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 إىداء

بالجواب الصحيح حيرة سائليو ف أظير بسماحتو  إلى كل  من أضاء بعلمو عق ل غيره أو ىدى  
 تواضع العلماء و برحابتو سماحة العارفين.

   اجتيدا في تربيتي   و، حرصا علي منذ الصغر و، المعرفة لى من أنارا لي درب العلم وإ
 .لى ق لبيإوالدايا الحبيبان الغاليان القريبان  ، عتناء بيواال

 إلى إخوتي و عائلتي الكريمة جميعا.

إلى  ،  إلى األخوات التي لم تلدىن أمي، إلى من تحلوا باإلخاء وتميزوا بالوف اء و العطاء  و
ينابيع الصدق الصافي إلى من معيم سعدت، و برفقتيم في دروب الحياة الحلوة و الحزينة  

 .سرت إلى من كانوا معي على درب النجاح و الخير

 م وعلموني أن ال أضيعيم  إلى من عرفتيم كيف أجدى                           

 "فوزية"و   "حنان" :صديق اتي



 

 شكر و تقدير
على   و، شكر المولى عز وجل الذي رزقني العق ل وحسن التوكل عليو سبحانو وتعالىأأوال  

 .ف الحمد هلل والشكر هلل على كل حال، ياىاإرزقني    ينعمو الكثيرة الت

إلى من ساعدنا من قريب أو من بعيد على إنجاز ىذا  متنان  االو نتوجو بجزيل الشكر و  
العمل وفي تظليل ما وجيناه من صعوبات، ونخص بالذكر األستاذ المشرف "أ.د. عبد  
الحليم بلواىم " الذي لم يبخل علينا بتوجيياتو و نصائحو القيمة التي كانت عونا لنا في  

 إتمام ىذا البحث.

الذين كانوا عونا لنا في بحثنا ىذا ونورا  ،  ستاذاتيأ  ذتي وأساتكما ال يفوتنا أن نشكر  
وكل من أشرف على تعليمي منذ الصغر  يضيء الظلمة التي كانت تقف أما طريقنا، و إلى  

 .لى اآلنإ

كما نتقدم بالشكر إلى جميع األصدق اء الذين قدَّموا لي يد المساعدة بالكتب، و إلى  
لنا التسييالت و األفكار و المعلومات ف ليم منا كل    الذين زرعوا التف اؤل في دربنا وقدموا

 الشكر.
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 مقدمة:
حيههه ،لنقهههنصحاهههبالالعبهههيو  ة   ههه ةانبعهههاثأوعاملنهههاا ههها علهههىىوأكثهههنأهههقأيو ههه أ هههاليههه  نشههه  

اكالشهههاد   ههه  عهههاعهههقأههه ىالالهلههه ااتالهههنواهههل  هههاأعهههاادا ن هههاحعلهههىكهههنيانيههه  قههه  يأاهههببالعلههه 

أال اتنةبامل ازاةأعأبا ئالعل ا    الهناتهالهلامأهقا  هاا هعىميشيخبهل عندعنوأنوكاحأااملعاان،بع 

يأقابهههنوتنكههومحلههولليقههاوال وههه حوا قيقهه وامل وههه عي ،وطن قهههوأأهها الالحههه  اتالههنربههه  أشههلا كههن

ىتهههال عااجمل ههه  الهههذيأوئهههاًأواهلشهههاًلهلاملهههاكانههه دبثابههه ىاأوالذاتيههه والهههنوالههه ى اأالنههها اوال هههاذلهههلامل

ال ا  صىلا قيق الللي .قأعن   قيني ويأل نربقاتالبعا ه

الل الالح  تللق،بف نال الن بي وأيلانيلا العل ااا أعالفيز اءبظ  انظن   ازحأق ذلالنعن  ا

النا المي واليقا  أف  كاحالنظا عن احكن،وبامل ازاةأعالث اة البي ل  يا،بنزتالف وىبع أا أح يال ا

أبعا     ةببات امل و عي ،مما عنالعل  أاذأنوالظ اىنأعي تالذاتصىلأ طن ااملعنيبع أامتطن ىا

اكائزالعل ا    ناليج أااتال عالوال  ائعالعلمي أقونواةاتالب ا أبا ئالعل الل تيليالنتقال ينبلت

الالنبؤو صىلصألاني  ا حالما تقي باألمن ذجاملعنيا االزا الالب يهليالقائنباملن جالثاب الذي ؤ يحالما

ل   مال ا ع اتالنا اللالا نالعق ينالذي أاذبناصىلا قيق الللي املهللق .

ملعهههاادوا قيقههه ي هههنىهههذهالال هههياتي لهههوالنظههها والف وهههى،واليقهههاوال  قهههاعهههقاوصححبههه ا ن هههاح

االزاليههه ،ألنهههوأ مهههابل ههه   اتهههوعلهههىاأهههال  ىهههذهالثنائيهههاتاملالنا  ههه و هههقمنهههاذجأعن يههه ا  علهههو قهههاعههها زاأأههها

املعااد،ص أنو ميالللص ع  حم  أقاملعهليات،مما بالناأعن الواحمل و ة،  ه  الهأا ببهاال هعيا قائقو

وتشهههعوتههها تاملعن ههه  هههب أكهههاأهههقتزا ههه املعلههه  ناجمل ههه  ب صىلاملعن ههه وا تهههالمناايا نالهههاج،وبهههاتزا ههه ا عههه
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 ب
 

زبصص ابالشهلنالهذيي عه مملنهالهوص اا املعن ه اللليه اليقينيه ،وصمنهااملعن ه احالماليه ،وذلهلب هبوووذبزئال ا

اتالحال اعالما ىاعلىمناذجأعن ي تب يهلي ،بنت ال  وص اأال اعلىمناذجتنكيبي وتعقي   .

يهواملعن ه العلميه وا ن هاني ،ويا ه ىهذاالالعقيه الهذي ؤكه علهىوهنواةوأقا  ىذاال وعالهذيلله صل

اتالب ا النماذجا االزاليه الالب هيهلي الهنتقال هيالنا ه األحا  ه والبحه عهقاا ه أكثهنانفالاحهاواه  عهقال  هائع

بعه ا  ايه   ىذاالقنح  تهف أهاوالالعقي تال انبات واح أقكباا  تفأم ل  ياالرتكيوياجل   ة،جن اب ال

"الههذي قههرتحعلينههاEdgar Morinإدغاا م ماا"م    وىهه أاللههاأ ًم ل  ياًيواب ههال ل ههفياًليقهه  أشههنوعاً

ووهعأشهنوم لهنأنكهوكمشهنومبه  نحيه ،الذي هناهكمبه أللهنأعن ه املعن ه بر ديغم  لتعقيدبنا        ،

.ا االزالي والالب يهلي صىلأ قالرتكيووالاللاأنتياجني أقاخينجا ن 

لهههه أههههقاألتههههبابمجعلههههى-م ل  ياالرتكيههههوعنهههه ص نههههااأهههه ااحياب ههههال–اااليههههاايمل وهههه ماملههههذكنة نبههههيعليههههوو

أىهه أعههايالفلههناملنكههوواللشههااملعن يهه يا طهه معلههى ننبههالالذاتيهه والههننههذكنأن ههااألتههبابوالهه وا ع،أن هها

امل وهه عي الههنتهبابىههذاأهق  هه ،وأههق  ه أاههنىاألأه ااحعهقأىهه األ لهااالفل ههفي للمفلهنالفنن ههيص نههاا

م ل  ياي ل ال ااتهاتحه  ىهذاالنه مأهقا ب هالأمهي أ و ماملعن  وسبيزهعقبا ياملباح األانى،وأن ىاصىل

 ايهه وتنهه مأ لههااهو هه ةطنحههوو هه ةأتههل بووأشههنوعوالفلههنياملالميههزعلههىعههقىههذاالفيل هه د،ونظههنا وبههاألا 

وهههها  صىلاللشههههاعههههقأىهههه با ،نهههنااأههههاىهههه  ااجأههههقاألعمههها واملشههههاا عالفلن هههه والفل ههههفي يال  هههه الهههناىق

.ربليلي ب ي تقن وأى أ لااهصىل لنالقاائاملقااباتالفل في الن  أ اللفلنا ن اينو ااتال ا اات نق   

ألىه عنااهننظن ه املعن ه  ااحص  هاا يمه النقه والالحليهنالهذي  أهوأه ااته ىهذاامل وه مى يأهقكاح قلو
.بال ابقا أقاانوالفلنا ن اين

م ل  ي يعلهههىنهههناااملشهههاا عا ب هههالم ل  يالهههذياتههه أعاملهههوص نهههااأههه ااحياملشهههنوما ب هههالط عنهههاعلهههىصحوص
قههابنظههنةشههاأل وتلهه ع انههواملعن هه العلميهه أناعيهه يذلههلتهل اىهها، نوهه املهلنوحهه يالفههرتةاملعااههنةوالههنت



 مقدمة

 

 ج
 

تأساام معراياا  لنعراااة    ن"ل"جي   لتركيااأ  ا  لتعقيااد يالبسااتكيااي ين اا    علينههاأحنصهه كصشههلالي حبثنههاكههاأل  
ال  ه دعنه ىا،أناا ال   اجرب ىذها شلالي ع ةت اا تأتاتي تنو لنعراة اي ثن ي   لتعدد ا  ل"حدة؟ 

ثل ي مواملال

 ؟  ئ ااألتاتيابأم ل  يااملنكب عن ص نااأ ااح،وأايأاطبيع ا ب ال -

 م ل  ياا االزا ؟يأحنالجاوزاب الكياميلق -

   تالأته  م ل  ياالعل الل تهيليتقه  علهىأمنه ذجالالب هيالوا االهزا ، علهىأيبهنايصذاكان اب ال -

 م ل  ياالفلناملنكو؟ياب ال

ال هباهلهاهأهق  المثهنياملهن جالالحليلهيالهذيوا ال  أنهاا شهلالي األتاتهي للبحه وتفنعانهاأن جهاحبثيها

أبها ئهصزاءأبها ئالعله الل تهيليأوأبها ئأنظ أه الالب هيالوا االهزا وتا هنا  تبيهاأ  هاص نهااأه ااح

م ل  ياالالب هياليأأااملن جالنق ي يازأقا  تلهلا نالقها اتالهنو   هاأه ااح ب هال،م ل  ياالرتكيوياب ال

وتقييموألت  ا.

كنحب  خيل أقالصع بات ق  اهبالناع ةاع باتأقب ا  ربليلناصىلهنا الووالنجنمل اي صح

م ل  ي لنظن  املعن  و له الرتمجهاتللمصها اوبهاألا يا القا نالبعااملصا ااملالعلق باملقااباتا ب ال -

ألاننهههاالالحصهههنعلي ههها، اكالفينهههاإالهههني لهههقب كالابهههواملهههن جالهههذي عهههاعهههقا  اهههل املعن يههه لهههنااهاملنكبههه

 .با الباسنص صأقىذهاأل لااعقأنا عأانى

ت  هه ىنهها  ااتههاتواتههع ،حبيهه   لههنص نههااأهه ااححهه  يالفلههنالعههنيوال ااتههات لهه األحبههاث -

علهىنهناابعها مازاله ا ىالماأهات ي هايأناحل هااجلنينيه األوىل،ت الشلنحقيق أعايالفلناملنكو

 والبح ثاجلاأعي  قال.املقا ت



 مقدمة

 

  
 

  ه أعهننه أهقنص اهوممهانهااع ب    كالاباتأ ااح علهىالهنن أهقب هاط ل الهوص أنهو صهعوعلي -

واتالعمالو تهالعاااتوبنائهوملفاىي وأصهللحات    ةو هلن  عا ةالقناءةأكثنأقأنةناليج ووع 

 ألانى.

تلقعائقاأأا حبثنا  يتز  أقصانااالباح وتعزز   ه.ص أهنايالنوا  الناوبالنن أقالصع بات

،وي ي  ص  ،وااسب .أق أ حطبيع امل و ما ال  أناأح ل حىيلنالبح و قاخلهل الالالي  صو

اشالمل علىالالعن هابامل وه موأه ىأمهيالهو،واألتهبابواألىه ادالهن  عالهيصىلاااليهااامل وه م مقدمة:  

ا شهههلالي األتاتهههي و نوع ههها،با وههها  صىلالالهلهههنلصىلالصهههع باتالهههنوا  الهههييأ هههيةالبحههه ،وتبيهههاأهههن ج

ا اواملنا ع.يلنالعا للبح ،واخلاسب و ائم املصا ال اات وعنض

الالعن هابالشصصهي وتهلن نها يهوب ا ه صىل"عنه ص نهااأه ااحعن ناهب "أه انصىلالفلهناملنكهو لفصل  ألال:  

وامل ااالذيتللويحياتوالعلمي أهعذكهنأىه املصهنفاتالهن وهنهايأشه ااهالعلمهي،وزبصهي  انهوألىه 

الالعقيهه وكههذاأف هه  املعن هه أههقحيهه ا شههالقالف هه  فالوو لههنه،ووههبهلناملاملصهها االفلن هه الههناتههالقىأن هها ل هه

وا اههل حيووهبالأعنهاهعنه ص نهااأه ااحأهعصبهنازالع  ه املفاىيميه أهعأف ه  الرتكيهو،أهنوااصىلصبهنازالل  ي

مساتالفلناملعق والالب يهلي.

"،حملله  يهو"أقاابه نق  ه م ل  ياالالب هيالعنه ص نهااأه ااحيب هالاتناولنها يهوبال ااته والالحليهن": لفصل  لث ني  

باط ل  يههااملعن هه أههقاهه  ربليههنأبهها ئالعلهه الل تههيليونقهه ىا، العمههقيأشههلل تنظههي املعن هه ونقهه  لههنة

الن قامل لق، نق العق ني املن لق وذباوزىابعق ني أنفالح .
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م ل  ياالرتكيهوعنه ص نهااأه ااح"وتعمقنها يهوب ااته أبها ئالفلهني   عبااةعهق"أته اب هال لفصل  لث لث:  

،وأهق ت وهيبطبيعه الع  ه بهاينائيه املعن ه  الهذاتوامل وه مإ،أهنوااصىلبهنا    الفلهناملنكهوالهذياملنكو

ميثنأب أكنأعن  صن اني .

ياألاي. صنصىلنالائجكن ي ى دبثاب أ انلووالصناأعالعل أننا علناللن صنسب

 منا ي احب ال أى نالائجالبح ،ألححبثنهاىهذاحماوله لالقه ياا ه أنكبه عهقمنه ذج   ه للمعن ه الهنخ تنة:  

أ ااحأل نصعا ةتنكيوأعاا نابع الفصنالذيتعنو لو.ا  أ اص نا

الهنكالب هابالل ه بعاأن هاىذاعلىأى أصا اص نااأ ااحالنتنمج صىلالل  العنبي واحبثنو  اعالم ناي

م ل  ياالرتكيهههوياب هههال"نهههاعلهههىبعهههااملنا هههعا اأههه الهههن هههاع  ههه بالبحههه كلالهههاب الفنن هههي با وههها  صىلاعالما

 م ل  ياالالعقيهه  ااتههياب ههال "وأههذكنة كالهه ااهامل تهه أ بلصهه ا  لقههاطز الهه ين"و ل ههف الرتبيهه عنهه ص نههااأهه ااح

أقههها تتالنهههاو  لهههن،وصىل انهههوبعهههااملنا هههعاملالمثلههه ي"والفلهههناملنكهههولههه ىص نهههااأههه احلهههاا    الالعقيههه 

 ص نااأ ااح.

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 عند إدغار موران الفصل األول : مدخل إلى الفكر المركب

 ."سيرة و فكر إدغار موران" أوال:

 .مفهوم التعقيد ثانيا:

 .مفهوم المعرفةثالثا: 

 .الفكر بين التبسيط والتعقيدرابعا:  
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    نتاجات اإلنسان اتعترب اؼبعرفة أىم مبحث لطاؼبا شغل الفالسفة على مدى العصور، فهي ترتبط ارتباطا وثيقا ب  

حياتو، فهي شيء يعتز بو أيبا اعتزاز حبيث قبد لكل واحد منا درجة من الفضول اؼبعريف، ورغبة يف أن يعرف، بشرط و 

ؽبذا قبد أن اإلنسان حبث يف كل شيء يقع عليو ناظره رغبة منو يف معرفتو، ومعرفة  ،يمة ويقينيةأن تكون معرفتو سل

مراعية يف ذلك كل صنع تارىبو اإلنساين،  و ة الوجود والعامل كلو، فهي تساعده على توضيح معامل حضارتويخاص

رفة، فكان لزاما علينا أن نسائلها من معٌت اؼبع اآلراء وتضارب الرؤى حول داللة و تتلفزبلكن  أشكال التعقيد،

، عالقةما بينهما من  و ، مع تبُت معٌت التعقيد والًتكيب إدغار موراناؼبفكر الفرنسي عند ة مييحيث الداللة اؼبفاى

 للفكر اؼبركب.رؤية واضحة و تقدمي 
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 دغار موران" سيرة و فكر":إأوال: 

 الشخصية و المسار: .1

موران اسم استعاره يف مقاومتو ف ؛( Edgar Nahoum  Morin)بإدغار موران إدغار ناحوم، اؼبعروف  

 1921جويلية  8ولد يف  ،فيلسوف و عامل اجتماع فرنسي معاصر ؛ وىولألؼبان و احتفظ بو بعد ذلك كلقب رظبي

وكان  وحيد والديو، توفيت والدتو و عمره ال يتعدى عشر سنوات، 1( *بباريس، منحدر من أصل يهودي ) سفردمي

ؽبذا اغبدث وقعا مؤثرا يف نفسية موران، حيث أصابتو حالة من التناقض بُت اليأس الذي ال يبكن إصالحو و األمل 

 الساحق، فبا جعلو يف حاجة إىل اؼبعرفة رغم ظروف اغبزن الرىيب الذي أصابو بعد فقدان والدتو.

ضمن باحثُت يف علم االجتماع قبل أن  مورانإدغار اشتهر ف ،2علم االجتماعيف درس جبامعة باريس وزبصص   

      انضم إىل حزب اعببهة الوطنية، وىو حزب يساري مناىض للفاشية.  1938ففي عام  ،يتحول إىل الفلسفة

، و انضم إىل صفوف اؼبقاومة 1942إجازة يف اغبقوق عام  ربصل على إجازة جامعية يف التاريخ واعبغرافيا، و  

وقد كان قائد القوات الفرنسية برتبة مالزم يف اغبرب  ،تو ضمن القوات اؼبوحدة للشباب الوطٍتالشيوعية يف العام ذا

 . 19433ضد أؼبانيا وذلك يف عام 

عامل السياسة من خالل مناشَت األقليات اليسارية ومن البراطو للحزب الشيوعي، ولكن  مورانوقد اكتشف   

األرثوذكسية طردا مع ربلل عالقات الًتابط العضوي اليت كانت قد قامت ا عن اؼباركسية ا رويدً سرعان ما ابتعد رويدً 
                                       

مشال إفريقيا و آسيا  *: السفردمي ىم الذين تعود أصوؽبم األوىل ليهود إبَتيا ) اسبانيا و الربتغال( و الذين طردوا منها يف القرن اػبامس عشر، وتفرقوا يف
 الصغرى و الشام.

 .13، ص 2015، 1طإبستمولوجيا الًتكيب و فلسفة الًتبية عند إدغار موران، دار األيام للنشر و التوزيع، عمان، صورية بقاط زيتوين،  1
 .220، ص 1988 ،1طعبد الوىاب جعفر، مقاالت يف الفكر الفلسفي اؼبعاصر، دار اؼبعرفة اعبامعية، ]د. م[،  2
 .13سابق، ص الرجع اؼب 3
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اليسارية، وفصل فيما بعد من اغبزب ولكن دون امتناعو من * عقب اغبرب العاؼبية الثانية بُت الستالينية و األنتلجنسيا

ضد حرب اؼبثقفُت متابعة نشاطو اؼبلتزم ضمن  منظمات مثل منظمة "عبنة اؼبثقفُت من أجل السلم"، و "عبنة 

عُت كرئيس  1946، أما يف عام 1945. كما أنو كان ملحقا ألركان أول جيش فرنسي يف أؼبانيا يف 1اعبزائر"

 .2مكتب الدعاية للحكومة العسكرية الفرنسية

ىو و    l’An Zero de l’Allemagne"ألمانيا في سنة الصفروبعد التحرير  كتب كتابو األول  بعنوان "   

ليكتب يف ؾبلة   Maurice Thorez **موريس توريز، ومن مث دعاه فيما بعد "3اػبامسة والعشرين من عمرهيف 

"Les Lettres Françaises  إىل  حزب اإلرباد اليساري االشًتاكي الذي  1960". وبعد ىا انضم يف عام

 . 4(PSU)شارك يف تأسيس اغبزب االشًتاكي اؼبوحد 

 Georges***جورج فريدمانللمركز الوطٍت للبحث العلمي"دبساعدة "الثُتدخل موران وىو يف سن الث  

Friedman مرلوبونتي موريسالذي التقى بو خالل فًتة االحتالل، وبدعم من****Maurice 

MerleauPonty 

                                       
 م والشيوعيون يستخدمونو اآلن لوصف الطبقات اؼبثقفة البورجوازيّة يف الدول الرأظبالّية. 1917مصطلح أطلقو الروس على اؼبثقفُت قبل ثورة عام  :*
  .645، ص 2006، 3ط جورج طرابيشي، معجم الفالسفة، دار الطليعة، بَتوت،  1
 . 14بية عند إدغار موران، مرجع سابق، ص صورية لقاط زيتوين، إبستمولوجيا الًتكيب و فلسفة الًت  2
 .221مرجع سابق، ص مقاالت يف الفكر الفلسفي اؼبعاصر، عبد الوىاب جعفر،  3

حىت وفاتو، كان وزيرا للتوظيف العمومي بفرنسا من  1930سياسي فرنسيو زعيم اغبزب الشيوعي الفرنسي من عام ( 1964-1900)موريس توريز **: 
 .1947 إىل 1945

 .14ص  صورية لقاط زيتوين، إبستمولوجيا الًتكيب و فلسفة الًتبية عند إدغار موران، مرجع سابق،  4
 ( عامل اجتماع فرنسي.1977 -1902*: جورج فيليب فريدمان ) **
السلوك و فينومينولوجيا  ( فيلسوف فرنسي تأثر بفينومنولوجيا ىوسرل والنظرية الغشتالية، من أىم كتبو بينة1908 -1961موريس مَتلوبونيت ) :****

 .اإلدراك
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، وانضم إىل Pierre George **جورج بيارو  Vladimir Jankélévitch *فالديمير جانكيلوفيتشو 

ساىم يف تأسيس ؾبلة " بالظواىر الثقافية يف اجملتمع و  . وقد بدأ يهتم1(CNBS)اؼبركز الوطٍت لألحباث 

، كما و أسس وسَت مركز الدراسات للتواصل اعبماىَتي 1956" يف عام Arguments""الحجج

"CECMAS التلفزيون و األغاين  و الذي ينشر أحباثا عن 1989إىل  1973"والذي كان مديره اؼبشارك منذ

 " و اليت يديرىا وال تزال تنشر إىل يومنا ىذا. Communicationsيف ؾبلة " االتصاالت" 

لكن و  ؛انتقل إىل أمريكا الالتينية لُيَدرِّس يف كلية أمريكية التينية للعلوم االجتماعية ما يقرب عامُت 1960يف عام  

 Monod ***"جاك مونوييغو أين التقى بالعامل الفرنسي""بسان دSalkسالك"دعيا إىل معهد  1969يف عام 

Jacques "ومن ىناك صوب اىتمامو بدراسة الفكر اؼبركب و أسس الصدفة و الضرورةصاحب الكتاب الشهَت "

 . 2اعبمعية اليت تُعٌت بالفكر اؼبركب

دبرض شديد أثناء رحلتو إىل الواليات اؼبتحدة، ودخل حبالة إسعافية إىل  مورانأصيب  1962يف خريف و  

و خالل فًتة النقاىة على سريره يف  ،مستشفى" جبل سيناء" يف نيويورك، وبقي عاجزا عن اغبركة لعدة أسابيع

مية مثلت اؼبستشفى، سجل أفكاره حول السياسة و اغبب و األحداث الصغَتة يف اغبياة، ولكن ىذه األوراق اليو 

 ،Le Vif du Sujet "3مدخال لتأمل أكثر عمًقا حول الطبيعة البشرية، وحدود اؼبعرفة، وطبعت ربت عنوان"

 Le" " وكانت عبارة عن سلسلة من اؼبقاالت نشرىا يف جريدة Sur Le Vifما أنو قد نشر مقاالت بعنوان" ك

                                       
 ( فيلسوف فرنسي و ـبتص يف اؼبوسيقى.1985 -1903: فاليديبَت جانكليايفيتس )*

 ( جغرايف فرنسي.2006 -1909: بيار جورج ) **
 . 15، ص سابقمرجع صورية بقاط زيتوين، إبستمولوجيا الًتكيب و فلسفة الًتبية عند إدغار موران،  1

 ( بيولوجي وبيوكميائي فرنسي، ربصل على جائزة نوبل للفيزياء أو الطب.1976-1907مونو )جاك لوسيان  :***
 .16، ص نفسواؼبرجع  2
، 1ط: إياس حسن، دار دمشق، صبةجتماع من النظريات الكربى إىل الشؤون اليومية أعالم وتواريخ و تيارات، تر دورتيو، علم اال فيليب كابان؛ جنت فرانيوا 3

 .242، ص 2010
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Monde الطالبية اليت بدأت يف باريس وتضامنت  ، وتناول فيها االضطرابات1968"دبناسبة أحداث مايو سنة

معها نقابات العمال يف ـبتلف أكباء فرنسا، وأدت إىل تعطيل اإلنتاج و وقف الصادرات وخفض السعر الرظبي 

 . 1للفرنك الفرنسي

الذي "  La Sociologie du présentعلم االجتماع اغباضر"على نصب أساسا كان م موران جل اىتمامإن  

ونشر عام  1948على تأليفو منذ سنة  عملباإلضافة إىل كتاب" اإلنسان واؼبوت " الذي  ماع،عرف كعامل اجت

1951. 

و يعتلي حاليا إدغار موران منصب مدير األحباث الفخري للمركز الوطٍت لألحباث الفرنسي، حيث أنشأ وترأس  

الالعنف، و  لعشرية لثقافة السالمىو عضو يف عبنة رعاية االئتالف الفرنسية ل ". وAPCصبعية الفكر اؼبركب " 

 . Non-violence XXX"*2"21الصندوق اعبمعاوي  لالعنف  2001ويدعمو منذ إنشائو سنة 

 .ألزيد من عشرين جامعة عرب العاملربصل الفيلسوف إدغار موران على الدكتوراه الفخرية  وقد

 

 

 

 

                                       
 .221مرجع سابق، ص مقاالت يف الفكر الفلسفي اؼبعاصر، عبد الوىاب جعفر،   1

منظمة رئيسية ال عنفية فرنسية هبدف تطوير ثقافة الالعنف يف فرنسا  12ىو صندوق صبعاوي للًتبعات هبمع  21Non-violence*: الالعنف
 والعامل.

 .17مرجع سابق، صة عند إدغار موران، إبستمولوجيا الًتكيب و فلسفة الًتبي ،صورية لقاط زيتوين2 
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 مصفناتو:  .2

 من طبسة وستُت كتابا يف الفلسفة و علم االجتماع ، واؼبعلوماتية و اللغة و األخالق   أكثر إدغار مورانكتب  

بُت إخراج و مشاركة يف اإلخراج شبان وعشرون لغة يف اثنُت و أربعُت دولة، ولو سبعة أفالم،  اؼبعرفة اليت ترصبة إىلو 

 اإلشراف.و 

" Pardigme Perduؼبوسوم ب: "األمبوذج اؼبفقود""على أرض الفلسفة كتابو اموران إن أول إنتاج يربر دخول   

ولكن كانت لو قبل ىذا عدة مؤلفات سبثلت يف كتاب: "اإلنسان واؼبوت" الذي نشر يف  1973الذي طبع يف سنة 

و الذي كان شبرة اؼباركسية و الفينومينولوجيا. وكان ىذا البحث السوسيوأنثروبولوجي عن اؼبوت وكان  1951عام 

مل ينكر  مورانف، حيث كان اؼبوت ال يفارق ذىنو منذ وفاة والدتو، ّسمات اؼبلّحة على الكاتبإحدى اليعكس 

 ذلك الرابط بُت حبثو وبُت متاعب حياتو. 

حيث  1956يف سنة "اإلنسان الخيالي" أو" السينمابالفن السابع جعلو يؤلف كتاب: " إدغار مورانو إن شغف  

" النجوم" :حول السينما يف كتابو هبعدىا طور أفكار  ، و1اإلنسان المتخيل"كان يشد انتباىي إلى حد كبير :"يقول

Les Stars 1957"عام. 

قيم فيو ذبربتو النضالية داخل صفوف اغبزب  " الذي حلل والنقد الذاتيكتب كتاب:"  1959يف عام أما   

لكي يكشف عما  1961سنة  "L’Esprit du Temps"" روح العصر":كتابأيضا  كما أنو كتب  ؛2الشيوعي

 أظباه اؼبيثولوجيا اغبديثة لثقافة اجملتمع الصناعي.

                                       
 .222مرجع سابق، ص  مقاالت يف الفكر الفلسفي اؼبعاصر، عبد الوىاب جعفر،  1
 .646مرجع سابق ص معجم الفالسفة، جورج طرابيشي،   2
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جان روش مع اؼبمثل الحقيقة" -" السنيماقد أقبز فيلما ينتمي إىلإدغار موران وباإلضافة للتأليف قبد أن  

Roch  و الذي وصف فيو الفيلم   1973"سنة  روح الزمنوكما أنو كتب كتاب: "  ،19631وىو وقائع صيف

حبوث ربت  1967و نشر يف سنة  ،2ديالكتيكي يبتزج فيو الفن والصناعة، واإلبداع و اإلنتاج اؼبعياريكمنتج 

" و ىي دراسة عن بلدة يف منطقة  La Métamorphose de Plozevet"" تحول بلوزيفيتعنوان:" 

الثنولوجية يف اجملتمع " واليت تقع يف الشمال الغريب الفرنسي، و منها كانت بكورة الدراسات اBretagneبروتاين"

 . 3" ضجة أوريان، و"brèche "1968 "" الثغرة"، و "1691أيار ":الفرنسي اؼبعاصر، وبعدىا صدر حبث

  " الذي بدأ التفكَت فيو حُت كان بكاليفورنيا يف عام المنهج و إن من بُت أىم كتبو كبصرىا يف كتابو الضخم:"  

و وبوي ستة  موران، و يعترب كتابو ىذا من أبرز ما كتبو Salk4" سالك( أثناء عملو دبعهد" 1970 -1969)

و فيو تبٌت وجهة نظر فيزيائية من خالل ( ، 1977طبيعة الطبيعة ")أجزاء أو ؾبلدات متتالية بدًءا باعبزء األول:"

ركز على (، 1980:"حياة الحياة" )معاعبتو ؼبقوالت النظام و الفوضى، اؼبنظومة و اؼبعلومة، و يف  اعبزء الثاين 

عاجل فيو مسألة اؼبعرفة من زاوية (، 1986:"معرفة المعرفة" )العالقة بُت الفلسفة و البيولوجيا، أما اعبزء الثالث

حلل فيو ظاىرة التعقيد يف الفكر الفلسفي مركزا على مقوالت (، 1991:"األفكار" )أنثروبولوجية، ويف اعبزء الرابع

أما يف ، تطرق ؼبسألة اؽبوية(، 2001الهوية اإلنسانية" )::"إنسانية اإلنساناػبامس اللغة واؼبنطق و الرباديغم، واعبزء

فة و الواجب وبُت الوعي الفكري العالقة القائمة بُت اؼبعر  موراندرس فيو (، 2004:"األخالق" )اعبزء السادس

 األخالقي وبُت اإلرادة األخالقية و النتائج الالأخالقية.و 

                                       
 .240مرجع سابق، ص ،  و تياراتمن النظريات الكربى إىل الشؤون اليومية أعالم وتواريخ  علم االجتماعفيليب كابان؛ جان فرانسوا دورتيو،   1
 .241اؼبرجع نفسو، ص   2
 .243اؼبرجع نفسو، ص   3
 .222مرجع سابق، ص مقاالت يف الفكر الفلسفي اؼبعاصر، عبد الوىاب جعفر،   4
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لتأسيس الفكر اغبديث، وذلك من خالل كشفو عن  مورانثابة قاعدة أساسية استند عليها يبثل كتاب اؼبنهج دب و  

 ظبات العقل البشري اؼبركب، وربليلو للعمليات اؼبؤدية للمعرفة عن طريق اغبوسبة.

