
23

العدد العاشر - ديسمبر/ كانون األول 2019املقالت غير املحكمة

أنسـنة	العلم	وثورة	املنهج

جمال الشوفي)1) 

قبل ذي بدء

عند	 الصوري	 املنطق	 في	 األولى	 املعرفية	 لبنتها	 من	 بدًءا	 للكليات	 نفٌي	 الحديث	 العلم	 بأن	 القول	
املثالية	 في	 العليا	 قمتها	 إلى	 	

ً
وصوال املتعالية،	 الغيبية	 وهيمنتها	 األديان	 بميتافيزيقا	 مروًرا	 أرسطو،	

الهيغيلية	وجدل	املنهج	في	سلبه	النافي	وإيجابه	املتعين،	ال	يعني	أبًدا	الذهاب	مع	الجزئية	والتخصص	
وإقامة	الوجود	املادي	بوصفه	كلية	كبرى	مهيمنة	إلى	ما	ال	نهاية،	فالحاضر	اليوم	مجموعة	من	العلوم	
رقعتها	 املتسعة	 املتاحة	 التقانات	 من	 ومجال	 والسلوكية	 والعالجية	 واملادية	 والرقمية	 املتخصصة	
لتشمل	عالم	اإلنسان	في	وجوده	وذاته،	تكاد	تجتاح	حسه	وعواطفه	وروحه	أيًضا،	ليس	نهائًيا	أبًدا.	

والروحية،	حين	غدا	 والقيمية	 اإلنسانية	 يتجرد	من	صفاته	 مادًيا	 كائًنا	 اإلنسان	 بات	 وقد	 اليوم	
ُمنِتجها	أو	قوانينها	العلمية	 الكون	هوية	مادية	جزيئية	قابلة	للفك	والتركيب	وفًقا	لرغبة	صانعها	أو	
والوضعية،	فعلى	أهمية	التخصص	وضرورته	ووضعية	العلوم	التجريبية	في	العلم	والعلوم	سواء	في	
إقامة	الحد	على	اجتياح	شطط	منهج	الكليات	للوجود	واإلنسان	بال	حدود،	وعلى	ما	قدمته	للبشرية	
مجاالته	 في	 ساهمت	 علمية	 معرفية	 وأدوات	 علوم	 من	 البشري	 التقدم	 حلقات	 في	 هائل	 تطور	 من	
املتنوعة	كثيًرا،	إال	أنه	منطقًيا	عادت	للماهية	والذاتية	الصورية	األولى	في	املنطق،	لكن	ليس	من	بوابتها	

الكلية	العليا،	بل	من	بوابتها	الجزئية	املحض.

)1)	كاتب	وباحث	سوري.
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السؤال واملشكلة

بل	 ال	 متناقضين،	 حدين	 أمام	 أخرى	 مرة	 املنهج	 سؤال	 يقف	 اليوم،	 واملعرفة	 العلم	 سؤال	 في	
في	 تنفرد	 تكاد	 اليوم	 الكونية	 فالجملة	 ومصيره؛	 وإشكاالته	وحضوره	 اإلنساني	 الوجود	 في	 متنازعين	
نموذجها	 أرضية	 العلمية	على	 التكنولوجيا	ومرجعيتها	 ثورة	 االتكاء	على	 العلمي	من	حيث	 موضوعها	
العلمي	والسيا�شي	في	عصر	العوملة،	ليبرز	الخالف	املعرفي	حول	سؤال	الوجود	اإلنساني	ومصيره	بين	
حدي	التقدم	التقني	الحضاري	العام	وأشكال	استالبه	الشيئية	والرقمية	واملادية،	املترافقة	مع	تراجع	
إنساني	في	الحد	القيمي	للفلسفة	وبعدها	اإلنساني،	وبخاصة	مع	عجز	النماذج	املعرفية	األولى	الصرف،	
سواء	كانت	صورية	أم	دينية	أم	فلسفية	نظرية	مثالية	أم	وجودية،	من	تحقيقها	سعادة	وخيًرا	إنسانًيا	
عاًما؛	أمام	تطور	علمي	وتقني	يتصف	بقدرة	كبيرة	على	تحوير	كلية	اإلنسان	واجتزائها	ملصلحة	قدرة	
مالية	أو	سلطوية	من	جهة،	أو	تقنينها	الحياة	والقيم	اإلنسانية	واملعرفية	على	قدر	مستوى	معلومة	و/

أو	قانون	سيا�شي	و/أو	اجتماعي	و/أو	اقتصادي	استهالكي	وأداتي	وظيفي	فقط.	

