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الفكر والرتبية

إمكانات           حدود املعرفة اإلنسانية

إمكانات املعرفة 
اإلنسانية وحدودها*

إدغار موران

I. شروط املعرفة

 النشاط املعريف

لقد  ذاته.  الوقت  في  النشاط  لهذا  ومنتوج  )َعَرَف(  نشاط  املعرفة  إن 
لهذا  واألنثروبولوجية  البيولوجية  واخلصائص  الشروط  فحصنا 

النشاط املعرفي في هذا الكتاب األول.

إن املعرفة الفكرية معرفة إنسانية بحتة، غير أن املعرفة الفكرية انبثاق 
نهائي لتطور دماغي، حيث يكتمل التطور البيولوجي لأَلْنَسنة ويبدأ 
التطور الثقافي لإلنسانية. إن املعرفة الدماغية هي ذاتها تطور أصلي 

بشكل خاص ملعرفة مالزمة لكل تنظيم حي.

كل  وأساسي،  أصلي  بشكل  يسم،  االحتسابي  النشاط  أن  الواقع 
تنظيم بيولوجي، ويشمل في ذاته بعدًا معرفيًا. بهذا املعنى، ال ميكننا 
باالحتساب  إال  تنتظم  أن  للحياة  ميكن  ال   )1 باملعرفة:  إال  العيش 
2( ال يستطيع الكائن احلي البقاء في بيئة إال مبعرفة هذه  وبواسطته. 
دون  من  وللعيش  للنمو  قابلة  ليست  احلياة  إن  وبواسطتها.  البيئة 

معرفة.

ضمن  إال  االنبثاق  يستطيع  ال  الذي  البشري  العقل  تصور  ميكن  ال 
الثقافة من دون دماغ، وال ميكن تصور هذا األخير من دون احتسابات 
بينية وتراجعية ومتعددة. إن املعرفة اإلنسانية ثقافية وفكرية ودماغية 

واحتسابية معًا. إنها، مثل كل معرفة حية، معرفة الفرد التي تكون، 
في الوقت نفسه، منتوجًا وُمنتِجًا لعملية تعيد التنظيم الذاتي )الفطري 
معرفة  كل  مثل  اإلنسانية،  املعرفة  إن  البيئي.1  واألناتي(  واملكتسب 
الذات(  حول  واجتماعي  فطري  بتمركز  )تتصف  ذاتية  فردية، 
معاجلة  في  والفعالية  باإلجرائية  )تتصف  ذاته  اآلن  في  وموضوعية 

مواضيعها(.

أصلها  في  دماغية،  معرفة  ككل  اإلنسانية،  املعرفة  تنفصل  ال 
دماغية،  معرفة  ككل  وتستعمل،  وتضع  الفعل؛  عن  وتطوراتها 
إستراتيجيات حلل املشاكل املوضوعة من قبل عدم يقني املعرفة وعدم 

متامها.

تتلقى  التي  املعلومات  دماغية،  معرفة  ككل  اإلنسانية،  املعرفة  م  تنظِّ
واملعطيات التي تتوفر عليها في متثالت )عمليات اإلدراك والتذكر(. 
غير أن املعرفة اإلنسانية، خالفًا لكل معرفة دماغية أخرى )احليوانية(، 
ل(، وُتنتِج  ر )املتأمِّ تربط بشكل متكرر النشاط احملتِسب والنشاط املفكِّ
إنها  والنظريات؛  التمثالت واخلطابات واألفكار واألساطير  تالزميًا 
الوعي،  وعلى  للتصور،  التحاُوري  النشاط  الفكر،  على  تتوفر 
النشاط االنعكاسي للعقل على ذاته وعلى أنشطته؛ يستعمل كل من 
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دماغية  األخيرة  املنطقية، وهذه  اللسانية  األجهزة  معًا  والوعي  الفكر 
وفكرية وثقافية في الوقت نفسه.

الفائق  للنشاط  منتِجة ومنتوجات  ذاته  اآلن  املعرفية في  العمليات  إن 
معلوماتية/متثلية/أفكارية  بطريقة  يحتِسب/ُيفكر  جلهاز  التعقيد 
ورقمية/تناظرية وكمية/كيفية ومنطقية/المنطقية ودقيقة/غير دقيقة 
وتخيلية/ دة  ومصوِرنة/مجسِّ ومصنِّفة/مبعثِرة  وحتليلية/تركيبية 

ِقية وعقالنية/أسطورية في الوقت ذاته. تسعى كل هذه العمليات  حتقُّ
إلى بناء ترجمات إدراكية، أو خطابية، أو نظرية عن أحداث وظواهر 
ومواضيع وترابطات وبنيات وقوانني العالم اخلارجي؛ وبهذه الطريقة 
العقل  بعالم ذهني يطابق  العالم اخلارجي  إلى مزاوجة  املعرفة  تسعى 

مع ما يريد معرفته أو مع ما يظن أنه يعرف.

تستطيع املعرفة أن تستقل نسبيا في حياة اإلنسان، لكنها ال تقدر على 
االنعتاق من احلياة: نعرف لنحيا، ثم مبجرد ما تتحرر املعرفة، نحيا 

لنعرف.

املعرفة  ألن  الذات:  عن  االنفصال  تستطع  لم  وإن  املعرفة  تتموضع 
القدمية  فيها  مبا  اإلنسانية،  املجتمعات  كل  في  حاضرة  املوضوعية 
في  فقط  ليس  حاضرة  أيضًا  تظل  اإلنسانية  الذاتية  أن  بيد  والدينية. 
التحكم  تتغيا فقط  املعرفة املوضوعية. ال  باطن األسطورة، بل وراء 
طة  والتأثير في األشياء باستعمال هذه املعرفة املوضوعية؛ بل إنها منشَّ

أيضًا من قبل شغف معرفة احلقيقة والبحث عنها.

البيمرنغ  مثل  إليها  تعود  بالذات  تتعلق  موضوعية  معرفة  كل 
رجعيًا  ويؤثر  أثر  هكذا  لها:  ُتعدِّ أو  ُتفسدها  كي   )Boomerang(
وعي نهايتنا وموتنا دائمًا بعمق في حيواتنا وسلوكاتنا وأفكارنا ووعينا 

ذاته.

ال  ذاتية.  كل  من  متحرر  احلاسوب  ينتجه  الذي  الوعي  أن  لنا  يبدو 
يتمتع احلاسوب وال يتألم مبعرفته. ليس لوجوده ومعرفته االستعداد 
أو وظيفة التمركز حول الذات؛ وال يكون ذكاؤه في خدمة وجوده، 
بل في خدمة البرمجية التي تأتيه من اخلارج. وهذا بالضبط ما يؤسس 
ملقاصد  خاضعًا  يجعله  ما  وهذا  احلاسوب؛  وتبعية  األداتية  للطبيعة 
التي  البشرية  واجلماعات  الكائنات  وغايات  ومشاريع  ورغبات 
أبدعته وتستعمله. لذا ميكن القول، في املرحلة الراهنة من التطور إن 
املعرفة بواسطة احلاسوب تظل ملحقًا إجرائيًا للمعرفة البشرية: ليس 
تصور  من  مينع  ال  وهذا  بشرية.  فوق  ملعرفة  األول  النموذج  هو  هذا 
م ذاتها  آالت عارفة في املستقبل، تكون اصطناعية في البداية، ثم ُتنظِّ
وحتوز الفردانية. إال أنها ستصبح كائنات/ذات جديدة تتمتع وتتألم 
مبعارفها، وقد ُتنتج أساطيرها اخلاصة، فتستطيع عندئذ التأثير بدورها 

في األشياء، بل وفي اإلنسان نفسه.

هي  ليست  البشرية  باملعرفة  تتحكم  التي  املبادئ/القواعد  إن  أخيرًا، 
مبركب  األمر  يتعلق  برمجية.  في  لة  امُلسجَّ احلاسوب،  لدى  نفسها 
املبادئ/القواعد/املعايير/اخلطاطات/ من  البرمجيات  متعدد 

ل عبر  املقوالت، بعضها فطري واآلخر ثقافي، والبعض اآلخر تشكَّ

املركب  هذا  ل  ُتشكِّ التي  املكونات  تتجمع  لألفراد؛  املعيشة  التجربة 
املتعدد البرمجيات وتترابط وتتشابك بطريقة ليست فقط تكاملية، بل 

تنافسية وتضادية أيضًا كي تتحكم في عمليات العقل/الدماغ.

 املالَزَمة واالنفصال والتواصل

املالَزَمة  ذلك،  من  وأكثر  معرفة  كل  مثل  البشرية،  املعرفة  تفترض 
إلى  االنتماء  املالزمة  تعني  ذاته.  الوقت  في  والتواصل  واالنفصال 
للعالم  االنتماء  الفيزيائية  األشياء  معرفة  تفترض  إذ  نفسه.  العالم 
العالم  إلى  االنتماء  احلية  الظواهر  معرفة  وتفترض  الفيزيائي، 
الثقافة.  إلى  االنتماء  الثقافية  الظواهر  معرفة  وتفترض  البيولوجي، 
من دون مالزمة يوجد االنفصال املطلق، ويكون التواصل مستحياًل. 
العارف  بني  انفصال  املالزمة  هذه  قلب  في  بالضرورة  يوجد  أنه  غير 

واملعروف، أي ثنائية قبلية ال تقبل التجاوز.

موضوع  يوجد  ولن  ذات  توجد  فلن  معني،  انفصال  يوجد  لم  إذا 
واقع خارجي  املعرفة، وال  في  داخلية  فائدة  هناك  تعد  لم  للمعرفة؛ 
عنها  الكشف  بل  املعرفية،  الثنائية  على  القضاء  يتم  ال  للمعرفة. 
بواسطة فعل املعرفة: يحدث هذا األخير تواصاًل بني ذات وموضوع 
املعرفة انطالقًا من فصلهما؛ تفِصل كل معرفة وتربِط الذات واملوضوع 
يظهر  الذي  االنفصال/التواصل  هذا  يتطور  مشترك.  عالم  قلب  في 
منذ االحتساب اخللوي إلى املرحلة اإلنسانية في االنفصال/التواصل 

للعقل/العالم.

توجد كذلك بني أفراد املجتمع نفسه عالقة مالَزمة/انفصال/تواصل 
وتبادل  توزيع  من  بل  فحسب،  املتبادلة  معرفتهم  من  ليس  ن  مُتكِّ
يوجد  أكثر،  للنظر  ملفتة  وبطريقة  أيضًا.  معارفهم  من  والتحقق 
ذاتها.  معرفته  وداخل  العارف  الكائن  داخل  االنفصال/التواصل 
الدماغ  بني  التواصل  أثناء  في  الدماغي«،  الدم  »حاجز  يقوم  هكذا 
الصغيرة،  األكسجني  جزيئات  بتصفية  العضوي،  اجلهاز  وباقي 
مانعًا بذلك اجلزئيات األكبر، املوجودة في الدم والّسامة بالنسبة إلى 
انفصال  باخلصوص  يوجد  الدماغ.  إلى  االنتقال  من  العصبونات، 
واحدًا،  شيئًا  ذلك  مع  يشكالن  اللذين  ودماغنا  عقلنا  بني  غريب 
وأيضًا بني عقلنا ووجودنا اخلاص: هكذا لم يعرف عقلنا إال مؤخرًا 
أنه يتوقف على الدماغ وليس على الكبد أو أي عضو آخر، وَعِلم في 
ن من عشرات املليارات  اآلونة األخيرة أيضًا أن جهازنا العضوي مكوَّ
من اخلاليا. أخيرًا، على الذات التي تود معرفة ذاتها أن تنأى، بطريقة 
ما، عن ذاتها كي تصير موضوع معرفتها اخلاص. وعليه، يجب أن 
معرفة.  لكل  االنفصالية  الشروط  إنتاج  نفسها  الذاتية  املعرفة  ُتعيد 
املالَزمة/ أيضًا ضمن شروط  املعرفة  بالطبع، يجب أن تكون معرفة 

االنفصال/التواصل.

يطابق  معًا.  وانفتاحه  املعرفي  النسق  انغالق  تالزميًا  املعرفة  تفترض 
م للبيئة ذاتيًا في  هذا االنفتاح/االنغالق انفتاح/انغالق كل كائن ُمنظِّ
)االنفتاح(  الظاهر  األدمي  أصله  رأينا،  كما  الدماغ،  إن  بيئته.  وسط 
االنغالق  وهذا  )االنغالق(.  اجلمجمة  داخل  حدث  تطوره  لكن 
والتذكاري  التنظيمي  للرأسمال  ضرورية  حلماية  تأسيس  مجرد  ليس 
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املالحظة  يستطيع  ن  محصَّ حاسوب  جهاز  تركيب  أيضًا  بل  ملعرفته، 
والتحكم في العالم اخلارجي. يتواصل الدماغ فعاًل بكثافة مع العالم 
الذي انفصل عنه، من ناحية بواسطة هوائياته احلسية التي تفتحه على 
الذي  الفعال  السلوك  بواسطة  أخرى  ناحية  ومن  بيئته،  اهتزازات 

يفرضه. هكذا يكون االنفتاح واالنغالق الدماغيان مترابطني.2

العالم  دام  ما  انغالقًا  األكثر  هي  ما،  مبعنى  البشرية،  املعرفة  إن 
اخلارجي ال يصلها إال في صيغة ترجمات ترجمات الترجمات التي 
هي،  املعرفة  وهذه  والنظريات.  واألفكار  والكلمات  التمثالت  هي 
وعلى  العالم  هذا  أشياء  كل  على  انفتاحًا  األكثر  ذاته،  الوقت  في 
العالم ذاته، ليس فقط بواسطة ما يفَتحها، أي الفضول والتحققات 
واألفكار  اللغة  أي  يغِلقها،  ما  بواسطة  أيضًا  بل  والتواصالت، 
ُيغِلقها  فيما  مفتوحة  اإلنسانية  املعرفة  إن  وبذلك،  والنظريات. 
ومنغلقة فيما َيفتحها. وبالتالي ميكن أن تتعرض باستمرار لالنغالق 
مع  التواصل  والنظريات  األفكار  تفقد  عندما  وآراء  اعتقادات  في 

مراجعها ... .

