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ولوجً الالتقذم التكن  

ٌزٌذ عن أنه ٌؤدي بالمجتمع إلى  

 السٍر إلى الخلف بكفاءة أكبر

 

 

 جالل أمين
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الحمد هلل الذي أنعم علينا بنعمة العقػل وأمدنا بالقوة والعزيمة إلنجاز  
 ىدا البحث

 لك الحمد والشكر على كل حاؿ.فػالليم  

نتقدـ بالشكر الجزيل إلى األستاذ المشرؼ الذي أعاننا بإشرافو  
 وتوجييو

 األستاذ الدكتور: مراجي رابح على مناقشتو ليدا البحث  

 األستاد الدكتور: كحوؿ سعودي على رئاستو للجلسة العلمية

دا البحث  ونتقدـ بالشكر كذلك إلى كل من ساعدنا  على إتماـ ى
 الفػلسفي.

 فػالليم أجعل ىدا العمل خالصاً لوجيك ونافعاً لقػارئو 
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 شكر وتقدير



 

 

 بعد بسم اهلل الرحماف الرحيم والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء والمرسلين.

 العلم إال قػليال""وما أوتيتم من   " وقػل ربي زدني علماً 

الشكر هلل تعالى الذي أرادنا أف نكوف في ىذا المقػاـ ونصل إلى ما نحن عليو فوىبنا القوة  
 ز ىذا البحثاطنا الحروؼ األولى إلى غاية إنجاوالصبر منذ التقػ

 وكما أتوجو بشكري إلى:

 "من أرضعتني الحب والحناف إلى وردة عمري وحياتي وبلسم شفػائي أمي الحبيبة "وردة

من جرع الكأس فػارغا ليسقيني قطرة حب دوف مقػابل ومن أحمل اسمو   بكل عزة وافتخار والدي  
 العزيز "رشيد"

من أفتقده ويرتعش قػلبي عند ذكر اسمو وأشتاؽ إليو من كل قػلبي وأشتاؽ إلى روحو التي  
 غادرت حياتي لتترؾ خلفيا فراغ رىيب متمنية لو الرحمة والمغفرة أخي الحبيب "بالؿ"

 من ساندوني وكانوا لي عونا في مسيرة حياتي منذ الطفولة إلى اآلف أخوتي "مسعود"، 

 "جماؿ"، "شفيقة و زوجيا نبيل"

 إلى بيجتا عمري ونورا حياتي أريج ومحمد

لدرب خطوة بخطوة  من كانت صديقة دربي وأختي العزيزة منذ أف حملنا حقػائب صغيرة وسرنا ا
 ىذا البحث "مروة سالطنية"ف  وزميلتي في  وما زلنا حتى اآل

ومن أحببتيم وأحبوني ووسعيم قػلبي ولم تسعيم ىذه الورقة،  والذين سأفتقدىم وأتمنى أف  
 يفتقدوني زمالئي طلبة قسم الفػلسفة.

ىداء  فػاطمةإ  



 

 إىداء مروة

وليس أخو عمم كمن ىو جاىل     تعمم فميس المرء يولد عالما                                        

-صمى اهلل عميو و سمم–إلى من أرادني أن أصل فوصمت بإذنو، إليك ربي حمدي و شكري ، و عمى نبيك محمد   

فالميم إجعل ىذا العمل خالصا لوجيك و نافعا لقارئو                              

أىدي ثمرة جيدي إلى من قال فييما الرحمن "و بالوالدين إحسانا"                       

إلى من عممتني أولى الكممات و أىدتني شعار الحياة ، إلى من أعطتني الحنان و أوصمتني بتوصياتيا         

و عممتني معنى الصبر إلى التي لو إلى بر األمان ، إلى من حديثيا و كمماتيا دواء اليم و األحزان إلى من صبرت عمي 
 وىبتيا عمري ما كفيتيا ، إلى تاج رأسي أمي الغالية "فتيحة"

النجاح دوما، و  إلى من تمنى لي‘إلى رمز اعتزازي و افتخاري، إلى من عممني معنى التحدي إلى سندي و مرشدي، 
ني أنو ال تصنع الشيد إال نحمة ، إلى كان لي دعما في قوتي المادية و المعنوية، إلى من غرس أنفي نخمة و عمم
 أعظم والد في الوجود أبي الغالي "مولود"

إلى النبع الصافي و البمسم الشافي إلى سارق قمبي و كل عمري، إلى الذي أحبني و عممني كيف أحب إلى الذي وقف 
 بجانبي ليحقق فرحتي و نجاحي، إلى رمز الوفاء و اإلخالص خطيبي"خالد"

 إلى من أحبتني أكثر من نفسيا ولو رزقت حياة أخرى ألمضتيا بجانبي وتي و قاسمتني أحزاني وأفراحيإلى من كانت قد
 أختي "سالف" و الغالية "سكينة"

إلى من عممني معنى التحدي و التضحية من أجل الوصول إلى األفضل أخي الوحيد ونور قمبي "ىاني" و زوجتو "نورة"و 
 ابنتاه الغاليتان "دينا و لينا"

إلى األخت الكبرى و األم الثانية إلى نير الحنان "المية" وزوجيا "وليد" و أوالدىم "أمين" "غزالن" و"مؤيد" ألف رحمة و 
 نور عمى روحو الطاىرة

 إلى طيبة القمب "ريمة" وزوجيا "بمقاسم" و الصغيرة الجميمة "ميار"

ة "نونو" وزوجيا األخ الذي لم تنجبو أمي إلى طيب إلى أختي و جميمتي و سندي و ناصحتي و معممتي في الحياة الغالي
 القمب "سعيد" و ثمرة حبيما صغيراي و فمذتا كبدي "آدم المعتز باهلل" و "تيم المعتصم باهلل" 

إلى األخت التي لم تنجبيا أمي إلى من رافقتني في مسيرة دربي الدراسية من اإلبتدائي إلى الجامعي إلى خير عون 
في اتمام ىذا البحث "فاطيمة"صديقتي و مساعدتي   

إلى روح خالتي الطيبة التي رحمت لتترك فراغا رىيبا و تعممنا درسا في الحياة و ىو أن "وحدة الحب أقوى و أبقى" 
،                       الميم اىدائي  رحمك اهلل يا غالية و أدخمك فسيح جناتو إلى من وسعيم قمبي و لم تسعيم صحة

خواتميا إجعل خير أمورنا  



 

 مقدمة



 مقدمة

بسبب ، سرعة أو وتيرة الحياة االجتماعيةالحداثة في زمننا ىذا ىو تزايد  عصر إن ما يميز
تحوالت التحول السريع الذي شيده العالم المادي واالجتماعي والحضاري، وما عرفو من 

نسانية، أدت في نياية المطاف إلى تغييرات جوىرية في نمط كبرى مست مظاىر الحياة اإل
وشكل الحياة والمعيشة، فوجد اإلنسان نفسو يعيش في واقع تتسارع فيو اآلالت وتزداد روح 

عتبار أن ىذه األخيرة مظيرًا من اب-العقبلنية التكنولوجية اإلنتاجية يومًا بعد يوم، وأصبحت 
زع عن اإلنسان سيماتو وتجرده من خصائصو ليتحول تن -مظاىر الحداثة والعصر الراىن 

ل ىذا بدوره إلى مجرد شيء أو إلى آلة يمكن االستغناء عنيا عند الضرورة، األمر الذي جع
بحيث وضعت العقبلنية األداتية اإلنسان في أزمة ، غتراب األخير يعيش في حالة من اال

تو األولى تحقيق أكبر قدر ممكن وذلك إثر تحول المجتمع إلى مجتمع صناعي غاي ،إنسانية
بحيث أن العقبلنية التي تحمست ليا فمسفة األنوار ، من األرباح وزيادة أكثر في اإلنتاج 

ن من األوىام والخرفات التي ودعت إلييا كانت تيدف إلى عقمنة العالم وتحرير اإلنسا
عًا العقبلنيًا في غير أنيا أخذت بعد ذلك طاب، دتو وكبمت إرادتو وحرمتو من حريتو ستعبا

 المجتمعات المتقدمة صناعيا.سياق التطور التاريخي الذي عرفتو 

مصيره  ديدفي تح ، ساىمتن المعاصراإلنسا ولعل التجاوزات التي فرضتيا التقنية عمى
جاه حياتو والتحكم فيو من كل النواحي وفي جميع المجاالت ) االقتصادية، ات وتغيير

السياسية، الصناعية، االجتماعية(. فقد كان لئلنسان مكانة ىامة بين المواضيع التي 
اصة إثر التغييرات التي عالجتيا الفمسفات المعاصرة بالدراسة، سواء العربية أم الغربية وخ

أال وىي ، واكبت حياتو لتبرز بعد ذلك واحدة من أىم المدارس الفمسفية الغربية المعاصرة 
في المجتمع  ةمجموعة من القضايا الراىن إلى  نقدال"  والتي توجيت بمدرسة فرانكفورت"

والقير التقني، قيمة الفردية، عمى  كقضية السيطرة الشاممة، والقضاء الغربي المعاصر،
وصناعة الثقافة. و من بين أىم رواىا ماكس ىروركايمر،  ثيودروأورنو، ىربرت



 مقدمة

ىذا األخير الذي تأسست نظريتو عمى الرفض المطمق لبلستعمال  ،ماركيوز...إلخ
المعاصرة عبر الغربية من أزمة داخل الحضارة ىذا األخير  البلعقبلني لمتكنولوجيا، لما شكمو

قائم عمى منطق قمعي  ، بيا ومصادرىا المسؤولة في ظل مجتمع معاصرالكشف عن أسبا
ستغبلل مفرط لمممكات الفردية وسمب وتشييء اعبر ، الذات اإلنسانية من حساباتو أقصى 

معانييا بإفراغيا من محتواىا األصمي وتسخيرىا لخدمة اإليديولوجيا القمعية القائمة عمى 
ية لكبل النظامين الرأسمالي، ذا الفيمسوف برؤية نقدمنطق الربح االقتصادي، ولقد توجو ى

شتراكي مع العمم أن ماركيوز قد قضى معظم حياتو فيالواليات المتحدة األمريكية وىو ما واال
مكنو من معرفة ومعايشة المجتمع المعاصر إثر التطور المتسارع الذي شيده النظام 

ستناد فكره إلى العديد من المفكرين الرأسمالي حيث تعرض لو في الصميم ، وانطبلقا من ا
من أمثال فرويد، كانط ىيجل ماركس ...إلخ تأسست فمسفتو والتي عبرت عن نفسيا من 
خبلل التعارض مع الواقع المعاش ومن خبلل تحويل السمب إلى نفي وتمرد ورفض ليطرح 

من أجل ميبلد مقدمًا بذلك البديل ماركيوز الثورة من أجل تغيير النظام وتحويمو من الجذور 
نظام سياسي يضمن الحرية والتحرر وعميو تحدد ت اإلشكالية المحورية في دراستنا بالقول: 

قنية عمى اإلنسان المعاصر؟ وكيف ما ىو موقف ماركيوز من األزمة التي فرضتيا الت
نتقد ماركيوز المجتمعات الصناعية المتقدمة؟ و ما غايتو خمف عامل التغيير؟ وما ىو ا

 األمثل عند ماركيوز؟النظام 

 من أىداف الدراسة:

 الداتية:

 التعرف عمى فكر ماركيوز.الرغبة  -    

 الميل لمتعرف عمى الحضارة الغربية المعاصرة والنظام السائد فييا. -    

 



 مقدمة

الفضول نحو معرفة إنجازات التقنية وأىم ما توصمت إليو في تغيير تفكير اإلنسان  -    
 المعاصر. 

 األسباب الموضوعية:

 تحديد قيمة وأىمية الفمسفة الماركوزية، في معالجة قضايا اإلنسان المعاصر. -
 تحديد موقف ىربرت ماركيوز من المجتمع الصناعي المتقدم. -
 ماركيوز من التقنية.إبراز موقف ىربرت  -
 ماركيوز عمى أرض الواقع. ىربرت تبيان مدى نجاح أفكار -
دو البعد الواحد، فمسفة النفي: عتمدنا عمى مجموعة من المصادر أىميا: اإلنسان ولقد ا

دراسات في النظرية النقدية، نحو ثورة جديدة وتعتبر ىده المصادر من أىم ما رجعنا إليو 
 .يميإلنجاز ىدا البحث األكاد

عتمدنا عمى جممة من الدراسات السابقة نذكر من بينيا: جدل العقبلنية في النظرية كما ا
فؤاد زكريا: ىربرت ماركيوز  النقدية لمدرسة فرانكفورت نموذج ىربرت ماركيوز لكمال بومنير،

    وبعض الرسائل الجامعية.
واعتمدنا في  ما يمي:سار ىذا البحث األكاديمي ومن أىم الصعوبات التي واجيتنا في م

وسنحاول أن نبين في ىذا البحث أن موفق ماركيوز من العقبلنية  المنيج التحميميذلك عمى 
 مفكره ىو فكر منسج في فكره بل أنالتكنولوجية ال يتضمن أي تناقض داخمي 

 قمة المراجع الخاصة بالفكر الماركوزي -
 زائرعدم توفير كل المصادر المترجمة ليربرتماركيوز في الج -
لوقت أطول  ففمسفتو شاممة تبار أن فمسفة ماركيوزتحتاج اعضيق الوقت وذلك ب -

 لمجموعة من أكبر الفبلسفة . وومحاكي



 مقدمة

مفيوم الفصل األول: فيو تحت عنوان:  قسمنا مجمل  البحث إلى ثبلث فصول:ولقد  
عبارة وىو التقنية والتكنولوجيا وأىم التدخالت التي فرضتيا عمى اإلنسان المعاصر 

والتكنولوجيا، وأىم التدخبلت التي فرضتيا عمى حياة  مدخل لمتعرف عمى العقبلنية التقنية
 اإلنسان و من بينيا :

يطيقاتدخل التقنية في مجال ا  .لطب و ظيور ما يعرف بالبيوا 

 .تدخل التقنية في مجال التربية و التعميم

 .تدخل التقنية في مجال البيئة 

 في مجال الفيزياء النووية.خيرا تدخل التقنية أو 

أزمة المجتمع الغربي الصناعي الحديث، تضمن:  :ما الفصل الثاني فتمحور حولأ
 :التنوير/أ/موقف ىربرت ماركيوز من  تأسيس مدرسة فرانكفورت وأىم روادىا،

التكنولوجيا  التقنية: األداتي، المجتمع القمعي التسمطي؛/ب/المفيوم والنشأة، العقل التنوير 
 اة سيطرة سياسية،اقتصادية، ثقافية؛ تكنولوجيا التدمير كأد

جل أفاق التغيير من أاألمل الماركيوزي و ما في يخص الفصل الثالث فكان حول : أ
انطبلقا من الثورة كعامل تغيير مدرجين تحتيا كل من كثر عقالنية ، أالنيوض بمجتمع 

بنقد و تقييم الفبلسفة المعاصرين لفكر الفن و اإلستطيقا ، اليوتوبيا و المتخيمة مختتمين 
 .مماركيوز و نظرتو لممجتمع الصناعي المتقد ىربرت

ز عمى الرغم من فمسفتو الشاممة والمرتبطة لمام بفكر ماركيو وقد حاولنا  في األخير اإل
.الخاتمةمة من النتائج و التي تضمنتياجم وذلك من أجل الوصول إلى، بعضيا البعض 
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 الفصل األول:
مفيوم التقنية والتكنولوجيا 
وأىم تدخالتيا  في تحديد 

 مصير اإلنسان
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نجازات الكبرى التي حققيا العمم نتيجة التطبيقات التقنية لمنظريات العممية اإلمع تزايد     
أمل البشرية في تحقيق  يمجد العمم، ويعمي من شأنو ويعد م20القرن يجابي في إنشأ توجو 

ليا دور كبير  تلييا منذ زمن طويل، فالتقنية اليوم أصبحإحياة مثالية طالما سعى اإلنسان 
في تقدم المجتمعات وزيادة سيطرة اإلنسان عمى الطبيعة وثرواتيا ورفع قدرتو عمى النيوض 

الزراعية والنقل...إلخ. فالعمم اليوم يقدم جوابا لكل شيء في مختمف المجاالت الصناعية و 
 .والتقنية أصبحت تمنحنا حموال لجميع المشكبلت المطروحة عمينا

 بالوضعية ي تيار واسع وأصبح يسمىىذا التحمس الشديد لمعمم ومنجزاتو تمثل وتشكل ف   
 ار بجعمو جوى وية عمى تصعيد العمموية ، وتقوم ىذه العممااأو التقنوية أو العمم

جديد يقدم جوابا لكل شيء، وعمى توقع من العمم الحديث بأن يجعمنا سادة  يمانإل مكافئا
 .الطبيعة ومبلكيا

لى السمبيات التي أدت إنتباه االغير أن التحمس الزائد لمعمم ومنجزاتو منع المجتمعات من   
تنظيم المجتمع وفق غايات نتظم العمم وفق العقل التقني الذي يعيد الييا التقنية، إذ إ

يمانو بقدراتو عمى تحقيق سيطرة فعالة وا  نسان بالعمم اإلىذا أمكن القول أن إعجاب .تقنية
نسان عمى اإلمنعو من رؤية أن ىذا العمم سيؤدي بنا الى سيطرة  ،ومتزايدة عمى الطبيعة

نفسو، فالتقنية إذا خير أن يكون مستقبل ذاتيا أو أن يقرر حياتو باألنسان وعدم  تمكن ىذا اإل
 نسان(يادة )سيادة عمى الطبيعة وعمى اإلليا س

المجاالت التي  موما ىي أى لى أين تعود جذورىا التاريخيةوا  فما ىو مفيوم التقنية 
 فرضت عمييا التقنية سيطرتيا؟.
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 : TECHNIQUEمفيوم التقنية
وىي لفظ ذات أصل يوناني معناىا الفن، والصناعة؛  technikosكممة مشتقة من 

 1بالمعنى المفظي تعني عمل يدوي، أو الميارة في صناعة شيء ما. technéو
 من خبلل قولو: الالنديعرفيا و 

 صناعي(،عممي) فني، :تقني

سم تربية تقنية عمى التربية أطمق ا و الصناعيةما يتعمق بالطرق الفنية العممية أوىي كل 
ىمية العموم التقنية أ تعود؛ و التي تسمح لكل فرد بأن يقوم بميمتو عمى أفضل وجو ممكن

لى األىمية والمرتبة عود إطبلقا إص حالة األمم المتحضرة وال تلى شتى خصائوتنميتيا إ
 2،لحاقيا بوإالفمسفية لمعموم التنظيرية التي ينبغي 

 أنو يمزم التفريق إجماال بين ثبلث أصناف من التقنيات: منتريويرىو 

 التقنيات بالمعنى الحقيقي )صناعة( (1

 يماعون األخبلقي االقتصادي السياسالتقنيات البشرية ال (1

 تقنيات الفنون الجميمة ومن ضمنيا اآلدب  (2

 3.آن كل عمم يتحدر من تقنية سابقةو وتتسم التقنيات كميا بأنيا جماعية وتقديمية 

 بقولو:  جميل صميباويعرفيا 

                                                
، ص 2006، الجزائر، 1ابراىيم أحمد: اشكالية الوجود والتقنية عند مارتن ىيدجر، الدار العربية لمعموم ناشرون، ط1

25 . 
 .1427 ص،2001، بيروت، 2منشورات عويدات،المجمد األول، طأندريو الالند: موسوعة الالند الفمسفية، 2
 .1428المرجع نفسو: ص 3
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 مبادئ يدرس الطرق التقنية من جية ما ىي مشتممة عمى وىو،عمم التقنيات ىي التكنولوجيا
أو من جية ماىي متناسقة مع تطور الحضارة وأىم المسائل التي يبحث فييا ىذا العمم ،عامة
 ثبلث:

 وفي مجتمع معين وصفا تحميميا دقيقاوصف الفنون الموجودة في زمان معين  (1

البحث في شروط كل مجموعة من القواعد الفنية وقوانينيا لمعرفة أسباب  (2
 إنتاجيتياالعممية

 1دراسة تطور الطرق التقنية في أحد المجتمعات اإلنسانية أو في مجتمع إنساني عام (3

 في المعجم الفمسفي بأنيا: ابراىيم مدكوريعرفيا و كما 

وتقوم اليوم عمى  ،أو الوسائل التي تعين عمى إنجاز شيء أو تحقيق غايةجممة المبادئ 
أسس عممية دقيقة، وتختمف عن العمم من حيث أن غايتيا العمل والتطبيق في حين أن 

والكممة االجنبية من أصل يوناني ، رد الفيم الحالي من الفرض العمميالعالم يرمي إلى مج
 2ومعناىا الفن والصناعة. technéوىو 

أما ديدي جوليا: في معجميا الفمسفي فتعرفيا بأنيا كل صناعة ألشياء وقد تكون حرفية 
  3)صناعة يدوية(، أو صناعة ) صناعة بألة أو بعدة أالت(.

 اصطالحا:

  إذا بحثنا عن المفظة من حيث التعريف أو الجانب االصطبلحي وجدناىا تدل عمى

                                                
 . 333، ص 1986جميل صميبا: المعجم الفمسفي، دار الكتاب  المبناني ، بيروت،  1
 .53، ص 1983األميرية، القاىرة، ابراىيم مدكور: المعجم الفمسفي، الييئة العامة لشؤون المطابع 2
 .26ابراىيم أحمد: مرجع سابق، ص 3



 مفيوم التقنية والتكنولوجيا وأىم تدخالتيا في تحديد مصير اإلنسان.          :الفصل األول

16 
 

لى كل الطرق التي يستخدميا إعمم يشير فن و  تعتبرو  1مجموعة مناىج فن أو صناعة.
إذ ساىم  ،كتشافاتيم في المحيط الخارجياالناس في تنمية حياتيم وإلشباعرغباتيم وتطوير 

حياة البداوة إلى حياة الحضارة والحداثة. فقد كانت نتيجة الزمة  ىذاالعمم في نقل اإلنسان من
 تقميل من الضغوطات الجسديةالمأوى، وكذلك لمأجل الحصول عمى المأكل والمشرب و من 

وبصفة  ؛والنفسية بالدرجة الثانية التي تواجو اإلنسانية أثناء أوقات العملاألولى  بالدرجة
"تمثل أبعاد مسيرة التطور المعرفي والحضاري الذي عرفتو المجتمعات أخرى فإن التقنية: 

والتقدم، خاصة منذ القرن المتقدمة في العالم الغربي، والقائمة عمى العقالنية والحرية 
أي عصر األنوار وىو بمثابة موجة من األفكار التي نقمت اإلنسان  "2الثامن عشر ميالدي.

في كتابو المنطق  زكي نجيب محمودلى المعرفة العممية كما قال األسطورية إ من المعرفة
رسطي في عمى النموذج األ وربية قد جاءت بمثابة الثورة ذا كانت النيضة األ إ" :الوضعي

ن أغمضت ألى الطبيعة لمالحظتيا بعد إخروج لى الإالتفكير فصميم الثورة ىو الدعوة 
ن كل تقدم وتطور يحمل في طياتو كل ما ىو 3".العصور الوسطى عيوبيا عن الطبيعة وا 

فيذه األخيرة  قد شكمت لئلنسانية مشروع ذو  ؛إيجابي وسمبي كما ىو األمر بالنسبة لمتقنية
واألخر بالسمبي، فيناك من المجتمعات من تقبمتيا  وصفيما بالبعد اإليجابيين يمكن بعد

 وىناك،بالشكل اإليجابي وجعمت منيا مصدر لمتطور والرقي واالزدىار في جميع المجاالت
 نيا وسيمة لمسيطرة والييمنة أمن وقف بشكل مضاد ليا واعتبروا 

 األولىالطبقة الرأسمالية بالدرجة نيا عمم يخدم أ:"والقضاء عمى ما يسمى باليد العاممة

 4أسيرا ليا." قوة الطبقة العاممة التي تعمل من أجل االشتراكية وأصبح اإلنسانضعاف إل

                                                
 .26ابراىيم أحمد:مرجع سابق : ص  1
: جدل العقالنية في الفمسفة النقدية لمدرسة فرانكفورت، نموذج ىربرت ماركيز، الدار العربية لمعموم يركمال بومن2

 .19، ص 2010ناشرون، منشورات االختالف، 
 .26ص  المرجع نفسو:3
 .82المرجع نفسو، ص 4
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 . أو شراً  ليست خيراً ومنو فالتقنية 

من ، ومن جية أخرى يمكن اعتبار أن التقنية ىي نتيجة انقبلب اإلنسان عمى الطبيعة  
أضافيا عمييا، وقد شممت جميع مجاالت الحياة البشرية مثل  خبلل التغيرات والتعديبلت التي

نسان األمر الذي جعل اإل،وأماكن العمل والتعميم  ،استخدامنا لؤلجيزة الكيربائية في المنزل
فقط  ليس ما ندعوه تقنية األزمنة الجديدة إن: "يقول ىيدجرا خاضع تماما ليا ولنتائجيا.كم

وراء  فقبل ذلك وفيما ،و ذاتيا الفاعمةأكن أن يكون اإلنسان اليوم سيدىا أداة أو وسيمة يم
ن ىذه التقنية ىي نمط تأويل العالم تم إقراره من قبل نمط أىذه الوضعيات الممكنة نرى 

وسائل المواصالت، والتزويد بالمواد الغذائية وصناعة المسميات بل يحدد كل موقف 
وىذا  نو نمط يسم بما يسمو كل قدراتو عمى التجييز،لإلنسان في إمكانيتو الخاصة أي أ

ما يجعل التقنية غير قابمة لمخضوع والتحكم فييا إال عندما نخضع ليا بدون شرط وبدون 
 1تحفظ."

مجموعة من  :وبالعودة إلى أركيولوجيا المصطمح نجد أن مفيوم التقنية في القديم تعني
عة من الغايات، فيي في جوىرىا تشير إلى المعطيات التجريبية جمعت وركبت لتحقيق مجمو 

مجموعة أساليب لمينة أو فن ما، تحولت إلى قوانين مضبوطة ومدونة والتي تسمح لنا 
وتبرز معظم تعريفات المعرفة التقنية ارتباطيا بالصنع 2بتحصيل نتائج تخمينية نافعة.

وىي  العملأي ergaوالبراعة وليس بالمعرفة فحسب، فالتقنية تربط في غالب األحيان بكممة 
 worksاألعمال و actsاألفعال كممة واسعة الدالالت تترجم بشكل فضفاض إلى 

المجرد،  logoiة لمكبلم وفي بعض األحيان تعد من المصطمحات المبلزم resultsنتائجو
وىي  exispoietikeتعد التقنية مكافئة لمعادة المنتجة  ارسطوفي مقابل الحقائق، وعند 

 وال ، يء غير واجب الوجود أي ليس ضروريمنتجة من حيث أنيا تأتي إلى الوجود بش

                                                
 .59: ص سابق مرجعر: جدل العقالنية ،يكمال بومن1
 .38ابراىيم أحمد: مرجع سابق، ص  2
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إنتاج غير يوجد في الطبيعة أي شيء يعتمد وجوده عمى الصانع )التقني(. وذلك يتضمن 
ن الرياضي، واإلنتاج عبارة عن عممية والبرىا واإلقناع لمخطيب،الممموس كالصحة لمطبيب

و إمكانية( وىذا يعطي أنيا دينامية )قوة أما توصف  ن التقنية كثيراً إلذلك فوتحقيق لئلمكان و 
، ألرسطو المجال لمموازاة مع األخبلق ألننا في رأي أرسطو نكتسب الفضائل ببموغيا تماما

يب مينتو من خبلل الخبرة وليس من كما يصبح الواحد منا بناء بالبناء، وبذلك يكتسب الطب
 سقراطيفصل كما ورد في محاورة جورجياس ألفبلطون حيث 1خبلل الكتب الدراسية فحسب.

التقنية الحقيقية في مقابل الزائفة عن العمل والممارسة وحتى الخبرة ويؤكد باألحرى عمى 
ال معين من أساسا بوصفو معرفة األسباب المتعمقة بمج أىمية العقل الذي ينظر إليو

كذلك امتدح أفبلطون التقنيات التي تقوم عمى التفكير الرياضي، ثم يعود ، مجاالت النشاط 
الثبلثة  وتقنية المقمد األدنى بين، في الجميورية لمتميز بين تقنية المستخدم وتقنية الصانع 
 ذلك ألن األول لم يوىب الرأي ، والصانع بدوره يوضع في مرتبة أدنى من المستخدم

ومن ىنا ، الصحيح في حين يمتمك األخر معرفة بالشيء كالفرق بين عازف الناي وصانعو 
 2كثر من الصانع.األولوية لممستخدم أفإن أرسطو وأفبلطون قد جعموا

سان في القديم، ناإللى حركة التطور في البيئة التي كان يعيش فييا إ تاريخ التقنيةويعود    
ألدنى والجزء التقنية في العصور القديمة في منطقة الشرق اختراعات ولقد ظيرت أىم اال
حيث لجأ اإلنسان إلى استغبلل كل ما يحيط بو من  بيض المتوسط،الشرقي من البحر األ

وىذا ما دفع بو إلى صناعة  ،المأكل والمشرب لىستمرار حياتو فقد كان بحاجة إجبلأ
فصنع منيا النصال والسكاكين والمحافر  ،بالحجارة األدوات التي تضمن لو استمراره وبدأ

وكان بحاجة لوسيمة تنقمو نيار اإلنسان يعيش في الجزر وقرب األوكمثال عمى ىذا فقد كان 
ثم طوره إلى قارب إلى  ،ا نتج عنو صناعة الزورقومن ىن ،لى ضفة مقابمة ليامن ضفة إ

                                                
، أبوظبي، 1سيرافينا كومو: التقنية والثقافة في العصور القديمة، ترجمة: مصطفى قاسم، مكتبة مؤمن قريش، ط 1

 .26، ص 2012
 .28، 27ص  ،ص المرجع نفسو:2



 مفيوم التقنية والتكنولوجيا وأىم تدخالتيا في تحديد مصير اإلنسان.          :الفصل األول

19 
 

إلى أكثر من  التقنيات البحرية ويعود تاريخياومن ىنا تطورت ن صنعت السفن؛ أ
أخرى ين ظير أسموب جديد في الحياة وخطى فييا الجنس البشري خطوة سنة، أ10000

عة السبائك النحاسية، إضافة إلى لنحاس وصناستخبلص ااحيث بدأ ب،نحو تطور المدينة 
ومن ىنا بدأت التقنية طريقيا في السيطرة  ،صنع اآلالت وتشييد المصانعات جديدة بتكار ا

 1عمى الفرد وتشكيل البعد الواحد في ذاتو وعقبلنيتو.

التقنية ىي تطبيق معطيات عممية معينة من أجل الوصول إلى نتائج وبالمفيوم الحديث: 
محددة، كما تشير إلى مجموعة من السموكات العممية التي تستعمل المعارف العممية لكي 

، بمعنى أن التقنية ىي مجموعة من األساليب التي نستطيع من خبلليا ج معينةتحرر نتائ
الوصول إلى المعرفة العممية والقيام بالعمميات التطبيقية، حيث نجد كانط يربط بين التقنية 
بمفيوم النظرية، بحيث أنيا مجموعة أعمال نظرية ثم تطبيقية يترتب عنيا أفعال وأعمال 

 2.ونتائج الحقة بيا

 :ومن ىنا يمكن القول أن التقنية ىي عبارة عن

 نسانيةإلحياة االلى تغيير عمم مستقل بذاتو ييدف إ 

 بداع واقعيتطبيقي يجسد المعرفة عمى الواقع أي تحويل الفكرة إلى إعمم 

 لى الحياة الحضاريةعمم يعمل عمى تطوير الحضارات اإلنسانية من الحياة البدائية إ 

 نسانعمم يستيدف الطبيعة واإل 

 عمم قابل لمتطوير والتجديد وغير قابل لمتراجع 

 (.ل لمعاناة البشرية )األمراض المزمنةعمم ييدف إليجاد ح 
                                                

ص -، ص1988ىودجر: التقنية في العالم القديم، ترجمة: زنده قاقيش، الدار العربية لمتوزيع والنشر، عمان، ىنري 1
9-17. 
 .39ابراىيم أحمد: مرجع سابق، ص  2
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 ي الطبقة الرأسمالية البرجوازيةعمم تتحكم فيو طبقة معينة أ 

 كونو يعمل من جية عمى ترقية  ،عمم ذو بعدين وقابل لمنقد بالسمب أو اإليجاب
ومن جية أخرى فيو يعمل عمى تدميرىا من خبلل استخداميا في مجال ، اإلنسانية 

 الكيمياء والفيزياء كالقنابل واألسمحة النووية.

  مفيوم التكنولوجيا

عجمية تعني العمم التطبيقي الذي ييتم بدراسة الصناعات والفنون وكل ما يتعمق كممة أ لغة:
 بيا من مواد ووسائل مستعممة.

نيا دراسة الطرق التقنية من حيث عالقتيا بنمو بأ":في موسوعتو الفمسفية الالندا ويعرفي
وتشمل التكنولوجيا عمى ثبلث أنواع من المسائل الناجمة عن ثبلث وجيات نظر ."الحضارة

 يمكن من خبلليا النظر في التقنيات:

 كما توجد في لحظة معينة في ،ىناك مجال لمقيام بالوصف التحميمي لمفنون والصنائع 
 مجتمع معين.

 بيق كل مجموعة ثمة مجال لمبحث عن الظروف وعن القوانين التي بموجبيا يجري تط
 .لييا فعاليتيا العمميةمن القواعد وعن األسباب التي تعود إ

 ينيا سواء دارت حول مولد وذروة جيزة عىناك مجال صيرورة ىذه األعضاء او األ
نسانية تطور سمسمة التقنيات في اإلت حول و دار نحبلل كل منيا في مجتمع معين، أاو 

 1ن مجموع ىذه الدراسات الثبلث يشكل التقانة العامةإجمعاء؛ 

                                                
 .1429اندريو الالند:  المعجم الفمسفي، مرجع سابق، ص  1
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نسق من معارف تقنية مستمدة من ":نياأفي المعجم الفمسفي ب ابراىيم مذكوركما يعرفيا  
نتاج وتنوع وسائمو وتحديد دور عموم مختمفة، وتيدف كميا الى غاية واحدة وىي تطور اال 

 1."نسان فيو، وىي بيذا سمة كبيرة من سمات العصر الحالياإل 

وىذا إن دل عمى شيء فإنو يدل عمى الدور الفعال الذي تمعبو التكنولوجيا في حياة اإلنسان 
 وعن إسياماتيا في الرفع من مستواه المعيشي في شتى المجاالت. 

 اصطالحا:

الكثير  من المفاىيم التي ناقشيا عتبر مفيومت :وبالرجوع إلى التعريف االصطبلحي فيي    
ر التكنولوجيا ختبلف تخصصيم وتطو ختمفوا في نظرتيم ليا، بسب اامن الباحثين والمفكرين و 

ن ماىية التكنولوجيا قديمة قدم المخترعات البشرية نفسيا، ولكن من األمور المتفق عمييا أ
تطويعو البدائي لمطبيعة  الوسائل التي اكتشفيا اإلنسان عندنفسيا، حيث تعتبر وسيمة من 

لخدمتو وبعدىا أصبحت أداة يستخدميا خضاع الطبيعة لسيطرتو، أي عند محاوالتو األولى إل
 ثم تطور، أي من أجل مساعدتو عمى متطمبات الحياة ،ومساعدتو لقضاء حاجياتو المتنامية 

البعض  مما جعل، جدا في الحياة العامة والخاصة ة ن أصبحت ميمأاستعماليا وعم إلى 
معظم التغيرات التي تحدث داخل المجتمع فكرين يعتقدون بأنيا المسؤولة عنمن الم

فقد استعمل حديثا حيث ورد المعاصر، ىذا من حيث مضمونيا.أما من حيث المفظ  ذاتو :"
وىو  ،1770في بعض المصادر إن أول ظيور لمصطمح التكنولوجيا كان في ألمانيا عام 

 logie، وتعني في المغة اليونانية "الفن" أو صناعة يدوية  technoمركب من مقطعين 
وينتج عن تركيب المقطعين معنى عمم صناعة المعرفة النظامية ، وتعني عمم أو نظرية 

 2."أو العمم التطبيقي ، في فنون الصناعة

                                                
 .53ابراىيم مدكور: المعجم الفمسفي، مرجع سابق، ص 1
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ولقد رجع الكثيرون في تعريف التكنولوجيا من خبلل الترجمة الحرفية لمكممة والرجوع إلى 
ني أسموب أداء المينة ن كممة تكنيك تعإ"أصوليا البلتينية، وىكذا فإن معاجم المغة تقول: 

." وىكذا فإن التكنولوجيا ىي وتكنولوجيا تعني العمم الذي يدرس تمك الصنائع أو الصناعة
ستخدام نتائج البحث العممي في تطوير أساليب أداء الالذي ييدف لمنظم د اذلك الجي

إال أن مفيوم التكنولوجيا أصبح لو مفيوم حديث أكثر شموال، بمعنى أنيا  ،العمميات اإلنتاجية
مجموع الوسائل التي يستخدميا اإلنسان لبسط سمطتو عمى البيئة المحيطة بو لتطويع ما فييا 

شباع احتياجاتو  المتمثمة في الغذاء والتنقل ومجمع السبل التي ،من مواد وطاقة لخدمتو وا 
 1.أمنةتوفر لو حياة  متحضرة 

ويعود تاريخ  ،فيو أقدم بكثير من تاريخ العمم أو الفمسفة وبالرجوع إلى تاريخ التكنولوجيا
 و ثبلثة مبليين سنةل التاريخ، ربما يعود إلى اثنين أالتكنولوجيا إلى عصور ساحقة فيما قب

من ماضي البشرية، إن صور اليوم عن ىذا الماضي صور قد ساىم فييا أجدادنا بمجموعة 
 من التكنولوجيات أكثر تعقيدا أو تنوعا واختبلفا ،وفي كل حال فقد استبدلت الصور البسيطة
 لمجتمعات الجمع والصيد وحمت محميا نماذج كثيرة لمجتمعات تعرف باختبلف التقنية

من أجل  ،أي أن اإلنسان سعى ومنذ عصور خمت2.البقاء حيا وتنوعيا من أجل ضمان
من تمك العصور الذي  ، و ذلك ابتداءإيجاد حمول تساعده عمى الدفع بحياتو نحو التقدم 

 كانت فيو الزراعة و الصناعة ، ىي أوج مراحل التقدم اإلنساني.

  فمسفة التكنولوجيا:

وىكذا األمر فيما يتعمق  ، أو نحو ظاىرة ما ، نحو موضوع ما لمبحث" ال"تتجو فمسفة 
 بفمسفة التكنولوجيا، ومن ثم ففمسفة التكنولوجيا ىي واحدة من التخصصات الفرعية األكثر 

                                                
 .54، ص 1982الكويت،  ،محمد السيد عبد السالم: التكنولوجيا الحديثة، عالم المعرفة 1
 .101، ص 2009، القاىرة، 2حسن خميفة، مكتبة مدبولي، ط فلايرلفمسفة التكنولوجيا، ترجمة: دون اد: مدخل الى ا2
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، 19حداثة في الفمسفة، ويمكن وضع أصل فمسفة التكنولوجيا في النصف الثاني من القرن 
لم يعالجوا المسائل التي شأنيا  19ولكن ىذا ال يعني أن الفبلسفة قبل منتصف القرن 

"ىناك سبب واحد لظيور ويمكن القول أن:  ،االنتماء اليوم في مجال فمسفة التكنولوجيا
وىو التطور السريع لمتكنولوجيا في ذلك الوقت وفقا  20فمسفة التكنولوجيا في القرن

بحث في التكنولوجيا من خبلل فقد تناول  ،جون ديوي" أما ىيدجر.لمفيمسوف األلماني 
نظرية المعرفة ذات أساس براغماتي ترفض الفصل بين الذات العارفة عن الموضوع 
المعروف، كما أنو أحال التكنولوجيا إلى مجرد نشاط أداتي لخدمة غايات أخرى حيوية أو 

 1.اجتماعية

عمى تحقيق إنجاز معين بيدف بسط سمطتو عمى  فاإلنسان ومنذ القدم كان عندما يعمل
فإنو يستخدم مجموعة من المعارف والميارات، أي أسًسا تكنولوجية ، البيئة المحيطة بو 

ويستعين بمجموعة أدوات تكنولوجية ومن ثم تدخل جميعيا في إطار واحد، فيمكننا القول 
امل ليست أمرا جديدا، ولو أن حينئذ بأنو يستخدم التكنولوجيا؛ والتكنولوجيا بمفيوميا الش

دراك أىميتيا وخطورتيا ىو الجديد فاإلنسان في صراعو مع البيئة ومنذ  ،االحساس بيا وا 
عيود بعيدة موغمة في القدم، استخدم معارف وعادات توارثيا عن أبائو أو اكتسبيا من 

كانت  و إن  أدواتواستعمل ، بنائو واألجيال التالية ألممارستو الخاصة وكثيرا ما ورثيا 
نذاك، آكانت ذات قيمة بالغة بالنسبة لو فقد ، وات بسيطة وبدائية من وجية نظرناأغمبيا أد

ذا ذكرت التكنولوجيا فكثيرا ما يتبادر إلى الذىن  المنتجات الصناعية الشائعة المصيقة  وا 
لتمفزيون، ولكن ىذه ا ، المذياع، الطائرة ،السيارة  ،باالستخدام العادي وحديثة العيد: كالقطار

 2..في الحقيقة إنجازات تكنولوجية لتحقيق إنجازات أخرى قد نحس بيا وقد ال نحس

                                                
 .108دون إد: مرجع سابق، ص  1
 .54السيد عبد السالم: مرجع سابق، ص محمد2



 مفيوم التقنية والتكنولوجيا وأىم تدخالتيا في تحديد مصير اإلنسان.          :الفصل األول

24 
 

إذ يستمزم ،ن التكنولوجيا ليست معنية بامتبلك ناحية التقنيات التي ىي موضوع دراستنا إ
عمى األرجح قدرا ىائبل من المعارف المتخصصة التي ال يتسنى اكتسابيا إال بعد تممذة 

نما تعالج التكنولوجيا بدال من ىذه: متى، أين؟ ولماذا ىذه التقنيات؟ يصناع ة طويمة األمد، وا 
وبيان كيف ظيرت وازدىرت والطريقة  ،بمعنى أنيا تيدف الى تفسيرىا داخل سياق اجتماعي

التي تترابط بيا في عبلقات متداخمة فيما بينيا وأسموب تشعبيا والنتشارىا، وأسباب تدىورىا 
ن التكنولوجيا معنية بفيم التقنيات داخل البيئة التي شيدت نموىا إومن ثم ف ،حسارىاوان

يترتب عمى ىذا أن التكنولوجيا دراسة إنسانية ودراسة اجتماعية وذلك ألنيا تعالج  ،اجتماعيا
أشكاال وصورًا مميزة لمسموك البشري في المجتمع، وحيث أنيا تتناول التحوالت التي تطرأ 

ومع أن جميع التقنيات البشرية ىي الموضوع األصيل  1.يات عمى مدار الزمانعمى التقن
الدراسي الشائع ركز االنتباه عمى بعض التقنيات دون ن النيجأإال  ،لدراسة التكنولوجيا

نطاق التكنولوجيا عمى ىذه التقنيات  قصر األخرى وبات مألوفا عمى وجو الخصوص
واالتصاالت التي ىي مجال استخدام ىذه  اإلنتاجية والصناعية وتقنيات التشييد والنقل

 ، الطب وغيرىاركيولوجيا و اال، و ولقد ارتبطت التكنولوجيا بالعديد من الفروع كالفمسفة  ،الطاقة
ننا في حياتنا اليومية نستخدم أدة والمألوف عا،بو نيا ذات صمة وثيقةن ننسى العمم فإدون أ

ألن كبل  نظراً  ،خاطئ وىذا تصور ياممترادفان عم ا اسمانمعبارة العمم والتكنولوجيا وكأني
التكنولوجيا ى إذ بينما تعنو مختمفا عنو تماما. من االسمين يمثل شيئا متمايزاعن األخر

 ،والمنيجي الذي يحققو اإلنسانن العمم معنيا بالفيم النسقي أنجد  ،بصناعة وعمل األشياء
يشرعون في صنع وعمل أشياء وىم ال يعرفون ولزمن طويل سوى  ن البشر قدأوالمبلحظ 

 2قدم من العممأ ن التكنولوجياأوليذا نقول  ،وجزئية عن الخامات المتاحة ليم  تفسيرات بدائية

                                                
 .55محمد السيد عبد السالم:  مرجع سابق، ص  1
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بحيث وبتدخميا في شتى مجاالت  ،لمتكنولوجيا الدور الكبير في تغيير حياة الناسلقد كان 
أحدث تغيير شامبل في حياة البشرية بأكمميا، ، التعميمية ، الصناعية ، الحياة الزراعية 

لقد أصبح العالم الحديث  ،في صيغة محكمة طبيعة المعضمة التكنولوجية ددحن نأويمكن 
أنيا أضحت وسيمة لتوليد الثروة  ىميامعتمدا اعتمادا تاما عمى التكنولوجيا من نواح كثيرة أ

ن نتجنب التدمير التكنولوجي مع الحفاظ أوالمعضمة ىي ، حفاظا عمى مستويات المعيشة 
ن إمكان أإذ  ،يثخطرىا في العالم الحدأاىر وكذا مظ،االعتماد عمى التكنولوجيا  عمى منافع

فوق رقاب النوع  مسمطابات يمثل سيفا  زرع أدوات الحرب التكنولوجية لمتدمير الذاتي الشامل
ازاكي في أغسطس كشيما وناقنبمتين ذريتين انشطاريتين عمى ىيرو  أول البشري، منذ إلقاء

ىي القنابل  شد تدميراً ا النوع من القنابل ووسائل أخرى أن تكديس ىذأو  1945.1
لمخزون لى اإ باإلضافة،الييدروجينية من شأنو أن يجعل فناء النوع البشري احتماال واردا

الغازات السامة والبكتيريا القاتمة وما يسمى  سمحة كيماوية وبيولوجية مثلالرىيب من أ
شعاعات من محطات توليد إأيضا الخطر الماثل نتيجة انتشار وىناك  ،باألسمحة التقميدية

 2.تعمل بالقوى النووية يرباء التيالك

 ونويسيؤ أيدي البشر يحسنون دوات بين فإن التكنولوجيا ىي طائفة من األ نطبلقا من ىناا
السيطرة أصبحت ، دة التعقيد صبحت منظومات شديىذه األدوات أن ونظرا أل ،استخداميا

الحال عمييا أكثر صعوبة كما أصبح إمكان إساءة استعماليا أشد خطرا مما كانت عميو 
ن أصبح موكبل لمبشر أن تكون ليم السيطرة عمى واألمر األ، ة طيسببالنسبة لؤلدوات ال

سنى ليم وليس عمى البشر إال أن يعرفوا وجيتيم وىدفيم حتى يت ،يدييمأممك  األدوات التي
عن سيطرة اإلنسان عمى الطبيعة تحقق  بيكون فرانسيس ن رؤية،إالسيطرة بكفاءة وفعالية

                                                
 .15أر إيو بوكنان: مرجع سابق، ص  1
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لى التفكير فيما يريدون انجازه إن نولوجية، ولكن البشر بحاجة االمنيا بالوسائل التكقدرا كبير 
  1.ابي

 أىم المجاالت التي تدخمت فييا التقنية

وذلك بسبب الطفرات العممية الكبرى في مجال  ،دخمت البشرية حقبة جديدة فريدة من نوعيا
بدأت تشكل حقبة فمسفية جديدة  ،العموم الفيزيائية والبيولوجيا المعاصرة والمعموماتية واالتصال

تنشطيا جماعات البحث في ميادين حياتية مختمفة وتيتم بمواضيع الفمسفة السياسية وفمسفة 
وفمسفة الطب والبيولوجيا... مما يدل عمى ، سان البيئة وفمسفة التكنولوجيا وفمسفة حقوق اإلن

أنو في ىذه الحقبة الفمسفية الجديدة يجري العمل عمى تجاوز الفكر الفمسفي التقميدي، ففي 
التطور العممي  ىتمام بالقضايا الناتجة عنتجو فعالية الفكر الفمسفي إلى االىذه الحقبة ت

مع الوضعيات الجديدة خاصة في بعدىا قتراح تصورات وأفكار تنسجم اوالتكنولوجي إلى 
 2األخبلقي والسياسي والثقافي واالجتماعي.

