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 1لتقنيةافلسفة 

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة 

 تيلمالك آل فترجمة: 

 

 

 

 

ن التكنولوجيا والعلم؛  ،تطورها تاري    خ فلسفة التقنية و حول مدخل  جم نوالمغموض المتجذر فيها، والعالقة بي  ص متر

ن مارتن لل د.  ت جان لوخرست، فرانسي  . ننوه بأن (موسوعة ستانفورد للفلسفةوالمنشور عىل ) وآيبو فان بول، وغت 

ي الموسوعة عىل 
جمة هي للنسخة المؤرشفة فن  عن هذا الرابطالتر

ا
ي قد تختلف قليًل

للمقالة،  جةالدار النسخة ، والتر

جمة. وختاًما، نخّص  ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه التر حيث أنه قد يطرأ عىل األخت 

جمة والنشر عىل مجلة  بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للتر

 حكمة. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Franssen, Maarten, Gert-Jan Lokhorst, and Ibo van de Poel, "Philosophy of Technology", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 
2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/technology/>. 

https://philpapers.org/rec/FRAPOT-2
https://ethicsandtechnology.eu/member/lokhorst_gert_jan/
https://g.co/kgs/DBDXRG
https://plato.stanford.edu/
https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/technology/
https://plato.stanford.edu/entries/technology/
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ممكن،  ، وأبوسع معىنإذا كانت الفلسفة هي حماولة "لفهم كيف ترتابط األشياء ابملعىن الواسع
 التقنية ة. فبواسطالتقنية(، إذاً على الفلسفة أال تتجاهل 1962للمصطلح"، على حد تعبري سيالرز )

 قتصادية مهمة. اأصبح اجملتمع املعاصر مرتابطاً، وتعاظمت أمهيتها كقوة ثقافية ابإلضافة لكوهنا قوة 

اهتمام أغلب  حنصراتدرجييًا كفرع من فروع املعرفة،  التقنيةتطوُّر واقعاً، خالل القرنني املاضيني، أثناء 
سمي ميتشام فسها. ي  ن التقنيةدراسة على اجملتمع والثقافة، بداًل من  هاأتثري دراسة يف  التقنيةفلسفة 

لعلوم االتتماعية " ألهنا مازالت متعلقة اباإلنسانية التقنيةفلسفة بـ" التقنية( هذا النوع من فلسفة 1994)
فهم كٍل من  استهدفو  ،نفسها لتقنيةاب اهتم التقنيةواإلنسانية. يف اآلونة األخرية تطورَّ فرع من فلسفة 

 املنتجاتطبيعة هم فعملييت التصميم واالنتاج )مبعىن واسع، مبا يف ذلك العمليات واألنظمة االصطناعية( و 
جملاالت األخرى مبعية فلسفة العلم والعديد من ا التقدمإىل  التقنية. يسعى هذا الفرع من فلسفة تقنيةال

 من مناهج العلوم الفعل واختاذ القرار، بدالً  يتاحلديثة كفلسف يف الفلسفةيف تبين النهج التحليلي 
 االتتماعية واإلنسانية.

التحليلية لتقنية اات اليت هتتم وتركز عليها الفلسفة قدم املوضوعيبعرض اترخيي موتز، مث  املدخلبدأ ي
بعض ما هتتم به  تناولي، حيث ذات الصلةناقش بعض اجلوانب اجملتمعية واألخالقية يس بعدها احلديثة.
مارسة امليه من قد تطورت بفعل وبتوت التقنيةاإلنسانية. أيخذ العرض يف اعتباره أن  التقنيةفلسفة 
 ها، متخففة آنذاك من السيطرة واهليمنة االتتماعية. غري غافلًة النتائج املباشرةة، ووفق معايري ياهلندس

 اليت جنمت عن عمليات ال ميكن السيطرة عليها. ،نفسه التقنيةعلى جمتمع  تقنيةلل

 

 . التطورات التارخيية1
 . اليواننيون1.1
 اإلنسانية التقنيةفلسفة التطورات الالحقة،  1.2
 التقنيةيف معىن الغموض املتجذر  1.3
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 التحليلية التقنيةفلسفة . 2
 بصفتهما فلسفتان للممارسة  العلموفلسفة  التقنية. مقدمة: فلسفة 2.1
 والعلم التقنية. العالقة بني 2.2
 التقنيةمركزية التصميم يف  2.3
 القرار اختاذالقضااي املنهجية: التصميم كعملية  2.4
 التقنية ملنتجاتاقضااي ميتافيزيقية: حالة وخصائص  2.5
 . موضوعات أخرى2.6

 التقنية. اجلوانب األخالقية واالجتماعية يف 3
 التقنية. تطور موضوع األخالق يف 3.1
 التقنيةمناهج أخالقيات  3.2
 التقنيةبعض املواضيع املتكررة يف أخالقيات  3.3

 األخالقي ةلياحليادية مقابل الفاع 3.3.1
 املسؤولية 3.3.2
 التصميم 3.3.3
 التقنيةاملخاطر  3.3.4
 املراجع 
 أدوات أكادميية 
 مصادر أخرى على اإلنرتنت 
 مداخل ذات صلة 
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 . التطورات التارخيية1

 . اليواننيون1.1

كانت هناك فقد  قدمية. تينا من اليونان الأيها قدمي قدم الفلسفة نفسها. أقدم التقنيةالتفكري الفلسفي يف 
اكيهاطبيعة أو تتعلم من ال التقنيةار املبكرة هو األطروحة القائلة أبن أوىل هذه األفك ؛أربعة أفكار مهمة  ُت 

ج  ، مثاًل، فإن اخرتاع بناء املنزل والنسيلدميوقريطسوما يليها(، فوفًقا  X 899a، القوانني أفالطون)
ب )األ اكهابملا تفعله طيور السنونو والعناكب يف بناء أعشاشها وش   حماكاةكان يف أوله عبارة عن 

D154 ؛ رمبا ي عد هذا أقدم مصدر يتعرض للدور النموذتي للطبيعةHeraclitus fr D112 .)
 لتقنيةامن خالل تكرار أمثلة دميوقريطس، لكنه مل يؤكد أن نطاق  ه الفكرةإىل هذ أرسطوأشار  وقد

عة من يحمصور يف حماكاة الطبيعة فقط: "بشكل عام، يف بعض احلاالت ي كمل  الفن  ما مل تستطع الطب
اكيهاإجنازه، ويف حاالت أخرى   Physics II.2 ،Schummer؛ II.8  ،199a15" )فيزايء  ُي 

 (.للمزيد episteme and techneومدخل حول  2001

نتجات 
 
وفًقا ف. لتقنيةاالفكرة الثانية، هي أطروحة أن هناك متييزًا وتوداًي أساسًيا بني األشياء الطبيعية وامل

انية، لكوهنا واحلركة، يف حني أن الث التوالد: فإن األوىل هلا خاصيتني داخليتني مها (II.1فيزايء )ألرسطو 
األهداف واألشكال البشرية يف نفس اإلنسان. أي  مصنوعات، فهي تتولد من أسباب خارتية فقط

املنتجات الطبيعية )احليوانات وأتزائها والنبااتت والعناصر األربعة( تتحرك وتنمو وتتغري وتتكاثر عن 
أن  لتقنيةابغاايت الطبيعة. يف املقابل، ال ميكن للمنتجات  ةمدفوع داخلية )ذاتية(؛ غائيةطريق أسباب 

تها االصطناعية فقدان هيئبت عيد إنتاج نفسها. فبدون رعاية اإلنسان وتدخله سيعرتيها الزوال، وذلك 
وتتحلل موادها الطبيعية. على سبيل املثال، إذا د فَن سرير خشيب، فسوف يتحلل إىل األرض، أو يعود 

 . االحرتاقعته النباتية عن طريق إىل طبي

كان لألطروحة القائلة بوتود اختالف توهري بني املنتجات املصنوعة من قبل اإلنسان واملواد الطبيعية، 
أبًدا إنتاج  اخليمياء على أساس أهنا ال تستطيع العصور الوسطىيف  ابن سيناأثر طويل األمد، فقد انتقد 

https://hekmah.org/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86/
https://hekmah.org/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D9%88%D8%B3/
https://hekmah.org/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88/
https://plato.stanford.edu/entries/episteme-techne/
https://hekmah.org/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7/
https://hekmah.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89/
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 يزال البعض يؤكد على هذا الفرق، مثاًل ما بني فيتامني ج الطبيعي مواد "أصلية". وحىت يومنا هذا، ال
 .2.5ناقش هذا املوضوع أبفكار حديثة يف القسم واالصطناعي. سي  

ة لالثة مبكرة يف مسامه، والغائية والفاعلة والصوريةاملادية  :األربع العللميكن اعتبار تصور أرسطو حول 
والتماثيل )فيزايء  كاملنازل  التقنية املنتجاتإىل  ابإلشارةهذا ، فقد شرح أرسطو تصوره التقنيةفلسفة 
II.3 نتجات  حاضرة إىل حد كبري يف املناقشات احلديثة املتعلقة مبيتافيزيقا أرسطو األربع علل(. ال تزال

 
امل

ت الصعوابو  ملتأصلا االصطناعية. تركز هذه املناقشات حول مفهوم الوظيفة، مثل الطابع الغائي "النهائي"
 استخدامه يف علم األحياء. عند ثله متاليت 

واهلوية ،  املادية ابلبنيةراتع يف هذه املوسوعة املداخل اخلاصة -وقد أدخل هوبز مسألة سفينة ثيسيوس 
الواقع بني  يف الفلسفة احلديثة على أهنا مسألة تبنيِ  التضارب -والفرز، واهلوية النسبية، مع مرور الوقت

( مثاًل، إىل 89: 1980للتمييز. ينظر الكثريون، ديفد وجيينس )كمبدأ الشكل  وحدة املادة ووحدة 
 اآللار.هذا التضارب على أنه مسة من مسات 

عند أفالطون  ةالتقنيالنقطة الرابعة اليت تستحق الذكر يف هذا الصدد هي االستخدام املكثف للصور 
(. Demiurgeيف )رَ أبنه عمل ح  العامل  (Timaeus) طيماوسوأرسطو. وصف أفالطون يف كتابه 

فقد كانت روايته عن تفاصيل النشوء مليئة ابلصور املأخوذة من النجارة والنسيج والسرياميك واملعادن 
والتقنيات الزراعية. كما استخدم أرسطو مقارنات مستمدة من الفنون واحلرف اليدوية لتوضيح كيفية 

اعتربوهم مشغولني  ذإتقديرهم السليب حلياة احلرفيني، رغم بو النهائية يف العمليات الطبيعية.  العللأتثري 
ة تقنيصور الأن ال إالَّ أهنما وتداكسب لقمة العيش لنيل حريتهم، تهم لللغاية مبخاوف مهنتهم، وحات

 (.Lloyd 1973: 61ال غىن عنها للتعبري عن إمياهنم ابلتصميم العقالين للكون )

 

 اإلنسانية ةالتقنيفلسفة التطورات الالحقة،  1.2

https://plato.stanford.edu/entries/material-constitution/
https://plato.stanford.edu/entries/identity-time/
https://plato.stanford.edu/entries/identity-time/
https://plato.stanford.edu/entries/identity-relative/
https://plato.stanford.edu/entries/sortals/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B3_(%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86)
https://plato.stanford.edu/entries/plato-timaeus/
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، إال ذلكك  كبري يف عصر اإلمرباطورية الرومانية وخالل العصور الوسطى  تقينعلى الرغم من ُتقق تقدم 
 Deأن التفكري الفلسفي مل يواكب هذا التطور. فقد أولت األعمال الشاملة حينها، كموسوعة العمارة 

architectura   التعدين  جمال ( يف1556ال )لفيرتوفيس )القرن األول امليالدي(، وكتاب أتريكو
De re metallica فلسفية.العملية مقابل اهتمام ضئيل جبوانبها الالتقنية ، اهتماماً كبرياً ابجلوانب 

ىل هذه ، ظهر تقدير للفنون امليكانيكية، قبلها، كان ي نظر إ)السكوالئية( يف حقبة الفلسفة املدرسية
دخول بالطبيعة. مت ُتدي هذا الرأي  حماكاة -على واقتصرت  -األعمال، عموًما، على أهنا ولدت 

وتر ر يف منتصف القرن الثاين عشر. كان بعض الكتاب اخليميائيني مثل  الغرب الالتيينإىل اخليمياء 
مستعدين للقول أبن الفن البشري، حىت لو تعلم من خالل حماكاته للطبيعية إالَّ أنه قادر على  بيكون

تديدة ر فع  جتاوزها أيضاً. وكانت النتيجة بروز فلسفة تقنيةبل و عية بنجاح، إعادة إنتاج املنتجات الطبي
ضة. ومع ذلك، حىت عصر النه السابقةفيها قدر الفن البشري إىل مستوى مل يكن موتوًدا يف األدبيات 

ينية دفقد شهدت العقود الثالثة األخرية من القرن الثالث عشر موقًفا عدائًيا متزايًدا من قبل السلطات ال
 Contraجتاه الكيمياء اليت بلغت ذروهتا بكتابة الرسالة املعروفة بكونرتا ألكيميستاس 

alchymistas نيومان  1396، على يد احملقق العام يف حماكم التفتيش نيكوالس إميريك يف عام(
1989 ،2004.) 

. نتيجة لذلك، تقينال ، مبا يف ذلك نتاتهتقديرًا أكرب وتهده اإلبداعي نال اإلنسان عصر النهضة يف
عموًما أول مؤلِ ف حديث  ونفرانسيس بيكوأتثريها على اجملتمع. يعترب  التقنيةازداد التفكري الفلسفي يف 

(، إجيابية 1627يطرح مثل هذا التفكري. كانت وتهة نظره، اليت أعرب عنها يف روايته نيو أتالنتس )
ول القرن التاسع عشر، متضمًنا نصف القرن األ للغاية. استمر هذا املوقف اإلجيايب بشكل تيد حىت

حرك البخاري والطاحونة الدوارة لعيوب يف منط كارل ماركسمن الثورة الصناعية. أما  
 
، فلم ي دين امل

راحل األكثر ضروراًي للتوته قدمًا حنو امل تقيناإلنتاج الربتوازي، بل كان يعتقد أن استمرار االبتكار ال
( يف مناقشاته األخرية لوتهات النظر 1990راتع بيمرب )، يوعية يف املستقبلسعادة لالشرتاكية والش

 يف نظرية ماركس.يف التطور التارخيي  التقنيةاملختلفة حول دور 

https://hekmah.org/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8/
https://iep.utm.edu/bacon-ro/
https://iep.utm.edu/bacon-ro/
https://www.history.com/topics/renaissance/renaissance#:~:text=The%20Renaissance%20was%20a%20fervent,classical%20philosophy%2C%20literature%20and%20art.
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86
https://hekmah.org/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3/
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 كظاهرة اتتماعية ثقافية، وذلك عندما عربَّ   التقنيةتحول يف النظر إىل النقطة  1872يف عام كانت 
كتبه ُتت أتثري الثورة الصناعية وكتاب   لذي، اErewhonله عنها الروائي صموئيل بتلر من خالل عم

 اهتأصل األنواع لدارون. قدمت الرواية سردًا لدولة خيالية ح ظرت فيها مجيع اآلالت، وت رِ مت حياز 
نات التقنية أن التحسي مفادها بفكرة الدولةوحماولة تصنيعها، وذلك بسبب اقتناع الشعب يف هذه 

 تؤدي إىل أن ُتل اآلالت حمل اجلنس البشري كقوة مهيمنة على األرض. املطردة من احملتمل أن

كري ساد املوقف النقدي يف التف ،ومعظم القرن العشرين، خالل الربع األخري من القرن التاسع عشر
اعية . كان ممثلو هذا املوقف، بشكل عام، ابحثون يف العلوم اإلنسانية أو العلوم االتتمالتقنيةالفلسفي يف 

