مفهوم التقنية
داللة املصطلح ،ومعاني�ه ،وطرق استخدامه
خرض إ .حيدر

[*][[[

ييضء هذا البحث عىل مصطلح التقنية يف معانيه ودالالته اللغوية واالصطالحية ،وكذلك

عىل طرق استعامله يف األدبيات العلمية والثقافية الحديثة .كام يتناول الباحث يف هذا املجال

أبرز املفاهيم واملصطلحات الفرعية ذات الصلة مثل التكنولوجيا والتطور والتقدم والعلوم
التجريبية ،هذا باإلضافة إىل التقنيات التي شهدتها التجربة اإلنسانية الحديثة ،وخصوصاً تلك
التي تتعلق بتقنيات النانو وامليديا واالستنساخ وسواها.

المحرر

معنى املصطلح وداللته
التقنية أو كام تعرف بـ(  )Technologyهي كلم ٌة إنجليزيّ ٌة مشت ّق ٌة من(  )technoو ()logia
حيث تعني ( )technoالفن و الحرفة ،وتعني ( ) logia -الدراسة و العلم .أما عىل الصعيد
االصطالحي فإنّها تعني التطبيقات العلمية للعلم واملعرفة يف جميع املجاالت التي يعيشها
ٍ
وبعبارات أخرى تدل التكنولوجيا عىل الطرق التي يستخدمها
املجتمع الحديث يف الغرب.
الناس يف اخرتاعاتهم واكتشافاتهم لتلبية حاجاتهم وإشباع رغباتهم .فقد كان لزا ًما عىل البرش
منذ أزمن ٍة بعيد ٍة ج ًدا أن يكدحوا ليحصلوا عىل املأكل وامللبس واملأوى .ولقد قام اإلنسان
رسا .كام
عرب العصور باخرتاع األدوات واآلالت واملواد ،واألساليب ليك يجعل العمل أكرث يُ ً
اكتشف أيضً ا الطاقة املائيّة والكهرباء وغري ذلك من مصادر الطاقة التي زادت من مع ّدل العمل
ٌ
وباحث يف اجتامعيات التواصل ـ لبنان.
*ـ صحايفٌّ
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الذي يقوم بإنجازه .وبنا ًء عىل هذا التعريف العام تشمل التقنية أيضاً ،استخدام األدوات واآلالت
واملواد واألساليب ومصادر الطاقة ليك تجعل العمل ميسو ًرا وأكرث إنتاجيّةً .وتعتمد االتصاالت
الحديثة ،ومعالجة البيانات عىل التقنية ،وخاصة تقنية اإللكرتونيات .إىل ذلك يستخدم املصطلح
كل واحد ٍة من
معي للتّقنيات الصناعية الط ّب َّية العسكرية إلخ .وتهدف ّ
استخدام ّ ٍ
أحيانًا لوصف
ٍ
ٍ
ٍ
وتطبيقات بعينها ،كام أن لها أدواتها ووسائلها لتحقيق
أهداف مح ّدد ٍة
التقنيات املتخصصة إىل
[[[
هذه األهداف .وتُ َع ُّد مهنة الهندسة مسؤول ًة عن الكثري من التقنيات الصناعية الحديثة .
عالقة التقنية بالعلم
كل من العلم والتقنية .ويف هذا املضامر
يالحظ املختصون أن مثة خلطاً كبريا ً بني ٍّ
يقول هؤالء أ ّن هاتني املفردتني باإلضافة إىل جميع املصطلحات أو املفردات املتفرعة عنهام
تحمل صفة الرتادف .أي أنّها تدل عىل املعاين نفسها .إال أ ّن الحقيقة تختلف عن ذلك متاماً،
فضالً عن أن هذه االعتقادات تندرج تحت قامئة اللُبس والخطأ التي يجب تصويبها وتقوميها.
أي التقا ٍء
فعىل سبيل املثال يشكل العلم ميداناً معيناً ،بينام تشكل التقنية ميداناً آخ َر متاماً ،وإ ّن ّ
بينهام يجعل من العالقة تكامل ّي ًة وترابط ّي ًة وميكننا وصفها أيضاً بالعالقة التبادلية ،وال ميكننا
الحديث عن هذه املفردات تحت مس ّمى التشابه أبدا ً.
لكل منهام ،وكذلك عىل أبرز الفروقات التي مت ّيزهام
يف ما ييل سنسلط الضوء عىل املعنى الدقيق ٍّ
الواحد عن اآلخر:

عب مصطلح العلم مبفهومه العام عن املنهج الضخم الذي يض ّم مجموعة
أوالً العلم :يُ ّ
البرشي
املعارف ،واألفكار ،واملهارات ،واملعلومات النظرية غري التطبيقية ،التي اكتشفها العقل
ّ
عن طريق املالحظة والتجربة والشعور ،والتي ما زال يكتشفها بشكلٍ مخط ٍّط ومقصو ٍد أو غري
مقصو ٍد ،ويسعى إىل تطويرها وتنميتها مع الوقت .ويض ّم هذا املصطلح كافّة الحقائق التي
عرفها الناس حتى اليوم يف مختلف املجاالت النظرية سوا ًء االقتصاديّة ،أو االجتامع ّية ،أو
الثقافيّة ،أو اإلنسانيّة ،أو الطبيعيّة ،أو التاريخيّة أو غريها ،وميثل العلم أحد أه ّم الركائز التي يقوم
عليها تقدم املجتمعات وتط ّورها ،وتحقيق العيش الكريم لكافة البرش.
التطبيقي من العلم ،أي إنّها عبار ٌة عن ذلك النشاط الذي يُرتجم
ثانياً التقنية :متثل التقنية الجانب
ّ
توصل إليه العقل البرشي من األدوات
من خالله العلم عىل أرض الواقع .وهي ترتجم آخر ما ّ
والطرق التكنولوجية الحديثة واملتط ّورة التي من شأنها أن تس ّهل الحياة عىل البرش يف مختلف
املجاالت ،والتي تهدف بشكلٍ
أقل تعقيدا ً .كام
رئييس إىل اختصار الوقت والجهد ،وجعل الحياة ّ
ٍّ
تساهم هذه الطرق يف تضييق املسافات التي تفصل بني العوامل حيث تجعل العامل قري ًة صغري ًة
[1]- - “What is Technology?”, www.edu.pe.ca, Retrieved 282018-10-. Edited. Andy Lane 14- 9- 2006
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السبل وأقل ّها حاجة
يستطيع اإلنسان من خالل التقنيات الحديثة الوصول إىل كل ما يريد بأسهل ُ
نظري بينام التقنية
للجهد البدين والعقيل .وعليه يختلف العلم عن التقنية ،من جهة أ ّن العلم
ٌّ
تطبيق ّيةٌ ،كام أ ّن العلم يت ّم باملالحظة ،والتعل ّم ،والحفظ ،والفهم بشكل قد يكون مقصودا ً أو غري
كل منهام
تدريب وتأهيلٍ مسبقٍ للتمكّن من التعامل معها ،ويشرتك ّ
مقصو ٍد ،بينام التقنية تحتاج إىل
ٍ
يف أنّهام يخدمان البرشية بشكلٍ كبريٍ ،وأنّهام أدا ٌة حتمي ٌة ملستقبلٍ وحيا ٍة أفضل[[[.
«التقانة» يف التعريف واالستعامل
هناك كلم ٌة رديف ٌة للتقنية وهي «التقانة» .وغالباً ما تستعمل يف املجال العام تبعاً للثقافات العاملية
املتعددة .لكن ال تختلف مفردة التقانة عن مفردة التقنية من حيث املحتوى واملضمون .إال أن داللتها
توسعت يف االستعامل املعجمي العريب .فالتِّقانَة هي التعريب الذي اقرتحه مجمع اللغة العربية
بدمشق ثم اعتمدته جامعة الدول العربية .وهي كلم ٌة شائع ٌة أيضاً بلفظ التكنولوجيا[[[ .وقد ُع ّرفت كلمة
التقانة بعد ٍد من التعريفات ،اخرتنا من بينها ما ييل:
أ  -التقانة هي« :تطبيق املعرفة عىل األشياء ذات األغراض الصالحة ،وتعرب عن قدرتنا عىل تسخري
مصادرنا ملنفعة اإلنسانية .لذا فالتقانة هي تعني إيجاد طرقٍ أفضل وجديدة لحل املشكالت وسد
االحتياجات».
ب  -التقانة :هي« :استخدام املعارف واملهارات واملفاهيم بطريق ٍة إبداع ّي ٍة لتصميم وصناعة
ذات مست ًوى ٍ
منتجات ٍ
ٍ
جيد».
ج  -التقانة هي« :استخدام املعارف واملهارات واآلالت لزيادة قدرة اإلنسان عىل التحكم يف
أسهل وأكرثَ إنتاجيةً».
َ
إمكانات بيئته واالستفادة منها ،ولجعل عمل اإلنسان

