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 القانون المطمق

                             داءـإه
 
 

المتضمنة    الى العقل اإلنساني الساعي الى  اظيار الحقيقة الجكىرية الكاممة
فيو ، كالتي استمر عبر تاريخو يظير منيا ماتسمح بو قدراتو حتى ينتيي الى 
العقل األعظـ الذؼ يحقق الكصكؿ الى غايات العقل النيائية كالى التطابق مع 

... مضمكنو كااللتحاؽ بعمة خمقو كالفكز بانتصاره
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 القانون المطمق

 
  .. والقانون المطمق لقةالمعرفة المط

 ىذا الكتاب محاكلة لطرح فمسفة إسبلمية معاصرة في ىذه المرحمة التي تكاجو 
تتمثل ميماتو الكبيرة بالسعي الى . الفكر اإلسبلمي ميمات كبيرة كتحديات كبيرة 

بناء األمة اإلسبلمية كا عادة صياغة الثقافة اإلسبلمية كصيانتيا كالحفاظ عمى 
خصكصيتيا في مكاجية التحديات الكبيرة التي مثمتيا األفكار الغربية كالمحاكالت 

كمحاكلة طمس اليكية الثقافية  الغربية لغزك الببلد اإلسبلمية كالفكر اإلسبلمي
كلـ يكف طرحنا الفكرؼ يرقى الى مستكػ مايجتاحنا مف أفكار الغرب . اإلسبلمية 

كبقي دكف مستكػ التحديات بسبب اإلفتقار الى الطرح الفمسفي . كنظرياتو كمذاىبو
الشامل الذؼ بدكنو النستطيع مكاجية الثقافة الغربية المتنكعة كمحاججتيا كرد 

كلكال . فبقي طرحنا لمقضايا طرحا جزئيا بعيدا عف الطرح الفمسفي الكمي . دعكاتيا 
بعض المحاكالت التي حاكلت أف تقدـ صياغة معاصرة لفمسفة إسبلمية مفارقة لمرؤية 

الغربية لبقي الفكر اإلسبلمي في العصر الحديث كفي مكاجية األفكار الغربية 
المعمقة الكافدة بكثرة دكف مستكػ الطرح الغربي مقتصرا عمى المحاكالت التكفيقية 

كالتي حاكلت صياغة المفاىيـ الفمسفية اإلسبلمية مف _ التي اتصف بيا قديما كذلؾ_
خبلؿ مفاىيـ الفمسفة الغربية، كلبقي مقتصرا عمى المكاقف الدفاعية العاطفية 

اإلنفعالية، ىذه المكاقف القاصرة التي اتسـ بيا الفكر في بداية العصر الحديث كالتي 
.  لـ تكف تنطمق مف استيعاب فمسفي عميق لمثفافة اإلسبلمية ككذلؾ المعاصرة

 كالمحاكلة الفمسفية التي نطرحيا تنطمق مف نفسيا كفركضيا الخاصة مع أنيا 
تحاكر الفمسفة الغربية ممثمة بكاحدة مف أىـ عبلماتيا الفكرية أال كىي فمسفة ىيجل 
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كتحاكؿ قراءتيا قراءة نقدية كتحميمية مف خبلؿ فركضنا الفمسفية كمفاىيـ كأفكار 
استخمصناىا مف القراءة النافذة لمقرآف الكريـ كالمفاىيـ اإلسبلمية فأعدنا طرح قضايا 
ميتافيزيقية في الكجكد كما كرائو كالعقل كالمعرفة كعبلقتيا بالغيب  ثـ حاكلنا أف نجد 

       .  ليا تطبيقا في جكانب كثيرة 
 ىذا الى كجكد حقائق مطمقة ثابتة تنتظـ كل الظكاىر  طرحنانذىب في 

، كأنيا تكمف كراء ىذه الظكاىر _بما فييا اإلنساف كالعقل اإلنساني  _كالمكجكدات
ىا الداخمي قانكف كالمكجكدات مما يجعميا الحقيقة الجكىرية ليا كبنيتيا األساسية ك

كنحاكؿ أف نقدـ كصفًا لمبادغ ىذه .  الثابت الذؼ يحكميا كيكجو مسيرة تطكرىا
ننا بيذا نفترض أننا نقدـ معرفة عامة إك.  البنية أك النظاـ أك القانكف العاـ المطمق

كنريد ىنا أف نرد . ، كنحف نعرؼ أف ىناؾ مف ال يؤمف بيذه المعرفة المطمقة مطمقة
 ،ف نظرية المعرفة مستحيمةأ، ك عمى مف يذىب الى أف ال كجكد لمعرفة مطمقة ثابتة

 قائماساس حقيقيًا لؤلشياء أننا نخمع عمى الكجكد تصكرنا كتفسيرنا، فبل كنو كال أك
مكاف إك ال كجكد ليا خارج المعرفة البشرية، فبل أبذاتو، كال كجكد مطمق لبلشياء، 

حساسنا إ بكجكد األشياء مستقمة عف تبع القكؿكنحف ف. لمعرفة ثابتة مطمقة لمعالـ
ف العالـ في ذاتو مكجكد بدكننا، كالحقيقة مكجكدة مستقمة عف اإلنساف، أكمعرفتنا، ك

كىذه الحقيقة المكضكعية . درية مرفكضةأف انكار الحقيقة المكضكعية ىك ذاتية كال أك
ف اإلدراؾ يتطابق مع أ، ك داة األدراؾأقابمة لممعرفة بكساطة العقل البشرؼ، فيك 

ف كاف ىناؾ مف يشكؾ إ المدركة المستقمة في كجكدىا عف األداة المدركة، كحقيقةاؿ
ف يقدـ تفسيرًا لؤلشياء ال يجكز أف كل ما يممكو العقل ىك أفي قدرة ىذه األداة كيرػ 
  .ف يككف حقيقةأصبح الفكر تفسيرًا امتنع أ كمتى  ،اعتباره صحيحًا دكف سكاه
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ف ما نحسبو إ ك ،ساس ترتكز عميو المعرفةأ ال سبيل الييا كال  عمى ىذا الرأؼفالحقيقة
كىذا ُرد عميو بأنو تضعيف لمعقل بالعقل . معرفة ليس إال تفسيرًا ألمكر ال نعرفيا

 .نكار لممعرفة بالمعرفة نفسياإنفسو، ك
ف أ كذىب المنكركف الى. نكر القكؿ بأمكاف االىتداء الى معرفة كمية شاممةأ لقد 
ف أ فبل يمكف لمفكر البشرؼ .نو يصل الى الكل فيك كاىـ لـ ير اال سراباً أمف ظف 

 فالحقائق .نما يعبر عف معرفة نسبيةإيعبر عف الحقيقة المكضكعية بصكرة مطمقة، 
نسبية، أؼ انيا تعبير عف قدرة العارؼ، أؼ انيا عمى كفق قدرتو ال عمى كفق 

ف المعرفة تعكس قدرة العارؼ، كلكنيا إكنقكؿ .  الحقيقة المكضكعية مستقمة عنو
ف يككف ليذا الكصف بعض أتصف الحقيقة الخارجية كىذه ليا استقبلليا، كالبد 

 كبحثنا يؤكد اف ف المعرفة جدلية كمتطكرةإثـ . ف لـ يكف تطابقًا تاماً إالتطابق معيا 
المعرفة عممية تطكر مستمرة يتجاكز فييا العقل االنساني نقسو عمى الدكاـ في حركة 

 البد ليا مف إف عممية المعرفة. ضركرية تدفعو لمسير قدما حتى يبمغ غاياتو النيائية 
ف أنيا البد ليا مف إ، أؼ (1)ف تنتيي الى المعرفة الكمية مف خبلؿ الحقائق النسبيةأ

 .كاحدة كالعمـك لـ تبمغ حد اليقيف مرة. أك تقترب منياتتطابق مع الحقيقة المكضكعية 
 كقد .كلية تستند الى كقائع يركبيا العقل كيؤلف بينياأكقد ارتكزت عمى افتراضات 
فالمعرفة تتغير كتتطكر كالتطكر ال ، ف كانت مسممًا بيا أتتغير ىذه االفتراضات بعد 
 كمازاؿ العمـ يتابع ،ضافة كتراكمًا في المعرفةإنما يككف إيككف نفيًا اك ىدمًا فقط، 

قكاؿ التعجيز كال يبالي بمف يأبو بأف أسيره كىك يسعى الى المعرفة الكاممة كال يريد 
 .دكستطيع تجاكز حد الكعال ت تيصف سعيو ىذا بأنو خياال
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نما ىك نظاـ عاـ ينتظـ األشياء إف ما سميناه الحقيقة المطمقة اك القانكف المطمق، إ
كالظكاىر جميعًا، ىك عقل مكضكعي عاـ مجرد مبثكث فييا تسعى الى التطابق معو 

مع العقل المكضكعي الكمي   أؼ انيا تسعى الى التطابقعقكلنا النسبية المحدكدة
. إٔٗ صطجدك ثٌٕغذٟ ثٌّقذٚد ِغ ثٌّطٍك ثٌالِقذٚد ..المتضمف فييا

ػجِز أعظ  ِؾّٛػز ػجَ  ٌفىشر ثٌمجْٔٛ ثٌّطٍك ٔغضط١غ أْ ٔمذَ صق١ًٍ خالي  ِٚٓ 

 :صغؼٝ ثٌٝ إ٠ؼجفٗ 
  أٚثألؽشثف ثألش١جء د١ٓرػجِز ِؾشدر صٕظُ ثٌؼالقِذجدٜء   ثٌّطٍكثٌمجْٔٛ - 1

 ِٚٓ ٕ٘ج ؽجءس ثٌؼ١ِّٛزٚدجٌضؾش٠ذ  صض١ّض ِذجدٜء فٟٙ ،ثٌّشصذطز دٙزٖ ثٌؼاللز 

صقم١ك  ٠ٚؼّٓ  ٠ٕضظُ ثٌىْٛ وٍْٗٚلجْ٘زث ثيأْ  - 2 . (ثٌّطٍك)صغ١ّز ثٌمجْٔٛ دـ

خٍٛ ِٓ ثٌششٚؽ ثٚ ثٌظفجس ٞ ثٌّٛؽٛدثس ٚ عشٞ ػٍٝ ؤًظجَ ف١ٗ ، ٚ٘ٛ ٞثي

ٚ ػٍٝ ٚثلؼز أِؼ١ٓ دزثصٗ ؽشف أٚ شٟء صؤدٞ ثٌٝ صطذ١مٗ ػٍٝ  ثٌخجطز ثٌضٟ لذ

 ، ٚدٙزث فئْ ٘ج ١ٙ٠ّٓ ػٍٝ عٍٛن ثألش١جءؽذ١ؼز وجِٓ فٟٚ٘ٛ  - 3 . ِقذدر دزثصٙج

ْ ٚلجْ٘زث ثيْ إ- 4.. ثٌؼمً ثإلٔغجٟٔ ال ٠ؼؼٗ إّٔج ٠ىضشفٗ ٚ٘ٛ ِطذٛع ػ١ٍٗ وزٌه 

 ٘ذفج أٚ غج٠ز  ثٌّطٍكٌمجْٔٛ إْ ي-5 ..  عجدش ال ٠ضغ١ش ال فٟ ثٌضِجْ ٚال فٟ ثٌّىجْ

ثٌغج٠ز ، ٚ٘زٖ  ثٌضٟ صؼفٟ ػ١ٍٗ لٛر إٌضث١ِز ِٓ ثٌٕجف١ز ثٌّؼ٠ٕٛز ، ٟٚ٘ ٠ٙج٠ٕطٛٞ ػً

 ثٌغج٠ز رٖ ٠ٖغؼٝ ثٌٝ  صٕف١ز ٖثْ- 6 .  ثٌطذ١ؼز ٘زٖثألش١جء ٚصظذس ػٓ صمَٛ فٟ ؽذ١ؼز

صّٕغ  ١ٌج عٍطز عٚعجؽزح ٚصٕف١ز٘جدطجػضٙج  ش١جء أٚ ثٌٛفذثس ثٌّشصذطزثأل ٌضَٚ٘ٛ ٞ

 رٚثؽخثٌمٛثػذ ثي ػ ػٍٝٚخشِخجٌفضٗ أٞ أْ ٕ٘جٌه ٔٛػج ِٓ ثٌؾذش ٠ؼّٓ ػذَ ثي

 صٛؽ١ٗ ٚصقىُ ٘ٛ ثٌزٞ ٠ؼؼٗ ٚ٘ٛ ِظذس ٠ٚضذ١ٓ ِٓ ٘زث أْ  ثٌمجْٔٛ ٌٗ- 7  . ثإلصذجع

ثٌزٞ ٠ٕظُ ثٌؼاللز د١ٓ أؽشثفٗ ٚ٘ٛ ثٌزٞ ٠ٛؽٗ ع١شٖ دّج ٠خذَ أ٘ذثفٗ ٠ٚطٛس ِغ١شصٗ 

   . ٠ّٕٚغ ثألؽشثف ثٌّخجٌفز ِٓ ثٌخشٚػ ػ١ٍٗ
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 ػجَ ِطٍك ْٚ، دٛؽٛد لجْ ثٌفىش ثإلٔغجٟٔ ِٕٚز ألذَ ػٙٛد ثٌضفى١ش ثٌفٍغفٟ ِٓآٌٚمذ 

 ثٌزٞ ١ٔش ثي٠ّىٓ إدسثوٗ دجٌؼمًٖٚ ، ي نٚؽٛدي وٟٛٔ ٠قىُ ثػمًأٚ  ِضغك ٔظجَٚ

 إلْ دجٌمجْٔٛ ثٌّطٍك ِغ ٚؽٛد ثإلٔغجْكانت بداية التفكير  .٠ىضشفٗ ٚال ٠ٛؽذٖ 

ثٌفٍغفز ِٓ صى٠ٛٓ ثإلٔغجْ ٚثطً خٍمضٗ ٌزث فئٔٗ ٠ضغجءي ػٓ ػاللضٗ دجٌىْٛ ِٚج ٚسثء 

ثٌىْٛ ٚػٓ ِظ١شٖ ٚػٓ لٛث١ٕٔٗ ثٌؼجِز ثٌّغ١طشر ٚػٓ ثٌؾٛ٘شٞ ٚثٌؼجسع ف١ٗ ، 

ٚ٘زٖ ثألعتٍز صشثٚد وً ػمً ِّٙج وجْ دغ١طج ٚإْ ٌٗ ِٛلفج ِٕٙج ٚإؽجدز .. ٚغ١ش رٌه 

ٚثٌفشق د١ٓ ثٌؼمٛي ثٌذغ١طز . ػ١ٍٙج ِّٙج وجْ ِغضٜٛ ٘زث ثٌّٛلف ٚ٘زٖ ثإلؽجدز 

. ٚثٌىذ١شر أْ ٘زٖ صقجٚي ثإلؽجدز دظٛسر ِٕطم١ز ٚلذ صٛفك ثٌٝ ِذٜ ِقذٚد أٚ ٚثعغ 

ٚصذمٝ ثٌفٍغفز ِّٙج وجْ ِغضٜٛ ؽشفٙج ٚعذثد ٔظشصٙج فشٚػج ِؾشدر فضٝ صظذلٙج 

ثٌقم١مز ثٌؼ١ٍّز ثٌضٟ أطذقش ِضجفز فٟ ٘زث ثٌؼظش ٚفٟ ػٛةٙج ٠ّىٕٕج أْ ٔشؽغ ثٌٝ 

ثٌؼٕجطش ثٌّّٙز فٟ ثٌطشؿ ثٌفٍغفٟ ٌٕشٜ و١ف ثعضطجع ثٌف١ٍغٛف دؼمٍٗ ثٌّؾشد ثْ 

٠غذش غٛس ثٌقم١مز ثٌشجٍِز ثٌضٟ الصشٜ ٚال صقظ ٚ٘زث ِج ٠ؤوذ فم١مز ثٌٛؽٛد 

 .ثٌالِقذٚد ٌإلٔغجْ 

ٚفٟ ػٙذ ثٌفٍغفز ثٌضٟ عذمش ثٌفٍغفز ث١ٌٛٔج١ٔز وجْ ٕ٘جٌه إ٠ّجْ دشٟء ِٓ لجْٔٛ  ػجَ 

ٌٚمذ صٕذٗ ثٌظ١ٕ١ْٛ ثٌٝ ٚؽٛد ٔظجَ دثةُ . ٠قىُ ع١ش ثٌقٛثدط ٠ٚؼذؾ ٔظجَ ثألش١جء 

فٟ ثٌؼجٌُ ٘ٛ ثٌزٞ ٠قمك ثالٔغؾجَ ٚثالعضمشثس فٟ ثٌؼجٌُ ٠ٚشصذؾ ثإلٔغجْ دٙزث ثٌٕظجَ 

ٚالفظٛث ثْ ِٓ ِذجدٞء أٚ لٛثػذ ٘زث ثٌٕظجَ أْ ثٌىْٛ ٠ضخش . ٠ٚغجُ٘ ف١ٗ 

دجالخضالف ٚثٌضٕجلؼجس ثٌضٟ صضؼجسع ٠ٚشصذؾ دؼؼٙج دذؼغ ٠ٚىٍّٗ فٟ ع٠ٕٛز 
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صخضٍف ػٓ ع٠ٕٛز فجسط ، فجٌؼذثْ ال ٠ظجسع ثفذّ٘ج ثالخش ٚثّٔج ٠ىٍّٗ ٚال ٠ٛؽذ 

. ثال دٛؽٛدٖ ٚدضؼجّٚٔٙج ٠ضقمك ثٌٕظجَ ثٌىٟٛٔ 

 ٌٚمذ ِش ثٌفىش ثٌفٍغفٟ دّشثفً ػىغش صطٛسٖ ٚصؤعشٖ دطذ١ؼز ثٌّشفٍز ثٌضجس٠خ١ز ثٌضٟ 

ٌمذ وجْ ثٌضفى١ش ثٌفٍغفٟ ٌذٜ ثألُِ ثٌمذ٠ّز ِّضضؽج دجٌشٚؿ ثٌذ٠ٕٟ ٌُٚ .. ٠ّش دٙج 

٠ضخٍض ِٓ شٛثةخ ثألفىجسثإلعطٛس٠ز ٚثٌخشثفجس ٚثٌغقش ٚثٌخٛثسق فٍُ ٠ىٓ ِغضمال 

ػٕٙج فىجْ دؼ١ذث ػٓ ثٌّؼم١ٌٛز ثٌٝ ثْ ؽجء ػٙذ ثٌفٍغفز ث١ٌٛٔج١ٔز فٛػؼٛث ٌٗ ثألعظ 

ثٌؼم١ٍز ٌزٌه ٠مجي إْ ثٌفٍغفز فٟ أطٍٙج ٚسٚفٙج ٚػذمش٠ضٙج ٠ٛٔج١ٔز ِٚج لذً ثٌفىش 

ث١ٌٛٔجٟٔ ال ٠ظٍـ أْ ٠ىْٛ أعجعج ٌفىش فٍغفٟ ث٠ؾجدٟ ِؼطجء
(1)

 . 

ٌمذ ر٘خ ث١ٌٛٔجْ ُٚ٘ أً٘ ثٌضفغ١ش ثٌؼمٍٟ ثٌٝ أْ ثٌؼجٌُ خجػغ ٌمجْٔٛ عجدش ِٚٓ 

ثٌّّىٓ صفغ١شٖ دجٌؼمً ٚفذٖ ِٚج ٘زث ثٌمجْٔٛ ثال لجْٔٛ ثٌؼمً ثٌزٞ صغ١ش ٚفمٗ ثألش١جء 

ؽ١ّؼج ، ٚفٟ ػٙذ ثٌفٍغفز ثٌضٟ عذمش عمشثؽ وجْ ٕ٘جٌه إ٠ّجْ دشٟء ِٓ لجْٔٛ ػجَ 

ٚوجْ ثٌفالعفز لذً عمشثؽ فٟ عذ١ً ثوضشجف ثٌؼجَ ثٌىجِٓ أٚ ثٌٛفذر . ٠قىُ ثألش١جء 

ثٌىجِٕز ٚسثء ثالخضالف ٠ذقغْٛ فٟ أطً ثٌىْٛ ُِٕٚٙ ِٓ أسؽؼٗ ثٌٝ ػٕظش ٚثفذ 

فٙٛ ٠شٜ ِٓ خالي صؼذد طٛس ثألش١جء ٚصذج٠ٕٙج ٚفذر شجٍِز صىّٓ ٚسثء٘ج ، فّج ٠ىّٓ 

ٚ٘زث ٠ؼٕٟ أُٔٙ . ٚسثء٘ج ٘ٛ ثٌؾٛ٘شٞ ِٚج ٠ظٙش ٌٍغطـ فؤِش عطقٟ ػشػٟ 

دقغٛث ػٓ ثٌقم١مز ثٌذغ١طز ثٌٛثفذر ثٌضٟ صؼشح فٟ ثألػّجق دْٚ ثٌٕظش ثٌٝ ِج ٠ذذٚ 

ٌمذ وجٔش ِقجٚالس فٍغف١ز صٕظش ثٌٝ ثٌىْٛ ٔظشر فٍغف١ز شجٍِز . ٌٍقظ ثٌظج٘ش 

فز٘خ ؽج١ٌظ ثٌّجٌطٟ ثٌٝ أْ أطً . ٚصؼغ ٌٗ صفغ١شث ٠غضٛػخ ؽ١ّغ ؽضة١جصٗ 

ثٌىْٛ ِجء ٚثٔىغّٕذس٠ظ ثٌٝ أٔٗ ثٌالِقذٚد ثٚ ثٌالِضٕجٟ٘ ٚثٔىغ١ّٕظ  ثٌٝ أٔٗ 

ثٌٙٛثء أٚثٌضشثح أٚ ثٌٕجس أٚ أٔٗ ٘زٖ ثٌؼٕجطش ثألسدؼز ٚر٘خ آخشْٚ ثٌٝ  أٔٗ ثٌٛؽٛد 
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أٚ أٔٗ ثٌزسثس ٚلذ ػذشثٌف١غجغٛس٠ْٛ دؤْ ِٕطك ثألش١جء ٘ٛ فىشر ثٌؼذد ٚثٌضٕجعك 

إْ ٘زٖ ثأللٛثي ٔظشس ثٌٝ ثٌؼجٌُ فٟ إؽجس ِٓ ... ٚثٌٕظجَ ٚثٌٛفذر ٚثٌمجْٔٛ ٚثٌش٠جػز

ثٌى١ٍز ثٌشجٍِز ٚثعضٛػذضٗ فٟ فىشر ٚثفذر أٚ أفىجس ل١ٍٍز فؤرثدش ثٌفٛثسق د١ٓ ثألش١جء 

ٚصؾجٍ٘ش ِج د١ٕٙج ِٓ ثخضالف ٚصٕٛع ٚسدطضٙج دشذىز ِٓ ثٌؼاللجس ؽؼٍضٙج ش١تج ٚثفذث 

دؼذ أْ وجٔش أشضجصج ِذؼغشر ، إال ثْ ٘زٖ ثٌذذث٠جس ثٌفىش٠ز فٟ ثٌذقظ ػّج ٘ٛ ػجَ ٚسثء 

ثألش١جء وجٔش دغ١طز ِضٕجعشر ٌُ صؤس فٟ ٔظش٠ز ػم١ٍز ػ١ّمز ٌُٚ صضخٍض ِٓ شٛثةخ 

. ثألفىجس ثٌّخضٍفز 

 ٔظجَ  دٛؽٛدفإِٓٛث عُ ؽجء فالعفز ث١ٌٛٔجْ ثٌىذجس ُٚ٘ عمشثؽ ٚإفالؽْٛ ٚأسعطٛ

٠ٚىْٛ ٘زث ثٌمجْٔٛ   . ٚال٠ؼؼٛٔٗرِمضذس٠ىشفٗ رٚٞ ثٌؼمٛي ثي ػجَ ْٚلجْٚ ِضغك

أعجعج ٌٍمٛث١ٔٓ ثٌٛػؼ١ز ثٌضٟ ٠غضٕذطٙج ثٌذشش ٠ٚضؼجسفْٛ ػ١ٍٙج ،  ٚعّٟ ٘زث ثٌمجْٔٛ 

٠ؼُ  ثلجْٔٛ ٕ٘جن  فٟ ثِْغًصش ٘زٖ فىشر ثٌمجْٔٛ ثٌطذ١ؼٟ ْإ . (ثٌمجْٔٛ ثٌطذ١ؼٟ)دـ

  ثْ ٠ضّؼٓ فٟ ٔظجَ ثٌىْٛ ِٕٚطك فٟ عذ١ً ثوضشجفٗػٍٝ ثٌؼمً ثٌذششٞثألش١جء ؽ١ّؼج 

ثْ ػ١ٍٗ  ٚ .ف١غضخٍض ِٕٙج ٘زث ثٌمجْٔٛ ثٌطذ١ؼٟف١ّج د١ٕٙج ثألش١جء ٚؽذ١ؼز ثٌشٚثدؾ 

 فضٝ ثالؽضّجػ١ز ػٍٝ ِغجٌٗ  ٚثألفىجَ ثٌمؼجة١ز ٚثٌؼاللجسرثٌٛػؼٟ ٗٔٞث٠ْٚظٛؽ قثْ 

  فجٌمجْٔٛ ثٌطذ١ؼٟ إ٠قجء صٛفٟ دٗ .ٞ فؼً إٔغجٟٔأفغجد  ٚأِؼ١جس طالف١ز ٠ظذـ 

ػشف لذ ٚ . دّج صٕطٛٞ ػ١ٍٗ ِٓ ٔظجَ ٚثٔغؾجَ ٚصٕجعك ثٌطذ١ؼز ٔجصؼ ػٓ ثٌضؤًِ

ثٌٝ خط١خ سِٚج   ٠ٚشؽغ ثٌفؼً فٟ رٌه ث١ٌٛٔجْثٌشِٚجْ فىشر ثٌمجْٔٛ ثٌطذ١ؼٟ ػٓ

. ْ ثٌش١ٙش ش١ششٚ

ٌمذ فجٚي فالعفز ث١ٌٛٔجْ ثٌىذجس أْ ٠ضٍّغٛث ثٌمجْٔٛ ثٌىٍٟ ثٌشجًِ ثٌّخضذٟء ٚسثء 

ثٌّٛؽٛدثس ٚثٌّضّٛػغ ف١ٙج ، ٌٚمذ ٚؽذٔج ثٌقذ٠ظ ػٓ ٘زث ثٌمجْٔٛ أوغش ثلضشثدج ِٓ 
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وٛٔٗ دقغج فىش٠ج ِٕظّج ٌذٜ ٘ؤالء ثٌفالعفز ثٌز٠ٓ ػذٚث ِٓ أػظُ فالعفز ثٌؼجٌُ ثٌمذ٠ُ 

ٚثٌقذ٠ظ فٟ ثإلؽالق ٚلذ أػطٛث فىشث وجْ ػالِز ػٍٝ ػظشُ٘ ٚسِضث ٌقؼجسصُٙ 

 . ٚعّز ١ِّضر ٌٙج 

فٍذٜ عمشثؽ ٔؾذ أٔٗ  ١ٌظ عّز ِٓ فىشر فٍغف١ز وجْ ٌٙج ِٓ ثٌضؤع١ش فٟ ف١جصٗ دمذس ِج 

وجْ ٌفىشر ثٌمجْٔٛ ثٌزٞ ٠ىٓ ٌٗ وً ثفضشثَ ٚصمذ٠ظ ٚ وجْ رٌه ٌٕضػضٗ ثٌؼم١ٍز 

ٚلذ وجْ . ثٌظش٠قز فٟ ثألخالق ِٚٓ ثٌٕضجةؼ ثٌّٕطم١ز ثٌٙجِز الوضشجف ثٌىٍٟ ػٕذٖ 

ثٌغفغطجة١ْٛ ٠ؼضمذْٚ ثٔٗ صؼجلذ ٚػؼٟ ِظطٕغ ١ٌٚظ رٞ لٛثػذ سثعخز فٟ ؽذجةغ 

ثألش١جء ٌىٓ عمشثؽ ثٌزٞ ؽؼً ثٌؼمً سثةذٖ فٟ وً شٟء ر٘خ ثٌٝ أٔٗ الدذ أْ صىْٛ 

ٕ٘جن لٛثػذ عجدضز ٌٍؼًّ و١ٍز ػجِز ِطٍمز وّج ثْ ٕ٘جن لٛثػذ عجدضز ٌٍفىش و١ٍز ػجِز 

ٚ٘زٖ ثٌمٛث١ٔٓ ٠ؾخ ػٍٝ ثٌؼمً ثْ ٠ىضشفٙج وّج ٠ؾخ ػٍٝ ثإلسثدر ثْ صط١ؼٙج . ِطٍمز 

فجٌمٛث١ٔٓ ١ٌغش ثططٕجػ١ز ٚإّٔج صمَٛ ػٍٝ أطً عجدش ٚؽزٚس سثعخز فٟ دٕجء , 

ث١٠ش ٚي إ٠ؾجد ِغث ٠ٚؼذ عمشثؽ أٚي ِٓ ؿ.ثٌفشد ٚثٌّؾضّغ ٚثٌطذ١ؼز ٚٔظجَ ثألش١جء 

 ثألفؼجيث ٚصِجْ صمجط دٗ  صظذق فٟ وً ِىجْرِذجدا ِٛػٛػ١ز عجدشٚ ػم١ٍز ػجِز

ثٌطذ١ؼز ٠ّٚىٓ  ثٌؼجِز صقىُ ثٌىْٛ ِٚذجدا٘زٖ ثي .ثٌظجٌقز ٚص١ّض ِٓ غ١ش٘ج 

 ثٌؼم٠ًغضشفٙج  إّٔج  ثٌؼجدٌزٚ ثٌؼجِزثٌمٛث١ٔٓ ٚ٘ٛ ٠ز٘خ ثٌٝ ثْ  .ثٌٛطٛي إ١ٌٙج دجٌؼمً 

ثٌضٟ ٟ٘ دّٕضٌز لجْٔٛ غ١ش ِىضٛح صشصذؾ دٗ  ثإلٔغجٟٔ ِٓ ػمً أٚ سٚؿ ثٌطذ١ؼز

 عمشثؽ وجْ. ظج٘شثصٙج ِٚىٛٔجصٙج ٠ٕٚؼىظ ٘زث ثٌمجْٔٛ ػٍٝ ػمٛي ٚلٍٛح ثٌذشش 

 ثإلٔغجٟٔ ، فٕٙجن ثٌؼمً ؽش٠ك ػٓ ثوضشجفٗ ٌإلٔغجْ ٠ّىٓ إٌٟٙ ػذي دٛؽٛد ٠ؤِٓ

ٌٙزث ثٌمجْٔٛ أطً إٌٟٙ فئرث وجْ ٚ.  ٚصؾخ ؽجػضٗ ٌٗ ثٌغ١جدرػمً ػجَ ٚلجْٔٛ ػجَ

ثٌمجْٔٛ فم١مز عجدضز ِطٍمز صؾخ ؽجػضٗ فٙٛ ثرْ شٟء ِمذط إر الدذ أْ ٠ىْٛ طجدسث 
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ػٓ لٛر فى١ّز ػجدٌز شجٍِز صمَٛ دجٌقك ٚصقشن ثٌىْٛ دؤطٛي أص١ٌز أدذ٠ز عجدضز 

١ٌغش ػشػز ٌٍضذذ٠ً ٚثٌضغ١١ش ٚال صخضٍف دجخضالف ثٌضِجْ ٚثٌّىجْ ٚثٌذ١ًٌ ػٍٝ 

ٚؽٛد ٘زٖ ثٌمٛر إّٔج ٘ٛ ٚؽٛد ثإلٔغجْ ٚػمً ثإلٔغجْ ثٌزٞ ٠ٕؼىظ ف١ٗ ثٌؼمً ثإلٌٟٙ 

ٚثٌقىّز ثإل١ٌٙز فٍٍىْٛ طجٔغ فى١ُ ٚػمً ِذدش ٚ٘ٛ خجػغ فٟ ٚؽٛدٖ ٚفٟ ع١شٖ 

٘زث . ٌضذد١ش ػمً ثٌٟٙ فٟ ظً لجْٔٛ ثٌؼٕج٠ز ثإل١ٌٙز ٚ٘ٛ ِٛؽٗ ثٌٝ غج٠ز ِشعِٛز 

ثألٚي ٠ّغً ثٌؼمً ثإلٌٟٙ ٚ٘ٛ ِظذسٖ ثٌزٞ ٘ٛ ثألطً : ثٌمجْٔٛ ٠شصذؾ إرْ دؾجٔذ١ٓ 

ثٌغجدش ثٌّطٍك ٚؽجٔخ ٠ّغً ثٌؼمً ثإلٔغجٟٔ ثٌؾضةٟ ثٌّقذٚد ثٌزٞ ٠ٕؼىظ ف١ٗ ثٌؼمً 

 .ثإلٌٟٙ ٌٚىٓ دجخضالف ػمٛي ثٌذشش 

ٚوجْ .  ٌٚمذ دثفغ إفالؽْٛ ػٓ ِذذأ ثٌمجْٔٛ ٚثٌؼمً ػذ ِذذأ ثٌٍزر ٚثٌّٕفؼز ٚثٌغش٠ضر 

٠ٚؤوذ ػٍٝ فىُ . وؤعضجرٖ ٠ؼذ ثٌمٛث١ٔٓ فمجةك أص١ٌز عجدضز ِطٍمز ال صضذذي ٚال صضغ١ش 

ثٌؼمً ثإلٌٟٙ ثٌزٞ ٠غّٝ ثٌٕجِٛط ثٌّشضشن فجهلل ٘ٛ ِششع ثٌمٛث١ٔٓ ثٌضٟ صقىُ ثٌىْٛ 

ثٌّذجدا ثٌؼجِز  ٔغضٕضؼِٕٚٙج  ،  ثإلٔغجٟٔ ثٌّقذٚدثٌؼمً ثوضشفٗ ٚثٌضٟ ٞوٍٗ

ٚػٕذِج ٔغضشؼش ٘زٖ ثٌم١ُ فٟ ٔفٛعٕج ،  ٚثٌم١ُ ثٌؼ١ٍج ٌؼذيٚث  ٌٍخ١شٚثٌّٛؽٙجس ثٌؼجِز

.  ٔج دذثخًػجَ  ثٌمجْٔٛ ثئجثعضشؼشٔىْٛ لذ 

ًا   ثٌؼجَ ثوضغذشثٌطذ١ؼْٟ ثٌّطٍك أٚ ثٌمجْٔٛ فىشر أ ًا  ؽجدؼج  أفالؽْٛ ٠ذ ػٍٝ فٍغف١ج

 لٛث١ٔٓ و١ٔٛز ال دخً ٌإلٔغجْ فٟ ٚػؼٙج ١ٌٚغش  ٕ٘جن ر٘ذج ثٌٝ أْفمذ .ٚأسعطٛ

 ثٌّؾشد ثٌزٞ ٠مٛد ثٌؼمٍٟ صؤًِ ٘زٖ ثٌمٛث١ٔٓ ثٌى١ٔٛز ٠ىضشفٙج ثإلٔغجْ دجي.ػّال إسثد٠ج ٌٗ

 إْ ػجٌُ ثٌّغً . .ث١ٌّضجف١ض٠مٟ ثٌؼجٌُ  فٟثٌٝ ػجٌُ ثٌّغً ثٌزٞ ٠شصمٟ ف١ّج ٚسثء ثٌٛثلغ

 ػجٌُ ، ثٌّغجٌٟ ثٌؼجٌُ ٘زث فٟ ِٛؽٛدٚ٘ٛ  ِغجٌٟثي لجْٔٛثي ٠ّغً أطً ثٌمجْٔٛ ثٌّطٍك ،

 .ثٌّغً 
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ِٚج . ٠ٚشٜ أسعطٛ أْ ٕ٘جٌه ٔظجِج عجدضج ال ٠ضغ١ش ٠قىُ ثألش١جء ١ٌٚظ صذؼج ٌٍظذفز  

٠ذي ػٍٝ ٚؽٛد لجْٔٛ ٚثفذ عجدش ٚسثء ثألش١جء ٘ٛ ثٔضظجَ ثٌؼجٌُ ٚصٕجعخ ثٌقشوجس 

ثْ ثٌقشوز ثألص١ٌز فشوز ِضظٍز صؾشٞ ػٍٝ ٚص١شر ٚثفذر فٟ وً . دؼؼٙج ِغ دؼغ 

.  أؽضثةٙج ٚال دذ ثْ صىْٛ ػٍضٙج ٚثفذر أ٠ؼج ِٚقشوٙج ٚثفذ 

 ثٌمجْٔٛثْ  .ثٌمجْٔٛ ثٌٝ لجْٔٛ ػجَ ؽذ١ؼٟ ٚلجْٔٛ خجص ِذٟٔ لذ لغُ  سعطٛأٚوجْ 

 ثٌطذ١ؼز فٟ رثٌّٛؽٛد ثألش١جء دؤْ ٚ٘ٛ ٠ؼضمذ ثألش١جء ؽٛ٘ش٘ٛ أسعطٛ  ٌذٜ ثٌطذ١ؼٟ

 ٌٚزث   .ثألش١جء ٘زٖ ؽٛ٘ش ٘ٛ ثٌقم١مٟ ثٌٛؽٛد ٚإّٔج ، ثٌٛؽٛد ػٓ دزثصٙج صؼذش ال

 ٚؽٛ٘ش٘ج أٞ ثٌذقظ ػٓ ثٌمٛث١ٔٓ ثألش١جء فمجةك ػٓ ثٌذقظ ٟ٘ ٌذ٠ٗ ثٌفٍغفز وجٔش

 ثٌٛؽٛد ؽٛ٘ش أٚ غج٠ز ٘ٛ ثٌطذ١ؼٟ ثٌمجْٔٛ أْ سأٜ ف١ظثٌّٛؽٙز ثٌىجِٕز ٚسثء٘ج ، 

 ثٌّخضٍفز صؼؼٗ ثٌشؼٛحأٚ  ْإلٔغجثٌزٞ ٠ؼؼٗ ث ثٌٛػؼٟ ثٌمجْٔٛ ثٌّجدٞ ٚ٘ٛ ؽٛ٘ش

ثٔٗ ِقجوجر ٌٍمجْٔٛ ثإلٌٟٙ ثٌزٞ  (أػشثف ٚػجدثس)دظٛسر ِىضٛدز أٚ غ١ش ِىضٛدز 

 ثٌمجْٔٛٚثٌطذ١ؼٟ  ثٌؼذي فمكْٞ فٟ ٔفغٗ ٚثٌزٞ ٠قجٚي ِٓ خالٌٗ أْ إلٔغج ث٠ؾذٖ

 ثٌمجْٔٛ ثٌؼجَ ٘ٛثْ .  خجص ِٓ ؽجٔخ ٚػجَ ِٓ ؽجٔذٗ ث٢خش ٌزٌه فئٔٗ،  ثٌطذ١ؼٟ

ًا دذذ١ٙ٠ضُٙ ثٌطذ١ؼ١ز ثْ ٠ىْٛ ِؼ١جس ثٌضفشلز  لجْٔٛ ثٌطذ١ؼز ٚ٘ٛ ِج ٠ؼضمذ ثٌٕجط ؽ١ّؼج

  . ٚ ثصفجقأد١ٓ ثٌظٛثح ٚثٌخطؤ فضٝ ٌٛ ٌُ ٠ؼُّٙ أٞ ِؾضّغ 

 ؽذ١ؼضٙج دقىُ صضؾٗ ٟٚ٘ صٕطٛٞ ػٍٝ ػٍضٙج ثٌغجة١ز وّج ٠ز٘خ أسعطٛ ثٌطذ١ؼز إْ  

 ِشصذطز دجٌمجْٔٛ ثٌّضؼّٓ ف١ٙج ٚ٘ٛ ثٌغج٠جس ، ٚ٘زٖ ثٌغج٠جس صٍه صقم١ك إٌٝ ثٌذجؽٕز

ْ فؾٛ٘ش أفالؽٛ ٚ٘زث ِج ٠خضٍف دٗ أسعطٛ ِغ. ٠ٛؽٙٙج ِٓ دجؽٓ ٚال ٠ٕفظً ػٕٙج 

 ثٌٛؽٛد فٟ صٛؽذ ٟ٘ ٚإّٔج أٚ طٛسر ثٌّجدر ال صٛؽذ ِفجسلز ٌٙج ٌٍّٚٛؽٛدثس ثٌؾضة١ز
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 ثٌفٍغفز ِّٚٙز ، ٚلجٔٛٔٗ ؽٛ٘شٖ ؽ١جصٗ فٟ ٠قًّ ٔفغٗ فجٌشٟء ٞ ، ثٌؼ١ٓ ثٌؾضةٟ

 . ٚ٘زث ثٌمجْٔٛ ثٌؾٛ٘ش ٘زث ثوضشجف

ِّضذ ثعضّش فضٝ ػظشٔج ثٌقجػش  ػذش صجس٠خ  ٘زث ثٌمجْٔٛفىشر سس ّٔش ٚصطٌٛٚمذ

 ٚلذ فٍّش ثٌفٍغفز ِّٙز ثوضشجف ٘زث ثٌؾٛ٘ش ثٌىجِٓ أٚ .ٚصؾغذ دٕظش٠جس ِؼجطشر 

ثٌمجْٔٛ ثٌّطٍك فٟ وً ػظٛس٘ج فضٝ ثٌؼظش ثٌقذ٠ظ ٚدقغٕج ٘زث إفذٜ ثٌّقجٚالس 

. ثٌغجةشر فٟ ٘زث ثٌطش٠ك ٚثٌقجٍِز ٌٍغج٠ز رث٘ج  

إف ما نكد اإلشارة اليو مف ىذه األفكار كالمعارؼ كالعمـك التي تسعى في العصر 
كىك عمـ ما زاؿ  (Systemique)ما يسمكنوالحديث الى معرفة ىذا القانكف الكمي 

ك دمجيا كىك أفي بدايتو يسعى لتحصيل ىذا النظاـ الشامل كغايتو تقريب العمـك 
البنيكية كىي التي بعض األفكار مثل كتنطمق منيا . ينطمق مف ىذه الرؤية الكمية

نعرفيا منيجًا في النقد اك األدب فيي تستجيب ليذه الرغبة في المعرفة الشاممة 
يجاده جميع إف ىناؾ بنية عامة اك نظامًا عامًا يحاكؿ الكصكؿ اليو اك أكتفترض 

 .(3)البنيكييف في العمـك المعاصرة
أك الجكىر العاـ المطمق ف ىذه البنية العامة اك النظاـ العاـ اك المنيج العاـ إ 

الفمسفة كغايتيا منذ كجدت كعمى اختبلؼ مستكياتيا في تحقيق ىذه  مشركع نما ىكإ
لنحاكر  (ىيجل)كنحف نرشح مف الفمسفة اك مف الفبلسفة . الغاية اك االقتراب منيا 

  كىك مايراه ف يفسر بو كل الحقائقأأراد محاكلتو لبلقتراب مف ىذا النظاـ الكمي الذؼ 
ف يحيط بكل أساتذة الفمسفة األكربييف مشركعًا مستحيبًل ألنو ال يمكف لممرء أبعض 

 كسبب .(4)…المغات، لغة العمكـ، كلغة الفيزياء، كلغة الكيمياء، كلغة االقتصاد ك
ترشيحنا لييجل أنو ممتقى كل الفمسفات الجدلية قبمو كبعده ، فمقد استكعبيا كميا كأخذ 
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ككما تأثر بما قبمو أثر بما . منيا كصاغ لنا مايعد أعظميا كأشمميا كأكفرىا مضمكنًا 
ف ايجابا  كلكل . بعده مف األفكار كالفمسفات حتى النجد منيا مالـ يتأثر بو إف سمبا كا 

ذلؾ رشحناه لنحاكره ألننا أردنا أف نحاكر مف خبللو الفكر الفمسفي كمو كألننا كذلؾ 
. عمى صمة بمنيجو الجدلي كنخالفو أيضاً 

المنيج الجدلي الذؼ اىتدػ اليو ىيجل إنما ىك منيج فمسفي أراد  النظاـ أك كىذا
 كحاكؿ اكتشافو في كل الظكاىر ك .تعميمو، ألف المشركع الفمسفي مشركع شامل

ف ىناؾ مف يشكؾ بمعرفة ىذه الحقيقة الكمية عف أاالىتداء بو الى الحقيقة الكمية مع 
كلية تخص أنيا تقصر عف حد اليقيف كترتكز عمى افتراضات ألطريق الفمسفة، 

 كما حد يدرؼ ايف ستستقرأالفبلسفة، غير مسمـ بيا، يعارض بعضيا بعضًا، كال 
 نقكؿ إف ىذه االفتراضات الفمسفية بحاجة الى معرفة يقينية ىي كنحف. يقكلكف 

 غير العممية أك غير –المعرفة العممية لكي تؤكد نتائجيا كليذا اعتبرنا الفمسفة 
معرفة جزئية في مقابل المعرفة العممية التي ترقى بعد تأكيد نتائجيا - المؤيدة عمميا 

ننا .  الى المعرفة الكمية التي أكحى بيا الغيب عف طريق الديف في المبحث الثاني كا 
بالنظريات  التي نفترضيا اك التي نؤمف بيا مف ىذا الكتاب ظاىرنا المعرفة الفمسفية

أؼ اننا تعاممنا . العممية التي تتعامل مع الحقيقة الخارجية كتنقميا بمكضكعية تامة
 . ف تصبح حقائق عممية مؤكدةأصبحت أك تكشؾ أمع المعرفة الفمسفية التي 

كقد استمدت . كنحف نجد اآلف محاكلة لمتعاطي كالحكار المعرفي بيف الفمسفة كالعمـ 
ف المعرفة أظير أالعمـك المختمفة مف المعرفة الفمسفية في محاكلة لتعميـ نتائجيا مما 

ف العمـك أكد أما  ، كىكالعممية تتجرد كتككف أكثر اطبلقًا عندما تمبس ثكب الفمسفة
ف عمـ إ.  ـ الفمسفي المجرد، تأخذ منو كتعطيو مف نتائجياؿالتفصيمية تمتقي مع الع
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الطبيعة يقدـ لمفيمسكؼ محفزات لتطكير الفمسفة، كقد اتخذت التيارات الفمسفية ليا 
ف يؤكليا تأكيبًل أمكقفًا مف جميع النظريات العممية الحديثة كحاكؿ بعض الفبلسفة 

 برأييـ حكؿ العبلقة اككذلؾ فإف العديد مف العمماء صرحك. يمتقي مع فمسفتو كيؤيدىا
بيف العمـ كالفمسفة كمنيـ آينشتايف كببلنؾ كبكر كغيرىـ ممف قدر أىمية الفمسفة تقديرًا 

ف مف يرفض أف كجد لدػ بعض آخر مكقف رافض ليا، فإف ىذا ال يعني إك. عالياً 
 كأفكار فمسفية، أىمية العمل الفمسفي بمسانو ال يعبر بذاتو عف أالفمسفة اك ينفي 

كنذكر بأف ىناؾ ميدانًا معرفيًا يسمى فمسفة العمـ، اك .  اليعتمد عمييا في تصريحاتو
قامة الصمة بيف المقكالت  الفمسفة العممية التي تعمل عمى تعميـ المعرفة العممية كا 

الفمسفية كالحقائق العممية كالطبيعية كمكاصمة تطكير الفمسفة بالنقد المكضكعي لآلراء 
ف كل عالـ طبيعة ينجز بعممو شيئًا لمثقافة البشرية، إ. الفمسفية البلعممية كالطمسمية

كبيذا يقدـ لمعمماء اآلخريف محفزات كلمفبلسفة مسائل جديدة، كيسيـ في حل أخرػ 
 فالفيزياء الحديثة مثبًل تطرح مسائل فمسفية مختمفة، .مما يعمل عمى تطكير الفمسفة

كىكذا تككف مختمف العمكـ كاألدكات التي يشيد بيا صرح المعرفة كىي متماسكة ال 
ننا كقفنا عمى ما تشترؾ بو كيعيف أكالذؼ فعمناه نحف . (5)داة عف األخرػ أتستغني 

عمييا ىي تقديـ ما افترضتو سرنا ف خطتنا التي إك.  اآلخر بعضيابعض منيا بو
 بكصف ىذه االفتراضات تمثل الفمسفة عف القكانيف العامة التي تحكـ الككف كمو

معرفة اإلنساف في جدؿ عبلقتيا مع المعرفة البلمحدكدة , المعرفة الجزئية المحدكدة
كيمثل العمـ المؤيد لممعرفة الفمسفية الخطكة التي تيتدؼ بيا . كمحاكلتيا لئللتقاء بيا

كتعكد بيا -   ممثمة بالديف –المعرفة الجزئية المحدكدة الى المعرفة الكمية المطمقة 
.   الى بداياتيا التي انطمقت منيا
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قانكف المطمق ما سميناه اؿحاكلت الفمسفة الجدلية صياغة المبادػء العامة ؿ
أك الحقيقة الجكىرية الكامنة التي تتخمل المكجكدات كالتي تقف خمفيا ، ككصفت 

العبلقة العامة بيف ىذه المبادػء كالحركة التي تتكجو بيا أطراؼ ىذه العبلقة كغايات 
كنحف في ىذا المبحث سنتعرؼ الى محاكلة العقل اإلنساني لمتعرؼ . ىذه الحركة 

كسنجد أف . الى ىذا القانكف أك ىذه الحقبقة كسعيو الييا كحركتو في ىذا السعي 
الخطكات التي يخطكىا الى ىذه المعرفة ىي مبادػء كركائز ىذا القانكف الجكىرؼ 
كأف حركتو الييا ىي صكرة الحركة في ىذا القانكف كأف غايتو المعرفية ىي الغاية 

نفسيا التي تتجو الييا أطراؼ ىذا القانكف كىذا يعني اتحاد نظرية المعرفة مع المنطق 
كفمسفة الكجكد كىذا ما يعبر عنو المنيج الجدلي لييجل الذؼ يرتبط بفكرة العقل 

. ارتباطا جكىريا كلذا كصفو بأنو رحمة العقل في طريق المعرفة  
، كانو يبمغ يسيرالى ىذه الحقيقة الجكىرية سيرا دائريا العقل أفالقديمة   ترػ الفمسفة
 ، كنقصد فمسفة ىيجل ذىبت بعض الفمسفات الحديثة ، كالى مثل ىذا(1)ذاتو غير مرة

 .  يسير في حركة دائرية في رحمة المعرفةعقل فاؿالتي نسعى لمناقشة مبادئيا ،
كالمعرفة عبلقة بيف الذات كالمكضكع ، بيف الذات المفكرة أكالعقل كالمكضكع الذؼ 

كالعقل ينطمق في البدء مف فكرة غير محددة لديو عف المطمق ، فكرة . ىكىنا المطمق 
ثـ ينتقل . مباشرة مجردة ، فالمطمق ىنا ال يعرفو العقل اإلنساني كليست لو عبلقة بو 

  التي تجمع بيف العقل كالمطمق حيث يدرؾ العقل المطمقالعقل الى الخطكة الثانية
كلكف مف خبلؿ نسبيتو فيي المعرفة النسبية الجزئية إذ يقف الجزء كىك العقل 

اإلنساني في مقابل المطمق البلمحدكد عمى أنو ضده الجزئي المحدكد فيي مرحمة 
ثـ يبمغو كيدركو في الخطكة الثالثة كينتيي تناقضو معو كىذا يمثل تحققا . التناقض 
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لممطمق في الجزئي أك عكدة لمجزئي الى المطمق الذؼ انطمق منو فكرة مجردة كعاد 
 ..اليو كاقعا متحققا كالعكد حركة دائرية 

إف الخطكة الثالثة تمثل تصالحا بيف الخطكتيف السابقتيف أك جمعا بينيما ، كنقصد 
بالمصالحة أك الجمع بيف الخطكتيف أف حركة المعرفة انتيت الى الجمع بيف العقل  
اإلنساني كالمعرفة المطمقة أؼ اف المعرفة المطمقة المجردة أصبحت متجسمة في 

المادة كال يعني أنيا تجمع بيف اإلطبلؽ كالنسبية كىذا الخطأ كقع فيو بعض مف فسر 
معنى المصالحة التي تقـك بيا الخطكة الثالثة في حركة المنيج الجدلي  لدػ ىيجل ، 
فالمصالحة ىي مصالحة بيف التجرد أك االطبلؽ مف جية كالمادية أك الكجكد العيني 
مف جية أخرػ أؼ تجسـ المطمق في المادة كاتساع المادة لممطمق بنفي نسبيتيا ، 

كليذا تعني  (النسبية)بنفي الخطكة الثانية (المطمق)كىذا يعني انتصار الخطكة األكلى 
الخطكة الثالثة عكدة الى المطمق ، الى الخطكة األكلى أؼ تحقيق غايات المطمق كىك 

  . مقصد الحركة 
 إف ىذه الخطكات الثبلث لمعقل كلمحقيقة مف الفكرة الى ضدىا الى الجمع بينيما 

كالحركة الدائرية ليذه الخطكات كغايات ىذه الحركة التي قررىا الفكر الفمسفي يمتقي 
بكصفيما يمثبلف الفكر اإلنساني _ عمييا معو الفكر العممي كيمتقي عمييا معيما 

ىذه الحقيقة سنطرحيا .  الفكر الديني بكصفو يمثل الفكر اإلليي البلمحدكد_المحدكد
أكال مف خبلؿ الفكر الفمسفي ممثبل بما لدينا مف أفكار تمثل محاكلة الفكر اإلنساني 

. لمكصكؿ إلى األفكار المطمقة 
 لقد بدأنا بالفكر الفمسفي مع أنو اليمثل الحقيقة األكلى أك الخطكة األكلى مف 

فيذه يمثميا الفكر اإلليي الذؼ سنعرضو مف خبلؿ , خطكات العقل في رحمة المعرفة 
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مايقكلو الديف الذؼ يمثل الحقيقة األخيرة كما أنو يمثل الخطكة األكلى ، فالفكر 
اإلليي ىك الخطكة األكلى لمعقل  أك ىك الركيزة األكلى لو ألف العقل اإلليي ال 

يخطك كليس ىك العقل اإلنساني ، ىك الركيزة األكلى لمعقل إإلنساني الذؼ يخطك 
كيتحرؾ كالذؼ كاف كقبل أف يخمق اإلنساف بصكرة قبمية سكؼ نصطمح عمييا في 

عبلقة  )عندما كاف اإلنساف الذؼ ىك  (أصل العبلقة  )أك  (أصل الحركة )بحثنا بػ
كما سيتضح مف بحثنا بصكرة نقيض كاحد يعكس الكجكد اإلليي أك العقل  (تناقض 

كىذا يمثل الخطكة األكلى  (أصل العبلقة  )فاإلنساف العبلقة كاف . اإلليي أك يمثمو 
مف خطكات الكجكد اإلنساني أك العقل اإلنساني قبل أف يكجد اإلنساف ككاف يمثل 
العقل اإلليي أك يعكسو كال يختمف معو ، ككاف العقل اإلنساني  في ىذه الخطكة 
يمثل المعرفة المباشرة ثـ ينتقل الى الخطكة الثانية الى اإلنساف أك العقل اإلنساني 
الذؼ ىك الكجكد الجزئي أك العقل الجزئي المحدكد ألنو عبلقة تناقض يجمع مع 

كىذه ىي الخطكة الثانية . جانبو اإلليي الجانب السمبي الشيطاني كالسمب نقص 
حيث االنتقاؿ الى الضد ثـ يعكد اإلنساف أك العقل اإلنساني في الخطكة الثالثة الى 
جانبو اإلليي بعد أف يطرد نقيضو عنو فيعكد في مسيرة دائرية الى التطابق مع هللا 

لذا نحف نعرض اكال في ىذا المبحث . أك العقل اإلليي كىك مصدره الذؼ انطمق منو 
ألف  (قبل األنسانية )ما يقكلو العقل اإلنساني ممثبل بالعقل الفمسفي كال نبدأ بمرحمتو 

ىذه مرحمة المعرفة المباشرة كما قمنا كلـ تتعرؼ الى نقيضيا بعد لكي تككف معرفة 
كيمثل العقل اإلنساني في الطرح الفمسفي المعرفة  . انسانية كىذا ما سنتحدث عنو 

الجزئية أك الناقصة ألف الفمسفة فركض عقمية انسانية قد تصدؽ كتصح كقد ال تككف 
 ثـ نعرض الحقيقة النيائية ممثمة بالحقيقة العممية كالحقيقة الدينية. صادقة كصحيحة 
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فالفمسفة ىي الخطكة األكلى مف خطكات العقل اإلنساني في سعيو إلى المعرفة . 
ألنيا مسبكقة بالعقل اإلليي الذؼ ,المطمقة كلكنيا الخطكة الثانية مف خطكات العقل

الخطكة الثالثة -  بمعناه الكاسع –كيمثل العمـ . يمثل الحقيقة األكلى كما انيا األخيرة
 مف خطكات العقل اإلنساني الذؼ  ييتدؼ الى المطمق الممثل بالفكر الديني ةكاألخير

فالعقل األليي المطمق ىك األكؿ كاألخير مف حيث . الذؼ يصدر عف العقل اإلليي
إف ىذا الترتيب لخطكات العقل في . أف الخطكة األخيرة لمعقل االنساني تعكد اليو

سيره الجدلي نختمف بو مع ىيجل الذؼ جعل الفمسفة الخطكة االخيرة كجعل الفف 
مراعيًا العبلقة بيف مضمكف المطمق , كالديف الخطكتيف األكلى كالثانية عمى الترتيب

. كأشكاؿ تجميو في العقل اإلنساني كمنجزاتو، كلقد أثيرت اعتراضات عمى تقسيمو ىذا
كىك يقسـ كل خطكة مف ىذه الخطكات الى ثبلث خطكات ، كىكذا ألف كل خطكة 

الى المعرفة تتضمف ثبلث خطكات ، فنحف ننتقل في عممية المعرفة مف الشيء الى 
. ضده في الخطكة الثانية الى ما يمثل جمعا بينيما في الخطكة الثالثة  

إف ىذه الخطكة التي تمثميا المعرفة الفمسفية الساعية الى المعرفة الكمية ، معرفة 
القانكف المطمق ىي الخطكة الثانية مف خطكات العقل االنساني في مسيرتو الكمية 

كقد  جعمنا ىذه المعرفة الفمسفية ضمف المعرفة االنسانية . كالى أف يعكد الى هللا 
كنكد أف ننكه الى . الجزئية قبل تكصميا أك التحاقيا بالمعرفة الكمية التي يمثميا الديف 

كمعرفة الحقيقة  (حب الحكمة )أننا ننظر الى المعرفة الفمسفية بمعناىا العاـ كىك
كبيذا المعنى فإننا نشمل الفنكف كالشعر كاألدب ككل المياديف التي تتجمى فييا معرفة 

فيذه المياديف المعرفية تفصح عف محاكلة االنساف استكناه حقيقة الكجكد . االنساف 
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كلكننا عندما نتناكؿ المعرفة الفمسفية في ىذا . الذؼ يمفو كمعرفة القكانيف العامة لو 
 . المبحث فإننا نتناكليا في أخص خصكصياتيا كعف طريق الفركض الفمسفية 

 كستؤكد األفكار الفمسفية التي سنطرحيا ماأكحت بو األدياف بكصفو المعرفة االكلى 
السابقة عمى المعرفة اإلنسانية كمصدرىا كلكننا نعدىا ىنا الخطكة الثانية لمعقل كليس 
الثالثة ألنيا ىنا ما تزاؿ فركضا مجردة حتى تتحقق بالمعرفة العممية التجريبية التي 
تعكد بالفكراالنساني الجزئي ليمتقي مع بدايتو الكمية المطمقة بعد اف حقق نفسو في 

.  مياديف المعرفة المختمفة
 ركيياف  ، الييا الدائرية كالمسيرة القانكف المطمقسكؼ نتناكؿ في ىذا المبحث حقيقة
 القريبة مف ىذه الفركض السيما الفمسفة الجدلية مف خبلؿ فركض فمسفية نناقش بيا

الحقيقةالعممية كالحقيقة الدينية  ف نقرأأكسنحاكؿ في المباحث األخرػ . فمسفة ىيجل
المكحدة التي تكصمنا الييا كالتي خرػ مف خبلؿ الحقيقة أكحقيقة االنساف كحقائق 

. قالت بيا كل الحقائق في كل ميادينيا 
 *   *   *

 
 منذ نشأتيا كحتى  الدائرية قصتيا التي تحكييا الفمسفة الجدليةلعقل لمسيرة اإف

اكتماليا عمى يد ىيجل كنحف نطرح في ىذا المبحث تصكرنا ليذه المسيرة مستفيديف 
فيذه . كمحاججيف ىذه الفمسفة كمنطمقيف مف المبادػء العامة التي انطمقت منيا 

. الفمسفة تذىب الى أف السير الى الحقيقة مؤلف مف خطكات يحكميا التناقض 
 الحقيقة فالتناقض ىك المبدأ األكؿ الذؼ تسمـ بو ىذه الفمسفة ، كلقد حاكلت كلكج باب

 . يحكـ ىذه المسيرة الدائريةالذؼ يتخمل الكجكد كالذؼقضية التناقض  عف طريق
كالفكر يسير بيذه الصكرة في كل معرفة كليس فقط في سعيو لممعرفة الكمية المطمقة 
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التي تستنفد كل تاريخ  أكاإلنساني التي تمثل خطكاتيا مراحل طكيمة في تاريخ الفكر 
كلكف ىذا التاريخ الطكيل يمكف اختزالو بالخطكات الثبلث التي . اإلنسانيالفكر

. ذكرناىا كما اف كل معرفة ىي خطكات ثبلث
 كجكد التناقض كمعرفة المتناقضات ببعضيا إنما ىك مف المعارؼ العامة التي إف

ف تاريخ الجدؿ قديـ يعكد الى أكمع  . اىتدػ الييا العقل االنساني لدػ كل األمـ
ف بحثنا يركز عمى فمسفة أفبلسفة اليكناف، كيمتد الى فبلسفة العصر الحديث، اال 

كثرىا تفصيبًل كأقربيا مف أعمقيا كأ مف ىذه الفمسفات ألنيا - كما قمنا – ىيجل
قديـ كحديث كليذا ينظر الى : طبيعة منيجنا كألنيا تعد فاصبل بيف تاريخيف لمفمسفة 

ف ،ىيجل بأنو أبك الحداثة   كأف كل األفكار كالفمسفات الحديثة تأثرت بو إف سمبا كا 
يعترض كبحثنا  .فنحف إذف نناقش الفكر الفمسفي كمو إذ نناقش فمسفة ىيجل . إيجابا 

 كيناقش مف خبلليا الفمسفات التي تأثرت بيا كاثرت عمى بعض مبادئيا كيناقشيا
ال ينقطع عف الفمسفة القديمة، فمنيجو الجدلي امتداد كتطكير لمجدؿ فييا، فييجل 

التي تعني  (ديالكتيؾ)القديـ، بل اف كممة الجدؿ نفسيا مشتقة مف الكممة اليكنانية 
فضبًل عف فبلسفة  (كانت)خذ فكرة الجدؿ عف أاف ىيجل كما   ،الحكار اكالمناقشة

لتاريخ الفمسفة فيي تحمل في جكفيا " ثمرة "فإذا كانت فمسفة ىيجل  "، (2)اليكناف
 كنحف سنعرض فمسفة ىيجل عرضا تدريجيا نأخذ …(3)"مبادغ الفمسفات السابقة كميا

منيا ما نريد اف نقرر بو الحقائق التي نؤمف بيا فنحف لسنا بصدد العرض التفصيمي 
لفمسفتو إنما ما يؤيد أفكارنا منيا ، أما ما يتقاطع مع أفكارنا فنحف نعترض عميو 

كنفنده لكي نبني فمسفة جدلية جديدة نعتقد انيا ال فمسفة ىيجل ىي ما يعكس الحقيقة 
. كالقكانيف المطمفة أك يمثميا 
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" ف أك ف التناقض يتخمل عالـ الفكر كالمادةمبدأ ميـ كىك أ تنطمق فمسفة ىيجل مف 
كثر المبادغ أف ىذا المبدأ ىك مف أ"كترػ . (4)"متناقضة   ىي في ذاتيااالشياءجميع 

ثـ اف المتناقضات تعرؼ ببعضيا، كببعضيا . (5 )تعبيرًا عف حقيقة األشياء كماىيتيا
 . كمف ىنا اقترنت نظرية المعرفة بفمسفة الكجكد تتميز
 اإلدراؾ  حقيقة الشيءعف طريق ضرب مفإدراؾ ىذا يعني اف الفكر ال يستطيع إف

غير )ليس ثمة معرفة مباشرة "المباشر، يكشف بكساطتو ماىيتو الجكىرية، ألنو 
كىذا القكؿ ال ينفي فقط إمكانية إحراز الحقيقة بحدس حسي مباشر، بل  (مكسطة

نؾ ال تدرؾ الشيء اال إ.. (6)"مكانية بمكغ الحقيقة بكاسطة مفيـك منعزؿإينفي ايضًا 
كل "دركت نقيضو، فالضداف ىما الشرط لمعرفة كل منيما، كلكجكد كل منيما، أاذا 

شيء في الطبيعة، كما في الفكر يشترط كجكد ضده، آخره، الذؼ ىك معيو كمناسبو 
 ألنو ال معنى لو اال بو، ال معنى لو اال باالنتقاؿ اليو، ال معنى لو اال (7)"الضركرؼ 

 .بالخطكة الثانية اليو
كقد كجدنا في تراثنا القديـ أف اصحابو كىـ يؤسسكف لنظرية المعرفة أدرككا 

، "األشياءبضدىا تتمايز : "، كبأضدادىا تتميز، فقالكابأضدادىاف االشياء تعرؼ أ
ف أ، كمما كجدناه مف ذلؾ كبلـ لمجاحع يبيف فيو األشياءف التناقض يتخمل أكقرركا 

ف مف أف المتناقضات يقترف بعضيا ببعض، كيذكر أالتناقض يتخمل بناء الككف ك
ف المصمحة في أمر ابتداء أ أعمـ: "ف تعرؼ المتناقضات بعضيا ببعضأعمة ذلؾ 

الدنيا الى انقضاء مدتيا، امتزاج الخير بالشر، كالضار بالنافع كالمكركه بالسار، 
كلك كاف الشر صرفًا ىمؾ الخمق، اك كاف الخير .كالضعة بالرفعة، كالكثرة بالقمة

. كمع عدـ الفكرة يككف عدـ الحكمة. سباب الفكرةأمحضًا سقطت المحنة، كتقطعت 
كمتى ذىب التخيير ذىب التمييز، كلـ يكف لمعالـ تثبت كتكقف كتعمـ، كلـ يكف عمـ، 
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، كال دفع مضرة كال اجتبلب منفعة كال صبر عمى مكركه كال فالتبييكال يعرؼ باب 
شكر عمى محبكب كال تفاضل في بياف، كال تنافس في درجة، كبطمت فرحة الظفر 

 ظيرىا محق يجد عز الحق كمبطل يجد ذلة الباطل، كلـ يكف عمى . كعز الغمبة
 كلـ تكف لمنفكس  .كمكقف يجد برد اليقيف، كشاؾ يجد نقص الحيرة ككرب الكجكـ

آماؿ، كلـ تتشعبيا األطماع، كمف لـ يعرؼ الطمع لـ يعرؼ اليأس، كمف جيل 
اليأس جيل األمف، كعادت الحاؿ مف المبلئكة الذيف ىـ صفكة الخمق، كمف األنس 

فسبحاف مف جعل منافعيا ..  حاؿ السبع كالبييمةإلى كاألكلياء األنبياءالذيف فييـ 
 كقسميا بيف ممذ كمؤلـ، كبيف مؤنس .عظـ المنافعأنعمة كمضارىا ترجع الى 

كبيف عدك يرصدؾ كبيف عقل يحرسؾ، . كمكحش، كبيف صغير حقير، كجميل كبير
كجعل في الجميع تماـ المصمحة، . كبيف مسالـ يمنعؾ كبيف معيف يعضدؾ

كباجتماعيا تتـ النعمة، كفي بطبلف كاحد منيا بطبلف الجميع قياسًا قائمًا كبرىانًا 
 .(8)"كاضحاً 

 كىك في األصل المغكؼ .ف التمييز بيف المتناقضات، يعني التفريق بينيا، فصمياإ
ف تمييز إف نقكؿ، أ كلعمو مف البديية (9)"فصل بعضو مف بعض"عزؿ لمشيء اك 

. األمكر كاألشياء، كفصل بعضيا مف بعض كعزلو، يعني اجتماعيا كارتباطيا اكالً 
نو أكمعنى ىذا الجمع . أؼ اف الفكر يجمع بيف الشيء كنقيضو، ثـ يفصل بينيما

كد لنا األصل أكلقد . ك كحدة يرتبطاف بيا تسمى كحدة الضديفأيقيـ بينيما عبلقة 
المغكؼ القديـ معرفة بيذه الكحدة في تعريفو السابق لمتمييز بأنو فصل لمشيء المتحدة 

حد النقيضيف في عدـ انفصالو عف أبعض حتى كأف مع جزاؤه، المكجكد بعضيا أ
بك حياف التكحيدؼ في أكىذا يقرره . اآلخر، اك في كحدتو مع اآلخر، كأنو ىك آخره
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 فمذلؾ نظمو .العالـ مف حيث ىك كائف فاسد، كمف حيث ىك فاسد كائف: "كبلـ لو
, كمكسكمو غفل, كغفمو مكسكـ,  كمتصمو مفصكؿ كمفصكلو متصلبدد، كبدده نظـ،

 .(10)"…كرقاده يقظة، كغناه فقر، كفقره غنى، كحياتو مكت، كمكتو حياة, كيقظتو رقاد
كالتمييز بينيا، يعني إدراؾ ىذه العبلقات التي تجمع بينيا، أف معرفة المتناقضات، إ

نو ال معنى ليا أكمعنى ىذا . (11)فالعبلقة التي تجمع بيف األشياء تكلد خصائصيا
غير قابميف "كىما فييا . خارج العبلقة، خارج الكحدة التي تجمع بيف المتناقضيف

يصبح الجكىرؼ ىك "حدىما ال معنى لو مفصكاًل عنيا، كبيذا أ ؼ(12)"لمفصل
األنتقاؿ مف الشيء الى " في عممية المعرفة، كاف فيـ الشيء يقتضي (13)"العبلقة
كالمعرفة  فالفيـ (15)"في ىذه المحظة يدخل الكعي حقًا في مممكة الفيـ" ك(14)"العبلقة
حد النقيضيف، أ جكىر عممية المعرفة، كاذا كاف بيا يفيـ العبلقةكاذا كانت  .عبلقة
 التي (16)"الحقيقة العينية األكلى"  معنى يعدىا ىيجل  لواك يكجد كيككف ؼ اك يعر

كككف  .ك تجريدأك يكجداف، كىما خارجيا محض عدـ أينبثق عنيا الشيء كنقيضو، 
 الحقيقة العينية األكلى، ىك ما نتفق بو معو، فالنقيضاف في داخميا متعيناف، العبلقة

الكجكد ) كىك يسمي الخطكة األكلى .كلكنيا ليست الحقيقة األكلى كىذا ماسنقرره
 .نو كالعدـ سكاء، كىذا ما نختمف بو عنوأالذؼ يعده كالعدـ، اك  (الخالص

كالتي تعقب االنتقاؿ الى الثانية ك الجمع ػ التي ىي الخطكة أ ىذه العبلقة إف
 قرف الشيء "كالمقارنة عندىـ. الضد ػ دؿ عمييا القدماء لغكيًا بمفظة المقارنة

القركف، "ك. ك الشدأ كىك كسيمة القرف (18)"الحبل: القراف" ك(17)"شده اليو.. بالشيء
..  ىي النفس، كىي كسيمة القرف اك الشد عند االنساف(19)"كالقركنة، كالقرينة، كالقريف

ما .. الرباط" ك(20)"شده.. ربط الشيء: "الربط: كرادفكا ىذه المفظة بمفظة اخرػ، ىي
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 الشدأككسيمة الربط  كىك(22)"الفؤاد: الرباط" كىك كسيمة الربط اك الشد، ك(21)"ربط بو
الرباط، الذؼ يعقل : العقاؿ: "ػ العقل:كرادفكا ىذه المفظة بأخرػ، ىي.. االنساففي 
القمب، كالقمب، : العقل" كىك كسيمة الربط اك العقل، ك(24)"الحبل، ىك العقاؿ" ك(23)"بو

. ، كىك كسيمة الربط اك العقل في االنساف(25)"العقل
كما رادفكا بيف  (القرف، الربط، العقل)رادؼ القدماء إذف بيف ىذه األلفاظ،  

النفس، الفؤاد، كالعقل، فيي أدكات القرف اك الربط اك العقل اك الجمع بيف األمكر في 
فالعقل، .. بيف األشياء المادية (القراف اك الرباط اك العقاؿ)األنساف، كما يربط الحبل 

داة لمكشف عف الكحدة أ"داة لمجمع، أنما سمي عقبًل، ألنو يجمع بيف المختمفات، فيك إ
 كالتمييز (27)"العقل، ىك التمييز: " لينتيي الى التمييز بينيا(26)"الكامنة كراء االختبلؼ

كىكذا . (28)"كعقل الشيء يعقمو عقبًل، فيمو: "معرفة، كالعقل معرفة ألنو تمييز
ف يتصكركا عممية المعرفة تصكرًا صحيحًا، يمتقي مع ما تقرره أاستطاع القدماء 

صل أف أف يدرككا ألقد استطاعكا . نتيينا الى تقريره فيياانظريات الفمسفة كما 
طمقكه عمى كسيمة أىك العبلقة اك الجمع اك المقارنة اك العقل، كلذا اإلنسانية المعرفة 

 العقل انتقاؿ مف أحد النقيضيف الى اآلخر، جمع أحد .المعرفة في االنساف، العقل
إف العقل سمب كالتفكير سمب أؼ انتقاؿ مف أحد : النقيضيف الى اآلخر لذا يقاؿ 
العقل يحكؿ الشىء الى عبلقة لكي يدركو مف خبلؿ . النقيضيف الى سمبو أك نقيضو 

. العبلقة 
إف المعرفة ىي إدراؾ التناقض ، إدراؾ أحد النقيضيف باآلخر ، كىذا يعني 

اإلنتقاؿ مف أحد النقيضيف الى اآلخر ، فالمعرفة ىي الخطكة الثانية ، كالمعرفة 
 (29)" ف التناقض منطق لمحركةإ"، ة التناقض حالة لمفكر ىي حالة حرؾإف. حركة 
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كاذا كاف . كىي حركة تتمثل بالرفض أك الفصل أك النفي أك الثكرة ، إنيا حالة صراع 
حد النقيضيف خارج عبلقتو باآلخر أالتناقض حركة ىي صراع بيف نقيضيف، فإف 

 كحده يعني أف ال كجكد ألحد معو يصارعو ، حد النقيضيفأ ألف كجكد (30)سككف،
يتعرؼ بو أك  ألنو فناء كعدـ إذ ال كجكد لمآلخر الذؼ كىك ليس لو إمكاف أف يصارع

ك ال كجكد ألحد النقيضيف خارج أف ال معنى أ عدـ ألننا قمنا  إذفالسككف .  يكجد 
فالسككف يعرؼ كيتحدد معناه بالتناقض . ك تجريد خارجياأعبلقتو باآلخر، فيك عدـ 

الذؼ ىك حالة حركة، كال يمكف تعريف السككف انطبلقًا مف السككف، ال يمكف تعريفو 
ذ إنو يمكف تعريف السككف انطبلقًا مف الحركة ال العكس، إ: "اال انطبلقًا مف نقيضو

 .(31)"اف الحركة كحدىا كاقعية بينما السككف ما ىك اال تجريد
، ألنو احد النقيضيف خارج عبلقتو باآلخر، كالحركة كجكد ألنيا  كما قمناالسككف عدـ

كلما كانا في داخميا . حد النقيضيف يتعرؼ باآلخر اك يكجد بوأتناقض، نقيضيف، ك
 (32)" إف الحركة ىي التناقض في كجكده المرئي: "كجكد فيي كجكد، ككجكد كاقعي

الحركة الخارجية التي تدركيا الحكاس "أؼ الظاىر اك المتعيف اك المحسكس، إذ اف 
ذا   (33)"ليست اال الكجكد الفعمي المباشر لمتناقض رؼ ػالتي تع ىي ركةػكانت الح  كا 

سبقية أالسككف اك تكجده، أؼ اذا كانت ىي عمة كجكده، فإف ىذا يعني حقيقة 
كاذا كانت الحركة نقيضيف، .  كجكدىا عمى كجكده، ألف العمة سابقة عمى المعمكؿ

سبقية كجكد الحركة عمى كجكد أحد ىذيف النقيضيف، فإف أكالسككف بعد كجكده ىك 
 ..حد طرفيياأسبقية كجكدىا عمى كجكد أالسككف يعني 

نيا بصكرة إ: نقكؿ… حد طرفييا غير مكجكد؟أ ما صكرة الحركة، إذف، عندما كاف 
، أؼ انيا بصكرة نقيض كاحد  غير مكجكدكجكد كاآلخر عدــحدىما أنقيضيف، 
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كىذا يعني أف ىناؾ تناقضا آخر بيف صكرة الحركة  .كىك الطرؼ الفاعل كجكدىكاؿ
عندما كانت سابقة عمى كجكد أحد طرفييا كصكرة الحركة بعد كجكد ىذا الطرؼ أؼ 

كيف تككف الحركة بأحد طرفييا سابقة عمى : كىنا نسأؿ. الحركة بكبل طرفييا 
نو يتطمب  الحركة بكبل طرفييا كقد قمنا إف كجكد أحد النقيضيف يقترف باآلخر كا 

لقد ذكرنا أف  صكرة الحركة عندما كانت سابقة اؼ قبل كجكد أحد طرفييا ..كجكده ؟
كانت بصكرة نقيضيف أحدىما كجكد كاآلخر عدـ كالكجكد كالعدـ تناقض ، كىكذا 

كأف يسبق كجكد التناقض ألف ىناؾ  (االثنيف)أف يسبق كجكد  (الكاحد )يستطيع كجكد
تناقضا كلكف ببل تناقض كنقصد ببل تناقض مكجكد كجكدا فعميا ظاىرا ألف الكجكد 

الفعمي ليذا النقيض المتأخر يجعل كبل الطرفيف ليما كجكد فعمي ظاىر كغيابو 
فأحد النقيضيف عندما كاف سابقا كاف كجكدا كامنا كاالخر كاف . يجعمو كجكدا كامنا 

ماذا نسمي . عدما ككاف التناقض كامنا كىذا معنى قكلنا ببل تناقض كما ذكرنا 
ليدؿ " صل الحركةأ"نستعمل تعبير  نستطيع أف.. الحركة عندما كانت بأحد طرفييا ؟

 كىذا يعني أف .حد طرفييا عدمًا، عندما كانت بأحد طرفيياأعمى الحركة عندما كاف 
صل الحركة، فيك أالحركة ك: لو صكرتاف، ىما (الذؼ ىك الحركة)نقيض السككف 

 كىذا يعني  .، كىك الحركة بعد كجكده(السككف )ف يكجد نقيضو أصل الحركة قبل أ
أف كجكد الحركة يرتبط بكجكد النقيض اآلخر، فكجكدىا ليس سابقًا عمى كجكده، بل 

ككما .  الحركةأصل أسبقية تعني إف أسبقية الحركػة ..حدىما مرتبط بكجكد اآلخرأ
صل الحركة، كذلؾ أف كجكد الحركة ليس سابقًا عمى كجكد السككف، بل السابق ىك أ

 ألنيا معمكلة كانيا تككف بعد إذ لـ تكف مكجكدة فيي ليست فإنيا ليست عمة كجكده
ذا لـ تكف أصبل لمكجكد فإف أصميا السابق . أصل الكجكد كال عمتو  أصل الحركة  )كا 



 

 

 36 
 القانون المطمق

ليس كذلؾ أصبل لمكجكد كال عمة لو ألنو يكجد بصكرة ثـ يككف بصكرة أخرػ فيك  (
متغير متحكؿ كما كاف كذلؾ ال يككف أصبل ، كاف ىناؾ ما غيره كحكلو ككاف عمة 
كجكده كتغيره كتحكلو كىذا ىك الطرؼ الثابت في الكجكد الذؼ لـ يتغير كلـ يتحكؿ 

 ، الطرؼ الذؼ كاف كىك النقيض السابق الذؼ ىك أحد الطرفيف المككنيف لمحركة
 إف ىذا الطرؼ.مكجكدا في أصل الحركة في حيف أف الطرؼ اآلخر كاف غائبا 

ألنيا مكجكدة كمتغيرة كمعمكلة  (أصل الحركة) الذؼ ال يتغير لو استقبللو عف الثابت
إف ىذا النقيض الذؼ كاف . بو كما قمنا كال يمكف أف تككف العمة كالمعمكؿ كاحدا

 )يمثل أك يعكس الكجكد السابق الذؼ لو استقبللو عف  (أصل الحركة  )مكجكدا في 
كالذؼ ىك أصل الكجكد مطمقا كالذؼ كاف كليس معو نقيض يكافئو ،  (أصل الحركة 

كىك الكجكد السابق ىكعمة  (الكاحد)اف. كالذؼ تفرد في الكجكد كاتصف بالكحدانية 
كىك عمة كجكد الطرؼ اآلخر العدـ  (أصل الحركة  ) ىك عمة كجكدك (الحركة)كجكد 

،  السككف يكجد  (الكاحد) ..  كىك مصدر الكجكد  السابقاألصل فيك  ، السككف أك
سبقية الكاحد عمى أ عمى الحركة تعني (الكاحد)أسبقية ف إ. كىك بذلؾ يكجد الحركة

ف عبلقة أكىنا نرد عمى فمسفة ىيجل التي ذىبت الى ..  فالكاحد ىك السابق ،االثنيف
ما الكجكد السابق عمييا، أالتناقض التي عبر عنيا بالصيركرة ىي الحقيقة األكلى، 

كؿ فكرة عيانية، أف الصيركرة ىي إ: " كما يقكؿ ك ىك العدـأفيك كالعدـ، تجريد خاك 
 (34)"ف الكجكد كالعدـ ىما تجريدات خاكيةأكمف ىنا ىي المفيـك األكؿ، في حيف 

. (35)كؿ حقيقة عينية ألف النقيضيف ال يكجداف اال في الصيركرةأ ىي  لديوفالصيركرة
ما قبل الصيركرة فميس ىنالؾ اختبلؼ اك أ. (36)كىما مختمفاف أؼ متعيناف فييا

في بداية الفكر ليس عندنا اال : " في التحدده (اك الكائف)تناقض، ىنالؾ الكجكد 
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ذ اف التحدد يحكؼ سمفًا التعارض، كفي البداية ال يكجد إالفكر في التحدده الخالص، 
كىك البلتعيف الذؼ يسبق كل  .البلتعيف الذؼ لدينا ىنا ىك البلتعيف المباشر. ضد

عف ىذا الكائف ال . ىك ذا ما ندعكه بالكائف. مطمقةانطبلؽ تعيف، البلمعيف كنقطة 
حساس كال حدس كال تمثيل، إذ انو الفكر الخالص كبكصفو كذلؾ أف يككف لنا أيمكف 

ىذا الكجكد السابق اك الجكىر أكالماىية الذؼ ليس لدينا عنو .(37)"يصنع البدء
حدس كال تمثيل، كالعدـ ػ لدػ ىيجل ػ ألنو غير محدد اك غير متعيف كالإحساس  

ف البداية ىي الكجكد الخالص، كىذا الكجكد الخالص ىك إ "(38):مثمو فيما شيء كاحد
ىك فكر خالص ألنو ال يحتكؼ عمى أؼ مكضكع مف .. مف ناحية فكر خالص
فنحف حيف نبدأ في . نما ىك باألحرػ ليس اال ىذا الفكر المجردإمكضكعات الفكر ك

كىذا البلتعيف عبارة عف ..مامنا سكػ الفكر في ال تعينو الخالصأال يككف "التفكير
ف ألف البدء األكؿ اليمكف أ.." كذلؾ يشكل البداية فكر ػ كفكر صرؼ ػ كىك بما ىك

نو أكمعنى ذلؾ .." فيك ال يرتبط بغيره كال يشير الى شيء كراءه"يتكسط لو شيء 
خمك مف كل تحديد اك تعييف ألف أؼ تحديد سكؼ يضفي عميو طبيعة جزئية تقـك 

ف أككل ما نستطيع ". س ال"كليس " س"خرػ، سكؼ يجعمو أزاء طبيعة جزئية إب
المطمقة، فيك " الحيادية"نو اليكية الخالصة اك إف نقكؿ أنحدد بو الكجكد الخالص ىك 

ف ينعت بأنو تجريد أكمف ىنا يمكف . ال يدؿ عمى شيء بالذات لو كجكد معيف
ف نسارع كنقكؿ إنو ليس نتيجة عممية تجريد قمنا بيا، كاال أصرؼ، اال اننا البد 
كليا أصيل لمسمات يسبق كل طابع، كىك أنمحاء إ"..نما ىك إلتضمف تكسطًا، ك

