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َّ
ّ
الفلسفي
التفكير
ِّ
واالتصال
وتكنولوجيا اإلعالم
عبد الصمد زهور /المغرب

تمهيد

ت
ال�
َّ
إن وعي الفكر الفلسفي بمدى المخاطر ي
تشكِّلها أو قد تشكِّلها التقنية عىل الوجود
إ ن
نسا� ف ي� مختلف مستوياتهَ ،دف ََع ُج ّل الفالسفة
ال ي
تطرقوا إىل هذه المسألة إىل تقديم ُس ُبل
الذين ّ
للعودة إىل الرشادّ ،إل أن هذه السبل اتَّسمت �ف
َّ
ُّ
ي
ّ
أ
غالب أ
بعموميتها ،ل َّن الرصاع الفلسفي
الحيان
ّ
كث�ة
المحايث لواقع التقنية يصطدم بجز ّئيات ي
ُ
تمنع من تحقيق المراد الفلسفي.
السبيل إىل الخروج من بوتقة نسيان
فكيف َّ
الوجود الذي فرضته علينا ال َّتقنية بلغة “مارتن
السبيل إىل
هيدغر” Martin Heidegger؟ وكيف َّ
إعادة تم ُّلكها بلغة “إدغار موران” Edgar Morin؟
وما هي طبيعة ال َّتواصل المطلوب ف ي� عالم
تحكمه التقنية بجميع تج ّلياتها بلغة “يورغن
هابرماس” Jürgen Habermas؟

الصعوبات ال ّنابعة من ُمحايثة الفكر
َّ
إن هذه ُّ
ب� مطرق�ت
الفلسفي لعالم التقنيات ،تجعله ي ن
ي
أ
تبينه م َّتخذين
الفق والصعوبة ،وهو ما سنحاول ُّ
أنموذجا
من تكنولوجيا المعلومات واالتِّصال
ً
التدخل الفلسفي الممكن
نرصد من خالله آفاق
ُّ
وصعوباته.
ِّ
واالتصال
تكنولوجيا المعلومات

تُستعمل هذه االصطالحات ف ي� اجتماعها عادة
تدل -بحسب أ
لك ّ
الستاذ عبدالرزاق الدواي -عىل
ي
ف
حاليا ي� ميادين
أهم التكنولوجيات المستخدمة ًّ
نقل المعلومات وتبادلها وتخزينها وتطويرها،
أ
أساسا بميادين االتِّصال والمعلومات
يتع ّلق المر ً
وال تن�نت .وقد ُع َّدت هذه التقنيات سمة من
إ
الك�ى لما بعد الحروب العسكريّة
السمات ب
ش
المبا�ة ،إذ يكاد يكون االهتمام بها
العالمية
ّ
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اهتماما بوسائل جديدة لحرب
خالل بدايتها
ً
بديلة.
العالم
فبعد هذه المرحلة برزت وسائل إ
كب�،
كقوة فاعلة
وتطورت بشكل ي
ّ
واالتِّصال ّ
حيث َعرفَت المرحلة الممتدة ما ي ن
ب� النصف
َ
أ
ن
ش
الثا� من القرن التاسع ع� والنصف الول
ي
الع�ين ،عدة ت
من القرن ش
اخ�اعات ابتدا ًء من
ً
الذاعة
مرورا بآالت ال َّتصوير
وصول إىل إ
الهاتف ً
والتلفزيون ،قبل أن تظهر ثورة جديدة أُطلق
ت
ال� ي ّ ز
تم�ت
عليها اسم الثورة إ
ال ّ
عالمية الثالثة ،ي
ت
ال� تربَّع
بانفجار تكنولوجيا االتِّصال الحديثة ،ي
أ
ال تن�نت الذي تم تطويره بادئ المر
عىل عرشها إ

