التقني
االغتراب
ّ

فقدان ضرورة السيطرة على الذات والطبيعة
حمد
حسن ّ

[*]
[[[

أخذت مقولة االغرتاب املساحة العظمى من املساجالت النقد ّية عىل امتداد أزمنة
ٍ
وتيارات نقديّ ٍة طاولت عمق القيم التي
مدارس
الحداثة .وستشهد وقائع القرن العرشين نشوء
َ
قامت عىل املنظومة الحضارية يف الغرب .غري أن نقل ًة جديد ًة ستحدث يف السياق االغرتايب
ٍ
تحديات أشدَّ وطأ ًة مع الطفرة التقنية التي انفجرت خالل
للحداثة لتضع اإلنسان املعارص أمام
العقود القليلة املنرصمة .هذا البحث يستطلع األثار الكارثية للتقنية الجديدة وخصوصاً لناحية
اضمحالل قدرة اإلنسان يف السيطرة عليها وتحوله إىل مج ّرد تابعٍ لها.

المحرر

يرتبط اغرتاب التقنية ارتباطاً وثيقاً بعملية فقدان السيطرة ،التي مبقتضاها تصبح منتجات اإلنسان
خارج سيطرته ،ورمبا تقف ضده وتأخذ موقع العدو .وعاد ًة ما يكون الحديث عن اغرتاب العلم
منص ًّبا عىل نتائج البحث العلمي وتطبيقاته .وعىل الرغم من أن تطبيقات العلم لنتائجه النظرية
ليست هي العلم نفسه ،إال أن بعض املفكرين ينساقون إىل الخلط بينهام ،وهو ما يجعل العلم
تصب هجومها
يجني تبعة تطبيقاته سوا ًء يف البناء أو التدمري .وقد أدى ذلك إىل نظر ٍة أحاديّ ٍة للعلم
ّ
عىل التفكري العلمي بشكلٍ عام .بعبار ٍة أخرى ،فإ ّن الهجوم عىل التكنولوجيا كثريا ً ما ميت ّد إىل العلم
ربرا ً.
نفسه ،وهو ما يجعل األمر م ّ

ٍ
جهات متع ّدد ٍة ،وا ُستُخدمت فيها أسلح ٌة
لقد جاءت الهجامت عىل العلم بادئ ذي بد ٍء من
متباينةٌ .فاألخالقيون التقليديون من رجال الدين -خاص ًة أصحاب االتجاهات األصولية -كانوا
ينظرون بيش ٍء من الريبة إىل العلامء ،ويعتربونهم أعدا ًء للدين من حيث إنّهم كثريا ً ما يق ّدمون
ٌ
مرشف عىل الدكتوراه يف جامعة الزقازيق  -جمهورية مرص العربية.
باحث يف الفلسفة ،وأستا ٌذ
*ـ
ٌ
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ٍ
واعتقادات .وعليه ،امتدت موجات العداء
ورؤى تخالف ما يعتقدون فيه من آرا ٍء وأفكا ٍر
تفسريات
ً
تجاه العلم لتشمل بعض املفكرين والفالسفة ،خاصة أوالئك من ذوي امليول الرومانتيك ّية ،من
أمثال “جان جاك روسو”“ ،وشيللر” ومفكري الوجوديّة ،ومدرسة فرانكفورت ،الذين وضعوا
الحضارة الصناعية يف قفص االتهام ،ووجهوا إليها أصابع اإلدانة بوصفها املسؤولة عن تعاسة
وبؤس اإلنسان الحديث .فلم يرحب هؤالء املفكرون مبقدم اآللة بوصفها القوة الجديدة التي
سوف تُ كّن اإلنسان من السيطرة عىل الطبيعة .إذ رسعان ما وجدوا أنفسهم قد استحالوا إىل مجرد
ٍ
آالت .ومل يلبث الفالسفة املؤمنون بثنائية الروح واملادة أن وجدوا يف هذا الوضع نزوالً بالروح
إىل مستوى املادة ،أما الرومانتيكيون فقد لجأوا إىل الطبيعة البكر بوصفها معيارا ً للجامل والقيمة
والطهر والرباءة ،يف حني هاجموا الحضارة الحديثة ألنها أحالت اإلنسان إىل يش ٍء وإىل كائنٍ
مج ّر ٍد ال هويّة له[[[.
كانت الثورة العلمية األوىل والتي أصدرت بيانها األول يف علم امليكانيكا سبباً يف تفجري الثورة
الصناعية الحديثة ،التي تجلت يف توظيف اآلالت يف اإلنتاج أو ما يسمى بامليكنة .ثم أعلنت
الثورة العلمية الثانية يف الفيزياء النووية ،التي عربت عن نفسها يف ما يطلق عليه اآللية الذاتية أو
“األمتته” (.)Automation

