
تملأ!4،،نر"!-؟كايز+ءو.ء.+-*.-بم،؟-ء-.ب،كأ--:-.-!لى-،لأ،-!؟ش-لاع؟م.لأ.:س.؟3

كأ!!لأ.!!-س--.-+.-قى-ة-ء-ط-ء:أ

يرفيءجم!نر.+ش"!كأ.قي.،.-

لأ!!--.-!،--"لالأورهـ*لأ-.-ء-ع!!دبمأ"تن:!ش

-!---!-.+!د!س؟ظءكا.س!7سؤسفيلىظس!!يج!في!يرلآء-؟-..:إ

ءس**؟لألا+"-في؟دلأ.-!برءع-إخخم!ع..ح.-صصنوالمحضوساالمحب//بل!طممدمه

نرشس-؟ء!نن!-..-س.--!...؟تنأ-!!ح!اؤهوخضماو!رما
ط؟+لا؟شلم-ول

..!لىء--ا.-ظ!قيء

:.!-+،--ء!غ!-؟،-زر؟--!+صسس"محىصهـصر!ض!مرصمال

-اء-!.?!،..--."--حم!!قي"،،

كا-لآ-+-4-"--ة!.كل!؟؟بم!!!!*كاكصء!!قي!

منهـالاصل،الثكلءنالبحثفي"هض"ى4وأذيا)كانت(انعير-امهركا-))اللجديد"العاللماقصىمنيخرجاناحد*بباليخطرللم

ناحهثؤمن.كذلبئمونالمضبرفدمأنتمةىداتهؤتالوفيكانويد"صجوؤروبر!وهوسرل)كانت(و)هي!جلأو)ولركه!(تراثيجمعرجل

وجودالها.وكأن،"ا)ءقصمةاكتشاف))هولمفد!ة4اخقليديااللهدفؤ-!كبمااحمديثةاالفربيهالحضارةبرءقل3.قىالحماالمالم!!ةؤياراتاهم

))ا!فكلما("!كأ-فان)كات(اراد،والاف،!ا!طءنمشقلاهذهبنيةفي،هصادرهنسفالىق!ايهدف،واحدجذريموقف

اذنفهـ!ذا.الضكلووذاقوانجنوتئ،المعرؤةرر!انيمكنر"اللذي!فالومفار!ةتستطيعتعدللما!فلمفةانفحق.بالذاتاللحضمارة

بلوغبامكان،الر"انإموومهذالفلاسفهعلىعزيزاادعاءيهـمكانفي،ورةالاولالمدرورءمثليكباروتابعه،)كانت(شرعهاللذبماالنقدبم!

مشدنلايسمىسهوفقيماعنهبديلاويبمبم،الفعلعنمفصولةحقيقةموجمات!ائيولكن.النف!ىكبمااتحلإلواوالاجضماخالفلسفةمجالات

ا!عيار،!لطةاذنيقيمانجادا)كانت(حاوللقد."المعرفة"نظريةالتراثمعلوهـ4وجهاالنقدبرءنمايكاملكان،الارهذا

لطروفت،ساسعامنمع!بصلألكحقاأئ!ةمنبلجههسلطهلبظالمطلإمصامي!لمضعماللشمكلللعلما!فامم!فياللذيالتاريخياضقداو!ءبئ،)كانت(بدأهاللذي،الانطولوجي

المطلق،امتلاكحقءنلتتنازلاخرىناحيةمنالحديدةاللفلسغةالتي.،اولديا،جتم""باللنقدوريىا،)هجل(الاولىدعائمهارهى

يد(.)دروالارهلديالبيودوجكيما!نالىفيا!همدوبين،ماركسكرسه

؟!!ورطرون،امىلوكيةواا!رفيةاًلمننهكلاتاصوللحوتراجعوالى

ا!ولىبالدرجةينصباذن)كانت(-ج"كانللقدو.الخاصةبمضاميتها4واقفا"ذمنواحدكللالىر،لتمرارنا!،يبثوالتكا"لدللككا!

ناحية،اديني"ناا!لاهوتطغ!انللةلمسفةمن،اولى.حويرءطيةءلىرقيةحدودو!ضالخاصةاطلاقبنهيهمماًنيحاولكانالضقد!ة

الخماءمة.روير،5خلالومن،اللخاعى"نهجهبحسبوينميهل،المواقف

التصيبهزيصعبكانوان،أخرىناحيةمنا!فلسفيالمطلقوطغيان

اقد.)كانت(عاىاسابقةانووجةالوالفلسفاتنواجهعندماماببن!

الصذيالتحويرهذافيهيالنقدياًلموقفرحالةبدايةاذنكاشتالا!ولوجيا*ن*هـودا!ا!طالا"ته،منقلاللذي)كانت(انذلن

ا(!!رر-4لءض،رة11اء-،م4ابروالم!ئرعانالنق!لطر،قكانماررونهايالى،العملومعايهرالمعرفةمعايير!ناًلبحثحدئردالىالتقليدية

جربرقى.وايتالعام!نحوالانطلاقمةهامرحكلتحق!بقمنالةكرينرلانما،بذلنكان،المباشرةالانهلمنيكأالتجربةنطاقي

ريجاوزفبماجودالواصلءنالبحثاهـسا-ية)كا!ت(اس!رورالاف،نبرعقلوصتهاالاحداثمنطقحدودالى،المجرد.المنطقحمود

مننوعلكلالمدخلهذاءشروءجةعلىووضىذا!ها!حيالوجودماذاالثلافط:فعارهاطالقانف!نذ.اخرىجهةمنوب!مله،جهةمن

كلب!نمحلىيبرهناناستطاعالحصن.اللعفلياللححثاوالت!فلسفكان،افعلانيمك!نيمادا،ا!قدانيهكتجم!ء،ذا،اعلماريمهـنني

خلال!اكقاليد!!الميتاميزي!برموضوعاتينةلمقفهمان!اواثباتههـهـ-سةمنال!فاسفينؤلاد،كلهغيالفلسالتقليداساسيقلب

الغكشصحركةبقلبيقولانيريدلميمنيمفهو-المثهورة4نقائص-ادناؤل"!ةالى،المطلقةوالحقيقة،اللحقيقةعنالكشفادعاء

نايرير!دكانولدن4،امطق(امنبدلاالتجربهـن!البدء،!حسبلهاكانان،داتهاأ!لقةوالحقيقة،حقيقةكلمغبارءنالاسماسبم

طاقةصقاينإ،وزلافيماالانممصانيةاور،رفةاحدوذالاخرة!رةرميمهـوعر.اكزالذي،(والسياسة)الاخلاقايعفلمعياروعن،وجودثمة

وننيس4،ثازبةةناحيمنالحواسوا!كابات،نا!ةهنار!ؤلثاني4.ناحيلآمنا،عتقادوحدود،ناحيةهـنالمعرفةحدودعلىبدوره

الثلادشةالاطرافلملمكوهي.ثالثةناحيةمن،الضجري!بببةالمعط!ات

ا)وحوديهالتجربةوواقع،نظرياواللعلمالفلههفةواقعتؤلفالتيمطاعترجمة،ماركوز!ربرت"والحضارةاللحب"لكتابمقدءة*

01عمليا.الآدابدارعناث!رهذا-يصدر،صفدبمما
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كصيرورةالجدلوبين،عقليكمنهجالجدلبينفعلايطابقانالعالل،)ماركس(بلغه،انسلابحالفي)كانت(فنيالعقلكانزو

الجذريةالننناقضات!تننفي،الطبيعةصميمفيماديةوحركةتارلميخية)هربوتبلغة،وسلمطانهالللاهوتقلءنفمعء،لوفي،المطلقامام

اولريخ.،الطب!بعة،العقل:الاساسيةالثلاثةاللحدودتلكبرينلذةواسمتخفته،مرةلاولبرحريتهفازاللذياًلعقلانغير0ماركوز(

مع،:،رةوالحضالفكر"راحلحددتالتيالتناقضاتزلمكوإهيالكييرالتاريخيالانقلابوتجقق،الطيي!عةعلىالممتتابعةالانتصارات

