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لوكاس  .  نص مترجم لد  ؛ماتيات وتقنية المعلومناهج الظاهراتية لألخالقحول  فلسفي شامل  مدخل  

وانترونا  ،( على  للفلسفةمنشور  ستانفورد  في  موسوعة  المؤرشفة  للنسخة  هي  الترجمة  بأن  ننوه   .)

بالشكر محرري    والتي قد يطرأ عليهاالموسوعة،   الترجمة. وختاًما، نخّص  تتمة هذه  التعديل من منذ 

 على تعاونهم واعتمادهم للترجمة والنشر على مجلة حكمة.  موسوعة ستانفورد

 

 

 

 
1 Introna, Lucas, "Phenomenological Approaches to Ethics and Information Technology", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2017 Edition), 

Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/ethics-it-phenomenology/>. 
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دث تغيريًا    تقنية " :هنا للتيسريعليها    املعلومات واالتصاالت )اليت سنطلق  تقنية املعلومات"( ُتح
إىل  ال جدال فيه ابلنسبة    أمرهذا  و .  االنساينكبريًا يف العديد من جوانب اجلهود البشرية والوجود  

التداعيات االجتماعية واألخالقية لتلك التغيريات.    و فه  موضوع اخلالف، أما  من الناسغلبية  ألا
استخدامها يف تصّور وتفسري   للفرد  ميكنالطرق العديدة اليت    هي  اخلالفات   هلذهاملصادر احملتملة  

الفرد    متكن   تفسريالتصّور و من طرق الكل طريقة  املعلومات واجملتمع،    تقنية   بني  املتبادلةالعالقات  
تفسري تداعياهتا االجتماعية    ومن َثم ،  فخمتل   بشكلاملعلومات واجملتمع    تقنية رؤية العالقة بني    من

من    العديدواجملتمع، جند    تقنيةواألخالقية بطريقة خمتلفة. ويف قلب هذه العالقة املتداخلة بني ال
وغري  ، واالستقاللية، واحلرية،  وحرية اإلرادة،  التقنيةاإلنسان، واجلوانب    طبيعة   األسئلة املعقدة حول 

كامل يف هذا املقال. يدور  ابل  اسكتشافه، وال ميكن  هذا مشهد ِفكري واسعابلتأكيد  الكثري.    ذلك 
تفسري ل الظاهرايتنهج امليف هذا املشهد، ويركز بشكل أساس على  املقال حول منظور واحد حمدد

منذ البداية إىل أنه ال يوجد تقليد   شارةاإل  وجتدراألخالقية واالجتماعية.    وآاثرها  املعلومات   تقنية
املعلومات بصفة خاصة، أو أي ظواهر أخرى بصفة عامة.    تقنيةيتناول  موحد    ظاهرايت  هنج أو  

من العديد من املناهج املختلفة اليت تشرتك مًعا يف خصائص معينة ولكن   يتكّون التقليد الظاهرايت
. ولكن ميكن أن ولكن ليس كلها  (تشاهبات عائلية معينة،  قولهميكن  ما  ليس يف مجيع اخلصائص )

علم ال"(، وهو أهنم مجيًعا "يقبلون أن Don Ihde, 2003, 133دون إيهدي ) ملا قاله  شرينح 
[." مبعىن  نراهاأي ما  يبحث الظروف اليت جتعل األشياء تظهر ابلشكل الذي تبدو عليه ]  اهرايتالظ

  نواجهها بيننا وبني الظواهر اليت    مشرتكة  أن هناك عالقة أتسيسية  ىلإ  الظاهرايت علم  ال  يشريآخر،  
واجملتمع،    تقنية فهم العالقة بني الل  أنه  املنهج الظاهرايتعلماء  مع العامل. هبذا املعىن، يقرتح    تعاملنا  يف

يف بعضهما    أي كيف يعتمدان على    -لعبضهما البعض  تشكيلهما  يةكيف   لكشف عنإىل ا  حنتاج
  سنعرض و   .أدانه  2ذلك يف القسم    هما يعني  مبزيد من الدقة   سنعرض.  ومنطقه  ُتديد معىن كل منهما

واجملتمع، حىت نتمكن من فهم مدى متيز    تقنيةالطرق األخرى احملتملة لتفسري العالقة بني ال  إبجياز
 املنهج الظاهرايت. 
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كلمة. تعتمد  لل   احلقيقي  ابملعىن املعلومات أصبحت موجودة يف كل مكان  تقنية ن  إ  :ميكن القول
امليكروويف والساعات وما إىل ذلك على   أجهزةو اليومية مثل املصاعد والسيارات  معظم التقنيات 

لتشغيلها الدقيقة  التحتية  و .  املعاجلات  البنية  على  تعتمد  واملؤسسات  املنظمات  معظم  أصبحت 
فعالة    وسيلةاملعلومات    تقنيةالكثريون أن    يرىاملعلومات لديها بشكل أو آبخر. يف الواقع،    تقنيةل

 :، بل ميكن القولاملعقداملعاصر   تواجه جمتمعنا من حيث التكلفة حلل العديد من املشكالت اليت
ستخَدمة يف  االفرتاضية    تقنيةال  تعداملعلومات    تقنيةن  إ

ح
حل جمموعة كاملة من املشاكل التقنية  امل

نا وبوصفنا بشر  ن وميكن القول: إوما إىل ذلك.    ،واحلوكمة  ،واألمن  ،واالجتماعية مثل توفري الصحة
ابلنسبة إىل  . ويبدو واضًحا  واالتصاالت   املعلومات   تقنيةالتشابك الكامل مع  من  ، متكنا  معاصرين

تنسيق وتنظيم اجتماعي ذات  بناء أنظمة  من  لبشر  مّكنت ا املعلومات قد    تقنيةمعظم الناس أن  
  اجملتمع املعاصر شكله احلايل الذي مل يكن سيظهر بدوهنا. األنظمة اليت منحت  ، وهي  تعقيد متزايد

الواقع ل  الفائدة،  يف  واالجتماعية  والتنظيمية  نزاع    تقنيةاالقتصادية  حمل  ليست  واسع املعلومات 
دث ُتوالً  اخلالف يف كثري من األحيان حول الطريقة اليت تغري    هذا  يتمحور .  النطاق   تقنية أو ُتح

اجملال األخالقي. يتمحور اخلالف إىل حد كبري حول  وُتديًدا  ،  اجملال االجتماعياملعلومات يف  
تصور   مع    طبيعةطرق  أكادميي حولوتفسريه  املعلومات   تقنيةتشابكنا  نقاش  ليس جمرد  هذا   .  

فهمنا لكيفية    ىلإألن طرق التصور والتفسري املختلفة حمورية ابلنسبة  "مناذج" نظرية خمتلفة ومتنافسة،  
 املعلومات. تقنيةإدارة عالقتنا املتشابكة بشكل متزايد مع 

 

 املعلومات  تقنيةوجهات النظر حول طبيعة  .1
 عامالً أو  أداةً املعلومات  تقنية  1.1
 وعوامل  أدوات املعلومات  تقنية  1.2
  والِفعل  للمعىن اً مستمر   اأفقً املعلومات  تقنية  1.3
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 املعلومات  تقنيةوجهات النظر حول طبيعة  .1

ا به  واضحاً يبدو 
ً
املعلومات.  تقنية من خال  معلومات خيتلف إىل حد ما عن عامل   تقنيةأن عامل

؟  اختالف يف النوع  أنه   ، إخل( أمأسرع، أقرب، أوضحالفرق؟ هل هو اختالف يف الدرجة )لكن ما  
، أم كالمها يشكالن بعضهما البعض؟ ما طبيعة  تقنية يشكل الاجملتمع    اجملتمع أمتشكل    تقنيةهل ال

التشكيل؟ هل   التفكري  تكمحن يفهذا  أم  املمارسات أم يف طرق  ؟ من  يف شيء جوهري أكثر، 
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االجتماعية    اآلاثراألحكام اليت نتخذها بشأن    يفهذه األسئلة ستؤثر    الواضح أن اإلجاابت عن
ل عندما    تقنيةواألخالقية  السياسات  نفكر  املعلومات  الستخدام    واالهتمامات يف   تقنيةالعملية 

 املعلومات يف جمال معني )مثل التجارة أو التعليم أو احلكومة(.

أو   جلوهررؤية الفرد الضمنية أو الصرحية    إىلهذه األسئلة إىل حد كبري    اإلجاابت عن  تستند
 املعلومات يف حد ذاهتا؟ من الواضح أن  تقنية  -أو جوهر    –ما طبيعة    ،املعلومات   تقنية  وجود

 املقال من املفيد ألغراض هذا    ومع ذلك،.  ظاهرةو ممكنة  العديد من املواقف الوجودية املختلفة  
 .الظاهراتية  إسهام، وعرض اآلراء السائدة اليت تربز وجهيت نظر متناقضتني على األقلعرض 

كامالً    اً وليس عرضومرئيا    واضحا   للظاهراتيةسهام املميز  هذا القسم هو جعل اإلمن  الغرض  إن  
الواضحة غري املذكورة هنا تشمل املنظور    النهج بعض  ،  على سبيل املثال.  املمكنة   النهجميع  جل
النقدية  كاملار  النظرية  منظور  أو  )سي  بينربج  أندرو  أعمال  يف  املوجود   Andrewبشكلهم 

Feenberg, 1991, 1999  ،)البنيوي بعد  ما  جان    ةواملنظور  أعمال  يف  ينعكس  كما 
  النهج ، فإن  ومع ذلك (.  Paul Virilio( وبول فرييليو ) Jean Baudrillardبودريالرد )

وستكون على هذا النحو مبثابة  ،  واسع  بشكل معقول وعلى نطاقاليت مت تضمينها هنا مقبولة  
 .الظاهراتية إسهاممع  تباين مفيد

 

 أو أداة  أثريةاملعلومات بوصفها قطع  تقنية 1.1

شيوًعا   األكثر  النظر  أهنا    تقنية لوجهة  هي  أاملعلومات  بسهولأو    ، ثرية قطعة  متاحة  ة  أداة 
 . بعض هذه األدوات ونتائجهم، لتمكني البشر من ُتقيق أهدافهم  االستخدامأو عدم    لالستخدام

ومصطلح "مستخدم"  -املستخدمون    أيخذعندما والبعض اآلخر ال.    جداً مفيدة    ميكن أن تكون
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الطريقة    يفسيؤثر    )معاجل الكلمات، أو اهلاتف احملمول، إخل(،   :مثلما    ثريةأقطعة  أو    أداة   -هنا مهم
، سأستخدم طريقة  الكلمات ابستخدام معاجل    كتبتإذا    . على سبيل املثال:شياءاألهبا    يفعلوناليت  

"القص واللصق" يف معاجل خاصية    فمثالً القلم والورق.    مع  تلك اليت أقوم هباكتابة خمتلفة عن  
قلق بشأن الصياغة  الة ث إعادة ترتيبها فيما بعد دون  بسهولكنين من كتابة أفكاري  النصوص متح 

بتحقيق ما ال   لنا  مما يسمحاألدوات امتداًدا للقدرات البشرية،    تعد  ومن َثم السليمة منذ البداية.  
   ابستخدام جسمنا وحده. ميكننا ُتقيقه 

وفًقا  و .  الكلمات ن بعض األدوات أكثر "مشواًل" من غريها، كالقلم مقارنًة مبعاجل  إ  :ميكن القول
الرأي، حنتاج إىل فهم أتثري استخدام األدوات ) اجملتمع    يفاملعلومات يف هذه احلالة(    تقنيةهلذا 

كيف سيغري التواصل عرب    . على سبيل املثال:بعد تبنيها واستخدامها يف املمارسات اليومية البشري  
اهلواتف احملمولة تفاعلنا وعالقاتنا االجتماعية؟ إن طرح مثل هذا السؤال يعين أن وجهة النظر هذه  

وإمنا تفرتض يف الغالب   -ذا وكيف ظهرت يف املقام األولملا  –   تقنيةبتطور ال  بشكل أساسال هتتم  
أن تصميم تقنية معينة منطقي وموضوعي، أو ما ميكن اعتباره حاًل هندسًيا أو علمًيا ملشكلة معينة.  

تعمل بطريقة    -اهلواتف احملمولة يف هذه احلالة   –معينة    تقنية تفرتض وجهة النظر هذه أيًضا أن  
رسات والبيئات االجتماعية املختلفة. مبعىن آخر، يفرتض هذا املنظور  موحدة إىل حد ما يف املما

استخدامها.   سياق  يف  حمددة  أتثريات  هلا  معينة  تقنية  تصور  و أن  يف  الطريقة  هذه    تقنية تؤدي 
" أو "ما هو أتثري  االتصالأمناط    يف"ما هو أتثري اهلاتف احملمول    من قبيل:املعلومات إىل أسئلة  

 تقنية عن ال  النظرة  هذهعلى اخلصوصية/ توقعات اخلصوصية". غالًبا ما يتم انتقاد  اهلواتف احملمولة  
تركيزه احلتمية    ابسبب  احلتمية    التقنيةعلى  إن  حد كبري.   Technological)  التقنيةإىل 

determinism)  تتسبب يف ظهور طرق فعل أو تنظيم   تقنيةهي وجهة النظر القائلة أبن ال
أبن بنية اإلنرتنت    التقنية   احلتمية   اتباع   قد جيادل أحد  :على سبيل املثالمعني بشكل أو آبخر.  