 منها: بعض غزير اإلنتاج حيث لو عدة كتب نذكر مورانويعترب   

 .2004الفكر اؼبركب إدغار موران: الفكر و اؼبستقبل مدخل إىل  -

- Edgar Morin, Introduction à la pensée complexe, 1990 

 .2005إدغار موران، جان بودريار: عنف العامل  -

 .2007إدغار موران: ثقافة أوروبا وبربريتها  -

 .2009إدغار موران: النهج إنسانية البشرية اؽبوية البشرية  -

 .2009إدغار موران: إىل أين يسَت العامل ؟  -

 .2012إدغار موران:ىل نسَت إىل اؽباوية ؟  -

 .2002إدغار موران: تربية اؼبستقبل اؼبعارف السبعة الضرورية لًتبية ؼبستقبل  -

- Edgar Morin, Les sept savoirs nécéssaires à l’éducation du futur, 1999. 

 .2016إدغار موران: تعليم اغبياة بيان لتغيَت الًتبية  -

- Edgar Morin, Mes philosophes, 2011. 
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 :مصادر فكره  .3

تظل مدينا لألفكار  اوفهمها قبدى مهما قدم لنا كل فيلسوف من أفكار و رؤى جديدة تبهرنا وربملنا على قراءهتا  

السابقة، ففكر الفيلسوف عبارة عن رحلة هبوب هبا عرب مفكرين عايشهم سواء بالزمن أو بالروح فتكون ؽبم بصمة 

 Mes"فالسفتييقر صراحة من خالل كتابو " إدغار مورانيف تكوين أفكاره، كذلك الفيلسوف الفرنسي 

Philosophes" األدباء والعلماء و وع، حيث قبده تأثر بالعديد من اؼبفكرين أن ؾبل أفكاره  تنميها الوحدة و التن

فوجد فيو اغبس  أثرا كبَتا يف حياتو، *"دوستوفيسكي"لذلك قبد للروائي ؛1"فالسفتي ليس كلهم فالسفة"فيقول:

 .**"ستريىانز فون فور "رياضيُت أمثال كذلك  ، إيل جانب الروائيُت قبدبالتضاد اعبديل والتناقض الذي يذكر بالشك

جذور تعود إىل عمق الفلسفات القديبة؛ حيث تأثر باؼبؤسس  إدغار مورانىذا و قبد أيضا لفكر   

، و اؼبفاجئ يف فكره أننا قبد فيو زاوية للموسيقار "السيد المسيح عليو السالم"وكذلك  **"*بوذا"الروحاين

ألنو حسب رأيو استطاع التعبَت من خالل كلماتو عن فلسفة عميقة تتسم  ،الذي كان مولعا بو **"**بيتهوفن"الكبَت

 بالفوضى و النظام أثرت يف حياتو.

                                       
1 Edgar Morin, Mes philosophes, Germina, Paris, 2011, p 18 

: كاتب روسي ومن أفضل الكتاب العاؼبيُت، وأعمالو كان ؽبا أثر عميق ودائم على أدب القرن العشرين، يعرف فيودور ميخايلوفيتش دوستويفسكي *:
و"رواية  "،1866بشخصياتو دائما يف أقصى حاالت اليأس و على حافة اؽباوية، ولو العديد من الروايات منها: "اإلخوة كارامازوف"، "اعبريبة و العقاب" "

 غَتىا من الروايات األخرى."، و 1872الشياطُت" "
عامل مبساوي و أمريكي هبمع بُت الفيزياء و الفلسفة، وقد تأثر "حبلقة فيينا" و "لودفيغ فتجينشتاين"، كان يعمل يف ؾبال العلم  ىانز فون فورسًت**: 

  التحكم اآليل، وىو ـبًتع علم التحكم اآليل ) السيربنطيقا( من الدرجة الثانية.
 لسفة البوذية.ا مؤسس الديانة أو الف**: غوتاما بوذ*

 أبدَع أعماالً موسيقّية خاِلدة مثل: "السيمفونية التاسعة".وقد ملحن وعازف بيانو أؼباين،  لودفيغ فان بيتهوفن ****: 
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" ستريفون فور "و "*جورج ليفيبرسبب انفتاحو على الفلسفة تأثره باؼبفكرين أمثال" عوباإلضافة إىل ذلك يرج  

، ولكن الفضل األكرب يعود إىل أولئك الفالسفة الذين قدموا لو اؼبعرفة التارىبية الذين تلقى منهم اؼبعرفة التارىبة

الذي يعد من الفالسفة  "ىيرقليطسوالبيولوجية واألنثروبولوجية والفيزياء والرياضيات أمثال الفيلسوف اليوناين" 

"إيقاظ نائمون" أو "من دون  من خالل قاعدتو: إدغار مورانبو اعبدليُت الذين يشتغلون على التضاد الذي أهبر 

 .1األمل ال يبكن التعرف إىل الالأمل" أو "أن نعيش اؼبوت، أن مبوت اغبياة"

 **"بليز بسكال"الفيلسوفموران، أما الفيلسوف الثاين أو لنقل بطلو األول الذي كانت ألفكاره بصمة بارزة على   

ألني وجدت لديو  : قائال -الفرنسية "لوبوان"حسب ما قالو يف حواره مع ؾبلة  -ر عن سبب إعجابو بوالذي برّ 

ذلك الجّن الشيطاني "السقراطي" اإليمان والشك، العقل والسحر والخرافة"، فهو" رجل علمي عقالني وفي 

تصارع وتعيش الواحد في الوقت نفسو رجل دين ساحر. بالنسبة لو اإليمان والشك، الدين والعقل عناصر ت

 . 2" األخرى

القائل باستحالة معرفة الكل دون معرفة األجزاء،  ،"بسكال بليز"من خالل إيبانو دببدأ السببية عند مورانإن و   

          قبده قد تأثر بو وعمل بعدىا على كتابة كتابو زاء دون معرفة ؾبمل ىذه األجزاء،واستحالة معرفة األج

 ".المنهج"

 مورانوحدنبا ذا أثر يف فكر  اأهنما مل يكون ، إال"ىيراقليدس"و  "ببسكال"غَت أنو على الرغم من شدة إعجابو  

جون جاك "فكاره وتطويرىا، أمثال أاآلخرين ؽبم الفضل الكبَت يف بلورة ىم ننا قبد ىناك العديد من الفالسفة بل إ

                                       
 : ضياء الدين.صبةآنا سانشيز حاور إدغار موران، تر  1
 وحياة الفالحُت، وىو الذي صاغ مصطلح "التاريخ من األسفل".مؤرخ فرنسي، اشتهر بعملو يف الثورة الفرنسية  جورج ليفيرب:*

 فيزيائي ورياضي وفيلسوف فرنسي اشتهر بتجاربو على السوائل يف ؾبال الفيزياء، وبأعمالو اػباصة بنظرية االحتماالت يف الرياضيات ىو من بليز باسكال:**
 اخًتع اآللة اغباسبة، ومن مؤلفاتو: "األفكار".

 http:// www .alimbaratur. com/ index، متاح على اػبط : 13.00، 2017/ 02/ 13يقظان التقي، إدغار موران، 2 



 الفصل األول: مدخل إلى الفكر المركب عند إدغار موران 

 

17 
 

 "كانط ايمانويل"و ،"ماركس كارل"و  ،"**سبينورا باروخ"، "ىيجل فريديريك"و  "ديكارت رونيو"و  "*روسو

العسل من كل الزىور، بذلك أخذت  غبار الطلع من عند كانط بدون  ج:" كنت مثل النحلة التي تنتحيث يقول

 .1أن أتعمق في الكانطية، والكثير من عند ىيجل، دون أن أصبح ىيجيليا"

بصمة يف فكر "*****ماركيوز" ،"****رىوركهايم"، "***أدورنو"كان لفالسفة مدرسة فرانكفورت أمثال  ىذا و  

          وتأثره بانتقاداهتم اؼبوجو للحداثة الغربية وإطالعو عليها ذلك من خالل تلقيو ؼبداخالهتم  موران إدغارالفيلسوف 

 هالذي استعار " يدجرامارتن ى"وباألخص العقالنية الغربية، وكذلك إطالعو على أفكار الفيلسوف الوجودي األؼباين 

  و نقده للتقنية. -العوؼبة -منو مفهوم عصر كوكيب

      وىكذا قبد أن بصمة كل واحد من ىؤوالء اؼبفكرين بارزة على فكر موران حيث تربز عليو النزعة التشاؤمية 

" طسىرقليوالكآبة و اغبزن يف ربليلو لألوضاع السياسية و االجتماعية وىذا دليل واضح على تأثره ب"

"، باإلضافة إىل نزوعو إىل اللعب بالكلمات كقولو "حدود الوعي" و"وعي الوعي" و ىذا تأثرا دبا دوستوفيسكيو"

" حسب اعتقاده ىيجل، و عن ما يثَته حقا عند "2" يف اللعب بالكلماتىايدجر" و "ماركس" و "ىيجلأبدعو "

 ر.  ىي اؼبواجهة بُت اؼبتناقضات اليت تطرح بشكل دائم أمام الفك

على الرغم من تأثره بثلة من اؼبفكرين و العلماء والفالسفة إال أنو ظل ذلك اإلنسان الباحث وراء  موران وعليو فإن  

، ألنو من الصعب جدا أن نسمي أو نصف أو يتبٌت أفكار أستاذ أو فيلسوف أو مفكر بعينو وبيداؼبعرفة دون أن 
                                       

 (كاتب و أديب و فيلسوف جينيفي.1778 -1712*: جون جاك روسو )
بحث الالىويت السياسي، علم ( فسلسوف مادي ىولندي، مؤسس اؼبنهج اؽبندسي يف الفلسفة؛ ومن مؤلفاتو: ال1677 -1632باروخ سبينوزا )  :**

 .األخالق
 .18اؼبصدر السابق، ص  1

 أؼباين وىو رائد من رواد مدرسة فرانكفورت النقدية. ( فيلسوف1969- 1903تيودور لودفيغ فيزنغروند أدورنو )  :***
  .( فيلسوف و عامل اجتماع أؼباين اشتهر يف النظرية النقدية، وىو عضو يف مدرسة فرانكفورت1973 -1895)  : ماكس ىوركهايبر****
 .رف بنقده اغباد لألنظمة القائمة( فيلسوف و مفكر أؼباين أمريكي، ع1979 -1898ىاربرت ماركيوز )  :*****

 .116، ص  2004، 1ط: أضبد القصوار؛ منَت اغبجوجي، دار توبقال، اؼبغرب، صبةإدغار موران، الفكر و اؼبستقبل، مدخل إىل الفكر اؼبركب، تر  2
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ؾبالو أو موقعو، ألن ما يشهد على حركاتو أنو يبحر بُت العلم و الالعلم، كما أننا قبده من الناحية السياسية لو 

" أقول "يميني" بمعنى أنني ازدواجية االنتماء، حيث يعترب نفسو يبينيا و يساريا يف نفس الوقت، حيث يقول:

نتقاالت بدون عنف، و"يساري" بمعنى أنني أعتقد حساس جداً، إزاء مشاكل الحريات و حقوق اإلنسان، و اال

 .1أنو بإمكان العالقات اإلنسانية و االجتماعية بل يجب عليها أن تتغير في العمق"

ففالسفتو حسب قولو ساعدوه على الشعور باالنضمام  إىل شىت ؾباالت اغبياة و اؼبعرفة، فهم دبثابة أنوار  ربفزه   

ن من الصعب علينا أن نسند فكره إىل فلسفة معينة أو فيلسوف بذاتو، ألنو تعلم ، ؽبذا كاعلى البحث عن اغبقيقة

من فالسفتو الكثَت الذين ساعدوه على الشعور باالنتماء و االرتباط و االنضمام اؼبستمر إىل صبيع ؾباالت 

ساتذة من أستاذ خاص بتفكَته الفريد، ولكن كان ىناك ؾبموعة من النجوم األ ىناك اغبياة)...( فلم يكن

" غاستون باشالر" و "ىنري برغسونوغَتىم أمثال " 2""فون فوريسترو "**ايط"بو "*الوتسو" و "ىيراقليطس"

نزعة أو فلسفة أو ميل إىل جانب  لموران ؽبذا السبب مل يكن ،"توماس كوىن" و"كارل بوبر" و"جون بياجيو "

معُت على حساب اآلخر، ألنو كان يرفض تشكيل األفكار والتقوقع فيها و خاصة رفضو و بشدة فكرة الدوغمائية 

" أني أتخلى عن كل أمل في أن يكون :وقولبدليل اليت تدعو إىل اإليبان اؼبطلق باألفكار اليت وبتويها أي مذىب 

 .3"فعلياً لي مذىب و فكر مندمجين 

إال أنو  ،األسلوب يف من خالل أسلوبو يكتب بسالسة و تسلسل يف األفكار و بساطة إدغار مورانقبد و كما  

إنني أوجد ، ؽبذا يقول مربرا:" لو الفرصةحت وبمل يف كل مدوناتو طابعا ذاتياً فهو ال ىبفي ذاتيتو بل يديل هبا مىت ظب

                                       
 .98، ص سابقصدر إدغار موران، الفكر و اؼبستقبل، م 1

 و ىو الذي وضع تعاليم الفلسفة الطاوية. ؛ق.م( 531 -ق.م 604" فيلسوف صيٍت قدمي ) Tao*: الوتزه أو الوتس" 
 ( من مؤلفاتو: الشبقية، التجربة الباطينية.1962-1897رنسي)"؛ فيلسوف فBataille***: جورج بطاي"

 .19اؼبصدر السابق، ص  2
 .97إدغار موران، الفكر و اؼبستقبل، مصدر سابق، ص  3
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عني بذلك أنني أختلف مع أوالئك اللذين يختبئون وراء شخصيا داخل أعمالي، إني مؤلف غير خفي، أ

أكشف ، وكما يقول أيضا:" 1"الموضوعية الظاىرة ألفكارىم، كما لو أن الحقيقة مجهولة تتحدث عبر قلمهم

  .2"عن بعدي الذاتي، أطرحو على األرض مانحا القارئ إمكانية التعرف على ذاتيتي و التحكم فيها

ذلك الفىت  موران، حبيث يظل عصره فكريمتفرد خبصوصياتو العلمية عن باقي ممفكر   مورانإدغار  يعترب لذا   

فرنسوا ؽبذا قبد  اغبيوي الذي ال يكل و ال يبل من البحث و الكتابة رغم كرب سنو الذي شارف التسعينات،

أعمالو تشهد على ، نوعو)...(* يقول عنو:"إن تقدمي إدغار موران ليس دبهمة سهلة باعتباره مفكرا فريدا من ليفونيو

، لذا فهو Catigorie"3فكر حديث يتوضع جبرأة يف واقع عصره. و لو الفضل من التحرر من اؼبقوالت اعباىزة 

 دغار موران يستطيع أن يالحظ اػبصوبة النظريةليس بفيلسوف فقط إمبا أيضا مبتكر اؼبفاىيم، ألن الذي يقرأ إل

 5يطلق عليو صفة التشاؤم و الاليقُت يف بعض األحيان قبد أنو ال أن؛ إ4الًتكيب اؼبعقدلتصوراتو اؼبوجودة يف قلب 

نتيجة رؤيتو الثاقبة و اؼبتشائمة إزاء األوضاع اليت ألت إليها اغبضارة الغربية وما يتجو إليو العامل وذلك من خالل  

 كتابيو: إىل أين يسَت العامل؟و ىل نسَت إىل اؽباوية؟. 

   

                                       
 .115، صسابقصدر إغار موران، الفكر و اؼبستقبل، م 1
 اؼبصدر نفسو، الصفحة نفسها. 2

 الثقافة. -حول فرنسافيلسوف ومنشط الربامج الثقافية فرنسوا ليفونيو  *: 
 .67ص  ، 2005، 1ط : عزيز توما، دار اغبوار، سوريا، صبةجان بودريارد؛ إدغار موران، عنف العامل، تر  3
 .68صدر نفسو، ص اؼب 4
 .24، ص 2005 ،1ط  ، عالء طاىر، هنايات الفضاء الفلسفي، الفلسفة الغربية بُت اللحظة اآلنية و اؼبستقبل، مكتبة مدبويل، القاىرة 5
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و من خالل طابع كتاباتو يبكن أن نصنفو ضمن الفالسفة إدغار موران أن  القول األخَت لبلص إىليف       

أو يصنفها ضمن خانة  اسم بعينو أن يطلق على نفسو و بشدة البنيويُت و االشًتاكيُت على الرغم من أنو يرفض

 .مج األفكار اؼبتنوعة و اؼبتعارضةووبب د أو اؼبناىج الفكرية، فهو يهتم أكثر بالفكر الشمويل اؼبركب اؼبذاىب
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   : عقدممفهوم ال ثانيا:

البحث يف مفهوم اؼبركب، وجب علينا أوال النظر يف اؼبفاىيم لغويًا واصطالحياً، واليت تعترب حبق  التطرق و قبل    

الًتكيب، فمن بُت اؼبصطلحات اليت نشتغل  مفتاحية هبدف فهم ـبتلف األطر اؼبنهجية و االصطالحية البستمولوجيا

 : التعقيد، والًتكيب، والفرق بينهما .و ىي عليها يف عملنا

 مفهوم التعقيد: لغًة، اصطالحاً: .1

فهو معَّقد، والتّعقيد صبع  التعقيد من الناحية اللغوية كلمة مأخوذة من الفعل الثالثي " َعقََّد، يعّْقد، تّعقيداً، 

منو فالتعقيد  و ،1"الغامض من الكالم، وخيوط معقدة أي كثيرة العقدعقيد يف اؼبعجم اللغوي " تّعقيدات، ومنو الت

 يف اللغة العربية ىو الغامض و اؼبتعدد.

فمن حيث االشتقاق اللفظي للكلمة ربيل إىل "compliquéالفرنسية فتقابل كلمة تعقيد/ معقد "أما يف اللغة  

وىي تعٍت  "complecti"وأيضا من "complexumمن" بدورىا اؼبشتقة "complexusالكلمة الالتينية"

 .2االنعطاف و يعرّب عن فعل االحتواء، فعل التشابك" complexusومنو " ،"حوى"

  و اؼبعقد يفيد معٌت ذلك الكل اؼبتعدد الغامض أ التعريف اللغوي نستخلص أن كلمة التعقيدفمن خالل ىذا   

"النسق المركَّب من عناصر متمايزة، ومنتظم االصطالحية قبده يأخذ معٌت توو إذا رجعنا إىل دالل ،اؼبتشابكو 

  .3"بعالئق محدَّدة 

                                       
 .1406، ص1869 بطرس البستاين، قطر احمليط، ]د، ن[، بَتوت، 1
  www.archipress.org/reada/page ط، متاح على اػب12:15، 06/03/2017رضا بنكَتان، التعقيد، شبكة قراءة للعامل اؼبعاصر،  2
 .189ص، 2001 ،2ط  ، عويدات منشورات بَتوت: ،2 ج خليل، أضبد خليل :تعريب الفلسفية، الالند وسوعةمأندريو الالند،  3

http://www.archipress.org/reada/page
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لكلمة العديدة من التعريفات اؼبمكنة ل ن الصعب تعريفو بصورة دقيقة، ألن"أنو م المعقدلكن ما يالحظ على كلمة  

لذا فمن ىذه صعب ضبطها ربت تعريف واحد منتظم، من اؼبفاىيم اليت يمثل مفهوم اغبياة، الذكاء، الثقافة وغَتىا 

نستطيع التعرف عليو  ، أو عن طريق التقرب منو بأمثلة 1"اؼبفاىيم يبكننا االقًتاب منو وذلك من خالل ما ليس ىو

 .  لتقيناه يف الظواىر الطبيعية والثقافية اؼبتعددةاكلما 

 : مفهوم التركيب: لغَة واصطالحاً  .2

ّضم و رّكب الشيء يف غَته يعٍت: " ،الًتكيب يف اللغة العربية كلمة مشتقة من الفعل "رَكََّب"، يرّكب تركيبا، فهو مرّكب

. ومنو فالًتكيب ىو اؼبركب و 2"األجزاء المتفرقة ورتبها وربطها بعضها ببعض للحصول على وحدة متكاملة

 .  3ناه الكلي بفهم مفرداتواؼبؤلف واؼبًتابط بشكل معقد يصعب على مفككو فهم مع

"، و ىي لفظة مشتقة من الفعل الالتيٍت complexeأما يف اللغة الفرنسية فكلمة مركب تقابلها كلمة "  

"complexus .وتعٍت الًتكيب ال التعقيد " 

زء " كل ما أريد بجف كما يلي: ىويف التعريف االصطالحي قبد لكلمة اؼبركب تعريفات متعددة، حيث يعرَّ  و   

" ىو الذي يشتمل على عدَّة عناصر، وحتى بوجع فو أندريو الالند بقولو:يعر كما   4لفظو الداللة على جزء معناه"

 .5عام عدد كبير من العناصر "

                                       
 مرجع سابق. ، لتعقيد، شبكة قراءة للعامل اؼبعاصرارضا بنكَتان،  1
 . 932، ص2008، 3ط ، عامل الكتب، القاىرة، 3أضبد ـبتار، معجم اللغة العربية اؼبعاصرة، مج 2
 . 339اؼبرجع نفسو، ص 3
 . 176، ص2004 ] د.ط[،، اعبرجاين، معجم التعريفات، دار الفضيلة، القاىرة 4
 .189مرجع سابق، صالفلسفية، الالند وسوعة مأندريو الالند،  5
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ىبصو بتعريف  و ،1" المشتمل على عناصر كثيرة متشابكة"بأنو: وعرفيوعند رجوعنا إىل معجم صبيل صليبا قبده    

الجسم فإنو إذا كان مؤلفا من أجزاء كثيرة كان ك:" ىو المؤلف من أجزاء كثيرة ويقابلو البسيط،  آخر قائال

 .2مركبا، و إذا لم يكن كذلك كان بسيط"

" ىو ما قصد بجزء منو للداللة على إذا عدنا إىل اؼبعجم الفلسفي قبده يعطينا تعريفا آخر للمركب قائال: أما   

 .3جزء معناه، فإن كل جزء من أجزاء ىذه التراكيب يدل على جزء المعنى العام المقصود"

خالل ما ورد من تعريفات لغوية و اصطالحية يتبُت لنا أن أغلبية االصطالحات تقدم نوعا من التعريف من و   

". ومن ىنا هبدر بنا  المعقدتداواًل يف تعريفاهتم بدال من كلمة " أن لفظ " اؼبركب " ىو األكثر  قبداؼبوحد، ومنو 

التركيب ىبص ذلك اػبلط الناجم عن التجاوز على اؼبستوى اللفظي بُت كلمة اؼبركب/ فيما تقدمي توضيح مهم 

complexe المعقد/ التعقيد  وcompliqué بغية إدراك وفهم داللتو، فاؼبركب ىو" تلك اؼبوضوعات ،

فككناىا أو قسمناىا إىل أجزاء طلبا للبساطة تتغَت طبيعتها"، أما بالنسبة للمعقد فهو ذلك " اؼبكوَّن من اليت إن 

 .4عناصر عديدة و إذا ما عوضنا عنصرا أو غَتناه فهذا ال وبدث أيَّ أثر يف طبيعتو"

يبكن فهمو من  فالمركبعقَّد ليس بالّضرورة مرّكبا. كل مس بالضرورة كل مركَّب معقَّدا و  أنو لينستنتج  ومنو   

 يعسر علينا فهمو.  ةالذي يصعب علينا حل كل أجزائو ومن شبَّ  المعقدخالل معرفة أجزائو أو بنياتو، على عكس 

ند الفيلسوف ، يستوجب علينا منطقيا االنطالق إىل تأصيل مفهوم التعقيد عوانطالقا من ىذا التمييز الداليل   

، و إننا ال ننظر يف أرائو حول اؼبعقد من وجهة نظر لغوية خالصة " Eedgar Morin"إدغار موراننسي الفر 

                                       
 .363، ص 1982صبيل صليبا، اؼبعجم الفلسفي باأللفاظ العربية واألنكليزية و االتينية، دار الكتاب اللبناين، بَتوت،  1
 . 362اؼبرجع نفسو، ص 2
 .589، ص2007 ،5ط مراد موىبة، اؼبعجم الفلسفي، دار قباء اغبديثة، القاىرة، 3
 .11، ص2009 ،1 ط:سفيان سعد اهلل، دار ؿبمد علي للنشر، تونس، صبةماري لوغاي، التجربة و اؼبنهج مقال يف اؼبنهج، تر  -جون 4
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ما مفهوم التعقيد؟ وما  و الفلسفية العامة، لذلك نتساءل:فحسب ولكننا ننظر فيها من حيث ىي اؼبدخل إىل نظرت

 داللتو عند إدغار موران؟

 :عند إدغار مورانمفهوم التعقيد  .3

وىو مصطلح صعب التعريف  إدغار مورانيعترب مفهوم التعقيد من بُت أىم اؼبصطلحات اليت وردت يف كتب   

    بنظرة خاصة  اؼبركب أو التعقيدحبكم التداخل اللفظي بينو وبُت الكلمات اؼبرادفة لو، لذلك قبده قد نظر إىل 

حصو للفكر الغريب وتوصل إىل فكرة مفادىا أن متميزة زبتلف عن سابقيو من الفالسفة، وذلك من خالل حبثو وفو 

للعامل  صحيحاً  اً أكرب خطر يشهده العامل ىو منظومة التبسيط و اليت ال تزال تشكلو اآلن، ظنا منها أهنا تقدم فهم

ال الغموض و عدم الوضوح و عدم الثبات بل إنو يقدم لنا يف كل مرة رؤى معقدة بل أكثر إولكنها ال تقدم لنا 

 تعقيدا فما داللة ىذا اؼبصطلح؟ 

عند إدغار موران ترجع باالشتقاق إىل   complexe"  " المركب" أو المعقدإن التعريف التفصيلي لكلمة "

 ن، بل إنو عبارة ع1"ما ىو منسوج مع بعضو البعض"، وىي تعٍت حسب قولو: " complexusالكلمة الالتينية "

 . 2بدوره يف نسق أكرب، ويف ذلك داللة على وجود نوع من الًتابط و التماسك يف شكل نسيج مشًتك يتواجدنسق 

 شرنا إليها سابقا اؼبتعلقة باؼبعٌت الذي ربملو كلمة "أعلى نقطة مهمة كنا قد  إدغار موران أكدكما   

complexe"  ومنو "مركب" أو " " تركيب" بدال من كلمة " تعقيدستعمل يف الًتصبة كلمة يو الذي غالبا ما ،

ىو الًتكيب  موران إدغار" عند complexeباللغة األصلية أن اؼبعٌت اؼبرجو من كلمة " كتبويتبُت لنا ومن خالل  

 Revueؼبركب " و الذي نشر دبجلة "حيث كتب مقالة بعنوان " إسًتاتيجية الوصل ألجل الذكاء ا ،ليس التعقيدو 

                                       
 .52، ص2015ؾبلة االستغراب، تعريب: جاد مقدسي، ، أزمة اؼبعرفة عندما يفتقر الغرب إىل فن العيش، إدغار موران 1
 اؼبصدر نفسو، الصفحة نفسها. 2
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Internationale de Systemique   "عندما أتحدث عن التركيب فأنا أعود إلى :قائال فيها وضحاً م "

إن اؼبعٌت الذي ؽبذا ف. 1أي المنسوج مع بعضو البعض" complexusالمعنى الالتيني البدائي لكلمة تعقيد 

الذي من شأنو يصعب علينا فهمو، وليس ألنو معقد بل ألنو يتكون من ليس التعقيد و الًتكيب  ىو مورانيقصده 

 أجزاء كل منها عبارة عن أمبوذج جديد.

بُت لنا أن الًتكيب أو أي أمبوذج جديد يظهر لنا دائما مشوشا تي  إدغار مورانفمن ىذا التوضيح الذي أشار إليو    

، ويدحض ما كان غَت قابل ن بديهيا، وىبلط ما كان مفرقاكاألنو يزيح كل ما   و مربكا يف مقابل النموذج القدمي،

غ بصبغة التعقيد، ألننا نضع الًتكيب يف مقابل البسيط، وىذا و للدحض باؼبنطق. و من ىنا يكون الًتكيب مصب

، لذلك وجب علينا ذباوز كل فكرة لغموض والتشابك الذي يبيز اؼبعقدهبعلنا نقع يف ا إدغار مورانحسب رأي 

 . 2البسيط مقابل اؼبركب، و ألن اؼبركب ليس كذلك بل إنو يشمل البسيطتضع 

غلب أمل معٌت اؼبركب؛ ؽبذا قبد أن وبكلمة تعقيد عند إدغار موران للنا انستنتج فبا سبق توضيحو أن استعم   

ر موران ىي الًتصبات لكتب إدغار موران توظف كلمة تعقيد بدال من كلمة تركيب ولكن الكلمة اؼبقصودة عند إدغا

النسيج من المكونات المتنافرة المجمعة بشكل يتعذر الًتكيب ومنها قبد مفهوم التعقيد عند موران ىو ذلك:" 

" نسيج من األحداث . كما يعرفو أيضا بأنو معو التفريق بينها. فهو ذلك الذي يطرح مفارقة الواحد و المتعدد"

 .3ت و المصادفات التي تشكل عالمنا الظاىراتي"و األفعال و التفاعالت و االرتدادات و التحديدا

قد خص التعقيد جبملة من السمات ربمل نوعا من اػبليط الذي ال يقبل  إدغار مورانلكن يف ىذه اغبالة قبد أن   

الفصل أو االختزال وال حىت الغموض و الاليقُت، فهو يرى أنو ال يبكننا تلخيص أو حصر اؼبركب يف كلمة تعقيد، 

                                       
 .39مرجع سابق، صإبستمولوجيا الًتكيب و فلسفة الًتبية عند إدغار موران، صورية لقاط زيتوين،  1

 .41اؼبرجع نفسو، ص   2
 .19ص  ، مصدر سابق،اؼبستقبلإدغار موران، الفكر و  3



 الفصل األول: مدخل إلى الفكر المركب عند إدغار موران 

 

26 
 

ألن ذلك سيدفع بنا إىل الوقوف أمام مشكلة يصعب علينا ذباوزىا وىي مشكلة تنظيم اؼبعرفة للظواىر؛ اليت خضعت 

لفعل التبسيط واالختزال من أجل إزاحة الاليقيٍت هبدف التوصل إىل النظام، وىذا العمل زاد من تعقيد الواقع ومن مثَّ 

بستيمولوجيا الكالسيكية اللفعل الذي كانت سبارسو اوىو الي ، إىل العمى العقكما اصطلح عليو موران يدفع بنا  

كل أشكال الغموض و الوصول إىل الوضوح و التمييز و الًتتيب للكل اؼبعارف لحسب إدغار موران هبدف ذبوزىا 

لى لذلك فإن العمل ع اليت نقف عندىا ستكون يف الفصل اؼبوايل  مناقش مستفيضة وربليل أكثر عمقا ؽبذه اؼبسالة.

يرى حبيث . هىذا اؼبنوال سيؤدي إىل إقصاء العناصر األخرى ؼبا نسج ككل و بالتايل قد يعمي األبصار على حد تعبَت 

أن ىذا االختزال و التبسيط الذي الزالت البشرية تواصل العمل فيو من شأنو أن يقودىا إىل هناية ؿبتومة  إدغار موران

 الفيزيائي الذي عندما كشف النظام الكامل لو وحتميتو اؼبطلقة و األبدية وىي تعقيد الواقع؛ كما ىو اغبال يف العامل

 .1و إخضاعو لقانون وحيد وتشكلو من مادة أولية بسيطة

أن العامل الذي نسكنو ؿبكم الًتكيب يتشابك يف تبيُت من خالل ىذا الضبط اؼبعريف إىل  إدغار موران سعىؽبذا ي  

؛ 2أن اغبياة ليست جوىراً، بل ظاىرة مركبة للغاية للتنظيم الذايت يف عالقتو مع احمليطثناياه التعقيد والبساطة، بدليل 

أن على الفكر اؼبركب أن يواجو ىذا اػبليط للعبة الالمتناىية لتفاعل االرتدادات و تضامن  إدغار مورانؽبذا يرى 

بات التعقيد يطبع معارفنا و العامل الذي  ؛3الظواىر مع بعضها البعض وعدم اتضاح الرؤية و الاليقُت و التناقض

و السيما الكوانتية اليت  يف كل العلوم الطبيعية منها أو اإلنسانية يف الرياضيات و الفيزياءيتجلى فهو اليوم  ،بأسره

 .4تأتينا يف كل مرة باؼبزيد من التعقيد؛ ومنو قبد أنفسنا مبضي دون أن نشعر من مفاجأة إىل أخرى

                                       
 .17إدغار موران، الفكر و اؼبستقبل، مصدر سابق، ص   1
 .18اؼبصدر نفسو، ص   2
 اؼبصدر نفسو، الصفحة نفسها.  3
دمشق، قسم جامعة  صائب عاطف سويد، العربمناىجية و مشكلة اغبضارة، رسالة لنيل درجة اؼباجستَت يف الفلسفة، كلية األداب و العلوم اإلنسانية، 4

 .7الفلسفة، ]د، ت[، ص
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ارفنا فحسب بل ىو يتغلغل يف أواسط عأن التعقيد ال وبكم م إدغار موران لنا من تعريف فمن خالل ىذا يتبُت   

يف صبيع ؾباالت اغبياة كلها، ألن بساطة ؾبتمع عادل، القائم على إيديولوجيا  واقعنا و أجسادنا و حياتنا و واتنا وذ

 .1األبعادة تعقيد متعدد أعلمية و على إهباد اإلنسان اعبديد قد اهنار ربت وط

" التعقيد عاد إلينا داخل العلوم ىي أن فإدغار موران أراد من خالل ربليلو ىذا أن يبُت لنا فكرة مهمة خرج هبا و  

ألن اإلنسان اليوم يقف ضائعا أمام معارف ىائلة و ؾبزأة ال يربط  ،2عبر نفس الطريق التي سبق لها أن طردتو"

 بينها رابط.

