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تقديم
 

منذ أربعة سنوات تعرفت على الساحر بيير باتيو 
كما أناديه دائما في أحاديثنا الخاصة

كان ذلك منذ  بداية تعرفي على المجموعات السريالية الدولية المعاصرة وبداية
دخولي و اندماجي في هذا المجتمع 

قبل ذلك ربما بثمانية سنوات كنت أعِرف نفسي كسريالي مستقل لكنني لم أكن
بعد قد تخلصت من مفهوم ارتباط الحركة السريالية بأشباح الماضي 

لكن بعد أن فتح  هذا العالم أبوابه لي، تغيرت ابرة بوصلتي تماما، وأيقنت أن
السريالية هي تلك المساحة البيلوچية الكامنة والخفية في عقل الكائن والتي ال

تنتمي لزمن بعينه
بسرعة تعرفت على اغلب المجموعات السريالية  والسرياليين المستقليين في

العالم وكونت صداقات قوية معهم تطورت بعد ذلك إلى مشاريع تعاونية
وجماعية تحقق منها الكثير لكن تعرفي على بيير باتيو كان مختلفا عن تعرفي

على العديد من السرياليين حول العالم
لقد تعلمت منه في أربع سنوات ما لم أتعلمه طوال حياتي

تعلمت القوة الخارقة الستيعاب مفهوم العمل التعاوني
فتح لي هذا الساحر األبواب الال نهائية للجسور التي يمكن تربط بين السريالية

وترابط كافة العلوم والتكنولوچيا بمفهومها الشامل
اعتقد أنه من القليليين الذين التفتوا إلى هذا الرابط العلمي الذي سيدفع السريالية

لتكون ٌمخِلص تحرري للعقل قادم من المستقبل وليس مجرد حفر في خطى
السابقون والحاضرون

أمضى بيير باتيو سنوات طويلة من حياته في  محاولة لنشر المعرفة التقنية
للسرياليين ودفعهم المتالك أدوات إنتاجهم. ربما هذا لم يعجب في كثير من

األحيان بعض الباباوات السرياليين المصابين برهاب الزمن والتكنولوچيا
ربما لم يتعلموا بعد كل تلك السنوات الثمن الذي يمكن أن يٌدفع في مقابل الجهل
بامتالك أدوات االنتاج  السريالية . ربما لم يتعلموا بعد أن رهابهم هذا هو أغلى
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هدية ألعداء السريالية من عصابات اليمين السياسي / الديني /االجتماعي /
وبالطبع اليمين  الفني واألدبي 

الحقيقة بعد أربعة سنوات من التعاون مع بيير باتيو ومجموعة 
LA BELLE INUTILE 

السريالية ال أستطيع حصر حجم ما تعلمته من هذا الساحر لكنني ربما أذكر
بعض ما حققه هذا التعاون بيننا، كان بيير باتيو داعما رئيسيا وداعما تقنيا بشكل

جذري إلصدار مجلة الغرفة السريالية ألول مرة بعد ثمانين  عام من إصدار أخر
المجالت السريالية في مصر   / دعم بيير باتيو تأسيس مجموعة الشرق األوسط

 وزودها بالتقنيات واالتصاالت الواسعة مع٢٠١٩وشمال افريقيا السريالية عام 
المجموعات السريالية األخرى / كان بيير باتيو أحد الشركاء~ الرئيسيين الداعمين

  / تعاوننا في٢٠٢٢للمعرض الدولي للسريالية الذي أقيم في مصر في فبراير 
العديد من المنشورات التي صدرت عن 

La Belle Inutile Editions 
/وتعاوننا في العديد من أنشطة الترجمة

 أغلب  مشاريع وفعاليات 
SULFUR SURREALIST JUNGLE

 دعمنا فيها بيير باتيو / ايضا قدم لنا دعماً مهما  في  تأسيس اتحاد
 Chrysopoeia

السريالي
من الصعب جدا حصر كل شئ لكن العميان فقط هم من يعجزون عن رؤية ما

قدمه  على المستوى المعرفي والتقني  للحركة السريالية الدولية منذ نهاية
التسعينيات حتى اآلن

أعرف أن هذه المقدمة ربما ستغضب بيير باتيو ألنه يكره أن  يمدحه احد
بيير باتيو مهتم بمصطلح ) المختبر السريالي( كمصطلح معبر   عن فلسفة آليات

العمل التعاوني التي من المفترض أن يتبعها السرياليين
لكنني أجزم أنه كسريالي يمثل مجموعة من  المختبرات السريالية التي  تعمل

بقوة عشرات األفراد

قد يبدو  للوهلة األولى أن  هذا الكتاب مخصصا للمتخصصين في علوم النفس و
األحياء واالجتماع والرياضيات والتكنولوچيا لكنه يمثل للقارئ العادي باباً شاسعا
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إلعادة النظر في مساحة الال وعي في عقله وما احدثته تلك المساحة من تطور
للمجتمعات اإلنسانية منذ بداية نشئتها

هذا الكتاب هو أكسير منشط المتالك المواد الالزمة  لتحرير  خيال القارئ
العادي في حالة بذله لمجهود ليستوعب ماهية الال وعي والمكانة التقنية التي

يمكن أن يتخذها في المستقبل

محسن البالسي
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بيري� باتيو بلسان

. مثل كثيرين ، ولدت سرياليا ، لكنني لم أكن على1952ولدت في فرنسا عام 
علم بذلك. ولم أكن على علم بالتمرد الذي عبرت عنه بقوة  عندما كنت في
الخامسة~ من عمري ، لم تدفعني الحرية المطلقة لطفولتي الريفية إلى قبول

 عاًما تقريبًا ، كشف لي آرثر رامبو17التوافق مع بيئتي. عندما كان عمري 
وأندريه بريتون أن موقفي العقلي األساسي ليس به أي شيء غريب بشكل

خاص. آخرون ، مثلي تماًما ، عايشوا نفس الوعي باالغتراب الراديكالي عن
العالم

 شعرت أنه  من الواضح أن الثوريين1973 إلى 1968وفجأة ، في األعوام 
الصاخبين وأقصى اليسار  لم يكونوا متجهين إلى أي شيء مقنع ، واتضح
للكثيرين أن تغيير  العالم يتطلب إزالة كل ما تُبنى عليه أكاذيبه وروتينه.

كان علينا تجاوز كل هذا. كان علينا أن نجد وسائل جديدة للتعبير ، لتشكيل العالم
كما أدركناه وشعرنا به وكما أردنا أن يكون. وإال سنشعر  أننا سنعود حتًما إلى
الوحل حيث كان هذا العالم يغرق. كان علينا أن نجد طرقًا لزيادة حدة قوتنا في
النطق والتعبير . بالنسبة لي ، الحل جاء من قصيدة كتبها طفل في التاسعة~ من

عمره بينما كنت أعمل كمدرس في مخيم صيفي. فجأة أعادني هذا الماس األدبي
التلقائي الصغير إلى نفسي. عادت لي حرية قول شيء جديد جذريًا وظلت معي

منذ ذلك الحين
"أيتها  الرياضيات القاسيةبعد ذلك؟ دراسات الرياضيات: 

 القليل من التدريس ، ثم عملت  كمطور برمجيات في صناعة االتصاالت.
باختصار العلم وعناده وأعماقه ومفاجآته. الطريقة المحبة الصبورة الحتضان ما
ال يوصف. ومن خالل تطوير البرمجيات ، الذي يجسد الدليل اليومي على هذه
القدرة الفريدة للغة لخلق حركة العالم. وعزلته الهائلة أيضا وجدت أن السريالية
وحدها  هي  التي تعرف جيًدا أن "المرء ليس حراً عندما يكون بمفرده" ، كما

قال ألفريد جاري
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 ، وجدني 1995وبعد ذلك ، في حوالي عام 
باريت چون إريكسون 

 الذي كان يبحث عن عقول سريالية
 )أو سرياليون حقيقيون ( في مجموعة  اإلنترنت

 alt.surrealism
 ثم أنشأ ستيوارت إنمان ومجموعة لندن السريالية 

 أول قوائم بريدية سريالية على اإلنترنت
وانفتح العالم 

 على قائمة بريدية على اإلنترنت .1997في عام بأيڤي موشيل /زازي التقيت 
صدمتني أعمالها الفنية الديچيتال  من الرأس إلى أخمص القدمين. تقريبًا مثل

أعمال  ماكس إرنست أو بعض اللوحات لروبرتو ماتا بالنسبة لي . علمت من
قائمة سريالية من كاليفورنيا أنه مجموعة باريس السريالية الزالت نشطة .

لذلك ، ذهبنا لزيارة  السريالي التاريخي  چان بينوا في مرسمه الباريسي وكنا
نحن الثالثة سعداء جًدا بهذا االجتماع ، والذي كررناه كثيًرا حتى وفاة جان.

 ، دعيت أنا وإيڤي )زازي( للمشاركة~ في1999حوالي عام 
وهي مجموعة أندريه بريتون المتوارثة . "مجموعة باريس  السريالية" 

مجموعة تركناها بعد سنوات قليلة
 ، أنتجت أنا وإيڤي )زازي(1999في معرض براج الدولي السريالي في عام 

ووزعنا ثالثة أوراق بحثية حول أفكارنا وخبراتنا المتعلقة بأدوات البرمجيات~
الجديدة ، وقد قال لنا مارتن ستيجسكال الذي كان يسير في مسار مماثل في ذلك

لقد شاركتنا -إشارةالوقت:
 ، أنشأت ، واحدة تلو األخرى مع1997على طول الخط الموازي ، منذ عام 

تطور التكنولوجيا ، منتديات نقاش سريالية مختلفة على اإلنترنت. كان كثير من
الناس يأملون أن يجدوا في هذه المنتديات مساحة~ لعرض أعمالهم. لكن إيڤي وأنا

أحبطنا بشكل منهجي. لم نشعر على اإلطالق بأننا أصبحنا أي شيء سوى
مديري معرض »افتراضي«. ما أردناه حقًا هو مساحة~ يمكن للناس من خاللها
المشاركة~ في إنتاج أفكار جديدة ، حيث يمكنهم بشكل جماعي تجربة اإلمكانات~
السريالية لألدوات الجديدة التي كانت تظهر  على الويب كل شهر تقريبًا. ومع

من أراد )ومن يستطيع( ، هذا ما فعلناه
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لذلك ، على طول الطريق ، التقينا بالعديد من السرياليين اآلخرين مثل ديل
هوستمان وريبيتش  وايريك براج واستيڤان هوكي وتيبور كوڤاك وبيننا بوديستا
وبرنارد دوماين واندرو تورش وكاتكا بينوڤا والعديد من السرياليين اآلخرين. 

وبعد سنوات أسسنا مع چ كارل بوجارت وريتشارد ميسيانو چينوڤيز وآخرون
مجموعة 

La Belle Inutile  
والتي كانت عالمة مشتركة حسب تعبير كارل بوجارت الستخدام السريالية

للطباعة حسب الطلب.
أنتجت 

La Belle Inutile 
العديد من األشياء والصور والنصوص واألفكار والكتب 

 كتابًا حاليًا( 40)حوالي 
من ناحيتي ، اكتشفت مالعب جديدة وغير معروفة ، وخيوط جديدة من الذهب.

لقد تغيرت العلوم. لقد تقدمت وتقدمت أنا معها
أنا لست فنانًا ، وعلى الرغم من أنني قد كتبت حوالي مائة قصيدة ، وما زلت

أفعل  ذلك في بعض األحيان ، فأنا ال أعتبر نفسي شاعرا - على األقل أنا لست
من النوع الذي يركز على كتابة القصائد

في حين أن األوتوماتيكية هي دائًما أصل وخيط كل ما أكتبه أو أفعله - لكن "أنا
ال أبلغ عن اللحظات الفارغة من حياتي كما يقول بريتون - فأنا ال أقصر على

اإلطالق نطاق السريالية على المجاالت التي حدث أنه تم تقييدها تاريخيًا
وتقليديًا ، أي الشعر أو الفن أو األدب أو المشكالت الثورية أو حتى الحياة
اليومية. يبدو لي أنها تمتد بشكل طبيعي إلى جميع مجاالت الحياة الفكرية

والعلمية . يمكننا أن نأخذ األفكار والنماذج والحدس ونؤلفها في أفكار جديدة ، في
بنى فكرية جديدة ، ليس كما هو الحال في الكوالچ ، بل في حركة اندماج حيث

توجد الشفافية والتراكب والتموج في النسيج. وشيء آخر أيًضا ، حيث تنفتح
المناظر الطبيعية أحيانًا وتظهر مناظير غير معروفة

لدرجة أن طريقة عملي ال تختلف بأي حال عن طريقة عمل زازي . نظًرا ألنني
ال أعمل بشكل أساسي بعيني ، فإن هذا ينطبق فقط على كائنات مختلفة أقوم

بتحويلها باستخدام أدوات مختلفة
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الشيء الوحيد الذي يهمني حقًا هو رقصة معينة في العقل ، هذه الرقصة التي
يتحدث عنها رامبو في هذه الجملة

لقد امتدت الحبال من برج إلى برج  ، أكاليل من نافذة إلى نافذة ، سالسل ذهبية
من نجمة إلى نجمة ، وأنا أرقص

وبالنسبة لي ورامبو 
اليد بالقلم تساوي اليد مع المحراث". ]...[ لن أملك يدي أبًدا  "

ما زلت أبحث عن ذهب الزمان ، عن هذه النبوءة الحية التي تخلق  العالم ، أي
بحثًا عن الخيال ومصادره ، تماًما كما سعى آخرون ذات مرة إلى منابع النيل.

ومثل كثيرين من قبلي ، أقاتل على الحدود ، على هامش المدهش  ، على حدود
الروح ، بيدي وقدمي ، من قلب نافذة الزجاج الملون لجسدي إلى نهاية أصابعي

ومخالبي 
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الجذور البيولوجية للخيال

الخيال في الفئران

على وجه التحديد ، ليس من المهم أن نتذكر أن العالم - أو بشكل أكثر تحديًدا
نهج الكائنات الحية في العالم - هو شئ جغرافي ، أو على األقل شئ هندسي 

.
مثلهنري بوانكاريه  هل يمكن استنتاج شكل الكون دون تركه؟ صدق هذا 

اإلغريق الذين تمكنوا من تحديد الطبيعة الكروية  لألرض 
وحتى حساب قطرها من خالل الرياضيات ، اقترح أنه ينبغي أن نكون قادرين

ونعلى استخالص استنتاجات متكافئة حول الك
.

كيف تنجح الكائنات الحية في توجيه نفسها في العالم؟ يعتمد األمر بالطبع على
األنواع ، ولكن فيما يتعلق بالفئران ، فإن األبحاث القديمة بعض الشيء ، التي

 ، تعطي فكرة عن كيفية عمل2014توجت بجائزة نوبل الثالثية في عام 
األشياء. من المحتمل أن المبادئ البيولوجية العامة المطبقة في حالة الفئران يمكن
أن تمتد لتشمل أنواًعا أخرى من الثدييات ، بما في ذلك ثديياتنا. االقتباسات التالية

 ، بقلم" على أكتاف داروين"مأخوذة من اثنين من البرامج اإلذاعية في سلسلة 
جان كلود أميسن المكرسة لجائزة نوبل الثالثية في علم وظائف األعضاء أو

چون أوكيفي ، وماي بريت موسر والتي كافئت عمل 2014الطب لعام 
وأعمالها.  أيضا إدوارد موسر ،فيما يخص  العمل المتعلق بالتوطين المكاني في 

الفئران.

 ، عندما طور بحثه في جامعة~ ماكجيل في مونتلاير ، أثناء1971في عام 
تسجيله ألنشطة الخاليا العصبية الفردية   في الفئران التي كانت تتحرك بحرية

في غرفة ، اكتشف چون  كيف أن بعض الخاليا العصبية 
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) الحصين / قرن آمون( كانت نشطة عندما كان الحيوان موجوًدا في مكان معين
في الغرفة. أظهر أن نشاط هذه الخاليا ، التي أطلق عليها اسم خاليا المكان ، ال

يعكس ببساطة ما رآه الحيوان ، ولكنهم قاموا بالفعل ببناء خريطة للغرفة.
وخلص إلى أن الحصين أو خاليا قرن آمون في الدماغ   تخلق العديد من خرائط

البيئة المحيطة  ، وتتكون كل خريطة من جميع الخاليا النشطة في بيئة معينة.
وهكذا يمكن تخزين ذاكرة بيئية معينة في الذاكرة في شكل مجموعة معينة من

أنشطة الخاليا الموضعية في الُحصين 
.

من المهم هنا مالحظة أن ذكريات األماكن ال تُسجل في منطقة  الحصين في المخ
بطريقة ثابتة. بل تكون الذاكرة المعطاة من النشاط المتزامن لمجموعة معينة من

خاليا المكان. هذا يعني أنه إذا لم يتم تنشيط بعض خاليا هذه المجموعة ، فمن
المحتمل أن تتوافق مجموعة الخاليا نفسها مع مكان مختلف. هذا يتماشى مع

حدس جاستون باشالر الذي قال إنه ليس لدينا ذاكرة ، لكننا نتذكرها. ومن ثم كان
يشدد على حقيقة أن الذاكرة ليست منظمة كنوع من المخازن  ، ولكنها مصنوعة

من النشاط الديناميكي للدماغ. يوضح هذا بوضوح أن الدماغ ليس منظًما على
اإلطالق كجهاز كمبيوتر

.
ومع ذلك ، يبدو أن خرائط المواقع المختلفة التي زارها حيوان معين ال تكفي

نوًعا آخر ماي بريت وإدوارد موسر للفئران للتحرك بأمان في بيئتها. اكتشف
من الخاليا تشارك كجزء من نظام المالحة في دماغ الفئران أطلقوا عليه اسم

 عاًما ]...[ اكتشف ماي بريت وإدوارد موزر30 بعد أكثر من الخاليا الشبكية
مكونًا أساسيًا آخر لنظام المالحة في الدماغ. بينما كانوا يسجلون نشاط خاليا

الحصين في الفئران التي تتحرك بحرية في غرفة كما فعل " أو كييڤ" ، حددوا
أنشطة مفاجئة في عائلة أخرى من الخاليا العصبية في منطقة دماغية مجاورة

،قريبة من الُحصين ، وهي القشرة الداخلية األنفية. قاموا بتسمية هذه الخاليا 
 ، وأظهروا أن هذه الخاليا الشبكية تشكل نظام إحداثيات يجعل منخاليا الشبكة

الممكن التنقل عبر الفضاء المكاني 
.

على عكس خاليا المكان في منطقة الحصين في المخ التي تنشط في موقع
محدد ، فإن تنشيط خلية شبكية في القشرة الداخلية األنفية يقسم المساحة المحيطة

إلى شبكة منتظمة تشكل مثلثًا أو سداسيًا ، وتقسم الخاليا الشبكية معًا المنطقة
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المحيطة الفارغة  في شبكة سداسية منتظمة تشبه شبكات الحويصالت الشمعية
التي بناها النحل. هذا االنهيار ناتج عن الدماغ ، وال يوجد مسبقًا في البيئة

الخارجية ، ويستمر حدوثه حتى عندما يجتاز الحيوان غرفة مظلمة
.

هذه الشبكة العادية ترسم بشكل كامل ومنتظم المساحة~ المحيطة. يوفر  هذا نوًعا
من طريقة لتقدير المسافات ، باإلضافة إلى أساس لتحديد األماكن المختلفة في

الفضاء الذي  يحدده  خاليا المكان في المخ .
وهكذا كشفت اكتشافات جون أوكيڤ وماي بريت وإدوارد موزر عن عنصرين
أساسيين متكاملين لتعلم الفضاء وحفظه داخل العقل . ذكرى األماكن التي وجدنا

أنفسنا فيها بالضبط 
يتم تسجيل كل ذكرى من األماكن التي تمت زيارتها في

 تكوين نشاط معين لمجموعة من خاليا المكان
 .

، وهو شكل من أشكال الذاكرة الذاتية: هذا هو المكان المحدد الذي كنا فيه
ونتذكر رحلة قطعناها. و هناك ذاكرة طبوغرافية للبيئة التي قطعنا فيها رحلتنا ،

وهي منقوشة على مخطط شبكي ، في شبكة من السداسيات ، كنظام إحداثيات
يجعل من الممكن استنتاج المسافات والحدود في جميع أنحاء المكان .

استنتاج أين نحن وذكرى خريطة األماكن والذاكرة الدقيقة لرحلتنا عبر هذه
ناألماك

.
في بقية البرنامج اإلذاعي ، يكمل جان كلود أميسن

 النتائج التي حصل عليها جون أوكيڤ وماي بريت موسر
 الدراسات~ المشابهة أو الحديثةفي وإدوارد موسر مع بعض النتائج األخرى 

تتناول إحدى الدراسات المذكورة عملية حفظ األماكن التي تمت زيارتها
وتشير الدراسات التي أجريت على الفئران التي تسير على طريق ، إلى أنه في

كل مرة يأخذون استراحة قصيرة أو يتوقفون لتناول الطعام ، يتم عرض فيلم
الرحلة التي قاموا بها للتو ، وتتتابع عمليات تنشيط الخاليا الموضعية المختلفة

مراًرا وتكراًرا عدة مرات بطريقة متسارعة في منطقة الحصين في المخ  ،
والطريق الذي استخدموه للوصول إلى ذلك المكان وطريق العودة. 

أي الطريق الذي استخدموه للوصول إلى المكان يمثل  فيلم للمسارات التي
استخدموها للوصول إلى مكانهم. وطريق العودة هو فيلم المسار الذي كان عليهم
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أن يسلكوه إذا اضطروا للعودة ، والعودة إلى نقطة البداية مرة أخرى  ، أي إذا
اضطروا للهروب ...

تستند هذه التكرارات المتسارعة لفيلم الرحلة إلى حقيقة أن التقاط هذا الفيلم في
خاليا الُحصين ال يتم بطريقة مستمرة ، ولكن ، كما يحدث في السينما ، في شكل

تسلسالت من الصور الثابتة إلى حد ما.
]...[ يتم ضغط عنصر الوقت ومدة الرحلة المكتملة وتسريعها

 يتم إعادة نشر رحلة من عدة ثواٍن ذهنيًا في وقت أقصر بكثير وهو ُعشر من
الثانية. ]…[ حيث يتم تقليم خرائط األماكن التي تم التنقل  إليها ]…[ من خالل 

تفاصيل عديدة

تم تطوير  هذا اآلن من خالل علوم العقل الحديثة. انظر على سبيل المثال كتاب
ليونيل ناكاش

 Le Cinéma intérieur: Projection privée au coeur de la conscience 

تسمح هذه اآللية بالطبع بضغط هائل للمعلومات المخزنة في الذاكرة. هذا هو
السبب في أن ضغط الوقت في األحالم وأحالم اليقظة أمر حتمي وممكن 

..
الحقًا ، بينما هم نائمون ، سيتكرر فيلم تسلسالت الخرائط هذه التي تبدأ في

التحرك نحو ذاكرتهم الدائمة ، عدًدا أكبر من المرات ، بينما يتم تخزينها ببطء
في ذاكرة الفئران طويلة المدى ، وتهاجر جزئيًا إلى مناطق مختلفة من قشرة 

.المخ

ما هو مهم أن نالحظه أعاله هو أن الفيلم الذي تم إنشاؤه في الُحصين وفي
القشرة المخية الداخلية ال يتم "تخزينه" على هذا النحو في الذاكرة طويلة المدى

ولكن يتم تجزئته مسبقًا إلى أجزاء يتم نشرها في أماكن مختلفة من الذاكرة طويلة
المدى

كما تم التأكيد أعاله على أن النوم وأحالم اليقظة اليومية  يلعبان دوًرا في أنشطة
الحفظ على المدى الطويل ، أو على األقل يحدثان بالتوازي مع أنشطة الحفظ
طويلة المدى. ليس من الواضح بالنسبة لي ما إذا كان دور الحلم )أحالم الليل
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والنهار( في عمليات الحفظ قد تم تحديده بوضوح من خالل التحليل النفسي ،
ولكن يبدو من الواضح أن علوم العقل الطبية  قد أثبتت هذه النقطة اآلن

يبدو أن هذا النوع من االستمرارية بين األحالم الليلية وأحالم اليقظة ، كما كشفها
أندريه بريتون  في كتاب   

Les Vases Communicants

اآلن ، إذا جاز التعبير ، مثبتة بشكل موضوعي وعلمي ، على األقل في الفئران.
لذلك فهي عملية ال تقتصر بأي حال من األحوال على المجال البشري أو

الشعري أو الفني ، بل هي طريقة عمل الدماغ الشائعة على األقل للثدييات.
لكن هناك المزيد. الذكريات هي أيًضا المادة الخام التي يستخدمها دماغ الفئران 

لتوضيح التوقعات~ كما هو موضح في الدراسات~ الثالث التالية
.

 ونشرها فريق آخر من الحائزين 2011يعود تاريخ أول هذه الدراسات إلى عام 
سوسومو تونيجاواعلى جائزة نوبل: خصوصا 

.
 يُظهر هذا البحث أن ذكريات األماكن تُبنى من خالل العديد من التكرارات أثناء

النشاط التلقائي لخاليا الحصين  في المخ. 
 ، نُشرت دراسة أجراها كل من 2011في عام 

G.Dragoi G 
و 

S. S. Tonegawa 
 على جائزة نوبل في علم وظائف األعضاء1987بعد حصولهما  في عام 

والطب لعملهما في علم المناعة الذي شارك في أبحاث علم األعصاب 
الستكشاف ألغاز الذاكرة

.
لم يكن تونيجاو هو الحائز على جائزة نوبل الوحيد الذي ربط بين علم المناعة و

العلوم العصبية ، فقد كان هذا هو الحال أيًضا بالنسبة لجيرال إيدلمان الذي حصل
على جائزة نوبل في علم وظائف األعضاء والطب عن أعمال تتعلق أيًضا 

بالمناعة ، والذي شارك أيًضا الحقًا في " عدة علوم معرفية "
.
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 سنرى األسباب المنطقية والبيولوجية لذلك في هذا النص . لكن السبب الجذري
هو أن الجهاز المناعي التكيفي ، تماًما مثل الدماغ ، هو أيًضا نظام معرفة قادر

على خلق ترقب للمستقبل. في الوقت الحالي ، دعونا نركز على نتائج دراسة
2011تونيجاوا في عام 

 .
شملت الدراسة الفئران وكشفت عن عالقة غريبة بين الذاكرة وتوقع المستقبل.

تؤدي الفئران مسيرة على طول مسار اصطناعي يحتوي على مكونات 
طبوغرافية معينة

عندما تصل الفئران إلى نهاية الجزء األول من الطريق حيث وضع الباحثون
الطعام ، تتوقف أو تأكل أو تنام . وأثناء القيلولة ، أو أثناء نومهم ، يتم عرض

سلسلة الرحالت التي سافروا بها للتو كفيلم يعاد مراًرا وتكراًرا في منطقة
 ) قرن آمون أو خاليا  الحصين في المخ( 

 بينما يبدأون في التسجيل في ذاكرتهم الدائمة 
..

تؤكد هذه النتائج مرة أخرى دور التكرار في الحفظ ، وهو الدور الذي نعرفه
جيًدا بالفعل ألن هذه هي الطريقة التي نتعلم بها ، نحن البشر ، األشياء عن ظهر

قلب. تعمل الشبكات العصبية الرسمية التي تمت محاكاتها~ باستخدام برامج
الكمبيوتر بنفس الطريقة ، لكن عدد التكرارات المطلوبة لهذه الشبكات~ لتتعلم

تحديد شكل معين ضخم أكثر بعشرات أو مئات اآلالف من التكرارات أو حتى
الماليين. ومن ثم يبدو من المحتمل جًدا أن تكون آليات الحفظ البيولوجي أكثر

كفاءة بكثير من تلك المستخدمة~ حاليًا في الشبكات~ العصبية الرسمية للمحاكاة عبر
الكمبيوتر

 أيًضا أن الذكريات توفر األساس لعمليات توقع الرحالت2011تُظهر دراسة 
المستقبلية 

...
لكن هذه الدراسة حددت أيًضا ظاهرة أخرى مفاجئة وغير معروفة حتى اآلن.

عندما ينتهي الجزء األول من المسار المقطوع ببوابة تمنع الفئران من رؤية بقية
المسار ، أثناء الراحة أو أثناء نومهم ، تحدث سلسلة من االختالفات العشوائية

على هذه المسارات. تظهر سلسلة من المسارات الجديدة والمتغيرة والمفتوحة في
خاليا  الُحصين في المخ 
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كما لو أنه أثناء الراحة وأثناء النوم تم اختراع توقع للتضاريس المحتملة للتسلسل
غير المرئي للرحلة ، وهو استكشاف لجغرافيا خيالية ال تزال غير معروفة. كما
لو أنه أثناء الراحة والنوم  تم إعداد حفظ المسار المستقبلي في الجزء المجهول
من المسار ، وهو عبارة عن مجموعة من عمليات التكيف المسبق المحتملة مع
تضاريس ال تزال غير معروفة ، ولكن يمكن أن تشترك في بعض الخصائص

المشتركة مع األماكن التي تم التحرك  إليها للتو و هي في طور الحفظ
.

أخرى بسبب فريق  ومرة 2013الدراسة الثانية تعود إلى عام 
S. Tonegawa

 تؤكد وتوضح نتائج الدراسة األولى من خالل تقديم فكرة عن عدد المسارات
االستباقية التي أنشأتها الفئران أثناء نومها: حوالي خمسة 

عشر توقعًا مختلفًا
 ،  نشر كل من 2013وبعد ذلك بعامين في ربيع عام 

 G. Dragoi و S. Tonegawa
دراسة  في مجلة وقائع األكاديمية األمريكية للعلوم. حيث يشيرون إلى أنه في
الفئران الموضوعة أمام الباب المغلق لمسار لم يسبق له مثيل من قبل ، أثناء

نومهم و أثناء نشاط عقلهم  في منطقة   قرن آمون في المخ  ، تحدث اختالفات~
في تنشيط الخاليا الموضعية في موضوع المسارات القديمة ،و تؤدي هذه

االختالفات~ إلى ظهور حوالي خمسة عشر رحلة مستقبلية لم تستخدمها الفئران
من قبل 

..
الدراسة الثالثة ، التي أجراها فريق مستقل ، تؤكد النتائج التي حصلوا  عليها

 كان عنوان التعليق المصاحبلهذا المنشور  "انظر في المستقبل"
  

 ، عندما نُشرت دراسة ديفيد فوستر قاموا بتحليل نشاط الخاليا2013وفي مايو 
الموضعية في منطقة الحصين في عقل الفئران ، ليس أثناء نومهم ، ولكن خالل
اللحظات التي سبقت بدءهم في الذهاب في اتجاه معين إما لجلب الطعام أوالعودة

إلى مأواهم. تستريح الفئران لفترة من الوقت ثم تغادر ، وأثناء استراحتهم ،
تحدث حركة  في خاليا الحصين تمثل  الطريق الذي سوف يتبعونه  حتى عندما

يكون الطريق الذي يختارونه جديًدا وال يعرفون ذلك. ولذا قبل االنخراط في
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رحلة معينة ، يتم تحديد هذا المسار مسبقًا في دماغهم قبل أن يبدأوا في
استخدامه.

تتفق الدراسات الثالث المذكورة أعاله على نقطة حاسمة،~ وهي إنتاج خاليا
الُحصين للتوقعات الناتجة 

 عن إعادة التركيب العشوائية لشظايا من الذكريات الحديثة أو القديمة. بعبارة
أخرى ، تتخيل الفئران المسار الذي سيأتي ، والذي قد يتحول إلى حد ما إلى ما

يتماشى مع الخيال الذي شكلوه منه من خالل االختالفات~ 
العشوائية المستمدة من األجزاء المحفوظة من تجاربهم السابقة

.
إنه ألمر رائع أن نرى هنا في العمل جزًءا أقل شهرة من اآللية الداروينية

آلية ال تزال تسمى بشكل غير صحيح
االنتقاء الطبيعي  

انتشر هذا المصطلح كثيًرا ، لدرجة أن كلمة 
غالبًا ما تعمى الناس "انتقاء " 

يبدو أن القليل منهم ما زالوا يدركون أن الشرط األساسي ألي اختيار ليكون
ممكنًا ، هو أنه يجب أن يكون هناك مسبقًا شيء لالختيار

فكرة ال معنى لها "االنتقاء الطبيعي"  
إذا لم تشر إلى شرطها األساسي وهو الخلق الطبيعي.

في حالة المسارات المكانية الخمسة عشر الجديدة التي تم إنشاؤها بواسطة
اختالفات عشوائية على أساس األجزاء المحفوظة من المسارات القديمة للفئران ،

نجد أنفسنا على وجه التحديد في وجود الخلق الطبيعي في  آلية عمل العقل
بالطبع ، فقط بعض هذه المسارات المخترعة - أو ربما ال شيء منها - ستكون

قريبة بما يكفي للطريق المستقبلي الحقيقي والواقعي للفئران   وبالتالي سيتم
"اختيارها" ولكن سواء تم "اختيارها" أم ال ، سيكونون قد أعدوا الفئران لما

ينتظرهم في مستقبلهم
وفقًا إلروين شرودنجر في كتابه ما هي الحياة

 نحن ال ندرك الواقع ، ولكن ندرك  الفرق بين الواقع والتوقع الدائم للعالم الذي
يؤديه دماغنا. وهو ، حين  تفكر في األمر ، يكون أسرع وأكثر فاعلية من تحليل
الواقع ، أو حتى جزء من الواقع ، في أي مناسبة. وبعبارة أخرى ، فإن ما نسميه

بالواقع هو في األساس )إعادة( بناء للدماغ
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من التفاصيل التي ال يهتم بها الناس كثيًرا، اذن من األسهل بكثير وأقل تكلفة
بكثير تصحيح توقع خاطئ بدال من بناء توقع 

. جديد من الصفر
اذن 

ماذا يعني "االستعداد للمستقبل" ، وماذا يعني "توقع"  كيف يتم ذلك؟  
يمكن الحصول على فكرة من خالل فحص إجراءات ضغط البيانات المستخدمة ،
على سبيل المثال ، للنقل غير المكلف للرسومات الثابتة أو بيانات الفيديو في عالم
الكمبيوتر . الفكرة األساسية هي استغالل التكرار داخل صورة ما للحصول على

صور ثابتة ، وكذلك استغالل التكرار بين الصور لنقل بيانات الفيديو

في الواقع ، داخل صورة معينة ، توجد مناطق ونطاقات~ من نفس اللون و / أو
نفس اللمعان ، والتي يتطابق فيها عدد كبير من وحدات البكسل. من أجل

اإلرسال ، يكفي ترميز قيم اللون واللمعان لبكسل واحد ، ثم حساب~ عدد البكسل
الذي يحتوي على هذه القيم بالضبط ثم نقل هذه المعلومات. من الواضح أن هذا
أكثر إيجاًزا وأكثر اقتصادا بكثير من إرسال قيم اللون والسطوع لكل بكسل من 

وحدات البكسل التي تم النظر فيها

بالنسبة لبيانات الفيديو ، يمكننا أيًضا استخدام حقيقة أن عدًدا كبيًرا من وحدات
البكسل سيكون متطابقًا في صورتين متتاليتين ، ألنه من النادر أن تغير جميع
وحدات البكسل قيمتها  من صورة فيديو إلى أخرى. لذلك يكفي نقل البيكسالت

التي تغيرت بالفعل من صورة 
إلى أخرى وهذا يعني - وهذه النقطة أساسية - أن محتوى أي صورة يتنبأ

بمحتوى الصورة التالية بشكل جيد نسبيًا
وينطبق الشيء نفسه في الواقع - أو على األقل فيما نلتقطه من الواقع من خالل

حواسنا وأكثر من ذلك من خالل التمثيالت التي يتطور بها دماغنا ويعيد تشكيلها
في كل لحظة. التغييرات التي تحدث في الواقع تدريجية نسبيًا. حتى عندما تبدو
مفاجئة لنا ، فهي في الواقع شبه مستمرة. وهذا يعني أنها تتكون  من عدد كبير

جًدا من االختالفات الصغيرة المتتالية. هذا ما يكشفه تحليلهم عندما نسجل أحداثًا
مفاجئة بكاميرا سريعة ونعيد تشغيل الفيلم بالحركة البطيئة
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بعبارة أخرى ، مرة أخرى ، في الحياة الواقعية ، فإن حالة معينة هي تنبؤ
للوضع التالي. وعلى أي حال ، فإن هذا "التنبؤ ليس سيئًا للغاية" أفضل من عدم

التنبؤ على اإلطالق. بعبارة أخرى ، نحن نعيش في عالم حيث الخبرة مهمة~ 
كان من الممكن أن يحدث أن  يكون العالم  فوضويًا بشكل مذهل وأن 

تكون التجربة  عديمة الفائدة  ولكن هذا ليس هو الحال
ماذا يعني اكتساب الخبرة؟ وهذا يعني إنشاء تمثيل

 في المتوسط )أو بشكل عام "إحصائيًا"( ليس بعيًدا جًدا عن عدد من المواقف
"المتكررة"  بالطبع ، هذا التمثيل ال يسقط من السماء ، لكنه يتشكل من ذاكرتنا.
إذن ، فإن توقع المستقبلي هو بطريقة ما "تالعب" بتلك الذكريات. وعندما أقول

"تشغيل جهاز" ، يجب فهمه قليالً بمعنى التالعب في الميكانيكا ، والذي يتمثل
في إعطاء القليل من الحرية لجهاز ميكانيكي بطريقة تسمح له بالتكيف مع

ظروف تشغيله. عندما ال يكون هناك "تشغيل" ، يتعطل الجهاز الميكانيكي و / أو
ينكسر

هذا يعني أن توقعاتنا يجب أن تتضمن بطريقة ما بعض من درجات الحرية
اإلضافية أكثر من  ثبات  ذاكرتنا. كيف تتحقق درجات الحرية هذه في الفئران؟
عن طريق تكوين أجزاء ذاكرة موجودة مسبقًا بشكل عشوائي الستخالص عدد

من "التوقعات" - حوالي خمسة~ عشر تنبًؤا من التجارب المذكورة أعاله
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الخيال البشري 

إذا أخذنا في االعتبار حركة الفنون في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن
العشرين ، فإننا نرى أن قصيدة

"ماالرميه " 
 يتبعها منطقيًا عدد من التجارب الدادائية ثم السريالية ، والتي هي على وجه

التحديد  مبنية على الصدفة

هي حركة فكرية ، ال تبرز فقط صفة معينة من العبثية ، وتهدف إلى الرد على
العبث الوحشي للحرب العظمى ، ولكنها تظهر أيًضا أن األداء الحقيقي للفكر

يدين للصدفة الموضوعية  ، كما تم تخمين ذلك عبر الشاعر ماالرميه في نص
ليلة البينون او رمية النرد

ثم جائت  السريالية بعد ذلك ، والتي تحدد لنفسها مهمة الدراسة والتعبير عن
األداء الحقيقي للفكر ... لكن السريالية تشير بسرعة كبيرة جًدا لهذا الغرض إلى
الالوعي ، ثم إلى الالوعي الفرويدي - الذي ، كما نعلم ، يوفر إجابة جاهزة لكل

شيء تقريبًا. لذلك فشلت تلك السريالية في تخمين ما تعلمنا إياه الفئران. أي أن
الالوعي وآليات الخيال هي نفسها قائمة~ على تحديد فرصة للفعل

لكن الصدفة الموضوعية  السريالية تختلف عن الصدفة الدادائية ، بمعنى أن ما
تستخدمه ، وما تؤلفه ، وما تنظمه ، ليس هو الفرصة األولية الخارجية التي
وضعتها الدادائية ، ولكن الصدفة الباطنية  ، عشوائية الالوعي ، والعوامل
البيولوجية. يتم تطبيق العشوائية في دماغ اإلنسان نفسه ، والتي في جميع
االحتماالت ، ال تختلف جوهريًا عن تلك التي تستخدمها الفئران. الفوضى

الظاهرة التي كشفت عنها الكتابة التلقائية ليست فوضى ، فهي منظمة بشكل أو
بآخر في مجموعات من الكلمات ، في تعبيرات ، وأحيانًا حتى جمل كاملة. هذا

شيء مختلف تماًما عن الكلمات التي يتم سحبها من القبعة.
 ،

الكتابة التلقائية هي في الواقع قابلة للمقارنة مع عناصر الچينوم واألجزاء
الوظيفية للچينات التي تنقلها الڤيروسات من نوع إلى آخر ، وبالتالي تخلق سمات
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وراثية جديدة من المرجح أن تكون وظيفية أكثر بكثير من تلك التي تم إنشاؤها
بواسطة طفرات عشوائية بسيطة في الجزيئات األقل من ناحية المستوى

من ناحية أخرى ، من المبالغة ، إلى حد بعيد ، اعتبار أن الدادائية استخدمت
الصدفة الموضوعية  الخام فقط. في الواقع ، فإن استخدام الصدفة الموضوعية

الخارجية  في الدادائية ليس سوى مظهر واحد من مظاهر الموقف العام المتمثل
في السماح للحركة العقلية بالذهاب إلى حيث تريد والثقة بها بطريقة ما

لذلك يمكننا أن نقول أن الدادائية هي بالفعل سريالية بشكل أساسي ، وأن
السريالية تمثل بالتأكيد مستوى معينًا من الوعي بما يفعله دادا )وأشياء أخرى
كثيرة ...( ، ولكن هذا ، على الرغم من مالحظات بريتون المتعلقة بالصدفة

الموضوعية ، فإن السريالية فعلت ذلك. ال أفهم تماًما ما يعنيه استخدام المصادفة~
حقًا في الدادائية

لكن تبقى الحقيقة أنه من خالل استدعاء الصدفة ، فإننا لسنا بعيدين جًدا عن
استدعاء اآللهة أو إله واحد على األقل 

إله الصدفة  الموضوعية 
لويس سكوتينيرالوحيد ، الحقيقي كما قال البلجيكي السريالي  االله  

لكن
كيف يعمل الدماغ على إنتاج أشكال عشوائية أو 

 تبدو عشوائية على ما يبدو
 ؟

هل الدماغ نوع من مولد الصدفة ، كما اعتقد ماالرمي في نص رمية النرد  ، أم
أنه آلية شبه عشوائية ، أي آلية بيولوجية محددة وحتمية تسمح بإنتاج تنوع بهذا

الحجم والثراء الذي يبدو عشوائيًا لنا؟
وإلى جانب ذلك ، من حيث الصدفة ، هل التوحيد مناسب؟ هل إله الحظ فريد من

نوعه؟ هل من المشروع الحديث عن الصدفة أم ال ينبغي أن نتحدث عن أنواع
مختلفة من الصدفة؟ في الواقع ، في النظريات والممارسات الرياضية المتعلقة
باالحتماالت ، يبدأ المرء دائًما ببناء مجموعة األحداث المحتملة. خطوة حاسمة

إن وجدت ، ألن أي خطأ في تحديد هذه المجموعة سيؤدي إلى حسابات~
واستنتاجات خاطئة بشكل ماكر. بعبارة أخرى ، في الرياضيات ، تكون الصدفة

مرتبطة دائًما بسياق معين
هذه النقطة ليست بالتفصيل  ، ألنه من الخطأ رياضيا التحدث عن مجموعة من

جميع األحداث الممكنة في المطلق. سيؤدي هذا إلى بناء مجموعة من كل
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المجموعات ، وهو شيء سيء السمعة~ بما يكفي ليؤدي إلى تناقضات~ منطقية من
شأنها تدمير الصرح الرياضي بأكمله. من الناحية الحسابية ، فإننا مضطرون إلى
التحدث عن الصدفة بصيغة الجمع ، وعن أنواع مختلفة من الصدف ونسبها إلى
سياقات مختلفة ، بدالً من الحديث عن فرصة عامة ومطلقة. وهذا يثير التساؤل

حول تنوع أنواع السياقات~ التي تلعب فيها الصدفة ، وتصنيفاتها  ، وعند
االقتضاء ، كيفية استخدامها من الناحية البيولوجية ، يثير هذا السؤال عن أنواع

الصدفة ، الناشئة عن أنواع السياقات~ ، التي تستخدمها بالفعل عمليات الخلق
الطبيعي. هل تستخدم الحياة فقط عملية تجزئة و إعادة تركيب المواد الجينية
المشاركة~ في المناعة التكيفية ، أو في آليات التوقع كما تظهر في الفئران؟ أم

على العكس من ذلك ، هل تستخدم الحياة الكثير من اآلليات ذات الطبيعة المختلفة
؟

من وجهة نظر الفكر ، ما هي أنواع الصدفة المطبقة في "تلفيق" الخيال البشري
عالوة على ذلك ، إذا أخذنا في االعتبار - كما يدعونا كل شيء - نوعية وكمية

أجزاء الذكريات التي يعاد تجميعها بواسطة الوظيفة التخيلية للدماغ ، فهل
سيكون الخيال أكثر ثراًء وقوة إذا تم تطويره من ذكريات أكثر ثراًء وتنوًعا ؟

وهذه الذكريات يتم تجميعها بطريقة أكثر "خطورة". إذا كان هذا هو الحال ، فإن
دراسة وتصنيف مصادر الصدف المختلفة يمكن أن يفترض جانبًا حاسًما~ للتطور

المستقبلي للفكر ، سواء كان ذلك الفكر الطبيعي أو أشكال التفكير االصطناعية
مثل التي يتم تطويرها حاليًا عبر الشبكات العصبية اإللكترونية  وتكديسها في

والتي يُقال أنها أساسام ال طبقات متعددة 
 "التعلم العميق"

لن نذهب إلى أبعد من ذلك هنا في هذا االتجاه ، األمر الذي يتطلب تجارب
ودراسات ال يزال يجب البدء في  تخيلها
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الحياة والتمثيالت

حول العالم الداخلي والخارجي

تم اقتراح هذا النص من خالل مالحظة صديق
حول مالكولم دي شازال ، مع األخذ في االعتبار أن العالم الخارجي للنفس

البشرية  تم إنشاؤه بواسطة الدماغ ، بناًء على القدرة على تخمين ما قد يكون
موجوًدا - وفي بعض النظريات لم يكن هناك شيء ، حتى تخلقه رغبتنا - يمكننا

اعتبار ما في الداخل الباطني النفسي  حقيقي ، األحالم موجودة حقًا. لم نرغب
في تصديق رؤيتها. لكنها حدثت بالفعل 

الحظ مارسيل دوشامب في عدد من أعماله مثل 
 Coin de Chasteté ، 
و
 Feuille de Vigne Femelle

 ، و 
Objet Dard

 ، أو حتى بشكل أكثر وضوًحا في الرسم التوضيحي لكتاب جورج هوونيه
 La Septième Face du Dé

 الذي يُظهر سيجارتين تمت إزالة ورقتيهما ،  لم يكن هذا يمثل انفصاال للعالم
النفسي الباطني عن العالم النفسي الخارجي بالضرورة لكنه كان نهًجا مناسبًا

للعالم ، وربما يكون من المثير لالهتمام  فكريا إلغاء هذا الفصل التقليدي - العقلي
إذا قبل المرء "بوجهة النظر" التي اقترحها دوشامب~  حيث  العالم الباطني

لإلنسان  وما يحدث فيه ليس أقل واقعية من العالم الخارجي وما يحدث فيه  ،
ألنه لم يعد هناك أي فرق بين الباطني والخارجي. ثم نصل إلى النقطة التي

حددها بول ڤاليري بشكل جذري: "الطبيعة تحدث ولن نضيف إليها شئ". ومن
الواضح من وجهة نظر ڤاليري أن اإلنسان وكل ما يحدث تحت جمجمته هو

جزء ال يتجزأ من الطبيعة.
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وفقًا للتجارب المختلفة المتعلقة بالدماغ والتي تم إجراؤها حتى يومنا هذا ، فإن
الدماغ يخلق باستمرار ويحدث بشكل دائم تمثياًل ،

 مليار سنة على األقل من3.5ونموذًجا داخليًا للعالم الخارجي ، استناًدا إلى 
التجارب واألخطاء. من المسلم به أن ما "يخمنه" الدماغ عن العالم من خالل هذا

النموذج هو في معظم األحيان دقيق بما يكفي لنظل على قيد الحياة. وما لم يتم
ذكره  في العلوم وال في الفلسفات ال ينبغي اعتباره تفصيالً. إن هذه  الرقابة
الذاتية على النفس   لم تكن أبًدا تلك  "الرقابة  الموضوعية" التي  يفترضها

المرء ، ولهذا السبب األساسي هو أن هذه  الرقابة  على قيد الحياة
 فال ينبغي أن يوجد في العلوم مثل هذه الرقابة الذاتية  الموضوعية ، المنفصلة 

عن  العالم ، التي  تشبه  كثيًرا التصور عن  لإلله
.

تلك التمثيالت ، مهما كانت بسيطة وبدائية ، هي سمة من سمات الحياة. لم يكن
هناك تمثيل  قبل وجود الحياة ألن الكائنات الحية فقط هي التي تحتاج إلى تمثيل.

أو باألحرى يحتاجون عموًما إلى تمثيلين: تمثيل للعالم الخارجي وتمثيل للعالم
الباطني النفسي . لقد اعتدنا على ذلك لدرجة أننا ننسى الوجود الضروري

لإلدراك والتمثيل الباطني  للجسد. فقط عندما يختفي ، بسبب بعض األمراض 

 يكشف هذا التصور عن الذات "الحس العميق" عن نفسه على أنه قدرة أساسية
بالطبع ، ما هو "بالداخل" ، ما يحدث في الذهن ، هو حقيقي ويمكن القول إنه
"مفيد". األحالم حقيقية و "مفيدة". األحالم هي من صنعت التطور البيولوجي.