يف جعل اجملتمع الذي يستخدمها أكثر انفتاًحا  إىل حد  ما  املفتوحة وغري اهلرمية ميكن أن تتسبب  
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( مثاالً على هذا النوع من التقييم النقدي Postman, 1993عمل بوستمان )  عديوأقل هرمية.  
 على اجملتمع.  تقنية لتأثري ال

 واألدوات املبنية اجتماعيا   بوصفها القطع األثرية املعلومات تقنية 1.2

 يعطيال  املعلومات    تقنيةيف  أعاله  العديد من الباحثني أبن منظور األداة والتأثري املذكور    يرى
بني    وصفاً  للعالقة  )  تقنيةكافًيا  واجملتمع   Bijker, Pinch, and Hughesاملعلومات 

1987, Bijker 1995, Law 1991, Latour 1991  أوال، ال أيخذ يف االعتبار .)
هي نتيجة ممارسات التطوير والتصميم املعقدة املوجودة يف اجملتمع.    بل،  من العدم تظهر    مل  تقنيةأن ال

املتوفرة    تقنيةويف خضم عملية التطوير والتصميم هذه، تحستبَعد العديد من اخليارات البديلة لصاحل ال
له   وهذا  الثقافية  آ اآلن،  القوى  من  العديد  يوجد  أخرى،  بعبارة  مهمة.  ومعيارية  اجتماعية  اثر 

املقرتحة وكذلك الطريقة اليت يتم هبا تصميم    احملددة االقتصادية اليت تشكل اخليارات  والسياسية و 
 ( املختارة  اخليارات  ليست    تقنيةال  (.Bijker, Pinch, and Hughes 1987وتنفيذ 

نتيجة للعمليات واملمارسات االجتماعية املعقدة  د  تعنفسها    فهي اجملتمع،    يفاليت "تؤثر"  وحدها  
. ابختصار: مل تكن تقنياتنا احلالية حتمية،  مةه مو   ة جداً مباشر   بطريقةاجتماعًيا    مبنية  أي:،  والدقيقة

وكان ميكن أن أتخذ األمور اجتاًها خمتلًفا متاًما. عالوة على ذلك، جيادل الباحثون أبنه عندما ننظر  
وهنا بطريقة متعددة إىل االستخدامات الفعلية لتقنيات معينة، نكتشف أن املستخدمني يستخدم 

ومتنوعة وغري متوقعة يف كثري من األحيان، مما يؤدي إىل العديد من العواقب غري املقصودة واملتنوعة.  
أو استخدامها الفعلي،   تقنية تصميم ال  يف  سواء واجملتمع    تقنية هناك عالقة متبادلة مستمرة بني ال

ليست   تقنية الببساطة  بعضهما.    يفويؤثران    يف بناء بعضهما، ويتأثران   تقنيةحيث يتشارك اجملتمع وال
مهمة    إمكانياتنا، وتضع "سيناريوهات"  فهي ُتد منجمرد أدوات سلبية تنتظر منا استخدامها،  

(Latour, 1991  تشكلنا بقدر ما )( نشكلها. يقرتح التورLatour, 2005, 107  إن )
  ل طو كما هي   تبقىالتقنيات )كعوامل( جتعلنا نقوم أبشياء ولكن "ليس من خالل نقل القوة اليت 
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لص  اً وسيطالوقت   يف العديد من األحداث غري    تظهر، وإمنا من خالل إحداث التحوالت اليت  اً خمح
يف الوسطاء اآلخرين الذين يتبعون نقل القوة". إن مستوى الفائدة )الوجودية    ُتدث املتوقعة اليت  

املختلفني. على   البنائية  مؤلفيواجملتمع يتفاوت بني    تقنيةأو التحليلية( الناجتة عن التمييز بني ال
( ثالثة فروع خمتلفة من املناهج البنائية. أولئك الذين  Brey, 1997سبيل املثال، حيدد براي ) 

الصعب  يؤ  أنه من  يزعمون  الرأي  ببياان  جًدايدون هذا  الاإلدالء  يف    تقنية ت عامة حول "أتثري" 
عامة. وإن كل ما يستطيع املرء فعله يف أفضل األحوال هو احلديث عن بعض  الصيغ  الاستخدام  

أنه من املهم    ة،البنائي  النظرةو  مؤيد االجتاهات العامة اليت توجد هلا استثناءات كثرية دائًما. ويرى  
جًدا استخدام الرواايت الوصفية املفصلة لفهم الطرق احملددة اليت تظهر هبا التقنيات وتصبح جزًءا  
ال يتجزأ من ممارسات اجتماعية معينة. ميكن العثور على أمثلة هلذه الدراسات يف أعمال بيجكر 

(Bijker, 1995 )( ولوLaw, 1991) ( والتورLatour, 1991 .) 

 

 للمعىن والِفعل ا  مستمر  ا  أفقاملعلومات  تقنية 1.3

وجهة  ، وكذلك  اً أداة أو أتثري   تقنيةرى الت  اليتنظر  ال، فإن وجهة  الظاهراتية  علماءإىل  ابلنسبة  
ال  ة البنائي  النظر ، ولكنهما  اخلاصة  مصطلحاهتاواجملتمع كالمها صحيح متاًما يف    تقنيةللعالقة بني 

(  Heidegger 1977, Borgmann 1985, Winograd andليسا كافيني 
Flores 1987, Ihde 1990, Dreyfus 1992, 2001, Verbeek 2005  .)

لل   هذهأبن    جيادلون التقنيةالتفسريات  بني  والعالقة  ال  تقنية،  أن  تفرتض  واجملتمع    تقنيةواجملتمع، 
منفصالن كما لو أن احلديث عن أحدمها ال يلفت االنتباه فورًا إىل اآلخر ابعتباره مصدرًا ملعناه  

أو  ومها حالة  يتشاركان يف تكوين بعضهما البعض منذ البداية،    تقنيةوال   الظاهراتية   علماملستمر.  
قطعة ليست جمرد    تقنية ال  همي لإابلنسبة  .  على ما مها عليهالبعض لكوهنما  بعضهما  لمستمرة  إمكانية  
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وإمنا  هناك "موجودة    ثريةأ "  نتيجة  ابلفعل  ظهرت "،  العامل  تقينموقف  جتاه  سابق   "
(Heidegger, 1977( ّكن اإلنسان من أن يصبح ما هو عليه  ,Stiegler(، أو أهنا متح

  اعتبار توجه تقين ابلفعل، فإننا منيل إىل  لدينا(. على سبيل املثال، بصفتنا بشرًا 2009 ,1998
انجتة ابلفعل عن نظرتنا التقنية إىل العامل   تقنيةفإن ال  ومن ثم مشكلة تتطلب حالً تقنًيا.    االتصال

 Intronaتتيح للعامل "الظهور" أبشكال معينة )  -مبجرد توافرها–  تقنية وربط أنفسنا به. إن ال
and Ilharco 2003  .) :حمموال   اذا كنت ُتمل هاتفإ  ىلإص خمتلف ابلنسبة  أنت شخ  فمثاًل 
"، و"يف متناول  لالتصالفاهلاتف جيعلك تبدو أكثر انفتاًحا أو "قابلية   عن شخص بدون هاتف،

املعلومات، ابعتبارها مصدر مشرتك مع    تقنيةيف    طريقة التفكري  هي  اليد" إن صح التعبري. هذه 
أكثر قبل أن نتطرق إىل الكيفية اليت   فيها  نتوسع ابحلديثاإلنسان وأفًقا للمعىن والِفعل، اليت نريد 

ال  هبا طرق  بشأن  آلاملتنوعة    تقنيةتشّكل  واألخالقية    اآلاثر رائنا  قبل    هلذه االجتماعية  التقنيات. 
تشري إىل واليت ( 2005،  2002، جتدر اإلشارة إىل أن أحدث أعمال برونو التور ) املضي قدماً 

العديد من رؤى علم   و املستمر  عملهيف    الظاهراتيةأنه دمج  ثم  .  أعمال التور  من  اعتبار  ميكن 
زيد من  ملوالتقاليد الظاهراتية )  ةالبنائي  التقاليد( مبثابة جسر يربط بني  2005،  2002الالحقة )

إىل كتاب    املفصلةاحلجج   الرجوع  يرجى  املوضوع،  هذا   Graham Harmanخبصوص 
 ( الذي يدور حول األساس امليتافيزيقي الذي طرحه التور(. 2009)

 تقنية لل الظاهراتية مناهج علم  .2

يبحث الظروف اليت جتعل األشياء تظهر على هذا   الظاهراتيةبدأان هذه املناقشة ابقرتاح أن علم  
يشري إىل وجود عالقة أتسيسية بيننا وبني الظواهر    الظاهراتيةالنحو الذي تبدو عليه، أو أن علم  

مع العامل. قبل أن ننتقل إىل النقطة التالية، قد يكون من املفيد توضيح    مشاركتنا اليت نواجهها أثناء  
الفكرة   يومي  هذه  مثليسريمبثال  إنسانية  لنأخذ جتربة  املوسيقى  :.  إىل  فيها    ،االستماع  ونفكر 

. من منظور الفيزايء وعلم وظائف األعضاء، تتكون املوسيقى من تدفق موجات اظاهراتي  تفكرياً 
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برتددات معينة قد تكون األذن الداخلية حساسة هلا. ومبجرد ُتليلها هبذا الشكل، ميكن إنشاء 
تشغيلها عند    سجل( حساسة هلذه األصوات نفسها، وميكنه حىت إعادةأداة تقنية )مثل شريط امل

هنا جمرد تدفق لألصوات، دو ال يعاليومية،    حياهتمالطلب. ومع ذلك، عندما يسمع البشر أصواًًت يف  
  ُتطمللمساعدة، أو    صرخة طلب  مثل    –إىل شيء معني  ابلفعل  بل جيدون أنفسهم يستمعون  

سيارة، أو ضوضاء البناء، أو معزوفة موسيقية. يف الواقع، يتطلب األمر سلوًكا غريًبا جًدا لسماع  
ها تدفق من موجات ترددات معينة. خيتلف االستماع عن االنتباه أو التسجيل،  وصفباألصوات  

 فاالستماع هو أن تفهم األصوات وتصنفها إىل هذا أو ذاك. عند االستماع، يعين تلقي الصوت 
كموسيقى أن لديك فكرة ابلفعل عن ماهية املوسيقى، وهو األمر الذي جيعلنا قادرين على تلقي  

موسيقى، فإن طريقة  لل تلك األصوات كموسيقى وليس ضوضاء. عالوة على ذلك، عند االستماع  
واملقياس   والنغمة  واإليقاع  الوحدة(  )أو  ابحلركة  املستمر  اإلحساس  على  مبنية  تكون  استماعنا 

خلفية  واأل )أو  ومستمرًا  نشطًا  إطارًا  املستمرة  النشطة  الوحدة  هذه  توفر  ذلك.  إىل  وما  سلوب 
)  –متكنين  اليت  ضرورية(   للموسيقى  االستماع  يف    -(االنأثناء  "االحتفاظ"  واحد من    وقت 

واليت  املاضي(، وترقب االستماع لألصوات اليت مل أمسعها بعد،  يف  ابألصوات اليت مل أعد أمسعها )
)املستقبل(. بصفيت كائًنا ظاهراتًيا، أجد نفسي أستمع للموسيقى، وليس جمرد تسجيل يف  عهاأتوق

هو: ما هي الظروف    الظاهراتيةعلماء    ىلإ ألصوات ابستخدام أداة تقنية. السؤال املهم ابلنسبة  
ّكن البشر من االس  أصوات؟تماع إىل املوسيقى كموسيقى وليس جمرد تسجيل الفائقة اليت متح

كِّ  يف  –ابلرغم من أننا نتلقى دائًما    روعتهااملوسيقى بكامل    مساعننا من  ما هو الشيء الذي ميح
زمنية حمددة نقطة  إن    - أي  أمسعها(؟  اليت  احلالية  )النغمة  الظاهرة  تلك  من  فقط  جانًبا حمدوًدا 

هي اليت    ةهلذا السؤال هو أن األفق الفائق أو الظروف الفائق  الظاهراتيةمها علم  اإلجابة اليت يقد
ممكنة.   للعامل  رؤيتنا  طريقة  القولجتعل  للمرء  "إ  :ميكن  مبصطلح  املقصود  "  املتعايلن 

(transcendental  هو اخللفية أو األفق الذي جيعل التجربة )  .قد توحي  اليت يف الواجهة ممكنة
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 التعايل هذه الصياغة أن اخللفية منفصلة أو "خلف" ما يظهر يف الواجهة، ولكن هذا غري صحيح.  
"خيتفي" أو ينسحب   التعايلود ومتاح دائًما مبجرد حدوث الظاهرة، وهذا ابلضبط ما جيعل  موج
ن هذا األفق ، وأه ال يوجد تركيز على هذه املسألة جًدا أن من الواضح  ببساطة  البؤري.    إدراكنامن  

