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 توطئة:في الجزء األول من هذه الدراسة ،تم دراسة األبستمولوجيا مفهوميًا وتاريخيًا كنظرية معرفية علمية
تحاول التشكل ،لتضع أسئلتها المعرفية النقدية في مواجهة كل من :النظريات المعروفة بالشمول،
وعالم اليوم المختل ببعده المعرفي والمتنامي مادياً برقميته وشيئيته بال حدود ،وذلك لتراجع وانحسار
النظريات المعرفية عن تجديد نفسها وتعديل كفة االختالل هذه.
سنتابع في الجزء الثاني هذا ،واستنادًا للجزء األول الذي ال ينفصل عنه ،استكمال نقد الماركسية
كنظرية مادية تاريخية وفق معطياتها المعرفية ومفاهيمها وقوانينها وذلك غايته الوصول لصيغة نقدية
تعترف باألحقية الزمنية التي باتت محدودة ومقوننة ماركسيًا ،ومن ثم طرح الت ساؤالت الممكنة لتجاوز
عطالتها هذه نحو أفق انساني أكثر حرية وسعادة وعدالة ،يستند لمفاهيم وأسئلة أبستمولوجية تحاول
البحث عن لحظة االلتقاء والتجسد المعرفية والعلمية في أن ،فرضيتنا األولى ،والتي قد تبشر برؤية
كونية عامة في وحدة الوجود المادي والفكري بآن.

 .3المادية التاريخية ،الوضعية العلمية والوصايا اإللهية:
بعد المقدمة األولى حول األبستمولوجيا وأسئلتها المعرفية العصرية المتناولة في الجزء األول من هذه
الدراسة ،نحاول في هذا الجزء افراد مساحة واسعة نقدياً ،حول المادية التاريخية الماركسية أبستمياً.


الحتمية و"وضعية" النزعة المادية:
من الموضوعات الفلسفية الكبرى في تاريخ المعرفة البشرية ،كان سؤال إيجاد تصور
تاريخي للعالقات االجتماعية واالقتصادية الحاكمة في مسيرة التقدم البشري ،تلك التي وضعت
الماركسية فيها جهدًا علميًا ومعرفيًا كبي ًار ،بني على موضوعة الفرق بين أدوات وقوى اإلنتاج
واسلوبه ،كما فضل القيمة النسبي والتراكمي ،فكانت احدى أهم األدوات المعرفية للماركسية التي
بنت تصورها عن كيفية االنتقال من المرحلة الرأسمالية الى االشتراكية.
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أثناء عمله المعرفي ،حدد ماركس هدفه العلمي في مقدمة رأس المال ،المخطوط الضخم
بمجلداته المتعددة ،iبأن ((الهدف النهائي لمؤلفي هو الكشف عن القانون االقتصادي لحركة
المجتمع المعاصر))( 1ماركس ،مقدمة رأس المال)  ،حيث حدد فيه القوانين العلمية التي تبين حركة
المجتمع المادية ،وفرد لهذا العديد من النقاشات والبراهين المادية على أحقية نموذجه المعرفي
تاريخيًا.
استند ماركس في ذلك على موضوعة أن العالقات المادية هي المحدد للمنتج العام
السياسي والثقافي والفكري ،كما أسلفنا أعاله .فهل كان ماركس يريد أن تصبح النظرية أزلية ال
يأتيها الباطل أو الخطأ؟ سؤال أجاب عليه هو ببساطة العارف والفيلسوف والمفكر بقوله أن" :كل
ما يعلمه بأني لست ماركسياً" ،وبأن الماركسية ليست ايديولوجية مطلقة ،تاركًا البوابة المعرفية
مفتوحة للجدل بوصفه من هج معرفي يعيد قراءة الواقع وإنتاج أفكاره عبر حركة متعددة األبعاد:
واقع -فكر -واقع ،أو واقعية المعقول ،في مقابل معقولية الواقع الهيجلية فكر – واقع -فكر؛ تلك
اللحظة النقدية لماركس والتي يتمسك به معظم الشيوعيون لليوم بأن ماركس قوم اعوجاج هيجل
وأعاده ليقف على رجليه ،فهل كانت المعرفة ونظريتها هي هذا الخط المتعارض والمتباين بطريقة
شكلية فقط؟ وهل هذه األولية للفكر أو الواقع على احداهما حاسمة ونهائية أم ثمة وحدة كونية
تتمايز في جدلها بعيداُ عن هذه األولية ،على عمقها الجدلي في النتائج ،لكن بسطها المنهجي يبدو
ٍ
طاف ومحدود ،وهو سؤال في المنهج الجدلي يحتاج لبحث منفرد معرفيًا في الجدل ومنهاجيته
النقدية سلبًا وإيجابًا ،سنحاوله ببحث مستقل.
 -iمجلدات رأس المال لكارل ماركس بأجزائه التي بلغت تسعة ،والذي صدر مجلدها األول عام  1868في جزأين
بعنوان عملية انتاج رأس المال ،ثم تابع كتابة المجلدين الثاني والثالث ،ليعيد أنجلز بمراجعة المخطوطين بعد وفاة
ماركس عام  1883ونشرها وهي :ا لمجلد الثاني :عملية تداول رأس المال ،المجلد الثالث :عملية انتاج رأس المال
ككل.
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حسب الماركسية ونظريتها العلمية في تتبع ميكانيزمات التحول العلمي من مرحلة تاريخية
ألخرى ،حددت المادية التاريخية ،الجناح الثاني للنظرية العلمية الماركسية ،مراحل التطور التاريخي
ال في رأس المال
للمجتمعات بخمس مراحل أو تشكيالت اجتماعية اقتصادية -راجع ماركس مفص ً

2

وأسس فضل القيمة والثابت والمتغير -حل بعضها محل بعض(( :المشاعية البدائية والعبودية
واالقطاعية والرأسمالية والشيوعية ،وذلك باالنتقال من االستبداد المنظم للتشكيالت االجتماعية
االقتصادية التي تشكل المجتمع))( 3بريشكينا وآخرون ،ص  ،)77وأخذت بعدها منهجياً مهمة
البحث العلمي والسياسي في االنتقال لالشتراكية ،التي ما أن تحققت عام  1917حتى اعتبرت
نص ًار تاريخيًا ال بوصفها السياسي فقط ،بل بانتصار النظرية العلمية الشيوعية ومن خلفها
الماركسية ((ان انجاز بناء االشتراكية في االتحاد السوفيتي وبناء االشتراكية بنجاح في بلدان األسرة
االشتراكية األخرى يقدمان الدليل الساطع على انتصار النظرية الماركسية اللينينية التي تنير أمام
الكادحين طريق التحرر من العبودية الرأسمالية وسبيل االنتقال الى التشكيلة االجتماعية الجديدة،
الى الشيوعية))( 4نيكيتين ،ص .)213
في األصل المعرفي ،تحديد ماركس ألسس النظرية العلمية للمادية التاريخية في محتواها
ومضمونها ُيظهر بوضوح المسائل المنهجية التالية:
 -1التوقع اليقيني للمستقبل وفق خط تاريخي سابق يستلزم حتمية المسار المستقبلي.
 -2االتجاه المستقيم والوحيد للزمن.
 -3االنتقال من المعرفة الى القوانين العلمية ومن التغير والجدل الى التحول بالقوة والعمل.
وهذا ما يمكن افراده حواريًا بطريقة نقدية أبستمولوجية.
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 oأولوية الواقع أو الفكر؟
المنهجية المادية تقع في مشابهة كبرى للنموذج العلمي السائد ابان النيوتونية وثورة البخار
والفحم الحجري والحرفة األولى وعلوم الترموديناميك  ،تلك التي قاربها أنجلز في ديالكتيك الطبيعة
كاكتمال معرفي في الماركسية كعلم ،حيث تناول نظرية العلوم في القرن التاسع عشر في أعلى أشكال
نموذجها العلمي ذلك العصر ،متخذاٌ من مفاهيم العمل والتحول المادي وأسبقية المادة موضوعات أولى
في التحليل ،بحيث تلم المنهجية الجدلية بمجمل الفكر العلمي في مستواه الحسي والمباشر ،الذي دشن
فتوحاتها الكبرى اسحق نيوتن وانطوان الفوزييه في نظريتي الجاذبية والترموديناميك الحراري ومصونية
المادة ،قبل أن توجد النظريات الحديثة في العلوم كالنسبية والكمية الموجية والتي تحاول التطور
أبستمولوجيًا في نظرية المعرفة ومثنوية المادة والموجة؛ ففي رسالته لماركس في  30أيار/مايو ،1873
بسط فيها أنجلز عزمه على تطبيق المنهج الديالكتيكي ((منهج االرتقاء من المجرد إلى العياني ،في
القسم األساسي من العلوم الطبيعية غير العضوية (الفيزياء الميكانيك الكيمياء) بما في ذلك خروج
عملية التطور عن حدود الكيمياء وانتقالها الى ميدان الطبيعة العضوية (الحياة) فكان ديالكتيك
الطبيعة))( 5أنجلز ،ص .)10
إن افتراض أسبقية المادة على الفكر ،يلغي وحدة الوجود ويفصمها إلى خطين متقابلين ،ال
يتشكل األول إال بتشكل الثاني ،وهذا قيد ٍ
شك ،فإذا كان اإلنسان في إبداعه الوجودي والحياتي ال
يقوم إال على محددات عالقاته المادية فإن مؤلفات الحالج وابن عربي وارسطو وسقراط في القدم،
كقول الحالج مثالً "عجبت لكلي كيف يحمله بعضي ومن ثقل بعضي ليس تحملني أرضي" ،قول
في النسبية الحديثة قبل وجودها العصري بقرون! ومثلها مؤلفات فولتير وديدرو وجان جاك روسو
والتي سبقت أفكارهم قيام الثورة الفرنسية بعقود ،فمفاهيم الحرية واالخاء والمساواة التي دشنت بها
الثورة الفرنسية بعد  ،1848عصر االنوار األوروبي ،هي ذاتها كلمات ومفاهيم جان جاك روسو
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قبلها بعقود ،والتي لم يكن يعلم وقتها أنها ستكون خالصة عصر الحداثة والتنوير األوروبي حين
تتكامل الفكرة والشروط المادية ،فروسو ((لم يكن يدري أنه يدعو إلى ثورة ،فال نجد في مؤلفاته أية
كلمة صريحة عن ذلك ،ولكن ثورة حياته ومؤلفاته كانت تُناقض النظام السابق للثورة في المجتمع
والدولة ،بحيث أصبحت هذه الحياة وهذه المؤلفات مبادئ عامة للحياة الجديدة))( 6سالمة ،ص
 .)57فهل كانت مؤلفاتهم ضربًا من الوهم ،وهل هذا مدعاة لحسم أولوية الفكر على الواقع مثاليًا،
أما ثمة موضوعة أخرى! ف إن كان البد من مسار الزمن وحيد الجهة وحتمية االنتقال من طور
آلخر في شكل العالقات المادية لإلنتاج بخط مستقيم ،فال يمكن تفسير وجود فكرة المدينة الفاضلة
وفكرة الخلود األسطورية واإليمان بقيمة العمل والعدالة في مرحلة ما قبل تحقق االشتراكية
المفترضة!
الوجود المادي بالمعنى الماركسي للمفهوم هو التغير المتتالي والمتعاقب وشرط التغير في
الوجود اإلنساني العام ،فإن كانت مقولة العمل الماركسية تحيل لالغتراب وتشيوء اإلنسان حيث
العمل يحيي المادة ويشيء اإلنسان ،وعليه ضرورة نقد أدوات ووسائل انتاجه ،فمقولة الوجود في
بعديه الروحي/الفكري/الطاقي والمادي/االجتماعي/النوعي تعني بالضرورة عودة تمركز اإلنسانية
على ذاتها عندما تتجاوز أصنام فكرها وقوانينها المادية إلى وجودها اإلنساني خارج موضوعتي
التفاني المثنوي بين المادة والفكر.
موضوعات حقوق اإلنسان ،حريته ،فرادته ،حيزه الطاقي والثقافي والمعرفي ،ليست مشروطة
بأولوية الواقع ،بقدر أنها الحيز والفضاء الحيوي للوجود اإلنساني غير المرتبطة بالعالقات المادية