الشعر حقيقي و "مفيد". الشعر أيًضا هو من صنع التطور البيولوجي. الفن نفسه
ال يزال من صنع التطور

لماذا تختار إناث الطيور الذكور الذين لديهم أجمل األغاني واألغنى واألكثر
تنوعا )و / أو الذكور أصحاب أجمل ريش(؟ ألن تنوع األغاني وثرائها مؤشر

للخيال والخيال هو مورد للحياة. مورد حاسم وحيوي

تفسير آخر حديث وقائم على التجارب 
هو أن اإلفرازات الهرمونية إلناث الطيور يتم تحفيزها من خالل مشاعرها
الجمالية وأن بيضها يصبح أكبر ، بطريقة تجعل  الصغار الذين يفقسون من

بيضهم يكونون أقوى . في كلتا الحالتين ، النتيجة من وجهة نظر الذكر هي أن
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نسله سيكون أقوى. من المؤكد أن هذا التفسير النفعي له بعض الجذور
الحقيقية ، ولكن من الناحية التطورية يبدو أنه غير مكتمل على أقل تقدير ، ألنه

يبقى أن يتم تفسيره من خالل المسارات التطورية واآلليات البيولوجية التي تتحفز
بها اإلفرازات الهرمونية لإلناث عن طريق اغاني الطيور الذكور

لماذا نالحظ في بعض الطيور الذكور زيادة في عدد الخاليا العصبية الجديدة عند
حلول موسم التزاوج؟ تاريخيًا ، هكذا تم اكتشاف ظهور خاليا عصبية جديدة في
الدماغ في مرحلة البلوغ. سبب الزيادة في عدد الخاليا العصبية الجديدة في هذه

األنواع من الطيور ، هو أن الذكور يحتاجون إليها البتكار أغاٍن جديدة من شأنها
أن تروق إلناث الطيور بشكل أفضل. بشكل غير مباشر ، هذا يدل على أن إناث

الطيور من هذه األنواع حساسة~ لثراء خيال الذكور
.

تظهر العديد من إناث الطيور من مختلف األنواع ما يمكن أن يسمى بالحس
الجمالي. والشيء االستثنائي هو أنه على الرغم من المسافة~ التطورية التي تفصل

بين ساللة الطيور ونسب الثدييات ، فنحن البشر قادرون إلى حد كبير على فهم
أن الحس الجمالي إلناث الطيور ال يختلف كثيًرا عن إحساسنا

يمكننا أيًضا أن نتذكر مثال التدريج الغني والمعقد بشكل غير عادي الذي نشرته
طيور التعريشة في غينيا الجديدة إلغواء السيدات من نوعها ونالحظ مرة أخرى

أننا بالكاد أقل حساسية لجماليات هذه األذهان من الطيور المعنية

قد يعتقد المرء أن األشياء مختلفة في أنواع اإلنسان العاقل التي ننتمي إليها ،
وصحيح أنها كذلك. ومع ذلك ، في معظم الناس ، نالحظ عادةً ذروة النشاط

الفني والشعري في وقت البلوغ ، وبالتالي فيما يتعلق بالنشاط الجنسي. غالبًا ما
يختفي هذا الفن والنشاط الشعري مع تقدم العمر ، لكن بالنسبة لبعض الناس ،

فإنه يدوم مدى الحياة. بهذا المعنى ، فإن فرويد لمس  الحقيقة قليالً عندما يقول أن
الفن هو تسامي للجنس. ربما يتعلق األمر بإطالة أمد النشاط الجنسي بوسائل

كارل فون كالوزفيتز.أخرى ، كما  قال 
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ما يه� الحياة

. وقد قدم بعض1944 هو عنوان كتاب من تأليف إروين شرودنجر نُشر عام 
اإلجابات المعقولة على هذا السؤال ... على وجه الخصوص ،

"قام بتخمين" 
الوجود الضروري ودور الجزيئات مثل الحمض النووي و / أو الحمض النووي

الريبي ، وهذا قبل تطور علم األحياء الذي  أوضح حقًا آليات الحياة الفعلية   
من الناحية الفلسفية ، كان شرودنجر مثاليًا. كان فيزيائيًا وهو أحد مؤسسي

ميكانيكا الكم. لكنه لم يكن عالم أحياء
يعرف علماء األحياء اآلن أكثر بكثير مما عرفه شرودنجر

يالحظ ستيوارت كوفمان في بحثه  
Réinventer le Sacré

 )عمل علمي بشكل أساسي وليس متعلقًا بالدين بشكل خاص( 
أن الحياة عبارة عن مجتمع من التفاعالت الكيميائية التعاونية في دورة مغلقة

)تقريبًا( 
إنها مجتمع من التفاعالت الكيميائية حيث

 تنتج بعض التفاعالت الكيميائية مواد متفاعلة ومحفزات تسهل وتنتج  تفاعالت
كيميائية أخرى والتي تنتج الكواشف والمحفزات التي تسهل وتنتج

 تفاعالت كيميائية أخرى
 التي تنتج مواد متفاعلة ومحفزات

إلخ إلخ  إلخ
يحدث هذا في دورة شبه مغلقة. فقط تقريبًا ، ألنه ، بالطبع ، يجب التقاط بعض
الكواشف من الخارج ، باإلضافة إلى الطاقة الالزمة للتفاعالت الداخلية ، والتي

عادةً ما يتم استدعاؤها للتغذية
بعبارة أخرى ، الحياة هي نوع من "التكافل" بين التفاعالت الكيميائية. هذه ليست
مجرد فرضية. إنه علم وهذه هي الطريقة التي تعمل بها األشياء في الواقع. عند

التفكير ، من الصعب أن نرى كيف يمكن أن يحدث هذا . بطريقة أخرى هذا
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يعني إلى أي درجة وإلى أي مستوى من التفاصيل والعمق كان األمير األناركي
الروسي بيير كروبوتكين في كتابه   

L’Entraide ، un Facteur de l’évolution

من ناحية أخرى ،  هو ترتيب للفرضية في رؤية ستيوارت كوفمان ، هي الفكرة
التي وفقًا لها كانت الحياة ستظهر بالفعل بهذه الطريقة من الناحية التاريخية. هذا

تخمين معقول ، لكن في الوقت الحالي ال يزال مجرد تخمين
نظًرا ألنه من وجهة نظر عالمية ، يميل مجتمع التفاعالت الكيميائية التحفيزية
التلقائية الجماعية - بحكم التعريف - إلى اإلنتاج الذاتي ، فإن المجتمعات التي

تحقق اإلنتاج الذاتي جيًدا بشكل معقول ، ستنمو وتتوسع وربما تتكاثر إذا كانت
البيئة إلى حد ما مواتية لذلك. على سبيل المثال ، إذا تم احتواء بعض هذه

التجمعات~ الكيميائية داخل هذا الحساء الكيميائي األصلي،. داخل غشاء دهني وتم
تقطيعه إلى قطعتين أو أكثر ، على سبيل المثال ألن السائل الذي يحتوي عليه
يحدث هيجانًا ، أو ربما على المستوى الكمي  تصبح محتويات الغشاء الدهني
كبيرة جًدا وتمزق  الغشاء. إذا حدثت مثل هذه األحداث ، فمن المحتمل أن يتم
الحصول على مجتمع واحد أو أكثر من التفاعالت الكيميائية التحفيزية الذاتية

الجماعية ، والتي ستنمو وتتوسع أيًضا. بعبارة أخرى ، كشيء مثل "نسخ" ذاتية
االستنساخ بمعنى بسيط جًدا وبدائي جًدا ، فإن النسخة ذاتية التكاثر هي ذاكرة

ديناميكية ، أي بداية التمثيل. إنها إعادة عرض لألصل الذي تنشأ منه ألول مرة ،
حيث أن األصل والنسخ لهما على األقل القواسم المشتركة ذو القدرة المحتملة
على إنشاء نسخ أخرى ذاتية التكاثر. لكنه أيًضا تعبير  بسيط جًدا وبدائي جًدا

للعالم الخارجي للنفس البشرية  ، من حيث أنه يعبر عن حقيقة أن العالم الخارجي
للنفس البشرية  ال يتغير بما يكفي وليس بالسرعة الكافية )في الوقت الحالي( لمنع

نسخة ذاتية التكاثر من  إعادة اإلنتاج. وبعبارة أخرى ، فإن النسخة ذاتية
التكاثر ، إلى الحد الذي تكون فيه ناجحة ، تلتقط بشكل مباشر أو غير مباشر

ميزات بيئتها التي تكون دائمة أو مستقرة بشكل معقول. هذا دقيق بعض الشيء
ويصعب فهمه في البداية بسبب العادة التي يجب أن نفصل فيها بين العالم

الباطني النفسي  )النسخة الذاتية التكاثر( والعالم  الخارجي  )بيئتها(. ولكن
بمجرد أن نتوقف عن إجراء هذا الفصل ، فإننا نرى بشكل أفضل أن العالم

الباطني  والخارجي النفسي  وجهان لنفس الظاهرة وأن استقرار العالم  الباطني
)أي النسخة الذاتية التكاثر( واستقرار العالم النفسي  الخارجي )أي البيئة( وجهان

 االستقرار لنسخة الذاتية التكاثر يمنحها استقرارا لبيئتهاiلعملة واحدة بمعنى أن
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يمكن مالحظة أن هذا التمثيل األدنى للعالم الخارجي يلتقط بشكل أساسي
معلومات زمنية ، معلومات عن ديناميكيات~ العالم الخارجي ، حول الطريقة التي

تتطور بها 
النسخة ذاتية التكاثر و هي شكل يقاوم ويظهر "فوق" تدفق الزمن ، وألنه يعتمد
أساًسا على ديناميكيات ، فإن هذه النسخة ذاتية التكاثر ، إذا جاز التعبير ، مبنية

من تدفق الزمن نفسه بطريقة تشبه ما تفعله الحلقة أو الدوامة

النسخة ذاتية التكاثر دائًما "تقول" شيئًا مثل: "إذا لم تتغير الظروف كثيًرا ،
ستكون النسخة التالية ممكنة أيًضا". أو بعبارة أخرى ، 

"العالم النفسي  الخارجي ليس معاًدا لي لدرجة أنني ال أستطيع تقليد نفسي فيه".
تتنبأ النسخة ذاتية اإلنتاج )وتراهن أساًسا على الحقيقة( أن العالم الخارجي الذي
تطارده لن يتغير بسرعة كبيرة. وهو يعمل بشكل جيد إلى حد معقول ألن العالم

مستقر ومستقر بدرجة كافية
 ال شيء ، في هذا العالم ، يمكن نقله أو نسخه دون خطأ. قد يكون احتمال

حدوث خطأ أثناء عمل النسخة منخفًضا جًدا ، فهو ليس صفًرا على اإلطالق.ومع
ذلك ، بمجرد أن نحصل على نسخة ذاتية التكاثر وتحمل احتماال  للخطأ ،سنجد

لدينا جوهر فكرة داروين ،
 أي 

النسب مع التعديل بكل بساطة ، يعرف الڤيروس شيئًا ما عن العالم  من بيئته . قد
ال يعرف الكثير عنها ، ومن الواضح أنه ليس على دراية بها بشكل كامل  ، لكنه

ال يزال يعرف ما يكفي ليتمكن من إنشاء~ نسخ أخرى من نفسه. لذلك ، فهو
يمثل ، أو باألحرى ، في حد ذاته ، وبطريقة متواضعة للغاية ، تمثيالً للعالم

الخارجي. لو كنت أنا مالكولم دي شازال ، كنت سأتجرأ على القول إن الڤيروس
لديه بالفعل شيء مثل "الروح" بالمعنى القديم جدا لكلمة روح ، وهذا يعني معنى 

يشبه التنفس الذي تنتعش به  الكائنات الحية

 إال أن مالكوم دي شازال ، على الرغم من حدسه المذهل ، مستمر في فصل
الروح عن الجسد ، والروح عن المادة.

 لقد اعتدنا على فصل التمثيل عن الفعل ، والنظرية عن الممارسة ، والروح من
الجسد ، والنخب من الناس ، وما إلى ذلك. ولكن في الواقع ، فإن الفعل الذي
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ينسخ نفسه مشابًها~ لنفسه - وإن لم يكن متطابقًا - هو في نفس الوقت تمثيل لذاته
وتمثيل من الخارج لنفسه ، مهما كان هذا التمثيل فًجا

� علم األحياء
استعارات تكنولوجيا المعلومات يف�

إن عادة فصل التمثيل عن الفعل ، النظرية عن الممارسة ، الروح عن الجسد ،
تأخذ - من بين أمور أخرى - مصدرها في العبودية القديمة ، وال سيما اليونانية.
وقد أدى ذلك إلى رؤية آليات الحياة التي كانت سائدة للحظة والتي غالبًا ما تسمى

نظرية "البرنامج الجيني". لم يتم التعرف على هذه النظرية اآلن على أنها غير
كافية وغير كاملة فحسب ، بل إنها ببساطة خاطئة تماًما. افترضت تلك النظرية

أن "برمجيات" الشفرة الوراثية تم تنفيذها من خالل "أجهزة" اآللية الخلوية
 لقد كان في الواقع تجديًدا للشخصية األفالطونية القديمة ل~ "النخبة" المفكرة التي

تنفذ برنامجها~ عن طريق تشغيل "الشعب" ، أو باألحرى تشغيل العبيد ،
باختصار ... العودة األبدية للفكر الذي يعطي شكل للمادة. ذلك الخزاف

"السماوي" القديم من سفر التكوين التوراتي

لكن هذه الصورة "للبرنامج الجيني" كانت بالفعل تبسيًطا مفرًطا وخاطئا في حالة
البرامج  المعقدة على مستوى علوم الكمبيوتر  نوًعا ما. على سبيل المثال ، داخل
نظام التشغيل البرمجي في الكمبيوتر  - على األقل بالنسبة ألولئك الذين عرفتهم

- هناك دائًما نوع من
 qui pro quo

 ، لحظة يتم فيها جعل البرنامج النشط يرى نفسه على أنه بيانات. لحظة يخطئ
فيها المرء ، وفقًا للتعبير القديم ، بيرايوس )ميناء أثينا( أو  بشكل أكثر تحديًدا في
هذه الحالة بالتحديد ، رجل بيرايوس. لحظة يُطلب فيها من البرنامج - حتى لفترة

قصيرة جًدا - معالجة~ الكود الخاص به ، أي اعتبار الكود الخاص به ليس فقط
كسلسلة ثابتة من التعليمات المقصود تنفيذها ، ولكن أيًضا بيانات تهدف إلى أن
تكون قد  تحولت بواسطة الكود نفسه. نتيجة لذلك ، يعمل تدفق البرنامج على

تدفق البيانات  نفسها
وهكذا في جميع لغات التجميع البرمجية  التي عرفتها 

أي "لغات اآللة" ، وهي األقرب إلى اللغة الثنائية
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 ، كان هناك دائًما تعليمات
 EXEC

 لالستخدام المقيد بشدة ، ألن البرنامج يصعب فهمه وصيانته ، مما جعل من
الممكن تنفيذ أي بيانات في ذاكرة الكمبيوتر. يجب بالضرورة أن يعدل نظام
التشغيل ، الذي تتمثل وظيفته في جدولة تنفيذ البرامج المختلفة ، عناوين بدء

البرامج وعناوين اإلرجاع للروتين الفرعي ، إلى حد ما ، في بعض المناسبات
هذا يعني أنه بطريقة أو بأخرى ، في مرحلة ما ، يجب عليه تحويل رمز

البرنامج نفسه ، أي اعتباره والتعامل معه على أنه بيانات يتم تعديلها
على سبيل المثال ، لقد حدث مرة واحدة - ألسباب شرفية  تماًما - لنسخ

التعليمات القابلة للتنفيذ في حزمة البيانات الخاصة ببرنامجي ، والذهاب وتنفيذها
هناك ثم العودة إلى تدفق البرنامج الخاص بي

كقاعدة ، لذلك ، ال يوجد أبًدا فصل كامل ومطلق بين البيانات والبرنامج. على
الرغم من أنه ، بطريقة عملية وملموسة ، كإجراء أمني ، يتم عادةً القيام بكل

شيء ممكن لمنع تنفيذ البيانات كبرنامج ألنه ، على سبيل المثال ، من الصعب
التنبؤ بما يحدث عندما ينفذ الكمبيوتر عنصر  يحمل بيانات مثل مبلغ الحساب~

المصرفي كما لو كان تعليمات برنامج
...

الحياة ال تحكمها الچينات ببساطة - حتى لو كانت هذه رؤية أيديولوجية أنجلو
. يلعب السيتوبالزم دوره في هذا ، ومن الواضحمعينةسكسونية مهيمنة  للحظة 

أن هذا الجزء أساسي ألنه في عملية التكاثر ، ال يتم تكرار الچينات فحسب ، بل
يتم تكرار السيتوبالزم أيًضا. يشبه الڤيروس مجموعة من الچينات التي ال تحتوي

على السيتوبالزم ، وبالتالي يتسرع في اختطاف سيتوبالزم شخص آخر. يدعي
البعض أن الفيروس ليس حياً - وهو رأي مشكوك فيه - ولكن إذا اعتبر هذا

الرأي صحيًحا ، فإن ما هو  حي يكون إلى جانب السيتوبالزم وليس إلى  جانب
الجينات

في سياق "عمل" الخلية ، ال تتم ترجمة الچينات ببساطة بواسطة السيتوبالزم
بالطريقة التي يُترجم بها النص عادةً ، ولكن في الواقع يتم اختيارها وتنفيذها
بمبادرة من السيتوبالزم وفقًا لألحداث واالحتياجات~ التي تحدث أو تظهر في
السيتوبالزم تحت تأثير الظروف الداخلية والخارجية للخلية. وبالتالي ، يمكن
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استخدام نفس التسلسل الجيني عدة مرات ، ثم عدم استخدامه ، ثم استخدامه مرة
أخرى وفقًا لالحتياجات والظروف

الصورة العامة ليست هي صورة البرنامج الجيني الذي يتم تنفيذه بواسطة
السيتوبالزم. بدالً من ذلك ، فهو قريب جًدا من تلك النخبة  العلمية   أو باألحرى

مجتمع  نخبة العلماء~ الذين يستمدون الكتب من مكتبة وفقًا الحتياجات~ الدراسة
التي يعملون عليها

فيما يتعلق بتنفيذ البرامج ، فإن التنفيذ الفعلي للبرنامج ، حتى لو لم يكن برنامًجا
معقًدا للغاية ، يشبه إلى حد كبير عمل مجموعة من العلماء في مكتبة أكثر من
عمل رئيس يعطي أوامر تنفيذه على التوالي من قبل عميل و  أي برنامج ليس

بسيًطا جًدا ال يكتفي بالنسخ من مكتبة ولكنه بدالً من ذلك ، اعتماًدا على الظروف
واالحتياجات ، سيستخدم أجزاء من عدد معين من المكتبات المكونة من برامج

أخرى  ... و ، بشكل أكثر دقة ، في مناهج البرمجة الحديثة

 ، يتكون البرنامج من شبكة من الكائنات التي)المناهج الموجهة للكائنات(
تتواصل مع بعضها البعض ، وتشكل الديناميكيات~ العامة لهذه الشبكة من كائنات
البرنامج في الواقع. في مناهج البرمجة هذه مرة أخرى ، لم يعد هناك أي شيء

مثل البرنامج الرئيسي ، هناك فقط برنامج بدء يقوم بتشغيل نشاط الشبكة ،
بطريقة مماثلة تؤدي الشرارة إلى إشعال النار ، ويقوم النشاط المستقل للشبكة

"بالمهمة" "استناًدا إلى األحداث الداخلية والخارجية التي تتلقاها كائنات الشبكة أو
تلتقطها. بعبارة أخرى ، تم اآلن التخلي عن الفكرة األصلية لبرنامج برمجي مبني

على تقسيم العمل الهرمي )أو تقسيم العمل( بسبب نقص الكفاءة ومشكالت
الصيانة ونقص المرونة عندما يتعين إضافة التغييرات الوظيفية   إلى البرنامج .

األساليب الجديدة واألكثر فاعلية على أساس نموذج شبكات الكائنات الموصلة
هي اآلن قيد االستخدام بشكل منهجي تقريبًا

على الرغم من أنه من المعتاد اعتبار أن البرنامج له بداية ونهاية ، من حيث ما
يحدث بالفعل في الكمبيوتر ، إال أنه يوجد ، في قلب نظام التشغيل ، برنامج

"أبدي" "يعمل بشكل دائري" أثناء االنتظار لحدوث شيء ما ، أي برنامج
يشاهد ، ينتظر األحداث الخارجية - أو األحداث الداخلية عندما يتعلق األمر ب~

"عالمات" الساعة الداخلية للجهاز ، على سبيل المثال. هذا البرنامج "أبدي"
طالما أن اآللة ال تزال تعمل بالطاقة ، بالطبع ، لكن سيتم "إعادة تشغيله" تلقائيًا 
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بعد وقت قصير من "بدء تشغيل الجهاز مرة أخرى
وعلى جانب آخر في الحياة البيلوچية  فإن استعارة "البرنامج الچيني" كانت

بالفعل خاطئة إلى حد ما من وجهة نظر حسابية ، لكنها على األقل كانت خاطئة
من وجهة نظر بيولوجية. ال يمكن مقارنة الخلية بأوركسترا مع موصل ، واحد

أو أكثر من الدرجات وفناني األداء. هناك عالقات ثنائية االتجاه مستمرة بين
النواة والسيتوبالزم. تتصرف الخلية باألحرى مثل شبكة  تتكون من العديد من

المجموعات الفرعية المترابطة والتفاعلية
لكن األمور في الواقع أسوأ بالنسبة الستعارة البرنامج الچيني ... ال يمكن

للتغييرات في السيتوبالزم فقط تبديل أجزاء الچينات أو إيقاف تشغيلها اعتماًدا
على الظروف و "االحتياجات"~ ، ولكن يمكنها أيًضا تثبيط أو السماح بالتعبير

الچيني بشكل أكثر جذرية وبشكل ما "بشكل دائم". ، على سبيل المثال ، تحتوي
خاليا الكبد على نفس "المادة الچينية" مثل خاليا الجلد أو الخاليا العصبية. لكن

أقدارهم وأنشطتهم مختلفة جًدا

يمكن أن يحدث هذا فقط ألن األحداث الخارجية وبالتالي الداخلية تختار تدريجيًا
چينات معينة إما للسماح أو منع الوصول إليها "بشكل نهائي" ، أي لجميع خطوط

الخاليا من نفس النوع )مثل الكبد أو الخاليا العصبية( وهذا حتى الموت
يحدث هذا التعطيل االنتقائي والتدريجي لجينات معينة أثناء نمو الجنين حيث

يؤدي تبادل اإلشارات بين الخاليا التي تتلقاها خاليا السيتوبالزم إلى منع
الوصول إلى تسلسالت چينية معينة. اإلشارات بين الخاليا من نفس النوع

والخاليا من األنواع األخرى ستجعل من الممكن أيًضا نحت الجنين ، إلعطائه
الشكل عن طريق التسبب في موت خاليا معينة في أوقات معينة

مرة أخرى ، أثناء تطور الجنين ، ال يوجد قائد أوركسترا ، وال رئيس عمال
يوجه بناء الكائن الحي أثناء تكوين الجنين ، ولكن شبكة من العالقات~

واالتصاالت متعددة االتجاهات المتشابكة. يتم تحقيق نوع معين من العمارة
بالطبع ، ولكن مرة أخرى ، يكون التمثيل في العمل أو إذا كان المرء يفضل ،

فإن العمل الفني والفنان هما نفس الشيء: حركة الحياة نفسها. هذا من شأنه أن 
يرضي الخيميائيين القدماء

...
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سأنتهي من هزيمة استعارة البرنامج الچيني بتمرير موجز عن علم التخلق. وقد
لوحظ أن األحداث المؤلمة في حياة النساء الهولنديات خالل الحرب العالمية

األخيرة كان لها عواقب انتقلت إلى حفيداتهن ... كما لوحظ أن هذه الحالة لم تكن
استثنائية. هذا يعني أن   تلك األحداث التاريخية يمكن أن تمنع أو تحجب التعبير

عن الجينات على مدى عدة أجيال وهذا ، على الرغم من إعادة البناء الكلي
للكائنات الحية من خلية واحدة مخصبة. قد يعتبر البعض هذا الوضع الجديد نوًعا

من االنتصار لالمارك على داروين بعد وفاته 
)على الرغم من كونها انتصارات نسبية ( 

 إال أن داروين نفسه اعترف بأن المارك أيًضا قد يكون على حق

�ورة التمثيالت  والنماذجرض�
دعونا نعود إلى وجهة نظر أكثر حسابية لألشياء ... كائن حي - نسخة تتكاثر

ذاتيًا - يتنبأ ويجب أن يتنبأ بشيء ما حول الظروف التي سيواجهها في المستقبل
حتى يتكيف معها~ في الوقت المناسب. التكيف ليس أكثر من إيجاد طرق إلنتاج

تنبؤات دقيقة بشكل معقول. إذا كان التنبؤ صحيًحا )إلى حد ما( ، فإن الكائن
الحي يبقى على قيد الحياة ، وإذا كان خاطئًا )جًدا( ، فإنه يموت. عند قيادة

السيارة ، عليك أن تتنبأ بشكل دائم بما إذا كان هناك انحناء  أم ال. إذا توقعت
حدوث انحناء ولم يكن هناك انحناء ، فمن المحتمل أنك قد تنجو من المتاعب. 

إذا توقعت~ أنه ال يوجد انحناء  وهناك واحد ، فقد تتأثر فرصك في البقاء على قيد
الحياة

كيف يمكن التنبؤ؟ للتنبؤ بالحالة التالية للكون ... إما أن تكون أنت الكون نفسه ،
وبالتالي فإنك تحسب حالتنا التالية بسهولة تامة ألنك أنت نفسك العملية األساسية
وأنت الحاسبة نفسها أيًضا. أو أنك كائن حي ، وهذا يعني أنك جزًءا صغيًرا جًدا
من الكون واألشياء تصبح أكثر تعقيًدا ،  من الضروري "حساب"~ الحالة التالية
للكون وأن تكون قادًرا على التكيف معها قبل وصول المشاكل المحتملة. ومع

ذلك ، فإن الحساب عادة ما يكون مكلفًا ، عالوة على ذلك ، فإن الحساب~ دائًما ما
يكون بطيئًا للغاية ، بمعنى أنه يستغرق دائًما وقتًا معينًا للتنفيذ. لذلك يجب أن تجد

الكائنات الحية جهاًزا للتنبؤ )وبالتالي للحساب( يكون اقتصاديًا وسريعًا بدرجة
كافية

وهو ليس باألمر السهل       
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أحد الخيارات التي يتم تنفيذها حول الرؤية هوعدم التعامل مع البيانات الثابتة ،
والتركيز على التغييرات. هذا هو السبب في أننا نغمض أعيننا دون وعي طوال
الوقت. من الناحية التاريخية ، كان إحساسنا بالبصر موجًها في المقام األول نحو

اكتشاف الحركة ، وبالتالي فهو ليس مناسبًا في األصل لرؤية األشياء الثابتة.
الوميض يحاكي الحركة أو ظهور شيء جديد ، مما يسمح للدماغ "برؤية" ما هو

في الواقع ثابت وغير متحرك

حين  يتعلق األمر باكتشاف الحركة ، فإن الذباب قوي جًدا. يكتشفونها جيًدا
لدرجة أننا نواجه صعوبة في اإلمساك بهم. لكن هذا أيًضا له عيوب ألن هناك
عناكب~ تصطاد الذباب عن طريق البطء. إنهم يصطادون عن طريق االقتراب

من الذبابة ببطء شديد لدرجة أن الذبابة ال تراهم قادمين بينما يأتي العنكبوت على
بعد بضعة ملليمترات منهم. عندما ترى هذا النوع من األشياء في فيلم ، ال يسعك

إال التفكير: "ولكن لماذا ال تتحرك الذبابة؟". إنها ال تتحرك ألنه 
في رؤيتها لم يتغير شيء منذ أن بدأ العنكبوت في مطاردة الذبابة 

أثناء التطور ، لكي تعمل الرؤية بشكل ُمرٍض عندما ال يتغير شيء ، كان من
الضروري إنشاء حركة وكان الحل في حالتنا هو جعل العين 

تغمض بشكل دوري ، وتفتح وتغلق بسرعة كبيرة
الكون شاسع والكائنات الحية ال تستطيع أن تتطور بكل ما فيه. لذلك يجب على

الكائنات الحية أن تختار

تتيح الرؤية بشكل أساسي تشغيل اختيار في الفضاء 
ولكن أيًضا  كما رأينا فيما يتعلق بالحركة  إلى حد ما  لتشغيل اختيار زمني.

لكن مشكلة الحياة هي قبل كل شيء مشكلة مؤقتة ، ومن أجل تقليل حجم البيانات
التي يجب أخذها في االعتبار ، يجب أن يتم معالجة  اختيار وضغط البيانات التي

تديرها الكائنات الحية بشكل أساسي
كما هو الحال في ضغط بيانات الفيديو ، يمكن أن تتمثل الطريقة األولى في

استغالل االرتباطات الموجودة بين الصور المتتالية 
)مناطق معينة من صورتين متتاليتين متطابقة بشكل عام(

 ، والتركيز بشكل أساسي على االختالفات بينهما ثم نقل هذا فقط
أي اختالفات التركيز "بشكل أساسي"  ، ولكن فقط بشكل أساسي" ألنه عندما

تتزايد االختالفات بشكل كبير بمرور الوقت ، فإن البيانات المتعلقة باالختالفات
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تنمو بشكل هائل ، بحيث يكون من الضروري عندئذ معالجة أكبر قدر ممكن من
البيانات كما لو كان  تم إرسال الصور واحدة تلو األخرى. هذا هو السبب في أن

الصور المضغوطة تميل إلى "البيكسالت"~ عندما تكون الحركات سريعة 
جًدا لذلك سيكون من الضروري إعادة المزامنة من حين آلخر ، عن طريق

إرسال صورة كاملة ، فيما يتعلق باالختالفات الجديدة التي سيتم حسابها. هذا
يعني وجود ذاكرة لتخزين الصور الكاملة ويتطلب أيًضا جهاًزا إلعادة حساب
الصور الكاملة الجديدة والفرق بينها وبين الصور القديمة المشتركة من جهة ،

وهذا على أساس االختالفات من جهة أخرى. على الرغم من أن هذا يبدو بسيًطا
من حيث المبدأ ، إال أنه غير فعال نسبيًا وفوق كل شيء باهظ التكلفة من حيث

أرقام البكسل والقيم المرتبطة بها )ترميز الضوء وتشفير األلوان(. ويمكن للجميع
رؤية الصور الثابتة كبيرة جًدا ومقاطع الفيديو أكبر مما هي عليه

أما فيما يخص الكائنات الحية فهناك نوعا من الذاكرة يمكن استخدامه بواسطة
الكائنات الحية ال يمكن بأي حال من األحوال تخيله استناًدا إلى مثال تسجيل

الفيديو المضغوط. يمكن أن تجعلنا جوانب معينة في األحالم وحتى أحالم اليقظة
أن نفكر في طريقة تقدم الفيلم. هذا صحيح ألن االلتقاط األولي للدماغ لألحداث

الخارجية يتم وفقًا إليقاع محدد وليس بشكل مستمر 
( Le Cinéma Intérieur)راجع ليونيل ناكاش ، 

يشكل االلتقاط المنتظم للصور المعزولة المستوى األول لجهاز معقد يهدف إلى
ضغط تدفق البيانات الهائل الذي ينتج في جميع األوقات بواسطة الكون. لكن

األمور أكثر تعقيًدا من ذلك بكثير

حين تتدرب على برمجة النمذجة ثالثية األبعاد  ، فإنك تدرك بسرعة أن الحجم
المطلوب لحفظ نموذج نوع الشبكة لكائن ما يكون بشكل عام أقل بكثير من حجم
الصور المطلوبة لتلوينها " أو "تلبيسها"~ )أي ما يسمى القوام(. يشير هذا إلى أنه
قد يكون من المفيد ترك النسيج جانباً إلى حد ما ، وذلك للتركيز على المخططات
ثالثية األبعاد للكائنات التي يكون حفظها أقل تكلفة بكثير. وبالفعل ، إذا تم تطوير

رؤية األلوان نسبيًا لدى البشر ، فلن يكون هذا هو الحال دائًما بالنسبة لألنواع
الحيوانية األخرى ، وذلك ألن رؤية األلوان ليست بالضرورة مهمة في طريقتها
في استغالل بيئتها لكن ميزة أخرى عندما يكون لديك نموذج ثالثي األبعاد لكائن
ما هي أن بعض العمليات الحسابية البسيطة إلى حد ما - الترجمة ، والتدوير ،
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والتكبير ، والتصغير ، وبعض العمليات األخرى  التي  تسمح لك بتوقع مظهر
نفس الكائن في مواضع ومواقف مختلفة . على سبيل المثال ، بيانات النموذج

وقيم الزوايا التي تحدد الدوران في الفضاء كافية~ إلعادة حساب ما يحدث لكائن
يتم تدويره حول نقطة معينة في الفضاء بينما تكون الصورة المبنية على البكسل
لنتيجة ما  تتطلب نفس الدوران بنفس  كمية  البيانات األولية بترتيب مليون رقم

باإلضافة إلى ذلك ، يمكن تقريب دقة النموذج ثالثي األبعاد بدرجة دقة دقيقة إلى
حد ما - كشبكة دقيقة  بحيث يمكن ضبط كثافة الشبكة وفقًا لمتطلبات السياق الذي

سيتم فيه ذلك. باستخدام هذه الطريقة  تجعل من الممكن ضبط حجم النموذج
حسب االحتياجات لتقليل التكاليف المرتبطة من حيث حجم الذاكرة ووقت

المعالجة المطلوب. بحيث يمكن للمرء أن يختار لنفس الكائن بين رؤية مبسطة
من النوع "التكعيبي" ورؤية من النوع "الباروكي" مفصلة للغاية

بعد أن أثبتت الحياة مراًرا وتكراًرا أنها ليست بنفس الذكاء ، ولكنها أكثر ذكاًء
من مجمل العلماء والمهندسين البشريين الذين تم أخذهم في االعتبار في

ديناميكياتهم الجماعية ، يمكن للمرء أن يشك في أن الحياة قد توصلت منذ فترة
طويلة إلى نفس االستنتاجات وأنها اكتشفت الميزة الهائلة لنمذجة الكائنات ،

مقارنة بتسجيل جميع الصور المقابلة لتطورها الزمني

بمجرد أن يكون لدينا نموذج لجسم ما ، فإن نمذجة ديناميكياته  المكانية عبر
التحوالت الهندسية المعتادة المذكورة أعاله لتكون بسيطة نسبيًا وغير مكلفة. لكن

الشيء االستثنائي هو أن النمذجة الديناميكية للتفاعالت المتبادلة بين الكائنات ال
تكاد تكون مكلفة  من حيث حجم البيانات ، نظًرا ألنها غالبًا ما تنخفض إلى

بضعة أسطر من البرمجة 
على سبيل المثال في نموذج محفوظ في

 VRML
 ، أي لغة نمذجة الواقع االفتراضي  

وبمجرد أن نحصل على النماذج والعمليات الهندسية المرتبطة بها والوصف
المبرمج للتفاعالت بين الكائنات في النموذج ، فإن هذا يكفي إلنشاء جميع مقاطع

الفيديو الممكنة التي يمكن تخيلها 
والتي يمكن أن تتدخل فيها هذه الكائنات

لذلك ليس من المستغرب أن تفضل أدمغتنا  تصميم العالم وإعادة إنشائه من خالل
اللعب بنماذجها~ الخاصة بدالً من تحليل العالم وإعادة تحليله بالكامل في كل
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لحظة. خاصة عندما تفكر في أن عملية التحليل وإعادة التحليل يجب أن تتكرر
على مدار العمر وفي البيئات األكثر تعقيًدا من النماذج ثالثية األبعاد التفاعلية

الرقمية الحالية. بالطبع ، أنا ال أقول أن الكائنات الحية تستخدم طرقًا يمكن
مقارنتها بأي شكل من األشكال بتلك المطبقة في لغة مثل 

VRML
 ، بل أقترح فقط أن األساليب المستخدمة من قبل الكائنات الحية أكثر تعقيًدا

وأكثر غنى وفعالية من األساليب األساسية التي  تم تنفيذها بلغات متخصصة مثل
VRML 

أو ما شابه ذلك
وهكذا ، يحدث أن يقوم دماغنا بنمذجة األشياء واألشكال ، وتحريك نماذجها

الخاصة ، وأن دماغنا ، فيما يتعلق باإلدراك ، يقترح علينا في معظم األحيان
"أفضل تخمين" ، أي ليس رؤية للعالم " كما هو " وهذا ال يعني في الواقع أي
شيء - ولكن على العكس من ذلك ، فإن رؤية العالم مثلما يراه  الدماغ قادرة

على إعادة بنائه مؤقتًا. بعبارة أخرى ، وهذا أمر أساسي حقًا ، فنحن ال نرى أو
ندرك العالم الذي هو بذاته ، ولكن فقط ما سمح التطور البيولوجي ألنواعنا

بإدراكه ، فقط ما سمح التطور البيولوجي ألدمغتنا بمراجعته. بناء عليه.
باإلضافة إلى ذلك ، فهي رؤية غنية وديناميكية ومتغيرة ، ولكنها يمكن أن تكون

ديناميكية ومتغيرة فقط ألنه يجب أن تكون مبسطة بشكل رهيب ، بحيث يظل
الدماغ قادًرا على حساب~ التفاصيل  بتكلفة معقولة بيولوجيًا. ومع ذلك ، فإن

إعادة البناء هذه "المبسطة بشكل رهيب" هي في الغالبية العظمى من المواقف
كافية تماًما للسماح لنا بالبقاء على قيد الحياة في بيئتنا ، للتطور والتكاثر فيها

النموذج دائًما ما يكون مجرد تقريب. ويجب أن يكون األمر كذلك ، ألنه يجب أن
يظل بسيًطا بما فيه الكفاية مثل "الرسوم المتحركة" ، أي أن "الحسابات" التي

تسمح للكائنات الحية بالتنبؤ على أساس هذا النموذج تكون مناسبة  على الرغم
من محدوديتها  بشكل عام و حتى الموارد المحدودة التي يمكن للكائنات الحية

تنفيذها من ناحية أخرى ، ال يجب أن تظل نماذجها~  الداخلية عامة ومرنة بدرجة
كافية فحسب ، بل يجب أن تتطور أيًضا في انسجام مع دقة المقياس الزمني

المناسب~ ، والذي قد يكون بترتيب أعشار أو مائة أو جزء من األلف من الثانية.
يتطلب هذا بالتأكيد جهوًدا وموارد إضافية ، ولكن بكميات أقل بكثير من أي

شيء يمكن تصوره بدون تطوير النماذج الداخلية وتحريكها
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لذلك يمكننا أن نرى أن ظهور التمثيل هو سمة أساسية للكائنات الحية ، والذي
ينشأ من قدرة الكائنات الحية على التكاثر الذاتي. يمكننا اآلن الحصول على

بعض الفهم لحقيقة أن آليات التمثيل قد تم تطويرها وصقلها تدريجيًا وببطء أثناء
التطور البيولوجي ، وهذا التمثيل شيء معقد. إنه معقد ودقيق ، لكنه - وهذا مهم
للغاية  ال يسقط من السماء. التمثيل هو شيء أرضي ، وال يأتي من أي  خّزاف

سماوي وال أي نوع من الروح المستقلة عن المادة أي عالقة به
من المدهش إذن أن الفنانين ، الذين يتحدثون ويفكرون  بشكل صحيح هم عمال

التمثيل ، وبشكل أكثر تحديًدا أولئك الفنانين الذين يهدفون إلى توضيح "األداء
الحقيقي للفكر" والتعبير عنه . لمعرفة المزيد عن التمثيل من الصعب أن نتخيل
أن الرسامين االنطباعيين ربما لم يوجهوا أنفسهم إلى ما يمكن معرفته عن اللون

في عصرهم ... كانت االنطباعية حينئذ شيئًا مثل
سكين بدون مقبض ، ينقصها شيء ما ، وفقًا ل~ التعبير السائد

فوائد وقيود نهج تكنولوجيا المعلومات

مما ال شك فيه بالطبع أن المبادئ التي نفذتها الحياة في هذه اللعبة الهائلة ، والتي
تتكون من تحديد واستخراج ثم ضغط البيانات ذات الصلة بالكائنات الحية من بين
كل تلك التي يقدمها لنا الكون في كل لحظة ، والتي لديها  كل الفرص واألسباب

لتكون مختلفة تماًما عن تلك المطبقة في علوم الكمبيوتر
ولكن ما يجعلنا نهج تكنولوجيا المعلومات~ حساسين له ، هو المشاكل والقيود

المفروضة من حيث أحجام البيانات وقدرات المعالجة - وبالتالي كميات العناصر
الفرعية الحية المعنية والعالقات بين هذه العناصر الفرعية ، فضالً عن الطاقة
المرتبطة بها.  يجعلنا النهج الحسابي أيًضا حساسين للمفاضالت المختلفة التي

تجعل من الممكن تخفيف هذه القيود والحصول على حلول مرضية - على األقل
من وجهة نظر معينة مثل وجهة نظر نوع أو مجموعة من األنواع

حيث  أن 
المشاكل والقيود التي كشف عنها نهج الكمبيوتر لها درجة معينة من العمومية
بمعنى أنها في أغلب األحيان ذات طبيعة رياضية بحتة. وهو ما ال يعني بأي

حال من األحوال أن الرياضيات مرتبطة بأي شيء مطلق على اإلطالق ، كما
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يعتقد بعض علماء الرياضيات األفالطونيين. ما هو مؤكد ، مع ذلك ، هو أن
الرياضيات أنتجت من قبل الكائنات الحية. في حين قيل أن الرياضيات هي علم
التشبيهات ، فإن مثل هذا التعبير له معنى فقط داخل عالم الكائنات الحية ، وهو

الوحيد القادر على التشابه والوحيد الذي له معنى بالنسبة للمقارنات

من المؤكد أنه سيكون من الخطأ للغاية اختزال الحياة إلى عدد قليل من
االستعارات الحاسوبية . إن مثال االستعارة الخاطئة ل~ "البرنامج الچيني" الذي

نفذته "اآللية الخلوية" موجود إلثبات ذلك ، والذي تجاوزه تطور الحوسبة وعلم
األحياء.

ألعاب الصدف

من حيث اإلبداع ، تكون الطفرات والصدفة أكثر فاعلية على نطاق صغير في
عالم  ) الڤيروسات ، البكتيريا(  وعلى نطاق واسع على مستوى األعداد الهائلة

من الكائنات الحية الموجودة والسرعة العالية التي تتكاثر بها 
(Ameisen Ibidem P288-289 )

ما إذا كانت هناك فرصة واحدة فقط من بين المليار لظهور طفرة مفيدة قد تبدو
وكأنها احتمال ضئيل. ولكن يجب أن يؤخذ في االعتبار أن هناك أكثر من مليار
ڤيروس أو بكتيريا على أرض الملعب ، عالوة على ذلك ، إذا كانت الميزة التي
توفرها هذه الطفرة حاسمة بعض الشيء ، فسوف تنتشر الطفرة بسرعة كبيرة

إلى مليارات النسخ. . بهذه الطريقة ، ستصبح ميزة نادرة جًدا ولكنها مفيدة للغاية
و متكررة للغاية

لذلك فإن الحياة عبارة عن نظام يلتقط ما هو نادر للغاية ويحوله إلى 
متكرر للغاية

هذا صحيح لدرجة أن البكتيريا طورت جهاًزا يهدف إلى إحداث اضطراب في
الچينوم الخاص بها  ، وهو جهاز يتم تنشيطه تحت الضغط وفقط تحت الضغط ،

من أجل تسهيل الطفرات 
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(Ameisen ، Ibidem P443-444)

 هناك أمثلة أخرى مماثلة بما في ذلك جهاز كيميائي تتمثل وظيفته الطبيعية في
المرور عبر سالسل الحمض النووي وتصحيح أي أخطاء يواجهها. ومع ذلك ،
نظًرا ألن األجهزة الحية ليس لها "وظيفة" محددة ، ولكن فقط تلك التي تكتشفها

وفقًا للسياقات~ المتنوعة التي يتم نشرها فيها والتي قد تكون متعددة ، فإن الجزيء
المقابل يؤدي أيًضا دوًرا مهًما في حاالت اإلجهاد الحراري. لذلك مرة أخرى ،

في حالة اإلجهاد الحراري ، يتم استخدام الجزيء المعني لمواجهة اإلجهاد
الحراري ولن يعود  ليؤدي وظيفته في التحكم في سالسل الحمض النووي

وإصالحها ، حيث يمكن بالتالي أن تنزلق الطفرات ، ونفس اللعبة على
االحتماالت الموصوفة سابقا التي  يمكن تجديدها

وبالمثل ، يعتمد الجهاز المناعي التكيفي على جهاز إعادة تركيب  أجزاء معينة
من الچينوم في خاليا معينة ، مما يجعل من الممكن إنشاء مائة مليار نوع من

الواسمات التي تهدف إلى ربط نفسها بالمتطفلين ، وبالتالي تعيينهم في خاليا الدم
البيضاء المسؤولة عن القضاء عليهم. هذه المئات من المليارات من العالمات

تجعل من الممكن تمييز العديد من األنواع المختلفة من المتسللين ، وهذا يعني ،
تقريبًا كل تلك الموجودة ، ولكن أيًضا تلك التي لم تعد موجودة ، تلك التي ستوجد

في المستقبل وأيًضا تلك التي لن تكون موجودة أبًدا.  ولن توجد أبًدا
( Ameisen، Ibidem P296-298 )

عندما ترسو خلية تعبر عن إحدى هذه العالمات المحتملة مع الدخيل ، فإنها تبدأ
في التكاثر بسرعة ، مما يسمح ألحفادها بتمييز المتسللين اآلخرين من نفس الفئة

وبالتالي تعيينهم في خاليا الدم البيضاء التي ستقضي عليهم
بمعنى آخر ، تستخدم الحياة الفرصة )الداخلية( مقابل الصدفة )الخارجية(. ومع

ذلك ، سيكون من األفضل التحدث عن الصدفة الخالصة ، ألنه كما أشار
دوشامب~ في العديد من أعماله ، فإن المفاهيم الداخلية والخارجية هي أساًسا نسبية

جًدا - ال سيما على المستوى الجزيئي 
(Ameisen، Ibidem، P 416 422-421 و ص)

هناك مناسبة أخرى رائعة تستفز فيها الحياة الفرصة وتستخدمها~ وهي التكاثر
الجنسي ، حيث أن االقتران المتكرر لنصف چينوم أبوي متطابق يكاد ال ينتج
عنه نسلين بچينومات متطابقة ، كما أن شقيقين أو أختين من نفس الوالدين ال

يمتلكان نفس الچينوم أبًدا )إال إذا كانا توأم(. في التكاثر الجنسي ، من شبه المؤكد
أن تؤدي األسباب التي تبدو متطابقة إلى تأثيرات مختلفة. لذلك يوجد بالفعل عند
هذا المستوى خلط وإعادة تركيب للچينات التي تتضمن العشوائية. يمكننا هنا أن
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نفهم أن الفكرة في التطور البيولوجي ليست "اختبار" األفراد - الذين يموتون
على أي حال - ولكن الچينات وتوليفات الچينات عن طريق إعادة توزيعها بشكل

عشوائي إلى حد ما ، فقط لمعرفة ما ستكون عليه النتائج

لكن للتكاثر الجنسي أيًضا ميزة أساسية أخرى ، وهي تجميع الچينوم وخلطه على
نطاق نوع بأكمله أو مجموعة سكانية بأكملها ، والذي يتوافق في هذه الظروف
مع استخدام الصدفة  الخارجية )وكذلك "االنتقاء الجنسي" "كما فهمه داروين(
والتي تتدخل أثناء التزاوج بين الذكور واإلناث )عندما ال تجد األمير الساحر
المثالي ، يمكنك أن تكتفي بالميكانيكي المجاور - الذي يمتلك عيونًا جميلة في

النهاية

من المحتمل ، إلجراء مقارنة حسابية وبرمجية ، إذا كان عدد السكان المعتبرين
هو مليون فرد ، فإن المساحة~ المتاحة لتخزين ذاكرة الچينات ، ستزداد ، عن

طريق تنفيذ التكاثر الجنسي 
، من رقم يصل إلى عشرة ميجا بايت 

 على سبيل المثال إلى  1995 وهو حجم القرص الصلب عام 
بعض التيرابايت 

2015الحجم الشائع بالفعل في 
لكن هذا ليس كل شيء. كما قد  خمن حدس مالكولم دي شازال  ، الحياة كلها

تعمل ككلية شاملة . ألن الفيروسات تتحول وفي بعض األحيان بشكل هائل
ڤيروس نقص المناعة البشرية على سبيل المثال يعيش إلى حد كبير بفضل 

قدراته الطفرية
 مما يخلق مكونات جزيئية جديدة تحقن في السيتوبالزم وچينوم الخاليا

المضيفة ، والتي تغادر من وقت آلخر. لكنها قادرة أيًضا على فعل العكس ، أي
التقاط وتخصيص قطعة من چينوم الخاليا المضيفة ، والتي بمرور الوقت قد
تتخلى عنها في الخاليا المضيفة لنوع آخر تصيبه ، حيث من المحتمل أن يتم

إعادة التقاطها بواسطة نوع آخر من الڤيروس ، إلخ 
وهكذا تنتشر بعض التعديالت الچينية مثل مقاومة المضادات

 الحيوية ليس فقط عموديًا داخل األنساب البكتيرية ، ولكن أيًضا بشكل أفقي بين
مجموعات سالالت وأنساب مختلفة من البكتيريا عن طريق تبادل المواد الجينية
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الموجودة في الطفيليات الچينية التي تصيب البكتيريا ، مثل الفيروسات~
والبالزميدات

لذلك ، بشكل عام ، تنتقل ڤيروسات المواد الجينية من األنواع إلى األنواع ،
،بطريقة تخلق لها  الحياة ، على المستوى األساسي ، وهو المستوى الكيميائي. 