واالنغالق/ االنفصال/التواصل  مفارقة  املعرفة  تقدم  ي  ُينمِّ
االنفتاح: كلما صار التنظيم املعرفي أصياًل ومفردًا وفرديًا ومنغلقًا 
على ذاته ومنفصاًل عن العالم، كان قادرًا على أن يصير موضوعيًا 
كلما  وبالتالزم،  العالم.  مع  ومتواصاًل  ومنفتحًا  وكونيًا  وجماعيًا 
إمكانيات  مّنى  الطبيعة،  إلى  نسبة  وهامشيته  اإلنسان  اختالف  زاد 
وجديدًا  ومفردًا  مستقاًل  عاملًا  لنفسه  بنى  وكلما  بالطبيعة.  معرفته 
الكون  اكتشاف  على  قدرته  عن  أبان  تقنيًا(،  نولوجيًا،  )ثقافيًا، 
ن وانتظم وتطور عبر االنفصال  ... احلق أن اجلهاز املعرفي قد تكوَّ

إلى معارف  فهمها وترجمتها  البيئة، لكن من أجل  واالنعزال عن 
بشكل أفضل.

املالزمة/االنفصال/التواصل  منزلة  نستشف  أن  اليوم  نستطيع 
في  الكون  أطفال  كليًا  إننا  بالفعل  البشرية.  باملعرفة  اخلاص 
جسيماتنا وذراتنا وجزيئاتنا التي تكونت خالل خمسة عشر مليار 
لنصير  نتميز  لم  بيولوجي  تطور  ثمرة  الكون؛ وكلنا  نشأة  سنة من 
أناسًا مفكرين إال في نهايته. لقد صرنا تدريجيًا جانحني ومفردين 
املصير  عن  ثم  الكون،  مصير  عن  شاذين  وغرباء،  وأصيلني 
البيولوجي. انفصلنا عنه عبر بناء الثقافة واملجال الفكري. فصرنا، 
ضمن هذه املالَزمة وهذا االنفصال املترابطني، قادرين على معرفة 

هذا املصير واعتباره ... .

املعرفة  وتزايد  العالم  عن  االبتعاد  تزايد  بني  ارتباط  يوجد  هكذا 
افترضنا،  إذا  معًا.  وعجزها  املعرفة  شرط  االنفصال  وميثل  بالعالم، 
كما يقول سبينسر براون، أن الكون يرغب في ذلك، فلن يتمكن من 
إلى حد  منه  ُيبِعد جزءًا  أن  ذاته  يلزمه كي يدرك  ذاته مباشرة:  معرفة 
نه من اعتباره، وينفصل عنه بالقدر الكافي ملَْوَضعته. أضف  بعيد ميكِّ
إلى ذلك: يجب أن يتمكن هذا اجلزء الصغير من تكوين جهاز معرفي 
يكون باألحرى أقوى مما هو مفرد. عندئذ سيرى هذا املرَصُد العالم، 
وفق وظيفة بنياته املعرفية املفردة؛ لكن في اللحظة التي يدرك املرَصُد 
العالم ينفره وينفلت منه ليصير مالِحَظه الغريب: في نهاية املطاف، 
ال ميكن أن ُيعرف الكون إال باالبتعاد واالنفصال عنه بطريقة ما، لكنه 
يفشل، عندما ُيحَرم من جزئه املعرفي املنفي، في اللحظة ذاتها التي 

ينجح فيها هذا األخير في إدراكه.

املعلمة فيفيان طنوس في »دور درامي« مع طالباتها في الروضة.
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إلى حلقة العقل       العالم من حلقة الذات      املوضوع  

نعثر عبر هذا االنحراف على فكرة جوهرية مفادها: ال ميكن للكلي 
)لكن  التفكير  ميكنه  اخلاص  وحده  فيها؛  التفكير  أو  ذاته  معرفة 
َيعرفا  أن  واخلالد  للمطلق  ميكن  ال  الكلي.  في  تامة(  غير  بطريقة 
كلي  إلله  ميكن  ال  ذلك.  ميكنهما  والزمني  النسبي  وحده  وُيعرفا: 
فإن  العالم،  هذا  خارج  كان  وإذا  العالم،  هذا  من  يكون  أن  العلم 
املعنى،  )وبهذا  بالضرورة  ناقصتان  بذاته  ومعرفته  بالعالم  معرفته 
بالفعل »يحتاج اإلله لإلنسان«(. وبذلك ال توجد معرفة مطلقة على 
توجد معرفة  لكن  السماوات،  فوق  ما  السماوات وال  األرض وفي 
نسبية، وبخاصة عقالنية انطالقًا من العالقة األنثروبولوجية الكونية 

للُمالزمة/االنفصال/التواصل.

في  الشاملة  مشاركتنا  في  فقط  املالزمة  توجد  ال  أخيرًا:  لنضف 
الطبيعة الفيزيائية لهذا العالم؛ إنها أيضًا في حضور الكل باعتباره 
أنه  التي هي نحن. احلقيقة  الصغيرة جدًا  الكونية  كاًل في األجزاء 

فإنه  الذاتي،  البيئي  التنظيم  في  مترسخًا  البيئي  التنظيم  كان  إذا 
خ، بطريق معينة )غير معلومة لكنها  بذلك الكل الكوني الذي ترسَّ
تسمح باملعرفة(، في التنظيم الدماغي للمعارف. سيكون الكون، 
بطريقة ما، حاضرًا هولوْغراميا في تنظيمي املعرفي الذي سيكون 
في الوقت ذاته الشيء األكثر تفردًا وأصالة، بل واألكثر غرابة في 
في  معرفة  األكثر  الكائنات  كوننا  في  السبب  هو  الكون. هذا  هذا 

العالم.

للمالَزمة/االنفصال/التواصل  والكونية  األنثروبولوجية  العالقة  إن 
املعرفة  عجز  إن  أخرى،  بعبارة  معًا:  وحُتّدها  املعرفة  متكن  التي  هي 

نة في حدودها. ن في إمكانية املعرفة امُلتضمَّ متضمَّ

وأشكال  ألساليب  طبقًا  املعرفة،  مستويات  جميع  في  توجد  هكذا 
مختلفة، في الوقت ذاته:

اخلاص  واالنغالق/االنفتاح  لالنفصال/التواصل  نتيجة  أول  إن 
بل  مباشرة،  الواقع  يعرف  ال  األخير  هذا  أن  هي  معرفي  جهاز  بكل 

بالوساطة امُلترِجمة لإلشارات/العالمات/الرموز.

هكذا تكون العالمات/الرموز الوقائع املباشرة الوحيدة التي يعاجلها 
ذلك،  ومع  ُتترِجمه.  الذي  الواقع  من  تخلو  والتي  املعرفي،  اجلهاز 

تبُلغ املعرفة الواقع من خالل هذا النقص في الواقع.

ُينتِج اجلهاز املعرفي املعرفة عبر بناء، انطالقًا من معاجلات اإلشارات/
واخلطابات  التمثالت  هي  التي  والترجمات  العالمات/الرموز 
واألفكار والنظريات. مبعنى أن املعرفة اإلنسانية ليست شيئًا آخر غير 

الترجمة املبنية دماغيًا وفكريًا.

إسقاطًا  ليست  املعرفة  أن  بعيد،  أمد  منذ  النقدية،  الفلسفة  علمتنا 
للواقع على شاشة الذهن، بل نتاج تنظيم معرفي ينطبق على املعطيات 
ترجمة  ُتبنى  كيف  ُتفهمنا  العصبية  العلوم  بدأت  واليوم  احلسية. 
لألحداث  ترجمة  أواًل  هي  الدماغية  املعرفة  إن  اخلارجية.  الوقائع 
الفيزيائية إلى رسائل ما بني العصبونات احلاملة للمعلومات، ثم عبر 
احتسابات كبرى تفاعلية وراجعة؛ ُتترَجم هذه الرسائل إلى متثالت، 

التواصل3االنفصال

املالَزمة
االنفتاحاالنغالق

احلضوراملسافة

الترجمةالبناء

إلى  التمثالت  هذه  النفسية  األنشطة  ُتترِجم  التتالي،  أو  وبالتزامن 
َمة في خطابات ونظريات، وهذه هي  كلمات وأفكار، هي نفسها منظَّ
البناءات الفكرية والثقافية التي تسعى إلى إعادة إنشاء، عبر املماثلة أو 

احملاكاة، صيغ أو بنيات الوقائع اخلارجية.

ُتترِجم املعرفة البشرية إلى لغتها اخلاصة واقعًا بال لغة:4 إن النبضات 
واملدارات  والتحوالت  احلسية؛  املستقباِلت  تثير  التي  هي  الفيزيائية 
إلى  تترجم  وهذه  متثالت،  إلى  ُتترَجم  التي  هي  البيوكهروكيميائية 
الكهربائية  واملدارات  الفيزيائية  النبضات  أن  غير  وأفكار.  مفاهيم 
ذاتها  هي  والدماغ  واألعصاب  احلسية  واملستقباِلت  والكيميائية 
مفاهيم ومتثالت. أخيرًا، إن واقعنا املباشر الوحيد هو متثلنا للواقع، 
وواقعنا املفهوم الوحيد هو تصورنا للواقع. من هنا أتى ميل »النزعة 
املثالية« إلى الشك في الواقع اخلارج عن العقل، وجعل هذا األخير 
متثلنا وتصورنا وعقلنا  لفهم  نحتاج  لكننا  به.  املوثوق  الوحيد  الواقع 
والعقل،  والتصور  التمثل  مفهوم  صياغة  من  ن  متكِّ التي  لغتنا  إلى 
ونحتاج إلى كائن بشري حي واجتماعي له دماغ لفهم لغتنا. نحتاج 
نفسه  وبيولوجي هو  وأنثروبولوجي  ثقافي واجتماعي  عالم  إلى  إذن 
يستلزم عاملًا فيزيائيًا: إننا نحتاج إذن إلى عاملـنا. وبذلك تكون متثالتنا 

وتصوراتنا حقًا ترجمات.
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ميّكننا التصور املركب الذي اقترحناه من النظر، في مصدر كل معرفة، 
األنا  أن  احلقيقة  معًا.  املوضوعي  العالم  وواقع  العارفة  الذات  إلى 
الطبيعة:  -أحتسب فعل إجرائي يفترض ويضع ممارسة؛ أي بحكم 
أ( عالم فيزيائي/طاقي. ب( نشاط بيولوجي مترسخ في هذا العالم 
ن الذات من بناء  مة للبيئة ذاتيًا متكِّ الفيزيائي. ج( عالقة حتاورية منظِّ

معرفة موضوعية.

العالم  واقع  في  الذات  الكائن  واقع  ننشئ  أن  املعنى  بهذا  نستطيع 
الذات  بني  الفصل  داخل  الديكارتية،  بالطريقة  ليس  املوضوعي. 
ال  الذي  وصلهما  داخل  مركبة  بطريقة  بالعكس  بل  واملوضوع، 
ينفك، بفضل حلقة تكرارية مكوناتها املختلفة ضرورية لبناء بعضها 
مة  من البعض اآلخر؛ إن األنا - أحتسب منتِج ومنتوج للحلقة امُلنظِّ
والعالم  الفرد-الذات  ذاته  الوقت  في  تستلزم  وهذه  ذاتيًا،  للبيئة 
بطريقة  فيه  بدوره  هو  ينخرط  والذي  فيه،  وينخرط  يعمل  الذي 
بالطبع ما لم يستطع  إذا فكرنا في األنا -أحتسب )وهو  ما. هكذا 
«. إن  فعله ديكارت(، سننفتح على »أنا في العالم الذي يوجد فيَّ
لنا من  مُيَنح  إليه  ننتمي  الذي  للعالم  املوضوعي  الواقع  الدليل على 
م املعرفة فحسب، بل احلياة بشكل  طرف النشاط الذاتي الذي ال ينظِّ

أولي.

االنبثاق  فهم  من  الشروط،  هذه  ضمن  احلي،  االحتساب  ميكننا 
ذلك،  على  عالوة  واملوضوع.  للذات  واملتميز  واملتالزم  املتزامن 
الينغ  شاكلة  على  البعض  بعضهما  في  واملوضوع  الذات  تداخل 
موضوعي  كائن  بالضرورة  الذات  إن  متمايزين:  بقائهما  مع  واليانغ 
وقابل للموضعة، في حني يشمل موضوع املعرفة في ذاته بالضرورة 
عمليات/بناءات/ترجمات الذات. كال املفهومني ضروري ومالزم 

لآلخر في احللقة التحاورية عينها.

يجنبنا تصور هذه احللقة االختيار العقيم بني النزعة املثالية التي تغلق 
انعكاس«(  )»املعرفة  الساذجة  الواقعية  والنزعة  الذات،  في  املعرفة 

رة. التي تستبعد الذات البناءة/امُلترجمة/املتصوِّ

مة للمعرفة اإلنسانية هي عينها تلك التي تسمح بالبناء  إن املبادئ امُلنظِّ
الذاتي للموضوعية. احلق أن الذات املنعزلة ال ميكنها أن تبلغ املعرفة 
املوضوعية إال بشكل ناقص. لذا حتتاج هذه األخيرة إلى التواصالت 
التاريخي  التطور  )إن  النقدية.  والنقاشات  واملواجهات  ذاتية  املابني 
الثقافي  املجال  وّلد  الذي  للموَضعة هو  ذواتية  املابني  العمليات  لهذه 

للموضوعية العلمية(.

أو  العقل  في  سواء  للمعرفة،  أساس  عن  البحث  من  إذن  جدوى  ال 
في الواقع. ليس للمعرفة أساس، باملعنى احلرفي للكلمة، لكن لها 
مصادر عدة تنشأ عن احتشادها داخل الدينامية التكرارية للحلقة التي 
تنبثق فيها الذات واملوضوع معًا؛ جتعل هذه احللقة العقل والعالم في 
حتاوري  مشترك  إنتاج  ضمن  اآلخر،  في  أحدهما  تسجل  تواصل، 
املبادئ  ض  تعوِّ أن  يجب  وحلظاتها.  احللقة  أطراف  كل  فيه  ُتشارك 
البسيطة،  املعرفة  أساس  فكرة  والهولوغرامية  والتحاورية  التكرارية 

ننا من فهم مفارقاتها األولى: فتمكِّ

ُتنَتج املعرفة املوضوعية ضمن املجال الذاتي الذي يوجد في العالم  «
املوضوعي.