تركز على "العودة" إىل  الظاهراتية    النهج. إن مجيع  الظاهراتية"املنسي" هو حمل تركيز علم    التشكيلي
"الواجهة" و"اخللفية".   األمهية بني  املشرتك شديد  التشكيلي  التداخل  مجيع    تشرتك  ومن ثم هذا 

واجملتمع يتشاركان يف تشكيل    تقنيةيف منظور ضمين يرى أن العلى األقل  الدراسات الظاهراتية  
لوجود اآلخر ومتكينه من أن يصبح على ما هو   ومستمرة  متبادلة حالة  من خالل كوهنما  ،  بعضهما

. وقد يكون من األفضل  املستمراكتساب املعىن  يعتمدان على بعضهما ابستمرار يف    ومن ثم عليه.  
 يف أربع  تقنيةاملوجودة عن المقاصد هذا املقال أن نوضح بعض الدراسات الظاهراتية    ىلإابلنسبة  

فئات خمتلفة، ولكنها مرتبطة ببعضها، )هذه ليست قائمة شاملة وإمنا جمرد مؤشر على املواضيع أو  
 املناهج الشائعة(:  

 (.  Martin Heidegger 1977)   تقنيةال  جتاهللموقف    اً أساسي  اً نقد  الظاهراتيةعلم   •
 (.  Stiegler 1998, 2009التقنية األصلية واإلنسان )  •
الاملوقف   • )   تقنية جتاه  حمددة  بتقنيات  املعاصرة  عالقتنا  يف  يظهر   Hubertكما 

Dreyfus 1992 and Albert Borgmann 1984  .) 
 (.  Don Ihde 1990)  تقنيةدراسة ظواهر العالقة بني اإلنسان وال •

 :  التقينللموقف   االساسينقد ال 2.1

ؤدي إىل امل  التقينأو ابألحرى ُتليل املوقف    –  تقنيةلل   األكثر شهرة  الظاهراتيةقد يكون ُتليل  
( بعنوان  Martin Heidgger, 1977هو مقال مارتني هيدجر )  -ظهور األدوات التقنية

أهم وأبرز ادعاءات ألنه يبني بوضوح    ؛". هذا املقال مهم كنقطة مرجعيةتقنيةلاب  املتعلق"السؤال  
القطعة   ، أو عالقتنا هبذه أو تلك قطعة أثرية  ليست جمرد  تقنية. التقنيةخبصوص ال  الظاهراتيةعلم  
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جتاه  ويف وابأنفسنا    دارةإو   خاصة لرؤية"  تقنيةطريقة "نتيجة  هي ابلفعل    -معهاوعالقتنا    –،االثرية
   (. 4" )ص.  تقنية ليس شيًئا  تقنية( الشهرية أن "جوهر ال1977أحد مزاعم هيدجر )العامل. 

 اليت   -وسلوكهم جتاه العامل  –هو طريقة معيشة البشر املعاصرين    تقنيةيرى هيدجر أن جوهر ال
وأهنا "رغبة يف  جيب تنظيمه وتشكيله بشكل يتوافق مع املشاريع والنوااي والرغبات،  ئاً ترى العامل شي

ها تتطلب وصفتظهر املشكالت ب،  التقين". ويف هذا املزاج  تقنيةالسلطة" تحظهر نفسها كـ "رغبة يف ال
تقن لإلشارة إىل "اإلحساس" )أو  ( هنا  Moodمصطلح "مزاج" )يحستخَدم  ية ابلفعل. و حلوالً 

طريقة االستيعاب( اجلماعية حلدث أو موقف ما، ونستخدمه عادًة عندما نشري إىل "احلالة املزاجية  
املزاج   هذا  على  ويحطلق  أوقاتنا".  يف  املزاجية  "احلالة  أو  املقابلة"  "التأطري"    التقينيف  مصطلح 

(enframing    أو ابألملانيةGestell  .)صطلح للداللة على أن املزاج املعاصر  ويستخدم هذا امل
هيدجر أنه ابلنسبة    يدعيابعتباره مؤطر أو ذي إطار حمدد ابلفعل.  دائًما  يرى العامل أو يتعامل معه  

هتيئته وتشكيله  متاح لنا، جيب  و العامل مؤطرًا ابلفعل    فإن  -التقينالذين نعيش يف العصر  حنن    –نا  يلإ
، وأن  اخلاصةعن مشاريعنا    املستمرة للتعبرياإلمكانيات املتاحة لنا واحتياجاتنا  بشكل يتناسب مع  

حنننكون   أعمال  كما  إخل.  و أكادمييني  و مستشارين  و مهندسني  و ، كرجال  ابختصار:  مراهقني، 
وحنن أيًضا بصفتنا كائنات ال خترج  ، حيث العامل )تقنيةالمنطقية ألننا نعيش ابلفعل يف عصر    تقنيةال

تحدي وإعادة تنظيم العامل.  لمستمرة  و   ةرد متاحاعن نطاقه أبًدا( مؤطر دائًما هبذه الطريقة، كمو 
الذي جيعل هذه    تقنيةمزاج ال  ولكن،  اخلاصة  ثريةالقطع األ  تليس   تقنيةويرى هيدجر أن جوهر ال

 ذات معىن.  و تبدو ضرورية  تلك أو  ثريةألالقطع ا

مل يَر فيها البشر  ما قبل احلداثة،  عصر  هناك أوقات أخرى يف التاريخ البشري،    هيدجر أن  يدعي
. ويقرتح أنه يف الثقافة اليواننية القدمية، كانت عالقة  كموارد ألغراضنا  ببساطةالعامل بطريقة تقنية،  

والتعامل مع العامل بسلوك أو مزاج يركز على  ترك األمور تسري على طبيعتها"،  ابلعامل هي "البشر  
. ال جيب اعتبار هذا جمرد نظرة رومانسية إىل املاضي، والتفكري يف أن مجيع االهتمام" املتبادل"
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ينظر فيه    لذياملعاصر ا  التقين" ابلعامل، على العكس من املزاج  ون يهتمالناس يف اليوانن القدمية "
ولكن املقصود بكالمه هو أن املزاج، واألفق الذي .  يستحق التحدي والنظام  ئااجلميع إىل العامل شي

يف   قطع أثريةجند أنفسنا فيه، جيعلنا أكثر ميالً واحنيازًا بطرق معينة. من الواضح أنه كان هناك  
"، كانت عالقة  تقنيةال  "ما قبلهذا العصر )أو املزاج(    يفوفًقا هليدجر،    ومع ذلك العصور القدمية،  

  كان )أتطري(.    تقنيةاحنيازهم جتاه العامل، شاعرية ومجالية وليست  وطريقة  ،  والتحفالبشر ابلعامل  
  لعامل ابعتباره إىل ا  ىل أنه مل ينظرإ  نظراً سلوك أو مزاج خمتلف،  ب  موجهاً   القطعة االثريةنع وتشكيل  ص

املتبادلة )وغرس هذه    كان  من ثم و   ،"للطلب"متاًحا   من املمكن ممارسة بعض الرعاية واحلميمية 
يف   احلريفهيدجر أن    ويدعي.  والظهور بشروطه اخلاصة الفكرة(، وفيها يحرتك العامل "على طبيعته"،  

النهر أيخذ جمراه ُتته". ولكن    جيعل"اجلسر اخلشيب القدمي الذي    يصنع  كانعصر ما قبل احلداثة  
املزاج   أفق  النهر إىل خزان،  ،  التقينيف  مائية" ُتول  لبناء "مصنع طاقة  احتمالية  النهر  ميثل هذا 

 ومصدرًا احتياطًا ملشاريعنا، يتم ُتديه وأتطريه حسب احلاجة.  

العديد   للسلوك    ممنيوجد  تفسري هيدجر  للعامل   احلديث ابعتباره "أتطري"  التقينخيتلفون مع 
(Feenberg 1999, Pitt 2000( على سبيل املثال، جيادل أندرو فينربج .)Andrew 

Feenberg, 1999  ) احلديثة ليس وليًدا للمواجهات اليومية املعاصرة    تقنيةأن تفسري هيدجر لل
عدم    التقينيثبت فيها السلوك  الفردية اليت  ، فعندما ندقق النظر، نرى العديد من املواقف  تقنيةمع ال

الناس    تكونواقف  موهي  ،  صحته مع  محعالقة  شأهنا   ثريةاأل  القطعيمة  من  التقليل  ميكن  ال 
جمرد   التأطري.  واعتبارها  على  )أمثلة  درايفوس  هوبرت  مثل  آخرون،  ابحثون   Hubertوقام 

Dreyfus( بورمجان  وألربت   )Albert Borgmann  هيدجر أعمال  نطاق  بتوسيع   ،)
   لتشمل انتقادات حمددة أكثر لتقنيات معينة وطرق معيشة معاصرة معينة.
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 األصلية واإلنسان التقنيات 2.2

اجمللدات  متعدد  بعمله  الغالب  يف  ستيجلر  برانرد  عنون  يشتهر 
ح
)"  امل والزمن"   Laالتقنيات 

technique et le temps)  مها  والتقنية  اجمللدات املتعددة أن اإلنسان    هذه . وجيادل يف
، مبعىن آخر مل تظهر التقنية من اإلنسان )املتشّكل ابلفعل( ومل يظهر اإلنسان من أصالن مشرتكان

ستيجلر    اعتمدمنذ البداية.    اً مع  ، وإمنا شّكل هذان النطاقان الوجوداينالتقنية )املتشّكلة ابلفعل(
عامل   لتقدمي أعمال  على  جًدا  بنسبة كبرية  اعتمد  وديريدا، كما  هيدحر  أعمال  على  حجته 

، وُتديًدا عمله الشهري (Andre Leroi-Gourhanجورهان" ) - األنثروبولوجيا "أندريه لريو
هذا  جورهان يف  جيادل لريوي  (.  1964"اإلمياء والكالم" )الذي نحشر يف األصل يف فرنسا عام  

  هذه أساسية ممتدة من اجلانب البيولوجي إىل اجلانب االجتماعي، وأن    استمراريةأن هناك    العمل
ويرى أن استخدام األدوات )الذي أصبح ممكًنا من خالل  .  تقنيةتتحقق عرب وساطة ال  االستمرارية

التقين،    اجملالاحليواين إىل    اجملالالتطور من    نقل فيها    يتميف وضع الوقوف( كعملية  ُترير األيدي  
وعلى عكس (.  50، 1998احلياة" )  غريستيجلر "استمرار احلياة بوسائل أخرى   يقرتحأو كما  

من   –عند احلاجة    –كائنات غري متخصصة، ولكنهم يتخصصون    يظل البشرالثدييات األخرى،  
ابلتزامن مع ذلك، .  االنسان  جسمالتقين خارج    اجملالتصدير تلك القدرات املتخصصة إىل  خالل  

 تتجسد فيه(  interiorization)  داخليانعكاس  يف صورة    ينعكس هذا التخريج مرة أخرى
املشرتك"    تقنيةال "النشوء  مفهوم  ستيجلر  يستخدم  يستخدموهنا.  الذين  البشر  شكل  يف 
(epiphylogenesis)    إن "النشوء  .  تقنيةواللوصف هذا التطور املشرتك الال جيين لإلنسان

  ومن ثم (.  174،  1998ممكنة ابعتبارها "التنظيم غري العضوي للذاكرة" ) املشرتك" جيعل الثقافة  
الل ابتكار األداء، وتصدير نفسه تقنًيا"  خيرى ستيجلر أن "اإلنسان يبتكر نفسه يف التقنيات من  

تقنًيا، مل    أنظمة الذاكرة املدرجة(. عالوًة على ذلك، يقرتح ستيجلر أنه بدون  141،  1998)
 لن نتمكن حنن، وبدون التقنيات املادية،  يف الوقت املناسب  يف الزمن  دوجو ال  على  ن قادريننك
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. وبناء على ذلك، بدون  املستقبلالبتكار    لدينا ما خنتار منه   يكونبشر من جتربة املاضي، ولن  ال
يف حاضر دائم بدون أي أمل   سنعيشغري العضوية"(، كنا  املنظمة  التقنية )أو ما يحطلق عليه "املادة  

، وبدوهنا لن تكون  كوسيط   تقنية( هذه النقطة أيًضا يف نقاشه عن ال2005يف جتاوزه. طرح التور )
اجملتمع ممكنني. وبناء على ذلك، يرى ستيجلر أن األفق التشكيلي الفائق لإلنسان هو  و الثقافة  

 يف الزمن وتشّكل اجملتمع والثقافة.   التقنية، واليت ينشأ عنها الشروط اليت تتيح الوجود البشري

دعاءات ستيجلر صحيحة، فإن هذه الوحدة األساسية بني اإلنسان والتقنية )اليت مت  اإذا كانت  
  ا . إهنتقنيةيف عالقتنا مع ال  التفكريمهمة على كيفية    آاثرالتعبري عنها عرب فكرة النشوء املشرتك( هلا  

  يعين هذا  هي أيًضا شيء موجود "هنا" واآلن، يف قلب إنسانيتنا.    بل"،  هناكليست جمرد شيء "
ال  نهأ البشر  أنواع  أيًضا  نصمم  فإننا  تقنية جديدة،  أنظمة  نصمم  اليت  عندما  )أو  عليها  يت حننح 

حنن نضيف إىل األرشيف اليت سيحمّكن األجيال املستقبلية من ُتقيق إمكانياهتا،  سنصبح عليها(. 
  تقنية إلنسان والا   بني  هذا التطور املشرتكا.  هب سيتم تذكر ماضينا البشري  كما نؤطر الطريقة اليت

 ليست تقنية ال ومن ثم ، ابلفعلتقنًيا  هويعين أيًضا أننا ال نستطيع اهلروب من التقنية، وأن وجودان 
  املركزي السؤال    تقنيةاملنظور، تصبح ال  هذا  ضمنشيًئا ميكننا التخلص منه أو اختيار العيش بدونه.  