لذلك هي كلية شاملة  وتعمل على هذا النحو
لكن الڤيروسات والبالزميدات ليستا الناقالت~ الوحيدة للمواد الچينية. هناك أيًضا

طفيليات چينية متحركة داخلية في چينوم خاليانا تسمى الينقوالت. يمكن
للطفرات و / أو عمليات اإلزاحة غير المنتظمة لهذه الينقوالت على طول سالسل
الحمض النووي أن تخلق عناصر وراثية جديدة يمكن لخاليانا إعادة استخدامها.

وهكذا ، فإن اثنين من اإلنزيمات المستخدمة في جهاز إعادة تركيب التجزئة
الخاص بجهازنا المناعي التكيفي يتم ترميزها بواسطة المادة الجينية التي نشأت

في الينقوالت القديمة التي تم تجميدها ودمجها في الجينوم الخاص بنا
( Ameisen ، Ibidem P326-327) 

على مستوى المجتمعات~ البشرية 
كما هو الحال في الحضارة الغربية ، لدينا ميل قوي ، باتباع تقليد طويل من
التفسيرات الخاطئة ألفكار داروين وواالس ولرؤية كل شيء بألوان واضحة

للغاية. لطالما اعتقدنا أن الطفرة كانت مفيدة أو ضارة. لذلك كان على عالم ياباني
أن يشير إلى أن الطفرة يمكن أن تكون أيًضا محايدة ،

 أي أنها ليست مفيدة أو غير مواتية ، وهذا هو الحال بشكل خاص عندما ال يتم
التعبير عنها. على عكس فولجيت لداروين الذي يعتبر خاطئًا بيولوجيًا ومنطقيًا ،
على الرغم من انتشاره على نطاق واسع ، فإن عبارة "البقاء لألصلح" هي هراء

 مليون حالة وفاة خالل الحربين العالميتين األخيرتين كان هدفهما~70أكسبنا 
الرسمي تحديد من هم األصلح 

إما األلمان أو الشعوب األوروبية األخرى في واقع األمر ، أولئك الذين نجوا
جميعهم "الئقون" ألنهم لم يموتوا. السؤال ليس موجوًدا ، ويجب طرحه على

مستوى السكان. ال يكفي أن تكون أكثر "لياقة" من الجار في لعبة الحياة. يجب
أن تكون أيًضا "الئقًا" تتكاثر أكثر وأفضل من اآلخرين! بعبارة أخرى ، يجب أن
تكون "الئقًا" ال يموت قبل اإلنجاب ، كحد أدنى. هذه هي القاعدة الوحيدة للعبة ،

لقول الحقيقة ، لكنها ضرورية
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كل ما يتكاثر قبل الموت هو "الئق" حسب تعريف الحياة. لحسن الحظ ، تم أخيًرا
خلط چينات جميع األشخاص "المناسبين" في "التجمع" الچيني الكبير

 الذي يشكل نوًعا يقوم بتنفيذ التكاثر الجنسي ، وبالتالي نوًعا من أنواعالمكتبات.
  الرفوف حيث يتم توفير الچينات للجميع في مكتبة من هذه األنواع الدقيقة.

بالطبع ، ليس األفراد - الذين يموتون - ولكن الجينات األكثر "مالئمة" ستصبح
أكثر تواتًرا داخل المكتبة الچينية لألنواع. هو  "تجمع" وراثي ،  يشكل بالتالي

أداة للمساعدة المتبادلة ، على الرغم من أن كروبوتكين لم يفكر في ذلك ،
واختصاصه  كان الثروة األساسية ولكن بالطريقة األكثر نقدا. ،

داخل مكتبة وراثية لألنواع ، تنتقل الطفرات المحايدة ، إما ألنها يتم التعبير عنها
ولكنها ال تنتهك القاعدة التي تقول انه يجب على المرء أن يتكاثر بموجبها قبل
الموت ، أو ألنه ال يتم التعبير عنها على اإلطالق ، ألنها ال تحبذ وال تضر أي

شيء وال أي شخص ، وكذلك السمات الچينية األخرى التي قد تكون مفيدة أم ال،
تشكل مجموعة ضخمة إلى حد ما مما يسمى بالمعلومات

 "غير المفيدة"
 (Ameisen Ibidem P 355-356)

لكن غير مجدية من أجل ماذا؟ ال أحد يعلم. ال شيء يعلم. الحياة ال تعرف ، ألن
الظروف البيئية للكائنات الحية على نطاق جيولوجي تتغير باستمرار ، وبالتالي ،
فإن ما هو مفيد  في لحظة معينة قد يصبح ضاًرا جًدا بل مدمرا خالل مائة مليون

سنة قادمة ، وخالل ذلك ، قد يحدث أن تصبح الطفرة المحايدة التي تم التعبير
عنها مفيدة ، أو أن طفرة أخرى ، كانت صامتة وغير معلنة ، تبدأ في "الظهور

" وتصبح مفيدة - أو ال. لذلك ، قد يكون هناك العديد من األشياء في الچينوم
والتي قد ال تكون فائدتها الحالية واضحة في مرحلة ما من عصر جيولوجي
معين ، ولكن قد يكون تنفيذها أمًرا بالغ األهمية في عصر جيولوجي آخر 

(Ameisen، Ibidem P353)

3.5الشيء المذهل ، هو أن الحياة ، ككل ، هي نظام يتمتع بموثوقية تزيد عن 
مليار سنة )حتى اآلن(. ال يمكن ألي مهندس برمجة  أن يتخيل أو حتى يحلم بهذه

الموثوقية. كيف يتم ذلك بشكل  ممكن؟ هذا ممكن ألن الحياة تقوم بتصفية كل
شيء ال يتعارض مع طريقة عملها األساسية ، وهو التكاثر ، من ناحية ،

وأيًضا ، كما رأينا أعاله ، ألنها تنفذ كل فرصة لتحقيق اختراعات جديدة ، جيدة
أو سيئة. 
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على نطاقات زمنية قصيرة ، فإن اختيار الدورة يقترب من الخطأ الفوري ، وما
 ، .الذي يبقى فقط ويتكاثر بشكل سيئ ، ولكن على مقياس الوقت الجيولوجي

لذلك يمكنك أيًضا تصفية كل شيء ... أي شيء ال يزعجك وربما 
يمكن استخدامه يوًما ما

هل هناك جهاز واحد في العالم يكون فيه الخيال أكثر قوة ووجودا؟ 
هل هناك أي شيء سريالي أكثر عمقا من هذا؟

الحياة ، سواء في مظاهرها الخاصة أو ككليتها ، كنظام ، هي شكل من أشكال
تمثيل الواقع تتجسد في أن التكيف الدائم للعيش يرسم مالمح الواقع ومن ناحية

أخرى ، هو التجسد ذاته للخيال ألنها 
موجودة فقط وتدوم من خالل الخيال

التخيل 
 هو القوة التي تسمح للحياة أن)سواء كان مستوى كيميائيًا أو مستوى أعلى(

تتحمل وتستمر، ومن هنا جاءت االستراتيجيات الخيالية للغاية التي ابتكرها
التطور البيولوجي إلخراج "أكبر قدر ممكن من الخيال" - بشرط أن يكون

متوافقًا مع التكاثر الفني والسريالي على وجه الخصوص.  
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الدماغ والحياة

الحياة ، ككل ، مأخوذة كنظام عالمي ، مأخوذة بكل مظاهرها ، وال تُرى فقط من
زاوية نوع معين أو أكثر ، تبني وتحافظ على تمثيل للعالم الخارجي كما كان ،

كما هو وكما سيكون مع كل التحفظات التي تم التعبير عنها بالفعل في  العالم كما
هو 

إن الدماغ ونماذجه ، الدماغ واألوهام ، مجرد مثال واحد ، فقط جزء من هذا
الجهد. عالوة على ذلك ، إنه جزء محدود نسبيًا )حتى اآلن( في كثير من

النواحي إذا قارناه بجميع الهياكل الخيالية التي وضعها التطور البيولوجي والتي
عالوة على ذلك ، يعيد عمل الدماغ استخدام جزء منه ، على سبيل المثال - ربما

- في شكل متغيرات من المواقف التي عشناها سابقًا والتي تم إنشاؤها أثناء
في سلسلة من البرامج اإلذاعية التي تشرحجان كلود أميزن األحالم كما وصفها 

طبيعة وعواقب جائزة نوبل في علم وظائف األعضاء أو الطب التي ُمنحت في
. التي تتعلق بالتوطين بريت وإدوارد موسر، وإلىلجون أوكيف  2014عام 

المكاني في الفئران. أظهرت الدراسات الالحقة ، وال سيما تلك التي أجراها
، أن الخيال المكاني للفئران ،سوسومو تونيجاوا الحائز على جائزة نوبل آخر ، 

حيث يسمح لها بتوقع ما يمكن أن يكون وراء عقبة ما ، يعتمد على آلية التجزئة
العشوائية وإعادة تجميع ذكريات الرحالت التي قاموا بها للتو أو التي 

قاموا بها في الماضي
هنا مرة أخرى ، ليس من المهم أن نالحظ أن آليات التجزئة وإعادة التجميع هذه

قريبة جًدا من عمليات القص واللصق التي تنفذها الحركة الدادائية والسريالية.
العملية العامة هي نفسها: استخراج أجزاء من سياقاتها األصلية المختلفة وإعادة

توحيد هذه األجزاء في كيان جديد

على الرغم من أن هذا يتطلب تحواًل خفيًا ولكن ملحوًظا في القيمة الداللية التي
تُعطى عادةً لمصطلح الخيال ، فإن الحكم على التمثيل والخيال على أساس عمل

الدماغ وحده ربما يكون اختزاليًا للغاية ، بمعنى أنه وفقًا للبانوراما الموضحة
أعاله ، يظهر الدماغ كحالة خاصة لظاهرة أكثر عمومية. يجب أن نتذكر أيًضا
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أن الحياة خلقت العلم وليس العكس )حتى اآلن(. المعنى العام للنص الحالي ليس
أنه يمكن اختزال الحياة بأي حال من األحوال إلى نوع من اآللة الحاسبة ، بل
باألحرى أن أي آلة حاسبة معروفة حاليًا يمكن مقارنتها بأي شكل من األشكال
باإلمكانيات الثرية بشكل ال يصدق للحياة  ، والتي توفرها لنا اآلالت الحاسبة

الحالية فقط ببعض صفاتها وليس كلها

تشبه الحياة ، باعتبارها نظاًما عالميًا ، آلة حاسبة تطورية هائلة 
)كيميائية وبيولوجية حتى ... وبرمجية  ( يبدو أن وظيفتها المركزية على وجه

التحديد هي التنفيذ والتوسع الدائم آلليات التخيل

يجب أن يبدو أن ما سبق يكشف عن الطبيعة السريالية الصحيحة للحياة ، وأنه إذا
لم تكن الحياة عميقة وجذرية وسريالية إلى حد كبير ، لكانت قد انتهت منذ فترة

3.5طويلة. لذا بطريقة ما ، كانت السريالية منتصرة باستمرار لما ال يقل عن 
مليار سنة. وهو ما يناقض تحذير بريتون بأن كل األفكار التي تنتصر محكوم

عليها بالفشل

نقالً عن روبرت ليبل في 
 "La Civilization Surréaliste "

لكن في الواقع ، ال تتوافق االستراتيجيات التي تستخدمها~ الحياة مع مجال
السريالية فحسب~ ، بل تتطابق أيًضا مع مجال أكبر إلى حد ما بما في ذلك

الدادائية على وجه الخصوص

الدماغ وعوالمه

تبقى الحقيقة أن الدماغ ، العضو القادر على "إعادة تشكيل العالم" في أي لحظة ،
قادر بنفس القدر على بناء العديد من العوالم األخرى ، وحتى اآلالف من جميع

األنواع. ويمكنه القيام بذلك بطريقة أسرع بكثير عندما يتم تحريره من القيود التي
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تفرض عليه عبر تعطيل البيانات الخارجية الجديدة التي يتم توفيرها باستمرار
للدماغ عن طريق الحواس. هذا ألن قيد إعادة المزامنة الدائمة للواقع الحقيقي
بمثابة فرملة ، ألنه يجبر الدماغ على إعادة النظر في نماذجه وتعديلها. هذه

عمليات بطيئة ومكلفة كما هو الحال دائًما. ال يمكن الوصول إلى هذا النوع من
"التبسيط الرهيب" الذي تحدثت عنه أعاله إال من خالل قدر من العمل الذي ال

يكاد يكون أقل فظاعة ، على الرغم من التمرين الصامت والالوعي  وغير
المؤلم

والذي كان تقليديًا وبدائيا بالنسبة  للمثاليين )بالمعنى الفلسفي( ، والذي يهدف إلى
استكشاف حر أو أكثر أو أقل منهجية لهذه العوالم الداخلية العديدة - وأحيانًا
محاولة رسم نوع من الجغرافيا لهذه العوالم – رسما ليس غبيًا وال سخيفًا. 
هذا التمرين على أي حال أقل غباءا وسخافة ، وأكثر تنوًعا وثراًء بشكل ال

نهائي من ذلك الذي يتكون من مشاهدة األفالم على التلفزيون أو اللعب في عوالم
الواقع االفتراضي التي لم تقم ببنائها بنفسك ، حيث يمكنك أن تعيش فقط ارادة
ما يبتكره منشئو األلعاب وما يفضلون  إتاحته للمستخدمين ، بناًء على وجهات~

نظرهم للعالم ، بناًء على ما  يعتقدونه عن  المستخدمين  ، ومقدار األرباح التي
يمكن جنيها منهم

يخلق الدماغ عوالم تستحق االستكشاف بالتأكيد ، لكن تظل 
الحقيقة أن هذه عوالم من التمثيالت والنماذج الديناميكية

فقط . 
إن الطريقة التي تبتعد بها المثالية الفلسفية عن الواقع هي طريقة باذخة وصارمة

وحتى شاقة ، لكنها رحلة اختزال إلى ما يدعي أنه إنكار قد يفتح لنا بالفعل
اآلالف من العوالم األخرى ، ويخبرنا بحكايات هذه العوالم ، لكن بعمق ، لن

يخبرنا عن  اآلخر داخلنا  ، هذا اآلخر الجذري الذي بني كما نحن ، وعلق في
شبكة التمثيالت - نحن حالمون لألبد  كما قالت السريالية

ال يمكن أن يتمثل تحرير العقل في تحرير الجزء المنفتح على الباطن النفسي
لإلنسان  فقط ، مهما كان مثمًرا ورائعًا. تحرير العقل ال يمكن إال أن  يتم تجاه
كل جوانبه ، كل جوانبه ، كل طاقاته. إنه أيًضا الرغبة ، والمغامرة نحو هذه

المداعبة التي ال توصف للواقع، والتي من خاللها نالمس الحقيقي أحيانًا بطرف
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إصبعنا ، بطرف أذهاننا - تقريبًا. اللتقاط لحظة نضارة ألشكال العالم قبل أن
تتجمد في التمثيالت كما حاول روبرتو ماتا من قبل. 

إن التوتر الذي تطرحه السريالية وتحافظ عليه يتمثل في عدم رفض عالم
لآلخر ، ولكن في محاولة العيش في كليهما ، أو من األفضل القول ، العيش في

جزءا من هذا العالم ،تمثل كليهما ، ألن التمثيالت والنماذج هي أيًضا عوالم 
ولكن  من أجل كل ذلك ، فإن العالم ال ينهك بهم ، بل يزداد ثراءا بهم .

هل كنا إذن سنأخذ عناء إلغاء هذا الفصل الرهيب بين الباطن اإلنساني والجسد ،
لينتهي بنا األمر برمي أنفسنا على رأس متهور في متاهات العوالم الضيقة
لألنفس الخالية من اجسادها ؟ هل بذلنا مثل هذا الجهد لمجرد أن ينتهي بنا

المطاف بالهرب بعيًدا عن أجسادنا ، أجسادنا القديمة جًدا والحكيمة والذكية،
أجسادنا المكونة بالكامل من ألياف الخيال والمعرفة؟~

بالنسبة للمفهوم الثنائي للعالم ، سواء أكان ذاتيًا أم موضوعيًا في ايقاعه ، سواء
كان يمنح امتياًزا إما للعالم الخارجي أو للعالم الداخلي ، فإننا نعلم أن السريالية
تعارض ما يسمى بالمفهوم الديالكتيكي ، وأنها تختبر صحة ممارسات مختلفة

وكلها استكشاف لإلمكانيات المفتوحة 
""للتعبير البشري بجميع أشكاله

كما يقول 
- فنسنت بونور وفراتيسالف إيفنبرجر 

 -La Civilisation Surréalisteبايو ، .
71. ص 
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استنتاجات مؤقتة 

ربما ال يكون ما يسمى ب~ "التفكير العقالني" تفكيًرا على اإلطالق ، ولكنه تنظيم
منهجي لنتائج عمليات التفكير 

األكثر وحشية والتي بدأ اكتشاف جذورها البيولوجية اآلن
من الواضح أنه ال يمكن إنكار أن هذا التنظيم المنهجي للنتائج يجد مصدره في

روح الهندسة اليونانية التي ولد منها الدليل الرياضي. لكن التحديث الحديث لهذه
الروح القديمة من الواضح أنه من أصل برجوازي وصناعي. يمكن ألي شخص

أن يجد الدليل على ذلك في أصل كلمة نسبة الكلمات التي تتعلق بالحسابات .
اآلن 

 ما هو
 ، الطرف الذي يقوم بتلك العملية الحسابية ؟ البرجوازية بالطبع 

ولكن لكون البرجوازية طبقة تجارية ، يجب عليها أن تسعى جاهدة لإلقناع
بوسائل أخرى غير القوة الغاشمة ، التي تستخدمها عموًما الطبقة األرستقراطية

والنبالء والتطورات  المختلفة لمنظمات المافيا الرسمية وغير الرسمية . وبالتالي
، فإن النزعة االنتقامية للسريالية ضد الفكر العقالني ليست بال أساس بالتأكيد ،

ولكن كان على السرياليين أن يفهموا بشكل أفضل طبيعة ما واجهوه والهوية
الحقيقية لعدوهم. وبالتالي كان ينبغي عليهم أيًضا أن يفهموا بشكل أفضل الطبيعة
الفعلية للسريالية وبشكل أكثر دقة لنوع التمرد الفكري  السريالي . ال يبدو أن هذا
قد حدث حقًا ، ال في السريالية التاريخية ، وال حتى في الواقع ، فيما يتعلق بفهم

أوسع للسريالية التاريخية ، أثناء المغامرة الموقفية. وهذا على الرغم من أن
الموقفيين كانوا سياسيًا أفضل تسليًحا من السريالية

ومع ذلك ، فإن تحديد األصل البرجوازي وطبيعة "الفكر العقالني" ال يعني
بالتأكيد تبني موقف لعنة أو رفض في هذا الصدد. لقد أنجزت البرجوازية أشياء

عظيمة ، أشياء عظيمة وجيدة جدا وكذلك أشياء عظيمة وسيئة جدا. عادة ما يتقدم
التحرر البشري من خالل التغلب  على تلك اللعنات  ، وليس  على الرفض

البسيط. بدالً من ذلك ، يتعلق األمر بالتجربة والفهم على نطاق أوسع لما تتغلب
عليه حركة التحرر البشري ، سواء بوعي أم بغير وعي
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النتائج المهمة للفكر الشعري والفني ، النابعة من الرمزية المتأخرة )مثل رامبو ،
ماالرمي ، ڤاليري( ، دادا ، السريالية والمغامرة~ الموقفية بدأت اآلن في  التحقق

من صحة تلك االتجاهات  جزئيًا على األقل من خالل علم األحياء الحديث وعلوم
العقل

قد يكون من الخطير للغاية بل وربما الكارثي أن تصادف حركة فكرية أن
تنتصر في مثل هذه النقطة. في الوقت الحالي ، ال تدرك الحركات  الفكرية

المذكورة بأي حال المدى الكبير النتصارها. كما أنها ال تعرف أن ما اخترعته قد
تم تنفيذه بالفعل في آليات بيولوجية قديمة جًدا

يثير هذا السؤال حول كيف ستكون هذه الحركة الفكرية قادرة اآلن على
االستمرار )كما ينبغي أن تفعل(. على الرغم من الجفاف الواضح الحالي للفكر
الشعري والفني ، قد يبدو من المشكوك فيه أن الفن قد مات. بشكل أساسي ألن
الفن بدأ يدرك أنه متجذر في علم األحياء نفسه ، مثل مثال طيور التعريشة في

بابوا في غينيا الجديدة - من بين العديد من األمثلة السرية -حيث  يظهر الفن
بوضوح

من المرجح أن يتحرك الفن نحو مالعب أخرى والعمل باستخدام أدوات أخرى ،
والتي قد ال يمكن التعرف عليها بعد اآلن على أنها تتعلق بالسعي وراء نفس

المغامرة بوسائل أخرى وفي مواقع مختلفة - ومناطق أخرى

من المهم جًدا وحتى بشكل نقدي ، أن يستمر فكر الخيال الحر، في نواحٍ عديدة ،
منها على وجه الخصوص حقيقة أن أي أزمة شعرية تشكل في نفس الوقت

أعراض وتأثير وسبب لألزمات االقتصادية وبشكل أعم  األزمات~ الحضارية ،
بما في ذلك األزمة الجارية حاليا

حيث
يمكننا بالفعل تحديد بعض االتجاهات المحتملة التي من شأنها أن

 تجعل من الممكن إعادة إطالق نشاط إبداعي مناسب~ من أجل المضي قدًما إلى
أعماق المجهول للعثورعلى شيء جديد

مثل 
     استئناف العمل بالصدفة الموضوعية  ، وأنواع الصدف المختلفة
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 وطريقة "عملها" في الفكر 
وفي 

 ) الفن والعلم والتكنولوجيا(  
   كنوع من إبداع المحاكاة الحيوية الذي يعتمد على اآلليات اإلبداعية التي تنفذها
الحياة ، والتي تم االستشهاد~ بقليل منها فقط هنا ، ولكنها أكثر ثراًء وتنوًعا بشكل

ال يضاهى مما يمكن أن أقترحه في بضع صفحات وما فوق كل شيء ، جزء
كبير منه ربما ال يزال 

مجهوالً بالنسبة لنا
،    

ال يمكن الخوف من توقف التطورات الحالية في الذكاء االصطناعي إال بسبب
التوجهات التي تتخذها القوى التي تحكم تطورها. هذا التطور كما نراه اآلن -
وليس فقط في الصين - مدفوع إلى حد كبير ، على سبيل المثال ، باحتياجات

التعرف على الوجه ، أو بعبارة أخرى احتياجات الشرطة. لن يتوقف هذا . كان
مثل هذا الشيء ممكنًا فقط من خالل تدخل مجموعة كاملة من الدكتاتوريين

والعديد من األمثلة القمعية األخرى 
لم تولد  الشبكات العصبية االصطناعية  من أجل هذا القدر من 

المراقبة للسيطرة واإلدانة

كيف ال ندرك أن هذا ليس شيئًا جديًدا بشكل خاص ، وأنه كان كذلك لعدة قرون
)على األقل!(. لطالما كانت جميع الخيارات التكنولوجية التي تم اتخاذها في

الفترة الرأسمالية - وال تزال تمثل صراًعا
 طبقيًا كعقالنيتها األساسية. وهذا يعني النضال القاسي والدائم

  الذي يخوضه األغنياء ضد الفقراء. وبالتالي ، فإن الخيارات 
التكنولوجية داخل العالم الرأسمالي هي أسلحة حرب اجتماعية ، وعلى هذا النحو

، فإنها~ يمكن أن تكون ضارة فقط
إذا بدت التكنولوجيا ضارة - وهي حاليًا كذلك إلى حد كبير - فهذه ليست بأي

حال وفاة أو حتى سمة أساسية أو جوهرية للتكنولوجيا. وببساطة أكثر - كما رأى
ماركس بوضوح - في الرأسمالية ، التي تتكون من التخصيص الحصري لوسائل

اإلنتاج ، أي التكنولوجيا ، فإن التكنولوجيا هي الملكية الجماعية ، ولكن
الحصرية ، للبرجوازية ، أي الطبقة التي دائًما في حالة حرب ضد كل
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اآلخرين ، وهي في الواقع في حالة حرب ضد الكون بأسره. فماذا يعني طرح
ديكارت الذي 

 يجعلنا أسيادا للطبيعة وأصحابها؟ لذلك من الصعب جًدا رؤية كيف أن تطوير
التكنولوجيا ال يمكن أن يقرره  أصحابها تماًما

قد يبدو من الواضح أن االنتشار المستمر لألفكار الليبرالية الجديدة 
)أي المحافظة(~ للمنافسة بين اإلنسان واآللة يمثل تهديًدا كبيًرا

 في هذه اللعبة الحمقاء ، ستخسر البشرية كل شيء ، وربما حتى وجودها ذاته.
ولكن يكفي أن نتذكر أن كلمة "إنسان آلي" تجد أصلها في مصطلح سالفي يعني

"عامل" لفهم أن مثل هذا الخيال متجذر أيًضا في نوع من اإلدراك الخفي
للصراع الطبقي ، والذي يتم أخذه  كمفهوم فكاهي وكوني في نفس الوقت 

الحدس و المالحظة و ... نعم ، حتى العقل نفسه ، كان ينبغي منذ زمن بعيد أن
يقود إلى فكرة التعايش الطبيعي والبيولوجي الواضح ، كما كان الحال منذ مئات
اآلالف من السنين بين البشر  وأدواتهم. إلدراك ذلك ، يكفي أن نأخذ كمثال هذه

األداة المعينة التي هي اللغة. تطورت  ظروف اللغة لدرجة أن بعض الناس
أصبحوا يعتقدون أنه ال يوجد فكر بدون لغة - وهي أطروحة محفوفة بالمخاطر ،
على أقل تقدير. ومع ذلك ، هل هناك من يحاول معرفة من هو أقوى اإلنسان أم

اللغة؟ 
إنها ليست ، ولم تكن أبًدا ، مسألة رفض أو قبول أدواتنا ، ليس أكثر 

من إنكار الطبيعة أو قبولها ، بل يتعلق هذا بتعلم العيش معها
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الفن والهيبة

الصرف واألسر

كما الحظ مارسيل موس والعديد من اآلخرين - مثل ڤنسنت بونور  فإن
مجتمعات~ الصيد والجمع وحتى إلى حد كبير المجتمعات الزراعية األولى تتمتع

باالكتفاء الذاتي اقتصاديًا. إنهم ينتجون كل ما يحتاجونه بأنفسهم. نتيجة لذلك ، ال
يمكن للتبادالت بين هذه المجتمعات~ أن تتعلق إال بأشياء غير مفيدة أساًسا~ )بمعنى

النفعية االقتصادية المعتادة(. قد يبدو هذا الوضع غريبًا عند النظر إليه من
المنظور السائد عادةً في مجتمعاتنا. لماذا تهتم مجتمعات االكتفاء الذاتي اقتصاديًا

بتنظيم عمليات تبادل األشياء غير الضرورية؟
يتمثل أحد األساليب الممكنة في تحليل طبيعة وهيكل التبادالت الداخلية فيما يسمى

بالمجتمعات "القديمة" كما درسها موس ومالينوڤسكي
 )والعديد من علماء اإلثنولوجيا اآلخرين(

يمكن للمرء أن يتخيل أن هذه التبادالت بين الكيانات الداخلية والمجموعات
الفرعية يمكن أن تعمل الحقًا كنماذج للتبادالت طويلة المدى

المالحظة األولى التي يجب أخذها في االعتبار هي المالحظة العامة
التي نقتبسها من كتاب 
ساهلينز آيدج دي بيير 

Age d’Abondance P118-119 

إن الحديث عن "اقتصاد" مجتمع بدائي هو في حد ذاته ممارسة غير واقعية. من
الناحية الهيكلية ، "االقتصاد" غير موجود. ]...[ االقتصاد هو وظيفة المجتمع
أكثر من كونه بنية ، ألن العمود الفقري للعملية االقتصادية يتم توفيره من قبل

مجموعات يتم قبولها عموًما على أنها "غير اقتصادية". على وجه الخصوص ،
هذه المجموعات هي مجموعات محلية ، يتم ترتيبها عموًما في أنواع مختلفة من

 اإلنتاج. األسرة بالنسبة لالقتصاد القبلي هي القصر شكل األسر ، والتي تنشئ
بالنسبة القتصاد القرون الوسطى 
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داخل المجموعات المحلية القديمة  ، ال يمكننا التحدث حقًا عن
 التبادل ألن التبادل في الواقع مستمر ويومي ودائم فيها. في الواقع ، التبادالت

ليست سوى حياة المجموعة المحلية نفسها.
أطلق

 LH Morgan
 على المشروع االقتصادي لألسر أسم الشيوعية اليومية  في العمل وهي 

 صيغة سعيدة بشكل خاص ألن التعايش هو في الواقع أعلى شكل من أشكال
التواصل االقتصادي ونقتبس من كتاب 

مارشال ساهلينز آيدج دي بيير ، 
Age d’Abondance P118-119 

من كل شخص وفقًا المكانياته ولكل شخص وفقًا الحتياجاته
حيث يُتوقع من البالغين تقديم ما هو واجب عليهم بموجب شروط تقسيم العمل ،
ويتم تزويدهم  هم وكبار السن واألطفال والمعوقين بما يحتاجون إليه مهما كانت

مساهمتهم

لكن هذه المالحظات في نفس الوقت تعطينا تحديًدا للمستويات األولى
للمجموعات الفرعية الداخلية التي يمكن أن تتم التبادالت فيما بينها. تحديد

غامض للغاية ويعتمد بشكل كبير على سياق كل مجتمع من المجتمعات~
المدروسة ، حيث قد يختلف حجم وطبيعة ومدى المجموعات الفرعية الداخلية ،
أي األسر المعيشية بشكل كبير وهنا يمكننا أن نميز المجموعات المحلية بشكل

متعجرف وفقًا لمنطق  العصور الوسطى القديم حيث 
"األكل والشرب والنوم معا كأزواج على ما يبدو"

هذا دون الحكم المسبق على عدد األشخاص المعنيين ومع االعتراف ببعض
القيود على الجوانب الجنسية البحتة ل~ "النوم معًا" ، لكن ال شيء يتعلق بواقع
النوم في نفس المنزل. عالوة على ذلك ، تشكل الوجبات التي يتم تناولها معًا

خاصية أساسية للجنس البشري كنوع حيواني ، وهي خاصية لم نولها اهتماًما
كبيًرا بشكل عام ، لكن الممارسة~  اليومية هي تلك التي  تحدد المجموعة

المحلية ، بغض النظر عن عدد وطبيعة األعضاء
مارشال ساهلينز أيًضاومع ذلك ، كما يالحظ 
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ليس بحجمها~ ، ولكن من خالل جانب آخر أكثر أهمية في تكوينها ، تضمن
األسرة السيطرة على اإلنتاج. ألنها تحتوي في ذاتها على تقسيم العمل الذي

يعرفه  المجتمع ككل. وتتكون على األقل من رجل بالغ وأنثى بالغة

]…[ تقسيم العمل حسب الجنس ليس التخصص االقتصادي الوحيد المعروف
للمجتمعات البدائية. ولكن هذا هو الشكل السائد ]...[ بمعنى أنه يمكن القول أن

األنشطة العادية ألي رجل بالغ تعتبر مقترنة باألنشطة العادية ألي امرأة بالغة ،
حيث تصل عملياً إلى نقطة استنفاد اآلليات العرفية ل~ المجتمع

دعونا نفكر في كيفية دعم المجموعات المحلية ألنفسها  اقتصاديًا ، بدًءا من طول
وكثافة العمل الذي يكرسونه للحفاظ على أنفسهم

في األوقات العادية أي عندما ال يكون الناس محصورين في أكواخهم بسبب سوء
األحوال الجوية ، يمكنهم الحصول على ما يكفي من الطعام طوال اليوم في

حوالي ساعتين أو ثالث ساعات
عندما تسير شؤونهم على ما يرام ، وعندما يتمكنون  من الحصول على بعض

األلعاب ويكون لديهم ماء في الجوار ، فإن السكان األصليين لديهم ميل قوي
للسماح ألنفسهم  بالعيش الهادئ ، وبالنسبة لشخص ما في الخارج ، فقد يبدون

كسالى

وتجدر اإلشارة باهتمام ]…[ إلى أن جماعة الهدزا رفضوا فوائد ثورة العصر
الحجري الحديث من أجل الحفاظ على  أوقات فراغهم. محاطين بالمزارعين من

جميع الجوانب ، فقد رفضوا حتى وقت قريب تبني ممارسات زراعية ، بحجة
أنها السبب الرئيسي الذي قد يستلزم الكثير من العمل

مارشال ساهلينز ، المرجع نفسه ، ص

 67

على عكس االقتصادات المتحضرة التي أطلق عليها دعاتها بجرأة اسم
المجتمعات االستهالكية

 في"مجتمعات~ العمل" ، والتي وصفتها هانا أرندت بشكل أكثر دقة بأنها 
االقتصادات البدائية من الواضح أن المرء ال يعمل إال باعتدال. اعتدال لدرجة أنه
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من المحتمل جًدا أال يعمل الجنس البشري في أي وقت من األوقات~ على اإلطالق
 ...

تسبب نشر كتاب مارشال ساهلينز 
Âge de Pierre، Âge d'Abondance

 في حدوث الكثير من  الضجة في ذلك الوقت ألنه  أظهر في1978 في عام 
كتابه أن الناس في المجتمعات~ البدائية يعملون قليال ونادرا جدا . كان جميع

االقتصاديين في ذلك الوقت مقتنعين بأن البدائيين ناضلوا لضمان بقائهم وعاشوا
في بؤس مخيف حين كانت الحضارة فقط قادرة على انتزاع الجنس البشري ...
جعل هذا  الناس يعمون أنفسهم  عن عدد من الصور التي تشهد بوضوح على

عكس ذلك
لكن هذا االمتداد الضعيف ، باإلضافة إلى انخفاض كثافة العمل في المجتمعات

القديمة ، كان لهما مبرر معقول للغاية من حيث أنه يعبر عن القيود البيئية
المفروضة على الصيادين و القطافين وبدرجة أقل على المزارعين األوائل. أي
مجموعة بشرية ، حتى لو كانت صغيرة نسبيًا ، تستنفد بسرعة الموارد الغذائية
في جوارها ، وتفرط  في استغالل البيئة  وهو من شأنه أن يدمر قدرات الشفاء
الذاتي والقدرة على الصمود للنظم البيئية. وهكذا عاش البدو بين معظم الشعوب

البدائية

عاجالً أم آجالً ، وعادةً ما يكون قريبًا ، يكفي عدد قليل من الناس الستنفاد
الموارد الغذائية المتوفرة على مسافة مناسبة من المخيم

ومن هنا جاءت~ هذه الحالة الطارئة األولى والحاسمة~ القتصاديات~ الصيد والجمع:
الحركة ، وهي الشرط األول للحفاظ على اإلنتاج عند مستوى كاف

74مارشال ساهلينز ، المرجع نفسه ،  

لكن هذه البداوة سلمية تماًما ، وفي الواقع ، غير مبالية
بالطبع ، يغير الصيادون مواقعهم بسبب استنفاد الموارد الغذائية للمنطقة. لكن
قليل منا  فقط يفهم البدو إذ حيث نراهم دائما في التاريخ يهربون من المجاعة

ألن هذا سيكون لتجاهل حقيقة أن توقعات البدو ليست مخيبة لآلمال بشكل عام ،
وأنهم يجدون حتى وديانًا أكثر خضرة  ... كما أن تجوالهم ليس قلقًا على

اإلطالق ويحدث مع كل الالمباالة الهائلة كما لو أنهم يتجولون على  ضفاف نهر
السين
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ومع ذلك ، فإن البدو الرحل لهم تأثير كبير ، ليس على تطور التكنولوجيا ، ولكن
على وزنها

 يجب أن تكون تقنية الصيادين وجامعي الثمار بسيطة وخفيفة الوزن 
تنخفض فائدة الكائن بسرعة بسبب صعوبات نقله. إن صناعة األدوات أو

المالبس أو األواني أو الزخارف ، حتى وإن كانت رخيصة 
الثمن ، تفقد كل األهمية عندما تصبح مرهقة أكثر من كونها مفيدة

حيث  
يتخذ الضغط البيئي شكاًل ملموًسا فريًدا عندما يتم حمله مباشرة 

على كتفيك
75-74مارشال ساهلينز ، نفس المرجع 

وللرحل أيًضا عواقب ملحوظة على مجتمعات~ الصيد والجمع نفسها  
وينطبق الشيء نفسه على القيود الديمغرافية. ]...[ يمكننا القول ببرود أن األمر
يتعلق بالتضحية بالمزايا التي تتجاوز تكلفة النقل حيث تصل لحًدا معينًا تتحول
فيه  إلى عيوب ، أو االلتزام بالحد األدنى من المعدات ، أو التخلص من النسخ

المكررة ، وما إلى ذلك  ومن ثم القضاء على كبار السن ، وممارسة وأد األطفال
، واالمتناع عن ممارسة~ الجنس أثناء الرضاعة الطبيعية ، وما إلى ذلك ، هناك
العديد من الممارسات التي حدثت  بوفرة بين  الصيادين. إذا قلنا إنهم يتخلصون

من األفراد "المعالين" ، فإننا ال نعني االلتزام بإطعامهم~ ولكن االلتزام بنقلهم
مارشال ساهلينز ، المرجع نفسه

 
جاء ذلك في مالحظة لم تكن أقل برودة من عالم اإلثنولوجيا الفرنسي بيير

كالستر في كتابه 
 Chronique des Indiens Guayaki [Pocket 
 Terre Humaine - 2001]

ولكن حتى بين الشعوب األقل عرضة لقيود البدو من الصيادين والقطافين ، تظل
التكنولوجيا المطبقة داخل المجموعات المحلية بسيطة وال يسعى أحد إلى جعلها

أكثر تعقيًدا
هناك ارتباط ثاٍن ، تماًما مثل االرتباط األول: االرتباط بين نمط اإلنتاج المحلي

المقسم والذي يعمل على نطاق صغير ، وتكنولوجيا ذات حجم مماثل ؛ بشكل
عام ، توجد األدوات األساسية  بحيث يمكن للجميع التعامل معها بشكل مستقل.
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إن سيادة االقتصاد المنزلي له قيود تكنولوجية أخرى: األدوات ريفية ، "محلية
الصنع" ، وبالتالي فهي بسيطة بما يكفي - مثل معظم التقنيات - لتكون في

متناول الجميع ؛ عمليات اإلنتاج وحدوية ، وغير مجزأة ، وال تنطوي على أي
تقسيم مفصل للعمل ، بحيث يمكن لنفس المجموعة أو الفرد المتحمس تنفيذ

اإلجراء بأكمله ، من استخراج المواد الخام إلى تصنيع المنتج النهائي

في المجموعات التي تعيش على الزراعة ، فإن ما يعادل الحاجة إلى الحفاظ على
النظم البيئية المرنة هو مطلب ترك األرض البور لعدة سنوات من أجل السماح
لها باستعادة خصوبتها. واألهم من ذلك ، ال يرى أحد في الواقع أي سبب لدفع

األنشطة اإلنتاجية إلى ما هو أبعد مما هو ضروري للعيش اليومي

يخصص نظام اإلنتاج المحلي لنفسه أهدافًا اقتصادية محدودة ومحددة نوعياً ،
كأسلوب حياة ، بدالً من تحديده كمياً على أنه ثروة مجردة. وبالتالي ، فإن العمل

ليس كثيفًا ، ولكنه متقطع ، وكل شيء هو ذريعة للتوقف: أي نشاط أو عائق
ثقافي ، من أثقل طقس إلى أخف هطول لألمطار. ال يمارس االقتصاد في

المجتمعات البدائية بدوام كامل ، وال يشمل المجتمع بأسره. بمعنى آخر ، حيث
يخفي أسلوب اإلنتاج المحلي مبدأ مكافحة الفائض ؛ في حين أن تلك المجتمعات

مناسبة إلنتاج السلع المعيشية ، فإنها تميل إلى التجمد عندما تصل إلى هذه النقطة

131-130مارشال ساهلينز ، المرجع نفسه 

وعلى عكس المجتمعات~ المتحضرة الحديثة ، ال أحد يهتم بتحقيق أقصى إنتاجية
يسمح بها السياق وتسمح بها البيئة، في الواقع ، عندما تكافح المجتمعات~

المتحضرة المخاطر من خالل تراكم الفوائض تحسبا أليام صعبة ، يمكننا القول
أن المجتمعات القديمة تخزن الفوائض من الطبيعة في  نفسها ، مع األخذ بالحد

األدنى فقط ، حتى ال تقوض قدرات االستعادة الذاتية للنظم البيئية . طريقتان
متعارضتان لمحاولة تحقيق نفس الهدف المتمثل في البقاء على المدى الطويل

وتظل الحقيقة أنه في المجتمعات القديمة ، ال يبدو أن هناك من يهتم بإنتاج
الفوائض

دعونا ننظر في الدليل اإلثنوغرافي نحو االستغالل الناقص للموارد
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 في حقيقة أن الموارد غالبًا ما تكون غير مستغلة جيًدا وأن هامًشا كبيًرا من
المناورة ال يزال قائماً بين اإلنتاج الفعلي واإلنتاج المحتمل
 في الواقع ، إنها مسألة الحصول على تكثيف لجهد اإلنتاج

 والسؤال كله موجود: لتحقيق أن الناس يعملون أكثر ، أو أن المزيد من الناس
يعملون. ]...[ لكن أي عملية تكثيف للعمل يجب أن تتبع مسارها الديالكتيكي ،
ألنه من خالل العديد من خصائصه ، فإن نمط اإلنتاج المحلي مقاوم لكل من

ممارسة السلطة السياسية وأي فائض في اإلنتاج. حقيقة أخرى ذات أهمية كبيرة:
االقتصاد المحلي راٍض تماًما عن تحقيق الهدف الذي حدده لنفسه

  وهو توفير االحتياجات~ المعيشية لألسرة حيث 
نمط اإلنتاج المحلي يكون نظام معاد بشكل أساسي لتكوين الفائض

126 مارشال ساهلينز ، المرجع نفسه

قيمة ما هو عديم الفائدة

قد نعود اآلن إلى سؤالنا األصلي: لماذا إذن المجتمعات~ التي تتعامل
في ذاتها اقتصاديًا ال تحتاج إلى أي شيء ، ومع ذلك تواجه مشكلة تنظيم عمليات

تبادل األشياء غير المجدية؟
لقد رأينا أن الوظيفة المركزية للتبادالت بين المجموعات المحلية هي السماح

بوجود المستوى االجتماعي المناسب الذي يتجاهل المجموعات المحلية ويسهل
والطويلبقائها على المدى المتوسط 

يشكل هذا المستوى االجتماعي المناسب نظام تأمين يهدف إلى التخفيف من
المخاطر اإلنتاجية وظهور النزاعات بين 

المجموعات مثل وظيفة "األعياد" التي بواسطتها يجدد المستوى االجتماعي نفسه
بشكل مناسب ويعيد تشكيل "الشيوعية" الداخلية للجماعات المحلية التي تتمثل

خصائصها األساسية وآليتها المركزية في تناول الوجبات معًا
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تستمر هذه الوظيفة في كل مكان في العالم المتحضر 
)خاصة في فرنسا( 

ألن الوجبات الجماعية واألعياد والمآدب تظل متكررة وتصاحب جزء كبير من
"االحتفاالت" و "المهرجانات"~ دون أن يشك أحد في أصلها في العصر الحجري

القديم هناك أيضا  جانب آخر مهم من "األعياد" هو القيمة المضافة للمكانة
والمجد التي تمنحها للمجموعات التي تنظمها وتقدمها إلى المجتمع أو الجماعات~

المحلية األخرى
وهكذا تكتسب الهدايا والتبرعات الغذائية قيمة ليست نفعية بشكل مباشر ، ولكنها
مع ذلك تظل عابرة منذ أن تم استهالك الطعام ، فقد تم إتالفه. في ظل هذا التقليد

من "األعياد" يكون التراكم مستحياًل ، والشيء الوحيد الذي يمكن تجميعه في
الواقع هو مجد المجموعات المانحة

إلى جانب المستوى االجتماعي المحلي المناسب~ الذي يثقل كاهل المجموعات
المحلية ، يمكن توسيع نفس اآلليات - واستخدامها في الواقع - إلنشاء و / أو

الحفاظ على الروابط بين المجموعات القريبة جغرافيًا 
وقد تم بالفعل إثبات هذه الوظيفة في جميع الدراسات اإلثنوغرافية قد يتوافق هذا

مع االحتفاالت وخاصة األعياد الجماعية
 لكنها قد تتوافق أيًضا مع تبادل الهدايا بين المجموعات ، مما يطرح السؤال

األساسي المتمثل في فهم ما الذي يشكل  قيمة الهدية ، وخاصة الهدية غير
المجدية أساًسا

من ناحية أخرى ، ال يمكن للحجة المذكورة أعاله أن تفسر وجود تبادالت بعيدة
المدى ، بترتيب عدة آالف من الكيلومترات ، والتي تشمل مجموعات ال تكاد

تعرف بعضها البعض وبين الحاجة إلى  إقامة أو الحفاظ على الروابط بين
المجتمعات المستقلة

فتكون روابط غير نفعية ال معنى لها. 
لذا فإن األمر يتعلق بفهم األسباب التي تجعل المجموعات البشرية المستقلة تتبادل

األشياء عديمة الفائدة عبر مسافات تصل إلى عدة آالف من الكيلومترات
لذلك ، على سبيل المثال ، عندما كنت طفالً ، اكتشفنا عدة مرات أدوات من
العصر الحجري الحديث مصنوعة من الحجر األخضر حيث  تزخر منطقتنا

بصوان عالي الجودة موجود في كل مكان ويحتاج المرء فقط إلى االنحناء
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اللتقاطه ، ولكن ال يوجد رواسب من الحجر األخضر، يأتي هذا الحجر األخضر
من جبال األلب في الشمال

على جانب آخر .
تم العثور على هذا اإلنجذاب  نفسه لرجال العصر الحجري الحديث لألشياء

الحجرية الخضراء في أماكن أخرى في أجزاء أخرى من العالم
فيما يتعلق بمنطقتنا )فرنسا ، مركز فال دي لوار( ، فإن وفرة الصوان ، ال تبرر

بأي حال من األحوال الحاجة إلى الحصول على صخور "غريبة" لتلبية
االحتياجات~ النفعية

أحد األسباب التي تبدو  لي أنني قادر على إيجاد هذا النوع من التبادل هو في
النهاية نوع من  العاطفة الجمالية

وهذا يعني أن هذه األشياء تدور في المقام األول ألنها جميلة وفضولية ومثيرة
لالهتمام و "سحرية" وباختصار ، بطريقة أو بأخرى ، تتحرك من الناحية

الجمالية
 ..