كا!االتنلاثةدا!حىهذهكانتاكانتيةاقنبلاللفلسفاتعهـدففيا!جديدةاللطبقةيدفيجديدلاهوتالىبالتدريجتحول،يدهعلى

وعادضنسصبيوجودذاتانهااو،!يالالالمطلقفيوممتصةمندمجةقالاقفلاب.القديماللاهوتنالاقطاعيالنطاماضمحلالبمه،،الصاعدة

واللطببعة،الغقلبينالعلادةزر"يب)كانت(اعادثم.لهبالنسبة3براانجز،الالبماالاإتاجلحسابالعقلدو)ةافامالذيا!صناءي

طرفكل)وظيفة(زوة-يحاسا!ىعلىالتجرقيدعامةاقامةمحاولا.والفكريةعبةالاج!هلموانعكاساتها،الانتاجعلاداتصيغةفيتحويل

وجعل،ذاولهمططوفكل)ءاهة(فياتورطدو!،للاخرباإفعلىالمعرفةثكليةطبقمناولهوالذيهيجلكانولقد

الميت!اديزي!قا.مهـمةمنذللكافادقد،ودينوفنوقلأرواجتماعكتاريخالانسانيةالتجربةتحليل

والطببحةاللعقلبنالملاقةهذهيدخلانفحاولهي!جلوجاءاةطاعخىا)ثكلإةهذهفيفتعمق،الكانت!يةا!ثورةمنش!ولا

يشهلانءلى،الاهـاسهـوعندهالتاريخفنان،مافيالرلم!ياقفيفيالاكبرالانصافيالكثفذلكفيفجسدها،حرك!بتهايكنشمفان

ذاتانسانيةوأحداتكمادةالعيانيوالتحظق،)اله!ل(انهجالتاريخ.الجدلوهوالا،مطوالاجتماعا)فكرتاريخ

!التجرب"تسجريددرجةالىعندها!نىافلحبولكئ.واتجاهمعنى!بىوبال!ا!فلءحلودية!لىبرهانمجردليسالان3النقدان

جعل،جديدروحي"طلقفياخرىءرةودهجها،كلهاالانسابةالقتيى!)الاشكالىدينالواقعومهدا!ااداطايتجاوزفيم،المعرفةالغاء

ؤوقيسةبابتساراتمنوطاالحماسمةالاحيرةالتناقضاتعلىاننفوق!و!ا،اتجربرقى(امناووؤأةا،!رء!ةومادة،ا!رولبنيةفيلمعرةة

السياسبىالاتفادانوجدعندما،التاريخيةالدصيرورةعنغريبة.بالذاتالاف،نقصقىالىالانيوجهالنقدولكن،)كانت(عندالامر

.لمببادةمرصلة)وهبممعينةتاريخية"رحنةفياللدينيوالاءنقاد)الدولة(الازصأنيةالورضارة!جرقيشئويححأولفيلسوفصاولبرحقهيجلؤكان

يؤللفان5(1ءصرفيالجرمانيةللمدولةا!رجوازي-الافطاتجماافولا!دهـ-!اوبءب،المتداخلةات،جاتهاضوءءلى،كاملة

)الهـيالين(اللعقلووصول،إتلريخيةاالصيرورةاستنفادنهايةحقاء!لىالبرهانهوالاوللأه!جلهمكانفلق!وبذلك.المناءكبماالداخلي

نشء!كلانتهاءمرحلةاي،معاوالتاريخالطبيعةمعتامتطابرقىالى،برالتا!بىالمطاقوأن،زئيوأل!الكليفستوعبالانسه،نحضارةان

"حقي-قءلىجوهرهفيبصبالمار!ىالموق!جعلماذللكالانهوانما(،كاؤتزقائض)؟.دنه-4و،41اتبافءلهينىاامتعالذي

لعقل،)داثلائةاالثدودهذهالىالنظرو!مالىالاو)الكاتفي(إحاولة1اضهـون:اخلملألإ!وومن،الديالكتيك:الشمكللمسياقخلالمنمهحقق

!لحدإس-ئدالنس!مةحدلألكلالوظمفة(1وحهةمن(التاريخ،اًإطمبعة00،..00".."ة"......
..-.....ميهارعه4قبلباسكالا!بعىاى!بدلاالنيالممولالىتكوىحلمر

صالاولان/المدهورصكأبصورةالتاريخي!بحانعلى،الاخرين
....قىفلابضأمينالانتنلىءفانها،)كانت(زندهيكما،اللعنلىبنية

واؤع!--ةعينةاعظمخلالمنالثلاثالوظائفهذهجدليةتحققبا!مرار،-ةاىقى!اورةب،فاتنحهافيتولد،والتحققالنموعن

لوضومحيااللحاصلكانتالتي،الاحتماءهعةالتحولاتوهبمالا،صاشرة.(....نر1000،1،ء001.. ....،)الماريحمصيريهءدا!ووقايونيهسيةوسبجممايىةكالطمه

لصتمرادباشأنهاأهملوالتي،المت!ناميةوءركبما-هاالديالكأيةللحركةالاجتماءيةالانتاجاتداخل!.لكجىوفنبماوروحيةفكويةوتطلعات

المتتابعة.اللفو!يةالتجريداتامامكألث!كونا!هارل،المواد"يح!مانهالحنهاوكمئمف،والتارلمإحية

إلفكر!راتعملياتمن)"ركى(!4هم!الديالو!توفي،نة،ئجهاعئشفصللاانما،الارس!طبقىالةاعلةمباببا!!اشبه

النصفخلالالهـيجل.بى!والكنابالفلاسفةليهاازركنتىغلىابانتاجانه-.معهاو-!مىف،وقهاو!ها

مثلا-الح،إكطالقرنمنالثانيال!نصفاواخرحتىزالحواوول-الاول

11معهاريجدانماركسحاولفلقد-ا!غوب"نهـ*،رل"في)اض:!!لر"ان(ال!روح)في!ؤءضاو!،خلالمنيثبتانهيجلارادلقد

هيالاذتاجءلافاتفقانت.ذاتهافيطنيةالافةاللعيمالتطورء،ديا-،ةلتقيوج،!نيكوف،لمان،كأللاصطنمتت"إبئنول!والم"ار!حا

برصموطهذاالديا)كمم!ي!كاهتلأو،الجديدالثوريالاكتضا!اساستتص!ازهااطابفقيا!ذهانا)ءشارإون)هي!جل(رشاحوؤال.واحدة

هوينكسالذيلمادياعنالث.كليسزكزلانير.*نتاري!خياجضماعكما،لابعنىاو،الثارإبموهونقيضهخلالمنثانيةالمطا!بتثلماللج

ا)خلاز-صةالحمودبيناضواؤقاءرحلةانيجدمارصكان.عنهاتفسير،هذاصلأء!ىمنبالرغمولكن.التجربر":اخصمعياري

يءعهقعفماالاريمانيرمكنلا!،التاريخ،ا!بهي!ة،اعقلااور"ورة:جهةمنافادقلى!لمنباففالمطل)نحقق(عربالليرهانهيجلهوسفان

،فمء:هـ!ااي،كمادةمحملهمردودءىو،كهء.قيالانسانبينالتوافق!!كا!اللذى،4أداللديااكأ.كاطلاقيةء.فةف!في"ثانيمة

ن"وا)ضاريحاررو*لل!اءيتموبدلك.با!ف*،نا!نسانانسلابا!اءانالابئ.را-!وإ"ك،اى.الظر!خصر!"ور،صلوهو،الفيءهيكل

،التاريضي(التحقق"ءيتطابرقواباءا)!قليرراهء،ان)اي،بر،ةع!ىغسرانمنبلا،الخاص!صاللحهالديالكتيكهذاس!خدم

ثلانة:بينلاطرفينبئدالاناءلم!قةاوب!ح!ءموشها!دأو!راتيا)مادكى(نق!فكان.اللقديم(اللأهوأ!ا)المطلقىبخطاهماقماليل

"هـصودذلكو؟كد.ثانب"جهةءنوالطب!ء"ج،كأ!نوالتاريخالمقلاوت!حلإلاسعتغراءمم!جالى،ذاتهفيغايةمنالديالكتيكهذاحول

