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Résumé
Durant deux années passées dans la recherche et l'observation, je n'ai trouvé d'idée
qui fait l'unanimité, une différence de points de vue d'une manière ou d'une autre
gravite autour d'elle. En effet; j'ai trouvé une entente sur des aspects généraux mais
dès que j'examine dans le fond; apparaissent alors des différences dans les idées. Si
les germes de la réflexion philosophique croissent dans les terres de l'étonnement,
mes questions se sont axées sur la possibilité d'arriver à un mode de réflexion donné
capable de nous guider vers les réponses appropriées à toutes les questions que
peuvent se poser les humains. Dans cette feuille philosophique, j'essaye d'expliquer à
quoi je suis arrivé.
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Abstract
During two years ago spent in research and observation, I didn't find an unanimously
idea. The difference of views was always revolving around. In fact, I found an
agreement in some general concepts but when I look to the depth of them, the
difference of ideas appears back. If philosophical reflection's seeds grow in the land
of wonder, my questions are focused on the possibility of reaching a certain way of
thinking which guides us to the appropriate answers of all the questions that humans
can ask. In this philosophical paper, I'll try to explain all what I arrived to.

المقدمة

 مل أجد خاللها َّأي مسأةل أو فكرة يف احلياة؛ إال،طوال س نني قضيهتا يف البحث والنظر
ِ
ُ
 نعم لَمست.وهجات النَّظر حتو ُم حولها ولو بوج ٍه من الوجوه
ورأيت الاختالف يف
َّ الاتفاق عىل بعض املفاهمي العا َّمة لكن ما إن أتأ َّم ُل للحظ ٍة يف معىن ذكل املفهوم
حَّت
.ت َظهر األفاكر اخملتلفة َّمرة أخرى
ُ
كنت يف حري ٍة من األس باب الاكمنة ورا َء اختالف اآلراء حول الفكرة الواحدة همام اكنت
َّ بأن
ُ َّحَّت فك
َّ ،مألوف ًة أو بدت مسلَّمة ال ش َية فهيا
الَّش َء الوحيد غري اخمل َتلف فيه هو
َّ رت
خاصة عىل ثُالثية (ادلِّ ين والعمل
َّ  إذ ما ْإن يُطرح َّأي سؤالٍ أو رأي،الاختالف نفسه
ُ نفتح
َّ )والفلسفة
. ال َّأول لها وال آخر،منافذ ُمتعدِّ دة متناقضة لإلجابة عنه
َ حَّت ت
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إذا اكنت بذور التفكري الفلسفي عبارة عن أس ئةل ت ُ
فإن أس ئليت
نبت يف أرض َّادلهشةَّ ،
ِ
للوصول إىل األجوبة الِّنِّ ائي ِة
متحورت حول إماكنية الوصول إىل منطِ تفك ٍري ُم َّعني يساع ُدان
السؤال األمه بني
اكئن من اكن من بين اإلنسانَ .
عن مجيع ِ األس ئ ِةل اليت ختطر ببال ٍ
واكن ُّ
أس ئليت هو :هل يُمكن الوصول إىل األجوبة الِّنِّ ائية يو ًما ما؟
َّإن ما أعني ِه ابألجوب ِة الِّنِّ ائية هنا ،ليس األجوبة القطع َّية اليت ال تقبل النِّقاش كقو (لناَّ )1إن (أ
إلن عالقة َّ
الَّضب تبادل َّية ،فال أحد يس تطيع ْأن ُُيادل يف ذكل  ،بل
× ب = ب × أ) َّ
يه األجوبة اليت ال يتوقَّف يف قبولها ٌّ
لك من ادلِّ ين والعمل والفلسفة عىل ح ِّد سواء ..وليس
هذا حفسب ،بل يه األجوبة اليت ال يعرتض علهيا اخملتلفون يف ِّ
لك من ادلِّ ين والعمل
والفلسفة.
ٍتدور حول التَّع ُّد ِد
السؤال عن إماكني ِة الوصول لتكل األجوبة إىل تساؤالت ُ
حتول ُّ
َّ
والتَّو ُّح ِد ،الاختالف والائتالف ،التَّكرث والتَّفرد ،التَّ ُّغري والثبات ،وغري ذكل .إذ هل
ميكن أن يكون لك هذا بال انسجام؟ إال ميكن أن توجد نظرة أمشل من لك هذا حبيث
تشمل نفسها أيضً ا؟
اكنت رحةل حبث ِّية شائكة انهتت ابنبثاق "نظرية التَّضامر" ،ويه نظرة فلسفيَّة شامةل،
وجدت فهيا– ومبا تتض َّمنه من مبادئ ومفاهمي َوقوانني -اإلماكنية إلعطاء األجوبة عن مجيع
التَّساؤالت اليت كنت أحبث عِّنا.
لقد َّتبني يل عن طريقها معرفة أس باب الاختالف يف وهجات النَّظر سواء يف النَّمط
التفكريي الواحد أو بني األمناط اخملتلفة ،واأل ُّمه َّأن التَّفسري املس تفاد مِّنا ال يتعارض مع
مجيع اخملتلفني .كام اك ُ
تشفت املنفذ اذلي من خاللها ميكن ْأن يتجاوز التفكري اإلنساين
حمدوديته إىل مس توى يدرك فيه األجوبة هنائية ويتعامل هبا.
بتعب ٍري آخر :وفقًا لها ،مل تعد تفسريات ادلِّ ين والعمل والفلسفة متعارضة أو متناقضة أو
كأهنا انطقة ِ
بألس نَ ٍة مُتعدِّدة عن حقيق ٍة واحدة ..ويف ِّ
خمتلفة ،بل أصبحت َّ
لك ذكل مل يُلجأ
مفاهمي التَّوافق أو التأويل أو التحوير ،بل ما حصل هو َّأن مضمون األفاكر اليت
إىل
ِ
يطرهحا التَّضامر من ُّ
الشمولية والانسجام حبيث تس تطيع ْأن تكشف عن َّالروابط اخلفيَّة
بني الاختالف ،وهبذا تر ََّّس ْت مالمح النِّظام املُضمر يف الالنظام املظهر.
ويك ال أطي َل أكرث يف وصف إماكانت هذه النَّظرية ليس يف التَّفسري حفسب بل ويف
فسأدخل يف ورقتنا هذه ابلتَّفاصيل مبارش ًةٍ ،
ُ
بعرض مقل لها غري خمل،
التَّوقع أو التَّنبؤ،
 -1في التضامر األمر فيه نظر ،إذ يجب أن نح ّدد الداللة لهذه العالقة الرياضية بنوع الرياضيات التي نجريها
فيها ،إذ هذه النتيجة ال يشترط أن تكون مسلمة في جميع أنواع الرياضيات .ففي الرياضيات التي تفترض األبعاد
اإلضافية التي تسمى (متغيرات غراسمان) نسبة لواضعها ،فإن هذه العالقة ال تكون تبادلية ،بل تكون بالشكل ( أ
× ب =  -ب × أ) .أنظر :ستيفن هوكنغ ،الكون في قشرة جوز -شكل جديد للكون ،ترجمة :د .مصطفى إبراهيم
فهمي ،مطابع السياسة ،الكويت ،3002 ،ص.23
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السداد.
حيدوين األمل ابلتَّوفيق و َّ
مدخل