مبادئ  « حتضر  كما  تعرف،  التي  املواضيع  كل  في  الذات  حتضر 
املوضعة في الذات.

حاضر  « والعالم  نعرف،  الذي  العالم  في  دائمًا  حاضر  عقلنا  إن 
بطريقة ما في عقلنا. يتم هذا احلضور املزدوج، ليس وفق متاثل بني 

الكون األصغر واألكبر، بل بفضل نقش مزدوج.

تلك هي شروط املعرفة، لكن أي معرفة؟ وبأي واقع؟ تخلق معرفتنا 
إمكانية بلوغ موضوعية املوضوع، لكنها ليست بذلك إمكانية الوعي 
بـ«شْيئِية الشيء«. هل وقائعنا التي نعرف هي الـواقع؟ نحن ُمحالون 
بل  مباشر،  بشكل  األشياء  نعرف  ال  كنا  إذا  الكهف:  أسطورة  على 
أليست  )أفكار(،  رموز  أو  )متثالت(  صور  إلى  ترجماتها  نعرف 
متثالتنا وأفكارنا مجرد ظالل تنعكس على حائط الكهف الذي نحن 
أن  ميكن  التي  الوحيدة  الغنائم  هي  الظالل  أليست  فيه؟  مسجونون 

نروي بها تعطشنا للمعرفة )انظر ص: 215 وما بعدها(.5

نستطيع  ال  العقل،  داخل  يوجد  الذي  العالم  داخل  العقل  يوجد 
معرفة عالم الظواهر، كما رأى بحق كانط، إال إذا تدخل فيه عقلنا 
»ثورته  معنى  كانط -وهذا  العقالنية، حسب  املعرفة  لكن  لتنظيمه. 
الكوبيرنيكية«- ال تدِمج في العقل بتاتًا صيغ العالم اخلارجي وبنياته، 
بل العكس يعرف العقل العالم عبر فرض بنياته اخلاصة. وبذلك إن 
الزمان واملكان ليسا خاصيتني محايثتني للواقع، بل مقولتان قبليتان 
الذاتي.  بنائنا  من  جزءًا  وتشكالن  جتربة  كل  تسبقان  للحساسية، 
يعنيِّ  ال  هكذا  للفكر.  قبليتان  مقولتان  والغائية  ية  الِعلِّ إن  وباملثل، 
والعالقة  والكيف  )الكم  األساسية  واملقوالت  والزمان  املكان  لنا 
واجلهة( أسلوب وجود الواقع، بل أسلوبنا في معرفته. تالزميًا، إن 
عملية  دائمًا  يفترض  للكثرة،  تركيب  كل  أي  للفكر،  استعمال  كل 
دة من قبل الذات العارفة، »أنا أفكر« )وهو ما اعتبرناه إلى حد  ُموحِّ

اآلن أنا أحتسب     أنا أفكر(.

لتشكل  القبلي  التجربة احلسية في أسلوبها  الذات على  تتعالى  هكذا 
املعرفة.

هذه  أن  بيد  موضوعية،  تكون  أن  ويجب  ميكن  املعرفة  هذه  مثل 
وليس  للظواهر،  إدراكاتنا  أي  بالعالم،  بعالقاتنا  تتعلق  املوضوعية 
بالعالم في ذاته. فهذا األخير يند عن ملكاتنا املعرفية. إن بنيات عقلنا 
التي تسمح مبعرفة الظواهر جتعله عاجزًا عن الذهاب إلى ما وراءها أو 

بجانبها ضمن الطبيعة العميقة للواقع.

قبل تناول املشكل اجلوهري حلقيقة أقل قابلية للمعرفة، ولهذا السبب 
احلقيقية  الطبيعة  عن  نتساءل  أن  املناسب  من  واقعية،  أكثر  تكون 
البصمة  سوى  كانط  يرى  ال  الظواهر.  وعالم  العقل  بني  للعالقة 
حلقة  إمكانية  تصور  دون  الظواهر  على  البشري  للعقل  التنظيمية 

تكرارية/توليدية بني تنظيم العقل وتنظيم العالم املعلوم.

واحلال أن هذا هو املشكل اجلوهري. من أين تصدر بنياتنا الذهنية؟ 
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من أين يصدر عقلنا القادر على إخبار التجربة؟ أال يصدر عن العالم 
تظل  ن؟  امُلكوِّ العقل  ن  كوَّ طبيعي/ثقافي  تطور  يوجد  ألم  الطبيعي؟ 
وجهة النظر الفوقية الكانطية للعقل املتعلقة بالعقل عمياء عن الشروط 
الطرف  إلى  الكانطية  تقودنا  العقل.  ولنشاط  للوجود  الفكرية  غير 
األول فقط من املفارقة األساسية للمعرفة: إن عاملنا من إنتاج عقلنا؛ 

لكنه يجهل أن هذا األخير قد أنتج مبشاركة عاملنا.

النظام  إذا ظل واقع عميق بجانب وما وراء  أنه حتى  تدعي منهجيتنا 
كما  نتبناها  التي  الفرضية  )وهي  الظواهر  لعالم  الزمكاني  والتنظيم 
عينيًا  واقعًا  ذلك  مع  مُيثل  هذا  الظواهر  عالم  فإن  الحقًا(،  سنرى 
النظام  وأن  الواقع،  كل  أو  الـواقع  بذلك  ُيشكل  أن  دون  ويقينيًا، 
عندئذ  الواقع.  لهذا  محايثة  خصائص  يشكالن  الزمكاني  والتنظيم 
خالل  وتطورت  لت  َتشكَّ قد  املعرفية  البنيات  أن  نفترض  أن  نستطيع 
عبر  والفكر  احلساسية  قْبليات  فيه  ُبنيت  ذاتي  بيئي  ُمنتِج  حتاور 

امتصاص/اندماج/حتول مبادئ نظام العالم الظاهري وتنظيمه.

للبيئة  م  ُمنظِّ منطق  إلى  ذلك،  رأينا  كما  حي،  تطور  كل  يستجيب 
ل املبادئ التنظيمية للعالم اخلارجي داخل الكائن. هكذا  ذاتيًا يسجِّ
التنظيم  في  ُمدمَجة  الفصول  وتعاقب  النهار/الليل  تعاقب  أن  نعلم 
الداخلي للنباتات واحليوانات. يجب أن يفهم الثابت اإلدراكي، في 
مستوى املعرفة الدماغية، باملعنى اإلدماجي نفسه. إنه يشكل بالطبع 
ثمرة إسقاط خلطاطات الفهم القبلية على املعطيات الواردة عبر خاليا 
عبر  كائن  أو  موضوع  هوية  رؤيتنا  في  ح  تصحِّ عندما  العني  شبكية 

الدائمة.  وأبعاده  بأشكاله  واملتغيرة  الظاهرة  وأبعاده  أشكاله  تبديل 
م  ُمنظِّ إلدماج  ثمرة  نفسه  هو  ُيعَتبر  أن  يجب  اإلسقاط  هذا  أن  غير 
واالنتظام  الثابت  ملبادئ  وعبره،  املعرفي  اجلهاز  داخل  ذاتيًا،  للبيئة 
التي تخضع لها تنظيميًا مواضيع وكائنات العالم الظاهري. وبذلك 
من  وبعدية  الفرد  تطور  ناحية  من  تكون كذلك  القبلية  األشكال  إن 
ر  ُيفسِّ تطوريًا.  بعدي  الكانطي  القبلي  إن  األنواع.  تطور  ناحية 
القبلي  ويتجاوز  وينتقد  ويحد  ويعلِّل  الذاتي  البيئي  التنظيم  مبدأ 
ل قوى النظام  الكانطي؛ فيمكن من تصور تطور خالق ُيدِمج ويحوِّ
مة  والتنظيم البيئية والبيوفيزيائية والكونية إلى قوى نفسية دماغية ُمنظِّ

للمعرفة.

النظام  إلدماج  الهولوغرامية  اخلاصية  نفهم  أن  فعاًل  هنا  نستطيع 
البيوفيزيائي والكوني التنظيمي في اجلهاز املعرفي للفقريات والثدييات 
واألوليات وأخيرًا اإلنسان. ُبنِي هذا اجلهاز في العالم عبر إعادة بناء 
عبر  اخلاصان  وتنظيمه  نظامه  ُأنتِج  لقد  اخلاصة.  بطريقته  فيه  العالم 
إدماج/حتويل النظام والتنظيم املالزمني لبيئته بشكل أعم للكون. إذا 
كان نظام وتنظيم العالم اخلارجي يتشكالن في عقلنا، ألن هذا األخير 
ومقوالته  وخطاطاته  وأشكاله  قواعده  حواسه  رسائل  على  يفرض 
ُبنيت  القواعد واألشكال واملقوالت قد  القبلية، فذلك يعني أن هذه 
العالم  هذا  من  والتنظيم  للنظام  مبادئه  استخراج  عبر  تطوري  بشكل 
اخلارجي. وألن نظام وتنظيم الكل يوجدان، بطريقة معينة، في اجلزء 
العاِرف، فإن هذا األخير يستطيع بناء الترجمات املتشابهة أو املتناظرة 

مع العالم الظاهري بطريقة فريدة وأصلية.

من حصة »دراما في حجرة الصف« في مدرسة جلجلية.
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للعقل/الدماغ  إسقاطات  اإلدراك  م  وُتنظِّ ُتَبننِي،  الت  امُلكمِّ ليست 
فقط، إنها مبادئ وبنيات مشابهة أو مناظرة بطريقة ما )بفضل التحاور 
والتي  الظاهري،  بالعالم  اخلاصة  لتلك  وذاتيًا(  بيئيًا  م  امُلنظِّ التطوري 
للظواهر،  ما  بطريقة  شبيهة  متثالت  إنتاج  على  قادرة  بذلك  تكون 
نستطيع  عندئذ ال  لتنظيمها.  أو  لنظامها  ما  بطريقة  مناظرة  ونظريات 
فقط التعرف على إمكانية معرفة موضوعية، بل التسليم أيضًا بأن هذه 
املعرفة املوضوعية تستطيع االستجابة لبعض اخلصائص احملايثة لواقع 
على  قادران  التجريد  أو  الصورة  أن  فهم  نستطيع  وعليه،  خارجي. 

بناء املعرفة.

نحن ملزمون، كي نعرف، ليس بالتشفير فحسب، بل أيضًا بالتصوير 
ُيعرف،  كي  الواقع،  يصير  أن  بالضرورة  يجب  مبعنى  والتجريد؛ 
الواقعيًا في شكل إشارات/رموز ومتثالت وخطابات وأفكار. تبلغ 
األخيرة.  هذه  تنتظم  أن  يجب  لكن  الواقعيتها،  عبر  الواقع  املعرفة 
مع  تطابق  في  املعرفة  تدخل  وعبره  »احلقيقي«  التنظيم  هذا  داخل 

الواقع.

هكذا نستطيع فهم أن جهازنا املعرفي قد متكن من االنفصال واالنعزال 
ال  ذاته.  في  إدماجه  عبر  وحتديدًا  اخلارجي،  العالم  عن  والتفاضل 

تنفك أصالته عن قدرته على احتواء العالم في ذاته بطريقة معينة.

ومعطيات  العقل  بني  للعالقة  حلقة  في  األول  التصور  اليبنتز  صاغ 
احلس: ال شيء في العقل ما لم يرد عن طريق احلواس ما عدا العقل 
التحاور/ مبدأ  بفضل  العقل،  إدخال  نعيد  أن  يجب  لكن  ذاته. 

نعلن  وأن  العقل،  في  والعالم  العالم  في  التكراري/الهولوغرامي، 
بعبارة  العالم.  في  يوجد  الذي  عقلنا  في  العالم  إن  تكاملي:  بشكل 
أخرى: إن عاملنا ُمنغِلق في عقلنا/دماغنا املنغلق في وجودنا، وهذا 

األخير منغلق في عاملنا.

يجب أن ال يكون عقلي/دماغي منفصاًل عن العالم فقط، بل يجب 
حتى  معينة  بطريقة  فيه  حاضرًا  وبالتالزم،  أيضًا  العالم،  يكون  أن 
أمتكن من إجناز إعادة إنتاجات مشابهة ومناظرة إلى حد ما، أي معرفته 
املالَزمة/االنفصال/التواصل  منزلة  تنفك  ال  هكذا  ما.  حد  إلى 
ومهمة بناء الترجمة اخلاصتان باملعرفة عن املنزلة الهولوغرامية للكائن 
العارف. ومن ثم الضرورة األساسية لربط معرفة العالم )الفيزيائي، 
البيولوجي، االجتماعي(، إذا أردنا أن نعرف بشكل أفضل، مبعرفة 
أكثر«  عقلنا  أغوار  سبرنا  أكثر،  العالم  أغوار  سبرنا  »كلما  املعرفة: 
أكثر،  أغوار عقلنا  )جوريج موسكفيتني(؛6 وبالعكس: كلما سبرنا 
معرفة  ربط  الضروري  من  يصبح  عندئذ  أكثر.  العالم  أغوار  سبرنا 

العالم مبعرفة العقل العارف والعكس صحيح.

 واقع الواقع

إذا كنا جزءًا من العالم الذي يشكل جزءًا منا، نستطيع أن نتصور أن 
هذا العالم يوجد داخل عقلنا وخارجه في الوقت نفسه، وإذا كنا ال 
نستطيع تصوره باستقالل عنا، فبمقدورنا أن نعترف له باالستقاللية 
استرد  قد  الظواهر  عالم  أن  نعتقد  أن  اآلن  منذ  ميكننا  واالتساق. 

