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التالعب بالوعي ..لسيرغي كارا مورزا
فيكتوريا زاريتوفسكايا*
َّ
محط اهتمام العلماء والفالسفة عبر التاريخ؛ فها هو فيلسوف المثالية أفالطون
لطالما كانت خاصية الطبيعة البشرية وتناقضاتها
ُ
يقف أمام هذه الخاصية وقفة المتسائل الحيران :لماذا يهفو اإلنسان إلى المسرح وظالله الخياليةُ ،م ِّ
فضال إياه عن الحقيقة وضوئها
الساطع؟ ..يقول مؤلف كتاب «التالعب بالوعي» مستنبطا كالمه من فيلسوف اليونان« :في الكهف الذي ال يتسلل إليه النور يجلس
البشر وهم مقيدون باألصفاد؛ لقد ظلوا زمنا طويال وهم يرفسون في أغاللهم .خلفهم ثمة نار تشتعل ،وأمامهم حائط حجري،
وفي مكان ما يختبئ مشعوذون ويقومون -كما هي الحال في مسرح الدمى -بتحريك أبطال من خشب تحاكي الناس والحيوانات
يتم تحريك العرائس وترتفع أصداء األصوات والكلمات في جوف الكهف .أما الناس المقيدون ،فمن العسير عليهم أن
والجمادُّ .
س َمح لهم وضعهم سوى النظر أمامهم والتحديق في الظالل المنعكسة على
يلتفتوا إلى الوراء لرؤية النار (أي الحقيقة) ،وال َي ْ
جدران الكهف .لقد ضلوا عن العالم الخارجي وما يجري تحت شمسه وهم على يقين من أن الظالل التي تتموه على الجدران،
الممثل لألشخاص واألشياء ،وعلى هذه الحال إنما يعيشون» (ص.)287:
والصدى الذي يتردد في الهواء ،إنما هي العالم الحقيقي
ِ

وب�ح���س��ب ر�أي امل �ن� ِّ�ظ��ر ال��رو� �س��ي ل�ل�ع�ل��وم وال�ب��اح��ث
ال�سيا�سي �سريغي كارا م��ورزا ،الذي ت�ضمنه كتابه
اجلديد «التالعب بالوعي» ،ف ��إنَّ مثال �أفالطون
مل يتج�سد على م��ر الأزم �ن��ة وع�بر الأم�ك�ن��ة بدقة
يتج�سد يف يوم النا�س هذا .فرب�أيه
متناهية مثلما
َّ
مل ي�ح��دث م��ن ق�ب��ل �أن �سيطر ج �ه��ا ٌز ع�ل��ى عقول
النا�س وحب�س وجدانهم فيه مثلما يفعل التلفاز (�أو
ما �شابهه) يف الإن�سان املعا�صر؛ هذا الإن�سان امل�ستعد
�أن ُيهدر وقتا هائال من غري �أن تفارق عيناه هذا
ال�صندوق (�أو الكهف) الكهربائي .ي�ق��ول امل��ؤل��ف
يف ه��ذا ال�سياقُ « :يه ِّيئ التلفاز مثل ه��ذا الطق�س
امل�سرحي لأف��راد املجتمع؛ �إنه ميتلك ظالال جيدة
ال�صنع ،فيبدو معها العامل احلقيقي باهتا و�شاحبا
و�أقل عافية بكثري من ال�صور التي تعر�ضها ال�شا�شة.