أن عامل التقنيات الجديدة، وىي تقنيات مثقمة باألخطار لئلنسان،  جاكمين روسوتضيف 
ىو فاعل تقنياتو  وبقدر ما تزيد من قدراتو بشكل كبير فيي تثير مخاوفو، ألنو أصبح

التقنيات بعدما ساىمت في تحرير اإلنسان فيي تسير في وموضوعيا معا، أي أن ىذه 
يوم من سمطات قد تفمت من بما تكتسبو يوما بعد  ،طريق تقوده إلى التحرر من اإلنسان ذاتو

بما  ؛وعموم الحياة واليندسة الوراثيةإن التطور الذي شيدتو ميادين الطب  نسان.تحكم اإل
وقت قصير، وكل ذلك ناشئ عن التدخل تحققو من طفرات كانت أقرب إلى الخيال منذ 

ىي  التقني في الجسم البشري والحرص عمى تطبيق، بمعنى أن اإلشكالية المطروحة اليوم
 لمتعارض القائم بين رغبة اإلنسان المعاصر في تطوير معارفو  إيجاد تسوية

                                                
 .256-249ص  -: صسابق مرجعأر إيو بوكنان 1
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من جية وبين حرصو الشديد لمحفاظ عمى حقوقو وكرامتو ،العممية لمتحكم في الواقع من جية 
فما تحقق خبلل العقدين الماضيين من إنجازات عظيمة يدق ناقوس الخطر، فؤلول ،أخرى

نجاب واإل خصابعممية اإلمرة في تاريخ البشرية أصبح ممكنا الحديث عن: التحكم في 
ك االرتباط ستفادة من خدمات البنوك ) البويضات والحيوانات المنوية ( حيث تم فوتيسير اال

 1مومة. حمل واألبين الجنس وال

ستعمال المعرفة العممية اعن قمقيا من خطر إمكانية إساءة  فاإلنسانية يحق ليا أن تعبر
الجديدة بعيدا عن القيم األخبلقية اإلنسانية، وعميو فإن خطاب أخبلقيات الطب والبيولوجيا 

ن،ليس خطابا معارضا لمتكنولوجيا والتقدم العممي  التي  الحمراءما ىو خطاب يرسم الخطوط وا 
ولعل التدخل  2.لما يشكمو ذلك التجاوز من أخطار عمى اإلنسان والحياة ،يجب عدم تجاوزىا

التقني لم يقتصر عمى الجانب الطبي فحسب، بل وفي شتى المجاالت أصبحت التقنية 
مما أدى إلى ظيور ما يعرف  ،ومن بينيا الجانب التعميمي ،عامبل أساسيا في التعامل

مر الذي ميد لظيور الفيزياء النووية وغيرىا األ،لكتروني وفي الجانب الفيزيائي بالتعميم اال
 ،من المجاالت دون أن ننسى عمم البيئة وما تمخض عنو نتيجة التدخل اليدوي في الطبيعة

ت عقبة في وجو أنيا شكمفيل ساىمت التقنية في تحقيق التطور المرجو منيا تحقيقو؟ أو 
 تحركو؟.عاقة ا  نسان و اإل
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يا  :طيقالبيوا 

إليو لى الجسم الذي كان ينظر إر في التقنية عن تحول في النظرة لقد عبر التحول المعاص
عمى التحكم فيو لى القدرة إ، لو بداية ونياية يتوسطيا ضعف ووىن  نو موجود ماديعمى أ

دود التي كان يحيا مكانياتو، ذلك أن التقنيات الطبية الجديدة عدلت كل الحإوبتحديده وتعديل 
عضاء والتناسخ مثبل كرس عقيدة جديدة يمكن تسمييا بعقيدة فزرع األ ،نسانيفييا الجسم اإل

طيقا كتفكير أخبلقي جديد في ىذه الموضوعات ، تناسخ األجسام  لذلك تظير لنا البيوا 
شكاليات المسائل واإلمح البيواطيقا أمرًا ضروريا لفيم طبيعة وغيرىا، ويعد ضبط داللة مصط

جتماعية ا ،ن البيوطيقا ظاىرة منحدرة من ثورتينإ":ومن ثم نستطيع القول 1؛التي تطرحيا
ليو من جية إفي ميدان الطب والبيولوجيا، نظر ن تطبيق تقنيات متطورة إوبيوتكنولوجية. "

لكن  ،نساني خصوصادراسة الكائن الحي والجسم اإلدان نو تقدم غير مسبوق في ميأعمى 
وىذا ما ترتب عنو ظيور ،نسانية نو تدخل في الخصوصية اإلأليو من جية عمى إ نظر

لى ظيور مبحث فمسفي إالحاصمة  تدت ىذه التطوراأحيث ،ة خبلقية جد معقدأمشكبلت 
يجديد يسمى بالبيو   2طيقا فما الذي يعنيو ىذا المصطمح؟ا 

فان مريكي في أمراض السرطان في مقال لممتخصص األ ،1970طمح سنة ظير ىذا المص 
 BIOETHICS THE SCIENCES OFوذلك في مقال لو بعنوان  ،راسالير بوتر

SURVURAL"مريكي نتباه ىذا العالم األاي لفت ن الذإ ."البيوطيقا عمم البقاء عمى قيد الحياة
وغيره في ذلك الوقت ىو التفاوت الواضح بين التقدم الحاصل في ميدان التقنيات الطبية 

ىذا موضوع "إن بعاد ىذه التقنيات: أن يواكب أروض الذي من المف، خبلقي والفكر األ
فرزىا التقدم الحاصل في ميادين الطب أخالقية التي المبحث الجديد ىو القضايا األ
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دينية وفمسفية واقتصادية  خرىأتبط بيا من قضايا أخرى قانونية و ر والبيولوجيا وما ي
بما  ،البيولوجياخبلقية في ميدان أمبحث جاء لضبط تمك الممارسات البلبمعنى أنو  وبيئية."

قتراح المبادئ األخبلقية التي يجب اأما غايتو فيي ، ئن مقدس عتباره كاافي ذلك اإلنسان ب
بحاث العممية في الطب واأل ،والعاممين في ميدان الصحةطباء أن تنظم ممارسة األ

يطيقا ال تسعى إلى التنظير إلى ما ينبغي أن تكون عميو الدراسة  ،والبيولوجيا إال أن البوا 
نما تناقش النتائج السمبية المترتبة وا  ، رسة التقنية المترتبة عنيا فقط لمجسم والمما العممية 

طيقا تعبر ا  ن البيو أوالميم  ،نسان ومكانتو وكرامتوم اإلىذه التحوالت خصوصا عمى مفيو عن 
 1.عن راىن الفكر الفمسفي

ذا يمكن تسمي كما ردنا حصر أىم الموضوعات التي يدرسيا ىذا أتيا باألخبلق الجديدة، وا 
 المبحث قمنا:

 نسان وخصوصا ظاىرة االستنساخالتجريب عمى اإل. 

 العكسو أنثى لى األإنسان من الذكر تغيير جنس اإل. 

 نوي و بيع السائل المأجياض الفرعية المرتبطة بو كمشروعية اإلنجاب والمسائل اإل
يجار األرحام.  وا 

 2.خرىتجار بيا، وغيرىا من المسائل األعضاء مع خمفية االزرع األ 

ن كممة أوالواقع ،خبلق الحياتية من بينيا األ ،ليا عدت ترجمات ومعاني البيوطيقا وكممة
غريقية؛ لذلك المغة اإلحياة ب، BIOSنظرية وعن كممةالخبلق ألتصدر عن اخبلق حياتية ا

خبلق تعني بالمراىنات أ راءو تدل عمى ما و ألخاضعة لمحياة عمى تفكير في القيم ا فإنيا تدل
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نسان بوصفو يل اإل، فذا كممة مبيمة ومثيرة لمفضولإفيي  ،وبعقابيل عمم الحياة والطب
ذ ذاك إخبلق الحياتية؟ شكل موضوع األيىو الذي ، بوصفو حياً نسان م اإلأفاعبل وشخصا 
حراستنا، نسانية القادمة والبعيدة الموكمة لالحياتية عمى المسؤولية تجاه اإل خبلقيدل عمى األ

 1.خر أم المرء ذاتوام الواجب لمشخص سواء أكان ىو اآلحتر وعمى البحث عن أشكال اال

ن القطعي في العممية والتقنية التي تسعى إلى بموغ اليقين التطورات أيبدو  عضاء:زرع األ
ومن أىم ما وصمت ،لى نتائج وخيمة فيما يخص الحياة اإلنسانية إميدان الطب قد وصمت 

معالجة األمراض العقمية  إليو التطورات التقنية من مواضيع تخص الجوانب الطبية مثبل:
ينات، اإلخصاب الرحيم، التدخل في الجالكيميائية، استنساخ الخبليا، الموت بالطرق 

ىذا األخير الذي يعد إجراء عمميا دقيقا ومعقدا يستمزم  ،عضاء ونقميااالصطناعي، زرع األ
خاصة تمك المتطورة  ،كفاءة وتممكا واسعا لمميارات الطبية النظرية منيا والتطبيقية

والمتفق عمييا والتي ال دة كما يقتضي التزاما بالشروط القانونية المعتم ،والمستحدثة راىنا
ائدة في فضاء كل خبلقية السقيم الدينية، وال عن المعايير األعراف والحترام األاتنأى عن 
ن أطارىا معضبلت كثيرة ال يمكن إنو يبقى مسألة شائكة تثار في أر يغ ،نسانيةإجماعة 

بلقي خوالبعد األ يعادة النظر في الحقل المفاىيمإي فالوضع الراىن يقتض،نتغافل عنيا
لم أمكانية  تخفف من إولى أباعتبارىا تعد من جية ،عضاء والقيمي لمسألة نقل وزرع األ

نيا أال إالفناء،  نسان من سرعةي تحمي اإلأ .2البقاء ظو حظوفر كذلك المريض وتومعاناة 
 المعني اصة بالنسبة لممريضالتجربة وتشابك لحظاتيا، خ من جية ثانية عمى عسر تنفتح
 .جراءاإل بيذا

و زرع أجراء يتم من خاللو تطعيم إ":عضاء في السياق الطبيو نقل األيفيد مصطمح زرع أ
مثال من الحيوان  أنواع مختمفةو عضو من الجسم ذاتو أو من جسم أخر أو بين أنسيج 
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خر وزرعو آجسم فرد  "أخذ عضو من كما تعني عبارة زرع األعضاء تحديدا." نسانإل ى الإ
 زرع–وتعد ىذه العممية وعية الدموية." ستعادة استمرارية عمل األ افي جسم المريض مع 

من أىم منجزات الطب المعاصر وخاصة قطاع الجراحة فيي خبلصة ما انتيى -االعضاء
ليو إلت آوىذه العممية ىي وريثة ما التطبيقات . ليو من تطور شامل في الطرق والمناىج و إ

ن الطب أذلك ،التجريبي الحديث  من انتصارات ونجاحات عممية متتاليةخطوات الطب 
ساسا عمى المنيج التجريبي كامتداد أجموع المعارف الطبية التي تعتمد التجريبي ىو م

لى منجزات الفيزيولوجي كمود إضافة إ فرانسس بيكونلممدرسة الوضعية مع مؤسسيا 
 .1برنار

ضافة نوعية في دروب االنجاز ا  عممية واثقة، و  خطوةزرع األعضاء  وتعد جراحة نقل أو
العممي الممتد، ولعل أول عمميات النقل والزرع انطمقت بمحاوالت نقل الدم بعد اكتشاف 

لى إىتمام بعد ذلك أول عممية لزرع القرنية ليمتد االأجريت  1905فصائل الدم، وفي سنة 
ببوسطن أول عممية زرع كمية جوزيف مورايأجرى  د.  1954األعضاء الصمبة وفي سنة 

لشاب يدعى ريتشارد ىيرك أخذت من شقيقتو التوأم، حيث عاش ومثمت ىذه العممية انتصارًا 
لى احداث تغيرات في تصورات إعضاء "وأدت عمميات زرع األ 2كبير في مجال الطب.

ي، الدماغ دخال مفاىيم جديدة مثل مفيوم الموتإاد وفي المجتمعات، كما ساىمت في فر األ
التفكير في سبيل تأطير قانوني  لى ضرورةإت الطب البيولوجي وىو ما استدعى وأخبلقيا

 أىم المواضيع التي عتبارىا واحدة مناعضاء وبخبلقي لمثل ىذه العمميات." أي أن زرع األأو 
  تحت اعيا ووضعياضواكبت العصر الحديث كان من الضروري إخ
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د ولكن السؤال الذي البد من حتى ال تتجاوز ىذه العممية إطارىا المحدو  ،مقياس أخبلقي
مشكل  عضاء وزرعياتثير تجربة نقل األ .قطع غيار؟ مجرد لىإنسان ىل تحول اإل:طرحو

. 1من وحدتو ويجزئو ويفرعو من كل داللة عضاء وىو ما يجردهنسان كسيا من األاعتبار اإل
نسان كمادة قابمة لمتفكيك ولمتخزين في مخابر البيولوجيا وبنوك المعطيات ختزل جسد اإلالقد 

نسان الراىن صار اإلبحيث حيث ألغيت عنو كل رؤية كمية ،البيولوجية كجزيئات مفرقة 
ل صبح بالتالي رىين التدخأ، و لطب وقدراتو السحرية العجيبة سجينا تائيا في غياب سمطان ا
ن أال إالفناء. ن راىن عمى قير أبعد  ،ليات البيوتكنولوجياآالطبي وقراراتو الصارمة وىجمة 

زال تغفل عما تثيره تجربة نقل ليو عموم الجراحة راىنا من تطورات فيي ال تإما وصمت 
ذا وا  عمى السواء. شكاليات تواجو المريض خفية وعمنا وتحير محيطة إعضاء وزرعيا من األ

 ذ يعدإ،مل لعدت حاالت عادت األنجازات باىرة أمو ىذا المجال من إال أحد ينكر ما قد
في  يجاد حمول ىامةمكتسبات العمم المعاصر، ساىم في إىم التقارب بين العمم والتقنية من أ
ن أال إ ،نسانية وكذا التغمب عمى الكثير من المعضبلت سبيل المحافظة عمى الحياة اإل

ل مبعث حيرة وتساؤل لدى المريض، إذ سريعا ما تتحول العضو المزروع بجسم المريض يمث
ي مدى يمكن أن يتوافق المريض لى أواجيو ذاتو في عالميا الداخمي، فإلى صراع مرير تإ

والتي ،ي منزلة لذات ذلك المريض يو باعتبارىا جزءًا غريبا عنو؟ وأمع القطع المزروعة ف
شارة أو إال أنو يجدر بنا اإل 2رع الجديد والغربة عنو؟ ين االستئناس بالز تكون متأرجحة ب

رجوع ذا أردنا الوا  .بيولوجية؟  باألحرى طرح السؤال التالي: ىل العالم مقبل عمى ىيروشيما
 غاسبارتاجراح بولوني يدعى  فكر 16عضاء البشرية، ففي ق بممحة تاريخية حول زراعة األ

 عممية عترضتإلى آخر إلعادة تكوين األنف وامن شخص  في زرع نسيج جميكوستي
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البريطاني ىانثر بزرع قام الجراح  18الزرع صعوبات فتية لم يجد سبيبل لحميا، وفي ق 
، 19رن سنان مأخوذة من جثث موتى، ونجح في ذلك لكن الجيود الحقيقية فقد بذلت في القأ

من  بارونيويطاليا الجراح إنسان كان أىميا ما قام  بو في وخاصة في مجال زرع جمد اإل
راعة تجارب لزرع الجمد بين حيوانات من نفس النوع لكن المحاوالت الجادة لتحقيق ز 

ألكسيس كاريل بابتكاره ، حيث برز الدكتور 20عضاء لم تبدا بحق حتى بداية  القرن األ
تجاربو  أن يبدأدرك ضرورة ذلك قبل أنو وعية الدموية خياطة مباشرة ألاأل طريقة لخياطة
ن أغير  ،عضاء لكنو لم يستطع فيم التفاعل بين الجسم القابل والعضو الجديدعمى زرع األ

و بمحاوالت زرع كانت تشب قد تمخضت عن عمميات ناجحة 20وائل من القرن سنين األال
والتقني اليائل ونجاح ممي لى البشر، ولكن عمى الرغم من ىذا التقدم العإكل من الحيوانات 

مكانية تغمبو عمى الكثير من ا  مل لئلنسان في الحياة من جديد و عادة األإخير في ىذا األ
السؤال اإلتيقي حول مسألة ر بنا ىنا طرح نو يجدأال إ، 1المشاكل الجسدية التي كانت تؤرقو 

وحول قداسة الجسد البشري ستخدام ىذه الطريقة من جية احول مشروعية ،عضاء زرع األ
لى احتمال إمر اليين فالبعض يشير ليس باأل -عضاءزرع األ –فالموضوع خرى، أمن جية 

عضاء السميمة لجرحي السوق تزويد األ قيام عصابات قتل خاصة في المستقبل تتولى
بيعية ما ار حتى توفر ليم المصادر الطظنتداء، الذين ال يرغب مرضاىم في االالسو 

كاديمية الوطنية ولقد بدأت في واشنطن األ ،كباد وكمى وعيونأاليو من قموب و  يحتاجون
لمعموم في دراسة قضايا السياسة االجتماعية التي تفجرىا اليوم منجزات الثورة البيولوجية 

والخوف والحذر من نو ما من جسم لمخبلف والنقاش أقدم في عموم الحياة عامة، ويبدو والت
البديمة لمجسم البشري عضاء انعكاسو سواء االتجاه نحو صنع األو  عضاءموضوع زراعة األ

اعي اقتصادي سوى عدد قميل لم يعد بيننا وبين انتاج قمب صن ": يسور ليدربرجفيقول البرو 
جيزة أجسامنا أن نزرع في أوسعنا  فاقات الزائفة" ، كل ذلك قد بمغ مراحل مختمفةتمن اال 

  شارة عندماإ رسال صغيرة تعطيإ
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ىمية التطور الحاصل أقد يكون من نافمة القولتأكيدنا عمى  1"يكون ىناك شيء غير عادي
صبح يفكر ليس فقط بعبلج أحتى  ،فضلألى حياة إنسان نو تطور نقل اإلأفي ميدان الطب و 

صبح يفكر في تقديم بعضو جديد ، كما أعضو من أعضائو المرض بل كذلك في استبدال 
أمام اإلنسان في عبلج مكانية الواسعة التي يطرحيا العمم الراىن نيا اإلإ 2.او تأجيل الموت

صبح يفكر في تقديم أعضائو بعضو جديد ، كما أعضو من  ن ىذا التقدم بكلال أجسمو، إ
نسان في عبلج مام اإلأواسعة التي يطرحيا العمم الراىن مكانية النيا اإلأ،جيل الموت و تأأ

خبلقي حيث من التساؤالت ذات الطابع األ فرز كثيراً أمظاىره ن ىذا التقدم بكل أال إجسمو، 
التطور  حول مدى مساىمة ىذا LA BIOITHIQUEيبحث ذلك الفرع والموسوم بالبيواطيقا

 ن كرامتو؟مد م الحأنسان دمة اإلخالعممي خصوصا التقني في 

 االستنساخ:

إن التقدم العممي و التكنولوجي و أثناء تدخمو في مجال الطب  لم يقتصر فقط عمى زرع 
ما نؤكد عميو ىو ان الجسم االعضاء ،و إنما لمس كل الجوانب الخاصة بحياة اإلنسان، و 

كان وال يزال محورا اساسيا لمبحث الفمسفي، فبعد ان كان االختبلف قائما بين الفبلسفة قديما 
ىا ىو اليوم محور بحث عممي وأخبلقي في الوقت ذاتو ، وحديثا حول عبلقة الجسم بالنفس 

ذلك ان ، ان الطب نتيجة ظيور االشكاليات االخبلقية المترتبة عن التطور الحاصل في ميد
أحزره العمم في التعرف عمى جسم االنساني، اعتبره البعض عبثا بقدسية التقدم اليائل الذي 

 ىذا الكائن الذي نظر اليو دائما نظرة ميابة وتقديس مقابل الكائنات االخرى، بل حتى مقابل
ن أىي ، مكانيات التي ستنتجيا ىذه المكتشفات إثارة كثر اإلأمن ن واحدة إ 3.الطبيعة

 تسمى فمن خبلل عممية ن ينتج بيولوجيا صورًا بالكاربون لنفسوأنسان سيصبح في وسعو اإل
 مأخوذة ن ننشئ من نواةأ من المستطاع االستنساخ سيكون
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وية ننسان بالغ كائنا جديدا لو نفس الصفات الوراثية لمشخص الذي أخذت منو إمن خمية 
 يولد ووىسو فن ىان ير  ، أي أن ىذه الطريقة أتاحت لئلنسان فرصة جديدة من أجلالخمية 

االستنساخ البشري قد  أنم بتوائم ألنفسيم، ليس من شك في العال امكانية مؤلو ،من جديد 
نيا عمى سبيل المثال فكرة إنسان من قبل، إتعقيدات لم يحمم بيا يخمق لمجنس البشري نفسو 

كن ماذا لى استنساخ صور من نفسو، ولإنشتاين ألبرت أ ثلن يعمد شخص مأجذابة حقا 
جرام وسفك الدماء؟ ىل ستكون ىناك قوانين تنظم وتضبط عن شخص مجرم، ضميع في اإل

ن تترتب عن عممية االستنساخ أىناك صعوبات مركبة يمكن عممية االستنساخ فمازالت 
ذا كانت عممية االستنساخ البشري إحول ما  ،يثير سؤاال ليدبرجن العالم إومن ثم ف ،البشري

ذا ما كانت إنيا سوف تصبح حرجة بالفعل أالسماح بيا حرية بأن تصبح حرجة، في حالة 
 1.يجابية لجعميا كذلكإىناك فوائد 

  أما عن مفيوم االستنساخ: 

إقامة أخر مقامو. و  بطال الشيءإوالنسخ ، أزالو أبطمو ،الشيء  نسخانسخ ق من مشتالمغة:
األول و إثبات  خر مغاير لو ،إذ يتم إبطالشيئا أ ءو ىذا التعريف يعني أن يحل محل الشي

 ءنسخ الكتاب، نقمو واستنسخ الشي نقول كأنيضا معنى النقل أفيد ىذه الكممة كما تالثاني ، 
  لو صورة مطابقة لو . ء،أي جعل الشيي طمب منو نسخو أبمعنى نسخو 

المختمفة في البحث البيولوجي  قفي عدد من الطر  CLONEتستخدم الكممة  اصطالحا: 
و أو خمية ألى نسخة وراثية صحيحة لجزيء، إكثر بساطة ودقة تشير األمعناه  ولكنيا في

لى تقنيات إىذه السياقات تشير كممة استنساخ وفي بعض  ،و كائن بشريأو حيوان أنبات 
سس أاعية وتشكل اليوم جزاء ىامًا من من المينة الزر  معينة، لمدة طويمة من الزمن جزءاً 
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شيء ما من  صل عنيجاد نسخة طبق األإن االستنساخ ىو إ"1البحث البيولوجي الحديث
أي خمق العديد من األشياء المماثمة لبعضيا  2"نسانإو أو حيوان أالكائنات الحية نبات 

البعض ، بحيث تكون مطابقة لبعضيا ، سواء عمى المستوى الزراعي أو الحيواني أو 
ىي السنة التي  1938ن سنة ألى مراحل تطور االستنساخ نرى إوبالرجوع  ،اإلنساني

ضة تم ة خمية جسدية في بويمكانية نقل نواإ( 1941، 1869كتشف سبيمان ىانس ) ا
فراغيا من نواتيا حيث توجد المادة الوراثية، ىذا ما تسمح لمعالمين ) وبرت بريجس وتوماس إ

مكانية نقل نواة خمية إمن  ولى في تاريخ البيولوجيا بالتأكيدولممرة األ 1952سنة كنج( 
ي بويضة منزوعة النواة، حيث الحظ بعد ىذه العممية جسدية متحصل عمييا من شرغوف ف

اكتشفت فييا التركيبة  1953وفي سنة  ،خرى طبيعياالخمية تنمو كما تنمو الخبليا األن أ
بشري تعرض  يدام سائل حيوان منو ستخاجح العمماء من نبحيث  DNAالكيميائية 

ن يستنسخ أتطاع العالم األمريكي جون جوردن سا 1962وفي عام  ،لمتخصيب االصطناعي
وفي سنة  ،لى الطور البالغإة ولم تصل نيطوارىا الجنيجنة ماتت في أجنة الضفادع، لكن األأ

ل فيو جنة المخصبة، ثم يأتي العام الذي يتوصجحت عممية استنساخ الفئران من األن 1970
لى استنساخ النعجة دولي من خبليا بالغة وىو ما لم يحدث إ، 1997إيان ويمموت اي عام 

لى خبليا مبكرة غير إاالستنساخ كان يجري فقط بالمجوء ن أعمى اعتبار  ،من قبل
 ضجة ال مثيل 2001عام  أنتينوري الطبيب االيطالي أيمتخصصة، ليأتي العام الذي أثار 

لى عدت إستنساخ البشر، ويتفرق االستنساخ لى اإقترح المرور ايخ البشر عندما ر ليا في تا
 3نواع نذكر منيا:أ
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لى فصل الخمية من الكتمة إتنساخ الجنين مثبل يمجأ العمماء في اس االستنساخ التوالدي:
ثم يتم  لتشكيل األجيزة المختمفة في الجسم ،الجنينة قبل تخصص الخبليا الموجودة فيو

لدينا خميتان معروفتان ليصبح ،مخمية المذكورة غشاء الخمية الذي فتحو عند فصمنا ل غبلقإ
تدفع ىاتان الخميتان في الرحم ليخرج  ،خرىحتوي عمى نفس مكونات الوراثية األدة تحكل وا

، وىي طريقة  1المولودان متشابيين من الناحية الوراثية والشكمية وىذا ما يعرف بالتوأم 
تستخدم في أغمب األحيان من أجل الحصول عمى جنينين متشابيين من خمية أو بويضة 

 واحدة .

ة منزوعة يقوم عمى نفس المبدأ من حيث نقل نواة جسدية في بويض االستنساخ العالجي:
نما ا  من صفاتو الوراثية و  %90نسان تام يشبو المانح لمخمية في إالنواة ليس لمحصول عمى 

، بمعنى أن ىذا النوع من االستنساخ غرضو أخبلقي عبلجي وليس 2ألغراض عبلجية
غرضو تطبيق المخترعات التكنولوجية عمى حياة اإلنسان من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن 

لى منطق إنو وبالنظر أال اب كرامة اإلنسان و قداسة جسده .إمن التقدم ، و ذلك عمى حس
لى عدم إ، فاألولوية التي كانت تيدف لفصل متأرجحةنظري وتطبيقي، تظل حدود ىذا ا

لمخصائص  وضع تحسين السماح بالتدخل الوراثي في مستويات يجعل المساس بيا في
في ميدان ليست لو  صبلً أنفسنا أام مفارقة تعد ىائمة ألننا سنضع مأالوراثية لمنسل، تضعنا 

حد منيا وىنا أحدود معروفة ومحددة بل حدوده متغيرة وال يغرف حتى العمماء الوقوف عند 
تكمن الحجة بالمناسبة التي تستعمل لغاية الدفاع عن تحسين النسل وفق قاعدة العرض 

والتدخبلت والطمب او حتى عند الحاجة فيي ال تعترف بحدود بين تدخبلت بغاية العبلج 
ختيار الغايات التي توجو ارغبات الفردية الفاعمة في السوق لكن تترك لم ،اية تحسين النسلبغ

ي تداتية الىابرماس في تحميمو لمتداعيات األ ويرى ،التدخبلت بيدف الخصائص الوراثية
 جنة ألىداف البحث الطبي يزدادما دام انتاج واستعمال األ "،نسانبيولوجية اإل تصابأ
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حساسنا إن أقبل الوالدة تتغير ومن نتائجيا  نسانيةفالرؤية لمحياة اإل ويصبح عادي 
بمعنى أن " طريقة حسابية محضة.ثمن والربح بالمرتو لفائدة جئ خالقي بدأ يذوي وتنطفاأل

ن  الرؤية العبلجية لئلنسان قد سمحت باستخدام ما يعرف باالستنساخ العبلجي ، حتى وا 
، و عميو تغيرت نظرتنا األخبلقية لئلنسان حسب  كان يحمل في بذوره الشر في طياتو

ن التقنيات الحديثة عمميا بخاصة أ ىابرماس تحت ما يعرف بخط الربح و الثمن ، حسب 
جنة المنتقاة بغاية تصحيح الزرع تمكن من توجيو استعمال األ تقنية التشخيص الوراثي ما قبل

يتجاذب  يبلحظ ىابرماس صراعاً  ن ذلك يخفي كماأبيد  1،عوجاج وتشوىات وراثية خطيرةا
خرى عدم استعداده أحية نسان بين نظرة أداتيو ذاتية ومحاولة تأقمم من ناحية ومن نافيو اإل

فرة طن الحدود في عصر الأعني في نظره وىو ما ي،نسانية متطورة إن يجد جسده في صورة أ
عضوية طبيعية ومواد ي بين مواد أ ،التكنومعموماتية غير مستقرة بين الطبيعة والثقافة

وبين ما ال يمكن ، ي بين ما ىو مقبول بحسب بعض الشروط من جية أعضوية مصنعة 
تنساخ ن الحدود بين االسأفيو  ال مراء ،خرى والحق الذي أبولو بوجو مطمق من جية ق

نتاج كيفما كانت تبريراتيا غير واضحة بالمرة، يطالب إعادة إالعبلجي واالستنساخ بغاية 
دود التي ينذر تجاوزىا حنسانية عند النات اإليالجس بموجب ذلك بوقف تدخبلت في ىابرما

رفض ، وىذا يدل عمى صميةية وتحسينيا ضدًا عمى طبيعتيا األبتغيير الخصائص الوراث
عتبره منو العبلجي أو غير العبلجي ، و ابكافة صوره سواء  خىابرماس المطمق لبلستنسا

ال تنذر إوالسؤال الذي يبقى مطروح: ان و قداسة جسده ، بذلك تجاوزا عمى كرامة اإلنس
البشرية؟ المجتمعات  سسأية بتحول عميق في مكانيات المتاحة من طرف بيولوجيا الجزئاإل

وىو  خصوصياتو؟ كنوع حيواني لو ،لى تغيير فيمنا الذاتيإفي الجنات  وىل يؤدي التدخل
 االجتماعي؟تغيير ربما يمس باألسس المعمارية لبلندماج 
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ستعمال المعرفة اساءة إمكانية إن تعبر عن قمقيا من خطر أنسانية يحق ليا ن اإلإوعميو ف 
لى إومن ىنا جاءت الضرورة الممحة  ،يةنسانخبلقية اإلمية الجديدة بعيدًا عن القيم األالعم

لمخزون الوراثي ن التبلعب باأل، مراقبة ىذا التطور العممي خاصة في مجال اليندسة الوراثية
لى كوارث جديدة لمبشرية وىذا ىو دور الخطاب الجديد ألخبلقيات الطب إلئلنسان قد يؤدي 

 1خبلقيةمن خبلل المجان األ والبيولوجيا

 التعميم االلكتروني: 

عادة النظر في كثير من شيد عصر ما بعد الحداثة ثورة في التقنيات  والنظريات العممية وا 
ن التحول الحاسم الذي حدث في إ ،صة بعد الحرب العالمية الثانيةاساليب والمناىج خاأل

ن، يرتبط نشوء ي والذي بمغ ذروتو اآلتاريخ البشرية من خبلل ظيور العصر العممي والتقن
نفصال التدريجي الذي حدث بين العصور الوسطى وبدايات العصور الحديثة ىذا العصر باال

وروبا اقتصاديا ببداية نشوء أ، وىو االنفصال الذي تميز في 15 عمى مشارف القرن
االقتصاد الرأسمالي واجتماعيا بنشأت البرجوازية ونشوء المدن الكبرى وبتبمور مكانة ووعي 

لى المشروعية إالسياسية من المشروعية الدينية  الفرد بذاتو وسياسيا بانتقال المشروعية
 2نسانية.نة والنزعة اإلمسفيا ببمورة العقمالمؤسساتية وف

ولعل التطور التقني الذي يشيده العالم اليوم لم يمس فقط الجانب الطبي فحسب بل شمل 
كذلك الجانب التعميمي ليغزو التقدم العممي المجاالت التربوية وعميو ظير ما يعرف 

عطاء تعريف جامع مانع إمن الصعب " خير؟فما المقصود بيذا األبتكنولوجيا التعميم 
لتكنولوجيا التعميم ولكن يمكن تقديم مفيوم ليا متن حيث صمتيا بالتطبيق التربوي من 

."، بمعنى أن تحديد المفيوم من وجية ىذا وبالمكتسبات التكنولوجية من جية أخرىجية 
ن جية النظر تقتضي أن تكنولوجيا التعميم ىي الربط بين التقدم التقني من جية و التعميم م
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ذلك مطبق التربوي يقوم بعدد من الممارسات بترتيب معين ومحدد مستخدما في فالأخرى، 
عمال التي يقوم بيا مع وىذه العبلقة بين ىذه المواد واألو المواد الثقافية بعض األدوات أ

وم تربط التطبيق التروي بالعم معرفتو الجيدة بيما وىي نوع من المعرفة التقنية والتطبيقية التي
طباء وبين العموم ممارسات الطبية التي يقوم بيا األمثمما تربط العموم الطبية بين ال ،السموكية

ىي عمم :"التعميم تكنولوجيا ن إعميو ف و بناءاً  ،و الكيمياءأقة كالتشريح ساسية ذات العبلاأل
فق المعرفة العممية عن السموك وتعني بتصميم البيئات والظروف و  ،نسانصناعة اإل 

 1"و تكوينيا التكوين النفسي االجتماعي المستحب.أبغية بناء شخصية  ،نسانياإل 

ولقد تعرض المفيوم الحديث لتكنولوجيا التعميم لمعديد من التعريفات من قبل جممة من 
 يمي:  المختصين ونذكر منيم ما

اآلراء، لة، األفكار، ن تنظيم متكامل  يضم اإلنسان، االعبارة عىي ": تعريف تشارلز ىوبان
"؛ أي السعي نحو تحقيق انسجام بين طار واحد.إدارة بحيث تعمل داخل العمل واإل ساليبأ

 ومختمف الجوانب التي تحيط بو في إطار واحد.

واآلالت  دماج الموادىو ذلك العمم الذي يعمل عمى إ" :1978تعريف الموسوعة االمريكية 
م في الوقت الحاضر عمى نظامين األول ىو وتقو ،ويقدميا بغرض القيام بالتدريس وتعزيزه 

دوات التعميمية والثاني ىو البرمجيات التعميمية."؛ ونفيم من ىذا التعريف أن تكنولوجيا األ
 التعمم ىي عبارة عن عمم ىدفو تحسين التعميم وتعزيزه. 

     وطور المناىج إلى أساليب التعميم "ىي كل ما في التعميم تقريبا من ت تعريف ىوكرديج:
 جداول الفصول باستخدام الحاسوب."  ضعو 

                                                
 .14، ص 2006، االردن،6االتصال والتكنولوجيا في التعميم ، دار الفكر، ط عبد الحافظ محمد سالمة: وسائل 1
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رتبط بالصناعات لمدة اصطمح نرى بأن مفيوم التكنولوجيا وبالرجوع إلى التطور التاريخي لمم
تفوق القرن والنصف قبل أن يدخل المفيوم عالم التربية ، وما أن دخمت التكنولوجيا مجال 
التربية والتعميم حتى ارتبط بمفيوم استخدام اآلالت واالدوات في التعميم وضمن ىذا المفيوم 

والتسجيل و ض فان تكنولوجيا التعميم تؤكد عمى اىمية معنيات التدريس مثل: )أجيزة العر 
سواء ما صمم منيا  دوات(يزة واألجت التدريس وغيرىا من األالآالتحاكي والتمفزيون و 
 1عانة في التدريس أو ما استعير من ميدان الصناعات البحثة.خصيصا ليدف اإل

"يتمخص في زيادة تأثير التدريس وانطبلقا من ىذا المفيوم فإن ىدف تكنولوجيا التعميم: 
محاولة  أيعدد ممكن من  التالميذ دون زيادة فعمية في تكمفة التالميذ." والتعميم أكبر 
  ىتمام التبلميذ وتوجيييم نحو التدريس لتفادي زيادة التكمفة. اجمب انتباه و 

أو مساعدة في عممية التدريس من  ولم يحقق استخدام األجيزة واألدوات كعوامل معينة
في التدريس والتي تضع بين يديو مفتاح العممية  نتشار الفكرة التي تركز عمى دور المعمما

 مناً أستمع والمتمقي في معظم األحيان و التربوية بأكمميا والتي تقصر دور التمميذ عمى دور الم
ظمت ىذه الفكرة موجودة إلى تطوير مفيوم تكنولوجيا التعميم من مجرد العناية باألجيزة 
واألدوات كمعنيات سمعية وبصرية إلى دراسة المواد السمعية والبصرية واالستفادة منيا في 

عتمد الدارسون في ميدان الوسائل التعميمية عمى عمم اولقد  مواقف التدريس المختمفة.
عمى تحميل  ىتمام ينصب واضحاً القة اإلنسان باأللة، حيث بدأ اال"أي عمم ع:السبرناطيقا

 2العالقة التي تربط اإلنسان باأللة أو اإلنسان باإلنسان في المواقف التعميمية المختمفة."

ذا أردنا وضع وضبط تعريف محدد لمتعميم اإللكتروني : "أنو نظام تفاعمي يعتمد عمى بيئة وا 
اإللكترونية متكاممة، ويستيدف بناء المقررات الدراسية بطريقة يسيل توصيميا بواسطة 

                                                
 .15محمد سالمة: مرجع سابق، ص  .عبد الحافظ1
 .16ص مرجع نفسو: 2
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باالعتماد عمى البرامج والتطبيقات التي توفر بيئة مثالية لدمج الشبكات االلكترونية، و 
 لنظام بمعنى أن المقررات الدراسية أصبحت خاضعة النص بالصورة والصوت." 

بمعنى أن المقررات الدراسية أصبحت خاضعة لنظام إلكتروني  1إلكتروني محكم ومتكامل.
ثراء إتقدم إمكانية حيث أنيا  محكم ومتكامل، بحيث يسيل توصيل المعمومة وتمقييا،

عن إمكانية  عمومات في مواقع مختمفة فضبلً المالمعمومات من خبلل الروابط إلى مصادر 
نو : "بأمصادر والعمميات وتقويميا ويعرف أيضادارة الوا   وتنظيم اإلخباريات رشاد والتوجيواإل

ي أو المتدربين في أين منظومة تعميمية لتقديم  البرامج  التعميمية او التدريسية لممتعمم
نترنت اال  مثل: ."مكان باستخدام تقنيات المعمومات واالتصاالت التفاعمية يأوقت وفي 

جيزة الكمبيوتر المؤتمرات عن لكتروني أفضائية البريد اإل و الة أذاعة القنوات المحميإلا
 ،طريقة متزامنة في الفصل الدراسيوذلك لتوفير بيئة تعميمية تفاعمية متعددة المصادر ب بعد.