يتضح لنا أن التعقيد ال يبكن أن يكون شيئا ما، يبكن ربديده بكيفية بسيطة وبل ؿبل  من ىذه الفكرة األخَتةو   

 البساطة؛ لذلك اقًتح موران فكرة ذباوز ونبُت نبا:

       ليس شرط أن التعقيد يقودنا إىل القضاء على البساطة. إنو يدؾبو داخلو كل ما يصنع االستقرار و الوضوح  -

 عرفة؛ كما أنو يرفض كل أشكال االختزال و التوحيد و التبسيط. التمييز و الدقة يف اؼب و

يرفض كل شكل من أشكال الفكر الفاصل، وىو الفكر الذي يعزل ما يقوم بتفريقو و وبجب كل ما يصل ويتفاعل -

 . 3ويتداخل هبذا اؼبعٌت

وىذا ىو جوىر الفكر اؼبركب الذي يتطلع إىل معرفة متعددة األبعاد، ألن من مسلمات التعقيد استحالة وجود    

" الكلية ىي  القائل * Theodor W. Adorno"أدورنو"تيودور بتعبَت  مورانل دحيث يستعلم بكل شيء، 

                                       
 . 8، 7ص ص  ،سابقرجع مصائب عاطف سويد، العربمناىجية و مشكلة اغبضارة،  1
 . 17سابق، صصدر إدغار موران، الفكر و اؼبستقبل، م 2
 .10ص ، اؼبصدر نفسو 3

 جتماع ، وىو عضو بارز يف مدرسة فرانكفورت. ا*: فيلسوف أؼباين وعامل 
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كتمال و الاليقُت، بل إنو يؤمن بتلك الال عًتاف دببدأ ضافة إىل ذلك قبده وبمل يف طياتو االباإل ؛ و1الالحقيقة "

النقطة نستنتج أن  هالروابط اؼبوجودة بُت الكيانات من خالل التمييز بينها بدال من عزؽبا عن بعضها البعض. ومن ىذ

 يبٍت فكر مركب يطبع عليو طابع اغبوارية. إدغار موران

أنو مل يصغو من تلقاء نفسو أو من نسج خيالو بل كان فلو حولنا التأمل يف اؼبفهوم الذي تصوره إدغار موران، قبد   

نتيجة قراءة وحبث يف كل الفكر الغريب نتيجة ؼبا عرفو العلم من تقدم وتطور يف شىت اجملاالت، وإطالعو على مفاىيم 

   2نطيقاالسيرب  و ةظيم الذايت الذي ضبلتو نظرية اؼبعلوماتينىو مفهوم الت مثلت غبظة حاظبة يف الفكر الغريب ككل، و

 ونظرية األنساق. 

ما مت نسجو ككل ىو عبارة عن حلقة وصل بُت كل  مورانو انطالقا من ىذا نستخلص أن اؼبركب حسب قول    

    العناصر اؼبكونة للكل مثل ذلك الكل يف االقتصادي و والسياسي والسوسيولوجي و النفسي و الوجداين 

  و التفاعل و االرتداد بُت مواضيع اؼبعرفة و سياقاهتا، أي بُت اعبزء  واألسطوري؛ مراعيا يف ذلك كل أشكال الًتابط

. وىو نفس الفكرة اليت لطاؼبا تغٌت باسكال هبا وىي أن صبيع 3والكل، وبُت الكل و األجزاء، واألجزاء فيما بينها

كلها عرب صلة طبيعية وغَت   األشياء مسّببة و مسببة، مساعدة ومساعدة، وغَت مباشرة ومباشرة، وبأهنا تربط فيما بينها

ألنو يستحيل معرفة الكل إذا كنا قبهل األجزاء بدقة، ؽبذا  ،ؿبسوسة تربط األشياء األكثر تباعدا و األكثر اختالفا

 .4فمن غَت اؼبمكن معرفة األجزاء إذا مل نعرف ؾبمل ىذه األجزاء

                                       
 فحة نفسها.، الصسابقصدر الفكر و اؼبستقبل، مإدغار موران،  1

وتُعرف علميًا بأهنا علم الًتابط بُت اإلنسان واآللة، وموضوع السيربنيطيقا ىو دراسة  ؛كلمة يونانية معناىا موجو الدفة وقائدىا": Cybernétiqueالسيربنطيقا ":  2
نًتنت والكمبيوتر والرادار واآلالت اغباسبة، وىذا اؼبصطلح اخًتعو عامل الرياضيات نوربرت فينر يف كتابو عن السيطرة والًتابط واالتصال يف اإلنسان واآللة. ومنها عرفنا اإل

علم عمليات التواصل والتحكم اآليل يف اغبيوانات واآلالت، حيث يقوم بدراسة نظم  التحكم واالتصاالت يف اغبيوانات واآلالت. و السيربنطيقا ىو علم التحكم اآليل أو
 .تحكم، مثل اعبهاز العصيب، يف الكائنات اغبية ووضع نظم فباثلة ؽبا يف األجهزة اإللكًتونية واؼبيكانيكيةال
 .2002، 1ط إدغار موران، تربية اؼبستقبل، اؼبعارف السبع الضرورية لًتبية اؼبستقبل، ترصبة عزيز لزرق؛ منَت اغبجوجي، دار توبقال للنشر، اؼبغرب، 3
 .10الفكر و المستقبل، مصدر سابق، ص إدغار موران،  4
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  :ثانيا : مفهوم المعرفة

فة لألنبية اليت تكتسبها يف ؾبال حياتنا كلها من خالل ما تزودنا بو من ىتم اؼبفكرون اؼبعاصرون دبشكلة اؼبعر ا   

مكتسبات ومعارف تنمي قدراتنا اؼبعرفية؛ لذلك عكفوا على دراستها وربليلها هبدف ضبطها. إال أن قراءاهتم ؽبا 

أن نتناول  إدغار موران تلفت باختالف زواياىم اليت يتموقعون هبا؛ وؽبذا ارتأينا وقبل التطرق ؼبفهوم اؼبعرفة عندزب

 .مفهومها الفلسفي

 لمعرفة:الفلسفي لمفهوم ال .1

يعترب مفهوم اؼبعرفة من بُت أىم اؼبصطلحات اليت شغلت حيزا واسعا يف الساحة الفلسفية، حيث قبد ؽبذا اؼبفهوم   

"اعرف نفسك ذي طرحو سقراط مكانة مرموقة منذ بدايات التفلسف، حيث نرجع بداية إىل السؤال الفلسفي ال

، والذي دعا من خاللو إىل البحث عن اؼبعرفة بدال من تلقيها، فاؼبعرفة ليس شيئا جاىزا معدل أو منظم بنفسك"

الفالسفة حيث قبد العديد  تواللدماؼبعرفة كمفهوم عرف تنوعا واختالفا يف داللتو باختالف  يقدم مىت طلبناه، و

 ذكرىا يف ىذا اؼبقام ؽبذا سنورد بعض منها. قدم تعريفات قد يصعب علينا إصباؽبا أو هممن

ىي "الفعل  connaissanceفاصطحبنا تعريف ورد يف اؼبعجم الفلسفي عبميل صليبا، الذي يرى بأن اؼبعرفة   

فحسب ىذا التعريف نطلق كلمة معرفة على كل نشاط عقلي  ،1العقلي الذي يدرك الظواىر ذات الصفة اؼبوضوعية"

 الشيء يف الذىن.ذلك  تصورنو، أي دبعٌت حصول صورة الشيء، فإننا نكون قد أدركناه و، فعندما نعرف إدراكي

                                       
 .394مرجع سابق، ص  ،2ج صبيل صليبا، اؼبعجم الفلسفي، 1
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ىي علم بعُت الشيء مفصاًل عما  وإذا عدنا إىل اؼبعجم الفلسفي قبد بأنو يعطينا تعريفا أخر للمعرفة، كما يلي:"

ن باقي معطيات الشعور من حيث " شبرة التقابل واالتصال بُت ذاٍت مدركٍة وموضوع مدرك وتتمّيز ع، أو ىي سواه"

 .1" أهنا تقوم يف آٍن واحد على التقابل واالرباد الوثيق بُت ىذين الطرفُت

أما بالنسبة للتعريف الذي أورده أندريو الالند يف موسوعتو الفلسفية قد خص اؼبعرفة بقولو أهنا " فعل الفكر الذي   

      تًتك ذاتيًا ، أي شيء غامًضا  امة لشيء، ىي تلك اليت الىبًتق و وبدد موضوع معرفتو، هبذا تكون اؼبعرفة الت

 .  2ملتبًسا يف الشيء اؼبعلوم، أو تلك اليت ال تًتك، موضوعًيا، شيًئا خارجها فبا يوجد يف الواقع الذي تنطبق عليو " أو

ارف مطلقة وىذا مع فمن ىذا التعريف نستخلص أن كل ما يقدمو لنا الفكر من معارف من شأنو أن يوصلنا إىل  

 :هبعلنا نتساؤل

 ىل يبكننا الوصول إىل معرفة كلية ؟  

 و ىل نستطيع أن نزيح كل أشكال الغموض و االلتباس الذي يقف عنده الفكر؟ 

ىي أسئلة تستوجب منا اإلجابة عنها من خالل ابستيمولوجيا الًتكيب؛ ولكنها يف الوقت ذاتو ذبعلنا نطرح تساؤل:   

 عند إدغار موران، و ما مدلوؽبا الفلسفي عنده؟ اؼبعرفة مفهومما 

 مفهوم المعرفة عند إدغار موران: .2

 مولوجيُت يتشَت كلمة اؼبعرفة عند إدغار موران إىل مدلول ىبتلف عن تلك التعريفات اليت وضعها أغلب االبست 

والفالسفة، حيث أضفى عليها طابًعا فبيزًا وفريًدا وخاًصا، من خالل كتابو اؼبهم : "اؼبنهج"  ـبصصا يف ذلك ثالثة 

                                       
 . 187مرجع سابق، ص اؼبعجم الفلسفي، إبراىيم مدكور، 1
 .208مرجع سابق، ص  الفلسفية،الالند وسوعة م و الالند،يأندر  2
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" ظاىرة متعددة األبعاد أي أجزاء من أجل دراسة واسعة وربليل أدق ؼبفهومها وطبيعتها؛ وعليو فإنو يعرفها قائاًل:

"إن ويعرفها أيضا .1واجتماعية في آن"ىنية، ونفسية،ماغية، وذأنها بشكل متالزًما، فيزيائية، وبيولوجية، ود

 .2المعرفة نشاط )عرف( و منتوج لهذا النشاط في الوقت ذاتو "

ال وبصر اؼبعرفة يف زاوية فكر ؿبددة بل  إدغار مورانحيث أن ىذا التعريف أن اؼبعرفة مفهوم مركب، من ويبدو لنا  

يصورىا لنا يف شكل فكر ذو أوجو عديدة تستوجب منا يف كل  مرة مىت أردنا أن نعرف شيء منو أن نعاينو من كل 

     أبعاده حىت تتضح لنا معاؼبو ومن مثَّ نكون عنو معرفة شاملة؛ ألن كلمة معرفة عنده ال تُأخذ دبعٌت مقولة واحدة 

تتفجر ىذه المقولة وتتنّوع وتتكاثر لتصبح مقوالت ال تحصى " ، بل على العكس من ذلك حيث يقول:وبديهية

" تتطاير مقولة :  إدغار مورانأن مقولة اغبقيقة ليس واحدة بل ىناك حقائق. حيث يقول  ىذا يعٍتو  ؛3و ال تعّد"

دنا إىل معارف أخرى تطرح تساؤال جديدا ترش ىي بدورىا ن الوصول إىل معرفة معينة قبدىاإو  ،4"المعرفة شظايا

 يفضي بنا إىل معارف جديدة و متنوعة. 

ستزداد غموضا وتصبح لغزًا  اؼبعرفة على فكرة أساسية وىي أنو كلما حبثنا أو نظرنا يف إدغار مورانكما يؤكد    

" الجهل يصعب علينا فكو، فإذا حاولنا معرفتها ستصبح غريبة و مستهجنة ألن ما قبده يف فكرة اؼبعرفة حسب قولو:

وعليو فالتعامل مع اؼبعرفة هبعلنا نقف أمام مفارقتها اليت تكشف إال اجملهول يف ذاهتا وال ، 5و المجهول والظل"

 .6" إنها تصبح غريبة و مستهجنة ما أن نحاول معرفتها"ؽبذا يقول موران: تعرف معٌت اؼبعرفة حىت.

                                       
 . 23، ص  2012 ،1ط  ، اؼبنظمة العربية للًتصبة، بَتوت،3: صبال شحيد، جصبةمعرفة اؼبعرفة: انثروبولوجيا اؼبعرفة، تر  ،إدغار موران، اؼبنهج 1
 .104: يوسف تيبس، ؾبلة رؤى تربوية، العدد الثامن و الثالثون و التاسع و الثالثون، صصبةإدغار موران،إمكانية اؼبعرفة اإلنسانية و حدودىا، تر  2
 .21سابق، ص صدر ، ممعرفة اؼبعرفة ،وران، اؼبنهجإدغار م 3
 .22اؼبصدر نفسو، ص   4
 .22، صنفسوصدر اؼب 5
 اؼبصدر نفسو، الصفحة نفسها. 6
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:" ال تستطيع أن تختزل إلى مقولة واحدة كما لو كانت معلومة أو إدراًكا عليو نستنتج أن اؼبعرفة حسب قولو و 

        .بل البد أن نتّصور فيها أشكااًل و مستويات عديدة يتقابل فيها كل شكل ومستوى ،1أو وصفا أو فكرة أو نظرية"

قد وضع لنا مفهوم واضح عن اؼبعرفة حىت ال ىبتلط علينا األمر، ألنو إذا أردنا أن  إدغار مورانمن ىنا قبد أن و 

 اؼبعرفة حسب رأيو تتضمن بالضرورة: نعرف أو نصل إىل معرفة ما البد أن ندرسها يف كل أشكاؽبا اؼبتعددة؛ ألن كل

 كفاية دبعٌت قدرهتا على إنتاج اؼبعارف.

 أي اإلدراك الذي يتم وفقا ؽبذه الكفاية. كوهنا نشاطا معرفياً 

 2وكوهنا علما ناذبا من ىذه النشاطات.

     فإننا قبده وبصر مفهوم اؼبعرفة يف التنوع و التكاثر و التعدد  حاولنا ربليل ىذا التعريف الذي قدمو مورانإن ف 

ألن   ؛والغموض، وىذا التصور الذي يقدمو ىو عبارة عن تصور لتلك التفاعالت التكاملية التعارضية يف آن للمعرفة

                      كل حدث معريف حسب رأيو يقتضي تظافرا بُت العمليات الطاقوية و الكهربائية، و الكيميائية، 

           الفيزيولوجية، و الدماغية و الوجودية، و النفسية، و اللغوية، و اؼبنطقية، و الفكرية، و الفردية، و اعبمعية، 

  والشخصية.

" المعرفة ليست جزيرة نائية ، إنها شبو جزيرة ، ولكي ندركها البدَّ من ربطها بالقارة يقول إدغار موران: وعليو

   في وثقا و دماغي و عقلي و منطقي و ألسني نتمي إليها . ولئن كان فعل المعرفة ىو في آن بيولوجيالتي ت

 .3اجتماعي و تاريخي ، فال تستطيع المعرفة أن تنسلخ عن الحياة البشرية و األواصر االجتماعية" و

                                       
 .  23، صسابقصدر إدغار موران، اؼبنهج معرفة اؼبعرفة، م 1
 اؼبصدر نفسو، الصفحة نفسها.  2
 . 33، صنفسوصدر اؼب 3
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فهو يرى أن ىذه الظاىرة اؼبتعددة األبعاد حُت نعمل على تنظيمها وضبطها؛ بغية ربصيلها ومعرفتها فإننا نقوم   

، و من ىنا ا أن ذبعل اؼبعرفة مفككة و ؾبزأةبكسرىا من خالل الفصل و االختزال والتبسيط، وىذه العملية من شأهن

ألن اؼبعرفة ىي ذلك الكل اجململ ألجزائو، ؽبذا فمعرفتنا يصعب علينا حسب رأي موران التوصل إىل معرفة صحيحة، 

للمعرفة ال تكون إال من خالل الوصل بُت األجزاء اؼبكونة ؽبا ، وعليو يقًتح موران معرفة اؼبعرفة اليت حسب نظره تقوم 

د على تساع اال يمكن أن تكون المعرفة موضوًعا كسائر المواضيع ألنهبدراسة اؼبعرفة كموضوع مركزي  ألنو"

" ال تستطيع ، ؽبذا فعمل معرفة اؼبعرفة حسب قولو:1"ما يساعدىا على معرفة نفسهامعرفة المواضيع األخرى، و 

أن تنكفئ على نفسها داخل حدود صارمة، ولكنها ال تستطيع أيضا أن تتمدد وتتنوع في معارف ال تعد و ال 

فمهمة معرفة اؼبعرفة ىي أهنا هتتم . 2لكوزمولوجية"تحصى، وقد تتمكن من توضيح العالقة اإلنسانية البيولوجية ا

بدارسة العالقة القائمة بُت اإلنسان واجملتمع و اغبياة و العامل، ومنو وجب على ىذه اؼبعرفة أن تقوم بعمل مزدوج، 

الق اػبانق وىو االنفتاح واالنغالق، دبعٌت أن تراعي اإلحبار الدائم يف اؼبعارف الشديدة التنوع، و أن ال ربكم باالنغ

   :" منوطة بالمعارف العلمية العديدة قولو بالذي يذيب كل اؼبشاكل العمومية للمعارف، ألن معرفة اؼبعرفة حس

إذا   :"يقول أيضا و .3المشتتة منوطة بمعرفة المعرفة " والمشتتة، ولكن صالحية ىذه المعارف المتعددة و

فة المعرفة ال تستطيع أن تنفلت من ىذه النسبية وىذا كانت ىذه المعرفة نسبية جدا وغير يقينية، فإن معر 

 .4اليقين "

 ومن ىنا قبد أن إدغار موران قد ميز بُت ما يوحد ويفرق العلوم اؼبعرفية وعلم اؼبعرفة ومعرفة اؼبعرفة فما يوحدىا:   

  .ضرورة ذبميع كل اؼبعرف اؼبوضوعية اؼبتعلقة بالظواىر اؼبعرفية
                                       

 .32، ص سابقصدر اؼبعرفة، مإدغار موران، اؼبنهج، معرفة  1
 .33ص  اؼبصدر نفسو، 2
 . 41، ص اؼبصدر نفسو 3
 .30اؼبصدر نفسو، ص  4
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 يفرقها ىو: أن العلوم اؼبعرفية تنطلق من وضعها كاختصاص ومن حال تطورىا اػباص وتندرج يف العلم الطبيعي. و ما

 .عتقادهاحسب  أما علم اؼبعرفة فلم يتشكل ومل يأخذ وضعو بعد

من خالل عرضنا لتعريفات إدغار موران نالحظ أن أغلب تصوراتو تصب يف قالب االبستمولوجيا، ذلك من خالل   

 ربليلو لفكرة اؼبعرفة وتوضيحو لنا خاصية ىذه األخَتة مقًتحا علينا تصورا جديدا لالبستمولوجيا، وىي ابستمولوجيا

االبستومولوجيات  عرفية الكربى اليت أثارهتا سابقاكبَت من اؼبشاكل اؼب فتحة على عددنالًتكيب اليت ستكون م

ألن حسب اعتقاده لالبستمولوجيا الًتكيب كفاءة أكرب من كفاءة االبستيمولوجيا التقليدي، ألن ؽبا  الكالسيكية،

اؼبعرفة. نتاج أدواتأدوات اؼبعرفة حبد ذاهتا وإمبا أيضا يف شروط إقدرة على اؼبراقبة اؼبتعددة اعبوانب، فهي ال تنظر يف 
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 :ثالثا : الفكر بين التبسيط و التعقيد 

أو الفلسفي ذلك الكم و الكيف اؽبائل الذي أنتجو اإلنسان عرب حقب متتالية،  سواء العلمييبثل الفكر اإلنساين   

البدائي إيل  العصرمن  ءار يف حياتو بدما يبكل   فيها ونحيث تشكل ىذا الفكر منذ اللحظة اليت بدأ اإلنسان يد

ولكن ما ميز ىذه  و بيئتو وؿبيطو،نفسو على  ا، الذي شكل زخم ىائل من اؼبعارف جعلتو سيدً عصرنا اغبايلغاية 

اؼبعارف ىو التنوع والتعدد فبا جعل اإلنسان يقبل عليها من خالل وضع مناىج وأسس وبلل ويصنف ىذه اؼبعارف 

كيف نستطيع التأسيس لفكر هبابو التبسيط؟ و ىل يستطيع أن   لكنو  ويبسطها فقط لسبب واحد وىو الفهم.

ومن  نىتمام كبَت من طرف اؼبفكرين اؼبعاصريا لؤ تساو كان ؽبذا اليواصل إنتاج يف مقابل ىذا الفصل واالختزال؟ 

 يبكن ىلو ؽبذا الفكر؟  دغار موراننظر إكيف ، فبو رخالذي اىتم ىو األ بينهم اؼبفكر الفرنسي إدغار موران

 ؟عقدمفكر وحدات حىت يفهم ككل أم ىو و  ءأجزاإىل  وتبسيط

        بطابع التحليلي  سبيزتأن اإلنسانية ككل والفكر الغريب باألخص قد عرف مقاربات  إدغار موران رىي 

ؿباوالت العلم الذي كان يدعوا إىل تبسيط الواقع الفيزيقي والبيولوجي و االجتماعي يف القرن التبسيط من خالل و 

الثامن عشر الذي شهد اكتشافات علمية باىرة، وخاصة يف ؾبال الفيزياء اليت كانت ؽبا نظرة تبسيطية تزيح الغموض 

يف ذلك الوقت جعل  برزور الذي و اللبس و تعمل جاىدة وفق منظورىا األحادي على إزاحتو؛ لكن ىذا التص

بدأ التفسَت الذي يستند إىل فكرة النظام ؼبنتيجة إخضاع كل شيء الفكر فارغا من ؿبتواه واإلنسان ؾبرد من إنسانيتو 

، لكن ذلك جعل من الفكر فكر أحادي يسَت على منهج واحد، وىذا حسب اعتقاده والقانون و اغبتمية أو االطراد

"يوحد بشكل مجرد من خالل إلغاء التنوع، أو على العكس من الذي التبسيط واالختزالجعلنا نقع يف منظومة 

اليت تقوم على الرؤية التصنيفية و التحليلية  و ،1ذلك يضع العناصر المتنوعة جنبا إلى جنبا من دون تمثل الوحدة"

                                       
 .16سابق، ص صدر مغار موران، الفكر و اؼبستقبل، إد 1
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عشر، إال أهنا مل تفلح يف ذلك نظرا اليت ىيمنت على معرفتها منذ القرن السابع و االختزالية و السببية و اػبطية 

 العتمادىا على النسق الواحد.

للفكر اؼببسط الذي يقوم على مبدأ الفصل ال إىل توضيح معامل الفكر اؼبركب بنقده   إدغار موران ىلقد سعو  

ه وفق نظرهتا الوصل ألنو باعد بُت اإلنسان والطبيعة، وكما جعل العلوم الطبيعية ال إنسانية ذبرد كل مفهوم من معنا

يف ما يشوه اؼبعرفة و يبسخ الواقع حسب  ناقعيو ذلك س أنو ال شك كك، لواقع ؾبزأ و مفاصبح يذا هب و ؛التجريبية

غَت قادر على سبثل بُت الواحد  رؤية األحادية و اجملردة. ؽبذا فإن الفكر  التبسيطيذبنب العلينا رأيو، لذلك وجب 

تاريخيا لحظة ال وعي الغرب بدليل أنها قد استولت على كافة "اؼبتعدد، ألن منظومة التبسيط حسب رأيو سبثل و 

 . 1"نظرياتو و خطاباتو

تتمثل يف العمل على إخراج الفكر الغريب من قبضة ابستيمولوجيا  جديدةمن ىذا فهو يسعى إىل تقدمي رؤية  اوانطالق 

من  ذي قبل وذلك  و انفتاحاً  يمولوجي ومنهجي و أخالقي آخر أكثر وعياً التبسيط إىل ؾبال فلسفي و ابست

ن يف نظره أكرب خطر قد تشكلو منظومة التبسيط وإ، بإصالح ىذه اؼبنظوماتية ولكن يف قالب الفكر اؼبركب

و الاليقينية شييدية و اؼبعقدة ىو أن رباول فهم العامل الذي ربكمو ؾبموعة من اؼبركبات الدينامية و التواالختزال 

من خالل ىذه اإلنسانية تقوم بو  لذلك فإن ما، مولوجي كالسيكييوفق منظور ابستالصدفوية و اؼبفتوحة و اؼبتحولة و 

        إقامة حرب تارىبية ألسئلة التحول و الفوضى و التجدد و اػبلق و التعقد و الصدفة و االختزال  ىواؼبنظومة 

             من خالل اختيارىا النظام و العذرية والثبات و اػبلود و األصل و اؽبوية ، وذلك والالهنائي و الاليقيٍت

  .اإلستمراريةو 

                                       
 .7، ص سابقصدر إدغار موران، الفكر و اؼبستقبل، م 1
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     أن ىذه اؼبنظومة حكم عليها بأهنا ابستمولوجيا االختزال و التبسيط و الثبات  إدغار مورانمن ىنا يرى ف 

ن فهم العامل من خالل مبدئها االختزايل، ذلك ولكنها يف ىذه اغبالة تظل عاجزة عوالوضوح وحجب تعقد العامل. 

   أن ما يشهده العامل حسب رأيو  اليوم من اكتشافات أساسية يف فيزياء الكوانطا وفيزياء األنظمة اؼبختلة 

مولوجيات و العلوم النسقية وغَتىا تلح علينا فهمو يف شكل أطر وفلسفات وعلوم جديدة يوالفلسفات و االبست

 .مولوجية التقليديةياالبست قبدىا غائبة عند

 طبيعة العامل والذي ىو يف أصلو  الذي يبكن من خالؽبا فهممولوجيا اؼبركبة ىي البديل الوحيد يوعليو فإن اإلبست 

القادرة على سبثل الوجو  "؛ فهي الوحيدةصدفوي ومتنوع و متحول وال هنائي وجذريتو األوىل عامل مركب ودينامي و

      اليت ال زبتزلو داخل بنيات متعالية وعذرية ومشولية، بل ربافظ وتبُت يف الوقت ذاتو ىذا التنوع  ،1اعبديد للعامل"

 والنظام. 

يبكن إهبادىا يف علم من العلوم  اليت ال دوات الفهم وأ يف إىل أن تغيَت العامل ال وبصل إال بتغيَتموران يشَت  وىذا  

ىو ليس علم من العلوم بل ىو وبالتايل فالفكر اؼبركب  .عن بعضها البعضوال حىت يف العلوم اؼبقطعة و اؼبفصولة 

من بإمكانية تجميع  يؤ "مجموع العلوم و المباحث التي تتوحد في أفق ومشروع واحد ىو أفق التعقيد، إنو فكر 

كر من ىنا نستنتج أن الف  .2فو فهو تفجير المباحث و لمها داخل أفق مركب جديد"دى وتوحيد المتعدد، و

" نتاج تطور ثقافي اؼبركب حسب إدغار موران ليس عبارة عن وصفة يبكن أن يصوغها شخص واحد بل ىو 

ن يبعد تلك الرؤية االختزالية و الفصلية اليت تشوه الفكر أ موران رادأمن خالل ىذا الفكر  ،3وتاريخي وحضاري"

                                       
، 4-3ؾبلة األزمنة، عدد مزدوج العلم مصاب بالعمى الذي يظهر يف عجزه على اؼبراقبة،« الفكر و اؼبستقبل »يفكك منظومة  منتصر ضبادة، إدغارموران 1

 . 146ص، 2011الرباط،
 . 7سابق، صصدر إدغار موران، الفكر و اؼبستقبل، م 2
 . ، الصفحة نفسهانفسوصدر اؼب  3
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ن ىذا الوصل ال يوحد العلم كما ، ألالوصلب أ الفصلبدؼب والل استبدالخنسانية وذلك من وتطمس معامل الذات اإل

ن التوحيد يف نظره يعٍت هباد اتصال بُت ىذه اجملاالت اليت يتعذر فصلها، ألإبل ىو وباول  "وجست كونتأ"قام 

"ىو وحده الذي سيمكننا من تحضير نو ال من خالل الفكر اؼبركب ألإيو ال يكون أالتبسيط، ؽبذا فالوصل حسب ر 

 .1معرفتنا"

دبثابة ذاك البناء  عنده من خالل نقده للفكر اؼببسط و تأكيده على الفكر اؼبركب قبد أن ىذا األخَت مورانن و إ 

ومن ، اإلعالم و السيربنطيقا و النظام يى و طوابق متعددة تبٌت على قاعدة أساسية تتمثل يف النظريات الثالث وذ

 يف صياغة ىذا الفكر الذي ربكمو ثالث مبادئ أساسية ىي :  موراننطلق اىذه القاعدة 

 مبدأ اغبوارية، مبدأ االرتداد التنظيمي، مبدأ الرسم الكلية ) اؽبولوغرام( .

 :داخل الوحدة فهو هبمع بُت  و اؼبتناقضُت  يتمثل ىذا اؼببدأ حسب إعتقاده يف اعبمع بُت اؼبتعارضُت مبدأ الحوارية

 ىيغل  (Dialogique) " الحواريُّة وريثة جدلّيةحيث يقول :حدين متعارضُت ومتكاملُت يف نفس الوقت، 

(Hegel) وماركس (Marx). ة،ناقضَتين من أجل فهم ظاىرة معّقدال بد من وجود حالتين متعارضَتين ومت 

إال من  يوكز علر عبدل اؽبيغلي، لكنو من ا مورانستصاغو إوىذا اؼببدأ  ؛2إنهما مكّملتان لبعضهما مع تعارضهما"

يشتمل على غبظة ما ما ئداحسب رأيو ىذا اعبدل ألنو  (،تركيب ،قيض القضين ،الًتكيبية ) قضية توخالل صيغ

يف أنو يرى من اؼبمكن أحيانا ذباوز التناقض ولكن ىناك تناقضات  موران، ؽبذا ىبتلف مبدأ اغبوارية عند سلبية

                                       
 . 19، صسابقصدر إدغار موران، الفكر و اؼبستقبل، م 1
 .58دغار موران، أزمة اؼبعرفة، مصدر سابق، صإ 2
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التفكَت يف التناقض ويف نفس الوقت التفكَت  مل معها، دبعٌتأساسية و اليت ال يبكن ذباوزىا، ومن شبة وجب التعا

 .1ضده

 بل يذىب تنظيم الذايتنظيم إىل اؼبفهوم الىو عبارة عن مبدأ يتجاوز كل أشكال مفهوم الت: مبدأ االرتداد التنظيمي ،

نِتج " بسَتورة الزوبعة"  مورانحيث شبهو 2( feed back )إىل ما وراء مبدأ األثر الرجعي 
ُ
      ، حبيث يصبح اؼب

نَتج يبثالن علال منتجة ؼبا ينتجها وقبده قد صاغ ىذا اؼببدأ من نظرية السيربنيطيقا
ُ
والذي يرفض فكرة النسبية  واؼب

ينتجو داخل حلقة ىي ذاهتا تتشكل  يتم إنتاجو يرتد إىل ما ن مااػبطية اليت تقوم على ثنائية العلة و النتيجة، أل

مثال حلقة الزوبعة اليت تكون هنايتها ىي بدايتها، واليت يصعب فيها  ،3وتُنَظم ذاتيا، وتتجاوز ذلك لتنتج ذاهتا ذاتياً 

 من هنايتها.  ربديد بدايتها

  )مبدأ الكتابة الكلية ) الهولوغرام(hologrammatique) : أما بالنسبة ؽبذا اؼببدأ يبُت لنا تلك اؼبفارقة

يسمى باؽبولوغرام وحىت يف أصغر أجزائو  الظاىرة اؼبوجودة يف بعض األنظمة حيث يوجد يف كل ؾبسم فيزيائي أو ما

ىي كل موجود مثل كل خلية ىي عبارة عن جزء من كل ويف الوقت ذاتو ؾبموع اؼبعلومات اػباصة باؼبوضوع اؼبتمثل 

يف جزء، ومنو فمجموع اإلرث اعبيٍت حاضر يف كل خلية فردية، ومن شبة يكون الفرد جزء من اجملتمع، واجملتمع يكون 

قد وضع حدا لفعل  موران. فمن خالل ىذا اؼببدأ يكون 4حاضرا يف كل فرد باعتباره كاًل عرب لغتو وثقافتو ومعايَته

 االختزال الذي يبارسو الفكر التبسيطي الذي ينظر للمعارف كأجزاء.