د  -التقانة هي :الوسائل الفنية التي يستخدمها الناس لتحسني محيطهم .كام أنها معرفة استخدام
األدوات واآلالت إلنجاز املهمة بكفاء ٍة .ونحن نستخدم التكنولوجيا للتحكم يف العامل الذي نعيشه.
أفضل وأكرثَ سهولةً .فالناس
َ
أناس يستخدمون املعرفة ،األدوات ،والنظم لجعل حياتهم
والتقنيون ٌ
يستخدمون التكنولوجيا (التقنية) لتحسني مقدرتهم للقيام بالعمل .فمن خالل التقنية يتحسن االتصال
حال باستخدام التقنية .كام أننا نسافر
بني الناس ،ويزداد اإلنتاج وتتحسن نوعيته ،وتكون مبانينا أفضل ً
براح ٍة أكرب وأرسع نتيج ًة للتقنية .فالتقنية يف كل مكان وبإمكانها توفري حيا ٍة أفضل .كام يتضمن هذا
التعريف املسهب جميع أنواع التقانة مبا يف ذلك الفيتامينات ،والتقنية املساعدة والتقنية املتكيفة.
[[[  -راجع :رزان صالح -مقالة منشورة عىل موقعhttps://mawdoo3.com :
[[[ -التعريب الذي اقرتحه مجمع اللغة العرب ّية بـ «دمشق» وإعتمدته [الجامعة العرب ّية] وعدّ ة دولٍ عرب ّي ٍة لكن ليس كلّها .وهي شائع ٌة بلفظ
الـ [تكنولوجيا] .راجع :مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق – أنظر موقع« :التقانة» ref>[http://www.arabacademy.gov.sy/-
magazine.aspx
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ح نسبياً حول مفهوم
بالنظر إىل هذه التعريفات األربع -وغريها كثري– ميكن صياغة بيانٍ واض ٍ
التقانة .فالتعريفات السابقة تشري يف جز ٍء مه ٍّم منها إىل :استخدام املعارف واملهارات واملفاهيم
واألدوات واآلالت لغرض عمل وفعل األشياء إلنجاز املهمة بكفاء ٍة .أما اآللة فهي :عمل وفعل
األشياء إلنجاز املهمة بكفاءة ،ولعل هذا هو ما نطمح إليه من التعليم الفني والتدريب املهني[[[.
يف أواسط القرن العرشين حققت التقانة إنتصارا ً هاماً بقدرتها عىل استكشاف الفضاء .والتقانة
تعرف اصطالحاً بأنّها كل ما قام اإلنسان بعمله ،وكل التغيريات التي أدخلها عىل األشياء املوجودة
يف الطبيعة ،واألدوات التي صنعها ملساعدته يف أعامله .يف تلك الحقبة جرى تعريف التقانة
بطريقتني :من ناحي ٍة هي تدل عىل «السعي وراء الحياة بطرقٍ مختلف ٍة عن الحياة» ،ومن ناحي ٍة
أخرى هي «مادة ال عضوية منظمة» .يشهد هذا العرص تطورا ً هائالً ورسيعاً يف التكنولوجيا من
حيث الجواالت وتطور أجهزة الحاسب اآليل ،وشتى الطرق والتقنيات ،حيث إنّها تقنياتٌ جذاب ٌة
وميسور ٌة ألغلب الناس ،لكنها يف الوقت نفسه مرضةٌ ،فالتعرض الطويل إلشعاعات الحاسوب
ٍ
بأمراض رسطانيّ ٍة بسبب كرثة االستخدام أو اإلفراط يف سوء
أو الجوال يؤدي إىل حدوث اإلصابة
استخدامها استخداماً صحيحاً .فضالً عن هذا فإنّه ميكن تعريف التقانة أو التكنولوجيا بشكلٍ
واللمادية ،والتي تم تخليقها بتطبيق الجهود
أوسع باعتبارها األشياء املوجودة بنوعيها ،املادية ّ
املادية والفيزيائية للحصول عىل قيم ٍة ما .ويف هذا السياق ،تشري التقانة إىل املعدات واآلالت
التي ميكن استعاملها لحل املشاكل الحقيقية يف العامل.
إىل جانب التعريفات املتنوعة ،يص ّنف الخرباء دالالت هذا املصطلح بحسب أنواعه وخصائصه:

أو ًال :أنواع التقانة
جرت العادة عىل تقسيم التقانة إىل ثالثة أنوا ٍع رئيسي ٍة وهي:

أ -تقانة موفرة لرأس املال ،وهي من األفضل استخدامها يف الدول النامية.

ب -تقانة موفِّرة للعمل ،وهي من األفضل استخدامها يف الدول املتقدمة.
ج -تقانة محايدة ،وهي التي تزيد رأس املال والعمل بنسب ٍة واحد ٍة.

من هذا استنتجنا أن الهدف من التطور التقاين هو :نتيجة الحاجة املستمرة للرفع من إمكانيات
املنتوج واالستجابة لرغبات الزبون[[[.
[[[ -راجع معنى «التقانة» – مركز أضواء االستشاري للدراسات والبحوث  -دمشق.2004 -
[[[  -املصدر نفسه.
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ثانياً :خصائص التقانة
مستقل له أصوله وأهدافه ونظرياته.
ٌّ
1.1التقانة عل ٌم
تطبيقي يسعى لتطبيق املعرفة.
2.2التقانة عل ٌم
ٌّ
3.3التقانة عملي ٌة متس حياة الناس.

ٍ
ٍ
ٍ
ومخرجات.
وعمليات
مدخالت
4.4التقانة عملي ٌة تشتمل

5.5التقانة عملي ٌة شامل ٌة لجميع العمليات الخاصة بالتصميم والتطوير واإلدارة.

6.6التقانة عملي ٌة ديناميك ّي ٌة أي إنّها حال ٌة من التفاعل النشط املستمر بني املكونات.

نظام.
7.7التقانة عمل ّية نظام ّي ٌة تعنى باملنظومات ومخرجاتها وهي نظ ٌم كامل ٌة أي إنها نظا ٌم من ٍ
حل املشكالت.
8.8التقانة هادف ٌة تهدف للوصول إىل ّ

9.9التقانة متطور ٌة ذاتيًا تستمر دامئًا يف عمليات املراجعة والتعديل والتحسني[[[.
ثالثاً :التقانة أو التقنية كأسلوب حياة
تعترب التقانة أو التقنية مه ّم ًة كونها ت ُستخدم بجميع مجاالت الحياة خاص ًة العملية ،فعندما نتأمل
روتني حياتنا اليومية ونحاول أن نحيص أدوات التقنية ،عندها سندرك أهم ّية التقنية يف حياتنا ،مثل:
استخدامنا للسيارات ،والحاسوب ،واإلنرتنت ،والتلفون ،والتلفاز ،واآلالت الكهربائية وغريها الكثري.
ٍ
ٍ
تعديالت أضافها إىل األشياء
تغيريات أو
كل ما يقوم به اإلنسان من
ميكن تعريف التقنية عىل أنّها ّ
املتواجدة يف الطبيعة ،باإلضافة لألدوات مبختلف أنواعها والتي قام بصناعتها لتسهيل األعامل التي
مناحي كثري ًة يف الحياة مثل :الغذاء ،والدواء ،والسكن ،واللباس،
يقوم بها ،حيث إ ّن التقنية تشمل
َ
واالتصاالت ،واملواصالت ،والرياضة ،والعلم وغريها الكثري .استعامالت التقنية تستخدم التقنية يف
مجاالت حياتنا بشكلٍ كبريٍ ،وهي :تقنية االتصاالت :تتضمن هذه التقنية تسهيل التخاطب والتواصل
اإلنساين مثل :االتصاالت املرئية ،والهواتف الخلوية ،وأجهزة النداء اآليل .التقنية املنزلية :وتشمل
جميع النشاطات املنزلية ،مثل :األغذية املجمدة واملجففة ،واملايكرويف ،واآلالت الكهربائية
الخاصة باملنازل .تقنية املعلومات :وتتضمن هذه التقنيةجميع التطبيقات التي تعتمد عىل الحاسوب،
مثل :الربيد اإللكرتوين ،واإلنرتنت ،والحواسيب املنزلية واملحمولة ،وآالت املسح الرقمي ،وأدوات
رقمي ،مثل :الستاليت،
التصوير .تقنية الرتفيه واإلعالم :وتشمل كل مجاالت الرتفيه التي تظهر بإطا ٍر
ٍّ
والتلفاز ،واملنشورات عىل اإلنرتنت ،وأجهزة الراديو ،وألعاب الفيديو .التقنية الطبية :وتتضمن جميع
األدوات ،واألبحاث ،والدراسات الطبية من أجل حل مشاكل جسم اإلنسان والحيوان الناتجة عن
[[[  -املصدر نفسه.
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األمراض واإلصابات ،مثل :األعضاء االصطناعية ،واللقاحات ،وضابط النبض وغريها .تقنية الرتبية:
وهي التي تتضمن تطبيق مبادئ علميّ ٍة من أجل تسهيل وتبسيط التعلم والتعليم.