ألسئلة  ا  ناستخدامها لإلجابة عاليت ميكن    الذي يفتح الباب بشأن الطرق اجلديدة وغري املتوقعة
)وهذا هو السبب الذي جيعل ستيجلر جيادل أبن التقنية    األساسية املتعلقة مبعىن أن تكون بشرايً 

 منذ عصر اإلغريق(.  الذي مت نسيانه  احملوريهي السؤال الفلسفي 

خيتلفون معه. على سبيل املثال،    ممنأن هناك العديد    تعينإن الطبيعة املتطرفة ملشروع ستيجلر  
فاكاري   املفاهيم  Vaccari, 2009)جيادل  أبن  "النقش"    الوراثية (  بـ  اخلاصة  األساسية 

(inscription( و"النقل"   )transmission)   تعرضت ستيجلر  حجة  جوهر  متثل  اليت 
اليت   البشرية  العلوم  تلك النتقادات شديدة )خاصة يف  فيها  أشار  .  احلجة(  نشأت  أنإكما    ىل 
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يف   معينة  حتمية  ستيجلر،  هناك  برانمج  تعرضتقلب  من   ةشديد  ات النتقاد  واليت  الكثري  من 
 التور.  ل: مثالبنائيني، 

 

 املعاصرة والتقنياتيف اجملتمع  التقينالسلوك  2.3

األنثروبولوجيا الفلسفية وحسب، كما هو    أسئلة  عن  جابةفقط لإل  الظاهراتيةمل يحستخدم علم  
( بفعالية شديدة لتوجيه نقد موجع 1992)  ستخدم هيوبرت دريفورا  .احلال مع هيدجر وستيجلر 
يف   الكالسيكي  الصناعي".    أحباث للربانمج  أب  جيادل"الذكاء  نقده  يف  اليت طريقة  الن  دريفوس 

القدمية    م أعمال هيدجراستخداب  -وجيادل  كانت خاطئة.    يف املاضي  هبا تنمية املهارات   أصبحت
الذي يرجع إىل عصر أفالطون، يفرتض   تطوير املهارة الكالسيكييف "الوجود والزمن" أبن مفهوم 

العامة واملعقدة.   املتطورة املزيد من القواعد واستداللالكتشاف  جنردهاأننا نبدأ حاالت معينة، ث  
يف  نقدي.    ون تفكريوجيادل أبن هذا هو النموذج الذي تبناه جمتمع الذكاء الصناعي املبكر بد

  العملية   عندما نتعلم مهارة جديدة يف املمارسة   نالحظه ن ما  أ  يقول هيدجر،،  معارضة هلذا الرأي
اليومية هو عكس ما نعتقده يف الواقع، فنحن نبدأ عادًة ابلقواعد الصرحية أو املناهج األدائية، ث  

على تفسري هيدجر    رةتعتمد حجته مباشننتقل إىل العديد من احلاالت احملددة بعدما نصبح خرباء.  
شرًا "يف العامل"، فإننا  يف العامل ابلفعل. وبصفتنا بدائًما  ائنات موجودة  ككيف "الوجود والزمن" للبشر  

 لذلككل موقف حمدد،  لاحلياة اليومية، والتعامل مع التفاصيل الدقيقة    ممارسةخرباء ابلفعل يف  
اخلربة املعقدة يف تفاصيل النشاط  الذكاء الصناعي    ديع  ومن ثم تبدو احلياة اليومية واضحة جًدا.  

 نقطة بدء افرتاضية.  أمر منسي ومحسلم به، ويراها اليومي 

لنقد برانمج الذكاء الصناعي. ووفًقا لطرحه،    مخس مراحل لتصبح خبريًا  طرح دريفوسبعد ذلك  
وفًقا   املبتدئ  والعناصر  يتصرف  الكاملة  ابملهمة  اإلحساس  وينقصه  بدون سياق،  دقيقة  لقواعد 
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جوانب موقفية  فلديه بعض اخلربة اليت تساعده على إضافة  أما املبتدئ املتقدم،  املوقفية بصفة عامة.  
اعد اخلالية من السياق، ويساعده ذلك على اكتساب فهم أعمق وأكثر تفصيالً للموقف.  إىل القو 

ألن صياغة هذه  يتم تعلمها من خالل أمثلة خمتارة بعناية،  إن العالقة بني اجلوانب املوقفية والقواعد  
التعرف على جمموعة متعددة من القواعد  تعلم    قد  الشخص الكفءسيكون  األمثلة عملية صعبة.  

من الصعب معرفة ما جيب    ألنه،  يكون مربكاً اخلالية من السياق واجلوانب املوقفية، ولكن هذا قد  
تقليل التعقيد.    ومن ثم اختاذ منظور حمدد عن املوقف،    املختص  الشخصاستبعاده. يتعلم    أو   دراجهإ

أن األمر يتضمن مستوى خماطرة معني يتطلب التزاًما ومشاركة   يعينموقف حمدد"    اختاذولكن "
، تظهر ومواقعاً   طرفاً فاعالً   وبوصفنايزي،  معظم املهام بشكل غر يؤدي    البارعالشخص    شخصية.

ال ُتتاج إىل و من النشاط املستمر،    اً جزءو   من النشاط اجلاري   اً جزءذات الصلة  اجلوانب الظرفية  
صيغة رمسية. على الرغم من ذلك، قد يتطلب األمر وقفة للتفكري بشكل ُتليلي يف االستجابة  

،  املناسبة خلبري، فإن اجلوانب املوقفية ذات الصلة، وكذلك اإلجراءات   ا ىلإابلنسبة  و ذات الصلة.  
نغمس فيه متاًما، ويؤدي  من النشاط املستمر الذي يشارك فيه اخلبري ويلتزم به وي  اً ضمني  اً جزءتبدو  

تقريًبا.    هي بداملهمة بشكل   الوقت  املستمر  طوال  القضااي اخلاصة يف النشاط  مييز اخلبري آالف 
   ، ويتعامل معها بشكل مناسب.يقوم بهالذي 

املشكلة الكامنة يف تطوير    أن نرى لتطور املهارة، من السهل  الظاهرايت  إىل هذا التفسري    إذا نظران
إىل شكل من أشكال القواعد الرمسية )أي برانمج(    احلوسبةآالت  ُتتاج  برانمج الذكاء الصناعي.  

، وفًقا لوصف دريفوس أعاله، ستكون حمدودة  اخلاصةإىل    الشكليةلتعمل، وأي حماولة لالنتقال من  
الكمبيوتر    ليه إ  يفتقراء على ذلك، ما  . بن هلذا التحولبقدرة املربمج على صياغة القواعد الالزمة  

  اً أفقميكن للكمبيوتر االعتماد عليهم    يبشر( هو األلفة واالعتياد على العامل الذال)وما منتلكه حنن  
أي أن الكمبيوتر ليس    – املهمة يف النشاط املستمر    غريو للمعىن لتمييز املعلومات املهمة    اً فائق

حه دريفوس هو أحد  كان النقد الذي طر هيدجر(.    تعبريلوفقاً  العامل    كونه يف)  ابلفعلعامالً ابرًعا  
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الرئيس  ابحث ة  العوامل  دفعت  الذكاء   واليت  يف  للتفكري  جديد  طرق  إجياد  إىل  الصناعي  الذكاء 
املتجسّ  اإلدراك  برانمج  تطوير  وُتديًدا  معهد الصناعي،  يف  الصناعي  الذكاء  معمل  يف  د 

 .  تقنيةماساتشوسيتس لل 

)أي خوارزميات الذكاء   تقنيةعلى حقيقة أن السلط دريفوس الضوء يف نقده للذكاء الصناعي  
هو ما جيعل األجهزة    -واملنسي–. فأفق املمارسة اليومية املفرتض  يف حد ذاهتا  هلا   معىن  الالصناعي(  

الذي أدى  ، جيب أن "نعود" إىل أفق املعىن  تقنيةوإذا أردان فهم التبدو ذات معىن.    التقنيةواحللول  
كما جيب أن  ابعتبارها األدوات اليت حنتاجها ونريدها ونرغب فيها.    ثريةالقطع األتلك    ظهور إىل  

)وتعرب عنها( تلك التقنيات. على سبيل املثال، يوضح اجملهر أننا  تكشفنا  نفكر أيًضا يف كيف  
يكشفنا ككائنات   الذكي  واهلاتف  "عدوانية"،  يكشفنا ككائنات  واملسدس  "فضولية"،  كائنات 

، والنظرة الثاقبة  تقنية لية التشكيل املشرتك املستمرة للمجتمع والإن عم"ُتب التواصل"، وهكذا.  
يقدمها علم   فهم  الظاهراتيةاليت  تساعدان على  أن  الذكاء    تقنية، ميكن  املعقدة، مثل  املعلومات 

 (.   Heim 1999)  النصوصالصناعي، ابإلضافة إىل فهم التقنيات العادية أكثر مثل برامج معاجل  

 Albertيف احلياة احلديثة املعاصرة، طرح ألربت بورمجان ) تقنيةعالقتنا مع العند التفكري يف 
Borgmann, 1984احلديثة ال "يؤطر"    تقنية( سؤاالً حول احتمالية وجود عالقة "حرة" مع ال

فيها كل شيء ابلفعل )ابملعىن الذي يقصده هيدجر( كموارد ملشاريعنا. واتفق مع ُتليل هيدجر 
بطريقة " عالقتنا ابألشياء، ث عالقتنا أبنفسنا واآلخرين تشكيلثة ظاهرة متيل إىل "احلدي تقنيةأن ال

أحادية البحعد يف النهاية، جتعلنا نعترب العامل جمرد موارد متاحة لنستخدمها يف مشاريعنا وحسب. 
هبذا أن  ويقصد  احلديثة تؤطر العامل بشكل جيعله يبدو "كأدوات" متاحة لنا.    تقنية ال  نإ  :ويقول

-عاملية العاملأو    –أدوات ختفي املرجعية الكاملة )أو السياقية( اخلاصة ابلعامل  احلديثة متثل    تقنيةال
تعتمد عليها األدوات   املستمر.  اليت  أدائها  عن تعدد   احلديثة  تقنية المبعىن آخر، ال تكشف  يف 

، ُتاول إخفاء اجلهود الضرورية  متاماً بل العكس  تصبح على ما هي عليه.    لكيالشروط الضرورية  
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لضبط درجة حرارة مرحية    منظم احلرارة الذي نثبته على احلائطلالستخدام.    تصبح جاهزةجلعلها  
عالقتنا   تتقلصلنا أصبح حيل حمل عملية تقطيع احلطب، وإشعال انر للتدفئة وإبقاءها مشتعلة.  

األجهزة عالقتنا    تنزعهبذا الشكل، "يف عملية التحكم وضبطها ابلشكل الذي يعجبنا.    ابلبيئة حالًيا
احلياة اليومية(.    بعامل األشياء" من خالل فصلنا عن الواقع الكامل للحياة اليومية )أو عن سياق

جيعل عالقتنا   -أعاله   املثالكما هو موضح يف    –من عبء إشعال النار وإبقاءها مشتعلة    بتخلصنا
. من الواضح أن هذا ضروري أحيااًن،  ابلفعل  ببساطة متاحة لنا العامل مكشوفة بطريقة جديدة،  مع  

وإال فإن عبء احلياة اليومية قد يكون أكرب من الالزم. على الرغم من ذلك، إذا أصبح "مزاج  
معنوية وأخالقية واضحة على    آاثر  لههو الطريقة اليت نتصرف هبا جتاه العامل، سيكون    "اجلهاز

 اآلخرين الذين قد ينكشفوا حينها كأدوات.  