ف ىذا الكجكد الخالص اك ىذا البلتعيف المباشر ىك العدـ ال أكثر إكالكاقع .." جميعاً 
ألف الشيء الذؼ يخمك تمامًا مف كل تحديد اك تعيف ىك بالضبط ما نقصده : "كال أقل
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ذف ػ ىك البلتعيف الخالص اك ىك السمب الخالص ألنو إالكجكد الخالص ػ ".. بالعدـ
ىك ؼكىذا ما نعترض عميو، ". (39)ك عدـأخمك مف كل تحديد كمف ثـ فيك فكر فارغ 

يصف الكجكد الخالص السابق عمى الصيركرة، الذؼ ىك الخطكة األكلى مف خطكات 
الكجكد الخالص بأنيا كجكد لمذات  كىي كيقكؿ عف الماىية .  بأنو عدـ لديوالجدؿ

 عنده ىك كجكد  فالكجكد.(40)خرػ كىي بيذا عدـ اك تجريدأبدكف عبلقة بأشياء 
ما قبل أ،  التي يعدىا الحقيقة األكلى كما قبميا عدـ كفراغ لصيركرةا  ىك كجكدمتعيف

 كنحف ىذا الكجكد المتعيف، فيناؾ الكجكد الخالص كالعدـ، كىذاف ال فرؽ بينيما عنده
كاذا كاف الكجكد الخالص عدمًا فما . قمنا إف بينيما فرقا ىك الفرؽ بيف الكجكد كالعدـ 

ىك العدـ الذؼ يضعو في مقابل الكجكد الخالص اذا كاف ال فرؽ بينيما، كلماذا يفرؽ 
الكجكد يذىب الى أف التي _كىك في حديثو عف الصيركرة … بينيما في المفع؟

ف بينيما فرقًا كتباينًا كاال فبل معنى إ يقكؿ _ فيياحدىما الى اآلخريتحكؿ أكالعدـ 
نو ال فرؽ بينيما كيصفيما إلمتحكؿ، لكنو في حديثو اآلخر عف الكجكد كالعدـ يقكؿ 

لعدـ شيء مكجكد غير اف أف الكجكد كالعدـ كبلىما أفكار، كأبصفات كاحدة فيذكر 
كيقكؿ إننا اذا حاكلنا الكصكؿ الى الكجكد المطمق ال . (41)متعيف كالكجكد الخالص

ف النكر المطمق ىك ظبلـ مطمق(42)نصل اال الى العدـ، كبالعكس ف فعل (43)، كا  ، كا 
، ذلؾ ألنو ليس ىنالؾ تناقض ظاىرؼ بينيما، يؤكد (44)اإلثبات ىك فعل االنكار

كجكدىما في الظاىر، فالكجكد عنده ىك كجكد صفات ظاىرة، كلما كاف الكجكد 
حد النقيضيف باآلخر أ ألف ىذه ناشئة مف تأثير  - ظاىرةالخالص كالعدـ ببل صفات

فيما كما لذلؾ –  تناقض كاقعي ظاىرك  عبلقة، أؼ انيا تشترط كجكد(45)كتأثره بو
. يصفيما عدـ كتجريد
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إف ما كصف بو الكجكد الخالص كالعدـ جره الى نتائج غير معقكلة، فيك 
 كالقكؿ بعدـ الفرؽ . ف الفرؽ بينيما، كيقكؿ إف بينيما فرقًا في الصيركرةأيقكؿ 

 كلقد كصف .كالتناقض بينيما ينفي أىـ مبادػء الجدؿ لديو كىك مبدأ التناقض 
كجكد بالذات اك عدـ ألنيا ال تعيف بأنيا قكة فاعمة نشطة يقكؿ بأنيا الماىية التي 

فالماىية التي ىي عدـ ىي قكة فاعمة نافية . (46)سالبة تسمب نفسيا أؼ تخمق سمبًا ليا
 مع اآلخر ليس لو كقمنا إنو ال ينبغي ليا ذلؾ عمى كفق كبلمو ألنيا عدـ  ،عنده

كما كفأحد النقيضيف ػ .  فيك ليس نفيا لو فكيف ينفيو كيسمبو عبلقة ضدية كاختبلؼ
 إما اف يككف (كل تعيف سمب  ) ينفي نقيضو اذا كاف كجكدًا متعينًا  - نفيـ منو

حد النقيضيف نفيًا أعدمًا فيك ال ينفي اآلخر ألنو ال عبلقة لو باآلخر، فمكي يككف 
ف يككف كجكدًا أف يككف ضده، داخبًل معو في عبلقة تناقض، أؼ ألآلخر ينبغي 

 . متعينًا، كعندما يككف عدمًا فيك خارج ىذه العبلقة
 إلىفمقد تكصمنا  ، ككما يذىب ىيجل حسب ليس كجكدًا متعيناً  إف الكجكد

فيذا النقيض السابق ال يشترط كجكد نقيضو، فيك ,  عمى اآلخرأحد النقيضيف أسبقية
ف ىنالؾ كجكدًا قبل كجكد التناقض إأؼ . سابق عمى كجكد التناقض أك ظيكره كتعينو

كشرح ىيجل يؤكد ىذا، فيك يصف .  قبل أف يخمق التناقض أك يظير ، كظيكره
 تسبق كجكد الصيركرة ىي كالعدـ بأنيا تسمب  ىي الكجكد الخالص كالتيالماىية التي

فيي قكة فاعمة خالقة لسمبيا الذؼ ىك مكجكد . نفسيا، أؼ تخمق سمبيا كتتجمى
بمكجد، أؼ انو ليس فاعبًل انما منفعل يتمقى تأثير غيره فيو، كاف كجكده متأخر عف 

فالماىية قكة خالقة، فيي ليست عدمًا اك كالعدـ، كما .  الذؼ يخمقو(الكجكد )كجكد
 كلـ يكف . فيي الكجكد الخالق، كسمبيا مخمكؽ  ،يصفيا ىيجل ألف العدـ ال يخمق



 

 

 40 
 القانون المطمق

,  فما يسبق الصيركرة اك العبلقة.ىذا السمب مكجكدًا، أؼ انو كاف عدمًا كىي تخمقو
  كجكد كاآلخر عدـ كبأف حدىماأ كىما الكجكد الخالص كالعدـ انما ىما متميزاف بأف 

. كالخالق كجكد، كالمخمكؽ قبل خمقو عدـ. حدىما خالق كاآلخر مخمكؽ، اك سيخمقأ
فيناؾ اذف تميز . نو ال فرؽ بينيماإعدـ، كلكنو يقكؿ ككىك يصفيما بأنيما كجكد 

نو ال فرؽ بينيما، حتى قبل ظيكر التميز كتعينو كتحكلو الى أبينيما كليس صحيحًا 
 .تميز اك تناقض كاقعي محسكس

كاذا كاف الكجكد الخالص عدمًا ػ لدػ ىيجل ػ أك ىك كالعدـ سكاء، ألف 
ف يتعيف مف نقيضو أبعد  (كجكداً ) ككف نو ؼأحدىما لـ يتعيف مف اآلخر، فيذا يعني أ

يبقى عدمًا بعد  (العدـ)ف نقيضو أ، كىذا يعني (في الصيركرة  )بعد ظيكر التناقض 
. متعيناً  (عدماً )فمكي يككف ىك كجكدًا متعينًا، يككف نقيضو . التعيف كظيكر التناقض

صبح متعينًا كلكنو نقيض أ (العدـ)كبيذا ال يككف الكجكد ىك التعيف فقط، ألف 
فالكجكد ليس تعينًا فقط، فينالؾ كجكد قبل التعيف كالظيكر، . لمكجكد بعد تعينو ايضاً 

.    بعده كىناؾ عدـ قبل التعيف كىناؾ عدـكىنالؾ كجكد بعده
كقمنا إف . كفسرنا ذلؾ (الحركة)عمى االثنيف  (الكاحد)سبقية كجكد ألقد تكصمنا الى 

( صل الحركةأ )ة بػمثلـ ىاحد طرفيالحركة التي ىي نقيضيف اثنيف كانت بصكرة أ
ف الطرؼ الثابت في  السابق  (الكاحد)يمثل أك يعكس ىذا األصل  (أصل الحركة)كا 

 اال  في عبلقة التناقضنو ال كجكد ألحد النقيضيفإكىنا نذكر بأننا قمنا .. في الكجكد
ف يسبق نقيضو، أ (أصل الحركة) السابق في  ليذا النقيضفذإكيف يمكف .. باآلخر

ف ككف إ لقد أجبنا ضمنا بأف قمناف يككف لو كجكد ببل كجكد نقيضو؟ كأكيف يمكف 
كجكد ، عدمًا، ىك ما يكفل (السككف )حد النقيضيف مكجكدًا، كككف النقيض اآلخر أ

، ألف الكجكد كالعدـ تناقض، كلكف ببل تناقض، كنقصد ببل تناقض ظاىر التناقض 
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حد النقيضيف، يؤثر في اآلخر كيجعمو كجكدًا كامنًا أاك متعيف، ذلؾ ألف عدـ كجكد 
كجكد نقيضو  اك غير ظاىر، فعندما يختفي كجكد العدـ كىك كجكد ظاىر، يختفي

.. (أؼ كجكد العدـ  ) ككجكد نقيضو الظاىر ىذا ىك الشرط لكجكده.. الظاىر ايضاً 
 . مكجكدًا، كاف ىك عدماً ( الكجكد السابقأؼ )فإذا لـ يكف ىذا الكجكد الظاىر لنقيضو

زاء عدـ إفالكجكد الظاىر ليذا الكجكد السابق كاف غير مكجكد، ككاف كجكدًا محضًا 
، لكنو تناقض غير متعيف، اك غير ظاىر، ىك تناقض كامف ذا تناقضمحض، كه

 ف الكجكدأ كلك كاف ىيجل قد ذكر .حتى يكجد العدـ فيصبح متعينًا اك ظاىراً 
ف تخمق العبلقة اكالصيركرة فيصبح كل منيما كجكدًا أالخالص ىك نقيض كامف قبل 

قكاؿ تنص عمى الكجكد أمتعينًا، لما بدا عمى كبلمو شيء مف االضطراب، كىك لو 
إف ىذا . (47)ف تصبح كجكدًا متعينًا عند خمق التناقضأ الماىية قبل  كىكالكامف

الكجكد الكامف ىك غير العدـ، ىك غنى مطمق إزاء فقر مطمق، ىك ثبكت إزاء محك، 
امتبلًء كخمكًا اك  حياة كمكتا أك ف نسمييماأ كنفضل نحف .كصاؼ ىيجل نفسوأكىذه 

كاالمتبلء كالفراغ  . عمى العدـ فراغًا، كالفراغ ىك المصطمح الذؼ تطمقو الفيزياء
 كيككناف بعده، فالكجكد كالعدـ ػ كما قمنا ػ ليسا ىما التعيف كالظيكريككناف قبل التعيف 

.  فقط ك عدـ التعيف كالظيكرأكالظيكر 
 كلكف ببل  كما قمناتناقضا  يمثبلف ، ، الخالصكالكجكدالخالص العدـ  فإ

  الخالصفي مقابل الكجكدكالعدـ الخالص . لـ يكجد بعد  (العدـ)تناقض ألف 
كخير ما يكضح لنا ىذه الحقيقة، ىك ما . نو عدـأيكتسب تميزًا ما اك تعريفًا مع 

الذؼ فسركه بأنو عدـ  (العامل المعنكؼ )كجدناه في تراثنا القديـ مما كتبو النحاة عف 
نو كالعكامل المفظية في ككنيما عكامل اك عبلمات، إذ إالعكامل المفظية، كقالكا 

ف يميز أشبيكه ىك كالعكامل المفظية المكجكدة في الكبلـ بثكبيف يريد صاحبيما 
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حدىما كيترؾ صبغ اآلخر، فيككف عدـ الصبغ في أحدىما مف اآلخر، فيصبغ أ
ف العبلمة تككف بعدـ أحدىما كصبغ اآلخر مف حيث ككنو عبلمة، فيتبيف بيذا أ

ف يككف عدـ العكامل المفظية أالشيء كما تككف بكجكد الشيء، كاذا ثبت ىذا جاز 
أؼ انو في مقابل العامل المفظي يكتسب تعريفًا كما . (48)عامبلً  (أؼ العامل المعنكؼ )

كال يرػ ىيجل ىذا التمييز بيف .  يكتسبو الثكب غير المصبكغ في مقابل المصبكغ
، كبو يبدأ الجدؿ  أك الصيركرة العدـ كالكجكد، فالكجكد الخالص الذؼ يسبق العبلقة
ف نفرؽ بيف أنحف ال نستطيع ): ال يمكف تمييزه مف العدـ، كال يمكف التفريق بينيما

الكجكد كالعدـ، ألف كل تفرقة تتضمف شيئيف، كاف بينيما صفة تكجد في الكاحد دكف 
اآلخر، كلكف الكجكد خمك مف كل صفة ككذلؾ العدـ، فميس ثمة لمتفرقة بينيما مف 

ف نجد ثمة شيئًا مشتركًا أسبيل، كفضبًل عف ذلؾ فإننا حيف نفرؽ بيف شيئيف فبلبد 
ذا فرقنا بيف نكعيف، فإف ىناؾ شيئًا مشتركًا بينيما ىك الجنس، كفي إيندرجاف تحتو ؼ

ف تقكـ عميو أحالة الكجكد الخالص كالعدـ الصرؼ ليس ثمة شيء مشترؾ يمكف 
التفرقة، فبل مجاؿ مف ىذه الناحية كذلؾ الى التفرقة بيف االثنيف، كقد يعترض 

_ كما قمنا_بيف الكجكد الخالص كالعدـ كنحف نعترض عمى ىذا بأف (49)"معترض
. فالتميز ىك الكجكد كالبلكجكد أك العدـ . تميزا ىك صفة الكجكد ك صفة العدـ

 أك  كالكجكد كعدـ الكجكد.، كالعدـ خمك مما يمتمئ بو الكجكد يعني حياةالكجكد امتبلء
  .أكالحياة كالمكت يخمق تفرقة كتميزا بينيما,االمتبلء كالخمك

 حدىما في اآلخرأذ ذىبت الى كمكف كبل النقيضيف، إ ىيجل،  فمسفةعمى كنعترض
كل منيما يخفي في داخمو "ػ :عمى معنى أف أحدىما ىك اآلخر كأنو يكمف في اآلخر

 (العدـ) كىك  في الكجكدالمتأخر عف نقيضو حد النقيضيفأ، نرد عمييا بأف (50)"آخره
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فيككف عدمًا غير ظاىر   (الحركة)نو يكمف في نقيضو أ لو صفة (السككف )اك 
حد النقيضيف خارج أالعدـ ىك ؼ (صل الحركةأ)بصكرة  (الكجكد)كيككف نقيضو 

 كمكانو فارغ فييا فيك فراغ (الحركة) إنو خارج نطاؽ العبلقة عبلقتو باآلخر، أؼ
ننا النعني بكمكف العدـ في الحركة أنو يكمف في ىذا . كىذا الفراغ يمثل كمكنا  كا 

النقيض الذؼ يككف أحد طرفي الحركة كىك الكجكد السابق فيذا النقيض صاؼ في 
جكىره اليتضمف تناقضا كنحف نأخذ بمبدأ اليكية الثابتة التي التتضمف تناقضا 

 أما لدػ ىيجل فأحد النقيضيف يمكف أف يككف ىك اآلخر .بالنسبة الى ىذا النقيض 
أك أف يتحكؿ الى اآلخر كأف يتضمف اآلخر كال فرؽ بينو كبيف اآلخر كىذا ما يختمف 

ف أحد النقيضيف ال يمكف أف  بو مع الفمسفة القديمة التي تنطمق مف مبدأ اليكية كا 
ف النقيضيف ال يجتمعاف معا في مكاف كاحد . يككف ىك اآلخر إنما يككف ىك ذاتو كا 

فيذا االجتماع اليعني _ كىك ما ذىبنا اليو_ أك العبلقة (الحركة)أما اجتماعيما في 
ذ ذىبت إ عمى فمسفة ىيجل كذلؾكنرد  .أف تختمط ىكيتيما كأف ال يككف بينيما فرؽ 

ساسًا أمنيما يككف  فكل ف كبل مف النقيضيف يعتمد كجكده عمى كجكد اآلخر،أالى 
ىذا النقيض المتأخر يعتمد كجكده عمى نرد عمييا بأف ، (51)كجكدهد عميو تـلآلخر يع

 بدليل أنو كاف سابقا كجكد اآلخر، كال يعتمد النقيض السابق عمى كجكد نقيضو ليكجد
 .في الكجكد قبل أف يكجد اآلخر

لقد أخطأ ىيجل إذ ضرب مبدأ اليكية الثابتة الذؼ يتضمنو المنطق القديـ، 
منطق أرسطك كبعممو ىذا فإنو كما يرػ بعض مف الباحثيف قضى عمى مشاكل 

فالشيء يككف . القمسفة القديمة كأسس لممنطق الجديد الذؼ يمغي منطق أرسطك 
مطابقا لذاتو لدػ أرسطك كال يمكف أف يككف ذاتو كغير ذاتو كىذا يؤكده مبدأ عدـ 
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التناقض لديو كذلؾ فالنقيضاف ال يجتمعاف كينص مبدأ الثالث المرفكع بأف الشيء 
إف احتفاظ الضديف كل بيكيتو ىك الذؼ يضمف كجكد . إما أف يككف أك ال يككف 

التناقض فالخير ىك ضد الشر كسمبو كالشر ىك ضد الخير كسمبو كلك كاف أحدىما 
ىك اآلخر فبل يككف تناقض فالتناقض ىك أف يقف النقيضاف أحدىما في مكاجية 
اآلخر كأف ينفي كل منيما ااآلخر ، فيكية كل منيما أنو سمب لآلخر كال يمكف أف 

أما الرد عمى ىذا . كىذا أمر بدييي يقكؿ بو العقل . يككف ىك كسمبو في آف معا 
الكبلـ بتحكؿ أحد النقيضيف الى اآلخر كأف التغيير كالتطكر امر كاقع في األشياء 

إما الصراع بيف الكجكد : فنقكؿ إف التطكر كالتغير ال يعدك أف يككف ناتج أحد امريف 
ما الصراع بيف الكجكد الجزئي   (أصل الحركة)كالكجكد الكمي  (الحركة)كالعدـ كا 

كفييما ال يتحكؿ الكجكد الى العدـ بل العدـ ىك الذؼ يتحكؿ كيقضى عميو ، كالكجكد 
كأرسطك . الجزئي ىك الذؼ يتحكؿ الى الكجكد الكمي كيقضى عميو كىك أمرسنشرحو 

يشرح التطكر كالتغير بأنو تطكر لؤلعراض فقط حيث تختمف األعراض كتتناقض 
عمى ظاىر الشيء أما جكىره فبل يتغير كحركة الظاىرىذه يسمييا حركة الككف 

كالفساد حيث أف ىناؾ صراعا أك تفاعبل أك تجاذبا بيف صكرة الشيء أك جكىره كبيف 
الييكلى كىي مادتو أك ظاىره اك عرضو ، كفي ىذا الصراع اك التجاذب يحاكؿ 

الجكىر أك الصكرة أف يجذب الييكلى اك المادة لكي تتطابق معو فإذا استطاع أف 
يجذبيا اليو فإف عرضا جديدا أؼ مادة جديدة تخمف العرض القديـ كىكذا عمى 

مراحل تختمف فييا األعراض في كل مرة مف مرات التجاذب أك التفاعل أك تتناقض 
كىذا االختبلؼ أك التناقض يككف في نسبة ما تعكسو المادة مف الجكىر الذؼ يسعى 

في كل مرة أف يجذب المادة اليو ، فالجكىر كاحد كثابت في احتفاظو بيكيتو 
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كاألعراض متغيرة ، كىذا التغير كالتطكر لدػ أرسطك يشبو ما ينتج عف الصراع بيف 
. في شرحنا الذؼ سيأتي  (أصل الحركة)كالكجكد الكمي  (الحركة)الكجكد الجزئي 

. لقد ضرب ىيجل مبدأ اليكية كلـ يقـ الحجة كالدليل عمى نبذ ىذا المبدأ 
كلـ يفسر لنا كيف يتغير الكجكد كالعدـ أحدىما الى اآلخر في الصيركرة كتبقى 
محتفظة بكينكنتيا ، فعندما يتغير الكجكد الى العدـ ال يككف ىنالؾ غير العدـ 

كعندىا ال تككف الصيركرة ألنيا تناقض ، كعندما يتغير العدـ الى الكجكد ال يككف 
ىنالؾ غير الكجكد كعندىا ال تككف الصيركرة ألنيا تناقض كما قمنا ، ثـ لماذا 

أما التغير فمو تفسيره لدػ أرسطك . لـ يفسر ذلؾ .. يتغيراف أحدىما الى اآلخر 
. كلدػ طرحنا الفمسفي 

ذىب ىيجل الى أف األشياء متناقضة في ذاتيا كأف الشيء ينقمب الى ضده 
كلقد أكقعو ىذا في مأزؽ اليمكف تفسيره أك قبكلو كضرب مبدأ . كيتحكؿ اليو

فالصيركرة تعني انتقااًل بيف . الصيركرة كىك مف المبادغ الميمة في منيجو الجدلي
كلكف ىذا . مختمفيف كاال فبل معنى لؤلنتقاؿ، فبل انتقاؿ بدكف اختبلؼ كالصيركرة

االنتقاؿ كىذه الصيركرة يككناف مف الشيء الى نفسو لديو كبيذا تتحطـ مقكلة 
الصيركرة ىي أكاًل انتقاؿ الكجكد الى العدـ كلكف )): الصيركرة فبل معنى لبقائيا 

العدـ ىك الكجكد فالصيركرة ىي انتقاؿ الكجكد الى الكجكد، لكف ذلؾ ليس صيركرة 
ىي انتقاؿ العدـ الى الكجكد كلكف : كالصيركرة ثانياً . كمف ثـ فقد اختفت الصيركرة

كىذا االنتقاؿ كذلؾ . الكجكد ىك العدـ كلذا فالصيركرة ىي انتقاؿ العدـ الى العدـ
كلف تككف نتيجة ىذا االنييار أف . ليس صيركرة كىكذا تنيار الصيركرة كتتحطـ

نصل الى العدـ ألف معنى ذلؾ أف نرتد الى إحدػ المقكلتيف كلف تككف النتيجة أيضا 
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نما ىي اتحاد متكازف لمكجكد كالعدـ ىك الكجكد المتعيف كىذا االتحاد : كجكدًا كا 
المتكازف يصيب كبل منيما بالشمل عمى حد تعبير ىيجل فتتكقف الحركة اك 

  كلـ يكضح لنا ىيجل كيف يككف الكجكد المتعيف ىك النتيجة التي (52)((.الصيركرة
إف . تنتيي الييا الصيركرة ما دامت عممية التحكؿ لكل مف الكجكد كالعدـ ىي الفناء 

ىذا دفع أحد شراح ىيجل الى القكؿ بضركرة االستغناء عف لفظة الصيركرة 
إف مقكلة الصيركرة قد يفيـ منيا أنيا تتضمف فكرة التغير إال أف )): كاستبداليا بغيرىا

إف سير الجدؿ سيككف أكثر كضكحًا لك أننا ... ذلؾ غير صحيح عمى االطبلؽ
كأطمقنا عمى مركب الكجكد كالعدـ اسـ االنتقاؿ الى  (الصيركرة)استغنينا عف لفظة 

  (53)( (.الكجكد المتعيف
كاذا كنا نؤمف بمبدأ اليكية كالنؤيد ىيجل بألغاء ىذا المبدأ كدعكاه بأف الشيء 

، فنحف بحاجة الى تفسير قكلنا بكحدة األضداد كالعبلقة  ىك ضده كأنو يتحكؿ اليو
كالحقيقة اننا نقصد بذلؾ أف النقيض يستدعي نقيضو، فيك يكجد . بيف الضديف

كىذه العبلقة ىي مانقصده بكحدة الضديف اك العبلقة . كيعرؼ مف خبلؿ عبلقتو بو
بينيما كىي عبلقة التمس حقيقة كجكىر كل منيما، فالحركة مثبًل ىي كحدة الضديف 

كفي داخل كل . كليس أحدىما ىك اآلخر. كىما يتفاعبلف في داخل ىذه الكحدة
األشياء ىناؾ كحدة لؤلضداد التعني أف ىذه األضداد تزدكج ىكيتيا فتككف ىي 

كمف ضمف ىذه األشياء اإلنساف كالعقل اإلنساني . (54) الشيء كضده في الكقت نفسو
الذؼ يكحد بيف األضداد ليعرفيا، ىك كحدة أضداد أكعبلقة، كقبل أف يككف عبلقة 

.  كاف مسبكقا بالكاحد الذؼ ىك العقل اإلليي الكمي كاليكية الخالصة (اثنيف)
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حد أف حركة الفكر تمثمت بالرفض اك الثكرة، فالحركة صراع يسعى فيو إقمنا 
: ك القضاء عميو اك ىدمو، فإذا كانت المناقضة مخالفةأالنقيضيف الى نفي اآلخر، 

 فإنيا عممية (55)فؾكنقيضؾ الذؼ يخاؿ.. خالفو: كناقضو في الشيء مناقضة كنقاضاً "
: كالنقض..النقض، ضد األبراـ: "حدىما إلى ىدـ اآلخرأصراع تقضي بأف يسعى 

اسـ البناء المنقكض إذا ىدـ، كفي حديث صـك التطكع، فناقضني كناقضتو، ىي 
كاألنتقاض .. نقض قكلوأمفاعمة مف نقض البناء، كىك ىدمو، أؼ ينقض قكلي ك

 فالمناقضة، حركة، (56)"االنتكاث، كالنقض ما نكث مف األخبية كاألكسية فغزؿ ثانية
حدىما اآلخر، كالبناء مكانو، كما أىي صراع يسعى فيو كبل النقيضيف الى ىدـ 

 .يفيمنا األصل المغكؼ 
كاذا كاف النقض ىدمًا . ، يعني صراعًا يرتبط بغاية، فيك ىدـ كبناء النقض إذف

إف مثل ىذا اليدـ ال يمتمؾ تصكرًا عف البديل .. كبناء، فيك ليس ىدمًا ألجل اليدـ
ف عممية النقض تبغي القضاء عمى أالذؼ ييدـ بو اآلخر، كالذؼ نفيمو مف كل ىذا 

. التناقض
حد النقيضيف الى ىدـ نقيضو كالقضاء عميو، كلقد أف المناقضة صراع يسعى فيو إ 

ليما أؼ   ىك مصدرالسككف كجكد كالحركةالسابق عمى كجكد الكجكدف إقمنا  كنا قد
كسبب إيجاده ليما أنو يريد أف يتجمى ألنو كما قمنا ، ماكجدهؼ أؼ انو ,لكجكدىما

يجاده لمحركة يكجد العدـ أكيظيره ألنو أحد . كجكد خالص لـ يتجل في كجكد ظاىر كا 
إف ىذا الفراغ اك الخمك . طرفي الحركة كقبل أف يكجد كاف فراغا أك خمكا فييا 
الذؼ يجتمع معو في  (الكجكد)سيصبح نقيضًا ظاىرا يتخذ صفة الضد مف نقيضو

الحركة كالذؼ  سيصبح ىك كذلؾ كجكدًا ظاىرًا لو صفات كخكاص ظاىرة إزاء نقيض 
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كصفات العدـ كخكاصو ىي محك لما يتصف بو . لو صفات كخكاص ظاىرة 
كنستطيع أف نشبو كجكد العدـ بكجكد النار، فالنار كجكد لو صفات ظاىرة . الكجكد

كحيز في الكجكد كلكنيا تخمك مف الكجكد كأنيا تقضي عمى أؼ كجكد فييا كتحيمو 
.  الى عدـ ، فيي العدـ كلكف ظاىرا أك مكجكدا 

يكجد عبلقة التناقض التي ىي حركة كالتي ىي  إف الكجكد السابق بأيجاده لمعدـ 
 كلقد كنا قد ذكرنا أف اإلنساف عبلقة تناقض كالعقل .صراع، أؼ يكجد الصراع

اإلنساني كذلؾ ألنو أداة المعرفة كالمعرفة تتـ مف خبلؿ التناقض ، كىذا يعني أنيما 
صراع بيف الضديف : كالصراع يتخذ مظيريف . في صراع بحكـ التناقض الذؼ فييما 

كصراع آخر بيف الحركة كىي كجكد يعاني مف سمب . في داخل حركة التناقض 
كىذا ىك . حيث الكجكد الجكىرؼ الكامل  (أصل الحركة  )كبيف أصميا السابق عمييا

الصراع بيف الكل كالجزء ، فالكل يريد أف يطرد جزءه الذؼ يعاني مف السمب الذؼ 
فيو ليككف خاليا مف السمب كليككف عمى قدر الكجكد السابق الذؼ يمثمو أحد الطرفيف 

الطرؼ الجكىرؼ فييا ، كالذؼ ىك يعكس الكجكد السابق عمى . المككنيف لمحركة 
.  كجكد الحركة كيمثمو فييا 

ف نتيجة الصراع ستؤكؿ إيكجد الصراع فإنو يسيطر عميو، كالكجكد السابق كاذا كاف 
نو ىك الذؼ سيتسنى لو االنتصار بيدـ نقيضو اك القضاء عميو كالقضاء عمى إاليو، ك
ذا كاف اإلنساف كالعقل اإلنساني .  كىذا ىك غاية الصراع(العبلقة)التناقض  (عبلقة)كا 

_ بتجاكزىما لمسمب الذؼ فييما_فإف نتيجة الصراع تعني تجاكزىما لجزئيتيما
 كالكجكد .. كعكدتيما الى التماثل مع الكجكد الكمي كالعقل الكمي السابق عمييما

السابق ال يخكض الصراع بنفسو إنما مف خبلؿ أحد الضديف الذؼ يمثمو في الحركة 
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فيذا الضد يخكض صراعا مع ضده  (أصل الحركة  )أك العبلقة كالذؼ سميناه 
االخر في الحركة كالعبلقة حتى يتسنى لو اف يطرد االخر لتصبح الحركة خالية منو 

.  كتككف عمى قدر الكجكد السابق 
ف يظل أ (أصل الحركة  )  السابقنقيضكلكننا نتساءؿ ىنا، كيف يتسنى ليذا اؿ

 ألحد النقيضيف خارج كجكد ألننا لـ ننس إذ قمنا إنو ال نقيضوعمى مكجكدًا كقد قضى
حد أف إيضًا، كأف اليدـ يعني بناء إكنجيب عمى ىذا بأننا قمنا، … عبلقتو باآلخر؟

نكعا ف ما يبنيو يحفع لو أكبلمنا كيعني  .النقيضيف إذ ييدـ نقيضو فإنو يبني مكانو
 ، أؼ انو يحتفع بما يشير الى عبلقتو بنقيضو، كسكؼ نشرح كيفمف العبلقة بو

حد النقيضيف نقيضو كيبني مكانو، ككيف يقضي عمى نقيضو كيحتفع بعبلقتو أ ييدـ
 ..بو
نقيض الذؼ كاف عدمًا، كاذا كاف كجكد ىذا النقيض اؿالسابق يكجد الكجكد ف  إقمنا

نو يبقى يحتفع بصفة العدـ المناقضة أالذؼ كاف عدمًا يكجد التناقض، فيذا يعني 
، فيك يمثل العدـ ػ كما قمنا ػ (ضد الكجكد)لمكجكد بعد كجكده، يبقى يحتفع بصفة 

 خمكه منو ، كأ تميزه مف نقيضو (ظيكره) ككجكده يعني ،بالرغـ مف تحكلو الى كجكد
 .إنو يعني كجكد الفراغ أك الخمك أكظيكره 

حد النقيضيف في عبلقة الخير أكىك )ف الخير أفإذا فرضنا : كنضرب مثاالً 
 عدما فمكي يككف (الشر) ككاف نقيضو ىك ىذا النقيض السابق في الكجكد، (بالشر

 (كجكد)يضمف   الشركجكد (عدـ) ألف (الشر)الخير مكجكدا ال يحتاج الى كجكد 
تناقض فالتناقض قائـ كاف صفة الكجكد تتطمب صفة  (العدـ)ك (الكجكد )الخير ألف

متصفا بصفة الكجكد دكف أف تظير صفة ككنو خيرا كتكجد  الخيرالعدـ كلكف يبقى
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 اال حيف كجكد صفة الشر ، كحيف كجكدىا فإف الشر يبقى يحتفع بصفة  واقعياكجكدا
لخير بعد كجكده ،  كليذا يكجد التناقض كجكدا كاقعيا ا (كجكد)المناقضة لػ (العدمية)

، الذؼ تنعدـ فيو صفة الخير اك ماىيتو، ينعدـ  الخير ك عدـأ  الخيرنقيضبكجكد 
 ىك بالنسبة الى الخير يخمك منو فيك فراغ أك خمك مف الخير ،الخير اك (كجكد)فيو 

بعد  (عدـ كجكد الخير)يمثل ىذا النقيض الذؼ يحتفع بصفة العدـ  (كجكد)الذؼ ىك 
 –كاتخاذ حالة الضدية الفعمية  (التعيف ) صفة الكجكدىي تككف الكعمى ىذا .. كجكده

بل ىي ماىية ألحد الضديف الذؼ ىكالسابق في الكجكد - كما ىي لدػ ىيجل 
  . كالثابت الذؼ ال يقضى عميو كالينتيي الى زكاؿ بل ىك الباقي بعد فناء نقيضو 

 ف لـ يكف ظاىرًا، اتخاذه صفة الضدأإف كجكد العدـ يعني تميزه اك ظيكره بعد 
كبيذا الظيكر ظير التناقض الذؼ كاف غير . نقيضو (الكجكد) مف بصكرة فعمية

ف إ..  السابق عميوالكجكدىنا نميز بيف كجكد العدـ ككجكد . ظاىر اك غير متعيف
، فيك كجكد ظاىر ألف النقيضيف  كجكدا ظاىراكجكد العدـ يشترط كجكد نقيضو

ما كجكد أ. حددهحدىما اآلخر اك ؼأ، يظير   ظاىراوجودا فعميا سيككناف مكجكديف
الكجكد فبل يشترط كجكد نقيضو، فيك سابق عمى كجكد نقيضو، كعندما كاف سابقًا 

 كاف حياة  كجكدًا محضًا ضد عدـ محض كامنا ،ككاف نقيضو عدمًا، كاف كجكداً 
  مف نقيضو، أك تتحدد صفاتوحد النقيضيف يستمد معناهأف إكقد قمنا . إزاء مكت  

  الكجكد كلما كاف نقيض.ألف الصفات ىي عبلقة باآلخر كما تقكؿ فمسفة ىيجل
 ، كلذلؾ نسميو كجكدًا ات ظاىرة أك متميزةعدمًا، كاف ىك كجكدًا محضًا ببل صف

ألنو يبقى  ما كجكد العدـ فيك كجكد تميز اك ظيكر فقطأ.. كامنًا اك غير ظاىر
 بعد كجكده، ألنو ضد ىذا النقيض الذؼ كاف مكجكداً  (العدمية)يحتفع بصفة 
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 (الخير)ظاىرة كما لـ تكف صفة (الشر)كلـ تكف صفة  (الخير)مقابل  (شر)فيك
الكجكد )ما كجكد أ.. بعد كجكده (عدـ الخير)الشريبقى يحتفع بصفة ؼ ظاىرة أيضا ،

فيك كجكد بالماىية ألنو كاف مكجكدًا قبل كجكد اآلخر الذؼ كاف عدمًا، كىك  (السابق
 لـ يكف متميزًا  بصكرة فعميةضد العدـ، كلكنو قبل كجكد العدـ كاتخاذه صفة الضد

كبعد . ، فكاف كجكدًا كامنًا، كجكدًا محضًا ضد عدـ محض تميزا ظاىرا ىك اآلخر
صبح أصبح كجكدًا ظاىرًا، أؼ انو أكجكد العدـ، أؼ ظيكره، كظيكر التناقض، 

ما كجكد العدـ، فيك ذك جانب كاحد، أ. كجكدًا بالماىية، ككجكدًا بالظيكر: كجكديف
.  كجكد بالظيكر كالتعيف فقط

 كأنو يمثل فراغا في ىذه ف العدـ ىك عدـ ألنو خارج عبلقتو بنقيضوإكلقد قمنا 
نو يتحكؿ الى كجكد في داخل عبلقة التناقض ألنو يتميز في داخل ىذه إ، كالعبلقة 

ف لـ تكف كذلؾ، كذلؾ أالعبلقة مف نقيضو، يككف لو معنى، أؼ تتحدد صفتو بعد 
. .ف يقترف بنقيضو كينسب اليوأبعد 
كاذا  .عبلقة، ألنو كاف عدمًا خارجيا الكجكد في داخل اؿ كجكد العدـ يعني ػ إذف ػ إف

كانت العبلقة تعني صراعًا بيف طرفييا، كاف لمصراع نتيجتو التي ينتصر فييا ىذا 
 العدـ اك السمب بطرده مف كانو يدحر عدكه (الكجكد)النقيض الذؼ ىك سابق، أؼ 
.. ، فإف الطرؼ الذؼ سيبقى مف ىذه العبلقة ىك الكجكدالعبلقة التي تجمع بينيما 

ىك الطرؼ الذؼ يمثل الكجكد السابق، فيك يقضي عمى الطرؼ الذؼ يمثل العدـ، 
. كتنتيي عدماً  (كجكداً )كيخمف كجكده، فتبقى العبلقة 

فقط ىك الكجكد  (كجكد)كىكذا تنتيي عممية النقض الى القضاء عمى التناقض كالى 
 كىكالذؼ (صل الحركةأ )سابقالكجكد اؿ: الظاىر اك المتعيف الذؼ يمثل كجكديف ىما
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 كالكجكد الذؼ استحاؿ اليو ىذا الكجكد السابق بعد كجكد العدـ، أؼ كاف كجكدا كامنا،
 .الكجكد الظاىر

ف كجكد العدـ يقترف إكجكد العدـ، ألننا قمنا - كما قمنا - الكجكد الظاىر يمثل إف  
 كلكنو كجكد يندحر كيقضي  التي ىي كجكد ظاىر اك متعيف أك الحركةبكجكد العبلقة
كىذا الكجكد . سبقيتو في الكجكدأصمو القديـ اك أ الظاىر الذؼ لو عميو الكجكد

 ىك الذؼ يشير  كالذؼ يبقى بعد دحر عدكهصل سابقأالظاىر اك المتعيف الذؼ لو 
 (الصفة التي قضي عمييا)الى عبلقة التناقض التي انتيت ألنو نفي لكجكد العدـ 

 عنيانو ؼ ، فيك الصفة األخرػ منفية، أؼ انو سمب اآلخر،بصكرة كاقعية مادية
 ، كعف ىذا ، كىذا يشير الى ىذا اآلخر، يشير الى عبلقتو بو نفيا ماديا منفياً األخر

ف نبلحع أفإذا كنا نتحدث عف الكجكد المتعيف، فبلبد : "الكجكد المتعيف يقكؿ ىيجل 
نو كجكد كذا كليس كجكد شيء آخر، كلك رفع منو ىذا إ.  نو يتضمف السمب كذلؾأ

 (57)"السمب لعدنا مف جديد الى الكجكد الخالص الفارغ اك البلتعيف بما ىك كذلؾ
التعيف اك : " نفيا مادياً  اآلخر منفيا إنو،اآلخرفالكجكد المتعيف اك الظاىر فيو سمب 

 كسمب في آف معًا، اك ىك كضع كرفع في كقت كاحد، كيرجع ذلؾ الى إيجابالكيف 
فالكيف مف ناحية تعيف لمشيء، أؼ . ( كالسمب اإليجاباك)نو يشمل الكجكد كالعدـ أ

فإذا كاف الشيء يتصف بصفات معينة كأف يككف . عني كجكدهأىك ما ىك عميو، 
ف ىذا الشيء ىك الممح، إالخ، قمنا .. بيض المكف، عمى شكل مكعباتأالذع المذاؽ 

: خرػ جانب سمبيأكالكيف مف ناحية . فالكيف مف ىذه الناحية كجكد الشيء نفسو
. يضًا ليس قطعة مف السكرأفالكيفيات التي تجعل الشيء قطعة مف الممح، تجعمو 

ف ىذا الجانب ىك كجكد أكنحف اذا نظرنا الى الجانب اإليجابي في الشيء لكجدنا 
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كالى الشيء في جكانبو . األخرػ  األشياءالشيء كما ىك مكجكد في ذاتو كبمعزؿ عف 
ف ىذا الجانب ينفي شيئًا آخر، كىك بذلؾ الكجكد الذؼ لو إف نقكؿ أالسمبية، استطعنا 

 كىك مف ىذه الناحية مقكلة فرعية ىي خرػ،أشياء أ، اك ينفي أخرػ  بأشياءعبلقة 
: نو نفي لآلخرأفكل مكجكد متعيف لو عبلقة باآلخر مف حيث . (58)"الكجكد لآلخر

  .(59)"، كالكيف تعيف لمشيء، فالكيف سمبقمناكل تعيف سمب كما "
كىذا  ,إف الكجكد المتعيف أؼ المغمف بالمادة يعني اآلخر منفيا نفيا ماديا 

 بعد القضاء الكجكد المادؼ ىك الذؼ يضمف االحتفاظ بشيء مف عبلقة التناقض
 إلى التناقض كال بد لو مف  يشير فيو ما ػ كما قمنا ػ الكجكد المتعيفعمى التناقض ألف
.  فإنو ىك ىذا المظير الذؼ يمثل عممية البناء بعد اليدـكأخيرا. أف يشير الى ذلؾ 

 ءاالخطكة الثالثة كاألخيرة مف خطكات الحقيقة، حقيقة األشيإف الكجكد المتعيف ىك 
الماىية اك )، كىك يمثل تحققًا لمخطكة االكلى كمنيا اإلنساف كالعقل اإلنساني

لمماىية أك الجكىر في الكجكد  ، كعكدة الييا، ألنو يمثل التحقق الفعمي(الجكىر
، كىك بيذا ينيي مسيرة الحقيقة  بعد نفي السمب  أك الكجكد المتعيف المادؼالكاقعي

 ألف غاية المسيرة ىي أف تتعرؼ الخطكة األكلى اك تتعيف كأف تنفي كيكقف حركتيا
ا متعينا مادؼتمثيبل كاقعيا  (الكجكد الجكىرؼ )سمبيا لتبقى كحدىا تمثل الخطكة األكلى 

،  كلـ يتحقق ىذا اال بالخطكة الثالثة التي قمنا إنيا الخطكة األخيرة ألنيا نفي لمخطكة 
كىي بيذا عكدة لمخطكة األكلى بعد أف أصبحت . نفي لمنفي ,  (السمب  )الثانية

. متعينة سالبة لمخطكة الثانية أك نافية ليا 
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.. ف قضاء الكجكد المتعيف عمى التناقض يعني القضاء عمى الصراع كعمى الحركةإ
أؼ اف الحركة ليا نياية ىي نياية التناقض، نياية الصراع، كعندىا يستقر الفكر، 

. كمستقر، فارقتو الحركة، كفارقو التناقض (متناقض)ف الفكر متحرؾ إكلقد قمنا، 
ؼ تنتيي الى ىذا الكجكد ػك عمييا، كسػإف العبلقة اك الصيركرة ػ لدػ ىيجل ػ يقض

ف أف شيئًا ما يخرج منيا، كأحتى تصكرنا الشائع لمصيركرة : " المتعيف فيك نتيجتيا
لماذا ال تظل : ف ىذا التصكر قد يثير تساؤالً أبيد . الصيركرة مف ثـ ليا نتيجة

تي أ؟ كاإلجابة عمى ىذا التساؤؿ ت.الصيركرة مجرد صيركرة، كلماذا يككف ليا نتيجة
ف الصيركرة تحتكؼ عمى الكجكد كالعدـ بطريقة إمما تظير عميو الصيركرة فعبًل، 

تجعل ىذيف العنصريف ينتقبلف دائمًا الكاحد الى اآلخر، كيمغي الكاحد منيما اآلخر، 
فإف  (كىذه ىي فكرة الصيركرة نفسيا)ف الكجكد كالعدـ يفنياف في الصيركرة أكطالما 

ف الصيركرة تبدك كما لك كانت النار التي تأكل إ.. "ف تفنى ىي األخرػ أاألخيرة البد 
ية حاؿ ليس أكنتيجة ىذه العممية عمى . نفسيا بنفسيا حيف تحرؽ األشياء المادية

عدمًا خالصًا، كلكنو كجكد يتحد مع السمب في ىكية كاحدة، كىك ما نسميو بالكجكد 
كالبد مف أف نشير الى أف ىذا الكجكد الذؼ يتحد مع السمب في ىكية .(60)"المتعيف

إف ىذا الكجكد المتعيف الذؼ تنتيي ): كاحدة لدػ ىيجل ىك غير ما نقصده بقكلنا 
فنحف  (اليو الحركة كالذؼ ىك الخطكة الثالثة مف خطكات الحقيقة يتضمف سمب اآلخر
 (العدـ)ال نقصد أنو يتضمف العدـ نقيضو إنما نقصد أنو ينفيو كلـ تعد حالة الفراغ 

بعد ظيكره أك  (العدـ)قائمة كما لـ تعد حالة  (أصل الحركة )التي كانت مكجكدة مع 
إف حالة الكجكد الظاىر أك المتعيف تنفي حالة العدـ تماما كال . كجكده قائمة 

كنبلحع أف ىيجل لـ يكضح كيف أف  نتيجة عممية الفناء لمصيركرة . تتضمنيا 
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فناء أحد النقيضيف لآلخر كفناءىما في الصيركرة ، كيف تؤدؼ الى ىذا الكجكد  كا 
المتعيف ، فبحسب كصفو فإف النتيجة مغايرة لما يجرؼ قبميا فكيف يككف كجكد بعد 

 . فناء ؟ كنحف في كصفنا لمعممية إنما نبرر كيف يحدث ذلؾ 
 ، يقكؿ  يختفي ليحل محمو الكجكد المتعيف يفنى أكالتناقض الذؼ تمثمو العبلقةإف 

الصيركرة . الكينكنة كالعدـ بكصفيما ليسا اال كاحدًا في الصيركرة يختفياف: "ىيجل 
مف جراء ىذا التعارض الذؼ تحكيو، تمضي في الكحدة حيث ينحذؼ الضداف، 

التي قمنا إنيا عند ىيجل  (61)"(الكينكنة المتعينة)كنتيجة ىذا المضي ىك الكجكد 
 .الكينكنة التي تنطكؼ عمى ضدىا كىي غير الكينكنة المتعينة في تفسيرنا 

..  قبل الكصكؿ الى الكجكد المتعيف اك الظاىر كحده إذفالعبلقة اك الصيركرة مرحمة
كلكف الكجكد .(62)"تكف سكػ قنطرة كمعبرًا الى الكجكد المتعيفػـ إف الصيركرة ؿ"

المتعيف الذؼ تنتيي اليو الصيركرة لدػ ىيجل ىك كجكد يتحد مع العدـ، كما قمنا 
الكجكد الذؼ  ،ىك الكجكد الذؼ يمكف اف يتحكؿ الى العدـ أك يتضمف العدـ ، أؼ

ليس لو ىكية خالصة ، كليس ىك الكجكد المتعيف الذؼ تككف الصيركرة أك العبلقة 
إف الكجكد المتعيف ىك الذؼ ينفي اآلخر أؼ فيو ما يشير الى عبلقتو . معبرا لو لدينا

كالعبلقة ىي تمؾ التي تحكؼ . باآلخر مف حيث أنو نفي لو كخمك منو كسمب لو 
النقيضيف كتجمع بينيما بدكف سمب اليكية منيما كليس كما يذىب ىيجل مف أف 

كالحق إف كبلـ ىيجل عمى الكجكد المتعيف كالصيركرة فيو . أحدىما ىك اآلخر فييا 
. غمكض كاضطراب 

 ىك ضد لآلخر كىك نفي لو، أؼ اف حقيقة  المتعينيفحد النقيضيفأف إقمنا 
ف ال يتجرد مما يشير الى عبلقتو أكجكده تتعمق بحقيقة اآلخر، كليذا يشترط لكجكده 
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الكجكد ىك نفي لمعدـ، كلكف الكجكد كاف مكجكدًا كالعدـ نقيضو كاف عدمًا قبل ..بو
 قبل أف يقـك بعممية نفيو (الكجكد)ف حقيقة كجكد أالبد اذف مف .. ف يتـ لو نفيوأ

ىل يمغي العدـ الكجكد، أؼ ىل يعدمو ما داـ العدـ ضدًا لمكجكد ..  تتأثر بالعدـلمعدـ
ما ىك تأثير كينكنة حالة .. كنقكؿ ال، فالكجكد كائف كما استنتجنا… ًا كنفيًا لو؟ضؼأ

؟ .. ما دامت ال تعدمو كما داـ كجكده كائناً  أيضاالعدـ عمى الكجكد الذؼ ىك نفي ليا
 كال اك ينفيو كما قمنا، فكجكده، كائف (الكجكد)ف العدـ ال يعدـ كجكد نقيضو إ: كنقكؿ

  كجكده ىك، إنو يعدـ ىك انتفاء لمكجكد ، لكجكده ىك ،ف العدـ إ..يتحكؿ الى عدـ
أكعدـ ظيكره يؤثر في الكجكد  (أؼ العدـ  ) لكف عدـ كجكده ىك. لو  الكجكد الظاىر

 كىذا يعني اف ىنالؾ كجكديف، كىذا . السابق بأف يجعمو غير ظاىر اك غير متعيف 
 الحركة أؼ الكامف اك غير المتعيف اك غير الظاىر، لسابق عمىالكجكد ا.. قمناه

ف العدـ ال يعدـ إ.. كالكجكد الذؼ يظير بكجكد العدـ، فيك كجكد متعيف اك ظاىر
 الحركة اك يقضي عميو، ألف ىذا كائف ، لكنو يكتـ صفتو ما داـ لسابق عمىالكجكد ا

 . كمكف الكجكد، فيككف كجكدًا بالذات يسببعدمًا، يجعمو كامنًا، أؼ اف العدـ 
السابق عمى  الظاىر، ككاف العدـ كائنًا، كالكجكد قف العدـ ىك قضاء عمى كجكدإ

ف العدـ ليس نفيًا لو، العدـ ال ينفي ىذا الكجكد، بل ينفيو ألالحركة كاف مكجكدًا ، 
 ف يككف فاعبلً أ كيف يمكف لمعدـ ..ىذا الكجكد السابق ، فالكجكد ناؼ كالعدـ منفي

ف أكبعد . ليس بقكة ألنو العدـ ال ينفي.  ؟ اك قكة سالبة نافية، كالعدـ مكتذا إرادة
صبح متعينًا كاتخذ صفة الضد لمكجكد بعد كجكد العبلقة ككجكده فييا يبقى مجردًا أ

 كالذؼ (الفاعل)  السابق كالذؼ ىكألف ىذه صفة الكجكد الذؼ ىك (النافي)مف صفة 
  . كىذا ىك نكع مف التناقض بينيماسيتسنى لو القضاء عمى نقيضو
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ف الكجكد الذؼ يمثمو كجكد إ، كالعدـف يخمق أ ىك كجكد كامف قبل لسابقف الكجكد اإ
ف كجكد  إ. العدـ ىك كجكد ظاىر اك متعيف يككف السبب في ظيكر الكجكد السابق

 فيك كجكد الكجكد السابقما أ .العدـ ىك كجكد ظاىر، كىك عدـ اذا كاف الكجكد كامناً 
 يتحكؿ الى كجكد ظاىر  العدـ عندما كاف العدـ عدمًا لكنو كجكد كامف كبعد كجكد

ف الكجكد الكامف ىك جكىر اك فكر إ.. ، فيي تظير كبل النقيضيف كذلؾ في العبلقة
اك مضمكف، كالكجكد الظاىر ىك عرض ظاىر اك فعل اك شكل يظير الكجكد 

قبل )باطف كظاىر : السابق عميو فيجعمو ظاىرًا، كبيذا يككف لمكجكد السابق كجكداف
كلمكجكد المتأخر كجكد كاحد، ظاىر، كىذا ىك فرؽ . (اف يكجد العدـ كبعد كجكده

. بينيما
-  بتعبير ىيجل–اك الركح الكجكد السابق الذؼ ىك الماىية اك الجكىر اك الفكر  

 كىذا يخمق العدـ، اك يكجده فيتحكؿ الى كجكد ظاىر اك متعيف اك كاقع يتجمى بو
. الكجكد الظاىر أك المتعيف ىك الذؼ ينفي العدـ كيقضي عميو ألنو سمبو كنفيو 

 لكي يتجمى كىذه ىي عمة الخمق ، خمق العالـ بكل يخمق العدـ  الكجكد السابقإف 
كمف ىذا الكاقع اك الكجكد الظاىر االنساف . مكجكداتو الظاىرة المحسكسة الكجكد 

صاحب العقل المفكر، أؼ إف الكجكد السابق يريد أف يتجمى كذلؾ مف خبلؿ  
كالعقل االنساني مف ضمف الكجكد المادؼ الذؼ يتجمى . اإلنساف كالمعرفة االنسانية 
ذا كاف الكجكد السابق يكجد العدـ أك. بو كالمتمثل بالككف أجمع  السمب أك النقص كا 

فإف ظيكر الكجكد المادؼ المتمثل بالعقل اإلنساني الذؼ في خطكة ثـ ينفيو في أخرػ 
يسعى الى أف يجمي المعرفة الكمية سيككف عمى مرحمتيف األكلى يتسـ فييا العقل 

اإلنساني بالنقص كالجزئية كىذه تمثل مرحمة التناقض مع هللا ، التناقض بيف الكمي 
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كالجزئي ، كاألخرػ تمثل ظيكر العقل الكامل الذؼ يخمك مف كل سمب كالذؼ يتجاكز 
كلقد قمنا إف . نقص العقل اإلنساني الجزئي كيحقق عكدتو الى العقل الكمي المطمق 

ىاتيف الخطكتيف تسبقيما خطكة تمثل العقل اإلنساني كالكجكد اإلنساني تسمى 
إف ىذه الخطكات التي يخطكىا . كاالتي لـ يختمف فييا مع هللا  (إصل الحركة )بػ

كىذه . اإلنساف أكالعقل اإلنساني ليمتحق  بالنياية المطمقة ىي  ثبلث خطكات
التي ىي ثاني خطكة مف خطكات _الخطكات تحدث عنيا ىيجل في المعرفة الدينية

 فييا يسعى االنساف الى معرفة هللا كالى التكافق معو كيحصل ىذا كالتي_ العقل لديو
لحظة العقل الكمي أك هللا ، ثـ : عبر لحظات ثبلث تقابل لحظات الفكر الثبلث كىي

لحظة الجزئية التي يشطر العقل الكمي فييا نفسو الى العقل الكمي كالعقل الجزئي 
متمثبل بعقكؿ األفراد المتناىية كنحف نختمف معو في أف العقل الكمي يشطر نفسو 

الى شطريف ىك كنقيضو العقل الجزئي أك انو يتحكؿ اليو فالعقل الجزئي مخمكؽ مف 
قبل العقل الكمي الذؼ لو كجكد سابق كمستقل عف العقل الجزئي الذؼ كاف  عبارة 

كالذؼ يتحكؿ بالخمق الى حركة أك عبلقة أك كجكد مادؼ أك  (أصل الحركة )عف 
العقل الكمي كالجزئي لدػ ىيجل ينفصبلف عف كحدة  . ظاىر كىذا ما بيناه سابقا 

ثـ تأتي لحظة الفردية كىي . كيقف كل منيما في مكاجية اآلخر بكصفيما ضديف 
كىذا يعني اف العقل البشرؼ . عكدة الجزئي الى الكمي كعبلج االنقساـ الذؼ حدث 

يسعى الى إلغاء بعده كانفصالو عف هللا كيكافح لكي يربط نفسو باهلل كيتصالح معو، 
كىكذا فإف  العبء األساس الممقى عمى عاتق كل ديف . كىذا الجيد يتمثل بالعبادة

لغاء بعده عنو، كىذا يفترض سمفًا نكعًا مف االنفصاؿ عف  ىك كصل االنساف باهلل كا 
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كتعتمد المصالحة عمى . هللا، الذؼ يصبح معو التكفيق كالمصالحة عممية ضركرية
 (.63).قعكدة العقل البشرؼ المتناىي المنعزؿ الى هللا كالصدكر عف

ف خطكات الجدؿ يتعرؼ بعضيا ببعض. إف مسيرة العقل ىذه ىي مسيرة الجدؿ . كا 
كليذا قيل إف المنيج الجدلي تعبير عف طبيعة العقل، اك إنو يرتبط بفكرة العقل سكاء 
أكاف العقل المكضكعي المبثكث في كل ثنايا الككف كالذؼ يربط بيف المكجكدات، أك 

العقل االنساني الذؼ يسمؾ ىذه الخطكات في سعيو الى المعرفة كفي تعبيره عف 
معرفتو ىذه بالعمل عمى بناء الكاقع المكضكعي كبناء تاريخو الخاص المتمثل ببناء 

. الدكؿ كالمؤسسات كما يعبر عف سائر النشاط اإلنساني 
 إف العمل معرفة تحققت في الكاقع ، كالتاريخ المكضكعي الذؼ يصنعو اإلنساف ىك 

ف مسيرة إ: "ىيجل، يقكؿ ف الفكر ينتج الكاقع تاريخ معرفتو المتطكرة عبر التاريخ ، إ
ليس ىناؾ اطبلقًا عمل بدكف نظر، بدكف كعي، "نو إ ك(64)"المعرفة ىي انتاج الكاقع

بدكف فكر، بدكف انتباه، بدكف عاطفة، بدكف حمـ، جيد اك سيء، مفيد اك مضيع 
 ال ألف المعرفةنو كقع في الكىـ المثالي،أكتأخذ عميو الفمسفة الماركسية، . (65)"كمحبط

ف الكاقع يخمق فكرًا أ كىي تعني (66)"نتاجو في الرأسإعادة إنيا إ"تخمق الكاقع، بل 
 كقد أكد بحثنا أف الكجكد .ف الفكر يخمق كاقعًا يطابقوأكده ىيجل أيطابقو، كالذؼ 

السابق ىك جكىر أك مضمكف كامف كأف الكجكد الظاىر المادؼ متأخرعنو كأنو ىك 
. الذؼ يخمق ىذا الكجكد المتأخر لكي يتجمى 

 ال يتجمى  الكمي كفي عممية الخمق المستمرةف ىذا الجكىر اك الفكر اك المضمكف إ
 ىي عممية نفي لمعدـ مستمرة كؿ نفي لمعدـ، ذلؾ ألنو ينفيو عمى مراحلأكامبًل في 

 عبارة عف خطكات ثبلث، تمثل  أك كل عممية نفي ككل مرحمةمنذ حدث الخمق ، 
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فييا يحقق نفسو في الكاقع كيمثل كجكدًا متعينًا، كىذا  الثالثة منيا عكدة ألف الفكر
كتستمر سمسمة المثمثات في . كعكدة اليواك الكجكد األكؿ يمثل انطباقًا عمى الجكىر 

كبيذا ال يمثل ما . مسيرة الفكر الكمي الطكيمة التي يسعى فييا الى التحقق الكامل
كؿ نفي اال جزءًا مف الجكىر الكامل، كىك في كل نفي يضيف الى أيتجمى منو في 

. ىذا الجزء حتى يتجمى كامبلً 
 لمكل الذؼ يمثمو نقيض معادف الكجكد الظاىر الذؼ يمثمو ىذا الجزء المحدكد ىك إ

 بعبلقة تناقض -ككما ذكرنا سابقا - كبيذا يرتبط الكجكد.  السابق الجكىر اك الكجكد
كىك يحاكؿ في .  المتحققءجزاؿاخرػ، فضبًل عف تناقضو مع العدـ، ىي بينو كبيف 

 ليحقق نفسو كامبًل، أؼ اف النفي يستمر، كيستمر الصراع ءجزاؿف يتجاكز أكل نفي 
كىك في كل نفي يرجع الى ما حققو . بيف الجزء كالكل حتى يتجاكز الكل العدـ كامبلً 

.. ثـ ليتجاكزه كيطكرهليرػ مدػ انطباقو عميو، 
إف عبلقة التناقض بيف الكل كالجزء تتمثل بالتناقض بيف الكجكد المادؼ الظاىر 
كالكجكد الجكىرؼ الكامل أؼ بيف العبلقة أك الحركة كبيف الجكىر الكامل المتمثل 

الذؼ يسعى الكجكد المادؼ الى تمثيمو أك التعبير عنو  (أصل الحركة)بالكجكد السابق 
الكجكد الظاىرؼ ليس كامبل في مراحل كجكده األكلى . أك عكسو كتجميتو كامبل 

العقل . حتى تتكرر عمميات إيجاده عمى مراحل أك أجزاء متتالية ليتحقق إيجاده كامبل
االنساني الجزئي المحدكد ليس كامبل في مراحل كجكده األكلى كليس فعمو الذؼ ىك 

كالعقل الكمي يتجاكز العقكؿ الجزئية المحدكدة مف . نتاج عقمو كمعرفتو كامبل كذلؾ 
 (لدػ اإلنساف الخميفة)خبلؿ الكالدات المستمرة حتى يكجد العقل االنساني الكامل

الذؼ يسعى الى استيعاب الحقيقة أك المعرفة الكمية كذلؾ بالكدح المستمر كالجيد 
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المتكاصل كالمراجعة المستمرة لمعرفتو الخاصة ثـ تجاكز ىذه المعرفة باستمرار حتى 
تكتمل معرفتو باالستفادة مف خبراتو المتراكمة كتجاربو العممية المتحققة في صناعتو 

.  لمتاريخ المكضكعي 
الخبرة اك فالمعرفة مسار تقدمي يستند الى , المعرفة تستفيد مف الممارسة اك التجربة

لدػ _ كمبدأىاساس المعرفة أ الخبرة أك التجربة ىي كلكف ىذه (67)".."التجربة"
ساسًا لممعرفة، أالممارسة ليست فقط  ":كقكتيا المحركة  _األفكار المادية كالماركسية

 كىذا عكس ما نذىب اليو كما ذىب اليو ىيجل  (68)"نما ىي قكتيا المحركة ايضاً إك
 .المعرفة تستمد مف الفكر، كتستفيد مف الممارسةؼ

": ديالكتيكية"يف النظرية كالممارسة، عبلقة ػاك ب, إف العبلقة بيف الفكر كالممارسة
 الممارسة تغني الفكر، كتستمد منو.. (69)"ىناؾ إسياـ متبادؿ بيف النظرية كالممارسة

 . كتنطمق 
ف النفي اك النقض يبقى مستمرًا ما داـ التناقض قائمًا بيف الكل الذؼ يعنيو الجكىر، إ

كيبقى الصراع مستمرًا حتى . كالجزء الذؼ ىك ظاىر اك كاقع ال يعكس اال بعضًا منو
 .يتحقق الكل تمامًا مف خبلؿ الكاقع

فالمكجكدات تتطكر .  ىذه الحقيقة تفسر لنا التطكر الذؼ يحرؾ كل شيء في الكجكد
نما  كذلؾ ألنيا في بداية نشأتيا اليعكس مايظير منيا أكاًل كل الجكىر الكامف فييا كا 

كمف خبلؿ عممية الصراع الدائر اك . يظير ىذا كامبل مف خبلؿ نفي العدـ  كامبلً 
فالمكجكدات مف الحيكانات كالنباتات .  عممية النفي يتجمى الجكىر كمو شيئًا فشيئاً 

.  ككل شيء ينمك إنما بفضل التحقق التدريجي لكل الجكىر الكامف في الكجكد
كاالنساف مثبًل يككف طفبًل ثـ يتدرج في نمكه مف خبلؿ تجمي الجكىر الكامف الذؼ 
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. كالكجكد اإلنساني يتطكر حتى يبمغ اإلنساف األخير ، اإلنساف الكامل . يحرؾ نمكه 
كالعقل االنساني يمر بيذا التطكر التدريجي المستمر لبلنساف كذلؾ لكي يتكامل مع 

العقل االنساني يعاني مف النقص كليذا قمنا عنو أنو عبلقة . الجكىر الكمي الكامف
كىك يسعى الى . تناقض تعبر عف مرحمة الجزئية ، فيك يتضمف اإليجاب كالسمب

إف السمب اك النقص . تجاكز السمب الذؼ فيو لكي يمتحق بالعقل الكمي أك يبلقيو 
الذؼ في العقل يدفعو الى الحركة كالتجاكز لكي يتطكر الى الكل الذؼ ىك غاية 

. الحركة لديو
 نفسو  أك الجكىر الكاملالفكرالكاملالعقل أك  غاية، ىي بمكغ ف الحركة تحكميا اذ
، كليذا فإف النفي اك  أك الكجكد المادؼ الظاىر كمنو االنساف عف طريق الكاقع

نو يقف عندما يصل الى إ  .جل كغاية يقف عندىاأنما لو إالتجاكز ال يبقى مستمرًا، ك
. الغاية التي انطمق منيا، كالتي يعكد الييا في النياية عف طريق الكاقع.. غايتو

ف أكىنا نعرؼ . عندما تككف النياية ىي البداية. كالنفي يقف فقط عندما يككف عكدة
 _بسبب ما تتضمنو مف سمب _  التي تتمثل بنفي األفكار الجزئية عمميات النفي ىذه

 ككما أف البداية ىي فكرة خالصة .كانت تكجييا ىذه البداية التي تطالعنا في النياية
كمف أجل ىذا فيي تمثل عكدة الى . مف السمب فالنياية خالصة مف السمب كذلؾ 

 ىنا فقط يقف الفكر، عندما تمتحـ النياية بالبداية، اك تعكد الييا، عندما ال . البداية 
يبقى ىناؾ تناقض بيف البداية كالنياية، كىنا فقط تنتيي الحركة إذ ال تناقض كال 

  .صراع
 التي كىي النيايةالكمية الكاممة  غاية، ىي البداية إذفتحكميا، أكالعقل الفكر حركة 

 كعندما تككف النياية ىي البداية في الفكر، فمعنى ىذا . ينتيي الييا بجيده كسعيو 
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ف البداية فييا أالدائرية  نو يسمؾ في حركتو سمككًا دائريًا، فمف خصائص الحركة أ
غمقت عمى أالفكر يؤلف منظكمة تامة، منظكمة "ىي النياية كبالعكس، كبيذا فإف 

تبمغ " فالنياية (71)"الطابع الدائرؼ لممنظكمة يظير اآلف بكضكح تاـ"إف  .(70  )"نفسيا
. كالنياية تبمغ بدايتيا عف طريق التحقق العممي. (72)"كترجع الى نفسيا بدايتيا مجدداً 

 أك الكجكد (73)عكد اليو عف طريق الكاقعتك أصل اليو ت فكر مجرد جكىر أككبدايتيا 
كالفكرة الخارجة مف ذاتيا، المتجسدة، لتصل بانتاجيا الحياة الكاعية الى   "العيني

. (74)"العكدة لذاتيا
ائو ، أؼ اف العقكؿ اإلنسانية تمثل جزأيعكد الى البداية بتجاكز  أك العقل ف الفكرإ

، كىذا أجزاء في مسيرة العقل الكمية ألنيا غير كاممة بسبب ما تتضمنو مف سمب 
األكلى بيف الفكرة : ف الصراع لو صيغتافأكىذا يعني .   صراعًا ضد نفسولعقليمثل ؿ

 كالثانية . كذلؾ ألف العقل عبلقة تناقض بيف اإليجاب كالسمب كما قمنا كنقيضيا،
أؼ بيف العقل الذؼ ىك عبلقة بيف اإليجاب كالسمب أؼ الذؼ  .بينيا كبيف نفسيا

مازاؿ يتضمف السمب اك النقص كلـ ينفو عنو تماما كبيف العقل الكمي الذؼ يمثل 
الحقيقة الجكىرية المتضمنة فيو كما يمثل الحقيقة الجكىرية السابقة عمى كجكده كالتي 

 بعبلقة الجزء بالكل، كالخاص بالعاـ، كالمحدكد بغير يرتبط بيا بسبب ىذا النقص
كالكل يصارع الجزء فييا، كالعاـ يصارع الخاص، كغير المحدكد يصارع . المحدكد

كمف ىنا يككف الجزء كالخاص كالمحدكد، ىك العائق .. المحدكد حتى يصل بو اليو
ضد .. صراعًا قاسياً "ف تغمبو، كىذا يمثل ليا أالمعادؼ الذؼ عمى الفكرة الكمية 

ف الصراع يبقى إ أؼ (75)"ف تبمغ مفيكميا الخاص ذاتوأىك .. ما تريده.. نفسيا
 حتى يككف مستمرًا حتى ينتيي التناقض بينيما، حتى يككف الجزء عمى قدر الكل،
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 عمى قدر الفكر،  اإلنسانيحتى يككف الفعلالعقل االنساني عمى قدر الفكرة الكمية ، ك
فعل، كال يتناقض معو عندما يبمغ بو اليو فيككف اؿكىذا يعني اف الفكر يتناقض مع 

 .عمى قدره 
، فيك يرجع الى ما حققو اءجزاألستيعاب ا يعكد الى البداية، ب اك العقلكالفكر

. ليستكمل جكانب النقص األخرػ، محتفظًا بما حققو بكصفو عناصر الفكرة الكمية
فيذه السمسمة الطكيمة مف اإلنكارات المتجاكزة، ال تمحى تحت تأثير الحركة الجدلية، 

ف الكل يتحقق إ. (76 )جزاء مما يعنيو الكل في سعيو الدائب نحك التحقق الكاملأألنيا 
 بعد سمسمة مف عمميات تجمي  في الكاقع كفي اإلنساف كالعقل االنسانياك يتجمى

الماىية تتجمى في تكليد كزكاؿ : " اك تكليدىا كاستيعابيا كتجاكزىاءجزاألا
. (77)"اعراضيا

 أك  الكاقعألف الفكرالعقل أك تاريخ تطكر انما ىك تاريخ تطكر الكاقع بينا أف لقد 
ف. الفعل مصدره فكر كما ذكرنا  تاريخ عممية نقض ىك  تاريخ تطكر الفكر كا 

ف إ..ف النقض ىك القانكف العاـ لمتطكر الفكرؼ إ. جل كغايةأمستمر، كلكف الى 
 النقض ىك ىذه الحركة التي لمفكر، كالتي تحكـ تطكره، كتحكـ تطكر الكاقع فيما بعد

كألنو نقض يمحق النياية بالبداية كانت حركة .  كىك سر حركة الفكر كحركة الكاقع .
 . .الفكر كحركة الكاقع حركة دائرية 
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: األول حث بهوامش الم
 
                      كتاب النفس الرسطكطاليس، نقمو الى العربية الدكتكر أحمد فؤاد : ينظر(1)

. 22،ص1949األىكاني، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة األكلى، 
المنيج الجدلي عند ىيجل، إماـ عبدالفتاح إماـ، دار التنكير لمطباعة كالنشر، بيركت ػ : ينظر( 2)

. 42لبناف، ص
. 41المصدر السابق، ص( 3)
 .199نفسو، ص( 4)
 .نفسو( 5)
فكر ىيغل، ركجيو غاركدؼ، ترجمو كقدـ لو إلياس مرقص، دار الحقيقة، ( 6)

، ترجمة إماـ عبدالفتاح إماـ، دار التنكير "مكسكعة العمـك الفمسفية: "كينظر.75بيركت،ص
. 207ػ206، ص1983لمطباعة كالنشر، بيركت ػ لبناف، طبعة أكلى

. 80فكر ىيغل، ص( 7)
. 204، ص1، جػ1945الحيكاف، الجاحع، تحقيق عبدالسبلـ ىاركف، طبع في القاىرة سنة ( 8)
، العبلمة ابف منظكر، دار صادر لمطباعة كالنشر، دار بيركت لمطباعة (ميز)لساف العرب، ( 9)

. ـ1956كالنشر، 
المقابسات، ابك حياف التكحيدؼ، حققو كقدـ لو دمحم تكفيق حسيف، مطبعة االرشاد، بغداد، ( 10)

. 424، ص1970
 .80فكر ىيغل، ص: ينظر( 11)
. المصدر السابق (12)
. 97نفسو ص (13)
. نفسو (14)
 .نفسو (15)
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. 155، ص1970ىيجل اك المثالية المطمقة، زكريا ابراىيـ، الناشر مكتبة مصر لمطباعة، ( 16)
 ".قرف "لساف العرب، ( 17)
. المصدر السابق (18)
. نفسو (19)
(. ربط)نفسو  (20)
. نفسو (21)
 .نفسو (22)
 ".عقل"نفسو، ( 23)
. نفسو (24)
. نفسو (25)
. 251ىيجل اك المثالية المطمقة، ص( 26)
 ".عقل"لساف العرب، ( 27)
. نفسو (28)
مكسكعة العمـك " ك200ص" المنيج الجدلي عند ىيجل: "، كينظر79فكر ىيغل، ص( 29)

. 217ص" الفمسفية
. 18فكر ىيغل، ص: ينظر( 30)
. 82المصدر السابق، ص( 31)
ػ ترجمة إلياس مرقص، دار الطميعة لمطباعة كالنشر، الطبعة األكلى، 1ىيغل، مختارات ػ ( 32)

. 131، ص1978
. 200المنيج الجدلي عند ىيجل، ص( 33)
/ ىيغل: كينظر كذلؾ. 157، ص(المنيج الجدلي عند ىيجل)، كينظر 49ػ48ىيجل ص( 34)

. 106ػ ص1مختارات ػ 
. 104ػ ص1ينظر، ىيغل، مختارات ػ ( 35)
. 103المصدر السابق، ص: ينظر( 36)
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(. 140المنيج الجدلي عند ىيجل ص)، كينظر 99نفسو، ص( 37)
. 102ص" ىيغل، مختارات: "ينظر( 38)
. 154ػ 153المنيج الجدلي عند ىيجل ص( 39)
. 188ػ 185المصدر السابق ص: ينظر( 40)
. 154نفسو، ص( 41)
. 156نفسو، ص( 42)
. 161نفسو، ص( 43)
. 154نفسو، ص( 44)
. 208نفسو، ص( 45)
. 224نفسو، ص( 46)
. 186ػ185نفسو، ص( 47)
، ابك البركات األنبارؼ، تحقيق دمحم بيجة البيطار، مطبعة الترقي (اسرار العربية): ينظر( 48)

. 69ػ68ـ، ص1957بدمشق،
. 154المنيج الجدلي عند ىيجل ص( 49)
. 80فكر ىيغل، ص( 50)
 .202ص" المنيج الجدلي عند ىيجل: "ينظر( 51)
. 158المصدر السابق ص (52)
. 157-156نفسو ص (53)
يتجو الفكر الديني الى نفي مبدأ التناقض ككحدة األضداد كىك ما جاءت بو فمسفة ىيجل  (54)

 كفي كتاب .كالفمسفة المادية الديالكتيكية إذ يمغياف مبدأ اليكية الذؼ تؤمف بو الفمسفة القديمة
يرد السيد دمحم باقر الصدر عمى ىاتيف الفمسفتيف فيما تذىباف اليو فيبيف أكال أف الفمسفة  (فمسفتنا)

الميتافيزيقية ال تنفي كجكد األضداد فيذا أمر يقره كل منطق ككل فيمسكؼ منذ أقدـ عصكر الفمسفة 
إنما ىك حقيقة في  (كفاح)المادية كاإلليية ، كما يحصل بيف األضداد الخارجية المستقمة مف 

_ كما اف ىذه الفمسفات لـ تنكر الحركة فمدرسة أرسطك. مختمف الفمسفات منذ فجر التاريخ الفمسفي
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_ كال يعني مبدأ عدـ التناقض. آمنت بالحركة _ كىي المدرسة الفمسفية الكبرػ في العيد اإلغريقي 
عدـ كجكد األضداد إنما يعني أف األضداد _كىك المبدأ الفمسفي الذؼ أقاـ أرسطك منطقو عميو 

تكجد بصكرة مستقمة فبل تختمط ىكيتيا كال يتحكؿ أحدىا الى اآلخر ، كيقـك بيف ىذه األضداد كفاح 
فيذا يتنافى مع  (مجتمعة في كحدة معينة )بيف نقائض كأضداد  (الصراع)أما .يؤدؼ الى نتيجة 

تتيح لممتناقضات أف   (الكحدة)مبدأ عدـ التناقض الذؼ تأخذ بو الفمسفة الكبلسيكية  ألف ىذه 
كينكر السيد دمحم باقر الصدر كحدة . يتحكؿ أحدىا الى اآلخر بما يؤدؼ الى سمب ذكاتيا كىكيتيا 

يسيء الى بعض _  حسب تفسيرنا_األضداد كالتناقضات الداخمية بسبب ما ذكرنا ألف ىذا 
المفاىيـ الدينية فيك مثبل يسيء الى  الذات اإلليية بما يقتضي مف تحكليا الى ضدىا كمف 

قاده الى أحكاـ تؤخذ  (الكحدة)كلكف سعيو الى إنكار ىذه . انطكائيا عمى ضدىا كعدـ تجانسيا 
عميو، فيك مثبل يرفض اعتبار الشحنة المكجبة كالسالبة مف قبيل النفي كاألثبات كالسمب كاإليجاب ، 

فيذا مجرد تعبير عممي كاصطبلح  فيزيائي لديو  فكل منيما نكع خاص مف الكيربائية كليست 
إحداىما كجكد الشيء كاألخرػ عدما لذلؾ الشيء كليس التجاذب بينيما لكنا مف ألكاف اإلجتماع كال 

لكف مف ألكاف التفاعل بيف األضداد الخارجية _ كما يرػ _فالتجاذب .  مظيرا مف مظاىر الديالكتيؾ
كىذا التفاعل بيف األضداد الخارجية ليس مف الديالكتيؾ . المستقل بعضيا في الكجكد عف بعض 

فالمسألة مسألة قكتيف . في شيء كال يمت الى التناقض الذؼ يرفضو المنطق الميتافيزيقي بصمة
مع أف السيد الصدر يبيف ما . تؤثر إحداىما في األخرػ ال مسألة قكة تتناقض في محتكاىا الداخمي

نما ىما شحنتاف  )يكرده العمـ مف أف  السمبية كاإليجابية الكيربائيتيف لـ تجتمعا في شحنة كاحدة كا 
مستقمتاف تتجاذباف كما يتجاذب القطباف المغناطيسياف المختمفاف مف دكف أف يعني ذلؾ كجكد 

. مغناطيسي شمالي كجنكبي معا  شحنة كاحدة مكجبة كسالبة في كقت كاحد أك كجكد قطب
كىكذا نجد أف  (فالتجاذب بيف الشحنات المتخالفة لكف مف ألكاف التفاعل بيف األضداد الخارجية 

 أك ىما السيد الصدر يقر أف العمـ لـ يقل إف الشحنة المكجبة كالشحنة السالبة ىما شحنة كاحدة
نما تقكؿ إنيما مختمفتاف متناقضتاف كجياف لشحنة كاحدة  كال ذكر أف الفمسفة المادية قالت ذلؾ كا 

نيا عممية ديالكتيكية  تقع في قمب المادة  ف بينيما تجاذبا كا  كالسيد الصدر يستبدؿ بمصطمحات . كا 
المادية مصطمحات أخرػ فالكفاح أك االشتباؾ مكاف الصراع كاالختبلؼ مكاف التناقض كالتفاعل 
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مكاف التجاذب كىك يستبعد أف يككف التجاذب لكنا مف ألكاف االجتماع ، فكيف اليككف كذلؾ ككيف 
يتجاذب المختمفاف إف لـ يمتقيا كيجتمعا ؟ الميـ إف السيد الصدر أراد أف يستبعد فكرة كحدة 

األضداد كلـ يحاكؿ أف يقترح ليا تفسيرا آخر يخدـ التفسير غير المادؼ الذؼ يؤمف بو كما حاكؿ 
ف لـ يقل  بحثنا الذؼ قاؿ بكجكد كحدة لؤلضداد مف دكف أف يضرب مبدأ اليكية كعدـ تناقضيا، كا 
السيد الصدر بذلؾ فأيف يحدث ىذا التفاعل بيف األضداد المستقمة ؟ أليس في قمب األشياء ؟ فيذه 

ألـ يقل اإلماـ : كلنضرب لذلؾ مثبل األنساف . األشياء ىي  الكحدة التي تتفاعل فييا المختمفات 
كاألضداد المتعادية  كاألخبلط .. معجكف بطينة األلكاف المختمفة )عف اإلنساف إنو(ع  )عمي  
( كنفس كما سكاىا فأليميا فجكرىا كتقكاىا : )، كألـ يقل هللا تعالى عف النفس اإلنسانية  (المتباينة

فكما أف اإلنساف ىك مف أخبلط متباينة كأضداد متعادية في طينتو المادية فكذلؾ ىك في نفسو 
 األضداد تجتمع في كحدة كلكف دكف أف يمس مبدأ كنرػ أف الصحيح أف نقكؿ إف. كركحو كفكره 

ف  األشياء تنطكؼ عمى التناقض كلكف المتناقضات تحتفع بيكيتيا كتتفاعل فيما بينيا اليكية كا 
أف الجانب الذؼ يمثل _الذؼ يقكؿ بو السيد الصدر كالفمسفة الكبلسيكية _كنتيجة ىذا التفاعل 

الكجكد السابق ىك الذؼ ينتصر فيغير ىكية الجانب السالب أك يطرده مف كحدة العبلقة كيؤكؿ 
. األمر اليو كىذا ما ينتصر لمديف 

 كيفعل السيد الصدر الشيء نفسو في رده عمى تفسير الحركة لدػ الفمسفة الديالكتيكية فميست ىي 
نتيجة لمصراع بيف التناقضات الداخمية إذ ليست في الحركة كحدة لمتناقضات كاألضداد لتنجـ عف 
الصراع بينيا إنما ىي سير تدريجي لمكجكد كتطكر لمشيء في الدرجات التي تتسع ليا إمكاناتو ، 

 فالشيء ،كلذلؾ حدد المفيـك الفمسفي لمحركة بأنيا خركج الشيء مف القكة الى الفعل تدريجيا 
المتحرؾ يحتكؼ عمى الفعمية كالقكة أك الكجكد كاإلمكاف معا كىذا ىك تشابؾ القكة كالفعل أك اإلمكاف 
كالكجكد كاتحادىما في الحركة، فإذا نفد اإلمكاف كلـ تبق في الشيء طاقة عمى درجة جديدة انتيى 

كىذا الخركج التدريجي لمشيء المتطكر إنما يحتاج الى سبب خارجي أك عمة خارجية .عمر الحركة
كيرػ السيد الصدر أف في .  فالحركة اليمكف أف تكتفي ذاتيا كتستغني عف ىذه العمة الخارجية  

 (يتشابؾ  )المحتكػ الداخمي لمشيء إمكانا لمدرجة المقبمة كاستعدادا  ليا ،أؼ اف في داخل الشيء 
كنستطيع أف نفسر التشابؾ باإلجتماع كالتفاعل في داخل  .  (الفعل  )ك  (اإلمكاف أك القكة )
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الشيء الذؼ ىك الكحدة التي تجمع بيف اإلمكاف أكالقكة كالفعل، كنستطيع أف نفسر اإلمكاف أك القكة 
بالطاقة أك السمب الذؼ في األشياء ، كالفعل بما يريد الجكىر أف يحققو مف ذلؾ الشيء أك مايريد 

كىك يسمي الشيء المتحرؾ الكجكد المتطكر الذؼ . أف ينتقل اليو في حركتو محققا تاريخ نفسو
يثرػ كيتدرج بصكرة مستمرة حتى تستنفد بالحركة تمؾ اإلمكانات التي يتضمنيا الشيء كيستبدؿ في 

فالحركة كما يشرحيا السيد الصدر مؤيدا . كل درجة مف درجات الحركة اإلمكاف كالقكة بالفعمية
إنما ىي صراع كتفاعل بيف القكة أك اإلمكاف ك الفعل كىذا ما  (فمسفة أرسطك )بذلؾ الفمسفة القديمة 

قررناه كالقكة كاإلمكاف ىك ما عبرنا عنو بالعدـ أك السمب الذؼ تحاكؿ األشياء أف تطرده عنيا لكي 
كىكذا نجد أف السيد الصدر يحاكؿ أف يبعد األلفاظ عف . يتحقق كجكدىا كامبل فتنتيي الحركة 

المعاني كلكف التفسير يقرب بينيا فيك يقر باالجتماع ماداـ يقكؿ باشتباؾ الجانبيف فكيف يككف 
كاآلخر مازاؿ إمكانا  (ايجابا)االشتباؾ مف دكف اجتماع ؟ كىك يقر  بالتناقض ماداـ أحد الجانبيف 