ميل البشر إلى أن يكونوا فضوليين ، والحساسية~ القوية جًدا لألنواع تجاه
المشاعر الجمالية ، والتي من المحتمل جًدا أن تكون إحدى عواقب حجم دماغنا ،

تبدو بالفعل األكثر أهمية في مملكة الحيوان بأكملها
ومع ذلك ، لمجرد أنها تبدو - وإلى حد بعيد - على أنها األهم في مملكة الحيوان

بأكملها ، ال يعني أنها امتياز لجنسنا البشري. ليس من الصعب مالحظتها في
الثدييات - بما في ذلك أبناء عمومتنا القردة العليا. أيضا  أكثر انتشاًرا في الطيور

، حيث تشارك العاطفة الجمالية  في االختيار الجنسي لألزواج كما في حالة
طيور التعريشة

أيضا  غالبًا ما لوحظ فضول طيور العقعق ذات المنقار األسود ،تتجلى هذه
ً الميول نحو الفضول والعاطفة الجمالية في جميع الحضارات اإلنسانية وتاريخيا

توجد في مصدر المجموعات غير المتجانسة ل~
 »خزانات دي كوريوسيتيه«

أيضا  عادة تقديم هدايا من الحيوانات الغريبة بين األمراء والنبالء رفيعي
المستوى أو بناء مجموعات ملكية أو أميرية من الحيوانات النادرة

كي ال نقول شيئًا عن السياحة المعاصرة أو الهوس البسيط لألدوات 
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لكن اتضح أن العاطفة الجمالية هي لغز - خاصة ألولئك الذين يختبرونها - وأنها
تميل إلى الهروب من العقل

إنها واضحة بالطبع ، لكن من الصعب دائًما تبريرها بأي نوع من "ألن ...". أو
على صيغة  سؤال "لماذا تحب أو تجد مثل هذا الشيء جميال ؟" « ما نوع

اإلجابة التي يمكننا تقديمها؟ ما المبرر الذي يمكن أن نقدمه؟ لذلك ، حتى اليوم ،
فإن الدور وطريقة األداء والتاريخ التطوري لهذا النوع من المشاعر ، سواء في

الطيور أو في الحيوانات األخرى ، بما في ذلك البشر ، لم يتم فهمها جيًدا إلى حد
ما  على المستوى العلمي أكثر منه على المستوى االجتماعي وحتى في  الجوانب

اليومية كان من الواضح أن هذا هو الحال أكثر بين الشعوب القديمة
لذلك فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما يمكن أن يفعله دماغ اإلنسان بمشاعر

ال يحدد مصدرها بوضوح ، والتي ال يعرف كيف يشرح أسبابها
ومع ذلك ، في األمس واليوم ، في كثير من الحاالت ، 

ماذا يحدث في مجموعة عندما يكون اإلنسان مالًكا لشيء جميل أو فضولي أو
مثير لإلعجاب بشكل غامض؟ الجواب الذي يتبادر إلى الذهن على الفور هو أن

امتالك شيء جميل أو فضولي أو مثير لإلعجاب يجعل المالك نفسه  مثير
لإلعجاب لألعضاء اآلخرين في المجموعة

بعبارة أخرى ، يكتسب هذا اإلنسان هيبة و هذا يدل على أن المكانة تتكون أساًسا
من االستيالء الخاص على العاطفة الجمالية ، بمعنى أن المشاعر الجمالية
المرتبطة في البداية بشيء ما ، تنتقل من هذا الكائن إلى مالك هذا الشيء 

عندما يتمكن المالك من تجميع عدد كبير بما يكفي من األشياء المرموقة ، تتحول
الكمية إلى جودة ، ولم تعد الشحنة العاطفية الخاصة المرتبطة بكل كائن ملحوظة

وتختفي تماًما تقريبًا ، بحيث يصبح المالك نفسه موضوًعا ل~ نوع من العاطفة
الجمالية ، التي لم تعد مرتبطة بأي شيء محدد ، ثم تتحول بالكامل إلى هيبة

خالصة لذلك ، إذا اشترى مغرور يختًا ، فال يزال لدى الناس الفرصة للحكم على
الصفات الجمالية لليخت أما مع اليخت الثاني ، فكلما~ زاد عدد األشخاص على

األرض ، ربما ال يزالون يخاطرون بمقارنة مزايا اليخت األول والثاني مع
اليخت الثالث ، سيُقارن المبتدئ نفسه بأقرانه عندما تميل هذه العاطفة الجمالية

إلى التحول إلى هيبة خالصة فإنها تصبح عاطفة ذات صفة دينية تقريبًا لقد انتقل
"سحر" الشيء إلى البشر  واآلن تحول البشر  أنفسهم  إلى سحر
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يمكن لهذه الظاهرة وحدها أن تفسر حقيقة أن الفنانين والشعراء كانوا دائًما
يعملون عبر  األثرياء ... وال يزالون كذلك ، ألن المجموعات الفنية نادًرا ما

يصنعها الفقراء أو المتشردون
)على الرغم من حدوث ذلك في بعض األحيان(

ولكنه أيًضا التفسير الوحيد المحتمل الذي يجعل من الممكن 
تفسير  بناء المقابر والقالع والقصور  والمعابد والكاتدرائيات والدولمينات

والدوائر الحجرية و واألهرامات وغيرها من المعالم األثرية في جميع
الحضارات حيث سمحت السيطرة على القوة االقتصادية الجماعية التي اكتسبها

األفراد أو الجماعات~ المهيمنة لهم بالقيام بمثل هذه اآلثار من المهم أيضا  أن نفهم
أن ما يحدث في هذا الهوس العالمي بالمباني واألشياء المرموقة هو كيمياء معينة

تتمثل في تحويل العناصر الطبيعية الحقيقية إلى خيالية

نعني بالمواد الطبيعية هنا - الصخور والمعادن واألحجار الكريمة ، ولكن قبل
كل شيء ، العمل البشري الذي يتضمن توفير الغذاء للعمال الذين يتم تحويلهم

بالتالي إلى  مهام إنتاجية
إن ما تفعله القوة الغير عادلة في الواقع في كل مكان وزمان، هو تحويل الواقع
إلى وهمي ألنه من الواضح أن وظيفة كل هذه المباني خيالية بحتة و لن يثيروا

اإلعجاب بالمطر أو الشمس أو الصقيع أو الرياح التي ستحولهم في نهاية
المطاف إلى أطالل ، وال الطيور التي سيقضى  عليها ، وال النباتات التي

ستستقر هناك في نهاية المطاف ، مما يؤدي إلى تحطيم المواد المكونة لها 
عليهم تدميرها في النهاية بشكل شبه كامل

من الصعب أن نتخيل أن الميل العام للبشر إلى الزينة ، على الرغم من أنه قد
يكون ناتًجا عن المتعة الجمالية الفردية ، يمكن أن يكون له أي وظيفة أخرى غير
اجتماعية ، أي بخالف وظيفة التأثير على  الذات و / أو الزمالء و لطالما كانت

الزينة تبدو وكأنها سمة محددة لألنواع العاقلة ، قبل ظهورها في إنسان نياندرتال
أيًضا. غالبًا ما تم استخدام وجودها في القبور كذريعة إلسناد أصل ديني إليه ،
متجاهلين الحقيقة الواضحة وهي أنه قبل أن يأتي الرجال لتزيين موتاهم ، ال

يزال من المحتمل جًدا أنهم بدأوا بتزيين أنفسهم أحياء
فمن الواضح أن العاطفة الجمالية لها أصل بيولوجي وليس اجتماعي

إنها ليست بشرية  بأي حال من األحوال ، ألنها موجودة بالفعل ، على سبيل
المثال ، في الطيور لذلك فإن دورها في التطور البيولوجي لألنواع البشرية
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موجود مسبقًا  ويشير كل شيء إلى أنه بعيًدا عن استخدامه االجتماعي أو دونه ،
فإنه يؤدي وظائف معرفية مهمة ال يزال يتعين تحديدها وتوضيحها إلى حد كبير
ولكن فيما يتعلق بالجانب االجتماعي ، فإن العاطفة الجمالية هي على األقل أحد

مصادر الهيبة ، الفردية - ذكًرا كان أم أنثى - أو جماعة  ، أو النسب ، أو
العشيرة ، أو القبيلة ، أو الطبقة ، وقد شاركت~ لفترة طويلة جًدا في إنشاء وصيانة

عدم العدالة  في جميع المجتمعات~ الهرمية أو الهرمية الضعيفة أو حتى ضعيفة
التسلسل الهرمي

بالطبع ، العاطفة الجمالية ليست هي المصدر الوحيد للهيبة وينطبق هذا أيًضا
على قيمة المحارب ، وعدد النساء المحتكرة  من قبل األقوياء )المتزوجين أو
غير المتزوجين( ، وعند االقتضاء ، قوة العمل أو الثروة التي تتيحها النساء

للوصول إلى أزواجهن أو أسيادهن أو مالكيهن
في المجتمعات~ التاريخية ، التي تتسم بالتسلسل الهرمي بقوة والتي يتم الحفاظ

على التسلسل الهرمي فيها  بشكل عام عن طريق الدعاية والخداع وفي النهاية
بالقوة فقط ، من نافلة القول أن عدد ومدى الممتلكات~ والسلع ، وكذلك عدد الخدم

- مسلحين أم ال - و عدد ونوعية الحلفاء ، أو بشكل عام كمية ونوعية الموارد
المتاحة والتي يمكن تعبئتها ، تشكل أيًضا عناصر هيبةومع ذلك، يمكن مالحظة

أنه في حين أن العاطفة الجمالية هي أحد مصادر الهيبة ، إال أنها تبدو دائًما
واحدة من نقاط النهاية للسلطة والثروة

تساعد استشارة أي مجلة "مشهورة" على ضمان أن يهتم األقوياء عموًما باختيار
الزوجات المرغوبات و / أو تزويدهن بالرعاية والزينة الالزمة ليصبحن كذلك
أو يظلن كذلك. مرة أخرى ال يمكننا إال أن نالحظ أن العاطفة الجمالية )وبالطبع

ربما الجنسية( يتم توزيعها على الناس وكذلك ألقران ذوي االمتياز - وبالتالي
منافسيهم المحتملين - دائًما ما يتوج أي نوع من "القوة" ، سواء كان من أصل

سياسي أو عسكري أو اقتصادي أو مالي بعاطفة جمالية

ومع ذلك ، فإن ما هو قبل كل شيء مسألة تحليل هنا هو أصل المكانة - هيبة
األفراد أو الجماعات~ - داخل مجتمعات~ المساواة في األصل حيث الفنون

والتقنيات أقل تطوًرا نسبيًا. 
مقارنة بالمجتمعات التاريخية ، وحيثما قبل كل شيء ، فإن الحدود البيئية

المرتبطة بالصيد والتجمع أو حتى أساليب اإلنتاج الزراعي البدائية تقيد البدو ، و
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تقيد كمية األشياء التي يمكن أن "يمتلكونها " أو ما  يمكنهم  حملها معهم و هذا
هو السبب ، كما يالحظ مارشال ساهلينز من الشهادات التاريخية لألوروبيين

األوائل أثناء اتصاالتهم مع الشعوب "البدائية" ، فإن "البدائيين" يلعبون في معظم
األوقات بين بضع ساعات وبضعة أيام مع األشياء التي قدمها لهم األوروبيون  ثم

يتخلون عنها على الفور. نظًرا لعدم وجود فائدة عملية لهم فيها  ، لم يكن لديهم
سبب وجيه إلثقال أنفسهم بها عند السفر لكن تغيرت األشياء بشكل جذري مع
تدجين حيوانات الرزمة )التي خففت عن  أكتاف الرجال وقبل كل شيء أفخاذ

 سنة( ، مما سمح  بنقل عدد أكبر وأكثر10000النساء ، ولكنها لم تظهر  قبل 
تنوعا ، وخاصة مع التوطين الذي يسمح بتراكم األشياء من جميع األنواع دون
عيوب عملية ومع ذلك ، فإن ممارسة الزراعة ال تؤدي بالضرورة إلى توطين

طويل األمد. يجب أن تأخذ الزراعة في االعتبار انخفاض الغالت المرتبط
بنضوب التربة ، وكذلك انتشار اآلفات واألمراض المرتبطة بزراعة نفس

النباتات في نفس األماكن على سبيل المثال ، اعتاد الهنود في غانا  الفرنسية على
 سنوات من أجل تجنب الزيادة في أعداد النمل  التي3تغيير أماكن الزراعة كل 

التهمت المحاصيل و بعد أوامر المبشرين الذين لم تناسبهم عمليات التهجير
الدائمة هذه ، وافقوا على االستقرار ووجدوا أنفسهم بسرعة في حالة مجاعة

[Indiens et Français en Guyane by Jean-Marcel Hurault]

في مجتمعات البدو البدوية التي تتمتع باالكتفاء الذاتي ، والمعزولة عن بعضها
البعض ، حيث يكون عدد السكان صغيًرا في كثير من األحيان ويكون توزيع

المجموعات متناثًرا ، يكون عدد األشياء المنتجة وتنوعها منخفًضا ، بحيث تكون
الوسائل التي تمّكن األفراد من التميز داخل المجموعات - والتي هي أيًضا

متساوية  بقوة - نادرة جًدا في النهاية. عالوة على ذلك ، فإن الفردية متخلفة
هناك وتهيمن روح المجموعة بقوة مقارنة بما يمكن مالحظته في المجتمعات~

التاريخية
حتى لو كانت مجتمعات "العصر الحجري" هذه تعمل بشكل جيد ماديًا ، سواء

من حيث الغذاء وكل ما يتعلق باالحتياجات العاجلة ، فإن إحدى المالحظات التي
أبداها مارشال ساهلينز في كتابه

 Age de Pierre، Age d'abondance 

 هي أن المرء  ال يحصل على الملل هناك في األفعال األكثر تنوًعا  في األساس
كالثرثرة ، والقيل والقال ، واألعياد ، والصراعات الداخلية والخارجية ، وبالطبع
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الغزو السري إلى حد ما لزوجة الجار . كل األشياء التي لم تفقد أي شيء بالتأكيد
من أهميتها في العالم الحديث ، ولكن لها أيًضا حدودها - حتى في العالم الحديث

- حدود يسهل مالحظتها في أي مجتمع بشري ، والتي تكون أي مناسبة
لتجاوزها بشكل منهجي يتم استقباله  بحماس جامح في كثير من األحيان عالوة

على ذلك ، فهي الدعامة األساسية~ لجميع أشكال الدعاية بعد ذلك 

مشتقات العاطفة الجمالية

لم أكاد أركز على السحر حتى اآلن ، على الرغم من أن األشياء السحرية هي
من بين األشياء "غير المجدية" التي يتم تداولها في التبادالت بين المجتمعات
"البدائية" لكن هناك فرق بين معنيين لكلمة سحر ، رغم أن هذا ليس باألمر

السهل وقد يكون مصطنعًا جزئيًا أو حتى ال أساس له من الصحة  لكن من ناحية
أخرى ، يمكن تصنيف أي عاطفة جمالية على أنها "سحرية" بمجرد أن تكون

شديدة بدرجة كافية
على سبيل المثال ، هذا هو الجانب الذي سعى أندريه بريتون إلى توضيحه في

كتابه 
L’Art Magique 

بهذا المعنى الخاص ، فإن أي عاطفة جمالية قوية إلى حد ما هي سحر بمعنى
أنها تنشأ في عقول البشر  كنوع من الوحي ، دون أن يكون من الممكن

تخصيصها لسبب واضح لذلك فإن األنبياء والشعراء  القدامى ، الذين ُصدموا من
الكشف عن قوة أفكارهم الخاصة ، توصلوا إلى االعتقاد بأنه كان إلًها  أو على

األقل شيطانًا يتحدث من خالل أفواههم وبالمثل ، كان يُعتقد أن الشعراء القدامى
مستوحون من "بنات زيوس" قد يبدو لنا اليوم ساذًجا بعض الشيء ، بال شك ،
لكن يكفي استبدال كلمة "هللا" بكلمة "الالوعي" لفهم أنه في أعماقنا ، لم يتغير

شيء حقًا أي مكتشف ، أي مخترع ، أي مبتكر - وربما في الرياضيات أكثر من
ذلك - يعرف أفضل من أي شخص أن "الروح" تهب حيث تريد ومتى تريد 
لكن يبدو لي أن السحر والدين لهما عالقة بالمشاعر الجمالية أيًضا ، وإن كانا
جماليين بشكل  أكثر قتامة بشكل ال لبس فيه وربما مثير لالشمئزاز أو مرّوع.
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ألنه بعد كل شيء ، ما لم نعتقد أن السحر يعمل حقًا - جسديًا - فنحن مضطرون
لمواجهة الدليل على أنه من خالل التدرج الباطني إلى حد ما )للفن المسرحي !(

الذي يشكله بالفعل  حيث تعمل عمليات السحر  و يجب أن يكون للممارسات
السحرية بالطبع طابع مقصور على فئة معينة ، ولكن يجب أن يكون لها أيًضا
طابع خارجي ، أي أنه يجب االعتراف بوجودها في جميع أنحاء المجتمع حتى

تصبح قوتها حقيقية وفعالة لذا فإن والد زوجتي ، وهو من غرب الهند من أصل
صيني وأوروبي وإفريقي وكاريبي ، احتفظ بمسدس كصفة طبية واستخدمه

بشكل دوري عند حلول الظالم "لمطاردة األرواح" ، قال بابتسامة ...هذه
ممارسة كفاءة ال شك فيها ولكن مع ذلك بعض الشيء نسبيًا من حيث أنه لم يمانع

وضع أشياء غريبة مختلفة وأكياس صغيرة ذات محتويات غير جذابة في أماكن
مختلفة في الحديقة

دعونا نتذكر أن 
Quimbois 

  وهو اسم السحر بالفرنسية  في جزر الهند الغربية - على عكس الڤودو ، ليس
من أصل أفريقي ، لكنه أوروبي ، وبشكل أكثر دقة من نورماندي

في المجتمعات~ الغربية ، فإن التسلسل غير الطبيعي لمصائب أي شخص أو موت
أي شخص ، على الرغم من أنه تم تنظيمها سراً من قبل معالج غامض ، لن يبدو

بالتأكيد أنه ذو أصل سحري لسبب بسيط وهو أن السحر في هذه المجتمعات لم
يعد منتشًرا و أصبح سريًا لدرجة أنه تم نسيان وجوده لكن في كل مكان آخر

تقريبًا  يعد السحر قوة )عامة( كبيرة

قوة تجعل الجو االجتماعي العام ثقياًل للغاية ومؤلًما تحمله ، حتى بالنسبة للغرباء
العابرين،  صدق أو ال تصدق  نحن نعيش بشكل أفضل بدون سحر دون المبالغة

في ذلك ، ال يزال هذا صحيًحا أيًضا في مناطق معينة من فرنسا
يجب أن نتذكر أن الجماليات ال ترتبط فقط بالجمال والروعة السامية~ أو الحداثة

ولكنها ترتبط أيًضا بالغموض والرعب  وهو ما نشاهده  ،   على الدوام في
أفالم الرعب ، والروايات الخيالية ، والرسوم التوضيحية باإلضافة إلى محتوى

المجالت اإلخبارية المتنوعة والجرائم ذات الجانب المظلم  ، والتي تقلل من قيمة
الجمال
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وبالمثل ، أصبح من المعتاد االعتقاد بأن الفن سيكون له أصل في الدين ...
بالنظر إلى وجود  بال  للمشاعر الجمالية في عدد كبير من الحيوانات بال شك  ،

فمن المدهش أننا لم نفكر بطريقة أخرى . بعد كل شيء ، في حين أنه ال يوجد
نقص في األدلة على السلوك الجمالي والحساسية~ عند الطيور )أو حتى في بعض
األسماك( ، فإن األدلة على المشاعر الدينية عند الطيور غير موجودة تماًما لذلك
سيكون من المعقول اعتبار أن الديني مشتق من المعنى الجمالي أكثر من العكس
خاصة أنه إذا كان الرأي العام يشيد بالفنون الجميلة بينما يتظاهر بتجاهل الوجود
مهما كان ال يمكن إنكاره ، والعواقب على األقل بنفس األهمية لما يجب أن نسميه
جماليات الرعب  فنحن نعلم أن كالهما موجود ومرتبط ارتباًطا وثيقًا في الشعور

بالقدسية حيث تتشابك بشكل ال ينفصم بين الجميل والسامي والنشوة والبغض
والرعب  حتى ال يكون الحديث عن العربدة الجمالية عن الدين بال أساس ... إذا
لم تكن متورطة أيًضا في مكون مختلف تماًما  وهو الهيبة وقوة التأثير ، وبالتالي

االمتيازات التي يتمتع بها الكهنة على اختالف أنواعهم و يشتق منها شركاؤهم
العلمانيون. ولكن أيًضا ، وقبل الكهنة بوقت طويل ، كانت هناك العديد من

المجتمعات السرية و / أو االبتكارية ، الشائعة جًدا في المجتمعات~ "البدائية" ،
التي تنتحل لنفسها الملكية الحصرية لما هو خارق للطبيعة ، حتى لو كان ذلك

يعني دفع ثمن مقابل  لحقوق الوصول لكل من المطلعين على الخارق

االستراتيجيات القائمة على المشاعر التخيلية والجمالية

فيما يلي ، سأفحص االستراتيجيات والتي من خاللها تتشارك العاطفة الجمالية مع
كل ما تحكمه ، كالسحر والدين على وجه الخصوص ، في تنمية الهيبة وإلقاء

الضوء على طبيعتها
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� األطفال
االستثمار يف�

إلى جانب ذلك ، من المعتاد أن نأمل أن يترسخ  مجد الوالدين نحو أطفالهم ولذلك
من الضروري تزينهم بكل سمات المكانة المكتسبة بالفعل حتى يتمكنوا من

اإلضافة إليها ، لذلك من المفيد القيام بذلك كل ما في وسعك لضمان أن يُنظر إلى
أطفالك على أنهم "حفالت جيدة" بهدف الزواج مما يجعل من الممكن التحالف مع

العائالت أو العشائر المرموقة وبالتالي زيادة مكانتك أو مكانة عشيرتك كما
، بريان هايدن. يالحظ 

النتيجة هي بشكل عام ، أن األطفال من العائالت الثرية يتزوجون من عائالت
ثرية أخرى

 تؤدي هذه اإلستراتيجية عادة إلى نظام طبقي. ]...[
تشترك جميع االستراتيجيات التي تم تلخيصها أعاله في استخدام آلية اقتصادية

الكتساب المكانة أو الحفاظ على المكانة أو التسبب في فقدان اآلخرين لها. ثانياً ،
هذه االستراتيجيات تجعل من الممكن بالتأكيد الحصول على مزايا اقتصادية ،

ولكن االستخدام النهائي الذي سيكون الهدف الذي تم تحقيقه بالفعل في نهاية
السلسلة االقتصادية ، من خالل الهدايا الحكيمة ، هو المكانة والهيبة  مرة أخرى

يقترح بريان هايدن  أن جوهر أطروحته هو أن الزعماء القبليين يسعون
للحصول على سلطة ذات طبيعة سياسية ... سأجادل  أن السلطة السياسية هي
خيالية بطبيعتها لكن بعيًدا عن هذا التذكير ، فإن وجهة نظر براين هايدن تبدو

غير كافية بالنسبة لي لسببين على األقل 
من ناحية أخرى ، ال يوجد شيء بشري محدد في السياسة ، كما أوضح فرانس

دي وال في كتابه 

 La Politique du Chimpanzé
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بإظهارفرانس دي وال  ،وسيكون من الضروري بعد ذلك استكمال وجهة نظر 
كيف ولماذا تختلف السياسة اإلنسانية عن سياسة الشمبانزي في الوسائل

واألغراض ومع ذلك ، على الرغم من أنني ال أحب إقامة فواصل بين األنيما ،
إال أن أهداف سياسة الشمبانزي ال تزال مقتصرة بشدة على الحصول على مزايا

بيولوجية ، والتي ال يمكن تلخيص وسائل وأهداف االستراتيجيات السياسية
البشرية ناحيتها

من ناحية أخرى ، يجب أن نتذكر عندما نتحدث عن القوة ، القوة وسيلة وليست
هدفًا إذا تمكن مواطن من الحصول على سلطة عليا ، مثل سلطة الرئيس في

ديمقراطية رئاسية ، ولم يفعل شيئًا ، فيمكن القول أنه يتمتع بالسلطة ، لكنه في
الواقع يتمتع فقط بالهيبة ال يوجد نقص في األمثلة عن رؤساء يتمتعون بمكانة ال
جدال فيها  و محبوبين من  شعوبهم ، ولكن نفس األشخاص سيشعرون بالحرج

الشديد إذا سألناهم عما فعله رئيسهم المحبوب بالسلطة التي ورثها  بإرادة الشعب

ما يعجب به الناس أو يحسدونه في األقوياء بالتأكيد ليس القوة ، التي لن يعرفوا
عموًما ماذا يفعلون بها إذا تم إعطاؤها لهم  بعد بضع جوائز أو عبر جمعيات

خيرية ربما حلموا بها بسرعة  ولكن في الواقع  هي في النهاية نوعا من الهيبة
وهذا يعني أن هذا الشعور بطبيعة جمالية في األساس إلرضاء  صحافة المشاهير

لدى األشخاص العاديين يمثل شيء ما ، سواء ندمنا عليه أم ال ، يبدو بعيًدا عن
متناول الشمبانزي أقول إن المكانة ، بالنسبة للمهيمنين ، هي شعور بالطبيعة

الجمالية على األقل بالمعنى السريالي للكلمة الجمالية ، ألن الهيبة هي أساًسا من
صنع  األحالم، هذا الحلم هو الذي يُخضع المسيطر عليه - أي الذين يتم

اخضاعهم  للنير - ولكنه أيًضا يُخِضع المسيطرين الذين  يمتلكهم هذا الحلم  أو
من قاتلوا للوصول إليه ... ويجدون أنفسهم عراة أمام هذا الحلم في نهاية

مغامرتهم
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هيبة األشياء
  

لقد فحصت بالفعل قبل كل شيء تلك األشياء المرموقة والمعالم األثرية والفن
المسرحي  المستحق ، ومدى االنبهار الذي تنطوي عليه عملياته ذات  األصل

الغامض والذي  ال يمكن تحديده صراحة  بين مالكي هذه األشياء وأولئك الذين
يجب أن يكونوا راضين عن التفكير فيها

خلق مسافة من اآلخرين

هذه عناصر مرحلية تسمح للمرشحين للهيبة بالتمييزعن اآلخرين ، وجعلهم
يؤمنون بذلك ، وكذلك لجعل أنفسهم يعتقدون أنهم من جوهر أو طبيعة مختلفة

عن اآلخرين
 االختالف الرئيسي مع األشياء المهيبة الفعلية هو أن هذا مسرح حيث تحتل

األشياء المرموقة مكانًا بارًزا فيه إن لم يكن ضروريًا كما نعلم ، يتعلق الفن بما
يخفيه بقدر ما يتعلق بما يظهره

الوصول إىل الخارق

هذا تباين في اإلستراتيجية السابقة يمكن مقارنته إلى حد ما بتلك الجوالت في
أرض المعارض ، أو قطار األشباح ، أو قاعة الموتى األحياء ، حيث من

المفترض أن يعطي ما يظهر بالخارج لمحة  رائعة 
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 حول ما يراه العميل و "التجربة" بالداخل بعد دفع ثمن تذكرته باختصار ، يتعلق
األمر بمؤسسة سرية ، مجتمعات~ ابتدائية ، تضع نفسها في موقع االحتكار فيما

يتعلق بالوصول إلى المقدس في تعبير جميل من  صديق لي يقول  
. "المتدين هو بواب الكلية" 

في مجتمعات الصيد والجماعات المعقدة ، فقط األغنياء هم من يحصلون على
أقوى األرواح الواقية ، ويدخلون أكثر المحافل سرية ، ويشاركون في الطقوس

التي تحدث في أعمق شقوق األرض في مجتمعات~ أخرى ، يدعي القادة أنهم
ينحدرون من أسالف أقوياء لديهم القدرة على منح حصاد جيد ومعاقبة أولئك

الذين يرفضون التعاون و يتقاتل الزعماء القبليون أيًضا على من سيحصل على
أكبر الفواكه والخضروات إلثبات تفوق قدراتهم السحرية

بريان هايدن
  Naissance de l’Inégalité

66ص 

هذا يذكرني بإقطاعي في ريف بلدتي ، الذي ، بمحض الصدفة ، يمتلك الكنيسة
الوحيدة في القرية على أرضه  بعد فترة ، قرر أبناء الرعية الطيبون أخيًرا بناء

كنيسة في الطرف اآلخر من القرية ... كما يفعل  البروتستانت بشكل ممتاز دائما
إذا كنت غنيًا ، فذلك ألن هللا يحبك إذن أنت فائز وستذهب إلى الجنة ؛ إن كنت

فقيراً فذلك ألن هللا ال يحبك. أنت خاسر وربما تذهب إلى الجحيم
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اعات � � حل الزن�
المحرمات والغرامات والتحكم يف�

يكتب بريان هايدن

من أكثر السمات~ شيوًعا في المجتمعات~ العابرة للمساواة االنتشار المفرط
للمحرمات~ التي غالبًا ما تبدو عشوائية

 ]..[ 
بشكل عام ، يزعم زعماء القبائل أن كسر هذه المحظورات يعرض

 القرية بأكملها لمخاطر خارقة للطبيعة وخاصة رؤسائها وبالتالي ، تُفرض
غرامات وعقوبات على المخالفين ، وعادة ما تُدفع لزعيم القرية

التالعب بالقيم الثقافية

هنا مرة أخرى دعونا ندع برايان هايدن يشرح
من أجل تنفيذ معظم االستراتيجيات السابقة ، يكون للقادة مصلحة واضحة في

تعزيز قيم جماعية معينة واستبعاد أخرى
]...[

 األجداد لديهم القدرة على منح الخصوبة والثروة 
)خاصة أسالف الزعماء القبليين(

]...[  
كلما أمكنهم ذلك ، يسقط  الزعماء القبليون القواعد أو يصدرونها أو يتفاوضون

بشأنها أو يعيدون صياغتها أو يعيدون كتابتها في البحث عن مصالحهم الخاصة ،
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إدموندحتى األنساب التاريخية تخضع للتالعب الواضح كما  وضح كل من  
 ليتش وجيروم روسو وتوماس هاكانسون من بين آخرين

...

�الحروب والكوارث األخرى

هنا هو البديل القديم لما هو معروف اآلن في العالم الحديث باسم "إستراتيجية
الصدمة" والتي تتكون من االستفادة من الحروب والكوارث لتقدم بيادقك وتكون

الدهون الخاصة بك
لكن البديل القديم كان يحتوي على العديد من المكونات التي ال توجد دائًما في
اإلصدارات الحديثة وتشمل جانبًا وقائيًا يتمثل في تنظيم االحتفاالت حيث يأخذ

الرؤساء الدور القيادي ، لمنع الكوارث ، والجانب العالجي الذي يتمثل في تنظيم
االحتفاالت مرة أخرى ، بأكبر قدر ممكن من الهيبة  للمبادرين ، أثناء أو بعد
الكارثة - إذا كانوا   ال يزالون على قيد الحياة - وحين  ال يتمكن  األفقر  من

المشاركة~ بكرامة في االحتفاالت المعنية ، يقوضون بالتالي فعالية الطقوس في
نظر الجميع ، مما يعرض المجتمع بأكمله للخطر ، الذي بذل الرؤساء مع ذلك

كل جهودهم ووسائل إنقاذهم فيه
 

باإلضافة إلى ذلك ، بعد الحرب ، أثناء إنشاء المعاهدات ، هناك فرصة كبيرة
لجني بعض الفوائد في هذه العملية

باختصار ... تعتمد المجموعة األولى مما يسمى باستراتيجيات القوة على
العالقات~ االقتصادية لكسب الهيبة يتم الحصول على الهيبة بشكل أساسي من

خالل التبرعات التي تغذيها الفوائض و في المجموعة الثانية من
االستراتيجيات ، يتم تنفيذ الهجوم مباشرة على الوهم حيث تستخدم الهيبة نفسها -

أو مشتقات العاطفة الجمالية - للحصول على منافع اقتصادية تغذي الهيبة ، أو
بشكل مباشر للحصول على مزيد من المكانة
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� للخيال
Hاكم البدايئ Lالزن

دعونا اآلن ندرس التطور التاريخي لتطور عدم العدالة  من المنظور الذي
، من خالل إعادة األشياء إلى بعدها البيولوچي. وذلكبراين هايدن اقترحه 

بمقارنة استخدام الفوائض في المجتمعات  الحيوانية  من ناحية ، وفي الجنس
البشري من ناحية أخرى ، وبشكل أكثر تحديًدا عندما يكون الجنس البشري في

طور التحول إلى عدم المساواة
يقول بريان هايدن 

ال تستطيع الحيوانات األخرى استخدام طعام أكثر مما تأكل في حين أن بعض
الحيوانات ، مثل السناجب~ والنحل ، تخزن الطعام وتراكم الفوائض ، فإنها ال

تستطيع على اإلطالق استخدام أكثر مما يمكن أن يستهلكه الفرد أو مجتمعه
المباشر وبخالف هذه الكمية ، فإن جميع الفوائض المتراكمة تُهدر بشكل محض

وبسيط
مثل معظم الحيوانات ، ال يقوم الصيادون - الجامعون المنظمون في المجتمعات

البدائية  بتخزين الطعام أو استخدام الفائض بما يتجاوز  ما يمكنهم استهالكه
واستخدامه على المدى القصير كما هو الحال مع الرئيسيات األخرى ، هناك

بالتأكيد حوادث يتم فيها تقديم الطعام كهدية أو لتشكيل تحالفات أو عالقات أخرى
ومع ذلك ، فإن هذا االستخدام المنخفض للفائض من الطعام ليس له أي تأثير آخر

على تكيفاتها األساسية~ غير تقوية التحالفات وروابط القرابة
 

لذلك فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو فهم كيف يمكن لألشياء أن تتطور ، من
هذا الوضع البيئي البسيط إلى حد ما ، والذي استمر من مليون إلى مليوني سنة ،

إلى المجتمعات~ المعقدة والهرمية،  إن عبقرية األطروحة التي طورها برايان
هايدن هي إثبات أن هذا كان نتيجة للتغيير التكنولوجي الذي جعل من الممكن
إنتاج الفوائض وتخزينها وتحويلها وما يصاحب ذلك من إدخال المنافسة~ على

أساس اقتصادي وفي معظم األوقات ، يميل الناس إلى التفكير في إنتاج
المخزونات على أنه تأثير لالنتقال إلى العصر الحجري الحديث ، والزراعة و /
أو تربية الحيوانات واستئناسها لكن  تشير العناصر األثرية المتاحة حاليًا ، والتي
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يشهد عليها العديد من الباحثين  غير برايان هايدن ، إلى تطور معاكس~ ... حدث
االنتقال إلى الزراعة و / أو التكاثر في مجتمعات الصيادين والتجمعات~  المتقدمة
في العصر الحجري القديم حيث وصل السكان بالفعل إلى كثافات تعادل إلى حد
كبير تلك المجتمعات~ الزراعية وهنا  لن أتطرق أكثر  إلى الطريقة التي نشأت
بها تقنيات الحفظ والتخزين والتي يتم إثباتها من خالل البحث األثري هذا هو

موضوع الفصل الثالث من كتاب بريان هايدن وعلى القارئ الرجوع إليه
براين هايدنما يهم هنا هو هذه الفقرة البراقة من كتاب 

ومع ذلك ، في العصر الحجري األعلى   القديم  ]...[ حدث تغيير تكنولوجي كان
لتغيير مكان البشرية بشكل جذري فلقد خلق هذا التحول نموذًجا بيئيًا جديًدا تماًما

يتميز بالقدرة على تحويل فائض الطعام إلى عناصر مرغوبة أخرى مثل
العناصر المرموقة أو الديون أو العمل

السؤال الذي لم يطرحه برايان هايدن في االقتباس أعاله ، ألن رؤيته سياسية في
األساس ، هو : ما هي األسباب التي تجعل الشيء مرغوبًا فيه ، وماذا وكيف

ولماذا قد يصبح الشيء موضوًعا للهيبة؟ ألنه في النهاية ، سواء من خالل الديون
أو العمل ، كل شيء على ما يبدو هو موضوع للمنافسة~ االقتصادية أو السياسية

ينتهي به األمر إلى ترجمته وإعادة استيعابه في أشياء مرموقة ، أو زخارف ، أو
مدافن ، أو هرم ، أو قصر ، أو معبد ، أو كاتدرائية  فكل األشياء التي ترسم
وتأخذ معناها فقط في الخيال البشري وال معنى لها من وجهة نظر الحيوانات

األخرى  مع استثناء محتمل للحيوانات التي تتمتع بحس جمالي متطور بما يكفي
لتتمكن بالتالي من توظيف عناصر من أصل بشري في بناياتها الجمالية ، كما هو

الحال مع بعض الطيور

بعبارة أخرى ، بما أن الفوائض الغذائية ال يمكن أن تكون مفيدة في الواقع ، فإن
استراتيجية الزعماء القبليين هي إيجاد فائدة لها في التخيل،  أتفق مع براين

هايدن في أن ظهور الفائض يحكم والدة االقتصاد وألعابه لسبب غير معروف
ولكنه واضح وهو أنه ال يمكنك توفير ما لديك إال في الفائض  لكني أعتقد أن

أطروحته غير مكتملة بمعنى أن االقتصاد يظهر ويظهر دائًما في كل مكان ولكل
شخص كوسيلة ، وبالتالي يجب تحديد غاياته
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بتعبير أدق ، البشر حيوانات وليس لديهم ، في الواقع ، احتياجات حقيقية أخرى
غير الحيوانات األخرى ، وهي: إطعام أنفسهم ، والنوم ، واالحتماء ، والهجوم
والدفاع عن أنفسهم ، والتزاوج والتكاثر وهذا ما  يصعب إرضاءه  ... عالوة

على ذلك ، هذا هو السبب في أن الفيزيوقراطيين )أي القرنين السابع عشر
والثامن عشر( اعتبروا الزراعة هي المصدر  الحقيقي لجميع الثروة،. بالنسبة

للفيزيوقراطيين ، فإن النشاط اإلنتاجي الوحيد حقًا هو زراعة األرض التي
تضاعف الخيرات : بذرة واحدة تُزرع وتنتج بذوًرا كثيرة وفي النهاية ، تنتج

األرض صافي المنتج أو الفائض و تعتبر الصناعة والتجارة من األنشطة المعقمة
ألنها مضمونة لتحويل المواد الخام التي تنتجها الزراعة  لذلك فإن مجتمعات

الصيد والجمع تحقق بسهولة "احتياجاتها الحيوانية" دون القلق بشأن خلق فوائض
، بل على العكس تماًما من خالل وضع كل العقبات الممكنة حتى يحدث خلق

للفوائض

  تحقق المجتمعات~ الزراعية البدائية هذا أيًضا طالما أنها تظل تشمل  المساواة
بدرجة كافية وطالما أن آليات خلق عدم المساواة ، أي الفقر  لم يتم نشرها

بالكامل بعد،  ويستخدم الصيادون-الجامعون المنظمون في مجتمعات~ بسيطة
أدوات مثل الحيوانات األخرى حيث  يصنعون تحالفات اجتماعية للدفاع عن

النفس أو من أجل الغذاء ، مثل الحيوانات األخرى لدى البشر لغة بالفعل ، ولكن
ليس من المؤكد ما إذا كان لها أي تأثير على اكتساب الطعام أو استخدام الطاقة

عند الصيادين القدامى  نتيجة لذلك ، ال يبدو أن التركيبة السكانية للصيادين
وجامعي الثمار المنظمة في مجتمعات بسيطة تختلف اختالفًا كبيًرا عن

الديناميكيات الديموغرافية للحيوانات آكلة اللحوم األخرى  لذلك خالل أول
مليوني سنة ، ال يبدو أن البشر قد تباعدوا كثيًرا عن بقية عالم الحيوان

 ]...[
بريان هايدن ، المرجع نفسه

ما أضفته إلى أطروحة براين هايدن هو أنه بخالف االحتياجات المشتركة بيننا
وبين الحيوانات األخرى ، فإن جميع االحتياجات~ البشرية األخرى هي في عالم

الخيال
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 سيكون القارئ اللطيف قد فهم مني  نصف كلمة وسيقول لنفسه أنها واضحة
وأنها تذهب دون أن يقول )"ماذا بعد؟"( ... هذا صحيح ، لكن األمور تتحسن

بقول ذلك
بشكل عام ، يجب مالحظة أن البشر  ، في أغلب األحيان ، ليسوا خاضعين

بالقوة ، بل بالخيال وأن هذا الخضوع للصور ال يهم الناس فقط ، الخاضعين
األبديين والمذهولين بمشهد األقوياء ، ولكن هذا الخضوع للصور أيًضا ال يختلف

عن األقوياء أنفسهم  الذين يستخدمونها بالتأكيد

ليحافظوا على سيطرتهم ، لكنهم يقعون أيًضا في الفخ ، ويجدون أنفسهم عالقين
وخاضعين تماًما ، بقدر ما يشكل هذا الخضوع للصور الهدف النهائي وغير

القابل للنقض لعملهم وهو األثر المادي الوحيد الذي سيتركونه على األرض بعد
وفاتهم  سواء على شكل مقابر فخمة ، وتضحية البشر المرتبطة بحياتهم ،

وزخارفهم الجنائزية أو المعالم األثرية التي سيكونون قادرين على بنائها ، بفضل
أعمال العمال والفنانين الذين سيكونون قادرين على تقديمها ، بالطبع ، لكن األهم

من ذلك كله أنهم سيكونون قادرين على التغذية عن طريق الفوائض الغذائية
يترتب على ذلك أن العيش بحرية ، وبناء مجتمع بشري حر ، يعني االرتقاء إلى
مستوى الصور ، وليس الخضوع لقوتها ويترتب على ذلك أيًضا أن هذه الحتمية

ال تعني الفنانين والشعراء فقط ، بل تعني جميع البشر  ، بقدر ما يريدون أن
يعيشوا أحراًرا وأال يخضعوا إلنتاج عقولهم

ذلك المنتج  الذي  ليس سوى اإلنتاجات الفردية والجماعية غير المنتظمة إلى حد
ما من الالوعي ... يتضح هذا من خالل التنوع الشديد في الغرابة ، والتناقض

الصريح في طقوسهم

وال يمكن تحقيق هذه الحرية فيما يتعلق بالصور إال من خالل نوع األلفة التي
يكتسبها الشعراء والفنانين من خالل العمل عليهم ومعهم - أي بفكر وفهم التعايش

بين الصور والالوعي البشري الخاص بهم
. األلفة فيما يتعلق بالصور يجب أن تمتد اآلن إلى جميع البشر 

 زيارة مستنيرة ومرحة ومتكررة بما فيه الكفاية لمتاهات الفكر البشري ،
واالهتمام بالصور التي  ستقودنا أخيًرا للعب معها بدالً من اللعب بها كما كان

الحال لعشرات اآلالف من السنين
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يلقى كل  هذا الضوء بشكل خاص على اقتراح لوتريامون 
"الشعر يجب أن يصنعه الجميع وليس واحًدا"

ال يتعلق األمر على اإلطالق "بإدراك الفن" كما اقترحه الواقعيون ،وال
يتعلق بجعل الحياة اليومية جمالية إنه يتعلق بإدراك الخيميائي عن طريق عمله
الخاص ومع ذلك ، سيكون القارئ قد أساء فهمي إذا توصل إلى نتيجة  بقدر ما

أشعر بالقلق على األقل -  أكثر من شعوري  بأي نوع من التفاؤل
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البصمة الالواعية لإليماءات واألدوات

 حدس مالكولم دي شازال

بالقرب من نهج بوتو ، من حيث التخيالت المادية أو باألحرى تخيالت األمر ،
بالطبع كانت لحية باشالر فوق كتفي. لكن لدي اآلن المزيد ، حيث كان أحد

األصدقاء~ لطيفًا بما يكفي لدفع أنفي عن غير قصد إلى مالكولم دي شازال
...

نظًرا ألن الماء مسترخي تماًما ، وفي نفس التيار ، فإن أيًا من إيماءاته ال يتم
تقييدها أو وزنها ، نظًرا ألن الماء هو بساطة مطلقة ،  وبما أنه ال يمكن تبسيط

ما هو بالفعل جوهر البسيط ، الكتشاف الماء  ، علينا أن نجد شيئًا آخر. وهذا
الشيء اآلخر - هذا الشرط األساسي - هو اإلضافة إلى الماء ، حيث يضيف
المرء مادة أخرى إلى مادة إلثارة التفاعل و "الكشف" عن هذا التفاعل  وهذا

الكاشف الذي يضيفه المرء إلى الماء ليكتشفه ، هو نفسه الذي يندمج فيه المرء
في روح الماء ، بطريقة أخرى  الرجل الذي يرى تياًرا متدفقًا سوف ينسى نفسه
، وسيشعر تدريجياً بأنه "يصبح" الماء المتدفق - مما يجعل إيماءات الماء نفسها
خاصة به ، مثلما  يلغي الحبيب نفسه في وجه الحبيب و يفكر ويتصرف بأدنى
إيماءات~ لوجهه حتى يشعر باالختفاء في حياة اآلخر ، ويتم ابتالعه وكأنه ذائب

في جوهره. هذا التكامل ، الذي هو عكس النرجسية تماًما ، سيجعلنا قريبًا "نفكر
في الماء" ، "نعمل بالماء" ، "الماء الحي" ، مما يضعنا شيئًا فشيئًا بالضرورة في

وعاء آخر من المعرفة ، على مستوى آخر من الحياة ، على مستوى آخر من
درجة الوعي

مالكولم دي شازال - صفحات الحياة المفلترة
Gallimard 1949 - مجموعة جاليمارد الخيالية - 88-89 
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في هذه الصفحة لمالكولم دي شازال ، هناك ما هو أكثر من السريالية هناك
عالقة عميقة مع بوتو وتجارب االستحواذ التي تعد جزًءا من بوتو دون أن تكون

في الحقيقة جزًءا من السريالية التي غالبا   ما تقترب فقط من االستحواذ على
العالم النفسي  الخارجي

هناك ارتباط  أيًضا باألساطير واألغاني المرتبطة بها ، حيث يحول
 ساحران متنافسان نفسيهما على التوالي إلى حيوانات أو نباتات أو أشياء

مختلفة .
ال يمكن العثور على بعض جوانب ظاهرة االستحواذ  التي هي جزء من بوتو

في مالكولم دي شازال فحسب ، بل إنها مرتبطة أيًضا بالرقص في نص دي
شازال.

... 
كل إيماءات الطبيعة يمكن تلخيصها في حركة رقص. ]...[ وهكذا ، فإن كل

حركة تُعطى للمياه تجعل الرقصة األولى تنبض بالحياة ، أوالً وقبل كل شيء
ككل - أول رقصة موجودة بالفعل كجوهر أساسي في الماء ، كونها نقطة البداية

لشكل االستنارة  لذا فإن حركة الرقص في الماء ذات شقين: الرقصة األولى التي
، أعطتها جوهر الشكل ، والرقصة الثانوية التي  تغلف  الرقص حول  النواة

/الراقصة  وهذا ما  يجعل  الرقص المائي يرقص ككل  ويجعل الرقص في ذاته
  مرة أخرى "القلب الراقص" للماء ، حركة  محورية وأولية

Malcolm de Chazal - La Vie Filtrée P72-73 
 Collection Imaginaire - Gallimard 1949

لكننا نعلم أيًضا أن هذا االرتباط بين الرقص والتملك ال يقتصر بأي حال من
األحوال على بوتو وال على تصور دي شازال ، ولكنه منتشر على نطاق واسع

بين الشعوب التي لم تتلوث بالديانات اإلبراهيمية
ومع ذلك ، يبدو أن بوتو يخفي شيئًا ما أشار إليه مالكولم دي شازال بحق وهو
أن الحيازة ليست حالة استثنائية من شأنها أن ترتبط بالحركات المذهلة  للنشوة

في نفس اللحظة التي يكتبلمالكولم دي شازال  إنها في الواقع الحالة الطبيعية 
فيها وهو الذي أخبرنا  أيًضا حين  نقرأه  على األقل أن نستعد  إلى الحد الذي

نقبل فيه مشاركة حالته العقلية لفهم ما يكتبه
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ومع ذلك ، فقد عانينا جميعًا بوعي من حاالت االستحواذ هذه عندما كنا أطفااًل،
لقد عرفنا جميعًا هذا الفعل  بكل عمق وشدة

يتعلم الطفل من لعبته أكثر بكثير مما يتعلمه من خالل ألف شكل من أشكال
المحادثة - لعبته: هذه هي أولى نقاط بداية فكره ، المكان الذي بدأ فيه تخيله

أوالً ، ثم يبدأ التخيل بعد ذلك  ، ألنه من خالل هذا الحد من المجال البصري
الناتج عن غريزة التملك ، يحصر الطفل نفسه من خالل لعبته في مجال فكري
محدود ، وألنه غير قادر على نقل الصور األخرى في هذه الحلية المحدودة ،
يضطر الطفل إلى القيام بدوره والتصوير مباشرة في وسط يصنعه  بنفسه ،
"لزرع" نفسه في لعبته ، ليقوم ببناء عقله وغروره في مسار الحياة المغلق

المحدود  هذا ، أرض محصورة فجأة أمام صور من الخارج

Malcolm de Chazal - La Vie Filtrée P58 - Collection Imaginaire -
Gallimard 1949

بينما يشير مالكولم دي شازال عن حق إلى ظاهرة مهمة ، ذات أهمية حاسمة
ألنها تضيء الطريقة التي يتم بها بناء عقولنا بشكل تدريجي ، فإنني ال أتفق مع

بعض جوانب تفسيره
األول هو دور أو وظيفة ما يسميه "غريزة التملك" للطفل في العملية برمتها في

الواقع ، يجب أن يعرف بشكل أفضل ألنه في االقتباسات~ أعاله حول الماء ،
يوضح ، من خالل دفع النرجسية جانبًا ، أن العقل عندما تستحوذ عليه روح

الماء من الواضح أنه لم يعد يطارد نفسه بنفسه ، وبغض النظر عن أي نوع من
غريزة التملك في الكل بل العكس

مالحظتي  الثانية  مع تفسير دي شازال  هي الحاجة إلى أن الطفل 

يجب أن يغوص على وجه التحديد في
"أرض محصورة فجأة في مقابل صور الخارج" 
 يجب على الطفل أن يفعل ذلك ليس ألنه طفل ، ولكن ببساطة ألنه إنسان.
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 إلى الحد الذي نرغب فيه في استثمار كائن أو كائن معين عن طريق روحنا ،
من داخل أنفسنا ، مهما كان عمرنا  ، علينا جميعًا أن ننزع أنفسنا من قبضة

العالم الخارجي من أجل السماح ألنفسنا باالستحواذ  على الكائن المعني
داخلنا .

