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فلسفة التكنولوجيا

مقدمة
نسبيا؛ فلو نظرنا إلى «تاريخ
فلسفة التكنولوجيا – وفًقا ألدبيات التأريخ الفلسفي –
ٌ
مجال حديث العهد ً
الفلسفة الحديثة» لوجدنا أنه يشمل فالسفة عصر النهضة والقرنين السابع عشر والثامن عشر ،أما الفلسفة

في مطلع القرر العشررين فتشرملها «الفلسرفة المعاررر » .وترجرع الفرروا الرسيسرة للفلسرفة إلرى مرا يرورو علرى
 0022سنة ،وقد اشتغل معظم فالسرفة القررنين السرابع عشرر والثرامن عشرر بفلسرفة العلرم ،ون لرم ي رن لهرا

()1
ردد مرن علمراا الفيفيراا والفالسرفة إنتراك أعمرال تر رف
هذا االسم  .ووحلرول منتصرا القرر العشررين ،بردأ ع ٌ
بش ل ِ
ررف على فلسفة العلم.

وثمة فالسفة بار ا لديهم الكثير مما يم ن قولره عرن التكنولوجيرا ،مثرل «بيكوو »

()0

 Baconسرنة

 1022تقر ًيبررا ،و«موواس
والحق أ معظم الفالسرفة الكبرار فري تلرق الفترر لرم ي رن فري جعبرتهم البحثيرة سرو القليرل عرن التكنولوجيرا،
»

()3

 Marxفرري منتصررا القررر التاسررع عشررر ،لكررن ٍلررق ررا بش ر ل متقطررع.

رغم ضخامة جعبتهم البحثية في مجال العلم.

وانطالًقرا مرن االفتررال القاسرل بأنهرا بمثابرة تطبيرق بسري للعلرم ،وتهردف برمتهرا إلرى الخيرر ،فقرد اعتقرد

معظررم الفالسررفة أ االهتمرراك بالتكنولوجيررا قليررل الفاسررد  ،وه ررذا ر ررفت الفلسررفة الحديثررة المب ررر علررى مسررألة

راسما إلاا العلررم والتكنولوجيررا هررر فرري
المعرفررة العلميررة ،ولررين التكنولوجيررا .لكررن ثمررة تقلير ًردا رومانتي ًيررا متشر ً
أواخر القر الثامن عشر ،حيرث أدرد الرومرانتي يو ( )4علرى جوانبهمرا اكشر الية والضرار ،باسرتثناا بضرعة
( )1رغم البدايات المب ر لفلسفة العلم ،والتي ترجع إلى الفكر اليوناني القديم ،لكنها لم ت َّ
رف إال
تخصصرا متمي ًا
دشرن باعتبارهرا
ً
فرري منتصررا القررر العش ررين ،ووالتحديررد بعررد هررور حر ررة الوضررعية المنطقيررة  Positivism Movementالترري أنكرررت
الميتافيفيقا ،وسعت إلى رياغة معايير رارمة تصبح بها الجمل الفلسفية جمالً ٍات معنى ،وأعلنت بوضرو ضررور تنقيرة

الفلسررفة ممررا أرررابها مررن غمررول بتحويلهررا إلررى فلسررفة جديررد للعلررم .ورغررم فشررل الحر ررة فرري مواجهررة الميتافيفيقررا (دونهررا

منطلقررا ثرًيررا لكافررة التطررورات والمرردار
العصررا ال ررسين للفلسررفة ،بررل والعلررم مررا اتضررح فيمررا بعررد) ،فقررد انررت إسررهاماتها
ً
الالحقة في فلسفة العلم (المترجم).

( )0الفيلسوف االنجليف المعرروف «فرنسي

بيكو » )1000 – 1601( Francis Bacon؛ أحرد رواد النهضرة العلميرة

األورويررة ب شررفه لعرردك جرردوس المنطررق األرسررطي القرراسم عل ررى القيررا

 ،Syllogismودعوترره إل ررى اعتمرراد مررنه المالحظررة

والتجريا ،وراحا تاب «األوسجانو الجديد» ( )1002( New Organonالمترجم).

( )3الفيلسرروف األلمرراني المعررروف «كووواسا رانرموووس مووواس

» )1113 – 1111( Karl H. Marx؛ باعررث النظري ررة

المار س ررية ،وم س ررن االش ررترادية العلمي ررة ،ور رراحا ت ررابي «البيوووا ال وووويوعي» The Communist Manifesto

( ،)1141و«سأس المواا» ( )1184 – 1101( Das Kapitalالمترجم).

( )4الرومانتي يررة (أو الرومانسررية)  Romanticismحر ررة فكريررة وفنيررة وأدبيررة نشررأت فرري أوروررا فرري أواخررر القررر الثررامن

عشررر ،وولغررت ٍروتهررا فرري الفتررر مررا بررين عررامي  .1162 – 1122جرراا هورهررا رررد فعررل علررى الثررور الصررناعية ،وعلررى

األع ر ر ر ر راف السياسية واالجتماعية األرستقراطية التي سادت عصرر التنروير ،م رد علرى قرو المشراعر فري مواجهرة غررور =

2

صالح عثمان

فالسفة أدراديميين شرغلوا أنفسرهم بتقيريم ونقرد التكنولوجيرا ٍاتهرا ،باكضرافة إلرى أدبيرات تشرا مية إلاا شررور

المجتمررع الحررديث بصررفة عامررة ،والمجتمررع التكنولرروجي بصررفة خارررة ،السرريما فرري ألمانيررا .وسرروف نرردر

بإسهاب العديد ممن ورثوا هذا التقليد في القر العشررين .أمرا فري البلردا الناطقرة باكنجليفيرة ،مرع اسرتثناا

الش ررعراا الروم ررانتي يين أمث ررال «ووسدزوسث»
عشر أمثال «كاسليل»

()0

()6

 ،Wordsworthومنتق ررد ثقاف ررة منتص ررا الق ررر التاس ررع

 Carlyleو«ماثيو أسنولد»

أو الفنررا االشررترادي «وليووا موووسم »

()8

()1

 Matthew Arnoldو«سوسكين»

()1

،Ruskin

 ،William Morrisفقررد ررا ثمررة القليررل مررن المفكررين ممررن

بحثيا حول تقييم التكنولوجيا .فق مع وقوا حادثتي هيروشيما وناجالادي( ،)12وندراك أ القنابل
اا ً
لديهم ثر ً
= وهيمنررة العقررل ،وعلررى الخيررال الجررامح مصرردر أررريل للتجررارب الجماليررة ،وتجلررى تأثيرهررا فرري الفنررو البصررية والموسرريقى
واألدب والترراريخ ،بررل وحتررى العلرروك الطبيعيررة .ومررع مطلررع القررر العشررين ،انحسرررت الحر ررة تحررت تررأثير االنتقرراد الحرراد لهررا،
دونهرا تسلا اكنسرا عقل ره ومنطقر ره ،لتحرل محله را الروم رانسية الجديرد  Neo-Romanticismالتري دعرت إلرى الررو برين
العاطفة التلقاسية واكراد الواعية في وحد فكريرة وعاطفيرة .وقرد اعتنرق ثي ٌرر مرن الحرداثيين الرومانسرية ،وع َّردها بعضرهم أحرد
اتجاهات الحداثة (المترجم).

(« )6وليا وودزوسث»  ،)1162 – 1112( William Wordsworthشاعر إنجليف  ،وأحد رواد المدرسة الرومانتي ية
فرري األدب االنجليررف  .بلررور نظريترره الرومانتي يررة الشررعرية فرري المقدمررة الشررهير الترري تبهررا سررنة  1122ل ررديوا «أناشووويد

غنائيوووة»  Lyrical Balladsبمش ررار ة الروم ررانتي ي االنجلي ررف «صووومومل توووايلوس كووووليرد »

Samuel Taylor

 ،)1134 – 1110( Coleridgeوهي الطبعة الثانية للديوا  ،حيث نشرت طبعته األولى سنة ( 1181المترجم).
(« )0توماس اسليول»  ،)1111 – 1186( Thomas Carlyleفيلسروف اسر تلند ومر رن وناقرد اجتم راعي س راخر .م رن
أهرم أعماله «الثووسة الفرنسوية تواسم » « ،)1131( The French Revolution: A Historyاألبطواا وعبوادة البطول»

 )1141( Heroes and Hero Worshipالمترجم).
(« )1ماثيو أسنولد»  ،)1111 – 1100( Matthew Arnoldفيلسوف وشاعر وناقد ومصلح اجتمراعي انجليرف  .رَّ رفت
رر حضرارًيا ي ابردد الفررد
دتاباته على قضايا اكنسا في المجتمع الغروي الحديث ،السيما االنقسامات الدينيرة التري أثمررت فق ًا
والمجتمررع .مررن أهررم أعمالرره «مقوووافي فوووي النقووود» « ،)1111 & 1106( Essays in Criticismاألدب والعقيووودة»
« ،)1113( Literature and Dogmaهللا و ِ
اإل نجيل» ( )1116( God and The Bibleالمترجم).
(« )1جووو سوسووكين»  ،)1822 – 1118( John Ruskinشرراعر وناقررد فنرري انجليررف  .ررا لكتاباترره فرري الجيولوجيررا
والهندسة المعمارية واالقتصاد السياسي وغيرها ترأثير بيرر فري العصرر الفي ترور  .مرن برين أعمالره «شوعر العمواسة» The

« ،)1183( Poetry of Architectureفن انجلت ار» ( )1114( The Art of Englandالمترجم).
(« )8وليوا مووسم »  ،)1180 – 1134( William Morrisشراعر وقراو ومعمرار ومصرمم نسري وناشر اشرترادي
انجليرف  .مرن أهرم أعمالره «دفوا جينيفيور وائوائد أ ور » The Defence of Guenevere, and other Poems
(« ،)1161الفوردوس األسيوي» « ،)1112 – 1101( The Earthly Paradiseحلو جوو بووا» A Dream of
« ،)1111( John Ballاألجنحووة البربيووة وائ وص أ وور » )1810( Golden Wings and Other Stories
(المترجم).
( )12وقررع الهجرروك النرروو األمري رري علررى مدينررة هيروشرريما اليابانيررة (إبررا الحرررب العالميررة الثانيررة  )1846 - 1838فرري
الساد من أغسطن سنة  ،1846تالد الهجوك النوو الثاني على مدينة ناجالادي في التاسع من ٍات الشهر والسنة ،وهو
م ررا أدس إل ررى استس ررالك الياب ررا وانته رراا الح رررب ،ون ررا الج رردل ح ررول اس ررتخداك األس ررلحة النووي ررة ق ررد اس ررتمر حت ررى الي رروك
(المترجم).
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الذرية والهيدروجينية يم ن أ تسبا حر ًفيا فناا البشرية ،بدأ االهتماك بتقييم التكنولوجيا على نطاق واسع،
وشعبي ،في العالم الناطق باكنجليفية.
ومررع اتسرراا الرروعي الشررعبي بررأ التلررود الصررناعي وترردميرد للبي ررة يمثررل مش ر لة ضررخمة ،وهررو الرروعي

الرذ قرد يرجرع إلرى نشرر «ساشويل اسسوو »

()11

 Rachel Carsonلكتابهرا «الرويرع الصرامت» Silent

 Springسرنة  ،1800أو إلرى برردا االحتفرال بيروك األرل

()10

 Earth Dayسررنة  ،1812هررت موجررة

أخرس من االهتماك بفهم اآلثار الجانبية السلبية للتكنولوجيا .ومع هور الهندسة الوراثية وشبح االستنسان

البشر في أواخر السبعينات ،في معية إم انية التالعا التكنولوجي بالوراثة البشررية ،برل وحترى بالطبيعرة

البشرية ،أثيرت مجموعة أخرس من القضايا والدوافع للتقييم النقد للتكنولوجيرا .وف ري سرنة  1810تأسسرت
جمعيرة لفلسرفة التكنولوجيرا

()13

 ،Society for the Philosophy of Technologyبعرد الالف السرنين

من ميالد الفلسفة ،ووعد أدثر من ثالثة قرو من بردا الفحرا الم ثرا لطبيعرة المعرفرة العلميرة ،ووعرد مرا

يقرب من قر من بدا فلسفة العلم النسقية.

والحق أ فلسفة التكنولوجيا لم تكن متأخر فحسا في بلوغ سن الرشرد ،برل إ ثمرة ررعووة فري بلرور

وتوحيد المجال ٍاته حتى اآل  ،ومن برين المشر الت المثرار فري هرذا الصردد أ فلسرفة التكنولوجيرا تنطرو

علر ررى تفاعر ررل حمر رريم بر ررين عر رردد مر ررن مجر رراالت المعرفر ررة المختلفر ررة ،مثر ررل فلسر ررفة العلر ررم ،الفلسر ررفة السياسر ررية

رادر مررا ررا المتخصصررو فرري
واالجتماعيررة ،علررم األخررالق ،ووعررم مررن علررم الجمررال وفلسررفة الرردين .ونر ًا
(« )11راشيل ارسو » ( )1804 – 1821عالمة أحياا أمري يرة ،را لكتابهرا «الربيو الئوام » أث ٌرر برال األهميرة فري
في حمل الح ومات على إحرداد تغيررات جذريرة فري سياسرتها تجراد البي رة ،وانطرالق حر رة حمايرة البي رة والحفراع عليهرا مرن
قطعرا
التلود واالندثار ،ومن ثم تدشين علم البي ة ٍ .Ecologyهبت فري تابهرا إلرى أ النشراص الصرناعي األعمرى سري د
ً

إلرى تردمير الغابرات وقترل طيورهرا وفنراا أشرجارها ،ونلرى ارتفراا نسرربة حموضرة الميراد إلرى ماسرة ضرعا ممرا انرت عليره قبررل
العصر الصناعي (المترجم).

( )10يرروك األرل هررو حرردد سررنو تثقيفرري يسررتهدف نشررر الرروعي بأهميررة البي ررة الطبيعيررة لكو ررا األرل ،تررم اقت ارحرره سررنة
 1808ف رري مر ر تمر اليونسر ر و بمدين ررة س ررا فرانسيسر ر و م ررن قب ررل الناشر ر ف رري مج ررال الس ررالك «جوووو ماكونيووول»

John

رنويا فري أول فصرل الرويرع ( 01مرار ) .ووعرد شرهر
 McConnellلالحتفاا ب و ا األرل ومفهوك السرالك ،بحيرث يقراك س ً
مررن هررذا االقت ر ار تررم تدشررين يرروك لررلرل منفصررل فرري الواليررات المتحررد مررن قبررل السرريناتور األمري رري «جووايلوسد نيلسووو »

دوليرا
 ،Gaylord Nelsonليقاك ألول مر في الثاني والعشررين مرن أبريرل سرنة  .1812بعردها بسرنوات أرربح يروك األرل ً
على يد المنسق الوطني لليوك األمري ري «ديني

رواس »  ،Denis Hayesحيرث تر أر

مرا تعررف بم سسرة بوليرت لحمايرة

البي ة  The Bullit Foundationالتي أقامت اليوك سنة  1882في  141دولة .أما في الوقت الحالي فتقوك بتنظريم اليروك
سنويا في ادثر من  180دولة (المترجم).
«شب ة يوك األرل»  Earth Day Networkوتحتفل به ً
( )13جمعي ررة الفلس ررفة والتكنولوجي ررا  SPTه رري جمعير ررة دوليرررة مس ررتقلة ت ررم تأسيس ررها بهر رردف تعفيرررف ودع ررم ال ررر س الفلسر ررفية

دولي ررا ررل س ررنتين ،وتصرردر عنه ررا مجلررة «تقنيوووة بحووووث فوووي الفلسوووفة والتكنولوجيوووا»
للكتنولوجيررا .تعقررد الجمعي ررة م ر ًا
تمر ً
 ،Techné: Research in Philosophy and Technologyوهي مجلة ثلث سنوية (المترجم).
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األخالق والفلسرفة السياسرية ضرالعو بشر ل عميرق فري فلسرفة العلرم ،والع رن برالع ن .وفضرالً عرن ٍلرق،
مثالير ر ررا علر ر ررى معرفر ر ررة بر ر ررالعلم ،التكنولوجير ر ررا ،المجتمر ر ررع ،السياسر ر ررة ،التر ر رراريخ
تنطر ر ررو فلسر ر ررفة
التكنولوجير ر ررا ً
ً
واألنثرووولوجيرا ،وهرو مررا ٍهرا إليرره فيلسروف التكنولوجيررا «جوا ييلوووا»( Jacques Ellul )14م ًردا أنرره
طالمرا ال يوجررد مررن يسررتطيع اكلمرراك ب افررة المجرراالت ٍات الصرلة ،فلررين ثمررة مررن يم نرره توجيرره أو تشررتيت

التكنولوجيا (أنظر الفصل الساد ).

لسررنا إٍ فرري حاجررة إلررى القررول أ محرراور فلسررفة التكنولوجيررا متنوعررة ،وفرري هررذا الكترراب ثمررة مناقشررة

لعالقرة التكنولوجيررا بفلسرفة العلررم وتطوراتهرا الترري أدت إلرى فلسررفة التكنولوجيرا (الفصررل األول) .رذلق هنرراك

مناقشة مختصر لطبيعة تعريف التكنولوجيا والتعريفات المختلفة المقترحة لها (الفصل الثاني) .وندلا فري

الفصل الثالث إلى موضوا التكنوقراطية  Technocracyأو ح م النخبة من العلماا والتكنولوجيين ،ومن

خالله نناقش بعرم فلسرفات التكنولوجيرا التاريخيرة (مثرل فلسرفة «أفالطوو » « ،Platoبيكوو » ،Bacon

«موواس

» « ،Marxسووا سوويمو »

()16

 ،St Simonو«كون و »

()10

 .)Comteوننرراقش فرري الفصررل

الرابع مسألة العقالنية التكنولوجية  Technological rationalityوالعقالنية بصرفة عامرة ،مرع االهتمراك

بمجموعة متنوعة مرن السرمات والمقارورات فيمرا يتعلرق بالعقالنيرة ،مرن بينهرا العقالنيرة الصرورية Formal

 ،rationalityالعقالنيرة األداتيرة (أو عقالنيرة الوسريلة – الغايرة) )Instrumental (or means–end

(« )14جووا ييلوووا» ( )1884 – 1810فيلسرروف وقررانوني والهرروتي فرنسرري .عمررل أسررتا ًٍا للترراريخ وعلررم االجتمرراا ب ليررة
تابرا وأدثرر مرن
الحقوق والعلوك االقتصادية بجامعة بوردو  ،University of Bordeauxوله ما يقرب من ثمانية وأروعين ً
خصرا معظمهرا لمناقشرة البروواجانردا (الردعايات الترويجيرة) ،وترأثير التكنولوجيرا علرى المجتمرع ،والتفاعرل برين
ألا مقرالَّ ،

رأثير «المجتم و التكنولووووووووووووووووووجي والبروباجنوودا ت ووكيل مواإل و
الرردين والسياس ر ر ر ر ر ر ر ر ر رة .م ر ر ر ر رن أدثررر تبرره تر ًا

اإلنسوووووووووووووووووووا »

،)1864( The Technological Society and Propaganda: The Formation of Men's Attitudes

« دعووووووة التكنولوجيووووا»  ،)1811( The Technological Bluffوقرد تمرت ترجمرة األخيرر إلرى العرويرة مرن قبرل فاطمرة

نصر ،ونشر سنة  0224عن الهي ة المصرية العامة للكتاب (المترجم).
(« )16كوالود رينور د سوفورو

ونو سوا سويمو » Claude Henri de Rouvroy comte de Saint-Simon

( ،)1106 – 1102فيلسرروف ومفكررر اشررترادي يوتررووي فرنسرري .مررن أهررم أعمالرره «سسوووائل مووون سووواكن فوووي جنيووو

يلووو

معاصرمه» « ،)1123( Letters of an Inhabitant of Geneva to His Contemporariesيعادة تنظي المجتم

األوسبوي» ( On the Reorganization of European Societyبمشرار ة تلميرذد «أوغسوطين تييور » Augustin

« ،)1114 Thierryالمسيحية الجديدة» ( )1106( Nouveau Christianismeالمترجم).
( )10الفيلسرروف الفرنسرري المعررروف «ييزموودوس أوغسوو موواس فرانس ووا زافييوور كون و »

Isidore Auguste Marie

 ،)1161 – 1181( François Xavier Comteم س ررن عل ررم االجتم رراا والم ررذها الوض ررعي  ،Positivismوأول

وفقا لمعظم أدبيات تاريخ فلسفة العلم .من أهم وأشهر تبه «مساق في الفلسفة
فيلسوف للعلم بالمعنى الحديث للمصطلح ً

الويعية» ( The Course in Positive Philosophyسلسرلة مرن النصروو تبهرا فيمرا برين عرامي ،1140 – 1132

ثرم ترجمهرا «راسميو مواستينو»  Harriet Martineauإلرى اكنجليفيرة سرنة  1163تحرت عنروا
الويعية» ( )The Positive Philosophy of Auguste Comteالمترجم).

«فلسوفة أوجسو

ونو
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 ،rationalityالعقالنية االقتصادية  ،Economic rationalityالعقالنية المتعالية Transcendental
 ،rationalityوالعقالنية الديالكتي ية .Dialectical rationality

تمامررا عررن المقاروررات المنطقيررة
أمررا فرري الفصررل الخررامن فررنفحا مجموعررة مررن المقاروررات المختلفررة ً
واالقتصادية الصورية والتحليلية ،منها الفينومينولوجيا (الظواهرية)  Phenomenologyالتي تنطو على

ورا نوعي للخبر العينية؛ والهيرمينوطيقا  Hermeneuticsالتي تنطرو علرى تأويرل النصروو بصرفة

أيضرا فرري هرذا الفصرل الراا العديررد مرن الفالسرفة الررذين طبقروا الفينومينولوجيرا والهيرمينوطيقررا
عامرة .ننراقش ً

فرري مجرراالت مثررل أجهررف القيررا

التقنيررة والحواسرريا .وفرري الفصررلين السرراد

والسررابع نعررال مجموعررة مررن

المس رراسل المتعلق ررة بت ررأثير التكنولوجي ررا عل ررى المجتم ررع والثقاف ررة؛ حي ررث نن رراقش ونق رريَّم الحتمي ررة التكنولوجي ررة

سببيا إلى تغيرات
( Technological determinismوجهة النظر القاسلة أ التغيرات التكنولوجية ت د
ً
شراملة فري المجتمرع والثقافرة؛ والتكنولوجيرا المسرتقلة ( Autonomous technologyوجهرة النظرر القاسلرة

أ التكنولوجيا تنمو وفًقا لمنطقها الخراو بمعرفل عرن الرتح م البشرر ) .ثرم نعررك فري الفصرل الثرامن علرى
المناقشات المتعلقة بما إٍا انت التكنولوجيا هي ما يميف البشر عن الحيوانات األخرس.

غالبرا مرن
وأما الفصلين التاسع والعاشر فنخصصهما لمناقشة مجموعة من أول ق الرذين ترم اسرتبعادهم ً
الحسر ررابات الدارجر ررة فيمر ررا يتعلر ررق بطبيعر ررة وتطر ررور التكنولوجير ررا؛ فر ررالم أر – بغر ررم النظر ررر عر ررن اسر ررتخدامها

للتكنولوجيا المنفلية ،والتو يا واسع النطاق لها في المصانع ورناعة االتصراالت السرلكية والالسرلكية –

غالب ررا عل ررى المخت رررعين وون ررا
دثي ر ًا
رر م ررا أغفلته ررا الحس ررابات العام ررة للتكنولوجي ررا ،إٍ تر ررف ه ررذد الحس ررابات ً
المشروعات التكنولوجية الكبرس من الرجال .ويصدق هذا حتى بالنسبة لبعم أفضل الحسابات المعارر

()11
غالبا التقليل من شرأ المخترعرات،
وأدثرها إثار (طومسو  ، )Thompson, 2004 0224حيث يتم ً
غالب ررا م ررا ي ررتم تنحي ررة
والع ررامالت ف رري مج ررال التص ررنيع ،واألعب رراا الناجم ررة ع ررن العم ررل المنفل رري .ووالمث ررلً ،

رر مررا يررتم
جانبررا فرري الد ارسررات الغرويررة الخارررة بالتكنولوجيررا .بعبررار أخرررس ،ثير ًا
التكنولوجيررا غيررر الغرويررة ً
تجاهررل إسررهامات العرررب ،والصررينيين ،واآلسرريويين الجنرروويين ،واألمرري يين األرررليين (الهنررود الحمررر) فرري
غالبرا تجاهرل قرو وقيمرة المعرفرة المحليرة لغيرر المتعلمرين ،والشرعوب
تطوير التكنولوجيا الغروية .رذلق يرتم ً
األر ررلية ف رري األمر رري يتين ،وأفريقي ررا ،وجن رروب المح رري اله رراد  .وعل ررى أي ررة ح ررال ،ف ررإ العرقي ررة ف رري العل ررم
والتكنوجيا من شأنها أ تثير قضايا حول دور العقالنية في التكنولوجيا وطبيعة التكنولوجيا في حد ٍاتها.

( )11اكشار هنا لمقرال الباحثرة األمري يرة «يميلوي طومسوو » ( Emily Thompsonمرن مواليرد « )1800التكنولوجيوا
ليس أدواي اصوطناعية بول أفعواا»  Technology: Not Artifacts, but Actsالمنشرور سرنة  ،0224والرذ تعررل

فيرره لتطررور التكنولوجيررا مررن خررالل ترراب م ر رن التكنولوجيررا األمري رري «توموواس ريوووز» – 1803( Thomas Hughes

« )0214عالو من بناء اإلنسوا

ي

نفكور فووي التكنولوجيوا والثقافوة» Human-Built World: How to Think

 ،)0224( about Technology and Cultureحيث انتقدت في عرضها عدك إشار «هيرول» أليرة مسراهمة نسروية فري

تاريخ التكنولوجيا (المترجم).
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حرجرا واجهتره التكنولوجيرا ،علرى األقرل منرذ العهرد الرومرانتي ي
تنبغي اكشار رذلق إلرى أ ثمرة ً
موقفرا ً
ف رري أواخ ررر الق ررر الثر ررامن عش ررر؛ فعل ررى الع ر ررن م ررن االعتق ررادات الس رراسد ح ررول التق رردك والفواس ررد الص ر ررفة
للتكنولوجيا ،فقد احتفت الحر ة الرومانتي ية بالطبيعة البرية ،وانتقدت القبح والتلود فري المرد الصرناعية.

ومررع نمررو اكي ولوجيررا العلميررة  Scientific Ecologyفرري أواخررر القررر التاسررع عشررر وورردايات القررر

علميا إلى التفضيل العاك للطبيعة البرية على التكنولوجيرا.
عدا ً
العشرين ،أضيا ب ً
جديدا من النقد الم سن ً
ووعد سنة  ،1812أرربحت حر رة اكي ولوجيرا السياسرية – السريما فري ألمانيرا والواليرات المتحرد – حر رة
جماهيري ررة تنتق ررد ،ب ررل وتر ررفم ،التكنولوجي ررا ،ب ررل لق ررد ت ررم إحي رراا مفه رروك «تحط رريم اآلل ررة»

 smashingالذ تبناد اللوديرو

()11

التاسع عشر.

Machine

( Ludditeمحطمرو اآلالت أو النسراجو الثراسرو ) فري أواسرل القرر

رر أساسر ًريا فرري علررم
أخير ًررا ،وفرري أواخررر القررر العش ررين ،أررربحت البنيررة االجتماعيررة للتكنولوجيررا عنصر ًا
االجتمراا وفلسررفة التكنولوجيررا ،وهررو الرنه الررذ يعررارل وينتقررد نظريرات الحتميررة التكنولوجيررة والتكنولوجيررا

وعوضا عرن
سلفا وفًقا لمنطقها الخاو.
مسار
ًا
المستقلة التي عمدت إلى تبيا أ التكنولوجيا تتبع
محددا ً
ً
ً
رر م ررن اكنبثاقي ررة  Contingencyف رري تط ررور
ردر بي ر ًا
ه ررذد النظري ررات األخي ررر  ،ت ررم التأدي ررد عل ررى أ ثم ررة ق ر ًا
التكنولوجيا ،وساهمت جماعرات مصرالح متعردد فري ررياغة الشر ل النهراسي للتكنولوجيرا ،وواترت الضررور

رر له ررذد البداي ررة المت ررأخر  ،والمتطلب ررات المعرفي ررة
الواض ررحة لمس ررارات التط ررور التكنول رروجي مج رررد وه ررم .ونظ ر ًا

المتداخلة لمجال فلسفة التكنولوجيرا ،فإنره يعرد أحرد المجراالت التري يصرعا فيهرا تحديرد اتجراد مبردسي؛ فمرن

جه ررة ،هن رراك أدبي ررات ض ررخمة – ون

ان ررت س ررطحية إل ررى ح ررد بي ررر – م ررن عين ررة خط ررا م ررا بع ررد العش رراا

أساسررا تكنولوجيررو ورررناا سياسررات؛ ومررن جهررة
(الخطررا العامررة)  After-dinner speechesتبهررا ً
وغموضررا (أمثررال
أخرررس ،هنرراك أدبيررات أورويررة غامضررة ووالغررة التعقيررد تنطلررق مررن أدثررر الفالسررفة رررعووة
ً
ريجوول  ،Hegelموواس

 ،Marxوريوودجر  .)Heideggerهررذد الفلسررفة القاريررة األورويررة تسررعى لمجابهررة

م ررا التكنولوجيررا فرري الترراريخ .ورغر ر ر ر ر ر ر ر رم ونهررا بيررر وطموحررة ،لكنهررا فر ر ر ر ر ر ري ثيررر مررن األحيررا غامضررة

ووليد  .وم ر ر ر ر ر ر ر رن الم د أ الفيلس ر ر ر ر ر ر ر ر روف األلماني «ماستن ريدجر» وتالميذد مثل «أسندي»

()18

Arendt

اللوديووو » جماعررة مررن العمررال اكنجليررف هاجمررت مصررانع النسرري فرري بريطانيررا فيمررا بررين عررامي ،1110 - 1111
(ُّ « )11

أيضا لقا «محطمو اآلالت» .وقد تر ف نشاطهم في ديروشراير ،ومانشسرتر
وحطمت ما بها من مادينات .ولذا يطلق عليهم ً
الكبرس ،ونوتنجهامشاير ويور شاير .أطلق علريهم هرذا االس رم نسربة إل رى لعريمهم األسطر رور «نيود لوود»  ،Ned Luddوهرو
شرراب أدت برره نووررة غضررا سررنة  1118إلررى تحطرريم مررادينتين مررن مادينررات حيادررة الج روارب .و ررا اللوديررو يعتقرردو أ

إدخ ررال مع رردات نس رري حديث ررة ف رري أواس ررل الق ررر التاس ررع عش ررر ،ق ررد أدس إل ررى البطال ررة وت رردني مس ررتوس معيش ررة عم ررال النس رري

(المترجم).