كما �أن الفرد املقيد �أمام التلفاز منذ نعومة �أظفاره
ال يرغب يف اخل��روج �إىل العامل احلقيقي ،وي�ضع
ثقته الكاملة يف امل�شعوذين الذين يتالعبون بحبال
الدمى (�أو الأزرار) (�ص� .)287:إن كتاب «التالعب
بالوعي» بحثٌ يف التكنولوجيا املعقدة التي تلج�أ
�إليها حكومات الع�صر اجلديد (واحلكومات الغربية
خا�صة)؛ من �أجل ال�سيطرة والهيمنة على مقدرات
العامل ،وهو بحثٌ يجمع بني الأ�سلوب العلمي لفهم
العامل ،و�أ�س�س علم الإنرثوبولوجيا والفل�سفة وعلم
الأخ �ل�اق ،وعقالنية ال�سيا�سة وال�ق��ان��ون� .أم��ا عن
التكنولوجيا امل�شار �إليها؛ فهي -بح�سب الكاتب-
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تكنولوجيا رفيعة ودقيقة لدرجة �أن �شعوب العامل
بثقافاته التقليدية ،كاملجتمع الرو�سي على �سبيل
امل�ث��ال ،م��ازال��ت غ�ير ق ��ادرة على اكت�شاف جوهرها
وتقنياتها و�أهدافها .والأهم من ذلك �أنَّ املجتمع يف
الثقافات غري الغربية يعتقد �أن التالعب بالوعي
م��ا ه��و �إال خ ��داع م�ه�ين ،و�سيلته الإغ� ��راء ،وغايته
ال�سرقة ،ولي�س �أكرث من ذلك.
ي�ق��ول ال�ك��ات��ب« :م��ن امل��ؤ��س��ف ر�ؤي ��ة معظم النا�س
وهم غري مدركني �أنَّ خلف غطاء التالعب بالوعي
يكمن �سالح فتاك يتم من خالله قيادة جمتمعات
ب�أكملها ،وتوجيهها الوجهة التي ت�ضر مب�صاحلها،
قلبا وقالبا» (�ص.)403:
ال يقت�صر ��س�يرج��ي ك ��ارا م� ��ورزا -يف ك�ت��اب��ه -على
تق�صي ال�ب�ن�ي��ة ال�ك�ل�ي��ة لآل �ي��ة ال �ت�لاع��ب ب��ال��وع��ي؛
باعتبارها تقنية للهيمنة وح�سب ،بل يطرح �أمثلة
حية من املجتمعات املعا�صرة ،وهي يف حالة مواجهة
مع هذه الآلية .وبالن�سبة لرو�سيا ،يالحظ الباحث
الر�ضوخ للتالعب بالوعي �سي�ؤدي بالبالد �إىل
�أنَّ ُّ
ط��ري��ق واح ��د ال ث��اين ل��ه� ،أال وه��و ط��ري��ق التغيري
اجل��ذري للثقافة القومية وطريقة التفكري الذي
� �س �ي ��ؤدي ال حم��ال��ة �إىل الإخ �ل��ال ب��ال�ل�غ��ة نف�سها.
ويرى الكاتب �أن تبنِّي نوع جديد من ال�سلطة على
املجتمع� ،أو العك�س� ،أي حماية البنية املجتمعية من
التالعب بوعيها ،هو م�س�ألة م�صريية وتاريخية قد
تهدد وجود �أي �شعب من ال�شعوب.

لقد كان الهجوم الأك�ثر فاعلية للتالعب بالوعي
يف رو� �س �ي��ا -ك �م��ا ي��ذك��ر امل� ��ؤل ��ف -ه ��و ت�ل��ك احلملة
التي مت تنظيمها عقب انهيار االحت��اد ال�سوفيتي.
وه�ك��ذا ،ففي غ�ضون عامني فقط ()1991-1989
مت�ك��ن م ��ؤي ��دو �سيا�سة �إ� �ص�ل�اح ال���س��وق م��ن �إق �ن��اع
العمال ب�أن اخل�صخ�صة والبطالة احلتمية تتوافق
مع م�صاحلهم .ويعد هذا �إجنازا بارزا يف التالعب
بالوعي بوا�سطة التكنولوجيا ،حيث مل يتلق العمال
يف هذين العامني �أي نتيجة �إيجابية تقنعهم مبزايا
اخل�صخ�صة والبطالة ،ومع ذلك �سلموا ملا لها بدون
مقاومة تذكر.
