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 إدغار موران

 

 معّقد/المَركَّب والفكر الشاِملالِفكر  ال

 

 د. خديجة زتيليترجمة: 
 

 مقّدمة:

 

ىل أ نرثوبولويج''،  -سوس يو -''الإنسان والثالوث البيو اذلي حيمل عنوان ،الفصل ال ّول ت  بعد أ ن نقل      من الفرنس ّية اإ

دغار موران، من من كتاب العربّية   Penser global : l’homme et sonه أ جل فكر شامل: الإنسان وعاملاإ

univers، يف ، املركّب والفكر الشامل'' ''الِفكر املعقّد/ لرتمجة الفصل السابع منه وال خري املعنون:  أ عود من جديد

 . ةفهم التعقيد ومعانيه العميقل حماوةل 

عادة صياغة العامل وكرس الهوّّيت اجلاهزة أ و المنوذجيّةموران، ، كام يتصّوره اليوم املعقّدهمام الفكر مفن       فضال  ،هل اإ

التوّسل مبهنج جديد ي ناهض املناجه الالكس يكيّة اليت قّدمْت لنا الفزيّيء والبيولوجيا وال نرثوبولوجيا وعمل النفس وعمل عن 

بوصفه مجةل من ال ْحداث  ،ا بصيغة التعقيدأ ن تَْطرهح فيه الاجامتع والآداب الإنسانية جمزوءة، يف الوقت اذلي وجب

ََ والارتدادات واملصادفات وردود ال فعال والتحدّيّ  توالتفاعال  لها قمعي مفهْ ةتيح فرصوت   ،املعارف وحياتنامك ت اليت 

ىل العامل من زواّي متعّددة.   يتحّدى اليقني وينظر اإ

ماكنه الربط بني العنارص غري القابةل فالتعقيد       ل ّن املعرفَة اللكّية من دون معرفة  ،جْتزئهتا أ و اليت تّ  ،لالرتباطبإ

  . العوملةمعه ا الع ر ادحدي  و اليت ارتكهبالكربى اخلطيئة  لعلّها، و ول نبض فهيا ال جزاء جوفاء فارغة
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   ّص:الن

 

مث من خالل التطّور مسألة الفكر الشامل من منظور الكون الفيزيائي أّوال  تناولُت يف الفصول السابقة     
ساءلة املستقبل املخبوء العوملة، بل وحاولُت مُ  يف يف التاريخ من زاويّة إنسانّية. ونظرُت بعد ذلك البيولوجي وأخريا  

  فينا للوصول إىل جوهر املشكلة: الكّل واجلزء. 

تزل معرفة  الذي َيخ  واملقصود به الفكرالفكر االختزايل تزداد أمهّيتها، نسّميه من املؤّكد أّن مقاومة ما ميكن أن      
''املعرفة اجملزأة''، فتغذو احلقائق املستمرّة يف الطبيعة مبتورة يف ختّصصات  كّونه وإىلإىل معرفة العناصر اليت تُ  ل  كُ 

ليه أطلقوا عاالختزايل أو اجملزّأ، بفكر   البع  أنّه ينبغي االعارا  عل  هذا الفكرَّي وقد ب َ  وختّصصات فرعّية.
 الكّل.  holosمن فكرة   ،holiste يناّل الفكر الكُ 

إىل عناصر تزل أن يُ بدل ، مبعىن رهو اآلخ ااختزاليّ يف كونه  متّثلَ  holiste اّلينالكُ لكن عيب الفكر      
تتطّلب ال  ،كّل ماأّن معرفة   هو سوف نراهأّن الذي غري  .فقط ما املعرفة إىل معرفة كل   تزلَ اخخ  ،ل  ل من كُ كّ شَ تَ ت َ 

بَي  ،باستمرار ،فعال املوجودةبل أيضا تلك املتعّلقة باألفعال وردود األ ،وحسبمعرفة العناصر املكّونة هلذا الكّل 
      .وإنساين   اجتماعي   ق بكل  لّ عَ ت َ حّيا، وعندما ي َ و األجزاء والكّل عندما يكون هذا الكّل نشيطا 

 