في  »العالم  مشكل  من  أهمية  كل  يسحب  ذلك  وأن  كليًا،  اعتباره 
ذاته«. واحلال أن املشكل الكانطي لـ«العالم في ذاته«، »الواقعي« أكثر 
و«األعمق« و«األصدق« من عالم الظواهر، قد ُبِعث في عصرنا ليس 
تقدم  انطالقًا من  بل  العقل اخلالص،  لنقد  انطالقًا من جتديد فلسفي 

حتقيقات العلوم الفيزيائية حول عالم الظواهر وفيه.

العقل  حدود  وتخطت  بلغت  قد  الفيزيائية  العلوم  أن  بالذكر  اجلدير 
من  فقط  ليس  والكوانطية  النسبية  الفيزياء  حتررت  فقد  اخلالص. 
في  مة  امُلتحكِّ اخلطاطات  من  وخصوصًا  أيضًا  بل  احلسية،  حدودنا 
إدراكنا. اكتشفت الفيزياء الذرية وبرهنت أن مناطق من الواقع لم تعد 
تستجيب تقريبًا، وإن ظلت قابلة للكشف جتريبيًا وقابلة لالحتساب 
عقليًا، لصيغنا ومقوالتنا القبلية. في الوقت ذاته دخلت هذه العلوم 
أرضًا محايدة حيث تنبثق مزايالت تتجاوز الفهم؛ هكذا بلغنا واقعًا 
فيزيائيًا ذريًا »أساسيًا« املادي فيه المادي، واملتصل منفصل، واملنفصل 
ش فيه على  غير منفصل، واملتمايز غير متمايز في الوقت نفسه؛ ُيتشوَّ
شان على شعورنا بالواقع؛ لم يعد املوضوع  الشيء والعّلة اللذين يشوِّ
ال  مصيرنا  ألن  املستقبل  زمن  يتبدد  بدقة؛  املكان  في  للتحديد  قاباًل 
ناتها  مكوِّ تربط  التي  التنظيمات  وانفكاك  وتطور  تشكيل  سوى  يهم 
الزمان  تآكل كونية وإطالقية  أنساق. عالوة على ذلك: يحدث  في 
اندمج هذان األخيران  فقد  القرن؛  النواحي في هذا  واملكان من كل 
في مستوى العالم األكبر، حيث بينت نسبية آينشتاين عدم وجود زمن 
تناقض  إلى  الفلكية  الفيزياء  قادتنا  ثم  املالحظني.  مطلق مستقل عن 
)نظرية  وزمان  مكان  بال  العالم  عن  الصادر  الزمكاني  العالم  نشأة 
وجودي  تناقض  على  املظهر  جتربة  أطلعتنا  أخيرًا  األكبر(.  االنفجار 
لواقع زمكاني يبدو مالزمًا لواقع يبدو غير زمكاني.7 وبذلك يوضع 
ناننا من الفصل  مجددًا السؤال: هل املكان والزمان مجرد أسلوبني ميكِّ
من  الرغم  على  معينة  واقعية  لهما  يزال  ال  أم  املعرفة،  أي  والتمييز، 
نسبيتهما ونقصانهما؟ على أية حال، يبدو أن الواقع الفيزيائي يتضمن 
فعاًل شيئًا فوق أو حتت مكاني وفوق أو حتت زماني. من املعقول أن 
منه  ندرك  ال  األبعاد  متعدد  عالم  في  افترضنا،  أن  سبق  كما  نكون، 
الفيزيائي  العالم  أعماق  جتهل  أن  املمكن  ومن  أبعاد.  ثالثة  سوى 
شك  بال  كانت  أنها  من  الرغم  على  واملكان  والزمان  االنفصاالت 
وال تزال مصدر نشأة فيزياء الزمان واملكان واالنفصال )من هنا أتت 

فكرتنا: الكون الفوضوي، املنهج 1، ص: 67-57(.

في جميع األحوال، ال يوجد احلائط الفوالذي الكانطي، بل منطقة 
ضبابية بني الظاهر والشيء في ذاته. إن عاملنا الظاهري، خالفًا ملنظور 
بهالة  محاط  إنه  مفتوح؛  لكنه  محدود  إنه  متامًا؛  مغلقًا  ليس  كانط، 
املنطقة  هذه  استكشاف  مت  وتقديرها.  احتسابها  ما  حد  إلى  نستطيع 
الضبابية وتقطيعها فعاًل بواسطة االحتسابات الرياضية العليا. ال تزال 
تفكيرنا  لكن  التصور،  ومُمْتنِع  للتصور  إمكانياتنا  بني  بالطبع  تتراوح 
يستطيع أن يتصور، وهو يقتفي أثر هذه االحتسابات العليا، مشكَل 

ما يتجاوز التصور، وأن يتساءل بالضبط عن طبيعة الواقع.

بشكل  محددة  معرفة  بني  موثوقة  غير  منطقة  وجود  اكتشفنا  هكذا 
واضح ومنطقي ومُمْتنع التصور، حيث يتم االختبار احلاسم والنهائي 

حلدود املعرفة وإمكانياتها.
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في  والشيء  الظاهر  بني  جدًا  عميقة  هوة  كانط  لدى  توجد  كانت  إذا 
املعرفة، من خالل  تتقدم  اليوم منطقة ُظلْيل حيث  انبثقت  ذاته، فقد 
8  .)d’Espagnat الليل والضباب، نحو »واقع ُمحتجب« )ديسبانيا

التصور، بجانب  الفيزيائية وتتناول واقعًا ممتنع  العلوم  هكذا تكشف 
الظواهر وما وراءها )وهو ما يؤكده كانط(، لكنه واقع قابل للكشف 
والتناول انطالقًا من عالم الظواهر، ويتواصل معه عبر منطقة ُظلْيل 

تربطهما وتفصلهما في الوقت نفسه )وهو ما ينقص كانط(.

ما وراء هذه العتمة نتخيل في الهاوية واقعًا يعترف به الفكر، لكنه 
ومتييزاتنا  انفصاالتنا  فيه  ننِشئ  أن  نستطيع  ال  فيه.  املفكر  يتجاوز 
املتناقضات(  )تصادم  الفوضى  طابع  الواقع  هذا  يتخذ  ومنطقنا؛ 
إلى  يحيل  أن كل شيء  احلق  العدم.  أو  الفراغ  في  يغوص  أن  قبل 
الفوضى أو العدم أو الفراغ مبجرد ما نبحث عن أصل أو قوام لعاملنا 
ظواهرنا،  عالم  يولِّد  يزال  وال  وّلد  ما  نسمي  كيف  إذ  الفيزيائي؛ 
والذي ننبثق منه نحن بالذات، إذا لم نسميه الفوضى أو العدم أو 
الواقع  هذا  عن  ومنفصلون  ومنفيون  مرتبطون  نحن  هل  الفراغ؟ 
بشكل  علم؟  دون  فيه  نشارك  هل  طريقة؟  بأي  الوصف؟  ممتنع 

متاسي؟ عبر اللمع؟

املعلوم وواقعه حيث تظهر  العالم  نواجه مجددًا مشكل طبيعة  هكذا 
أليس هذا  الزمان واملكان.  التمييزات واالختالفات والتحوالت في 
خرافة  سوى  املصير  ولعبة  املكان  امتداد  أليس  إقليم؟  مجرد  العالم 
الواقع احملتجب  لنفسه؟ هل  العاَلم  وحكاية وأسطورة وحلم يخلقه 
واملعروف  للكشف  القابل  الواقع  يشكل  وهل  لواقعنا؟  ونواة  نسيج 
والقابل للمعرفة الزبد الهائج لعالم عميق، أم أهداب تداخالت بني 
األبعاد،  متعدد  عالم  من  األبعاد  ضعيف  مقطعًا  أم  عديدة،  عوالم 
عالم  يقول  للواقع؟  ظاًل  أم  جوهري،  غير  لعالم  ًأ  ُمشيَّ مظهرًا  أم 
الرياضيات جاك هارتون، في ارتباط مع أسطورة الكهف، إن قوانني 

الفيزياء ال تدرس األشياء، بل ظاللها.9

منذ  نعلم  لكننا  املغلقة.  الغرفة  ويبقى مشكل  الكهف،  يبقى مشكل 
ننا من رؤية ما يبهرنا في اخلارج في شكل  اآلن أن الكهف هو الذي ميكِّ
ظالل، وأن الدماغ الذي يسمح للعقل باالنفتاح على العالم دون أن 

ينعدم فيه يظل محبوسًا في الغرفة املسدودة.

 النطاق املتوسط

علمتنا فيزياء الكون والفيزياء الذرية أن عالم إدراكاتنا ال يغطي سوى 
املتمايزة،  صيغتهما  في  واملكان،  الزمان  إن  بينهما.  متوسط  نطاق 
الكونية(  )الفيزياء  ذلك  وراء  ما  املتوسط؛  النطاق  بهذا  خاصان 
يتكافالن، وبجانب ذلك )الفيزياء الذرية( يضطربان. توجد بالطبع 
ظواهر فيزيائية ذرية )احلركات ولقاءات اجلسيمات( وظواهر فيزيائية 
الثقوب  النجوم،  انفجارات  وتصادمها،  املجرات  ن  )َتكوُّ كونية 
التي  والكائنات  واألشياء  والتنظيمات  األشكال  لكن  السوداء(، 
الفيزياء  تتفكك في مستوى  إما  املتوسط  بنطاقنا  الظواهر اخلاصة  هي 

الذرية، وإما تأفل في مستوى الفيزياء الكونية.

الظاهري  الواقع  يغطي  ال  املتوسط  نطاقنا  أن  من  الرغم  على  هكذا 
باإلبقاء  االختزالية  النظرة  ستكتفي  أصالته.  فيه  يجد  فإنه  برمته، 
فقط على التغيرات اجلسيمية/التموجية التي تؤثر في حواسنا كوقائع 
وتنظيماته  املتوسط  النطاق  أشكال  على  تقضي  وبذلك  وحيدة؛ 
وجواهره وكائناته. من هذه الزاوية، بالفعل »ال توجد خارجنا حرارة 
أو برودة، بل فقط سرعات مختلفة للجزيئات؛ وال توجد أصوات 
توجد  وال  الهواء؛  ضغط  في  تغيرات  بل  وتناغمات،  ونداءات 
فوستير،  )فون  كهرومغناطيسية«  موجات  فقط  بل  وضوء،  ألوان 
مختلف  تنظيم  شروط  املتوسط  النطاق  مستوى  في  توجد   .)1980
األجسام املتعددة اجلزيئات، ومن بينها تلك اخلاصة بالكائنات احلية، 
وترسل  واأللوان  والظالم  الضوء  ومتيز  واحلر  بالبرد  تشعر  وهذه 
النظرة  إن  أخرى،  بعبارة  الهواء.  ضغط  تنويع  عبر  رة  مشفَّ رسائل 
م  منظَّ أو  م  منظَّ غير  واقع  سوى  تفهم  أن  تستطيع  ال  امليكروسكوبية 
األشياء  أو  الكائنات  أو  األشكال  إدراك  تستطيع  وال  أخس؛  بشكل 

الوسطى )للنطاق املتوسط( أو الكونية.

أكثر من ذلك، تتم النظرة امليكروسكوبية وبخاصة من طرف كائنات 
بشرية تتوفر على أدوات عينية، وال أحد من الباحثني يستطيع أن ينكر 
اجلسد  هذا  أن  بدعوى  بامليكروسكوب  جسده  يفحص  إنسان  وجود 
في  تؤثر  التي  واألمواج  واجلسيمات  الفوتونات  أن  كما  مرئي.  غير 
حواسنا البصرية لن تتمكن من تشكيل املكون األخير لواقع يترجمه 
عقلنا وهميًا إلى أشكال أو ألوان أو أجسام أو أجهزة عضوية. ليست 
ترجمات  باألحرى  بل  نهائية،  وقائع  امليكروسكوبية  املعطيات  هذه 
وتشتغل  يعمل  لواقع  للفيزياء،  الراهنة  احلالة  ووفق  العقل،  بلغة 
عليه احتسابات جهازنا املعرفي. تعيد متثالتنا تشكيل هيئات تركيبية 
م  وتنظَّ وُترَبط  ع  جُتمَّ حيث  األجسام(  اجلواهر،  )األشكال،  وشاملة 
العناصر التي تبدو لنا، على الصعيد التحليلي لنظرة الفيزياء الذرية، 

كأمواج/جسيمات.

في  ومادة  صورة  تتخذ  التي  املتوسط  النطاق  ظواهر  تكون  هكذا 
وواصفة  مة  وُمنظِّ َمة  ُمنظَّ وقائع  والعالم  عقلنا  بني  التعاوني  اللقاء 
لواقع  نعترف  أن  علينا  هكذا  اخلاص.  اتساقها  لها  التي  لألحداث 
)وإن  بواقعيته  ونقلِّصه،  ُنَنْسبُِنه  أننا  من  الرغم  املتوسط، على  نطاقنا 
أو هاويات  أو مجاالت  أخرى  مع مستويات  متعالقة  أو  تابعة  كانت 
الواقع(، يجب أن ال ننسى، عالوة على ذلك، أنه يشمل كليًا واقعنا 
أي حدة وكثافة وجودنا  البيولوجي واألنثروبولوجي واالجتماعي، 

وأنشطتنا وحيواتنا.

 العالَم املعلوم

اجلهاز  بني  االنفصال  فقط  يوجد  ال  أن  يجب  املعرفة،  توجد  لكي 
املالزمة  نفسه  الوقت  وفي  نعرف  أن  يجب  التي  والظواهر  املعرفي 
وبني  الظواهر  في  واختالفات  انفصاالت  أيضًا  بل  مشترك،  لعالم 

الظواهر املنتمية للعالم نفسه.

وبالتالزم، لكي يوجد عالم )ظاهري(، يجب أن يكون هذا األخير 
له ومختلفة  الظواهر مالزمة  تكون  أي  ذاته،  اآلن  في  وكثيرًا  واحدًا 
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الوجود  يبلغ  أن  كليًا  متمايز  غير  لعالم  ميكن  ال  معًا.  عنه  ومنفصلة 
الظاهري. كما تشير إلى ذلك الصيغة احلالية لألصول، ينشأ العالم 
إلى  لالرتقاء  األول  شرطه  التفتت  فيكون  انفصالي،  انفجار  من 
ذاتها شروط وجود  املعرفة هي  الوجود. هكذا تكون شروط وجود 

عاملها: كالهما ينشأ عن االنفصال.