إذا كنَّا نتح َّدث عن نظر ٍة شامةل ،مف َّما يُ ُ
فرتض هبذه النَّظرة ْأن ال تكون انتقائية أو إقصائية.
ولهذا مفن األسس اليت ارتكزت علهيا نظرية التَّضامر ،األساس اذلي يذهب إىل األخذ
جبميع ِ أمناط التَّفكري ،همام اكن ذكل التَّفكري دينيًّا أو فلسفيًّا أو علم ًّيا أو أدب ًّيا ،بل َّ
وحَّت لو
أسطورّي .مفا دام ذكل النَّمطُ من التَّفكري قد ُو ِج َد فهو يشرتكُ مع غري ِه من ِ
األمناط يف
اكن
ًّ
حيثيَّ ِة الوجود ،وهذا الاشرتاك ُيع ُهل مع غري ِه من األمناط التَّفكرييَّة عىل قد ِم املُساواة يف
هذه احليثيَّة.
فإن ما ُ
حنصل عليه هو وجود نقط ٍة لك َّي ٍة تلتقي فهيا
وإذا ما استندان إىل هذا األساسَّ ،
الكرثة الاكثرة من أنواع التَّفكريَّ ،إهنا نقطة مفهوم الوجود ،مبعىن َّأن امجليع يتو َّح ُد يف مفهو ِم
الوجود لتكل الكرثة ،فيكون ذكل املفهوم مبزنةل أعىل نُقط ٍة يف مقَّ ِة ر ِأس الهر ِم املعريف.
فإذا ما قيَّدان حديثنا ُهنا ِ
فإن احلديث عن مفهوم
بأمناط التَّفكري ادلِّ ينية والفلسفيَّة والعلميَّةَّ ،
الوجود املو ّحد لها يف ذاته ،يكون مبزن ِةل تكل النُّقط ِة َّالرأس هرميَّة ،وحنن إنَّام نش هبها بذكل
صور.
ليتس َّىن لنا وصف خصائصها ا َّذلاتية والتَّعامل معها كَّش ٍء قابل للتَّ ُّ
من خصائص النُّقطة َّالرأس هرميَّة هو َّأهنا تقابل مجيع األوجه بذاهتا ،فتنعكس فهيا صور
مجيع األوجه .يف حني َّأن َّ
لك وجه أوجه الهرم ال يرى فهيا إال نفسه .من جا ٍنب آخر :يه
ترى مجيع األوجه مبنظارين :منظار الكرثة اذلي تتعدُّ د فهيا حني تواجه ّ
لك وجه عىل حدة،
ومنظار التَّوحد اذلي ال تواجه فيه ًّأّي من األوجه ،فتكون يف تكل احلاةل مع ذاهتا ،حيث
جترد الكرثة من كرثهتاَّ ،
لكِّنا ال تعدهما ،بل تُبقهيا مفهو ًما ُلك ًّيا.
الوحدة ِّ
شأن مفهوم التَّضامر حني يواجه ثالثية (ادلِّ ين والفلسفة والعمل) .هؤالء الث َّالثة
هكذا هو ُ
وجودّي .لهذا يس تطيع مفهوم
تكرثا
يتو َّحدون فيه تو ّح ًدا مفاهمي ًّيا ،ويتكرثون بأنفسهم ُّ ً
ًّ
التَّضامر ْأن يواج َه ًًّّلك مِّنم مبا يتطابق وذاته ،فيكون التَّضامر انطقًا عن ادلِّ ين ابدلِّ ين وعن
العمل ابلعمل وعن الفلسف ِة ابلفلسفة ،كأن َّه صور ًة منعكس ًة عن حقيق ِة لك مِّنم ،وهبذا هو
اجملرد املو َّحد هلم مجي ًعا.
حيفظُ التَّاميز احلاد فامي بيِّنمْ .
وإن اكن هو يف ذاته املفهوم اللكِّي َّ
َمثل التَّضامر يف هذا مكثل مفهوم اإلنسان َّية ،هذا املفهوم يتض َّم ُن ّ
الصالح
لك معاين اخلري و َّ
جمرد لكّي يتض َّمن َّ
والتَّقوى ،كام يتض َّم ُن َّ
لك
لك معاين َّ ِّ
الَّش والفساد والفجور ،هو مكفهوم ّ
ذكل ،لكنَّه يواجه ّ
َإنسان مبا فيه ،فيعكس إنساني َّته من حيثيَّة وجود اإلنسان ال من
لك ٍ
رشير أو إنسان ِّ
خري ،إنسان صاحل أو إنسان
حيث َّية وجود املفهوم ،فميكن ْأن يُقال :إنسان ِّ
نسان فاجر .اإلنسان َّية هنا مفهوم لكِّي تلتقَّي يف وحدهتا املفهوميَّة
تقي أو إ ٍ
فاسد ،إنسان ّ
الكرثة الوجودية ،فال الكرثة الوجودية تكرث املفهوم وال الوحدة املفهومية ت ُلغي الكرثةًّ .لكهام
حمفوظ :الوحدة املفهومية والكرثة الوجودية.
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وإذا اكن مفهوم اإلنسانية يُمكن ْأن يعرف من خالل مصاديقه الواقع َّيةَّ ،
فالشأن ذاته
للتَّضامر ،إذ من خالل مصاديق ثالثيَّة :ادلِّ ين والعمل والفلسفة ٍ
كأمناط معرفيَّة تقوم عىل
الساموي والتَّأمل اخلالص والتَّجربة املعمل َّية ،ميكن التَّعرف إىل املضمون َّ
الشامل
الويح َّ
ملفهوم "التَّضامر" ودالالته.
مفهوم التضامر

اإلضامر يف اللُّغة :هو إخفاء َّ
الَّشء (.)1
واملُضمر هو املس ترت استتار أصاةل(.)2
الفلسفي الاصطاليح ،فهو –كام أراه -يرتكب من داللتني ال مامتثلني:
أ َّما معناه
ِّ
ضمرا.
ُظهرا شيئًا آخر ُم ً
َّادلالةل األوىل :التَّساتر ،وهو أن يسرت شيئًا م ً
مضمرا.
ُظهرا وجود يشء آخر ً
َّادلالةل الثانية :التَّاكشف ،وهو أن يكشف شيئًا م ً
السرت ،فيجب ويف الوقت ذاته ْأن
وهذا يعين أن َّه كام يُفهم من لفظة التَّضامر َّادلالةل عىل َّ
الالسرت.
يُفهم َّأهنا تدل عىل َّ
لو قيل :هذا اجلبل كبري ،فاملنطق الاعتيادي يو ِّجه التَّـفكري حنو مفهوم كربانية اجلبل
الظاهره ،أما املنطق التَّضامري ،فيتجاوز من فوره التفكري الاعتيادي إىل ما وراءه لريكز
عىل وجود ما هو أكرب منه وما هو أصغر.
َّإن اإلضامر هبذا املعىن الاصطاليح ،هو مفهو ٌم عام يالز ُم األش ياء واملفاهمي َّ
وحَّت األلفاظ
مالزمة اعتبارية ،حبيث ال خيلو يشء أو مفهوم أو لفظ منه عىل اإلطالق .فـ"يضمر" تعين
َّأن املفهوم أو النَّظرية أو َّ
أمرا آخر ال مياثل
معىن أو ً
الَّشء أو اللفظ خيفي عىل وجه اإللزام ً
ما هو ُمظهَر منه.
التَّضامر منط تفكري ال يقف عند حدود ادلالةل املألوفة أو َّ
املسمل هبا ،بل يتخذ من ادلالةل
املظهرة دكَّة يرتقي علهيا إىل ما وراءها ،أو يع ّدها ًاباب ينفذ من خالهل إىل ما بعدها.
ضرورة التَّضامر

