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(1(
تقديم

مختصر  تقديم  في  فروم  إريك  أعمال  تلخيص  بكثير  الصعب  من 
في  مجموعة  صفحة   6000 له  الكاملة  األعمال  تجاوزت  فقد  كهذا. 
السيكولوجيا  في  واسعة  معرفة  له  كانت  وقد  األلمانية.  باللغة  جزًءا   12

وعلم  والبيولوجيا  والدين  والتاريخ  والسياسة  والفلسفة  والسوسيولوجيا 
السلوك المقارن... إلخ. وإذا أراد المرء تلخيص فكره، فال بد من الرجوع 

إلى كل الميادين التي شغلته وأنتج فيها.

ضروري  غير  لكنه  فقط،  ممكن  غير  النوع  هذا  من  تلخيص  يعتبر  ال 
كذلك. فكل من يهتم بفروم سيالحظ بأنه ينطلق من علم معين. وسنركز 
فيما سيأتي على هذا المنطلق بالذات، ألنه المنطلق الوحيد الذي سيمكننا 
لم  ولماذا  والماركسية،  النفسي  بالتحليل  فروم  اهتمام  أسباب  فهم  من 
يقتصر على مهنته كمعالج نفسي بل اهتم بالسياسة؛ ولماذا لم يقتصر على 
دراسة الفرد وحده بل اهتم بالمجتمع وباإلنسانية عامة وباإلنسان الثالثي؛ 
ولماذا انتقد بحدة الديانات المؤسساتية في الوقت الذي كان فيه هو نفسه 

إنساًنا متدينًا بطريقته الخاصة؟.

كثيًرا  تختلف  ال  فروم  إلريك  الشخصي  العلمي  المنطلق  خلفية  إن 

)1)  د. راينر فونك من آخر تالمذة ومساعدي فروم، وهو رئيس الجمعية العالمية إلريك فروم 
والوارث الشرعي لكل ما خلَّفه فروم من أعمال فكرية.
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عائلة  في  كطفل  العربي:  العالم  في  المفكرين  من  الكثير  منطلق  عن 
يهودية أرثوذكسية عاش فروم بين التقليد والحداثة، وحاول تحديد هويته 
االجتماعية في بداية األمر طبًقا للتقليد الديني على حساب الحداثة. وعلى 
الرغم من أنه خرج من الدين اليهودي في ربيعه السادس والعشرين واهتم 
بالفكر العلمي التنويري للحداثة، فإن السؤال الذي الزمه هو كيف ُيحدد 
فكر و عواطف وسلوك الفرد اجتماعًيا؟ وقد أدى به هذا السؤال إلى مسار 

علمي جد غني.

الجذور الدينية والروحية لفكر فروم

كان معلمو وعائلة فروم ينتمون إلى األرثوذكسية اليهودية قواًل وعماًل. 
تقليدية  خلفية  من  الحياة  في  النمط  لهذا  التقليدي  الجانب  ينتج  ولم 
يريد  كان  الذي  الليبرالي  اليهودي  اإلصالح  عن  تعبيًرا  كان  بل  سلطوية، 
بما ورث  متأثر  بنمط حياة  والتضحية  الرأسمالي،  المجتمع  في  االندماج 

عن اليهودية منذ قرون.

تنصهر  ال  التي  الخاصة،  الهوية  على  المعيشي  النمط  هذا  يتأسس 
بينها  »عادًيا«، لكنها ترسم حدوًدا  في الوسط الذي تعيش فيه وفيما يعتبر 
اإلنساني  »اإلدراك  المرء  يسميه  ما  تنتج  التي  المجتمع،  في  األغلبية  وبين 
المعافى« لروح العصر. فاالنصهار في المعطى المجتمعي ال يضمن المعاش 
الشخصي والهوية، لكن ما يضمن ذلك هو نمط عيش ُيعبر فيه بوضوح عن 

السلوك الموروث عن الدين.

بما أن نفس التقليد الديني هو الذي يؤسس كل ميادين الحياة انطالًقا 
من الفكر واإلحساس والسلوك وكل العالقات التي تجمع الفرد بمحيطه 
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والثقافي  واالجتماعي  االقتصادي  المستوى  على  والطبيعي  اإلنساني 
والسياسي، فإن كل منافسة ألنواع أخرى من اإليتوس )أخالقيات( عند 

نفس الشخص والمعتنقين لنفس الديانة تكون غائبة.

تمنح المشاركة في بناء نمط حياة مشترك قوامه التقليد الديني، أحسن 
سالح للفرد وللجماعة التي يعيش فيها من أجل عيش هويته الذاتية. ولهذا 
ومجتمع  الليبرالية  تقترحها  التي  الحياة  أنماط  رفض  من  بد  ال  السبب 
كانت  فروم  فيها  تربَّى  التي  اليهودية  األرثوذكسية  فإن  وهكذا  التنافس. 
على  بالمحافظة  األصلية  الهوية  على  المحافظة  فكرة  بدفاعها عن  تتميز 
الحياة  من  أخرى  بأنماط  االختالط  عدم  من  واالحتراس  الدين،  وحدة 

المجتمعية.

رئاسة  22 سنة، تحت  في عمر  أطروحته، وهو  في  فروم علمًيا  درس 
ثالثة  في  درس  فقد  الدينية.  التجربة  منطق  فيبر  ألفريد  السوسيولوجي 
لحظات تاريخية في الهجرة اليهودية دور القانون اليهودي، يعني الثورات 
المعاشة، في تضامن األقليات اليهودية. وتتمظهر الهجرة اليهودية كعظمة 
واللغة  األرض  فقدان  من  الرغم  وعلى  اليهود،  كون  في  سوسيولوجية 
استطاعوا  قد  بعينها،  دينية  مؤسسة  أية  غياب  وفي  بهم  الخاصة  الدنيوية 
ن اليهود  االستمرار في الحياة كمجموعة موحدة في الدم والقدر. وما مكَّ
العيش  المهاجرة  اليهودية  تمكنت  وبهذا  اليهودي.  القانون  هو  ذلك  من 

وسط شعوب أخرى في عالمها الخاص في عالم غريب عنها.

في  لفرويد  النفسي  االجتماعي  االهتمام  يجد  المرء  أن  هو  المالحظ 
أدات  على  يتوفر  الوقت  ذلك  في  يكن  لم  أنه  من  الرغم  على  أطروحته 
نه من فهم وظيفة التضامن اليهودي عن طريق الالوعي.  تحليل نفسية، تمكِّ
مجموعة  عيش  نمط  تنظيم  كان  مهما  بأنه  أطروحته  في  فروم  وعى  وقد 
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بشرية ما ـ والمقصود هنا طريقة اإلنتاج، تنظيم العمل، أشكال العالقات 
 ، االجتماعية في الثقافات والممارسات السياسية واألخالقية والدينية إلخـ 
وحتى في حالة تغيير هذه الظروف، فإن أشكال اإليتوس الموروثة تلعب 
دور المحافظ على التحام هذه المجموعة. ولم يَر فروم أشكال اإليتوس 
بمساعدة  إال  بها  خاصة  ديناميكية  قوة  ذات  سيكولوجية  كُبنيات  هذه 
22 سنة من عمره  الفرويدي. لكنه استطاع وهو في سن  النفسي  التحليل 

التعرف على التأثير المتبادل بين نمط عيش ما، وأشكال اإليتوس.

االهتمام االجتماعي النف�صي لفروم

األرثوذكسية  من  انتزعه  الذي  فروم،  تطور  في  المهم  المنعطف  بدأ 
ـ   1889( رايخمان  فريدا  بالتقائه مع  النفسي،  التحليل  إلى  اليهودية وقاده 
بالتحليل  فروم  فت  التي عرَّ بعد زوجته. وهي  فيما  التي أصبحت   )1957

فقد  الجديد.  التخصص  هذا  دراسة  على  وشجعته  الفرويدي  النفسي 
فت رايخمان على هذا األخير في إطار تخصصها كطبيبة نفسية. وقد  تعرَّ
عبَّر فروم عن أهمية فرويد بالنسبة له في حوار له سنة 1980 قبل أن يتوفى: 
علمني  فقد  الالوعي.  عالم  وهو  أال  جديًدا،  عالًما  فرويد  لي  فتح  »لقد 
ـ كما علم ماليين الناس اآلخرين ـ بأن ما نعيه ما هو إال جزء جد صغير. 
وقد ميَّز بين نوعين من الالوعي: ما يسمى بقبل الوعي ـ ما يمكن أن يكون 
كان  إذا  أحمًقا  سأصبح  ألنني  كذلك،  ليس  اللحظة  هذه  في  لكنه  وعًيا، 
إلى  دفعة واحدة ودفعه  يدور في عقلي  التفكير في كل شيء  باستطاعتي 
ل قوة داخلية بي من عدم  مستوى الوعي ـ والالوعي في معنى كبت ما تحوَّ

وصوله إلى مستوى الوعي…«.

هناك الكثير من القوى التي تحدد سلوكنا ال نكون واعين بها إال جزئًيا 
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أو ال نكون واعين بها على اإلطالق. أتدفع هذه القوى بالناس إلى التفكير 
وهذا  التفكير  هذا  يكن  لم  وإن  حتى  واحدة،  بطريقة  والسلوك  والشعور 
الشعور وهذا السلوك محدًدا من طرف مؤسسات اجتماعية؟ أهناك طاقة 
ال واعية تسبب أشكااًل إيتوسية خاصة للهجرة اليهودية؟ وما شغل فروم 
أن مات كان هو  إلى  بقوة  النفسي والزمه  التحليل  تعرفه على  منذ  بعمق 
نفس  يتقاسمون  أناًسا  واعية  ال  بطريقة  ُيلحم  ماذا  المجتمعي:  الالوعي 
جماعة  أو  أمة  أو  اجتماعية  )كطبقة  معينة  اجتماعية  مجموعة  في  العيش 
التي  الطبع  خصائص  أو  الدوافع  هي  وما  مهنية(  أو  ثقافية  أو  عقائدية 
االهتمام  أصبح  وقد  الطريقة؟  بنفس  والسلوك  والشعور  بالتفكير  تسمح 
السوسيولوجي لفروم منذ أن تعرف على التحليل النفسي اهتماًما اجتماعًيا 
نفسًيا. فما ُيلحم المجتمع والمجموعات االجتماعية هي القوى النفسية، 

التي تكون في غالب األحيان ال واعية.

يفرض علينا هذا طرح سؤال آخر: كيف تتكون هذه الدوافع؟ أتعتبر 
عندما  تظهر  أنها  أم  فرويد،  ذلك  افترض  كما  غريزية،  األخيرة  هذه 
ُتستنبط ـ ُتعاش داخلًيا ـ من جراء ضروريات اقتصادية ومتطلبات الحياة 
المشتركة، بطريقة تؤدي بالناس في آخر المطاف إلى ممارسة ما يقومون به 
تحت ضغط ضروريات االقتصاد والحياة المجتمعية عن طواعية وبدوافع 
الدوافع  يعتبر  الذي  فرويد  من  العكس  وعلى  ومثابرة.  وبنشاط  شخصية 
التفكير والشعور  بالناس إلى  التي تدفع  غريزية، فإن فروم يشرح الدوافع 
والسلوك بنفس الطريقة بضروريات الحياة االقتصادية واالجتماعية. وبهذا 

فإن الدوافع من وجهة نظره هي في المقام األول ناتجة عن المجتمع.

حاول فروم في أعماله االجتماعية النفسية ما بين 1929 و 1932  التوفيق 
منهجًيا بين السوسيولوجيا والسيكولوجيا. يقول في نص له سنة 1929: »إن 
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تطبيق التحليل النفسي في السوسيولوجيا ال بد أن يحترس من الوقوع في 
خطأ تقديم أجوبة في األماكن التي تكون فيها الوقائع االقتصادية والتقنية 
من  السوسيولوجية.  لإلشكاليات  كافية  أجوبة  لتقديم  مؤهلة  والسياسية 
جهة أخرى ال بد على المحلل النفسي أن ينبَّه إلى أن المجتمع كموضوع 
للسوسيولوجيا، يتكون في الحقيقة من أناس منفردين، وبأن سلوك وفكر 
البحث  موضوع  هو  المجرد  المجتمع  وليس  الناس  هؤالء  وشعور 

السوسيولوجي«.

فكره،  في  للمجتمع  خاص  فهم  إلى  فقط  يتوصل  فروم  فإن  هنا،  من 
لكنه توصل أيًضا إلى فهم خاص للفرد كفرد. فال يمكن فهم هذا األخير 
إال إذا ُأخذ على محمل الجد كوجود اجتماعي، واالعتراف بواقعة مفادها 
بيولوجية  ودوافع  خارجية  إكراهات  فقط  هي  ليست  الناس  يحرك  ما  أن 
عن  الناتجة  األول،  المقام  في  السيكولوجية  المحددات  لكن  معطات، 
المجتمعية.  وللحياة  لالقتصاد  المتغيرة  التاريخية  الضروريات  تمثل 
فالتحديد الفرومي للفرد والمجتمع لسنة 1929 يتضمن في العمق ما يميز 
علم االجتماع النفسي الفرومي. من طبيعة الحال يتضح منذ هذا التاريخ 
أيًضا، بأن فروم ابتعد عما كان معتاًدا عليه في السوسيولوجيا وفي التحليل 

النفسي، شاًقا طريًقا جديًدا في البحث.