في  قبل،  من  رأينا  كما  احلسية،  مستقباِلتنا  في  العالم  يحضر 
انتظامات  وعدم  وثوابت،  وتغيرات  وهويات،  اختالفات  صيغة 

وانتظامات.

ِردة(  مطَّ متغيرات،  )ثوابت،  مة  منظَّ ظواهر  إذن  العالم  هذا  يشمل 
مة  ومنظِّ منتِظمة  وظواهر  مطردة(  وغير  )متغيرة  مة  منظَّ غير  وظواهر 
املعرفي  جهازنا  أن  كما  األول(.  املقام  في  احملتسب  الكائن  )تنظيم 
املعرفة  الشانونية في  النظرية  إلى ذلك  تشير  أن يعرف، كما  ال ميكنه 
والالنظام  )اإلطناب(  النظام  يشمل  عالم  سوى  اخلاصة،  بطريقتها 
بالنظر  )الضجيج(، عبر استخراج معلومات من الضجيج وتنظيمها 

إلى اإلطنابات.

وبذلك يكون تقدم املعرفة حتاوريًا تقدم في معرفة الوحدة والتنوع، 
والالنظام  واحلتميات(  )التحديدات  النظام  معرفة  في  والتقدم 
وقواعد  )مبادئ  والتنظيم  والالاحتماالت(  الصدف  )اكتشاف 
اكتساب  في  التقدم  إلى  باإلضافة  والتنسيق(،  والربط  التجميع 

املعلومات وتنظيمها.

مبعنى أن املعرفة ستكون مستحيلة في عالم إما حتمي متامًا أو صدفوي 
حتاور  فيه  يوجد  عالم  في  إال  وتتطور  مُتارس  أن  ميكن  وال  متامًا؛ 
 ،1 املنهج  )انظر  النظام/الالنظام/التنظيم  وحتاور  الوحدة/التنوع 
ص: 35-154؛ موران، 1982، ص: 107(. إن الوحدة/التنوع 
ووجودنا،  عاملنا  وجود  شروط  هي  التي  والنظام/الالنظام/التنظيم 
هي في الوقت نفسه شروط املعرفة. مرة أخرى تكون شروط وجود 

العالم هي عينها شروط وجود املعرفة.

فلن  العارف،  نشاطنا  ُينتج  الذي  العالم  معرفة  مبقدورنا  كان  إذا 
نستطيع معرفة سوى هذا العالم. لن نستطيع معرفة عالم واحد غير 
منفصل وخارج املكان والزمان، ال يضمن التمايزات واالختالفات؛ 
واطرادات،  وثوابت  المتغيرات  دون  عالم  معرفة  نستطيع  لن  كما 
والذي لن يكون سوى صدف وتنوعات إلى ما النهاية. لن نستطيع 
والزمان،  املكان  في  ُمتَمْوضع  ظاهري  عالم  سوى  نعرف  أن  إذن 
والالتغير  والتنوع  والتجانس  والتعدد  الوحدة  من  مزيجا  ويشمل 
للظواهر  الواحد/املتنوع  عاملنا  حقًا  إنه  والالثبات.  والثبات  والتغير 
النظام/ لتحاور  اخلاضع  الفيزيائية/البيولوجية/األنثروبولوجية 

الالنظام/التنظيم.

تكوينها  شروط  سجينة  ليست  البشرية  املعرفة  أن  على  هذا  يدل 
هذا  لكن  أيضًا.  الظاهري  العالم  سجينة  بل  فحسب،  البيودماغية 
العالم  دونه  من  يوجد  لن  دام  ما  مهدها  هو  سجنها  أن  أيضًا  يعني 

واملعرفة، على األقل معرفة وعالم قابالن للتصور وفق معرفتنا.

»نطاقنا  من  القول،  سبق  كما  بكثير،  أوسع  الظاهري  العالم  إن 
املتوسط.  النطاق  لذا، فمعرفتنا ليست محبوسة في هذا  املتوسط«. 
تستطيع على إثر التحقيق العلمي، بل وحتى قبله، أن حتتِسب أو ُتفكر 
الذرية والفيزيائية الكونية. ويستطيع عقلنا أن  الفيزيائية  في الظواهر 

ر ويتخيَّل ويحُلم ... . يغامر في منطقة ظليل الواقع ويقدِّ

 منطقة التطابق املعريف

للعالم  التنظيمية  واملبادئ  ملعرفتنا  التنظيمية  املبادئ  بني  تطابق  يوجد 
مطابِقة  معرفية  ترجمات  إجناز  إمكانية  على  يدلنا  وهذا  الظاهري، 

تتوافق مع الظواهر.

مثل هذا التوافق يكون في الوقت ذاته يقينيًا )وإال ملا وجدت إمكانية 
املعرفة(، وظنيًا )ألنه ال يرجع إلى انسجام قبلي، ويجب أن يتغذى 
من املعلومات وأن يتحقق من ذاته باستمرار(. وبذلك توجد فرصة 
احلقيقة وخطر اخلطأ في كل معرفة. يبدو أننا منقادون، في ظل هذه 
العقل  تطابق  باعتبارها  للحقيقة  التقليدي  التعريف  إلى  الشروط، 
باشتراك  ُيبنى  نفسه  الشيء  دام  ما  د:  ُنعقِّ أن  لكن يجب  الشيء.  مع 
كتطابق  احلق  املعرفة  تصور  األفضل  فمن  املعرفي،  اجلهاز  بواسطة 
مع  النظرية(  اخلطاب،  امللفوظ،  الفكرة،  )التمثل،  املعرفي  للتنظيم 

وضعية أو تنظيم ظاهراتي.

إعادة  ثمرة  بل  »االنعكاس«؛  تطابق  بالطبع  ليس  التطابق  هذا  مثل 
محاكاة،  بل  نسخة،  هذه  اإلنتاج  إعادة  متثل  ال  ذهني.  إنتاج 
والظواهر  والوضعيات  للمواضيع  متاثلية/تناظرية،  أساليب  وفق 
التمثل والنظرية، كل  اعتبار  والسلوكات والتنظيمات. هكذا ميكن 
منهما بطريقته، إعادة بناء محاكاتية، األولى عينية/مفردة، والثانية 

َمة. مجردة/معمِّ

رجع  من  نوعًا  الشاكلة  بهذه  تتم  التي  املعرفية  املطابقة  اعتبار  ميكن 
املعرفة  داخل  حتى  وذلك  واملعروف،  ومعرفته  العارف  بني  الصدى 
النظرية. وكما يقترح ذلك جون الدريير »إن التطابق بني األرغانون 
املفهومي للنظرية والواقع ليس ذلك الذي يربط لوحة مبن يرسمها، 
عند  كبير،  بشكل  مختلفني  متذبذبني  جهازين  يربط  الذي  ذلك  بل 

االقتضاء، لكن مدة اهتزازهما تكون هي نفسها«.10

ال يكون التطابق املعرفي مع الظاهرة إال جزئيًا أو محليًا أو إقليميًا، مبا 
في ذلك املوضوع اجلزئي واحمللي واإلقليمي، ما دام هذا األخير ال 
ميكن أن ُيعَرف حقًا باستقالل عن سياقه؛ وباملثل ال تستطيع النظرية 
إعادة إنتاج سوى جتريد ُمَنمَذج للواقع. أخيرًا، ال معرفة قادرة على 
املعرفة  أن  مبعنى  حتتها.  أو  الظاهرة  وراء  يوجد  الذي  الواقع  فهم 
تود  التي  بالظاهرة  اإلحاطة  األحوال،  من  حال  بأي  تستطيع،  لن 
معرفتها، وأن احلقيقة الشاملة والتامة واجلذرية مستحيلة. كل اّدعاء 

بالشمولية أو التأسيس لن يكون سوى ال حقيقة.

بتسوية  حال،  كل  وعلى  احلاالت  جميع  في  املعرفة،  تقوم  إذًا 
وتنازالت متبادلة وتخليات متبادلة مع الواقع.
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يتم تطابق املعرفة مع العالم الظاهري بواسطة وسائل الفكر العقالني/
التجريبي/املنطقي الذي مُيارسه هو ذاته، إذا جاز القول، في النطاق 
املتوسط للعقل، املتموقع بني الفكر الرمزي أو األسطوري أو الشعري 

من جهة، واملشاركة املمتنعة الوصف للوجد11 من جهة أخرى.

الفكر العقالني/التجريبي/املنطقي ليست محلية  مبعنى أن مطابقات 
احلدود  هذه  تشتد  اخلاصة.  حلدودها  تخضع  بل  فحسب،  وإقليمية 
لتصير نقائص، وعندما يستجيب هذا الفكر إلى تبسيط مفرط، فإنه 
يعمل إما بطريقة حتليلية وفصلية واختزالية فقط، وإما بطريقة تركيبية 
وشاملة فقط. لنضف )ما سنفحصه مباشرة في الكتاب الثالث(• أن 
تبلغ حدودها مبجرد  املقطعية  العبارات  املقتصرة على  املنطق  إجرائية 
األولى  الطبقات  نبلغ  ما  ومبجرد  للمشاكل،  املركبة  العقدة  تظهر  ما 
وجنده  وجدناه  الذي  التعقيد«  »حتدي  مشكل  ينفتح  هنا  للواقع. 

باستمرار قبل أن نعاجله بلغة معرفة املعرفة.

وراء  ما  توجد  ومتعددة  ونسبية  واقعية عقالنية  نزعة  إذن على  ننفتح 
وراء  وما  »النقدية«  الواقعية  والنزعة  »الساذجة«  الواقعية  النزعة 
العقالنية  تصدر  الكانطية.  النقدية  والنزعة  التقليدية  املثالية  النزعة 
وتصدر  تنفطر.  ال  التي  والعقل/العالم  الذات/املوضوع  عالقة  عن 
النسبية عن نسبية وسائل املعرفة ونسبية الواقع املعروف. ترتبط الكثرة 
عاملنا  إن  الوقائع.  بكثرة  ترتبط  أن  وميكن  الواقع،  مستويات  بكثرة 
النزعة الواقعية النسبية والعقالنية واملتعددة،  الظاهري، حسب هذه 
حقيقي، لكنه حقيقي نسبيًا، بل يجب أن ُنَنسنِب حتى مفهومنا للواقع 
الواقعية  النزعة  هذه  تعترف  فيه.  باطني  الواقع  بوجود  اإلقرار  عبر 
لالستنفاذ  البتة  قاباًل  ليس  الواقعي  سر  أن  وتعلم  املعروف  بحدود 

بواسطة املعرفة.

املعلمة رشا الشيخ مع أطفالها في روضة األوائل في بيت سوريك.
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II. حدود املعرفة وظنونها وضالالتها وبؤسها

 معرفة حدود املعرفة

ال ميكن متزيق وحدة إمكانيات املعرفة وحدودها؛ فما يسمح مبعرفتنا 
ها يسمح بها. يحدُّ منها، وما يحدُّ

للحدود،  اكتشاف  مجرد  من  بكثير  أكثر  املعرفة  حدود  اكتشاف  إن 
املعرفة  حدود  معرفة  أن  على  يدلنا  ألنه  ملعرفتنا  بارزًا  مكسبًا  ميثل  بل 
ق هذه اإلمكانية؛ ألنها تتجاوز  متثل جزءًا من إمكانيات املعرفة، وحتقِّ
حدود املعرفة احملدودة التي تعتقد أنها المحدودة. وتكشف لنا عن 
بناء وجهة نظر فوقية،  إلى  إمكانيات معرفتنا، وتدفعنا  يتعدى  واقع 
تلك اخلاصة مبعرفة املعرفة، حيث يستطيع العقل، مثل املنارة، النظر 
إلى ذاته بذاته في مبادئه وقواعده ومعاييره وإمكانياته، وتصور عالقته 
التحاورية في الوقت ذاته مع العالم اخلارجي. أضحينا ندرك منذ اآلن 
أن عدم الوعي بحدود املعرفة مثَّل أكبر حد للمعرفة. ذلك أن فكرة 
لها  معرفتنا  محدودية  وفكرة  محدودة.  فكرة  معرفتنا  المحدودية 

نتائج غير محدودة.

العالقات الظنية
األساسية  الشروط  إلى  احلدود  مشكل  مثل  الظنون  مشكل  يرجع 
للمعرفة، وينزل بثقله على كل مستويات املعرفة وصيغها. إن مصادر 

الظن كثيرة؛ لن نذكر منها إال البعض.

1.ظنون مالزمة للعالقة املعرفية )االنفصال/التواصل/الترجمة(

تأتي هذه الظنون من:

العالمات/ « احتساب  غير  أخرى  بطريقة  املعرفة  على  عجزنا 
)نستطيع  يقينية  غير  للواقع  العميقة  الطبيعة  يجعل  ما  الرموز، 

حتديد موضوعية الواقع املعروف وليس واقعية هذا الواقع(.
مخاطر اخلطأ املرتبطة بكل تواصل. فكل تواصل يتضمن، وفقا  «

بفعل »الضجيج«، أي  الرسالة  الشانونية، خطر فساد  للنظرية 
354(. تستوجب  1، ص:  خطر الظن أو اخلطأ )انظر املنهج 
املعرفة اإلنسانية عددًا غير محدود من التواصالت، ليس فقط 
بني املستقبالت احلسية والعالم اخلارجي، بل أيضًا، وبخاصة، 
بني  التواصالت  من  وكذا  الدماغي،  العصبي  اجلهاز  داخل 

األفراد، ما ُيكثر من مخاطر الظن واخلطأ.
مخاطر اخلطأ والتشويه املرتبطة بكل ترجمة. «

2.الظنون املتعلقة بالبيئة

مة وملَتبسة بالنسبة  تتضمن البيئة دائمًا أحداث صدفوية وغير منظَّ
إلى املالِحظ، ومن الصعب )أو املستحيل( اإلقرار فيما إذا كانت 
الظاهرة تخضع أم ال حلتمية خفية، وإن كانت ظاهرة محددة تعود 

أم ال ألصل صدفوي.