 َفيَالسياقَالمفاهيمعَوضَ  الضروريَاألّول:طناَرَ شَ 
 

 وحّّت الكلمة داخل اجلملة .فيه وردَ  ذيال سياقالإاّل من خالل معناه  تقيسخ يَ نعلم جّيدا أّن أّي نّص ال حنن      
معىن  تدرجيّيا   دد  تُ ريثما  تنّوعةمُ معان  بَيذهاب وإياب بإاّل ُتارجم  الو  تضاربة املعىنمُ  الة أوجهدائما حّ هي 

، عطيها القاموسالكلمة اليت يُ  ىنمعبَي للقيام جبوالت  نكون مضطرّينعندما نقوم بالارمجة من لغة أجنبّية ف اجلملة.
بصورة و  .مع السياقنسجم ما يَ عثر عل  نَ غاية أن  إىل عل  مهلبثق نخ ي َ ذي معىن اجلملة ال، و متعّددوهو معىن 
. بعد امشوليّ  مل يصبح الفهم السياقي . لكنّ اجلملةالسياق معها وّضح الكلمة و تُ و  ،اجلملة الكلمةوّضح تَ تدرجيّية 

   يطرح بع  الصعوبات.هو املسع  الذي و ، مفهوم النظامإعادة فحص  وجبهذا أن يتحّقق من أجل و 

َبيرتاالنفيمن طرف  7391يف عام ظم ظريّة النُ نتأّسستخ      َفون  Ludwig vonَلودفيج
Bertalanffyَ(7)َ ظم العاّمةنظريّة النُ يف حه رَ شَ و  ''النظامَالمفتوح''مفهوم  تحدثَ الذي اسخ General 
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System Theoryَ 7391َيف عام من أجزاء خمتلفة عن  مكّون كل  و  جمموع  النظام إّن فطرحه  فقوو  .
بالنسبة يل  هذا النظام. يف تعقيدر الهَ ظَ ما كلّ  هناك وحدة يف التنوّع وتنوّع يف الوحدةكان ما  لّ كُ و  ،البع  بعضها

هو ألّن التنظيم  ، Système ''نظام''كلمة بدل   Organisation''تنظيم''َكلمة  استخدامل ض  فَ أُ 
َروسوقد أعط  . جمموع األجزاء إىل كل  ل و  الذي يَُ   William Ross Ashby َ(2) أشبي وليام

  . «ما نظاميف  تنوّع الهو درجة »للتعقيد قائال:  التعريف األّول

ينحو فمفهوم الوحدة  ،تنافرينمُ  صطلحَيمُ  الفصل بَيدون َتُول اليت  ،يف حقيقة األمر ،هي وحدة التنوّع      
اجلينّية ووحدهتا  الطبيعة االنسانّيةيّص ما هو  ،األمر املهمّ إّن . والعكس صحيح مفهوم التنوّع إىل رف 

ومع ذلك  –يبتسمون، يبكون...  األمل، الرغبة، الفرح،يعرفون كل البشر   –والعاطفّية  التشريّيةلوجّية و زيو فيوال
أّن  فارقة الظاهرةامل .خمتلفة عن بعضها البع بأمناط ثقافّية و بَي أفراد وآخرين  خمتلف   بشكل  هذه الوحدة جم رخ ت َ ت ُ 

الفكرة هي يف وهذه  ،الوحدةإاّل انطالقا من  زدهريأن بوسعه ليس التنوّع نفسه  لكنّ   ،عن التنوّعتنشأ الوحدة 
باآلخرين بوصفهم جيب االعاراف  هإنّ . ذاتهة املصري واجه البشريّ تُ حيث  مهّية يف عصرنا الكوكيب احلايلغاية األ

، وإذا فهمهميتسىّن لنا ال فقط بوصفهم خمتلفَي . فلو نظرنا إىل اآلخرين يف اآلن نفسهشاهبَي لنا مُ و  تلفَي عّناخمُ 
  واختالفهم. أصالتهم  صنعما ي فهمال ميكن فقط مشاهبَي رأيناهم 

 

َتعريفَ''التعقيد''َ
 

هو فكر  املعّقدالفكر ف ومن مثّ  ،شترك''سيجَمَ ''نَ  ،''رتبطمَ ''complexus  ''تعقيد'' كلمةتعين       
عنيه تَ ما  الضوء عل  الفكر املعّقدسّلط يُ و  عنيه النظام.فهم ما يَ  ، ومن جهة أخرى ياولبالسياق من جهةبط، تير 