وفقط ،بل بتلك الوصلة الهائلة بين اإلنسان كوجود مادي حسي مباشر كما هو قيمة فكرية
وإنسانية بذات اللحظة ،مجسدة المقولة األبستمولوجية في وحدة الوجود الكوني التي نحاولها فرضًا
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وبرهانًا .هنا تتحول مقولة الفوزييه العظيمة وقتها في القرن التاسع عشر "المادة ال تفنى وال تخلق
من عدم إنما تتحول من حالة ألخرى" إلى المقولة النسبية األبستمولوجية العصرية ،ذات النكهة
المعرفية الخالصة في الحياة والطبيعة بوصفها الوجودي كما "الميتافيزيقي" غير المرئي في حيزنا
المباشر ،المدركة عقالً والملموسة فعالً " الطاقة ال تفنى وال تخلق انما تتحول من حالة ألخرى ،وما
المادة سوى لحظة من لحظاتها".
 oاالختالف والتغاير ومادية الحتمية أبستمياً:
االختالف والتغاير والتفارق بين نماذج البشر هو ذاته المبني على االختالف والتعدد والتنوع ال
المادي والمظهري بجذره وتطابقه معه ماركسيًا وحسب ،كما أوردناه أعاله .بل على التوجه
والسيكولوجيا والعواطف والثقافة والفكر واألهداف والرغبات ،تلك التي فتحت البوابة واسعًا
لموضوعات المعرفة العلمية المتخصصة في كافة مجاالت العلوم والحياة ،وباتت تثبت موضوعتي
االختالف والتغير كما االحتمال والنسبية ،لتصبح علوم التخصص الحديثة ذات حيز معرفي
يتعامل على أرضية العلوم الحديثة خارج هيمنة الشمول المعرفي والعلمي بمركزيته الكتلية النيوتونية
كما المادية الماركسية أيضاً.
أبستمولوجيا اليوم ،يرى ميشيل فوكو أن ((المذهب التاريخي يخطئ في اعتبار وجهات النظر
أو التفسيرات نظريات ،فمن الممكن مثال تفس ير التاريخ بوصفه تاريخ الصراع بين الطبقات أو تاريخ
الصراع بين األجناس من أجل السيادة أو بوصفه تاريخ التقدم العلمي والصناعي))( 7فين)54 ،؛
ويحدد منهجيًا وجه آخر للمعرفة العلمية اليوم ،في شكل اإلنسان بوجوده متعدد األبعاد بين جمل
الحياة المعرفية المتعددة غير المكتفية بوجهة وحيدة له مادية كانت أم مثالية ،بقدر ماهي معرفية
أبستمية حديثة ،فـ((العلوم اإلنسانية تمأل تلك المسافة التي تفصل (وتربط معاً) البيولوجيا وعلم
ال
االقتصاد وفقه اللغة إلى ما يضفي على إمكانية الوجود في كينونة االنسان ذاتها .هي ليست تحلي ً
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ال يمتد بين ما هو عليه اإلنسان في وضعيته (ككائن
لما هو االنسان بطبيعته ،بل باألحرى تحلي ً
حي ،عامل ،ناطق) وما يخول هذا الكائن أن يعرف (أو يحاول ان يعرف) ما هي الحياة ،وعالم
يستند جوهر العمل وقواعده والطريقة التي تمكنه من الكالم))( 8فوكو ،ص .)290
يفرق كارل بوبر بين القوانين الطبيعية بوصفها اما صادقة ان تحققت أو كاذبة
في منحى آخر ّ
في عكسها -مع أن هذه النقطة تتعلق بأدوات القياس البشري والمتطورة مع الزمن– لكنها مختلفة
عن القوانين المعيارية ،والمقصود بالمعيارية لديه أنه سواء كانت تشريعًا أو قانونًا أم أم ًار أخالقيًا،
والحكم عليها حكم مجازي قابل للتغيير والخرق أيضًا ،ومع أن القوانين الطبيعية متعارضة في هذا
مع القوانين المعيارية المتعلقة باإلنسان والمجتمع اإلنساني إال أنها ،أي القوانين الطبيعية تذهب مع
سؤال ما هي طبيعة األ شياء كالطاقة والذرة ،بينما سؤال الكيف فهو ((بالنسبة ألولئك الفالسفة الذين
ال كبي ًار على إعطاء إجابات
يخبرونه أن قبل أن يجيب عن سؤال "ما هو" ال يمكن أن يعلق أم ً
دقيقة عن أسئلة تتعلق ب "كيف" ،حيث يفضل كثي ًار الدرجة المتواضعة من الدقة التي يمكن أن
يحققها بطرقه ؛ حيث أن معظم مشكالت العلوم االجتماعية أنها مازالت متعلقة بالطرق الجوهارتية
وهذا أحد األسباب الرئيسية لتأخرها .بينما العالم االجتماعي ففي وضع مختلف ،إذ أن مجال
اهتمامه الكلي يتغير ،فال وجود لكيانات دائمة في المجال االجتماعي))( 9بوبر ،ص )43؛ وهذا ما
يمكن بحثه باستمرار في أنماط تغيير العالقات المجتمعية بأبعادها ال ثباتها وحتميتها ،وهو أصل
السؤال.
في الموقع المعرفي هذا ،تبرز صورة أبستمولوجية واضحة لعلوم النفس الحديثة تلك التي قارنها
بيير داكو في انتصارات التحليل النفسي ،فمهما بلغت شروط الحياة المادية تقدمها ،ال يمكنها
تحقيق الوجود اإلنساني كلية دون وجود حيز تواصل انساني واقعي ،يفترضه التحليل النفسي ويثبت
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قدرته على كشف خلفيته غير المرئية وغير المظهرية أو الحسية المباشرة ،إنه ولوج مستحب ،كما
يسميه داكو ،في العالم غير المرئي للعين الناظرة ،حيث ((يعجز الموجود االنساني عن بلو ذاته
إال في نطاق الدخول في تواصل واقعي مع موجود آخر ،آخر يتقن اإلصغاء إلى رغبة الفرد األكثر
عمقاُ وسماعها وقبولها ،تلك الرغبة التي تعبر عن نفسها تعبي ار مشوهاً بصورة مفرطة من خالل
كالمه وسيرته))( 10داكو ،ص .)514
في سياق معرفي آخر ،يبرز التعدد في فروع مدارس علم النفس واالجتماع والتربية والتأهيل
كما االقتصاد ،الذاهبة في غير الملموس حسيًا بشكل ظاهري إلى العمق غير المدرك إال بشكل
عقلي .فالقول العلمي بتشابه شعوب منطقة جغرافية معينة واختالفها عن غيرها ،ال يضفي سوى
المعنى الشكلي للتشابه! وحتى األيديولوجي منه ال يعبر بوضوح عن االختالف الثقافي لشعب عن
آخر حسيًا .فعلوم الوراثة والجينات الحديثة تثبت االختالف بين فرد وآخر؛ وعلوم الطاقة النووية في
تعريفها الكلي والنسبي للمادة كطاقة كثيفة تُتخذ كفكرة تربوية من حيث اختالف االفراد في القدرات
التعليمية والمواهب والرغبات ،لتاتي مدارس العلم الحديث وتذهب بعيداً عن موضوعة التلقين
المسبقة التي تمارسها األيديولوجيات الدينية والشيوعية في انتاج الجنة سماويًا أو أرضيًا!
وبالضرورة تحرير اإلمكانات الفردية الكامنة في التعامل مع الكلية الفردية كما في المدرسة
الجشطلتية  iiGestalt Psychologyحيث أن الكل أكبر من مجموع أجزاءه iiiوأكثر تفرداً من

http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=7883 -ii

كلية
 -iiiمصدر هذه الفكرة ذلك الفرق العلمي الهائل الذي أثبته النووية فيما يسمى بمفهوم طاقة االرتباط كفرق بين ّ