اسع عن املنهج كتب بيكون على نطاق و فقد  يكن لديهم فعلًيا أي معرفة مباشرة ابملمارسة اهلندسية.  ومل
العلمي وأترى التجارب الفيزايئية بنفسه، بينما كان بتلر رتل دين يفتقر إىل هذه املعرفة املباشرة. أما 

ie der Eine Philosoph"، التقنيةمؤلف النص األول الذي ظهر فيه مصطلح "فلسفة 
Technik (1877 فقد كان )وهو عاملٌ يف اللغة ومؤرخ. كان معظم املؤلفني الذين  إرنست كاب ،

ارتن مودورها االتتماعي والثقايف خالل القرن العشرين فالسفة ذوي نظرة عامة ) التقنيةكتبوا نقداًي عن 
فية يف و كانت لديهم خلأ ،، وهانس توناس، وأرنولد تيهلني، وغونرت أندرس، وأندرو فينربج(هايدتر

العلوم اإلنسانية أو العلوم االتتماعية مثل النقد األديب والبحث االتتماعي )لويس  :أحد اجملالني
مومفورد(، أو القانون )تاك إلول(، أو العلوم السياسية )النغدون وينر(، أو الدراسات األدبية )ألربت 

الذي تشكله كتاابت هؤالء  التقنيةلسفة ( على شكل ف1994بورمجان(. لقد أطلق كارل ميتشام )
وم االتتماعية "، ألهنا تنطلق من العلاإلنسانية التقنيةفلسفة وغريهم من املسامهني يف الفلسفة اسم "

 ة.تقنيواإلنسانية بدالً من املمارسة ال

املون معها على أهنا تعأمرًا حتمًيا تقريًبا، ي التقنيةإىل اعتبار ظاهرة  التقنيةيف مييل الفالسفة اإلنسانيون 
"صندوق أسود"، ظاهرة موحدة، متجانسة، ال مفر منها. فال يهتمون بتحليل وفهم هذه الظاهرة حبد 
ذاهتا، بل بفهم عالقاهتا ابألخالق )توناس، تيهلني(، والسياسة )وينري(، وبنية اجملتمع )مومفورد(، 

ء ( وامليتافيزيقا )هايدتر(. كان أغلب هؤالحنه آرنتوالثقافة اإلنسانية )إلول(، واحلالة اإلنسانية )
كم السليب على . كانوا مييلون إىل احل!خذ بعني االعتباربصراحة: كل شيء أ   التقنيةالفالسفة ينتقدون 

https://www.jstor.org/stable/10.2307/j.ctv1169120
https://www.jstor.org/stable/10.2307/j.ctv1169120
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%AA_%D9%83%D8%A7%D8%A8
https://hekmah.org/tag/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%AC%D8%B1/
https://hekmah.org/tag/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%AC%D8%B1/
https://hekmah.org/%D8%A3%D8%B1%D9%86%D8%AA/
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اليت  بيةعلى اجملتمع البشري والثقافة، أو على األقل ينتقدون اآللار السل التقنيةالطريقة اليت أثرت هبا 
 لتقنيةااإلنسان، وعلى اجملتمع والثقافة. هذا ال يعين ابلضرورة أهنم كانوا يشريون إىل على  تقنيةال ختلفها

نفسها على أهنا السبب املباشر هلذه التطورات السلبية. يف حالة هايدتر، على وته التحديد، فإن مسو 
اطئ جتاه ، أال وهو املوقف اخليف اجملتمع احلديث هو أحد أعراض شيء أكثر توهرايً  التقنيةمكانة 

قرنًا. لذلك من املشكوك فيه ما إذا كان جيب  25يف طور التكوين ملا يقرب من  بقيالوتود الذي 
.  أهم الفالسفةمن بني  عترب، على الرغم من أنه من وتهة النظر التقليدية ي  تقنًيااعتبار هايدتر فيلسوفًا 

ية" يف كتاهبا "احلالة اإلنسان تقنيةكما ميكن قول الشيء نفسه عن أرنت، وال سيما مناقشتها لل
 ليس ابرزًا. اإلنسانية التقنية(، على الرغم من أن موقعها يف فلسفة 1958)

، عد من ذلكإىل أب هاقد أخذ اإلنسانية التقنيةفلسفة سة لهذه الشخصيات املؤسِ   أعمالمن املؤكد أن 
 تبىن املزيد ،ال مصدرًا مهًما لإلهلامال يز الذي وال سيما عمل هايدتر  ،هماجليل الثاين والثالث منلكنَّ 

 : إهدارزةومعناها حلياة اإلنسان وثقافته. ومن األمثلة الب التقنيةحنو سلبية ال بداًل منايدة احملنظرة ال من
 [(.2005] 2000) فريبيك( و 1993 ،1979)

فلسفة العلم، ة )يابلتطورات الفلسففقط لتأثر ليس اب أثناء تطورها استمرت فلسفة العلوم اإلنسانية
كان ظهور فقد  . ضاً أي ابلتطورات يف العلوم االتتماعية واإلنسانيةبل و وفلسفة العمل، وفلسفة العقل( 

( يف الثمانينيات من القرن املاضي ذا أمهية خاصة، واليت كانت َتدرس  STS" )التقنية"دراسات العلوم و 
العلمي  السياسية والثقافية على البحثمن منظور علمي اتتماعي واسع كيف تؤثر القيم االتتماعية و 

من  بعض اجلوانب سنناقش، وكيف تؤثر هذه بدورها على اجملتمع والسياسة والثقافة. تقينواالبتكار ال
م "، لكننا لن نقدِ  قنيةتيف القسم الثالث حول "اجلوانب األخالقية واالتتماعية لل اإلنسانية التقنيةفلسفة 

ونظرة صيلية للحصول على معاجلة تفو يف هذا اجملال. العديدة والواسعة لتفصيل اآلراء اببشكل منفصل 
تقدم بريج ألسن كما (،  1994" )التقنيةكتاب ميتشام "التفكري من خالل شاملة مميزة ميكن مراتعة  

سكارف ودوسيك كما عرض   ( جمموعة من أحدث املسامهات يف هذا اجملال؛2008وسيلينجر وريس )
 .ا املوضوعهذ حولنصوص عدة ل خمتارات شاملة (2003)
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 التقنيةيف معىن  املتجذرغموض ال 1.3

 األخرية إىل وتهات "، حيث تشري ةياهلندسالتقنية " بـ "فلسفة اإلنسانية التقنيةفلسفة يقارن ميتشام "
: 1994" )قنيةتالنظر الفلسفية اليت طورها املهندسون أو التقنيون على أهنا "حماوالت ... لتطوير فلسفة 

اب، وبيرت : إرنست كمن بينهم، التقنية اهلندسيةفالسفة من ميتشام سوى عدد قليل  مل جيد(. 17
إجنلماير، وفريدريك ديساور، تاك الفيت، وتيلربت سيموندون، وهيندريك فان ريسن، وخوان ديفيد 

مع ذلك: ة، أسئلة تديحبد ذاهتا تثري التسمية إن بكمنسرت فولر، وماريو بونج.  آرتارسيا ابكا، و 
يصعب تصنيف العديد منهم على أهنم "مهندسون أو تقنيون"، كما أنه ليس من الواضح متاًما كيف 

إىل حد ن بعضهم ون ع". وكفالسفة، يبدو أن هؤالء املؤلفني معزولالتقنيةفلسفة مفهوم "كن ُتديد مي
ة عمل" مع ياب "عالقويبدو أهنم يشاركون بشكل أساسي غيف أعماهلم، لقليل من التداخل فهناك اما، 

 نوع األسئلة واالهتمامات اليت تكمن وراء فكرةما التخصصات الفلسفية الراسخة. ليس من الواضح 
ًدا من بعض األمثلة على ت ةقريب ا". ميكن لدور أكرب للفلسفة النظامية أن جيعلهالتقنية اهلندسية"فلسفة 

د ما التحليالت متشاهبة إىل ح كانتحيث   تاك إلول،مثاًل أعمال ، اإلنسانية التقنيةفلسفة غرار 
 .أو تقدير ما مبوقف تواالختالفات املتبقية تعلق

 التقنيةفلسفة  لفلسفة اليت ميكن اعتبارها بديالً الصيغة اليف القسم التايل سنناقش مبزيد من التفصيل 
املاضية. هذه  االيت ظهرت يف الستينيات واكتسبت زمخًا يف اخلمسة عشر إىل عشرين عامً ، و اإلنسانية

 ص الت القائمةابل تحليلية"، ال هتتم يف املقام األولال، واليت ميكن تسميتها بـ"التقنيةالصيغة من فلسفة 
كظاهرة   بلهنا "صندوق أسود" على أ التقنيةنفسها. ال تنظر إىل  لتقنيةواجملتمع، ولكنها هتتم اب التقنيةبني 

من  ةسة، فهي يف األساس ممارسة هندسية. الصيغة األخري كممار   التقنيةتستحق الدراسة. كما تعترب 
تربط نتائجها مبوضوعات و  ،أهدافها ومفاهيمها وأساليبهاابلنظر إىل  اهلندسية املمارسةُتلل  التقنيةفلسفة 

املسائل سنناقش اهلندسة و  لتقنيةابخمتلفة من الفلسفة. بعد عرض القضااي الرئيسية ذات الصلة الفلسفية 
 خري.ارس فيه، وذلك يف القسم الثالث واألي مت  ذتمع العلى اجمل التقنيةاليت تطرحها  والتحدايت
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فة العلم على على غرار الطريقة اليت تركز هبا فلسو كما يؤديها املهندسون،   التقنيةابلرتكيز على ممارسة 
ة. يف الواقع، يفة هندسسمبثابة فل التحليلية التقنيةفلسفة ممارسة العلوم كما يؤديه العلماء، ميكن اعتبار 

على  ،2.4و 2.3أدناه يف القسمني  نوقشتميكن متييز العديد من القضااي املتعلقة ابلتصميم، واليت 
 تستطعمل  2.5القضااي امليتافيزيقية اليت نوقشت يف القسم  لكنة. يأهنا تشكل موضوع فلسفة هندس

ة. يفلسفة اهلندسالري من هي أوسع بكث حليليةالت التقنيةفلسفة وابلتايل فإن  ،تشكيل موضوعاً للفلسفة
(، Meijers 2009والعلوم اهلندسية" ) التقنيةكتاب "فلسفة   يفحٍد بعيد إىل هذه الفكرة  استعرضت
سامهات ُيتوي على نظرة عامة شاملة وحمدثة من املتامعي يعترب مبثابة مقدمة يف هذا اجملال و وهو كتاب 

 (.2011فريماس وآخرون هنا ) اسنناقشهيف مجيع املوضوعات اليت 

اعي البشرية ت غطي األداة جممل املس .األداتية واإلنتاتية: "ب عدان" أو "توهرانهلا " التقنيةميكن القول أن 
بطريقة هادفة  التاآلابستخدام آلية من خالل التدخل يف العامل بطريقة  اوبيئاهت اللتحكم يف حياهت

معينة  وظائفبتديدة ميكنها القيام  أدواتملساعي البشرية إلجياد تغطي جممل اأما اإلنتاتية ف وذكية.
 وذكية.نضبطة بطريقة م  

حياتنا على  للسيطرة نستخدمهااليت  األدوات، فمن حيث املبدأ ال يهم ما إذا كانت لألداتيةابلنسبة  
تكون متاحة دائًما عية لإذا متكنا بطريقة ما من االعتماد على األشياء الطبيأو وبيئاتنا قد صنعناها أواًل؛ 

رورة. ُتليل األداة وعواقبها على الطريقة اليت نعيش هبا حياتنا ابلض ؤثر علىن يفهذا لخلدمة أغراضنا، 
فكرة األداة والشيء  وكيفية فهم )اإلنتاتية( إنتاج املصنوعات ابلنسبة لتحليل ما ينطوي عليه وابملثل،

صلة إىل  يفية تغيري حياة اإلنسان وثقافته وجمتمعه غري ذاتفإن ك الوتود،اجلديد الذي يتم إحضاره إىل 
 يف الواقع.  أ نتجتاليت  ةتقنيابملنتجات الحد كبري 

 التقنيةفلسفة بينما  األدايتالب عد كانت حىت اآلن أكثر اجنذااًب إىل   اإلنسانية التقنيةفلسفة من الواضح أن 
واهر األساسية كواحدة من الظ  التقنيةلكن من الواضح أن إلنتاتي. الب عد اقد ذهبت أساًسا إىل  التحليلية

 لب عديناإن مل تكن أبسطها، تتشكل من خالل العمليات اليت تتمحور حول كال  احلديث،للمجتمع 
وتشارك فيهما. ومع ذلك، فقد ثبت أنه من الصعب الوصول إىل هنج شامل يتم فيه التعامل مع التفاعل 
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يف  وال شك أن ذلك يرتع تزئًيا إىل االختالفات الكبرية ،كل مناسببش تقنيةبني هذين البعدين لل
قول إن ُتسني هذا ا املنفصلة. ميكن الوبؤرمهابلدراسات الفلسفية التوته الفلسفي واملنهجية املرتبطة 

االجتاهني فصال انككل، ألن استمرار   التقنيةالوضع هو التحدي األكثر إحلاًحا الذي يواته جمال فلسفة 
ومتاسكه كنظام يف املقام األول. على الرغم من مركزيتها وإحلاحها، يبدو أن الغموض  ة اجملالوحد يهدد

، 2017الوسون ) بواسطة عوجلت هذه الفكرة. ابألطروحات احلالية جماهبتهامللحوظ هنا يصعب 
 (.2016)فرانسني وكوللري و ( 2008

 التقنيةا فالسفة واهلندسة اليت درسه التقنية عرض القضااي الرئيسية ذات األمهية الفلسفية يفأن نبعد 
جملتمع الذي لى اع التقنيةها تنناقش املشكالت والتحدايت اليت طرحسالتحليليون يف القسم التايل، 

 ارس فيه يف القسم الثالث واألخري.مت َ 

 

 التحليلية التقنيةفلسفة . 2

 للممارسةبصفتهما فلسفتان  العلموفلسفة  التقنية. مقدمة: فلسفة 2.1

مفاتئًة للمستجدين  لتقنيةاوفلسفة  العلمقد تبدو تلك االختالفات الكبرية اليت تفصل بني جمايل فلسفة 
، كما أن العلم لتقنيةارتبطة ارتباطًا وثيًقا ابلعلوم و املنظراً لقلة املمارسات اجملتمعية ، وذلك على موضوعنا

الظروف املوائمة  أتل ُتقيق جتهيزاته البحثية وخلقمن  التقنيةالتجرييب يف الوقت احلاضر يعتمد على 
 ملالحظة ظواهره.