لقد كانت اآللية التي استخدمتها الثورة الصناعية األوىل بديالً لعضالت اإلنسان ،أما اآللية يف
الثورة الثانية فقد كانت بديالً لعضالت اإلنسان وعقله معاً[[[.
كشفت الثورة الصناعية الثانية عن قض ّي ٍة خطري ٍة ،تتمثل يف اقرتان العلم عند أذهان الكثري من
املفكرين بالصورة التي جسدتها تطبيقاته ،وأصبح العلم يف تصورات عد ٍد كبريٍ من الباحثني يتخذ
صورة املخلوق الذي مترد عىل خالقه .وهو الحال الذي ترسمه رواية “فرانكشتني” حيث تجسد
ذلك الكائن الشائه الذي ساهم يف تكوينه أحد العلامء ،ثم ما لبث هذا الكائن حتى انطلق ليدمر
كل يش ٍء يف طريقه حتى صانعه نفسه .أو كاد أن يصبح مثل “جاالتيا” الجميلة التي كانت متثاالً
ّ
نفخ فيه “بيجامليون” الحياة ومنحها حبه ،لك ّنها رسعان ما وهبت قلبها لغريه وتركته وحيدا ً[[[.
إن هذا األمر األخري هو ما حدا “بـ “جاك ألول” ألن يذهب إىل أ ّن التكنولوجيا قد خلقت
حال ًة جديد ًة من العبث أو كام يقول« :ونحن ال نعرف ماذا نفعل بهذه التقنيات املدهشة الفعالة،

[[[ -فيكتورس .فريكيس :اإلنسان التكنولوجي ،األسطورة والحقيقة ،ترجمة زكريا إبراهيم ويوسف ميخائيل أسعد ،مكتبة األنجلو املرصية،
 ،١٩٧٥ص ص .90-89
[[[ -صالح قنصوة :فلسفة العلم ،الهيئة املرصية العامة للكتاب ،2002 ،ص .220
[[[ -املرجع السابق :ص .١٢١
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ويعني هذا أنّه عىل الرغم من أنّنا ال نو ّد تخليق فرانكشتينات فنحن نخلق ما ال نعلمه”[[[.
االغرتاب التكنولوجي
يتخذ االغرتاب التكنولوجي موقفني متعارضني :املوقف األول ،يعتقد أصحابه أ ّن التقدم
كل املشكالت البرشية ،ألن من شأن الرخاء أو الوفرة أن تقيض عىل
يحل ّ
التكنولوجي سوف ّ
الرصاع الطبقي ،وأن تؤدي يف نهاية املطاف إىل القضاء عىل الرصاع الدويل ،ولهذا يق ّرر “ألفن
م .فينربج” أن «العالج التكنولوجي سيكون هو الكفيل بتوفري الحلول السهلة أو البسيطة ملعظم
املشكالت الرئيسيّة سوا ًء أكانت محليّ ًة أم عامليّةً”[[[ .ومن أصحاب ذلك املوقف نجد الوضعيني
والتطوريني عىل الرغم من اختالف مذاهبهم الفلسفية والفكرية ،وقد بلغ تقدير هؤالء للعلم ح ًّدا
مل يصل إليه غريهم ،فقد أصبح العلم لديهم مثاالً علوياً يستوجب محاكاته واتباعه .ومع ذلك فقد
اختلفت أراؤهم ،ومل يتفقوا عىل يش ٍء مح ّد ٍد ،ألنهم طلبوا من العلم ما ال ميكن أن يعطيه .أما
املوقف الثاين املعارض فهو دع ًوى تق ّر بإفالس العلم ،بل ويصل بهؤالء األمر إىل أن التكنولوجيا
ولعل أبرز من ميثل
ّ
كل الرشور ،ومعظم الباليا التي يعاين منها اإلنسان املعارص[[[.
هي مصدر ّ
االتجاه الثاين أو االتجاه املعارض للعلم هو التيار الرومانتييك ،وهو تيا ٌر متس ٌع يبدأ مع “جان
جاك روسو” وميتد لدى العديد من الفالسفة واملفكرين ممن ينتمون إىل التيّار الوجودي ،وتيّار
ماركسية القرن العرشين .ومن املفيد لهذه الدراسة أن نعرض بيش ٍء من التفصيل ألهم انتقادات
التيار الرومانتييك لهيمنة التقنية أو التكنولوجيا عىل حياة اإلنسان املعارص.
إذا بدأنا من مؤسس الرومانتيكية“ :روسو” سنجد أن هذا الرجل يشري إىل فكرة اغرتاب اإلنسان
يف العديد من كتاباته النقدية للحضارة واملجتمع ،فهو يرى أن الحضارة الصناعية قد سلبت
اإلنسان ذاته ،وجعلته عبدا ً للمؤسسات االجتامع ّية والنامذج السلوك ّية التي أنشأها ،فلم يعد ذاته،
وإمنا أصبح ذاتاً أخرى مح ّدد ًة بشكلٍ يتم خارج إرادة اإلنسان .واالغرتاب بنا ًء عىل ذلك يصبح
مرادفاً للتبع ّية أو االمتثال وفقدان الذات والهويّة[[[.
ويف السياق نفسه ،نجد أيضاً الفيلسوف األملاين “شيلر” يستخدم يف كتابه“ :الرتبية الجامليّة”
التخصص
ظل
( )1795مصطلح االغرتاب ،ليعرب به عن متزق اإلنسان الحديث الذي أضحى يف ّ
ّ