بمكان محدد اعتمادًا عمى التعميم الذاتي والتفاعل بين  لتزامأو غير متزامنة عن بعد ودون ا
شكال وتتمثل لكتروني  لتشمل مجموعة من األشكال التعميم اإلأولقد تعددت ،عمم المتعمم والم
 فيما يمي:

 .قراص المدمجةالتعميم االلكتروني باستخدام األ .1

 .لكتروني باستخدام االنترنت التعميم اإل .2

 .لكترونيةيم االلكتروني باستخدام الكتب اإلالتعم .3

ىيئة الكترونية ، ويمكن توزيعو  ي مطبوع بشكل عام يوجد عمىأو ألكتروني الكتاب اإل
ي أو النقل عمى أتروني  والنقل المباشر لمممفات، لكرونيا عن طريق االنترنت والبريد اإلالكت

لكترونية في مجال التعميم ستخدام الكتب اإلا أائط  التخزينية المختمفة، وقد بدمن الوس

                                                
دراسة لمواقع في ظل مشروع البرنامج الوطني  ،تعميم عن بعد بالجامعة الجزائريةعكنوش نبيل: التعميم اإللكتروني وال1

 . 132، ص 2010لمتعميم عن بعد، مجمة المكتبات والمعمومات، العدد الثالث، 
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مدارس الوليات المتحدة في بعض عمى سبيل التجربة   2000لكتروني مع بداية عام اإل
سيامات تكنولوجيا التعميم في مواجية المشكبلت التربوية إلى إن ندخل أوقبل  1مريكية.األ

المعاصرة البد من القاء الضوء عمى ىذه المشكبلت التي نجمت باألساس عن سمسمة 
 تغيرات طالت جميع نواحي الحياة وىذه المتغيرات ىي:

ختالف نسبة عداد سكان العالم بسرعة ىائمة رغم ازداد تا"حيث االنفجار السكاني: .1
 زدادت الفصولابدورىا انعكست عمى التعميم حيث  ىذه الزيادةالزيادة من بمد ألخر،

بالضرورة  دياد المتواصل ألعداد السكان أدىأي أن االز ."الدراسية والمدرجات ازدحاماً 
داخل زدحام الذي أدى إلى نوع من الفوضى واال إلى زيادة في مقاعد التعميم األمر

ميم كاإلذاعة وقد أدت ظاىرة االزدحام إلى االستعانة بالوسائل الحديثة في التعاألقسام؛ 
لى تييئة مجاالت ؛ من ممقن لممادة إلى تغير دور المدارسوالتمفزيون وغيرىا إضافة إ

عداد الوسائل ا الخبرة  .لى ذلكلمؤدية إلمطالب وتوجيو عمميات التعميم وا 

دى احييا نتيجة لمتقدم العممي وىذا أ: حيث تزايدت العموم في جميع نو االنفجار المعرفي .2
بدوره الى زيادة موضوعات الدراسة في المادة الواحدة، ىذا الكم والنوع اليائل من 

ل ىذه "يبرز دور التكنولوجيا التربوية منأج؛المعارف اصبح مشكمة تربوية في حد ذاتو
تفقد ىذه المعمومات في وقت  تن لكثير من الوسائل التعميمية أالمشكمة، حيث يمكن 

المادة  اقصر وبصورة اعم واشمل، وبطريقة مشوقة تساعد عمى زيادة التعميم وفيم
لى وحدة المعرفة ومن ىذه إبط الموضوعات المختمفة مما يؤدي حاطة بتراواإل

وعميو ساعدت  2."وب التعمم المبرمج وغيرىاالوسائل:التمفزيون التعميمي الحاس
التكنولوجيا عمى ترتيب الكم المعرفي اليائل، وتنظيم المعمومة وجعميا أشمل في وقت 

 أقصر. 
                                                

ات، جامعة حميمة الزاحي: التعميم اإللكتروني بالجامعة الجزائرية ، رسالة مكممة لنيل شيادة الماجستير عمم مكتب 1
 .63-58ص  -، ص2011/2012منتوري، قسنطينة، 

 .20، 19عبد الحافظ محمد سالمة: مرجع سابق، ص، ص  2
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 لى الحديث عمى ىدف التعميمإ: ىذا يقودنا تطور فمسفة التعميم وتغير دور المدرس .3
الحديث ففي المرحمة  ودور المدرس في النموذج التقميدي ثم في النموذج التكنولوجي

التقميدية كان التمقين وحشو ذىن المتعمم بالمعمومات والذي يقوم بيذه الميمة ىو المدرس 
ساسي لمتعميم صبح اليدف األأبينما في ظل تكنولوجيا التعميم  محور العممية التعميمية،

و محور صبح بالتالي المتعمم ىأت تؤىمو لمواجية مشكبلت الحياة و كتساب المتعمم خبراا
 1العممية التربوية  وتغير دور المعمم من ممقن الى موجو ومصمم لمتعميم.

ىو الكمبيوتر حيث ولعل أىم مثال يمكن تقديمو حول تدخل التقنية في المجال التعميمي  
مميتي التعميم والتعمم من الدول خاصة منيا ستخدام الكمبيوتر في عاخيرة بدأ وفي السنوات األ

المتقدمة منيا، والكمبيوتر ليس فقط وسيمة تعميمية بل ىو عبارة عن عدة وسائل في وسيمة 
عمية كما يعتبر الكمبيوتر مدخبل واحدة كونو يقوم بوظائف جديدة فيو يوفر بيئة تعميمية تفا

راسية، ومع تطور أجيزة الكمبيوتر و منيجا في مجال تعميم وتعمم مختمف الموضوعات الدأ
صبح ظاىرة ليا مدلوليا  ومبرراتيا وأثارىا في أتطور ىذا المدخل و  ونظريات التعمم والتعميم
حدث المجاالت أتر في العممية التعميمية يعد من ستخدام الكمبيو ا"إن عمميتي التعمم والتعميم 

دائما بالبحث عن وسائل  ن المعممين يقومونأقتحميا الحاسوب ومن المعروف االتي 
في وظيرت  تعينيم عمى اداء وظائفيم التعميمية من أجل الوصول الى تعميم افضل."

 السنوات األخيرة بعض األجيزة التي تساعدىم لموصول إلى ىذا

                                                
 .21عبد الحافظ سالمة: مرجع سابق، ص 1
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ة سقاط الخمفية واألفالم التعميميأجيزة اإل أجيزة التسجيلالمبتغى ومن بين ىذه األجيزة: 
في  دى استعمال الوسائط التكنولوجية عموماً وقد أ. 1السنيمائي وغيرىاجيزة العرض أو 

لكتروني ر مصطمحات جديدة مثل: التعميم االفتراضي، التعميم اإللى ظيو إالتربية والتعميم 
ل ستعمال ىذه التكنولوجيا الجديدة، من العملى مجال واسع الإخير المصطمح األ ويشير ىذا

لى التواصل عن بعد مع برنامج دراسي كامل وىو يتميز التعميم إعمى الحاسوب في قاعات 
وتعتبر "استقبلل ذاتي في اكتساب المعارف دارة التعمم و تعميم التقميدي بمرونتو في إعن ال

جامعات االنترنت الوسيط االفضل ليذا التعمم الذاتي غير الرسمي، حيث يسرت ظيور 
لى حواسيب قوية نيا تحتاج إالدول الغنية أل  ا تكاد تقتصر عمىوثانويات افتراضية، لكني

سية فني وعممي متخصص لمتعامل مع تحميل المواد الدراوتوصيالت عالية التدفق وتأطير 
إن ىذا ."مر الذي ما يفوق عادة طاقة الكثير من دول الجنوبومستمزماتيا التربوية وىو األ

ن دل عمى شيء فإنو يدل عمى أن التعميم اإللكتروني  يحتاج إلى مردود مالي قوي وذلك وا 
إلتمام ونجاح ىذه العممية التربوية، األمر الذي استطاعت الدول المتقدمة تحقيقو وذلك عمى 

 خبلف الدول الفقيرة أو باألحرى دول العالم الثالث.

  .ال التربية والتعميملتكنولوجيا االتصاالت في مجاىم التطبيقات يعد التعميم االلكتروني من أ
لي نولوجيا من أدوات متمثمة في الحساب اآلساسا عمى ما توفره ىذه التكيقوم أ حيث

واالنترنت والتي كانت سببا في انتشاره وتطويره، ويرى التربويون ان التعميم االلكتروني يحقق 
 عددا من المزايا: منيا انو ينقل العممية التعميمية من المعمم الى المتعمم ويجعمو محور

جابيو طول الوقت وينمي ميارات البحث والتعمم العممية التع ميمية بما يجعل المتعمم فعاال وا 
 ، كما انو يساعد2الذاتي وميارات التفكير من خبلل جمع المعمومات  وتصنيفيا ونقدىا

 األدوات التعميمية في التغمب عمى نقص المعممين والتغمب عمى مشكمة الدروس 

                                                
 .169، 168نور الدين زمام، صباح سميماني : مرجع سابق، ص، ص 1
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التعميم االلكتروني يثبت بجدارة تفوق التقنيات الحديثة إن الغوص في ميدان الخصوصية. 
في جعل حياة اإلنسان أكثر سيولة وفي شتى المجاالت، إال أنو وكما ىو الحال في شتى 
نواحي الحياة ىناك دائما وجيان لكل عمل جيد وىو ما ينطبق أيضا عمى التعميم 

ه األخيرة من حيث أنيا تقنية وأداة يعتمد التعميم اإللكتروني عمى األنترنت وىذ"اإللكتروني،
اتصال ولكونيا نظام مفتوح فإنو ال يعرف المعمومات المفيدة فقط ولكنيا تقدم الكثير من 

وعميو فإن الخدمات منيا الصالح مثل البحوث العممية ومنيا الطالح مثل المواقع اإلباحية." 
عرضة لكل ما تروني سوف تكون ى التعميم اإللكالطالب والمؤسسات التعميمية التي تعتمد عم

أو ضارًا، باإلضافة إلى  يوجد بو النظام المفتوح الذي تمثمو شبكة األنترنت، سواء كان مفيداً 
دخال التعميم نت اداة معقدة التقنية من حيث األجيزة ووسائل االتصال، ولذلك فإن إأن االنتر 

الموارد التي تعاني منو  وفي ظل نقص التمويل وشبح ،ضمن البيئة التحتية ليذه الشبكة
الشيء الفتراض امكانية النظر في معظم المدارس في العالم فان الوقت ال يزال مبكرًا بعض 

دخال التعميم االلكتروني وتوفير شبكة االنترنت في معظم القاعات الدراسية عمى نطاق إ
 1.العالم في المستقبل القريب

لكتروني متكامل لموصول إلى نظام تعمم إر مختمف العناصر المادية وبالرغم من توف
ىم ىو العنصر البشري، فبلبد من توفير عدد كاف من الكوادر ، يبقى العنصر األومستمر

انتساب  طراف وصيانة وضمانى متابعة عمل النظام المترامي األالبشرية المؤىمة القادرة عم
جب ان يكون المعمم المعمومات في جميع االتجاىات داخل الشبكة وليس ذلك وحسب بل ي
لى إضافة إالتعميمية   والموظف قادرين عمى استخدام التكنولوجيا بوعي وبشكل يخدم العممية

عمى  الحصول ساليب التعميم واستغالل التقنيات ليس غايتوأبداع في ن دور اإلإذلك ف
  كان ذاً إن نتساءل ما أومن ثم يمكننا يضا توليدىا". أالمعرفة وحسب بل 

                                                
التعميم اإللكتروني والتعميم التقميدي دراسة تحميمية مقارنة، كمية بغداد لمعموم فياض عبد اهلل عمي، رجاء كاظم حسون:1

 ، دص. 2009، 19االقتصادية، العدد 
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و نقمة عمى أ لكتروني نعمةتعميم وبروز ما يعرف بالتعميم اإلشيده ال التقدم التقني الذي
ستفادة منو وىل اال ستاذ ويطمس ىوية التمميذ؟وىل سيمغي ىذا التعميم شخصية األ ،البشرية

افو ضأسئمة كان البد من التدقيق في ما ىذه اال عمى ولئلجابةم ايجابية ستكون سمبية أ
 1ستغبللو نحو ما ىو مفيد.االتقدم التقني ومعرفة كيفية 

 البيئة: 

وجدارة بالتدبر ولعل الكل مجمعون عمى  كثر العموم البيولوجية تشعباً أ عمم البيئة من يعتبر
 الدائرة بين الكائنات المتعضيةالعمم الذي يتناول بالدراسة تمك التفاعالت تعريفو بأنو: 

، ولكن ىذا التعريف واسع المحتوى لدرجة يا بشقيو الحي وغير الحيبوالوسط المحيط 
نو شؤون أعن ما وصفو ب ىائمة ، لذلك فان مصطمح ايكولوجي قد صاغو ) ىيكل( تعبيراً 

يتضح من  بيت الطبيعة  و لكنو  ما لبث بعد ثبلث سنوات أن طرح تعريفا اكثر تحديداً 
يوان " إن ما نعنيو بكممة ايكولوجي ىو دراسة مجموعة العالقات التي تربط الح قولو:

فكممة   "2 و غير مباشر.أو غير عضوي وبشكل مباشر أبالوسط المحيط بو عضوي كان 
يكولوجي تعني باختصار دراسة كل التفاعبلت المعقدة المتبادلة بين الكائنات والتي أشار ا

بأنيا عناصر الصراع من أجل الوجود. وبالعودة إلى تاريخ عمم البيئة نعود إلى إلييا داورن 
عمييا الطابع  نوس وبفن ودراسة التاريخ الطبيعيعصر أرسطو طاليس وحتى عصر لي

الوظيفي، ولم يقتصر دارسو الطبيعة آنذاك عمى تسجيل مشاىداتيم ، بل كانوا أيضا يعقدون 
عصر ظيور عمم  –اليضاحية التي تعكس روح العصر المقارنات ويقترحون النظريات ا

حيث كانت االديولوجية السائدة ذات  19والنصف األول من ق  18ق  -التاريخ الطبيعي
 أرنستمفاىيم الىوتية يعم بمقتضاىا االنسجام بين كل ما يجري  في الطبيعة . حيث يقول 
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واستقرار الحياة واالحياء نتيجة " فالصراع بين الكائنات من أجل البقاء في صدد ذلك: ماير
لمتوازن بين الكثرة المفرطة في النسل وعوامل الفناء كل ىذه كانت في رأي دارسي الطبيعة 

لم يكد  وعمى أي حال آنذاك أمور محمودة تجري في خطة محكمة وفق لمشيئة مطمقة."
يق لمعممانية، ينتصف حتى فقد عمم البلىوت الطبيعي سيطرتو الفكرية وأفسح الطر  19القرن 

جعل دراسات التاريخ الطبيعي تتجو ": أرنست مايرالتي ازدادت قوتيا رسوخا وفي ذلك يقول 
نحو وجية جديدة، فمم تعد تقتصر عمى المشاىدة والوصف، بل أضافت إلى ذلك المقارنة 

 1".والتجريب واالستنباط واختبار النظريات التفسيرية

تسعت إلى االضيق بل  م تبقى محصورة في نطاقيابمعنى أن دراسات التاريخ الطبيعي ل
ختبار.وتوافر ىذه األركان أكسب التاريخ الطبيعي مقومات عمم البيئة متأثرا التجريب واال

 1805وتمتد جذور االتجاه الفيزيكالي الى عام  ،بمذىبين رئيسيين الفيزيكالية والتطورية
بحثو عن الجغرافيا البيئية لمنباتات معطيا أىمية قصوى   ألكسندر فون ىمبولتعندما نشر 

لدرجة الحرارة كعامل متحكم في كثافة الغطاء الخضري أفقيا ورأسيا، أما بالنسبة لمذىب 
ندما نشر كتاب أصل التطورية، فقد بدأ يمارس أثره القوي في تطور الدراسات البيئية ع

تي وأعطى الظواىر الطبيعية كالتنافس والتكيف الفكر البلىو  داروننتقد  فيو ااألنواع الذي 
عترف بدور المصادفة في ا  ت نفسو رفض دارون الفكر الغائي و وفي الوق ،مفاىيميا المحددة

وعمى ىذا المنياج سار عمماء البيئة ، تقرير مصير أنواع الكائنات وعشائرىا 
يئة لتشمل جميع تسعت دائرة عمم البإ:"من بعد دارون أرنست مايرحيث يقول المحدثون.

التغيرات السموكية والفسيولوجيا التي تييئ الكائن الحي لمتواؤم مع نمط حياتو أو مع 
 الخاص الذي يعيش فيو."ط الوس
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معو مجال عمم البيئة ليتحرر  تسعاولعل ىذا يوضح جميًا تأثر عمماء البيئة بدارون بحيث 
من نطاقو الضيق الذي كان فيو من قبل ليصبح أشمل وأعم.  أما عن عمم البيئة اليوم 

 أوبيئة النوع، عمم بيئة التجمعات ، عمم األفرادثبلث قطاعات : عمم بيئة  إلىفيمكن تقسيمو 
والثاني، بينما كان  األول العشائر ولقد كان عمماء الحيوان يركزون عمى مشاكل القطاعين

 1.عمماء النبات يركزون عمى قضايا بيئة التجمعات

جاالت لم تسمم البيئة بدورىا من ونتيجة لمشارع التقني والتقدم العممي اليائل في شتى الم
صبحت البشرية بالفعل تعاني من مرض حاد مزمن يتخذ شكل حالة أنجازات التقنية بحيث إ

 .نيا مرض التغييرأاستخدمنا لغة الطب او الطب النفسي ب إذانصفيا  أنسيكوبيولوجيا يمكن 
 تسارع التغيير يعدل بشكل ما من التوازن بين الجديد والمألوف من المواقف. إن

التنوع  التحاد و البيئة المستقبمية نظراً :" إن  المجتمع أوفي ذلك يقول سعيد محمد الحفار
نيا بيئة متحولة وغير مألوفة أتكيف، ال زمةأنيا ستصعد نحو إفييا مع الزوال والجدة ف

أن البيئة تتجو من السيء أي  ."ومعقدة الى الدرجة التي تيدد الماليين باالنييار التكيفي
بحيث أنيا أصبحت بيئة متحولة، غير مستقرة عمى حال واحدة لتيدد بذلك  األسوء إلى

ذاتو انعكس بدوره عميو  اإلنسانحدثو أالتغيير البيئي المتسارع والذي  ولعل البشرية لمدمار؛
 20 رنقالواخر أقة غامضة حتى من منجزات الثورة البيولوجية البارزة اليوم حقي أنذ إ ،ىو

 ،و فيروسأنتيجة لعامل مفرد كجرثومة ممرضة ن المرض ال يحدث بالضرورة كأمفادىا 
ا ما أورده سعيد ، وىذولكن كنتيجة  لعوامل متعددة من بينيا طبيعة البيئة المحيطة بالجسم

طار نظرية جديدة ية  الالزمة لمعوامل البيئية في إىم"إن الطب اليوم يشرع األالحفار:
حساس بأخطار ن تزايد اإلأواليوم بعد " وقد أورد في نفس الصدد:"تسمى عمم التنبؤ البشري

عداد متزايدة من ثقات االطباء غيرىا من العوامل وبدأت أتموث اليواء وتموث الماء و 
من نظام  لى الفرد باعتباره جزءاً إؤ البشري القائمة: بضرورة النظر يبلى نظرية التإاذب تتج

                                                
 ارنست ماير: ترجمة عفيفي محمود عفيفي، مرجع سابق ، د ص. 1



 مفيوم التقنية والتكنولوجيا وأىم تدخالتيا في تحديد مصير اإلنسان.          :الفصل األول

50 
 

ُ   بمعنى أن."ن صحتو تعتمد عمى كثير من العوامل البرانيةأكمي و  الناتج  تموث الجو مثبًل
ولى األ عن دخان المصانع التي تتزايد كل يوم بشكل كبير وممحوظ يعود بالضرورة بالدرجة

نسان صبح اإلأفيل  ،ول من يستنشقونسان أواء المموث سيكون اإلن اليأذلك  ،نسانعمى اإل
 1.اليوم يبني ويدمر في ذاتو وفي نفس الوقت

ة مم المتحدة لمبيئة البشريستوكيولم عاصمة السويد مؤتمر األ بمدينة 1972نعقد في عام ا
  بنشاط عممي شمللمدى عامين حافبل عداد اتصمت إوقد سبق انعقاد المؤتمر مرحمة 

 واختمفت وجيات النظر بين الدول الصناعية ،المجتمعات الصناعية والمجتمعات النامية
فقد رأت الدول الصناعية ، البشري الواجب اتباعو في البيئة والدول النامية حول المسمك

 ث البيئة مما ينتجلى تمو إن ذلك يؤدي أل، ن تبقى الدول النامية دون خطط تصنيع أضرورة 
واستشيدت ىذه الدول بما  ،نسان المختمفةفي مجاالت عيش اإلضرار أعنو مضاعفات و 

ن الدول النامية اعتبرت ىذا أال إ، اً لتموث اقتصاديا وصحيا واجتماعيتعانيو من مشكبلت ا
اعية يتمتعون بمستوى معيشة الصراخ بأىوال التموث ال مبرر لو مادام الناس في الدول الصن

ن أال إ البيئة الرغم من اختبلف وجيتي النظر فيما يتعمق بأسموب التعامل معوعمى ، مرتفع
 ظيروا وعياً أمم المتحدة تحت مظمة األ 1972كتوبر عام أالذين اجتمعوا في ستوكيولم في 

بسبب ، صبح محفوظا بأخطار متزايدة أمية بل وربما بقاء الجنس البشري بأن مستقبل التن
ما .أ2ذى وتعجز عن امتصاصوألي البيئة التي بدأت تئن من انسان الخاطئة فتصرفات اإل

"تدل عمى صبحت أمتسعا بحيث  افقد أعطاىا مؤتمر ستوكيولم فيمبالنسبة لمفظ " البيئة" 
) الماء، اليواء، وتربة، معادن، نباتات، حيوانات( بل ىي كثر من مجرد عناصر طبيعية،أ

رصيد الموارد المادية واالجتماعية المتاحة في وقت ما وفي مكان ما إلشباع حاجات 
 البيئة نظام معقد يتكون من مجموعة تعتبراالنسان وتطمعاتو" 
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ساسية أا مؤثرة ومتأثرة، تحكميا عبلقات حية، تتفاعل فيما بيني حية وغيرمن العناصر ال
 1.حفظ ليا تعقيدىا ومرونة اتزانيات

صغر تجري مكوناتيا في سبلسل ودورات طبيعية نظمة األوتتكون البيئة من مجموعة من األ
تتعرض نظمة البيئية والتزال تزان، وقد تعرضت األحفظ ليا ايضا التعقيد ومرونة االت

لم  -لمواردالزيادة المطردة في السكان والتموث واستنزاف ا –لمتغيرات من طرف االنسان 
لى إدى أستيعابيا في سبلسميا ودوراتيا الطبيعية مما احيان، عمى تقدر في الكثير من األ

نسان في التوازن "لقد احدث تدخل اإل  رشيد الحمد محمدورد أولقد  ،رتباكيا وتدىورىاا
كتغير المناخ مثال وىناك ثار عالمية أبيئة الكثير من المشكالت لبعضيا ألنظمة الالطبيعي 
نحصار الغابات في بعض ارض مثل جزاء معينة من سطح األ أخرى تقتصر عمى أمشكالت 

وعميو   المناطق وانقراض بعض الحيوانات البرية والبحرية  وزحف الصحاري وغيرىا."
نو عنصر مكمل لعناصر أو تناسى أإلنسان قد نسي ايتبين لنا من خبلل ىذا القول أن 

مكاناتو إل فأطمق لقدراتو البيولوجية العنان الستغبل،البيئة واعتبارىا مخزنا ضخم لمثروة 
لى مجموعة من المشكبلت تكاد إدى ىذا الخمل في تصور اإلنساني أوالسيطرة عمييا وقد 

 .تذىب بحياتو عمى ىذا الكوكب

، واستنزاف موارد نفجاري في عدد من السكان مشكمة، والتموث مشكمةفالنمو اال كما أورد:" 
نسان في نيا مشكالت صنعيا اإل أخالل التوازن الطبيعي لمبيئة مشكمة ،ا  البيئة مشكمة و 

 2البيئة  وعميو اليوم ان يوجييا ويتغمب عمييا، لكن وقبل ذلك عميو ان يفيميا."

بلقة األساسية تمس اإلنسان أواًل فحتى تزايد وىذا إن دل عمى شيء فإنو يدل عمى أن االنط
  السكاني أضحى مشكمة ألنو بدوره يعكس ذلك اإلخبلل في التوازن الطبيعي لمبيئة
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وبالتالي عمى اإلنسان أن يتحمل ما صنعو بيديو ولكن بادئ ذي بدء عميو أن يستوعب 
 بلت وكل ذلك من أجل إيجاد حمول ليا.الحقيقي ليذه المشك المعنىويفيم 

يش في بيئة ن يعنسان أن أصبح في إمكان اإلار من عتصل بو مومع عصر الصناعة وما ا
صبح لموقود ىي: الفحم والبترول وبذلك أن يشغل مصادر حفرية من صنعو، حيث استطاع أ

يعاب ونتج عن ذلك تزايد البيئية عمى االستكثر بكثير من قدرة النظم يحرق مواد كربونية أ
إن الصناعة كربون في اليواء الجوي، كما أورد في ذلك رشيد الحمد : "كاسيد المطرد في أ

 1."غريبة عنيا نشاء مركبات كيميائية طاردة عمى النظم البيئيةأصبحت قادرة عمى إ
نعو بما يوائم بمعنى أن الصناعة مكنت اإلنسان اليوم من أن يعيش في بيئة من ص

إال أن الصناعة وكما كانت ليا جوانب إيجابية، كان ليا كذلك جوانب سمبية،  ،مصالحو
نو توجد في الوقت الراىن في أكما ؛ كيميائية ال تتوافق مع البيئةبحيث خمقت مركبات 

نسان بية والكيميائية التي يحتاجيا اإلسواق العديد من المنتجات الصناعية والزراعية والطاأل
ومي وتعد مخمفاتيا ونفياتيا ذات أضرار بيئية كبيرة وجريمة يجب أن يحاسب عمييا بشكل ي

؛ ضرارىا الصحية واالقتصاديةالحمول والسبل الكفيمة لمحد من أ ويضع ليا ،نساناإل
باإلضافة إلى أن عناصر البيئة وفي مقدمتيا المنظفات الصناعية والمستخدمة ألغراض 

يونات الصوديوم ومنظفات موجبة أت سالبة التأين والتي تحتوي عمى فاالتنظيف ومنيا منظ
و البروم ومنظفات ال تتأين في الوسط المائي، أيونات الكمور أوالتي تحتوي عمى . التأين

لى تعطيل ىضم وتفكيك إتات  والحيوانات وتؤدي اعمى النب والتي تعتبر ذات اضرار
رى من جرائم لى جريمة كبإشارة إلكما يجب ا ،ونالنشاط الميكر المخمفات العضوية بواسطة 

نسان بصفة مستمرة يوميا وىي التدخين والتي ينطمق منيا جسيمات البيئة التي يمارسيا اإل
ضرار المزمنة مثل صعوبة التنفس األالتنفسي العديد من الدخان وىي عبارة عن جسيمات 
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ن تتشتت في اليواء لتسبب أرانية  ثم ال تمبث دقيقة تتجمع مع بعضيا في حركة دو 1والحكة.
ن "إ؛"لبيئة، حمايتيا، تموثيا، مخاطرىاولقد أورد عماد محمد ذياب الحفيظ في كتابو "المجياز 

نسان فيو عبارة عن الحالة ستخدام الالعقالني من طرف اإل تموث البيئة يظير خالل اال
حد عناصر ىذه الحالة أاستخدام عمى البيئة والناتجة عن التغيرات المستحدثة عند 

وعميو فبلبد من االستخدام الصحيح والعقبلني ألجل تفادي تمك " بأساليب غير صحيحة
لئلنسان  ستخدام البلعقبلني قد سببحقيا اإلنسان ببيئتو، بسبب أن االاألضرار التي يم

خبلليا لؤلنظمة البيئية إبسبب ، مراض المباشرة وغير المباشرة زعاج واألضرار واألوبيئتو اإل
جعمت ، طبيعية ومكوناتيا من كائنات حية وىواء وماء وتربة وىذا ما تسبب بظواىر غير ،

ظم بيئية جيدة ومناسبة البيئة غير قادرة عمى تجديد مواردىا الطبيعية التي تعمل عمى بقاء ن
لبيئي إلى سم التموث اوينق ،جيالو القادمة بما يتناسب وسبلمة تمك النظم وديمومتيالئلنسان وأ

 2نواع فيناك التموث اليوائي، التموث المائي، وتموث التربة.عدت أ
نسان بالعدوان عمى بيئة االرض، لم يكن دافعيا وراء ىذا العدوان شرا متأصبل إن مبادرة اإل

في نفسو، إنما وقع ىذا التعدي من باب الغفمة في غمزة تقدمو العممي والصناعي  ولقد أورد 
" لم يشيد الغالف الحيوي في اهلل عنيسي وىو من بين الميتمين بقضايا البيئة اليوم:  نعمة

قدرا من التموث مثل القدر الذي أصابو خالل العقود القميمة  أية حقبة من عصر كوكبنا
أما  نسان التربة واليواء وطبقات الجو العميا."يرة من القرن الماضي، فقد لوث اإل خاأل

إما كمخصبات وأسمدة أو كمضادات لؤلعشاب ، لقي فييا من سموم بما أ التربة فقد لوثيا
والحشرات واآلفات أو كنفيات، ولوث المياه بمخمفات المجاري والصناعة كما لوث اإلنسان 
اليواء بعوادم  السيارات والمصانع، فرفع تركيز ثاني أوكسيد الكربون في الجو ولوثو بغازات 

حتراق الكبريت والنتروجين الناتجة عن ا فيو قبل، مثل أكسيدأخرى سامة لم تكن موجودة 
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الوقود وعن عممية التسميد، ىذه األكاسيد ىي التي تسبب فييا أصبح يسمى المطر 
وص غبلف األوزون وذلك الحمضي، كما لوث اإلنسان طبقات الجو العميا وعمى وجو الخص

كغاز طارد في عبوات الرش بون" " كمور فمور ىيدروكر  المتزايد لغاز ستعمالمن خبلل اال
 1المختمفة.

واخر أزمة البيئية وعبلقتيا بالمعضمة التكنولوجية منذ ألادرك العمماء والفبلسفة حقيقة ألقد 
ء ذا كان عمماا  و  ،"بفمسفة البيئة"لى ظيور ما يعرف إدى أمر الذي القرن التاسع عشر، األ

نساني شامل يحاول الحفاظ عمى حقوق إليو من منظور إالبيئة والحركات البيئية تنظر 
خطار ضرار الشامل بالبيئة والحد من األوق الكائنات الحية االخرى دون اإلنسان وحقاإل

ن الفرق بين عمم البيئة وفمسفة البيئة ىو ذاتو أجود االنساني نفسو، ويمكن القول الميددة لمو 
فبينما العمم دراسة وصفية  :"كما أورد في ذلك مصطفى النشار الفرق بين الفمسفة والعمم
ن الفمسفة ىي دراسة لما ينبغي إد حدود تفسير الظواىر وتقنيتيا فلظواىر جزئية ويقف عن

ن إدراك المبادئ الكمية الكامنة خمفيا والتي ما ا  ن إلدراك جوىر الظواىر الجزئية و ن يكوأ
لجزئية عن طريق دراك الحمول الشاممة لمثل ىذه الظواىر اإيدركيا االنسان حتى يستطيع 
 نسان،اإل ين مشكمة البيئة ىأدركوا بحق أففبلسفة البيئة  ."؛ العموم كل في مجال تخصصو

يا أبعادىا العممية المؤثرة عمى المشكمة ليا أبعادىا األخبلقية والنفسية، كما أن ل وأن
تجاىات التقدم العممي في المستقبل، ومن ىنا ظيرت الحاجة ليس فقط إلى عمم البيئة بل ا

"ىي فرع أيضا إلى ظيور الفمسفة البيئية،  ففمسفة البيئة كما أورد في ذلك مصطفى النشار: 
بمعنى أن فمسفة نسان فييا." راسة البيئة الطبيعية ،ومكانة اإل من الفمسفة الذي يختص بد

متخذًا في ذلك اإلنسان كعنصر فعال داخل ىذه  حت جزء من الفمسفة ذاتيا ،البيئة أصب
 البيئة وتشمل فمسفة البيئة عمى:

 خالقٌات البٌئةأ 

 جماليات البيئة 
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 السنوية االيكولوجية 
 1الىوت البيئة 

لى إ مايكل زيمرنانن تنقسم بحسب رؤية أديث عن فمسفة البيئة فإنيا يمكن ذا ركزنا الحوا  
 رئيسية : ثبلثة حقول

خبلق كما يحمو لكتاب قاموس األطيقا االيكولوجية ) البيئوية(:و اإلأخالق البيئية األ .1
خبلقية المعاصرة بدأ سميتيا، وىو تيار ضمن الفمسفة األالصادر عن دار التقدم بموسكو ت

زمة البيئية، سباب وعواقب األأطار دراسة إفي  20واسط السبعينيات من القرن يتشكل منذ ا
ذا حدث تحد لممعايير إال إزمة البيئية نياء األ إلن يحصل تقدم في "نوأتباعو أويؤكد 

بارية الخمقية لتشمل الكائنات غير تاالع االخالقية لممركزية البشرية ووسعنا قاعدة
 .". أي ضرورة التركيز عمى الجانب األخبلقي في التعامبلت البيئيةالبشرية

(: وىو تيار ضمن الفمسفة االخبلقية المعاصرة يسبح ضد الجذرية ) او العقيمةيكولوجيا األ .2
 قل ىما:نفسيم جذريين لسببين عمى األأة تيار الثقافة السائدة، ويعتبر ىؤالء الفبلسف

 لسياسية واالجتماعية صول الثقافية وان تحميبلتيم تكشف عن األأنيم يزعمون وال: ألأ
 .زمة البيئيةلؤلوالموضوعية 

 :ثقافي في النموذج  نزياحاو أجون بأنو يمكن فقط عن طريق ثورة نيم يحاألثانيا
 . رض من الخراب البيئي.نقاذ كوكب األإرشادي يمكن إلا
  :لى إانز جوناس من خبلل دعوتو ولقد تبمور ىذا االتجاه لدى ى أخالق المسؤولية

مسؤولية" حيث نبو في ىذا طمق عميو في كتاب يحمل نفس العنوان " مبدأ الأما 
نسان تي وسعت من نطاق ىيمنة وسيطرة اإلخطورة التكنولوجيا الحديثة ال لىإالكتاب 

  ومن ىنا جاءت تحذيرات يوناس من واقع ما دعاه عمى الطبيعة؛
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الطبيعة، وقد جاءت تحذيراتو في صورة فراط في استغبلل موارد إخبلقية من األالمسؤولية 
ن أىل يجب  مأعة في التسامح مع العقل البشري؟ مثل: ىل تستمر الطبيتساؤالت اخبلقية 

نو مدمر لمطبيعة والنظام الطبيعي؟ وىل يكون السبلم أا وجدت نيتمحو العقل البشري؟ أل
 القول وعميو يمكنممكننا عندما تكون الحرب ىي القانون الذي يحكم العبلقة بين االثنين؟ 

ىم التيارات الفمسفية المعاصرة أخالق البيئية ىي ن اال: "أحسب تعبير مصطفى النشار
وىي   خرى."خالقية األدية في المذاىب األنظرا ألنيا تحاول تجاوز االشكاليات التقمي

عبلقتو بغيره من البشر؛ بينما األخبلق البيئية ىي رتبطت دائما باإلنسان في ااإلشكالية التي 
والحيوان  باألرضخالق تبحث في عالقة االنسان " أعمى حد تعبير أحد دعاتيا ألدوليوبولد

العناصر رتباط الجوىري فيما بين أىم وبمعنى البحث عن اال ،والنباتات التي تنمو عمييا"
ىذا التيار الجديد من الفمسفة ن عام فإوبوجو التي تتشكل منيا البيئة ، إنسان حيوان نبات، 

في إطار دراسة أسباب  20يات من ق األخبلقية البيئية بدأ يتشكل منذ أواسط السبعين
نصار ىذا جتماعيا لمخروج منيا، وأإمقبولة  ساليبوالتفتيش عن أ ،وعواقب أزمة البيئة

ولة من عواقب سمبية، ويشككون في نسان عمى البيئة المأىلتأثير اإل تجاه قمقون لمااال
نسانية والمحافظة عمى البيئة، حتى وفي بقاء الناس مكانية التقدم البلحق لمحضارة اإلإ

ال وىو أىتموا بمشكمة البيئة اسفة الذين ىم الفبلأوتتناول كمثال ، ككائنات بيولوجية 
بأن "وىو يرى  ،المسؤوليةخير بأخبلق عرف ىذا األولقد  الفيمسوف االلماني ىانس يوناس

جود الوحيد نسان ىو المو دراكا، فاإل إكثر االكثر وعيا واأل نسان ىو الكائن الحي اإل 
 1."ن يدرك المسؤوليةأالمعروف بأنو يستطيع 

ورد أولقد لتزام الخمقي نسان االا وتحمميا، وىذا مما يفرض عمى اإلومن ثم فعميو تقع تبعاتي
ن قد نسان وممارستو اآلفعال اإل أن إ" :في ذلك مصطفى النشار شارحا موقف ىانس يوناس

ومن ىنا نساني، إصبحت تيدد حتى ما ىو أبل  ،متناميا لمطبيعة والبيئةرىاقا إشكمت 
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لى قمب إىي ما تدفع بالمسؤولية اليوم  لإلنسانصبحت القوة التكنولوجية المتنامية أ
كون المسؤولية ىي قمب النظرية يتوقف يوناس عند المناداة بأن ت وال".خالقيةالنظرية األ

البيئة مسؤوال  نسان بتقدمو التكنولوجي وتدخمو السافر فين يكون اإلأخبلقية حيث ينبغي األ
التي لم ،فعالو الحاضرة في البيئة الطبيعية أحقيقية وليست مسؤولية صورية عن  مسؤولية

 1.ولن تكون ممكية خاصة لو وحده

وقد تميزت أخبلق المسؤولية عند يوناس بالمناداة بأنيا ينبغي أن تكون كذلك أخبلقا 
ثم الدفاع عنو والدفاع عن مصمحة األجيال القادمة، ولقد أورد مصطفى  لممستقبل، ومن

نسان الحالي قوتنا البشرية لم تعد تؤثر عمى اإل ن " إ: النشار في موقفو من ىانس يوناس
زاء المستقبل ولية إن ىذه المسؤ فقط، بل تؤثر أيضا عمى مستقبل كوكبنا األرضي بأكممو إ

فعالنا أوضا عمينا ينبغي ان نتحممو نظير ت حسبو قدرا مفر لم تعد قضية اختيار، بل صار 
." بمعنى أن اإلنسان أصبح يشكل صبحت ذات تأثير واسع وبعيد المدىأاليومية التي 

 لذلك البد عميو من تحمل المسؤولية التي أصبحت ،خطر عمى ذاتو وعمى البشرية جمعاء
صبحت عامل تدمير بدال عال التي أىاتو األف ،عميو متحمبًل في ذلك نتيجة أفعالومفروضة 

شعورىم بالذنب المشترك منو تعمير، ومن ىنا تبرز مسؤولية جميع البشر لمتماسك من خبلل 
فعالنا كثر من الشعور بالمسؤولية األخبلقية إزاء أأرض فعاليم، وليذا التماسك غأمن نتائج 
ولقد نادى ىانس  ،المستقبلالتي ال يتوقف تأثيرىا عند الحاضر بل ستؤثر في الحاضرة 

فاألجيال القادمة  ليا حق عمينا كما ليا حق في ىذه  ،جيال المستقبميةيوناس بحقوق األ
ن البعض أثر عمييم بالسمب، وعمى الرغم من فنحن اليوم مسؤولون عمى ما سيؤ  ،البيئة
توا بعد شخاص لم يأأعد وال يحق لنا الحديث عمى حقوق جيال لم تأتي بن ىذه األأج بيتحج

 ن يوناس يؤكد ىذه الحقوق ليس فقط من المسؤولية أال إ
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نسان تجاه ىذه الطبيعي المتأصل في اإلمن الواجب يضا أجيال، بل بوية تجاه ىذه األاأل
فعالو تدميرا أيقة تجعل من نتائج بطر  ن ال يتصرفأذ ينبغي عمى المرء دائما إ ،جيالاأل
الرؤية العديد من  نسانية في المستقبل ويتوافق من يوناس في ىذهسس كرامة الحياة اإلاأل

كتاب نظرية لمعدالة  مريكي الشيير صاحبالفيمسوف األ رولزجونىميم لعل أ ،الفبلسفة
جيال القادمة إلى وتستند رؤية رولز لحقوق األ ،جيالحيث يدعونا إلى إقامة عدالة بين األ
ت نتاج المزيد من الخيرا"بأنو إذا كان من حق الناس إحسب ما أورده مصطفى النشار: 

خرين في تحسين أن حق ن ينتقض ىذا الحق مألتحسين ظروف حياتيم فال ينبغي 
بخيرات الطبيعة فبل يحق لو  بمعنى أنو إذا كان لئلنسان الحق بالتمتعتيم." ظروف حيا

عتمادا عمى ما سبق انطبلقا من ىذه الرؤية و ااألجيال القادمة وراءه ، و التجاوز عمى حقوق 
مم المتحدة حول البيئة وليا مؤتمر األأد من المؤتمرات العالمية كان من ظيرت العدي

ليو إىذا الوضع المأساوي الذي وصمت  ،1972عاصمة السويد االنسانية الذي عقد في 
يير نظرية وسياسة عادة التفكير باألخبلقيات البيئية محاوال تغإالبيئة دفعت باإلنسان الى 

 1.باإلصحاح البيئييعرف  لى ظيور ماإدى أتجاىيا ىذا ما 

جية جرائم في موا و ضمان صحة البيئة من السبل ذات االىميةأصحاح البيئي يعد اإل
منة لمواجية الكوارث البيئية والصحية داة اآلصحاح البيئي يعد األوالحد منيا، وىذا اإل ةالبيئي

البيئي او صحة  باإلصحاحالمقصود " والحرب الشاممة عمى وجو الخصوص:  المختمفة
البيئة وجود االنسان والكائنات الحية االخرى في بيئة تتوفر فييا متطمبات العيش 

ونظرا لئلرىاب  ."سباب التموث البيئيأئية وطبيعية خالية من الضرورية من موارد بي
البيئي قد تطور  صحاحن مفيوم اإلإف ،سمحة الدمار الشاملأنتاج ا  جو لتطوير و العالمي والتو 

 لوقت الراىن في العديد من دول العالم ليصبح االساس اليام في مكافحة جرائم البيئة.في ا
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ىمية الخاصة لمواجية جرائم خرى ذات األح البيئي العديد من المتطمبات األصحاويرافق اإل
 ىدافن االسس والبرامج العممية ذات األعبلم التوعوي المنطمق مالبيئة وفي مقدمتيا اإل

صحاح البيئي من مراحل التعميم المختمفة لزرع حب ن تنطمق تعاليم اإلأويجب  ،التطبيقية
صحاح ن ىناك العديد من متطمبات اإلإولذلك ف ،البيئة والحفاظ عمييا عند الفرد منذ الصغر

ىميا التوعية البيئية والتثقيف البيئي والتأىيل والتدريب ووضع البرامج والخطط أالبيئي ومن 
صحاح البيئي ت واالبحاث التطبيقية في مجال اإلوثم تكثيف الدراسا،الخاصة بالبيئة 

دخال المقررات البيئية المختمفة والحاجة ماسة في الوقت بإواالستفادة من مخرجات التعميم 
ثر فعال في الحفاظ عمى البيئة والحد أقية ذات خبلن المسؤولية األألى التأكيد عمى إالراىن 
ودون  ن البيئة تمبي حاجة االنسان في الوقت الراىنأأكيد عمى والت،جرائم البيئية المن 

 1ن البيئة ممك لمجميعأتمبية متطمبات االجيال القادمة و لى عدم إاالخبلل بمواردىا ممايؤدي 
 الفيزياء النووية: . أ

البحث عن المعرفة وينابيعيا وفروعيا المختمفة كان لو جذوره الضاربة مما ال شك فيو أن 
فمع بداية تشكل الحضارات بمنظومتيا الثقافية والفكرية وتزامنيا مع بداية في القدم، 

لعمل دوات الخاصة باات البشرية وظيور الحاجة الماسة إلى استعمال اآلالت واألالتجمع
ممعرفة ومن المؤكد لدى ظيرت الحاجة الممحة ل، نسانيةإلرضاء الرغبات والحاجات اإل

ة المعارف والعموم لمحدودي نظراً  ،ت بسيطة وساذجة ومحدودةولى نشأالكثيرين أن المعرفة األ
نتباىو ودىشتو وتوجد في نفسو فبدأ يبحث في الظواىر التي تثير انسان آنذاك التي كشفيا اإل

تطورت ىذه المعارف ذات الطابع األسطوري الخيفة وأخذ يعمميا بتفسيرات غيبية، ومن ثم 
، ساس المبلحظة والتجربة الحسية المباشرةة عمى أالخيالي شيئا فشيئا إلى أن أصبحت قائم

مام ميمة ساعدت في تقدم العمم نحو األلى وضع وصياغة نظريات فقادتو ىذه المبلحظات إ
نظرية الذرية لممادة والتي في العصور المتبلحقة، ومن بين ىذه المعارف والنظريات؛ ال

                                                
، 2006،الرياض، 1ط ،البيئة وسبل المواجية، مركز الدراسات والبحوثعبد الوىاب بن رجب ىاشم بن صادق: جرائم 1
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ديث وفي القرن تطورت في العصر الحولى في الفكر اليوناني القديم ثم ظيرت أصوليا األ
 1.لى غاية عصرنا الحالي والتزال في تطور مستمروا   20

الغريزة عمى العقل  نسانية وذلك عندما طغتىد العالم تغيير في نظام حياة اإلحيث شا
فقد "ىو كائن حي أناني محب لمسيطرة"  البشري فبما أن اإلنسان وحسب تعريف أرسطو لو

نية فيما ال صبحت تستخدم التقرغباتو ومن ىنا أنولوجي وسيمة لتحقيق جعل من التقدم التك
وسيمة غايتيا تحقيق  فتحول ذلك التقدم التكنولوجي من ،نسانيةيتطابق مع القيم واألخبلق اإل

نفصال التقنية عن إدىا ذلك نتيجة البشرية ككل ووجو  لى وسيمة تيدد تاريخمنفعة عامة إ
الجانب السمبي ليذا التقدم العممي ويقول في ىذا المجال نسانية ومنو ظير القيم اإل

بمغ حالة في ىذا المضمار ما نشاىده في الفيزياء النووية حيث االجيزة لعل أىابرماس: "
المستعممة من طرف المالحظين في التجربة ما تحدد كل مرة ما يمكن او ال يمكن التقنية 