                                       
 . 36سابق، ص رجع مإبستمولوجيا الًتكيب و فلسفة الًتبية عند إدغار موران، صورية لقاط زيتوين،  1
لعلوم ناشرون)لبنان(؛ منشورات : إبراىيم صحراوي، الدار العربية لصبةجان فرانسوا دورتيي، فلسفات عصرنا تياراتو، مذاىبها،أعالمها، وقضاياىا، تر  2

 .387ص  ،2009 ،1ط ختالف )اعبزائر(،اال
 . 38 ،37ص ص  ،سابقرجع مإبستمولوجيا الًتكيب و فلسفة الًتبية عند إدغار موران، صورية لقاط زيتوين،   3
  .387، صسابقرجع م، أعالمها، وقضاياىا فلسفات عصرنا تياراتو، مذاىبها،فرانسوا دورتيي،  4
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       فعل الفصل والتعميم  رفضيؤسس لفكر جديد ىو الفكر اؼبعقد الذي ي إدغار مورانأن  نستنتجومن ىنا     

وىو ليس ضد الفكر  ،نفصالالختزال والتبسيط، فهو فكر يبجد الوصل بُت اليقُت و الاليقُت و االنفصال و الواال

َتورات التبسيط سع بُت مهب حسب رأيو وألن"الوحدة بين البساطة و التعقيد"،  اؼببسط إمبا يدؾبو، ألنو التعقيد يبثل

اليت ىي التواصل، أي وصل ما بُت سَتورات اؼبضادة األخرى  اليت تقوم باالختبار و الًتتيب و الفصل و االختزال و

 . ىو مفصول ومتميز
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 نتائج الفصل األول:

بالًتكيب  يةيمبناءا على ما سبق ذكره ، بدًءا بالوقوف على اؼبنحى اللغوي و الفلسفي ؼبفهوم التعقيد وعائلتو اؼبفاى 

وعالقتو باؼبعرفة، ومرورا بالتأصيل الفلسفي ؼبفهوم اؼبعرفة من حيث الداللة االصطالحية و الفلسفية عند الفيلسوف 

 ، وتبيُت مالمح الفكر اعبديد ، فإن النتائج اؼبتوصل إليها يبكن إصباؽبا يف:إدغار مورانالفرنسي 

عدد الغامض و اؼبتشابك، ونصادفو يف ـبتلف الظواىر الكل اؼبت يتمثل يفلفظ التعقيد بداللتو الفلسفية  -

بعالقات ؿبددة متشابكة يصعب  عن ؾبموعة من األجزاء اؼبنتظمة عبارة فهو، الطبيعية و الثقافية اؼبتعددة

الفصل بينها يف حُت أن اؼبركب الذي قد ىبتلط علينا مفهومو مع مفهوم اؼبعقد، عبارة عن كل أمبوذج جديد 

كونة للكل الذي يشمل كل ما ىو بسيط ومتعدد عكس حلقة الوصل بُت العناصر اؼب نسوج ككل، فهوم

 اؼبعقد.

سبثل الظاىرة  إدغار مورانالفكر وفق داللة الالند، بينما عند  سبثل ترتبط اؼبعرفة بكل نشاط إدراكي، فهي -

 مقولة متنوعة ومتكاثرة بأشكال متعددة. فهي دبثابة ،اؼبتعددة األبعاد

الوصل،  الأن بناء الفكر على اؼبعارف اؼبتعددة وبتنظيم وضبط ؿبكم هبعل منو فكر ؿبدود موسوم بالفصل  -

ببديل آخر  دغار مورانإ قد ذباوزىاعليها االبستمولوجيا الكالسيكية كانت وىذه الرؤية االختزالية اليت  

         ظام و الالنظام و اليقُت يتمثل يف الفكر اؼبركب الذي من خصائصو أنو مشويل يراعي كل أشكل الن

الذي سيمكننا من ربصيل معرفتنا، فهو فكر هبمع  كثر موائمة ؼبظاىر التعقيد ووالاليقُت، ألنو األمبوذج األ

بُت البساطة و التعقيد و هبعل من كل الظواىر اؼبتعددة موحدة مراعًيا يف ذلك خصوصية كل شكل من 

 ى العالقة الصراعية و التكاملية بُت الظواىر يف الوقت ذاتو. أشكال الظاىرة، ألن ىدفو اغبفاظ عل
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تداولتو العديد من  ، حيثمن ادلواضيع اليت استأثرت مبزيد من االىتماـ و البحثموضوع مولوجيا ياالبستالشك أف  

غَت أف ، منذ هنايات القروف الوسطى حىت هنايات النصف الثاين من القرف  العشرين ،مولوجياتياالبست الفلسفات و

تأسيس   قد عملت جاىدة علىادلواقف على الرغم من اختالفها وتنوع بيئاهتا االجتماعية و منطقاهتا ادلعرفية  تلك

الت بدأت تفرض كياناىا نتيجة تقدـ ؤ تصورات علمية و ابستيمولوجية حتاوؿ اإلجابة من خالؿ مناىجها عن تسا

لرغم من إؽلاف اعلى يقُت لالال ادمتنوعة، فزدد العلم وما أفرزه من نتائج جد مدىشة، فكانت أغلب ادلقاربات ج

صور رؤية تىل ؽلكن الاليقينيات  و ُب ظل ىذه التناقضاتإجابات، لكن مو من دصحاهبا بالوثوقية التامة فيما تقأ

 مولوجيا واحدة؟ي، أـ نكتفي مبا بابستواحدة جتمع كل النظريات ادلعرفية
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 أوال: باطولوجيا المعرفة: 

 1عرؼ الفكر اإلنساين على مر تارؼلو العلمي و الفلسفي حتوالت كربى، حبيث مارس الوعي الغريب ثورة كوبرنيكية 

حيث كانت  كل أشكاؿ الظلمات و السلطات الدينية اليت كانت تفرض آنذاؾ على العقل اإلنساين،  هبامتجاوزا 

تضع لو حواجز يصعب عليو جتاوزىا فعملت على تقييد فكره، لكن بعد التحوالت اليت شهدىا القرف السابع عشر 

تدعو إىل التحرر و احلرية من خالؿ والثامن عشر من اكتشافات علمية و تطور العلـو  وظهور الطباعة، برزت فئة 

ابتكارىا لطرؽ و مناىج مضبوطة حتدد ادلسار الذي يسلكو الفكر بغية الوصوؿ إىل اليقُت؛ فنجد من بُت شلثلي ىذا 

"، استطاع من خالؿ تصوره العقلي أف يقدـ للفكر رونيو ديكارتالعصر و الذي يعترب أبا للفكر الغريب احلديث "

فهو   ،م بالوضوح والبداىة تساعده على حتليل الواقع وتبسيطو لغرض الوصوؿ إىل اليقُت واحلقيقةاإلنساين طريقة تتس

و اإلرادة للتصرؼ  أداة تؤدي إىل اكتشاؼ العامل، و بو ؽللك اإلنساف كامل احلرية على أنو لعقل وحدهل نظركاف ي

 ُب الظواىر من خالؿ شليزاتو اإلدراكية و التحليلية. 

 يكن وحده ادلساىم ُب دفع عجلة التطور و التغيَت بل ىناؾ ظلاجج أخرى عملت على نفس ادلنواؿ لكن ديكارت مل 

 و "برغسون ىنري"وادلنهج احلدسي عند  ،"فرانسيس بيكون"بدليل بروز مناىج أخرى مثل ادلنهج التجريب عند 

وغَتىم من ادلناىج الفكرية، اليت عملت على الوصوؿ إىل احلقيقة من خالؿ  "برتراند راسل"ادلنهج الواقعي عند 

مفاىيم فكرية تتمثل ُب الكلية و الضروري و ادلطلق و احلقيقة و اليقُت و البداىة و النظاـ و اإلنساف من حيث ىو 

اليت كانت تعيق الفكر  ادلالك للمعٌت و الداللة؛ فهي كلها ساعدت على إحداث قلب للمفاىيم و التصورات العقيمة

 على الوصوؿ إىل احلقيقة، ىذا من الناحية الفلسفية.

                                       
سيطية و الالىوتية استعملت ىنا عبارة ثورة كوبرنيكية مبعناىا احلقيقي األصلي ادلعروؼ ُب تاريخ العلم و الفلك للداللة عن التغيَت و جتاوز ادلعارؼ الو  : 1

 ولوجية على مستوى العقل و طرؽ التفكَت و النظر إىل العامل و الكوف.اليت تعيق فكر اإلنساف، وىي ثورة ابستم
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أحباث علمية أحدثت ثورة  "كوبر نيكوس"و  "كبلر"و  "نيوتن"و  "غاليلي"أما من الناحية العلمية صلد لكل من  

إىل العامل الكوين بغية  ّ اجلانب الفيزيائي، فكانت جل أحباثهم تعمل على "توحيد النظرخاصة ُب ُب ادليداف العلمي و 

. غَت أف ىذه النظرة تعترب ضيقة األفق بدليل 1التنبؤ بدقة بوضع األجساـ السماوية ُب الفضاء ادلطلق و الالمتناىي"

أنو مل يلحظ كل واحد منهما صعوبة اجلمع بُت احملدود و ادلطلق؛ ألف التغاضي عن زلدودية القوانُت و مطلقية 

 لتبسيط ومن ٍب االختزاؿ و الفصل. الكوف سيجعلنا نقع ُب ا

على ىذا ادلنواؿ أخذت األحباث العلمية و التأمالت الفلسفية تعمل على بناء أنساؽ فكرية مؤسسة بأطر  

       ومنهجيات زلكمة التنظيم لتفسَت العامل، فساعدت اإلنساف على التحكم ُب الطبيعة و ُب اإلنساف جاتو 

    التصور العقلي السمة البارزة اليت حتتكم إليها اغلب النظريات من خالؿ التعميم وجعلتو سيدا عليها، حبيث كاف 

واالستقراء و االستنباط أحد قواعد ادلنطق األرسطي، فمن خالذلا استطاع اإلنساف بناء فكر عقالين زلض أخرجو من 

و الوضوح والكماؿ و الكلية،  الذي جتلى فيو اليقُت و احلقيقة يثظلمات العصور الوسطى إىل أنوار العصر احلد

ولكن سرعاف ما إف انقلبت ادلوازين و أصبح اإلنساف شبو عدـ مفرغ من كل دالالتو و معانيو وجلك كلو حلساب 

التصور العقلي الضيق، وجلك راجع لالنطالقة األوىل للفكر من النزعة األرسطية الضيقة إىل البحث عن اليقُت بدءا 

 ىة، و جتاىال كل التحوالت اليت تفرض نفسها. مبا ؽللكو اإلنساف من بدا

و ادلاركسية و غَتىا *ما قاـ بو العقل الديكارٌب احلسايب، و ما تصورتو كل من األلتوسَتية والبنيويةباإلضافة إىل و  

اليقُت قد زاد ُب حقيقة األمر من الغموض بدؿ الوضوح؛ فهي من خالؿ  و من ادلناىج لغرض الوصوؿ إىل احلقيقة

الفصل و التخصيص وىذا يتناَب و طبيعة الظواىر اإلنسانية أو الطبيعية، ألف و  التحليل دتارس التبسيط واالختزاؿ
                                       

 .159 ص ،2010 ،1ط  دار الفرقد، دمشق، علي حسُت اجلابري، فلسفة العلـو دروس ُب األسس النظرية و آفاؽ التطبيق، 1
ها تبلورت ُب ميداف البحث جبميع نواحي ادلعرفة اإلنسانية، لكنمنهج فكري و أداة للتحليل، تقـو على فكرة الكلية أو اجملموع ادلنتظم وهتتم البيوية : *

 لنقد األديب.ا و اللغوي
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العامل عبارة عن كل مركب زلكم الًتابط والتماسك و أي زلاولة للتخصيص و التجزئة سيفقدىا خاصيتها وطبيعتها 

 األصلية.

عاصرة  قد حاولت إعادة النظر بشكل عاـ ُب اإلرث الفكري مؤكدة ومن ىذا ادلنطلق صلد أف االبستمولوجيا ادل   

على جتاوز التصور األحادي للفكر الذي يقـو على براديغم التبسيط، ومن بُت الذين يتبنوف ىذه الرؤية ادلفكر 

ؤؿ: ما ىذا ما يدفعنا للتسا ث وفق تصور جديد وعلمي احلديالذي ػللل مرتكزات الفكر ال "إدغار موران"الفرنسي 

 ؟ سيس على منواذلا للمعرفة العلميةىل ؽلكن التأ ىي مرتكزات العلم الكالسيكي؟ و كيف نظر إدغار موراف إليها؟ و

 تبيُت ادلرتكزة اليت قاـ عليها العلم الكالسيكي. إىلومن أجل توضيح أكثر سنعمد أوال 

 : مرتكزات العلم الكالسيكي

غلب عليو النزعة العلمية، حيث كاف العلم ػلدد مسار العامل و مصَت تلقد كانت وجهة الفكر ُب القرف العشرين   

اإلنساف، فمن خالؿ ظهور االكتشافات ُب الفيزياء أعلنت الفوضى و التفكك ُب شىت اجملاالت و أصبح اإلنساف 

كل تصور مركب واستحالة وجوده شلا تطلب ضرورة مفككا، واعترب كل شيء رلزأ بعيدا عن   1*على حد قوؿ ألتوسَت

الفصل و االختزاؿ، الف العلم الكالسيكي ُب تكوينو عرب القروف األربعة األخَتة قد انفصل وتشكل على مستوى 

خطي بعيدا عن الفلسفة مبعدا فكرة الًتكيب ظننا منو أنو توصلو إىل فكر مثايل، ولكن مواصلة الفصل الذي ؽلثل 

 العمى.  و من ٍب وقوعو ُب اجلهل و ،األساسية دفعت بالفكر إىل العتمات و الغشاواتحد مبادئو أ

 و صلد أف موراف قد حدد ىذه ادلرتكزات اليت حتتوي على:   

                                       
، وكاف لفًتة طويلة عضوا ُب احلزب الشيوعي الفرنسي و اعترب أحد أىم ادلنظرين ادلاركسيُت ( كاف فيلسوفا ماركسيا1990 -1918*: لوي بيَت ألتوسَت )

   ُب القرف العشرين.
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 : مبدأ الحتمية .1

على معٌت  يشتملوىو الذي ؽلكن من التعرؼ على الظاىرة و التنبؤ مبا سيحدث ، وىو ػلمل معٌت النظاـ الذي 

، ويطلق النظاـ على االستقرار، الثبات، التكرار، وجلك ُب الطبيعة جباراإل و احلتمية، القانونية، االتساؽ، الضرورية،

الفيزيائية أو البيولوجية أو االجتماعية. و بناء على مبدأ احلتمية فإف التكرار يسمح بصياغة قوانُت تفسر ظواىر 

كانيزمات يومسوس، يسود فيو النظاـ بشكل ال رلاؿ فيو للخطأ، وتتبع فيو النجـو مالطبيعية، حيث تبدو الطبيعة كك

          تكرارية، ىنا يأخذ الكومسوس أكمل أشكاؿ ادليقاتية، أين يقصي كل شكل من أشكاؿ الفوضى والصدفة 

. وعليو، كاف الالنظاـ ادليكانيكي للعامل التصور احلتمي و"يتمثل ُب  . ألف النظاـ حسب إدغار موراف1والاليقُت

. ذلذا فالنظاـ يستدعي منا 2نتيجة جهلنا ادلؤقت. و يوجد وراء ىذا الالنظاـ الظاىر نظاـ خفي يتطلب االكتشاؼ"

اإلؽلاف مببدأ احلتمية اليت ال ؽلكننا من دوهنا معرفة حدوث أي ظاىرة أو التنبؤ هبا، ألنو يقـو على فرضية أف كل ظاىرة 

ة ػلكمها قانوف ثابت ؽلثل حقيقة تلك الظاىرة، و ؽلكن للعقل اكتشافو و االعتماد عليو ُب من الظواىر الطبيعي

تفسَت الظاىرة و التنبؤ حبدوهتا. و يعترب ىذا ادلبدأ أحد ادلبادئ الذي كرسو كل العلماء بديل قوؿ آنشتياين الذي 

    و ىو يرفض فكرة القوؿ بالصدفة ُب شىت اجملاالت احلياتية.  ،3يرفض رفضا تاما الصدفة قائال: اهلل ال يلعب النرد

من خالؿ برىانو على"أنو يستحيل ُب "Werner Heisenberg"" نر ىايزنربغ*فَت الفيزيائي " وُب مقابل جلك صلد أف

                                       
 .341، ص2016، 26جتماعية، عددراف، رللة العلـو اإلنسانية و االح، نقد العقل العلمي احلداثي عند إدغار مو سعيدي عبد الفتا  1
 119يوسف تيبس، رللة رؤى تربوية، العدد التاسع والعشروف، ادلغرب، ص  :إدغار موراف، ضلو براديغم جديد، تررتة 2
 . 43مرجع سابق، ص فلسفة الًتبية عند إدغار موراف، إبستمولوجيا الًتكيب و صورية لقاط زيتوين، 3

 .1932( عامل فيزيائي أماين وىو واحد من مؤسسي ميكانيكا الكم حتصل على جائزة نوبل عاـ 1976-1901فَتنر ىايزنربغ )*: 
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احلتمية تقف  ،وفق مبدأ احلتمية، وىنا فيو إقرار بأف1آف معا نظريا، معرفة وضعية و سرعة جزيء أساسي بدقة تلقائية"

  عاجزة عن إدراؾ كل أشكاؿ الالنظاـ.

 :ختزال و الفصلمبدأ اال .2

، فهو يشمل فيها ختصارهامعرفة العناصر األوىل لو و  عن طريقمعرفة الكل ادلتعدد العناصر أو ادلركب  يكمن ُب 

الذي يقوؿ بأف دراسة الظاىرة ، و يقابل ادلبدأ الديكارٌب 2بداخل إطاره كل من مبدأ التحليل و االختزاؿ و التعميم

فصل كل  ، ألف من خصائص ىذا ادلبدأ العمل على عزؿ و3أو حل ادلشكلة يستلـز تفكيكو إىل عناصر بسيط

العوائق ادلعرفية اليت حتيلنا عن احلقيقة؛ و صلد ديكارت قد عمل على ترسيخ ىذه الفكرة من خالؿ خطوات منهجو 

ما لزم لحلها على  و أن أقسم كل مشكلة تصادفني ما وسعني التقسيم"يقوؿ:اليت تتمثل ُب اخلطوة الثانية حيث 

ألف غرضو من ىذه العملية طلب الوضوح، حبيث صلد أنفسنا نقع ُب التحليل الذي يقـو بتجزئة ادلركب . 4خير وجو"

اسا مبنهج إىل أجزاء بسيطة، وجلك هبدؼ فهمو أكثر و فهم طريقة عملو، وجلك بفعل االختزاؿ الذي يرتبط أس

التحليل، ومن ٍب الوصوؿ إىل الكلية اليت دتثل مبدأ التعميم من أجل وضع تصور واحد للعامل الذي يتأسس على 

 5النظاـ بدوف فوضى، ألنو إجا كاف العامل تسوده الكثرة ُب ظواىره ومظاىره، فإنو تسوده الوحدة ُب حقيقتو ومبادئو.

 . إدغار مورانهل حسب ولكن ىذا العمل يؤدي بنا إىل العمى واجل

                                       
 .51، ص 2015، 04 رايس زواوي، اإلخفاقات اإلبستمولوجية ُب العلم ادلعاصر، رللة دراسات فلسفية، العدد 1
 .342سابق، صرجع منقد العقل العلمي احلداثي عند إدغار موراف، سعيدي عبد الفتاح،  2
 .119سابق، صصدر م إدغار موراف، ضلو برادبغم جديد، 3
، تاريخ الفلسفة احلديثة، دار ادلعارؼ، مصر 4  . 64، ص1966 ،4ط ،يوسف كـر

 .341ص  ،سابقمرجع موراف،  نقد العقل العلمي احلداثي عند إدغارسعيدي عبد الفتاح،  5
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 : ستقرائيو المنطق االأالعقل  مبدأ .3

يتمثل ُب مقولة العقل الذي يستند إىل مبدأ التبسيط الذي ؼلتفي من ورائو ألجل أف ؽلارس سلطتو وىيمنتو على    

         الواقع بواسطة التحليل، فهو يأخذ مبعيارية ادلنطق وجلك من خالؿ رتلة ادلبادئ الثالثة: االستقراء 

واالستنباط و اذلوية، ألف ىذه ادلبادئ دتثل ظواىر أصيلة ُب الواقع، و لكنها تتعارض و مقوالت العلم، ألف مبدأ 

الثالث ادلرفوع يرفض تصور وجود حقيقة ما ونقيضها، و من ٍب فإف إقصاء النقيض يعطي دلقوالت العلم وقوانينو 

. لكن ىذا التصور غلعلنا ظلتلك احلقيقة، وىذا غَت شلكن 1نشوز عن القواعدومبادئو طابعا كليا بعيدا عن االستثناء وال

، الف ما شهدتو بعض العلـو من تطورات ُب الفيزياء الذرية أو الفيزياء الكونية، و بشكل جترييب عقالين مورانحسب 

جسيم(، ذلذا فادلنطق  أدى إىل تناقضات يستحيل جتاوزىا كما ىو حاؿ الطبيعة ادلتناقضة الظاىرة للذرة ) موجة/

،كما أنو ال ؽلكننا االستغناء عنو، ألف 2التماثلي ليس سبيال لليقُت و الربىاف ادلطلقُت -االستنباطي -االستقرائي

 الفكر ادلعقد ال يطالب بًتؾ ىذا ادلنطق، بل إنو يستبدلو حبوار منطقي.

ألحادي الذي يأخذ بالفكرة البسيطة األكثر بداىة ادلبادئ اليت ارتكز عليها العلم الكالسيكي دتثل مقوالت العقل ا 

ومست العلم  و و كلية، و اليت دتثل سوى حقيقة واحدة للواقع. قد أدت إىل تطور كبَت ومهم ُب رلاؿ ادلعرفة العلمية 

الكالسيكي بالكلية و اليقُت ادلطلق و جعلتو يًتبع على سلتلف ادلعارؼ كمصدر احلقيقة، ومن ٍب أصبح زلكـو 

 ف ما على الباحث إال أف يؤمِّن بدؽلومة ىذه احلدود.أو  ؛ود النموجج ادلعرُب الذي يسَت فيوحبد

      إقصاء  سيؤدي بنا إىلاإلؽلاف بنموجج معرُب يقـو على مبدأ الفصل و مبدأ التعميم و مبدأ االختزاؿ لكن  

جلك نتيجة سيادة ادلنطق الذي يقـو على عدـ تالقي األضداد، و  ؛كل أشكاؿ الفوضى و الصدفة كحقائق وهتميش

                                       
 .340 ، صسابقمرجع سعيدي عبد الفتاح، نقد العقل العلمي احلداثي عند إدغار موراف،  1
 .120إدغار موراف، ضلو براديغم جديد، مصدر سابق، ص  2
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نفق  ضده معا، ذلذا صلد الفكر البشري قد أسر ُب" ادلبٍت على عدـ التناقض، و الذي رفض تصور اجتماع شيء و

الحتميات و األحكام المطلقة، و حشر الفكر في زاوية الثنائيات الضدية و قسم األمور إلى قطبية حادة 

 . 1"ن تفكير " خطي" ذي بعد واحد سببو المنطق األرسطيناجمة ع

ذلذا يرى إدغار موراف أف الفكر احلديث قد انطبع بانفصاؿ كبَت، الذي أجاد ديكارت التعبَت عنو وجلك من خالؿ  

األمر القاعدة اخلامسة من القواعد اإلحدى و العشرين أف ادلنهج الكامل الكتشاؼ حقيقة ما )..( ػلتاج "ما بينو ُب 

ختزاؿ خطوة فخطوة وصوال إىل ما ىو أبسط منها، ومن ٍبَّ على ادلرء االرتقاء إىل اإلقالؿ من القضايا ادلعقدة باال

   خاصة ُب رلاؿ الفكر و الذات والفلسفة من جهة و رلاؿ ادلادة 2"باخلطوات نفسها إىل معرفة كل القضايا األخرى

للتأمل هة رلاؿ الذات ادلخصصة للفلسفة و أي الفصل من ج؛ هة أخرىواالمتداد والعلم و الواقع التجرييب من ج

و القياس و الدقة؛ فقد أدى  الداخلي، ومن جهة أخرى رلاؿ الشيء داخل الفضاء ادلمتد، وىو رلاؿ ادلعرفة العلمية

منهم تطور إىل فصل العلم و الفلسفة أكثر فأكثر، إال أف ىذا الفصل مل يقتصر على فصل االثنُت بل إف كل واحد 

إن العلم :" موران. ذلذا يقوؿ 3مبعزؿ عن اآلخر، فلم يعد بإمكاف ادلعرفة أف تتأمل جاهتا و ال أف تفكر ُب جاهتا

فالمعرفة مجموع  -الكالسيكي الذي كان إلى مطلع القرن العشرين يقوم على مبدأين، أوالىما مبدأ االختزال 

، ىذا العلم افتضحت -عنى فصل المعارف عن بعضها البعضبم -ومبدأ الفصل  -ينبغي اختزالو إلى أجزائو 

 . 4"اليوم الحدود التي ينحدُّ بها، بحكم أن تلك المبادئ لم تعد تسمح باستعاب التعقيد

                                       
 .167، 166، ص ص 2015، 04ادلنطق و رىانات الفكر، حاورهتا: سهاـ عبد الرزتن، رللة دراسات فلسفية، عدد  مروة كريدية: عطالة 1

 .57، ص2008 ،1ط : نور الدين شيخ عبيد، ادلنظمة العربية للًترتة، بَتوت، رتةباتريك ىيلي، صور ادلعرفة مقدمة لفلسفة العلم ادلعاصر، تر   2
 .77صدر سابق، ص متقبل، إدغار موراف، الفكر و ادلس 3
 .26، ص 2012دلغرب، ا عبد الرحيم حزؿ، إفريقيا الشرؽ، :رتةإدغار موراف، ىل نسَت إىل اذلاوية؟، تر  4
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   الفكر القائم على الفصل و االختزاؿ و العقلنة، فكر عاجز ال ينتج إال العمى  فو انطالؽ من ىذا يتبُت لنا أ

عندما نطالب الفكر بإزالة تلك العتمات من خالؿ التنظيم هبدؼ تقدمي صورة  على أنو مورانأكد  لذلك واجلهل،

واضحة عن الواقع و الكشف عن قوانينو، غلعلنا نقف أماـ مشكلة تعقيد الظواىر سواء اإلنسانية أو الطبيعية شلا 

ة العلمية كانت و ال تزاؿ حتاوؿ ألف ادلعرف ؛1يشكل لنا حَتة وارتباؾ وعجز عن حتديد ىذه الظواىر بشكل بسيط

تبديد ىذا التعقيد، فهي تعمل على إزاحة كل معقد من أمامها وجلك راجع لصعوبة حتليلو وتبسيطو ومن ٍب فصلو 

و التبسيط اليت  واختزالو وتركو مشوىا، لكن ىذه الرؤية األحادية جعلت الفكر يقع ُب أزمة معرفية نتيجة التحليل 

تقتضي جتاوز  و اليت واكب التطورات واالكتشافات اليت يشهدىا العامل ت االفكرية لظنن منها أهنها جل األنساؽ تمارس

"بتنا ننا إإدغار موران  يقوؿكل ظاىرة معقدة و األخذ بالظواىر البسيطة الواضحة اليت تدفعنا لليقُت. فمن ىنا 

  .2نشهد عمى مكينا عن طبيعة ما ينبغي أن يكون معرفة مكينة"

يرجع سبب العمى و اجلهل حسب اعتقاده إىل ما قاـ بو ادلنهج الديكارٌب من فصل بُت عامل الذات و عامل  و  

ألف ىذا الفصل الذي عرفتو ادلعرفة العلمية و الفكر الفلسفي سيوصلنا  ادلوضوعات، أي الفصل بُت الفلسفة و العلم،

لذلك يتطلب منا جتاوز ىذه  موضوعاهتا عن بيئتها. ت ويعزؿ كلإىل العقل األعمى الذي يدمر اجملموعات و الكليا

د يتمثل ُب يربطهما مع بعض من خالؿ منهج جديما فصل بُت العادلُت و  يوحدالرؤية االختزالية برباديغم جديد 

"نحن في حاجة إلى منهج يأخذ في اعتباره جميع األشياء الموجودة ابتداء براديغم التعقيد، حيث يقوؿ موراف: 

ا من البكتيريا حتى اإلنسان المعقد، وباختصار، نحن من الذرة الميكروفيزيقية حتى األجرام السماوية، ابتداء  

يَت ادلنهج ويقوؿ أيضا مؤكدا على ضرورة تغ في حاجة إلى أن نتجاوز ديكارت و كل مناىج العلم الكالسيكي"،

                                       
 .14 ص سابق،صدر إدغار موراف، الفكر و ادلستقبل، م 1
 .51سابق، ص صدر مإدغار موراف، ىل نسَت إىل اذلاوية؟،  2
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    "لم يكن من الممكن أن نستجيب لمبدأ النظام ونستبعد عدم النظام ولمبدأ الوضوح ونستبعد الغامض بأنو:

و مبدأ الفصل و نفصل ما ال يقبل القسمة  المعقد، و لمبدأ التميز و نستبعد المتشابك و المتصل من األشياء

غَت قادر على أف يتمثل الرابط غَت القابل للقطع  مورانإدغار ألف العقل األعمى حسب رأي . 1أو غير المقسم"

 بُت ادلالحظ و الشيء ادلالحظ، ألف الوقائع األساسية متفرقة.

ال توضع من أجل التفكَت فيها و مناقشتها من طرؼ العقوؿ البشرية،  موران لذلك أصبحت ادلعرفة اليـو حسب   

طرؼ قوى رلهولة، وىذا ىو اجلهل اجلديد و العظيم الذي بل لتخزف ُب جاكرات معلوماتية و التالعب هبا من 

أصبحت تعرفو معارفنا، وحىت بالنسبة للعلماء قد صعب عليهم التحكم ُب سللفات اكتشافاهتم وال حىت مراقبتهم 

 جىنيا معٌت و طبيعة حبوثهم. 

      علمية اليت تنتج إال التخصيص وعليو فإف التعامل مع ادلعرفة وفق رؤية أحادية غلعلنا نستسلم إىل الظالمية ال   

واجلهل ومن ٍب احتكار العلمية مثل ما ادعتو ما بعد ادلاركسية و األلتوسَتية، وىذا غلعلنا نعتقد بأف احلقيقة حسب 

 .2"كانت محبوسة داخل صندوق فوالذي بحيث يكفي الحصول على مفتاحو" إدغار مورانقوؿ 

  "األذىان المجزاة ف عرفة عمياء، ألادلل من عإىل أف بناء معرفة على فكر حتليلي تبسيطي غل مورانؼللص وعليو   

والمفتتة و المبقرطة تعمى عن التفاعالت و المفعوالت الراجعة، وتعمى عن السببية الحقيقية، و ال نزال نراىا  

لحية و االجتماعية وفق تصور كثيرا ما تنظر إلى الظواىر من حيث سببيتها الخطية، فهي تدرك الوقائع ا

 . 3آلي/حتمي ال يصلح لغير اآلالت االصطناعية"

                                       
 .232رجع سابق، ص معبد الوىاب جعفر، مقاالت الفكر الفلسفي ادلعاصر،   1
 بعدىا. وما 14ابق، ص سصدر مادلستقبل،  ينظر: إدغار موراف، الفكر و  2
 .54صدر سابق، صمإدغار موراف، ىل نسَت إىل اذلاوية؟،   3
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ذلذا وجب علينا  ؛مربيقيجع إىل تلك ادلمارسات العلمية دلناىج التحقق االرا مورانإف سبب ىذا العمى حسب  و 

       كل المعارف التي اكتسبناىا حول العالم الفيزيائي  "النظر ُب طبيعة ادلعرفة و ادلعرفة العلمية باخلصوص ألف

     و الجهل  والبيولوجي و البسيكولوجي والسوسيولوجي، ورغم أنوار العقل إال أننا مازلنا نتقدم نحو الخطأ 

لذا وجب أف يكوف لدينا وعي هبذا اجلهل  ؛1والعمى في كل مكان في نفس الوقت الذي تتقدم فيو معارفنا"

إال عن اإلدراؾ اخلاطئ و عدـ االنسجاـ، بل نتج عن مشكلة  مورانومدى خطورتو و الذي مل ينتج حسب  والعمى

تنظيم معرفتنا ُب شكل نسق من األفكار والنظريات و االيديولوجيات، ألهنا حتما جتعل من معارفنا زلدودة وناقصة 

 ظواىر.وغَت واضحة ُب شكل صيغ مبسطة مبددة كل شكل من أشكاؿ التعقيد لل

جلهل بتطورات العلم نفسو مثل ما اقد أرجع سبب ىذا اجلهل و العمى الذي قبع معارفنا إىل  مورانوصلد أيضا أف  

تشهده الفيزياء من اكتشافات علمية، ألف التغاضي عن ىذه التطورات اليت تساير الوجود اإلنساين سيجعلنا دائما 

 نقع ُب مدار األوىاـ.