مدر�صة فرانكفورت وم�صاهمة فروم في المارك�صية

لم يكن فروم محلاًل نفسًيا فقط، بل درس السوسيولوجيا وجمع بينها 
وبين التحليل النفسي، بين ما هو فردي وما هو مجتمعي في تخصص قائم 
بذاته سمي بالتحليل النفسي السوسيوسيكولوجي. ولهذه الشهرة الفرومية 
في ميدان علم االجتماع النفسي ارتباط وثيق بمعهد الدراسات االجتماعية، 
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وبدأ  ماركس.  وبفكر  فرانكفورت«،  »مدرسة  بعد  فيما  سمي  بما  يعني 
الذي كان يضم مجموعة كبيرة من  المعهد،  المهني لفروم بهذا  االرتباط 
، سنة 1930 واستمر إلى غاية سنة 1939.  اليهود الماركسيينـ  غير لينينيينـ 
كان على فروم في إطار عمله هذا أن يبحث عن مدى تأثير النفس اإلنسانية 
في الحياة االجتماعية، وبأية طريقة يتم هذا التأثير. وقد كان لفروم التزام 
عمل مدى الحياة بهذا المعهد، حيث تقلَّد مهمة مدير القسم االجتماعي 
النفسي فيه )وقد عزل سنة 1939 عندما تقلَّد منافسه تيودور أدورنو رئاسة 
الحرب  بفعل  متدهورة  للمعهد  المادية  الظروف  وأصبحت  المعهد، 

العالمية الثانية(.

جديًدا  منعطًفا  فيه  العمل  أخذ  المعهد  هذا  إلى  فروم  انضمام  بعد 
النفسي  التحليل  إلدخال  لفروم  كان  الفضل  أن  ذلك  عديدة،  لسنوات 
فقد  نفسه.  الوقت  في  الماركسية  النزعة  ذي  السوسيولوجي  والبحث 
النظرية  المعهد لالطِّالع على  العاملين اآلخرين في هذا  استفاد فروم من 
ولربما  ماركوس.  ماكس هوركهايمر وهيربيرت  من  الماركسية وخاصة 
كان عمله بهذا المعهد أهم فرصة للتعرف بعمق على الفكر الماركسي. 
فروم  محاولة  إلى  ينظرون  كانوا  المعهد  مفكري  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
وشك،  ريبة  نظرة  أعماله  في  والسيكولوجيا  السوسيولوجيا  بين  التوفيق 
على الرغم من أن ليو لوفيتال، الذي كان السبب في التحاق فروم بالمعهد، 
كان متيقنًا من أن: »فروم هو أهم عقل خالق لهذه المهمة«، كما قال في 

حوار له سنة 1980.

برأس  القاعدة  نفسية تصل  الماركسي هو نظرية  الفهم  ينقص  ما كان 
ميكانيزمات  هناك  بأن  المعهد،  لمفكري  بالنسبة  فقد كان واضًحا  الهرم. 
أخرى تنضاف إلى ممارسة السلطة من أجل شرح السلوك االمتثالي. وقد 
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حاول فروم دراسة الحلقة التي كانت ناقصة في سلسلة الماركسية. يقول 
في كتابه »التحليل النفسي والسياسة« المنشور سنة 1931 بأن: »لكل شكل 
به،  خاًصا  وسياسًيا  اقتصادًيا  أساًسا  فقط  ليس  االجتماعية  األشكال  من 

لكن أيًضا أساًسا ليبيدًيا قائًما بذاته«.

لكي ال تبقى هذه الحلقة التي تصل القاعدة بقمة الهرم ـ والتي سماها 
»خاصية  بعد  فيما  وأصبحت  الليبيدية«  الدوافع  »بنية  األمر  بداية  في 
ميدانية عند  بدراسة   1929 فروم سنة  قام  فقط،  نظرًيا  افتراًضا  المجتمع«ـ 
الدراسة أول  اشتراكيون. وقد كانت هذه  ُيعتبرون  عمال وموظفين كانوا 
طريق  عن  أظهرت  اإلطالق  وجه  على  ميدانية  نفسية  اجتماعية  دراسة 
توظيف التحليل النفسي، بأن لاللتزام السياسي واالنتماء الحزبي أسباب ال 
واعية مختلفة. ولهذا السبب فإن إلقاء نظرة على بنية الدوافع أو بنية الطبع 
هي وحدها الكفيلة بإظهار كيف يفكر إنسان ما ويشعر ويسلك. وكانت 
الذي  المحرك  ألمانيا هي  في  )النازية(  الوطنية  االشتراكية  بدايات ظهور 
دفع بفروم لالهتمام بهذه اإلشكالية. وعلى الرغم من أن نتائج هذه الدراسة 
التي شملت 600 شخص لم تنشر إال سنة 1980، فإنه كان باستطاعة فروم 
القول عندما تقلد هتلر زمام األمور بألمانيا، بأن العمال المربون في حضن 
األحزاب اليسارية والنقابات العمالية، وعلى الرغم من اختيارهم الثوري، 
لم يشكلوا المقاومة ضد النظام السلطوي الديكتاتوري، التي يعتقد المرء 

أنهم قاموا بها.

بنظريتـه حـول البنيـة النفسـية للمجتمـعـ  طبـع المجتمـعـ  قـام فروم 
بمسـاهمة أساسـية في إطار الحوار الماركسي، ليس فقط في حضن معهد 
الدراسـات االجتماعية، لكننـا نالحظ اليوم كذلك طفوح هذه المسـاهمة 
علـى السـطح. فقد اهتم فـروم بكتابـات كارل ماركس فـي الثالثينات من 
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القـرن الماضـي عند نشـر األعمـال األولى لماركـس )وقـد كان فروم هو 
أول من نشـر هذه األعمال باللغة اإلنكليزية سـنة 1961(. فما اهتم به فروم 
عند ماركس لم يكن فقط تصوره لالشـتراكية، لكن وقبل كل شـيء إيمانه 

العميق في تحقيق مجتمع عادل وفي قيام فلسفة إنسانية.

كان  وقد  النفسي.  االجتماعي  لمنظوره  طبًقا  ماركس  فروم  فهم 
السؤال الجوهري الذي طرحه في هذا اإلطار هو: هل هناك أسباب نفسية 
وعلى  تعاستهم  رؤية  على  قادرين  غير  الناس  تجعل  نفسية  واجتماعية 
فروم  استعمل  السؤال  اإلجابة عن هذا  األخيرة؟ ومن أجل  مقاومة هذه 
االستغراب  أو  االستغراب/االستالب،  أساسيين:  ماركسيين  مفهومين 
الذاتي. ففروم يؤمن بعمق مع ماركس بأنه بإمكان اإلنسان أن يعيش من 
واجتماعية  وثقافية  وسياسية  اقتصادية  متطلبات  هناك  لكن  الذاتية،  قوته 
تؤدي به نفسًيا إلى التغريب/االستالب، إلى فقدان الطريق إلى ذاته وإلى 

الطبيعة وإلى الناس اآلخرين.

ه الطبع المجتمعي توجُّ

مفهومي  باستعمال  نفسًيا  اإلنسان  استالب  إشكالية  فهم  فروم  حاول 
الُمستَلُب  واإلنسان  المنتج«.  »غير  أو  »المنتج«  المجتمعي  الطبع  توجه 
هو ذاك الذي لم يعد قادًرا على جلب القوة من حياته الفيزيقية والروحية 
والفكرية، ولم يعد قادًرا على »خلق« هذه القوة من ذاته وفي ذاته. وللتمييز 
وتظهر  فروم.  عند  كبيرة  أهمية  المنتج  وغير  المنتج  الطبع  توجه  بين 
المالحظة اإلكلينيكية بأن ردود فعل اإلنسان على حاجيات نفسية يمكنها 
المنتجة،  التوجهات  لكن  كثيرة،  جد  طباعية  لتوجهات  طبًقا  تحدث  أن 

المودوعة داخل اإلنسان،  هي وحدها التي تمكنه من التطور والتفتح.
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بل  العالجي،  الميدان  على  المنتج  وغير  المنتج  مفهومي  يقتصر  ال 
يتعدانه للوصول إلى الظواهر االقتصادية واالجتماعية، وهما اللذان يقرران 
السعادة أو التعاسة، ووجود معنى للحياة اإلنسانية أو العكس ويؤثران كذلك 
في المميزات الروحية والدينية. والتمييز الالحق لفروم بين حب الحياة وما 
هو حي )Biophilie( وحب الموت وما هو جامد )Nekrophile( اللذان 
يعززان  ما هما إال مفهومين  أو مبدأ االمتالك  الوجود  اختيار مبدأ  يقرران 

المفهومان األوليان.

النفسية  البنية  فإن  الفرومي،  السوسيوسيكولوجي  للتصور  طبًقا 
لإلنسان تكون محددة إلى حدود بعيدة في مضمونها من طرف الضروريات 
بنفس  االقتصادية واالجتماعية، بحيث أن اإلنسان يفكر ويشعر ويسلك 
ناجح وحياة  اقتصاد  بها في  التي يجب أن يسلك ويشعر ويفكر  الطريقة 
مجتمعية دون مشاكل. ويتوقف تطور توجه الطبع المجتمعي على البنية 
الحاسم  المجتمع. والشيء  التي تطغى في هذا  االقتصادية واالجتماعية 
توضيح  ويمكن  للمجتمع.  المنتج  غير  والتوجه  المنتج  التوجه  هو  هنا 

أهمية هذين التوجهين في المثال التالي لنقد الدين من طرف فروم.

الدين وتوجه الطبع المنتج اأو غير المنتج

يمكن الحكم على دين ما وعلى الممارسات الدينية انطالًقا من التأثير 
الذي تحدثه في نفس اإلنسان، يعني أي نوع من أنواع توجه الطبع أو توجه 
الديانة أو تلك. وقد اهتم  العواطف تحدثها وتقويها عند الممارس لهذه 
المنطق السادي  بالجانب السلطوي فيه، ووضح  بالدين  يتعلق  فروم فيما 
باهلل،  الفرد  عالقة  في  االستالب  ديناميكية  وضح  أنه  كما  له.  المازوخي 
في  بما  العالقة  هذه  في  الداخلية  قواه  أهم  عن  يتخلى  المرء  أن  بحيث 
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ذلك التحكم في الذات وقدرته على التعقل وعلى الحب وعلى الحكمة 
وعلى القوة الخالقة فيه، ويعكس هذه القدرات الذاتية على اهلل، خاضًعا 
ومستسلًما له. وهكذا فإن منبع الحياة وقيمها ال توجد في اإلنسان ذاته، بل 

أنه يأخذها كهدية إلهية قاباًل إياها شاكًرا حامًدا.

الديانات والعالقة باهلل ظهر الممارس بطريقة  تأثيرات مثل هذه  ُتثقل 
الثقة في نفسه، ويستقر خوف كبير أو صغير داخله دون  المرء  يفقد فيها 
خطيئة  يعتبر  ذاته  يعيش  المرء  بأن  الشعور  أن  كما  باهلل،  العالقة  ضياع 
ومليء بالخجل، ويصبح حب اآلخرين ليس قدرة إنسانية خاصة وأصيلة 
لكن فقط هدية/خوف من اهلل. حتى وإن كان هذا النموذج  ما يزال حاضًرا 
في الممارسات الدينية، فإن هناك توجهات طبع جديدة طفت على السطح 

في السنوات األخيرة.

والمالحظ هو أن هذه التوجهات الجديدة هي التي تحدد اليوم الظاهرة 
الدينية في كليتها، وتفرض على المرء الخضوع لها بطريقة مطلقة، يعني 
أو  ألدوية  المعروفة  الجسدية  التبعيات  تشبه  نرجسية  تبعية  إلى  به  الدفع 
مخدرات بعينها. من زاوية سيكولوجية فإن األمر يتعلق في غالب األحيان 
للنسق  المأخوذ معزواًل عكًسا  الفرد  فيها  بأنسقة نرجسية جماعية، يكون 
األصلي ولألفكار الدينية للشيخ أو رئيس الفرقة الدينية التي ينتمي إليها. 
التي  الدينية  الممارسات  من  الكثير  هناك  بأن  أيًضا  نالحظ  أن  ويمكن 
عن  البحث  طريق  في  بها  النرجسي  االرتباط  هذا  بالضرورة  تتطلب  ال 
الخالص، بل أكثر من ذلك فإنها تحاول إقامة نظام ُعصابي، يفهم الواقع 

بطريقته الخاصة.

هو  كيف  خاصة:  أهمية  الصناعية  المجتمعات  في  الدينية  للظاهرة 
كما  السوق؟  أساس  على  المنظمة  المجتمعات  في  الديني  االستالب 
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الذاتية  وإمكانياته  قدراته  السلطوي  التوجه  في  يعكس  المرء  فإن  رأينا، 
على سلطة خارجة عنه. أما في توجه السوق )أو أكثر من هذا في التوجه 
يعكس  اإلنسان  كون  في  يكمن  االستالب  فإن   )Nekrophile الهدام 
في  ذاته  تحقيق  عن  باحًثا  بيده،  يصنعها  التي  األشياء  على  الخالقة  قوته 
هذه األشياء بطريقة يبحث فيها عن الخالص بالميل إلى األشياء )وليس 
القوة  التركيز على  يعني هنا عدم  ما(. فاالستالب  إلى سلطة  باالستسالم 
الذاتية، بل انتظار الخالص بفضل األشياء التقنية واألشياء المصنوعة من 

طرف اإلنسان.

االمتالك،  وتوجه  السوق  طرف  من  متباداًل  مفهوًما  هنا  الدين  يعتبر 
النجاح  عن  والبحث  للتسويق  بالتبعية  باالعتراف  التدين  ويتمظهر 
االقتصادي وتقنية بيع النفس بالنفس... إلخ. وتتمثل أوقات صالة إنسان 
السوق في حمالت اإلشهار في التلفاز، ذلك أن اإلشهار يخلق عالًما يعد 
بالخالص يمكن لإلنسان أن يحصل عليه بشراء قنينة خمر معتَّق لكي يصبح 

عطوًفا وأحذية الريبوك Reebock ليصبح رياضًيا.

