
التقنية والعزلة
دراسة يف األنرثوبولوجيا الفلسفّية عند برديائيف

]1[

صابرين زغلول السيد]*[

أعامل  ف  تظهر  كام  والعزلة"  "التقنية  أطروحة  عىل  اإلضاءة  إىل  املقالة  هذه  تسعى 

الفيلسوف الرويس نيقوال برديائيف. فاملعروف عن هذا الفيلسوف الذي عاش جّل حياته ف 

أوروبا الغربّية مذهبه النقدي للعلامنّية الحادة ال سيام حيال موقفها من الدين. تركز الدراسة 

عىل نقطٍة جوهريٍّة عند برديائيف وهي مسعاه إىل تحويل روح اإلبداع التقني إىل حقبٍة روحيٍة 

اإلنسان عن  اغرتاب  تعمل عىل  بدالً من كونها ظاهرًة  بّناءٍة،  غاياٍت برشيٍّة  لتحقيق  تُستخدم 

ذاته وعن مجتمعه. إىل ذلك تجيب الدراسة عن مجموعٍة من التساؤالت املتمحورة خصوصاً 

العالقة لجهة تدمري   باإلنسان والطبيعة والله، واآلثار املرتتبة عىل هذه  التقنية وعالقتها  حول 

الشخصّية اإلنسانّية ف بعدها الروحي. 

المحرر  

أصبحت التقنية يف واقعنا املعارص ليست مبنأى مستقلٍّ عن حياتنا اليومية، بل أصبح النظام 

التقني بأكمله يرتبط به كّل إنساٍن وال ميكن اعتباره نظاماً مستقالًّ عن الحياة البرشية، ذلك أّن وظيفته 

ووجوده يحددان العالقة التي تربط اإلنسان باملجتمع. فقد اقتحمت التقنية جميع مجاالت الحياة 

باعتبارها شبكًة معقدًة وقوًة مهيمنًة تفرض ذاتها وسيطرتها، ليس هذا فقط، بل إنّها اقتحمت كذلك 

البيئة الطبيعية، وأضافت إليها بيئًة ثانيًة مليئًة باآلالت والتقنيات، حتى صارت الحياة مثل الكائن 

مزدوٌج،  وسيٌط  جوهرها(  )يف  التقنية  أن  عىل  عالوًة  مكاٍن.  كّل  يف  النتشارها  نظراً  اإلصطناعي، 

فقد تكون وسيطًا إيجابيًا يعمل عىل رفاهية اإلنسان وراحته وتقلّل من الوقت والجهد، إال أنّها يف 

يعمل عىل اغرتاب اإلنسان عن ذاته وعن مجتمعه، فيتحول  الوقت نفسه قد تكون وسيطاً سلبياً 

*ـ  أستاذة فلسفة الدين- جامعة عني شمس- جمهورية مرص العربية.
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اإلنسان من سيٍد لنفسه إىل عبٍد لآلالت والتقنيات، التي هو يف األساس من صنعها وطورها. ما 

يُفيض ألن يفقد اإلنسان استقالليته وسيادته لذاته وللطبيعة من حوله، ويساعد عىل عزلته ووحدته 

يف عامٍل صنعه هو بنفسه.

وأقامت  ماركيوز،  بتعبري  مغلوطًة  عقالنيًّة  التقنية  صارت  ولقد  بيده،  فناءه  اإلنسان  صنع  لقد   

لنفسها محكمًة تحاكم كّل من تجاوز حدود التعامل معها. 

وال شك يف أّن الفلسفة تويل اهتامًما خاًصا ملشكلة الوجود البرشي يف عامل التقنية واملعلومات، 

ال سيام بعد النمو املكثف للتكنولوجيا يف القرن العرشين، وما صحبه من تطوٍُّر حضاريٍّ رسيعٍ 

يهدد السري الطبيعي للمجتمع البرشي، بل يهّدد استمرار وجود البرشيّة جمعاء. 

يعانيه  التقنية مبا  تربط  التي  الرئيسية  املشاكل واملفاهيم  إىل  اهتامماتهم  الفالسفة  لقد وجه   

اإلنسان من مشاكَل، خاصًة بالتقنيات وتكنولوجيا املعلومات، التي هي نتيجة للنشاط اإلبداعي 

البرشي. وملا كان اإلنسان يفكر فيها وينتجها، كان لزاماً عليه أن يفهم ظواهرها، ألن عملية الخلق 

التقني ال تغري العامل من حوله فحسب، بل أيًضا تغري اإلنسان نفسه. وهذا هو السبب يف ارتباط 

الفلسفة بشكٍل وثيٍق باألنشطة البرشيّة يف التقنيات وتكنولوجيا املعلومات، ما يتيح لإلنسان البحث 

عن إجاباٍت ألصعب األسئلة املتعلقة بوجوده، ال سيام تلك املتعلقة مبعقوليّة ومرشوعيّة نشاطه 

التحوييل املتمثل يف التقنيات املختلفة. ولهذا كان ال بد أن نقف عند بعض األسئلة الهامة التي 

تربط اإلنسان بالتقنية أهمها: 

كيف تؤثر التقنية عىل الشخصية اإلنسانية؟ 

لَِم تحولت التقنية إىل قوٍة مسيطرٍة عىل اإلنسان؟

إنّه  أم  التقني،  التطور  الناجمة عن  السلبية  بالخضوع لإلنعكاسات   هل اإلنسان محكوٌم عليه 

سيجد لنفسه مالذاً للحفاظ عىل طبيعته اإلنسانيّة يف مجاالٍت أخرى كمجال اإلبداع الفني؟ 

له  إنّها ستصنع  أم  ذاته وعن مجتمعه  التقنية أن تقيض عىل اغرتاب اإلنسان عن  هل تستطيع 

جداًرا من العزلة يحول بينه وبني ذاته ومجتمعه؟

كيف نستطيع التغلب عىل الثار السلبية التي تجلبها التقنيات؟

الفيلسوف  حذر  عاما،   80 من  يقرب  ما  فمنذ  الفالسفة،  من  الكثري  األسئلة  هذه  شغلت  لقد   

الجديدة  التكنولوجية  املشاكل  أن  من  1948م(   -  1874( بريديائيف  نيقوالي  الوجودي  الرويس 

تحتاج إىل معالجٍة أنرثوبولوجيٍّة فلسفيٍّة جديدٍة.
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وكان ذلك نتيجًة ملا طرأ من مشاكَل وجوديٍّة ظهرت مع عرص الحداثة، حيث ظهر يف النصف 

األول من القرن العرشين مجاٌل جديٌد من املعرفة الفلسفيّة، يسمي »أنرثوبولوجيا التقنية«، وهي 

علم اإلنسان للتقنية الذي يعرب عن البيئة التقنية كوسيلٍة للوجود البرشي، ومهمته اكتشاف التقنية 

ليكتشف  بيولوجيٍّة،  نظٍر  وجهة  من  التقنية  يحلّل  ما  غالبًا  أنه  إال  البرشية،  للحياة  كسمٍة رضوريٍّة 

مصادر اإلبداع التقني يف النشاط البيولوجي لإلنسان، حيث يعوض اإلنسان إخفاقه البيولوجي مع 

التقنية. 

ولهذا كانت دعوة بريديائيف ملعالجة التقنية من خالل أنرثبولوجيا فلسفيٍّة جديدٍة يف نوعها، 

وجهات  من  العديد  يوجد  بل  قبله،  من  االنرثوبولوجية  املسألة  تناول  يتم  مل  أنه  يعني  ال  وهذا 

النظر هي باألحرى تتبع التقاليد األنرثوبولوجية القدمية، والتي غالباً ما تعتمد عىل تأويالٍت قدميٍة 

يلتبسها بعض التشويه لتأويل الحقيقة، حيث ترى أن آدم مل يكن لديه الكامل للعمل يف حديقة 

عدن، ولذلك فقط نشأت التكنولوجيا نتيجة للخطيئة.

 ونتيجًة لهذا التشويه يف تأويالت عالقة اإلنسان بالتقنية نظر برديائيف والفالسفة الوجوديون 

بوجٍه عام إىل تأثري التقنية عىل الوجود واملستقبل البرشي نظرًة مأساويًّة، حيث فرسوا تطور العلم 

والتكنولوجيا كسبٍب للتوحد واالغرتاب العام والشخيص. وعليه نظروا إىل التقنية عىل أنّها تحدٍّ 

لحرية اإلنسان يساعد عىل تحول الطبيعة البرشية واإلنسان إىل آلٍة بال روح، وهذا يؤدي إىل فقدان 

الروح البرشية واألخالق والثقافة.