(َّ « )18
حنوة أسدنو »  ،)1816 – 1820( Hannah Arendtمنظرر سياسرية وواحثررة يهوديرة مرن أرررل ألمراني ،وتلميررذ

«ريدجر» ومعشقوقته .مرن أهرم أعمالهرا «أصووا ال ومولية» « ،)1861( The Origins of Totalitarianismال ور
اإلنسوواني» ( )1861( The Human Conditionالمترجم).
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و«ماس يوز»

()02

 ،Marcuseوالمنظرين النقديين فري مدرسرة فرانكفرورت  ،Frankfurt schoolومنظرر

جميعررا سرروا السررمعة
التكنولوجيررا الفرنسرريين الخررارجين عررن نطرراق السرريطر ،و«جرراك إيلررول» ،قررد أرررابهم
ً
بسرربا رررعووة وغمررول نثريرراتهم .وال يقتصررر هررذا الغمررول علررى الكترراب األورويررين فحسررا ،بررل يتجلررى

أيضا في النثريات المشوشة وعديمة الجدوس لمنظر الميرديا الكنرد «مارشرال مادلوهرا »
ً
 .McLuhanونٍا ان ررت تاب ررات المهن ررد المعم ررار الح ررر ،والناق ررد ف رري مج ررال تخط رري الم ررد ومنظ ررر
()01

التكنولوجيا األمري ي« ،لوم
بعم األحيا .

مومفوسد»

()00

Marshall

 Lewis Mumfordقابلة للقراا  ،فإ اكطناب يعيبهرا فري

والحق أ رعووة القراا ليست هري الشريا المرورق الوحيرد إلاا فالسرفة أورورا الكبرار (مثرل «ريودجر»

و«أسنوودي» و«ييلوووا») ،أول ررق الررذين ورررفهم «دو آيووود»

()03

 Don Ihdeباآلبرراا الم سسررين لفلسررفة

( )02الفيلسرروف األلمرراني – األمري رري المشررهور «رربووري موواس يوز»  .)1818 – 1181( Herbert Marcuseمعررروف
بتنظيرر لليسرار الرادي رالي وحر رة اليسرار الجديرد ونقردد الحراد ألنظمرة المجتمعرات الصرناعية المتقدمرة .لره العديرد مرن الكتررا
الهامة ،لعل أبرلها «اإلنسا ذو البعد الواحد» ( )1804( One-Dimensional Manالمترجم).
(« )01رربووري ماسشوواا ماكلورووا »  ،)1812 – 1811( Herbert Marshall McLuhanفيلس روف ومفك رر سياس ري

دند  ،وأحد رواد نظريرات وساسل االتصال الجماهير  .معروف بص ه للتعبيررات الشراسعة اليروك ،مثرل «الوسري الناقرل هرو
الرسالة ٍاتها» « ،The medium is the messageالقرية الكونية»  ،Global villageفضالً عن تنب د بشب ة اكنترنت

عاما .أحدثت نظرياته ،السيما تلق القاسلة أ أ أجهف االتصال اكلكترونية ر
 World Wide Webقبل اختراعها بثالثين ً
خارة التلفال ر تسيطر على حيا الشعوب ،وت ثر على أفكارها وم سساتها ،جدالً واسع النطاق ،ومن أهم تبه «العوروس

الميكانيكيووة» « ،)1861( The Mechanical Brideمجووووووووووورة جووووتنبر
Man

Typographic

صنووووووووووووووو اإلنسوووا المطبعجوووي»

The

« ،)1800( Gutenberg Galaxy: The Making ofفهووو وسوووائل افتئووواا»

( )1804( Understanding Mediaالمترجم).

(« )00لووووم

مومفووووسد» ( ،)1882 – 1186فيلس رروف وع ررالم اجتمرراا ومر ر رن وناق ررد فن رري أمري ر ري .م ررن أب رررل م لفات رره

«المدينة فوي التاسم

أصولهوا تحوفتها وآفااها» The City in History: Its Origins, Its Transformations,

« ،)1801( and Its Prospectsالتقنيواي والحاواسة» « ،)1834( Technics and Civilizationأسوطوسة اللوة»

 ،The Myth of the Machineوهو تاب من جفسين ،جاا الجفا األول منه تحت عنوا

«التقنياي والتنمية الب رمة»

 ،Technics and Human Developmentونشر سنة .1801وجاا الجفا الثراني منره تحرت عنروا
 ،The Pentagon of Powerونشر سنة ( 1812المترجم).

«بنتواجو القووة»

تابررا ،مررن بينهررا
(« )03دو آيوود» (مررن مواليررد  ،)1834فيلسرروف علررم وتكنولوجيررا أمري رري .لرره مررا يقرررب مررن ثالث رة عشررر ً
دتابره «التقنيوواي والمماسسوة فلسووفة للتكنولوجيووا» Technics and Praxis: A Philosophy of Technology

أيضررا «التكنولوجيووا وعووال
( ،)1818الررذ يعتبررر أول عمر رل فرري أمري ررا الشررمالية عررن فلسررفة التكنولوجيررا .ومررن بررين تبرره ً
الحيواة مون الجنوة يلو األس » « ،)1882( Technology and the Lifeworld: From Garden to Earthموا
بعود الفينومينولوجيوا مقوافي فوي سوياق موا بعود الحداثوة» Postphenomenology: essays in the postmodern

« ،)1883( contextفلسوفة التكنولوجيووا مود ل» )1881( Philosophy of Technology: An Introduction
(المترجم).
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ث ررر م ررن الم رردار الفلس ررفية األخ رررس ف رري الق ررر

التكنولوجي ررا ،ب ررل إ ثم ررة تعقي رردات أخ رررس تتمث ررل ف رري أ

العشررين قرد اسرهمت فري فلسرفة التكنولوجيرا ،منهررا الفلسرفة اللغويرة والتحليليرة األنجلرو أمري يرة .ونلرى جانررا

م رردار الفلسر ررفة األوروي ررة المختلفر ررة (المار سر ررية الجدي ررد  ،Neo-Marxismالفينومينولوجير ررا ،والوجودير ررة

 Existentialismاألوروي ر ررة ،والهيرمينوطيق ر ررا) ،نج ر ررد أ البرجماتي ر ررة  Pragmatismاألمري ي ر ررة وفلس ر ررفة

أيضا الكتَّاب بأطر عمل عن التكنولوجيا.
الصيرور  Process philosophyاألنجلو أمري ية قد لودت ً
ونٍا انت الفلسفة التحليلية الساسد قد رفضت باتساا فلسفة الصيرور المب ر فري القرر العشررين ،إال

أ ه ررذد األخي ررر ق ررد ت ررم إحيا ه ررا ب ررين فالس ررفة التكنولوجي ررا ال ررذين أطل ررق عل رريهم فالس ررفة م ررا بع ررد الحداث ررة
 ،Postmodernأمثال «بوسنو فتوس»

()04

 Bruno Latourو«بوا فيرمليو»

ما قاك به فيلسوف ما بعد الحداثة الفرنسي «دولوز»

()00

.Deleuze

وقررد أررربح عررالم االجتمرراا البنرراسي األنجلررو أمري رري «أنوودسو بيكوورمن »

()01

()06

 ،Paul Virilioوهو

Andrew Pickering

مهتما بر «ألفرد نوسث وايتهد»  )1841 – 1101( Whiteheadمن خالل هذا اكحياا الفرنسي.
ً
(« )04بوسنو فتوس» (من مواليد سنة  ،)1841فيلسوف وأنثرووولوجي وعالم اجتماا فرنسي ،يتر ف اهتمامره البحثري علرى
فلسفة العلم والتكنولوجيا ،واشتهر بعد تا في هذا المجال ،ومنها «لو نكون حوداثيين أبودا» We Have Never Been

« ،)1881( Modernحيووواة المرتبووور البنووواء افجتمووواعي لواوووائ العلووو »

Laboratory Life: the Social

( Construction of Scientific Factsبمشار ة عالم االجتماا البريطراني «سوتيفين وولجواس» ،Stephen Woolgar

« ،)1818العلو علو أس

الوااو

ي

تتب العلماء والمهندسين من الا المجتم » Science in Action: How

( )1811( to Follow Scientists and Engineers through Societyالمترجم).

(« )06بوووا فيرمليووو» (مررن مواليررد سررنة  ،)1830أديررا ومنظررر ثقررافي فرنسرري .اشررتهر ب تباترره عررن التكنولوجيررا ،ووضررع مررا

يعرررف بنمرروٍك الحرررب  War modelللمدينررة الحديثررة والمجتمررع البشررر بصررفة عامررة ،ورررق المصررطلح «دسومولوووجي»

 Dromologyبمعنرى منطرق السررعة  Logic of speedالرذ يقروك عليره المجتمرع التكنولروجي .مرن برين أعمالره ال ارسرد

«الحورب والسوينما لوجيسوتية اإلد اس الحسوي» ،)1818( War and Cinema: The Logistics of Perception

«السورعة والسياسوة مقواا فوي الوودسومولوجي» ،)1810( Speed and Politics: An Essay on Dromology
«اإلسكولوجيوا الرمادسوة» « ،)0228( Grey Ecologyجامعوة الكوواسث» ،)0212( The University of Disaster

«يداسة الروف» ( )0214( The Administration of Fearالمترجم).

(« )00جيول دولووز»  ،)1886 – 1806( Gilles Deleuzeفيلسروف وناقرد أدبري فرنسري .لره تابرات مر ثر فري الفلسرفة

واألدب والسررينما والفنررو الجميلررة .مررن أهررم أعمالرره «الرأسوومالية وال وويزوفرانيا» Capitalism and Schizophrenia
(بمشرار ة ابرن موطنرره «فويلك

جوتوواس »  ،Félix Guattariوقرد رردر فرري جرفسين ،األول تحررت عنروا

 ،Anti-Oedipusونشررر سررنة  ،1810والثرراني تحررت عنروا

«أل و

«يوود أوديو »

راووبة»  ،A Thousand Plateausونشررر سررنة

أيضا «اف تالف والمعاودة» « ،)1801( Difference and Repetitionمنطق المعن » The Logic
 .)1812وله ً
( )1808( of Senseالمترجم).
(« )01أنودسو بيكوووووووووورمن » فيلسروف وعال ر رم اجتمراا ومر رن علمري بجامعرة أدسرتر البريطانيرة .University of Exeter

لر ر ر ر ر ره عد أعمال راسد ف ر ر ر ر ري مجال التكنولوجيرا ،منهرا «بنوووووووووووووووواء الكواس واي تواسم اجتماعوووووووووووي لفيزمواء الجسويماي» =
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إ أحد أهداف هذا الكتاب هو أ يقدك للطالرا المبتردم مختلرا المقارورات الفلسرفية التري تكمرن خلرا

اآلراا المختلفررة حررول فلسررفة التكنولوجيررا .ومررن نمرراٍك هررذد المقاروررات الترري ستخضررع للفحررا فلسررفة العلررم
التحليليرررة ،األخ ررالق ،الفينومينولوجير ررا ،الوجودير ررة ،الهيرمينوطيقر ررا ،فلس ررفة الصر رريرور ،البرجماتيرررة ،البناسير ررة

االجتماعيررة ،ومررا بعررد الحداثررة .سرريجد الطالررا فص روالً عررن الفينومينولوجيررا والهيرمينوطيقررا ،وعررن البناسيررة
االجتماعية ونظرية الشب ة الفاعلة

()01

 ،Actor-Network Theoryوعن فلسفة العلم األنجلرو أمري يرة.

أيض ررا أجر رفاا أدرج ررت ف رري مختل ررا الفص ررول ح ررول جوان ررا م ررن فلس ررفة «مووواستن ريووودجر» ،وفلس ررفة
هن رراك ً
الصرريرور ،ومررا بعررد الحداثررة ،والمررل أنهررا سرروف تسرراعد علررى توجيرره الطالررا فرري مجررال يحفررل بالعديررد مررن

المقاروات والمفردات الفلسفية .ورغم تنروا وررعووة أدبيرات هرذا المجرال ،فرإ ثمرة وع ًردا برإجراا المفيرد مرن
غالب ررا ،مث ررل فلس ررفة العل ررم والفلس ررفة
البح ررث ف رري فلس ررفة التكنولوجي ررا .إ ف ررروا الفلس ررفة المتنوع ررة والمتش ررعبة ً
السياسررية ،و ررذلق المرردار الفلسررفية المتنافسررة والترري ينتفرري بينهررا التوارررل فرري الغالررا ،قررد تغرردو متحررد

ومتآلفة من خالل استخدامها في فلسفة التكنولوجيا.

مرشدا للقارم إلى العديرد مرن المحراور والمقارورات الراسعرة التري يشرملها
ونني ألمل أ ي و هذا العمل
ً
هذا المجال.
(مالجظة :عرب صفحات الكتاب ،مت كتابة املصطلحات التقنيةة اامساةا – الة

أيتةأ يا ةا متسة

بأهمية خاصة بالنسبة للقرا – خبطٍ عرتض).

= « ،)1814( Constructing Quarks: A Sociological History of Particle Physicsالعلو مماسسووة

وثقافوة» « ،)1880( Science as practice and cultureالودما السويبرنطيقي مالموم لمسوتقبل آ ور» The
( )0212( Cybernetic Brain: Sketches of Another Futureالمترجم).

( )01نظريرة الشرب ة الفاعلرة هرري نظريرة اجتماعيرة تهردف إلررى وررا مجتمرع تحرو م وناترره عناررر بشررية وغيرر بشررية،
دعنارر فاعلة متساوية ومرتبطرة ببعضرها الربعم فري شرب ات ترم بناسهرا ورريانتها مرن أجرل تحقيرق هردف محردد .والجروهر

األساسرري لنظريررة الشررب ة الفاعلررة هررو فكررر الشررب ة غيررر المتجانسررة؛ فالشررب ة تحتررو علررى العديررد مررن العنارررر المتباينررة،

وتتضمن أجفاا اجتماعية وأخررس تكنولوجيرة فري الوقرت ٍاتره ،برل إ الجرفسين االجتمراعي والتكنولروجي ي لفرا

رالً متكرامالً؛

فعلررى سرربيل المثررال ،عنرردما نررذها لش رراا منررت مررن السرروور مار ررت ،فررإ الشررب ة الفاعلررة فيرره تتضررمن المشررتر  ،الكاشررير،

روحا مثررل المالبررن الترري يرتررديها المشررتر ،
مادينررة الصرررف اآللرري ،النقررود ،والمنررت ٍاترره .وتتضررمن ً
أيض را عنارررر أقررل وضر ً
والتري إٍا لرم تكرن موجررود فرإ العمليرة لهررا لرم تكرن لتررتم علرى األرجرح وي ثررر تطبيرق النظريرة فرري مجرال اكعرالك ورررناعة
ال أر العاك (المترجم).
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الفصل الثالث :التكنوقراطية
التكنواراطيوووة  Technocracyنظري ررة للحك ررم يت ررولى وفًق ررا له ررا الخبر رراا التقني ررين قي رراد الدول ررة (تقابله ررا
نظريرات أخرررس متنوعررة ألنمرراص الح ررم ،وهرري «الدسمواراطيووة»  ،Democracyأ ح ررم الشررعا أو عامررة

النر ررا ؛ «األسسوووووتقراطية»  ،Aristocracyأ حكر ررم األرسر ررتقراص أو حكر ررم األفضر ررل؛ و«البلوتواراطيوووووة»

 ،Plutocracyأ حكررم األثريرراا) .وقررد اختلفررت نظريررات التكنوقراطيررة حررول نوعيررة الخبررر الترري يجررا أ

يتمتع بها الم هلو للح م ،حيث تراوحت ما بين االقتصار على الخبر العلمية أو الهندسية الخالصة ،إلى

إدراك الخبررر العلميررة االجتماعيررة لالقتصرراديين وعلمرراا االجتمرراا .وتتجلررى المفرراهيم التكنوقراطيررة الصررارخة

والخفية بأشر ال مختلفرة فري اتجاهرات الكثيرر مرن سياسرات القرر العشررين والسياسرات الحاليرة ،مرا يتجلرى

رمنيا فرري اتسرراا م انررة وسررلطة الخبرراا التقنيررين داخررل أروقررة رررناعة القر اررات غيررر
التطرور التكنرروقراطي ضر ً
التقنية ،السيما السياسية واالقتصادية.

نقرردك فرري هررذا الفصررل مسر ًرحا للشخصرريات الرسيسررة الترري نررادت بح ررم النخبررة الفكريررة أو التقنيررة .وسرروف
أيضررا معظررم الفالسررفة الترراريخيين الكبررار الررذين تبروا حررول قضررايا ٍات
يتضررح أ هررذد الشخصرريات تشررمل ً
رلة بالتكنولوجيا .و ما أشرنا فري المقدمرة ،لرم تكرن ثمرة معالجرات مطولرة للتكنولوجيرا مرن قبرل الكثيرر مرن

فالسررفة الماضرري الكبررار .ومررع ٍلررق ،نسررتطيع القررول أ رالً مررن «بيكووو » سررنة  1022تقر ًيبررا ،و«سووا
سيمو » و«كون » في أواسل القر التاسع عشر ،هم ثالثة من فالسفة التكنوقراطية المب رين الكبار ،وهم

أيضررا أحررد أبرررل شخصرريات الفلس ررفة
أيضررا مررن أنصررار التكنوقراطيررة بش ر ل أو ب رآخر .ررا «أفالطوووو » ً
ً
الغرويررة ،وهررو أول فيلسرروف غرورري لرردينا تابررات موسررعة لرره ،ولعررل «ألفووورد نووووسث وايتهووود»  -الفيلسرروف

أمانرا للتقليرد الفلسرفي
والرياضي في القر العشرين – لم ي ن
ً
مبالغرا حرين أعلرن أ «السرمة العامرة واألدثرر ً
الغروي أنه يتألا مرن سلسرلة مرن الحواشري ألفالطرو » (وايتهرد ،1801 ،و  .)38لقرد را «أفالطوو »

أيضا مصدر إلهاك بير لليوتوويات  Utopiasالالحقة ،ولنظريات ح م النخبة المفكر  .سوف نعررك رذلق
ً
سيسا بالتفكير التكنوقراطي ،ثرم ننطلرق إلرى فرنسرا فري
ًا
علميا
على «بيكو » الذ ا
ميثودولوجيا ً
ً
ومبشر ر ً
أواسررل القررر التاسررع عشررر ،حيررث اقتررر «سووا سوويمو » نظريررات تكنوقراطيررة متكاملررة ترردعو أل ي ررو

كاما .ونفحا بعد ٍلق تكنوقراطية القر العشرين المب رر ،
علماا الفيفياا وعلماا االجتماا على التوالي ح ً
التي ا مفكرها الرسين عالم االقتصاد واالجتماا األمري ي «فيبلين»( ،Veblen )08لنختم الفصل بمسح
(« )08ثوسسووتين بونوود فيبلووين»  ،)1808 – 1161( Thorstein Bunde Veblenعررالم اجتمرراا وخبيررر اقتصرراد

قاسدا لحر ة االقتصاد الم سسي( Institutional Economics Movementاالقتصاد القاسم على فهم دور
أمري ي .ا
ً
رعبيا بارًعرا
التطور العملي ودور الم سسات في تش يل السلوك االقتصاد ) .ونلى جانا عمله التقني دا «فيبلين» ً
ناقدا ش ً

لل أرسرمالية ،وهرو مرا يتجلررى فري أبررل وأشررهر تبره «نظرمووة الطبقوة المترفووة» The Theory of the Leisure Class
المنشور سنة ( 1188المترجم).
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لمفكر التكنوقراطية في أواخر القر العشرين ،الذين ا لهم تأثير على الح ومة والسياسة ،بمرا فري ٍلرق
نظرية مجتمع ما بعد الصناعة .Postindustrial Society

ياالً :يفالطون:

يرجع هور لمة «تكنواراطية»

()32

 Technocracyإلى العشرينات من القرر العشررين ،لكرن جرذور

المفهرروك تمتررد فرري أعمرراق الترراريخ الغرورري؛ ففرري الفكررر اليونرراني القررديم ،اقتررر «أفالطووو » (ح روالي – 401

نظام ررا للح ررم يق ررودد
 341ق .ك) ف رري مح رراور «الجمهوسمووووة» ( The Rebublicحر روالي  312ق .ك) ً
الفالسررفة .ومررع ٍلررق ،انطرروس ترردريا «أفالطوووو » المقتررر للملرروك الفالسررفة علررى قرردر بيررر مررن التعلرريم
الرياضري المتقردك .وال غررو ،فقرد اعتقرد «أفالطوو » أ ثمرة بنري وطبراسع واقعيرة

()31

Real structures

 and naturesللشرياا ،أطلرق عليهرا اسرم «الئووس» ( Formsأنظرر القسرم الخراو بالتعريفرات الواقعيرة

رور مثالية للش ال (الصور الهندسية) وللموضروعات الفيفياسيرة،
ًا
في الفصل الثاني) ،وٍها إلى أ ثمة
رور مثاليرة للمفراهيم األخالقيرة مثرل الشرجاعة ،التقروس ،والعدالرة .هرذد الصرور يم رن معرفتهرا
دما أ ثمرة ر ًا

فق باكدراك الذهني الخالا ،ولين باكدراك الحسي ،حيث اعتبر أفالطو األخير ش الً أدنري وأقرل دقرة

من المعرفة.

يمثل «أفالطو » في رمفية الكها المشهور – التري أوردهرا فري الكتراب السرابع مرن «الجمهوسموة» -

البشر العراديين بالسرجناا الم بلرين بالسالسرل تجراد حراس للردمي المتحر رة داخرل هرا فري براطن األرل،
ومررن خلفهررم نررار متأججررة تضرريا الحرراس  ،فررال يرررو النررار وال الرردمي ،إنمررا يرررو فقر

ررالل الرردمي الترري

تع س ررها الن ررار عل ررى الح رراس (ويب رردو أ «أفالطوووو » ق ررد اس ررتخدك تكنولوجي ررا ال رردمي المتحر ررة ف رري عصر ررد

دأسا

للتعبيرر المجرال عرن وهرم المعرفرة براكدراك الحسري؛ «برومبرو»  .)1880 ،Brumbaughواآل

شخص ررا ق ررد ن ررفل إل ررى الكه ررا وح ر َّررر اح ررد الس ررجناا وأعان رره عل ررى الص ررعود ليش رراهد الموض رروعات
ه ررا أ
ً
الفيفياسية مباشر وينظر باتجاد ضوا الشمن؛ هرل بإم انره وقت رذ أ يررس الحقراسقت سيسرتغرق برالقطع وقتًرا
وهما.
حتى يعتاد ضوا الشمن ،لكنه سيدرك في النهاية أ ما رالد من قبل لم ي ن سوس ً
( )32ا المهند

األمري ي «وليا رنور سومي »  )1842 – 1166( William Henry Smythهرو أول مرن ررق

دلمررة «تكنوقراطيررة»  ،Technocracyوٍلررق ف رري مقررال لرره بعن روا

«التكنواراطيوووة طووورق ووسوووائل سووو الدسمواراطيوووة

الئوناعية» نشررد سرنة  1818بمجلرة اكدار الصرناعية “Technocracy: Ways and Means to Gain Industrial

” ،Democracy, Industrial Management, 57, March 1919, pp. 208 - 212ثرم فري تراب تجميعري لسلسرلة
مررن المقرراالت ،نشررر سررنة  1801تحررت عنروا

«التكنواراطيووة السالسوول األول و والثانيووة والثالثووة الكليوواي افجتماعيووة»

 .Technocracy, First, Second and Third Series: Social Universalsوقررد وضرع «سررميث» فرري مقالرره

المررذ ور تعر ًيفررا لمصررطلح التكنوقراطيررة م ر داد أنهررا «إعرراد التنظرريم العلمرري للطاقررة والم روارد القوميررة ،وتنسرريق الديموقراطيررة
الصناعية لتفعيل إراد الشعا» (المترجم).

اقعيا للكليات والكاسنات المجررد فري عرالم مفرارق هرو
( )31الواقعية هنا مفهومة بالمعنى األفالطوني القاسل بأ ثمة
ً
وجودا و ً
عالم المثل (المترجم).
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ه ررذا يخبرن ررا «أفالطوووو » أ البش ررر الع رراديين ال ي رررو س رروس ررالالً للص ررور موض رروعات فيفياسي ررة،

ويم ن للتروية الفكرية أ ت د باألفراد إلى إدراك الصور ،ثرم إلرى لمرح ررور أو مثرال الخيرر

()30

Form

 of the Goodفرري نهايررة المطرراف .هررذد الرحلررة نحررو الضرروا تمثررل مشررروا «أفالطررو » لترويررة حكرراك
جمهوريته.

لررم ي تررا «أفالطررو » بتقررديم جمهوريترره المثاليررة الترري تح مهررا النخبررة المثقفررة بررأعلى أشر ال االسررتدالل
()33

تمامررا – إلررى إقنرراا طاغيررة رررقلية
فحسررا ،بررل لقررد سررعى – فرري محاولررة فاشررلة ً
بوضع بعم أفكارد موضع التنفيذ .ووفًقا كحدس الروايرات ،ترم بيرع «أفالطوو » مرن قبرل الحرادم الغاضرا

Tyrant of Sicily

فرري سرروق الرقيررق ،ل روال أ افتررداد أررردقا د األثريرراا (وردت هررذد القصررة المأس رراوية لبعثررة «أفالط ووو » إلررى

رقلية فري «الرطواب السواب »

()34

 ،Seventh Letterوهرو العمرل الرذ اسرتقر الر أر علرى ررحة نسربته

إلى «أفالطو » ،سواا أدا هو أو لم ي ن الم لا الحقيقي).

هرميررا يتروررع علررى قمترره مثررال الخيررر ،وهررو أقصررى حرردود العررالم
تيبررا ً
( )30رتَّررا «أفالطووو » المثررل فرري عالمهررا المفررارق تر ً
خير وجميل ،وهو الذ يمنح النفن قو اكدراك ،وهو مبدأ العلم والحق (المترجم).
المعقول ،وعلة لكل ما هو ّ

( )33المقصرود هنرا «ديونيسويوس األوا»  Dionysius Iأو «ديونيسويوس األكبور»  ،Dionysius the Elderالطاغيرة
اليوناني وحرادم رقلية فري الفتر من  430إلى  301قبل الميالد .وتذها الرواية إلى أ «ديونيسويوس» أرسرل ألفالطرو

يرردعود لفيارترره ،فلبررى الفيلسرروف دعوترره ،وهنرراك تعرررف علررى «ديووو »  Dionرررهر الطاغيررة وشررقيق إحرردس لوجتيرره ،و ررا

عامرا ،إال أ ررداقة عميقرة انرت قرد
عامرا .ورغرم أ «أفالطوو » را ي بررد بنحرو عشررين ً
يبل من العمر أثنرين وعشررين ً
ترسررخت بينهمررا ،خار ر ًة وقررد سررحر «ديووو » بأفكررار الفيلسرروف و لماترره الم ر ثر  ،حتررى أ حيررا «ديووو » قررد تحولررت مررن

ثر إيراد علرى اللرذ والتررف.
منغمسا في حيا اللهو والملرذات ،ار يسرلق مسرالق الخيرر مر ًا
النقيم إلى النقيم ،فبعدما ا
ً
وهررو األمررر الررذ أغضررا الطاغيررة «ديونيسوويوس األوا» وحاشرريته ،واضررطر «أفالطووو » – بمسرراعد رررديقه «ديووو » –
أسرر إليره برأ يقترل
را «ديونسويوس» قرد َّ

أيضرا سرفير أسربرطة ،الرذ
إلى الرحيل على متن إحدس السفن التري انرت تقرل ً
«أفالطو » في الطريق أو يبيعه ،فآثر السفير الثانية وواعه فعالً فري «يسجينوا» بثالثماسرة درهرم ل ر «يينقووسس القوسمنوائي»،

حيمرا بررأفالطو  ،حيررث أعتقرره «اينقوووسس» مقابررل حصرروله علررى فديررة بيررر  .ولررم تكررن تلررق هرري رحلررة
غيررر أ القرردر ررا ر ً
«أفالطووو » الوحيررد إلررى رررقلية ،بررل لقررد تكررررت رحالترره بعررد ٍلررق لتحقيررق حلمرره بإعررداد الطاغيررة الجديررد «ديونيسوويوس

الثاني»  ،Dionysius IIو لها باات بالفشل .لمفيد من التفاريل أنظر إمراك عبرد الفترا إمراك الطاغيوة دساسوة فلسوفية

لئوووس موون افسووتبداد السياسووي (سلسررلة عررالم المعرفررة ،العرردد  ،113الطبعررة الثانيررة ،الكويررت )1880 ،و و  80ومررا

بعدها (المترجم)

خطابررا ،باكضررافة إلررى محاو ارترره المعروفررة ووعررم المقطوعررات الشررعرية
( )34تتضررمن تابررات «أفالطوووو » ثالثررة عشررر
ً
جانب ررا م ررن حيات رره
القص ررير المنس ررووة إلي رره .والخط رراب الس ررابع ه ررو أه ررم ه ررذد الخطاب ررات وأش ررهرها ،إٍ س ر َّ
رجل في رره الفيلس رروف ً
الشخصية ،وق َّردك لنرا وثيقرة ال غنرى عنهرا لمعرفرة اهتمامره بالشر و العامرة ،وتطرور موقفره مرن السياسرة والحكرم ،و فاحره فري

سرربيل تطبيررق نظرياترره المثاليررة علررى الواقررع العملرري فرري رررقلية ،واعت ارفرره بمررا أرررابه مررن خيبررة ونخفرراق ،ودفاعرره عررن فلسررفته

الرطوواب السوواب ألفالطووو – ترجمررة

مفعمررا بالعاطفرة الممفوجررة براأللم والمررار  .أنظرر فرري ٍلررق عبرد الغفررار م راو
ً
دفاعرا ً
وتعليق (مجلة لية اآلداب ،اليمن ،رنعاا ،1818 ،و و ( 148 – 13المترجم).
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مهتمررا بصررور العدالررة والمفرراهيم األخالقيررة األخرررس ألغ ررال الح ررم السياسرري .وأل
ررا «أفالطووو » ً
الرياضريات تقرردك المثررال األوضررح للمعرفرة الذهنيررة بالصررور ( Formsباألعررداد والهندسرة) ،مررا يتجسررد بهررا

نموٍجا للعقالنيرة التامرة لكثرر مرن الفالسرفة
نم االستنتاك الدقيق انطالًقا من افتراضات محدد  ،فقد لت
ً
الالحق ررين (أنظ ررر الفص ررل ال ارب ررع) .خ ررذ م ررثالً نس ررق «ياليوووودس» ( Euclidح ر روالي  016 – 306ق .ك).