كىذا االشتباؾ يعني صراعا كالسيد الصدر يرفض ىذه المفظة   . (سمبا)كقكة أك طاقة لما تتحقق بعد
 191_228: ، ص (فمسفتنا ):ينظر . ألف النظرية التي يختمف معيا تستعمميا 

". نقض"لساف العرب ( 55)
. المصدر السابق (56)
. 159ص/ المنيج الجدلي عند ىيجل (57)
 .160المصدر السابق، ص( 58)
. نفسو (59)
 .158 نفسو، ص(60)
 .108ػ ص1ىيغل، مختارات ػ ( 61)
 .168المنيج الجدلي عند ىيجل، ص( 62)
فمسفة ىيجل، كلترستيس، ترجمة الدكتكر إماـ عبدالفتاح إماـ، دار الثقافة لمطباعة : ينظر( 63)

. 685ػ683، ص1975كالنشر، القاىرة
. 29فكر ىيغل، ص( 64)
. 31المصدر السابق، ( 65)
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. 29نفسو، ص( 66)
. 179ىيجل اك المثالية المطمقة، ص( 67)
المادية الديالكتيكية كالمادية التاريخية، سبيركيف كياخكت، ترجمة دمحم الجندؼ، مكسكك، أسس  (68)

. 113، ص1972دار التقدـ،
، رينيو كيميؾ، أكستف كاريف، ترجمة محيي الديف صبحي، المجمس األعمى األدبنظرية ( 69)

. 47، ص3،1972لمفنكف كاآلداب كالعمـك االجتماعية، دمشق، ط
 .151فكر ىيجل، ص( 70)
. المصدر السابق (71)
نفسو  (72)
. 284ص" المنيج الجدلي عند ىيجل: "ينظر( 73)
. 54ىيجل ص( 74)
 .55فكر ىيغل، ص( 75)
. 254ص" ىيجل اك المثالية المطمقة: "ينظر( 76)
 .90ػ ص1ىيغل، مختارات ػ ( 77)
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لحقيقة الى االثالثة و تان األولىالخطو: في الدين والعمم
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المتيف تمثبلف ػ كما  ة كالحقيقة العمميةالدينيالحقيقة  في ىذا المبحث سنعرض
لنتائج  كسنجد أنيما تظاىراف ا)*(قمنا ػ المعرفة األكلى كاألخيرة في مسيرة العقل
.  لياايجازاً بعد أف نقدـ  الفمسفية التي انتيينا الييا في المبحث األكؿ

                                                 
 .اإلشارة الى المصادر باألرقاـ كالى الصكر بالحركؼ : مبلحظة )*(
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. المعرفة الدينية ىي المعرفة اإلليية الكمية المطمقة السابقة عمى المعرفة البشرية
كالمعرفة العممية ىي المعرفة البشرية التي استطاعت اكتشاؼ القكانيف الكمية المبثكثة 

كتختمف ىذه عف المعرفة الفمسفية في أف الفمسفة فركض مجردة قد . في ثنايا الكجكد
تصدؽ كقد التصدؽ كليذا قمنا إنيا تمثل المعرفة الجزئية التي تعبر عف العقل 

. اإلنساني المحدكد كتقف في مقابل المعرفة الكمية اإلليية التي يمثميا الديف كما قمنا
أما ما يصدؽ مف المعرفة الفمسفية كيصدقو العمـ كالديف  فنعده مف المعرفة العممية 

ىي المعرفة المجربة الصادقة التي اقتربت - التي نقصدىا-كذلؾ ، فالمعرفة العممية
لذا , مف درجة اليقيف كلـ تتعرض لمنقض بل تأكدت بالتعزيز حتى مف العمكـ األخرػ 

ذا كصمت إلى غاياتيا الكاممة  فإنيا تمثل االنعكاس الصحيح عف المعرفة الكمية، كا 
كتكشفت أماميا الحقائق كميا فإنيا تمثل العقل الجزئي كقد اقترب مف العقل الكمي 

كمع اف المعرفة الفمسفية قد يصدؽ عمييا كعمى غيرىا كصف المعرفة . اإلليي 
العممية إال اننا سنعبر في ىذا المبحث عف المعرفة العممية بالعمـ الصرؼ دكف غيره 

مف العمكـ األخرػ كذلؾ لكي نحافع عمى التمييز بيف ىذه المعارؼ التي تمثل 
خطكات متراتبة الى الحقيقة كلكي نؤيد المعرفة الفمسفية التي طرحناىا بالمعرفة 

العممية كنرقى بيا الى مستكػ العمـ ثـ نؤيد االثنتيف بالمعرفة الدينية لكي نرقى بيما 
.   الى مستكػ الكمية 

كسعى العمـ كذلؾ الى أف . لقد سعت الفمسفة الى اكتشاؼ القكانيف الجكىرية الثابتة
يضع يده عمى ما يفترض أنو المعرفة المطمقة أك القانكف المطمق الذؼ تنتيي اليو 
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كمف المحاكالت المشيكرة في ىذا السبيل محاكلة آينشتيف . كل فركع العمـ كالمعرفة
 عمى مدػ عشريف عامًا تحت اسـ لى ىذا القانكف تكاقًا الى الكصكؿ االذؼ كاف 

ساسًا لكل قكانيف الطبيعة أالتي تسعى الى قانكف عاـ يككف  (المجاؿ المكحد)نظرية 
 كلقد فاتو الكصكؿ اليو، كدعا الى تعاكف (1)كمصدرًا ليا تنساب منو بيسر دكف عناء

كيحاكؿ عمماء غيره أف يسيركا في السبيل نفسو ممتمسيف الغاية . (2)العمـ كالفمسفة
كغيرىا مف النظريات التي تحاكؿ  (نظرية كل شيء)نفسيا كىـ يتحدثكف اآلف عف 

معرفة الشيء المكحد لؤلشياء كميا كىي الغاية التي يحاكؿ العقل اإلنساني في كل 
مجاالتو التقدـ إلييا ، كنحف نحاكؿ تممس سعيو في ىذه المجاالت مع محاكلة ربطو 

بما تكصمنا اليو في المبحث األكؿ ككذلؾ ربطو بالحقيقة الدينية لكي نظاىر 
.   المعارؼ بعضيا ببعض 

 سيؤكدىا العمـ كالديف معا كليذا يصدؽ تكصل بحثنا الى نتائج فمسفية عامةلقد 
عمييا ىنا كصف المعرفة العممية كالكمية مع أننا كصفناىا في المبحث األكؿ 

بالمعرفة الجزئية ألننا لـ نكف قد كصمنا بعد الى تصديقيا بالمعرفة العممية كالدينية 
جماليا بما يأتيفمسفيةاؿنتائج اؿ كىك ما سنفعمو ىنا، كسنحاكؿ العكدة الى تمؾ ػ  : كا 

كجكد عمى نيا تعتمد إنو سبيل الى المعرفة كإف التناقض يتخمل الكجكد كإػ 1
حدىما أحد النقيضيف باآلخر، كبيذا فإف كجكد أف الفكر يعمد الى معرفة إتناقض، كاؿ

كىما يرتبطاف بذلؾ بعبلقة تناقض ال تفيـ احدىما . ضركرؼ لمعرفة اآلخر كلكجكده
 كىنا فسر بحثنا دكر  .كبذلؾ يصبح جكىر عممية المعرفة ىك ىذه العبلقة. ىاخارج

العقل في عممية المعرفة بأنو كسيمة ألقامة عبلقة بيف المتناقضات لكي تتـ لو 
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ف معنى العقل في المغة أمعرفتيا كلذا سميت ىذه الكسيمة عقبًل، كقد مر معنا 
كلقد كجدنا في ..الجمع، فالعقل أداة لمجمع في عبلقة، كالمعرفة عقل كجمع كعبلقة

معرفة األشياء  فأ يؤسسكف لنظرية المعرفة أدرككا ػـف اصحابو كهأتراثنا القديـ 
ف كجكد إكالحق . نما يككف بأضدادىا، كبذلؾ قرركا مسألة كجكد التناقضإكتمييزىا 

التناقض ليس بحاجة الى التدليل عميو، فيل ينكر العقل اإلنساني التناقض الذؼ يعج 
كلقد قررت الفمسفة اف التناقض يتخمل عالـ الفكر .. بو عالمنا الذؼ نعيش فيو؟

كالمادة، كحاكلت منو الكلكج الى باب الحقيقة المطمقة، ككاف ذلؾ منذ نشأة الفمسفة 
ذ كانت ػ إشرنا الى فمسفة ىيجل خاصة أكقد . كاستمر معيا في مسيرة الفكر الفمسفي

كاف منيجيا ذ إكثر عمقًا في بحث قضية التناقض كاكثر تفصيبًل فييا، كأكما ذكرنا ػ 
الجدلي الذؼ يدرس التناقض اقرب الى طبيعة منيجنا كطريقتنا في التناكؿ كطرؽ 

 فنحف اذف نريد الكصكؿ الى ىذا القانكف المطمق عف طريق التناقض، .باب الحقيقة
كمف ىنا، . كثر المبادغ تعبيرًا عف حقائق األشياءأفقد كجدناه، كما كجده غيرنا، 

. (3)كتشف في الطبيعة القكانيف الجدلية التي تحكميافف أ ناحاكؿ
لقد قدـ الفكر الديني قضية الديف عمى أنيا قضية التناقض بيف هللا 

كاذا كاف هللا قد خمق الشيطاف في الفكر الديني فإنو قد خمق التناقض، . كالشيطاف
، مما عممو إياه ربو، (ص)مما عممو إياه نبينا دمحم (ع)كىذا يعممنا إياه االماـ عمي

. ضاد النكر بالظممة، كالكضكح بالبيمة، كالجمكد بالبمل، كالحركر بالصرد"ػ:يقكؿ
أؼ انو يقيـ . (4)"مؤلف بيف متعادياتيا، مقارف بيف متبايناتيا، مقرب بيف متباعداتيا
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 بقدرتو بيف متضادىا، ككصل اسباب ـكالء" :بينيا عبلقة، يبلئـ بينيا في عبلقة
فخمط حبلليا بحراميا، كخيرىا بشرىا كحياتيا بمكتيا، كحمكىا : "كيقكؿ." (5)قرائنيا
قرف بسعتيا عقابيل فاقتيا كبسبلمتيا طكارؽ آفاتيا، كبفرج "ػ: كيقكؿ ايضاً (6)."بمرىا

أفراحيا عصف اتراحيا، كخمق اآلجاؿ فأطاليا كقصرىا كقدميا كأخرىا، ككصل 
. (7)"بالمكت اسبابيا

ارج العبلقات التي ػال ببعضيا، أؼ انيا ال معنى ليا خإكالمتناقضات ال معنى ليا 
 ما ىك عبلقة تقرره الحقيقة الدينية، رجكحقيقة ككنؾ ال تفيـ الشيء خا. تجمع بينيا

 فؤلف آدـ ػ كىك رمز لجنس (8)"كعمـ آدـ األسماء كميا"كىي تصديق لقكلو تعالى 
سماء األشياء كميا، أاالنساف ػ مخمكؽ مف عبلقات التناقض ىذه تحددت مف خبللو 

كككف اإلنساف عبلقة يذكره .. كالشيء ال يسمى اك ال يعرؼ اال بالعبلقة، باإلنساف
معجكف بطينة األلكاف المختمفة كاألشباه المؤتمفة، كاألضداد " :(ع)االماـ عمي

 .(9)"المتعادية كاألخبلط المتباينة
شار أكلقد . نثكؼ كىما مختمفاف في الجنسأكىك عبلقة بيف عامل ذكرؼ كعامل 

 ثـ كاف  مني يمنى، مف  ألـ يؾ نطفة "ػ:الكريـ الى ىذا األصل لئلنساف القرآف 
حد عاممي أ كالنطفة ىي (10)" فخمق فسكػ فجعل منو الزكجيف الذكر كاألنثى,عمقة

ف االنساف يككنو أكليس معنى ىذا . التناقض المككنة لؤلنساف، العامل الذكرؼ 
العامل الذكرؼ فقط، بل ألنو تعالى يقرراألصل األكؿ لؤلنساف، أؼ اف العامل الذكرؼ 

، كىذا ما سنعرفو فيما سنقرره مف  ألنو يتصل باألصل األكؿىك األصل األكؿ
صل تككف االنساف، كلعميا أف العمقة ىي المرحمة الثانية في أكاآلية تقرر . حقائق
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مرحمة اتحاد العامل الذكرؼ بالعامل األنثكؼ كليذا تقترف بيا عممية خمق االنساف كما 
 كلعل كممة العمق تعني معناىا الذؼ تشير (11)"خمق اإلنساف مف عمق: "تشير اآلية
صل تككنو المادؼ فقط، بل ىك أكاالنساف ليس عبلقة في .. العبلقة: اليو المفظة
 (12)" فجكرىا كتقكاىافأليمياكنفس كما سكاىا : "صمو الركحي كاألخبلقيأكذلؾ في 

 .شرىا كخيرىا، جانبيا الشيطاني كجانبيا اإلليي
كتقرر الحقيقة العممية كجكد التناقض ثـ تدرس األشياء مف خبللو ػ كىك ما 
فعمتو الحقيقة الدينية كالحقيقة الفمسفية ػ فيي تدرس الككف كمظاىره مف خبلؿ قضية 

صكليا مف أفتضع النظرية النسبية . التناقض التي تحكمو كتضع لو قكانينو منيا
خبلؿ عبلقة التناقض بيف ما ىك نسبي كما ىك مطمق فاألشياء كالظكاىر نسبية الى 

صكليا مف خبلؿ التناقض الذؼ أكتضع نظريات الفيزياء . (13)ما ىي نسبية اليو
فالبركتكف . صغر جزيئات الككف، ابتداًء مف الذرةأيحكـ كل ما في الككف ابتداًء مف 

كيؤكد قانكف انحفاظ . ذك الشحنة المكجبة ينقضو االلكتركف ذك الشحنة السالبة فييا
ف يكلد في الكقت نفسو أاذا كلد في التفاعل جسيـ مكجب الشحنة فينبغي "نو أالشحنة 

كحيف تختفي الشحنة المكجبة تختفي معيا الشحنة السالبة . جسيـ سالب الشحنة
كالمثاؿ النمكذجي لتفاعبلت انحفاظ الشحنة ىي تفاعبلت انتاج كاندثار . يضاً أ

كاذا كاف التناقض .. (14)"االزكاج، ففي الككف ال تزيد الشحنات المكجبة اك السالبة
تكصل الفيزيائيكف بعد "يحكـ مادة الككف فإف المادة ليا مادة مضادة تناقضيا فمقد 

ف يككف لو جسيـ أف كل جسيـ اساسي ينبغي أاكتشاؼ البكزتركف الى نتيجة مفادىا، 
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حدىما يعدؿ اآلخر في عبلقة أف أكيؤكد الفيزيائيكف . (15)"مضاد كىذا ما تبيف بالفعل
كجكد .. القاعدة العامة"ف أكينتيكف الى . (16)التناقض، فيك يعدلو كتمة كيعدلو عمراً 

ببحث المادة كحدىا بمعزؿ عف المادة المضادة، "ننا إ ك(17)"جسيـ مضاد لكل جسيـ
نخل بتناظر العالـ بشكل فاضح، كاف ىذا ليعادؿ مراقبة نصف العالـ كاىماؿ نصفو 

. (18)"اآلخر المساكؼ لو
 ػ:حدىما فييا غير قابل لمفصل عف اآلخرأف النقيضيف يرتبطاف بعبلقة التناقض، كإ
   إشارتيف  قابمتيف لمفصل، كمف تكجد في كل مغنطيس كتمتاف مغنطيسيتاف غير"

شارة كاحدة إمتعاكستيف، كتتدافع الكتمتاف المغنطيسيتاف لمغنطيس اذا كانتا مف 
ف التناقض يستدعي ىذا االرتباط إ. (19)"شارتيف مختمفتيفإذا كانتا مف إكتتجاذباف 

ككما يستدعي . (أ)الذؼ ال ينفصـ بيف النقيضيف ألف احدىما ال معنى لو اال باآلخر
. ارتباطًا اك جذبًا، فإنو يستدعي طردًا كنفيًا ألف بينيما صراعًا يقتضيو التناقض كذلؾ

كستككف العبلقة : "كمف ىنا كانت العبلقة بينيما إيجابية كسمبية في الكقت نفسو
ف أالمحارب كعدكه، تجد : نيا سمبية سكاء بسكاء، خذ مثبلً أيجابية الى جانب إبينيما 

العبلقة بينيما سمبية، كلكنيا كذلؾ عبلقة إيجابية، ألنو اذا لـ يكف ىناؾ مف يحاربو 
يككف محاربًا، كمف ثـ كانت العبلقة بيف الكاحد الذؼ يطرد، كالكاحد  فأفبل يمكف 

 .(20)"نيا عبلقة سمبية سكاء بسكاءأالمطركد ىي عبلقة ايجابية كما 
   . (ب) الشيء كنقيضو كالعبلقة بينيما: ف لمحقيقة اطرافيا الثبلثةأإف العمـ يؤكد 
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ف الجسيـ الذؼ يمثل العبلقة بيف النقيضيف في الذرة ىك النتركف، كىك عبلقة بيف إ
 مف (21)"اف النتركف يحمل شحنتيف متساكيتيف كمتضادتيف"ػ :البركتكف كااللكتركف 

كاف النتركف : " الكيربية مكجبة كسالبة، تعدؿ احداىما األخرػ كلذلؾ سمي نتركناً 
معتداًل كفقًا السمو، كلكنو لـ يكف منفردًا في اعتدالو بيف الجسيمات، أفميست الذرات 

بسط أكميا معتدلة؟ ليذا يمكف اعتبار النتركف كأنو ذرة حقيقة، كلكنيا في 
، ألنيما االثنيف عبلقة بيف نقيضيف، كالنتركف ىك الجسيـ الذؼ يمثل ىذه (22)"حاالتيا

كألنو كذلؾ الكجكد لو خارج العبلقة، خارج الذرة، اك خارج . العبلقة التي تمثميا الذرة
يتفكؾ مطمقًا .. فالنتركف خارج النكاة غير ثابت ألنو"ػ :نكاة الذرة حيث مكانو منيا

 . (23)" مضاد، اال انو حيف يقع في النكاة يصبح ثابتاً افكالكتركنا كنيتر
خرػ غير التي بيف البركتكف كااللكتركف، ىي أكاذا انطكت الذرة عمى عبلقة تناقض 

. بيف البركتكف كالنتركف، فإف نكاة الذرة ىي العبلقة التي تضـ الجسيميف المتناقضيف
كىك حالة .  ألف أحد النقيضيف يتعرؼ أك يكجد باآلخرػ التناقض حالة كجكد2

كالسككف ىك احد النقيضيف .. خرػ ىي حالة سككف اك استقرارأحركة تقابل حالة 
كىك عدـ ألنو ال معنى ألحد النقيضيف خارج عبلقتو باآلخر، .. خارج عبلقتو باآلخر
كاذا كاف السككف ال يكجد اال . كىي كجكد ألنيا تناقض. اك ال كجكد لو اال بيا
كاذا . سبقية كجكدىا عمى كجكده إذ العمة سابقة عمى المعمكؿأبالحركة فيذا يعني 

حد ىذيف النقيضيف، أ، ككاف السككف بعد كجكده ىك (نقيضيف)كانت الحركة تناقضًا 
حد أ كجكدىا عمى كجكد أسبقيةفإف اسبقية كجكد الحركة عمى كجكد السككف يعني 
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حيث كجكد أحد  (أصل الحركة  ) كىذا سميناه حد طرفيياأسبقيتيا بأطرفييا، أؼ 
ليس أصبل لمكجكد ألنو يتغير الى الحركة  (أصل الحركة)ك. النقيضيف كغياب اآلخر

. بعد كجكد النقيض اآلخر فيك متغير متحكؿ كما ىك أصل لمكجكد ال يككف كذلؾ 
كالذؼ ىك الطرؼ  (أصل الحركة)إف أصل الكجكد ىك ىذا النقيض الثابت في 

 (أصل الحركة)الثابت غير المتغير فيو كالذؼ لو كحكده المستقل عنو ألنو ثابت ك
متغير ، كىك عمة تغيره كالعمة كالمعمكؿ ال يمكف أف يككنا كاحدا لذا فإف لو كجكده 

إف ىذا الطرؼ الثابت كالسابق كالمستقل ىك أصل الكجكد إذف . المستقل كما ذكرنا 
 (الكاحد)إف ىذا يعني أسبقية . كىك الكاحد السابق عمى الحركة أك الكجكد المادؼ 

بأحد طرفييا فقط _ كما قمنا_لقد كانت الحركة . أكالعبلقة  (الحركة)عمى االثنيف 
الحركة . كىذا الطرؼ يمثل الكجكد السابق المستقل عنو أك يعكسو  (صل الحركةأ)

كىذا  (أصل الحركة)إذف ليست سابقة بل أحد طرفييا الذؼ اصطمحنا عمى تسميتو 
كىك الحركة لو صكرتاف كىما  (الحركة كالسككف )يعني أف أحد النقيضيف في عبلقة 

 السككف أك العدـ  بعد كجكد(الحركة) كقبل كجكد السككف أك العدـ (صل الحركةأ) :
حد النقيضيف قبل كجكد اآلخر عمى الحركة التي أسبقية اصل الحركة حيث أف إ. 

حد النقيضيف ىك استقرار أف إسبقية االستقرار عمى الحركة، كأىي تناقض، يعني 
ف بينيما استقرار ثـ حركة.. كحركة  ، أؼ إف الحركة ليا صكرتاف متناقضتاف كا 

. صراعا  
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.. ف كجكدىا ليس سابقًا عمى كجكدهأف ارتباط الحركة بكجكد النقيض اآلخر، يعني إ
ف الحركة كالنقيض اآلخر المتأخر إ.. صل الحركةأالسابق عمى كجكد ىذا النقيض، 

ال  كأفيك مرتبط بكجكدىا ألنو المعنى لو  عف نقيضو احدىما مرتبط بكجكد اآلخر،
اال بعبلقة التناقض التي تربطو بنقيضو، كىي ال معنى ليا اال بو ألنو احد  كجكد لو
كىذا تأكيد لحقيقة ارتباط كجكد الشيطاف بكجكد االنساف، فالشيطاف لـ يعرؼ . طرفييا

 التي بكساطتيا عرؼ ( أك الحركةالعبلقة)ماىيتو النقيضة هلل اال بخمق االنساف، 
ف كاف إبميس، كىذا أنسبتو الى هللا، تحددت صفتو كحقت عيو تسمية الشيطاف بعد 

ذ قاؿ ربؾ لممبلئكة، " ػ:يستدعي منو صراعًا ضد هللا، ككاف أف أعمف حربو عميو كا 
إني خالق بشرًا مف صمصاؿ مف حمأ مسنكف، فإذا سكيتو كنفخت فيو مف ركحي 

ف يككف مع أبى أفقعكا لو ساجديف، فسجد المبلئكة كميـ أجمعكف اال إبميس 
بميس، مالؾ اال تككف مع الساجديف، قاؿ، لـ أكف ألسجد لبشر إالساجديف، قاؿ يا 

ف عميؾ المعنة إخمقتو مف صمصاؿ مف حمأ مسنكف، قاؿ، فاخرج منيا فإنؾ رجيـ، ك
الى يكـ الديف، قاؿ، رب فأنظرني الى يكـ يبعثكف، قاؿ إنؾ مف المنظريف، الى يكـ 
، قاؿ رب بما أغكيتني ألزينف ليـ في األرض كألغكينيـ أجمعيف، اال  الكقت المعمـك
عبادؾ منيـ المخمصيف، قاؿ ىذا صراط عمي مستقيـ، إف عبادؼ ليس لؾ عمييـ 

 .(24)"جمعيفأسمطاف اال مف اتبعؾ مف الغاكيف، كاف جينـ لمكعدىـ 
صل أ)قمنا إف الحركة عندما تككف سابقة عمى كجكد نقيضيا السككف فيي 

كقمنا إنو بصكرة نقيضيف . يتغير الى الحركة (أصل الحركة  )كقمنا إف ..(الحركة
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ف أسبقية النقيض الكاحد فيو ال تعني أسبقيتو . أحدىما مكجكد كاآلخر عدـ أك فراغ  كا 
نما  ما ىك سابق مف الكجكد المادؼ كمنو اإلنساف  ىك يمثلفي الكجكد مطمقا كا 

كىذا األصل السابق  (أصل الحركة )فاألصل السابق لمكجكد المادؼ كلئلنساف ىك 
ىـ المبلئكة بدليل أف  (أصل العبلقة)أك  (أصل الحركة)لئلنساف تمثمو المبلئكة فػ

 أؼ تككف المبلئكة عندما تنزؿ الى األرض أؼ عندما تمبس المباس المادؼ تككف بشرا
يتغير الى الحركة  (أصل الحركة  )كقمنا إف .  كىذا ما ذكره القرآف الكريـ (عبلقة)

فيك متغير مف حاؿ الى جاؿ فيك مخمكؽ ، كمصدر خمقو كخمق الحركة ىك الكجكد 
أك يمثمو ، كىذا الكجكد  (أصل الحركة  )السابق الذؼ يعكسو الكجكد السابق في 

ىك أصل أك عمة  (أصل الحركة  )السابق الذؼ يعكسو أك يمثمو النقيض السابق في 
فاهلل ىك الكجكد السابق عمى العبلقة كالذؼ ىك خارج  . (هللا  )الكجكد المادؼ ، ىك 

إطار العبلقة كالذؼ اليرتبط بأية عبلقة ، الذؼ كاف كليس معو كفء لو يناقضو 
قل ىك هللا أحد ، هللا  ): كيشاركو في الكجكد فتفرد بالكجكد كاتصف بالكحدانية 

 يعضده  الكاحد سبقيةأف إ  .(25)(الصمد ، لـ يمد كلـ يكلد ، كلـ يكف لو كفكا أحد 
 كعمى كل كجكد سبقية كجكد هللا عمى كجكد الشيطافأالفكر الديني الذؼ يذىب الى 

 ة الخطككالذؼ يمثلحد النقيضيف الذؼ ىك سابق أ  كيسمي ىيجل .كمنو اإلنساف 
 األكلى مف خطكات الجدؿ لديو بأنو الكجكد الخالص اك الركح، كىذا نتفق بو معو،

نو كالعدـ سكاء كىذا ما النتفق بو أيصف ىذا الكجكد الخالص بأنو كالعدـ اك  كلكنو
كىك يعد العبلقة بيف المتناقضيف الحقيقة العينية األكلى التي ينبثق عنيا . معو
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ما ما قبل ىذه العبلقة اك أ. الشيء كنقيضو، كالتي يتعيف بيا كجكد الشيء كنقيضو
فالكجكد لدػ . كما يسمييا فمما لـ يكف ىنالؾ تعيف، كاف العدـ المحض (الصيركرة)

ذا لـ يكف ىنالؾ كجكد إك. ىيجل ىك الكجكد المتعيف الذؼ يشترط كجكد كبل النقيضيف
 كلذلؾ ىك يصف الكجكد السابق كىذا ما بيناه سابقا ، العدـ ال يككف غيرلمتناقض ؼ

 …عمى كجكد الصيركرة اك العبلقة بككنو عدمًا كتجريدًا خالصًا اك مكتاً 
 يتعرؼ أحد النقيضيف العالقةق في داخل فإكلقد قمنا كما تقكؿ فمسفة ىيجل 

نو  ال كجكد ألحد النقيضيف خارج عبلقتو باآلخر فكيف يتفق ىذا كقكلنا بعد باآلخر كا 
 ببل كجكد  حيث أحد النقيضيف(العالقة أصل )أك  (أصل الحركة  ) ذلؾ بكجكد

 نقيضاؿكجكد  (عدـ) السابق مع كجكدىذا اؿ (كجكد)ف ما يبرر إ.. ؟ اآلخرنقيضاؿ
 تناقض كلكف ببل تناقض كببل عبلقة أؼ ببل كجكد (العدـ) ك(الكجكد)ف أ، اآلخر

، أؼ لـ يتخذ دمتعيف اك ظاىر ليذا التناقض كليذه العبلقة، ألف العدـ  لـ يكجد بع
كقبل ىذا .  (الكجكد السابق(لكجكد كلـ يظير ليظير كجكد ؿ الكاقعيصفة الضد

الظيكر كاف ىناؾ كجكد خالص كعدـ خالص ، كالعدـ الخالص ال يمثل نقيضا 
الكجكد السابق كتميزه منو  (كجكد )إزاء الكجكد السابق ، كىذا العدـ يعزز (مكجكدا)

ف صفة الكجكد تشترط صفة العدـ   .كا 
مما يمتمئ بو الكجكد، أؼ خمكا  مف الكجكد، اخمكالخالص يعني العدـ إف  

اإلمتبلء ) يمثمو الكجكدالسابق كىذا يجيز لنا أف نقكؿ عف ىذاانو خمك يقابل امتبلءً 
أك   إيجادهكالتناقض حتى بعد.  ببل تناقض ،  كلكفإنو نكع مف التناقض (كالخمك
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 فالتناقض الذؼ بيف األبيض كاألسكد ىك .ف يككف امتبلًء كخمكاً أظيكره ال يعدك 
 ) يمثل  بعد ظيكره أك كجكدهف ما يمثل خمكًا مف اآلخر يبقىإ ك.امتبلء كخمك ظاىر

.  ، ظيكر الخمك كالفراغ ف كجكده يعني ظيكره فقطإ ك.(عدمًا مف كجكد اآلخرخمكا أك
نو ينفي الكجكد السابق، أكاذا كاف العدـ فراغًا اك انتفاًء مف الكجكد فإف ىذا ال يعني 

عندما يكجد اك يظير يظير التناقض، ك.  الظاىرقنو نفي لكجكده ىك، لكجكدإ
 بعد أف كاف كجكدا جكىريا  ظاىرًا كذلؾ(في أصل الخركة )  السابقالكجكدكيصبح 

ذف، كالعدـ بيذا ىك كمكف الكجكد، ىك عمة ىذا إفالعدـ ينفي الكجكد الظاىر . كامنا
 .الكمكف 

حد النقيضيف ثـ كجكده تعضده حقيقة عدـ كجكد الشيطاف ثـ أف عدـ كجكد إ
كلكنو يرد عمينا بأف الشيطاف لـ يكف عدمًا بل كاف ممكًا ىك إبميس ثـ تحكؿ . كجكده

.  في داخل العبلقة  نقيض هلل إتخاذ صفةالى شيطاف متمرد عمى إرادة هللا أؼ الى
 فمـ تكف صفتو الشر  تعالى هلل يتخذ صفة الضدبميس لـ يكفإكنرد عمى ىذا بأف 

فالصفة النقيضة لصفة هللا لـ .  التي ىي صفة الشيطاف كالتي ىي نقيضة لصفة هللا
الشيطاف إبميس يمثل . كجكدىا بميس يمثل ىذه الصفة في حالة عدـ إتكف مكجكدة، ك

 أف نقرر إف معنى إبميس في ػكال ننس.  في حالة عدـ كجكده، في حالة ككنو عدماً 
كأصبح  (العبلقة)أؼ الشر معدكمًا ثـ كاف كظير بكجكد االنساف, المغة ىك العدـ 

أصل )أك  (أصل العبلقة) كاتخذ صفة الضد ليذا النقيض الذؼ كاف سابقا في شيطاناً 
 ( .هللا ) كالذؼ يمثل أك يعكس الكجكد السابق عمى كل كجكد كىك كجكد (الحركة
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كىذا يعني أف صفة الضد هلل ليست مكافئة لو ، ليست مكافئة لؤلصل السابق في 
 (أصل الحركة)كمصدر كجكد  (العبلقة )أك (الحركة)الكجكد كالذؼ ىك مصدر كجكد 

 (أصل الحركة)إف صفة الضد مكافئة ليذا النقيض السابق في  . (أصل العبلقة )أك
كما قمنا كالذؼ ىك أصل لمكجكد المادؼ كمنو الكجكد األنساني ،  (أصل العبلقة)أك 

فيي تكجد مف خبلؿ الكجكد المادؼ كالكجكد األنساني الذؼ ىك كجكد جزئي ال 
يضاىي كجكد هللا المطمق السابق ، كلذا فالشر نسبي كمتناىي يكجد مف خبلؿ 

ف نذكر أ الى  ىنانحتاجك. الكجكد النسبي كالمتناىي كالخير اإلليي مطمق كالمتناىي 
 فمقد قررنا فيما مر مف  .بمعنى حالة العدـ كما قررناىا، كىي ما قرره القرآف الكريـ

نو عمة كمكف أنو خمك غير ظاىر، كامف، كأف العدـ خمك يقابل امتبلًء، كأالكبلـ 
. ك كامفأنو كائف مستتر أبميس بإكىذا المعنى يقرره القرآف الكريـ عف . الكجكد

 كليذا كصف القرآف الكريـ  ،ك استتاره اك كمكنوأفمعنى عدـ كجكده ىك عدـ ظيكره 
 كاألصل المغكؼ يعرؼ الجف بأنو (26)"إبميس كاف مف الجف"نو مف الجف أإبميس ب

غير المكجكد في الكاقع، المستكر اك المختفي، فإبميس ىك الشيطاف مستكرًا اك 
 إف ىذا كمو يعني أف ما يسبق الكجكد ..مجنكنًا، ىك صفة الشر كامنة اك غير ظاىرة

 (أصل الحركة  )ىك كجكد المبلئكة  (الحركة  )أك  (العبلقة  )العيني اك المادؼ أك 
كالذؼ يمثل غياب  (أصل الحركة  )كىك الفراغ الذؼ في  (ابميس  )ككجكد الجف 

 . الشيطاف أك السمب أك عدـ ظيكره 
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 نقيضاؿعمى كجكد  (أصل الكجكد)  ىذا الطرؼ الذؼ ىكسبقية كجكدأف إ
سبقية أسبقية الكاحد عمى االثنيف، أ كعمى كجكد العبلقة التي تعني اثنيف يعني اآلخر

كىذا يعضده الفكر الديني الذؼ يصف هللا بأنو الكاحد السابق . الكاحد عمى المتعدد
نيا تعني االنساف اك المادة التي إعمى كجكد الشيطاف كعمى كجكد العبلقة التي قمنا 

  كىك مصدر كجكدىما، مصدر كجكد الشيطاف كمصدر كجكد العبلقة .منيا االنساف
ف أك (إذ العبلقة حركة)نو يسيطر عمى حركة العبلقة أكككنو كذلؾ يعني . اإلنسافأك

 (27)"ييا اإلنساف، إنؾ كادح الى ربؾ كدحًا فمبلقيوأيا "ػ:مسير الحركة سينتيي اليو
 .(28)"اليو ترجعكف "ك

سمو عبلقة بيف عامل ػاء جػف االنساف عبلقة بيف عامميف مختمفيف كىك في بفإقمنا 
. نثىأذكرؼ يأخذه مف األب، كعامل أنثكؼ يأخذه مف األـ، فيك عبلقة بيف ذكر ك

حد ىذيف أحد النقيضيف المككنيف ليا، فإف اإلنساف مصدره أكألف العبلقة مصدرىا 
كد الفكر الديني ىذا في اآليات التي أكلقد . العامميف، كنقصد بو العامل الذكرؼ 

صل االنساف، حيث ترد ىذه اآليات ىذا األصل الى النطفة أكردناىا في حديثنا عف أ
كاذا كاف االنساف . يضاً أف االنساف يككنو العامل األنثكؼ أكىي العامل الذكرؼ مع 

ف العامل أيضًا مصدره العامل الذكرؼ فإف ىذا يعني أالذؼ يككنو العامل األنثكؼ 
كد أكلقد . نو مصدر لمعبلقة، لبلنسافأاألنثكؼ مصدره العامل الذكرؼ مف حيث 

يضًا فحكاء خمقت مف ضمع آدـ، فيك مصدرىا، كىي كانت كامنة أالفكر الديني ىذا 
 كالى األنثكؼ برمز XYإف العمـ يرمز الى العامل الذكرؼ برمز … ف تكجدأفيو قبل 
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XX نو عبلقة بينو كبيف العامل أف العامل الذكرؼ ينطكؼ عمى األنثكؼ، كأ  كيبلحع
 السابق عمى كجكدىا كالسابق عمى (اإلنساف)كلقد قمنا إنو مصدر العبلقة. األنثكؼ 
( Y)سابقًا فإنو يككف بأحد طرفييا العامل  افػعندما ؾ ك. (األنثكؼ )  نقيضوكجكد

كبيذا فإننا نعني بأسبقية  (XY)كىك بيذا ليس رجبًل، ليس انسانًا، الرجل عبلقة 
  كىك(أصل الحركة  ) صمو السابق في الكجكدأف لو أكجكد الرجل اك العامل الذكرؼ 

صل سابق في الكجكد، كجكدىا أما المرأة فميس ليا أحد الطرفيف المككنيف لو، أ كجكد
. حد طرفيوأككجكد الرجل يقترف بكجكدىا ألنيا  (الرجل)يقترف بكجكد العبلقة 

.. ىذا الذؼ قمناه سنقرره عف طريق عمـ الذرة
 إف الذرة التي ىي أصغر جسيـ يمثل المادة مككنة مف عمـ الذرة ،يقكؿ 

ننا كا  . أؼ إنيا عبلقة بينيما (الكتركف )كسالبة (بركتكف )مكجبة: شحنتيف متضادتيف
، ىك   في ككنو كجكداً  اآلخر نقيضاؿحد النقيضيف الذؼ ىك سابق عمى أف أنفترض 
كعندما كاف ..كلعمو مف طبيعتو ىذه سمي بركتكنًا، كتعني األكؿ اك األصل. البركتكف 

كككف البركتكف سابقًا . ، فما كاف سابقًا ىك جكىره سابقًا لـ يكف بطبيعتو المادية
ف ىناؾ أكيقرر لنا العمـ .  ف نقيضو االلكتركف لـ يكف مكجكدًا، كاف عدماً أيعني 

حالة لبللكتركف يككف فييا عدمًا فيتحدث لنا عف جسيـ اسمو البكزتركف كىك الكتركف 
كقد عبر عنو العالـ االنكميزؼ المشيكر ديراؾ بأنو . (ت) ذك طاقة ككتمة سالبتيف

الذؼ ال تشغمو الذرات كال "كالفراغ في المفيـك الفيزيائي البحت ىك الخبلء . (فراغ)
كقد ..  أؼ انو خمك منيا فيك عدـ(29)"االلكتركنات كالالفكتكنات كال الجسيمات عامة
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عبركا عف البكزتركف بأنو مادة مضادة، أؼ انيا ضد المادة، كالمادة كجكد ككجكد 
ف يكتشف البكزتركف جسيمًا كاف ديراؾ قد افترضو افتراضًا عندما أكقبل .. ظاىر

كقد اضطر الى البحث عف . يجاد نظرية تركيب االلكتركف إخذ عمى عاتقو محاكلة أ
ت مع نظريتو الجديدة التي تفترض لكي تككف سميمة أمخرج مف الصعكبة التي نش

كقد سميت بعد ذلؾ الكتركنات . كصحيحة كجكد الكتركنات ذات طاقة ككتمة سالبتيف
ف تكجد أفيمكف في افتراضو . متعنتة اك عنيدة، كسميت ايضًا بحر ديراؾ

ف كل ىذه الحاالت اك مستكيات الطاقة أ ك، سالبةطاقةااللكتركنات في مستكيات 
كحسب تحميمو فإف كل . السالبة المكجكدة في العالـ المحيط بنا مشغكلة بااللكتركنات

ما حسبناه حتى اآلف فراغًا ما ىك اال مجمكعة ىائمة ال نياية ليا مف االلكتركنات 
ف البكزتركف اك إ.. (30)التي تكجد في مختمف الحاالت الممكنة لمطاقة السالبة

ف أااللكتركف المتعنت كالذؼ ىك فراغ اك عدـ، ىك الحالة األكلى لبللكتركف قبل 
ية أإف "ػ:يرتفع عف مستكػ الطاقة السالبة كيظير أؼ يصبح كجكدًا اك طاقة مكجبة
ال  (فراغ)كتمة ماء متذبذبة كمتغيرة باستمرار تحتكؼ في داخميا عمى فقاعة ىكائية 

ؼ ديراؾ ثقبًا في بحره الكبير مف االلكتركنات أيكجد فييا ماء كتمثل الفقاعة تبعًا لر
ف يظير كيسمؾ سمككًا معاكسًا أذات الطاقة السالبة، كبالتالي فإف ىذا الثقب البد ك

ف البكزتركف الذؼ  إ .(31)"لؤللكتركف العنيد أؼ كجسيـ تككف كتمتو كشحنتو مكجبتيف
 كالذؼ يرتفع الى مستكػ الطاقة  كقبل الكجكد المادؼىك طاقة سالبة قبل الظيكر

  فيككف الكتركنًا، ىك ما يمثل العدـ، فالعدـ كبعد الكجكد المادؼالمكجبة بعد الظيكر
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 الكجكد المادؼ المحسكس ككاذا كنا نقكؿ إف الكجكد الظاىر أ. فراغ تنعدـ فيو المادة 
كجكد األلكتركف أكالشحنة السالبة تصاحبيا ف أيككف بإيجاد العدـ، فإف العمـ يؤكد 

  .الشحنة المكجبة أك البركتكف بما يمثل الذرة التي ىي المادة 
ف البركتكف ىك ىذا النقيض الذؼ يمثل الكجكد السابق عمى كجكد  أناذكر

 عمى كجكد ( الحركةأصل)  كجكدأسبقيةفي الذرة كالذؼ يقابل  (اإللكتركف )نقيضو 
كاف كجكدا كامنا أؼ اف  ( الحركةأصل) كقمنا إف السككف في تدليمنا الفمسفي

يتحكؿ الى  ( الحركةأصل) إف كقمنا. البركتكف لـ يكف قد ظير بككنو شحنة مكجبة
ف (السككف  )الحركة بعد كجكد نقيضو أؼ اف ىذا النقيض الذؼ .  نقيضاف  الحركةكا 
صل أ)األكلى، عندما يمثمو طرؼ كاحد كقد سميناىا : ىك الحركة لو صكرتاف

ف إفيل يقكؿ عمـ الذرة (.. الحركة)كالثانية عندما يمثمو طرفاف كقد سميناىا . (الحركة
 إف ما يمثل ىذا النقيض السابق في الكجكد يقكؿ،ىل .. ىذا التدليل الفمسفي صحيح؟

نو كاف كجكدا كامنا    ألنو كاف يقترف بالعدـ(صل الحركةأ)في الذرة ىك البركتكف كا 
ف البركتكف يتحكؿ الى عبلقة بعد كجكد نقيضو ؟ (البكزتركف ) .. ، كا 

تحكؿ في (أؼ ينفي العدـ اك يكجده) (32)ف البركتكف يطمق البكزتركف إ:  يقكؿ عمـ الذرة
 مف الكيربية مكجبة (34)"شحنتيف متساكيتيف كمتضادتيف"، أؼ الى (33) نتركف الى

 اإللكتركف كسالبة، أؼ انو يتحكؿ الى عبلقة بعد كجكد الشحنة السالبة، بعد كجكد 
  افترضنا أنوف ىذا النقيض الذؼأف تحكؿ البركتكف الى نتركف يعني إ . نقيضو

قبل كجكد االلكتركف، كبعد كجكده، قبل العبلقة : سابق في ككنو كجكدًا لو صكرتاف
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، كالعبلقة اك الحركة حيث كالدة (أصل العبلقةة)أك (صل الحركةأ ) ،اكالحركة
يمكف اعتبار : "ف البركتكف كالنتركف حالتاف لجسيـ كاحدإ.. النقيض اآلخر، االلكتركف 

البركتكف كالنيكتركف جسيمًا كاحدًا يسمى النيككمكف، كلمنيككمكف حالتاف، الحالة 
لحالة النيكتركنية تنتاباف ػ كاف الحالة البركتكنية إ. (35)"البركتكنية، كالحالة النيكتركنية

 تنتابو قبل (الحالة البركتكنية)حداىماإف إحد النقيضيف، كأاذًا ػ ىذا الجسيـ الذؼ ىك 
نيا البداية التي يبدأ منيا ذلؾ ألنيا النياية التي ينتيي الييا .  كما نفترضاألخرػ  كا 

في حركتو المتذبذبة بيف الحالتيف كذلؾ قبل أف تنتقل الذرة الى عنصر جديد أكبر 
. مف عنصر ىذه الذرة بشحنة مكجبة كاحدة كىذا ما سنأتي عميو 

الحركة اك العبلقة )البركتكف : ف الحالة النيكتركنية مصدرىا الحالة السابقة عميياإ 
كألنو مصدر لمحالة النيكتركنية اك النتركف .. (حد النقيضيف الذؼ ىك سابقأمصدرىا 

نيا ستؤكؿ اليو في النياية، أنو يسيطر عمى حركتو، كأالذؼ ىك حركة فمعنى ىذا 
.. حيث يطرد عنو الشحنة السالبة فيعكد الى ككنو بركتكناً 

..  (الحالة النيكترنية)سبقية الكاحد عمى االثنيف أ تعني (36)سبقية الحالة البركتكنيةأإف 
فإف  (كىذا ما سنقرره في ما يأتي)كاذا كانت ىذه حركة ألنيا تناقض اك عبلقة 

سبقية االستقرار حيث ال تناقض كحيث الشحنة أسبقية الحالة البركتكنية تعني أ
 (النيككميكف )حد النقيضيف ذا الحالتيف أف أك. الكاحدة عمى الحركة التي ىي تناقض
 ..ىك استقرار كحركة، استقرار ثـ حركة
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نو كاف مادة مضادة، كلكف ىناؾ حالة لمبركتكف يككف كا  ف االلكتركف كاف عدمًا قمنا إ
ف البركتكف كااللكتركف يككف مادة مضادة ثـ أ  ىذا يعنيؿقؼ. فييا بركتكنًا مضاداً 

 كنقكؿ لقد ..؟ كااللكتركف يمثل العدـالكجكد يمثل نوأما معنى ك. يتحكؿ الى مادة
حد النقيضيف يؤثر في اآلخر بأف يجعمو كامنًا اك غير ظاىر أف عدـ كجكد أذكرنا 

 فالظاىر ىك المادؼ، كغير الظاىر ىك غير ،اك غير متعيف، كلنقل غير مادؼ
كالبركتكف المضاد ىك البركتكف في حالة عدـ ظيكره، أؼ عدـ تحكلو الى . المادؼ

االلكتركف يسبب  (ظيكر)ف عدـ إ. مادة بتأثير عدـ كجكد  االلكتركف أؼ عدـ ظيكره
  إذفكيف نميز: كنسأؿ ايضاً . البركتكف، كيككف االثناف مادة مضادة (ظيكر)عدـ 

نيما االثنيف غير ظاىريف، مادة أبيف ككف ىذا يمثل الكجكد كذلؾ يمثل العدـ مع 
كلقد . ( مف ىذا المبحث6 –في النقطة ) إف اإلجابة عف ىذا سنذكرىا… مضادة؟

أكدنا أف الكجكد اليعني فقط الكجكد الظاىر أك المادؼ أك المتعيف  كما ىك لدػ 
نو عندما كاف الكجكد كامنًا إكقمنا .  ىيجل،  فيذا الكجكد يسبقو كجكد جكىرؼ كامف

كلكنو غير ظاىر، أك نكع مف التناقض ف تكجد المادة، فإنو كاف ىنالؾ تناقض أقبل 
 . ذ كاف يقترف بالمادة المضادةإأؼ غير مقترف بالمادة 

ف الذرة عبلقة بيف نقيضيف، البركتكف إقمنا، : ف التناقض اك العبلقة حركةإػ 3
ف يكجد لتكجد الذرة أكاف عدمًا قبل  (االلكتركف )حد النقيضيف أف إ، ك(ث)كااللكتركف 

ف التناقض حركة، كالنقيضاف أف ىذا يعني إ.. متحركة جسيماتو.. كىي كياف متحرؾ
ما ما ىي صكرة الحركة فطبيعة التناقض تحددىا بأنيا أ. ىما، البركتكف كااللكتركف 
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فحركة المتناقضات . حد النقيضيف الى القضاء عمى اآلخر كدحرهأصراع يسعى فيو 
ف ىذا إكلقد كنا قد قمنا، . في الذرة نقصد بيا ىذا الصراع الدائر بينيا، فالحركة صراع

 كالذؼ فالبركتكف . النقيض السابق ىك الذؼ يكجد نقيضو كيكجد عبلقة التناقض
يعكس أك يعبر عف الكجكد السابق عمى كجكده كعمى كجكد االلكتركف ككجكد الذرة 

يكجد االلكتركف فيتحكؿ الى عبلقة تناقض، الى حركة، الى أك كجكد العالـ المادؼ 
  يمثل الكجكدكلما كاف ىك. حد النقيضيف يكجد نقيضو ليصارعوأ أؼ اف  .صراع

السابق، كىك الكجكد الذؼ يخمق نقيضو كيخمق العبلقة اك الصراع فإف نتيجة الصراع 
ستؤكؿ اليو، كانو ىك الذؼ تككف لو الغمبة بالقضاء عمى نقيضو الذؼ يمثل العدـ 

نو ال يمكف ليذا النقيض إكلكننا قمنا .  (حتى بعد تعينو ألنو يمثل خمكًا مف الكجكد)
دكف أف يبقي عمى ما يشير الى ىذه العبلقة ألف أحد ف يقضي عمى نقيضو أ

 فجبنا عأ كتساءلنا عف كيفية ذلؾ، ك. ال معنى لو خارج عبلقتو بنقيضوالنقيضيف
نو اذا كاف إيجاد ىذا النقيض الذؼ كاف عدمًا فقمنا إالتساؤؿ مف خبلؿ مناقشة حقيقة 
بعد  (ضد الكجكد)نو يبقى يحتفع بصفة العدـ اك أكجكده يكجد التناقض، فيذا يعني 

ف كجكده ىك كجكد تعيف اك ظيكر كليس كجكدًا في الماىية أك أكىذا يعني . كجكده
كىذا النقيض يمثمو في الذرة . ىك الكجكد الذؼ يمثمو الكجكد السابقكما الصفة 

االلكتركف، فعندما يفارؽ االلكتركف حالة ككنو الكتركنًا سالبًا اك فراغًا اك عدمًا، فإنو 
يبقى يحتفع بحالة مناقضة البركتكف فيحمل شحنة سالبة مضادة لمشحنة المكجبة 

 …التي يحمميا البركتكف نقيضو
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يقضى عميو، فعندما يرتفع عف حالة  (ضد الكجكد) االلكتركف الذؼ يحتفع بصفة إف
… فإنو يختفي فكرًا مقضيًا عميو (الطاقة المكجبة)الى الكجكد  (الطاقة السالبة)العدـ 

عندما يرتفع االلكتركف عف حالة ككنو بكزتركنًا اك فراغًا الى حالة ككنو الكتركنًا 
. عاديًا فإف ىذا االلكتركف العادؼ يختفي فكرًا مع الفراغ اك البكزتركف باعثًا طاقة

كعممية االختفاء المتبادؿ لبللكتركف كالفراغ ىذه سميت بعممية اختفاء االلكتركف اك 
فإف االلكتركف العادؼ  المنطمق في الثقب يجب "ػ :(ج)(37)زكالو، اك بعممية التبلشي

ف يختفي مع األخير فكرًا باعثًا كما كاحدًا مف الطاقة، كعممية االختفاء المتبادؿ أ
مف " بحر"لبللكتركف كالثقب ىذه كالتي ليا خصائص تشبو كقكع شحنة مكجبة في 
 .(38)"االلكتركنات ذات الطاقة السالبة قد سميت باختفاء اك زكاؿ االلكتركف 

حد النقيضيف يقضي عميو ألنو يناقض أف كجكد إ.. ف كجكد االلكتركف يقضى عميوإ
 ، أؼ اف ىذا النقيض السابق طبيعتو فيك ضد الكجكد كما قمنا ككجكده يقضي عميو

..  أؼ اف كجكد التناقض يقضي عمى التناقضيقضي عمى نقيضو بأف يكجده ،
ىل يعني ىذا : كنتساءؿ بعد ىذا الشرح التساؤؿ نفسو الذؼ قادنا الى الشرح، فنقكؿ

حد النقيضيف الذؼ ىك النقيض السابق يظل كال عبلقة لو بنقيضو، كقد قمنا إنو أف أ
 .. عبلقتو بنقيضو؟شير الىالبد لو مما ؼ

ف كجكده يعتمد عمى كجكد أف كجكد العدـ معناه تحكلو الى عبلقة، ذلؾ أنا ذكر
ف كجكده كجكد أ، كانو كاف عدمًا ألنو خارج عبلقتو باآلخر، كىذا يعني  نقيضو
ف كجكده يؤثر في كجكد أك.  أك تعينو ألنو يشترط كجكد نقيضو أك متعيفظاىر
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 في كجكده  أؼ اف. بعد أف كاف كجكدا كامنا أكمتعينانقيضو فيجعمو كجكدًا ظاىراً 
حدىما يمثل العدـ، يمثمو االلكتركف الذؼ يقضى عميو، أيكجد مظيراف متناقضاف 

  تمثمو الشحنة المكجبة التي تظير بظيكر االلكتركف  المتعيفكاآلخر يمثل الكجكد
كىذا يقكلو قانكف انحفاظ الشحنة فكجكد شحنة سالبة يعني كجكد . (39)كىي البركتكف 

مكجبة تعدليا في المقدار، كالشحنة المكجبة تقضي عمى السالبة كتخمف  شحنة
 .. أؼ اف االلكتركف يقضي عميو كجكد يخمفو ىك شحنة مكجبة، ىك بركتكف .كجكدىا

.. شحنة سالبة، ىي العدـ الذؼ يقضى عميو:  مظيراف يكجدكجكد العدـ ػ إذف ػب
 نقيض  ألنوالعدـ ينفى.. كشحنة مكجبة ىي الكجكد الظاىر الذؼ يظل كجكدًا باقياً 

نو كجكد، أؼ انو يحتفع بصفة المناقضة أألنو يمثل العدـ مع ،(الكتركف )لمكجكد 
كلذلؾ فإف كجكده كجكد لمتناقض، كما اف القضاء عميو . لمكجكد الذؼ يمثمو البركتكف 

كجكد ىك   ف نفي العدـ كالقضاء عمى االلكتركف يخمفوإ.. قضاء عمى التناقض
. فالشحنة السالبة تقضي عمييا الشحنة المكجبة فيما قرره عمـ الذرة. شحنة مكجبة

فالبركتكف يتحكؿ الى نتركف، أؼ يكجد الشحنة السالبة، ثـ تطرد الشحنة السالبة عف 
النتركف ليعكد الى ككنو بركتكنًا، الى ككنو شحنة مكجبة، أؼ اف الشحنة المكجبة 

ف أكقد يككف معنى ىذا . تخمف الشحنة السالبة… تبقى بعد طرد الشحنة السالبة
ف  إ.يستفيد منيا البركتكف ليتجمى في المادة الطاقة التي يمثميا االلكتركف اك العدـ 

يستنفد لكي ف العدـ الذؼ ىك طاقة إ. الطاقة تتحكؿ الى مادة، كىذا قاعدة عممية
ف الشحنة المكجبة تطرد السالبة أكسنعرؼ .  الشحنة المكجبة التي تطرد السالبةتظير
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جزاء، كاف كل جزء يكجد كيطرد مف الشحنة السالبة ػ كىك ما يسمى أعمى مراحل اك 
بميزكف بي السالب ػ يقابمو جزء يكجد كيبقى مف الشحنة المكجبة ػ كىك ما يسمى 

كلتكرار عممية نفي الشحنة السالبة، تتكرر عممية تحكؿ . (40)بميزكف بي المكجب
البركتكف الى نتركف كتحكؿ النتركف الى بركتكف في نكاة الذرة حتى يتـ طرد الشحنة 

كتطرد عنيا شحنة  (بركتكف )السالبة كاممة عف النكاة فتكتسب شحنة كاحدة مكجبة 
ر مف العنصر السابق بشحنة أكبكاحدة سالبة، كتنتقل الذرة الى ذرة عنصر جديد 

فتفقد النكاة تبعًا لذلؾ شحنة كاحدة سالبة كنتيجة ليذا تكتسب  "ػ : (41)مكجبة كاحدة
 .(42)"شحنة كاحدة مكجبة

ػ :ف شحنة مكجبة تنفي شحنة سالبة مف كحدة العبلقة تصديق لقكلو تعالىإ
ف نفي الشحنة المكجبة .(43)"بل نقذؼ بالحق عمى الباطل فيدمغو فإذا ىك زاىق"  كا 

فكل منيما يحمل , لمشحنة السالبة يؤكد ماقمناه مف أف الكجكد ناؼ كالعدـ منفي 
شحنة تضاد الشحنة األخرػ كلكف البركتكف ىك الذؼ يبقى كىك الذؼ يخمف كجكد 

. االلكتركف 
ليذا النقيض لنفسيا أك ف ىذه الشحنة المكجبة التي تخمف االلكتركف تكفل إ

بعد القضاء عمى التناقض، فيي كجكد ظاىر اك متعيف أف يبقى  الكجكد ذؼ يمثلاؿ
 فكل تعيف سمب كما قمنا ،أؼ انو متخذ صفة الضد مف نقيضو أؼ انو نفي لنقيضو 

، كىذا ما دـ سمب لمعىيدـ ألنيا نفي لمعدـ، ػفيذه الشحنة المكجبة تشير الى الع
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 مجردًا فبل يبقى (العدـ)يشير اليو، ما يبقي عمى عبلقة ىذا النقيض السابق باآلخر 
. مما يشير الى عبلقتو باآلخر

الذؼ يتضمف نقيضو لنقيضو، اك تجاكزه  (الحركة)حد النقيضيف أف نفي إ
تجاكزًا لحالة ككنو ينطكؼ .. ياه يعني في الكقت نفسو تجاكزًا لنفسو ألنو ينطكؼ عميوإ

صراعو ضد : كبيذا يتخذ الصراع مظيريف، األكؿ. عميو الى ككنو خالصًا منو
كلقد كقفنا عمى البركتكف في الذرة كىك يسعى بعد . نقيضو، كالثاني صراعو ضد نفسو

 يتضمنو، فيك يتجاكز  النتركف تحكلو الى نتركف، الى تجاكز االلكتركف نقيضو، كألف
ففي الذرة ىنالؾ . نفسو بتجاكزه لنقيضو، يتجاكز ككنو نتركنًا بتجاكزه االلكتركف 

 كألف ىنالؾ مظيريف لمتناقض كجدنا .مظيراف لمصراع، كىنالؾ مظيراف لمتناقض
جسيميف يمثبلنيما في الذرة، ىما، النتركف، كىك عبلقة تناقض بيف البركتكف 

. (ح)..كااللكتركف، كنكاة الذرة كىي العبلقة بيف البركتكف كالنتركف 
ف أف ككف التناقض اك العبلقة صراعًا، تأكيد لمحقيقة الدينية التي تذىب الى إ

كىك ..  ألنو تناقض كعبلقة(44)"لقد خمقنا االنساف في كبد"االنساف خمق في صراع 
ف الصراع يبغي فصبًل لمعبلقة، أكحقيقة . صراع يبغي فصبًل لكحدة العبلقة، كما قمنا

أك تصديق لمحقيقة الدينية التي تسمى يكـ القيامة ػ كىك اليكـ الذؼ يككف الصراع 
بيف هللا كالشيطاف قد بمغ غايتو بانتصار هللا كاندحار الشيطاف، اك نفيو ػ يـك التحدؼ 
 .الفصل
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 لنقيضو، يعني فصل الكاحد الى اثنيف الذؼ يتضمف نقيضو حد النقيضيفأف فصل إ
، كطرد أحد ىذيف االثنيف ليعكد ىذا النقيض الى حالة الكحدانية الخالية مف االثنينية

ف البركتكف يكجد االلكتركف فيتحكؿ الى شحنتيف إ ..يثبتو ما يدكر في الذرةىذا ك
ثـ ينفصل النتركف الى بركتكف كالكتركف طاردًا عنو االلكتركف . (نتركف )متناقضتيف 

 اك شطر (النتركف )ف ىذا الفصل قضاء عمى العبلقة إ.. كراجعًا الى ككنو بركتكناً 
كاف القضاء عمى النتركف كىك العبلقة التي بيف البركتكف كااللكتركف، يعني . ليا

القضاء عمى العبلقة التي بيف البركتكف كالنتركف كىي نكاة الذرة، ألف النتركف ينشطر 
أف يصبح ػق كبيف البركتكف بػليعكد الى ككنو بركتكنًا لتنتيي عبلقة التناقض بيف

كتنتقل الى _ كلنفترض أنو عنصر الييدركجيف_ كبذلؾ تنتيي ذرة ىذا العنصربركتكناً 
ذرة عنصر جديد أكبر مف السابق بشحنة مكجبة كاحدة كذلؾ ألف انشطار نكاة ىذا 

 .العنصر انتياء لو 
حد النقيضيف عمى اآلخر، نفيو لو كقضاؤه أف الصراع يرتبط بغاية ىي انتصار إػ 4

كىك يبقى مستمرًا طالما كجد تناقض مع الغاية التي يريد بمكغيا ىذا . عمى التناقض
حركة اؿكاذا انتفى التناقض، انتفت . حتى اذا ما بمغيا كقف عندىا. النقيض

. جل مسمى تنتيي عندهأأؼ اف الحركة ليا .. ف التناقض حركةإكاستقرت، فقد قمنا 
ف نتيجة الصراع بيف هللا كالشيطاف أف نؤكد الحقيقة الدينية التي تقرر أكىنا نستطيع 

 .(45)"كاف اآلخرة ىي دار القرار: "بانتصار هللا كاندحار الشيطاف تعني استقراراً 
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حد أف ينفي أف ما يدكر فييا صراع، كصراع غايتو إما في الذرة، فقد قمنا، أ
كلقد كجدناه يمر .. صل ككجكد، عنو نقيضو الذؼ ىك عدـأالنقيضيف الذؼ ىك 

بسمسمة مف عمميات النفي اك التجاكز، فالبركتكف اك الشحنة المكجبة تنفي الشحنة 
ف تنفييا عمى أالسالبة عبر عمميات عدة مف النفي اك التجاكز حتى تنفييا كميا بعد 

، (46)ف البركتكف ينفي الشحنة السالبة اك يقضي عمييا بأف يكجدىاإكلقد قمنا . جزاءأ
كىك في نفي . (خ)فيتحكؿ الى نتركف ثـ يطردىا عف النتركف ليعكد الى ككنو بركتكناً 

: كل جزء يككف قد تحكؿ الى نتركف ثـ الى بركتكف، حتى يتـ لو نفي نقيضو كمو
ثناء كل أكفي . (47)"حدىما الى اآلخر باستمرارأفي النكاة يتحكؿ النيتركف كالبركتكف، "

ف الشحنات المكجبة إتحكؿ تحدث شحنة مكجبة تعدؿ الشحنة السالبة التي تنفى، ك
نو يحتفع بالشحنات اك األجزاء المتجاكزة حتى أكىذا يعني . تتراكـ، كتتراكـ السالبة

أؼ اف . اذا ما تـ نفي الشحنة السالبة كميا، انفمتت كميا اك انفمت الجسيـ الممثل ليا
 ، كىذا ما يبقي الذرة ؼ بنفي أكؿ جزء مف العدـعبلقة التناقض الكمية بينيما التنتو
 فالشحنة السالبة تنفمت .سالبةاؿشحنة اؿ ر جزء مفمحتفظة بكيانيا حتى تجاكز آخ

نو يحتفع بالشحنات المكجبة كالشحنات السالبة إكلقد قمنا، . كاممة بنفي العبلقة العامة
المتجاكزة حتى انتياء عبلقة التناقض العامة بيف الشحنات المكجبة كميا كالسالبة 

كؿ العناصر أكلما كانت الشحنة المكجبة في ىذه الذرة ػ كلنفترض أنيا ذرة .. كميا
ػ ىي ليست كل الشحنة المكجبة التي تصارع كل الشحنة السالبة في  (الييدركجيف)

مادة الككف، لذا فإف الشحنة المكجبة كالشحنة السالبة المتيف انتيت بينيما عبلقة 
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كؿ العناصر، تحتفع بيما ذرة ثاني العناصر التي أالتناقض اك تـ تجاكزىا في ذرة 
كاذا . كبر مف ذرة العنصر السابق ليا بشحنة مكجبة كاحدة مقدارىا بركتكف كاحدأىي 

ما استطاعت الشحنة المكجبة في ذرة ثاني العناصر نفي الشحنة السالبة كانتيت 
بينيما عبلقة التناقض، فإنو يحتفع بالشحنتيف المكجبتيف كالسالبتيف المتيف تـ تجاكز 

كبر مف ذرة العنصر الثاني بشحنة أالعبلقة بينيما في ذرة ثالث العناصر التي ىي 
 …مكجبة مقدارىا بركتكف كاحد، كىكذا

ف كبًل أف عناصر المادة كل منيا تطكر عف العنصر السابق مف حيث إ
أؼ .. ر مف العنصر الذؼ يسبقو بشحنة مكجبة كاحدة مقدارىا بركتكف كاحدبؾأمنيا 

، كىذا (د)ضعاؼ لنفس ىذه الكحدة األساسية التي مقدارىا بركتكف كاحدأاف كبل منيا 
أؼ اف أؼ عنصر مف . (48)ما يسمى بكحدة المادة عمى ىذا األساس المذككر

ف أؼ عنصر مف ىذه أالعناصر غير مقطكع عف العناصر السابقة، مف حيث 
ف أؼ عنصر مف عناصر المادة تتراكـ فيو إ.. العناصر يحتكؼ ما سبقو منيا

.. الشحنات التي تـ تجاكز العبلقة بينيا مما كاف يشكل ذرات العناصر السابقة
كبر عدد أكتستمر العناصر تتصاعد حتى تصل الى ىذا العنصر الذؼ يحتكؼ عمى 

مف الشحنات المكجبة، العدد الكامل ليا، حتى اذا ما نفت الشحنة المكجبة عدكتيا 
السالبة كانتيت بينيما عبلقة التناقض كانشطرت ذرة ىذا العنصر، انشطرت 

بأنشطارىا ذرات عناصر المادة كميا كصكاًل الى ذرتنا األكلى، ذرة الييدركجيف التي 
. كصفنا فييا الصراع بيف الشحنة المكجبة كالشحنة السالبة
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ضيف لآلخر عمى ػحد النقيأففصل .. ف الحقيقة الدينية تؤكد بعض تفاصيل ما ذكرناإ
ليميز هللا الخبيث مف الطيب كيجعل : "جزاء تتراكـ يؤكده النص القرآنيأمراحل ك

. (49)"كلئؾ ىـ الخاسركف أالخبيث بعضو عمى بعض فيركمو جميعًا فيجعمو في جينـ 
ف الصراع تحكمو غاية ىي البداية التي تحرؾ بيا الصراع، كىي النياية التي إػ 5

حد النقيضيف الذؼ ىك سابق، كانتصاره أكالغاية ىي انتصار . ينتيي الييا الصراع
كىذا كاف قبل كجكد الصراع، أؼ . يعني نفيو لآلخر، أؼ كجكده بغير كجكد نقيضو

حد النقيضيف أأؼ اف . قبل كجكد النقيض اآلخر كيككف بعد نيايتو، بعد نفيو لآلخر
 أؼ اف انتصاره مقدر .نو بداية كنيايةأىك الغاية التي يتكجو الييا الصراع مف حيث 

 (51)"ىك األكؿ كاآلخر" ألنو (50)"إف هللا بالغ امره: "كىذا تأكيد لقكلو تعالى. قبل تحققو
نو ىك يبدغ إ: "الذؼ يبدغ الصراع كاليو تنتيي نتيجتو، ألنو يسيطر عمى الصراع

فمو البداية كلو . (53)"كما يبدغ الباطل كما يعيد" كال يككف لنقيضو ىذا (52)"كيعيد
كعندما تككف البداية ىي النياية في الصراع، . (54)"ف لنا لآلخرة كاألكلىإك"النياية 

ف إنو يسمؾ في حركتو سمككًا دائريًا، فمف خصائص الحركة الدائرية، أفمعنى ىذا 
ية نقطة عمى محيط الدائرة أف أكنحف نعرؼ . البداية فييا ىي النياية كبالعكس

 …ف تككف بداية كنياية لمحركة عميوأتصمح 
 كاذا كاف .ف الصراع بيف البركتكف كااللكتركف تحكمو كذلؾ غاية انتصار البركتكف إ

انتصار البركتكف مقدرًا منذ البداية، ألنو األصل اك الكجكد السابق، ألنو الذؼ يخمق 
الصراع كينييو لصالحو، ألنو يسيطر عمى حركة الصراع، ألنو يسيطر عمى حركة 
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 إذ اليتسنى لو ػف مسيرة الصراع كحركة عممية التجاكز اك النفي أالذرة، فمعنى ىذا 
ف ينفي نقيضو بتجاكز كاحد ػ ستتخذ شكبًل دائريًا حيث يبمغ في آخر نفي ما أراده أ

 (حركة جسيماتيا)كمسألة الدكرة في حركة الذرة .. حيث تبمغ النياية البداية. اكالً 
صغر أف الككف كمو تحكمو حركة دائرية ابتداًء مف إليست بحاجة الى تأكيدىا، بل 

جزيئاتو كحتى األجراـ كالمجرات، كميا تجرؼ في حركة دائرية ، كىك تصديق لقكلو 
كاذا كاف ذلؾ، فإف .. إذ الفمؾ ىك الحركة الدائرية( 55)"ككل في فمؾ يسبحكف "تعالى 

كلعمؾ . ف ليا بداية، كاذا بمغت الحركة نيايتيا انتيتأىذه الحركة ليا نياية كما 
ف تقكؿ لذلؾ، لـ اتخذت المخمكقات مف الذرات كاألجراـ السماكية شكبًل أتستطيع 

ف الفضاء متحدب تحدبًا إيجابيًا، كانو إ: "لـ اتخذ الككف كمو شكبًل دائرياً .. دائرياً 
ية جية أألننا إذا انطمقنا الى " كىذا ما افترضو آينشتيف (56)."متناٍه، مغمق عمى نفسو

كافترض تحدب . (57)"كؿ االمرأكانت فإننا نصل الى النقطة التي انطمقنا منيا 
ف الزمف لو نياية إكالزمف ىك الحركة، أؼ . ف لو بداية كنيايةأ، كىذا يعني (58)الزمف

. ىي نياية الحركة اك نياية التناقض
ف القكػ التي تمسؾ الجسيمات في نكاة الذرة كال تسمح ليا بالتبعثر، كىي في إ

ىي نفسيا القكػ التي تكفل لمنكاة في حالتيا الطبيعية شكبًل "افتراضنا قكػ التناقض 
 . ألف مسيرة حركة المتناقضات تتخذ شكبًل كركيًا ثابتاً (59)"كركيًا ثابتاً 

  أك الكاقع أك المادة ؿػؼ الفعػسـ ؼػيتج (الكجكد الكامف)اك الجكىر ف الفكر إ-6
 لينتقل  أك الكاقع أك المادة نو يستفيد مف النقص الذؼ في الفعلإ ك.(كد الظاىرػالكج)
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، كاذا كاف  أك مادتو أؼ اف الفكر يتناقض مع فعمو.  الى الكماؿ الذؼ يمثمو ىكابو
التناقض صراعًا، فإف الصراع يبقى طالما كجد نقص، طالما كجد تناقض بيف الفكر 

نيما متى ما تطابقا، انتيى إ ك ، بيف المضمكف كالشكلكالمادة ،  الجكىركالفعل، بيف
 كبالمادة ف يبمغ بالفعل الى كماؿ الفكرأالتناقض كتكقف الصراع، ألف غاية الصراع 

 يستفيد مف فعمو الذؼ ىك بمنزلة خبرة تعينو  أك الجكىركالفكر. الى كماؿ الجكىر
 في تجاكزه  أك الجكىركالفكر. عمى بمكغ الكماؿ كمرحمة متجاكزة الى الكماؿ

نما يحتفع إالمتكاصل اك في حركتو الرافضة ال ينسى ىذه المراحل التي يتجاكزىا، 
  كالشكلا جكىرمصدره كالمادة ف الفعل مصدره فكر،إ…جزاء مف غايتو الكميةأبيا 

 كالمضمكف خالق لمشكل،  لممادة خالق كالجكىرمصدره مضمكف، فالفكر خالق لمفعل
.. كبيذا فبل كجكد لمثاني مف ىذه اال باألكؿ منيا

: كاآلف ليحدثنا العمـ عف ىذه الحقيقة
حد النقيضيف الذؼ سميناه أقبل كجكد العدـ ىي  ف صكرة الكجكدأعرفنا 

 لـ  اآلخرنقيضاؿكقمنا إنو يمثل كجكدًا كامنًا ألف  (أصل الحركة  ) أك(صل الكجكدأ)
 أك يكجد بعد، ليكجد االختبلؼ كالتناقض كيتميز النقيضاف كيصبح الكجكد ظاىراً 

ظير أفأسبقية ىذا النقيض تجعل كجكده كامنًا فإذا تحكؿ العدـ الى كجكد . ماديا
ف ىذا إلقد قمنا .. صبح ىذا الكجكد السابق ظاىرًا متميزاً أصفة الكجكد السابق عميو ك

 اك الجكىر الذؼ يمثمو ف البركتكف إالنقيض السابق يمثمو في الذرة البركتكف، كقمنا 
  الذرة التي يمثميا النتركف كتمثميا يكجد العدـ، يكجد االلكتركف فتكجد العبلقةالبركتكف 
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ككجكد الذرة يعني .. يضاً أ عبلقة بيف البركتكف كااللكتركف كىذا قمناه فالنتركف كالذرة
صغر ما يمثل مادة الككف التي ىي أف الذرة ىي إك. (60)كجكد المادة ألف المادة ذرات

ف الذرة ىي إ (61)"ف الذرات تمتصق ببعضيا فتؤلف المادةإ: "مممكس اك كاقع اك شكل
ف الكجكد السابق عمييا ىك أمادة أؼ انيا كجكد محسكس اك ظاىر كاننا نفترض 

حد النقيضيف أ كىك ما عبرنا عنو بالجكىر اك الفكر حيث ادؼكجكد كامف غير ـ
. كاآلخر الذؼ كاف عدماً  (كجكدصل اؿأ)
نيا سابقة عمى كجكد الذرة أػ كىك حالة نفترض  (البكزتركف )ف العدـ أننا نعرؼ إ

 ككذلؾ كاف .ليس كجكدًا ظاىراً كككجكد المادة  ػ ىك مادة مضادة أؼ انو ليس بمادة  
افترضنا أنو يمثمو جكىر الذؼ  (صل الحركةأ)اك  (صل الكجكدأ)كجكدا غير ظاىر

نو أىك البركتكف كالذؼ نفترض ىذا الجسيـ الذؼ يمثل الشحنة المكجبة في الذرة ك
يضًا كجكد غير ظاىر، غير أ عمى كجكد الذرة، فيك (أؼ جكىر البركتكف  )سابق 
 عدمًا يؤثر فيو، فيجعمو غير ظاىر (االلكتركف ) اآلخرنقيضاؿف ككف أذلؾ . مادؼ

مادة كلقد كجدنا لمبركتكف جسيما مضادا ىك البركتكف المضاد أؼ انو  .اك غير مادؼ
 مادة مضادة، فما الذؼ يجعمنا  البركتكف كاأللكتركف مضادة، ك اذا كاف كل مف

كىك ما اختمفنا فيو مع ىيجل الذؼ كصف .. حدىما بأنو كجكد كاآلخر عدـ؟أنصف 
كبل النقيضيف، قبل االنتقاؿ الى الصيركرة اك الكجكد المتعيف، بأنيما عدـ، ألنيما 

 .غير متعينيف، فالكجكد عنده كجكد متعيف اك ظاىر فقط كما ذكرنا
أؼ انو ىك الذؼ يمثل )الكجكد السابق ب يرتبطحدىما أإف ما يدلل عمى ككف : كنقكؿ

نو مصدر لكجكد أما يدلل عمى  (األصل، االمتبلء، كاآلخر خمك منو اك انتفاء
ألف ) نو الذؼ تبدأ منوإنو الذؼ تنتيي اليو الحركة، كبيذا ؼأنقيضو، كلكجكد العبلقة، 
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ف لمبركتكف حالتيف أننا نعرؼ إ ..، كىذا ما يتصف بو البركتكف (الحركة دائرية 
ف البركتكف إكقمنا . ة البركتكنية كالحالة النيكتركنيةػتقترناف بكجكد الذرة كىي الحاؿ

. ف ىذا التحكؿ حركةإحدىما الى اآلخر باستمرار في نكاة الذرة، كأكالنتركف يتحكؿ 
أؼ اف النتركف . ف النتركف يتفكؾ الى بركتكف كالكتركف كيطرد االلكتركف مف النكاةإك

كاذا كاف البركتكف ىك الحاؿ التي تنتيي الييا حركة ىذا . يعكد الى ككنو بركتكناً 
كف ىك الحاؿ السابقة عمى النتركف ػأؼ اف البركت . التحكؿ فإنو الحاؿ التي بدأت منيا

كلما كاف النتركف .. (الشحنة السالبة التي يتفكؾ الييا النتركف )كعمى االلكتركف 
ينتيي الى البركتكف، كلما كانت النياية ىي البداية في الحركة الدائرية التي ىي 

 في ككنو (كنقصد جكىره )حركة جسيمات الذرة، فإف البركتكف لو البداية السابقة
. عمى كجكد الذرة الظاىر كجكداً 

ف البركتكف يكتسب شحنة سالبة كيتحكؿ الى نتركف أؼ ينتيي الى إكلكف قد يقاؿ 
سبقية النتركف عمى البركتكف، ألنو لما كاف الحاؿ التي أككنو نتركنًا، كىذا قد يعني 

حدىما عمى اآلخر أسبقية أف مسألة إكالحق .. ينتيي الييا فيك الحاؿ التي يبدأ منيا
ف تحكؿ النتركف كالبركتكف إ: كنقكؿ.. عرفوألـ يبت بيا مصدر عممي حسب ما 

ف تنتقل أحدىما الى اآلخر في الذرة مستمر، كلكف آخر تحكؿ تشيده نكاة الذرة قبل أ
الى ذرة عنصر جديد كيتـ تجاكزىا مف قبل العنصر الجديد، ىك تحكؿ النتركف الى 

فعندما تتحكؿ الذرة مف ذرة عنصر ما الى ذرة . سبقية البركتكف أبركتكف، كىذا يعني 
ف إعنصر جديد آخر، فإف نيكتركنًا في النكاة يتفكؾ الى بركتكف كالكتركف، ك

االلكتركف يطرد مف النكاة كيبقى البركتكف لتكتسب النكاة شحنة مكجبة تنقميا الى 
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أؼ اف آخر .  مف العنصر السابق بشحنة مكجبة كاحدةأكبرككنيا ذرة عنصر جديد 
ف تنتقل الى نكاة عنصر جديد ىك تحكؿ النتركف الى أتحكؿ في نكاة الذرة، قبل 

ف الشحنة السالبة تقذؼ مف إثـ . نو األخيرأ فالبركتكف ىك األكؿ مف حيث .بركتكف 
كىذا . ليبقى البركتكف فقط في نكاة الذرة (حيث النتركف )النتركف اك مف نكاة الذرة 

 كجكد تجاكزصل كيقذؼ ما ىك غير ذلؾ، يقذؼ االلكتركف كؼ أنو يبقى ما ىك أيعني 
 يمثل الكجكد ىك الذؼ يبقى ألنوف البركتكف إ.. النتركف ألنو يتعمق بكجكد االلكتركف 

كلكنو كاف جسيمًا . السابق عمى كجكد نقيضو كعمى كجكد العبلقة كىك مصدرىما
 مضادًا، ألف ككف نقيضو عدمًا يجعل التناقض غير ظاىر أك غير مادؼ، أؼ يجعل

 يمثل كىذا الجسيـ. عندما يظير التناقض يصبح بركتكنا مادة مضادة، كالبركتكف 
 كمصدره،  المادؼ ىك بدء الكجكد كالذؼ، كما قمنا، الكجكد السابق عمى كجكد المادة

البداية  نوأمف حيث  عممية التجاكز  اليياكىك النياية التي ينتيي الييا الصراع كتنتيي
، (بركتكف )ف تككف شحنة مكجبة جديدة إ. كالصراع  التجاكز عممية منيا التي انطمقت

ف الشحنة المكجبة ىي أكىذا يعني . ىك الذؼ يجعل الذرة تنتقل الى ذرة عنصر آخر
ف كمية الشحنة المكجبة في أكنحف نعرؼ . غاية عممية التحكؿ اك التجاكز كالنفي

الذرة ىي التي تحدد صفة العنصر اك نكعو، كليس كمية النتركنات، كاف اكتساب 
 .ضافية ىي التي تنقل العنصر الى عنصر آخرإشحنة مكجبة 

اف ىذا  ثـ ،جكىراؿ  أككامف اؿكجكدباؿ  مادة مضادة كلكنو يتصلف البركتكف كافإ
الذؼ ىك مادة مضادة كذلؾ اك بكزتركف ػ _ لكي يقضي عمى نقيضو العدـ الجكىر
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ف كجكد ىذا إ.. يحيمو الى كجكد، فيكجد التناقض أؼ يظير كيتعيف كيصبح مادياً 
نو يبقى يحتفع بصفة مناقضة الكجكد بعد كجكده أالنقيض الذؼ يكجد التناقض معناه 

فيحمل شحنة سالبة مضادة لمشحنة المكجبة التي يحمميا البركتكف الذؼ يمثل 
ف كجكده يعني تعينو كتميزه إكقمنا  (ضد الكجكد)ف االلكتركف يمثل إالكجكد، فمقد قمنا 

نو مازاؿ يمثل صفة العدـ، أاتخاذه صفة الضد، كاال فإف ككنو ضدًا لمكجكد يعني ك
  .ما صفة الكجكد فيمثميا البركتكف نقيضو الذؼ يظير بظيكرهأ. فيك خمك مف الكجكد
ف كجكد االلكتركف يعني كجكد البركتكف إذ اف الشحنة السالبة أكلقد ذكرنا سابقًا 

كالشحنة المكجبة تكجد أحداىما بكجكد األخرػ كىذا ما ينص عميو قانكف انحفاظ 
.. الشحنة

. (الجكىر)ف البركتكف ىك كجكد ظاىر، ىك كجكد مادؼ يعكس الكجكد السابق عميو إ
فيك يمثل حالة التناقض .. (ضد الكجكد)يضًا لكنو أما االلكتركف فيك كجكد ظاىر أ

بيف الشكل كالجكىر، اك الكجكد السابق، فالشكل الذؼ يمثمو االلكتركف ىك ضد 
الذؼ يكافقو البركتكف نقيضو الذؼ يمثل الكجكد اك يعكس  (الكجكد السابق)لمجكىر 

ف كجكد البركتكف إ.. ف البركتكف يعني شكبًل يكافق مضمكنوإ.. الكجكد السابق
ف كجكد التناقض يعني كجكد إك. (62)كااللكتركف يعني كجكد شكميف متناقضيف

الصراع، فينفي البركتكف الذؼ يمثل الكجكد االلكتركف الذؼ يمثل العدـ مف كحدة 
 أؼ .العبلقة التي تربطو بو أؼ مف النتركف الذؼ يتفكؾ الى بركتكف كالكتركف يطرد

 ..ك جكىرىاأك مادة تكافق مضمكنيا أاف نتيجة الصراع تؤكؿ الى شكل 
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 ف البركتكف ينفي االلكتركف نقيضو اك يتجاكزه كىك عندما يتجاكزه فإنو يتجاكز نفسوإ
في حالة ارتباطو  أؼ يتجاكز النتركف ألف النتركف ىك البركتكف (مرتبطا بااللكتركف )

كالنتركف بالنسبة الى البركتكف يمثل شكبًل يتناقض مع الجكىر اك الكجكد . بنقيضو 
كعندما . بما ينطكؼ عميو مف العدـ اك الشحنة السالبة (الذؼ يمثمو البركتكف )السابق 

يتجاكز البركتكف النتركف فإنو يتجاكز عدمًا اك شكبًل ال يظير جكىره اك مضمكنو، 
 …يتجاكز تناقضًا بيف الشكل كالمضمكف 

يضًا كاف أإف البركتكف ال يتجاكز بتجاكزه لمنتركف البكزتركف كااللكتركف فقط، فيك 
 كانو بأيجاده لنقيضو  بمعنى اف كجكده المادؼ كاف غير مكجكدمادة مضادة،

االلكتركف يتحكؿ الى بركتكف اك نتركف، أؼ الى مادة، أؼ انو يتجاكز ككنو مادة 
مضادةً ، ينفي عف نفسو عدمًا اك مادة مضادة بمقدار كتمتو، ييدـ بركتكنًا مضادًا 

مف كف البركتكف ينفي ما يعادؿ كتمتو مف الشحنة السالبة  إ .لكي يبني بركتكناً 
 .البركتكف المضاد

 يمثل (63)ػ7ف البركتكف ينفي الشحنة السالبة عمى مراحل لعل الرقـ ػإ كلقد قمنا 
 (كىك ما يمثل كتمة البركتكف كالبركتكف المضاد) 1836كاذا قسمنا الرقـ . عددىا