أ
كية خالل الحرب
ضمن شبكة البانتغون ال يم� ّ
الباردة ،ف ي� ما يشبه السعي إىل االنتقال من
الرصاع أ
اليديولوجي إىل رصاع ميديولوجي ،هو
الذي نعيش ف ي� ظ ِّله اليوم.
تعب�
هكذا أصبح العالم المعارص -عىل حد ي
عالما تسيطر فيه الصورة بمختلف
محمد سبيالً -
أنواعها وأحجامها وأشكالها عىل العالقات مع
الناس ،وعىل العالقات مع أ
الشياء ومع المعرفة،
افية وتركيبات
حيث تخلق فضاءات سينيماتوغر ّ
إشهاريّة وفضاءات لهو.
ف
أحدثَت هذه التقنيات تحوُّالت عميقة ي� حياة
َ
ع� العالم كله ،من خالل
المجتمعات إ
نسانية ب ْ
ال ّ
آلياتها القويّة ،أال وهي
آلية من ّ
ّ
أ
خ�ة
الصورة ،فقد باتت هذه ال ي
ف ي� عالم اليوم مطلقة الحضور،
إن لم نقُل هي الحضور ذاته،
وهكذا باتت تُقسم العصور
ت
مرت منها ش
الب�يّة إىل
ال� َّ
ي
ثالثة عصورَّ ،أولها عرص الكتابة
ن
والثا� عرص الطباعة ،والعرص
ي
الحال الذي هو عرص الصورة،
ي
ويمكن تلخيص هذا االنتقال
ف ي� كونه انتقال من ال َّنسخ إىل
االستنساخ.
تغ� مفهوم الواقع
هكذا ي َّ
منعكسا عىل الشاشة،
ليص�
ي
ً
ع� عنه “رجيس
وهو ما ب َّ
دوبري”  Régis Debrayبقوله:
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الغواء
لقد غا َد َرت أعيننا جسد العالم .بفضل إ
والغراء وأسلوب النجاعة أ
والداء الذي حقَّقته
إ
َّ
أن
الصورة .إذ يقوم منطق هذه الوسائل عىل َّ
ناجعا هو أفضل من الحقيقة،
الوهم إذا كان ً
وقد صارت الصورة أقوى نفاذًا من الفكرة ،وبرز
للسلطة هو سلطة االتِّصال.
مفهوم جديد ُّ
الجماه�ي قادرة
لقد صارت وسائل االتِّصال
ي
عىل توجيه الرأي العام وعىل شن� ثقافة
ال�فيه ،فقد صار هذا الوسيط
االستهالك ِوق َيم ت َّ
تعب� “مارشال ماك لوهان” Marshall
حد ي
عىل ّ
المشاهدة عن
الرسالة،
َ
وساه َمت ُ
 McLuhanهو ِّ
ف
بُعد بفضل جهاز التلفاز ي� تقليص المسافات
أ
أ
تز
أن هذه
واخ�لت المكنة ،وال ثك� من ذلك هو َّ
قوة قهريّة عىل الجمهور
الوسائل أصبحت تمارس ّ
أ
خ�ة تستطيع النفاذ
من خالل الصورة ،فهذه ال ي
“إىل أعماق الالشعور البرصي بفضل قوة التكرار
فك� ال تفكر
إ
والطناب” .فالصورة هي بخالف ال َّت ي
وتستبعد سمات االستدالل والحجاج وطريق
البحث عن الحقيقة ،الذي هو مرتبط بعالم
النص والفكرة.
لقد كان لهذه التحوُّالت انعكاس عىل جميع
المستويات ت
ح� عىل المستوى االقتصادي؛
حيث تم االنتقال من االقتصاد المادي القائم
عىل حيازة السلعة ،إىل االقتصاد الالمادي
القائم عىل المعلومة ،فمنطق أ
الول هو منطق
االستهالك ،فيما يرتبط منطق ن
الثا� ت
بال�فيه
ي
أسمالية
والشهار ،إنه انتقال من ر
والفرجة إ
ّ
أسمالية الصورة والمعلومة(راجع
السلعة إىل ر
ّ
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عبدالعال معزوز ،الفلسفة العربية
مقال:
ي
وتحديات عالم الصورة والميديا).
َّ
التفكير الفلسفي
أمام آفاق ومآزق جديدة