الهندسري .يبردأ هرذا النسرق بمجموعررة مرن االفت ارضرات ،البرديهيات  ،Axiomsوالمصررادرات ،Postulates

فري معيررة خطروات منطقيررة تر د باالسررتدالل إلررى نترراس الهندسررة .وفرري جمهوريررة أفالطررو  ،ير ررف البرنررام

التروو للح اك على دراسة الرياضيات تمهيد للدراسة الفلسفية األعلي إعداد للحكرم ،بينمرا يحتراك الجنرود
والحرفيين لقدر بسي للغاية من الهندسة والحساب  Arithmeticألغررال التكتي رات الحرويرة أو التجرار.
ويتم تدريا الح اك على الرياضيات النظرية المتقدمة لمد عشر سنوات ،بما في ٍلق علرم الفلرق الرياضري

الخالا ونظرية الموسيقى ،حتى لقرد ٍهرا «أفالطوو » إلرى أ دارسري هرذد الرياضريات النظريرة ال يجرا

أ يشررغلوا أنفسررهم بررالظواهر الفلكيررة أو سررماا الموسرريقى .وومجرررد اتقررا الرياضرريات المتقدمررة وفًقررا ألحرردد
رررورها ينتقررل الحكرراك إلررى د ارسررة االسررتنتاك الفلسررفي أو الجرردل  .Dialecticونٍا ررا االسررتنتاك الرياضرري
يبدأ – وفًقا ألفالطو – بافت ارضرات أساسرية أو برديهيات ،فرإ الجردل الفلسرفي هرو شر ل أعلرى مرن أشر ال
المعرفرةٍ ،لرق أنره يفحرا ويق ّريم االفت ارضرات األساسررية للمعرفرة .ه رذا را الحكراك عنرد «أفالطووو » – أو

الملرروك والملكررات الفالسررفة – تكنرروقراطيين بحررق؛ فترردريبهم الرياضرري مررا هررو إال تمهيررد الدتسرراب الح مررة
الفلسفية والقدر على التفكير المنطقي في المساسل األخالقية والسياسية.

ربابيا أو ممح ًروا فرري
والحرق أ التمييرف الحرراد برين الرياضرريات وعرالم الفلسررفة األعلرى مرتبرة إنمررا را ضر ً
جررل الترراد األفالطرروني الالحررق؛ حيررث تحررول تر يررف بعررم األفالطررونيين الجرردد  Neo-Platonistsفيمررا

بعررد (بررل وحتررى «أفالطووو » نفسرره ،وفًقررا لتقررارير مثيررر للجرردل عررن تعاليمرره المتررأخر غيررر الم تووررة ،وعررن

محاضرته عن الخير  Lecture on the Goodالتي ألقاها في األداديمية على حرد لعمهرم) إلرى المعرفرة

الرياض ررية ،أو المعرف ررة الش رربيهة بالرياض رريات ،مفت ررا للفلس ررفة برمته ررا .ووع ررد أ ت ررولى «اسبيوسووووبوس»

 Speusippusابن شقيقة «أفالطو » (حوالي  331 – 412ق .ك) مقاليد األمور في األداديميرة خليفرة

لرره ،أحررل األعررداد  Numbersمحررل الصررور ،Formsوٍهررا «أسسووطو» ( Aristotleتلميررذ «أفالطووو »

األدبررر) إلررى أ هويررة الفلسررفة قررد تماهررت مررع هويررة الرياضرريات بش ر ل خرراط لرردس خلفرراا «أفالطوووو »

المباش ررين .وه ررذا تررم محررو الخ ر الفارررل بررين الرياضرريات والفلسررفة بش ر لل جفسرري فرري ثيررر مررن تقاليررد
األفالطونية المحدثرة ،األمرر الرذ أدس إلرى تمهيرد الطريرق نحرو تعمريم نمروٍك المعرفرة الرياضري فري الفكرر

التكنوقراطي الالحق .لقد اضطلعت سمات مثل قو  ،ودقة ،وهيبة االستنتاك الرياضي ،بدور هاك في الفكر

التكنوقراطي الحديث ،بقدر ما أم ن للمهندسين واالقتصاديين وغيرهم – الذين استخدموا المناه الرياضية

– أ يروط روا تلررق الهالررة مررن الدقررة والص ررامة بتص رريحاتهم فرري مجررال السياسررة وغي ررد مررن المجرراالت الترري

تتجاول نطاق تخصصاتهم.
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ثاايًا :فراسيس بيكون:
ق َّردك «فرنسي بيكوو » ( )1000 – 1601فري الفترر الحديثرة المب رر يوتوويرا  Utopiaأدثرر قرًورا إلرى
التكنوقراطير ررة الحقيقير ررة مر ررن «جمهورير ررة أفالطر ررو » .ر ررا «بيكووووو » شخصر ررية فر ررذ فر رري عصر ررر النهضر ررة

()36
رار النجلتررا،
روردا مستش ًا
اكنجليفية؛ أعلن أنه سيضم «دل معرفة إلى نطاق واليته»  ،وقد فعل ،وأرربح ل ً
واشرتهر م لررا لمقرراالت مرروجف ووليغررة (وقررد بلر إعجرراب الربعم بأسررلووه فرري الكتابرره حررد الررفعم بأنرره ررا

الم لررا الحقيقرري ألعمررال «شكسووبير»  ،Shakespeareاألمررر الررذ يصررعا تصررديقه) .ررا «بيكووو »
طا فرري مجرراالت القررانو والفلسررفة والعلررم ،ووعررد أ شررق طريقرره ليتحررول مررن شرراب مفلررن إلررى شخصررية
ناشر ً

ٍات نفرروٍ وثرررو بيررر  ،تررم توجيرره االتهرراك لرره بتلقرري الرشررو (بررالرغم مررن ررو هررذا ممارسر ًة شرراسعة فرري ٍلررق
الوقررت ،ومررن المرررجح أ اتهامرره جرراا علررى خلفيررة ر رراعات سياسررية) .أمررا عررن وفاترره ،فقررد انررت – وفًقررا
كحدس الروايات األسطورية – نتيجة إرابته بالتهاب في الشعا الهواسية جراا إجراا تجرورة لحفرد دجاجرة

بحشوها بالثل .
اعتقد «بيكو » أنه من خالل معرفة الطبيعة ،وتأثير القو التكنولوجية على الطبيعرة ،يم رن للبشرر أ

يستعيدوا رفاا الذهن ونقاا العمل اللذين تمتع بهما الدك وحواا قبل طردهما من جنة عد  .ووغم النظر

مجتمعرا
عن هذد الصيغة الدينية للهدف ،فقد ورا «بيكوو » فري «أطالنطوا الجديودة» New Atlantis
ً

دور مر فًيرا فري
مثاليا ي د فيه الساعو نحو شيا أقرب إلى المفهوك الحديث للمعرفرة العلميرة والهندسرية ًا
ً
إدار مجتمع مفدهر ورحي.
اسما
في هذد اليوتوويا («أطالنطا الجديدة»  ،)1004ا «منزا سالومو » ً Salomon’s House

لنرروا مررن م سسررات البحررث الوطنيررة ،تجرررس فيرره التجررارب ،وترردر خرواو المعرراد والنباتررات والمادينررات،
وعد أشياا أخرس ،بهدف تحسين الحيرا  .برل لقرد شرمل «منوزا سوالومو » أفررًادا يعملرو – بمصرطلحات
الير رروك – جواسر ررين للصر ررناعة ،يسر ررافرو خفير ررة إلر ررى البلر رردا المجر رراور لمراقبر ررة حر رررف أهر ررل هر ررذد البلر رردا
ورناعاتهم .وقد اقتر «بيكوو » نسرخة أدثرر تواض ًرعا ،ولكرن واقعيرة ،لمنرفل سرالومو  ،بحيرث يتخرذ شر ل
دلية فعلية تحو حداسق للحيوانات والنباتات ،ومختبرات ،وورش مي اني ية .لكن لسوا الحد ،لم يبرد الملرق
( )36وردت هررذد العبررار علررى لسررا «بيكووو » فرري خطرراب لرره أرسررله إلررى رررديقه «وليووا سيسوويل» William Cecil
( ،)1681 – 1602السياسرري االنجليررف و بيررر مستشررار الملكررة «يليزابي و األول و » خررالل فتررر ح مهررا .ومنطرروق العبررار

دما وردت في الخطاب «إني قد ضممت ل المعرفة إلرى نطراق واليتري» I have taken all knowledge to be my

ي العلييأت ليلييع ا ،ل نييق دل ي أن عبييلعن
 .provinceولررم ي ررن «بيكووو » يقصررد بررذلق أن فييم دو ي أن أن عبييلأ
العلأت ،أ أندا عدبحها أأ علوم لعها نظنة ادة دن  ،بغن لنبعوها ألشجععها .أنظن:
Bacon, F., ‘Letter to William Cecil, 1st Baron Burghley’, published in The Works of Francis
Bacon: Baron of Verulam, Viscount St. Alban, and Lord High Chancellor of England 14
Vols. (1870) James Spedding, Robert L. Ellis, Douglas D. Heath, editors, Vol. VIII, p. 109.
(المترجم)
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«جيم

األوا» ( King James Iالذ تولى رعاية نسخة الملق جيمن للكتراب المقرد )

()30

أ اهتمراك

بمثل هذد المشروعات ،أو بحلم «بيكو » بتحسين األوضاا االجتماعية للمة.

أيضرا عرن العلرم التحريبري والمرنه االسرتقراسي ( Inductive methodأنظرر الفصرل
دافرع «بيكوو » ً
األول) ،وٍهررا إلررى أ نظريررات الطبيعررة يجررا أ ت سررن علررى تعميمررات مررن المالحظررات الفرديررة ،وأ

تخضع للفحا من خرالل المالحظرات الفرديرة ،وأال تسرتنب مرن المبرادم العامرة .بعبرار أخررس ،را نهر
«بيكو » التجريبي على النقيم مرن نهر «أفالطوو »؛ فعلرى حرين َّقلرل األخيرر مرن قيمرة اكدراك الحسري

رر أ االسررتنتاك الررذهني الخررالا هررو السرربيل إلررى الحقيقررة ،فقررد
ليصررل برره إلررى مرتبررة الرروهم الحقيقرري ،معتبر ًا
ٍهررا «بيكووو » إلررى أ المالحظررة الحسررية هرري الطريررق إلررى الحقيقررة ،وأ النظريررات الترري أفرلهررا العقررل
الخالا والتأمل الفلسفي ما هي إال دروب إلى الخطأ ال قيمة لها .ولتفعيل هذا الرنه  ،ق َّردك «بيكوو » فري

قترحررا بعن روا
دتابرره «األوسجووانو الجديوود»  )1002( New Organonنظريترره فرري مصررادر الخطررأ (م ً
الكتاب أ ي و بديالً للورجانو القديم  Old Organonأو أعمال أرسطو المنطقية التري لرت مسريطر

قرابة ألفي سنة) .وه ذا يعلن «بيكو » أننا بتقييم مالحظاتنا نكو باستمرار علرى أهبرة االسرتعداد ضرد مرا
أطلررق عليرره اسررم «األصوونا »  Idolsأو تشررويهات اكدراك الحسرري والفكررر الترري يتعرررل لهررا البشررر ،والترري
هي في حاجة إلى تصحيح .وقد َّ
رنا هذد األرناك على النحو التالي

أ -أصونا القبيلووة  ،The Idols of the Tribeوهري مررن سرمات الطبيعرة البشررية التري تخردعنا ،مثررل
األوهرراك والتحي رفات اكدراديررة ،و ررذلق الحرراالت الترري ت ر د فيهررا المالنررا وتصرروراتنا المسرربقة إلررى تشررويه

إدراداتنا.

ب -أصوونا الكهو

( The Idols of the Caveفرري إشررار إلررى هررا أفالطررو ) ،وهرري أوهرراك خارررة

بالخبر الذاتية وخلفية الفرد.

ك -أصنا السووق  ،The Idols of the Market Placeوهري األوهراك الناجمرة عرن التواررل البشرر ،
ووصفة خارة تشوهات وغمول اللغة.

د -أصوونا المسوور  ،The Idols of the Theaterأو األوهرراك الناجمررة عررن االعتقرراد فرري األنسرراق
الفلسفية المتضاروة.

ولعد عقود الحقة ،انت فكر «بيكو » عن البحث العلمي التجريبري بمثابرة إلهراك لعردد مرن م سسري

الجمعيررة الملكيررة  ،Royal Societyأول جمعيررة عليميررة بريطانيررة ،وهرري قاسمررة حتررى يومنررا هررذا .و مررا

خلفرا للملكرة «يليزابيو األولو » فري الفترر مرن سرنة 1023
( )30ح م الملرق «جويم األوا» ( )1006 – 1600انجلتر ار ً
وحتى وفاتره .وقرد تبنرى إرردار نسرخة معتمرد للكتراب المقرد (اكنجيرل) قامرت بترجمتهرا إلرى اكنجليفيرة نيسرة انجلتر ار فري
الفتررر مررن سررنة  1024حتررى سررنة  ،1044تتالفررى األخطرراا الترري لوحظررت فرري الترجمررات السررابقة وتع ررن معتقرردات رجررال
الدين ب نيسرة انجلتررا ،وهري النسرخة التري عرفرت باسرم نسرخة الملرق جريمن للكتراب المقرد King James Version of

( the Bibleالمترجم).
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َّ
روحا فري الرياضريات ،يم رن تطبيقره فري مجرالي
علمنا «أفالطو » أ اكدراك الذهني للصرور ،األدثرر وض ً
األخالق والسياسة ،فقد اعتقد «بيكو » أ منهجه االستقراسي يجا تطبيقره علرى الفقره (التشرريع القرانوني)

مستخلصر ررا ثوابتر رره القانونير ررة باالسر ررتقراا مر ررن الحر رراالت القانونير ررة بر ررذات الطريقر ررة التر رري
،Jurisprudence
ً
يستخلا بها المرا القوانين العلمية باالستقراا من المالحظات الجفسية.
لقررد قر َّررر «بيكووو » أ المعرفررة قررو  ،وأ المرررا بإم انرره أ يقهررر الطبيعررة (يسرريطر عليهررا) بإطاعتهررا

(باسررتيعاب المبررادم واألسررباب) .وقررد شرربَّه فرري ثيررر مررن األحيررا عالقررة الباحررث بالطبيعررة بعالقررة الرجررل
رتخدما اسرتعارات مثرل اكغرواا  ،Seductionالسرفور  ،Unveilingوالقرو  ،فري وررا عمليرة
بالم أر  ،مس ً
البحررث (أنظ ررر الفص ررل التاس ررع) .والح ررق أ إع ررال «بيكوووو » أ المعرف ررة ق ررو  ،وأ فح ررا الطبيع ررة ه ررو

الطريررق إلررى الرخرراا االجتمرراعي والرفاهيررة ،هررو أقرررب مررا ي ررو إلررى مفهرروك «أفالطووو » التكنرروقراطي عررن

الحكرراك الفالسررفة ،ومررع ٍلررق فررإ البرراحثين الررذين ورررفهم «بيكووو » فرري «منووزا سووالومو » لررم يسررعو
بأنفسهم إلى الحكم ،بل انوا مجرد نارحين للحكاك.

ثالثًا :كالاد هينرى دى أافراى كواأ سان سيمون:

علرى حرين را البراحثو فري «منوزا سوولومو » ال يح مرو المجتمرع مباشررً بأنفسرهم ،فرإ العلمرراا
والتكنولرروجيين فرري بعررم مخططررات الفيلسرروف الفرنسرري «سووا سوويمو » ( )1106 – 1102يح مررو

المجتمع بش ل مباشر.

شارك «سا سيمو » في الثور األمري ية ،وعرل خدماته فري أمرادن أخررس جنرد ٍ ثررو  ،مرا

اجتماع ررا لجمعي ررة اش ررترادية .وف رري أعق رراب الث ررور
دع ررم الث ررور الفرنس ررية ،وتخل ررى ع ررن لقب رره (دنبي ررل) وتر ر أر
َّ
ً
الفرنسرريةَّ ،
حقررق «سوويمو » ثرررو ضررخمة جر َّرراا مضرراروته علررى الممتلكررات الترري تر هررا الفررارين مررن أرورراب

أيضرا مرن
النظاك الملكي ،و رذلق مضراروته علرى الكنراسن المهجرور التري أغلقهرا الثروار .لقرد ادتسرا المرال ً
خالل بيع الررراو عبرر نوافرذ وأسرطح الكنراسن ،وحراول ٍات مرر بيرع سرقا نيسرة نروترداك فري برارين.

ووفًق ررا كح رردس الرواي ررات ،ررا «سووويمو » ي ررأمر خادم رره ب ررأ يوقظ رره ررل ر رربا ق رراسالً «انه ررم س رريد
الكونررت ،لررديق مهرراك عظيمررة ت ديهررا اليرروك» .دمررا لعمررت إحرردس الروايررات أنرره قررد تقرردك – دو جرردو –
للفواك من إحدس راسدات األدب في ٍلق الوقت (مووووووووووووووودا د سوتايل

()31

 )Madame de Staëlقراسالً

ومعرا سروف ننجرا
«سيدتي أنت أدثر ام أر غير عادية على سطح األرل ،وأنا أدثر رجل غيرر عراد ً ،
أيضا أدثر طفل غير عاد » (هايلبرونر . )1863 ،Heilbroner
ً
ٍاتيرا مرن خرالل دعرو برار العلمراا فري ٍلرق الوقرت
تقنيرا ،لكنره تلقرى
تعليمرا ً
لرم ي رن «سويمو » نفسره ً
ً
كج رراا محادثررات علررى العشرراا .مررا ر َّرو حلقررة مررن طررالب الهندسررة مررن المدرسررة الفنيررة الفرنسررية ال ارسررد

(« )31موودا د سووتايل» ( ،)1111 – 1100ناقررد ورواسيررة فرنسررية ٍاا ررريتها خررالل القررر التاسررع عشررر .ررا لعملهررا
األدبي تأثير بير في الدهار المذها الرومانسي في األدب الفرنسي ،وهي مرن أواسرل الرذين اهتمروا بمرا يعررف اآل براألدب
المقار (المترجم).

07

فلسفة التكنولوجيا

وقت رذ ،وهري مدرسرة الفنرو التطبيقيرة  L’Ecole Polytechniqueالتري تأسسرت خرالل الثرور الفرنسرية،

ودعمها وطورها «نابليو » .Napoleon
افي ررا،
م ررن جه ررة أخ رررس ،ررا المجتم ررع اكقط رراعي األق رردك ف رري نظ ررر «سوووويمو »
مجتمع ررا مسر ررًفا ،خر ً
ً
وعس رًيا ،يدعم العديد من الطفيليات التي تتجلى في ش ل طبقتي النبالا ورجال الدين .وه ذا نجدد يفتتح
ررل النرربالا ورجررال

علنررا أنرره إٍا اسررتيقظت األمررة ٍات ررربا لتجررد أ
إحرردس مقاالترره بش ر ل اسررتففال  ،م ً
الرردين قررد اختف روا ،فلررن تكررو هنرراك معانررا  ،فرري حررين أنرره إٍا اختفررى ررل العلمرراا والفنيررين ورجررال األعمررال
فسرروف ينهررار المجتمررع (سررا سرريمو  ،1860 ،و  ،)10و ررا البررديل الجديررد فرري نظ ررد هررو المجتمررع

الصناعي.

رددا مررن الخط ر المختلفررة لحكررم المجتمررع الصررناعي ،لكنهررا
وخررالل مسررير حياترره ،رسررم «سوويمو » عر ً
جميع ررا تباين ررت م ررع السياس ررات العار ررفة ف رري ٍل ررق الوق ررت ،سر رواا أدان ررت ه ررذد السياس ررات خاض ررعة للثر روار
ً

الرادي راليين ،أو للملكيررين ،أو لرجرال األعمررال ،مررع تطلعره لتلقرري الردعم مررن الحكرراك أو القرو المهيمنررة علررى

جميعررا ررانوا
المجتمررع وقت ررذ .بعررم ه ر الا ررانوا اشررتراديين رادي رراليين ،ووعضررهم ررانوا أرسررماليين ،لكررنهم
ً
مر رفيين للغايررة (علررى غ ررار ال أرسررمالية الفرنسررية الالحقررة) .وقررد أطلررق «سوويمو » علررى السررلطة الحادمررة

لمجتمعه المثالي اسم «مجل نيوتن»  ،Council of Newtonم ًدا على الطبيعة العلمية للحادم من
خالل روطها باسم أحد علماا الفيفياا البارلين في القرو السابقة .ويشرغل العلمراا والتقنيرو والمصررفيو
تماما.
مقاعد المجلن في تش يالته المختلفة التي اقترحها ،أما الكهنة والنبالا فقد تم استبعادهم ً

ا ألفكار «سا سيمو » تأثيرها على الجماعات السياسية المختلفة ،و را مرن برين أتباعره الردعا

المب رو لبناا خطروص السر ق الحديديرة وشرق مرا أرربح يعررف بقنرا السروين مرن ال أرسرماليين الفرنسريين،
دم ررا أث رررت أفك ررارد عل ررى أشر ر ال مختلف ررة م ررن الث رروريين االش ررتراديين (مانوي ررل  ،1800 ،Manuelالفص ررل

ددا م ررن الص ررطلحات الت رري بات ررت مس ررتخدمة عل ررى امت ررداد الع ررالم؛ مث ررل
ال ارب ررع) .وق ررد ر ررق «سووويمو » عر ر ً
«فردانيوووووووووة» « ،Individualismفيزموووووووووائي» « ،Physicistمووووووووونظ » « ،Organizerصوووووووووناعي»
« ،Industrialistويوووووعي» ( Positivistهاي ر ررق  .)1860 ،Hayekد ر ررذلق ر ر ررق «سووووويمو » دلم ر ررة

«اشتراكوية»  ،Socialismلتظهر مب ر ًارر فرري «مجلوة القودس
دررا ينشررر بهررا أتباعرره .والحررق أ

سويمو »  St Simonian journalالتري

رالً مررن ال أرسررمالية واالشررترادية اللتررين دافررع عنهمررا «سوويمو » بطرررق

مختلفررة قررد تررم التخطرري لهمررا ووضررعهما فرري إطررار مر ررف ؛ فمررن جهررة ،انررت أرسررماليته مح ومررة بررالبنوك

واالحتكارات؛ ومرن جهرة أخررس ،انرت نسرخته مرن اكشرترادية التكنوقراطيرة ٍات التخطري المر رف شربيهة

ردد مررن شررعاراته إلررى ش رريوعية
باشررترادية اتحرراد الجمهوريررات االش ررترادية السرروفيتية  .USSRوقررد انتقررل ع ر ٌ
« Communismلينوين»  Leninو«سووتالين»  Stalinفرري االتحرراد السروفيتي السررابق ،وٍلرق مررن خررالل
دتابات «ماس
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رددا م ر ررن تعبير ر ررات وأفك ر ررار «سووووويمو » الت ر رري ل ر ررم ت ر رررد ف ر رري مس ر ررود البي ر ررا الش ر رريوعي
(قر ر َّردك «ينجلوووووز» ع ر ر ً
 Communist Manifestoالذ تبه «ماس »).

رتخدما مص ر ررطلحات
لق ر ررد ور ر ررا «لينووووووين» ً
أيض ر ررا التنظ ر رريم االجتم ر رراعي المس ر ررتقبلي لالش ر ررترادية مس ر ر ً
«سوويمو » «المجتمررع مصررنع واحررد ضررخم»؛ «تنظرريم األشررياا ولررين البشررر» .دمررا اسررتخدك «سووتالين»
تعبيررات «سوويمو » لتوررريا «الفنررانين مهندسررين للرررو البش ررية» .ومررن المفارقررات فرري هررذا الصرردد أ

مفهومر ررا ممر رراثالً قر ررد هر ررر فر رري تسر ررمية التقنير ررين فر رري ديفنر رري النر ررد  Disneylandبورر ررفهم أرور رراب خير ررال
ً
( Imagineersأو مهندس ررين للخي ررال  .)Engineers of the Imaginationوخالًف ررا لك ررل م ررن
راك بش ر ل
«أفالطوووو » و«بيكوووو » ،تقرردك ر س «سووويمو » تكنوقراطيررة املررة األهليررة؛ فررالخبراا لديرره ح ر ٌ
حرفي ،على األقل في بعم اقتراحاته.

أابعًا :ياجسأ كواأ:
التحررق «أوجس و

ون و » ( )1161 – 1181بمدرسررة الفنررو التطبيقيررة ،ودر العلرروك الفيفياسيررة فرري

عص ررد ،لكنرره طرررد منهررا بعررد تورطرره فرري احتجرراك ضررد االسررتيالا علررى المدرسررة مررن قبررل النظرراك الملكرري

الجديد الذ أعقا هفيمة «نوابليو » .بردأ «كونو » دترابع ومسراعد ل ر «سوا سويمو » ،واضرطلع بمهمرة

تنسيق وتوسريع أفكرار ومحاضررات أسرتاٍد المبعثرر وغيرر المنظمرة( .)31ولعرل أبررل مرا نرادس بره هرو قانونره
ررور بالمرحلوة
عن المراحل الثالد لتطور المجتمع؛ من المرحلوة الالروتيوة  Theologicalأو الدينيرة ،م ًا

الميتافيزمقيووووة  Metaphysicalأو الفلسر ررفية ،وور ر روالً إلر ررى المرحلووووة الويووووعية  Positiveأو العلمير ررة
األخيررر .فرري المرحلررة الالهوتيررة يسررود االعتقرراد بررأ أسررباب األشررياا إنمررا ترجررع إلررى إراد أو إرادات .وهررذد

المرحلة تنقسم بدورها إلى ثالد م ارحرل فرعيرة مرحلوة الفيت وية  ،Fetishismحيرث لكرل موضروا إرادتره

الخارررة؛ ومرحلووة ال وور أو تعرردد اآللهررة  ،Polytheismحيررث توجررد إرادات لعرردد مررن اآللهررة؛ ومرحلووة

التوحيوود  ،Monotheismحيررث ال يوجررد سرروس إلرره واحررد يبس ر إرادترره علررى ررل شرريا .أمررا فرري المرحلررة
الميتافيفيقيررة فررإ أسررباب األشررياا تغرردو تجريرردات واقعيررة ناجمررة عررن تأمررل األشررياا والظ رواهر ٍاتهررا ،مثررل

القدرات  Powersوالقوس  .Forcesوأما في المرحلة الوضعية األخير ،فإ البحث عرن األسرباب النهاسيرة
طالبررا بمدرسررة الفنررو التطبيقيررة ،و ررا
( )31تعرررف «كون و » علررى أسررتاٍد «سووا سوويمو » سررنة  ،1111وقررت أ ررا
ً
تير ألستاٍد لمد ست سرنوات ،شرار ه فيهرا
سيسا لتحرير مجلة «الئناعة» .وقد عمل «كون » س ر ًا
«سا سيمو » وقت ذ ر ً

الحلم بوجود دولة قوية تقوك على تنظيم الحيا االجتماعية ،ودعا ل منهما إلى أهميرة وجرود علرم مسرتقل مثرل الفيفيراا يهرتم
بد ارسررة الحيررا االجتماعيررة ،ويعمررل علررى ادتشرراف الق روانين الترري يم ررن اسررتخدامها فرري د ارسررة مش ر الت و رواهر المجمتررع،
و انت عالقة التلميذ بأستاٍد عالقة وثيقرة لدرجرة أنره أرربح مرن الصرعا التمييرف برين إسرهامات رل منهمرا ،لكنهمرا انفصرال

بعد ٍلق وراحا يهاجما بعضهما البعم.
See Turner, J. H., Beeghley, L., Powers, C. H., The Emergence of Sociological Theory,
(.المترجم) )Wadsworth Publishing Company, 1995, Ch. 3 (The Sociology of Auguste Comte
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يتالشرى ،وي رو الكشرا عرن قروانين التترابع  Laws of successionهرو هردف المعرفرة .وه رذا ،فالردين

رأنا إٍا مرا قورنرا بالمعرفرة العلميرة .وال غررو ،فالم انرة
والميتافيفيقا عند «كون » هما أقل أشر ال المعرفرة ش ً
السررامية للمعرفررة العلميررة ،والح ر مررن شررأ  ،أو اسررتبعاد ،أش ر ال المعرفررة األخرررس غيررر العلميررة فرري العلرروك
اكنسانية ،ل ٍلق يعد جفًاا ال يتج أف من المعتقد التكنوقراطي.
مررن جهررة أخرررس ،تنقسررم فلسررفة «كونوو » إلررى ج رفسين؛ الجررفا األول منهررا بمثابررة نظريررة عررن المعرفررة
العلميرة وفلسررفة العلررم ،أمررا الجررفا الثرراني فيشررمل فلسررفته االجتماعيررة والسياسررية لتنظرريم المجتمررع الصررناعي.

وقد رو «كون » أش ال الفكر في المراحل الثالد بأشر ال المجتمرع؛ فالمرحلرة الالهوتيرة للمجتمرع مرحلر ٌة

رر المرحلررة الوضررعية
عسر رية ،بينمررا تر ررف المرحلررة الميتافيفيقيررة علررى القررانو والفقرره التشرريعي ،وتررأتي أخير ًا

الت ر رري تن ر ررا ر المجتم ر ررع الص ر ررناعي .ولع ر ررل عم ر ررل «كونووووو » الالح ر ررق ع ر ررن التنظ ر رريم االجتم ر رراعي و«دي ر ررن

اكنسرانية»

()38

 Religion of humanityقررد ترأثر بحياترره العاطفيرة؛ سرواا فري تقررديرد الجديرد للعواطررا

تحت تأثير حبره ل ر «كلوتيلود د فوو»  ،Clothilde de Vauxأو فري شرعورد بالرذنا علرى سروا معاملتره
لشري ته في الحيا  .وفي تصورد لعلماا المجتمع الصناعي ،عمرد «كونو » إلرى تغييرر الكهنروت المسريحي

الكاثولي ي بش ل حرفي ،حيث حل التدرك الهرمي للخبراا التقنيين محل التدرك الهرمي للكنيسة.

