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العقل ما بني الفل�سفة والعلم
�أجمد �سعيد

تتم�سك به ،قد يكون هو ال�سبب الوحيد الذي قد يحيدك عن احليادية واملو�ضوعية ،وما يزيد الأمر عُمقاً وتعقيداً،
�إ َّن ُّ
التم�سك املفعم بالت�ضحية جتاه ما َّ
مت�سكوا بها� -إىل �شيء قد يذكر ب�أنه ُم�ساهم
هو تبدُّ ل الأ�شياء التي يت�شبث بها الآخرون ،وحت ُّولها من كونها جوهراً يف فرتة زمنية معينة -وهي الفرتة التي َّ
بن�سبة ما �إىل ما و�صلنا �إليه الآن.
�إ َّن الأزمة التي ب�صدد ذكرها يف هذا املقال هي �أزمة علوم ( )crisis of scienceكما قال هو�سرل .وي�سعى الأ�ستاذ جمال قوعي�ش لتفنيد وحتليل هذه
الأزمة من خالل مقاله البحثي املن�شور مبجلة «التفاهم» حتت عنوان «العلم والفل�سفة� ..أو حوار الفيزياء وامليتافيزيقيا» .ففي بدايات القرن الع�شرين،
ظهرتْ القراءة التفكيكية والتحليلية للواقع �آنذاك ب�سبب تط ُّور وتو ُّرط الفيزياء الذرية وحتت الذرية باحلياة اليومية املعا�شة ،وهذا ما �أدَّى لتبدُّ ل النظرة
العامة للواقع املعا�ش .يف القرن ال�سابع ع�شر ،قام ٌّ
كل من نيوتن ،وديكارت ،وجاليللي بب�سط النظرة الآالتية للعامل ،وهو ما �أدى لالختالف يف وجودية
الأ�شياء ،وبهذا �أوجد ديكارت �أو ًال نظرته �إىل الطبيعة.
النظرة املنف�صلة لديكارت للكون كانتْ عن ف�صل الكون �إىل
ع��امل�ين؛ ه�م��ا :ع��امل العقل وع��امل امل ��ادة .وب�ه��ذه ال�ن�ظ��رة ،كان
دي �ك��ارت ُي���ض� ِّ�خ��م ال�ع��د��س��ة امليكانيكة ل�ل�أ��ش�ي��اء امل��ادي��ة �ضمن
نطاق وا�سع ،مُبعداً بذلك كل ما يتعلق بالروح والعقل ،وقام
دي�ك��ارت بتعميم ه��ذه النظرة لت�شمل الت�صنيفات الأرق ��ى يف
ال�سلم النوعي ،لت�شمل احليوان والنبات ولت�صل �إىل الإن�سان
نف�سه .ويفند قوله عندما ي�أتي الأم��ر �إىل الإن�سان ب��أن��ه :ال
مي�ك��ن ت�صنيف اجل���س��د ال�ب���ش��ري ك�صنف يختلف مت��ام �اً عن
الآلة امليكانيكية ،ولكن ما يجعل الإن�سان خمتلفاً نوعا ما عن
الأنواع الأخرى هو �سكون النف�س العاقلة بداخل ج�سده.
�أ َّم ��ا الإمت ��ام االح�ت�ف��ايل ال ��ذي ق��ام ب��ه نيوتن لينهي ال�سل�سة
امل�ف��اه�ي�م�ي��ة ال �ت��ي ب ��د�أ ب�ه��ا ج��ال�ي�ل�ل��ي ودي �ك ��ارت ،ف�ه��و م��ا �ش َّكل
ق��وة رقمية لهذه املفاهيم ،ب��أ َّن��ه ق��ام ب�إيجاد �صياغة ريا�ضية
متما�سكة للنظرة امليكانيكية للإن�سان .وحتى الن�صف الأول
م��ن ال �ق��رن ال�ع���ش��ري��ن� � ،س��ادتْ مفاهيم امليكانيكا النيوتنية،
وم��ا زاد ه��ذه ال�ن�ظ��رة َر َواج � �اً ه��و �أ َّن ال��رغ�ب��ة امل�ف��رط��ة لعلماء
ُلحة لفهم هذه النظرة،
االجتماع ،والنف�س واالقت�صاد ،كانت م َّ
فكان اعتمادهم واهتمامهم ين�صب ك ُّله على الإمتام النيوتني
لأن�سنة املكيانيكا.