علينا مراعاة ىذه التحوالت و التغَتات ُب شىت اجملاالت العلمية، ألهنا تفرض علينا وجب أنو  مورانذلذا يؤكد    

ديدة حىت ال نؤوؿ إىل العمى أو تشويو ادلعارؼ اجلعارؼ ادلاإلطالع و النظر أثناء دراستنا دلعرفة آخر ما تصدر من 

ىو جلك  معارفناسبب العمى الذي صبغ  نمورااليت يصعب علينا فيما بعد التحقق منها. وإىل جانب جلك يرجع 

وادلتمثلة ُب  . ويقصد ىنا تلك النتائج اليت أسفر عنها التطور العلمي2التقدـ األعمى و غَت ادلتحكم فيو للمعرفة

قد شوه الفكر  واألسلحة النووية و احلرارية ، والتالعب ُب كل األنواع، و ما تشهده البيئة من خلل، فكل ىذا حسب

نتيجة "الذكاء اجملزأ و ادلقسم و ادلمكنن، و الذكاء ادلفرؽ و ادلختزؿ الذي يفتت مركب العامل إىل أجزاء اإلنساين 

                                       
 . 14سابق، ص صدر إدغار موراف، الفكر و ادلستقبل، م 1
 الصفحة نفسها.، ادلصدر نفسو 2
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ألف الرؤية ادلشوىة و األحادية البعد  ؛1منفصلة ويقسم ادلشكالت وػلل ادلًتابط ويصَتِّ ادلتعدد األبعاد أحادي البعد"

لظواىر اإلنسانية، فهي تعمل على الفصل وتقطيع األجساد ذلا نتائج خطَتة على مستوى ا إدغار موران ُب رأي

 .2وسكب الدماء ونشر ادلعاناة

وُب األخَت طللص إىل أف تصور أو بناء ادلعرفة على ادلرتكزات العلم الكالسيكي ادلتمثلة ُب مبدأ احلتمية، مبدأ    

تزالية اليت تتمثل ُب الركوف إىل سلسلة مبدأ العقل حسب موراف جعل الفكر يقع ُب ادلقاربة االخ الفصل واالختزاؿ،

واحدة من العوامل حلل رتيع ادلشكالت اليت تطرحها األزمة ُب عصرنا، فال ؽلكننا أف نتصور معرفة  رلزأة و مشوىة 

تتأسس على رؤية مقطعة و مبعثرة و آلية واختزالية وعازلة، جتعل من معارفنا عمياء أو مصابة بعماء دلتوين ) عمى 

 "مرض"أو"  باطولوجياإىل القوؿ بأف ما تشهده ادلعرفة العلمية ىو حقا يعرب عن " موران ا، وىذا ما دعاأللواف(

جديد الذي يقـو عليو الفكر ادلركب  ادلعرفة نتيجة الفكر األحادي، ذلذا وجب جتاوز براديغم التبسيط برباديغمأصاب 

 ادلبدأ اذلولوغرامي. الرتدادي، ومن خالؿ مبادئو: مبدأ يقـو على ادلنطق احلواري، وعلى مبدأ النتظيم ا

 

                                       
 .56صدر سابق، ص مإدغار موراف، ىل نسَت إىل اذلاوية؟،  1
 .17، ص سابقصدر ، مالفكر و ادلستقبلإدغار موراف،  2
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 ثانيا: مشكلة تنظيم المعرفة:

يعتربىا صورة للفكر اإلنساين وفق رؤيتو  و مؤلفاتو، فهو إدغار مورانادلعرفة مكانة جوىرية ُب مشروع  إف دلوضوع   

الًتكيبية. فضمن إطاره أعاد النظر ُب مفهومها من أجل صياغة مفهـو جديد و بناء معرفة شلكنة، وجلك للخروج من 

األزمة التقليدية اليت وضعتنا فيها النظرة التجزئية و التبسيطية للفكر. وىذا يستدعي منا بعدما تطرقنا إىل باطولوجيا 

 عرفة الوقوؼ على ادلشكلة اليت ألت إليها ادلعرفة.ادل

مولوجي ال يسعى إىل الكشف عن اجلوانب اخلفية و القضايا اذلامشية للفكر يمن خالؿ مشروعو اإلبست مورانإف  

أف ؼلرج ادلعرفة من الرؤية الضيقة إىل الرؤية الكوكبية حىت يسهل أيضا وحسب بل عكف على إصالحها، وإظلا يريد 

نو بإمكاننا أف نؤسس لعلم تنظيم ادلعرفة أذا يتصور موراف ذلعلينا التعامل معها بشكل كلي و برؤية أكثر انفتاحا. 

 ."*غسدروف"يقدـ إال ادلعرفة ادلعلولة على حد تعبَت  وفق النسق ادلفتوح ال الضيق الذي ال

أف ادلعرفة ىي مبثابة الظاىرة ادلتعددة األبعاد اليت تفًتض طبيعتها أال ختتزؿ ُب مقولة واحدة كما لو كانت  مورانرى ي 

ما  وىو، 1عرؼ نوعا من الكسر نتيجة زلاولة تنظيمها داخل ثقافتناتهنا قد ألمعلومة أو إدراكا أو فكرة أو نظرية، 

ية و العلمية من خالؿ زلاولتها تنظيم ادلعرفة وفق منهجية معُت أو قامت بو سلتلف النظريات و ادلذاىب الفلسف

و تررتتو إىل  ىي عبارة عن نظريات ينشئها العلماء بغية فهم الواقعألف ادلعرفة العلمية حسب رأيو و  .تصور ما

ىذه ف ألأف كل نظرية علمية الحقة تلغي السابقة و تتجاوزىا، حبيث  ،عالقات و معادالت رياضية و علمية

ف ىذه النظريات ما ىي إال ُب حقيقة أ النظريات حسب رأيو قابلة للتكذيب و التجاوز وتعويضها بنظريات أخرى، و

                                       
ُب ادلدرسة العليا لألساتذة، عمل مدرس ُب جامعة تكساس األمريكية ُب  *: جورج غيسدروؼ فيلسوؼ و ابستمولوجي فرنسي، كاف تلميذ غاستوف باشالر

 .1960 ، مدخل إىل العلـو اإلنسانية1948ىيوسنت، ومن مؤلفاتو: اكتشاؼ الذات 
 .24، مصدر سابق، صمعرفة ادلعرفةإدغار موراف، ادلنهج،  1
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األمر منظومات فكرية تكوف على شكل أنساؽ فكرية قائمة على الفصل و االختزاؿ تعمل على صياغة ادلعرفة ُب 

لفكرية من تنظيم للمعرفة يسمح ذلا بتكوين نسق األفكار شكل قالب فكري، ذلذا فما تقـو بو النظريات و ادلذاىب ا

 احملدود.

غلعلنا ضلدد معارفنا وفق طريقة ما حتكمها نوع من  مورانرأي  صور معرفة من خالؿ منظومة ما حسبوإف ت 

العالقات ادلنطقية ادلتمثلة ُب )الدمج، الوصل، الفصل، اإلقصاء( بُت عدد معُت من ادلفاىيم أو ادلقوالت الرئيسية، 

عندما يتوىل  ألف ادلستوى ادلنظوماٌب، 1صلد أف كل منظومة دتنح األولوية لبعض العالقات ادلنطقية على حساب أخرى

مهمة انتقاء األفكار إما هبدؼ درلها أو إبعادىا خارج اخلطاب أو النظرية، ىدفو من جلك تعيُت أو انتقاء ادلفاىيم 

تكمن ُب  مورانادلركزية للمعقولية. و هبذا تبٍت ادلنظومة األكسيـو وتعرب عن جاهتا داخلو. ومنو فإف وظيفتها حسب 

؛ 2ـ بانتقاء ومفهمة العمليات ادلنطقية و ادلقوالت اجلوىرية للمعقولية ٍب تراقب استعماذلاالفرض و ادلنع؛ مبعٌت أهنا تقو 

؛ واليت تتمثل ُب ادلنظومة التبسيطية اليت لطادلا عملت ةرلرد وىذه العمليات جتعلنا ننظر للفكر برؤية أحادية البعد و

ال يؤثراف فقط ُب إمكانيات ادلعرفة، بل يتجاوز جلك  ف فصل ادلعرفة وجتزيئهامن خالؿ مبادئها على جتزئة ادلعرفة، أل

 .إىل نقص ُب فهم جاتنا وزليطنا البيئي

من ٍب العمل على تسوية  ضيق، و أف االنصياع وراء ىذه ادلظومات غلعل من  الفكر جامد و مورانلذلك اعترب  

النظاـ من أجل ضبط ادلعرفة ُب سياؽ  وفق مبدأ؛ ألف االشتغاؿ على ادلعرفة 3ادلعرفة و دتسيخ الواقع بدؿ التوضيح

الف قياـ ادلنظومة على مبدأ التبسيط ؽلنعها من رؤية وحدة ، زلدد هبدؼ التوضيح غلعلنا نقع ُب رؤية أحادية البعد

                                       
 .111سابق، ص مصدرإدغار موراف، الفكر و ادلستقبل،  1
 .26صدر سابق، ص م، تربية ادلستقبل، إدغار موراف 2
 .15سابق، ص صدر مالفكر و ادلستقبل، إدغار موراف،  3
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، ذلذا فإنو عندما تصاغ ادلعرفة ُب قالب سياؽ 1النفسية ُب الواقع اإلنساين -الثقافية، و الدماغية –الثنائيات الطبيعية 

     معُت فإهنا ختضع لعملية انتقاء ادلعطيات الدالة وطرح ادلعطيات غَت الدالة، مبعٌت أهنا ختضع للتمييز أو الفصل، 

صلدىا تستخدـ  مورانأو التوحيد من حيث التجمع و التطابق، والًتتيب، و التمركز. ألف ىذه العمليات حسب 

 . 2طق واليت ىي موجهة بواسطة مبادئ فوؽ منطقية لتنظيم الفكرادلن

ومن ىنا فهو يرى أف تنظيم ادلعرفة غلعلنا نقف أماـ رؤى متعددة بدؿ رؤية واحدة، جلك أف االختالؼ ُب تنظيم  

ؤية ادلعرفة يرجع إىل التعارض بُت الرؤى من حيث مبدأ انتقاء/ إقصاء ادلعطيات، مثل ما صلده عند كل من الر 

، فكل من علا ػلاوؿ تقدمي صورة الكوف لكن االختالؼ ُب مبادئ 3البطليموسية و الكوبرنيكية ُب نظرهتا دلركز الكوف

ؼلتلف حبسب رؤى النسق الذي توجد فيو ادلعرفة وجلك حبسب عمليات  مورانالتنظيم، ذلذا فتنظيم ادلعرفة عند 

 الًتكيز و الًتتيب و الفصل أو ادلطابقة.

أف زلاولة تنظيم ادلعرفة قد جعلها مفككة، ألف ادلعارؼ ادلًتابطة اليت قد تتيح معرفة ادلعرفة ىي  مورانمن ىنا يرى  

، وجلك نتيجة الرؤية االختزالية و التفصيلية اليت لطادلا حاولت وضع كل موضوع وكياف 4معارؼ مفككة و رلزاة

للعامل ، وىي نفس الرؤية اليت ىيمنت  لية و اختزالية و سببيةبوصفهما مغلقُت، قد أفضى إىل رؤية تصنيفية و حتلي

 داخل الفيزياء  القرف السابع عشر.

ستسالـ ذلا نتيجة الرؤية التبسيطية، ألف منظومتها فكرة تصور معرفة رلزاة أو حىت االموران و انطالقا من ىذا يرفض  

ادلركبة اليت تأخذ جبدلية التداخل/ الفصل/ الوصل، تؤدي إىل كسر ادلعارؼ و جتعل ادلعرؼ معلولة، عكس ادلنظومة 

                                       
 .27، ص سابق صدرمإدغار موراف، الفكر و ادلستقبل،  1
 .14، ص نفسوصدر ادل 2
 ادلصدر نفسو، الصفحة نفسها. 3
 .24صدر سابق، ص م، معرفة ادلعرفةاف، ادلنهج، ر إدغار مو  4
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لتسمح بتصور ىذا التفاعل ادلوجود بُت الثنائيات، إال أف منظومة الغرب و بفعل الفصل بُت الثنائيات الذات و 

ادلوضوع، و الروح و ادلادة، النفس و ادلادة، جعل كل طرؼ داخل دائرتو اخلاصة، و ىذا ما صلده قد دتثل ُب الفصل 

ُت العلم و الفلسفة الذي خلق شرخا بُت العقل و الدماغ، جلك أف األوؿ يرد إىل ادليتافيزيقا، و الثاين إىل العلـو ب

قامة حواجز بُت إ ؿإال أف الفصل مل يقف عند ىذا احلد بل قاـ التقطيع بُت اجملاالت ادلعرفية من خال ،الطبيعية

األنساؽ اليت سعت جاىدة إىل وضع تفسَتات للكوف على  االختصاصات شلا أحدث أزمة معرفية نتجت عن قصور

أسس معرفية حملاربة الاليقُت، و سبب قصور ىذه األنساؽ راجع إىل اعتمادىا على أدوات معرفية كالسيكية، ذلذا 

أنو ال يوجد أساس متُت للمعرفة، وال يوجد بالطبع بالنسبة إىل معرفة ادلعرفة، ألنو حسب منطق  إدغار مورانيرى 

، ال ؽلكن لنسق داليل أف يفسر جاتو كليا، وكما ال ؽلكن لنسق مصورف مركب "**مربىنة غوديل"و  "*تارسكي"

 موران، أف غلد ُب جاتو برىانا على صحتو. ذلذا فإف و ال واحد من ىذه األنساؽ ادلعرفية حسب ***حسب غوديل

و ادلعرفية اخلاصة؛ ألف التخلي عن التماـ واالستيفاء قادرا على معرفة جاتو كليا، وال أف يتحقق برمتو باعتماده أدوات

 طادلنظومات التعقيدية و ادلعرفية ال تستطيع أف تعرؼ جاهتا بشكل كامل، لذا من شرو فذه ذل .1شرط معرفة ادلعرفة

 .2معرفة ادلعرفة التخلي عن التمامية و احلصرية

  

                                       
 عامل رياضيات بولندي. *: ألفريد تارسكي

. وعلا نظريتاف تنصاف على حدود رتيع 1931ُب عاـ  كورت غودؿىي مربىنتاف ُب ادلنطق الرياضي ًب برىاهنما من قبل   لغودؿ عدـ االكتماؿ: مربىنة **
 .األنظمة الشكلية ُب احلساب

 عدـ االكتماؿ.( منطقي ورياضياٌب و فيلسوؼ ظلساوي  صاحب مربىنة 1978 -1906كورت غودؿ)  ***:

 .96، ادلغرب، ص 39و 38: يوسف تيبس، رللة رؤى الفكر و الًتبية، العدد رتةإدغارموراف، أنثروبولوجيا ادلعرفة مدخل إىل ادلنظور التعقيدي للمعرفة، تر  1

 .31سابق، ص  مصدر ،معرفة ادلعرفةإدغار موراف ، ادلنهج،  2
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ُب ادلعرفة الذاتية للنسق بواسطة تكوين نسق فوقي  نو بإمكاننا معاجلة ىذا النقصأ مورانو من خالؿ ىذا يرى  

 يستطيع أف يطوقو و يعتربه نسقا شيئيا.

    موران، لذا يرى 1و ألف ادلعرفة موضوع ليس كسائر ادلواضيع، فهي تستخدـ دلعرفة جاهتا و دلعرفة ادلواضيع األخرى 

جزيرة بل شبو جزيرة، ولضماف معرفتها وجب ربطها بالقارة اليت تنتمي إليها، جلك ألف فعل  ادلعرفة دامت أنو ماومبا 

ادلعرفة بيولوجي ودماغي وعقلي ومنطقي ولساين و ثقاُب واجتماعي و تارؼلي، فإنو يستحيل قطع ادلعرفة عن احلياة 

إف تنظيم ادلعرفة  حتسابية معا؛ واو دماغية و  ؛ ألف ادلعرفة اإلنسانية ثقافية و فكرية2البشرية و العالقات االجتماعية

ادلعطيات اليت تتوفر  و مالـز لكل تنظيم حي؛ ذلذا تُنظم ادلعرفة اإلنسانية ككل معرفة دماغية، ادلعلومات اليت تتلقى

ة؛ و بالتايل يصعب علينا تصور معرفة ادلعرفة تنغلق داخل حدود صارم.3عليها ُب دتثالت عمليات اإلدراؾ و التذكر

أو حىت دتددىا وتشتتها إىل عدد ال هنائي من ادلعارؼ القادرة على توضيح العالقات االنثروبولوجية و البيولوجية.لذا 

 4االنغالؽ. تقتضي وجود ضرورة مزدوجة و متضادة بالنسبة دلعرفة ادلعرفة و ىي االنفتاح و

ح أزمة الفكر اإلنساين و الغريب الذي طغى و من ىنا صلد أف موراف قد صاغ رؤيتو الًتكيبية كحل و بديل إلصال 

  عاقة ُب اآلف جاتو؛ من خالؿ رفضو لفكرة النسق الضيق ادلعمياء و الفكرية التصورات العليو اجلانب ادلتوحش بسبب 

و الدعوة إىل النسق ادلفتوح ، أي أنو انطلق من فكرة الفكر ادلركب الذي يسمح بارتباط ادلفاىيم ادلتضادة؛ جلك أف 

حتدي التعقيد  يستلـز التفكَت ُب فكر مركب يأخذ ُب االعتبار عدـ اليقُت و االضطراب و الفوضى. و هبذا كاف 

                                       
 .32، صسابقصدر إدغار موراف، ادلنهج، معرفة ادلعرفة، م 1
 .33ادلصدر نفسو، ص  2
 .104، ادلغرب، ص39و38: يوسف تيبس، رللة رؤى الفكر و الًتبية، العدد رتةإدغار موراف، إمكامية ادلعرفة اإلنسانية وحدودىا، تر  3
 .96ص  ق،، مصدر سابإدغارموراف، أنثروبولوجيا ادلعرفة 4
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من الفروع األخرى دوف أف ؼلتزؿ  افروع ادلعرفة مع غَتى الفكر ادلركب، الفكر الذي ؽلكنو أف غلمع كل فرع من

 . هانستطيع أف نلمم بشتات ادلعارؼ ونربط فيما بينو بالتايل ؛ 1احدىا ُب اآلخر

و مبا أف ادلعرفة معقدة تنظيميا، و ألف التعقيد ػلمل ُب جاتو اإلمكانات ادلعرفية الكربى اليت حتافظ على  

عدد األبعاد ُب الظاىرة ادلعرفية، شلا يستلـز اللجوء إىل فكر مركب، معقد، يستطيع معاجلة االستقالليات البينية وعلى ت

االستقاللية البينية و تعددية األبعاد وكل ادلفارقات، ومن ىنا كاف منهج التعقيد ىو النموجج ادلعرُب اجلديد الذي من 

  2معرفية  تتمثل ُب كونو ؽلتلك قدرة تفسَتية ناجحة.خاللو ؽلكن التطرؽ دلعرفة أكثر انفاحتا، جلك أف للتعقيد وظيفة 

قد جىب إىل تنظيم ادلعرفة وفق براديغم جديد يواجو  وصلد أن موراناليت صبغ هبا فكر وفقا ذلذه النظرة التعقيدية  و 

خذ ، فهو يأ4، و ىو براديغم الفكر ادلركب الذي سيمكننا وحده من حتضَت معرفتنا3اجتماعي-بوو التعقيد األنثر 

بالوحدة و التعدد أي الوحدة ادلتعددة، و يعمل على الوصل بدؿ الفصل وينبذ الرؤية األحادية البعد اجملردة اليت تشوه 

ادلعرفة؛ إال أنو نتيجة التقدـ ضلو التعقيد و تعميقات النظر ُب سلتلف أنواع التعقيد حتم علينا األمر "القياـ بانقالب 

 .5ق ادلفتوح"ابستمولوجي ينطلق من مقولة النس

:" توجد مشكلة المعرفة في صميم من اعتبار أف مشكلة ادلعرفة مقًتنة مبشكلة احلياة بدليل قولو مورانينطلق 

، و معٌت ىذا القوؿ أف األفكار باعتبارىا منظومة، تنطبق عليها قوانُت التنظيم احلي من حيث ىي 6مشكلة الحياة"

                                       
ادلركب لدى إدغار موراف، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ُب الفلسفة، كلية العلـو  التعقيد و الفكر داود خليفة، ابستمولوجيا التعقيد دراسة لرباديغم 1

 .258ص  ،2016-2015، 2االجتماعية، قسم الفلسفة، جامعة وىراف
 . 257ص  نفسو،ادلرجع   2
 .18ص مصدر سابق، إغار موراف، الفكر و ادلستقبل،  3
 .19ادلصدر نفسو، ص   4
 .26ص  ،سابقصدر اف، الفكر و ادلستقبل، مإدغار مور  5
 .57سابق، ص، مصدر معرفة ادلعرفةموراف، ادلنهج،  إدغار 6
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اجتماعية، حبيث أف -انثروبو ذلا مدخالت متعددة: مادية، بيولوجية، و موران.ألف للمعرفة حسب 1حتيا و تتكاثر

ىذه العناصر تتفاعل ُب كل معرفة، ووجود ىذا التعدد يفًتض وجود مبدأ تنظيمي، ألف ادلعرفة تنبثق مثلها مثل العقل 

لتنظيم ويؤثر رجعيا الذي ينتجها، باعتباره مركب اخلصائص و السمات، ينطلق من ظاىرة تنظيمية و يشارؾ ُب ىذا ا

قد أكد على عدـ إمكانية فصل عامل األفكار عن التنظيم البيولوجي موران ُب الظروؼ اليت أنتجتو، لذا صلد أف 

 . 2للكائنات احلية، شلا يعٍت أف مسألة تنظيم ادلعرفة ولدت من رحم نظرية التنظيم احلي

نعتاؽ نسبيا من حياة اإلنساف، لكن ال تقدر على اال قد تستطيع أف تستقيل مورانلذا فإف ادلعرفة البشرية حسب  

       لذا يرى أف ادلعرفة تفًتض ادلالزمة  ؛3عندما تنعتق ادلعرفة : نعيش لنعرؼ امن احلياة: ألننا نعرؼ لنعيش أم

 واالنفصاؿ و التواصل ُب الوقت جاتو، ألف ادلالزمة تعٍت االنتماء للعامل نفسو.

منظومة األفكار و ادلعارؼ ينطبق على منظومة الظواىر احلية،  ى لنا أف ما ينطبق علقد بُت مورانصلد أف  كما  

    و منِتج لعملية تنظيمية جاتية حيث يقوؿ ىي ىذا السياؽ:" ككل معرفة حية ؛ ادلعرفة البشرية ىي معرفة فرد منَتج

 4أنوية( بيئية رلددة." -ظواىرية-)جينية

من خالؿ دراستو دلشكلة ادلعرفة و ما عرفتو من أزمة أسس استطاع أف  مورانأف  ضح لناتيومن ىنا ؽلكننا أف   

يستبدؿ فكرة األساس مببدأ التنظيم الذاٌب البيئي احلي الذي يتضمن البعد ادلعرُب، حبيث استطاع أف يتصور من خالؿ 

 دماغ/عقل(القة بُت اإلنساف )ور من خالؿ العىذا ادلبدأ اإلنتاج الذاٌب البيئي للمعارؼ اليت تصل إىل حد التحا

                                       
 .255ص  ،سابقرجع ، مابستمولوجيا التعقيد داود خليفة،  1
 ، صفحة نفسها.نفسورجع ادل 2
 .305، ص سابقإدغار موراف، ادلنهج، معرفة ادلعرفة، مصدر  3
 .304ص  ،نفسوصدر ادل 4
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   والعامل. فهو هبذا يسعى إىل تشكيل فكر يكوف حتاوريا و تكراريا و جتسيميا ؽلكننا من جتاوز مشكلة أزمة األسس، 

 .1وجتنب الوقوع بُت ناري  الرؤية الكليانية/ االختزالية و البنائية/ الواقعية و الروحانية /ادلادية

قد جتاوز الفكرة االختزالية البسيطة احملدودة اليت تضع معارفنا ُب قالب  مورانصلد أف ومن ىذه الفكرة األخَتة   

الذي عٍت فيو بدراسة ادلعرفة، أف ىناؾ الكثَت " : معرفة المعرفةالمنهج"منظومات مغلقة، و بُت لنا من خالؿ كتابو 

ك اجلمع بُت الشروط الفيزيائية من التعقيدات للوصوؿ إىل إدراؾ بسيط لفكرة بسيطة، من خالؿ عرضو لنا جل

           والكهربائية و الكيميائية و العصبونية و الدماغية و احلوسبية و التفكَتية و الفكرية و اللغوية و الثقافية 

واالجتماعية اليت دتكن من تكوين معرفة بسيطة، ألف ادلعرفة معقدة تنظيميا، يكوف تنظيمها ادلعقد منغلق ومفتوح تابع 

قل ُب آف، ؽلكنها من بناء تررتات للواقع بال لغة، ألف ىذا التعقيد التنظيمي ىو الذي ػلمل ُب طياتو ومست

اإلمكانات ادلعرفية الكربى و ادلخاطر ادلستمرة و ادلتعددة لًتدي ىذه اإلمكانات أي الطاقات اذلائلة و اذلشاشات 

 .2ادلشينة ُب ادلعرفة البشرية

قد أكد على  ضرورة قياـ علم تنظيم ادلعرفة ُب إطار ما يسمى بادلوسوعية ، اليت  ورانموانطالقا من ىذا صلد أف   

من أجل أف تكوف  ، ذلذا و3تعرب عن عالقة أفقية بُت سلتلف العلـو و تفتتح حوارا بُت العلـو احلقة و العلـو اإلنسانية

 معرفة ما معرفة مالئمة وجب أف يكوف :

  السياؽ:  -

                                       
 .345، ص سابق صدرإدغار موراف، ادلنهج، معرفة ادلعرفة، م 1

 .344، ص نفسوادلصدر   2
 .233رجع سابق، صم ابستمولوجيا التعقيد، داود خليفة،  3
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و ادلعطيات داخل سياقها حىت يكوف ذلا معٌت، ألف السياؽ ىو الذي ػلدد شروط دمج  غلب أف توضع ادلعارؼ

 ادلعارؼ وحدود صالحيتها .

 الشمويل:  -

 

يقتضي كل معرفة أف تشتمل و تضم كل األجزاء ادلختلفة ادلرتبطة هبا إما بعالقة ارتدادية أو تنظيمية، حبيث غلب 

 .1إعادة تشكيل الكل للتمكن من معرفة األجزاء

 ادلتعدِّد األبعاد:  -

ىنا ال ؽلكننا فقط فصل جزء عن الكل  على ادلعرفة ادلالئمة أف تعًتؼ هبذا التعدد ُب األبعاد و أف تدمج معطياتو. و

 ولكن ال غلب علينا أيضا فصل األجزاء عن بعضها. 

 ادلركب:  -

 2ىو مركب. و تواجو كل ماأالبد للمعرفة ادلالئمة أف تراعي 

صلده يؤكد على ضرورة مراعات عالقات الًتابط و التفاعل و االرتداد  مورانالشروط اليت وضعها  من خالؿ رتلةف 

بُت موضوع ادلعرفة وسياقها، ألنو ينبغي على ادلعرفة ُب سعيها لبناء جاهتا أف تستند للسياؽ و الشمويل و ادلركب، ألف 

 داخل سياقاهتا وعلى بنائها الشمويل. العجز عن تنظيم ادلعرفة ادلبعثرة ناتج عن عدـ موضعة ادلعرفة

   نابعػػػػػػة مػػػػػػن مشػػػػػػكلة احليػػػػػػاة، فػػػػػػال ؽلكننػػػػػػا أف نضػػػػػػبط   مووووووورانوُب األخػػػػػػَت طللػػػػػػص إىل أف مشػػػػػػكلة ادلعرفػػػػػػة عنػػػػػػد     

أو نضػػػػػع معارفنػػػػػا ُب قالػػػػػب منظومػػػػػة تبسػػػػػيطية اختزاليػػػػػة تصػػػػػنيفية تنظػػػػػر للعػػػػػامل برؤيػػػػػة أحاديػػػػػة البعػػػػػد وزلػػػػػدودة ناجتػػػػػة 

                                       
 36صدر سابق، ص مادلستقبل،  إدغار موراف، تربية  1
 .37، ص سابقمصدر إدغار موراف، ادلنهج، معرفة ادلعرفة،   2
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عػػػػػػن أخػػػػػػذىا مبقولػػػػػػة السػػػػػػياؽ ادلغلػػػػػػق الػػػػػػذي غلعلنػػػػػػا نػػػػػػتمخض ُب قلػػػػػػب الاليقػػػػػػُت و الفوضػػػػػػى الػػػػػػذي ال نسػػػػػػتطيع أف 

ناظرنػػػػػا فكػػػػػرة التنظػػػػػيم التعقيػػػػػدي بػػػػػالقوؿ أنػػػػػو غلػػػػػب أف نضػػػػػع أمػػػػػاـ  مووووووراننػػػػػتملص منػػػػػو ُب جات الوقػػػػػت، شلػػػػػا دعػػػػػا 

الػػػػػذي يأخػػػػػذ بفكػػػػػرة النسػػػػػق ادلفتػػػػػوح وتفاعلػػػػػو مػػػػػع البيئػػػػػة، ألف فكػػػػػرة النسػػػػػق ادلفتػػػػػوح تنظػػػػػر إىل األشػػػػػياء ُب أبعادىػػػػػا 

الكليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاملة، مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ الًتكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى التفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعالت ادلوجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت األجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاء.
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 العقالنية المنغلقة: ثالثا:

عرفت احلضارة الغربية مطلع القرف العشرين، شكال من التوسع والتقدـ والتغَت فأضحت مالزلها أكثر حداثية،   

بفعل استنادىا للعقل كقيمة حيوية ُب شىت النشاطات ادلعرفية و األخالقية لإلنساف، ولكن مل غلري االرتكاز على 

 -سياسية و القانونية و التكنولوجية، حىت أضحت مالزلهاحسب و إظلا ُب النظم االجتماعية و الفالعقل ُب ادلعرفة 

الف ىذا التحوؿ كاف مرتبطا أساسا بالعقالنية، صلدىا قد  و تعرؼ بوحدة احلداثة و العقالنية. -احلضارة الغربية

  و ما ال يقع  أخذت منها كنسق فكري ال يعطي داللة إال للموضوعات اليت تستجيب دلبادئو و وحداتو ادلنهجية،

 .1أو يستجيب ذلذه ادلبادئ و ادلناىج فهو من جنس الاّلمعقوؿ؛ و بالتايل لـز إقصائو

ومن ىذه اإللزامية العقالنية اليت انطلق منها الفكر الفلسفي عامة و الغريب خاصة، صلده قد سعى إىل اإلعالء من   

عن القيم، عقالنية تستبطن إرادة القوة،  قيمة العقل وجرى ترسيخ كينونتو، واليت ىي ُب حقيقة األمر عقالنية منفصلة

جدلية، فهي   و  عقالنية تدمر اخلصوصيات الثقافية، بدؿ من أف تصوغ ظلوجج من العقالنية تكوف ُب صيغة تفاعلية

، ومن ىنا نتساءؿ: ما ىي العقالنية ادلنغلقة، وكيف إدغار مورانكانت وال تزاؿ عقالنية منغلقة على حد تعبَت 

 اوزىا؟السبيل إىل جت

 ، ضلاوؿ أوال أف نضبط مفهـوإدغار مورانقبل التطرؽ إىل حتليل معامل العقالنية ادلنغلقة ونقدىا عند  إنو و  

 فنجدىا تعرؼ كما يلي:  العقالنية،

 عليو  ؛ وReason"2" ومعناه "العقل "Ratio" مشتقة من االسم الالتيٍت"Rationalism العقالنية "  

                                       
 أظلاط العقالنية: رصد و نقد، زلاضرة ضمن مركز مغارب للدراسات ُب االجتماع اإلنساين.عبد الرزاؽ بلعقروز،  1
 .13ص، 1997 ،1ط: زلمود منقذ اذلامشي، مركز اإلظلاء احلضاري، حلب،رتةجوف كوتنغهاـ، العقالنية فلسفة متجددة، تر  2
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مشتقة صلد أف العقالنية ومنو ؛ 1" القبلية الضروريةدلعرفة تنشأ عن ادلبادئ اإلقرار بأولية العقل و بأف ا فالعقالنية ىي "

الذي يصوغ  و الدراسة و البحث حُت الفكر بو يقـو الذي الذىٍت النشاطمن العقل الذي يعرؼ على أنو جلك" 

إنساف أف يستخرج من إدراؾ العالقات بُت األشياء ، أو ىو"ادللكة اليت يستطيع هبا كل 2ادلفاىيم و يقرر ادلبادئ"

 .3مبادئ كلية وضرورية"

" ىي رؤية للعالم تؤكد على ىو اآلخر قد حدد العقالنية بتعريف قائال: إدغار موران يضاصلد أ ُب مقابل جلك   

ليس عقليا و كل االتفاق الكلي بين ما ىو عقلي ) التناسق( و واقع الكون، فهي إذن تقتضي من الواقع كل ما 

كلمة تعني في األصل  "ratioالعقل "، وىذا ويضيف لنا تعريف أخر للعقل بقولو:"4"ما ليس ذا طابع عقلي

العقل ىو كل منهج في المعرفة القائم على الحساب و المنطق؛ و العقلنة ىي إقامة معادلة بين  وحساب، 

. و عليو يتبُت لنا أف العقالنية مستمدة من 5"يبينوع من التناسق المنطقي )الوصفي أو التفسيري( وواقع تجر 

 العقل.