، أؼ انو ينفي في كل مرة عدمًا سالبة  كتمة 200كثر مف أػ كاف الناتج 7عمى الرقـ ػ
ف ىذا المقدار اصطمحت عميو الفيزياء بالميزكف إ.. سالبة كتمة 200كثر مف أمقداره 
ف البركتكف عندما يتحكؿ الى نتركف فإنو يكجد اك يظير ميزكنًا أكلذلؾ نجد . السالب

سالبًا، كعندما ينفي ىذا الميزكف السالب عف النتركف فإنو ينفيو بميزكف مكجب يعدؿ 
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كىكذا حتى يتـ نفي الشحنة السالبة التي . السالب في المقدار فيعكد الى ككنو بركتكناً 
 كىي كتمة 1836أؼ حتى يتـ ايجاد كتمة مقدارىا .. تمثل كتمة بمقدار كتمة البركتكف 

 .البركتكف 
ف الميزكف السالب ىك مادة مضادة، اك عدـ بالنسبة الى الميزكف المكجب إ

أؼ اف البركتكف يقضي عمى المادة المضادة بما يكجده مف . (64)الذؼ ىك مادة
عندما يتجاكز .. إنو يقضي عمى المادة المضادة اك العدـ بتحكيميا الى مادة.. المادة

البركتكف النتركف، فإنو يتجاكز مادة مضادة اك عدمًا في المادة اك شكبًل ال يظير 
ككمما .. مضمكنو مقداره ميزكف سالب بما يكجده مف مادة مقدارىا ميزكف مكجب

أؼ انو يكسع بعممية التجاكز في المادة، . تجاكز نتركنًا تجاكز مادة مضادة ال تظيره
إف البركتكف في تجاكزه … يكسع في الشكل حتى يصبح ما يكجده عمى قدره تماماً 

المستمر لمنتركف يتجاكز أشكااًل ناقصة ال تمثل جكىرىا تمامًا، كاف التناقض بيف 
.. البركتكف كالنتركف ىك تناقض بيف الجكىر الكامل كالمادة التي تعكس جزءًا منو

 ءجزاؿتناقض بيف الكل ك الجزء كىك صراع الكل كالجزء، صراع الكل السابق ك
ف الكل المطمق البلمحدكد سابق عمى الجزء النسبي المحدكد الذؼ تمثمو إ.. المتأخر

فالمادة تتناقض . المادة في مراحل تطكرىا األكلى، في مراحل تناقضيا مع جكىرىا
مع جكىرىا، كاف تناقض المادة مع الجكىر يعني عدـ تحقق الجكىر تمامًا في 

يكجد العدـ حتى تنطبق عميو المادة، حتى ينطبق الشكل  (الجكىر)كىك يبقى . المادة
 …ضمكنو ، حتى يتعادؿ النتركف مع البركتكف بأف يصبح بركتكناً ػػ ـػعل
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إف تعادؿ المادة مع الجكىر . حد العناصرأىذا الذؼ كصفناه ىك ما يحدث في ذرة 
  بينيما حد العناصر يعني انتياء الصراعأتعادؿ النتركف مع البركتكف في ذرة 

بة كاحدة ػنة مكجػابق بشحػر مف العنصر السبػؾأر جديد ػالى ذرة عنص كتحكلو 
كالشحنة المكجبة في ىذا العنصر الجديد تفعل ما فعمتو . مقدارىا بركتكف كاحد

الشحنة المكجبة في ذرة العنصر السابق حتى اذا ما استكممت غايتيا تحكؿ الصراع 
ف إ.. ر مف العنصر السابق بشحنة مكجبة كاحدة كىكذابؾأالى ذرة عنصر جديد آخر 

ف الجكىر الذؼ يحرؾ الصراع في المادة كيحرؾ تطكرىا كميا ال يككف أىذا يعني 
ف ما يحرؾ تطكر المادة بكل عناصرىا ىك ىذا المقدار مف إ.. مقداره بركتكنًا كاحداً 

ف الكصكؿ الى ىذا العنصر إ.. عمى عناصر المادةأالشحنة المكجبة الذؼ يحتكيو 
ىك الغاية التي تحرؾ تطكر المادة، كاف عناصر المادة التي نعرفيا في جدكليا 

ر بؾأف كبًل منيا أالدكرؼ كالتي كل منيا تطكر عف العنصر الذؼ يسبقو مف حيث 
كاذا ما . مف سابقو بشحنة مكجبة كاحدة، تتطكر لكي تصل الى ىذا العنصر األعمى

استكمل الجكىر فيو تجميو كامبًل في المادة، انطبقت المادة عمى جكىرىا تمامًا 
… كانتيى التناقض بينيما

ف انتياء التناقض بيف البركتكف كالنتركف يعني انتياء الصراع بيف البركتكف إ
كألف األلكتركف يعدؿ البركتكف في شحنتو فإف عمى البركتكف أف ينفي  . كااللكتركف 

ما يعادؿ شحنتو مف الشحنة السالبة كيتـ ىذا مف خبلؿ النتركف كلقد ذكرنا أنو ينفييا 
ف النتركف ينشطر إ.. كتمة الكتركنية (200)مجزأة فيك ينفي في كل مرة أكثر مف 
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كانشطاره يعني انتياء عبلقة . نافيًا عنو شحنتو السالبة ليعكد الى ككنو بركتكناً 
كيعني انتياء . التناقض بينو كبيف البركتكف إذ يتطابقاف، إذ يعكد الى ككنو بركتكناً 

ىك الذؼ يمثل ىذه العبلقة  (النتركف )عبلقة التناقض بيف البركتكف كااللكتركف ألنو 
. كانتياؤه انتياؤىا

ف انتياء عبلقة التناقض يعني انشطارىا، فذرة ىذا العنصر األعمى تنشطر نافية إ
عنيا شحنتيا السالبة، معمنة انتياء العبلقة بيف الشحنة المكجبة كالشحنة السالبة، 

لتشطر كل ذرات العناصر السابقة التي بقيت تحتفع بكيانيا ألف الجكىر الكامل لـ 
.. يستكمل تجميو في المادة، لـ يستكمل ايجاده لمعدـ، لـ يستكمل نفيو لمعدـ

نشطارىا تنتقل المادة الى ىذه المادة التي ال سمب فييا، أؼ ال تناقض فييا، كىي اكب
ف االستقرار ىك الحتمية التي ستنتيي الييا إ.. بذلؾ ال حركة فييا، ىي مادة مستقرة

 .الحركة، كىك ما بدأت منو
ف انتياء التناقض يعني انشطار المادة، انشطار العبلقة بيف بركتكناتيا كالكتركناتيا، إ

كلعل الحاجة تدعكنا الى التذكير بالقانكف الفيزياكؼ الذؼ ينص عمى . نفي الكتركناتيا
ف الشحنات المتناقضة ترتبط ارتباطًا ال ينفصـ، فما يستدعي االرتباط في عبلقة أ

مرىا الى أفالمادة سيؤكؿ . ىكالتناقض، كعندما ينتيي ينفصـ ىذا االرتباط
كربما يككف ىذا . سينقميا الى ىذه المادة المستقرة التي ال تناقض فييا االنشطارالذؼ

االنشطار ىك االنشطار الرىيب الذؼ تقكؿ بو بعض النظريات العممية كالذؼ سينيي 
فمقد قاؿ بو ايضًا كسمى اليكـ الذؼ سيقع فيو ىذا االنشطار اك  ما الديفأ. العالـ
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نو اليـك الذؼ ستنفصل أكيصفو بأنو يـك الفصل ذلؾ . االنفجار الرىيب، يـك القيامة
فيو العبلقة بيف هللا كالشيطاف ػ بنفي الشيطاف ػ بعد الصراع الطكيل الذؼ استغرؽ كل 

كالعبلقة بيف هللا كالشيطاف ىي المادة التي .. ىذا الزمف منذ خمق الككف كالى نيايتو
كسكؼ ينقمنا يـك القيامة الى ىذه المادة . يبنى منيا الككف، كمنيا اإلنساف كما قمنا

أؼ اف المادة اك االنساف ستؤكؿ الى . التي ال سمب فييا اك الشيطاف اك شر فييا
ف إ .. (جكىرىا)جانبيا اإليجابي بعد نفي الجانب السمبي منيا كتككف عمى قدر هللا 

نسانيا ىي الجنة في الفكر الديني كألنيا آلت الى جانبيا األيجابي فقط . ىذه المادة كا 
ىل الشر فتضميـ النار التي تمثل الجانب السالب أما أ.  ىل الخير فقطأفإنيا تضـ 

ف يـك القيامة يعني الجنة كيعني النار فيما بو إ.. (65)المدحكر المنفي مف العبلقة
. (66)"زلفتأذا الجنة إذا الجحيـ سعرت، كإك: "ترتبطاف

. ف يـك القيامة ال يقضي عمى التناقضإف الجنة كالنار نقيضاف كإكقد يقكؿ قائل 
حقيقة انتصار ىذا النقيض الذؼ ىك الخير اك الكجكد ؿف النار ىي انعكاس إكنقكؿ، 

فميس . ف الكجكد الظاىر اك المتعيف يتضمف سمب اآلخرإكلقد قمنا . السابق، تحققو
ف النار تمثل ىذا السمب إ.  يتضمف الشر منفياً  أؼاال كىك نفي لمشر، (خيراً )ىك 

كىك ما يشير الى عبلقة التناقض التي انتيت، . الذؼ يتضمنو الكجكد المتعيف لمخير
كبيذا .. نقيضوب  عبلقتو مجردًا مما يشير الىحد النقيضيف ال معنى أللقد قمنا إنوك

فإف انتصار الخير اك تحققو يعني اندحار الشر، كاندحار الشر الذؼ تمثمو حقيقة 
فبل انتصار لمخير  (الجنة)ىك تأكيد لحقيقة انتصار الخير الذؼ تمثمو حقيقة  (النار)
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حد النقيضيف، أف الجنة كالنار تأكيد لحقيقة كاحدة ىي انتصار إ. اال باندحار الشر
إف النار ال تؤكد استمرار كجكد . انتصار الخير، انتصار الكجكد، تحققو كنفي العدـ

كألف يـك .. نيا تؤكد انتياء عبلقة التناقض، كيؤكد يـك القيامة انتياءىاإالتناقض بل 
القيامة يعني انتياء التناقض فإنو ينتيي الى انتياء الحركة التي ىي تناقض، فما 

 .(67)"ف اآلخرة ىي دار القرارإك: "يعقبو ىك كاقع مستقر
الكجكد السابق عميو كىك  صفات ف الجنة ىي الكجكد الظاىر المادؼ الذؼ يظيرإ

كجكد كامف سابق ككجكد ظاىر الحق : ف لمكجكد السابق كجكديفأهللا، كىذا يعني 
 .(68)(الظاىر كالباطف)كىذا تأكيد لما يقرره القرآف الكريـ عف صفة هللا تعالى بأنو 
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 :هوامش المبحث الثاني
 
، 265ص    / بيركت، لبناف..  بدر، دار القمــعبد الرحي، الدكتكر (الككف االحدب)ينظر  (1)

268 .
. 78، ص(عمماء فبلسفة): ينظر (2)
. 291، ص(المنيج الجدلي عند ىيجل): ينظر (3)
. 342، ص341ص. نيج الببلغة، دار االندلس لمطباعة كالنشر ػ بيركت (4)
. 165المصدر السابق، ص (5)
. 218نفسو، ص (6)
. 175نفسو، ص (7)
(. 31)القرآف الكريـ، سكرة البقرة، اآلية (8)
. 29نيج الببلغة ص (9)
(. 38ك37)القرآف الكريـ، سكرة القيامة، اآلية  (10)
(  2)المصدر السابق، سكرة العمق، اآلية  (11)
(. 8)نفسو، سكرة الشمس، االية  (12)
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، برتراندرسل، ترجمة فؤاد كامل، دار الثقافة العربية لمطباعة ػ عابديف (الف باء النسبية)ينظر   (13)
/ ، بكؿ ككديرؾ، ترجمة مصطفى الرقي، منشكرات عكيدات ػ بيركت(النسبية)ك13ػ ص
. 15ص

. 207شكلكيف، ترجمة بساـ المعصراني، دمشق، س. ؼ.فيزياء عالـ الصغائر، ؾ  (14)
. مادة مضادة:  كالبكزتركف 50المصدر السابق، ص  (15)
. 58،133، 51نفسو ص  (16)
. 55نفسو ص  (17)
تأليف انكا، ترجمة الدكتكر عاصـ " مقدمة في الفيزياء النككية" كينظر كذلؾ 108نفسو ص  (18)

. 602جامعة المكصل ػ مديرية دار الكتب، ص/ عبدالكريـ عزكز
 د كبلـ ػاف التنافر بيف الشحنتيف المتشابيتيف مما يقكلو النص يؤؾ. 26نفسو ص  (19)

 كىك يتحدث عف خمق هللا لمعالـ مف متناقضات يقرب" مفرؽ بيف متدانياتيا "(ع)االماـ عمي
 (نيج الببلغة)ينظر.. بينيا في عبلقات ال تنفصـ كمتشابيات اك متدانيات يفرؽ بينيا

 .342ص

. 168المنيج الجدلي عند ىيجل، ص (20)
 .43ص/ دار الكتاب المبناني/ الذرة كالككف، بيار ركسك، ترجمة عصاـ مياس (21  )
                   / قصة الذرة، كجيو السماف، الفف الحديث العالمي لمطباعة كالنشر كاالعبلف (22)

. 131ص
. 181فيزياء عالـ الصغائر ص (23)
 .43 الى االية28القرآف الكريـ، سكرة الحجر، االية  (24)
  .4 الى االية1 اإلخبلص ، اآلية  القرآف الكريـ، سكرة(25)
(. 50)القرآف الكريـ، سكرة الكيف، االية (26)
(. 6)المصدر السابق، سكرة االنشقاؽ، االية (27)
(. 28)نفسو، سكرة البقرة، االية  (28)
. 113فيزياء عالـ الصغائر، ص (29)
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مقدمة في "ك352ص/ جبلدككؼ، دار مير لمطباعة كالنشر ػ مكسكك.ؾ (طاقة الذرة).. ينظر (30)
. 99ص" الفيزياء النككية

. 353طاقة الذرة، ص (31)
السابق  في اآلخر (السككف اك العدـ)حد النقيضيف، المتأخر أف ىذا يؤكد مسألة كمكف  إ(32)

فميس صحيحًا اف كبًل منيما يككف اساسًا لآلخر، كاف كبًل . كال يحدث العكس (الحركة)عميو
 (البكزتركف ) فااللكتركف يكمف بحالة العدـ . منيما يتضمف نقيضو، كىذا ما يذىب اليو ىيجل

 البكزتركف (كنقصد ىنا الحالة البركتكنية)نيككمكف لل مع نقيضو السابق عميو، كاال فمف ايف
.  يحتكيو بعد ظيكره عندما يتحكؿ الى نتركف نيككمكف كاؿ.  كيتحكؿ الى نتركف ليطمقو

. 129ص (فيزياء عالـ الصغائر): ينظر (33)
. 43الذرة كالككف، ص (34)
اعتبار البركتكف ": "فيزياء عالـ الصغائر"مف  (198)كنقرأ في ص.. 91طاقة الذرة، ص (35)

النتركف كالبركتكف : "(قصة الذرة) مف 153كفي ص" كالنيتركف حاالت مختمفة لنفس الجسيـ
(: مقدمة في الفيزياء النككية)مف  (218)كفي ص" ىما كالكجو كالقفا لجسيـ كاحد ىك النكميكف 

". نعد البركتكف كالنيكتركف عمى اساس انيما حالتاف كميتاف لنفس الجسيـ كىك النيككميكف "
لـ اعثر عمى مصدر عممي يؤكد مسألة اسبقية البركتكف عمى النتركف، بل كجدت ما نسب ( 36)

 ف يككف مصدرًا أف كبل منيما يصمح أالييما االثنيف ىذه األسبقية بأف يرػ 
. 61ص/ اميد شمشؾ، ترجمة اكرخاف دمحم عمي" سرار الذرةأ"ينظر .. كنتيجة لآلخر 
. 374ص (طاقة الذرة)ينظر  (37)
. 353المصدر السابق ص (38)
فيك الكجكد المتعيف اك الظاىر اك . تحكؿ الى مادةاؿالبركتكف ىك الكجكد السابق بعد  (39)

. الكامف بعد كجكد العدـ: الكجكد السابقيككنو المادؼ، ىك الكجكد الذؼ 
. اف ميزكف بي السالب ىك مادة مضادة بالنسبة الى ميزكف بي المكجب الذؼ ىك مادة (40)
. 153ص" قصة الذرة: "ينظر (41)
. 88طاقة الذرة، ص( 42)
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(. 18)القرآف الكريـ، سكرة االنبياء، االية  (43)
(. 4)المصدر السابق، سكرة البمد، االية (44)
(. 39)نفسو، سكرة غافر، االية  (45)
                                  ف لحظة كجكده ىي لحظة القضاء عميو، إف كجكد االلكتركف يقضي عميو، كإقمنا  (46)

. نو ضد طبيعتوألذلؾ ألنو يمثل العدـ ككجكد العدـ يقضي عميو، 
. 181فيزياء عالـ الصغائر،  (47)
. 101ص" قصة الذرة"ينظر  (48)
(. 37)القرآف الكريـ، سكرة االنفاؿ، االية (49)
(. 3)المصدر السابق، سكرة الطبلؽ، االية (50)
(. 3)نفسو، سكرة الحديد، االية  (51)
(. 13)نفسو، سكرة البركج، االية (52)
(. 49)نفسو، سكرة سبأ، االية  (53)
(. 13)نفسو، سكرة الميل، االية  (54)
(. 40)نفسو، سكرة يس، االية (55)
(. 261)الككف االحدب، ص (56)
(. 260)المصدر السابق، ص (57)
كتحدب الزمف اك الحركة الدائرية لمزماف، كىك ما . 211ػ210الككف االحدب، ص): ينظر (58)

الذؼ يقصره عمى اليكناف القدماء، ىك زمف الحضارات  (الزماف االبكلمي)يسميو اشبنجمر 
 .القديمة بعامة، بل ىك زمف االنساف البدائي نفسو

(. 82)طاقة الذرة، ص( 59)
، الكسندر كينا يجكركدسكي، ترجمة الدكتكر داكد سميماف المنير، دار "االلكتركنات: "ينظر (60)

. 615ص" مقدمة في الفيزياء النككية"ك.. 64ص/ مير لمطباعة كالنشر ػ مكسكك
. 131قصة الذرة ص (61)
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ذكرنا سابقًا اف المكجكدات المادية بعضيا يمثل الكجكد كاآلخر يمثل العدـ أؼ الذؼ تنعدـ  (62)
األكؿ .. كقبيح يمثل العدـ الكجكد، كما ىك شرير فما ىك خير كجميل مثبًل يمثل. فيو صفة الكجكد

. ىك شكل يكافق مضمكنو اما الثاني فيك شكل يناقضو
ػ متمثبًل بالمدارات التي يتكزع عمييا االلكتركف مراحل الصراع اك مراحل 7يمثل الرقـ ػ  (63)

. التناقض في داخل الذرة
. 55ص (فيزياء عالـ الصغائر)ينظر  (64)
عندما يتبلشى االلكتركف مع البكزتركف، فإنو يتحكؿ الى طاقة ىي فكتكنات، كاذا كانت  (65)

 ؼدقائق النار عبارة عف فكتكنات، فإف العمـ يؤكد ما قالو الديف مف اف نياية الشيطاف ػ الذ
 .يقابمو في المادة االلكتركف الذؼ ىك الجانب السالب ػ ىي النار التي ىي فكتكنات

(. 13)كاالية (12)القرآف الكريـ، سكرة التككير، االية  (66)
(. 39)المصدر السابق، سكرة غافر، االية  (67)
      (.3)نفسو، سكرة الحديد، االية( 68  )
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. لٜٛ ثٌضٕجلغ ثٌضٟ صشدؾ د١ٓ ثٌٕم١ؼ١ٓ فٟ ثٌزسر
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. ثٌشٟء ٚٔم١ؼٗ ٚثٌؼاللز د١ّٕٙج : ٌٍقم١مز ثؽشثفٙج ثٌغالعز
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  .ثالٌىضشْٚ ٚثٌذٛصصشْٚ
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.  ثٌزسر ػاللز د١ٓ ٔم١ؼ١ٓ



 

 

 127 
 القانون المطمق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ ط ـ 

.  صالشٟ ثالٌىضشْٚ ٚثٌذٛصصشْٚ
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. لٜٛ ثٌضٕجلغ ثٌضٟ صشدؾ د١ٓ ثٌذشٚصٛٔجس ٚث١ٌٕٛصشٚٔجس فٟ ٔٛثر ثٌزسر
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. تحكؿ البركتكف الى نيكتركف كتحكؿ النيكتركف الى بركتكف بكساطة تبادؿ الميزكنات
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 تراكـ الشحنات المكجبة في النكاة كمما تصاعدت العناصر
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ـ 3ـ

 :اإلَٗبٕك٢ 

،اُٜ٘ب٣خ ٝاُجلا٣خ   اٌُبَٓاإلَٗبٕ
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في مبحثنا ىذا نحاكؿ معرفة االنساف كتفسير حقيقة كجكده مف خبلؿ تمؾ 
 كالتي تكممنا  كالدينيةالمبادغ الجدلية التي تمتقي عمييا المعرفة الفمسفية كالعممية

بكصف االنساف ككما قيل يجمع في داخمو مختصر مضغكط  *عمييا في ما سبق
د ىنا ال بك. لبرمجة الككف كمو أك إنو العالـ األصغر الذؼ انطكػ فيو العالـ األكبر 

 ألننا سننطمق منيا في تفسير  التي قررناىا سابقاف نذكر بتمؾ المبادغ العامةأمف 
، مع أف ايرادىا فيو تكرار أك الحاح في التكرار،  كما سنؤكدىا كذلؾ حقيقة االنساف

قرر حقائق فريد أف نحف فكقد يككف ىذا األمر ضركريًا، أك فيو فائدة ػ في األقل ػ ك
 .جديدة اك ميمة اك مفيدة

 يقتضيحد النقيضيف أف كجكد إف التناقض يتخمل عالـ الفكر كالمادة، كإ (1)

طرافيا أ فيما يرتبطاف بعبلقة تناقض ال معنى ليما خارجيا، كلمحقيقة ،كجكد اآلخر
. الشيء كنقيضو كالعبلقة بينيما: الثبلثة
خرػ ىي حالة سككف أف التناقض حالة كجكد، كىك حالة حركة تقابل حالة إ (2)

نو ال معنى ألكىك عدـ . حد النقيضيف خارج عبلقتو باآلخرأكالسككف ىك . كاستقرار
كىي كجكد ألنيا . األحد النقيضيف خارج عبلقتو باآلخر، اك ال كجكد لو اال بو

كاذا كاف السككف اك العدـ ال يتعرؼ اك ال يكجد اال بالعبلقة اك الحركة، فإف . تناقض
سبقية كجكد الحركة عمى كجكد السككف اك العدـ، إذ العمة سابقة عمى أىذا يعني 
حد أ، ككاف السككف بعد كجكده ىك (نقيضيف)كاذا كانت الحركة تناقضًا . المعمكؿ

                                                 
 .اإلشارة الى المصادر باألرقاـ كالى الصكر بالحركؼ: مبلحظة *
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سبقية كجكدىا أسبقية كجكد الحركة عمى كجكد السككف يعني أىذيف النقيضيف، فإف 
نيا ليست حركة اال إكلكننا قمنا . حد طرفيياأسبقيتيا بأحد طرفييا، أؼ أعمى كجكد 

ف الحركة سابقة في إاذا كانت تناقضًا، كىي بأحد طرفييا نقيض كاحد، فكيف نقكؿ 
طمقناه عمى الحركة عندما كانت أك (صل الحركةأ)كىنا استعممنا تعبير … الكجكد؟

حد أ أؼ اف .ف يكجدأحد طرفييا سككنًا اك عدمًا قبل أبأحد طرفييا، عندما كاف 
 بعد كجكد (الحركة) كىك (صل الحركةأ)ىك  (في عبلقة الحركة بالسككف )النقيضيف 

 أؼ اف ىذا النقيض لو صكرتاف فيك متغير كلما كاف كذلؾ فيك ليس أصل .نقيضو
الكجكد أك جكىره إنما ىك مكجكد كلو أصل أكجده كىذا األصل ىك ما يعكسو ىذا 

بصكرة  (أصل الحركة)، فمقد قمنا إف  (أصل الحركة)النقيض الثابت الكجكد في 
إف أصل . نقيضيف أحدىما مكجكد كآلخر معدـك فيك فراغ أك غياب ليذا النقيض 
 ألنو الطرؼ الكجكد إذف ىك ما يعكسو أك يمثمو النقيض المكجكد في أصل الحركة

متحكالف كمكجكداف ، كالثابت  (الحركة )ك  (أصل الحركة  )الثابت غير المتحكؿ ك
فيكاألصل الثابت لمكجكد كمصدره كىك  (أصل الحركة)فييما ىك النقيض السابق في

ماذا يمثل . كل كجكد كؿ (أصل الحركة )ك (الحركة)بيذا لو كجكده المستقل كالسابق لػ
إذف ؟ إنو يمثل أصل الكجكد المتعيف أك الظاىر أك المادؼ كىذا  (أصل الحركة )

ف يكجد اآلخر أحد النقيضيف قبل أ حيث (صل الحركةأ)سبقية أف إ . ذكرناه سابقا 
 بالسككف في عبلقة الحركة) حد النقيضيفأ كاف .سبقية االستقرار عمى الحركةأيعني 

ف ارتباط الحركة بكجكد النقيض اآلخر إ.  ىك استقرار كحركة، استقرار ثـ حركة(
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صل أ )السابق عمى كجكد ىذا النقيض ىك. ف كجكدىا ليس سابقًا عمى كجكدهأيعني 
حدىما مرتبط بكجكد اآلخر، أف الحركة كالنقيض المتأخر عف نقيضو إ. ( الحركة

اال بعبلقة التناقض التي تربطو  لود فيك مرتبط بكجكدىا ألنو ال معنى لو اك ال كجك
 .د طرفيياحأألنو  بو اال ال معنى ليا كىي بنقيضو،

كجكد ـحد النقيضيف أحيث  (صل الحركةأ)كقد تساءلنا عف معنى قكلنا بأسبقية 
جبنا بأف أك. ، كنحف قمنا اف ال كجكد ألحد النقيضيف اال بكجكد اآلخر عدـاآلخرك

  المكجكد في أصلالعدـ لو نكع مف التعريف، كىك يستمد تعريفو مف خبلؿ نقيضو
 تناقضًا اك كجكد نقيضيف، كاف  الحركةإذا كانتك. . فالعدـ كالكجكد تناقض الحركة

حد ىذيف النقيضيف خارج عبلقتو باآلخر، فإف الحركة في أالعدـ اك السككف ىك 
 عبارة عف ا اك عدـا سككف أؼ عندما كاف أحد طرفييامقابل السككف اك العدـ 

 كجكدًا يعاني مف خمك، تفا، أؼ اف الحركة ؾ(أصل الحركة) حدىماأنقيضيف ناقصًا 
  بيف (أصل الحركة) فيفالتناقض اذف. كاف العدـ ىك ىذا الخمك اك الفراغ اك النقص

متبلء كىذا التناقض بيف اال .  ايجاب كسمب ،كالعدـ تناقض بيف امتبلء كخمك الكجكد
 كقد عبرت الفيزياء عف العدـ بأنو فراغ اك  . سيبقى بعد إيجاد العدـ أك ظيكره خمكاؿك

كىذا الفراغ يتعرؼ عميو مف خبلؿ االمتبلء اك الكجكد الذؼ . ثقكب تخمك مف الكجكد
ف إ.  فالحيز الذؼ تشغمو الجسيمات ىك كجكد كما يخمك منيا فيك فراغ اك عدـ. يحفو

 كىك يرػ كيككف لو كىذا الفراغ قابل لمظيكر. العدـ فراغ يقابل امتبلء، فراغ في امتبلء
 كثقب فارغ في كسط ما، مما يؤدؼ الى ظيكر التناقض كجكد كاقعي في حالة ظيكره

ف كجكد العدـ اك السككف إ. الذؼ ظل كامنًا ما داـ العدـ لـ يكجد اك لـ يظير بعد
صل أ)ما النقيض السابق أ .كجكد ظاىر، أؼ في حالة ظيكره (النقيض المتأخر)
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ف يحيمو الى كجكد ليكجد أالعدـ نقيضو قبل مصاحبًا فيك كجكد كامف ما داـ  (الحركة
. التناقض اك يظير

ف صكرة الحركة ىي صراع بيف المتناقضيف إف التناقض اك العبلقة حركة كإ (3)
ف التناقض إك. حدىما فيو الى نفي اآلخر اك تجاكزه كاخراجو مف كحدة العبلقةأيسعى 

ك الصراع ليس بيف النقيضيف في داخل العبلقة فقط، فيناؾ صراع آخر ىك بيف ىذا أ
 أؼ ( حركة) عندما يتحكؿ الى صكرتو األخرػ كبيف  (صل الحركةأ)النقيض السابق 

 فيك عندما كاف سابقًا كاف بأحد طرفي العبلقة، نقيض كاحد،. الى عبلقة تناقض
 كعندما يتحكؿ الى عبلقة اك حركة فيك كىك الكجكد الكامل أك الكجكد الجكىرؼ 

 أحدىما ىك الكجكد المتأخر كىك كجكد العدـ أك السمب أك الفراغ أك ظيكره ، نقيضيف
أؼ اف الحركة كجكد يعاني مف السمب أك الفراغ أؼ انيا كجكد جزئي لذا ستدخل في 

 كاذا كاف النقيضاف .صراع مع الكجكد الجكىرؼ السابق كىك الكجكد الكامل 
 العبلقة ىك الذؼ  الحركة أكحدىما الذؼ كاف سابقًا عمى كجكدأف أيتصارعاف، ك

ف أف العبلقة اك الحركة ستنتيي اليو فإف ىذا يعني أسينتصر كسيطرد نقيضو، ك
صكرتو  كبيف (الكل الذؼ يخمك مف كجكد السمب ) الصراع بيف ىذا النقيض السابق

 سينتيي الى (الجزء الذؼ يتضمف كجكد السمب  ) ف تحكؿ الى عبلقةأ بعد األخرػ 
. انتصاره كبقائو كحده بعد طرد نقيضو

 أؼ نفيو لو .حد النقيضيف عمى اآلخرأذف يرتبط بغاية ىي انتصار إالصراع  (4)
 كىك يبقى مستمرًا طالما كجد تناقض مع الغاية التي يريد .كقضاؤه عمى التناقض

كاذا انتفى التناقض انتفت الحركة . بمكغيا ىذا النقيض حتى اذا ما بمغيا كقف عندىا
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 مسمى تنتيي  جلأ ليا  أؼ اف الحركة ف التناقض حركة، إكاستقرت، فقد قمنا 
 .دهػعف
ف الصراع تحكمو غاية ىي البداية التي تحرؾ بيا الصراع كىي النياية التي  إ(5)

حد النقيضيف الذؼ ىك سابق اك ثابت، أكالغاية ىي انتصار . ينتيي الييا الصراع
 كىذا كاف قبل كجكد .كانتصاره يعني نفيو لآلخر أؼ كجكده بغير كجكد نقيضو

أؼ اف . الصراع، أؼ قبل كجكد النقيض اآلخر كيككف بعد نيايتو، بعد نفيو لآلخر
نو البداية، كعندما تككف أحد النقيضيف ىك الغاية التي يتكجو الييا الصراع كما أ

. ف مسيرة حركة الصراع تتخذ شكبًل دائرياً أالنياية ىي البداية فمعنى ىذا 
ف يخمق أجكىر اك مضمكف اك فكر كبعد  (صل الحركةأ)ف الكجكد الكامف إ( 6)

يصبح كجكدا ظاىرا كلكنو  فإنو  أك حركةتناقض تحكؿ الى عبلقةيتـ اؿنقيضو ك
اليظير منو اال الجزء المحدكد الذؼ يعادؿ الجزء المحدكد الذؼ يظير مف نقيضو 

أما الكجكد  (إذ ال يظير كل العدـ مرة كاحدة فيك ينفى عمى مراحل أك أجزاء)
 اال ما ظير  كامناً  كامبليبقى يمثل كجكداً  فإنو (صل الحركةأ)الجكىرؼ السابق في

كىنا تنشأ عبلقة صراع جديدة بيف الكجكد الكمي الكامف كىك  .منو جزئيا في الحركة 
ف إك كالكجكد الجزئي الظاىر الذؼ تمثمو الحركة  ، (صل الحركةأ)الكجكد السابق في

 الكامف اك الجكىر اك الفكر كبيف الكجكد الظاىر اك الكمي عبلقة الصراع بيف الكجكد
ذ ال إ ، تبقى مستمرة (الذؼ تحقق جزء منو في الحركة اك العبلقة) الفعل اك الكاقع

 ينتقل  فيذا يحدث عمى مراحل حتى مرة كاحدة يظيرهتحكؿ الى فعل اك كاقعاؿ ككف ؼ
 .فعلاؿ  الكاقع أك الفكر يتناقض مع الجكىر أك أؼ اف،الى الكماؿ الذؼ يمثمو ىك
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 الجكىر كالكاقع كاذا كاف التناقض صراعًا فإف الصراع يبقى طالما كجد تناقض بيف 
 ما تطابقا انتيى  نيما متىإ ك.بيف المضمكف كالشكل أك الفكر كالفعل،أك بيف 

الكاقع الى كماؿ الجكىر أك ف يبمغ بأالتناقض كتكقف الصراع ألف غاية الصراع 
 الذؼ ىك بمنزلة  الكاقع أك الفعلالفكر يستفيد مف كالجكىر أك. الفعل الى كماؿ الفكرب

الفكر في الجكىر أك ك. خبرة تعيف عمى بمكغ الكماؿ، كمرحمة متجاكزة الى الكماؿ
نما إتجاكزه المتكاصل اك في حركتو الرافضة ال ينسى ىذه المراحل التي يتجاكزىا، 

ففإ.  جزاًء مف غايتو الكميةأيحتفع بيا   الفعل  الكاقع مصدره كجكد جكىرؼ كا 
الفكر خالق لمفعل، الجكىر خالق لمكاقع كؼ. مصدره فكر كالشكل مصدره مضمكف 

 .كؿ منياألكالمضمكف خالق لمشكل، كبيذا فبل كجكد لمثاني مف ىذه اال با
بادغ العامة تتضح في كل عبلقة تناقض أؼ في كل الظكاىر  الـ ىذهىو

ف نتممس ىذه أكالمكجكدات، ألف التناقض يتخمميا كميا ػ كما ذكرنا ػ كسنحاكؿ 
نو تضمو ثنائية متبلزمة ألذ انو محككـ بمبادغ قانكف ثابت إالمبادغ في االنساف 

ف كبًل مف طرفي العبلقة، أؼ أكما . نثى كىما مختمفاف في الجنسأمككنة مف ذكر ك
كل مف الذكر كاألنثى عبارة عف عبلقة بيف عامل ذكرؼ يأخذه مف األب كعامل 

ف نتتبع تطكر العبلقة أكسنحاكؿ . نثىأ عبلقة بيف ذكر كمانثكؼ يأخذه مف األـ، فوأ
ليذا المعرفة التي قررناىا بيف الذكر كاألنثى عبر تاريخ اإلنساف كما تفترضو 

الصراع  كسنتعرؼ عمى طبيعة. كنتتبع تطكر ىذه العبلقة في جسـ االنساف. التطكر
 كحقيقتو اليياؼ التي ينتو كتطكره كنتيجتو المختمفة ك أالمتناقضة بيف األطراؼ

 . الفمسفية كاتباطو بما قررناه مف حقائق 
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نو ما إحث الذؼ سبق المبكقمنا في . نثىأف االنساف عبلقة بيف ذكر كألقد ذكرنا 
حد ىذيف أحد النقيضيف المككنيف ليا فإف اإلنساف مصدره أدامت العبلقة مصدرىا 

كاذا كاف االنساف مصدره العامل الذكرؼ فإف ىذا . العامميف كنقصد بو العامل الذكرؼ 
نو مصدر لمعبلقة التي أف العامل األنثكؼ مصدره العامل الذكرؼ مف حيث أيعني 

فالعمـ يرمز الى . كد ىذا ككذلؾ العمـأف الفكر الديني إكقمنا . تضـ الذكر كاألنثى
ف العامل الذكرؼ أكيبلحع . XX كالى االنثكؼ برمزXYالعامل الذكرؼ برمز 

نو مصدر إكلقد قمنا . نو عبلقة بينو كبيف العامل األنثكؼ أينطكؼ عمى األنثكؼ، ك
كعندما كاف  . (األنثكؼ )العبلقة السابق عمى كجكدىا كالسابق عمى كجكد نقيضو 

. كىك بيذا ليس رجبًل، ليس انساناً  (Y)  العبلقة العاملسابقًا فإنو يككف بأحد طرفي
ف لو أكبيذا  فإننا نعني بأسبقية كجكد الرجل اك العامل الذكرؼ  (XY)الرجل عبلقة 

) فقط مع غياب العامل (Y) حيث كاف العامل صمو السابق اك الثابت في الكجكدأ
X)  كقمنا إنو يمثل األصل السابق لمكجكد اإلنساني ، أما ( أصل الحركة)كسمينا ىذا

األصل السابق عميو أؼ عمى الكجكد اإلنساني ككل كجكد فيك ىذا الطرؼ الذؼ 
أك يعكسو كالذؼ ىك الكجكد الجكىرؼ  (أصل الحركة )يمثمو ىذا النقيض السابق في
أؼ اف الرجل يرتبط بيذا الكجكد الجكىرؼ السابق أك . السابق عمى كجكد كل شيء

يعكسو أك يمثمو عف طريق ىذا النقيض الذؼ يمثل الكجكد الجكىرؼ في أصل 
، ككجكد (الرجل) اما المرأة فإف كجكدىا اك ظيكرىا يقترف بكجكد العبلقة . الحركة 

 .حد طرفيوأنيا ألالرجل يقترف بكجكدىا 
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صل أ)عندما يككف الرجل سابقًا عمى كجكد المرأة فيك يمثل ىذا النقيض الذؼ سميناه 
ما طرفيا اآلخر أالذؼ ىك عبارة عف الحركة أؼ العبلقة كلكف بأحد طرفييا،  (الحركة

صل أ)فيك عدـ مما يجعل التناقض غير ظاىر، مما يجعل ىذا النقيض السابق 
ف يكجد العدـ أك كجكد كامف قبل أفالرجل ىك جكىر . كجكدًا كامنًا اك جكىراً  (الحركة

ة يظير الكجكد الذؼ كاف أكبكجكد المر. ك يظير النقيضافألتكجد العبلقة  (المرأة)
 أؼ اف كجكد المرأة يعني كجكد الشكل كانتقاؿ الكجكد اإلنساني الى عالـ .كامناً 

( X)ف العامل أ لكبل الطرفيف، (ظاىرؼ )المادة، كالدليل عمى أف كجكد المرأة كجكد
 كما ىك ضركرؼ لكجكدىما أك لظيكرىماك، (XX)ك (XY)يضمو كبل الطرفيف

. سنعرؼ 
ف الرجل عندما كاف سابقًا كاف يمثل كجكدًا كامنًا، كبعد كجكد المرأة كتحكلو الى إ
ذلؾ ألف المرأة التي فيو كىي يمثل كجكدا كامنا   فإنو يبقى أؼ الى كجكد ظاىرعبلقة

ا  سمبت مازاؿتطرد بعد ،شحنة سالبة لـ ت تمثل مازاؿ حد طرفي العبلقة التي يمثمياأ
 التي في  المرأةاف. يؤثر عمى الكجكد الذؼ في العبلقة فيجعمو كجكدا جكىريا كامنا 

الرجل ال تمثل كل العدـ الذؼ يجب أف يظير إنما تمثل نسبة منو كىذه النسبة ال 
تعادؿ كل الكجكد الجكىرؼ الكامف في العبلقة التي يمثميا جنس الرجل إنما تعادؿ 

 فيي تشبو االلكتركف اك الشحنة نسبة منو بمقدار ما يسمح بظيكر الرجل الكاحد،
 تعادؿ في نسبتيا الشحنة المكجبة لمبركتكف كليست كل السالبة في النتركف كالتي

الشحنة المكجبة الكامنة في المادة كما إنيا ليست كل السمب الذؼ يجب أف يظير أك 
أؼ اف في الرجل كجكدا   (1) كجكدًا كامناً أف يطرد مف المادة كليذا يبقى الرجل يمثل

جكىريا كامنا لـ يظير بعد ألف نسبة العدـ التي كجدت فيو ىي نسبة جزئية كىي 



 

 

 141 
 القانون المطمق

إف كجكد الرجل يمثل إذف الجكىر . التعادؿ كل الكجكد الجكىرؼ الكامف في الرجل 
، أؼ انو بالنسبة الى أك المضمكف ألنو ينطكؼ عمى كجكد جكىرؼ لـ يظير بعد

ف الرجل كالمرأة حالتاف لمكجكد، كبلىما إ. المرأة التي ىي كجكد ظاىر يمثل البلظيكر
,  يمثل جكىرانو مازاؿ ألف المرأة شكل، كالرجل جكىرأف الفرؽ بينيما أكجكد، اال 

عدمًا، مازاؿ يصارع   كمازاؿ.مازاؿ يحمل كجكدا قاببل لمظيكر كجكىرا قاببل لمظيكر
 كنحف نشبو التناقض الذؼ بيف الرجل كالمرأة  .يحمل شحنة سالبة لـ يقذفيا عنو

كالصراع الدائر بينيما بالتناقض الذؼ بيف النتركف كالشحنة المكجبة، كالصراع الدائر 
كجكد : ف كجكد المرأة لو مظيرافأكىذا يعني . بينيما في العبلقة التي تمثميا نكاة الذرة

ف كجكد العدـ يعني أف ذكرنا أكقد سبق . سالب في الرجل، ككجكد مكجب تمثمو ىي
ف ينفي أحد الطرفيف المككنيف لمنتركف، قبل أشحنة سالبة ىي االلكتركف الذؼ ىك 
أؼ اف . مره الى الشحنة المكجبة اك البركتكف أعنو الشحنة السالبة كينشطر كيؤكؿ 

  في أكؿ مرحمة تجميو كمحاكلة نفيو لمعدـالبركتكف مازاؿ يمثل في النتركف جكىراً 
.  فإنو يمثل كجكدًا ظاىرًا اك امرأة النتركف كبعد خركجو مف

ألف  ( الكامف الجكىرؼ الكجكد) الكجكد السابق ظيرف المرأة ىي الشكل الذؼ ؼإ
ىي الكجكد الظاىر، المرأة . كجكدىا يظير كجكد الرجل الذؼ قمنا إنو كجكد جكىرؼ 

، يكجده ىذا ايجاد العدـف الشكل اك الكجكد الظاىر يكجد بعد إك. الكجكد المتأخر
كاذا كاف الكجكد السابق يكجد العدـ عمى مراحل .  يظيرهالكجكد السابق ليخمق شكبل

كجكد المرأة عمى مراحل اك أجزاء ، أؼ اف كجكد المرأة ػ كما مر معنا ػ فإف أجزاء اك 
كجكد جزئي ، أما الرجل فإنو يرتبط بالكجكد الكمي الجكىرؼ إال انو يظير عمى أجزاء 

ىذه األجزاء التي يمثميا كجكد المرأة عمى األرض ال تمثل إف . مرتبطة بظيكر المرأة 
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 خر جزء مف العدـآيجاد إالسابق عمييا كامبًل حتى يتـ الجكىرؼ  الكجكد ظيراك ال ت
 كل اتراكمت فيواك نفي آخر جزء مف العدـ في آخر عبلقة كىي العبلقة التي 

 الكجكد الكامف  كلعكسإف الجزء األخير اك المرأة األخيرة تيجادىا، إاألجزاء التي تـ 
ف غاية إ. الشكل الذؼ ال سمب فيو اذف ىك امرأة أخيرة . ااك الجكىر السابق عميو

التطكر الطكيل في تاريخ االنساف ىي الكصكؿ الى ىذه المرأة فيي غاية استمرار 
. نيا الغاية التي يسعى الييا الككف كموإالجنس البشرؼ كغاية كجكد االنساف، 

ف العبلقة لـ أف الرجل كالنتركف في الذرة يمثل العبلقة بيف عامميف كىذا يعني إ
فالرجل يمثل كجكدًا كامنًا بما . تنتو، أؼ اف ىناؾ كجكدًا كامنًا كاف ىناؾ عدماً 

كجكد الجكىرؼ الكامف فيو كالذؼ لـ يظير منو كجكد العدـ إال كجكدا يتضمنو مف اؿ
البركتكف، كىك الشحنة المكجبة التي ؾما المرأة فيي أ. محدكدا يتمثل بإنساف كاحد

نيا الكجكد الذؼ يكشف إ. تبقى كامنة في النتركف حتى ينشطر النتركف ليؤكؿ الييا
، إنيا تكشف عف كجكد الرجل الجكىرؼ كعف الرجلفي   كاف كامنا عف الكجكد الذؼ
ف المراة اذف  تكشف عف الكجكد اإلنساني، كليذا فإف كجكد إ .كجكدىا الظاىرؼ 

  .  ألنيا تظير الكجكدنو يخرج مف المرأة،إاالنساف يككف عف طريق المرأة، 

كالتي لـ  الشحنة السالبة التي في النتركف ؾف العامل األنثكؼ الذؼ في الرجل إ
كذلؾ ألف في الرجل  (كىك ما تمثمو المرأة)يطردىا النتركف بعد ليتحكؿ الى بركتكف، 

جكىرا لـ يتجل تماما في كل الكجكد اإلنساني ،أؼ اف ىناؾ بشرا آخريف ىـ في 
 يمثل جزءا أك بعضا مف ىذا الكجكد الكمي _مفردا_أصبلب الرجاؿ ، ككجكد الرجل

ف الرجل يمثل جكىرًا لـ يتطابق بعد مع شكمو حتى يكجد ىذا إ. الذؼ يرتبط بو 
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تمثل األخيرة التي المرأة كىذا المظير األخير تظيره .  األخيرالشكل اك المظير
ف النتركف يتـ تجاكزه إفالرجل كالنتركف، كقد قمنا . إظيارا لكل الكجكد الجكىرؼ 

باستمرار عف طريق خمق الشحنة المكجبة لكي يتخمص مف الشحنة السالبة فيو اك 
ف التجاكز المستمر لمنتركف ىك في الكقت نفسو تجاكز لمشحنة المكجبة التي إك. العدـ

 تمامًا الجكىر الكامل، الكامف اك ال مثلتخمق باستمرار ألنيا تمثل اشكااًل ناقصة ال ت
كىي البركتكف الذؼ يتكلد )ف التناقض الذؼ بيف النتركف كالشحنة المكجبة إك. تظيره

، كالتي ماتزاؿ تمثل جكىرًا كامنًا في النتركف (مف انشطار النتركف بعد نفيو لبللكتركف 
عيا الشحنة رػ كما قمنا ػ يبقى مستمرًا حتى يتـ نفي الشحنة السالبة التي ما تزاؿ تصا

كالتناقض بيف المرأة كالرجل . المكجبة في داخل عبلقة التناقض التي يمثميا النتركف 
يبقى مستمرًا حتى يتـ اظيار كل الجكىر الكامف في الرجل كتحكيمو الى كجكد 

. كل الجكىر الكامف في الرجلؿ إظيارا خر امرأة تمثل آيجاد إظاىر، أؼ حتى يتـ 
ف إكقد قمنا . ف ينطبق عمييا شكميا الكاملأفالرجل يمثل مرحمة في المادة قبل 

الصراع يبقى مستمرًا بيف النتركف كالشحنة المكجبة حتى يتـ نفي الشحنة السالبة 
 كىذا عيف ما يحدث في العبلقة . فيتكرر التحكؿ الى نتركف ثـ الى بركتكف ،كميا

 بيف المرأة كالرجل الذؼ يمثل  أك التفاعلالتي تضـ الرجل كالمرأة، فيستمر الصراع
 غياباً يعادؿ عدما أك الرجل  جنسالجكىر الذؼ يمثمو.. صراعًا بيف الشكل كالجكىر

، كلذلؾ يحتكؼ الرجل المرأة في داخمو  في األرضالمرأةكجكد مثمو ؼلشكل الذؼ لكل ا
 ، كيستمر الصراع بيف  أك عدـ ظيكرىاكلكنو ال يمثميا، بل يمثل غيابيا (Xالعامل)

الحضكر كالغياب حتى تحضر جميع الغائبات، كىذا ىك سر استمرار كجكد الجنس 
 .اإلنساني
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جكىرىا ف جنس الرجل يمثل المادة في مراحل تطكرىا، في مراحل تناقضيا مع إ
ىك يمثل مرحمة عدـ تحقق الجكىر . ف تصل الى المرحمة األخيرةأ قبل الكامف فييا

كالجكىر يبقى . ك المرحمة األخيرةأف تصل الى الشكل األخير أتمامًا في المادة قبل 
يكجد العدـ كيستمر في تجميو حتى تنطبق عميو المادة، حتى ينطبق الشكل عمى 

يتـ إيجاد كل الجكىر الكامف الذؼ يرتبط بو الرجل أك حتى يتـ مضمكنو تمامًا، حتى 
 أؼ ،ظاىرآ ً   بأف يصبح كجكدا الكامفالكجكد ليتجمى كل يوالعدـ الذؼ ؼنفي كل 

فكل امرأة تمثل شحنة مكجبة، ككل رجل يمثل نتركنًا أؼ .  األخيرةبأف تخمق المرأة
كيستمر الصراع بيف الرجل . شحنة مكجبة لـ تستكمل نفي ما فييا مف سمب اك عدـ

كاذا كانت نياية النتركف ىي . كالمرأة في الجنس اإلنساني باستمرار ىذا الجنس
ك غايتو أف نياية الصراع أالتحكؿ الى شحنة مكجبة كقذؼ االلكتركف فإف ىذا يعني 

 التي تمثل كجكدًا ظاىرًا يعكس الكجكد الكامف في _ الشحنة المكجبة_ىي خمق المرأة
 كاذا كانت غاية الخمق ىي تحكيل الكجكد الكامف الى كجكد ظاىر، فإف . الرجل
ػ المرأة األخيرة ف الصراع يستمر لمكصكؿ اؿإ ك.ىك ما يحقق ىذه الغايةالمرأة إيجاد 
ف الصراع يستمر في الذرة كيتصاعد مع تصاعد ذرات العناصر التي يكبر أ، كما 

كل عنصر منيا سابقو بشحنة مكجبة كاحدة لكي تصل الى العنصر األخير الذؼ 
ف الكصكؿ إ. يحكؼ مف الشحنة المكجبة ما يعادؿ الجكىر الذؼ يحرؾ تطكر المادة 

ف عناصر المادة التي نعرفيا إك. الى ىذا العنصر ىك الغاية التي تحرؾ تطكر المادة
في جدكليا الدكرؼ تتطكر لكي تصل الى ىذا العنصر األخير الذؼ استكمل الجكىر 
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بالنسبة الى الكجكد  _ ف ىذا العنصر األخير تمثموإ. فيو تجميو كامبًل في المادة
ف المرأة إ.  الكاملظير الجكىر  المرأة األخيرة ألنيا تمثل مادة اك شكبًل ؼ_اإلنساني

األخيرة ىي الكجكد الذؼ يسعى اليو الجنس اإلنساني مف كراء عممية التناسل 
 كالرجل ف الكصكؿ الى ىذه المرأة يمثل انتياء عبلقة التناقض بيف المرأةإ.  المستمرة

كانتياء عبلقة . ، بيف الكجكد الظاىر كالكجكد الذؼ يمثل جكىرًا لـ يتجل تماماً 
التناقض يعني انشطارىا، أؼ اف الكصكؿ الييا يشطر كل عبلقات التناقض السابقة 

التي بقيت تحتفع بكيانيا ألف الجكىر الكامل لـ يستكمل تجميو في  (الناس كميـ)
ف التناقض أل)كانتياء التناقض يعني انتياء الحركة .  لمعدـ نفيوالمادة، لـ يستكمل

 .كعكدة الى االستقرار كىك ما بدأت منو (حركة
الذكر  التفاعل بيف  الصراع أكف انشطار عبلقة التناقض يعني انتياء عبلقةإ

 الكجكد الكامف في الرجل مف ػ كل فالكصكؿ الى ىذه األنثى التي تجل،كاألنثى
أؼ اف ىذه المرأة تمثل اتحادًا بيف الرجل كالمرأة، تمثل .  خبلليا ، ينيي التناقض

كعندىا تنتيي العبلقة التي يمثميا الجنس . انطباقًا بيف شكل المرأة كجكىر الرجل
 كىنا نذكر . الجنس االنساني كجكد استمرارف الكصكؿ الييا يعني انتياءإ. اإلنساني

نو اليـك الذؼ تنفصل فيو إباآلية الكريمة التي تتحدث عف يـك القيامة ػ الذؼ قمنا 
العبلقة بيف هللا كالشيطاف بنفي الشيطاف، الجانب السالب اك العدـ تمامًا مف العبلقة 
التي تربطيما كىي المادة ػ كمنيا االنساف ػ أؼ اليكـ الذؼ تككف المادة فيو عمى قدر 

بعد الصراع الطكيل منذ خمق الككف كالى نيايتو ػ  (الجنة بأنسانيا الكامل)جكىرىا 
إذ سيشيد ىذا " (2)كاذا النفكس زكجت: "تتحدث عف ىذا اليـك بأف النفكس فيو تتحد
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ف إك:"اليكـ انطباقًا كامبًل لشكل المرأة عمى جكىر الرجل لتككف النشأة األخرػ لئلنساف
ف الصراع بيف هللا أكلقد كقفنا عند اآلية الكريمة التي تبيف ". (3)عميو النشأة االخرػ 

 أؼ إف الشيطاف يحارب نو يدكر بينيما مف خبللوأكالشيطاف حدث بخمق االنساف، ك
هللا مف خبلؿ الكجكد الجزئي المحدكد الذؼ يمثمو اإلنساف كليست لو طاقة هللا 

البلمحدكدة أك كجكده البلمحدكد إنما ىك محدكد بحدكد اإلنساف كليس لو كجكد خارج 
كقد تحدػ الشيطاف هللا بأنو سيعمل عمى حرؼ االنساف اليو، لكنو اعترؼ . كجكده 

بأنو لف تككف لو سمطة عمى عباد هللا المخمصيف الذيف سيعممكف عمى ترجيح كفة 
ف الصراع لف ينتيي بجكلة كاحدة أكبينت اآلية .   السابقكجكد الصراع لصالح هللا، اؿ

نما سيستمر عبر تاريخ اإلنساف إأؼ مف خبلؿ االنساف األكؿ الذؼ تـ خمقو، ك
جمعيف يعمل عمى إغكائيـ أنو سيقعد لمناس إالطكيل كمو مف خبلؿ قكؿ الشيطاف 

 …الى يكـ يبعثكف 
 ………

ف تطكر الجنس البشرؼ غايتو الكصكؿ الى اإلنساف األخير، اإلنساف أف حقيقة إ
ف أحيث  (السكبرماف)األعمى ىك ما تذىب اليو فمسفة نيتشو في اإلنساف المتفكؽ 

غاية التزاكج بيف البشر ىي انجاب ىذا اإلنساف الكامل ػ حسب تصكر نيتشو لمكماؿ 
 ىي (سكبركمف)  أك القانكف المطمقػ كلكف سكبرماف نيتشو تقابمو في الحقيقة المطمقة

 .ظاىره الكامل كىك جكىرىا الكامل
. آمف نيتشو بفمسفة التغير كالصيركرة، كالصراع الذؼ يعني كجكد تغاير كاختبلؼ

كعبر عف فمسفتو مف خبلؿ االنساف الذؼ يجرؼ عبره الصراع كالتغير كالصيركرة، 
كفسر غاية الصراع اك . ألنو يحكمو االختبلؼ بيف جنسيف ىما الذكر كاألنثى
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ف أكجب عمى االنساف أكقد . التفاعل بينيما بأنو تطمع إلنجاب اإلنساف المتفكؽ 
األبعد " ألنو (4)يتجاكز نفسو بالتعالي متجيًا الى السكبرماف الذؼ يسمك عمى البشرية

ماـ الذكر كاالنثى مسالؾ االعتبلء، كما أنو الذؼ ينير إ". (5)كاألعمى كاألشد صفاء
نما ىك إف الشكؽ الذؼ يعانيانو إ. رفع مف مستقر ذاتيماأبعد كأيتجو بيما الى مقر 

ف ما إ": بداعو، كىذا الظمأ يدفعيما الى الزكاجإشكؽ الى اإلنساف المتفكؽ، ظمأ الى 
تدعكه عشقًا انما ىك جنكف يتتالى نكبة بعد نكبة حتى يجيء زكاجكـ خاتمة ىذه 

كيا ليت حب الرجل لممرأة كحب المرأة لمرجل كاف اشفاقًا . الحماقات بالحماقة الكبرػ 
حساس إكلكف ىذا الحب ال يتجمى في الغالب اال تفاىمًا بيف . يتبادلو إلياف يتألماف

ف ىك اال إ.  لـ كخشكعأكما خير الحب لك تعممكف اال تحكؿ كاضطراـ في . حيكانيف
بعد أمامكـ مسالؾ االعتبلء، كسيأتي يـك يتجو فيو حبكـ الى مقر أالمشعل ينير 

لقد بدأتـ بتعمـ الحب، لذلؾ ترتشفكف اآلف المرارة الطافية . رفع مف مستقر ذاتكـأك
رقى حب مرارة أف في كأس كل حب اطبلقًا  كحتى في كأس إ. كالحبب عمى كأسو
كىذه المرارة ىي التي تنبو فيكـ الشكؽ الى االنساف المتفكؽ . البد لكـ مف تجرعيا

اذا كاف ىذا الظمأ ىك الذؼ يدفع بؾ الى . ييا المبدعكف أكتميب فيكـ الظمأ اليو 
خي كاذا كنت تشعر بشكقؾ يندفع كالسيـ نحك االنساف المتفكؽ أطمب الزكاج يا 

ف إ. نجاب االنساف المرتقيإفغاية الزكاج ىي ". (6)قدس زكاجؾأرادتؾ كإقدس أنني إؼ
نما ىك ارتقاء باإلنساف الى اإلنساف األرقى، الى إالزكاج ليس تناسبًل كتكاثرًا حسب 

ف تتناسمكا كتتكاثركا فحسب بل عميكـ أليس ما فرض عميكـ  : "عمى درجات االنسافأ
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ف االنساف ال يتقدـ إ". (7)فمتكف جنة الزكاج مدخمكـ الى المترقي. ف ترتقكا ايضاً أ
ف ترسل سبللتؾ الى أليس عميؾ  : "بالزكاج الى االماـ فقط، انما يرتفع الى ما فكؽ 

فميكف عممؾ في حقل . ف ترفعيا الى ما فكؽ أاالماـ فحسب، بل عميؾ بخاصة 
نقى مف جكىر جسدؾ أعميؾ اف تكجد جسدًا جكىره . الزكاج منصبًا الى ىذه الغاية

بداع مف إنما ىك إفكاجبؾ اذًا . كلى كعجمة تدكر لنفسيا عمى محكرىاأليككف حركة 
. رادتيف إليجاد فرد يفكؽ مف كاف عمة كجكدهإما الزكاج في عرفي اال اتحاد .  يبدع

 ". (8)فالزكاج حرمة متبادلة ترسك عمى احتراـ ىذه اإلرادة

ف تتكؽ بانتصارؾ أريده منؾ ىك أف ما إ: "رادة لمتجدد كاالرتفاع كالسمكإالزكاج 
ف إ". (9)ف تقيـ االنصاب الى ما فكؽ مستكاؾأكحريتؾ الى التجدد بالكلد، عميؾ 

نما إككل كالدة جديدة . الى الكماؿ" (10)كائف يجب اف ينشأ منو ما يجتازه "االنساف 
فالبشر حمقات تكصل الى خمق . ىي مرحمة اخرػ لمكماؿ، خطكة مضافة اليو

كلعمكـ لف تككنكا بنفسكـ ىذا االنساف كلكف في : "جدادهأاالنساف المتفكؽ، ىـ آباؤه ك
كىذا ". (11)جدادًا لو، فميكف ىذا التحكؿ خير ما تعممكف أباًء كآكسعكـ اف تصبحكا 

التحكؿ الى المتفكؽ كما يستمزمو مف الخمق المستمر يستمـز آالمًا كثيرة أؼ صراعًا 
ليس في غير االبداع ما ينقذ مف  :"طكيبًل كلكنو يقضي في النياية عمى اآلالـ

ف كالدة المبدع تستدعي تحكالت كثيرة كتستمـز أثقاؿ الحياة، غير أاألكجاع كيخفف 
رادة اإلنساف إلبداع المتفكؽ، إكقد جعل مصدر ىذا التحكؿ ".  (12)كثيرًا مف اآلالـ

يجاد الذؼ يظل كامنًا إطمكح اإلرادة الى اإليجاد كما عبر عنو، طمكح اإلرادة الى 
رادتي الى اإليجاد يدفعني إف طمكح إ: " في االصبلب حتى تنتصر اإلرادة فتكجده

ييا الناس انني المح في الحجر تمثااًل أ. ابدأ نحك الناس اندفاع المطرقة فكؽ الحجر
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ف إشد الصخكر صبلبة كقبحًا؟ أف يبقى ثاكيًا في أفيجدر أ. كامنًا ىك مثاؿ األمثمة
كمل أف أمطرقتي تيكؼ بضرباتيا القاسية عمى ىذا السجف فأرػ حجره يتناثر، أريد 

اتجو الى خمق مف يتفكؽ عميو "رادتو بذلؾ، كمف إكمف ألحت عميو ". (13)ىذا التمثاؿ
 ". (14)نقاىاأرادة كإطير أفذلؾ عندؼ صاحب 

ا بالمكت حتى نصل ػتـ تجاكزهػف البشر مراحل الى االنساف المتفكؽ ككل مرحمة ؼإ
في سمسمة حمقات كجكد االنساف عبر تاريخ " (15)االنساف األخير"الى الحمقة االخيرة 

فالمكت تجاكز ليذه الحمقات اك ليذه المراحل حتى يقف التجاكز عند . خمقو المستمر
نو كسيمة إلبداع المتفكؽ، لتجدد إف المكت كسيمة لمكصكؿ الييا، إ. آخر المراحل

يرتضي االنساف بالزكاؿ لتجديد الصكر كتبديميا، : " بداعوإالكالدات كتبدليا حتى 
راد المحبة فقد رضي أفمف . فالمحبة كالمكت صنكاف متبلزماف منذ األزؿ

فالمكت تجاكز ". (17)يتفانى ليكجد في فنائو مف يتفكؽ عميو"كالذؼ يحب ". (16)بالمكت
لمبشر حتى يخمق االنساف األخير فيتكقف المكت كينيض األمكات مف رقادىـ الذؼ 

كما كاف مكتيـ اال ألجل الكصكؿ اليو كىـ ييتفكف في . طاؿ في انتظار ىذا االنساف
نكـ لـ تبمغكا األعالي في طيرانكـ لذلؾ تنادؼ القبكر إ: " قبكرىـ لمتعجيل بكالدتو

ييا الراقكف أفيا " سكرنا شعاع القمر؟أت، لماذا طاؿ بنا الميل؟ فيل اانقذكا األمك"
لقد دنت ! ت؟ كفى الديداف ما رعتاانقذكا القبكر، ما لكـ ال تنيضكف األمك

 ".(18)الساعة
ف نظرية إ. نما ىك التحاؽ باألبدية، عكدة اليياإف الكصكؿ الى ىذا االنساف األخير إ

العكد األبدؼ التي آمف بيا نيتشو تجعل الصيركرة كالتغير في حركة دائرية، فالككف 
كألف الكصكؿ الى ىذا االنساف األخير يككف بكساطة الزكاج، . (19)يدكر عمى نفسو
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لذلؾ تحدث عف حب المرأة كالرغبة في االقتراف بيا بأنو تطمع لبللتحاؽ باألبدية، 
حف الى أكيف ال ": "نشيد البداية كالنياية"رغبة بالعكد األبدؼ، كىذا ما قالو في 

األبدية، ككيف ال أضطـر شكقًا الى خاتـ الزكاج، الى دائرة الدكائر حيث يصبح 
رأة ػمًا ألبنائي اال الـأريدىا أجد حتى اليـك امرأة أنني لـ إاالنتياء عكدة الى اإلبتداء؟ 

 ".(20)يتيا األبديةأحبؾ أنني إ. يتيا األبديةأحبؾ أحبيا، ألنني أؼ ػالت
ف النياية التي ىي مرحمة الكماؿ التي كانت تحرؾ تطكر تاريخ اإلنساف تعكد الى إ

البداية، الى فكرة الكماؿ التي ظمت كامنة في األصبلب تكجو حركة تاريخ االنساف 
الى الخمكد، الى عكدة األشياء بعد عبكرىا الى كل ما "الى النياية التي ىي اتجاه 
ف عكدة النياية الى البداية، تشابو النياية كالبداية إ" (21)يشبو ذاتو مستقرًا الى األبد

 .بدؼأنما ىك استقرار إ
كل ما : " فيي الشكل األخير الذؼ يظير الجكىراألخيرف سكبرماف نتشو تضعو امراةإ

ليس الرجل لممرأة . (الحبل)في المرأة لغز كليس ليذا المغز اال مفتاح كاحد كىك كممة 
يتيا المرأة كلييتف أليتكىج الكككب السني في حبؾ .. ما غايتيا فيي لكلدأاال كسيمة، 
". (22)ألضعف لمعالـ اإلنساف المتفكؽ : شكقؾ قائبلً 

 *  *  *  *
لقد تحدثنا عف العبلقة بيف ثنائية الرجل كالمرأة كعف التفاعل أك الصراع الدائر 
في ىذه العبلقة كالقكانيف التي تحكـ ىذا الصراع كالغاية التي تكجو الصراع كالتي 

 كىي أكمل شكل يظير كمميا في نياية الزمافأستكصمنا الى آخر المخمكقات كنقصد 
ف نؤكد الفركض الفمسفية أطار الفمسفة، كنحف حاكلنا إككاف حديثنا في . أكمل جكىر
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بعادىا الفمسفية لكي يصح لنا تسمية أف نعطي النتائج العممية أبالنتائج العممية، اك 
ف نتممس ىذه القكانيف أكليذا سنحاكؿ . ما نتحدث عنو مف حقائق بالمطمقة الثابتة

الجدلية في تككيف اإلنساف، في بنية جسمو، مف خبلؿ كصف العمـ لجسـ االنساف، 
العامبلف نثكؼ كما يقكؿ العمـ أكليس أكليس االنساف عبلقة بيف عامل ذكرؼ كأ

 كليس يدعك الى الصراع لو أبعاده الفمسفية ، أكليس االختبلؼ اك التناقضأ، مختمفيف
كيتجياف الى  (كما انيما يتجاذباف لتككيف اإلنساف)ذف يتصارعاف إفالعامبلف فيو .. ؟

ف نعرؼ ىل تحتكـ العبلقة بيف ىذيف أكعمينا . غاية حسب افتراضنا الفمسفي
العامميف ػ المذيف يبنى منيما الجسـ اإلنساني اك تبنى خبلياه ػ الى قكانيف الصراع 

 نيا تحكـ كل الثنائيات المتقابمة في الككف كالتي منيا الرجل كالمرأةإالجدلية التي قمنا 
كاألسس التي يستند الييا اك التفاعل ف نتممس مظاىر الصراع أننا نحاكؿ إ... ؟

كاألطراؼ المتصارعة كالغاية التي يتجو الييا الصراع مف خبلؿ ما يصفو العمـ في 
 : جسـ اإلنساف

لنبدأ مف األسس األكلية التي قامت عمييا فركضنا الفمسفية كىي التي تقـك  (1)
الشيء : طرافيا الثبلثةأف لمحقيقة إلقد قمنا … صل خمقوأعمييا حقيقة اإلنساف في 
ف أفمقد ذكرنا . كجسـ اإلنساف يقكـ عمى ىذه األركاف. كنقيضو كالعبلقة بينيما

نثكية مف ناحية أخرػ أاالنساف عبلقة تناقض اك اختبلؼ بيف عكامل كراثية ذكرية ك
صل تككنو نشأ عف عبلقة بيف عامميف مختمفيف، مصدرىما أنو في أبناء جسمو، ك

ساسًا فإننا سنرصد ىذا االختبلؼ أكاذا كنا قد اعتمدنا االختبلؼ الجنسي . األب كاألـ
 الكركمكسكميف فأكتذكر الدراسات . ة  كاألنثكؼ ة الذكرؼ  ىذه العكامل الكراثيةمف خبلؿ

مختمفاف، فالكركمكسـك  المذيف يميزاف بيف الذكر كاألنثى (XX)ك (XY)لجنسييف ا
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(Y) عمى كركمكسكـ المكجكد ليس عميو مكرث مشابو لممكرث(X)  الذؼ تحممو
كاالتحاد بيف العامميف المختمفيف الذكرؼ .  األنثى كحده كال تحمل اآلخر المختمف

كعندما يبدأ .  صل تككف االنسافأكؿ خمية ىي أ شكل (الحيمف كالبكيضة)كاألنثكؼ 
اإلنساف ينمك ليككف انسانًا متكامل األعضاء فإف خبليا جسمو تقكـ عمى ذلؾ 

ساس األكؿ الذؼ صنع منو، فيي عبلقات بيف ىذه العكامل الكراثية المحمكلة ألا
ىذه العكامل الكراثية المتحدة في العبلقات اك الخبليا تمثل . عمى الكركمكسكمات

 الثابت قانكف أصل بناء االنساف، البرنامج الذؼ صمـ عمى كفقو، البنية الجكىرية، اؿ
المكحد كالعاـ المطمق الذؼ يكمف كراء كل المظاىر المختمفة التي يبدك عمييا 

كاف ىنالؾ عممية خمق كاحدة فقط، حدث : "نيا الحدث الكحيد المكحد لمخمقإ.. البشر
 فيذا الحدث الكحيد (23)"ف ىذه حجة مفيدةأكحيد عند كالدة الحياة، كقد يجد المتدينكف 

. اك األساس الكحيد يؤكد فكرة التكحيد التي منيا ينطمقكف 
ف العكامل الكراثية المتحدة في العبلقات اك الخبليا، تختزف معمكمات كمية عف إ  

فاالنساف كائف مكجكد بالقكة في كل خمية , اإلنساف، فييا تكمف البنية الكمية لبلنساف
ىـ االنجازات النظرية لمبنيكية البيكلكجية المعاصرة الذىاب الى أف مف إ. مف خبلياه 

ف ىناؾ بنية سابقة التككف عمى التطكر نفسو، ىذه البنية السابقة تتضمنيا العكامل أ
الكراثية، كىي تؤمف بأف كل ما يحتكيو التطكر الكامل ككل ما سيصدر عف ىذا 

كال تمعب ىذه العكامل . نما ىك محدد سابقًا في العكامل الكراثيةإالتطكر اك يعبر عنو 
نما إدكرىا كعازؼ انفرادؼ كانما كاكركسترا كاممة، فبل تمثل أؼ منيا عكامل منعزلة 

. (24)تمثل المجمكع ألنيا تتضمف نظامًا عامًا كىي تتقيد بيذا النظاـ
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 كلقد بدأ خمق االنساف مف  .إف العكامل الكراثية تتحد لتككف العبلقات اك الخبليا
زكجًا، كل زكج عبارة  (23)كركمكسكمًا مككنة مف  (46)تحتكؼ عمى  (أ)خمية كاحدة

حدىما مف أعف كركمكسكميف متشابييف الى حد كبير إف لـ يككنا متطابقيف، جاء 
. األب كاآلخر مف األـ

، يحمل كل منيا عددًا ضخمًا مف (ب)جساـ عمى ىيئة قضبافأكالكركمكسكمات 
ساسي مف أالمكرثات التي تسمى الجينات كتكجد في نكاة الخمية التي ىي مككف 
. (ت)مككنات الخمية إذ تسيطر عمى فعالياتيا كيسبب فقدانيا مكت الخمية
كالبكيضة  (األب)كتنتقل الكركمكسكمات مف األبكيف عف طريق الحيكاف المنكؼ 

فكظيفة الحيكاف المنكؼ كالبكيضة ىي نقل الكركمكسكمات مف األب كاألـ . (األـ)
كالفرؽ بيف الحيكاف المنكؼ كالبكيضة كالخبليا العادية في باقي الجسـ . لتككيف الجنيف

ىك اف عدد الكركمكسكمات في البكيضة كالحيكاف  (كتسمى الخبليا غير الجنسية)
( 46)يةجسـفي الخبليا اؿفي حيف يككف كركمكسكمًا فقط،  (23)المنكؼ ىك 

أؼ )كعندما يمقح الحيكاف المنكؼ البكيضة . زكجاً  (23)كركمكسكمًا، ىي عبارة عف 
فإف العدد الكامل لمكركمكسكمات يكتمل فيصبح في داخل الخمية  (يندمج معيا
كمف ىنا يبدأ خمق االنساف كعبر سمسمة طكيمة . كركمكسكماً  (46) الجديدة ىذه

. نسانًا كامبلً إكمحكمة مف انقساـ ليذه الخمية كالخبليا األخرػ الناتجة منيا ليصبح 
كتنقسـ الخمية األكلى العامة التي يبدأ منيا خمق اإلنساف الى خبليا متخصصة، 

 تبقى خبليا أخرػ  في حيفككمما زاد تخصص الخمية فقدت قدرتيا عمى االنقساـ،
 .(25)محتفظة بقدرتيا عمى االنقساـ في حاالت محددة لتعكيض الخبليا التالفة
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ساس عاـ، كلكنيا تختمف فيما بينيا حسب تخصصيا، أإف الخبليا تتشابو في 
عداد كبيرة مف الخبليا في الجسـ تعد بالببلييف كليس المبلييف كلكنيا متنكعة، أفتكجد 

فيناؾ الخبليا الجمدية، الخبليا العصبية، الخبليا العضمية، الخبليا الجنسية، الى 
ساس عاـ، ففي كل خمية أىذه الخبليا تتشابو ػ كما ذكرنا ػ في .. نكاع الخبلياأآخر 

العدد نفسو مف الكركمكسكمات المكجكدة في بقية الخبليا، لذلؾ فإف كل خمية تحتكؼ 
التي تحتاج   (البركتينات)نفسيا لتحضير جميع المكاد (المعمكمات)الكصفات الكراثية 

 . أؼ اف كل خمية لدييا القدرة عمى انتاج جميع ىذه المكاد مف غير استثناء ،الييا
، ليس ألنيا ال تستطيع، كلكف ألنيا ال تحتاج  كمياكلكف ال تقـك كل خمية بانتاجيا

فمذلؾ تنتج الخمية المكاد التي تحتاج الييا عمى حسب تخصصيا كمكانيا . الييا كميا
 فاستنادا الى تخصصيا ال ما بقية المكاد األخرػ فبل تقكـ بتصنيعيا،أ .في الجسـ

 فمثبًل  خبليا الكبد تنتج فقط المكاد التي .تعبر الخمية اال عف جزء مف جيناتيا 
عداد المكاد التي تحتاج الييا خبليا المخ فقط، أتحتاج الييا، ككذلؾ خبليا المخ تقـك ب

ف كانت لدييا القدرة عمى انتاج جميع المكاد فمكل عضك كظيفة خاصة بو تتحدد . كا 
 فالكبد لو كظيفة محددة، كالعيف ليا كظيفة .بنكع المكاد التي يتخصص بانتاجيا

ف كل خمية مف خبليا الجسـ اإلنساني أإف ىذا يعني . محددة، ككذلؾ لبقية االعضاء
ككجكد عاـ، كامف . كجكد خاص، ظاىر، تمثمو الخبليا المتخصصة: تمثل كجكديف

ىك المعمكمات العامة المكجكدة في داخل الخبليا المتخصصة، أؼ اف كل خمية مف 
 بيف كجكد ظاىر،  أخرػ ىي عبارة عف عبلقة (ساسًا عبلقةأالتي ىي )خبليا الجسـ 

ك جزئي ال يعكس كل المعمكمات، كال ينتج جميع المكاد، ككجكد كامف، كامل أنسبي 
ف كل خمية مف الخبليا أكىذا يعني . ينطكؼ عمى كل المعمكمات النتاج جميع المكاد
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كىذا العاـ يمثل البرنامج العاـ لئلنساف، . المتخصصة تبقى ترتبط بما ىك عاـ
التي تترجـ االنساف كمو، كل المعمكمات التي ينعكس  (الشفرة)اإلنساف كامبًل، يمثل 

الذؼ سنتكمـ عميو )كليذه الحقيقة أىميتيا في تفسير مرض السرطاف . عنيا االنساف
 كىذه الحقيقة تفسر لنا كذلؾ .(ألنو يرتبط بالحقائق الفمسفية التي نحف بصدد تأكيدىا

استطاعة استنساخ الكائف الحي مف خبليا جسـ االنساف، ألنيا تحتكؼ عمى 
كلكف ..  الكصفة الكاممة لوأك  أساسو العاـ،أكالتي تمثل المعمكمات التي تمثمو كامبًل،

ىنالؾ جينات تتحكـ في تخصص الخمية مما يجعل الخمية عامة كخاصة، فيي 
. عبلقة بيف عاـ كخاص، كمي كجزئي كما قمنا

نكاع مف الخبليا، فيناؾ الخبليا أك عدمو تكجد أكبالنظر الى تخصص الخمية 
 كىي خبليا عندىا القدرة عمى التكاثر الى ما ال نياية، كالخبليا الجذعية األكلية
كىذه الخبليا األكلية ىي الخبليا . نكاعًا مف الخبليا المتخصصةأف تعطي أكيمكف 

التي يبدأ منيا تككيف اإلنساف بإخصاب الحيكاف المنكؼ لمبكيضة لتتككف البكيضة 
كفي الساعات . (كاممة القكة)كىذه الخمية اك البكيضة المخصبة، تسمى . المخصبة

األكلى بعد اإلخصاب يبدأ تكاثر البكيضة المخصبة الى مجمكعة مف الخبليا كاممة 
ف تنشئ أنثى أ كيمكف لكل خمية مف ىذه الخبليا اذا زرعت في رحـ .القكة ايضاً 

جنينًا كامبًل مع األنسجة المدعمة لو مف المشيمة كاألغشية المحيطة بو، كىذا 
د عدة ػياـ مف اإلخصاب كبعأربعة أكبعد . بالضبط ما يحدث في التكائـ المتماثمة

دكرات مف انقساـ الخبليا تبدأ الخبليا كاممة القكة في التخصص كتككف الخبليا 
نيا ال تستطيع تككيف أالداخمية قادرة عمى تككيف أؼ نكع مف خبليا جسـ االنساف اال 

 لذا تسمى .كائف حي بمفرده ألنيا غير قادرة عمى تككيف األنسجة الداعمة لمجنيف
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ؼ تعطي العديد مف أنكاع الخبليا كلكنيا ػالت (كافرة القكة)ىذه الخبليا بالخبليا األكلية 
بعد ىذا تخضع ىذه الخبليا . ف تعطي كل الخبليا البلزمة لنمك الجنيفأال تستطيع 

كثر تخصصًا كىذه الخبليا تسمى الخبليا ألعمميات انقساـ متكررة مككنة خبليا أكلية 
 .(متعددة القكة)

كجميع خبليا الجسـ تمكت، كلكف أجسامنا كباستمرار تنتج خبليا جديدة عمى 
. (26 ).مدار الساعة لتعكيض النقص كيستثنى مف ذلؾ الخبليا العصبية

ف جسـ االنساف عبارة أف الذؼ ننتيي اليو بعد ىذه المعمكمات المكجزة عف الخمية إ
 كىي عبلقة كبرػ تمثميا الخمية األكلى، كاممة القكة .طراؼ مختمفةأعف عبلقة بيف 

التي نشأت عف تخصيب الحيمف لمبكيضة مؤلفة مف عبلقات أجزاء، ككميا تقـك عمى 
كفي الحقيقة فإف .  األساس نفسو، أؼ العبلقة بيف العامل الذكرؼ كالعامل األنثكؼ 

. خرػ في الجسـأطراؼ خبلؼ اك تناقض أخرػ مف العبلقات بيف أىنالؾ مظاىر 
. فالجسـ كخبلياه مؤلف مف تراكيب كيميائية، كىذه المركبات مؤلفة مف ذرات

. كخكاص ىذه المركبات كفعاليتيا يعتمد عمى طبيعة ىذه الذرات كالعبلقات فيما بينيا
ف الذرات تككف عبلقات فيما بينيا ألف أ كما .كالذرة عبلقة بيف عامل مكجب كسالب

كمف ىذه األكاصر . يكنًا مكجبًا كآخر سالبًا كتدعى اآلصرة االيكنيةآبعضيا يمثل 
كالعبلقات تتككف الجزيئات، كىناؾ جزيئات بسيطة مككنة مف عدد بسيط مف الذرات، 

عدادًا كبيرة مف الذرات كاألكاصر الكيمياكية أكىنالؾ جزيئات ضخمة تحكؼ 
كنحف كنا قد تناكلنا اإلنساف بكصفو ذرة ىي عبلقة بيف .. (27) ذاكىؾ.. المختمفة

عامل مكجب كسالب عندما درسنا مادة الككف ػ كاالنساف منيا ػ كىي تتألف مف 
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ما ىنا في بحثنا ىذا ػ ككما ذكرنا ػ فإننا سنتناكلو بكصفو عبلقة بيف العامل أ. ذرات
الذكر كاألنثى، كمف خبلؿ كركمكسكمات الجنس التي : الذكرؼ كالعامل األنثكؼ 

 .تميزىما، كسنتابع التفاعل بينيما مف خبلليا
 كاذا درسنا اإلنساف .ف العبلقة صراع، فاالختبلؼ كالتناقض يقتضي صراعاً إػ 2

نثكية، فإف ىذه العكامل تتفاعل أأك خبلياه بكصفيا عبلقة بيف عكامل ذكرية كعكامل 
كنحف نقرأ في ما تكصل اليو العمماء بعد فؾ . كتتصارع، كىي تشتبؾ في معركة

 كتتردد لدييـ كممات .ف ىناؾ صراعًا بيف مككنات الجينكـأالشفرة الكراثية لبلنساف 
يعني حربًا، الجنسي كىذا التضاد . عداء، تضاد، كتضاد جنسيأحرب، : مف مثل

فاإلنساف مزيج مف حمقات متحاربة مف الكركمكسكمات، متشابكة في نزاع منذ مبلييف 
السنيف، مما يجعل مف الجينكـ ميدانًا لمعركة مف نكع ما بيف الجينات الذكرية 

ككل ىذا قصة قمما يكجد مف يعرفيا خارج مجمكعة صغيرة مف . كالجينات األنثكية
 .(28)نيا ىزت عميقًا مف األسس الفمسفية لمبيكلكجياأالبيكلكجييف التطكرييف، اال 

كسكؼ نعرؼ أف الصراع بيف الجينات الذكرية كاألنثكية إنما ىك صراع بيف الكجكد 
 .كىذا ىك تفسيره الفمسفي , كالعدـ
ف النقيض إ ك.حد النقيضيف سابق عمى اآلخر، كىذا يمثل الكجكدأػ قمنا إف 3

 ف يخمق ليظير الى الكجكد كيككف كجكدًا ظاىرًا كليككف الكجكدأاآلخر ىك العدـ قبل 
فالنقيض السابق كاف يمثل كجكدًا كامنًا قبل . ف كاف كامناً أ بكجكده ظاىرًا بعد السابق

كبالنسبة الى العامميف الجنسييف الذكرؼ كاألنثكؼ . ف يخمق اآلخر ليظير الطرفافأ
ف الذكرؼ ىك السابق أابع مف خبلليما ىذه الحقائق الفمسفية، فإننا نفترض نتالمذيف 

 ،ك يكجد طرفاىا، فيي مصدر لكجكدىماأألنو عبلقة، كالعبلقة بيا يتحدد اك يعرؼ 
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كلكنيا عندما تككف سابقة .  الكجكد، كالعمة سابقة عمى المعمكؿ ىذاكىي بذلؾ عمة
ف العامل أكنحف نفترض . حد طرفييا كاف عدماً أف إفإنيا بأحد طرفييا ػ كما ذكرنا ػ ك

(X)  ىك الذؼ كاف عدمًا في العبلقة(XY) كبعد كجكد ىذا . التي يمثميا الرجل
 أؼ انو يحتفع في الرجل يمثل عدماً  (X)كالعامل . العامل كجدت العبلقة أؼ الرجل

 في بصفة ضد الكجكد مع كجكده كالشحنة السالبة في النتركف كليذا فإنو يدخل 
يسعى الصراع الى طكر صراع مع العامل الذكرؼ ػ ألف العبلقة صراع كما ذكرنا ػ ك

نفي العدـ كبنفيو ينكشف الكجكد السابق أك يتجمى أك يتحدد كيتعيف كما قمنا في 
 .حديثنا الفمسفي 
، كليذا فإف المرأة في الرجل غير ظاىرة،  في الرجل يمثل عدماً  (X)إف العامل 

( Y)فكجكد الكركمكسـك . نما المتغمب ىك صفة الذككرةإكصفة األنكثة غير متغمبة، 
في خبليا الجنيف الجديد يحفز الغدة الجنسية الجنينية في مرحمة معينة مف التطكر 
الجنيني لتفرز فيما بعد التستيركف ػ ذلؾ اليرمكف الذؼ يعمل بمنزلة مفتاح تشغيل 
محرؾ التطكر الذكرؼ لجنس الجنيف ػ كىذا اليرمكف يرتبط مع منتجات جيف آخر 

خاص مككنًا حافزًا لتشغيل كافة الجينات البلزمة لمتكشف الذكرؼ، ثـ صيركرة 
تصبح تمؾ  (X)الذؼ يستبدؿ عادة  بػ (Y)كبغياب الكركمكسـك . الجنيف فردًا ذكراً 

كبعد أف يكتمل . الغدة مبيضًا فينعدـ افراز التستيركف كبذا يتجو التطكر نحك األنكثة
كيتمثل  (كجكد العدـ )الصراع كينفى العدـ ليحل محمو كجكد يظير الكجكد الذؼ يمثل

ف العامل األنثكؼ يصدر عف إ .بالمرأة كمصدر المرأة ىك الرجل ألنو عبلقة كما قمنا
كالذؼ يخصب البكيضة يكلد األنثى، فاألنثى  (X)الذكر فأحد الحيامف الذؼ يحمل 
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تصدر عف الذكر كالعامل الذكرؼ ىك المسؤكؿ عف تحديد جنس الجنيف بما يعطيو 
. ، إذف فالذكر مصدر األنثى كىك السابق عمييا(Y)أك  (X)مف العامل
 ك ما يرتبطاف بو مف معاف فمسفيةأف نعبر عف العامميف الجنسييف أردنا أكاذا 

 مف خبلؿ المركبات الكيمياكية التي تمثميما اك تعبر عنيما في (الكجكد كالعدـ )
 يرتبط بمعنى الكجكد (الحكامض النككية)حد طرفي التفاعل أالخمية، فإننا كجدنا 

المركبات الكيمياكية في الخمية )، ككجدنا الطرؼ اآلخر(الكجكد الكامف) الجكىرؼ 
 يتحقق بنفي  يرتبط بمعنى الكجكد الذؼ (كىي البركتينات كالكربكىيدرات كالدىكف 

 كالبركتينات تحدد كيمياكيًا ىذا ػةإف الحكامض النككؼ لنقل . الكجكد الظاىرأؼ العدـ 
فالحكامض النككية . التناقض أك االختبلؼ الذؼ بيف الكجكد الكامف كالكجكد الظاىر

ك يكجد، أتحمل الجينات اك العكامل الكراثية التي يتككف منيا كفي ضكئيا اإلنساف 
ففييا معمكمات تحدد صفاتو الظاىرة كالباطنة ككل ما يتعمق بكجكده، أؼ اف االنساف 

 .كائف فييا اك كامف فييا، ففييا سر الكجكد
نو أ، ك(ث) ىك المادة الكراثية في نكاة الخميةDNAف الػألقد كجد الباحثكف 

 في أغمب الكائنات RNAالحامل الرئيس لممعمكمات الكراثية كليس البركتينات اك الػ
 ىك DNAعمى أف الػ ف حدكث الطفرة كىي تغيرفي المادة الكراثية ما يدللأك. الحية

 فإذا تغير جيف كاحد أك أكثر فأصبح ال يعمل بشكل صحيح فإف المادة الكراثية،
الجيف في ىذه الحالة يسمى جينا معطكبا أكبو طفرة كسيقـك حينيا بإنتاج بركتيف 

عددالصبغيات  كثبات تركيبو كDNAكمية ف أ كما .كافيةغيرطبيعي أكبنسبة غير
 اكالبركتيف الذؼ تختمف RNA ف المادة الكراثية تكمف فيو كليس في الػأتدؿ عمى 
 .نكاعوأكميتو ك
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 العدـيتحقق بنفي  ذؼ ػبمعنى الكجكد اؿ (ج) (البركتينات)كيرتبط الطرؼ اآلخر 
ف المرأة ىي إك أكىك الكجكد المتأخر الذؼ قمنا إنو يرتبط بالمرأة  (الكجكد الظاىر) أؼ

ف تصنع ما دامت أف البركتينات كانت عدمًا قبل أكيفيـ مف كبلمنا . التي تمثمو
مكاصفات، اؿ  ىذهكالبركتينات ليا. ترتبط بيذا الكجكد الظاىر الذؼ يخمق مف العدـ

 في الخمية نتيجة لنشاط صنعفيي تكصف بأنيا مف المكاد اك الجسيمات التي ت
 كلعممية إنتاج أكتحرير الطاقة في الميتاككندريا التي تعكد الى مككنات الخمية الحية

األنثى فقط ككما قمنا في الفيزياء إف العدـ ىك فراغ أك مستكػ مف الطاقة السالبة 
التي ترتفع مف مستكػ ككنيا سالبة الى ككنيا مكجبة ىي شحنة سالبة أك ألكتركف 

ف ىذه الشحنة السالبة أك األلكتركف تقضي عمييا الشحنة المكجبة كتخمف كجكدىا  كا 
 نتيجة  التي تحررخبليا في انتاج الطاقة اؿىي ناتج لفعاليةفالبركتينات إذف . 