فري القرر العشررين ،حملرت الكتررا التري تتحردد عررن النخبرة العلميررة عنراوين مجاليرة مثررل «الكهنوووي

الجديوود» ( The New Priesthoodالب  ،)1806 ،Lappلكررن «كون و » دررا يعنرري هررذا بررالمعنى

الحرفرري للكلمررة .رررحيح أ خطترره السررتبدال الكنرراسن الوضررعية بالكنيسررة الكاثولي يررة لررم تجررد طريقهررا إلررى
التفعيل ،لكن ثمة القليل منها يمتد من الب ارليل إلى انجلترا .ويحمل علم الب ارليل شرعار «كونو » «النظراك

والتقدك»  ،Order and Progressمرا أ شخصريات برارل فري الم سريق خرالل ح رم «بوسفيرموو دسواز»
 Porfirio Diazفي أواخر القرر التاسرع عشرر ( )1816 – 1132قرد أعلنرت الروالا للمثاليرات الوضرعية

(ليا .)1848 ،1844 ،Zea

روحا وررراخة طروال القررر العشررين ،فح ررم
انررت وضررعية «كونو » مر ثر للغايررة فرري أشر ال أقررل وضر ً
المجتمع الم سن على المعرفة يعني ح م المجتمع الم سن على المعرفة العلمية ،ولم تعد السياسة سروس

( )38دين اإلنسانية دين وضعي دشنه «أوجس

ون » للمجتمعات الصناعية بديل للديا التقليدية ،وهرو ديرن تثليثري

أقانيمه الموجود األعظم (وهرو اكنسرا ) ،والروثن األعظرم (وهرو األرل) ،والمحري األعظرم (وهرو الفضراا الخرارجي المحري

رتفيدا مررن محبتنررا ،والم ر أر أجرردر بالمحبررة والعبرراد ألنهررا محر ٌرل
برراألرل .واكنسررا ً
ردير بالعبرراد لكونرره مسر ً
وفقررا لهررذا الرردين جر ٌ
لتحقيق أماني الصداقة والعشق .وقد جاا اختراا «كون » لهذا الدين تخت ترأثير عشرقه للكاتبرة والشراعر الفرنسرية «كلوتيلود

د فو» ( ،)1140 – 1116حيث انتهى مرن هذا العشق إلى أ العالم ال يم رن خالرره إال بردين جديرد يغرذ فري فلروب

تقويمرا جدي ًردا لهرذا الردين
النا = = محبة الغير الواهنة ،ويقويها بتمجيد اكنسرانية وعبادتهرا .وقرد بلر بره شرطحه أ اقترر
ً
ونصا نفسه البابا الجديد لإلنسانية.
حملت فيه الشهور أسماا أعظم القاد والعلماا والمفكرين والفنانينَّ ،
See for more details: Wernick, Andrew, Auguste Comte and the Religion of Humanity, The
(.المترجم) Post-theistic Program of French Social Theory, Cambridge University Press, 2001
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ش ل من أش ال العلم التطبيقي أو الهندسة االجتماعية .وقرد ابتكرر «كونو » – وررق مصرطلح – «علو

افجتما »  ،Sociologyبهدف الدراسة العلمية للمجتمع .لقرد رأس «كونو » علرم االجتمراا فررا معرفري

متوجررا بحررق علررى عرررش العلرروك،
رسررين للح ررم االجتمرراعي .ووعبررار أخرررس ،ررا علررم االجتمرراا عنرردد ً
ملكررا ً
حتى ولو لرم يحترل موضرعه فري أسرا الترتيرا الهرمري للعلروك الفيفيراا مرثالً .وه رذا أدرجرت تكنوقراطيتره

غالبرا عنرد
لعلماا االجتماا ،ولين فق لعلماا الفيفيرااً ،ا
دور مر فًيرا فري ح رم المجتمرع ،مثلمرا را الحرال ً
أيضا علماا االجتمراا
«سا سيمو » .إ تكنوقراطية الح م ،التي ال تقتصر على المهندسين بل تشمل ً
م ررن مختل ررا األنر رواا ،ق ررد أر رربحت س ررمة ممي ررف لنظري ررات ع رردد م ررن المنظرررين االجتم رراعيين ف رري الوالي ررات

المتحد وأوروا خالل الفتر من خمسينات إلى سبعينات القر العشرين (أنظر أدناد).

أخير ًررا ،انررت فلسررفة العلررم وفلسررفة الترراريخ عنررد «كون و » (الم ارحررل الررثالد) ٍات تررأثير مباشررر طويررل
األم ررد أدث ررر م ررن خطت رره ف رري التنظ رريم االجتم رراعي ودي ررن اكنس ررانية ،حي ررث اس ررتبعدت الوض ررعية المنطقي ررة

( Logical positivismأنظر الفصل األول) نظريرات ونرت السياسرية والدينيرة ،لكنهرا أبقرت علرى شر ل
م َّ
حدد من مطالبته بأ ي و العلم هو أعلى ش ل من أش ال المعرفة ،بل المعرفة الحقيقية الوحيد .

خامسًةةا :ثوأسةةتف فيةةبلف اا ركةةة التكنوقراطيةةة ت الوالتةةات املتحةةد ايمةةاك
يخرى:
«جوو

هر مصطلح «التكنواراطية» ألول مر في بروادير القرر العشررين ،حيرث قراك بصر ه عرالم االقتصراد
والس »  John M. Clarkفري منتصرا عشررينات القرر ( .)42و انرت ثمرة حر رة تكنوقراطيرة

فعلية في الواليات المتحرد تحمرل هرذا االسرم فري السياسرة ،بلغرت أوجهرا فري العشررينات والثالثينرات ،لكنهرا

داسمررا رررغير  ،ومررع أنهررا مررا اللررت قاسمررة ،إال أنرره مررن الصررعا مالحظتهررا .و ررا عررالم االقتصرراد
دانررت ً
«ثوسستين فيبلين» هو المنظر األمري ي الرسين للتكنوقراطية في بوادير القر العشرين.

مادر وغير متحيف لمجتمع العصر الرذهبي فري أمري را أواخرر القرر التاسرع عشرر
ناقدا ًا
ا «فيبلين» ً
وأواسررل القررر العش ررين .در عررادات وتقاليررد النخبررة مررن رجررال األعمررال فرري عص ررد بررذات الطريقررة الترري

يرردر بهررا األنثرووولرروجي ثقافررة شرراٍ لررم تبلر حررد التحضررر .لقررد الدرس الثقافررة األداديميررة المتحفظررة الترري
تعلمها ،و ا العنوا الفرعي األرلي لكتابه عن الجامعات ،المعنو «التعلي العالي فوي أمرمكوا» The
 ،Higher Learning in Americaهررو «دساسووة فووي الفسوواد ال ووامل» A Study in Total

( )42لين ثمة ما يدعم أ االقتصاد األمري ي المعرروف «جو موسم

الس » – 1114( John Maurice Clark

 )1803هر ررو أول م ررن رر ررق مص ررطلح «التكنواراطيووة» ،ال فرري الموسرروعات وال فرري أ مررن محر ررات البحررث .بررل إ ثمررة
األمري ي «وليا رنر سمي » سنة ( 1818أنظرر الهرامش رقرم 3

إجماعا على أ أول من رق المصطلح هو المهند
ً
ووالس » فقررد اسررتخدك المصررطلح بعررد ٍلررق لورررا نسررق «فيبلووين» االقتصرراد فرري
فرري هررذا الفصررل) .أمررا «جووو موووسم

مشير إلى أ بإم ا هذا النسق تنظيم المجتمع على أسا تقني.
ًا
منتصا العشرينات من القر العشرين،
See Akin, William E., Technocracy and the American Dream: The Technocrat Movement,
(.ال ُمترجم) 1900-1941, University of California Press, 1977, p. 25
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( Depravityدود  .)1804 ،Dowdررذلق الدرس بررذات القرردر النفعررة الصررورية االقتصررادية (الش ر النية

االقتصررادية)  ،Economic Formalismوعنرردما رفررم الناشررر تابرره «نظرمووة المسسسوواي التجاسمووة»
 The Theory of Business Enterpriseلعدك احتواسه على ما ي في من االقتصاد الرياضي ،أضاف
ببساطة بعم المعادالت الرياضية في حواشي الكتاب .وقد تسببت مالحظاته التري اتسرمت برالتمرد وعردك

الوقررار ،فضرالً عررن أسررلوب حياترره المترربجح ،فرري انفصرراله عررن ثررر مررن الجامعررات الكبرررس الترري در بهررا

(بل ر برره الحررد أ عرراش فرري خيمررة بررالمراعي الخارجيررة المحيطررة بحرررك جامعررة سررتانفورد) .ولعلرره ادتسررا

شررهرته الواسررعة مررن فكرترره عررن «افسووتهال المظهوور » (التفرراخر ) Conspicuous Consumption

التي ضمنها تابره «نظرموة الطبقوة المترفوة»  ،)1188( The Theory of the Leisure Classالرذ

أوضررح فيرره أ تبرراهي المرررا بمش رترياته إنمررا يهرردف إلررى إعالنرره عررن ثروترره وأهميترره ،فض رالً عررن إرهرراب

الطبقات الدنيا.

وفي تابه «المهندسو ونظا األسعاس» ،)1801( The Engineers and the Price System

يقررار «فيبلوووين» بررين إس رراف وعرردك فرراا الممارسررات التجاريررة مررن جهررة ،و فرراا المهندسررين مررن جهررة

أخرس .ما يقار بين «غريف الصنعة»  Instinct for workmanshipلدس اكنسا  ،والتي تتجلى في
األلمنررة الحديثررة بش ر ل امررل لرردس المهنررد  ،ووررين غ ارسررف االفت ر ار

لرردس رجررال األعمررال ،ومررن ثررم يقتررر

معا يديرد المهندسو بدالً من رجال األعمال .وخالل األلمة االقتصرادية بعرد الحررب العالميرة األولرى،
مجت ً
وفي أعقاب الثور الروسية ،اقتر «فيبلين» ثور حقيقية يقوك بها المهندسو  ،بل لقد تحدد بش ل طريرف
()41

للمهندسررين» ( a Soviet of engineersلكنرره سرررعا مررا ت ارجررع عررن اقت ارحرره

نوعررا عررن «سرروفيت
ً
بمباشر العمل السياسي).

وق ررد وار ررل «رووواواسد سوووكوي»  ،Howard Scottأح ررد أتب رراا «فيبلوووين» ال ررذ م ررنح نفس رره لق ررا

«مهند » ،حر ة التكنوقراطية السياسية (دا يقضى جل وقته فري مقهرى قريرة جررينتش بمدينرة نيويرورك،

نوعرا مرن مهندسري المقراهي علرى نحرو يماثرل شرعراا المقراهي اآل ) .وقرد ترم إحيراا نشراص
حيث ا يمثرل ً
«سكوي» في فتر الكساد العظيم  Great Depressionفي بروادير الثالثينرات .أمرا عرن تكنوقراطيتره فقرد
تض ررامنت م ررع إشررراص

()40

متبع ررا ف رري ٍل ررق ع ررالمي ال ررنفن الس ررلو يين
 Conditioningالنش رراص اكنس ررانيً ،

( )41لمة «سوفي »  Sovietمشتقة من لمرة روسرية تعنري «مجلو » « ،Councilتجمو » « ،Assemblyنئويحة»

« ،Adviceانسووووجا »  ،Harmonyأو «وفوووواق»  .Concordوهر رري مشر ررتقة مر ررن الجر ررذر  větitiبمعنر ررى «يتحوووودث» أو

«يووتكل » .وتعنرري لمررة  Sovietnikفرري الروسررية «عاووو مجل و »  .Councillorوقررد اشررتق اسررم االتحرراد السرروقيتي مررن
الكلمة ٍاتها ،فكانت االسرم الرذ أطلرق علرى أول مجلرن محلري للعمرال أنشر فري مقاطعرة «إيفرانوفو»  Ivanovoفري عهرد
اكمبراطورية الروسية السابقة عاك  ،1826و را أحد محر رات الثرور البلشفية ضد النظراك القيصرر الروسري .ويعرد مجلرن

السافيت هو المرجعية األساسية للمجتمع والنظاك الشيوعي في اتحاد الجمهوريات السوفيتية االشترادية (المترجم).
(« )40اكشراص» أحد أهم مصطلحات علم النفن السرلو ي ،ويعنري الرتعلم عرن طريرق مرا يعررف برالمثير واالسرتجابة ،حيرث

تتم دراسة استجابة رد فعل اكنسا أو الحيوا على مثير ما وارتباص سلو ه بهذا المثير (المترجم).
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«يسفا بافلوف»  ،)1830 – 1148( Ivan Pavlovو«جو واطسو » – 1111( John Watson
 ،)1861من حيث تصورهما للمجتمع مادينة يقوك بتشغيلها خبراا الهندسة.
علررى أ حر ررة التكنوقراطيررة السياسررية فرري الواليررات المتحررد  ،شررانها فرري ٍلررق شررا

نرراسن «كونوو »

رعبيا فرري نهايررة المطرراف؛ فالتكنوقراطيررة الترري نررادس بهررا «سووكوي» ،وألياسهررا،
اجررا شر ً
الوضررعية ،لررم تلررق رو ً
وسياراتها المتطابقة ،ورمفها الرسمي المتمثل في شعار ين يان  ،ل ٍلق فقد مصداقيته على نطاق واسرع
بعد فشل خطاب إٍاعي

()43

ترويجي طال انتظارد من قبل «سكوي» (إيلسنر  .)1801 ،Elsnerووحلرول

سررنة  1830فقرردت الحر ررة السياسررية الترري أطلررق أعضررا ها عليهررا ر رراحة اسررم «التكنوقراطيررة» ،جاٍبيتهررا
الش ررعبية ،ون

واليسارية.

ان ررت م ررا الل ررت قاسم ررة حت ررى الي رروك فرق ررة ر ررغير ت رردير اكعالن ررات ف رري المج ررالت الليبرالي ررة

انتشررر التوجرره التكنرروقراطي علررى نطرراق واسررع فرري المجتمررع األمري رري ،بتررأثير مررن «الحر ررة التقدميررة»

 Progressive movementف رري فت ررر الح رررب العالمي ررة األول ررى تقر ًيب ررا ،و ررذلق بت ررأثير م ررن «الص ررفقة
الجديررد »( New Deal )44لل ررسين «ف ورانكلين ديالنووو سوزفل و » Franklin Delano Roosevelt

( )1846 – 1110خررالل الثالثينررات .وقررد جرراات «الحر ررة التقدميررة» ،و ررذلق «الصررفقة الجديررد » ،رررد
فعل على التفكق واأللمات االجتماعية؛ فاألولى انت بمثابة رد فعل على فساد األجهف السياسية البلدية،

أم ررا الثاني ررة فق ررد ت ررم طرحه ررا اس ررتجابة للكس رراد العظ رريم ( .)1841 – 1808وعل ررى أي ررة ح ررال ،ررا تعبي ررر

( )43أسررن «رووواواسد سوووكوي» ( )1812 – 1182أوالً مررا عرررف باسررم «التحررالا التكنرروقراطي»

The Technical

 ،Allianceوهر ررو التحر ررالا الر ررذ انر رردم خر ررالل فتر ررر الكسر رراد العظر رريم ،ووالتحدير ررد سر ررنة  ،1833فيمر ررا سر ررمي «الم سسر ررة
التكنوقراطية»  .Technocracy Incorporatedوقرد اتخذت الم سسررة مرن «رمف ين يران » ٍ Yin–Yang Symbol

رعار لهررا ،ووالغررت فرري تخصرريا أليرراا متطابقررة ألعضرراسها مررن هررذين اللررونين ،و ررذا تخصرريا
اللررونين األحمررر والرمرراد شر ًا
خطابرا
أسطول من السيارات الرمادية المتطابقة سمة مميف لها .وفي الثالث عشر من ينراير سرنة  ،1833ألقرى «سوكوي»
ً

عرن التكنوقراطيرة فري فنردق بييرر بنيرويروك  ،New York's Hotel Pierreأمراك مرا يقررب مرن أروعماسرة شرخا ،وترم برث
يعررا الفتقررادد الخبررر متحرردد عرراك ،األمررر الررذ أدس إلررى انهيررار
الخطرراب عررن طريررق اكٍاعررة الوطنيررة ،لكنرره فشررل فش رالً ٍر ً
م سسته وفقدانها أل دعم شعبي.
See for more details: Adair, David, The Technocrats 1919-1967: A Case Study of Conflict
(.المترجم) and Change in a Social Movement, Simon Fraser University, 1970
(« )44الئفقة الجديدة» مجموعة من البرام والخط االقتصادية دشنتها اكدار األمري ية فيمرا برين العراك  1833والعراك
 ، 1830وشملت ق اررات رساسية أو قوانين أقرها الكرونجر األمري ري أثنراا الفترر الرساسرية األولرى للررسين فررانكلين رولفلرت.

وقد جاات تلق البرام والخط لمواجهة ما سمي الكساد العظيم ،وتر فت على ما يسميه الم رخو األلفات الثالثة ،وهري
اكغاثرة (إغاثررة العراطلين والفقرراا) ،واكنعرراش (إنعراش االقتصرراد للورررول بره إلررى مسررتوياته الطبيعيرة) ،واكرررال (إرررال

النظاك المالي لمنع تكرار الكساد).
See Rauchway, Eric, The Great Depression and the New deal: A Very Short Introduction,
(.المترجم) Oxford University Press, 2008
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دارج ررا بالفع ررل ب ررين السياس رريين ف رري «الحر ررة التقدمي ررة» ،وو ررين أتب رراا
«الهندس ررة االجتماعي ررة» ق ررد أر رربح ً
البرجماتيررة األمري يررة  American Pragmatismفرري السياسررة ،وحتررى المهندسررين الم روالين لل أرسررمالية،

سيسرا للواليرات المتحرد ،
أمثرال «رربوري رووفر»  ،)1804 – 1114( Herbert Hooverالرذ أرربح ر ً
فعرال .علرى أ ٍلرق لرم يحرل دو ت ارجرع حفنرة مرن المهندسرين عرن
أعلنوا مثالية المهنرد
مردير لمجتمرع َّ
اما.
استنتاك س وت الرادي الي القاسل بتشجيع إعداد المهندسين لي ونوا ح ً

ولررم تكررن التكنوقراطيررة مقصررور علررى الواليررات المتحررد ؛ ففرري السررويد ،دافعررت األعمررال المب ررر لعررالمي

حاليررا «جونوواس ميوورداا»
االجتمرراا المشررهورين ً
التكنوقراطيررة .ولكررن – علررى ع ررن الكثيررر مررن التكنرروقراطيين اآلخ ررين – أدرك االثنررا بوضررو مخرراطر
()46

 Gunnarو«ألفووا ميوورداا»

()40

 Alva Myrdalعررن

الصراا بين التكنوقراطية والديموقراطية ،وحاوال التوفيق بينهمرا (ميرردال  .)1840 ،Myrdalوفري ألمانيرا،

دترا «كواسا مانهواس »  – Karl Mannheimالمتخصرا فري علرم اجتمراا المعرفرة Sociology of
 – Knowledgeع ررن «التخط رري ال ررديموقراطي»  ،Democratic Planningوع ررن دور النخب ررة م ررن

المثقفرين فري التعررويم الحرر

()41

 Free-Floatingإبرا العشررينات مرن القرر العشررين ،مرا واررل الكتابررة

حول هذا الموضوا بعد ف اررد إلى بريطانيا في الثالثينات (مانهايم 1836 ،Mannheim؛  .)1862را

القرراسمين بررالتخطي االجتمرراعي التكنرروقراطي مررن وجهررة نظررر «مانهوواس » والررفوجين «ميوورداا» هررم علمرراا
االجتماا ،ولين علماا التكنولوجيا الفيفياسية.

فرري الوقررت ٍاترره ،انررت الررد تاتوريات الشررمولية فرري تلررق الفتررر ،السرريما فرري ألمانيررا واالتحرراد السرروفيتي،

ط ررا غر ًيب ررا م ررن األدبي ررات ض ررد
تنط ررو عل ررى م ون ررات تكنوقراطي ررة قوي ررة؛ فق ررد ح رروت النالي ررة  Nazismخلي ً
التكنولوجية  ،Anti-Technologicaوالوثنية؛ وأدبيات الغذاا الصحي والعر والعرود إلرى الطبيعرة ،فري
معيررة االعتقرراد التكنرروقراطي فرري قرردر مهندسرري التكنولوجيررا الجديررد علررى دفررع النظرراك إلررى القررو العالميررة.

وخ ررالل الح رررب تف رروق الجان ررا التكن رروقراطي عل ررى العنص ررر الرومانس رري والبي رري (هي رررف 1814 ،Herf؛

هر ر ررارينجتو  ،1880 ،Harringtonو و  .)8 – 183وفر ر رري االتحر ر رراد الس ر رروفيتي ،ثمر ر ررة أير ر ررديولوجيا

(« )46كاسا جوناس ميرداا»  )1811 – 1181( Karl Gunnar Myrdalعالم اجتماا واقتصاد سويد حراسف علرى
جرراسف نووررل فرري العلرروك االقتصررادية سررنة  .1814اشررتهر فرري الواليررات المتحررد بد ارسرراته عررن العالقررات العرقيررة

Race

 ،Relationsوهي الدراسات التي توجها ب تابه «المعالة األمرمكية م كلة الزنو والدسمواراطية الحديثة» American
 Dilemma: The Negro Problem and Modern Democracyالمنشور سنة ( 1844المترجم).

(« )40ألفووا ميوورداا»  )1810 – 1820( Alva Myrdalعالمررة اقتصرراد وسياسررية سررويدية ،منحررت جرراسف نووررل للسررالك

سنة  1810لنشراطها فري مجرال نرفا السرال  ،وهري لوجرة «كواسا جونواس ميورداا» ،وأك الكاترا السياسري اليسرار السرويد
المعروف «جا ميرداا» ( Jan Myrdalالمترجم).

(« )41التعوم الحر» مصطلح اقتصاد يعني عردك تردخل البنرق المر رف فري تحديرد سرعر رررف العملرة ،ووالترالي يبقرى

خاضعا لقواعد السوق (المترجم).
سعر الصرف
ً
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تكنوقراطية قوية وسمت الخطاب الستاليني عرن التصرنيع القسرر (برايلف  .)1811 ،Bailesو مرا لروحد،

فإ ثمة تشابه بين مثالية التخطي المر ف لالتحاد السوفيتي وحلم «سا سيمو ».

سادسًا :التكنوقراطية ااظرتة اجملتمع ما بعد الصناعي:

خالل الخمسينات والستينات والسبعينات من القر العشررين فري الواليرات المتحرد  ،ودولرة الرفاهيرة فري

أوروررا ،واالتحرراد السرروفيتي الشرريوعي ،انررت الميررول التكنوقراطيررة ٍات تررأثير فرري نظريررات الح ومررة .وخررالل
برنرامجي «الجبهرة الجديرد »

()41

 )1803 – 1801( New Frontierو«المجتمرع العظريم»

()48

للرسيسرين

األمري يين «جو فيتزجيرالد ينيد »  ،John Kennedyو«ليندو جونسو » ،Lyndon Johnson
وح ومة العمرال 1812 – 1804( Labor government؛  )1810 – 1814فري عهرد رسرين الرولراا

البريطاني «راسولد وملسو »  ،Harold Wilsonانت المفاهيم التكنوقراطية متداولة بين االستشاريين.
لقد تحدد الربعم عرن الثرور التكنولوجيرة المتوهجرة ،وٍهرا «وملسوو » فري مقدمتره لتقريرر حرفب العمرال

إلى أ حفوه «يعتقد أ القوس العاملة والموارد يجا أ يتم تخطيطهما بذ اا [ ...لكن] هذا التخطي فري

العررالم الحررديث س رري و بررال معن ررى دو تخطرري ش ررامل وحشررد للمر روارد العلميررة» (ويرسر ر ا ،Werskey
 ،1811و .)302

فري الواليات المتحد  ،را «سوبري سترمنو مواكناما اس»  ،Robert Strange McNamaraالررسين

التنفيرذ السرابق لشرر ة جنررال موترورل  ،General Motorsوأطفالره األٍ راا

()62

 ،Whiz Kidsخبرراا

فرري التحليررل الكمرري ،وهررم مررن قرراموا بررالتخطي االسررتراتيجي لحرررب فيتنرراك .ووعررد الحررا العالميررة الثانيررة تررم

االعتراف بمر فية البحث البحث ودورد في تطوير االقتصاد؛ فقد بل «العلم الكبير»
(« )41الجبهة الجديدة» برنام تبناد الرسين األمري ي «جوو

()61

،Big Science

ينيود » بهردف تقلريا العرول والفقرر والتمييرف العنصرر ،

وخلق المفيد من فرو العمل ألرحاب األفكار الخالّقة (المترجم).

(« )48المجتم الجديد» برنام رممه الررسين األمري ري «لينودو جونسوو » ،قوامره مجموعرة مرن التشرريعات الليبراليرة
مررن بينهررا قررانو الحقرروق المدنيررة ،ووررام الرعايررة الصررحية لكبررار السررن ،والرعايررة الصررحية للفقرراا ،والمعاونررة علررى التعلرريم،

والحرب على الفقر (المترجم).
(« )62األطفوواا األذ يوواء» مجموعررة مررن عشررر جنررود قرردامي فرري القروات الجويررة األمري يررة خررالل الحرررب العالميررة الثانيررة،
أررربحوا سررنة  1840مرردراا تنفيررذيين لشررر ة فررورد للسرريارات ،ومررنهم «سوبووري ماكنامووا اس» ( )0228 – 1810الررذ ت ر أر
شر ة فورد ،ومنصا ولير الدفاا في الفتر من سنة  1801إلى سنة  ،1801ثم ت أر

البنق الدولي لمد ثالثة عشر سنة.

وهو المهند األول للغفو األمري ي لفيتناك .و انت مجموعة األطفال األٍ ياا جفًاا من برنام للعلوك اكدارية داخل سال
الجرو األمري ري عرفررت باسرم مجموعررة الرتح م اكحصرراسي ،وقرد شرارك أعضرراا المجموعرة فيمررا عررف بثررور العلروك اللوجسررتية
والتنظيمية خالل الحرب (المترجم).
(« )61العل و الكبي ور» مصررطلح اسررتخدمه العلمرراا وم رخررو العلررم لورررا سلسررلة التغيي ررات الترري شررهدها العلررم فرري الرردول
الصررناعية خررالل ووعررد الحرررب العالميررة الثانيررة ،حيررث بررات التقرردك العلمرري يعتمررد علررى المشررروعات الضررخمة الترري تمولهررا

الح ومات الوطنية أو مجموعة من الح ومات .ررحيح أ «العلو الئورير»  ،Small Scienceأو الجهرود الفرديرة ،أو =
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مثرل مشرروا القنبلرة الذريرة فري لرو

أالمرو

 ،Los Alamosسرن الرشرد خرالل الحررب ،وأرربح علمراا

الفيفياا؛ مثل «يوليوس سوبري أوبنهواسمر» « ،)1801 – 1824( J. Robert Oppenheimerيدواسد
تيلوور» ( )0223 – 1821( Edward Tellerهيررر ن  ،)0220 ،Herkenو ررذلق الرياضرري «جووو

فووو نيومووا » ( )1804 – 1184( John von Neumannهررايمف 1812 ،Heims؛ باوندسررتو

 ،)1880 ،Poundstoneأربح ه الا على التوالي مستشارين هامين للح ومة في سرباق التسرلح النروو

إبا فتر الحرب البارد  .وفي خطابه الوداعي سنة  ،1802أطلق الرسين «دوايو أيزنهواوس» Dwight
 Eisenhowerتحذيرد المشهور من القو المفرطة للمجمرع الصرناعي العسر ر

Military Industrial

 ،Complexومجمع الشر ات الكبرس المنتجة للسلحة ،وويروقراطية البنتاجو .

ثير من علماا االجتماا في الواليات المتحد و ندا إلى أ األيديولوجيا السياسية لم تعد
ذلق ٍها ٌ
مالسم ررة ،وأ م ررا ه ررو ه رراك يتمث ررل ف رري الض ررب ال رردقيق لالقتص رراد م ررن قب ررل علم رراا االقتص رراد ،والتخط رري

االجتماعي من قبل خبرراا العلروك االجتماعيرة التكنروقراطيين (بيرل 1802 ،Bell؛ الرو 1800 ،Aron؛

دارين رردورف  ،)1806 ،Dahrendorfوق ررد ان ررت تل ررق ه رري أطروح ررة نهاي ررة األي ررديولوجيا

of

End

 .Ideologyأم ررا ف رري االتح رراد الس رروفيتي ،فعل ررى الع ررن م ررن ٍل ررق ،ت ررم تبن رري األي ررديولوجيا المار س ررية –
الستالينية نظرية رحيحة في السياسة ،حيرث قامرت اللينينيرة – المار سرية  Marxism-Leninismفري

االتحاد السوفيتي بدور العلم االجتماعي التكنوقراطي في التخطي المر ف  ،و انت ثمة مطالبة بأ ي و

اا ممررا ررا
علررم االجتمرراا ً
أساسررا للقر اررات السياسررية .وفرري أوروررا الغرويررة ررا لليررديولوجيا مرردلوالً أقررل الدر ً
ابي ررا .وم ررا لال
غالب ررا م رردلوالً إيج ً
علي رره الح ررال ف رري الوالي ررات المتح ررد  ،وم ررع نهاي ررة الق ررر العشر ررين ررا له ررا ً
المعلقر ررو السياسر رريو فر رري الوالير ررات المتحر ررد يتحر رردثو عر ررن «األي ررديولوجيين»  Ideologistsفر رري مقابر ررل

البرجماتيين  Pragmatistsفصاسل في مجهورية الصين الشعبية.
ردد م ررن المفكر ررين التكن رروقراطيين ف رري الغ رررب ع ررن نظري ررة المجتم ررع م ررا بع ررد
م ررن جه ررة أخ رررس ،داف ررع ع ر ٌ

الصناعي خالل الستينات والسبعينات من القر العشرين .و را من بينهم عالم االقتصاد «جوو

جالبرايو »

()60

 ،)1801( John Kenneth Galbraithعرالم االجتمرراا «دانييوول بيول»

()63

ينيو

Daniel

= جهررود المجموعررات الصررغير  ،مررا اللررت قاسمررة حتررى اليرروك ،وقررد ي ررو لهررا تررأثير بيررر ،لكررن التحقررق التجريبرري باسررتخداك
المنشررآت الضررخمة ،وم ررا يتطلبرره مررن تم ررويالت ضررخمة ،يسررتلفك تض ررافر الجهررود الدوليررة عل ررى مسررتوس الرردول والح وم ررات

(المترجم).

احدا من أبرل م يد
(« )60جو يني جالبراي » ( )0220 – 1821خبير اقتصاد ند من أرل أمري ي .ا و ً
الليبرالية األمري ية في القر العشرين .من بين أعماله المشهور ثالثيته عرن االقتصراد المتمثلرة فري «الرأسومالية األمرمكيوة»

« ،)1860( American Capitalismمجتم و الوووفرة»  ،)1861( The Affluent Societyو«الدولووة الئووناعية

الجديدة»  )1801( The New Industrial Stateالمترجم).

(« )63دانييوول بيوول» ( )0211 – 1818عررالم اجتمرراا و اتررا أمري رري ،عرررف بمسرراهماته فرري د ارسررات مجتمررع مررا بعررد
أيضا ثالثة أعم رال مشهور  ،وه ر ر ر ر ري «نهاسة األيديولوجيا» (« ،The End of Ideology )1802مجيء =
الصناعة .له ً
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 ،)1813( Bellومستشررار السياسررة الخارجيررة «زبيجنيوووو برمجنسوووكي»

()64

Zbigniew Brzezinski

نوعررا مررن الحتميررة التكنولوجيررة
( .)1812وتعررد نظريررة المجتمررع مررا بعررد الصررناعي ً
( Determinismأنظر الفصل الساد ) ،وم داها أ األش ال المختلفة من تكنولوجيا اكنتراك الصرناعي

Technological

تنت أش االً مختلفة من الح م االجتماعي .وهي في هذا الصدد تشبه المار سية ،لكنها تررفم االشرترادية
والشيوعية المار سية فيما يتعلق بالتنب بمجيا الح م التكنوقراطي في المجتمع ما بعد الصناعي.