قد وضح لنا من  موران ىذا و بعد حتديدنا دلفهـو العقالنية سنشرع ُب إبراز معامل العقالنية ادلنغلقة، حيث صلد أف 

مطلقية العقل خالؿ انتقاداتو ادلوجهة للعلم الكالسيكي أف الفكر الغريب قد ركز على ادلنطق األحادي باعتماده على 

، ذلذا فالعقل 6و احتكامو لو ُب كل القضايا و األشياء بدليل أف "اللوغوس" حسب قوؿ أفالطوف مقياس كل األشياء

ُب العصر الكالسيكي، كما ُب عصر أفالطوف، ال يشكل رلرد أداة من أجل استكشاؼ العلم، بل معيار للحكم 
                                       

  .291، ص2004و الشواىد الفلسفية، دار اجلنوب للنشر، تونس،  جالؿ الدين سعيد، معجم ادلصطلحات 1
 .15، ص2002، 8 طعابد اجلابري، تكوين العقل العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، بَتوت،  زلمد 2
 .15ادلرجع نفسو، ص 3
، 2007 ،2ط ، دار توبقاؿ للنشر و التوزيع، 9عدد  تارة،زلمد سبيال، عبد السالـ بنعبد العايل، العقل و العقالنية، سلسلة دفاتر فلسفية و نصوص سل 4

 .7ص 
 .7ادلرجع نفسو،ص 5
 .269ص ، 2000 ،1ط  دمشق، منشورات وزارة الثقافة، : فاطمة حبيوشي،رتةبرتراف ساف سرناف، العقل ُب القرف العشرين، تر  6
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        لذلك كاف الغرب قد جعل من العقل األسطورة الكربى ادلوحدة للمعرفة، ولألخالؽ ؛ 1على األفكار و األفعاؿ

أف رؤية فالسفة القرف  مورانو ُب جات السياؽ يرى  ،ُب ىذا ادلنظور إال أف ػلي تبعا للعقل ءالسياسة، وما على ادلر و 

  واتكموف إليو ُب رتيع األشياء و رفضالتاسع عشر كانت رؤية عقالنية زلضة، فقد جعلوا من العقل مصدر إذلي ػل

 مورانُب ىذا النقطة نّدد  و كل األساطَت و الدين العتقادىم أف الديانات و اآلذلة خلقها رجاؿ الدين خلداع الناس،

بشدة ىذا االعتقاد، ألنو حسب رأيو مل تكن ذلم رؤية عقالنية بل وقعوا ُب التربير العقالين، أي وقوعهم ُب التفسَت 

         يطي لعامل مل يستطع العقل أف يصل إىل إدراكو و فهم معادلو؛ ألف ىذه احلقيقة و القوة الدينية التبس

، لذلك من ادلستحيل أف نتصوره بعيدا عنها فهي تسكن ُب داخل كل 2واألسطورية مهمة بالنسبة للكائن البشري

 واحد منا.  

و الطبيعة البشرية حبمى شديدة  ادلنظومة الغربية أصابت اليتيكية عًتض على أظلاط العقالنية الكالسي مورانصلد  لذا  

جلك راجع إىل أف  ؛لذلك يعتربىا مصنع ادلوت الكبَت ومشروع حتطيمي بامتياز لكل النوع البشري ،أثقلت كاىلها

د صار مقدـ "العقل جاتو مسؤوؿ عن تواطئو مع الدمار و ادلوت، حبيث غدا انتهازيا )...( فقْد فقَد استقاللو، لق

 . 3خدمات، و فقد ماىيتو، ليصَت أداة"

و عليو صلد أف ادلنظومة الغربية من خالؿ استنادىا على العقل ادلغلق و ادلكتفي بذاتو قد وقعت ُب التربير العقالين   

يستنتج منو كل و  ، الذي ينطلق من قضية أولية عبثية دتاما أو إستيهامية، لبناء منطقيامورانعلى حد قوؿ أو العقلنة 

" ىو إنشاء رؤية منسجمة، كلية، عن الكوف La Rationalisationالنتائج العملية، ألف التربير العقالين "

                                       
 . 3، صسابقرجع برتراف ساف سرناف، العقل ُب القرف العشرين، م 1

 .72موراف: الفكر و ادلستقبل، مصدر سابق، صإدغار   2
 .263رجع السابق، ص برتراف ساف سرناف، العقل ُب القرف العشرين، م  3
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؛ أو ىو " الرغبة ُب سجن الواقع داخل نسق 1انطالقا من معطيات جزئية، من نظرة جزئية، أو من مبدأ وحيد

قصائو ونسيانو و رميو جانبا و النظر إليو باعتباره وعلا أو منسجم، و كل ما يتناقض مع ىذا النسق ُب الواقع يتم إ

عت ُب التربير العقالين الذي يرجع كل قيتبُت لنا من خالؿ ىذا أف العقالنية قد و ف ؛2رلرد شيء عدمي الفائدة"

 .يعقلنها القضايا إىل العقل و

، ؽلكن أف نقوؿ عنها أهنا عقالنية لذلك كانت العقالنية الكالسيكية عقالنية منغلقة و رلردة جات بعد أحادي 

   مشوىة تفسر كل شيء تفسَت منطقي زلدود، فعلى الرغم من أهنا قد رفضت كل أشكاؿ األساطَت و السحر 

اليت ال ؽلكن ألي واحد منا أف ينفذ  "أسطورة العقل"خر منها و ىي آوالدين واحلب، إال أهنا قد قدمت لنا نوعا 

ستيعاهبا و الدليل على جلك ما ارأيو يتحاشى أشتاتا كثَتة من الواقع و يرفض فكرة  منها، ألف العقل ادلنغلق حسب

 * فجره العلم اجلديد من الصدفة و العوارض اليت تعرب عن عدـ النظاـ ُب العلـو الفيزيائية من خالؿ الديناميكا احلرارية

نطقية ُب قلب ادلعرفة ادليكرو فيزيائية و ُب قلب و ادليكروفيزياء و نظرية الكوف و كذا ظهور النقائض أو التناقضات ادل

 .3ادلعرفة األنثربولوجية االجتماعية اليت جتعل من اإلنساف موضوع جاتو

فمن ىنا تكوف العقالنية أو العقلنة الغربية عاجزة عن فهم ىذه ادلسارات اجلديدة اليت افرزىا العلم ألهنا حتتكم ُب  

لذا ال ؽلكن االحتكاـ إىل ىذه العقالنية ادلنغلقة ألنو " ليس ذتة عقل ثابت ػلكم  مبادئها رفض تصور ادلتناقضُت معا؛

                                       
 .7مرجع سابق، صنعبد العلي، العقل و العقالنية، زلمد سبيال؛ عبد السالـ ب 1
 .71سابق، ص مصدر إدغار موراف، الفكر و ادلستقبل،  2

ي للطاقة و حتوالتو، وىي ىو احد فروع الديناميكا اإلحصائية الذي يدرس خواص انتقاؿ الشكل احلرار  "Termodynamica " *: الديناميكا احلرارية
حفظ الطاقة  ؽلكن ختزين الطاقة ُب نظاـ على شكل طاقة داخلية أو طاقة حركية، وؽلكن تبادذلا مع  و ىو مبدألقانوف األوؿ اتقـو على قانونُت أساسيُت 

خدـ شكل عمل أو حرارة، و القانوف الثاين لديناميكا احلرارية يعرض تطور النظاـ، ويدخل مفهـو أساسي  االنًتوبية، و رلموعة القانونُت تستاخلارج على 
 .لتحديد شروط صارمة جدا للتوازف ُب نظاـ وىذا يعٍت احلالة اليت يتطور ذلا وفقا للظروؼ اخلارجية

، ص 2004 ،1ط ، دار توبقاؿ للنشر، ادلغرب،10ايل، العقالنية وانتقاداهتا، سلسلة دفاتر و نصوص فلسفية، عدد زلمد سبيال، عبد السالـ بنعبد الع  3
43. 
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        خراب للحضارة  على حد قوؿ غاستوف باشالر؛ ذلذا فإف ما حدث من دمار و 1" رتيع أظلاط معرفتنا

   واإلنسانية رتعاء ُب األلفية األخَتة ُب العامل قد عرب حقيقًة عن علجية اإلنساين الصناعي الذي أخذ باسم العقل 

بكل سهم ُب التغيَت و احتواء الظواىر والثورة التقنية غلرد كل شيء من خاصيتها ألجل صاحل العقل، فبدؿ أف ي

"  Rationalisationوقع ُب العقلنة " يدركو العقل و ال خصائصها التعقيدية صلده قد عمل على رفض كل ما

اليت تعمل على احتواء احلقيقة داخل نسق متساوؽ، و أف كل حقيقة تتعارض مع ىذا النسق ادلتساوؽ غلب حذفها 

 .2و نسياهنا ووضعها جانبا و النظر إليها على أهنا وىم أو مظهر

، ألف "العقلنة ىي الداء اخلاص الذي قد تتعرض 3ألسباب غَت معقولة " نقـو بفعل العقلنة" أننا مورانمن ىنا يرى  

لذلك دعا  ؛ستصبح شرا ػلوي العامل و ؽلتلكو 4لو العقالنية، فإف مل تتجدد باستمرار من خالؿ فحص ونقد جاتيُت"

إىل جتاوز العقالنية الضيقة و ادلنغلقة على جاهتا و اليت ال تقبل بالنقد ادلستمر، و وجب استبداذلا بعقالنية  موران

أخرى و ىي العقالنية ادلنفتحة اليت "حتاور الواقع الذي يتأىب عنها. ]ألف[ العقالنية ذترة نقاش األفكار باحلجج و 

وحدود احلتمية و حدود  ...( و العقالنية احلقة تعرؼ حدود ادلنطقاألدلة، و ما ىي حبكر على نظاـ معُت لألفكار)

، فهي عكس العقالنية 5وألغاز" ارر اآللية، و تعرؼ أف الفكر البشري لن يكوف كلي العلم و أف الواقع ينطوي على أس

اطَت و الدين، ادلنغلقة اليت أعمت بصائر الغرب عن إدراؾ احلقائق األخرى و خاصة تلك احلقائق اليت تقدمها األس

                                       
 .9، ص 1984 ،1ط : بساـ اذلاشم، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بَتوت، رتةغاستوف باشالر، العقالنية التطبيقية، تر  1
، دار 2، تعقيد الطبيعة البشرية عند إدغار موراف، الفلسفة الغربية ادلعاصرة صناعة العقل الغريب من مركزية احلدلثة إىل التشفَت ادلزدوج، جزىَت اخلويليدي 2

 .1415، ص  2013، 1ط األماف، الرباط، 
 .1415ادلرجع نفسو، ص 3
 .354، ص 2009 ،1ط  : ىناء صبحي، كلمة ىيئة أبوظيب للثقافة و الًتاث، أبوظيب،رتةإدغار موراف، النهج، إنسانية البشرية، اذلوية البشرية، تر  4
 .57إدغار موراف، ىل نسَت إىل اذلاوية؟، مصدر سابق، ص 5
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، ألف أغلب اجملتمعات مبا فيها الغربية جاهتا 1ألف "العقالنية احلقة تتدبر غَت ادلعقلن و الغامض و غَت القابل للعقلنة"

 و  حبلى باألساطَت و السحر و الدين و مبا ُب جلك أسطورة العقل ادلوىوب و أسطورة عبادة التقدـ.أيحسب ر 

خالؿ نقده للعقالنية ادلنغلقة و ىي حىت نكوف عقالنيُت بشكل حقيقي وجب  على نقطة مهمة من مورانكما أكد 

علينا االعًتاؼ "بوجود التربير العقالين ُب قلب عقالنيتنا و بوجود أساطَتنا اخلاصة و منها أسطورة القوة اخلارقة 

تلك الوثوقية ادلفرطة اليت ؽلده  ، اليت ال تنفك احلضارة الغربية أو تأىب أف تتملص من2للعقل و أسطورة التقدـ احلتمي"

 إياىا.

، 3يتجاوز ىذه العقالنية ادلنغلقة بالعقالنية ادلنفتحة اليت" ليست فقط نقدية بل تقـو بنقد جاهتا" مورانوعليو فإف  

ألف العقالنية حسب رأيو ترفض تصور الواقع بكليتو داخل نسق منطقي، بل تسعى إىل احلوار على ما يعاندىا، بل 

قالنية كما يقوؿ موراف:" ىي اللعب، ىي احلوار الدائم بُت فكرنا الذي ؼللق بنيات منطقية، ويطبقها على إف الع

، فهي تعمل جاىدة على جعل ادلنطق الكالسيكي نسبيا بعد أف كاف مطلقا وحتاوؿ ضمو ُب 4العامل اخلارجي"

غلقة، فإف حدث جلك فإهنا ستتحوؿ إىل فهي تظل دائما مفتوحة على ما يعارضها و ال تنغلق ُب حدود م ،نطاقها

مذىب مغلق و تصبح تربيرا عقالنيا. واف النقد ىو الذي غلعلها أكثر انفتاحا ألنو إجا تراجعت اخلمَتة النقدية، فإف 

أكثر استبدادا من أي نظاـ  درنو"أو " "ىوركهايمر"؛ ألف العقل حسب قوؿ 5التربير العقلي ادلنغلق يلتهم العقل

 ،، و جلك راجع إىل فقداف العقل لفضيلة النقد6آخر، ألنو يتصرؼ إزاء األشياء كما يتصرؼ الدكتاتور إزاء الناس

                                       
 .58، صسابقصدر إدغار موراف، ىل نسَت إىل اذلاوية؟، م 1

2
 25ص  سابق،تربية ادلستقبل، مصدر إدغار موراف،  
 .25ادلصدر نفسو، ص  3
 .71صدر سابق، ص مموراف الفكر و ادلستقبل، إدغار  4
 .22ص سابق،  رجعمالعقالنية و انتقاداهتا، بد العايل، عبد السالـ بنع ؛زلمد سبيال 5
 .323، ص 2014، 1ط ، ـ[تقومي النهج، دار احملبُت، ]د.زلمد ناصر، هنج العقل تأصيل األسس و  6
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لذلك من ادلهم جدا أف يكوف العقل ناقدا لنفسو و أف يقبل باستمرار النقد الذاٌب، حىت ال نسقط ُب تأليو العقل 

ادلنغلقة، لذا وجب نقد كل عقل مطلق و مغلق و أف نأخذ بإمكانية تطور العقل، ألف العقل  ومن ٍب نقع ُب العقالنية

ظاىرة تطورية ال تتقدـ بصورة متصلة و خطية، كما كانت تعتقد النزعة العقالنية القدؽلة، بل إف العقل يتطور عرب 

 .1طفرات و إعادة تنظيم عميقة

نية الغربية الكالسيكية قد أكد على فكرة مهمة و ىي أف العقالنية ونستخلص من ىذا أف موراف حُت نقد العقال  

ليست ملك للحضارة الغربية وحدىا ألننا  قد صلد ُب اجملتمعات البدائية حضورا  قويا للعقالنية ُب ظلط عيشهم من 

ه األخَتة تقتضي ، لذلك فإهنا حتتوي على العقلنة ال العقالنية ألف ىذ2خالؿ طريقة صياغة األدوات وتقنيات الصيد

 احلوارية و النقد ادلستمر و ىو ما تفتقده العقلنة الغربية.

إىل العقالنية نستنتج أف ادلنظومة الغربية منظومة ضيقة التفكَت من  مورانإف من رتلة االنتقادات اليت وجهها و   

ساين باسم العقل شلا جعل خالؿ استنادىا إىل العقل الضيق، حيث عملت على إزاحة اجلانب الالعقلي للفكر اإلن

   بديال  مورانالفكر يعاين من ىذياف منطقي و الذي يتمثل ُب القوؿ باالنسجاـ ادلطلق ُب كل ادلظاىر، لذا اقًتح 

أو لنقل مصلحا ذلذا اذلذياف بوضع العقالنية ادلنفتحة ُب ادلقدمة اليت أكد فيها على ضرورة األخذ بالعقالنية الناقدة 

 ارس احلوار الدائم مع العامل التجرييب. لذاهتا ألهنا  دت

وعليو طللص إىل أف العقالنية احلقة ىي العقالنية ادلنفتحة اليت دتارس النقد الذاٌب ادلستمر و تعمل على احلوار     

، أماـ تدفق ادليتولوحيات و التربيرات العقلية، زتاية العقلنة كموقف نقدي و إرادة للمراقبة   الدائم ألنو يلـز علينا اليـو

                                       
 .38سابق، صرجع م العقالنية و انتقاداهتا، زلمد سبيال؛ عبد السالـ بنعبد العايل، 1

 .25مصدر سابق، ص، إدغار موراف، تربية ادلستقبل  2
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؛ مبعٌت أف على العقالنية احلقيقية أف دتارس النقد الذاٌب  وتعًتؼ حبدود ادلنطق وجتعلو نسبيا وتتجاوزه من 1النقدية

 خالؿ منهج فكري معقد يأخذ باحلوارية.

لتجريد من خالؿ ارتكازىا على رلمل القوؿ أف العقالنية ادلنغلقة، عقالنية زائفة أوقعت الفكر اإلنساين ُب ثنايا ا  

التربير العقالين الذي جعل من الواقع التجريب معقلن و منحت للعقل سلطة أسطورية جعلتو سيد ُب كل ادلواقف،  

واحلوارية الدائمة بُت  يت تستند إىل خاصية النقد الذاٌبمعادلها و ال مورانعلى عكس العقالنية ادلنفتحة اليت بينا لنا 

 ع، لذا فإف العقالنية احلقة ىي عقالنية منفتحة ال منغلقة.الفكر و الواق

                                       
 .40زلمد سبيال، عبد السالـ بنعبد العايل، العقالنية وانتقاداهتا، مرجع سابق، ص   1
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 نتائج الفصل الثاني:

 وضيح معامل ا بالوقوؼ على باطولوجيا ادلعرفة وتبيُت مبادئ العلم الكالسيكي ونقدىا و تءً بناءا على ما سبق بد  

وصوال إىل العقالنية ادلنغلقة مبا فيها من نقائص فإف النتائج  كيةيبستمولوجيا الكالسالمشكلة تنظيم ادلعرفة ُب ا

 ادلتوصل إليها ؽلكن إرتاذلا ُب:

ومبدأ  اليت تأخذ مببدأ احلتمية ادلطلقةأف ادلعرفة العلمية ال ؽلكن أف تتأسس على مبادئ العلم الكالسيكي الضيقة  -

ىة ورلزأة وعمياء، ومن ٍب بدال من أف تنتج ادلعرفة العقل و مبدأ الفصل و االختزاؿ، ألف جلك غلعل منها معرفة مشو 

 اجلهل و العمى. تنتج إال الظالمية و

ادلعارؼ  أف تنظيم ادلعارؼ يقتضي األخذ مبقولة النسق ادلفتوح ال الضيق الذي يتطلب االنفتاح و احلوارية على -

األخرى، ألف تنظيم ادلعرفة وفق نسق مغلق غلعل من ادلعارؼ زلدودة و رلردة، لذا فتصور معرفة ما وفق منظومة 

 ضيقة غلعلها تقع ُب التبسيط ُب مقابل رفضها لكل شكل من أشكاؿ ادلعارؼ ادلعقدة. 

استخدامها للعقل ادلنغلق الذي يأخذ بالتربير  أف العقالنية اليت لطادلا تغنت احلضارة الغربية هبا عقالنية منغلقة نتيجة -

وادلوضوع و عالقة  "، و الذي ليس مبقدوره أف يواجو تعقد عالقة الذاتRationalisatioالعقالين أو العقلنة "

النظاـ و الالنظاـ، على عكس العقل ادلنفتح الذي يدرؾ ىذه العالقات األساسية ويتعرؼ عليها، لذلك فإف  

 و احلقيقية ىي العقالنية ادلنفتحة اليت تأخذ بالنقد الذاٌب ادلستمر. العقالنية احلقة
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 العلمي الفكر تقدـ مدى تبُت علمية اكتشافات العشرين القرف مطلع منذ األخَتة اآلونة يف ادلعاصر العلم شهد  

 يعرؼ حيث ،ربكمها قوانُت إيل الوصوؿ و الظواىر تفسَت رباوؿ علمية ونظريات تصورات ظهور خالؿ من

 يف النظر تعيد و الكالسيكية التبسيطية الرؤية تزعزع جديدة ثورية أبعاد تخذت أف ربوؿ ىتماـباال جديرة ربوالت

 إليو ألت الذي االختزاؿ و الفصل دارؾتوت اجلديد العلمي الواقع ىذا ستعابا على قادر يصبح حىت النظرية أسسو

 جعلتو موران" إدغار "الفيلسوؼ اىتماـ زلور مثلت األخَتة ىذه ألف و ،خاصة ادلعرفة و عامة الغربية ادلنظومة

 التأسيس إعادة علينا لزاما أصبح مرضها عن لنا كشفو بعد و ادلمارسة، و النظرية حيث من ادلعرفة يف النظر يعيد

 ىذه قلب يف تكاملها بياف و ادلركبة ادلعرفة مسات خالذلا من تعرض جديدة، مولوجيايابست وفق لقاعدهتا

 الًتكيب؟ مولوجيايابست  موراف إدغار أسس يففك ،مولوجياياالبست
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 أوال: مبادئ الفكر المركب:

، ورلاوزة  لقد كانت ادلنظومة الغربية مثاؿ للتقدـ و الرقي و احلضارة، من خالؿ رلاهبتها ألشكاؿ اجلهل و الاليقُت  

كل مظاىر التعقيد بنموذج اختزايل يفصل و يفكك و ؼلتزؿ ادلعقد بالبسيط حىت تصل إىل معرفة يقينية، لكن مع 

بروز العلم ادلعاصر وكشفو ادلعقد و استجالء احلقائق العلمية ادلركبة و ادلعقدة ال البسيطة، أصبح التعقيد الطابع العاـ 

 ا  العلم ادلعاصر. و األظلوذج األساسي يف ابستمولوجي

فنجد األظلوذج ادلعقد الذي يقـو على أسس و مبادئ مغايرة ألسس األظلوذج االختزايل التبسيطي، ؽلثل عنواف   

مولوجيا الًتكيب عند ي، الذي حدد مبادئها على منوالو؛ فما ىي مبادئ ابستإدغار مورانمولوجيا الًتكيب عند يابست

 إدغار موراف؟

الًتكيب وفق أظلوذج التعقيد اليت يقـو على أسس و مبادئ ثالث ىي: مبدأ السببية الدائرية، مبدأ  مولوجيايربدد ابست 

 احلوارية، ومبدأ اذلولوغرامية.

 (: Récursivitéمبدأ السببية الدائرية )  .1

إف مبدأ السببية الدائرية، مبدأ يأخذ بطبيعة التفاعالت االرتدادية ادلتواجدة بُت مكونات ادلنظومات ادلعقدة، حيث  

، معٌت ذلك من 1بقولو: "عبارة عن حلقة موّلدة تكوف فيها ادلنتوجات و النتائج نفسها مبدعة دلا ينتجها" مورانيعرفو 

النتائج، فتكوف األسباب منتجة والنتائج مسببة، ألف احللقة التكرارية  ادلمكن أف ػلدث تغيَت يف أدوار األسباب و

تكوف فيها العملية التكرارية ىي  و عبارة عن "عملية تكوف فيها التأثَتات و النتائج مسببة و منتجة يف العملية ذاهتا،

                                                   
 .123سابق، ص مصدر إدغار موراف، ضلو براديغم جديد،  1
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االختزايل اخلطية ادلغلقة  ، على عكس سببية العلم الكالسيكي و النموذج1عملية تنتج نفسها و تعيد إنتاج نفسها"

القائلة بوجود عنصر واحد أو أكثر اليت تتسم كلها بالبساطة وتتفاعل بشكل بسيط فيما بينها لتؤدي إىل نتائج 

   بسيطة ؽلكن رصدىا ببساطة، حبيث تؤدي )أ( حتما إىل )ب( دائما يف كل زماف و مكاف، فيكوف اإلطار ادلغلق 

 .2خطية ال دائرية، فال تتحوؿ النتائج إىل أسبابو الفصلي للسببية يف شكل حلقة 

لكن ادلبدأ التكراري أو مبدأ السببية قد عمل على ذباوز السببية اخلطية إىل السببية الالخطية اليت اقرىا العلم   

 .3ادلعاصر، حبيث أخذ بالفكرة القائلة "بأف ادلنتجات و اآلثار ضرورية إلنتاج نفسها يف أي نظاـ"

مثاؿ عن "سَتورة الزوبعة"، اليت تكوف كل حلظة يف الزوبعة ىي يف الوقت ذاتو  مورانوضيح أكثر قدـ ومن أجل ت  

جة، فتكوف السَتورة االرتدادية ىي السَتورة حيث ادلنتوجات و النتائج تشكل يف الوقت ذاتو علال جة و منت  منت  

احللقة ضرورية باعتبارىا ىي العلة و ىي ادلنتُج دلا ؛ دبعٌت أف األسباب و النتائج تصبح يف ىذه 4منتجة دلا ينتجها

 . 5يتسّبب فيها و ما ينتجها

مثاؿ آخر عن اجملتمع الذي ينتْج بواسطة التفاعالت بُت األفراد، ولكن اجملتمع، ما إف  مورانو لتوضيح أكثر قد   

لغة و ادلعرفة ادلكتسبة، فلن يكوف ىناؾ ينتج حىت يرتد على األفراد و ينتجهم.إذا مل يكن ىناؾ اجملتمع و الثقافة و ال

    و ادلنتج للمجتمع ىيعٍت ىذا أف كال من اجملتمع و األفراد يؤثرانو يف بعضهما البعض فيكوف الفرد  ،أفراد إنسانيوف

 و يكوف بعدىا ادلنتْج من قبل اجملتمع، فيقـو الفرد بعملية تكرارية يكوف يف مرة منتج و مرة كإنتاج .

                                                   
 .151صدر سابق، ص م، معرفة ادلعرفةإدغار موراف، ادلنهج،  1
 .318ص  ،2003، 2ط عبد الوىاب ادلسَتي، دفاع عن اإلنساف، دراسات نظرية وتطبيقية يف النماذج ادلركبة، دار الشروؽ، القاىرة،  2
 .58سابق، ص صدر م، إدغار موراف، أزمة ادلعرفة 3
 .75سابق، ص ، الفكر و ادلستقبل، مصدر إدغار موراف 4
 .105ص  ،2016، 1 طمنشورات ضفاؼ، بَتوت، : الطاىر بن ػلي، صبةتعليم احلياة بياف لتغيَت الًتبية، تر  إدغار موراف، 5
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 مورانببية الدائرية أو التكرار التنظيمي أو االرتداد التنظيمي ادلفهـو اذلاـ للفكر ادلركب، لذلك بُت لنا و تعترب الس

مدى أعلية و ضرورة األخذ بو، ألف مبدأ التكرار التنظيمي يسمح لنا بتجاوز رد الفعل الرجعي؛ حيث يرفض فكرة 

تدُّ ادلنتُج بالتأثَت على السبب و ينّظمو، فيصبح النظاـ ضرورة تصور خطي ذي بداية و هناية، فيؤكد على دور حيث ير 

ىذا ما تفتقده  ، و1ىنا دائري ال خطّي، شلا يساعدنا على معرفة جوانب احلقيقة ادلعقدة و ادلفككة و ربطها ببعضها

 الرجعي.السببية اخلطية ذات التأثَت 

          الفكرة اخلطية القائمة على ثنائية العلة على أف الفكرة االرتدادية قد شكلت قطيعة مع مورانفمن ىنا أكد  

كل ما يتم إنتاجو يعود على ما ينتجو داخل حلقة ىي  / النتيجة، و ادلنتوج/ ادلنتج و بنية ربتية / بنية فوقية، ألف

أكثر تعقيدا يف ذات السياؽ: "وفكرة احللقة التكرارية  موران، لذا يقوؿ 2ذاهتا تتشكل وتنتظم ذاتيا وتنتج ذاهتا ذاتيا

 .3وغٌت من فكرة احللقة ذات التأثَت الرجعي؛ إهنا فكرة أساسية لتصور اإلنتاج و التنظيم الذايت"

إذف فمبدأ السببية الدائرية مبدأ أكثر فاعلية، ينظر للعالقات ادلتبادلة بُت الكل و األجزاء "ألف ادلعرفة احلقيقة ىي    

، يرفض العالقة السببية 4اإلدلاـ بالكل ومن اإلدلاـ بالكل إىل اإلدلاـ باألجزاء"معرفة تذىب من اإلدلاـ باألجزاء إىل 

اخلطية اليت توجب تواجد سبب ونتيجة فقط دوف النظر إىل االرتدادات التفاعلية، ويستبدذلا بالعالقة التفاعلية ادلتبادلة 

 بُت التأثَتات و النتائج.