ابلنظر إىل هذه العالقة االنفصالية مع األشياء املوجودة يف العامل، جيادل بورمجان أمهية املمارسات  
حضوران الكامل والتفاعلي. ميكننا التفكري    ُتفز األشياء البؤرية  ري احملو القائمة على األشياء    املركزية 

مثل إعداد وجبة واالستمتاع هبا مع األصدقاء والعائلة مقارنًة بتناول وجبة    الرئيسيةمارسة  امليف  
ابألدوات كبشر معاصرين حماطني    – سريعة مبفردان. إذا أخذان ُتليل بورمجان جبدية، نستنتج أننا  

 ابلعامل بطريقة انفصالية. هذا االستنتاج الشامل  االرتباطبشكل متزايد  حمكوم علينا    - أو األجهزة
" عالقتنا مبَن نقابلهم. على الرغم من ذلك، يشري  حيدد، ألن املزاج السائد ال "كون مناسباً لن ي

وإىل    -األدوات التقنية  نظرًا العتمادان املتزايد على  –ُتليل بورمجان إىل احتمالية ظهور مزاج األداة  
حة اليت توفرها لنا تلك األجهزة،  أن واجبنا األخالقي حيتم علينا عدم االنصياع دون تفكري وراء الرا

 ألدواتنا كما يقول هيدجر.  أداةوإال سنصبح جمرد 

 

 تقنيةاإلنسان وال   بني الظاهراتيةعلم  العالقة ما بعد  2.4
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علم   يعمل  ابل  الظاهراتيةال  عالقتنا  وانتقاد  لكشف  هيدجر   تقنية وسيلة  يقرتح  وحسب كما 
علم  ( موارد  2010،  2002،  1995،  1990، فقد استخدم دون إيهد )ودريفوس وبورمجان 

"ما بعد الظاهراتية   ليهإيشار  ، تقنيةودقيق لتنوع وتعقيد عالقتنا مع الغين    لتقدمي تفسري  الظاهراتية
استخدام ما بعد يريد إيهدي  (.  Ihde 2009, 2010; Selinger 2006" )تقنيةيف ال

واالنتقال إىل ُتليل جترييب أكثر   تقنية" )والسوداوية( عن الالفائق"  السردلالبتعاد عن  الظاهراتية  
. إن هذا االنتقال إىل اجلانب التجرييب يوصف عادًة أبنه "ُتول  تقنيةثباًًت للعالقة بني اإلنسان وال

أن العالقة بني    يقرتحذي  وال،  اعالئقيا  إن ما بعد الظاهراتية متثل وجودً .  تقنيةجترييب" يف فلسفة ال
أو وإمنا عالقة تشكيل    فحسب  ( ليست جمردة عالقة تفاعليةتقنيةالفاعل واملفعول )أو اإلنسان وال

يوجد هبا وساطة أساسية،  املشرتكة    التأسيسية العالقة    هذهعالوة على ذلك،  مشرتك أيًضا.  أتسيس  
  فيها التقنيات   تعملعالقات "غري مباشرة"    فقطال يوجد عالقات مباشرة بني الفاعل واملفعول،  

وبناء على ذلك، فإن .  التشكيلللمشاركة يف  تواصل وإمنا  لل وسطاء، ليس  ك  يف كثري من األحيان
والعامل. يف هذه العالقة، ال    تقنيةاإلنسان والالعالقة بني اإلنسان والعامل هي يف الواقع عالقة بني  

يتم الربط بينهم عرب شكل من أشكال الوسطاء  يوجد فاعلون وال مفعول هبم حمددون مسبًقا )
ء من بعدها(، وإمنا الوساطة هي املصدر األصلي الذي ينشأ منه فعل ومفهوم حمدد، أو يظهر كجز 

 األفعال املوقفية احملددة. 

هتدف ما  (.  Ihde, 2011الطبيعة الوسائطية للوجود أبهنا "جتسيد" )  عّرف إيهدي تلك يح 
عرب جتسيدات خمتلفة. ما نوع الفاعلني   تظهر  اليت أنواع الذاتية/ املوضوعية  بعد الظاهراتية إىل وصف  

  ، والسيارات ذاتية القيادة   ،والتلسكوب   ،يصبح العامل( من خالل جتسيدات اجملهر  وماذانصبح )
 وشاشة الكمبيوتر، وغريها؟ 

عند التفكري يف هذه العالقات البشرية/ عاملية خمتلفة    –  تقنيةعالقات خمتلفة    يصف إيهدي أربع
يف هذه احلالة،  مصطلح "عالقات التجسيد"    يطلق عليها  . النوع األول من العالقات اجملسدة  تقنية



25/7/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 21

 

ُتدث ُتوالً يف اإلحساس    ومن ثم عن العامل،    الذاتيةللتجربة اإلدراكية    الوسيط األساس   تقنية ال  دتع
تصبح  عند ارتدائي لنظاريت، ال أرى عربهم وحسب، وإمنا  اجلسدي واإلدراكي اخلاص ابلفاعل.  

من الطريقة العادية اليت   جزءاً   هموصفإىل إحساسي اجلسدي، ب  ابلفعل  ، يضيفونمرئية من خالهلم
العامل. وجيادل    –أتخذ شكل ]نظارات[  هذه العالقة  ن  إ  :إيهدي  يقولأرى هبا العامل من حويل.  

العالقات   هذه  أبن  هبا أيًضا  الضروري  تقليل/تكبري  بنية "   يرتبط  احلالة"  هذه  عالقات  .  يف  إن 
)أو عدم اليت ال يتم جتربتها  األمور بشكل متزامن، وتضع جانًبا األشياء تقللالتجسيد تضخم أو 

جتربتها(. القمر الظاهر عرب التلسكوب خمتلف عن القمر الذي نراه ابلعني اجملردة يف مساء الليل، 
اإلنرتنت أصبح موجوًدا معي عرب   الطرف اآلخر من حمادثة نصية عرب  املوجود على  والشخص 

 مسافة كبرية على حساب اختزاله إىل نص على شاشة.  

يف هذا النوع    . "تفسرييةهي ما يسميه "عالقة    تقنيةالثاين من العالقة بني اإلنسان والإن النوع  
. مثال: ابلرغم من تركيزي على نص أو هشيء يتجاوز نفس ل  فورايً   اً مرجع  تقنية، تعمل الةمن العالق

العامل الذي تشري إليه بشكل ليس اخلريطة يف حد ذاهتا، وإمنا    يف الواقعخريطة مثاًل، فإن ما أراه  
  تقنية يف رموز اخلريطة. يف هذه احلالة، شفافية ال  ة ابلفعلاملقرتح  ةالطبيعي  واملناظرفوري ومتزامن،  

تفسريية وبعدما    هي  إدراكية.  أكثر وليست  اخلرائط،    أصبحت  قراءة  اخلريطة  ت براعة يف  سحب 
ن هذه العالقة أتخذ الشكل  إ  :. ويقولعلى الفور  صورة للعامل نفسه  إيلنفسها لتصبح ابلنسبة  

 [. خريطة العامل]-األول

  alterity relations " يطلق عليه إيهدي مصطلح  تقنية النوع الثالث من العالقات بني اإلنسان وال

  تقنية أي الها شيء خمتلف عين،  وصفب  تقنيةلإىل االعالقات، ينظر    هذه. يف   خرية" "العالقات اآل  "
 Sonyاأليقوانت الدينية والروبوًتت الذكية )كمثال: روبوت  :  على ذلك   األمثلة  منكآخر.  

Dog AIBO  ،"ا خاًصا هبا
ً
(. إن تفاعلي مع تلك التقنيات جيعلين أراها وكأهنا تحظهر "عامل

ومن  أخرى،  وبينما أتفاعل معها، تفصلين عن عامل احلياة اليومية وتشري إىل احتمالية وجود عوامل  

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=AIBO&oldid=575230062
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=AIBO&oldid=575230062
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أنشطة مثل اللعب والفن والرايضيات. ويشري إىل تلك العالقة أبهنا ذات شكل    انتشار   هنا جاء 
ال]العامل[، مما يشري إىل أن  -تقنيةال-أان املركزي    تقنيةالعامل ينسحب إىل اخللفية، وتصبح  الكيان 

  الذي أتفاعل معه يف تلك اللحظة، كاللعب مع روبوت الكلب اخلاص يب مثاًل. 

بشكل   تقنية، وفيه ال تحدمج التقنيةيطرح إيهدي أيًضا نوًعا رابًعا من العالقة بني اإلنسان وال
البشري.   الفاعل  يقوم هبا  اليت  الواعية  التفاعل  العالقةإيهدي    يشريمباشر يف عملية    على هذه 

مراقبة  أنظمة التدفئة املركزية اآللية، وأنظمة    على ذلك،  األمثلةمن  صطلح "عالقات اخللفية".  مب
مبثابة "صندوق أسود"، مبعىن أننا ال ننتبه هلا، ولكننا نعتمد    داألنظمة تع  هذهاملرور، وغريها.    حركة

لتصبح حاالت مستمرة موجودة يف اخللفية. وابلرغم عليها يف وجودان اليومي املستمر. وتنسحب  
[.  تقنيةالعامل  ا، إال أنه ميكن صياغة تلك العالقات يف الشكل التايل: ]من أهنا مل مينحها شكالً معينً 

هم يف تشكيل عاملنا بطرق معينة  تكون قوية جًدا وتس   ميكن أن  غري املرئيةتلك التقنيات اخلفية  
 ولكننا ال ننتبه إليها.  

للعالقة بني اإلنسان واليقدم   الظاهرايت  إيهدي  العديد من تصنيًفا    تقنيةوصف  لتفسري  عاًما 
اليومية بطريقة ميكن أن تسّهل   التقنية    تقنية االجتماعية واألخالقية ل  اثر اآلتفكريان يف  العالقات 

املثال سبيل  على  الاملعلومات.  انسحاب  و   تقنية،  له    ىلإإىل جسدي  اخللفية  وإىل    اثر آإدراكي 
وتطبيقها، خاصة عندما يضع املرء يف اعتباره أن كل   تقنية ال   هذهتصميم  لخالقية مهمة  أسياسية و 
تكشف السيارة  حمتملة.    أخرىإخفاء فوري للعالقات    أيضاً   هو  تقنية" المن خالل"للعامل    اكتشاف

املوارد    -يف انسحاهبا–عن احتماالت الذهاب إىل األماكن املختلفة بسرعة، ولكنها ختفي أيًضا  
، وابلتايل تعمل كأجهزة وفًقا ملصطلحات  الوقود، اهلواء النظيف، إخل( الضرورية لعملها )الطرق،  

التقنيات يومًيا،    هلذهأثناء استخدامنا  التضخيم  /التصغريعادًة هليكل    نغفلصحيح أننا  بورمجان.  
يصبح  ولكن بعدما تزداد تلك التقنيات انتشارًا، وهو أمر يكاد يكون ضروراًي يف احلياة اليومية،  

ال  الصعبمن   انسحاب  اليت ختتفي مع  أكثر.    تقنيةرؤية األمور  واقعنا  إيهدي  إىل  مع تصنيف 
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القائمة  عالقات ل ل نتمكن من  تقنيةال  على  العاملية  قد  وإعادته إىل صدارة    إخفاؤهإظهار ما مت  ، 
يف   اآلن  لنفكر  أخرى.  مرة  األخالقي  وتفكريان  النقدي  الطرق   هلذهميكن    اليت  كيفيةالانتباهنا 

األخالقية    االاثرُتحد تفكريان بشأن    املعلومات واجملتمع أن  تقنيةالعالقة بني    مع  للتعاملاملختلفة  
 املعلومات.  تقنيةواالجتماعية ل

 املعلومات  تقنيةاألخالقيات و . 3

 املعلومات وتطبيق النظرية األخالقية  تقنيةأتثري  3.1

املعلومات بصفة عامة كان    تقنية و   أجهزة الكمبيوتر اجلدل األخالقي حول  من    اً كبري   اً إن جزء
ويف .  أعاله(  1,1املعلومات كأداة وأتثري )انقشنا هذا يف القسم    تقنية املنظور الذي يرى  انجًتا عن  

املهمة. على سبيل املثال، هل تنتج أجهزة الكمبيوتر )أو    القضاايعدد من    برزطار هذا التقليد  إ
األخالقية اليت تتطلب نظرايت   املشاكلاملعلومات واالتصاالت بصفة عامة( أنواًعا جديدة من    تقنية

و  جديدة  آبخر.    خمتلفةأخالقية  أو  بشكل  تتكرر  اليت  املشكالت  نفس  أهنا  تلك   يحعربأم  عن 
  عندما تناولنا بناء على ذلك،  املعلومات على قيم وحقوق حمددة.    تقنية اخلالفات عادًة بلغة "أتثري"  

( أو ملفات تعريف االرتباط  CCTVأتثري كامريات املراقبة )خضنا نقاشات حول  هذا املنهج  
( على احلق يف اخلصوصية، وأتثري االنقسام الرقمي على احلق يف الوصول cookiesعلى الويب )

وغريها.   امللكية،  حقوق  على  الربامج  قرصنة  وأتثري  املعلومات،  )إىل  مور  جيم   Jimجادل 
Moor, 1985  تحظهر    هذه( يف الكمبيوتر  اليت   السياسات فراغات يف  النقاشات أن أجهزة 