ما امل ُ ِّربرات لَّضور ِة القول مبفهو ِم التَّضامر ابلوج ِه اذلي بي َّناه؟
ٍ
َّ
حضورات وجوديَّة ُمتعدِّ دة
الَّضورة يُمكن معرفهتا من خالل املصاديق اليت ت ُمث ِّل
 -1المعجم العربي األساسي ،جامعة الدول العربية ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،الروس8001( ،هـ/
8811م)،ص .777
 -2انظر :د .طه عبد الرحمن ،اللسان والميزان أو التكوثر العقلي ،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،ط،8
(8081هـ8881/م) ،ص.807 -807
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فإن معرفتنا به تمكن يف أحد
ملفهوميته .فإذا اكن التَّضامر كام ش َّهبناه بنقط ِة ر ِأس الهرمَّ ،
أوهجها مبعرف ِة ما يقابهل من رضور ٍات معرفيَّة ،ويه كام ييل:
ضرورةامناحيثيَّةاالمفهوماالدِّينيا
أ َّو ً ال:اال َّ

ُيزم ادلين – وأعين به هنا اإلسالم -بَّضورة وجود اإلهل الواحد األحد ،و َّأن اإلهل ال
الصفات ال يه( اَّ )1ذلات وال يه غريها،
يُ َعرف إال من خالل صفات ِه القامئ ِة يف ذاته ،و َّأن تكل ِّ
كام َّأن َّ
الصفات األخرى وال يه غريها .
الصفات ال يه ِّ
لك واحد ٍة من ِّ
الصفات تسرتُ ا َّذلات من هجة ،فال يُمكن معرفة ا َّذلات إال من خاللها( ،)2ومن هج ٍة ُأخرى
ِّ
تد ُّل عىل وجودها.
السرت والكشف يف ِ
الوقت
َّإن ِّ
ضمرة ،تؤدي دور َّ
الصفات املُظهرة يف عالقهتا مع ا َّذلات امل ُ َ
الصفاتُّ ،
نطبق عىل عالق ِة ِّ
لك صف ٍة تسرتُ بقيَّة
نفسه ،وهذا األمر ي ُ
لك صف ٍة مع بقيَّة ِّ
الص ِ
يكشف يف ِ
تكشف عن وجودها ،وما اكن يسرتُ و ُ
فات ويف الوقت نفسه ُ
الوقت نفسه
ِّ
هو ما نسميه "التَّضامر".
الصفات اإلله َّية وعالقهتا اب َّذل ِات وببعضها بعضً ا تعكس دينيًّا رضور ِة وجود
إذن :رضورة ِّ
مفهوم التَّضامر.
ضرورةامناحيثيَّةاالمفهوماالفلسفيا
ثانيًا:اال َّ

س نتناول رضورة التَّضامر هنا من حيث مفهوم امليتافزييقيا ،ومن حيث مفهوم اجلدل عند
هيغل.
.1امفهوماالميتافيزيقياا

يتكون من جتري ِد املاه َّيات ،مفاه َّي ُة اإلنسان مث ًال ُ
ختتلف عن
عقيل لكّيَّ ،
امليتافزييقا مفهوم ّ
عيين يف اخلارج ،أما املاه َّية مففهوم يقو ُم ُ
العقل
خشصان َّية اإلنسان ،الشخصان َّية لها وجود ّ
طلق عىل هذه املفاهمي ميتافزييقيةَّ ،
ألهنا بال
بتجريد ِه ممَّا هو مشخص يف اخلارج ،ومن هنا ُأ َ
 -1هذا المعنى ذهب إلي ِه األشعرية ،وهو يضمر عددًا من االحتماالت التي ال تماثله ،وم َّما يضمر ما ذهب إلي ِه
أن "الصِّفات هي عين ال َّذات" أو ما ذهب إلي ِه ال َّشي ُخ الصُّ وفي بن عربي من َّ
ال ُمعتزلة مثالً َّ
أن "الصِّفاتَ عينُ
ال َّذات وغيرها" .للمزيد انظر :أبو موسى األشعري ،مقاالت اإلسالميين واختالف المصلِّين ،ج 8ص ،883 ،88
أصول االعتقاد ،مكتبة
 .320ج 3ص .812-877إمام الحرمين الجويني ،كتاب اإلرشاد إلى قواطع األدلَّة في
ِ
الخانجي مصر ،مطبعة السَّعادة ،8820 ،ص 78والتي تليها .الحافظ البيهقي ،كتاب األسماء والصِّفات ،تحقيق
محمد زاهد الكوثري ،دار إحياء التُّراث العربي ،بيروت ،ص .872 ،828 ،880د .سعاد الحكيم ،المعجم
الصوفي ،دندرة للطِّباعة والنَّشر ،بيروت ،ط 8818 ،8ص.8382
ب علمي الوحيد الذي جاء بال مثيل هذا المعنى هو ال َّشيخ الصوفي عبد الكريم الجيلي حيث قال« :الصِّفة
 -2بحس ِ
َّ
َّ
َّ
ُ
ْ
ولكن ال
بخالف الذات ،فإنهُ يُدركها ،ويعل ُم أنها ذات هللا تعالى،
وليس لها غاية،
عند المحقِّق هي التي ال تدرك
َ
ِ
ت هللا ،ولكن على غير بيِّن ٍة من الصَّفات» ،انظر:
ت الكمال ،فهو على بيِّن ٍة من ذا ِ
يُدرك ما لصفاتها من مقتضيا ِ
ال َّشيخ عبدالكريم الجيلي ،اإلنسان لكامل في معرفة األواخر واألوائل ،مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأوالده،
مصر ،ج  8ص . 38 – 30
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أعيان خارجيَّة(.)1
متزي املفهوم امليتافزييقي كنالنيته ،مففهوم اإلنسان يد ُّل عىل ّ
لك ِإنسان وجد أو هو موجود
ي َّ ُ
أو س يوجد .يف هذا املفهوم تتو َّحد إنسان َّية لك ّإنسان.
اللكي ،لاكنت اإلجابة املنطقيَّة:
ولو تسا َءلنا ،مك إنسان حيمتل ْأن ُ يش مت َل عليه ذكل املفهوم ّ
ِ
الاحامتالت املمكنة.
عدد غري حم َّدد من
األمر أش به ما يكون ابحملربة – مع الفارق -إذ لو كتبنا مجةل ابللغة العربية من َ
تكل احملربة،
فبمك لغة ال متاثل العربية نس تطيع ْأن نكتب تكل العبارة نفسها؟ بال شك س نكتب عددًا
غري َّ
حمد ٍد من الاحامتالت املُمكنة.
لكن ماذا لو نظران لهذا املفهوم من
هذا إذا نظران إىل هذا املفهوم من الكرثة إىل الوحدة ،و ْ
نتصور األمر َّ
َ
ابلشلك اآليت:
الوحدة إىل الكرثة؟ هنا يظهر ُجان ًبا من فاعليَّة التَّضامر ،حفني َّ
مبا َّأن دلينا مُظهر ميثل اجلزء
ِ
الاحامتالت املُمكنة اكف َة).
ومبا َّأن دلينا ُمضمر لكي (يتض َّمن
نتصور احامتالت غري منهت َّية مضمرة ال متاثل املظهر.
إذا يُمكن ْأن َّ
وهذا يوصلنا إىل نتيج ٍة مفادها:
إذا اكن العقل ُُي ِّر ُد املُظهر ليس تخلص منه املفهوم اللكّي ابلَّضورة.
وإذا اكن املفهو ُم اللكِّي يتض َّمن مجي َع الاحامتالت َّ
ابلَّضورة أيضً ا.
وإذا اكنت تكل الاحامتالت ال متاثل املظهر.
وإذا اكن التَّضامر لملية اس تنباط الاحامتالت املمكنة من املفهوم اللكي.
إ ًذا ،فَّضورة وجود التَّضامر كَّضور ِة وجود امليتافزييقا.
.2اجدلاهيغلا