تصررا نظريررة المجتمررع مررا بعررد الصررناعي م ارحررل المجتمررع بأنهررا تبرردأ بمرحلررة لراعيررة ،تتبعهررا مرحلررة

رناعية ،ثم مرحلة ما بعد رناعية .في مرحلة اكنتاك الفراعي ي د استخداك القو اكنسانية والحيوانيرة،
إلى جانا قو الريا والساقية ،إلى مجتمرع مرن الفالحرين والح رم اكقطراعي .وتر د الصرناعة فري مرحلرة

التصررنيع الممرري ن إلررى مجتمررع عمررال الصررناعة ٍو الياقررات الفرقرراا وح ررم المررالك مررن رجررال األعمررال

أخير ت د الهيمنة المتفايد للصناعات الخدمية ومعالجة المعلومرات إلرى أشر ال جديرد مرن
الرأسماليين .و ًا
العمال ٍو التعليم الذين يشررفو علرى األجهرف اآلليرة ،مرا ير د إلرى حكرم التكنروقراص .مرن جهرة أخررس،
يصبح عمال الف ارعرة فري المجتمرع الصرناعي أقليرة ررغير برين األغلبيرة مرن عمرال الصرناعة ،لرذا يرتقلا

أيضا عمال الصناعة من ٍو الياقات الفرقاا إلى أقلية في المجتمع ما بعد الصرناعي ،وتسرود تكنولوجيرا
ً
أيضا إلى أ ثورات الطالب فري السرتينات
المعلومات بدالً من تكنولوجيا الطاقة .وقد ٍها «برمجنسكي» ً
دان ررت مماثل ررة لث ررورات الفالح ررين ف رري الفت ررر الحديث ررة المب ررر  ،حي ررث وج ررد ط ررالب اكنس ررانيات المتم ررردين،
والفاقرردين للمررل ،أنفسررهم السرردين علررى حاجررة المجتمررع الررذ

والمهندسين.

ررا مررن المقرررر أ يررديرد علمرراا الحاسرروب

إ الشررر ات الكبرررس يمتلكه ررا ثررر م ررن المسرراهمين ،ولك ررن يررديرها م رردراا برردالً م ررن الشررر ات العاسلي ررة

التقليديررة الترري تمتلكهررا وتررديرها ال أرسررمالية التقليديررة .وتررذها نظريررات المجتمررع مررا بعررد الصررناعي إلررى أ

المجتمررع الجديررد هررو مجتمررع مررا بعررد أرسررمالي Post-Capitalist؛ حيررث لررم يعررد ال أرسررماليين وأرررحاب

األسر ررهم ير ررديرو الشر ررر ات ،بر ررل تتكفر ررل مجموعر ررة متنوعر ررة مر ررن المخططر ررين ،المهندسر ررين ،علمر رراا الر ررنفن
الصناعي ،خبراا اكعالك واكعال والتسويق ،علمراا االقتصراد ،والمحاسربين ،بتروفير المعلومرات للمردراا.

= المجتمو مووا بعوود الئووناعي» ( ،The Coming of Post-Industrial Society )1813و«التناااوواي الثقافيووة

للرأسمالية» (( The Cultural Contradictions of Capitalism )1810المترجم).

(« )64زبيجنيووو برمجنسووكي» (مررن مواليررد سررنة  )1801سياسرري ورجررل دولررة أمري رري ،شررغل منصررا مستشررار «لينوودو

جونسو » ( ،)1801 – 1800ومنصا مستشار األمن القومي للرسين «جيمي كاستر» ( ،)1811 – 1811وينتمي إلى
المدرسررة الواقعيررة فرري العالقررات الدوليررة .مررن أشررهر تبرره «فرصووة ثانيووة ثالثووة سأسوواء وأزمووة القوووة العظم و األمرمكيووة»

( ،Second Chance: Three Presidents and the Crisis of American Superpower )0221و«سأموة
استراتيجية أمرمكا وأزمة الطااة العالمية» (Strategic Vision: America and the Crisis of Global )0210

( Powerالمترجم).
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و ررا «أدولووو

بيرلوووي»

()66

 ،Adolph Berleمستش ررار ال رررسين «فووورانكلين سوزفلووو »

Franklin

 ،Rooseveltهرو أول مرن وررا الفصرل برين الملكيرة والسريطر Separation of ownership and

( controlبيرلري ومينرف  .)1833 ،Berle and Meansوفري وقرت الحرق ( ،)1801ط َّرور االقتصراد

«جوو

ينيو جالبرمو »  John Kenneth Galbraithهرذا الموقرا بمفيرد مرن الوررا؛ حيرث ٍهرا

والخرو إلى حد الفعم بأ التخطي العقالني على المدس الطويل في الشر ات تحت إشراف مديرين ،إنما
ي ررأتي للس رريطر عل ررى س ررعي ال أرس ررماليين لتحقي ررق أرو ررا عل ررى الم رردس القص ررير .وٍه ررا بع ررم المنظر ررين

المحافظين للمجتمع ما بعد الصناعي إلى أ «الطبقة الجديد » إنما تحل محل طبقة الرأسماليين بورفها

تأثير فري المجتمرع .وتتطرابق هرذد الطبقرة مرع أشر ال متنوعرة مرن التكنروقراطيين أو المردراا،
الطبقة األدثر ًا
أحيانا بالطبقة اكدارية المحترفة ).Professional managerial class (PMC
وتورا
ً

راا؛ يتجلرى
والحق أ ألطروحة التكنوقراطية في المجتمع ما بعد الصناعي ش الً أبس والخر أدثرر ده ً
الشر ل األبسر فرري أ طبقررة الخبرراا التكنرروقراطيين ،الترري يصررفها «جالبرم و » بمصررطلح «البنيررة التقنيررة»

 ،Technostructureتح ررم مباشرررً ،برردالً مررن القرراد السياسرريين ورجررال األعمررال التقليررديين .أمررا الش ر ل
دهاا ،فيما يقتر «جالبرم » ( )1801فيتجلى فري أ السياسريين و برار المسر ولين التنفيرذيين فري
األدثر ً
الش ررر ات إنم ررا يعتم رردو ف رري اس ررتقاا المعلوم ررات عل ررى ث ررر م ررن الخبر رراا التقني ررين األق ررل مس ررتوس ،و ررذلق
العلمرراا ،المهندسررين ،المحاسرربين ،االقتصرراديين ،علمرراا السياسررة ،والمتخصصررين فرري علررم نفررن الدعايررة

غالبررا مررا ي ونررو مجرررد شخصرريات غيررر مرسيررة أقررل مسررتوس ،تر طر ،بررل
ووسرراسل اكعررالك ،وه ررذا .وهر الا ً
وتنحررال للبررداسل الترري يفاضررل بينهررا السياسرريو والمرردراا التنفيررذيو  ،ومررن ثررم ي ونررو مجرررد قن روات خفيررة

ومباشر للسياسة.

إ مررن يعرفررو بررالمفرطين فرري االهتمرراك بالش ر و السياسررية ،والمهووسررين بالحاسرروب ،إنمررا يتح مررو

بالفعر ررل فر رري اتجر رراد الدولر ررة ،بغر ررم النظر ررر عر ررن افتقر ررادهم للر ير ررة الواضر ررحة ،وهر ررذا الش ر ر ل مر ررن أطروحر ررة

التكنوقراطيررة لرره أهميترره ،حتررى حررين يعتنررق القرراد الوطنيررو ر س سياسررية ت ررفم التكنوقراطيررةٍ ،لررق أنهررم
يعتمدو في اتخاٍ ق ارراتهم على عدد بير من االقتصاديين ،خبراا التكنولوجيا العس رية ،علمراا السياسرة
المش ر ررتغلين باس ر ررتطالعات الر ر ر أر  ،والمستش ر ررارين العلمي ر ررين (عل ر ررى س ر رربيل المث ر ررال ،ف ر رري س ر ررنة  ،1811ت ر ررم

االستخفاف بمرشح الرساسة األمري ية «ماسكل دو اكي »  Michael Dukakisتكنوقراطي ،بالرغم مرن

أ «جوس بوش»  George Bushاألب ،رسين سابق لو الة االستخبارات األمري ية ،ا بمعفل عن
البنية التقنية).

هامررا فرري هي ررة خبرراا الررسين
(« )66أدولو بيرلووي» ( )1811 – 1186محرراك و اتررا ودبلوماسرري أمري رري .دررا عضر ًروا ً
األمري رري رولفلررت ،واشررتهر ب تابرره المشررترك مررع «جووواسدينر مينووز» « Gardiner Meansال ر وووة الحديث ووة والملكيوووة
الراصة» ( )1830( The Modern Corporation and Private Propertyالمترجم).
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خامتة:
مفهوك ٍو تراريخ طويرل وأشر ال متنوعرة فري المجتمرع المعاررر .لقرد أدرد «أفالطوو »
«التكنواراطية»
ٌ
على المعرفة في الحكم ،واستخدك الرياضريات نمروٍك للمعرفرة الذهنيرة ووسريلة لتردريا الحكراك ،رغرم رو

الحكرراك أنفسررهم عنرردد فالسررفة .وأدررد «بيكوووو » علررى قررو معرفررة الطبيعررة ،وقر َّردك يوتوويررا يقرروك فيهررا برراحثو
الطبيعة بتفويد الحكاك بالمعلومات ،وي د فيها استشمار الطبيعة إلرى االلدهرار وقرو الدولرة .وأدرد «سوا

سيمو » و«كون » على تفوق المعرفة العلمية على الدين والفلسرفة ،ودعروا بشر ل مباشرر إلرى دور حرادم
للعلمرراا والمهندسررين .وفرري أواسررل القررر العش ررين ،شررهدت الواليررات المتحررد

هررور لمررة «التكنواراطيووة»

ردودا ،لكررن
وتدشررين حر ررة تكنوقراطيررة سياسررية فعليررة .رررحيح أ مرردس شررعبيتها واالهتمرراك بهررا ررا محر ً
رفورا؛ ففري الواليرات المتحرد  ،وأورورا
ًا
المفهوك التكنوقراطي أربح
منتشر على نطاق واسرع فري أشر ال أقرل س ً
الغروية ،واالتحاد السوفيتي السابق ،خالل الخمسينات وعبر السبعينات مرن القرر العشررينٍ ،اعرت أشر ال
أدثر دقة من المعتقد التكنوقراطي.

وثمررة مررن ٍهررا إلررى أ األيررديولوجيا السياسررية فرري الواليررات المتحررد وأوروررا الغرويررة قررد انرردثرت لتحررل

محلها الهندسة االجتماعية واالقتصادية إبا أواخر الخمسينات .وفي السبعينات ٍها منظرو المجتمع ما
بعررد الص ررناعي إلررى أ تكن رروقراص الشررر ات والح وم ررات قررد ت ررم اسررتبادلهم برج ررال األعمررال التقلي ررديين م ررن

أرحاب المشرعات ،و ذا بالسياسيين التقليديين في مجتمع المعلومات.

لكن سرعا ما تبين أ مفاعم اختفاا األيديولوجيا السياسية انت اٍبرة ،السريما مرع انطرالق حر رات

التمرد السياسي األيديولوجي في الستينات .لقرد اتضرح أ لوال المالرق الموجره للرروح علرى المردس القصرير
مبالغا فيه خرالل الثمانينرات والتسرعينات .ومرع ٍلرق انتشررت األفكرار التكنوقراطيرة الخفيرة أو الضرمنية
دا
ً
على نطاق واسع في األجهف الح ومية والنظرية االجتماعية.
ففرري مجتمررع يعتمررد بش ر ل بيررر علررى التكنولوجيررا والتطررور التكنولرروجي ،وفرري معيررة الشررر ات الكبيررر

والح ومة التي تعتمد على خبراا االقتصاد وغيرهم من علماا االجتماا ،مثل المتخصصين في علرم نفرن
التسويق ،وماسحي األسرواق ،ومنظمري اسرتطالعات الر أر  ،تسرتمر الميرول التكنوقراطيرة للمجتمرع حترى لرو

ترحيبا.
أدينت بش ل واسع ولم تلق
ً

ولعررل إحرردس القضررايا الترري أثارتهررا أطروحررة التكنوقراطيررة هرري مررا إٍا ررا التفكيررر العلمرري والتكنولروجي

هرو الشر ل الوحيررد للتفكيرر الردقيق والنررافع ،ومرا إٍا انرت ثمررة أشر ال أخررس مررن التفكيرر غيرر التكنرروقراطي

مالسمة وقابلة للتطبيق على قضايا المجتمع ومش الت الحيا اليومية.
وهو ما نناقشه في الفصل التالي.
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يسئلة للدأاسة:
 .1هل التكنوقراطية مرغووة أك الت ولماٍات

 .0هرل النسررخة الخفيررة مررن التكنوقراطيررة ،المتمثلررة فرري مفهرروك «البنيررة التقنيررة» عنررد «جالبرمو » ،رررادقة

بالنسرربة لمجتمعررقت بعبررار أخرررس ،هررل القرراد السياسرريين وقرراد الشررر ات يتخررذو قر ارراتهم بعررد تأطيرهررا

من قبل المستشارين التقنيين لدرجة أ ق ارراتهم تكو موجهة بمدخالت (معلومات) أقل مستوست

 .3هررل تحررول اقتصررادنا مررن «اقتصرراد التصررنيع» إلررى «اقتصرراد الخرردمات» بمررا يبرررر الررفعم بأنرره أررربح
اقتصاد للتكنوقراطيةت وما نوا الو اسا التي يم ن اعتبارها «و اسا خدمية»ت وهل لها أو معظمها

مالسمة القتصاد التكنولوجيا العاليةت

ٍ .4ها «أدول

بيرلي» في الثالثينرات ،و«جالبرمو » فري السرتينات ،إلرى أ ثمرة انفصرال للملكيرة عرن

السيطر في الشر ات الحديثة ،بمعنى أ الشر ات الكبرس باتت مملو ة للمسراهمين الرذين ال يشررفو

يومي ررا عل ررى عملي ررات تش ررغيل الش ررر ة ،وأ اكدار – الت رري ال تمتل ررق الش ررر ة – ت ررتح م ف رري عملي ررات
ً
تشغيلها .هل تعتقد أ يصا بدقة علرى شرر ات اليروكت وهرل ينطبرق علرى رل الشرر ات ،أك بعضرها،
أك ال ينطبق على أ منهات
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الفصل الرابع :العقالاية ،العقالاية التكنولوجية ،االعقل
تمثل طبيعة العقالنية  Rationalityإحردس القضرايا التري ينقسرم علرى خلفيتهرا الم يردو والمناهضرو

للتكنولوجيررا والمجتمررع التكنولرروجي .فررالعلم ي خررذ بصررفة عامررة نمرروٍك َّأولرري  Prime Modelأو نمرروٍك

أحيانررا بررالعلم التطبيقرري Applied
إرشرراد  Paradigmللعقالنيررة فرري مجتمعنررا .والتكنولوجيررا (وتورررا
ً
 )Scienceتبدو بالمثل جفا من عقالنية المجتمع الصناعي .ويرس التكنوقراطيو أنفسهم مردافعين عرن
حكررم العقررل ،لكررنهم – علررى الع ررن مررن «أفالطووو » – يفهمررو العقررل بمعنررى العقررل العلميوالتكنولرروجي.
وم دس االنتقادات التحليلية للمتشاسمين إلاا التكنولوجيا( )60أو الديستوويين

()61

 Dystopiansهو االرتياب

في األطروحات الكبرس لشخصيات أوروية مثل «رايدجر»  Heideggerو«ييلوا» .Ellul

يردافع التكنروقراص ،ومعظرم فالسرفة التكنولوجيرا التحليليررين ،عرن ثرور تدريجيرة للتكنولوجيرا؛ مشرروا واحررد

في الوقت الواحد (بيت  ،0222 ،Pittالفصل الخامن) .ومرن المفارقرات فري هرذا الصردد أنهرم يتفقرو مرع
فالس ر ررفة التكنولوجي ر ررا األمر ر رري يين المت ر ررأثرين بالفلس ر ررفة القاري ر ررة الحديث ر ررة («آيوووووود» « ،Ihdeفينبيوووووور »

« ،Feenbergروا اسوا »

()68

()61

 .)Harawayهر الا الفالسرفة يتشر كو فري الرفعم القاسرل أ التكنولوجيرا لهررا

( ) 60ثمة مقابلة في أدبيات الفكر الحديث والمعارر بين المتفاسل إلاا التكنولوجيا  ،Techno-optimistوالمتشاسم إلااها
Techno-pessimist؛ فر رراألول يعتقر ررد أ التكنولوجير ررا أدت ،وت ر ر د  ،وسر رروف ت ر ر د إلر ررى تحسر ررين حياتنر ررا باسر ررتمرار ،وأ

مشر الت التكنولوجيرا الحاليرة يم رن حلهرا بمفيرد مرن التكنولوجيررا .أمرا الثراني فيعتقرد أ التكنولوجيرا لهرا تأثيراتهرا السرلبية علررى
وثقافيررا ووي ًيررا ،وسررتكو لهررا عواقبهررا الوخيمررة فرري المسررتقبل ،وال حررل لررذلق إال بالحررد مررن التبعيررة
وجماليررا
أخالقيررا
اكنسررانية،
ً
ً
ً
التكنولوجية (المترجم).
(« )61الدسسوووتوبيا»  Dystopiaدلم ررة م ررن أر ررل إغريق رري تعن رري «الم ررا السر ريا» أو «المدين ررة الفاس ررد » ،وه رري نق رريم

«اليوتوبيوووا» Utopia؛ فبينمررا تشررير األخي ررر إل ررى المدينررة الفاض ررلة أو المجتم ررع الخيررالي ال ررذ تكتم ررل فيرره سررعاد البشر ررية

وتتخلا مما ي رقها من مش الت ،فإ الديستوويا هري المجتمرع الرذ يسرودد القمرع والمشر الت مرن حرروب وفقرر وأمررال.

ابوسا (المترجم).
إنها الم ا السيا الذ تنهار فيه الحضار  ،وتمسي الحيا
ً
(« )61أنوودسو فينبيوور » ( Andrew Feenbergمررن مواليررد سررنة  .)1843أسررتاٍ فلسررفة التكنولوجيررا ب ليررة االتصرراالت
 ،School of Communicationجامعرة سرايمو فريرفر  Simon Fraser Universityفري فرانكوفر Vancouver

ب نردا .مرن برين م لفاتره «نظرموة نقدسوة فوي التكنولوجيوا» « ،)1881( Critical Theory of Technologyاسوتجواب

التكنولوجيوا»  .)1888( Questioning Technologyمرا شرارك فري تحريرر عرد ترا ،منهرا «التكنولوجيوا وسياسواي
المعرفة» « ،)1886( Technology and the Politics of Knowledgeالحداثوة والتكنولوجيوا» Modernity and

( )0223( Technologyالمترجم).

(« )68دونا را اسوا » ( Donna Harawayمن مواليد سنة  .)1844أستاٍ أمري ية فخرية بقسم تاريخ الوعي History
 ،of Consciousnessوقسررم الد ارسررات النسرروية  Feminist Studiesبجامعررة اليفورنيررا ،سررانتا رررول California,

 ،Santa Cruzوهرري باحثررة ارسررد فرري مجررال د ارسررات العلرروك والتكنولوجيررا .مررن أشررهر م لفاتهررا «سأ الرئيسووياي نووو

الجونووووووووووووووووو

العوووووووووووووووووووورق والطبيعوة فووووووووووي عالوووووووووو العلوووووووووووو الحودي » = Primate Visions: Gender, Race,
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رل (أدتريرو

،0221 ،Achterhuis

ثقافيرا
ماهية  Essenceأو سرمة عامرة يم رن تقييمهرا
أخالقيرا أو ً
ً
و و  .)0 – 6وهنررا نجررد اتفاًقررا بررين الفالسررفة التحليليررين ومررا بعررد الحررداثيين ( Postmodernistsمررن

وغالبررا ررل التكنرروقراص المناهضررين
التررابعين ٍو التوجهررات المختلفررة) .إ العديررد مررن الفالسررفة التحليليررين،
ً
عمومررا «تحليررل المخرراطر فرري
للطروحررات الكبرررس وألدبيررات التشررا ك التكنولرروجي ،يسررتخدمو فرري التقيرريم
ً

مقابررل العاسررد»

()02

( Risk/Benefit Analysisسرريلي تفصرريله) .والس ر ال ال ررسين هنررا هررو مررا إٍا انررت

الحسابات الرياضية يم ن أ تشمل ،أو تنصا ،القيم األخالقية والجماليرة ألول رق الرذين يعيشرو فري رل

التكنولوجيا ،ما سنرس في نهاية هذا الفصل.
لقررد رر َّرور عدير ٌرد مررن دارسرري المجتمررع الحررديث ،بدايررة مررن عررالم االجتمرراا األلمرراني «موواك فيبوور»
 Max Weberفرري أواسررل القررر العش ررين ،نهررول المجتمررع الحررديث ،والغرورري ،نهررول للعقالنيررة؛ فقررد
تحدد «فيبر» عن «عقلنة»

()01

 Rationalizationقطاعات مختلفرة مرن المجتمرع ،بمرا فري ٍلرق برالطبع

االقتصرراد والعلررم ،بررل لقررد شررمل افررة قطاعررات المجتمررع والثقافررة .و ررا فيبررر يعنرري بالعقلنررة «التصررنيا

النسقي»  Systematizationو«التنظيم»  Organizationمن خالل مبادم عقالنية .ما أدرك «فيبر»
أيضررا الالهرروت Theology
فرري د ارسررته واسررعة النطرراق ،لررين فق ر البيروقراطيررة  ،Bureaucracyولكررن ً
(فر رري اليهودير ررة  ،Judaismالكونفوشر ررية  ،Confucianismالطاوير ررة  ،Taoismالبوٍي ر ررة ،Buddhism

أيضا – مثال على العقلنرة الممترد فري
والهندوسية  ،)Hinduismوٍها إلى ما هو أبعد من ٍلق فأدرك ً
مجال الموسيقي – تاريخ تطور البيانو (فيبر 1814 Weber؛ 1802؛ 1802و1أ ،ب ،ك).
وثم ررة ث ررر م ررن أوج رره التش ررابه ب ررين «تقني ررة»

()00

« Techniqueجووووا ييلوووووا» Ellul

Jacques

و«عقلنرة» «فيبور» (والغريرا أ «ييلووا» فري تابره «المجتمو التكنولووجي» The Technological
= « ،)1818( Modern Science and Nature in the World ofالسوعالي الكوائن السويبرنطيقي والمورأة يعوادة
ا ت ار الطبيعة» ( )1881( Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Natureالمترجم).

(« )02تحليوول المروواطرة فووي مقابوول العائوود» تحليررل اقتصرراد رياضرري مرري يتررولى تحديررد تكلفررة ررل مخرراطر  ،ليررتم ن مررن
بير من هذا الفصل لشر
موالنة مجموا التكاليا مع مجموا العواسد التي ستنت عن قرار معين ،ويخصا الم لا جفًاا ًا
التحليل (المترجم).

( )01يشررير مصررطلح «العقلنووة» عنررد «موواك

فيبوور» ( )1802 – 1104إلررى تلررق العمليررة الترري يت افيررد فرري معيتهررا اهتمرراك

المجتمررع بالعنارررر التاليررة  )1الكفرراا  ،Efficiencyبمعنررى تحقيررق أقصررى قرردر مررن النترراس بأقررل قرردر مررن الجهررد؛ )0

القابلية للتنب  Predictabilityبما سيحدد في المستقبل؛  )3القابليرة للحسراب  ،Calculabilityأ االهتمراك بالمعطيرات
العدديررة واكحصررااات والتصررنيا؛  )4الالأنسررنة  ،Dehumanizationبمعنررى تو يررا التكنولوجيررا وسرريلة للسرريطر علررى
السلوك البشر  .وقرد أدت العقلنرة إلرى هرور ممارسرات جديرد فري المجتمرع التكنولروجي المتقردك ،تسترشرد بالعقرل ،مرا أدت
هاما في تطور الرأسمالية و هور العولمة ( Globalizationالمترجم).
ًا
دور ً
(« )00التقنيررة»  Techniqueهرري األسررلوب أو الطريقررة المنتهج ررة لفعررل شرريا مررا ،أو القي رراك بنشرراص ينطررو علررى إتق ررا
علميرا؛ أم ر ر را «التكنولوجيرا»  Technologyفتعنري العل ر ر ر ر رم المعن ر ر ر ر ر ري بالنظريرات والمبرادم العلميرة =
عمليرا ول ر ر ر رين ً
التطبيق ً
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 ،)1864( Societyوهو أول وأشهر أعماله الذ َّ
قدك فيه فكرر «التقنيرة» ،لرم يشرر إلرى تصرور «العقلنرة»

عنررد «فيبوور») .ولنتررذ ر أ «ييلوووا» هررو المرردافع ال ررسين عررن مفهرروك التكنولوجيررا بورررفها مجموعررة مررن

رغيليا ( Hardwareأنظررر الفصررل الثرراني) .فالقواعررد
القواعررد فرري المحررل األول ،أدثررر مررن ونهررا عتر ً
رادا تشر ً
التكنولوجية تش ل تقنيته ،و«الظاهر التقنية»  Technical phenomenonعندد هي تطبيق التقنية على
دل أوجه الحيا والمجتمع ،األمر الذ ينا ر االنتصار الكامل لعملية العقلنة عند «فيبر».

في نظريات التكنوقراطية ومجتمع ما بعد الصناعة – التي وسمت أواخر القر العشررين – بردا تطبيرق

العقالنية العلميرة فري مختلرا مجراالت التنبر والتخطري االجتمراعي تتروي مثيرر لإلعجراب لنهضرة العقرل

 .Reasonإ تطبيررق هررذد التقنيررات ،مثررل «تحليررل العمليررات»

التكلف ررة ف رري مقاب ررل العاس ررد»

()04

()03

« ،Operations Analysisتحليررل

« ،Cost/Benefit Analysisتحلي ررل المخ رراطر ف رري مقاب ررل العاس ررد»

« ،Risk/Benefit Analysisنظرية االختيار العقالنري»

()06

 ،Rational Choice Theoryوالتطبيرق

العرراك للنمرراٍك االقتصررادية علررى قطاعررات المجتمررع الترري قررد تبرردو غيررر اقتصررادية ،مثررل السياسررة ،وحتررى

«اختيررار الرفيررق»

()00

 ،Mate Choiceررل ٍلررق يتجلررى خطررو إيجابيررة .لقررد أررربح العلررم االجتمرراعي

وتطور من طالسع االتجاد التقدمي للحر ة التكنوقراطية المتصور (أنظر الفصل
ًا
تعقيدا
نوعا أدثر ً
التطبيقي ً
الثالث).
وعلررى الع ررن مررن التكنرروقراص ،والمتفرراسلين بالتكنولوجيررا ،فررإ أول ررق المتشرراسمين إلاا هيمنررة التكنولوجيررا

رر مررا يقررابلو بررين العقالنيررة الحقيقيررة أو األسررمى ،والعقالنيررة التكنولوجيررة أو «العقالنيررة
فرري مجتمعنررا ثير ًا
األداتيررة» ( Instrumental Rationalityأنظررر أدنرراد)؛ فالعقالنيررة التكنولوجيررة تبرردو ش ر ل أدنرري مررن
= والعمليررات النظريررة المعقررد الهادفررة إلررى تطرروير التطبيررق بش ر ل مسررتمر .ويترررجم الرربعم االولررى  Techniqueب لمررة
«تقنيررة» والثانيررة  Technologyب لمررة «تقانررة» ،ويخل ر الرربعم اآلخررر بررين الكلمتررين أو يعتبرهمررا شرريًا واحر ًردا ،لررذا وجررا
التنبيه (المترجم).
(« )03تحليل العملياي» تحليل اقتصاد

مي لالحتياجات والمنتجات المطلووة كنتاك تصاميم معينة (المترجم).

(« )04تحليوول التكلفوووة فوووي مقابوول العائووود» تحليررل اقتصرراد

مرري تكررو فيرره التكرراليا االجتماعيررة والخارررة ،المحتملررة

والحقيقية ،للق اررات االقتصادية المختلفة مقيسة بأو ال مرجحة في مقابل الم اسا االجتماعية والخارة المحتملة والمتوقعة.

لذلق فإ الق اررات والمشروعات االقتصادية التي تكو تكاليفها أقل من م اسبها ونيراداتها وعواسردها هري تلرق المرغروب فيهرا

دق اررات ومشروعات ٍات جدوس اقتصادية (المترجم).
(« )06نظرمووة اف تيوواس العقالنووي» نظريررة اقتصررادية م داهررا أ البشررر عقالنيررو ويبنررو أفعررالهم علرري مررا يرررو أنرره أدثررر

رر لكوننررا نعرريش فرري عررالم يتسررم بنرردر الم روارد ،فررا ٍلررق يعنرري الموالنررة المسررتمر بررين
الوسرراسل فعاليررة لتحقيررق أهرردافهم .ونظر ًا

خيارات الوساسل وخيارات الغايات ،ثم المفاضلة بينها (المترجم).

رادا علررى ررفاته المظهريرة.
(« )00ا تياس الرفيق» عمليرة تطوريرة يرتم مرن خاللهرا اختيرار األنثرى لرفيقهرا مرن الرذ ور اعتم ً
وقرد أدرجهرا «ت والرز داسومون»  )1110 – 1128( Charles Darwinفري إطرار عمليرة االنتخراب الجنسري Sexual

 Selectionسررنة  . 1111لمفيررد مررن التفاررريل ،أنظررر رررال عثمررا

الداروينيررة واكنسررا  ،نظريررة التطررور مررن العلررم إلررى

العولمة ،منشأ المعارف ،اكس ندرية ،0221 ،و و ( 40 – 42المترجم).
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العقالنيررة يفتقررر إلررى االسررتكمال والمراقبررة مررن قبررل عقالنيررة فلسررفية ديالكتي يررة حقيقيررة ،أو مررن قبررل عقالنيررة

أخرررس أسررمى .ينطبررق هررذا بصررفة خارررة علررى التقليررد الفلسررفي األلمرراني الررذ تمتررد جررذورد إلررى «يسمانوموول

كووان »  ،)1124 – 1104( Immanuel Kantو«جوووس فرموودسمس ريجوول» Georg Friedrich
 )1131 – 1112( Hegelفرري أواخررر القررر الثررامن عشررر وأواسررل القررر التاسررع عشررر .وقررد تررم تبنرري هررذد
المقابلة بين العقل الديالكتي ي والعقل األداتي في النظرية النقدية إبا القر العشرين.

انررت الرياضرريات هرري إحرردس النمرراٍك التقليديررة للعقالنيررة فرري الغرررب منررذ عهررد أفالطررو فرري اليونررا

عمومرا سرمات «الكليرة» « ،Universalityالضررور »
القديمة (أنظر الفصل الثالث) .وتجسرد الرياضريات
ً
« ،Necessityالدق ررة»  ،Rigorو«اليق ررين» Certainty؛ فه رري «دلي ررة» فيم ررا يتعل ررق ب رراألفراد والثقاف ررات،
أيضررا ررذلق بمعنررى أ أ شررخا يتبررع التقنيررات الرياضررية بش ر ل رررحيح سرروف يحصررل علررى
ونتاسجهررا ً
النتيجة ٍاتها .ولين ثمة اختالفات فردية ٍاتية في الحلول الصحيحة لمش لة ٍات بناا ثابت.

ووالمثررل ،لررين هنرراك اخررتالف ثقررافي فرري نترراس برهررا مررا أو مشر لة مررا حتررى ولررو ررا هنرراك اخررتالف

ثقافي في التدوين أو الرمول .خذ مثالً المبرهنة الفيثاغورية ( Pythagorean theoremالمتعلقة بمروعات
أضررالا مثلررث قرراسم الفاويررة) .لقررد تررم ادتشرراف هررذد المبرهنررة علررى نحررو مسررتقل فرري الشرررق األدنررى القررديم

والصين ،لكن النتيجة ليسرت خاررة بالثقافرات المختلفرة التري ادتشرفتها واسرتخدمتها (وسرروف يش ررق بعرم

دارسي الرياضيات العرقية

()01

 Ethno-mathematicsفي تعميم هذا االدعاا .أنظر الفصل العاشر).