المشكلة الثالثة التي تطرحها صياغة دي شازال هي: ما هو الهدف من لعبة
االستحواذ الذهني هذه التي يلعبها األطفال داخل أنفسهم عندما يُتركون بمفردهم

وحتى عند اللعب مع أطفال آخرين؟ مثل هذا النشاط نموذجي ومتكرر لدرجة أنه
يجب أن يؤدي نوًعا من الوظائف المهمة من وجهة نظر بيولوچية أو من وجهة

نظر البيولوجيا البشرية
نقول 

ماذا يتعلم األطفال بالفعل بهذه الطريقة؟
جوابي الخاص هو أنهم ال يتعلمون أي شيء محدد باستثناء القيام بما يفعلونه ،
أي السماح ألنفسهم بامتالك األشياء من حولهم ، من أجل وضع فهم عقلي لهذه

األشياء ويصبحوا قادرين على توقع المستقبل وتخمين سلوك هذه األشياء أو هذه
الكائنات في حين أن األشياء المختارة لممارسة هذا النوع من المهارة ليست ذات

أهمية

في النهاية هي مجرد ألعاب~ لكن  العملية نفسها ذات أهمية حاسمة~ .
قبل بضع سنوات ، أظهر برنامج تلفزيوني صيادين من العصر الحجري القديم

يتعقبون الحيوانات في بيئتهم 
في حين أن البعض منهم ، كونهم يؤمنون بالخرافات ، حاولوا الحصول على

النعم الجيدة ألرواح الصيد المحلية عن طريق الممارسات السحرية ، فإن البعض
اآلخر لم يفعل ذلك ، لكنهم جميعًا استخدموا قدرتهم على السماح ألنفسهم بامتالك

روح الحيوانات التي اصطادوها  من أجل تخمين أين تذهب فرائسهم وأين
يختبئون.

إذا كانت هذه القدرات حاسمة لبقاء البشرية لمئات اآلالف من السنين ، فيمكن
للمرء أن يتأكد من أنها ال تزال حاسمة في طرق واضحة ، على الرغم من

إخفاءها ، في حياتنا اليومية
قد يكون هذا أوضح استناًدا إلى قصة شاهدتها في  عالم المنطق

أي تطوير البرمجيات 
 عاًما ، قرر مديرو شركة20 أو 15منذ حوالي 
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 IBM
 في مجال تطوير البرامج االستجابة  لألعداد  الكبيرة وغير السارة واألهم من

ذلك المكلفة  من  األخطاء المتروكة في برامج الكمبيوتر

بعد بعض االستفسارات ، وجدوا طريقة فعالة إلزالة األخطاء من البرامج
المطورة حديثًا من خالل إعداد ما أطلقوا عليه نظام الفحص

حيث
 تتكون العملية من وجود العديد من المبرمجين  الذين يعيدون قراءة كود

برمجياتهم من أجل تحديد المشاكل واألخطاء من خالل تسجيل عدد األخطاء التي
تم العثور عليها لكل من  آالف السطور من التعليمات البرمجية وإجراء

اإلحصائيات بناًء على هذه األرقام المسجلة ، بعد ذلك  أثبتوا أن ممارسات~
الفحص هذه كانت أكثر كفاءة من حيث إزالة األخطاء من  االختبار التقليدي

للبرنامج نفسه نظًرا ألن كلمة "فحص" كانت تبدو سيئة جًدا آلذان المطورين ،
فقد تمت إعادة تسمية هذه الممارسات الحقًا "مراجعات النظراء" ، وهي صياغة

أكثر شيوًعا في مجال البحث العلمي والنشر بعد ذلك 
قررت الشركة التي كنت أعمل بها في تلك اللحظة إعداد نفس النوع من عملية

عدد العيوب لكل ألف سطر من التعليماتمراجعة األقران ، لكن متوسط 
البرمجية المكتشفة في شركتنا عن طريق مراجعات~ األقران كان أقل بكثير من

األرقام التي أعلنتها شركة 
IBM 

لذلك طلبنا من بعض المهندسين السابقين من شركة
 IBM

 دراسة سبب ضعف هذه األرقام و بعد بضع ساعات قضاها خبرائنا األمريكيون
في دراسة ممارساتنا~ ، أخبرونا أخيًرا أنه يتعين علينا التحدث عن الكود الخاص
بنا ، وتفسيره كما لو كان في مسرحية ، وإال ستظل عملية مراجعة األقران لدينا

ضعيفة وغير مجدية تقريبًا

نظًرا لكوني مدرًكا بالفعل في تلك اللحظة كيف كان الصيادون من العصر
الحجري القديم يؤدون أعمالهم أثناء الصيد ، كان استنتاجي الشخصي )والسري(

هو أنه كان علينا الوصول إلى نقطة نشعر فيها إلى حد ما بأننا نمتلك  كود
برنامجنا
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يعرف أي مطور برامج أو حتى مهندس أنظمة أنه عندما يتم حظره بسبب مشكلة
أو خطأ ، فإن أفضل طريقة للخروج من الطريق المسدود هي وصف المشكلة
بصوت عاٍل أمام صديق أو زميل في العمل أثناء القيام بالكثير من اإليماءات

والكثير من المخططات~ على بالك بورد. في الواقع ليست هناك حاجة ألن يستمع
الصديق المختار إلى ما تقوله أو أن ينظر إليك أو إلى الرسوم البيانية هذا في
الواقع ثبت أنه عديم الفائدة لكن بعد نصف ساعة أو أقل من اإليماءات~ العنيفة

أمام الفراغ ، عادة ما تجد حاًل لمشكلة كنت قلقًا بشأنها لمدة أسبوع أو أسبوعين ،
بينما صديقك الذي كان يهتم بعمله الخاص فقط في هذه األثناء  قد قدم إليك خدمة

عبر كونه جمهوًرا افتراضيًا

هذه هي حكمة التملك
اآلن ، قبل وقت طويل من تقديم مراجعات األقران للبرامج ، كان كل مطور
برامج يعرف بشكل بديهي أن تفسير كود برمجياته في ذهنه هو شرط مسبق

لجزء مدروس من البرنامج للوصول إلى بعض اآلمال في العمل بشكل صحيح و
هذا هو السبب في أنه ليس من غير المعتاد سماع مطور برامج يتحدث بصوت

عاٍل عندما يبرمج في مكان يكون فيه بمفرده
وإذا كنت قد طورت أذنًا منتبهة والحظت بعض الفنيين في العمل ، فسوف تدرك
أن أيًا منهم يواجه مشكلة فنية صعبة نوًعا ما ، سيحاول الخروج من المشكلة من
خالل وصفه لنفسه بصوت منخفض أو حتى بصوت عاٍل المشكلة التي واجهها

والتي يتم مقاومتها بتعليمات من مالكولم دي شازال ، أود أن أقول إن هذا
الشخص يسمح للمشكلة بفتح الباب للدخول إليها  عبر صياغة أخرى لنفس
ظاهرة الحيازة الطوعية وهنا  ستجد نفس الشيء مرة أخرى عند مالحظة

شخص يحاول إقناع نفسه بصحة إثبات رياضي غير تافه. هذا ، على الرغم من
أن الرياضيات  تعتبر عادةً مجااًل بامتياز للعقالنية واألكثر شيوًعا أن "تعلم شيء
ما عن ظهر قلب" ينطوي على نفس اآلليات وعادة ما يكون التحدث عن األشياء

بصوت عاٍل أو بهمس  مطلوبًا بطريقة أو بأخرى وبناًء على هذه المالحظات
الواضحة ، وصلت إلى نقطة التفكير بأن مثل هذه الظواهر تحدث )على الرغم

من أنها بطريقة صامتة أو حتى غير واعية( في كل مرة يواجه فيها اإلنسان
استخدام أداة أو آلة أو بشكل عام عند مواجهته مهمة لم تصبح آلية بعد
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 كبشر ، أعتقد أن الطريقة الوحيدة التي يجب أن نتوقع بها ما يمكن أن يحدث مع
شيء تقني )وكل األشياء من حولنا هي أشياء تقنية( هي أن ندع ذلك لنقول أن
"روح" هذا الشيء التقني تدخل فينا أو لندخل عقليا في هذا الموضوع التقني و
نظًرا ألن بيئتنا البشرية بأكملها تتكون في الغالب من أشياء تقنية - حتى الشوك
والمالعق - فهذا يعني أن هذا النوع من "مسرح الحيازة" الواعي أو الالواعي

غالبًا ما يكون نشًطا بشكل دائم في مكان ما في أدمغتنا ومع ذلك ، كان علي أن
أضع قيًدا وأقول إن فرضيتي صالحة فقط للمهام التي لم تصبح آلية بعد. هذا ،

ألنني أعلم أنه بمجرد أن يصبح السلوك آليًا ، يتم "تخزينه" في الذاكرة اإلجرائية
ومن المعروف أن األشياء الموجودة في هذه الذاكرة اإلجرائية غير واعية و لن

تحتاج إلى استخدام "مسرح الحيازة" بعد اآلن ، لركوب الدراجة أو السباحة

خاليا المرآة العصبية 

لفترة طويلة ، كانت ظاهرة الحيازة الحدسية غالبًا ما تفسر بتأثير النشوة أو
تأثيرات األدوية التي غالبًا ما تصاحبها

إن مالكولم دي شازال يقترب بال شك من الحقيقة عندما يصر على ما يسميه
التقليد الغريزي ، والذي يربطه بوضوح بما يسميه االنقسام أو االزدواجية عالوة

على ذلك ، ربما تكون كلمة 
الممسوس 

 أكثر دقة ومالءمة من كلمة "حيازة" ألن الشخص الممسوس ال يكف عن كونه
هو نفسه ، فإما أن يكون ممسوًسا جزئيًا ، أو يتم حيازته بشكل متقطع

بموجب قانون التقليد الغريزي هذا ، فإن مثل هذا الرجل ، على
 سبيل المثال ، سوف يقلد دون وعي  هذا الفرد اآلخر الذي يعيش معه في

المجتمع ، مهما كانت شخصيته قوية - وهي شخصية سيقلدها اآلخر بدوره بالقوة
، كلما كانت شخصيته أضعف  - األقوى هنا دائًما يجعلون أنفسهم أكثر تقليًدا مما

يقلدون ، يسير التقليد في االتجاه وفي المناطق األقل مقاومة للشخصية وينقش
بصمتها طوال الوقت جسديًا كما هو الحال في المعنويات أو الروحانيات من

إيماءات~ الجسد إلى حركات التعبير ، من العقلية إلى المزاج ، من األذواق إلى
العادات ، يطبع ختمه في جميع مجاالت األنشطة والفكر البشري بدون قانون

التقليد الغريزي هذا ، لن يكون هناك مجتمع ، وال وطن ، وال أمة ، ألن
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الفردية ، التي تم الضغط عليها بالفعل بشكل كاٍف  ، ستفيض في كل مكان وتبتلع
كل شيء

التقليد الغريزي هو القوة المتماسكة~ للمجتمعات~ البشرية

كما هو الحال في جميع المقارنات بين القوي والضعيف ، األفضل أو األسوأ ،
المتكيف أو غير المتكيف ، إلخ  يجب أن نسأل أنفسنا ما هو المقياس المستخدم؟

 هنامواصفاتوال يقدم مالكولم دي شازال أي 
 هل تكمن "قوة" الوردة في رائحتها ، وألوانها ، ومقاومتها للجفاف ، أو تغير

درجات الحرارة ، في مدة ازدهارها؟ لطرح إجابة  للسؤال  
كل شيء يعتمد على وجهات النظر

لذلك سأترك طريقة التفكير النسبية هذه للتركيز على ما هو أقل نسبيًا ، أي التقليد
الغريزي الذي يتحدث عنه دي شازال هنا

على الرغم من أن المالحظات من هذا النوع سهلة نسبيًا ، وشائعة ، وكان يتم
إجراؤها في وقت أبكر بكثير من مالحظات دي شازال  ، فإننا نعلم اآلن أنه لم
يعد مجرد حدس يتطلب درجة من الحساسية والبراعة التي اعتدنا عليها من دي

شازال  ولكن يجب معرفة أن ذلك يمثل  علم وعلم لم يستطع دي شازال  معرفته
في الوقت الذي كتب فيه كتاب 

 La Vie Filtrée (1949) 

الخاليا العصبية المرآتية إال فيجياكومو ريزوالتي ، حيث لم يكتشف 
التسعينيات

أترجم هنا جزًءا من النص الموجود في النسخة الفرنسية من ويكيبيديا 
الخاليا العصبية المرآتية هي فئة من الخاليا العصبية في الدماغ تظهر نشاًطا

عندما يقوم فرد )إنسان أو حيوان( بعمل ما ، أو عند مالحظة فرد آخر )خاصة
من نوعه( يقوم بنفس اإلجراء ، أو حتى عندما يتخيل مثل هذا اإلجراء ، ومن

هنا جاء مصطلح المرآة. من المعروف أنها سبب التثاؤب وهناك أيًضا
عصبونات الصدى

في علم األعصاب اإلدراكي ، تلعب الخاليا العصبية المرآتية دوًرا في اإلدراك
االجتماعي ، ال سيما في تعلم المحاكاة ، ولكن أيًضا في العمليات العاطفية مثل
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التعاطف،  ويسميهم البروفيسور راماشاندران ، وهو ذو باع كبير  في هذا
المجال

تعتبر الخاليا العصبية المرآتية اكتشافًا رئيسيًا في علم األعصاب إذ كانت ،
بالنسبة لبعض الباحثين ، تشكل عنصًرا مركزيًا في اإلدراك االجتماعي )من

اللغة إلى الفن ، من خالل العواطف وفهم اآلخرين( ، بالنسبة لآلخرين ، تظل
هذه االستنتاجات افتراضية للغاية حول دور هذه الخاليا العصبية في هذه

 العمليات النفسية

)Neurones miroir- ويكيبيديا الفرنسية (

نرى أن مصطلح االمتالك - الذي هو في النهاية ليس أكثر من شكل مفرط من
التعاطف - ليس مبالغًا فيه ألن الخاليا العصبية المرآتية هي في الواقع تجسيد

حقيقي لروح اآلخرين في أنفسنا

 يتم أخذ "الروح" هنا بالمعنى الدقيق لما يحرك اآلخر 
لكن الروح - األنيما - ربما يكون مصطلحا افضل

حقيقة أن تقليد اآلخر ال يقتصر بالضرورة على أفراد من نفس النوع
 سواء حيوانات أو بشر 

 يمكن مالحظته فيما بيننا كقرود 
 ولكن يمكن أيًضا رؤيته بشكل متقطع في محيطنا المحلي، وال ينحصر  فقط في

فعل  التثاؤب
من ناحية أخرى ، فإن حقيقة أن الحيوانات يمكن أن تتعلم عن طريق التقليد أمر
ال شك فيه،  إنها حتى إحدى الطرق التي يتعلمون بها بشكل أفضل ففي العمليات
المستخدمة~ في تعليم الببغاوات ، كان من المعتاد وضع سيد )بشري( أمام ببغاء

 )ببغاء رمادي من الجابون على سبيل المثال(
 ويكرر المعلم درسه مع الببغاء حتى يتعلمه الببغاء في الحقيقة  نجحت هذه

الطريقة ولكنها لم تكن فعالة للغاية
تتمثل اإلجراءات الجديدة في وضع حيوان آخر )عادة ما يكون بشريًا( بالقرب

من الببغاء الذي يرغب المرء في تعليمه شيئًا ما ، ويقوم المعلم )البشري( بتعليم
نفس الشيء للطالبين ، اإلنسان والببغاء وبهذه الطريقة الجديدة في فعل األشياء ،
يتعلم الببغاء عن طريق التقليد ، ولكن مع اختالف أن الببغاء لم يعد يقلد المعلم ،
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ولكن الطالب البشري ، ويلعب اللعبة ببعض الشغف ، حيث يتمكن أحيانًا من
إعطاء اإلجابة الصحيحة بشكل أسرع. من الطالب البشري

لكن مالكوم دي شازال  يدفع بمفهومه عن التقليد الغريزي إلى أبعد من ذلك
ويعممه على السياقات حيث لم يعد من الممكن التشكيك في الخاليا العصبية

المرآتية
فيقول 

الممالك واألنواع تكمل  بعضها البعض - القوى الكامنة للممالك واألنواع
األخرى تدفع كل وحدة معينة من الطبيعة لتقليد األنواع التي تعيش معها~ في

المجتمع وتدلك أكتافها
وهو ليس مخطئًا لدرجة أن الطبيعة ال تفتقر إلى ظاهرة التقليد ، والحيوانات التي

تقلد بيئتها  )مثل األخطبوطات( أو النباتات أو الحيوانات األخرى )مثل
الحيوانات غير الضارة التي تقلد الحيوانات الضارة لدرء الحيوانات المفترسة أو
التقليد الباتيسي  ، النباتات التي تحاكي الحيوانات مثل ذبابة  بساتين الفاكهة التي
تحاكي بطن أنثى النحلة لجذب الذكور ، والنباتات التي تحاكي النباتات األخرى

حيث تحاكي نباتات الباسيفلورا أوراق النباتات األخرى للهروب من براثن
فراشاتها المفترسة

 توضح كل هذه المحاكاة بطريقة مدهشة ميل الحياة الالواعية حتى لعكس البيئة
المحيطة  أو غيرها من أشكال الحياة و من هذا المنظور ، فإن الخاليا العصبية
المرآتية تشكل بالفعل شيئًا مثل حالة معينة لمجموعة أكثر عمومية من الظواهر

ومع ذلك ، يركز مالكوم دي شازال  عموًما في حديثه على الجانب "النفسي"
للتقليد الغريزي عند البشر ، موضًحا أنه في الجنس البشري ، ال يتم اختزال

التقليد الغريزي بأي حال من األحوال في المجاالت الحيوانية واإلنسانية
ولكن إلى جانب تقليد الحيوانات للنباتات ، هناك أيًضا تقليد اإلنسان للنباتات

ولكن هنا يكون التقليد أقل مباشرة، إنه نفساني ، ويشارك في ملكة االزدواجية
ألنه ، في الواقع ، ما يجعل الكثير من الرواة يعتقدون  أن الغابة على قيد الحياة

هو أنهم يمتلكونها في أنفسهم ، شعور بأن الطفل ، الذي ال يزال عذراء في العالم
، أقرب إلى الغريزة منا ، ويتكامل مع الطبيعة ، ويختبر داخل نفسه النقطة

العليا.
السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان هذا التقليد الغريزي الذي يمكن للبشر من
خالله تقليد ، أو استيعاب أو ربما بشكل أكثر دقة ، نمذجة ذهنية ألي شيء تقريبًا
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يتم دائًما باستخدام الخاليا العصبية المرآتية أو عبر أنواع أخرى من الخاليا
العصبية والدوائر العصبية

وهنا أفضل استخدام مصطلح النمذجة بدالً من المصطلح األكثر شيوًعا للخيال أو
التمثيل ألن كالهما له داللة ثابتة إلى حد ما بينما يشير مصطلح النمذجة أيًضا
إلى الجوانب الديناميكية والسلوكية التي يتم دمجها دائًما في أنماط الذاكرة التي

تبنيها دماغنا ، والتي تعيد استخدام نفسها وتحسن نفسها  باستمرار ، وربما توفر
بعض الجوانب الديناميكية على األقل من خالل الخاليا العصبية المرآتية لدينا أو

وظائف أخرى مماثلة
تسمح النمذجة بالمحاكاة~ وبما أن دماغنا ال يجلب األشياء الحقيقية إلى رؤوسنا
بشكل مطلق  ، نظًرا ألنه يسجل الديناميكيات ويعتمد عليها في العمل ، يمكننا

القول أن دماغنا يحاكي

على الرغم من كل ذلك ، سيكون من غير المالئم والخطأ بشكل خاص أن نقول
عن الشامان انه محاكاة  بالمعنى السطحي بأنه سيتظاهر بأنه الروح التي تمتلكه،

ال يتظاهر. وهو ال يوجد ضمن عرض
. هدفه ليس إقناع الجمهور. ال ، إنه يحاول فقط

مثلما ينفذ العالم الحديث المحاكاة من نموذج على جهاز كمبيوتر ، يقوم الشامان
أيًضا بإجراء محاكاة~ ، باستثناء أن الكمبيوتر هو نفسه  ما يحاكيه الشامان وهو

النموذج الخاص للروح التي يمتلكها ، وكذلك التفاعالت بين هذه الروح الخارجية
وروحه وكما أن نتيجة المحاكاة الحاسوبية غير معروفة مسبقًا - وإال لن يتم
إجراؤها - فإن نتيجة فعل الحيازة الطوعية الذي يقوم به الشامان مليء بكل
شكوك الحياة ، بالنسبة للروح ، كما يقولون ضربات  عشوائية حيث يشاء

البصمة الالواعية لألشياء
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يجب االعتراف بأن كونك مسكونًا بالعالم ، كما آمل أن أكون قد أوضحت أننا
كذلك ، ربما ال يخلو من العواقب  فالعالم البشري مليء بالكائنات  ، تسكنه

األشياء والكائنات الحية التي تحيط به ، كما تظهر لنا األساطير القديمة والبعيدة ،
وكذلك الفن واألشياء الطقسية التي تطارده  في تلك األوقات التي كانت فيها

األشياء التقنية أكثر ندرة و أقل تعقيًدا بكثير ،
 كانت أدمغة البشر أكثر اكتظاًظا باألشياء الطبيعية من اآلن ، بحيث تضم في

الغالب الكائنات الحية والحيوانات والنباتات وبعض األماكن الفردية
أجبر النضوب السريع للموارد البيئية المحلية الصالحة لالستخدام الناجم عن

اإلقامة~ الطويلة إلى حد ما لمجموعة من البشر  - حتى لو كانت صغيرة -
الصيادين وجامعي الثمار ،  على الجوع ، ولكن دائًما تقريبًا إلى حياة بدوية

معينة )راجع مارشال ساهلينز(  ومع ذلك ، فإن البداوة قبل تدجين الحيوانات تقع
على أكتاف الرجال وربما أكثر على أكتاف النساء~ ، مما يحد بشكل كبير من عدد

األشياء التقنية التي يمكن  أن يحملونها  بأنفسهم إلى  الحد األدنى ، بحيث يكون
التطور التقني متقدما ،  تلك األشياء كانت دقيقة كما كانت و كانت محدودة أيًضا

في ذلك الوقت

العالم الذي نعيش فيه منذ العصر الحجري الحديث مختلف تماًما حيث سمح
بتدجين الحيوانات وتنفيذ الزراعة بأشكال بدوية أكثر راحة في معظم الحاالت ،

وسمح بتوطين حقيقي في جميع الحاالت األخرى تقريبًا ، وهي الظروف التي
سمحت بالتراكم ، ليس فقط الطعام في السندرات ، أو على ظهور الخيول
والجمال ، ولكن أيًضا تراكم جميع أنواع األشياء التقنية الناشئة عن الفن

والحرف اليدوية والتجارة

لذلك على الرغم من أن النباتات والحيوانات واألماكن الفردية استمرت في
مطاردة عقول البشر ، إال أنهم فعلوا ذلك بطرق مختلفة تماًما ... بينما اعتاد

الصيادون في شعوب الصيد والجمع على االعتذار ألرواح فرائسهم قبل قتلهم أو
بعده  ، أيضا تصرفت شعوب العصر الحجري الحديث بطريقة مختلفة جًدا فيما

يتعلق بماشيتهم
ألن الماشية هي أداة  واألدوات ... نصنعها ، ونأخذها ، ونعطيها ، وننساها أو

نرميها بعيًدا عندما نعتبرها غير صالحة لالستعمال و فيما يتعلق باألدوات ، يحق
للفرد استخدامها وإساءة استخدامها كما ذكر القانون الروماني حول الملكية
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الخاصة  كذلك مع الماشية أيًضا ، على الرغم من القليل من االعتدال ، ألن هذا
ما نأكله

مع العصر الحجري الحديث ، األشياء التقنية والحيوانات والنباتات المدرجة ،
موجودة عندما تريدها ولم تعد موجودة عندما لم تعد تريدها ولكن في اقتصاد
الصيد والجمع ، تكون األدوات دائًما ثقيلة جًدا ، والحيوانات تفعل ما تريد ،

وتنتج النباتات قطفًا جميلة عندما تريد أيًضا
العبد ، الذي ال يظهر إال عندما يزداد عدد السكان ، عندما تقل المسافات~ بين

المجموعات ويصبح وجود  األجانب في األحياء حتميًا ، العبد هو الرجل األداة
أو باألحرى ، في كثير من األحيان ، تكون األداة هي  المرأة، العبد على هذا

النحو ال يتعارض مع اقتصاد الصيد والجمع ، ولكن عليك إطعامه )أو إطعامها(
وتفرض البيئة مرة أخرى حدودها على حجم المجموعات في حين أن العبد ليس

صالًحا للقطف ، إال أنه من الصعب جًدا إرساله ، مسلًحا ، في غابة للبحث
وبالمناسبة ، إذا أكلت عبيدك ، فبمجرد أن تفعل ذلك ، فلن يتبقى عبيد بعد اآلن

حتى أنه مع العصر الحجري الحديث ، تحول كل العالم تقريبًا ، النباتات
والحيوانات واألرض والبشر إلى أشياء تقنية بحيث أن األرواح ، أي األرواح
المستقلة ، التي كان من المفترض أن تحيي األشياء البرية المقابلة ، قد ذهبت

شيئًا فشيئًا

أصبح كل شيء يمكن التالعب به قليالً أو ال يمكن التالعب به على اإلطالق في
عالم الصيادين وجامعي الثمار يوميًا في عالم العصر الحجري الحديث و بالطبع

واصلنا احترام أرواح بعض الحيوانات ، وحتى اليوم نجد األسود والنمور
والثيران والصقور والنسور والبلوط وأشجار الزيتون ، على الشعارات

والعمالت  وعلى السيارات وحتى على األعالم لكنها مجازية فقط. ذهب القلب
والعاطفة ، وذهب السحر أيًضا.

ومع ذلك ، بينما ال يزال بإمكان اإلنسان  المشي عارياً في بعض األحيان ،
يمكننا أن نتأكد من أنه لن يمشي أبًدا بعقل فارغ ، حتى أن أرواح الحيوانات
والنباتات والطبيعة بشكل عام بعد أن هجرت ، يجب أن تمتلئ بأشياء أخرى

ومن ثم ، ما الذي يدور في عقل البشر؟ 
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ليس الذي  في  هذه الصورة لفرويد  ، المعروفة جيًدا بما يكفي حيث تباع  على
معظم األرصفة حول العالم ،فإنها ال تمثل  منظًرا للعقل

 بافتراض أن الالوعي مبني على شكل لغوي  ، ربما التشكيك في اللغة سيفتح
بعض األبواب أمام الالوعي - على األقل جماعيًا

 كلمة وتعابير تشير إلى جنس350يقدم تحليل قاموس المرادفات لما يقرب من 
الذكور في اللغة الفرنسية النتائج التالية

46٪
 من المصطلحات والعبارات المتعلقة باألشياء التقنية أو

 التكنولوجيا بما في ذلك تكنولوجيا الحرب
14٪ 

من المصطلحات والعبارات المتعلقة بالحيوانات أو النباتات مثل األناكوندا ،
وثعبان البحر ، والهليون 

9٪
 من المصطلحات والعبارات المتعلقة بأسماء أو ألقاب الشخصيات 

على سبيل المثال ، آدم ، أدولف ، جاك ، فريدي 
4٪

 من مصطلحات الطهي 
 (nem ، noodle ، andouille)... ، 

4٪ 
الصفات

 )على سبيل المثال ، ضخمة ، ال ترحم ، ال تقهر ، مؤلمة ، ...(
3٪ 

من الصغائر 
، ...(zizi، zigounette، zezette)مثل 

تمثل مجموعة المصطلحات التي تم تحليلها ما يقرب من 
80٪ 

من القاموس
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حتى مع األخذ في االعتبار سوء التصنيف أو التفسير الخاطئ ، يجب االعتراف
بأن الالوعي الجماعي المرتبط بالجنس الذكوري يبدو أنه يتميز بقوة بالتكنولوجيا

وأنه إذا بدا البشر مهووسين نوًعا ما بالجنس ، فيبدو أن الجنس الذكري نفسه
مهووس إلى حد ما باألدوات والعمل 

ماذا عن مصطلحات وتعابير الجنس األنثوي ؟ 

 كلمة وتعبيًرا ما يشير270يقدم تحليل قاموس المرادفات المكون من حوالي 
إلى الجنس األنثوي باللغة الفرنسية نتائج مختلفة إلى حد ما

28٪
 من المفردات من العالم التقني - بما في ذلك المفردات الدينية

 )مثل الخاتم ، األبواب ، المجوهرات ، المذبح ، المالط ، ...(
22٪ 

من الكلمات المتعلقة بالحيوانات أو النباتات 
)مثل البروكلي ، القندس ، القط ، جراد البحر ، الفيل ، ...(

11٪ 
من الصغائر

 مثل
 choupette ، chounette ، conelet ، conillon ، frifri ، mimi ،

minette ، monette ، poupoune ، 
6٪

 من المصطلحات والتعبيرات الجغرافية أو الجيولوجية مثل الكهف ، الجبل ،
الجدول  

2٪ 
من مصطلحات الطهي 

)مثل  ، عجين الفطير ، وعاء العسل ، تورتة الشعر ، ...(
1٪

 من المؤهالت 
)على سبيل المثال ، سيالن اللعاب ، اللحية  ، ...(

٪70تمثل مجموعة المصطلحات التي تم تحليلها على هذا النحو حوالي 
 من القاموس 
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مرة أخرى ، فإن تواتر المصطلحات التقنية ، بشرط ، بالطبع ، أن يتم الحرص
على توسيعها لتشمل مجال األشياء الفنية للمنزل أو الهندسة المعمارية~ أو السياق
الديني ، ال يُستهان به ، على الرغم من أنه أقل إثارة لإلعجاب مما هو عليه في

الحالة  الذكورية،  إنه يتماشى تقريبًا مع النسب المئوية لظهور النباتات
والحيوانات المضافة إلى تكرارات المصطلحات الجغرافية أو الجيولوجية.

بالطبع ، فإن القاموس  المختار عشوائيًا من اإلنترنت هو تعسفي ، كما قد يكون
في بعض الحاالت اختيار التصنيفات التي يتم قصدها  ومع ذلك ، سيكون من

الصعب بالتأكيد العثور على كميات  من المصطلحات الفنية تتكافئ بين الشعوب
التي تعتمد على الصيد وجمع الثمار مثل بعض األقزام وبعض السكان األصليين

في أستراليا أو بعض "سكان األدغال" في جنوب إفريقيا.
ومع ذلك ، فليس من المستغرب العثور على الكثير من المصطلحات

"المتحضرة" تقنيًا في سياق وصفته األديان كثيًرا بأنه مكان الحياة
ما توحي به المفردات ، تؤكده الصور السادية المازوخيةحيث  يمكن للمرء أن
يتعرف على السادية المازوخية على وجه اليقين بوجود األشياء التي تتسلل بين
الجثث: الحبال ، والسياط ، واألزياء ، وخزائن التعذيب ، والوجبات المثيرة ،

والديكورات التي تشبه الورش ، والسيارات ،  والمواقف المعمارية المعقدة
وأشياء مشابهة  في كتابات الماركيز دو  ساد ، وما إلى ذلك ، حتى أكثر من
أقنعة األلم المشابهة خارجيًا ألقنعة المتعة ، عند  ساد  و المازوخية نحن في
مشغل ، في ورشة وأحيانًا في مصنع تقريبًا ،  ، حيث تصل إثارة المجموعة

البشرية  أحيانًا إلى نوع من الشغف
المسرح السادي المازوخى ، على الرغم من أنه محكوم تحت غطاء قواعد

االتفاق المشترك ، أي العقد ، إال أنه يحب أن يؤخذ على محمل الجد خاصة في
هذا الصدد ، تختلف المتاجر السادية المثيرة للرجال اختالفًا كبيًرا عن تلك التي

ترتادها الشابات~ ألن هذه المتاجر موجودة اآلن فقط من أجل  أحالم اليقظة
في متاجر الرجال السادية  ، تشعر حقًا وكأنك في متجر إكسسوارات مسرحية
حيث يسعى كل شيء إلى أن يبدو واقعيًا ، وهو هدف ال يحققه عادةً ، ويقضي

على بصمة الجدية القاتمة التي قد ترغب فيها  لذلك يجب على المرء عموًما أن
يكلف نفسه القليل من المتاعب ليصدق تلك األدوات 

والعكس صحيح في المحالت النسائية ، حيث يمنحها الجو المرح من اللون
الوردي الالمع وأحجار الراين روحا  من الفرح  هذه لعبة أخرى ومختلفة
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تماًما ، االفتقار إلى الجدية كلي ومن وجهة نظر الذكور ، تقريبًا ... غير الئق
ربما تكون الفتيات أكثر مرًحا منا نحن الرجال ، األمر الذي قد يكون محبًطا

بعض الشيء في بعض األحيان

أحيانًا أتذكر ألعاب الملعب عندما كان عمري أربع أو خمس سنوات أتذكر بشكل
خاص اثنين منهم لقد حفرنا ثقوبًا في السرير المغطى بالحصى في الفناء ،

وجلسنا عليه ، واقتنعنا جًدا وتغلغلنا بأفعالنا ، وقمنا بالجلوس على  بيض خيالي
أعتقد أن البعض منا قد اخترع ذلك من خالل مراقبة دجاجات المزارع المحيطة.

لكن كان لدينا أيًضا ألعابًا أخرى أكثر ارتباًطا بالتكنولوجيا ، والتي تتكون من
الجري في دوائر ، مع انتشار األذرع في الملعب كنا نقوم بمحاكاة~  الطنين  

قمنا أيضا  بتقليد طائرات القاعدة األمريكية القريبة ، والتي جسدنا فيها األنواع
المختلفة من الطائرات التي يمكننا رؤيتها وهي تحلق فوقنا أكثر ما  أثار إعجابنا
كانت طائرات  "ذات الذيالن" ، وهي أجهزة جسم الطائرة المزدوجة التي بدت

غريبة جًدا بالنسبة لنا

لم أعد معتاًدا على زيارة المالعب ، لكنني سمعت قبل بضع سنوات أن األلعاب
قد تغيرت اآلن يقوم األطفال "ببرمجة" بعضهم البعض يضع المرء نفسه في

مؤخرة رفيقه وينقر على معطفه ، الذي تحول مؤقتًا إلى لوحة مفاتيح خيالية ،
وعبر تعليمات يسارع اآلخر في تنفيذها بمجرد تشغيل مفتاح البدء

ولكن نظًرا ألن هذه الذكريات عادت إلي ، وقد وصلت إلي هذه الكلمات~ ، فال
يسعني إال أن أعتقد أن األشخاص البالغين في ألعابهم السادية المازوخية يشبهون

إلى حد بعيد أولئك األطفال الذين يلعبون ليصبحوا أشياءا أو يتالعبون بأطفال
آخرين  ممن قرروا مؤقتًا أن يصبحوا أشياءا قادني هذا إلى النظر إلى المسرح
الدرامي السادي - المازوخى من زاوية مختلفة عن تلك التي ال يزال يُنظر منها

في الغالب  ، أعني أنني أنظر إليها بعين مستمتعة ، أحيانًا  بروح الدعابة
بصراحة ولكنها في النهاية رقيقة إلى حد ما

من الصعب تخيل متى يمكن تقديم ألعاب األقنعة هذه التي نلعبها بأشياءنا ربما
تكون قديمة قدم وجود األقنعة نفسها لكن يبدو لي أنهم يكشفون عن ازدواجية

األشياء لدينا ، والتي هي منا بطريقة ما دون أن نكون نحن والتي  لطالما دفننا
أنفسنا فيها  أحيانًا مع زوجاتنا وخيولنا وعبيدنا إذا لم تكن أشياءنا تسكننا بعمق ،
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إذا لم تصل إلى هذه الدرجة من الوجود في أعماق عقولنا ، فلماذا نحاول نقلها
معنا إلى العوالم التالية؟ وأقرب إلينا ، ما هو الميراث غير هذه األشياء البالية  

؟
حيث يمزق اإلخوة واألخوات أحيانًا بعضهم البعض بسببها

أتذكر أيًضا ذات مرة عندما كنت مراهقًا وكنت أحفر في الحديقة 
 كنت فخوًرا جًدا بنفسي ، رياضيًا وشبه ستاخانوفيست ، ألنني حفرت قطعة
أرض كبيرة إلى حد ما ، وبشكل مرتبك ، بوعي إلى حد ما ، شعرت بالقوة

تقريبًا مثل الحفار الميكانيكي جاءت والدتي في مالحظة مختلفة وكسرت زخمي
الشجاع. قالت: "أنت تعلم ، عليك أن تمزق وتزيل الجذور ، وإال فإن ما تفعله ال

فائدة منه ألن األعشاب ستنمو مرة أخرى"  لقد كان من المثير جًدا تجسيد آلة
للحظة ، واآلن جاءت والدتي لتذكرني بالحالة المملة لكوني إنسانًا ... ناهيك عن

أنه باإلضافة إلى ذلك كان من الضروري االنحناء ، والركوع في بعض
األحيان ، من أجل تمزيق هذه الجذور المزعجة، أوقفتني على الفور ووضعت
األشياء بأسمائها الحقيقية لكن والدتي كانت مخطئة، كانت بالتأكيد من الطراز

القديم وخرجت عن اللعب  ال أستطيع أن أرى أي شخص يقلق بشأن إزالة جذور
األعشاب الضارة

ومع ذلك ، ما زلت أرى والدي جيًدا ، وهو مدرس متقاعد ، وابن لفالحين وكان
 عاًما ، يكاد يزيل ماكينة قص العشب  من يدي ، ويرسم80يبلغ من العمر 

األخاديد بشكل مقنع قدر اإلمكان ويهتم بشكل خاص ب~ "جوالته" ، قطعة األرض
التي ال يمكن حرثها في الحال ألنها المكان المخصص لقلب المحراث من أجل

البدء في حرث األخدود التالي في االتجاه اآلخر
 ال أعتقد أن الضوضاء والقوة النسبية للمحرك حركته كثيًرا ، لكنني أعتقد أنه

كان من دواعي سروري أن يضع حصانًا أمام البيت  لم يجسد المحرك بل
الحرث أو  المحراث تكنولوجيا مختلفة ، أحالم يقظة أخرى

ال نتخيل دائًما مدى عمق روح األشياء في داخلنا ... كان هناك منذ بعض الوقت
في فصول الرياضيات ، العديد من األطفال الذين لم يرغبوا في تقاطع الخطوط

المستقيمة أو قطعها كما يقول الفرنسيون

كل منهم كان يمتلك في وقت ما سكاكين ، وما يحدث عادة في مثل هذه الحالة
حدث لهم بالطبع: جروح ، ودم ، ورائحة األثير ، وخز الكحول ، والضغط وكل
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التراالال. باختصار ، نوع من الكارثة لطفل وهذه الذكريات هي التي كانت تجعل
الخطوط المستقيمة المجردة عدوانية للغاية وخطيرة وغير قابلة للتحدي بالنسبة

لهم نظًرا ألن الخطوط المستقيمة في فصول الرياضيات لم تعد تتقاطع وال تقطع
بعضها البعض بل تتقابل بلطف ، فإن األمور أفضل قليالً على الرغم من أن

دروس الرياضيات ظلت إلى حد كبير كما كانت: كارثة

ومع ذلك ، فأنا ال أستخدم كلمة "قطع" شخصيًا بدون تخوف غامض ، وهذا
معقول  بالطبع أتجاهل تلك الكلمة  بإهمال بحركة ذهنية سريعة أما بالنسبة لكلمة
"تشريح الكائنات الحية" ، فهي ليست عبثًا هي  السبب الجذري الذي يجعلني لم
أصبح طبيب بل عالم كمبيوتر ال ينزف السيليكون ، خاصة عندما ال تحتاج حقًا

إلى لمسه كثيًرا

علينا تجسيد أو محاكاة  أدواتنا ، وأشياءنا ، وتقليدها ، ونمذجة عالقاتنا معها ،
والسماح لها بمطاردتنا إلى حد ما ، من أجل توقع عواقب استخدامها وتجنب
الحوادث ، تماًما كما نفعل مع الحيوانات وغيرهم من البشر. هذا ليس دائًما

بسالسة  ، وأحيانا بشكل  ال يخلو من الصدمة.
لكن هذا ال يحدث بدون تأثيرات ردود الفعل. أي الظل وروح أدواتنا وأشياءنا
التي تطاردنا ، بوعي ، كما نعتقد في الغالب ، ولكن قبل كل شيء دون وعي 

على الرغم من أننا ننسى بشكل غريب التفكير في األمر
 إن استخدام أدواتنا وأشياءنا يغيرنا ويحول أدمغتنا وبالطبع يغير عالقاتنا بالعالم

البشري وغير التقني
من ناحية أخرى  ، يجب أن نعتبرهم إلى حد ما بمثابة غرور بديل ، حتى نتمكن

من تقليدهم ، ولكن من ناحية أخرى ، فإن رؤيتنا قصيرة المدى ، وواقعيتنا ،
تحثنا على عدم القيام بذلك حيث  تخبرنا واقعيتنا أن نختزلهم إلى ما نعتقده ، إلى
ما كان من المفترض أن يكونوا عليه ، كائنات وظيفية بسيطة ، مألوفة وبالتالي

مهيمنة

الواقعية قائمة بالكامل على  هذه الصياغة : هذا فقط ذاك
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لذلك نميل إلى التمسك بالدليل المرئي على أن األداة أو الشيء هو فقط الشيء
الذي يقف أمامنا ، دون أن ندرك أن هذا الشيء له جذوره العميقة في أنفسنا
عميق جًدا لدرجة أننا ال ندرك أنه ال يوجد أي شيء من األشياء لدينا له  أي

معنى على اإلطالق بدون هذه الجذور بداخلنا الجذور التي ال تتضمن "تعليمات
االستخدام" فحسب ، بل تتضمن أيًضا جميع الديناميكيات~ المرتبطة باستخدام هذا

الشيء ، باإلضافة إلى المحاكاة المرتبطة بهذا الشيء ، والتي يتعين علينا
تفسيرها داخل أنفسنا إذا أردنا  استخدام هذا الشيء بشكل صحيح وفعال

مثلما ال ندرك أن هذا الشيء له أيًضا جذور في العالم الخارجي عنه وأنه في
الواقع متشابك في شبكة ضخمة من العمليات التي تشمل إنتاجه والبيئة والسياق
التقني المطلوب الستخدامه أيًضا. كطرق واحتياطات لتخزينه أو التخلص منه

بأمان

فهل من المؤسف سماع الكثير من الناس - بما في ذلك الكثير ممن يجب أن
يعرفوا المزيد عن طبيعة الواقعية - يقولون إن أدواتهم )الهاتف المحمول

والكمبيوتر وما إلى ذلك( هي مجرد أدوات، اشتروا ثالجة واعتقدوا أنها مجرد
أداة لتبريد طعامهم ، ولم يدركوا أنها كانت أيًضا وسيلة لتدمير طبقة األوزون

على األرض لقد اشتروا سيارة للتنقل بسرعة أكبر وبسهولة واعتقدوا أن السيارة
ليست سوى سيارة ، دون أن يدركوا أنها كانت أيًضا وسيلة إلرسال ثاني أكسيد

الكربون نحو  الغالف الجوي وخلق ظاهرة االحتباس الحراري
في الواقع ، ال يمكن اختزال أي كائن في  أي وظيفة ، فهو  بشكل ال رجعة فيه

جزًءا من التاريخ العالمي ، وبالتالي فهو مفتوح لجميع المخاطر والتأويالت 
 خارج العالم البشري ، حيث  ال شيء في الكون له وظيفة وداخل العالم البشري

نفسه ، يظل مفهوم الوظيفة غير محدد في جميع األوقات ، ألنه يتم تقويضه
باستمرار من خالل االستخدام غير المتوقع - وسوء االستخدام - الذي يمكن

يندرج تحته  أي شيء 
ستيوارت كوفمان خالل إحدى محاضراته ، طلب عالم األحياء النظرية 

من الجمهور سرد جميع االستخدامات الممكنة لمفك البراجي 
تم رفع األيدي ، وتأتي المقترحات من جميع الجهات والقائمة مستمرة في النمو

 ثم يقترح على الجمهور سرد جميع االستخدامات الممكنة لمفك البراجي ، ولكن
مفك براجي معزول في الفضاء الخارجي ، حتى مع األخذ في االعتبار أنه تمت

إضافة ذراع بشرية إلى مفك البراجي من أجل االستفادة منه في غرفة
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االجتماعات~ ، يظل الجمهور صامتًا ، وهذا يثبت أن الوظيفة ال تكمن في
الشيء ، بل في أذهاننا في أذهاننا فقط  ، بالتأكيد ، ولكن ليس هذا  فقط ، ألن
الوظيفة تكمن أيًضا في السياق لقول الحقيقة ، فإن أي وظيفة ليست أكثر من

مجرد لقاء وبالنظر إليها عن كثب ، يبدو أنها ال تفقد أبًدا هذا الطابع الزائل من
الصدفة

ترتبط المجموعة الكاملة من القضايا البيئية في الواقع بجملة الواقعية واالختزال
"هذا فقط ذلك" التي تختصر أي شيء إلى ما نعتقد أننا نعرفه

يجب أن يكون معروفًا بشكل أفضل أن الواقعية ليست سوى مصيدة فئران كما
أشار نيتشه عند قلب  مضاد االختزال الواقعي رأساً على عقب

يدعي الرسام الواقعي أنه يرسم الواقع ، لكنه يرسم فقط ما يعرف كيف يرسمه

ال ، "هذا" ليس فقط "ذاك" الكون مغامرة ال يمكن إصالحها أو لنقول ذلك بشكل
أفضل ، الكون هو مغامرة حية ليس مكانًا يجوز فيه التظاهر بتجنب بعض الكدح

عن طريق ترك األدوات واألشياء تعيش في مكاننا

تظهر المشاكل البيئية واالجتماعية الناتجة عن الموقف الواقعي أن وجهة النظر
هذه خاطئة وخطيرة فيجب علينا  أن نمنح أدواتنا وأشياءنا استقالاًل معينًا ويجب

أن نمارس تجاهها حًدا أدنى من الالوعي
 ألنه على أي حال ال يسمح لنا الالوعي التقني  بالهروب منه وويجب منحهم

نوًعا من االحترام الواعي  تقنيًا كما اقترح جيلبرت سيموندون من المحتمل أن
يكون موقفًا أكثر حكمة وصحة من اعتبارهم عبيًدا بشكل أو بآخر

إنها مشكلة بيئية وليست مشكلة تكنولوجية
إنه يكمن في ما لم يخبرنا به البائع عما باعه لنا ، وهو ما "نسي" أن يخبرنا به

 إن اختزال كائن تقني إلى استخداماته المدرجة ، إلى ما يفترض أن يفعله ، إلى
ما يُزعم أنه يفعله ، هو دائًما اتخاذ وجهة نظر من يقوم بمهنة بيعه لنا

ال يبيع لنا البائع شيئًا أو أداة إنه يبيعنا فقط ملكية هذا الشيء أو األداة وليس
استخدامه سواء استخدمناه أم ال ال يمثل مشكلة بالنسبة له إنه ال يهتم بها يبيع لك
سيارة لكنه ال يبيع لك رخصة القيادة وال دورات القيادة باهظة الثمن إنه ال يبيع

لك أعطال السيارات أو حوادث السيارات على الرغم من أنها في الواقع جزء ال
يتجزأ من السيارة إنه ال يخبرك أنك ال تقود السيارة ، لكن السيارة تقودك من
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محطة وقود إلى محطة الوقود التالية وال يخبرك عن الحروب المرتبطة
بالوصول إلى حقول النفط التي قد تموت فيها أنت أو أطفالك وأصدقائك

مثل جميع أنواع المجتمعات البشرية ، تعتمد الرأسمالية على التكنولوجيا لكنها
ليست مطابقة للتكنولوجيا نفسها بأي حال من األحوال إنها تستخدم التكنولوجيا

بشكل محدد للغاية ، وهو استخدام محدد يستبعد في الواقع االستخدام النهائي
للتكنولوجيا ، ألن الرأسمالية تقوم على قيمة التبادل وليس على قيمة االستخدام
لقد أصبح موقفًا شائعًا ومعتاًدا في الوقت الحاضر إلدانة التكنولوجيا ، ومن ثم
ننسى أن نوع التكنولوجيا التي نعيش فيها ليس تقنيا "بشكل عام" ، ولكن فقط

مجموعة فرعية خاصة جًدا من التقنيات التي تم اختيارها وتكييفها مع
االحتياجات~ الداخلية الرأسمالية. ينتج هذا عن الغياب العميق للتحليل فيما يتعلق

بالطريقة التي ترتبط بها األشياء واألدوات والتقنيات بالفكر البشري أو بشكل عام
بالدماغ البشري - والجسم! - من ناحية ، وإلى التحليالت الضعيفة لماهية

الرأسمالية في الواقع ، ما الذي تفعله بالتكنولوجيا من ناحية أخرى
لم يتم إجراء أي تحليالت سياسية تقريبًا للقرارات التكنولوجية التي تم إجراؤها

في تاريخ الرأسمالية

 لماذا كانت المحركات~ البخارية التي تتطلب شراء فحم باهظ الثمن مفضلة في
األصل على طواحين المياه التي لم يكن لها مثل هذه التكاليف المرتبطة بها ؟

لماذا تم تفضيل السيارات الفردية على خطوط الترام وتمديد شبكات السكك
الحديدية؟ إلخ

في حين أن بعض الناس على األقل يدركون أن هوسمان أعاد بناء باريس
بالكامل بطريقة سمحت بالتعامل بسهولة أكبر مع أعمال الشغب العمالية ، في
حين أوضحت حركة المواقفية  الدولية  أن الهندسة المعمارية في فترة ما بعد

الحرب العالمية الثانية ، والعمران بشكل عام ، كانت مدفوعة من قبل الحاجة إلى
فرض النظام السياسي للرأسمالية وبمقتضيات القمع العقلي المعمم ، ألن الهندسة
المعمارية والعمران هما بالتأكيد تقنيات ، بأي نوع من المعجزة الفكرية الغريبة
يفشل معظم الناس في فهم أن الشيء نفسه قد تم مع جميع القرارات المتخذة فيما

يتعلق بكل التقنيات كالحقول المستخدمة في العالم الرأسمالي؟
الحقيقة هي أن تفكير معظم الناس في التكنولوجيا نادًرا ما يتجاوز مستوى