يف  منازع  بال  »محوريٌّة  أنها  وجد  التي  اإلنسان  مشاكل  إىل  برديائيف  فلسفة  اتجهت  لذلك 

للمناقشات، وذلك من خالل  فهمنا  أن ترثي  أن دراسة هذه اإلشكالية، ميكن  عرصنا«]1[، ووجد 

أشكال  بكافة  مختلطٍة  واجتامعيٍّة  علميٍّة  نظريٍّة  إىل  الفلسفية  النظرة  تحويل  عىل  الضوء  تسليط 

املعرفة لدينا.

لقد كان برديائيف ذا بصريٍة نافذٍة، حيث تنبأ بالرشور واملساوئ التي ستجلبها التقنية وامليكنة 

الحديثة، بأن شخص وصول التقنيات إىل شكٍل من أشكال الشعور بالضيق الروحي الذي يعاين 

منه اإلنسان.

الذي  التهديد  التي نواجهها يف عاملنا »التكنولوجي« مدى  التحديات  بالنظر يف  له  بدا   لهذا 

[1[2-Nicolas Berdyaev , “Man and Machine.“ In Philosophy and Technology: Readings in the 

Philosophical Problems of Technology. Edited by Carl Mitcham and Robert Mackey. New York: The 

Free Press, 1972, p–13.
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عواقبها  بتحليل  قام  ثم  ومن  التقنية.  تجلبها  التي  االجتامعية  اآلثار  ومدى  لإلنسانية،  تشكله 

االجتامعية، ووصف التقنية بأنها نقطة تحّوٍل ملصري اإلنسان.

 وصل برديائيف إىل يقنٍي بأن التحدي التكنولوجي يكمن يف »النظرة املسيحية لإلنسانية،ألنه 

مل يعد بوسعنا أن نرىض باألنرثوبولوجيا الدينية أو املدرسية أو اإلنسانية، بل علينا أن نعالج األمر 

بالكائن  اإلنسان  بالله، وعالقة  اإلنسان  تتمركز حول: عالقة  التي  الفلسفية  لألنرثوبولوجيا  ونتجه 

الحي، وعالقة اإلنسان بالكون« وهي ما يجب أن يُتعامل معه]1[ ومن هنا أكد عىل »إقامة عالقة بني 

املعرفة كأداة للمجتمع وبني املعرفة كوسيلة لتحقيق االتصال الروحي الوجودي«]][.

ولذلك أعطى عنايته الكربى للشخصية اإلنسانية واستقاللها الروحي من أجل الحفاظ واإلبقاء 

عىل كرامة اإلنسان. يرى برديائيف أن »الفلسفة معرفة أوالً وقبل كّل يشٍء، ولكنها معرفٌة جامعٌة 

تحيط بكّل نواحي الوجود اإلنساين، وهدفها األسايس هو أن تكتشف وسائل تحقيق املعنى«]][، 

االجتامعيّة  الجوانب  تكامل  عىل  العمل  هو  عينيٍّة  فلسفٍة  أّي  هدف  يكون  أن  »ينبغي  فإنّه  ولهذا 

واملعرفيّة وأن تضع األسس لفلسفٍة اجتامعيٍّة«]4[.

 لهذا كرس برديائيف فلسفته لتحليل الجوانب املختلفة ملفهوم الشخصيّة اإلنسانيّة، وأشار إىل 

أن اإلنسان يجب أن يدرك حقيقة أن جوهره يكمن يف وجوده يف العامل، وبالتايل حاول أن يعطي 

تفسريًا جديًدا لجوهر اإلنسان من خالل نظريّته عن طبيعة الشخصية، التي تعترب ركيزة تصوره يف 

عالقة اإلنسان باآللة والتقنية.

مفهوم الشخصية يف فلسفة برديائيف 

يحاول برديائيف أن يعطي تفسريًا جديًدا لجوهر اإلنسان من خالل نظريته عن الشخصية، حيث 

البحث عنه، ذلك أن »معظم  العامل يستوجب  باعتباره لغزاً يف  تؤكد فلسفته عىل حقيقة اإلنسان 

األفراد يلعبون دوراً يف الحياة ليس لهم«]5[، ومع ذلك فال ينبغي أن نبتعد وننعزل عن العامل، فإّن 

اإلنسان عليه إدراك أّن حقيقته وجوهر وجوده يكمنان يف العامل، ولن يستطيع أن يكتشف واقعه 

الفريد إال من خالل العامل. ومبحاولته ملعرفة رس الكون سيجد أيًضا أن هناك مبدأً خفيًّا، وواقعاً 

[1[ - Ibid: p13

]2] نيقوالي برديائيف: العزلة واملجتمع، ترجمة فؤاد كامل، دار النهضة املرصية، سلسلة اللف كتاب، العدد 289 )بدون تاريخ ( ص100.

]3] املرجع السابق: ص10.

]4] املرجع السابق: ص106 .

[5[ Nicolas Berdyaev, Slavery and Freedom, trans. R. M. French )New York:

Charles Scribner’s Sons, 1944(, p25.
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أعىل، ينتمي إىل أمٍر مختلٍف ال بّد من اكتشافه. وبالتايل تتعقد املشكلة أكرث، ليصبح اإلنسان هو 

ذاته مشكلة، أكرث عمًقا وتعقيًدا. ومن هنا وجد برديائيف أن مشكلة اإلنسان هي املشكلة األكرث 

جوهريًّة يف العامل. من أجل ذلك سلط الضوء عليها، وجعلها املحور لكّل فلسفته.

أنّها »تكمن يف داخله من خالل شخصيته«]1[، وذلك  لقيمة اإلنسان عىل  برديائيف  نظر  لقد   

بالطبيعة املزدوجة الكامنة فيه، وفرّق أيضاً بني الفرد والشخصيّة، فرأى أن اإلنسان هو التقاٌء بني 

عاملني: عامل الطبيعة أو العامل املادي، ومن خالله ينتمي الفرد إىل الطبيعة البيولوجية واالجتامعية، 

اإللهي،  اإلنسان  عامل  أو  الروح  وعامل  املجتمع،  أو  العرق  يتجاوز  مستقلٍّ  وجوٍد  أّي  له  وليس 

والذي يكون فيه اإلنسان ذا أبعاٍد دينيٍّة وروحيٍّة حيث ال يتدخل عامل الوراثة أو الوالدين يف تكوين 

الشخصية؛ ألنها ال تأيت إال من الله، ومن خالل الله يتلقى الشخص قوًة تجعله قادًرا عىل االنتصار 

عىل عبوديته ومتكنه من غزو البيئة الطبيعية وتحقيق استقالليته، وتتكون من خالله الشخصية التي 

يراها برديائيف بأنها »صورٌة وشبٌه لله وقطرٌة يف محيط رضورات الطبيعة]][. ولهذا كانت الشخصيّة 

أعىل من الفرد الطبيعي أو االجتامعي.

املجتمع  خالل  من  الفرد  صفات  تتحدد  حيث  شخصيًة،  هو  فرٍد  كلُّ  ليس  لربديائيف،  وفقاً   

والثقافة التي يعيشها ومتيزه عن األفراد اآلخرين، ولذلك يتشكل الفرد وسط منظومٍة عامليٍّة، يخضع 

وعلم  البيولوجيا  مثل  معينٍة  لعلوٍم  موضوعاً  يصبح  وبالتايل  واالجتامعية،  الطبيعية  للقوانني  فيها 

النفس وعلم االجتامع.

 يف حني أن الشخصية هي جزٌء من الواقع الروحي و»ال يوجد قانوٌن ينطبق عليها« ]][. فبالتايل 

بريديائيف  لفلسفة  األساسية  الفرضية  هي  وهذه  التجريبي،  أو  العلمي  للتحقيق  هدفاً  تصبح  ال 

الوجودية، والتي تتوازى مع فلسفة سورين كريكيغارد)]181 - 1855(، كارل ياسربز)]188 - 1969(، 

ومارتن هايدغر)1889 - 1976 ( وجان بول سارتر)1980-1905(.

 يوضح برديائيف بأنه من أجل أن يصبح اإلنسان شخصيًّة، فإن عليه أن يكون واعيًا إىل الصوت 

الداخيل يف نفسه، الذي يعلو عىل كّل األصوات الخارجية املحيطة به« فالشخصية تستمع فقط للصوت 

الداخيل وترفض االمتثال لكّل ما يتعلق بالعامل املادي«]4[، ولذلك كانت الشخصيّة هي تجيل الروح يف 

الطبيعة، ويف الوقت نفسه  هي التعبري املبارش عن تأثري الروح يف الطبيعة الجسدية والعقلية لإلنسان.