بين منهجين

بنقيضين	 املعرفة	 وغير	 بذاتها	 الهوية	 ُمعرِف	 العمومية	 الكلية	 منهج	 املتنافيان	كالهما:	 املنهجان	
واملتخالف	 املتنوع	 الوجود	 في	 والتشكل	 والتكون	 العالقة	 طرائق	 الكلية،	 عن	 أي	 عنها،	 ا	

ً
ناسخ مًعا،	

التخصص	 ومنهج	 ومادياته.	 ومفرداته	 بجزئياته	 الواقع	 إلى	 »األليمة«	 عودتها	 بال	 ولنقل	 واملتغير،	
إلى	مفردات	مادية	مستقلة	عن	 أيًضا،	وإحالته	 الغارق	في	تفكيك	الوجود،	كما	اإلنسان	 والجزئيات	
بعضها،	ملناهج	وطرائق	وأدوات،	الذاهب	في	دقائق	املادة	وما	دون	الذرة	ومكوناتها	األولى،	منهج	التجربة	
والرقمية	والشيئية	والتخصص	الدقيق،	بال	عودتها	»املتسامية«	لكلية	الوجود	اإلنساني	حين	يتحقق	
من	معنى	كونيته	ووجوده	العام؛	املنهجان	كالهما،	وما	مر	بينهما	من	مناهج	معرفية	وعلمية	تباينت	بين	
هذا	وذاك،	على	اختالف	طريقة	كل	منهما	وأدواته	هما	في	مصاف	النتيجة	الواحدة	اليوم:	العلم	ومن	

ثم	العالم	وقد	بات	غير	أن�شّي.

الكلية،	 في	ذات	 العالقة	 ينفي	 والتنوع،	وبالضرورة	 الواقع	عن	االختالف	 فاألول	متعاٍل	على	 		
تحديد	 في	 الولوج	 دون	 من	 أيًضا،	 وناطق	 حيوان	 بالضرورة	 وفالن	 صورًيا،	 ناطق	 حيوان	 فاإلنسان	
إيمانًيا	 أو	صفات	 بال	حدود	 البشري	 العقل	 تجرد	 مطلُق	 ؛	و«هللا«	

ً
مثال »شًرا«	 أم	 »خيًرا«	 نطقه	 نوع	
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وميتافيزيقًيا،	بينما	اإلنسان	في	إبداعه	دونه	وجوًدا	وقيمة،	والعقل	كلي	القدرة	إرادًيا	على	أن	يكون	
واقًعا	في	الجدل	الهيغلي	وطريقة	تحقيقه	شروط	سعادته	وحريته	في	كليته	العقلية	ومطلقه	الفكري،	
هو؟	 من	 أو	 أنا	 من	 فسؤال	 مًعا،	 وعملًيا	 معرفًيا	 	

ً
سؤاال واملادي	 الح�شي	 وجوده	 عن	 السؤال	 ليغدو	

سؤال	املغايرة	والحرية	جدلًيا،	على	أهميته	املثلى،	لكنه	ال	يغني	عن	الكيف	والطريقة،	ولربما	يجوز	
بحريته	وشروط	 العربي	 يتمتع	هذا	 أن	 فأنت	عربي«	من	دون	 أخي	 يا	 رأسك	 »ارفع	 بأن	مقولة	 القول	
حياته	الكفيلة	بكرامته	في	دولته	الوطنية	وضمن	وضعية	قانونية	ودستورية	تضمن	حريته	وحقوقه	
وتصونها،	تأتي	من	البوابة	ذاتها	التي	تفترض	البرهان	في	ذاتها	وماهيتها،	من	دون	حضورها	العالئقي	مع	

الوجود	والحياة.	

منهج	الكليات	هنا	بات	يأسر	الروح	والعقل	والخيال	ويحزم	الوجود	ويصهره	في	كلية	أولى،	ال	بل	ينهيها	
عندها،	هي	مسلمة	ومقدمة	تستنتج	كل	ما	دونها	دون	هذا	املرور	في	الواقع	وتجاربه	وحسّياته	ونماذجه	
الخاصة	شديدة	التنوع.	ولنقل	مجدًدا	هذا	االنتقال	من	علّية	الكل	املتفوق،	بما	هو	عالم	أسطوري	
في	 الشمولية	 ومنهاجها	 واالشتراكية	 والقومية	 الدينية	 الكالم	 وعلوم	 املنطق	 وصورية	 إلهية	 ووصايا	
الجنة	والشيوعية	وأدلوجة	الوحدة	العربية	من	بعد،	إلى	الوجود	بتعينه	واختالفه	انتقال	مؤلم	حًقا،	
ولربما	كان	ألم	العقل	والفكر	فلسفة	تستوجب	الحوار؛	هذا	االنتقال	من	علية	الكلي	لحيز	الوجود	
بحسه	ومفرداته	هو	خالصة	التجربة	البشرية	اإلنسانية	وحقها	في	الحرية	واالختيار	من	دون	عواصم	

وقوانين	صارمة،	وهذا	النقد	شطر	البيت.	