الذرية ومكوناتها اذا ما تحررت منها ،فكانت أن بنيت على أساسها موضوعة الطاقة النووية كاستخالص فيزيائي لها،

حيث ان المادة ليست كلية ظاهرية فقط بل مكنون طاقي يمكن استخالصه؛ وهذا كان ملهمًا للنظريات المعرفية
األبستمية بشكل متسع.
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ضيق االنتماء التاريخي المادي المسبق ،بل أيضا ليس كل ما هو شكالني وحسي يكتنز كل
الحقيقة ظاهريًا.
ثمة ما هو غير مرئي ومكمل للحسية المادية ،إنه المكنون البشري الضخم والهائل ،وهذا ليس
ماورائي أبدًا ،هو شكل وجود انساني آخذ باالنبعاث وان تأخر زمن ادراكه العقلي العام .والميزة
المهمة هنا ،أن هذا المفهوم الالمادي والالمثالي معاً يلقي بالضوء المبهر والمدهش على ضرورة
تجاوز الكليات والمطلقات والقواني ن الميكانيكية الحاكمة والمسبقة إلى مناطق لم تكتشف انسانيًا إال
ال(( ،ان القضية
حديثا .وبهذا تقول احدى نظريات التعلم الحديثة ،الجشطلتية  Gestaltمث ً
األساسية في النظرية الجشطلتية هي قضية االهتمام بالتناقض بين ما يسمى "الكليات التي تساوي
تماما المجموع الكلي لألجزاء المكونة لها" ،وما يسمى "الكليات التي تتسامى فوق المجموع الكلي
لألجزاء المكونة لها أو تتجاوزه" ،فالكل قد يختلف كل االختالف عن مجموع االجزاء المختلفة
له))

11

(ناصف ،ص  .)201فالموسيقى أكبر من النغمات الجزئية المكونة ،والكون أكبر من

أجزائه المادية أيضاً ،واإلنسان أكبر من كونه جملة أعضاء تأكل وتشرب وتتكاثر! والدولة ليست
طبقتان :حكام ورعية أو دونية وفوقية ،بل وأيضًا هي هوية الدولة وحضورها اإلنساني والعصري،
والقانون ليس مادة تحكم باإلعدام وأخرى بالبراءة بل هو العدالة في روحها بالمبدأ؛ والكرسي ليس
مجموعة من األرجل ومسندي الظهر والخلفية ،بل شكله وأريحيته ،وإال بات بضعة من األخشاب
المبعثرة! الكل هنا هي تلك العالقة بين األجزاء مضافًا لها نكتها ،طعمتها ،قيمتها .المادة ليست
ذرات وحسب ،بل هي طاقة ومادة معًا ،والفرق بين وجودها كمادة صم وبين مكوناتها هو هذه
الطاقة المتحررة في علوم النسبية الحديثة .والمجتمع ليس مجموعة من األفراد تحكمهم القوانين،
ديموقراطية كانت أو سلطوية أو قبلية عشائرية ،هو الوجود اإلنساني كما في حاجياته وضروراته
الحياتية ،بإبداعه ،بفكره الحر ،باختالفه وتميزه وقدرته الخالقة.
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االحتمالية جدل ليس "عدمي" النتيجة:
حتى ال نعود بالجدل لموقع صفري تعادمي ،خاصة في البحث عن فرضيات تعزز وجهة نظر

خالف غيرها ،يمكننا الوقوف مع موضوعة الحتمية من بوابة علمية معرفية هامة  .في موضوعة
القطعية المستقبلية التي هيمنة ماديًا وفق قوانين شروط اإلنتاج المادي وحتمية النتيجة النيوتونية عقليًا
بالجذر ،برزت مع العلوم العصرية موضوعة تعالج االحتمال والحتمية وفق مناهج معرفية متعددة،
ففيما باتت قدرة االنسان على اثبات موضوعة نظرية بشكل حسي وعلمي ،كان ال بد للمنطق العقلي
أن يعيد محاكماته األولى وصير تشكلها وفق ثالثية البرهان المعرفي معًا :المنطق والرياضيات
والتجربة.
 oمسألة شرودنغر المعرفية:
مسألة الفيزياء العصرية المذهلة ،تلك التي سميت "قطة شرودنغر ،iv"Shrodinger's Cat
هي ليست موضوعة علمية فيزيائية وحسب ،بل قضية فلسفية أثارت جدال معرفيًا عريضًا ،حيث
تأخذ حيزها في الفلسفة العلمية ابستمولوجياً في جدل االحتمالية والحتمية منهجياً  .فلو وضعنا قطة
في صندوق مقفل ووصلناه بصمامين أحدهما األوكسجين واألخر غاز ثنائي أوكسيد الكربون ،فإن
فتحنا أحدهما فقط ال على التعيين ماذا سيحدث؟ والسؤال المعرفي والعلمي بآن :إن فتحنا احداهما
ال على التعين فهل القطة حية أو ميتة؟

 -ivعرفت قطة شرودنغر علميا بالظاهرة الكمومية التي تلقي الضوء على مفهوم التراكب الكمومي واحتمالية الدالة
الموجية ،وقد وضعت التجربة العلمية المفترضة لها باعتبار وجود قطة موجودة بجوار مادة مشعة وعداد غايغر الذي
يعد التفكك االشعاعي ،ويتم الرصد حيث تم تصميم التجربة بحيث عند حدوث تفكك اشعاعي لذرة واحدة باتجاه العداد

فسيحرر مطرقة تضرب صندوقا زجاجيا يحوي مادة سامة فتموت القطة فو اًر ،والعكس صحيح ،وهي تدلل احتماليًا
على تراكب لحظتي الحياة والموت معاً باحتمالية ال يمكن الجزم مطلقاً باحداها .وقد أجزنا تسهيل المسألة العلمية من

زاوية احتمالية فقط في موضوعة األوكسجين وغاز الكربون.