ويلفت الباحث االنتباه �إىل حقيقة �أن يف املجتمعات
التقليدية ،مثل املجتمع الرو�سي ،ثمة نقاط �ضعف
تختلف عن الثقافات الغربية .يقول يف هذا ال�صدد:
«يف الغربُ ،يعد انخفا�ض الإنتاج بن�سبة واحد يف املئة
�أزمة حقيقية تنذر بتغري جذري يف �سلوك الأفراد،
حتى و�إن مل يت�أثر الفرد بالأزمة ت�أثريا مبا�شرا� ،إال
�أن اخلوف يبقى خميما وماثال حتى زوال اخلطر.
�أم��ا يف املجتمعات التقليدية ،ف ��إن اله�شا�شة تكون
ال�سمة الغالبة عند مواجهة التقلبات ،ويكون من
ال�صعب عليه �إنتاج خطوط دف��اع علمية و�سليمة.
ويكفي ال�شك يف احلياة وال�سلطة لينقلب النظام
ال�سيا�سي ر�أ�سا على عقب (�ص .)35:ويذكر امل�ؤلف
جمموعة م��ن احل ��االت يف ال�ت��اري��خ ال��رو��س��ي ت�ؤيد
وج �ه��ة ن �ظ��ره وم�ن�ه��ا م ��ا �أدى الن �ق�لاب��ات درام �ي��ة
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يف ال�سطلة ال��رو��س�ي��ة .وي�شبه امل ��ؤل��ف املجتمعات
التقليدية التي تعي�ش يف العامل املعا�صر مب�ستعمرة
من البكترييا والفطريات ،تبدو للعيان متكاملة،
ول�ك��ن مب�ج��رد �إط �ل�اق ف�يرو���س �إىل داخ�ل�ه��ا تعلن
الثغرات عن نف�سها وتت�ضح ه�شا�شة املجتمع ،وذلك
بعك�س املجتمعات املدنية يف ال��دول املتقدمة؛ حيث
ال�ف��ردان�ي��ة �أم ��ر ال �شك ف�ي��ه ،وح�ي��ث يرتبط �أف ��راد
املجتمع بخيوط �شفافة جتمعهم بال�سلطة ،وحيث
تطفو الأزمات على ال�سطح مبجرد حدوثها.
ويح ِّدد امل�ؤلف بع�ض اخل�صائ�ص الثقافية لل�شعب
ال��رو� �س��ي م� َّك�ن�ت��ه م ��ن م �ق��اوم��ة ال �ت�لاع��ب ب��ال��وع��ي
اجل�م��اع��ي .كما ي�شري �إىل م��دى �إع �ج��اب اخل�براء
ال�غ��رب�ي�ين ب �ق��درة املجتمع ال��رو��س��ي ع�ل��ى امل�ق��اوم��ة
رغ ��م ال���ض��رب��ات ال �ت��ي ت�ل�ق��اه��ا يف احل ��رب ال �ب ��اردة.
ُي�شري الكاتب �إىل ذلك« :مل يدمر الإفقار اجلماعي
املجتمع ومل ي�سممه ،بل كاد �أن ال يكون م�صدر �إزعاج
للنا�س .وخالفا للتوقعات ،ف�إن املجتمع مل يتفكك،
وظ��ل باقيا وف�ق��ا ل�ق��وان�ين غ�ير مكتوبة ومعايري
ثقافية خا�صة» (�ص.)35:
فالفرد الرو�سي الذي مل يفقد ذاكرته التاريخية،
على الرغم من احلروب والكوارث الرهيبة ،ال يعاين
من خ��وف باطني من امل��وت .وم��ع �أن م�س�ألة املوت
واخل�لا���ص حتتالن مكانًا ب��ارزا يف �أف�ك��ار وم�شاعر
ال�شخ�صية الأرثوذك�سية� ،إال �أن فل�سفة املوت كانت
وال تزال مطرزة بال�شعور الغنائي واحلب للأر�ض.
و�إذا ما نحن �أبحرنا يف الأمثال وامل��وروث ال�شعبي
الرو�سي� ،سنُ�صادف الكثري من املقوالت التي ت�صور
امل��وت كمعادل ولي�س كماحق للحياة .من بني تلك
الأمثال نذكر« :ال تخف املوت �إذا كنت تريد احلياة»
« ،املوت ي�أتي مرة واحدة ال �أكرث ،فلِم اخلوف منه».