واملفردة	 التخصص	 اإلعالء	من	شأن	 مع	 والذهاب	 نهائًيا،	 نفًيا	 األول	 نفي	 الثاني	على	 يصر	 بينما	
والجزء	وجزء	الجزء	وعّده	القيمة	العليا	في	الحياة	والوجود،	فاإللكترون	أعلى	من	نور	مصباح	أديسون،	
املجتمعي،	 والتقديس	 االستالب	 بنى	 تحليل	 من	 أفضل	 الطبي	 العالج	 أو	 السلوكي	 النف�شي	 والتحليل	
ولربما	نقول	إن	اآللة	املصنعة	ستغدو	أكثر	جدوى	وقيمة	من	اإلنسان	العامل	صانعها،	والدكتاتور	
الفرد	أعلى	قيمة	من	كلية	املجتمع	والشعب	فوجب	حرقه	وترحيله	وتهجيره،	وربما	كان	هرمون	السعادة	
أو	املشوهين	من	األطفال	 املقتولين	واملعوقين	 أمهات	 املعتقلين	واملعتقالت،	 أمهات	 في	ذاكرة	 وحقنه	
بأدوات	الحرب	العلمية	الحرام،	أكثر	قيمة	من	تحقيق	العدالة	املجتمعية	وإنصاف	حركات	الشعوب	
التحررية	وكفكفة	دموع	أم	وحرقة	قلبها،	حتى	استحال	العلم	واإلنسان،	اإلنسان	بتجربته	الحسية	
للتجربة	املخبرية،	وما	احتمال	 التجريبية	وحقل	 العلوم	 أدوات	 الحرية	واالنعتاق،	أحد	 في	 واإلنسية	
فشلها	أو	نجاحها	سيان،	أمام	تراجع	قيمته	اإلنسانية	وحريته	للدرك	األسفل	في	اغترابه	وسحق	ذاته	
مرة	أخرى،	مع	أنه	اختار	حريته	ووجوده	التحرري	من	أصنام	الكليات	األولى،	فوقع	في	أسر	الشيئيات	
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والرقميات	مع	تناٍم	غير	محدود	لالستحواذ	بقوة	التقنية	وآلة	الحرب	والدمار	الشاملة	وما	دونها،	حيث	
تقرير	 والحرية	وحق	 للعدالة	 العصرية	 القيم	 لكل	 مع	عجز	فاضح	 وترافق	هذا	 العلم	وحشًيا،	 غدا	
ثورات	 تأكل	شعوب	 عن	 املاكر	 للصمت	 مادية	مصلحية	 مغامرة	 في	 بوضوح	 وتجلت	 تمثلت	 املصير،	

الربيع	العربي	وبخاصة	السوري،	وهذا	عجز	البيت.

في	 الحرية،	وما	اإلنسان	 نفي	 في	 السحق	اإلنساني	 في	هذا	االغتراب	وهذا	 التقيا	 املنهجان	كالهما	
البدء	واللحظة	واملمكن	املستقبلي	إال	ذلك	املعرف	بوجوده	الحر	بكلياته	ومفرادته	وجزئياته	مًعا.

حوار العلم واملعرفة

يذهب	كثير	من	متبني	إحدى	طرائق	العلم	هذه	للدفاع	عن	علمه	ومعرفته	وطرائقه	البحثية	منهجًيا	
وتطبيقًيا،	وهذا	حق	ال	بد	منه	في	املبدأ،	فالقول	بوجود	املطلق	والكلي	املتعالي	بوصفه	رافعة	إنسانية	
نفسية	 سلوكات	 عالج	 بأن	 القول	 ينفي	 ال	 الحياة،	 في	 درجاتها	 ألعلى	 النسبي	 تحققها	 عن	 البحث	 في	
معقدة	يتطلب	عالًجا	هرمونًيا	أو	نفسًيا	أو	كليهما	مًعا	كحاالت	فردية،	وهذا	ما	لم	يمكن	تركه	إلى	حين	
اكتمال	تغير	شروط	املجتمع	كلية،	وهذه	األخيرة،	الشروط	املوضوعية	وصناعتها	أيديولوجيا،	تحت	
مسمى	نظرية	علمية	في	التجربة	العلمية	الشيوعية	أقامت	االستبداد	الكلي	والعسف	اإلنساني	العام،	
حين	بات	البشر	كأسنان	املشط	متساويين	نفسًيا	وذهنيا	كما	حقوقًيا	أيًضا.	ولم	يكن	من	غير	املمكن	
الولوج	إلى	عالم	امليكروبات	البيولوجية	أو	املايكروية	املادية،	مخلقة	ثورة	التكنولوجيا	واالتصاالت،	لو	
بقينا	عند	مفهوم	الكلية	املادي	بال	تخصيص	وتعيين.	وربما	يجاز	لنا	علميا	القول	بأن	عمل	برومثيوس	
في	نقل	النار	من	اآللهة	لعالم	اإلنسان	أضاء	وجوده	وصراعه	األول	املعتم	مع	الطبيعة	املتوحشة	وقتها،	
	وكشف	طرائق	اإلنارة	والطهي	والحماية،	بينما	إضاءة	الذرة	

ً
هو	عمل	باملعرفة	والعلم	وبالكليات	أوال

في	مصباح	أديسون	فتحت	الطريق	أمام	اإلنسان	في	تتبع	كشفه	ما	ال	تراه	عينه	املجردة	في	الطبيعة	
الحسية	واملادية،	فولج	مكنوناتها	ودقائقها	غير	املرئية،	وفي	الطريقين	كليهما	ثمة	حق	معرفي	وعلمي	
بآن	شكل	في	لحظته	ثورة	كبرى،	لكن	استمراره	للنهاية	من	دون	تغير	في	املنهج	والطريقة	بات	محط	نقد	
وضرورة	بحث	في	وجود	اإلنسان	وحريته	اليوم،	وهو	سؤال	معرفي	مفتوح	ال	يجب	إقفاله	أبًدا	بقانون	

مكاني	أو	بمقولة	زمنية	واحدة.