ي يف غري قابل للتمييز يف كثري من األحيان عن البحث النظر  التقنيةأصبح البحث النظري يف جمال 
"البحت". هذا  " أواملألوفالعلوم، مما جيعل العلوم ذات الطابع اهلندسي متصلة إىل حد كبري مع العلم "

يث نسبًيا، بدأ يف منتصف القرن التاسع عشر تقريًبا، وهو مسؤول عن االختالفات الكبرية تطور حد
 احلديثة والتقنيات التقليدية الشبيهة ابحل َرف.  التقنيةبني 
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نفصل تدرجييًا إىل ي، مث إىل حد كبري معاً التدريب التعليمي الذي يتلقاه العلماء واملهندسون  يتطابق
دسي. منذ الثورة العلمية يف القرن السابع عشر، واليت متيزت اببتكاريها منهجني فقط: علمي وهن

لعلم الرئيسيني: الطريقة التجريبية والتعبري الرايضي للنظرايت العلمية، ركز التفكري الفلسفي نظره يف ا
ت العلمية، صحة النظرايمنطق التفكري اخلاص ب تتبعاملعرفة العلمية، و  تتولد هباالطريقة اليت  حماواًل تقفي

طبيعة األدلة وأسباب قبول نظرية ما ورفض أخرى. نادرًا ما طرح فالسفة العلم أسئلة مل  تفقُّدكذلك و 
يكن فيها جمتمع العلماء، أو اهتماماهتم، أو أهدافهم، أو حدسهم، أو حججهم أو اختياراهتم، هدفًا 

 سني إال مؤخرًا.جمتمع املهند التقنية. يف املقابل، مل تكتشف فلسفة هلا رئيسًيا

ل كل شيء أتثري ، قد استهدفت أواًل وقبابلطبع ، وليس فلسفة العلمالتقنيةالقول أبن فلسفة ال ي عد 
فقط، تربيراً  لتقنيةاوعلومها على اجملتمع والثقافة، بسبب أن العلم يؤثر على اجملتمع من خالل  التقنية

ون احلاتة ثقافة اإلنسان وفكره بشكل أساسي ومباشر د م قنعاً. فمنذ بداية الثورة العلمية، أثر العلم على
نيكا ، وينطبق الشيء نفسه على التطورات الالحقة مثل النسبية والفيزايء الذرية وميكاالتقنيةللمرور عرب 

الكم ونظرية التطور وعلم الوراثة، والكيمياء احليوية، والنظرة العلمية املسيطرة بشكل متزايد على العامل 
تتناول  ا أبهنم يرتكون تلك األسئلة اليتصرُيً  ا. من ذلك، ي عطي فالسفة العلم انطباعً ملشابشكل و 

خرى أو للدراسات تخصصات الفلسفية األللاجلوانب املعيارية واالتتماعية والثقافية للعلم، برحابة صدر، 
بارز فيليب كيتشر، لالتارخيية. ومع ذلك، هناك استثناءات، وقد تتغري األمور؛ فقد كتب فيلسوف العلم ا

 عن عالقة العلم ابلسياسة واألخالق والدين. 2000على سبيل املثال ال احلصر، كتًبا منذ عام 

شأنه أن يفسر  احلديثة مقارنة ابلعلم احلديث، الفرق الذي من تقنيةهناك فرق كبري بني التطور التارخيي لل
ت الفلسفة نفسها. كانرحم بع عشر من هذا املوقف ولو تزئًيا، هو أن العلم ظهر يف القرن السا

 على أنهم احلديث العل متييزاليت من خالهلا بدأ  اإلتاابت اليت قدمها تاليليو وهوجينز ونيوتن وآخرون
 شتغالاُتالف التجريبية والوصف الرايضي، كانت تلك اإلتاابت أتوبة على أسئلة تنتمي إىل توهر 

عبارة إال  العلم انتباه أعني الفالسفة عليه. فما فلسفة العلم أبقىالفلسفة منذ العصور القدمية. لذلك، 
كحقيقة الذرات،   لقضااي األساسيةفايف ضوء ظهور العلم.  الفلسفية ل يف نظرية املعرفةُتوُّ عن مرحلة 

وحالة السببية واالحتمال، وأسئلة املكان والزمان، وطبيعة العامل الكمي اليت نوقشت بشكل حيوي خالل 
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. قرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ما هي إالَّ أمثلة هلذه العالقة الوثيقة بني العلماء والفالسفةهناية ال
تزال عواملهم ابلكاد  الفثل هذه العالقة احلميمة بني هؤالء الفالسفة والتقنيني؛ يف املقابل، ال وتود مل

 تتالمس. 

تواصل مماثل بني تود و الفلسفة الطبيعية والعلم، ابلتواصل املوتود بني  للتأكيد، ميكن إثبات، مقارنةً 
 التقنيةتعاجل هبا ة اليت لطريقابو  املركزية ذات العالقة ابلعمل البشري والعقالنية العمليةالفلسفية األسئلة 

يف القسمني  يله مبزيد من التفصمها. والستقصاء هذا االرتباط سوف نناقشيتنظمشاكلها العلمية وتعيد 
الل اإلدراك . بدا هذا التواصل من خالتقنيةتباره موضوًعا رئيسًيا من موضوعات فلسفة عاب، 2.4و 2.3

ملختلف خيوط التفكري  عبارة عن التقاء بطيء هيف معظم التقنيةلفلسفة التطور التارخيي فافت، اخل املتأخر
. من اجلدير مالفلسفي حول الفعل والعقالنية، وليس تفرعًا من أصل واحد كما هو بني الفلسفة والعل

ُتتوي يف  ميكن أن التقنيةابملالحظة، أن إلول هو األكادميي الوحيد الذي أدرك، بطريقته اخلاصة، أن 
اليت لإلتابة على مجيع األسئلة املتعلقة مبوضوع الفعل البشري، و  الشاملةالطريقة الوحيدة على داخلها 

ة مبوضوع املعرفة لإلتابة على مجيع األسئلة املتعلق الشاملةميكن مقارنتها ابلعلم ابعتباره الطريقة الوحيدة 
(. لكن إلول مل يكن مهتًما ابلتحقيق يف هذه العالقة بقدر اهتمامه بتأكيد  Ellul 1964البشرية )

 اإلنسانية التقنيةفة فلسمن املهم للغاية اإلشارة إىل أن و . تقنيةللواستنكار العواقب االتتماعية والثقافية 
ابلبيئة  ةاملهتم ةالوحيد يه من خالل االدعاء أبن األوىل التحليلية التقنيةفلسفة ها عن ال ميكن متييز 
عالقة  . فهناك دراسات متجذرة يف الفلسفة التحليلية للعلوم تتناول على وته التحديدتقنيةاالتتماعية لل

ون اختاذ موقف تقييمي ، دةالتقنيمارسة اخلاصة مبلعالقات االتتماعية ابابجملتمع والثقافة، وكذلك  التقنية
 (.2012؛ مثال على ذلك )بريستون لتقنيةفيما يتعلق اب

 

 والعلم التقنية. العالقة بني 2.2

عن ًة بعيدجتعلها و اختالفات مهمة ما بينهما من  التقنيةالعالقة الوثيقة بني ممارسات العلم و  ختفيقد 
اك أن ية تعل من الصعب على الفالسفة إدر األنظار. إن الوضع املهيمن للعلم يف جمال الرؤية الفلسف
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تستحق اهتماًما خاًصا يؤهلها العتبار قضاايها قضااي مستقلة عن العلم. غالًبا ما ي قدَّم  هذا  التقنية
 ما هي إالَّ "جمرد" علم تطبيقي. التقنيةاالدعاء أبن  م نكرين مالرأي، رمبا بشكل كبري، 

 لتقنيةاهو القضية املركزية يف واحدة من بواكري مناقشات فالسفة  لتقنيةابكان التساؤل عن عالقة العلم 
 هنريك سكوليموفسكي قدَّموالثقافة،  التقنية، يف عدد خاص من جملة 1966التحليليني. يف عام 

 (. وصاغهاSkolimowski 1966شيء خمتلف متاًما عن العلم ) التقنيةأن لدعم فكرة حججه 
ضع سنوات، يف كتابه . بعد ب"جيب أن يكون"مبا  التقنية، بينما هتتم ائن""كيهتم العلم  مبا هو  ابلتايل:

صطنع" )
 
(، أكد هربرت سيمون على هذا التمييز املهم ابلكلمات نفسها 1969املعروف "علوم امل

ا تقريًبا، مشريًا إىل أن العامل  يهتم بكيفية سري األمور، لكن املهندس يهتم ابلكيفية اليت جيب أن تعمل هب
ألشياء أو تكوهنا. برغم صعوبة ختيل أن الفالسفة السابقني كانوا ال يرون هذا االختالف، إال أن ميلهم، ا

 االقتناع ، إىل النظر إىل املعرفة كنظام من البيانات رمبا أدى إىلالتجريبية اإلمربيقيةوال سيما يف املدرسة 
لك، مل يكن من لعثور عليه أيًضا يف العلوم. لذال ميكن ا اً ال تلعب دور  التقنيةيف املتضمنة املعرفة  أبن

 لية.ُتدايت وال مفاتآت تديدة فيما يتعلق مبصاحل الفلسفة التحلي التقنيةاملتوقع أن تطرح دراسة 

هي علم تطبيقي، ولكن  التقنية( عن وتهة النظر القائلة أبن 1966يف املقابل، دافع ماريو بوجني )
تدور حول الفعل،  قنيةالت. يقر بوجني أبن التقنيةبني العلم و  وتودةامل بطريقة حاذقة تنصف االختالفات

ا على قدم عن الفنون واحل رف اليدوية ويضعه التقنيةلكنها فعل تدعمه النظرية بشدة، وهذا هو ما مييز 
ر املعرفة وعية، اليت توفيف نوعني: النظرايت املوض التقنيةاملساواة مع العلم. وفًقا لبوجني، أتيت النظرايت يف 

هي يف  قنيةتحول موضوع الفعل، والنظرايت العملية، اليت هتتم ابلفعل نفسه. النظرايت املوضوعية لل
ملية تطبيقات للنظرايت العلمية. وعلى النقيض من ذلك، فإن النظرايت الع عبارة عن إىل حٍد كبري الواقع

عي بوجني، فسه. ومع ذلك، كما يدالبحث التطبيقي ن أثناء تتولدال تسبقها نظرايت علمية ولكنها 
ضمن ذلك، مثالً، . يتيةطرائق العلمعلى ال معتمدةأهنا على العلم  يف اعتمادهات ظهر النظرايت العملية 

استخدام خاصييت النمذتة والتمثيل املثايل، واستخدام املفاهيم النظرية والتجريدية، وتعديل النظرايت 
 من خالل التنبؤ وإعادة التوقع.عن طريق استيعاب البيانات التجريبية 

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A/
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ة م تسائاًل عن احلال التقنيةفلسفة على ( أسئلة مهمة 1966، اقرتح إاين تاريف )الدفاع اردًا على هذ
 معمقةشاملة  عن البيانات العلمية. لذا فهو يَقرتح إتراء دراسة متييزهاوطريقة  التقنيةاملعرفية للبيانات 

عرفة العلمية قد مت ابلفعل ة والعلمية(. ونظرًا ألن املتقنيُتدث يف العمليتني )اللألمناط املعرفية املختلفة اليت 
عن العلم، أو تلك  قنيةالتدراستها على نطاق واسع، لذا جيب التوتيه بدراسة أمناط املعرفة اليت تتميز هبا 

 تها أقل بكثري ابلنسبة للعلم. ياليت تبدو أمه

ري املفصلة عرفة االفرتاضية التقليدية، و"معرفة كيف"، وهي املعرفة غمت التمييز بني "معرفة ذلك"، وهي امل
( يف سياق خمتلف. فكرة "معرفة كيف" 1949وحىت من املستحيل التعبري عنها، بواسطة تيلربت رايل )

(؛ Polanyi 1958) تقنيةتبناها مايكل بوالين ُتت اسم املعرفة الضمنية، وتعلها السمة املركزية لل
حلالة احلالية للنقاش الفلسفي يف مدخل هذه املوسوعة حول كيفية املعرفة. ومع ذلك، فإن م اقدَّ ست  

التأكيد املفرط على دور املعرفة غري املفصلية، أو "القواعد اإلرشادية" كما يطلق عليها غالًبا، يقلل 
نية )املضمرة( أيًضا م. قد يكون الرتكيز على املعرفة الضالتقنيةبسهولة من أمهية األساليب العقالنية يف 
كثر أمهية ألن دور املعرفة الضمنية يف العلم قد يكون أ التقنيةغري مناسب للتمييز بني ممارسات العلم و 

رييب(. كان احلالية )مثاًل: يف استنتاج العالقات السببية على أساس الدليل التج العلممما تعرتف به فلسفة 
 (.Kuhn 1962النظرية العلمية ) تبدُّلس كون حول هذا أيًضا موضوًعا مهًما يف كتاابت توما

 

 التقنيةمركزية التصميم يف  2.3

ما تدور حول "ما يكون؟" أو " التقنيةقد يكون االدعاء املقدم من قبل سكوليموفسكي وسيمون أبن 
حالة  " مفيًدا لتمييزها عن العلم، إال أنه  ابلكاد جيعله مفهوًما يفكائن  جيب أن يكون" بداًل من "ما هو

ال النقد إىل شكٍل من أشك التقنيةأغلب التفكري الفلسفي يف  االبحث عن إتابة لسؤال: ملاذا حن
ففي الوقت الذي  ،إىل ما يتمناه األنسانهي حماولة مستمرة لتقريب العامل  التقنيةاالتتماعي والثقايف. 

ذه أفكار جمردة إىل تغيري العامل. ه ةالتقني، هتدف )"ما هو كائن"( يهدف فيه العلم إىل فهم العامل كما هو
 ، َمن اي ت رى ميكن أن يهتم بتحقيق الرغبة املتعلقة بـ"كيف جيب أن يكون العامل" يف جماللكنابلطبع. 
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؟ خبالف العلماء الذين غالباً ما يكون لديهم دافعهم اخلاص لوصف وفهم العامل، قد تكون اإلتابة التقنية
عامة. تعترب لاخدمة من أتل اولون تغيري العامل ليس من أتل أنفسهم بل هي: املهندسون، فهم الذين ُي

خذ املهندسون نفسها؛ مث أي التقنيةاألفكار املتعلقة بـ"ما يكون" أو بـ"ما جيب أن تكون" ناشئة من خارج 
 لعلى عاتقهم ُتقيق هذه األفكار. ي عد هذا الرأي مصدرًا رئيسًيا للصورة املنتشرة على نطاق واسع حو 

اايت حمددة كوسيلة لتحقيق غأو  كتوصيل األدوات املطلوبة من "مكان آخر"،   ؛ابعتبارها وسيلة التقنية
ما فيايدة حم التقنيةدعم االدعاء أبن  علىخارج نطاق اهلندسة، وهي الصورة اليت ساعدت بشكل أكرب 

تشويه كبري للواقع.  . لكن هذا الرأي ينطوي على3.3.1ناقش هذا الرأي يف القسم نيتعلق ابلقيم، س
تطويرية ال مهفالعديد من املهندسني لديهم دوافع توهرية )ذاتية( لتغيري العامل؛ وذلك أثناء تقدميهم ألفكار 

إىل عمالئهم. ينطبق هذا األمر على معظم الشركات الصناعية، ال سيما يف اقتصاد السوق، حيث يكون 
 ا"مدفوعً  حَدث تقينالتيجة لذلك، فإن الكثري من التطور احتمال ُتقيق أرابح كبرية حافزًا قواًي آخر. ون

 " نفسها.لتقنيةاب

، ومعرفة الدافع من وراء عملية االبتكار، هو أمر مهم للذين لديهم فضول التقنيةإن فهم من "أين أتت" 
كز هي ممارسة تر  ةالتقنينفسها، وكذلك ألولئك الذين يهتمون بدورها يف اجملتمع.  التقنيةلفهم ظاهرة 

نتجات الصناعية ذات األمهية العالية واخلدمات القائمة عليها. تشكل عملية التصميم 
 
على ابتكار امل

ل عملية ثَّ . يف األدبيات اهلندسية، مت  التقنيةتوهر ممارسة  ما وهي العملية املنظمة اليت تؤدي إىل هدفٍ 
(. 2001سبيل املثال سوه ) على راتع؛ اخلطوات املتعديةالتصميم بشكل عام على أهنا سلسلة من 

 بتحديد احتياتات العميل أو رغباته. يف اخلطوة األوىل، ت رتتم هذه االحتياتاتعملية التصميم تبدأ 
إىل قائمة من املتطلبات الوظيفية، واليت ستحدد بعد ذلك مهمة التصميم اليت يتعني على املهندس أو 

كون اجلهاز فية، أبكرب قدر ممكن من الدقة، ما جيب أن يفريق املهندسني إجنازها. َتص ف  املتطلبات الوظي
املراد تصميمه قادرًا على القيام به. هذه اخلطوة مطلوبة ألن العمالء عادًة ما يركزون على ميزة واحدة أو 
اثنتني فقط وال ميكنهم توضيح املتطلبات الضرورية الالزمة لدعم الوظيفة اليت يرغبون فيها. يف اخلطوة 

املعايري املادية  لىت  واصفات التصميم، اليت من خالهلا ما يسمى مب ت رتتم املتطلبات الوظيفية إىل الثانية،
ل معايري التصميم واسطتها املتطلبات الوظيفية. بعدها ت ضم وت عدَّ ستوىف بالدقيقة للمكونات األساسية اليت 
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طط خطط على مجيع ا)برنامج عملي(. ُيتوي لإلنتاج  حبيث ينتج عن هذه العملية خم 
 
لتفاصيل الالزم امل

خطط هو النتيجة النهائية  متامإلمعرفتها 
 
غري اعتبار أن امل

 
عملية تصنيع اجلهاز بشكل هنائي. من امل

لعملية التصميم بداًل من النسخ النهائية للجهاز، إالَّ أن النسخ احلقيقية للجهاز هي الضرورية فعلياً 
لة ختبار. تفرتض عملييت النمذتة األولية واالختبار أن اخلطوات املتسلسلغرض إنشاء النماذج األولية واال

اليت تتكون منها عملية التصميم ميكن أن ختضع، يف كثري من األحيان، إىل املراتعة والتصحيح وابلتايل 
 ىإىل مراتعة ملعايري التصميم و / أو املتطلبات الوظيفية. لذا، وهذا ينطبق ابلتأكيد عل ، أيضاً،تؤدي

نتج وتسليمه إىل العميل أو طرحه يف األسواق أتيت بعد إهناء مرحلة 
 
اإلنتاج الضخم، فإن مرحلة تصنيع امل

التصميم. إال أنه غالًبا ما ينعكس ما ُيدث أثناء عملية التصنيع على املتطلبات الوظيفية للجهاز، مثالً،  
 ما تكون كما أن سهولة الصيانة غالباً كوضع قيود على عدد املكونات املختلفة اليت ُيتويها اجلهاز.  