االستقاللية التي تصل إليها النباتات، ال يملك النبات القدرة على الحركة ، فعليه
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أن يتكيف مع المكان الذي ينمو فيه ، وكأن هذا المكان هو الوحيد في العالم ،
وإال سيهلك، يعلم الحيوان ، عندما ال يناسبه المكان الذي يتواجد فيه ، أن هناك

أماكن أخرى ويتحرك إلى  هناك ، وغياب الفكر التكنولوجي يقود الناس إلى
اعتبار أن التكنولوجيا المستخدمة~ حاليًا هي التقنية الوحيدة الممكنة ، لهذا السبب
الوحيد هو أنها موجودة . مثل النباتات ، يتكيف تفكيرهم مع ما هو موجود وال

يستطيع تجاوزه

ال يمكن فهم أعماق االفتقار إلى الخيال 
ومع ذلك ، بالنظر إلى المشاكل البيئية المقبلة ، يجب أن يكون من المعقول
إجراء مجموعة من الدراسات لتحديد وانتقاد القرارات الفنية التي اتخذتها

الرأسمالية طوال تاريخها ، من أجل تحديد سبب اختيار بعض الحلول ، وما هي
الحلول األخرى الممكنة ، باإلضافة إلى سبب إهمالها ، وبالتالي التمكن من

التحقق مما إذا كان يمكن استخدام هذه الحلول التقنية المهملة في مجتمع غير
رأسمالي أم ال لكن هذا النوع من التاريخ السياسي للتكنولوجيا لم يتم على

اإلطالق ، ويميل الناس إلى التمسك بمتالزمة الصفحة الفارغة وإعادة اختراع
العجلة

يكشف هذا الموقف عن جانب آخر للطريقة التي استحوذت بها التكنولوجيا على
البشر  وهذا ، سواء كانوا "مهووسين" ، من الناحية الفنية ، أو ما إذا كانوا على
النقيض تماًما من "الهوس" ، وهذا يعني أن األشخاص الذين ال يدركون أنهم ال

يعتمدون على التكنولوجيا فحسب~ ، بل يجلسون عليها حرفيًا )نعم ، الكرسي
البسيط هو أيًضا أداة تكنولوجيا،  لقد وصل األمر اآلن إلى نقطة أنه بينما تطارد

التكنولوجيا عقولنا لدرجة أننا عالقون بين موقفين بديلين إما أن نكون معجبين بما
هو موجود ، أو نرفض كل ذلك

يبدو في الواقع إلى حد كبير مثل هذا النوع من المعارضة الثنائية الغبية والعقيمة
التي أصبحت عالمية تقريبًا خالل حقبة الحرب الباردة. كان عليك أن تكون إما
من محبي الرأسمالية أو من محبي "الشيوعية" ، دون أي مفر ولكن على الرغم
من أن الناس قد أدركوا أخيًرا الطبيعة المصطنعة والواقعية لمثل هذه المعارضة

الثنائية ، إال أن هذا لم يمنعهم من القفز بسعادة إلى المعارضة التالية
وهناك جانب آخر من الطريقة التي استحوذت بها التكنولوجيا على البشر  ، وهو
أنك قد تسمع في كثير من األحيان أشخاًصا يشكون من الفوضى الهائلة والقمامة
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التي تراكمت هناك ، بينما ال يبدو أنهم قادرون على إدراك أن هذه الفوضى
والقمامة لها  أصل واحد فقط ، وهو الدماغ البشري ، بما في ذلك دماغهم
الحقيقة هي أن أدمغة البشر تحتوي بالضبط على نفس النوع من الفوضى
والقمامة كما هو واضح جًدا في الخارج ، وفي الواقع نوع أسوأ بكثير من

الفوضى والقمامة ، ألنها ال تتضمن فقط ما تم إنتاجه بالفعل ، ولكن أيًضا ما كان
من الممكن إنتاجه ، وما ال يمكن إنتاجه ، إلى جانب ما كان يحلم به

اآلن ، مثلما يستحيل على أدمغة البشر أال تطاردها الصور  حتى لو صورة فراغ
نقي وشامل ، كما هو مقترح في بعض التقاليد الشرقية

من المستحيل أيًضا أال تكون عقول البشر كذلك مسكونة باألدوات واآلالت
وبصورة أعم باألشياء ، سواء كانت مادية أو ملموسة أو مجردة و "فكرية" هذه

هي الطريقة التي تعمل بها األدمغة ، حتى أدمغة الحيوانات ، وإذا كنت تتوقع
التخلص من مثل هذه الصور ، مثل هذه األشباح ، فعليك التخلص من عقلك

أيًضا

. هذا قرار  يتطلب عادة نوعا من التفكير المسبق 
ومع ذلك ، بينما ال يوجد مخرج منه  ، هناك طريقة للتعايش معه هناك طريقة
للوصول إلى نوع من التعايش الرشيق وهذه الطريقة تسمى الشعر،  الشاعر ال

تطارده الصور فقط ، لكنه ينوي أن يكون كذلك ويجب أن يكون كذلك،  هذه هي
وظيفته وطريقته في العيش وحركة باطنه  ذاتها ومع ذلك ، فإن الشاعر ال

يخضع للصور بغباء ، فهو يدرك اللعبة التي تلعبها الصور في ذهنه، وهو يلعب
بالصور في نفس الوقت وضمن نفس العملية التي تلعب  فيها الصور به 

تجعل العملية الشعرية الشاعر واعيًا لمرور وحركة الصور في العقل البشري
وحيث يتم التالعب بالصور -  ، يترك الشاعر الصور في نفسه ويتبعها ، حتى

النشوة إذا لزم األمر ، لكنه في النهاية يعرفها كصور ويوافق على التعايش معها
وهو يقبل رفقة هذا النسيج الذي كان يسمى في العصور القديمة "الهام " الشاعر

إن السريالية ، أي الشاعر الذي تكون حركته )أو ينبغي أن تكون( مدروسة
واالستخدام الحر ألداء الفكر اإلنساني ذاته هو في أنسب وضع لديه  وهو في

الواقع في أفضل وضع معروف حتى اآلن
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يجب أن يكون على دراية بحركة الصور في عقله ، ومن ثم بما في ذلك
ديناميكيات الصور والعمليات التقنية أيًضا ، على األقل  بطريقة تجذب انتباهه

نحو هذه الجوانب من كل من السمات الواعية والالواعية للفكر البشري وبينما تم
جذب بعض السرياليين السابقين للنظر في الالوعي الفرويدي فقط ، فمن المحتمل

جًدا أن يكون هناك طريق محتمل للوصول إلى نوع من الوصول إلى الالوعي
اإلجرائي أيًضا،  أي نوع من الالوعي يكون مألوفًا وشائعًا لدرجة أننا ننساه
تماًما ومع ذلك ، في حين أننا ال نتذكر الوقت الذي تعلمنا فيه كيف نتحدث ،
وأثناء أي لحظة معينة من أي محادثة ، ال نعرف حتى أي نوع من المعجزة

يمكننا أن ننجح في نطق أي شيء ، فقد أصبحت اللغة بالنسبة لنا نوع من رد
الفعل - على الرغم من أنه ليس رد فعل حقًا حيث يمكننا استخدام اللغة لقول

الكثير من األشياء المختلفة على الرغم من أننا نستطيع في الواقع أن نخلق
باستخدام اللغة

 تم كتابة أي شيء تقريبًا عن اللغة والالوعي ، باستثناء العالقات بين اللغة
والالوعي اإلجرائي

وبالمثل ، فإن ركوب الدراجة أو السباحة أو مجرد استخدام الشوكة أو الملعقة
لتناول الطعام ، أصبح أيًضا منذ فترة طويلة ردود أفعال  على الرغم من أنه
ليس ردود فعل فعلية  ، حيث يمكننا التكيف مع  "ردود الفعل"  وفقًا إلرادتنا

والسياق التي توجد فيه  على الرغم من أن الفنانين والشعراء لن يشعروا بالسعادة
حيال ذلك ، إال أنني أميل إلى االعتقاد أنه في بعض الظروف الرسمية أو غير
الرسمية ، عندما يتم اتخاذ بعض القرارات المهمة أثناء العشاء ، فإن االستخدام

البسيط للشوكة والسكين ، يجب أن يكون إلى حد ما في بعض األحيان مبدع جدا
إذا قبلنا أن اللغة هي حقًا الجزء األساسي مما يجعلنا بشًرا

وهو ما أشك به شخصيًا ، إذا كنا مع الكان قد نصل إلى نقطة اعتبار أن
"الالوعي منظم كلغة" )وهو أمر مشكوك فيه( ، إذًا بما أن اللغة هي أداة ،

 أداة يتم تنظيمها بشكل مختلف اعتماًدا على اللغات التي تعلمناها ، فإن الشيء
نفسه ينطبق على كل ما ينتهي به األمر في النهاية إلى أن يتم امتصاصه في

أعماق الالوعي اإلجرائي، كل هذه المهارات التي تعلمناها ذات مرة هي أجزاء
منا وبطريقة ما هي نحن. وإال علينا تقييد رؤيتنا والنظر فقط في ما نحن عليه

بدونهم ، والذي قد يعني فقط أن نكون مثل األطفال حديثي الوالدة،  وال شك أننا

119



كذلك ، نحن هذا المولود الجديد لكن التخلص من بصمة الثقافة اإلنسانية بالكامل
في أنفسنا ، يمكن اعتباره مقيًدا إلى حد ما بشكل مبالغ فيه

اآلن ، ما الذي يمكننا الحصول عليه من مثل هذا النهج؟ نوع جديد من الفن؟ نوع
جديد من الشعر؟ ربما نعم وربما ال لكن ال ينبغي لنا أن نهتم ، حيث كان من

المفترض أن تكون السريالية مغامرة وألن الفن والشعر لم يكونا على اإلطالق ما
جاك فاشيه كان من المفترض أن تقتصر عليه السريالية مثلما  قال 

نحن ال نحب الفن وال الفنانين
ومع ذلك ، يمكننا البحث  في كيفية تعلم البشر، كيف يتعلم البشر  "جسديا" و

فكريا،  ويمكننا البحث  في نوع األدوار التي يلعبها الجزء الالواعي من أنفسنا،
فيما يتعلق بالتطور التاريخي للمفاهيمجاستون باشالر شيء مشابه لما فعله 

العلمية ، عندما ابتكر مفهوم 
 "épistémologique "

)العقبة المعرفية(
وإال ، فبدالً من الشكوى ، بأكثر الطرق قبًحا وكساًل وسلبية ، حول الطريقة التي

تتعلم بها اآلالت اآلن وجميع المواد الصحفية المتعلقة بما يُقال عن
 التعلم العميق" ، ربما يمكننا كسب شيء من تعلم كيف يتعلم البشر وتتعلم
الحيوانات في الواقع  بشكل أكثر فاعلية بكثير مما تفعله الشبكات~ العصبية

االصطناعية - ومن ثم نبحث  في  ذلك ثم نلعب به

على مستوى أكثر جماعية ، بطريقة مماثلة مثل أصدقاء فنسنت بونور وإيفنبرجر
تحولوا ذات مرة من األتمتة الفردية إلى األتمتة الجماعية ، وبما أننا ندرك جيًدا

أن الجزء األكبر من التعلم من المرجح جًدا أن يعتمد على مهارات الالوعي
 ) مثل تلك التي يستخدمها المولود الجديد(

 ، يمكننا أيًضا اللعب بشيء مثل التعلم اآللي الجماعي سيكون هذا متوافقًا تماًما
مع امتداد السريالية التي اقترحها بونور وإيفنبرجر ، عندما تصورا شمول جميع
األنشطة البشرية ، بما في ذلك البنية التحتية )أي اإلنتاج والتبادل( وكذلك البنية

الفوقية

 أي األفكار والتمثيالت  وبالتالي نطاق  التعبير البشري  بأكمله كملعب شرعي
لحضارة سريالية
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لن يتماشى مثل هذا المشروع مع منظور بونور وإيفنبرجر فحسب ، 
بل سيقودنا أيًضا بشكل أو بآخر إلى الجذور الالواعية لجميع األنشطة البشرية

آمل أن يكون القارئ ، إلى حد ما ، قد خمن اآلن أننا لسنا بعيدين عن بوتوه هنا ،
على الرغم من أن ما تم تحديده ال يقتصر على "الجوانب المادية" للتعلم وال

للرقص نفسه فقط ، بل يشمل أكثر من ذلك بكثير

قد نتوقع في الواقع استعادة "القوى المفقودة" للبشرية كما كان دائًما الغرض من
السريالية  ... ألنه ، بعد كل شيء ، عندما يتم النظر إلى األمور بجدية بعض

الشيء ، إذا لم تكن القوى البشرية المفقودة موجودة في قلب الطريق حيث يتعلم
األطفال حديثي الوالدة ، من الصعب معرفة المكان الذي يمكن أن يجدوا فيه

أصلها  من وجهة نظر أخرى ، يشير كل شيء إلى أن الطريقة التي يتعلم بها
البالغون والمراهقون ، بمجرد فحص جوهرها بعمق كاٍف ، ال يمكن أن تكون

مختلفة تماًما عن الطريقة التي يتعلم بها األطفال بشكل عفوي يشبه إلى حد ما ما
حاوله ماتا في علم التشكل النفسي الخاص به ، فإن الفكرة ستكون عندئٍذ التقاط
الشكل قبل أن يتحول إلى شكل متحجر، االختالف إذن هو أن الهدف لن يكون
فقط التحقيق والوصول إلى الجانب المرئي للعملية ، ولكن جميع جوانب التعلم
البشري - بعبارات أخرى الطريقة التي نتواصل بها مع العالم والطريقة التي

يمسنا بها العالم و تخترقنا

لكن دعونا أوالً نفكر في ما يحدث حاليًا للغة والشعر في نوع التنظيم االجتماعي
الذي نعيش فيه

...
عندما يأخذنا االستخدام الحالي للتكنولوجيا بعيًدا جًدا عن أي اتصال حقيقي بالعالم
، بعيًدا عن لمسته،  عندما يتم تسليم كل شيء نلتقي به في حياتنا اليومية إلينا كما

يقول
 Günther Anders

  وهذا يعني أنه تم تسليمه تماًما  وهو  مقيد اليدين والقدمين  وبالتالي ، بشكل
مباشر  كسجين، عندما نلتقي فقط بأشياء أو أدوات أو آالت كانت جاهزة

لالستخدام المقصود منها ، وبالتالي نكون أسرى لهذا االستخدام المقصود ، سواء
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أكان صريًحا أم ضمنيًا أو مخفيًا عندما نكون بذلك قد فقدنا جهة اتصال ليست
فردية فحسب ، بل هي أيًضا اتصال جماعي بشكل أعمق بكثير ، وهي اتصال

مع العالم الحقيقي يتم تقديمه ألصحاب المصلحة 
)أو باألحرى للجهات~ الفاعلة ، أو حتى أفضل لالعبين(

عملية إنتاج تم إنشاؤها وتنفيذها والتحكم فيها من قبل العمال أنفسهم عندما يُحرم
كل إنسان من أي اتصال بالعالم التقني وغير التقني ، وعندما ال يسمح لنا العمل

والحياة خارج العمل بهذا التواصل مع العالم ، فإن القدرات الشعرية للغة
تتضاءل بشكل جذري ، أو باألحرى تنهار وهذا بالتأكيد ما قصدته آني لو برون

في كتابها
 "Du trop de réalité"

 وحتى بشكل أكثر وضوًحا في كتابها
  "Appel d'Air "

دون تسمية وتحديد األسباب الجذرية لهذه األسباب - بقدر ما أستطيع أن أدرك
على األقل - اختفاء قدرات اللغة الحالية للشعر

تفقد الكلمات معناها ألن الحياة التقنية اليومية نفسها تفقد معناها لسبب بسيط هو
أنها تختفي، تفقد الكلمات معناها ألن المعنى مرتبط بالعمل ، ألن المعنى هو

وحي ، ألن المعنى ينكشف من خالل الشكوك التي يحدث فيها أي فعل، في حين
أن كل مهنة ابتكرت لغتها الخاصة ، فإن العامية الخاصة بها - التي تتحدث

بشكل صحيح فقط تمثل حالة معينة للغة المهنية للصوص والقتلة والمحتالين -
عندما تختفي المهن والحرف اليدوية نفسها ، تنقطع اللغة المشتركة عن مصدر
كبير جديد من التعبيرات والكلمات الجديدة وحتى االحتماالت النحوية الجديدة ،

ناهيك عن االنهيار الداللي المصاحب~

إن لغات المهن ، ولغات الحرف يتم اختراقها عن كثب من خالل العمل، دائًما ما
تكون محملة بشدة بالمعنى ألنه أثناء العمل عليك دائًما توخي الحذر ، بطريقة أو
بأخرى، غالبًا ما تتضمن سمات اللهجة ، وهي آثار للمناطق التي نشأ فيها نشاط

معين أو وصل إلى أعلى مستوى له فيها، يمكنهم أيًضا االستفادة بشكل مكثف من
االستعارات ، سواء أكانت جنسية أم ال ، لكن أصغر قاموس للمرادفات سيكشف

بسهولة عن شحنتهم الشعرية كما هو الحال ، عالوة على ذلك ، فيما يتعلق
باألسماء الشعبية للعديد من أنواع النباتات
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عندما تُفقد لغات المهن ، عندما تُفقد لغات العمل البشري ، يتم اختزال اللغة إلى
لغة المديرين من مختلف المستويات ، الذين تتمثل وظيفتهم األساسية في الكذب.
نظًرا ألنهم يجب أن يكذبوا على رؤسائهم إلعالمهم بأن كل شيء على ما يرام

ويجب عليهم أيًضا أن يكذبوا على مرؤوسيهم لتشجيعهم~ )أو إجبارهم( على
العمل بشكل أفضل من أجل زيادة األرباح التي لن يستفيدوا منها أبًدا أو حتى

أكثر من ذلك، في كثير من األحيان ، إلقناعهم بأن طريقة العمل الجديدة ، التي
تم تصميمها مؤخًرا وببراعة من قبل أشخاص لم يقوموا بأي عمل على

اإلطالق ، هي بالتأكيد تعتبر تطور وتحسين

يتكون نشاط المديرين بشكل أساسي من عدم القيام بأي شيء ، وعدم إنشاء أي
شيء ، وعدم إنتاج أي شيء ، ولكن ببساطة تمرير األوامر إلى أسفل إلى العمال

الفعليين ، وحساب النتائج واإلبالغ عن التنفيذ الجيد لألوامر وخطف  امتياز
النتائج نحو المستويات األعلى،  وغني عن القول أن اللغة نفسها ليس لديها أي
إمكانية أخرى سوى أن تصبح أكثر وأكثر تجريًدا ، وأكثر "رسمية" كما يقول
بونور وإيفنبرجر. ال تصبح اللغة مجرد دعم للكذب ، بل باألحرى دعم الفراغ

والعدم، ونوع الشعر المرتبط بهذا النوع من اللغة هو فن عدم قول أي شيء ، مع
السماح للمحاورين باالعتقاد بأن شيئًا ما يقال، بعبارة أخرى ، انتشرت الكذبة 

اآلن في فعل الكالم ذاته ولم يعد لها أي عالقة باللغة ، إنها محاكاة~ لها
هذا هو الوضع الحالي للغة ، ومن الواضح أن نفس الوضع ، أو حتى أسوأ من

ذلك ، يقف فيما يتعلق بالصور التي تستهدف بشكل أساسي ربطنا بالفراغ
األساسي للمال كما هو موضح في كتاب آني لو برون األخير على الرغم من

تأخره بعض الشيء
اآلن ، بعيًدا عن مثل هذا الموقف ، بافتراض أن المجال السريالي للبحث سيشمل
القوى الالواعية التي تسمح للبشر بالتعلم، ومن ثم فإننا نعيد التواصل مع اللمسة
التي تبنيها عقولنا وأجسادنا باستمرار مع العالم نفسه، عالم ال نعرفه في الواقع

إال من خالل هذا النشاط الدائم للعقل )والجسد(، بعبارة أخرى ، سنعيد االتصال
بمصادر الشعر ذاتها

ومع ذلك ، يجب أن أدرك أن مثل هذا المشروع ليس لديه أي فرصة تقريبًا
للوفاء بأدنى قدر من االلتزام ألن السريالية يتم تقليصها اليوم إلى استغالل فني أو
شعري مؤسف إلى حد ما للوريد الذي كان يعتبر في األصل مناسبًا ألعلى وأعلى
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بكثير، نطاق أوسع وطموحات أوسع بكثير، أنا أدرك بالتأكيد ، بالطبع أفعل ،
لكنني ال أقبل ذلك..
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معامل التصنيع) الرسيايل�

 اكتشاف غريب

يوم اإلثنين الماضي ، كنت في غرفة انتظار طبية ، ووقعت عيني  على مجلة
لتزيين المنزل تسمى

 "Côté Sud"
 كانت هناك صفحة عن قرية القديس سيرك البوبي حيث يقع منزل بريتون

وكانت تلك الصفحة تذكر أيًضا ارتباط جمعية 
 "La Rose Impossible" 

التي  أسسها  لوران دوسيه
بالمنزل 

تمكن لوران وأصدقاؤه من إنقاذ منزل بريتون من خالل شرائه من قبل بلدية
سان سيرك الپوبي  ومنطقة جنوب غرب فرنسا ، باإلضافة إلى بعض األموال

من الدولة الفرنسية أيًضا
أوب بريتون إلويت )ابنة أندريه بريتون( ليست مالكة هذا المنزل بالطبع ، لكن

لديها نوًعا من "الحقوق المعنوية" عليه وفكرة ارتباط
جمعية 

 La Rose Impossible
بالمنزل 

   تتماشى  مع رغبات أبنة بريتون  التي لم تكن  بالتأكيد إنشاء متحف بمنزل
بريتون ، بل تحويله إلى ما يشبه  مركزا  للنشاط السريالي

استخدم المقال الصحفي عبارة
 "المختبر السريالي "

... 
لوران دوسيهلقد أرسلت صورة من المقال الصحفي إلى 
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وقلت له : يبدو أن عبارة

"مختبر سريالي" 
 ربما جاءت~ مباشرة من تحت قبعتك

أجاب : نعم ، تحليلك صحيح
ويمكنني التأكد من ذلك  عندما زرت سان سيرك البوبي  لالحتفال بالذكرى
الخمسين لوفاة بريتون ،  لوران  كان يحاول فعل ذلك ، بناًء على أشياء مثل

ورش الشعر وورش الكتابة اآللية وورش الرسم والرسم اآللي ، إلخ
أضاف لوران تعبيري األصلي كان أشبه ب~مختبر ريفي سريالي 

ألن سان سيرك البوبي  هي قرية ريفية صغيرة
ثم أجبت: لقد كنت على حق في ذلك الوقت ، ألن السورياليين يجب 

أن يأكلوا أيًضا بالطبع ، هناك معارض أيًضا ، لكن األنشطة في سان سيرك
البوبي  ال تقتصر على ذلك من المؤكد أننا جميعًا نتذكر كلمات لوتريامون

"الشعر يجب أن يصنعه الجميع وليس واحًدا" وقد نعلم أيًضا أن الشعر يأتي من
الفعل  اليوناني 

poiein
 الذي يعني القيام به
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معامل التصنيع

صناع ومساحات الصناع

كان تعبير 
Fab Lab

 )مختبر التصنيع(
 رائًجا جًدا في ذلك الوقت بسبب اإلدخال األخير للطابعات ثالثية األبعاد  ، مما

جعل من الممكن إنتاج أي نوع من األشياء تقريبًا في المنزل بكمية متواضعة
نسبيًا. على عكس معظم العمليات المستخدمة~ في الصناعة ، فإن الكائنات التي

تنتجها الطابعات ثالثية األبعاد ال يتم تصنيعها عن طريق إزالة المواد ولكن عن
طريق إضافة المواد ، مما يجعل من الممكن إنشاء أشكال لم تكن ممكنة بالطرق

التقليدية. ومع ذلك ، فإن األجهزة المتاحة للمستخدمين في تلك  المعامل  ال
تقتصر بأي حال من األحوال على الطابعات ثالثية األبعاد ، ولكن يمكن أن

تشمل أيًضا ، على سبيل المثال ، التحكم الرقمي في النول الحرفي.
لقد تضاءل الحماس~ الصحفي إلى حد ما منذ ذلك الحين ، ولكن تظل الحقيقة أن

تلك المختبرات  ال تزال موجودة ، ويتم صناعتها  في شبكة عالمية وتلتزم
بميثاق معهد~ ماساتشوستس~ للتكنولوجيا 

(MIT)
أن الذي ينص على

Fab Labs 
هي شبكة عالمية من المختبرات المحلية ، والتي تعزز اإلبداع من خالل توفير
الوصول إلى أدوات التصنيع الرقمية. ]إنهم[ يتشاركون في الكتالوج المتطور

للقدرة األساسية على صياغة )تقريبًا( أي كائن ، مما يسمح بمشاركة األشخاص
والمشاريع
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توفر شبكة
Fab Labs 

مساعدة تشغيلية وتعليمية وتقنية ومالية ولوجستية تتجاوز ما هو متاح في مختبر
واحد

وتتوفركمورد مجتمعي ، وتوفر وصوالً مجانيًا لألفراد باإلضافة إلى الوصول
المستند إلى التسجيل في إطار برامج محددة. قد تكون التصاميم والعمليات التي

تم تطويرها في تلك المختبرات  محمية ويتم بيعها حسب رغبة المخترع ، ولكن
يجب أن تظل متاحة لألفراد الستخدامها والتعلم منها

يوفر هذا القسم بعض المعلومات حول المختبرات التعاونية  والحركات
المرتبطة بها حيث كانت للكلمة  جذور تمتد نحو     

النادي األناركي األلماني للكمبيوتر 
تعد المختبرات  في األساس امتداًدا ل~كلمة

 )افعل ذلك بنفسك(  
ولكن مع نطاق أوسع بكثير ، بما في ذلك التقنيات القديمة والجديدة وحتى علم

األحياء
فاب الب هي
ثقافة الصانع

Makerspaces
( Hackerspaces)

أو نادي الكمبيوتر األناركي 
تعتبر السريالية بمثابة مختبر فكري

بمجرد أن نتخلص من فكرة أن السريالية ستكون مدرسة فنية ، وهي فكرة ال
أساس لها من الصحة نشرها الصحفيون واألكاديميون ، والتي ال تتناسب تماًما

مع صياغة چاك فاشيه االفتتاحية
حين قال 

 "نحن ال نحب الفن وال الفنانين"
  وال  تتناسب تلك الفكرة  مع الموقف العام لدوشامب~ الذي  أطلق في لقاء

صحفي  على  أندريه بريتون بروح الدعابة أنه رئيس   مدرسة فنية  في حين أن
السريالية أساًسا هي  ورشة عمل فكرية أو مركز أبحاث  حيث يتم إلغاء الفصل
بين تخصصات الفن الكالسيكي ، وحيث يستخدم أعضاء الحركة جميع وسائل

التعبير التي  في متناولهم ، سواء تم تصنيفهم في أي تقليد فني أم ال ، سواء
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كانت تتوافق مع تفضيالتهم الفردية و / أو تدريبهم األولي أم ال  إلى هذا الحد ،
يمكننا العثور على رسومات لبريتون أو ديسنوس ، ونصوص بيلمر أو ماتا ،

باإلضافة إلى قصائد وكوالچات  وألعاب جماعية  ... كما كان الحال بالفعل دائما
، وكذلك داخل حركة دادا

فقط بعد قبول "األعمال" السريالية من  العالم البرجوازي - بعبارات أخرى ،
خارج الحركة السريالية نفسها ، ومن ثم على أرض معادية  أعاد العالم

البرجوازي الحدود بين التخصصات الفنية ، لتتالءم مع فئات  البرجوازية
التقليدية - و كهجوم مضاد موجه ضد السريالية حتى تم تصنيف بريتون وإلوار
وأراجون اليوم على أنهم شعراء ، ثم تم تصنيف إرنست وماسون وميرو ودالي

وماتا  كرسامين  ، إلخ إلى أن وصلوا  اآلن العتبارهم  بشكل أساسي فنانين 
وعلى جانب آخر.

اشتهر بييرو ديال فرانشيسكا بكونه عالم رياضيات مهًما في عصره ، وكان
برونليسكي مهندًسا~ معماريًا ، وكان دا ڤينشي أيًضا مهندًسا  وعالًما ، وكان

مايكل أنجلو أيًضا مهندًسا معماريًا ومخطًطا حضريًا وشاعًرا

من الواضح أن هذا التصنيف البرجوازي يستجيب لهدف واضح هو التجارة في
األعمال الفنية ، وما وراءه ، على المستوى األيديولوجي ، تعزيز تقسيم
برجوازي خالص  للعمل حيث يتم تعيين كل مهمة~ معينة إلى متخصص
لكن هذه الفروق لم يكن لها معنى بين السرياليين ، الذين اعتبروا أنفسهم

سرياليين ، ال أكثر وال أقل ، والذين اعتادوا أن يتصرفوا ويعملوا كسرياليين
وهذا كل شيء. كما يشير بونور بحق في كتابه  "الحضارة السريالية " ، في
البداية ، لم يكن المقصود من "األعمال" السريالية أن تكون أعمااًل فنية ، بل

نوًعا من الدعاية التجارية للثورة السريالية على هذا النحو
 ال يزال بعض السرياليين المعاصرين متوافقين مع الروح السريالية األصلية ،
وكما يفعل چان كريستوف بيلوتي على سبيل المثال ، يوقعون نصوصهم بعبارة
"> مكان اسمهم< ، حالم إلى األبد " أو ببساطة "> مكان اسمهم<~ ، سريالي".

إلى جانب ذلك ، كان رامبو قد حسم المسألة بشكل نهائي عن طريق الكتابة 
اليد بالقلم تساوي اليد مع المحراث

يا له من قرن  
بيدي

 لن أملك يدي أبًدا
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التعبير البشري المعمم

بعد مناقشتي مع لوران دوسيه ، أدركت فجأة أن مفهوم "المختبر السريالي "
ربما كان هو المفهوم الصحيح لسريالية القرن الحادي والعشرين ... بالطبع ،

 يتناسب مع الممارسات التي يجب"المختبر "يمكن مناقشة ما إذا كان مصطلح 
أو يمكن أن تكون مصطلحات سريالية ، والمقصود هنا بالتأكيد ليس إغالق

األبواب بل فتح المزيد منها
ال سيما عبارة 

"مختبر "
 التي نشرها الصحفيون والكذابون من جميع األنواع ، قد يكون من الحكمة تجنب
استخدامها عالنية. عالوة على ذلك ، ال يمكن للكلمات~ أن تحل محل الممارسات~

في هذا الشأن أكثر من أي شيء آخر. كما قال رجل  فرنسي المرأة ، 
حسنًا ، هذه هي كلمتي األخيرة. وحول الكلمة والشيء. سيدتي  مرري الكلمة

إلي وسأمرر لك األمر

لقد تغيرت التكنولوجيا بشكل كبير منذ عشرينيات القرن الماضي ولم تتغير بشكل
جذري منذ السبعينيات. وعلى أي حال ، كان دوشامب يستخدم بالفعل أي شيء

يمكن أن يخطر بباله تقريبًا في "أعماله الفنية" ، المحركات الكهربائية ، والزجاج
، والمطاط ، والسينما ، وما إلى ذلك ... في األساس أي شيء

لقد تغير العلم أيًضا ال يوجد كثير من الفيزياء التي ال تزال تعتمد إلى حد كبير
على نظريات 

)النسبية وكوانتا(
 ، ولكن الرياضيات تغيرت وقبل كل شيء علم األحياء

وقد تغير العالم أيًضا
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لم يكن التغيير الرئيسي هو تنفيذ القنابل الذرية  كما كان متوقعًا ومخيفًا في
الخمسينيات~ والستينيات - وهذا ، على الرغم من حقيقة أنها ال تزال موجودة

وتهدد ، ولكن االنهيارات  البيئية  أصبحت على الساحة األمامية اآلن 
الجميع يعرف اآلن أو يشك  في أن الحضارة العالمية الحالية تنهار

بينما 
أظهر العديد من السرياليين ، من الخمسينيات وحتى الوقت الحاضر ، تجاهاًل

غريبًا للتكنولوجيا. غريب ، ألن السرياليين كانوا دائًما قريبين بدرجة كافية من
الحركة العمالية ، وكان عليهم أن يتذكروا أن الرأسمالية تقوم على االستيالء
الجماعي و الحصري لوسائل اإلنتاج. بعبارة أخرى ، تقوم الرأسمالية على

التملك الخاص للتكنولوجيا. من الواضح أن هذا الموقف يجعل أي كائن تقني
أنشأته الرأسمالية هو  العدو المميت لكل شيء وأي شيء - باستثناء العاصمة

نفسها بالطبع

كان يجب أن يحدث فوًرا بعد الحرب العالمية الثانية أن يكون  أي كائن تقني
رأسمالي مشكال  أو سيشكل في نهاية المطاف سالًحا من سالح رأس المال في

الحرب الطبقية ... وهذا ليس ألنه كائن تقني ، ولكن ألنه كائن رأسمالي. على ما
يبدو ، لقد نسوا إلى حد ما الحرب الطبقية كمفهوم وأداة لفهم العالم وتحولوا إلى
نوع من األفكار التي كانت عصرية في الستينيات ، مثل النظريات التي  سميت

بالمجتمع االستهالكي واألفكار المرتبطة  باألشخاص العاديين الذين ينظرون
بشكل سلبي إلى أجهزة التلفزيون الخاصة بهم بدالً من العمل من أجل الثورة.

مثل هذه األفكار مفيدة دائًما لمن يستخدمها ، ألنها تسمح لهم ، دون بذل الكثير
من الجهد ، بتمييز أنفسهم عن الجماهير األغبياء

 إذا كنت ال تملك جهاز تلفزيون ، أو إذا كنت تمتلك جهاًزا ، يمكنك التظاهر
بعدم مشاهدة البرامج التلفزيونية مطلقًا ، فيمكنك حينئٍذ االدعاء فوًرا بأنك تقف
على بعد خطوات قليلة أعلى من المتوسط من مقياس الذكاء وأن تتخذ أوضاًعا

أرستقراطية. لسوء الحظ ، ال يكفي أن تكون أرستقراطيًا حقيقيًا في الفكر. عليك
أيًضا أن تمتلك قلعة الفكر واألراضي الفكرية المصاحبة لها. وهذا أكثر صعوبة

إلى حد ما
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إن سلبية الناس التي تنحصر في حالة المستهلكين ال تنتج أساًسا عن اإلغراءات
التي يقدمها المجتمع االستهالكي ، وال تنتج إما عن شكل من أشكال الجبن

المتأصل أو الكسل الذي انتشر بشكل خفي بين أعضاء المجتمعات~ الحديثة ، كما
كان الحال

يتكرر هذا  كثيًرا - على الرغم من عدم وجود أي تأثير ثوري واضح
واألكثر منطقية ، أن ما يسمى بالسلبية ناتج عن حقيقة أن الناس محرومون

بالكامل تقريبًا من أي وصول إلى وسائل اإلنتاج ، وهم محرومون تماًما تقريبًا
من أي وصول إلى التكنولوجيا
 المزعومين كانوا دائًما - وبصورة"المستهلكين"وبالمناسبة ، يجب التذكير بأن 

مكثفة جًدا - عمااًل أيًضا. لذلك ، كما أوضحت هانا أرندت ، فإن ما يسمى ب~
 لم يكن أبًدا أي شيء آخر غير مجتمع العمل"المجتمع االستهالكي"

في جميع أنحاء العالم وفي جميع المناخات ، كلما كان لدى البشر إمكانية
الوصول إلى وسائل اإلنتاج ، فإنهم يستخدمونها لتلبية احتياجات  المنفعة الخاصة

بهم ، بالطبع ، ولكن أيًضا  أيًضا من أجل تخيالتهم كذلك  ، ومذاقهم لأللعاب
والنكات ، أو للتعبير الفني الخاص بهم
على سبيل المثال ألشياء مثل ما يسمى 

Art Brut
إن استخدام بيئة عملك لتلبية احتياجاتك الخاصة أو احتياجات رفاقك يسمى في

فرنسا
" La Perruque "

)المهندس الباروك( 
ولكن مثل هذه السلوكيات موجوده في كل مكان في العالم

 في حين أن تقاليد هؤالء العمال كانت منتشرة في الغالب في المصانع وورش
العمل ومكاتب التصميم ومواقع البناء ، إال أنها لم تكن شائعة في البيئات

البيروقراطية ألن المكاتب ال تنتج شيئًا. ومع ذلك ، فقد تغير الوضع بشكل كبير
منذ أن أصبحت أجهزة الكمبيوتر آالت أساسية لعمليات المحاسبة والتحكم

واإلدارة. بعبارة أخرى ، انتشر برنامج
 "La Perruque" 
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اآلن حتى في البيئات البيروقراطية حيث يقوم الناس اآلن بتنزيل برامج
الكمبيوتر التي تستخدم في أوقات العمل ، والبرامج التي ال ينبغي أن تكون

موجودة من الناحية القانونية ويميلون  إلى استخدامها
يمكن مالحظة سلوكيات أخرى بين العمال خارج بيئة عملهم 

مثل 
 تجميع وسائل اإلنتاج النادرة التي تصادف أنها تظل متاحة مجانًا  أو يُحتمل أن

تُسرق عند الحاجة - والمساعدة المتبادلة  في ذلك بين العمال تكون تلقائية
ومنهجية في جميع الظروف واختالف أحوال الدول

 داخل المجتمعات"عالية التقنية"ويظل هذا صحيًحا حتى في أكثر المجاالت~ 
المتقدمة ، أو في مجتمعات~ أخرى أقل من ذلك ، سواء في مجال البرمجيات

 ، بما في ذلك الزراعة وعلم األحياء"الصناع"الحرة أو في مختلف حركات. 
يجب أن تذكرنا هذه الميزات المنتشرة على نطاق واسع بأن هناك طريقة واحدة

فقط لوضع حد للرأسمالية ، وهي البدء بوضع حد لالستيالء الجماعي والحصري
للتكنولوجيا من قبل الرأسمالية. من الواضح أن هذا ال يمكن تحقيقه من خالل

النظر بازدراء من بعيد  إلى  التكنولوجيا كما يفعل المفكرون األفالطونيون دون
وعي - أي تقريبًا جميع مفكري المجتمعات ذات األصل اإلبراهيمي

لقد فقدوا الوعي بأن الفكر األفالطوني واألرسطي متجذر في مجتمعات~ العبيد في
العصور القديمة ، وأن الرجوع إليه دون أدنى قدر من عدم الثقة الفكري ، يؤدي

بالضرورة إلى تعزيز نزعات العبودية واالستغالل في المجتمعات الحالية
إن وضع حد لالستيالء الجماعي والحصري لوسائل اإلنتاج من  الرأسمالية ال

يمكن أن ينتج عن ثورة بسيطة كما اعتقدت الحركة العمالية في القرون الماضية.
إنها عملية أطول بكثير وتقدمية وملموسة. يتعلق األمر بإنشاء ثقافة جديدة تماًما.

إنه يعني تعلم استخدام الوسائل التقنية المصممة في البداية ألغراض الحرب
الطبقية - أي ضدنا - الحتياجاتنا الخاصة ، وأهدافنا الخاصة ، في عملية إبداعية
جماعية. كما يعني إعادة تصميم الوسائل التقنية بالكامل لتالئم ديناميكيات~ رغباتنا

ومشاريعنا
في المشكالت~ المتعلقة بالبيئة وبشكل أعم ، ما يبدو على أنه مشكلة مرتبطة
بالتكنولوجيا في جوهرها ليس أكثر من تعبير عن السيطرة الرأسمالية على

التكنولوجيا
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تمثلت حيلة األنظمة الشيوعية أساًسا في نقل ملكية وسائل اإلنتاج - أي
التكنولوجيا - من البرجوازية إلى الحزب. لكن ملكية وسائل اإلنتاج ليست  مجرد

ورقة ، فهي ليست مثل عنوان الملكية ، إنها مجموعة من العالقات~ الحميمة
والمعقدة التي ال تشمل فقط االستخدام الجماعي المجاني للتكنولوجيا ، ولكن أيًضا
، شيء إبداعي بشكل جذري  ، وحتى يمكن القول  ، سحري - كما أشار ماركس

، على سبيل المثال ، حول الملكية ، وكما أظهر علم األعراق البشرية أيًضا
ولكن حتى بدون اإلشارة إلى ماركس أو اإلثنولوجيا ، فإن أي نشاط إبداعي ، من

المفترض أن يكون سرياليًا أم ال ، يعلم أي شخص يمارسه ، الطبيعة الحقيقية
والمتناسقة لعالقة اإلنسان بالتكنولوجيا. وليس من المبالغة وصف عالقة الفنان

بالتقنيات التي يستخدمها بأنها سحرية وشاعرية وخيميائية

سحرية ألن كل عملية  للخلق  هي هروب من الواقعية ، من عالم مهلك ، من
عالم ميت ، من عالم أحياء ميتة ؛ ألنه يخلق عالماً ليس خارقاً للطبيعة بالتأكيد

ولكنه واقعي بشكل جذري. شعري ألنه يدمج عالقة متجددة مع الطبيعة والحب
والكون بأسره. خيميائي  ألن هذه العالقة تكشف للفنان أنه في الواقع يخلق نفسه

في نفس الوقت الذي يصنع فيه عماًل فنيًا ، ألن العمل الحقيقي الوحيد -
والغامض - للخيميائي هو الخيميائي نفسه دائًما

اإلبداع هو بناء الحرية. وأفضل طريقة لتقييم مدى الحرية التي تحققت في
مجتمع ما ، هي تقييم الدرجة التي وصل إليها اإلبداع الجماعي الحر فيه

ً"الديمقراطية" كما نعلم ،   ليست بالضرورة مؤشراً صحيحا
بعبارة أخرى ، يمكننا استخدام تدوين رياضي هنا ألنه يكاد يكون نظرية: اإلبداع

>=< الحرية. 
اإلبداع يعني الحرية والحرية تعني اإلبداع. ومن ثم فإن اإلبداع يعادل منطقيا
كلمة الحرية . هذا هو إلى حد ما ما قادتنا إليه الفترة التاريخية السابقة ، وهذه

هي إلى حد ما االستنتاجات التي توصل إليها فينسينت بونور في كتابه
 " الحضارة السريالية"  

في أواخر السبعينيات. ولكن حتى بدون أخذ استنتاجات بونور في االعتبار ، إذا
ذهبنا إلى الجذور ، فإن اإلبداع يعني إضافة إمكانيات~ جديدة إلى تلك المتاحة

اجتماعيًا في مجتمع معين في لحظة معينة ، بحيث يخلق اإلبداع حريات جديدة 
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على العكس من ذلك ، ال يمكن أن يوجد اإلبداع وينتج إمكانيات جديدة إال في
سياق يكون فيه مستوى الحرية المطلوب للنشاط اإلبداعي الجماعي مرتفعًا

بدرجة كافية
 وال يتعلق األمر بالحريات الفكرية هنا فحسب~ ، بل يتعلق أيًضا ، وأكثر من ذلك

، باإلمكانيات~ الحقيقية والمادية والتقنية
حيث 

يجب استخدام حقيقة أن اإلبداع يخلق حريات جديدة - أو أنه ببساطة ال يمكن أن
يسمى إبداعا  - كمعيار للتمييز بين ما يمكن تسميته باإلبداع وما هو غير

موجود. لكن هذا يتطلب حًدا أدنى من الدقة ألنه من الممكن فقط بقدر ما ندرك
هذه الحقيقة األساسية وهي أن القوة ال تخلق أي شيء ولكنها تمتص إبداع الطبقة

العاملة ، وال سيما إبداع العمال المثقفين ، وتستخدمه من أجل االحتياجات~
الخاصة في الصراع الطبقي

عدم فهم هذه الحقيقة المركزية يعني عدم فهم كيفية عمل جميع أنظمة االضطهاد
الحالية. طريقة أخرى للقول إن أي شخص لم يفهم هذه اآللية المركزية ال يمكنه

بأي حال من األحوال أن يدعي أنه ثوري بأي درجة على اإلطالق
كل شيء ، على اإلطالق ، كل شيء موجود في هذا العالم يمكن استخدامه ،
ويستخدم بالفعل ، ألغراض الصراع الطبقي الذي يخوضه األغنياء واألقوياء

ضد اآلخرين
 )وضد الطبيعة نفسها أيًضا(

 بعبارة أخرى ، أي شيء في هذا العالم يُقصد به أو يمكن استخدامه 
لدعم احتياجات الشرطة الطبقية

 هل يجب إذن أن نتراجع عن المشهد التاريخي ونتخلى عن هذا العالم للرأسمالية
، كما يقترح ، في الواقع ، المصابون برهاب التكنولوجيا المعمم الحالي؟ من

الواضح أن هذا من شأنه أن يسهم في إبادة أنفسنا ، وهذا االنتحار والهجر في
الواقع  هو ما يؤدي إلى المواقف المبتذلة المعادية للتكنولوجيا من اليسار

الراديكالي  الحالي

مع العواقب المؤسفة التي لدينا أمام أعيننا ، حيث يمكننا أن نرى بوضوح أن
أعداءنا يثبتون أنهم أكثر ذكاءً~ وكفاءة منا
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كان السؤال الثوري دائما ، على العكس من ذلك ، هو االستيالء على كل ما هو
موجود في العالم واستخدامه لتلبية احتياجات نضالنا الطبقي والهجوم المضاد
أيًا كانت الطريقة التي تنظر بها إلى األشياء ، فإن الثورة تعني السيطرة على

العالم

أمسية كان خطأ ثورات القرن العشرين يتمثل في تأجيل هذا االستيالء إلى 
عظيمة محتملة ، أي باختصار، في االعتقاد بأنه يكفي

القيام بما فعلته الثورات البرجوازية

عبرنسيان 
التفاصيل الهائلة التي كانت البرجوازية قد استولت عليها بالفعل قبل وقت طويل

من ثورتها ، وأن ما يسمى بالثورة البرجوازية كان في األساس مسألة إضفاء
الشرعية على األشياء

بعبارة أخرى ، لم تنتظر البرجوازية حتى يُسمح لها بالسيطرة على العالم للقيام
بذلك. لقد كانت أجيال من البرجوازية تفعل ذلك لقرون ، في كل مكان وفي جميع

الظروف حيث كان نوًعا من التقدم ممكنًا

لقد أدت نظرية الثورة باعتبارها
"األمسية العظيمة" 

 القادمة إلى تعمية الثوار كثيًرا عما يمكن فعله هنا واآلن. لقد تم حصر النشاط 
الثوري في عملية دعائية بسيطة 

"أثناء انتظار"
 الثورة ، الحقيقية ، الكبرى ، الوحيدة. من الضروري أن ندرك إلى أي مدى

يمكن أن يكون هذا الموقف دينيًا بشكل نموذجي. ما الذي كان متوقعا بالضبط؟
عودة المسيح؟ انتصار انتخابي؟ لم يكن السؤال هو نشر أي نوع من اإليمان ، بل

نشر الممارسات. الممارسات التي تغير العالم وتغير الحياة
ما كان يجب القيام به ، وما يجب القيام به في كل لحظة في الواقع ، هو السيطرة
على العالم هنا واآلن ، كلما كان بعض التقدم ممكنًا. ال تنتظر بعض   التفاوض

على تخفيض وزن األصفاد من خالل عقد اتفاق مع العدو
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تم اعتبار  تفسير
 Ecart Absolu 

الذي قدمته السريالية بعد الحرب العالمية الثانية إلى حد كبير  تراجعا حذرا إلى
منطقة معروفة جيًدا

دعونا نهرب إلى  نوع من السلوك ، أو نوع من القول : وداعا أيها  العالم
القاسي

لكن 
Ecart Absolu 

 كان له في األصل معنى مختلف تماًما وكان ذلك لبناء عالمنا الخاص في
انحراف مطلق عن ذلك العالم الذي نكرهه

 لم يكن 
L'Écart Absolu

 بأي حال من األحوال وضعية يمكن للمرء أن يتبناها ، بل كانت ممارسة~ للعالم
يجب تخيلها وخلقها وفرضها

فورييه كانت النقطة في رؤى 
 بالتأكيد هي عدم التنحي من أجل السماح لقطار رأس المال بالمرور.