 2مالمستو من التمظيرات النووية"

لى تغيير جذري في حياة ر أن تطور العمم قد أدى إعتبإىو األخر  ماركيز ىاربرتونجد 
مكانيات المجتمع الصناعي المتقدم والقوى إن إ كد عمى ذلك من خبلل قولو: "نسان أاإل

 تمتةولوجي اليائل وتطبيق ما يسمى باأل االنتاجية العميا التي يتمتع بيا بفضل التقدم التكن
ن ذلك سيسمح لنا بتحقيق تغيير جذري في مضمون عمى نطاق واسع يجعمنا نقول أ

 3الغايات والقيم بل وفي نمط الحياة المختمفة عما ىو سائد في الحضارة السابقة"

إلى العادات  باإلضافةلييما ل والطوعية والدقة المتان توصمت إدى تقدم تقنياتنا المذىفقد أ
لى إذ يستحيل اليوم أن نرى إ ،عميقة في حياة اإلنسانوع تغيرات وجدتيا وقواألفكار التي أ

                                                
غادة عبد الستار ميدي: فمسفة فيزياء الدقائق المضادة لممادة وأثارىا العممية االجتماعية، مجمة كمية اآلداب، جامعة 1

 .542، ص 99بغداد، قسم فمسفة، العدد 
، ص 2005، بيروت، 1لتواصمية، ترجمة: حسن مصدق، المركز الثقافي العربي، طىابرماس: النظرية النقدية ا غنر يو 2
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 . 10، ص 2007، لبنان، 2ىربرت ماركيز: الحب والحضارة؛ ترجمة مطاع صفدي، دار اآلداب لمنشر والتوزيع، ط3
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نفمت العالم إلى أشكال ممزقة من اان كما كان يحدث في الماضي فمقد المادة والمكان والزم
عطاءىا معنى، حيث دخمت الدقائق ان قابميتيا لتنظيم حياة الناس وا  لى فقدالمعاني ما أدى إ

طاقة عمم الكيمياء والفيزياء والبيولوجيا والكيرباء والضوء والالذرية ميادين شتى منيا ميدان 
 1يضا.واالشعاع والميدان العسكري أ

عمى  فأطمق عنان عدوان اإلنسان ،ة والكيمياءومن ىنا دخمت التقنية مجال الفيزياء النووي
فبرزت ختراع القنابل الذرية والييدروجينية، والتسمح الجرثومي اأخيو اإلنسان حينما برع في 

، ويعود القول بأن الفيزياء النووية قد ظيرت حوالي النظرة التشاؤمية تجاه مصير اإلنسان
م باكتشاف خاصية النشاط اإلشعاعي ونواة الذرة وىي فرع من فروع الفيزياء 1900سنة 

يدرس خواص النوويات الذرية وتركيبتيا وتفاعبلتيا وليا أىمية خاصة في إنتاج الطاقة 
 ستخدامات عديدة منيا:ااقة المنتجة من تفاعبلت النووية ولمطواستيبلكيا 

 النووي الذي يستخدم كميات صغيرة من ستخدامات السممية: كتوليد الكيرباء، الطب اال
، الزراعة، البحث عن المعادن في باطن د المشعة لتشخيص أو عبلج األمراضموا

 األرض.
  ،الذي بدأ في اإلتحاد  والييدروجينيةاالستخدامات العسكرية: كإنتاج القنابل الذرية

 1940.2السوفياتي سنة 
من و لى كم أكبر من الطاقة الحاجة إك البشرية اليومومن ىنا نشأ المأزق الذي تواجيو 

ن نجاح اإلنسان أو فشمو في إو  يةاليومفي الحياة ر التي نعتمدىا مصادال حل ليذا  يجادا 
 حياتنا والعيش في ظل  فيل نحن مستعدون لتغيير نمط ،نسانيةالمأزق سيقرر مستقبل اإل

                                                
 .542جع سابق، ص غادة عبد الستار: فمسفة فيزياء الدقائق المضادة لممادة وأثارىا العممية االجتماعية، مر 1
دوارد س كاسيدي، بيتر غروسمان: مدخل الى الطاقة المصادر والتكنولوجيا والمجتمع، ترجمة صباح مذيق الدمموجي، 2

 .252سمسمة كتب تقنية االستراتيجية ، ص 
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مي قد ومن ىنا الحظ عدد من الفبلسفة أن استخدامنا لمطاقة والتطور العم ؟ىذه الظروف
 متغيرة وغير ثابتة. حممت معيا مترتبات أخبلقية

 تطور النظرية العممية في مجال الفيزياء والكيمياء عبر العصور: 
تمف عن حضارات الشرق القديم بنظرتو العممية، النظرية القائمة خإي القديم إن الفكر اليونان

الحضارات أنيا كانت تتمسك بالمعارف عمى الطابع الفمسفي التأممي، فالمعروف عن ىذه 
ة أو رؤساء القبائل إضافة إلى تعمقيا باألساطير والفكر التي ينطق بيا رجال الدين والكين

الميثولوجي الخرافي، ولم تكن لدييم أية نظرة عممية واضحة محددة وسبب ذلك يعود إلى 
لكن العامل  ،سيادة وىيمنة العنصر الصوفي والخرافي الذي خيم في سماء تمك الحضارات

يور الوقوع في شباك ىذا العنصر ىو ظساسي الذي ساىم في إنقاذ اليونان من الحاسم واأل
ذ نجد أن معظم الفبلسفة اليونان كانوا من العمماء أو أنيم المدارس العممية في أيونية، إ

تمكنوا من الجمع بين العمم والفمسفة في آن واحد، فقد كانت لدييم نظريات واكتشافات عممية 
ألصل المادي الذري لؤلشياء في في غاية األىمية، فيم أول من قالوا بالنظرية المادية وا

وقالوا أيضا بالنظرية التطورية بمفيوميا البسيط واالنتخاب الطبيعي  ،تحميميم لؤلجسام المادية
وفق مبدأ النشوء واالرتقاء الذي يجعل بقاء الكائنات الحية متعمقا بقدرتيا وصبلحيتيا 

 1لبيئتيا.
رتكزت افترة التي تمثل حجر االساس الذي ويمكن القول بأن الفترة التي سبقت سقراط ىي ال

عميو الفمسفة اليونانية بأسرىا وتاريخ العمم عمى حد السواء، وتعتبر الفترة التي شيدت ظيور 
نجازات عممية عظيمة الشأن كان ليا صداىا البالغ في الميدان العممي وأثرىا  نظريات وا 

نظرية الذرية في الفيزياء؛ فقد كان ومنيا ال،مام والمذىل في تقدمو وتطوره نحو األ الكبير
"، أما "لوقيبوسبتكار االفمسفي القديم كانت من  األساس الجوىري لمنظرية الذرية بطابعيا

تمميذه "ديمقريطس" فقد طبقيا وتوسع فييا وعرض جميع تفاصيميا وجعل منيا أشير نظرية 
                                                

، بيروت، 2ىانز راينشنباخ: نشأة الفمسفة العممية، ترجمة فؤاد زكريا، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، ط1
 . 15،ص 1979
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صمية وىي الفكرة التي طبيعية في ذلك الوقت، إذ قامت ىذه النظرية عمى أساس المادة اال
 مثالأرفوا بفبلسفة المادة الحية نادى بيا من قبل فبلسفة أيونية الطبيعيون، والمذين ع

بأن المادة التي تدخل في تركيب ":نطمق لوقيبوس مصرحاإىيموزوست" وعمى ىذا األساس "
صغير من ىي جزء ":والذرة طبقا لموقبيوس."وبناء العالم مؤلفة من عدد ال نيائي من الذرات

ستاذه عن مقريطس فكرة أوقد طور دي ."المادة يتعذر شطره أو تجزئتو إلى جزيئات صغيرة
آنو من :"عتقدإمفيوم الذري الحديث، خاصة عندما الذرة بحيث أصبحت قريبة جدا من ال

الممكن تقديم تفسير مقنع بشأن الخصائص الفيزيائية لممادة كقابميتيا عمى التجزئة 
فضغط  مادة  آن المادة تتألف من جزيئات صغيرة."ضغاط في حال افترضنا واالنقسام واالن

ئية العدد وصمبة وال يمكن ما يعني  زيادة بين عدد الذرات المتقاربة، وتمتاز ىذه الذرات النيا
 عمييا أي تغيير كيفي فحجميا يبقى عمى ما ىو عميو لذا يطمق عمييا اسم أأن يطر 

: "أن االتجاىات النظرية إلى أبيقور ومنو يمكن أن نقولثم ذىبت ىذه  1منقسمات .البل
الفكرية والعممية لممذىب الذري المادي الطبيعي ومعارضتو لمتفسيرات والممارسات الخرافية 
والغيبية وتجرده من النظرة الميتافزيقية البعيدة عن الواقع الحسي الممموس جعمتو مختمفا 

حترام الطبقات العميا في أوائل اية الذرية بتقدير و قد حظيت النظر و عن المدارس الفمسفية." 
متد فيما بعد تأثير ىذه النظرية الذرية في العصور اية وقد حكم االمبراطورية الرومان

المتبلحقة بعد أن تمكن العمماء من تجريدىا من طابعيا التأممي الفمسفي وغرسيا في أرض 
 2جديدة ذات طابع عممي. 

ختفت بالكامل بالنسبة ألوروبا فقد ظمت لوسطى نجد أن النظرية الذرية قد اوفي العصور ا
ستعان . فقد ا1655-1592 "جاسندي"ال مع العالم ولم تنبعث من جديد إفي طي النسيان، 

بالتفسير الذري لمعرفة أسرار التكتبلت المادية بحاالتيا المختمفة ومن ىنا بدأت ىذه في

                                                
 .549غادة عبد الستار: مرجع سابق، ص  1
 .550ص المرجع نفسو: 2
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حينما أخذ العمماء يعممون بيا ومن أشير ممثمي ،النظرية تدخل الميدان العممي والتكنولوجي 
نيوتن، ديدرو،  " ديكارت، غاليميو، برونو، بويل ىنجنس،العصر الحديث ىم :  في الذرية

وقام بتطبيق لمكوانتم إذ دفعتو  "نيمز بوز"ثم جاء العالم الفيزيائي الدنماركي موبرتوي."
ييد فيما بعد الدراسات التي قام بيا حول تركيب الذرة إلى دمج وتوحيد النظرية الذرية لتم

كتشافو من إىذا االنشطار النووي الذي يعود  ،لقضايا االنشطار الذري والنووي اإلشعاعي
عندما قام ىذان العالمان  1939في برلينعام "ستراسمان"و  "أوتوىان"قبل العالم الكيميائي 

نقسام ىذه امى نواة اليورانيوم مما أدى إلى بقصف وتسميط مجموعة من النيترونات الحرارية ع
ية عمى نواتج عمم النواة الثقيمة إلى نوى عناصر متوسطة الكتمة وقد تمكنوا من التعرف

؛ وقد فطن عمماء الفيزياء والكيمياء إلى أىمية ىذا االكتشاف وأثره البالغ عمى التفاعل النووي
 1.؟جابيةية واالمستقبل البشرية وما ىي نتائجو الناجمة سواء منيا السمبي
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 :يس مدرسة فرانكفورت وأىم روادىا تأس

 شرح وتفسير نمط الفكر االجتماعي الذيتمثل مدرسة فرانكفورت ظاىرة مركبة، وقد جرى 
بيا في المقام األول، أي النظرية النقدية بطرق شتى، واألساس التنظيمي الذي  رتبط ا

رسميا بتاريخ  ئذي أنشىذه المدرسة بناء عميو ىو معيد البحوث االجتماعية، الفيو تطورت 
، بموجب مرسوم من وزارة التعميم قضى بإلحاقو ضمن جامعة 1923فبراير من عام  3

ر كحمقة فكرية أو حركة طبلئعية، عب، وتكون 1924 وو افتتح رسميا في يوني فرانكفورت.
وعايشوا صعود  الراديكالية،إحدى فصائل الموجة  االمناقشات الجماعية لمؤسسيو، ممن شكمو 

نتكاستو وتشاركوا في ىم رفض المشروع الثقافي الغربي، ورغبوا في القيام أللماني وااليسار ا
 1.بنقد جذري لعصرىم

من  في تمك األيام معيدا فريداً  -سيون وراء ىذا التأسيس لما كان يعديوكان المخططون الرئ
(، ماكس 1970-1894(، فريدريش بولوك ) 1898قايل )  فيميكس، ىم نوعو

وىو رجل أعمال كبير بتولي  ىرمان قايلووالده  قايلوكان ادورنو. تيودور ىوركيايمر، 
األمور المالية إلقامة المبنى لممدرسة ولئلنفاق عمى ىيئة أساتذتو ودفع رواتبيم؛ كانت بداية 

مذكرة حول إنشاء معيد لمبحث االجتماعي، سنة  قايل فيميكسىذا المشروع عندما قدم 
 2خاص بتقديم األعمال الماركسية.خبلل تنظيمو ألسبوع  1922

ندالع الحرب العالمية األولى، يد في الظروف الخاصة التي خمفيا اوقد جرى إنشاء المع
في ألمانيا وعدم نجاح  اً يبا ، وضمنو وقيام الثورة البمشفية في روسيا وانتكاسة ثورات وسط أور 

الحركات االشتراكية الراديكالية في أوروبا الغربية وظيور الستالينية في االتحاد السوفيتي، 
وىيمنة النظم الرأسمالية وتعزيز سيطرتيا  والنظم الفاشية والنازية في إيطاليا وألمانيا،

                                                
-، ص2004، ليبيا، 2توم بوتومور: مدرسة فرانكفورت، ترجمة سعد ىجرس، دار اويا لمطباعة والنشر والتوزيع، ط1

 . 16-37ص 
 . 21، ص 2004، 2فيل شميتر: مدرسة فرانكفورت نشأتيا ومغزاىا، ترجمة: خميل كمفت، المجمس األعمى لمثقافة، ط 2
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ويمكن النظر الطاحنة خاصة بعد خروجيا من األزمة االقتصادية ،االقتصادية واأليديولوجية 
ستشعرىا الجناح اليساري من احد أشكال االستجابة لمحاجة التي لى ىذا المعيد عمى أنو أإ

 1و إعادة تقويم النظرية الماركسية.المثقفين نح

عمى مغادرة أن فكرة إنشاء مدرسة متميزة لم يظير إال بعد إجبار المعيد  مارتن جاييبلحظ 
تخدم إال بعد عودة المعيد نفسو لم يس )مدرسة فرانكفورت(ن مصطمح مدينة فرانكفورت؛ بل إ

عمى الحكم  ىتمرستبلء إألمانيا بسب  يد في، ويعود سبب إغبلق المع1950لى ألمانيا عام إ
فرعًا لو في جنيف  وأنشئوافصودرت مكتبتو وغادر أعضاؤه، إلى بعض العواصم األوروبية، 

إضافة إلى ،دارة جماعية إوكونوا لو  لمبحث االجتماعيالمؤسسة العالمية سم اأطمقوا عميو 
فرعين آخرين لو في لندن وباريس؛ وبسبب التوسع النازي، اضطر ىؤالء المفكرين ثانية إلى 

، متوجيين إلى الواليات المتحدة األمريكية، ونقموا معيم المعيد إلى 1934مغادرة أوروبا عام 
ليستقر بعد ذلك في الحرم الجامعي  ،االجتماعيلمدرسة الجديدة لمبحث نيويورك باسم ا
ومع انتياء الحرب العالمية الثانية وغروب ؛ بيا. ثم انتقموا إلى لوس أنجموسلجامعة كولوم

النظم الفاشية والنازية، بدأوا تحميبل جديًا لممجتمع الرأسمالي، الذي رأوا نمط صعوده الجديد 
جزة االقتصادية التي كونت رأسمالية قوية حالت في الواليات المتحدة ، خاصة مع تنامي المع

دون فاعمية الطبقة العاممة في تحقيق أىدافيا، ما فسر توجو بحوث المدرسة إلى قضايا 
عديدة في المجتمع كقضية السيطرة الشاممة، القضاء عمى قيمة الفردية، القير التقني، 

لكنو  ىذا التجمع الفكري رالخكيرت جيرأس  قبل التكوين الرسمي لممعيد، 2صناعة الثقافة.
ما  وىو مؤرخ اقتصادي واجتماعي إلدارتو  كارل جرونبرج ختيراتوفي قبل افتتاحو بقميل، ف

 ، 1929-1923بين 

                                                
 .19 توم بوتومور: مدرسة فرانكفورت، مرجع سابق، ص 1
 .19، 18، ص، ص المرجع نفسو2
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وفي  واألرثوذوكسية وتوجييات البحوث نحو األعمال الماركسية حيث كرس أعمال المدرسة
فروم،  إريك  ليو معظم المفكرين المشيورين فيما بعد خمفو ىوركايمر، وانظم إ 1931يناير 

ومن ىنا يمكن التميز بين أربع مراحل واضحة المعالم لتاريخ 1؛أدورنوىربرت ماركيز،تيودور 
 المعيد أو مدرسة فرانكفورت وىي:

يد متنوعة ولم يكن عكانت البحوث المنوطة بالم حيث 1933-1923المرحمة األولى: 
معينا لمفكر الماركسي كما تجسد بعدىا في النظرية النقدية،  ثناءىا مفيوماً أ المعيد يستوحي

 فقد كانت سيمة المعيد سمة إمبريقية بقوة.

وىي مرحمة المنفى في أمريكا الشمالية حيث ترسخت أعمال  1950-1933المرحمة الثانية: 
، وكانت مع ىوركايمر وتميزت بنقد الوضعية والتأثير النظرية النقدية الييجمية الجديدة

 االديولوجي لمعمم والتكنولوجيا.

المرحمة الثالثة: اىتموا بجل القضايا الثقافية المختمفة ومحاور الحياة اليومية المتباينة، 
 بوصفيا حمقات جديدة يتم بواسطتيا السيطرة عمى اإلنسان من قبل النظم المتقدمة.

حيث  لى فرانكفورتالعالمية الثانية، وعودة المعيد إنتياء الحرب ة: تتحدد بامرحمة الرابعال
بدأت المدرسة تمارس تأثيرا ميما عمى الفكر في أوروبا والواليات المتحدة، وتثير حماس في 
حركات الشباب التي تفجرت نياية الستينيات، ومع زيادة اىتماميا بالتسمط والييمنة ونقد 

ولكنيا عاودت  2قتصادية والثقافية خاصة في المجتمعات الرأسمالية.النظم السياسية واال
حاول بمورت  الذي يورجن ىابرماسمع محطة جديدة يجسدىا  الظيور في السبعينيات

  و يستعيد أفكار عصر التنوير ،يد لمتنوير والعقبلنية األوروبيةمشروع جد

 

                                                
 .24توم بوتومور: مدرسة فرانكفورت، مرجع سابق، ص  1
 .17المرجع نفسو: ص 2
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 1النظام الغربي وسحقيا. األولى التي استأصميا

 من أىم رواد مدرسة فرانكفورت:

تظم المدرسة عددا من الفبلسفة والنقاد واألدبيين وعمماء المجتمع والنفس واالقتصاد والسياسة 
 أبرزىم: 

، يعتبر مؤسس المدرسة النقدية من أىم 1973توفي  1895ولد سنة ماكس ىوركايمر: 
 .ECLIOSE OF REASONو CRITICAL THEORY مؤلفاتو

، كانت حياتو حافمة باإلنجازات أىميا 1969توفي عام  1903: ولد عام دورنوأتيودور 
تمك التي ظيرت بعد تنقمو إلى الواليات المتحدة وانضمامو إلى فريق جامعة كولومبيا وتحت 

الحاجة المادية والمنافسة الشديدة اضطر  أدورنو إلى انجاز بعض األعمال التي كان ضغط 
يعرضيا عميو معيد البحوث الذي كان يشرف عميو الماركسي النمساوي باول ف. الزار 

 سفيمد.

وىو كاتب وناقد أدبي ألماني ذو أصول ييودية ومنظر  1892: ولد سنة لتر بنجامينأ
، من 1940وانتحر مع بداية الغزو األلماني إلى فرنسا سنة ماركسي في عمم الجمال، 

 1934.2مؤلفاتو كتاب المؤلف كمنتج صدر سنة 

، وىو محمل نفساني ذو أصول ألمانية، حاول 1980توفي  1900: ولد سنة اريك فروم
اىر االجتماعية والثقافية، ىاجر التحميمي المطبق في عمم النفس عمى الظو توظيف المنيج 

لو العديد من المؤلفات والبحوث من بينيا  ،1934ة اليات المتحدة األمريكية سنلى الو إ
 الخوف من الحرية، الخطاب المنسي، فن الحب.

                                                
 .24توم بوتومور : مرجع سابق: ص 1
ت مجمة قاة استكشافية في المنطالاءالفمسفة والنظرية النقدية، من كانط الى مدرسة فرانكفورت قر  بن دريس أحمد:  2

 .116ص  ،، الجزائر2012ىولندا، العدد الخامس، جامعة ابن رشد في 
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لوالدين ييوديين. وينبغي أن نظل  1898ولد ىربرت ماركيز في برلين عام ربرت ماركيز: ى
 ىذه الحقيقة ونحن نتبع مجرى تفكيره، إذ يبدو بالرغم من االعتقاد الشائع بأنو مفكر ذونذكر 

وقد درس لم يستطيع التخمص من تأثير ىذا األصل الييودي تخمصا تاما.  ،نزعة خالصة
وحصل ،" "ىيدجرالفمسفة في جامعة برلين ثم في فرايبورج عمى يد الفيمسوف األلماني الكبير 

، وكان موضوع رسالتو عن أنطولوجيا األخيرة عمى الدكتوراه في الفمسفة من ىذه الجامعة
ىتمامو بالسياسة يتخذ صور التاريخ. وفي الوقت ذاتو ، بدأ ا ىيجل وعبلقتيا بالفمسفة في
، بعد 1919نفصل عنيا عام ية االشتراكية األلمانية، ولكنو اتعاطف مع الحركة الديمقراط

. وعمى الرغم من أنو أصبح في عام ليبكنشت وكارل،  روزا لوكسمبرجمقتل الزعيمين 
قد كان يقوم رئيسا لتحرير مجمة تدين بمبادئ ىذه الحركة، ىي مجمة ) المجتمع ( ، ف 1927

 1.رتباط فعمي بمبادئ ىذا الحزببيذه الميمة دون أي ا

 1931ستراتيجية منذ عام ي بفترة عممو في مكتب الخدمات اإلبدأ تاريخ ماركيز السياس
ي تشكيل السياسة وحتى الخمسينيات من القرن العشرين، حيث قام بدور ميم وكبير ف

التحق ماركيز بمعيد البحث االجتماعي في  1933، وفي عام وروبا الغربيةأاألمريكية تجاه 
ثناء تولي الحكم النازي الحكم، حيث درس األمريكية بعد مغادرتو أللمانيا أالواليات المتحدة 

رالية والعبلقة بين الرأسمالية االحتكارية والفاشية وتفكيك الشيوعية، وكان يالدولة المبمسألة 
غتراب المجتمع الصناعي المتقدم واحتماالتو إلمكانية ركات االجتماعية الجديدة دور في المح
ساسي في نشر المفاىيم التالية: " الوعي السعيد، وكان لماركيز دور أ 1968غيير عام الت

 2.االغتراب"العظيم، الرفض 

 ماركيز العديد من المناصب من بينيا: ىربرتشغل 

                                                
 .6، ص2013ربرت ماركيز، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، االسكندرية، فؤاد  زكريا: ى 1
،ص 2012ستيفن اريك برونر: مقدمة قصيرة جدا النظرية النقدية، ترجمة سارة عادل، ىنداوي لمنشر والتوزيع، مصر 2

21. 
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ستراتيجية ؛ عمل في مكتب الدراسات اإل1932م عضو في معيد البحوث االجتماعية عا
ومكتب المخابرات التابع لوزارة الخارجية األمريكية، عمل في المعيد الروسي بجامعة 

؛ وبمعيد البحوث الروسية بجامعة ىارفرد وفي جامع كولومبيا، وجامعة 1950كولومبيا عام 
؛ وأمضى بعض الوقت مديرا لمبحوث بالمدرسة التطبيقية 1967-1954برانديس بين عامي 

بجامعة كاليفورنيا كأستاذ لمفكر  1967ومارس التدريس منذ عام  ،عميا في باريسلمدراسات ال
 1السياسي لمدينة سان ديجو. إلى أن توفي. 

 من أىم المعالم التي ساىمت في بناء اتجاىاتو:

انتماؤه إلى أسرة ييودية، وىو االنتماء الذي ظل ماركيز متمسكا بو، ولم يحاول أن يعمن عن 
 تحرره منو.

قراطي االشتراكي في ألمانيا، ثم إعبلنو بعد ذلك اىو إلى التعاطف مع الحزب الديماتج
 .ستقبللو عن جميع األحزابا

اشتغالو لمدة طويمة في أعمال تخدم نشاط الحكومة األمريكية المتعمق بالشؤون الروسية 
 وروبا الشرقية بوجو عام.أوشؤون 

، أي حوالي نصف عمره مما 1934منذ عام  ا ثانيا أقام فيواتخاذه الواليات المتحدة وطن
، وزوده بمعرفة تاحت لو الفرصة لبلطبلع عمى أحوال الحياة في أكثر الببلد الرأسمالية تقدماً أ

 2مباشرة عن طبيعة المجتمع الصناعي المتقدم

الصعب ولكن من  ىيدجر، ماركس، نيتشو، فرويد"تبمور تفكير ماركيز عمى يد كل من :" 
ىذه المؤثرات المتعارضة ويعترف صراحة بأنو  ن يستوعب كللتمميذ واحد أأن نتصور كيف 

                                                
ة لنيل عمور ميسوم، غيالس حياة: منيج التغيير السياسي عند مدرسة فرانكفورت ىربرت ماركيز نموذجا، مذكرة مقدم 1

 .28، ص 2015/2016نسانية تخصص فمسفة سياسية، جامعة خميس مميانة، شيادة ماستر في العموم اإل 
 .7فؤاد زكريا: ىربرت ماركيز، مرجع سابق، ص  2
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ال أن تأثير كل ىؤالء عمى ماركيز لم يمارس في لكل ىؤالء في آن واحد، إ كان بالفعل تمميذاً 
لو  فقد كان تأثير ىيجل ىو األسبق وىو الذي ظل مبلزماً  ،وقت واحد أو في نفس الميادين

ر ماركس ومعو نيتشو، وفي المرحمة التالية كان تأثير فرويد وىيدجر، حتى النياية، وتبله تأثي
عمى حين أن ماركس و نيتشو و فرويد قد زودوه باألسمحة البلزمة لنقد المجتمع الحديث نقدا 

يديولوجيا  1حضاريا وا 

 من أىم مؤلفاتو:

إضافة الواحد"نسان ذو البعد رة"، " اإل يروس والحضاإ" ىما:  شتير ماركيز بكتابين ميمينا
يستخدم ماركيز عمى نطاق واسع نظرية االغتراب الييجمية  1931 "العقل والثورة"لى كتاب إ

التي أخذ بيا لوكاتش في المراحل األولى من تطوره الفكري والتي تذىب إلى أن شيئية 
حاول أن "ايروس والحضارة" وفي كتابو: نسان إلى أشياء وتجسدىا فييا(، )تحول قدرات اإل

يبرىن عمى أن ذلك االجتماع عمى ضرورة مراقبة الغرائز وتنفيذ النشاط الجنسي كان تعبير 
عن القمع والمصالحة إدارة السيطرة، وحاول أن يقرن التحرر الغريزي بالتحرر االجتماعي 
ويرفض التراث الغربي القائم عمى تمجيد االنتصار والغمبة عمى الغرائز، وحاول أن يكشف 

قترح البديل بصيغة جديدة يختفي فييا التناقض بين مبدأ المذة كما ا في المجتمعأعمال القمع 
 2والواقع.

فقد كانت نقطة االنطبلق في ىذا الكتاب ىي الطاقة اإلنسان ذو البعد الواحد": وفي كتابو "
 أي مجتمع التكنولوجيا والصناعة المتقدمة وما ،التي أصبح يتمتع بيا المجتمع المعاصر

المجتمع من  ىذه الطاقة من ىيمنة عمى الفرد تتجاوز أشكال السيطرة التي يمارسياتحقق لو 
قبل أفراده ومجتمع الحضارة الصناعية ىذا يسير قدما نحو تحقيق التبلحم االجتماعي، 

 ومن ىنا كان ىذا المجتمع ذا  ،الداخمي واستبعاد كل شكل من أشكال التناقض والتجاوز

                                                
 .11فؤاد زكريا: مرجع نفسو: ص  1
2
 .226، ص2002، بيروت ،1جورج طرابيشي : معجم الفالسفة المناطقة ،المتكممون ،الالىوتيون ،المتصوفون ، ،دار الطميعة ،ط 
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ذ يحيل اإلنسان باستمرار إلى ذاتو ويجرد من المعنى، ويعتقد ماركيز أن ، إبعد واحد
المجتمع ىي حاجات وىمية من صنع الدعاية واإلعبلن ووسائل االتصال الحاجات ىذا 

1واحد.الجماىيري وىي خير وسيمة لخمق اإلنسان ذو البعد ال
 

 :من أىم األفكار الفمسفية لماركيز تتمثل في ما يمي

 رفض الواقع المعاش ورسم معالم جديدة -
نقد الوضعية واعتبارىا فمسفة رجعية تتناقض مع منيج النظرية ومع ماركيز مما  -

 يشكل تعارض الغايات باستثناء ىابرماس
 غتراباال و نقد الماركسية والتعرض لمختمف مفاىيميا كالتشيؤ -
 في الفن. تأسست لديو أفكار كثيرة انطبلقا من ىيدجر في مسألة التقنية، وشيمر -

 :داتيالعقل األنقد التنوير و 

إن الحديث عن الحضارة الصناعية المتقدمة اليوم بات بالضرورة حديث عن الحضارة 
التي ألت إلى االنييار بسبب ما توصل إليو العمم من تطور في جميع الميادين   ،البرجوازية 

) المادية، الفكرية(؛ ومن ىنا دخل اإلنسان المعاصر في أزمة مع ذاتو، وأصبح يعيش عمى 
لى الخرافة إكان يمجأ  عندما،شفا الياوية، بعدما كان يعيش في وفاق مع نفسو ومع الطبيعة 

ل ما يحدث حولو، فقد كان العقل خبلل ىذه المرحمة يعمل تحت وصاية واألسطورة لتفسير ك
اآللية والحكام، ويخضع لسيطرتيم؛ لكن ىذا التفكير قد ارتقى من خبلل ما توصل إليو 
الباحثون والعمماء في شؤون الطبيعة، خاصة بعدما تم استخدام التجربة في مفيوميا 

ة انفصال التفكير العممي عن التفكير المنيجي، وكانت ىذه المرحمة عبارة عن بداي
الميتافيزيقي الخرافي، وبدأ العقل يدخل في مرحمة جديدة وىي مرحمة التنوير؛ ومن ىنا نطرح 

 .سؤال ما ىو التنوير؟

                                                
 .255، ص 1996، فيصل عباس: موسوعة الفالسفة، دار الفكر العربي، بيروت 1
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 :مفيوم التنوير

واستمر دون توقف حتى يومنا ىذا  ،نفسو 18لقد بدأ الجدل حول معنى التنوير في القرن 
 lumièreباأللمانية، aufklarungلعديد من الترجمات من بينيا حيث شيد ىذا المصطمح ا

نانشرفت أول من   بالفرنسية، وغيرىا من الترجمات األخرى؛ وكانت صحيفة بريمينتشمو
ومن بين اإلجابات التي  ، 1783طمبت من قرائيا اإلجابة عن سؤال ما ىو التنوير؟ سنة 

أرسمت إلى الصحيفة من قبل شخصيات متنامية االتجاىات مثل كاتب الدراما 
فقد كان ، والفيمسوف ايمانويل كانط ،جوتولدليسينج، والفيمسوف الييودي موسى مند يمسون

التنوير بالنسبة لمنديمسون مصطمح صعب التعريف، ألنو كان يشير إلى عممية أبعد ما 
الكمال في زمنو، وىي عممية تعميم اإلنسان التدريب عمى استعمال العقل حيث تكون عن 

كما يعرف التنوير بأنو اتجاه اجتماعي 1عقل كممة محورية في فكر التنوير.كانت كممة ال
دم الثقة بالتقاليد ويتميز بفكرة التقدم، وع 18، 17سياسي فمسفي، ساد اوروبا في القرن 

يصححوا نقائص ن ، وقد حاول ممثموه أوالدعوة إلى التفكير الذاتي يمان بالعقلوالتفاؤل واإل
ن يغيروا أخبلقياتو وأساليبو وسياستو وأسموبو في الحياة بنشر آراء في المجتمع القائم ، وأ

كانط ،فولتير، جون جاك روسو، ،من بين ممثميو: 2الخير والعدالة والمعرفة العممية 
، حيث قد شاركوا في النضال ضد اإلقطاع خمونتيسكيو، ديدرو، شمر، جوتو...ال

يديولوجية وفي التغمب عمى نفوذ الكنيسة درسة التي كانت سائدة وعمى مناىج التفكير الم ،وا 
وروبا، وكانت ألفكارىم تأثير في االشتراكيين الطوباويين، وال شك أن أفكار وقتذاك في أ

مثمتيا التحوالت العممية  والصناعية التنوير لم تأت من فراغ فمقد ارتبطت بعوامل موضوعية 
 وصحبتيا قاعدة تغيير في طبيعة  نسانية ألول مرةالكبرى التي عرفيا تاريخ اإل

                                                
 .54، 53،ص،ص 2008،بيروت،1ابراىيم،دارالفاربي لمنشر والطباعة، طدورينداأوترام:التنوير، ترجمة:ماجد موريس 1
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وكذلك األمر بالنسبة 1.الناجمة عن تغيرات الطبقةاإلنتاج والتسويق والعبلقات االجتماعية 
ن التنوير ىو تحرر الفرد من الوصاية التي جمبيا لنفسو والوصاية ىي أاعتبر ي لكانط الذ

دون توجيو من األخر وليس القصور العقمي ،عدم قدرة الفرد عمى استخدام فيمو الخاص 
لعقل دون دام والشجاعة، عمى استخدامو أي اسببا في جمب الوصاية بل السبب انعدام اإلق

فمتكن لديك الشجاعة توجيو من األخر ويقوم التنوير عمى شعار خاص الذي يقول: " 
ن وبالمعنى العريض تعبيرًا عن عمى مر الزم رالتنوي عتبراكما و 2الستخدام عقمك الخاص"

ن فمسفة التنوير أنتصار. ومن المعموم باالفيي أرض تشع بشكل يوحي رض التي تنورت األ
وىي القيم التي شكمت المشروع ،قد قامت عمى خطاب مرجعيتو العقبلنية  والحرية والتقدم 

ستعباد وتحقيق نسان من مختمف أشكال االوبشرت بتحرير اإل الحضاري والثقافي الغربي،
عتبرت بمثابة الموجو لكل ابالخصوص المعرفة العممية  التي  و،سعادتو بواسطة المعرفة 

 3.ن وضعو السمبيشاطاتو وفاعميتو قصد الخروج بو من

ت تتم ولكنيا كان ،مقصورة عمى أوروبا فقط  أو عمى فرنسا بالتحديدلم تكن عممية التنوير 
ذ تبنت الثورة األمريكية شعار "الحياة والحرية والسعادة" لم يكن إعمى نحو موازي في أمريكا، 

جابة عمى عممية متواصمة من إعمال العقل لئلىذا التنوير مجرد فترة وانتيت لكنو كان 
 4.التي طالما شغمت تفكير اإلنسان من قبل المستجدات واإلشكاليات

 

                                                
 .178سابق، ص توم بوتومور: مدرسة فرانكفورت، مرجع 1
 ص./ايمانويل كانط: ما ىو التنوير، ترجمة حسين اسماعيل، د 2
،  1الجديد المتحدة، ط: جدل التنوير، ترجمة جورج كتورة، دار الكتاب التنوير،أدوزنو: جدل تيودور يوركايمر، ماكس3

 .13ص  ، 2006
 .55دوريندأأرترام: مرجع سابق، ص 4
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  خمفية تاريخية لمتنوير:

ر المخاض الذي ولد و لقد كان لمتغيرات والتحوالت االجتماعية في أوروبا دروا كبير في ظي
: اليجرة من ر في أوروبا بعدد من الظواىر مثلمن بعده التنوير، فقد تميز القرن الثامن عش

نتاج الزراعي في دول الشمال وبداية الثورة والنمو السكاني وزيادة اإل ،لى المدينةإريف ال
ة االستكشافات لخ؛  كما كانت حركايطانيا وىولندا وشمال إيطاليا...الصناعية في كل من بر 

مبراطوريات في الغرب؛ وكان  الجغرافية وما أعقبيا من تأسيس مستعمرات في الشرق وا 
ولكنو كان  ،االتصال بين الشرق والغرب آنذاك ليس أحادي االتجاه كما قد يتبادر إلى الذىن

اتصال ثنائي االتجاه بحيث يصدر الغرب إلى الشرق العادات والثقافات والكتب الحديثة 
نذاك بدائية آالحياة ام والمحاصيل الزراعية فقد كانت مب من الشرق فضبل عن المواد الخويج
وكان في خضم ىذا الحراك االجتماعي في المجتمع األوروبي أن ارتفع معدل القراءة ألنيا ،

وفي بداية القرن العشرين ، عيشة كما تغيرت سبل وطرق القراءةأصبحت الزمة لمقتضيات الم
كانت الكتب المقروءة ىي كتب مقدسة ودينية والسير التقميدية، ومع نياية القرن العشرين 
أصبحت المادة المقروءة تشمل عمى الروايات والصحف وكتب األطفال والرحبلت وكتب 

لى إما بين المقاىي التي تعرض الكتب التاريخ الطبيعي، وتعددت سبل القراءة واالطبلع 
صدار سمسمة الكتب الزرقاء الرخيصة التكاليف بحيث  ،المكتبات وحضور الصالونات وا 

تكون في متناول الجميع ومن ىنا بدأ التحدي القائم في كيفية انتقال فكر التنوير من النخبة 
 1إلى طبقات الشعب الدنيا من الفبلحين وصغار الحرفيين. ،الثقافية

ت تنمو وتتطور، بحكم نتائجيا عمى ثبلثة أفكار ما زالوقد قام ىذا المشروع في األصل 
ن أول سمة تكوينية لعصر إوالكونية ،،والغائية اإلنسانية ألفعالنا  ،االستقاللية: وىي

وىو األنوار تجعمنا نفضل ما نختاره ونقرره بأنفسنا عمى ما تفرضو عمينا السمطة خارج إرادتنا 
وصاية اختيار ذو وجيين وجو نقدي وأخر تكويني وذلك من خبلل عدم الخضوع لكل 

                                                
 .16دوريندوأوترام: التنوير، مرجع سابق، ص 1
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 ،رادتيم أي التي تفرض عمييم من قبل جيات ليا مصمحةإمفروضة عمى البشر من خارج 
بما تجبرىم عمى األخذ بو، وكذلك يمكن الحديث عن مصطمحين أساسين ىما التحرر 

 1.واالستقبللية وذلك بعرضيما بالتساوي

استطاع الفكر التنويري أن ينتصر عمى خصومو الذين كان في صراع ضدىم داخل أوروبا 
والمناطق التي كانت تحت تأثيرىا، بحيث أمكن لممعرفة أن تتقدم بحرية دون انشغال يذكر 
ء بالموانع اإليديولوجية، ولم يعد األفراد يخشون من سمطة التقاليد. وصاروا يسيرون كل شي

دة الشعب في نطاق احترام عين بحرية التعبير والديمقراطية التي تمارس فييا سيابمفردىم متمت
فراد، أما الحقوق العالمية لئلنسان فقد غدت تعتبر بمثابة مثل أعمى لمجميع كما حرية األ

 أضحت المساواة أمام القانون قاعدة في كل دولة قائمة عمى الشرعية. وأصبح انشغال المرء
أو برفاه العيش أمر ال يزعج أحد؛ لكن كل ىذه األفكار التي جاء بيا بسعادتو الشخصية 

فالقرن العشرين الذي شيد نشوب حربين عالميتين وقيام  ،عصر األنوار لم تنجز برمتيا
أنظمة شمولية في أوروبا وخارجيا باإلضافة إلى ما توصمت إليو التقنية من دمار وتقتيل بدا 

المفكرين  إلى ا إلييا عصر التنوير، مما دعا بالكثير من وكأنو يمغي كل األفكار التي دع
إنسية"، لى األنوار وصارت األفكار التي تتضمنيا كممات من قبيل "إالكف عن االنتساب 

 2عتباراتيا.فاقدة لكل ا"تحرر"، "تقدم"، "عمل"، "إرادة حرة" 

دما ظيرت تعرضت أفكار عصر األنوار لمعديد من االنتقادات ورفض من أساسو عنوقد 
". وأدت ىذه المعادلة إلى المعادلة التي تعتبر أن: "أنوار يساوي ثورة وثورة تساوي إرىاب

  إدانة األنوار إدانة ال رجعت فييا وفي ىذا يقول لويس دي بونالد:" لقد بدأت الثورة

                                                
 .10تودوروف تزفيتان: روح األنوار، مرجع سابق، ص  1
 .20نفسو، ص جعالمر 2
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ويتمثل خطأ  اإلنسان وليذا بالذات فقد انتيت بحمام من الدم".بوثيقة اإلعالن عن حقوق 
في كونيا وضعت اإلنسان محل اهلل، ووضعت العقل الذي يرغب كل واحد في  األنوار

محل  ومجدت التنوع ،استخدامو محل  التقاليد المشتركة ووضعت المساواة موضع المراتبية
وأدورنو نجد أن لب  وبالرجوع إلى ىوركايمر1ىنا سقطت المبادئ االجتماعية. ومن ،الوحدة

أي أن البشر يممكون القدرة عمى أن يجدوا ،المشكمة يقع في اعتماد التنوير عمى العقبلنية 
حموال صحيحة لمشاكميم موضوعيا بحيث تكون مقبولة من طرف الرؤوس المفكرة األخرى 

عمى تعريف ما ىو عقمي ذلك ألن البشر ال يتفقون  ،بمجرد تحررىم من األساطير والخوف
كما اعتبرت المعرفة سمعة تباع وتشترى فأصبحت مجرد وسيمة لغاية وأصبحت الثقافة سمعة ،

  2عمى الفرد الذي يكتسبيا. ردون أن تؤث تسوق كمعمومة

 في بداية األمر  أما بالنسبة لماركيز فقد كان من بين الذين عارضوا وانتقدوا  مشروع التنوير،
اسي من التنوير ىو إبعاد اإلنسان عن التفكير األسطوري واعتماد المعرفة كان اليدف األس

لكن كل تمك األفكار التي حمميا التنوير من حرية وتقدم لم يتم تحقيقيا بالشكل الذي كان 
بل عمى العكس تماما فبدل أن يصبح اإلنسان  ،أصحاب ىذه النزعة يأممون الوصول إلييا 

التي أخذت أبعاد وأشكال تيدد وجوده  ،ديد من السيطرةمتحررا أكثر فقد واجو نوع ج
كما يرى  ما أدى إلى القول بأنيا بداية تراجع لمسار حركة التاريخ اإلنساني ،اإلنساني
وأدورنو،  ألن ما نتج منو من ابتعاد اإلنسان عن القيم والمبادئ اإلنسانية قد جعل ،ىوركايمر

كما  ،اإلنسان من السيطرة التي كان يعاني منيامن ىذا المشروع مشروع غير مؤىل لتحرير 
أصبح يشكل مصدر تيديد لموجود اإلنساني ككل فقد اختفت الحرية وغاب العقل  مما أدى 

وىذا يوحي بإحساس التشاؤم والتمزق في ظل حضارة تقنية تندفع ،إلى العقمنة التفكير 
  والتشيؤ عن طريق عقميا بسرعة غير مسبوقة نحو ىاوية البلعقل

                                                
 .30ص  ،2007، بيروت، 1ط ،ترجمة : حافظ قويعة، دار محمد عمي لمنشرتودوروفتزيفيتان: روح األنوار، 1
 .74دورينداأوترام: التنوير، مرجع سابق، ص 2
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وىذا ما أكد عميو ماركيز  1ر.ارتبط بالتنوي داتية قدالعقبلنية األاألداتي حيث نجد أن مفيوم 
 2"وقد اتخذ العقل في فمسفة العصر البرجوازي شكل الذاتية العقالنية".من خبلل قولو: 

فيتساءل  ،التنوير من خبلل إثارة أسئمة حول بنية العقل المعاصرماركيز فمسفة انتقد وعميو 
لفمسفة التنوير؟ التي استبعدت ىل الصورة التي وصمت إلييا الحضارة المعاصرة ىي نتيجة 