مطلًبا وظيفًيا أيًضا. يتمثل أحد التطورات احلديثة املهمة يف أن دورة احلياة الكاملة للم نتج ت عترب اآلن من 
نتج ومواده، 

 
اهتمامات املهندس املصمم، وكذلك املراحل النهائية إلعادة التدوير والتخلص من مكونات امل

ملتطلبات الوظيفية ألي تهاز هذه املطالب. لذا، ومن وتهة النظر هذه، ال ميكن لذا جيب أن ُتتوي ا
 اعتبار أي خمطط أو منوذج أويل هو م نتجاً هنائياً لعملية التصميم اهلندسي.

ميكن القول أن أكرب عملية منذتة ضمن خمطط عملية التصميم تكون يف بداية عملية التصميم. فقط 
ء، وكما للعميل. ابدئ ذي بدالحقة حاتة أو رغبة  بسببأكرب تنشأ مهمة يف عدد قليل من احلاالت، 

دد العديد من مهام التصميم من قبل املهندسني أنفسهم، مثاًل من خالل مالحظة شيء ما  أ قرتح، ُت 
 ي دعىتهة اتتماعية، مث  هلا يبدأ التصميم مبشكلة التفتت  ما جيب ُتسينه يف املنتجات احلالية. غالبًا 

شاكل م املقدمة من اجلهات االتتماعية تبدو ندسون حللها. مع ذلك، فإن العديد من هذه املشاكلامله
غري حمددة بشكل كاٍف، مما يعين أنه ليس من الواضح على اإلطالق ما هي املشكلة ابلتحديد وما هو 

 ون غريحلها. "املشكلة" هي عبارة عن حالة )أو موقف( من انعدام الرضا، وليس ابلضرورة أن يك
الراضني يف قلب هذه احلالة أو املوقف، لكنهم عادًة غري قادرين على ُتديد موقف ما، آخر، أكثر 

عملية. و أإرضاًء مما هم عليه، فليس واضحاً هلم أن حل املشكلة سيتطلب توفري م نتجاً أو تثبيت نظاماً 
 بوضوحدو ة على حل املشكالت، ويباألقسام اهلندسية يف مجيع أحناء العامل أن اهلندسة هي القادر  تدعي
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أن املهندسني واثقني من أهنم مؤهلون تيدًا حلل أي مشكلة عندما ي طلب منهم ذلك، مهما كانت 
طبيعة املشكلة. عالوة على ذلك، متيل السياسة إىل دعم املهندسني يف هذا املوقف. وقد أدى ذلك إىل 

ا ، أي توفري نظام أو عملية اصطناعية، ممتقنيةالحل املشاكل من خالل  وهي ،تقينظاهرة اإلصالح ال
قرتح سيحل املشكلة؟، أو هل هناك طريقة أفضل للتعامل 

 
  معها؟يطرح السؤال: هل امل

كثريًا حالًيا   شي ناقما هو مطروح حلل مشكلة االحتباس احلراري، فاخليار الذي  تقينمن أمثلة اإلصالح ال
ل لاين أكسيد وسفري لتعويض أتثري الغازات املسببة لالحرتار مثهو حقن رذاذ الكربيتات يف طبقة السرتات

مبراتعة (. 32-26: 2009على سبيل املثال فوليت ) راتع تقينالكربون وامليثان. ملناقشة التثبيت ال
تلقاه تهذا املوقف وخماطره، فإن فكرة املشكلة وتصنيف املشكالت يستحقان اهتماًما فلسفًيا أكثر مما 

 حىت اآلن.

مشاكل واسعة النطاق، ويفضل مواتهتها من خالل  للمجتمع لًبا ما تكون هذه املشاكل املزعجةغا
دفاًعا عن وتهة النظر اهلندسية، رمبا ميكن القول إن ذخرية و شكل من أشكال التدخل االتتماعي. 

إلصالح ا للتدخل االتتماعي ضئيلة. من وتهة نظر املهندسني، ميكن التغلب على إغراء املوثوقةاحللول 
من خالل إدراج العلوم االتتماعية يف التطوير املنهجي وتطبيق املعرفة حلل املشكالت البشرية.  تقينال

ومع ذلك، فإن هذا الرأي مثري للجدل. فبالنسبة للكثريين فإن اهلندسة االتتماعية جيب أن تبقى بعيدًة 
يذ التغيري إىل أن الطريقة املقبولة لتنف. أشار كارل بوبر كهدف لتحقيقه  تبنيهاقدر اإلمكان بداًل من 

االتتماعي هو عرب "هندسة اتتماعية متدرتة"، مقارناً إايها ابلطرق الثورية اليت ال أساس هلا من الصحة 
واليت تنادي هبا املاركسية على سبيل املثال. ومع ذلك، بناًء على هذا املدخل من املوسوعة عن كارل 

"مؤسف إىل حد ما". يستحق هذا املوضوع أيًضا  أنه كن أن يقال عنهبوبر فإن اختياره للكلمات مي
 مزيًدا من االهتمام الذي يبدو أنه يتلقاه حالًيا.

تعترب املعرفة العلمية من املسامهات املهمة يف عملية التصميم: معرفة سلوك املكونات واملواد املكونة هلا 
بشكل  ع ذلك، فإن الكثري من هذه املعرفة غري متاحةالعلم. وم ي طَّبقيف ظروف حمددة. عند هذه النقطة 

مباشر من العلوم، ألهنا تتعلق غالًبا بسلوكيات مفصلة للغاية يف ظروف حمددة للغاية. لذلك غالًبا ما 
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عرفة عن طريق العلوم اهلندسية. ولكن بصرف النظر عن هذه امل التقنيةهذه املعرفة العلمية داخل  ت نتج
 غاية، يتضمن التصميم اهلندسي أنواًعا أخرى خمتلفة من املعرفة. يف كتابه "ما يعرفهالعلمية احملددة لل

( ، قدم مهندس الطريان والرت فينسنيت تصنيًفا سداسًيا Vincenti 1990املهندسون وكيف يعرفونه" )
 ةالتصميم اهلندسي )مع ترك اإلنتاج والتشغيل تانًبا كمكونني أساسيني آخرين ملمارس للمعرفة يف

 اهلندسة(. مييز فينسنيت   بني )فئات(:

مفاهيم التصميم األساسية، مبا يف ذلك يف املقام األول مبدأ التشغيل والتكوين القياسي جلهاز  .1
 معني؛

 املعايري واملواصفات؛ .2

 أدوات نظرية؛ .3

 البيانات الكمية؛ .4

 اعتبارات عملية؛ .5

 أدوات التصميم. .6

دف هبتعلق ابملعرفة الكمية، والثالث ابألدوات النظرية املستخدمة يط أعاله الرابع يف النقا التصنيف
ة تقنيلنظرايت التطابقان مع فكرة بوجني عن اي هاذين التصنيفني. ميكن افرتاض أن تلك املعرفة اكتساب

كوهنا لزئًيا املتبقية أقل وضوًحا بكثري، ويرتع ذلك ت ةاألربع التصنيفاتاملوضوعية. ومع ذلك، فإن حالة 
ذه من سياق العلم الذي مت استكشافه. من بني هم ستنتجة غري معروفة، أو أهنا ليست على اإلطالق 

ثل شكاًل إرشادايً للمعرفة بداًل من الشكل الوصفي. هنا، التصنيفات ، كما يدعي فينسنيت، هناك ما مي 
، األساسي شغيل"مفهوم "مبدأ الت مثالً  يقدم فعل التصميم عنصرًا معياراًي غائًبا عن املعرفة العلمية. خذ

يف هذه املرحلة ال  ،"كيف يعمل"وظيفة اجلهاز، أو ابختصار  تتحقق هباوالذي يشري إىل الطريقة اليت 
تزال الفكرة يف طورها الوصفي البحت. بعد ذلك، سيلعب هذا املبدأ دورًا يف النقاشات اليت تسعى إىل 

قيقه من خالل تشغيل اجلهاز. يف هذه املرحلة، وصف مسار عمل لشخص ما لديه هدف ميكن ُت
 لزامي أو املعياري.اإليتغري املوضوع من الطور الوصفي إىل الطور 
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هو أمر Polanyi (1958 )رغم أن مبدأ التشغيل، وهو مصطلح يبدو أنه أ صيَغ على يد بوالين ب
سألة فك له. لذا فإن مواضح وحيد أساسي يف التصميم اهلندسي، إال أنه ال يبدو أنه يوتد تعريف 

التشابك الوصفي عن اجلوانب اإللزامية يف ُتليل اإلتراء الفين ومكوناته هي مهمة مل تبدأ بعد. تتطلب 
 "التقنيةفكري يف الت". إذا اتبعنا توزيف بيت يف كتابه التقنيةهذه املهمة رؤية واضحة حلدود ونطاق 

التمييز بني  مهمةتصبح   ،اإلنسانية يف العمل''"على نطاق واسع أبهنا  التقنية(، الذي عِرف 2000)
ل ما هو وصفي ك  تقينوالعمل بشكل عام أصعب، عندها جيب أن تستوعب دراسة الفعل ال تقينالفعل ال

ومعياري ضمن نظرايت الفعل، وكذلك النظرية العقالنية العملية، والكثري من علم االقتصاد النظري يف 
  ما ق دِ َم يفك  والت للوصول إىل مثل هذه النظرة الشامل للفعل البشريأعقاهبا. كانت هناك ابلفعل حما

(، لكن هذه النظر الشاملة تعيق الوصول إىل 1965) Praxiologyكتاب اتديوس كواتربنسكي 
لعمل واألسباب بني أشكال ا املميزة نتائج ذات عمق كاٍف. سيكون ُتداًي للفلسفة أن ُتدد االختالفات

 يم واإلدارة، واالقتصاد.، والتنظالتقنيةس هلا هبدف التمييز بني ثالث ممارسات ابرزة: املنطقية اليت تؤسِ  

(. وفًقا لـنينيلوتو، فإن اإلطار النظري 1993جند حماولة أكثر تقييًدا ملثل هذا النهج عند إلكا نينيلوتو )
" هو علم و كائنهاًل من "ما ابعتبارها املمارسة اليت هتتم بـ "ما جيب أن يكون" عليه العامل بد تقنيةلل

التصميم، وذلك ابعتبار أنه اإلطار املقابل لإلطار الوصفي للعلوم. حمتوى علم التصميم، وهو املقابل 
 للنظرايت والتفسريات اليت تشكل حمتوى العلم الوصفي، سيتشكل من خالل املعايري التقنية، ومن تعابري

كتاب   املرء أن يفعل ص". انبثقت فكرة املعيار التقين منالصيغة "إذا أراد املرء ُتقيق س، فيجب على 
(. جيب التفريق بني املعايري الفنية عن العبارات اليت 1963"املعايري والعمل" جلورج هنريك فون رايت )

تعرب عن الضرورة الطبيعية كتعبري: "إذا أ ريد ُتقيق س، فيجب القيام بـ ص"، فاألخري ذو قيمة حقيقية 
 قيمة له. لكن فون رايت نفسه كتب أنه ال يفهم العالقات املتبادلة بني هذه التعابري. ولكن األول ال

ا واضًحا ابجملال ارتباطً  "ينبغي أن يكون عليه"ما  و "ما ميكن"ترتبط األفكار حول ماهية علم التصميم و
النية األداتية العقراتع مدخالت هذه املوسوعة حول العقل العملي و  -الواسع ملشكلة العقالنية العملية 

 ناقش يف القسم التايل.سي ذيترتبط أيًضا مبنطق الوسيلة والغاايت، الكما   –

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Polanyi
https://www.routledge.com/Praxiology/book-series/TRANPRAX
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 القضااي املنهجية: التصميم كعملية صنع قرار 2.4

ا. ونظرًا ألن التصميم أيضً  فيه لكن اإلبداع يلعب دورًا مهًما ،التصميم هو نشاط خيضع للتدقيق العقالين
أي سلسلة منظمة من القرارات للمضي قدًما بطريقة ما دون  ،)نشاط(هو شكل من أشكال العمل 

أخرى، فإن شكل العقالنية املرتبط به هو العقالنية العملية، العقالنية اليت تتضمن معايري حول كيفية 
التصرف، يف ظل ظروف معينة. يشري هذا إىل تقسيم واضح للعمل بني الدور الذي جيب أن يلعبه 

ود حالة من نظرايت الفعل العقالين تتصور وتفوالدور الذي جيب أن يلعبه اإلبداع.  التدقيق العقالين
(. تتعلق العقالنية مبسألة كيفية اختاذ القرار the agentالتخري بني مسارات عمل خمتلفة أمام الفاعل )

بني قائم اليز يمن بني هذه اخليارات، بينما يتعلق اإلبداع بتوليد هذه اخليارات. يشبه هذا التمييز التم
سياق التربير وسياق االكتشاف يف العلم. ومع ذلك، فإن االقرتاح املرتبط هبذا التمييز، وهو أن الفحص 

املرحلة اإلبداعية  نـ فِ ذت. إذا تقينالعقالين ينطبق فقط يف سياق التربير، يصعب أتييده يف حالة التصميم ال
على  إن نتيجة مهمة التصميم ال ميكن أن تكون مرضية.األولية لتوليد اخليارات بطريقة حمددة بدقة، ف

عكس حالة العلم، حيث ال تؤخذ العواقب العملية اجلانبية عن نظرية ما يف االعتبار، فسياق االكتشاف 
حمكوم بقيود شديدة من الوقت واملال، لذا يبدو أن ُتليل املشكلة هو أفضل طريقة  التقنيةيف جمال 

 لمحة عامة قدمها كروس وفرانسنيك  مل الفلسفي املنجز يف هذا االجتاهللتقدم. هناك شيء من الع
 (.2009وبوتشياريلي )

قيدة )
 
( ذات صلة هنا، ألن 1982سيمون  راتع مثاًل:إن أفكار هربرت سيمون حول العقالنية امل

ها تعترب جالقرارات املتعلقة مبوعد التوقف عن توليد اخليارات ومجع املعلومات حول هذه اخليارات ونتائ
حلظة حامسة، إذ جيب جتنب اإلتهاد املعلومايت والعسر احلسايب. ومع ذلك، فقد ثبت أنه من الصعب 

اايت. هي منطق الوسائل والغو تطوير أفكار سيمون حول العقالنية املقيدة. فكرة أخرى ذات صلة هنا 
اايت اشتغاهلا ابلوسائل والغصر نظرايت التفكري مفيدة هنا جيب أن أالَّ ُت   الفكرة من أتل أن تكونف

نة. بتقييم الوسائل فيما يتعلق بقدرهتا على ُتقيق غاايت معينة، بل وبتوليد أو بناء الوسائل لغاايت معي
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 بعد؛ إاِل أننا ميكننا مراتعة بعض االقرتاحات حول كيفية تطوير التفكري مكتلمة الفكرة ليست رغم أن
 (. 2007 كروس وزوارت وهيوز  ( راتع، ةتقنيال الوسيلة والغاايت يف سياق املصنوعاتيف 

"فهارس" ى بـما ت سم ، عادة ما تؤخذ املقرتحات البديلة لتحقيق وظائف معينة منالتقنيةيف ممارسة 
وليس ُتت  ةالتقنيع هذه الفهارس من خالل البحث املستمر يف وسَّ اإلجنازات القائمة واملتحققة. ت  
 إشراف مهام تصميمية معينة.