أنواع التقنية :تقنية لتوفري رأس املال ،وغالباً ما يتم استخدامها يف الدول النامية .تقنية لتوفري
العمل :وغالباً ما يتم استخدامها يف الدول املتقدمة .تقنية محايدة :والتي تعمل عىل زيا ّدة رأس
املال والعمل.

خصائص التقنية :تعترب علامً مستقالً بأصوله ونظرياته وأهدافه .ت ُع ّد علامً تطبيقياً يهدف لتطبيق
املعرفة .تخص حياة اإلنسان .متكاملة أي تتضمن مدخالت وعمليات ومخرجات .شاملة لجميع
عمليات التطوير والتصميم واإلدارة .نظامية أي تُعنى باملنظومات ومخرجاتها .هادفة من أجل
حل املشاكل .مستمرة ومتطورةُ .مستلزمات التطور التقني التقدم يف العلوم الفيزيائية .يجب توفر
علامء ومختصني عىل قدر املسؤولية .يجب توفّر الخيال العلمي .الحاجة امللحة وكام يقول
املثل «الحاجة أم االخرتاع» .أهداف التقنية تنمية االبتكار يف تحليل ودراسة املشاكل وإيجاد
الحلول املناسبة .إضفاء املتعة والبهجة عىل الحياة العملية والعلمية .تطبيق قواعد السالمة العامة.
ترشيد استعامل املوارد املتاحة يف الطبيعة من أجل حل املشكالت باستعامل املواد الخام غري
املستغلة .الحد من األخطار الطارئة[[[.
رابعاً :التقنية احلديثة وخماطرها
نقاش حا ٌّد داخل املجتمع العلمي .كتب بيل جوي ،أحد مؤسيس سن
ٌ
يف العام  2000احتدم
كومبيوترز ،مقاالً مح ّرضا دان فيه التهديد املميت الذي نواجهه من التقنية املتقدمة .يف مقا ٍل له يف
مجلة «وايرد» ( )Wiredبعنوانٍ مستف ٍّز« ،املستقبل ال يحتاج إلينا» ،كتب ما ييل« :إ ّن أقوى تقنياتنا
يف القرن الحادي والعرشين –اإلنسالية ،والهندسة الجينية والتقنية النانوية– تهدد بجعلنا صنفاً
مهددا ً بالفناء» .شكك ذلك املقال املثري يف أخالقية مئات العلامء املجتهدين الذين يعملون يف
مخترباتهم عىل مواضي َع متقدم ٍة يف العامل .تح ّدى املقال فحوى بحوثهم نفسها ،ذاكرا ً أن مزايا هذه
التقنيات تتضاءل كلّها أمام التهديدات الهائلة التي تفرضها عىل البرش[[[.

لقد وصف جوي واقعاً مرا ً عندما رأى أن التقنية الحديثة سوف تؤدي إىل تحطيم الحضارة .وحذّر
من أن تنقلب ثالثة من ابتكاراتها ضد البرش:

أوالً :رمبا تهرب الجراثيم املهندسة بيولوج ًّيا يوماً ما من املخترب وتدمر العامل .مبا أنك ال تستطيع
إعادة احتواء أنواع الحياة تلك ،فرمبا تنترش عىل نطاقٍ واسعٍ ،وتطلق أوبئ ًة مميت ًة أسوأ من تلك التي
[[[ -راجع :هايل الجازي -ماهية التقنية  -مقالة منشورة عىل موقع https://mawdoo3.com
[[[  -ميشيو ماكو ،مستقبل العقل ،االجتهاد العلمي لفهم العقل وتطويره وتقويته ،ترجمة :سعد الدين خرفان ،سلسلة عامل املعرفة،
الكويت ،ابريل (نيسان)  .2017ص .175
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ٍ
أصناف غري
ظهرت يف العصور الوسطى .رمبا تغري التقنية البيولوجية التطور البرشي ،خالقة «عدة
متساوي ٍة ومنفصل ٍة من البرش ...ما يهدد مبدأ املساواة التي هي حجر األساس يف نظامنا الدميوقراطي».

ٍ
وحوش مستعر ٍة يوماً ما ،وتبذر كميات غري محدود ٍة
ثانياً :رمبا تتحول «اإلنساليات النانوية» إىل
من «ماد ٍة رمادي ٍة الصق ٍة» تغطي األرض ،وتقتل أشكال الحياة كلها .مبا أن هذه «اإلنساليات النانوية»
«تهضم» مواد عادية ،وتخلق أنواعاً جديد ًة من املادة ،فقد تعمل بشكلٍ سيئٍ وتصبح مسعور ًة
وتلتهم معظم األرض .كتب يقول« :بالتأكيد ستكون املادة الرمادية نهاي ًة كئيب ًة للمغامرة البرشية
عىل األرض ،أسوأ بكثري من النار أو الجليد ،والتي ميكن أن تنجم عن حادث ٍة مخربي ٍة بسيط ٍة.[[[»...
ثالثاً :رمبا ستهيمن اإلنساليات يوما ما عىل األرض وتحل محل البرشية .ستصبح ذكي ًة ج ًّدا بحيث
حي البرشية ببساط ٍة جانباً .سنرتك كمالحظ ٍة هامش ّي ٍة عىل عملية التطور .كتب يقول« :لن تكون
تن ّ
بأي مع ًنى عىل اإلطالق أطفالنا ...عىل هذا املنحى ،رمبا ستضيع البرشية».
اإلنساليات ّ
ا ّدعى جوي أ ّن األخطار التي تطلقها هذه التقنيات الثالث جعلت أخطار القنبلة النوويّة يف
األربعينيات تبدو ضئيل ًة باملقارنة .يف ذلك الوقت ،حذّر آينشتاين من قدرة التقنية النووية عىل
تحطيم الحضارة وكان يقول :لقد «أصبح من الواضح أن تقنيتنا تجاوزت إنسانيتنا» .لكن القنبلة
حكومي ضخمٍ خاضعٍ للتنظيم الصارم ،بينام تطور التقنيات الحالية
ج
الذرية بُنيت بواسطة برنام ٍ
ٍّ
ٍ
رشكات خاص ٍة ،بتنظيمٍ محدو ٍد ،أو من دون تنظيمٍ عىل اإلطالق .ثم يخلص إىل التأكيد
يت ّم من قبل
بأن هذه التقنيات قد تخفف بعض معاناة البرش عىل األمد القصري .لكن عىل األمد الطويل ،سوف
ٍ
ابتكارات علم ّي ًة رمبا تهدد الجنس البرشي[[[.
تنقلب املعاجلة ألن هذه التقنيات ستطلق

رش يف مستقبل الدماغ .يف الوقت
حسب بعض العلامء فقد كان لهذا النقاش تأث ٌ
ري مبا ٌ
الحارض ما زال علم األعصاب بدائ ًّيا .ميكن للعلامء أن يقرأوا ويصوروا أفكارا ً بسيط ًة من الدماغ
الحي ،ويسجلوا بعض الذكريات ،ويصلوا الدماغ بأذر ٍع ميكانيكيّ ٍة ،وميكّنوا املرىض املقعدين
ٍ
مناطق معين ًة من الدماغ باملغناطيسية ،ويحددوا مناطق
آالت حولهم ،ويسكتوا
من التحكم يف
َ
الدماغ التي يصيبها الخلل يف األمراض العقلية.

مع ذلك ،رمبا تصبح قوة علم األعصاب يف العقود القادمة كبري ًة جدا .فالبحث العلمي
ٍ
يوم ما من
الحايل عىل أعتاب
اكتشافات علمي ٍة جديد ٍة من املحتمل أن تذهلنا .قد نتمكن يف ٍ
التحكم يف األشياء حولنا بشكلٍ
روتيني بقوة العقل ،وأن نح ّمل ذكريات عىل العقل ،وأن نعالج
ٍّ
أمراضاً عقل ّيةً ،وأن نطور ذكاءنا ،وأن نفهم الدماغ عصبوناً عصبوناً ،وأن نخلق نسخاً احتياط ّي ًة
للدماغ ،وأن نتواصل بعضنا مع بعض بالتخاطر عن ٍ
بعد .عامل املستقبل سيكون عامل العقل.
[[[  -املصدر نفسه ،ص .181
[[[  -املصدر نفسه.
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مل يشكك بيل جوي يف إمكانية هذه التقنية يف تخفيف األمل واملعاناة البرشية .لكن ما جعله
ينظر إىل هذه التقنية بفز ٍع كان احتامل تطور أفرا ٍد رمبا يسببون انقسام البرشية .يف املقال ،رسم
جوي صور ًة كئيب ًة لنخب ٍة ضئيل ٍة متتلك الذكاء والعمليات العقلية املطورة ،بينام تقبع جامهري
الناس يف الجهل والفقر .خشية أن ينقسم الجنس البرشي إىل قسمني ،أو رمبا يتوقف عن أن
يكون برشياً عىل اإلطالق.