ً
ُ
االختالف الذي �أتى الحقا هو اختالف ثوري وجديد للغاية،
فما قام به �سيجموند فرويد با�ستخدام �أ�سلوب التداعي احلر
يف التحليل النف�سي لب�سط ه��ذا العلم ،و�إظ�ه��ار �أ َّن االعتماد
لي�س فقط على النظرة الديكارتية ،بل على الآالتية النيوتنية.
وقد نخل�ص بذلك �إىل �أن مناهل وتيارات الفكر ال�سيكولوجي
الأ�سا�سية �أكادميية ،وواحد منها جاء من العيادة.
تو�صل
ظهر «الرباديفم اجلديد» يف الفيزياء املعا�صرة ،وقد َّ
للظهور �أي�ضاً يف العلوم الأخرى كالبيولوجيا ،والطب ،وعلم
النف�س ،واالقت�صاد ،وه��ذا الظهور مل ي ُعد قيمة جديدة كليا

على املنظومة املعرفية ،بل تفرع للو�صول �إىل خارج امل�ؤ�س�سة
الأكادميية .ولو�صف الرباديفم املنا�سب ،يجب �أن تكون النظرة
للمادة كما و�صفتها الفيزياء احلديثة �شاملة لكل �شيء.
ث� َّم��ة �إط ��ار الآن ي�ب��دو �أن ��ه ا��س�ت�م��رار طبيعي ملفاهيم اخلطاب
ال �ف �ي��زي��ائ��ي ،وه� ��ذا الإط� � ��ار ي���س�م��ى «ن �ظ��ري��ة امل �ن �ظ��وم��ات» �أو
«النظرية العامة للمنظومات» .ق��د يتم اعتبار �أن النظرية
ال �ع��ام��ة ل�ل�م�ن�ظ��وم��ات ك�م���ص�ط�ل��ح م �ت ��داول م���ص�ط�ل��ح م �ه��زوز
يف واق �ع��ه وع�م�ق��ه ،ف�ه��و لي�س ن�ظ��ري��ة ��ص��ارم��ة م�ع�ي�ن��ة؛ مثل:
النظريات الن�سبية �أو الكوانتية ،بل هو ب��الأح��رى �أق��رب �إىل
الرابط الذي يقارب بني الأ�شياء .تخت�ص «املقاربة املنظومية»
بتو�صيف املمنظومات ،مبا هي كليات مُتكاملة ت�ستمد خوا�صها
اجلوهرية من التعاقدات بني �أجزائها؛ لذا ف�إ َّن هذه املقاربة
ال تركز على الأجزاء ،بل بالأحرى على التعاقدات والتواكالت
ب�ين الأج ��زاء ،وميكن �إي�ج��اد �أمثلة على املنظومات يف العامل
احلي وغري احلي.
�إ َّن �أه � َّم خ�صائ�ص التنظيم ال��ذات��ي ه��ي �أ َّن املنظومة تتكون
م��ن وح��دات دائ�م��ة العمل؛ �إذ �إ َّن عليها املحافظة على تبادل
م�ستمر للطاقة واملادة مع بيئتها لكي تبقى على قيد احلياة.
وه ��ذا ال�ت�ب��ادل يت�ض َّمن ت��وظ�ي��ف ُب�ن��ى منظمة وتكييفها ،ثم
ا�ستعمال بع�ض املكونات للحفاظ على «نظام املتع�ضية» ،وحتى
م�ضاعفته بعملية اال�ستقالب.