ي نظر إىل التصميم اهلندسي على أنه عملية صنع قرار ُتكمها اعتبارات العقالنية العملية، فإن  عندما
 اخلطوة التالية هي ُتديد هذه االعتبارات. تتصورها مجيع نظرايت العقالنية العملية تقريًبا كعملية تفكري

اف من خالل ات أو األهدالرغب ل  ثَّ بحث عن تطابق بني املعتقدات والرغبات أو األهداف. مت  ي  حيث 
نها أكرب صانع القرار هي اختيار احلالة اليت سيتحقق م ومهمةقيمتها أو فائدهتا ابلنسبة لصانع القرار، 

ق ابحلاالت اليت فيما يتعل شك  قيمة أو فائدة من بني مجيع احلاالت اليت ميكن ُتقيقها. وإذا كان هناك 
 قعة. ع القرار هي كيفية ُتقيق أقصى قيمة أو فائدة متو صان مهمة تكونمن خالل إتراء معني،  ققحتست

ظر إىل أن القيمة اليت هي حمل خالف من منظور عملية التصميم، اليت ي ن تقنيةي شري املنظور األدايت لل
نتج ذاته، فهذه القيمة الذاتية هي ضمن جمال 

 
إليها على أهنا عملية صنع قرار عقالين، ليست يف قيمة امل

ثَّلوامن املفرتض أن  ن، الذيقنيةالتمستخدمي  وف ُتدد مهمة أثناء ُتديد املتطلبات الوظيفية اليت س مي 
التصميم. وبداًل من ذلك، فإن القيمة اليت جيب تعظيمها هي املدى الذي يليب فيه تصميم معني 

حددة. من هذا املنطلق، ي
 
لتصميم ن اأيف االعتقاد بفكرة شارك املهندسون تاملتطلبات الوظيفية امل

ممارسة للتحسني. ولكن على الرغم من أن التحسني هو مفهوم ، مبنظور شامل، ما هو إال ياهلندس
ه موته حنو القيمة، إال أنه ال ي نظر إليه    .يندساهلصميم عملية التكقيمة توتِ 

ضعون ادة ما يدد صراحة ما جيب ُتسينه؛ عائل التصميم ال ُت  مسدد معظم املتطلبات الوظيفية اليت ُت  
املستوايت اليت جيب بلوغها ابحلد األدىن. مث يعود األمر للمهندس ليختار إىل أي مدى ميكنه أن يتخطى 

لطاقة كالكفاءة يف استهالك ا  ،متطلبات احلد األدىن. غالًبا ما تكون الكفاءة هي ذات القيمة العليا
دامة. السالمة، ومؤخرًا، االست قيم أخرى، وال سيما تجمواستخدام املواد. ولكن ُتت ضغط اجملتمع، د  
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 األوحد هو النجاح يف السوق. ومع ذلك، هذا النجاح ال نييف بعض األحيان ي زعم أن هدف املهندس
ىل تعظيم ما وته تهود املهندسني إتميكن تقييمه إال بعد طرح املنتج يف األسواق. وبداًل من ذلك، ست

نسبيني هو أكثر املتطلبات الوظيفية والكفاءة واألمان ال ابلنجاح يف السوق. إن تلبية ت عترب عوامل تنبئ  
ى أحباث السوق دة علا ميكن أن ي رشح للمهندسني يف هذه املرحلة، غري أن األساليب اإلضافية املعتم  مم

 عوامل.لتديد جملموعة من ا تسلسل هرمي تشكيل عوامل إضافية أو قد تؤدي إىل تضعقد 

قد  التصميم حبيث يليب إىل أقصى حد مجيع املتطلبات الوظيفية )اليت خياراتمن  واحدٍ إن قرار اختيار 
يؤدي  ( ومجيع االعتبارات واملعايري األخرى ذات الصلة،تهايطلبها املستخدم احملتمل، ولكن قد ال ُيتا

خيلق  مر الذياأل ،إىل نشوء مشكلة يف اختاذ القرار العملي يتعني حلها يف مرحلة التصميم اهلندسي
من املشاكل املنهجية. واألهم من ذلك أن املهندس يواته مشكلة متعددة املعايري يف اختاذه  العديد
أتيت املتطلبات املختلفة مع عمليات التشغيل اخلاصة هبا من حيث معايري التصميم وإتراءات  ؛للقرار

قدم اخليارات ت  القياس لتقييم أدائها. ينتج عن هذا عدد من أنظمة الرتتيب أو املقاييس الكمية اليت 
تاحة لالختيار. وتتمثل املهمة يف اخلروج بنتيجة هنائية 

 
يع هذه النتائج "بشكل مج ت طرح فيهااملختلفة امل

 مناسب"، حبيث ميكن اعتبار اخليار الذي ُيقق أفضل النتائج هو احلل األمثل ملشكلة التصميم. 

ارات يضات: عند احلكم على ميزة أحد اخلييصف املهندسون هذه احلالة أبهنا حالة جيب فيها إتراء مقا
ابلنسبة إىل اخليارات األخرى، ميكن موازنة األداء السيئ نسبًيا على معيار واحد أبداء تيد نسبًيا على 

 افعداملهمة يف إمكانية صياغة طريقة منطقية للقيام بذلك. لقد  الواتباتمعيار آخر. تتمثل إحدى 
شكلة تشبه هيكلًيا مشكلة االختيار االتتماعي املعروفة، واليت أن هذه املعن فكرة ( 2005فرانسن )

، مما يعين أنه ال توتد طريقة حلل عقالين عام هلذه 1950أثبت كينيث أرو استحالتها نظراًي يف عام 
لى، ألن متثل احللول املث تصاميمهماملهندسني أبن  ادعاءمهمة حول  شكوكاملشكلة، األمر الذي يطرح 

 ري إىل أنه يف مشكلة املعايري املتعددة ال ميكن تعريف مفهوم "األمثل" بدقة.تشأرو  نظرية

يبدو أن هذه النتيجة تستثين من التدقيق الفلسفي تانًبا حامسًا من النشاط اهلندسي، وميكن استخدامها 
هلذه  مفن وليس علًما. مع ذلك، بدالً من االستسال -إىل حٍد ما-للدفاع عن الرأي القائل أبن اهلندسة 
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النتيجة اليت هلا أمهية متتد إىل ما هو أبعد من اهلندسة قد تصل إىل فكرة اختاذ القرار بشكل عام، رمبا 
لقيام به بشأن ما اعلينا أن نستنتج بداًل من ذلك أنه ال يزال هناك الكثري من العمل الذي يتعني  علينا

 اليت جيب تضمينها تقرييب(. أحد أمناط التفكريمنط التفكري "التقرييب" )املنطق ال -مؤقًتا-ميكن تسميته 
 قدميتهنا هو العقالنية احملدودة هلريبرت سيمون، ابإلضافة إىل الفكرة ذات الصلة بـ "اإلرضاء". فمنذ 

، وتدا استخداًما واسًعا، رغم أننا ما زلنا نفتقر إىل (1957)سيمون  هاذين النمطني يف اخلمسينيات
دم عدودة. قد يكون من طبيعة أشكال التفكري التقرييب مثل العقالنية احملدودة نظرية عامة للعقالنية احمل

، ولكننا إىل اآلن نفتقر إىل املعاجلة املنهجية اليت ميكن أن تنبثق منها مثل هذه هلانظرية عامة وتود 
 الفكرة.

ات ليموضوع اختاذ القرار يف التصميم اهلندسي وهي أن معظم عم منظورهناك مشكلة أخرى من 
ات خمتلفة. بواسطة فرق العمل. تتكون هذه الفرق من خرباء من ختصص ت نفذاحلديثة  التقنيةالتصميم يف 

 ذلك، وجيب تقييم، وما إىللل ه اخلاصةلكل ختصص نظرايته اخلاصة، ومناذج ترابط خاصة به، ومعايري 
(. 1994ياريلي )يس بوتشيف عوامل خمتلفة، كما عربَّ عنها لو  كمستوطننياعتبار هؤالء املتخصصني  

 ، من احملتمل أن خيتلف أعضاء الفريق حول التصنيفات والتقييمات النسبية خلياراتالتداوللذلك، أثناء 
تمل التوصل له، ولو بشكل  التصميم املختلفة. واالتفاق على خيار واحد كأفضل خيار بشكل عام ُي 

قد  من ذلك، فإن مناذج التفاعل االتتماعي أقل، عن طريق خوارزمية جتسد العقالنية اهلندسية. بدالً 
( 2004تكون ذات صلة يف هذا الشأن كاملساومة والتفكري االسرتاتيجي. يقدم فرانسن وبوتشياريلي )

 مثااًل هلذا النهج حلل مشكلة تصميم جمردة.

ار هو شكل قر  كعملية صنع  تقينمن وتهة نظر العقالنية العملية أو األداتية، فإن النظر إىل التصميم ال
شكل عام املنهجية اهلندسية ب ه  عرض  تَ  وصفٌ  إنهمن أشكال النظر املعياري، كما ي عد وصًفا من حيث 

 إىل حد ما، هناك جمال لكل أنواع الفوقييف مسألة كيفية حل مشكالت التصميم. من هذا املنظور 
دد مسألة ية اليت ُت  ملتطلبات الوظيفاألسئلة املعيارية اليت مل يتم تناوهلا هنا، مثل: هل ميكن اعتبار أن ا

التصميم متثل بشكل مناسب قيم املستخدمني احملتملني للمنتوتات وللتقنية؟، أو أبي طرق ميكن من 
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هذه  نتناولس التصميم؟خالهلا استنباط قيم كالسالمة واالستدامة بشكل أفضل ومتثيلها يف عملية 
 القضااي يف القسم الثالث.

 

 ةتقنيال املنتجاتقية: حالة وخصائص قضااي ميتافيزي 2.5

نتجات هو املوضوع الرئيس لفلسفة 
 
مباشر اهتمامات  والذي ميس بشكل التقنيةإن فهم عملية تصميم امل

 لتقنيةااملمارسة اهلندسية. وقد ال ينطبق هذا على قضية أخرى ذات أمهية مركزية للفلسفة التحليلية يف 
نتج. رمبا ال خي

 
تلف هذا عن الوضع يف فلسفة العلم، حيث يبدو أن العلماء وهي حالة وخصائص امل

 نظرايت.فيما يتعلق حبالة وخصائص النماذج وال يولوه الفالسفةمما العاملني لديهم اهتمام أقل بكثري 

ومقال هيلبينن عن ، 1992هيلبينن  ؛املصنوعات هي أشياء صنعها اإلنسان أي هلا صانع )راتع
خلدمة  ، على وته اخلصوص، مصنوعةلتقنية(. املصنوعات ذات الصلة اباملصنوعات يف هذه املوسوعة

نتجات الثانوية 
 
من كذلك النفاايت، و و غرض ما. هذا يستثين، ضمن ما يصنعه اإلنسان، من ناحية امل

ناحية أخرى األعمال الفنية. فاملنتجات الثانوية والنفاايت ت نتج  عن فعل م تعمد لصنع شيء ما ولكن 
على الرغم من أن الصانع قد يكون على دراية تيدة إبنتاتها. أما األعمال الفنية فت نتج عن ليس بدقة، 

نية موتهة حنو إبداعها )على الرغم من أنه يف حاالت استثنائية من الفن املفاهيمي قد يتضمن هذا 
ى نية أبن علالتوتيه العديد من اخلطوات الوسيطة(، ولكن هناك خالف حول ما إذا كان الفنانون كانوا 

خيدم العمل غرًضا حمدداً، أم ال؟ مزيد من النقاش يف هذا اجلانب ينتمي إىل فلسفة الفن. ق دمت  أفكار 
 (.1993عامة مثرية لالهتمام من ق بل ديبريت )

 م نتج أكرب، يف تزئية لغرض ما، ت ستخدم عادًة لشيء ما أو لتعمل كمكون تقنيإذن ت صنع املنتجات ال
و أمرة أخرى. سواء كان املنتج هو منتجاً هنائياً  تزئيي ستخدم إما لشيٍء ما، أو كمكون والذي بدوره 

مكوناً تزئياً، ميكننا القول أنَّه  أداٌة "لشيء ما"، أما الغرض  منه فنسميه وظيفة األداة. أكد العديد من 
موسة وإىل ية ملالباحثني على أن الوصف املناسب للمنتجات جيب أن يشري إىل وضعها كأشياء ماد

ة"؛ قنيت( وتهة النظر هذه بـ"الطبيعة املزدوتة للمنتجات ال2006قصد صانعيها. أمسى كروس ومايرز )
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(. اقرتح كروس ومايرز أن اجلانبني 2012ميكن تتبع الصيغة األكثر نضًجا هلذه الفكرة يف كروس )
أن  عديد من اإلشكاليات. أحدها،"مرتبطان"، إذا تاز التعبري، يف مفهوم وظيفة األداة. هذا يثري ال

ة الفكرة سيتم جتاوزها بسرعة بسبب ضآلة االشتغال الفلسفي يف هذا اجملال، لانياً، أن االرتباط بني الب ني
من غري الواضح ما إذا كان ميكننا الوصول لنتائج شاملة حول هذه فارتباط تزئي فقط. هو والوظيفة 

ب حلها للوصول إىل هناك. قد تكون هناك روابط موضوعية أم ال، وما هي املشكالت اليت جيالفكرة 
مثرية لالهتمام مع مسألة قابلية اإلدراك املتعدد يف فلسفة العقل ومع مسألة االختزال يف العلم، لكن مل 

 .2000على نطاق واسع بعد؛ يستثىن من ذلك ماهنر وبوجني  ت كتشف

يت املسألة حظهذه مفهوم موحد للوظيفة،  من اإلشكاليات يف هذا الصدد، مسألة إمكانية تقدمي
نتجات  كبريابهتمام فلسفي  

 
ت ستخدم على  ما أهناك. تعترب فكرة الوظيفة ذات أمهية قصوى لتوصيف امل

نتج تشري ابلضرورة إىل األهداف واملقاصد البشرية. الوظيفة أيضاً  نطاق أوسع
 
. يبدو أن فكرة وظيفة امل

حياء حيث ال تلعب القصدية دورًا هناك. وهي مفهوم رئيسي يف هي أيًضا مفهوم رئيسي يف علم األ
البنيوية  قصودةامل غري سم يف اخلصائصالقصدية راسخة حبالعلوم املعرفية وفلسفة العقل حيث تكون 

 من املفهوم القائم تشمل كالً حبيث والفيزايئية. حىت اآلن ال توتد فكرة شاملة مقبولة ملفهوم الوظيفة 
األخرى اليت  ناهيك عن اجملاالت ،يفة األداة واملفهوم غري املتعمد للوظيفة البيولوتيةعلى القصد لوظ

يلعب فيها املفهوم دورًا مهمًا كالعلوم االتتماعية. النظرية األكثر مشواًل، واليت لديها طموح لتفسري 
(؛ 1984ليكان ميالفكرة البيولوتية، واملفهوم املعريف والفكرة املقصودة، جندها عند روث ميليكان )

فريماس و ( ، 1999ميليكان )و ( ، 2003 ،1998ولتتبع االنتقادات والردود عليها، راتع بريستون )
أريو وكامينز  ، حررهااملقاالتمن جمموعة  تطرح(. كما 2010وهوكس وفريماس ) ،(2003وهوكس )
ف على الوظائ مقدمة حديثة لتعريف مفهوم الوظيفة بشكل عام، مع الرتكيز، (2002وبريملان )

 البيولوتية، كما هو احلال عموًما يف األدبيات املتعلقة ابلوظيفة.