 (: Dialogiqueمبدأ الحوارية ) .2

ارية وريثة اجلدلية اذليجيلية و ادلاركسية، لكنها زبتلف عنها من حيث انو يف اجلدلية يقتضي تواجد  تعترب احلو   

مفهومات متناقضاف و متعارضاف  ومن مث يوجد حل ذلما إما باجلمع أو التجاوز يف الًتكيب، أما يف احلوارية فيكوف 
                                                   

 .58، ص سابقصدر مإدغار موراف، أزمة ادلعرفة،  1
 . 75صدر سابق، ص مإدغار موراف، الفكر و ادلستقبل،  2
 .151صدر سابق، ص م، معرفة ادلعرفةموراف، ادلنهج، إدغار  3
 .104ادلصدر نفسو، ص  4
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مفهـو احلوارية للداللة على فكرة دغار موران إ. لذا يستعمل 1ادلتناقضاف ادلتعارضُت مكمالف لبعضهما البعض

مفادىا تعايش و انتشار منطقيات سلتلفة يف كل أمر إنساين، ال تقبل االختزاؿ إىل إحداعلا، ألف احلوارية تعٍت 

 . يف ىذا السياؽ يعرفو موراف كما يلي:2استحالة بلوغ مبدأ وحيد، لفظ متسيِّد، أياً كاف

    تعارضي( من العناصر الضرورية كلها لحياة ظاهرة منظمة و ألدائها  تنافسي/أنه تجميع مرّكب ) تكاملي/ "

بل ىي دبثابة احلضور  ليفية للحدين ادلتناقضُت،أمعٌت القوؿ أف احلوارية ليست باجلدلية التحليلية الت ،3وتطورها"

، ألف التكامل بُت ادلتناقضات ىو الكفيل بالربط بُت األفكار اليت 4الضرورّي والتكاملّي لسَتورات و حجج متعارضة

مثاؿ عن مفهوماف متناقضاف يوجد بينهما تكامل  مورانترفض أف تكوف مع بعضها البعض، ففي ىذا ادلقاـ يقدـ 

ر أحدعلا على الرغم من طبيعتهما ادلتناقضة علا :"احلياة و ادلوت" الذي ؽلكن أف يرتبط بعضهما ببعض دوف أف ينك

 . 5اآلخر

ادلبدأ مظاىر تعقده أو تبسيطو، ألف  يلز أف ي احلوارية يتيح للفكر إمكانية التعامل مع ادلتناقضات دوف أو إف مبد  

لى اجلمع بُت احلدود ادلتكاملة عيعمل  ؽلكننا من احلفاظ على التعارض داخل الوحدة. ألنو مورانحسب احلواري 

 .6ادلتناقضة يف الوقت ذاتوو 

ونفهم من ىذا ادلبدأ أنو بإمكاننا أف ندرس ادلتناقضات دوف أف نقع يف التناقض، على عكس ما يف ادلنطق    

الكالسيكي الذي يرفض تصور وجود حالة وسطية بُت متناقضُت وفقا دلبدأ الثالث ادلرفوع، ألنو ال يقبل التناقض، 

 وجود و ادلعدـو يف اآلف ذاتو.تصور ادل فيو يستحيل حبيثفإما أف يكوف الشيء أو ال يكوف، 

                                                   
 .58ص ، سابقمصدر إدغار موراف، أزمة ادلعرفة،  1
 .123سابق، ص مصدر إدغار موراف، ضلو براديغم جديد،  2
 .148، 147إدغار موراف، ادلنهج، معرفة ادلعرفة، مصدر سابق، ص ص  3
 .107سابق، ص ، تعليم احلياة، مصدر ر مورافإدغا 4
 .107،108ادلصدر نفسو، ص ص 5
 . 75، 74سابق، ص ص مصدر إدغار موراف، الفكر و ادلستقبل،  6
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تمعُت و متناقضُت يف اآلف لكن مع بروز العلم ادلعاصر اختلف األمر سباما، فأصبح بإمكاننا مالحظة النقيضُت رل

بضرورة نيلز بوهر* " ما أقر بومن خالؿ فيزياء الكوانتم، ىذا إضافة إىل ، نتيجة ما أكدت عليو الفيزياء ادلعاصرة ذاتو

 .1اجلزيئات الفيزيائية جسيمات و موجات يف الوقت ذاتو"اعتبار 

ذلذا فإف مبدأ احلوارية يقـو على رؤية تكاملية تراعي التناقض و الًتابط بُت احلدين ادلتناقضُت خالفا للجدلية اذليجلية  

عن احلوارية بأهنا  موراناليت ال تزاؿ خاضعة للتصور ادلنطقي األرسطي و ال تستطيع أف تتملص من مبادئو، ذلذا يقوؿ 

"وحدة معقدة بُت منطقُت، و كيانُت أو سلطتُت تكميليتُت، و متنافستُت و متعارضتُت يتغذى أحدعلا على اآلخر، 

ة اذليجلية. لدى يكييكمالف بعضهما، لكنهما يتعارضاف و يتحارباف أيضا. ينبغي سبييز ىذه احلوارية عن الديالكت و

تجاوز بعضها البعض و يلغي بعضها بعضا داخل وحدة عليا. يف احلوارية، تكوف ىيجل، ذبد ادلتناقضات حلوال، وت

، ذلذا فإف مبدأ احلوارية "مبدأ ابستمولوجي ؽلكنو أف يقبل 2ادلتناقضات دائمة و تشكل كيانات أو ظواىر معقدة"

 ، فهو يعترب أكثر انفتاحا و عرب منطقي .3أكثر من منطق ضمن نفس البناء التصوري"

                                                   
إضافة إىل  ميكانيكا الكم وخصوصا تفسَته الذي  بشكل بارز يف صياغة ظلاذج لفهم البنية الذرية، أسهم ر فيزيائي داظلاركيىنيلس ىنريك دافيد بو  :*

 . من1930، وميدالية ماكس بالنك سنة 1922ينادي بقبوؿ الطبيعة االحتمالية اليت يطرحها ميكانيكا الكم، ناؿ جائزة نوبل يف الفيزياء يف سنة 
 مؤلفاتو: " الفيزياء الذرية و ادلعرفة البشرية" و " نظرية األطياؼ و الدستور الذري".

 .123سابق، ص م جديد، مصدر إدغارموراف، ضلو براديغ 1
 .349سابق، ص نية البشرية، اذلوية البشرية، مصدر إدغار موراف، النهج، إنسا 2
  .69ص ، 2015مارس  ، اجلزائر،18، رللة العلـو اإلنسانية و االجتماعية، العدد جتماعي لنظرية الكاوسسعيدي عبد الفتاح، البعد اال 3
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 (:Hologrammiqueالهولوغرامية )مبدأ  .3

تًتجم كلمة اذلولوغراـ يف اللغة العربية ب" التجسيم و اإلبصار و القوننة" أو "النحو العاـ" فيقصد بو التجسيم أو  

اجملسم، و اذلولوغراـ مفهـو استوحت فكرتو من الصورة اجملسمة الفوتوغرافية و السنيمائية ثالثية األبعاد اليت ابتكرىا 

 . 1*غابور

على فكرة االحتواء ادلتبادؿ بُت الكل و األجزاء، دبعٌت أنو يتصور اجلزء داخل ينبٍت  مورانمبدأ اذلولوغراـ حسب ف 

، خالفا 2الكل، والكل داخل اجلزء، و ألنو قد تبدو الفكرة متناقضة نوعا ما إال أنو قد حدث و ربقق منها بيولوجيا

جزاء، و النزعة الكليانية اليت ال ترى سوى الكل؛ إنو يشبو إىل حد ما الفكرة للنزعة االختزالية اليت ال ترى سوى األ

القائلة بأفَّ اجلزء ال يوجد يف الكّل فحسب بل إّف الكلَّ أيضا موجود يف اجلزء، يعٍت ىذا  بليز باسكالاليت صاغها 

 . 3أنو مبدأ ؽلاثل اجلزء بالكل

عزز العالقة التبادلية بُت الكل و األجزاء، ألف التعقيد التنظيمي للكل نفهم من ىذا أف مبدأ التجسيم ) اذلولوغراـ( ي 

يقتضي التعقيد التنظيمي لألجزاء، وىذا التعقيد يقتضي بشكل متواتر التعقيد التنظيمي للكل. لكل  مورانحسب 

 .4جزء من األجزاء فرادتو بيد أهنا ليست رلرد عناصر أو شظايا للكل؛ إهنا كليات صغرى

العالقة التماثلية بُت الكل و اجلزء من خالؿ تقدؽلو لنا مثاؿ الفرد واجملتمع، فرأى  مورانوضح لنا ييف ىذا السياؽ  

أف الفرد ليس موجود يف اجملتمع فحسب بل إّف اجملتمع أيضا موجود فيو، دبا أنو رّسخ فيو اللغة و الثقافة و زلّرماتو 

                                                   
 .1971ثره جائزة نوبل يف الفيزياء سنة إ( مهندس بريطاين وسلًتع للتصوير ثالثي األبعاد و الذي حصل على 1979 -1900غابور ) *: دينس 

 .152سابق، ص موراف، ادلنهج، معرفة ادلعرفة، مصدر إدغار  1
 .58سابق، صإدغار موراف، أزمة ادلعرفة، مصدر  2
 .75سابق، ص غار موراف، الفكر و ادلستقبل، مصدر إد 3
 .153، ص سابق، مصدر معرفة ادلعرفةإدغار موراف، ادلنهج،  4
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نقطة من اذلولوغراـ ربمل رلموع ادلعرفة اليت تقدمها، فإف كل خلية متفردة . لذلك صلد أف كل 1ومقاييسو منذ طفولتو

و كل فرد بعينو ػلمالف بشكل ىولوغرامي رلموع الكل، إذ يعترب الفرد جزء من الكل، كما يعترب يف نفس الوقت 

 .2الكل جزءا من الفرد

مل احلي و يف التنظيمات ادلتعددة اخلاليا، اذلولوغراـ مبدأ أساسي يف كل منظومة و باألخص العا أإف مبدوىكذا ف  

ويف التنظيمات النباتية و احليوانية، حيث تأخذ كل خلية األثر الرجعي للكائن برمتو؛ وتبقى كل خلية فريدة ألهنا 

زلكومة بتنظيم الكل، فيعرب فيها جزء صغَت من ادلعلومة اجلينية اليت تتضمنها، ولكنها تبقى يف آف حاملة الحتماالت 

ىكذا يصبح من ادلمكن إعادة إنتاج  لكل الذي يستطيع عند اللزـو أف يتبلور انطالقا من ىذه االحتماالت. وا

، فوفقا ذلذا ادلبدأ ؽلكن للمعرفة أف ذبابو التعقيد و الاليقُت من دوف أف زبتزلو أو 3الكائن برمتو عن طريق االستنساخ

  م معارؼ على منواؿ الفكر اخلطي، بل أف تكوف أكثر انفتاحا تبسطو إىل صبلة من األجزاء بعيدا عن الكل أو ترس

وتفاعال، ألف الفكرة اذلولوغرامية تأخذ خبصائص اجلزئيات و كذا خصائص الكليات وبعالقاهتا التبادلية التفاعلية. لذا 

 .4فالفكرة اذلولوغرامية ىي ذاهتا مرتبطة بالفكرة االرتدادية اليت ترتبط جزئيا بفكرة احلوارية

(، Récursivitéمبدأ السببية الدائرية ) وبالتايل، و نتيجة دلا مت ذكره نستنتج أف مبادئ الفكر ادلركب:   

مولوجيا يسبثل أساس ابست ؛(Hologrammiqueمبدأ الهولوغرامة)، و(Dialogiqueمبدأ الحوارية)و

ن طريقها عة بطريقة مركبة مستبعدة يف ذلك ادلعارؼ ادلعقد هبا طرحنعاجل و ن بإمكانية دناالتعقيد اليت استطاعت أف سب

من خالؿ ىذه  مورانالطريقة االختزالية اليت لطادلا عملت على استبعاد التعقيد وعجزىا عن مواجهتو؛ لذلك عمل 

 "،المركبة"أو  "لتركيبيةا"أو  "الحوارية"أو " المعقدةمولوجيا ياالبست" ؛مولوجيايخر من االبستآ نوعا ميقدادلبادئ ت

                                                   
 .108سابق، ص مصدر إدغار موراف، تعليم احلياة،   1
2  Edger  Morin, Les Sept savoirs Nécessaires à L’éducation du futur, Seuil, Paris 1999, p 16 
 . 154سابق، ص ، مصدر معرفة ادلعرفةإدغار موراف، ادلنهج،   3
 .76سابق، ص غار موراف، الفكر و ادلستقبل، مصدر إد  4
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نسانية و الطبيعية بعيدا عن تفسَت الظواىر اإل اليت مولوجيا حوارية و انفتاحية من خالؿ النماذج ادلركبةيابستهي ف

أو ادلركبة  ةذج ادلعقداالرؤية الكالسيكية االختزالية و ألهنا تأخذ بعُت االعتبار األبعاد ادلعرفية للظاىرة ذلك ألف النم

  .ادلدروسةاإلحاطة دبعظم جوانب الظاىرة  مننا كنسباألبعاد وادلستويات  ةمتعدِّد
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 ثانيا: ثنائية الذات و الموضوع:

و احلقيقة الكلية بفضل ما حققو العلم الكالسيكي من صلاحات على  تتوج الفًتة احلديثة باليقينية و ادلطلقية  

        مستوى ادليداف اإلمربيقي، نتيجة استناده على مبدأ ادلوضوعية اليت اقتضتها طبيعة الواقع اإلنساين و ما ػلكم الظواىر 

ت بُت عامل الذات و عامل و األشياء من قانوف و حتمية سبكن الباحث من رصدىا و الربط فيما بينها؛ حبيث فصل

ادلوضوع حبكم أف ادلوضوعية وحدىا القادرة على أف ربيلنا إىل معارؼ أكثر يقينية و مصداقية، بدليل أف الذاتية 

ليست ذلا أية قدرة على تغيَت الشيء ادلراد معرفتو أو ادلوضوع ادلقصود، ألف القوانُت اليت ربكم حركة ىذا الواقع ىي 

 وفق طريقة طبيعية دوف اللجوء إىل الذات العارفة.قوانُت حتمية ربدث 

كما أف ادلعرفة وفق التصور التقليدي صلدىا قد ميزت وفصلت بُت الذات العارفة و موضوع ادلعرفة و جعلت  

ادلعرفة، ألنو إذا  ثناياادلوضوعية أساس كل ربصيل معريف يف مقابل إزاحتها للذاتية، لذلك ال يوجد مكاف ذلا يف 

الظواىر و األشياء ادلراد معرفتها يف خضم الذاتية فحتما سيلقى بنا بعيدا عن ربقيق ادلوضوعية و من مث عدـ تصورنا 

إمكانية الوصوؿ إىل اليقُت، ذلذا كانت دلكانة الذات مكانة ثانوية شلا دفعها إىل الفصل بُت الذاتية و ادلوضوعية، أي 

ظ عن الشيء ادلالح ظ حىت نتمكن      من أف نصف الواقع بطريقة أكثر استقاللية وأكثر مصداقية  إبعادىا للمالح 

 و يقينية.

أما بالنسبة للعلم ادلعاصر فاألمر سلتلف نوعا ما، حيث كشفْت خبايا العلم الكالسيكي و عجزه عن مواكبة  

التطورات احلاصلة يف الوقت الراىن، بفضل ما قدمو العلم ادلعاصر من ظلاذج معرفية جد متطورة خاصة يف ميداف 

عقد الواقع الطبيعي و اإلنساين و تداخلو، شلا جعلها الفيزياء و البيولوجيا، حيث بينت لنا النظريات العلمية مدى ت

تتخلى عن ادلوضوعية دبعناىا الكالسيكي اليت تقـو على فصل الذات العارفة عن موضوع ادلعرفة، فأصبح من الصعب 
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العقلية التوصل إىل معرفة موضوعية دقيقة عن العامل الطبيعي، حبكم أف "معرفتنا للعامل تقـو نتيجة تدخلنا فيو بقدرتنا 

 .1و آالتنا و مقاييسنا"

ومن ىنا ؽلكن القوؿ بأف بناء معرفة تقـو على الفصل بُت الذات العارفة و موضوع ادلعرفة غلعل من العلم الغريب  

يتأسس على اإلقصاء الوضعاين للذات انطالقا من الفكرة القائلة بأف ادلوضوعات  إدغار مورانعلى حد قوؿ 

 . 2لذات قد يكوف بادلستطاع وصفها و تفسَتىا باعتبارىا كذلكادلوجودة بشكل مستقل عن ا

قصائية، فعملت على إزاحة سبركز الذات حوؿ إودبا أف نظرية ادلعرفة فيما سبق كانت تنظر إىل الذات العارفة نظرة  

ذات بوصفها ذاهتا ألجل ضرورة موضوعية، صلد أف األمر اختلف نوعا ما مع ادلعرفة ادلعاصرة اليت أعطت اعتبارا لل

، 3مؤثرة يف ادلوضوع الذي تعرفو، ألف ادلعرفة نفسها ىي دراسة العالقة القائمة بُت الذات و ادلوضوع يف فعل ادلعرفة

لذا فإف ما ظهر يف الفيزياء من كشوؼ جعلت العلماء يشككوف يف أف يكوف عامل اجلزيئات ادلادية الدقيقة، أعٍت 

ي دقيق ؽلكن التنبؤ بو مقدما )...(، معٌت ذلك التشكيك يف مبدأ أساسي عامل ما دوف الذرة، خاضعا دلسار حتم

، شلا أدى ذلك إىل تثمُت دور الذات العارفة يف العملية ادلعرفية بعدما كانت دبثابة الضجيج 4من مبادئ النظرية اآللية"

 أي التشويش و اخلطأ الذي ينبغي إزالتو من أجل الوصوؿ إىل ادلعرفة ادلوضوعية.

يكوف التصور الكالسيكي لطبيعة العالقة بُت الذات وادلوضوع تصور ضيق و جامد يوقعنا يف ادلقاربة االختزالية  لذا 

على تبيُت نقاط لبسها و ذباوز رؤاىا، حيث قد أعاب دغار موران إاليت كانت تقـو عليها ادلنظومة الغربية اليت عمل 

فعلها االختزايل و الفصلي على الرغم من أهنا و بعد أف وضعت عامل من الوقائع ادلوضوعية اخلالية من صبيع األحكاـ 

غَت القيمة وصبيع التشويهات الذاتية قد حققت التطور اذلائل للعلم ادلعاصر، إال أف ذلك جعل من معارفنا ناقصة و 

                                                   
 .167سابق، صخليفة، ابستمولوجيا التعقيد، مرجع  داود  1
 .42سابق، ص غار موراف، الفكر و ادلستقبل، مصدر إد  2
 .1455سابق، ص الفلسفية، مرجع الالند وسوعة مالند، أندري ال  3
 .147، ص1978، سبتمرب ، الكويت3فؤاد زكريا، التفكَت العلمي، رللة عامل ادلعرفة، العدد:  4
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"تتأسس على مبدأ الفصل الذي يقصي الفاعل أو العارؼ عن  مورانمكتملة، نظرا ألف العلـو ادلعرفية حسب 

 .1ادلوضوع أو ادلعرفة، أي أنو يقصي العارؼ عن معرفتو اخلاصة"

ويو مرده إىل االعتقاد بأف استبعاد الذات و طردىا راجع إىل اعتبارىا كتش مورانفإف سبب الفصل حسب  ومنو    

، و ألف الذات ىي "ذلك الوجود 2أو كتشويش بالتحديد ألهنا غَت قابلة للوصف حسب معايَت النزعة ادلوضوعية

             الذي ػليلنا إىل التأمل و التفلسف و فك كل الرموز و التعبَتات، فإهنا تستدعي حضور الفكر و الفهم 

   ذا أف الذات ستبقى متعالية ألف وظيفتها األساسية التأمل ، يعٌت ى3والتفسَت من أجل ربقيق معرفة عميقة حولو"

والتفسَت دوف أف تغَت شيء يف طبيعة ادلوضوع، لذلك رفضت أف يكوف ذلا مكاف يف العامل الوضعي حبكم "أهنا 

ية ، و من أمثاؿ الذين ؽلجدوف ىذا الرفض صلد الوضع 4تصبح تشويشا على الرغم من كوهنا مأوى ادلعرفة ادلوضوعية"

بُت الذين يرفضوف األخذ بصحة القضايا ادلعرفية قبل التحقق منها يادلنطقية* وغَتىا من الفالسفة الوضعيُت و التجر 

 واقعيا.

         موضوع الذاتية و ادلوضوعية من ادلوضوعات الشائكة اليت أثارت جدؿ كبَت يف أواسط العلماء كاف   لكلذ  

والفالسفة و من أىم ادلواضيع اليت طرحت على ساحة البحث العلمي، وذلك لتعقد مفاىيم ىذا ادلوضوع و وجود 

                                                   
 .38سابق، ص مصدر ، معرفة ادلعرفةإدغار موراف، ادلنهج،  1
 . 42سابق، صصدر مغار موراف، الفكر و ادلستقبل، إد 2
 . 26، ص2015، 1ط  فائزة شرماط، الفكر األخالقي عند بوؿ ريكور، ألفا للتوثيق، قسنطينة، 3
 .44، صسابقصدر إدغار موراف، الفكر و ادلستقبل، م 4

، تضم عدد من الفالسفة و العلماء 1929الوضعية ادلنطقية ىي واحدة من ادلدارس الفلسفية اليت ظهرت يف القرف العشرين أسسها موريس شليك عاـ  *:
ادلنطقية على صباعة فيينا، وىي ذي نزعة ذبريبية ترى أف التجربة  ادلصدر الوحيد لكل ما  أمثاؿ رودلف كارناب، ىانز رايشينباخ، كما أطلق اسم الوضعية

تحدث عن أشياء ال ؽلكن أف ضلصل عليو من معارؼ عن الواقع، فليست ىناؾ يف نظرىا، أية أفكار قبلية، و ال أية بداىة عقلية، وبالتايل فإف القضايا اليت ت
، ص ؽلكن التحقق منها بالتجربة ىي ق ضايا فارغة من ادلعٌت، مثل القضايا ادليتافيزيقية عامة. ) ينظر كتاب : زلمد عابد اجلابري، مدخل إىل فلسفة العلـو

  . و ما بعدىا( 28
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واحد من بُت ىؤوالء الفالسفة الذي يقدـ ىو اآلخر رؤية جديدة ينظر  إدغار مورانالعديد من اإلشكاليات، فنجد 

 مة بُت الذات و ادلوضوع يف رلاؿ ادلعرفة؟للعالقة القائ مورانفيها لطبيعة العالقة بينهما، فكيف نظر 

مولوجي ادلنفتح على دراسة ادلعرفة من سلتلف زواياه ادلتعددة فهو ينظر يمن خالؿ منهجو االبست إدغار مورانعكف 

إليها بكوهنا ظاىرة متعددة توجب على دارسها األخذ بكل احملطات ادلعرفية ادلهمة اليت تساعد على تشكلها، فنجده 

على دراسة العالقة بُت الذات و ادلوضوع فبُت أف العالقة اليت تربطهما عالقة اتصاؿ ال انفصاؿ ألف كال من قد ركز 

وادلوضوع   فيزياء، حيث أكد على أف" الذات  الذات و ادلوضوع متعالقُت و ىذا ما تبُت من خالؿ كشوفات ادليكرو

 .1متداخلُت يف بعضهما البعض" متعالقُت و

من خالؿ دراستو ذلذه العالقة أف ادلعرفة ليست معطى جاىز نستقيو مباشرة من الواقع، بلي  موراننا قد بُت لىذا و 

ىي عملية بناء وعمل مستمر تتم بطريقة تفاعلية بُت الذات و ادلوضوع تقـو الذات العارفة وفق طريقة منهجية اذباه 

ذا أكد على ضرورة إعادة النظر يف طبيعة العالقة بُت موضوع ادلعرفة باالعتماد على قدرات عقلية و مهارات ذىنية، ذل

" نظرا إىل تعدد األبعاد يف خصائص ادلعرفة، ونظرا لتعقد ادلشاكل اليت تطرحها البد :الذات و ادلوضوع من خالؿ قولو

من وراء قولو ىذا ىو  موران، و ادلعٌت الذي قصده 2من إجراء احلوار الصعب بُت التفكَت الذايت و ادلعرفة ادلوضوعية"

ضرورة دمج الذات الفاعلة أو العارفة رلددا بعد أف كاف قد مت دفعها و إزاحتها خارجا باسم ربقيق ادلوضوعية، على 

الرغم من أف الفلسفة الغربية و يف مسارىا ادلعريف قد تأسست على مفهـو الذات لكن دوف أف تدعم ىذا ادلفهـو يف 

سب رأيو عندما "نكوف ذاتًا يعٍت أف نكوف يف مركز العامل كي نكتسب ادلعرفة و نكوف ، ذلذا فإنو ح3عامل احلياة

 .4فاعلُت"

                                                   
 .45، ص مصدر سابقالفكر و ادلستقبل، إدغار موراف،   1
 . 37سابق، ص، مصدر معرفة ادلعرفةإدغار موراف، ادلنهج،   2

 .90سابق، ص ية اإلنسانية، اذلوية البشرية، مصدر النهج، إنسانإدغار موراف،   3
 ادلصدر نفسو، الصفحة نفسها.  4
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من الضروري أف ندمج الذات الفاعل، العارفة، ادلالحظة يف خضم ادلوضوعية لكن ليس على حساب الواحد فلذا  

نا النزعة احلتمية، أما إذا شبنا دوف اآلخر، ألنو لو حصل ذلك حسب رأيو فإننا عندما نثمن ادلوضوع نكوف قد شب

و ىذا ما وقعت فيو ادلنظومة الغربية حُت أكدت على  1الذات فعندئذ يكوف الالربديد غٌت و منبتا للمكن واحلرية،

أف ادلوضوع وحده ما ؽلكن معرفتو و ربديده أو عزلو و أنو احلامل الوحيد للحقيقة و ادلالك ذلا يف مقابل أف الذات 

ىي اجملهوؿ ألهنا غَت زلددة و ألهنا رلرد مرآة فهي عبارة عن الكل /ال شيء، حبيث تشبو دعامة كل ىي الشيء بل 

 .2حقيقة، لكنها يف نفس الوقت ليست سوى تشويشا و خطأ أماـ ادلوضوع

 إىل التوضيح بأف الذات أو الفاعل ادلندمج ليس ذلك األنا ادليتافيزيقية، أي األساس و احلكم مورانذلذا سعى  

األرفع يف كل شيء، بل ذلك الفاعل احلي االحتمايل الناقص و ادلًتنح و ادلتواضع الذي يدخل زلدوديتو 

،ألف الذات ادلقصودة ىنا حسب قولو ىي" الذات احلية االعتباطية الناقصة و ادلتقلبة و ادلتواضعة اليت تدخل 3اخلاصة

زمنة و األمكنة: إهنا تقحم على العكس من ذلك، تارؼلية فناءىا اخلاص. ال ربمل الوعي السامي الذي يتعاىل عن األ

، ذلك أف اإلنساف أو الكائن احلي ػلوسب بيئتو ويستخرج منها معلومات زبولو أف يعرؼ ماذا ؽلكن أف 4الوعي"

يغذيو أو يدمره، ألف للحوسبات احلية مسة معرفية حقيقية ال بل صفة معرفية ذاتية تسمح لإلنساف بأف يتعرؼ على 

يقدـ مفهـو فاعل  موران، و يتبُت لنا من ىذا  أف 5واد، و األحداث، و تبدالت البيئة اخلارجية و الداخلية معاادل

 تصويره لألنا ادلتعايل. يف سلتلف نوعا ما عن تلك ادلفاىيم اليت قدمتها الفلسفات السابقة 

                                                   
 .45سابق، صصدر الفكر و ادلستقبل، ادلإدغار موراف،   1
 ادلصدر نفسو، الصفحة نفسها.  2
 .39سابق، ص، مصدر معرفة ادلعرفةإدغار موراف، ادلنهج،   3
 .99سابق، صادلعرفة، مصدر  موراف، أنثروبولوجيا إدغار  4
 .66صدر سابق، صمإدغار موراف، ادلنهج، معرفة ادلعرفة،   5
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وضوع ؼللص إىل أف كال من الثنائية طرحت من خالؿ ربليلو لثنائية الذات و ادل إدغار مورانف يتبُت لنا أ ومنو  

انطالقا من مفاىيم الفصل و الدفع و اإللغاء ادلتبادؿ، ذلذا صلده يرفض فكرة الدفع و الفصل الذي يلغي بعضو 

البعض بكيفية متبادلة اليت يرى بأنو يف اآلف ذاتو غَت قابلة للفصل عن بعضها البعض، بدليل أنو ال وجود دلوضوع إال 

ة مع ذات )تالحظ، تعزؿ، تعرؼ، تفكر(، كما أنو ال وجود لذات إال يف صلتها دبحيط موضوعي ؽلكنها من بادلوازا

 .1أف تدرؾ ذاهتا و وتفكر فيها و أف توجد

 أف اإلقصاء ػلدث لكال الطرفُت دبعٌت أنو عندما تقصى الذات و تبعد بدافع ادلوضوعية صلد  ُتَّ باإلضافة إىل ذلك بػ  

ت يرفض تواجد ادلوضوع، ألنو بعدما ترفض الذات من العامل ادلوضوعي تتجو إىل العامل الفلسفي كذلك يف عامل الذا

اخلزي  أو أو النظري ومن مث تربز الذات بعدىا يف العامل النظري بطابع متعايل وتصبح بشكل يبعث على الفخر

أف القوؿ دبفهـو الذات وادلوضوع   موران؛ و عليو يرى 2بشكل ضمٍت أو مفتوح حبكم إقصائها من العامل ادلوضوعي

كمفهـو منفصل ىي"فكرة فقَتة للغاية و منغلقة على نفسها، وال تستند إىل أي شيء سوى دعوى للموضوعية، 

 .3وىي زلاطة بفراغ يتعذر سربه"

       بالفعل، ال ؽلكن إحداث فصل بينهما، ألف العلـو الفيزيائية اجلديدة قد كشفت عن مدى تداخل الذات  

وادلوضوع يف سلتلف الدراسات و األحباث ادلعرفية، حبيث أصبح تدخل اإلنساف الباحث يف ادلعرفة الطبيعية ىو التعبَت 

        .األكمل و األدؽ للموضوعية و أف الذاتية ليست معتقدات أو ميوؿ بل مكوف أساسي من مكونات الطبيعة

، و خَت مثاؿ على 4تأثر الذاتية و ادلوضوعية بتطوره عرب الزمنوبذلك فإف دخوؿ اإلنساف يف معادلة الطبيعة أدى إىل 

                                                   
 .43صمصدر سابق، إدغار موراف، الفكر و ادلستقبل،   1
 .43، ص نفسوادلصدر   2
 ، الصفحة نفسها.نفسوادلصدر   3
-http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t1386 ] متاح على اخلط [:[،10:00]، 20/05/2017الذاتية و ادلوضوعية،   4

topic         
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ذلك صلد أف الفيزياء النظرية و بالتحديد يف ميكانيكا الكم اليت ذباوزت دراسة الظواىر الذرية بنفس ادلفاىيم ادلوروثة 

      نوع من التداخل من العلم الكالسيكي، حبث أف ادلالحظة اليت نقـو هبا يف الظواىر الذرية البد و أف تؤدي إىل

والتفاعل بُت الظاىرة ادلدروسة و أدوات القياس، و بالتايل يصبح من غَت ادلمكن اعتبار الظواىر و أدوات القياس  

 .1كأشياء تتمتع بوجود واقعي فيزيائي مستقل

أو اإلنساين عالقة  أف طبيعة العالقة اليت ربكم ثنائية الذات و ادلوضوع سواء يف ادليداف الطبيعي نستنتجإذف،    

وصل ال فصل، بدليل صعوبة التخلص من الذاتية ما داـ أف الذات العارفة تتدخل يف تشكل ادلوضوع، ألنو حسب 

"كل ذات إنسانية ؽلكن أف تعترب نفسها ذاتا و موضوعا يف الوقت نفسو و أف ربكم كذلك موضوعيا  مورانرأي 

    ألف للذات مسة جوىرية تتمثل يف قدرهتا على أف تكوف موضوعية . 2على اآلخر دوف الكف عن االعًتاؼ بو كذات"

حسب قولو، بدليل أف ذلا "قدرة على أف  3وأف تتعرؼ على نفسها يف ذات الوقت، فهي"بطبيعتها منغلقة و منفتحة"

       ايت تنظر إىل نفسها كموضوع )األنا( دوف أف تكف عن كوهنا )أنا( وىي اليت تتيح ذلا االضطالع بوجودىا الذ

وادلوضوعي يف الوقت نفسو، و أف تعاجل مشكلتها الشخصية موضوعيا كما لو كانت مشكلة مرضية، و ىذا ما 

 .4ؽلنحها ادلقدرة على البقاء يف العامل"

و كنتيجة دلا مت ذكره، يتبنُت لنا أف العلم الكالسيكي حينما كاف ينظر إىل العامل الواقعي بنظرة موضوعية و جعلو   

قال و بعيدا عن كل ذاتية مشوىو أو مشوشة، دوف أف يكوف للباحث و ذاتيتو أي صلة، فإنو قد وقع يف الرؤية مست

التبسيطية االختزالية، على عكس العلم ادلعاصر الذي عزز و شبن دور كل من الثنائية وتداخلها مع بعض بعد أف  

 تبسيطية.كشف عن كوف احلقيقة العلمية مركبة ال 

                                                   
 .173سابق، ص مرجع ابستمولوجيا التعقيد، داود خليفة،  1
 .97سابق، ص، اذلوية البشرية، مصدر إدغار موراف، النهج، إنسانية اإلنسانية 2
 . 93، ص نفسوادلصدر  3

 .96،97صدر نفسو، ص ص ادل  4
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لثنائية الذات و ادلوضوع رؤية مركبة، على عكس الرؤية الديكارتية  موران من ىنا ؽلكن القوؿ أف الرؤية اليت نظر هبا

:" ؽلكن إنشاء واقع كائن الذات يف واقع العامل ادلوضوعي، موران اليت تفصل بُت الذات و ادلوضوع، ألنو حسب قوؿ

طريقة الديكارتية، ولكن بطريقة مركبة داخل وصلهما الذي ال ليس بالفصل بُت الذات و ادلوضوع على منواؿ ال

من  مورانوصل ال عالقة دفع و فصل، ألف  ، لذا فإف عالقة الذات و ادلوضوع عالقة تداخل و ترابط و1ينفك"

ادلفصولة خالؿ مقاربتو ادلركبة ػلاوؿ أف يقدـ تصورا مفتوحا للعالقة بُت الذات و ادلوضوع، بدليل أف الذات ادلعزولة و 

عن ادلوضوع تنغلق داخل الصعوبات  ادلنيعة ادلتولدة عن نزعة التمركز األناين على الذات إذ ال تأخذ مقولة الذات 

، و معٌت ىذا أف 2نسق -معناىا إال داخل نسق بيئي ) طبيعي، اجتماعي، عائلي،..إخل( و ينبغي درلها داخل ميتا

نفتاح بُت مقوليت الذات و ادلوضوع الذي يصبح انفتاحا الواحدة ضلو قد اشًتط يف ىذه العالقة ادلركبة اال موران

 .3األخرى، و انفتاحا على العامل، و انفتاحا على رلاوزة زلتملة لالختيار بينهما، وانفتاحا على تقدـ زلتمل للمعرفة

يكية رؤية ناقصة ومشوىة مولوجيا الكالسيوكنتيجة دلا سبق، طللص إىل أف الرؤية اليت لطادلا آمنة هبا االبست     

على  مورانوضيقة األفق و أحادية اجلانب، نتيجة ادلفاضلة بُت ثنائية الذات و ادلوضوع و الفصل بينهما، لذا عمل 

ذباوزىا واستبداذلا برؤية جديدة مركبة تأخذ يف حسباهنا الوصل و اجلمع بُت الثنائية، وذلك حبكم التطورات العلمية 

العلمية ادلركبة و اليت تسند الذاتية إىل جانب ادلوضوعية هبدؼ ربقيق فعالية ادلعرفة، لذا فإف  اليت كشفت عن احلقيقة

مولوجيا الًتكيب أو التعقيد الوصل بُت الذات و ادلوضوع بدؿ الفصل و الدفع اليت أوقعت يمن أسس ابست

 مولوجيا الكالسيكية يف الرؤية االختزالية.ياالبست

 

                                                   
 .108سابق، ص ت ادلعرفة اإلنسانية و حدودىا، مصدر إمكاناإدغار موراف،  1
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 الفكر المركب: ثالثا: براديغم

إف انفالت التعقيد من ىامشية العامل وانتقالو إىل قلب ادلركزية، يعد حبق انقالب نوعي يف الفكر اإلنساين، بعد أف    

كاف الفكر غارقا يف وحل ادليتافيزيقا اليت تتأسس على اخلطاب االنتقائي وتستكن حلقيقة هنائية، وينتصر فيها اليقُت 

ح التناقض الذي يطبع مظاىر العامل؛ قد بات التعقيد عنواف معارفنا ذلك بعد ما أظهرتو وينفى الاليقُت، و يزحز 

الكشوفات العلمية كعلـو الديناميكا احلرارية من تعدد و تنوع و فوضى وتعقيد، أجربت العلماء و الباحثُت على 

مستوى التصورات و ادلبادئ                   االعًتاؼ هبا و دبا ػلكم واقعنا من تعقيد، لذا أحدث التعقيد انقالب ثوري على

إال أف قياـ العلـو احلديثة و الطبيعية       ؛و ادلسلمات اليت ألفا العلماء و الباحثوف دراساهتا يف ادليادين العلمية و فروعو

لضرورية و الثابتة         اختزاذلا يف بينة من العالقات الصورية و ا يض، أي رد صبيع الوقائع ويو اإلنسانية على قاعدة الًت 

ل ادلنظومة الغربية فاشلة و مشوىة نتيجة احتكامها للنموذج عو النهائية، واعتمادىا كقاعدة لكل ادلعرفة قد ج

 وإف ىذا دافع إىل ضرورة البحث عن ظلوذج معريف أخر. ،التبسيطي االختزايل

عريف نصوغ بو معارفنا مهمة من الصعب الظفر هبا و خاصة يف خضم ىذه ف البحث أو التفكَت يف ظلوذج مإو   

خصوصا بعد ما سجلتو العلـو الفيزيائية و العلـو الكيميائية            مر ليس بادلستحيل والتعددية و اللاليقينية؛ لكن األ

ا لواقعة التعقيد، ذلك أف كل حدّ ونضج أدواتنا التقنية لن يضعا و العلـو البيولوجية وتأكيدىا على اتساع معرفتنا 

و السؤاؿ الذي يفرض نفسو  ،1عنصر معريف ضلّققو على حساب اجلهل يفتح أبوابنا من جديد على زليط الالمعرفة

نقالب فكري على تلك التصورات اليت  اىنا: ما ىو الرباديغم الذي أتى بو الفكر ادلركب كتحوؿ ابستمولوجي و ك

ستصاغ إدغار موراف براديغم الفكر ايث عن علمية حبث دوهنا؟ و بقوؿ آخر:  كيف ف يعتقد أنو ال ؽلكن احلداك

ادلركب؟
                                                   

األماف،  و التوسع، دار روبولوجيا ادلرّكب أو كيف التوجّو يف القرف الواحد و العشرين؟، الفلسفة ادلعاصرة، جدؿ التموقعنثزلي الدين الكالعي، أسس أ 1
 .349ص ،  2015، 1طالرباط، 
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ؽلكن القوؿ يف البداية أف التعقيد حقيقة يعيشها العامل و اإلنساف  ادلعاصر بدليل ما ػلكم الوقائع من عوامل معقدة  

كشفتو الفيزياء ادلعاصرة، أين يضفى عليها طابع الالمعقولية و  ىو ما تتداخل و تتشابك و تتعدد و تتنوع سواء و

الالنظاـ و الاليقُت، لكن ذلك ال يعٍت وجود حالة من الفوضى والعبثية، فالتعقيد على الرغم من خاصيتو ادلتعددة و 

اف يف البداية متقوقع ادلتناقضة إال أنو ػلمل يف قلب ىذه الفوضى النظاـ و يف وسط الاليقُت اليقُت؛ كما أف التعقيد ك

يف العلـو الطبيعية ولكن دبجرد ظهور نظرية ادلعلومات و السيربنتيقا و نظرية األنساؽ انتقل إىل كافة رلاالت العلـو 

 األخرى و أصبح عنواف كل الوقائع اإلنسانية.