[[[ -جاك ألول :خدعة التكنولوجيا ،ترجمة فاطمة نرص ،مكتبة األرسة ،٢٠٠٤ ،ص ص .٢٥٠-٢٤٩
[[[ -فيكتورس :املرجع املذكور :ص .٨٨
[[[ -صالح قنصوة :املرجع املذكور :ص .٢٢٦
[4]- Oskar Schatz and E. F. Winter: Alienation, Marxism and Humanism (in) Fromm (ed): Socialism
Humanism, Doubleday & Company, Inc., New York, 1965. P. 320.
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الكل ،الذي يعمل من خالله ،ما جعله يتحول إىل
الدقيق ال يرتبط يف أداء عمله إال بجز ٍء صغريٍ من ّ
مجرد شذرة إنسانٍ ال قيمة لها وسط زمجرة األصوات اململة التي تنبعث من تروس اآللة التي يديرها.
يعب يف عمله عن طبيعته كإنسانٍ
لذا فقد هذا اإلنسان روح التناغم واالنسجام يف حياته ،وبدالً من أن ّ
أصبح مجرد صور ٍة مشوه ٍة للعمل الروتيني الذي يؤديه .كذلك يرى شيلر أن اإلنسان الحديث يعاين
االنفصال ما بني غرائزه الطبيعية وملكاته العقلية .هذا االنفصال ينعكس داخل املجتمع يف شكل
والحل يكمن -كام يرى شيلر -يف املصالحة بني هذين
ّ
فوىض أخالق ّي ٍة تكون الحضارة مصدرها،
الجانبني :الغريزي والعقيل ،وبذلك ميكن لإلنسان أن يحقق وحدته ويصل إىل حريته[[[.
اغرتاب خاص ًة جدا ً،
والعلامء يف نظر الفيلسوف األسباين “أورتيغا إي غاسيت” يعانون حال َة
ٍ
فالعالِم ميثل صور ًة برشيّ ًة ال مثيل لها يف التاريخ كله ،فقبل ظهور التخصصات الدقيقة يف العلم
كان الناس ينقسمون إىل علامء وجهالء ،لكن االختصايص أي املختص يف مسأل ٍة علميّ ٍة خاص ٍة
مل ،وهنا تكمن املفارقة املربكة
ال يندرج تحت مقوالت العلم والجهل ،فهو ليس بجاهلٍ وال بعا ٍ
واملحرية ،ويوضح غاسيت هذه الفكرة بقوله:
كل ما ال يدخل يف اختصاصه ،لكن ،ليس هو جاهالً أيضاً
“فهو ليس عاملاً ألنه يجهل قطعاً ّ
جاهل،
ٌ
رجل علمٍ  ،ويعرف معرف ًة جيد ًة هذا الجزء من عامله .فال بد لنا من القول أنه عاملٌ -
ألنه ُ
كل املسائل التي يجهلها ،ال كجاهلٍ ،
وهي قض ّي ٌة ج ّد خطري ٍة ،ألن ذلك يعني أنه س ّي ٌد يترصف مع ّ
بكل زه ٍو يف مسألته الخاصة ،كعامل.
وإمنا ّ
وهذا هو يف الواقع ،ترصف االختصايص ،الذي يتخذ يف السياسة والفن والعادات االجتامعية
يئ وجاهلٍ للغاية ،لك ّنه يتخذها بقو ٍة وكفاي ٍة من غري أن يقبل
ويف العلوم األخرى ،مواقف إنسانٍ بدا ٍّ
االختصايص مقفالً وراضياً
وهنا املفارقة -باختصاصيني يف هذه األمور ،وقد جعلت الحضارةَّ
ٍ
مزيد من
داخل نطاق دائرته ،لكن هذا اإلحساس العميق ذاته بالسيطرة والكفاءة جعله راغباً يف
الهيمنة خارج اختصاصه”[[[.

وينتهي إي غاسيت إىل أن العلامء يتحولون يف نهاية املطاف إىل برابرة ،أو إىل طائف ٍة
همجيّ ٍة تنتمى إىل الدهامء ،وهو يعزو إىل العلم السبب يف فقدان العلامء إلنسانيتهم
منوذج اإلنسان الجمهور.
وتحرضهم أو كام يقول« :وينتج عن ذلك أن رجل العلم الحايل هو
ُ
كل رجلٍ من أهل العلم ،وإمنا ألن العلم نفسه  -وهو
لعيب مبهمٍ يف ّ
وليس ذلك مصادفة وال
ٍ
[1]- Regin. (Dric): Sources of Cultural Estrangement, Mouton, The Hague, Paris, 1969, PP. 89 -90.
[[[ -أورتيجا إي جاسيت :مترد الجامهري ،ترجمة إبراهيم عيل أشقر ،منشورات وزارة الثقافة ،دمشق  ،٢٠٠٧ص .١٣٠
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جذر الحضارة  -يح ّوله آل ًّيا إىل إنسانٍ  -جمهور ،أي إنّه يجعل منه بدائياً وبريرياً معارصا ً”[[[.