ظنون ترتبط بالطبيعة الدماغية للمعرفة. «

تأتي هذه الظنون من:

االنغالق النسبي للجهاز املعرفي. •
حدودنا احلسية. •
الدماغية  • والترجمات  أعاله(،  )انظر  البينية  التواصالت  كثرة 

إلى  ترجمتها  وتعاد  ُتترَجم  احلسية  املثيرات  أن  )لنذكر  البينية 
رسائل ما بني عصبونية هي نفسها ُتترَجم إلى متثالت، وهذه 

األخيرة تترَجم إلى كلمات وخطابات وأفكار...(.
طبيعة التمثل: •

والتي 	  اإلدراك  بها  يقوم  التي  والزيادات  لالقتطاعات  نظرًا 
تخص الرسائل احلسية.

ال 	  ما  نرى  يجعلنا  )الذي  لإلدراك  الهلوسي  للمكون  نظرًا 
نراه(.

على 	  الواقع  يصبغ  )الذي  للتمثل  الهستيري  للمكون  نظرًا 
اخليالي(.

نظرًا لوحدة احلقيقي واخليالي في التمثل )انظر ص: 109-	 
.)110

في 	  الثقافي  املصدر  ذات  والَعْقلنات  االنتقائي  لالنتباه  نظرًا 
قلب التمثل ذاته.

خيانات الذاكرة ونسيانها وتشويهاتها.	 

3.ظنون ترجع إلى التعقيد املفرط لآللة الدماغية لإلنسان

تأتي هذه الظنون من:

الالاستقرارات التحاورية بني فصي الدماغ )وبخاصة في   -
نات  املكوِّ وبني  مجرد/عيني(  حتليل/تركيب،  العالقة 

الثالثة )»الدوافع«، »االنفعال«، »العقل«(.
عليها  تقدم  أن  يجب  التي  احملتومة  املجازفات   -
اإلستراتيجيات املعرفية في الوضعيات املعقدة التي تشمل 

صدفًا غير معدودة وأفعااًل بينية تراجعية متشابكة.
هدف  )لبلوغ  التبسيط  ضرورة  مقدار  تعيني  صعوبة   -

بسرعة(، والتعقيد )العتبار جميع نواحي الوضعية(.

4. ظنون راجعة للطبيعة الفكرية للمعرفة

تأتي هذه الظنون من:

طبيعة النظريات ذاتها، مبا فيها العلمية: تكون كل نظرية غير  •
يقينية ليس ألنها ال تستطيع استبعاد إمكانية اإلبطال من طرف 
نظرية جديدة فحسب، بل أيضًا ألنها تقوم على مسلمات غير 
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ق منها تتعلق بالطبيعة العميقة للواقع  مبرهنة ومبادئ غير متحقَّ
وللعالقة بني العقل والواقع.

)حترير  • النظرية  املعرفة  أجل  من  يؤّدى  الذي  بالثمن  اجلهل 
الواقع من عْينِيَّته(.

حدود املنطق وقصوره )سيتم فحص هذا املشكل في الكتاب  •
الثالث،• تنظيم املعرفة، املجال الفكري والنولوجيا(.

الرهانات التي ال يستطيع أي فكر جتنبها. •
)عندما  • والعقالني  التجريبي  بني  دائمًا  املتجددة  النزاعات 

يكون  هل  عقالنيًا،  موثوقة  فكرة  جتربة  أو  مالحظة  ُتعارض 
على  ضدًا  الواقعة  مع  أم  املظهر  على  ضدًا  العقل  مع  احلق 

الَعْقلنة؟(.
الفكرة  • )اعتبار  املثالية  النزعة  نحو  دائمًا  متجددة  ميوالت 

منسجم(،  نسق  في  الواقع  )حصر  العقلنة  ونحو  واقعًا(، 
ونحو األْسَطَرة.

التجريبي/ • الفكر  بني  الالواعية  والتداخالت  التفاعالت 
العقالني والفكر الرمزي/األسطوري.

5. الظنون الراجعة إلى التمركز حول الذات املالزم لكل معرفة.
املتمركزة  واالجتماعية  الثقافية  التحديدات  إلى  الراجعة  الظنون   .6

حول الذات املالزمة لكل معرفة.

وفي  الاليقني  عالقات  بالذات،  مبدئها  في  املعرفة،  تتضمن  هكذا 
من  يعدُّ  ال  ما  حتصيل  تستطيع  أنها  األكيد  اخلطأ.  خطر  ممارستها 
تقدر  لن  الاليقني.  مشكل  حذف  أبدًا  تستطيع  لن  لكنها  اليقينيات، 
على ذلك إال بإزالة االنفصال بني العارف واملعروف، ما يؤدي إلى 

إزالته هو نفسه ألنه ُيزيل تنظيمه اخلاص.

يصير  ال  لكنه  املعرفة،  إلى  بالنسبة  معًا  وفرصة  خطورة  الاليقني  إن 
إلى  يؤدي  ما  بالضبط  هو  املعرفة  وتعقيد  به.  اعترفت  إذا  إال  فرصة 
هذا التَّعرف؛ إنه أفضل ما يؤدي إلى اكتشاف هذه الاليقينيات وإلى 

تصحيح األخطاء بشكل أحسن.

املعرفة  تقودنا  اخلطأ،  إلى  بالاليقني  اجلهل  يؤدي  الذي  الوقت  في 
فالظن  أيضًا.  اإلستراتيجية  إلى  بل  الشك،  إلى  فقط  ليس  بالاليقني 
فهو من  إنه خميرتها كذلك:  املعرفة،  في  ينخر  ليس مجرد سرطان 
الظن  إن  والتفكير واالبتكار.  والتواصل  والتحقق  البحث  إلى  يدفع 
وبذلك  ذاته.  الوقت  في  للمعرفة  ومحرك  وخميرة  وسرطان  أفق 

تعمل هذه األخيرة وتتقدم بالتقابل/التعاون مع الظن.

الثقوب السوداء للمعرفة
يختبئ حتت املشكل املعروف والدائم للوهم والغلط والوعي الزائف 
املشكل الذي ال يقل دوامًا، وإن كان معروفًا بنسبة أقل، أقصد خداع 
اكتشاف  النفس. مت حقًا  الكذب على  أو  الذات  تغليط  النفس، أي 
عبر  يبسطونه  لكنهم  النفسانيني،  احملللني  قبل  من  املشكل  هذا 
اختزاله إلى قدرات الالوعي أو حيله. احلقيقة أن األمر يتعلق مبشكل 

أنثروبولوجي أساسي ومعقد أكثر.

يرتبط كما رأينا:

مختلف  « بني  والتحاورات  )االنفصاالت  الدماغ  وبنية  بطبيعة 
مكونات الدماغ(.

واملتبادلة  « املزدوجة  بالعتمة  أي  للعقل/الدماغ،  املوحدة  بالثنائية 
لكليهما.

بالكثرة االفتراضية للشخصيات في ذاته. «
بطبيعة الوعي عينها التي تكون دائمًا ظاهرة ثانوية ومنفصلة بطريقة  «

أن  وهمتها،  جديتها  من  الرغم  على  املمكن،  من  والتي  عنا،  ما 
تنَخِدع وتخَدَعنا كما نلحظ ذلك في كتاب االعترافات جلون جاك 

روسو.

للكائن  املعقدة  التعددية  في  منابعه  النفس  خداع  يجد  باختصار، 
واألوهام  واحملاكاة  الغريبة  احليل  لعب  عن  لنا  ويكشف  العارف، 
واخلدع التي ُتلعب بني ذواتنا املختلفة. إذا صدق القول »ال أحد ُيخفيني 
عني سوى أنا نفسي«، لزم عن ذلك أن أسوأ عدو ملعرفتنا يوجد فينا. 
وعلى هذا النحو يكون خداع النفس مشكاًل جوهريًا يهمنا جميعًا، مت 
ه  ط وُشوِّ جتاهله من طرف نظريات املعرفة واإلبستيمولوجيات، وُبسِّ

من قبل التحليل لنفسي، لذا يجب أن يناط بإبستيمولوجيا التعقيد.

معرفتنا  صميم  في  مذهاًل  أسود«  »ثقبًا  األوان  قبل  أيضًا  ر،  لنذكِّ
ك عقولنا، ليس من طرف عباقرة أو آلهة، بل أيضًا من قبل  مفاده مَتلُّ
املذاهب أو اإليديولوجيات. مبعنى أن »التملك« ليس مجرد ظاهرة 
هامشية ترجع إلى بعض الطقوس أو بعض أشكال املرض الذهني، 

بل إنه الظاهرة العادية لالعتقاد.

ال يتعلق األمر هنا فقط بالقول مجازًا إن العقول الفردية »مسكونة«، 
ومعاييره  ثقافته  فيها  يطبع  الذي  مجتمعهم  طرف  من  ما،  بطريقة 
وقواعده، بل يجب أن نضيف أن كل شيء يتم كما لو كان العقل، 
حسب تعبير جاينس، »ذا غرفتني« إحداهما مسكونة دائمًا من طرف 

قوة خارجية عن الذات يدين لها باإلميان والطاعة.

النفس والتملك ثقبان أسودان يسعى كل منهما إلى تغطية  إن خداع 
يعزز  للذات  خداع  وكل  الذات،  خداع  ز  يعزِّ متلك  كل  اآلخر: 
التملك. ُيشوش هذان الثقبان األسودان كل مشكل معرفة وكل بحث 

عن احلقيقة مبا فيها، طبعًا، حقيقتنا.

نقائص وانحرافات
ودماغية  وأنثروبولوجية  بيولوجية  ليست  مذهلة،  آلية  املعرفة  حتِرك 
حتصى.  ال  حتاورات  وُتعِمل  أيضًا،  وثقافية  اجتماعية  بل  فقط، 
القصور  قبل  من  باستمرار  دة  مهدَّ واملتعددة  املذهلة  اآللية  هذه  إن 
جميع  من  واألخطاء  واالختالالت  واالضطرابات  والنقص  والقلة 
ل  تشكِّ التي  تلك  وبخاصة  الكثيرة،  التحاورات  وتكون  األصناف؛ 
ره، مهددة باستمرار من قبل التدهور والهالك والتوقفات  الفكر وتطوِّ
التحليل/ حتاور  وقطائع  توقفات  في  مثاًل  احلال  هو  )كما  والقطائع 

التركيب(.
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واألنشطة  الدماغية  للوظائف  التحتية  اإلجنازات  إثارة  هنا  أريد  ال 
»أمراضًا  يعتبر  عميق  ضعف  أو  نقصان  عبر  تتمظهر  التي  النفسية 
عقلية«. أود احلديث عن آفات املعرفة التي تبدو عادية ألنها ال ُتعتبر 
البتة آفات، وعن تشويهات الفكر التي ال تعتبر تشويهات، بل على 

العكس من ذلك توضيحات.

وتطور  تكوين  شروط  إلى  بالنظر  قادرًا،  فرد  ال  أن  بالطبع  الواضح 
للقدرات  التام  االزدهار  بلوغ  على  جدًا،  املعقدة  والفكر  املعرفة 
مفرد  بشكل  واحد  كل  يخضع  املجاالت.  هذه  في  األنثروبولوجية 
التي  التحاورات  مع  املتزامن  التنشيط  في  ونقصانه  وقلته  لتحديداته 

ن املعرفة من بلوغ درجة مناسبة من املالءمة. متكِّ

غير أن املشكل الذي يشغلنا هنا ال ينحل إلى تنوع األفراد أكثر منه إلى 
املرض العقلي. إنه مشكل أنثروبولوجي واجتماعي وثقافي وتاريخي 
معًا. إنه مشكل املنبع املشترك لعقلنا وأوهامنا وهذياننا )فقد كان عقلنا 
دائمًا مهددًا من قبل الهذيان املنطقي واملجرد للَعْقَلنة، وكذا من قبل 
العقل  قدرات  لتخلف  دائمًا  احلاضر  املشكل  إنه  الذاتية(؛  األسطَرة 

توجد  التي  وتشوهاته  الفكر  لهالك  اجلوهري  املشكل  إنه  البشري؛ 
هذا  اخلاصة(.  أشكالها  ندرس  )والتي  ثقافتنا  فيها  مبا  ثقافة  كل  في 
كل ما أنتج وينتج باستمرار عددًا ال يحصى وال ينقطع من االنبثاقات 
والتيه  والضالالت  والكسوفات  واستفحاالتها  األخطاء  وتدفقات 

والشرود والهذيانات في حيوات اإلنسان وأعماله وتاريخه.

ُوِضعت  وقد  احلق؛  والتفكير  احلقة  املعرفة  صعوبة  نواجه  وبذلك 
عملنا؛  صحة  عليها  تتوقف  كمسألة  البداية،  منذ  األخيرة،  هذه  لنا 
وتفرض نفسها علينا هنا ضمن وعبر فحص الشروط األنثروبولوجية 
للمعرفة، وستفرض نفسها أكثر فأكثر خالل تطور هذا العمل إلى أن 
نتمكن من تصورها بلغة املنهج الذي ليس أمِريًا، بأسلوب ديكارت، 

ر بذاتك، واملنهج سُيعينك«. بل مساعِد باألسلوب املعقد: »فكِّ

قون امُلحقِّ
يجب أن ال تقودنا معرفة احلدود والظنون والثقوب السوداء والنقائص 
وتشوهات املعرفة إلى العدول أو االرتباك. ويجب أن نرى أيضًا أن 
احلدود  على  لاللتفاف  عديدة  وسائل  على  يتوفران  والفكر  املعرفة 

من مساق االستقصاء في العلوم ضمن مسار الطفولة املبكرة.
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النقائص  وتخطي  السوداء  الثقوب  على  والتعرف  بالظن  واالشتغال 
والتشوهات.