كل يش ٍء كام يقول العلامء ويضيفون :مل نعد مضطرين إىل البحث عن
غيت التقنية ّ
لقد ّ
ٍ
أغراض تقصم
غذائنا ،فنحن نذهب ببساط ٍة إىل السوق املركزي .مل نعد نحتاج إىل حمل
الظهر ،إذ أصبحنا بدالً من ذلك نحملها بسياراتنا( .يف الحقيقة ،فإن التهديد الرئيس الذي
نواجهه من التقنية ،والذي قتل ماليني الناس ،ليس اإلنسايل القاتل أو «اإلنساليات النانوية»
ٍ
مستويات قريب ًة من الوباء من السمنة
املسعورة – بل هو أسلوب حياتنا املدلل ،الذي خلق
والسكري وأمراض القلب والرسطان وغريها .وهذه املشكلة جلبناها نحن إىل أنفسنا)[[[.
 - 4تقنية االستنساخ
مثاال مبهرا ً عىل ما أطلق عليه عامل األنرثوبولوجيا دان سبيرب
يع ُّد النجاح الصاعق لتقنية االستنساخ[[[ ً
اسم «عدوى األفكار» أو «داء التص ّورات» ..يعترب انتشار االستنساخ مثاالً إيضاح ّياً عىل تص ّو ٍر حا ٍّد
خاص ٍة .إنّه ملن الواضح أن االستنساخ ليس مج ّرد مامرس ٍة يف حقل التكنولوجيات الحيويّة ،بل
بصور ٍة ّ
يف» ،حيث ميكن دراسة هذا التصوير الثقايف بوصفه كذلك ،أي تفسريه .وميكن
إنّه أيضاً «تص ّو ٌر ثقا ٌّ
لذلك ترجمته إىل تص ّورات أخرى أو وضعه يف إطار جمل ٍة من التص ّورات الثقاف ّية املرتابطة[[[ .ميكننا
عىل سبيل املثال وضع التص ّور الثقايف «االستنساخ» مقابل التص ّور الثقايف «النسل» ،أو التص ّور
الثقايف «الرنجس ّية» ،أو التص ّور الثقايف «الخلود» ...إلخ .إن النسل والرنجس ّية والخلود هي تص ّوراتٌ
ثقافيّ ٌة باملعنى الذي قصده سبيرب ،أي «تص ّورات تم توزيعها عىل نطاقٍ واسعٍ وباستمرا ٍر عىل مجموع ٍة
اجتامع ّي ٍة ما» .بيد أن وباء التص ّورات يظهر هذه الخصلة التي هي أ ّن التص ّورات الثقاف ّية تتح ّول يف
أثناء بثها يف املجموعة االجتامع ّية ،ولك ّنها ال تتح ّول كيفام اتّفق« :إنّها ال تتح ّول بصور ٍة اعتباط ّي ٍة ،بل
ٍ
تأثريات معرفيّ ٍة أكرب».
يف ات ّجاه املضامني التي تتطلب الحد األدىن من الجهد العقيل ،والتي تحدث
ح عمليّ ًة كهذه ،وصفها سبيرب بأنّها قانونٌ ،يف حالة االستنساخ،
وميكن للمرء أن يرى بوضو ٍ
حيث مسح كل التعقيد الكامن يف بيولوجيا االستنساخ ،ومسحت كافّة رضوب عدم االكتامل
والنواحي اإلشكال ّية فيه لصالح تص ّو ٍ
رات ثقاف ّي ٍة أكرثَ هيمن ًة بكثريٍ .كام ميكن للمرء أن يالحظ أن
كنت
هذه العمليّة تقود إىل نتائج شديدة املفارقة ،ألن االستنساخ رفض بوصفه فقداناً للهويّة .وإذا ُ

[[[  -ميشو ماكو ،املصدر نفسه.
[[[ -كلود دوبرو ،املمكن والتكنولوجيات الحيو ّية – ترجمة :ميشال يوسف – مركز دراسات الوحدة العرب ّية – بريوت –  – 2007ص.500 :
[3]- Dan Sperber, La Contagion des idées: Théorie naturaliste de la culture (Paris: Odile Jacob, 1996), p. 52.

االستغراب 15

AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 9

 292عالم المفاهيماالستغراب

ٍ
لست وحدي .ويطعم للتو وهم وحدان ّية املجتمع بفاعل ّي ٍة مخيف ٍة .وإن
واحد فإنني
اثنني يف كائنٍ
ُ
جه ًة أخرى ،توجد الرغبة يف االستنساخ بوصفه بديالً من الخلود ،األمر الذي يعترب بالطبع شديد
املفارقة .إن األمر يتعلّق مع الخلود باعتقا ٍد من مستوى ما ال ميكن إخضاعه للمالحظة .وتقودنا هذه
وربا أغلب ّية املعتقدات اإلنسان ّية ،ال تقوم
املالحظة إىل مالحظ ٍة أخرى لسبريبر« :إن عددا ً كبريا ًّ ،
عىل إدراك مواضيع اإلميان ،بل عىل التواصل مع هذه املوضوعات» .إن االستنساخ ميلك إذا ً يف
أي حقيق ٍة متواتر ٍة أو شائع ٍة.
مسرية التص ّورات الثقاف ّية مستقبالً كبريا ً من دون أن يتوافق بالرضورة مع ّ
هل ميكن تحييد فريوس االستنساخ عرب إحالل تعبريٍ أكرث حياديّ ًة يصعب معه تطعيمه بتص ّو ٍ
رات
حسيّ ٍة؟ وقد ت ّم اقرتاح تعبري «نقل الخليّة النوويّة الجسديّة» ()Somatic Cell Nuclear Transfer
باعتباره تعبريا ً وصف ّياً أو تقن ّياً خالصاً ال ميلك أي وج ٍه ذي دالل ٍة أنطولوج ّي ٍة فائض ٍة .وتبدو عمل ّية
مامرسة دور الرشطة اللغويّة يائس ًة إىل ح ٍّد ٍ
كاف ،ففي سوق التص ّورات تبدو تلك التي تُعنى بتقطيع
خاص ٍة .وإذا مل نجرؤ عىل االستنساخ التكاثري،
الكائن الحي أو تقسيمه وبتطعيمه ناشط ًة بصور ٍة
ّ
خاصة ،بل أعضاء أيضاً ،ولِ َم
فإنّنا ميكن أن نجرؤ عىل استنساخ الخاليا بهدف إنتاج أنواع خاليا
ّ
ٍ
لغايات عالج ّي ٍة،
ال؟ وميكننا أن نويص أيضاً باستخدام خاليا األرومة ،سوا ًء أكانت بالغ ًة أم جنين ّيةً،
جدي أن يعارض ذلك .وهكذا تنفتح منظوماتٌ أخرى عىل االستنساخ
فلسفي
ألي منطقٍ
ٍّ
وال ميكن ّ
ٍّ
[[[
خالف االستنساخ التكاثري ،منظوماتٌ ال تطرح االعرتاضات األنطولوج ّية نفسها .
 - 5تقنية اإلستهالك
منذ القرن الرابع عرش ،كان لالستعامل املبكر للفعل «يستهلك» ( )Consumeداللة إيحا ٍء
غري محبّذ ٍة -يُد ِّمر ،يُهلِك ،يُضيِّع ،يُبيل متاماً -حارضة يف الوصف الشعبي للسل الرئوي باعتباره
هالكاً .وتولد عنه اسامن يف اإلنجليزيّة« :اإلهالك» ( ،)Consumptionومنذ القرن السادس
عرش ،امل ُهلك ( ،)Consumerوكالهام يحمل معنى الدمار نفسه .ويف ما بعد اكتسبت لفظة
«املستهلك» مع ًنى حيادياً ،مع انبثاق االقتصاد السيايس البورجوازي يف القرن الثامن عرش،
لوصف عالقات السوق ،وصار املستهلك يقابل املنتج ،وباملثل ،يقابل االستهالك اإلنتاج ،ث ّم،
صار «املستهلك» و «االستهالك» ،يف مذاهب علم االقتصاد ،يدالن عىل مظاهر أفعال املتاجرة
بالسلع يف السوق والحسابات املتعلّقة ببعض نتائجهام املالية إفرادا ً وجمعاً .كان االقتصاد
املتغية ملوا ِّده يف التبادل ،أكرث من االستعامالت التي ميكن
السيايس يُعنى يف الغالب بالقيمة
ّ
ح باعتباره إشباعاً للحاجات اإلنسانيّة
أن تودع فيها .ومل يتص ّور االقتصاديّون االستهالك بوضو ٍ
من خالل وسائل اقتصاديّة إلّ يف بواكري القرن العرشين ( ،)Wyrwa, 1998: 436فصار مع ًنى
ايجابياً ال مع ًنى حيادياً .وتعميم تبادل األسواق ،والحجوم املتسعة للبضائع والخدمات ،ونتائج
مادي .وأبقى
النمو االقتصادي ،هي التي تربط معاً بني معنيي االستهالك كصفقة متاجر ٍة وكدما ٍر
ٍّ
[[[  -كلود دوبرو – املصدر نفسه.
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هذان املعنيان عىل استواء أضداد ظلت التوترات فيه تحمل دالل ًة أخالق ّي ًة وسياس ًة ملحوظ ًة[[[.