ٍ
وجودي
فيلسوف
ونرتك “إي غاسيت” يف شطحاته الغريبة واملفجعة تجاه العلم ونتجه إىل
ٍّ
آخر“ :مارتن هايدغر” ففي دراسته حول “مسألة التقنية” يرى أن هذه التقنية ته ّدد الوجود اإلنساين،
ومتارس دورا ً مضلالً تجاه اكتشاف الحقيقة -حقيقة هذا الوجود -أو كام يقول“ :تحجب ماهيّة
التقنية عنا ألق الحقيقة وقوتها” .فاالكتفاء مبا تقدمه لنا التقنية من اكتشاف حقائق جزئيّ ٍة تكون مبثابة
ٍ
كشف أكرث أصال ًة ميكنه سامع نداء الحقيقة”[[[.
وسائل لتحقيق نتائج رسيع ٍة يحرمنا من

ويعرب الكاتب الفرنيس «ألبري كامو» عن املعنى نفسه ،ولكن بصور ٍة درام ّي ٍة ،إذ يص ّور
❊
“بروميثيوس” -البطل األسطوري اليوناين الذي رسق النار من كبري اآللهة اليونانية (زيوس)
وأهداها إىل اإلنسان -وقد أصبح مرهقاً ،ضعيفاً ،عجوزا ً ،متسلطاً ،طاغيةً ،يأمر الناس أن يسريوا
وراءه بدون أن يتساءلوا أو يشكّكوا يف قدرته عىل املعرفة ،وإال سوف يالقون ما القاه هو سابقاً ،إذ
س ُيق ّيد من يعرتض عليه فوق صخر ٍة نائي ٍة ويرتكه فريس ًة للطيور الجارحة .وهكذا يتحول بروميثيوس
ٍ
رص يأمر ف ُيطاع ويطلب ف ُيجاب .إنه ميارس
رمز النور والنار والعلم واملعرفة إىل “زيوس”
جديد وقي ٍ
السيطرة باسم سلطة املعرفة ،وميارس القمع باسم مسؤول ّية إنقاذ البرشية ،ويه ّدد البرش بتعذيبهم
باألسلوب نفسه الذي تعذّب به هو عندما عاقبه كبري اآللهة «زيوس» بأ ْن ربطه عىل حج ٍر وسلّط
قلب جدي ٌد ،وكأ ّن الضح ّية قد اتخذ
عليه نرسا ً ينهش قلبه ّ
كل صباح ،فإذا أدركه املساء منا بصدره ٌ
موقع الجالد ،واملقهور تقمص دور الطاغية[[[.
إن ما يُقال عن اغرتاب «بروميثيوس» يُقال أيضاً عن العلم ،بوصفه املخلّص الجديد الذي كان
ميثل بالنسبة للعرص الحديث القوة التي من خاللها يستطيع اإلنسان أن يرسم حدود عامله الجديد،
رشع قيمه ،ويريس مبادئه ،ويشكل أنظمته ومؤسساته.
وهو الوسيلة الوحيدة التي متكّنه من أن ي ّ
وبعبار ٍة أخرى ،فإ ّن هدف عرصي النهضة والتنوير كان هو :كيف ميكن أن يُصاغ الواقع وفق
تصورات العقل اإلنساين؟ (والذي ميثل العلم أهم وأروع منتجاته) .ومن هنا فقد جرى الدفاع عن
ٍ
جديد يكون فيه
رص
كل رشور خطايا العصور الوسطى،
العقل بوصفه املح ّرر من ّ
ّ
واملبش مبيالد ع ٍ
اإلنسان هو القوة العليا والقيمة التي ال تفوقها قيمة .ولكن يبدو أن هذا العقل املنتيش بانتصاراته
[[[ -املرجع السابق :ص .١٢٧
[[[ -مارتن هايدغر :الفلسفة يف مواجهة العلم والتقنية ،ترجمة فاطمة الجيويش ،منشورات وزارة الثقافة ،دمشق ،١٩٩٨ ،ص .٨٤
(❊) -وميثيوس هو البطل األسطوري اليوناين الذي رسق النار من كبري اآللهة عند اليونان (زيوس) وأهداها إىل اإلنسان .ولذلك أصبح اسم
بروميثيوس معشوقاً لدى األدباء واملفكرين املعارصين ،وعادة ما توصف أي ثور ٍة علمي ٍة أو سياسي ٍة أو فكري ٍة تستهدف تحرير اإلنسان بأنها
بروميثية .ولذلك يقرتن اسم بروميثيوس دامئاً بالعلم ،التنوير ،الحرية ،الثورة ،التمرد ،اإلبداع ،االكتشاف ،التقدم ،العقل ،النزعة اإلنسانية ..إلخ.
[[[ -جرمني بري :ألبري كامو ،ترجمة جربا إبراهيم جربا ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،بريوت ،الطبعة الثانية ،1981 ،ص.636-635
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املذهلة عىل سلطة الخرافة نيس يف غمرة هذه االنتصارات أنّه ناضل من أجل تحرير اإلنسان ال
استعباده ،وأنه استهدف من وراء السيطرة عىل الطبيعة أنسنة الطبيعة ال تدمريها ،وأن ثورته كانت من
أجل تحقيق الفردوس األريض ال لفتح أبواب الجحيم.
وباإلضافة إىل التيار الوجودي الذي ميثل امتدادا ً طبيعياً للنزعة الرومانتيكية ،نجد تيارا ً آخر
ينطوي عىل رومانتيك ّي ٍة خف ّي ٍة ويقف من العلم موقفاً نقدياً مشابهاً للموقف الوجودي عىل الرغم
من اختالف جذوره ومنطلقاته ،ونعني بهذا التيار :املاركسية الجديدة ،وهو تيا ٌر يض ّم بني جنباته
عددا ً من الرموز الثوريّة والفكريّة مثل “غيفارا” و”ماو ىس تونج” و”هويش منه” و”هربرت ماركيوز”
و”ماكس هوركهيمر” و”روجيه غارودي” وغريهم .وقد صدرت هذه العقيدة الجديدة عن أفكار