.http://www.informationphilosopher.com/books/problems/Schrodinger.pdf
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في اإلجابة الحتمية المبنية على الحسية الظاهرية "لنفتح الصندوق ونرى"! إجابة مدهشة جدًا
ال تعتمد سوى منطق الحس الطبيعي للبشر الذي تجاوزته العلوم الحديثة بأدواتها العقلية! دعنا
نستبدل القطة بجهاز مولد لألشعة السينية ،والصمامين بمولد لفرق الجهد الكهربائي احداهما ال يولد
جهد التسريع الالزم إلصدار األشعة والثاني قادر كهربائياً على توليدها .وبما أن األشعة السينية ال
تراها العين ،إلن طول موجتها من مرتبة األنغستروم (ما أوردناه أعاله) ولكن تلمس نتائجها حسيا
في التصوير الشعاعي ،أي تتحول معرفتنا العقلية لها إلى حسية بأثرها الملموس كما في تقصي
األورام وكسور العظام مثالً؛ وبالضرورة ال يمكن معرفة أن األشعة مولدة أو ال حسيًا دون أخذها
على فيلم يظهر أثرها  ،ليصبح موضوع اإلجابة على أن القطة حية أو ميتة حسيًا ضرب مما دون
العصرية والتقدم العلمي ولنقل األبستمولوجيا الحديثة.
في إجابة المنطق الصوري حيث المقدمات تستلزم النتائج ،إذا كان الصمام المفتوح األوكسجين
فهي حية ،والعكس صحيح ،وتتم الحتمية والصورية مقولتها :وكل كائن يتنفس األكسجين حي
والقطة كائن يتنفس االوكسجين فهي حية ،ما يستوجب تجهيز شروط صمام األوكسجين إرادويًا
وبشكل حتمي؛ حيث يبدو هذا للوهلة األولى صحيحًا وفرضًا ذو سعادة ومهم في العمليات المادية
المخبرية الفيزيائية ،أما في الواقع المجتمعي فإنه يلغي تمامًا التحوالت الموضوعية خارج موضوعة
اإلرادة ،خارج مفهوم الواقع واالحتمال ،وينتقل به للحتمي والسرمدي! تلك المنهجية التي فتحت
البوابة العريضة لمقدمات كيفية تصنيع وتجهيز شروط العمل للمنظومة االشتراكية ذاتها ،مع
االحتفاظ بغايتها النبيلة في سعادة العامل! حيث تبدو موضوعة اإلرادة والفعل اإلرادي لتغير
الشروط الموضوعية وفق تصور مسبق هي تحول الضرورات إلى لوازم وأومر ونواهي وشروط،
وبالضرورة يخفض الجدل من مرتبته المعرفية إلى جملة قانونية ال تقبل وال تقر في تغير الفكر
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واألدوات بتغير معطيات الواقع ،فتعمل على تحميل الواقع معطيات إضافية حتى يطابق الفكرة
(وسنفصل في هذا في مفهوم الطبقة أدناه).
ماذا لو أجبنا جوابًا مختلفًا أبستمولوجيًا! الجواب الكمومي الهائل وفق النظرية الكوانتية
" :Quantum Theoryالقطة موجودة لكن ال يمكننا التيقن من أنها ميتة أو حية" لتصبح
موضوعة المستقبل احتمال من بين جملة احتماالت أخرى ،وال يمكن الحتمال أن ينفي خالفه كلية،
وال أن يفترض تحقق احداها حتمياً ،ولكن ال يوجد احتمال منها يلغي فكرة الوجود؟ القطة موجودة
تعني أن القطة كمادة والقطة كفكرة موجودة أيضا ،أما حتمية احدى االحتمالين ليست سوى حالة
حسية دون المستوى األبستمولوجي للمعرفة اإلنسانية ،فهل هي أحجية ومنزلق معرفي ال يبنى في
عالم اإلنسانية سوى الشك؟
اإلجابات المعرفية سابقة التشكل ،ومنها الماركسية ،قد توقفت عند حدود هذه األسئلة لتجيب
عليها بإحدى الطرق المعرفية التاريخية :الصورية والبرهانية واالستقرائية والتجريبية والعلمية وغيرها،
لتتخذ من إحدى هذه اإلجابات رائ ًاز لها  ،حاسمة المسألة المعرفية عندها بصورة اطالقية وحتمية يجتاح
فيها الكلي والمعمم وغير المدقق علميًا كل مفرداته الخاصة ،ما يجعل الواقع محجوبًا أيديولوجيًا عن
ممارسة التقدم البشري ونتاجاتها المنفتحة على الكونية اليوم .بينما تأتي اإلجابة األبستمولوجية الممكنة
مستندة على أرضية علمية ترقب موضوعة االحتمال علمياً دون القطعية والحتمية الجزافية مادي ُة
النزعة بشكل حسي ظاهراتي؛ هي ال تركن للعلم بتجربته وفرضيته فقط وال للمعرفة المحضة بمناطقها
المختلفة وحسب ،بل تقيم الجدل بينهما أبستمولوجيًا حيث تتخذ ((من التاريخ الموضوعي للعلم مرجعًا
موضوعيًا لها باعتباره يساعدها على النظر في العلم))( 12بشته ،ص .)80
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 oاالحتمالية كح ّد عقلي على الهيمنة المادية:
شروط البحث عن العدالة االجتماعية العامة من خالل الملكية العامة لوسائل اإلنتاج
وبالضرورة لزوم وحتمية االنتقال من الرأسمالية لالشتراكية ،جعلت اإلجابة الحتمية في اتجاه واحد،
فالمهم هو هذا االنتقال! حيث أن النموذج االشتراكي هو جعل ملكية وسائل اإلنتاج ملكية
اجتماعية اشتراكية ،وأول واهم خطوة للسلطة االشتراكية هو الظفر بمقاليد قيادة االقتصاد الوطني
عن طريق التأميم االشتراكي ،ف ان كان هدف الماركسية هو أن توجد القطة حية وبأحسن صورة
وفق عالقاتها الحيوية ،لكن اجابتها الحتمية تلك ألغت شرطي العقالنية والموضوعية في احكام
ممكنات المستقبل ،كما قوضت فكرة الحرية والسعادة البشرية المشروطة وأقامت سلطة
الديكتاتوريات والبروليتاريا المزعومة والحكم الشمولي ونفت فكرة السعادة البشرية التي افترضها
ماركس أساسًا.
علوم المعرفة العلمية وفلسفتها الحديثة ،وما تتضمنه من علوم علمية تخرج عن سياق الكلية
األولى المهيمنة ماديًا أو مثاليًا ،تتيح الفرصة لإلنسان اليوم بالخيار بين مجموعة ممكنات،
وبالضرورة نسبية وال حتمية الوجهة الوحيدة للتاريخ ،فاالحتمالية ليست ضرورة واقعية فقط ،بل
متضمنة في الواقع متعدد التغير والتوجه أيضًا .االحتمالية ليست حالة خيار مجرد ع ّرف بالحرية
شكليًا  ،بل حالة تقارب معرفي وعقلي بين وجود اإلنسان فيما هو عليه ،وبين وجوده فيما يحمله من
إمكانات وطاقات إنسانية وهذا ال يقتصر على فكرة الهدف والغاية فقط.
في هذا السياق تبرز وتحضر للحيز الوجودي اإلنساني أسئلة مختلفة ،فهل الشخص
الذي يعاني مشاكل نفسية اغترابية أو غيرها يحتاج حتمياً لدورات التثقيف العقائدي الشيوعي
ليصبح أكثر سعادة مرة أخرى وفق نموذج مركزي قهري يمارس سلطة البروليتاريا؟ ولربما يفترض
البعض اعطاؤه هرمون السعادة (الدوبامين) ليصبح سعيدًا!؟ أم ثمة احتماالت عدة بما هو غير
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ال ،والذي يقرر شكل وخطة العالج بعد دراسة كافة
مرئي سوى للمتخصص في علوم النفس مث ً
االحتماالت الممكنة وتقرير األرجحية فيها ،واألهم من هذا ،اإلقرار بالمبدأ بأهلية الفرد وحقه
المختلف عن ٍ
آخر سواه ،هو ليس دوني أو فوقي الرتبة اإلنسانية ال تحكمه سوى نزعة مادية واحدة
جبرية االنتماء لنموذج اشتراكي أو طبقي .تلك التي شكلت حالة قهرية مازوشية وسادية نفسيًا
تمارسها السلطات القهرية والتسلطية بأن ،والتي عللها بالكثير من التحليل إيرك فروم في الخوف
من الحرية ،ففي الفلسفة التسلطية ((العالم بالنسبة للشخصية التسلطية مؤلف من أناس ذوي قوة
ومن ناس بال قوة ،مؤلف من األعلى واألدنى .وهي – على أساس نزعاتها المازوشية السادية – ال
تمارس اال الهيمنة أو الخضوع ال التضامن على اإلطالق ،واالختالفات سواء كانت الجنس أو
العرق هي بالنسبة لها أساسًا عالمات التفوقية أو الدونية))

13

(فروم ،ص  ،)141ليبرز سؤال

التعاطف والتضامن اإلنساني مرتك ًاز لحقي الوجود واالختالف ،ال قطعية الوجود وحتمية الهدف
وبالتالي تشيئ اإلنسان وتحويله لمادة قابلة للحركة والتحريك كما إطار العربة!
ثمة ضرورة معرفية كبرى للبحث في محتوى انساني يحقق موضوعتي الحرية والكرامة الفردية
في وجودها المادي كما الروحي والثقافي واإلنساني بآن  ،وهذا سؤال االنسان اليوم مهما تعددت
طرق اإلجابة عليه ،لكنه يبقى سؤال الحاضر غير حتمي اإلجابة ،والمفتوح على سؤال المصير
اإلنساني وسعادته كما حريته ،واحتمالية اإلجابة هنا ليست عدمية أبداً كما في صراع المثنويات
الطبقي أو المادي -المثالي ،بل هو سؤال المحددات اإلنسانية العقلية التي تفترض التضامن كما
االختالف الوجودي مبدأً ،وتسعى ضمن اجاباتها االحتمالية لتوقيع القيمة اإلنسانية خارج منظومة
وحيدة اللون والشكل والنكهة.
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في الطبقة/الفرد ابستمولوجيا:
الجدل ثورة معرفية أسسها هيجل واتخذه ماركس منهجًا في تحليل العالقات المادية ،فمع أن هيجل

مثاليًا في الفلسفة إال أن فلسفة ماركس بنيت على جدليته المنهجية ،ومنها استقى ماركس فكرة صراع
المتناقضات ((صراع التناقضات هذا هو نفسه مصدر كل تطور ،ذلكم هو كنه العنصر الثوري في
فلسفة هيجل))
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(ريازانوف ،ص  ،)26بغية الوصول الى انصاف حقوق الطبقة المستغًلة وهي العمال

(البروليتاريا) .المنهج الجدلي الذي قاد ماركس للبحث بطريقة كمّية في التاريخ البشري السابق عن
شكل تشكل قواه وأدواته المحركة في التاريخ ،هو ذاته الذي تحول مع النظرية العلمية الماركسية
بمنتجها السياسي في االشتراكية العلمية لقانون وضعي يخفض الجدل المعرفي لقانون مادي يفي
بغرض اثبات أولوية المادة والعالقات المادية قبل الفكر والفكرة ،كما البحث عن قيادة الثورات والطبقة
العاملة ،بما في ذلك اإلصرار على استنباط المتناقضات الطبقية وصراعها المثنوي!
 oفضل القيمة والتناقض العصري:
النزعة المادية الماركسية المتضمنة معطيات االنتقال من نمط انتاجي آلخر وحتميته التاريخية،
تعتبر موضوعة العمل مصد ًار وتقسيمه نتيج ًة ،تلك المنتجة لفضل القيمة بين قوة العمل وتراكم
منتوجه في جهة واحدة ،لتصبح العدالة في إعادة توزيعه مرة أخرى بملكية عامة لوسائل اإلنتاج،
تلك التي يفصل بها شارحوا الماركسية عن رأس المال لماركس بشكل عريض ف((أسلوب اإلنتاج
المشاعي :حيث ظهر التقسيم االجتماعي للعمل فيه حين انقسم المجتمع فيه للعمل بين العمل
الزراعي وتربية المواشي ،أسلوب اإلنتاج القائم على الرق :حيث حدث به ثاني انقسام اجتماعي
للعمل وهو انفصال الحرفة عن الزراعة ،ليليها االنقسام الثالث االجتماعي في نشوء التجارة ،ثم
أسلوب اإلنتاج االقطاعي :والذي اتسع فيه اإلنتاج البضاعي البسيط برسم المبادلة (المقايضة)...
ليبرز الحقا أسلوب اإلنتاج الرسمالي التجاري كوسيط بين انتاج الفالحين والحرفين ،ليتحول هذا
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(الرأسمال التجاري) الى رأسمال صناعي والتاجر الى صناعي))
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(نيكيتين ،ص ،)23-15