م ررن جه ررة أخ رررس ،يتس ررم منط ررق البره ررا الرياض رري بالض رررور الملح ررة؛ فل ررو اتب ررع الم رررا البره ررا خط ررو

حتمررا إلرى النتيجرة .رذلق تتسررم النتراس الضررورية براليقين ،مررن حيرث ونهرا ال تقبررل
بخطرو  ،فسروف يصرل ً
الشق .وتتجلى هذد الضرور وٍاك اليقين بش ل خراو فري الخوارلميرات( )01الرياضرية Mathematical
أخيرا ،تتسم
Algorithms؛ فالخوارلمية هي األدا التي نصل باتباعها إلى النتاس الصحيحة أوتوماتي ًياً .
أيض ررا ب ونه ررا دقيق ررة وليس ررت غامض ررة ،وحت ررى الرياض رريات الت رري تش ررتغل باالحتم رراالت
النت رراس الرياض ررية ً
 Probabilitiesواكحصاسيات  Statisticsتعطينا احتماالت وتوليعات دقيقة.

(« )01الرمايوووياي العرايوووة»  Ethnomathematicsار ررطال يطلررق ف رري التعل رريم الرياض رري عل ررى د ارس ررة العالق ررة ب ررين

الرياضرريات والثقافررة ،ووصررفة خارررة الرياضرريات فرري الثقافررات الترري تفتقررر إلررى الترردوين الكتررابي .و ررا المعلررم والرياضرري

الب ارليلري «يبيراتووا د أمبروسوويو» ( Ubiratan D'Ambrosioمررن مواليرد سررنة  )1830هررو أول مرن وضررع المصررطلح

س ررنة  1811ف رري ع رررل تق ررديمي ل رره بالجمعي ررة األمري ي ررة لتق رردك العل رروك

the

for

Association

American

 .Advancement of Scienceوعلى حين يذها علماا الرياضيات العرقية إلى أ أية ممارسة في تعليم الرياضيات هي
نتيجة لثقافة معينة ،يذها علماا الرياضيات الغرويو عاد إلى أ الرياضيات اهرٌ عالمية (المترجم).
(« )01الرواسزمية»  Algorithmمجموعة من الخطوات الرياضية والمنطقية المتسلسلة الاللمة لحل مش لة ما .وسميت

«الخوارلمية» بهرذا االسرم نسربة إلرى عرالم الرياضريات المسرلم «أبرو جعفرر محمرد برن موسرى الخروارلمي» ،الرذ ابتكرهرا فري
القر التاسع الميالد (المترجم).
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أدت ه ررذد الس ررمات الرياض ررية ب ث ررر م ررن الفالس ررفة ومنظ ررر المجتم ررع إل ررى ر ي ررة الرياض رريات نم رروٍك

ثير من الفالسفة الغررويين أ العقالنيرة ينبغري أ تطمرح بصرفة عامرة إلرى
إرشاد للعقالنية ،حيث اعتقد ٌ
الكليررة ،الضرررور ،اليقررين ،والدقررة ،تلررق السررمات الترري يسررود االعتقرراد بتجليهررا فرري الرياضرريات .لقررد انررت
الحر ررة الفلسررفية إبررا القررر السررابع عشررر ،الترري ررا أبرررل ممثليهررا الفيسرروف والرياضرري الفرنسرري «سمنيووه

دسكوووواسي» Descartes

 )1062 – 1680( Renéمبتك ررر الهندس ررة التحليلي ررة ،والفيلس رروف والرياض رري

األلمررراني «جوتفرموووود ليبنتووووز» Leibniz

 )1110 – 1040( Gottfriedالمبتكر ررر المشر ررارك لحسر رراب

التفاضل والتكامل ،والفيلسوف الهولند «باسوخ سبينو از»  )1011 – 1030( Baruch Spinozaالذ

عمل صاقل للعدسات كعالة نفسه ،انت هذد الحر ة تطمح إلى جعل التفكير الفلسفي متفًقا مع ضررور
ور ررامة الرياضرريات .وه ررذا وضررع سرربينو ال تابرره «األ والق»  Ethicsفرري ش ر ل نسررق هندسرري منطقرري،

ينطررو علررى بررديهيات  ،Axiomsومبرهنررات  ،Theoremsوو رراهين

()08

 .Proofsوحتررى الفالسررفة الررذين

اعتق رردوا أ اس ررتدالالتنا ف رري العل ررم واألخ ررالق ال ترق ررى إل ررى المثالي ررة الرياض ررية اس ررتخدموا المثالي ررة الرياض ررية

دمعيار لقيا

االستدالل في المجاالت األخرس .ومن جانبهٍ ،ها «جو لو » 1030( John Locke

علم ررا ،ألنن ررا ال نع رررف ج رروهر البني ررة
–  )1124إل ررى أ الفلس ررفة الطبيعي ررة (الفيفي رراا) ال يم ررن أ تك ررو
ً
علمررا ،ألنه ررا تقرروك عل ررى
المي روس ر ووية للجسرراك ( ،1018و  ،)046ف رري حررين أ األخ ررالق قررد تك ررو
ً

غالبررا مررا يعتبررر م سررن النفعررة التجريبيررة
اشررتقاقات منطقيررة مررن تعريفررات  .وعلررى الرررغم مررن أ «لووو » ً
 ،Empiricismفإ هذا التقييم للفيفياا واألخرالق يرأتي علرى النقريم ممرا ٍهبرت إليره الوضرعية المنطقيرة
فرري وقررت الحررق ،و ررذلق معظررم الحررن المشررترك  Common Senseللمتعلمررين المعار ررين (أو نصررا

المتعلمين).

لقررد أدت مثاليررة التفكيررر الرياضرري ف رري القرررو األخيررر إلررى النم رراٍك الحسررابية

Computational

 modelsفي علم األخالق؛ حيث ٍها «جيرموي بنثوا »  )1130 – 1141( Jeremy Benthamإلرى
أ األخررالق مررا هرري إال إضررافة لوحرردات مررن المتعررة وطررر لوحرردات مررن األلررم (حيررث ي خررذ األلررم نفرري

للمتعررة) .واألفعررال والسياسررات الترري ت ر د إلررى تحقيررق الحررد األقصررى مررن المتعررة ،والحررد األدنررى مررن األلررم
(بهررذ الطريقررة الحسررابية البسرريطة) هرري أفضررل األفعررال والسياسررات بالنسرربة لجميررع األط رراف .وقررد أطلررق

«بنثا » على هذد النظرية اسم «مذها المنفعة األخالقي» .Ethics Utilitarianism

ررذلق عمررد القرراسلو بنظريررة «االختيررار العقالنرري» فرري علررم السياسررة خررالل القررر العشررين إلررى نمذجررة

االستراتيجيات السياسية والعس رية باستخداك نموٍك «التكلفة في مقابل العاسد» االقتصاد  .ما قاك محللو

(« )08البديهيووة» قضررية واضررحة بررذاتها وال تحترراك إلررى برهررا  .وتليهررا فرري األنسرراق المنطقيررة «المئووادسة» ،Postulate

روحا مررن البديهيررة .أمررا «المبررنووة» فهرري قضررية تمررت البرهنررة عليهررا
وهرري ً
أيضررا قضررية ال نبرررهن عليهررا ون انررت أقررل وضر ً
انطالًقا من القضايا األولية (البديهيات والمصادرات) ،وأمرا «البررا » فهو االستدالل الذ ننتقل فيه مرن قضرايا إلرى أخررس

اللمة عنها بالضرور  ،أ أنه عملية اكثبات المنطقي ألية مبرهنة (المترجم).
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«المخاطر في مقابل العاسد» بتقييم فاسد المشروعات التكنولوجية بإضافة العواسد وطر المخاطر ،بأسلوب
مماثل لنفعية «بنثا ».

وال شررق أ العقالنيررة العلميررة أوسررع مررن العقالنيررة الرياضررية؛ فررالعلم يشررمل الرياضرريات ،لكنرره ينطررو

أيضر ررا علر ررى المالحظر ررة والتجرور ررة .مر ررا أ دعر ررم أو تأدير ررد الفر رررول والنظرير ررات العلمير ررة بالبينر ررة (الر رردليل)
ً
 Evidenceال ينطو على ضرور ويقين البرها الرياضري أو الخوارلميرة؛ فرالفرول والنظريرات العلميرة
ليست يقينية ،لكنها في أفضل األحوال احتمالية .وحتى تقدير قيمرة االحتمرال ،أو درجرة الردعم أو االعتقراد

المبرررر بالعبررارات العلميررة لررين مي اني ًيررا؛ فررالعلم ينطررو علررى التخمررين  Guessworkوالح ررم التقرردير
 .Judgmentومررع ٍلررق ،سررعى ثير ٌرر مررن فالسررفة العلررم وأرورراب المنطررق االسررتقراسي خررالل القررر التاسررع
عشر ،وخالل معظم القر العشرين ،إلى التما النسخة المي اني ية مرن المرنه العلمري والخوارلميرة بغيرة
حساب احتماالت النظريات العلمية بش ل دقيق وأوتوماتي ي .وقرد تجلرى هرذا فري عمرل «سودلو
 Rudolf Carnapعن المنطرق االسرتقراسي الصرور

()12

اسنواب»

 .Formal Inductive Logicلكرن الجميرع –

فيما عدا قلة من فالسفة العلم – خلصوا خالل العقود األخير مرن القرر العشررين إلرى فشرل هرذا المشرروا،
ارلميا.
وهميا ،وأ المنه العلمي ال يم ن أ ي و مي اني ًيا وخو ً
حيث تبين أنه ا هدًفا ً
رددا مرن المفكررين خرالل العقرود األخيرر  ،السريما مرن فالسرفة العلرم ،الرذين اقتنعروا بفشررل
علرى أ ثمرة ع ً

النماٍك الخوارلمية للعلم ،ووصفة خاررة فشرل البرنرام القراسم عليهرا فري المنطرق االسرتقراسي الصرور  ،قرد
رور أوسررع للعقالنيررة يشررمل «الحكررم» (بوتنرراك  ،1811 ،Putnamو و 022 – 184؛ برراو
تبنروا تصر ًا

)1811 ،Brown؛ فالحكم ينطو على تقدير للحالة ،وتقييم للبينرة ،واتخراٍ قررار بشرأ مسرار العمرل دو

اتباا قواعد معينة .وقد أدد «أسسطو»  Aristotleفي تابره «األ والق» ( Ethicsحروالي سرنة  042ق.

أيضرا «يسمانومول وان » ،السريما فري نقردد الثالرث ، Third Critique
ك ).على دور الحكم ،وهو ما فعلره ً
«نقد ملكة الحك »( ،)1181( The Critique of Judgment )11حيث أدد على دور سرلطة الرذات فري
(« )12المنطق افستقرائي الئوس » نسق رور يستند إلى حساب االحتمال ،ويهدف إلى وضع فكر الردعم االسرتقراسي

– القاسلررة بت ررادم األدلررة لمصررلحة فرررل أو نظريررة – فرري ش ر ل مرري منطقرري .والفكررر الرسيسررة فرري هررذا النسررق الررذ طررورد

«كاسنوووواب» ه رري أ التأدي ررد  Confirmationعالق ررة منطقي ررة ب ررين جم ررل قاسم ررة عل ررى المالحظ ررة تعب ررر ع ررن بين ررة (دلي ررل)

 ،Evidenceوجمررل تعبررر عررن فرررل (أو نظريررة) .وقررد حرراول ارنرراب ابتكررار دوال ميررة معينررة تنطررو علررى جمررل مررن

الش ر ل درجررة التأديررد للفرررل «ف» بالبينررة «ب» هرري « » ،حيررث « » عرردد حقيقرري يقررع بررين الصررفر والواحررد ،لكررن ثمررة

مشر الت منطقيررة حالرت دو نجاحرره فري بنرراا هررذا النسرق .لمفيررد مرن التفاررريل أنظررر سرتاتن بسرريلو

األل

فلسووفة العلو موون

يل الياء ،ترجمة رال عثما  ،المر ف القومي للترجمة ،القاهر  ،0216 ،ماد منطق اسرتقراسي ،و و – 016

( 011المترجم).

( )11نشر «كان » «نقد ملكة الحك » بعد تابيره «نقد العقول الروالص» ( ،)1111و«نقود العقول العملوي» ( ،)1111لرذا

سرمي «النقد الثالو » .ويتعلرق الكتراب بالبحرث عرن أسرن لعلرم الجمرال ،حيرث يسرعى «كوان » مرن خاللره إلرى إثبرات أنره ال

روعيا حرول جمرال راسن مرن الكاسنرات= .
توجد قاعر ر ر ر رد بعينها مطلقة ،يستطيع اكنسا بواسرطتها أ يطلرق ح ًمرا ًليرا موض ً
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الحكرم ،وٍهررا إلررى أ الحكرم ال قواعررد لرره تميرفد؛ فررإٍا انررت ثمرة قواعررد للحكررم ،فالبرد وأ تكررو ثمررة قواعررد

لتطبيررق الحرركم ،وثمررة قواعررد لتلررق القواعررد ،وهرركذا إلررى مررا ال نهايررة  .ad infinitumورغررم ونرره ال يتبررع

تعسفيا (أردنت )1861 ،Arendt؛ فاألح اك المفترضة في القانو  ،الطا ،العلرم،
قواعد ،فإ الحكم لين
ً
والتكنولوجيا ،ت خذ أح اك معقولة رغم ونها ال تتبع ريغة أو ورفة معينة.
علررى أ ثمررة نسررخة مررن العقالنيررة – تقرروك فرري جررفا بيررر منهررا علررى العلررم والتكنولوجيررا – قررد حظيررت

بتأييررد واسررع النطرراق فرري القررر العش ررين ،هرري تلررق الترري أطلررق عليهررا «فيبووور» والخرررو اسررم «العقالنيررة

األداتية» .وتعني هذد األخير «عقالنية الغاية» End Rationality؛ ٍلرق أنهرا تبحرث عرن أدثرر الوسراسل

دفاا للورول إلى غاية معينة ،وهي فري هرذا الصردد تجرانن بحرق المقارورة التكنولوجيرة (تقنيرة «ييلووا»،
وتر يفها على الكفاا والبحث عن الوساسل الفعالة ،تشبه بقو عقالنية «فيبر» األداتية).

أيضررا بررالعلم؛ فقررد حر َّردد «كونوو » هرردف العلررم ،ال بالتفسررير مررن خررالل
للعقالنيررة األداتيررة رررلة وثيقررة ً
الجواهر أو الطباسع التي سعت إلى شفها المقاروة الميتافيفيقية القديمرة ،برل برالتنب  .Predictionوالتنبر

شيا معين فسوف تتبعره نتيجرة معينرة إٍا شرح أحردهم عرود ثقراب
يستند إلى قوانين الطبيعة؛ فإٍا حدد
ٌ
(بش رررص أ ي ررو جاًف ررا) فس رروف يش ررتعل .تعتم ررد العقالني ررة األداتي ررة عل ررى المتسلس ررالت الس ررببية للعل ررم ،أو

العالقررات المنطقيررة مررن الشر ل «إٍا ررا

ررذا ،ررا

ررذا» إٍا رغررا المرررا فرري الورررول إلررى هرردف معررين،

معينا؛ إٍا أراد أحدهم أ يشعل عود ثقاب ،فعليه أ يشحطه ،وه ذا فالوسريلة والغايرة
اا ً
فعليه أ يتبع إجر ً
يع سا السبا والنتيجة (بوتناك  ،1811 ،Putnamو .)116
ونح رردس س ررمات العقالني ررة األداتي ررة ،رغ ررم تر يفه ررا عل ررى الوس رراسل المالسم ررة للغاي ررات ،أو عل ررى ادتش رراف

الفعالة للورول إلى أهداف معينة ،أنها ال تعمرد إلرى تقيريم الغايرات ٍاتهرا؛ فاختيرار الغايرات يعرال
الوساسل َّ

فر ر ر ر ري حر ررد ٍات رره اختير ررار تعسرررفي أو «ال عقالنر رري»  Irrationalأو علر ررى األقر ر رل «مفتق ررد للعقالني ر ررة»

()10

= وهررذا يعنرري جوهرًيررا أ إم ررا الح ررم علررى مررا هررو جميررل ال ينتمرري إلررى «الكّلرري الشررمولي» ،وننمررا إلررى مررا هررو ٍاترري فرري
نوعرا براختالف األشرخاو الرذين يطلقونهرا .لكرن «كوان » يقرا عنرد فكرر علرى درجرة عاليرة
اكنسا  .ولذلق تختلا األح اك ً

من الدقة ،وهي أنه على الرغم من أ األح اك الجمالية ال يم ن أ تكو

لية بإطالق ،ألنها ٍاتية تابعرة لتنروا النرا  ،إال

أ الشروص الذاتية لملكات الح م تتميف بأنهرا هري ه ري بالنسربة لجميرع البشرر .وهرذا يردل علرى أنهرا واحرد عنرد النرا

افرة.

ونٍا ا ٍلق ذلق ،فمن المتا لنا أ نصا أح اك الذوق بأنها لية .ويترتا على هذا أ الجمرال يخضرع لقرانو معرين،
مطلقرا .لمفيررد مررن التفاررريل أنظررر إيمانويررل رران
قانونرا ً
لكنرره لررين ً
للترجمة ،بيروت ،0226 ،و و  11وما بعدها (المترجم).

نقوود ملكووة الحكو  ،ترجمررة غررانم هنررا ،المنظمررة العرويررة

( )10ثمررة فرررق فرري اكنجليفيررة ،السرريما أدبيررات الفكررر الفلسررفي الحررديث والمعارررر ،بررين الكلمتررين Non- ،Irrational
Rational؛ ف رراألولي  Irrationalبه ررا البادس ررة  ،Irوتعن رري «مقاب ررل» أو »ض ررد» ،ل ررذا نقر ررول أ تفكي ررر اكنسر ررا ق ررد ي ر رو
رتندا إلرى العاطفرة .أمرا الثانيرة ،Non-Rational
تفكيرا ،أ ي رو مرثالً مس ً
ً
العقالنيا ،أ يفتقد إلى المنطق ،لكنه مرا لال ً
فبها البادسة  ،Nonوتعني «غير موجود»  ،Doesn't existومن ثرم يوررا بهرا مرن ال يسرتخدك مهرارات العقرل برالمر  ،وال
تستخدك إال في معالجة األشياا التي تفوق قدر العقل البشر على الفهم (المترجم).
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عقليررا للقرريم  ،Valuesوأ
 .Non-rationalي ررتب هررذا برردورد بفكررر أ المرررا ال يسررتطيع أ يقرردك تبرير ًا
رر ً
اك ٍاتية وتعسفية .وقد أعطى «ماك فيبر» هذد الوجهة من
أح اك القيمة  Value Judgmentsهي أح ٌ

النظر – الراسجة في ثقافتنا – ريغة السي ية في وقت مب ر من القر العشرين؛ فوفًقرا لره ،لقرد ترم عقلنرة
الثقافة الغروية ،وثمة هي لرة للمفيرد والمفيرد مرن الفكرر التقليرد يضرطلع بهرا الفكرر األداتري .ومرع ٍلرق ،فرإ
األهررداف أو القرريم الترري تتمحررور حولهررا الوسرراسل تقرروك علررى ق ررار ال عقالنرري .ووعبررار أخرررس ،ال يم رن أ

تكو ثمة استنتاجات فيما يتعلق بالقيم ،وهنا يتفق «فيبر» مع الوجروديين  ،Existentialistsوينظرر إلرى
اختيار القيم اختيار تعسفي وقرار ال عقالني.

وال يتفررق نقرراد العقررل األداترري أو العقالنيررة األداتيررة مررع هررذد النتيجررة ،بررل يررذها ثير ٌرر مررن النقرراد إلررى
إم انيررة قيرراك تبري ررات عقليررة للخررالق ،وهررو مررا نجرردد مررثالً لرردس الفالسررفة الكالسرري يين أمثررال «أفالطووو »
و«أسسووطو» ،الررذين ال يتفقررو مررع «فيبوور» والوجرروديين فرري هررذا الموضررع .وومقاروررة مختلفررة للغايررة ،يررذها

البرجماتي األمري ري «جو ديوو » ( )1860 – 1168إلرى أننرا نسرتطيع ممارسرة التفكيرر العقالنري حرول
القيم ،لكن طريقته الخاررة فري التفكيرر هري ٍاتهرا طريقرة «الوسراسل – الغايرات»؛ فالغايرات تبررر الوسراسل،

لكن ل غاية في حرد ٍاتهرا ليسرت افيرة لتبريرر وسراسل الوررول إليهرا ،فالغايرات والوسراسل يجرا أ تكرو
مالسمة لبعضها البعم.

وفي مقابل الفعم الوضعي القاسل بأ التفكير التنب

العلمي ،وروما السببي ،هو الش ل الوحيد للتفكير

المش ررروا والخطر رراب ٍ المعنر ررى ،ف ررإ بعر ررم منتقر ررد العقالنير ررة األداتي ررة يلتمسر ررو التفكير ررر الميتر ررافيفيقي

التقليررد  .وقررد تررم تمييررف هررذا الش ر ل األسررمى للتفكيررر بطرررق شررتى رغررم ونهررا مترابطررة .فمررن جانبرره ٍهررا

«أفالطووو » إلررى أنرره رغررم ررو االسررتنتاك الرياضرري مررن االفت ارضررات أو البررديهيات بمثابررة ترردريا للحكرراك
الفالسررفة ،فررإ االسررتنتاك الرياضرري أقررل مررن االسررتنتاك الجرردلي الررذ يبحررث فرري االفت ارضررات األساسررية.

ويفحررا االسررتنتاك الجرردلي رررور القرريم مثررل العدالررة (أنظررر مناقشررة خطررة «أفالطوووو » التروويررة للحكرراك

الفالسفة في الفصل الثالث).

وفي أواخر القرر الثرامن عشرر وأواسرل القرر التاسرع عشرر ،قرار «كوان » و«ريجول» ،وعردد الخرر مرن

الفالس ررفة األلم ررا  ،ب ررين العق ررل  Reasonوالفه ررم  Understandingبط رررق ش ررتى؛ ف ررالفهم عن ررد «كووووان »

( )1111هررو ملكررة ررل مررن تفكيررر الحررن المشررترك ،والتفكيررر العلمرري فرري األشررياا واألسررباب؛ الفهررم يعررال

الموضوعات والكيانات المحدد في الم ا والفمرا  ،والموضروعات متناهيرة وٍات حردود ،ويرتم تعيينهرا فري

رور من حدسنا اكدرادي .أما األشياا في
سياق خلفية أدبر من الم ا والفما  ،وهذد الخلفية تفودنا بها
ٌ
ٍاتهررا فليسررت فرري متنرراول اكدراك والفهررم .بيررد أ األشررياا مررا هرري بالنسرربة لنررا ،أ علررى النحررو المالسررم
لخبرتنررا ،يررتم إدرادهررا بنررااات يقرروك بهررا إدرادنررا وفهمنررا؛ ووعبررار أخرررس ،نحررن نعرررف أ الشرريا فرري ٍاترره
موجررود ،لكررن لررين بالشر ل الررذ يتبرردس لنررا عليرره؛ نحررن نعرررف األشررياا فقر حسرربما يررتم تنظيمهررا مررن قبلنررا
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ادي را وتصررورًيا ،وال نسررتطيع أ نخطررو خررارك حواسررنا وعقولنررا لنرررس يررا تكررو األشررياا حررين ال تكررو
إدر ً
موضع إدراك لنا ،أو للتفكير فيما تبدو عليه األشياا على نحو مستقل عن تفكيرنا فيها.
إ العقررل هررو ملكررة التفكيررر فرري المفرراهيم الترري هرري فرري متنرراول الفهررم ،مثررل الررذات،

 ،والكررو ؛ فهررذد

الموضوعات األخير  ،وأفكارنا عن مجمل الكو  ،وعن مثال اكله ،ليست محدد في الم ا والفما  ،ومرن
ثررم فهرري ليسررت قابلررة لررإلدراك موضرروعات مررن قبررل العقررل؛ هرري حرردود أو خطرروص مقاروررة Asymptotes

لمتتابعرات تفكريرنا ،لكنرها موضروعات لاسفة .Pseudo-Objects

العقررل بررالمعنى الكررانطي هنررا هررو اسررتقراا لالتنرراهي  Infinityلمفرراهيم يطبقهررا الفهررم علررى موضرروعات

تقليديا بأنه ال متناهي في القو والمعرفرة
متناهية؛ فالنفن الخالد ال متناهية بالنسبة للفمن ،ويورا اكله
ً
متناهيا أو ال متناد في الم را والفمرا  .وير د العقرل
والخير و ثر من الجوانا األخرس .والكو قد ي و
ً
فهما دو مساهمررة مرن الخبر التجريبيرة ،يهردر وقترره دو
في ش له النظر إلى التناقم؛ فالعقل ،بورفه ً

ف رراسد  ،Spinning its wheelsإ جررال التعبيررر .ففرري هررذا الش ر ل ،حررين نتعامررل مررع يانررات ليسررت
موضوعات محدد  ،أو ليست موضوعات للخبر  ،مثل اكلره والرنفن والكرو

رل ،يصربح العقرل هرو سرعي

الفهم إلى تجاول حدودد الخارة ويقع في المفارقة  .Paradoxويطلق «كان » على هرذد التناقضرات فيمرا

يتعلق بالكو

ل اسم النقاسم الكولمولوجية .Cosmological Antinomies

وه ررذا ،وفًق ررا ل ر ر «كوووان » ،يم ررن للم رررا أ يفن ررد مفه رروك الك ررو الالمتن رراهي بتبي ررا التناقض ررات وال رردفاا

أيضررا أ يفنررد مفهرروك الكررو المتنرراهي بتبيررا تناقضرراته
بوضررو عررن ررو متنرراد .ومررع ٍلررق ،يم ررن للمرررا ً
والدفاا بوضو عن و المتنراد (مفارقرات نظريرة المجموعرات الالمتناهيرة «السراٍجة» Paradoxes of

 infinite “naive” set theoryفي الرياضيات تشبه بقو نقاسم العقل عند «كان »).

وعلى نحرو مماثرل ،يم رن تفنيرد الحريرة  Freedomوالحتميرة  Determinismعلرى المسرتوس النظرر

الخالا .ولكن – في منعطا الخر ،ووفًقا لر «كوان » فري عرالم األخرالق العملري ،ولرين النظرر الخرالا
– يسرتطيع العقررل العملرري إدراك مفراهيم مثررل الحريررة ،تلررق التري تنطررو علررى مفارقرة بالنسرربة للعقررل النظررر

الخالا.

دور أدثر إيجابية؛ فالتناقضات التي يصرل
أما «ريجل» ( )1131 – 1112فقد أعطى العقل النظر ًا
إليها العقل ت د إلى رياغات جديد تتجراول وتر را المفراهيم المتعارضرة التري تنراقم بعضرها الربعم.
وق ررد اس ررتخدك «ريجوووول» لور ررا ه ررذد العملي ررة المص ررطلح األلم رراني » «Aufhebenال ررذ يعن رري اكلغ رراا

أحيان ررا المص ررطلح الالتين رري » «Sublationبمعن ررى نف رري أو
والص ررعود إل ررى مس ررتوس جدي ررد (دم ررا اس ررتخدك
ً

استبعاد عنصرر فري عمليرة جدليرة ،مرع االحتفراع بره جف ًسيرا فري مر را جديرد ،وهرو التصرريف الثالرث للفعرل
» «Tolloبمعنرى «يرفررع») .وعلررى الع رن مررن متناقضررات العقررل عنرد «كووان » ،التري تعمررل عواسررق ،فررإ

ردما إلررى األمرراك .وعلررى الررغم مررن عرردك الدقررة بعررم
متناقضررات «ريجوول» هرري المحرررك الررذ يرردفع العقررل قر ً
الشيا ،يورا الجدل الهيجلي بأنه يبدأ بقضية ( Thesisفكر أو موقا) ،يقابلها نقيضها Antithesis
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(فكر معارضة) ،ثرم يرتم اسرتيعاب الفكرر ونقيضرها وتجاولهمرا فري مر را منهمرا  Synthesisيردم أفضرل

ما فيهما ،ويعلو في الوقت ٍاته إلى مستوس أعلى .وقد ٍها «ريجل» إلى أ فهم حدود العقل ،ما ٍها

«كان » من قبل ،إنما هو – بمعنى ما – القدر علرى النفراٍ إلرى مرا وراا تلرق الحردود بغيرة فهمهرا .ويظهرر
هذا التفكير الجدلي أ العقل لين له حدود من النوا الذ اعتقد ران بوجرودد (الشرعار الرذ أطلقره «بواز

فيتييوور»  Buzz Lightyearفرري فرري الفرريلم الكرترروني «ح ايررة لعبررة»  Toy Storyالررذ أنتجترره شررر ة

أيضرا أ
ديفنري  ،Disneyومنطوقره «إلرى الالتنراهي ومرا بعردد»  ،To infinity and beyondيم رن ً
شعار لر «ريجل» وللمنظرين الرياضيين للمجموعات الالمتناهية ،لكن سيتم رفضره مرن قبرل «كوان »
ًا
يو
و«أسسطو» والرياضيين الذين طالبوا بأ تقوك ل البراهين على حسابات محدد ).