هذا الوضع الجديد الذي تفرضه تكنولوجيا
المعلومات واالتِّصال ،جعل الفكر الفلسفي
تفكيك ونقدي ،من أجل ّ
حل
بتدخل
طالبا
ُّ
ُم ً
ي
ت
تحبل بها هذه الوسائل ،حيث
ال� ُ
المفارقات ي
أ
بدأ الفكر الفلسفي يطرح مجموعة من السئلة
ع� تاريخ الفلسفة الخالد
اعتدنا عىل سماعها ب ْ
ن
ن
يمكن� أن
يمكن� أن أعرف؟ ماذا
مثل :ماذا
ي
ي
أعمل؟ ما الذي يمكن أن آمله؟ لكنه يطرحها بروح
ف
ض
ـف� إليه العولمة المرتكزة
جديدة ي� ضوء ما تُ ي
عىل تكنولوجيا المعلومات واالتِّصال ،ومن ّثم،
الفلسفية
فهو يتناول إشكاالت تتجاوز المسائل
ّ
ن
ت
منفتحا
اليونا�،
ال� سادت مند العرص
ب
ً
ي
الك�ى ي
إشكالية
عىل إشكاليات هذا الزمان ،من قبيل
ّ
وإشكالية
ومكونات مجتمع المعرفة
العولمة
ّ
ّ
ف
واصل،
وإشكالية العقل ال َّت
الثقا�،
التعدد
ُّ
ّ
ي
ي
ف
والسياسية ي� عالم
االجتماعية
وإشكالية العدالة
ّ
ّ
ّ
معولم.
ن
هكذا يكون لمقولة خلود الفلسفة مع� آخر
بحسب أ
الستاذ عبدالرزاق الدواي ،فــإذا كانت
الفلسفة خالدة ،فذلك أل َّن الفالسفة قبل كل
ش
أن خلودها مرتبط
�ء هم أبناء زمانهم ،أي ّ
ي
حية ،وما يهبها هاته
ُّ
بتجدد إشكاالتها يك تبقى ّ
المتكررة.
الحياة هو إعالنات موتها
ِّ
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آفاق جديدة أمام الفكر الفلسفي

إن استفحال حضور هذه التقنيات يدفعنا إىل
َّ
ت
ال� يمكن
التساؤل كما تساءل آخرون عن الثمار ي
أن يجنيها الفكر الفلسفي بعد انفتاحه عليها،
إنَّها بحسب بعضهم ستساعده عىل التمكُّن من
أ
ن
يب�
تداول الفكار وانتشارها الرسيع ،وستجعله ي
ت
عملية
قيم
إنسانية مش�كة ،من خالل تسهيل ّ
ّ
ف
حضور الفكر الفلسفي ي� الفضاء العمومي،
الوطنية من أجل قيادة
وكذلك تجاوز الحدود
ّ
ف
وبالتال
الثقا� عىل الصعيد العالمي.
الحضور
ي
ي
ف
دفْع المجتمعات لالنخراط ي� مسلسل الحداثة،
بما هي عمل متواصل عىل الذات من أجل
ال تن�نت
صقلها وتطويرها ،فاليوم تعقد عىل إ
آمال كب�ة لتجديد معالم الحياة السياسية �ف
ي
ّ ي
المجتمعات المعارصة ،ففي مجاالته المتنوعة
سياس ديمقراطي نوعي،
إمكانات لخلق تواصل
ي
ف
وهي وسيلة للمشاركات ي� نقاشات وحوارات
حقيقية ش
مبا�ة ،إنها ف ي� نهاية المطاف خطوة
ّ
كب�ة نحو ما أضحى معروفًا تحت اسم
ي
ت
ونية (راجع مقال :عبدالرزاق
اطية إ
اللك� ّ
الديمقر ّ
الدواي ،الفلسفة وتكنولوجيا المعلومات
واالتِّصال).
كل هذه الممكنات المطروحة أمام الفلسفة
اليوم تو ِّلد لنا أطروحة متفائلة تدافع عن
كون هذه الوسائل تفتح آفاق جديدة للفكر
تؤمن له شن� الحقيقة وخوض نقاش
الفلسفيِّ ،
عمومي جاد ،قصد ترسيخ مبتغياته وقيمه
ت
ع� التاريخ.
ال� طالما استلطفها ب ْ
الصادقة ي