،  (مادة الخبليا)  الحيكية المادة كمف المركبات األخرػ في الخمية لتبنى منياالتفاعل
مكاد غذائية متحممة في الجسـ كفي ظل استخداـ الطاقة تتحكؿ الى مادة الخبليا إنيا 

اؼ تصنع  منيا المادة التي تنبض في جسـ االنساف بالحياة  كتعطي مظيرا لو ، 
فالبركتينات كالشحنة المكجبة التي تخمف الشحنة السالبة أك الطاقة كالتي تخمق مف 

 .أؼ القابل لمتحكؿ الى الكجكد (الممكف الكجكد)العدـ الذؼ ىك في لغة الفمسفة 
نتيجة لفعالية الخبليا  (كصناعةانتاج )  عمميةكعممية تككيف البركتيف تكصف بأنيا

 كىذه .كعمميا لتككيف مادة جديدة لبناء الخبليا الجديدة اؼ انيا ناتج لعممية الخمق 
 في نشاطاتيا المتنكعة، كبعضيا اآلخر نكاتج  الخميةبعضيا مفيد تستيمكو البركتينات
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كتقـك الخمية بالتخمص منيا . عرضية لمعمميات األيضية، أؼ عمميات البناء كاليدـ
  .ك قد تخزف في داخمياأبطرؽ شتى 

 تحرير الطاقة كخزف الطاقة، كىذه  عممية مف خبلؿخمق كتصنع إف مادة الخبليا ت
كىك مجمكع التحكالت الكيميائية التي تحدث  (األيض الخمكؼ )العمميات تسمى بػ

بمساعدة االنزيمات في الخمية كتتضمف عمميات بناء المكاد كالمركبات المختمفة في 
كتتصف عمميات البناء . الخمية كعمميات تقكيض المكاد كالمركبات المختمفة

فالبركتينات . باستيبلكيا لمطاقة عادة، بينما يرافق العمميات التقكيضية تحرر لمطاقة
ما الى خزف الطاقة حيث تككف المكاد المختمفة التي إىي مادة العمميات التي تؤدؼ 

ما الى  تبنى منيا مككنات الخمية كالكائف الحي كىك ما يعرؼ بالعمميات البنائية، كا 
تحرير الطاقة كاطبلؽ نكاتج يمفع بعضيا الى خارج الخبليا كالكائف الحي كىك ما 

 كعميو إذا ما ،نزيـ مسؤكؿ عف تفاعل محددإككل . يعرؼ بالعمميات التقكيضية
تضرر ذلؾ اإلنزيـ اك انخفض تركيزه فإف التفاعل المسؤكؿ عنو يتأثر فيمحق الضرر 

يجاد  إر العدـ اكاظياىي عمميات  عممياتىذه اؿإف . (29)بالخمية اك الكائف الحي
.  البركتينات  التي تمثمياالذؼ تمثمو الخبليا أك مادة الجسـ الحي الكجكد الظاىر

 .ذف تمثل الكجكد الظاىر ال الكجكد الكامف الذؼ قمنا إف الجينات تمثموإالبركتينات 
ىمية بنائية اك تركيبية أف ليا أفالبركتينات ليست حاممة العكامل الكراثية، كلذا يذكر 

، تجمي صفات اإلنساف كمعناه اك  نيا بعد تصنيعيا تظير المعمكمات الكراثيةأك
ف البركتينات ىي المادة التي ستتجمى إ أؼ  .جكىره الذؼ تحدده المعمكمات الكراثية
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ف كاف مجرد أبيا المعمكمات الكراثية التي سيصبح بيا الكائف الحي انسانًا بعد 
 نمطًا بنيكيًا DNAنيا تعطي الصبغيات إ. معمكمات اك جكىرًا اك معنى اك مضمكناً 

نكاع أإف اليدؼ الرئيس لمجينات ىك اختزاف كصفة لصنع جميع . (30)كتنظيمياً 
 إف الجينات . البركتينات التي ىي المكاد األساسية لبناء الخمية كالستمرارىا في العمل

مسؤكلة عف انتاج البركتينات التي يحتاج الييا الجسـ لمنمك كليؤدؼ كظائفو بشكل 
جسامنا شبيكا جسـ اإلنساف ببناية أ كعندما تحدث العمماء عف كيفية تككف .طبيعي

 كىذا الطكب .مف الطكب الذؼ ىك الكحدة األساسية التي يبنى منيا جسـ اإلنساف
 ليس مصنكعًا مف االسمنت بل مف مادة تسمى بركتيف يحصل قىك الخبليا، كلكف

. مينيةأحماض أف تيضمو المعدة كيتحمل الى أعمييا جسمنا مف الغذاء اليكمي بعد 
 الجكىر اك المعمكمات التي يظيرىا DNAذف المظير، كيمثل الػإالبركتيف يمثل 

اليمكف لمحامض النككؼ  .كىما طرفاف ال ينفصبلف في بناء الخمية كالجسـ. البركتيف
DNA  أف يؤدؼ كظيفتو بدكف كجكد بركتينات مساعدة أكانزيمات كال كجكد لمبركتيف

الكركمكسكمات ىي كتل مف الحمض النككؼ الممتفة داخل غطاء  . DNAبدكف اؿ 
كىذه البركتينات تمعب دكرا ميما في المحافظة عمى ىيكل المادة الكراثية . بركتيني 

كتنظيـ نشاط تعبير الجينات الذؼ يؤدؼ الى تكشف كتككيف الفردالكامل مف خمية 
كل بركتيف ىك جيف مترجـ، ىك , البركتينات ىي جينات مترجمة . الزيككت 

 . (31)معمكمات مترجمة مادياً 
كألف البركتينات تمثل الكجكد الظاىر لذا تكجد كمية كبيرة مف الماء كالبركتينات في 

  أؼ .(32)المظير الخارجي لمخمية  كىك الذؼ يقكـ بمعظـ أعماؿ الخميةالسايتكببلـز
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اف البركتينات تنتمي الى ما ىك مظيرؼ في الخمية كىك السايتكببلـز كلذلؾ يسمى 
السايتكببلـز الييكلى كىذه الكممة تعني في الفمسفة الصكرة أكالمادة التي يتشكل بيا 

 كالبركتيف يخمق في السايتكببلـز حيث ال يكجد .الجكىر أك التي تتقبل الجكىر
شريط   طػريقعفDNA  نما تنسخ المكرثة المحمكلة عمى جزؼءإ ىناؾ DNAالػ

كىناؾ تبدأ عممية خمق  (ح)  الرسكؿ لينتقل بيا الى السايتكببلـزRNA فردؼ مف الػ
 كتصنع البركتينات مف الحكامض األمينية التي ( 33)البركتيف كتترجـ الشفرة ىناؾ

تبنى في الميتاككندريا بكجكد الريبكسكمات التي تمعب دكرا ميما في صنع كانتاج ىذه 
إف الميتاككندريا التي تكجد . .البركتينات التي تشكل المادة البنائية المظيرية لمجسـ

لدػ األنثى فقط تبنى فييا الحكامض األمينية التي تصنع منيا البركتينات التي تترجـ 
إف ىذا . الشفرات الجينية أؼ إنيا تغمف المعمكمات الجكىرية بغبلؼ مادؼ بركتيني 

  حيث المككف  السايتكببلـزيعني اف المعمكمات الجكىرية تأتي مف نكاة الخمية الى
األنثكؼ الذؼ ىك الميتاككندريا يصنع المادة التي تككف البركتينات التي تمبس 

كىذا يعني أف عممية إظيار الكجكد . الشفرات الجينية جسما ماديا مظيريا تتمفع بو 
كألف البركتينات تمثل الكجكد الظاىر الذؼ . .تشرؼ عمييا مككنات ترتبط بالمرأة

يظير الكجكد الكامف، كألف المرأة تمثمو، لذا تكثر البركتينات في البكيضة كىي الخمية 
مادة غير حية قبل ىك  كتتألف مف البركتينات حبيبات المح الذؼ .األنثكية

  نيا مادة نمك كبناءإاإلخصاب كاالنفبلؽ، كىي التي ستككف غذاًء لمجنيف النامي، أؼ 
ف تككيف البركتينات أؼ المادة الحية أكتذكر المعمكمات العممية . جسمي ظاىرؼ 

 كىذا يؤكد  حبيبات المح غير الحيةؼما قبل ذلؾ فوأيككف بعد اإلخصاب كاالنفبلؽ 
ما ذكرناه مف اف البركتينات تخمق كتصنع لتككف مادة الجسـ الحية بعد اف كانت 
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ما في الحيمف فبل يكجد سكػ القميل جدًا مف المكاد الغذائية، كيطرد أ. مادة غير حية 
عمى عكس ؿ عند تخصيب البيضة فيبقى  خارج البيضة معظـ السايتكببلـز كيضمح

الخمية األنثكية فتزداد كمية السايتكببلـز الذؼ يحتكؼ عمى كمية كافية مف المكاد 
 كىذا يؤكد حقيقة اف السايتكببلـز ينتمي الى االنثى اكثر مما ينتمي الغذائية كما قمنا

كتتحدد مناطق تككيف األعضاء فيو . الى الذكر ألنو الجانب المظيرؼ في الخمية
 اك خريطة نو يمكف تحديد خريطة مبدئية لتككيف األعضاء المقبمة لمجنيفأبحيث 

، فالجية التي تكثر فييا حبيبات المح تككف طبقة األديـ مبدئية لتككيف شكمو الجسمي
ف ىيكمية اإلنساف كشكمو الظاىرؼ يرتبط بالبكيضة أكىذا يعني . (34)الداخمي لمجنيف

 .اك األنثى التي قمنا إف البركتينات ترتبط بيا
ثـ   الطاقةالمسؤكؿ عف تككيفكىك ( خ)جسيـ المسمى الميتاككندرياف اؿأ كيؤكد العمـ 

ثى األفب مرتبطالبركتينات كتحديد كميتيا إنما ىك لتبنى منيا  الحكامض األمينيةتككيف
إف أىـ ما يؤكد تمثيل المرأة لمجانب المادؼ كجانب الظيكرىكامتبلؾ . كما قمنا

البكيضة  لمميتاككندريا دكف الحيمف فيتـ تكارث جينات الميتاككندريا المكجكدة في 
فعند تخصيب البكيضة يساىـ الحيمف . البكيضة كال يسيـ الحيكاف المنكؼ بأؼ منيا

في جينـك النكاة فقط إذ اف نكاتو فقط تدخل البيضة بينما يطرح اكيبقى السايتكببلـز 
إف ميتاككندريا الحيمف . الذؼ يحكؼ نسبة بسيطة مف الميتاككندريا خارج البيضة 

التي تكجد في القطعة الكسطى منو أكغمد الذيل ال تدخل البيضة ككظيفتيا أنيا تزكد 
كألف  .الحيكاف المنكؼ بالطاقة التي يحتاج الييا في حركتو السريعة باتجاه البكيضة 

الرجل ال يسيـ في تكريث الحمض النككؼ المكجكد في الميتاككندريا لذلؾ يرثو 
أما النساء فيتكارثنو مف األـ الى االبنة . الرجاؿ مف أمياتيـ كال يستطيعكف أف يكرثكه
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مف جيل الى آخر بشكل ثابت تقريبا كبيذه الطريقة يمكننا أف نتعقب ماضينا رجكعا 
.  الى الحكاء الجينية كبناتيا فنكتب تاريخ نساء العالـ كمف بعد تاريخ العرؽ البشرؼ 

 ما ىي ىذه الميتاككندريا التي تجعل األنثى تكصف بأنيا تمثل الكجكد الظاىر كأنيا 
  .                   التي تمنح اإلنساف كجكده المادؼ ؟

الميتاككندريا تركيبات صغيرة جدا تعيش في داخل كل الخبليا البشرية في 
الذؼ قمنا انو يحيط بالخمية كانو الجانب الخارجي ال الداخمي الجكىرؼ - السايتكببلـز 

كيقاؿ إف نسخ كترجمة الحامض النككؼ   (2000-1000)كيتراكح عددىا مف - منيا 
كىناؾ رأؼ يذىب الى أف اؿ . لمميتاككندريا مسيطر عميو مف نكاة الخمية 

DNA المكجكد في الميتاككندريا يتكاثر باالنشطارمثل البكتريا دكف أف يطرأ عمى
الذؼ تحتكيو تغيرفي أثناء انشطارىا  فيك عديـ التغير تقريبا مف جيل  DNAاؿ

 النكاة الذؼ يحدد طكؿ قاماتنا كلكف أعيننا DNAلجيل بينما يككف التغير في 
كىذا يعني أف الميتاككندريا تمتمؾ نظاما جينيا خاصا . كصفاتنا األخرػ أمرا مبلزما 

 خارج النكاة ، كمف ذلؾ DNAفيي الجسيـ الكحيد في الخمية الذؼ يحتكؼ اؿ, بيا
جاء اسميا فيي تكجد في سايتكببلـز الخمية ال في نكاتيا كىذا يساعدىا عمى 

 كليذا يصفيا بعض .االنقساـ في داخل السايتكببلـز دكف الحاجة الى انقساـ الخمية
في النكاة  DNAالباحثيف بأنيا خمية مستقمة في داخل الخمية، ففي حيف يتككف اؿ

. مف خميط شفرتي األـ كاألب تككف لمميتاككندريا نسخة خاصة مف الشفرة الكراثية 
في الميتاككندريا كالنكاة كلكنو يتصل  DNAكنحف نرػ أف ىناؾ تفاعبل بيف عمل اؿ
كالذؼ يدعك الى التفاعل أف ما يحممو . بنكع محدد مف المعمكمات في كل منيما

DNA النكاة مف معمكمات البد مف أف يترجـ مف خبلؿ البركتينات التي تصنع مف 
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 DNAخبلؿ انتاج الطاقة، أؼ مف خبلؿ عمل الميتاككندريا ، أؼ اف عمل 
الميتاككندريا يتصل بإنتاج الطاقة ال بالمعمكمات الكراثية األخرػ المكجكدة في جينات 

النكاة، فنكع المعمكمات الكراثية في كل منيما مختمف كلكنيما متعاكناف كمشتركاف 
بالمعمكمات التي تتصل بانتاج الطاقة كصناعة البركتينات التي تحتاج الييا الجينات 

جينا كىك عدد الجينات التي تمتمكيا الميتاككندريا تتحكـ في (37)إف اؿ. لتتجمى 
عممية األكسدة الفسفكرية لمخمية كىي كظيفة في غاية األىمية لذلؾ فإف الطفرات 

التي تحدث في المحتكػ الكراثي لمميتاككندريا تسبب ظيكر الشيخكخة أؼ تقدـ العمر 
أما مف يرػ أف جينات الميتاككندريا ليا عمل شبو معزكؿ عف عمل جينات النكاة . 

فإنو يستدؿ بعممية االستنساخ فعندما تنزع النكاة مف البكيضة التي ينقل الييا نكاة 
خمية جسمية منزكعة مف سايتكببلزميا فإف ىذه النكاة المنقكلة تستطيع أف تنتج كائنا 

أؼ اف البكيضة التي نزعت منيا نكاتيا . كامبل مشابيا لمكائف الذؼ أخذت منو نكاتو 
بقيت مجرد كعاء الستقباؿ النكاة الجديدة المراد استنساخيا كىذا الكعاء عبارة عف 

في حيف يرػ فريق مف . مادة بنائية خارجية ال دخل ليا في تككيف صفات الفرد 
العمماء أنو بالرغـ مف احتكاء الجنيف المتككف باالستنساخ عمى النسخة الجينية 

  آخر مكرث مف DNAالكاممة المطابقة لمنكاة المنقكلة اال اف خبلياه بيا أيضا 
البكيضة التي يزعـ أنيا مفرغة كمكجكد في مئات عدة مف الجسيمات الصغيرة 

أف نعتقد أف نقل _ كما يرػ ىذا الفريق_كلذلؾ فإنو مف الخطأ. المسماة الميتاككندريا
النكاة الى البكيضة المفرغة سكؼ ينتج عنو نسخة طبق األصل مف الكائف الذؼ 

ككذلؾ عند تخصيب النساء العقيمات بكساطة حقنيف بكمية . أخذت منو النكاة 
صغيرة مف السايتكببلـز البكيضي الحاكؼ لمميتاككندريا مف نساء خصيبات فإف 
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األكالد المكلكديف يحممكف نظريا سايتكببلزما اك ميتاككندريا مف امرأتيف مختمفتيف اك 
ببلزما متباينة غير متجانسة فيناؾ مقدار ضئيل مف المعمكمات الكراثية التي تحمميا 

كمف المعركؼ عمميا أف ىناؾ بعض األمراض تنتج عف . خبليا الميتاككندريا البديمة
كجكد ببلزما غير متجانسة بخبليا الميتاككندريا كغالبا ما تنشأ ىذه األمراض بعد سف 

كما تمعب التغيرات دكرا ميما في . البمكغ اك في مراحل متأخرة مف حياة اإلنساف 
كبناء عميو فإف . الشيخكخة، مما يؤكد أف الميتاككندريا تنقل صفات كراثية ميمة

اذا ماتـ نقميا الى األجنة اك -  كما يرػ ىذا الفريق –التعديل الكراثي كائف المحالة 
كنحف نرػ أف الميتاككندريا ال تنقل صفات كراثية تحدد . التبلعب بمحتكياتيا الكراثية

خمقة االنساف الراسخة كالمميزة لو كالصفات الجسمانية كالمظيرية إنما ىي صفات 
تتعمق بعممية بناء الخبليا كمستكػ الطاقة كالمادة المتكفرة لذلؾ كما تتعرض لو 

الخبليا مف خمل كأمراض مما يتصل بعمل جياز الطاقة كالبناء الذؼ ىك 
الذؼ تحتكيو الميتاككندريا فيك DNAالميتاككندريا كىذا ىك تفسيرنا لعمل كدكر اؿ

 النكاة بالجكانب DNAيتعيد بالجانب البنائي الشكمي لئلنساف في حيف يتعيد 
.  الجكىرية لو 

إف التفاعل بيف النكاة كالسايتكببلـز كالتفاعل بيف الجكىر أك الصكرة كالييكلى كىك 
تفاعل مستمر دائـ لصناعة المادة أك الخبليا الجديدة التي ىي عبارة عف تجل 

لمجكىر الذؼ تتضمنو الجينات كىذا مستمر باستمرار الحياة كال يتكقف إال عندما 
يتجمى الجكىر تماما كعندىا تنضب الطاقة البلزمة لصناعة البركتينات كتشيخ 

إف التفاعل بيف . الميتاككندريا كتضعف كعندىا تنتيي حياة الخبليا كيمكت األنساف 
النكاة كالسايتكببلـز يستمر حتى يتجمى الجكىر تماما أؼ حتى تستنفد كل الطاقة 
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أك تستنفد كل المادة التي تخمق مف خبلؿ عممية انتاج الطاقة  (الكجكد بالقكة)الكامنة 
إف التفاعل بيف النكاة كالسايتكببلـز إذف إنما ىك تفاعل بيف الجكىر الكامف . الكامنة 

الذؼ يسعى الى التجمي كالمظير الذؼ يريد أف يتمفع بو ليخرج الى الحياة كليذا 
كىذا يؤكد كصفنا السابق لدكر _تكصف الميتاككندريا بأنيا لكالىا ال تككف الحياة 

فمكالىا يككف االنساف مجرد معمكمات جكىرية كامنة في _ الحمض النككؼ فييا 
فالكجكد الظاىر يرتبط بالميتاككندريا . العكامل الكراثية آلبائو كال يككف كجكدا ظاىرا 

كىذه ترتبط باألنثى فقط كلكالىا ال تستطيع الخمية أف تعمل ألنيا مصدر الطاقة 
. كالحيكية لمخمية لمقياـ بفعالياتيا المختمفة 

إف الميتاككندريا تزكد التفاعبلت الكيمياكية في الجسـ بالطاقة التي تحتاج الييا كلذا 
سميت بيت الطاقة أك محطة انتاج الطاقة أكمكلد الطاقة كالبطاريات اإلنزيمية التي 

كىي المسؤكلة عف أكسدة المكاد الغذائية كالسكر بكساطة االنزيمات . تختزف الطاقة 
المكجكدة فييا فتستخمص الطاقة مف المركبات المكجكدة في الخمية لتنفيذ العمميات 

المختمفة مثل عممية األيض اك البناء التي تحتاج الييا الخمية النتاج أنكاع اليرمكنات 
كالخمائر كالبركتينات التي تمعب دكرا فاعبل في كظائف الجسـ كمنيا التحكـ في 

مف الحكامض األمينية التي تبنى في -  كما قمنا –كتصنع البركتينات . تصرفاتنا 
الميتاككندريا بكجكد الريبكسكمات التي تمعب دكرا ميما في صنع كانتاج ىذه 

كمف الخمائر الميمة التي . البركتينات التي تشكل المادة البنائية المظيرية لمجسـ 
اككسيديس كمادة _ تصنعيا جينات الميتاككندريا خميرة السايتككرـك سي

ATP عظيمة الطاقة التي تعد مصدرا سيبل كسريعا لمطاقة إذ تحررىا بشكل كبير في
 .( 35) أؼ مكاف في الخمية يحتاج الى طاقة
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. كيترشح عف عممية تكليد الطاقة كصنع كحدات الطاقة فيض مف الشكارد الحرة 
كالشكارد ىي كل جزؼء اك ذرة فقدت الكتركنا كاحدا مف الكتركناتيا بحيث تصبح مف 

. ذكات العدد الفردؼ مما يجعميا غير ثابتة كقابمة لبلتحاد بمركبات أخرػ متعددة 
كفي الخبليا تبعث ىذه المركبات اليدامة االضطراب في التراكيب الحية فتياجـ 

الخاص DNAبطاقتيا الزائدة أثمف محتكيات الخمية مثل البركتينات ك اؿ
الخاص بالنكاة فتشكه جزيئاتيا التي تقـك بدكر عظيـ الستمرار DNAبالميتاككندريا ك

 مما ينقص مف كفاءة ATPكبمضي الزمف فإف ىذا يؤثر بشدة عمى انتاج . الحياة 
الحياة فتبدأ في التدىكر عمى مستكيات عدة سكاء في مجاؿ تكليد الطاقة اك أداء 

كالكاقع أف التأكسد كالتمف الذؼ يصيب الخمية ىك الذؼ يؤدؼ الى . كظائفيا كافة 
. التدىكر الذؼ نراه في  الشيخكخة 

 كبتقدـ العمر تتشكه الميتاككندريا كتتضاءؿ كينعدـ فعميا فتقل الطاقة الخمكية كتمكت 
كتظير الشيخكخة عمى الحمض . الخمية كتككف الشيخكخة التي يصحبيا الكىف

كعندما . النككؼ لمميتاككندريا الذؼ ينيكو انقساـ الخبليا المتكرر فيصبح ىشا رقيقا 
تشيخ الميتاككندريا ينضب مصدر طاقة الخمية فتشيخ كيشيخ الجسـ كمو كيككف ىذا 

سببا لتضاؤؿ األنسجة كالعضبلت التي تحتاج الى طاقة كبيرة لمقياـ باألعماؿ 
الفيزيائية البدنية كىذا يؤكد أف بناء الجسـ كمظيره مرتبط بقكة كقدرة الميتاككندريا 

كتشير الدراسات الطبية الى أف النقص في كظيفة . األنثكية في أداء عمميا
الميتاككندريا يؤدؼ الى قمة افراز ىرمكف النمك كىذا يؤدؼ الى اضمحبلؿ األنسجة 

إف ىذا يعني أف حياة . العضمية في الشيخكخة أؼ اضمحبلؿ البناء المظيرؼ لمجسـ 
الميتاككندريا كتقدميا في العمر كشيخكختيا ترتبط  بيا عممية صرؼ الطاقة كعممية 
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كترتبط بيا عممية تجمي (36)بناء الخبليا كانقساميا التي ىي عممية صرؼ لمطاقة
الجكىر التي تحدث مف خبلؿ عمميات انقساـ الخبليا كبنائيا التي ليا امد محدد ىك 

 .مقدار عمر االنساف 

إف عممية  بناء كانقساـ الخبليا ترتبط بعممية التقدـ في العمر فيناؾ برنامج داخمي 
كىذا . يحدد عدد مرات انقساـ الخبليا ثـ يقف ىذا البناء كاالنقساـ كتمكت الخمية

العدـ أك  )معناه أف ىناؾ عمرا محددا لمطاقة أك لممادة التي تبنى منيا الخبليا 
اك مستكػ محددا ليا كأف ىذا المستكػ يستنفد باستمرار عممية بناء  (السمب الكامف 

كانقساـ الخبليا كالتقدـ في العمر، فيذا المستكػ المحدد يرتبط بعمر االنساف فيناؾ 
انقساـ مبرمج لمخبليا كىناؾ تقدـ مبرمج لعمراإلنساف كىناؾ كقت محدد لعمراإلنساف 

. ألف ىناؾ خزينا محددا مف الطاقة الكامنة يكفيو مدة عمره فقط 
إف برمجة انقساـ الخبليا كبرمجة صرؼ الطاقة الكامنة مف أجل ىذا االنقساـ ثـ 
برمجة عمراإلنساف كل ذلؾ يرتبط باألنثى دكف الذكر اؼ اف حياة االنساف كمدة 

عمره اك كجكده الفعمي الظاىرؼ يرتبط بيا ، فمقد كجد الباحثكف أف العكامل 
البيكلكجية التي تحدد مدة ظيكر الكجكد اإلنساني أؼ عمر االنساف ترتبط بيا ، 

كلقد َبيف العمماء أف . Xفالجينات التي تحدد عمر االنساف ترتبط بالعامل األنثكؼ 
ىناؾ جدكلة لعمر االنساف في داخل الخبليا كأف قدره محتـك مف خبلؿ انقساـ محدد 

كىذا القدر مف االنقساـ قد رسـ كحتـ في جينات الخبليا نفسيا كأف الجسـ . لمخبليا 
يستيمؾ نفسو بمكجبو مع كل انقساـ مف خبلؿ ساعة بيكلكجية تدؽ مربكطة الى منبو 

فكما يربط منبو الساعة الى  كقت محدد فإذا دخل الكقت استيقظنا عمى .  انذارالمكت
. رنينو  فينا منبو المكت يدعكنا مف داخل الخبليا لمرحيل 
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لقد حددت الساعة البيكلكجية عمر اإلنساف مف خبلؿ عدد مرات االنقساـ في الخبليا 
، فخبليا كل كائف حي تنقسـ عددا معينا مف المرات ثـ تتكقف بعدىا عف االنقساـ 

فيناؾ مدة محددة لحياة الكائف الحي كىناؾ مدة محددة لحياة خبلياه . كتيـر كتمكت 
إف الذؼ يحدد .  انقساما 70_50فخبليا جسـ االنساف تتجعد كتمكت بعد نحك . 

كىك قطع مكررة مف  (د   )عدد مرات انقساـ الخبليا ىك ما يسمى بالتيمكمير
  ال تضـ مكرثات كتقع في نياية الكركسكمات كأىـ TTAGGGالحمض النككؼ  

كظائفيا ىك منع الكركمكسكمات مف أف تفقد متتاليات أساسية عند نياياتيا كتقـك  
كتعتمد التيمكميرات في عمميا عمى إنزيـ يسمى . بحماية تمؾ الكركمكسكمات

كمع كل انقساـ خمكؼ يفقد . الذؼ يجب اف يتكافر بكميات مناسبة  (ذ  )التيمكميراز
جزء مف التيمكمير فيتقمص طكلو إذ يفقد في كل انقساـ نحك مئة كحدة مف مككناتو 

كبعد عدد معيف مف االنقسامات تصبح التيمكميرات أقصر مف أف تسمح لمخمية 
بمعاكدة االنقساـ كترميـ األجزاء المفقكدة مف الكركمكسكمات فتكمئ لمخمية بالتكقف 

إذف فالتيمكمير يعمل مثل الساعة . عف االنقساـ ثـ تبدأ باالضمحبلؿ كالمكت 
البايكلكجية التي تدؽ في كل خمية كالتي تكقف انقساـ الخمية كتؤدؼ الى الشيخكخة 

كىذا يعني أف ىذا الجياز األنثكؼ كبالتعاكف مع جياز أنثكؼ آخر ىك . كالمكت
الميتاككندريا  يحدداف كمية المادة المدخرة لبناء كنمك خبليا الجسـ طيمة عمراإلنساف 

، أؼ انيما يحدداف مقدار العدـ المطمكب تخميقو ألجل ذلؾ ، فالميتاككندريا تنتج 
ىذه المادة مف العدـ فتصنع االحماض األمينية التي تصنع منيا البركتينات كالمكاد 
األخرػ البلزمة النقساـ الخمية كالتيمكمير يحدد مقدار ىذه المادة المقررانتاجيا عند 

ذا تكقفت الخمية عف االنقساـ فيذا  كل انقساـ كالتي تعادؿ مئة كحدة مف مككناتو ، كا 



 

 

 172 
 القانون المطمق

كنستطيع أف . يعني انتياء كمية المادة المخصصة ليذه الخمية أك انتياء لعمرىا 
نصف الجينات التي تشرؼ عمى عممية بناء التيمكميراز الذؼ يعتمد عميو التيمكمير 

بأنيا العقل أك الجكىر الذؼ يرتبط بالطاقة الكامنة في جسـ االنساف أك الكجكد بالقكة 
أك العدـ أكالسمب الذؼ يختزنو كالذؼ يراد تخميقو كتحكيمو الى مادة أك خبليا كىي 

 .التي تعطي األمر بذلؾ 
 في أثناء عممية االنقساـ الخمكؼ ال DNAإف االنزيمات التي تقـك بمضاعفة اؿ

تستطيع نسخ الكركسكمات عمى مدػ طكليا حتى األطراؼ بل انيا تترؾ دكما في 
. مف دكف نسخ  (قطعة مف التيمكمير)كل دكرة تضاعف منطقة صغيرة عند النياية 

كال بد لمتيمكمير مف . ففي كل مرة ينسخ فييا كركمكسـك يحذؼ جزءا مف التيمكمير 
أف يتآكل مع تكالي عمميات االنقساـ كبالتدريج يقل في أجسامنا طكؿ التيمكمير كتبدأ 

كلكف الخمية تمتمؾ طريقة حيكية . الخمية في الدخكؿ في طكر الشيخكخة كاالنييار
فيذا اإلنزيـ ىك الذؼ . لمتعكيض عف طريق اإلنزيـ الباني لمتيمكمير كىك التيمكميراز

يمكنو ترميـ األطراؼ البالية لمكركمكسكمات كا عادة تطكيل التيمكميرات كانو بيذا 
كتقـك الخبليا الجنينية فيما قبل مرحمة . يككف في الخبليا كأنو إكسير الحياة الخالدة

كفي . التمايز الخمكؼ بصنع انزيـ التيمكميراز كاليو تعكد قدرتيا عمى االنقساـ كالتكاثر
الطبيعة ال يمكف لمخمية أف تنتج انزيـ التيمكميراز كلكف يمكف ذلؾ لمخبليا الجنسية 

كما أف يكتمل . كاإلنجابية ككذلؾ لمخبليا السرطانية كىك ما يجعميا تنمك باستمرار 
يقاؼ تشغيل الجينات التي تصنع ىذا االنزيـ في كل  تككيف الجنيف حتى يتـ كبت كا 

كلقد اكتشف العمماء أنو باضافة انزيـ . أنسجة الجنيف فيما عدا أنسجة محددة 
تيمكميراز الى كركمكسكمات الخمية فإف الخبليا تستمر في االنقساـ دكف أف تظير 
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كقد يتعرض عمل جيف التيمكميراز الى . أية عبلمات عمى الشيخكخة كالمكت 
االضطراب فتستمر الخمية في التكاثر بدكف ضابط كببل تكقف مسببا مرض السرطاف 
، فالسرطاف يصيب ىذا الجياز المشرؼ عمى حجـ الطاقة الكامنة أك العدـ الكامف 

.  كالمراد تخميقو كالذؼ يكفي لعمر اإلنساف فيطمقو كييدره كمو مرة كاحدة 
 لقد أكد العمماء أف الجينات المؤثرة في طكؿ عمر االنساف كالتي ترتبط بالتيمكمير 

كىذه الجينات تنتقل مف اآلباء  . Xكالتيمكميراز ترتبط بالكركمكسكـ األنثكؼ 
كىذا تأكد لمعمماء مف  . Xكاألميات الى أكالدىـ مف خبلؿ الكركمكسـك الجنسي 

خبلؿ مقارنة العبلقة بيف طكؿ شريط الحامض النككؼ عند االطفاؿ كعند أؼ مف 
كعندما تـ قياس ذلؾ كجدكا عبلقة كاضحة في طكؿ ىذا الشريط بيف . أبكييـ 

األميات كأبنائيف مف الذككر كلـ تكف ىناؾ عبلقة كاضحة بيف اآلباء كأبنائيـ مف 
كذلؾ يشير الى أف الجينات المؤثرة في طكؿ العمر كأمراض الشيخكخة . الذككر 

إف تأثير ىذه الجينات يككف بنسبة القصر في طكؿ . Xمكجكدة عمى كركمكسـك 
. شريط الحامض النككؼ كىذا يؤثر في طكؿ العمر كفي ظيكر أمراض الشيخكخة
 إف كل ىذا الشرح يؤكد أف المرأة تمثل جانب الظيكر كالمادة بالنسبة لمكجكد 
 .( 37)اإلنساني كتمثل كذلؾ  جانب مدة ظيكر ىذا الكجكد المادؼ أؼ عمر اإلنساف 

كىكذا  نرػ أف الجانب األنثكؼ الذؼ تقترف بو كحده الميتاككندريا كتقترف بو . 
الجينات التي تتحكـ بمدػ انقساـ الخبليا عف طريق تحديد عدد الكحدات المفقكدة 

مف التيمكميرات ، ىذا الجانب األنثكؼ ىك الذؼ يعطي لبلنساف مظيره الخارجي ألف 
الميتاككندريا ىي المسؤكلة عف انتاج الطاقة كصنع الحكامض األمينية لصنع 

البركتينات كالمكاد األخرػ التي ىي المادة الخارجية لمجسـ كعندما تتضاءؿ كتضعف 
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كما اف ىذا الجانب االنثكؼ . تضعف خبليا الجسـ كتمر بمرحمة الشيخكخة فالمكت 
ترتبط بو مدة عمر االنساف كمستكػ الطاقة أك المادة الكامنة المخصصة لمدة ىذا 

العمر اؼ مدة ظيكر االنساف عمى االرض النو تقترف بو الجينات التي تتحكـ بمدػ 
انقساـ الخبليا عف طريق تحديد عدد الكحدات المفقكدة اك المصركفة مف التيمكميرات 

 .
كما يدلل عمى أف األنثى تمثل الجانب المادؼ الذؼ يظير الجانب الجكىرؼ أك 

الصفات الكراثية أف البكيضة ىي المسؤكلة عف تغذية النطفة حتى تعمق في جدار 
كىكذا فإف األـ . لتصبح بذلؾ العمقة  (كىذا يفسر سبب كبر حجـ البكيضة )الرحـ 

ىي التي تكفر لو الغذاء كاليكاء كالحماية الكاممة كتأخذ منو السمـك التي يفرزىا 
جسمو في أثناء نمكه حتى يأذف هللا بخركجو متكامل البناء فتمقمو ثدييا كتغذيو بمبنيا 

كبيذا . كتنشر المكاد الغذائية كاألككسجيف مف دميا الى دـ الجنيف عبر المشيمة 
. يرػ الباحثكف أف المرأة تساىـ في انتاج االطفاؿ بيكلكجيا أكثر مما يساىـ الرجل 

كمما يؤكد أف الجانب األنثكؼ الذؼ تقترف بو الميتاككندريا يمثل الجانب المادؼ أك 
الكجكد الظاىرؼ لبلنساف أنو إذا حدث خمل في البكيضات بسبب كجكد بعض 

. التشكىات أكالعطب في الميتاككندريا فإنو يعد مف أسباب العقـ لدػ النساء
كليذا طكرت تقنية جديدة تقـك عمى حقف بكيضات المرأة العقيمة بكمية صغيرة مف 

مأخكذ مف بكيضات نساء  (%5حكالي  )السايتكببلـز البكيضي الحاكؼ لمميتاككندريا
. خصيبات متبرعات ، كطبقا ليذه التقنية فإنو حدثت كالدات

كفي عممية االستنساخ ما يؤكد أف الجانب األنثكؼ يعطي الشكل الظاىرؼ لمجينات 
في النكاة المنقكلة مف الخمية الجسمية األصمية الى البكيضة المنزكعة عنيا النكاة 
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فالكائف الحي . كالتي بقيت تحتفع بالسايتكببلـز كمحتكياتو مف الميتاككندريا كغيرىا
الناتج عف عممية االستنساخ يككف صكرة طبق األصل لمكائف الذؼ منح النكاة التي 

كىذا . نقمت كزرعت كليس صكرة عف الكائف الذؼ أخذت منو البيضة المنزكعة النكاة 
كفي أكؿ عممية استنساخ . يعني أف في البكيضة الجانب المادؼ الظاىرؼ لبلنساف

ناضجة لمنعجة دكلمي أخذت نكاة تحتكؼ عمى البصمة الكراثية الكاممة الخاصة 
ثـ تـ دمجيا في بكيضة  (مف النعاج الفنمندية دكرست البيضاء الكجو )بالنعجة 

بعد أف فرغت  (مف النعاج االسكتمندية ذات الكجو األسمر)مأخكذة مف نعجة ثانية 
مف نكاتيا لمتخمص مف البرنامج أك البصمة الكراثية الكاممة لمنعجة األخرػ كلـ يتبق 

مف البكيضة سكػ مادة السايتكببلـز المغذية التي أصبح ليا نكاة جديدة تأتمر 
 ىك اآلمر الذؼ تأتمر الخمية DNAبأكامرىا بدال مف نكاتيا التي فرغت منيا ألف اؿ

كبعد شتل العمقة اك الخمية الجديدة الناتجة عف االندماج في . بأكامره كتنتيي بنكاىيو 
رحـ حيكاف حاضف كبعد اتماـ فترة الحمل كلدت نعجة ىي نسخة طبق األصل مف 

. .( 38)النعجة األكلى التي أريد استنساخيا 
حد النقيضيف سابق عمى نقيضو في الكجكد، أؼ أف إنا في تدليمنا الفمسفي ذكر-4 

نقيضو السابق  النقيض كعندما يكجد ىذا. حدىما عدـ عندما كاف السابق مكجكداً أاف 
كنحف نربط . عبلقة بينو كبيف نقيضواؿاده  ج بعد إؼتخمقالذؼ كاف عدمًا، فإنو  اآلخر
، (XY) (الحيمف) النقيض السابق كالعامل الذكرؼ ق العبلقة التي تصدر عفبيف ىذ

كالنقيض  (X)فيك عبلقة بينو كبيف العامل األنثكؼ ، كنربط بيف العامل األنثكؼ 
. اآلخر الذؼ كاف عدمًا كالذؼ يكجد مف العدـ
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 صل لمعبلقةأنو إف العامل الذكرؼ عبلقة، إذ انو يتككف مف عامميف مختمفيف، كإ
( Y)كعندما يككف أصبًل فإنو يككف بأحد طرفييا، العامل . عندما يككف سابقا عمييا 

 .، أؼ الى رجل، فالرجل عبلقة بيف عامميف(XY)ثـ يكجد نقيضو ليتحكؿ الى 
لطرؼ كاحد مف أطراؼ  ً  نما كاف كجكداإانسانًا،  فػكعندما كاف بعامل كاحد لـ يؾ

أصل )أك  (اصل العبلقة )العبلقة اك الحركة كغيابا لمطرؼ االخر كىذا سميناه 
الذؼ ىك كجكد جكىرؼ كامف كالذؼ ىك اصل لمكجكد ااالنساني اك الكجكد  (الحركة 

لو صكرتاف يتغير مف  (أصل الحركة  )كلقد قمنا انو لما كاف . المادؼ المتعيف 
احداىما الى االخرػ فيك يتغير الى الحركة اك العبلقة بعد كجكد نقيضو لذا فإنو ال 
يمثل أصل الكجكد مطمقا أؼ المطمق الكمي السابق عمى الكجكد ألف ىذا يجب أف 
يككف ثابتا ال يتغير إنما يمثل أصبل لمكجكدا المادؼ المتعيف كمنو الكجكد اإلنساني 

 يتصل بكجكد سابق الذؼ يعكس الكجكد المطمق الكمي السابق أك يمثمو فيك كجكد
 فيذا  (أصل الحركة  ) كأنو كاف يمثلعندما نقكؿ إف الرجل سابقك .عمى الخمق

 . كالذؼ يمثل أك يعكس الكجكد الكمي المطمق صمو السابق في الكجكدأ لو أفيعني 
 (XY) ىك كذلؾ فقد قمنا إنو يتحكؿ الى عبلقة ظيرؼ كعندما يكجد نقيضو أك يظير

 تمثل كجكد  التي في ىذه العبلقةسالبكالعامل األنثكؼ . كالعبلقة كجكد متعيف 
، - كما ذكرنا- ألف األنثى مازالت تمثل عدما في ىذه العبلقة الرجل ال كجكد األنثى

كتصف  (األنثكؼ )كغياب اآلخر  (الذكرؼ )حد الطرفيف ظيكر أفالرجل يمثل 
 . الدراسات ذلؾ بالقكؿ بأف اليرمكنات الذكرية تعمل كال تعمل اليرمكنات األنثكية
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ٔٗ ٠ٛؽذ ٔٛػجْ ِٓ أٚ (XY)ٚٔؼٛد ثٌٝ لٌٕٛج دؤْ ثٌشؽً ػاللز 

كبعضيا اآلخر  (X)بعضيا تحتكؼ عمى نسخة مف كركمكسكـ  ثٌق١ٛثٔجس ث٠ٌّٕٛز
 .كحده (X)ما البكيضة، فإنيا تحمل العامل أ. ِ)Y) مف كركمكسكـ نسخةلىعيحتكؼ 

فالبكيضات جميعيا متشابية حيث تحتكؼ كل كاحدة منيا عمى نسخة كاحدة مف 
يختمف األمر عند ك .كركمكسكمًا األخرػ  (22)فضبًل عف بقية الػ (X)كركمكسـك 

 .نثىأبكيضة فإف الجنيف يككف  (X)كاذا لقح حيكاف منكؼ يحمل كركمكسكـ . الرجل
فالعامل . فإف الجنيف يككف ذكراً  (Y)ما اذا كاف الحيكاف المنكؼ يحمل كركمكسكـأ

ف إ كلقد قمنا .الذكر كاألنثى ألنو عبلقة: الذكرؼ ىك الذؼ يحدد كجكد الطرفيف
 فيذا ،ك يعرؼ طرفاىا، لذا فعف طريقيا يظير العامل األنثكؼ أالعبلقة بيا يظير 

أصل الحركة  )الكجكد السابق  يمثمو  اإلنسانيكاف عدمًا كاف الكجكدعندما النقيض 
 .كجد عف طريق العبلقة أؼ الرجل ؼنوإثـ . لرجليمثل الكجكد السابق ؿالذؼ ( 

 فالعامل ،األنثكؼ لتخمق المرأة (X)الذؼ يتحرر مف الرجل يمقح العامل  (X)فالعامل 
 االكتشافات العممية في العمـك تكدلقد أك.   الذكرؼ مصدر لكجكد الذكر كاألنثى

في تحديد الجنس في الثدييات   (Y)الحيكية كالكراثية دكر الصبغي الجنسي 
ك غياب أساس كاحد ىك كجكد أكاالنساف كعميو فإف تحديد الجنس فييا يستند الى 

. (39)(Y)الصبغي
ف نعبر كيميائيًا عف األطراؼ الجنسية المتفاعمة في جسـ اإلنساف، فإف أردنا أكاذا 

 الحكامض  الجينات أك تمثمو الذؼ يمثل الكجكد الجكىرؼ السابقالعامل الذكرؼ 
 ىك الكجكد DNAكمع أنيا تمثل العامل األنثكؼ كذلؾ ألف اؿ (DNA)النككية

الجكىرؼ المتحقق مف خبلؿ كجكد الرجل ككجكد المرأة اال اف العامل الذكرؼ اكثر 
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تمثيبل لمكجكد الجكىرؼ الذؼ تمثمو في الخمية الجينات اك الحكامض النككية كالدليل 
، عمى ذلؾ ىك اف الجينات الذكرية تنتمي الى النكاة كىي الكجكد الجكىرؼ في الخمية 
فعند تخصيب البكيضة يساىـ الحيمف في جينـك النكاة فقط إذ اف نكاتو فقط تدخل 
البيضة بينما يطرح اك يبقى السايتكببلـز الذؼ يحكؼ نسبة بسيطة مف الميتاككندريا 
خارج البيضة ، كىذا يعني أف جينات الرجل أك الكجكد الجكىرؼ لو التبارح النكاة 

كنحف نعرؼ أف نكاة أك بذرة كل شيء تحتكؼ عمى الكجكد الجكىرؼ لو ، كىذا يؤكد 
أف كجكد الرجل كجكد جكىرؼ فجيناتو تبلـز النكاة التي تحتكؼ عمى الكجكد الجكىرؼ 

الكامف ، ثـ إنو ال يمتمؾ جينات الميتاككندريا التي تكجد في السايتكببلـز كالتي 
إف ىناؾ جزءا قميبل مف الميتاككندريا لدػ الحيمف . تعطي الكجكد الظاىرؼ لمجينات 

في القطعة الكسطى منو أكغمد الذيل  كىذا الجزء ال يدخل البيضة كىك يكجد  
ككظيفتو أنو يزكد الحيكاف المنكؼ بالطاقة التي يحتاج الييا في حركتو السريعة باتجاه 

 قبل  السايتكببلـز الذؼ يحكؼ ىذه النسبة البسيطة مف الميتاككندرياالبكيضة ثـ يطرح
 .دخكؿ البكيضة كما قمنا 

إف الرجل أك العامل الذكرؼ يمثل الكجكد الجكىرؼ كنحف عبرنا عنو بالجينات فيي 
تمثمو ، كلكف الجينات تمثل األنثى كذلؾ كجيناتيا تكجد في نكاة الخمية كنقكؿ نعـ 

فجينات الرجل كالمرأة تكجد في النكاة ماداـ كل منيما كجكدا إنسانيا كلكننا نبحث عما 
يتميزاف بو أك يختمفاف كىك ما يعبر عف أصميما ما دمنا ننظر إلييما مف خبلؿ 

عبلقة االختبلؼ أك التناقض التي تضميما ، فالمرأة تمتمؾ جينات في النكاة كلكنيا 
 الذؼ  السايتكببلـز خارج النكاة في الميتاككندرياتتميز عف الرجل بأنيا تمتمؾ جينات

يمثل المظير الخارجي لمخمية حتى أنو يسمى الييكلى أؼ المادة التي تتقبل الجكىر 
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كينعكس فييا الجكىر كجينات الرجل في النكاة فقط كىي التي تضـ الكجكد الجكىرؼ 
كلقد شرحنا سابقا كيف تمثل المرأة الكجكد الظاىرؼ الذؼ يخمق مف العدـ كمف . 

خبلؿ ىذا الفرؽ أكدنا  ارتباط الرجل بالكجكد الجكىرؼ كارتباط المرأة بالكجكد 
.  .  الظاىرؼ  

إف التفاعل بيف العكامل الذكرية كاألنثكية إنما ىك تفاعل بيف النكاة كالسايتكببلـز إذ 
تكجد الجينات الذكرية في النكاة ألنيا تعبر عف كجكد جكىرؼ كتكجد الجينات األنثكية 

.  في الميتاككندريا األنثكية  السايتكببلـزالتي تعبر عف كجكد ظاىرؼ في النكاة كفي
إف التفاعل بيف النكاة كالسايتكببلـز إذف إنما ىك تفاعل بيف الجكىر الكامف الذؼ 

العامل .. يسعى الى التجمي كالمظير الذؼ يريد أف يتمفع بو ليخرج الى الحياة 
األنثكؼ يمثل إذف الكجكد الظاىرؼ فيك يمثل جانب العدـ ألف أصمو العدـ ثـ تحكؿ 

كألنو كذلؾ فإف عممية تكليد الكجكد الظاىرؼ مف العدـ كىك ما . الى كجكد ظاىرؼ 
كلقد قمنا إف . تمثمو البركتينات كالمكاد المادية التي يبنى منيا الجسـ ترتبط بو 

الميتاككندريا كىي بيت الطاقة كمصدر صنع البركتينات ترتبط بالجانب األنثكؼ ال 
كليذا تحتاج كل الخبليا سكاء كانت خبليا الذكر أـ األنثى لمعامل . الذكرؼ 
ألنيا تحتكؼ عمى كجكد جكىرؼ يريد أف يتجمى كىك يتجمى عف طريق  (X)األنثكؼ 

إف الخبليا الجسمية . االنثى اك ما تمتمكو مف كسائل صناعة الكجكد الظاىرؼ 
األنثكية تحتكؼ كركمكسكماتيا عمى كركمكسكميف جنسييف أنثكييف في حيف تحتكؼ 

ية لكي تمارس فعالياتيا الطبيعية ؿكيبدك أف الخ. خبليا الذكر كركمكسكمًا أنثكيًا كاحداً 
كفي الخمية األنثكية . كاحد بحالة نشيطة كفاعمة (X)تحتاج الى كجكد كركمكسكـ

أما الثاني فيبقى في . يككف أحد ىذيف الكركمكسكميف بحالة ممدكدة لتأدية فعالياتو
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كيبدك أف . حالة مكثفة كممفكؼ بشكل رصيف كثخيف مما يمكف رؤيتو ككتمة صبغية
ىناؾ ميكانيكية محددة تمنع أحد الكركمكسكميف مف أف يمارس كظيفتو كتبقيو ممفكفًا 

إف جسيـ بار عبارة عف كركمكسـك مكثف كغير . كمكثفًا كىك ما يسمى بجسيـ بار
فاعل، ألف الخمية تحتاج الى كركمكسـك كاحد فقط كنعتقد أنو الذؼ يرتبط بو نشاط 

 .الميتاككندريا كتكليدالطاقة كبناء البركتينات التي تتجمى بيا المعمكمات الجكىرية 
ذف عف الجانب أك العامل األنثكؼ  في عممية التفاعل الدائر بيف _   إننا سنعبرا 

 كالمكاد التركيبية األخرػ التي تعطي الجسـ البركتيناتب_ العكامل الذكرية كاألنثكية
 الذؼ ىك كجكد جكىرؼ  بالحكامض العامل الذكرؼ  كسنعبرعف .تركيبو الظاىرؼ 

 أؼ اننا سنعبر عنيما مف خبلؿ ما يختمفاف بو مما يمثل أصميما مع DNAالنككية 
 الرجل كجكد جكىرؼ .أنيما يشتركاف في أف كبل منيما كجكد جكىرؼ ككجكد مادؼ

 يحتاج الى البركتينات كالتركيبات المادية األخرػ كلكنو يحتاج الى المرأة ليظير فيك
التي تمكف جسمو مف بناء كجكده الظاىرؼ كلذلؾ يضـ اليو في العبلقة التي تمثل 

فيك يرث ( األـ)الذؼ أخذه مف جانب األنثى  (X)الرجل كما ذكرنا العامل
الميتاككندريا مف أمو كليس مف أبيو فالرجل كجكد جكىرؼ تظيره المرأة كىك يخرج مف 

كىكذا فإننا سنعبر عف التفاعل بيف الرجل كالمرأة مف خبلؿ ىذيف  المككنيف . المرأة 
ننا سندير   (الحكامض النككية كالبركتينات ) ألنيما يمثبلف االختبلؼ بينيما كا 

. التفاعل أك الصراع بينيما مف خبلليما 
حد ىذه العكامل ػ أؼ الحكامض النككية أسبقية أعف  لقد تساءؿ العمماء

حد ىذه أسبقية أ، فمقد تساءلكا عف كثيرا ىـكالبركتينات ػ عمى اآلخر، كىذا األمر شغل
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ىذه .. فأييا نشأ اكاًل قبل نشكء الحياة الخمكية؟، الجزيئات العضكية عمى اآلخر
 (الديئنئييف)نيـ انقسمكا الى أاألسئمة حيرت العمماء ردحًا مف الزمف الى درجة 

 ككل فريق منيـ حاكؿ اثبات صحة كجية نظره .(البركتينييف)ك (اآلرئنئييف)ك
ت الحياة اك ىذه المركبات عمى أ حاضرًا حيف نشىـحد مفألـ يكف … تطبيقياً 

 (40)…األرض، لكف قد يككف فريق كاحد منيـ فقط عمى صكاب، فأييـ ىك عمى ذلؾ؟
 DNA ف الػأ فنرػ  ، كىذا ما نؤيدهDNAىنالؾ مف ينسب ىذه األسبقية الى الػ

ف البركتينات ىي الطرؼ المتأخر في الكجكد أ، كلطرفيف اآلخريفىك األصل السابق ؿ
ف الػ  كحده ال ترتبط بو حياة DNA كلكف الػ.  ىك العبلقة بينيماRNAاك الظيكر، كا 

، اال بتحكلو الى العبلقة، أؼ بعد RNAبشرية اك كجكد بشرؼ اال بتحكلو الى
 كالبركتينات كما DNA ارتباطو بالحياة في داخل الخمية التي ىي عبلقة  بيف الػ

حدىما سابق عمى أ في الحقيقة كجياف لجسيـ كاحد، RNA  كالػDNA اف الػ. قمنا
 ألف كجكد الخمية التي ىي المبنة المادية الكجكد المادؼ البشرؼ كاآلخر مرتبط بو

 الى RNA  اؿDNAالتي يبنى منيا جسـ االنساف يككف بعد اف يرسل اؿ
في الخمية تشبو عبلقة RNA  كDNAكعبلقة اؿ . السايتكببلـز لصنع البركتينات 
نيما  كأ كجياف لجسيـ كاحد ىك النككمكف، كذلؾىماؼالبركتكف كالنتركف في الذرة 

حدىما سابق عمى اآلخر، كىك الذؼ تؤكؿ اليو أف إ ك.حدىما الى اآلخرأيتحكؿ 
حركة النككمكف أؼ البركتكف ألف ىذه الحركة تؤكؿ الى انشطار النتركف كانتقالو الى 

  الى تككيف بركتينات تترجـ الػRNA ككذلؾ يؤكؿ الػ. البركتكف كطرد االلكتركف 

DNAلذا فإف الػ. اك تحاكيو اك تعكسو اك تجميو في المادة  DNA ىك المبدأ 
 .  الى تجميو في المادة أؼ ينتيي اليوRNAكالمكجو لمحركة كىك غايتيا، ألف الػ
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كلقد .  يمثبلف ىذا النقيض الذؼ ىك العبلقة كأصل العبلقةRNA  كالػDNA الػإف 
ف يتحكؿ الى العبلقة ليتحكؿ أصل العبلقة يمثل كجكدًا كامنًا اك جكىرًا قبل أف إقمنا 

 الرسالة الكراثية مثمما يمكف حمل فيك ؼ.الى كجكد مادؼ ىك مادة الجسـ البشرؼ 
نو كالمعنى مف إ . بجدية ككمماتأف تجد تعبيرىا في حركؼ ألؤلفكار في كل المغات 

 كليذا تصفو الدراسات بأنو شفرات اك رمكز .الكممات، كالفكر اك المضمكف منيا
. (41)ىا كل منا يمثل قصة مف,كيميائية لمحياة، شفرات تنطكؼ عمى قصص لمحياة

 فيقترف بو RNA كعندما يسعى الى التجمي مف خبلؿ البركتينات يتحكؿ الى الػ
ف الحياة تقترف بيذا الجسيـ، أ (آرئنئيكف )لذا يرػ الػ. الكجكد المادؼ اك الحياة البشرية

كؿ أ قفأ ك،كؿ كجكد لكككب األرضأف كجكده اقترف مع بداية أصل الحياة، كأنو أك
داة ربط، فيك األكؿ كالسمف السابق أنو حافز كأجيف كاف يعمل كناسخ كحافز، ك

كنقكؿ إنو األكؿ في الكجكد المادؼ، . (اآلرئنئييف) في نظر (42)لمجسيميف اآلخريف
نو األكؿ في الحياة إ .DNA كاًل في الكجكد الجكىرؼ الذؼ يمثمو الػأكلكنو ليس 
ىك األب األكبر RNA ف الػإكلقد دعمت آراء العمماء الرأؼ القائل . العضكية

 RNA فرادىا مف الػ أكاف الحياة العضكية بدأت بصيغة مجتمعات. لمجزيئات الحية
نيا محفز كمادة كراثية في آف إ .مادة كراثية كمحفزات معاً : التي كانت تؤدؼ كظيفتي

 DNA  عبارة عف عبلقة بيفRNA ف الػأكىذا يبيف .  كبركتيناتDNAكاحد، أؼ 
ف القدرة عمى إقامة حياة عمى األرض مف جديد حتى بعد انقراض أكيركف . كالبركتيف

RNAالحياة الخمكية مازالت محفكظة في الػ
 عبلقة RNA ، ألف الحياة عبلقة كالػ(43)
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 كلقد كصف بأنو يخيط التككينيف .ك جسر بينيماأك رابط أبيف التككينيف اآلخريف 
.  ليمبسنا ثكب الحياة(44)اآلخريف

ف تككف سابقة ألنيا تخمق كتصنع في الخمية لتككف عمى أما البركتينات فبل يمكف أ
 DNA  فالمكرثة المحمكلة عمى جزؼء الػ. DNA قدر الشفرة الكراثية التي يمثميا الػ

  الرسكؿ المماثل لمشفرة التي يحمميا الػRNA تنسخ عف طريق شريط فردؼ مف الػ

DNAكىناؾ تبدأ عممية خمق البركتيف ،  RNA  فالػ.(ر) لينتقل بيا الى السايتكببلـز
 DNA يقـك بدكر الكسيط في عممية تصنيع البركتيف، فاتجاه الحركة كالتطكر مف الػ

 ك المباشر لمػأكىذا األخير ال يعد النتاج األكؿ .  الى البركتيفRNA الى الػ

DNA
.  ىك إذف مبدأ الحركة كالكجكدDNA إف الػ. RNA ، فيك يأتي بعد الػ(45)

ف أحركة بعد اؿ كجدعبلقة فإنو ؼكجد اؿف ؼأف ىذا النقيض السابق بعد أنا  ذكرػ5
كالعامل الذكرؼ عبلقة فيك حركة، لذا تبيف الدراسات . ، فالعبلقة حركةكف سؾاؿكاف 

غمفتيا، أ يتحرؾ باتجاه البكيضة كىك يخترؽ في حركتو  يبحث كف الحيكاف المنكؼ أ
 فيك رسالة بريدية ليا ذيل يساعدىا عمى الحركة كيمجيا اك يدخل فييا إلخصابيا
، فيك (46)محاطة بالغذاء  في مقرىا جالسة  كىي كالبحث كالسباحة نحك البكيضة 

. ك العدـأيمثل السككف  كاف  (األنثكؼ )نو ىك المتحرؾ كاآلخر إحركة، أؼ 
 مع ارتباطيا بالعامل العامل الذكرؼ ب (أصبل  )التي ترتبطف الحكامض النككية إكقمنا 

، ىي مكجكدة في النكاة في مركز الخمية، أؼ في قمبيا كمكمنيا الداخمي األنثكؼ كذلؾ
 رتبطف البركتينات التي تإك. ك الجكىرؼ أمثل البركتكف، فيي العامل األساسي 

، أؼ في محيط ب ، تخمق في السايتكببلـز العامل األنثكؼ مكجكدة في السايتكببلـز
ككما تضـ نكاة الذرة البركتكف .، كمحيط الشيء ظاىره الذؼ يعكسو الخمية
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كذلؾ تضـ نكاة الخمية جسيما  (الذؼ ىك عبلقة بيف البركتكف كااللكتركف  )كالنيكتركف 
يشبو النتركف يسمى النكية كتسبح ىذه كسط السائل النككؼ كتحتكؼ عمى كميات 

 كالبركتينات ، كلذلؾ فإف DNA الذؼ قمنا عنو إنو عبلقة بيف اؿRNAكبيرة مف اؿ
النكية  تمعب دكرا أساسيا في انتاج الريبكسكمات التي ىي معامل انتاج البركتينات ثـ 

كتصبح النكية . (ضابط ايقاع الخمية  )تنظيـ انتاج البركتينات كليذا يطمق عمييا
  كىذا يشبو صدكر الشحنة (47)أكبر حجما عند تركيب الخمية لمبركتيف بشكل فعاؿ

 ككما أف الذرة .المكجبة أك البركتكف عف النتركف بعد تفككو الى بركتكف كالكتركف 
تحتكؼ عمى عدد مف النيكتركنات قد  يفكؽ عدد بركتكناتيا  فإف النكاة الكاحدة قد 

  DNAككما ينتقل البركتكف الى نتركف فإف اؿ. تحتكؼ عمى أكثر مف نكية كاحدة 
عنو إنو قمنا الذؼ  )RNA عندما ينتقل الى DNA كاف الػ RNAينتقل الى اؿ 
يغادر النكاة الى السايتكببلـز لينقل ك  يتحرؾفإنو (كالبركتيفDNA عبلقة بيف الػ

 ما الػأ . أؼ انو يتحرؾ ألنو عبلقة،الشفرة البلزمة لخمق البركتينات في السايتكببلـز

DNAكلقد . ك الجينات التي تعني الكجكد الكامف فيي كجكد ثابت في نكاة الخميةأ
. ف الكجكد السابق الذؼ ىك كجكد كامف ليس متحركاً أذكرنا في تدليمنا الفمسفي 

حد أما أ العبلقة، فيذه ىي الحركة، كتحدث الحركة باالنتقاؿ الى المرحمة الثانية أؼ
كىذا عمى عكس الكجكد . طرافيا كحده فإنو سككف كثبكت، أؼ انو غير متغيرأ

 ينمك كيتطكر ألنوالظاىر الذؼ تمثمو البركتينات فيك نسبي كمختمف كغير ثابت، 
 بينما DNA ف كل خبليا الكائف الحي تحتكؼ عمى الكمية نفسيا مف الػإ. كيتيدـ
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نكاع مختمفة مف أ الكائف نفسو تحتكؼ عمى كميات كلدػنكاع مختمفة أخبليا مف 
. البركتينات

لكي ك يظيره أنو يخمقو أحد النقيضيف مصدر لنقيضو مف حيث أف أنا  ذكرػ6
كالحيكاف المنكؼ ىك مصدر . يظير نفسو كيككف كجكدًا متعينًا اؼ لكي يتجمى 

 كمف البكيضة  .الذؼ يخصب البكيضة كىك الفاعمية كىك الذؼ يحدد الجنس
مصدر الكجكد اإلنساني لذا فإنو المخصبة التي يخصبيا الحيمف يخمق االنساف، فيك 

قميمة  (Y)كألنو كذلؾ يبلحع أف جينات العامل . أصل الكجكد الجكىرؼ لئلانساف 
فبينما تتناسب كتتطابق بقية الصبغيات نجد . (X)بالنسبة الى جينات العامل األنثكؼ 

 3000)فالكركمكسكـ األنثكؼ يمتمؾ . مختمفيف لمغاية ( X)ك ( Y)ىذيف الصبغييف 
كلحسف الحع أف .  مكرثا (50)مكرثة مختمفة في حيف أف الذكرؼ لـ يبق فيو اال  (

كيرػ العمماء . الرجل يمتمؾ النصف اآلخر األنثكؼ الذؼ يزكده بالمكرثات الضركرية
أف الكظيفة الكحيدة الباقية لمكركمكسكـ الذكرؼ ىي إبقاء الذككرية أؼ حمل الصفات 
الجنسية، كىذا يعني أف الكركمكسكـ الذكرؼ يحتفع بالجينات التي تشير الى صفة 

أما الكركمكسكـ األنثكؼ فإف كثرة المكرثات تعني . الكجكد مجردا ، الكجكد الجكىرؼ 
كبالنظر الى عدد الجينات التي يحمميا . كثرة الصفات كىذه تعني الكجكد الظاىرؼ 

كل مف الكركسكـ الذكرؼ كاألنثكؼ أصبح حجـ الكركمكسكـ الذكرؼ بنسبة كاحد الى 
. (ز  ) (48)ثبلثة بالنسبة الى حجـ الكركمكسكـ األنثكؼ 

  كالحكامض النككية ، فإف الػكجكد الجكىرؼ لئلنسافكاذا كنا قد ربطنا بيف اؿ

DNA المكجكد في النكاة يحمل المعمكمات الجكىرية التي يتككف في ضكئيا جسـ



 

 

 186 
 القانون المطمق

ك تظير المعمكمات الكراثية أ عف طريق صنع البركتينات التي تعكس (ماديا) اإلنساف
 مف جزؼء الػ كلقد عرفت المكرثة بأنيا عبارة عف قطعة. كتتككف في ضكئيا

DNAكتنجح المكرثة بالسيطرة عمى تركيب . مسؤكلة عف تركيب بركتيف نكعي كاحد
البركتيف المطابق ليا، كتعمل عمى تحديد بنيتو كتشرؼ عمى جميع الخطكات 

المكجكد في DNA كينقل الػ. (49)الكيمياء حيكية المؤدية الى تركيب ىذا البركتيف
نو يرسل إ. النكاة المعمكمات الكراثية التي يحمميا ليتـ صنعيا في السايتكببلـز

ك ما يدعى بالشفرة الكراثية الى أالمعمكمات الخاصة بصنع المكاد البركتينية، 
 أؼ الحامض MRNAالسايتكببلـز عف طريق نكع مف الحكامض النككية يدعى 

RANك جيف أف كل مكرثة كاحدة أكلقد كجد .  المراسل كالذؼ ينقل األمر بصنعيا
 DNAكاذا كاف الػ.  إذف ىك الصانعDNAمسؤكلة عف صنع بركتيف خاص، فالػ

ف المعمكمات تتجمى أيصنع البركتيف عمى كفق المعمكمات التي يرسميا فمعنى ىذا 
ىك المادة  التي  (ىمية بنائيةأالذؼ لو )ف البركتيف أكما ىي مف خبلؿ البركتيف، ك

أؼ اف .  اإلنسانينيا جكىر الكجكدإتتجمى بيا المعمكمات الكراثية التي قمنا عنيا 
نو إ. اك يظيرهDNA البركتيف يستحيل الى كجكد يجمي الكجكد الذؼ يكمف في الػ

 يانو تكجد في كل خمية مف خبلأذكرنا كلقد  .يصبح عمى قدر المعمكمات التي فيو
جسمنا نسختيف مف كل مكرث، كاحدة منيا مكجكدة عمى الكركمكسـك الذؼ كرثناه 

تحتكؼ ىذه . األـ، كاألخرػ مكجكدة عمى الكركمكسكـ الذؼ كرثناه عف األبعف 
نكاعيا، ألتحضير جميع البركتينات ب (عداد الطعاـإكمقادير )المكرثات عمى كصفات 

. ككما ذكرنا فالبركتينات ىي المكاد األساسية لبناء الخمية كالستمرارىا في العمل
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 يخمق جكىرؼ المعمكمات اك األفكار تترجـ الى كجكد ظاىر، فالكجكد اؿؼذف إ
 اك جكىرؼ كالبركتينات تمثل ىذا الكجكد الذؼ يعكس الكجكد اؿ. الكجكد الظاىر

 ، أؼ جكىرؼ ف الكجكد الظاىر يككف عمى قدر الكجكد اؿ أ كىذا يعني كذلؾ.يترجمو
ف المكرثة تحتكؼ عمى كل المعمكمات البلزمة إ.  تماماً جكىرؼ انو يجمي الكجكد اؿ

لتكاثر الخمية الحية عمى شكل شفرة ضركرية لتحديد األعداد اليائمة مف جزيئات 
كالبركتينات . (50)ةالبركتينات كتصنيعيا كاستخبلص الطاقة عف طريق تمثيل األطعـ

 كتدخل في تركيب .ىي المككف األساسي لؤلنسجة الحية في جسـ االنساف 
اإلنزيمات كاليرمكنات التي ىي أداة عمل الخمية ك تتحكـ في عمميات النمك كالتطكر 

 في تركيب ىيمكغمكبيف الدـ كالعضبلت كىي العنصر األىـ في كما تدخل. كالتكاثر
كألنيا المككف األساسي . عممية نمك الجنيف كتشكيل المشيمة كتطكرالرحـ كالثدييف 

كما أنيا . لؤلنسجة كلمخبليا فإنيا تككف البركتكببلـز  كىك مادة الحياة لؤلنسجة 
مصدر طاقة لمكائف الحي عندما تنضب مكارد الطاقة عند نقص الكربكىيدرات التي 

 .ىي المصدر الرئيس لمطاقة 
تعمل المكرثات عمى كفق نظاـ دقيق في بناء البركتينات اك المادة الحية كىي ال 

 الذؼ ينقل المعمكمات RNAتصنع البركتينات مباشرة ػ كما ذكرنا ػ انما بكساطة
الكراثية مف النكاة الى السايتكببلـز حيث يتـ تخميق البركتيف كاالنزيمات التي تحدد 

 .(51)الخصائص المظيرية كالتركيبية المختمفة المميزة لمكائف الحي
 بل يتـ بعيدًا DNA البركتينات ال يتـ بشكل مباشر باالتصاؿ مع جزغ الػ ف تركيبإ

كبناء عمى .  عنو في السايتكببلـز تحديدًا حيث ال كجكد ليذا الحمض النككؼ ىناؾ
كؿ اك المباشر ألف البركتيف ال يعد النتاج اأذلؾ تـ التكصل الى استنتاج ىاـ مفاده 
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ف النقيض المتأخر أكدناىا كالتي تذىب الى ألممكرثة كىذا يؤكد الحقيقة الفمسفية التي 
 كىك RNAيظير كيعرؼ بالعبلقة اك عف طريقيا، لذلؾ فإنو يظير عف طريق الػ

الجسيـ الذؼ يمثل العبلقة في الخمية، كىك الرسكؿ الذؼ يقـك بدكر الكسيط في 
ىك مصدر الصنع، أؼ صاحب األمر DNA إف الػ. (52)فعممية تصنيع البركتي

 فيك الكسيط الذؼ ينقل األمر كيظيره، فالكجكد الظاىر يرتبط بو، RNAاما الػ. بذلؾ
البركتينات ىي الناتج النيائي لعمل الجينات كىذه رمكز  .كعف طريقو يتجمى

ككل بركتيف يحتاج اليو الجسـ محفكظ كشفرة في كيميائية الحامض . لمبركتينات
الحامض النككؼ شريط ممغنط كشريط التسجيل كالريبكسكـ جياز  . DNAالنككؼ 

 . (53)التسجيل كالبركتينات ىي مكسيقى الحياة في لحظة معينة
حد النقيضيف عمى أف الصراع بيف النقيضيف يرتبط بغاية ىي انتصار أػ ذكرنا 7
كالنفي ال يعني . كانتصاره عميو يعني نفيو مف كحدة العبلقة التي تجمعيما. اآلخر

ينفي  (الكجكد)نو إ فالنقيض الغالب الذؼ قمنا إنو السابق ك .، بل ىك بناء ىدمًا فقط
  مادؼ، يعكس ظاىرؼ كجكد كينتج مف عممية نفي العدـ السمبنقيضو العدـ أك 
 كىك في .ك مراحلأجزاء أكىك ينفيو عمى . عمى نقيضو، كبيذا ينتصر الكجكد السابق

كتبقى … ينفي نقيضو مف تمؾ العبلقة، كىكذاثـ  كجد العبلقةنفي كل مرحمة ؼ
عمى أعمى مرحمة اك أك المراحل تتراكـ حتى الكصكؿ الى أك األجزاء أالعبلقات 

كبنفي نقيضو منيا اك بتجاكزىا تنفمت عبلقة التناقض العامة التي كانت . عبلقة
 . كل العبلقات األجزاءتضـتضمو الى نقيضو، كالتي 
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ك الكجكد الكامف اك الجكىر يسعى الى كه  اإلنسانيصل الكجكدأف ألقد ذكرنا 
 كذلؾ ألنو يتحدد أك يتعيف أك يظير كبناء كجكد ظاىر مكانو (العدـ)نفي نقيضو 

ة كالرجل مف أ كعرضنا لما يجرؼ مف صراع بيف المر.كيتجمى بنفي نقيضو أك إظياره
جل ذلؾ، كما يجرؼ في الذرة مف صراع بيف الشحنة المكجبة كالنتركف في نكاة الذرة أ

كانو سعي لتجاكز العدـ اك الشحنة السالبة فتتجمى الشحنة المكجبة التي بقيت في 
كبنفي الشحنة . النتركف تعاني مف عدـ تجمييا حتى تنفي عنيا الشحنة السالبة

 .ينقسـ النتركف كتتككف شحنة مكجبة (عف النتركف )السالبة 
ف ىناؾ ارتباطًا بيف عممية انقساـ أننا نبلحع مف دراسة ما يجرؼ في الخمية إك

نيا تعني تحكيل الكجكد الكامف أ البركتيف التي قمنا  أك صناعةالخمية كعممية تككيف
 ، فالخمية  الى كجكد ظاىر تعبر عنو البركتيناتDNA الذؼ تمثمو جزيئة الػ

الجسمية تتكاثر باالنقساـ الخيطي كىك إحدػ المرحمتيف المتيف تمر بيما الخمية في 
 الطكر –1: دكرة حياتيا كتحدث عممية االنقساـ الخيطي عمى أربعة أطكار ىي 

كتسمى . الطكر النيائي - 4الطكر االنفصالي - 3الطكر االستكائي - 2التمييدؼ 
الفترة بيف انتياء أحد االنقسامات النككية كبداية االنقساـ النككؼ التالي الطكر البيني 

مف دكرة  %90الذؼ ىك المرحمة األخرػ مف مرحمتي دكرة حياة الخمية كالذؼ يحتل 
مرحمة النمك األكلى كىي مرحمة : حياتيا كىك يتمايز الى ثبلثة مراحل أساسية ىي 

نمك الخمية كتزاكؿ فيو نشاطيا في مجاؿ تخصصيا كيتـ تصنيع البركتيف كتزداد 
 DNAكمية السايتكببلـز كالعضيات كاليظير في ىذه المرحمة بناء الحامض النككؼ 

اال انو يزداد في نيايتيا نشاط االنزيمات التي يتطمبيا بنائو فتعمل مع عكامل أخرػ 
مرحمة تصنيع : كالمرحمة الثانية ىي . عمى تييئة الخمية لمدخكؿ في مرحمة البناء 
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  فيتضاعف كتتككف مجمكعتيف متطابقتيف مف DNAالحامض النككؼ 
مرحمة النمك الثانية كتتميز ىذه المرحمة : كالمرحمة الثمثة ىي .  الكركمكسكمات 

ببناء البركتينات األساسية النقساـ الخمية ثـ تدخل بعدىا الخمية في طكر االنقساـ 
  ،DNAالخمكؼ الذؼ يبدأ بمرحمة بينية يتـ فييا صنع البركتيف كتضاعف مادة اؿ

 البركتيف التي تعني  أك صناعةعممية تككيفتككف مسبكقة بعممية انقساـ الخمية ؼ
 . تحكيل الكجكد الكامف الى كجكد ظاىر تعبر عنو البركتينات
  كينشطر الى DNA  كتككف عممية صناعة البركتينات بأف ينحل جزء مف جزؼء
 كبعد أف يكتمل RNAػنصفيف فاصبل قكاعده المزدكجة ثـ يشكل كل نصف قالبا لل

  الػ الذؼ يسمى المراسل عف قالبRNAػ ينسمخ اؿDNAالػطبعة  تككينو كينسخ

DNA كيحمل التعميمات الخاصة بصنع البركتيف الى الريبكسكمات في شبكة 
 االرتباط كيعاكد الشريطاف DNAالػالييكلى في السايتكببلـز ، ثـ تعاكد قكاعد جزؼء 

.  االلتفاؼ كتغمق الخطة الرئيسة مرة أخرػ 
 ذ يعمل الػإ MRNA تنتقل بطريقة االستنساخ الى الػDNA ف الشفرة الكراثية في الػأ

DNAبمنزلة قالب لمػ MRNAكبانتقاؿ الػ ، MRNA الى السايتكببلـز فإنو يحمل 
ة ليترجـ الرمكز التي ؼتمؾ الشفرة الى المكاف الذؼ يتـ فيو صنع المكاد البركتيف

كىكذا فإف الجينات . يحمميا في صناعة البركتينات، كىذه العممية تسمى بالترجمة
تحدد شكل كنكع كخكاص جزؼء البركتيف DNA التي ىي كحدات مف جزؼء الػ

. كبيذا تسيطر عمى فعاليات الخمية
 كىذه MRNA تنتقل باالستنساخ الى DNA ف الشفرة الكراثية في سمسمة الػإ

تنقميا بالترجمة الى البركتيف، أؼ اف البركتيف المصنكع يشبو الشفرة اك المعمكمات 



 

 

 191 
 القانون المطمق

يجاد إف انقساـ الخمية يرتبط بغاية ىي أف ىذا يعني إ. DNA المكجكدة في الػ
يجاد كجكد ظاىر يشبو الكجكد إ، DNAبركتيف يشبو الكجكد الذؼ يمثمو جزؼء الػ

 .DNA الكامف، يشبو المعمكمات المخزكنة في جزؼء الػ
في الخمية عند انقساميا يعني ظيكر جكىر متجل جديد  DNA الػإف تضاعف 

ف تجمي ىذا الجكىر يككف مف  سيحل في الخمية الجديدة الناتجة عف االنقساـ ، كا 
الذؼ يحمل الشفرة  MRNA الػخبلؿ تجميو في البركتيف أك المادة كذلؾ عندما يخرج 

أؼ .  الى السايتكيبلـز حيث تتجمى تمؾ الشفرة مف خبلؿ البركتيف DNA لػالكراثية ؿ
  الػاف ظيك أك تجمي خمية جديدة عف طريق االنقساـ يعني عممية تجل لمجكىر

DNA مف خبلؿ البركتيف كىذا ىك سبب االنقساـ   .
 فييا  انتياء عبلقة التناقض يعنيف انقساـ الخميةإ ك الى خميتيفف الخمية تنقسـإ

 تحكؿ الى كجكد ظاىر يشبو الكجكد ذؼ كالعدـ اؿ(DNA الػ)بيف الكجكد الكامف
 كىي عبلقة _ (المنقسمة)  ال يعني مكت الخميةكىذا االنتياء (البركتيف) الكامف

تناقض ػ اك انتياء كجكدىا، ألف عبلقة التناقض الكمية بيف كل الكجكد الكامف في 
، لـ تنتو بعد، ( تعكسو تمامًا لما فييا مف سمب اك عدــ ؿ ماتزاؿالتي)الجسـ كالمادة 

 كتبقى عممية (عدا ما يمكت منيا  ) في بنية الجسـ فتبقى الخبليا محتفظة بكيانيا
بيف كل ما يمتمكو ) تكليد خبليا جديدة مستمرة حتى انتياء عبلقة التناقض العامة

 التي يعني ( (الجكىر)ككل ما يمتمكو مف الكجكد الكامف (السمب)الجسـ مف العدـ 
 كىذا األساس ىك ،انتياؤىا مكتًا لمجسـ االنساني، ألنيا ىدـ لؤلساس الذؼ يبنى عميو

 .  بينيما ككنو عبلقة
 :مرض السرطاف 
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 تتمثل بمرض  أك التعجيل بانيائياف انتياء عبلقة التناقض العامة في الجسـأكنرػ 
  ، الكامف في الجسـ الى كجكد ظاىرعدـالسرطاف، فالسرطاف ىك تحكيل كل اؿ