أيضرا أ الجردل لرم يعرد مجررد تبرادل للحرديث أو نهر للفكرر مثلمرا را الحرال عنرد «أفالطوو »
الحد ً
و«كان » ،لكنه عين نه الواقع  .Realityوقد تبنري «ماس » بردورد هرذد النسرخة الهيجيليرة مرن الجردل؛

فالمجتمع والتاريخ – وفًقا لكل مرن «ريجل» و«مواس
– بالنسبة لكل من «ريجل» و«فرمدسمس ينجلز» رديق «ماس

» – تسرتغرقهما عمليرة جدليرة ،بينمرا الطبيعرة ٍاتهرا

من جهة أخرس ،تم تبني مفراهيم «كوان » و«ريجول» و«مواس

»– هي بمثابة عملية جدلية.
» مرن قبرل المنظررين النقرديين األلمرا

فرري القررر العش ررين ،أمثررال «رربووري موواس يوز»  ،)1818 – 1181( Herbert Marcuseو«يوووسجين
رابرمووواس» ( Jürgen Habermasمررن مواليررد  .)1808لقررد حرراولوا تطرروير المقاروررة الجدليررة إلررى نقررد
رفدا فرري أغررالل
للمجتمررع التكنولرروجي ال أرسررمالي الصررناعي الحررديث ،و أروا المجتمررع التكنولرروجي الحررديث مصر ً
عبودية العقل األداتي .وال غرو ،فأيديولوجية المجتمع الحديث تتجلرى فري المفراهيم الوضرعية والتكنوقراطيرة

عررن هيمنررة العقررل العلمرري التكنولرروجي ،وتفري ر الميتافيفيقررا واألخررالق التقليديررة مررن المعنررى .ويحررول الرردفع

بتسا الت الغايات والقيم خارك عالم البحث والخطاب العقالني دو انتقاد القيم الحادمة وقيم الحكراك بشر ل

ض ررمني .وه ررذا ق ررار «مووواس يوز» ب ررين التفكي ررر الميت ررافيفيقي التقلي ررد عن ررد «أفالطوووو » ،وع ررالم التفكي ررر

الوضعي المحدود ،ورأس األخير معتقد ضمني للبيروقراطية الصناعية العس رية .ذلق نظرر «مواس يوز»
رمنيا لل أرسر ررمالية
إلر ررى تميير ررف «فيبوووور» الحر رراد بر ررين العقالنير ررة األداتير ررة واالهتمر رراك بر ررالقيم بورر ررفه تبرير ر ًا
رر ضر ر ً
والبيروقراطية ،وٍها إلى أ «ق اررية» «ماك فيبر» ( Max Weber’s decisionismتوريفه لعملية

رمنا الغايرات المسررفة فري
اتخاٍ القرار) ،وٍاتية القيم ،والتأديد على العقالنية االجتماعية ،ل ٍلرق يخردك ض ً
لمررح «موواس يوز» إلررى أ تأديررد «فيبوور» علررى تعسررفية
المحافظررة  .Ultra-conservative endsبررل لقررد َّ
القرررار والقي رراد الكاريفمي ررة للح ررادم إنم ررا يحم ررل إش ررار إل ررى الفاش ررية  ،Fascismبغ ررم النظ ررر ع ررن ليبرالي ررة

«فيبر» المناهضة لالشترادية.
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أخير ًررا ،والس «مووواس يوز» بررين محاولررة الفيلسرروف التحليلرري شررا ليررف التفكيررر الميتررافيفيقي ،وحملررة
«مطررارد السرراحرات»( Witch-hunting )13الترري يشررنها المحققررو الح وميررو لتقررويم وجهررات النظررر

اعم ررا ع رردك فه ررم لغ ررة السياس ررية الرادي الي ررة أله ررداف هر ر الا
المخالف ررة بحج ررة الحف رراع عل ررى دول ررة الرفاهي ررة ،ل ً
(مار يول  ،1800 ،Marcuseو  .)180لذا يعمد «ماس يوز» إلى تقييد العقالنية األداتية ،أو اسرتبدال

علمررا وتكنولوجيررا جديرردين «متحررررين» ،يخرردما القرريم
العقالنيررة الجدليررة أو الفلسررفية بهررا ،بررل رومررا يسررتبدل ً
اكنسانية ،بالعلم والتكنولوجيا التقليديين.
وعلى نحو مماثل ،ينظر «رابرماس» ( )1811إلى العقالنية األداتية بورفها معيبة وقاررر عرن أ

تماما للعلم والتكنولوجيا .وير «رابرماس» أ
تكو
أساسا لمجتمع جيد ،رغم اعتقادد بأنها افية ومالسمة ً
ً
الخطررأ لررين فرري تطبيررق العقالنيررة األداتيررة علررى التكنولوجيررا ،بررل فرري االمتررداد بهررا إلررى مجرراالت أخرررس مثررل

السياسة واألسر  .ووفًقا له ،فإ التكنوقراطية والنفعة العلمية  Scientismهمرا مرن قبيرل التجليرات النظريرة
والسياس ررية له ررذا االمت ررداد غي ررر الش رررعي .ويق ررار «رابرمووواس» ب ررين العقالني ررة األداتي ررة المالسم ررة ألغر ررال
التالع ر ررا باألش ر ررياا م ر ررن قبر ر ررل ٍات عارف ر ررة  ،knowerوالعقالني ر ررة التوارر ر ررلية

Communicative

 Rationalityالتي يتفاعل في معيتها اثنا أو أدثرر مرن البشرر ،حيرث يطلرق علرى عرالم التفاعرل البشرر

رتعير المص ررطلح األخي ررر م ررن فينومينولوجي ررة «يدمونوووود
الي ررومي اس ررم «الع ررالم المع رراش»  ،Lifeworldمس ر ًا
روسرا» ( Edmund Husserlأنظر الفصل الخامن).

ومرا يردعود «رابرمواس» ب ر «االسرتعمار للعرالم المعراش»  Colonization of the Lifeworldهرو

تطبيق المقاروات التكنولوجية والعقالنية األداتيرة علرى عرالم التواررل اكنسراني .ومرن أمثلرة هرذا االسرتعمار

اس ررتخداك مق رراروتي «التكلف ررة ف رري مقاب ررل العاس ررد» و«االختي ررار العقالن رري» ف رري السياس ررة ب رردالً م ررن الخط رراب
التوارررلي فيمررا يتعلررق بررالمعنى واألهررداف؛ أو اسررتبدال الهندسررة السررلو ية العلميررة ،بشر ل افت ارضرري ،بترويررة

وتنش ة األطفال.
وفرري هررذا الصرردد ،نسررتطيع القررول أ دعرراوس «رابرموواس» حررول مخرراطر العقررل األداترري أدثررر تواضر ًرعا

ممررا ٍهررا إليرره «موواس يوز» ،فضرالً عررن ونهررا تهررتم باالمتررداد واالسررتيفاا غيررر الشرررعي للعقالنيررة األداتيررة،
ولين العقالنية األداتية ٍاتها.

أحيانررا ممارسررات الكيانررات
( )13يسررتخدك مصررطلح «مطووواسدة السووواحراي» مجر ًا
رال لورررا ممارسررات األجهررف الح وميررة (و ً
التجاريررة) للبحررث عررن معارضرريها ومنافسرريها المفترضررين وفضررحهم .وتبرردو المطررارد عرراد وسرريلة لتوجيرره ال ر أر العرراك مررن

يخيرا إلرى حملرة مطرارد السرحر والممارسرين ألعمررال
خرالل برث الهلرع فري المجتمرع مرن خطرور هر الا .ويرجررع المصرطلح تار ً
الدجل والشعوٍ في أورورا وأمري را الشرمالية فري الفترر الكالسري ية الممترد مرن سرنة  1462إلرى سرنة  ،1162والتري تراوحرت

فيها أعداد من نفذ فيهم حكم اكعداك بتهمة ممارسة السحر ما بين  360222و 1220222شخا .وفي الهند تم قتل ما ال

يقل عن  0122شخا بذات التهمرة فيمرا برين سرنة  0222وسرنة  .0210ومرا اللرت تشرريعات مناهضرة السرحر قاسمرة فري
ع رردد م ررن دول الع ررالم حت ررى يومن ررا ه ررذا ،ون ار ررطب المص ررطلح بص رربغة سياس ررية وتجاري ررة ف رري أدبي ررات الفك ررر المعار ررر

(المترجم).
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بعم الناقدات النسويات ،مثل «نانسي فرمزس»

()14

 Nancy Fraserاعتبر أ اهتماك «رابرمواس»

حصررن مررن ترردخل نظرراك الرعايررة االجتماعيررة
موقفررا
رجعيررا؛ ٍلررق أنرره م َّ
بتكامررل السررلطة فرري األسررر التقليديررة ً
ً
ردافعا عررن النظرراك األبررو  Patriarchyالتقليررد ،
والنظرراك التعليمرري .لقررد أريررن «رابرمووواس» فرري الواقررع مر ً
رر لحقرروق األطفررال تجرراد التعسررا االعتقرراد ل برراا (فريررفر  .)1811 ،Fraserوفرري المقابررل ،اعتبررر
ومنكر ًا

«رابرموواس» نفسرره تلررق الخيرروص «الجوهريررة» للنفعررة النسرروية  ،Feminismالترري تحرراول الرردفاا عررن القرريم
وجهررا لوجرره ،ورعايررة وترويررة األطفررال ،والحرررو علررى األجيررال القادمررة ،بمثابررة التحررد
المرتبطررة بالتوارررل ً
المعارر األدثر تطرًفا للتكنوقراطية البيروقراطية.

ولعررل إحرردس المش ر الت الترري رالهررا أتبرراا المار سررية التقليررديين والمحبررو للد ارسررات التكنولوجيررة ،عنررد

«رابرماس» ،هي فصله الحاد للعمل والعقل األداتي عن التوارل والفهم؛ فالمار سيو التقليديو يرذهبو
إلى أ تصور «ماس

» للعمل االجتماعي ال يخلو مرن التواررل االجتمراعي (رغرم أ تقردير «مواس

»

أيضررا إلررى
لردور التوارررل فري العمررل االجتمرراعي ي راد ي ررو مبتسر ًررا) .ويميرل طررالب الد ارسررات التكنولوجيرة ً
أداتيررا ،عررن العررالم التوارررلي فرري السياسررة
إنكررار إم انيررة الفصررل الترراك للتفكيررر التكنولرروجي ،بورررفه فع رالً ً
والحيررا اليوميررة .وتسررتند بواعررث قلررق «رابرمووواس» المشررروعة إلاا تطبيررق النظريررات االجتماعيررة العلميررة

الفاسفة ،ووأو النظريات االجتماعيرة العلميرة اآلليرة بشر ل فر  ،علرى اكدار والرتح م فري الحيرا االجتماعيرة،
إلى ثناسية مطلقة خاط ة للعمل والتوارل ،وللعقل األداتي في مقابل الفهم التوارلي.

وقررد ي ررو مررن المفرراج أ «رابرموواس» لررم يحلررل بررالمر نمرراٍك جفسيررة مررن المشررروعات التكنولوجيررة،

وهو ما يشير إليه بحق «أندسو فينبير »  ،Andrew Feenbergم ًدا أ
قاسمة محتويات أ من جفسي تابه الضخم «نظرمة الفعل التواصلي» Theory of Communicative
لمة «تكنولوجيا» لم ترد في

 .Actionإ فحا تفاعل القيم الشخصية والمعاني ،السرلطة السياسرية واكقنراا ،والجانرا األداتري التقنري
للتكنولوجيا قد يقول تقسيمه الثناسي الحاد (فينبيرك  ،1886 ،Feenbergو و .)11 – 11

والحرق أ أحرد مصرادر إنكررار «رابرمواس» لبعرد الفهررم التواررلي للتكنولوجيرا هررو اعتمرادد علرى مفهرروك

العلررم الطبيعرري عنررد ررل مررن «بوووبر» والوضررعيين المناطقررة ،إٍ وضررع «رابرموواس» حسرراباته األرررلية عررن

العلم والتكنولوجيا والعقل األداتي دو دراية بمعالجات ما بعد الوضعية لدس الكتاب األمري يين ،من أمثرال

«توموواس ووو »  ،)1800( Thomas Kuhnو«سووتيفا تووولمين» )1801( Stephan Toulmin
(أنظر الفصل األول) .ومن الم د أ «رابرماس» في مرحلة فكرد المترأخر را علرى د اريرة بهرذا العمرل،

(« )14نانسووي فرمووزس» (مررن مواليررد سررنة  )1841فيلسرروفة ومنظررر نقديررة نس روية أمري يررة .مررن أهررم م لفاتهررا «مماسسوواي

جامحووة السوولطة الرطوواب ونووو الجوون

فووي النظرمووة افجتماعيووة المعاصوورة»

Unruly Practices: Power,

)1818( Discourse, and Gender in Contemporary Social Theory؛ «حظوو النسوومة مون الرأسومالية
التووي تووديررا الدولووة يل و األزمووة الليب ارليووة الجديوودة»

Fortunes of Feminism: From State-Managed

( )0213( Capitalism to Neoliberal Crisisالمترجم).
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لكنه لم يدرجه في رور العلم والتكنولوجيا التي افترضرها مرن خرالل مخططره األساسري للعقرل األداتري فري

مقابل العقل التوارلي.

ومررن المثيررر لالهتمرراك أ «رابرموواس» قررد أنكررر فرري وقررت مب ررر مررن حياترره ( ،1812و و – 62

 )66إم انية أ ي و ثمة م ا للوقاسع والنظريات العلمية في العالم المعاش ،وهو ما تجلى بش ل خاو

في رفضه لمحاولة الكاتا «ألدوس ركسولي»

()16

 Aldous Huxleyتضرمين الوقراسع والنظريرات العلميرة

في األدب (الشيا الذ أقدك عليه ه سلي بالفعل في عدد من الروايات) .وقد أددت فلسفات العلرم مرا بعرد

جميعرا
الوضعية على دور النماٍك  ،Modelsوالنمراٍك اكرشرادية ،واالفت ارضرات المسربقة فري العلرم ،وهرذد
ً
يم ررن تو يفهررا أيررديولوجيات وأسرراطير فرري أنمرراص التفكيررر فرري العررالم المعرراش .مررا أ هرررت د ارسررات عديررد
عررن الفررن والعلررم علررى مرردس العقررود القليلررة الماضررية يررا يررا تررم تضررمين تصررورات مسررتعار مررن العلررم

والتكنولوجي ررا ف رري األدب الخي ررالي والع ررالم المع رراش؛ بداي ررة م ررن الهندس ررة الالإقليدي ررة

Non-Euclidean

 Geometryواألشررعة السررينية  X-raysفرري الرسررم التجريررد المب ررر (هندرسررو 1813 ،Henderson؛
 ،)1881ووروالً إلرى االهتمراك بنظريرة الشرواش

()10

 Chaos Theoryفري أدب مرا بعرد الحرداثيين (هرايلف

1882 ،Hayles؛ .)1881

(« )16ألوودوس ركسوولي» ()1803 – 1184

اتررا وفيلسرروف انجليررف (حفيررد البيولرروجي الرردارويني المشررهور «توموواس

ركسلي»  ،)Thomas Huxleyاشتهر ب تابرة الروايرات والقصرا القصرير وسريناريوهات األفرالك .مرن برين أشرهر رواياتره

جسرد فيهرا خوفره مرن سريطر العلرم والتكنولوجيرا
«عال جديود شوجا »  ،)1830( Brave New Worldوهري الروايرة التري َّ

علررى اكنسررا وت ارجررع مشرراعرد وهويترره الروحيررة؛ «أب وواب اإلد اس الحسووي» )1864( The Doors of Perception؛

«أدوني

واألبجدسة» ( )1860( Adonis and the Alphabetالمترجم).

أيضا باسم نظرية الفوضى أو العماا) نظرية فيفياسيرة تعرال مرا يم رن أ نسرميه الجمرل
(« )10نظرمة ال واش» (وتعرف ً
نوعا من السرلوك العشرواسي للظرواهر الطبيعيرة 0وهرو سرلوك نراجم عرن عردك القردر علرى تحديرد
المتحر ة الالخطية التي تبد
ً
الشررروص االبتداسيررة لتل ررق الظ رواهر (أو م ررا يعرررف بتررأثير الف ارش ررة  0)Butterfly effectو ررذلق بس رربا الطبيعررة الفيفياسير رة

وفقررا لمي اني ررا الكر ّرم .وتسررعى النظريررة إلررى استكشرراف النظرراك الخفرري المضررمر فرري هررذد العش رواسية 0ونلررى
االحتماليررة للظ رواهر ً
رررياغة قواعررد يم ررن اسررتخدامها فرري د ارسررة الررنظم الترري تنطررو علررى مثررل هررذا السررلوك؛ حر ررة المواسررع 0والتنبر ات الجويررة0

والنظاك الشمسي 0واقتصاد السوق 0وحر رة األسرهم الماليرة 0والت افيرد السر اني ...0إلرخ .ولكلمرة «شرواش» جرذور فلسرفية وأدبيرة
تمتررد إلررى الفكررر اليونرراني القررديم 0حيررث نجررد أول هررور لهررا فرري قصرراسد الشرراعر اكغريقرري «رزمووود» (ح روالي  122ق .ك)0

ووصررفة خارررة تابرره «األعموواا واألسووا » 0الررذ أشررار فيرره إلررى أ أرررل العررالم إنمررا يرجررع إلررى خلرري غررامم (الش رواش)0
تكونت منه الموجودات بفعل قو توليد دافعة أطلق عليها اسم «إرو »؛ أ الحا .ثم وردت الكلمة بعد ٍلق في «عطيول»

( )1023للديا اكنجليف «وليوا شكسوبير» 0وف رري «الفوردوس المفقوووود» ( )1001للشراعر اكنجليرف «جوو ملتوو »0

رر فرري
ردليا ومثير ًا
علميررا جر ً
رطلحا ً
وفرري «سبي و أسووود» ( )1830للديررا األمري رري «رنوور ميللوور» .لكررن الكلمررة أررربحت مصر ً
الفيفيرراا المعارررر  ،السرريما بعررد أبحرراد عررالم األرررراد الجويررة والرياضرري األمري رري «يدواسد نوستووووو لوووسنز» Edward

 ،)0221 – 1811( Norton Lorenzحيث را أول مرن بحرث فري الشرواش عراك  1802مرن خرالل عملره علرى مشر لة
التنب بالطقن باستخداك نظاك محادا حاسووي (المترجم).
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إٍ  ،لق ررد ح ررل بق ررو موق ررا «رابرموووواس» األدث ررر اعت ررداالً مح ررل دع ررو «موووواس يوز» اليوتووي ررة ،وغي ررر

الواضحة ،نحو علم وتكنولوجيا جديدين وتحرريين بين المشتغلين بالنظرية النقدية .يرجع ٍلق في جفا منه

عددا من تطورات الفلسفة والعلم االجتماعي
إلى أ «رابرماس» قد قبل العلم والتكنولوجيا ما هما ،وأدرك ً
إبا منتصا القر العشرين .ومع ٍلق ،يبدو من المعقول أ نرفم الفصل الحاد الذ قاك به بين الفعل

تمام ررا دو الحاج ررة إل ررى النظ ررر ف رري العل ررم
األدات رري والفع ررل التوار ررلي ،وقبول رره للتكنولوجي ررا قيم ررة محاي ررد
ً
المختلررا لي ر ًة الررذ مررن شررأنه أ يحررل محررل العلررم الررذ نعرفرره اليرروك .وورردالً مررن ٍلررق ،وومتابعررة د ارسررات
التكنولوجيا األدثر حداثة ،يبدو من الصحيح أ نردرك دور رل مرن العقرل األداتري التقنري ،والقريم السياسرية

واالجتماعية ،في التطور االجتماعي للتكنولوجيا (فينبيرك  ،0220 ،Feenbergالفصل السابع).
إ التص ررور األوسر ررع للعقر ررل ،ال ررذ يشر ررمل – ون

ر ررا يتجررراول – اكج ر ررااات الصر ررورية والخوارلمير ررة

المحضة في الرياضريات والمنطرق ري يحترو الح رم السرياقي  Contextual judgmentيم رن أ يمرفك

بين التفكير في الجوانا التقنية – الصورية للتكنولوجيا ،والحج االجتماعية والسياسية التي ينطرو عليهرا

تطور األنساق التكنولوجية.

حتليل املخاطر ت مقابل العائد:
تحليررل «المخرراطر فرري مقابررل العاسررد» هررو وسرريلة ميررة لتقيرريم المشررروعات التكنولوجيررة .وهررو يشرربه فرري

بنيته نفعية «بنثا » من حيث ونه يجمع العنارر اكيجابية ويطرر العناررر السرلبية .وعلرى حرين تجمرع

نفعية «بنثا » الملرذات واآلالك ،يتجره تحليرل «المخراطر فري مقابرل العاسرد» إلرى حسراب العواسرد والمخراطر.

يحا ،لكنه
ويتم قيا العواسد والمخاطر
عموما من الناحية النقدية (المالية)  ،Monetaryوقد ي و هذا مر ً
ً
ير ر د إل ررى ول رروك بع ررم التحير رفات ف رري التقي رريم .ررذلق ت ررول العواس ررد والمخ رراطر ف رري التحلي ررل باالحتم رراالت

ماليا ،مضرووة في احتمال وقوعها .وتعد الحروادد
Probabilities؛ فالمخاطر تعني إنتاك خسار مقيسة ً
الصررناعية ،وأرجحيررة إرررابة األف رراد بالسرررطا أمثلررة لنرروا الشرريا الررذ يقررا بش ر ل احتمررالي فرري تحليررل

«المخ رراطر ف رري مقاب ررل العاس ررد» .وق ررد يجم ررع الم رررا ف رري التحلي ررل العواس ررد المقيس ررة باحتم ررال ح رردوثها ويط ررر

رال
المخرراطر (الخسرراسر مضرررووة فرري احتمررال وقوعهررا) .إ مقاروررات «المخرراطر فرري مقابررل العاسررد» هرري مثر ٌ
راطع للعقالنيررة التكنولوجيرة الترري يجررر تطبيقهرا علررى تقيريم التكنولوجيررا؛ فالمقاروررة التكنوقراطيرة تميررل إلررى
س ٌ
الدقة الواضحة وموضوعية تحليل «المخاطر في مقابل العاسد» (أنظر الفصل الثالث).

رددا مررن القضررايا والخالفررات حررول دقررة تحليررل «المخرراطر فرري مقابررل العاسررد» وقابليترره
علررى أ ثمررة عر ً
للتطبيررق؛ فررل بنيترره تشرربه بنيررة المررذها النفعرري عنررد «بنثووا » ،فررإ بعررم مش ر الت هررذا األخيررر تنطبررق

تمامررا مرا أ نفعيررة «بنثووا » ال تقررر بخطرأ األفعررال والسياسررات
عليره .فررالتقييم يرتم فقر مررن خرالل النترراس ً ،
على أسن أخررس بخرالف نتاسجهرا (بالنسربة للمتعرة عنرد «بنثوا » ،أو للم سرا والخسرار الماليرة فري الشر ل

المعت رراد لتحلي ررل المخ رراطر ف رري مقاب ررل العاس ررد) .ررذلق تنطب ررق اعت ارض ررات علم رراا األخ ررالق – عل ررى النفعي ررة
البسيطة ومقاروات القاسلين بالنتاس في مجال األخالق – على تحليل «المخاطر في مقابل العاسد».
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مررن جهررة أخرررس ،تتسررم بعررم مش ر الت تحليررل «المخرراطر فرري مقابررل العاسررد» ب ونهررا تقنيررة وعلميررة؛

وتخمينيا ،األمرر الرذ اسرتدعي تدشرين ثرر مرن تحلريالت
رعبا
غالبا ما ي و
ً
ً
فتقدير احتماالت الحوادد ً
الهندسررة المعقررد  ،مثررل «تحليررل أشررجار الخطررأ»  .Fault Treesهررذد األخيررر مررثالً تنمررذك قاسمررة األفشررال
(جمع فشل) الفردية واحتماالتها ،وتسرتخدك فري حسراب احتمراالت تترابع األفشرال فري نظراك تكنولروجي ،تلرق

التري قرد تر د إلرى حررادد رارثي ،مرا هرو الحرال فرري انهيرار محطرة للطاقرة النوويرة (رووررتن ،Roberts
()11

أيضا «تحليل نم الفشرل والترأثير»
 .)1811ومن األمثلة على ٍلق ً
 ،Analysisمرع مفيرد مرن التر يرف علرى السرلع المصرنعة (مادرديرموت والخررو ،McDermott et al
Failure Mode and Effect

 .)1880وثمة مش الت أخرس لتحليل «المخاطر فري مقابرل العاسرد» ليسرت تقنيرة أو تجريبيرة خالصرة ،برل

ربيا،
تميل أدثر إلى العمق الفلسفي؛ فالعواسد االقتصادية لمشروا مرا يم رن تقييمهرا
عمومرا بشر ل واضرح نس ً
ً
رر مرن أشر ال األٍس أو المخراطر ال تصرلح للتقيريم أو
لكن األمر لين ذلق بالنسبة للمخاطرٍ ،لرق أ ثي ًا
التثمين االقتصاد بسهولة أو بش ل واضح .خذ مثالً قيمة الحيا البشرية؛ إ بعم تحلريالت «المخراطر

في مقابل العاسد» تستخدك الدخل المتوقع في المستقبل ،وهذا ي د إلى إدخال قيمة نقدية أقل لوفرا الفقرراا
(من ٍو الدخل األقل) ،أو لكبار السن (مرن ٍو الردخل األقرل فري سرنوات الكبرر الالحقرة) .إ واح ًردا مرن
تحلرريالت األٍس مررثالً يقلررل مررن المخرراطر فيمررا يتعلررق بعمررال األسبسررتو ( )11بررار السررن ،أل ه ر الا فرري

الغالررا مررن العمررال المتقاعرردين الررذين لررين لهررم دخررل متوقررع فرري المسررتقبل .مررا أ مقاروررات أخرررس لتقرردير
قيمة الحيا تستخدك التقديرات األدتوارية

()18

 Actuarial Estimatesلشر ات التأمين .وهنا – مر أخررس

(« )11تحليووول نمووو الف ووول والتووو ثير»  FMEAتحليررل تقنرري لقيررا

أنمرراص الخطررأ فرري نسررق مررا ،تررم تطررويرد فرري أواخررر

عمومررا،
الخمسررينات مررن القررر العشررين لد ارسررة المشر الت الترري قررد تنشررأ نتيجررة خلررل فرري األنظمررة العسر رية أو التكنولوجيررة
ً

غالبررا الخطررو األولررى لد ارسررة مرردس موثوقيررة الررنظم .ويشررمل التحليررل مراجع ر ًة دقيقررة لم ونررات النظرراك ونظمرره الفرعيررة
ويمثررل ً
لتحديد أنماص الفشل وأسبابها ونتاسجها .وثمة أنواا لهذا التحليل ،منها الو يفي ،والتصميمي ،واكجراسي (المترجم)

( )11مرراد «األسبسووتوس»  Asbestosعبررار خلرري مررن عررد معرراد طبيعيررة مررن أمررال السررلي ا الماغنسرريوك والكالسرريوك
والحديد .توجد علي هي ة رخور ،ويتم استخراجها من مناجم خارة فى جنوب أفريقيا وجنوب فنلندا وروسيا ،ويتم تكسيرها

بواسطة سارات خارة ثرم طحنهرا حتري تصربح ألياًفرا ررغير ال تررس برالعين المجررد  ،ويرتم تعبأتهرا ونقلهرا إلرى دول العرالم.
اضرا خطيررر بالرسرة ال تظهرر أع ارضرها إال بعررد
وتكمرن خطرور المراد فرري استنشراق أو ابرتالا العمرال ألليافهررا التري تسربا أمر ً
سررنوات عديررد  ،رومررا ي ررو العمررال قررد بلغ روا عنرردها سررن التقاعررد ،لررذا تررم حظررر اسررتخداك المرراد فرري ثررر مررن دول العررالم

(المترجم).

( )18تعنري لمرة «أكتوواس » « Actuaryالمرموون» ،أو المفكرر متعردد الموارررفات االسرتراتيجية ،والمتمررر فري النظريررات

والتطبيقرات فري علروك الرياضريات واكحصرااات واكقتصراد وحسراب اكحتمراالت والعلروك الماليرة .والعلرم االدتروار  ،أو «علررم

تخمررين المخرراطر»  Actuarial scienceه رو فررراٌ مررن فررروا االقتصرراد يعنرري باسررتخداك الطرررق الحسررابية واكحصرراسية
وو ارم ر الحاس روب لتقرردير حجرم المخراطر ف ري قطراا التررأمين = = والصرناعات الماليرة .ومررن أشرهر تطبيقرات هررذا العلرم بنرراا
جداول الحتماالت الحيا والوفا ليتم استخدامها في حساب قيمة أقساص التأمين على الحيا (المترجم).
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– ي ررو األفرراد مررن ٍو الرردخل األقررل عرضررة لتررأمين أقررل قيمررة ،أو بررال قيمررة ،ومررن ثررم تكررو قيمررة الحيررا

بالنسبة لهم منخفضة للغاية .وفضالً عن ٍلق ،فإ بعم المقاروات الدينية واألخالقية تررفم وضرع قيمرة
نقدية تقديرية للحيا على اكطالق.

ونٍا وضعنا في االعتبار أ لكرل حيرا فرديرة قيمرة ال متناهيرة (دمرا ترذها بعرم المقارورات المسريحية

والكانطية) ،فلن يبر أر عاسد مالي أل مشروا – مهما علت قيمته – فقدا حيا إنسا  ،حتى ولو بدرجة

رغير للغاية – لن تكو سوس
ًا
احتمال رغير (فقيمة ضرب الالمتناهي في أ عدد متناهي – مهما ا
عدد ال متناهي) .ومرع ٍلرق ،يجرادل المردافعو عرن تحليرل المخراطر فري مقابرل العاسرد برأ علينرا أ نضرع

رغير
نوعا من التقدير لقيمة أ مشروا تكنولوجي ،حتى ولو تضرمن – ثرر مرن التحلريالت – احتمراالً ر ًا
ً
لفقدا الحيا بسربا اكررابة بالسررطا نتيجرة التعررل لإلشرعاعات أو التلرود ،و رذا كررابة العمرال ،أو
الحوادد الكارثية الضخمة .ووالتالي ،البد من استخداك الدخل ،والتأمين ،أو بعرم الوسراسل األخررس لتقيريم

الحيا  .ويتساال أنصار تحليل «المخاطر في مقابل العاسد» ديا يتسنى لنا أ نتخرذ قر اررات عقالنيرة إٍا
رفضنا هذد األنواا من الحساباتت.