يقدم مشكل الدين نفسه بالنسبة لي بطريقة يستقطب فيها استراتيجيوا 
أكثر  يخلص  المصنوع  الواقع  بأن  إياهم  موهمين  الناس  اليوم  السوق 
ويحقق رغبات أكثر بكثير من الواقع الفعلي في تناقضاته. ولهذا السبب 
ويقدم  الخيالية.  واألسفار  الترفيه  وصناعة  اإلنترنت  عوالم  حالًيا  تزهر 
العم  ألبناء  الثقافي  والتسويق  ترفيهية  برامج  شكل  في  اليوم  نفسه  الدين 
ماك )ماك دونالدس( وثياب بينيتون Benneton أو في عالم هوجو بوس 

Hugo Boss وفوق جزر عطلة روبينسون.

يسمحان  للدين  وممارسة  فهم  عن  البديل،  عن  هنا  نتساءل  قد 
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لكي  المنتج/الخالق  الدين  يعني  إيجابًيا،  تأثيًرا  ويتضمنان  بالخالص 
نستعمل عبارة فروم نفسه. في سنة 1950 نشر كتاب فروم »التحليل النفسي 
والدين«، الذي حلل فيه ليس فقط استالب الدين السلطوي، بل قدم أيًضا 
يصبح  أن  إلى  اإلنسان  يقود  الذي  الخالق،  اإلنساني  الدين  خصوصيات 
ق الذي يمكنه أن يصبح ذاًتا من جديد دون أن  راشًدا، يختار التوجه الخالَّ
ينكر حدوده ومحدوديته الدنيوية. وكما قام بذلك فرويد، فإن فروم انتبه في 
إطار نشاطه العيادي بأن ما يشفي ليس هو االنصهار في متطلبات الحياة، 
لكن صيرورات بلوغ نفسية تسمح للخاصيات الشخصية بالظهور والتحقق 
لكي تصبح جزًءا من األنا. فالسماح بتفتح ما هو مكبوت وما هو مخبأ وما 
يقاومه المجتمع يساعد على بلوغ النفس مرحلة نضجها. واألساسي هنا هو 
ليس تعرية الرغبة الجنسية المختبئة وراء كل هذا، بل أكثر من هذا السماح 
بعيش القوى النفسية كقوى ذاتية وتشجيع الميول النفسية التي تقوي الذات 
الطبيعي  المحيط  وبين  بينها  عالقة  وربط  والتعقل،  المحبة  إلى  وتوجهها 
واإلنساني الذي تعيش فيه. وكلما عاش اإلنسان حياته كفاعل ذاتي في هذه 
الحياة، كلما استطاع أن يطور قوى العقل والحب فيه، وهي قوى تسمح له 

بربط عالقة بالعالم وبالناس دون أن يفقد ذاته.

فروم وال�صيا�صة

بل  الدينية،  الظاهرة  على  فقط  ليس  فروم  تفكير  طريقة  تطبيق  يمكن 
بين  ومن  المجتمع.  الثقافة،  االقتصاد،  الحياة،  ظواهر  كل  على  كذلك 
والتزامه  السياسي  الميدان  هناك  حياته  في  فروم  فيها  التزم  التي  الميادين 

بالدفاع عن قضايا بلدان العالم الثالث.

الثالث،  العالم  1950 اختار فروم أن يعيش في بلد من بلدان  منذ سنة 
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وطور ما بين 1957 و 1968 انطالًقا من المكسيك  نشاًطا سياسًيا كبيًرا. وقد 
كانت مشاركته في حركة السلم التي كانت موجهة ضد الحرب العسكرية 
ضد الفيتنام تعبيًرا واضًحا عن مناصرته للدول الضعيفة. وقد كافح بكل 
ما أوتي من قوة ضد التسابق نحو التسلح والتجارب النووية. وسافر سنة 
1962 إلى موسكو للمشاركة في المؤتمر العالمي للسلم. والتقى في لندن 

سنة  ونشر  الباردة.  الحرب  إنهاء  حيثيات  لمناقشة  السوفياتي  بالمبعوث 
1961 كتاًبا ضخًما حول السياسة الخارجية األميركية.

في منتصف الستينات كانت الفكرة التي كانت تهمه أكثر هي محاولة 
واحدة.  طاولة  حول  والغرب  الشرق  في  اإلنسانيين  االشتراكيين  جمع 
وقد نجح بفضل سلسلة »االشتراكية اإلنسانية« أن ينظم مؤتمًرا شارك فيه 
ألمع المفكرين في ذلك الوقت كآدام شاف، ماكسيمليان روبل، لوسيان 
فولفغانغ  ماركوس،  هيربيرت  روسل،  برتراند  بلوخ،  إرنست  غولدمان، 
هال  كينغ  ستيفان  السير  طوماس،  نرمان  دولتشي،  دنيلو  أبنددروت، 
»براكسيس« اليوغسالفية، التي كانت تربطها بفروم  واشتراكيوا مجموعة 

عالقة حميمة.

أهم شيء دافع عنه فروم في فكره السياسي هو الفكرة التي مفادها أن 
المسؤولية  عاتقها  على  تحمل  مثاًل  المتحدة  كالواليات  العظيمة  الدول 
تجاه اإلنسانية جمعاء. وكانت هذه المسؤولية محددة من طرف عاملين 
مهمين: التسابق من أجل التسلح النووي، الذي قد يؤدي إلى حرب نووية 
تقضي على العنصر البشري بالمرة، وثورات العالم الثالث ضد االستعمار.

المتحدة  الواليات  بين  العالقات  تطبيع  هو  له  بالنسبة  شيء  أهم  كان 
األميركية واالتحاد السوفياتي، والتي كان فروم يعتقد في قيامها، ألنه فهم 
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والتي  المسالمة   Chruschtschow خروتشوف  سياسة  الخاصة  بطريقته 
تحققت مع غورباتشوف عشرين سنة من بعد.

حدث  أهم  »إن  قال:  أنه  ذلك  فريد،  سياسي  حدس  لفروم  كان  قد 
في  الثورة  هذه  تتطور  وقد  االستعمار.  ضد  الثورة  هو  القرن  هذا  في 
أو  الدموية،  والثورات  والحروب  العنف  طريق  عن  إما  االتجاهين:  أحد 
بمساعدة الدول الغنية للدول الفقيرة من أجل التقدم«. وما يمكن مالحظته 
تنبأ  فيما يتعلق بإرهاب بعض الحركات اإلسالموية هو أن فروم كان قد 
بذلك عندما قال بأنه عندما تنتهي الحرب الباردة بين الشرق والغرب، فإن 
والفقراء،  األغنياء  بين  والجنوب، كنزاع  الشمال  نزاع  أهم تحد سيظهر: 

بين السالبين والمسلوبين.

حب الحياة

له اهتمام  ال يمكن أن نصف بسهولة ما يميز مؤلفات فروم. فقد كان 
يعود  لم  ألنه  كبير،  جد  ائه  قرَّ عدد  وكان  مختلفة،  معرفية  بحقول  واسع 
المتلقي على لغة أكاديمية معقدة ونظرية، بل على نصوص حيوية سهلة 
القراءة. المهم بالنسبة له كان هو ما يحس به مباشرة وما يمكن التعبير عنه 
بالنسبة  بالفعل  مهًما  كان  إذا  لآلخرين  نقله  يمكن  وما  بسيطة،  بكلمات 
فيها  يحس  كان  التي  تلك  كانت  كتابته  طريقة  في  المهمة  واللحظة  لهم. 
بها.  ينشغل  أن  بإمكانه  وأنه  له،  بالنسبة  مهمة  المدروسة  المواضيع  بأن 
وقد كانت تربطه بالمواضيع التي كان يكتب عنها عالقة خاصة. يعني أن 
به  شخصيه  ذاتية  عالقة  لها  كانت  يكتبها  كان  التي  الدراسات  موضوعية 
ليتيقن ما إذا لم  بالنسبة له  كإنسان. فقد كان عليه أن يمتحن ما كان ذاتًيا 

تكن له أهمية بالنسبة للوجود اإلنساني.
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حاول  وإذا  عايشه.  وما  عاشه  عما  خارًجا  آخر  شيًئا  فروم  يكتب  لم 
هذا  من  شيًئا  يجد  لن  فإنه  محضة،  نظرية  نصوص  عن  يبحث  أن  المرء 
القبيل عنده. فالمعاش والفكر كانا عنده شيًئا واحًدا، يعني متطابقان. وقد 
يعيشه في لحظة معينة من حياته. وهذا  ما كان  دائًما  انطالقه  نقطة  كانت 
بالضبط، في نظري، هو ما يميز األعمال العلمية لفروم. وعلى الرغم من أن 
أعماله هذه قد أغنت الحقل العلمي، فإنه كان أقرب إلى الفنانين واألدباء 

المبدعين منه إلى بعض الباحثين األكاديميين.

في سنة 1966 أصيب فروم بورم في قلبه، أدى به ليس فقط إلى الفراش، 
اإلنساني  الهدم  إشكالية  كانت  وقد  جديدة.  دراسة  بداية  إلى  وأيًضا  بل 
إلى  فروم  اهتدى  فقد  آنذاك.  تشغله  كانت  التي  األساسية  اإلشكالية  هي 
 ،Biophilie بـ  الحي، أي ما سماه  للكائن اإلنساني  بالنسبة  الحب  أهمية 
الذي يمكن ترجمته بمحبة الحياة. لكن هذه األخيرة تندثر شيًئا فشيًئا في 
»التحكم  التقدم. وقد حاول في كتابه:  فيه عالمة على  الرقم  عالم أصبح 
Meistern des Lebens« الوصول إلى حلول تساعد اإلنسان  في الحياة 
كان  وقد  فيها.  يوجد  التي  الحرجة  الوضعية  هذه  من  للخروج  المعاصر 
هذا  اختار  وقد  الوجود،  أو  االمتالك  هو  عنه  يبحث  كان  الذي  الجواب 

األخير، وهو اختيار نجده كذلك عند مايستر إكهارت وعند ماركس.

الروحية  الخصائص  إلى  إذن، وتوجيه كل االهتمام  بالوجود  االعتناء 
هذا  يمارس  كان  وقد  فروم.  جواب  هو  لإلنسان  والنفسية  والجسدية 
النهائي إلى  الجواب يومًيا في تجاربه وفي تحليل أحالمه. وبعد رجوعه 
أوروبا نشر آخر مؤلف له »االمتالك أو الوجود Haben oder Sein« سنة 

.1976
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اكت�صافات فروم واأهميتها في الوقت الحا�صر

اأ  ـ  اقت�صاد ال�صوق Marketing كمبداأ بنيوي جديد

السوق  اقتصاد  احتل  أن  اإلنساني  التاريخ  حقب  كل  في  يسبق  لم 
لتلبية  أداة  السوق  اقتصاد  يعد  فلم  الراهن.  وقتنا  في  يحتلها  التي  األهمية 
الطلب فحسب، بل أصبح فلسفة لالقتصاد، بل وأكثر من هذا فإنه يعني 
نقطة  إلى  ه  توجَّ المجهودات  بأكملها. كل  الحياة  للكثيرين معنى  بالنسبة 
واحدة، تحاول أن تجيب عن سؤال ما إذا كان من اإلمكان »تسويق« شيء 
يطور  فال  الصناعية.  المنتوجات  على  األولى  بالدرجة  هذا  وينطبق  ما. 
لهذا  سوق  إيجاد  في  نجح  وإذا  وتسويقه.  تصريفه  أجل  من  إال  المنتوج 
طرف  من  استعماله  قيمة  مراعاة  دون  كبيرة،  بكميات  ينتج  فإنه  المنتوج 

اإلنسان.

تهتم  اليوم  أصبحت  التي  كذلك،  السياسة  في  السوق  تجارة  تتحكم 
فقط بما قد »يعجب« الناخب، من أجل تحسين صورتها عنده. ال يهم أي 
نوع من السياسة تمارس، لكن المهم هو كيف تقدم هذه السياسة. ولم يعد 
للثقافة أي ارتباط كبير بالجمال أو بالفن، بل إنها تقيس نفسها بالنظر إلى 
ما تجنيه من الربح، يعني بكيفية بيع منتوجاتها. وحتى عندما يتعلق األمر 
بنا نحن أنفسنا، فإن األمر لم يعد يتعلق بشخصيتنا، بل بما نقدمه ونعرضه 

عن هذه الشخصية.

ال يراعي اقتصاد السوق ضائقة يد اآلخرين، ألن المهم هو الربح المادي 
والنجاح المرافق له. وحتى الخدمات االجتماعية أصبحت موجهة بنفس 
العلمية  والمعارف  أكثر.  يربح  الذي  ذاك  هو  الناجح  فالطبيب  الطريقة. 
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المنشورات،  كمية  في  يتمظهر  والنجاح  ناجحة،  تكون  أن  يجب  نفسها 
وفي الموقع الذي يحتله المرء على الئحة المشاهير.

الحياة  كانت  لقد  سنة.  خمسين  قبل  الشكل  هذا  على  األمر  يكن  لم 
»السلطة«، وبالضبط  بالحق في  االقتصادية واالجتماعية والثقافية محددة 
»السلطة« كرأس مال علمي أو انتماء طبقي، أو امتالك الحقيقة، أو تأهيل 
العشرين،  القرن  من  الثالثينات  في  فروم  أظهر  لقد  إلخ.  متخصص... 
بمساعدة مبدأ »التوجيه السلطوي«، أن الحق في السلطة هو الذي وجه في 
الماضي كل ميادين الحياة اإلنسانية. وقد أعربت حركة الثمانية والستين، 
شرًطا  شكلت  فإنها  وبهذا  السلطة،  لهذه  رفضها  على  احتجاج،  كحركة 

أساسًيا القتصاد السوق.