لك قض َّية ُ
يقوم مفهوم اجلدل الهيغيل عىل املبدأ القائل َّإن ّ
حتمل يف ذاهتا نقيضها ،ومن
يتكون املركب ،وهذا املركب عبارة عن يشء اثلث غري القض َّية أو نقيضها.
القضية والنَّقيض َّ
اثن وتس ُّمتر العمل ّية يف رصاع
مث َّإن هذا املركب حيمل نقيضه يف داخهل ومِّنام يتكون مركب ٍ
بني َّ
الَّشء ونفيه ليتاكمل يف الث َّالث اذلي يُو ِّحد األضداد يف ذاته ،لكنَّه بذكل التَّوحيد
 -1انظر :د .جميل صليبا ،المعجم الفلسفي.
(باأللفاظ العربية والفرنسية واالنكليزية والالتينية) ،دار الكتاب اللبناني ،ومكتبة المدرسة،بيروت8813،م،ج3
ص.202- 203
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(.)1

يتحول إىل يش ٍء جدي ٍد ُ
حيمل نقيضه ..وتتواىل العمليَّة يف رصاعٍ جديل مُتسلسل
َّ
يف احلقيقة هذا ِّ
الِّصاع اجلديل ُهل حضوره يف ال ِفكر ويف ا َّلطبيعة ويف ُّالروح ،وهو هبذا
يكون مفهو ًما فلسفيًّا ً
شامال ينتظم الوجود بأرسه أنطولوجيًّا وأبس متولوجيًّا.
ُ
عندما ُحنلّل اجلَد َل جند َّأن املركب ال مياثل مكوانته ،وهذا يد ُّل عندان عىل حضور
ألن التَّضامر عبارة عن املفهوم القائلَّ :أن ورا َء ِّ
لك مظه ٍر ُمضمر ال مياثهل..
التَّضامر ،وذكل َّ
دل هو من هذا القبيل ،إذ ابإلماكن إذا ما ّعرفنا القض َّية ْأن َ
وما حيصل يف اجل َ ِ
نفرتض
وجود نقيض تكل القضيةَّ ،مث توقُّع املركب الناجت عِّنام يف لمليَّ ٍة تُس َّمى "نفي النفي".
فإن التَّضامر ليس جدل هيغيل ،ألن َّ ُه ال يقوم عىل إثبات ٍونفي ،ونفي
ْ
لكن من هج ٍة اثنيةّ ،
النَّفيْ ،بل يقو ُم عىل مظهر ،ي ُس تد ُّل منه عىل وجو ِد احامتالت ممكنة تتض َّم ُن النَّقيض
والنَّظري و َّ
الشبيه أو أي احامتل ٍآخر.
وإذا اكنت احامتالت التَّضامر تتجاوز حدود النَّفي ونفي النَّفي ،فهذا يد ُّل عىل َّأن َّ
لك جدلٍ
لك تضام ٍر ً
تضامر ،وليس ُّ
جدال.
إذن :إذا اكن ُ
ألن اجلد َل صورة من صو ِر
اجلدل رضور ًة فلسفي ًة ،فالتَّضامر رضورةَّ ،
التَّضامر.
ضرورةامناحيثيَّةاوجو ِداالمبادئاالعلميَّةا
ثالثًا:اال َّ

مظان هذه الَّضورة عديدة؛ اكالرتياب والتَّشارك والتَّعالق وغري ذكل ،وهنا سنتح َّد ُث َّلما
ّ
يتَّسع هل املقام:
.1االرتياب:اا

مبدأ الارتياب من َّ
الَّضورات يف الفزيّيء احلديثة حسب املياكنياك المكومية ،وهذا املبدأ
يد ُّل عىل َّأن املظهر يضمر ال مثيهل ،فإذا أمكن قياس حركة جس مي ذري بدقَّ ٍة قدرها
فإن نس بة الاليقني يف موقعه تكون  .%08من معلوم نس تطيع ْأن نعرف
 %08مثالَّ ،
جمهول يف حاةل تُس َّمى "الالتقايس" .مبدأ الارتياب يؤكد العالقة بني املظهر وال مثيهل ،إذ
قياسا ُمفردًا َ
لتكل احلاةل ،بل تد ُّل عىل وجو ِد
معرفة ادلِّ قة يف قياس حاةل اجلُس مي ،ال ت ُعطي ً
ٍ
مضمر فهو ارتيايب أو احامتيل أو اليقيين ،وال يُمكن الفصل بني
نه
و
لك
و
ضمر،
م
آخر
قياس
ُ
()2
العلمي يد ُّل عىل صور ٍة من ُصو ِر مفهوم
القياسني يف مياكنياك الكوانمت  ،وهذا املعىن ّ
ألن التَّضامر– كام بي َّنا -يد ُّل عىل التَّالزم بني ما هو مُظهر وبني ما هو مضمر،
التَّضامرَّ ،
 -1انظر :د .إمام عبد الفتاح إمام ،المنهج الجدلي عند هيجل ،دراسة لمنطق هيجل ،دار التَّنوير للطِّباعة والنَّشر
ضا :د .جميلصليبا ،ج 8ص.282
والتَّوزيع ،بيروت ،ط ،3007 ،2ص  .32وانظر أي ً
َّ
 -2فيرنر هايزنبرغ ،فيزياء وفلسفة -ثورة في الفيزياء الحديثة ،ترجمة :د .أدهم السَّمان ،منشورات وزارة الثقافة،
سوريا ،8810 ،ص.20
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ومن املظهر يلزمنا ْأن حنمتل وجود املُضمر ،وعىل هذا فَّضورة مبدأ الارتياب تعكس
رضورة وجود مبدأ التَّضامر.
.2االتَّشارك:ا