كارل ماركس األوىل ،وتأثرت بكتابات ماركس الشاب ،خاصة مخطوطات  ،١٨٤٤واتخذت موقفاً

كل من األنظمة االشرتاك ّية والرأسامل ّية معاً[[[.
ثورياً تجاه الحضارة الصناعية يف ٍّ

والواقع أ ّن ملفهوم االغرتاب عند املاركسيني الجدد جذورا ً عميق ًة متأصل ًة يف تربة
ري عن القطيعة التي تتم بني اإلنسان والطبيعة ،أو بينه وبني
الرومانتيكية .وآية ذلك أن االغرتاب تعب ٌ
ٍ
اغرتاب
ذات مثاليّ ٍة متثل الحقيقة املفرتضة .ولقد كان االغرتاب عند فيورباخ وماركس مج ّرد
ٍ
كل يشء  -مبثابة ٍ
كبت للغريزة الجنسية .بعبار ٍة أخرى ،فإن
جنيس ،مبعنى أنه كان  -أوالً وقبل ّ
ٍّ
فكرة االغرتاب قامئ ٌة عىل االعتقاد بأن هناك ماه ّي ًة حقيق ّي ًة للفرد تتألف  -بصور ٍة أساس ّي ٍة -من

ين مثل :التفرد والرغبة يف تحقيق
يف وإنسا ٍّ
بنيته الغريزيّة ،ورمبا من مظاهر أخرى ذات طابعٍ ثقا ٍّ
الذات ،والنزوع نحو الجامعيّة أو االنخراط يف املجموع اإلنساين .ويف االغرتاب يكون الفرد
كل هذه الجوانب املختلفة من شخصيته ،ذلك من أجل العمل عىل الخضوع
مضطرا ً إىل إنكار ّ
ٌ
سيايس ،وهو يف كل هذه
مستهلك أو كائ ٌن
عامل أو
ٌ
للمطالب املفروضة عليه ،من حيث هو
ٌّ
كل هذه األدوار ،ولكن دون أن تشرتك ذاته الحقيق ّية يف هذه املهمة.
الحاالت يبدو كممثلٍ يؤدي ّ
ومعنى هذا أنه مضط ٌّر إىل ارتداء قنا ٍع حتى يخفي ذاته الحقيقية .وقد يحدث يف بعض األحيان
محل الهوية األصيلة أو الحقيقية ،وعندئذ يصبح القناع هو
ّ
أن يتم إحالل هويّ ٍة زائف ٍة أو بديل ٍة
الوجه الحقيقي .وهذا هو الرس الذي الحظه عامل النفس األمريىك «إريك أريكسون» من أن
مشكلة الهوية أو الذاتية قد أصبحت هي املشكلة الرئيس ّية يف عرصنا الحارض .والحق أن االتهام
مزدوج يقوم عىل االعتقاد بأ ّن فقدان الحريّة وفقدان
املوجه إىل املجتمع الصناعي إمنا هو إتها ٌم
ٌ
[[[ -فيكتورس .فريكيس :املرجع املذكور ،ص .87
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الهويّة ظاهرتان متوازيتان متاماً ،وأنّهام بالتايل متثالن يف حقيقة األمر ظاهر ًة واحد ًة بعينها ،هي
سلبي وممتثلٍ ليس لديه القدرة عىل
خادم لآللة أو كائن
نزع إنسان ّية اإلنسان وتحويله إىل مجرد
ٍ
ٍّ
االحتجاج أو الرفض أو مناهضة النظام القمعي القائم[[[.
ويعرب املفكر األملاين «هربرت ماركيوز» عن هذه الحالة االغرتابية يف العديد من مؤلفاته التي
ظهرت يف القرن العرشين .ويف هذه املؤلفات يرى ماركيوز أن التقدم التقني ،وتطور الصناعة
الكبرية سوا ًء يف املجتمع األمرييك أو املجتمع السوفيتي ،يتضمن اتجاهني متناحرين ميارسان
تأثريا ً حاسامً عىل هذه العملية:
االتجاه األول :يخدم قضية التح ّرر اإلنساين ،فقد ساعدت عمليّة ميكنة وعقلنة العمل عىل
تحرير كميّ ٍة متزايد ٍة من الطاقة والوقت اإلنسانيني ،وخلّصت اإلنسان من الخضوع لألعامل املاديّة
البحتة ،وسمحت له بأن يستغل هذه الطاقة وهذا الوقت يف التوظيف الح ّر للملكات اإلنسانية بعيدا ً
عن عامل اإلنتاج املادي.
االتجاه الثاين ،فهو ض ّد اإلنسان ،فقد نشأ عن عمل ّية امليكنة والعقلنة أيضاً ،كنو ٍع من االمتثال
والخضوع الشديد لآللة بحيث أصبح اإلنسان امتدادا ً لها ال العكس ،وأصبحت هي معيار القدرة
عىل االندماج والتك ّيف مع املجتمع ،وال االستقالل والتلقائ ّية معيار اإلنسان السوي[[[.
ويالحظ ماركيوز أن االتجاه الثاين هو االتجاه السائد يف كال املجتمعني الرأساميل واالشرتايك.
فالتأميم واملركزيّة املط ّبقان يف االتحاد السوفيتي يتعارضان متاماً -يف نظر ماركيوز -مع طبيعة
االتجاه األول ،أي التلقائية ،والتوظيف الح ّر للملكات اإلنسانية ،وبالتايل فهام يلتقيان مع االتجاه
الثاين القائم عىل الخضوع لآللة ولعبودية العمل .لذا فإن “التقدم يف عملية التصنيع يرتافق مع
التقدم يف عملية السيطرة”[[[.