األبعاد المختمفة لمعقل وجعمتو يقتصر عمى العقل العممي والتكنولوجي، و تم استبعاد أبعاد 
..إلخ؛ ونتيجة التساع .واألسطوري ، الخيالي، الجماليالبعد النقدي العقل األخرى مثل:

السوق وسيطرة العقل الحسابي أصبح الموجود المادي ىو العقل الذي يتحكم في مصير 
ذا كانت فمسفة التنوير تدعونا إلى استخدام  خرى ،ن المعاصر، وتم إبعاد المعالم األاإلنسا وا 

ام العقل في مجال جديد ىو نقد العقل العقل في كل شيء، فإن ماركيز يدعونا إلى استخد
 جيد بدراسة اىتمت التنوير فمسفة ألن والقمع، لمسيطرة اجتماعية كماكينة استخدامو بدل نفسو

 ذلك، عن الناجمة االجتماعية بالحركة االىتمام دون الطبيعة عمى والتأثير اإلنتاج في اإلنسان

 يقصد ال ماركيز أن إلى ننبو أن يجب ولكن لئلنسان. األنطولوجية األبعاد إلى الولوج ودون

 ومنواقتصادية. سياسية أعمال إلى جمةالمتر  العقبلنية يستيدف نماإ  كمو العقل ، العقل قدبن

 األداتي. العقل نقده خبلل من التنوير لعصر ماركيز نقد بدأ المنطمق ىذا

 بعقل تشبييا بذلك سمي وقد والنيي" "الحجر بو: يقصد ، المغة في العقل معنى إلى بالرجوع

 الشرود. من الناقة العقال يمنع كما السبيل، سواء عن العدول من صاحبو يمنع ألنو الناقة
 متناقضة كثيرة معان ليا لمغاية غامضة كممة يفي العربي خصوصاً  الفمسفي: الخطاب وفي3

                                                
 .23ص مرجع سابق، ماكس ىوركيايمر ،ثيودور. أدوزنو:  1
المنعم مجاىد، مكتبة دار الكممة لمنشر  دراسات في النظرية النقدية، ترجمة مجاىد عبد ىربرت ماركيز: فمسفة النفي،2

 .145ص  ، 2012والتوزيع، القاىرة، 
 .84جميل صميبا: المعجم الفمسفي، مرجع سابق، ص 3
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 أيضا ىناك ولكن ،والعاطفة واإليمان والتجربة يال،الخ مقابل في العقل يوضح ما وعادة أحيانا،

داة مدمرة، أ يصبح دونيا من أنو يرى كما المقوالت ىذه بكل العقل ارتباط ضرورة يرى من
ة وىذا ىو العقل ال جزء ال يتجزأ من الطبيعة المادما ىو إن العقل وىناك من يرى أ

مدرسة فرانكفورت    وقد ساىم فبلسفةومنو فإن مصطمح العقل ليس مصطمحا بسيطا 1.المادي
و  قاء المزيد من الضوء عمى العقللفي إ ىابرماس. -ادورنو -ىوركيايمر –ماركيوز 

داتي من خبلل معقل األرفضيم لعقل النقدي وبينو داتي والإشكالياتو فميزوا بين العقل اآل
 .نتقاداتيما

ويقال لو أيضا العقل   instrumental réason ىو ترجمة لممصطمح داتي :والعقل األ
و محات مثل العقبلنية التكنولوجية أوىو عمى عبلقة بمصط،و الشكمي الذاتي أو التقني أ

داتي ىو نقدي أو الموضوعي، والعقل األويقف عمى الطرف النقيض لمعقل ال ،التكنوقراطية 
ىذه الغايات ون تساؤل عن مضمون جراءات دذي يمتزم عمى المستوى الشكمي باإلالعقل ال

نو إ ،دي بيدف السيطرة عمى الطبيعة واإلنساننطبلقا من نموذج عممي ماوأولوياتو وحركاتو ا
وتم  ،قل دوره كممكة فكريةالعقل المييمن في المجتمعات الرأسمالية الحديثة الذي فقد فييا الع

ال يرجع و 2.داة لتوفير الوسائلكما أصبح أ،تقميصو إلى مجرد أداة لتحقيق أىداف معينة 
نما داتي إلى عنصر مادي، أو اصول العقل األأعضاء مدرسة فرانكفورت أ قتصادي، وا 

لى يعود إ 3"ىوركيايمر" و" ادورنو"رى لى عنصر ثقافي حضاري، فحسب ما ينو إو يرجع
المبنة ساطير اليونانية القديمة خاصة أسطورة أوديسيوس باعتبار أن اإللياذة واألوديسا ىما األ

وىذه األسطورة ىي شكل من أشكال العقل اإلنساني أين كان اإلنسان ،ساسية األاألسطورية 
في حين  ،يعبر بيا عن رغباتو وميوالتو الخاصة بالسيطرة عمى الطبيعة والتغمب عمى قيرىا

 ،النتقام منو وتخضعو إلى سيطرتياكانت تمك الطبيعة تقف في وجو معادي لو وتحاول ا
                                                

 .118، ص 2002، بيروت، 1نسان، دار الفكر المعاصر،طسيري: الفمسفة المادية وتفكيك اإل عبد الوىاب الم1
 .118المرجع نفسو، ص  2

 .21العقالنية، مرجع سابق، ص كمال بومنير: جدل  3
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 بيكون فرانسسو رنيو ديكارتية في تأريخيا إلى الفيمسوف داتوتعود أصل العقبلنية األ
 من ىنا تكونت العبلقة بين الذات العارفة وىي،حينما وضعا الذات في مقابل الموضوع 

حيث اعتبر ديكارت أن الذات  ،و المدروس وىي الطبيعة والموضوع المعروف أ ،اإلنسان
ومن ىنا ترتبط  ،نا موجود"ينطمق من الكوجيتو الديكارتي " أنا افكر إذا أ ساس لممعرفة حيثأ

نما ىي عمى عبلقة بما معرفة  وىذه المعرفة ليست مجردة إالذات العارفة والموضوع القابل لم
ومن ىنا فقد 1.من منافع في حياة الناس ينتج عنيا من تطبيق عممي من خبلل ما تحققو

عمى ًُ  نسان ممكا وسيداالعقبلنية نجاح كبير مع ديكارت أين جعل من اإل حققت ىذه
التي وفي سياق التطور التاريخي الذي عرفتو المجتمعات المتقدمة صناعيا و  ،الطبيعة 

المعرفة االجتماعية والتاريخية داتية التي تربط بين السياسة و ارتبطت بمشروع العقبلنية األ
ن فإنسان وبناء عميو مشروع ىدفو فرض السيطرة عمى اإلياسة شأنيا شأن أي ن السأل،

داتية ال ن العقبلنية األومن ىنا تعتبر مدرسة فرانكفورت أ الدولة تكون تسمطية شمولية
" لقد رالية؛ ومن ىنا نجد مارتن جاي يقول:يتنفصل عن النمو الطبيعي لمديمقراطية المب

ف لمسيطرة الالمعقولة في العالم الغربي، عتبرت مدرسة فرانكفورت النازية النموذج المتطر ا
ام المدرسة كان منصبا ن اىتمأصمة عن الرأسمالية المتقدمة غير بل اعتبرتيا غير منف

ن أومن ىنا نستنتج 2تية ".اكثر عمى ارتباطيا بالعقالنية التكنولوجية باعتبارىا قوة مؤسسأ
وبالتالي فيي ال تنفصل عن أولئك الفبلسفة  ،مفيوم العقبلنية األداتية قد ارتبط بالتنوير
واإلنسانية لمتقنين خضاع كل الظواىر الطبيعية إة المذين ربطوا المعرفة العممية والتقنية بفكر 

وبيذا تتجدد الوظيفة األساسية لمعقل كأداة فعالة لمتحكم والتي تنتج عنيا السيطرة؛  ،العممي
ن نمط العقل الذي أداتي قد ارتبط بالفيم، بمعنى ن العقل األأترى مدرسة فرانكفورت كما و 

ة ذىنية تمتزم ليآتم اختزالو في الفيم الذي يعتبر عولت عميو ىذه العقبلنية ىو الذي ي
  بالعمميات التحميل

                                                
 .23 صسة فرانكفورت، مرجع سابق، كمال بومنبر: جدل العقالنية في النظرية النقدية لمدر  1
 .31المرجع نفسو، ص 2
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فكار في نمط وقد تبمورت ىذه األ ،االستنتاج لمعرفة العبلقة التي تربط بين األشياء التصنيف
العقل ىو القدرة الذىنية  وتقول المدرسة في ىذا الخصوص: "،من التفكير العممي التقني 

 .لإلنسان التي ال تيتم سوى باألدوات فقط، بل آنالعقل نفسو ىو مجرد أداة"

عن ماركيوز يتحدث  ىاربرتومن بين أىم فبلسفة ىذه المدرسة نجد الفيمسوف األلماني:
طرت عميو العقبلنية التكنولوجية والتي ربطيا بالمجتمع الحديث والذي سي،داتية العقبلنية األ

و المبدأ األداتي التي توظف كل شيء بما في ذلك المذة ذاتيا لمصمحتيا، حيث أ
والمقولة الوحيدة التي ربط بيا  ،ن العقل ىو المقولة الرئيسية لمفكر الفمسفيأ":ماركيزاعتبر 

تخذ ىذا والوجود، فقد ا مكانية القصوى لئلنسانفيو يمثل اإل1".انينفسو بالمصير اإلنس
لى وجود إعقبلنية إال أنو بشر في البداية العقل في فمسفة العصر البرجوازي شكل الذاتية ال

) عقل ما قبل التكنولوجيا، والعقل التكنولوجي( فالعقبلنية ما قبل ،نوعين من العقل 
سيطرة اإلنسان عمى ي أ،من المبادئ أبرزىا مبدأ السيطرة التكنولوجيا كانت توجييا جممة 

يضا مبادئ السيطرة تي اعتبرت امتداد مباشر فتحركيا أما العقبلنية التكنولوجية والالطبيعة، أ
سب بل أيضا سيطرة اإلنسان نسان ال عمى الطبيعة فحسيطرة اإللكنيا توسعت أكثر لتشمل 

تزال تمثل في  نسان مانسان عمى اإل إن سيطرة اإل  حيث يقول ماركيز: "، نسانعمى اإل
ستمرارا تاريخيا وما تزال ىناك رابطة بين العقل ما ع االجتماعي وبالرغم من كل تغير االواق

ن المجتمع الذي يضع الخطط ويشرع فعال في أ بيد ،تكنولوجي والعقل التكنولوجيقبل ال
 2ساسية لمسيطرة"ريق التكنولوجيا بغير المبادئ األتحويل الطبيعة عن ط

افو عن مقاصده األولى، فقد وقد ركز ماركيز نقده عمى عقل التنوير أو باألحرى عمى انحر 
لى عقل أناني، بارد، ال يفكر إال في مصمحة الرأسماليين والغربيين المستعمرين إتحول 

صبح مجرد أداة أقل ذو البعد الواحد، العقل الذي والمييمنين عمى العالم، ويصفو ماركيز بالع

                                                
 .144ىربرت ماركيز: فمسفة النفي؛ ترجمة: ص 1
 .181نسان ذو البعد الواحد، ص اال ىربرت ماركيز: 2
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وىو المجتمع الذي ال يؤمن بأي ،فعالة في يد الرأسماليين والمجتمع االستيبلكي الحديث 
ة ومن ىنا حدد ماركيز بداي1.ة الربح والفائدة والمذة الحسية والتوسع والسيطرةقيمة ما عدا قيم

الذي  زمة تصب في إطار المجتمع الصناعي المتقدمأوىي  ،دخول العقل في أزمة جديدة
و المبدأ األداتي(، والتي توظف كل شيء بما في ذلك أ)،رة عميو العقبلنية التكنولوجية سيط

 تيا والحتواء مبدأ المذة يقوم العقل األداتي بما يمي:مبدأ المذة ذاتيا لمصمح

تقوم صناعة المذة بترشيد أحبلم اإلنسان الجنسية واستيعابيا داخل إطار النظام القائم، فيي 
إذ وتحتويو تماما،،من محتواه الثوري تطمق الرغبة الجنسية من عقاليا ولكنيا تفرغ مبدأ المذة 

خبلل عالم الخدمات المختمفة مثل السياحة والنوادي الميمية  تطرح إمكانية اإلشباع الكامل من
أي أن كل شيء يتم تدجينو وضمن ذلك الرغبة  والمواقع االلكترونية وأحبلم اإلباحية،
ضرورية ) زائفة( جديدة حين يتم  داتي بتخميق رغبات غيريقوم العقل األ؛ الجنسية نفسيا

ن خبلل الدعاية ألخر الموضوعات واإلعبلنات شباع الرغبات الضرورية )الحقيقية( وذلك مإ
ويبلحظ أن  2بسرعة، نتاج السمع بطريقة تضمن تأكمياإمى " التأكل المخطط" أي وما يس

اع تساعبلنية وبذلك يزداد إمجرد خدعة  نسان" يصبحالجنس "العنصر البروميثي في اإل
ع ولكن الوفرة ىنا ىي في واقنتاجيا وتظير الوفرة السمعية، إكما يزداد  ،نطاق الحاجة لمسمع

نحو تساؤل عن اليدف من الوجود والحاجة لتحقيق ،تجاه اع ألي األمر شكل من أشكال القم
فكمما زادت إنتاج السمع وكثر الطمب عمييا زاد معو القمع ،  الحرية الحريةالذات والبحث عن 

عمى الطبيعة. ومن  الوفرة يشكل سمسمة لخنق الفرد وضموره كمما زادت ىيمنتون مجتمع أل،
 كيف " ىنا يطرح ماركيوز سؤال يتمثل محتواه في

                                                
 .108،ص مرجع سابق بن دريس أحمد:  1
كمال بومنير: مقاربات في الخطاب النقدي لمدرسة فرانكفورت من ماكس ىوركايمر إلى ىارتمان روزا، دار األيام،  2
 .21، ص 2032، عمان، 3ط



 الفصل الثاني                                                أزمة المجتمع الصناعي الغربي المعاصر 

84 
 

ماركيوز عمى ىذا السؤال  تمثل جواب ىربرت 1"يمكن لإلنسان أن يخرج من ىذا المأزق؟
 فيما يمي: 

العاممة وتم تصنيفيا كطبقة استيبلكية  عندما نجح العقل األداتي في الييمنة عمى الطبقة 
تعرضت من خبلليا إلى غسيل لمخيا وأصبحت مثال رئيسي لمبعد الواحد تحي وتموت من 
أجل السمع والمادة؛ فكانت ىذه ىي نقطة اإلنطبلق بالنسبة لماركيوز فكانت رؤيتو 

نقدي فتقوم بتوجيو من خبلل الطبقة المثقفة باالستناد إلى العقل ال،الخبلص من السمع ذاتياىو 
برالية الديمقراطية فيي الحل ياألفراد والمستيمكين الذين تم إغواؤىم من طرف الشركات الم

ومنو يصبح المجتمع متعدد  ،دحيعتق اإلنسان من شبح البعد الوا الوحيد الذي يمكنو أن
 .األبعاد

قدوا العقبلنية التي وىكذا يمكن القول في خاتمة ىذا المبحث أن فبلسفة مدرسة فرانكفورت انت
تبمورت وتشكمت في صورتيا الفمسفية منذ عصر األنوار، وىو عصر طمح فيو اإلنسان إلى 
التحرر من مختمف أشكال االستعباد الدينية والسياسية التي عرفتيا أوربا من قبل عمى بموغ 

لى ما ىو رشده العقمي، غير أن ىذا التنوير الذي تم التبشير بو والدعوة إليو قد انقمب إ
تي كانت في البداية موجية نحو الطبيعة نتيجة فكرة السيطرة ال ،مناقض لو وطرأ عميو الفساد

وليذا فقد ركزوا عمى  2ثم امتدت وشممت اإلنسان نفسو في ظل المجتمع الصناعي المتقدم.
العقل النقدي لمتوجيو النقد لؤلفكار واألفعال والنظريات والمؤسسات وترفض االمتثال 

نقاذ الفرد من سيطرة العقبلنية  ،نصياع لما ىو سائد وجاىزواال قصد تغيير الواقع القائم وا 
 3األداتية.

                                                

.23كمال بومنير: مقاربات في الخطاب الفمسفي لمدرسة فرانكفورت، مرجع سابق، ص   1 
 .47رانكفورت، صكمال بومنير: جدل العقالنية في النظرية النقدية لمدرسة ف2
 . 48المرجع نفسو: ص 3
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عمماء ثر التسارع التقني تأثيرا بالغا عمى ما يسميو لقد أ :  المجتمع القمعي التسمطي
دى ىذا التسارع الذي تم ضمن سيرورة االختراعات و أالجتماع التغيير االجتماعي ،لقد ا

إلى إحداث تغييرات جوىرية في المجتمعات الحداثية  ،االنجازات التكنولوجية و المادية
كثر المواضيع تداوال و نقاشا بين الفبلسفة المعاصرين و أولعل ىذا الموضوع يعد من بين 1.

و  ،لى التسارع التقني و التكنولوجيإاركيوز الذي توجو بالرفض المعمن م من بينيم ىربرت
 ككل ، و لقد بين ىربرتما يخمفو ىذا األخير من دمار عمى اإلنسان و عمى المجتمع 

ىميا"اإلنسان ذو البعد الواحد" عمى اختفاء الدور يوز في العديد من مؤلفاتو و لعل أمارك
التاريخي الفعال لمطبقة البورجوازية و الطبقة البروليتارية عمى حد سواء ، وىناك قوة واحدة 

 لم يكن ىربرت تحكمة في مسار ىاتين الطبقتين معا :ىي العقبلنية العممية التقنية ؛مخفية م
لماركس في العديد من النقاط و لكنو و عمى الرغم من انتقاده و مخالفتو ،ماركيوز رأسماليا 

فقد كان ينبذ المجتمع  ،ن ماركيوز كان يعتقد نفسو إشتراكيا و لكن بطريقتو الخاصةإال أ
ج و انفتاحا يشيد تدفقا عاليا في اإلنتالذي يمثمو المجتمع األمريكي الذي أصبح الرأسمالي ا

إن مجتمع الوفرة يشيد تي :"وىو ما يبرره قول ماركيوز األ ،ستيبلكيةكبيرا عمى المواد اال
-نتاجيري الذي ال ينقطع و االستغالل اإل غمبة الرأسمالية بحيث أن تنامي اإلنتاج التجا

بعاد الحياة العامة و ألى جميع إيتضافران ليتغمغال  -الرأسمالية وىذان ىما نبضا الدينامية 
لتفرض بذلك بساط سيطرتيا حتى  ،عمى كل جوانب الحياة ن الرأسمالية طغتأذ إالخاصة." 

، حيث )العير( عمى الجوانب الخاصة لؤلفراد. و لقد استخدم ماركيوز مصطمح الدعارة
من البضائع بينما  ن ينتج و يعرض كمية خانقةأو لدعارة من جانب ىذا المجتمع أناعتبر 

مع الوفرة إن مجت"قائبل في ذلك : ،نفسيم محرومين من القوت الضروري أضحاياه يجدون 
بتساماتو في سياستو في جيمو في حطمة مزيفيو التي يحافظ لعاىر في مخاطباتو في ا

ماركيوز ىو اقتصاد االستيبلك وىي سياسة منم  سماه ىربرتإن االقتصاد أو كما  2عمييا."
                                                

 .145:مقاربات في الخطات النقدي لمدرسة فرانكفورت ، مرجع سابق ، ص ، كمال بومنير1
 .28، ص 1971، بيروت  1ىربرت ماركيوز: نحو ثورة جديدة، ترجمة عبد المطيف شرارة، دار العودة ، ط2
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جعمتو مرتبط  ،لفقا لئلنسان طبيعة ثانية غير طبيعية األصمية ،سياسات رأسمالية االحتكارات
والتسارع من  ،أشد االرتباط بذلك الطابع التجاري الذي أصبح يغمب عمى المجتمع الرأسمالي

ف الذي تسعى إليو الرأسمالية ىو إنتاج أكبر عدد أجل إنتاج أكبر واستيبلك أكثر، واليد
ممكن من اآلالت واألجيزة حتى لو كان ذلك عمى حساب اإلنسان في حد ذاتو يقول 

" إن الحاجة إلى امتالك جميع اآلالت واألجيزة واآلالت من جميع األنواع ماركيوز: 
تجديدىا بال انقطاع ، المقدمة وحتى المفروضة عمى األفراد ثم إلى استيالكيا وتسييرىا و 

ولقد حتى مع المجازفة بحياة المرء أصبحت حاجة بيولوجية." كالحاجة إلى استعماليا 
وبالتالي سوق استغبلل من طرف الرأسمالية التي  ،وصف ماركيوز السوق بأنو سوق سيطرة

سفل أى بذلك األفراد يعيشون دائما في ليبق ،الطبقي لممجتمع تسعى إلى ترسيخ البنيان
والبد من اإلشارة أن النظام الرأسمالي لم يكن يتمتع بقدر كبير  1لطبقات واألسياد في أعبلىاا

تطمب بيع نواتج العمل االجتماعي يقتضي يالمرحمة التي كان  من القوى اإلنتاجية تمك
تنظيما لمحاجات والرغبات حتى العقمية منيا ، فعندما كان المجتمع البرجوازي عمى مستوى 

تتيح لو التحكم في لم تكن تتوفر لديو بعد الوسائل التي  ،حيث قواه اإلنتاجيةمنخفض من 
أما اليوم فان  ،ال إذا شوه ىذا التحكم ووصفو عن طريق العنف اإلرىابي إ ،الروح والعقل

التحكم التام ضروري ووسائمو متوافرة: اإلرضاء الشامل لمجماىير، وأبحاث التسويق، وعمم 
اضيات العقول االلكترونية، وبفضل ىذه الوسائل كميا يتم تحقيق النفس الصناعي ، وري

ستقبلل والخضوع بات الضرورية لممجتمع، أي بين االاالنسجام والتناسق بين الفرد والرغ
إن )ماركيوز في صدد ذلك:  ويقول ىربرت 2ليةأير إرىابية، ديمقراطية تمقائية، بطريقة غ

لقد وضع من جديد ستار  ،قدمة بدل شكل السيطرةسير عممية اإلنتاج في الرأسمالية المت
 الطبقة الخالصة  التكنولوجيا عمى وجو المصمحة

                                                
 .29ص  ىربرت ماركيوز: نحو ثورة جديدة، مصدر سابق،1
 .29ماركيوز، مرجع سابق، ص  فؤاد زكريا: ىربرت 2
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تزال ثمة ضرورة بعد لمبيان أن ليست ىي التكنولوجيا  أالالتي تقوم بعمميا في البضاعة، ،
نما ىي حضور سمطة االسياد وحدىا في  وال التقنية وال االلة ىي تمارس السمطة، وا 

ولعل ىذا  .(اآلالت الذي يحدد عددىا ومدة وجودىا وسمطانيا ومعناىا في حياة اإلنسان
ال تقدم اآلالت وانما يرفض ذلك ماركيوز ال يرفض التكنولوجيا و  يوضح جميا كيف أن ىربرت

االستغبلل القمعي التسمطي الذي يمارسو األسياد أو السمطة العميا التي حررت نفسيا 
ماركيوز أن العمم والتكنولوجيا  وأخضعت األفراد إلى سمطان ىذه اآلالت، ولقد اعتبر ىربرت

 ع قمعفي أصميما ىما عاممي تحرر، إال أن استعماليما في نطاق ضيق وفي مجتم
ن المجتمع الرأسمالي يشغل كل من العمم أي أيجعل منيما عاممي سيطرة،  كالرأسمالي

والتكنولوجيا في إطار ما يفيد مصمحة األسياد العمية ىذان العامبلن المذان ساعد عمى 
تطوير روح اإلنتاج في المجتمع الميبيرالي ، و لكن حتى لو حقق المجتمع الرأسمالي بعضا 

ن الحظ و الجزء األكبر سيكون من نصيب ألؤلفراد بطريقتو التبلعبية إال  من الحقوق
في قولو :"لقد اصبح في وسع الرأسمالية  السمطات العميا و ذلك عمى حسب تعبير ماركيوز

ن أذي قبل ، وىذا يتيح ليا رتياح أكبر بكثير من عددا من أدوات الراحة و اإل  تنتج أن
،  ات الطبقات ، إال أن ذلك ال يمحوعنيا سمتيا األساسية توائم مواءمة سميمة بين منازع

لى فائدة إص ، و تحويل ىذه القيمة الزائدة إستيالك القيمة الزائدة لحسابيا الخا‘أعني 
 1يناليا الرأس األكبر".

و إن مجتمعات الرخاء الصناعية الحديثة تحولت إلى نظام شامل لمقمع و الييمنة و السيطرة 
اعي و غير الواعي الذي إلى أشكال مختمفة من القير الظاىر و القمع الو عرضت اإلنسان 

ستيبلكية و لبيروقراطية و االجيزة اإلنتاج الضخمة و المؤسسات اإلدارية و اأينطمق من 
نفسيم مع ضغوطيا و يضطرون أت ىائمة يحاول الناس أن يكيفوا الاالتي تشبو  ،اإلعبلمية

األمر في كثير من األحيان إلى عدم اإلحساس بالقمع الذي  إلى قمع طبيعتيم ، بل يبمغ بيم

                                                
 .32 ،صسابقمصدر نحو ثورة جديدة،  ماركيوز: ىربرت1
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تمارسو عمييم تمك األجيزة التقنية التي تتحكم فييم، و توحد أنماط سموكيم ، فيتوىمون أنيم 
عبوديتيم و شقائيم و تضاعف  يحيون حياة سعيدة ىانئة في الوقت الذي تطيل فييم أمد

"و ماركيوز : و في ذلك يقول ىربرت1لحقيقية.لدوافعيم و حاجاتيم ا القير  غير الضروري
حتكارات و سطوتيا أن خنقت في الميد ذلك الوعي بالتمييز بين لقد كان من رأسمالية اال

وواقع 2المصمحة الحقيقية و المصمحة المباشرة لممحكومين و الحاجة إلى تغيير جذري".
إلييم بالحاجات المزيفة األمر أن القوى المسيطرة عمى تمك المجتمعات ىي التي اوحت 

نيات لتحقيق مصمحتيا في إقرار األوضاع القائمة مستعينة في ذلك عمى وسائل اإلعبلم و تق
كما شكمت ،ستطاعت أن تشكل إحساسيم الفردي بالسعادة التأثير عمى الجماىير التي ا

و ، ستيبلك و صناعة المذة و الرفاىيةلية ووحدتيا و أخضعتيا لمطالب االحاجاتيم األو 
ىا و يقاومون أي محاولة ثورية لتغيير أخطر ما في األمر أن الناس يستسممون ليذه األوضاع 

 3لحيم ال ضد مصالح القوى المسيطرة، متصورين أن ىذا التغيير ضد مصا

مجتمع الحضارة الصناعية يسير قدمًا نحو تحقيق التبلحم االجتماعي الداخمي واستعباد إن 
ومن ىنا كان ىذا المجتمع ماركيوز :" يقول ،والتجاوز والتعالي كل شكل من أشكال التناقض

ستمرار إلى ذاتو ويجرد من المعنى كل محاولة إمعا أحادي البعد، مجتمعا يحيمك بمجت
اوأتو ومعارضتو بل نفيو وىدمو مادام يمبي حاجات الناس ويرفع مستوى حياتيم لمن

تمع ىي حاجات حقيقية أم كاذبة؟ بإستمرار، ولكن ىل الحاجات التي يمبييا ىذا المج
إن الجواب حاجات إنسانية حقا وتمقائية أم حاجات مصطنعة اصطناعًا ومفروضة فرضًا." 

واإلعبلن جات وىمية من صنع الدعاية التباسًا: إنيا حاماركيوز ال يقبل  بالنسبة ليربرت
ذا كان المجتمع يحرص عمى تمبية ىذه الحاجات  ووسائل االتصال الجماىيري ، وا 

                                                
داب ، الحولية د و تعقيب نقدي ، حوليات كمية اآلعبد الغفار مكاوي : النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت تميي1

 .30،31،ص،ص،1993، مجمس النشر العالمي ، الكويت ، 88،الرسالة13
 .35نحو ثورة جديدة ، مصدر سابق ، ص  ماركيوز : ىربرت2
 .31عبد الغفار مكاوي: مرجع سابق، ص  3
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ستمراره ونمو إنتاجيتو فحسب، بل أيضا ألنيا خير انيا شرط المصطنعة، فميس ذلك أل
ن ذو البعد الواحد إال ذاك والمتكيف معو وما اإلنسا ،وسيمة لخمق اإلنسان ذي البعد الواحد

ذا كان ىذا اإلنسان يتوىم بأنو حر لمجرد أنو ستغنى عن االذي  الحرية بوىم الحرية، وا 
يستطيع أن يختار بين تشكيمة كبيرة من البضائع والخدمات التي يكمفيا لو المجتمع لتمبية 

بأنو حر لمجرد أنو منحت لو حرية فما أشبيو من ىذه الزاوية بالعبد الذي يتوىم  ،حاجاتو
دور الحقيقي الذي قام بو ماركيوز ىو تشريحو لمواقع البلإنساني ولقد كان ال ،1ختيار سادتوا

 والبلعقبلني السائد في المجتمعات واألنظمة الشمولية، وتعريتو لمجتمع الوفرة والرفاىية الذي
نسانية، فحال او الزائفة المعادلة لمحرية والبليدعي الحرية والعقبلنية والديمقراطية من أقنعت

عاصر يحمل الكثير من اإلخفاقات كإغتراب اإلنسان، وفقدان الحرية المجتمع الصناعي الم
 نتقل إلى العبلقات االجتماعية كميا دالالت عمى فشلاالذي  ،باسم الحرية وطابع التشيؤ

عقبلنية ىذا النظام، ولقد أخذ ماركيوز غاية توضيح الجانب السمبي الذي تخفيو حضارة 
وىو الصور السيئة التي تحتفظ بيا ذاكرة التاريخ ما وأبرز أن القمع  ،التصنيع واالستيبلك

فإن التغيير الذي يطرأ عمييا في المجتمع  2تزال قائمة لكنيا أخذت شكبل مغايرًا وخفيًا.
أخطر بكثير، فالمفروض حسب النظرية الماركسية التقميدية، أن ىذه  -الرأسمالي المتقدم

شتدت المنافسة بين المنتجين، إذ ازداد اإلنتاج الرأسمالي اقة تزداد فقرًا عمى الدوام كمما الطب
أن القيمة الفائضة تنقص والبد أن تأتي ىذا النقص عمى حساب العمال، ال عمى حساب 

ىكذا يشتد التناقض بين الرأسماليين الذين أصحاب العمال يقول فؤاد زكريا في ذلك:" 
فقرًا وشخصا عمى أوضاعيم، ويؤدي  يزدادون قوة وسيطرة وثراء، والعمال الذين يزدادون

 ىذا التناقض إلى ظيور وعي طبقي لدى 

                                                
 .12ص ،1988،بيروت،  3ترجمة جورج طرابيشي، منشورات اآلداب، ط إلنسان ذو البعد الواحدماركيوز: ا ىربرت1
مذكرة مكممة لنيل شيادة الماجستر فمسفة، جامعة  ماركيوز، في فمسفة ىربرت جمال براىمة: اإلنسان والوعي 2
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العمال، بحيث تصبح ىذه الطبقة تنظر إلى نفسيا عمى أنيا ضمير اإلنسانية كميا، وعمى 
 1الشقاء والظمم."أنيا الطبقة القادرة عمى تخميص البشرية من مظاىر 

ىذا ىو الوضع الذي تفرضو الماركسية في صورتيا التقميدية، ولكن التطور الذي حدث في 
أدى إلى إدخال تغيير جذري عمى الطبقة العاممة  20المجتمع الرأسمالي منذ مطمع القرن 

وموقفيا من النظام القائم، ومن أىم أسباب ىذا التغيير عامبلن ىما: قدرة ىذا النظام عمى 
أما العامل الثاني فيو تأثير  ،زمات والتقمبات المفاجئةاالستقرار يجنبو األتحقيق نوع من 

التكنولوجيا الحديثة، التي دخمت عمى العمميات اإلنتاجية تحسينات في الكم والكف، 
 قبللالعمال مما أدى إلى اإلو نات عمى العمل اليومي الذي يمارسينعكست ىذه التحساو 

لى إزالة الفوارق بالتدرج بين العمل اليدوي وبين العمل و  ،باستمرار من مجيودىم الجسمي ا 
ويقول فؤاد زكريا عمى لسان ماركيوز موضحًا كيف أن لمتكنولوجيا الحديثة دور  ،المكتبي

خيرة بفضل تمك وكيف ساىمت ىذه األ ،ساىم في إمداد النظام الرأسمالي عوامل القوة
: "إن ىذه لغضب من الجماىيرالتكنولوجيات المتطورة عمى امتصاص روح السخط وا

التكنولوجيا الحديثة ذاتيا تسيم في أن ينشر بين الطبقة العاممة قيم الرضوخ واالستسالم 
ويقدم إلييم في أوقات فراغيم ترويجًا سطحيا تتغمل فيو المعاني التخذيرية التي يريد 

لدى  النظام أن يبثيا في النفوس، مما يترتب عميو إضعاف موقف السمب أو الرفض
رىا القديم الذي كانت تعد فيو النقيض في نيائيًا عن الطبقة العاممة مظيالعامل، بحيث يخت

 2الحي، لممجتمع القائم."

فكار التي نادى بيا ماركيوز ىي فكرة الحرية وليس فقط الحرية من القيود ومن بين أىم األ
حرية االقتصادية أي الالتي فرضيا عميو المجتمع الرأسمالي، بل أن يمتمك اإلنسان كذلك 

، وليس فقط من الجانب كراه الذي تمارسو القوى والعبلقات االقتصاديةالتحرر من اإل

                                                
   .34ماركيوز، مرجع سابق، ص  فؤاد زكريا: ىربرت 1
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إمتالك الحرية بل من الجانب السياسي كذلك يقول ماركيوز في ذلك : "  ،االقتصادي
السياسية يجب أن يفي بالنسبة إلى األفراد أنيم تحرروا من السياسة التي ليس ليم عمييا 

متالك الحرية الفكرية يجب أن يعني إحياء الفكر الفردي الغارق حاليا م ن رقابة فعمية وا 
 1في وسائل االتصال الجماىيري."

متبلك الحرية الفكرية يعنى اضي كذلك التحرر من السياسة و بمعنى أن الحرية السياسية تقت
ونقد ماركيوز لم يقتصر صمة لمفكر الفردي القديم، قيام الفكر كفكر قائم بذاتو اليمت بأي 

فحسب بل ىو نفس النقد الذي وجو إلى المجتمع السوفيتي، بحيث  ،عمى النظام الرأسمالي
كانت مبعث أمل لدى الكثيرين في أن  ،أن التجربة السوفيتية في العقد الثاني من ىذا القرن

ة حقيقية نظام أخر تختفي فيو نيائيًا مظاىر االستغبلل وتتحقق فيو ألول مرة حرييظير 
لمبشر، ولكن ماركيوز يعتقد أن ىذه التجربة لم تحقق شيئا من ىذه األىداف ومن الجدير 

ال ينقد التجربة  بالمبلحظة أن ماركيوز، في نقده لمتجربة السوفيتية يحرص عمى أن يؤكد أنو
نما يياجم شكبل معنيًا من أشكالاال ا يشتراكية في ذاتيا وال يوجو ىجومو إلى الماركسية، وا 

ماركيوز تفسيره الخاص لمماركسية الذي يؤمن بأن  ن لدىأوىي الماركسية السوفيتية، ذلك 
، ولذلك أصر ماركيوز وال سيما في كتاب الماركسية  تشوييوالتطبيق السوفيتي قد أدى إلى 

السوفيتية عمى إبراز أوجو الشبو بين النظامين وعمى الرغم مما بينيما من تضاد ظاىري 
من الحجم ذطبلق أفضل أن الجنة السوفيتية ليست عمى اإل في ذلك عمى إثبات ممحاً 

بل أنيا تتضمن كل عناصر القمع واالستبداد والتحكم في اإلنسان التي  2األمريكي الرأسمالي
لقد وقع النظام  فؤاد زكريا:"ينطوي عمييا المجتمع الرأسمالي وفي ىذا يقول ماركيوز حسب 

ي إلى التفوق االنتاجي، فكانت النتيجة أن تكررفييا االخطاء التي السوفييتي في فخ السع
تولدت عن ىذا السعي في المجتمع الرأسمالي فاليدف الذي يتجو إليو المجتمع السوفيتي 

 ستمرار حتى يمحق ابكل قواه ىو تجاوز معدالتو اإلنتاجية ب
                                                

 .40ىربرتماركيوز: اإلنسان ذو البعد الواحد، مصدر سابق، ص 1
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 المزيد ىي الغاية القصوى نحو والرغبة نتاجيةاإل تصبح حين وعميو". بالغرب ثم يتوقف عميو
ومن ىنا يتقارب النظامين تحت  1دف األسمىداة لتحقيق اليأيتحول اإلنسان ذاتو إلى مجرد 

ظل سمطان الترشيد التكنولوجي في خمق إنسان ذي بعد واحد، والذي يعمل عمى تحقيق 
عتبار ألي عامل أخر، وعميو يمكن القول بأن النقد اوبة دون اإلنتاجية المطمالمعدالت 

مر المستغرب، إذ أنو ال وليس ىذا باأل وزكبر من تفكير ماركيالسمبي يمثل الجانب األ
عمى نقد نظام بعينو، بل أنو ينقد كل النماذج الموجودة سواء منيا الرأسمالية أو يقتصر 
الرئيسي لضحالة  ة البعد ىي مرض العصر أو ىي المظيريحادوىو يرى أن أ ،االشتراكية

البعد الواحد في  نسان وغفمتو واالنحراف والتشويو الذي طرأ عمى حياتو، فاإلنسان ذواإل
الكبرى في العالم المعاصر، إن البعد  المجتمع الرأسمالي المتقدم وفي التطبيقات االشتراكية

 2.ماالً كتا الحديثة في أشد صورىا تقدما وختصار ىو سمة الحضارة االواجد، ب
 أداة سيطرة:التكنولوجيا ك

التقنية مشروع قد ارتبط يتفق مع ىيدجر في فكرة أن يمكن القول بأن ىاربرت ماركيز 
ومن ثمة لم يعد من الممكن القول بحيادىا وموضوعتيا، ولم يخف تأثير ماركيز  ،بالسيطرة
ن التقنية أصبحت تمثل في المجتمعات أيدجر في موضوع التقنية، حيث يرى بأستاذه ى

ن الطابع الشمولي يجعل منيا قوة تتحكم أو  ،من السيطرة الكمية عمى اإلنسانالمعاصرة نوعا 
أن ىذا األخير  حيث ىيدجر في جميع النشاطات اإلنسانية، لكن ماركيز يختمف عن أستاذه

وقام بنقدىا في صورتيا الفمسفية الميتافيزيقية من خبلل الكشف قد تطرق إلى مسألة التقنية 
عن التحميل االجتماعي لمسألة  حيث كان ىذا الطرح حسب ماركيز بعيداً  ،عن ماىيتيا

التقنية ضمن التطورات السريعة التي تعرفيا المجتمعات المتقدمة صناعيا، لذلك نجد ماركيز 
ذلك  ، ستاذه إلى مستوى التحميل الفمسفي المجردأل ينطولوجاأل نتقل من الطرح الفمسفيا قد
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نطولوجي لم يعد كافيا لفيم الواقع االجتماعي، وخاصة في ظل التحوالت التي ألن الطرح األ
التي عرفتيا ىذه المجتمعات، حيث عرفتيا المجتمعات المتقدمة صناعيا. والتطورات الكبرى 

عتبر أن افي حياة اإلنسان المعاصر لذلك ة دى إلى تغيرات عميقأن تقدم التقنية المذىل أ
 1.جتماعي  تاريخي غرضو السيطرةاالتقنية ىي مشروع 

ذلك أن التكنولوجيا  ،يديولوجياإإن مفيوم العقل قد يكون وفي ىذا نجد ماركيز يقول:" 
 ومن خالل تمثل السيطرة )عمى الطبيعة واإلنسان( بطريقة منيجية وعممية وىذا أصبحت

 2".واجتماعيمشروع تاريخي 

عمى الطابع االجتماعي والتاريخي في معالجة مسألة التقنية، وضرورة ومن ىنا أكد ماركيز 
تجاوز الطرح الميتافيزيقي أو األنطولوجي الذي بقي أستاذه ىيدجر سجينا لو، ذلك أن ما 

تي ال ،كان ييدف إليو ماركيز ىو إبراز وكشف آليات السيطرة التي تتم في ظل ىيمنة التقنية
أصبحت في عصرنا تحدد مسار التطور التاريخي لممجتمعات القائمة والتي عرفت تقدما 

رتكاز ليات مرىون بضرورة االن الكشف عن ىذه اآلأكميا( مذىبل في ىذا المجال، غير )
عمى الواقع الممموس الذي تعيشو ىذه المجتمعات ، أو بعبارة أخرى أصبح من الضروري 

ة الشروط االجتماعية واالقتصادية والتاريخية، إذ لم يعد من الممكن ربط مسألة التقنية بجمم
 3فصميا عن ىذه الشروط.

نفبلت من سيطرة التقنية وىيمنتيا طرح ضمن ىذا السياق: كيف يمكن االلكن السؤال الذي ي
 بر أن تجاوز الميتافيزيقا اعتماركيز وينتقد أستاذه ىيدجر حين يرفض  .الشاممة؟

                                                
كمال بومنبر: النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت من ماكس ىوركايمر إلى أكسل ىونيث، منشورات االختالف الدار 1

 .58 ، ص2010ية لمعموم ناشرون، بيروت،العرب
 .219كمال بومنبر: جدل العقالنية في فمسفة فرانكفورت، مرجع سابق، ص  2
  .59كمال بومنبر: النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت، مرجع سابق، ص  3
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نعتاق ن مسألة االنفبلت واإلأعتبر ماركيز انفسو تجاوز لسيطرة التقنية، إذ  ىو في الوقت
ال يتم تحقيقو عمى المستوى  ،من سيطرة التقنية التي أصبح اإلنسان المعاصر مكببل بقيودىا

الميتافيزيقي أو االنطولوجي ،لذلك يرى أن االعتقاد بتغيير العالم الذي عرف سيطرة التقنية  
باتا أمرًا مستحيبل وغير واقعي، إذ ال يمكن الحديث عن مسألة تغيير الوضع القائم وتجاوزه 

القول أنو عمى الرغم من لك يمكن إال عبر الرجوع إلى الواقع الممموس أو التاريخي. لذ
نتقده ولم يشاطره الرأي في طرحو اذه في مسألة التقنية، فقد ستفادة ماركيز من تحميل أستاا

 ليذه المسألة، ليذا عمل عمى أن يكون طرحو أقرب إلى واقع المجتمعات المتقدمة صناعيا
 ىا " المجتمعنطمق ماركيز وعمى خبلف أستاذه من نقطة مفادالقد ،1وانشغاالتيا الحضارية

 أن ىذا المجتمعي اعتبر والصناعة المتقدمة، الذالمعاصر"، أو كما سماه مجتمع التكنولوجيا 
كل أشكال السيطرة التي مارسيا المجتمع في الماضي عمى  حقق ىيمنة عمى الفرد متجاوزاً 

ة نسانيبل عقبلنيا من أشكال العبلقات اإلأفراده ولقد كانت السيطرة عمى مر العصور شك
ديد كان في وسع اإلنسان دوما أن يعقميا حبعيا البلعقبلني ىذا عمى وجو التوبسبب طا

ويفضحيا ويطالب بوضع حد ليا، بيد أن السيطرة االجتماعية في عصر التقدم التكنولوجي 
ا تساءلنا ما دتجاج ومعارضة من سبلحيما، ولكن إتتمبس طابعا عقبلنيا  مجرد سمفا كل اح

ساس؟ كون لمسيطرة طابعا عقبلنيا في األوىل يمكن أن ي العقبلني لمسيطرة.معنى الطابع 
جابة بأنيا قدرة ىذا المجتمع وبفضل التطور التقني عمى استباق كل مطالبو لوجدنا اإل

بالتغيير االجتماعي، وعمى تحقيق ىذا التغيير تمقائيا، ومن زاوية االنجازات العظيمة التي 
متقدم تبدو النظرية النقدية المطالبة بتجاوز ىذا المجتمع ىي حققيا المجتمع الصناعي ال

 ىل من المعقول المطالبة بتغيير مجتمع :"إذ يتساءل ماركيوز قائبل،البلعقبلنية وليس ىو
 "؟عضائوألنتاجية وتوفير حياة الرفاه يثبت يوميا قدرتو عمى تنمية  اإل 

                                                
، 20كمال بومنير: النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت من ماكس ىوركايمر إلى اكسل ىونيث، مرجع سابق، ص   1
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م ىو برمتو مجتمع ال عقبلني مور ليس  إال، فالمجتمع الصناعي المتقدولكن ىذا ظاىر األ
نسانية تطورا حرًا بل عمى دي إلى تطور الحاجات والمواىب اإلن تطور إنتاجيتو ال يؤ أل

ذا إإال ن تستمر في التطور عمى الوتيرة الراىنة العكس من ذلك تماما، فإنتاجيتو ال يمكن أ
قمعت تطور الحاجات والمواىب اإلنسانية وتفتحيا الحر شأنيا في ذلك شأن السمم الذي ينعم 
بو المجتمع المعاصر إذ أن ىذا السمم غير متحقق إال بفضل شبو الحرب الشاممة المنذرة 

السعادة والرفاىية لئلنسان باإلضافة إلى صحيح أن التكنولوجيا حققت  1 دوما باالندالع
وفضل التكنولوجيا معروف ، والزالت وسيمة لمتطور حضاريا وثقافيا  التقدم والرقي وكانت

وأثارىا ممموسة من الجميع، إال أن ماركيز كان لو رأي مخالف في موضوع التكنولوجيا 
ليست فقط آليات وأدوات يتم وأثارىا عمى اإلنسان المعاصر في شتى المجاالت  فالتكنولوجيا 

تحصل معيا ثقافة ونظام قيم ورؤية لمعالم ومنطقا يتعين استيعابو، كما  استعماليا، بل إنيا
الحياة ذاتيا، يصاحب دخول التقنية كذلك تغير في التطور والتنظيم تبث تغييرا في معنى 

لسمطة السياسية، إذ تعد دلول االتقميدي لممكان والزمان ولمعبلقات العائمية بين الناس وفي م
لة إلى حد ل أصبح اإلنسان ذاتو امتدادًا لآللة استمرارًا وامتدادًا لحواس اإلنسان وقدراتو ، باآل

 2لية.آانية بينما اكتسب اإلنسان خصائص لة خصائص إنساآل تما ولقد اكتسب

إن قائبل: "لقد عرف ىربرت ماركيز )التكنولوجيا(  في كتابو اإلنسان ذو البعد الواحد 
إلى أدوات مروضة، التكنولوجيا ىي بالتعريف عمم تحويل األشياء ) أشياء الطبيعية( 

" إن ويقول أيضا:مسيطر عمييا، بيدف استغالليا ألغراض اجتماعية وحضارية."؛ 
من ىذه الزاوية تمعب والتكنولوجيا ىي فن غزو الطبيعة والتغمب عمى مقاومتيا الخرساء." 