اندمجت إيحاءات الدمار والضياع السلب ّية يف النقاش األخالقي واالجتامعي الشعبي لطرق
استعامل األشياء وإنفاق النقود يف املجتمعات الحديثة .كانت الثقافات التطهريّة تشكك
باالستهالك الحديث ،ال فقط لكونه قد يشجع عىل اإلنفاق املفرط بدل االدخار ،بل أيضاً خشية أن
يشجع عىل الرغبة يف األشياء الكامل ّية ويعلو بها فوق األشياء الرضوريّة إلشباع الحاجات اإلنسان ّية
األساسيّة .وتم توضيح عدم الثقة أيضاً بالدوافع الكامنة وراء اإلنفاق املتزايد بألفاظ مثل االستهالك
مصطلح صاغه تيودور فيبلن ( ،)Veblen, 1899لإلشارة إىل امليل الذي مي ّيز املنزلة
الجيل ،وهو
ٌ
االجتامع ّية من خالل التباري باستعراض املمتلكات .وغالباً ما يُستعمل مصطلح االستهالك
ٍ
مواصفات قياسيّ ٍة من نوعيّ ٍة فقري ٍة،
الجميل ،الذي يحمل مشاعر األسف النتشار طلب ماد ٍة ذات
ّ
ليدل عىل االعتدال الثقايف .وحني اقرتنت هاتان السمتان السلبيتان يف أواسط القرن العرشين
بانتقادات التسليع املتزايد يف املجتمع الرأساميل ،كام يف تحليالت «مدرسة فرانكفورت» أو
اليسار الجديد ،تم تصويرهام باعتبارهام جزءا ً من منظومة الهيمنة التي كانت تهدئ الطبقات التابعة
من السكان .لقد أُمسك بالرأسامل ّية ناقص ًة ال فقط يف عالقات اإلنتاج فيها ،بل أيضاً ألثرها يف
التشجيع عىل الخصوصيّة الضائعة ،املج ّردة من املعنى ،والسلوك الثقايف املو ِهن.
شهدت أواخر القرن العرشين إعادة تقييمٍ عميق ٍة ملحيط االستهالك داخل علم االقتصاد،
اقتصادي يفضل األسواق ،ومن منظور
خ
القائم عىل االحتفاء بسلطة املستهلك كمشرتٍ يف منا ٍ
ٍّ
الدراسات الثقاف ّية معاً.

مع ذلك ،تستمر يف الوجود تحفظاتٌ جوهريّ ٌة عىل االستهالك (ما بعد) الحديث.
فمفاهيم مثل مجتمع املستهلك وثقافة املستهلك ما زال يطغى عليها استواء األضداد أخالقياً
وسياسياً .وتشمل االعرتاضات األخالق ّية والسياس ّية معايري االقتصاد الحال ّية :النوعية املثرية
للخالف للبضائع املنتجة جملياً ،وتصاعد املشكالت البيئ ّية ،والتوزيع الدويل غري املتساوي
ٍ
بإفراط ملوارد االستهالك ،وامليل نحو مصالح املستهلكني لتخطي مصالح منتجي البضائع
والخدمات ،كام يف املعامل املتدنية .ويجري النقاش األخالقي حول فضائل النامذج املعارصة
يف االستهالك وتربيراتها مبنأًى عن الوصول إىل نهايته.
 - 6تقنية التنمية ()Development
يف عد ٍد من االستعامالت املعارصة ،ما زال مصطلح التنمية يشري إىل معنى النرش والبسط
والرتقية والتغيري الذي يرثه من الكلمة الفرنسية من أواخر القرن السادس عرش (.)desvoleper
مفاتيح اصطالحي ٌة جديدةٌ ،ترجمة سعيد الغامني ،املنظمة العربية للرتجمة ،مركز دراسات
[[[  -طوين بينيت – لورانس غروسبريبرغ-
ٌ
الوحدة العربية ،ط 1بريوت –  ،2010ص .74
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يدرس علم النفس التطوري ( )Developmentalالتغريات واالرتقاء يف تفكري األطفال واملراهقني
ٍ
ٍّ
كتغي
والبالغني والكبار وسلوكهم .وينعكس هذا االستعامل «للتطور»:
هدف ما أيضا
وتقدم نحو
ٍ
يف لغة املوسيقى والتصوير والرياضيات .تُنزل املؤسسات التجارية مبالغ طائل ًة من األموال
للتخطيط وتحسني املنتجات والخدمات ،ويربز «البحث والتنمية» ( )R&Dيف جداول أعامل
االجتامعات الكربى ألغلب الرشكات .تحمل «التنمية» :بهذا املعنى معنى النقل نحو اإلمثار،
والتحسني ،كام تحمله يف بحث املستهلك من أجل اإلمناء الشخيص .عىل أن هذه الفكرة عن
التحسني تتضح مزيدا ً من االتضاح يف إمناء العقارات ،يف العالقة باألرايض بنصب مبانٍ جديد ٍة
كبري ٍة يف الغالب ،وهي حالة الضواحي واملدن ،يف فكرة اإلمناء الحرضي .هكذا «تصدر رئيس
الوزراء األسرتايل السابق ،بول كيتنغ ،حلقات النقاش حول معامر سدين ومستقبلها كمدين ٍة من
الدرجة العاملية .ومتثل دعوته إىل فلسفة صقيلة للتنمية املستقبلية لسدين نقاشاً معارصا ً يجب
اإلبقاء عليه»(.[[[)Sustainable Sydney Conference, 2001
يقول راميوند وليامز ( :)Williams, R., 1983إن االستعامل الحديث األكرث إثار ًة للتنمية» يرتبط
بطبيعة التغري االقتصادي .مع ذلك استعملت الكلمة ،منذ الحرب العاملية الثانية ،وتم تطويعها
كثريا ً بحيث أضيفت مصطلحاتٌ مثل :التنمية اإلنسانية ،والتنمية االجتامعية ،وتنمية املحافظة،
والتنمية العادلة ،والتنمية املرتكزة حول الناس ،إىل معجم التدخل يف شؤون ما يشري إليه وليامز
مرارا ً بأنه البلدان املتخلفة ( )Underdevelopedوالبلدان األقل منوا ً ،والبلدان «املرتاجعة» .ويف
لكل منها أهمي ًة بالغيّ ًة
كل هذه املصطلحات الطيعة ترتبط بالتغري االقتصادي ،فإ ّن ٍّ
حني ما زالت ّ
مختلف ًة يف نقاشات أواخر القرن العرشين وبواكري القرن الحادي والعرشين للتنمية.