بيى!نالاسهتغلالالغاءتمانفي!د،الاضليلافهالىاللد؟لكنبنقالمتحقىالاجتمماصطالوجودمحبرالت!اريخيالننغيربنياتعنوكشف

"-عص!راعالىكلهاست!تحول"الخلقاءكانياتفان،إنيقىالانسالفئاتفلما3،فنيةاويةديوناوفل!مه!يةاوءلمميةرموز!ولا،دالمأ

اـحفارةقيامااًاىويمهد،الانسانيالمجموععلىفعلنباووود،ا!بصةا،الهدفنحوالاخيرةالخطوةهيمارمم!ينخ!ةكالقد.هيبرل

صب!،-،داخلىالانمصلاباشكاا!منشكلاييمنحردة4اً\)ايههبةاا!صوبالنقدواذا.ونالنهيلسمف!ةل!بافاذا.اذنوفاهيفكانت

،المتزا/بالتقدمن!وقواهاكاملةالمتجلاو،وا،صماعيةالانمىاب"لالعفيحكمعابقدر،كدلكهوباوريااك!يكواذا،لألديالكتيك

الم!صادةءعتفاعلهافبماانيةالاتللجهودافضلاستخدامنحوايقي!فما،روعاوالواقعاعقلىا"دالميىفياداةانهالا،"عاوالواقع

للجهجع.العاد)"السعيدةالعيلةمسنوياتافضللبلوغ،ال!بببعبةويتم،المجتهءارضعلى،الموف-وبةظروفهنفهبمبرمدالتحولقحقيق

كان!رويد()لسيجىوندهو،خاصطرازمنوء!كواعالماانغيرعلىجد،بانعطالىعندئذ!قق،وظروفهاللتحولهذاو!يممه

*زت-،نالح!يويةالماديةالقاعدةفياورعادةم("تلكتحققعنيبحفممتثمةحنهـةتاد!خي4هـرورةالديالكيكوجودان.التقدمطريق

اجتما!يا،انسانااو،مفكراانسأناإكونانقبلباعتباره،اللفردلا،ذانهاالماديةاللطيبةفياللحقائق!قيقةووجوده،بالاحداث

-81ا!صفحةعوالتمتمة!ستطيععندماودكن.العقلابخارمناختباريورالحمجردمنهيجعل

؟\



اتاريخيةقبلالمرحلةتلكفي،احرء،نأاناي.لللأقوىا&قاءقانون

ينته!ءتهبقمللعاللقوكاب!هفرريجدفيهو!ف،،ككو!دفرفينسبال!حبر"نذيا!و!ض!ارو!زما

،القويهناف!"صفمنردكبراورحاجاتهارواءمنحظهيهوناًنا؟اًلصفحةءلىرا!!ئتنهزضهـة

حاولهوانالقتلالىاو،بطيءموتاوموتالىيش!انفأما

.القويوجهفيعقبة(-)دقوما!

شكل،اوضحعلىخلالها4(الحيوإ)المعركةكانتالمرحلةهده.بساطةوكل-حيوانيكالمتهـولم05ا،هياسأانس!"نااو

)سجتمع(ثمةيركنلموللذلك.ادواتوبأوضء،ميداناوضحوفيا!لالى(الهرديةالاهتقاديئ)1لفلسفاتاللاهوتفمن

نول!،)"ضحضوون(اقرادفمةيكنولم.ابتازبا)قبيل(ولكنحقيف-ةثمةمين،)مارلس(الانتاجءلملأملتا!ىالتاريخلى5)كانت(

لحظاتويبلغارتواءاتهعلىءصلاللقويكانو!بها.حيو،يئذراتؤتب،ءقلاليسالانسانانو!!،دائم،امنسهبئ،بطةمباشرة

يكنولم.(اللذة)مبدأبحسبيحبباكانانهاي،للصوقرالتسكينبلمههن!ىتؤخذلاهناوالحه،ة"حياة"انه،ابداءقلايكونلافدبل

..الجهسةاولدةوجودبممنىواكظ.وصةك!ولا،فلسفيولاورءاعرى
الواقكل(.)مبدأ4اسملشيءبعدوجودثمه..

...م.ذا؟ها

رنفص"لالها/!نرؤمورفروبد3لممآتحهقهـما!الايهحالمجرلمىالمكرهالمر!حلمةملكن،مكنلا-اديالمبالمعيارالامسادالىيهدفكانماركسانجنففكبما

لا،اب-"وأ!وجبهافاط(رهبكلاًلمراع.وضوححبثمن.،اللذهبيةواسضق،4و"لاقاؤصءمه،الاناني"!للص"في5ووجد،الاول

معيين،وكهفبكم.!ع،الار"وأءالىالحاجةاىذللك،إلملاطوتيرم.بالءردا)ءصاوللكثركارفرويدفأن،الاون،نهلمةالفعالياتبرقيمةمنه

لاالطبيعيالمحيطفبىوالوضىع.ونوعاءهاالمزيدالىههعولكنهااللجهويةاول:،ةوا"لم.ءمارسنهاوزوقد،عةالجمقياميفترضفالعمل

اللذراتينماالىاًلصراعيتحولاناذنبدفلا،فرةبالويسمحافسرداقي21!ماوالجسم.اقياللجسموجورفتفترض

هـنبدلاكانوهنا.ءحدودة(حصهر)علىالهتناؤءرذا:!،اللحيوية.الانساني""

ولسوع،!مر.ز!وقاًلىيتحولانصضبغ!الآزع(ة!اك!،ق"ورو!ةةنيمشكس،/وللذلك،مادكسءخداجتماعيامعا!الاجشماعيوالممل

الاولى.بالدرجةعليهموقيالمقةفيلمنبهءكلخرف،والثقافىوالسياحمبماالدينيالانسلاب:لمربالانساث*كالهـ2وف!4

شبهمرحلةفيالشر!بىارروطهوشكونعابراًا!قويانصذهالساسهورؤلفالذي،الاجتماعبمالادن-اديوالانسعلاب

نموذجيقدم"الابتدائي"الصراعفكان.قيالاسروللعلافاتالاء"تقرار.الاعاولأ

حيويا-(المنتج)هو.لانها)شرعيا!قوي،(الابط)خلالمناللقويتستطبعلا،محبطةالورردعندالحيويةالطبيضفاىيدةرووعن!

،!امالمقننوهو،الاوللىطفولتهوهوحامي،إلابن،.ال!ة.عف-اتوب"بر-،وفي،ا!ردفي)ءملو"فانولذلن،اهدافهاملاقاة

بميرها(.والسماح،كالاماكمى،ءلبعضاتحربرماطريقمن)!البنسثمفرويد،واللكيتسند،ماركسعندفالانسلاب.كذللكهـعاقوالاجنما!ة

ا-حريوا)افيسبمالتابولنظاموالمشرع،المشروع"الهتسلط"فالاب؟يت!ا"لانام،يتعارضانهل

*مشمرةاحباط8طعلي!ةاوليجد،للعوزامننوا،(بر"دفيماالديني-للج!ما*وولالثيويةال!يعة-تققانزهـيدء،ذا:اًولافلنهأل

قدرةاي-اذن"العورا"حتميةؤ،ر.البوقي،تهـموصاجءالابنا--جاء،اثيلمهتنزعماتحقيقعنيعهقهااذيوماللالسانر""للفرداحاملا

حدودوردات:الاحباطلأحتمهولدت-كذللك(ربما)والجنسالطعام؟نن!ئجهاوما،الاعافةهذهتحدثوءيف،ولماذا

،الىالمبالثرالمادي-ا!جوياصرا!يااكجسيمنتنسحبارعركةا!تداءتحققنحورزوعسوىليمىتالحبويرقىانوج!قرويدان

وبدعمتعن.الكبت"نظامية"ليذلكوتكونتالم!طةا!حيويةداخلفيفصها،"لمالىالح-ويرلأافتقار!طالاساسفيوالحاجة.الحاجات

باللدينبعد!تماسميتافني،القيمءستوياتالى،رفع!طريق.منهاء-افةعلى،ءنهاخارجايرقعوانما،فيهايكمنلانضمهاوعا