ال توجد يف خصائص من  نّظم  مُ  ، عندما يتعّلق األمر بكل  احلدوث النشوءيعين  .شوءالنُ : الغريبة كلمةالاليوم 
 بَياملوجودة النظر يف العالقة من الضرورة مبكان  ،در عل  التفكري يف مشولّية اجملتمعقخ لكي ن َ ف .املعزولة جزاءاأل

  جتماعي  االنظام هو ال ماباملسألة التالّية: األمر إذن يتعّلق  .تديدا   التعقيديزة ميف و ّل، األجزاء والكُ 

لغة  أنتجَ اّل اجتماعّيا هذه التفاعالت كُ  وقد شّكلتخ ، يتفاعلون مع بعضهم البع  جمموعة من األفرادإنّه      
، وبعدم وجود الدولة بالتنظيم متّيزتخ اليت اجملتمعات األوىل القدمية بعد وانَي،، ل والقَ وّ الدُ  ظهرتخ مّث ، ثقافة شّكلو 
إّّنا  الّلغة،واحلساب بفضل الثقافة و نتهم من القراءة والكتابة ألّّنا مكّ  عل  األفرادناشئة هذه اخلصائص الأثّرتخ و 
مل شخ يَ عالوة عل  ذلك اجملتمع.  داخلّرك حَ تَ لكي ت َ  دىن من املعارف الضروريّةاحلّد األ ،بواسطة التعليم ،عطيتُ 
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جمموع  أكرب منأّن الكّل، بصفته إذن صحيح . ةجاحن   نحرفة أومُ إّما  عتربهاويَ اإلمكانيات اخلاّصة لألجزاء الكّل 
  جزاء.جمموع األأقّل من  شيءهو األجزاء، 

، وقد تنظيمّيةبواسطة آليات االستقرار  حالة اف  عل يُ  تنظيما   احلّية االنسانّية واالجتماعّية ظمالنُ  متلكُ      
َوينر طَ لّ سَ  َردَّ''ب      املتعّلقة الكلمات مع  عل  هذه اآللياتالضوء Norbert Wiener (9 ) نوربار

َالسلبيَّ َاإليجابيََّردَّ''و  ''َالفعل اجلهاز مع قخ ي َ  من خالهلا العملّية اليتيعين  الفعل السليب رد  ف .''الفعل
غرس و  قواعدال ،مثل القوانَي، الشرطة تنظيمّيةباستخدام أدوات االضطرابات و  االنعطافاتاالحنرافات و  التنظيمي

يف الدم سكر  ونسبةدرجة حرارة عل   اف  التوازن الداخلييُ ويف اجلسم اإلنساين القانون االجتماعي يف األفراد. 
َ Walter Bradford Cannon كانونََوالترَبرادفوردبّينه منّظم متاما كما إّن اجلسم ، إخل: ثابتة
 .7392يف عام   The Wisdom of body حكمةَالجسم كتابه  يفَ(4)

باملقابل وأنتج ستقرار اال قواعدطريقة عمل وقام مبهامجة  ما احنراف زايدتَ مّت فيكون  رّد الفعل اإلجيابّ  أما     
أحيانا يكون مثن  ،النظام السابقإصالح إّما عن طريق األزمة وُتَّل  يها أزمة.سمّ ميكن أن نُ  عدم االستقرارلقواعد 
وضعّية استقرار  إنشاءعيد تُ بوسائل جديدة أكثر تعقيدا  اوإمّ سوريا، حاليا يف مثل ما يدث  مذابح مرّوعة ذلك

 نفجاراالإىل  ،النظم الفيزيائّيةيف  ،عل اإلجيابّ ّد الف  رَ ع فَ دخ يَ نما بيو  .للتعقيد تقّدما شّكلتُ بعبارة أخرى جديدة، 
لتطوير  عامال ،يف الواقع ،، أن يكونيف الُنُظم االجتماعّية واالنسانّية ،اجملتمع يفككأنّه  يبدوميكن ملا ، واالّنيار

يف العامل خلق وإبداع يصري عامل ميكنه أن بشكل كامل يف العامل الفيزيائي  ما هو هّدامف. منط جديد من اجملتمع
  اإلنساين. 