تم تحسني التنمية باملعنى الذي استخدمه وليامز من قبل بنوك التنمية التعددية .يف مؤمتر بريتون
وودز عام  ،1944دفعت الواليات املتحدة واململكة املتحدة نحو تأسيس «البنك الدويل لإلعامر
والتنمية» ،املعروف أوسع باسم «البنك الدويل» ،الذي أعد لتسهيل االستثامر الخاص يف أوروبا
والبلدان الفقرية غري االشرتاكية .من خالل تقدميه القروض ،كانت األولوية األوىل لدى املرصف
تتمثل يف إعامر أوروبا ،ولك ّنه يف ٍ
وقت مبك ٍر منذ عامي ( 1948و )1949قدم أيضاً
قروض مشاري َع
َ
خاص ٍة إىل بلدانٍ يف أمريكا الشاملية .يف الوقت نفسه ،أسس حلفاء الحرب العاملية الثانية ،متبعني
منوذج خطة مارشال ،برامج ثنائ ّي ٍة لتوفري الدعم إلعامر أوروبا وأجزا ٍء من آسيا .وقد ع ّد توفري ما صار
يعرف باسم مساعدة التنمية للمساعدة يف تأسيس البنى االقتصادية واالستقرار السيايس ،ومن ثم ملنع
موفق ،عىل
مصطلح
انتشار الشيوعية( .بقي يعتقد لفرت ٍة أن مصطلح املعونة ( )aidملساعدة التنمية
ٌ
ٌ
الرغم من أن هوس وسائل اإلعالم باملركبات الجذابة قد استقر مؤخرا ً عىل مصطلحات مثل «املعونة
مفاتيح اصطالحي ٌة جديدةٌ ،ترجمة سعيد الغامني ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط ،1-بريوت
[[[  -طوين بينيت ،لورانس غروسبريبرغ،
ٌ
 ،2010ص .218
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االسرتالية» ( )Ausaidو«املعونة النيوزلندية» ( )Nzaidو«املعونة األمريكية» (.[[[)USAID
 - 7تقنيات التجربة ( )Experienceوالتجريبي ()Empirical
يوم شديدة االرتباط بـ
التجربة من أكرث الكلامت استخداماً ومتلّصاً يف اللغة .كانت ذات ٍ
«التجريب» ( ،)experimentكام يف قول سبنرس« :دفعتْه إىل القيام بتجربة /عىل وحوش الربيّة»
"مفاتيح اصطالح ّيةٌ"،
(امللكة الجميلة ،)1596 ،غري أن ذلك املعنى ،كام الحظ راميوند وليامز يف
ُ
ٍ
بعيد .ويف الوقت الحارض غالباً ما تستعمل الكلمة يف عد ٍد من الطرق املتداخلة
أُه ِم َل منذ زمنٍ
وأحياناً املتناقضة التي تنطوي عىل لجو ٍء إىل الوقائع املعيشة واليقينيات امليتة (أحياناً أخرى) .فمن
ناحية ،هناك املعنى الذي تؤرشه عىل نحو مثري أغاين الرباءة والتجربة لبليك وكذلك االستعامل
وتهذيبي :عىل سبيل املثال ،حني نكرب من
اليومي ،وهو املعنى الذي يرى أن التجربة هي يش ٌء مري ٌر
ٌّ
الطفولة إىل الكرب ،نتعلم بالتجربة أن العامل ال ميكن تشكيله وفق رغباتنا .وعند الشعراء الرومانسيني
يعب
وجميع من تأث ّر بهم منذ بواكري القرن التاسع عرش ،فإن تراكم التجربة عمل ّي ٌة بائس ٌة فيها ،كام ّ
وردزورث« ،تبدأ ظالل السجن باالنطباق /عىل الفتى الذي يكرب» ( .)1806ومن ناحي ٍة أخرى ،هناك
املعنى الذي تكون فيه «التجربة» شيئاً مرغوباً فيه إىل ح ٍّد كبريٍ ألنّه ينم عىل ٍ
منط مركّ ٍز وحذ ٍر حسياً
اعتيادي
من العيش يف العامل؛ فالحديث عن يش ٍء باعتباره «مج َّرباً» يعني القول أنّه خارج ما هو
ٌّ
بشكلٍ بارزٍ ،سوا ًء أكان جيدا ً أم رديئاً ،وال شك يف أن سؤال جيمي هندركس« :هل أنت ذو تجربة؟»
يف ال يتوفر لدى البرش العاديني الذين مل يواجهوا بعد تجربة
( )1967قد أوحى بعا ٍ
مل إدرايكٍّ ومعر ٍّ
جيمي هندركس( .هنا يوجد معنى إضايف ،يرتبط بالعقاقري التأثريية أقل مام يرتبط بالجنس ،تكون فيه
«التجربة» مج ّرد اختصا ٍر للتجربة الجنس ّية ،وهي تُطلب أو تُخىش لذلك السبب وحده)[[[.
وبعموم ّية أكرث ،تدل «التجربة» عىل عامل الصالبة الصخريّة واليقني ،عىل النقيض من التجريدات
الهوائ ّية يف الفلسفة والنظريّة االجتامع ّية .وهي غالباً ما متنح السلطة حني تُق َرن بتجربة الحياة املبارشة
يف مقابل «التعلم من الكتب».
 - 8التجريبي ( )Empiricalأو التقنية الواقعية
سمه راميوند وليامز يف "مفاتيح
يحتفظ مصطلح التجريبي والتجريبية ( )empiricismبصدى ما ّ
اصطالح ّية" بـ «االقرتان القديم بني التجربة والتجريب» ( :)Williams, R., 1983: 116حيث
ج يقوم عىل االنطباعات الحسيّة ،واملامرسة املاديّة ،و /أو املعطيات
يوحي املصطلحان مبنه ٍ
امللموسة التي تجمع عن طريق املحاولة العشوائ ّية ،يف مقابل املناهج التي تعتمد يف األساس
[[[  -املصدر نفسه.
مفاتيح اصطالحي ٌة جديدةٌ ،ترجمة سعيد الغامني ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط ،1-بريوت
–
غروسبريبرغ
لورانس
[[[  -طوين بينيت –
ٌ
 ،2010ص .169
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مبذهب سابقٍ أو تطبيق املامرسات والقواعد املوروثة .ويف الفلسفة الغرب ّية،
عىل االستشهاد
ٍ
«ألواح بيضا ُء» تتعلم باملامرسة والتجربة
غالباً ما كانت تُ اهى التجريبيّة باالعتقاد بأ ّن البرش هم
ٌ
رث
املرتاكمة ،التي توضع عىل هذه األسس ،يف مقابل نظريّات اإلدراك «العقل ّية» القبل ّية؛ وبعبار ٍة أك َ
عام ّية ،تعارض التجريب ّية بالنظريّة والتطبيق عىل العموم ،كام هو الحال حني يقول الناس أنّهم أكرث
اهتامماً بالدليل التجريبي أو املالحظة التجريبيّة من أي مرجعيّ ٍة متداول ٍة –يف القضايا السياسيّة أو
كل ما يقولونه عن العامل.
العقل ّية أو الدين ّية– يف ّ
نقدي من علمنة
ظهر املصطلحان يف أواخر القرن السادس عرش والقرن السابع عرش كجز ٍء
ٍّ
املعرفة مابعد كوبرنيكوس يف الغرب ،وبالذات ،يف ما يتعلق بالعلم والطب .وتشهد تجاريب
غاليلو املحتفى بها ،عىل سبيل املثال ،عىل إراد ٍة وليد ٍة بني الناس املتطلعني إىل معرفة العامل
الطبيعي ،عىل وضع املعتقدات عن املادة والحركة عىل أسس املالحظة املبارشة ال عىل األسس
الكيفيّة التي كان يعلِّم بها آباء الكنيسة (يف ما يتعلّق بالعلم) أو املرجعيّات اإلغريقيّة القدمية
والحق أن ما يشار إليه اآلن بوصفه
مثل جالينوس (يف ما يتعلّق بالطب) أتباعهم أن يؤمنوا بها.
ّ
«املنهج العلمي» إنّ ا هو بالتحديد هذه اإلرادة للترصف باملالحظات عن طريق التجريب ،وتطوير
ٍ
ٍ
إيحاءات
إجراءات متبع ٍة لقياس موثوقيّة املالحظات وإمكان تكرارها .لذلك تحمل التجريبيّة معها
بواقع ّي ٍة ج ّيد ٍة تخلو من السفاسف ،وتتبنى اليقين ّيات املفرتضة للعلم والواقعة العجامء .عىل أن
«املنهج العلمي» نفسه ،يف األيام األوىل من الثورة ما بعد الكوبرنيكية ،مل يكن قد صيغ بعد صياغ ًة
معياريةً ،وكانت التجريبية قد اقرتنت بالدجل والشعوذة كام اقرتنت بالتجريب واملالحظة.
 - 9التقنية امليدياو ّية

خاص ًة عن بداية تاريخه ،هو الطفرة التي حدثت يف طريقة
لكن ما يبعد إنسان األزمنة الجديدة،
ّ
تأويل العامل ،والوضع ّية األساس ّية ضمن املوجود .إ ّن الوضع ّية األساس ّية لألزمنة الجديدة هي
الوضعيّة «التقنية» .وهي ليست تقني ًة ألنّنا نعرث فيها عىل ٍ
آالت بخاريّ ٍة ،أو أنّها يف ما بعد املحرك
املعتمد عىل االنفجار ،بل عىل العكس من ذلك ،فإ ّن أشياء من هذا النوع توجد فيها أل ّن هذا العرص
«تقني» .إن ما ندعوه تقنية األزمنة الجديدة ليست فقط أداةً ،أو وسيل ًة ميكن أن يكون إنسان
رص
ع ٌ
ٌّ
اليوم سيّدها أو ذاتها الفاعلة ،فقبل ذلك ويف ما وراء هذه الوضعيّات املمكنة ،نرى أن هذه اليقينيّة
قبل ،من ٌ
ط ال يح ّدد فقط وسائل املواصالت ،والتزويد باملواد
هي منط تأويلٍ للعامل ،ت ّم إقراره من ُ
ٍ
الخاصة -أي أنّه من ٌ
ط
موقف لإلنسان –يف إمكانياته
كل
الغذائيّة وصناعة املسليات ،بل يح ّدد ّ
ّ
يرضب مبيسمه كل قدراته عىل التجهيز .وهذا ما يجعل التقنية غري قابل ٍة للخضوع والتحكّم فيها،
إال عندما نخضع لها دون ٍ
ٍ
تحفظ .وهذا معناه :أن التحكم العميل يف التقنية يفرتض ،من
رشط ودون
قبل ،الخضوع امليتافيزيقي للتقنية ،هذا الخضوع يسري مبحاذاة املوقف الذي يقوم عىل االستيالء
ٍ
فرتات طويل ٍة ،من أجل وضع
عىل كل يش ٍء ،انطالقاً من مخططاته وتصميامته ،ليطبقها بدورها يف
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بوعي وسبق إرصارٍ ،مل ّد ٍة تطول قدر اإلمكان[[[.
قابل لالستمرار يف وضعٍ مأمونٍ ،
ما هو ٌ
ٍ