 ًا تقدميا، ولكن عندما أصبحت التكنولوجيا ىي الشكل العالمي لئلنتاج المادي،التكنولوجيا دور 
 المحددة لحياة العصر وثقافتو في ظل مجتمع  ىي أي عندما أصبحت تمك القوة

                                                
 .11ىربرت ماركيز: اإلنسان ذو البعد الواجد، مصدر سابق، ص 1
 .209، 208، ص، ص 2009بحاث والنشر، لبنان، الشبكة العربية لألارات الحداثة، محمد سبيال: صد2
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ال داإلنسان، وىكذا وبعمى قي قمعي اضطيادي أصبح منطقيا ىو منطق سيطرة اإلنسان طب
ن تكون قوة التكنولوجيا  قوة تحريرية عن طريق تحويل األشياء إلى أدوات أمست عقبة أمن 

في وجو التحرر عن طريق تحويل البشر إلى أدوات؛ فيو في ىذه النقطة ال يرفض 
بل عمى العكس فيو من عميق اإليمان بأن  ،التكنولوجيا عمى نحو مسبق ومجرد وقبمي

حرر ولتحرير مكانية الواقعية لمتالتكنولوجيا قد أوجدت ألول مرة في التاريخ اإلمنجزات 
وجي من حيث أنو يؤمن بأن تحرر ن نفسو أخبلقي العصر التكنولاإلنسان ولكنو في اآل

بعيدا في السيطرة عمى  ن قطعت التكنولوجيا شوطاً أان لم يعد غاية ميتافيزيقية بعد نساإل
نسان و تشيؤه وقع استعباد اإلتيز الواقع التكنولوجي الراىن ألنو رفض ماركالطبيعة، ولقد 

ليس وىكذا نجد ماركيز  يبرىن في مقالة عن فيبر بأنو :" 1.وتحولو إلى أداة ال واقع تحرره
تطبيق التكنولوجيا فحسب، بل التكنولوجيا نفسيا، ىي تمثل تسمطا عمى الطبيعة واإلنسان 

وماكرة، وأن األىداف والمصالح المحددة ليذا التسمط ال بطريقة منيجية عممية ومحسوبة 
نما ليذا يدخل في تصميم بناء الجياز  يتم دسيا عمى التكنولوجيا فيما بعد ومن الخارج، وا 

أن ماركيز يواصل القول بأن التكنولوجيا ىي دائما مشروع تاريخي واجتماعي، وما  التقني" .
فكرة ن أأن تفعمو بالناس واألشياء، إال  الح السائدةيستيدف منيا ىو ما يعتزم المجتمع والمص

المصالح السائدة تم تركيا مبيمة دون تحميل ببل إشارة إلى ما إذا كانت ىذه مصالح 
 2البرجوازية أم مصالح جماعة اجتماعية أخرى يمكن تعينيا.

ال واقع إن التطور التكنولوجي الراىن ىو واقع استعباد اإلنسان وتشيؤه وتحولو إلى أداة 
تحرره. كما يعتبر ماركيز أن التكنولوجيا سياسة قبل آن تكون أي شيء أخر الن منطقيا ىو 
منطق السيطرة والييمنة، وألنيا تخدم سياسة القوى االجتماعية المسيطرة في الوقت الراىن، 
 ولقد كان السؤال الذي يبدو نوعًا ما يغمب عميو طابع من السياسة لماركيز: لماذا لم تقم
الثورة في البمدان الصناعية المتقدمة؟ وعمى وجو التحديد في البمدان التي افترضت النظرية 

                                                
 .17، 16ىربرت ماركيز: االنسان ذو البعد الواحد، ص، ص 1
 .78: مرجع سابق، ص  توم بوتومور2
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النقدية الكبرى ) الماركسية( ولقد انطمق ماركيز لئلجابة عن ىذا السؤال من الطاقة اليائمة 
الذي يتمبس طابعا التي يممكيا المجتمع المعاصر، مجتمع التكنولوجيا والصناعة المتقدمة 

عمى  عقبلنيا، حيث تكمن عقبلنية ىذا المجتمع في القدرة التي يمتمكيا بفضل التطور التقني
 1.استباق كل مطالبة بالتغيير االجتماعي

ويؤكد ماركيز عمى أن ىذا شكبل من أشكال السيطرة السياسية غير المعترف بيا يتحقق باسم 
ات التوفر التقني الممكن، وتطالب العقبلنية، تمتد تمك العقبلنية زيادة عمى ذلك إلى عبلق

بنمط الفعل والسيطرة، سواء أطبق ذلك عمى الطبيعة أم عمى المجتمع ضمنًا لذلك فإن عقمنة 
ال تصبح  ،السيطرةة لعقبلنية تتساوي بمعناىا مع مأسسعبلقات الحياة حسب معيار ىذه ا

تماعية لمفعل العقبلني لمنظومة اجمعروفة بوصفيا سيطرة سياسية إذ ال يتخمى العقل التقني 
ن السيطرة تتجو في المجتمعات أاركيز إلى اليدف عن مضمونو السياسي ولقد أشار م

ية القامعة أي أنيا تصبح الرأسمالية المتقدمة صناعيا إلى أن تخسر طبيعتيا االستقبلل
سيطرتيا السياسية ويقول ىابرماس من وجية نظر ماركيز: "  ين تختفأدون  2عقبلنية

تشكيل الطبيعة  إعادةسياسية، عندما تؤدي  القبيمية التكنولوجية ىي إلى  حد كبير قبمية
بداعات الصادرة عن اإلنسان من كمية ة تشكيل اإلنسان وعندما تنطمق اإلإلى إعاد

مكتبة العالم التكنولوجي كما اجتماعية وتعود إلييا، لذلك يستطيع اإلنسان أن يؤكد بأن 
االىداف السياسية فيي يمكن أنتسرع من خطى مجتمع ما، كما  ىي، تقف حيادية أما
 3يمكن أن تحد منيا"

                                                
يوسف الكالخي: قراءة في كتاب اإلنسان ذو البعد الواحد ليربرت ماركيز، قراءات في عالم الكتب والمطبوعات، الحوار 1

 ، د ص.2013مدن، المت
، ص، ص 2002، ا، ألماني1ىابرماس: العمم والتقنية كإديولوجيا، ترجمة حسن صقر ،  منشورات الجمل،ط يورغن2

35 ،36  . 
 .54مرجع نفسو، ص 3
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الواقع ويرى ماركيز أن الشرط الضروري لتجاوز الواقع التكنولوجي الراىن ىو تحقق ىذا 
 واكتمال جبروتو، وأن العقبلنية الجديدة عقبلنية اإلنسان المتحرر من شتى أشكال السيطرة
 لن تبرز إلى الوجود إال من خبلل تحقق المشروع التكنولوجي واكتمال صيرورتو، فماركيز

 يكون منطمقيا األول ىو منطمق سيطرة والسياسة تفترض دوماً  ،سياسة ى في التكنولوجياير 
وجود سائسين ومسوسين ، وىي أيضا سياسة تخدم سياسة القوى االجتماعية المسيطرة في 

ن التحميل المرتكز عمى المجتمع الصناعي المتقدم ال يمكن فيو أن نعتبر  ،الوقت الراىن وا 
دوات التي يمكن عزليا عن يع التقني مجرد حشد جمعي من األجياز اإلنتاج والتوز 

 السياسية؛ فيذا الجياز يعمل كنظام يحدد قبميا ما ينبغي لو أن ينتجومقتضياتيا االجتماعية و 
أخرى ومن ىنا اعتبرت التكنولوجيا كأداة أو آلية 1.وكذلك وسائل صيانتو وتوسيع سمطتو

تستعمل لمتحكم والسيطرة في المجتمع الصناعي المتقدم ، وىي آلية سياسية وقد وصف ىذا 
والمجتمع نجد ماركيز يقول في ىذا الشأن : " المجتمع بأنو عالم سياسي أيضا حيث

الصناعي المتقدم ىو بوصفو عالما تكنولوجيا عالم سياسي أيضا، فيو المرحمة األخيرة 
من مشروع تاريخي نوعي في سبيمو إلى تحقيق واإلنجاز، أعني تجربة الطبيعة وتحويميا 

التكنولوجيا تمتغم الثقافة والسياسة وعن طريق 2وتنظيميا باعتبارىا مجرد دعائم لمسيطرة".
واالقتصاد في نظام كمي الحضور يفترس أو ينبذ كل االختيارات والحمول البديمة، وليذا 
النظام إنتاجية وطاقة متعاظمتان تقودان المجتمع إلى االستقراء وتحبسان التقدم التقني في 

ن ىذا الوضع القائم ؛ اسيةلوجية قد عدت عقبلنية سيمخطط السيطرة، إن العقبلنية التكنو  وا 
يكرس السيطرة والييمنة الكمية عمى نشاطات اإلنسان المعاصر ويعبر ماركيز عن الييمنة 
الكمية بمصطمح الشمولية التي أصبحت تميز المجتمع الصناعي المتقدم من خبلل 

وم الذي مريكي، والنموذج السوفياتي(؛ وال نقصد ىنا الشمولية بالمفيالنموذج األ نموذجين: )
ظيرت بو خبلل الحربين العالميتين، بل نقصد ما 

                                                
 .32- 19ص –ىربرت ماركيز: اإلنسان ذو البعد الواحد، مصدر سابق ص 1
 .33المصدر نفسو: ص 2
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نشاىده اليوم من خبلل بروز شمولية جديدة خاصة بالمجتمع المتقدم صناعيا أين أصبح 
وفي نفس الوقت أصبحت نموذج لمسيطرة عمى اإلنسان؛  ،لمتكنولوجيا يتميز بالمستوى اليائل

ق التي عوض وتحولت ىذه الشمولية السائدة في المجتمع الصناعي المتقدم إلى نوع من النس
لى تحقيق سعادتو، فإنيا عمى العكس من ذلك أصبحت أن تؤدي إلى تحرير اإل نسان وا 

التي كان يخضع ليا الفرد قبل لكن ىذه السيطرة لم تكن مثل السيطرة  ،وسيمة سيطرة عميو
سم الحرية والديمقراطية  والتسامح انطبلقا من العقبلنية اعصر النيضة إنما ىي سيطرة تتم ب

التكنولوجية التي وكما أشرنا إلييا سابقا في نفس الوقت عقبلنية سياسية لكن في ىذا المجال 
بل يتم إفراغ محتواىا  ،خاصة ال يتم اإلقرار بالمحتوى الحقيقي لمحرية والديمقراطية

وتتم والسمطات الخاضعة ليا،  لمؤسساتاكمجرد شعارات وواجية تتحكم بيا كواستخداميا 
ن الخطابات السياسية التي ضبلل الناس عن الحقيقة والواقع بالرغم مإمن خبلل خداع و 

لمعنى سم الحرية والديمقراطية لكنيا في األخير تصبح مجرد زيف ال معنى لو، آلن ااتنشد ب
ن ال يكون لكل إنسان سيد لو أو عميو أر اإلنسان من كل القيود و الحقيقي لمحرية ىو تحر 

يخضع لنظامو وسيطرتو وقيره؛ كما ىو الحال ىنا بالنسبة لحرية اإلنسان أي أنو ال يجب 
 1.أن يخضع ألي ضغوطات سياسية أو اقتصادية تفرضيا الدولة عمييا

 ،تفرض عمى اإلنسان سمة السيطرة البلمحدودة والبلمتناىيةوكذلك التكنولوجيا التي أصبحت 
معنى  ومضمون الحرية  تتقنية أو التكنولوجيا تمثل أداة سيطرة سياسية ألغأين أصبحت ال

" ال وجود لمدمقراطية  في المجتمعات والديمقراطية وىذا ما أكده ماركيز من خبلل قولو" 
سائد في الواقع ىو مجرد يمقراطية إن ما ىو القائمة، حتى تمك التي تدعي وتزعم أنيا د

إلى شروط الحقيقية والفعالة  شكل من أشكاليا المحدودة أو المقيدة، التي تفتقر
 أن ىذه لم تتحقق فعمياً  لمدمقراطيات، وبيذا المعنى يمكننا القول
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ومن ىنا يظير أن ىذان المفيومان المجردان ما ىما إال مفيومان مفرغان من  1بعد."
لية تكرس السيطرة بقوة أكثر من آحقيقة الوضع القائم  وما عمييما إال التكيف مع ،المحتوى

الديكتاتورية، ومن ناحية أخرى  فإن الفرد في ظل التطور التكنولوجي ال يمكن أن يختار 
كما ىو بكل حريتو ما يرغب فيو ذلك أن قوى السياسية أصبحت تفرض سيطرتيا عمييا 

ة التي تقتضي من ات، التي ىي آلية سياسية في المجتمعات الديمقراطينتخابالحال في اال
بين ال يمكن أن ختيار المواطنين لممثمييم ومراقبة ومحاسبة ىؤالء الناخجية نظرية حرية ا
عبلم وأجيزة صناعة الرأي العام بحرية وخاصة عندما تكون وسائل اإليختاروا ممثمييم 

حكم المجتمع تتي المؤسسات االقتصادية والسياسية ال تمتمكيا وتسيطر عمييا تمك القوى و
، ففي ىذه الحالة ال وجود لمفيوم الحرية بمعناه الحقيقي إنما ىي إخضاع 2الصناعي المتقدم

جبار وسيطرة سياسية موجية من القوى المسيطرة عمى الوسائل التكنولوجية، وعميو فإن أي  وا 
ن أفرز حكم األاعي عمل سياسي أو انتخابي في المجتمع الصن غمبية ال يمثل المتقدم حتى وا 

سيطرة ويقول ماركيز في ىذا في واقع األمر سوى دعم لما ىو قائم وتكريس لمنطق ال
ومن ىنا نعتبر إن ممثمي األغمبية يخدمون مقتضيات تمك المصالح التي أوجدتيم"." :الشأن

والييمنة عمى العقبلنية أن التكنولوجيا ىي فعبل وسيمة أو أداة سياسية غرضيا السيطرة 
البشرية وذلك من خبلل إبقاء المفاىيم المجردة في مكانيا دون إلغائيا لكن من خبلل إفراغ 

نو قمع مس حقوقو وألحق سيطرة أشد عمى اإلنسان المعاصر ألمحتواىا وبيذا يكون القمع وال
ياسي القائم بو عنف داخمي وخارجي وغزت فيو العقبلنية التكنولوجية في ظل التوجو الس
وىكذا فإن  3عمى مناحي الحياة وذلك برفض النظم السياسية واالقتصادية القائمة في الببلد

لعقبلنية تكنولوجية ولكنيا عقبلنية سياسية في آن واحد  .اإلنسان المعاصر أصبح عرضة
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التي تمارس عمى  لسيطرةيات اآلعمل ماركيز عمى الكشف عن  اومنطقيا منطق سيطرة وليذ
 1.سم التحرراب اإلنسان

فإن التوسع الكبير الذي شيده اإلنسان منذ بداية ظيور وسائل  :ومن الناحية الثقافية
فحسب بل تعدى  ياسيم صناعيا لم يرتبط بالجانب السالتكنولوجيا خاصة في المجتمع المتقد

فمم تعد ىذه العقبلنية التكنولوجية  تسيطر عمى الطبيعة فحسب بل  ،إلى أكثر من ذلك
 ؛2لو دخمت إلى أعماق  ذات اإلنسان من جانب النفسي والغريزي وخاصة الناحية الجنسية

كما نجد أن ىذه العقبلنية التكنولوجيا تدمج أيضا اإلنسان المعاصر عمى المستوى الثقافي، 
رية يونانية وباألخص من أفبلطون ستند إلى أصول فكوىذه الثقافة الغربية ىي ثقافة ت

وىي أفكار سامية تعمو عمى العالم المادي الذي يتصف بالمعاناة والكدح والشقاء  ،رسطوأ
 ما يمكن أن يجعل من اإلنسان إنساناً  3القيم الثقافية ) الحق الخير الجمال(، ويتضمن ىذه

ماركيز أن القيم الثقافية تدفع اإلنسان نحو الرغبة عتبر كما ا .بل ومتجاوزًا لمواقع الماديكام
ومن ىنا يظير تأثير  الثقافي،خاصة عمى المستوى  في تحويل واقعو وىي تمثل لو مبلذاً 

؛ ومع التطور الذي شيده ىذا العالم المتقدم قد تم أيضا احتواء الفن فريديريك شيمرماركيز ب
دمي فقد وظيفتو النقدية والتحررية وأصبح من ىنا والثقافة ودمجيما في الواقع التكنولوجي التق

اإلنسان ذا بعد واحد كما اصطمح عميو ماركيز ولكن ال زال ىناك مجال العتبار أن الفن 
والثقافة ىما المحفزان المذان ينتقل بيما اإلنسان إلى حال أفضل من الوضع الذي وجد فيو 

 4سي ىي التي تتحكم فيو.نفسو عندما أصبحت التكنولوجيا في ظل النظام السيا

باإلضافة إلى  بل سيطرالمعاصر عمى الحاجات المادية ، ولم يتوقف التطور التكنولوجي 
 ىوالفن الذي كانت فيما مضى ال ترضوغزا عالم الثقافة  ،ذلك عمى الحاجات الفكرية
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رفضيا بل تم طريق االندماج مع الواقع القائم ولم يتم إفراغ الثقافة من محتواىا الحقيقي عن 
في المجتمع  حيث انتقمت القيم الثقافية ،ؤسساتذلك عن طريق إدماجيا واحتواءىا داخل الم

ن كل شيء في ىذا المجتمع إلى مجرد قيم تجارية استيبلكية ألالتكنولوجي المعاصر 
وقد بين ماركيز أن التطور التقني قد أثر عمى  ،التكنولوجي يتحول إلى قيمة سوقية )بضاعة(

ساليب والتقنيات بمعنى أن األ الثقافي و مما أدى إلى تبلشي العملحتياجوتم ا عالم الثقافة
تعبير فمتر قد أثرت سمبا عمى أصالتو حسب  الثقافيالجديدة التي استعممت في إنتاج العمل 

توجييو لبلستيبلك الجماىيري  وىذا ما وذلك عن طريق نسخو بكميات كبيرة قصد  ،بنيامين
 1.اصطمح عميو باالستنساخ الفني ما أدى إلى تشوييو

ويعتبر ماركيز أن نجاح وفشل المجتمع يكون من خبلل تمسكو بالثقافة الرفيعة ىذه الثقافة 
التي لم يكن يتذوق ثمارىا ويجسد مثميا العميا سوى أقمية صاحبة امتيازات، واإلنسان اليوم 

يع أن يفعل أكثر مما فعمو األبطال الذين أعمت ثقافتيم من منزلتيم، وقد حل الكثير من يستط
المشكبلت التي كانت تبدو وكأن ال حل ليا لكنو خان ودمر الحقيقة التي كان يحمييا 

 2.ذلك عن طريق التطور التقني الذي يعيشو اإلنسان المعاصر ،تسامي الثقافة الرفيعة

الرفيعة جزءًا ال يتجزأ من  الثقافة المادية وتفقد بالتالي جزء كبير من  ومن ىنا تصبح الثقافة
في تمقي أعضائو  إن الثقافة الرفيعة لمغرب الذي ما يزال مجتمعو الصناعي مستمراً قيقتيا .ح

بالمعنى الوظيفي والتاريخي  ،القيم الجمالية والفكرية واألخبلقية كانت ثقافة ما قبل تكنولوجيا
ودة إليو وال يمكن الع ةالم لم يعد لو وجودحد سواء، وكانت تدين بقوتيا لتجربة علمكممة عمى 

أما اليوم فإن قد جعمو مستحيبل تماما، وفي ىذا يقول ماركيز: " آلن المجتمع التكنولوجي
 ،تقدم المجتمع التقني في سبيمو إلى إلغاء ىذه المسافة الجوىرية القائمة بين الفنون

نفسيا  فقد اندمجت ىيوبين نظام ما ىو يومي، إن الرفض األكبر قد أمسى مرفوضا 
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جزاء من العدة، وبالتالي باتت أشبو بسمعة تجارية أوباتت تتداول فيو باعتبارىا بالمجتمع 
 1فيي تباع وتشترى"

زاتيا ية واالرستقراطية  وميقطاعر إلى إلقاء امتيازات الثقافة اإلالمعاص حيث يميل المجتمع
لى ستطاعتيم الوصول إلى اة الناس في ين واحد؛ صحيح أن غالبونيا في أالغاء مضم وا 

ولكن  ،أو بمجرد دلوفيم إلى مخزن عام ،الفنون بمجرد ادارتيم مفتاح الراديو أو التمفزيون
ويعارض  ؛تعيد صب مضمونيا في قوالب جديدةالفنون تصبح مسننات في آلة ثقافية 

 تحويل العملماركيز الدعوى لجعل الثقافة مجرد سمعة تخضع لمنطق السوق والتجارة ألن 
 ،الثقافي إلى سمع وبضائع توجو الستيبلك الجميور سينعكس سمبا عمى وضع اإلنسان نفسو

ذلك أن الفن قد مثل دوما حسب ماركيز المبلذ األخير لئلنسان أو البعد المتبقي لو لخمق 
غير العالم القائم عمى السيطرة والمعاناة التي يعيشيا في واقع أصبحت فيو عالم أخر 

 2وتنظم فييا حياة اإلنسان بطريقة نمطية مقبولة. ،العقبلنية التكنولوجية تتحكم في كل شيء

أن ما يرفضو ىو عممية أو آلية لم يكن ماركيز معارضًا لما يسمى بدمقرطة الثقافة بل 
 فقد حول المجتمع التكنولوجي اليوم ،اإلنسان المعاصر ضحية ليادماج التي أصبح اإل

األعمال الثقافية واألدبية إلى أعمال رائجة، غير أنيا وعمى الرغم من ذلك أصبحت تخضع 
الذي يخدم في أخر األمر مشروع  ،في الوقت نفسو وبطريقة محكمة إلى التوظيف األداتي

 .3السيطرة
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 التكنولوجيا والتدمير:

تجاه التطور التقني الحاصل في المجتمع الصناعي المتقدم  لقد كان موقف ماركيوز واضحاً 
رافضًا بذلك كل أشكال السيطرة والييمنة التي فرضتيا التقنية عمى اإلنسان المعاصر، فكما 

تصعيد اإلنسان من جية كان ليا أيضا دور إضعافو من جية والتصعيد من  ورد كان لمتقنية
 -تتحول القدرة التحررية لمتقنيةماركيوز: " يقول ىربرت 1.سمطتيا عميو من جية أخرى
يا تنقمب فتحول اإلنسان إلى إلى عائق في وجو التحرر، إن –تحول األشياء إلى أدوات 

والتقني تجعمنا في حالة عدم قدرة عمى استيعاب ومتابعة إن سرعة التطور العممي  2؛أداة"
شكاليتنا ىي كيفية إبذلك نظل في موقف المستيمك وتظل ىذه التطورات التقنية الميولة، و 

نقل التكنولوجيا وليس كيف تسيم أو تبدع فييا فالتكنولوجيا ىي التطبيق العممي لمعمم، 
اإلنسان نسان وتسخيره، نعم يبدو أن وعمى اإلوكبلىما مرتبط بمشروع لمسيطرة عمى الطبيعة 

لة ومكتشفيا لكن ىذه تعود لتتحكم فيو وتستبعده، بل لعمو ىو الذي يجعل نفسو عبدًا سيد اآل
كذلك كأداة سيطرة داخمية وخارجية، سيطرة أن كان سيدىا، والتكنولوجيا تستخدم  بعد ليا

ماركيوز مظاىر  وع ولقد وصف ىربرتمتثال والخضفراد بغية تسخيرىم لمزيد من االعمى األ
ستطاع بفعل درجة العقبلنية التي توصل اييف في المجتمع التكنولوجي الذي السيطرة والتك

ي بعد واحد ىو البعد البعد النافي لئلنسان ويحولو إلى كائن ممتثل، متقبل ذ ثذبإلييا أن ي
لداخمية ىناك وباإلضافة إلى السيطرة او إنكاري أنازعا عنو كل بعد ناف  متثالياإليجابي اإل

ي إطار تقسيم العمل الدولي الحالي يصبح التقدم التقني أداة سيطرة عمى فالسيطرة الخارجية ف
 مصائر قارات ودول بأكمميا، والتفاوت التكنولوجي مصحوب بسيطرة سياسية واقتصادية

ول لمسيطرة التقنية ص المظير األًا، والغريب في ما يخقل تطور لمبمدان التقنية عمى البمدان األ
ن ىذا االستبلب أ 3يمكن أن نسميو باالستبلب التقنيأي عبودية اإلنسان تجاه التقنية، أو ما 
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حيث نجد الناس بمغة إسبينوزا: يصارعون من أجل  ،يتجو إلى أن يصبح عبودية تمقائية
عبوديتيم كما لو كانوا يكافحون من أجل خبلصيم. وىذا يوضح جميا عدم وعي اإلنسان 

رداء سيطرتيا تزاحم ىو مع  عميو التقنية وبسطت طغتففي الوقت الذي  ،إليو ما أاليف
ظيور التقنية كان أمرًا  ن بداياتإ 1.استغبلليا غير مبالي بالوضع الذي أصبح مرىون بو

و لمعديد من بعستطاع اإلنسان أن يتجاوز العديد من الصعوبات التي ظمت تتاإذ  إيجابياً 
ولعل أىميا أنو  ،ستغبلليا أوقع اإلنسان في العديد من العوائقافراط في السنوات إال أن اإل

ك العديد من السمبيات أصبح عبدًا بدال من أن يكون سيدًا ولقد خمفت التكنولوجيا من جراء ذل
مر الذي أدى إلى ظيور ما ر وفرض بساط السيطرة والييمنة األمسببة بذلك ما يعرف بالدما

والتشييؤ، إذ يعتبر ىذان المصطمحان من أىم المصطمحات التي يناقشيا  يعرف بالتسمع
، وذلك لوصف بعض الظواىر التي أفرزتيا المجتمعات العممانية الحديثة ،ماركيوز ىربرت

والتسمع كمصطمح يشير إلى أن السمعة وعممية تبادل السمع تصبح ىي النموذج الكامن في 
ذا كانت السمعة مركز السوق  رؤية اإلنسان لمكون ولذاتو ولعبلقاتو مع األخر والمجتمع، وا 

لسوق، أي سيادة منطق والمحور الذي يدور حولو، فإن التسمع يعني تحول العالم إلى حالة ا
ن السمعة شيء فإن التسمع يعني أيضا التشيؤ، أي تحول العبلقات بين البشر ألاألشياء، و 

لية غير شخصية(؛ ومعاممة الناس باعتبارىم آبلقات إلى ما يشبو العبلقات بين األشياء ) ع
موضوعًا لمتبادل، فالمجتمع الصناعي يكشف عن إغتراب اإلنسان وتشيوئو في ظواىر 

ر أن اإلنسان قد تحول في ظل عبلقات العمل الصناعية عديدة ومتنوعة، من ىذه المظاى
عنصر أو جزء ضئيل من جياز اإلنتاج اليائل وصار عجمة صغيرة  والرأسمالية إلى مجرد

يصعب اإلحاطة  الذي الضخممجيولة قابمة ألن يستبدل بيا غيرىا داخل العالم التقني 
     . التي تحرك خيوطو أو بالقوى بشبكتو المعقدة

                                                
 .208، 207المرجع نفسو،ص، ص  1
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ومن ثم  ،لة محل اإلنسان واستبدالو بغيره تماما كما تستبدل قطع الغياربمعنى حمول اآل 
لذاتية تحت ضغط يمكن القول أن اإلنسان سمبت منو فرديتو، وانحطت منو قيمتو اإلنسانية وا

 1لية إلى مستوى الشيء التي تشكمو القوى المسيطرة كما شاءت.عممية اإلنتاج اآل

وخاصة  لوكاش غيورغوال يفوتنا ىنا التذكير بأن أول فيمسوف بحث في موضوع التشيؤ ىو 
في كتابو "التاريخ والوعي الطبقي" ومن المؤكد أن النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت مدينة 

وىذا من شأنيا في العشرينيات من القرن الماضي، لدى روادىا  ،بالكثير إلى فمسفة لوكاش
لوكاش ظاىرة التشيؤ من تعميم  ولقد إشتقركايمر، أدورنو، ىربرتماركيوز،...ىو األوائل 

ستبعاد الطابع احيث نتج عن ذلك  ،البنية التجارية السائدة في المجتمعات الرأسمالية
" إن جوىر اإلنساني عن العبلقات بين البشر لصالح تشيؤ شامل ومتزايد يقول لوكاش: 

ميو، إنو يركز عمى واقع أن رباطا أو صمة بين األشخاص البنية التجارية غالبا ما دلل ع
وىذا يعني أن التشيؤ يحول العبلقات اإلنسانية في ظل ىيمنة النظام  يأخذ طابع شيء."

إلى أشياء جامدة وخاضعة لمنطق التبادل التجاري، بالصورة التي  –االقتصادي الرأسمالي 
مدرسة  نطبلق رواداىذه نقطة ولقد كانت  ،مع أو بضائعيتحول فييا البشر إلى س

فً  فرانكفورت األوائل والحال أنه لم ٌكن من الممكن أن ٌتعمق مفكرو هذه المدرسة

لى مفهوم التشٌؤ عند لوكاشإستنادهم اتحالٌلهم الفلسفٌة لو ال 
ماركيوز في  ويقول ىربرت 2

استعباد اإلنسان إن الواقع التكنولوجي الراىن ىو واقع كتابو اإلنسان ذو البعد الواحد: " 
والتشيؤ ليسا ىما فقط ما خمفتو  والواقع أن التسمع 3وتشيؤه وتحولو إلى أداة ال واقع تحرره."

التكنولوجيا من دمار مَس اإلنسان المعاصر، فالتكنولوجيا استخدمت كذلك كأداة لتضميل 
التكنولوجيا المعاصرة وعي األفراد فمثبل ما يعانيو اإلنسان من نقص في الحرية أضفت عميو 

 يستحيل وبالرىان عمى أنو صيغة عقبلنية، بحيث تقيم

                                                
 .240، 239، ص، ص 2008، القاىرة، 19عبد الوىاب المسيري: أوراق فمسفية، مجمة عممية محكمة، العدد  1
 .108، 107كمال بومنير: مقاربات في الخطاب النقدي لمدرسة فرانكفورت، مرجع سابق، ص، ص  2
 .19الواحد، مصدر سابق، ص ماركيوز: اإلنسان ذو البعد  ىربرت3
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إن : " ماركيوز "تقنيا" أن يكون اإلنسان سيد نفسو وأن يختار أسموب حياتو يقول ىربرت
نقص الحرية ال يطرح نفسو اليوم عمى أنو واقعة ال عقالنية أو واقعة ذات صيغة 

نما يعبر باألحرى عن واقع أن اإلنسان بات خاضعا لجياز تقني يزيد من رغد  سياسية، وا 
 1الحياة ورفاىيتيا، كما يزيد من إنتاجية العمل.' 

بحيث ال يستطيع حتى التمييز بين ما ىو  وىذا ما يثبت جميا أن اإلنسان أصبح مضمبلً 
محددًا بذلك موقفو من التبعية المفرطة لمتكنولوجيا، إن ،كائن وبين ما يجب أن يكون 

الزائد لمعمم، ومنجزاتو منع المجتمع من االنتباه إلى السمبيات التي أدت إلييا التقنية،  التحمس
إذ انتظم العمم وفق نمط العقل التقني الذي يعيد تنظيم المجتمع وفق غايات تقنية ليتحول ىذا 
 العقل التقني إلى مشرف ومراقب والمشكمة في السيطرة التقنية أنيا ال تظير بمظير

لة، ستغبللية مباشرة، ولكنيا في الوقت نفسو قويو وفعااني فيي ليست واضحة وال البلعقبل
عباء التي تمقييا عمى كاىل األفراد، وفي اإلخضاع المكثف وغير مرئية، وىي تتمثل في األ

تشكيل الرأي وتوجيو  اإلنتاج، والتوزيع الجبار وفي سيطرتيا عمى وسائللؤلفراد لجياز 
  غاء خصوصية اإلنسان وتضييق الخياراتالسياسة، ناىيك عن إل

 2لديو إلى أقل درجة ممكنة

                                                
 .190المصدر نفسو، ص 1
، ص، 2014، 43، العدد 30رشيد الحاج صالح: العمم وأزمة المجتمع الغربي المعاصر، مجمة جامعة دمشق المجمد 2

 . 469، 468ص 
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 الثورة:

تخذ ماركيز الثورة كمشروع يقوم بو المقيرون والميمشون في المجتمع من أجل الحرية لقد إ
"الثورة والثورة المضادة، والتحرر، ولقد تناول ماركيز الثورة في العديد من مؤلفاتو أىميا: 

فيي حسبو تعبر عن وعي األفراد وىي أيضا من أكبر  نحو ثورة جديدة، العقل والثورة".
والتعبير وغايتيا القضاء عمى التسمط و االضطياد  والقمع والقير وسبلحيا وسائل التغيير 

صور مغاير لتصور ماركس ذلك العنف، وحين نتناول تصور الثورة عند ماركيز نبلحظ أنو ت
ول لو طرح جديد لممسألة يحركو سؤاالن ىامان: ما ىي القوة التي يجب أن تقوم أن األ

ستبلء الطبقة العاممة إة؟ فحسب ماركس تتحقق الثورة بعد ور بالثورة؟ ثم فيما تتمثل ىذه الث
 1عمى السمطة واضمحبلل االضطياد المميز لممجتمع الرأسمالي.

أما عند ماركيز فالثورة ىي نقطة التحول من منظومة في الوضع القائم إلى تحرر اإلنسان 
إزالة نظام قائم وخبلصة من تمك السيطرة، والثورة كتعريف أولي وعام عند ماركيز ىي 

ومستقر من الناحية الشرعية والدستورية بواسطة طبقة اجتماعية أو حركة تستيدف تغيير 
 2.البنيان االجتماعي والسياسي

ذا وقفنا بين ماركس وماركيز نجد أن اإلنسان عند  والثورة البد أن تكون مزيمة لبلستبلب، وا 
ه يمكن أن يحرز تقدما، أما ماركيز كارل ماركس يظل دائما العامل المنتج وعمى قدر جيد

نتاجية والتقدم التكنولوجي اليائل قد وصل إلى المجتمع المعاصر وبفضل القوى اإل يؤمن بأن
المذة الذي  مستوى يسمح لو بأن يعود مرة أخرى إلى االستمتاع بحيويتو ليستعيد السعادة أو

إن اإلنسان بحاجة إلى ثورة " نتاج أو العمل، وفي ىذا يقول ماركيز:حرمو إياىا مجتمع اإل
 إليو قيمة السعادة جديدة تتجاوز نطاق الثورة االجتماعية، ثورة تعيد

                                                
 .164، 163، ص، ص 1994محمد الجوة: مفيوم القمع عند فرويد وماركيز، دار الفارابي،  1
 .104، ص 2003سيير عبد السالم: مفيوم االغتراب  عند ىربرت ماركيز، دار المعرفة الجامعية، مصر،  2
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حساسو بالجمال." الحيوية وترد إليو ويعتقد ماركيز أن الثورة من شأنيا أن  1وعيو بالغريزة وا 
تنشأ مجتمعًا حرًا بشرط أن تكون ىذه الثورة منقطعة تمام االنقطاع عن مجتمع االستغبلل 
وأن تحقق التحرر من رفاىية المدبرة، ومن إنتاجيتو المدمرة وحسبو ىذه ىي الثورة التي 

بأن الحرية تتوقف عمى  سوف تضع حدًا لنياية البؤس والقحط وماركيز ال ينفي وال يرفض
التقدم التقني ومكاسب العمم، لكن البد من مراعاة الشرط الجوىري والضروري  حيث يقول 

كونا عاممي تحرير، عمييما "عمى العمم والتكنولوجيا كي يصبحا في مقدورىما أن يماركيز: 
ىي عوامل السيطرة  :والمقصود باألغراض الراىنة اتجاىيما وأغراضيما الراىنة." أأن يبد

واالستبلب الذي فرضو ذلك التقدم التقني عمى المجتمع المعاصر، ويرى ماركيز أن 
األغراض أصبحت بذلك تكنولوجيا تحرير وثمرة خيال  التكنولوجيا إذا استطاعت تجاوز ىذه

فما من ثورة سياسية أو  2عممي ينتفي منو االستغبلل والعمل الشاق والسعي في تحقيقيا
مفيوم ووظيفة العمم مع دية أو جنسية، يمكن أن يحالفيا النجاح ما لم يحدث تغيير في اقتصا

شارة إلى أن ماركيز لم يطالب بالعودة إلى المفيوم الكيفي لمعمم الذي سبق جاليميو، العمم واإل
 3بل طالب باألحرى ببناء مفاىيم كمية ألىداف جديدة نابعة من تجربة اإلنسان لمطبيعة .

ربرت ماركيز في كتابو اإلنسان ذو البعد الواحد أن العقبلنية الجديدة أي عقبلنية ويبرز ى
اإلنسان المتحرر من شتى أشكال السيطرة، لن تبرز إلى الوجود إال من خبلل تحقق 

 التكنولوجيا من ن لن يتحرر"إن اإلنساجي واكتمال صيرورتو يقول ماركيز:المشروع التكنولو 
 4إال بواسطة التكنولوجيا وعن طريق تحرير التكنولوجيا."

                                                
 .68، 67فؤاد زكريا: ىربرت ماركيز، مرجع سابق، ص، ص  1
 .41، 40ىربرت ماركيز: نحو ثورة جديدة، مصدر سابق، ص، ص 2
 .197، ص 2004االعمى لمثقافة، القاىرة،  بول أ روبسون: اليسار الفرويدي، ترجمة عبده الريس، المجمس 3
 19ىربرت ماركيز: اإلنسان ذو البعد الواحد، مصدر سابق، ص 4
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االنقالب بات اليوم  " إنلذلك يقول :وينادي ماركيز من أجل التغيير بضرورة حدوث انقبلب 
الذي أسند  وىنا يختمف ماركيز عن كارل ماركسضروريا أكثر من أي وقت مضى."، 

االنقبلب أو الثورة إلى الطبقة العمالية والتي حسبو من شأنيا إحداث التغيير ليذىب ماركيز 
ر بل يرجعيا إلى تمك إلى أن الطبقة العمالية لم تعد ولم تكن أبدًا عامل من عوامل التغيي

منبوذين عمى مختمف أنواعيم الال وىم إمكن المجتمع القائم من دمجيا بو الطبقة التي لم يت
؛ أو ما خرى المستغمةمل والطبقات والعروق واأللوان األمنتمين والعاطمين عن العالال و

الزم من أجل يعرف بطبقة الميمشين إال أن ماركيز يؤمن بفكرة آن طريق ىذا التغيير شرط 
 1واستغبللو يتفاقم. التخمص من العقبلنية المجتمع المعاصر التي تزداد عدوانيتيا بروزا

ويعود السبب في فرض ماركيز في أن يكون التغيير من طرف الطبقة العمالية، ىو أن ىذه 
دامة النظام القائم انط بلقا الطبقة قد طاليا التكيف واالندماج، وأصبحت بذلك وسيمة لتثبيت وا 

من أن وعي ىذه الطبقة ضبط عمى تثبيت ىذا النظام، بفعل إغراء الوفرة والطابع 
من البديييات االستيبلكي لذلك يقول ىربرت ماركيز في كتابو الثورة والثورة المضادة: " 

 2التي ال تحتاج إلى بيان أن الوعي المتوفر لغالبية الطبقة العاممة ىو وعي غير ثوري."

عاممة في المجتمع الصناعي المتقدم مختمف تمام االختبلف عن وضعو في فوضع الطبقة ال
من  المراحل األولى لمرأسمالية حيث استغبلل فائض القيمة واستغبلل اإلنسان لئلنسان

العوامل الرئيسية التي تدفع إلى الرفض والتدمير والثورة، أما اإلنسان العامل في المجتمع 
محاولة تغيير  ىذه االمتيازات ذاتيا تغدو أسبابا لرفض كلالمعاصر فقد قدمت لو امتيازات 

 جذري وموانع أمام كل تمرد أو ثورة  فطبقة البروليتاريا تفقد مضمونيا بعد التغيير المستمر
 إذا كانت ىذه الطبقة غير موجودة، بمعنىفي وعييا، وعميو يقول ماركيز: "

                                                
 . 20، 19ىربرت ماركيز: مصدر نفسو، ص، ص 1
 .12ىربرت ماركيز: الثورة والثورة المضادة، ترجمة جورج طرابيشي، دار اآلداب ، بيروت، ص 2
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 1أنيا ال تتصرف كطبقة إذا فالثورة غير موجودة."

إن المجتمع الرأسمالي لم يكشف بعد كل ويؤكد ماركيز كذلك في كتابو فمسفات النفي قائبل: "
يجعمنا نقول أن مما ؛ 2قوتو وكل عقالنيتو ومصير الحركة العمالية ال يزال غير مؤكد."