وسؤال الضرورة في ذلك ،هل االنتقال التاريخ البشري بهذه الوجهة المادية التاريخية وفق تقسيم
العمل ذاته وحيد وحاسم الجهة؟
اليوم هناك تحول في قوى اإلنتاج بأساسها التقني ومنتجاتها البرمجية ،حيث بدأت الريبوتات
وقوى اإلنتاج التقنية تصبح هي أدوات اإلنتاج ،ليعمم أسلوب اإلنتاج التقني عالمياً ،حيث تصبح بذلك
الملكية العامة لوسائل اإلنتاج تأخذ حي ًاز مختلفا عن فرضيات الماركسية األولى ،فأصبحت الثورة التقنية
اليوم متاحة في اإلنتاج واالستخدام بين شعوب األرض جامعة ،ويتبادلون المعرفة وأنماط الحياة والثقافة
لحظيًا ،ما يعدم فرصة حتمية االنتقال لالشتراكية بذات الطريقة! وذلك حين تفرض شروط المقارنة
النسبية حضورها على تفاوت شروط الحياة والحريات اإلنسانية ،وهذه مقارنة فاضحة لديكتاتورية النظم
المسماة اشتراكية وسحقها لمواطنيها أمام النظم الليبرالية وحقوق مواطنيها المحققة! لتصبح بذلك حتمية
االنتقال لالشتراكية والشيوعية حالة م ن حاالت النصوص الدينية في االنتقال للجنة الربانية الموعودة!
وهذا ما يجيز التعبير عنه فيلهلم رايش بشكل فاضح مخاطباً رجله الصغير ((أنك ماركسي "موظف
ثوري" ،زعيم مستقبلي لبروليتاريا كل البلدان والقوميات ،تريد تحرير العالم من ألمه ،الجماهير تهرب
منك ،وأنت تعدو خلفها صائحًا :قفي ،قفي أيتها الجماهير البروليتارية أال ترين بأني محررك!))
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(رايش ،ص .)51
ال فرق بين أن يضحي المؤمن بشروط سعادته الحياتية وفق مفهوم الشهادة والتضحية الجسدية
والمادية كما التزامه قوانين العمل الصالح وكفارته في التوبة واالستغفار بأن يؤدي به الى الجنة
الموعودة ،بما يشبه أن يضحي مواطن المنظومة االشتراكية بشروط سعادته واختالفه وتنوعه في الرأي
والمشاعر والذوق وحتى الرغبة أيضًا ،والتزامه العمل الصالح وخدمة أهداف االشتراكية وعدم خروجه

: P18 of 34

عن سلطة حاكميه وكفارة ذلك االعتقال والنفي والسحل بغية تحقيق الشيوعية؛ فإقامة جنة هللا على
األرض في منظومة الشيوعية حيث االنتقال من مفهوم لكل حسبما يعمل لتصبح في الشيوعية لكل
حسب حاجته ،هي ذاتها في التعاليم الدينية لكل حسب نيته!
لنتساءل مع خافضي المعرفة اإلنسانية اليوم لهذا المستوى الوضعي من المادية :لقد حققت
الليبرالي ة حرية الفرد وصانت حقوق المواطنة باختالف افرادها وتنوعهم ضمن الدستورية والقانونية في
الدولة العصرية ،وأرست حقوق اإلنسان في الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان ،كما وقلصت للحد النادر
موضوعة فضل القيمة خاصة المطلق منه ،وباتت التقنية المتطورة هي أدوات العمل المنتجة لفضل
القيمة بشكل متزايد ،وبات العامل األوروبي ال يشعر بالفارق بينه وبين رب عمله ،فهو مشارك بق اررات
اإلنتاج والتوزيع واالستهالك ادارياً ،ويأخذ إجازة لالستجمام والراحة والسياحة ،ويركب سيارة ال تقل عن
رب عمله ،ويأخذ بنسب متعالية مجتمعيًا راتب بطالة ،كما ان رب العمل ذاته بات حالة عامة تسمى
شركة ،وبمرحلة اكثر توسعًا شركة عابرة للقارات في النيوليبرالية (مع ضرورة العمل النقدي العريض
عليها معرفيًا وسياسيًا وما أشرنا إليه مرات في األعلى إلى موضوعة التفرد التقني والمادي في عالم
المعرفة اإلنسانية اليوم) ،فهل تبقى من ضرورة إلعادة طرح سؤال أولوية المادة على الفكر أو صراع
الطبقات؟
المجتمع الصناعي المتطور بفعل التقنية وثورة المعلومات اليوم أصبحت الريبوتات وعالم
اآلالت التقنية الذكية واتصاالت الجيل الرابع ،والخامس قريبًا ،والترانستور  Transistorوالمتحكمات
الصغرية  ،Microprocessorوتقانات النانو  Nano-technologyوقريبا الحوسبة الكمومية
 ،Quantum Computationحيث العالم وقد غدا قرية كونية صغيرة  Global Villageتبعاً لما
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تنبئ به العالم الكندي "مارشال ماكلوهن"v؛ اليوم هذه التقانات المتطورة هي التي تحقق فضل القيمة
بشكل متنامي ومطرد ،فهل هي التي ستشكل الطبقة العاملة التي يجب أن تنتصر للثورة االشتراكية!
لقد تم تجاوز الماركسية ،بل استفيد منها ذاتها ،في تحقيق موضوعتي العدالة االجتماعية
النسبية ،وتمكين الفرد من قدرته اإلبداعية كضرورة وجود جدلي لتطور العالقات المادية ،فهل كان لزامًا
ال لتحقيق ذلك؟ وهل ثمة ضرورة للبحث عن الطبقة حاملة التغيير وتصنيعها ،بل
بناء االشتراكية أو ً
ورفض كل منتج مادي خالفها يقدم خي ًار للبشرية؟ وإن كان موضوع الثورة التقنية ونماء العولمة ببعدها
المادي والرقمي يمتد عالميًا وتصبح الشركات العابرة للقارات هي المهيمنة والمستغلة لشرائح واسعة
عالمية من الشعوب ،فهل الزال ا لتحول االشتراكي هو الحل؟ وان يكن فهل الزالت طبقة العمال هي
صانعته؟ وهل يمكن لطبقة بذاتها في دولة بذاتها أن تحمل القدرة على تحقيق االشتراكية في دولة ما
منفردة؟
سؤال اختلف عليه مؤسسي االشتراكية األولى بين امكان نجاح الثورة في بلد معين كاالتحاد
السوفيتي السابق ،وبين تعميمها أوروبيًا وعالميًا بين اللينينية والتروتسكية ،والتي انتهت بنفي تروتسكي
وقتله الحق ُا في المرحلة الستالينية ،واليوم يعود السؤال هل الطبقة العاملة هي المسحوقة فقط؟
فـ((العمال الذين يخلقون الثروة في ظل الرأسمالية الحديثة يختلفون عن كل الطبقات السابقة (الفالحين
والعبيد وثوراتهم) وانقسام المجتمع لطبقات لم يعد ضروريا لتقدم البشر))