 

َََََ ََََََالنحرافاتَا
َ

 ،طاعييف النظام االقخ  ا  احنراف تكان ةالرأمساليف ،إليها ناأشر سبق وأن  ،ربىكُ  تتكاراابخ  عل رافات االحنخ  أسفرتخ  َََ
 برودونو Marxَ ماركسمثل عل  يد بع  املفّكرين املغمورين  يف اجملال الثقايف كاحنرافظهرت  واالشاراكّية 

Proudhon نو عُ طخ لَ سَ كَ ا  يّ جانبميضي إنّه  ،يتقّدم هيبا  مَ  ّنرا   ليس التاريخ. وغريمها Crabeيتمّكن   ، وعندما
 ولكيخ  .تّول يف طور اإلجنازهناك إذن  ،قّوة تاريّيةمبثابة  هذا االّّتاهصري يَ ، تديد اّّتاههاحنراف ما من التجّذر و 

    من الداخل أو من اخلارج.ما أن يقع حدث أو مصادفة  ينبغي لنطلق التحوّ ي

األحباث اليت ربتخ تُ اعخ فقد للمعاصرين غري مرئّي. بدا  احدث التحّول الشاملأصل هذا من املمكن أن يكون      
 ،ثالثينيات القرن املاضييف  ،إيطاليايف  اطبيإشعاع  حولَEnrico Fermiَ(5) فيرميَأنريكوقام هبا 
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فرنسا وأملانيا والواليات  ،الذرّة تشكيلمعرفة الرغبة يف  تخ دفعاحلرب نشوب لكن مبجّرد  كافية للفكر. معرفة
 ّقق نصرا  تُ نبلة من طراز جديد قُ صنع غية بُ اهلائلة هذه الطاقة بل لتحرير البحث عن سُ إىل  ،األمريكيةاملتحّدة 
 ،العامل غرّي يُ سَ الذي السالح  نع ،حم  يف جمال العلوم عريفّ ومَ هامشّي  ،حدث فرَ سخ أوهكذا  .العدوّ  ضدّ  مضمونا  

  تدمري البشريّة.لهائلة ات ميلكه من إمكانيّ  ملا

طوي نخ ي َ وغالبا ما  ،تواصل يف آن معا  مُ تواصل/ألنّه غري مُ ، تقيماسخ أن يكون مُ  التقّدممفهوم  يكف  وفقا لذلك    
يف خار والصناعة البُ حم و استخدام الفَ  تطّورالذي أّدى إىل  فالتقّدمعينه. يف الوقت  عل  املكاسب واخلسارات

يف شبه ترحيل  بَ بّ سَ ملا جلبه من منافع ماديّة وتقنّية، لكّنه تَ نظرا   الغ األمهّيةببدا  مثال، ،التاسع عشرالقرن 
: يل إىل طرح هذا السؤالفرنسا الحقا. وهو ما يُ يف تمركزين يف ضواحيي املدن يف إجنلارا و مُ  أصبحوا لفالحَي

أجهزتخ عل  حياة األراضي  ذكرها سابقا،مّت  إّن الزراعة الصناعّية، كما ناه رخ س  أو ما خَ  ناه،بخ س  أيّهما أهّم، ما كَ 
شّكل بقدر ما تُ  تقّدما كمّيا كبريا  ّثل عّينة ال مذاق له. إّّنا متُ مبقاسات مُ  وجااملبيدات وأعطتخ منت الزراعّية وضاعفتخ 

 خسارة نوعّية بالقياس إىل الزراعة التقليديّة. 

بع  املفّكرين والرياضيَي والبيولوجيَي كان ربمج، إنّه كيان بتنظيم ذايت، و مُ  إّن احلّي هو أكثر من نظام     
ر إليها ظَ ة نَ فارقن هذا املفهوم مُ مفهوم التنظيم الذايت. يتضمّ  يف ،ستينيات القرن املاضييف  ،قد تأّملواوالفيزيائيَي 

َفورستر َفون ضّمن تَ تقاللّية حّية ت َ كّل اسخ إّن   :عَي االهتمامب Heinz Von Foerster (9)َهانز
طاقته ال من نشاطه اخلارجي وحسب ولكن أيضا من ف َيصخر  الكائن احلّي ف احمليط. اعتمادا عل  بالضرورة
أن طاقته، لذلك عليه  حباجة إىل ّتديدوهو م وينب  القلب. اته الداخلّية، فبال توّقف تتنّفس الرئة ويدور الدّ عمليّ 
  عن العامل اخلارجي.  دا  م  تَ عخ مُ  توي، وهي الغاية اليت من أجلها أصبحَ رخ ى وي َ يتغذّ 