ووجانررا قيمررة فقرردا الحيررا البش ررية (أو برراألحرس تجريرردها مررن القيمررة) ،هنرراك عرردد الخررر مررن النترراس

السرلبية الترري ال يم ررن موالنتهرا فرري مقابررل العواسررد النقديرة اكيجابيررة .ولعررل إحرردس هرذد النترراس هرري انتقرراو
المشرروا للقيمرة الجماليرة  Aesthetic Valueللمنظرر الطبيعري؛ فعلرى سربيل المثرال ،قرد تتسربا محطرة
طاقة في تلويث الهواا في حديقرة وطنيرة ،ممرا ير د إلرى تنراقا بعرم المنرا ر الخالبرة .ومرع ٍلرق ،فقرد
حاولت بعم شر ات البناا والمنظمين الح وميين استخداك نماٍك مستفيضرة لتعيرين القيمرة النقديرة لجمرال

المنظر الطبيعي  .وتتمثل إحدس الخساسر األخرس في ررعووة تقيريم فقردا الحيرا البريرة ،أو فقردا األنرواا

استنادا إلى القيمة النقدية .فإٍا ما أخذنا المقاروة األبس  ،فإ األنواا أو
غير التجارية من الكاسنات الحية،
ً
الكاسنات الحية المهدد باالنقرالٍ ،ات االستخداك غير التجرار  ،لهرا ببسراطة قيمرة ررفرية ،وخسرارتها ال

وضوحا ووساطة للقيمرة التجاريرة للحيرا البريرة ،فرإ قيمتهرا قرد
تستحق شيًا .ونٍا ما أخذنا بالمقاروة األدثر
ً
تكو منخفضة للغاية .وقد اسرتبعد «دسفيود سوتو ما »  ،David Stockmanمستشرار الررسين األمري ري

«سونالود سمجوا »  Ronald Reagaلشر و الموالنرة العامرةٍ ،ات مرر ترأثير األمطرار الحمضرية الناجمررة
عن محطات توليد الطاقة في الغرب األوس األمري ي على األسماك في جبال أديرونداك Adirondack

ررحا ب ررأ قيم ررة تر رراخيا ر رريد األس ررماك ،ومبيع ررات الطع ررم ال رراللك للص رريد،
 Mountainsبنيوي ررورك ،مص ر ً
ورسرروك الفنررادق أو المخيمررات الترري يشررغلها الصرريادو  ،منخفضررة للغايررة .وتبرردو هررذد النتيجررة علررى طرررف
نقيم من مقيا

تقييم الحيا لدس علماا البي ة العميقة (أنظر الفصل الحاد عشر) .فلنقرل إٍ بوضرو

أ ثمة طرًقا غير مباشر وأدثرر تعقي ًردا لتقردير قيمرة الحيرا البريرة يجرا أ تسرتخدك إٍا انرت الحيرا البريرة
وفقدا البي ة الطبيعية يستحقا شيًا في تحليل «المخاطر في مقابل العاسد».
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ثمة مجال الخر لصعووة ،أو على األقل تعقد ،تحليل «المخاطر في مقابل العاسد» يتمثل في اعتبارات

أيضررا رررعووة لنفعيررة الفعررل البنثاميررة البسرريطة
العدالررة ،وهررذد االعتبررارات تمثررل ً
جدا من النا يم ن أ تفوق الخساسر الضخمة لواحد أو
Utilitarianism؛ فالعواسد الصغير لعدد بير ً

Benthamite Act

لعرردد رررغير مررن النررا  ،بمررا فرري ٍلررق خسررار الحيررا (فرري حالررة حسرراب خسررار الحيررا بررالنظر إلررى المقرردار

وغالبررا مررا يعمررد رجرراالت الصررناعة إلررى حسرراب المبل ر النقررد المتوقررع خسررارته فرري
المتنرراهي مررن األلررم).
ً
الدعاوس القضراسية ألسرر مرن مرات أو أرريا مرن المسرتهلكين ،فري مقابرل تكلفرة اختبرار المنرت أو تعديلره.
ومن أمثلة ٍلق حالة شر ة «فورد بينتو»  ،The Ford Pintoحيث أجرس الصرانع تحليرل «المخراطر فري

مقابررل العاسررد» فيمررا يتعلررق بتصررنيع خ افنررات وقررود جديررد أقررل عرضررة لالنفجررار عنررد االرررطداك ،فرري مقابررل
تكلفة الدعاوس القضاسية التي يقيمها المصابو أو أسر المتوفين مرن ردراب بينترو( .)12رذلق تعمرد شرر ات

ار
األدويررة بشر ل تقليررد إلررى حسرراب الحررد األدنرري للمجمرروا الكلرري لمنحنيررات تكلفررة االختبررارات األدثررر تكررًا
لعينة المنت  ،وتكلفة الدعاوس القضاسية للمرضى أو المصابين بأمرال جراا عيوب في المنت .
في ثير مرن األحيرا يمثرل المسرتفيدو مرن العواسرد والم ابردو للخسراسر التري تنطرو عليهرا المخراطر

مجموعات مختلفة من النا ؛ فالمستثمرو المستفيدو من األروا االقتصادية ،أو من عواسد المسرتهلكين
( )12السيار «بينتو» 0هي سيار رغير تم تصرنيعها سرنة  01812رأول سريار ررغير لشرر ة فرورد األمري يرة يرتم إنتاجهرا

محليا في محاولة لمنافسة السيارات المستورد  ،السيما اليابانية .ووحلرول سرنة  01814بردأت الشراسعات تنتشرر داخرل وخرارك
ً
الشر ة حول قابلية السيار لالشتعال في حالة االرطداك من الخلا ،حيث قتلت ام أر في مايو سنة  1810عندما اشتعلت
سيارتها البينتو بعد ارطدامها مرن الخلرا علرى إحردس الطررق السرريعة ،بينمرا أرريا اردرا الخرر را بجوارهرا بحرروق فري

جسرردد بلغررت نسرربتها  ،%82لكنرره نجرري مررن المرروت .وقررد أوضررح محررامي الضررحايا أ خ ر اف وقررود السرريار موضرروا خلررا
المحررور الخلفرري 0ممررا يجعلرره عرضررة لالنفجررار فرري حالررة االرررطداك الخلررا .و شررا أيضررا عررن أ فررورد انررت تعلررم بتلررق
را للغايررة مررن الناحيررة الماليررة
المش ر لة منررذ أ برردأت بيررع السرريار  ،لكنهررا لررم تفعررل شرريًا حيررال ٍلررق أل تغييررر التصررميم م لر ٌ
والدعاسية .وفي أغسطن مرن سرنة  01811توفيرت ثرالد فتيرات مراهقرات بعرد أ اررطدمت إحردس الشراحنات بسريارتهم مرن

الخلا على إحدس الطرق السريعة بوالية إنديانا  ،Indianaمما أدس إلرى اشرتعال النرار بهرا والتهراك ر ابهرا .وعلرى إثرر عردد

مررن الحروادد المماثلررة ،قامررت الشررر ة بررإجراا تحليررل «المخرراطر فرري مقابررل العاسررد» ،وأ هرررت نترراس التحليررل أ مقرردار مررا

يم ن أ تتكلفه الشر ة من تعوضات للمتضررين يفوق ب ثير تكلفة عمل تعديل للسريارات التري ترم أو سريتم بيعهرا ،ومررن ثرم

درا القرار هو ترك السيار بدو اجراا التعديل وترك الر اب لمصيرهم ،فذلق أروح من الناحية المالية وفي يونيو من سرنة
وعررا باسررتدعاا  108مليررو سرريار بنتررو (وسرريار «مير ررور بوو رراتن» Mercury Bobcats
 01811قامررت شررر ة فررورد ط ً
الترري ررا لهررا خر اف الوقررود مماثررل فرري التصررميم) .لكررن هي ررة محلفررين اتهمررت الشررر ة فرري وقررت الحررق بررثالد تهررم قتررل غيررر

متعمد 0وهي المر األولى في التاريخ التي تتهم فيها شر ة بالقتل .دافعت شر ة فورد بأ تصرميم خر اف الوقرود مشرابه لكثيرر
مررن تصررميمات الخ افنررات فرري السرريارات الصررغير األخرررس 0وأ الشررر ة بررذلت ررل مررا فرري وسررعها السررتدعاا السرريارات والقيرراك

رر لعرردك تروافر األدلررة علررى إدانررة الشررر ة 0وجرردت هي ررة المحلفررين أ شررر ة فررورد غيررر مذنبررة وتمررت
بالتعررديل الضرررور  .ونظر ًا

تبرستها من تهمة القتل.
For the Ford Pinto Case, see Hoffman, W. Michael, ‘The Pinto Case’, in Business Ethics:
Reading and Cases in Corporate Morality, 3rd, ed., ed. Hoffman and Robert E. Frederick,
(.ال ُمترجم) McGraw-Hill, 1995, N. Y., pp. 552 – 59
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غالبررا بعير ًردا
للطاقررة الكهرواسيررة أو السررلع الترري تنتجهررا إحرردس محطررات الطاقررة أو إحرردس الشررر ات ،يعيشررو
ً
عررن موقررع المحطررة أو الشررر ة ،فرري حررين أ الم ابرردين للتلررود واكشررعاا ،أو المخرراطر األخرررس ،يعيشررو
بررالقرب مررن محطررة الطاق ررة .مررا أ منتقررد إنت رراك تطعيمررات األطفررال المحمل ررة بررأمال الفسبررق الحافظ ررة

يعترضو على التكلفة المفعومرة لمررل التوحرد  Autismفري عردد قليرل مرن األطفرال ،بغرم النظرر عرن

فواسد الوقاية من المرل بالنسبة للكثيرين( .)11وه ذا ،فالتجميع البسي كجمالي المخاطر والعواسد يتجاهرل

مش ر لة العدالررة فرري التوليررع ،لررذا يعمررد بعررم المحللررين إلررى اسررتكمال تحليررل المخرراطر فرري مقابررل العاس ررد

باعتبارات التوليع.

من جهة أخرس ،يالحد بعم المعارضين لتحليل «المخاطر في مقابل العاسد» أ الممارسين للتحليل

وغالبرا مرا يرذها
والمدافعين عنه يستخدمونه بصفة عامة لتبرير المشروعات التكنولوجية التي يتم تحليلها.
ً
أيضررا مرردافعو بشر ل بيررر عررن التنظرريم الح ررومي المختررفل للمشررروعات
المرردافعو عررن التحليررل إلررى أنهررم ً

الترري يررتم فحصررها .وفضرالً عررن ٍلررق ،يسررتخدك خطرراب «المجالفررة»  Risk Takingفرري اكعالنررات الترري

تررروك لفكررر أ الرررواد األمرري يين مررن أرررحاب نفعررة «الفردانيررة الصررارمة» Rugged Individualism

دررانوا مجررالفين ،بينمررا يتسررم المسررتهلكو الجرردد بررالجبن فرري تجنرربهم للمخرراطر  .هررذا الخطرراب يعررادل ل ًيفررا

طوعرا وعرن معرفرة بالنسربة لسرفر الررواد إلرى جهرة مجهولرة ،والمخراطر غيرر
بالطبع بين المخراطر المقبولرة ً
غالبرا الناجمرة عرن التلرود واكشرعاا أو المنتجرات الردي رة والمعيبرة .ويعمرد معلنرو
الطوعية وغير المعروفرة ً
أحيانررا إلررى اسررتخداك هررذا الثنرراا الخطررابي المضررلل ،لكررن هررذا االسررتخداك فرري حررد ٍاترره ،ال ينفرري
الشررر ات
ً
بالطبع أ تحليل «المخاطر في مقابل العاسد» هو تحليل خاط .

( ) 11ثمة ش وك طبية حول عالقة المواد الحافظة التري تحتويهرا تطعيمرات األطفرال ،ووصرفة خاررة مراد الفسبرق ،بإررابة
األطفال بأمرال التوحد وتأخر النطق وتشتت االنتباد وفررص الحر ة .ورغرم اتجراد شرر ات اللقاحرات األمري يرة إلرى الرتخلا

يجيا = = مررن هررذد المرراد  ،إال أنهررا اسررتمرت فرري بيررع مررا لررديها مررن لقاحررات جرراهف حتررى سررنة  0224تقر ًيبررا ،وألغ ررال
ترردر ً
اقتصادية ،قاك مر ف م افحرة األمررال ( )CDCوهي رة الغرذاا والردواا ( )FDAبتقرديم يرد العرو لهرم عرن طريرق شرراا تلرق

اللقاحات الملوثة وتصديرها للدول الناميرة ،وسرمحت لتلرق الشرر ات باالسرتمرار فري اسرتخداك تلرق المرواد الحافظرة فري بعرم

اللقاحررات فرري أمري ررا ،منهررا عررد أنر رواا مررن حقررن إنفلررون اف األطفررال ،إضررافة إل ررى مقويررات تشررن العظررالت .ويصررر بع ررم
المس ولين الح وميين األمري يين على أ ماد الفسبق ما تفال ضرورية في اللقاحات التري يرتم تصرديرها للردول الناميرة ،أل
هذد األخير ال تستطيع تحمرل تكلفرة اللقاحرات التري ال تحتراك لمرواد حافظرة[ .عرن تقريرر تبره رووررت ينيرد

 Kennedyبترراريخ  14فب اريررر سررنة  ،0226منشررور بموقررع مر ررف بحررود العولمررة
 ،Globalizationتحت عنوا

Robert F.

Centre for Research on

اللقاحات المناعة القاتلرة (تسرتر الح ومرة علرى فضريحة الفسبرقو التوحرد تواطر الو راالت

الصحية الح ومية مع شر ات األدوية الكبرس)] (المترجم).
Kennedy Jr, R. (2005). Vaccinations: Deadly Immunity. Government Cover-up of a Mercury
]/ Autism Scandal | Global Research - Centre for Research on Globalization. [online
Globalresearch.ca. Available at:
http://www.globalresearch.ca/vaccinations-deadlyimmunity/14510?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=vaccinations-deadlyimmunity [Accessed 15 August 2018].
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وثمة من يجادل بأ مخاطر التلرود أو اكشرعاا التري يجرر الحرديث عنهرا أقرل مرن بعرم النشراطات

عموما ،والتي تنطو على مخاطر غير معترف بها بش ل عاك (مثرل التعررل لإلشرعاا
المعتاد والمقبولة
ً
نتيج ررة الس ررفر المتك رررر بالط رراسر عل ررى ارتفاع ررات عالي ررة ،أو التع رررل لغ ررال الر ررادو المنفل رري ف رري بع ررم

()10
رادا قاس ًريا
غالبرا مرا يوجره أنصرار تحليرل «المخراطر فري مقابرل العاسرد» انتق ً
المناطق)  .وفضالً عن ٍلرقً ،
للعامة بأنهم «ال عقالنيو » في خروفهم مرن الطاقرة النوويرة مرثالً ،وقبرولهم فري الوقرت ٍاتره لمصرادر أخررس

من اكشعاا ٍات مستوس أقل.

ررذلق يشررير أنصررار تحليررل «المخرراطر فرري مقابررل العاسررد» إلررى التقييمررات االحتماليررة غيررر الدقيقررة الترري

يقوك بها النا

بش ل عاك في مواقا الحيا اليوميرة (دانيمرا وتفيرسر ي ،Kahneman and Tversky
هررو االقت ر ار بررأ العلمرراا

رمنا هررذا االنتقرراد لالعقالنيررة عامررة النررا
 .)1813ومجمررل مررا ينطررو عليرره ضر ً
والمهندسررين وأرورراب تحليررل «المخرراطر فرري مقابررل العاسررد» هررم الم هلررو فقر كررردار أح رراك معقولررة حررول
إم انية قبول المشروعات التكنولوجية (بيرو  ،1814 ،Perrowو و  .)316 – 321ومعنى هذا أ

المقارنررة بررين الجمهررور الجاهررل والالعقالنرري مررن جهررة ،وأرورراب تحليررل «المخرراطر فرري مقابررل العاسررد» الررذين
رمنا التكنوقراطيررة (أنظررر الفصررل الثالررث) .ومررع ٍلررق
يتسررمو بالب ارعررة والعقالنيررة مررن جهررة أخرررس ،ترردعم ضر ً
يش ررير «كانيمووووا »( Kahneman )13و«تفيرسووووكي»( ،Tversky )14إل ررى أن رره حت ررى الخبر رراا ف رري نظري ررة
االحتمررال يرتكبررو النرروا ٍاترره مررن المغالطررات فرري تقيرريمهم الصررور لالحتمررال فرري مواقررا الحيررا الفعليررة،

مثلما يفعل النا

العاديو .

( )10ال ررادو غررال عررديم اللررو والطعررم والراسحررةٍ ،و منشررأ طبيعرري ينررت عررن تفكررق عنصررر الراديرروك المشررع الموجررود فرري
الطبيعررة فرري التروررة ،الصررخور ،وميرراد اآلبررار ،ولكررن تر ي رفد يت افيررد فرري األمررادن المغلقررة البنايررات القديمررة والمنررالل الردي ررة

التهوية ،فضال عن الم اتا اكدارية المغلقة ،ويبل التر يف ٍروته خالل فصل الشتااٍ ،لق أ النوافرذ تظرل مغلقرة والتهويرة

يمياسيررا ،وغيررر
تكرراد تكررو شرربه معدومررة ،لررذا يسررمى «القاتررل الخفرري فرري المنررالل»؛ فرررغم ونرره مررن أن رواا الغرراوات الخاملررة
ً
منتجرا ٍرات الغبرار مرن عناررر مشرعة أخررس ،وتكرو
واسيا ،إال أنه ٍو نشراص إشرعاعي ،أ انره يتحلرل
ً
المشحونة هر ً
تلقاسيرا ً
هذد العنارر مشحونة بشحنة هروية ،ويم نها أ تلتصق بذرات الغبار الموجرود فري الجرو ،وعنردما يتنفسرها اكنسرا فإنهرا
تلتصق بجدار الرستين ،األمر الذ قد ي د إلى اكرابة بسرطا الرسة (المترجم).

(« )13دانياا انيما » ( Daniel Kahnemanمن مواليد سنة  )1834عالم نفن أمري ي – إسرراسيلي ،متخصرا فري

علم نفن إردار األح راك واتخراٍ القر اررات ،و رذلق فري االقتصراد السرلو ي  .Behavioral Economicsفرال بجراسف نوورل

في العلروك االقتصرادية سرنة ( 0220بمشرار ة «فيرنرو سرميث»  .)Vernon Smithمرن أبررل أعمالره «الريواساي القوي

واألطوور»  ،0222( Choices, Values and Framesتحريررر بمشررار ة «تفيرس ر ي»)؛ «الحك و فووي لوول الالسقووين

األسووالي افستك ووافية والتحي وزاي» ،1810( Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases

بمشار ة «تفيرس ي» و«بول سلوفيق» ( )Paul Slovicالمترجم).

(« )14عاموس ناثا تفيرسكي»  )1880 – 1831( Amos Nathan Tverskyعالم نفن إسرراسيلي ،متخصرا فري
علم النفن الرياضي واكدرادي .شارك «دانيما » في األعمال المذ ور أعالد (المترجم).
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والحررق أ

ثررر مررن أنصررار تحليررل «المخرراطر فرري مقابررل العاسررد» أنفسررهم يقبلررو البحررث فرري األبعرراد

طررا مررن التقيرريم فيمررا وراا األح رراك
السرري ولوجية للمخرراطر  ،أو يقومررو بررذلق بأنفسررهم ،ويجرردو أ ثمررة أنما ً
الالعقالنية المفترضة للعامة تبرر بعم هذد األح راك .علرى سربيل المثرال ،تعتبرر المخراطر غيرر الطوعيرة

ترجيحررا مررن
ترجيحررا مررن المخرراطر الطوعيررة؛ وتعتبررر المخرراطر غيررر المعروفررة أو غيررر المألوفررة أقررل
أقررل
ً
ً
المخرراطر المعروفررة أو المألوفررة؛ وتعتبررر المخرراطر الترري تنطررو علررى روارد بررالقو (المتوقررع أ تر د إلررى

ار أو خسراسر فري األروا تنتشرر علرى نطراق واسرع
دوارد برس) أقل قبوالً مرن المخراطر التري تسربا أضررًا
أخير تعتبر المخاطر التري ترولا المخراطر والعواسرد بشر ل رالم أو غيرر عرادل (علرى
في الم ا والفما ؛ و ًا

رر علررى األجيررال القادمررة) أقررل قب روالً مررن المخرراطر الترري يررتم
مجموعررات مختلفررة مررن النررا  ،أو تمثررل خطر ًا
توليعهررا بالتسرراو علررى الس ر ا (لررورانن  ،1810 ،Lowranceو و 84 – 10؛ سررولفيق والخ رررو

 .)1811 ،Slovik et alإ تحليل «المخاطر في مقابل العاسد» من شرأنه أ يهرتم ب رل هرذد االعتبرارات

دي يتجنا مخاطر تلق.

يقار بعرم المحللرين برين «المخراطر المحسوسرة»  Perceived riskو«المخراطر الواقعيرة» Real

 ،riskويرذها الرربعم إلررى أ اكحسرا

الشررعبي بالمخرراطر ،حترى ولررو ررا غيرر علمرري ،يجررا أ ي خررذ

في االعتبار من الناحية السياسية .ومع ٍلق ،لرين مرن الواضرح أ النظرر فري إجحراف مخراطر مرا ومردس

انطواسهررا علررى ارثررة ،أو فرري الطبيعررة الالطوعيررة لهررا ،غيررر ٍ رررلة بالمخرراطر الواقعيررة الترري يررتم قياسررها
بشر ر ل مج رررد – عل ررى س رربيل المث ررال – م ررن حي ررث انخف ررال متوسر ر العم ررر؛ ف ررالبعم يمي ررف ب ررين حس رراب

المخاطر على هذا النحو ،والحكم على مردس إم انيرة قبولهرا ،حيرث يثيرر األخيرر بشر ل معقرول قضرايا مرن
قبيل الطبيعة الطوعية للمخاطر أو إجحافها.

ووغررم النظررر عررن تقيرريم المرررا لدرج رة عقالنيررة األخررذ بالعوامررل المررذ ور أعررالد عنررد النظررر فرري مرردس

إم انيررة قبررول المخرراطر ،يم ررن للمرررا أ يجررادل بررأ الق ر اررات السياسررية ٍات الصررلة بالمخرراطر المجتمعيررة
 Societal risksهرري ق ر اررات سياسررية بالضرررور .وفرري الق ر اررات السياسررية ،نحررن نهرردف إلررى رررنع ق ررار

مجتمعري ،وال نتعامررل مررع الحالررة النفسررية لكررل فرررد علررى حررد  ،ومررن الضرررور فرري القر اررات االجتماعيررة أ

ي ررو هنرراك توافررق فرري اآلراا .هررذد العمليررة ٍات ررها تنط رروس بالض رررور عل ررى عنصررر سياسرري ،تمثل رره أج ررهف

رررنع الق ررار الجمرراعي .ويررذها البناسي ررو االجتم ر رراعيو ( Social Constructionistsأنظررر الفصررل

اجتماعي ررا ،بمعن ررى أ عالق ررات الق ررو  ،المفاوض ررات،
الث رراني عش ررر) إل ررى أ ررل تقي رريم للمخ رراطر ي ررتم بن ررا د
ً
واألي ررديولوجيات السياس ررية تتخل ررل تحلي ررل «المخ رراطر ف رري مقاب ررل العاس ررد» برمت رره .إ اعتب ررارات تل ررق الت رري

ٍ رناهر ررا أعر ررالد بشر ررأ االسر ررتخدامات التبريرير ررة للمقارنر ررات التر رري تجر ررر بر ررين المخر رراطر اليومير ررة ومخر رراطر
المشررروعات التكنولوجيررة العاليررة ،ووشررأ الميررل التكنرروقراطي نحررو الح ر مررن عقالنيررة التقييمررات الشررعبية
للمخاطر  ،تدعم موقا البناسيرة االجتماعيرة .ومرع ٍلرق فرإ هرذد األخيرر ترذها إلرى مرا هرو أبعرد مرن ٍلرق،

وت ررفعم أ مجم ررل المن رراه والمعطي ررات المس ررتخدمة ف رري تحل رريالت المخ رراطر ٍات بن رراا اجتم رراعي ،وتتخل ررل
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التحيف السياسي .وتذها األنثرووولوجية البارل «ماس دوجوالس»

محل ر ررل سياس ر ررات المح ر ررافظو الج ر رردد Conservatives

()16

 ،Mary Douglasباالشت رراك م ررع

« Neoآد وايلدفسووووووكي»

()10

Adam

 ،Wildavskyإلررى حررد االدعرراا بررأ المخرراوف المثررار حررول تلررود اله رواا هرري محرمررات فطريررة ببسرراطة
تتعل ررق ب ررالتلود والنق رراا ،وال عالق ررة له ررا ب ررالواقع الفيفي رراسي (دوج ررال

ووايلدفسر ر ي

and

Douglas

.)1810 ،Wildavsky

وثمررة طريقررة واحررد لمحاولررة فصررل الجوانررا العلميررة لحسررابات المخرراطر فرري مقابررل العاسررد عررن الحجر

السياسية أواالجتماعية المتعلقة بمعارضة أو دعم الصناعات أو المشروعات التكنولوجية القاسمة علرى هرذد
التحلرريالت ،وتتمثررل هررذد الطريقررة فرري التمييررف بررين تحليررل «المخرراطر فرري مقابررل العاسررد» مررن جهررة ،و«إدار

المخرراطر »  Risk Managementمررن جهررة أخرررس؛ فهررذا مررن شررأنه أ يضررع حر ًردا فاررالً بررين الجوانررا
العلمي ررة والجوان ررا السياس ررية لتقي رريم المخ رراطر  .وعل ررى أي ررة ح ررال ،ف ررإ عالق ررة ال ررر س العلمي ررة أو التحير رفات

تعقيدا من ٍلق.
السياسية بتحليل «المخاطر في مقابل العاسد» أدثر ً
أيضرا فري
والحق أ ثمة جوانا يلجها تحيف المرا االجتماعي ،لين فق في الق اررات السياسية ،ولكرن ً
تحليررل المخرراطر فرري مقابررل العاسررد ٍاترره؛ فاألح رراك الترري نتخررذها يجررا أال تغفررل تسررا الت مررن قبيررل أ
االحتماالت األقرل يم رن أ تخترفل إلرى الصرفرت أ المسرتويات العتبيرة

()11

 Threshold Levelsللتقيريم

اكحصاسي يم ن أ تستخدكت أ نماٍك االستقراا التي ننتقل فيها من التجارب على الحيوا إلى التطبيق

على اكنسا يم ن أ نلجأ إليهات فضالً عن ثير من التسا الت األخرس .إ تحيفات المرا ،سواا أدانرت
تقلل مرن أهميرة المخراطر أو ت رد عليهرا فري أيرة د ارسرة حالرة نوعيرة ،يم رن أ تر ثر علرى القر اررات القاسمرة

علررى حسررابات المخرراطر .ووالتررالي ال يسررتطيع المرررا أ يعررفل السياسررة الترري تنطررو عليهررا جوانررا الق ررار
(« )16موواس دوجووالس» ( )0221 – 1801أنثرووولوجيررة بريطانيررة مررن أنصررار التحليررل البنيررو  ،معروفررة ب تاباتهررا عررن

الثقافة اكنسانية والنفعرة الرمفية  .Symbolismمرن أحدد م لفرراتها «دمووو سعقووووب العوومل الكهنووووتي للتئووووالم»= =
« ،)0224( Jacob's Tears: The Priestly Work of Reconciliationالتفكيور فوي الودوائر» Thinking in

 .)0221( Circlesمررا شررار ت «الدك وايلدفس ر ي» سررنة  1810فرري تررأليا ترراب «المخرراطر والثقافررة مقررال فرري اختيررار
األخطرار التكنولوجيررة والبي يررة» Risk and Culture: An Essay on the Selection of Technical and

( Environmental Dangersالمترجم).
(« )10آد وايلدفسوووكي» ( )1883 – 1832محلررل سياسرري أمري رري ،لرره إسررهامات بررارل فرري السياسررات العامررة ووضررع

رردا ثرر مرن الم لفررات،
الميفانيرات الح وميرة وندار المخراطر .شررارك «مرار دوجرال » فري الكترراب المرذ ور أعرالد ،ولره منفر ً
دا الخرها الكتراب المنشرور بعرد وفاتره «ولكون رول روبا صوحيم دليول الموواطن فوي الئوحة البيضيوة وااواسا السوالمة»
( )1886( But Is It True?: A Citizen's Guide to Environmental Health and Safety Issuesالمترجم).

(« )11مسووتو العتبووة» هررو مسررتوس قررو عمليررة فرري نظرراك مررا ،ط ر أر عليهررا تغي رر مفرراج أو س رريع .والعتبررة هرري النقطررة أو

المستوس الذ تظهر فيه خصاسا جديد في نظاك بي ري أو إقتصراد أو أ نظراك أخرر ،ممرا يفسرد التوقعرات المبنيرة علرى

عالقات رياضية تطبق في مستويات أدنى (المترجم).
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السياس رري كدار المخ رراطر ،ليح ررتفد ب ررالعلم الخ ررالا غي ررر المت ررأثر ب ررالمواقا االجتماعي ررة .و م ررا رأين ررا ف رري

استطالعنا لفلسفة العلم ،فإ المقاروة المي اني ية أو الخوارلمية لالستقراا أو العلم غير قابلة للتطبيق.

نسررتطيع القررول إٍ أ المررنه المي رراني ي الخررالا لتحليررل المخرراطر مسررتحيل .ونٍا انررت المواقررا

االجتماعية يم ن أ ت ثر علرى األح راك العلميرة فري نقراص حاسرمة ،فرإ ٍلرق ال يعنري أ تحليرل المخراطر

هن للتحيفات االجتماعية؛ فبمجرد أ يدرك المرا موضع األح اك
برمته هو إجراا تعسفي ،أو أنه بالكامل ر ٌ
الخارررة بالعتبررات  Thresholdsواالسررتقرااات الترري نحترراك إلررى اتخاٍهررا ،يم نرره أ يقررا علررى التحيرفات
التي أررابت الحسرابات وينتقردها .وه رذا ،فعلرى حرين يعتبرر تقيريم «المخراطر الواقعيرة» ،المي راني ي وغيرر

المتحيررف لير ًة ،غيررر واقعرري ،فررإ البنرراسي االجتمرراعي يبررال فرري مرردس وجرروب ررو تقيرريم المخرراطر ببسرراطة
تعبير عن التحيف واكجحاف (مايو وهوالندر .)1881 ،Mayo and Hollande
ًا

خامتة:
عددا من أنواا العقل المختلفة؛ فالنسخة الصورية تضع العقل في هوية مرع المنطرق االسرتنباطي،
رأينا ً
نموٍجررا لكرل مررن «أفالطرو » ثررم العقالنيررين إبرا القررر السرابع عشررر .وثمررة
وقرد انررت هندسرة «ياليوودس»
ً
تحديد الحق لهوية العقل يتمثل في المنطق االستقراسي الصور  ،الذ طورد «كاسناب» في مقارواته نسق

رور يحادي في بنيته القبلية النسق االسرتنباطي .ووينمرا اتجره الخررو إلرى المطابقرة برين العقرل والتفكيرر

األداترري أو التكنولرروجي ،بتطويررع الوسرراسل مررن أجررل الغايررات ،فررإ «كووان » و«ريجوول» قررد عمرردا – بطرررق

مختلفة – إلى مقارنة المنطرق العراد برالمنطق الترنسرندنتالي مرن جهرة ،والعقرل برالفهم األدثرر تواض ًرعا مرن
حدسررا شرربه إلهرري ،أو
جهررة أخرررس .وهررذا العقررل الترنسررندتالي – فرري تطرفاترره الرومانسررية – يم ررن أ يغرردو ً

جمالي ررا لفن ررا م ررا ،لك ررن العق ررل االقتص رراد الحس ررابي ه ررو العق ررل المنش ررود م ررن قبر رل أنص ررار تحلي ررل
كم ررا
ً
ح ً
»المخاطر في مقابل العاسد« .إ العقول الصرور  ،اكقتصراد  ،واألداتري ،تقلرل جميعهرا مرن حاجتنرا إلرى
أح اك غير مقيد بقواعد .وعلى اكجمال ،وضع المنظرو النقديو «العقل الترنسندنتالي – الجدلي» على

طرف نقيم من «العقل الصور – الكمي» ،و«العقل التكنولوجي – التالعبي – األداتي».

52

صالح عثمان

يسئلة للدأاسة:
تماما عن مفهوك العقالنيةت
 .1هل العقالنية الصورية (الرياضية – التكنولوجية) تعبر ً
 .0هل ثمة عقالنية «ميتافيفيقية» أو «ديالكتي ية» تفوق أو تتجاول العقالنية األداتية أو التقنيةت

 .3هل تحليل «المخاطر في مقابل العاسد» مقبول وسيلة لتقييم المشروعات التكنولوجية ،أك يتعين علينا
رفضه ألنه يتجاهل الحقوق والعدالة ،اللهم إال في حالة النتاس الماليةت

 .4هل تقدير قيمة الحيا (و رذلق تقردير قيمرة الكاسنرات الحيرة غيرر البشررية والمنرا ر الطبيعيرة) مرفرول
بلغة النقودت أك يتعين علينرا اسرتخدامه ألنره المرنه الوحيرد لموالنرة الحيروات المفقرود فري مقابرل عواسرد

المشروعات التكنولوجيةت
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