الواقع	بصفتيه	 في	عالجها	 تدرجت	 واملعرفة	 العلم	 في	 مناهج	وطرائق	 ثمة	 الطريقتين،	 هاتين	 بين	
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املادية	الطبيعية	و/أو	اإلنسانية،	وثمة	محاوالت	متعددة	في	طرائق	العلوم	لوصل	قطبيتها	هذه،	ولم	
	علم	إال	بالكليات	هو	سؤال	فلسفي	

ّ
يزل	السؤال	إلى	اليوم	يكرر	ذاته،	فالقول	الفلسفي	األفالطوني	أال

 Théorie de la Connaissance(	ونظريتها	املعرفة	مع	العلم	عالقة	في	يوم	وكل	اليوم	يستجد	ومعرفي،
راهنه	 للكون	 املفهومي	 التصور	 في	 واملطلق،	 الكليات	 في	 نظرية	 هي	 بما	 	Theory of Knowledge( أو	

وسيرورته	ومصيره	وأيضا	طريقته.

إلى	 نسبة	 »البيكوني”	 التجريبي	 ثم	 ومن	 ديكارت،	 رينيه	 إلى	 نسبة	 »الديكارتي«	 الشكي	 املنطق	
فرانسيس	بيكون،	وما	أتى	بعدهم	من	طرائق	علمية	من	دون	حصر	أو	استنفاد،	واملترافقة	مع	ثورة	
مع	 املطلقة،	 قدستيه	 من	 املسيحي	 الدين	 تخليص	 مع	 الحجري،	 والفحم	 البخار	 محركات	 صناعة	
تجريد	العدد	الكسري	)العادي	رياضًيا(	من	نهاياته	املحسوسة	وامللموسة	بشرًيا	إلى	عدد	حقيقي	ُيدرك	
الالنهاية	عقلًيا	في	القرنين	السابع	والثامن	عشر.	مناطق	الشك	والتجريبية	املوصوفة	بالعلمية،	ومن	
بعد	منطق	العلوم	املتسع	وقد	عمل	على	إيقاف	امتداد	نظرية	املعرفة	وحرصها	املطلق	على	نزاهة	الكل	
واألنبياء،	شكلت	 الرسل	 مقولة	هللا	وعصمة	 إطالق	 على	 في	حرصها	 السماوية	 األديان	 كما	 املعرفي،	
ثورة	معرفية	في	لحظتها،	حين	فتحت	املجال	للتجربة	البشرية	بتطور	العلم	والعلوم	الطبيعية	واملادية	
العلوم	 من	 الواسع	 املجال	 هذا	 من	 اليوم	 نشهده	 ما	 وهو	 واإلنسانية؛	 والسلوكية	 االجتماعية	 كما	
وتخصصاتها	الالمنتهية	وتفوقها	العمومي؛	ومع	هذا	ازداد	اإلنسان	بؤًسا،	وازداد	الخطر	على	وجوده	
التقنية	 أدواتها	 وإنتاج	 والسيطرة	 التحكم	 على	 القدرة	 في	 املتغولة	 الوحشية	 النزعة	 تزايد	 أمام	 أكثر	
زيادة	 مع	 مترافًقا	 البشر،	 وغمرها	 الثلوج	 بذوبان	 العالمي	 املناخ	 هدد	 ما	 التطور،	 وفائقة	 املحكمة	
مطردة	في	مؤشرات	قوانين	الترموديناميك	وارتفاع	حرارة	األرض	وثقب	األوزون	نتاًجا	لهذا	االطراد	في	
تغول	العلوم	ووحشية	اإلنسان	ونزعته	»الكلبية«	في	االستحواذ	والهيمنة	بال	حدود،	وأيًضا	بات	العالم	
اليوم	على	شفا	هاوية	في	االنزالق	إلى	حرب	عاملية	ثالثة،	كان	أن	تنبأ	بها	ستيفن	هوكنغ	قبل	أعوام	من	
وفاته،	وكان	أن	قال	عنها	أينشتاين	ذات	يوم	ستكون	مدمرة	للبشرية	وتعود	باإلنسان،	أن	بقي	منه	

بعض	البشر،	لعالم	البدائية	التي	بدأ	منها.

االنزالق	املتناهي	في	أحد	شطري	املنهجين	امتد	ردًحا	من	الزمن	وما	زال	مستمًرا،	فعلى	الرغم	من	
محاوالت	املنهج	الجدلي	في	إقامة	العالقة	بين	الواقع	والفكر	في	محتواه	اإلنساني،	إال	أن	هيمنة	الشمول	
محتوم	 طبقي	 وصراع	 حتمية	 قوانين	 ذا	 علًما	 اإلنسانية	 املعرفة	 جعل	 أيديولوجًيا،	 املوجه	 الفكري	
واتجاه	وحيد	للزمن،	حتى	استحالت	إلى	جملة	من	القوانين	املادية	االستالبية	أيًضا	التي	كانت	تشكلت	
وعملت	على	نقيضها	مستهدفة	تقويضها،	لتحول	اإلنسان	إلى	قطعة	أو	ماكينة	في	معمل	االشتراكية.	
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التجربة،	سؤال	 في	الشك	والسؤال	وأحقية	 التقني	بمرجعيته	األولى	 التطور	 أر�شى	 في	مقابل	هذا	
املعرفة	العام	لسؤال	املاهية	والخاصية،	فمع	اإلدراك	العام	أن	موضوعة	الليبرالية	في	الحق	الفردي	
ونموذجها	املعرفي	في	اإلرادة	العامة	بحسب	جان	جاك	روسو،	لم	تجد	صداها	وحضورها	الوجودي	
إال	مع	الدولة	العصرية/	الحديثة	بعد	عقود	من	الثورة	الفرنسية،	ثورة	عصر	األنوار،	وذلك	عندما	
تالقت	مصلحة	العموم	البشري	في	حيزاتها	اإلنتاجية	املتقدمة	صناعًيا	وتجارًيا	بما	تحمله	من	تخصص	
وكفاءة	علمية،	مع	حق	التملك	الفردي	والتنافس	أيًضا،	مع	أفكار	العقد	االجتماعي	والهوية	الوطنية	
	فتًحا	واسًعا	في	مناهج	