 ،للغايةالذكّية  ،النباتات تخ دَ جَ وَ فقد  .املوجود بَي النبات واحليوان هناك مفارقة أخرى تسمح بفهم التباين     
التقاط  كان يكفيهاو  –الكلوروفيلي  التمثيل عملّيةبفضل اللتقاط الطاقة من الشمس وسيلة بشكل سريع 

كان فهبا الطاقة من الشمس  يستّمداليت  وسيلةلا. أما عامل احليوان الذي مل جيد عن طريق اجلذورمالح املعدنّية األ
وائم ضطرّة للبحث عن غذائها، قَ كانت مُ اليت   ،طّورت احليواناتلقد  نباتات.العل  يتغّذى أن مضطرّا 
التحّرك عل  عل  قدرة إىل  ،عكس ذلك متاما ،احليواينقصور تّول الو  ،سريعة احلركة تغذول عانفوزَ  وأجنحة

 . الطبيعة احلّيةطلق عليه بالنسبة ملا نُ عَي تاب  تقّلَي و سخ مُ  ،اآلن معا  يف  ،حننإذن  أو يف األجواء. األر  ويف املياه

كياننا    العالقة معفي ف، اخلاصّ  إلنتاجه اضروريّ املنتوج يكون  وجبهالذي مب ،الَعوخدمبدأ كّله ينضاف إىل هذا       
 َيمن جنسفردين تتطّلب  إعادة اإلنتاجعملّية لكن  ،سّيةنخ إعادة إنتاج ج   اتتاج عمليّ ، لسنا فقط نالبيولوجي

إعادة سريورة  يفهبذا حنن و املنتجات واملنتجون، يعين أنّنا، يف الوقت نفسه، وهذا  ،لضمان االستمرار َيخمتلف
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من  تشّكلي هألنّ  واريّةح   مسّيته جانب آخر يف التعقيد احليّ مثّة و  .العملّية لكي تستمرّ هي بأمس احلاجة إلينا  إنتاج
  .يةعاد  مُ و  ميلّيةكخ تَ  معا  أجسام ميكنها أن تكون يف آن 

ميّر عرب و  من جيل إىل جيلكّرر تَ ي َ الذي  احلم  النووي الدائم-:  امتام تَي خمتلفتَيمادّ من مرّكبون إنّنا      
 ،هاتان املاّدتان انقطاع.جسمنا من دون نتجها ويُ  باستمرارمتوت  ،شاشةاهلبالغة وهي  ،الربوتيناتمن و  – ،الزمن

 – التمّتعالعيش،  –احلياة يف : اجلانب الوجودي شّكل احلياةتُ التكامل بَي العناصر اليت ُّتّسدان  مع اختالفهما،
يف التنافر دث يأن ميكن  .تنافرال فضي إىلأن يُ  لكّن التكامل هذا ميكنهُ  ،التكاثروهو  –للحياة ج املنت   واجلانب
ل وقبحبوب منع احلمل،  حّّت قبل، فبع  البشر اإلنتاج،وإعادة املتعّلقة باملتعة الشخّصية التكاملّية ات العمليّ 
     . نتائج التكاثرّتّنب  ، يفبطرق أخرىأو املتواصلة  العالقة احلميمةب ،جنحوا، اجملهضةاملواد خمتلف 

تطّورات  واجهنُ ، فبقدر ما دنا الثالثيعخ لب ُ يضع  الذايتفتنظيمنا ، تَ عخقيدنا ال يتوّقف عند هذا احلدّ غري أّن      
ر ضُ ما َيخ ، بقدر املنافساتواخلصومات و وردود الفعل  التفاعالتاملتعّلقة ب ،روابطال كثري منال تنطوي عل معّقدة 
نقوم  عندماوال عل  يقَي إاّل اثنَي واثنَي يساوي أربعة،  يف حالة إالّ ميكننا أن نكون عل  يقَي ال  الاليقَي.