17

(هارمان ،ص  )50فقد

باتت العامل أكثر انصافًا وعدالة في عصر التقنية ودول الحريات والدستورية واالنتخابات الحرة
الديموقراطية ،بينما تتوالى ظواهر قمع الحريات والرأي الفردي في دول العالم الثالث ومخلفات المنظومة
االشتراكية تلك ،وال تختص بطبقة دون غيرها ،بل تطال معظم بل كلية شرائح المجتمع ،وباتت
 -vراجع كتاب " "The Gutenberg Galaxyالصادر عام  1962ل  Marshall McLuhanوالمعاد طباعته مرات
عدة آخرها .2011
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الحريات الفردية ال تنتمي لطبقة بذاتها بقدر انتمائها لفكرة التحرر الفردي والحريات واألمان والسالم
العالمي .هي األنا الفردية الباحثة عن وجودها المتحقق خارج حدود الهيمنة الدينية القْبلية ،أو الطبقية
الشمولية الماركسية ،كما تبحث عن حلول إلفراط النماء المادي والرقمي هذا ،على أهميته العمومية
للبشرية  ،فهل الحل االشتراكية فقط؟ ال أعتقد ،وكل ما أظنه أن الماركسية بشكلها الحالي باتت عاجزة
عن اإلجابة أيضًا.
 oفي احقية القيادة الثورية؟
الماركسية في المادية التاريخية حددت موضوعتي الطبقة وقيادتها ،وذلك بغية الوصول لهدفها في
التحول االشتراكي ،بعد أن كشفت دراسات الماركسية األم عن فحوى التناقض الرأسمالي االستغاللي
للطبقة العاملة على أرضية مفهوم فضل القيمة في نسبيته واطالقه ،ففي أسس االقتصاد السياسي
والنموذج االقتصادي االشتراكي تم تحديد أن ((الطبقة العاملة والفالحون المجتمعون في مؤسسات
تعاونية ،النموذج البضاعي الصغير وهم الفالحون الصغار والمتوسطون في الريف والحرفيون في
المدينة ،والنموذج االقتصادي الرأسمالي وهي البرجوازية في المدن والفالحون األغنياء في الريف.
ولبناء االشتراكية ،حسب خطة لينين ،ال بد من رسم وتطبيق سياسة اقتصادية مالئمة ،أي مجموعة من
التدابير تتخذها الدولة البروليتارية وتهدف الى تصفية العناصر الرأس مالية وتأمين انتصار االشتراكية،
وترسيخ ديكتاتورية البروليتاريا ،وتطوير القوى المنتجة في البالد ،ومحو الطبقات المستثمرة ،وبناء
االشتراكية))( 18نيكيتين ،ص .)201-200
تلك المنهجية بأدواتها المعرفية هي التي أفرزت موضوعة القيادة الثورية للطبقة العاملة ،والتي
أسست لشمولية النزعة المركزية الديكتاتورية ،والتعامل على أحقية القيادة والتوعية المجتمعية ،وليس
فقط بل فرضها قسرياً للوصول للهدف النبيل في بناء االشتراكية! في عودة متناقضة كلية مع مفهوم
العدالة االجتماعية المفترض في بناءها وانصاف الطبقة المسحوقة من العمال ،في مشابهة للموقف
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الميكافيلي النفعي الذي يفترض أن الغاية تبرر الوسائل (هذا ولم نتوقف كثي ًار عند المنفيين والمحكومين
باإلعدام من الروس أبان تحقيق الثورة االشتراكية كونها تنتمي للمرحلة السياسية الشيوعية الحقًا).
تخليق الطبقة وتوجيهها سياسيًا في النموذج المنهجي للماركسية أحال إلى:
 مفهوم القيادة واالنتلجنسيا (طبقة المثقفين الثورية التي تلعب دو ًار رئيسًا في توجيه وتوعية وقيادةالمجتمع ثقافيًا وسياسيًا)،
 ومفهوم المركزية المطلقة والقوانين المحكمة، كما إلى تصنيع الوجود اإلنساني وفق كيفية معرفية وأن بدت حينها مقاربة للواقع ،لكنهاوبخالف منهجها المعرفي الجدلي في التطور والحركة واالرتقاء تشيء الوجود البشري ،وتحوله
ألدوات إنتاجية ضمن جملة من التطور في العالقات المادية ونموذج السلطة المركزية.
من المالحظ وفقًا لهذا الكيفية التي تم العمل بها على تصنيع الطبقة وفق شرطي التوعية القسرية
أو الموجهة ،بغض النظر عن اإلرادات والحريات الفردية وأحقية القيادة ،وتصنيع الطبقة سياسيًا ،هو
اإلحالة بالضرورة ألحقية الوصول لسلطة البروليتارية وتشكيل طبقتها عنوة ،فـ((على أساس الدراسات
التجريبية المنفردة ،كدراسات علمية ماركسية لينينية ،وبعد دراسة التغيرات في طبقة الفالحين
الكلوخوزيين في االتحاد السوفيتي خ الل سنوات وجود السلطة السوفيتية ،نما كثي ًار االعداد التعليمي
العام والمهني للفالحين وتغيرت بصورة جذرية حالتهم النفسية ،ويقترب الفالحون السوفيتيون أكثر فأكثر
من الطبقة العاملة والمثقفين والكادحين ))( 19بريشكينا وآخرون ،ص .)9
هذه الهيمنة المادية وضرورة تحقيق األهداف الحتمية لالشتراكية وإن كان هدفها االنصاف
المجتمعي ،هي منطق مخالف للمعنى الوجودي لألبستمولوجيا التي تفترض شرطي الحرية والحياة
المادية المتقدمة للمنفعة اإلنسانية العامة .هي ذات المنهجية التي خفضت مستوى المعرفة اإلنسانية
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ومعها القيمة اإلنسانية إلى مستوى األداتية والشيئية التي نقدتها الماركسية ذاتها ،لتصبح بذلك وليست
الشيوعية السياسة فقط بل والماركسية منهجيًا أيضًا ،أداة تحكم وهيمنة وشمول مادي ،تنظر للوجود
اإلنساني من زاوية وحيدة له فقط دون النظر اليه كانسان ذو حريات وأذواق ونزعات وأحالم فردية
تختلف باختالف االفراد! فكانت الديكتاتورية عبئًا تاريخيًا وانسانياً ،أقامت كما العنصرية القومية النازية،
والدينية التسلطية المقدسة ،حروب البشر الطاحنة وهذا مدعاة للدهشة والنقد!
الطبقة/الكتلة متوحدة االتجاه واألهداف المادية  ،ألغت الفرد والفردية ،التنوع والتعدد وحق االختيار،
كما قوضت اإلبداع الفردي وأقامت أقفاص القانون والتصنيع في محتوى اإلنسان وحولته إلى أدوات
وقوى انتاج فقط بال حريات فردية ،بال اختالفات إنسانية أو وجودية! مقولة الطبقة هي ذاتها مقولة
الكتلة النيوتونية المكتملة معرفيًا ضمن إطار الحسي والمباشر ،والتي تتحرك وفق قوانين مدروسة
حتمية النتيجة ،فالكتلة والقوة والعمل وتغير المادة موضوع واحد .هي موضوع مهم جدا وفعلي في
المعطى الحسي للبشر ،في نموذج حياتهم قبل ثورة التقدم العلمي واألبستمولوجيا الحديثة ،المتوافقة
والمترافقة مع العقد االجتماعي العام والشخصية العمومية ونموذج الدولة الحديثة في تجريدها لالختالف
والتنوع بين األفراد وقد ارتضوا طواعية االتفاق على قانون موضوعي يحكمهم في موضوع دولة
المواطنة والحريات العامة والخاصة ،حيث نمت وتقدمت المعارف اإلنسانية في اللغة ،في الفن ،في
القوانين ،في الرياضيات في التعليم ،،،عندما تحققت حرية الفرد؛ بينما الطبقة أذابت كل األفراد
واختالفاتهم وتنوعهم في بوتقة منهجية سياسية واحدة ،وأقامت االستبداد والعسف والسحق التاريخي.
 oالفرد وموضوعة الكم أبستمولوجياً:
حرية الفرد وثورة الليبرالية الفرنسية في الحقوق والحريات ترافقت مع التحرر العلمي من هيمنة
النيوتونية الفيزيائية ومنتجها المعرفي في موضوع الكتلة والعمل والقوة الحسي والمحدود طبيعياً ،تلك
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التي دشنتها موضوعات الفيزياء الحديثة سابقة الذكر في تحقيق المفهوم األهم علميًا وهو "الكم

vi

 ،"Quantumوأبستمولوجيًا مفردة كم المادة األولى حاملة الطاقة ،لتقابلها معرفيًا موضوعة الفرد
وامكاناته اإلبداعية والتحررية في موضوعة الكل المجتمعي.
منهجية هابرماس الحديثة التي يميز فيها بين األنا المفردة وبين األنا في وجودها العام(( ،في حين
يتميز األنا األبستمي بوصفه أنا عمومًا يشترك فيها األنا المتفرد مع األنوات األخرى بالمعرفة واللغة
والفعل ،فإن األنا العملي يتشكل ويتأكد كأنا فردي بالتتابع مع أفعال .يضمن األنا العملي هوية
الشخص في إطار البنى اإلبستمية لألنا عموما))

20

(هابرماس ،ص  .)33وهذا التميز أو الحد

المعرفي بين األنا المفردة واألنا العمومية شكلت أرضيته األولى مثلث الحقوق الليبرالية (كما أشير
أعاله) ،حيث تبرز مقولة الفرد وحقوقه وحريته ضمن الدولة ،ال الطبقة وفقط ،كما تظهر االختالف
والتنوع األبستمي في عمومية المفهوم اإلنساني وتحقيق العدالة االجتماعية والحقوق اإلنسانية وشكل
تجسدها في الواقع والمجتمع وفق مثلث الحقوق العام والعصري:
 حق الفرد المدني الشخصي والعام والمكفول قانونًا والمستقل عن مركزية النظم الحاكمة ،في
مقابل أولوية الخضوع لسلطة البروليتاريا واالندماج الكتلي/الطبقي في المنظومة االشتراكية.
 حق االعتقاد واالعتناق الديني وممارسة العبادة والشعائر الدينية في أماكنها ،في مقابل
قسرية انتزاع الميتافيزيقا الدينية ومثلها الفكر المثالي من معتقدات البشر في االشتراكية.

 -viالكم ) )Quantumوجمعها كمات ( ) Quantaمفردة الطاقة األولى ،الحالة المادية الموجية بآن ،وحدة الوجود في
كمية ) )Quantityوجمعها كميات ) (Quantitiesالمفهوم الحسي المتعلق
أصغر مدركاته العقلية .وهي مختلفة عن ّ
بالشكل الظاهري المادي المعروف كتلة ومسافة وزمنا مثال .الكم منتج الفيزياء الكمية (الكوانتية) الحديثة ،أرضية انتاجها
فكر التحرر والفردانية العصري ،النموذج المتقدم للبشرية علميا والذي الزالت نظرية العلوم المعرفية تحاول في بنائها
على أساسه ،حيث الفرد والعقد االجتماعي ،الكلية والهوية ليستا متناقضتين ،بل الفرد /اإلنسان /الحر أصل الحدث في
وجوده العام ،حمال المعنى والروح واإلبداع كما الحاجات المادية معاً.
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 حق التعبير وإبداء الرأي وممارسة النقد المستقل عن الحكومة بما فيها حق الصحافة،
مضافًا لها الديموقراطية المتمثلة بحق االقتراع العام سياسيًا ،وهنا يمكن الحديث المفتوح الى
ما النهاية سياسيًا عن الديكتاتوريات الشيوعية وسحقها لحق الرأي والنقد.
أبستمولوجيا ،التكميم/المفردة/االنقطاع المكملة لوجه الكمية/الكتلة/االستمرار ليسا حدان
متباينان ،بل وجهان لذات الوجود ،أحداهما حسي ومعطى مادي وملموس طبيعياً ،يبدو فيه االستمرار
أكثر وضوحًا لكنه ليس كلي الهيمنة ،والثاني عقلي يتجاوز حدود المعطى البشري حسيًا ويبدو فيه
االنقطاع أكثر تفردًا لكنه أيضًا ليس كلي الهيمنة؛ وهما أيضًا ليسا حدان معرفيًا ،بل وجهان لوجود
فردها تحديداً ومفهمة
أنيق نحاول اب ارزه للحيز المعرفي البشري ،تلك المقولة األبستمية التي نحاول إ ا
هي ذاتها التي تقوم الحد المعرفي على موضوعتي:
 -1االستمرار الالنهائي والسرمدي الزمني وحده المعرفي عقليا التكميم ،أي المفردة ذات
المثنوية المادية/الطاقية معًا القادرة على بناء تصور عن الوجود يتجاوز الحسية الطبيعية
الملموسة ،إلى اللحظة العقلية منطقًا ورياض ّة وبرهانًا وتجريبًا ،بحيث تتلمس نتائجه الواقعية
حسيًا بذات اللحظة ،فالضوء ليس حزمة مستمرة فقط كما ضوء المصباح الذي نراه في الليل،
كمات فردية لها خصائصها الموجية والمادية معاً قابلة للقياس واالستخدام والبناء المعرفي،
بل ّ
كمية طاقية مختلفة عن بعضها ،وتشكل
وكل مفردة كمومية من هذا االستمرار ذات خصائص ّ
في عمومها هذه الحزمة التي تبدو ظاه ًار مستمرة .كما الفرد ليس أداة وقوة عمل فقط في طبقة
إلسلوب انتاجي ما ،بل هو أساس الشخصية العمومية التي بني عليها العقد االجتماعي في
الدولة الحديثة ((فإذا ما اجزنا جانباً عن الميثاق االجتماعي ما ليس من ماهيته ،وجدناه
مقصو ًار على الحدود األتية :يضع كل واحد منا شخصه وكل قدرته موضع اشتراك تحت
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اإلمرة العليا التي لإلرادة العامة ،ونحن نتقبل كجسم واحد كل عضو كجزء ال يتج أز من
الكل))( 21روسو ،ص .)94
التنوع واالختالف بين األفراد ليس تنافري بين رغبات وأهواء متباينة ،وال اندماجي متماه في
بوتقة واحدة ذات توجه سياسي واحد ومصلحة واحدة حسب مفهوم الطبقة الماركسي ،حيث
تنتفي الفروق الفردية ،إبداعيًا وفنيًا وثقافيًا ،وتذاب لمصلحة الهدف العام وشروط تحققه
المخلقة او المصنعة كما ورد في المادية التاريخية  .الماركسية هنا تجيز وتتبنى المفهوم
النيوتوني المحسوس للكتلة؛ الكتلة حالة صماء كاملة ذات وزن ،وبالضرورة تتحرك وفق قوانين
العمل والطاقة وشروط اإلنتاج ذاتها ،وذلك دون النظر لمكوناتها الفردية كحاالت موضوعية،
تسمى في علوم االجتماع أفراد ذو حقوق ،حيث الفرد/اإلنسان/المواطن أصل الحدث العام
وقوته الفكرية المنتجة مادياً وفنياً وثقافياً واستشرافاً للمستقبل ضمن إطار القانون والدستور
ال.
الذي يضمن حقوق الجميع حرية وأمانًا وابداعًا وعم ً
 -2حد المحسوس البشري المحدود في قوام حواسه المحدودة طبيعيا ،الموضوعة األبستمية
الثانية ذاتها ،والمشتركة مع الجذر المعرفي األبستمولجي لنموذج انفتاح الطاقة البشرية على
التحرر بشكل تفاعلي مفرد ضمن القانون العام والوضعي ،الذي يشكل اطا اًر عاماً لممارسة
الحرية الفردية والديموقراطية السياسية ضمن شروط العقد االجتماعي لسيادة الدولة.
وحدها/فرقها العقلية ،الحتمية
وحده/فرقه التكميم ،والحسية المطلقة ّ
االستمرار الالنهائي ّ
وحدها/فرقها االحتمالية ،الوجود وحده العدم أحالت المنتج المعرفي قبل الحديث ،خاصة
الماركسية ،لسؤال التناقض وتفاني المثنويات ،وبالضرورة معرفيًا وسياسيًا واجتماعيًا إلى
التنافر والحرب المدمرة في الحيز اإلنساني ،والسؤال الذي يطرح نفسه :هل هذان الحدان
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متناقضان؟ وهل الذهاب إلى ما النهاية في احداهما كما المادية التاريخية الماركسية ،أو
الرقمية المادية في الليبرالية الجديدة وعصر العولمة خير لإلنسان العام؟
سؤال الماركسية كان اإليجاب اطالقيًا في اجابته ،وهو جواب العولمة اليوم المطلق أيضًا ،وكال
المنظومتان ،باختالف منهجيهما عمال على تشيؤ اإلنسان ،مرة على مستوى الطبقة الحاكمة ،وأخرى
في منظور مادي عام بات يفتقد حده مع تراجع القيم المعرفية اإلنسانية عن دورها المكمل وجودياً ،وهنا
تتلخص مشكلة الماركسية ،حيث تخلت منهجيًا عن دورها في حد التغول والتطرف المادي للعولمة
والليبرالية الجديدة ،عندما أصبح عالم التقنية مادي محظ والمهيمن بال حدود.