والاهشل!قال?و/-ةا!راتا.4ا،يغايرهانسيءوجودأدناللحاجةفتفترض

الكبتنظامي!ةلولابانهاخرالىحبنمنيعشو-كالطفروبانعيرهـص،ضاعفا!يا،اولاالطبيعيالماديالمحبطوانه،الاخرى

"هذه"جساءتلما،اللقه!بعقلنة(مركوز)يسم!بهاد-وف!التيطبالمحب،اتضرةلجماعةاالىالارتدافةاجماعةا!هوطريق

عواساجردتءئدماالاؤتحققلمحض،رةاذنفهي.الهضنارةحقيقنحوالحيويةقحركصيغةفيكامنأذنفالصراع.!الاحهما

ماسمبوخلفت،اللحيويةداخلىالىضنبطخهاثم،الاولى1،دوةاالاحباطهـطذا،حا!،لهاتحة!اناءيموإةاهذهاورطاتولو.حاجاتها

،وهكذأالغربيةالحضارةفي"الوجدانشقاء))او"الشقيبالنةمعور"دلموغهوللحيويةالنهائيالهدف!ان،يدفرورايفي؟يحدثكان

اللاذةمبدأان.الواقعومبدأ،اللذةمبدأبينماالازدواجيةونت3يولدالذيبالافتقارشعورالاهيانالحاجةانذلك.السكوظ("

الانتمكاسالىواضطر،اًلارتدائيا!تبدلاياممنذاحباطهتماللذي-كوف"!اةحاالاصلفيوا!ؤازن-لوازنفقدانأنه،وقلقلملوترا

ولكت4.فارث"-:ءلوللم،دهوج9بهطلئماجوقياالزرةاءماقالىالتوترعلىالقضاءمنبدلا،التوازنهداالىال*ودةاجلومن

خلالذاتهءنالتعبيركوفيالنموفي،اًللح!مانوراًءمااستمرماف،دا.فهالهدتحصههلهاطروقءنالحاجةبارواءاي،بتسكي!نه

والجربمقى،"ةالاخلاقب"الانحرافات):السبة"الألا"مرةلمف،ا"دةاو،بالسعادةالحهوشةاحستلأالهدفهداالحماجةصصلت

المجاز:الجمماءيةالتدمير-لآوالفاعلية،واللعص،بجةالنفوالامراضفى،بعدفيما،لنصسيالاقماقوا()المادياخو.نبراوقارقت!داتاي

"..الخواللطبقياًلفردي.تغلالالاس،والحروبانءن،الاملفيزاجمةلمشكلةاانغير.اءليا(االحضهارةمراحل

الفنيالانتاج:)"قىالحضار"الايجابربقيالاشكالءختلفوخلاليلض،-ة"-"ءبئالنبافة-الح-ورةال-ذرةاو،انجماالافالكازن

العفويىةا)ثوراتو،ماعهلأالاجتوالاصللأحطت،واللهفيوالادبيهشةالبصقبلمنوالقوةوالشكلاللدرجةفيمتوعةمختلفةمقاومة

).بمفكانها(اريروس)الاذةمبدأانذلك.(الخ50ب"المبرموا.ضحةو،الابتدازكماالقبيلياما،المقاومةهذهكانفولقد.الخا!جيمة

اؤعالودا!يندفعبناففي.اؤ-!الوءبدأمصارء!ةعنفاللطعام.ذرةكلامامالمجالتهلؤوحيو،ةمادصقىعقباتفيمجسىدة

ف-ان،اروائسماوطرؤاءلمجاتانوت!.بصم"نظاهـصوالذرات.بالنهـرةيتصفانالنوع(واشمرارالفرد)استممرارواللجنس

طبهعهـبئغيراوطبيعبةوسائليجدانسبيلفيي!صارع،ظلاللذةمبدأالوحشي""الصراعفكان.-اليهـما"متقراي-)زءوزهم،(الحيوية

.الارتواءمنلنوعظلتجت،الموتالىيؤدي()الحرمانوكان.النننلوكان.الاولي
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الانتاجاتادواختراعفيالتقدمنحوالحضارةنموان.ثانياللحاجاتالارتواء(حرقي)اطلاقانفرويديعترلىحبنثيولكن

وعوددائمايعاكسكانالطبيعةعلىالانسانسلطةدةوريا،وتنويعهاموقفيعلل(امركوز)فان،الحضارةقيامامتناعاللنهايةفييعني

النخعىهوازدهارنالانساةصسع!ادةفرةبزيادهالحضارووـذبع.نجهمنفرويدتحررلوقولو،الطبقبمالانتماءمنبموقفههذافرويد

الىاصرةالمهالتكنولوجيةلحضارةبااًخيراالامروصلحتى،الحقيقيهـ-عتنتفيلاالارتواء(حرية)اني!فانلاستطاع،الواقعلمبدأ

بالملذاتواغراقهانهائيابتزييمفهلالوعودتلكا!ضا?لىامحاواة.القائمة-اللحضمارة-هذه?تتعارضكانتوان،اللحضارة

فرديةسعادةتحققبامكانيةالايمانوانثزاع،السطحيةالاستهدكية،جيدةحضاريةفلسفةإىاىاذط(مركور)حاوللقد

الخلفيةجيةالايدلوساهمتولقد.حرةاجتماعيةوءدالة،حرةوالفرودية،باللذاتالماركسيةءالافتهاخطرلعله،منعطفاتؤللف

في،واللتربيةالنفسيالتعليلفيوتطبيقهاالاميركيةللسيكلوجيا.الهيجلي-الكانتبلتراثامنوراءهماو"أء،بااذات.

والاعلاهـالفكريالتوجيهوسائلبارقى،التحبىبلهداتدعيمء*ء

تجطنالتيالقمعيةالايدلوجي!ةهذهوان.المدروسالضبويا*فطواإوضوءصاالريجاداعلىاولااساسهيقومالانعطاف.هذاان

اشما،الحضارةتلكفيظل،ضماعيةالاجوالثقافيسةاء!وداءفطليتولد،اللبيولوجيةلحتميةوا،التادإحيفيلحنمي"اعندهىلا!ىالذي

مبدأفيهتجداللذي،المردودءبداسيادةنهاثيطكرساًنتحاولءصاللصياغةهـذهفيءهـاابرغموعلى.الانسانحريةللقائهملمن

والاجتما!ة.الفرديةالفعاليات(كأنفمعياريكاساس،القديرمالواقعل!!ن!4ندباخياالمهمةاللواقعفيهيانهـ،الا،ظاهرتناقض

سلوكوكل،جيةالايدلوهذهيناهضموقفكلاعتبرفقدوبالتاليفص،والواق!"الةكربةحي!اتهمعطم!اشا!ذيالفيلسوفهذا

مرضي،،ءضحرلىتصرف!هوانما،المعياريالاساسهذاونجاللف.ا!ظلشبهاوالطل

التحليلوفيفةاصبحتحتى.!ماالنفالتحليلعيادةفيعلاجهي!نبغيم!ايتجاوز!اوان،إبىوفروماركسبهصيوجدانيريدانه

معأ)ضكيفتثبيتهي،عيادرةو"مارسةنطريرةكثقاقة،النفسيلازءة"ءلمبلاحدثاعطاءالىتؤديانفل-فتيهـهايرجعلمطالى

)التكيف(باعادةاما،عنهالخروجومحاررة،اللقمعيالوجودمتطلباتمنصوليةعليهتبدوهماالرغمعلىالمهم!ةوزلهك،لأالحالبالحضارة

النفسيالتحايلمداررردطادىاقدساالصهمار)بيشهءعللمريض)الحب-إبىوسا-ء!كوزهربوتكت،بانالا،لىالاوللووومملة"منط!ببة"

بهدابيئةاهذهفيالمم!ابق(دوره)الىارجاءو(الفربيةالمعاهرة.قىافىطقباصعوبةاهلهدتماماهعا!مةء-ورةاعطىقد(.،رةوالحض

-دطنان،والجنونالمرضءبنهمسواءنهائبابعزلهواءا،(شمائه)،واحدةكقمةيكتبل!الكبيىرادفبصف!زاانهـنلرغمباوذ!ن