[1[8- Ibid, p27 

[2[9- Nicolas Berdyaev/ The Meaning Of The Creative Act. )London: Victor Gollancz Ltd., 1955( p. 60

[3[ Nicolas Berdyaev, Slavery and Freedom, p21

[4[ - Ibid ,p49
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يتشكل يف عالقة  بال شكٍّ وعٌي صويفٌّ  فيه  يتغلغل  برديائيف  به  ينادي  الذي  الوعي  إن هذا   

اإلنسان القوية بالله، وهو الذي يجعل الشخصية غري قابلٍة للذوبان وسط الحشد والتموضع، ألنها 

وفق منظوره ليست فقط صورًة لإلنسان، بل هي أيضاً صورُة الله. ويف هذه الحقيقة تكمن كل ألغاز 

بردياىييف »ال ميكن  يقول  املفارقة كام  اإللهية، وهذه   اإلنسانية  يكمن رّس  بل  اإلنسان،  وأرسار 

التعبري عنها بعباراٍت عقالنيٍّة«]1[، من حيث إن الشخصية ليس لها مثيٌل أو مقابٌل، كام أنّها ال ميكن 

مقارنتها بأّي يشٍء يف العامل املادي، حيث ال تتحدد سامتها من خالل عالقتها بهذا العامل الذي 

استعبد بالتشيّؤ والتقنية، بل تتحدد بعالقتها بالله. لذا ال تتحدد سامت الشخصية من خالل الطبيعة، 

ولكن من خالل الروح، حيث يكون اإلنسان بالطبيعة فرداً فقط ]][.

اإلنسانية  الشخصية  »تحقيق  يتم  لإلنسان  الروحي  التحرير  بأنه من خالل  برديائيف   ويضيف 

التي تؤدي إىل تحقيق الكامل، ولكنها يف ذات الوقت تؤدي إىل الرصاع«]][، املتمثّل يف تكيّف 

الشخصية داخل الحشد االجتامعي وداخل العامل اململوء باملادة الذي يناقض طبيعتها الروحية.

 لذلك كانت تجربة اإلنسان حتى يصبح شخصيًّة تجربًة مؤملًة للغاية، بسبب دخوله يف رصاٍع 

دائٍم مع العامل املوضوعي الرازح تحت سيادة التقنية، فتبّدلت األدوار ليصبح اإلنسان هو نفسه آلًة 

تدور وسط العامل املادي املتصف بالتشيّؤ نتيجة مساوئ التقنية ذاتها.

 وعىل الرغم من ذلك يرى برديائيف أن للشخصيّة قدرًة عىل تحّمل األمل الذي هو متأّصٌل فيها.

 ومن هنا نجد أن الشخصيات الخالقة والعباقرة بصفٍة خاصٍة قد تعاين من صعوباٍت جمٍة من 

ذواتها،  وتتمحور حول  العامل  هذا  تعادي  يجعلها  قد  ما  العادي،  اليومي  بالعامل  تواصلها  خالل 

ولكنها يف الوقت ذاته ال يظهر إبداعها وإدراكها للكون إال من »خالل هذا العامل«]4[. ويظهر ذلك 

من خالل عالقة الذات باآلخر أو عالقة األنا باألنت، تلك العالقة التي بُنيت عليها فلسفات الغريية، 

برديائيف  منه  واستعارها  م(]5[،   1965--1878( بوبر  مارتن  اليهودي  الفيلسوف  عند  برزت  والتي 

وبعض الفالسفة املعارصين.

[1[ - Ibid , 44

[2[- Ibid, p21

[3[)- Berdyaev, “The Problem of Man,“ http://www.berdyaev.com/ berdiaev/berd_lib/1936_408.html )16 

July 2014(. 

]4]- برديائيف: العزلة واملجتمع، ص233

]5] ثنائية النا والنت عند بوبر هي املعربة عن مختلف أشكال الوعي والتفاعل والوجود التي يتعامل الفرد من خاللهاا مع اآلخرين، 

الثنايئ الفلسفي )أي » أنا–أنت«(، يتطرق بوبر اىٕل املنظور املعقد لوجود اإلنسان أي  سواء كانوا برًشا أو شيئاً آخر. فمن خالل هذا 

التي  العالقة  تلك  أنا–أنت« هي   « فإن  لذا  العامل املحيط؛  مع  دوًما، وبطرق شتى،  يتفاعل  بوبر،  عنه  يعرب  فالشخص،كام  لوجوديته«. 

تٔوكد ما هومتبادٌل وكالينٌّ.
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التي تُظهر عمق الشخصية وتفاعلها بشكٍل إيجايبٍّ من   إن عالقة األنا باألنت أو باآلخر هي 

هي  الشخصية  أن  ذلك  ذاته،  الله  يكون  وقد  يكون جاري  قد  اآلخر  هذا  العامل، ألن  هذا  خالل 

الفعل الخالق الذي يتحرك نحو أشخاٍص آخرين ويف نهاية املطاف نحو الله. لذلك ال يتم تحقق 

الشخصية إال من خالل »الله وهو أعىل منزلًة لها، كام أنه مصدر استقاللها وحريتها«]1[. وهنا يضيف 

برديائيف للشخصية صفًة محوريًّة يف فلسفته من خالل الحرية، بحيث مل يبعد عن اإلطار العام 

لنظرائه من الفالسفة الوجوديني يف االهتامم بربط الحرية بجوهر الشخصية الحقيقية، حيث احتل 

مفهوم الحرية املكانة الرئيسيّة يف فلسفته، لدرجة أن أطلق عليه معارصوه لقب »أسري الحرية«.

إن ما مييز الشخصية عن الفرد يف فلسفة برديائيف هو حريتها، حيث إّن »الشخصية ليست مجرد 

حريٍّة، بل هي الحريّة نفسها« ]][. كام يرى برديائيف أن اإلنسان عبٌد، ألّن الحريّة صعبٌة، يف حني أن 

العبودية سهلٌة، ولذلك يحبس الفرد ذاته داخل وعيه الخاص، ما مينع عنه صفة التواصل باآلخرين 

التي هي جوهر الشخصية. ومن أجل أن تصبح الشخصيّة فعالًة وحقيقيًّة كام يقول برديائيف »فعليها 

الرصاع  قوة  تستمد  املصدر  ذلك  ومن  الروح،  عامل  أي  الحرية،  عامل  يف  متجذرٌة  أنّها  تدرك  أن 

والنشاط، وهذا هو املعنى ذاته لكونك شخًصا، ولكونك حرًا«.]][ ولذلك كانت الشخصية ال ميكن 

أن تستمد كيانها إال من خالل الحرية التي هي األساس الذي ال أساس له من الوجود، ألنها أسبق 

من الوجود ذاته. إنها أعمق من كّل يشٍء، وال ميكننا التسلل إىل قاعدة الحرية بأّي تصّوٍر عقالينٍّ.

 إّن الحرية برئٌ عميٌق ال ميكن الوصول إليه، حيث يوجد يف داخله الرّس النهايئ للوجود اإلنساين.

ذلك  الحرية،  مفهوم  عمق  عىل  للداللة   )unground( مبصطلح  ذلك  عن  برديائيف  ويعرب 

 JACOB BOEHME( املصطلح الذي استخدمه املتصوف األملاين الربوتستانتي يعقوب بوهمة

1624 -1575(م]4[ مبعنى »الهاوية املظلمة«]5[ باعتبارها هي الرس الذي يكمن وراءه حقيقة الشخصية، 

ويقول أن »ما وراء أي يشٍء معنّيٍ يكمن يف كونه ال يزال أعمق« ) ]6[( أي ال يزال مجهواًل، ولذلك 

[1[- Berdyaev, “The Problem of Man,“ http://www.berdyaev.com/ berdiaev/berd_lib/1936_408.html )16 

July 2014(.

[2[ - Ibid .