ويف ويف حياة الكوكب حياة اجملتمع ويف حياة العامل يف  مبا أنّناولكن  ،نتيجة مابتجارب كيميائّية وحنصل عل  
نشأ األحداث اليت تف. حلاضرعرفة امباملتعّلقة  تلك وال املتعّلقة باملستقبل إزالة الاليقينيات ال ميكننا ،حياة العوملة

لقد  ومسافة لكي يتّم فهمها.تتاج إىل وقت  ، وهييتّم استيعاهبا عن طريق الوعي واملعرفة أنستغرق وقتا قبل ت
طائر ا، اإلهلة أثينطائر  البومة، أّن يقصد، وهو هبذه العبارة عند الغسقيبدأ رحلته إالّ ال منريفا طائر  قال هيجل أنّ 

 جّدا. ا تأّخر رمّبا مُ و تأّخرا ل دوما مُ ص  يَ  والعقلاحلكمة 

ثالثينيات يف خالل مراهقيت  عشتهُ ، كمثال عل  ذلك ما  نياماريخ السَ حقيقة بتنا أثخ يف التاريخ  فكم من مرّة     
ليس تطيم إّن موضوع الفكر املعّقد   توّجهنا بسبب الالوعي حنو الكارثة حيث 7341إىل غاية  القرن املاضي

  Theodorتيودورَأدورنو. فقد قال كاملة  حقيقةتفادي االعتقاد يف  إنّه، رصده واالعاراف به بلالاليقَي 
Adorno الفكر عل  تتلمذه الرغم من ب، كيف ذل اقّ حمُ  كانو  يف مدرسة فرانكفورت كبريالفيلسوف ال

در عل  فعل قخ ، ال أحد ي َ طئيُ  الكامل فهم من يعتقد. ف«الكامل هو الالحقيقة»: الشمويل هليجل وماركس
   ذلك.

 .يقَي، بعبارة أخرى عل  الهاننطوي عل  ر  يَ  ،، إىل غري ذلكاجتماعي ،اقتصادي، ّتاري ،كّل قرار سياسي      
َالفعلتعين  يف والسياسّية و  لعبة التفاعالت االجتماعّيةينخرط يف حاملا صاحبه  الفعل منانفالت  ''''بيئة

 بدل اإلخفاق ي إىلؤدّ أن تومبقدورها ، شرع فيهمن  ل الفعل ضدّ وّ بإمكاّنا أن تُ . وهذه اللعبة أخرىتفاعالت 
سائغة، لكّن مة قخ عل منها لُ جخ يَ سَ علن احلرب عل  بروسيا أنّه وهو يُ نابوليون الثالث  نّ ظَ فمثال النجاح املتوّقع. 

، ليس فقط تبق  غري كاملةسوف املعرفة التفكري يف أّن جيب . فرنسا لقمة سائغةمن بروسيا هي اليت  جعلت 
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 ألّن كّل معرفة هلا حدودها اخلاّصة ،أيضا ،ولكن ،يف كل ما هو معّقدالوصول إىل اليقَي املطلق ألنّنا ال نستطيع 
 اجلهل يتزايد معها.  فإنّ تتقّدم وإذا كانت املعرفة  .العقلّية والثقافّيةالدماغّية و 

 يف األصلحدث رمّبا ، توّسعيالكون  منذ اكتشافها أنّ لتها الكومسولوجيا ذَ إجنازات هائلة هي تلك اليت بَ      
أت  من أين  :جهال متعّدداأنتج  لكّن هذا االكتشاف ،Big Bang االنفجارَالعظيمَسميه ن انفجارنتيجة 
، .. يصدر عن الفراغ  ما هو الفراغ  أن  اّدياملكون اليستطيع من الفراغ  كيف هل   االنفجار العظيمهذا 

 ،من طبيعتها %4اليت ال متّثل إاّل مع املاّدة العادية، كما أسلفت،  ،غامضا صبحبقدر ما يُ بقدر ما نعرف كوكبنا ف
، يف حَي ل  كجه  عرفُ يُ جهل ما رحبناه هو قاتل. تشّتت حنو الكون تدفع  رئّية وال معروفةمغري سوداء هائلة وطاقة 