يف مقابل فكرة ضرورة القصد يف مفهوم الوظيفة يف املنتجات الصناعية على األقل، هناك من يرى 
هاز  لانويتها، ابألخص عند مناقشة الوظائف والعالقات املتبادلة البينية جملموعة من املكونات اجلزئية جل

كبري. ابلطبع، هذه الفكرة تتضمن جتاهل احتمال حدوث خلل يف هذه املكونات. يبدو أن هذه الفكرة 
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صود. توافق بني السلوك الفعلي والسلوك املقال خلل يفال ميكن النظر إليها إال من حيث كوهنا حالة 
جات ند توصيف املنتتؤدي فكرة اخللل أيًضا إىل زايدة الغموض يف اإلشارة العامة إىل املقاصد ع

نتجات الكثري من املشتغلني، وقد ال تسري مقاصد هؤالء األشخاص   ك  شر  الصناعية. عادة ما تَ 
 
هذه امل

تحقيق لكلها يف نفس االجتاه. فيمكن التفريق بني مقاصد املستخدم الفعلي للمنتج والذي يهدف 
صنَّع لغرض خمتغرض معني ومقاصد م صمم املنتج. وذلك نظرًا ألنه ميكن استخدام 

 
نتج امل

 
لف عن امل

الغرض الذي قصده مصممه يف البداية، ومبا أن األشخاص قد يستخدمون أيًضا مكونات طبيعية غري 
ظائف متعددة، و  أيًضا صناعية لغرض أو آلخر، فإننا علينا السماح بقبول فكرة أن للمنتجات الصناعية

نتج الصناعي، أأو لفرض التسلسل اهلرمي بني مجيع املقاصد ذات ال
 
و لتقدمي صلة يف ُتديد وظيفة امل

اخليارين ني بتصنيف للوظائف يناسب أنواع املقاصد. يف احلالة األخرية، وهي نوعًا ما فكرة وسيطة 
ا والوظيفة هللم نتج ابعتبارها تلك اليت قصدها مصمم   األصليةاآلخرين، نفرق بشكل عام بني الوظيفة 

نتج عرضيًا وفق اعتبارات خاصة. ومبا أن االسأ  اليت العرضية ابعتبارها الوظيفة 
 
تخدام ستخدم فيها امل

 العرضي قد ي صبح شائًعا تًدا فالوظيفة األصلية للمنتج قد تتالشى من الذاكرة.

إن مدى تنوع االستخدام وحدود التصميم مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بوظيفة األداة أو ما ت سمى مبشكلة 
ت الصناعية. قد يبدو أننا نستخدم الوظائف لتصنيف املنتجات: "الشيء" هو توصيف أنواع املنتجا

بني  نا من القطع. ومع ذلك، علينا االعرتاف أبن الصلةن  سكني ألن وظيفته القطع، أو بشكل أدق، ميكِ  
ئرة" ال، "سكني" و "طا، على سبيل املثالتقنيةالوظيفة والنوعية ليست هبذه البساطة. األنواع األساسية يف 

من أتل استخدامها يف قطع شيء ما، ونقله عرب اهلواء، وتوليد حركة ميكانيكية  ص مِ َمتو "مكبس"، 
من خالل التمدد الديناميكي احلراري. ومع ذلك، ال ميكن للمرء أن ي نتج نوًعا معيًنا من األدوات مبجرد 

نتج مف
 
غرض، فمثالً، يًدا فعالً هلذا التصميم شيء ما بقصد استخدامه لغرض معني، إذ جيب أن يكون امل

 Perpetualعلى الرغم من حماوالت التصميم واالدعاءات اليت ال حصر هلا، فإن آلة احلركة الدائمة 
Motion Machine  .مثل "السكني"، ليس من خالل ي عرَّف  النوعليست نوًعا من األدوات ،

مبدأ  د يف القطع ولكن أيًضا من خاللصمم ما يفيي  كل عضو من أعضاء هذا النوع ف فقط، صمماملنية 
تشغيلي معروف استند إليه املصمم. بوضوح أكثر، يف بيئة خمتلفة، وكما دافعت ثوماسون يف ُتقيقها 
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تقول إن هذا النوع  "نوعًا مصطنعاً "( عمَّا أمسته، بشكل عام، 2007، 2003ثوماسون )الناتح 
لك مفادها أنه )املصمم( يعرف كيف ميكن ُتقيق ذ من خالل نية املصمم والفكرة الراسخة اليت ي عرف  

 من خالل األداة اليت يصممها. 

نتجات الصناعية حيث جيب التمييز بني نوع مثل 
 
هناك نوعاً آخر للتصنيف ميكن من خالله تصنيف امل

 ."السكني" و "قاطع" آخر من نوع خمتلف. تشري كلمة "السكني" إىل طريقة معينة ميكن هبا أداء "القطع"
مع ذلك، ميكن للمرء أن يؤدي القطع بسن اللولب واخليط وشعلة اللحام واملياه النفاثة، وبال شك 

حًقا.  فكر فيها بعد. "القاطع" هو مثال ملا ميكن اعتباره نوًعا وظيفًياي  أبنواع أخرى من الوسائل اليت مل 
ع" أي يقصد بكلمة "قاط على هذا النحو، فهناك تعارض بني االستخدام والتصميم: ميكن للمرء أن

غيلي الستخدامه يف القطع عن طريق تطبيق أي مبدأ تش ص مِ مَ شيء ميكن استخدامه للقطع أو أي شيء 
 معروف حالًيا أو غري معروف.

نتجات واألنواع الوظيفية له صلة حبالة مثل هذه األنواع مقارنة مبفاهيم األنواع 
 
هذا التمييز بني أنواع امل

سفة العلم أن مفهوم النوع الطبيعي، مثل "املاء" أو "الذرة"، يكمن يف أساس العلم. األخرى. أكدت فل
نتجات الصناعية، من املسلم به، أنه ال توتد قواعد منتظمة لعنونة األنواع حبيث تشمل 

 
لكن من ناحية امل

ض امجيع السكاكني أو الطائرات أو املكابس. مع ذلك، يعتمد التحديد اخلاص ابلنوع بشكل فضف
نتجات

 
 على اعتبارات قابلية التحقق املتعددة اليت تنطبق فقط على األنواع الوظيفية، وليس على أنواع امل

نفسها. تشرتك أنواع املنتجات يف مبدأ تشغيلي حمدد مينحها بعض القواسم املشرتكة يف السمات املادية، 
 
 
ة أدىن. نظرًا ألن نتجات إىل أنواع فرعيوتصبح هذه القواسم املشرتكة أقوى مبجرد تقسيم نوع معني من امل

هذه األنواع حمددة من حيث املعطيات الفيزايئية واهلندسية، فهي أقرب بكثري إىل األنواع الطبيعية يف 
(. كما أن 2008تدعم قواعد شبيهة ابلقانون؛ ملناقشة هذا الرأي، راتع سوايف ) إهناالعلم، من حيث 

نتجات الصناعية وأنواعها )هناك جمموعة حديثة من املقاالت ال
 
كروس،   رانسن،فيت ناقشت ميتافيزيقيا امل

 (.2014رايدون وفريماس 

 . موضوعات أخرى2.6
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ا كبريًا من األدبيات ألنه أفرز قدرً  التطرق إليهجيب  لتقنيةهناك موضوع إضايف، واحد على األقل، متعلق اب
لواسع هو الت املتصلة به. مناقشة هذا اجملال االفلسفية التحليلية وهو موضوع الذكاء االصطناعي واجملا

 ،آالت تورينجأمر خارج نطاق هذا املدخل. لكن ميكن مراتعة املوضوع يف مداخل هذه املوسوعة: 
نظرية العقل و  ،حجة الغرفة الصينية، و اختبار تورينج، و احلوسبة والتعقيدو ، تورينج-أطروحة تشريشو 

 .احلاسب اآليل علمفلسفة ، و تعدداملتحقق الو ، الوظيفية، و احلسابية

 

 التقنية. اجلوانب األخالقية واالجتماعية يف 3

 التقنية. تطور موضوع األخالق يف 3.1

خاص  نهجٍ يصبح موضوعًا مستقاًل كفرع مبل التقنيةحىت القرن العشرين مل يتطور موضوع أخالقيات 
 لتقنيةاضمن الفلسفة. وقد يبدو التطور املتأخر يف هذا اجملال مفاتًئا نظرًا للتأثري الكبري الذي أحدثته 

 على اجملتمع، خاصة منذ الثورة الصناعية.

يف القسم  ورذكامل قنيةتهو املنظور األدايت لل التقنيةأحد األسباب املعقولة هلذا التطور املتأخر ألخالقيات 
تزيد من إمكانيات  التقنية: تقنيةبشكل أساسي يتضمن هذا املنظور تقييًما أخالقًيا إجيابًيا للف. 2.2

قد ديدة عرتف أبن القدرات اجلأ  وقدرات البشر، ومرغوبة بشكل عام. ابلتأكيد، فمنذ العصور القدمية 
مع ذلك، غالًبا ما ت عزى هذه النتائج غري  تؤدي إىل غطرسة اإلنسان.قد بشكل سيء أو  ت ستخدم

ابلرؤية  نفسها أو مطوريها. ت عرف هذه الرؤية التقنية، بداًل من التقنيةاملرغوب فيها إىل مستخدمي 
أداة حمايدة  لتقنيةااليت أدت إىل ما يسمى أبطروحة احلياد. تنص أطروحة احلياد على أن  تقنيةاألداتية لل

بشكل تيد أو سيء. خالل القرن العشرين، قوبلت أطروحة احلياد هذه  اتوظيفهميكن ملستخدميها 
، 2.0بنقد شديد، وعلى األخص من قبل هايدتر وإيلول، اللذين ورد ذكرمها يف هذا املدخل يف القسم 

 وأيضاً من قبل فالسفة مدرسة فرانكفورت )أدورنو، هوركهامير، ماركوز، هابرماس(.

https://plato.stanford.edu/entries/turing-machine/
https://plato.stanford.edu/entries/church-turing/
https://plato.stanford.edu/entries/computability/
https://plato.stanford.edu/entries/turing-test/
https://plato.stanford.edu/entries/chinese-room/
https://plato.stanford.edu/entries/computational-mind/
https://plato.stanford.edu/entries/computational-mind/
https://plato.stanford.edu/entries/functionalism/
https://plato.stanford.edu/entries/multiple-realizability/
https://plato.stanford.edu/entries/computer-science/
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فسها. ط رَح يف النصف ن تقنيةإىل حد كبري على تصورنا لل التقنيةقيات أخال موضوع يعتمد نطاق وبرنامج
ايدة، أو كوتهة كمجرد أداة حم  التقنيةالثاين من القرن العشرين جمموعة متنوعة أكثر ثراًء جتاوزت تصور 
سياسية )وينر،  تصورها كظاهرة تقنيةنظر عاملية أو كضرورة اترخيية. مشلت تلك التصورات احلديثة لل

(، لتقنيةافينربج، سكلوف(، وكنشاط اتتماعي )التور، كالون، بيكر وغريها يف جمال دراسات العلوم و 
 معريف (، وكنشاط؛ دافيزمثالً وكظاهرة ثقافية )إيد، بورمجان(، وكنشاط مهين )أخالقيات اهلندسة، 

لعشرين احنصر يف ا التطور يف النصف الثاين من القرنإال أن رغم هذا التنوع، ب. بوجني()فينسينيت، و 
 تبذاهتا تطور  هي ظاهرة قائمة التقنيةة وافرتاض أن تقنياجتاهات عامة. األول هو االبتعاد عن احلتمية ال

ن أهنا ليست هو نتيجة االختيارات )على الرغم م تقينبشكل مستقل وامليل إىل الرتكيز على أن التطور ال
ختارة ابلضرورة النتيجة 

 
وامليل  لتقنيةااملقصودة(. واالجتاه اآلخر هو االبتعاد عن التفكري األخالقي يف امل

اهني مًعا إىل . أدى كال االجتالتقنيةإىل االنعكاس األخالقي لتقنيات حمددة وإىل مراحل حمددة يف تطوير 
يًضا إىل أن . تشري التطورات أالتقنيةحول  ط رحتزايدة هائلة يف عدد ونطاق األسئلة األخالقية اليت 

 جيب أن تكون على دراية كافية ابلعملية التجريبية، وال تعتمد يف نظرهتا فقط إىل التقنيةأخالقيات 
. فتح قينتالعواقب الدقيقة لتقنيات حمددة، بل هتتم ابلنظر إىل تصرفات املهندسني وعملية التطوير ال

، مثل جمايل دراسات التقنيةاألخالقي يف الطريق ملشاركة التخصصات األخرى يف التفكري  هاذان التوتهان
 (.TA) التقنية( وتقييم STS) التقنيةالعلوم و 

 التقنيةمناهج أخالقيات  3.2

ن يف تعدد مناهجها، بل أن فروعها املعرفية تعاين من وتود حالة م التقنيةأخالقيات  م شكلةال تنحصر 
مشرتكة من املشاكل(. العلماء الذين )وتود جمتمع من العلماء يعملون على جمموعة  عدم االنضباط

، التقنيةلديهم خلفيات متنوعة )مثااًل: الفلسفة، ودراسات العلوم و  التقنيةيدرسون القضااي األخالقية يف 
، والقانون، والعلوم السياسية( وهم ال يعتربون أنفسهم دائًما )يف املقام األول( من علماء التقنيةوتقييم 

ن متييزها ثالثة مناهج أو مقارابت ميك ست ناقشء القارئ نظرة عامة على اجملال، . إلعطاالتقنيةأخالقيات 
 .التقنيةيف أخالقيات 
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 . املقارابت الثقافية والسياسية3.2.1
يف النصف األول  التقنية أخالقياتإىل تستند كل من املقارابت الثقافية والسياسية إىل الفلسفة التقليدية و 

لعامل، بينما املقارابت كظاهرة ثقافية تؤثر على تصورنا ل  التقنيةابت الثقافية تتصور من القرن العشرين. املقار 
 كظاهرة ُتكمها وتنظمها عالقات القوة املؤسسية يف األمة.  تتصورهاالسياسية 

. نسبة للظواهريةابلظواهرية ما بعد  ،على األقل ،غالًبا ما تكون املناهج الثقافية ذات طبيعة ظواهرية أو
ألمثلة على الفالسفة املنتمني إىل هذا النهج دون إيد وألربت بورمجان وبيرت بول فريبيك وإيفان ومن ا

(. عادة ما تتأثر هذه املناهج 2011، 2005؛ فريبيك 1990؛ إيد 1984بورمجان  مثاًل:سيلينجر )
 يؤثر فقط ال، ال سيما فكرة أن التقنيات ُتتوي على نص التقنيةابلتطورات يف جمال دراسات العلوم و 

على إدراك الناس للعامل بل وعلى السلوك البشري نفسه، وفكرة عدم وتود متييز أساسي بني البشر وغري 
؛ إيد وسيلينجر 1993؛ التور 1992؛ التور 1992ة )كريش تقنيالبشر، مبا يف ذلك املصنوعات ال

ادعاء هو وكالة أخالقية، و  هلا التقنية(. أدى اجلمع بني هاتني الفكرتني إىل ادعاء البعض أن 2003
 .3.3.1أدناه يف القسم  نوقش

اج يف يف الغالب إىل ماركس، الذي افرتض أن البنية املادية لإلنت تقنيةيف التعود املقارابت السياسية 
لك عامل رئيسي فيها، هي اليت ُتدد البنية االقتصادية واالتتماعية لذ التقنيةاجملتمع، من الواضح أن 

ال أن التقنيات ميكن أن جتسد أشكااًل معينة من أشكعن فكرة النغدون وينر  دافعملثل، اجملتمع. واب
(. ووفًقا له، فإن بعض التقنيات معيارية بطبيعتها مبعىن أهنا تتطلب أو 1980القوة والسلطة )وينر 

، لتتوافق بشدة مع عالقات اتتماعية وسياسية حمددة. يبدو أن السكك احلديدية، على سبيل املثا
تتطلب هيكاًل إداراًي رمسًيا معيًنا. يف حاالت أخرى، قد تكون التقنيات سياسية بسبب الطريقة اخلاصة 

وبدرتة أقل  مستوحاة من الرباغماتية األمريكية، تقنيةيف الالسياسية  املقارابتهبا. بعض  ص ممتاليت 
قراطي على فاء الطابع الدميطالب بعض الفالسفة، على سبيل املثال، إبضكما من أخالقيات اخلطاب.  
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؛ فينربج 1995؛ سكلوف 1983)الفائز  التقنيةوإدماج الناس العاديني يف تشكيل  تقينالتطور ال
1999.) 