[3[- Berdyaev, Slavery and Freedom, p, 139 

21]4] – يعقوب بوهمة وأحياناً باإلنجليزية بوهم، فيلسوف ومتصوف أملاين كان له أكرب الثر عىل هيغل الذي كان متصوفاً ف شبابه 

تستهوية فكرة الفناء ف الله

]5] - هو رصاع النور والظالم من أجل الحرية، ويرى بوهمة أن داخل الله نفسه يوجد مبدأ للظالم،هذا الظالم ليس هو الرش ولكن املعارضة 

مثلام يعارض االبن أبيه مع وجود املحبة بينهام، ولذلك فالنور اإللهي ال ميكن أن ينكشف إال من خالل معارضة اآلخر، وقد تأثر هيجل تأثرًا 

كبرياً بفلسفة بوهمة وحاول أن يقدم فلسفة إنسانية جوهرها أنه وسط الظالم يجب أن يوقظ النور وهذا هو نفسه ما أخذه بريديائيف عن بوهمة.

[6[ - Nicolas Berdyaev, Slavery and Freedom,p 66 
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كانت األولوية  للحرية عىل الوجود، وللروح عىل الطبيعة، وللذات عىل املوضوع، و لشخصيّة 

عىل العامل، و لإلبداع عىل التطور، وللثنائيّة عىل األحادية، وللحب عىل القانون«]1[. لذلك كانت 

الشخصية فريدًة من نوعها، وغري قابلٍة للتكرار«]][.

ذلك أن معنى الحرية أكرث مدلواًل مام قد يذهب إليه الفرد، فال ميكن اختزال مفهوم الحرية يف 

اإلرادة الحرّة، حيث إّن اإلرادة الحرة تختار بني الخري والرش، بينام الحرية هي يف األساس وسيلٌة 

للتحرر من التموضع والتشيؤ املوجود يف العامل. لذلك ينبه برديائيف بأنّه ينبغي »أالّ تكون الحرية 

إعالناً لحقوق اإلنسان، بل يجب أن تكون إعالناً عن التزامات اإلنسان«]][.

ومن هنا كانت الشخصية يف فلسفة برديائيف تعرب عن اإلبداع الذي يخرج من الحرية، واإلبداع 

ليس هو التطورالذي ينتج اليشء الجديد ألول مرٍة، إمنا هو الحراك والديناميّة املستمرة للروح التي 

الشخصية  »فحرية  وبالتايل  العامل.  داخل  التموضع  وعن  االغرتاب  عن  اإلنسان  بُعد  تعمل عىل 

بالتشيّؤ والتموضع، ومن ثم تصيبه  بداخلها اإلنسان فتصيبه  يتقيد  التي  تكرس سلسلة الرضورات 

باالغرتاب، وحتى يتجنب اإلنسان هذا االغرتاب فعليه أن يكون مؤثرًا غري متأثٍّر بكّل ما يحيط به، 

ولن يتسنى له هذا التأثري إال من خالل الحب«]4[، وبالحب تتواصل الشخصية مع العامل وبالحب 

الله«]5[. الحب يخلق  تظهر الشخصية، حيث إن »الحب األصيل هو دامئًا نذيٌر ملجيء ملكوت 

التواصل دون خوٍف من املوت، ألّن الحب أقوى من املوت.

وملا كانت الشخصية تظهر الحب الذي هو تعبرٌي للشخصيّة األبدية، لذا كانت »الشخصية هي 

قبل كّل يشٍء الطاقة الروحية لألصالة، والنشاط الروحي الذي هو صميم القوة الخالقة «]6[. وحتى 

تتحقق هذه القوة للشخصية الروحانية ال بد من إزالة العديد من العوائق التي تقف عقبة يف سبيل 

تحققها، وتجعلها يف عزلٍة بعيًدا عن املجتمع وبعيًدا عن أن تكون قوًة إبداعيًّة وخالقًة، من أجل 

ذلك يطرح برديائيف مفهوم التقنية كأحد أهم األسباب التي تتسبب يف تشيؤ اإلنسان وعزلته. 

[1[ - Ibid , p. 10.

[2[ - Ibid, p. 25

[3[ - Ibid, p ,48

.)Erose( و الحب )agape( 4] ويرشح بريدياييف الحب كام جاء ف املصطلحات اليونانية من خالل الحب[

التي تغرق ف عامل  الروح  التضحية، تضحية  العاطفي وحب الجامل والفن، فإن الحب "أغاب" هو  فإذا كان الحب إيروس هو الحب 

املعاناة، ف العامل الذي تعذب فيه وإذا كان اإليروس يسعى إىل القيم املثالية ف الفن والفلسفة فإن الغاب يسعى نحو الجار الذي يعاين 

وبحاجة إىل مساعدته، ولذلك كان. 

[5[_  Berdyaev: The Fate of Man in the Modern World. Ann Arbor, Michigan: The University of Michigan 

Press,p 102.

[6[-Nicolas Berdyaev, Freedom and the Spirit, trans. Oliver Fielding Clarke , London: Nicolas Berdyaev, 

Geoffrey Bles, 1935, p. 101.
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التقنية والتشيؤ 

عوائق متنع  هناك  أن  ، وجد  هو روحيٌّ وارتباطها مبا  الشخصية  مفهوم  برديائيف  قدم  أن  بعد 

أفاٍق عاليٍة بشكٍل  الفرتة الحديثة إىل  التقنيات يف  العوائق وصول  هذا االرتباط. ويف مقدمة هذه 

الواقع  الروح مع  »تشاركت  التقنيات  فمع  بالكون،  اإلنسانيّة  العالقة  يفتح فصاًل جديًدا متاًما يف 

بالطبيعة املادية  ترتبط  الذات باملوضوعات«]1[، حتى أصبحت روح اإلبداع اإلنسانية  وتشابكت 

مرحلًة يف  يُعّد  التقنيات  أن وصول  من  الرغم  فعىل  وبالتايل،  بها.  والتكنولوجيا  اآلالت  الرتباط 

العامل،  البرشية يف  الكائنات  الوقت نفسه يؤدي إىل استعباد  أنّه يف  الروحيّة للبرشية، إال  التنمية 

وهذا صحيٌح، فبقدر ما تتخىل البرشية عن أهدافها من القيم الروحية، تسعى يف الوقت ذاته إىل 

معجزات العلوم التطبيقيّة لتوفري رفاهيّة الحياة وتحقيق املعنى النهايئ للسعادة يف ما يعتقدونه)]][(. 

البرشي.  التقنيات تشكل تحديًا للوجود  البرشي إىل واقعٍ جديٍد، وأصبحت  التاريخ  ولهذا دخل 

ذلك الوجود الذي انفصل فيه اإلنسان عن الله والقيم الروحية، فتحول إىل بناٍء وتنظيٍم داخل عامل 

املادة محاواًل العثورعىل معنى السعادة واألمن.

 وبالضبط كانت التقنيات هي الوسيلة التي تسعي بها البرشية الحديثة وبواسطة أجهزتها الخاصة 

إىل تحقيق الغايات املفيدة املرجوة لنفسها. ومع السعي لتحقيق هذه الغايات وقع اإلنسان فريسة 

ما ساعد عىل  اإللهيّة،  الروح  للتوحد مع  التي تسعى دامئا  الحقيقية  ففقد روحه  التشيؤ املادي، 

اغرتابه ومتوضعه.

وقد نظر برديائيف إىل مسألة تشيؤ اإلنسان بواسطة التقنية واآللة بأنّها أهم املشكالت البارزة 

التي يجب عىل الفلسفة االهتامم بها، حيث أعلن عن قلقه بأن الحياة بلغت مبلغ الرسعة الجنونيّة 

إىل الحّد الذي يجعل اإلنسان يجد صعوبًة يف االستجابة لها، ولهذا تلجأ هذه الشخصيات إىل 

االتصال االجتامعي املتغرّي، والذي متثل فيه التكنولوجيا واآللة أهم جوانبه، ويرى برديائيف أن 

ناحيٍة، إال  الناس من  إنّها تساعد عىل تحسني االتصال بني  التكنولوجيا سالٌح ذو حدين، حيث 

األسايس  التباعد  من  تقلّل  أن  »من  فبدالً  بينهم  الفجوة  توسيع  تساعد عىل  أخرى  ناحيٍة  من  أنّها 

بينهم فإنّها تعمل عىل اِتساع رقعته«]][. كذلك متثل التكنولوجيا أهم أشكال التطرف ملاديّة الوجود 

وعىل  الشخصية.  بناء  أساس  هو  الذي  الروحي  لالتصال  اهتامًما  تعطي  ال  إنّها  حيث  اإلنساين 

[1[ - Spirit and Reality. Translated by George Reavy. London: Geoffrey Bles: The Centenary 

Press,.1939,p,43 

[2[  - bid , p, 71.