المعرفة وقد غدت وصايا:
هل يكفي الماركسية أن تذهب للتحول لجملة من الوصايا اإللهية بضرورة تصنيع الطبقة العاملة

ووحدة مصيرها ،وأحقية القيادة المجتمعية ،وامتالك السلطة وبالضرورة عداؤها للديموقراطية والحقوق
الفردية ،تحت عنوان عدالة توزيع اإلنتاج المادي؟ ماذا عن الحق السياسي المختلف؟ عن الحق في
التعبير والرأي المغاير؟ للعقد االجتماعي التوافقي ،لحقوق اإلنسان ،للوجود الكوني متعدد األوجه والذي
يحاول أن يكون أنيقاً؟
الوصايا اإللهية الخيرة والعادلة غير كافية للوجود البشري في شكل انصافه إنسانيًا بال مقومات
مادية تمس سعادته وحريته ،فالقول بالتسامح والخير األعلى والعدالة الكونية المنصفة بالجنة كنتيجة،
لن تطعم أو تشبع أطفال أفريقيا أو أطفال المخيمات واللجوء السوري! كما أن القول في االشتراكية
يتنافى كلية مع حرمان المواطنة من حق االختالف بالرأي وبالضرورة ا لنفي أو القتل كما أحقية
القيادة ،كما يتساوى كلية مع مرحلة العبيد واالسترقاق لكنها مختلفة فقط في التقنية ومستوى الرفاهية
األعلى!
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الماركسية التي فقدت قدرتها على اإلنتاج اإلنساني العام والمتوقفة عند قوانينها العلمية الشيوعية
متمثلة بمفهوم الطبقة وماديتها التاريخية الكالسيكية ،دون العصرية ،وعدم قدرتها على تحديث بنيتها
المعرفية أبستمولوجيا ،تقع في ذات الموقع التي آلت اليه النيوتونية المادية ،فهي محدودة علمياً دون
العصري في ثورة العلوم والتكنولوجيا؛ فمع أنها الزالت صالحة في حدود الميكانيكية والحدود الطبيعية
ال عامًا أو مركزيًا يمكنك
لتحوالت المادة وقوتها ضمن الحيز الطبيعي للحس البشري ،لكنها ليست ح ً
أن توصي به في عالم االتصاالت والموجية حكماً .كما الماركسية التي توقفت عند الحدود األولى في
فهم العصر وتناقضاته المادية ،باتت عاجزة عن تقديم إجابات ممكنة للتغيرات العالمية ،للفردية،
للحقوقية  ،للتعدد والتنوع الهائل في آليات معالجة المشاكل اإلنسانية بجانبيها المادي كما الثقافي
والفكري وما بينهما في الحيز الحسي والنفسي والسلوكي؛ واألهم من هذا فقدت القدرة على امتالكها
الحد الموضوعي على تاريخية البراغماتية والنفعية المتنامية بشكل كبير على أرضية التفوق التقني
بجذره المعرفي الليبرالي ،والطافية ماديًا اليوم بالعولمة والليبرالية الجديدة ،تلك التي وجدت نفسها متفردة
في حقل الوجود الكوني العام ،فدعا لها فوكوياما بنهاية التاريخ وأدعى صالحها الكلي وختمها للمعرفة
اإلنسانية! حيث تنتج التكنولوجيا امكانيات تراكم الثروة بغير حدود وتتيح بالتالي امكانية اشباع
الرغبات االنسانية باتساعها فـ(( التكنولوجيا تنتج امكانيات تراكم الثروة بغير حدود وتتيح بالتالي أمكانية
اشباع قدر متزايد دومًا من الرغبات االنسانية))

22

(فوكوياما ،ص  )11لكنه أيضًا تناسى حروبها،

هيمنتها ،وتناسى ،بل أغفل عن عمد تلك الطروحات المعرفية التي تطرح تناقضاتها واختالل العالم
على أثرها ،كما عبر عنها أمين معلوف ((أن مأساة الغرب اليوم ،كما باألمس ،ومنذ قرون ،هي في
أنه كان على الدوام حائ ًار بين رغبته في تمدين العال م وإرادته السيطرة عليه .لقد تكلم عن المبادئ في
كل مكان ،لكنه حرص على االمتناع عن تطبيقها في األراضي التي غزاها))

23

(معلوف ،ص .)67

حدها المعرفي وتخلف الماركسية عن
فقد تحول العالم مع النيولويبرالية وعصر العولمة وغياب ّ
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حده؛ تلك هي طروحات روجيه جارودي في اإلرهاب الغربي،
العصرية لنموذج هيمنة مادي يجب ّ
المقنعة وراء الفلسفة المثنوية اليونانية كمبدأين متعارضين :الخير والشر)) (غارودي،
حيث ((النهضة ّ
ص  ،24)119والهيمنة اإلعالمية على الوجود اإلنساني لنعوم تشومسكي والذي إن دل على شيء
((فهو يدل على الطريقة التي يدار بها نظام جيد لتصنيع اإلجماع في نظام دعائي جيد)) (تشومسكي،
ص  ،25)26على سبيل المثال أيضّا!
خسارة الماركسية لموقعها المتقدم في حد المادية والنفعية جعل األخرى بجذرها الليبرالي هذه
تتفوق حضاريًا ،هذا مع استفادتها الضمنية من األبستمولوجيا الحديثة في المعرفة العلمية والمترافق مع
اكتمال نموذج معرفي قادر لليوم يحقق الحد عليها خاصة عند تحولها للعولمة وتغولها ،وبالضرورة ما

يستلزم البحث المعرفي في نموذج كوني معرفي عنوانه العريض :وحدة المعرفة والمصلحة البشرية
عامة .ولربما تكون مقدماته في نظرية العقل التواصلي ليورغن هابرماس و/أو الحسية والتعاطفية
لميشيل فوكو ،فليس على اإلنسان الجلوس أبدًا في منزله يستجم في أسر القوانين العلمية والوضعية
والتقنية ،أو الوصايا اإللهية الماركسية في وعد جنة االشتراكية حين تتحقق فرضياتها المادية
المتقادمة ،والتي هي ،أي الرقمية والمادية النفعية بذاتها ،تبحث عمن يكسر أطواقها لمعرفة أعلى وخير
أعلى وقيمة أفضل....