هناك جانب آخر لألشياء التي عادة ما تمر دون أن يالحظها أحد من بين عواقب
المواقف المبتذلة المعادية للتكنولوجيا. إن الكراهية أو االزدراء أو ببساطة عدم
مراعاة الجانب التقني من العالم تشكل تعبيًرا واضًحا جًدا عن موقف أفالطوني

عميق ، أي عن تفكير عبودي

أي شخص أو أي مجموعة من األشخاص ليسوا ، أو ال يضعون أنفسهم ، في
وضع يسمح لهم بإنتاج حياتهم بشكل جماعي ، لن يكون لديهم في نهاية المطاف

خيارا آخر ، في أوقات األزمات ، سوى إجبار اآلخرين على تلبية احتياجاتهم
الخاصة ، بعبارة أخرى ، إلعادة نظام االستغالل إلى مكانه الذي أعلنوا منه رغم

ذلك الحاجة الملحة للخروج منه بأسرع ما يمكن

لم يكن بسبب النية السيئة أو طعم الخيانة أن الكثير من المثقفين الثوريين انتهى
بهم المطاف كبيروقراطيين ، إما في الحزب أو في الدولة ، ولكن ببساطة ألنهم
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حرفيا لم يعرفوا كيف يفعلون أي شيء آخر. وببساطة ، فإن المطلب الثوري ال
يعني فقط أن العمال ثوريون ، بل يعني أيًضا أن الثوريين هم عمال ، أي أناس

قادرون بشكل جماعي على إنتاج الحياة البشرية في مجملها

تعرف كيف تصنع ، تعرف كيف تعيش وتعرف كيف تعرف
معرفة كيف تصنع ، يعني أن تكون قادًرا على المساهمة بشكل 

ملموس وعملي في اإلنتاج الجماعي للحياة البشرية

معرفة كيفية العيش تعني القدرة على المشاركة~ والمساهمة في الملذات الجماعية

معرفة كيفية المعرفة تعني القدرة على التعلم ونشر المعرفة المكتسبة
اعرف كيف…. هو سؤال تقني ال تتمثل إجاباته ببساطة في إعادة استخدام

التقنيات والممارسات~ الحالية ، ولكن على األقل في إنشاء استخدامات جديدة
وإساءة استخدامات جديدة ، وفي الواقع ، في إعادة تصميم التقنيات الحالية بشكل

جذري. هذا هو النقيض تماًما الستخدام التكنولوجيا في العالم الرأسمالي حيث
على وجه التحديد ، يتم تحديد االستخدامات وفرضها في العمل المأجور واقتراح

ترسيخها  بشدة  حيث  يتم التحكم في أنشطة االستهالك الخاص
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توسيع وضبط نوع آخر من الالويع�

كيف ستبدو الحركة السريالية التي تتطور في اتجاه مفهوم المختبر السريالي ؟
من الصعب تحديد الحدود وقد يكون من الضار - كما هو مقيد - محاولة جعلها

صريحة. ومع ذلك ، يمكن تحديد بعض خطوط وحدود الحركة السريالية
الماضية والحالية

يكتب بريتون في مكان ما 
لقد أُعطيت اللغة لإلنسان حتى يتمكن من استخدامها

. بشكل سريالي
تربط هذه الجملة ولكن في نفس الوقت تفصل بين المصطلحين اللذين تربطهما.
إنه يفصل بين السريالية من جهة واللغة من جهة أخرى. ال يعني ذلك أن اللغة

سريالية بالضرورة ، وال حتى أن الشعر نفسه هو بالضرورة سريالي ، وال يعني
أن السريالية بالضرورة شعرية من الناحية األدبية. نفس الشيء فيما يتعلق

بعنوان كتاب بريتون المعنون 
"Le Surréalisme et la Peinture"

يوحي هذا العنوان أو حتى يشير إلى أن الكتاب ال يناقش  
"الرسم السريالي"

من الواضح أن هناك ، مرة أخرى ، السريالية من ناحية والرسم من ناحية أخرى
، بحيث يتم تطبيق نفس المالحظات~ التي تم ذكرها أعاله فيما يتعلق باللغة

)والشعر( مرة أخرى
ومن هنا تظهر السريالية كشيء مختلف عن تعبيراتها المختلفة 

)نتائجها(
 في التخصصات~ الفنية التقليدية. في الواقع ، فإن الوضع أسوأ بكثير ، 

حيث وصل ڤينسينت بونور إلى نقطة محددة بوضوح  هي ميل بعض السرياليين
 اعتبارمصطلح   إلى

"صنع الفن"
 كعدو داخلي. لذلك ال تظهر السريالية على أنها غالف بسيط لنشاط فني معمم
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مثل بناء المواقف في رؤية الحركة المواقفية الدولية المبكرة
 إنها مسألة أخرى تماًما ، كما يتضح من هذه الجملة من البيان األول التي تنص

على أن " ألفريد جاري سريالي في الكحول ". وهذه الجملة - مثل كل الجمل
األخرى في هذه الصفحة - يجب أن تؤخذ على محمل الجد: حياة جاري الكحولية

هي بالتأكيد سريالية. ومن ثم ، كما يشير ڤينسينت بونور في 
كتاب الحضارة السريالية

، ال توجد أسباب وجيهة لعدم توسيع النشاط السريالي ليشمل جميع أنماط التعبير
البشري ، كما يمكن مالحظته ، ودمجه في حياة المجتمعات 

"القديمة"
 الغير طبقية ، وهناك مثاال حسنًا ، في النماذج االجتماعية التوافقية المتكاملة

لتشارلز فورييه
ولكن هناك أسباب أعمق مرتبطة بحقيقة أنه ال بريتون نفسه وال السرياليون

بشكل عام محصنون من عدوى األفكار والمواقف الثقافية األفالطونية. بريتون ،
حتى عندما يحاول الهروب منها ، ال يزال يعتمد إلى حد كبير على اللغة في

 تصوره ل~
"األداء الحقيقي للفكر البشري"

 إنها بالطبع ليست صفة مميزة لبريتون ، لكنها وجهة نظر منتشرة على نطاق
واسع مفادها أنه لن يكون هناك فكر بدون لغة. عارض بعض السرياليين ، بما
في ذلك على سبيل المثال ماتا مثل هذه الديكتاتورية اللغوية من خالل تعريف

أنفسهم بأنهم مفكرون بصريون

بمجرد االبتعاد عن التفكير األفالطوني وأخذ اإلبداع التقني في االعتبار ، ندرك
المدى الهائل للتفكير غير المعتمد على اللغة ... من يستطيع ، على سبيل المثال ،

تخيل أن اختراع بوميرانج أو حتى الفأس الحجري البسيط يدين بأي شيء
للكلمات؟~ ما هي الكلمات التي يمكن أن تفسر اختراع العجلة أو قضيب التوصيل
أو الطاحونة الهوائية؟ االسوأ ! بما أننا ندرك اآلن وجود ثقافات حيوانية ، فكيف
نعتقد أن استخدام األدوات من قبل القرود أو الطيور قد يكون ناتًجا عن أي نوع

من التفكير اللغوي ، نظًرا لعدم وجود لغات لديهم
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النتيجة المباشرة التي يمكننا استخالصها من هذه الحقائق - الواضحة جًدا لدرجة
أنها لم تاُلحظ - هي أن السريالية لم تنظر حتى اآلن إال في جزء محدود جًدا من

الالوعي ، وهذا يعني بشكل أساسي الالوعي الفرويدي. ولكن إذا كانت هناك
أشكال من اإلبداع التقني ، البصري  ، ولكن بالتالي غير لغوية  ، فهناك المزيد

بالضرورة في أعماق دماغ اإلنسان )وحتى الحيوان( الالوعي غير المعتمد على
اللغة

مما يعني أن السريالية لديها قارة جديدة الستكشافها. قارة بأكملها. كانت أمريكا
أكبر من أي وقت مضى ، مقارنة بحجم العالم القديم. إلى أين ستقود السريالية إذا
شرعت السريالية في هذا الطريق؟ ال أحد يعرف ، وهنا يكمن جمال هذا االلتزام

المحتمل ، والذي سيكون من الواضح أنه أكثر تشنًجا من االلتزام الذي عرفناه
حتى اآلن

هل هناك في تاريخ الحركة السريالية بعض األبواب وبعض االنفتاحات نحو هذه
القارة الجديدة؟ نعم. هناك ... مثل تلك التي فتح نصفها دوشامب~ ، تستخدم اآلالت

 مثل جوانب معينة من فكر ماتا . مثل"خطورة اآلالت المميتة".للسخرية من 
هؤالء مرة أخرى ، ما خاض فيه   بوتو ، الستكشاف الجوانب السريالية

لإليماءات~ والحركات. لكن هذه األبواب حتى اآلن مواربة فقط ، واألمر متروك
لنا اآلن لدخول الحقل الجديد

قال أحد األصدقاء ذات مرة: اللغة هي ذكاء يفيض. بالتأكيد. لكن يجب علينا بعد
ذلك استكشاف هذا الذكاء األساسي. هذا الذكاء السري الذي حدث أخيًرا  قبل أن

يفيض كلغة

تُعبّر التكنولوجيا مثل اللغة وتتوسع. يمكن  ألي مبرمج أن يطلع  على ذلك في
عمله

تماًما كما يدرك الطبيعة العميقة المرتبطة بالوقت في عمله . ال تكمن التكنولوجيا
في التجميع الثابت لألشياء أو اآلالت أو األدوات ، ولكن في االتصاالت

الديناميكية للعمليات. إنها ليست تنظيًما للمادة ، وليست تنظيًما لألشياء ، بل
تنظيًما للوقت. التكنولوجيا هي البناء الصبور لرباط الزمن ، عملية الدانتيل.

الحياة أيًضا ، نظًرا ألن أي كائن حي يستخدم نوًعا من التكنولوجيا - عادةً ما
يكون شكاًل من أشكال التكنولوجيا الالواعية بالطبع. حتى الڤيروس يستخدم تقنية
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للوصول إلى الخلية ويستخدم اآلليات الموجودة داخل هذه الخلية للتكاثر. وغالبًا
ما ال تعرفه التكنولوجيا "الواعية" البشرية كيفية الهجوم المضاد ، لكن الحقيقة

هي أن التكنولوجيا ال تحتاج إلى أن تكون واعية حتى تكون فعالة
واعية مقارنة بتقنيات الحيوانات. انها تسير قلياليفخر البشر بحقيقة أن تقنيتهم 

بسرعة. يكفي الخوض في األشياء بشكل أعمق لفهم الخطأ في مثل هذه الرؤية.
من هو السائق الذي يعرف تفاصيل التفاعالت الكيميائية التي تحدث في محرك

السيارة التي يستخدمها

من هو السائق الذي يدرك تعقيدات المعرفة المعدنية التي سمحت ببناء هذا
المحرك؟ 

يعتمد تشغيل معظم األشياء التي نستخدمها على التعامل مع قوى ڤان دير ڤال 
من يدرك ذلك عندما يقوم ببساطة بحفر حفرة في حديقته لزراعة أي  نبات ؟
الشيء نفسه ينطبق على الدور الهائل الذي يلعبه االحتكاك في معظم مواقف

الحياة اليومية؟ . من منا يستطيع أن يشرح بالتفصيل ما هو االحتكاك حقًا
مثال رائع لما يعطيه التحليل التفصيلي لقولبة الطوب الخام البسيط ، قدمه

في بداية عمله  في درس رائع في الفيزياء حيث ينزل تفسيرجيلبرت سيموندون 
سيموندون ، إذا جاز التعبير ، إلى المستوى الذي  ال ينسى فيه  تفاصيل اختيار

وتحضير الصلصال المستخدم واختيار المواد وبناء القالب. ومع ذلك ، فإن
النظرية المعتادة للشكل والمادة ، كما تم تقديمها في الفلسفة أو في سفر التكوين
الكتابي ، تقوم على الالوعي المطلق والجهل وهذا ما  يكشفه لنا سيموندون في
هذا الفصل االفتتاحي الجميل. ومع ذلك ، فإن جميع نظريات العقل التي تعطي
شكالً للمادة تنبثق من هذا المفهوم الخاطئ جذريًا ، والذي ال ينبع في الواقع من

تجربة التشكيل ولكن من الرؤية الخارجية وغير الكفؤة تماًما للحرفيين في العمل
من قبل األرستقراطيين الذين لم يمارسوا أي حرفة

وبالمثل ، إذا نظرت عن كثب ، فإن العصر الحجري الحديث ، أو على األقل
الزراعة ، يعود إلى استيالء البشر على آليات تكاثر الكائنات الحية )أو باألحرى
جزء صغير جًدا من الكائنات الحية( ، من المعلوم عواقب ذلك على التحكم في
التكاثر البشري وبشكل أكثر تحديًدا على النشاط الجنسي للشباب والنساء. هل
يعني هذا أن المجتمعات~ الزراعية كانت تدرك في أي وقت مضى ما هو على
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المحك على مستوى التكاثر الجنسي ، وعلى وجه الخصوص ما هي األسباب
التطورية العميقة التي يجب أن يكون تكاثر الكائنات الحية فيها جنسيًا؟

يظهر مستوى عدم كفاءة رؤساء القساوسة الذين هم  أصل الكتاب المقدس
بطريقة بارزة عندما يدرك المرء أن نوًحا في القصة  ينسى ببساطة أن يضع في
فلكه كل المملكة النباتية! وبعد ذلك ، أخيًرا ، تعود الحمامة~ إلى الفلك حامالً ورقة

زيتون في منقارها ... هل نمت تحت الماء؟~
في الكتاب المقدس ، العشب~ ينمو واألشجار تؤتي ثمارها. ما أنواع العشب؟~ ال

يهم ما دامت الماشية تتغذى عليها. ما األشجار؟ ال يهم ما دامت ثمارهم يمكن أن
هذا جيد جًداتؤكل. وأما الخالق؟ يفعل األشياء فقط ليرى ما يحدث ثم يستنتج 

ولكن العكس هو الصحيح. يُطلق على هذا عادةً عملية التجربة والخطأ ، وهو
أقل بكثير من مستوى التقنية ألول حرفي من العصر الحجري الحديث؟

 
في األساس ، تتلخص التكنولوجيا البشرية المجيدة في "عندما أفعل 

ذلك ، يحدث هذا". بعبارة أخرى ، مالحظة االرتباط المجرد. دعونا ال نتحدث
عن السبب والنتيجة. كل ما يمكن قوله عن السبب والنتيجة هو أن االرتباط يبدو

متكرًرا إلى ما ال نهاية. وهو أمر مبالغ فيه ألن الالمتناهي بعيد وهناك أيًضا تلك
اللحظات النادرة عندما "ال تعمل". لكن هل نفهم بالفعل ما يحدث؟ نحن ال نفعل

ذلك؟ 
يمكننا بالتالي أن نرى إلى أي درجة تتطلب التكنولوجيا البشرية تدخل الوعي.

ومع ذلك ، فإننا نتحدث بلطف عن التكنولوجيا كما لو كنا نعرف ما هي
إذا أردنا أن نميز ماهية التكنولوجيا حقًا ، فال ينبغي أن نقتصر على التقنيات

البشرية ، ولكن يجب أن نأخذ في االعتبار جميع التقنيات التي اخترعها التطور
ونُفذت في الكائنات الحية المختلفة ، دون القلق بشأن ما إذا كانت من أصل واعي

أم ال. وهذا أكثر من أي وقت مضى ، ألنه ، في الواقع ، تم استعارة العديد من
التقنيات البشرية من البشر  قبل عالم األحياء  نفسه

في مثل هذا المنظور ، الذي تم عكسه فيما يتعلق بالميول الحالية للتكنولوجيا أو
الخوف من التكنولوجيا ، تظهر التقنية كملكية عامة للكائنات الحية والتقنيات

البشرية كمجال صغير ومقيد إلى حد ما ضمن المجال التقني الهائل الذي أنشأته
ونفذته الكائنات الحية
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طالما أننا لم نربط التكنولوجيا باألحياء وتحديدا  بالتطور البيولوچي ، طالما أننا
لم نفهمها على أنها سمة من سمات العالم البيولوچي ، فإننا في الواقع نبقى داخل
رؤية دينية ، وفقًا للمفهوم  التقني. تسقط ، إذا جاز التعبير ، "من السماء"~ ، من

العقل ، من عبقري ما ، سواء أكان بشًريا أم إلهيًا ، ولكن دون أي جذور في هذا
العالم. ال نحتاج إلى افتراض أن الوعي مطلوب حتى تعمل التقنية. في معظم

األوقات ، ال عالقة للوعي بما يحدث. إما أن تعمل التقنية أو ال تعمل ، هذا كل
بول ڤاليري  ما في األمر. يقول 

 الطبيعة تحدث، ولن يتم إضافة شيء إليها 

العلوم والتكنولوجيا واللغة وأكثر من ذلك

ومع ذلك ، حتى اآلن ، قمت عن عمد باختزال التكنولوجيا إلى مجرد مالحظة
لالرتباطات القابلة للتكرار أو إلى عملية خالصة من التجربة والخطأ. لكن هناك

بُعد لم أقم بتطويره حتى اآلن ، وهو مع ذلك أساسي ، وهو يتمثل في صياغة
تقنيات بسيطة مختلفة في عملية تقنية أكثر تعقيًدا

يعد تكوين العناصر في إنشاءات~ ذات مستوى أعلى سمة معروفة للغة. يمكن
للمرء أن يعتقد أن هذه القدرة في المجال التكنولوجي هي خاصية مميزة للجنس

البشري وأنها ناتجة عن استعداداتنا الخاصة للغة

لكننا نعلم اآلن أن األمر ليس كذلك. غراب كاليدونيا الجديدة قادر على تصميم
 خطوات فنية مفصلية. مثل ، على سبيل المثال ، استخدام3عملية تقنية تتضمن 

أداة تسمح له باالستيالء على أداة
أخرى .

 تسمح للغراب بالوصول إلى ما يريد. نظًرا ألن غراب كاليدونيا الجديدة ال يبدو
أنه يتكلم ، علينا أن نفترض أن التعبير عن عناصر تقنية معزولة مسبقًا هو الذي

يؤدي إلى
"التعبير المزدوج" 

144



 الذي من المفترض أن يكون سمة فريدة للغات البشرية وليس بالعكس . ومع
ذلك ، يجب أال نخدع أنفسنا كثيًرا بشأن قوة مثل هذه القدرة في الجنس البشري ،

ألنه ، كما الحظ جاستون باشيالر
"أعتقد ، إذن أنا موجود" 

 وهذا  يبدو 
واضًحا 

لكن عبارة 
"أعتقد أنني أعتقد بالتالي أنا موجود"

 هي بالفعل أقل من ذلك بقليل. وبعد ذلك ، 
وبشكل مثير للفضول ، عندما تواجه قول  
"أعتقد أنني أعتقد أنني أعتقد أنني لذلك أنا"

. يظهر العقل البشري مياًل غريبًا للتخلي
إذا أخذنا في االعتبار التشابك الذي ال يمكن تصوره في بعض األحيان لمستويات

التعبير المطبقة في العمليات التكنولوجية المنتشرة حاليًا ، فمن الواضح أنه
يتجاوز إلى حد كبير أي شيء تم تصوره من خالل عمليات لغوية بحتة

يشير هذا الموقف إلى أن البساطة النسبية آلليات التعبير التي تُبنى عليها اللغات
البشرية عند مقارنتها بثراء وتعقيد تلك المطبقة في األنظمة التكنولوجية يمكن أن

تكشف جيًدا أن اللغة تقيدنا وأن الحياة الحقيقية للعقل موجودة في مكان آخر.
وبالتالي يمكن ، على سبيل المثال ، أن يتم 

"تجاوز"
 اللغات البشرية الحالية بطريقة ما بتنفيذ مستويات إضافية من التعبير باالضافة

لتلك المستخدمة~ حاليًا

من وجهة نظر أقل رسمية ، يمكننا أيًضا التفكير في إثراء الروابط بين الالوعي
غير اللغوي 

)التكنولوجي أم ال(
 واللغة. هذا ما يحاول فيه -الشعر ، بالمعنى السريالي للكلمة على األقل ، ويحققه

بطريقة ما ، بشرط أال يقتصر على إنتاج صور "جميلة" ، بل يسعى الكتشاف
ذلك الجزء من الفكر والتعبير عنه
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هي عادة ال يتم التعبير عنها ألنها ليست من أصل لغوي. إن شعر البطوح ،
النابع من الجسد واإليماءات نفسها ، حتى لو بقي غير لغوي ، قريب جًدا من هذا

النوع من التوجه

ولكن على عكس هذا التخصص التقليدي الذي يفصل ويعارض في النهاية الفكر
التشكيلي واألشكال النصية للفكر ، من السهل مالحظة أن جميع األدبيات العلمية

والتقنية تواصل مزج النصوص والصيغ والتمثيالت الرسومية ، وهذا بطريقة
متكاملة وموحدة

 في الواقع ، هذه المرحلة الجديدة من اللغة ستفعل ذلك وبالطريقة التي اختلطت
بها الكتابات القديمة غير األبجدية أيًضا بالرسومات الصغيرة  والصور واللعب

على األصوات ، كما يتضح من تطور الكتابة الهيروغليفية

أعني بالتكامل أن الكائن الصالح الوحيد من وجهة نظر علمية أو تكنولوجية ليس
النص وحده وال العناصر الرسومية المرتبطة بالنص ، وال الصيغ ، بل مجموعة

البيانات المنظمة بأكملها

ومع ذلك ، ال يبدو أن شيئًا من هذا القبيل يحدث في المجال الفني حيث  حتى في
الكتب التي يلعب فيها كل من النص والصور ، ال يوجد عادةً تكامل حقيقي بين
االثنين. يمكن للنصوص والصور بالتأكيد الحوار واالستجابة وإثراء بعضهما

البعض ، لكنهما )تقريبًا( ال يشكالن أبًدا كيانًا متكاماًل يظهر ضمنه المعنى فقط
على مستوى هذا الكيان نفسه

في األيام األولى من اختراع الويب ، نذرت العديد من األشياء بظهور أشكال فنية
حقيقية على شبكة اإلنترنت تدمج جميع إمكانيات التعبير التي فتحتها التقنيات

الرقمية. ولم تكن مجرد مسألة آمال ألنه ، في الواقع ، ظهرت العديد من األعمال
الفنية من هذا النوع بسرعة كبيرة. ومع ذلك ، فقد اختفوا بنفس السرعة ،

مدفونين بفيض من الوثائق التي كانت رقمية بالتأكيد ، ولكنها في األساس لم تكن
أكثر من عرض على الشاشة~ للمستندات المطبوعة بشكل تقليدي 

 التي كان من المفترض أن توفر للمستخدمين2.0تبين أن ما يسمى بثورة الويب 
وسائل للتفاعل مع مستندات الويب هي ما كانت استيالءا شبه كامال على عالم

الويب  من قبل الرأسمالية ، حيث يمكنك شم رائحتها ومن بعيد. تقلص التفاعل
الموعود إلى التزام المستخدمين
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 )حتى القدامى والمتداعين والذين يزيد عمرهم عن مائة عام( 
لملء عدد مخيف من األشكال التي لم تجرؤ البيروقراطية القديمة ، من

اإلمبراطوريات القديمة إلى المجتمعات الديمقراطية أو الديكتاتورية على الحلم
بها

لذلك تم إغالق مسألة صياغة لغة جمالية عالية المستوى بمجرد فتحها وبطريقة
أو بأخرى ، كانت الرأسمالية تلحم األبواب التي فتحت للحظة ووضعت أختام

ملكيتها عليها

هذه حرب )طبقية( عادلة. لكن هذا ال يمنع ظل هذا الباب ، الذي كان مفتوًحا
للحظة من قبل ، من البقاء ومسألة نوع آخر من اللغة من أن تظل مفتوحة للعقول

التي ال تستطيع االستسالم للهدر الهائل الذي تشكله )مع العديد من اآلخرين(
الحالة الحالية ل~ الويب

تجرأت على اإلشارة إلى هذا االحتمال الذي ال يزال مفتوًحا للغة جمالية جديدة
ألنها يمكن أن تكون موضوًعا للبحث عن سريالية متجددة ال تخشى االستيالء
على الوسائل التقنية المتاحة اآلن ألي شخص. ال أقصد بهذا تكوينًا بسيًطا من

المصنوعات التكنولوجية ، وال أي شكل من أشكال 
"القواعد الجديدة"

 ، بل أعني ، باألحرى ، اتباع مثال الهدف األصلي للسريالية ، لنهج شعري
متكامل لألداء الحقيقي للفكر وروابطه مع األنواع المختلفة من الالوعي الذي

يدخله في اللعب وينفذه ، بما في ذلك الالوعي الفرويدي ونوع الالوعي المرتبط
بالذاكرة اإلجرائية
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لماذا يجب أن يكون العالم غامضا  
لقد تحدثت أعاله عن التشابك الذي ال يمكن تصوره في بعض األحيان لمستويات
التعبير المطبقة في النظم والعمليات التكنولوجية المنتشرة حاليًا. هذا الطابع الذي

ال يمكن تصوره تقريبًا  لألنظمة والعمليات التكنولوجية الحالية يعطي رهاب
التكنولوجيا ووهم استقاللية التكنولوجيا. لكن هذا الوضع ناتج أساًسا عن حقيقة

أن إخفاء عمليات اإلنتاج هو ضرورة للرأسمالية.
يجب أن تتضمن أي سلعة شيئًا سحريًا. لن يسرع أحد في شراء السلع التي
يعرف الجميع عملية إنتاجها جيًدا. ال يمكن ألحد أن يأمل في إثارة إعجاب

جيرانه من خالل امتالك شيء يعرف الجميع بالتفصيل طريقة صنعه. كي ال
 التي"التقادم المخطط له"نقول شيئًا عن التزويرات العادية المتنوعة وغيرها من 

كانت دائًما أسبابًا إلخفاء تفاصيل عمليات اإلنتاج في جميع المجتمعات التجارية 
إذا كانت الحقيقة ، كما يقول هيجل ، تحمل معها دائًما الدليل على أسلوبها في

التفاصيل  ، فإن كل البضائع هي كذبة ويجب أن تكون كذلك. يمكن فقط إظهار
جزء الحلم الذي تتضمنه والذي تشطرت بيعه ، بشرط أن يختبئ من المشتري
المحتمل عملية إنتاجه والعمل البشري الذي أدى إلى تطوره. وهذا ما تعرضه

نافذة المحل ، وتخفي آليات اإلعالن وتظهر في نفس الوقت جميع آليات التدريج
التي يتم نشرها للبيع، فهناك دائما لها وظيفة أساسية تتمثل في إبراز العاطفة

الجمالية المرتبطة بالبضائع وبالتالي القيمة المضافة للعاطفة والهيبة التي سيتمكن
المشتري من استخالصها من الشيء الذي يرغب فيه. هذه الخاصية شبه الجمالية
للسلعة تحمل أثر حقيقة أن المجتمعات القديمة من العصر الحجري القديم ، كونها

ذاتية االكتفاء في األساس ، وبالتالي تنتج نفسها وبدون أي غموض ، كل ما
يحتاجون إليه ، يمكنهم فقط تبادل األشياء عديمة الفائدة ، أي األشياء التي يمكن
لوظيفتها فقط أن تكون جمالية وبالتالي ساحرة ، أو ما يأتي إلى نفس الشيء ،

هي أشياء تولد الهيبة.
منذ نشأتها في الشبكات~ التجارية القديمة التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ

لمسافات~ طويلة ، يجب أن تخفي البضائع ، بل تخفي بالفعل ، كل السلبيات
المرتبطة بدورة حياتها ... بدًءا من السلبية المرتبطة بعملية اإلنتاج ، أي النفايات

التي تتركها وراءها عندما يتم تفصيلها واستخراجها من البيئة الطبيعية ، والتي
لن يكون العمل البشري بدونها موجوًدا ، ولكن أيًضا النفايات التي ستنتجها من

خالل استخدامها أو تآكلها والتخلص النهائي منها.
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في الواقع ، يمكن القول أنه منذ نشأتها ، تتعارض السلع مع االستدامة البيئية
للمنتجات التي يتم تبادلها على وجه التحديد ألنها تخفي ويجب أن تخفي الجزء
األكبر من دورة حياتها. موقف يظهر فقط بقدر ما نتفق على االهتمام بمجمل

دورة الحياة هذه.
هذا ما يريد الراغبون بالتكنولوجيا تجاهله ويتجاهلونه  في الواقع عندما يعلنون

بفخر ساذج أن الهاتف الذي اشتروه  ليس سوى هاتف ، وأن الكمبيوتر الذي
يستخدمونه  ليس سوى أداة. طريقة أخرى للقول إنهم  يختزلون السلعة إلى ما
يقوله التاجر لهم. أي أنهم يطيعون بالكامل ودون تردد اقتراحات التاجر. وهي

طريقة أخرى للقول إنهم ينتمون إلى الجسد والروح لعالم السلع الذي يدعون
تحرير نفسهم منه

كنتيجة عامة ، ال أحد يعرف كيف تصنع األشياء ألنه ال ينبغي ألحد أن يعرف ،
باستثناء أولئك الذين يشاركون بشكل مباشر في كل من قطاعات اإلنتاج

المدروسة. بحيث يصبح العالم بشكل عام غير مفهوم ألن للرأسمالية مصلحة
نقدية في جعله غير مفهوم

هذا الوضع مؤسف بشكل خاص في هذا الوقت  ، كما تكشف المشاكل البيئية
الحالية ومتطلباتها  ، يجب تطبيق نوع من الحكم النهائي على أنظمة وعمليات

اإلنتاج ، من أجل تنفيذ إعادة تنظيمها وإعادة بنائها بالكامل

من الواضح أنه ال يمكن تنفيذ هذه الثورة التي ال غنى عنها إال بطريقة ديمقراطية
إلى الحد الذي يعرفه الناس ويستطيعون االستيالء  به على بصيص المعرفة

التقنية المطلوبة لفهم وتقرير ما يرغبون  في القيام به وما ال يرغبون في فعله
في الوقت الحالي ، يحاول ممثلو التجار والصناعيين تثقيف الناس لفرز

النفايات ، التي ينظمون إنتاجها بقوة باستخدام أيديهم المخفية األخرى. بدالً من
الشعارات التي يجب أن تكون حالية والتي هي باألحرى من أجل قول 

"اركض من أجل  حياتك" 
  فإن الشعار المنتشر هو 

"أنقذ الكوكب"
 من الواضح أن وجود الكوكب ليس مهدًدا بأي حال من األحوال ، لكن األمور.

مختلفة تماًما فيما يتعلق باألنواع الحية المختلفة وبشكل خاص أنواعنا

149



كل هذا يثبت أن مستوى الفهم التكنولوجي للمشاكل التي يتعين علينا مواجهتها
قريب إلى حد كبير من الصفر ، سواء في النخب السياسية أو االقتصادية أو حتى

الصناعية والتكنولوجية المفترضة أو بالطبع في األشخاص الذين تم تأسيس
الجهل داخلهم  بمهارة والمحافظة عليه بشكل قانوني لقرون. يشهد كل هذا على

حقيقة أن الطبقة الرأسمالية المهيمنة ليس لديها نية للسماح للناس باتخاذ قرار
بشأن تنظيم اإلنتاج ، بل على العكس من ذلك ، المضي قدًما في هذا األمر وفقًا
لنفس اإلجراءات الديكتاتورية التي استخدمتها دائًما على مر القرون. . لكونها
حسب البناء ، وبحكم التعريف ، المالك الشرعي لنظام اإلنتاج بأكمله ولجميع
التقنيات ، فمن الواضح أنه من غير الوارد أن تترك هذه الطبقة أدنى قدر من

السلطة في مثل هذه األمور ألية طبقة من المجتمع على اإلطالق ال تنتمي إليها
لذلك يمكننا أن نطمئن إلى أنه خالل المواقف المختلفة لمقولة.  

"اركض من أجل حياتك"
 التي لن تفشل في الظهور في المستقبل القريب من اآلن ، لن تفشل البرجوازية

في السباق للصدارة ، ولن تستخدم خدمات~ أكثر الناس جهاًل وحيوية والذي يتمثل
في غباء أقصى اليمين لجعل الناس يفهمون من يحكم ، كما هو واضح جًدا

بالفعل
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المثقفون

في مواجهة هذه اآلفاق المشرقة ، ماذا يفعل المثقفون؟ ال شئ. في حين أن
التقنيات الحالية ستسمح لهم بتحقيق إنتاج وتوزيع أعمالهم بوسائلهم الخاصة ، إال

أنهم يستمرون في ترك األمر للناشرين الرأسماليين الذين ينشرون ما يناسبهم
ويفرضون رقابة ملموسة للغاية على كل شيء آخر دون أدنى رقابة. على الرغم

من المثل القديم للقشة والحزمة ، فإن المثقفين يثورون على الرقابة السائدة في
الديكتاتوريات العادية دون أن يروا نفس الشيء الملموس الذي يُمارس ضدهم
يوميًا. إنهم مخمورين للغاية من النظام الذي يدعون أنه يحاربونه لدرجة أنهم

يحكمون على نجاح أعمالهم من خالل أرقام المبيعات بدالً من الحكم عليها من
خالل التأثير الذي من المفترض أن تحدثه هذه األعمال على الواقع. رؤيتان

 يمكن للجميع أن يراهما أنهما ليس لهما أدنى عالقة بواقع الحقائق
أقل ما ينبغي أن يحققه المثقفون في الفترة المقبلة هو ضمان أقصى قدر من
السيطرة على وسائل اإلنتاج التي يحتاجون إليها. الشيء الذي ، في الوقت

الحاضر ، يكاد ال يتطلب أي مهارات أعلى من تلك التي كانت في السابق متاحة
ألي سكرتير جيد. لكن يبدو أن هذا المستوى من التقنية يتجاوز القدرات الفكرية
لمعظم المفكرين الحاليين بل ويتجاوز بدرجة أكبر مستوى متطلباتهم من حيث
االستقاللية والحريات الفردية أو الجماعية. حيث بذل عمال القرن التاسع عشر

كل ما في وسعهم للوصول إلى المطبعة ، فإن الورثة المفترضين لحركة التحرر
العمالية يحتقرون ويعلنون االزدراء الصريح ألي شيء ينضح بأدنى عطر رقمي

من المدهش أيًضا أن المثقفين والفنانين في عصرنا ، الذين يجب أن تكون
وظيفتهم تحديد وفتح مسارات جديدة ، تبين أنهم غير قادرين على التعلم أو حتى

الرغبة أو األمل في تعلم أي شيء سيكون
في حين أن التجارب بجميع أنواعها شكلت القلب النابض للحركات الفنية في

أوائل القرن العشرين ، يبدو أن ورثة هذه الحركات يظلون في األساس
 عاًما75محصورين في تكرار التجارب التي كانت جديدة منذ أكثر من 
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االستفسارات السريالية المنسية

من المؤكد أن الرفض السريالي األولي ل~ 
"التفكير العقالني"

 لم يكن بال أساس ، ولكن كان من األفضل التحقق من أجل فهم ما يدور حوله
حقًا ، بدالً من الحكم فقط على ما يقال عادة وتقليديًا عنه

وبشكل أكثر دقة ، كان من الضروري التأكد من أن ما يسمى ب~ 
"التفكير العقالني"

 قد أنتج في حد ذاته أي شيء ملحوظ. ومع ذلك ، في الواقع ، فإن أهم 
علماء الرياضيات

)بمن فيهم هنري بوانكاريه وألكسندر جروتينديك( 
 اتفقوا دائًما على حقيقة أن الفكر الرياضي لم يكن أكثر عقالنية في األصل  من

أشكال الفكر األخرى وأن الالوعي الرياضي لعب دوًرا رئيسيًا في اإلبداع
واالكتشافات~ 

وبالمثل ، ينتقد ديكارت في كتابه غير المكتمل
قواعد توجيه العقل

ما يسميه
 بالديالكتيكيين

 أتباع المنطقوهو نفس ما نسميه اليوم 
من خالل مالحظة أن دور المنطق ينحصر في إثبات الحقائق التي لم يتم العثور

عليها وال تملك حتى الوسائل الظهار نفسها. لقد تعاملت معها بطريقة أكثر
تفصيالً في نص 

استكشاف آخر للالوعي
وفي نص أخر هو 

التفكير العقالني والخيال في الواقع  
المنطق وما يسمى ب~

"التفكير العقالني" 
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 يلعبان فقط دوًرا ضروريًا ولكنه ثانويا للتحقق مما يقترحه الالوعي الرياضي.
وبالطبع ، يتم استخدامهما أيًضا للتواصل ونشر المعرفة الرياضية بطريقة قياسية

تم اكتشافها~ بوسائل أخرى تماًما
وهذا هو سبب وجود 

"متعصبي التفكير العقالني"
 قبل كل شيء بين أساتذة ودعاة الرأسمالية وهم  ، كقاعدة عامة ، غير معروفين
بإبداعهم وال باكتشافاتهم. يرى بريتون هذا جيًدا في الصفحات األخيرة من البيان

األول ، ولكن بعد ذلك في تطور السريالية
نجد أن

المرحلة الثانية في الرفض السريالي للعلوم والتكنولوجيا ناتجة عن انفجار القنبلة
الذرية. مرة أخرى ، فإن الرفض قائم بالتأكيد على أسس جيدة ، ولكنه ساذج

بشكل مخيف وفوق كل شيء سطحي للغاية. ينشر السرياليون ورقة تتهم
الفيزيائيين بهذه الكارثة. يبدو أنهم لم يفهموا تماًما أن األمر لم يكن يتعلق

بالفيزيائيين ، بل يتعلق بشؤون الدولة ، حيث لم يُشاهد أي فيزيائي يصنع قنبلة
ذرية في غرفة معيشته وأن حجم مشروع مانهاتن يتضمن ليس فقط تعبئة موارد

كبيرة حقًا ، ولكن أيًضا بالمصادفة~ إنكارا كبيرا للديمقراطية

إن هذا اإلنكار للديمقراطية هو في الواقع سمة دائمة للرأسمالية ، التي تنفذ دون
أي رقابة مهما~ كانت تظهر ما ال تبطنه . كما يقول جونتر أندرس ، كل ما يبدو

ممكنًا سيتم تحقيقه وتنفيذه
الفرز الوحيد الذي يتم تنفيذه هو إجراء الحق في نبذ ما ال يسمح بجني األرباح

)أو ال فائدة منه في الصراع الطبقي( 
كان من المفترض أن يؤدي تلميح ضئيل من الفكاهة السوداء إلى أن يطلب

السرياليون تنظيم استبيان يطرح السؤال التالي 
هل تريد سالًحا يسمح بإبادة الجنس البشري وكل الحضارات ليتم تطويرها مرة

 أخرى من جديد  في أسرع وقت ممكن؟
بالنظر إلى أن هذا هو في الواقع ما كان يدور حوله األمر ، مسألة حياة أو

موت ، كان على أي دولة ديمقراطية أن تطرح السؤال على الشعب~ ، الذي كان
سيدرك بعد ذلك أن السؤال هو الذي يطرح نفسه لتنفيذ ونشر أي تطوير علمي

وتقني
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 ربما يعتقد الناس أنهم توصلوا إلى فهم أنهم ليسوا بأي حال من األحوال ذوي
السيادة ، بل إنهم مأخوذون كرهائن

مرة أخرى ، لم يتم إجراء استبيان  سريالي جاد يناقش األصل الحقيقي للكارثة
وطبيعتها وعواقبها

 يجب أن ننصف جونتر أندرس بأنه على األقل حاول إجراء التحقيق المطلوب
وأن العواقب التي خلص إليها منه مثيرة لالهتمام وبعيدة عن التفاهة . لكن

السرياليين كانوا راضين عن السخط الفاضل بأي حال من األحوال فهو أكثر
فاعلية من السخط   الخاص بالعديد من أنواع الحركات االجتماعية األخرى ، بما

في ذلك الحركات الدينية

باختصار ، لم يتم تنفيذ العمل السريالي الضروري ، ولم يتم تطوير نهج سريالي
حقيقي على وجه التحديد ، وبما أن الطبيعة تمقت الفراغ ، فقد وضعت الحركة

السريالية نفسها دون أن تتقيأ ، في كل شيء. بما يتضمن  الذي قيل في الصحف
في ذلك الوقت.

وفي زخم جميل ، رفض السرياليون  وبصراحة جميع العلوم وجميع التقنيات ،
 إلى األبد. وكذلك علم األحياء ، والتلقيح ، والبنسلين ، وعلوم العقل

)باستثناء التحليل النفسي المقدس(
 والرياضيات ، وعلم األعراق البشرية ، والتاريخ ، وعلم اآلثار

واألسوأ من ذلك ، هو  اهتمام بريتون ، ومن ثم افتتانه وتشبيهه  بالتقاليد
االستباقية والتنجيمية ، بينما كان هذا اإلقبال منه   مدفوعا بالرغبة في التحقيق

بعمق أكبر في 
"األداء الحقيقي للفكر" 

والذي غالبًا ما تحول الحقًا في التطور التاريخي للحركة إلى هروب من
التجارب الجديدة والمشاكل الحقيقية التي اعتقد السرياليين أن عليهم مواجهتها
نظًرا لعصورهم القديمة ، إذا كانت التقاليد االستهاللية والتنجيمية قادرة على
تغيير العالم ، لكانوا قد فعلوا ذلك منذ وقت طويل. كان يجب أن توضح هذه

المالحظة التاريخية البسيطة أنه ال يوجد سبب للتركيز عليها
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أخيًرا ، على الرغم من كل األشياء السيئة التي قد يفكر فيها المرء عن جان
شوستر ، ربما لم يكن مخطئًا تماًما من حيث أن السريالية الفرنسية انتهى بها

األمر إلى اتخاذ بعض خصائص الدين

على أي حال ، فإن الفكر السريالي له معنى ووجود فقط بقدر ما هو مستقل. أي
بقدر ما يرفض 

"القيام بالتسوق الفكري"
 بين األفكار السائدة في أي حقبة معينة ، سواء كانت أفكاًرا محببة للتكنولوجيا أو
أفكاًرا معادية للتكنولوجيا. صحيح جًدا أن الحياة الحقيقية موجودة في مكان آخر

دائًما في مكان آخر

ما يبدو واضًحا اليوم ، عادة ما يتضح أنه خاطئ في النهاية 
سأتوقف هنا ، وأكتفي بالسماح بالتحرك بحرية وضرب األبواب التي  كما يبدو
لي  يمكن أن تفتح لنا. ومع ذلك ، أود أن أضيف حجة أخيرة ، ربما تكون أكثر

حسماً ... هذا العالم ينهار ، كما نعرفه جميعًا. المستقبل ، إذا كان هناك مستقبل ،
فلن يفتح إال ألولئك الذين أعطوا أنفسهم الوسائل الالزمة لتحمل الكوارث القادمة.

من المؤكد أن األفراد المعزولين لن يعيشوا. العصابات المسلحة المفترسة لن
تحيا على المدى الطويل. تعني المقاومة بناء شبكات من المجتمعات~ التي تتمتع
بالكفاءة الفنية الكافية لتلبية احتياجاتها ، بدًءا من الغذاء ، ولكن ليس هذا فقط.
المجتمعات التي يجب أن تكون أيًضا قادرة على مقاومة العصابات المسلحة

المفترسة. يعد تقنين السريالية خطوة ضرورية محتملة إذا أردنا ضمان انتشار
السريالية في الفترات القادمة. لست متأكًدا من قدرتنا على القيام بذلك ، واألهم

من ذلك كله ، لست متأكًدا من أننا نريده حقًا
في النص الذي سيأتي )إن وجد( ، سأفحص - إن أمكن - بعض النتائج العملية

لالعتبارات المذكورة أعاله
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قناعة --  الرسيالية والرياضيات

»جوهرالرياضيات هو الحرية«
جورج كانتور

قال صديق إن الرياضيات بسيطة ، ألنك دائًما ما تتقدم فيها من الدليل إلى الدليل
التالي … لكن ما هو الدليل باستثناء شيء مثل الفالش

هل تعتقد أنني أبالغ؟ قد يكون األمر كذلك ، لكنني لست وحدي. أتذكر كتابًا
 لمارتن جاردنر بعنوان 

Haha ou l’éclair de la compréhension mathématique
كيف يمكن أن يكون 

“الفكر العقالني”
 الثقيل والمنهجي

مسؤوالً عن ومضات العقل ؟
دعونا  ننتقل – للحظات … للبراهين المركزية في الرياضيات. ليس فقط ألنها

تشكل دليالً على ما هو مقترح ، ولكن أيًضا )وقبل كل شيء!( ألنها تشكل
الروايات التي يتم من خاللها نشر أفكار الرياضيات

ألن أي رياضيات هي أوالً وقبل كل شيء قصة مغامرة فكرية لمؤلفها. هذا
صحيح لدرجة أنه في كثير من األحيان ال يكون الدليل األول الذي يقدمه مؤلف

النظرية بالضرورة إما نهائيًا أو أبسط دليل عليها

البرهان الرياضي ، بالطبع ، هو أيًضا مسرح يهدف إلى إقناع القارئ والعالم
بأسره بعيًدا عن القارئ. العالم كله ، نعم ، ألنه ال توجد حقيقة بشرية بدون

إجماع األنواع بأكملها. إجماع األنواع بأكملها ، في المطلق فيما يتعلق
بالرياضيات ، يكمن في الممارسة ، بالطبع ، من خالل التفويض إلى مجتمع
علماء الرياضيات. ومع ذلك ، قبل الوصول إلى هناك ، يجب أوالً وقبل كل
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عن حقيقةجورج كانتور شيء إقناع هذا القارئ األول وهو المؤلف نفسه. قال 
وجود العديد من النقاط في خط مستقيم واحد كما هو الحال في كل الفضاء 

قد تكون مساحة ثنائية األبعاد وثالثية األبعاد ورباعية األبعاد 
أراها ولكني ال أصدقها ، او اكثر

العناصر التي تم توضيحها والتي يعتمد عليها تقدم الدليل الرياضي

، “و” ، “أو” ، “ال” ، “ثم …” ، “لذلك …” ، “للجميع … مثل … “،” يوجد. 
 ،“ …  …

هي عالمات ترقيم في حركة الفكر ، لكنها ليست أفكارا بحد ذاتها. والدليل على
ذلك هو أنه في حين أن هناك برامج مستخدمة~ إلثبات 

النظريات ، فال أحد يستنتج من القليل الذي تفكر فيه هذه البرامج
ومع ذلك ، من الالفت للنظر أن البرهان الرياضي ، الذي ربما يكون أكثر

األعمال االجتماعية البارزة لعالم الرياضيات ، يمكن أيًضا تنفيذه عن طريق
اآلالت. من دون أن أكون قادًرا على شرح ذلك بوضوح ، يبدو لي أن هذا يقول
شيئًا غريبًا عن األمور االجتماعية – أو ربما على األقل حول اللغة. هل التقنية
مخفية بالكامل في اللغة؟ هل كانت اللغة كامنة بالفعل داخل التقنية؟ هل كالهما

في الواقع مدفون ضمنيًا في المجتمع ، كما اقترح في مكان ما 
“بياجيه”

  الذي يشير إلى أن العمليات الرياضية األولية المشتركة لها نظيرتها في
العالقات~ االجتماعية أثناء العمل أو اللعبة الجماعية

من المدهش أيًضا أن األفكار الرياضية ، على الرغم من أنها غالبًا ما تكون
مشتقة بعمق من القياس – على سبيل المثال يخبرنا

Henri Lebesgue
الذي اخترع نظرية التكامل التي تحمل اسمه أثناء أحالم اليقظة حول بالط 

السقف – يتم التعبير عن نظريته بالمصطلحات في الرياضيات 
لكن هل نحن على يقين من أنه يتم التعبيرعنها تماًما بهذه الطريقة

 من خالل منطق البرهان الرياضي الذي يبدو ، بعد كل شيء ، أنه مجرد لعبة
لغوية خالصة؟

لكن ماذا يحدث في الثقوب واألجواف في النحو؟ لكي يكون البرهان الرياضي
صالًحا ، يجب على العوامل المنطقية أن تعبر عن شيء ما. ويجب أن تكون
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“بعض األشياء” التي أوضحتها الروابط المنطقية صحيحة. ولكن ماذا تعني كلمة
“صواب” ، ما لم يتم تمييزها بختم الدليل )الحدس ، كما يقول ديكارت(؟ وهذا

يعني ، من األحداث الصغيرة جًدا في العقل ،  من األحداث “الفوق عقلية ”
بطريقة ما ، ولكن لكونها أحيانًا درجة الصفر من اإلبهار )أو ومضات ذات
نطاق أوسع بكثير( ، فإنها مع ذلك تحمل من نفس طبيعتها  كل األدلة ، أي

دليل ، مهما~ كان صغيراً ، مبني على قناعة شخصية. بعبارة أخرى ، عن اهداء
وحدس من العقل

وهكذا في البرهان الرياضي ، تماًما كما في الصورة الشعرية ، إما أن يحدث
حدث عقلي في ذهن القارئ ، أو ال يوجد دليل على اإلطالق. والدليل في لحظة
نشاطه يقول: “هذا هو!”. ولكن من يستطيع ، في هذه اللحظة الحرجة ، أن يحدد

ما يتكون منه 
ومن ماذا يتكون في الواقع؟ في صميم البرهان ، كل هذا 

ما ال يوصف ، غير قابل لالختزال. ومع ذلك ، لن أعود هنا إلى الحدس أكثر
من الحدس الذي يجذب عادة الرياضيات. ال أقل أيًضا. كل شيء عن العقل

البشري هنا. باطني أم ال

إلى جانب ذلك ، حتى عندما يكون محوسبًا ، أين يكمن الدليل؟ هل هو في
الجهاز الذي من المحتمل أن يؤسسه؟ 

هذا مشكوك فيه 
 ألن اآللة ال تعرف حقًا أي شيء عما تفعله. ال ، الدليل النهائي موجود في قناعة

علماء الرياضيات ويجب أن نتذكر ألن عظمة الرياضيات هنا  ألي شخص
صادف أنه قادر على إصدار حكم بشأن هذا االحتراف الرياضي 
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التكنولوجيا والفساد

التكنولوجيا والمعرفة سمتان للكائنات الحية

لقد اعتدنا على اعتبار أن التكنولوجيا والمعرفة خصائص بشرية محددة. ومع
ذلك ، فهذه وجهة نظر غير معقولة للغاية ومتهورة. في الواقع ، التكنولوجيا

والمعرفة هي خصائص جميع الكائنات الحية. وحتى ، بدًءا من تلك الكائنات التي
الڤيروساتال يعتبرها البعض على قيد الحياة حقًا مثل : 

يمكن للڤيروس أن يفعل أشياء كثيرة ، نحن  نتعلم بالطريقة الصعبة في كل مرة
نصاب فيها بنزلة برد. الڤيروس قادر على تحديد الخلية المستهدفة~ لإلصابة.
يعرف كيف يخترق  الخلية من الداخل ويحول آلياتها لصالحه من أجل إعادة

إنتاج نفسه

هناك الكثيرمن التكنولوجيا والمعرفة بالفعل في ذلك  ، وفي هذه الحالة بالتحديد ،
إنها أكثر مما نعرفه نحن أنفسنا ، ألننا عادة بعيدين عن معرفة كل تفاصيل كيفية
تمكن الڤيروس من فعل ما يفعله ، وحتى عندما نعرف أكثر من ذلك بقليل ، نحن

عادة غير قادرين على إيقاف هذا الڤيروس

لقد تعرضت أذهاننا للتشويه بسبب آالف السنين من الدعاية الفلسفية والدينية
لدرجة أنه من المحتمل أن يكون هناك ملحدين يعترضون  على أن الڤيروسات
واإلنسان ليس لهما نفس العالقة بالتكنولوجيا ألن اإلنسان يدرك ما يفعله بينما

الڤيروس ليس كذلك. إن تجاهل هذه الجملة ، دقيق لدرجة أنه يجب أن يصبح منذ
. هذه المالحظة كتبها"اإلنسان حيوان ذكي ... من حين آلخر"فترة طويلة مثاًل: 

رومان بوتيل الذي كان مؤسسا~  لمقهى مسرحي  في فرنسا. ولكن بعيًدا عن هذا

159



التقطع المؤسف للذكاء البشري ، هل نحن على يقين من أن الضمير يلعب دوًرا
أساسيًا في استخدامنا للتكنولوجيا..؟

لقد اعتدنا أيًضا على اعتبار أن التكنولوجيا خارجية بالنسبة لنا والعكس صحيح ،
أي أن نعتبر أنفسنا خارجين عن التكنولوجيا ... باستثناء ذلك ، تماًما كما يدخل

الڤيروس إلى الخلية لتنفيذ ما ال يحدث في النهاية. ليس من المبرر استدعاء رحلة
في الزمكان ، فقد يحدث لنا أحيانًا الدخول في أشياء تقنية ،على سبيل المثال ، في

سيارة ، ألسباب متشابهة تماًما في النهاية

تتيح لنا هذه المالحظة اتخاذ خطوة أولى نحو التغيير من وجهة نظرنا الهندسية
المعتادة: نحن أيًضا يتم اختراقنا  أحيانًا داخل األشياء التكنولوجية ، واآلالت ،

تماًما كما يخترق الڤيروس ماهيته  ، في حد ذاتها ، في األساس آلة أو أداة ،
وبالتحديد الخلية التي يصيبها. يمكن أن يقودنا تفكير أعمق قليالً إلى المالحظة

التالية األكثر تقدًما قليالً: ال يعيش البشر في الطبيعة بالمعنى الدقيق للكلمة ،
ولكن باألحرى يعيشون  بشكل ما  داخل نوع من الفقاعة التكنولوجية التي تسمى

عادةً الثقافة البشرية. لكن من المحتمل أن نعود إلى هذه النقطة في مكان آخر.
دعونا نحاول في الوقت الحالي تقييم مزايا الوعي ، على سبيل المثال من حيث

قيادة السيارة

الوعي وقيادة السيارة

لنفكر في إنسان عادي ، مثل سائق السيارة.  فاإلنسان الواعي يتفوق على
الڤيروس. ومع ذلك ... ما لم يكن مهندًسا في صناعة السيارات أو ببساطة فني

سيارات ، فهل يعرف حقًا ما يفعله؟  من الواضح ال، ليس لديه عادة فكرة دقيقة
عن كيفية عمل السيارة ، ومع العجز  األول ، يجب عليه االتصال بشخص يكون
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مستوى وعيه في هذه النقطة أعلى بقليل من مستوى وعي هذا الشخص : على
سبيل المثال ميكانيكي يقوم يحترف مهنة  تصليح السيارات.