جديدة.   سياسات  ووضع  جديًدا  فكرًا  النظرية  و تتطلب  توفرها  اليت  املوارد  أبن  آخرون  جادل 
هي أكثر من كافية للتعامل مع وأخالقيات الواجبات  األخالقية الكالسيكية مثل النفعية والعواقبية  

 املعلومات.  تقنيةواستخدامنا لمجيع القضااي األخالقية الناشئة عن تصميمنا 
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إذا كانت  النظر ع  بغض اليت    تقنية ما  املشاكل األخالقية  أنواًعا جديدة من  املعلومات ختلق 
  ألن جيد املرء    مييلتتطلب نظرية أخالقية جديدة أو ما إذا كانت النظرية األخالقية القائمة كافية،  

السليب اليت هتدف إىل تنظيم أو تربير السلوك مقابل التأثري    حول أسئلة السياسات   تمحور يالنقاش  
  هنا أعلى  وتحقَدم  السياسات    ينظر هلذه املعلومات.    تقنية الناتج عن استخدامات أو تطبيقات معينة ل

،  املعلومات. على سبيل املثال   تقنية طرق لتنظيم أو موازنة احلقوق أو القيم املتنافسة يف سياق أتثري  
نوع   هذه  ما  ستؤثر  لإلنرتنت؟ كيف  استخدامهم  عند  أطفالنا  حلماية  حنتاجها  اليت  السياسات 

السياسات على احلق يف حرية التعبري؟ أو ما نوع السياسات اليت حنتاجها لتأمني حقوق منتجي  
املعقول إىل هذه  الوصول  اجملتمع يف  السياسات على حق  الرقمية؟ كيف ستؤثر هذه  املنتجات 

( ذلك Lipinski & Britz 200املنتجات؟  على  عالوة  هذه  (.  توجيه  يتم  ما  غالًبا   ،
للخطاب   املؤسسي  املستوى  إىل  للحكومات   -املناقشات  السلوك  أو  السياسات  تربير  بقصد 

الواملنظمات واألفراد. يف هذه   إىل  تقنيةاملناقشات حول أتثري  يحنظر   بشكل أساس  نياألخالقي، 
توازن بوصف لتربير  القيم  معني    هم يقدمون حجًجا  االحتماالت األخرى  ومعارضة  ،  واحلقوقبني 

، املعلومات. عند تقدمي هذه احلجج  تقنيةيف سياق استخدامات أو تطبيقات حمددة لاملوجودة  
،  يات الواجبة ، واألخالقنظرايت األخالقية )مثل العواقبية، والنفعيةال  عادةً   يطبق علماء األخالق

  تقنية لمعينة أو التأثري    تقنيةاستخدام    يقدمهايت  اجلديدة ال  املشاكلوما إىل ذلك( على احلاالت أو  
 معينة.  

 املعلومات واألخالقيات اإلفصاحية  تقنيةسياسات  3.2

  1.2املعلومات واجملتمع )الذي انقشناه يف القسم    تقنية مييل املنظور البنائي عن العالقة بني  
املعلومات. يقرتح أتباع هذا املنظور    تقنية أعاله( إىل التفكري بشكل خمتلف يف األمهية األخالقية ل

هي أهنا تفرتض أن جمال    تقنيةأن املشكلة مع وجهة نظر األداة والتأثري يف العالقة بني اجملتمع وال
اايت )القيم واالفرتاضات والسياسة(، وأن جمال التقنية هو جمرد وسيلة  توجد الغ  حيثاجملتمع هو  
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تقتل   الرأي ُتت شعار "البنادق ال  التعبري عن هذا  يتم  الغاايت. غالًبا ما  لتحقيق هذه  حمايدة 
البنادق جمرد وسيلة لتحقيق غاية )قد تكون سلمية    أن  هذا يعينالناس، بل الناس يقتلون بعضهم"،  

مستخدم البندقية(. على النقيض من ذلك، مييل البنائيون االجتماعيون إىل القول  أو عنيفة حسب  
مثار قلق أخالقًي    تعدسياسية ابلفعل، وبناء على ذلك    دتع  ومن ثم مت بناؤها اجتماعًيا،    تقنيةأبن ال

، حبكم تصميمها ذاته، تتضمن اهتمامات معينة وتستبعد تقنية ابلفعل. وهم يقصدون هبذا أن ال
اهتمامات أخرى. هذا ال يعين أن املصممني يدركون دائًما أهنم يتخذون قرارات سياسية وأخالقية،  

حياولون حل املشكالت "التقنية" اليومية العادية  يف الغالب  هنم ال يدركون ذلك يف احلقيقة، وإمنا  إ
بنائهم لتلك ا لتقنيات. ومع ذلك، فهم دائًما يضعون افرتاضات أو أيخذون بعض  جًدا عندما 

القيم واملعتقدات كأمر مسلم به )وهي قيمهم ومعتقداهتم الشخصية يف الغالب( عند بنائهم لتلك  
وجود شخص معني   (ATMاألدوات التقنية. على سبيل املثال، تفرتض ماكينة الصراف اآليل )

تذكر رمز التعريف الشخصي  و ى رؤية الشاشة، وقراءهتا،  أمامها، وتفرتض أن الشخص قادر عل 
(PIN  )توافق ت من اجملتمع ال    شرحية كاملة، وما إىل ذلك. ليس من الصعب ختيل وجود  وأدخله

مشاكل يف الذاكرة، أو   تعاين منمع هذا االفرتاض. إذا كنت أعمى، أو على كرسي متحرك، أو  
غري قادر على إدخال رقم التعريف الشخصي بسبب إعاقة ما، فإن طريقة تصميم ماكينة الصراف  
اآليل ستحرمك من الوصول إىل حسابك الشخصي. هبذا الشكل، جتسد ماكينة الصراف اآليل 

وينر   النغدون  جادل  السبب  هلذا  أمامها.  املوجود  )البشر(  للعامل  حمدًدا   Langdon)فهماً 
Winner, 1980  جتسد دائًما املصاحل والقيم وما إىل ذلك التقنية( أبن األدوات )واألنظمة )

سياسية دائًما. هذا ال يعين أنه ال ميكن للمستخدمني إعادة تفسري  أهنا من البداية  أي    -ابلفعل
، سواء عن قصد أو أو "توفر" اإلمكانيات لتناسب احتياجاهتم اخلاصة   تقنيةالطريقة اليت تقرتحها ال

ال املستخدمون  "يقرأ"  فغالًبا ما  ويستخدموهنا بطرق غري مقصودة من قبل    تقنيةعن غري قصد، 
أصبحت جزًءا ال يتجزأ من البىن    التقنية املصممني / املنفذين. ومع ذلك، نظرًا ألن هذه املزااي  
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ذل إىل  وما  واملنظمات  واملساحات  واألنظمة  )املمارسات  األكرب  صعوبة    ازدادت ك(،  التحتية 
 بطرق أخرى خمتلفة تتيح إمكانيات خمتلفة عن اليت صحممت لتقدميها.  تقنيةاستخدام ال

تستبعد مصاحل معينة  ابلفعل  فهي    –املعلومات سياسية    تقنية إذا كانت    / فهذا    -تتضمن 
الفور.   على  أخالقية  ا  ابلنسبةسيجعلها  املصاحل    فهي  لبنائية إىل  هبا  تحدمج  اليت  احملددة  الطريقة 

 Breyذات أمهية أخالقية )  د تعواليت  ، واملمارسات اليت يتم تضمينها  تقنيةواالهتمامات يف ال
األخالقي جيب   االنعكاس(. عالوة على ذلك، غالًبا ما جيادلون أبن 2006 ,2004 ,2000

ويحطلق على ذلك مصطلح التصميم احلساس للقيمة   –عملية التصميم    منأن يكون جزًءا متأصاًل  
(Friedman, 1997  ومما يثري القلق بشكل خاص الطريقة اليت "ختفي" هبا .) املعلومات   تقنية

من يف  واالهتمامات  القيم  )هذه  األجهزة  ودوائر  الربامج  خوارزميات   & Intronaطق 
Nissenbaum, 2000  .)مثاًل،    إن املطبخ  أواين  مثل  اليومية،  تكون  التقنيات  غالًبا  اليت 

 عرضة املعلومات ليست    تقنيةالناحية األخرى،    منعحرضة للتدقيق من املستخدم املتأمل. ولكن  
املغالًبا ما ُتجب  (.  Brey, 2000التدقيق )  هذا  ملثل  تقنية مة والتحيزات يف  هاالفرتاضات 

، وتحدرج يف "الصناديق السوداء" بطرق جتعل من الصعب حىت على اخلرباء فحصها.  املعلومات خمفية
مثال: ال ميكن ملستخدم الكمبيوتر العادي أن يدقق يف االفرتاضات والتحيزات املدجمة يف كود 

املعلومات تتضمن    تقنية". إن برامج وأجهزة تشفري تطبيقات  نظام التشغيل "ميكروسوفت ويندوز
إنتاج   قواعد منطقية وتصنيفات معقدة قد يكون هلا عواقب مادية على من يستخدمها، وعلى 

( عام  بشكل  االجتماعي   & Introna & Wood 2004, Intronaالنظام 
Nissenbaum 2000  املعلومات، تتمثل مهمة    تقنيةعن أخالقيات    وجهة النظر هذه(. ومن

املعلومات والكشف أو اإلفصاح عن القيم واملصاحل    تقنيةاألخالقيات يف فتح "الصندوق األسود" ل
اليت جتسدها وجعلها عرضة للتدقيق والتفكري، وليس فقط تصميمها النهائي وإمنا عملية تطويرها 

املعلومات عادًة ما يكون  تقنيةهذا األسلوب يف تناول أخالقيات (. Introna, 2007ذاهتا )
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 ,Bijkerبيجكر )  كما اقرتح  تقنيةمبنًيا على الدراسات التقنية املوجودة يف تقاليد جمتمع العلوم وال
2003  .) 

 املعلومات واألخالقيات وطريقة معيشتنا كبشر تقنية 3.3

 ثرية القطعة األال يهتمون بتلك    الظاهراتيةمن املناقشة السابقة أن علماء    يكون واضحاً جيب أن  
ابلعامل )أو املزاج كما ذكران سابًقا( الذي    االهتمام، وإمنا يفضلون  اأو غريها يف حد ذاهت  تقنية الأو  

ضرورية أو واضحة. كما أهنم يهتمون ابلطرق  يف املقام األول  جعل هذه األدوات أو التقنيات تبدو  
اليت "تؤطر" أو تكشف هبا التقنيات أنفسنا وعاملنا عند اعتمادان عليها. قد يزعمون أيًضا أننا جيب  

املستمرة هذه إذا أردان فهم اآلاثر االجتماعية واألخالقية    ة كأن نركز على عملية التشكيل املشرت 
  يسبتعد (. هذا ال  Verbeek, 2008املعلومات واالتصاالت ووسائل اإلعالم اجلديدة )  تقنيةل

القيم    فضالً عنإمكانية أن أنخذ يف االعتبار أتثري تقنيات معينة،   تفكيك تقنيات معينة لفهم 
  ثر األتعزيز ُتليل  أبن    ونجيادلقد    الظاهراتيةعلماء  غري أن  ومع ذلك،  واملصاحل اليت تنطوي عليها.  

)القسم  3.1)القسم   الكشفي/اإلفصاحي  والتحليل  تعزيزمها(  3.2(  يف ُتليل    ذا وضعاإ  ميكن 
. قد يضيف هذا التحليل اإلضايف مستوى آخر من التفكري النقدي، والذي نطاقاً   أوسع  ظواهر

  الظاهراتيةهنج    أن يصف  مرءلل   ميكناملستقبلية املختلفة.  االحتماالت  قد يكون مهًما يف فهم وتربير  
اعتبار العامل )املمارسات االجتماعية ذات    فيها  يتم  واليتالوجودي،    من الكشفعملية تكرارية  ك

وال أبكملها(  املشاركة  عملية  أو  تفسريية   التقنيات )رابطة    تقنيةالصلة  الصلة( كسياقات  ذات 
، حيث يؤدي أحدمها إىل فهم اآلخر، ويرسخه كطريقة وجود "تبدو" ذات معىن. مشرتكةأتسيسية  

التأسيسية الضرورية لتطبيق طرق معينة للرؤية  كشف يف هذه العملية التكرارية تدرجيًيا الشروط  ني
لفهم صورته احلالية وجعلها ذات معىن.   –أو يف ممارسات اجتماعية معينة    -والتصرف يف العامل  

دد  حي،  2.2احلديثة، كما هو موضح أعاله يف القسم    تقنية على سبيل املثال، يف ُتليل هيدجر لل 
التفكري احلسايب كشرط ضروري لرؤية ال عامل كموارد متاحة لتحقيق ألغراضنا. ومع ذلك،  ظهور 
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فإن هذا التوجه احلسايب يف حد ذاته مشروط بطريقة معينة للتعامل من العامل، وتتبع جذور هذه  
 . افرتاضيالطريقة مبزيد من التفصيل من خالل مثال    هذهالطريقة إىل الفكر اليوانين. دعوان نتناول  

 

 املعلومات: حالة االفرتاضية  تقنيةواألخالقيات و  الظاهراتية. علم 4

 عن بحثية  ال  قدر كبري من املؤلفاتكما هو موضح أعاله، سيكون من املضلل اإلحياء بوجود  
املعلومات. من الواضح أن أعمال    تقنيةاالجتماعية واألخالقية ل  االاثر  معاجلة يف    الظاهراتية هنج  

وبورمجان وإيهدي اليت نوقشت أعاله ميكن وصفها أبهنا أعمال مهمة  ستيجلر وهيدجر ودريفوس 
فتح أفق للتفكري االجتماعي واألخالقي. ومع ذلك، يبدو أن هناك موضوًعا واحًدا على لهتدف  

األخالقية(، وهو    ابالاثراهتماًما مستمرًا )خاصة فيما يتعلق    جذبتاملعلومات    تقنيةاألقل متعلق ب
رتاضية أو االفرتاضية. يحستخدم مصطلح "االفرتاضية" هنا لإلشارة إىل استخدام  ظاهرة احملاكاة االف

وسيط إلكرتوين للتوسط يف عملية التفاعل بني البشر، وكذلك بني البشر واآلالت. اإلنرتنت )أو 
 الفضاء السيرباين كما يحعرف يف اخلطاب الثقايف( هو املثال األكثر وضوحا على افرتاضية التفاعل.