مبدأ املُشاركة من مبادئ الفزيّيء احلديثة ،فقد اكتشف ال ُعلامء اس تحاةل ْأن يلعب العامل
دور الراصد املوضوعي املُنفصل عن التَّجربة اليت ُيرهيا يف جمال الفزيّيء ا َّذلرية ،بل هو
يصبح مشمو ًال يف العامل اذلي يرصده إىل ح ِّد أن َّ ُه يؤث ُِّر يف خو ِاص األجسام املرصودة .
السمة األمه لنظريَّة المك
يرى "جون ويلر"Jon Wheelerإ َّن هذا التَّشميل َّللراصد هو ِّ
أقرتح استبدا َل لكم ِة "راصد" كلكم ِة "مُشارك" .فعىل ح ِّد تعبري ويلر« :ال يش َء يف
وذلكل ُ
مبدأ ال ِّمك أ ُّمه من هذا ،إن َّ ُه ُحي ِّطم مفهوم العا ِلم بوصفه قاب ًعا هناك ،مع كون َّالراصد مفصو ًال
بأمان عنهَّ .إن الكون لن يكون بعدئذ هو نفسه ًأبدا .لوصف ٍ
عني عىل املر ِء
حدث ما؛ يت َّ ُ
ٍ
ْأن يُلغي تكل اللكمة القدمية "راصد" (و)ْ 1أن يض َع يف ماكهنِ ا اللكمة اجلديدة "مُشارك" .مبعىن
غري مألوف يكون الكون ً
كوان تشارك ًّيا» .
وإذا اكن هناك تشارك بني عقل اإلنسان وا َّلطبيعة ،فهذا يعين َّأن مفهوم "التَّضامر" اللكِّي
نوس َع حميط ما
العقيل ،هو مفهو ٌم تشاريك مع العامل ،أي َّأن مبدأ التَّشارك ُ
يسمح لنا ْ
بأن ِّ
ِ
املوجودات احلس يَّة
حمصورا يف املفاهمي العقلي ِة بل يف
نفهمه عن التَّضامر فال يعود
ً
اخلارجيَّة.
وقبل هذا ،فل ُن ِعد قراء َة اجلانب املظهر لعالقة ا َّذلات ابملوضوع ،إذ اكن مفهوم هذه العالقة
هو الفصل التَّام ،وهذا الفصل التَّام بسبب الالمتاثل بني العقل اإلنساين والواقع املوضوعي
احلِّس ،هكذا اكنت يه النَّظرة ،واكن وفقًا لها يفرتض أن تكون مقوةل التَّضامر ميتافزييقيَّة
ِّ
بني العقل
حفسبّ ،أي عقلية حبته ،فل َّما اكتُشف التَّشارك بني ا َّذلات واملوضوعّ ،أي َ
املادي،
وا َّلطبيعة ،صار من
املنطقي افرتاض رسّين مفهوم التَّضامر يف جوهر ا َّلطبيعة ّ
ّ
مكوانهتا.
اك ِ
نطباق ِّأي قا ٍ
بيعي عىل ِّ
نون ط ّ
وهذا يعين فامي يعينَّ ،أن لك جزء يف الوجود املادي يتضمن مبدأ التَّضامر ،ابلتَّايل ُّ
فلك
عقيل بل
يشء طبيعي يضمر ال مثيهل .والالمثيل املفرتض يف ا َّلطبيعة ليس جمرد مفهوم ّ
احلِّس املتعني.
يشء هل وجوده الكوين ِّ
إذن ،رضورة املُشاركة تعكس رضورة وجود عالقة تضامر بني اإلنسان وا َّلطبيعة الكون ّية.
.3االتَّعالق:اا

تساءل "أمري اكزيل" ً
ي ُ
أمن املُحمتل إذا حدث يش ٌء ما هنا ْأن ُيعل شيئًا آخر
قائالَ « :
 -1فيرتجوف كابرا ،التَّصوف ال َّشرقي والفيزياء الحديثية ،ترجمة عدنان إبراهيم ،دار الحوار ،الالذقية،3007 ،
ص . 800
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ُ
حيدث يف موقع ٍ آخر ً
معمل لَّش ٍء ما،
قياسا يف ٍ
بعيدا عن ُه يف آن واح ٍد معه؟ إذا أجرينا ً
هل من املُحمتل يف اللحظة نفسهاْ ،أن يقع حدث مشابه عىل بُع ِد عَّشة أميال ،يف اجلا ِنب
من املُثري َّلدلهش ِة ،وعىل عكس ِّأي
من العامل ،أو يف اجلا ِنب اآلخر من الكون؟ َ
اآلخر َ
()1
حدس دلينا َّلما ُيري يف الكونَّ ،أن اإلجابة يه نعم» .
ما نتحدث عن ُه هنا هو ظاهرة فزيّيئية تعين َّأن َّأي كينونتني تظ َّال ِن عىل ار ٍ
تباط ال تنفصم
ُعراه ِ
بِّصف النَّظر عن مقدا ِر املسافة بيِّنام.
املكوانت األساس يَّة َّ
فإن الاعتقاد ابال ِ
للطبيعة،
وفقًا لهذا الواقع ا َّلطبيعيَّ ،
نفصال التَّام بني ِّ
ً
مَّشوطا مبا هو مألوف من أنواع
مكوانت الكون
ُ
يضمر ال مثيهل ،فليس الارتباط بني ِّ
ِ
العالقات التَّقليدية.
يزود التَّضامر ببع ٍد مفهويم آخر ،فهو يعين َّأن التَّضامر  -فض ًال
هذا املبدأ يف الطبيعةّ ،
عن كونه مفهو ًما عقل ًّيا ميتافزييقيا -قد امت َّد من ِ
شارك إىل ا َّلطبيعةَّ ،مث هو
خالل مبدأ الت َّ ُ
مكوانت ا َّلطبيعة نفسها.
جتاوز هذا الامتداد بني اإلنساين والكو ّين إىل تعالقات ما بني ِّ
ِ
مكوانت ا َّلطبيعة فامي بيِّنا.
تعكس رضورة وجو ِد
َّإن رضورة التَّعالق ُ
عالقات تضام ٍر بني ِّ
الخالصة:ا