الطوبانط،لمخرببابوصفهاو،(الحقيقيمرضه)سببيعيلا،ضالراكأفىنم-،و(1.نفسهبرمااركس!يتغلقواحدةفكرةذكرعلى/بختلمو

القاءوبالتاني،-اللقائمالمجةمعمعقولليةمعالاندماجيرفضكانانكأوراثيرما!ودعاه"لمخلالمنالوروويد،بئ-تجو)وج!االسف"ياءدةعابا

سفورااثعدباشمكالاضطهادهومتابعة.عليه(شاسي)حجر،بةج!اءة!بى!دودفيبتثمهءتعرؤاوبقك!.""يدلفروا"جبالسء*ولو

طريقعنلاشههورهداخلالمتبطنةالقمعوسائلمنوءباشرةووضوح!ا"بان!طقىاظماالثور/فة"الموجالاسماكل.-ة(فرويد)لافكار

لتوجيهووسائلأ(-كألترواينلدواالاخلاق)الاجتماعيةالغلياالصيع.لنفسبماالتحلبل

.(.حاقةوالهوالتلمؤيوناسي!نماوا،ألاءلملان)العقليءصاسحاساءضبمثقةالجديدةالقراءةهـذهكانتفلقدذلكو*ع

"تاريخي،"تكاءلاثمةان(وز3مرهربرت)رأىلسطر-!الظفي،رو4يسلكانهـنبدلاولكنه.شا"لتوريرل،ءاركسيموقف

!"الاب"قن:ضماع-يالاجالقمعو،طور،احيوياالؤهعتطوربينضة،عبقىءىالاجا)خشاؤضاتهـنائفاصفيقالمار!ميالتقليدبم!المسلك

.،الجسيللتصرفوالمقيداطعاملحصصزعوالم،ا)قديما!سلطجدإصداساسعصيكنض"ةطاًىحا،لفانه،الافتصاذيةالمعااجرخلال

فىواءالار-موصوع،تلندرةكنت!يجةلبقاءاصفكل"مبرهـقيؤرضقدالذ!عاللقمرو:دأءعالءردفيالحبويةصراعو!و،اكخافضاتهللهد

كذ)عكهو(الاب)ان.دامما،الاخرالجنسوفي،اللطجب،ءكما،المعاصرةا)ض!ولوصجاصضارةوهـب،عصريةحضارةارقىتمار!4

احد،الوسيطرةليلغيالاإكن&ماًلابناء!هردوانالطتوالمالمحرم..خاصةالاميركيافىجتمع:الاولن!دجهافي

،اخرعتهجديد(اب)لىاثالية"ضحلثم،الفئةبسبطرةور!لو"!ذ،ءضارياإبراز.ط4داؤالاؤتصاديضلالالاسانذللث

ا!فةالى،الدينالى،4سحرامنافطلاقاال*مت!لسفاتالاولطناناللبحثفينضيعانودون.الحوياللقمعمع،اللبدء

4و)الب!ايرة،منافترض(مركوز)فان،لعكسبااوالل!ثلذبسببهو

ماانءير،المعاصرالاستهحيالم!معايدلوجيقىالى،(المثض)دائماررماو!اووارحيويوا!حاًلطبقيالاستغلالان،ذلكفياللحق

الابوة،(بنجريد)ؤلم"تأان!!وافراجيةالايدلوهذهفطته!هه-ا(ماركس)حاولماوبقدر.الش.هولبالقمعمجتمعاقاهةعلى

،"!ددةهـباو،دؤ?محيئهـ-فيءبد-عهوا)فاطوجعلمتللمجةمعالملب،والد.ش!قى،!فيوالسبالشقافي!ةالصيغيحللانمصى

داخلالنهائيولاستبطلنه،!الورمايةلثهولأءصاى.!اكضطاعتوالى،وؤايبدهـموكعا*لكنتص!كأ،صلتهاعلىيبرهنوان،للطبقيا

حيوبقى.درةكلاو،-فردكلالفلىفىموقفهعبر،يحاول("ركوز)فان،القائمال!كيلوصعبا

تها(جي)يدلووتصميم،النفسبظاهرةالتحليلانانتشار:رادخاهي،،ذاتباالعلإ-االصمغهذهانءلىي!برهنان،الجديد

دلبلا!هـصاى،يديالفروالفسعا!ءوراثي"ا"نالمتهـو-ةالح!عارةمظاهرلجمبعادطهقيالداخلية-4القمعالبنيىقىدؤسسما

-الآكأدةالردودمبدأنوبي،المكبوتاللذةم:راببصماالهوةتعاظمنت،ئججملةاًلىالوصولدللك"نيريدوهو.المعاصرةالاستهلاكب"

علىبالازسانالانسان)سصطبرةلاستهراًركاساسع6القيحضارةبه-:واحدآنفيها!ة

للوجب-ةالايدهذهقدرةعدمعنالاؤلتنبى?لىانها.(،نالانينشوءءلىتحليلهاا)تيانصبالظريخي"اولدريئالجدليةان:اولا

اًلمستصراتىارلعلىىوقسرهـا،و،بئا)تبزالغرائرت!ميناشهرارفي1،رافقتقد،داتهاالانتاجادواتتعيراناعبرالانت!اجعللاداتوتطور

م،ول،المعاصرةائحنسثورةفلمنواذلك،"الصيالالهارأوائواهـنء--دابهنسجالافيه-،الصراعكان،ب!ولوجيةجدليةدائمصا

الحغاريللكبتصريفاداةالىتحوللهاانالقمعجية"ايدلوحاولتاللاشءورااءماقفي،عامضةسريرءساحةداخلالواقعوءجمدأاللذة

اوقاتللتزجيةبضائعوتنتج،لاكبااستهتستثمروادأة.الص!،مبكدهـ،اًلطبقبىالاستغلالوس،ئلفقدمكالت"،وفدروانهالفردي

وان،وكيوراكماالمتفاقمقىالةردياًاهصاببم-كالاوان،الةراًغفكماوتزيد،الفردياللألفءوراداخلءلمقاالمعرهـة!ذهتتوغلكانتما

المتحو،ليانعنينبىءذلكل3،لعصيانوا،عيلجمااالثمردمطاهراخنلفالمتبطنالداخليالقمعبذلك،،خارجهالانسلابيالانسص،نشقاء

ووبىدأتحقبقالىقىالهادفالحيويةالطاقةبصوع):-دواليالفسري.ةوالمستتراللظاهرةفعاليات!،
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الحالة:هذهتكوين(ـلىباصهنمرارتسعىكالهاللأشعوروالمالكبتآلياتالشديمىالتفجيرالىيتحولاخذ(!او"رموزفرويدبحسباللذة

انحرافيا،ويلياتحواو،اللذةلمبدأسي!ادةدلكفصكون،واقعياامااصكلىصماالقمعاسيمادة(بولوجها)ا،حتو"ةالنمتيجةهوالذبم!

اخصيراتصلال!روإدير"النظرالأنعير.الواقعلمثدأسيادةذلكإكونو.وايدلوجيلتهودلليننه

هـ-ؤلمفنهماكلمنغمبالرانهذلك.المهىلمودطررقهانهايةالىالليبصهدياًلصراعوصولمنالمرحلىةهذهفي،ولكن-خامسا

الغربهـبئ،ا)حضارةاسطورةمثريحءن،وفضالحاثبههي،حقائق4.داؤالةهـعالسسفيسفالتهديددربر-ةالىاللقمعضسد(ةحرف1ا1

مات،لهامناللذةمبدأ)تحرر(انتس!طعللمانهاا،،وز"هـ3يرىكما-اللي:يدياعالصربب-ن"تزامنىا"ث!هبانالقوليمكنهل

))اللقيمباس!،بهمعترفطغير،مقبحامرذولا،وجعا"لهالحضمارةهذهالماديةالجدللي!ةبحسبالطبقيالصراعنضجمرحلةوبين،ال*معي

ال!وقبم،اطوالتسهانئركالالسصطرةكوناتدائماحفظتالتيا!سا"جة"فىسيتحققال!ع!ضارةنىفانهل،اخرىوبعبارة.التاريخية