تتوفر على التحكم البيئي )مقاومة واتساق األشياء(. «
واملعاجلة  « واملالحظة  والتنقيب  للبحث  عملية  وسائل  على  تتوفر 

ن وصل هذه الوسائل من ربط التجارب  والتجريب والتحقق. ميكِّ
النتائج  تراكم  ويشكل  للذات.  الشخصية  بالتجربة  املوضوعية 
املكتسبة بهذه الطريقة في ثقافة ما معرفة قابلة للنقل من جيل إلى 

آخر؛ إن تراكمها في حياة شخصية ميثل ما نسميه حقًا اخلبرة.
ن ليس فقط،  « التي متكِّ التبادل ما بني األفراد  تتوفر على إمكانيات 

كما قلنا توًا، من تواصل وحوار املعرفة، بل أيضًا مواجهة ومناقشة 
تنوع  ُيغني  هنا  املختلفة.  النظر  ووجهات  والتجارب  املالحظات 
العقول الذي يحد مالءمة كل واحد، على العكس، مالءمة املعرفة 

املكتسبة جماعيًا، وبالتالي يستفيد منها الكل بفعل تراجعي.
تتوفر على املراقبة املنطقية. «
تتوفر على القدرة النقدية التي ميكن أن تطبق على كل مظهر أو رأي  «

أو اعتقاد.
تتوفر على الوعي املنعكس الذي يشكل وجهة نظر فوقية للنظر في  «

كل واقعة أو فكرة أو نتيجة أو منهج ... الخ.
من  « ن  ميكِّ الذي  بالفكر،  اخلاص  د  املعقَّ التنظيم  قوة  على  تتوفر 

)أي  اليقني  مبقاومة  اليقينيات(  اكتساب  )أي  الظن  مقاومة  ربط 
وبذلك  حتاوريًا،  حقائق(  امُلعتبَرة  األخطاء  أو  األوهام  هدم 
واملواجهات  والتجارب  اخلبرة  إلى  متعالق  بشكل  املعرفة،  حتتاج 
معًا  والنزاعات  واالتفاقات  واملناقشات  واملناظرات  والتحاورات 

ملقاومة أعدائها الداخليني واخلارجيني.

لقد تشكلت بالفعل وتطورت، ضمن هذا االقتران، املعرفة العلمية. 
متكنت هذه األخيرة من اكتساب عدد ال يحصى من اليقينيات كانت 
)املالحظات  للممارسة  تسمح  قاعدة  من  انطالقًا  املنال  بعيدة  تبدو 
االكتشافات  إشهار  املعلومات،  )تبادالت  وللتواصل  والتجارب( 
ووسائل البحث، املناظرات واملناقشات( وللتأمل )النظري والنقدي( 
اليقني  يسود  كان  حيث  الظن  اكتشفت  كما  املتبادل،  بالتخصيب 
يخضع  وبذلك  النظرية.  لليقينيات  ينقطع  ال  بنقد  وقامت  املطلق، 

تقدم العلم لتحاور منو اليقينيات واكتشافات الظنيات.

بها  موثوق  غير  تظل  اليقني  مقاومة  أن كل وسائل  أن نالحظ  يجب 
تنقلب  اخلاص. عمومًا،  تتضمن ظنها  للظن  مقاومتنا  وكل وسائل 
إذا  نفسها  على  والضالالت  واألوهام  األخطاء  مقاومة  وسائل  كل 
بقيت مستعملة وحدها. هكذا تتدهور اخلبرة الشخصية لتصبح عدوًا 
للمعرفة عندما تتغير شروط اكتسابها. ميكن أن يصبح املوقف النقدي 
دة جتعل كل  مة وموحَّ انفتاحًا على نزعة شكية معمَّ نقدًا مغاليًا، أي 
معرفة مستحيلة؛ الواقع أنه ال توجد حدود واضحة بني النقد والنقد 
يقينيات ال  إلى  بالرجوع  النقد ذاته  ينتقد  املغالي، ومن ثم يجب أن 
حتتوي أي متييز باطني بني اليقينيات »الصادقة« و«الكاذبة«، وهو ما 
يتطلب مجددًا الفحص النقدي. وميكن أن يصبح املوقف التجريبي 
مة  وامُلنظِّ املنطقية  الوسائل  من  بذلك  نفسه  فيحرم  مغاليًا  جتريبيًا 
تناقض  التي  الواقع  يغفل أحكام  أن  فيمكن  أما هذا األخير  للعقل؛ 

بناءاته، لتصير بذلك عقلنة.

وبشكل  وحدها،  النقد  ونقد  والنقد  واخلبرة  العقل  كان  إذا  لكن 
فاعلة  ما  حد  إلى  بل  كافية،  غير  والتأمل،  والتواصل  املمارسة  أعم 
ضدي، فإن اقترانها التحاوري، داخل حلقة تكون فيها هذه احلدود 
املتكاملة/املتضادة ضرورية لبعضها البعض، يسمح لكل واحد منها 
مبمارسة قواه. تكمن خصوبة املعرفة العلمية في تقدمها دائمًا حتاوريًا 
والتحقق.  وللخيال  والتجربة،  للعقل  املتضادة  التكامليات  داخل 
الفعل/املمارسة  حتاور  في  بالفعل  املعرفة  إستراتيجيات  جتد  وبذلك 

والتواصل/التبادل والتأمل/النقد أفضل زاد لها.

عبوديات املعرفة وعظماتها
بني  صغير  شعاع  سوى  العني  تدرك  ال  جدًا:  محدودة  حواسنا  إن 
بني  رفيع  السمع سوى خيط  يعي  البنفسجي، وال  فوق  وما  األحمر 
شيئًا  قاصرًا  فأضحى  الشم  أما  الصوت،  فوق  وما  الصوت  حتت  ما 
الدقيقة،  التفاصيل  حواسنا  بني  الفاصلة  الفظة  القوة  مَتَْسح  فشيئًا؛ 
استطعنا تخطي هذه  لكننا  قد يوجد عالم.  نقطة حيث  وُتدرك عيننا 
ندرك  فتجعلنا  مرئيًا،  الالمرئي  جتعل  التي  األدوات  بواسطة  احلدود 
الكون  آتية مكانيًا من تخوم  يتفكك ونسمع إشاعة  الذي  أثر اجلسيم 

وزمانيًا من أصل العالم.

إن ذاكرتنا محدودة، لكننا نتوفر على سجالت ومكتبات ومعاجم، 
وسنتوفر قريبًا في احلاسوب على ذاكرة العالم برمتها.

إننا سجناء حاضرنا، لكننا نستطيع عبر تأويل املؤشرات والعالمات، 
إعادة بناء املاضي، بل العودة خمسة عشر مليار سنة إلى الوراء.

الكل  عن  املوضوع  وعزل  الواقع  بتقطيع  إال  املعرفة  من  نتمكن  ال 
أة والتعرف على  الذي هو جزء منه. لكن مبقدورنا ربط معارفنا املجزَّ
التقطيع  محاربة  وبالتالي  معرفتنا،  وتعقيد  الكل/األجزاء  عالقات 

دون أن نتمكن في املقابل من إعادة تشكيل الكليات والكل.

ال نستطيع أن نعرف بوضوح ومتايز إال بعض الوقائع الظاهرية اخلاصة 
الهندسة  إطار  في  إال  مرتاحًا  فهمنا  يكون  ال  املتوسط«،  بـ«النطاق 
لكننا متكنا من االحتساب والتصور بجانب، وفيما وراء  األقليدية. 
النطاق املتوسط، ومتّكنا من إنشاء هندسات الإقليدية، ورمبا اكتشفنا 

واقعًا بجانب وما وراء املكان والزمان.

يخضع منطقنا ملبادئ الهوية والتناقض والثالث املرفوع، لكن مبقدورنا 
تصور منطقيات أخرى، جتوب في أرض محايدة ما وراء منطقنا، بل 

وتخرق منطقنا ألسباب منطقية.

)العلة،  رات  فاملفسِّ تفسيرنا.  مبادئ  تفسير  تفسيراتنا  تستطيع  ال 
واعني  غير  نظل  وعندما  التفسير،  ممتنعة  السبب(  النظام،  القانون، 
بها تصير، كما يقول بحق مانويل دو ديغيز »أوثانًا«. لكن مبقدورنا 
أثناء  حتى  التفسير،  ممتنع  إقصاء  وامتناع  التفسير  متام  بعدم  الوعي 

التفسير.
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من  ميكننا  ما  بالضبط  هذا  لكن  محدودة،  الذكية  قدراتنا  أن  اكتشفنا 
اكتساب ذكاء احلدود.

الهذيان  والتوضيح،  الضالل  اخلطأ،  وتصحيح  اخلطأ  عقلنا  ينتج 
أن  يجب  أعمق،  بشكل  معًا.  والالعقل  العقل  اخلالق،  واخليال 
نعلم أن اإلنسان عاقل وأحمق معًا، وأن العالقة بني هذين احلدين 
ليست فقط تقابلية، بل عالقة امتناع االنفصال والتكامل وااللتباس 
)انظر  والالعقل  العقل  بني  بينة  حلدود  وجود  ال  وأنه  أيضًا، 
الباراديغم املفقود، ص: 109-164(، ما يعيدنا إلى القول احلكيم 
البلهاء،  الدودة  لباسكال حول وضعية اإلنسان »حاكم كل شيء، 
تكون  املعرفة  أن  احلق  الظنون واألخطاء«.  قاذورة  احلقيقة،  حامل 

بالذات قوية وضعيفة، فطنة وعاجزة، صارمة وبلهاء،  في مبدئها 
جّريئة وخجولة، منعدمة االحترام وُمحَترمة، نيرة وعمياء معًا. إنها 
يعلم  أن  الصواب واخلطأ. يجب  متذبذب  مبدئها بشكل  في  حتمل 
التي  املشاكل  التصورات جرأة وحل  أكثر  أن مبقدوره تشكيل  عقلنا 
الوقت ذاته أن ال وجود  تبدو ممتنعة احلل؛ لكن يجب أن يعلم في 
الصدق، وأنه ال وجود ملعرفة مطلقة، وأن ممتنع  قبلي ملشكل  حلل 
ال  املعرفة  أن  يعلم  أن  يجب  معرفة.  كل  أفق  في  يوجد  التصور 
باملجهول،  املرتبطة  الوسطى  النقطة  في  تكتمل  ال  لكنها  تكتمل، 
ورمبا بغير القابل للمعرفة. بيد أن هناك قناعة تقوت لدينا خالل هذا 
السفر، مفادها يجب على املعرفة أن تعرف نفسها من أجل جهل أقل 

ومعرفة أفضل.

III. العبور

 أسس معرفة بال أساس

املتناقض لألسس )البيولوجية  عرضنا في هذا الكتاب األول الشكل 
واألنثروبولوجية( ملعرفة بال أسس.

في الواقع استبعدنا منذ البداية فكرة األساس باملعنى البنائي واملعماري 
للفظ. فبحثنا في شيء آخر غير األسس. وبحثنا بشكل متالزم عن 

التأصيالت والديناميات املنتِجة للمعرفة اإلنسانية.

)دماغيًا/فكريًا/ثقافيًا/ متعددًا  أنثروبولوجيًا  جتذيرًا  تصورنا   .1
متعددًا/بيولوجيًا/حيوانيًا،  فيزيائيًا  جتذيرًا  يستوجب  اجتماعيًا( 
املفهوم  أو  املَنسي  أو  امُلغَفل  احلي  االحتساب  مفهوم  أبرزنا  كما 
نستطيع  بل  اإلنسانية؛  املعرفة  تأصيل  من  بذلك  فتمكنا  خطًأ. 
بذلك تأصيل بحثنا انطالقًا من »الفضول« أو »دافع االستكشاف« 
إلى  ثم  اإلنسان،  لدى  البحث  روح  إلى  يؤدي  الذي  احليواني 
فريدًا  تعبيرًا  العمل  هذا  ُيعتبر  الذي  البحث  أجل  من  البحث 
وتاريخيًا وثقافيًا وأنثروبولوجيًا وأوليًا وثدييًا عنه. نستطيع أيضًا 
أصول  عن  ناجتة  انعكاسية  دوامة  ضمن  املعرفة  معرفة  تسجيل 

احلياة.12
الذي  البيئي واحلي  الذاتي  التنظيم  مببدأ  بدلنا فكرة األساس  لقد   .2
يتضمن في ذاته البعد املعرفي، كما متكنا من تصور، انطالقًا من 

هذا املبدأ، اإلنتاج البيئي الذاتي للمعارف إلى حد التحاور:

العالم اإلنسان )الدماغ/العقل( 

 أساس التعقيد بال أساس

رأينا أن التعقيد يكون بالنسبة إلى إدراك »بسيط«، وبالنسبة إلى فكرة 
والكهربائية  الفيزيائية  الشروط  بني  اجلمع  هذا  أروع  ما  »بسيطة«! 
والفكرية  والتفكيرية  واالحتسابية  والدماغية  والعصبونية  والكميائية 
معرفة  ودوام  تشكيل  أجل  من  واالجتماعية  والثقافية  واللسانية 

من  بدءًا  واملتضادة،  عة  وامُلجمَّ التأليفية  األشكال  لكثرة  يا  »بسيطة«! 
التمثل حتى اخلطاب واألسطورة والنظرية!

التنظيم  وهذا  تنظيميًا.  معقدة  فألنها  موجودة  املعرفة  كانت  إذا 
بناء  يستطيع  الذي  هو  معًا  واملستقل  التابع  واملفتوح،  واملغلق  املعقد 
ترجمات انطالقًا من واقع بال لغة. إن هذا التعقيد التنظيمي هو الذي 
يتضمن أكبر القدرات املعرفية واملخاطر املتصلة والكثيرة لتدهور هذه 
الضعف  ونقاط  مثيل،  لها  يسبق  لم  التي  اإلمكانيات  أي  القدرات، 

غير املعقولة للمعرفة البشرية.

التعقيدات  إلى  فقط  االنتباه  التعقيد  بهذا  االعتراف  يتطلب  ال 
ظاهرة  تنسج  التي  والصدف  البينية  التراجعية  واألفعال  والتشابكات 
املعرفة ذاتها؛ بل تتطلب أكثر من معنى التعالقات وتعدد أبعاد الظاهرة 
املعرفية، بل وأكثر من حتدي املفارقات واملزايالت التي تواجه معرفة 
هذه الظاهرة. إنه يتطلب العودة إلى فكر معقد يستطيع معاجلة التعالق 
التعقيد مشكاًل خاصًا  بعبارة أخرى، ليس  وتعدد األبعاد واملفارقة. 