ً
ككلية	عامة.	هذا	التالقي	كان	لحظة	ثورية	في	عالم	الحقوق	والحريات،	مشكال
العلم	والعلوم	التي	وصلت	اليوم	إلى	ما	هي	عليه	في	املعلوماتية	وثورة	التقنية.	

ا	هذا	التطور	العلمي	هو	البديل	النهائي	واإلنساني	وربما	نهاية	البشر	في	جنتهم	
ً
قد	يقول	قائل،	إذ

املوعودة	»الديمقراطية	الليبرالية	وثورة	التقنية«	بحسب	فرانسيس	فوكوياما،	فمما	الشك	فيه	تعّد	
ال	 أبًدا	 لكن	 وهدفه،	 العربي	 الربيع	 كانت	صبوة	 وربما	 أيًضا،	 ومعرفية	 وعلمية	 قمة	حضارية	 لليوم	
من	 والعلمية،	 املعرفية	 الدالالت	 ذات	 واملالحظات	 الجمل	 من	 املنهجي	عند	عدد	 التوقف	 إال	 يمكننا	
قبيل	ازدياد	مساحة	التنافس	العالمي	سواء	على	الطاقة	وبدائلها،	أم	االستحواذ	بالقوة	على	أماكن	
وجودها،	كما	ذلك	االزدياد	املطرد	في	صناعة	األسلحة،	وبخاصة	الدمار	الشامل	منها	التي	باتت	تهدد	
البشرية	بخطرها	تبًعا	لطروحات	حنة	أرنت	»في	العنف«،	كما	عودة	التحالفات	الدولية	الجيوبوليتيكية	
الشائنة	مرة	أخرى	بعد	توقفها	بعد	نهايات	الحرب	العاملية	الثانية	من	خالل	املسألة	السورية،	وتنامي	
النزعة	الوحشية	للدول	الكبرى	املترافقة	مع	إذكاء	نزعات	العنف	البينية	ما	قبل	دولة	)طائفية	ودينية	
اإلنساني	من	 الكل	 إلى	غياب	 باملبدأ	 تشير	 كلها	 العالمي	وغيرها،	 املناخ	 إلى	مشكالت	 وأهلية(،	أضف	
واجهته	العاملية	أمام	تنامي	الرقمية	واملادية	والشيئية	والتخصصية	بغية	استيعاب	طلبات	الشركات	

ذاتها	القائمة	على	البيع	والتجارة	في	السالح	والطاقة،	حتى	البشر.

العلم	الحديث	الذي	قام	على	مثلث:	املالحظة،	التجربة،	التطبيق،	قدم	للبشرية	حتى	اليوم	كثيًرا	
من	الطرائق	واألدوات	التخصصية	في	مجاالت	الحياة	شتى،	فبات	التخصص	والكفاءة	شرط	النجاح	
ا	كهابرماس	إلى	سدة	الحكم	في	

ً
العلمي	للفرد،	لكنها	مع	هذا	لم	توصل	فيزيائًيا	كأينشتاين	أو	فيلسوف

وترامب.	 كبوتين	 العاملية	 املواقع	 تلك	 إلى	 والسيا�شي	 املالي	 النفوذ	 أصحاب	 أوصلت	 ما	 بقدر	 ما،	 بلد	
وأيًضا	طريقة	العلم	الحديثة	هذه	تخلت	طوًعا	عن	الكلية	املعرفية	لإلنسان،	واكتفت	باختبار	أهليته	
أو	تقييده	بمتغيرات	إنتاجه	املحلية،	فبقيت	أفريقيا	حقل	تجارب	متسع	لكل	أشكال	الطب	واألدوية	
تجارب	 حقل	 والعصرية	 للحرية	 املتدافعة	 كلها	 بثوراتها	 األوسط	 الشرق	 ساحة	 وبقيت	 والعقاقير،	
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سيا�شي	متسع	على	املوت،	كما	بقي	اإلنسان	املتقدم	أسير	القوانين	الوضعية	في	العمل	بما	لها	وعليها	
من	إيجابيات	وسلبيات،	في	مقدمتها	انتفاء	الروح	واإليمانيات	التي	طاملا	بحث	عنها	إنسان	هيرمان	هيسه	
»األصل«.	 األدبي	 في	عمله	 براون	 دان	 ونقدًيا	 أدبًيا	 معها	 توقف	 ما	 وكثيًرا	 البوادي«،	 »ذئب	 روايته	 في	
لنجيز	القول	املعرفي:	إنه	على	الرغم	من	هذا	التطور	العلمي	كله	إال	أنه	لم	ينصف	اإلنسان	كلية،	ولم	

يصل	بعد	إلى	العدالة	والحرية	واملساواة	ككلية	عامة،	بل	كحاالت	جزئية	وخاصة.