و،جلأ-ل1!ر،ء!رقيفرو/دلناي:الانسانوءلمىبالانسانالملاذصان؟ا!،ريخيةوالجد!ية،اللحبويةجةالجدلدحسبواحدآن

و)طبقته(،الغبربية)صضادته(استط،عتلويتمنىوكانه،المبدأهذاالب!ثمن،ـذاالآ"يانعطفاالىبقلؤالت-،ؤلهذاءلىالجوالط

لهدأابتكارهكانثلذلو.الابدوالىمرةمنهتتهيان،البرجوازية***

النئ!ف-اءمن"))التخفيفلىايهدؤطالزري،"قئالنفاللعبادة"""تذيدللان"))الحضارةكتاقيفيمركوز"هربرت"حاولللقد

حتميمةلمحطلا"الهلةاصلينشهفاىصق!اير-ةطهعاردون،الانس،نيوللكئها،منعزلعلممقولاتتهدم5،ا:ضاعلمجمقولاتانعلىاببدء

في)*ن!و،الاصا.قىالسكونيةالحالةوبلموغ،اليمويالارأوا،عءثبةعلىر*ردلي!قسرالاءلىالأنا"انرالمث."سيارر".بئ))م!ولاتداص"-!هى

"ثهروعيبدا"ركوزان.كاهااً،ش،*لةاء*لهصفي((الىظراء(دة"امكمانيةا)-اللخضوععلىكذلكهيورسولكنه،الواقعاواءراىاالخضوع

رهن،-ناجماكهتااصلكان"اًن:ا)تساؤلر!ذاالخاصةههصتههصلهه،الملاث"عوريرةاليأز24وةضل،ا)"قايا)نموفان.ماهصن""واقعاواءر

اللجنسءلىصول()الحوصءوبركأ،الغذاءندرةعن،الخيراًتءحدوديةللمرخر(صصهءبء،"لذا"4هوالاول)،ناو،الواقعنموءنمتخلفايبقى

اؤلملأ،الا؟ويابخنمعافيا-زوو!"او"الط-ءعةفيالىوراي،الاحرو،دا--لمث.الماضيباسماءكاني!اتهويعقبم،افعيالوالن.ويؤحرواله

؟اأةحر/مهدااخاءوا،ارهور!داازالةرهكن،والمجتهعالفردمنكلؤكويرنفيالمزدوجةوظيقنهطنالماة-كطيكشف

منتسضاعفانشكولاال!تطاعتا.كأالحاالمصهةاعيةا،رةالحضانوفى.الخارجىالعاللممنالمضوبةعلىيحافصراؤعالومثدأانو"

حتميلعاىتغلبتقداذنو!بم،المصنو!ة،دةوالمالخامالمادةانتاجهو،باك-.:ةالخارجر!العالمهذافان،الانسلمنيةالعضو،لأحأ!قى

مناي،نكلامي(""عايهاتغلبلمولكنها،محلميا""والندرةالءوزهذه)التا!ي!خى(ءهمةمنيقصدلا)"هـكوز(اًنغهصر.")تارلخي(عائم

والق!ع.اللتسلضعلىاسالاسهصكبماالقائمةبنيتهاداخلدأومبىاللذةمبمدأب!نالصراعتطورو)كظ،،جالاننءلملأفاتتطور

ولكنها،،إراًتالاف3الكممنضامحفتقدالاذتابمءكتلآانذللثالمبىدأفداثانيااجمدأالهـذاالانتصارالىالحضارةوميل،الواقع

ءجمدأبسبباي-بالذاتالازر،جادواتاحتكار.،لأزطاممنبسمببهـذهمركوزيسشدءكبما9ذلكو.وجودهاسببلضءطباهولاؤ4،الاول

هومنهجعلت،الددمنالانهصانتحردانءنبدلا-ذا*4اك-لمطهىدأآليإتءن،يةالفرويدالمفاهجموتفهصيروتقييمللقراءةالاعادة

سفماءلأ51اوءمارستهاوجيتهايدولاههتمرارللكداداة)ذاتباالانا)نمومراحلبيندائماللربط(مركوز)ويرجهد.الحهويالصراع

واحد.آنالأجتماعىاللقمسراءرولأو،اللذةبىدأصيادةولضك!الممئلالاءلى(

هـ!،طبيصيه""لأحتميتعدلمالحاجة"وضوعاتفيفاكدرةاهـحالومهدأتطورمراحلو؟+ن،ايحاضرةواحدن2فيإكارجيةا

،مأشجاءلدرةباغبارهاتسمتمرلاباللضهطوهي،الانتاجمكننةظل.الراهـلأالاس!تهلاكبهلآالكأ.عحضادةفيالمردودمبدأالىوصولا

تزالءأبا!ذاتتالجماعاهذهلانالا،لجماعاتال!ى)هاعوز!قارلمهاال!ى-ساع!ذا-جاليلمنبالتحديد)ءرعوز(رقص!ء(ذاولكن

فويةو!ةلأ،اقضادي-اجنماعكاكأظام،فوهافيمتأخرة)مركوز(ي!ةول؟الواؤعومه!أالمذةامدأبينالت!اريخي-الحيوي

الانة،جلادواتالتكنواوصيالطا؟عتقدمعن،الانحتىبهامعترف!نجبرهىماالهفوو"ان-فرويدنظر!لةمعزمامامتطلبقذلكفيوهو-

الابويالمجتمععقائدتحتوأ(ضعوطةاكاءهةاجيتهاوا/هـلو،ةالمعاصرارةبمب!او.وجودهاسببممنوجودهاانفصالمنبهثبقلقالا

خطورةتوازيؤد،تىلمررلملهبباوالمحر؟لأالمحو)ةالقم!يلأتهوآليماالىكهههتمردائمامحمناجةلانهاقاقهيالهـضوبةان،تحليلميةنفسية

-جديدير4طاقةالى4وزءول،اك*!يهزا)فمثل(انعلى،التحديالحيوبمةالذراتالمغأيرةويةالعضهذهتشمل)وؤ!عايرمأ?صوية

لقديمة.االت!طيةلقواهامعنى.(الاخرىالماديرلأالارتواءوموضوعاتوالطعام،الافراد،الاخرى

اشباءمنكثيء،الانسان)إنصويق"نبااد!يصتقدمركورانالاط"(الأا)الحالى،شيءايالىدائم)حين(2!كأهيانماانهاهدا

بتبنىجننهمعاليمكنلا،الرا!4القمعحضارةفيض!لاكالا!بضاعةش!صكولاانها،لميهالا!احاللهاهذه"ىوعا.عليهاكانتطالتي

وخاصة،ا)ءضارةهذءثق!اؤكأهصد"هاالتىيفةالمزادءلممصة""ا)ءلولفىالاذلكي!تححققانإمكنولا،وجودهـ!وسببوجودهاب!ينلتطابق1

افن،اتنظبر/1طر،قوءن،حديث!األاميركيالشفسياكحليلطريقءني!ودانهحيثءنزارإحب،ليسىادنالفلقفهذا.ضوإكأاللاعالمادة

هـ(برقا،سادتالتي،اللفن-حئق4-وا)ء-بثى،باللفن-والتحررالىاكط،جية()جيولواسبابالىيعودولكنه،الابتدائيةالرحلةالى

ازدهارطربقعئ،خاصةالحاضرالقرنوءطلع،الماضياقرناوخلال.اجامدةااإادةءنالحيةل!ضو/ةافيهاتولدتالتباللمحظة

مف،الجمالجةا،واقفهـذه"ركوزحالىفلقد.قىليماالجياتا)ضكلء!ى4تمثيلت!داو،ارنم!كوينهذاته.ورالميلار()صد"قىولعل

لية.خيمااواهـبئءثاترعة!يهاورأى،انفسبىاالتحليلمواؤف)داًخىلوجودهورر.ببوجدوهاللذي:،نفالح.مباشرحيويءستوى

تاكوبخاصة،"ضمن!نهاقد))ثور!ة(،ن!ر/،تجملةعنغم؟لرإنجفصلانوهـ،.ذاتيأوازنحالفيهـوانما،مضطابرقانامه(رحم