]3] - برديائيف: العزلة واملجتمع، ص233.
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يف  كاملًة  مساهمًة  والالسليك-  والسينام  والسيارة  الطائرة  -مثل  االخرتاعات  مساهمة  من  الرغم 

بيئٍة عامليٍّة  بيئته املحلية إىل  التحّرر من  أتاح لإلنسان  ما  الناس،  التواصل واالتصال بني  سهولة 

»القضاء  إىل  أدت  الوسائل  هذه  بفضل  نفسه  الوقت  أخرى ويف  ناحيٍة  من  أنها  إال  اتساًعا،  أكرث 

عىل الصلة الحميمة واأللفة األساسية لالتصال الروحي، بل إّن أثرها يعزل اإلنسان عزالً مطلق]1[. 

مظهران:  له  العامل  يف  يشٍء  كّل  بأّن  الفلسفية،  األنرثوبولوجيا  خالل  من  ذلك  برديائيف  ويحلل 

أحدهام سلبيٌّ واآلخر إيجايبٌّ. حيث كان األفراد يف املجتمع األبوي أو النوعي عىل حدٍّ سواء 

يتصل بعضهم ببعٍض بطريقٍة ال شخصيٍة، ومع التطور اتخذ التواصل بني األفراد شكله الشخيص 

وكان عىل الشخص أن يعاين العزلة وهنا »تنفصل األنا من روابطها العضوية«]][. و يُرجع برديائيف 

ذلك إىل التكنولوجيا التي أسهمت يف هذا السبيل مساهمًة وفريًة، فعملت »اآلالت بدرجٍة كبريٍة 

الروحي«]][.  االتصال  سبيل  عقبًة يف  االستغالل  هذا  كان  وقد  والحيوان.  اإلنسان  استغالل  عىل 

ويضفي برديائيف طابع السحر أيضاً عىل التكنولوجيا، فكام كان البدائييون لهم سحرهم الخاص 

بهم، فإن هذا العرص له سحره من خالل التكنولوجيا التي وصل إليها اإلنسان بعد املرور بعدٍد من 

املراحل التي تشكلت فيها الذات الواعية من خالل عالقتها بالطبيعة واملجتمع، حيث يحدث يف 

العامل سريورٌة ال إنسانيٌة، تطغى عىل كل يشٍء. وعليه تظهر فرتٌة تاريخيٌة حرجٌة خالل تطور التقنية 

وهذا  بالطبيعة  البداية  »يف  ارتبط  الذي  اإلنسان  يف  املبدعة  البداية  تطور  مع  تبدأ  والتكنولوجيا، 

االرتباط كان نباتياً وحيوانياً. لكن بعد ذلك بدأ ارتباٌط جديٌد لإلنسان مع الطبيعة الجديدة، ارتباط 

-آيلٌّ… وهنا تكمن كل املشاكل املضنية«]4[.  تقنيٌّ

أربع مراحل أساسيٍّة لعالقة اإلنسان مع  برديائيف  بالتقنية يعرض  ارتباط املجتمع  ومن خالل 

الكون واملجتمع:

1 - انغامس اإلنسان يف الحياة الكونية. 

] - التحرر من سيطرة القوى الكونية.

] - اإلحالة اآللية للطبيعة واالمتالك العلمي- التقني للطبيعة، وتحرير العمل واستعباده باستغالل 

أدوات اإلنتاج، ورضورة بيع العمل للحصول عىل املعاش.

]1] - املرجع السابق: ص 233.

]2] - املرجع السابق: ص233.

]3] - املرجع السابق: ص 234.

[4[ - Berdyaev: The Fate of Man in the Modern World. Ann Arbor, Michigan: The University of Michigan 

Press, 1961, p. 83.
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قوى  ومناء  العضوية،  عن  واالبتعاد  جديدٍة…  تنظيامٍت  وتشكل  الكوين  النظام  انحالل   -  4

بعد  الذاتية]1[ ال سيام  اكتشافاته  قبل  من  اإلنسان  وعبودية  الطبيعة،  فوق  مخيٍف  بتشكٍل  اإلنسان 

اكتشافه للعديد من التقنيات واآلالت التي ساعدت عىل استعباده، وجعلت منه سجيًنا داخل كهٍف 

من العزلة والتموضع.

تؤدي إىل اإلحالة املوضوعية  بدورها  والتي  للحياة،  اآللية  يؤدي إىل اإلحالة  اآللة  إن ظهور 

القصوى للوجود اإلنساين، حيث يصبح اإلنسان غريباً يف عامله، هذا العامل البارد غري اإلنساين 

الذي صنع فيه اإلنسان تشيؤه واغرتابه، والذي تنصهر فيه األنا، وبدون وعٍي منها داخل هذا العامل 

آلٍة قامت بصنعها. ويف هذا يشري برديائيف إىل  املادي لتصبح مغرتبًة ومتموضعًة مثلها مثل أي 

إنتاج عالقة  »تعيد  إنّها  واقٌع جديٌد وحقيقٌة جديدٌة، من حيث  يتكون من خاللها  التكنولوجيا  أن 

وال  وعقالنيٍّة،  بوعٍي  املبدع  يبدع  حيث  مغايرٍة:  نظٍر  وجهة  من  ولكن  ثانيًة،  مرًة  بخالئقه  املبدع 

يؤثر هذا اإلبداع عىل حقيقة وجود مبدعه، حيث تنتفض الخالئق ضّد الخالق وال تذعن له يف ما 

بعد. وهنا يكمن رّس الخطيئة األوىل ضّد الخالق. وتتكّرر الخطيئة يف كّل تاريخ اإلنسانية… حيث 

الحياة  آثاراً العقلية يف  التقنية  فتولّد  العقيل،  بـ املنظم-  الالعقيل  بالعضوية، ويُبدل  التقنية  تُبدل 

االجتامعية«]][. والتكتفي التقنية بالتموضع يف العامل كام يذهب برديائيف، بل تحاول أن متلك 

جذوًرا ميتافيزيقيًّة، وبذلك تتكشف إمكانيٌّة جديدٌة لوجود التموضع يربز يف أن ما ينتج من سريورة 

تقنيًا  الحياة  إحالة  كانت  لذا  الالعقلية.  الروح  مستقالً، خارج  أن ميلك وجوداً  التموضع، ميكن 

وإحالة التقنية لحياٍة إنسانيٍّة تعني التموضع واالغرتاب األقىص، حيث تُحّول التقنية جسم اإلنسان 

إىل واسطٍة وأداٍة، أي إىل وظيفٍة تقنيٍة. 

التي  واالغرتاب  التشيؤ  حالة  القضاء عىل  شأنها  من  نظريٍّة  تقديم  برديائيف  حاول  فقد  ولهذا 

مبقتضاها يفقد اإلنسان جوهره الروحي ويتحول إىل يشٍء بال روح وبال إنسانيّة. لذلك قام بتحليل 

العديد من األشكال التي تجعل اإلنسان يشعر بتشيؤه واغرتابه ومن أهمها: املجتمع، الحضارة، 

املعرفة، اآللة، األخالق، الدين، الفن، الكنيسة، العلم، التاريخ، الزواج واألرسة، النظام العاملي، 

الظلم االجتامعي، الباطل …إلخ، وسأقترص هنا الحديث عىل التشيوء الناتج عن الحضارة، املعرفة، 

الحياة االجتامعية واالقتصادية، اآللة، عىل آساس االرتباط الوثيق للتقنية بهذه املوضوعات.

يعتقد برديائيف أن كل ما يصدر عن املجتمع ينزع إىل االستعباد، ما يجعل الفرد يتموضع داخل 

نفسه، حيث يجعل الفرد املجتمع مثالً أعىل ويسبغ عليه العظمة والجالل، ويؤلّه الدولة ويخلق 

[1[- Ibid, p, 169.

[2[ - Ibid, p, 169 
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األشياء  وتعدد  الوجود  بتعقيدات  كاهله  ثقل  إىل  يؤدي  ما  نفسه،  يستعبد  وبذلك  أساطري،  منهام 

وتنوعها حتى يصبح متعرثًا يف شباك تعوقه عن التعبري عن حاجاته التلقائية. 