الفكر الفلسفي ومآزق جديدة

هذا الطرح الذي انتهينا إليه ف ي� السطور السابقة،
جسد ً
أمل رسعان ما يُ َر ِاج ُع ذاته ،عندما يُكتشف
يُ ِّ
ف
العالم واالتِّصال
ما يجري ي� كواليس وسائل إ
تجسس
وتكنولوجيا المعلومات الجديدة ،من ُّ
عىل أ
الفراد والمؤسسات ،وتجارة بالمعلومات
الشخصية ،وسعي إىل بث ثقافة هجينة قوامها
ّ
ين
المواطن�
واللهاء ،بحيث ال يتم تزويد
الفرجة إ
يص�ون أشبه بالقطيع عىل حد
بالحقائق ،بل ي
تعب� “فردريك نيتشه” ،Friedrich Nietzsche
ي
ين
المتحكم� بهذه الوسائل
يحدد لهم من ِق َبل
َّ
س�عى فيه فكرهم.
المكان الذي ي
من هنا احتياط الفلسفة وطرحها للسؤال
أ
ن
فالطو� القديم الجديد المتعلق بالتصوير
ال
ي
نفسية أبناء المدينة الفاضلة،
الشعري وأثره عىل ّ
وهو السؤال الذي أجيب عنه بقول سقراطي
ن
�ض
تسول له
أفالطو� مفاده ورة ترحيل كل من ّ
ي
تص� موضو ًعا
لك ي
نفسه ال َّتالعب بمشاعرهم ي
ربحيا ،وهو المنوال الذي ينبغي أن يتم به
ًّ
التعامل مع هذه الوسائل المستحدثة.
إن منطق التكرار الذي تعمل به هذه الوسائل
َّ
ن
نسا� ،بل تو ّلده
تسيج السلوك إ
يجعلها ِّ
ال ي
ت
استهالك
ال� يتالءم بها مع مجتمع
ي
بالطريقة ي
يحكمه منطق الربح والخسارة ال يغ� .كل هذا
آ
ت
ال� تراءت
يقود إىل صعوبة خوض هذه الفاق ي
معالمها ف� أ
الفق أل َّول وهلة ،ويدفع إىل وعي
ي
هذه الصعوبة ،ونهوض الخطاب الفلسفي
بطرح جديد.
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َّ
الطرح الفلسفي الجديد