إن مبدأ توجيه السوق لفروم، والذي طوره في األربعينيات من القرن 
سنة  المنشور  واألخالق«،  النفسي  »التحليل  كتابه:  في  وخاصة  الماضي 
1947، يساعد على فهم الكثير من »خاصيات الوقت«. فإذا كان الكل اليوم 

يتحدث  عندما  أو  والحركة،  والمرونة،  االندماج،  وجوب  عن  يتحدث 
شخصية  امتالك  وجوب  وعن  قوي   Ego أنا  امتالك  وجوب  عن  المرء 
خاصة، وعندما يتحدث المرء عن وجوب البقاء دون تشنج عاطفي عوًضا 
اإلنسان  امتالك كل خاصيات  يعبِّر عن  فإن هذا  امتالك شعور قوي،  عن 
المعاصر، ألن كل ذلك يتضمن الشروط الضرورية لنجاح اقتصاد السوق، 

وألن هذا السوق قد أصبح أهم مبدأ في أغلبية ميادين الحياة.

من وجهة نظر سيكولوجية، فإن مبدأ توجيه السوق يعني بأن الوجود 
ومشاعره  وحاجياته  الفعلية  ومهاراته  إمكانياته  يعني  ما،  إلنسان  الخاص 
وأفكاره، ليست مهمة، بل المهم هو ما يمكن تسويقه، ما يعجب، ما هو 
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معلَّب بطريقة ذكية. إن األمر ال يتعلق إذن بالوجود الخاص وبالمضمون 
الفعلي لهذا الوجود، بل بما يمكن للمرء أن يظهره ويبيعه من هذا الوجود. 
ما يساعد المرء على نجاحه هو ليس ما هو معطى فيه وكامن فيه، بل ما 
يمكن إنتاجه وإظهاره. وبهذا فإن توجيه السوق يؤدي نظرًيا إلى نزع كل 

قيمة عن الوجود الخاص لإلنسان وعن تجاربه الشخصية.

تحاول النفس اإلنسانية التعويض بطرق مختلفة عن هذا الفقر في الوجود 
التعويضات  بعض  فروم  أوضح  وقد  الشخصية.  التجارب  وفي  الذاتي 
الممارسة في الغالب. ومن بين التعويضات الممارسة حالًيا هناك تكثيف 
االهتمام باالمتالك عوض الوجود. وسنوضح فيما سيأتي هذا االكتشاف 

الفرومي المهم.

ب  ـ  االمتالك عو�ص الوجود

والوجود«  »االمتالك  يقدمه  الذي  البديل  فهم  ساء  قد  المرء  كان  إذا 
عند نشره سنة 1976، واعتقد أنه يطالب بالتخلي عن االمتالك، فإن فهمه 
الصحيح قد بدأ مع تقوية خسارة الوجود من طرف توجيه السوق. وتعاش 
داخلي،  بفراغ  بالشعور  اليوم  الناس  من  الكثير  طرف  من  الخسارة  هذه 
المرء  يعرف  بالشعور بخواء/ضجر ال  أو  ما،  دائم القتناء شيء  وبطلب 
ما يجب عليه عمله، أو بعدم الرغبة في عمل أي شيء دون مؤثر خارجي، 
أو بنوبات خوف من الضياع، طالما أن المرء ال يستطيع التعويض عن هذا 

الشعور بالضياع.

كيفما كان اإلحساس بفقر الوجود، فإن التعويض المقدم حالًيا هو عدم 
إمكانية إنتاج شيء ذاتي من الداخل، بل اقتناء شيء ما. فالتوجيه االمتالكي 
ال يعني تعويض الخيرات غير المادية بخيرات مادية. على العكس من هذا 
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كاإلبداع،  مادية  غير  خيرات  على  فأكثر  أكثر  اليوم  يتأسس  االمتالك  فإن 
التوجيه  إن  إلخ.   ... الخالقة،  القوة  العفوية،  الحيوية،  النشاط،  الصحة، 
طريق  عن  الخاص  للوجود  التعويضي  التأسيس  دائًما  يعني  االمتالكي 
طريق  عن  أو  وجمال،  وحقائق  وحقوق  ومعارف  وقناعات  قيم  امتالك 
امتالك شخصية ذاتية. ومنطق هذا االمتالك هو أن ما هو مهم ليس هو ما 
يمكننا أن نخرجه من خيراتنا، لكن ما ندعه فينا. ولهذا السبب فإن التوجيه 
االمتالكي يعد أهم من التوجيه الوجودي. فالرغبة في االمتالك تأخذ مكان 

الرغبة في الوجود.

ج  ـ  اإعطاء االأولوية للواقع الم�صطنع

لالكتشاف الثالث لفروم عالقة مباشرة مع تعويض الوجود عن طريق 
البضائع  على  فقط  تقتصر  ال  االمتالك  في  الرغبة  إن  لالمتالك.  التوجه 
للواقع  إلى معاش  لتصل  تتعدى كل هذا  إنها  إلخ،  والقيم...  والعالقات 
الواقع  عيش  في  الرغبة  على  عديدة  قرون  منذ  تعودنا  لقد  آخر.  نوع  من 
االعتبار  بعين  آخذين  نطبقها  أن  ونحاول  لقوانينه  طبًقا  بها  نفهمه  بطريقة 
القوانين الجاري بها العمل. والواقع أن هذا قد اندثر حالًيا. فما يهم وما 

يلفت األنظار هو صنع الواقع، وإعطاء األسبقية للواقع المصطنع.

إن االعتراف بالواقع والبحث عنه أو بناء حقيقة مصطنعة كانت موجودة 
منذ القدم. وخير دليل على ذلك هو صنع الحقيقة الخيالية في الالهوت 
في عصور الحكم المطلق للكنيسة. لكن ما هو مغاير هو أن إمكانية خلق 
في  عليه  كانت  مما  أكبر  الحاضر  الوقت  في  أصبحت  قد  وهمي  واقع 
التقنيات اإللكترونية الحديثة في مجتمع  القديم، وبالخصوص بمساعدة 
اللهو الصناعي. إن مجتمع اللهو الصناعي، مجتمع المعاشات الخاصة، 
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تراهن  ـ  التقليعية  المفاهيم  هذه  تسمية  كانت  كيفما  ـ  التواصل  مجتمع 
قبل كل شيء على صنع الواقع. إن العوالم المصطنعة مثل بالد الديزني 
اكتشاف  من  أكثر  تثير   Miss Saigon سايغون  واآلنسة   Disneyland

الطبيعة أو ربط عالقة مع صديق أو صديقة، والخبر المقدم لي هو أوثق من 
الخبر الذي أحكيه أنا، ويشعر المرء باألمان أكثر في العوالم المصطنعة منه 
بين حيطان منزله. واالهتمام المكثف بالمخدرات والمنتوجات المهلوسة 
تشرح من بين ما تشرح به بتفضيل الواقع المصنوع من طرف المرء نفسه 

عن الواقع الفعلي)1).

عالم  تفضيل  وخاصة  المصطنع،  للواقع  المكثف  التفضيل  وراء 
الواقع  أخذ  في  الرغبة  عدم  أو  التمكن  عدم  ضرورة  هناك  توجد  الخيال، 
بعين االعتبار. وهي ضرورة صعبة، محبطة، مليئة باآلالم، مليئة بالرسوب 
وهدامة. فهناك القليل من الناس ممن يستطيع التوفيق بين كفتي تجاذاباتهم 
Ambivalenzen وإحباطاتهم، وقبول كوننا ناجحين وفاشلين، وعلى أن 

الحقيقة المحيطة بنا جميلة وخطيرة، وعلى أن الناس اآلخرين يساهمون 
الحقيقة  توازن تجاذب  الحفاظ على  إن  إلخ.  في سعادتنا وفي تعاستنا... 

وعلى توازن حياتنا الخاصة هو عالمة على الرشد النفسي.

إذا استمر أكثر الناس في الوقت الحاضر في تفضيل الواقع المصطنع 
لما يسمى  إلى إضعاف ملحوظ  فإن هذا سيقود  الواقعي،  التجاذب  على 
األساسية  الوظائف  ومن  كبير.  نفسي  نقص  إلى  ثم  ومن  األنا،  وظيفة 

)1)  ال نناقش كون هذا التطور هو خطر على التفكير العلمي الرصين كذلك. ولعل الوقت قد حان 
في العلوم اإلنسانية من أجل الحد من اعتبار كل ما هو علمي في هذه العلوم هو فقط ما يعبر 
عنه بالرقم، لكي يلتصق المرء بالواقع أكثر. وهذا األخير هو »اإلنسان«، الذي ال يمكن تقنينه 
في رقم، ألن األشياء وحدها هي التي يمكن أن ترقم، واإلنسان من طبيعة الحال ليس شيًئا.
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التي  القدرة  تلك  يعني  الواقع،  في  التحكم  المثال  سبيل  على  هناك  لألنا 
تمكننا من التمييز بين ما هو معطى بالفعل وما نتمناه. وإذا تعطلت قدرة 
التحكم في الواقع نهائًيا، فإنه سوف لن يكون من الممكن التمييز بين ما 
هو ممكن وما هو متخيل، وبالتالي سيحس المرء بالمخاطر تحيط به، أو 
سيصبح منقاًدا من طرف الدوافع التي ال تطابق الواقع، وسيعيش »عفوًيا«. 
والحقيقة هي أن تمنياته ومتطلباته العفوية ال تعبر على عفويته، بل إنها تعبر 

على عدم تمكنه من قياس تمنياته طبًقا لما يتطلبه الواقع.

أما الوظيفة األساسية األخرى لألنا فهي إمكانية تأجيل تحقيق الرغبات. 
ومن يوجد في عالم الحقائق المصطنعة يمكنه أن يحصل في الحين على 
كل شيء ضعًفا. وما يمكن لتفضيل الواقع المصطنع تقديمه هو أال يعيش 
ضروري  شرط  هو  باإلحباط  اإلحساس  على  والقدرة  اإلحباط.  المرء 

للعيش في المجتمع، وبالتالي فإنه وظيفة ال يمكن االستغناء عنها لألنا.

إن الحقيقة النفسية تقول أنه كلما تحكمنا إيجابًيا في تجاذب تجاربنا في 
الواقع، كلما كان بإمكاننا االعتماد على وجودنا الذاتي للعيش والوقوف 
على أرجلنا. ومن بإمكانه العيش من خالل قدراته الذاتية، فإنه يعيش أناه 
باستقرار »بقوة األنا«، ويسلك طبًقا لمتطلبات الواقع »طبًقا لمعنى الواقع«، 
وبإمكانه أن يتحمل إحباطاته »تقبل اإلحباط«.وقبول نهائية الحياة »القدرة 

على اإلحساس باأللم«.

انتبه فروم في كتابه األول »الخوف من الحرية«، المنشور سنة 1941، 
يعوضون عن هذا  لديهم،  »األنا«  يعانون من ضعف  الذين  الناس  أن  إلى 
الفقر بخلق وإنتاج »حقائق مزيفة«. وقد أعطى أنذاك مثااًل عن هذا بتجربة 
المزيف،  اإلحساس  المزيف،  التفكير  عن  وتحدث  المغناطيسي  التنويم 
الرغبة المزيفة والسلوك المزيف. ويمكن للمرء أن يقول أن الواقع الذي 
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مغناطيسي  تنويم  إلى  يقود  اليوم  االتصال  ووسائل  اإلشهار  لنا  يقدمه 
بين  األغلبية  تفكير  طريقة  في  التمييز  معه  الصعب  من  يكون  جماعي، 
الفعلي.  الواقع  معرفة  نتائج  وبين  للجماهير،  المغناطيسي  التنويم  منتوج 
والنتيجة هو أن ما بعد الحداثة قد وضعت مسألة البحث عن الحقيقة في 
قمطر الخيال والقديم. وقد تحدث فروم في السبعينات من القرن الماضي 
عن اإلنسان »المصنع«، وعن اإلنسان الذي تحكمه قوى غريبة، واستطاع 
والسيرورات  المصنع  اإلنسان  عمل  كيفية  بين  العالقة  »على  يتعرف  أن 
اإلنفصامية« في كتابه »تحليل الهدم اإلنساني«، المنشور سنة 1973. وبهذا 
تحدث فروم عن »المجتمع المريض نفسًيا«، فالشخص الفصامي ال يعمل 
شيًئا آخر من غير عيش عالمه الخيالي عوًضا عن عالمه الواقعي.وبفضل 
الوضع المتمثل في كون الواقع الخيالي المصنوع هو اليوم واقع جماعي، 
يعيشه ناس كثيرون، فإن الكثيرين ال يعتبرون أنفسهم مرضى، وبهذا فإنهم 
ليسوا انفصاميين بالمعنى العالجي للكلمة. إن معاناتهم الناتجة عن عالقة 

مرضية مع الواقع هي »علم أمراض الحالة السوية«.

د  ـ  الخيال النرج�صي الجماعي الكبير وتحريم ال�صعف

إن أحد االكتشافات الفرومية التي ال زالت لها أهمية كبيرة هي اكتشافه 
لإلنسان عن  تعوض  أن  تحاول  التي  المعرفة  تلك  يعني  النرجسية،  لمبدأ 
حرمانه وضعفه بالتخيل. وإذا طبق هذا المبدأ على مجموعات مجتمعية 
ما، فإنه يتضح على أن هذه المجموعات بوجه الخصوص تميل في غالب 

األحيان عن طريق نرجسية جماعية إلى التعويض عن نواقصها.