يتنازل اإلنسان يف كثريٍ من األحيان  لنفسه، فقد  العبودية هو استعباد اإلنسان  أنواع  أبشع  إن 

عن حريّته مبحض إرادته، وهذا يظهرأكرث كام يرى برديائيف يف »الدول اآلخذة بالنظام الشمويل 

ولذلك  وارتياٍح«]1[،  رسوٍر  يف  حريتهم  عن  التنازل  أغلبيتهم  ويتقبل  عبيًدا،  الناس  يصبح  حيث 

مصدٌر  هي  التي  الذات  نطاق  يف  يشٍء  كّل  تحرص  إنّها  حيث  من  األنانيّة  هي  الفرديّة  كانت 

البعد عن األنانية، ذلك  بأنه يجب عىل اإلنسان  برديائيف  رئييسٌّ من مصادر االستعباد، ويحذر 

االستعباد  من مصادر  رئييسٌّ  التي هي مصدٌر  األنانيّة  بعيدٌة عن  برديائيف  الشخصية مبفهوم  أن 

ينتج عنه  الذي  بتموضعه  يتسبب  ما  الخاص  يتقوقع اإلنسان داخل وعيه  إذ  الناس،  والعزلة بني 

واإلبداع  الحب  دوافع  طمس  إىل  باإلضافة  هذا  باآلخرين،  عالقته  وحجب  شخصيته  حجب 

وبشكٍل رسيعٍ  ذلك  ويساعد عىل  وتتشيّأ،  روحه  تتموضع  فشيئاً   شيئاً  هنا  ومن  داخله،  الكامنة 

كبريٍ يف  حدٍّ  إىل  فيساعدان  والصناعي،  الحضاري  التطور  تصاحب  التي  واآلالت  التقنية  تطور 

ذاته  وبني  بينه  باالغرتاب  اإلنسان  فيشعر  املتشيّئ،  العامل  داخل  وسقوطه  اإلنسان،  استعباد 

بأنها العقليّة وذلك  الشخصية  الخالق. وملا كان املجتمع يرى  وبينه وبني األخرين وبينه وبني 

ولهذا  معقواًل.  مصريها  يجعل  حتى  لقهرها  لجأ  لذا  الفريد،  ومصريها  الباطنية  حياتها  بسبب 

غريها  أو  مثاًل  األحرار  املاسونيني  -كجامعة  الرسية«  الجمعيات  تأسيس  برديائيف  يرد  السبب 

لالتحاد  الطريق  متهد  ال  ألنّها  الرسية،  الجمعيات  لهذه  النقد  ويوّجه  الروحية-  الجمعيات  من 

الروحي بسبب طابعها االجتامعي، ولهذا فقد نجد الشخصية نفسها مرًة أخرى يف استعباٍد أشّد 

مام كانت تعانيه، وذلك الرتباط املجتمع برسعة التطور الحضاري الذي يساعد هو اآلخر عىل 

الخروج من الوجود الشخصاين، و فقدان للكلية من خالل دخول الشخصية يف الحضارة، حيث 

برديائيف  ويضيف  املتوحش«)]][(.  السعيد  »اإلنسان  فكرة  من خالل  اإلنسان  الحضارة  تستعبد 

أّن نشاة اإلنسان خالل الحضارة والتقنيات املتعددة، ساعد عىل متوضع روحه داخلها بإحالتها 

لالنغامس داخل املجتمع، ومن هنا كانت الحضارة عامالً أساسيًّا يف قتل فعل اإلنسان اإلبداعي 

»يف  فيقول:  الحضارة  تقدم  من  يعاين  وجعله  برديائيف  قلق  أثار  ما  وهذا  للقوانني،  وخضوعه 

الحضارة يتموضع فعل اإلنسان اإلبداعي، حيث تسقط الحرية يف مرشوع الرضورة، وتقبل صيغة 

اإلنسانية واستعبادها،  الروح  قتل  يؤدي إىل  ما  الروح«]][،  املائتة واملغرتبة عن حياة  املواضيع 

]1] برديائف: العزلة واملجتمع، ص ن.

]2] املرجع السابق: ص ن.

[3[- Berdyaev: The Fate of Man in the Modern World.p162.
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حيث يحيل الروح إىل منطق الرضورة ويبعدها عن الحرية، فتسقط الحرية والشخصية يف عامل 

املوضوعات بواسطة اإلبداع، والتطور املستمر للتقنيات.

اإلنسان ومتوضعه، كذلك  الحضارة تسهم إسهاًما كبريًا يف عزلة  أن  بأنه كام  برديائيف  ويرى 

وسيلٌة  أنّها  يف  عنده  اللحظة  وقيمة  املستقبل  إىل  أبًدا  متجٌه  الصناعة  عرص  أن  ذلك  الصناعة، 

ال  فإنهم  النمط  هذا  الزمن عىل  بتيار  ومدفوعني  مسوقني  األفراد  يكون  وحينام  التالية،  للحظات 

يحظون بالراحة وال تتاح لهم الفرصة ليظهروا قدراتهم بأن يكونوا قوى حرة لخلق املستقبل.

 إن مامرسة التفكري الهادئ واالستغراق يف التأمل من األمور الالزمة للشخصية الخالقة، ولكن 

الرسعة التي يفرضها عرص اآللة تكاد تجعل التأمل متعذراً، ونتيجًة لهذه الحياة التي يحياها اإلنسان يف 

غمرات الرسعة تتحلل النفس اإلنسانيّة وتنقسم إىل حاالٍت عقليٍّة متتابعة الحلقات، والتي من شأنها 

أن تؤثر عىل قدرات اإلنسان املعرفية، حيث ترتبط املعرفة كام يراها برديائيف »بالوعي املتطور الذي 

هو قدر الروح ومصريها بهذا العامل، لذلك كان العبور عرب التموضع هو قدر الروح بهذا العامل«]1[.

ويوجه برديائيف النظر إىل أن أزمه اإلنسان واإلنسانية »ناجمٌة عن التطور الرسيع للتقنية]][ حيث 

اعترب التقنية عامالً يحدد نشاط الحياة البرشية، ولهذا يشري إىل أن املصري اإلنساين يتم التعبري عنه 

يف العامل املوضوعي بحيث يصبح عبداً للزمان الريايض املنقسم، والحياة الروحية وحدها هي التي 

ميكن أن تتحرر حقاً من الزمان العددي، »فثنائية الزمان ميكن الكشف عنها يف اللحظة الحارضة«]][.

 ولهذه اللحظة داللٌة إذا نظرنا إليها بطريقني متباينني متاًما:

أوال: إن اللحظة جزٌء دقيٌق من الزمن، فهي صغريٌة من الناحية الرياضية ولكنها منقسمٌة بدورها، 

ومندرجٌة يف تيار الزمان بني املايض واملستقبل.

ثانياً: هناك أيضاً اللحظة الحارضة للزمان فوق ـ العددي غري املتقسم، اللحظة التي ال ميكن 

أن تنحل إىل املايض واملستقبل، لحظة الحارض األبدي، التي ال تنقسم، وهي جزٌء متكامٌل مع 

األبدية، وهذه هي اللحظة التي عرب عنها كريكغارد يف فلسفته، ولهذا يؤكد برديائيف أن النظر إىل 

مشكلة الزمان -و عىل األخص يف عرص التكنولوجيا والرسعة- أصبحت مشكلًة حادًة. فقد خضع 

الزمان لرسعٍة جنونيٍّة ينبغي عىل إيقاع الزمان اإلنساين أن يتجاوب معها، فلم تعد ألّي لحظٍة قيمٌة 

داخليٌة أو أي امتالٍء، بل إنها تفسح املجال للحظة الالحقة، وكّل لحظٍة هي وسيلٌة للحظة التي 

[1[- Berdyaev, The human being and the machine. Questions Philos. 1989, p, 162.

[2[- Ibid , 162. 

]3]- بردييائف: العزلة واملجتمع.

حلقات الجدل



199االستغراب

2 0 1 ــع 9 بي ر
A L - I S T I G H R A B االستغراب 15

تتبعها، وكل لحظٍة ميكن أن تنقسم انقساماً ال نهائياً ومن ثم تصبح بغري أساٍس من الصحة.

وهذه الظاهرة كام يقول برديائيف هي عالمٌة عىل عرٍص جديٍد، عرص يحكمه نوٌع من الرسعة 

األليّة التي تجعلنا داخل حياٍة تكمن داخل ألٍة تتحرك بالوعي وبال إرادة ومن ثم أصبحت للرسعة 

وحدتها  جذور  اجتثت  فقد  اإلنسانية،  األنا  عىل  قاتل  أثر  للحياة  املتزايدة  اآللية  عىل  »القامئة 

لتلك  نتيجة  أشالٍء  إىل  وتحولت  وحدتها  اإلنسانية  األنا  فقدت  أن  عليه  ترتب  ما  ومتاسكها«]1[، 

الرسعة الفائقة.