ي ُّز
والترسع،
والالتم�
إن الالوضوح والالمنطق
َّ
ُّ
ف
العالم واالتِّصال
الذي يتغلغل ي� أعماق وسائل إ
والتكنولوجيا الجديدة ،يجعل الفالسفة ي ن
واع�
تمام الوعي ،ف ي� العرص الحا�ض  ،بوجود خصوم
ن
اليونا� ،وهؤالء
بسفسطائ� العهد
أشبه
ي
يّي
عالميات وعالم
الخصوم هم االتِّصال إ
وال ّ
الشهار وال َّتسويق.
إ
نس
َّ
إن هذه المجاالت بحسب الفيلسوف الفر ي
ت
ال� تحاول
“جيل دولوز”  Gilles Deleuzeهي ي
والبداع،
اليوم االستحواذ عىل مفهومي المفهوم إ
إنها حسبه تستحوذ عىل اختصاص الفلسفة الذي
هو إبداع المفاهيم ،فالفاعلون ف ي� هذه الوسائل
يسمون أنفسهم ُ“م ي ن
بدع� للمفاهيم” ،والحال
ّ
أسمالية
أنهم ال يعملون سوى عىل ترويج الر ّ
ويُبيحون ما يسميه “دولوز” (بكوجيطو) السلعة.
هكذا ينبغي أن تتموضع الفلسفة عىل حد
تعب� أ
عبدالعال معزوز عىل الطرف
الستاذ
ي
ي
أ
العالم واالتِّصال ،لنها ال
النقيض من وسائل إ
عموميات هدفها هو
تُنتج مفاهيم ،بل تنتج
ّ
ً
التسويق .فالفلسفة ليست اتِّ ً
تواصل
صال وال
ألنها فكر ال وجهة نظر أو محادثة أو لغو ،فغاية
االتِّصال هي التسويق والبيع ،ومرمى ال َّتواصل
هو ال َّتوافق المؤدي إىل التنازل ،ولهذا فالفلسفة
معا .إذ يُراد تأسيس ال َّتفاهم
مقاومة لهما ً
وال َّتوافق بع� هذه الوسائل ،ولكن ال َّتوافق قاعدة
مثالية للرأي ال عالقة لها بالفلسفة ،والرأي هو
ّ
ين
والسفسطائي� ،فليست
عدة أشباه الفالسفة
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ئ
ين
عشوا� ف ي�
وتخم�
هناك مساومات وتنازالت
ي
البحث عن الحقيقة ،فال تنتج المفاهيم بالحوار
الرادة والفكر ،والتوافقات والتنازالت
بل بقوة إ
ف
ف
الشهار والتسويق ،ال ي� عالم
لها دور ي� عالم إ
الفكر والحقيقة .فالفيلسوف الحامل لهموم
الدنو من وسائل
الحقيقة وهواجسها يبتعد عن
ّ
االتِّصال ألنها تتداول أسئلة تافهة تبعدنا عن
طلب الحقيقة.
إن اال ِّدعاء القائل بحاجة الفلسفة إىل الجمهور،
َّ
يرد عليه “دولوز” بقوله إن الفلسفة لم تكن �ف
ُّ
َّ
ي
أ
يوم من اليام بحاجة إىل جمهور ،إنها أشبه
يح� كتنظيم رسي ،وتاريخ الفلسفة
بالفكر وهو ي
ين
الفيثاغوري� وفالسفة
شاهد عىل ذلك مع
السكندرية ،وإخوان الصفا وخالن الوفا ،ومع
إ
نز
“ليبت�”  Leibnizو”باروخ اسبينوزا” Baruch
 Spinozaو”شلينغ”  Schellingوآخرين من
الذين كانوا يُ ْصدرون كتاباتهم بأسماء مستعارة.
فالمفكر بحسب “دولوز” أشبه بمن يرمي قنينة ف ي�
مستقرها.
البحر فال يدري إىل أين
ّ
خاصية الفلسفة
إن إبداع المفاهيم الذي هو
َّ
ّ
هو معيار ي ز
تمي� الحقيقي من الوهمي ،والمفهوم
ومتعدد ،إنه بحسب “دولوز” سلسلة
هو ُمركّب
ِّ
شدة ،ال تتغيا أي تعميم
تنويعات ،ودرجات ّ
ق
وتال�،
تعدد ف ي� ذاته ،أي تجاوز
أو إطالق ،إنه ُّ
ي
أيضا مقاومة للتكرار
وليس
توحيدا ،ومن ّثم فهو ً
ً
الذي تحبل به وسائل االتِّصال من حيث هو قناع
يخفي أقنعة أخرى ،ويعمل عىل إنتاج نسخة عن
الهويّة ،وبهذا فهو غياب لالختالف وتساو ي ن
ب�
ٍ
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ف
وتماه مع
العنارصّ ،كل تكرار هو ي� التم ُّثل تشابه ٍ
ضدا
إن “دولوز” يرفع شعار االختالف ًّ
المفهومَّ .
ت
ال� تسعى إليها هذه الوسائل،
عىل المطابقة ي
ئ
جز�؛ أي االختالف من حيث هو
بما هو اختالف ي
شدة يعمل ف� عمق كل موجود ،فال مع�ن
فعل ّ
ي
قبلية أصيلة(عادل
وال أصل وال منطق وال هويّة ّ
حدجامي ،فلسفة جيل دولوز.)2012 ،
الصوت الدولوزي هو الصوت الوحيد
لم يكن َّ
أ
ت
ال� نحن بصددها
الذي دافع عن هذه الطروحة ي
وال� تقوم بحسب أ
ت
عبدالعال معزوز
الستاذ
ي
ي
العالم
أن الفلسفة باقتحامها لوسائل إ
عىل تأكيد َّ
ش
�ء ،وتستحيل إىل
وعالم الشاشة تخرس كل ي
مجرد أفكار عامة ،أو إىل محض ثقافة عامة
ّ
ف
ت
ز
تتحول
وتخ�ل ي� “روبرتاج” سمعي برصي ،حيث ّ
عامية ،وتستحيل
بذلك إىل فكر تبسيطي وإىل آراء ّ
إىل مناقشات زائفة لمشاكل السلطة والحرب
وغ� ذلك من مواضيع
والسلم والعنف والحوار ي
الفلسفة الممكن أدلجتها ،وستصبح الفلسفة بهذا
ف
ثقا� ،فالفكر الفلسفي
االقتحام عبارة عن فراغ ي
استدالل وحجاجي
هو فكر مركَّب ،يحكمه منطق
ي
ال�اغماتية ال�ت
صارم ،غريب عن إ
الكراهات ب
ّ
ي
وغ�ها.
ال�امج
التلفزيونية ي
عدوا ب
يطرحها ُم ّ
ّ
إن صوت “دولوز” لم يكن هو الصوت
قلت َّ
ُ
الوحيد الذي دافع عن هذا الطرح ،بل هناك
رواد مدرسة
فالسفة آخرون منهم رائد من ّ
أ ن
لما� “يورغن
فرنكفورت النقديّة ،هو ال ي
إن االتِّصال يشكِّل عائقًا
هابرماس” الذي قال َّ
اطية
أمام ال َّتواصل ،وأضاف َّ
إن الديمقر ّ