مفهـو -ى حد قولو ماكرو، حيث أصبح علإدغار مورانوبناءا عليو صلد أف دلفهـو التعقيد مركزية و أولوية يف فكر   

       و ادلوضوعية و العقالين على معارفنا اليقينية و الكلية ت، بعدما كاف قد خيم1و قبلة أساسية لكّل التساؤالت

و اآللية و األحادية ادلطلقة، حيث كاف كل فكر وثقافة يسَت على مسار براديغم العقالنية العلمية احلديثة اليت كللت 

لكونو سار قيد الرؤية االختزالية، و ربديدا لكل ادلعارؼ، لكن مل يكن ذلذا النموذج صالحية دائمة بالنموذج ادلعريف 

و ادلتجانس على حساب ادلركب و التعدد وغَت ادلتجانس، والتحيز  ، الذي يتحيز للبسيط و الواحدميلو إىل التبسيط

إذ ترتب عن ذلك االدعاء تصنيف ادلعرفة، والفصل بُت الضروب ادلعرفية، ذلك أف  ،للموضوعي على حساب الذايت

     النموذج االختزايل ىو منهج ذبريدّي وىو يف أقصى احلاالت و أخطرىا منهج ُمص ْور ٌف يسعى إىل ربويل األفكار 

ّية واضحة و بديهّية، حىت و مل و ادلشاعر و األفعاؿ و الكوارث و الوضعيات إىل بنيات عاّمة ربكمها عالقات منطق

 . 2تكن يف األصل كذلك

و ألف  االعتماد على النموذج ادلعريف االختزايل غلعل زواية نظرنا ضيقة و من مثّ يوقعنا يف أزمة ادلثالية و الوثوقية، صلد  

تبعاد الًتكيبة اإلنسانية ػلاوؿ أف يصوغ لنا براديغم جديد يرمم ثغرات الرباديغم االختزايل الذي يقـو باس إدغار موران

                                                   
 .11سابق، ص مصدر إدغار موراف، الفكر و ادلستقبل،   1
 .352، ص رجع سابقم ،، أسس أنثروبولوجيا ادلرّكب أو كيف التوجّو يف القرف الواحد و العشرين؟زلي الدين الكالعي  2
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الًتكيب  يف مقابل ادلوضوعية، برباديغم التعقيد أو1سباما و استبعاد الفاعل ) ادلدرؾ( اإلنساين ورده إىل ما ىو دونو

بعد فشل الفكر االختزايل يف تفسَت الظواىر اجلديدة وادلعقدة  الذي يرى فيو ظلوذج معريف للفكر ادلركب؛ كما أنو و

أف الذي قاؿ بتوماس كوهن ىو ما قد عرب عنو  لعلمية تفرض علينا البحث عن ظلوذج علمي جديد وفإف السَتورة ا

علمية متواصلة تنتج عن عجز الرباديغمات عن معاينة ادلظاىر الواقعية فتحدث أزمة فتظهر ىناؾ الثورات الحدوث 

عاجزا وغَت قادر على مواجهة  دث مع النموذج االختزايل الذي أصبحػلظلاذج معرفية جديدة وىكذا، وىو ما 

ـو الفيزيائية وخصوصا مع ظهور ادلبدأ الثاين للديناميكا احلرارية اليت كشفت لأشكاؿ التعقيد اليت أفرزهتا اكتشافات الع

عن الالانتظاـ للكوف و أثبتت يف ذات الوقت عن ضرورة ذباوز النماذج ادلعرفية السابقة اليت تقف عاجزة عن مسايرة 

  الوقت احلايل.ما ػلدث يف

ال يشكل أساسا، إنو ادلبدأ الضابط الذي يراقب الواقع  الذي يف التعقيد يتمثل مورانفاألظلوذج اجلديد الذي يقًتحو  

يقبل بالتعقيد كمبدأ للفكر ينظر إىل  موران، دبعٌت أف 2النسيج الظاىرايت الذي يوجد داخلو، و الذي يشكل العامل

أ يكشف عن جوىر العامل. ذلك أف التعقيد ليس وصفة دلعرفة الالمتوقع، لكنو غلعلنا العامل يف حد ذاتو، ال كمبد

حذرين و منتبهُت، إذ ال يًتكنا ننساؽ إىل النـو و االنصياع للطابع ادليكانيكي و الطابع العادي الظاىر للحتميات. 

تقاد الذي مفاده أف ما يقع اآلف وإظلا يبُت لنا أف ال غلب علينا أف ننغلق داخل نزعة تقديس احلاضر، أي االع

عندما جعل التعقيد كنموذج معريف ليس غرضو أف يقلل من قيمة ما  موران، لذا يتبُت لنا أف 3سيستمر على الدواـ

قدمتو النماذج ادلعرفية االختزالية بل على العكس من ذلك فهو يثمن قيمة ما قدمتو من معارؼ، ولكن يعيب فقط 

وثوقية اجملزئة اليت ربيلو إىل التبسيط و اليت تدفع بكل معقد خارج دوائرىا وذبعل الفكر تبسيطي          تلك الرؤية األحادية ال

      و اختزايل و ضيق األفق و من مث تسقطو يف الظالمية ادلعرفية نتيجة ىيمنة العمليات ادلنطقية ادلتمثلة يف الفصل 
                                                   

 .315سابق، ص مرجع عبد الوىاب ادلسَتي، دفاع عن اإلنساف،   1
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ذا كاف من الضروري التأسيس للفكر ادلركب وفق مبدأ التعقيد ، ذل1و االختزاؿ وعلا عمليتاف مغلقتاف و مشوىتاف

 وجعلو ظلوذج معريف لكل ادلعرفة.

ربمل يف ذاهتا استحالة التوحيد، واستحالة االكتماؿ، كما ربمل جزءا من  مورانإف فكرة التعقيد اليت يقدمها    

،على عكس النموذج التبسيطي الذي يقوؿ 2و جزءا شلا ال يقبل احلسم و اإلقرار ادلباشر دبا ال ؽلكن قولو الاليقُت

باألحادية و الكلية و ادلطلقية و يرفض الاليقُت و يأخذ إال باليقُت، ذلك ألف منظومة التعقيد حسب اعتقاده 

فات اجلديدة و التأمالت اجلديدة اليت ستتطابق تستخرج من رلموع التصورات اجلديدة و الرؤى اجلديدة و االكتشا

الفكر  -كل أشكاؿ الفكر االختزايل يرجع إىل اعتماده  ولرفض إدغار موران، ذلذا كاف مربر 3وستلتقي فيما بينها

ل على الطريقة االختزالية التبسيطية ودورانو يف إطار السببية ادلطلقة وطموحو إىل الوصوؿ إىل اليقُت الكام -االختزايل

 .4و التفسَت النهائي و احللوؿ الشاملة و التحكم اإلمربيايل الكامل

        النموذج ادلعقد، ظلوذج معريف يتيح لنا إمكانية التفكَت يف الوسائط ادلتعددة و ادلتغَتة و ادلتناقضة وىكذا ف 

السيكية، ألف ادلعرفة اليت تسيطر والاليقينية، قصد إبعاد الفكر من التشويو و العمى الذي استكاف إليو يف الفًتة الك

التنوع و التعددية، ذلذا طرح إدغار موراف اإلبستيمولوجيا  بعليها احلتمية ال ؽلكن أف ظلارسها أو حىت تتطور إال يف قل

واإلحاطة ادلركبة، بديال عن اإلبستيمولوجيا التقليدية، اليت تنفي الطابع ادلعقد للعامل، مدعية قدرهتا على اإلدلاـ بو، 

            ، فبدؿ أف نفكر يف إطار الفكر االختزايل نفكر يف ثنايا الفكر ادلركب الذي يريد ذباوز الغموض 5بوقائعو

يضاؼ إىل ىذا و ، 6واالضطراب و صعوبة التفكَت معتمدا يف ذلك على فكر منّظم، قادر على الفصل و الربط

                                                   
 .78، ص سابقصدر مإدغار موراف، الفكر و ادلستقبل،   1
 .96ادلصدر نفسو، ص   2
 .77ادلصدر نفسو، ص   3
 .319سابق، ص مرجع دفاع عن اإلنساف، عبد الوىاب ادلسَتي،   4
                       http://www.nizwa.com[، متاح على اخلط:21:08، ] 27/09/2016الفكر بُت التبسيط والتعقيد، علي السعيدي،  5 

 .109سابق، ص إدغار موراف، تعليم احلياة، مصدر   6
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ثل حسب قولو نقطة انطالؽ ضلو فعل أكثر ثراًءا، و أقل ذلك، أف الفكر ادلركب فكر منفتح وحواري فهو ؽل

، وهبذا ادلعٌت 1تشويها)...(، ألف الكثَت من ادلعاناة اليت ؼلضع ذلا ماليُت من البشر سببها الفكر ادلقطع و األحادي

 اوية أكثر انفتاحا يصبح بإمكاننا أف نزيح عن طريقنا فكرة الرباديغم ادلغلق و الضيق و أف نغَت من زاوية أنظارنا إىل ز 

 وأكثر حوارية.

ذبزئة دلعارفنا، ذلك أف  اختزاؿ و البد من أف ال يكوف ىناؾ فصل و مورانلكي توجد ادلعرفة حسب اعتقاد  لكن 

     ادلعرفة احلقة ال تدرؾ يف عامل تسيطر عليو احلتمية و السببية ادلغلقة، بل يف عامل يتحاور فيو التنوع و الوحدة 

        و الفوضى و التنظيم. ألف الوحدة/ التنوع و الًتتيب/ الفوضى/ التنظيم اليت ىي شروط وجود عادلنا  والًتتيب

 .2وأشكاؿ وجودنا بالذات ىي يف الوقت نفسو شروط ادلعرفة

ولو وحده القادر على رلاهبة ىذا الكل ادلتعدد وادلتنوع، ألنو حسب قيف ىذه اللحظة  براديغم التعقيدوىذا يعٍت أف  

، واليت ينظر إليها على أهنا مبادئ مًتابطة و ليس فيها ألي مبدأ 3ىو احلوارية بُت االستقرار/ االختالؿ/ التنظيم

بادئ العلم الكالسيكي بل ىو يدرلها يف  مف براديغم التعقيد ال يفصل بُت ألاألولوية على ادلبادئ األخرى، ىذا 

 كنف الفكر  ادلركب. 

على بناء ادلنظومة ادلعرفية بطريقة أكثر سباسكا  مدركا سباما باف النموذج ادلعريف اجلديد ال قادرٌ  مورانوعليو فإف   

وترابطا أفضل من أي وقت مضى، ذلك ألف ادلعرفة  اليـو تفًتض عالقة انفتاح و انغالؽ بُت العارؼ و ما تتم 

 معرفتو، كما وتقتضي عقال منفتحا يدرؾ التناقضات و الاليقينيات.

                                                   
 . 83سابق، ص غار موراف، الفكر و ادلستقبل، مصدر إد  1
 .326سابق، ص موراف، ادلنهج، معرفة ادلعرفة، مصدر إدغار   2
 .103سابق، ص مصدر إدغار موراف، الفكر و ادلستقبل،   3
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يأخذ يف "Dialogique"منهج جدلي، حواري فهو ،مبدأ ال أساس للفكر ادلركب مورانف الرباديغم الذي وضعو إ

حسبانو تعددية الوقائع من حيث التالـز و التنافر، فيو ؽلكن للعقل أف يسعى لإلحاطة بكّلية الواقع مع احملافظة على 

سبكننا من خوض غمار ادلعقولية و اللالمعقولية، حيث يقوؿ تعقيداتو، ذلذا يعترب منهج التعقيد دبثابة اسًتاتيجية 

يد عن االسًتاتيجيا إذا كنا نوّد اقتحاـ عادلي الالمتوقع  نامور       يف ىذا السياؽ:" يقتضي التعقيد وجود اسًتاتيجيا، ال زل 

درلها مع بعضها، ورسم و االعتباطي)...( و االسًتاتيجيا ىي فن توظيف ادلعلومات اليت تستنجّد يف رلاؿ الفعل، و 

 .1سلططات للفعل و احلياة قادرة على ذبميع قدر كاؼ من اليقينات الالمتوقع"

ينفتح على  -"*جيامنه عبر" و، حبكم أنالتعقيد منهجومنو فإف ادلنهج الذي يفًتض إتباعو دلعرفة ادلركب ىو 

    فهو منهج يدعونا إىل التفكَت دوف ] ادعاء[ الستكماؿ ادلفاىيم، و إىل اقتحاـ احملجورة،  -التخصصات األخرى

و رأب صدع معارفنا، و أف ضلاوؿ فهم تعدد االختصاصات، وأف نفكر مع الفردية و احمللية و الزمانية، و أف ال ننسى 

 . 2بتاتا الكليات ادلندرلة

،  complexeالتركيب أو التعقيديف رسم خطى فكره و تصوراتو على منهج قد شرع  مورانمن ىنا صلد أف  

حيث ال ػلتكم للمعقد يف بوتقة ادلعرفة و حسب بل يوسعو إىل كل اجملاالت األخرى، فتكوف رؤاه متعددة و مركبة 

ات و السياسات و حىت اإلنساف، فضمن ىذه اذباه معاجلتو للقضايا اإلنسانية مثل اذلويات الثقافية و األخالقي

القضايا نلتمس مسة الًتكيب و التعقيد فيها، وألف التعقيد أو الًتكيب غلعل الفكر ادلركب فكرا أكثر انفتاحا وحواريا 

 يعمل على الفصل و الوصل و التضمن وفق مبادئو.

                                                   
 .359سابق، ص مرجع أسس أنثربولوجيا ادلركب أو كيف التوجو يف القرف الواحد و العشرين؟، زلي الدين الكالعي،  1

" و اليت معناىا Trandisciplinaireح، وىو تعبَت اقتبستو من مصطلح العرب مناىجية "*: إف ادلقصود بكلمة عرب منهاجي ىنا ىو ادلنهج  ادلنفت
 االنفتاح على التخصصات األخرى. 

 .363، 362رجع نفسو، ص ص ادل 2
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ؿ هبا ألنو و للوضوح و الثبات و احلتمية، بل يقخرى و إف بناء فكر مركب على كفة التعقيد ال يعٍت فصل الكفة األ  

    كتشافات و ال ادلعرفةيعلم أهنا غَت كافية، و يعلم أنو ليس بإمكاننا بررلة ال اال  إدغار موران حسبالفكر ادلركب 

    بعادو األ :" يقتضي اللجوء أيضا إىل فكر معقد قادر على معاجلة االستقاللية البينية مورانوال الفعل، ذلذا يقوؿ 

          و تكراريا  ياغة فكر يكوف رباوريالفكر ادلركب "يقتضي،كما رأينا، تشكيل و صل، ذلذا فالتأسيس 1وادلفارقة"

 ركب يتيح لنا من خالؿ مبادئو تشكيل فكر مركب مؤسس.، يعٍت أف برايغم الفكر ادل2ذبسيميا يف آف"و 

أنو ما داـ رلموع العلم ادلعاصر يعترب مشروع معقد جدا، فهو يف مسَتتو مل  إدغار مورانوباإلضافة إىل ذلك يرى   

يبحث دائما وبشكل ىوسي عن التبسيط، فهو مركب يوجد، ىناؾ على مستوى سوسيولوجيتو ذاهتا، صراع و تصارع 

بوؿ بقاعدة التحقق تكاملي بُت مبدئو التنافسي و التصارعي بُت األفكار أو النظريات، و مبدئو االجتماعي، مبدأ الق

و احلجج، ألف العلم يف الوقت ذاتو يقـو على التوافق و الصراع، إنو يسَت، و يف الوقت ذاتو، على أربعة أرجل 

عة العقالنية، و النزعة التجريبية، و اخلياؿ، و التحقق؛ ذلك أف التعقيد العلمي ىو حضور ز مستقلة و مًتابطة ىي الن

 .3 يلغي العلمي و لكنو يسمح لو، على العكس من ذلك، بالتعبَت عن ذاتوالالعلمي داخل العلمي، الذي ال

من خالؿ معاجلتو للقضايا ادلعرفية يؤمن بالفكرة اليت مفادىا أف كل القضايا مركبة بقد  مورانوبالتايل، يتبُت لنا أف   

تكثر الصدؼ، ذلذا وحده  ما تكوف األمور مركبة بقدر ما تكوف متنوعة، وبقدر ما تكوف ىناؾ تفاعالت بقدر ما

و الذي غلمع بُت االستقرار/  *"Tytragrammet"التعقيد الكفيل دبعاجلتها؛ لذا صلد يطرح فكرة الططر كراـ 

االختالؿ/ التفاعل/ التنظيم، والططر كراـ حسب رأيو ال ؽلكن اختزاؿ أحد أطرافو يف األطراؼ األخرى، إذ أنو ال 

                                                   
 .345سابق، ص صدر موراف، ادلنهج، معرفة ادلعرفة، إدغار م  1
 ادلصدر نفسو، الصفحة نفسها.  2
 .105سابق، ص ، الفكر و ادلستقبل، مصدر غار مورافإد  3

": ىي ليست الططر كراـ كما يف جبل سيناء الذي يشتمل على ألواح القانوف على العكس من ذلك، إنو Tytragrammet*: إف فكرة الططر كراـ "
 (.107ادلركب، مصدر سابق، ص  ططر كراـ يقوؿ ىذه ىي شروط و حدود التفسَت) ينظر: إدغار موراف، الفكر و ادلستقبل، مدخل إىل الفكر
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ستقرار اخلالص، وال إىل مبدأ االختالؿ اخلالص، و ال إىل مبدأ التنظيم إىل االؽلكن أف نفسر ظاىرة ما بإرجاعها 

 .1النهائي، غلب اجلمع و ادلزاوجة بُت كل ىذه ادلبادئ

ف بناء معارفنا على براديغم معريف تبسيطي غلعلنا نقع يف شباؾ ظالمية ادلعرفة و ننقاد إىل ألكل ما تقدـ نستخلص    

ا ينطبق عليو ادلشروع الغريب الذي بٌت رؤاه وفقو لسد كل الثغرات و للتوصل  للقانوف العاـ عمى معريف وىو بالفعل م

استحالت قوامو من الناحيتُت ادلعرفية و العلمية، ألف ىذا النموذج من الناحية ادلعرفية  شلا حكم عليو بالفشل و

قُت و احلقيقة ادلطلقة؛ ذلذا كاف من الضروري يفًتض بساطة العقل و بساطة واقع اإلنساف مكلال يف هناية ادلطاؼ بالي

بربايغم التعقيد الذي يعرب جوىره عن استحالة التنميط و االختزاؿ، والقوؿ بالوحدة  ادلعريف ظلوذجاستبداؿ ىذا األ

بساطة زاء التبسيط ادلطلق صلده يشتمل على الإباإلضافة إىل أف األظلوذج ادلعقد على الرغم من اذباىو السليب  ادلتعددة،

 وينفتح من جهة أخرى على غَت القابل للتمثل. 

                                                   
 .107، 106، ص ص نفسوصدر إدغار موراف، الفكر و ادلستقبل، م 1



 الفصل الثالث: أسس ابستيمولوجيا التركيب عند إدغار موران

 

100 
 

 :نتائج الفصل الثالث

 شلا يلي:نستنتج  تقدـ يف ىذا الفصلشلا 

أكثر انفتاحا و حوارية نتيجة تأسيسها على مبادئ الفكر  أف ابستمولوجيا الًتكيب أو التعقيد ابستمولوجيا -

" ومبدأ Dialogique" و مبدأ احلوارية "Récursivitéادلركب ادلتمثلة يف مبدأ السببية الدائرية "

 ." Hologrammiqueاذلولوغرامية "

   التجزئة و االختزاؿ  عن اإف احلوارية ذبعل ابستمولوجيا الًتكيب تنظر إىل ادلعرفة يف سياقها ومشوليتها بعيد -

 و الفصل ومن مث تطمح إىل ربقيق معرفة مركبة ال معرفة مشوىة و سلتزلة و مبسطة.

ال ؽلكن الفصل بُت ثنائيات ادلعرفة دبا فيها ثنائية الذات و ادلوضوع ذلك أف ترجيح كفة ادلوضوعية على كفة  -

                عتبار للذاتية لفصل بالوصل وإعادة االالذاتية ينتج إال العمى و الظالـ ادلعريف، ذلذا غلب ذباوز ا

 ذلك أف الذات و ادلوضوع متعالقُت و متداخلُت يف بعضهما البعض. و ادلوضوعية

بل علا متداخلُت و متشابكُت ومًتابطُت من خالؿ انفتاح الذات إف الذات و ادلوضوع غَت قابلُت للفصل  -

 وانغالقها على ذاهتا.

 الفكر ادلركب أظلوذج معريف حواري و منفتح و عرب منطقي يتيح للفكر التكامل و التفاعل       إف براديغم -

و الًتابط وىو ما تتطلبو معرفة ادلعرفة، ومنو ؽلكن إدراؾ طبيعة ادلعرفة العلمية ادلعاصرة انطالقا من تفاعلها 

 وتداخلها يف سلتلف فروعها.
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 خاتمة:

من خالل حتليل و مناقشة أفكار و عناصر اإلشكالية األساسية عرب خمتلف فصول حبثنا، حبثنا ىذا و ويف اخلتام  

 ن نستخلص مجلة من االستنتاجات و اخلالصات حناول إجيازىا يف النقاط التالية:أميكننا 

ن الرتكيب أو التعقيد منوذج معريف يرتكز على منهجية نقدية يسمح ببناء منظومة متعددة األبعاد تعيد فتح احلوارية أ -

  لعلوم الطبيعية و العلوم اإلنسانية.و بٌن ادلوضوعية و الذاتية و بٌن احملتمل وغًن احملتمل، وبٌن ابٌن ادلتناقضات 

حبكم خاصية معرفتنا،  ضًنالذي سيمكننا من حت كثر موائمة دلظاىر التعقيد واألمنوذج األأن التعقيد أو الرتكيب  -

كل الظواىر ادلتعددة موحدة مراعًيا يف ذلك خصوصية  يف جعلو  بٌن البساطة و التعقيد  الربط و الوصل اليت يتيحها

 كال الظاىرة، ألن ىدفو احلفاظ على العالقة الصراعية و التكاملية بٌن الظواىر يف الوقت ذاتو.كل شكل من أش

أن الفكر ادلركب يعترب منوذج معريف مفتوح، ينفتح على الاليقٌن و النظام، و جيعل من الفكر مشوليا و متكامال        -

 و أكثر حوارية، فهو يطمح إىل جعل مركز ادلعرفة متعدد ومركب .

على  القائمة مولوجيا الكالسيكية االختزالية و التبسيطية القائمة على الثنائيات االقصائية ويجتاوز إدغار موران االبست -

ثل يف مشروع الفكر ادلركب الذي يرمم ممنطق العقل األحادي الضيق و ادلنغلق ومبدأ احلتمية ادلطلقة، ببديل آخر يت

 ايل.بو ثغرات وثقوب الفكر اجملزأ و االختز 

منطق العقل األحادي ادلنغلقة جيعل من ادلعرفة مقولة ناقصة و مشوىة، ألن العقل  ىن تأسيس ادلعرفة العلمية علأ -

ساسا لكل فكر أمولوجيا الكالسيكية عقل أعمى و منغلق، ألن العقالنية احلقة و اليت تشكل يالذي قدمتو االبست

 و انفتاحاً  جيعلها أكثر  مرونتاً الذي تكم إىل النقد الذا ي ادلستمر فلسفي مركب و شامل ىي العقالنية ادلنفتحة اليت حت

 على العالقات األكثر تعقدا مثل  إدراك عالقة الذات و ادلوضوع .

 أن طبيعة معرفة ادلعرفة تقتضي النسق ادلفتوح، يعين ذلك رفض النسقية الدوغمائية و احملددة ألن ذلك يشوه ادلعرفة  -



 خاتمة

 

103 
 

حيددىا و ىذا يتناىف وطبيعتها ألن ادلعرفة عند موران عبارة عن ظاىرة متعددة األبعاد تقتضي نسق معريف منفتح     و 

 ومتكامل و حواري.

ادلعريف  جمنوذ منوذج ادلعريف ادلعقد أو ادلركب للمعرفة يف مقابل األتتأسس على األمولوجيا التعقيد أو الرتكيب يأن ابست -

كيب تقوم على أسس معرفية معقدة مولوجيا الرت يمولوجيا الكالسيكية االختزالية، ألن ابستيبستاالختزايل ادلبسط لال

"، Dialogiqueبدأ احلوارية"، م"Récursivité"مركبة تتجلى من خالل مبادئها الثالث: مبدأ السببية الدائريةو 

 . "Hologrammiqueمبدأ اذلولوغرامية"

مولوجيا منفتحة و متكاملة و حوارية، فهي تستند إىل العقالنية ادلنفتحة يادلعقدة أو ادلركبة ابست مولوجياين االبستأ -

 القائمة على النقد الذا ي ادلستمر.

مولوجيا الرتكيب احلوارية توجب جتاوز الفصل بالوصل بٌن العالقات ادلعرفية و باألخص بٌن ثنائية ين طبيعة االبستأ -

،  إدغار مورانن الفصل بٌن ىذه الثنائيات ينتج إال العمى و الظالمية ادلعرفية حسب تصوره الذاتية و ادلوضوعية أل

جتاوز الفصل بالوصل وإعادة االعتبار للذاتية و ادلوضوعية ذلك أن الذات مولوحيا احلوارية دلوران يلذا توجب االبست

 ادلوضوع متعالقٌن و متداخلٌن يف بعضهما البعض.و 

     ادلركب أمنوذج معريف حواري و منفتح و عرب منطقي يتيح للفكر التكامل و التفاعل و الرتابط ن براديغم الفكر أ -

 .وىو ما تتطلبو معرفة ادلعرفةو التداخل فيما بٌن عناصره ادلتناقضة، 

بٌن األساس الفلسفي و األساس العلمي، فقد عمد من  منهجو البناء على أسس متكاملة، يرواحبىن إدغار موران  أن -

وراء ىذا الوصل إىل التأسيس لفكر جديد يزيل اذلوة الفاصلة بٌن ادلتناقضات، يدعو إىل الربط و الوصل عن طريق 

        مولوجيا ادلركبة أو ادلعقدة أو الفكر ادلركب ياالنفتاح و النقد ادلستمر، سعيا منو إىل بلوغ ما أمساه االبست

 ادلنفتح، اليت ختضع كل مفاىيمها للنقد البناء.و 
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ىي إحدى  موران إدغار يرسم خطاهاليت  ةمولوجيا ادلعقدة أو ادلركبيالقول إمجاال أن االبست ناويف اخلتام ميكن    

وليس مشروع كامل ومكتمل يدعي امتالكو للحقيقة بل ىي عبارة عن بديل أفرزتو أزمة  ادلمكنات اليت تطرح نفسها

       ومتكاملة مولوجيا حوارية و منفتحة يمولوجيا الكالسيكية، فهي ابستيادلعرفة اليت حدثت يف براديغمات االبست

 وبناءة تأخذ بالرؤية ادلعرفية ادلتعددة.
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 :صطلحاتفهرس الم

 المصطلح باللغة العربية المصطلح باللغة الفرنسية

Reduction اختزال 

Induction استقراء 

Paradigame أمنوذج/ براديغم 

Simplification تبسيط 

Contradiction  ناقضت 

Complexité تركيب/ تعقيد 

Nutrition réactionnaire تغذية راجعة 

Auto-organisation تنظيم ذايت 

Dualisme ثنائية 

Détèrminisme حتمية  

Boucle récursive حلقة تكررارية/ ارتدادية 

Dialogique حوارية 
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Computation حوسبة 

Thermodynamique ديناميكا حرارية 

Subjectivisme ذاتية 

Cybernétique سيربنطيقا 

Phénomène ظاهرة 

Transdiscipliné عرب منهاجي 

Rationalisme عقالنية 

Chaos الفوضى 

Quantum الكوانتم 

Incertitude الاليقني 

Abstraction جتريد 

Connaissance  معرفة 

Compliqué معقد 

Système منظومة/ نسق 
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Méthode منهج 

Objectivisme موضوعية 

Relativité النسبية 

Hologramme )هولوغرام )جمسم 

Certitude اليقني 

Holisme كليانية 
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