إن اكتشاف أهمية هذه النرجسية الجماعية في بداية الستينات قد أصبح 
له أهمية قصوى في الوقت الحاضر، بحيث إن الكثير من الناس يعيشون 
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فراًغا داخلًيا، واكتئاًبا، وخواء كبيًرا. فإذا لم يعوض الضعف في الوجود 
إلى  يقود في غالب األحيان  فإن ذلك  ألم،  أقل تصنًعا وبأقل  بخلق واقع 
التعويض بمساعدة الخيال. إن المرء ال يخلق جنة وواقًعا يمكن التحكم 

فيه، بل ذاًتا كبيرة تنسي الفقر في التجارب الوجودية الذاتية.

إن هذا التعويض النرجسي ال يقود فقط إلى تضخيم الذات، واالعتقاد 
في كمالها ونجاحها، بل يقود إلى اعتبار اآلخرين، أو يكون في حاجة إلى 
اآلخرين، ليسقط عليهم إخفاقه الخاص، وأخطائه وقاذوراته وعدم كمال 
الذاتي  الذي يرمي بضعف وجوده  النرجسي هو ذاك  إن اإلنسان  وجوده. 
وقسمة  المجتمع.  هذا  في  يحاربه  لكي  فيه،  يعيش  الذي  المجتمع  في 
بناء  جراء  من  جهة  من  تحدث  شطرين  إلى  الذاتية  المتجاذبة  المعاشات 
حائط )غير مرئي( حول الذات، يقي هذه األخيرة من كل نقد، ومن جهة 
أخرى عن طريق نقد المكان حيث أسقط نواقصه، لكي يبقي هذا المكان 

بعيًدا عنه.

وجود  له  يعد  لم  معهم  عالقات  وربط  اآلخرين  من  االقتراب  إن 
أو  اآلخر  كان  إذا  اللهم  كخطر،  يعاش  لكنه  التعويضية،  النرجسية  في 
اآلخرون يقتسمون تضخيم الذات، ويطالبون بهذا التضخيم، ويعكسونه 
ويكملونه. فال ُيقبل اآلخرون إال كمحبين وعاشقين أو كعكس لتضخيم 
الذات. وطالما قاموا بهذه الوظيفة وساهموا في الشرف الكبير لتضخيم 
اًدا، وملطخي  الذات، فإن التقرب منهم يكون مسموًحا به. وإذا أصبحوا ُنقَّ
العيش، يفكرون باالعتماد على قدراتهم، بشر يشعرون ويحسون، فإنهم 

يقصون إلى الخالء.

تنفذ  لم  التي  الكبيرة  المساهمة  فإن  ذلك،  إلى  اإلشارة  سبقت  كما 



35 تقديم                                                         

»في  كتابه  في  طبَّق  أنه  في  تتمثل  فروم،  خلفها  التي  اآلن،  حد  إلى 
على  النرجسية  الديناميكية  هذه   ،1964 سنة  المنشور  اإلنسانية«،  النفس 
المجتمع. وطبًقا لذلك فإنه يكون من الممكن أن نفهم مثاًل لماذا يصبح 
أي  يرى  ال  الذي  كالشباب  السوق،  تدبير  في  بالخسارة  يشعرون  الذين 
فبمساعدة  األجانب.  كراهية  وإلى  العنف  إلى  مدفوعين  أمامه  مستقبل 
الحركات  قويت  لماذا  فهم  يمكن  الجماعية  للنرجسية  الفرومي  المبدأ 
الباردة  الحرب  انتهاء  بعد  نعيش  ولماذا  والراديكالية،  والعنصرية  القومية 
وسقوط الحائط الحديدي في أوروبا شكاًل جديًدا للعنصرية. فبمساعدة 
الذين وصلوا إلى  العنصرية والقومية يمكن للناس  العدوانية والشعارات 
الشعور بأية قيمة، أن يحسوا أنهم مهمون وأن لهم قيمة، بطبيعة الحال على 

حساب الذين يكرهون والذين يقصون.

نجد هذا اإلعالء النرجسي للذات وتحقير الغير في الميدان االجتماعي 
الميكروسكوبي المتمثل في العائلة: فالسعادة الزوجية ال توجد في الغالب 
إال بعكس كل العدوانيات على المحيط الخبيث الذي يحيط بالزوجين، 
ينتمي  ال  من  على  قيمة  كل  عكس  على  يتأسس  العائلية  الحياة  فتوازن 
إلى هذه العائلة، والتعاضد في المجموعات التي تطالب بالبدائل تحتاج 
إلى الشركات الكبرى للكيمياء بنفس الطريقة التي يحتاج بها الناجحون 
من  يتمكنوا  لكي  ضعيف،  إنتاجه  من  كل  إقصاء  إلى  وسياسًيا  اقتصادًيا 

نسيان إحباطاتهم.

هـ  ـ  جاذبية الالحياة وعدم الحركة

إلى جانب التوجه طبًقا للسوق، اكتشف فروم في الستينات من القرن 
الماضي دافعا أساسًيا له أهمية جد كبيرة في الوقت الحالي: حب الالحياة 
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ا  مهمًّ ا  جدًّ الفرومي  الخامس  االكتشاف  هذا  وسيبقى  الحركة.  وعدم 
وحاضًرا.

ككل التعويضات التي رأينا إلى حد الساعة، فإن األمر يتعلق هنا كذلك 
يعيش  ال  فمن  الشخصية.  المعاشات  وفي  الخاص  الوجود  في  بضعف 
اعتماًدا على طاقته الوجودية الداخلية وعلى غناه الذاتي، فإنه يشعر داخلًيا 
والمخرج  يعيش.  لكي  خارجية  مؤثرات  إلى  حاجة  في  ويكون  بالفراغ 
المفضل في غالب األحيان للخروج من هذا المأزق هو التماثل مع فراغ 

الحياة، واالهتمام بكل ما ليس له معنى وال حياة.

»في النفس اإلنسانية«،  وقد تردد فروم لمدة طوية، إلى أن نشر كتابيه 
1964 و»تحليل الهدم اإلنساني«، 1973، قبل أن يعلن عن اكتشافه لشيء 

 ،Nekros( الالتينية  الكلمة  من  اآلتي   »Nekrophilie« مبدأ  سماه  جديد 
المجتمعات  في  األساسي  الدافع  اعتبره  والذي  الميتة(،  الجثة  تعني  التي 
المصنعة. ومفاد مبدأ »النيكروفيلية« هذا هو تفضيل كل ما ليس فيه حياة 
وكل ما هو ميت عما هو حي. ويتمظهر هذا المبدأ بقوة عند الجماعات 
واليمين   Hooligans الشغب  ومثيري  العنصريين  كاألحرار  العنيفة 
اإلجهاض.  ضد  هم  الذين  أو  والراديكاليين  واإلرهابيين  المتطرف 
إنهم  ذاته.  حد  في  هدًفا  الجماعات  هذه  لمثل  بالنسبة  الهدم  أصبح  فقد 
اعتبار  ويمكن  العنف.  أجل  من  فقط  يعني  سبب،  دون  العنف  يمارسون 
الكثير من أعمال العنف )والتي لها عالقة بكره األجنبي أو ما نالحظه في 
مباريات كرة القدم أو عند عبدة القوى الظالمية واالنتحارات الجماعية( 
كتعويض عن الفراغ الخالص وعن عدم القدرة على حب الحياة. وشعار 
مبدأ »النيكروفيلية« هو: إذا لم يكن في استطاعتي أن أحب وأن أحيا، فإنني 

أريد على األقل أن أتمتع بالهدم.
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والخير  الذاتي  الوجود  في  الضعف  في  »النيكروفيلية«  تجذرت  كلما 
إن أسس عنف  السوق.  بتوجيه  فإنه ال يمكن شرحها فقط  الحي،  الذاتي 
ولها عالقة وطيدة  التي خلت،  القرون  في  بجذورها  تمتد  »النيكروفيلية« 
شيء  أهم  الحسابية  والعمليات  الرقم  يعتبر  المرء  فيه  بدأ  الذي  بالزمن 
الحية  السيرورات  أو  األشياء  تكميمه وحسابه هي  يمكن  فما  الحياة.  في 
الضرورية للهدف الذي يريد هذا التكميم الوصول إليه. وقد أصبح حب 
الالحياة وكل ما يمكن تكميمه رقمًيا بمثابة خير عام، يطابق »روح العصر«، 

يمليه  »العقل اإلنساني السليم«))).

واالجتماعية.  الشخصية  حياتنا  كل  في  يؤثر  المتحرك  غير  جاذبية  إن 
الميادين  هذه  في  بالضبط  ولنقل  لوجودنا،  المهمة  الميادين  في  وحتى 
والتواصلية  والفنية  والنفسية  العقلية  اإلنسانية  القدرات  في  المتمثلة 
والحية، فإن ما يكون مهًما في التقنية المستعملة هو المهارة، لينتهي األمر 

إلى تكميم حسابي وإفراغ الغنى اإلنساني الذاتي من محتواه.

)1)  هناك سببين لهذا التطور: يكمن السبب األول في كون الحساب والتكميم قد أصبحا كل شيء 
بالنسبة للعلوم الطبيعية والتقنية في هذا العصر. وقد أدى هذا إلى اعتبار العلم، ـ ويصح هذا 
كذلك في العلوم اإلنسانية ـ قد أصبح يعني التكميم. فما ال يمكن تكميمه وقياسه من طرف 
شخص ثالث محايد لن يكون علمًيا وال ذي قيمة تذكر. فهناك جحافل من السيكولوجيين 
والسوسيولوجيين ممن يطورون مناهج للتكميم، للقياس وللحساب للوصول إلى ما يسمى 
اإلنسان  اعتبر  إذا  إال  يقوم  أن  يمكن  ال  ذلك  فإن  الحال  وبطبيعة  المعرفية.  »الموضوعية« 

كشيء وكموضوع. 
فقد  وقد  بعينها.  بمهام  القيام  واآللة  التقنية  بإمكانية  اإلعجاب  في  فيكمن  الثاني  السبب  أما   
أن  بقوة  ونعتقد  الكبيرة.  األهمية  هذه  اآلالت  باكتساب  الذاتية  وقوته  إمكانياته  اإلنسان 
بدقة  تعمل  اآلالت(  )أي:  إنها  اإلنسان.  من  أحسن  وظيفتها  تؤدي  أن  بإمكانها  اآلالت 
أو جسدًيا،  نفسًيا  أن تسقط مريضة  مناقشة ودون  وباجتهاد ودون وسخ ودون تعب ودون 
الحركة  تخلق  أن  باستطاعتها  أن هذه اآلالت  ونعتقد كذلك  ثناء.  أو  لتشجيع  ودون حاجة 
والقوة لتنشط الواقع. فالطاقة في شكل بخار، كهرباء، غاز طبيعي، فحم، بترول، وطاقة نووية 
فإننا نفضل أن  »تحيي« أشياء ميتة كالسيارات والطائرات والحاسوبات. ولهذا  أن  بإمكانها 
التي بإمكاننا أن نحلها باالعتماد على آالت، وباآللة عوًضا عن المؤهالت  نحل المشاكل 

اإلنسانية.
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إن هذه األشكال لجاذبية »النيكروفيلية« والفراغ تمثل خطًرا على الحياة 
وعلى الثقافة ال يقل أهمية عن الخطر الذي تمثله حركات العنف النازية 
الجديدة والعنصرية. وبالنظر إلى الوقوف بأيدي مكتوفة أمام جاذبية كل 
ما هو غير حي، وصعوبة فهم هذه الظاهرة إليجاد منافذ لها، فإن لوجهات 
نظر فروم المتعلقة بالديناميكية النفسية لـ »النيكروفيلية« أهمية جد كبيرة 

في وقتنا هذا.

وهل  فروم،  يقدمه  الذي  البديل  هو  ما  هو  اآلن  المطروح  السؤال 
وقتنا  في  تذكر  أهمية  الجواب  لهذا  وهل  تقدم،  ما  كل  على  جواب  له 
والنقطة  السادس،  اكتشافه  إلى  وصلنا  قد  نكون  السؤال  وبهذا  الحاضر؟ 

األخيرة في تقديمنا هذا.

و  ـ  المعرفة وفن الحياة

في  للتحكم  حلول  استراتيجيات  إيجاد  الدوام  على  فروم  حاول 
األخطاء في التطور اإلنساني التي تعرف عليها. لكن هذا ال يعني بطبيعة 
إلى  تقود  أو أوصى بسلوكات معينة قد  بأنه قدم وصفات عالجية  الحال 
حلول. فالمقصود بـ »استراتيجيات حلول« هي توجيهات ووتتبع أهداف 
وقيم توجيهية لإلرادة اإلنسانية، قد تعطي للسلوك المعياري الفعلي اتجاًها 
وكيًفا معينين. ونورد المثال التالي لندقق ذلك: إذا كان سلوك معين ينحو 
هذا  توجيه  أي:  استراتيجي،  لحل  بدياًل  يقترح  فروم  فإن  االمتالك،  جهة 
للتعبير  فإذا تمظهر سلوك ما  الذاتيين.  الوجود والخير  إلى تقوية  السلوك 
عن وجوب تحمل إحباط ما، فإن فروم يقترح أن يواجه المرء هذا اإلحباط 
لهذا  الداخل. وليس  الذات من  لتقوية  إلى عوالم خيالية  الهروب  عوض 
وإذا  الذاتية.  المعاشات  لتقوية  دعم  لكنه  التجاوز،  بمثال  أية عالقة  األمر 
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كان هدف سلوك ما مثاًل هو الوقوع تحت سيطرة إنسان آخر، فإن فروم 
التبعية من جراء  السقوط في  المرء  لتجنيب  العصيان كحل بديل،  يقترح 
سلوكه. وليس لهذا العصيان أية عالقة بالثورة، بل إنه تعبير عن االستقالل 

الذاتي.