اهثالمنا!كبارا،تهردينوالمفكرينا(هـ:،زجمنبءضلدىزوهـجتالتي)صد*ة"حلحتى،،دائماصاهاالىمفت!قرةذرةويضرج،الرحمعق

/يجدلمالذي،ذفسه)كانت(الفبلمم!وفوقبماهـما،ضش"(أفيو)بوداير(ناةبمطبدأو.الح4الطائرلال!م!وراعماقفيو،صشم!،!ذهلم!د(المه

القوة)فيولهعرفهالقبيئكالالافىبربئطابقالتلمملبةوسياقيءن.ارزوائهاوهـوصوعاقحاجاتهبينماالانفصال

حدالىا!طجماوسه"طبدخالالا،ا?ر."ا"هـطه،لطوببناًل!اهم"(للمتوتر--كيقحالاتلهتقدمانمماهدهالارتواءموضوعاتوان

والمشكليختاراللذياللحدس.لكوينءلىل!ء،-ية""أيهه،ءد،كبير،الصكويني-الوراثي-اللجببولوجيلانفصامباالمثهعورعن!لناجم

اك،س!لأ.الحم!بةللمادةأظلسباالكللبلي(.عيالاجضما-الفرديالانفصامالىوصولا

للفل!مفاتالقمعمنيئت!ريرقبمهيعط!مالذي)مو!!ز(افيفيروستظل."السكو!ا(حالالىموقتة""عودةهواحاجةاادواءان

83



طرةالمبدائ!احليفتهاكانتالخاربلأالسيطرةانعلىوبرهنالثصاثيهملللم،لئلر()ماكسعندخاصكأتجسدتكما،الجمالية

ناانهايةافيحاول،الفردبفلأداخلالمس!تبطنةوالعقليةالنفسيةلمعالجة""الالهيةرموزهمندكفرهواسننعاناللذياليلثولوجي

فىا)تدميرقوىوان،الاجتماعبى)تحررباالغريزياتحردايقرن.حيةالر"ز؟ةايىثولواللطريقةعلىمعهاالصداموطرقالسيطرةخصائص

.اجضماعب،المنظمةالثورةلقوى5اسيةامهلمءدة،الخرائزميدأن،اللذةمبدأدعاةمنباعتبارهماو)نرسببسى()اورفيد(نهوذجحشرفقد

ولا،فحسباللهداه"مثلليم!ت،اكورةعلىسيبعفماانذللكالت!خصب-صمناللاذةوتحبرير،الجسسدتلذيذاعادةالىيدعوالاول

الهدلىذلك.كذلك"السعادةنشدان"ولكن،الطبقيةالمصالحوهـو-والاخر،اخلاقياواجنماعيابهـما"المضنرلى"لاةةوبالعبالعضو

ثصوهاطوار/م!لمففي،الاتانيالموجودببنيةالملتحمالاصيلالحبعن"وحيد(كتعبيرالأخربالجنساللعلاقةاللذبمما-رفض-لرسيس

بالعوزالاحنتجاجمنوبدلا.والاجتمامحيالتاريحيوتطوره،اللحيويالمياه)جريانالتغيرعلىالتغلبفيالار-واءكمالونشروالارتواء

لقمعثم،لكبتهاثم،اًللعادةهذ.لتقنيناًلارلواءموضوعاتوندرةيحولكل!و!الجمالصورة"تثبيت"محا،لاالغدير(فيالمستمرا

اشكالطريقءنالانسطنيالوجودوتشويه،كلهاللحيويالنزوع.-اًلجماليةالنيرفاذه-

ووعياتماسكاالاشكالهذهاعلىالىوصولا،التاريخي!ةالاستصاداورءطرةلايدلوجيةا!ببرالمجسدهيجلفيرأىكمامركوزانالا

،المعاصرةا(قيمع"حضارة"فيلوجيتهالايدوبناءلمناهجهاوتنظيمابداتها،التاريخ-المطلق-العقلسيادةطريقءنالغربيةالحضارةفي

1)فكرية،الحضارةهذهأرديهي!ات(يقلبانيريدمركوز()هربرتفانقدمدكوزفان.المذةالانتصارالاولالدابمبةنيتشهفيرأىكذللك

والاجتماعية.وألاخلاقيةلطورمعالملتعد!دوالحضارة"الحب"كتابهمنغنافصلاخصص

الانتعارتمجرعلىاللقائمالغربىاللدلمفياتراثير!ضانهفيلمذ!هااًلت!اريخيةالحدودعنتكمشف"اقيالفربيةالفلسفة

،......،ء...0كشفولقد.المذهبهذاتجاوزالىعيةالمطالتزعاتوعن،العقل
باسماوالموهارادهباسمو11،الععلباسمسواءوالعلبه

اررنسدمالمنحىبين،والوجودالصيرورةبيناللقائمالتناقضعناللصراع

التجاوزبين،الابديوالعودالتقدمبين،المغلقةوالدائرةالصاعد

اللدنيا،الذاتاحتكار،الاخروميداىفبى،كذللكنرفضوهووبينالسهـطرة!طقببنمااللصراعفهـو.الارتواءفيوالسكون

ى-وأصملعصوي!تهفياصملتكمندالكاملبحقحيوالارتواافيمتبريةاهذلةمطايعكسب.الواقعمجمدأتحديدفيحؤوقهماانيوكدوكلاهما.الاريواءارادة

.التقدموأصل،اللحبريهنف!سهاالتقليديهوجود"هوبم!االوجود"علمالانطولوجياتلافيوبدللك

بةحدودخلالمنجودالوتصورضدقامفلقد:ءلمههااعترضوقي

وبافنايىاللغرائز،هذهقه.يد،الاجتماعميدانفي،يرفضوهوخ!لمنالوجودتصور(للعقلاليونانيبالمعهى4ح!هه30)اللعقل

طرينسةل!وىالحمديثالنفسيلتحليلافييرىولا،فعارتهاكبتالمعاكسةالنزعةهذهتضمنتوقد.الفرحاراًدةاي:ايروسحدود

!تفس،والانحرافالرضوتبرير،ال*تهذابمشرو!قىللاقرار.الاولواعا(منطقانه:بهاخاصالوغوس!تكوين

وحاجاتهالانسانتسويقونظام،ا!ائماللقمعلنظامأمانكصمام/اوفىمواقفهمنكثيرفييش!اركفرويدان)مركوز(رأىولقد

المجتمعظلفيتداوليةفيمالىوتحويلها،الصيقهال!ويةونوازعهانماعندهالنفسءلممورائيةماانفعلل.لفلسعفيةاالحركةهذه

"لألمجط.الاتعكسعلىوذلك،)ايروس(باعتبارهالوجودجوهرتحديدالىتنزع

"ءلممي"يبرهنولكنه،المثالليوالاحعتجاجفضبالر!يكتفلاوهواندازمااللفلسفةحاولتو؟ما.الوغوهـاباعتبارهالتقليديالتعديد

بذورت!ملكذلكلكيانها!واهاتملككلثلماالقمعحض،رةاناكونءلىكذلك،واللاوجودجودالوبينالجدليةثمالصراعثمالتناقضتبرز

قبلوقد،المار!!)"ركوز(بدوهناوهو.داخلهامنتدميبرها.الموتوغريزةايروسبينالعيه)العضويهصراعحددقدفرويدفان

كانوان،الداخلىقى(1جدلبتهامنبرم!ببالهمعسضارةانهياربحتميةيتحققلااوالسكون،السكوننحوايىلط!يماالتكبمااوتاعريزةانذلك

لصفحىصةاصروجهايؤلفان،خرين2ومنهجاطررقاذلكالىسافى،-وم!حرفا"حولايركن)إمان،و"وقتر4عاوالارزو؟،الارقياءفيالا

حيوية.ولكنماد/"جدلليةانها.التاري!خيةالماديةالجدليةنحوش"لقىوعخلالمنزمادااخذقدفرويدءبرالليبيدوانغير

ال!ةتنظماعيدهـ؟ا3اانهعلى-بوضوحبرهنمركوزانبالات،دمبدئباانطلقتالثضارةولقلىالوجود.علىبالصراعسميما.