 أؼ تحكيل العدـ الى كجكد يشبو تعكس مضمكف كجكىر اإلنساف  الى مادةقتحكيل
. الكجكد الجكىرؼ السابق كانتياء التناقض بيف العدـ كالكجكد بأف يصبح كجكدا مثمو 

قبل تصنيعيا ىي عبارة عف مادة غير حية ببل كمكاد مادية أخرػ ف البركتينات إ
 كبعد تصنيعيا تعكس المعمكمات الكراثية  .مضمكف كال جكىر كال تعبر عف معنى

كىنا نذكر بمعنى العدـ كما .  كتنبض بالحياة في جسمو كتعبر عف معنى االنساف
استخدمو الفبلسفة اليكنانيكف فيك القابل لمتشكل كتمقي أفاعيل الجكىر فيو كعكس 

. الجكىر كتحكيمو الى كجكد ظاىر 
صبح الكصكؿ الى سر ىذا المرض معضمة المعضبلت، كلربما انتظر لكي ألقد   

كالحق . ف سرىما كاحدأيعرؼ سره الى حيف معرفة سر الحقيقة الكمية ألف الذؼ يبدك 
نا اقرأ عف السرطاف ػ كجدت مف الباحثيف الكاسعي األفق مف يدعك الى فيـ أنني ػ كإ

ف حقيقة أف يعرفكا حقيقة ىذا المرض كأنو يرػ أشامل لمحياة كالككف لكي يستطيعكا 
كالمرض بحاجة الى . المرض غير منفصمة عف حقيقة الحياة كالككف كسرىما الكاحد

 محكـك  السرطاففأف ىناؾ ما يشير الى إ. مثل ىذا الطبيب، الطبيب الفيمسكؼ
نو ىك الذؼ يكمف كراءه ما داـ اإلنساف محككمًا بو، أبقانكف الحقيقة المطمق، ك

 . كالسرطاف مرض يغزك جسـ اإلنساف
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 في الجسـ (السمب الكامف)ما يمكف أف يكجد مف العدـ فالسرطاف ىك تحكيل كل 
 الى كجكد ظاىر، فيتطابق ىذا الكجكد كالمخصص لعمر اإلنساف كمو ، تحكيمو

، كعندىا DNA الظاىر مع جكىر الكجكد اك المعمكمات التي تختزنيا جزيئات الػ
تنتيي عبلقة التناقض العامة لتنتيي بانتيائيا كل عبلقات التناقض 

.. (الخبليا)األجزاء
ف السرطاف يعني تشابيًا بيف الجكىر كالمادة، يعني تحكيل كل الجكىر الى إ

ف يحيل العدـ الكامف في أ الى DNAمادة، حيث يسعى ىذا النقيض الفعاؿ الػ
الجسـ اك الطاقة الكامنة فيو الى بركتينات، الى كجكد مثمو، يعكسو، في عممية 

. ك خبلياه أالصراع بينيما لتنتيي العبلقة التي يمثميا اإلنساف 
 ك تكليدىا، تكجيو غاية ىيأك لمعبلقات أ لمخبليا ستمرذا كاف االنقساـ الـإك

 آخر حتى  (العبلقات) كل الجكىر الكامف عبر خمق الخبليا أك إظيار أك تجمي
يعني انشطار كل العبلقات  (العبلقة األخيرة )فإف بمكغ ىذه الخمية أكعبلقة اك خمية، 

 . ألف عبلقة التناقض العامة لـ تنتو بعد ضمف بنية الجسـالتي بقيت تحتفع بكيانيا
ف الجسـ اإلنساني سيشيد ػ مف خبلؿ تطكر الصراع كتكرار تككف الخبليا أ يعني كىذا

التي ىي عبلقات جديدة تخمق مف خبلؿ تطكر ىذا الصراع ػ سيشيد اإلنقساـ األخير 
 كىذا يعني .نتياء كل عبلقات التناقض التي يتألف منيا كىي الخبلياإالذؼ يعني 

ف مظير حدكث إ ك.ساس ىذه العبلقات اك الخبلياأمكتو كما قمنا، ألنو مبني عمى 
 الذؼ  يتمثل كما نرػ باالنقساـ السرطاني اإلستنفاد الكمي المؤدؼ الى المكتذلؾ

يعني استنفاد كل الطاقة أك كل السمب المكجكد في الجسـ لخمق ما يعادؿ كل 
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كىذا االستنفاد الذؼ يحدث في السرطاف ال . الجكىر الكامف فيو مف الكجكد الظاىر
يحدث كفقا لمبرنامج الكراثي الذؼ يقتضي التدرج في عممية صنع الخبليا كالتدرج في 

  . عممية االستنفاد كالصعكد في ىذه العممية الى حيف انتياء عمر اإلنساف 
إف السرطاف يعني صنع كل الخبليا التي يستطيع اإلنساف أف يصنعيا في عمره 

كمو كلكف في كقت كاحد كقبل انتياء معدؿ العمر الذؼ كضع لئلنساف ، أؼ انو 
استعجاؿ لعممية صنعيا كميا ، فيك ال يعني االستنفاد الذؼ يراعي الزمف كالذؼ 

تشرؼ عمى عممية حصكلو أك تكقيتو ساعة الزمف في الجسـ اإلنساني أؼ 
كىذا يفسر لنا سبب كجكد التيمكميراز في . التيمكميرات إنما يعني حصكلو مرة كاحدة 

الخبليا السرطانية ىذا اإلنزيـ المرتبط بعمل التيمكمير كالذؼ ال يكجد في الخبليا 
الطبيعية إنما في الخبليا التي تشيد زيادة في عممية االنقساـ كالخبليا السرطانية ألنو 

المكجو أك اآلمر بصرؼ كتحديد عدد الكحدات المصركفة مف قطع أك أجزاء 
التيمكميرات عند انقساـ الخبليا ، أؼ إف السرطاف ىك خمل في جياز التكقيت الزمني 
أك ما نسميو جياز األمر كاالشراؼ عمى صرؼ الطاقة الكامنة أك السمب أك العدـ 

 الكامف كىذا الجيازيشمل التيمكميرات كالتيمكميراز كالجينات المشرفة عمى انقساـ
  بما يجعميا تمضي في عممية االنقساـ ببل تكقف حتى صرؼ كل الطاقة الخبليا

الكامنة أك السمب أك العدـ الكامف المسجل لدييا كالتي تشرؼ عمى عممية صرفو أك 
. عممية خمقو كتجميو في خبلؿ العمر كمو 
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 كىذا المرض يرجع الخبليا الى مراحل سابقة كانت قد تجاكزتيا عندما كانت 
عامة كقبل أف تتخصص فبعد أف تستنفد الخبليا المتخصصة كل طاقتيا عمى صنع 

الخبليا ترجع عممية االنقساـ الى الخبليا العامة التي تمتمؾ قدرة أكبر عمى صنع 
إف ىذا . كاستخراج كل الطاقة الكامنة أك كل السمب أك العدـ الكامف في الجسـ 

 ألنو يتطمب خمية  فتصبح عامة،اف السرطاف يمغي تخصص الخبلؼإ يفسر لنا حقيقة
عامة يستنفد منيا اإلنساف كامبل، كل مافيو مف مادة غير مخمقة كطاقة كامنة 

إلظيار كجكده كجكىره الكامف كمو ، فالخبليا المتخصصة ال تستطيع صرؼ ىذا 
المقدار اليائل مف الطاقة إنما تصرفيا بقدر محدكد ىك القدر الذؼ يسمح ليا بالقياـ 
بعممية انقساـ الخبليا لمدػ محدد  كلمرات معدكدة مف االنقساـ أما الخمية العامة 

فيي تنقسـ ببل تكقف إذا لـ تكبت قدرتيا عمى االنقساـ ، كليذا تعكد الخمية 
السرطانية الى حالة الخمية العامة فالسرطاف عكدة أك تراجع في عممية تطكر الخبليا 
كذلؾ لكي تسترد الخمية قدرتيا عمى صرؼ الطاقة كتسترد امتبلكيا لمتيمكميراز الذؼ 

التي تقدمت الييا  سبق كاف أغمقت مفاتيحو ككبتت جيناتو في األنسجة المتخصصة
 كليذا .الخمية بعد عممية انتقاليا مف ككنيا خمية عامة الى ككنيا خمية متخصصة 

تشبو الخمية السرطانية الخمية الجنينية في ككنيا عامة كفي انقساميا المستمر، فيي 
يستطيع الجسـ  تنقسـ باستمرار الستخراج كل الطاقة كلبناء كل البركتينات التي

 . خبلؿ عمره كمو بناءىا في
ف انقساـ الخبليا حالة طبيعية مستمرة في الجسـ لبنائو اك لتعكيض التالف منو إ

 كلكف ىناؾ مظيرًا لنمك الخبليا كالنقساميا في الجسـ يتمثل .في كل حياة االنساف



 

 

 196 
 القانون المطمق

بمرض السرطاف الذؼ يعني المكت المحقق لبلنساف ألنو يعني انتياء عبلقة 
 بأخراج كل العدـ اك نفيو كمو التناقض العامة في الجسـ اإلنساني بيف الكجكد كالعدـ

 بأنو تأييف لذرات  كذلؾف الدراسات تصف السرطافإ. بتحكيمو كمو الى كجكد ظاىر
خراج طاقتيا كىي الجسـ، أؼ  تغيير تركيبيا كفطع العبلقات القائمة بيف مركباتيا كا 

، كذلؾ عندما يتعرض  أيضاالجانب السالب في العبلقات التي تمثميا ذرات الجسـ
نو عبلقات مف خبليا كليس أكاذا نظرنا الى الجسـ عمى .  الجسـ الى ما يؤيف ذراتو

كقد . ، فإف الدراسات تصف السرطاف بأنو نمك اك انقساـ مستمر لمخبليا مف ذرات
ف الخبليا تكلد باستمرار كيتـ تجاكزىا لكي يتـ استخراج كل ما في الجسـ مف إقمنا 
 اؼ كل ما مما لـ يتحكؿ بعد الى كجكد ظاىر، نفيو كموأك طاقة كامنة   أك عدـسمب

كاذا . يستطيع صنعو كعمى امتداد عمره كىذا النفي الكامل يتمثل بمرض السرطاف 
،  أؼ تحكيمو كمو الى كجكدكاف السرطاف يعني نفي الجانب السالب مف الجسـ تماماً 

فإنو يعني انتياء عبلقة التناقض العامة بيف الكجكد كالسمب اك العدـ في الجسـ التي 
أؼ خبليا الجسـ )بانتيائيا تنتيي كل عبلقات التناقض األجزاء التي تنضكؼ تحتيا 

ف عبلقة التناقض العامة ألكالتي بقيت تحتفع بكيانيا  (كؿ خميةأعمى خمية الى أمف 
 أك بناء كاذا كاف التناقض ىك األساس الذؼ يقكـ عميو بناء الجسـ. لـ تنتو بعد

، فإف انتياء التناقض يعني انتياء ىذا األساس أؼ انيداـ ىذا األساس كلذلؾ خبلياه
 .يعني السرطاف المكت المحقق

ف االنقساـ السرطاني أف الفرؽ بيف اإلنقساـ السرطاني كاإلنقساـ الطبيعي لمخمية إ
ما في انقساـ الخمية أ. يعني تحكيل كل الكجكد الكامف في الجسـ الى كجكد ظاىر

 المكجكد في تمؾ الخمية كالتي DNAفإنو يعني تحكيل نسبة منو تمثمو مادة الػ
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 قبل انقساـ الخمية ليحل نصفيا في الخمية  أك تتجمى مف خبلؿ البركتيفتتضاعف
الجديدة المتكلدة عف اإلنقساـ اك ليتجمى مف خبلؿ الخمية الجديدة التي تمثل كجكدًا 

فالسرطاف ىك تحكيل كل الكجكد الكامف في الجسـ الى كجكد ظاىر، . ماديًا ظاىراً 
تشابو كل الكجكد الظاىر مع جكىر الكجكد اك المعمكمات التي تختزنيا جزيئات 

كلقد قمنا إف ىذا يعني بناء متكاصبًل لمخبليا حتى الكصكؿ الى آخر خمية .  DNAالػ
اف ىذه الخمية االخيرة  . يستنفد مف خبلليا آخر نسبة مف العدـ اك الطاقة الكامنة

تعني اف عمر االنساف ال بد اف يصل الى نياية كىذه النياية محددة في داخل 
الجياز الزمني اآلمر كالمشرؼ  )االنساف كما ذكرنا ، في المعمكمات الكراثية ، كفي 

اك في الساعة البايكلكجية التي تدؽ في كل خبليا  (عمى صرؼ الطاقة كما كصفناه 
كىذه النياية تحدد مدػ قدرتو عمى صنع الخبليا أؼ عددىا . الجسـ كىي التيمكمير

كتحدد حجـ ما فيو مف السمب أك العدـ كىذا الحجـ يعادؿ الجكىر أك المعمكمات 
 ..الكراثية التي في الحكامض النككية  

ذا :  كىنا نتساءؿ إذا كاف السرطاف يرتبط باستنفاد كل العدـ اك كل الطاقة الكامنة، كا 
 يحصل عف طريق خبليا الجسـ فأؼ ىذه الخبليا يحصل االستنفاد كاف ىذا االستنفاد

 .. ؟عف طريقيا
 حد طرفي العبلقة التي تمثميا الخميةأ كىي  -ف المكرثات في كل خميةألقد ذكرنا 

 كلكنيا .نكاع البركتينات، كىي الطرؼ اآلخرأ تحمل الكصفات لبناء جميع -
عبلقة بيف عاـ  التنتجيا كميا، بل يككف ما تنتجو حسب تخصصيا، كىي بذلؾ

 كىذا معناه أف كل خمية تمتمؾ ما ىك عاـ ، أؼ انيا . جكىرؼ ثابت كخاص مظيرؼ 
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نساف كامل . عامة كخاصة كإلنيا كميا عامة، أؼ فييا معنى إنساف كامل اك جكىرا 
كطاقة إلظيار جكىر إنساف كامل كألف السرطاف ال يكتفي باستنفاد ما تمتمكو الخبليا 
المتخصصة فقط بل يسعى الى استنفادىا مف الجسـ كمو كانو يرجع الخمية الى ككنيا 
عامة بعد تخصصيا لذا فإف كل الخبليا مرشحة ألف يستنفد منيا كل الطاقة الكامنة 

ف تككف كل أىذا فيو تفسير لمسبب في في االنساف ألنيا كميا تمتمؾ ما ىك عاـ ، ك
 فإذا كاف السرطاف قضاء .عضاؤه كخبلياه عرضة لبلصابة بالسرطافأجزاء الجسـ كأ

ف كل خمية  ، فإعمى العبلقة العامة بيف كل الكجكد ككل العدـ في الجسـ اإلنساني
ف كل منيا يتصل بما ىك عاـ، كل منيا فيو ألمف خبلياه تمثل ىذه العبلقة العامة 

نكاع البركتينات ال البركتينات أالجكىر العاـ الذؼ يستطيع بناء كل الخبليا كجميع 
ف السرطاف يمغي تخصص إ .قبل االصابة بالسرطاف الخاصة فقط التي كاف ينتجيا 

 ألنو يتطمب خمية عامة يستنفد منيا اإلنساف كامبل، كل مافيو الخمية فتصبح عامة،
 كليذا تشبو الخمية .مف طاقة كمادة كامنة إلظيار كجكده كجكىره الكامف كمو

، فيي تنقسـ (54)السرطانية الخمية الجنينية في ككنيا عامة كفي انقساميا المستمر
باستمرار الستخراج كل الطاقة كلبناء كل البركتينات التي يستطيع الجسـ بناءىا في 

كألف الخبليا جميعًا فييا ىذا األساس العاـ لذا يستطيع .  عممية بناء الخبليا الجديدة
السرطاف االنتشار في الجسـ اإلنساني كمو ذلؾ ألف خبلياه كميا ترتبط بيذا األساس 

ف اختمفت فيما بينيا حسب تخصصيا، كاف ليا صمة بالعبلقة العامة التي إالعاـ ك
ف تككف ىذه الخمية العامة التي يمكف أية خمية يمكف أتضـ اإلنساف كمو، لذا فإف 

 يحدده ذؼ في الجسـ كاؿ أك كل السمب الكامفمنيا استخراج كل الطاقة الكامنة
 الطاقة السمب الكامف أك كمية ، كىكسس االنساف في ضكئوأالبرنامج العاـ الذؼ 
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اذف فإف أية . كؿ خمية حتى آخر خميةأالتي يستغميا الجسـ لبناء كل خبلياه مف 
 كل خمية تمتمؾ البرنامج  ما دامت سرطانية كما قمناخميةككف خمية يمكف أف ت

 أك كل العدـ ف تستخرج كل الطاقة الكامنةأ تستطيع الكراثي العاـ نفسو، كليذا فيي
 . في الجسـ إذا ما أصيبت بالسرطافأك السمب الكامف

، أؼ ازدياد في صنع  تقكؿ المصادر الطبية إف السرطاف يتصل بعمـ األكراـ ألنو كـر
ف صنع الخبليا يعني تحكيل العدـ الى كجكد ظاىر، تحكيل أنا قد ذكرك. الخبليا

كمكاد ف البركتينات إ.  بركتينات تعكس مضمكف كجكىر اإلنساف أك الى مادةعدـاؿ
قبل تصنيعيا ىي عبارة عف مادة غير حية ببل مضمكف كال جكىر كال مادية أخرػ 

 كبعد تصنيعيا تعكس المعمكمات الكراثية كتعبر . في جسـ االنساف تعبر عف معنى
كالجسـ اإلنساني كمف خبلؿ القانكف العاـ الذؼ يحكمو لديو . عف معنى االنساف

فعدد الخبليا التي يصنعيا الجسـ في اثناء . القدرة عمى صنع عدد ىائل مف الخبليا
، كىناؾ ػ ضمف القانكف العاـ الذؼ يحكـ كجكد اإلنساف اك حياتو (55 )االحياة كبير جد

حد ابعاد المادة، كلمجسـ أ فالزمف ىك . فيناؾ حد لعمره، ػ معدؿ لحياتو اك لعمره
اإلنساني بعد زمني اك عمر يحدده بسنيف معدكدة، كىك ضمف ىذا الحد كفي خبلؿ 

ف صنع أكىذا يعني  .العمر المحدد لو يصنع مقدارًا مف الخبليا يتفق كىذا العمر
، ففي التنامي الطبيعي لبلنساف ( 56) حدكد ف النمك لو أ، ك كعددالخبليا لو مدػ

يصل نمك الخبليا الى حد اك نقطة معينة يبمغ فييا ما حدد لو مف مدػ كيدعى 
بالمادة التي مف أككىذا المدػ يرتبط بالعدـ الكامف في اإلنساف، .  عندىا الى التكقف

. الممكف تصنيعيا لتخمق خبليا جديدة، يرتبط بمقدار البركتينات غير المخمقة فيو
بالمعمكمات التي تتضمنيا الجينات الكراثية عف مقدار ما يصنعو كىذا المقدار يرتبط 
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بالبرنامج اك القانكف العاـ الذؼ الجسـ االنساني مف خبليا في مدة حياتو ، يرتبط 
صنع اإلنساف في ضكئو كعمى كفقو كالذؼ يضع حدكدًا لعمر االنساف كما يحدد كل 

نكاع الكائنات لو أف كل نكع مف أكتبيف قراءة العمماء لمجينكـ البشرؼ . شيء فيو
نكاع الكائنات يأتي كقد جيز بيذا أف كل نكع مف أذ يبدك إ  .برنامج يخطط لزكالو

، أؼ اف ىذا (57)البرنامج الذؼ اختير ليناسب مدػ ما يتكقع لو مف الحياة كالعمر
البرنامج يحدد نياية لعمر اإلنساف حتى لك سمـ مف كل األمراض التي تؤدؼ الى 

 كىذا . فينالؾ برنامج يخطط لمكتو،المكت، كمف كل االحداث التي تؤدؼ اليو
 ػ بكمية ما يصنعو الجسـ مف الخبليا، فكل خمية تصنع  تفسيرناالبرنامج يرتبط ػ في

ف قدرة الجسـ عمى صنع إك. ىي درجة عمى سمـ الصعكد الى النياية المحتكمة
 كلذا يقاؿ .ف بمكغ ىذا الحد يعني شيخكخة الجسـ كمكتوإالخبليا ليا حد تنضب فيو ك

، كلذا يقاؿ  ألنو نضكب لطاقتياإف تضاعف الخبليا يؤدؼ الى شيخكخة الخبليا
فإذا كانت ىذه تعني لدينا فيما  (58)ةالشيخكخما تعنيو ف السرطاف يرتبط بإكذلؾ 

تعنيو نضكبا في الطاقة اك القدرة عمى صناعة البركتينات التي يمكف تحكيميا الى 
كلكنو يختمف عنيا بأف ىذا . خبليا جديدة فإف السرطاف يعني كذلؾ ىذا النضكب 

  - يقاؿكما - ف معدالت السرطافإ. النضكب ال يحدث تدريجا كانما مرة كاحدة  
كلكف . (59) كعامل الخطر األكؿ في السرطاف ىك السف،تتزايد مع العمر باطراد

 فقط  إنما بما يؤدؼ الى التعجيل بيذا السرطاف ال يرتبط بما تعنيو الشيخكخة
 القدرة عمى نضكبًا في الطاقة اك- كما قمنا   - فإذا كانت ىذه تعني.النضكب 
البركتينات التي يمكف تحكيميا الى خبليا جديدة، فإف ىنالؾ محفزات تؤدؼ صناعة 

ف كجكد ىذه المحفزات يؤدؼ الى إخراج إ ك . ىذا النضكب في السرطاف سرعةالى
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كىذه الكمية تشمل كل ما .  عدىا البرنامج الذؼ صمـ عميو اإلنسافأكل الكمية التي 
 كالمكاد البنائية ف يصنعو في خبلؿ عمر اإلنساف مف البركتيناتأيمكف لمجسـ 

كىك ما يسمى بمغة  ) كطاقة كامنة  التي كانت غير مصنعةىذه المكادؼ. األخرػ 
 تصنع عف (الفمسفة الممكف الكجكد اك الكجكد بالقكة الذؼ ىك المادة أك الييكلى 

ف الجسـ يصنع ما إ إذ . الخبليا الجديدة بدكف حاجة الجسـ الى ىذا تكليدطريق 
ف يصنع الخبليا ببل أما أ .عمار التمفإيحتاج اليو مف خبليا في عمميات البناء اك 

إف السرطاف . انقطاع، فذلؾ ما ال يحتاج اليو، بل عمى العكس إنو كسيمة لتدميره
خراج كل ما إ كتزايدىا الى ما النياية كحتى (60)انفبلت في عممية صنع الخبليا

يختزنو الجسـ مف طاقة كامنة اك بركتينات مف الممكف تصنيعيا، كحتى استنفاد كل 
كينسب . كليذا يشيد الجسـ كرمًا سببو تزايد صنع الخبليا. قدرتو عمى صنعيا

مراض االكراـ ػ كما قمنا ػ كالكـر نمك كلكنو نمك غير مسيطر عميو إذ أالسرطاف الى 
 لذلؾ فإف األنسجة التي تككف معرضة بكجو .إف الخبليا تنسخ نفسيا كتتزايد بحماس

خاص لمسرطاف ىي تمؾ التي تنزع ألف يكثر فييا انقساـ الخمية طيمة الحياة إما 
 .كالثدؼ كالقكلكف كالمعدة كخبليا الدـ البيضاء خرػ كما في الجمدألمترميـ اك ألسباب 

 مرض لمجينات التي تشجع نمك الخميةاف السرطاف مرض في جياز انقساـ الخبليا، 
كمنيا جينات الميتاككندريا كالجينات المسؤكلة عف تككيف التيمكميراز كىي  كانقساميا

، كلذا فإف العطب الذؼ يصيب .جينات أنثكية   كىك مرض لمجينات التي تكبح الكـر
الكابح لمكـر ىك عبلمة عمى كجكد سرطاف قاتل، كليذا يكتسب  (53)جيف تي بي

 .(61)نكـىذا الجيف لقب حارس الجي
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. ف السرطاف إذف انفبلت في النمك يعني تعطيل كل ما يكبح ىذا االنفبلتإ
 التجمي مف خبلؿ  ،كالنمك يعني صنع الخبليا، كصنع الخبليا يعني صنع البركتيف

 كليذا يرتبط السرطاف بزيادة تككيف البركتيف، كليذا تشبو الخبليا .البركتيف 
جل ذلؾ تنتج أنيا مف أنيا تنمك بسرعة مثميا، كأالسرطانية الخبليا الجنينية في 

 جسـ صغير يقع عادة  التي ذكرنا أنيا كليذا تبدك النكية.كميات كبيرة مف البركتينات
 في تككيف البركتينات، ألف  ىذه الخبليا النشيطةكبر حجمًا فيأحكؿ مركز النكاة 

النكية ىي محل تككيف الرايبكسكمات التي ىي بدكرىا تككف بمنزلة المعمل الذؼ تبنى 
يمثل جانب كاف  البركتيف الذؼ  صنعإف السرطاف ىك استنفاد. (62)فيو البركتينات

كىذا ىك غاية التفاعل اك الصراع بيف طرفي . العدـ اك جانب السمب اك جانب الطاقة
نيا تدكر بيف إالتي قمنا أك التفاعل  فعممية الصراع .االختبلؼ اك الصراع في الجسـ

كىك ما يسميو العمماء بالحرب  لكركمكسكمات الذكرية كالكركمكسكمات األنثكيةا
 في خبليا الجسـ ىدفيا تحكيل العدـ اك الكجكد الذؼ لـ يخمق اك لـ يظير البيكلكجية

 البركتيف  الى كجكد ظاىر عف طريق صنع_كالذؼ يقترف بالجانب األنثكؼ _ بعد
 كىذا يككف لغرض النمك كبناء جسـ اإلنساف لكف خمبل ينتاب  الخبليا الجديدةكصنع

يككف السرطاف ىك ؼاك استنفاده كامبًل  كامبل تحكيموب الجسـ يؤدؼ الى اصدار االمر
 .ة ذلؾ نتيج

إف الصراع اك التفاعل الذؼ عرضنا قصتو في الجسـ اإلنساني إنما ىك صراع 
 (كىك ما تمثمو الكركمكسكمات الذكرية كاألنثكية المتحدة في نكاة الخمية )بيف الكجكد 

إف ىناؾ عدما .. كالعدـ الذؼ يخمق في السايتكببلـز كالذؼ قمنا إنو يقترف بالمرأة فقط 
ف الذؼ يشرؼ عمى عممية  (كجكدا بالقكة)اك  (كجكدا ممكنا )كامنا في المرأة أك ، كا 
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الى كجكد فعمي ظاىر  (الكجكد بالقكة)اك  (الكجكد الممكف )تحكيل ىذا العدـ أك
كتكقيت أك برمجة ظيكره ىك ما تمتمكو المرأة فقط مف الميتاككندريا أكما يرتبط 

ف . بالكركمكسكـ األنثكؼ مف التيمكميرات  إف ىناؾ صراعا بيف الكجكد كالعدـ كا 
 (التي يقترف بيا العدـ)الصراع أك التفاعل بيف الكركمكسكمات الذكرية كاألنثكية 
إف الخبليا تكجد مف خبلؿ . يستمر حتى يتحكؿ كل العدـ الى كجكد أك الى خبليا 

الميتاككندريا  )كلذلؾ فإنيا تمتمؾ كحدىػا , عممية إيجاد العدـ الكػامف في األنثى فقط 
كىي الجسيمات التي يتـ فييا كمف خبلليا استخبلص الطاقة كاستخداميا في  (

عممية البناء المادؼ لجسـ االنساف كترتبط بيا التيمكميرات التي تحدد مرات ظيكر 
.  لبنات ىذا البناء المادؼ كىي الخبليا  

ف عممية إيجاد العدـ في الخمية .  إف المرأة ىي سبب الكجكد المادؼ لئلنساف  كا 
تتمثل بعممية صنع أك انتاج الطاقة أك استخبلص الطاقة مف المركبات أك المكاد 

الغذائية المكجكدة في الخمية فتحدث عمميات أكسدة الدىكف كالسكريات داخل 
الميتاككندريا كتنبعث الطاقة فيمكف تنفيذ العمميات المختمفة مف بناء لمبركتينات 

كألف الميتاككندريا ىي المركز . كغيرىا مف المكاد التي يبنى منيا الجسـ مظيريا 
النشط إلنتاج الطاقة في الخمية فإنيا تمكج بالعديد مف الشكارد الحرة التي تسبب تمف 
الخبليا فتشيخ كيضعف انتاجيا لمطاقة كتمكت كقد تيددىا باإلصابة بأمراض أخرػ 

كيعبر عف ىذه العممية بعممية األكسدة التي تنتج . مثل السرطاف كىك مكضكع بحثنا 
ذرات األككسجيف الحرة غير المستقرة التي تنتج ىي األخرػ الشكارد الحرة كىي ناتج 

كالشكارد الحرة آيكنات سالبة حصمت عمى . ثانكؼ عف عممية إنتاج الطاقة في الخمية 
 كتستطيع أف تقكـ بمياجمة منفردة أؼ غير مزدكجة (حرة)الكتركنات غير مرتبطة 
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  كالبركتينات كجزيئات أخرػ في DNAالخبليا في تفاعبلت متسمسمة كأف تؤكسد اؿ
كىي تستطيع أف تنتج مزيدا مف الشكارد كالمؤكسدات ذات . كل أنحاء الجسـ كتتمفيا 

القرابة بيا مثل فكؽ أككسيد الييدركجيف كمف ثـ تحفز سبلسل طكيمة مف النشاط 
التدميرؼ كما تؤدؼ الى إحداث طفرات جينية تعجل عممية الشيخكخة كتثبط بعض 
اإلنزيمات كتؤدؼ الى ظيكر بعض السرطانات كحدكث طفرات في المحتكػ الكراثي 
لمميتاككندريا أك جيناتيا كمف ضمنيا الجيف الميـ الذؼ ينتج خميرة سايترككرـك سي 

التي تزكد ATPأككسيديس كالخمائر التي تساىـ في إنتاج الطاقة المعركفة بػ 
. التفاعبلت الكيمياكية في الجسـ بالطاقة التي تحتاج الييا 

كتعرؼ األكسدة بأنيا عممية فقداف لبللكتركنات مف الذرات أك الجزيئات اك 
  كتشترؾ ..( 63  )اآليكنات ، إنيا عممية فقداف لمطاقة التي تعمل بيا خبليا الجسـ

الشيخكخة كالسرطاف في أنيما ظاىرة لعممية فقداف الطاقة كلذلؾ تظير النتائج عمى 
الميتاككندريا التي ىي مكلد الطاقة كما تظير النتائج عمى التيمكميرات التي ذكرنا 

أنيا تتصل بعمر اإلنساف كمستكػ الطاقة المقررة ليذا العمر كالتي يتضمنيا البرنامج 
كىذا يعني اف تأثير السرطاف يظير عمى الجانب االنثكؼ ألف . الكراثي لو

كيعني اف السرطاف -  كما ذكرنا –الميتاككندريا كالتيمكميرات تتصل بالجانب االنثكؼ 
نتيجة لتعجيل أك تسريع عممية التفاعل بيف العكامل الذكرية كاالنثكية في الجسـ كالتي 
تحدث بالتدريج في حالة عدـ التعرض لممؤثرات المسرطنة كحسب البرنامج الكراثي 

. الذؼ يكجو عممية االنقساـ بما يجعل الجسـ كالخبليا تنمك بصكرة طبيعية 
 اف السرطاف يرتبط بعممية انقساـ الخبليا كترتبط التيمكميرات كالميتاككندريا 

فيما تحدداف مرات اإلنقساـ  كمستكػ _ كىذا كنا قد شرحناه_بعممية انقساـ الخبليا 
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كألف السرطاف ىك استخراج لكل الطاقة الكامنة أؼ . الطاقة المخصصة لكل إنقساـ 
 DNAالمخصصة لعمر اإلنساف كالتي تتضمنيا المعمكمات الكراثية في 

الميتاككندريا كالجينات التي تصنع التيمكميرات لذلؾ فإف السرطاف ينعكس اثره عمييما 
فيصاحبو حدكث طفرات في المحتكػ الكراثي لمميتاككندريا كيصاحبو نشاط 

لمتيمكميرازات كىي اإلنزيمات التي تعمل عمى تطكيل التيمكميرات مف أجل إدامة 
عممية انقساـ الخبليا كتطكيل عمرىا كجعميا خالدة ال تمكت لكي تصرؼ كل الطاقة 

.  .الكامنة أك المقدرة لعمر إنساف كامل 
إف مكت الخمية كشيخكختيا أك فقدانيا لمطاقة ىك أمر مبرمج مسبقا،  فيذه 

ف الجينات تمعب دكرا  العمميات تجرؼ تحت سيطرة برنامج كراثي جيني مسبق ، كا 
قكيا في ىذه العمميات كلكنو في الحالة الطبيعية مف حياة اإلنساف كحياة خبلياه 

يحدث تدريجا كمع تقدـ اإلنساف في العمر، أما في السرطاف فإنو يحدث مرة كاحدة 
كيصدر البرنامج الكراثي الجيني أكامره بإخراج كل ما يمتمكو مف طاقة أك صنع كل 

ما بامكانو صنعو مف المادة كلذلؾ فإف الخبليا تنقسـ باستمرار كال تتكقف عف 
إف عممية إنتاج الطاقة . االنقساـ حتى تيدر كل الطاقة المقدرة ليا في أثناء عمرىا 

التي قمنا إنيا عممية إيجاد لمعدـ أك إيجاد )كعممية األكسدة كاأليض أك البناء كاليدـ 
تحدث مف خبلؿ الميتاككندريا التي تقترف بالجانب  (الكجكد المادؼ المتمثل بالخبليا 

بعمل جزيئات أخرػ ترتبط _ كما ذكرنا سابقا_كىذه العممية ترتبط . األنثكؼ فقط 
فعمل . بالجانب األنثكؼ كذلؾ كيكمل عمل بعضيا بعضا كنقصد بيا التيمكميرات 

الميتاككندريا كعمل التيمكميرات يرتبط بعممية إنتاج الطاقة كعممية إنقساـ الخبليا 
.  كبناء الخبليا
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إف بناء خبليا الجسـ  يستدعي انقساـ الخبليا كىذا يستدعي انتاج الطاقة الذؼ 
ف استمرار ىذه العممية أك حدكثيا بكتيرة متصاعدة يضعف  يحدث في الميتاككندريا كا 

إف تكرار عممية . الميتاككندريا فتشيخ الخمية كتمكت اك تنتقل الى الحالة السرطانية 
انتاج الطاقة كتكرار عممية االنقساـ يؤدؼ الى قصر التيمكميرات كيؤدؼ كذلؾ الى أف 

إذف فعمل الميتاككندريا يرتبط . تشيخ الخمية كتمكت أك تتحكؿ الى خمية سرطانية 
كاذا كاف عمل . بعمل التيمكميرات كاالثنتاف ترتبطاف بالجانب األنثكؼ كما قمنا 

الميتاككندريا ىك انتاج الطاقة كصرؼ الطاقة عمى العمميات الحيكية التي تحدث في 
الخمية السيما بناء البركتينات كالمكاد األخرػ بما يؤدؼ الى تككيف المظير الخارجي 
لمجسـ فإف عمل التيمكميرات ىك عممية تنظيـ عممية صرؼ ىذه الطاقة كضبطيا ، 

ىك عممية زمنية تضبط عممية اإلنقساـ خبلؿ كحدات زمنية ، فإذا زادت عممية 
اإلنقساـ كخرجت عف ىذه الضكابط كزاد صرؼ الطاقة فإف ذلؾ يؤدؼ الى قصرىا 
كقد يضطرب أمر ىذه العمميات كبختل كينفمت مف عقالو كال يعكد الصرؼ مقننا 

فالسرطاف ىك . عمى كفق جدكؿ زمني محدد كيتمثل ىذا المظير بحدكث السرطاف 
. صرؼ غير محدكد لمطاقة عف طريق صنع غير محدكد لمخبليا 

إف التيمكمير يقكـ بدكر ىاـ في عممية التئاـ الجركح كا عادة بناء األنسجة التالفة 
كلكف مع كل إنقساـ لمخمية يحدث . نتيجة األمراض مف خبلؿ عممية إنقساـ الخبليا 

كيؤدؼ الى ظيكر أعراض الشيخكخة عمى _ كما قمنا_قصر في طكؿ التيمكمير 
لذا ذىب بعض العمماء الى أننا لك استطعنا إعادة تطكيل ىذا التيمكمير . الخمية 

فسكؼ يعيد ذلؾ الشباب لمخمية كيجعميا تبدك أصغر سنا كيعيد الشباب الى الجسـ 
فبإعادة تطكيل التيمكميرات تعكد الخبليا طبيعية كيشفى المرض ، كعمى . كذلؾ 
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العكس مف ذلؾ عندما يختل أمر االنقساـ كيصبح منفمتا كما في السرطاف فإف 
العمماء يعممكف عمى استحداث أدكية مضادة لمتيمكميرات إلحداث قصر بيا مف أجل 
السيطرة عمى عممية االنقساـ كتقنينيا كبرمجتيا فبل تعكد منفمتة كغير مسيطر عمييا 

.( 64) 
 إف ىذا يدلل عمى أف صرؼ اك انتاج الطاقة يرتبط عمى المستكػ الخمكؼ 

فتقييد صرؼ الطاقة كالسعرات . كالجزيئي بآليات اليـر كآليات التحكؿ الى السرطاف 
الحرارية يطيل أمد الحيكية كالبقاء كيجعل عممية انقساـ الخبليا تحدث بانضباط 

كقد يككف الصرؼ ىائبل .  (65)كسيطرة كعكس ذلؾ يدفع اليو صرؼ كنضكب لمطاقة
فيناؾ إذف صرؼ . مما يؤدؼ الى انقساـ ىائل كىذه الظاىرة تتمثل بمرض السرطاف 

مبرمج لمطاقة يؤدؼ الى عممية انقساـ مبرمجة لمخبليا كيؤدؼ الى شيخكخة مبرمجة 
كعممية اإلخبلؿ تؤدؼ . كمكت مبرمج كىذا ما تذىب اليو نظرية الجسد المستيمؾ 

.  الى التعجيل بالنياية المحتكمة عف طريق السرطاف 
ىناؾ ما يعرؼ اآلف بالبيكلكجيا الزمنية كىك عمـ حديث ييتـ بدراسة إيقاع الحياة 

كلقد كانت نظرية . الداخمي في الكائنات الحية كالعبلقة بيف الزمف كالحياة في داخميا 
آينشتيف قد بينت أف الزمف ىك البعد الرابع لؤلشياء كليذا فإف بنية االنساف ترتبط 

بعمر محدد كىناؾ ما يسمى العمر االفتراضي لئلنساف كىك أقصى مدة زمنية يمكف 
إف دقات الساعة البيكلكجية في اإلنساف كالكائنات الحية ىي . لمكائف أف يحياىا 

ىذا اإليقاع الداخمي ىك العمميات الحياتية . الزمف الذؼ يعيشو اإلنساف اكيتقدـ اليو 
التي تحدث في الخبليا ، فعمميات البناء كاليدـ التي تحدث عف طريق إنتاج كصرؼ 

كىك إيقاع . الطاقة ىي عمميات إيقاع لخطكات الزمف الذؼ يمر عمى جسد اإلنساف 
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ىذا اإليقاع اليكمي . فطرؼ يتـ ضبطو كالتحكـ فيو عف طريق الساعة البيكلكجية 
النيارؼ كالميمي يعمل عمى تزامف كظائف الجسـ مع التغيرات الزمنية اليكمية في 

كقد استنتج العمماء أف .  الضكء كالظبلـ مثل دكرة النـك كاالستيقاظ في اإلنساف
الساعة البيكلكجية ال بد مف أف تككف قديمة قدـ الحياة نفسيا كأف الخالق العظيـ 

كىبيا لجميع المخمكقات كل كما يناسبو كلـ يحـر منيا كائف مف كاف حتى لك كاف 
كىذا إف دؿ عمى شيء . ىذا الكائف كحيد الخمية كما اعترفت بذلؾ األبحاث الحديثة 
إف جسـ اإلنساف ..(66)فإنما يدؿ عمى أىمية الكقت في حياتنا كحياة جميع الكائنات

يمكج بأعداد ىائمة مف الساعات البيكلكجية تضميا خبليا الكائف الحي كتدؽ فييا 
. معمنة تقدـ الكقت كىذه ىي التيمكميرات التي ترتبط باألنثى  

إف تاريخ الكجكد اإلنساني إنما ىك تاريخ النساء المكاتي يظيرف اإلنساف الى 
الكجكد، ألف النساء ىف سبب ظيكره كبيف ترتبط المكاد البانية ليذا الظيكر كبيف 
ترتبط الساعات التي تكقت مدة إظيار ىذا الكجكد بجزيئاتو الصغيرة المككنة لبنائو 

. العظيـ كىي الخبليا 
إف الذؼ نستنتجو مف ىذا أف ىناؾ تناسقا بيف عمل الميتاككندريا التي مصدرىا 
األنثى فقط كالتي تقع في السايتكببلـز كعمل التيمكميرات التي تقع في النكاة كترتبط 

ف ىذا العمل يرتبط بعممية إنتاج أك صرؼ الطاقة . بالكركمكسكـ األنثكؼ  كا 
كاستغبلليا في  بناء الجسـ عف طريق تككيف خبلياه كىي الكجكد المادؼ الظاىر 

ف الميتاككندريا كالتيمكميرات ترتبطاف باألنثى ، فاألنثى ىي التي تحقق . لئلنساف  كا 
ف اإلسراع بتحقق كل الكجكد الظاىر أك اإلسراع . الكجكد المادؼ الظاىر لبلنساف  كا 

الكجكد بالقكة أكالكجكد الممكف )باستنفاد كل الطاقة الكامنة في الجسـ أك تحكيل كل 
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ف ىذا يعني استنفاد كصرؼ ( كجكد مادؼ كائف)الى  (التحقيق يؤدؼ الى السرطاف، كا 
كل الطاقة التي خصصت لئلنساف في أثناء مدة حياتو لكي يصرفيا في عممية بناء 

إف ىذا االستنفاد ىك نتيجة إلضراـ الصراع أك التفاعل أك اصدار األكامر . نفسو 
بتعجيميما بيف العكامل الذكرية كاألنثكية إلظيار كل ما في جعبة األنثى مف كجكد 

. قابل لمظيكر 
ما الذؼ يجعل الجسـ في مرض السرطاف يتجاكز تكجيو : كاآلف لنا أف نتساءؿ 

ىذا البرنامج الداخمي الذؼ يبرمج عممية تقدـ العمر كيأمر بالصرؼ المقنف لمطاقة 
كاالنقساـ المحدد لمخبليا فينصرؼ عف ىذا كيعمد الى عممية انقساـ لمخبليا  

. مستعجمة كمستمرة كعممية صرؼ أك استنزاؼ لمطاقة غير متكقفة ؟
لقد ذكرنا أف كياف الجسـ اإلنساني يقـك في أساسو عمى أساس أنو عبلقة تناقض  

بيف الكجكد كالعدـ في خبلياه كفي ذراتو ، كالعدـ ىك السمب أك الطاقة الكامنة في 
الجسـ كالتي ترتفع الى مستكػ الكجكد الفعمي بعد تخميق كصناعة البركتينات كالمكاد 

المادية األخرػ أؼ اف العدـ يتحكؿ الى كجكد فتنتيي عبلقة التناقض بينو كبيف 
الكجكد الى تشابو ال الى تناقض كبذلؾ ينيدـ األساس الذؼ يقكـ عميو جسـ االنساف  

إف فقداف ىذه الطاقة كميا كعممية صرؼ أك . كىك ككنو عبلقة تناقض فيمكت 
استنزاؼ الطاقة كتجاكز تكجيو ىذا البرنامج الداخمي الذؼ يأمر بالصرؼ المقنف 

لمطاقة كاالنقساـ المحدد لمخبليا تؤدؼ اليو عكامل كمؤثرات خارجية كداخمية تبينيا 
كيطمق  . المؤينةاإلشعاعيةكالعكامل   البيئيةالعكامل : منيانظريات تككف السرطاف ك

 )اسـ اإلشعاعات المؤينة عمى جميع اإلشعاعات النككية كالجسيمات المشحكنة 
البركتكنات كجسيمات ألفا كبيتا كااللكتركنات كاإلشعاعات الكركمغناطيسية كاألشعة 
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ألنيا تقـك بتأييف الكسط الذؼ تمر فيو بما  (السينية كأشعة جاما كالنيكتركنات كغيرىا 
يؤدؼ الى تغيير في تركيب ذلؾ الكسط الذؼ تمر فيو كىك ما نعبر عنو باآلثار 

فالجسيمات . ككمما زادت كمية اإلشعاع زادت احتمالية اآلثارالمتكقعة . الصحية 
المشحكنة تقـك بتأييف الكسط مباشرة عند المركر فيو كذلؾ بسبب الكيربية التي 

كتعرؼ طاقة التأيف بالطاقة البلزمة إلخراج االلكتركف مف ذرة الييدركجيف . تحمميا 
المستقرة عمما أف جميع أجساـ الكائنات الحية تحتكؼ عمى نسبة عالية مف 

كيعرؼ جيد التأيف بأنو الجيد الكيربائي البلـز لخركج االلكتركف مف . الييدركجيف 
كمعنى العناصر المستقرة ىي العناصر التي تككف فييا . ذرة الييدركجيف المستقرة 

   (67) .1/1النسبة بيف عدد النيكتركنات كعدد البركتكنات 
 العكامل الكراثية التي يدخل فييا  العكامل التي تعمل عمى ظيكر المرض كمف

التاريخ الكراثي لمفرد كالتشكىات الصبغية الكبيرة كاالختبلؿ الكظيفي اليرمكني 
مف نظريات تككف السرطاف نظرية التغير في المكرثة، كتعتمد ىذه  ك.كالفيركسات

كاألدلة . النظرية عمى مفيـك التغير في المادة الكراثية عف طريق تغير في المكرثات
كالتغير الكراثي عادة ما يككف ثابتًا، . عديدة التي تثبت ذلؾ التغير كتدعـ النظرية

إضافة مادة كراثية الى المادة ب اك DNAفيحدث ضرر بالمادة الكراثية في شريط 
كمعظـ السرطانات التي  ، الكراثية األصمية، اك تغير مكرثة كاحدة اك نقص صبغي
كثر تسرطنًا أف الخمية تصبح إتصيب اإلنساف ليا عبلقة باختبلؿ العدد الصبغي، ك

 .كمما زادت التشكىات الصبغية في التركيب الكراثي لمفرد المعني
كمع تقدـ عمـ الكيمياء كالكراثة تـ تحميل عدد كبير مف المكاد المسرطنة، ككجد 

ف معظميا ىي مكاد كيركمغناطيسية تتحد بقكة مع األحماض النككية الخمكية أ
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DNAك RNAف معظـ ىذه المكاد المسرطنة عند اتحادىا أ حيث ثبت . كالبركتينات
مع المادة الكراثية فإنيا قد تسبب سرطانًا كذلؾ بإحداث تغييرات في المعمكمات 

ف السرطاف يحفز إ. يةالكراثية، كالتي تؤدؼ في معظميا الى طفرات في المادة الكراث
 تؤثر في الخبليا كتسبب تحكالت خمكية فييا مما يجعميا ىذه العكامل التيبكساطة 

المكاد إف .  السرطانيتفقد السيطرة عمى اإلنقساـ المنظـ كتبدأ باإلنقساـ الفكضكؼ 
تتحد بسبب نقص  الكيمياكية التي تفقد ذراتيا بعضًا مف االلكتركنات النككية

االلكتركف فييا بالذرات الغنية بااللكتركنات المكجكدة في األحماض النككية 
كتبدك المكاد المسرطنة متخصصة في تأثيرىا، فبعضيا يحفز ظيكر . كالبركتينات

 .عضاء الجسـ دكف اآلخرأالسرطاف في عضك مف 
كىكذا تعمل ىذه المؤثرات عمى تخريب بنية الجسـ ، فإذا تعرض الجسـ الى 

أشعة مؤينة  فإنيا تعمل عمى إخراج كل الجانب السالب اك الطاقة السالبة في الجسـ 
كالمخصصة لو في مدة عمره كمو ضمف برنامجو الكراثي فيمغى عمل ىذا البرنامج 
الذؼ يعمل عمى تكجيو عممية صرؼ الطاقة عمى كفق جدكؿ محدد كمقنف، ألف 

الطاقة المطمكب إخراجيا منو في حاؿ تعرضو الى ىذه األشعة طاقة ىائمة لذا يعمد 
الى عممية صنع مستمر لمخبليا إذ قمنا إف كل خمية تصنع تستخرج أك تصرؼ نسبة 

ذا ما حدث خمل لمجينات التي تحكـ عمل البرنامج الذؼ يحدد عممية . مف الطاقة  كا 
صرؼ الطاقة أك صنع الخبليا اك انقساـ الخبليا كمنيا جينات الميتاككندريا التي 
يتصل عمميا بصنع الخبليا كانقساميا ككذلؾ جينات التيمكميرات التي قمنا إنيا 

الساعة البيكلكجية التي تحدد عمر الخمية كعمر االنساف كعدد ما يصنع مف الخبليا 
خبلؿ عمر االنساف ، فإف ىذه الجينات سيضطرب عمميا كتنفمت عممية صنع 
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كليذا نجد عند السرطاف أف المحتكػ الكراثي . الطاقة اك صنع الخبليا مف عقاليا
لمميتاككندريا تحدث بو طفرات كاف التيمكميراز كىك اإلنزيـ الذؼ يسيطر عمى عمل 

التيمكمير سيزداد إفرازه في الخبليا السرطانية كيعمل عمى إطالة نياية التيمكميرات في 
 . ىذه الخبليا كجعميا خبليا خالدة تنقسـ دائما كالتتكقف عف اإلنقساـ كالتكاثر

 السرطاف اذف يحدث بتأثير ىذه العكامل فيضرب الجينات المشرفة عمى عممية 
انقساـ الخبليا كصرؼ الطاقة أك إيجاد العدـ كيؤدؼ الى صرفيا كميا أك إيجاد العدـ 

إف ما . كمو كىذا يعني اختبلؿ أك فصـ العبلقة التي تبنى منيا خبليا الجسـ كذراتو 
يحدث في السرطاف ىك صرؼ كل الطاقة المكجكدة في الجسـ ابتداءا مف الطاقة 
المكجكدة في الخبليا المتخصصة كصكال الى الخبليا األكلية أك العامة التي ىي 

القاعدة التي انطمقت منيا الخبليا المتخصصة أك ىي أسفل اليـر الذؼ تجمس عمى 
كلذلؾ يقاؿ إف السرطاف يمغي تخصص الخبليا كيعـ كل الخبليا كيشمميا . قمتو 

ألنيا كميا يرتبط بعضيا ببعض انطبلقا مف األساس األكؿ الذؼ انطمقت منو كميا 
كىك الخمية األكلى ، كأنيا كميا تشتمل عمى البرنامج الكراثي نفسو كأف المعمكمات 

. الكراثية ىي نفسيا في كل الخبليا
كحدتو الصغرػ التي  الخمية فإننا ندرسو كذلؾ مف خبلؿ ذا درسنا الجسـ مف خبلؿإك

ذلؾ ألف الخمية تشبو الذرة في أنيما االثنيف عبلقة بيف جانب مكجب ىي الذرة 
كالسرطاف ىك إخراج لمجانب السالب مف ذرات الجسـ ، إخراج لو . كجانب سالب 

ف مف مسببات أ فمقد ذكرنا .مف كحدة العبلقة التي تربطو الى الجانب المكجب فييا 
 فيما سميناه السرطاف اك مف محفزاتو األشعة المؤينة اك بعضا مف المكاد الكيميائية

، فتتحد بسبب نقص  التي تفقد ذراتيا بعضًا مف الكتركناتيا النككيةالشكارد الحرة 
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االلكتركف فييا بالذرات الغنية بااللكتركنات المكجكدة في األحماض النككية 
 .كالبركتينات فتخرجيا مف ذراتيا في ىذه المكاد الجسمية 

 DNAكمف المعركؼ أف خبليا الجسـ البشرؼ مف أىـ مككناتيا الحامض النككؼ 
فعندما . كىك يتأثر بالحقكؿ السالبة كالمكجبة كىك يتألف مف ذرات تتأثر بيذه الحقكؿ 

تدخل األشعة السينية اك الجسيمات النككية السريعة جدا الى الخبليا فإف تأثير ىذه 
العممية يمكف أف يككف مدمرا لمغاية كذلؾ بسبب طاقة ىذه اإلشعاعات التي تفكؽ 

كعميو فإف الضررالذؼ . مئات المرات القكػ التي تربط أجزاء الخمية الى بعضيا 
سيمحق بالخبليا سيككف كبيرا بسبب تمف البناء الكيربائي الذؼ يحافع عمى بنية 

أما اذا كانت طاقة اإلشعاع أقل تأثيرا فإف الخبليا قد . الخمية كعندئذ تمكت الخمية 
تبقى حية لكف اإلشعاع يؤثر في ىذه الحالة عمى فعاليتيا الحيكية التي تتضرر الى 
حد كبير يؤدؼ الى تغيير ىندستيا اك شكميا األصمي كمف ثـ فإف الخمية التي بقيت 
حية قد تتحكؿ تدريجيا لتصبح خمية سرطانية تقـك بصكرة ذاتية بتكليد خبليا سرطانية 

كىناؾ أضرار خفيفة لئلشعاع كىذه مف الممكف تبلفييا كتقكيميا لتكاصل . أخرػ 
. الخبليا نشاطيا االعتيادؼ 

إف الخمية تحتكؼ عمى المركبات كالمعادف الضركرية لمجسـ كيككف الماء معظـ أجزاء 
الخمية كيختمف اإلشعاع النككؼ بضمنو األشعة السينية في تأثيره عف باقي أنكاع 
األشعة كالضكء كالحرارة في أنو يقـك بتأييف الماء المكجكد في الخبليا الحية مما 

كنتيجة ليذا التأيف تتكسر . يؤدؼ الى اختبلؿ نظاـ عمل ىذه الخبليا 
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الكركمكسكمات اك تتككف سمسمة لكلبية الجذكر تعيق الكركمكسكمات مف إعادة 
 . .( 68)التككيف المماثل لؤلصل 
 . لمعبلقة التي تبنى منيا خبليا الجسـ كذراتو أك انفصاـالسرطاف إذف اختبلؿ

 كلذلؾ  .البنية العامة التي يبنى في ضكئيا اإلنسافأك  ذه العبلقة ىي البرنامجكه
فإف جميع البشر معرضكف لبلصابة بو، ذلؾ ألنو يتصل بالتصميـ الداخمي الذؼ 

جاء اإلنساف تعبيرًا عنو، فإذا ما اختل ىذا التصميـ كانيدـ ىذا البرنامج قضي عمى 
 البنية العامة  إف.االنساف بالمكت النيداـ األساس اك البنية العامة التي بني عمييا

حدىما مف األب كاآلخر مف ألمخبليا قائمة عمى عبلقة اختبلؼ بيف مصدريف يأخذ 
التي ت يقاؿ إف كل البشر يممككف المكرثاإلنيا بنية عامة يمتمكيا كل البشر ك.  األـ

 كلكف ظيكر السرطاف يعتمد .باستطاعتيا تحكيل الخبليا العادية الى خبليا سرطانية
. (69)التي تؤدؼ اليوالمحفزات ك  العكاملعمى كجكد

ات التي باستطاعتيا تحكيل الخبليا العادية ػإف القكؿ بأف البشر كميـ يممككف المكرث
نما ىك خمل اك تطكر ينتاب القانكف إف السرطاف أالى خبليا سرطانية يدلل عمى 

العاـ الذؼ يحكـ تككيف كخمقة الجسـ اإلنساني ما داـ كل البشر يممككف استعدادًا 
فيك يتصل بالقانكف اك البرنامج يا  كما داـ ىذا المرض ليس مرضًا معد.لبلصابة بو

اك التصميـ الداخمي الذؼ صمـ عميو جسـ اإلنساف اك بنيتو العامة التي ىي بمنزلة 
كىذا القانكف أك البرنامج اك التصميـ . الييكل الذؼ يؤسس لبناء الجسـ االنساني

التي ينبغي أف تككف قائمة لكي يبقى  (العبلقة)نما ىي إالداخمي أك البنية العامة، 
 .بناء الجسـ قائما فإذا ما انتيت ىدـ بناء الجسـ ليدـ أساسو 

: العبلج 
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ىا السابق ىك كضععادة العبلقة الى إىذه العبلقة فإف ؿ نتياءاذا كاف السرطاف اإك
 المفقكدة اك  الكامنة يككف بإعادة الطاقةق العبلقة كا عادة ىذ.الذؼ يقضي عميو

 اؼ اف يككف ىناؾ سمب لـ يستنفد كمادة لـ يستكمل خبليااؿالجانب السالب في 
تصنيعيا كجكىر لـ يطرأ عميو خمل طارؼء فيعطي االكامر بتصنيع كل ما في قدرتو 
عمى التصنيع مف المادة مما يتسع لو عمر االنساف ، اؼ المادة التي يمكنو صنعيا 

اف اعادة العبلقة الى ما كانت عميو مف االيجاب كالسمب ىك . في خبلؿ عمره كمو 
كألف السرطاف ىدـ لبنية كل خبليا . التصدؼ لو الكفيل بالقضاءعمى ىذا المرض ك

كيف نعيد العبلقة التي : كىنا نسأؿ . الجسـ لذلؾ فإنو يمتد عمى كل ىذه الخبليا 
تقـك عمييا الخبليا الى كضعيا السابق  ، ككيف نعيد الجانب السالب أك الطاقة 

 .المفقكدة الى خبليا الجسـ؟
لقد قمنا إف الجسـ اإلنساني كمو يبدأ مف خمية كاحدة كباالستنساخ كالتكاثر تتكاثر 

كلكف ىذا العدد الضخـ . ترليكف خمية (100_60)خبليا الجسـ حتى تصل الى العدد
مف الخبليا يرتبط بعضو ببعض فيك بناء تراكمي عف خمية كاحدة لذا فإف ىناؾ 
عبلقة عامة تجمع بيف خبليا الجسـ كمو ، فيذه الخبليا تتطكر عف ىذه الخمية 

لذلؾ فإف كل العامة لتتخصص ثـ انيا تستطيع اف ترتد الييا ألنيا تراكـ عنيا ، 
الخبليا تستطيع أف ترجع الى الحالة العامة أك الحالة الجنينية كتمغي تخصصيا كىذا 

إف الجسـ اإلنساني ينطمق مما ىك عاـ ، مف خمية كاحدة ، . ما يحدث في السرطاف 
ىذه الخبليا تختزف . كتبقى ىذه العمكمية محفكظة في كل الخبليا بعد تكسع الجسـ 

التي تخص الجسـ اإلنساني بما في ذلؾ العمر الذؼ تعيشو خبلياه  كل المعمكمات
كالطاقة الكامنة التي تختزنيا ك العمر الذؼ يعيشو اإلنساف كالذؼ قمنا إنو يرتبط 
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كبسبب ىذااالرتباط كىذه العمكمية . بعمل التيمكميرات التي ترتبط بالجانب األنثكؼ 
. فإننا نستطيع التأثير في خبلياه كميا مف خبلؿ التأثير بخمية كاحدة 

ذا كاف السرطاف ىدما لبنية كل خبليا الجسـ إلنو قطع لمعبلقة التي تقكـ عمييا   كا 
ىذه الخبليا بيف الكجكد كالعدـ أك بيف الجانب المكجب كالسالب فييا بإخراج كل 
الجانب السالب أك الطاقة الكامنة التي تشتمل عمييا فإف زرع خمية في الجسـ 

المريض تمتمؾ كل الطاقة المفقكدة أك كل الجانب السالب المفقكد يمكف أف يؤثر فييا 
كميا كيعيد إلييا كميا ما فقد منيا ، فبإعادة ىذه الطاقة كميا الى الخبليا كبإعادة ما 

ىك ممكف الكجكد  أك ما ىك كجكد بالقكة في لغة الفمسفة الى حالتو أؼ قبل أف 
يصبح كاجب الكجكد أك كجكدا فعميا أك ماديا نستطيع القضاء عمى السرطاف كا عادة 

كلكف كيف نفعل ذلؾ . خبليا الجسـ الى حياتيا االعتيادية السابقة فبل االصابة بو 
كمف أيف لنا ىذه الخمية التي تمتمؾ الطاقة الكامنة التي أخرجت مف كل خبليا الجسـ 

نقكؿ لعل األمل . . اإلنساني مما أدػ الى ىدمو كمو مف خبلؿ ىدـ كل خبلياه ؟
كبيذا اإلستنساخ لخمية مف  .يطالعنا في عممية اإلستنساخ التي تكصل الييا العمماء 

خبليا الشخص المريض يمكف أف نحصل عمى خمية أكلية كالخمية األكلى التي 
انطمق منيا الجسـ اإلنساني كبعد زراعتيا في الجسـ المريض تككف قادرة عمى بنائو 

فيذه الخمية قادرة عمى بث الطاقة المتأينة أك الجانب السالب الذؼ . كمو مف جديد 
خرج مف خبليا الجسـ كميا إلنيا  تمتمؾ المعمكمات كالطاقة التي تمتمكيا الخمية 

التي خمق منيا اإلنساف كالقادرة عمى أف تخمق الجسـ مف جديد بعد  (زيككت)األكلى 
. أف ىدـ مف أساسو 
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كيمكف الحصكؿ عمى ىذه الخبليا المستنسخة بنقل نكاة أحدػ خبليا الشخص المراد 
عبلجو الى بكيضة مفرغة مف النكاة كذلؾ لمحفاظ عمى المعمكمات الجكىرية في النكاة 

المنقكلة كأخذ الطاقة اك المادة المراد تعكيضيا مف البكيضة المنقكؿ الييا 
فالميتاككندريا ترتبط بيا كىي ما تزاؿ بحالة سميمة كلما تستنفد طاقتيا  كبذلؾ تككف 
الخمية المستنسخة نسخة طبق األصل مف التككيف الجنيني لمشخص المريض كىذا 

 . (70 )شرط أساسي كحيكؼ لعدـ لفع أك طرد األنسجة عندما تزرع في جسـ المريض
كاالستنساخ العبلجي أصبح اآلف كسيمة عبلجية ميمة لغرض الحصكؿ عمى الخبليا 

فيذه الخبليا األكلية يمكف أف . األكلية لبمكغ أىداؼ لـ يستطع الطب عبلجيا سابقا 
تتحكؿ الى خبليا متخصصة مثل خبليا القمب كالجياز العصبي كالعضمي 

كيمكف أف تزرع في جسـ اإلنساف في المكاف الذؼ بو تمف في أحد .. كالبنكرياس 
. ىذه األنسجة الستعادة كظيفتيا 

إف استخداـ االستنساخ إلنتاج مثل ىذه الخبليا يعد أكبر االكتشافات العممية كأكثرىا 
خطكرة في ىذا الزمف كسكؼ يككف ليا دكر كبير في عبلج كثير مف األمراض مع 
أف ىناؾ مف يعترض عمى تقنيات االستنساخ التي يستعاض فييا عف بكيضة األـ 

. ببكيضة بديمة متبرعة 
كلقد شاع في العالـ اآلف ما يسمى العبلج الجيني الذؼ يمكف االستفادة منو في 

معالجة الخمل اك الطفرة الجينية التي ادت الى االصابة بالمرض كىك عممية زرع أك 
دمج لجيف معيف سميـ تـ نزعو مف كائف آخر أك مف نفس الكائف بكساطة إنزيـ قطع 

كمف ثـ تنشأ .   لمخمية المريضة DNAمعيف كيككف ىذا الزرع بداخل المادة الكراثية
القدرة عمى التضاعف كانتاج مادة كراثية جديدة تحتكؼ عمى صفات الجيف الجديد 
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فإذا زرع الجيف الطبيعي السميـ فإنو يسكد .  السميـ فتشفى بذلؾ الخمية المريضة
كيتغمب عمى الجيف المعطكب كبذلؾ تسكد الصفة الجديدة المعالجة عمى الصفة 

كفي عبلج الشيخكخة مثبل كضح العمماء إمكاف . المريضة كيشفى المريض مف دائو 
أخذ خبليا إنساف ما لكي تعالج جينيا في مقاكمة الشيخكخة ثـ تعاد الى صاحبيا 

كأمكف إنتاج إنزيـ تكليميراز مف الخبليا . لكي تعالجو بشبابيا مف أمراضو المختمفة 
القابمة لبلنقساـ مثل المكجكدة في البيض كالخبليا المنكية كحقنت بعد ذلؾ في 

كركمكسكمات الخبليا ثـ تركت الخبليا لكي تنقسـ ككجد العمماء أف اإلنزيـ ساعد 
التيمكمير المكجكد في الكركمكسكـ عمى النمك مرة أخرػ كازدادت فرصة إطالة 

كىناؾ ما يسمى اآلف بالمكتبة الجينية كىي ستمثل لنا المخزكف الكراثي الذؼ . العمر
سيمكننا مف مضاىاة جيناتنا المعطكبة بالجينات السميمة كيتيح لنا انتقاء التقنية 

كيؤمل أف تككف مف تمؾ التقنيات استئصاؿ أك تثبيط . الجينية المناسبة لمعبلج
  ..(71)الجينات المسرطنة مف خبلؿ تقنية البتر اإلنزيمية 

إف عممية االستنساخ التي نفترض أنيا تعالج السرطاف ال تعتمد عمى زرع أك 
استئصاؿ جينات محددة في الجسـ المصاب إنما زرع خمية ىي في الحقيقة تمثل 

كعممية استنساخيا تتبع اآلليات نفسيا التي تتبع اآلف في العمميات . إنسانا كامبل 
الجارية في المؤسسات العممية كالطبية في العالـ لصناعة ىذه الخبليا األكلية البكر 

كنفترض أف عممية االستنساخ . التي لدييا القدرة عمى النمك كتككيف إنساف كامل 
ىذه تعيد برمجة مكرثات ىذه الخمية التي تؤخذ مف الجسـ المريض بالسرطاف ، أؼ 

تعيدىا الى كضعيا السميـ ببل طفرات اك خمل كتزكدىا بالطاقة التي فقدىا الجسـ مف 
خبلؿ ما تمتمكو البكيضة المنقكؿ الييا النكاة مف السايتكببلـز كالميتاككندريا غير 
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المستنفدة لتعمل عمى إنتاج أك بناء  كضع جديد لمخبليا في داخل جسـ المريض 
يكقف عممية انييارىا كانقساميا المستمر إذ يعيد الييا ما فقدتو كيبرمجيا مف جديد 

كيعيد التكازف بيف جانبيا اإليجابي كالجانب السمبي بعد أف كانت قد فقدت كل طاقتيا 
كبعد . أك الجانب السالب منيا مما أخل في نظاميا الذؼ تقكـ عميو كىدـ بنيانيا 

زراعة ىذه الخمية في الجسـ المصاب بالسرطاف ستعمل عمى إعادة التكازف الى كل 
خبليا الجسـ أك ستقـك ببنائيا مف جديد كذلؾ ألنيا ترتبط مع خبليا الجسـ المريض 

بعبلقات عامة كتقكـ معيا عمى أساس كاحد ىك األساس الكاحد الذؼ بنيت عميو 
 (الزيككت)ككما أف الخمية األكلى . كانطمقت منو أكؿ خمية تككف منيا ىذا الجسـ 

_ إذ تككنت منيا كل خبليا الجسـ_لدييا القدرة عمى بث الحياة في كل خبليا الجسـ
.  فإف ىذه الخمية األكلية المزركعة ليا مكاصفات كقدرة ىذه الخمية األكلى

ككاف بعض المختصيف قد أثاركا شكككا حكؿ إمكاف إعادة برمجة مكرثات  الخبليا 
المزركعة لتصبح خبليا جديدة تحل محل الخبليا التالفة كارتابكا مف اف البرنامج 

الكراثي فييا سيتمكف مف استعادة ذاكرتو القديمة مستردا قدرتو األكلى في انتاج إنساف 
. جديد متكامل االعضاء

إف االستنساخ العبلجي الذؼ نفترضو عبلجا لمسرطاف ىك استعماؿ المادة الكراثية 
كلقد عرفت .  الجينية مف خبليا المريض ذاتو لتكليد خبليا أكلية يبنى منيا الجسـ

ىذه الخبليا األكلية بقدرتيا عمى تخميق األنكاع المختمفة مف الخبليا كبأنيا أصل كل 
خمية في الجسـ بغض النظر عف مكاف ىذه الخمية ، كبأنيا ذات مككنات متعددة 
. بمعنى أف فييا طاقة كامنة تمكنيا مف أف تتحكؿ الى أؼ نكع مف الخبليا األخرػ 

إف التقنية المستخدمة  تقكـ عمى إعادة زراعة ىذه الخبليا األكلية العائدة لممرضى في 
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كتعمل ىذه الخبليا . أجساميـ بما ليا قدرة عمى التغيير كالنمك داخل أنسجة الجسـ
إف ىذه الخبليا بقدرتيا ىذه قادرة عمى تغيير . فيما بعد كجياز إصبلحي لمجسـ 

. (72)تاريخ األمراض البشرية 
ىناؾ جدؿ أخبلقي قائـ اآلف حكؿ استخداـ طريقة االستنساخ العبلجي باعتبار أف 
الخمية األكلية الناتجة يمكف أف تككف حياة إنسانية قائمة كالتبلعب بيا أك تدميرىا 

كيرد دعاة االستنساخ العبلجي بأف ىذا . حتى لك كاف عبلجا ىك أمر مرفكض 
االستنساخ الذؼ يكافقكف عميو ىكغير االستنساخ التكاثرؼ الذؼ يعارضو أكثر عمماء 

فاالستنساخ العبلجي يمقى قبكال لدػ كثير مف العمماء كرجاؿ الديف ألنو . االستنساخ 
ال يقتل أجنة كاممة النمك كال يمس المكركث الجيني لمبشر كما خمقو هللا أك يتبلعب 

كنرػ أف االعتراض األخبلقي عمى .   (73)بمكرثاتو التي ميزت البشر كجعمتيـ بشرا 
تقنية استخداـ االستنساخ العبلجي ال تصح مع ىذه الطريقة التي نفترضيا في عبلج 
السرطاف ألف الخمية التي انتجت بعد عممية األستنساخ ستنتج حياة جديدة تعيش في 

. جسـ المريض مكاف الحياة التي تكشؾ أف تغادر جسدىا 
 

 :هوامش المبحث الثالث
 

بالنسبة الى المرأة نستطيع اف نشبو كجكد الرجل كىك الذؼ قمنا انو يبقى يمثل كجكدًا كامنًا   (1)
كىك يمثل كجكدًا كامنًا حتى في مظيره، . بكجكد الماء الذؼ يكمف فيو سر الكجكد اك الحياة

اما كجكد المرأة فنشبيو باالرض التي تظير الكجكد . فيك عديـ الخكاص، ال يظير خكاصاً 
. كلكال األرض لظل الكجكد الكامف في الماء كامنًا غير ظاىر (بعد لقائيا بالماء)

(.. 7)سكرة التككير، االية (2)
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(. 47)سكرة النجـ، االية  (3)
. 188. 182ص/ دار المعارؼ بمصر/ الصراع في الكجكد، بكلس سبلمة: ينظر (4)
. 346ص/ بيركت ػ لبناف/ دار القمـ/ ترجمة فميكس فارس/ ىكذا تكمـ زرادشت فريدريؾ نيتشو (5)
. 97المصدر السابق، ص (6)
. 242نفسو ص (7)
. 96نفسو ص (8)
. 95نفسو ص (9)
. 226نفسو ص (10)
. 111نفسو ص (11)
. 112نفسو ص (12)
. 114ػ113نفسو ص (13)
. 151نفصو ص (14)
. 244نفسو ص (15)
. 151نفسه ص (16)
. 91نفسه ص (17)
. 344نفسو ص (18)
. 209الصراع في الكجكد ص: ينظر (19)
 .260ىكذا تكمـ زرادشت ص (20)

 .346المصدر السابق ص(21)
. 92ػ91نفسو ص(22 )
، مات ريدلي، ترجمة: ينظر(23 ) مصطفى ابراىيـ فيمي، سمسمة عالـ المعرفة، رقـ .د: الجينـك

. 29،ص2001، الككيت، (275)
. 43ػ41البنيكية، جاف بياجيو، ص: ينظر(24 )
 .131، 45الخمية، الدكتكر محمكد حياكؼ، الجميكرية العراقية، ص: ينظر(25)
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 (مف اإلنترنيت)سحر طمعت ، .بنكؾ لمخبليا بدال مف األعضاء ، د: ينظر (26)
 .31ػ27،30، صخمية ، الدكتكر محمكد حياكؼ اؿ: ينظر(27)
، ص: ينظر(28) . 131،137،144الجينـك
عمـ األحياء، لمصف السادس العممي، الجميكرية العراقية، مديرية مطبعة كزارة التربية، : ينظر(29)

. 103الخمية، ص: كينظر. 6،25ـ، ص1987ىػ1407الطبعة الثانية، 
ناصر دمحم سبلمة، منشكرات .د.أ/ عثماف عبدالرحمف االنصارؼ . د.عمـ الكراثة، تأليف أ: ينظر(30)

. 64ػ57،59،62ص. 1999، مالطا، ELGAشركة
، ص: ينظر(31) . 14،23،52الجينـك
. 61الخمية،ص: ينظر(32)
. (مف اإلنترنيت)...الخمية: ك.83،87عمـ الكراثة، ص: ينظر(33)
. 152ػ150الخمية، ص: ينظر(34)
بيجت عباس ، الحكار المتمدف ، .الميتاككندريا بيت طاقة الخمية مصدرىا المرأة فقط ،د: ينظر(35)

ىل الميتاككندريا التي تكرث مف األـ فقط ىي سبب شيخكخة : ك. 21/9/2003، 598العدد 
زكبعة حكؿ :ك. 29/5/2005 ، 1212بيجت عباس ، الحكار المتمدف ، العدد . األنساف ؟  د

حقيقة حكاء أك : ك .(مف اإلنترنيت)...االستنساخ : ك األطفاؿ المعدليف كراثيا ، طارؽ يحيى قابيل ،
 . (مف اإلنترنيت)...حكاء الحقيقية 

 رستنؾ محرر  مجمة ساينتفؾ امريكاف ، .L.R. بحث جديد كاعد يقترب مف حل ىذا المغز : ك 
( . 11) ، المجمد 1995مجمة العمـك ، سبتمبر 

 (مف اإلنترنيت )..انزيـ يحمي الخبليا مف المكت كالشيخكخة / اكتشاؼ جديد لمعمماء :ينظر  (36)
اتجاىات في : ك..... ىل الميتاككندريا التي تكرث مف األـ فقط ىي سبب شيخكخة اإلنساف؟:ك .  