السياسية هلا تشعبات أخالقية واضحة، إال أن فالسفتها ال ينخرطون يف  املقارابتعلى الرغم من أن 
حاولة لدمج األخري واملثري لالهتمام، والذي ي عترب كم. االستثناء التقنيةالتفكري األخالقي الواضح يف 

ما  ، هولتقنيةاعدد من التطورات األخرية وتوضيحها يف دراسة شاملة ملا جيب أن تبدو عليه أخالقيات 
(. نادى املؤلفون 2002ة )كيلرتز وآخرون تقنيخالقيات الرباغماتية لثقافة ألجمموعة املقاالت  تاء يف

عديد اء الفكر الرباغمايت يف الفلسفة األخالقية ألهنا الطريقة األمثل يف التعامل مع اليف هذا الكتاب إبحي
 التقنية . فبدالً من الرتكيز على كيفية الوصول إىل األحكام املعيارية حولالتقنيةمن القضااي األخالقية يف 

تبعها يف املقام األول. قية وتوتربيرها، تركز األخالق الرباغماتية على كيفية التعرف على املشكالت األخال
 عالوة على ذلك، تعترب عملية التعامل مع هذه املشاكل أكثر أمهية من النتيجة نفسها.

 

 . أخالقيات اهلندسة3.2.2
قرن املاضي والبحث. بدأ كمحاولة يف مثانينيات ال للدراسةتعترب أخالقيات اهلندسة جمااًل تديًدا نسبًيا 

أخالقيات اهلندسة بـ "اإلتراءات والقرارات اليت يتخذها املهندسون، بشكل يف الوالايت املتحدة. هتتم 
 (. وفًقا هلذا النهج، تعترب اهلندسة مهنة، متاًما كمهنة الطب.1980:1فردي أو مجاعي" )ابوم 

 صائص التالية:ذكر اخلت  على الرغم من عدم وتود اتفاق حول كيفية تعريف املهنة متاماً، إال أنه غالًبا ما 

تعتمد املهنة على املعرفة واملهارات املتخصصة اليت تتطلب فرتة طويلة من  •
 الدراسة؛

 ُتتكر الفئات املهنية ممارسة املهنة؛ •
 م كفاءة التنفيذ وما ميكن قبوله من قبل األقران يف املهنة؛قيَّ ت   •



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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توفر املهنة للمجتمع منتجات أو خدمات أو قيًما مفيدة أو تديرة ابالهتمام،  •
 ملثالية يف خدمة اجملتمع؛وتتميز اب

 ،املمارسة اليومية للعمل املهين من خالل املعايري األخالقية املستمدة من م  ظَّ نت   •
 ابملثل األعلى للمهنة الذي خيدم اجملتمع. ،أو املتعلقة

كما   يف أخالقيات اهلندسة هي االلتزامات املهنية للمهندسني نوقشتالقضااي األخالقية النموذتية اليت 
موضح، على سبيل املثال، يف قواعد أخالقيات املهندسني ودور املهندسني مقابل املديرين، والكفاءة، هو 

 2005،  1998والصدق، واإلبالغ عن املخالفات، واالهتمام ابلسالمة وتضارب املصاحل ) ديفيس 
 (.2008؛ هاريس ، بريتشارد ، ورابينز  2005؛ مارتن وشينزينجر 

الب عدد من املؤلفني بتوسيع النطاق التقليدي ألخالقيات اهلندسة )على سبيل يف اآلونة األخرية، ط
( إىل هنج أوسع نابع من شأنني. يتمثل أحد الشأنني يف أن املنهج األخالقي 2001املثال، هريكريت 

 اجلزئي يف أخالقيات اهلندسة مييل إىل أخذ السياقات اليت يتعني على املهندسني العمل من أتلها، بينما
تتعلق القضااي األخالقية الرئيسية بكيفية "تنظيم" هذه السياقات. الشأن اآلخر هو أن الرتكيز التقليدي 

مع أو القضااي ذات الصلة على اجملت التقنيةللمنهج األخالقي اجلزئي مييل إىل إمهال القضااي املتعلقة بتأثري 
مور أخرى، قيات اهلندسة يعين، من بني أ. ومن مث، فإن توسيع نطاق أخاللتقنيةابلقرارات املتعلقة اب

 مزيًدا من االهتمام بقضااي مثل االستدامة والعدالة االتتماعية.

 

 لتقنيات حمددة خاصة . أخالقيات3.2.3
شهدت العقود املاضية زايدة يف االستفسارات األخالقية املعنية بتقنيات حمددة. رمبا يكون أحد اجملاالت 

؛ 2009؛ تونسون 2010)مثل، فلوريدي  احلاسب اآليلأخالقيات اجلديدة األكثر وضوًحا هو 
زت أيًضا التحقيقات احليوية حفَّ  التقنية(، لكن 2008؛ فان دن هوفن وويكرت 2007ويكريت 

اجملاالت األكثر تقليدية  أما(. 2007طومسون  ؛2002األخالقية املخصصة )مثل، شريلوك وموري 
(. يف 2000ًدا )فوكس و اهتماًما أخالقًيا حمدفقد تذبت ضري مثل اهلندسة املعمارية والتخطيط احل



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تقنية النانو وما يسمى ابلتقنيات املتقاربة إىل إنشاء ما يسمى أبخالقيات النانو  أدتاآلونة األخرية، 
حول أخالقيات الردع النووي  اً نقاش أيضاً  كان هناكفقد  بعيداً عن ذلك،  (.2007)أهلوف وآخرون. 
 (.1988)فينيس وآخرون 

تفكري األخالقي هو استجابة للتطورات يف المثل هذه اجملاالت اجلديدة  أتسيسمن الواضح أن 
ات جماالت تديدة لألخالقي أتسيسة. ومع ذلك، هناك تساؤل مطروح عما إذا كان تقنياالتتماعية وال

ه املسألة ابنتظام هذ نوقشتيف الواقع،  ال؟أم  التطبيقية هو اإلتراء األفضل لتلبية الطلب االتتماعي
جمال تديد. فقد تادل العديد من املؤلفني، على سبيل املثال، أبنه ال توتد حاتة أي مع ظهور 

(. إن 2010ألخالقيات النانو ألن تقنية النانو ال تثري أي قضااي أخالقية حديثة فعلياً )مثل، مكجني 
النانو ما هي   األخالقية اليت تثريها تقنيةالغياب املزعوم حلداثة القضااي هنا يدعمه االدعاء أبن القضااي

إال اختالف أو تكثيف للقضااي األخالقية القائمة، ابلتايل فإن هذه القضااي ميكن التعامل معها من 
 لالطالع على مناقشة سابقة مماثلة بشأنو خالل النظرايت واملفاهيم املوتودة من فلسفة األخالق. 

 (.2002راتع )اتفاين  احلاسب اآليلخالقية يف هندسة الطابع اجلديد املفرتض للقضااي األ

قات تفكري األخالقي على أهنا أخالقيات تطبيقية، أي كتطبييف الاجملاالت اجلديدة  توصفغالًبا ما 
للنظرايت واملعايري املعيارية واملفاهيم واألساليب املطورة يف فلسفة األخالق. ومع ذلك، ابلنسبة لكل 

، ال يكون التطبيق عادًة واضًحا ولكنه يتطلب مزيًدا من التوصيف أو املراتعة. عنصر من هذه العناصر
هذا هو احلال، ألن املعايري واملفاهيم واألساليب األخالقية العامة غالًبا ما تكون غري حمددة مبا يكفي 

طبيق" تلتكون قابلة للتطبيق أبي معىن مباشر على مشاكل أخالقية حمددة. لذلك، غالًبا ما يؤدي "ال
إىل رؤى تديدة قد تؤدي إىل إعادة صياغة أو على األقل ُتسني املعايري املعيارية واملفاهيم واألساليب. 
يف بعض احلاالت، قد تتطلب القضااي األخالقية يف جمال معني معايري أو مفاهيم أو أساليب تديدة. 

لطب قية العامة ألخالقيات اعلى سبيل املثال، اقرتح بوشامب وتشيلدرس عدًدا من املبادئ األخال
(. هذه املبادئ أكثر ُتديًدا من املعايري املعيارية العامة، لكنها ال 2001احليوي )بوشامب وتشيلدرس 

تزال عامة وجمردة لدرتة أهنا تنطبق على قضااي خمتلفة يف أخالقيات الطب احليوي. يف أخالقيات 
صية وامللكية حلالية املتعلقة، على سبيل املثال، ابخلصو تعريف املفاهيم األخالقية ا أ عيدَ ، احلاسب اآليل
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(. قد تتطلب 2003)تونسون  احلاسب اآليلوتكييفها للتعامل مع املشكالت النموذتية لعصر 
اجملاالت احلديثة للتطبيق األخالقي أيًضا طرقًا حديثة، على سبيل املثال، لتمييز القضااي األخالقية اليت 

ُيدث  قينتئق التجريبية ذات الصلة هبذه اجملاالت، كحقيقة أن البحث والتطوير الأتخذ يف اعتبارها احلقا
 (.2006ال على األفراد )زوارت وآخرون  اجملاميععلى 

قضاايها  تطرحو  أن هناك جماالت خمتلفة من التفكري األخالقي يف تقنيات حمددة قد تثري ذلك إىليشري 
هذا صحيًحا، فليس من الواضح ما إذا كان هذا يربر تطوير الفلسفية واألخالقية اخلاصة. حىت إن كان 

حقول فرعية منفصلة أو حىت ختصصات فرعية. قد ي قال إنه ميكن تعلم الكثري من التفاعل واملناقشة بني 
ندسة. لكن املناهج الثقافية والسياسية وأخالقيات اهل :هذه اجملاالت والتفاعل املثمر مع اجملالني اآلخرين

 دو أنَّ مثل هذا التفاعل غائباً يف كثري من احلاالت. ابلطبع، مع وتود بعض االستثناءات.حالًيا يب

 

 التقنيةبعض املواضيع املتكررة يف أخالقيات  3.3

وعات اليت تقدم . سنركز على بعض املوضالتقنيةننتقل اآلن إىل تفصيل بعض املوضوعات يف أخالقيات 
 وطريقة التعامل معها. لتقنيةاتوضيًحا للقضااي العامة يف أخالقيات 

 

 . احلياد مقابل الفاعلية األخالقية3.3.1
 ولة قيميةذات مح التقنيةهو السؤال عما إذا كانت  التقنيةأحد املوضوعات العامة املهمة يف أخالقيات 

 وسيلة حمايدة هي جمرد التقنيةحمايدة من حيث القيمة، مبعىن أن  التقنية. أكد بعض املؤلفني أن أم ال
(. قد يكون هلذا Pitt 2000بشكل تيد أو سيئ )مثل:  توظيفها، وابلتايل ميكن ما لتحقيق غاية

 التقنيةفالسفة  جمرد بنية فيزايئية جمردة. مع ذلك، يتفق معظم التقنيةالرأي بعض املعقولية بقدر ما نعترب 
فها هلا وظائف حبكم تعري ةتقنيوأن املصنوعات ال ،هو عملية موتهة حنو هدف ما تقينعلى أن التطور ال

 ها األصليفيغري غرض حمددة، حبيث ميكن استخدامها لتحقيق أهداف معينة دون أخرى، وإن استخدمت
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ة قنيتستستخدم بصعوبة أكثر وفعالية أقل. هذه العالقة املفاهيمية بني األدوات والوظائف واألهداف ال
األرتحية لسابقة ايمة. حىت لو منحنا النقطة حمايدة الق التقنيةجتعل من الصعب احلفاظ على فكرة أن 

 التقنيةأن  ملؤلفنيابعدة طرق خمتلفة. فقد أكد بعض  تقنيةإبمكاننا تفسري احلمولة القيمية لل فسيبقى
ميكن أن يكون هلا قوة أخالقية. م شريين أن التقنيات ميكن أن "تتصرف" بشكل مستقل وحر ابملعىن 

 ية األخالقية عن أفعاهلا.األخالقي وميكن ُتميلها املسؤول

)ايشتل  احلاسب اآليلفاعلية أخالقية يف جمال أخالقيات  تقنيةبدأ اجلدل حول إمكانية أن يكون لل
اتسع منذ ذلك احلني. عادًة و ( 2004فلوريدي وساندرز  ؛1997دينيت  ؛1985سنابر  ؛1985

وم الفاعلية أو لية أخالقية تعريف مفهاملؤلفون الذين يدعون أن التقنيات ميكن أن يكون هلا فاع ي عيدما 
(. 2011، فريبيك 2004؛ فلوريدي وساندرز 1993ارتباطها ابإلرادة البشرية واحلرية )مثل: التور 

ة. قنيتمن عيوب هذه اإلسرتاتيجية أهنا متيل إىل طمس الفروق األخالقية بني اإلنسان واملنتجات ال
 لتقنيةااعلية أخالقية أصبح، أحيانًا، اختصارًا لالدعاء أبن بشكل عام، يبدو أن ادعاء أن التقنيات هلا ف

ذات صلة معنوية )أخالقية(. ومع ذلك، فإن هذا االدعاء يتجاهل حقيقة أن التقنيات ميكن أن تكون 
حمملة ابلقيمة بطرق أخرى ال تنحصر يف مفهوم الوكالة األخالقية )راتع على سبيل املثال تونسون 

على سبيل  املرء،(. قد يدعي 2011؛ بيرتسون وسبان 2009ييز وميجريز ؛ إل2009؛ رايدر 2006
متكن )أو حىت تدعو( وتقيد )أو حىت متنع( بعض األعمال واألهداف البشرية ولو  التقنيةاملثال، أن 

 حمدد، وابلتايل فهي ذات قيمة إىل حد ما، دون ادعاء الوكالة األخالقية ملنتجاهتا. لبشك

 

 . املسئولية3.3.2
قليدية . ومع ذلك، كانت الفلسفة التالتقنيةاملا كانت املسؤولية موضوًعا رئيسًيا يف أخالقيات لط

متيل إىل مناقشة املسؤولية بعبارات عامة إىل حد ما وكانت متشائمة إىل حد ما بشأن  التقنيةوأخالقيات 
ل املثال، املهندسني ى سبيإمكانية ُتميل املهندسني املسؤولية عن التقنيات اليت طوروها. وصف إلول، عل

( 1984س )ولكن ال ميكنهم توتيهها. تادل هانز تونا لتقنيةون اب، الذين يعتزُّ التقنيةأبهنم كبار كهنة 
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صبحنا أتتطلب أخالقًا تكون املسؤولية هي اإللزام املركزي فيها، ألننا ألول مرة يف التاريخ  التقنيةأبن 
 ن على تدمري األرض والبشرية.يقادر 

 ُتدد مسؤوليات اليت يةقواعد األخالقال ضمنمسؤولية املهندسني  ت ناقشأخالقيات اهلندسة، غالًبا ما يف 
املهندسني:  على عاتقتقع املهندسني. تؤكد هذه القواعد األخالقية على ثالثة أنواع من املسؤوليات 

( املسؤولية 3مل والعمالء، )( املسؤوليات جتاه أصحاب الع2، )وبكفاءة( مزاولة املهنة بنزاهة وأمانة 1)
جتاه اجلمهور واجملتمع. فيما يتعلق ابألخري، تؤكد معظم قواعد األخالق األمريكية أن املهندسني "جيب 

 رفاهية اجلمهور".لصحة و لللسالمة و لأن يولوا األولوية 

؛ سويرسرتا وتيلسما 2005؛ تونسون وابورز 1996كما أشار العديد من املؤلفني )نيسنباوم و 
قد يكون من الصعب ُتديد املسؤولية الفردية يف اهلندسة. والسبب هو أن شروط اإلسناد ف(، 2006

الصحيح للمسؤولية الفردية اليت نوقشت يف األدبيات الفلسفية )مثل حرية التصرف واملعرفة والسببية( 
هنم جمربون على أب غالًبا ما ال يستوفيها املهندسون الفرديون. على سبيل املثال، قد يشعر املهندسون

السوق، وقد يكون من الصعب تًدا أو من  ضوابطالتصرف بطريقة معينة بسبب قيود اهلرمية أو 
 املستحيل التنبؤ م سبقاً ابلعواقب السلبية. وغالًبا ما يكون من الصعب الوفاء بشرط السببية أيًضا بسبب

كثرة األشخاص استخدامها، ابإلضافة لة حلظحىت  تقنيةيف جمال الالسلسلة الطويلة من البحث والتطوير 
( أنه على الرغم من هذه الصعوابت، 2012املشاركني يف هذه السلسلة. ومع ذلك، يؤكد ديفيس )

 ميكن للمهندسني األفراد ُتمل املسؤولية والقيام مبا جيب القيام به.