في ثورة املنهج

ومضامينها،	 الكلية	 بين	 العالقة	 بنائية	 يقيم	 معرفًيا،	 التشكل	 يحاول	 منهج	 ثمة	 وذاك	 هذا	 بين	
يساوي	مجموع	 الكل	ال	 أن	 معرفًيا	 يدرك	 منهج	 إحداها	وحسب،	 في	 يستغرق	 تعيناتها،	ال	 جزئياتها،	
،	والعلم	واملعرفة	والروح	من	مكوناته،	قادر	في	كل	لحظة	على	تجاوز	

ً
أجزائه،	فاإلنسان	في	كليته	أوال

إحداها	أو	كلها	مجتمعة،	فالدولة	ليست	طبقتان:	حكاًما	ورعية	أو	دونية	وفوقية،	بل	وأيًضا	هي	هوية	
هو	 بل	 بالبراءة	 وأخرى	 باإلعدام	 تحكم	 مادة	 ليس	 والقانون	 والعصري،	 اإلنساني	 الدولة	وحضورها	
العدالة	في	روحها	باملبدأ؛	والكر�شي	ليس	مجموعة	من	األرجل	ومسندي	الظهر	والخلفية،	بل	شكله	
ا	إليها	

ً
وأريحيته،	وإال	بات	بضعة	من	األخشاب	املبعثرة،	الكل	هنا	هي	تلك	العالقة	بين	األجزاء	مضاف

بين	وجودها	 والفرق	 مًعا،	 بل	هي	طاقة	ومادة	 ليست	ذرات	وحسب،	 فاملادة	 قيمتها،	 نكتها،	طعمتها،	
كمادة	صماء	ومكوناتها	هو	هذه	الطاقة	املتحررة	في	علوم	النسبية	الحديثة.	واملجتمع	ليس	مجموعة	
من	األفراد	تحكمهم	القوانين،	ديمقراطية	كانت	أم	سلطوية	أم	قبلية	عشائرية،	هي	الوجود	اإلنساني	
كما	في	حاجياته	وضروراته	الحياتية،	هو	بإبداعه،	بفكره	الحر،	بخياله	بقدرته	الخالقة	على	الخروج	
دولة	 نسميه	 عام	 فضاء	 في	 سابقيه	 مألوف	 عن	 حتى	 ولنقل	 املسبقة،	 أصنامه	 وعلى	 قواقعه،	 من	
هوكنغ.	 تعبير	ستيفن	 بحسب	 وأناقة	 إنسانية	 أكثر	 وكون	 عالم	 في	 ثم	 ومن	 تستنفده،	 وال	 تستوعبه	
وكذا	العالم	ليس	نظاًما	عاملًيا	وحيد	القطبية	لدولة	عظمى	ذات	قدرة	نووية	مدمرة	كالواليات	املتحدة،	
ليس	 وحاضرنا	 كروسيا،	 الهيمنة	 في	 قيصرية	 طموحات	 ذات	 بلطجية	 دولة	 مع	 مدمر	 تنازع	 ومحط	
أفراًدا	نصبوا	أنفسهم	حكاًما	على	شعوبهم	عسكرًيا	أو	دينًيا،	بل	هو	عاملنا	نحن	املسؤولين	عن	بقائه	
واستمراره	وانفتاحه	على	ردحة	االتساع	اإلنساني	وإنصاف	مظامله	العامة.	وجودنا	التحرري	هذا	هو	
ثورة	تفوق	مكنوناتنا	املادية	وتصنيفاتها	األيديولوجية	معارضة	وموالة،	طوائف	وملل	وقوميات،	هو	
طاقتنا	البشرية	متجاوزة	حدود	وجودنا	النمطي	والكالسيكي	واملادي،	هي	روح	الحياة	وطاقتها	املختزنة	
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فينا	نحن	البشر	وفق	مفعولي	الحق	والحرية.

املنهج	هذا،	هو	ذاك	الذي	يحاول	أن	يصل	الخيط	الرفيع	بين	نظرية	املعرفة	في	كلياتها،	والعلوم	في	
تخصصاتها،	ومع	هذا	لم	تتشكل	بناه	كاملة	بعد،	ويبدو	أنه	في	نزاع	مع	العلم	التقني	بتفوقه	اليوم	وجنيه	
وسلطاتها	 الشمولية	 واأليديولوجيات	 األديان	 كليات	 مع	 كما	 فائق،	 أ�شي	 بشكل	 املضاعف	 الكسب	
ا	بين	هذين	الحدين،	ولم	يزل	سؤال	املعقولية	األفالطوني	

ً
العنفية،	فكان	ركب	الربيع	العربي	صارخ

وهذا	 باملعقول،	 إال	 الحقة	 للمعرفة	 إمكانية	 ال	 اتساًعا،	حيث	 األكثر	 بمضامينه	 لكن	 اليوم	 حاضًرا	
املعقول	اليوم،	لم	يعد	محض	كلية	استنباطية	أو	قياسية	في	ذاتها،	كما	أنه	ليس	جزئية	أو	فرضية	
البشرية	كما	حدث	 الحياة	 كارثية	على	 نتائج	 إلى	 تؤدي	 أي	مكان	وزمان	قد	 في	 للتجريب	 قابلة	 علمية	

حينما	جرب	العلم	الحديث	منتجه	النووي	في	هيروشيما	ونكازاكي	اليابانية.

