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إشكالية تشيؤ اإلنسان
في الحداثة الغربية

وليد العبري

ُ
احلداثة يف الفكر الغربي منوذجا �صارخا لالرتباط بالبعد
�إنّ العالقة بني احلداثة والقيم هي عالقة معقدة ومركبة ومت�شابكة ،ولقد قدمت
�سعي وراء املنفعة وا�ستغالل ال�شعوب؛ فالقيم �أ�صبحت ُت�ستمد من هذا ال ُبعد املادي ،و�أ�صبح الإنتاج
املادي ،واالبتعاد عن القيم الروحية ،ونتج عن ذلك ٌ
ً
غاية ُتطلب لذاتها ،و�أ�صبح التقدم يف �سياق هذا البعد املادي هو معنى الوجود والقيمة الق�صوى له .وهذا ما حتدث عنه الكاتب عماد
واال�ستهالك
الدين عبد الرزاق يف مقاله املن�شور مبجلة التفاهم.
ولقد م َّثلت احلداث ُة يف الغرب م�شروعا فكريا فل�سفيا يهدف
�إىل التغيري ال�شامل يف فكر القرون الو�سطى ،وقامت على
جتاوز جميع الثوابت الدينية والروحية والعقدية ،وجوهر
هذه احلداثة هو التقدم التكنولوجي والعلمي ،الذي �أحدث
ث��ورة تغيري يف ه��ذه املجتمعات الغربية �أبعدتها ع��ن القيم
الروحية ،و�أ�صبحت القي ُم  -يف ظل هذا التقدم التكنولوجي
 مت �ث��ل � �ش �ي �اً م ��ن الأ� �ش �ي ��اء ،ل ��ذا ف �ق��دت م�ع�ن��اه��ا وم�ك��ان�ت�ه��او�أهميتها ،وحتولت �إىل �سلعة تباع وت�شرتى ،و�أ�صبحت القيم
الإن�سانية تقا�س مبا ينتجه الإن�سان من �سلع ،ومبا تت�ضمنه
من عالقات الإنتاج.
ولقد �أك��د ه��ذا املعنى «مارك�س» عندما ق��ال�« :إنّ �سائر القيم
حتولت �إىل جمرد قيمة تبادلية» ،ولذا مت نقد موقف احلداثة
من القيم من جانب عدد من الفال�سفة منهم «هابر ما�س»؛
فلقد �أ��ش��ار �إىل �أن القيم الإن�سانية يف ظ��ل احل��داث��ة حتولت
�إىل �سلعة تباع وت�شرتى ،و�أ�صبحت ال�سيادة لو�سائل الإنتاج
وعالقاته؛ لذا �أ�ضحت القيم خالية من كل معنى.
وم��ن الفكرة نف�سها ن�سج «لوكا ت�ش» مفهومه عن «الت�شي�ؤ»،
وال ��ذي يعني حت��ول ال���ص�ف��ات الإن���س��ان�ي��ة �إىل �أ��ش�ي��اء ج��ام��دة،
كما يعني �أن العامل االجتماعي حتول �إىل عامل من الأ�شياء،
والقيم �أ�صبحت �سلعة تباع وت�شرتى؛ فالت�شي�ؤ يحول القيم
�إىل �شيء من الأ�شياء ،بل ي�صبح الإن�سان نف�سه جزءا من الآلة،
ومن ثم ي�شعر باالغرتاب.
كما نقد �أي�ضا «ماركيوز» تلك احلداثة و�إهمالها للقيم ،وذلك
عن طريق فكرته عن الإن�سان ذي البعد الواحد؛ حيث يرى �أن
الإن�سان وقيمه حتوال  -يف ظل التقدم العلمي والتكنولوجي -
�إىل بُعد واحد وهو بُعد الآل��ة ،ولذلك ي�شعر باالغرتاب .بناء
على ذلك نرى �أن احلداثة قد �أهملت القيم وحولتها �إىل �شيء
من الأ�شياء و�سلعة من ال�سلع ،و�أ�صبحت القيم تخ�ضع ملنطق
العر�ض والطلب ،ولقوانني ال�سوق.
