص - 3
.العلم ال یؤسس التقنیة، بل على العكس من ذلك إن جذوره توجد في جوھر التقنیة :العلم/ التقنیة * 
بل إن ھذا البعد الغائي یختفي في التقنیة . لم یعد اإلنسان حسب ھیدغر كائنا حرا صانعا لألدوات و متحكما فیھا و یسخرھا لتحقیق غایاتھ:نساناإل/ التقنیة * 

.لیحل محلھ البعد اآللي الذي أصبحت معھ للتقنیة منطقھا الخاص الذي ینفلت من سیطرة اإلنسانفي صورتھا المعاصرة،
:الكون/ دوثالح/ التقنیة * 

.الحدوث ھو كشف و مساءلة للطبیعة من أجل استخراج طاقاتھا و مكنوناتھا اعتمادا على نوع من القسر و التحریض و االستثارة
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:حجاج النص- 4
:اعتمد ھیدغر في عرض أطروحتھ على أسلوبي اإلثبات والنفي

:أسلوب اإلثبات-أ

:شرات اللغویة الداة علیھالمؤ* 
…إن تحدیدي لماھیة التقنیة ھو-
…وأن ھذه العالقة… وأن أمرا… إنني أرى أن-
…أرى في ماھیة التقنیة-

:أسلوب النفي-ب

:المؤشرات اللغویة الدالة علیھ* 
…ولیس العكس-
…ال مجال للحدیث عن-
…ال یمكن أن یتم ذلك-

:مضمون األسلوبین* 
.التقنیة ھي التي تؤسس العلم ولیس العكس- 
.اإلنسان ال یتحكم في التقنیة بل إنھا تتجاوزه-
.التقنیة ھي كشف ألسرار الطبیعة وطاقاتھا-
ال یدین ھیدغر التقنیة وال یرفضھا، بل یرید فقط أن یعرف ماھیتھا وحقیقتھا-
ومعنى النفي ھنا ھو أن التقنیة ال . اھیة التقنیة في إطار عالقة الذات بالموضوع؛ والذات ھنا ھي اإلنسان، والموضوع ھو التقنیةینفي ھیدغر أن یتم فھم م-

لھا مسارھا تتحدد من خالل سیطرة اإلنسان على اآلالت التقنیة وتسخیرھا لغایات یرسمھا بشكل حر، بل إن التقنیة انفلتت من مراقبة اإلنسان، وأصبح 
.ومنطقھا الخاص الذي یتجلى في الكشف عن الطاقات الموجودة في الطبیعة بشكل تراكمي والمحدود

:خالصة عامة للمحور 

فما ھي التقنیة ؟ و بأي معنى یمكن اعتبارھا خاصیة إنسانیة ؟: یتعلق ھذا المحور بإشكال رئیسي ھو تحدید ماھیة التقنیة
األولى لشبنغلر و فیھا یعتبر أن التقنیة قدیمة، و أنھا تمیز نمط حیاة الحیوان عن نمط : رفنا على أطروحتین متكاملتین في إطار اإلجابة عن ھذا اإلشكال تع

غیر أن شبنغلر یمیز بین التقنیة عند اإلنسان و اعتبارھا خطة . حیاة النبات، إذ أن األول یمارس فاعلیتھ على الطبیعة في حین أن الثاني یستسلم لقوانینھا
.للحیاة و ممارسة فكریة ھادفة، بینما تظل التقنیة عند الحیوان مجرد خطة حیویة؛ أي نظام للسلوك مرتبط بمحددات غریزیة 

طر لم و الذي أصبح یسیأما الثانیة فھي لھیدغرالذي یلتقي مع شبنغلر في التأكید على أن التقنیة لیست مجرد أدوات أو آالت، بل ھي ذلك الفكر الذي یرتبط بالع
.طاقتھا الخفیة على الحیاة اإلنسانیة، و الذي یتمیز بسیرورة خاصة بھ ھدفھا الرئیسي ھو استفزاز الطبیعة و تحریضھا و إرغامھا على البوح بأسرارھا و 
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