 زنا مبعىن الغام  واجملهول.فُ وهبذا  له.هخ هل جَ جَيخ ل هخ ّنا كّنا يف جَ أن ّ 

أّن كّل معرفة هي يف الوقت نفسه ترمجة متبوعة تنطلق من  املعرفة املعّقدةبهذه الفكرة البالغة األمهّية املتعّلقة      
تصل إىل و  Les photons َتالفوتونا اليت تأيت إىل العيون عن طريق مثال راكيةدخ اإل املعرفةبإعادة بناء. إّن 
العصب من خالل متّر  ةوجدز مُ فرة ش  إىل  تتحّولُ ة لَ ب َ قخ ت َ املسخ هات املنبّ ف: هذه التحّول ةعمليب ، مترّ شبكية العَي

صورة  بأّّنا ليستخ  عل  الفور انطباعا  عطي تُ  ،يف الدماغغموضا أكثر تحّوالت من السلسلة كذلك عرب و  البصري
ه ، فإنّ صورة الشبكّيةاحلجم حسب  البعيدة صغريةعو  أن يرى األشياء اإلدراكي  ساقاالتّ  ألنّ  ،فوتوغرافّية

 ي. جمها احلقيقيدها إىل حَ عيُ 

 املعتقداتو  النظريّاتو  واإليديولوجيات واألفكارالتصّورات يف  توجد ،إعادة البناء هذهات الارمجة/عمليّ إّن      
يف خطر الوقوع يف و  عادة البناءإلوقوع يف اخلطأ و اخلطر أنّنا عرضة  ، ما يعينللارمجةهتنون رخ مُ حنن  ا.غريهيف و 

قد تكون  .itoretrad raduttore,t '' [عىنامل] ''الارمجة، خيانة املثل اإليطايل يقولما ك،  الصعوبات
عاد بناء يُ . مناكُ بأّن التأويل َيخ  اربنختُ ، اهلريمونيطيقا، وهي الفلسفةلكن هذه إىل حّد ما صحيحة التأويالت 

ولكن  بنفسجّيةالوفوق األشّعة تت احلمراء من حواسنا ت ل  فَ ن خ ت َ مثال ف، والعقلبواسطة الدماغ دوما  احلقيقة
، فوق البنفسجّيةأخرى وجود أشعة تت احلمراء و لنا  بَّي الذي يُ وبفضل العلم باإلمكان رصدها عن طريق التقنّية 

   النيتنا. قخ طقنا وعَ نخ لت من مَ فَ ن خ أخرى ت َ لكن مثّة حقائق 

 

ََمعرفةَالمعرفةَ
   

الرابطة الثقافّية  يف 7395ماي  1 يف ألقيت، ''يأزمةَالعلمَاألوروب''َلق عليه طخ ما كان يُ حول له  يف حماضرة   
قاصر  ، ملعرفة األشاء اخلارجّية،العلم املمتاز أنّ  Husserlَهوسرلظهر أ ،ال تزال راسخة يف األذهانو ، لفيينا
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يف مؤّخرا فقط جعل العلم موضوعا للدراسة، لقد بدأنا . وما هو العلميما هو موضوع املعرفة  متاما عل  تصّور
ومل  التقّدم العلمي آلة مهتّتاوز أن نرى أّن العلماء أمكننا . فبعد هريوشيما ويف أنشطة العلماء ممارساتهو نظريّاته 
كل  ،يمقيكل حكم تفادي  شر حباجة إىل فبقدر ما كان العلم يف القرن السابع عم فيها. التحكّ إمكاّنم يعد ب
يبدو العلم اليوم من دون بقدر ما  ،لطاتراقبا من طرف السُ لكي ال يكون مُ ، سياسيكّل حكم ،  أدبحكم 

 . رّوعةمُ  تخداماتاسخ ي إىل ما من شأنه أن يؤدّ  ،باط أخالقيض  انخ 

 ،السخريّةبعَي   والشاهدة عليها مبعتقدات القرن املاضي تعّلقةملا األخطاء واألوهامإىل النظر  من الشائع     
 ،لمّيةاليت تزعم أّّنا ع   النيوليبريالّيةالنظريّة االقتصاديّة إّن اخلطأ والوهم  يقول أنّنا حمّصنون ضّد ذا الذي ولكن من 

 أخطاء وأوهام املاضيإلدانة ميال  أكثرأنّنا نفّكر إطالقا إنّنا ال وكوهم. كإيديولوجّية  جّل تَ ت َ  ، هي نفسها،بدأتخ 
 اخلطأ  ضّد ّصنَي حمُ قد نكون  عجزةمُ  فبأيّ  ،وأوهامنا احملتملة أن نتساءل عن أخطائنابدل  ،املتعّلقة باحلضارات