يرى «هابر ما�س» �أنه بقدر تغلغل التقنية يف جماالت احلياة
االجتماعية  -وم��ا ي�ترت��ب على ذل��ك م��ن تغري يف امل�ؤ�س�سات
االجتماعية ذاتها  -تتقو�ض ال�شرعية القدمية لتحل حملها
�شرعية جديدة .لذا يرى �أنّ التطور التقني يخ�ضع ملنطق يتبع
بنية الفعل العقالين املوجه نحو الهدف ،ثم ينطلق هابر ما�س
من فكرة �سيطرة وهيمنة التقنية على عامل احلياة �إىل فكرة
«العقل الأداتي» وكذلك نقد هيمنة التكنولوجيا التي �أدت �إىل

اغ�تراب الإن�سان وفقدان قيمه ،فالعقل الأدات��ي  -بوجه عام
 هو منطق من التفكري ،و�أ�سلوبٌ يف ر�ؤي��ة ال�ع��امل ،ويُعد هوالأ�سلوب ال��ذي يحكم العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية،
وهو الذي ي�سيطر على التفكري يف املجتمع ال�صناعي املتقدم،
وفيه يخ�ضع الإن�سان للتكنولوجيا خ�ضوعا تاماً.
الفكرة نف�سها عند لوكا ت�ش يف نقد احلداثة الغربية من خالل
عر�ضه ملفهوم «الت�شي�ؤ» ،وال��ذي يعني عنده �أن املجتمع يجب
عليه �أن يُ�شبع حاجاته كلها وفق منوذج عالقاته االقت�صادية،
ومن ثم تعم ظاهرة الت�شي�ؤ.
ولقد ع� ّرف لوكا ت�ش الت�شي�ؤ ب�أنه حت��ول ال�صفات الإن�سانية
�إىل �أ�شياء جامدة واتخاذها لوجود م�ستقل ،واكت�سابها ل�صفات
غام�ضة غري �إن�سانية .وهنا الت�شي�ؤ يعني اغرتاب الإن�سان يف
ظ��ل ه��ذه العالقات االقت�صادية؛ حيث مل تعد ال�سلع تقا�س
بقيمتها الواقعية؛ و�إمنا تتحدد بقيم ٍة جمردة يحددها ال�سوق.
ويرى لوكا ت�ش �أن هذه الفكرة ت�شكل نقدا �أخالقيا قويا للنظام
الر�أ�سمايل واحلداثة الغربية ،والذي من خاللها َّ
حتول الب�شر
�إىل �أ�شياء ميكن �أن تباع وت�شرتى ،ويف هذه الفكرة �أي�ضا ي�صبح
العامل االجتماعي عاملا من الأ�شياء� ،ش�أنه يف ذلك �ش�أن العامل
ال�ط�ب�ي�ع��ي ،و�أ��ص�ب��ح امل�ج�ت�م��ع مي�ث��ل طبيعة ث��ان�ي��ة� ،إىل جانب
ٌ
م�ستقل عن
العامل الطبيعي الأ�صلي ،و�أ�صبح يبدو كما �أن��ه
الفعل الإن�ساين� ،ش�أنه يف ذلك �ش�أن ا�ستقالل قوانني الطبيعة.
كما يرى «مارك�س» �أن �أ�سلوب الإنتاج الر�أ�سمايل نظا ٌم منتج
لل�سلع ،ف�ك� ُّ�ل التنظيمات االق�ت���ص��ادي��ة وك ��ل تفا�صيل عملية
الإنتاج يف النظام الر�أ�سمايل تهدف �إىل هذه الغاية ،وهي �إنتاج
ال�سلع .وعلى الرغم من �أن ال�سلع هي نتاج العمل الب�شري،
ف�إنها  -مبجرد دخولها يف عالقات تبادل يف ال�سوق مع غريها
من ال�سلع الأخرى  -لت�صبح لها قوانينها اخلا�صة التي ت�سمى
بقوانني ال�سوق؛ مثل العر�ض والطلب ،وب��ذل��ك ت�ستقل عن
�أ�صلها الب�شري واالجتماعي ،وي�صبح لها كيانها اخلا�ص بها.