  للكثريتطور اإلنرتنت والتوسع الالحق لشبكات الكمبيوتر يف مجيع جماالت احلياة اليومية    أدى
الوجود البشري، وخاصة مفهومنا عن   املعلومات   تقنية من التكهنات حول الطريقة اليت ستغري هبا  

واجملتمع. تشري الكثري من هذه التكهنات إىل أن التمثيل االفرتاضي للتفاعل   السلوك االجتماعي
مثل اجملتمعات اإللكرتونية والتعليم    -البشري أدى إىل إًتحة العديد من االحتماالت اجلديدة للبشر  

االفرتاضية وما إىل ذلك. من الواضح أن مثل هذه    ات االفرتاضي والصداقات واملنظمات والسياس
مهمة على فهمنا لألخالقيات. قد يقرتح   انعكاسات ءات حول ُتول اجملال االجتماعي هلا  االدعا

ىل االلتزامات إ  استناداً املرء أن معظم تفكريان احلايل حول األخالق يتضمن إحساًسا معيًنا ابجملتمع،  
املو  واملؤسسات  املمارسات  خالل  من  حد كبري  إىل  أتمينها  يتم  اليت  املتبادلة  ضوعة األخالقية 
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واملؤسسات  املمارسات  هذه  أصبحت  إذا  وحصرية.  متداخلة  تكون  ما  غالًبا  اليت  واملتجسدة 
 افرتاضية، فسيبدو أننا حباجة إىل إعادة النظر يف بعض التصنيفات البشرية األساسية. 

للمجتمع )ومؤسساته( أبن االفرتاضية توسع اجملتمع بطرق غري مسبوقة   ةجيادل مؤيدو االفرتاضي
(Fernback 1997, Rheingold 1993a, 1993b, Turkle 1995, 

1996, Benedikt 1991, Horn 1998  كما جيادلون أبهنا تفتح جمااًل جديًدا متاًما ،)
اال جيادلللوجود  املثال،  سبيل  على  )  جتماعي.  أبن  Rheingold, 1993aرينجولد   )

الناس   اليت اكتشفها  املختلفة  الطرق  لتسهيل مجيع  توفر "أدوات  والتواصل،   لالنقساماالفرتاضية 
واالنتخاب   الفرعية  والتجمعات  واالختيار  واالستبعاد  والتضمني  التجمع،  عندما  وإعادة   تبقى. 

ببعضه اتصال  على  األشخاص  من  إذا كان  اجمموعة  عما  سؤال  يحثار  طويلة،  لفرتات  وا  البعض 
يشكلون جمتمًعا أم ال. قد تكون اجملتمعات االفرتاضية جمتمعات حقيقية، أو جمتمعات زائفة، أو  

ذا  (. وفًقا للمؤيدين، فإن ه62قد تكون شيًئا جديًدا متاًما يف جمال العقود االجتماعية". )ص  
جديًدا من انحية أنه يقدم طرقًا جديدة متاًما للوجود والتواصل.    دالفضاء االجتماعي اجلديد يع

وجيادلون أبن مرونة هذا الوسط جتعل من املمكن تصور وبناء وتقدمي هوايتنا بطرق ال حدود هلا.  
( أن الفضاء السيرباين "جيعل من املمكن بناء هوية مرنة ومتعددة  Turkle, 1996توركل )   ويشري

وخلق الذات.    التقدمي الذايتود مفهوم ]األصالة[. ويصبح الناس أساتذة  لدرجة أهنا تستنزف حد
ات الداخلية احلقيقية "جتربة" هوية جديدة. إن فكرة الذال مثيل هلا للعب هبوية الفرد و  وتحتاح فرصة

يصبح حنيال، واجلمال ميكن أن يكون ابهًتا، و"مهووس    ميكن أنالسمني  الشخص  ، فموضع تساؤل
  متعددة املستخدمني   احملصنة  هويتك يف الزنزاانت عن  عدم الكشف  أن يكون أنيًقا. إن  العلوم" ميكن  

جمااًل واسًعا لألفراد    يوفر)حيث ال تحعرف إال ابالسم الذي أعطيته لشخصياتك(،    احلياة الثانيةمثل  
أن ادعاءات راينجولد  ومما ال شك فيه(. 158للتعبري عن "جوانب الذات" غري املكتشفة ")ص 

، فإن االفرتاضية قد متثل ابلفعل إمكانيات جديدة  صواب وتوركل وآخرين جريئة، إذا كانوا على  
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متاًما تتيح للبشر التواصل والتوسع والتعبري عن أنفسهم، وهي أمور جيب تشجيعها، خاصة ابلنسبة  
اإلعاقة على سبيل   ىلإ بسبب  للعالقات االجتماعية،  التقليدية  اجملاالت  املستبعدين من  أولئك 

 املثال. 

أن ننظر إىل أتثري الوساطة )أو    قطعة أثريةلون مع اإلنرتنت ابعتباره  قد يقرتح أولئك الذين يتعام 
. على سبيل املثال، حقيقة أهنا ُتحد من بعض التحيزات القوةوعالقات    االتصال  يفاالفرتاضية(  

اإلنرتنت ال    شبكة  خدمة معينة عرب  احلصول على  االجتماعية ألن الفرد الذي يستجيب لطلب
أيًضا، كما فعل توركل )  ننظر إىل  1996،  1995يرى مظهري اجلسدي. قد يقرتحون  (، أن 

االفرتاضية طريقة عرض الذات واهلوية أكثر مرونة، وتشجعنا على التفكري   منالطريقة اليت جتعل  
حباجة إىل   يف عواقب ذلك على التفاعل االجتماعي املستمر. قد يقرتح البنائيون االجتماعيون أننا

)كما اقرتحح أعاله(. وقد يقرتحون   ثريةالقطع األالنظر إىل االفرتاضات ابعتبارها قيًما مدجمة يف  
طبيعة االتصال عند النظر يف تطبيقات    بشأناالفرتاضات الضمنية    يف  ننظرعلى سبيل املثال أن  

لكرتوين تفرتض وُتاكي الربيد اإللكرتوين. على سبيل املثال، حقيقة أن معظم تطبيقات الربيد اإل
بنية احلرف املادي. وقد جيادلون أيًضا أبننا حباجة إىل تتبع كيفية تفسري األشخاص هليكل "احلرف"  

، ابإلضافة إىل أنواع االتصال  )مثل امللفات والصور(مع اآلخرين  هذا للتواصل ومشاركة األشياء  
 اليت يستبعدها مثل هذا اهليكل.

هذه االستجاابت مهمة، ولكنهم يفرتضون شيًئا أكثر أمهية:  مجيع  ن  أ  الظاهراتيةيقرتح علماء  
ذات مغزى  أفعاالً  املستمر واملشاركة  الذات والتواصل  تقدمي  مثل  أفعاالً  اليت جتعل  الظروف  أي 

مة يف املقام األول. قد يقرتحون أن هذه األعمال االجتماعية ترتكز مجيعها على اإلحساس همو 
املفرتض ابلفعل ابجملتمع. وقد جيادلون أيًضا أبن التفاعل االجتماعي واجملتمع واهلوية )كما نعرفها(  

 Dreyfus)ابملشاركة واالهتمام وااللتزام املتبادلني    تتسمهي ظواهر حملية ومتمركزة ومتجسدة،  
2001; Borgmann 1999, Ihde 2002, Introna 1997, Coyne 
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1995, Heim 1993.)    ،ضمين ابملشاركة ال   على الشعور  الظاهراتيةهذه    تعتمدمبعىن آخر
( أبن اقرتاح  1999واملكان واملوقف واجلسد ملعناها املستمر. على سبيل املثال، جيادل بورمجان )

  ولكي نضمن مثيل هلا" اليت تقدمها االفرتاضية هي فرصة هلا مثن. "  توركل عن "الفرصة اليت ال 
ُتقيق سحر الواقع االفرتاضي يف أهبى صوره، جيب أن يكون حجاب الغموض االفرتاضي كثيًفا 

الغموض ولكن هذا  النهاية    االفرتاضي  ومسيًكا.  للواقع يف  املهيمن  احلضور  استبعاد  إىل  سيؤدي 
(. يف الواقع، هذه  189حتًما، ومن ث فإن مثن احلفاظ على الغموض االفرتاضي هو التفاهة" )ص  

اهلوية "املتغرية واملتعددة" ستصبح ممكنة فقط طاملا كانت "خالية من العواقب احلقيقية". ويف نفس  
موضوعي ومتجسد ال ميكن أن يكون    التزام( أنه بدون  2001  ، 1999دريفوس )  يقولالسياق،  

املشاركة األخالقية حمدودة،    تكون  يف مثل هذه البيئة  أنه هناك التزام وال خماطرة. وجيادلون أيًضا  
( إىل املدى الذي وصله بورمجان  2002العالقات اإلنسانية ًتفهة. مل يذهب إيهدي )وتصبح  

فرتاضي ابعتباره "ًتفًها". ولكنه زعم أن "أجسام الواقع االفرتاضي ودريفوس يف استبعاد الواقع اال
صالحيات    امتالك  ناميكن  نهإ  اخليال الذي يقولرقيقة وال تصل أبًدا إىل مسك اللحم الواقعي. إن  

 (. 15الرغبة " )ص  خيالابلتزامن مع التخلي عن حدوده الغامضة هو  التقينوقدرات الوسيط 

( على عمل هايدجرـ وجادل أبن القرب من اجملتمع ال عالقة  Coyne, 1995اعتمد كوين )
أن القرب هو ابألحرى مسألة اهتمامات مشرتكة، على سبيل املثال: عائليت  و له ابملسافة املادية.  

"قريبة" مين حىت لو كانوا على بعد آالف األميال وجرياين قد يكونون "بعيدين" عين حىت لو كانوا  
ذا الزعم إىل ما هو أبعد من ذلك،  هب(  Levinas, 1991, 1996ليفيناس )   يذهبجبواري.  

ه هو ضرورة  يلإحيث يقرتح أن القرب ال عالقة له ابملسافة االجتماعية أو اجلغرافية، والقرب ابلنسبة  
وجه اآلخر )مجيع البشر اآلخرين( الذين  الالقرب هو    أنىل  إويشري  وجودان األانين.    يقلقأخالقية  

الفردي   اآلخر  "تدجني"  لـ  املستمرة  األان  حماوالت  يف  اضطرااًب  حيدث  والذي  دائًما،  نواجههم 
أن   الظاهرايتعامل  المألوفة )العرق، اإلثنية، اجلنس، إخل(. يرى    يف فئات الالمتناهي )اسم مناسب( 
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. إذا مل نتشارك األفق السابق للقرب معناه يف  آخر( سيجد    لأي اتصال إلكرتوين )أو أي اتصا
أهنا تقلل املسافات    ىحىت لو بد  قرابً ابلفعل يف اهتمامات معينة، فلن ختلق الوساطة اإللكرتونية  

كانت "تقلص" العامل أبكمله من حولنا. يقرتح هؤالء الباحثون أن إحساسنا    وإناجلغرافية بيننا، حىت  
نبع من املشاركة املستمرة واحملددة، حيث يتم  ت انطوي عليهت اليت األخالقية ابملثلواملعاملة ابجملتمع 

نفس . يف  من معىن مستمر  أتمني االلتزامات والواجبات املتبادلة ابلقرب من أفق مشرتك ابلفعل
( على عمل ليفيناس، وانقش  Silverstone, 2002, 2003، اعتمد سيلفرستون )اقالسي

  ادل أنه يف عاملجي أمهية احلفاظ على "مسافة مناسبة" يتم فيها احلفاظ على القرب واملسؤولية. و 
التنقل، أصبح الغريب "جاري": "وحنن مجيًعا جريان لبعضنا البعض   وتزايد  احلديث عال  االنرتنت

اآلن". ويف العامل الذي يتمتع ابلوساطة، تغمران طلبات الكثري من األشخاص اآلخرين اليت تظهر 
نستجيب؟ ال ميكننا أن نسمح للعامل، الذي أعادت   بشكل متزايد على شاشاتنا. كيف جيب أن

:  والبد لنا أن نعرتفلتحول إىل جمرد صور وبكسالت على الشاشة.  الوسائط اجلديدة تشكيله، اب
"أن مسئولييت جتاه الغريب، اآلخر البعيد عين سواء جسداًي أو ميتافيزيقًيا، هي نفسها مسئولييت  

غموض   أن(. وبناء على ذلك، يرى سيلفرستون Silverstone 2003: 480جتاه جاري" ) 
لذي تشكله الوسائط اجلديدة،  "املسافة" من اآلخر، أي العامل االعامل الذي يتزامن فيه "القرب" مع  

خمتلفة متاًما مع اآلخرين، وتتطلب أخالقيات جديدة عن "املسافة املناسبة" اليت    وجود طريقة    ديع
ال تضيع فيها احتمالية مواجهة اآلخر "كآخر"، يف الفضاء األثريي لنقراتنا على مفاتيح الكمبيوتر.  