هناك من ناحية ،إمرباطوريات امت ّدت فرتتها عىل أمد آالف السنوات ألن استمراريتها مل تتم
إل عىل التكرار ،لكن هناك من ناحي ٍة أخرى سيطراتٌ عىل العامل مخط ٌ
بوعي عىل أمد بضع
ط لها
ّ
ٍ
آالف من السنوات ،وذلك عندما تستمد ضامنة االستمرار من اإلرادة التي ترى هدفها األسايس يف
معي من الكتل الواسعة والكبرية بقدر اإلمكان .وهذه
نظام ّ ٍ
امل ّدة األطول بقدر اإلمكان ،بالنسبة إىل ٍ
ٍ
وهيئات متن ّوع ٍة
اإلرادة هي ماهيّة ميتافيزيقا العصور الجديدة منذ ثالثة قرون ،فهي تبدو يف أشكا ٍل
ليست متأكّدة ال من ذاتها وال من ماهيتها .أن يكون عىل هذه اإلرادة أن تتوصل يف القرن العرشين
إىل صورة الالمرشوط ،فهذا ما فكر فيه ،بوضوح ،نيتشه من قبل .إن اإلرادية التي تشارك وتساهم
يف إرادة الهيمنة الالمرشوطة لإلنسان عىل األرض ،تحتوي يف ذاتها ،بالقدر نفسه الذي يتطلب فيه
إنجازها لهذه اإلرادة ،عىل الخضوع للتقنية ،وهو الخضوع الذي ال يتجىل أيضاً عىل شكل إراد ٍة
مضاد ٍة وال إرادة بل كإرادة ،وهو ما يعني أن هذا الخضوع ساري املفعول هنا أيضاً.

ولكن عندما نؤول تحقق هذه اإلرادة امليتافيزيق ّية كـ «نتاج» لإلرصار املسبق والعتباطية
«املستبدين» و «الدول السلطويّة» ،فإن ما يتحدث هو فقط الحساب السيايس والدعاية ،أو
غياب الحس امليتافيزيقي الخاص بفكر تورط منذ قرون – أو هام معاً مجتمعني .تقدم بعض
ِ
الظروف السياسيّة ،والوضعيّات االقتصاديّة ،والنمو الدميغرايف ...إلخ فرصاً
وقطاعات تطبيقٍ
رش لهذه اإلرادة امليتافيزيق ّية لتاريخ العامل يف األزمنة الجديدة ،لك ّنها ليست أبدا ً هي أساسها
مبا ٍ
ٍ
بقصد
وال «هدفها» بالتايل .إن إرادة الحفاظ التي تؤول دوماً بإرادة إمناء الحياة وتطويلها ،تشتغل
ووعي ضد الخسوف واالنتهاء وال ترى يف ما ال يدوم م ّد ًة قصريةً ،إال ّ
تعثا ً ونقصاً.
ٍ
 - 10التقنية ونظرية الكوانتا
عىل الرغم من التط ّورات الهائلة يف مسوحات الدماغ والتقنية العالية ،يدعي كثريون أن أصحاب
رس الوعي ،ألنه فوق مجال املنجز الذي حقَّقوه .يف الحقيقة ،إ ّن الوعي بحسب
هذه التقنية مل يفهموا ّ
رأيهم أكرثُ أساسي ًة حتى من الذ ّرات والجزئيّات والعصبونات ،وهو الذي يح ّدد طبيعة الحقيقة نفسها.
بالنسبة إليهم فإن الوعي هو الوحدة األساس ّية التي خلق منها العامل املادي .وللربهنة عىل نظريّتهم،
يشريون إىل إحدى أعظم املشاكل يف العلم كله ،والتي تتحدى تعريفنا للحقيقة نفسها :معضلة قطة
رشودينغر .حتى اليوم ،ليس هناك توافق عام حول هذه املعضلة ،حيث اتخذ حائزو جائزة نوبل
مواقف متباعدة منها .ما هو عىل املحك ليس أقل من طبيعة الحقيقة نفسها ،وطبيعة التفكري نفسه[[[.
يف العام  1925طرح رشودينغر معادلته املوجية الشهرية ،والتي تحمل اسمه ،وتعد إحدى

[[[  -راجع :مقاربات الفيلسوف األملاين مارتن هايدغر حول التقية.
[[[ -ميشيو ماكو – مستقبل العقل – ترجمة :سعد الدين خرفان ،سلسلة عامل املعرفة ،الكويت  ،2017ص.399 :
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أعظم املعادالت يف التاريخ .لقد حققت املعادلة شهر ًة فوريّةً ،ونال عليها جائزة نوبل للعام .1933
وصفت معادلة رشودينغر بدقة الترصف املوجي لإللكرتونات ،وعند تطبيقها عىل ذرة الهيدروجني
فرست خصائصه الغريبة .وبشكل معجز ،ميكن تطبيقها أيضاً عىل أي ذر ٍة ،وتفسري معظم خصائص
عنارص الجدول الدوري .بدا كأن الكيمياء كلها (وبالتايل البيولوجيا) ليست سوى حلو ٍل لتلك
املعادلة املوجية ،إىل درجة أن بعض الفيزيائيني ادعوا أن الكون بأكمله ،مبا يف ذلك النجوم
والكواكب وحتى نحن ،ال يشء سوى حلول لهذه املعادلة.
لكن الفيزيائيني بعد ذلك بدأوا يطرحون سؤاالً إشكالياً ما زال يرتدد صداه حتى اليوم :لو وصف
اإللكرتون مبعادلة موجية ،فام الذي ميوج؟

قسم املجتمع الفيزيايئ إىل نصفني .يذكر
يف العام  1927اقرتح فرينر هايزنربغ مبدأً جديدا ً ّ
ٍ
مبدأ عدم التأكد لهايزنربغ أنه ال ميكنك معرفة موقع اإللكرتون وعزمه معاً بشكلٍ
مؤكد .عدم
التأكد هذا ليس ناجامً عن بدائ ّية أجهزتك ،لكنه كام ٌن يف الفيزياء نفسها .لذا فاملعادلة املوجية
لرشودينغر وصفت يف الحقيقة إمكانية العثور عىل اإللكرتون .لقد قىض العلامء آالف السنني
يحاولون جاهدين التخلص من عامل املصادفة ،ومن االحتامالت يف أعاملهم ،واآلن يسمح
هايزنربغ لالحتامالت بالدخول من الباب الخلفي.
نقطي ،لكن إمكانية العثور عليه
ميكن تلخيص الفلسفة الجديدة كام ييل :اإللكرتون جس ٌم
ٌّ
تعطى بعالق ٍة موجي ٍة ،وهذه املوجة تطيع معادلة رشودينغر ،وتؤدي إىل مبدأ عدم التأكد.