التسلط،ازيلمااذااي،الكاءلالسياسيالثريكطريق!نانوصوليإنثلمالوجودعاىا!راعهلىاانغير.الصراعهذاالى

.السبطرةمبدأمصلحهالى

ال!وية،كبتابوبالتا،اللحاجات)-فنين(الىحاجلأثمةليسفانهالبرهانيرحاولانما)مركوز"عندالانعطافيالمووفاصالةتبدأ

مىءلمح،،دتتثتكنولوجيلإنلأذالكلحرنسع!اوقهرسعقلاسعمادلطالإمىنسبإناتطاللحض!ان"وءلممالاجتماءفياهلومواوالملسفةاصفسيااتحليلاتراثخلالمن

...-،الح.،ةغرائزمراقب4ضرورةعلىالاجماع"ذلكانمحلى،الجمال

من،الوجودعلىالصراعهبدأوتحول.الحيويةحأجاتهلارواءرحبا،القهعءنتعبيراداًئمةكانازما،!عاتهو)تصص.(،الليبيدووتقييد

الةت-لوردودواللعبوديهوالقهربالحربالانسانض!الالساندفإخصعاللقملاستمراركذلكاداةكانكما،السيطرةارادةولمصلحة

)تصعهدتنميةالى،اًلتجبرديةوالثوريةاو،والانحرافيةالعدوانية.والهطسرة

زحفقحرإقىعلىا)ق!سية،الراقبةفيهتصبح،جديدنوعمنذاتي(في"الا؟حيلأ"الىداع-ؤوكانهمركوزي!بدوا!صورةهذهوأمام

الفردبم!والقمءالسيطرةن5ؤظامقياملمنعث.وريةمراقبة،الغرائز.الولسةةفيارءدمقى(و"،الاءتمأعفيية"الفوضصو"،للا!الاخ

جديد.والاجتماعبما!خذ!امااذااليهتوجهان*كنانماالاتهاماتهذهولكن

حضارةانقلابحتميةاسأسىعلىتهتفاؤليمركوزدبنيوهكذابعقليةوقبلنا،بالذاتواهـ-طرةالقمعحضارة)داخل(منموقفنا

.باللذاتبنيتهاداخلمنالقمعواءضبر؟ا.و"شريرة"")خيرةالىاللغرائروص:!ناوالاضطهادالكبت

***،مايبنينا،مااذاواحدةوبكلمة،"دنيا"وقيما)علهول(قيماهناكان

مل،ا!لسموفهذاالتكيقد!هاا!را(ءانفيشكمنوليسغرائزتصوويد""علىالقالمة،نافلاطوبمدينةدائماالحضارةفعلت

باتالمصثئياننائجهاواشخلاصاستهادرفىباانضجاأوانيحنفرةفعك"ماوهو،انسانب4حضارةكلءندائمكنموذج،الحس

فقبل.ذاتهاالثوريةبالايدلوجياتيتعلقوف!ما،والاجتماعيةالفلسفية.العلياجيةالت!ولوهراًحلهافيحتىالغرب

4اتالعلممع-اوربافيالطالبيةالثورةزعماءبعضيكنشفهان،ارريطرةبمبدأدائماالقمعوضعربطالذي)مركوز(انالا
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.الاشاراتهذءومن.كلهالثا)ثالعالمئوبيةرلموروأنه،خألصةاكاديمب"حياةع4يتاائهيبدوكان،-اجمبركاف!يذيش

ذللك3،فيهااللقسروآلياتاللقمعحضارةبتحليلاولايتعلقءا-فيلسىوفغداان!ذولكن.-"جمبنةسياسعيةفعالبقىبأيةيرتبطلم

تمد.انهاعنفضل!وللكعها،فحساممهاتخصلااللحضارةهده.اتالاوررىالغرب2طلاب"نجليفيهايشتركالت!،)الجدي!ة(اثورةا

الامغمبادهاتق!طصاوتحاول،الارضىفيبقعةكلالىنموذجهاعاء"؟شلطوالاضواء،بيبنالهينز!اتبحضج،نبالى،والا!يركي

فهي،القمعيةقوانينهالممارسةحيويةكلجالاتالىوصحويلها،الاخرىاالاكادرمبة4رتهدابرحانعنلماديرفضيزالماوهو.طرفءكلمن

أمفاهيم!-باطلاقيةالثالثالعاللملضعوباقناع""علىت!عملكذللك/نجابع،ءمره"!جنالسبععلىنا؟ءقدوهوقانهذلكومع.الخاصة

اختلفة.اوءمارسشهاوأيدلوجيتهاالرأىحنلمنلدرجاينقلهاانيمكنبماافكأرهمنويطورالكتابة

-ءتوارئت"المتخلفة"اضالثاالعاللمشموبحض،راتأن-صالتصحقلالى،الاولىدرجةباالمختصبنالىالوجهالفلمسفي

اغابعلىيقفالذيالنموذجوهو.الخاصالقمعينموذجهاقديم.الص"يةالحياةهـكلاتمنفريبةمواقفعن

اصت،عءقي.14نتبالمرص)-كأالى،اللا!وفيةإةالابوالمرحلىقىءنالانتة(لحدثكما،الحر!فنالمهـار!ببهنمناللكثيرونمعهيختلفولقد

ا)ثورية،الفلسفالقاعتناقالىاللشعوبه!هطلائعانتقلتوعنمااد!كربنروض،بعيدمنولو،"مهانفقانحدثوكما،بالفعل

صفالبحثدائمااهملتفقد،اسيالية"ا"المادكسيةرأسهاوعلىآراوهتزاللاو!هـن.عامةبصورةالماركسبةا/لتورةالىالمنتصين

بالافتادتكافحوشرعتبةالخاء*"والماديةوا!نفسيةاتاريخبةبنيتها،النفسعلمودائيةوما،اللحضاديةالفلسفةميدانفيالجديدة

نعوثتخاءحما،زور.\نجها(عل!ة)عنوهـيبمانتغافل،اشردفةا،-"الثورالاهضمامبعد-ثرلموتقيمتحليلالىمحتاجة،الاجتماعيوالتطبيق

.الخاصواقعها"اشبء"نئليحنلمالوؤتاناو،والدا/ر-.نالناؤد"ناوساطفيالكافي

ءمه،النئرفىدثهوبمنوكأر،1وجممااالمجتمعهـكلةان-".التقييمهذا

قىالخاصالئمتوئيةطروقهمعالاللحاموباتار)جهفيالقمع"عراقة"ا!صمهبهءلىالثوريالفكرظويربضرورةالشعورانيبقىولكن

--لوجهالح!دل!الملإشععور،"و،:يلأئهخيااللث!*صع!بحولطالهتطاانة"(لمظلمكاابهلثانياف!المواااكبرمنهو،،صرةالمعالحة"،رة*ثكلاتليواجهالنظربم!

-هـ!....!...منتهكتاباو"حرجالفيلسوفبهدا-هتم4اثسببطلائعجعلتالتي

.التحركةاليوءيةاللحياةء-دا"نوالىوالمقهىالنئمارعالى،الجاءعاتخزائن

ونقائضه-االلقمعحضمارة.م!فاتمنالاستفادةالىاذنفالحاجة.الثورية

قص،ياعلىولاطلاعلعرقةحاجةهبمليست)مركوز(عندا.و!اتبوكما.........

فا.ظ،واحدعالمنحوحمهعانسيرانناعنقفضلا.لحظهـفعاللمهـتاآراءمنالادادةا"كاليماهطوء،.الاحيرالسؤاليبعى

...اًلاء.....اً.؟الخاعمةوقض،ياهالعربياثوريااللفكرلهمومباكس!بةاللفيلسوف

لعاءرماراورحيدلمحعيزاللاالدي،لاحرالطر!نتكلالانحت...م..

.الاولاللطرفوسيطراتضامرولهـن.آخر"تة-ضب-تإهـند4لاالسؤالووااس!ولبلمحاوله

وا!.*قىفاق2الىتنبهاش،راتبعضالىالمجالهذافيالاشارةيمكن

صمدنتاعمطأاقعالوفيتعاقولكنها،وحدهاقيلعربياةالمعور"شكلةتحصلا

5!حكي
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