بالبدائل  معرفته  إن  حلول.  استراتيجيات  تقديم  من  فروم  يتعب  لم 
ومهارته في تقديم هذه البدائل هي التي ساهمت في جعل فكره ذي أهمية 
كلها  حياته  قضى  قد  فروم  فإن  ذلك،  إلى  إضافة  الراهن.  وقتنا  في  كبيرة 
الضغط  من  الذاتية  معاشاته  يحرر  لكي  بنفسه  نفسه  دراسة  محاولة  في 
والعكس، لكي يقوي ويوسع وجوده الذاتي. على كل حال فإن ما عبَّر عنه 
المجتمع،  نتيجة تحليل  له  بالنسبة  الذاتي ال يعتبر  الوجود  بغربة وضعف 
نفسه  يعتبر  كان  وقد  الذاتية.  المعرفة  من  كقطعة  الوقت  نفس  في  لكن 
كتمظهر للمجتمع، بحيث إنه كان يعتبر التغيير في المجتمع ممكنًا ببداية 

التغيير في الذات بتغيير النواقص في الوجود الذاتي)1).

األدباء  إلى  أقرب  فروم  فإن  اإلشارة،  المنطلق، وكما سبقت  هذا  من 
بطريقة  ذلك  عن  ويعبرون  المجتمع  بمشاكل  يحسون  الذين  والفنانين، 
استراتيجيات  فروم  عند  يسمى  ما  بالضبط  وهذا  أعمالهم.  في  قة  خالَّ
حلول: عيش الحاجة والضعف واإلحساس بهذا األخير والمعانات منه، 
والجواب عن هذا عن طريق الخير الداخلي الرابض في كل إنسان بطريقة 

.pro-duktiv قة، أو كما يقول فروم بطريقة منتجة خالَّ

الذاتية  واإلمكانيات  القوة  أن  دائًما  االستراتيجيات  هذه  مثل  تعني 

)1)  يميز هذا فروم عن باقي الباحثين والناقدين المجتمعيين الذين يحاولون أن يشرحوا النواقص 
فقط بموضوعها المعرفي، وضمان علمية هذه المعارف بإقصاء العوامل والنواقص الذاتية.
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بد أن تحين تماًما كما نجد عند  النفسية والروحية والجسدية ال  لإلنسان 
الفنان. وهذا ما سماه فروم بفن الحياة. ويتميز هذا األخير بالتالي:

ـ  القدرة على االهتمام باآلخر وبوجوده، واحترام هذا الوجود الخاص 
)القدرة على حب اآلخر(.

ـ  وعـن طريـق مـا سـبق، وعلى الرغـم من االهتمـام باآلخـر، فإنه من 
الضـروري كذلك االعتماد على النفس، والبقاء مسـتقاًل عن اآلخر. وهذا 

ما سماه بالقدرة على االستقالل.

ـ  القدرة على بناء وعي ذاتي على الرغم من األبعاد المختبئة والملتوية 
للشخصية.

ـ  القدرة على عيش المتناقضات الذاتية كخير ذاتي للوجود الشخصي 
المعرض للخطأ وغير الكامل )المليء باليقين في الذات والوعي الذاتي 

والخوف والخطأ والخجل من الذات واألنانية(.

خيالية  وصور  تزوير  دون  معطى  هو  كما  الواقع  أخذ  على  القدرة  ـ 
)امتالك معنى الواقع، القدرة العقلية(.

ـ  القدرة على عيش الواقع بمحاسنه ومساوئه بمسراته وأحزانه )عيش 
باإلحباط  واإلحساس  التألم  على  القدرة  األنا،  قوة  الواقع:  متناقضات 

وعيش الحياة بفرح وحب(.

افترق  الكثيرين. وقد  لفروم من طرف  اإلنسانية  الفسلفة  نوقشت  لقد 
أو  ومثالية،  خيالية  الفلسفة  هذه  تعتبر  فرقة  فرقتين:  إلى  أمرها  في  المرء 
تأطِّره في خانة المتشائمين نظًرا لنقده الالذع للمجتمع. وفرقة تدافع عن 
أطروحاته وعن ثقته القاطعة في الحياة وفي اإلنسان. يقول فروم في كتابه 



41 تقديم                                                         

»إن ما هو حي يجذب، ليس  »االفتتان بالعنف والحب من أجل الحياة«: 
ألنه كبير وقوي، لكن ألنه حي«. ونلمس هذا االعتقاد القاطع في الحياة 
طريق  في  قدًما  المضي  على  يشجعهم  الذي  وهو  اليوم،  الكثيرين  عند 
البحث عن فن الحياة. من هنا فإن السبب الرئيسي لالهتمام بفروم حالًيا 

هو طفوح البحث عن فن الحياة على السطح في المجتمعات المعاصرة.

اإريك فروم اليوم

لم تكن لمؤلفات مفكر آخر في القرن العشرين تأثيًرا أكثر من مؤلفات 
بيع  فقد  النسخ.  من  الماليين  كتبه  مبيعات  تجاوزت  فقد  فروم.  إريك 
أو  »الوجود  من  وبيع  الحب«،  »فن  كتابه  من  نسخة  مليون   25 من  أكثر 
خمسة  بين  ما  الحرية«  من  »الخوف  مؤلفاته  بواكر  من  وكذا  االمتالك«، 
و10 ماليين نسخة. عشرون سنة بعد موته ترجمت الثالثون كتاًبا التي ألَّفها 
واأللمانية  باإلنكليزية  موجودة  كتبه  فأهم  األوروبية.  اللغات  أغلب  إلى 
واإليطالية واإلسبانية والبرتغالية. ونشرت له الكثير من الترجمات في الدول 
اإلسكندنافية، »إسرائيل«، هولندا، يوغسالفيا القديمة. وقد اكتشفت أعمال 
فروم وترجمت إلى اليابانية والكورية وفي دول المعسكر الشرقي القديم 
بما في ذلك روسيا، بولندا، هنغاريا، والشيشان. وال غرابة أن يهتم المرء 
من  الكثير  أن  هو  االنتباه  يثير  وما  العربية.  الدول  في  فروم  بأعمال  اليوم 
اليوم يهتمون  المتحدة األميركية وأوروبا أصبحوا  الشباب في الواليات 
نهضة  يعرف  فروم  بأن  القول  يمكن  وبهذا  فروم،  بأعمال  فأكثر  أكثر 

ا مهمة. جديدة جدًّ

 1985 ومن أجل دعم أعمال فروم بعد موته، تأسست في ألمانيا سنة 
هناك  األلمانية  المجموعة  جانب  وإلى  فروم.  إلريك  العالمية  الجمعية 
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الكثير من المتخصصين في ميادين مختلفة من الواليات المتحدة األميركية 
والمكسيك وإسبانيا وإيطاليا وغيرها. وعلى العموم، فإن أغلبية النشطين 
في الجمعية العالمية إلريك فروم ليسوا بالضرورة سيكولوجيين أو فالسفة 
والبيداغوجيون  السوسيولوجيون  منهم  مختلفين  أناًسا  هناك  لكن  فقط، 
والسياسييون واألطباء والصحافيون، والطلبة وآباء وأمهات عاديون. وعلى 
العموم فإن الجمعية تحمل على عاتقها حماية وتطوير وتوسيع ونشر فكر 

فروم.

على أمل أن تكسب الجمعية العالمية إلريك فروم أصدقاء من العالم 
ف فيما قبل على أعمال فروم بترجمات رديئة ودون إذن  العربي، الذي تعرَّ
قام بها غير متخصصين، تشكر الجمعية د. حميد لشهب على المجهودات 
ترجمة  على  ونيته  العربية،  إلى  النصوص  هذه  لنقل  بها  قام  التي  الجبارة 
نصوص أخرى له تعميًما للفائدة على أبناء قومه، في زمن ما أحوج األمة 
العربية فيه ألبنائها األبرار لتمثيلها في المحافل الفكرية الدولية وإدماجها 
في العالم الثقافي المعاصر دون محاولة صهرها، بل بتطعيم الساحة الفكرية 
بإنتاجات فكرية عربية، كما يحاول د. لشهب بترجمته المضادة من العربية 
إلى األلمانية لنصوص مهمة لمفكرين عرب مهمين كالبروفيسور محمد 
سبيال، الذي استفدنا منه كثيًرا لفهم واقع تأثير الحداثة على المجتمعات 

الثالثية، ومنها مجتمعات العالم العربي اإلسالمي.
راينر فونك
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ت�صدير

نبذة عن حياة فروم

يهودية  عائلة  في   Erich Pinchas Fromm فروم  بينشاس  إريك  ولد 
فرانكفورت  بمدينة   1900 عام  آذار/مارس   23 يوم  متدينة  أرثوذكسية 

األلمانية. وقد كان وحيد والديه، اللذان كانا يودان أن يصبح حاخاًما.

بعد حصوله على شهادة »األبيتور«، التي تعادل شهادة إنهاء المدرسة 
الثانية، انتقل إلى مدينة هايدلبيرغ Heidelberg، حيث بدأ دراسة القانون، 
قبل أن ينتقل إلى السوسيولوجيا ليصبح التلميذ المباشر للسوسيولوجي 
األلماني المشهور ألفريد فيبر Alfred Weber، دون أن ينقطع عن دراسة 

.Rabinkow التلمود عند »الرابين« ربنكوف

النفسي  للتحليل  تفرغ  ثم  الفلسفة،  في  الدكتوراه  على  فروم  حصل 
 Frieda رايخمان  فريدا  المعروفة  األلمانية  النفسية  المحللة  يد  على 
 Wilhelm Wittenberg فيتينبيرغ  فيلهيلم  يد  على  وبعدها   ،Reichmann

بمدينة ميونيخ.

تزوج سنة 1926 بأستاذته رايخمان، وخرج في نفس السنة من الدين 
اليهودي العتبارات شخصية.

كان فروم من بين مؤسسي »المعهد األلماني الجنوبي للتحليل النفسي« 
الذي رأى النور سنة 1929 بمدينة فرانكفورت، ليلتحق سنة 1930 بما سمي 

بعد ذلك بـ »مدرسة فرانكفورت«.
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وانفصل عن  بمرض رئوي،  1931، أصيب  أي: سنة  بعد مرور،  سنة 
زوجته، لكي يستقر بمدينة دافوس Davos السويسرية لقصد العالج إلى 
حدود سمة 1934، وهي السنة التي ربطته فيها عالقة غرامية بكرين هورني 

.Karen Horney

سنة  فيها  للحكم  النازية  وصول  بعد  ألمانيا  مغادرة  إلى  فروم  اضطر 
1933، وهي السنة التي قام فيها بإعادة النظر في نظرية الغرائز الفرويدية 

ليعوضها بنظرية العالقة النمطية )Bezogenheitstheorie(1. وقد القى هذا 
ماركوس   ،Horkheimer هوركهايمر   ،Loewenthal لوفينتال  اعتراض 
مدرسة  من  فروم  بعزل  المطاف  لينتهي   ،Adorno وأدورنو   ،Marcuse

الذي  الحياة  العمل طوال  التزام  الرغم من  1939، على  فرانكفورت سنة 
كان قد وقَّعه مع هذه المدرسة.

كمحلل  هنالك  واشتغل   ،1940 سنة  األميركية  الجنسية  على  حصل 
نفسي وأستاذ محاضر في كليات مختلفة ومنها على الخصوص »المدرسة 

.»New School for Social Research« »الجديدة للبحث االجتماعي

تزوج فروم، بعد بضعة أشهر بعد فراقة من كارين هورني، للمرة الثانية 
باألميركية هيني غورالند Henny Gurland صيف 1944.

في سنة 1950 اضطر فروم للرحيل واالستقرار بمدينة المكسيك نظًرا 
األميركية  المتحدة  الواليات  إلى  بانتظام  يعود  كان  لكنه  لمرض زوجته، 

العدوانية.  بنظرية  التحليلي، وبالضبط  النفس االجتماعي  بعلم  القرابة عالقة وطيدة  لنظرية    (1(
»الفطرية« في اإلنسان، إال أن  الغرائز  بين  العدوانية من  الفرويدية مثاًل كانت تعتبر  ذلك أن 
بإنسان آخر أو بحيوان أو بشيء،  العدوانية ممكنة فقط في إطار عالقة اإلنسان  فروم اعتبر 

يكون موضوع هذه العدوانية.
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ليلقي محاضراته، على الرغم من التزاماته المختلفة بالتدريس في معاهد 
مكسيكية.

1952، تزوج فروم  سنة ونصف بعد وفاة زوجته  هيني غورالند سنة 
.Annis Freeman للمرة الثالثة واألخيرة بأميركية ثانية: آنيس فريمان

على الرغم من مقامه الطويل في الواليات المتحدة األميركية، ونشره 
للكثير من الكتب بها، وتأثيره في الحقل السياسي لها، فإن فروم لم يعرف 
تلك الشهرة النادرة التي عرف بها هنالك إال سنة 1965، عندما التزم ضد 

حرب الفيتنام.

بعد أول وعكة قلبية أصابته في نهاية 1966، رجع فروم للعالج بمدينة 
وآخر  أهم   1976 سنة  لينشر   ،1969 سنة  السويسرية   Lucarno لوكارنو 
وابتداء من سنة   ،»Haben oder Sein« الوجود«  أو  »االمتالك  له:  كتاب 

1977 سيصبح فروم أهم وجه لحركة البدائل في كل من إيطاليا وألمانيا.