حتى وقت قريب ،مل يكن اخل��وف الوجودي يلعب
دو ًرا مه ًما يف ثقافة رو�سيا ،فقد ركزت الأرثوذك�سية
والثقافة التي ن�ش�أت يف تربتها على م�س�ألة احلب؛
مم��ا �أع�ط��ى جم � ً
�ال للفكاك م��ن اخل ��وف ال��وج��ودي
والتهيب الع�صابي والتدمريي من املوت .ومع ذلك
كله ،ف ��إن �شريحة م��ن املواطنني امل�شبعني بالفكر
ال �ع �ق�لاين ،وب �ع��د �أن �أ��ص��اب�ه��م اخل ��وف الع�صابي،
ا�ستطاعوا �أن يقلبوا امل�ع��ادل��ة يف ال�ب�لاد ب�أ�سرها،
وي��دخ�ل��وه��ا �إىل زم ��ن ج��دي��د .وه �ك��ذا ،ف�ق��د ��ص� َّوت
ج��زء م��ن املثقفني يف ال�ع��ام  1996ل�صالح بوري�س
يلت�سني� ،أول رئي�س ليربايل يف رو�سيا .وقد تو�صل
علماء االجتماع الذين در�سوا دواف��ع هذا االختيار
�إىل ا�ستنتاج؛ مفاده� :أن اخلوف من �سيطرة رئي�س
احل��زب ال�شيوعي زي��وغ��ان��وف على مقاليد احلكم

يف البالد ،دفع النا�س الختيار مناف�سه الليربايل؛
وذل ��ك رغ ��م ع ��دم وج ��ود �صلة وا��ض�ح��ة ب�ين القمع
ال�ستاليني واحلزب ال�شيوعي لالحتاد الرو�سي.
ويخ�ص�ص الكاتب ف�صال م�ستقال من كتابه لتحليل
ِّ
ن��وع م��ن التفكري يتمخ�ض ع��ن م�شاهدة التلفاز،
م�شريا �إل�ي��ه باعتباره «م��ر���ض التوحد اجلماعي»
ال ��ذي ينتج ب�سبب ال�ت�لاع��ب يف ال��وع��ي .ف� ��إذا ك��ان
هدف التفكري الواقعي هو خلق الأفكار ال�صحيحة
وال�صحية ع��ن ال��واق��ع ،ف ��إن ه��دف تفكري التوحد
اجل�م��اع��ي ه��و خ�ل��ق �أف �ك��ار ممتعة وح�ج��ب الأف �ك��ار
غري ال�سارة؛ وذل��ك ملنع الو�صول �إىل �أي قنوات �أو
معلومات حت�ض على م�ساءلة الواقع.
ويعر�ض امل�ؤلف م�س�ألة التالعب بالوعي مب�ستواها
الأخالقي ،ويذهب �إىل معرفة حالة الفرد يف حلظة
انتقاله م��ن و�ضعية الإك� ��راه املبا�شر �إىل و�ضعية
ال�ت�لاع��ب يف وع �ي��ه .ف�ف��ي املجتمعات امل��دن�ي��ة التي
تعمل على قواعد التناف�س مبا ي�شبه حربا يكون
الكل فيها �ضد الكل ،وتنق�سم فئات املنخرطني يف
ه ��ذه احل ��رب �إىل ث�ل�اث ف �ئ��ات�� :ص��دي��ق ،و��ش��ري��ك،
وم�ن��اف����س� .أم ��ا ال�ف��رد ال ��ذي ي�ك��ون ه��دف��ا للتالعب
بالوعي فيقع خارج هذا الت�صنيف� .إنه لي�س �صديقًا
مناف�سا ،و�إمنا هو �شيء وح�سب.
