الديالكتيك واألنظمة اإلتستددادية
اذا رجعنا الــى كلمة دٌالكتٌك وجدناها تعنً فً كتب الفلسفة القدٌمة الجدل الكالمً ،او البحث
المنهجً .فهً فــً رأي الرواقٌٌن الٌونان مترادفة فــً معناها مع المنطق.
فــً رأي أرسطو هــً دروة الرقً المنطقً أو المنطق فً أرقـى تجلٌاته.وفً رأي زٌنون فن
المنافسة ،وفــً رأي بعض المحدثٌن هً كل مجموعة منظمة من األفكار ٌتعلق بعضها ببعض
تعلقــا منطقٌــا .وأخٌـ را استقر مفهوم الدٌالكتٌك فً عصرنا الراهن بأنه طرٌقة للمعرفة تدرس
وحــدة وصراع المتضادات فــً الكون والمجتمع والفكــر .ولهذا سمــً قانـون وحدة وصراع
المتضادات القانــون األساسً فً الدٌالكتٌك وهذا ما كرسه هٌغـل بشكل نهائً ومحسوم وجعل
منه الطرٌق األصح الــى المعرفــة.
ولقد درج المحدثون من أبناء عصرنا الى التمٌٌز بٌن نظام الفلسفة وبٌن طرٌقة المعرفة .فقالوا
أن النظــام الفلسفً إما أن ٌكون مثالٌا كما هــو عند أفالطون ،وإما أن ٌكون مادٌـا كما هو عند
ماركس .وأن طرٌقــة المعرفة إما أن تكون طرٌقة دٌالكتٌكٌة تعتبر الكون واإلنسانٌة كال واحدا
متماسكا ،الظواهــر فٌه مرتبطة عضوٌــا وبعضها شرط للبعض اآلخر .والكون واإلنسانٌة فً
حالة تغٌٌـر وحركـة دائمٌن وبذلك ٌصبح التجدد والتطور الـى ما ال نهاٌــة .أو تكــون الطرٌقة
مٌتافٌزٌكٌة تعتبـ ر الكون واإلنسانٌة تراكما عرضٌا للظواهر والحوادث أحدها منفصل ومستقل
عــن اآلخــر والكــون المادي واإلنسانً فـً حالــة سكون والتطور حركة نمو بسٌطة ال تؤدي
التغٌرات الكمٌة فٌه الى تغٌرات كٌفٌة.
ٌقــول هٌغـل أن كل ظاهــرة طبٌعٌة أو إجتماعٌة أو فكرٌة هً وحدة وصراع متضادات تملك
خاصتٌن ،سكـون ٌعبر عنه بوحدة المتضادات وحركة ٌعبر عنها بصراع المتضادات .فالوحدة
هً حالة السكون فً الظاهرة والحركة هً حالة الصراع فً الظاهرة .والسكون والحركة معا
ٌشكالن الظاهـرة .فال سكــون بدون حركــة وال حركــة بدون سكـون .ولكن فالسفة الدٌالكتٌك
اختلفوا فــً تصنٌف أهمٌة الحركـة والسكــون ،فماركس قال أن حركة صراع المتضادات هً
األساس والجوهــر فــً أي ظاهــرة مادٌة أو اجتماعٌة أو فكرٌة فهً حركة مطلقة ال بداٌة لها
وال نهاٌــة .أما السكون الذي هــو وحــدة الظاهرة فهو سكون نسبً ولٌس مطلق .ثم قال أنه ال
ٌمكــن الفصل بٌـن إطالقٌة صراع المتضادات ونسبٌة وحدة المتضادات ألنه فً المطلق ٌوجد
نسبً وفً النسبً ٌوجــد مطلق.