 إن ما يحّدد وحدة األنا وتكاملها وارتباطها »بوحدة الحارض غري املنقسم وتكامله، وباللحظة 

أيضاً  التي هي  باللحظة  الالحقة،  للحظة  أكرث من وسيلٍة  التي هي  اللحظة  امتالئها…  الراهنة يف 

اتصاٌل باألبدية«]][.

بأكمله نحو املستقبل، املستقبل يحّدده  التكنولوجيا موّجٌه  بأن عرص  برديائيف  ولهذا يحذر 

سري الزمن، وال يسمح لألنا بأّي فراٍغ وقد اجتاحها تيّار الزمن، ولذلك فعىل الشخصية اإلنسانية 

بعالقة  التام  الوعي  طريق  عن  وذلك  للمستقبل«]][،  الحرة  الخالقة  بوصفها  نفسها  تؤكد  »أن 

اإلنسان بالتقنية بحيث يستطيع أن يخرج من سيطرة التقنية عليه، فبدالً من أن تسيطر اآللة عىل 

اإلنسان، يسيطر هو عليها.

 وهنا تظهر نظرٌة تفاؤليٌّة لربدياىييف، فعىل الرغم من أن التموضع الناتج عن اآللة عنرصاً سلبياً 

الساقط، وذلك  العامل  إيجابياً يف  الوقت نفسه ميلك معنى  أنه يف  لسجن اإلنسان واستعباده إال 

بوصول الشخصية إىل ذروة الوعي يف تالمسها مع ما فوق الوعي، حيث تعمل التقنية عىل تحرير 

الروح اإلنسانيّة وهنا »قد تصبح املعرفة اشرتاكاً ومشاركًة روحيًّة«]4[، ولذلك يشّدد برديائيف عىل أن 

التموضع هو فقط طريقٌة للتعبري عن الذات الوجودية األصلية، لذلك كانت كّل املعارف األصليّة 

ليس يف  البحث عنها  السقوط.  الخلل،  »الخطيئة،  نفسها:  الوجوديّة  بالذات  تتعلق  بكّل جوانبها 

أصيلٌّ  ما  يشٌء  وفيها  معرفٌة  هي  متوضعها  من  بالرغم  واملعرفة  ذاته…  الوجود  يف  بل  املعرفة 

الوقت  للتعايل ويف  مخطٌط  هي  برديائيف  فلسفة  املعارف يف  كانت  لذلك  ويظهر«]5[.  ينكشف 

نفسه هي مرتبطٌة بالوجود. ولذلك كانت املعرفة كوجوٍد ومتوضعٍ إمنا هي جوهٌر لكّل محاوالت 

]1]- - برديائيف: العزلة واملجتمع، ص182.

]2] - املرجع السابق: ص، 182

]3] العزلة واملجتمع ص181.

[4[ -Berdyaev: The Fate of Man in the Modern World.,p108.

[5[- Ibid, p, 108.
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التعايل، ويف هذه املحاوالت ال ينترص اإلنسان عىل الطبيعة فقط بل ينترص عىل ذاته هو شخصياً.

نقد برديائيف للتقنية يف الدول الشمولية وأملانيا النازية 

يرى برديائيف أنه بعد التطور االقتصادي الكبري أصبحت الدول الشمولية ال تفكر إال بالكليات 

ورموز األرقام، وأصبح الفرد يف اآللة الضخمة رقامً من األرقام، وقد كانت هذه الظاهرة من سامت 

املجتمعات الرأساملية، فمع تقدم التكنولوجيا سعى اإلنسان إىل استخدام قدراته الصناعية والفنية، 

إنتاج  هاماً يف  دوراً  لعبت  والتي  بالتقنيات،  القومية  البرشية واألهداف  الذاتية  واقرتنت املصالح 

الرشور الجامعية، وال سيام يف القرن العرشين، ولذلك يرى برديائيف أن التقنيات هي شكٌل رئييسٌّ 

من أشكال الوثنية الحديثة التي يسعى البرش من خاللها إىل تأسيس عالقٍة زائفٍة بالكون من أجل 

نتائج كافيٍة للحياة والسعادة. ويوضح أن االستخدام الرشير للتكنولوجيا ينشأ من  الحصول عىل 

التطور املتزامن للتقنية والهمينة يف الفرتة الحديثة. ويف كتابه »مصري اإلنسان يف العامل الحديث« 

)5]19(، يقول: »إن االستخدام الخبيث للتقنيات يف أملانيا نشأ من الحاجة املشوهة لعقليٍة وثنيٍة 

لتنفيذ األهداف العنرصية، وخاصًة ضد اليهود«]1[.  فكانت دوافع أملانيا العنرصية وراءها جامهري 

التي كانت سائدًة يف املجتمع حينئٍذ،  الجامعية  الحرب واأليديولوجيات  نتيجة  بالفعل  أحبطت 

ولهذا شعرت الجامهري يف أملانيا »بقوة التقنيات« املوجودة بالفعل، والتي تهيمن عىل حياتهم، 

وتوقعوا من النواحي النفسيّة ومن خالل خياٍل مشّوٍه سيطرتهم عىل الدول األخرى نتيجة التفوق 

العرقي. ولهذا يرى برديائيف أن أهدافهم العنرصية ترجمت إىل سياسٍة قوميٍّة تم تنفيذها عن طريق 

الفردية  الوثنية حول األهداف الشمولية عىل حساب الشخصية  الهيمنة  التقنيات. وهكذا تطورت 

والحرية]][ ما ساعد عىل زيادة الفردية والعزلة لسائر الجامهري.

ولهذا فإن النازية قد خلقت كرّد فعٍل جزيئٍّ عىل وصول التقنية إىل املجتمع الحديث، وعىل 

الرغم من استخدامها يف تنفيذ الفظائع النازية، إال أن برديائيف ال يجد أّي تناقٍض يف تحليله لهذا 

الدور املزدوج لألملان عىل حد السواء باستخدام ورفض التقنيات، ألن التناقض الحقيقي يكمن 

يف العالقة الخبيثة الغادرة للعامل تجاه الكائنات، والتي فيها اثنان من أشكال التناقض عىل ما يبدو، 

فأحدهام يستغل التكنولوجيا لغايات الرش، واألخر يرفضها وبضيٍق شديٍد ألسباٍب رومانسيٍّة. 

و هذه العالقة الخاطئة بالكون هي سبب محنة اإلنسان الحديث البعيد عن الله والطبيعة، والتي 

أنتجت لألسف طغيان الدولة النازية، حيث تركزت هذه الدولة عىل املفاهيم العنرصية والرومانسية 

[1[ - Berdyaev: The Fate of Man in the Modern World ,p 83.

[2[- Ibid , p 94.
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للدم والرتاب، والتوقع الخيايل ململكٍة ألفيٍّة »أنتجت بدالً من ذلك اثنا عرش عاماً من الجحيم«]1[ 

كام يذهب برديائيف. 

ويالحظ برديائيف بأنّه عىل الرغم من حقيقة بلوغ الثقافة األملانية قمتها مع كانط، غوته، هيغل، 

شيلر، وفيشتة، والعديد من اآلخرين، إال أن هذه الثقافة العظيمة املزهرة مل متنع أملانيا من الحقبة 

النازية. وهذا هو السقوط من املرتفعات الثقافية العظيمة إىل الحضارة النازية املنحلة، والتي يجب 

أن يُنظر إليها من الناحية الروحية عىل أنها فقداٌن للطاقات والقيم السامية، والتي ساعدت أملانيا 

عىل االستعباد الذايت للفرد. 

الطائفة  ويخص  التقنيات،  لنقد  شاملًة  فلسفًة  يطور  مل  أحًدا  أن  دهشته  عن  برديائيف  يُعرب 

املسيحيّة عىل معالجة هذه املسألة باهتامٍم عاجٍل، فيقول: »إن املفكرين املسيحيني املسؤولني 

إذا مل يدينوا ببساطة التقنيات والتطبيقات العلمية، ستتخذ هذه الجهات منظوراً معيناً يتجاوز الحياد 

أو الالمباالة أو الرفض الرجعي والرومانيس لجميع اإلنجازات التقنية«]][. ولذلك يجب عىل املرء 

أالَّ يبقى متغافاًل عن مسألة التقنيات، ذلك أن التقنيات تهدد بتدمري الصورة البرشية وحتى العامل 

املادي يف القرن العرشين.