اإلجابة مدكنة الى حد كبير في جيناتنا كلكف في أؼ منيا / لماذا نشيخ / البيكلكجيا 
  ببلكبيرف ، مجمة العمـك ، H.E_  كريدر W.Cالتيمكميرات كالتيمكميراز كالسرطاف ، :ينظر (37)

انزيـ يحمي الخبليا مف المكت / اكتشاؼ جديد لمعمماء : ك  .  (12)، المجمد 1996يكنيك، 
كيف تعمل ككيف تؤثر في صحة اإلنساف كحياتو ؟ األستاذ /الساعة البيكلكجية : ك....كالشيخكخة
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العمـ يقترب مف معرفة الجيف المسؤكؿ عف :ك.الدكتكر مسعد شتيكؼ ، مجمة أسيكط لدراسة البيئة
طريقة جديدة لفؾ الشفرة عمر االنساف ..لتحديد تاريخ ميبلدؾ: ك. (مف اإلنترنيت)...طكؿ العمر 

الخميل ، مجمة العربي _ مشكمة الشيخكخة ، االنساف كالحياة ، نعيـ نمكرة : ك . (مف اإلنترنيت)..
 .الحر 

السر في الفرؽ بيف : ك ...... الميتاككندريا بيت طاقة الخمية مصدرىا المرأة فقط :  ينظر (38)
_ عماف . خميل البدكؼ . االستنساخ ، د .  (مف اإلنترنيت )...حجـ البكيضة كالحيكاف المنكؼ 

 .57 _ 50األردف ، الطبعة األكلى ، ص ، 
 .195عمـ الكراثة، ص: ينظر(39 )
 الدكتكر عبدااللو صادؽ، جريدة ..ييـ األصل؟أـ الديؾ، أالدجاجة، البيضة، : ينظر(40)

 .10/12/1985الجميكرية، الثبلثاء
، ص: ينظر(41)  .61،66الجينـك
. 24،25،29المصدر السابق، ص: ينظر(42)
.. ييـ األصل؟أـ الديؾ، أالدجاجة، البيضة، : ينظر(43)
،ص: ينظر(44) . 26الجينـك
 .87.83عمـ الكراثة، ص: ينظر(45)
( . مف اإلنترنيت ، مكقع الكارؼ لمدراسات االنسانية )امرأة كرجل ، دمحم زكريا تكفيق :ينظر  (46)
(... مكسكعة تشريح جسـ االنساف ، مف االنترنيت ) الخمية : ينظر (47)
  ( .مف اإلنترنيت...)األنثى ىي األصل : ينظر(48)
 .74،79، صعمـ الكراثة: ينظر(49)
 .79، صالمصدر السابق :  ينظر (50)
 .94, 80 ,75صنفسو، (51)
 .83،87نفسو، ص()52)
 . (مف اإلنترنيت)البركتيـك ، عالـ ما بعد الجينـك ، طارؽ قابيل : ينظر(53)
 .388، صعمـ الكراثة :  ينظر (54)
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، ص: ينظر(55 )  .374الجينـك
. 234المصدر السابق، ص: ينظر(56)
. 235نفسو، ص(57)
. نفسو(58)
 .240نفسو، ص(59)
. 140الخمية، ص: ينظر(60)
، ص: ينظر(61)  .240،372،375الجينـك
 .63، 58الخمية، ص: ينظر(62)
اتجاىات في البيكلكجيا ، لماذا نشيخ ؟ اإلجابة مدكنة الى حد كبير في جيناتنا كلكف :ينظر (63)

 رستنؾ محرر مجمة ساينتفؾ .L.Rفي أؼ منيا ، بحث جديد كاعد يقترب مف حل ىذا المغز ، 
( . 11)، المجمد1995امريكاف ، مجمة العمـك ، سبتمبر ، 

( .  مف اإلنترنيت)الشيخكخة ربيع العمر : ينظر(64)
اتجاىات في البيكلكجيا ، لماذا نشيخ ، اإلجابة مدكنة الى حد كبير في جيناتنا كلكف : ينظر (65)

... في أؼ منيا 
الساعة البيكلكجية ، كيف تعمل ككيف تؤثر في صحة اإلنساف كحياتو ، األستاذ  : ينظر (66)

 . (مف اإلنترنيت  )الدكتكر مسعد شتيكؼ ، مجمة أسيكط لدراسة البيئة 
تعريفات فيزيائية ، مجمة الفيزياء : ك ( المكسكعة الحرة ، مف االنترنيت )اشعاع مؤيف : ينظر  (67)

  .(مف اإلنترنيت)العصرية ، العدد السادس 
التأثير البايكلكجي كالكقاية مف األشعة السينية ، قاسـ أميف الييتي ، الحكار المتمدف ، : ينظر(68 )

أسعد الخفاجي . اإلشعاع كتأثيره عمى الخمية ، تعميق عمى مقاؿ د: ك .22/7/2007 ، 2015العدد 
. 18/12/2003 ، 686الحكار المتمدف ،العدد ، . ، بيجت عباس 

 .394عمـ الكراثة، ص: ينظر(69)
( . مف اإلنترنيت....)االستنساخ : ينظر(70)
(. مف اإلنترنيت...)العبلج بالجينات: أفكار عممية(71)
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تحكيل أنسجة بشرية لتحل محل الخبليا الجذعية : مأخكذة مف أماكف عادية بالجسـ : ينظر (72)
. (مف اإلنترنيت)...
استنساخ الخبليا الجذعية ضركرة أـ افتعاؿ ؟ : ك....خميل البدكؼ،. األستنساخ ، د: ينظر (73)

  .(مف اإلنترنيت)...استنساخ عبلجي : ك . (مف اإلنترنيت )....طارؽ قابيل 
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ـ ة ـ  

وً . سعُ ٠ذ١ٓ ّٔٛرػ ٌٍىشِٚٛعِٛجس، وّج صظٙش فٟ دذث٠ز ثٌّشفٍز ثالعضٛثة١ز ٌالٔشطجس

وشِٚٛعَٛ ٠قضٛٞ ػٍٝ وشِٚجص١ذ٠ٓ ِضظالًا فٟ ِٕطمز ثٌضخظش ثالٌٚٝ، ٚوً وشِٚجص١ذ ِىْٛ ِٓ 

 ثٌّقجؽ دجٌذشٚص١ٓ، ٠ٚذ١ٓ ثٌشىً ثٌٍف ثالٌٟٚ ٚثٌغجٔٛٞ ٌٙزث ثٌشش٠ؾ وّج DNA شش٠ؾ ِٓ ؽضٞء

ًا ِّذٚدثًا فٟ ِٕطمز ِؼ١ٕز ف١ظ ٠ظٙش صشو١خ ؽض٠تز ثٌـ ًا وشِٚٛع١ِٛج ًا ٠DNAذ١ٓ خ١طج .  ٚثػقج
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ـ د ـ 

طٛسر فٛصٛغشثف١ز ِؤخٛرر دجٌّؾٙش ثالٌىضشٟٚٔ ٌٕٛثر ّٔٛرؽ١ز ف١ٙج ٠ٛٔز ٚثػقز ٚصىذط 

 ( فضقجسأٚ)٠ق١ؾ دجٌٕٛثر غالف ف١ٗ عمٛح . ٌٍظذغ١جس ػٍٝ ثفذٜ ؽٙجس غالف ثٌٕٛثر ِٓ ثٌذثخً

ٚثٌظٛسر . رؽضء ثٌظٛسر ثٌزٞ ثٌٝ ثال٠غش ٚثالػٍٝ صّغً فضقجس ؽذثس ثٌٕٛثر ِىذش. (أعُٙ)ػذ٠ذر 

ثٌٝ ثالعفً ٚث١ّ١ٌٓ صذ١ٓ ثٌّٛثد ثٌّٛؽٛدر ثٌٝ ثٌؾٙز ثٌذثخ١ٍز ِٓ ؽذثس ثٌٕٛثر فٟ دؼغ ثٔٛثع 

. ثٌخال٠ج
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ـ س ـ 

ثٌضٟ صّغً ثٌّؼٍِٛجس ثٌضٟ صذٕٝ فٟ ػٛةٙج خال٠ج ثٌؾغُ DNA سعُ صخط١طٟ ٠ذ١ٓ ؽض٠تز ثٌـ

 ف١ظ ٠ٕفظً ٔظفج ثٌؾضٞء ٚوً ٔظف ٠ذٕٟ فٟ ِمجدٍٗ ثٌٕظف DNAدٛعجؽز ػ١ٍّز ِؼجػفز ثٌـ

.  ثٌزٞ ٠ٕمظٗ ِٓ ثٌٍذٕجس ثال١ٌٚز ثٌّضٛفشر دٛؽٛد خ١ّشر ِغجػذر ٌزٌه
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ـ ط ـ 

. ّٔٛرػ ٠ذ١ٓ ؽض٠تجس دشٚص١ٓ ِخضٍفز فٟ ؽذثس ثٌخ١ٍز

ثوٝر٤ٖ كٕٛٞ 
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ـ ػ ـ 

 ؽض٠تٗػٍٝ ِمطغ ِٓ  (MRNA)أٌشعٌٟٛسعُ صخط١طٟ ٌضٛػ١ـ ػ١ٍّز صىْٛ ثٌقجِغ ثٌٕٛٚٞ 

DNA .
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ـ ؿ ـ 

ث١ٌّضجوٛٔذس٠ج فٟ طٛس ثٌّؾٙش ثألٌىضشٟٚٔ ػٍٝ ١٘تز أو١جط ٠ق١ؾ دىً ِٕٙج غشجءثْ  صظٙش

 . سل١مجْ  
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 (ك)

ٚصؼًّ ػٍٝ  (ثٌىشِٚٛعِٛجس  )ٟٚ٘ أؽشثف ثٌظذغ١جس  (فٟ خ١ٍز ؽٍذ٠ز دشش٠ز )ثٌض١ٍِٛ١شثس 

.  ٌٚٙج ػاللز دؼذد ِشثس إٔمغجَ ثٌخال٠ج ٚؽٛي ػّش٘ج . ِٕؼٙج ِٓ ثالٌضظجق دذؼؼٙج 
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 (م)

 ثٌض١ٍِٛ١شٞ ٠ٚمَٛ دئػجفز ١ٔٛو١ٍٛص١ذثس DNAثإلٔض٠ُ ص١ٍِٛ١شثص ٠قًّ لجٌذٗ ثٌخجص ٌضشو١خ ثٌـ 

٠ٕٚشؾ ٘زث ثإلٔض٠ُ فٟ ثٌخال٠ج ثٌضٟ صٕمغُ دىغشر ِٕٚٙج ثٌخال٠ج . ِضىجٍِز ِغ صٍه ثٌّٛؽٛدر فٟ ثٌمجٌخ 

. ثٌغشؽج١ٔز 
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 ) ه (

 ثٌزٞ ٠قًّ MRNAسعُ صخط١طٟ ٠ذ١ٓ ػ١ٍّز صى٠ٛٓ ثٌذشٚص١ٓ دجٔضمجي ثٌقجِغ ثٌٕٛٚٞ ثٌشعٌٟٛ 

. ثٌّؼٍِٛجس ثٌٛسثع١ز ٌضى٠ٛٓ ثٌذشٚص١ٓ ثٌٝ ثٌغج٠ضٛدالصَ
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 Xوشِٚٛعَٛ Y                   َوشِٚٛعٛ                               

              

 

 

 (ص)

دجٌٕغذز ثٌٝ ثٌىشِٚٛعَٛ ثألٔغٛٞ ٚ٘زث ٠ؼىظ (ٚثفذ ثٌٝ عالعز )ؽُ ثٌىشِٚٛعَٛ ثٌزوشٞ ؿ

.     ػذد ثٌؾ١ٕجس ثٌضٟ ٠قٍّٙج وً ِّٕٙج 

 

 

 

 

 

 



 

 

 240 
 القانون المطمق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 241 
 القانون المطمق

 

ـ 4ـ

 فٟ ثالدح ٚثٌغ١ٌّٛٛؽ١ج

علٍ أُوثغ ٝاُلائوح 
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أُؼوكخ اُز٢ ٣ٖله ػٜ٘ب اُجؾش: ٓولٓخ
)*(
 

يستعيف ىذا البحث بنتائج السميكلكجيا أك عمـ العبلمات ألف البحث في    
كىك عمـ مكضكعو دراسة .داللة عبلمة كالمربع كالدائرة يعني االستعانة بالسميكلكجيا

حياة العبلمات في المجتمع، ك ال يكتفي بظاىرىا بل يعمل عمى سبرىا، كيجيد نفسو 
كيعد عمـ المغة جزءًا مف عمـ العبلمات أك قد يعد عمـ . ليعيد تحكيميا الى معنى

العبلمات جزءًا مف عمـ المغة كامتدادًا لو ألف كل كحدة سميكلكجية ككل تركيب داللي 
كاذا كاف ىذا العمـ يؤكد أىمية المغة . شفاىيًا كاف أك مرئيًا ىك كممات اك لغة خطاب

الطبيعية فإنو ال يحصر الثقافة داخل حدكدىا، فالنص الثقافي لديو ال يككف 
بالضركرة رسالة تبث بالمغة الطبيعية كلكنو رسالة تحمل معنى متكامبًل، كقد تككف 
رسمًا أك عمبًل فنيًا أك مؤلفًا مكسيقيًا أك بناية أك صكرة فكتكغرافية أك فممًا سينمائيًا 
كىذه جميعًا تعد لغات مف حيث أنيا تنقل رسالة مف مرسل الى متمق مف خبلؿ 

ف تخضع لقكاعد بناء المغة الكبلمية كما يقننيا أاستعماؿ شفرة نكعية كذلؾ دكف 
كمف ىنا يدرس ىذا العمـ الطقكس كاألعراؼ كالعادات كالتقاليد كغيرىا بكصفيا . النحك

ف لـ تكف لغكية . عبلمات أك إشارات تعبيرية كا 

كيعد سكسير الذؼ ارتبط بو ظيكر ىذا العمـ العبلمة كيانًا ثنائي المبنى 
يتككف مف كجييف يشبياف كجيي العممة النقدية كال يمكف فصل أحدىما عف اآلخر، 

كؿ ىك الداؿ أؼ الصكرة الحسية التي ليا عبلقة بالحكاس التي تمتقط سمسمة ألا
الرمكز الدالة كتستدعي الى الذىف صكرة ذىنية أك فكرة أك مفيكمًا أكثر تجريدًا مف 

                                                 
 .االشارة الى المصادر باالرقاـ كالى الصكر بالحركؼ: مبلحظة  )*(
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كىذه الصكرة الذىنية أك المفيكـ ىك المدلكؿ كىك الجانب الثاني  .الصكرة الحسية
كىناؾ جانب ثالث .  كالمفيـك ال يعكس الكاقع بل نكع مف المعرفة بالكاقع.لمعبلمة

كىك الحصيمة الجمعية  (الدليل)أك  (الداللة)يتمثل بالعبلقة بينيما التي يسمكنيا 
لمطرفيف األكليف، فكل نسق سميكلكجي ال يتككف مف طرفيف، بل مف ثبلثة أطراؼ 

كقد .  كالسميكلكجيا ال تدرس طرفًا بعد آخر كلكف الترابط الذؼ يجمعيما.مختمفة
يككف الداؿ مككنًا مف مجمكعة مف الدالئل، كيمكف أف يككف لممدلكؿ دالالت 

كىناؾ أنماط مف الترابط بيف الداؿ كالمدلكؿ، فقد يككف ىناؾ تكافؤ بينيما، . متعددة
كىناؾ أنماط مف العبلقة بينيما قد تككف . كقد يككف الداؿ ضيقًا كغير مبلئـ لممعنى

الذؼ يتفرغ البحث  ػ (المربع كالدائرة)كيتككف رمز . اعتباطية أك رمزية أك غيرىا
 أك تككينو الظاىر مف كحدتيف تضميما عبلقة تقـك عمى  الحسيػ بجانبو لدراستو

الفركؽ كاالختبلفات تمثل البنية الجكىرية لمحقيقة كما استقرت في الفكر كالمعرفة 
كنحاكؿ في ىذا البحث فؾ رمكز ىاتيف الكحدتيف لنضع أيدينا عمى داللة . االنسانية

ىذا النظاـ الرمزؼ كالرسالة التي ينقميا، فنحف نحاكؿ استخبلص البنية األساسية 
تخذت شعارًا فكريًا أك معرفيًا المفكر كلممعرفة التي تعبر عنيا كحدات النظاـ، كالتي 

إننا نبحث عف الجكىرؼ . استمر يعمل في حياة األمـ في عصكر التأريخ أك حضارياً 
الذؼ ترتكز عميو مظاىر الرمز بما يؤكد كجكد نسق أساسي ترتكز عميو كل 

فيذه العبلمة إذف ترتبط بحقيقة أساسية، بمكضكع، كالبد . المظاىر الخارجية لمفكر
لمعبلمة مف أف ترتبط بالمكضكع، كال يمكف ليا اال أف تصكره كتخبر عنو بمعنى أف 
 .العبلمة تفترض معرفة قبمية بالمكضكع كيما تقـك بتكصيل معمكمات إضافية بصدده
 .كتتميز العبلمات التي يستخدميا االنساف بغنى كتعقيد تفتقر اليو العبلمات األخرػ 
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كقد يككف منشأ ىذا الغنى أنيا تحمل في طياتيا نسقًا لمعالـ، أؼ اف البشر يكدعكف 
 كانطبلقًا مف ىذا التصكر تكصف األنظمة السيميكلكجية بأنيا .فييا نظرتيـ لمعالـ

 أؼ انيا تضع عناصر العالـ الخارجي في شكل تصكر ذىني .أنظمة منمذجة لمعالـ
كيكتسب ىذا .  كالنسق الرمزؼ الذؼ ندرسو(1)ىك نمط داللي أك نسق مف التكاصل

طار الثقافة االنسانية، إالنسق أك ىذه العبلمة داللتيا كأىميتيا مف خبلؿ كضعيا في 
كسنحاكؿ . فيي تمثل تراثًا حضاريًا مشتركًا لدػ ثقافات كثيرة كال تخص تراثنا فقط

كثر مف ميداف مف مياديف الثقافة أالكشف عف مظاىر تجمياتيا كعبر تطكرىا في 
فالثقافة . التي تعد مف كجية النظر السيميكلكجية مجمكعة مف األنظمة السيميكلكجية

ينظر الييا بأنيا مجمكعة عبلمات، ألف كل شيء يمكف أف يككف رسالة أك رمز أك 
عبلمة، فالعالـ في منتيى االيحائية ككل شيء يمر مف كجكد مغمق كصامت الى 

كىكذا تنطمق كل المياديف الثقافية مف مفيـك العبلمة لتعريف جميع .حالة ناطقة
عناصر العالـ سكاء أكانت ىذه العناصر حسية مممكسة أـ عناصر مجردة، كسكاء 

إف العبلمة قد تكضع أساسًا لمعالـ بأسره . أكانت عناصر مفردة أـ عناصر متشابكة
. كالعبلمة التي ندرسيا كالتي ضمنيا الفكر البشرؼ تصكرًا لمحقيقة الشاممة لمعالـ

كىذه العبلمة كاألنظمة السيميكلكجية ال تقتصر كظيفتيا عمى قدرتيا عمى تشكيل 
العالـ حسب، بل تمتمؾ أيضًا كظيفة أخرػ ىي نقل المعمكمات التي تتضمنيا 
كبيذا . كتحقيق االتصاؿ بيف أفراد االنسانية كقد كانت رمزًا إنسانيًا مشتركًا ػ كما قمنا ػ

فإف المشاركيف في عممية االتصاؿ ال ينتجكف ىذه األنظمة فقط، بل انيا تنتجيـ 
كذلؾ، فيذه األنظمة  تكجو أفكار ىؤالء المشاركيف كيؤدؼ استيعاب ثقافة معينة 
لعبلمات مف ثقافة أخرػ الى إشاعة أك بث أنماط مف التفكير تضمنتو عبلمات 
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عمى بث معرفة أساسية  (المربع كالدائرة)كلقد عممت عبلمة ( 2).الثقافة األخرػ 
كجكىرية مكحدة عف الككف كالعالـ كاالنساف كتكحيد الفكر البشرؼ، كليذا نستطيع أف 

التي ىي نمط عاـ تكاضع الناس عمى  (العبلمة العرفية)نعد ىذه العبلمة مف قبيل 
 أما كيف التقى .، فيي عرؼ بشكل عبلمة أنشأه البشر كتكاضعكا عميو(3)اعتباره داالً 

البشر عمى ىذه العبلمة أك المعرفة العامة التي تعبر عنيا، ككيف تسنى ليـ أف 
ـَ ال يتعارفكف عمييا بمغة  يتعارفكا عمييا، كلماذا يتعارفكف عمى معرفة بالرمز، كل

 ببعض المعارؼ منيا الفمسفة التي إف ىذا نستعيف في االجابة عنو.. ؟..الكضكح
معرفة عامة مطمقة تتجاكز الكجكد اإلنساني كترقى عميو : ترػ أف ىنالؾ معرفتيف

كمعرفة انسانية جزئية الحقة ىي لمعقل البشرؼ الذؼ يرتبط بيذه المعرفة . كتسبقو 
 كيتفاعل معيا عبر عبلقة جدلية تربطيما تستمد فييا اكيستمد منو, العامة المطمقة

كتتجاكز المعرفة المحدكدة نفسيا مف . المعرفة المحدكدة مف المعرفة البلمحدكدة 
خبلؿ عممية االسترفاد كاالتصاؿ بأستمرار بالمعرفةالبلمحدكدة ، أك تتجاكزىا المعرفة 
البلمحدكدة في محاكلة لمكصكؿ أك االيصاؿ الى ىذه المعرفة البلمحدكدة كااللتقاء 

فالفمسفة اذف تذىب الى أف ىنالؾ معرفة عامة مطمقة تتجاكز حدكد العقل . معيا 
البشرؼ كيرتبط بيا ىذا العقل كىك عمى اتصاؿ بيا كفي محاكلة مستمرة لمكصكؿ 

.  الييا 
كنرػ أف ىذه المعرفة المطمقة تعبر عف نفسيا بتعابير عامة كالرمكز ألنيا تناسب 

كيتمقى العقل البشرؼ مف ىذه المعرفة كشفراتيا الرمزية عف طريق مصادر . طبيعتيا
. منيا األحبلـ التي ىي إحدػ مصادر االسترفاد مف ىذه المعرفة العامة المطمقة 

كىناؾ مياديف أخرػ لممعرفة غير الفمسفة تقكؿ بكجكد ىذه المعرفة االخرػ العامة 
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باألفكار الخفائية التي ترفد معرفتنا الجزئية كاليمكف اف تنفصل عنيا منيا مايسمى 
 فترػ ىذه األفكار أف ىناؾ معرفة عامة يمتقي عمييا الناس  .أكاألسرارية أك الباطنية

كاف ىذه المعرفة التتـ بالطرؽ المنطقية . جميعًا، كانيا تعبر عف نفسيا بالرمكز
العقبلنية، كىي تنفذ الى الجانب الباطف البلمرئي مف الكجكد، ىذا الجانب الذؼ يظل 

ف ىذا البلمرئي أك إ. االنساف دكف محاكلة الكصكؿ اليو كائف ناقص الكجكد كالمعرفة
 ػ ىك االكثر عمقًا، ألنو األصل، كليذا فإف الكقكؼ دينيالغيب ػ كما يسميو الفكر اؿ

عند المرئي ليس اال كقكفًا عند السطح كالقشرة، كليس الكجكد سطحًا، كانما ىك امتداد 
 كقيمة التعبير في مدػ كشفو عف ىذا االمتداد .ببل نياية، في العمق كفي االفق معاً 

ىذا البعد الذؼ ال . كعبلقاتو، في مدػ كشفو عف بعد البلنياية في االنساف كالعالـ
 ,كالعقبلنيتقدر المعارؼ الكضعية أف تصل اليو، كانما المعرفة المتحررة مف الجاىز 

المعرفة الخيالية ػ العرفانية التي ىي ادراؾ لبلشياء في كميتيا كفي أشكاليا البدئية ػ 
 كىي  . كىي المكاف الذؼ تنشأ فيو معرفة ما اليكصف، كقكؿ ما ال يقاؿ .األصميةػ

أكسع مف المعرفة الكضعية، فيذه سجينة الحدكد الزمانية كالمكانية، كال تتيح لنا اال 
أما ىذه فيي معرفة في مستكػ الككف، معرفة . معرفة جزئية كسطحية لؤلشياء

 (الغيب المحايث)تستقصي الجكىرؼ، المضيء جدًا، البعيد جدًا، ذلؾ الذؼ يسمكنو 
ف االنساف ال يقدر أىذه المعرفة استمرار لتقميد معرفي عريق يرػ . (العالـ األكبر)أك 

رأػ كل )لحسف حظو أف يعرؼ السر، سر االنساف كالككف، بدءًا مف جمجامش الذؼ 
. فرأػ أف الحقيقة ليست في ما رآه كعرفو، بل في ما لـ يقدر أف يراه كيعرفو (شيء

 في ما  نما ىي في ما ال يقاؿ،إفالحقيقة ليست في ما يقاؿ، في ما يمكف قكلو، ك
ف تعبير الذات عف الحقيقة أك إك. نيا في الغامض، الخفي، البلمتناىيإ.. يتعذر قكلو
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كىكذا فإف معرفة . نما يشير اليياإما نظف أنو الحقيقة ال يستنفدىا، بل إنو ال يقكليا 
لماذا يككف كل ما في . الحقيقة تقتضي إعادة النظر في العقل المحدد ضمف ذاتو

كلماذا ال نقبل بكجكد عدد ال يحصى مف الممكنات لـ تستكشف .. االنساف عقبلنيًا؟
انطبلقًا . بعد، كالتي يمكف أف تقدـ حمكاًل انسانية محضة لمشكمة المعرفة كاالنساف

. مف ىذا ترػ المعرفة البلعقبلنية أنو البد مف تثبيت البلشعكر بكصفو قكة مطمقة
كليذا أعطت ىذه المعرفة األىمية لعمـك األسرار كالسيمياء كعمـ النجـك كالتراث 

كغيرىا مف العمـك التي تستشرؼ الغيب أك الجانب الخفي مف .. الصكفي األسرارؼ 
جد فيما بينيا صمة قربى كتآلفًا، فيي تمتقي بشكل اك بآخر فيما كراء تالكجكد، كالتي 

كىذه المعرفة في كصفيا ليذا . (4)المغات كفيما كراء العصكر كفيما كراء الثقافات
الجانب تمتقي مع ما يسميو عمـ النفس الحديث بالبلشعكر الجماعي الذؼ قد تككف 

كىنا البد مف أف . األحبلـ كسيمة في االنتقاؿ اليو كالذؼ قد يعبر عف نفسو بالرمز
كنركز عمى مايقكلو عالـ النفس , نتطرؽ الى مايقكلو عمـ النفس عف ىذه المعرفة

السكيسرؼ كارؿ يكنج تمميذ فركيد ألنو قد يمتقي مع االفكار السابقة كمع الفمسفة التي 
يصدرعنيا البحث في كصف ىذه المعرفة التي تعبر عف البلكعي أك البلشعكر 

.  الجماعي
يفترض عمماء النفس كجكد نفس ال كاعية كلك أف كثيرا  مف العمماء 

ألف مثل ىذا االفتراض يعني كجكد ذاتيف أك شخصيتيف ,كالفبلسفة ينكركف كجكدىا
كيبيف عمماء النفس أف ماندعكه بالنفس البلكاعية اليتماثل مع . في داخل الفرد نفسو

كأف كل مف ينكر كجكد البلكعي يفترض في . كعينا كمحتكياتو بأية حاؿ مف األحكاؿ
كمف الجمي أف ىذا االعتقاد يبارؼ في . الحقيقة بأف معرفتنا الحالية عف النفس كاممة
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إف نفسنا جزء مف الطبيعة . زيفو بأننا نعرؼ كل مايجب معرفتو عف العالـ الطبيعي
ككاف سيغمكند . كمثميا فإف لغزىا الحد لو، ىكذا النستطيع تحديد النفس كالالطبيعة

". فركيد ىك الرائد الذؼ أجرػ أكؿ محاكلة الستكشاؼ الخمفية البلكاعية لمكعي تجريبا
بل إنيا , كاستند الى االفتراض القائل بأف االحبلـ ليست امرًا مف أمكر الصدفة

الذؼ يمكف  (التداعي الحر)كعد األحبلـ منطمقًا لعممية مف . مرتبطة باألفكار الكاعية
لكف يكنج يكتشف بعده بأف . أف يقكد المرء مف أؼ حمـ الى األفكار السرية الحرجة

ذلؾ كاف استخداما مضمبًل كغير مبلئـ لمتخيبلت الثرية التي ينتجيا البلكعي في 
كأصبح يعارض التداعي الحر كما كصفو فركيد لكي . النكـ، فمؤلحبلـ داللة خاصة

يككف عمى أقرب مايمكف مف األحبلـ نفسيا كأف يقصي جميع األفكار كالتداعيات 
كمف ىنا جاء مفيـك يكنج عف البلكعي ليس . غير ذات الصمة التي قد تثيرىا

البلكعي ىك جزء . كمفيـك فركيد الذؼ ىك مجرد نكع مف الثقب لمرغبات المكبكتة
إنو . كىك أكسع كأغنى ببل حدكد, أساسي كحقيقي مف حياة الفرد بقدر ماىك الكعي

فالكعي كالبلكعي .  إنو تعبير مكمل كشخصي لمكعي الفردؼ. لؤلنا (المفكر)العالـ 
أما ماىك مصدر البلكعي كما . داخل الفرد يعرؼ أحدىما اآلخر كيبلئمو كيجاممو

إف الفكرة .  اليتكقف عف الكجكدفإنوفيبيف أنو حيف يغيب شئ عف كعينا ..  ؟قمنشؤ
نيا إ. في الحقيقة قد أصبحت الكاعية أك في األقل قد انفصمت لمحظة عف الكعي

 نصادفيا كتعكد الينا فيما ًلكف األفكار التي ضاعت مؤقتا, ببساطة قد أصبحت بعيدة
 مف البلكعي يشتمل عمى كفرة مما انحجب ًكىكذا فإف قسما. بعد مف خبلؿ البلكعي

 مف األفكار كالصكر التي عمى الرغـ مف فقدانيا تستمر في التأثير في عقكلنا ًمؤقتا
كما أف بعض األفكار تفقد طاقتيا االنفعالية كتصبح تحت عتبة الكعي . الكاعية
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ألنيا قد أضحت تبدك غير  (بمعنى أنيا التحكز عمى الكثير مف انتباىنا الكاعي بعد)
ميمة اك غير ذات صمة اك لكجكد سبب يعمل رغبتنا في إزاحتيا ألجل اف نخمي 

ف لـ يحدث ىذا فكل إ في عقكلنا الكاعية لمجديد مف االنطباعات كاألفكار، كًمجاال
إف ىذه . مانجربو سيبقى فكؽ عتبة الكعي كتصبح عقكلنا مميئة بالركاـ بشكل اليطاؽ

 عف ًبحيث أف معظـ الناس الذيف يعرفكف شيئاًالظاىرة معركفة عمى نطاؽ كاسع جدا
. ًعمـ النفس يسممكف بيا جدال

ذا جاز التعبير تحت عتبة إلقد بقيت , ثمة كقائع لـ ننتبو ليا عف كعي
كاليمكننا أف . نيا قد حدثت كلكنيا قد امتصت تحعتبيا دكف معرفة كاعية مناإ. الكعي

نككف عمى دراية بمثل ىذه الكقائع اال في لحظة حدس اك بعممية مف التفكير العميق 
كتنبع فيما بعد مف البلكعي كنكع مف فكرة , تقكد الى تحقق تاؿ مف أنيا حدثت فعبل

 ألية كاقعة البلكاعيككقاعدة عامة فإف المظير .. تالية ربما تظير في شكل حمـ 
 ًكتاريخيا. يتكشف لنا في األحبلـ حيث ال يظير بككنو فكرة عقبلنية بل صكرة رمزية

مكنت دراسة االحبلـ عمماء النفس أكال مف البحث في المظير البلكاعي لمكقائع 
ف كسائل االتصاؿ ىي األحبلـ (ناس)إف لغة ك . النفسية كال . البلكعي ىي الرمكز كا 
فثمة أفكار , إنيا تظير في كل أنكاع التجميات النفسية,  الرمكز عمى األحبلـرتقتص

إف عبلقة اإلنساف برمكزه ىي عبلقتو ببل كعيو . كمشاعر كأفعاؿ كمكاقف رمزية
إنيا ذات مظير . الرمكز تتضمف شيئا أكثر مف معناىا الكاضح كالمباشر. الخاص

ننا نستخدـ تعابير رمزية لنمثل مفاىيـ . ًالكاعي أعـ لـ يحدد بدقة اك يكضح تماما كا 
كىذا ىك أحد األسباب التي . النككف قادريف عمى تحديدىا اك إدراكيا تماـ اإلدراؾ

 ًكيرػ العالـ يكنج أف اإلنساف ينتج رمكزا. تجعل األدياف تكظف لغة أك صكرا رمزية
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كىك يذىب الى أف البلكعي الفردؼ لمحالـ . بطريقة عفكية كببلكعي في شكل أحبلـ 
 ليدفو ذات معنى لمحالـ كليس ألؼ شخص ًيتصل بالحالـ كحده كىك يختار رمكزا

فيناؾ استخداـ فردؼ لمرمكز كاليمكف تفسيرىا اال بمفتاح فردؼ،  كىكذا يككف , آخر
تفسير األحبلـ سكاء فسرىا المحمل أك الحالـ نفسو بالنسبة لعالـ النفس اليكنجي عمبل 

كىذا مانختمف بو معو، فالرمكز عامة مطمقة تتصل بعالـ . ً تماماًشخصيا كفرديا
كىذا يمتفت اليو يكنج نفسو . المطمق كتعبر عف معاف عامة التخص الحالـ كحده 

, كأنو يستدرؾ عمى ماقرره كذلؾ مف مبلحظة بعض الرمكز ذات الداللة العامة
فيناؾ مف الرمكز ما ىك عاـ كليست فردية بل جمعية في طبيعتيا كمنشئيا كىي في 

كىكذا ينتيي الى أف التداعيات الشخصية التي ينتجيا . المقاـ األكؿ صكر دينية
في مثل ىذه الحاالت عمينا أف نضع في اعتبارنا . الحالـ التكفي عادة لتفسير مقنع 

الحقيقة القائمة بأنو غالبا تحصل في حمـ ماعناصر ليست فردية كال يمكف أف تستمد 
ككاف فركيد ىك أكؿ مف الحع ىذه الحقيقة كعمق عمييا،  . مف خبرة الحالـ الشخصية

انما ىي اشكاؿ ذىنية اليمكف تفسير  (البقايا الميجكرة)كىذه العناصر كىي مادعاه بػ
حضكرىا بأؼ شئ مف حياة الفرد الخاصة كىي تبدك بأنيا اشكاؿ بدائية فطرية 

ككما أف الجسد البشرؼ يمثل متحفًا كميا مف األعضاء . كمكركثة في العقل البشرؼ 
 العقل منظـ بطريقة مشابية كأنو فإفككل عضك يكمف خمفو تاريخ ارتقائي طكيل، 

حقيقة أف  (التاريخ)كاليعني بػ.  ببل تاريخ كىك بيذا كالجسد الذؼ يكجد فيوًليس نتاجا
نما ِالعقل يبني نفسو بإ حالة كاعية الى الماضي عبر المغة كالتقاليد الثقافية األخرػ كا 

يشير الى التطكر البايكلكجي القبتاريخي كالبلكاعي لمعقل لدػ االنساف القديـ الذؼ 
ف ىذه النفس العريقة في القدـ تشكل إ. كانت ماتزاؿ نفسو قريبة مف نفس الحيكاف
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أساس عقمنا بالضبط مثمما أف تركيب جسدنا مؤسس عمى نمط تشريحي عاـ لمحيكاف 
ذ تجد العيف الخبيرة لعالـ التشريح اك لعالـ األحياء العديد مف آثار ىذا إ, ييالثد

كمف خبلؿ ىذه الحقيقة يستطيع الباحث المجرب . النمط األصمي القديـ في أجسادنا 
في العقل أف يرػ التناظرات مابيف أشكاؿ حمـ االنساف الحديث كنتاجات العقل 

. البدائي 
كمثمما يحتاج عالـ األحياء الى عمـ التشريح المقارف فإف عالـ النفس 

كفي التطبيق يجب عمى عالـ النفس . (تشريح مقارف لمنفس)اليستطيع االستغناء عف 
أف اليككف عمى خبرة كافية في االحبلـ كفي النتاجات األخرػ لمفاعمية البلكاعية 

فبدكف ىذه العدة ليس بقدرة أحد اف , بل كبالميثكلكجيا في معناىا األكسع , حسب
التي دعاىا  (البقايا الميجكرة)لقد كانت آراء يكنج عف . يكتشف التناظرات الميمة 

ينتقدىا باستمرار أناس يفتقركف الى المعرفة  (الصكر البدائية)ك (األنماط العميا)بػػ
إف مصطمح النمط األعمى غالبا ماأسيء . الكافية بسايككلكجية األحبلـ كبالميثكلكجيا

لكف ىذه ليست أكثر مف ,  اك مكتيفات ميثكلكجية محددةًفيمو بككنو يعني صكرا
كسيككف مف السخف االفتراض بأف ىذه التمثيبلت المتغيرة يمكف أف . تمثيبلت كاعية

إف مايقصده يكنج بالنمط األعمى إنما ىك تمثيبلت يمكف أف تتغير بقدر كبير . تكرث
إف ىذه األنماط أك البنى االساسية . في التفاصيل دكف أف تفقد نمطيا األساسي

كاألشكاؿ الذىنية الفطرية كاألبتدائية التي ىي عناصر مكركثة في العقل البشرؼ 
إف ىذا العقل المتصل عمى مدػ تاريخ . (5)يكمف خمفيا تاريخ ارتقائي بعيد لمعقل

االنساف كالذؼ تمتقي عميو كتستمد منو عقكؿ كل البشر ىك العقل الكمي الذؼ قالت 
نو العقل الكمي الكامف كراء تاريخ كل البشركالذؼ يظيرعمى مراحل , بو الفمسفة  كا 
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ىذا العقل .  منو يظير في كل مرحمةًفكل منيا يمثل جزءا, ممثمة بعقكؿ أفراد البشر
الكمي كما تسميو الفمسفة اك البلكعي كما يسميو عمـ النفس ىك المطمق الذؼ نتصل 

كالدليل عمى أنو المعرفة المطمقة أف االحبلـ تخبر . بو في األحبلـ كنستمد منو فييا 
االنساف في منامو بكقائع مستقبمية تتحقق فيما بعد، أؼ انيا مصدر لمعمكمات 

 ًكىذا يؤكده بالتجربة عمماء النفس فقد تعمف األحبلـ احيانا. صحيحة صحة مطمقة
 ماتقدـ النصح ًكيؤكدكف أنيا كثيرا. عف احكاؿ محددة قبل كقت بعيد مف حدكثيا

كيكنج نفسو قد نصحو . كاإلرشاد المذيف اليمكف الحصكؿ عمييما مف أؼ مكرد آخر
 أف عكىذا يعني أف الحمـ يصدر عف المطمق لذا يستطي. الكعيو عف طريق الحمـ

يتبصر بعكاقب األمكر إذ يستمد مف الحقيقة التي التعرؼ الخطأ كالتي يسمييا عمـ 
النفس البلكعي الذؼ ىك في رأؼ يكنج المرشد األعظـ كالصديق الناصح لمكعي، 

ىذا البلكعي اك مانسميو العقل . كاننا نعرفو كنتصل بو بكساطة األحبلـ بشكل رئيس
ننا لنجد  الكمي اك الركح الكمي تتصل بو أركاحنا اك عقكلنا الجزئية اك تتفاعل معو، كا 

عف كجكد أكثر مف كعي لدػ االنساف فيقاؿ إف كثرة منيـ ًحتى لدػ البدائييف افكارا
التي _كأف ركح االدغاؿ ىذه ,  عف ركحوًفضبل (ركح أدغاؿ)تفترض أف لبلنساف 

تتجسد في حيكاف كحش اك شجرة يككف لبلنساف _تقترب مف مفيـك الفطرة العامة لدينا
كىذا مادعاه عالـ األعراؽ البشرية الفرنسي البارز . الفرد معيا نكع مف اليكية النفسية

 ً بركؿ بالمشاركة الصكفية، كيؤكد أنيا حقيقة سيككلكجية معركفة جيدا–لكسياف ليفي 
أؼ إنو . (6)أف الفرد قد يممؾ مثل ىذا التماىي البلكاعي مع شخص اك شئ آخر

إف البلكعي الذؼ نتصل بو . ً مفرداًيتصل بالبلكعي بما ىك أعـ منو كمايتجاكزه كيانا
 دقيقا إنما ىك كعي عاـ يجاكر كعينا كمعرفتنا الكاعية ًباألحبلـ التػي تعبر عنو تعبيرا
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كلقد كصفو عمـ النفس ككارؿ يكنج خاصة بما يمتقي مع كصف . كيتصل بيا 
الفمسفة لممعرفة اإلنسانية الكمية المتحققة عبر تاريخ كجكد العقل اإلنساني كالتي 

تصدرعف المعرفة الكمية المطمقة السابقة لمعقل اإلنساني كالتي يصدر عنيا كيتفاعل 
ضرب مف التفكير، أكلي، ينجـ تمقائيًا عف الجماعة البشرية، متشابو معيا، فيك 

 تمـ  نفسيةفكرية ك كحدة فيكبعضو مع بعض تشابيًا قد يصل الى حد االتحاد، 
كيتصل بو .  أؼ إنو التاريخ الكمي لمعقل االنساني أعضاء المجتمع االنساني كمو

االنساف مف خبلؿ الشعكره الفردؼ فيمتقي ببدايات الجماعات البشرية بما كاف ليا مف 
نفسية مختمفة لتجارب ابتدائية ال  فكرية كعادات كتصكرات، فيك تعبير عف ركاسب

شعكرية، أسيـ في تركيا أسبلؼ العصكر البدائية ككرثت بطريقة ما في أنسجة 
كيتـ التعبير عف الكقائع العصرية في حياة أؼ مجتمع عف طريق ربطو بيا، . الدماغ
ف يعرؼ الجديد بالقديـ عمى أساس أف الجديد غامض غريب كالقديـ كاضح أإذ البد 
كىكذا تصل ىذه المعرفة األكلية النابعة مف البلشعكر الجماعي الى الحياة . مألكؼ

ذا كاف ىذا الفرد فنانًا أك . اليكمية الحاضرة ممثمة بالرمز مف خبلؿ ال شعكر الفرد كا 
شاعرًا نجد في جذكر قصائده مكضكعات عامة أك رمكزًا تنتمي الى البلشعكر 

اكز حدكد الزماف،  كتتكرر عند المرىفيف حسيًا ألف ػالجماعي الذؼ أشرنا اليو تتج
ػ كخبلؿ عممية حممية ػ كل ما يمكف استمداده مف التجارب  ىؤالء يعيدكف تفصيل

 النفس أف عمـكىكذا يبيف . (7)األكلى حتى كلك كاف شعائريات االنساف البدائي
البلشعكر الجماعي الذؼ ىك الجانب البلمرئي في الكجكد ىك عبارة عف معرفة 

كىذا البلشعكر الجماعي قد نتصل بو بكساطة األحبلـ، فالحمـ كسيمة لمعرفة . عامة
المطمق، ككسيمة لبلتصاؿ بالمطمق كتجميتو في حياتنا، ألف تفصيبلت حياتنا 
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فحياتنا انعكاس عف عالـ الحمـ، كعالمنا المرئي يستمد . كأحداثيا تترجـ ىذه األحبلـ
نيا عامة ألنيا تعبر إكيعبر الحمـ بالرمكز التي قمنا . مف عالـ الحمـ كيصدر عنو
ؼ المطمق كالغيب كاألبدية التي نطل عمييا بكساطة ػعف معرفة عامة مطمقة، ق

ف إ: "التي تتصل باألحبلـ (يكسف)كليذا كرد في القرآف الكريـ، كفي سكرة . األحبلـ
ػ أؼ تعبركف باطنيا البلمرئي الى ظاىرىا المرئي،  (65)ػ اآلية" كنتـ لمرؤيا تعبركف 

كمعرفة ىذه . تعرفكف ربط ىذه الرمكز بمدلكالتيا الكاقعية التي كردت في القصة
الرمكز كربطيا بما تدؿ عميو مف تفصيبلت الحياة الكاقعية، يعني تحكيميا الى كاقع، 

عبلمة )كليذا قيل إف الرمز يصبح . كتحكيل المعرفة بيا الى معرفة عقمية كاعية
اإلنساني بعد أف كانت معرفة كمية  أؼ يدؿ عمى معرفة متعارؼ عمييا بالعقل (عرفية

 كىكذا تنتقل ىذه المعرفة مف البلشعكر الى الشعكر، مف الغيب الى .مطمقة غيبية
ذا أخذنا بنظر .الشيادة، كيعبر عنيا بالرمز، فتصبح رمزًا متعارفًا عميو بيف الناس  كا 

االعتبار أف الغيب ىك الذؼ يكحي أك يعطي الى الشيادة معرفة يعبر عنيا بالرمز 
. ألنيا معرفة يكقف الغيب البشر عمييا (تكقيفية)يصح تسمية ىذا الرمز بعبلمة 

معرفة تتصل بالبلشعكر، كمعرفة أخرػ عقمية : معرفتافبعد ىذا ف المعرفة إ
كقد سمى فبلسفة المسمميف ما يمتقي مع ىذه المعرفة . كمكتسبة متعارؼ عمييا

، كتعني ما استقر في الطبع كالفطرة (العمـ الضركرؼ )أك  (المعرفة الضركرية)األكلى 
فيي . مف المعرفة، كىي ما يشترؾ بو البشر جميعًا، كيتصل بكساطتو البشر جميعاً 

تمتقي كىذه المعرفة .. إذف معرفة مكحدة جامعة تمتمس بالطبع اك بالفطرة اك بالحدس
 التي تحدث عنيا أعبلـ مف البنيكييف كىـ يبحثكف عف المعرفة كذلؾ مع المعرفة

التي ىي األساس  (القبمية)أك  (البدئية)أك  (الثابتة)أك  (األصمية)أك  (الجكىرية)
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بفركيد  بعمـ النفس كالمكحد كالثابت لكل الظاىرات الكجكدية، كليذا تأثر البنيكيكف 
نيـ يبحثكف عف أبنية الكاعية ىي األساس األكؿ إكاستمدكا منو، كليذا قيل عنيـ 

كاألصل البدئي ليذه األبنية الكاعية، يبحثكف عف معرفة الكاعية ىي األساس لممعرفة 
 .الكاعية

 كاذا كاف بحثنا يتصل بالمتصكفة كمعارفيـ، فيي معرفة تتصل بيذيف النكعيف 
مف المعرفة، كىي تيتـ بالمعرفة األكلى خاصة، فيـ يصرحكف بأنيـ يعرفكف بالكشف 
كالمشاىدة الركحية كالتجمي، كىذه قريبة مف البلشعكر الذؼ تحدث عنو عمـ النفس، 

يضًا بمعرفة كاعية كمعرفة ناشئة عف االكتساب، أكىـ يعرفكف . كقريبة مف الحدس
كمنيا المعارؼ الربكبية التي تسممتيا النبكات المتكاترة عف السماء كأشاعتيا بيف 

 البلمعقكؿ، تتطمع الىف المعرفة الصكفية إ.. الناس، فصارت تؤخذ باالكتساب
الظاىر كالباطف كتنفذ مف الظاىر الى الباطف كمف الباطف الى كالى كالبلمرئي، 

 ..الظاىر
المعرفة لدػ المتصكفة ىي عبلقة بيف األنا كالكجكد، كىي تبعًا لذلؾ عبلقة ك

كالكجكد في الرؤية الصكفية ليس . اتحاد بيف الذات العارفة كالشيء المعركؼ
. مكضكعًا خارجيًا فقط يدرؾ بأداة مف خارج كالعقل كالمنطق

إف لمكجكد في الرؤية الصكفية جانبيف، خارج كداخل، ظاىر كباطف، الظاىر 
مجيكؿ ال  (المطمق، هللا)الكجكد بشكمو الباطف . كاضح، عقمي، كالباطف خفي، قمبي

يكصف المطمق . يعرؼ، سر دائـ، كىك بشكمو الظاىر معركؼ كحاك لؤلشياء كميا
. ، محجكب باألشياء، كأنو ال يعرؼ اال بزكاؿ ىذه الحجب(كنز مخفي)صكفيًا بأنو 

كال يصل االنساف الى . اف الشيء المخمكؽ حجاب يحكؿ بيف االنساف كالخالق
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الكشف عف المطمق كأسراره اال بنضاؿ فكرؼ أك ركحي كجسدؼ يؤدؼ الى امحاء 
ف مقاربة الكجكد بكساطة العقل التحميمي المنطقي ال تزيد إ. كل ما ىك مادؼ حاجب

المعرفة الحقيقية . االنساف اال حيرة كضياعًا، تبعده عف نفسو كعف الكجكد في آف
التي تيتـ بيا الصكفية، ىي معرفة الشيء مف داخل، ذلؾ أنيا تمغي المسافة بينو 

كبيف العارؼ كتتيح لمعارؼ تحقيق ذاتو، فبل نعرؼ الكجكد اال بالشيكد كفقًا 
لممصطمح الصكفي، أؼ بالحضكر أك بالذكؽ أك باالشراؽ، كىي جميعًا مصطمحات 

إف المعرفة ال تتـ ما داـ العارؼ كاعيًا أناه أك إنيتو بكصفيا خارجًا أك . صكفية أيضاً 
ىذه األنا ىي عائق أماـ المعرفة ألف فرديتيا . ظاىرًا حياتيًا مندرجًا في اآلف اليكمي

حاجز يفصل بيف العارؼ كالمعركؼ فبل يدرؾ الكجكد حقًا اال بتجاكز ىذه األنا حيث 
فالفناء ىك زكاؿ . كزكاؿ ىذا الكعي ىك ما تسميو الصكفية بالفناء. يزكؿ الكعي بيا

العائق كامحاء الحجاب، كبالفناء اذف يتـ التطابق بيف الحالة الذاتية لمعارؼ كالحالة 
: المكضكعية، فمكي تعرؼ ابتعد عف ذاتؾ ػ كما يقكؿ الجامي ػ كيقكؿ صكفي آخر

كالفناء بكصفو معرفة . (بقدر ما تككف أجنبيًا عف نفسؾ تككف قادرًا عمى المعرفة)
كلئف كانت . المكاشفة، التجمي، المشاىدة: لممطمق، ثبلث مراحل أك درجات

الذؼ يحجب النكر اإلليي، ككاف التجمي يكمف  (كشف الغطاء)المكاشفة تكمف في 
في تمقي أنكار السر، فإف المشاىدة ىي انعكاس اك حضكر ىذه األنكار في القمب، 

كىناؾ في المصطمح الصكفي مما يقرب . ىي أنكار تنعكس عميو كأنو مرآة صافية
مف ىذه الحاالت ما يسمى بالكرامات، كتنبو ىذه الكممة الى أف في كل فرد عتبة بيف 

شعكره كالشعكره، يكفي أف يعبرىا لكي يرػ كاقعًا آخر اكثر غنى كاتساعًا 
كمكضكعات كمشاعر كأىكاء كرغبات ال تحصى كال تنتيي ينكء تحتيا الشعكر الذؼ 
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ف المعرفة الصكفية ىي اذف تجاكز الفردية إ. (8)تحده الحياة اليكمية كتحاصره
كالجزئية المتمثمة بالكعي كالمعرفة العقمية كالدخكؿ في المطمق المتمثل بالمعرفة 

انيا تجاكز المطمق لمفردؼ،   البلكاعية التي قمنا إنيا معرفة مطمقة كثابتة كأكلية، أك
كىذا . تجاكز البلكعي لمكعي، حيث تفنى الذات الفردية بالذات االليية المطمقة

يكصف في فمسفة ىيجل بأنو امتصاص المطمق أك استرداده لمحظات االنفصاؿ 
ف ىذا المطمق يعيد لفع ىذه إ ثـ .الجزئية المتمثمة باألفراد كالكعي العقمي الفردؼ

المحظات الجزئية ليعيد استردادىا ػ عبر الحياة كالمكت ػ كىكذا حتى يستكمل المطمق 
تحقيق جميع لحظاتو اك جميع الخطكات التي يخطكىا لكي يتجمى، لكي تتحقق 
المعرفة المطمقة في الكاقع عبر الكاقعات الجزئية التي يمثميا الناس أك عقكليـ 

فتاريخ االنساف ىك تأريخ أك خطكات لممعرفة المطمقة في سبيل تحققيا في . المحدكدة
الكاقع أك الكشف عنيا أك تجمييا ػ كما يعبر المتصكفة ػ فاالنساف المحدكد يفنى في 
المطمق، لكي يتزكد عقمو المحدكد مف العقل المطمق كيتمقى مف أنكار السر اإلليي، 
ثـ يعكد الى الصحك، ثـ الى الفناء، كىكذا حتى يتـ الكشف عف المعرفة المطمقة أك 

 الحمـ الذؼ  النـك الذؼ ىك عالـكيصف القرآف الكريـ. تجمييا كاممة في عالـ الشيادة
ىك انتقاؿ الى المطمق كمصدر لممعرفة  المطمقة، بأنو حالة كفاة، استيفاء هللا اك 

 كىذا ما .المطمق لمنفس االنسانية، ثـ اطبلقيا في اليقظة بعد رحمتيا الى المطمق
النـك .  عف المكت، فيذا استيفاء ال رجعة منو في يقظة الى الحياةنكـبو اؿيختمف 

الحمـ إذف رحمة متكررة بيف الحياة كالمكت، الحياة كالمطمق، رحمة معرفة الى عالـ ك
اف المعرفة رحمة مستمرة كحركة متصمة مف بداية خمق . الغيب مف عالـ الشيادة

االنساف كالى يـك القيامة، فالمطمق أك الغيب ليس نقطة نبمغيا كتنتيي عندىا 
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المعرفة، انو عمى العكس، يتطمب الحركة المستمرة اليو كالسفر الدائـ، ككمما كشفنا 
شيئًا ازدادت األشياء التي تتطمب الكشف، فبل يمكف الكصكؿ الى معرفة الغيب 

كالعيش في عالميا،   (الركح المطمق)ف المعرفة الصكفية انتقاؿ الى إ. معرفة نيائية
نما عبلقة اتحاد، تعقبيا حالة إفميست عبلقة انفصاؿ باردة بيف العارؼ كالمعركؼ، 

 .انفصاؿ كعكدة الى الكاقع
يحدد كليـ جيمس في مقالة معركفة خصائص الصكفية كمنيا، أنيا حاالت 

كال يمكف معرفتيا إال .  كال أف ينقميا الى اآلخريف ركحية ال يقدر الكبلـ أف يصفيا
نيا اكثر ارتباطًا بالبلشعكر، كنحف نككف مخطئيف حيف أ خصكصًا بأف يعاش فييا

. نحكـ عمى مثل ىذه الحاالت مف خارج، اك حيف نقّكـ عقميًا ما ال شأف لمعقل فيو
نيا حاالت شعكرية انفعالية، فيي معرفة بالركح ال أكمنيا أنيا حاالت معرفية مع 

نيا ال تدـك أك. كىي حاالت نفاذ الى أعماؽ حقيقية لـ يسبرىا العقل بعد. بالعقل
نيا ال تكاد تنشأ حتى إثـ . طكيبًل كغالبًا ما تفشل الذاكرة في كصفيا بعد أف تنتيي

يشعر صاحبيا أنو فقد ارادتو كانو معتقل أك مأخكذ بقكة عميا ال يستطيع أف يتغمب 
نيا حالة تحكـ أك سيطرة المطمق عمى الجزئي، كىذه الخاصية تقرب ىذه إعمييا، 

ىذا . الحاالت مف بعض الظكاىر الخاصة كالنبكة كاالنخطاؼ كالكتابة اآللية كاألحبلـ
الذؼ يقكلو كليـ جيمس يقكلو ىنرؼ ميشك بطريقتو الخاصة، كاصفًا ىذه الحالة التي 
تنعدـ فييا الرقابة العقبلنية، كحيث يعمل الفكر في داخل فضائو الغامض دكف أية 

كيسمي ميشك ىذه الحالة حالة الطمس أك المحك، كالكتابة التي تعبر عف ىذه . رقابة
الحاالت غامضة بالضركرة، بل ىي غير قابمة لمقراءة بالنسبة الى األشخاص الذيف 
ألفكا بركدة العقل كبركدة الكضكح، لكف في ىذه البلمقركئية كاف يتـ الكشف عف 
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األعمق، ال في ميداف المغة كحدىا، بل في ميداف العالـ الداخمي ايضًا، عالـ 
. االنساف كعالـ األشياء عمى السكاء

جل الكشف عف ىذا العالـ أك الكجكد األعمق كاألغنى كاألشمل يأتي الحمـ أمف 
 لغات أخرػ تبطنيا المغة،  أككالرؤيا كالشطح كالجنكف في التجربة الصكفية ككسائل

كتشاؼ طريقة ادراؾ لحقائق ال يمكف ادراكيا بالمنطق اك الكىذه كميا تشكل كسائل 
العقل، فيذا يدرؾ المحسكس كحده أك المجرد كحده، يفصل بيف المرئي كالبلمرئي، 
بينما اإلدراؾ الصكفي يكحد بيف المحسكس كالمجرد، الظاىر ك الباطف، المعمـك 

. كالمجيكؿ
إف الرؤيا بكصفيا جزءًا مف النبكة ىي مف هللا، كىي مبدأ الكحي كال تككف اال في 
حاؿ النكـ، كيبدأ الكحي بالرؤيا ال بالحس، إذ يتـ تجاكز العقل كالمنطق بفعل الخياؿ 

كالحمـ، تجاكز الكاقع كالكصكؿ الى ما كراء الكاقع أك الغيب حيث السر كالحقيقة 
فالحمـ يعبر عف الغيب كنحف ننتقل الى الغيب  أك المطمق بكساطة . (9)كالمعنى

مف ىنا لـ يكف الحمـ في . الحمـ كىك يستمد منو، كيحكلو الى الكاقع، يجميو فيو
الحمـ كالكاقع ىما عمى العكس .. التجربة الصكفية تمامًا خارج الكاقع أك غريبًا عنو

نيما جسـ كاحد لمرئي كالمرئي، كمف ىنا ايضًا إبالنسبة الييا كجياف لحقيقة كاحدة، 
 .كانت الكتابة بالنسبة الييا تجربة الكصل بيف المرئي كالبلمرئي

كعمدت مف . لقد أسست الصكفية لكتابة يتكجو بيا الصكفي نحك الغيب كيحاكره
أجل ذلؾ الى اكتشاؼ آليات االبداع العفكؼ، التي تفمت مف اإلكراىات اآلتية مف 

كىي تدفع الكاتب الى الخركج مف أناه . العقل الرقيب كالفكر النقدؼ كالمكاضعات
كليذا تبدك الكتابة في التجربة الصكفية غالبًا مميئة بالغرابة . المألكفة الى فضاء آخر
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 كليذا أيضًا يذىب بعض. كالتناقضات كتفكؾ الصكر، مما يجعميا عصية عمى الفيـ
 الى اتياميا باالعتباطية كالتخميط، لكف ىؤالء ينسكف أف الغريب، الفكضكؼ، الباحثيف

ساس أكؿ في الكتابة الصكفية، كال كجكد ليذه الكتابة أالمدىش، المحير، الغامض 
إنيا كتابة . محيركغامض كاال بو، ألف ىذه الكتابة تفصح عف عالـ ىك نفسو غريب 

تيو لعالـ نفسو عالـ تيو، فحيف يدخل الشاعر عالـ التحكالت ال يقدر أف يخرج منو 
أمكاج مف الصكر اإلشراقية التي ال تخضع لمعايير العقل : اال بكتابة تحكلية

. كالمنطق كالتي يتحكؿ فييا الكاقع نفسو الى حمـ
بنية الكتابة في الصكفية تقـك عمى لغة التشكيق لمبحث كالسؤاؿ كمعرفة المجيكؿ 

ستجيب لبعد البلنياية في المعرفة، بعد البلنياية تىكذا . كالدخكؿ في حركة البلنياية
الكتابة الصكفية تجربة في الكصكؿ الى المطمق، كىك ما نجده عند كبار . في التعبير

كيأتي الرمز طريقة في الكتابة الصكفية لبلتجاه نحك . الخبلقيف في جميع العصكر
أعماؽ أكثر اتساعًا، كالبحث عف معاف أكثر يقينية، العكدة الييا نكع مف العكدة الى 

البلشعكر الجماعي، الى ما يتجاكز الفرد، الى ذاكرة االنسانية كأساطيرىا، الى 
الرمز، لحظة التقاء بيف الظاىر كالباطف، المرئي . الماضي بكصفو نكعًا مف البلكعي

كىك . كىك إذف نقطة اشعاع، مركز حركي ينتشر في االتجاىات جميعاً . كالبلمرئي
كفي ىذا ما يتيح . في الكقت نفسو يعبر عف مستكيات مختمفة مف الكاقع بكميتو

نما أف يعيد كذلؾ تككيف ما نعرفو بحيث  لمشاعر ال أف يكشف ما ال نعرفو كحسب، كا 
. يربطو بحركة البلمعركؼ كبما ال نياية لو، كفي ىذا المستكػ تككف الكتابة معرفة
.. لكف ما الرمز في العربية، كىل ترتبط داللتو فييا بطريقة االستعماؿ الصكفية؟

كيقكؿ . تقكؿ مصادر المغة، إنو يعني االشارة، كاإلشارة طريق مف طرؽ الداللة
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الجاحع، إف الداللة عمى المعاني ال تككف بااللفاظ كحدىا، بل تككف كذلؾ باإلشارة، 
كيقكؿ قدامة بف جعفر عف االشارة بأنيا . كىي داللة سريعة، خفية، كغير مباشرة

أف يككف المفع القميل : "كيعرفيا بقكلو. االيجاز، مشيرًا الى أف الرمز ىك كذلؾ ايجاز
ػ 90ػ نقد الشعر، ص". يماء الييا اك لمحة تدؿ عميياإمشتمبًل عمى معاف كثيرة، ب

في كل نكع مف )االشارة، بأف االشارة ىي / كيقكؿ ابف رشيق مطكرًا مفيكـ الرمز
ػ "أنكاع الكبلـ لمحة دالة كاختصار كتمكيح يعرؼ مجمبًل، كمعناه بعيد مف ظاىر لفظو

ػ فالمجكء الى اإلشارة كالرمز إنما ىك ايماء كتمميح ألنيا محاكلة 1/206العمدة
نما يستعمل المتكمـ إك: "لئلخفاء،كىذا ما بينو قدامة في حديثو عف الرمز، فيقكؿ

الرمز في كبلمو في ما يريد طيو عف كافة الناس كاالفضاء بو الى بعضيـ، فيجعل 
لمكممة أك الحرؼ اسمًا مف أسماء الطير أك الكحش اك سائر األجناس، أك حرفًا مف 
حركؼ المعجـ كيطمع عمى ذلؾ المكضع مف يريد إفيامو، فيككف ذلؾ قكاًل مفيكمًا 

كقد أتى في كتب المتقدميف مف الحكماء كالمتفمسفيف مف . بينيما، مرمكزًا عف غيرىما
كفي القرآف مف الرمكز . الرمكز شيء كثير، ككاف أشدىـ استعمااًل لمرمز افبلطكف 

كاطمع عمى عمميا .. أشياء عظيمة القدر جميمة الخطر، كقد تضمنت عمـ ما يككف 
فالداللة الرمزية عمـ خاص . 62ػ61ػ نقد النثر، ص".األئمة المستكدعكف عمـ القرآف

كيرعى المتصكفة ىذه الرغبة في االنتخاب . يكدعو هللا لدػ المنتخبيف مف عباده
 يصف القشيرؼ المتصكفيف بأنيـ .إليداع المعرفة لذا يحرصكف عمى التعبير بالرمز

يستعممكف ألفاظًا فيما بينيـ قصدكا بيا الكشف عف معانييـ ألنفسيـ كاإلخفاء كالستر "
عمى مف باينيـ في طريقتيـ، لتككف معاني ألفاظيـ مستبيمة عمى األجانب، غيرة 

منيـ عمى أسرارىـ أف تشيع في غير أىميا، إذ ليست حقائقيـ مجمكعة بنكع تكمف أك 
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مجمكبة بضرب تصرؼ، بل ىي معاف أكدعيا هللا قمكب قـك كاستخمص لحقائقيا 
الرمز ف قكاـ كىكذا يكك. 40ص.ىػ1984الرسالة القشيرية، طبعة بكالؽ، ." أسرار قكـ

 في الغمكض،  أؼفي المغة العربية كامنًا في اإليجاز كبعد المعنى عف ظاىر المفع،
ألف األلفاظ تعابير عف عالـ غامض، عف العالـ البلمرئي، أك عف عالـ الغيب أك 

. المطمق، كما لدػ الصكفية
يمكف أف نصف تجربة الكتابة الصكفية، بأنيا تجربة مكت بالداللة الصكفية 

مكت عف الظاىر االجتماعي بمختمف مستكياتو كعبلقاتو مف أجل الحياة في : لمعبارة
.  لذلؾ البد مف تجاكز عالـ الظاىر، كالبد مف تجاكز لغة الظاىر.الباطف الككني

يجب أف نخمق نشكة في المغة تتطابق . نتجاكز عالـ الظاىر بالمغة نفسيا، نسكرىا
 (لغة ككنية)كالحق اف لكل كاتب صكفي ىدفًا أكؿ ىك اكتشاؼ . مع نشكة التجربة

كىذه لغة تتكمـ دكف . (الصكرة)كالمنتيي  (المعنى)تعبر عف المطابقة بيف البلمنتيي 
الصكفي،  (يسكر)فكما . إنيا لغة تخطف القارغ، تنقمو الى البلمنتيي. كساطة العقل
ال يعبر عف نشكة . إنو يخمق  لمغة نشكتيا الخاصة في أفق نشكتو. تسكر لغتو

يجب اف تخرج المغة ىي أيضًا مف نفسيا، كما . االنساف اال لغة منتشية ىي أيضاً 
يخرج الصكفي مف نفسو، بيذه المغة نتيح لما ىك قائـ في مكاف آخر، في الغيب أك 
الباطف أف يجكز الى عالمنا الظاىر، كتتيح لنا ىذه المغة أف نضع البلمنتيي في 

. المنتيي، كما يعبر بكدلير
ف أكبما . ىذه المغة جسر يربط بيف الباطف كالظاىر، بيف المعركؼ كالمجيكؿ

الغاية ىي الكشف عف ىذا المجيكؿ، فإف طريقة التعبير ليست بيانية اك ببلغية، 
نما ىي بدئية تنبثق مع الحركة نفسيا التي ينبثق بيا الحدس الشعرؼ  لغة عصية . كا 
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ىي . عمى التقاطيا عقميًا، أؼ عصية عمى التدجيف كالتكييف مع المحسكس الكاقعي
كاقعية مف حيث أنيا تكشف عف األصمي الجكىرؼ، لكنيا في الكقت نفسو تفمت مف 

نيا تشير الى ما يتجاكزه، ذلؾ أنيا ناشئة مف ىذا الجدؿ أالكاقع المممكس مف حيث 
كىي .  المرئيجكد غير المرئي كالكجكدالصاعد اليابط معًا بيف هللا كاالنساف، بيف الك

لذلؾ مشحكنة بالحمـ كبعناصر العقمية كالسحر كاليذياف كالجنكف كالشطح 
. كاالنخطاؼ

كليست الصكرة ىي . إف الظاىر في ىذه المغة ليس ىك الذؼ يتكمـ بل الباطف
. كالصكفي آخر في المغة، آخر مكضكعي لحظة ىك ذاتي. التي تكتب، بل المعنى

كلذلؾ ليس ىك الذؼ ينطق بالمعنى كيكتبو في صكرة، بل المعنى ىك الذؼ ينطقو 
. ليس ىك الذؼ يفكر كيكتب، بل ىك المفكر بو كالمكتكب كما يقكؿ رامبك . كيكتبو

كىكذا تككف األنا ىي اآلخر كال تعكد الذات الفردية ىي التي تتكمـ، بل الذات الكبرػ 
 في ىذه المحظة االبداعية الكبرػ، بل الذات ىي  إذف ذاتية فبل.الككنية الكامنة فييا

العالـ األكبر ينطكؼ )ف أنيا اآلخر كالككف، أك مف حيث أنفسيا المكضكع مف حيث 
 .(10)(فييا

 ..........
يمتقي مع تصكر الصكفية ىذا لممعرفة كلعممية اإلبداع بعض الحركات الفكرية 

 أككىي ال تمتقي معيا التقاء تأثر كتأثير. كاالتجاىات األدبية في العصر الحديث
امتداد كتفاعل بقدر ما ىي مسألة ذلؾ التكتر الركحي المشترؾ بيف الخبلقيف جميعًا، 
كالذؼ يجد أصحابو أنفسيـ سائريف في البحث عف حمكؿ لو عمى طرؽ متشابية قد 

كمف ىذه الحركات . تصل الى نتائج متشابية، فاألفكار تمتقي عمى طريق الحقيقة
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 ففي مطمع القرف العشريف بدأ اتجاه .كاالتجاىات الركمانتيكية كالرمزية كالسكريالية
مناكغ لمكضعية مما ميدت لو كتابات نيتشو كبرغسكف في ما يقكلو عف الدفعة الحية 

ككانت المسألة في ىذا كمو . كالحدس كالذاكرة، كفركيد كمفيكمو الجديد لمحياة النفسية
ىكذا . تتمركز حكؿ إعادة النظر في طريقة رؤية األشياء كفي طريقة التعبير عنيا

. نقيض لممفيـك التقميدؼ عف الفف المكتمل الذؼ يخضع لقكاعد ثابتة (ركح جديد)نشأ 
التي دبية األفكرية أك اؿحركات ىذه اؿكتعقد دراسات أكجو تشابو بيف الصكفية كبيف 

 منيا خاصة، كتتفرغ لدراسة حركة السكرياليةكتركز عمى اؿ. ؼ سمكت سمككيا المعرؼ
لقد كانت أكلية العالـ الداخمي عمى الكاقعي مف المسممات عند . تقاربيا مع الصكفية

بعادًا فمسفية عند ىكغك كالفرد دكفيني، ككاف أالركمانتيكييف، ككاف الشعر يحمل 
. الركمانتيكيكف عامة يقدمكف الحساسية كالخياؿ كالحمـ كالشيكة عمى العقل كمنطقو

إف الشاعر نبي يقرأ : كأعمق ما في الركمانتيكية مما أثر في السكريالية ىك قكليا
كلعبت الرمزية دكرًا كبيرًا في . نص العالـ كيدرؾ قكانيف الككف الخفية بطريقة حدسية

نشأة السكريالية، فقد أخذ الشعر مع بكدلير منحى صكفيًا، كاستنادًا الى ذلؾ تأسس 
كذىب رامبك الى أبعد مف ذلؾ فجعل . مفيـك المطابقة عنده بيف المرئي كالبلمرئي

كجيد السكرياليكف لكي يصمكا الى سحر . مارس كيمياء الكممةؼمف الشاعر رائيًا 
العالـ كالى تحريؾ القكػ النفسية في الفرد، كالى الممارسة السحرية لمغة، كلمقبض 

مع إرادة التأثير عمى الكاقع كممارسة النقد الذاتي كاالجتماعي  (الحجر الفمسفي)عمى 
كقد تأثر السكرياليكف تأثرًا كبيرًا بالخفائية كالباطنية كبالنظرة القائمة عمى .. في آف

المعرفة الحدسية فيما كراء العقبلنية، المعرفة المتعالية التي يؤسس بيا الفرد 
ىذه المعرفة إيقاظ، تكلد ذكرػ ما كنا قبل ضياعنا في عالـ .  ككنيةءميتافيزيا
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 تقكؿ بكجكد مجاؿ يتجاكز سمطات السرياليةيكشف ىذا كمو عف أف . المحسكسات
 العقبلني لمعالـ سطحية، كلكي اإلنسافف رؤية أك.  ال يستثمرهاإلنسافالعقل كبأف 

المدار . يبمغ العجيب كالخارؽ البد لو مف أف يغير تأكيمو لمعالـ الذؼ يحيط بو
ساسية ىك تخطي المرئي أاألساسي لتجربة رامبك التي تجعل منيا السكريالية مرجعية 

ليامو الرائي أتاح لو أف إكيقكؿ إف . الى البلمرئي كما ىك الشاف في التجربة الصكفية
ف الشاعر يصبح رائيًا بتعطيل لجميع إيبمغ المعرفة فاتحًا لو أبكاب البلكعي، ك

. الحكاس طكيل كمدركس كفائق الحد
لقد أعمف السكرياليكف قطيعتيـ مع المجتمع القديـ كأسسو كميا كمع أخبلقو 

 كالمنيج الذؼ سمككه ىك االستكشاؼ المنظـ لمبلكعي عبر .كجماليتو ككضعيتو
كالشعر أداة . تجارب متنكعة مثل الحمـ كالجنكف كالخياؿ كحاالت اليمكسة كالتكىـ

لمثل ىذا البحث الداخمي، كليذا استميمكا فركيد كاستخدمكا كشكفو، مف أجل الكصكؿ 
كمف ىنا اىتمت السكريالية كثيرًا بالشرؽ . الى المعنى المجيكؿ في الكائف االنساني

ف أكيرػ السكرياليكف . كرأت فيو مستكدع قكػ كطاقات ركحية لخدمة ثكرة دائمة
ككاف لينرؼ غيتكف أثر . الشرؽ ىك في آف مجاؿ صكفي كمكاف تحررت فيو الرغبة

ف أ، ك(العصر القاتـ)ف الغرب يجتاز مرحمة سماىا أحاسـ عمييـ، فقد كاف يرػ 
كينتمي . الشرؽ خارج ىذا العصر، ألنو حافع عمى التقاليد المعرفية الخفائية كمبادئيا

السكرياليكف الى ىذا االتجاه الفكرؼ الفمسفي البلعقبلني، اتجاه األدياف السرية، بحثًا 
جل العثكر عمى الطاقة في حالتيا أعف ينابيع السر فيما كراء مقكالت المنطق مف 

البدئية كعمى الكبلـ الحي، كبلـ االسطكرة التي تعطي لمعكالـ الداخمية أشكااًل 
كيعبر عف ىذه العكالـ الداخمية بتيار البلشعكر الذؼ يفصح عف ذاتو بالحمـ . مممكسة
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كيؤسس بريتكف لمعبلقة بيف الحمـ كالفكر األصمي القائـ . كبالكتابة اآللية كالبلإرادية
الحمـ يسمـ . في أعماؽ االنساف، ففي الحمـ تمحى القكانيف المنطقية كالعقبلنية

ىكذا حيف ال . االنساف الى ككف خاص، ككف الصكر الداخمية كالى المد البلشعكرؼ 
. يككف االنساف نائمًا يككف لعبة في يد ذاكرتو، كالذاكرة ىي التي تمغي الحمـ كتقتمو

كمف ىنا يتساءؿ بريتكف عما إذا كانت حالة الحمـ ىي األكثر قربًا الى الفكر 
األصمي كالى طبيعة االنساف العميقة، كلماذا إذف ال نعطي لمحمـ ما نرفض أحيانًا أف 

كلماذا ال ننتظر مف الحمـ أكثر مما ننتظر .. نضفيو عمى الكاقع، أعني بعد اليقيف؟
 أف يفيد الحمـ ىك أيضًا في حل مشكبلت الحياة يمكفثـ أال ..مف الكعي؟
كمقابل ىذه القيمة أك ىذه األىمية التي يمثميا الحمـ، ال تبدك حالة .. األساسية؟

اليقظة اال عائقًا محضًا، فاليقظة مف ىذا السياؽ حالة غياب عف الحقيقة، كاف 
كيرػ مكريس ببلنشك . حقائقيا جزئية كىامشية بعيدة عف المركز الحي الخبلؽ لمفكر

، فيذا النكـ يمغي (مرتبطة بتجارب النكـ)في تاريخ السكريالية  (حريات الكتابة)ف أ
تؤدؼ ممارسة . كذلؾ الرقابة التي تعيق الفكر كيفتح أبكاب المدىش كأبكاب الحرية

ىذا النكـ الى نكع مف إلغاء ممكية االنساف لذاتو، كممكية الكاقع الخارجي، إذ ال رقابة 
. مف أؼ نكع يمكف اف تتدخل بيف النائـ كالكاقع كما تتدخل بيف المستيقع كالكاقع

اف الحمـ كحده يترؾ  (الثكرة السكريالية)كجاء في مقدمة العدد األكؿ مف مجمة 
لبلنساف جميع حقكقو في الحرية، كال يعكد المكت بفضل الحمـ معنى غامضًا، كيفتقد 

ىكذا . معنى الحياة أىميتو، نحف جميعًا تحت رحمة الحمـ كعمينا أف نتحمل سمطتو
كيرتبط . أعطت ىذه المجمة األكلية لسرد األحبلـ، بحيث تككف تسجيبًل لما ال يقاؿ

الحمـ باليذياف، إذ يتـ تجاكز العقل كالمنطق بفعل الخياؿ كالحمـ كاليذياف، يتـ تجاكز 
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الكاقع كالكصكؿ الى ما كراء الكاقع أك الغيب بمغة الصكفية، حيث السر كالحقيقة 
السكريالية اكتشاؼ لؤلعماؽ الداخمية الذاتية، كىي كذلؾ اكتشاؼ لعالـ  . كالمعنى
ف الحمـ كالكاقع المتناقضيف في الظاىر سيتحداف في نكع مف أكيؤكد بريتكف . خارجي

الكاقع المطمق، سكريالي، كىذا ما يقابل االتحاد اك الكحدة بيف الظاىر ك الباطف في 
كاذا كاف الحمـ يقدـ لبلنساف كاقعًا جديدًا يتيح لو مطابقات جديدة بينو كبيف . الصكفية

الكجكد، كيفتح أمامو أبعادًا جديدة، فإف كل ما يحقق مثل ىذه المطابقات يكتسب 
 كمف ىنا اىتمت السكريالية بعمكـ األسرار، كيطالب بريتكف .بالضركرة اىمية أكلى

البحث عف )باالىتماـ بيذه العمـك كعمـ النجـك كالسيمياء، كيشدد عمى ضركرة 
. (11)(السر

 ت ػؼ اىتـػة التػكفضبًل عف السكريالية كغيرىا مف الحركات األدبي
بالجكانب الخفية البلمرئية الكامنة كراء الظكاىر، ىنالؾ لكف مف النقد يتصل بيذه 

الذؼ اكتسب  (النقد األسطكرؼ )أك  (نقد النماذج العميا)الحركات كاألفكار، يسمى 
التي نشرت في  (مكدبكدكيف)أبعادًا تنظيرية كتطبيقية كاسعة في اسيامات نقاد مثل 

الذؼ ىك أكثر ( نكرثركب فراؼ)ثـ  (نماط نمكذجية في الشعرأ) كتاب 1934العاـ 
ف يرتبط باسمو خاصة بعد صدكر كتابو الشيير أتأثيرًا كالذؼ كاد ىذا المنيج 

كيقكـ ىذا النقد عمى تحديد النمكذج األعمى بأنو . 1957في العاـ  (تشريح النقد)
نمط مف السمكؾ اك الفعل اك نكع مف الشخصيات أك شكل مف أشكاؿ القص اك 

صكرة اك رمز في األدب كاألساطير ككذلؾ في األحبلـ، كىذا ما ييتـ بو بحثنا، إذ 
كيعكس ىذا الرمز في ىذا النقد أنماطًا أك اشكااًل . مطمقةيدرس رمزًا يتصل بمعرفة 

بدائية كعالمية عامة أك نمكذجية ثابتة، تعبر عف مشاعر كرغبات كأفكار عامة 
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الصكر )أك  (البقايا الميجكرة) كىذا يشبو ماتحدث بو عمـ النفس عما سماه .مستمرة
يدلل فراؼ عمى  (تشريح النقد) كفي كتابو .كما مر معنا( األنماط العميا)أك  (البدائية

ما يقكؿ بدراسة عدد ىائل مف األعماؿ األدبية الغربية، تنتظميا نماذج عميا، تأخذ 
ف مف الممكف أف نعد إكيقترب فراؼ بذلؾ مف البنيكية، بل . سطكريةأشكل تككينات 

صحاب نقد النماذج العميا إرىاصًا لمبنيكية مف حيث انيا أأعماؿ ذلؾ الناقد كغيره مف 
تبحث في المككنات الثابتة األصمية لمخياؿ الثقافي كاألدبي االنساني تمامًا كما تفعل 

كلقد ظير لدػ البنيكييف عمى اختبلؼ تخصصاتيـ ميل كاضح الى فكرة . (12)البنيكية
كاف ىذه . النسق الشامل ككضع أطر أك قكالب أساسية تندرج ضمنيا كثرة الظكاىر

األطر أك القكالب ليا عندىـ طبيعة باطنية كامنة حتى لك اتخذت مظاىرىا أشد 
كتيتـ أبحاث ألعبلـ البنيكية في بنية الفكر كالمعرفة بالبحث عف . الصكر حسية

العبلقات الداخمية كالنسق الكامف في المعرفة الذؼ يتمثل بيذه المعرفة البلكاعية اك 
 كتسعى الى تجاكز المظير الذؼ تبدك عميو مف أجل النفاذ الى .االكلية اك الفطرية

 كىك ما نحاكلو في ىذا البحث الذؼ يحاكؿ الغكص في عمق النظاـ .تركيبيا الباطف
الرمزؼ لممربع كالدائرة الذؼ يعبر عف البنية األساسية لممعرفة ممثمة بكحدات ىذا 

كما يستيدؼ ىذا البحث بنتائج الفمسفة المثالية، كنخص منيا فمسفة ىيجل . النظاـ
، فنحف (13)سابقةلنا   كىذا مافعمناه في بحكثبحثنا منطمقاتيا العامة،ناقش التي 

مف المشركع الفمسفي الشامل ليذا الفيمسكؼ الكبير الذؼ بحث عف النسق أك نستفيد 
كىذا النظاـ . النظاـ الجكىرؼ الذؼ ترتكز عميو كل المظاىر الخارجية لمكجكد

الجكىرؼ ىك المعرفة اك الفكر المطمق الثابت الذؼ تستمد منو معرفتنا النسبية 
 العقل االنساني المحدكد يرتبط بالعقل المطمق كيستمد منو ليحكؿ المعرفة .المحدكدة



 

 

 270 
 القانون المطمق

 ليجمي المطمق ػ  التي تعبر عف معرفتو ،المطمقة الى كاقع مف خبلؿ أفعاؿ االنساف،
كتبقى العبلقة بيف العقميف اك . بتعبير المتصكفة ػ في الكجكد الظاىر الكاقعي

المعرفتيف مستمرة يتـ مف خبلليا تجاكز ىذه المعرفة النسبية المحدكدة المتمثمة 
بالعقكؿ االنسانية عبر حركة النفي اك التجاكز التي يقـك بيا العقل المطمق حتى 
يتحقق العقل الكامل ممثبًل باالنساف الكامل كحتى يتحقق المجتمع الكامل الذؼ 

فبحثنا إذف يستمد مف ىذه األفكار كميا كيؤكدىا مف خبلؿ . تسكده القكانيف المطمقة
األدب، كاألدب الصكفي خاصة، فمقد تمقى المتصكفة أفكارًا عامة، جكىرية أك 
تكصمكا الييا بالحدس أك الكشف الركحي أك الكجداني الذؼ يتصمكف بكساطتو 

كقد عبر أدباء المتصكفة عف ىذه المعرفة بييئة . بالحقائق العامة الكمية المطمقة
رمكز لـ تنفصل عف معناىا األصيل في أذىاف األدباء كمتمقي األدب بما يؤكد 
 كمف قدرتيا عمى تحقيق االتصاؿ بينيما كنقل المعمكمات أك المعرفة التي تعبر عنيا

الذؼ  الرمز اكسنعمد الى تحميل ىذ. (المربع كالدائرة)ىذه الرمكز الميمة لدييـ رمز 
 (األدب الصكفي)كقبل أف نحمل ىذه الرمكز في . تمؾ االفكار لنصل اليياتضمف 

الذؼ عرؼ عنو تعبيره بالرمز، كفي سبيل التتبع التاريخي لمبدايات األكلى الستعماؿ 
ىذه الرمكز في تاريخ الثقافة كارتباطيا بالفكر الصكفي، نحاكؿ أف ندرس ىذه 

 .البدايات في بعض مظاىر الفف عبر تأريخو
 

 :ك٢ ثؼ٘ ٓظبٛو اُلٖ ٝاُضوبكخ اُؼبٓخ، اُول٣ٔخ ٝاُؾل٣ضخ (أُوثغ ٝاُلائوح)هٓي

 

في الديف كاألساطير كاألحبلـ  (النقطة كالدائرة)ظير رمز المربع كالدائرة أك 
كيستنتج . كما ظير في الفنكف كالتصاميـ األساسية لممدف في الفف المعمارؼ 



 

 

 271 
 القانون المطمق

فالمربع . الدارسكف مف أنيا تشير عمى الدكاـ الى حقائق لمحياة أعظـ كأكثر جكىرية
يشير الى الحقائق الركحية المطمقة، كتشير الدائرة الى الكمية النيائية كالكماؿ 

ككاف بعض . االنساني، فيي رمز لمنفس كقد كصف افبلطكف النفس بككنيا دائرة 
مف يتفحص أعماؿ الفف القديمة التي تعكد الى الحقب القديمة يظنيا نتيجة جيل 

كعدـ دراية كعجز كنقص في الكفاءة كلـ يدرككا أنيا ليست كذلؾ، كأنيا تعبير عف 
كىي تممؾ اليـك جاذبية خاصة ألف الفف . انفعاالت كمعتقدات دينية كركحية محددة

منذ النصف األخير مف القرف العشريف مر مرة أخرػ عبر مرحمة ممحة يمكف نعتيا 
 .بالتخيمية 

كتعكد البدايات األكلى لمفف الرمزؼ التخيمي الى مرحمة بعيدة في التاريخ،  
ففي النقكش الصخرية التي ترقى بتاريخيا الى العصر الحجرؼ الحديث قبل اختراع 

كىي رمكز عبر بيا انساف العصر  (دكاليب الشمس)الدكالب ظيرت دكائر تدعى 
كيعكد منشؤىا في حكض البحر األبيض المتكسط الى األلف الثالثة قبل . الحجرؼ 
كقدظمت ىذه الرمكز تؤثر في كعي االنساف كيتجمى تأثيرىا .  أك قبل ذلؾ(14)الميبلد

كمف ىنا يأتي دكرىا في اشاعة معرفة مكحدة متصمة . في منجزاتو الفنية كالحضارية
كقد حاكلت بعض الدراسات أف ترتد بالمعرفة التي تشير . اتصاؿ الجنس االنساني

الييا ىذه الرمكز في بعض الظكاىر الفنية الى المعرفة القديمة التي أكحت بيا 
ففي دراسة لمفناف الرائد شاكر حسف آؿ سعيد . االستعماالت األكلى ليذه الرمكز

لمخط العربي الذؼ يعكس السمات األصمية لمثقافة العربية كاالسبلمية يحاكؿ إرجاع 
القيـ المعرفية التي يعبر عنيا ىذا الخط ػ مف خبلؿ اعتماده نظاـ التربيع كالتدكيرػ 

 .في التاريخ ًالى البدايات األكلى التي عبر بيا االنساف بيذه الرمكز كالممتدة عميقا
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يستبطف في الخط العربي  (الخط العربي كأصكلو الحضارية كالجمالية)ففي دراستو 
 كيحاكؿ فصد نسغو الداخمي .قيمًا كاعتبارات بعيدة ككثيقة الصمة بتككينو الراىف

 ًتقكيمو تقكيماعادة إكالغكص في أعماقو كاكتشاؼ قيمو الظاىرة كالخفية كتحميمو ك
لقد سعى الى العكدة بو الى أبعد . يكشف عف أسسو الجمالية كالحضارية البعيدة

مصدر ممكف، فأكد تجذر الخمف في السمف، فمـ يبحثو مف منظكر فني أك تاريخي، 
ألف جل البحكث التي تمتمس ىذا المنظكر لـ تمس الطبقات التحتانية التي تستنبطيا 

 فيبادر ىك الى .الظكاىر المدكنة، بل اقتصرت عمى السحنة الظاىرية كتعمقت بيا
دراستو دراسة معرفية بقصد استكناه المعرفة التي كراءه، كالكشف عما تحممو 

كأكد أف الخط ليس أداة لتمرير المعنى المغكؼ فقط، بل مكضكع لمعرفة . الحركؼ
. متشعبة األطراؼ، فيك كياف معبر عف حضارة بأكمميا كليس مجرد كسيمة لغكية

. ف أىداؼ الخط كالفف يمكف أف تككف ىي نفسيا في كمييما، فميما ىكية كاحدةأك
كعاد الى األصكؿ البعيدة التي نشأت عنيا الكسائل األكلى لمتدكيف، أؼ الى تمؾ 

المراحل المعركفة لمكتابة الصكرية كالمقطعية كالمسمارية، بل الى ما قبل ذلؾ، الى 
المرحمة التي ظيرت فييا الزخارؼ عمى الفخاريات في العيكد القديمة ككأنيا لغة 

 فمقد كسع البحث عف ىكيتو التراثية، ككصل .أخرػ مدكنة بكسائل ما قبل  تدكينية
 (15).الى فحكاه مف خبلؿ تأريخو الثقافي

كالذؼ قاده الى اعتبار الحرؼ كسيمة لممكاصبلت الذىنية كلممعرفة، ىك ما لفت 
انتباىو في األصكؿ األكلى لمتدكيف، كىك كجكد الفكر التربيعي في صمب نظاـ الخط 

العربي، فيك يتككف عبر النظاـ التربيعي ككذلؾ الشكل الدائرؼ، ففي ىذا الخط 
 فالحرؼ ينغمق عمى .تحكير لرؤكس بعض الحركؼ العربية الى ما يشبو الدائرة
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كالنقطة تقـك مقاـ المربع، فقد . نفسو، فيك دائرة مغمقة كبداخميا النقطة المركزية
كفي نظاـ التربيع تبرز عبلقة ما بيف المركز . (أ)تتحكؿ الى الشكل المربع أك المعيف

أك  (نقطة مركزية) الزخارؼ المشتقة مف الككفي المربع نجدنا إزاء  ففي كالمحيط،
كيؤكؿ األمر بيذه الدكرة عمى محيط المربع الكىمي . أك دكرة (حركة محيطية)مربع ك

كمركزه المحكر الى مربع كسطي الى رسـ الصميب المعقكؼ المتككف عند تقاطع 
 (16).(       )كحدتيف زخرفيتيف خطيتيف 

 اىتمامو بالخط الككفي المربع الذؼ يككف التربيع ىك الكحدة الزخرفية إف
، يقكده الى االىتماـ (ب)األساسية فيو كالصميب المعقكؼ ىك المصطمح الشكمي لو

باألكفاؽ التي تعتمد في كيانيا عمى نظاـ التربيع أيضًا، بالرغـ مف أف مكضكعو 
كلقد استرعى انتباىو أنو يجد . يتعمق بالجانب المغكؼ كعبلقتو بالعمل الفني الزخرفي

 .أف بعض الكتابات بالخط الككفي المربع تتفق كنظاـ األكفاؽ الى مدػ بعيد
 .(الجفر)كاألكفاؽ جمع كفق، كىك جدكؿ رباعي تسير أكضاعو بمكجب عمـ الحركؼ

كمعناه أف يزدكج كل مف معنى الحرؼ كالقيمة الحسابية لمعدد الذؼ يرافقو، فإذا رتبت 
ىذه الحركؼ كفي ضمنيا قيمتيا العددية، كجمعت تمؾ القيـ كانت التنائج كاحدة في 

ف الذؼ لفت نظره ألكؿ كىمة ىك كجكد الفكر التربيعي في صمب إ. كل ضمع منيا
تظل مرتبة في  (ت)ف الكحدات التسع لمكفق الثبلثي عمى فمؾ زحلإنظاـ األكفاؽ، ك
كقد نبو عمى أف لمكفق عبارتو الغيبية، أؼ تأثيره السحرؼ، كاف . داخل مربع كاحد

ىناؾ تعاطفًا شكميًا سحريًا ما بيف الحرؼ كالعدد في األكفاؽ، كاف الحرؼ ىك بمنزلة 
نما يؤلف إالجسد، أما العدد فيك بمنزلة الركح، فكأف الكفق حينما يجمع بينيما 

 (17).الكجكد بمحكريو المادؼ كالركحي فالكفق يمثل العبلقة الجدلية بيف الركح كالمادة
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لقد تساءؿ الفناف آؿ سعيد عف سر التزاـ النظاـ التربيعي، كأعاد ىذا التساؤؿ الى 
المرحمة التاريخية التي ظير فييا النظاـ الرباعي الى الكجكد، كالى طبيعة الذىف 

االنساني الذؼ تشبث بالشكل الرباعي، كمف ثـ بالفكر الرباعي، كتمؾ المرحمة  ىي 
أؼ حينما رسـ االنساف رسكمو الزخرفية  (ـ.ؽ5000)التي يمكف تحديدىا بحدكد 

عمى فخاريات دكر سامراء ممعنًا في تدكيف أشكاؿ حيكانية أك نباتية أك انسانية 
كىذا ما تظيره فخاريات معينة جاء بعضيا عمى شكل  (ث)ضمف نسق رباعي، 

كرأػ أف ىذه الحقيقة التي تظيرىا الحضارات  .الكفق الثبلثي ذؼ المربعات التسعة
القديمة تقطع الشؾ باليقيف في أصل العبلقة ما بيف عمـ الحركؼ كرسكـ الفخاريات 

فإذا كانت األكفاؽ تعتمد في كيانيا عمى نظاـ التربيع فبلبد مف أف األيماف . األكلى
ككما . بيذا النظاـ يمثل تجذر الذىف البشرؼ بكل ما يكازيو في الحياة مف حقائق

يربط ما بيف عمـ الحركؼ كاألكفاؽ كالرسـك في فف العراؽ القديـ، يربط بينيا كبيف 
ف كاف يعد مف الظكاىر الفنية الخاصة إفالخط الككفي المربع ك. الخط الككفي

ف أصكلو البعيدة كانت ممتدة في حضارة كادؼ الرافديف، ذلؾ أبالعصر االسبلمي اال 
. ألنيا تنيل كما ىك معركؼ في تسميتيا كبنائيا الزخرفي مف فكرة التربيع القديمة
كينتيي الى أف الخط العربي كالزخرفة متأثراف بالفكر االسبلمي كالصكفي خاصة 

 كليما بكل تأكيد نسب بالفكر اآلسيكؼ، كبفنكف .تأثرىما بالفكر الرافديني القديـ
الصيف كالحضارة الرعكية في أكاسط آسيا عف طريق االحتكاؾ المباشر لمعالـ 