وىي بالتالي بعيدة كل البعد عن  ،الطبقة العاممة عاجزة أمام عقبلنية المجتمع الصناعي
 بطبلً ليمو أت ن مكننة العمل وأعتبر ماركيز احرر، في ظل النظام القائم، ولقد إمكانية الت

قة إلى بيذه الطب ودفعاً  ،مفعول الرفض والنفي الذي كانت تمثمو الطبقة العاممة الكادحة
المساىمة في تسيير مشاريع ال لتغيير النظام  بالنظام القائم فصار مطمبيا األول االندماج

... الطبقة العاممة ىي عمى الدوام، الذي يوفر ليا نسبيا رغد العيش لذلك يقول ماركيز: "
لكنيا أصبحت  نتاج... وموقعيا المركزي في سير عممية اإل  عامل الثورة التاريخي بحكم

لمجرد مشاركتيا في الحاجات التي توطد النظام استقراره، قوة محافظة وحتى مضادة 
ويعتبر ماركيز أنو ولكي تنشأ الثورة مجتمعا حرًا البد أن تكون مسبقة باالنقطاع، لمثورية." ؛

االستغبلل وذلك بالتحرر من رفاىية المدبرة، من إنتاجيتو  أي االنقطاع التام عن مجتمع
 3الخمول الذي يبعث عنو.المدمرة ومن 

إال أنو قد اىتدى إلى قوى  ،وعمى الرغم من إيمان ماركيز بأن الطريق مسدود أمام الثورة
إلحداث عممية التغيير التي معينة في قمب المجتمع الحاضر، تستطيع أن تكون أداة عممية 

وال يفوتنا الذكر بأن ماركيز وبصفتو أستاذ ألماني  ،لييا أال وىي فئة الشبان والطبلبإيدعو 
لمفمسفة، فقد أثرت محاضراتو في فئة الطبلب لذلك وجو ليم ماركيز اىتمامو الخاص، المذين 

 قوة ثورية جديدة وكان ىؤالء الطمبة أنفسيم من ساىم فيظيروا عمى المسرح بوصفيم  
 ماركيزىربرت  من عمره، إذ وجد خيرةشيرتو في السنوات األ

                                                

Herbert marcuse : le narxiseme soviétique, éd ,qallimard , paris, 1968, p 27  1 
 .7ىربرت ماركيز: فمسفة النفي، مصدر سابق، ص 2
 .40، 37ىربرت ماركيز: نحو ثورة جديدة، مصدر سابق، ص، ص 3
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في ثورات الشباب تأييدًا قويًا ألفكاره التي نادى بيا، والتي أعمن فييا أن القوى الثورية 
قد فقدت ثوريتيا بإدماجيا في المجتمع الصناعي المتقدم إلى حد  ،التقميدية وىي البروليتاريا

عمى طابعو االستغبللي ولقد اء ىذا المجتمع الصناعي وتحافظ أصبحت تحرص فيو عمى بق
ن خبلص المجتمع لن أنسان ذو البعد الواحد إلى اإل ىربرت ماركيز في ختام كتابأشار 

بل سيتم عمى أيدي " اليامشيين"،  1جماعة من الجماعات المندمجة فيو.يتم عمى يد أي 
وعمى الرغم من أن الكثير  ،جنتاعممية اإليدين والخارجين عن نطاق والمرفوضين والمضط

عن اليأس والشعور بالعجز عن إحداث  تاب اعتبروا أن موقف ماركيز ىذا تعبيراً كمن ال
دليبل عمى  فيياتغيير حقيقي في المجتمع القائم، إال أن الشباب أنفسيم قد رحبوا بيا ووجدوا 

كبيرًا بين  ولقد لقيت ىذه الفكرة رواجاً  ،ن لروح الثورة في العالمينيم أصبحوا الورثة الحقيقيأ
شباب العالم وال سيما في البمدان الصناعية المتقدمة بأمريكا وأوروبا لذلك يقول فؤاد زكريا في 

ن شباب في ىذا البالد مييأ نفسيا لمفكرة القائمة أنو مفروض أإذ كتابو ىربرت ماركيز: " 
وتكاد  ،حداثلو دورًا في تحديد مجرى األ تركونومنبوذ وأن الكبار ال ينتمون إليو وال ي

كبار إلييم وعدم المشكمة الرئيسة لممراىقين في ىذه البالد أن تكون عدم إصغاء ال
ولعل ىذا  نتاجية".نصرفون بكل قواىم إلى أعماليم اإل ن ىؤالء الكبار متجاوبيم معيم، أل 

وعمى الرغم من  ،األخرىرار الفئات غمام ماركيز بفئة الطبلب تمك عمى ىتاما يثبت حميا 
لى الطبلب خاصة في تحريك دقة األأىمية الدور الذي نسبو ماركيز إلى الشباب و  حداث ا 

في عالمنا المعاصر، فإنو لم يكن يؤمن بأنيم ىم وحدىم القوة القادرة عمى تحقيق التحول إلى 
مو فإن المجتمع الجديد، فإذا كان الطبلب يعيشون عمى ىامش المجتمع الصناعي في داخ

ىناك فئة أخرى تعيش عمى ىامش ىذا المجتمع خارجو ىي الثوار في العالم الثالث، فيم 
ر فؤاد ويشي ،أيضا مضطيدون، ىامشيون لم تموثيم حياة المجتمعات الصناعية المتقدمة

اليزة ىتمام ماركيز بالعالم الثالث ىو أن الواقع قد أثبت أن ازكريا إلى أن السبب وراء 
التحرير التي نشبت في بمدان مختمفة  تي زعزعت المجتمع الرأسمالي كانت ثوراتالحقيقية ال
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فالتغيير الذي أحدثتو ثورة الجزائر في فرنسا والذي أحدثتو ثورة ولذلك يقول فؤاد زكريا: "
وعمى الرغم من الفيتنام في فرنسا كان تغييرًا ىائال ال تزال أثاره تنكشف يوما بعد يوم." 

بأن حركات الطبلب ىي ذات تأثير محدود إال أنو ربط بين اىتمام الشباب اعتقاد ماركيز 
ن الشباب أنفسيم في الببلد الصناعة أرية في بمدان العالم الثالث، إذ واالىتمام بالثورات التحر 

وىكذا ربط ماركيز بين  ،ىم من أجميارر وثاروا عمى نظم الحكم في ببلدقد تبنوا قضية التح
ينبغي أن تنجح معارضة الطالب في أن تجعل ات العالم الثالث فقال: " حركات الطبلب وثور 

 1من العالم الثالث ومن ممارسة الثورية قاعدتيا الجماىرية الخاصة."

ومن ىنا كان أممو يتجو إلى قيام تعاون وتنسيق حركات بين الطبلب والمعارضة في الببلد 
الرأسمالية، وعميو يمكن القول أن ىربرت ماركيز قد قسم الفئات التي من المتحصل ولو كان 

إياىا إلى ثبلث فيئات: الفيئة ذلك االحتمال ضئيل أن تحدث تغييرًا في المجتمع مقسما 
جماعات المحرومة من االمتيازات إذ يقول في كتابو اإلنسان ذو البعد الواحد: ولى ىي الاأل
" إن  يقول ثم عاطمون عن العمل والعاجزون عنو."ضطيدة والوالطبقات المستغمة والم"

ىؤالء الناس يقفون خارج الصيرورة الديمقراطية وحياتيم تعبر عن الحاجة الممحة 
لمشروط والمؤسسات التي ال تطاق إن معارضيم ثورية والمباشرة والواقفة إلى وضع حد 
ن لم يكن وعييم ثوريًا." ممة عمى وىذه الفئة حسب ماركيز ليس ليا القدرة الكا2وحتى وا 

دورىا تنقسم إلى شريحتين فأما وىذه الفئة ب ،نيا قوة بدائية حسبوالتغيير السمبي الجذري أل
 ديدة والتي غالبا ما تتكون من فنيينىي ما يطمق عمييا الطبقة العاممة الج :ولىاأل

 ى نسبة الفننيينفبنظر إل" الفئة بقولو: في ىذه والميندسين والمتخصصين والعمميين،
 يتحقق ىذا إذا تحقق إال في أوساط ىؤالء تخاذ موقف سياسي جذري الاالمتعاظمة، فإن 
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والحال أن مثل الفنيين الذين سيكون ليم في ىذه الحال عمل ووعي سياسيان مشتغالن 
ولقد بنى ماركيز ولوىمة أمبل عمى ىذه الطبقة ،  1ىذا التطور الضعيف االحتمال لمغاية."

فتكمن في  :مل، أما الفئة الثالثةألاوذلك المتبلكيا الوعي، لكن سرعان ما يتراخى ىذا 
وأمل ماركيز كبير في فئة الشباب والطمبة في المعارضة ضد شمولية  ؛الطمبة والشباب

مجتمع االستيبلكي، ولقد اعتبر أن السبلح األول ليذه الشريحة ىو الرفض الكبير وبالتالي ال
أما الفئة  2.ماركيز وأمميتوالذي سيحقق بالفعل الحمم الذي النفي والتجاوز لمواقع المعاش 

ولقد حدد ماركيز شروط مسبقة لبموغ اليدف  ،وىي الدول المتخمفة من العالم الثالث :الثانية
صبلح الزراعي والنضال ضد ي تكمن في الثورة االجتماعية واإلالثوري لمدول المتخمفة والت

ن ماركيز يممس النقطة أنموذج المجتمعات الصناعية، إال  انفجار السكان ال التصنيع حسب
لجممة األخيرة التي تبرز التقميد المحورية في تقدم الدول المتخمفة، ولعل من أبرزىا تمك ا

الشامل لمبمدان الصناعية المتقدمة، وعميو نستنج أنو ليست حركات التحرر في الببلد 
لو  يعترف و ،المتخمفة ىي التي تحقق التغيير السياسي الجذري، فماركيز يقول بالمستحيل

يحدث عمى أمر لن  ستحالة حدوث تغير في سياسة وىوفي الوقت ذاتو وذلك من خبلل ا
ولعل ىذا ما يؤكده  3مل الماركيوزي.عبر عن الموقف التشاؤمي وغياب األطبلق وىو ما ياإل

ال يمكن أن يوجد شكل من التقدم ىربرت ماركيز في كتابو اإلنسان ذو البعد الواحد قائبًل :" 
متالئم مع طبيعة البالد إال إذا حدث تغير في سياسة الكتمتين الصناعيتين الكبيرتين المتين 

ن بيذا التغير التخمي عن االستعمال الجديد أتصنعان العالم اليوم بالصورة التي تشاء 
 بمختمف أشكالو ىناك في الوقت الحاضر أي
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 وبالتالي تتحدد أىمية الثورة عند ماركيز كما 1كيذا." بارقة أمل يسمح لنا بتوقع حدوث تغير
تحرير  :ستراتيجية الثورية الماركوزية تقوم عمى عدة محاور آال وىييمكن القول أن اال

أما فيما يخص الوعي فقد ، مة القائمة أو مبدأ الرفض العظيمالقطيعة التامة مع األنظ الوعي،
وىو ما أقره في كتابو الثورة  ،اعتبر ماركيز أن الوظيفة الراىنة لممعارضة ىي تطور الوعي

إن تحرر الوعي يظل الميمة األولى وبدونو يبقى كل تحرير والثورة المضادة بحيث يقول: " 
نظمة ما بالنسبة لمقطعية التامة مع األأ وكل فعالية جذرية أعميين، مقضيا عمييا بالفشل."

ة فقد اعتبر ماركيز أن الحضارة الصناعية المتقدمة مجتمعا واحدًا لو طبيعة متجانسة القائم
ضد النقد، ضد التمرد، ضد الثورة،  تماماً  ناً محص ىي طبيعة البعد الواحد الشمولي مجتمعا

وعمى مجتمع يحاصره التشيؤ من كل جانب وتظير القطيعة التامة لممجتمع القائم بقولو: "
شأنيا أن تنشىء مجتمعا جذريًا إذن أن تكون مسبقة وىي الحقة بانقطاع  الثورة التي من

ي التحرر من كل أشكال االستغبلل واالستبلب والتشيؤ أ 2عن ذلك  االستمرار المحافظ."
والتخمص من تبعية وتحقيق بعد استقبللي وغيرىا من عوامل الظمم الذي بات المجتمع 

قيوده فاليدف الثوري حسبو ىو انعتاق المجتمع من الصناعي يقوم عمييا، والتخمص إذن من 
ساسية في ميمة األوبالتالي فإن ال 3،مجتمع الرفاه ومن إنتاجيتو المدمرة وتبعيتو واالنقياد لو

ممارسة العمل السياسي الرافض إنما ىي التنوير بأخبلقيات الثورة وتعميق الفيم لممجتمع 
ن يتصدون لمعمل السياسي ينبغي عمييم أن يعمموا وأن أولئك الذي ،الراىن وبدائيتو الممكنة

جاىدين عمى خمق حساسية جديدة من شأنيا أن تحدث تغيير جذري، وانطبلقا من المحاور 
 ماركيز التي أدى إلى يا ىربرتالتي نادى ب متطمبات الثورة التي تقوم عمييا الثورة تتجدد

 إيجابي ظيورىا كمفيوم
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 ،اإلنسان من كل قيودهإن أسمى ما تسعى إليو الثورة عند ماركيوز ىو تحرير  1وضروري.
إال أن المجتمع  ،وجعمو يتمتع بالرفاه وتحقيق تغيير جذري في األنظمة المستبدة القائمة

الصناعي المتقدم يجعل اإلنسان يعيش في قدر من الحرية يغمب عمييا طابع التنفيذ وذلك 
الرفاه الفعالية، افتقاد الحرية في إطار ديمقراطي: وز بقولو: " ماركي كما يعبر عنو ىربرت

واعتبر  2ذلكم ىو ما يميز الحضارة الصناعية المتقدمة ويشيد عمى التقدم التقني."
ماركيوز أن اإلنسان لن يستطيع التحرر من البؤس، ذلك ألنو إذا أصبحت الحركة قابمة 

خاصة في ظل  ،مضمونيا األصمي باإلنتاجطة تفقد بذلك الحريات المرتب لئلنجاز والتحقق،
ل تنظيمو أقدر يوما بعد يوم عمى تمبية الحاجات الفردية قامعا بذلك كل مجتمع سيصبح بفض

ما الجوع لذلك يقول ماركيوز: "  ،المحاولة لمتغير إن ألنو ال خيار أمام اإلنسان فأما العمل وا 
نذاك إال العمل أو آإذ لم تكن الحرية  في األصل نجاحًا تاما كامالً  المشروع الحر يشكل

مى ظوالقمق بالنسبة إلى الغالبية العمان ولم تكن تعني إال الكدح وعدم األ الموت جوعا،
 ن الحرية التي يعيش فييا اإلنسان خاضعة لرقابة أيوز ولقد اعتبر مارك 3من السكان."

يا أداة و ىي في أصل ذاتيا منظمة من قبل مجتمع اضطيادي ما يجعل من ،اجتماعية
نسانية ال تقاس تبعا لبلختيار المتاح لمفرد ، فالحرية اإلنسانية ال سيطرة قوية ، فالحرية اإل

تقاس تبعا لبلختيار المتاح لمفرد و إنما  العامل الحاسم الوحيد في تحديدىا ىو ما يستطيع 
سادتو  فقدرة المرء عمى اختيارقولو :" يختاره، و ىو ما يوضحو جمياً الفرد اختاره و ما 

ة من البضائع و بحرية ال تمغي ال السادة و ال العبيد ، و االختيار بحرية بين تشكيمة كبير 
ن المرء الذي يختار ىو كائن حر ، ما دامت الرقابة االجتماعية تتفنن أالخدمات ال يعني 

 اذا كان الفرد يحدد تمقائياو ،القمقة، و مادام ىو نفسو مستمبا بوطأتيا عمى حياتو الكادحة
 عميو الحاجات المفروضة
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فالمجتمع .  1الرقابات ناجعة" نأعمى  نما يدل فقطإ،و نو سيد نفسوأيعني فيذا ال 
الحرية التي ينادي بيا  فبل وجود لتمك ،فرادي المتقدم يعمل عمى تضميل وعي األالصناع

ن كممات الحرية و إبل ىي مجرد زيف و ذلك عمى حسب قولو:" ،سادة ىذا المجتمع
لموجات االمتالء الكبير التي يمفظيا الزعماء و السياسيون في حمالتيم عمى الشاشات و ا

و التويح عن  نضباطاال عمال و ال في سياق الدعاية و األإوفق المنابر ال معنى ليا 
 2ليا."  النفس و خارج ىذا السياق تصبح اصواتا ال داللة

نسان ما يعرف بالحرية متع بقمة الديمقراطية فقد فيو اإليت ن المجتمع الصناعي المتقدم الذيإ
قي لمرض العصر الحديث التشخيص الحقي ماركيوز. إن و ذلك عمى حسب قول ىربرت

و راء  عمى اإلنتاجية الزائدة الىثاً  ن اإلنسان يعيش متميفاً أىو  :ليو ماركيوزإالذي توصل 
ايات ، و الكشوف و االختراعات التكنولوجية المتجددة ، و بذلك يضع الوسائل موضع الغ

ن يتساءل أالتكنولوجيا مجرد وسائل و عميو  ن يدرك اإلنتاج وأعميو البد عمى اإلنسان 
الغاية التي سأستخدم من أجميا التجديدات  يى ينبغي أن أزيد من إنتاجي؟ و ما :ألي غرض

لى إعن التكنولوجيا و الرجوع  يماركيوز ال ينادي بضرورة التخم ية؟ و ىربرتالتكنولوج
 لة بعد، فيدف ماركيوز ىو تجاوز اإلنتاجبدائية لم يعرف فييا اإلنسان اآل عصور

ة في ي البحث عن حضارة جديدة تستوعب الحضارة القديمالتكنولوجي مع احتفاظو بو ، أ
زكريا :"فالجديد يمغي القديم ألنو يتجاوزه ولكنو في الوقت ن تمغييا ، يقول فؤاد داخميا دون أ
 و ألنو يشمل عميو بوصفو جانبا من جوانبو ." و عميو يمكن القول بأن ،ذاتو يحتفظ بو

 ال فاألخيرة ،البلإقميديةشبو باليندسة اإلقميدية و اليندسة المجتمع الذي ينادي بو ماركيوز أ
 عمى  لم تكن تخطر نات جديدةمكاإ ليياإنيا تضيف إ ولىتمغي األ
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 1نصار النسق القديمأ بال

 الفن واإلستيطيقا:

كبيرًا لمحقل الفني  ىتماماً اقد أولت  20ليس ثمة شك أن الفمسفة الغربية المعاصرة في القرن 
ذا كانت أىم مبلمح ىذا القرن ىو ما شيده من ثورات عممية وتقنية أثرت في  والجمالي، وا 

وفي كتاب فؤاد  2مجرى التاريخ اإلنساني برمتو فإنو شيد أيضا ثورة في الحقل الجمالي.
حتجاج عمى افي صميمو  عتبر الفنيماركيوز، يقول بأن ماركيز  زكريا الموسوم "ىربرت

ىي المقياس  االضطيادالواقع القائم، تمك ىي ماىية الفن عنده، ومعنى ذلك أن معارضة 
ذا كان تاريخ البشرية حتى اآل ن ىو تاريخ الذي نميز بو الفن الصحيح من الفن الزائف، وا 

ففي النظام السوفياتي يقوم  االضطياد فإن الفن قد أخذ عمى عاتقو أن يقاوم ىذا التاريخ.
رفضًا لمواقع صمية بوصفو ألا االفن بتصوير الواقع محاكيا لمطبيعة متجاىبل تمامًا وظيفتي

وتباعدًا عنو، وفي المجتمعات الرأسمالية يفقد الفن وظيفتو الثورية إذ يندمج في المجتمع، 
تجاوزه ولقد كانت ويتمسك بمبدأ الواقع، ويدعم النظام القائم بدال من أن يحارب من أجل 

لكبرى الروح التجارية التي يعامل بيا الفن في المجتمع الصناعي الرأسمالي ىي الوسيمة ا
لسان تو يقول فؤاد زكريا عمى بتذال الفن والقضاء عمى ثوريىذا المجتمع ال يتبعيا يالت

دبية الكبرى، والتسجيالت الكالسيكية الرائعة، في عمال األإن بيع األماركيوز: " ىربرت
دى إلى أالصيدليات وأسواق البقالة كما يحدث فعال في الوليات المتحدة األمريكية؛ قد 

 أن يرى ماركيوز بأن القول يمكن ولذلك". وضياع قدرتيا عمى الرفض واالحتجاجتسطيحيا 
 3القائم. لمنظام رافضة ثورية قوة الفن

                                                
 .31، 30ماركيوز ، مرجع سابق ، ص ، ص،  فؤاد زكريا : ىربرت 1
 .11، ص 2013كمال بومنير: قضايا  جمالية من أصوليا القديمة إلى داللتيا المعاصرة، منتدى لممعارف، بيروت،  2
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لم يكن ظيور الفن المعاصر )تندرج في كممة فن،حسب ولقد عرف وحدد معنى الفن بقولو: "
 1الفنون الكبلسيكية كما يندرج األدب والموسيقى".جميع  رأيي

في مسألة تنوير الوعي عامبل بذلك عمى خمق  الفن فاعبلً  ماركيوز ان يجعل من  ولذلك أراد
ومن  ،واقع جديد لمجتمع عالم جديد وذلك بإدراك إمكانيات التحرر والتعرف عمى ضرورتيا

ثم يصبح لمفن القدرة عمى كشف التوتر القائم بين الراىن والممكن، بين حاجات حقيقية 
 طرة والضرورة الصناعيوحاجات زائفة، بين مبدأ الربح وعقبلنية الظاىر لمجتمع السي

وحتى  يةجتماعية جمالاال قمعي ىذا ما يجعل لمفن قوة إنتاجية  يوضرورة بناء كون جمال
 وأكد عمى كشف ما ،ند ماركيوز، ولقد ربط بين الفن والقدرة عمى التغييرعالخبلقة سياسية 

يقوم في  وذلك من خبلل العمل عمى تعرية ما ،ىو سمبي وال إنساني في واقع حياة اإلنسان
يعاد معو  ،وعي جديد حياتو من أمراض ومشكبلت و أحكام والعمل عمى تجاوز وخمق واقع 

 إن الفن شأنو شأن التقنية يخمقماركيوز: " يقول ىربرت 2.تشكيل حياة الفرد والمجتمع
 ويضع ىذا األخير موضع عالما جديدًا من الفكر والممارسة داخل العالم القائم بالذات

ومن ثم  3وكمما كان المجتمع القائم العقالنيا كانت عقالنية العالم الفني أكبر."ىتمام...ا
ح الفن ىو البعد الوحيد الذي يستطيع اإلنسان المعاصر من خبللو تجاوز السيطرة التي يصب

شكال المختمفة فالفن ىو األمل الذي يمكن من خبللو تيدده من مختمف الجوانب واإل
من طغيان عمل السمطة والييمنة، والتعبير الفني والجمالي  الفردستقبللية االمحافظة عمى 

 عتبراولقد  4ستبلب.يشكل الوسيمة األخيرة الممكنة لمقاومة الفرد وحماية وعيو من اال
                                                                                          ماركيوز الفن شكل من أشكال 

                                                
 .69ماركيوز: نحو ثورة جديدة، مصدر سابق، ص  ىربرت1
، 36مجمة جامعة تشرين لمبحوث والدراسات العممية، المجمد  محمد: الرؤية النقدية لمفن عند ىربرتماركيوز،منيرة  2

 .71ص ، 2014 سوريا ،،5العدد 
 .259ماركيوز: االإنسان ذو البعد الواحد، مصدر سابق: ص  ىربرت3
 .29، ص 2009جمال مفرج: الفمسفة المعاصرة من المكاسب إلى األخفاقات، الدار العربية لمعموم،  4
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أم لم يكن ينطوي عمى عقبلنية النفي إنو في  إن الفن سواء كان طقسيا"النفي يقول ماركيوز: 
، وىذا يوضح جميًا مكانة الفن ".ما ىو كائن  عمى كبر،االحتجاجاألمواقفو القصوى الرفض 

عتباره أحد أىم العناصر المساعدة عمى التغيير والمناداة بمجتمع ونظام افي المجتمع ب
:" فالصالون والحفل والموسيقى واألوبرا والمسرح النظام القائم بحيث يقول مختمف عن

إن أىم ما كان يميز الفن ىو عدم الخضوع لمعقل وحي ببعد أخر لمواقع." موجودة لتخمق ولت
العممي أي أنو يخضع لبلعقبلنية، متحررًا بذلك من كل ما ىو تكنولوجي وعقل الفن منفصل 

ل يعود إلى عقبلنية السيطرة التي زيفت عقل الفن عن طريق دمج وىذا الفض،عن عقل العمم 
نفصاال بكل ما تؤديو ىذه الكممة من معنى، ذلك آلن االفن بعالم السيطرة، ولقد كان ىذا 
:"أما اليوم العقل الجمالي وعمى جموع الخيال يقول ماركيوزالعمم كان يشمل من البداية عمى 
و إلى إلغاء ىذه المسافة الجوىرية القائمة بين الفنون سبيمفإن تقدم المجتمع التقني في 
ثار الفنية واألدبية الموحية بتمك المسافة وىذا البعد قد األ  و وبين نظام ما ىو يومي...

الفن في الحضارة الغربية  ولقد عالج كمال بومنير قضية1نفسيا بالمجتمع." ىيت ندمجا
أنو العيش دون ىذه البضاعة الثقافية " صحيح مؤكدًا بذلك عمى موقف ماركيوز قائبل:
شباع والفتور من عند المستيمكين، إال أنو ليس التي ال تقدر سوى أن تخمق مزيدًا من اإل

بمقدورىا أن تفعل من نفسيا شيئًا تجاه ىذا التطور، ففي مجتمع تغمب عميو المضاربة 
ويتضح السمع." توجيو المستيمك إلى السوق وترويجعالن االجتماعية تصبح وظيفة اإل

الغربية قد عرف تدىورًا، ومن بين الوسائل واآلليات من ىذا القول أن الفن في المجتمعات 
دماجو في الوضع القائ االيديولوجيا م وتوجييو لخدمة التي يتم توظيفيا لمتحكم في الفن وا 

تباع األدبية عن طريق تحويميا إلى سمع ىو النشر الجماىيري لؤلعمال الفنية و  ،السائدة
جاري بشكل مبتذل بحيث يغمب عمييا الطابع الت،وتشترى في األسواق والمحبلت والمعارض 

خضاع الفن إوالنفعي الذي يبعد الفن عن حقيقتو ووظيفتو االجتماعية أو اإلنسانية، إذ تم 

                                                
 .241، 99ذو البعد الواحد، مصدر سابق، ص، ص ىربرتماركيوز: اإلنسان 1
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الحفاظ عمى الوضع  يديولوجيا قصدفية وتوظيفو إاسسات االقتصادية والسياسية والثقإلى المؤ 
عادة إنتاجو ، بحسب ىذه و ،الذي يكرس السيطرة  ستمرارية ىذا الوضعابكيفية تحقق بل وا 

األوضاع فالفن عند مفكري مدرسة فرانكفورت يمثل بعدًا مغايرًا لما ىو قائم وسائد في 
ور االداتية، وليذا يمكن أن يقوم الفن بد المجتمعات الحالية ولمسيطرة السائدة فيو، ولعقبلنيتيا

وليذا ،ليات العقبلنية االداتية آلما يتضمنو من صور خيالية مغايرة لمقتضيات و ، نقدي
 1ستعادتو كميا داخل ىذه العقبلنية.اوحسب ىؤالء الرواد بقي الفن بعيدًا ولم يتم 

يتضمن الخيال الفني حركة الرفض الكبير من  ماركيوز: " ىذا السياق يقول ىربرتوفي 
التطمعات التي كبتيا العقل، والتي يمكن أن تكون فييا الصورة مك حيث أنو حافظ عمى ت

 حتجاجاتو عمى ىذا الواقع يحاول أناليذا فإن الفن بنقده و  2الالمعقولة لمحرية معقولة."
جديدة لموجود ال يكون فيو ىذا الوجود  أبعاداً  حققيغير العبلقات االجتماعية المتشيئة، وي

مثمة الفنية ويقدم ماركيوز مجموعة من األ ،ومؤسساتو القمعيةالواقع القائم خاضعا لمبدأ 
فالعمل الفني عند ىؤالء يقوم  فرانز كافكاو بريشت برتولتالنموذجية تتمثل في أعمال 

الذي أصبح يعيشو اإلنسان المعاصر في المجتمعات بوظيفة نقدية تجاه الوضع المأساوي 
سائد في ىذه المجتمعات، كما أنو يعمل عمى الغربية، وىو يأخذ عمى عاتقو نبذ ما ىو 

تهدف إلى تحقٌق  قدم رواٌته األدبٌة التً كانت ال مثالا  ما ٌجري فٌها، كافكاتعرية وفضح 

.هذه الوظٌفة النقدٌة للفن المتمرد الرافض للتصالح مع الواقع القائم الذي لم ٌعد ٌطاق الٌوم
3
 

ستقبللو  الذاتي ىذا يقف الفن موقف االذاتي عن العبلقات االجتماعية القائمة، وبحكم 
 والتجربة يمد الفن الوعي السائدىذه العبلقات، وفي الوقت نفسو يتجاوز ىكذا المعارضة من 

 وحتت يمكن أن في عالم أكثر تحرراً  لمادية." لقد رأى ماركيوز أن التفكيرا

                                                
 77ص، ص مرجع سابق، كمال بومنير: النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت من ماكس ىوركايمر إلى أكسل ىونيث،  1
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الفنية، وىي تمثل عامل محوري في إرساء عقبلنية بديمة غايتيا إخراج اإلنسان من  التجربة
يفضي المنطق الداخمي لمعمل الفني " حيث يقول: ،حضارة القمع وضعتو فيو المأزق الذي

العقالنية والحساسية المندمجين تختمف عن  إلى بزوغ عقالنية مغايرة وحساسة مغايرة
إن تتبع كيفية التحرر التي يقترحيا ماركيوز يجد  1"بالمؤسسات االجتماعية السائدة.

فيتخذ من قوتيا عنصرًا أساسيا لمتمرد عمى عتماده عمى عامل الذاتية في كل فعل تحرري ا
يحطم الموضوعية المتشيئة " فالفن بتجاوزه الواقع المباشر : الواقع االجتماعي القائم

حيث ردة." يفتح بعدًا جديدا لمتجربة، إنو يبعث الذاتية المتملمعالقات االجتماعية القائمة و 
ويتبين  ،أن ىذه الذاتية يجب أن تمتمك القدرة عمى التفكير السمبي والقدرة عمى الرفض والنقد

ولقد ،أداة لتجاوز قيود السيطرة وة الفكر النقدية كأساس معرفة وكأن ماركيوز يمجأ دائما إلى ق
سان بالتحرر من الوجود حدد ماركيوز غاية الفن تمثمت في خمق وعي جديد يسمح لئلن

في تحرير  فرض عميو فرضا، وأن غايتو دور اجتماعي ديةداتي الذي ىو تأالوظيفي األ
"دعوة الفن :إمكانات اإلنسان الذاتية من حساسية جديدة مع تبني الفكر النقدي لذلك يقول

ىي أن يكون إدراكا لمعالم ينفر األفراد من وجودىم الوظيفي ومن أدوارىم االجتماعية، 
 لقد 2"دعوة الفن أن يعتق الحساسية والخيال والعقل في مجاالت الذاتية والموضوعية.

نما ىو  تبراع ماركيوز ضرورة بناء أو إصبلح كل فرد لذاتو، فالفن عنده ليس التحرر وا 
 يقول: ح األفرادع الفن أن يقوم بدوره ما لم يصمأداة من أجل التحرر ولن يستطي وسيمو أو

الرجال  غرائزسيام في تغيير وعي و "الفن ال يستطيع أن يغير العالم لكنو يستطيع اإل
ماركيوز أن الخيال عامل رئيسي  عتبراكما  3والنساء الذين يمكن ليم أن يغيروا العالم."

مناىضة مبدأ الواقع ومناىضة العقل، يستبعد  الفنية، ويممك إمكانيةوذاتي في العممية 
 طاقتو كونو يستمد لمفن يتثالمماركيوز الطابع اإل

                                                
 .18، 8، 7ص  -ماركيوز: البعد الجمالي نحو نقد النظرية الجمالية الماركسية، ص ىربرت1
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ل الفني، وىي أبعد من أن تكون وظيفة تأييد المبدعة من إيمان الذات بالوظيفة العميا لمعم
ىو واقع، بل من الضروري أن  صيل ال يجب أن يكون وسيمة لتأييد ماوالفن األ، وخضوع 

يكون حبيس نزعة  يحتفظ عمى الدوام بقدرتو عمى تجاوز الواقع،ومن ىنا ال يمكن أن
ول من مدرسة واحد من أىم رواد الجيل األ ماركيوز أن ىربرتإيديولوجية معينة، وباعتبار 

كانت أعمالو فرانكفورت، فقد تأثر بالفيمسوف والشاعر األلماني الكبير فريدريش شيمر الذي 
نسانية لبلإالفمسفية والفنية تدور حول مسألة البحث عن سبيل تحرير اإلنسان من الظروف ا

، 18زمنة الحديثة ضمن السياق الحضاري الغربي منذ بداية القرن التي بدأ يعرفيا في األ
ذىب شيمر لمقول بأن البعد  نحقت باإلنساوغير البلئقة التي ل عية المزريةولمخروج من الوض

لى السعادة اإلنسانية  الجمالي ىو الذي يمكن أن يقود اإلنسان إلى الحرية الحقيقية وا 
بدائو بوصفو العمة الشارطة الضرورية المنشودة يقول شيمر:  "البد من تقديم الجمال وا 

ففي الحالة الجمالية، يشعر اإلنسان بذاتو وأن إنسانيتو تفصح عن نفسيا بوضوح  "لإلنسانية.
الجمالية ىي وحدىا التي تستطيع أن تجعل من المجتمع أمرًا حقيقيًا لذلك يقول: وتكامل، 
ولقد أكد شيمر عمى أىمية  "طالما أنيا تعزز اإلرادة الكمية من خالل طبيعة الفرد. ،بالفعل

إلى الحياة المختصرة  التي يحقق فييا سعادتو وفي  نتقال اإلنسانافن في ودور الجمال وال
نسجام والتوازن بين الجانب المادي والفكري خبلقي الذي يتحقق فيو االرفعو إلى المستوى األ

في ىذه المسألة من حيث أىمية  شيمرستفادة من ا وليس من شك أن ماركيوز 1.والروحي
"إن كتاب رسائل حول التربية الجمالية لبعد الجمالي في حياة اإلنسان حيث يقول ماركيوز: ا

إلى القوة ستناد بناء الحضارة، باالعادة إل محاولة ىامة ر، يعتبرلإلنسان لفريدريش شيم
جديد  إمكانية مبدأ ىذه األخيرة متضمنة الجمالية، لذلك اعتبرت التحريرية لموظيفة

 2"لمواقع.
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وينبعث من معتبرا بأنو وجداني  ،" لفظ إستاطيقيأطمق ماركيوز عمى نعت "جمالي لقد
"إن الجميل ينبثق، الحواس وأن وظيفة الجمال تتطابق مع وظيفة الفن حيث يقول ماركيوز: 

بقدار ما ىو موضوع شيرة، من مجال الغرائز البدنية: الجنس واليالك وكل تضاد بين 
العدوان أن يوقف  ، ومن شأن الجمال أن يضبطسطورةالمذة والرىبة يمحى ضمن األ

وىذا ما يؤكد عمى أن وظيفة الجمال شأنيا شأن وظيفة الفن أال وىي  1."عتدي ويجمدهالم
الجمال  ر أنتبعاومن سيطرة العقبلنية االداتية و  ،السعي نحو تحرير اإلنسان من عبوديتو

ىو الشرط الضروري لئلنسانية ألن ىذه الممكة ال تزال إلى حد بعيد محتفظة بحريتيا 
 السائد والذي يخرج عن نطاق سيطرة العقل ويقول ىربرتمبدأ الواقع ستقبلليا تجاه او 

" يمكن أن يفيدنا البعد الجمالي عمى نحو ما، في تخمين ما يكون ماركيوز في شأن ذلك: 
الصالت اإلنسانية عن أن تكون الوسائط فييا بعد،  ، ففي عالم تكفحرعميو مجتمع 

التنافس، يجب أن تكون  ستغالل أو، وال تكون بعد قائمة عمى االعالقات تجارية 
الحساسية متحررة من جميع المسرات القمعية في المجتمعات المستعبدة، وأن يكون في 
وسعيا التطمع إلى أشكال من الواقع ووجوة لم تكن حتى اليوم موضوعا إال لمتصور 

 2"الجمالي.

نعتاق اإلنسان المعاصر، إ تحرر و ستطيقي بعدأن البعد الجمالي اإل عتبر ماركيوزاوليذا 
قبضتيا عمى اإلنسان داتية التي أحكمت خبلصا من العقبلنية األوبيذا المعنى تأتي الجمالية 

ومن ثم فإن الوظيفة األساسية لمجمالية تقوم عمى  ،وىيمنت عمى أبعاده الداخمية والخارجية
سسات السياسية التي تكرس السيطرة قصد تجاوز الوضع نقد ما ىو قائم داخل المؤ 

وبذلك ستكون الجمالية ،اإلنساني، وخمق وضع جديد يحقق فيو البشر حريتيم وسعادتيم 
الجديدة ثورية، ما دام أنيا تمارس عممية النقد واالحتجاج عمى ما ىو قائم، وترسم صور
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اإلنسانية في حال تمرد عمى أوامر "إن الحساسية يقول ىربرت ماركيز:  1لمتحرر اإلنساني.
وىذا أن الجمالية بما تتضمنو  2ة لمخيال."سح سمطة محسو العقل القمعي، وىي تناشد من

داتي ، قد بقيت حرة إلى حد كبير تجاه من صور خيالية مغايرة نوعيا لمقتضيات العقل األ
ذىني خبلق قيقة األمر نشاط ح، وذلك أن ىذه الصور ىي في مبدأ الواقع وعقبلنية المسيطرة

سيفتح بعدًا جديدًا في الواقع القائم الذي يمكن أن يحقق فيو اإلنسان حريتو وىذا ما  ،ومبدع
ن عبلقة الفن بتغيير الواقع ىي بالضرورة غير وسعادتو وىذا ال يتم بصورة مباشرة، أل

نساني وىذا ما يجعل صورة التحرر اإلو يسيم في تغيير ىذا الواقع من خبلل رسم نمباشرة، إ
 3التجاوزي الخيالي وعبلقتو بالواقع. طابع السياسياليتسم بالفن 

شرط الزم لتفعيل  ة المجتمع وحضانتيا، فإن المغة عند ماركيزوكما أن المغة ىي حاممة لثقاف
ة في الوعي عميو بالحساسية  الجديدة ووسيمتيا لتحقيق ثور صطمح اعمل الفن أو كما 

"الذىن ،العقل،  ماركيوز: ىربرت والتمرد عمى العقل القمعي المسيطر لذلك يقولدراك واإل
 الوعي، الفكر، الحس إنما ىي عناصر متكاممة لتشكيل ذاتية الذات، أي الحرية جوىر

 لقد ربط ماركيوز بشكل مباشر بين المغة والفن عمى  4"الوجود اإلنساني وغايتو.

ع القمعي وتحقيق التغيير، وقيام مجتمع الحرية تنوير الوعي والمساىمة في تحرير الواق
 داتي ويقولي لغة الجدل غير لغة العقل األشترط أن تكون ىذه المغة ذات طبيعة نقدية أاو 

يتوقفان عمى  لمنظام القائم ونقل الوعي والحساسية الجديدينذري ماركيوز: "إن النفي الج
تو بمقدار ما ىي قضايا التواصل قيد وجود لغة خاصة بيما، وذلك عمى نحو تزداد حتمي

"تحتاج : أخر عويقول ماركيوز في موض"رقابتو. حتكار المجتمع ذي البعد الواحد وتحتا
إلييما تصور ىذا التجديدالحساسية الجديدة والوجدان الجديد المذين يعود 
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 إلى األخرين تعريف القيم الجديدة، ونقميا تمكنيا من و إشادتو تحتاجان إلى لغة جديدة
ففي قدرة تمك المغة اإلشارات والنبرات." و لغة بأوسع معنى الكممة تشمل األلفاظ والصور

 قيةيموسوعمى لسان أبطال رواية أو عمل مسرحي أو خبلل أنشودة أو قصيدة أو مقطوعة 
والكشف عن مختمف أشكال السيطرة والقمع عمى إبراز واقع األلم والبؤس والقير القائم، 

والرقابة التي تحكم ذلك الواقع ومعيا العمل عمى إذكاء روح االحتجاج والتمرد عميو، وبث 
أصبحت ي المجتمع التكنولوجي المتقدم فإال أن المغة  1مل والتفاؤل بإمكانية التغيير.روح األ

اكيبيا ومفرداتيا كل األفكار حد؛ توحد أكثر مما تبرىن ، تستبعد من تر لغة توحيد وتو 
، تموه الحقيقة وتزيف المضمون كالقول القمعيوالمفاىيم النقدية المتعالية المناىضة لمواقع 

ه صفحتكم...إلخ من المفردات والجمل التي ، ىذا صنع خصيصا لكم، ىذمثبل ىذا مخزنكم
عبلن، وتتحول الجمل والمفاىيم إلى بمغة اإلن يفييا لغة الناس العاديين بمغة السياسي تتخذ

تكرارىا عمى فكر من يتمقاىا، يغ التنويم المغنطيسي، تفرض نفسيا من كثرة صصيغ من 
سترجاع المغة وظيفتيا اماركيوز إلى ضرورة  وبالتالي فقدت المغة رسالتيا الحقة، لذلك يدعو

تساىم في تغيير الواقع المعاش مستبعدة بذلك كل أشكال القمع من أجل أن  ،الحقيقية
 2والتسمط.

يش فإن تربية جل تغيير الواقع المعوكان ليا مساىمة ضرورية أل ،ن لمغة عبلقة بالفنأوكما 
تربية جمالية كذلك ستحرر اإلنسان وقدراتو العقمية والنفسية والفيزيولوجية من أي ضغط  الفرد

، خارجيا أو داخميا، ذلك أن الفن ىو التعبير عن الحرية وأن الجمال في كان ماديا أو معنويا
ماركيوز في التربية الجمالية التي حمل لواء  الحرية، ولقد وجد ىربرتالفن ىو ممارسة تمك 

مثل لمتعبير عن الشكل األ 18شير بيا الفيمسوف األلماني فريدريك شيمر في أواخر القرن التب
فضل أة وليما ضرورة تغيير الوضع القائم و التمتع بحياأرغبات األفراد في شتى المجاالت و 
إن الفمسفة الجمالية المنيجية قد استوعبت العالقة " :من التي يعيشونيا لذلك يقول ماركيوز
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 ذلك جميا يوضح ىذا ولعل"جمال و الحقيقة في فكر التربية الجمالية لمجنس البشري بين ال
 بو تحيط التي المزيفة لمحقيقة واعي جيل نشوء في الجمالية التربية تمعبو الذي الفعال الدور

والعقول قيم وأفكار تربية جمالية تغرس في النفوس الفن بعرضو الجميل ومعو  أن ذلك و،
رادة تعبر عن ذاتية الذات الحرة  جمالية متعالية، إنما يحوالن الجمال إلى قوى فاعمة وا 

تساىم وتمكنيا من أن تفرض ذاتيا عمى العالم ، وىو ما يجعل الفن عند ماركيوز قوة حية ،
اء وعي سس السممية لبنتحت ىذا الوجو الفني أو ذاك الشعر الموسيقى ...إلخ في وضع األ

أي تساىم في تكوين البنية العقمية لذات جمالية جديدة  ،يقيم التوارن بين التجربة والعقلجديد 
ة، االقتصادية ...إلخ وقادرة عمى حوال االجتماعيقابمة لمتطور والتقدم بتغير الظروف واأل
مى ماركيز الذي تربى عفالفرد حسب ،قمعية جديدة  إنتاج تصورات جديدة لواقع حضارة ال

التربية الجمالية ذاتيا وأثرت بالمضمون الجمالي روحو، ىو فرد يممك حسبو أدوات معرفية 
 :وفي صدد ذلك يقول ماركيوز ه بما يتناسب وطبائع وجوده الحرتساعد في تشكيل وجود
شراق، ويعيش التحرر وىو يفيم ويجعل الفيم يواجيو أيضا اإل ،"يستمتع بالجمال، الخير

لمتشيؤ. ومطالبو ويجري إختراقاويستجيب لغرائز  ًً"1 

فراد وبفضل التربية الجمالية يصبحون قادرين عمى تصور دولة كغاية ليم وىم فإن األوعميو 
يصوغون وجودىم الحر بأيدييم، و وا الحرية أدواتيا، فإنيم يصبحون جديرين بأن يستحق

"إن وسيمة الجمال فيو الفرد قيوده وحدوده ويؤكد ماركيوز قائبل: لينسى ويبنون عالما جديد 
ولقد اعتبر ماركيوز أن الفن والجمال ىما تظير الحقيقة وتضعيا بعيدًا عن الماثل الحاضر."

" في اكسيا قائبل في ذلك: ر تأساس منبع سعادة اإلنسان والوسيمة الوحيدة لموصول إلى اال
المثالي وحده في الفن وحده يسمح بإنتاج السعادة كقيمة ثقافية في كمية  وسيط الجمال

اي حال فإن السعادة في مجتمع بال  عمى":الصدد كما يقول في نفس" .الحياة االجتماعية
جميمة في سمسمة متناىية من سعادة ال يمكن إال أن تكون عزاء لحظة 
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نسان حياتو ن يعيش اإلأتغيير الوضع القائم من أجل  ضرورة عمى مؤكدًابذلك."سةالتعا
عترف فرويد بالدور الذي اولقد  1ن جمال الفن يتصارع مع الحاضر السيء.ذلك أل ،الحقة

عتبار أنو يختزن الصور المتخيمة والتي تبقى تؤثر في ايمعبو الخيال في حياة اإلنسان عمى 
غير أن ما يؤكد عميو ماركيوز ،سموكو عممًا أن ىذه الصور ال تنفصل عن حقل البلوعي 

ومن ىنا  ،ىو ضرورة تفعيل ىذه الصور المختزنة في الماضي، وأن تتوجو نحو المستقبل
تخيل عنده يمثل قوة ذىنية متحررة من تبرز أىمية التخيل ووظيفتو النقدية لمواقع القائم فال

حتجاج عن الواقع القوانين العقمية؛ والخيال ىو العنصر الفاعل في الجمالية الذي سيحقق اال
ويتمظير دور الخيال كون أن الفن بدوره االحتجاجي يشكل قفزة يمكن أن  وبالتالي تجاوزه، 

مكة مركزية لمفكر وأن الجمال ىو عتبار أن التخيل يعبر ميطمق عميو مثالية خيالية وذلك ال
ستقبلليا ان ىذه الممكة ال تزال إلى حد بعيد متحفظة لحريتيا و الشرط الضروري لئلنسانية أل

ومعنى ، زيةو تجاه مبدأ الواقع القائم وليذا السبب كان لمتخيل مكانة بارزة في الفمسفة المارك
وذلك كون أن ،ن الفن من أن يمعب دور أساسي مكذلك أن ممكة الخيال ىي الوحيدة التي ت

ستقبللية وىذا ما يجعل الفن االخيال متحرر من ذاتو من جية وكونو من جية أخرى يمتمك 
يضع ماركيوز الفن والجمال في قمب النظرية النقدية ومن ىنا 2يكون عن طريق الخيال.