قمعي يف أساسه،
إ ّن املجتمع الصناعي املعارص -سوا ًء أكان رأساملياً أو اشرتاكياً -هو مجتم ٌع
ٌّ
غري أن مفهوم القمع يف شكله الحديث يختلف عن صورته التقليدية القدمية ،فهو ال يتم اليوم
إنطالقاً من نقص الحاجات أو عدم النضج الطبيعي والفني لإلمكانات ،وإمنا من خالل مركز القوة.
فإمكانيات املجتمع الصناعي الذهنيّة واملاديّة اليوم تفوق بكثري إمكاناته باألمس ،وهذا معناه أ ّن
هيمنة وسيطرة املجتمع عىل الفرد أصبحت أكرب وأش ّد مام سبق[[[.
[[[ -املرجع السابق :ص.110-108
[2]- Marcuse (Herbert): Soviet Marxism, Columbia University Press, New York, 1958, P.84.
[3]- Ibid: P. 85.
[4]- Marcuse: One Dimensional Man, Beacon Press, Boston, 1960, P. x.
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والقمع يف املجتمع الصناعي املعارص يرتبط لدى ماركيوز بعاملني أساسيني:
العامل األول :هو الطابع السلعي للمجتمع الصناعي املتقدم ،فقد استطاع هذا املجتمع
بإمكاناته الضخمة ،وجهازه اإلنتاجي الهائل أن يخلق مزيدا ً من السلع والحاجات التي تربط
وغريزي للطبقات الكادحة ،فمعظم الكادحني
يل
ٍّ
الجامهري بالنظم السائدة وتقوم بعملية احتوا ٍء عق ٍّ
اليوم من العامل والفقراء يف املجتمعات الرأساملية املتقدمة يشاركون الطبقة الوسطى حاجاتها
واهتامماتها[[[.
ويذهب ماركيوز إىل أن هذه الحاجات التي ينتجها املجتمع الصناعي اليوم أصبحت ترضب
أي محاول ٍة “ ..لتحويل املجتمع
بجذورها يف أعامق البنية الغريزيّة لإلنسان ،لذلك فهو يرى أن ّ
القائم إىل مجتمعٍ ح ٍّر من خالل التغيري الراديكاىل ،يجب أن تصل إىل بُ ٍ
عد للوجود اإلنساين
نادرا ً ما تناولته النظريّة املاركسية .إنه البعد البيولوجي الذي تتعلق به الحاجات الحيويّة الرضوريّة
لإلنسان ،وطاملا أن هذه الحاجات وتلبياتها تعيد إنتاج الحياة يف شكلها االستعبادي ،لذلك يستلزم
ٍ
ٍ
واستجابات
حاجات غريزيّ ٍة مختلف ٍة،
تغي يستلزم ظهور
تغيا ً قبلياً لهذا البعد البيولوجي .إنّه ّ ٌ
التح ّرر ّ
مغاير ٍة للجسد والعقل عىل السواء”[[[.
العامل الثاين :فهو العامل التكنولوجي ،فالسيطرة االجتامعية السائدة اليوم يف نظر ماركيوز هي

سيطر ٌة تكنولوج ّيةٌ ،مبعنى أن التكنولوجيا التي كان ينبغي أن تكون وسيل ًة تح ِّرر اإلنسان أصبحت
وسيل َة القمع األساس ّية .والتكنولوجيا تفعل ذلك من خالل إخضاع الجامهري للتقسيم االجتامعي

للعمل ،وكذلك من خالل خلق الكفاية والوفرة املادية ،وبذلك فهي متتص كافة التناقضات
االجتامعية ،وتحتوى أسباب االحتجاج والرفض[[[.

ويذهب ماركيوز إىل أن القمع يف املجتمع الصناعي يتخذ صور ًة جديد ًة مغاير ًة للقمع يف
ومنطقي يندمج بصور ٍة مبارش ٍة مع مقومات التنظيم
يل
الديكتاتوريات التقليدية ،فهو أوالً قم ٌع عق ٌّ
ٌّ
االجتامعي ،وأنه ثانياً قم ٌع ميارس عىل اإلنسان كله ،فهو يشمل تفكريه وعواطفه وغرائزه بقدر ما
يشمل مظاهر حياته الخارجية ،وظروف عمله وإنتاجه وعالقاته اإلنسانية[[[.

[1]- Marcuse: An Essay on Liberation, Beacon Press, Boston, 1969, P. 15.
[2]- Ibid: PP. 1617-.
[3]- Marcuse: One Dimensional Man, P. 9.
[4]- Marcuse: Negations, Benguin Books, 1967, P. xiii.
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وألن القمع املعارص يتم اآلن باسم العقل ،ومرتب ٌ
ط برفاه ّية االزدهار االقتصادي الذي تتمتع به

املجتمعات الصناعية املتقدمة ،لذلك فليس غريباً أن يصبح القمع وألول مرة يف التاريخ قمعاً

مقبوالً يدافع عنه ضحاياه أنفسهم[[[.