خنلص من ذكل إىل ما ييل:
ُ
الساموي،
 .1التَّضامر يتناول جوانب العالقات املفارقة املس َّماة يف األدّين
ابلويح َّ
ّ
ِ
العالقات ُّالروحية احملضة ،يع ّد يف التَّضامر من نوع العالقات اليت ال متاثل
فهذا النَّوع من
العالقات املظهرة ،وقد ّتبني وجه الصةل هبذا النوع من خالل حديثنا عن رضورة الصفات
اإللهية.
 .2عندما ند ُع جمال املفارق لندخل يف العامل العقيل ،جند َّأن التَّضامر يتفاعل مع
حضورا يف رضورهتا ،كام ُيد ُهل صورة أخرى من صو ِر احلضور
امليتافزييقا وُيد هل
ً
الفلسفي اجلديل.
الفلسفي ممثةل ابلوجو ِد
ّ
ّ
 .3ال يقف التَّضامر عند حدود املفارق والعقيلْ ،بل هو يتخل َّ ُل العامل التَّجرييب ،عامل
العلوم ا َّلطبيعية ،وفهيا ُ
تعكس لنا صورة عن
جند َّأن رضورة مبدأ الارتياب الفزيّييئُ ،
تضامري.
الاحامتالت املضمرةَّ .إن ا َّلطبيعة احامتلية ،وما اكن احامتل ًّيا فهو
ّ
الفصل بني ا َّذلات واملوضوع إىل التواصل،
مث مبدأ التَّشارك اذلي ينقل مفهوم التَّضامر من ِ
وإذا اكن هناك ميتافزييقيا أو جدل فذكل لكّه سي ُّمت مشاركته مع ا َّلطبيعة ،أي يوجد يف
القومي للتَّرجمة ،القاهرة،
لغز في الفيزياء ،ترجمة عدنان علي الشهاوي ،المرك ُز
ّ
 -1د .أمير اكسيل ،التَّعالق أكب ُر ٍ
ط ،3001 ،8ص .82
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خاصة هبا وجدل خاص هبا ،وابلتَّايل فيوجد تضامر أيضً ا.
ا َّلطبيعة ميتافزييقيا َّ
فإن مبدأ التَّعالق ُ
ينقل التَّضامر إىل مس توى التَّعامل ا َّلطبيعي احملض ،ألن َّ ُه يكون بني
ً
أخريا ّ
كينونتني طبيعيتني.
إذن :مساحة التَّضامر متت ُّد:
الصفات اب َّذلات وبنفسها).
من اإللهيات احملضة (عالقة ِّ
إىل الالهيات العالئقيَّة (العالقة ابإلنسان عن طر ِيق الويح).
ومن العقل َّيات اخلالصة ( ُ
عالقة امليتافزييقيا ابملاهية).
إىل العقليَّات اجلدليَّة (عالقهتا مع الفك ِر وا َّلطبيعة و ُّالروح).
ومن التَّجريبيَّات العالئقيَّة ( ُ
عالقة ا َّذلات ابملوضوع).
إىل التجريبيَّات التعالقيَّة ( ُ
عالقة املوضوع ابملوضوع).
فهذه يه مساحة التَّضامر وهذه يه رضورته الفلسفيَّة عندان.
نظرية التَّضامر

توعب املفارق وغري املفارق،
تأس ًيسا عىل ما تض َّمن ُه التَّضامر بوصف ِه مفهو ًما ُمطلقًا ُولك ًّيا يس ُ
السكو ّين ،امليتافزييقي والوضعي ،العالئقي
احلديس،
ييبِّ ،
احلِّس و ّ
اجلديل و ُّ
املثايل والتجر ّ
ّ
ّ
تنص عىل َّأن:
فإن ِّ
الصيغة اجلامعة املانعة هلُّ ،
والتَّعالقي ،ومجيع الاحامتالت املمكنةَّ .
[ ُّ
لك يش ٍء يضمر ال مثيهل بدالةل حم ّددة]
ابلرموز يف َّ
الشلك:
و ُ
ميكن التَّعبري عِّنا ُّ
أأو( |ıح ← )1+
)(P+1
Sı|A
د
ُ
حيث ّأن
" أ"  :"A" ،م ِّ
يرمز َّ
للشط ِر املُظهر من العالقة
ُتغري ُ
"  : "ı|" ، "|ıرمز التَّضامرُ ،
حيث يد ُّل اخلطّ القصري عىل املَظهر اذلي يضمر ال مثيهل،
وال مثيهل أكرب منه ولهذا ُيرمز هل ابخلطِّ الطويل.
الاحامتل املُمكن ُ
ِ
املظهر املذكور يف العالقة
يرمز إىل
" ح"  :" P" ،مُتغري ُ
يرمز إىل وجود احامتل إضايف مضمر دامئًا
" :"1+اثبت التَّضامر ،وهو ُ
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" ←"  :رمز َّادلالةل
" د"  :"S" ،م ِّ
يرمز إىل َّادلالةل احمل َّددة.
ُتغري ُ
تبني َّأهنا ُ
ومن ِّنص النَّظريَّة ،ي ّ
تشمل األبعاد الفزيّيئيَّة وامليتافزييقيَّة وادلِّ ينيَّة.
افتراضات النَّظريَّة

ُ
تفرتض نظريَّة التَّضامر ما ييل:
َّأو ًالُّ :
لك يش ٍء عبار ٌة عن مُظهر ومضمر َّ
ابلَّضورة.
"ال ي ُشرتط ْأن تكون هناك عالقة جدليَّة بني املُظهر واملضمر".
ُ
الاحامتالت املُمكنة اليت ال متاثل املظهر.
اثنيا :املضمر هو
"إذا اكن املُضمر ال مياثل املظهر فهذا ال يعين َّ
ابلَّضورة ْأن يكون النَّفي لل ُمظهر إذ الالمتاثل
تناظرا أو تشاهبًا ..اخل".
أمشل من النَّفي ،فقد يكون تباينًا أو ً
اثلث ًا :األس بقية للمظهر دامئًا.
أاكن ذكل املظهر شيئًا موجودًا أم
"املُظهر هو
األساس يف صياغ ِة عالقة التَّضامر سواء َ
ُ
فكر ًة نظري َّ ًة أم اعتقادًا دينيًّا أم غري ذكل".
ٍ
راب ًعاُّ :
احامتالت ال متاثهل.
لك احامتلٍ ُمضمر يضمر بدور ِه
خامسا :الُمضمر هو ِضعف املظهر  ،لكونه أكرث من احامتل ممكن دامئًا.
ً
" َّإن ِشقّي عالقة التّضامر وهام :املُظهر واملضمر ،غري متساويني كيفًا و ًّّمك".
سادسا :املُضمر إ َّما حمتوى يف املظهر أو متعلِّق به أو متعالق معه.
ً
ضمر حمتوى يف املظهر فالتَّضامر ذايت.
"إذا اكن امل ُ ُ
وإذا اكن املُضمر متعلق ابملظهر أو مُتعالق معه فالتَّضامر ال ذايت".
ساب ًعا :عالقة التَّضامر غري متناظرة ولهذا فهيي ال تنعكس.
قانون تضامر األجوبة