مبوضوع املعرفة، بل أيضًا مبنهج املعرفة الضروري لهذا املوضوع.

واالستعمال  والصياغة  التكوين  ذلك،  رأينا  كما  يستوجب،  وهذا 
-101 ص:  )انظر،  وهولوغرامي  وتكراري  حتاوري  لفكر  الكامل 

.)105

ننا من: األمر الذي مكَّ

نقل مشكل األسس وجتاوزه. «
جتنب املطرقة والسندان للُكليانية/االختزالية، وللبنائية/الواقعية،  «

واملثالية/املادية.

باإلضافة إلى أن قدرته على تصور التعالقات واحللقات التكرارية يدفع 
اإلبستيمولوجية  املعرفة  بني  تواصل ضروري  إنشاء  إلى  املعقد  الفكر 
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املتعلقة باملعرفة العلمية واملعارف املكتسبة بواسطة العلوم املعرفية.

ُتنير  املعرفة تصبح وسيلة معرفة  احلقيقة أن كل معرفة مكتَسبة حول 
نت من اكتسابها. لذا نستطيع إضافة طريق العودة إلى  املعرفة التي مكَّ
مستوى  من  ممرات  ونقيم  اإلبستيمولوجيا-العلم،  األحادي  االجتاه 
أن  ذاته  الوقت  في  ونستطيع  صحيح.  والعكس  آخر  إلى  معرفي 
ذاتها  على  التعرف  البانِية  املعرفة  حتاول  حيث  اًل  ُمحوِّ تطورًا  نتصور 
إليها،  بالنسبة  بذلك،  تصبح  والتي  تبني،  التي  املعرفة  من  انطالقًا 
على  قادرة  بالعقل/الدماغ  املتعلقة  املعارف  تكون  هكذا  متعاِونة. 
سة لدراسة العقل/ تنوير إنتاج وتنظيم معرفة العقول/األدمغة امُلكرَّ

الدماغ.

)البعد  املنعكسة  املعرفة  بني  الثالثي  احلوار  بدء  نستطيع  عندئذ 
التجريبية )البعد العلمي(، ومعرفة قيمة املعرفة  الفلسفي(، واملعرفة 
ُتشحن  التي  املعرفة  معرفة  حلقة  لتشكيل  اإلبستيمولوجي(،  )البعد 

دائمًا باملعارف والتأمالت.

هكذا نكون إذن قد رأينا أن معرفة املعرفة تتطلب فكرًا معقدًا يتطلب 
بالضرورة معرفة املعرفة. ونرى في الوقت ذاته أن التوليد الذاتي ملنهج 
قلب  في  إجناز مرحلة حاسمة  يستطيع  التعقيد  في  التفكير  قادر على 

مشكل املعرفة.

 إنسانية املعرفة

النوع  كل  في  بالهوية،  ترتبط  للمعرفة  أنثروبولوجية  كليات  توجد 
وبعالقة  التمثالت  وبنظام  وبالدماغ  احلسي  وباجلهاز  البشري، 
التمفصل  ذات  اللغة  وباستعمال  )أحتسب/أفكر(  الدماغ/العقل 
املزدوج وبالقدرة على تشكيل معرفة جتريبية/منطقية/عقالنية ومعرفة 
الكتاب  هذا  في  عاجلناه  ما  جوهر  يعود  رمزية/أسطورية/سحرية. 

إلى هذه الكليات األنثروبولوجية.

هنا يجب أن نزيح عائقًا فكريًا مذهاًل يتعلق مبفهوم الكليات هذا. إن 
هذا الدماغ الذي ظهر منذ مائة ألف سنة هو عينه دماغ بوذا واملسيح 
وليوناردو ومونتيني وموزارت وكانط وهيغل ورامبو وآينشتاين. إنه 
ر. ودماغ السود  دماغ أسالفنا القدامى ومعاصرينا املغالني في التحضُّ
وامللحدين  والقساوسة  واألحرار  العبيد  دماغ  إنه  والبيض.  والصفر 
واحملاسبني والشعراء والفالسفة واملهندسني. مبعنى أن وحدة الدماغ 

البشري هي ما يسمح بالتنوع األقصى وبتفرد العقول الفردية.

ينمو الدماغ الذي ال يكون له سوى %40 من وزنه عند الوالدة عبر 
َتَكون ترابطات املشابك العصبية  منو محوري وشجيري متعدد وعبر 
وتكون امليلني )Myéline( حول احملاور العصبية )شاجنو، 1983، 
وعبرها،  الفرد  بني  التفاعالت  في  بالضبط  يتم  الذي   ،)267 ص: 

من مساق القصة والدراما – الطفولة املبكرة.
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هو نفسه فريد وراثيًا ومظهريًا، واألحداث الفريدة خلبرته الشخصية 
أخرى،  بعبارة  الفريدة.  والطبيعية  والثقافية  العائلية  بيئته  داخل 
تخلق الكليات األنثروبولوجية الشروط األساسية للمعرفة اإلنسانية 

وشروط التطورات املختلفة والفريدة لهذه املعرفة معًا.

عميق.  بشكل  بل  السطح،  على  ليس  الثقافة  ُنقحم  أن  يجب  هنا 
ويجب القطع مع التصور الذي يعتبر الكليات األنثروبولوجية للمعرفة 
المتغيرات ُمنمَذجة بشكل متنوع طبقًا للمتغيرات الثقافية واالجتماعية 
والتاريخية. خالفًا لذلك، يتوقف تعبير هذه الكليات على الشروط 

الثقافية اخلاصة التي تتوقف هي بدورها على تعبير هذه الكليات.

الواقع أن الكليات الدماغية/الفكرية للمعرفة ال تستطيع الظهور إال 
عالوة  وعبرها؛  واخلاصة  الفريدة  والثقافية  االجتماعية  الظروف  في 
فالعقل  وحده؛  بالدماغ  أبدًا  اإلنسانية  املعرفة  ترتبط  لم  ذلك،  على 
يتشكل وينبثق بشكل دماغي وثقافي في اللغة الضرورية اجتماعيًا 13  
حرفيًا  مجتمع  ثقافة  تنطبع  والتربية(،  )التعلم  العقل  وعبر  وعبرها؛ 

على الدماغ، أي َتنُقش عليه طرقها وسبلها وملتقياتها الطرقية.

سبق أن قلنا: يوجد العالم في العقل الذي يوجد في العالم. ونظرًا 
ألن العالم، بالنسبة إلينا، يكون دائمًا كذلك ثقافيًا، فبإمكاننا القول 
ألن  ونظرًا  الثقافة.  في  يوجد  الذي  العقل  في  الثقافة  توجد  أيضًا: 
اإلقرار  فبإمكاننا  الدماغ،  في  كذلك  توجد  توًا،  أشرنا  كما  الثقافة، 

بأن الثقافة جزء من الدماغ بقدر ما يكون الدماغ جزءًا من الثقافة.

الكتاب  هذا  في  احلضور  عن  واملجتمع  الثقافة  تتوقف  لم  ذلك  ومع 
املعرفة  اعتبرنا  البداية  منذ  املعرفة.  ألنثروبولوجيا  املخصص 
املعقد  التأليف  من  متكونة  متعددة  برمجية  بواسطة  محكومة  البشرية 
وشبه  دماغية  وراثية  برمجية  لشبه  املتضاد(  املتنافس،  )املتكامل، 
فقط  ليست  الثقافية  البرمجية  أن  مبعنى  ثقافية.  اجتماعية  برمجية 
ضرورية للدماغ البشري، وأن البرمجيات الدماغية ضرورية للثقافة، 
بل أيضًا إن الشروط االجتماعية والثقافية للمعرفة تعمل كمحددات 
ه املعرفة وكقوى داخلية مالزمة لكل معرفة معًا.  خارجية حتد وتوجِّ
بتنوعات  يتعلق فقط  إلينا، ال  بالنسبة  املعرفة،  وعليه، فعلم اجتماع 
أيضًا  الظروف االجتماعية والثقافية، بل  تنوع  املعرفة وتغيراتها وفق 

إنه متابعة دراسة الشروط األساسية لتكون املعرفة.

إن العقل، عالوة على ذلك، ليس فقط محكومًا تشاركيًا من طرف 
ما  املجتمع،  طرف  من  تشاركي  مسكون  األصل  في  بل  املجتمع، 
من  االحتالل،  هذا  بفضل  ُيتملَّك،  أن  املمكن  من  أنه  نفهم  يجعلنا 

طرف اآللهة واألساطير واألفكار.

احتاد  مجرد  ليس  األحوال،  جميع  في  املعرفة،  إنسانية  تبدو  هكذا 
ينحل بني  احتاد ال  أيضا  بل  املعرفة وإنسانيتها،  ينحل بني حيوانية  ال 

إنسانية املعرفة وثقافيتها.

إذا حضرت الثقافة واملجتمع في هذا الكتاب املخصص ألنثروبولوجيا 
املوالي  الكتاب  في  سيحضرون  والعقل  والدماغ  الفرد  فإن  املعرفة، 

املخصص لعلم اجتماع املعرفة. إن حضورهم هو الذي ميكننا من وضع 
املشاكل اخلفية على علوم االجتماع امليكانيكية التي جتهل اإلمكانيات 

النسبية الستقالل الفرد وإمكانيات استقالل النسبي للمعرفة.

ما يجب علينا إدخاله وحفظه في الكتاب املوالي ليس الفضول والتوق 
األنثروبولوجية  اإلمكانية  كذلك  بل  املعرفة،  إلى  الشديد  الفردي 
العقل  قدرة  أي  احلركة،  وعن  احلس  عن  الدماغ  لفصل  اجلوهرية 
املباشرين  واملكان  احلاضر  عن  االنفصال  على  عام،  بشكل  البشري، 
معًا، وقدرة الفكر على االنفصال نسبيًا عن املجتمع والعالم، وبالتالزم 
النظر  والتموضع في وجهة  نفسه  نسبيًا عن  االبتعاد  الوعي على  قدرة 
رها،  الفوقية ... إذا لم ُتعرف هذه اإلمكانيات وُيعَترف بها ويتم َتصوُّ
فسيجعل كل علم اجتماع للمعرفة من الفرد آلة حتمية مبتذلة محكومة 

من طرف اآللة احلتمانية املبتذلة الكبرى التي هي املجتمع.

دراسة  فقط  ليس  إلينا،  بالنسبة  املعرفة،  اجتماع  علم  أن  حني  في 
تستعبد  التي  والتاريخية-  والثقافية  –االجتماعية  اخلاصة  الشروط 
–االجتماعية  اخلاصة  الشروط  دراسة  أيضًا  بل  والفكر،  املعرفة 

والثقافية والتاريخية- التي تسمح بتحرر ممكن للمعرفة والفكر.

املعرفة  وحدود  إلمكانيات  اجلوهري  املشكل  املرة  هذه  نضع  أن  علينا 
الذي  املشكل  وهو  والتاريخية،  واالجتماعية  الثقافية  شروطه  ضمن 
وضعه هذا الكتاب األول ضمن شروطه البيولوجية واألنثروبولوجية.

نستطيع إذن أن نضع ثالثة أسئلة تتعلق مبشروع املعرفة مبا فيها معرفتنا:

لظروف  « تابعة  سوى  تكون  فلن  ممكنة،  الفكر  استقاللية  كانت  إذا 
حتى  ظروف،  حتديد  مبقدورنا  هل  معينة.  واجتماعية  ثقافية 

الهامشية والصدفوية منها، مثل هذه االستقاللية؟
هل نستطيع حقًا الوعي بالظروف التاريخية واالجتماعية والثقافية  «

حتمًا  وبالتالي  للمعرفة؟  احلالية  إمكانياتنا  ضمنها  تتحدد  التي 
إمكانيات مشروع معرفة معرفتنا؟14

والتاريخية  « واالجتماعية  الثقافية  الشروط  اليوم  اجتمعت  هل 
ألنثروبولوجيا املعرفة وعلم اجتماع املعرفة.

يجب على هذا املشروع الذي يتوخى احلقيقة، أي املعرفة التي ال تخضع 
بداية،  يعترف  أن  والثقافية،  واالجتماعية  التاريخية  تشكلها  لظروف 
ولهذا السبب، بتبعياته لهذه الظروف. ويجب بالتالي أن يضع مشكل 

إمكانيات حقيقته، أي خصوصًا اإلمكانيات العابرة تاريخيًا ملالءمتها.

كيف نعرف إن كنا خاضعني لروح العصر أم أننا قادرون على إنشاء 
األثقال  من  مالئكي  بشكل  ننفلت  أن  دون  من  فوقية،  نظر  وجهات 
من  التجاوز  على  إمكانياتنا  استمداد  عبر  بالعكس  بل  االجتماعية، 

التربة اخلصبة للـ«هنا« اآلن؟

مبادئ  متس  ال  أزمة  فإنها  أزمة،  في  عصرنا  أمور  كل  أن  صح  إذا 
معرفتنا وبنياتها بطريقة ال تقل عمقًا، فتمنعنا من إدراك تعقيد الواقع 

وتصوره، أي تعقيد عصرنا وتعقيد مشكل املعرفة أيضًا.
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بل ميكن أن نزعم أننا لم نخرج بعد مما قبل تاريخ العقل البشري، وأن 
تخلف األفراد والعالقات البينية واملجتمعات واإلنسانية ... يطابق 

تخلف العقل.

اعتقد قرن ستالني وهتلر وهيروشيما أنه بلغ املرحلة القصوى للفكر 
والوعي: إن عدم االعتراف بطفولِيته عالمة حقًا على طفولية فكرنا 

ووعينا.

متكنا من تشخيص التخلف: لقد استطعنا كذلك االنتقال من التعقيد 
تقوم  وعليه،  )للعقل(.  الواعي  التعقيد  إلى  )للدماغ(  الالواعي 
فرصتنا املستقبلية على ما يعتبر مجازفتنا الراهنة: تخلف عقلنا بالنظر 

إلى إمكانياته.

ترجمة: يوسف تيبس
الله،  عبد  بن  محمد  املجامعة  والفلسفة  املنطقيات  أستاذ 
فاس - املغرب
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