املعقول	اليوم	هو	تلك	العودة	املتسامية	إلى	وحدة	الوجود	الكوني	وأصل	الكل	اإلنساني،	بعد	اتساع	
رقعة	»آالمه«	حين	تخلى	عنها.	هي	ليست	عودة	أفالطونية	حتًما،	بل	تلك	العودة	حاملة	معها	املنتج	
وخيارات	 الوجود	 كلية	 أمام	 والوضعية	ووضعها	 والتجريبية	 العلوم	 لثورة	 كتحقيق	 املادي	 اإلنساني	
الحرية	العامة،	إنها	معقول	االستمرار	والوجود	مرة	أخرى	بنكهة	أكثر	إنسانية،	أكثر	عدالة،	ولنقل	

عودة	الروح	إلى	ذاتها	بعد	اغترابها.

في	املنهج	الباحث	عن	حدوده	تلك،	ثمة	مقدمات	علمية	في	الطرائق	التعليمية	تستلزم	حضورها	
املعرفي،	حيث	توضع	اإلثارة	واالستعداد	والتمرين	وبالضرورة	االنتماء	في	النظرية	الترابطية	لثورندايك	
يحقق	 شرطين	 بين	 التوافق	 كما	 التباين	 على	 القائم	 البافلوفي	 االشتراط	 ويأتي	 إيجابية،	 مكانة	 في	
	للتطور	أيًضا،	فيما	تذهب	البنائية	لدى	

ً
أحدهما،	املختلف	عن	الثاني،	نموذًجا	سلوكًيا	مختلًفا	قابال

جان	بياجيه	إلى	شق	طريقها	في	استعادة	العالقة	املنفكة	بين	املعرفة	والعلم	في	مقومات	األبستمولوجيا	
العصرية.	

األبستمولوجيا	)Epistemology(	ال	بوصفها	نسًقا	أيديولوجًيا	يتبنى	العلم	على	حساب	املعرفة،	
بين	 البناءة	 التكاملية	 لتلك	 بل	 الفكر،	 أم	 املادة	 	

ً
أوال أيهما	 ذاته	 الفظ	 السؤال	 إلى	 باملعرفة	 يعود	 أو	

حدي	الوجود:	اإلنسان	في	وجوده	املادي	والح�شّي،	واإلنسان	في	وجوده	الروحي	والطاقي	والعقلي،	بال	
في	األحقية	واألهلية،	فغياب	حد	سيسعى	 تناف�شي	 تسابقي	 أو	شرط	 أفضلية	إلحداهما	على	األخرى	
باآلخر	للطغيان	واالنفالت	والتغول؛	وإثبات	أولوية	أحدهما	لن	تفي	بالغرض	الوجودي	واإلنساني	إال	
أن	 بالضرورة	 ليس	 	

ً
أوال زمانًيا	 يتحقق	 فما	 واملكان،	 الزمان	 يتجاوز	موضوعتي	 تعميمي	جزافي	 بشكل	
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يتحقق	في	املكان	ذاته،	وإال	ملا	كانت	شعوب	األرض	وحضاراتها	تتبادل	معارفها	التاريخية	كما	منتجاتها	
السلعية	واالستهالكية،	وأيًضا	لم	تكن	ثمة	ضرورة	للتواصل	االجتماعي	والرقمي	الذي	حقق	معادلة	

اختصار	املسافة	واملكان	لزمن	يكاد	يكون	صفريا.

بوصفه	 بل	 فقط،	 نافًيا	 بوصفه	 ال	 الجدل	 مقولة	 استعادة	 تحاول	 املعنى	 بهذا	 األبستمولوجيا	
تحديًدا	وتعيًنا	ونفًيا	بآن،	حيث	ال	إغراق	في	التشيؤ	املادي	كلية	في	وضعية	العلوم	وهيمنتها	املنهجية	
الناكرة	ملا	عداها	من	معرفة	إنسانية،	وال	تسامي	معرفي	يصل	إلى	اإليمانية	املطلقة	أو	التصوفية	من	
دون	تحقق	الوجود	املادي	معها؛	ولربما	ال	تنجح	في	بناء	نظرية	مكتملة	األركان	كسابقتها،	وهذا	رهن	
باإلنسان	في	اجاباته	اللحظية	واملصيرية،	لكنها	محاولة	إنسانية	نقدية	في	استعادة	الوجود	اإلنساني	

معانيه	املتعددة	وغير	املستنفدة	في	واحدة	منها	أو	أكثر.	