ويف  الحياة،  عىل  حرصيًا  للسيطرة  سعى  الذي  الحداثة  عرص  خطورة  إىل  برديائيف  ينبهنا   

القوى  تتطلع  حيث  الحداثة  يف  خبيثًا  تطوًرا  هناك  أن  ندرك  أن  علينا  ولهذا  التقنيات،  مقدمتها 

الجامعية )الجامهري( بواسطة االقتصاد والتقنيات لتزويد البرش بالسعادة التامة والرفاهية، وكانت 

النتيجة عكسيًة من حيث وقوع اإلنسان يف شباك التشيؤ والعزلة داخل مجتمعه. ولهذا يعد برديائيف 

التقنيات املشكلة األكرث أهميًّة يف الحداثة التي ستسود البرشية ما مل يعالج البرش تطورها الخبيث 

ويكثفوا عالقتهم الروحية بالكون.

ولذلك كان أحد التشخيصات النهائية لنقد برديائيف للتقنيات ينطوي عىل أن ثقة البرشية الحديثة 

يف غري محلها، ألن الوالء للعلم والتكنوقراطية والتي أصبحت متثل »طبقة حاكمة جديدة*«]][. ليس 

هذا فحسب، بل إن التقنيات تأيت لتحّل محّل املعجزات، حيث أرادت اإلنسانية دامئًا أن تكون 

يف تحدٍّ دائٍم لله، ولهذا رد برديائيف حادثة املحرقة ومساوئ التقنية لعدم وجود القيم الروحية، ال 

سيام القيم الشخصية املسيحية، حيث مل يكن لدى أوروبا الحديثة -قبل وأثناء املحرقة- أساٌس 

[1[-Ibid,p, 102.

[2[- Ibid, p. 49.

]3]* هذا ما ذهب إليه جاك أيلول ف كتابه "خدعة التكنولوجيا" متأثرا مبا ذهب إليه برديائف. 

 - جاك إيلول: خدعة التكنولوجيا، ترجمة فاطمة نرص، دار سطور، ضمن سلسلة القراءة للجميع، الهيئة املرصية العامة للكتاب،، 2004،ص، 32.
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للقيم املناسبة التي ميكن بها أن تتنافس بنجاٍح عىل هجمة النازية والدول الشمولية، فلم يكن لديها 

اإلميان  به  يسمح  الذي ال  الوقت  اإلنسانية«]1[ يف  للكرامة  املعادية  العلامنية  األيديولوجيات  إال 

املسيحي األصيل ملثل هذا التمجيد الوثني للعرق والرتاب والدولة. 

بالفيلسوف الوجودي بول تيليش- أن املسيحية يف األساس عىل  ولهذا أكد برديائيف -متأثراً 

خالٍف مع الخصوصيّة من العنرصية والقومية، حيث يرى أن املسيحية »تتبنى املساواة والتوسع 

العاملي األخالقي من خالل تعبريها األصيل عن الحب واحرتام العدالة والحرية«]][، وعىل الرغم 

للمسيحيّة يف  تاريخيٌّ  »تشويٌه«  الواقع وبكّل سهولٍة  برديائيف- حدث يف  يعرتف  من ذلك -كام 

الحضارة الغربية، وهذا التشويه هو الذي ساهم يف نجاح النازية«]][، لذا يحذر بأن وصول التقنيات 

البرشية لتحدياٍت غري مسبوقٍة، وفرصٍة لصحوٍة روحيٍّة من أجل تكثيف العالقة اإليجابية  يعرض 

الكاملة بني البرش والطبيعة، لتتم املصالحة بني الله والكون، وبالتايل فإن املغزى النهايئ للعرص 

إخفاق  إىل  بالنظر  خاصًة  نفسه،  الواقع  مع  الجديد  الروحي  الحساب  عىل  انفتاحه  هو  التقني 

األيديولوجيات السابقة يف دعم البرشية ]4[.

وحتى تتمكن البرشية من استعادة السيطرة عىل مستقبلها، فعليها استعادة األولويات الروحية، 

لذلك نبه برديائيف إىل رضورة خروج الشخصية من السقوط داخل متاهات الحداثة والتطور التقني. 

ومن أجل أن تصبح الحياة اإلنسانية هدفًا ذا داللٍة دينيٍة، فإن عىل اإلنسان رضورة االتصال الروحي، 

والذي بدوره كام يراه برديائيف يقتيض املشاركة املتبادلة، واالندماج املتبادل بني األنا واألنت، 

ولن يتم االندماج واملشاركة بني األنا واألنت إال من خالل الله الذي يكون من خالله االتصال 

الروحي »داعاًم عىل رفع التقابل بني الواحد واملتعدد، بني الجزيئ والكيل«]5[.

الروحي –يف ما يرى برديائيف- سينتهي باإلخفاق، لذلك يعرتض  النطاق  أّي حلٍّ خارج   إن 

برديائيف عىل املفكر الرويس الكبري تولستوي، الذي رأى أن معالجة ذلك الخلل يكون من خالل 

الرجوع لحقبة ما قبل الحداثة، للرومانسية، يف محاولٍة ملواجهة مسرية العلم والتقنيات املتقدمة. 

ويحلل برديائيف ذلك بأن الرومانسية »كانت تدبرًيا مؤقتًاعقياًم للعودة بشكٍل غري واقعيٍّ إىل املايض 

املفقود، وبالتايل فهي محاولٌة غري كافيٍة ملعالجة مشكلة التقنيات«]6[. وعىل غرار ديستوفسيك، 

[1[- Berdyaev: The Fate of Man in the Modern world ,p 182.

[2[- Ibid ,p. 102. 

[3[ -Ibid, p. 122.

[4[- Berdyaev , the Realm of Spirit and the Realm of Caesar. London: Victor Gollancz, 1952. P, 56.

]5] برديائف: العزلة واملجتمع، ص 234.

[6[ - Ibid , p. 49.
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أن  برديائيف  يعتقد  برديائيف،  األثر عىل  أكرب  لها  كان  والتي  الثاقبة  الرؤى  من  العديد  قدم  الذي 

سعي البرشية لهمينة التقنيات واالقتصاد من أجل الرفاهية التامة سيؤدي فقط إىل االستعباد الذايت 

لإلنسان. ولهذا يذكر القول املأثور لدوستوفسيك يف هذا األمر أنه »عندما يتخىل البرش عن الله، 

فإنهم  يتخلون عن ذواتهم و يخونون أنفسهم«]1[. كذلك يتفق برديائيف مع ديستوفسيك بأن النزعة 

اإلنسانية املضللة كانت من املحتم أن تؤدي إىل استعباد البرشية ذاتياً، ولن يصحح هذا الوضع 

إال من خالل الصورة املستعادة لله يف اإلنسانية، فهي فقط تستطيع تصحيح هذا الوضع، فالله هو 

الذي يعطي الحرية والكرامة للوجود اإلنساين.

لذلك أكد برديائيف عىل أن »تكثيف الروحانية« هو الوحيد الذي يُخضع بشكٍل كاٍف أهداف 

التكنولوجيا لغايات الروح واإلنسانية؛ لذا يجب تقدير العلم، ويف الوقت نفسه علينا رفض العلامنية 

الوثنية.

إن املتتبع لفلسفة برديائيف يجد أّن هناك نظرًة تشاؤميًّة متغلغلًة يف معظم فلسفته بسبب مساوئ 

التقنية، ما قد يصيب القارئ باليأس يف ما يتعلق بالنتيجة النهائية للحضارة الغربية، ومع ذلك نجد 

أن برديائيف ال يزال قادًرا عىل الحفاظ عىل األمل يف املستقبل، وهذا األمل ال يستتبع شيئا أقل 

»من الروحانية الكاملة للحياة«]][، حيث توقع برديائيف تحويل روح اإلبداع التقني إىل حقبٍة روحيٍة 

تستخدم العلم فقط لتحقيق غاياٍت برشيٍّة بّناءٍة. 

الدائم  أنه شخٌص ميتلك األمل  القراء املطلعني عىل كتابات برديائيف سيعرفون  ولذلك فإن 

تقييٍم  إىل  برديائيف  يصل  ال  وبالتايل،  الرش.  عىل  الخري  بانتصار  الهوتيٍّة  قناعٍة  عىل  املرتكز 

سلبيٍّ متاًما لإلنسانيّة الحديثة واستخدامها للتقنيات، حيث يقدم األمل، يف تحقيق نتيجٍة إيجابيٍة 

لإلنسانيٍة الغربية التي تعتمد عىل العمل اإلنساين املدروس واملسؤول واتخاذ القرارات، وتحديداً 

يف إخضاع املصالح الفنيّة للغايات الروحية والقيم.

[1[-Ibid , p. 49.

[2[- Berdyaev , Realm of Spirit, p. 56.
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