انقسم املجتمع الفيزيايئ إىل نصفني .عىل أحد الجانبني لدينا فيزيائيون مثل نيلز بوهر وفرينر
هايزنربغ ومعظم فيزيائيي الذرة يتبنون بحامس هذه الصيغة الجديدة .وكانوا يعلنون يومياً تقريباً عن
ٍ
اخرتاقات جديد ٍة يف فهم خصائص املادة .منحت جوائز نوبل للفيزيائيني الكوانتيني كام متنح
كتاب للطبخ .ال يحتاج إىل أن تكون فيزيائياً محلقاً لتصنع
األوسكار .وأصبح ميكانيك الكم مثل
ٍ
ٍ
ٍ
اخرتاقات مذهلةً.
إسهامات نجم ّي ًة – عليك فقط أن تتبع وصفات ميكانيك الكم ،وسوف تحقق
عىل الطرف اآلخر ،أثار حاملون قدامى لجائزة نوبل مثل ألربت آينشتاين وإرفني رشودينغر ولوي
ٍ
اعرتاضات فلسفيةً .اشتىك رشودينغر ،الذي ساعد عمله يف بدء هذه العملية كلها ،بأنه لو
دي بروي
كان يعلم أن معادلته سوف تدخل االحتاملية يف الفيزياء ،فإنه مل يكن ليخلقها يف املقام األول.
دخل الفيزيائيون يف جد ٍل استمر ملدة مثانني عاماً ،وما زال مستمرا ً إىل اليوم .من جه ٍة يدعي
آينشتاين أن «اإلله ال يلعب الرند بالعامل» .ومن جهة أخرى يرد نيلز بوهر عليه بالقول« :توقف عن
إخبار الله مبا عليه أن يفعل».
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 - 11العلم التقني واحلقيقة املوضوعية
يعود مبدأ الحقيقة املوضوعية إىل مكتشف قانون الجاذبية “إسحاق نيوتن” ،ويقوم هذا املبدأ
ٍ
كرات فوالذي ًة ضئيلةً ،وهي توجد يف
عىل املعادلة التالية :تشبه الذرة والجسيامت تحت الذرية
ٍ
ٌ
اختالف يف تحديد موقع هذه الكرات ،كام ميكن
نقاط محدد ٍة يف املكان والزمان .ليس هناك
تحديد حركتها باستخدام قوانني نيوتن يف الحركة .نجحت الحقيقة املوضوعية بشكلٍ رائعٍ يف
وصف حركة الكواكب والنجوم واملجرات .وباستخدام النسبية ،ميكن لهذه الفكرة أن تصف
الثقوب السوداء ،والكون املتمدد .لكنها تخفق يف موقعٍ ما بشكلٍ مزرٍ ،وهو داخل الذرة.
اعتقد الفيزيائيون الكالسيكيون ،مثل نيوتن وآينشتاين ،أن الحقيقة املوضوعية أزالت يف
النهاية املثالية الذاتية من الفيزياء .وقد لخص والرت ليبامن هذا عندما رأى أن الحداثة الجذرية
للعلم الحديث تقع بالضبط يف رفض االعتقاد« ...بأن القوى التي تحرك النجوم والذرات مرتبط ٌة
بتفضيالت العقل البرشي».
ٍ
جديد من املثالية الذاتية إىل الفيزياء .يف هذه الصورة،
لكن ميكانيك الكم سمح بعودة نو ٍع
أي حال ٍة ممكن ٍة من هذه الحاالت (أي شتلة ،محروقة،
ميكن للشجرة قبل أن تالحظها أن توجد يف ّ
نشارة ،نكاشات أسنان ،مهرتئة) .لكنك عندما تنظر إليها تنهار املوجة فجأةً ،وتبدو كشجرة .تحدث
املثاليون الذاتيون األصليون حول أشجا ٍر تكون ساقط ًة أو ال .أما شخصانيو فيزياء الكم الجدد
فإنهم يدخلون الحاالت املمكنة للشجرة كلها.

كان هذا كثريا ً جدا ً بالنسبة إىل آينشتاين ،وكان يسأل ضيوفه يف بيته« :هل يوجد القمر ألن فأرا ً
ينظر إليه؟» بالنسبة إىل فيزيايئ الكم ،فالجواب مبعنى ما هو نعم.

ٍ
(بقطط ميت ٍة وحي ٍة
تحدى آينشتاين وزمالؤه بوهر بالسؤال :كيف ميكن للعامل امليكروي الكمي
يف الوقت نفسه) أن يتعايش مع عامل اإلدراك السليم الذي نراه حولنا؟ كان الجواب بأن هناك «جدارا ً»
يفصل عاملنا عن العامل الذري ،وعىل إحدى جهتي الجدار يحكم اإلدراك السليم ،وعىل الجهة
األخرى من الجدار تحكم نظرية الكم .ميكنك إزاحة الجدار لو أردت وستبقى النتائج نفسها.

درس لثامنني عاماً من قبل فيزيائيي الكم .يف ٍ
وقت أحدثَ كانت هناك
مهام بدا التفسري غريباً فإنه ٌ
بعض الشكوك حول تفسري كوبنهاغن[[[ .لدينا اليوم التقنية النانوية ،والتي نستطيع بواسطتها التحكم
ح تبدو الذرات مثل كرات تنس غامئة.
نفقي ماس ٍ
يف الذرات املفردة كام نشاء .وعىل شاشة مجه ٍر ٍّ
كام ناقشنا ،يتجه عرص السيليكون ببط ٍء نحو نهايته ،ويعتقد البعض أن الرتانزيستورات
الجزيئية ستحل محل الرتانزيستورات السيليكونية .إذا كان األمر كذلك ،فإن املشاكل املحرية

[[[ -تفسري كوبنهاغن هو ما وضعه نيلز بوهر وفرينر هايزنربغ وآخرون يف السنوات  1925إىل  1927لرشح ميكانيكا الكم.
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حاسوب يف املستقبل .رمبا يعتمد اقتصاد العامل يف النهاية عىل
كل
لنظرية الكم ستقع يف قلب ّ
ٍ
هذه املشاكل املعقدة.
 - 12التقنية والعقل الكوانتي
ت ّدعي ميكانيكا الكم ونظرية الشواش أن الكون غري قابلٍ للتنبؤ ،وبالتايل يبدو أن اإلرادة الحرة
املوجودة .لكن دماغاً مهندساً بطريق ٍة عكسي ٍة مصنوعاً من ترانزيستورات سيكون بالتعريف قابالً
للتنبؤ .مبا أن الدماغ املهندس عكسياً
حتمي أيضاً،
مطابق نظرياً للدماغ الحي ،لذا فالعقل البرشي
ٌ
ٌّ
وليست هناك إراد ٌة حرة .من الواضح أن هذا يناقض املقولة األوىل.
ت ّدعي أقلي ٌة من العلامء أنك ال تستطيع مطلقاً هندسة الدماغ عكسياً ،أو حتى خلق آل ٍة تفكر بحق،
كوانتي ،ال مجر ُد مجموع ٍة من الرتانزيستورات.
بسبب النظرية الكوانتية .الدماغ ،كام يحاججون،جها ٌز
ٌّ
بالتايل ،فمصري هذا املرشوع هو اإلخفاق املحتّم .يف هذا املعسكر الفيزيايئ يوجد روجر برنوز من
جامعة أكسفورد ،العالمة يف نظرية النسبية آلينشتاين ،وهو ي ّدعي أن العمليات الكوانتية رمبا هي
املسؤولة عن وعي الدماغ البرشي .يبدأ برنوز بالقول أن الريايض كرت غودل برهن أن علم الحساب
تام ،أي إن هناك مقوالت صحيحة يف الرياضيات ال ميكن الربهنة عليها باستخدام بديهيات
غري ٍ
الحساب .باملثل ،ليست الرياضيات فقط غري تامة ،لكن الفيزياء كذلك أيضاً .يختم بالقول أن الدماغ
ألي آل ٍة أن تحلّها بسبب نظرية غودل يف
يك
أساساً جها ٌز ميكاني ٌّ
كوانتي ،وأن هناك مشاكل ال ميكن ّ
ٌّ
عدم االكتامل .لكن البرش ميكنهم حل هذه املعضالت باستخدام البديهة.
باملثل فإن الدماغ املهندس عكسياً مهام بلغت درجة تعقيده ما زال مجموع ًة من الرتانزيستورات
واألسالك .يف مثل هذا النظام الحتمي ،ميكنك أن تتنبأ بدق ٍة بترصفه املستقبيل ألن قوانني الحركة
معروف ٌة جيدا ً يف النظام الكوانتي ،مع ذلك فإن النظام غري قابلٍ للتنبؤ ضمنياً .كل ما ميكنك حسابه هو
احتامل أن شيئاً ما سيحدث ،بسبب مبدأ عدم التأكد.
إذا تبني أن الدماغ املهندس عكسياً ال ميكنه إعادة إنتاج الترصف البرشي ،فرمبا يضطر العلامء إىل
االعرتاف بأن هناك ق ًوى ال ميكن التنبؤ بها تعمل (أي تأثريات كوانتية داخل الدماغ) .يحاجج الدكتور
برنوز بأن هناك داخل العصبون ب ًنى ضئيلةً ،ت ُدعى أنابيب ميكروية ،تسيطر فيها العمليات الكوانتية.

ال يوجد يف الوقت الحارض إجام ٌع بشأن هذه املسألة .بحكم ردود الفعل عىل فكرة برنوز عندما
اقتحت ألول مرة ،من املضمون القول أن معظم املجتمع العلمي ّ
يشك يف مقاربته ،لكن العلم ليس
ُ
ٍ
نظريات قابل ٍة لالختبار والتكرار والتخطئة.
سباقاً عىل الشعبية ،لكنه بدالً من ذلك يتقدم من خالل
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