توفي فروم على إثر الوعكة القلبية الرابعة في سويسرا، ودفن بمدينة 
.Bellinzona يلبنزونا

الفل�صفة االإن�صانية الفرومية

سنحاول أن نركز حديثنا في هذه النقطة على خمسة محاور أساسية، 
دون ادعاء أننا قد أحطنا بكل جوانب الموضوع، الذي يتطلب في العمق 

مجلدات كاملة، ألننا نلمس في الواقع جوهر الفرومية ذاتها.

اأ  ـ  �صلوك االإن�صان

علـى العكس من فـرويـد الـذي يفسر سلوك اإلنسان بـنظريـة الغرائز 
المشهـورة، فـإن فـروم يـؤكد أن هـذا السلـوك محكـوم قبل كـل شـيء 
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عالم  فرويد  لي  فتح  »لقد  المجتمعية:  والحياة  االقتصاد  بضروريات 
مهمين  جد  آخرون  نفسيون  محللون  هناك  كان  جانبه  الالوعي… وإلى 
شخصية  كان  لكنه  منه،  قريًبا  كان  آخر  ورجل  فرينتسي  لسندور  بالنسبة 

مغايرة له تماًما، يعني جيورغ غروديك«)1).
نفسه  ويحدد  يطبع  لكنه  فقط،  الفرد  سلوك  في  يؤثر  ال  المجتمع  إن 
بالنجاح  يسمى  ما  هو  فــروم،  حسب  ذلك،  على  دليل  وخير  كذلك. 
العميقة  الداخلية  حواسه  يعيش  أن  لإلنسان  يسمح  ال  الذي  المجتمعي، 
السلبية ال  الجوانب  فيها، وكأن  إيجابي  بما هو  إال  يسمح  بل ال  طبيعًيا، 
تنتمي إلى الطبيعة اإلنسانية كما هي. وهكذا فال يحق لإلنسان الذي يريد 
حزنه،  أو  مشاكله  أو  أخطائه  أو  ضعفه  يظهر  أن  الناجح  بمظهر  يظهر  أن 
الناجح ـ أو الذي يريد أن  بل ال بد أن يكون إيجابًيا على الدوام. وعلى 
يظهر هكذا ـ أال يخفي هذه المعاشات السلبية على اآلخرين فقط، بل من 
الالزم عليه أال يشعر بها هو نفسه. أكثر من هذا، على الناجح أال يرافق إال 

الناجحين، وأن يتجنب الضعفاء وغير الناجحين.
بل  به،  ويتحكم  الفرد  سلوك  يحدد  الذي  هو  إذن  المجتمع  إن 
منها طبًقا لضروريات  يناسبه  ما  ويقودها ويختار  غرائزه ويوجهها  وينتج 
الحاجيات االقتصادية المتحكمة في هذا المجتمع. فهذا األخير هو الذي 
فروم  سماه  ما  الخصوص  على  بينها  ومن  الخاصة،  بميكانيزماته  يصنع، 

»الالوعي المجتمعي«، سلوك الفرد في المجتمع.
وإذا كان »األنا األعلى« الفرويدي مكون من القيم والمثل التي تسود 
بطبيعة  فروم، محكومة  نظر  في  المثل،  القيم وهذه  فإن هذه  ما،  مجتمًعا 

نمط االقتصاد السائد في هذا المجتمع.

)1)  إريك فروم: التلمود وفرويد. حوار مع جيرار كهوري. Le Monde de Dimanche، باريس 
)21 ـ 10 ـ 1979(، ص 15.
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ب  ـ  االلتزام بالمارك�صية الحقة دون اإغفال الجانب الروحي في 

االإن�صان

بقوله:  نفسه  فروم  عنه  عبَّر  ما  هو  هنا  الحقة  بالماركسية  المقصود 
اليوم  الصعب  من  لكن  وإللهامي.  لفكري  مصدر  أهم  ماركس  »سيبقى 
من  أكثر  فهمه  أسيء  آخر  مفكر  هناك  ليس  ألنه  ماركس،  عن  الحديث 
ماركس، وخاصة من طرف الذين يسمون أنفسهم ماركسيين، يعني أغلبية 
التي  لالشتراكية،  ورأيته  فلسفته  هو  ماركس  في  يعجبني  ما  الشيوعيين. 

تعبِّر في شكلها الدنيوي عن فكرة تحقيق الذات اإلنسانية…«)1).

على  الماركسي  التفكير  مارسه  الذي  الكبير  التأثير  من  الرغم  على 
الشعوب«،  »أفيون  بـ  الدين  أن ماركس قد نعت  الرغم من  فروم، وعلى 
أهمية  أفرد  قد  فروم  فإن  الخرافات،  خانة  في  واالعتقاد  اإليمان  وحشر 
فتح  ضرورة  على  وأكد  اإلنسان،  في  الروحي  الجانب  لدراسة  خاصة 
عالم الروحانيات على مصراعيه، ألنه العالم الوحيد الذي يعكس الطبيعة 
يكون  أن  اإلنسان  يخول  العالم  هذا  أن  اعتبار  على  هي،  كما  اإلنسانية 
إنساًنا بنجاحاته وإحباطاته، بسعادته وتعاسته، بخوفه وشجاعته... إلخ. 
في  مؤلفاته  أهم  أن  إال  الموضوع،  لهذا  مختلفة  كتًبا  فروم  خصص  وقد 
 »Psychoanalyse »هذا المضمار هو كتابه: »التحليل النفسي واألخالق
and Ethik«. 1947 يقول: »إن اإلنسان الذي يحاول أن يعيش دون اعتقاد 

)إيمان( يصبح عقيًما، دون أمل وخائًفا في أعمق وجوده«)2).

)1)  »باسم الحياة«. حوار مع هانتس يورغن شولتز في: »إ. فروم، حول حب الحياة«. شتوتغارت، 
1983، ص 110 ـ 142.

 Il Coraggio di essere. Interview mit Guido Ferrari, :2)  في حوار مع جيدو فيراري(
.Bellinzona (Edizione Casagrande( 1980
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إله  بفكرة  بدين معين وال  الروحي  أو اإليمان  يربط فروم االعتقاد  ال 
أن  يمكن  مهمة،  جد  إنسانية  خاصية  ـ  اإليمان  ـ  يعتبره  ما  بقدر  محدد 
تتمظهر في أشكال أخرى، حيث نجد انفتاح اإلنسان على عوالم أخرى. 
أو  المقدس  فكرة  بالضرورة  لإلنسان  الروحية  المعتقدات  تفترض  وال 
الذات المطلقة أو »المحرك الذي ال يتحرك«، وما إلى ذلك من مسميات 
فيها  يعيش  شخصية،  وتجربة  نفسًيا  معاًشا  تتطلب  ما  بقدر  ميتافيزيقية، 
بإنسانيته  فيها  يشعر  نوعها،  من  فريدة  روحية  تجربة  مرة  كل  اإلنسان 
في   Sublimation التسامي  بطريقة  التجربة  هذه  تتمظهر  وقد  مكتملة. 
أعمال  في  حتى  أو  الكتابة،  أو  الموسيقى  أو  الرسم  كفن  إبداعية  أعمال 

اجتماعية خيرية كاالهتمام بالمهمشين في مجتمع ما.

يميز فروم في االعتقاد بين االعتقاد الالعقلي واالعتقاد العقلي. ويمكن 
  »Credo quia absurdum est«:تلخيص النوع األول في العبارة الالتينية
)Jecrois, car c’est absurde(، وهو إيمان قريب من السادية، ألن موضوع 

والالعقالني  الالواعي  األعمى  الخضوع  على  مؤسًسا  يكون  اإليمان 
لشخص أو لشيء.

والنفسي  العقلي  باالقتناع  عالقة  فله  االعتقاد  من  الثاني  النوع  أما 
بمضمون موضوع اإليمان، الذي ال يكون مؤسًسا على الخضوع والخوف 
الالواعيين، بل على الثقة المنطقية في كفاءة الشخص أو الشيء موضوع 
أن  وأشهد  اهلل  إال  إله  ال  أن  »أشهد  مثاًل:  اإلسالم  في  فالشهادة  اإليمان. 
محمًدا رسول اهلل« يجب أن تعني للشاهد الثقة المنطقية الكاملة، بعد التأمل 
العميق للكون، على أنه ال يمكن أن يكون هناك إال إله واحد ووحيد لهذا 
الكون. أما الشطر الثاني من الشهادة فيعني الثقة بالحدث التاريخي للرسول 
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لت له. وإذا لم يتوصل  محمد، وبكفاءته على حمل وتبليغ الرسالة التي وكِّ
اإلنسان المسلم إلى االقتناع النفسي والعقلي بهذا، فإن إيمانه سوف يكون 
إيماًنا ال عقالنًيا فقط، وهو أحط درجات اإليمان، بل قد يقود إلى ضده. 
العالم  في  العيش  أجل  ومن  لالعتقاد.  اإلنسان  يحتاج  يعيش،  »لكي  فـ: 
حاجة  في  سيكون  إنسان  كل  فإن  فيه،  يتطور  الذي  والمستقبل  المعاصر 
النظام  يتطور في  أن  الضروري  العقلي  العقلي. ويمكن لإليمان  لإليمان 

المجتمعي، حيث تتحقق المثل الديمقراطية أكثر فأكثر«)1).

ج  ـ  االلتزام ال�صيا�صي في المجتمع كواجب اإن�صاني للمفكر

اليوم  الجواب  لهذا  أن  إال  ديمقراطي،  اشتراكي  »أنا  مرة:  فروم  قال 
معان كثيرة، بحيث ال تكفي للداللة على نقطة معينة. إن توجهي السياسي 
هو توجه اشتراكي إنساني، ما يهمني هو مجتمع يكون فيه هدف التنظيم 
ليس غريًبا، ألن  للفرد وحريته«)2). وهذا  األقصى  التطور  االجتماعي هو 
فروم مفكر يتطابق فكره وسلوكه بطريقة فريدة من نوعها، ذلك أنه قال: 
ال  التي  األشياء  في  التفكير  على  القدرة  هذا  يومنا  إلى  أبًدا  أمتلك  »لم 
يمكن أن أعيشها: إن التفكير المجرد صعب علي. ال يمكن أن أفكر إال 
في األشياء التي لها عالقة بأشياء أخرى، وما يمكنني في نفس الوقت أن 

أعرفه بالفعل«)3).

في  يروج  مما  موقف  أخذ  يعني  المجتمع  في  السياسي  االلتزام  إن 

)1)  حوار مع جيدو فيراري، مرجع سابق.

)2)  المرجع نفسه.

 Ueber die Liebe zum Leben, شولتس.  يورغن  هانس  مع  حوار  الحياة«.  »باسم    (3(
.142-Stuttgart (Deutsche Verlags-Anstalt( 1983, S. 110
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الهدام  النقد  البناء. ذلك أن  بالنقد  الهدام، بل  بالنقد  هذا المجتمع، ليس 
القضايا  اتجاه  الالمباالت  إلى  إما  وينتهي  المسدود،  الباب  إلى  يقود 
الحساسة في المجتمع الماكروسكوبي والميكروسكوبي، وإما إلى الثورة 
العنيفة، ولربما الحروب الجماعية. أما النقد البناء، فإنه يفتح أفق التغيير 
واالعتراف المبدئي المتبادل بالرأي اآلخر، من أجل إيجاد أساس حوار 
بالنفع على كل فرد في  التي تعود  العامة،  وتفاهم قصد خدمة المصلحة 
المجتمع. ال يمكن للمفكر إذن، على ضوء ما سبق، أن يعيش في أبراجه 
وينظر للمجتمع المثالي، بل عليه أن ينغمس في هذا المجتمع لكي يحلله 
من الداخل. ويمكن لاللتزام السياسي أن يأخذ صورة ممارسة فعلية في 
الحياة العامة، في إطار تنظيمات سياسية أو نقابية أو حقوقية، أو في إطار 

جمعيات المجتمع المدني المختلفة.

د  ـ  رف�ص كل اأ�صكال الهيمنة االإمبريالية المعا�صرة بما في ذلك 

ال�صهيونية

تقبل  ال  إنسانية  فلسفة  كل  أن  اعتبار  على  المحور  هذا  يفاجئ  ال  قد 
هيمنة القوي على الضعيف واستغالله من أجل السيطرة عليه وعبوديته، 
كل  من  إنسان،  أي  اإلنسان،  تحرير  هو  األسمى  المثالي  الهدف  أن  بما 

العبوديات.

كان الدافع األساسي لمقاومة فروم لإلمبريالية بكل أصنافها، هو كون 
هذه األخيرة تخدم أساًسا فئة معينة على حساب فئات أخرى، وتعزز مبدأ 
االمتالك على حساب مبدأ الوجود، سواء في مجتمعات الدول المهيمنة 
المعاصرة  الحرب  هذا هو كون  عليها. واألخطر من  الُمَهْيَمن  الدول  أو 
تقاد دون أية أخالقيات وال قواعد، بل دون إحساس بالذنب حتى في حق 
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دون  بعد  عن  بالقتل  تسمح  الحرب  تكنولوجية  ألن  حق،  دون  يقتل  من 
رؤية ساحة الحرب.

لعل مواقف فروم من الحربين العالميتين، ونقده الالذع لغزو أميركا 
تكون  قد  الباردة،  الحرب  زمن  نووية  حرب  خطر  من  وتحذيره  لفيتنام 
اتجاه  لممارساتها  وانتقاده  الصهيونية،  من  موقفه  لكن  بديهية،  مسائل 
عن  يعبِّر  هذا  لكن  األصل.  اليهودي  وهو  غريبة،  تظهر  قد  الفلسطينيين 

عمق فروم المفكر، الذي كان يرفض كل هيمنة لإلنسان على اإلنسان.