 .4خاتمة :نحو رؤية أبستمية للكون
إن نماذج المحاكاة اإلنسانية الممكنة وفقا لتصور أبستمولوجي تبدو صادمة فكرياً ،وخارجة عن
مألوف النظريات المعرفية الشمولية السابقة ،كما تبدو أنها خروج عن محددات استحداثها العصري في
موضوعتي الفرد/الكم ،وحدود المعرفة الممكنة انسانيًا والمؤسستان ليبراليًا ،إلى نماذج معرفية تبدو
للوهلة األولى علمية محضة لكنها ليست كذلك وحسب ،بل هي توجه عميق في موضوعة المفهوم
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الكلي في شكل إعادة صياغته مجددًا متضمنًا المعرفة األبستمية الحديثة ،حيث أنه تبعًا لهيدغر وحواره
الوجود والتقنية النقدي فإن ((كل حديث عن أسس الفكر المعاصر ال يمكن أن يستهل في نظرنا إال
بالوقوف عند أصل التقنية وتحديد ماهيتها))( 26أحمد ،ص  )93وذلك خالفًا للتمسك بالنصية المعرفية
لألسالف ماركسية أو هيجلية ،ماديًا ووضعياً أو مثالياً بقدر محتواها المفهومي وهذا جدل آخر وأسئلة
أبستمية أخرى.
صدمة األبستمولوجيا تتكثف أكثر في تجاوزها وضعية العلوم المادية والتجريبية من جهة إلى
العلوم الدقيقة والتقانات المذهلة لغير الملموس والميكانيكي والكتلي ،كما تجاوزها لنظم الوصايا المثالية
المطلقة شديدة اإلحكام على المنطق وسير حدثه معرفيًا ،فالجدل كمنهج هيجلي ومن بعده ماركسي،
واللذا ن وقفا على حدي تناقض تاريخي ومعرفي ،يعودان للوجود اليوم مع األبستمولوجيا في أسئلة
كونية أخرى تستلزم البحث العميق فيهما ونقد كليهما حتى وان كانت صادمة ....
تفاعل فكر الحرية والعدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان مع وجود اإلنسان في دول المنظومات
القهرية في الشرق األوسط في ثورات الربيع العربي ،هو ليس فك ًار مستوردًا كما يريده بعض
"القومويون" ويحاول نفيه الكثير من "الشيوعين الماركسويين" في عداء الليبرالية والخلط بينها وبين
الرأسمالية تاريخيًا والعولمة اليوم ،وضرورة أن تكون الثورة وكل ثورة اشتراكية بالمبدأ ،وإال عداؤها
واتهام شعوبها المقهورة بالتطرف واإلرهاب جزافًا وتعميمًا.
الربيع العربي ،نموذج يزحف نحو الحرية والعصرية والحداثة كحالة تحول تحاكي مظالم المجموع
البشري في عالقاتهم ما دون عالقات الدولة التي يعيشونها بديكتاتورية متعددة األقطاب :سياسيًا ودينًا
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واقتصاديًا ومعرفيًا ،كما وارادات تحكم وهيمنة معولمة دوليًا والتي يمكن التفصيل فيها بدراسات عدة

vii

ال تتيحها الدراسة الحالية ،حيث تتركز في هذه البالد مآزق النظم الشمولية ،كما مآزق العولمة
وصراعها على تقاسم النفوذ الجيوبوليتيكي فيه .ومن جهة أخرى فإن موضوعة التفاعل بين الحرية
والعدالة وحقوق االنسان بصيغته العصرية ،هي المنتجة للقيم اإلنسانية العصرية بأبعادها النفسية
والعالجات النفسية واالجتماعية التي تعيشها دول الحضارة الغربية عندما تصبح المشاعر اإلنسانية
والهيامات واألحالم حاالت قابلة للقياس في عالج التوحد والعصاب والفصام وعقدة اوديب والغربة
واالغتراب واالكتئاب المتزايدة مع هيمنة التقنية المادية والشيئية.
هذان الخطان ،نزاع ثورات الربيع العربي واالرتدادات النكوصية للقيم المادية في السلوك الفردي
في دول العالم المتقدم ،مختلفان عن صراع الطبقات التي افترضته الماركسية ،ربما نقول هو خط
ُمبشر في تكوين األبستمولوجية الحديثة وإمكان تحقيق وتوقيع القيم اإلنسانية العامة والعدالة
االجتماعية بشكليها المعياري القيمي والمادي بذات الوقت .فهل سيتوجه الفكر البشري اللتقاط هذه
المقاربة اإلنسانية والتشاركية بين نموذج الربيع العربي رغم تعثره السياسي الكارثي لليوم ،وعوالقه
الراهنة كما اندفاعاته الضخمة مع نماذج الوجود العصري لإلنسان المتقدم في دوله ومشاكله المتعددة
الراهنة وطرق عالجها مستقبليًا؟ هذا ما يطرح مشابهة تاريخية مع مجريات التعثر الكبير ابان الثورة
الفرنسية ،التي تأخرت ألكثر من  70عامًا لتحقق مفصالً تاريخياً في الحياة اإلنسانية ،عنوانه األبرز
التقاء المصلحة العامة والقيمة اإلنسانية في معادلة الليبرالية المشار لها أعاله! سؤال يستحق البحث
واالجابة في فرضيات الخروج من مأزق البشرية اليوم وقد باتت مهددة أكثر من ذي قبل لحرب عالمية
ثالثة تقودها تفرد الهيمنة العولمية وصراع النفوذ الجيوسياسي العالمي دون حد معرفي وانساني عليها!
 -viiجمال الشوفي ،الثورة والصراع على السلطة ،سوريا مقاربات منهجية ،مجلة قلمون للدراسات االجتماعية واإلنسانية،
عدد .2020 ،11
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م ن غير الممكن القول بنهاية معرفية لدى االنسان ،ولو فرضنا أنه يمكن وضعه عند نهاية
محتومة فيها كل الخير اإلنساني ،لقلنا ببساطة معرفية كانت البشرية قد توقفت عند مدينة أفالطون
الفاضلة ومثالية الفكر اإلنساني اليوناني ،أو عند الوصايا الدينية في شكلها السرمدي ،أو عند ثورات
البرجوازية والتحرر والحقوق الليبرالية ،وغيرها اليوم .حيث ،ان كل نظرية معرفية تبدو صالحة لزمن
انوجادها األول وربما لزمن عريض بعده ،ولكن مع تجاوز األفق اإلنساني بجماع فعالياته المتقدمة،
بحكم كونه انسان مفكر واجتماعي ذو عالقات مادية وروحية ،تتحول إلحدى شكلين من المعرفة:
وصايا إلهية متعالية عن الواقع ا إلنساني ومتغيراته وحاجاته المتجددة ،أو جملة من القوانين الوضعية
والمادية التي ال تقر بتغير اإلنسان وتجدده وإمكان انتاجه األصلح واألنفع له في زمنه المتقدم عن تلك
النظرية ،واألصلح هنا بلغة اإلنسانية في أقلها ،على مستوى المقارنة الزمنية .هنا يتكثف مأزق
الماركسية ،ويمتد أيضاً لمأزق في المعرفة البشرية اإلنسانية ،تحاول األبستمولوجيا اليوم مواجهته
بأسئلة وتحديات معرفية علمي ة ،آخذة على عاتقها النقد الصادم وهدم األصنام السابقة واألحكام
الجاهزة ،فحسب كانط ((فإذا كان النقد يعد بمثابة الخطوة األولى نحو بناء النسق الفلسفي ،فمن
الممكن أن يعد الخطوة األولى واألخيرة ،وال ينتقص ذلك من مكانة الناقد))

27

((كانط ،ص  ،)11وهو

سؤالنا المفتوح اليوم وغداً ،مع ادراكنا النسبي بأن النهاية للمعرفة اإلنسانية إال بنهاية اإلنسان ذاته،
وكل ما عداه هو محاولة في انسية اإلنسانية..
ختاماً ،الفرضية األبستمولوجية الذاهبة إليجاد رؤية معرفية علمية متكاملة في وحدة الكون بشقيه
المادي والمعرفي ،قد تحتاج ألدلة مثبتة تبحث في تلك التوافقات العلمية مع المعرفة زمنيًا بشكل
تاريخي وتحدد امكانيته الحالية وأرجحيته المستقبلية ،ما قد يقود ألطروحة عمل أوسع مفادها :هل
يمكن إعادة قراءة التاريخ وفق مفاصل أبستمولوجية محدثة ،ترصد االستم اررية التاريخية ومفاصل
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انقطاعاتها التي شكلت فيها تلك االختالفات والتغايرات والمفارقات الثورية بتوافقاتها العلمية والمعرفية
بآن؟ وذلك خالفًا لرؤية القراءة الماركسية للتاريخ بمراحل تاريخية خمسة تعتمد الرؤية المادية فقط؟
وكتوطئة أولى هل كانت الماركسية هي النظرية األبستمولوجية بعصرها وزمنها ،المعرف بحدة
تناقضاته المعرفية ،والموسوم بالرؤية المادية الحسية لمفهوم العمل النيوتوني وتوافقه مع الجدل
الماركسي الهيجلي بالعدالة االجتماعية وقتها؟ وبالتالي كان تراجعها عن مواكبة العصر الحديث،
وتحولها لجملة من الوصايا اإللهية ال تستجيب مع العصر بتنويعاته ،حين أسقطت الجدل المعرفي
الظاهرتية دون األخذ بغير المرئي انسانيًا واجتماعيًا وتقنيًا وفيزيائيًا ،والذي
ا
وبقيت محكومة بالمادية
باتت آثاره ملموسة اليوم ونتائجه أيضا ،فباتت الماركسية اليوم جملة من القوانين الوضعية تجاوزها
الزمن أيضاً! وهذا كان موضوع نقدنا األولي أعاله.
ثمة ضرورة لتشكيل رؤية أبستمولوجية حديثة لوحدة الوجود الكوني وفق معطيات العلم الحديث
والعصري ذاته ،تستطيع محاكاتاه بنسق معرفي انساني جديد ،يتجاوز النصية المفرطة بالتقديس
كوصايا ُوسمت باإللهية ،والوضعية المادية القانونية السرمدية وقد تم تحريرها من شروطها المكانية
كما الزمانية.
سؤال برسم اإلنسان والمعرفة اإلنسانية ،سؤال الكون بجماله ووحدته وموسيقاه المتناغمة.
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