ويعتقد ماركيوز أن هناك مرضاً قد أصاب الحضارات الصناعية املتقدمة بشقيها الرأساميل
واالشرتايك اسمه “البعد الواحد” ،ومقولة البعد الواحد عىل نحو ما تظهر يف كتابات ماركيوز
مؤداها :أن تكنولوجيا املجتمعات الصناعية املتقدمة ،قد مكنت تلك املجتمعات من استبعاد كافة
ظل األنظمة االجتامعية
أشكال الرصاع الكامنة فيها عن طريق احتواء هؤالء الذين كانوا ميثلون يف ّ
السابقة عنارص الرفض واالحتجاج[[[.
ٍ
بعبار ٍة أخرى ،فإ ّن اإلنسان يصبح ذا ٍ
واحد عندما يفقد قدرته عىل النفي ،عىل معارضة النظام
بعد
كل قدر ٍة عىل التف ّرد
القائم ،فالبعد الواحد يساوي البعد اإليجايب ،املمتثل ،املغرتب الذي افتقد ّ
والتم ّرد واإلبداع ،بكلم ٍة واحد ٍة ،الذي أصبح يف مصاف اآلالت.

صنمية اآللة

استطاع اإلنسان أن يسيطر عىل الطبيعة من خالل اآللة ،وبذلك أصبح سيّد الكون .جسدت اآللة
انتصار اإلنسان عىل الطبيعة ،فالرافعة واملحرك والسيارة والطائرة ..وغريها هي أمثل ٌة قاطع ٌة عىل
حة االنتصار ،وعىل إخضاع العامل الخارجي لإلنسان يف تجارب التكيّف مع الوسط املحيط به.
ص ّ

وقد تح ّرر اإلنسان من املرحلة الحيوان ّية عن طريق األدوات أو اآلالت ،إذ بقي الحيوان طيلة
اآلالف من السنني يستعمل أعضاءه الطبيع ّية يف عمل ّية تك ّيفه مع الطبيعة ومل يبتكر إال نادرا ً ويف
حدو ٍد ض ّيق ٍة .أما اإلنسان فقد ابتكر مجموع ًة هائل ًة من اآلالت ،وطورها خالل العصور املختلفة،
وأورثها ألوالده وأحفاده كام أورثهم علوماً وضع ّي ًة وحضار ًة مدونةً ،فكان تقدمه عظيامً وأصبح سيد
الكون بال منازع[[[.
لقد أراح اإلنسان أعضاءه الطبيع ّية واستعمل مكانها اآلالت ،وبذلك ح ّرر جسده وعقله من
العالقة املبارشة بالطبيعة واالحتكاك املادي املبارش باألشياء الخارجية ،وأصبح يتعامل مع العامل
الخارجي من خالل مجموع ٍة من اآلالت والتقنيات التي ابتكرها واستعملها .فامللعقة والشوكة
[[[ -فؤاد زكريا :هربرت ماركيوز ،دار الفكر املعارص ،القاهرة ،1978 ،ص .44
[2]- Macinture: Marcuse, Modern Masters, Fontana, Collins, 1970, P.63.
[[[ -محمود جمول :اإلنسان والعلم ،دراسة منشورة مبجلة الفكر العريب ،معهد اإلمناء العريب ،بريوت ،العدد الثالث والستون ،مارس
 ،1991ص .96
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كل هذه األشياء أصبحت مجموع ًة
والسكني والزجاج والسيارة والعدسات والسيارة والطائرة ..إلخ ّ
من الوسائل العازلة بني اإلنسان والعامل الخارجي ،فهي تعزل جسمه وحياته وتحميه من اللقاء
املحسوس واملبارش باألشياء وأخطارها وأشكالها البدائية والهشة[[[.
وهكذا كانت اآللة يف املرحلة األوىل للحضارة اإلنسانية يف يد اإلنسان ،وكانت بذلك وسيل ًة
من وسائل السيطرة عىل الطبيعة الخارجية .يف هذه املرحلة لعبت اآللة دورا ً إيجابياً يف مساعدة
اإلنسان وتطويره ،وساعدته عىل التحكم بظروف حياته ومحيطه ،وطورت أعضاءه وعقله إىل ح ٍّد
عظيمٍ .