ابالستناد إىل نظريَّة التَّضامر ،أس تنبط عددًا من القوانني ،ومِّنا:
قانون تضامر الوجود :وهو [إذا ُو َ
جد يش ٌء يف إحدى حد مرتبتني ال مامتثلتني
بدال ٍةل حم ّددة ،فإن َّ ُه يضمر وجود نظريه يف املرتبة األخرى].
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فإن
قانون تضامر املعرفة :وهو [إذا ُوجد َشيئان ال ُمامتثالن بيِّنام دالةل حم َّددة َّ
معلوم أحدهام ُ
تضامرّي جمهو ًال آلخر].
يكشف
ًّ
نون تضامر األجوبة :وهو [إذا ُو َ
فيوجد هل عدد مفتوح من األجوبة
 قا ُ
جد سؤال ُ
الِّنائية املتضامرة].
وما هي ُّمنا من هذه القوانني يف هذه الورقة املوجزة هو القانون الث َّالث :قانون تضامر
األجوبة.
بأن اجلواب ال يكون هنائ ًّيا إال إذا تض َّمن يف مفهومه حقيق ًة ال هنائيته،
هذا القانون خيربان َّ
وال نعين بال هنائيته هو نف ُيه ،بل نعين تض ّمنه ملفهوم وجود احامتالت ُأخرى من األجوبة
الِّنِّ ائ َّية اليت ال متاثهل.
القطعي إال يف ّ
حزي داللته احملددة ،بل هو اجلواب اذلي ينفتح
ليس اجلواب
اجلواب الِّنِّ ايئ َ
ّ
عىل أبو ٍاب ُمتعدِّ دة من األجوبة ،وهو ُ
يفعل ذكل حني يرتقي يف مفهوم هنائيته من حماوةل
مطابقة الواقعّ -أي مطابقة أحد أوجه الهرم -إىل مس توى النُّقطة يف مقَّة الهرم ،هناكل،
س يواجه نفسه كِّنائيته ا َّذلاتية املُطابقة لواقع ِه هو واملمتث ّةل هنا بوج ِه الهرم اخلاص به ،وهو
يف الوقت نفسه سيتقبل وجود األوجه األخرى ،اليت س تكون أجوب ًة هنائيَّة ال متاثهل متا ًما.
فإن من يتص َّدى لوضع اجلواب الِّنِّ ايئ ،ما مل ير ِتق جبوابه إىل هذا املس توى اذلي يَنفتح
ذلا َّ
فإن هنائية جوابه س تحجبه عن رؤية األجوبة األخرى ،وهذا ُ
يزنل ابجلواب
عىل التَّعددَّ ،
من اللكِّي إىل املس توى اجلزيئ ،وما اكن جزئيًّا فهو ليس هنا ّيئ ابملفهوم اذلي نذهب اليه.
اكن اجمليب ذا مفهوميَّة هنائ َّية فإن َّ ُه
اجلواب الِّنِّ ايئ هو تعبريٌ عن مفهوميَّة اجمليب ،فإذا َ
بأن أي هنائيَّة عنده يه ليست إال هنائيَّة ذاتية ،ويه ل ْ
يست ذاتيَّة معزوةل عن
س يفهم متا ًما َّ
املوضوعية ،أو عن ا َّذلاتيات األخرى ،بل هناك نس بة مشاركة مع ا َّذلاتيات األخرى ،كام
ٍ
أث ْ
تعالقات مع ذاتيات ُأخرى ،كام أثبتت ذكل
بتت ذكل رضورة مبدأ املُشاركة ،و َّأن لها
رضورة مبدأ التَّعالق ،و ُّ
لك ذكل يُبقي ابب الاحامتل الاليقيين مفتو ًحا كام أثبتت ذكل
فإن اكن اجمليب مس توع ًبا ِّ
فإن جواب ُه
استيعااب
للك ذكل
حضورّيَّ ،
رضورة مبدأ الارتيابْ .
ًّ
ً
ٍ
س يكون هنائيًّا .سوف جتد فيه أن َّ ُه يُ ُ
بدالالت تُناسب
ثبت نفسه ،ويثبت وجود أغيار هل
لك غري.
ُ
احلقيقة وفق "قانون تضامر األجوبة" ،ال ميكن ْأن تنفصل عن املُشاركة .فهيي تظهر يف
جردانها من املُشاركة ،أعمتت وأظلمت
َّالزمان فقط عىل َّأهنا واقع من ثناّي املُشاركة .فإذا ّ
حادّي ال ميكنه ْأن يعطي التَّصور اللكِّي عن الواقع ِ بأوهج ِه املتعدِّدة .وعىل
وانقلبت جان ًبا ُأ ًّ
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ذكل وكام يقول الفيلسوف شوكِّناور(«:)1ليس هناك موضوعًا بال ذات ،وليس هناك ذاًتً
بال موضوع ..ويبدو وا ً
حضا ّأن املوجود من حيث هو ال ميكن ()2أن يكون موضوعًا وال ذاًتً ،
بل هو " َّ
الشامل" املاثل وراء الانشقاق» بني ا َّذلات واملوضوع .
()3
ُ
ت
ظهر التَّجربة مع
«
:
فيقول
ذكل
عن
بلغة الفزيّيء يُ ِّعرب الفزيّييئ النَّظري "ابودليفزي"
ُ
تطو ِر الفزيّيء ّأن ما اكن يُعتقد بأن ّ ُه قوانني مُس تقةل إنّام يه قوانني يرتبط بعضها ببعض.
ُّ
ٌ
القوة اذلريّة الضعيفة والقوة
ودلينا مثال جيِّ ٌد عىل ذكل يف الاكتشافات احلديثة َّ
بأن ّ
ٍ
معادالت
الكهرطيس ية هام يف احلقيق ِة وهجان لقوة كهرابئية ضعيفة واحدة توصف جبم ِةل
القوة املنفردة يه َّقوة مَّشوطة بقوى أخرى .ولكن هل من املمكن
مشرتكة .وذلا يبدو َّأن َّ
أن توجد قوة ع (ُليا )4أو قانون أعىل يوح ّد لك القوانني فيكون الز ًما؟ يَعتقد عدد من
الفزيّيئيني بذكل»  ،وعىل هذا «يبدو كام لو ّأن التّفكري ال
بَّشي مو ّجه حنو حقيقة
()5
ألي واحد منّا» .
خارجيّة خادلة لها واقعية ذات َّية ال تنكشف إال جزئ ًّيا ّ
تصورا وا ً
حضا
استشهدان بفيلسوف ورجل عمل ،ودلينا شاهد ديين راخس ،ميكن أن يعطي ً
عن مفهو ِم اجلواب الِّنِّ ايئ ،وهذا َّ
الشاهد هو" :القرآن الكرمي" نفسه.
القرآن الكرمي فامي نعتقد يس تويف اكمل مفهوم اجلواب الِّنِّ ايئ .هو ٌّنص ال ميكن ألي اكن أن
نفتح عىل عد ٍد غري َّ
حمدد من األجوبة الالمامتثةل
حيتكر َّادلالالت اليت يتض َّمِّنا ،لهذا هو ي ُ
َ
(املُتعدِّدة)؛ الفقيه ُيد فيه اس تنباطاته لألحاكم َّ
الناليم يتَّخذ من ُه مرج ًعا
الَّشعية ،و ّ
تورا
ألفاكره العقائديَّة ،والبالغي تأخذ ُه َّادلهشة من َّذروة بيانه ،و ِّ
الس يايس يرى فيه دس ً
الصويف يفىن يف حقائقه ُّالروحية وأبعاده العرفان َّية ،والفيلسوف ُيد ُه
اكفيًا لإلنسانية ،و ُّ
ِ
للقصص والعرب ادلنيويَّة واألخروية،
ُمعج ًما من كراهني عقل َّيه ،والواعظُ يرا ُه مس تودعًا
والعامل ُ
ُيد فيه انفتا ًحا يواكب احلقائق والاكتشافات العلم َّية ،و َّالرتبوي ُيده دلي ًال اكم ًال
ُ
الشفافية َّ
الصياغة النَّرثية ،و َّ
الشاعرية،
إلصالحِ الفرد واملجمتع ،واألديب ُيد ُه مقَّة القمم يف ِّ
وغري ذكل.
السؤال هنا :هل حيصل تعارض فامي يستنطقون فيه النَّص القرآين؟
و ُّ
ال ،إذ « ّ
لك واحد يقف عىل وج ٍه من وجوه احلقيقة القرآنية أو يس تكشف ً
بعدا من أبعا ِد
 -1شوبنهاور ،آرثر8303( ،هـ8711/م8377 -هـ8170/م)،فيلسوف ألماني ولد بدانزج ،وتعلم في برلينوبينا،
أخفق في أن يكون أستا ًذا ،فعاش يفكر .وله تأثير في الفلسفة وعلم النَّفس ْإذ جعل "اإلرادة" محور البحث .أه ُّم
كتبه "العالم إرادة وفكرة" .انظر :معجم أعالم المورد ،منير البعلبكي ،ص.370
 -2د .محمد فتحي الشنيطي ،المعرفة ،ص .337
َّ
ت تبحث تخليق الطاقة من العدم ،أنجز ما
 -3باولديفيز ،فيزيائي نظري ،أشرف في بداية السَّبعينيات على دراسا ٍ
ب هيئة االذاعة البريطانية ،ألَّف العديد من الكتب،
يزيد على المئ ِة بحث ،قام لسنين عديدة بإعداد
برنامج لحسا ِ
ٍ
مثل :عوالم متعدِّدة ،عقل هللا ،عالم الصَّدفة وغيرها .انظر :د .محمد باسل الطَّائي ،دقيق الكالم ،الرُّ ؤية اإلسالميَّة
لفلسف ِة الطَّبيعة ،عالم الكتب الحديثة ،أربد ،األردن ،ط8028( ،8هـ3080/م) ،ص.802
 -4المصدر نفسه ،ص.877
 -5بولديفيز ،هللا والعقل والكون ،ص.822
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لللكِّ :
ط دال ًةل من دالالته .فالنَّص يتَّسع ِّ
للك األوجه واملس توّيت واجملاالت،
النَّص أو يلتق ُ
وبإماكن لك من يستنطقه ْأن يقرأ ذاته فيه ،وإ ًذا فبإماكن ِه ْأن يكتشف غريه أيضً ا إذا ما
ألن(ُ)1خيط الواحد اآلخر ،ما
بعقل مفتوحٍ ٍ
ابرش قراءة النَّص ٍ
وقلب مفتوح ،فال جمال إذن ْ
دام ًّلكم هللا يتَّسع للمثل واخملتلف ،وللموافق واملعارض يف آن» .
هذا هو اجلواب الِّنِّ ايئ.
وهذا هو رشطهُ ..
الوقوف عىل أعىل نقط ٍة يف مقَّة الهرم..
اجلو ُاب الِّنِّ ايئ إذن :هو اجلو ُاب اذلي ال ينفي الاحامتالت اليت ال متاثهل نمن دالالهتا
احملددة ،و َّ
الشخص القادر عىل استيعاب ذكل ،أي القادر عىل استيعاب َّأن هنائية جوابه
حمددة بدالةل معينة ،وهناك أجوبة أخرى هنائية بدالالت أخرى ،هو يف من نطلق عليه
امس" :اإلنسان الِّنايئ".
تصورانَّ ،إن أجوبة مثل هذا اإلنسان يه األجوبة الِّنِّ ائيَّة ،ابملعىن َّادلقيق ملفهوم
ويف ُّ
الِّنِّ ائيَّة اذلي نذهب إليه ،وذكل س يكون وا ً
حضا إذا ما حمّصنا تكل األجوبة ووجدان َّأهنا ال
خيتلف حولها عامل أو فيلسوف أو ُملحد أو مؤمن مو ّحد أو مفكّر أو مث ّقف أو أديب أو
فنان أو ّ
املتخصص يف ِّأي جمالٍ من جماالت املعرفة.
حَّت خشص غري ّ
اإلنسان الِّنِّ ايئ هو اذلي تكون أجوبته مطابقة ألوج ِه الواقع غري املتناهية.
الخاتمة