فاإلنسان ال يمكنو أن  ادةفالفن يؤدي وظيفة التوازن في الشعور في بحثو عن المذة والسع،
ولعل ىذا ما أورده حسن حنفي: ،ياتو من تجارب إنسانية يكون حرًا في كل ما يمر بو في ح

شل إن حرية اإلنسان ال تظير في باقي التجارب اإلنسانية وغالبًا ما ينجح الفن عندما تف"
حقيق التوازن في دور ال يتوقف عند حدود تلمفن والجمال أن  ومعنى ذلك الفمسفة والدين." 

 3يشكل أسبقية عن نماذج عديدة مثل الفمسفة والدين. الفن الوعي اإلنساني بل إن

 :مخيالالوظيفة النقدية ل اليوتوبيا و
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 اليوتوبيا:

تشير داللة المصطمح ، حيث وىي توازي كممة الخيال، و المثالي ة وأصميا يونانيمعرب ةلفظ
ويشير المعنى  ،المتعمقة بأحكام القيمة المطمقة والنسبيةإلى العديد من المفاىيم والمعاني 

ن يكون عمييا الوضع السائد العام إلى اليوتوبيا باعتبارىا الحالة الصحيحة التي ينبغي أ
لى أفبلطون أويسود االعتقاد  .حاليا ن أصل ىذه الكممة يعود إلى العصر اليوناني وا 

ميورية"، في القرن الرابع قبل الميبلد وأطمق الج" بالتحديد، من خبلل الحمم الذي جسده في 
وقد تجددت فكرة اليوتوبيا وكذلك كتاب السياسة ألرسطو  عمييا شعار المدينة المثالية 

، 1514حيث استخدم ىذا المصطمح ألول مرة سنة  ،توماس موراألفبلطونية من خبلل 
 ال مكان" "وتعني ىذه الكممة في المغة:  ؛1عندما قام بتسمية الرواية المتعمقة بالجزيرة الخيالية

كي تظل معمقة في الذاكرة، ويوجد ارتباط  بين مصطمح  ال زمان"ويشفع عمييا مباشرة  "
والذي معناه  إيوتوبوسومعناه ال مكان، ومصطمح  أوتوبوس اإلنجميزي، ومصطمح يوتوبيا
الكممة وداللتيا، كان توماس أما بالنسبة لصياغة خير والفضيمة الذي ألفو أفبلطون.مكان ال

في نطقيا اليوناني. وقد اشتقيا من أوتوبيا" أو " يوتوبيا"مور ىو أول من صاغ كممة "
، وتعني الكممة في مكان"بمعنى " "TOPOSو" ال"بمعنى "" OUالكممتين اليونانيتين "

" وكتب الكممة بالبلتينية لتصبح Oمجموعيا " ليس في مكان"، ولكنو أسقط حرف "
"UTOPIA"ومنذ ذلك الحين بدأ استخدام 2." وتعني "ذلك الشيء غير الموجود في الواقع

المفظ في جميع المغات األوروبية، وفي المغة العربية تعني "نموذج لمجتمع خيالي مثالي 
وصارت  ،تعاني منيا البشرية" يحقق فيو الكمال أو يقترب منو ويتحرر من الشرور التي

المستقبمية أو احتماالت عممية نعني كل التصورات الخيالية لمكممة فيما بعد معان مختمفة،
فنية، وقد تطورت الكتابة اليوتوبية تطورًا ممحوظا في القرنين السادس والسابع عشر ، وبدت 
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نذاك، معارضة يفي أغمب األحوال معارضة لمتقدم الحضاري الذي كانت تعرفو أوروبا ح
ويرتبط تاريخ ، التصنيع والرأس مال، اإلنتاج الحديثة ومناىضة لمتحوالت الثقافية لحركة

ىا الحقيقي وأصبحت اوفقدت الكممة معن، م بميبلد الحركة االشتراكية 19اليوتوبيا في القرن 
 1تعني التفكير المضاد لمتفكير العممي، كما أشار إلييا فردريك انجمز.

ما لدينا ليس بالضرورة ىو ما نريده، وما نريده ليس بالضرورة إن اليوتوبيا تجعمنا ندرك أن 
كل ما نستطيع الحصول عميو، ومن ىنا يصبح الفكر التنويري قابل لمنقد طالما يختزل 
 العقبلنية في الواقع ويظل عاميا عن العناصر اليوتوبية غير متحققة الكامنة في السحر

لكن الطريقة التي عالج بيا ىذا الموضوع كانت ،ىذه الفكرة  ىربرت ماركيزوقد أيد والشعوذة،
محاوال أن يعبر ،  مختمفة اختبلفا بالغا. وذلك من خبلل ما ورد في كتابو " الحب والحضارة"

عن الرغبات واآلمال والخياالت المتحررة لئلنسانية المقموعة منذ زمن بعيد ،وكان ماركيز 
لمفرط الذي فرضو المجتمع الصناعي المتقدم يعتبر أن استمرارية العالم كانت نتيجة القمع ا

ويكمن دور اليوتوبيا في  وىو قمع نفسي بالدرجة األولى، وذلك من خبلل الشعور بالذنب.
نكار كل ذلك، فيي تقدم أشكاال متسامية من النشاط اإلبداعي الذي يربط بين الذات إ

عاد تشكيل البشرية نفسيا، والموضوع ويحرر الرغبات الجنسية من كل القيود وفي اليوتوبيا ي
ومنو يتوقف األشخاص عن رؤية بعضيم البعض بالنظرة األداتية، ويتقدم الناس إلى األرباح 
ويصبح العمل ليوا، وتصبح السعادة مستدامة ىذا ما يدفع بالقول أن الموت ليس امتدادا 

ل الواقع؛ حيث تميل التقنيات ألن تصير فنا، ويميل الفن لتشكيلمحياة حيث يقول ماركيز: "
سيبطل التعارض بين الخيال والعقل، والقدرات العميا والدنيا، والفكر الشعري والعممي. 
وسيبزغ مبدأ واقع جديد يندمج في كنفو إدراك جديد وذكاء عممي غير سام لخمق عقمية 

 2جمالية".
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خبلليا ومن ىنا نجد أن فكرة ماركيز حول اليوتوبيا تعد نقطة اإلنطبلق التي يمكن من 
 فيي وجية نظر محررة ومضادة لبلنحراف، والشعور ،مواجية عالم التقدم والتقنية الجديد

بالسعادة دون خوف من الموت فكان ذلك عبارة عن االنطبلقة لبناء مثالية أخبلقية جديدة، 
ومن جية أخرى فإن ماركيز قد انتبو إلى أن اليوتوبيا التي كان يروج ليا كانت تعتمد عمى 

حر، وكان  ض يحول دون تحققيا فاألفراد األحرار بالفعل ىم من يستطيعون بناء مجتمعتناق
اتخذ من النظرية النقدية أساسا في  تخيمية بطبيعتيا؛ وليذا السبب فقد يدرك أن رؤيتو كانت

كما أن نظرتو في إمكانية تغيير المجتمع الحالي إلى مجتمع  1فمسفتو وتحميمو لممجتمعات.
رة إيجابية ، وىذا ما ورد من خبلل كتابو " نياية اليوتوبيا" فيؤكد إمكان أفضل كانت نظ

عمى اقتصاد الممكية  االنتقال إلى المجتمع الجديد باستخدام التكنولوجية المتقدمة في القضاء
ن ماركيز يسعى نحو أكثر من اتجاه لمعثور عمى نتاج من أجل اإلنتاج. الخاصة، واإل وا 

واعتبر في  المتقدم، بنياية يوتوبيا المجتمع الصناعي الواقع لذلك قالبدائل تصحح وتتجاوز 
الوقت نفسو أن ما تمنعو عقبلنية السيطرة بمبرر الحمول اليوتوبية المستحيمة، أو اإلمكانية 
غير القابمة لمتحقق، فإنيا عين األفكار والبدائل التي تحقق تجاوز مبدأ الواقع، أي أن ماركيز 

إحداث التغيير  ىذه العقبلنية إمكانيات يوتوبية قابمة لمتحقق وقادرة عمىرأى في ممنوعات 
خراج اإلنسان  من المأزق الكيفي، وا 

يشير إلى أن ىناك حيث نجد ماركيز "،الحضاري والذي تشوبو ممارسات القمع والبلحرية 
ير بعض االتجاىات السياسية الفكرية التي يكون من صالحيا بقاء الوضع القائم دون تغي

تستخدم مفيوم اليوتوبيا لوصف أي محاولة لنقد أو تجاوز الوضع القائم باعتبارىا محاولة 
ومن ىنا يظير االستخدام السيء لمفيوم ، وتعارض قوانين الواقع والتاريخ". ’غير واقعية

لعدم  إمكانية تمنعيا عقبلنية السيطرة اليوتوبيا  في حين رأى ماركيز أن اليوتوبيا تمثل 
بل لكونيا قد تيز النظام القائم، ىي فكرة تتضمن بعدا تحرريا ويجب استبعادىا من  تحققيا
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خبلل تشويو مدلوليا؛ ويرفض ماركيز ىذا المعنى األخير لميوتوبيا ألنو ييدف إلى إعاقة 
مستحيمة أو تقع  يةبشري، ويجمد إمكانويقمع الطموح ال ،إمكانيات تاريخية معينة عن الظيور

نسانية بالمعنى الدقيق خارج نطاق  التاريخ كما يصورونيا، بل ىي إمكانية تاريخية وا 
 1لمكممة".

حين روج لنموذج حياة  ،كما يكشف ماركيز التناقض الذي وقع فيو المجتمع الصناعي
وليذا ينتيي ماركيز من ىذه اآلراء  ،الرفاىية ووقوعو في الزيف عمى أنو تمام الحقيقة

القول  مان عميق بقدرة اإلنسان عمى صنع الفردوس األرضي، إلىالمتفائمة والمعبرة عن إي
بأن نياية اليوتوبيا أصبحت أمرًا ممكنا، ويعني بذلك أن ما تطرحو قوى الثورة المضادة عمى 

 أنو يوتوبيا أو نوع من الوىم ىو في الحقيقة إمكانية واقعية وقابمة لمتحقق.

إن كل ما يسعى إليو ماركيز يحدد تصوراتو وذلك باعتماده عمى مجموعة من المبادئ 
كالرفض األكبر، ضرورة انتقاد كل ما ىو قائم، وكل ما يجعل من ذات اإلنسان ذات ذا بعد 

اليوتوبي حيث نجده يرفض يوتوبيا المجتمع الصناعي و واحد، كل ىذه التصورات تحدد فيم
ذا أردنا أن أنفسنا عمما بتصوره نفيم معنى اليوتوبيا عند ماركيز فعمينا أن نحيط  القائم ،وا 

ومعنى التاريخ نسان والعقبلنية الجديدة والحساسية الجديدة واألخبلقية الجديدة الجديد عن اإل
 يطبقيا لتغيير واقع المجتمع أو البلممكن لكن ماركيز أراد أن ومعنى

وليذا أمكن القول أن معنى اليوتوبيا عند  ،الذي وقع في الزيف بسبب التقدم التكنولوجي
ماركيز لو عبلقة بوجية نظره في عبلقة العمم بالفمسفة والعمم باليوتوبيا، وكذلك عبلقة العمم 

ال يمكن فيم معنى اليوتوبيا عند ماركيز إال في إطار  والتكنولوجيا بالفن، وبعبارة أخرى
أو حضارة االرتواء. ومن ىنا فإن  نظريتو عن الحضارة اإليروسية أي الحضارة البلقمعية

ن الظروف أصبحت أكثر مبلءمة د ماركيز ىو تصور قابل لمتحقيق ألالتصور اليوتوبي عن
إمكانية التغيير في المعالم  فماركيز يعتبر أن لمحضارة المعاصرة أمل في ،لتجاوز البلممكن 
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اليوتوبيا تصور تاريخي يييئ  إنالتي أسقطتيا التكنولوجيا في الزيف، والوىم وليذا يقول:"
مشاريع التحول اإلجتماعي التي نعتبر أنيا مستحيمة لكن ألي سبب ىي مستحيمة؟ عمى 

وبيا، نسمع باستحالة تحقق مشروع مجتمع جديد ألن العموم عندما نتحدث عن اليوت
العوامل الذاتية والموضوعية لموضع االجتماعي   المعطى يتعارض مع تحويمو، فنقول إذن 

كل ما كان ينظر إليو بأنو شيء ال يمكن تحقيقو في  أي أن  1أن الوضع لم ينضج بعد." 
تكنولوجي قفد أصبح اليوم بفضل التفكير الواقع، عندما كان تفكير اإلنسان تفكير ما قبل 

اليوتوبي شيء يساوي الممكن، وبيذا المعنى   وحسب ماركيز فإن اليوتوبيا  تساوي الممكن، 
وأن استعمال مفيوم اليوتوبيا يكون فقط عند تعارض الفكرة المقترحة مع القوانين العممية 

عند ماركيز ىو مفيوم بعيد عن  ومن ىنا يمكن أن نعتبر أن مفيوم اليوتوبياالمثبت صدقيا.
في تغيير واقع المجتمع  الزيف كم كان ينظر إليو من قبل فقد أصبح مفيوم أساسي

التكنولوجي فيي تحقق حضارة البلقمع أي حضارة ذات بعد إنساني، حيث يممك ىذا المفيوم 
سان المعاصر ومنو فاليوتوبيا تفتح أمام اإلن كل اإلمكانيات التي تساعده عمى تحقيق التغيير

حيث تجعمو يمارس الحرية ويشعر بالسعادة في معناىما الحقيقي. واليوتوبيا عند  مجال جديد
ليس خيال مضمل لمذات ماركيز
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 الوظيفة النقدية لمخيال:.

ء أو األحداث في غايتيا، أو كما إن الخيال أو التخيل ىو عبارة عن القدرة عمى إدراك األشيا
 الوىم، والبراعة، أحالميمكن أن تكون، ويشير التخيل أو ربما يعود إلى أشياء عديدة مثل: 

بالعودة إلى المجتمع الصناعي المتقدم الذي قام عمى أساس عقبلني واعتبر أن العقل ىو  و
 في جميع المجاالت، لكنالقوة التي تسير حياة المجتمعات وتنظم مسيرة النمو واالزدىار 

العقل ما لبث أن أصبح وسيمة سيطرة فمم يعد لمخيال مكانة أو أىمية في رسم صور 
المجال العممي  وينقسم مجال استخدام الخيال إلى نوعين ىما: الحاضر أو المستقبل.

والتقني: حيث يتم استخدام الخيال من قبل العمماء والمخترعين، ويتم توظيفو في أبحاثيم 
عممية والتقنية لموصول إلى اكتشافات جديدة و في ىذا المجال ال يسمح بخروج الخيال عن ال

المجال الفني: يستخدم من قبل مخرجي السينما أو الرسامين والمبدعين  ىذا اطار الواقع
والممثمين، وىذا النوع من الخيال ال يتقيد بالقوانين العقمية والمنطقية كما يمكنو أن يتمرد عمى 

ع األنظمة ويتفكك من القيود ويخرج عن نطاق المعقول؛ ليذا السبب قد ضيق مجال جمي
الخيال الفني في المجتمعات الصناعية المتقدمة وسمح بنشاط الخيال العممي التقني وذلك 

الذي يمثل عنده تمك المنطقة العميقة لشخصية اإلنسان. والتي  1الواقع في البلوعي   لما لو
الماضي من بينيا صور الحرية، السعادة وكل الصور التي لم يتم تتضمن بدورىا صور 

لكن ماركيز أكد عمى أنو يمكن  لبيسة البلوعي والمتخيتحقيقيا عمى أرض الواقع وتبقى ح
أن نستدعي كل تمك التخيبلت الفنية المحبوسة وتوظيفيا بشكل عقبلني يسمح بتطوير 

إن القيمة الحقيقية لك من خبلل قولو:" األفكار وتساىم بدورىا في تنمية المجتمعات وذ
لمخيال ليست معمقة بالماضي فقط، بل وكذلك بالمستقبل، لما يستدعيو الخيال من صور، 

التاريخي وليذا يرفض الخيال  وخاصة صور الحرية والسعادة التي عمل عمى تحرير الواقع
تمك القيود المفروضة عمى الحرية والسعادة، من طرف
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وفي رفضو نسيان ما يمكن أن يكون وما يجب أن يحدث تكمن الوظيفة مبدأ الواقع 
واألمر الذي يؤكد عميو ماركيز ىو ضرورة تفعيل ىذه الصور وتوظيفيا  1النقدية لمخيال."

فالتخيل عند ماركيز يمثل قوة ذىنية متحررة من  ،في ما يمكن االستفادة منو في المستقبل
يال عن العقل فيذا ال يعني االستبعاد الكمي لو، بل وبالرغم من تمرد الخ ،قيود الموجوس

ضرورة تحقيق توازن بينيما، والنظر إلى اإلنسان ككائن عاقل يستخدم العقل نجده يدعو إلى 
ن لو وظيفة أساسية في تنظيم حياة فيو أيضا يستخدم الخيال باعتبار أفي كل خطواتو 

 2اإلنسان،اإلنسان وذلك من أجل تخفيف سيطرت العقل عمى مصير 

وىذا ما أكد عميو فؤاد زكريا من خبلل حديثو عن ماركيز الذي قال  بإبراز دور الخيال في  
وذلك بالتوسط بين الممكات العقمية والحاجات الحسية ومن ىنا  ،تحرير المجتمعات من القيود

ن زاء طغياشدوا بضرورة رد االعتبار لمخيال إيتبين لنا أن ماركيز كان من بين الذين ن
 لى الواقعخراج الصور المسجونة في البلوعي إوذلك لما لمخيال من دور في إ 3العقل.

المحسوس. عن طريق حرية التخيل وليذا السبب فقد تزايدت المخاوف تجاه الخيال األمر 
الذي دفع بضرورة وضع رقابة عالية من قبل المجتمع القائم والسمطات القمعية ألن الحرية 

الخيال قد تشكل تيديدا مباشر لممجتمع ومنو فيجب أن تبقى وظيفة التي قد يحظى بيا 
روس والحضارة" أىمية يوقد بين ماركيز في كتابو "إ الخيال محصورة في األحبلم فقط.

تحذ من بروميثيوس نموذجا، والذي يعتبر رمز ثقافي لخيال من خبلل التراث األسطوري وا  ا
فيو في األسطورة اليونانية ذلك البطل الذي يجسد ىيمنة العقل ومنطقو  ،في الحضارة الغربية

وىما: الوجو المقابل لبروميثيوس ونرسيس وىما رمزان لمخيال  السيطرة، والنموذج الثاني
وىذان النموذجان كانا يقفان في وجو سيطرة العقل التي كانت غايتو األولى من خبلل 

 أن يحقق السيطرة فبدأت سيطرتو تفرضلى ما يمكن إ المعرفة ىو أن يتوصل
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عمى الطبيعة وبعدىا فرضت عمى اإلنسان ذاتو أي سيطرت اإلنسان عمى أخيو اإلنسان، 
ومن ىنا كان دور كل من نرسيس و أورفيوس ال ييدف لمعمل واإلنتاج وأداء بل كان يرمز 

لى السبلم، إي يأمر لكنو يغني، وفعميما يرمز وييدف إلى الفرح وصوتيما ليس الصوت الذ
 1أي أنيما أسطورة تدعو لمتمرد عمى الواقع القائم والسيطرة المفروضة 

وقد اتخذ ماركيز من ىذه األسطورة نظرا لما يمكن أن تقدمو ىذه النماذج لئلنسان المعاصر 
ن حرية ، إلعادة االعتبار لما تم رفضو من طرف المجتمعات الصناعية المتقدمة م

–إن الصور األورفية والسعادة، التي لم يكن ليا مكان في ىذه المجتمعات حيث يقول: " 
 يسية ىي صور الرفض الكبير: أي ذلك الرفض الذي ييدف إلى  التحرر، فأورفيوجالنر 

ىو نموذج الشاعر باعتباره محررا ومبدعا الذي يقيم في العالم نظاما خاليا من القمع وفي 
ومن ىنا  2كل من الفن والحرية والثقافة فيو بيذا المعنى شاعر الخالص"شخصو يتحد 

نجد أن الحضارة الغربية بالطبيعة قد مجدت بروميثيوس وجعمت منو بطل استطاع أن يتغمب 
عمي اآللية ، واستطاع أن ينشأ حضارة قامت عمى العمل والمعرفة، أما أورفيوس ونرسيس 

ا يمثبلن اليروب من العمل والتقدم اإلنساني األمر الذي فمم  جعبل منيما بطمين ذلك ألنيم
جعل ماركيز يعتبر أن ىذا التمجيد لبروميثيوس ىو عبارة عن تمجيد لفكرة السيطرة والقمع، 
ليس فقط عمى الطبيعة بل وحتى عمى اإلنسان ودعا لؤلخذ بالصور النرسيسية واألورفوسيو 

 واقعية .بالرغم من أنيما عبارة عن صور خيالية غير 

ففي حضارة "اإليروس" ىذه تصبح لمخيال الغمبة عمى العقل. ذلك ألن العقل كان األداة 
الرئيسية في يد حضارة الكبت والقير، وىو الذي أتاح لممجتمع الصناعي أن يحقق أعظم 
انتصاراتو في ميدان اإلنتاج، وأن يتسمط عمى كل جوانب حياة اإلنسان ويوجييا في خدمة 

ح والتوسع االقتصادي. لذلك كان من الضروري استعادة التوازن بين "اإليروس" أغراض الرب
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نكار تام لمثاني. وعمى ىذا النحو يصبح اإلنسان الموجوس"، لحساب األول ولكن دون إو "
 1كمي الجوانب بعد أن كان أحادي البعد.

ومن ىنا فإن ماركيز قد اعتبر أن لمخيال مكانة ىامة يستطيع اإلنسان أن يصل إلى واقع 
أخر بعيدا كل البعد عن الواقع الذي أصبح عبارة عن حمقة داخل سمسمة من السيطرة العممية 

تيام إلى العقبلنية التكنولوجيا بأنيا عممت عمى تشويو والتجريبية ، وقد وجو ماركيز اال
لقد ضيق المجتمع النطاق من ناحية الخيال حيث يقول: " ،ات اإلنسان وتحديد قدر 

الرومانسي لمخيال، بل ألغاه وأرغم الخيال عمى العمل عمى أسس جديدة بحيث تترجم إلى 
إمكانيات ومشاريع تاريخية، بيد أن الترجمة تأتي رديئة مشوىة عمى شاكمة المجتمع الذي 

 2يباشرىا"

الكيفية التي استحوذت بيا عقبلنية المجتمع القائم عمى الخيال،  ومن ىنا فإن ماركيز يكشف
:" ولكن عندما أمسك التقدم التقني بناصية الخيال، طبع صوره بمنطقو الخاص حيث يقول 

وحقيقتو الخاصة مقمصا ممكة الفكر الحرة، بيد أنو قمص في الوقت نفسو المسافة بين 
تناحرتان مرتبطتين إحداىما باألخرى ارتباطا الخيال والعقل، وبذلك أصبحت الممكتان الم

مصيريا، وما عدا الخيال ينشط إال تبعا لالحتماالت التقنية التي يمكن أن تحقق في 
وىذا يبرز رفض ماركيز الطريقة   3المستقبل بفضل قدرات الحضارة الصناعية المتقدمة."

والقمع الذي بات يفرضو  ا.التي توظف بيا العقبلنية التكنولوجية فتشوه العقل والخيال مع
فالخيال ىو الممكة التي تحرر الفرد وتجعل منو شخص سعيد  ،اإلنسان عمى أخيو اإلنسان

سعادة حقيقية. لكن تحقيق مثل ىذا التفكير الذي يصبو إليو ماركيز ليس باألمر اليسير ألنو 
 يتميز بالفكر اليوتيبي  او التفكير المثالي.    
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عبلء دور الخيال الذي يقوم بالتوسط بين الممكات العقمية إصرار ماركيز عمى إ أنو 
ذلك أن اإلنسان باختصار، كائن جمالي بشرط أن تفيم الصفة بمعنى  والحاجات الحسية 

بمعنى اتجاه اإلنسان إلى الوعي الحسي يقترب من اشتقاقيا األصمي في المغة اليونانية ،أي 
بنفسو وبالعالم في توافق؛ وىكذا يظير ماركيز ىنا عمى أنو مفكر آخر من دعاة "العودة إلى 
الطبيعة"، ومن أنصار رد االعتبار لمحب، والخيال والعاطفة إزاء طغيان العقل، والفارق 

ياة الخالية من الكبت، بين  دعاة الوحيد بين دعوتو إلى اتخاذ القيم الجمالية ىدفا أسمى لمح
1الطبيعة التقميديين ىو: أن نزعة ماركيز الطبيعية مبلئمة لعصر التكنولوجيا الرفيعة.

                                                
 .51فؤاد زكريا: ىربرت ماركيز، مرجع سابق، ص  1
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في األخير يمكننا آن نصل إلى خبلصة نستنتج من خبلليا أىم النقاط التي تمثمت في فكر 
ثمت البعد األساسي في ىربرت ماركيز حول مسألة العقبلنية التكنولوجيا، أو التقنية التي م

تطور الحضارة الغربية، حيث توصمنا إلى مجموعة من النتائج وأىميا: أن فكر ماركيز حول 
مسألة التقنية لم يكن فكرا متناقض كما يزعم البعض؛ فعندما اعتبر أن التقنية من جية عبارة 

مميا، ومن عن وسيمة سيطرة عمى اإلنسان المعاصر داخل المجتمعات المتقدمة صناعيا وع
 جية أخرى عندما اعتبر أن التكنولوجيا ىي وسيمة تحرر اإلنسان من التفكير البدائي.
فيربرت ماركيز لم يستيدف دعوة اإلنسان إلى التنازل عن تقدمو االقتصادي، والتكنولوجي، 
فيو ال ينتمي إلى ذلك النمط من المفكرين الذين ينادون بالعودة إلى عصور ما قبل 

ا، وقد وجو نقده إلى التوجيو السياسي الذي كان يسير ىذا التقدم من أجل تحقيق التكنولوجي
المصالح الخاصة وخاصة النظام الرأسمالي في الواليات المتحدة األمريكية، الذي فرض 
سمطتو وقمعو عمى العقول البشرية العاممة، بل أن المجتمع اإلنساني الذي كان يحمم بو 

عال من التقدم التكنولوجي ولكن من خبلل وضع االعتبارات ماركيز يفترض وجود مستوى 
االقتصادية والفنية حيث يجب أن تكون معنى ىذا أنو يرغب في البحث عن حضارة جديدة 

وعميو يمكننا القول:لقد كانت  تستوعب الحضارة القديمة في داخميا دون أن تمغييا تماما
السياسية واالقتصادية ، وبالتالي فمم تكن  النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت وليدة الظروف

نما ىي نتيجة لمواقع األلماني في القرن التاسع عشر.    محبل لمصدفة وا 

ومن خبلل قراءة ماركيوز لموفق ماركس من الرأسمالية فيو ال يختمف تمام االختبلف معو 
لتغيير بين بل إن كبلىما يتوجيان ضد اآلليات المبرالية، فقط االختبلف ىنا في عامل ا

 ماركس وماركيوز.

كان لماركيوز موقف من العقبلنية التكنولوجية بحيث عرف في ىذا الصدد بعداءه الشديد 
رية حإنتاجية ليس إال وبالتالي حرفت  لمسيطرة التكنولوجية التي جعمت من اإلنسان آلة

 ألفراد.لتأسيس أشكال من الرقابة والتي غيرت نمطية حاجيات ا اإلنسان وفتحت مجاالً 
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تخاذ التكنولوجيا طابع السيطرة، ولكن نجد ماركيوز يشترط بوجوب توجو تكنولوجيا بحسب ا
 الوقت المعاصر وأغراضو، أي وفق لمحساسية الجديد لكي تتخذ الطابع التحرر.

الطرح  ىيدجر متجاوزاً بأستاذه  كما نجده من خبلل موقفو في ىذه المسألة متأثراً 
قد ماركيوز لمنظرة التقميدية الماركوسية تجاوز العامل البروليتارية ومن خبلل ن ،األنطولوجي

أن طريق الطبقة العاممة مسدود ، وفي الوقت  وحصر وظيفتيا في نفي لؤلوضاع معتبراً 
ي من جية ، ومن جية أخرى الراىن ألن التكنولوجيا حسبو أبطمت الرفض الثوري البروليتار 

مشاريع  النظام ال التمرد عميو  المساىمة في تسير ندماج فصار مطمبيا األساسيدفعت لبل
دور الذاتية و عدم حصل الجمالية في إطار  إن لمفن القدرة عمى تحقيق تغيير جذري ، مبرزاً 

 إياه ذات وظيفة تحريرية متأثراً  طبقي محدد ومن ثم فإن ماركيوز رفع من شأن الفن معتبراً 
حتجاج  و النقد و التجاوز عن طريق طابع االو يتخذ الفن عند ماركيوز في ذلك بشيمر ، 

رتباط نساني من جراء التقدم التقني الإلماركيوز أن يكون التقدم ا رفض ىربرت ممكة الخيال.
.وعميو يمكن القول بأن التقنية ىي عمم ليا دور ريادي في تطوير حياة  بالسيطرة ىذا األخير

ختراعات و الإذ ساىمت ىذه افي محيطو الخارجي اإلنسان و تسييل عممية تكيفو 
يصبغ لى حياة الحداثة مما إنسان من حياة البداوة شافات في تطوير الحضارة و نقل اإلكتاال

فادة شريطة أن ال تتحول إلى وسائل تنفي الشخصية و تمغي العموم و التقنيات بطابع اإل
ما ىو سمبي و في طياتو لو ما من شك أن كل تقدم عممي حامل نألالحرية و كرامة الفرد 

أو  راً خبلقية .فالتكنولوجيا ليست خيما ىو ايجابي و خاضع لممعايير األخبلق ، و لمنافي لؤل
ستعماليا و جعميا في خدمة اإلنسان  أي البشرية  ، الجسد امطمقا بل عمينا معرفة  شراً 

 الحامل لمقومات الكرامة و الحرية.
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في اإلمبراطورية األلمانية، وىو عالم بيولوجيا ألماني،  (؛ ولد2005/ 1904)أرنست ماير:
ختص في عمم ا، 20وجيا في القرن جامعي  يعتبر أحد أشير عمماء البيولفيمسوف وأستاذ 

عمم األحياء التطوري، فمسفة التصنيف، وتاريخ العموم، لو العديد من المؤلفات، من بينيا: 
 البيولوجيا، توفي في الواليات المتحدة األمريكية.

م البيئة، كان تشف عم(؛ فيمسوف وعالم أحياء ألماني، مك1834/1919 أرنست ىيكل:)
عتبروا أن عمم النفس ىو رن وكان من أوائل العمماء الذين اطبيب ثم أستاذ لعمم التشريح المقم

فرع من عمم الفيزيولوجيا، ساىم في إدخال بعض مصطمحات البيولوجيا الحديثة، كالشعبة 
 وعمم البيئة وقد وصف ىيكل السياسة بالبيولوجيا التطبيقية.

 67صفحة؛ينظر ألتر بنجامين: 

(؛ جيولوجي جغرافي، موسوعي، وعالم فمك 1882/ 1769)  ألكسندر فون ىمبولت :
،عالم نبات ألماني ولد ببرلين ويعتبر من السابقين األوائل في عمم البيوجغرافيا واأليكولوجيا  

أجزاء ولقد وصفو داروين بأنو أعظم عالم رحال  5كتابو األساسي كوسموس المتكون في 
 رض.عمى وجو األ

 67؛: ينظر صفحة إريك فروم

، ىو مخترع من المممكة المتحدة، وىو عضو في األكاديمة الوطنية 1944إيان  ويمموت:
 لمعموم والجمعية الممكية، تعمم في جامعة نوتنغام

 67ينظر صفحة؛تيودور أدورنو: 

ىم النقاد الماركسيين الذين تناولوا العمل الفني من من أ؛( 1885/1971جورج لوكاتش:) 
منظور سوسيولوجي، فيمسوف وكاتب وناقد، ولد في بودايست عاصمة المجر، حاول تجديد 



 ممحق الشخصيات

144 
 

لقاء الضوء عمى جوانبو الثورية، عمل عمى إعادة االعتبار لمذات، كان  الفكر الماركسي وا 
 كاديمية الينغارية لمعموم. عضو في األكاديمية األلمانية لمعموم في برلين واأل

طبيب وجراح وأستاذ جامعي، جراح تجميل أمريكي، (؛ 2012/ 1919جوزيف موراي: )
 .1954أجرى أول عممية نقل كمية من شخص بالغ إلى توأمو المتماثل سنة 

ىو عالم بريطاني مختص بعمم األحياء التطوري، عرف بأبحاثو  1933جون جوردن: ولد 
 النواة واالستنساخ.الرائدة في مجال 

(؛ عالم تاريخ طبيعي وجيولوجي بريطاني، 1882/ 1809) داروين: تشارلز روبرت داروين
اكتسب شيرتو كمؤسس لنظرية التطور والتي تنص عمى أن كل الكائنات الحية عمى مر 
الزمان تنحدر من أسبلف مشتركة ويعد داريون من أشير عمماء األحياء، ألف عدت كتب 

 ىذا الميدانفي ما يخص 

شمومر فرويد وىو طبيب  اسمو الحقيقي سيغموند(؛ 1939/ 1856سيغموند فرويد: )
ختص بدراسة الطب العصبي، وىو مفكر حر، أسس مدرسة امن أصل ييودي،  نمساوي،

من أىم مؤلفاتو:  لية الدفاع عن القمع،آشتير بنظريات العقل والبلوعي، و االتحميل النفسي،
توفي بمرض  في الحضارة، الشذوذ الجنسي، ما فوق مبدأ المذة.تفسير األحبلم، قمق 

 عام. 83السرطان عن عمر يناىز: 

، معروف بقيادتو فيمسوف ورجل دولة وكاتب انجميري(؛ 1626/ 1561فرانسس بيكون: )
من أىم  لمثورة العممية عن طريق فمسفتو الجديدة القائمة عمى المبلحظة والتجربة

 . Essays , the elements of the law of englandمؤلفاتو:

مفكر اقتصادي وسياسي ألماني، ولد في مدينة ترير، في حدود ؛ 1818كارل ماركس: 
التي كانت تياجم الحكومة األلمانية  1842صحيفة الراين ألمانيا الغربية، كان رئيسا لتحرير 

في  1844سنة (، 1895/ 1820فريديريك إنجمز ) بعنف، وتوثقت الصداقة  بينو وبين 
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رتبط اسماىما معًا، وعمبل عمى إعادة تنظيم العصبة الشيوعية، ابروكسل، ومنذ ذلك التاريخ 
كتب إنجمز المسودة األولى لمنشور بعنوان البيان الشيوعي، فأعاد ماركس تحريره و نتيجة  

 من أىم مؤلفاتو: لذلك طرد من بروكسل.

ية شيير يعتبر مؤسس المدرسة التجريبية العممعالم فرنسي (؛ 1878/ 1813كمود برنارد: )
كما يعتبر طبيب كتشاف وفيم الوسط الداخمي وصاحب عدت بحوث ىامة أدت إلى ا

 شتغل في مجال الفيزيولوجيا والطب. وسياسي ونفساني، ا

ولد في مدينة منشن ميونيخ في جنوب ألمانيا، درس الفمسفة في ؛ 1847ماكس شيمر: 
، ترك مينة التدريس ليكون كائنًا حرًا وأقام في برلين من أىم 1910جامعة بيناو سنة 

مؤلفاتو: في الدخل والحكم التقويمي األخبلقي، في نظريات ونظرية مشاعر التعاطف وفي 
الحب والراىية. وأىم كتاب لو: الصيورية في األخبلق وأخبلق القيم الموضوعية، في عام 

ذا كرسي وبدأ يتجو خصوصا إلى عمم عاد إلى التدريس في الجامعة ليكون  1919
االجتماع وسوسيولوجيا المعرفة فأصدر كتابو "دراسات في عمم االجتماع" ،"وفي نظرية 

 النظريات في العالم."

من عمره  15ولد في برلين، كتب أول مقاالتو وىو في (؛ 1894/ 1824ماكس فيبر:) 
كان ميتمًا  الجرمانيةمم ور تاريخ الشعوب، في األبعنوان تأمبلت في خصائص وتط

 االقتصاد السياسي في جامعة فيورباخ. كرسي، أستاذ 1894بالسياسة، عين 

 67ماكس ىوركايمر: ينظر صفحة؛

ىتم في فمسفتو اويعتبر من أشير فبلسفة ألمانيا، ولد في ألمانيا ( 1900/ 1844نيتشو: )
الغربية وتاريخ الفكر، ولقد  باألديان واألخبلق والثقافة، كان لعممو تأثير عميق عمى الفمسفة

كان نيتشو شاعر وكاتب وعالم لغوي، كبلسيكي وأستاذ جامعي وناقد، من أىم أعمالو ىكذا 
 تكمم زرادشت، رفض نيتشو األفبلطونية والمسيحية الميتافيزيقا، بشكل عام توفي بداء الرئة.
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ألماني ولد في ىامبورك، منطق (؛ فيمسوف وفيزيائي وعالم 1891/1953)  ىانز رايشنباخ:
بإسياماتو العممية ارتبط اسمو بالوضعية المنطقية وكان عمى وفاق مع جماعة فيينا، عرف 

صمية من أىم مؤلفاتو: نسق البديييات في النظرية النسبية في المكان الزمان وبحوثو األ
 تجاىاتو نشأة الفمسفة العممية.أىداف فمسفتو الطبيعية الحالية واو 

م، تعمم في 19354طبيب ألماني حصل عمى جائزة نوبل في الطب لسنة  مان:ىانز سبي
 جامعة ىايدلبرغ، عضو في األكاديمية لمعموم.

 .68، 67بنظر صفحة؛  ماركيوز: ىربرت

 فالسفة العرب:

مفكر مصري، فيمسوف وأستاذ جامعي، حاز عمى درجة الدكتوراه في ؛ 1935 حسن حنفي:
جامعة القاىرة، من أىم  اآلدابكمية  كان مدرس لمفمسفة فيالفمسفة من جامعة السوربون، 

مؤلفاتو: التراث والتجديد، حوار األجيال، مقدمة في عمم االستغراب...إلخ، يعتبر من أىم 
 مفكري العرب المعاصرين، ومن أصحاب المشروعات الفكرية العربية.
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ارتبط مفيوم األزمة في الفكر المعاصر بالتحوالت والثورات الكبرى التي قادت العالم األزمة: 
نتقالية داخل ىذه التحوالت، اال نحو المجتمع الصناعي، وقد كان المفيوم يشير إلى المرحمة

األزمة تعين مبلمح التوتر التي تمحق أنظمة المجتمع واالقتصاد والثقافة، حيث حيث كانت 
 تحصل المبلمح االولى لمتحوالت التي تجعل االنظمة القائمة في مجتمعاتيا.

تقنية تيدف إلى استخبلص خبليا متماثمة لخمية أصمية أولية تسمى خبليا  االستنساخ:
 عن طريق تخصيب صناعي. المنشأ أو الخبليا القاعدية أو الجذعية

مأخوذة من االشتراك وىي اصطبلح جديد يطمق عمى المذىب االجتماعي  االشتراكية:
 المضاد لممذىب الفردي وىو مذىب يعمق حياة الفرد بحياة المجتمع وىي عكس الرأسمالية.

نعني بو = العجز أي الشعور بأن مصير اإلنسان ليس في يده البلمعنى أي  االغتراب:
الحياة المعدومة اليدف البلمعيار أي عدم االلتزام بالمعايير السائدة، العزلة الثقافية أي 
االنفصال عن قيم المجتمع، العزلة االجتماعية أي الشعور بالوحدة، العزلة الذاتية أي 

 و منتوجاتيا.انفصال الذات عن ذاتيا أ

يروس أيضا ىو الحب أو الرغبة الجنسية الشديدة وىي  إيروس: إلو الحب عند اليونان وا 
 مقابمة لمصداقة والمحبة.

: ىو فرع من عمم البيئة الذي يطبق عمى البشر، فيو ينقسم في بيئة الحياة التبيؤ البشري
 اإلنسان والنظم البيئية،البشرية إلى مستويات مختمفة عمى سبيل المثال من خبلل دراسة 

تعني تحول العبلقات بين البشر إلى ما يشبو العبلقات بين األشياء عبلقات آلية  التشيؤ:
 غير شخصية ومعاممة الناس باعتبارىا موضعًا لمتبادل أي حوسمة البشر باعتبارىم أشياء.

ية االنسان كعامل بينما كانت ميممة لفترة طويمة من طرف عمماء البيئة، وتعتبر البيئة البشر 
 جديد، فيي تدرس أثر نشاطو عمى محيطو.
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 ىو السير إلى األمام أو الحركة إلى جية معينة وىو ضد التراجع والتأخر. التقدم:

وىو الظن والتوىم وىو يدل في اصطبلحنا عمى الصورة الباقية في النفس بعد غيبة  الخيال:
 المحسوس عنيا.

نظام اجتماعي يكون فيو العمال غير مالكين لمثروات التي يستثمرونيا، وىو الرأسمالية:
 عكس االشتراكية. 

جميزية وتعني عمم األحياء وكممة جمع بين كممة بيولوجي بالمغة اإلنىي  سيكوبيولوجيا:
سيكولوجي بالمغة االنجميزية تعني عمم النفس والربط بين الكممتين تصبح سيكولوجي الن 

 د وروح.اإلنسان جس

 ينظر صفحة؛ الطوباوية= اليوتوبيا :

الغائية ىي النظرية التي تزعم أن كل ما في الطبيعة وما يجري فييا من  الفكر الغائي:
عمميات إنما يتوجو إلى تحقيق غاية معينة، فالغائيات ىي عمم الغايات إذ ترى أن العمة ىي 
الكامنة وراء أنواع التغيرات كميا، حتى السموك اإلنساني األكثر عقبلنية يفسر عامة بأنو 

ذا أشتممت الغائية الفكر سمي الفكر الغائيخاضع لتأثير الغاية، و   ا 

ىو فرع من فروع الفمسفة الذي ييدف إلى دراسة البيئة الطبيعية والمكان  فمسفة البيئة:
وعبلقتو باإلنسان وتشمل الفمسفة البيئة عمى األخبلقيات البيئية وعمم الجمال البيئي 

رؤية فمسفية في تصاعد األزمة البيئة واإليكولوجية السنوية، وتيتم بدراسة الظواىر الطبيعية ب
 لمقرنين العشرين والواحد والعشرين.

 

 جممة من القواعد المتبعة لتحصيل غاية معينة جماال كانت أو خيرًا أو منفعة. الفن:
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طريقة من طرق تخفيف اآللم وذلك بتسريع الموت، وىو إجراء تدخل معتمد  الموت الرحيم:
الحياة لمتخفيف من معاناة مستعصية عمى الحل كما يعني مع اإلعبلن عن النية في إنياء 

التعبير العممي المعاصر لما يعني تسييل موت الشخص المريض الميؤس من شفائو بناء 
 عمى طمب مقدم من طبيبو المعالج.

الكامل لنشاط الدماغ، بما في ذلك قدرتو عمى التحكم البلإرادي  ىو التوقف الموت الدماغي:
ية، نتيجة موت عصبونات الدماغ والقطع الرقبية العميا لمنخاع بسبب توقف بالوظائف الحيو 

 الدوران واألكسجة، مع استمرار الدوران والتيوية  بفضل التيوية اآللية المستمرة.

البقائيا في الوجود الخارجي، من قبيل التصور والتخيل يطمق عمى كل صورة ذىنية  الوىم:
 الحكم أو االستدالل شريطة أن يظن أنو خطأ طبيعي.ويطمق عمى خطأ في اإلدراك أو 
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