الغالب أيًضا   الظاهرايتعلم  الثلة أن السؤال األخالقي الذي يطرحه  يتضح من هذه األم هو يف 
أي: ما هو نوع العامل أو طريقة الوجود اليت حنن يف طريقنا ألن نصبح عليها    –سؤال وجودي  

أبن هذه اخليارات األساسية قد    الظاهراتيةمقارنًة بنوع العامل الذي نقدره ونريده؟ قد جيادل علماء 
ومات واالتصاالت )واألخالق اليت  املعل   تقنيةتصبح مرئية فقط إذا تعاملنا مع الوسائط اجلديدة و 

 تتضمنها( من منظور ظاهرايت.
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ال يتفق اجلميع مع هذا التحليل الظاهرايت الذي يبدو أنه مينح أفضلية للمقابلة وجهاً لوجه.  
( ليس عامل ظواهر من هذا النوع، إال أنه  Feenberg, 1999, 2004ابلرغم من أن فينربج )

ليجادل   الظاهراتية  الرؤى  املتبادلة ليست "رقيقة"،  يستخدم  الرسائل  ميكن أن تكون    ولكنأبن 
أدىن معني من املعاملة   اً "مسيكة". إن الرسائل املتبادلة عرب الربيد اإللكرتوين مثالً راسخة، وُتمل حد

املتبادلة وااللتزام، وجمرد احلقيقة املتمثلة يف تبادل تلك الرسائل تعين ضمًنا وجود حًدا أدىن من أفق  
الذي يظهر يف ِفعل التبادل نفسه ومينحه معىن. ويقول فينربج: "الرسالة املفسرة متثل العامل،   املعىن

. ويف حالة التواصل عرب وسيط، توصل الرسالة الشخص والسياق االجتماعي  اً عامل  بل أهنا يف الواقع
ونشأت  إ  :ويقوللوجوده".   ذاتًيا،  اجملتمع هو ظاهرة شيدت  قد    منن  الذي  املتبادل  االتصال 

ينطوي على وجود مادي مشرتك ولكنه ال يقتصر عليه. ويقر أبن اجملتمع املوسمط قد يكون خمتلًفا  
ولديه مشاكله اخلاصة. ومع ذلك، فهو يصر على أن "اجملتمع جيب تفسريه من الداخل إىل اخلارج،  

جغ )وليس كحقيقة  ابورز  جيادل  ابملثل،  قضية  Powers, 2004رافية".  إىل  ابإلشارة   ،)
LamdaMOO   االفرتاضي"، أن االفرتاضية ميكن أن تؤدي إىل    املعروفة ابسم "االغتصاب

العوامل االفرتاضية ًتفهة و "ضحلة". جيادل إنرتوان   أخطاء أخالقية حقيقية، حىت لو بدت هذه 
تتيح فرصة إلعادة  Introna and Brigham, 2007وبرجيهام ) أيًضا أبن االفرتاضية   )

النظر يف معىن اجملتمع التقليدي بطريقة أساسية. ويقرتحون أن فكرة اعتبار اجملتمعات االفرتاضية 
أي تفتقر إىل العمق الذي جيلبه القرب الناتج عن التعامل وجًها لوجه يف  –"رقيقة" و"سطحية"  

ازات لرؤية معينة للمجتمع، رؤية تقوم على القيم املشرتكة  أو  هي فكرة متنح امتي  -اجملتمعات احمللية
أن   يزعموناالهتمامات املشرتكة املوجودة يف التفاعل واملمارسات احمللية الواقعية وجًها لوجه. وهم 

ما تكون متجذرة يف مفهوم املعاملة ابملثل )وهي ليست   كثرياً األخالق يف مثل هذه اجملتمعات  
حد كبري(.   إىل  اقتصادية  وإمنا  اإلطالق،  على  إيثار  الغريب و مسألة  أن  يقرتحون  املقابل،  يف 

ِدث اضطرااًب جذراًي يف فكرة  االفرتاضي )الذي ظهر على شاشيت كما لو أنه ظهر من العدم( حيح
املصدر املفرتض ألخالقياتنا واضًحا عادًة يف الرد على الغريب  املعاملة ابملثل )واجملتمع(. ويصبح  
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أضطر ألن أقرر حًقا )وأن أصبح    توفرها الواجهة االفرتاضية جيعليناالفرتاضي. فسرية اهلوية اليت  
 . ميكن جتاهله بسهولة الغريب ألنمسؤواًل حًقا(، 

و   إن مهمالتحليل  أمر  لالفرتاضية  الظاهرايت  جيربان    ؛النقد  بعض ألنه  يف  النظر  إعادة  على 
أعاله أن هناك   املناقشات يتضح من  و خاصًة تصنيفاتنا األخالقية.    -التصنيفات البشرية األساسية  

احلضور املشرتك الثابت واملتجّسد    على حني"،  اً وًتفه  اً االفرتاضي "رقيق  يسري يعدانقسام ثنائي  
جًدا    اليسري"، ولكن هذا االنقسام الثنائي  اً ومهم   اً "مسيك  ديشار إليه ابسم "احلقيقي"( يحع)غالًبا ما  

من التحليل الظاهرايت املقدم أن أحد أهم جوانب اجملتمع هو    ويستنتجبشكل جيعله غري مفيد.  
تطور اجملتمعات  ما  غالباً  تبادلة )بغض النظر عن الوساطة(.  الكثافة املفرتضة الهتماماته ومشاركاته امل

( املشرتك  التفاعل  الكثيفة بشكل غري مباشر، وذلك من خالل  املرجعية  ومن ثم التقليدية هذه 
أن هناك    املمكن تصور االهتمامات املشرتكة( يف العديد من املمارسات واملؤسسات املتداخلة. من  

أفراد يتشاركون ابلفعل يف أنشطة واهتمامات معينة ابلفعل )مثل األفراد الذين يتشاركون يف مرض  
احلقيقي للكلمة.    جمتمع ابملعىنابلفعل  موهن(، ميكن أن يصبحوا جمتمًعا افرتاضًيا عرب اإلنرتنت ألهنم  

واهتمامات حمدودة )مثل ممارسة    من الواضح أيًضا أن األفراد الذين يتشاركون يف أنشطةويبدو  
( من غري املرجح أن يصبحوا جمتمًعا جملرد أهنم يتشاركون يف مساحة افرتاضية.  MUDsاأللعاب يف  

لنا سيجعل مجيع اخليارات  وجود أفق كثيف من النشاط واالهتمامات املتبادلة نبين عليه أفعا بدون
( يف مناقشته ألخالقيات األصالة  1991واألفعال متساوية األمهية أو غري مهمة. يقدم ًتيلور )

جمتمع "كثيف": "إن    ومن ثم ذات "كثيفة"،  ال ملخًصا جيًدا ألمهية هذا األفق اجلماعي املهم لبناء  
يف    يوجدالذي يبحث عن أمهية يف احلياة، وحياول تعريف نفسه بشكل هادف، جيب أن    العامل

املشرتكة[.   ]االهتمامات  املهمة  األسئلة  الثقافة  و أفق  أمناط  يف  الذات  تدمري  إىل  يؤدي  ما  هذا 
متطلبات اجملتمع، أو الطبيعة، ويؤدي إىل غلق   يف مواجهة املعاصرة اليت تركز على ُتقيق الذات  
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التاريخ وأواصر التضامن. هذه األشكال "النرجسية" املتمركزة حول الذات هي يف الواقع    أبواب 
 (. 40ضحلة وًتفهة ")ص 

 

 . اخلتام  5

القارئ بشرح مبسط للمنهج الظاهرايت يف   املعلومات   تقنيةالغرض من هذا املقال هو تزويد 
. قد يكون من املفيد تلخيص  وآاثرها االجتماعية واألخالقية من خالل مقارنته مع منهجني آخرين

ملقال أبكمله كما  مناقشتنا يف اجلدول أدانه. جيب قراءة هذا اجلدول مع الوضع يف االعتبار سياق ا
نه عحرضة للمشكالت االعتيادية يف مثل هذا النوع من امللخصات، أي أهنا ال  أهو واضح، وفهم  

ا قد يساعد يف زايدة توضيح بعض تفي األفكار امللخصة حقها. ولكن ميكن اعتباره دليالً عامً 
 التناقضات اليت اقرتح املقال أهنا مفيدة يف فهم متيز املنهج الظاهرايت.

 

   األداة/ثريةاألالقطعة منهج 

 واجملتمع    تقنيةمنظور العالقة بني ال

أشياء معينة ال ميكنه فعلها بطريقة   للقياميعتمد عليها اجملتمع    األدوات اليتهي    تقنيةال
دمج األدوات مع املمارسات، يصبح هلا أتثري قابل للتحديد إىل حد ما   ما يتمأخرى. وعند

 على تلك املمارسات.

 تقنيةطريقة التعامل مع التداعيات األخالقية لل
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األخالق   ال  هيمهمة  أتثري  النظرايت   تقنية ُتليل  تطبيق  خالل  من  املمارسات  على 
سياسات من شأهنا "تصحيح" املظامل  ال توجيهية أو  البادئ  امل األخالقية احلالية أو اجلديدة لبناء  

 معينة.  تقنيةعن تنفيذ واستخدام  احلقوق النامجة انتهاكات أو 

 
 املنهج البنائي االجتماعي  

 واجملتمع    تقنيةمنظور العالقة بني ال

ال البداية.    تقنيةتشرتك  البعض منذ  بناء بعضهما  تفاعل مستمر بني   وهناكواجملتمع يف 
)سواء يف تصميمها أو يف استخدامها(. يعين هذا   التقنيةاملمارسات االجتماعية واألدوات  

طرق متعددة ال من    جزًءا ال يتجزأواملمارسات البشرية    التقنيةالتفاعل املستمر أن األدوات  
 ميكن ُتديدها يف الغالب أبي طريقة واضحة.  

 تقنيةطريقة التعامل مع التداعيات األخالقية لل

اليت   واملصاحل  والقيم  االفرتاضات  الكشف عن  بنشاط يف  املشاركة  األخالق هي  مهمة 
 ال تتمثل مهمة األخالق يف وصف السياساتو .  تقنية"تحدَمج" يف تصميم وتنفيذ واستخدام ال

التدقيق  أمام  األسود"  "الصندوق  فتح  يف  االستمرار  يف  وإمنا  التصحيحية،  اإلجراءات  أو 
 والدراسة األخالقية والنقاش.  
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 املنهج الظاهرايت  

 واجملتمع    تقنيةمنظور العالقة بني ال

واجملتمع يشكالن بعضهما البعض منذ البداية، وكل منهما يـحَعد شرطًا لوجود اآلخر،    تقنيةال
جعل   الذي  التقين  التصرفوحدها، بل هي أيًضا السلوك أو    قطعة أثريةليست جمرد    تقنيةوال

األ األدوات   تبدو  ثريةالقطعة  ظهور  جمرد  ولكن  األول.  املقام  يف  وضرورية  مغزى  ذات 
والسلوكيات اليت جعلتها ذات معىن للوجود، يكشف أيًضا عن العامل الذي يتجاوز الوجود 

 املادي لتلك األدوات. 

 تقنيةطريقة التعامل مع التداعيات األخالقية لل

كشف الظروف اليت جتعل و . فتح أبواب التفكري  مهمة األخالق هي الكشف الوجودي
عض التقنيات األخرى ليست كذلك(. ب  على حنيذات مغزى )ضرورية و تقنيات معينة تبدو  

هذه الظروف التأسيسية )املعتقدات، واالفرتاضات، والسلوكيات،    التحقيق منوتسعى إىل  
شكيك ذلك( من أجل إاثرة املشاكل والت  إىل  واحلاالت املزاجية، واملمارسات، واخلطاابت، وما

 . تقنيةلوجودان املستمر مع الاألساسية يف املصادر التأسيسية 
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