اأهمية فكر فروم للقرن الواحد والع�صرين

ال  لكن  ما،  حدود  إلى  كذلك  وهو  براغماتًيا،  الطرح  هذا  يبدو  قد 
يخفى كما قد يوحي بذلك المضمون الضمني لألطروحة، هدف اهتمامنا 
تغييره  أجل  من  المجتمع  في  للفعل  توقه  هو  فروم  حرك  ما  فروم.  بفكر 
دونهم  تحول  التي  القيود  كل  من  أفراده  تحرير  طريق  عن  األحسن  نحو 

والوصول إلى إنسانية أكثر إنسانية.

اأ  ـ    قراءة متاأنية الأحداث مطلع القرن الع�صرين على �صوء الفل�صفة 

الفرومية

 11 أحداث  أولهما  الحالي،  القرن  مطلع  طبعا  مهمين  حدثين  هناك 
أيلول/سبتمبر 2001، وثانيهما تطبيق العملة الموحدة في أوروبا المتحدة، 

وكالهما يعبِّران عن تغيير جوهري لوجه العالم سياسًيا واقتصادًيا.

ـ لقد كانت أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 المأساوية، والتي ال يمكن 
أن تقبل ال إنسانًيا وال حضارًيا مهما كان المبرر وكيفما كان الفاعل، أعسر 
امتحان أصاب الرأسمالية في أعنف أشكالها وتطوراتها، يعني الليبرالية. 
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وحتى اختيار أهداف الضرب لم يكن صدفوًيا وال اعتباطًيا، ما دام األمر 
قد تعلق بضرب رموز لها دالالتها السيميو ـ نفسية وأهميتها االقتصادية 
عداوة  عن  قيل  مما  الرغم  وعلى  والمالحظ،  والعسكرية.  والسياسية 
الضاربين للحرية والديمقراطية... إلخ، هو أن تمثال الحرية لم يضرب. 
الرأسمالية  رأي  استقر  العنيفة،  اللغة  هذه  خطاب  فهم  محاولة  وعوض 
هو  أنه  يثبت  لم  عدو  من  االقتصاص  أجل  من  تحالف  على  األميركية 
التي  الحقيقية  األسباب  جذور  بتر  على  العمل  عوض  الفعلي،  الفاعل 
أدت إلى اللجوء إلى استعمال هذه اللغة دون غيرها. هذه األسباب التي 
يمكن لمسها في الليبرالية في حد ذاتها، وفي آخر صيحة لها »العولمة«، 
التي ال تعني شيًئا آخر في نظرنا، سوى تركيز خيرات العالم في يد حفنة 
الكبرى، لكي تحكم السيطرة على الكون. ذلك أن مبدأ  المقاوالت  من 
الكوكب  على  يقتصر  يعد  لم  الرأسمالية،  جوهر  يعتبر  الذي  االمتالك 

األرضي، بل تعداه ليشمل الكون المعروف إلى حد الساعة.

لكن ما لم يكن في حسبان مصممي الرأسمالية الليبرالية الحالية هي 
توظيف  إلى  األخير  بهذا  تدفع  قد  اآلخر،  على  والسيطرة  الضغط  كون 
الضمير  أن تخضع ألي رقيب من غير  التي ال يمكن  اإلنسانية،  العبقرية 
اإلنساني ذاته، توظيًفا سلبًيا. يمكن ضبط وتكميم وترقيم والتنبؤ ومراقبة 
الثالثي،  »المقهور«  اإلنسان  وخاصة  اإلنسان،  عبقرية  اللهم  كثيرة  أشياء 
وباألخص عندما ال يأخذ بمحمل الجد أو يستهان بقدراته على المقاومة. 
وتاريخ الجنس البشري حافل باألمثلة على ذلك. والعبرة التي استخلصتها 
أنا شخصًيا من هذا الحدث األليم هو كون مبدأ االمتالك ال يمكن أبًدا أن 
يطمر مبدأ الوجود، إذا كان هذا األخير يعني من بين ما يعنيه هذه القدرة 
تقابل  المعاصر  العالم  في  هناك  ليس  اإلنسانيين.  واإلبداع  الخلق  على 
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مبدأ االمتالك  بين  الصراع  احتدام  ما هناك  بقدر  قطب شرير وآخر خير، 
ومبدأ الوجود.

ب  ـ  توظيف الروحي ل�صلب االإن�صان

الروحي  الجانب  ضرورة  ولربما  أهمية،  أذهاننا  إلى  استحضرنا  إذا 
لإلنسان في نظر فروم، فإنه سيكون من السهل تصور ميكانيزمات استغالل 
هذا الروحي من طرف استراتيجيات السوق من أجلب استالب اإلنسان. 
قد نبالغ إذا قلنا أن للروحي سوقه الخاصة وديناميكياته الخاصة من أجل 
أنتجها مبدأ  التي  السر  الروحي. فكلمة  الميدان  السوق في  تطبيق مبادئ 
شيء  كل  أن  هو  ذلك  ومفاد   ،»Marketing »تسويق  كلمة  هي  االمتالك 
كيفما كان قابل للتسويق والترويج والبيع، شريطة خلق سوق وإيجاد دفعة 
مقعرة،  صحون  الحياة:  ضروريات  من  ضروري  الشيء  هذا  بأن  توهم 
استراتيجية  تطبيقه  في  االمتالك  مبدأ  مخادعة  فن  إلخ.  الة...  نقَّ هواتف 

التسويق هو خلق السوق من »عدم«، وترويج سلعة معينة فيها بإتقان.

نالحظ في عالم اليوم استغالل الروحي من أجل تقوية مبدأ االمتالك، 
الوجود.  مبدأ  عالم  إلى  طبيعًيا  ينتمي  الروحي  هذا  أن  من  الرغم  على 
وهذا االستغالل أدى بالعالم الروحي، في كل المجتمعات والحضارات 
المعاصرة، إلى انزالق خطير، مفاده أن مضمون هذا الروحي لم يعد كما 
الروحي  الداخلية والتنفيس  الروحية  كان في السابق مركًزا على الطهارة 

لإلنسان، بل أصبح أداة أديولوجية لخدمة مصلحة دنيوية.

إن شعارات من قبيل محاربة »الشر« أو »الشيطان« في العالم هي شعارات 
السيطرة على  المقدس إلحكام  قبل كل شيء توظيف  تعني  جد ضبابية، 
ألنه  وحضارًيا،  إنسانًيا  مرفوض  توظيف  وهو  الفانية.  األشياء  عالم 
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صمويل  ذلك  إلى  نظر  كما  الحضارات«،  »صدام  إلى  بالضرورة  يؤدي 
له من أجل إقصاء  فيه ومخطط  هينتنغتون، وهو صدام مفتعل ومرغوب 
كل الحضارات األخرى، لكي نصل في األخير إلى المثل األعلى لمبدأ 
االمتالك، أال وهو »نهاية التاريخ« الفوكويامي، أي: نهاية اإلنسان، إذا ما 
حتًما  يقود  االمتالك  مبدأ  كون  واقعة  أخرى  مرة  أذهاننا  إلى  استحضرنا 
إلى الملل والقرف، وبالتالي إلى إشعال فتيلة الطاقة الهدامة في اإلنسان 
على شكل حروب. فكلما قوينا مبدأ االمتالك على حساب مبدأ الوجود، 
كلما عشنا الحروب والويالت في هذا العالم، الذي لم يعرف في تاريخه 

الطويل فترة أعنف مما نعيشه حالًيا.

كيف يمكن أن نخرج من هذه الدوامة التي نوجد فيها، وهذه الحلقة 
المغلقة التي أقحمنا فيها في تاريخنا البشري؟.

ج  ـ  البديل اأو البدائل

هذا  في  لواقعنا  رسمناها  التي  الدامسة  اللوحة  هذه  من  الرغم  على 
العالم، الناتجة عن تكثيف وتعنيف مبدأ االمتالك، فإننا قد أكدنا في أكثر 
ألنه  ينتهي،  ولم  يموت  لن  فينا  القابع  الوجود  مبدأ  أن  على  موضع  من 
ال  التباس،  أي  إزالة  أجل  ومن  اإلنسانية.  طبيعتنا  إلى  األصل  في  ينتمي 
بد من التأكيد بأن فروم لم يكن يعني بمبدأ االمتالك القطب الشرير فينا، 
وبمبدأ الوجود القطب الخير فينا، بل إن القطبين مًعا، في نظره، ينتميان 
للطبيعة اإلنسانية، و»فن الحياة« الذي نادى له، هو المحافظة على توازن 

مقبول بين المبدأين.

هناك بدائل كثيرة في العالم المصنع كالبديل األيكولوجي، وحركات 
ضد العولمة، وموجات التجارة العادلة، تعمل من أجل العدالة في العالم، 
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لكنها حركات لم تتقو بما فيه الكفاية من أجل فرض نفسها، بل إن الكثير 
من هذه الحركات تسقط دون قصد في فخ منطق السوق، لتصبح إما أداة 

طيعة لخدمة هذه األخيرة، أو فريسة سهلة لها تبتلعها متى تشاء.

للمزيد  أساًسا  توقها  فقط  ليس  الفرومية  من  البدائل  هذه  يقرب  ما 
نزعتها  وأيًضا  بل  بالتساوي،  العالم  ثروة  االجتماعية وتوزيع  العدالة  من 
المركزي  المحور  هو  السوق،  أو  البضاعة  وليس  فاإلنسان،  اإلنسانية. 

الهتمامات هذه النزعات اإلنسانية.

ال غرابة إذا الحظنا، بعد ربع قرن تقريًبا من موت فروم، هذا االهتمام 
بدياًل من  العمق  يقدم في  المصنع، ألنه  العالم  بفكره في مجموع  الكبير 
البدائل الممكنة والمرغوب فيها من أجل إعادة االعتبار لإلنسان كإنسان 
إلى  اإلشارة  سبقت  وكما   . ودبَّ هبَّ  وحيثما  اإلنسان،  هذا  وجد  أينما 
تغيير  أجل  من  الفردي  المستوى  على  بالتغيير  يطالب  فروم  فإن  ذلك، 
يروج  ما  تجاه  منا  فرد  قبل كل شيء مسؤولية كل  يعني  المجتمع. وهذا 
في العالم الكبير والعالم الصغير لكل واحد منا. وهي مسؤولية ال تفترض 
فقط حرية الفرد، بل وأيًضا وعيه ورغبته من أجل العمل على تحقيق هذا 
المشروع اإلنساني العظيم، المتمثل في تحرير اإلنسان من كل القيود التي 
تسمح له بتطور آخر غير التطور التقني االمتالكي. هذا الوعي وهذه الرغبة 
يتطلبان من بين ما يتطلبانه إطالق العنان للعبقرية اإلنسانية من أجل إيجاد 
حلول مقبولة من طرف البشرية جمعاء للمشاكل الشائكة والمعقدة التي 

أفرزها التطبيق المكثف لمبدأ االمتالك على حساب مبدأ الوجود.

هذا  في  لفروم  ترجمناها  التي  النصوص  اختيار  في  اهتمامنا  ركزنا 
بتحليل  تهتم  التي  تلك  وبالخصوص  النقدية،  النصوص  على  الكتاب 



الحياة.. نصوص مختارة 56                                             حب 

المجتمع المصنع وثقافة االستهالك المرتبطة بالنظام الرأسمالي الليبرالي، 
التي  الحلول  التي شخصها فروم والتعرف على  الخلل  ُبغية فهم مواطن 
الوجودية  ولإلشكاليات  للدين  فهمه  إلى  اهتمامنا  توجه  كما  اقترحها. 
األساس  لهذا  المصنعة  المجتمعات  في  التام  الشبه  اإلقصاء  عن  الناتجة 
لهذا  النفسية  الصحة  على  نتائج  من  ذلك  خلفه  وما  لإلنسان،  الروحي 
اإلنسان. وال بد من اإلشارة في هذا اإلطار بأن فروم لم يذكر في أي من 
مؤلفاته الدين اإلسالمي بأي سوء، عكس الكثير من المفكرين الغربيين، 
بل ظل وفًيا لمبدئه المتمثل في االلتزام بالتأليف في المواضيع التي كان 
يعرفها بما فيه الكفاية، كما هو الشأن بالنسبة لليهودية والمسيحية. أغنينا 
الغير  ودفاعه  اإلنسانية،  بالنزعة  المتعلقة  فروم  بأفكار  النصوص  هذه 
الغربية، وهي  المركزية  تبيان  بذلك  النزعة، محاواًل  المشروط على هذه 
ونرجسية  غطرسة  إلى  تقود  بأنها  منبًها  عميق،  بنقد  لها  تصدى  مركزية 
الحروب  ويالت  إلى  تقودها  بل  اإلنسانية،  األحوال  من  بحال  تخدم  ال 

والنزاعات االقتصادية والسياسية.

نتمنى أن نكون قد ساهمنا بترجمة هذه النصوص في فتح أفق شاسع 
على فكر فروم للقارئ العربي، ُبغية توسيع آفاق معرفتنا بالفكر الغربي في 
شموليته، حتى يتسنى لنا التمييز فيه بين ما هو إنساني، يعمل جاهًدا على 
مد يده لكل الثقافات، بما في ذلك الثقافة اإلسالمية والعربية؛ وبين الفكر 
الغربي، الذي يحاول إقصاء هذه الثقافات وتقديمها في أحسن األحوال 

كثقافات بدائية، ال تستحق أي اهتمام في نظره.
حميد لشهب

فيلدكرخ، النمسا، كانون الثاني/يناير 2015