لنفترض أن البشر العاديين يمكنهم التعرف على السيارة ، تماًما مثلما يمكن
للڤيروس تحديد خلية إلصابتها ، وبمجرد دخول السيارة ، يكون كل إنسان عادي

قادًرا بشكل طبيعي على قيادة هذه السيارة.  
تماًما مثل الڤيروس القادر على التحكم في آلية الخلية المصابة

 كيف أصبح اإلنسان العادي قادًرا على قيادة السيارة؟ حسنًا ، لقد تعلم
غالبًا ما يكلفه ذلك كثيًرا ، وفي معظم األحيان ، قد يبدو أن تعلم كيفية القيادة ،

مثل معظم عمليات التعلم ، ليست مسلية نسبيًا بالنسبة له. لكن عندما يقود سيارته
اآلن ، هل يتذكر الوقت الذي أمضاه في هذا التدريب ، والصعوبات التي

واجهها؟ هل ما زال واعيا بذلك؟ هل عليه أن يمر بالتسلسل األصلي لتجاربه
وأخطائه ، هل يجب أن يعيش مرة أخرى بطء وتردد إيماءاته التدريبية

ال ، عادة ال
 أصبحت قيادة السيارة بالنسبة له مجموعة من ردود الفعل المفصلية والمنظمة.

لحسن الحظ ، عند القيادة ، لم يعد عليه التفكير والوعي باإليماءات التي يجب
عليه القيام بها في جميع األوقات. في الواقع ، سيكون خطًرا حقيقيًا على نفسه

واآلخرين إذا كان عليه أن يكون مدرًكا تماًما لكل حركة من تحركاته قبل القيام
بها

هذه طريقة أخرى للقول إن اإلنسان العادي يقود بشكل أفضل لدرجة أن معظم
إيماءاته تكون غير واعية

في الواقع ، ال ينخرط  الوعي البشري أكثر في قيادة السيارة من أي شكل من
أشكال وعي  الڤيروس حين  يخترق اآللية الخلوية .  ، على الرغم من حقيقة أن

الڤيروس ال يدرك بال شك ما يفعله وقد تم توجيهه على مدار سنوات أو حتى
قرون عن طريق االنتقاء الطبيعي في فن كيفية استخدام الخلية ، وليس من قبل

بعض مدربي  القيادة
وعلى الرغم من أن اإلنسان العادي يستفيد من وعيه الواعي ، من وجهة نظر

وظيفية وتقنية بحتة ، فإن الوعي غير مهم: تعمل األشياء كما ينبغي ، أو ال تعمل
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تقريبًا جميع األعمال األساسية التي نقوم بها في كل لحظة من حياتنا اليومية
تكون غير واعية إلى حد كبير ويجب أن تكون كذلك. لم نعد نتذكر كيف تعلمنا

كيفية المشي والتحدث والسباحة وركوب الدراجة أو ركوب الخيل ، وبشكل
عام ، كيف تعلمنا استخدام األشياء التقنية التي تحيط بنا على أساس يومي. 

بالنسبة للجزء األكبر ، أصبحت كل هذه اإليماءات غير واعية. سيقول
المتخصصون أن تعلمنا و "معرفتنا" ، قد "تم تخزينها" في ذاكرتنا اإلجرائية وأن

الذاكرة اإلجرائية غير واعية
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دكتور فرويد و مستر هايد

لكن ... هنا نوع من الالوعي لم يخبرنا سيجموند فرويد كثيًرا عنه
 هل هذا يعني أن الذاكرة اإلجرائية ، وبالتالي الالواعية ، ال تشارك في 

األداء الفعلي للفكر
؟

في أي وقت تقريبًا من اليوم ، نكون هدفًا لمحاوالت التالعب العقلي ، لكننا بشكل
عام غير مدركين أن الطبيب الجيد فرويد كان لديه رفيق أكثر غموًضا ، نوًعا
من السيد هايد ، في هذه الحالة هو  ابن أخيه ، إدوارد بيرنايز ، بشكل عملي

 ،كان عقاًل نفعيًا صادف أنه أحد المؤسسين 
الدعاية واإلعالن لعلم 

نحن نعلم أن حمالت "العالقات العامة" التي نظمها إدوارد بيرنايز كانت نجاحات
تاريخية ملحوظة ، ألنها ، على سبيل المثال ، دعمت  دخول الواليات المتحدة
في الحرب العالمية األولى ، وأنها ساهمت إلى حد كبير في تطوير سرطانات

الرئة لدى النساء من خالل العمل بنجاح على إقناع الشابات بالتدخين ، كما أنهم
 ساهموا إلى حد كبير في اإلطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطياً لجواتيماال

جاكوبو أربينز غوزمان
، وبصورة أعم ، ساهمت تلك الحمالت في مجد شركة  

United Fruit Company 
وجمهوريات الموز

في أمريكا الجنوبية. قد نعرف أيًضا ، حتى بدون الكثير من البحث 
أن إدوارد بيرنايز

ربما كان أحد الملهمين للخيال الشرير للدكتور چوزيف جوبلز 
إدوارد بيرنايزال ينبغي أن ننسى أيًضا أن 

الذي يظلجوستاف لوبون  ، بخالف نظريات عمه ، استخدم أيًضا نظريات 
عمله األساسي/ الحشد: دراسة للروح الشعبية
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 أحد كالسيكيات~ النظرية العامة~  للشرطة، التي تطورت كأساس~ لعقائد الشرطة
وممارستها األكثر شيوًعا

إجماالً ، مهما~ كان التأثير الكبير الذي قد يكون لفكر سيجموند فرويد 
على حياتنا ككل ، يجب أن ندرك أنه في الجوانب األكثر تكرارا  في حياتنا

اليومية ، 
إدوارد بيرنايزفإن التأثير )إن لم يكن شهرة( 

 سوف تثبت  أنها ال تزال أكبر من ذلك بكثير. ومع ذلك ، قد يتفاجأ المرء من أن
العديد من المفكرين والفنانين كانوا قادرين على اعتبار نظريات سيجموند فرويد
بمثابة طوطم ، بينما في الواقع جعلوا  بشكل أعمى من أبن  أخيه مثال جيد للقمع

العقلي ولكن القمع من أي اتجاه؟ 
قمع كل ما منعتنا منه  األديان ، من خالل اإلصرار على جعلنا مالئكة ، عبر

آالف السنين . قمع عالم غير مزور ، عالم مفتوح ورائع ، بدون طقوس وبدون
تكرار ، حيث يتم اكتشاف كل شيء في كل مكان وفي أي لحظة

عن االنحراف

بحكمة ، جعلت الطبيعة من السهل علينا تذكر األحداث والظروف األكثر تكراًرا
وتحديد أولوياتها. لدرجة أننا غالبًا ما نهتم أكثر بتهديد متكرر وعادى قصير

المدى ، بدالً من تهديد نادر أكثر خطورة ولكنه طويل المدى ، حتى لو كان ينفتح
على كوارث خطيرة وواسعة النطاق. هذا هو أحد األسباب التي تجعلنا نتعامل

عادة مع المشكالت اليومية الصغيرة أكثر من التعامل مع األزمة البيئية
المستمرة. بالطبع ، من المعقول إحصائيًا أن تقلق أكثر بشأن ما يحدث بشكل

متكرر وعلى المدى األقصر ، وتقلل القلق بشأن ما سيحدث على المدى الطويل.
لهذا السبب احتجنا تاريخيًا في كثير من األحيان إلى الحكمة واألخالق واألديان

لتذكرنا على المدى الطويل
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تختطف اإلعالنات والدعاية هذه القدرة القيمة التي منحنا إياها التطور البيولوجي
من خالل تكرار رسائلها غير المنطقية قدر المستطاع. وينتهي بها األمر ببناء
عالم خيالي ، ينتهي فيه ما يتكرر كثيًرا إلى حقيقة ويحل محل الواقع. طريقة

أخرى للقول إنهم يدفعوننا إلى الجنون حرفيًا
واألسوأ من ذلك ، أنهم يهاجمون اآلن أيًضا ذاكرتنا اإلجرائية ... من خالل

االنحراف المنهجي للواجهات البينية بين اإلنسان واآللة
 ألن 

"علم اإلعالن"
 المحوسب اآلن إلدوارد بيرنايز يشبه إلى حد بعيد قيادة الماشية. قال عالم
كمبيوتر فرنسي قديم ، من أصل فالحي ، قدم مساهمة كبيرة في تكنولوجيا

اإلنترنت: ما زلت أعرف كيف أقود األبقار إلى المراعي

تم تصميم واجهة اإلنسان واآللة في األصل إلتاحة كل ما يسمح  النظام بالقيام
به. اآلن تظهر واجهات التفاعل بين اإلنسان واآللة للمستخدم فقط ما يفترض أن

يفعله ، مع إخفاء كل االحتماالت األخرى. ال يوجد شيء ممنوع على ما يبدو وال
يلزم أن يكون كذلك

ولكن في الواقع ، الموصوف ،هو ما  يمكن للمستخدم الوصول إليه. ثم ينكمش
العالم إلى ما يريده الرأسماليون أن يكون. ليست هناك حاجة لحظر ما ال يوجد

ببساطة عبر الواجهة بين اإلنسان واآللة. في الواقع ، العالم الحقيقي ، العالم
الحقيقي ببساطة لم يعد من الممكن تخيله بعد اآلن

في العالم الرأسمالي السابق ، ظل الخيال ممكناً ومعه ظل التجاوز وقمع
التجاوزات. من اآلن فصاعًدا ، ليست هناك حاجة لقمع التعدي ألنه لم يعد ممكنًا

حتى التفكير فيه. من الواضح أن هذا ال ينتج عن 
"التكنولوجيا"

. في حد ذاتها 
باستثناء تخيل أن 

"شي جين بينج ، وفالديمير بوتين"
األب يوبو والعدد الهائل من  ،

 بأشكالهم~ المتنوعة والذين يجادلون في ملكية الكون هم خبراء في مسائل
التكنولوجيا ، والتي ستكون حينها ، وفي الواقع ، شكالً من أشكال الهذيان -
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لسوء الحظ تماًما هذيان واسع االنتشار. الهذيان الذي يعادل في الواقع تماًما
نظريات المؤامرة ، على الرغم من أن هذا الموقف الجاهل والسخيف الذي يقاوم

التكنوفوبيا يؤثر بشكل تفضيلي على المتعلمين و "المثقفين

نحن نعلم أن اللغة ، باإلضافة إلى القراءة والكتابة ، قد غيرت الدماغ البشري
وهذا على مستوى الذاكرة اإلجرائية )وبالتالي الالوعي(. حتى ألنهم قاموا بتغيير

دماغنا ، أصبحنا قادرين على التحدث واالستماع والقراءة والكتابة. لقد فعلت
اإلذاعة والتلفزيون الشيء نفسه ، حيث حولتنا على مستوى عاداتنا اإلدراكية

الالواعية لنالئم  معايير وسائل اإلعالم الصناعية الخاصة بهم

يجب أن يكون مفهوما أن هذا هو الحال بالفعل مع الفنون واألدب منذ البداية
حتى لو  شفهيًا  في مدح األقوياء ، ألنه ، دعنا نقول ... كعصر الكهوف

المزخرفة وبالطبع ، يعد تحويل وتوسيع التصورات والخيال البشري كأحد
األهداف الواعية إلى حد ما للفنون. لكنها أيًضا واحدة من أفضل األهداف

الموضحة واألكثر ثباتًا لألقوياء وأولئك الذين يتطلعون إلى أن يصبحوا كذلك ،
منذ نشأة المجتمعات غير المتكافئة ، لتوظيف القمامة~ والفنون بشكل منهجي

لتخليد مجدهم ، والحصول على اإلعجاب و الخضوع السعيد  للصالحين
 كما  قال الطيب جان ديكل متملق يعيش على حساب من يستمع إليه 

الفونتين ، وبذلك يشهد على وضعه الخاص والمحزن. كان بإمكانه أن يضيف أن
اإلطراء ، وخاصة على المدى الطويل مثل القوة الغاشمة ، كان دائًما يشكل أحد

أهم الدعامات~ األساسية لجميع القوى
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لماذا يجب أن تكون العبودية طوعية

بعد االنفجارات األولية التقليدية للقوة الغاشمة~ ، يجب أن تصبح العبودية دائًما
طوعية ، ألن قوة استخدامها باهظة الثمن حيث ال تتوقف  عن كونها محفوفة

بالمخاطر ، ويتحملها بشكل عام أولئك الذين يقاومونها

سعت القوى دائًما إلى تقديم األجساد )كما يقول الفالسفة( ، أي اإليماءات بشكل
أساسي. لطالما كانت محاوالت مهاجمة~ الذاكرة اإلجرائية حديثة ، في شكل

طقوس
)دينية أو غير دينية( 

 ، وعالمات~ مختلفة للخضوع وطقوس التأدب التي تنشأ منها بشكل عام ... لكنها
قد تكافح فكريا قليالً لتقديم نفسها على أنها أي شيء مثل 

"اإلله أو السيد"
تكمل حركة ما يسمى بالشبكات االجتماعية )غير االجتماعية( الصورة العامة~

المثيرة للشفقة الموضحة أعاله ، حيث أن معظم 
"المنشورات"

 تكرر وتنشر ما قد قيل في البداية أو تم اإلعالن عنه في مكان آخر ، وبالتالي
بناء تكتل هائل ودوار من التكرار وعربدة شبكات الويب  المتعالية  ، التي تم
تصورها في البداية كأداة للعمل ونشر المعرفة ، تحولت بسرعة كبيرة ، من

خالل استيالء  الرأسمالية عليها   إلى النقيض  تماًما أي تحويلها كوسيلة لنشر
األكاذيب على نطاق واسع حيث يساهم ضحايا األكاذيب أنفسهم دون مبرر في

نشرها
وال يتعلق األمر فقط بما يسمى "األخبار الكاذبة" هنا ، ألن المعلومات "الرسمية"
من "الصحفيين المحترفين" ليست أقل كذبة من البقية. هذه المعلومات "الرسمية"

هي مجرد كذب بطريقة مختلفة وأكثر دقة ، على سبيل المثال عن طريق نزع
اللغة المعتادة من أي  دالالت غير لغة الدول الرسمية  ، وفرض مصطلحات
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خاطئة ومضللة ، أو بكل بساطة عبارات سخيفة ، والتي معًا تجعل الحقيقة غير
مفهومة تماًما . وبالتالي ، فإن الصحفيين لم يفشلوا في فرض عبارة 

"توفير الطاقة"
 حيث أن أحد أقوى قوانين الفيزياء ، وهو المبدأ األول للديناميكا 

الحرارية ، ينص على أنه من المستحيل تماًما وجود ما يفني  الطاقة ، على
الرغم من كل "القوانين" االقتصادية ، وهو ما يتم الحفاظ عليه في جميع

الظروف وال يمكن بالتالي أن يكون مسألة "مدخرات" بأي شكل من األشكال.
لذلك أصبحت الشبكات االجتماعية وسيلة للتكرار الالنهائي ألكاذيب حكامنا

وكذلك أولئك الذين يهدفون إلى الكذب في مكانهم
 )مثل الباعة المتجولين الذين ينتمون إلى اليمين المتطرف(

وبالتالي ، فإن الهجوم المباشرعلى الذاكرة اإلجرائية التي ترتكبه الرأسمالية حاليًا
ليس جديًدا بالمعنى الدقيق للكلمة ، ولكنه ذو كثافة وعمق غير مسبوقين بمعنى

أنه يتعلق اآلن بجميع أنماط اإلدراك والعمل ، وجميع اإليماءات~ وجزء كبير من
ردود الفعل ، من خالل اقتراح )وفرض( على المستخدمين ما يوصف ب~

"التفاعل" ، والذي هو في الواقع ليس أكثر من تقييد غير واعٍ و متكرر في جميع
األوقات

بالنسبة لمستخدمين شبكات الويب المستأنسين  ،  فإن كل "نقرة" هي فعل إرسال.
ولكن بعد ذلك ، في جميع استخدامات العالم "الحديث" ، يُجبر المستخدم بالتالي

على تكرار إيماءات~ الخضوع المفروضة عليه في كل لحظة. من الواضح أن
مثل هذا الموقف من الخضوع الدائم المتكرر يشكل إدمانًا ساًما تماًما وأنه من

الواضح أنه يدفع الناس إلى الجنون. حتى يكون الطيبون اآلن مدعوون )أو
مطلوبون( للخضوع "باعتدال" لديكتاتورية "الشاشات"~ المنتشرة في كل مكان
من الواضح أن الشاشات ال عالقة لها بهذا الفجور العالمي  للدعاية. وبالمثل ،
على عكس صناعة السيارات ، لم يقتل الطريق أبًدا أي شخص ولم يتسبب أبًدا

في أدنى حادث. تم إنشاء التعبير الفرنسي
)حادث مروري(

 العتماد فكرة أن حوادث السيارات طبيعية وحتمية بالكامل ، بينما من ناحية
أخرى ، تميل صناعة السيارات بصوت عاٍل إلى اعتماد فكرة أن السيارات أمر

طبيعي وال مفر منه وأن الطريق )أو حركة المرور( هي السبب الحقيقي
للحوادث
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يمكن تقديم مثاال أكثر إقناًعا من قبل الجمعية الوطنية للبنادق في الواليات المتحدة
األمريكية. ال شك أن حرية قتل الجار عند الحاجة هي حرية جميلة وضرورية
للغاية. ال شك أن هذه الحرية ، بالتناسب~ مع عدد السكان ، تسبب وفيات أكثر
بكثير في الواليات المتحدة مما تفعله أعمال المافيا~ في صقلية. إحصائيًا ، ليس

هناك شك في أنه كلما زاد تداول األسلحة بحرية في بلد ما ، زاد عدد األشخاص
الذين يستخدمونها ، سيحدث أيًضا أن مصنعي وبائعي األسلحة سوف يمألون

جيوبهم أكثر ويصرخون أنه ال عالقة لهم بالمذبحة. إنهم يصنعون ويبيعون
األسلحة بكل براءة ، والمشترين والمستخدمين فقط هم المسؤولون عن
استخدامها. عالوة على ذلك ، ألم يصبح المستخدمون المالكين األحرار

والشرعيين لتلك األسلحة بمجرد بيعها لهم؟
كل شيء تخلقه وتنتجه الرأسمالية يتم ختمه على أنه "جيد" حسب التعريف بينما

من المعروف أن المستخدمين يجعلونه سيئًا باستخدامه. على سبيل المثال ،
التغليف "جيد" ألنه من الواضح أنه ضروري وال غنى عنه للتجارة. بمجرد

وصول المنتج إلى المنزل ، يقوم المستخدم ، الذي ال فائدة له في العبوة ، بتفريغ
المادة التي اشتراها للتو والتخلص من العبوة ، وبالتالي تحويل ما كان جيًدا في

األساس إلى تلوث عام ، بحيث يسبب المستخدمون المذنبون وال شيء آخر  إلى
إنشاء قارات كاملة من النفايات على سطح المحيطات~

العالم الرأسمالي كله يعمل بهذه الطريقة. الرأسمالية تنتج السلع والمستهلك وال
أحد آخر ، لألسف ، على الرغم من أنه منهجي تماًما ، يحول هذه البضائع إلى

شرور
ثم ينبثق رهاب التكنولوجيا الفاضل ويعلن بصوت عاٍل وواضح أن التكنولوجيا

هي المسؤولة الوحيدة عن كل هذه الفوضى ، وبالتالي إزالة كل شكوك
الرأسمالي البريء الذي  في النهاية ، ليس سوى مستخدم مؤسف للتكنولوجيا مثل
اآلخرين ... هذا ألنه في رؤية ونظرية التكنولوجيا ، تتطور التكنولوجيا من تلقاء

نفسها والرأسماليين الفقراء ، الذين يسيئون استخدامها عبر  "النظام التقني" ال
عالقة لهم بذلك على اإلطالق 

باختصار ، بدالً من النظر إلى األقمار القديمة التي تشير إلى الشخص   من
األفضل أن ينظر المواطن الحديث عن كثب إلى النوايا الحقيقية ، على الرغم من

أنها ضارة إلى حد ما أو حتى سامة~ ، يجب أن ينظر لألصابع التي تشير إليه
أفضل من النظر لهذه  األقمار

169



يقال إن كينيدي 
"وعد األمريكيين بالقمر"

لكنه في الواقع حقق أكثر وأفضل بكثير من ذلك ألننا جميعًا اآلن وفي جميع
األوقات في القمر وبالكاد ما زلنا على األرض

إن موقف رهاب التكنولوجيا ، الذي يدعي أنه يخرجنا من المتاعب عن طريق
التغيب عن ما يسمى ب~ 

"النظام التقني"
 الذي يرفض وصفه بالرأسمالي ، يفسر هذا العالم فقط ، دون أن ينجح مع ذلك

في تجريد نفسه منه أو تحرير أي شيء أو أي شخص من 
ال توجد سوى طريقة واحدة الستعادة بعض الحياة والحقيقة في هذا العالم ، وهي
ليست تفسيره واستنكاره، بل تغييره. األمر الذي يتطلب ، كما يقال ، القليل ، أو
حتى الكثير من العمل. وفيما يتعلق بالعمل ، سياُلحظ في كل مكان تقريبًا ، على

عكس الدعاية واإلعالن ، أن العمل الحقيقي يتم عادةً في صمت أو ، في حالة
فشل ذلك ، دون ضجيج كبير
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ماذا تقول الخوارزميات عنا 

الخوارزميات

 عاًما عندما كتبت 25قبل 
"اإلنسان هو ما يتعدى الخوارزمية"

 ، بهذا التعريف ، كنت ، باختصار ، أرسم الدروس المستفادة من وضعي
المهني ، بقليل من الرؤية وربما بقليل من التشريح 

ما قصدته هو أن اإلنسان هو ما يبقى فوق الخوارزمية
. ووراءها

منذ ذلك الحين ، كان هناك الكثير من األشخاص الذين يتخيلون أنني سأكون
متعصبًا لتكنولوجيا المعلومات وأنني سأكون أكثر تعصبا  عموًما من محبي

التكنولوجيا على هذا النحو، وبشكل أعم - سواء أرادوا ذلك أم ال - أصبحوا ممن
يخجلون من استخدامهم للتكنولوجيا

لديهم بالتأكيد أعذار لذلك ، ألن استخدام التقنية كان في األساس من نصيب جميع
البشر منذ نشأة البشرية. هذا  ألن اللغة هي في األساس مجرد إحدى التقنيات  

عالوة على أنها تعتمد على معالجة~ المعلومات لك

كمستخدم وكمستخدم فقط - وهذا الذي عادة ما يتم تحديده ضمنيًا بمصطلح
المستهلكين والموظفين ، أي ما يتمسك به هؤالء األشخاص عموًما طوال حياتهم

فهم  أنفسهم يحتفظون بأدنى قدر من  الخوارزميات. وأنا آسف ألن تعريفي
ينزلهم إلى مجال تحت اإلنسان إلى حد ما ، وأنهم بالفعل في الواقع في هذه

جونثرالحالة من يمثلون  عار  شركة بروميثين لتعليم التكنولوجيا الذي وصفه 
 أندرس جيًدا في كتابه

L'obsolescence de l'homme
 في مثل هذه الحالة ، ال جدوى من طرح السؤال حول معرفة~ ما ستحدثه

عواقب
"الذكاء االصطناعي" 
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. ألن هذا السؤال موجود وسيظل موجودا بالفعل ولفترة طويلة
تجدر اإلشارة إلى أن الخوارزمية ليست سوى أحد ممثلي نوع عام إلى حد ما من

الكائنات ، ومن أشهر األمثلة على ذلك وصفة الطهي. وهذا يجعل صياغة
التكنولوجيا العالية

التي يستخدمها~ الصحفيون بانتظام فيما يتعلق ب~ "الخوارزميات
 مضحكة~ بشكل خاص

في النهاية هو مصطلح - على الرغم من استخدامه أيًضا من قبل مجتمع الذكاء
االصطناعي - ليس سوى نفايات للصحف المعتادة. القمامة~ المعتادة التي يستمر

عدد كبير من ضحايا وسائل اإلعالم 
)بما في ذلك شبكة الويب العالمية(

 في استخدامها كأساس للتفكير.
من الواضح أنه ال يوجد شيء "مرتفع القيمة " هناك ، بالنسبة 

للمعنى المحدود لمصطلح الخوارزمية في الرياضيات ، ألنه يعود إلى بابل ، فهو
حديث  للغاية

إن السماح لنفسك باإلعجاب بوصفات الطهي ، للوصول إلى درجة الخوف منها
وحتى كرهها ، سيُطلق عليها بالتأكيد وصفات أدنى من  اإلنسان تماًما. لكن

أخيًرا ، هذا هو المجال الفكري الذي يبدو أن الكثير من الناس قد وصلوا إليه
بشكل غريب ... اإلدراك

بتعبير أدق ، ربما نكون في مكان ما ، لوال أن اسم "الخوارزميات" المستخدم
فيما يتعلق بنوع الذكاء االصطناعي قيد التطوير حاليًا ، لم يكن غير كاٍف تماًما

فحسب ، بل كان كاذبًا تماًما ... الناس يرتجفون ،  سواء من الخوف أو الرعب ،
ال يهم ، بل يرتجفون
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المنطق والذكاء 

اعتمدت الموجة األولى من الذكاء االصطناعي على استغالل االستدالالت بناًء
على محتوى قواعد البيانات. لقد كان نهًجا صارًما ومنطقيًا للغاية ، وخاٍل بشكل
أساسي من أي تلميح للذكاء - سواء كان مصطنعًا أم ال. األنظمة التي تم إنشاؤها
وفقًا لهذه األساليب كانت تسمى األنظمة الخبيرة. كانت الحصة في المصطلحات

الصناعية - أي فيما يتعلق بالصراعات الطبقية - هي استخراج خبرة الخبراء
البشريين الذين يتقاضون أجوًرا عالية والتي ال تزال ضرورية في مختلف
المجاالت )المحامون واألطباء والمهندسون( لتخزينها في قواعد البيانات ،

وبمساعدة من محركات~ االستدالل المناسبة ، الستبدال الخبراء البشريين بأنظمة
الخبراء ذات األجور األقل بكثير. كان من المفترض أن تكون األنظمة الخبيرة

التي تم إنشاؤها وفقًا لهذا النهج الذي ال يمكن إيقافه قادرة على "إيجاد حلول
للمشكالت" ، لإلجابة على جميع أنواع األسئلة باستثناء ، لألسف ، السؤال عن

كيفية العثور على السؤال الذي يجب طرحه عليهم. ومع ذلك ، فإن هذا النوع من
النهج العقالني للغاية لم يسفر عن النتائج المتوقعة ولم يعد يتم الحديث عنه كثيًرا

اليوم
ومع ذلك ، يجب على األشخاص الذين يهتمون قليالً بقيمة التجربة ومعنى الفشل

أن يدركوا أن هذا النهج القائم على األنظمة الخبيرة قدم دلياًل صارًما وملموًسا
تماًما على أن الذكاء - الحقيقي - ال عالقة له بالمنطق أو االستدالل ، وعالقته

أقل مع الخوارزميات
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المنطق واللغة

 
المنطق والتفكير يجعالن من الممكن تنظيم وعرض ، والتحقق من 

ومشاركة بعض المنتجات )أوالنتائج( الفكرية. نادرا ما ينتجون الفكر بأنفسهم.
يتمثل خطأ العقالنية - ومناهضي العقالنية - في أخذ عبارة "الفكر العقالني" )أو

"الفكر األداتي"( على محمل الجد ، والتي هي مجرد وصفة طهي باردة جًدا
تتكون من تنظيم وعرض ، والتحقق من ومشاركة النتائج التي تنتجها العمليات

التي هي نفسها ليست عقالنية

يجب أن يكون مفهوما أن العالقات~ بين المنطق واللغة ليست فقط ذات طبيعة
اشتقاقية. مثل المنطق ، تعتبر اللغة قيًدا اجتماعيًا مفروًضا على البشر من خالل

الصوتيات والمفردات والنحو ، تماًما كما أن ترتيب المنطق هو في األساس
ترتيب نحوي. على المستوى النحوي ، المعجمي وحتى على مستوى

الصوتيات ، تعتبر اللغة قيًدا ، لكنها قيد يؤسس ويسمح باالتصال بين الكائنات
التي تشترك في معرفة وقبول هذا القيد ، تماًما كما يفعل المنطق في المجال

العلمي. والمجاالت التقنية. على مستوى معين ، اللغة ليست سوى رمز ،
والرمزال يفكر

بغض النظر عن المعنى الذي تصدره ، اللغة هي آلية مزامنة ، ليست دائًما وال
تستخدم بالضرورة لمزامنة اإلجراءات ، ولكنها على األقل وسيلة لمزامنة

العقول. ومع ذلك ، فيما يتعلق بالجوانب المنطقية والشكلية إلى حد ما للغة ،
أن العمليات الحسابية العادية - مثل معادالتها~ فيجان بياچيه الحظ عالم المعرفة 

نظرية المجموعات - كانت في األساس مشابهة جًدا للعمليات الرئيسية التي يتم
تنفيذها عادةً أثناء العمل الجماعي. يشير هذا مرة أخرى إلى أصلها االجتماعي
العميق ، ولكن على الجانب اآلخر من هذه المالحظة ، يجب علينا ، مع ذلك ،
أن نضع في اعتبارنا أن المجتمع ليس لديه عقل ، وبالتالي فهو ال يفكر حقًا -

على األقل بالمعنى المعتاد. عالوة على ذلك ، فإنه ال يقلل بأي حال من األحوال
من القيمة االجتماعية في مالحظة  أنه في المجتمعات البشرية ، ينتج الفكر بشكل

أساسي من قبل األفراد
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والمثير للدهشة أننا نجد من بين محتقري المنطق عدًدا كبيًرا من األشخاص الذين
يغامرون إلى حد االعتقاد واإليمان بأنه لن يكون هناك فكر بدون لغة. هذه فكرة
تبدو قصيرة النظر. ألنه كيف يمكن للمرء أن يعتقد للحظة أن العجلة أو الكرنك

أو ذراع الرافعة أو  الرمح قد تم  اختراعهم بأي وسيلة لغوية على اإلطالق.
عالوة على ذلك ، كيف يمكن ألي شخص أن يجرؤ على أن يقود الناس إلى 

االعتقاد بأن الصم والبكم لم يفكروا قبل اختراع الكتابة ولغة اإلشارة؟
وبالمثل ، من الناحية االشتقاقية ، فإن السبب متجذر في الحساب. ولكن ما هو

حساب التفاضل والتكامل من الناحية االشتقاقية؟~ إنه فن التعامل مع حصى
الطباشير الصغيرة! هل هذا يعني أن حصى الحجر الجيري الصغيرة تعتقد؟ أم

تختبئ في القدرة على احترام القواعد المطبقة على التعامل مع حصى الحجر
الجيري الصغيرة؟ 

الشبكات العصبية والذكاء 

تعتمد الموجة الثانية - والحالية - من األعمال حول الذكاء االصطناعي بشكل
أساسي على الشبكات~ العصبية الرسمية. من خالل ما يجب أن نفهمه نمذجة

مبسطة للغاية لما كان معروفًا عن الشبكات العصبية البيولوجية في الخمسينيات
من القرن الماضي. بعد جنون عالمي في حوالي العقد األول من القرن الحادي

والعشرين ، ثم فترة من السكون ، استعاد النشاط البحثي عن الشبكات~ العصبية ،
 تحت اسم التعلم العميق.2010التي كانت تتالشى ، نشاًطا كبيًرا في حوالي عام 

ال عالقة للشبكات العصبية االصطناعية بالخوارزميات ألنها ال تقدم نتائج حتمية
في حين أن الخوارزميات تفعل ذلك دائًما. عندما تعالج الخوارزمية مجموعة من

البيانات ، فمن المتوقع أن تنتج نفس النتائج بالضبط عندما تعالج نفس مجموعة
بيانات اإلدخال  بعد ذلك . على سبيل المثال ، سيكون من غير السار لكثير من

الناس أن تقوم خوارزمية مصرفية بتحويل الفاصلة العشرية مكانًا أو مكانين إلى
اليسار بطريقة عشوائية

175



الشبكات~ العصبية هي أنظمة تظهر فيها خصائص ال يمكن خصمها~ أو اختزالها
إلى خصائص مكوناتها. هذه خصائص نظام موجود فقط وله معنى على مستوى

هذا النظام

على سبيل المثال ، اإلدراك أو التفكير ليسا خصائص يمكن تعريفها على مستوى
خلية عصبية واحدة. توجد فقط على مستوى النشاط الديناميكي للمجموعات

والتجمعات والشبكات العصبية المترابطة بقوة وتتفاعل بشكل متوازي ومتزامن
معها

وبالمثل ، تنبثق الحياة من النشاط الديناميكي لشبكات التفاعالت الكيميائية
التحفيزية الجماعية ، وبعبارة أخرى من الديناميكية الجماعية لمجموعة من

التفاعالت القادرة على التكرار كمجموعة وفقط كمجموعة. ومع ذلك ، ال يمكن
اختزال الحياة في الفيزياء أو الكيمياء ، أكثر مما يمكن - بالمعنى الدقيق للكلمة -
االستنتاج منها. على وجه الخصوص ، ال يمكن اختزال البعد التاريخي للكائنات

الحية )بمعنى آخر ، التطور( في الكيمياء ، وال يمكن اختزاله في الفيزياء

هذه األمثلة أعاله ليست سوى حالتين خاصتين من األنظمة حيث تظهر
الخصائص الناشئة. المفهوم نفسه أكثر عمومية ويمكن العثور على أمثلة لألنظمة

غير الحية ذات الخصائص الناشئة في كل مكان. 
تكتسب الشبكات العصبية الرسمية القدرة على تحديد األشكال نتيجة لعملية تعلم

طويلة تتم من مجموعة - ضخمة في العادة - من البيانات التي يعتبرها البشر
متشابهة. عادة ما تكون مجموعة البيانات ضخمة ، ألن التعلم نوع من العمليات

اإلحصائية

عند االنتهاء من التدريب ، ستتمكن الشبكة العصبية التي تعلمت التعرف على
الكالب من التعرف على كلب في صورة تحتوي على كلب لم تره هذه الشبكة من
قبل. بعبارة أخرى ، ستكون الشبكة قد تعلمت شيئًا عن شكل الكلب "بشكل عام".

ستكون قد بنيت داخل نفسها نوًعا من التجريد لشكل الكالب
بالطبع ، نتيجة عملية التعلم هذه احتمالية ، كما هي نتيجة أي تعلم في البشر أو

الحيوانات األخرى. هذا يعني ، بعبارة أخرى ، أن الشبكة العصبية يمكن أن
ترتكب أخطاء ، وهو ما ال تستطيع الخوارزمية العادية القيام به - ما لم يكن

هناك بالطبع خطأ واحد أو أكثر في برمجتها ، وفي هذه الحالة يكون المبرمج قد

176



ارتكب الخطأ ، وليس تنفيذ البرنامج نفسه. على سبيل المثال ، قبل بضع
عدل الفشل فيما يتعلق بالتعرف اآللي على الوجوه علىمسنوات ، كان متوسط 

أساس الشبكات العصبية حوالي
 3٪.

 أظهرت تجربة أخرى 
 أنه في بعض الظروف ، كان تغيير بكسل واحد في الصورة كافياً لتضليل شبكة

الخاليا العصبية. جانب آخر مهم للشبكات العصبية هو أن ما يحدث بالفعل في
طريقة عملها غير مفهوم حقًا. كان هذا هو السبب وراء قيام جوجل  في البداية

بتطوير ما يسمى اآلن
 Deep Dream Generator

. من أجل تصور الخطوات المتعاقبة~ للتعرف على األنماط في الشبكات العصبية
تاريخيا ، كان أول نظام للشبكة العصبية يسمى

 Perceptron 
كان لديه طبقة واحدة فقط من الخاليا العصبية. الشبكات العصبية اليوم متعددة
الطبقات وأعداد الخاليا العصبية في هذه الشبكات~ أكبر بكثير. لكنها تظل في

األساس أنظمة التعرف على األنماط ، أي األنظمة اإلدراكية
في التعلم الخاضع لإلشراف ،يكون الهدف بالنسبة للشبكات العصبية ،هو

التعرف على األشكال في مجال معين
)محدد بواسطة مجموعة البيانات المستخدمة~ لتدريبهم(

في التعلم غير الخاضع لإلشراف ، يمكن للشبكات العصبية أن تحدد أشكااًل
جديدة جذريًا ، أي أشكال مجهولة الهوية وربما ال يمكن التعرف عليها كأشكال

من قبل البشر

من المهم أن نفهم أنه بسبب عدم وجود عالقة للشبكة العصبية بالخوارزميات ،
يتحدث الصحفيون )وليس الصحفيون فقط( عن الخوارزميات )دائًما بصيغة

الجمع( عند مناقشة الشبكات العصبية. إنهم ال يرتكبون بالضرورة هذا النوع من
الخطأ إلرباك العقل العام - على الرغم من أن هذا هو الهدف الحقيقي لعملهم -
ولكن بسبب االرتباك المعتاد في أذهانهم ، ألنه  ناتج عن جهلهم ، وحتى بشكل

أكثر منهجية عن  ضعفهم. عن فقر  قدراتهم الفكرية
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على وجه الدقة ، خارج المجالت العلمية ، ال أتذكر أنني سمعت صحفيًا واحًدا
يتحدث عن الشبكات العصبية الرسمية في السنوات العشرين الماضية في فرنسا

جميعهم يستخدمون بشكل منهجي مصطلحات الخوارزميات أو التعلم العميق
دون تحديد أكثر دقة

يجب أن يفهم الناس أن التشويش الفكري والجهل القذر - والمتغطرس   -
والقدرات الفكرية المنخفضة بشكل غير طبيعي ليست خصائص خاصة

بالصحفيين ، ولكنها ناتجة عن عملية صناعية واسعة النطاق لتدمير الفكر
والمعرفة

 النقاد

برنارد ستيجلروصف 
  الذي كان فيلسوفًا متخصصا في التكنولوجيا ، الوضع الحالي تحت مصطلح

البروليتارية ، وأشار إلى أنه يتوافق مع خسارة ثالثية
1 

 فقدان المعرفة~ بكيفية الصنع الصناعة 
راجع مفهوم البروليتارية لكارل ماركس

2 
فقدان معرفة كيفية العيش  

)طوره الكثير من المؤلفين تحت مصطلح "المجتمع االستهالكي(
3  

فقدان معرفة كيفية المعرفة 
)أي إنشاء واكتساب معرفة جديدة(

لكن هذه الخسائر ال تضيع على الجميع. إنها ناتجة عن خصخصة المعرفة ، من
الخصخصة لما كان ينتمي سابقًا إلى المعرفة~ اإلنسانية العامة
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بالنسبة لفقدان المعرفة بكيفية القيام والفعل  ، فإن الوضع الحالي يعني تدمير ما
كان يسمى 

ARS 
في العصور الوسطى  وإذا جاز التعبير ، حتى القرن الثامن عشر. بعبارة أخرى

، يعني تدمير الصهارة المتكاملة للمعرفة~ التي أدرجت ديناميكيًا في العصور
الوسطى العلوم والفنون والتقنيات
ال تزال بعض بقايا الكلمة القديمة

 ARS 
في تعبيرات مثل

حالة الفن
 ، وهو تعبير مستخدم في الصناعة ، أي من قبل األشخاص الذين ال يحبون الفن

أو يعرفونه بشكل خاص ،
 ، وهو تعبير يوضح بوضوح حقيقة أن الطب ليس علًما ، وال حتىالفن الطبي

تقنية ، بل فنًا 
التعبير الفرنسي

" L'art et la manière"
 )هندسة الفن والسبل (  

)المهندس الحرفي(
هي نفس عبارة الفنان الحر

 المهندس الحر
 التي تنطبق في فرنسا على حالة البائعين الجوالين  لمختلف الخردة في األسواق

األسبوعية للمدن الصغيرة
جيلبرت سيموندونإن موقفي فيما يتعلق بالتكنولوجيا قريب جًدا من وضع 

. وهو على أي حال موقف موسوعي وماركس وحتى الكيميائيين
)بمعنى الموسوعة ، العمل الذي ساهم فيه ديدرو ودالمبرت(

كما كان الحال في القرن الثامن عشر - على سبيل المثال مع الماركيز دو ساد
أنا أؤيد االستخدام العام  للذكاء في مسائل التكنولوجيا ، تماًما كما في أي مكان

آخر ، بل وأكثر من ذلك
بشكل عام ، تتعلق األخالق بعدم القيام بكل ما يمكنك القيام به لسبب وحيد هو أنه

يمكنك القيام بذلك. هذا ليس جديًدا تماًما
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التقدم ليس مضمونًا بأي حال من األحوال بمجرد إصدار حداثة - آسف ،
"ابتكار" - وليس هناك سبب يجعل هذا هو الحال. ومع ذلك ، حاول البعض منذ

وقت طويل جعل الجمهور يعتقد أن هذا هو الحال بشكل منهجي
وبشكل أكثر تحديًدا ، ال يمكن تصنيف تطور الرأسمالية على أنه أخالقي بمعنى

أنه ، كما يالحظ جونتر أندرس ، تُظهر الرأسمالية مياًل قويًا للتنفيذ المنهجي -
وهذا تحت رعايتها الوحيدة - كل ما يستطيع البشر  إنشاؤه واختراعه في لحظة

معينة

جعلت الحربان العالميتان األخيرتان هذه الخاصية حساسة للغاية للناجين من
السكان المتضررين من االستخدام المدمر الذي تم بعد  ذلك للتطورات األخيرة

في الكيمياء خالل 
)الحرب العالمية األولى(  

وفيزياء الذرة
 )الحرب العالمية الثانية(

على الرغم من أنه نادًرا ما يتم مالحظة ذلك  ، فإن التنفيذ الجامح لكل ما يمكن
تحقيقه على أساس العلم والتكنولوجيا وجد ، منذ فترة طويلة ، مكافئًا في مجال
الفنون )الجميلة( واألدب ، حيث تم اعتبار هذه العادة على أنها ثقافية وجديدة -

وبالتالي جيدة وتستحق االهتمام

قد تؤدي وجهة نظر مختلفة إلى تذكر أنه في القرن السادس عشر والسابع عشر
والتاسع عشر كان هناك نقاد في مجال الفنون )الجميلة( واألدب. بعبارة أخرى ،

كان هناك نقاد للفن واألدب كانت وظيفتهم غربلة ما يمكن أن يمثل شكالً من
أشكال التقدم للعقول البشرية واقتراح إرسال الفوائض التي لم تمر عبر الغربال

إلى علب القمامة المعروفة في التاريخ

من الواضح أنه لم يعد هناك أي نقاد اليوم ، ألنه لم يعد هناك من يفكر في منح
نفسه الوسائل الفكرية للحكم على ما قد يكون أو ال يكون له قيمة فكرية )شيء

يتطلب بعض المعرفة والمسافة(. حتى أعمق من ذلك ، لم يعد هناك أي شخص
قادر على فهم وظيفة الفن أو الناقد األدبي كواجب إنساني أساسي
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باختصار ، لم يعد هناك نقاد للفن واألدب ألن هناك معلنين تجاريين فقط. في
مثل هذا السياق ، فإن التحدث بجدية عن أي شيء على أنه "تقدم" سيكون بمثابة

المخاطرة بإضافة الخرف المشترك بشكل شائع

الرأسمالية - التي أصبحت للجميع وكل فرد أصبح  أكثر واقعية من الواقعية
نفسها  - هي في األساس إدمان. من خالل اقتراح تعميم وتوسيع نطاق السعادة ،

فقد اعتاد منذ فترة طويلة لصالحه تحويل وتحريف الدوائر العصبية للمكافأة
الطبيعية. تماًما كما ثبت أن العقاقير الكيميائية تفعل ذلك بالطبع ، وكذلك األمر

بالنسبة للمقامرة بالمال على الرغم من أنها ال تدين بأي شيء للكيمياء
هكذا يذهب العالم. واألكثر جرأة يصرحون بموقف يتوافق تقريبًا - وبالكاد يكون
أكثر جدارة - مع موقف النعامة ، أو ربما بشكل أكثر دقة مع "لننتحر ، فالناس
ماتوا!". في حين أنه ليس من المؤكد أن هذا تقدم من حيث الوضوح ، فقد ثبت

أنه ال يعالج أي شيء
من ناحيتي 

 "أنا ال آكل هذا الخبز"
 كما قال بنجامان بيرييه ، وبقدر اإلمكان ، أفضل محاولة استعادة أجزاء صغيرة
من معرفة كيفية الفعل  ، ومعرفة كيفية العيش ومعرفة كيفية المعرفة  ، من أجل

أن تكون قادًرا على التصرف - حتى لو كان ذلك "فكريًا" فقط - أثناء انتظار
أوقات أفضل

كان الشعار الذي اقترحه برنارد شتيجلر ذات مرة كخالصة  لواحد من محادثات
 السنوية منذ بضعة سنوات العالم الصناعي الجديد.

"لنخلق تعاونيات المعرفة"~
لهذا الشعار ، يبدو لي أنه اللبرنارد ستيجلر أيا كانت المتابعة التي قد تكون 

يوجد مخرج آخر غير هذا الشعار

 المعرفة )فيما يتعلق بالعمل والعيش والمعرفة( هي واحدة من العديد من
المشاعات~ التي يجب علينا استعادتها

اعتقدت ذات مرة أن السريالية كانت أو يمكن أن تكون مثااًل لمثل هذه التعاونيات
المعرفية ، ألن السريالية ذات يوم من المحتمل أن تتضمن جميع القضايا المهمة

وألنها بدت وكأنها ترث كل الحضارات تقريبًا
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لكن ما هو واضح فعليًا من وجهة نظر نظرية ، ال يبدو أنه يظهر فعليًا من
الناحية العملية ، وما لم تتغير األشياء بشكل جذري - ربما  سأجد مصدر إلهام

أفضل للعمل في حركة البرمجيات الحرة و / أو في المجال البيولوجي 
) وبالتالي علم البيئة(
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