يُمكننا القول وبإُياز:
ِ
تفكريي جديد؛ منط ال حيجبه متظهر
لتأسيس منط
التَّضامر هو نظرة فلسفيَّة تسعى
ّ
بشلك عام مجيع املتكرثات
الثّنائيات وال املُتنازعات وال املُتخالفات وال املُتناقضات وال ٍ
واملتنوعات واخملتلفات عن رؤي ِة التَّشارك فامي بيِّنا ،ذكل التَّشارك اذلي ينهتيي يف مقَّة نقطة
التَّوحد اللكية.
والتَّضامر نظرة ال تنطلق من الكرث ِة لرتى الوحدة حفسب ،بل يه تَّشف من الوحدة عىل
الكرثة ،لرتى التَّتام والتَّاكمل يف ِّ
لك يشء ،دون أن حيجهبا ذكل عن واقع التَّمزي التَّام فامي
بيِّنا.
والتَّضامر نظرة ال تنحجب كرؤي ِة املُسلَّامت واملألوفات ّلما سواها ،فال تلغهيا أو تتنكر لها،
تشق طريقها من خاللها إىل ما وراءهاَّ ،
وال ّ
ألهنا ترى
تقدسها ابلتوقّف عندها وكفى؛ َّإهنا ُّ
َّأن ّ
لك يش ٍء مع ِّرب ّلما وراءه من احامتالت ال متناهية.
فالتَّضامر نظرة ال ترى احلقيقة بوجه وحيد بل تراها يف مجيع ِ الوجوه ،ويف الوقت نفسه
 -1د .علي حرب ،نقد الحقيقة ،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،ط ،3002 ،2ص .02
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ترى الوجوه مجيعها فهيا.
هكذا ،ومن خالل هذه النَّظرة حصلت عىل أجوبيت اليت كنت ُ
أحبث عِّنا ،فهل يه
كذكل ابلنِّس بة كل؟ أم كل نظرة ال متاثلها؟ ًّأّي ما اكن اجلواب فالتَّضامر يس توعبه ..إن َّه
اجلواب الِّنِّ ايئ.
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