أما هٌغــل فقــال أن السكون الذي ٌمثــل الوحدة فـً وحدة وصراع المتضادات ،والحركة التً
تمثــل صراع المتضادات داخــل الوحدة كالهما مطلــق وهما متوازٌان .أي لٌست الحركة هً
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األساس والسكون هــو المؤقت فهما وجهان لحقٌقة واحدة .فلوال السكون لما كان ألي وجود أو
ظاهرة موجودة هوٌتها الخاصة بها أي بصمة وجودها أو ماهٌتها .ولذلك لوال الحركة لما كان
هناك أي تغٌٌر وتطور وتحول .واإلثنان ٌجب أن ٌعمال متوازٌٌن حتى ٌكــون التغٌٌر والتحول
واقعً وعقالنً وإال كان الموجود غٌـر عقالنً وغٌر واقعً وفقد ضرورة وجوده .وكثٌر من
الظواهــر المادٌــة واإلجتماعٌة والفكرٌــة موجودة ولكنها غٌــر عقالنٌــة وغٌــر واقعٌة فقدت
ضرورة وجودها .ومــن هـذه الزاوٌــة بالذات ننفذ الى األنظمة العربٌة التً هً بأغلبها لٌست
موجودة كضرورة ألنها ال تملك فــن قٌــادة المجتمعات وتطوٌرها نحــو األفضــل ،وال تساعـد
اإلنسان على تحقٌق إنسانٌته ولكن هذه األنظمة اختارت لنفسها طرٌقٌن إما طرٌق الدٌكتاتورٌة
السٌاسٌة التً تتبرقع ببرقع اإلشتراكٌة العلمٌة وهً منها براء ألنها أنظمة مخبراتٌة شمولٌة ال
أثــر فٌها للنقد والنقـد الذاتً اللذان هما من أهم خصائص اإلشتراكٌة العلمٌة لتصوٌب مسٌرتها
كلما جنحت علــى الطرٌق المستقٌم .وألن هــذه األنظمة راكـدة بل متصنمة ال تعترف إال لفظا
بأن الحركة الداخلٌة هً جوهر وجودها وأن التغٌٌر والتطور هو الناموس الطبٌعً لمسٌرتها.
أو الطرٌق الثانــً وهــً الدٌكتاتورٌات الدٌنٌة التً اسقطت علـى مجتمعاتها أفكارا وتوجٌهات
فوقٌــة غٌبٌة ال تمت الــى الواقع بكل جوانبــه بأي صلة .وبالتالـً ترٌـد أن تصوغ المجتمعات
مالمسة للواقع الداخلً والخارجً .وتلتقً الدٌكتاتورٌات الدٌنٌة رغم الفوارق األٌدٌولوجٌة مع
الدٌكتاتورٌات السٌاسٌة بتجمٌد حركــة المجتمعات الداخلٌة وتفاعالتها الخارجٌة واٌقاف مسٌرة
التطــور والتغٌٌــر عند نقطة معٌنة وكأن التارٌخ قــد توقف عنـد هذه المحطة ولن ٌبارحها أبدا
ألنها كماله المطلق .ولكً تستطٌع هذه األنظمة أن تحقق أهدافها كان ال بـد من أن تضع الناس
تحت مظلة الخوف والترهٌب .فمــن ال ٌردد تعالٌم القائــد ببغاوٌا هــو خائــن وعمٌــل ومارق
وفوضوي ومهرطق ٌجب عقابــه ألنه ال ٌحترم العقـل الجمعً الذي تنازل الجمٌع عن عقولهم
الفردٌة ألجل مجده وكماله المطلقٌن.
والترهٌب والتخوٌف متعدد الوجوه ،فساعة ٌكون باسم العقل الجمعً للنظام وساعة ٌكون باسم
تعالٌم السماء ونظرٌــة عصمة القائــد الذي ال ٌنقطع تواصله مع السماء طرفــة عٌن ،والنتٌجة
واحدة ،مصادرة عقــول الناس ومصادرة حرٌاتهم وإعطاء اإلنسان تعرٌفــا غٌر التعرٌف الذي
أعطاه إٌــاه أرسطو بأنه كائــن عاقــل اجتماعً بالفطرة ،لٌصبح كائنا مدجنا ببغاوٌا بالفطــرة،
تنازل عــن عقلــه الفردي لمصلحة العقل الجمعً الذي تصوغه األنظمة على قٌاس مصالحها،
وتنــازل عــن نزعته اإلجتماعٌة بالسعً للعٌش فـً مجتمع عادل بعد أن شلت قدرته على بناء
مجتمع دٌنامٌكً متطور ٌسعى الى بلوغ كماله فً النمو والرفاهٌة والمعرفة واإلنتاج والعدالة.
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وبذلك تكــون هذه األنظمة التً تسعى دائبـة لتجرٌـد اإلنسان مــن هوٌته اإلنسانٌة واعادته الى
مرتبة الحٌوان األعجم الذي حركته دائما هــً ردة فعل ولٌست فعال .تكون هذه األنظمة أنظمة
موجودة ولكنها غٌــر واقعٌة وغٌــر عقالنٌة ألنها لٌست موجودة كضرورة بـل هً قد اسقطت
على المجتمع اسقاطا مــن فــوق عندها ٌصبح زوالها حاجة إنسانٌة قبل أن ٌكون حاجة عربٌة
فقط.

كمال يوتسف تسري الدين
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