ت
إ ت
تب� بها هذه
ال� ش ِّ
اللك� ّ
ونية والمحوسبة ي
ت
خطرا
ع� فضاءاتها االف� ّ
الوسائل ب ْ
اضية ،تشكل ً
ت
ال� ينبغي أن تنبع
عىل الديمقر ّ
اطية التشاوريّة ي
من الفضاء العمومي الواقعي التواصل ،فوسائل
االتِّصال تقف ً
حائل دون إرساء قواعد تواصل
ن
خطرا عىل الرأي العام ألنها
ي
عقال� ،وهي تحمل ً
أ
ت
ال� تدعمها
تجعله يقاس بالعداد ال بالحجج ي
تواصل
الفلسفية ،القائمة عىل عقل
الروح
ّ
ي
حواري يشكَّل من داخل الفضاء العمومي ،فما
يحكم وسائل االتِّصال -بحسب “هابرماس” -هو
ين
معاي�
منطق العرض والطلب
وقوان� السوق ال ي
تز
مجرد زبون،
الحوار ،فهي تخ�ل المواطن إىل ّ
سلطوي .
وهي ذات نزوع
ّ
ختامية
كلمة
ّ

والمتنوعة
المتعددة
أمام هذه الممكنات
ِّ
ِّ
ف
ت
التفك� الفلسفي ي� عالقته
ال� تطرح أمام
ي
ي
أساسا
بمستجدات مجتمع المعرفة المتجسدة ً
ف ي� وسائل االتِّصال والمعلومات والتكنولوجيا
ت
ال� تفرض
الجديدة بما هي جزء من التقنية ي
تعب� د.ثريا بركان
حد ي
نفسها علينا ،ال يسعنا عىل ّ
ّإل أن نعمل عىل بسط فلسفة من نوع جديد
ي ِّ ز
ومتم� ،لع ّله
يكون أساسها فكر نقدي واضح
ض
يف� من خالل ت
ال�اكمات إليجاد مخارج واضحة
ي
تطور دون
لعالقة الفلسفة بهذه التقنيات ،وال ُّ
أزمات