فإّن  ،مبا فيها املعرفة الشاملة ضروريّة لكّل معرفةتكملة وهو ، املوضوع العارفوإىل درها صخ وعود إىل املعرفة ومَ      
الُنُظم وّجه الذي يُ  رباديغم''الميته ''سخ تَ ا ميكن عرفه، مالذي نَ  ّظم العاملنَ ن ُ املبادئ اليت من خالهلا هي  عّد حمورياّ ما يُ 

ه، يف حقيقة األمر، كنّ نعيه لهو األمر الذي ال و  ،والفصل لاالختزاإىل براديغم ضع أفكارنا خَتخ . املعرفّية والفكريّة
هذا ويف ظّل هيمنة  .االستثناءات اهلامشّيةما عدا بع  ، ومنظومتنا املعرفّية والفكريّة يوّجه كّل نظام تعليمنا

يعار  هذه النظرة هو حم   ما وأّن كلّ البسيطة.  هاتزلة إىل عناصر وخمُ نفصلة لنا كل األشياء مُ  تاراءى رباديغمال
 ق األمرلّ عَ ت َ يَ س، وهذا يدث ناذرا يف التاريخإىل تغيري الرباديغم فيه عصر حباجة حنن يف حاقة وجنون. ثرثرة و 
 براديغم التعقيد. هيف الوقت نفسه. إنّ والربط جيب التمييز : الربطاالختزال بو  التمييزل بصخ الفَ  تبدالباسخ 

َ''أمسّيها  ولكّننا يف مرحلة      َالفكر َتاريخ َقبل سّكان  ،فيها احلكماء ألجدادنا مل يكن ،اإلنساني''ما
ونفس لكن كان لديهم نفس فكر املتطّورة دوات األ ،Magnon-Crosapiens de  les الكهوف
َأنجلوو Einsteinَنأينشتايو ماركسدماغ  َ Ange-Michel َمايكل Rimbaudَورامبو
 ،ءة  ال شيأوج معرفتنا الدماغّية والعقلّية والفكريّ  ناغخ لَ ب َ أنّنا ُيخربنا من ...  neStali وستالينHitlerََوهتلر
ةَالمرحلةَاستدام ته عنيف عمليّ Louis Bolk (1 ) لويسَبولكدا جيّ وّضحه  مثلما ،الغرور والغطرسةإاّل 

من خصائص الكائن اإلنساين أن يكون غري ف: اإلشارة إليها اليت سبقتخ  énilisationjuv  اليرقّية
ملعرفتنا وللفكر،  ضار. هذا جّد الذي نعرفهالكوكيب  احلديدي صرا العبالنسبة للفكر يف هذاألمر نفسه و  ،مكتمل
 تنشأ داخلها الصراعاتوأقس  الظروف اليت  املخاوف،و  التعّصبظهور عل   إالّ يعمالن ال والقلق املواجع ألّن 
عن فكر إىل البحث  ُمضطّرونحنن  ،املخاطرهذه وملواجهة . االنتكاسات السياسية األشّد حّدةو  ،شّد فتكااأل

 ، لكن تلكالنظم املنطقّيةأي  ،''العقلنة'' نسميهب ما علينا ّتنّ . يف الوقت نفسه اديعقتو ومشوال أكثر انفتاحا 
مواجهتها رف  و تصّلب أفكارنا بعبارة أخرى العقائديّة/الدومجاطيقّية،  ، وعلينا تفاديأساس وبناء اليت ليس هلا أيّ 
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فهم ما عل  وال  فلت من املنطق الكالسيكيفهم ما يَ غري قادرة عل  غلقة النّية مُ ي عن عقللتجربة. علينا التخلّ 
 علينا .قالينما هو غري عَ  عيدودها وتَ عرف حُ تَ  عقالنية أكثر انفتاحالكّرس أنفسنا أن نُ أجل من  ،يتجاوزها
ولوجي. حنن يف هذا العامل الشامل ثيمد عتقااتكتسي صالبة سوف ب تصديق األوهام اليت لتجنّ بال هوادة النضال 

   د.املعقّ الفكر صعوبات  هاوهي نفسيف مواجهة صعوبات الفكر الشامل، 
 . ايةبدال حنن نعيش بداية
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