ولي�س �شريكًا ولي�س
ً
يقول كارا م��رزا« :بغ�ض النظر عن الأيديولوجية
واالنتماء ال�سيا�سي للفرد ،ف�إن التالعب بوعيه من
قبل حكام م�ستنرييني لي�س فقط م�سموحا به ،لكنه
ي�ؤدي كذلك �إىل نتيجة حميدة ويفتح الأبواب �إىل
التقدم .ويعتقد العديد من الفال�سفة �أن االنتقال
من الإك��راه وا�ستخدام العنف يف التحكم باملجتمع
�إىل �آلية التالعب بالوعي �إمنا هو خطوة جبارة يف

تطور الب�شرية ( )...وي�ؤمن الكثريون �أن العنف
اجل�سدي �أق��ل تدمريا للفرد من وقوعه يف قب�ضة
التكنولوجيا التي تتالعب بوعيه».
ُي �ح ��اول ال �ب��اح��ث �أن ُي�ث�ب��ت م ��ن خ�ل�ال الأم�ث�ل��ة
والأرق � ��ام ال��واق��ع ال���س��راب��ي لل�سوق احل ��رة التي
ت� ��روج ل�ه��ا و� �س��ائ��ل الإع� �ل��ام ،ه ��ذه ال �� �س��وق التي
لي�ست ح��رة يف احلقيقة كما ي�شاع عنها وفيها
الكثري من القيود املعلنة واخلفية .يقول الكاتب
�ضاربا مثاال ع��ن احل�ي��اة الثقافية �إب ��ان االحت��اد
ال�سوفيتي« :مع حقيقة رخ�ص الأ�سعار يف االحتاد
ال�سوفييتي ،ك��ان��ت ه�ن��اك ق�ي��ود مفرو�ضة على
اال� �ش�تراك��ات يف ال�صحف وامل �ج�لات .ويف بع�ض
الأحيان كان يتحتم على امل��رء القيام ب�إجراءات
كثرية لال�شرتاك يف بع�ض املن�شورات ال�شعبية.
بالن�سبة لبع�ض املثقفني ،ك��ان ه��ذا رم �زًا للقمع
اال� �س �ت �ب��دادي ول�ل���س�ل�ط��ة ال��دك �ت��ات��وري��ة ال �ت��ي ال
حتا�صر املعرفة وتقيد احلريات .مع �أن الأرق��ام
تقول �إن امل�شرتكني يف «اجل��ري��دة الأدب�ي��ة» زمن
االحتاد ال�سوفيتي جتاوز عددهم خم�سة ماليني
م�شرتك ،وق�س على ذلك الكثري من املن�شورات
وامل � �ج �ل�ات الأدب � �ي� ��ة وال �ع �ل �م �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة.
وب��امل�ق��ارن��ة م��ع ه��ذا ال�ع��دد يف ال��زم��ن ال�سوفيتي
ب��ال �ع��دد يف ال ��زم ��ن ال�ل�اح ��ق ل���ه؛ ح �ي��ث انفلتت
القيود ،جن��د �أن الن�سبة انخف�ضت ب�شكل كبري
وت��راج �ع��ت ال� �ق ��راءة كو�سيلة للمعرفة ل�صالح
الو�سائل التكنولوجية الأخرى (�ص.)137-136:
ويف اخلتام ،يت�ضح لنا �أن الهدف الرئي�سي للكتاب
ه��و �إب � ��راز امل� ��ادة العلمية والتطبيقية مل��و��ض��وع
البحث� ،أي م�س�ألة التالعب بالوعي ،وو�ضعها
بني ي��دي ال�ق��ارئ؛ بحيث ميكن لأي �شخ�ص �أن
يفكر يف اخليار الذي ينا�سبه ،ففي نهاية املطاف،
حتى و�إن كان التيار جارفا ،تبقى امل�س�ألة م�س�ألة
اختيار فردي ،وتدخل �ضمن �أ�سلوب احلياة الذي
يتخذه الأفراد وكيفية ترتيب معي�شهم اليومي.
---------------------------- الكتاب« :التالعب بالوعي». المؤلف :سيرغي كارا مورزا. الــنــاشــر :روديــنــا ،مــوســكــو ،2018 ،باللغةالروسية.
 -عدد الصفحات 432 :صفحة.
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