( 1991وأيًضا الد ) (،2012إحدى القضااي املهمة يف هذا النقاش هي فكرة املسؤولية. دافع ديفيس )
على سبيل املثال، عن فكرة املسؤولية اليت تركز بشكل أقل على اللوم، وتؤكد على الشخصية املتطلعة 

ملسؤولية اليت تؤكد عن ا السلبيةأو الفاضلة لتحمل املسؤولية. لكن كثريين آخرين يركزون على املفاهيم 
(، على سبيل املثال، عن فكرة املسؤولية يف 2000زاندفورت ) دافع على املساءلة أو اللوم أو االهتام.

اهلندسة اليت تشبه إىل حد كبري املفهوم القانوين للمسؤولية الصارمة، حيث يتم إضعاف شرط املعرفة 
( ثالث وتهات نظر حول إسناد املسؤولية يف اهلندسة: 2012للمسؤولية بشكل خطري. يقارن دورن )
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عواقيب، الذي أن املنظور ال ويرىالعواقبية. أخري على و  ،ئم على احلققا اجلدارة، ومنظورمنظور قائم على 
 يطبق مفهوًما متطلعاً للمسؤولية، هو األقوى يف التأثري على اهلندسة كممارسة.

(. صاغ هذا املصطلح PMHقد تؤدي صعوبة إسناد املسؤولية الفردية إىل مشكلة األيدي املتعددة )
 مقال عن مسؤولية املسؤولني العموميني. يستخدم املصطلح ( يف1980ألول مرة دينيس طومسون )

( هنًجا 2010لوصف املشاكل املتعلقة بنسب املسؤولية الفردية يف البيئات اجلماعية. اقرتح دورن )
إترائًيا، بناًء على منوذج التوازن االنعكاسي لراولز، للتعامل مع مشكلة األيدي املتعددة؛ تشمل الطرق 

مع مشكلة األيدي املتعددة تصميم املؤسسات اليت تساعد على جتنب ذلك أو الرتكيز األخرى للتعامل 
 (.2012فاهلكيست  ونيهلنيعلى السلوك الفاضل يف املنظمات )فان دي بويل 

 . التصميم3.3.3
، بل لتقنيةايف العقود املاضية، تزايد االهتمام ليس فقط ابلقضااي األخالقية اليت تنشأ أثناء استخدام 

خالل مرحلة التصميم. أحد االعتبارات املهمة وراء هذا التطور هو التفكري يف أن التقنيات ليت تنشأ اب
السلبية على  آلارها قد يصعب جتنبوعواقبها االتتماعية، خالل مرحلة التصميم، ال تزال مرنة بينما 

 .احينه ابيةاإلجي األهدافأثناء مرحلة االستخدام، إىل حد ما، أو قد يصعب ُتقيق اجملتمع 

 Value-Sensitiveللقيمة هنج ي عرف ابسم التصميم احلساس تطوَّر ، احلاسب اآليليف أخالقيات 
Design (VSD) ملعاجلة الطبيعة األخالقية للتصميم بشكل صريح. يهدف هذا النهج إىل  وذلك

مع النهج بني (. جي2003دمج القيم األخالقية يف التصميم اهلندسي بطريقة منهجية )فريدمان وكان 
الدراسات املفاهيمية والتجريبية والتقنية. هناك أيًضا جمموعة من األساليب األخرى اليت هتدف إىل 

" يف اهلندسة إىل تضمني القيم Design for Xتضمني القيم يف التصميم. مثاًل، هتدف مناهج "
أتل االستدامة  ا التصميم مناألساسية )مثل قابلية الصيانة واملوثوقية والتكاليف( ولكنها تشمل أيضً 

(. يهدف التصميم الشامل إىل تعل 2010والتصميم الشامل والتصميم العاطفي )هولت وابرنز 
وكبار  ةذوي االحتياتات اخلاصالتصاميم يف متناول مجيع السكان، مبا يف ذلك، على سبيل املثال، 
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ة لدى ثري املشاعر اإلجيابيما ي تصميم(. أما التصميم العاطفي فيهدف إىل 2008السن )إرالندسون 
 املستخدمني وابلتايل تساهم يف رفاهية اإلنسان.

أمانًا، نظرًا  فالسيارة األكثر ؛القيم تضاربالتصميم، قد يواته مشكلة  علمية من ُياول دمج القيم يف
يارات. سلوزهنا، ليس من املرتح أن تكون أكثر استدامة. هنا تتعارض السالمة واالستدامة يف تصميم ال

م تشمل الطرق التقليدية اليت يتعامل فيها املهندسون مع مثل هذا التعارض ابملفاضلة بني متطلبات التصمي
املختلفة وذلك بتحليل التكلفة والفائدة وُتليل املعايري املتعددة. ومع ذلك، فإن مثل هذه األساليب 

(. 2007؛ هانسون 2005انسن )فر  2.4تعاين من مشاكل منهجية مثل تلك اليت نوقشت يف القسم 
( البدائل املختلفة للتعامل مع تضارب القيم يف التصميم مبا يف ذلك 2009aيناقش فان دي بويل )

 ُتديد مستوايت اإلرضاء والتفكري يف القيم واالبتكار والتنوع.

 ةتقني. املخاطر ال3.3.4
القضااي  . ال تثري املخاطرتقنيةالهي واحدة من االهتمامات التقليدية يف أخالقيات  التقنية أخطار

القرار  اختاذ نظريةة باملتعلقاألخالقية فحسب، بل تثري أيًضا قضااي فلسفية أخرى كالقضااي املعرفية و 
 (.2012)روزر وآخرون 

وتود تعريفات ا تكم،  اغري مرغوب فيهوأتثريات املخاطر عادة على أهنا نتاج احتمال وقوع حدث  ف  ت عرَّ 
قدر  ةضئيلة تقنيب(. بشكل عام، يبدو من املرغوب فيه إبقاء املخاطر ال 2004أخرى )هانسون 

اإلمكان، فكلما زادت املخاطر، زادت احتمالية وقوع حدث غري مرغوب فيه أو أتثريات عنه. ولذلك، 
ندسية اهل ةيقواعد األخالقالنسب ، وغالًبا ما ت  تقينفإن احلد من املخاطر هو هدف مهم ضمن التطوير ال

سؤولية إىل املهندسني يف تقليل املخاطر وتصميم منتجات آمنة. مع ذلك، فإن احلد من املخاطر ليس امل
دائًما ممكًنا أو مرغواًب فيه. ال يكون ذلك ممكًنا، ألنه ال توتد منتجات وتقنيات آمنة متاًما. ولكن حىت 

ليل املخاطر قية. فغالًبا ما يرفع تقلو كان احلد من املخاطر ممكًنا فقد ال يكون مقبواًل من وتهة نظر أخال
قد تكون املنتجات األكثر أمانًا أكثر صعوبة يف االستخدام أو أكثر تكلفة أو أقل استدامة. و التكلفة، 

 عاتاًل أم آتاًل، سنواته السؤال: ما هو األمان الكايف؟ ما الذي جيعل املخاطرة )غري( مقبولة؟
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 Risk Assessmentاطر إىل ثالث مراحل: تقدير املخاطرغالًبا ما نقسم عملية التعامل مع املخ
. من بني الثالث مراحل، من Risk Managementهتا وإدار  Risk Evaluationها وتقييم

الواضح أن الثانية وثيقة الصلة ابلناحية األخالقية. ومع ذلك، فإن تقدير املخاطر ينطوي ابلفعل على 
(. من 1991تقديرها يف املقام األول )شريدر فريشيت  املخاطر جيبمهمة ُتديد أي أحكام قيمية ك

يد املخاطر عند ُتدفالقضااي املهمة وذات الصلة األخالقية أيًضا درتة األدلة الالزمة إلثبات املخاطر. 
أ اخلطورة نشتَ  أن على أساس جمموعة من البيانات التجريبية، قد ت رتكب نوعان من األخطاء. ميكن

قع أي خطأ )خطأ من النوع األول( أو ميكن أن ت ستنتج عن طريق اخلطأ أنه ال عندما ال يوتد يف الوا
)خطأ من النوع الثاين(. يهدف العلم تقليداًي إىل جتنب أخطاء  موتود فعالً  بينما اخلطريوتد خطر 

مهية أ النوع األول. تادل العديد من املؤلفني أبنه يف السياق احملدد لتقييم املخاطر، غالًبا ما تكون هناك
(. والسبب هو أن تقييم 1991؛ شريدر فريشيت 1990أكثر لتجنب أخطاء النوع الثاين )كرانور 

املخاطر ال يهدف فقط إىل إثبات احلقيقة العلمية ولكن له أهداف عملية أخرى، كتوفري املعرفة على 
ة تقنيملخاطر البعض ا أساس القرارات اليت ميكن اختاذها حول ما إذا كان من املرغوب فيه تقليل أو جتنب

 من أتل محاية املستخدمني واجلمهور.

(. أحد األساليب املمكنة 1985على سبيل املثال، شريدر فريشيت  راتع،املخاطر بعدة طرق ) م  قيَّ ت  
هو احلكم على مقبولية املخاطر من خالل مقارنتها مبخاطر أخرى أو مبعايري معينة. ميكننا، مثاًل، مقارنة 

ى خطر . مع ذلك، فإن هذا النهج ينطوي عليف الطبيعةة مع تلك املخاطر اليت ُتدث نيتقاملخاطر ال
 مفر منها ولكن )يف بعض األحيان( ال ةبيعيف الطارتكاب مغالطة طبيعية: قد تكون املخاطر اليت ُتدث 

لى مقبولية عهذا ال جيعلها ابلضرورة مقبولة أخالقياً. بشكل عام، غالًبا ما يكون من املشكوك فيه احلكم 
"ب" إذا مل تكن "أ" و "ب" بديلني يف القرار  التقنية"أ" من خالل مقارنتها مبخاطر  التقنيةخماطر 

 أ(. 2004)لالطالع على هذه املغالطات وغريها يف التفكري حول املخاطر، راتع هانسون 

يعتمد على وزن  ، والذيRCBAالنهج الثاين لتقييم املخاطر هو ُتليل التكلفة واملزااي للمخاطر 
فة واملزااي )كنيس ُتليل التكل أ تريَ املخاطر مقابل فوائد النشاط. ميكن تطبيق معايري قرار خمتلفة إذا 

املعيار التايل: "... يكون  ق  طبَّ ي  (، عادًة ما 306: 2003(. وفًقا هلانسون )1983وبن دافيد وشولز 
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مجالية الناجتة عن التعرض للخطر تفوق التكلفة اإل اخلطر مقبواًل إذا وإذا فقط كانت الفوائد اإلمجالية
 للمخاطر اليت ت قاس على أهنا عدم االستفادة املرتحة من النتائج".

مخاطر بعد هم للاحملتمل تعرضتتمثل الطريقة الثالثة يف أتسيس قبول املخاطر على موافقة األشخاص 
عدد كبري  ة عادة ما تؤثر علىتقنيملخاطر ال)املوافقة املسبقة(. مشكلة هذا النهج هي أن ا اإبالغهم هب

: 2003من الناس يف وقت واحد. لذلك قد تؤدي املوافقة املسبقة إىل حالة "ُتييد اجملتمع" )هانسون 
300.) 

اقرتح عدد من املؤلفني بدائل للمناهج التقليدية لتقييم املخاطر على أساس احلجج الفلسفية واألخالقية. 
( عدًدا من اإلصالحات يف تقييم املخاطر وإتراءات التقييم على أساس 1991اقرتح شريدر فريشيت )

( فكرة دور العواطف يف احلكم على قبول 2012النقد الفلسفي للممارسات احلالية. يناقش رويسر )
املخاطر. اقرتح هانسون املبدأ البديل التايل لتقييم املخاطر: " يكون التعرض للمخاطر مقبواًل إذا وإذا 

نصف للمخاطرة يعمل لصاحل األفراد'' )هانسون كان هذا التعرض تزءًا من نظام اتتماعي م  فقط  
 عاجلت  (. يقدم اقرتاح هانسون عدًدا من االعتبارات األخالقية يف تقييم املخاطر اليت ال 305: 2003

اط حمفوف شتقليداًي أو يتم تناوهلا بشكل هامشي فقط، هذا مقابل ما إذا كان األفراد يستفيدون من ن
 ما إذا كان توزيع املخاطر واملنافع عادالً.و ابملخاطر 

ا غالًبا ما نفتقر إىل أنن فبعضهم يرى ،التقنيةانتقد بعض الكتاب الرتكيز على املخاطر يف أخالقيات 
 اجلديدة بشكل موثوق قبل أن تدخل حيز االستخدام. غالًبا ما ال نعرف التقنية أخطاراملعرفة لتقييم 

ة حدوث خطأ ما، وأحيانًا ال نعرف، أو على األقل ال نعرف متاًما، ما الذي قد ُيدث وما هي احتمالي
اجلديدة يف اجملتمع   يةالتقنالعواقب السلبية احملتملة. للتعامل مع هذا االنتقاد اقرتح بعضهم تصور إدخال 

ارب مقبولة أخالقياً جكتجربة اتتماعية، وحثوا على التفكري يف الظروف اليت تكون فيها مثل هذه الت
ب(. هناك جمال آخر من االنتقادات ينص على أن  2009فان دي بويل  ؛005)مارتن وشينزينجر 

ذتاليت  التقنيةالرتكيز على املخاطر أدى إىل تقليل أتثريات  )سويرسرتا ويت مولدر  قطف يف االعتبار أ خ 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2020© حكمة  43

الطبيعة  التأثريات "الناعمة"، ذات اهلجتمت التأثريات املتعلقة ابلسالمة والصحة، بينما ك  ،(2012
 جلديدة.ا للتقنياتيؤدي إىل جتفيف التقييم األخالقي  قداألمر الذي االتتماعية أو النفسية، 
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