ُيكن ملظاهر التنظيم ال��ذات��ي التي َّ
مت و�صفها حتى الآن �أنْ
ُت � َرى على �أ��س��ا���س �أن�ه��ا «� �س�يرورات �صيانة ذات �ي��ة» وم��ا يجعل
فهم املنظومات احلية �صعبا متاما هو �أنها ال تت�صف بنزوع
�إىل احلفاظ على حالتها الدينامية وح�سب؛ ولكنها يف الوقت
نف�سه تبدو كذلك نزوعا �إىل جتاوز ذاتها� ،إىل تخطي حدودها
وحم��دودي �ت �ه��ا ت�خ�ط�ي��ا خ�لاق��ا وف �ع ��اال ،م��ن �أج ��ل ت��ول�ي��د ُب�ن��ى
جديدة و�أ�شكال جديدة من التنظيم ،ومبد أ� التجاوز الذاتي

يتجلى يف �سريورات التعلم والنمو والتطور.
والبد من طرح ال�س�ؤال الذي يتك َّرر مع بداية كل قرن؛ وهو:
هل ميكن فهم العقل من جديد؟
وه �ن ��ا ،ن ��أت ��ي �إىل �إق �ت��راح ال�بري �ط��اين ج��ري �ج��وري ب��ات�ي���س��ون
�صاحب مدر�سة ب�آلو �آلتو بكاليفورنيا ،ال��ذي ق��ال� :إ َّن العقل
كظاهرة منظومية تخت�ص بها املتع�ضيات احلية واملجتمعات
واملنظومات الإيكولوجية .ومن �أجل تطبيق النظرة املنظومية
ع�ل��ى متع�ضيات �أرق ��ى وع�ل��ى ال�ك��ائ�ن��ات ال�ب���ش��ري��ة ب�شكل �أدق
و�أخ�ص ،من ال�ضروري واحلتمي التعامل مع ظاهرة العقل.
�إ َّن معايري باتي�سون للعقل َّ
يتبي �أنها وثيقة ال�صلة بخ�صائ�ص
امل �ن �ظ��وم��ات ذات �ي ��ة ال�ت�ن�ظ�ي��م ،وب��ال �ف �ع��ل ف � ��إ َّن ال �ع �ق��ل خ��ا��ص�ي��ة
جوهرية من خ�صائ�ص املنظومات احلية ،كما عرب فريتجوف
ك��اب��را ق��ائ� ً
لا« :ال�ع�ق��ل ه��و ج��وه��ر احل �ي��اة»� .سيكون للمفهوم
اجلديد للعقل قيمة هائلة يف حماوالتنا للتغلب على التق�سيم
الديكارتي ،وكل من العقل واملادة لن يبدو كل منهما بعد الآن
وك�أنهما ينتميان �إىل مقولتني منف�صلتني اثنتني؛ بل ميكن
ال�ن�ظ��ر �إل�ي�ه�م��ا ب��و��ص�ف�ه�م��ا مي �ث�لان جم ��رد ��س�م�ت�ين ل�ل�ظ��اه��رة
ن�ف���س�ه��ا .ت�صبح الآن ال�ع�لاق��ة ب�ين ال�ع�ق��ل وال ��دم ��اغ وا��ض�ح��ة
مت��ام �اً؛ فالعقل ه��و دي�ن��ام�ي��ة التع�ضي ال��ذات��ي ،وال��دم��اغ هو
البنية البيولوجية التي تنفذ من خاللها الدينامية.
�إ َّن ال�ع��امل امل ��ادي -وف�ق�اً للفيزياء امل�ع��ا��ص��رة -لي�س منظومة
ميكانيكية ناجتة عن �أ�شياء منف�صلة؛ بل يظهر ك�شبكة مُع َّقدة
م��ن ال�ع�لاق��ات .ف��اجل��زئ�ي��ات م��ا حت��ت ال��ذري��ة ال ميكن فهمها
ككيانات معزولة ومنف�صلة؛ بل يجب �أن ُترى بو�صفها �صالت
م�ت��داخ�ل��ة �أو ت��راب�ط��ات �ضمن �شبكة م��ن الأح� ��داث .ح�ي��ث �إ َّن
مفهوم الأ�شياء املنف�صلة ما هو �إال نوع من التطبيع املثايل،
كثريا ما تكون مفيدة للغاية ،لكن :هل يبدو �أنه ال �أ�سا�س لها
من ال�صحة؟
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