الحقيقة	العلمية	املعرفية	الواجب	تعلمها	وتعليمها	اليوم	ليست	علوم	املادة	والطبيعة	والسلوك	
والطب	والعالج	والتقانة	فقط،	بل	علوم	اإلنسانية	أيضا،	اإلنسان	في	طاقاته	وإبداعاته	وقدراته	على	
إحداث	التغيير	والتقدم،	وكل	علم	يذهب	بالتخصص	بال	بيئة	عامة	لإلنسان	في	الحضور	واملفهوم	
يحول	العلم	إلى	تكريس	منهجي	في	اإلعالء	من	شأن	املادة	على	حساب	اإلنسان	مكتشفها	واملحقق	في	
خصائص	وجودها.	وهنا	تحضرني	تلك	املفارقة	العلمية	التي	تقول	مع	طومسون	ورذر	فورد	أوائل	القرن	
إذا	امتصت	طاقة،	وإشعاعها	 الذرة	املستقرة	واملتعادلة	كهربائًيا	قابلة	لإلشعاع	 بنية	 العشرين،	أن	
هذا	هو	جزء	من	مكونها	ذاته،	وكذلك	اإلنسان	قادر	على	اإلشعاع	والتفرد	إذا	ما	كان	في	بيئة	مستقرة	
تفرده،	 شكل	 هو	 وإشعاعه	 وحريات،	 وحقوق	 ومواطنة	 قيمة	 هو	 هنا	 والتعادل	 وجودًيا،	 ومتعادلة	
فنقول	إنه	صانع،	جابر،	فنان،	أديب،	كاتب،	سيا�شي،...	وكليته	تلك	هي	تلك	التبادلية	بين	كل	هذا	
أو	تسلط.	 أو	تعسف	 بال	استحواذ	 أيًضا،	 أو	مفردة	 ولكل	جزء	 الكل	 وذاك	معرفًيا	وعلمًيا	ملصلحة	
علم	بطرائقها	وتخصصاتها	في	دول	

ُ
درس	وت

ُ
فمن	غير	املعقول	أبًدا	أن	تكون	كل	مناهج	العلم	الحديثة	ت

االستبداد	الشرقي،	ومع	هذا	تسخر	كلية	ملصلحة	فرد	وحزب	أو	فئة	فقط،	في	استحواذ	ال	نهائي	على	
جمل	الحياة	وشروطها	وإقامة	العسف	والتسلط،	وبالضرورة	القمع	والنبذ	للمختلف	عنها	حتى	وإن	
ا	علمًيا	أو	تخصصًيا؛	فال	معقوليتها	تلك	هي	تغول	الجزئية	على	الكل،	وليس	فقط،	بل	هدم	

ً
كان	متفوق

الكل	وقرضه	كما	ُتهدم	أوطان	الشرق	اليوم	وحياة	ناسه،	ومخالفة	لفعلي	التطور	واالرتقاء	املتسامي،	
واملعرفية	 السياسية	 نتاجاته	 تأخرت	 مهما	 عاملًيا	 	وجودًيا	

ً
فارقة	ومفصال العربي	لحظة	 الربيع	 فكان	

والعلمية	واإلنسانية	لليوم.	
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ختاًما وليس آخًرا

،	اإلنسان	بوصفه	الكلي	متعدد	التعينات	وغير	املنتهي	عند	واحدة	
ً
ثورة	املنهج	هي	ثورة	اإلنسان	أوال

ا،	وهو	االجتماعي	في	حضوره	التواصلي	والعاطفي،	وهو	 منها،	هو	الكائن	في	وجوده	املادي	رغبة	وحسًّ
املفكر	مستبًقا	مشروعه	بالخيال	كما	العلم	واملعرفة،	وهو	ذاته	العامل	والصانع	والجابر	والراسم.

	استعادة	اإلنسان	كليته	األولى	محملة	برحلته	العلمية	الطويلة	هذه	-	وثانًيا	
ً
ثورة	املنهج	تعني:	-	أوال

ا	الخروج	من	بوتقة	
ً
عدم	ارتهانه	الكلي	لقانون	وضعي	مطلق	األحكام	بالهيمنة	مادًيا	أو	مثالًيا	-	وهي	ثالث

الجزء	والتخصص	لدائرة	الوجود	اإلنساني	العام؛	وهذا	ما	ال	يمكن	وضعه	كمجموعة	من	الوصايا	
األخالقية	أو	النزعات	اإلنسانية	فقط	في	مواجهة	امتداد	العلوم	الوضعية،	بل	يتطلب	تلك	األدوات	
املنهجية	التي	تعيد	الصلة	بين	الفرد	وكليته،	بين	الفرد	وحاجاته	الحسية	واملادية،	ما	يقود	مرة	أخرى	
أنا	 أنا	أفكر	وأشعر	وأحلم،	 ا	

ً
إلى	سؤال	الطريقة	الديكارتي	ولكن	بطريقة	مخالفة:	أنا	موجود	أوال	إذ

	،
ً
ا	أنا	مسؤول	عن	سالمة	هذا	الوجود	واستمراره،	وعن	ضرورة	وحدته	الكونية	في	ذاتي	أوال

ً
موجود	إذ

ا أنا وحدة الكون في ذاتي اإلنسانية. 
ً
ولنجيز	القول:	أنا موجود، إذ