ه�ن��ا ن��رى �أن �صنميه ال�سلع ه��ي ظ��اه��رة ت���س��ود فيها ق��وان�ين
ال�سوق وت�ب��ادل ال�سلع ،وت�صبح ه��ذه ال�ق��وان�ين ه��ي امل�سيطرة
على امل�ج��ال الب�شري .وال يقت�صر الأم ��ر على ذل��ك كما يرى
«م��ارك ����س»؛ ب��ل �إن �ت��اج ال�سلع ي�صبح ه��و ال ��ذي ينظم ع�لاق��ات
الأف��راد بع�ضهم ببع�ض ،وينظم عالقاتهم باملجتمع ،وبذلك
ت��أخ��ذ الطابع ال�صنمي ،كما �أن طاقة العمل الب�شري تقا�س
مب��دى ق��درت�ه��ا ع�ل��ى �إن �ت��اج �سلع يف ف�ترة زم�ن�ي��ة حم ��ددة ،كما

تتحدد قيمة العمل بقيمة ما ينتج من �سلع ،وهذا ي�ؤدي
�إىل ت�شي�ؤ العالقات االجتماعية ،فالعالقات بني املنتجني
 التي هي يف الأ�صل عالقات اجتماعية  -تظهر على �أنهاعالقاتٌ بني منتجات عملهم ،حتكمها قوانني اقت�صادية.
ن��رى م��ارك�ي��وز ينطلق يف فكرته ع��ن الإن���س��ان ذي ال ُبعد
ال��واح��د ،م��ن �أط��روح��ة �أ�سا�سية ه��ي التفاقم ال�لاحم��دود
ل�سلطة الآلة يف املجتمعات ال�صناعية الكربى ،التي زادت
فيها �سلطة احلداثة والتقدم التكنولوجي.
يرى ماركيوز حت ُّول الإن�سان  -يف ظل التقدم التكنولوجي
 �إىل ُبعدٍ واحد ميثل البعد التقني ل�سلطة الآلة؛ بحيثتفرز منطا من العالقة بني الفرد وامل�ؤ�س�سات التي تتحكم
بتنظيمه االج �ت �م��اع��ي ووج � ��وده ال �ي��وم��ي ،وجت �ع��ل وع�ي��ه
يتمو�ضع يف نقطة حم ��ددة وم��وج�ه��ا ن�ح��و ال �ه��دف ال��ذي
تر�سمه الدولة وم�ؤ�س�ساتها.
وي���ش�ير �إىل هيمنة الآل� ��ة ال���ص�ن��اع�ي��ة ال �ك�برى واالجت ��اه
اال��س�ت�ه�لاك��ي ال���س��اح��ق ال ��ذي جن��ح يف ن��زع��ه م��ن ال��ذوب��ان
داخل تياره املتمكن ،بحيث �أ�صبح الإن�سان يف ظله يخ�ضع
لقوانني الإنتاج ،وقيمته تتحدد بقوانني ال�سوق وال�سلع.
يف كل ما �سبق نرى كيف �أن التقدم التكنولوجي والعلمي -
�أو ما ي�سمى باحلداثة الغربية  -قد دخل �إىل جميع ميادين
احلياة ،وكيف �سيطر على هذه املجاالت ،و�أ�صبح الإن�سان
يف ظلها ي�شعر باالغرتاب ،وابتعد عن ذاته ،و�أ�صبح �شيئا
من الأ�شياء ،و�أ�صبحت قيمة الإن�سان تقا�س مبا ينتجه
من �سلع ومنتجات ،بل �أ�صبح الإن�سان وقيمه يخ�ضعان
لقوانني ال�سوق والعر�ض والطلب ،ومن هنا فقدت القي ُم
معناها ،و�أ�صبحت خالية من �أي معنى ،و�أ�صبح الإن�سان
يخ�ضع ل�سلطة الآلة ،و�أ�صبح تر�ساً فيها ،وكلما �أنتج وزاد
يف الإنتاج زادت قيمته؛ ومن ثم �شعر الإن�سان باالغرتاب
وال ُبعد عن جوهره احلقيقي ،و�أ�صبح كل �شيء يف جمال
احل�ي��اة االجتماعية يخ�ضع للتقدم التكنولوجي؛ حيث
�أ�صبحت القيم مثل ال�سلع ،وتقا�س مبقيا�سها وبو�سائلها
نف�سها ،وهنا ظهرت �أزمة الإن�سان املعا�صر يف ظل ح�ضارة
�صناعية ال تعرتف �إال باملاديات والبعد عن الروحانيات،
و�أ��ض�ح��ى الإن �� �س��ان ي�شعر ب ��االغ�ت�راب وال�ت���ش�ي��ؤ ،و�أ��ص�ب��ح
مثله مثل الأ�شياء امل��ادي��ة التي تخ�ضع لقوانني العر�ض
والطلب.
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