أما املرحلة الثانية أو الجديدة ،فهي متثل اِنقالباً يف عالقة اإلنسان بذاته وعالقته بأشيائه.
ويف هذه املرحلة نجد اإلنسان وقد وقع يف قبضة اآللة ،وأصبح أسري التقنية وعبدا ً الخرتاعاته
ٍ
جديد .لقد غدا اإلنسان خاضعاً لآللة التي
واكتشافاته .وهنا أصبح اإلنسان يواجه مشكل ًة من نو ٍع
اخرتعها وهو يركض ويلهث من أجل اللحاق بها .إن أعضاءه قارص ٌة ومحدود ٌة يف الرسعة والقدرة
والطاقة ،وهي ال تستطيع أن تنافس السيارة أو الصاروخ أو املحرك أو اآللة الحاسبة .لذلك أصبح
عىل اإلنسان أن يتك ّيف مع اآللة التي ابتكرها ومع التقنية التي طورها ،هذا إىل جانب تك ّيفه مع
املحيط الخارجي والطبيعي واالجتامعي .وهنا بدأت مأساة اإلنسان الحديث وبدأ إحساسه
باالغرتاب والضياع واليأس واإلحساس بالعجز والتقصري ،كام نشأ لديه عالٌم جدي ٌد من القيم املاديّة
ٍ
ٍ
ٍ
ورضورات فرضتها التقنية عىل اإلنسان الحديث .وقد
وحاجات
إفرازات
املستحدثة القامئة عىل
وأدب
كل مجاالتها من شع ٍر وف ٍّن
تركت هذه املرحلة أثرها يف الشخصية والسلوك والثقافة يف ّ
ٍ
مناذج جديد ًة للتفكري االجتامعي واالقتصادي والسيايس ،فضالً
وفلسف ٍة ..إلخ ،كام أنّها أفرزت
َ
عن أنّها أوجدت رؤي ًة جديد ًة للنظر إىل الذات واآلخرين وسائر الشعوب املغايرة[[[.
وإذا كانت املرحلة الثانية يف عالقة اإلنسان باآللة قد خلقت حال ًة خاص ًة من العبودية -عبودية
ٍ
نظريات جديد ٍة خاصة يف علوم الفيزياء واألحياء ،كام أنها
اإلنسان لآللة -فإنّها شهدت أيضاً مولد
التخصص .وال شك يف أن اتساع العلوم ،وكرثة االختصاصات ،وابتكار املزيد من
شهدت تزايدا ً يف
ّ
ري
يئ بل
ٌ
ومخيف ،وأ ّن اإلنسان صغ ٌ
اآلالت ،جعلت اإلنسان يرى أن الكون املحيط به كب ٌ
ري وال نها ٌّ
وضئيل وتاف ٌه وعاب ٌر إىل جانب هذا الكون العمالق .فعلم الذرة وعلم الفلك واستعامل املراصد
ٌ
وآالت الغوص والكمبيوتر والرادار جعلت اإلنسان يرى أن الطبيعة الخارجية ليست بهذه البساطة
والسذاجة والسهولة كام ظ ّنها يف السابق! فاألبحاث الحديثة يف الطب والفيزياء والكيمياء وعلوم
[[[ -املرجع السابق :ص ص .97-96
[[[ -املرجع السابق :ص .97
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كل ما عرفه وتعلّمه يف املايض ،وق ّدمت له صور ًة
النبات والحيوان ،جعلت املرء يعيد النظر يف ّ
مخيف ًة عن الكون وأبعاده وقوته وإتساعه ،كام أظهرت باملقابل ضعف اإلنسان وهشاشته يف الكون.
ومن هذه النقطة نفسها انطلقت بعض الفلسفات الدينيّة الحديثة تدعو الناس للعودة إىل اإلميان
بالله ،كام انطلقت مجموع ٌة أخرى من الفلسفات امللحدة التي انتهت باليأس والغربة والعدمية.
خاص ًة وأ ّن هناك أخطارا ً عديد ًة تهدد حياة اإلنسان وتهدد مصريه وبقاءه نتيجة احتامالت تفجري
الطاقة الذرية ،فرمبا يكون الخطأ أو القصور أو العبث أو الجنون أو الرغبة يف السيطرة سبباً الندالع
حرب ذري ٍة غري محدود ٍة ،يكون الجنس البرشي ضحيتها .ولقد نبه علام ٌء ومفكرون عديدون إىل
ٍ
خطورة التفجري الذري وعىل رأسهم آينشتني .وهذا مل مينع من استعامل القنبلة الذرية يف الحرب
وتدمري وحرق هريوشيام ونغازايك[[[.
إن الدمار الذي حاق بالبرشيّة بعد الحربني األوىل والثانية ،إمنا يعرب بصورٍة بالغ ٍة عن الكارثة
التي لحقت باإلنسان الحديث ،ويبني كيف أ ّن ذلك اإلنسان ميكن أن يصبح أبشع الكائنات عىل
اإلطالق .فإذا كانت الحيوانات تستطيع أن تفتك بأفراد جنسها بطريق ٍة فردي ٍة ،فإن اإلنسان هو
الحيوان الوحيد الذي يستطيع أن يقتل بوحش ّي ٍة ويقتل أيضاً بطريق ٍة جامعي ٍة[[[.

إن الخطر الذي يته ّدد اإلنسان املعارص -من وجهة نظر “إريك فروم” -هو تزايد النزعة اآلل ّية
التي ستؤدي باإلنسان حتامً إىل أن يصبح “روبوت”  Robotأو آلة .والحق أن اإلنسان اآللة ال
بدم بار ٍد! أو كام يقول فروم «لقد
يستطيع أن
يحب أو يثور أو يتمرد ،بل يستطيع فقط أن يقتل ويدمر ٍ
ّ
كان الخطر الذي يداهمنا يف املايض هو أن نكون عبيدا ً ،أما الخطر الذي سيواجهنا يف املستقبل
هو أن نصبح ٍ
آالت ،والحق أن اآلالت ال تثور ..وال ميكن أن تحيا ،وأن تظل سويّةً ،فاإلنسان اآللة
يصبح ُمش ّوهاً ،وسوف يدمر عامله بنفسه ،ألنه ال يستطيع تحمل أي قد ٍر من امللل الذي ينشأ عن
حيا ٍة عدمية املعنى”[[[.

[[[ -املرجع السابق :ص .97
[[[ -حسن حامد :االغرتاب عند إريك فروم ،املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع ،بريوت ،١٩٩٥ ،ص .١٩
[3]- Fromm (Erich): The Sane Society, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1962, P. 360.
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