األسبلمي بالحضارات المجاكرة التي تأصمت فييا ثقافات عريقة ذات اىتماـ بالتربيع 
كىذا ما . بكصفو قيمة جمالية، كعف طريق الترجمة عف اليكنانية كسكاىا مف المغات

أسيـ بدخكؿ تأثيرات حضارية كثقافية مف الحضارات المجاكرة عمى تمؾ األعماؿ 
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ف لمكاطف ىذه الحضارات نفسيا تقاليد دينية أك صكفية البد مف أنيا أالفنية ال سيما 
إف جذكر الخط الككفي ترتبط . كانت ستسيـ في التأثير في التقاليد االسبلمية نفسيا

بالمكاطف التي ازدىر فييا الفكر الصكفي، كأىـ مكاطف الفكر الصكفي ىي الصيف 
فميس بالمستبعد أف يككف لذلؾ أثره في ازدىار ىذا النكع مف . بعد اليند مكطنو األكؿ

الخط ألنو يتفق كالتصكرات الصكفية، إذ اف المربع مف الرمكز التي اىتـ بيا 
المتصكفة، ككذلؾ الدائرة، كقد صدركا عف الرؤية الكركية لمعالـ فأحتفكا بالدائرة 

احتفاءىـ بالمربع اك النقطة التي ترتبط كما يكضح الفناف آؿ سعيد بالعيف 
كالدكائر ذكات النقاط المركزية في التقاليد الزخرفية في  العراؽ  (ج)السكمرية

 (18).القديـ
ف ىذا يعني أنو في خبلؿ مسيرة الخط كالفف في الحضارة العربية االسبلمية إ

فإنيما اكتسبا مزايا حضارية جديدة، كما عبرا عف التكاصل مع القديمة كما يتضح 
ف مسيرة الخط العربي تعكس التاريخ الثقافي إ. في نظاـ األكفاؽ كالككفي المربع

 كقد استطاع التعبير عف سمات الفكر االسبلمي، .لمكجكد العربي بمعناه الكاسع
فيناؾ بنية ال شعكرية لمكتابة كرصيد ال كاعي يخفيو الخط كرصيد اجتماعي ىك كليد 

كىك يستبطف كل الشعكر الميثكلكجي لمجتمعات الكتابة . المحيط الذؼ تطكر فيو
السكمرية كالمغة الزخرفية لعصر ما قبل السبلالت في العراؽ كما يكازييا في البيئات 
األخرػ، مثمما يستبطف البلكعي الديني لمجتمعات الكتابة األبجدية كرصيدىا الفكرؼ 

كلقد ظمت المغة العربية محتفظة برصيدىا الفكرؼ ىذا في جميع مراحل . المتطكر
 (19).حياتيا الحضارية مثمما ظمت محتفظة بو الفنكف الزخرفية، تكأميا
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ف بنية الخط كالزخرفة تستبطف أفكارًا كعقائد تتأثر بيا، كىي تنتقل ػ كما يبيف إ
كىك يستخدـ كممة . االستاذ آؿ سعيد ػ انتقااًل ال كاعيًا أك غيبيًا أك سحريًا أك كرامياً 

التخاطر أك التمباثي، كىك انتقاؿ األفكار بيف كائنيف انتقااًل ال يعتمد عمى 
كىذا االستخداـ . المكاصبلت الحضكرية بينيما، بل يعتمد عمى المكاصبلت الغيابية

ذك صفة حضارية، أؼ انو يتـ ما بيف مرحمتيف حضاريتيف، أك كيانيف إجتماعييف، 
 .األكؿ كاف مكجكدًا في الماضي كاآلخر مكجكد في الحاضر

 الرسـك كاألشكاؿ اليندسية التي ظيرت عمى الفخاريات األكلى في العراؽ قبل 
ظيكر المراحل األكلى لمكتابة المسمارية كالمرحمة التصكيرية أك المرحمة الرمزية 
كالمرحمة المقطعية كانت خطكات انتقاؿ بيف البداية السحرية لمغة الطبيعية كالمغة 

نيا نكع مف التدكيف السحرؼ، لغة تقتصر عمى الطبيعة ككأنيا إ. االنسانية الصرؼ
لغة حيكانية أك نباتية، لغة لـ تدخل بعد طكر الثقافة، كقراءتيا كمدكنة تقتصر عمى 

أك ىي أقرب الى المغة الغيبية ، نكع مف الكعي القريب مف مفيـك الطبيعة ال الثقافة
 ..أك الماكرائية التي تخص عالـ السحر كالكرامات كالدركشة كتحضير األركاح، الخ

ف ىذه الرسـك ذاتيا تشبو المرحمة الصكرية كىي في حالة إكيقكؿ الفناف آؿ سعيد 
تطكرىا الى كتابة مسمارية في المرحمة الرمزية، فيي تمثل الشكل كالمعنى في آف 

ككانت بمنزلة التدكيف الكتابي، أك لنقل دالالت لغكية أك مفاىيـ دينية عف . كاحد
ذىنية انسانية مازالت تجمع ما بيف الثقافة االنسانية كالبلكعي كالحدس بالطبيعة كبما 

 (20).كراء الطبيعة مف قكػ 
 ر ػخضاع العنصإف فحكػ النظاـ التربيعي في بنية الخط كالزخرفة ىك إ
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الزخرفي الى مبدأ التدكير، دكرة حكؿ الجيات األربع لمشكل المربع الذؼ يمثل المركز 
اف العبلقة بيف . أك النقطة أك السككف المركزؼ، في حيف يمثل محيطو حركة مستمرة

السككف المركزؼ كالحركة المحيطية ىي عبلقة بداية كحركة مستمرة، البداية لمسككف 
 (21).البداية لممربع كالتطكر لمحركة الدائرية حكلو. كالتطكر عف ىذه البداية لمحركة

 السككف كالحركة ىما الفكرة التي يعبر عنيا مبدأ التربيع كالتدكير قبل أف يصبح 
الفكرة ىي انطبلؽ  .ظاىرة فنية لغكية عمى شكل رسـك أك جداكؿ أكفاقية أك زخارؼ

الحركة مف السككف الذؼ يمثل المركز أك المربع أك النقطة التي يعقد عمـ الحركؼ 
 كىي حقيقة حقائق الحركؼ في الفكر الصكفي، فيي .عمى ىكيتيا أىمية عظيمة

تحقق معنى تطكير القكة الى الفعل، القكة التي تحتل مركز الكفق في المدكنات 
األكفاقية، فيي كجكد بالقكة يتحكؿ الى كجكد بالفعل بكساطة الدائرة التي تمثل معنى 

. الفعل أك الحركة أك تمثل العرض مف الجكىر أك الكجكد بالقكة الذؼ يمثمو المركز
نيا تحقق معنى الغياب في إ النقطة غياب كامحاء ألؼ ظيكر لمكجكد، 

كالمركز خاؿ مف أؼ شيء ظاىر، فيك رمز لمغياب . الحضكر، الغيب في الشيادة
كىناؾ أشكاؿ تدكر حكلو في تمؾ الرسـك كالرمكز القديمة، فالدكرة ليا . كلمسككف 

، (ح)كنبلحع مف خبلؿ بعض األشكاؿ أنيا لنساء اك إلناث. أشكاؿ أؼ ليا ظيكر
كلقد قمنا إف المركز يمثل الجكىر . فنستنتج أف الدائرة أنثى في مقابل المركز، الذكر

. فالرجل كالمرأة جكىر كعرض. أك الكجكد بالقكة في مقابل الدائرة التي تمثل العرض
ف أسمكب الكتابة العربية يعبر مف خبلؿ المربع أك النقطة كالدائرة عف العبلقة إ

بيف السككف كالحركة، كىما يمثبلف في رأؼ األستاذ آؿ سعيد كاقع االنساف البدكؼ في 
كيستمداف مف مكقف االنساف المتنقل . صحرائو إذ يجمع بيف االستقرار كالحركة
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نيا ترجمة لرحمة ايقاعية إ. المستفز، االنساف البدكؼ المستضاؼ مف الكاحة كالمحيط
 كالعبلقة بيف المربع كالدائرة (22).ىي في أقصى مستكياتيا رحمة دنيكية كأخركية معاً 

. أك السككف كالحركة، عبلقة بيف المكت كالحياة أك الكالدة، أك المكت كالبعث كالنشكر
كىذا ينسجـ مع فكرة الخصكبة المعركفة بسياقيا المتكامل ما بيف الكالدة كالمكت ثـ 

إف ظيكر الخط الككفي المربع في العراؽ كالشاـ يرجح ػ كما يبيف . البعث كالنشكر
ػ معنى ازدىار الفكر الزراعي في مناطق كدياف األنيار التي كانت  االستاذ آؿ سعيد

كلقد أكغل السكمريكف في استقرائيـ لمحياة االنتاجية . ميد الحضارات الزراعية األكلى
في فكرة الخصكبة مكتشفيف شكميا السرمدؼ في مدػ تعاقب الحياة كالمكت عبر 

النظاـ التربيعي كالشكل الدائرؼ المذيف كاف ليما دكر ميـ في تجسيد الفكر 
الخصكبي حتى أصبحا رمزيف ميميف مف رمكز القكػ المؤثرة في العالـ النباتي، 
فكأنيما الشكل المادؼ لفكرة الخصكبة، فيما يعبراف عف العبلقة المتكاممة بيف 

الربيع كالصيف كالخريف : (األربعة)الفصكؿ  (دكرة)يقاعيا كتتابعيا، إالفصكؿ ك
الطفكلة فالشباب فالكيكلة : كىذا مطابق لمحياة االنسانية في تكامميا. كالشتاء

كقد تعبر ىذه الرمكز عف آماؿ كمخاكؼ، كانيا تتصل بالعقيدة الدينية، . فالشيخكخة
فالدكرة ترمز الى قكة الحياة الدائمة في كل المخمكقات التي تدكر في حمقات ال نياية 

 (23).ليا
كلقد ظمت عبلمة الصميب المعقكؼ الكحدة الزخرفية األساسية، أك لنقل ظمت 

لمصطمح الشكمي نفسو لعصكر ما قبل السبلالت كفي دكر سامراء كفي ؿممثمة 
العصكر اإلسبلمية، إذ تظير العبلمة نفسيا كبصراحة عنصرًا زخرفيًا كما في الخط 

(. خ)الككفي المربع كفي نظاـ األكفاؽ
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كينتيي األستاذ آؿ سعيد مف استنتاجو لممعاني التي تعبر عنيا ىذه الرمكز كمف 
خبلؿ مقارنتو ما بيف الرسـك الفنية كالزخارؼ كاألشكاؿ الخطية التي كاف المربع 

: كالدائرة العنصر األساسي فييا الى أنيا تتفق مف حيث المبدأ في النقاط اآلتية
. ػ ىناؾ عبلقة ما بيف الكحدات المحيطية كالمراكز1
عكس عقارب )ف اتجاه الحركة فييا ىك مف اليميف الى اليسار عمى العمـك إػ 2

. (الساعة
 (24).(دينيًا سحرياً )ف استخداميا يبدك استخدامًا إػ 3

التي عبر عنيا الخط العربي كالثقافة العربية _ كاذا تقصينا ارتباط ىذه الرمكز 
بثقافة كفنكف اليند كالشرؽ األقصى نجد أف الدائرة ذات األشعاعات _ كاألسبلمية 

االربعة أك الثمانية في الفف البصرؼ في ىذه االنحاء مف العالـ تمثل الطراز 
كنجد الدائرة التجريدية مصكرة . االعتيادؼ لمصكر الدينية التي تستخدـ كسائل لمتأمل 

فيي , في الفف المسيحي االكربي، كىي ترمز الى ماذكرناه مف معنى الكماؿ االنساني
تحيط برسـك . تمثيبلت لذات االنساف منقكلة الى مستكػ ككني كالى حقيقة مطمقة

كفي أحكاؿ عديدة تككف ىالة السيد , كالقديسيف المسيحييف ىاالت (ع)السيد المسيح 
كعمى جدراف الكنائس الركمانية . كفي ىذا رمز الى كميتو, المسيح مقسكمة الى أربعة

 كيقاؿ إنيا قد تعكد الى أصكؿ ًالقديمة يمكف رؤية اشكاؿ مستديرة تجريدية أحيانا
في  (ع)كمف األمثمة المتميزة في الفف المسيحي صكرة نادرة لمسيدة العذراء. كثنية

لكف الياالت التي تشيع كثيرا في الفف المسيحي ىي . ىي هللا , مركز شجرة مستديرة
تمؾ التي لمسيد المسيح كىك محاط بالرسل األربعة، كيذىب بعض الدارسيف الى أنيا 

. تعكد بتاريخيا الى التمثيبلت المصرية القديمة لئللو حكرس كأبنائو األربعة
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كىكذا يرتبط رمز المربع برمز الدائرة في الرسـك الدينية ليرمزا الى الحقائق 
فأذا كانت الدائرة تشير الى الكماؿ اإلنساني فإف رمز المربع , األساسية لمكجكد 

يدخل معيا ليشير الى الحقيقة الجكىرية العقمية كالركحية التي يرتبط بيا 
كنجد ىذيف الرمزيف . الكجكداإلنساني كيتفاعل معيا في سعيو الى الكصكؿ الييا

يؤكداف ىذه العبلقة في رسكمات أخرػ في تاريخ الفف األكربي، فمدػ بعض الطكائف 
الميبلدؼ كالخيميائييف يتجمى ىذاف  (1000)كالحركات التي قامت حكالي العاـ 

 عف ارتباط الركح بالجسد، فقد دفع ىكالء أسرار المادة كجعمكىا الى ًالرمزاف تعبيرا
كما كانكا ينشدكنو ىك الكمية الشاممة لعقل . جانب أسرار الركح السماكية لممسيحية

 األسماء كالرمكز ليما، ككاف أحد رمكزىـ المركزية آالؼ اكقد ابتدعك. كجسد االنساف
كلـ يسجل الخيميائيكف عمميـ . كىك رمز الكمية كاتحاد المتضادات  (تربيع الدائرة)ىك

. في كتابتيـ حسب بل خمفكا ثركة مف صكر أحبلميـ كرؤاىـ في الكممة كالصكرة
كيمكف أف يعد الرساـ الفممنكي ىيركنيمكس بكش مف القرف الخامس عشر الممثل 

. األكبر ليذا النكع مف الفف الخيالي 
كفي عصرنا الحاضر أصبح الرمز اليندسي أك التجريدؼ لمدائرة يؤدؼ دكرا ميما 

نما مع عممية تحكيل تنسجـ إفي الرسـ لكف ليس عمى كفق الطريقة التقميدية لمتمثيل 
كقد يمكف رؤية المثل عمى السطح الدائرؼ غير . مع معضمة كجكد االنساف الحديث 

كثمة لكحة . المتناسق في أقراص الشمس المشيكرة لمرساـ الفرنسي ركبير ديمكني 
لمرساـ االنكميزؼ الحديث سيرؼ ريتشارد تحتكؼ عمى سطح دائرؼ غير متناسق 

كفي لكحة . ًفي حيف تظير في البعيد عمى يسارىا دائرة فارغة كأكثر صغرا, ًتماما
الفناف الفرنسي ىنرؼ ماتيس المعنكنة حياة ساكنة كمزىرية كيكسيف يككف مركز 
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الرؤية كرة خضراء عمى شعاع أسكد مائل يبدك أنيا تجمع داخل نفسيا الدكائر 
المربع )كفي ىذه المكحة يفصل مابيف  الشكميف التجريدييف. المتنكعة ألكراؽ الكيكسيف

أك يكصل بينيما بشكل غير _المذيف ككنا عبلقة كمية في الفف القديـ _ (كالدائرة
كفي لكحة رسميا . مع ذلؾ فكبلىما مكجكد فييا كيممس كل منيما اآلخر, مترابط

الفناف الركسي المكلد فاسيمي كاندنسكي ثمة تجميع طميق لكرات ممكنة أك دكائر تبدك 
 ماتظير الدكائر في صبلت غير متكقعة في ًككثيرا. منجرفة مثل فقاعات لصابكف 

 (حدكد الفيـ)كفي رسمو المسمى . التركيبات الغامضة لمفناف البريطاني بكؿ ناش
يضع الفناف السكيسرؼ بكؿ كمي الشكل البسيط لكرة اك دائرة فكؽ بناء معقد مف 

كمف الميـ مبلحظة أف المربع اك مجمكعة المستطيبلت . السبللـ كالخطكط
كالمربعات اك المستطيبلت كأشباه المعيف قد ظيرت في الفف الحديث بقدر ما ظيرت 

. كيعد الفناف اليكلندؼ بيت مكندرياف أستاذ التراكيب المتناغمة مع المربعات. الدائرة
 ىي لكحات رساميف آخريف ذات تراكيب رباعية ًكمع ذلؾ فالمكحات األكثر شيكعا

كمف الفنانيف . غير منتظمة اك مستطيبلت عديدة مجمعة في مجمكعة طميقة تقريبا
الذيف تضػج رسكمو باألشكاؿ الدائرية كالمربعة الفناف االيطالي فكتكر فازاريمي كىي 

كقد تنفصـ الصمة مابيف ىذيف الشكميف األكلييف . (د)تعبر عف حقائق كمية التنفصـ 
. فقد تككف مكجكدة أك غير مكجكدة أك طميقة أك عرضية, في انجازات الفف الحديث

 إنسافكيفسر بعض الباحثيف ىذا الفصل بأنو تعبير رمزؼ آخر عف حالة النفس لدػ 
لكف التكرار الذؼ بو . القرف العشريف الذؼ فقدت ركحو جذكرىا كىك ميدد بالتفكؾ

يظير المربع كالدائرة ينبغي أال ييمل،  كيبدك أف ثمة حث نفسي مستمر اليصاؿ 
كمف المعاني األساسية لمحياة . (25 )المعاني االساسية التي يرمزاف الييا الى الكعي
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فناننا الكبير الرائد جكاد سميـ جدؿ كالكجكد التي يرمزاف الييا في فننا الحديث كلدػ 
ككنا قد نبينا في رسـك بعض الفخاريات عمى أف الذؼ )العبلقة بيف الرجل كالمرأة 

 أف فكرة نجد (ذ) (أطفاؿ يمعبكف )لكحة جكاد سميـ  ففي. (يقكـ بالدكرة ىك المرأة
األمكمة فييا قد عبر عنيا بييئة اليبلؿ كالدائرة، فالشكل الذؼ كجده مطابقًا لمعنى 

كلقد استندت رؤية جكاد سميـ الفنية  (ر). األمكمة، ىك الشكل الدائرؼ أك مجزكءه
الى ضركرة استثمار الشكل اليندسي سكاء في مجاؿ النحت أك الرسـ كرسـ أك نحت 

كمف الممكف لممتتبع أف . لمدائرة كمجزكئيا كلممربع، كاتخاذىما أساسًا لمتعبير كالرمز
نجدىا في أعماؿ كثيرة رائدة منيا المكحة التي  يجد الىتمامو بيذا المكضكع بداية

فأرضيتيا تعتمد عمى شكميف . 1948تمثل صكرة شخصية لزكجتو لكرنا في العاـ 
مربعيف أساسييف، في حيف يعتمد بل ينفرد الشكل اإلنساني بنسق مف المساحات 
الدائرية تغذيو استدارة الرأس كالذراعيف مف جية كخطكط الرداء كاتجاه القدميف مف 

كمف األعماؿ األخرػ التي تعبر فييا الخطكط الدائرية عف معناىا . جية أخرػ 
، إذ يتخذ مف اليبلؿ كالدائرة فييا أساسًا لمرمز، فضبًل (ز) (قركيتاف)األنثكؼ، لكحة 

 .عف التكرية ما بيف أشكاؿ الدالؿ أك أكاني طبخ القيكة العربية كجسد المرأة المكتنز
كىي )كالدائرية  التكفيق ما بيف األشكاؿ المربعة كمف أعمالو الميمة التي تتضمف

، كفيو (كيد النساء)مكضكع  (مف نتائج بمكغو الذركة في مكضكع أطفاؿ يمعبكف 
نكتشف تحكيرًا رائعًا لمرمكز تمشيًا مع مضمكف العمل الفني، حيث يظير الدكالب 

كىك المكاف الذؼ تسجف فيو المرأة المعكب عشاقيا كما تقكؿ  (رمز المسكف أك المرأة)
الحكاية المقتبسة في العمل الفني عف ألف ليمة كليمة، مرسكمًا بكساطة المساحات 

كلعمو في ذلؾ يشير الى معنى آخر لممربع  (الرمز الذكرؼ كليس األنثكؼ )المربعة 
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  كىـ كيظير الرجاؿ .كىك الغياب أك الكمكف، كالسجف كمكف كضد الظيكر أك الخركج
كالدائرة كمجزكئيا كما )الذيف كقعكا تحت رحمة المرأة مرسكميف بأشكاؿ دائرية 

كلعمو ىنا أراد أف يشير الى ىيمنة الكياف  (أكضحنا رمز أنثكؼ كليس رمزًا ذكرياً 
ف المتتبع الىتمامات الفناف في إ. عمى الكياف الرجكلي فتشكل بشكمو (المرأة)الدائرؼ 

يجد لديو حرصًا عمى التنسيق ما بيف  بحثو لمكضكع األمكمة بجميع تفاصيمو
الذركة كاالنطبلؽ معًا في  (أطفاؿ يمعبكف )كتمثل لكحة . األشكاؿ الدائرية كالمربعة

، تمؾ المكحة التي يمكف أف نعدىا 1953اكتشاؼ الفناف لمفتاح رؤيتو في العاـ 
في ىذه المكحة تتداخل األشكاؿ الدائرية . (نصب الحرية)البديل لمنحكتتو الرائعة 

كالمربعة بصكرة متقنة كدقيقة غاية الدقة، نستطيع معيا أف نشعر بفحكػ التكازف 
المنقطع النظير ما بيف الخطكط المستقيمة كالمنحنية كما بيف األشكاؿ اليندسية 

حساس الفناف إذكات الزكايا أك الخالية مف الزكايا، بحيث يعبر لنا ىذا التكازف عف 
ف إ. المرىف بأنتقائية ال تعكس ذكقو الشخصي حسب، بل مكقفو الحضارؼ أيضاً 
 (فمسفة)تداخل األشكاؿ يعمف لنا عف كعي مفعـ بالعدالة كاالتزاف كينـ عمى صميـ 

فمكحاتو تعبر عف قيـ منطقية كفكرية، . بمعنى تكامل الكجكد (إيمانو)جكاد سميـ ك
ستخداـ جكاد سميـ استخداـ فكرؼ أك فمسفي، كىك استخداـ ينطكؼ عمى ما أقدـ اؼ

عميو سمفو الفناف السكمرؼ، كىك ييتدؼ في حالة الشعكر كالبلشعكر الى ازدكاجية أك 
. (26)المنحنيةكجدلية الشكميف المربع كالدائرؼ، كالى تكامل الخطكط المستقيمة 

آؿ سعيد الى أف العبلقة بيف المربع أك النقطة  شاكر حسف لقد أشار الفناف
كأشار الى ارتباطيا بالمتصكفة، . كالدائرة ترتبط بالفكر الديني قبل االسبلـ كبعده

كاستخدـ تعبير الكشف الكرامي أك الركحي أك الغيبي كسيمة في اتصاؿ المعرفة بما 
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كعبر مرة بالتخاطر االجتماعي كأنو كسيمة استمرار ىذا . تعنيو ىذه العبلقة الجدلية
النسغ الذؼ يجده يتخمل الفكر االنساني منذ عصر الفناف الرافديني القديـ كحتى 
. (27)عصكر متأخرة، بل كحتى العصر الحاضر لدػ جكاد سميـ كلديو كلدػ آخريف

كاف يدرؾ ىذه المعرفة التي تعبر  (..السكمرؼ، األكدؼ، الخ)فالفكر الرافديني القديـ 
عنيا الرمكز قديمًا، ككاف يستخدميا كسيمة لؤليصاؿ، كىي تعبر عف حالة ذىنية ىي 

 ارتباط فكرؼ ما بيف الطبيعة كما ليةمزيج مف االنفعاؿ الحسي كالعقبلني، كعف عـ
 .كراء الطبيعة

كمف الظكاىر الفنية األخرػ التي عبر بيا االنساف عف كعيو بيذه الرمكز فف 
العمارة ففي العمارة تشكل ىذه الرمكز التصميـ األساسي لؤلبنية المقدسة كالدنيكية في 

كىي تدخل في تخطيط المدف الكبلسيكي كالقركسطي كحتى . ًكل الحضارات تقريبا
 الى ًفاستنادا. كيظير المثل الكبلسيكي في كصف بمكتارخ ألنشاء ركما. الحديث

بمكتارخ أرسل ركمكلكس في طمب البنائيف مف ايتركريا فأخبركا باألعراؼ المقدسة 
كما في )كالقكاعد المكتكبة لجميع الشعائر التي ينبغي العمل بيا بالطريقة نفسيا 

كفي ىذه . حفرة مستديرة حيث تنتصب اآلف قاعة االجتماع ًحفركا اكال. (األسرار
كقد أعطيت الحفرة اسـ مكندكس كىك . الحفرة ألقكا بقرابيف رمزية مف فاكية األرض

كرسـ ركمكلكس حكؿ الحفرة حدكد المدينة في دائرة . اسـ كاف يعني الككف كذلؾ
فكانت المدينة التي أسست عمى كفق ىذه الشعيرة .بكساطة محراث يجره ثكر كبقرة 

. (المدينة المربعة)كلكف الكصف القديـ كالمعركؼ لركما ىك , الجميمة دائرية الشكل
كنفيـ مف إحدػ النظريات التي حاكلت تسكية ىذا التعارض أف المدينة المدكرة كانت 

مقسكمة الى أربعة اجزاء بطريقيف رئيسيف يمضياف مف الشماؿ الى الجنكب كمف 
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. ككانت نقطة التقاطع تتطابق مع المكندكس الذؼ ذكره بمكتارخ. الغرب الى الشرؽ 
تربيع )ً الى نظرية أخرػ فأف التعارض اليمكف أف يفيـ اال بكصفو رمزاًكاستنادا
إف بمكتارخ قبل اف يصف شعيرة . كىك الرمز الذؼ شغل اليكنانييف كثيرا (الدائرة

.  عمى ركما بككنيا مدينة مربعةًالدائرة في تأسيس ركمكلكس لممدينة تكمـ أيضا
كلقد كانت أكثر مف مظير خارجي، إنيا . ًفبالنسبة لو كانت ركما مدكرة كمربعة معا

كيؤكد . بتصميميا األساسي المندالي كبسكانيا قد رفعت فكؽ العالـ الدنيكؼ المحض
مقاـ )أسس عبلقة المدينة مع العالـ اآلخر  (مكندكس)ًىذا حقيقة أف لممدينة مركزا

كىذا ( حجر الركح)كاف المكندكس مغطى بحجر كبير يدعى بػ. (أركاح السمف
. الحجر يزاح في أياـ محددة كبعدىا  ػ كما قيل ػ تصعد أركاح المكتى مف الحفرة 

كلقد أقيـ عدد مف المدف القركسطية عمى ىذا التصميـ األساسي كأحيطت 
كفي مدف كيذه كما في ركما كاف ثمة طريقاف رئيساف يقسمانيا . ًبجدار دائرؼ تقريبا

ككانت الكنيسة تقـك عمى نقطة تقاطع ىذيف . كيقكداف الى أربعة أبكاب (أرباع)الى 
في رؤيا  )لقد جاء إلياـ المدينة القركسطية بأرباعيا مف القدس السماكية. الطريقيف

لكف القدس ليس . ًالتي كاف ليا تصميـ أساسي مربع كجدراف باثني عشر بابا (يكحنا
 (28).ليا معبد في مركزىا ألف حضكر هللا المباشر ىك مركزىا

ككما في تخطيط ركما كغيرىا مف المدف القديمة في أكربا كغيرىا مف مناطق 
 في تاريخ العمارة ًالعالـ، كاف التصميـ الذؼ يستميـ رمز المربع كالدائرة مؤثرا

كيتضح ىذاف في تخطيط مدينة بغداد المدكرة حكؿ المركز . االسبلمية كالعربية
فمقد اكد في ىندستيا ىذاف الشكبلف،  فميا أربعة أبكاب، كقسمت عمى , (س)المربع 

 عمى اكقد يككف الذيف أشرفك.. كقسـ الربض عمى أربعة أرباع، كىكذا . أربعة أرباض
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. تخطيطيا كىندستيا قد استكحكا ىيئة الكعبة المشرفة اك استندكا الى أفكار دينية
  .(29)كيقاؿ إف مف ىؤالء حفاظ القرآف الكريـ كبحضكر المنجميف 

لـ يكف التصميـ األساسي المندالي سكاء في التأسيسيات الكبلسيكية أـ البدائية 
يممى العتبارات جمالية اك اقتصادية فقط، إنما كاف تحكيبل لممدينة الى مكاف مقدس 

كىذا التحكيل يتفق مع المشاعر كالحاجات األساسية . يرتبط بمركزه مع العالـ اآلخر
كيجد عمماء النفس تبلمذه يكنج أف ىذا التصميـ في كل بناية . لبلنساف المتديف

مقدسة أك دنيكية إنما ىك اسقاط لصكرة نمطية عميا مف داخل البلكعي االنساني 
كبيذا .  ذات كمية نفسيةًعمى العالـ الخارجي فتصبح المدينة كالحصف كالمعبد رمكزا

إف اسقاط .  عمى الكائف البشرؼ الذؼ يدخميا أك يعيش فيياًتمارس ثأثيرا خاصا
المحتكػ النفسي عممية ال كاعية في فف المعمار كما يبيف يكنج، فأمكر كيذه تنمك 
مف األعماؽ المنسية، كتعبرعف االستبصارات األعمق لمكعي كالحدكس األسمى 

. فرادة الكعي في الكقت الراىف بالتاريخ الغابر لبلنسانية (تممغـ)كىكذا . لمركح
. إف المنداال ليست الرمز المركزؼ في الفف المسيحي، بل الصميب أك المصمكب 

كالى حد العيكد الكاركلنجية كاف الصميب المتساكؼ األضبلع أك اإلغريقي ىك 
كلكف مع . كليذا كانت المنداال متضمنة فيو بشكل غير مباشر. (ش)الشكل المعتاد

مضي الزمف تحرؾ المركز الى أعمى الى أف اتخذ الصميب الشكل البلتيني بالكتد 
ىذا التطكر ميـ ألنو ينسجـ مع التطكر . كالعارضة المتقاطعة، كىك المألكؼ اليكـ

لقد كاف يرمز الى الميل لنقل مركز . الداخمي لممسيحية حتى ذركة القركف الكسطى
يمانو مف األرض كلتصعيده الى العالـ الركحي  كىذا الميل ناشئ عف . االنساف كا 

 . “مممكتي ليست مف ىذا العالـ”: الرغبة في كضع مقكلة المسيح مكضع التطبيق
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لقد كجيت آماؿ . ليذا السبب كانت الحياة الدنيكية كالعالـ كالجسد قكػ ينبغي قيرىا
ألف كعد االنجاز كاف يكمئ مف الفردكس , االنساف القركسطي بيذا الشكل الى اآلخرة

كلقد كصمت ىذه المحاكلة الى ذركتيا في القركف الكسطى كفي الصكفية . كحدىا
, لقد كجدت آماؿ اآلخرة تعبيرا ليا ليس في تصعيد مركز الصميب حسب. القركسطية

إنما في العمك المتزايد لمكاتدرائيات الغكطية التي يبدك أنيا تضع قكانيف الجاذبية 
. مكضع تحد

إف . كمع بدء النيضة بدأ تغيير ثكرؼ يطرأ عمى مفيكـ اإلنساف عف العالـ 
الحركة الى أعمى التي كصمت ذركتيا في القركف الكسطى المتأخرة مضت الى 

لقد ألتفت االنساف الى األرض كأعاد اكتشاؼ جماؿ الطبيعة كالجسد كتزايد , العكس 
حجب الشعكر الديني كالبلعقبلنية كالصكفية بانتصارات الفكر المنطقي كأصبح الفف 

 .(30)اكثر كاقعية كحسية كانفمت مف عقاؿ المكاضيع الدينية كتقبل كل العالـ المرئي

: ك٢ كٌو أُزٖٞكخ ٝأكثْٜ (أُوثغ ٝاُلائوح)هٓي 

نما  ليست التجربة الصكفية في إطار المغة العربية، مجرد تجربة في النظر، كا 
ىي أيضًا، كربما قبل ذلؾ تجربة في الكتابة، إنيا نظرة أفصح عنيا الشعر كزنًا 

فيي حركة إبداعية كسعت حدكد الشعر . كنثرًا، فضبًل عف لغة البحث النظرؼ كالشرح
مضيفة الى أشكالو الكزنية، أشكااًل أخرػ نثرية، نجد فييا ما يشبو الشكل الذؼ 

كبدءًا مف ىذه ". قصيدة النثر"اصطمح عمى تسميتو في النقد الشعرؼ الحديث، بػ
الكتابة كاف ينبغي أف يتغير مفيـك الشعر داخل النقد العربي، كأف يؤسس لمنظكر 

 ككاف عمى الكتابة الصكفية أف .جديد في تحديد الشعر كفيمو، لكف ىذا لـ يحدث
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تنتظر أكثر مف عشرة قركف لكي تجد قمة، ما تزاؿ نادرة، تكافح مف أجل قراءتيا 
. كفيميا بشكل جديد

نيا لمفارقة أف تمجأ الصكفية بكصفيا تجربة في البحث عف المطمق،   كا 
لكي تعبر عف أعمق ما فييا، الى الشعر، كىك المقصى تقميديًا عف مقاربة المطمق 

أليس في ذلؾ ما يدؿ عمى رفضيا طرؽ التعبير الديني ػ الشرعي، التي . كمعرفتو
ترفض الشعر كتضع حدًا فاصبًل نقيضًا بينو كبيف الديف خصكصًا عمى الصعيد 

لقد رأت الصكفية في الكتابة الشعرية الكسيمة األكلى لبلفصاح عف .. المعرفي؟
كفي ىذا نرػ استمرارًا لما قبل . أسرارىا، كرأت في المغة الشعرية كسيمة أكلى لممعرفة

لقد استخدـ الصكفيكف . االسبلـ كالكحي، كاستعادة لمعبلقة الكثيقة بيف الشعر كالغيب
الشكل، األسمكب، الرمز، المجاز، : في كبلميـ عمى هللا كالكجكد اإلنساني، الفف

كالفف ال يفصح عف المطمق كما يفصح عنو الفكر الديني، . الصكرة، الكزف، القافية
الذؼ ىك مرحمة تتقدـ عمى الفف كتتجاكزه في مستكػ التعبير كاالفصاح، كما يبيف 

ف الصكفييف اتخذكا كسيمة أكثر تعمية في التعبير، ألنيـ يقصدكف إأؼ . ىيجل
كىـ يعمدكف الى ما ىك أكثر تعمية حتى في نطاؽ . التعمية كال يقصدكف االفصاح

 كلذلؾ كانت لغتيـ مستعصية .التعبير الفني، فيـ يعبركف بمغة الغمكض ال الكضكح
بعبارة ثانية يتعذر . عمى القارغ الذؼ يدخل الييا معتمدًا عمى ظاىرىا المفظي

الكصكؿ الى عالـ التجربة الصكفية عف طريق عبارتيا، فاإلشارة ال العبارة ىي 
كل .. ف شعرية المغة الصكفية تتمثل في أف كل شيء يبدك رمزاً إ ك.المدخل الرئيس

الحبيبة مثبًل ىي نفسيا كىي الكردة، اك الخمرة أك . شيء فييا ىك ذاتو كشيء آخر
كيمكف أف يقاؿ الشيء نفسو عف السماء أك . الماء اك هللا، إنيا صكر الككف كتجمياتو
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فاألشياء  في الرؤية الصكفية متماىية متباينة، مؤتمفة مختمفة، كىي في . األرض
بيذه المغة . ػ الشرعية حيث الشيء ىك ذاتو ال غير ذلؾ تتناقض مع المغة الدينية

تخمق التجربة الصكفية عالمًا داخل العالـ، تتككف فيو مخمكقاتيا، تكلد كتنمك، تذىب 
إف المغة . كفي ىذا العالـ تتعانق األزمنة في حاضر حي. كتجيء، تخمد كتمتيب

الشعرية الصكفية تناقض المغة الدينية ػ الشرعية مف حيث أف ىذه تقكؿ األشياء، كما 
نيا أىي، بشكل كامل كنيائي، بينما المغة الصكفية ال تقكؿ اال صكرًا منيا، ذلؾ 
فما ال . تجميات المطمق، تجميات لما ال يقاؿ، كلما ال يكصف كلما تتعذر اإلحاطة بو

ستظل . ينتيي ال يعبر عنو إال ما ال ينتيي، كالكبلـ منتو، كالمتكمـ ىك كذلؾ منتو
قدرة الكبلـ، إذف إشارية، رمزية، كسكؼ يظل القكؿ الصكفي شأف القكؿ الشعرؼ 

كىي لغة تختمف عف المغة . مجازًا، كلف يككف حقيقة كمثل القكؿ الديني الشرعي
الدينية الشرعية مف حيث أف ىذه في جكىرىا لغة إفياـ كتكصيل، بينما االكلى ىي 

تقاؿ صكر منو، لكنو في . في جكىرىا لغة حب، كالحب ىك كذلؾ ال يقاؿ بل يعاش
نو خارج طكر اك حدكد العقل أذاتو كمثل المطمق، عصي عمى القكؿ، ذلؾ 

كالمنطق، أؼ خارج حدكد الكبلـ، كليس الشعر إال محاكلة اإلنساف أف يقكؿ ػ مجازًا 
ال يمكف لمقصيدة . كىك بكصفو كذلؾ ال يحده العقل أك المنطق. كرمزًا ػ ما ال يقاؿ

فالقصيدة كمثل الشيء . إف كانت شعرًا حقًا أف تندرج في إطار المعقكلية المنطقية
ما يفيـ منيا يضيئيا كال يستنفد . الذؼ تقكلو، ال تفيـ كال تشرح بشكل يستنفدىا نيائياً 

ىكذا يجد كل قارغ في القصيدة الكاحدة قصيدتو الخاصة، كىذا ىك . ما تنطكؼ عميو
نو ال أف يقكؿ ما يعرؼ ألكف لماذا يحاكؿ االنساف . الشأف في الكتابة الصكفية

ربما لكي يخمق تطابقًا أك ..  ما يجيموػىربما ألف االنساف يظل في تكؽ اؿ.. يقاؿ؟
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نو كمثل أتماىيًا بينو كبيف المطمق، كلكي يشعر أنو يعيش في ككف ال ينتيي، ك
كمف ىنا، كفي ىذا . الككف ال ينتيي، ربما لكي يقكؿ ليس ىناؾ اثناف بل كاحد

ف األكلى تصدر عف أبالضبط، تختمف المغة الصكفية عف المغة الدينية الشرعية، في 
تجربة يعيشيا المتصكؼ بكصفيا محاكلة لتحقيق ذلؾ التماىي مع المطمق بينما 

تصدر الثانية عف تجربة في الكصف كالتشريع تؤكد االنفصاؿ كالبعد الكامميف عف 
. المطمق

المغة الصكفية تحاكؿ التماىي مع المطمق، كىي في ذلؾ ليست كصفًا، بل ىي 
نيا اتجاه نحك المجيكؿ، كبيذا المعنى تكلد صدمة، إضكء يخترؽ كيكشف، 

ف الشعر في التجربة أف ندرؾ كيف أكىذا يقكدنا الى . كتستدعي حساسية جديدة
نما أصبح تساؤاًل حكؿ جكىر  الصكفية، لـ يعد أدبًا بالمعنى المصطمح عميو، كا 

كنحف إذ نتناكؿ األدب الصكفي فإف . االنساف كالكجكد كرغبة في تغيير صكرة العالـ
أىميتو ال تكمف بالنسبة الى البحث في قيمتو االبداعية، بل بقيمتو االعتقادية كبرؤيتو 

كميا أك نيجيا لمتعبير عف ىذه المعرفة أك شالفمسفية، كفي الطريقة المعرفية التي 
سست لو التجربة الصكفية، كفي أإنيا تكمف في الحقل المعرفي الذؼ . االعتقاد

لقد أعادت . األصكؿ التي تكلدت عنو، كىي أصكؿ خاصة كمختمفة لمبحث كالكشف
بعادًا أخرػ تتيح نظرة جديدة الى المغة، أقراءة التراث الديني، كأعطتو دالالت أخرػ ك

لقد تجاكزت الصكفية . ال المغة الدينية كحدىا، بل المغة بكصفيا أداة كشف كتعبير
.  (31)(األسرار)، لكي تقيـ تراث (القكانيف)تراث 

في بحثنا ىذا نتجاكز الحديث عف األبعاد اإلبداعية  لمغة األدب الصكفي، 
المعرفية التي حاكؿ الكشف عنيا أك التماىي معيا ليجمييا  (األسرار)لنكشف عف 
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فبحثنا محاكلة لمتماىي مع المجيكؿ ػ كعبر رمز المربع كالدائرة، اك النقطة . في المغة
سداؿ ىذه الحجب في  كالدائرة ػ الذؼ حاكؿ مف خبللو المتصكفة رفع حجب الغيب، كا 

الكقت نفسو، اال عف الخاصة الراسخة في العمـ اإلليي، نحف نحاكؿ أف نرفع 
الحجب لكي نتيح لمعرفة عامة نطل منيا عمى ما أطل عميو المتصكفة مف عكالـ 

 .الغيب
يعبر ىذا الرمز كما قمنا عف رؤية كعف فمسفة ترتبط ػ فيما ترتبط ػ بالفكر 

كحت بيا النبكات منذ القديـ كعمى امتداد أالديني، أؼ انيا الفمسفة الدينية لمككف كما 
ػ ككما الفكر  كالفكر الصكفي الذؼ ارتبط ىذا الرمز بو. تاريخيا كتاريخ االنساف

الفمسفي االسبلمي متمثبًل بفرؽ كعقائد اسبلمية أخرػ ػ يعبر عف فمسفة دينية ىي 
 فالمتصكفة ال يستمدكف مف معرفة كجدانية .محاكلة الستخبلص المعرفة مف الديف

نما ىي معارؼ عقمية كدينية تكحي بيا إفقط يكشفكف بيا الحجب الغيبية فيعرفكف، ك
 فمقد عبر الديف برمز المربع كالدائرة متمثبًل بالكعبة المشرفة، لكف المتصكفة .األدياف

ينفذكف مف ىذه المعرفة الى الباطف، يتجاكزكف الظاىر الى الكامف، يعيشكف ىناؾ 
 عف معرفة تمزج الظاىر بالباطف أك افي الخفاء، ثـ يتجمكف الى عالـ الظيكر، ليجّمك

تمتحف الظاىر بالباطف، معرفة ربكبية ال تتاح اال لفئة خاصة مف المتفكريف 
 :الراسخيف في العمـ

 
ػِْ اُزٖٞف ػِْ ال ٗلبكُٚ 

  

ػِْ ٢ٍ٘ ٍٔب١ٝ هثٞث٢ 

 

ك٤ٚ اُلٞائل ُألُجبة ٣ؼوكٜب 

 

اُق٢ٕٖٞ أَٛ اُغياُخ ٝاُٖ٘غ
(32)
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فالمعرفة التي يمتمكيا المتصكفة معرفة دينية ربكبية، أخذكىا مما نزؿ بو 
كاطنيا كتفكركا فييا، فعبركا عنيا بتراثيـ الفكرؼ بالكحي عمى األنبياء كنفذكا منيا الى 

كبأدبيـ، كما عبر عنيا الفناف الرافديني القديـ مستميمًا النبكات القديمة مف بعض ما 
. استميـ

كقد احتفت المعرفة الدينية بعمـ . كالذؼ نبلحظو أف ىذه الرمكز تتصل باألعداد
الحركؼ كاألعداد، كىذا نجده لدػ المتصكفة ككذلؾ لدػ غير المتصكفة مف الفرؽ 

فقد كاف لمعدد في عمكميـ منزلة ميمة . كالمذاىب التي تصدر عف المعرفة الدينية
. (الجفر)كتمثل ىذا االىتماـ بعمـ الحركؼ . (33)كما كاف لو ذلؾ في الفمسفة اليكنانية

 كقد نظركا في طبيعة العدد، فكجدكا أف لكل عدد  .كممف اىتـ باألعداد أخكاف الصفا
ثـ كجدكا أف كل نكع مف المكجكدات قد اقتصر عمى عدد . خاصة ليست لغيره

ف إ كلما بحثكا طبيعة ىذا كجدكا تطابقًا بيف الطرفيف، كليذا قالكا .مخصكص
المكجكدات بحسب طبيعة العدد، كمف عرؼ ذلؾ ظير لو اتفاؽ الحكمة في ككف 

: فيناؾ تماثل بيف األعداد كمخمكقات الككف  ،(34)المكجكدات عمى أعداد مخصكصة
ما مف عدد مف األعداد اال كقد خمق البارؼ جل ثناؤه جنسًا مف المكجكدات مطابقًا ))

:  كقد كانكا يربطكف أك يكازنكف بيف األعداد كاألفبلؾ(35)((لذلؾ العدد قل أك كثر
ف الحكماء أكيركف  (36)((كككف الككاكب السيارة سبعة مطابق ألكؿ عدد كامل))

 كمئات كألكفًا لتككف مراتب األمكر الطبيعية  كعشراتآحاداً  السابقيف رتبكا األعداد
الصبا كالشباب كالكيكلة : مطابقة لؤلمكر الركحانية، فأياـ العمر فصكؿ أربعة

كيذىبكف الى . آحاد كعشرات كمئات كألكؼ: كمراتب األعداد األربع ىي .كالشيخكخة
أف في معرفة العدد معرفة كحدانية هللا تعالى، ذلؾ أف عمـ العدد مرككز في النفس 
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كبينكا مراتب . كقد ذكركا العدد مقترنًا بالفيض ألف العدد فيض كما يقكلكف . بالقكة
فاألكؿ كاالثنيف، كالنفس كالثبلثة، كالييكلى . الفيض مقترنًا كل منيا بعدد معيف

كاألربعة، كالطبيعة كالخمسة، كالجسـ كالستة، كالفمؾ كالسبعة، كاألركاف كالثمانية، 
كىذا مف حكمة . كىناؾ أشياء ثنائية كأخرػ ثبلثية كغير ذلؾ. كالمتكلدات كالتسعة

كلكف اخكاف . هللا سبحانو كتعالى، فميس مف الصكاب أف تككف كميا ثنائية أك ثبلثية
الصفا لـ يكضحكا تأثير الحركؼ في الككف مثمما نجده لدػ الحركفييف كغبلة 

ككانت ىنالؾ جماعات تيتـ بعدد دكف غيره كالمسبعة الذيف أكقفكا حياتيـ . المتصكفة
عمى التعمق في الكشف عف األشياء السباعية فمما تبيف ليـ منيا أشياء عجيبة 

كىنالؾ الطبيعيكف الذيف أطنبكا في بحث . شغفكا بيا كأغفمكا سكاىا مف األعداد
كمثل ىؤالء الخرمية في المخمسات كالينكد في . الطبائع األربعة ككل مربعات األمكر

. (37)المتسعات
لقد اىتـ الفكر االسبلمي بالعدد، ككاف العدد يشير الى أفكار فمسفية لمككف 

ف نعرؼ ما تعنيو األعداد التي أكنحف نريد . كاألشياء كيصدر عف معرفة دينية
 لكي نعرؼ ما ترمز اليو النقطة كما يرمز اليو .ارتبطت بيا الرمكز التي نكتب عنيا

في فكر  (7)، كما ترمز اليو الدائرة التي اقترنت بالرقـ(4)المربع الذؼ اقترف بالرقـ 
نريد أف نعرؼ ما ىي األفكار التي عبرت عنيا ىذه األرقاـ . المتصكفة كغيرىـ

كالرمكز التي ارتبطت بيا، لنتبّيف ىذه الرمكز الفنية معرفيًا، نعرؼ المعرفة الكامنة 
كسنجد أف العبلقة بيف ثنائية المربع  .(38)كراء ىذه الرمكز التي عبر بيا الفف كاألدب

كالدائرة تنضكؼ تحتيا أك تتصل بيا كل العبلقات بيف الثنائيات العامة التي سبق أف 
 .في ىذه العبلقات كالمبادغ أك القكانيف الجدلية التي تتصل  بيا  عنياكبحثناتحدثنا  



 

 

 294 
 القانون المطمق

ذف نريد تأكيد تمؾ األفكار مف خبلؿ عبلقة جدلية أخرػ، عامة، مطمقة، إفنحف 
فمقد عبر شعر  .ارتبطت بالفكر الديني كعبرت عنو، كنخص منو فكر المتصكفة

المتصكفة كنثرىـ مف خبلؿ ىذه الرمكز، كطالعتنا مف خبلؿ أدبيـ كارتبطت بفمسفتيـ 
كنريد أف ننكه قبل ىذا بأننا أشرنا الى أف المربع قد عبركا عنو مف خبلؿ . العامة

فما داللة . نيا قد تبدؿ في رسميا عمى الحركؼ بشكل المربع أك المعيفأالنقطة، ك
 ..المربع أك النقطة في الفكر الصكفي أك االسبلمي؟

بأنو سيني، كالسيف يشير الى الركح القدس، الى جانب  (4)قيل عف العدد
األربعة ىي األلييات : ))يرتبط بعالـ األركاح كما كراء الطبيعة (4)فالعدد .(39)الركح

كعمى أساس عالـ األركاح  .(40)((التي ظير عنيا عالـ األركاح الخارج عف الطبيعة
فالتربيع . (41)قيكمية األشياء (4)يقاـ عالـ المكجكدات، كليذا فسر عمى أساس الرقـ

مخصص لمكجكد في فكر ابف عربي، كاف الكجكد يقكـ عمى التربيع،  (4) أك الرقـ
فأقاـ الكجكد عمى التربيع كجعمو لنفسو كالبيت  )): (42)كعميو يقكـ كياف المخمكؽ 

كىنا نربط بيف  .(43)((القائـ عمى أربعة أركاف، فإنو األكؿ كاآلخر كالظاىر كالباطف
معنى المربع كالدائرة في الفكر الصكفي كبعض دالالتيا في القرآف الكريـ كالفكر 

يمثل ركح الكجكد،  (4)االسبلمي، فإذا كاف الرقـ يمثل ركح المكجكدات فإف الرقـ 
فابف عربي يقكؿ انو تعالى أقاـ الكجكد عمى التربيع كجعمو لنفسو كالبيت القائـ عمى 
أربعة أركاف، كنحف نعرؼ أف بيت هللا كىك الكعبة المشرفة أقيمت عمى أربعة أركاف 

كما كصف نفسو، فيي ( الباطف)كهللا ىك . (ص)فكانت مربعة الشكل أك مكعبة 
 (دائرية)، ىناؾ حركة (المستقر)كحكؿ مركز ىذا البيت . بيت هللا الذؼ ىك الباطف
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كلقد شخصكا الكعبة بشخص االنساف الكامل الذؼ عبركا عنو بأنو .كعددىا سبعة
. (44)النقطة كالمربع كالدائرة

كقد أكد الحبلج عمى مسألة ككف اسـ الجبللة مف أربعة أحرؼ، كىك يشّقق لفع 
: الجبللة كيفصل القكؿ عمى كل حرؼ فيو عمى عادة الصكفية

 
أؽوف أهثغ ثٜب ٛبّ هِج٢ 

 

ٝرالّذ ثٜب ٢ٓٞٔٛ ٝكٌو١ 

 

أُق رؤُق اُقالئن ثبُٖ٘ـ 

 

ـغ ٝالّ ػ٠ِ أُالٓخ رغو١ 

 

صْ الّ ى٣بكح ك٢ أُؼب٢ٗ 

 

صْ ٛبء ثٜب أ٤ْٛ ٝأكه١
(45)

 

 

في القرآف الكريـ، مما يؤكد ارتباطو بالكجكد الباطف أك  (4)كمف أسرار الرقـ 
الكامف، أف النبي ابراىيـ عميو السبلـ عندما سأؿ ربو أف يريو كيف يحيي المكتى، 
أمره هللا أف يأخذ أربعة مف الطير، كيصنع بيف كما أمره بإماتتيا ككضع كل جزء 

فالمكت اقترف . (260سكرة البقرة، اآلية)حياء هللا ليا إمنيا عمى جبل ثـ دعكتيا ك
كىك كذلؾ في عقائد بعض الشعكب، كالمكت ىك كجكد كامف يختفي فيو . (4)بالرقـ

كيحتفع ىذا الرقـ في األحبلـ في بعض دالالتو بما ذكرنا مف معنى  .كجكدنا الظاىر
كمف ارتباط  .المكت الذؼ ىك ذىاب الى عالـ األركاح، عالـ الكمكف كعدـ الظيكر

في القرآف الكريـ أف هللا تعالى أنزؿ المكت بثمكد في اليـك الرابع  (4)المكت بالرقـ
بعد تكعد نبييـ صالح ليـ بأف يتمتعكا ثبلثة اياـ فقط، كفي اليـك الرابع أنزؿ عمييـ 

كأنزؿ سبحانو المكت عمى . ػ65المكت فأصبحكا في ديارىـ جاثميف ػ سكرة ىكد، اآلية
ػ كىذا اليـك 19ػ سكرة القمر، اآلية (يكـ نحس مستمر)عاد بعد تكذيبيـ نبييـ في 
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ف إكذلؾ يقاؿ  (4)كمف ارتباط المكت بالرقـ . تفسره بعض التفاسير بأنو يـك األربعاء
األماـ عمي عميو السبلـ ػ كالذؼ تأثرت بو ظاىرة التصكؼ ػ قاؿ لمف معو قبل مكتو 

كلقد أصبح قبره أكبر مقبرة في العالـ، . أف يحفركا لو أربعة قبكر في أربعة مكاضع
. كما قمنا (4)أؼ اكبر تجمع لمكجكد الكامف في العالـ، كالكجكد الكامف يقترف بالرقـ

كالغريب في قصة ىذا األماـ العظيـ أنو كلد في الكعبة المربعة، كمدة حكمو تتصل 
بناء ألبي طالب، كاسمو يتككف مف أربعة أكىك االبف الرابع مف أربعة  (4)بالرقـ

حركؼ، كلربما أدرؾ مف كتب اسمو بالككفي المربع ىذه العبلقة بيف اسمو أك حقيقتو 
ذا كاف الرقـ. (ض) التككينية كبيف نكع الخط يعني الكجكد الباطف، فإف اإلماـ  (4)كا 

كمف اقترانو كذلؾ .((46)أنا باطف الصكر): (البياف)يقكؿ في خطبة  (ع)عمي
السماء )): ، كقالكا عنيا كذلؾ(47)أف السماء الرابعة سماىا هللا مكانًا عمياً  (4)بالرقـ

فييا قطب األركاح االنسانية،  (هللا)كأسكف.. الرابعة كىي قمب العالـ كقمب السمكات
ػ سكرة  ((كرفعناه مكانًا عمياً )): ، كقد قاؿ تعالى عنو(48)((كىك ادريس عميو السبلـ

ف في السماء الرابعة ممؾ جالس عمى كرسي ىك مغناطيس إػ كقالكا 57مريـ، اآلية
ساؽ العرش الرابعة عند جنة ))ف إ ك(49)األركاح كجامعيا بعد انبثاثيا في الصكر

 القبكر كمف ىذا االرتباط ليذا الرقـ بالكجكد الكامف أك بالمكت، أف .(50)((المأكػ 
 االىرامات كىي قبكر كنحف نعرؼ أف (ط)تتخذ في الكاقع كالرمز الشكل المربع 

ككانكا يعتقدكف . الفراعنة تتصل ىندستيا بو، فقاعدة اليـر مربعة كلو أربعة أكجو
كلممربع الذؼ يرمز الى  .بحياة أخرػ، فالمكت في عرفيـ حياة كامنة أك كجكد كامف

الكجكد الكامف عبلقة بالدائرة التي ترمز الى الظيكر أك البعث كالتي تمثميا الشمس 
 .التي كانكا يعبدكنيا، كليندسة االىرامات عبلقة بالشمس
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كاإلنساف الكامل في الفكر االسبلمي كىك الذؼ يظل  (4)كىناؾ عبلقة بيف الرقـ
مغيبًا أك كامنًا حتى نياية الزماف، فقد قسـ صدر الديف القكنكؼ الكجكد الى أربعيف 

 الذؼ كصفكه بصفات الكجكد الركحي (51)مرتبة، كاألخيرة ىي مرتبة االنساف الكامل
الركح )ك( المادة األكلى)ك (صل الجكىر الفردأ)ك (الييكلى)أك الكجكد الكامف، فيك

( عيف الجمع كالكجكد)ك( اإلنساف األزلي)ك( العقل األكؿ)ك( ركح العالـ)ك (الكمي
. (52)(نكر دمحم)ك (الحقيقة الكمية)ك

كالمربع تقابمو النقطة ػ كما ذكرنا ػ كتعبر عف األفكار التي عبر عنيا، كقد ذكركا 
 :(53)أف مف جاكز مداىا حاز مطمق العمـ

 
ث٤ٖ اُزنَُ ٝاُزلَُ ٗوطخ 

 

ك٤ٜب ٣ز٤ٚ اُؼبُْ اُ٘ؾو٣و 

 

ٕ عبٝىرٜب ا٢ٛ ٗوطخ األًٞإ 

 

ً٘ذ اُؾ٤ٌْ ٝػِٔي اال٤ًَو 

 

٣بكهح ث٤ٚبء ال٣ٞٛزخ 

 

هل هًجذ ٕلكبً ٖٓ اُ٘بٍٞد 

 

عَٜ اُج٤َطخ هلهٛب ُْوبئْٜ 

 

ٝر٘بكَٞا ك٢ اُله ٝا٤ُبهٞد
(54)

 

 

 
كالدائرة ما ليا باب، كالنقطة التي في كسط الدائرة )): فيي الحقيقة ككسط الدائرة

. كمعنى الحقيقة شيء ال تغيب عنو الظكاىر كالبكاطف كال تقبل األشكاؿ. ىي الحقيقة
ألف الحق ال  (فخذ أربعة مف الطير فصرىف اليؾ)فإف أردت فيـ ما أشرت اليؾ

. (55)((يطير
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فيي الحقيقة، كىي ال تقبل األشكاؿ، أؼ انيا جكىر، كقد ارتبط حديث الحبلج 
، فمقد (56)كألنيا جكىر، فإف الكل مندرج فييا. (أربعة مف الطير)عنيا بالحديث عف 

نيا تخرج أذىب المتصكفة الى أف جميع أركاح البشر مجتمعة في الكجكد الكامف ك
كأدؽ مف ذلؾ )): كألنيا كذلؾ فيي ال تفنى كال تتغير. عمى مراحل الى عالـ الظيكر

 كىي المركز كينبكع النكر (57)((ذكر النقطة، كىك األصل، ال يزيد كال ينقص كال يبيد
كغاية األشياء، كأصل األصكؿ الداعي كل شيء بعكده الى أصمو، كعيف القطب 

ثـ كشف لي عف مركز نقطة الفيض لمدد الحافيف، فرأيت ينبكعًا )): كسر التجمي
ىذا أصل األصكؿ كغاية : ثـ قاؿ لي. فياض النكر ظاىرًا مف عيف القطب الغكث

ىذا ..كل مأمكؿ في الحس، ىذا سر تجمي االسـ الظاىر الباطف، األكؿ كاآلخر
فالنقطة ىي  .(58)((الداعي كل شيء بعكده ألصمو. العيف الباصرة منو في االشياء

كقيل إف نقطة الباء تشير الى . (ظ)سر التجمي كمحل الفيض كبيا ظير الكجكد
ف االنساف الكامل ىك النقطة تحت الباء كمحل إكجكد العالـ فبيا ظير الكجكد، ك

أنا : كلمشبمي قكلو .(سـ هللااأنا نقطة باء ب): قكلو (ع)كيذكر لؤلماـ عمي. (59)الفيض
كنجد مف المصطمحات التي ترادؼ مفيـك اإلنساف . (60)النقطة تحت باء الحرؼ

أؼ النقطة التي تحتل ىذا المركز أك  ((61)مركز الدائرة)الكامل في الفكر الصكفي أنو 
كنعيد الى األذىاف صكرة العيف عمى . كانو انساف عيف الكجكد أؼ مركزىا.المربع

ف ضربًا مف كحدة الكجكد العقمية اإلسبلمية قد انتيى في إ))فخاريات دكر سامراء، 
. عمى أساس أنو انساف عيف الكجكد (لبلنساف الكامل)عيد متأخر الى تككيف تصكر 

: اف هللا قاؿ لوإ النكر النبكؼ األزلي الذؼ يقاؿ ىي (ص)كىذه العيف ىي النبي دمحم 
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ف النقطة كالمركز في فؤاد القطب إ (62)((فمكالؾ ما خمقت السمكات! ككني)
. (63)الدمحمؼ

لقد عبر الشعر الصكفي عف كل ىذه األفكار، فالنقطة أك مركز الدائرة ىي محل 
 :الكجكد الكامف، قاؿ الحبلج

 
٣ب ٛبُٔب ؿج٘ب ػٖ أّجبػ اُ٘ظو 

 

ث٘وطخ ٣ؾ٢ٌ ٤ٙبإٛب اُؤو
(64)

 

 

 :سر دكرة األفبلؾ كعمتيا كقطبيا، يقكؿ ابف الفارضمدار الشيء ككىي 
  

   أُـُوطجٜب كؤػغت األكالى كاهد كج٢

 

ٓؾ٤ٜ ثٜب، ٝاُوطت ٓوًي ٗوطخ 

 

ٝال هطت هج٢ِ ػٖ صالس فِلزٚ 

 

ٝهطج٤خ األٝربك ػٖ ثل٤ُخ 

 

كال رؼل فط٢ أَُزو٤ْ كبٕ ك٢ اُـ 

 

حٓٗزٜي ف٤و كواىٝا٣ب فجب٣ب، ف
(65)

 

 

. كيبلحع أف الشاعر يدعي لنفسو ككنو القطب الرابع عف ثبلث خمفيا
كاألكتاد المذككرة في البيت ىي المنازؿ الرئيسة بيف االثنتي عشرة منزلة مف منطقة 

. (66)البركج
 (الخفضة منيا)كلعظـ مكانة النقطة، كلنقطة الباء  خاصة يبيف ابف الفارض أف 

 :الى ما ال يناؿ بجيد (ترفع)
 

هكؼذ ا٠ُ ٓب ُْ رِ٘ٚ ثؾ٤ِخ        فلٚخ  (اُجبء)ُٝٞ ً٘ذ ث٢ ٖٓ ٗوطخ 
(67)

 

 

 ت الصكفية ػد احتفػرة، كلقػاؾ داغػكحكؿ ىذا المربع أك النقطة ىف
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بالدائرة مف بيف األشكاؿ المختمفة لما تتضمنو في زعميـ مف كماؿ كتماـ يظيره ما ))
كقد ذكر ابف عربي شيئًا عف الشكل الدكرؼ في . فييا مف عكد عمى بدء

كأشار اليو في الفتكحات في حديثو عف اختبلؼ الشرائع  (التدبيرات اإلليية )كتاب
فعاد الى ما .. الختبلؼ النسب اإلليية، كاختبلؼ النسب االليية الختبلؼ األحكاؿ

بدأ منو بدءًا مبررًا تطابق البداية كالنياية بأف كل جزء مف األمر الدكرؼ يقبل 
بالفرض األكلية كاآلخرية كما بينيما، كال يبعد أف يككف الغنكص الصكفي قد تأثر في 

ذلؾ بتصكرات ىرمسية قديمة مكركثة، كاف لمدائرة فييا ىذه الداللة التي رمز الييا 
. (ع)(68)بالحية التي تعض عمى ذنبيا

كلعل . ف المرأة تمثل في رمكز الفف كاألدب كفي الفكر القديـ، الدائرةإكلقد قمنا 
تشبيو المرأة بالضمع في الفكر اإلسبلمي الذؼ يستمد منو المتصكفة ما يشير الى فكرة 

كاذا كانت المرأة ىي . كىي تمثل كذلؾ العرض مف الجكىر الذؼ يمثمو الرجل .الدائرة
ف بيا ظيكره، كما يقكؿ ابف الفارض  :عرض الرجل، كاذا كانت ىي التي تظيره كا 

ظٜٞه١، ٝهل أفل٤ذ ؽب٢ُ ْٓ٘لاً 

 

ثٜب، ٛوثبً، ٝاُؾبٍ ؿ٤و فل٤خ 
(69)

 

 

، االنساف، (70)كاذا كاف بالعشق األنساني، العشق بيف الرجل كالمرأة، ظيكر العدـ
فإف غاية الصراع بينيما أك التفاعل الناتج عف اختبلفيما في الجنس ىي أف ينطبق 
العرض عمى جكىره تمامًا، كأف يتجمى الجكىر مف خبلؿ عرضو تمامًا، كأف يتحد 

بو، لذا صكر شعر المتصكفة معاناة الشاعر بأنيا رغبتو باالتحاد بالمرأة التي يحب، 
كاتحاده بيا يحقق لو العكدة الى بدايتو، أؼ اف بالمرأة تمتحق االنسانية كتكتمل الدكرة، 

 :يقكؿ أبف الفارض
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ٝال رلػ٢٘ ك٤ٜب ث٘ؼذ ٓووة، 

 

أهاٙ ثؾٌْ اُغٔغ كوم عو٣وح 

 

رجبػل١  ك٢ِٕٞ هطؼ٢، ٝاهزواث٢

  

ٝٝك١ ٕل١ّ، ٝاٗزٜبئ٢ ثلاءر٢  

 

 ..…… 

 ١ٖٝٓ أٗب ا٣بٛب ا٠ُ ؽ٤ش ال اٍ

 

ػوعذ، ٝػطود اُٞعٞك ثوعؼز٢ 

 

ٖٝٓ أٗب ا٣ب١ ُجبٖٛ ؽٌٔخ،  

 

ٝظبٛو أؽٌبّ أه٤ٔذ ُلػٞر٢ 

 

كـب٣خ ٓغنٝث٢ ا٤ُٜب ٝٓ٘ز٠ٜ 

 

ٓواك٣ٚ ٓب أٍِلزٚ، هجَ رٞثز٢
(71)

 

 

ثـ كشف لي عف مرتبة )): ف الدائرة تقترف في الفكر الصكفي بالكجكد الظاىرإ
 كالمرأة (72)((فرأيت عالـ الشيادة كدكائر الظيكر في األجناس كاألنكاع (الظاىر)االسـ 

التي ترتبط بالدائرة كتمثل الكجكد الظاىر، تمثل الحركة، ألف بكجكدىا كجد التناقض 
، كالتناقض حركة، لذا كانت ىي التي تقـك بالحركة عمى محيط (الرجل كالمرأة)

 كليذا أيضًا اقترنت حكاء بمعنى الحياة، فالمرأة تعبر عف الحركة التي ىي .الدائرة
ف انبثاؽ الحياة كاف مقترنًا بكجكدىا، إالحياة، كحكاء في المغة تعني الحياة، أؼ 

. انطبلؽ الحركة كاف مقترنًا بيا، كلذا اقترف بيا رمز الحركة أؼ الدكرة أك الدائرة
التي تمثل في الديانة  (ايزيس)كنجد مف الرمكز التاريخية أك االسطكرية لممرأة 

المصرية القديمة اإللية الكبرػ كالرمز القدسي الذؼ يثير انطباعات كايحاءات 
ت ايزيس الحياة كأشاعت ػػارتبطت بتعاقب الفصكؿ كالحركة الدكرية لؤلفبلؾ، كقد أحب

. (73)فييا ركح الخصكبة كالنماء
، فيذه الدكرة حكؿ النقطة أك المربع عددىا سبع (74)(7)كقد ارتبطت الدائرة بالرقـ

كقد مر بنا .  كىنا يتضح معنى ربط الصكفية بيف ىذا الرقـ كالحركة الدائرة.دكرات
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خكاف الصفا كىـ يذكركف مراتب الفيض التي يقترف كل منيا بعدد، فقد ذكركا أحديث 
شيء ))كالييكلى األكلى لدييـ ىي . أف الفمؾ كالسبعة كالييكلى األكلى كاألربعة

ركحاني كىك جكىر بسيط معقكؿ، كىك صكرة الكجكد حسب، كلما قبل الكمية صار 
فالييكلى األكلى مبدأ مف المبادغ القديمة بحكـ الفيض، كىي . جسمًا مطمقًا ذا أبعاد

نما ىك في إال تدرؾ بالحس، كىي أيضًا أساس كل الكائنات، كاالختبلؼ الذؼ نراه 
كبتأثير مف النفس الكمية في . الصكرة ال غير، كمف ىنا كاف العالـ كحدة في الحقيقة

الييكلى تنتج الصكر المجردة، كىي النقكش كاألشكاؿ، كىي أمكر ببل زماف كال 
كيتفق معيـ أبك بكر الرازؼ في أف الييكلى األكلى ىي أساس . مكاف

فاألربعة ىي الييكلى األكلى التي ىي جكىر أك شيء ركحاني ال  .(75)((المكجكدات
كنحف ال ننسى أف في القصص الدينية أف  .يدرؾ بالحس، كالسبعة ىي الفمؾ الدائر

الرقـ )ابراىيـ عميو السبلـ أخذ ىاجر أـ اسماعيل الى المكاف الذؼ أقيـ فيو بيت هللا
، كنعرؼ أف ىاجر ترددت في سبع حركات باحثة البنيا عف ماء حتى تفجر (4

كلقد ذكر ابف . اقترف بالحركة، كاف التي قامت بيذه الحركة ىي امرأة (7)فالرقـ. زمـز
يرسـ أميات  (انشاء الدكائر)ففي. عربي مركز الدائرة بأنو جكىر كالدائرة عرض

الكجكد التي يسمييا الجدكؿ الييكالني كيظير عددىا عشرة، كفي المركز يكجد 
، كالجكىر ىك (غ)الجكىر كىك ثابت كحكلو دائرة تقترف بالكجكد الظاىر، العرض

كنعرؼ أف الحكمة األليية تقضي بالسماح لمرجل بالزكاج مف .  العرضقالذؼ يظير
، (4) جاءت مف خبلؿ الرقـ (العرض)كالمرأة  (الجكىر)أربعة، أؼ اف عبلقة الرجل 

 يمثمو ، أؼ اف كل جكىر كامف(ظاىرات)عادؿ أربع نساءؼفكأف في الرجل جكىرًا 
 يعادؿ أربع صكر ظاىرة، كمف المناسب أف نشير ىنا الى أف ىناؾ في جسـ الرجل
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 التي ترتبط باالرقاـ ،االنساف مف الظكاىر البيكلكجية ما يؤكد ارتباطيا بيذه الرمكز
(. ؼ)

كقد ارتبطت فكرة االنساف الكامل في الفكر الصكفي بالدائرة، فإننا نجد مف 
 (فمؾ الحياة): المصطمحات التي ترادؼ مفيـك اإلنساف الكامل في الفكر الصكفي أنو

أك بعبارة أخرػ الحقيقة . ف االنساف الكامل ىك دمحم ملسو هيلع هللا ىلصإ(: ))(76)الفمؾ المحيط)ك
الدمحمية، كلكف ىذه الحقيقة قطب يدكر في فمكو دائمًا كل طالب لمكماؿ، فبل يزاؿ 

كفي دكرانو يصغر قطر الدائرة كيصغر،  ..يدكر، أؼ يتحقق بالصفات الدمحمية كيدكر
حتى يتبلشى القطر، كيتحقق الطالب بكحدتو الذاتية مع مركز الدائرة، أؼ الحقيقة 

. كىنا في تحققو يطمق عميو اسـ مف تحقق بو، أؼ اسـ االنساف الكامل. الدمحمية
فعبارة االنساف الكامل ىي لصاحبيا، أؼ لدمحم ملسو هيلع هللا ىلص، كيصح أف نطمقيا عمى المتحققيف 

، فيي أصبًل لصاحبيا الذؼ خمق انسانًا (الصفاتية)بو الفانيف، ألنيـ أصبحكا عينو
فاألنساف . (77)((كىي تحققًا ألكمل الرجاؿ الذيف جاىدكا في سمكؾ طريقيا. كامبلً 

الكامل ىك العرض الدائر الذؼ يحقق أك يعكس جكىر الحقيقية الدمحمية الثابت في 
. المركز

مف ىنا نستنتج أف المربع كالدائرة عبلقة بيف كجكد كامف كعرض ظاىر، بيف 
كىذا يمتقي مع ما استنتجو االستاذ آؿ سعيد مف . بيف رجل كامرأةكسككف كحركة، 

كنستنتج مف ىذا أيضًا أف ىذه الثنائيات التي . تفسير ليا في الفف القديـ كالحديث
تجتمع تحت رمزؼ المربع كالدائرة تحكميا عبلقة عامة أك قانكف عاـ تعبر عنو ىذه 

 كلكف ما مبادغ ىذا القانكف، ككيف تتفاعل أطراؼ ىذه العبلقات مف خبللو، .الرمكز
ف الجكاب عمى ىذا يتصل بفمسفة متكاممة في إ. (78)كما تفصيبلت ما يجرؼ بينيا؟
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الفكر الصكفي، نحاكؿ أف نتممس تفاصيميا لننتيي الى الخبلصات النيائية التي 
. عبرت عنيا ىذه الرمكز

ف العبلقة الجدلية بيف األطراؼ التي ذكرناىا ىي مظير مف مظاىر العبلقات إ
ف العبلقة بيف المربع كالدائرة ىي صكرتيا األعـ، إالجدلية التي تعـ األشياء جميعًا، ك

كالعبلقة بيف الكجكد كالعدـ لدػ ىيجل التي عّدىا المقكلة األعمى لكل المقكالت التي 
. تعبر عف ىذه العبلقات الجدلية

. كلقد بّيف المتصكفة في تصكرىـ لمكجكد أنو ينطكؼ في صميمو عمى اإلزدكاجية
أف هللا خمق الخمق نكعيف، ))، 2ػ1مف  (العكاصـ كالقكاصـ)في  عربياؿكبّيف ابف 

، أؼ اف (كفطر اآلدمي فركب عميو كفيو اإلزدكاج ابتبلء..كأبدع مف كل زكجيف اثنيف
تككيف الكائف البشرؼ نفسو تككيف متناقض، ككجكده ذك صيركرة كصراع، إذ خمق هللا 

فيو العقل كاليكػ، ككضعو عمى مسرح ىذا الكجكد الذؼ نصب لو فيو الدالئل 
 كالشبو، كاليدػ كالضبللة، 

كعممو البياف الذؼ يتأرجح بيف منزلتي الحس أك العياف، كالنظر أك االستدالؿ، ككتب 
عمى ذلؾ األنساف أف يعاني في صميـ كجكده صراعًا بيف العقل كاليكػ، كيكابد نزاعًا 

شاقًا بيف الدليل كالشبية، بيف الخير كالشر، بيف التكفيق كالخذالف أك النجاح 
كلكف هللا مع ذلؾ كمو . كاألخفاؽ، كأف تتجاذبو خكاطر مبلئكية ككساكس شيطانية
رشادات دالة فيناؾ نكع مف الجداؿ أك . نصب أمامو عمى كل طريق أعبلمًا ىادية كا 

كيمكف القكؿ بأف ىذه النظرة الى طبيعة الكجكد العاـ كالكجكد . الديالكتيؾ في الكجكد
الخاص، أعني كجكد األنساف، نظرة قرآنية كميتافيزيقا اسبلمية نجد الغزالي قد نفذ 

كمف كل شيء خمقنا ): كيتبيف لنا ذلؾ مف تفسيره لقكلو تعالى. الييا بتأممو في القرآف
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فالمخمكقات كميا مفطكرة عمى : )قاؿ الغزالي. (49الذاريات )(زكجيف لعمكـ تذكركف 
اإلزدكاج، لطيفيا ككثيفيا، معنكييا كمحسكسيا، ففي المركبات ازدكاج، كفي البسائط 

كفي القرآف  (.كبيف البسائط كالمركبات ازدكاج، كبيف العقل كالنفس ازدكاج.ازدكاج
يا أييا الناس اتقكا ربكـ )آيات كثيرة تشير الى االزدكاج في الكائنات، في النفس 

فييما مف : )في الفكاكو. (1النساء) (الذؼ خمقكـ مف نفس كاحدة، كخمق منيا زكجيا
قمنا : )في الكائنات التي حمميا نكح في سفينتو. (52الرحمف )(كل فاكية زكجاف

 (فأسمؾ فييا مف كل زكجيف اثنيف)، (40ىكد )(احمل فييا مف كل زكجيف اثنيف
( فجعل منو الزكجيف الذكر كاألنثى: )في الكائنات الحية. (27المؤمنكف )
سبحاف : )في النبات. (45النجـ )(نو خمق الزكجيف الذكر كاألنثىأك)،(39القيامة)

كيصف القرآف هللا بأنو خالق . (36يس)(الذؼ خمق األزكاج كميا مما تنبت األرض
 (كالذؼ خمق األزكاج كميا كجعل لكـ مف الفمؾ كاألنعاـ ما تركبكف ): األزكاج كميا

. (79)(..((12الزخرؼ)
لقد بّيف الفكر الصكفي الذؼ يستقي مف الفكر الديني أف األزدكاج أك التناقض 

ف التناقض تبديو صكر األشياء، أؼ اف التناقض تعيف أيتخمل عالـ األشياء، ك
 :كظيكر
 

ــــٖ ى ّــٟ ػ٢ِـــٝهح األ٤ّبء رغَـــهٟ ٓــــد

 

 

ٝهاء ؽغبة اُِجٌ، ك٢ ًَ فِؼخ 

 

  رغٔؼذ األٙلاك ك٤ٜب ُؾٌٔخ،

 

كؤٌّبُٜب رجلٝ ػ٠ِ ًَ ٤ٛئخ 

 

 ٕٞآذ رجل١ اُ٘طن، ٢ٛٝ ٍٞاًٖ

 

٣خ ّٞ  رؾوى، رٜل١ اُ٘ٞه، ؿ٤و ٙ
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 ٝرٚؾي اػغبثبً، ًؤعيٍ كبهػ

 

 ٝرج٢ٌ اٗزؾبثبً، ٓضَ ص٠ٌِ ؽي٣٘خ

 

 ٝر٘لة إ أٗذ، ػ٠ِ ٍِت ٗؼٔخ

 

 ٗـٔخ ٕ ؿ٘ذ،ػ٠ِ ٤ٛتاٝرطوة 

 

 ٣وٟ اُط٤و ؿت االؿٖبٕ ٣طوة ٍغؼٜب

 

ثزـو٣ل أُؾبٕ، ُل٣ي ّغ٤خ 

 

ٝرؼغت ٖٓ إٔٞارٜب ثِـبرٜب، 

 

ٝهل أػوثذ ػ٠ِ أَُٖ أػغ٤ٔخ
(80)

 

 

كجكد اآلخر، فيما ؿلنقيضيف شرط  الفكر الصكفي أف كجكد أحد  اكأكد
.. األشياء تعرؼ بأضدادىا)):   خارجياحدىمايرتبطاف بعبلقة تناقض ال معنى أل

الشيء كنقيضو : فممحقيقة أطرافيا الثبلثة(81)((كمف ال يعرؼ القبيح ال يعرؼ الحسف
فبل ))لقد بّيف ابف عربي أف ال ككف اال في الحقيقتيف، مف الضديف، . كالعبلقة بينيما

األحدية )): نيما يقترنافأك( 82)((.يككف أمر اال عف أمريف، كال نتيجة اال عف مقدمتيف
كقاؿ ..تصحب كل جمع، فبلبد مف الجمع في األحد، كالبد مف األحد في الجمع

لما كاف … ، كالمعية صحبة، كالصحبة جمع57/4 (كىك معكـ أينما كنتـ)…تعالى
 (تعالى)الدكاـ لمعية الحق مع العالـ لـ يزؿ حكـ الجمع في الكجكد كفي العدـ، فإنو 

مع الممكف في حاؿ عدمو كما ىك معو في حاؿ كجكده، فأينما كنا فاهلل معنا، 
ف الكاحد الذؼ يمثل  إ.(83)((..فالتكحيد معقكؿ غير مكجكد، كالجمع مكجكد كمعقكؿ

لقد .كالجمع يمثل الجكىر كالعرض، عرض يعكس الجكىر. هللا ىك معقكؿ، جكىر
عبر بالجمع عف العبلقة بيف الجكىر كالعرض التي يمثميا العالـ كيمثميا االنساف، 

: فاالنساف جكىر كعرض يعكس الجكىر
 

ٝماى اُوٝػ هٝػ هللا ك٤٘ب 

 

 ٝػ٘ل اُ٘لـ ٣ؤفن ك٢ اإل٣بة 
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ا٠ُ األعَ اُن١ ٓ٘ٚ رؼلٟ 

 

ك٤َوع ك٢ اإل٣بة ٝك٢ اُنٛبة
(84)

 

 

 :فيك يضـ في صكرتو البشرية الركح كىي مف هللا
 

ػ٘ذ ُ٘ب أٝعٚ األٓالى ٍبعلح 

 

ُٔب ؽ٣ٞ٘ب ٖٓ األهٝاػ ٝاُٖٞه
(85) 

 

 :إنو يجمع بيف الركح كالصكرة، أك الظيكر كالبطكف 
 

ك٤ٌِ اُظٜٞه ٍٟٞ ٓب ظٜو 

 

٤ٌُٝ اُجطٕٞ ٍٟٞ ٓب اٍزَو 

 

 ................. 

كٔ٘ب ا٤ُٚ ٝٓ٘ٚ ا٤ُ٘ب 

 

ًَٝ ثؾٌْ اُوٚب ٝاُوله
(86)

 

 

كعمـ آدـ األسماء )): كألف العبلقة بيا تعرؼ األشياء أك تسمى، قمنا في اآلية الكريمة
، بأف سر مقدرة آدـ عمى تسمية األشياء مع عجز المبلئكة عف 31البقرة، ( (كميا

نما ىك ألف آدـ عبلقة بيف متناقضات، كالمبلئكة ال تناقض في طبيعتيا، فيي إذلؾ، 
كنفس كما )):خير مطمق، أما آدـ فيك عبلقة بيف الخير كالشر، كىذا تؤكده اآلية

، كلقد أدرؾ األنساف حقيقة طبيعتو 8الشمس،( (سكاىا فأليميا فجكرىا كتقكاىا
 المتناقضة بالنسبة الى الكجكد 

: الذؼ أكجده
أٝعل٢ٗ  ٝعٞك١ ًٕٝٞ اُؾن ُٞال

 

ٓب ً٘ذ أكه١ ثؤ٢ٗ اٌُبئٖ اُلبئذ 

 

كبُؾن أٝعل٢ٗ ٓ٘ٚ ٝأ٣ل٢ٗ 

 

ثٚ ُنُي أُكػ٠ اُ٘بٛن اُٖبٓذ
(87)
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 كحركة االنساف صيركرتو، .كاذا كاف التناقض حركة كما قمنا، فإف االنساف حركة
كبظيكره الذؼ ىك ظيكر . تحكلو مف ظممات العدـ الى نكر الكجكد كعالـ الظيكر

لبلختبلؼ أك التناقض، كجدت المعرفة، عرؼ نفسو، ككجد عقمو، ألف المعرفة تقترف 
 :باالختبلؼ أك التناقض، كالعقل كسيمة ألدراكو

 
ُٞال اُٞال٣خ ً٘ذ ك٢ اُظِٔبد 

 

كؤفز٢ٖ٘ اُوؽٖٔ ثبُؾوًبد  

 

ثزـ٢ اُ٘ٞه اُن١ أكقوعذ ٜٓ٘ب 

 

عٔؼز٢٘ ك٤ٚ ٝػ٤ٖ ّزبر٢  

 

ٍؼ٠ ا٤ُٚ أٝهأ٣ذ ٓؾ٤ب١ اُن١ 

 ……

ٝػِٔذ ّؤ٢ٗ ك٤ٚ ثؼل ٝكبر٢  

 

ًجو ٝاٌُج٤و ثلا٣ز٢ أكبهلل 

 

ٓب كآذ اُل٤ٗب ٝثؼل ٓٔبر٢ 
(88)

 

 

كاذا كاف االنساف ىك الذؼ يتحرؾ ألنو عبلقة، فإف الذؼ يتحرؾ نحكه ىك 
:  كمو الثابت

 اُوة ٓبٌُ٘ب ٝاُوة ِٖٓؾ٘ب 

 

ٝاُوة صجز٘ب ألٗٚ اُضبثذ 
(89)

 

 

كاذا كاف االنساف فيو مف الجانب اإلليي، فإنو يكسب ىذا الجانب الحركة 
: كيكتسب منو الثبات، فيك عبلقة بيف الحركة كالثبات

 

ٕ ًبٕ اُظٜٞه ُٚ ثٞعٚ اٝ

 

كٖٔ ٝعٚ ٣ٌٕٞ ُٚ إٌُٔٞ  

 
ُٚ ٓ٘ب اُزؾوى ك٢ عٜبد 

 

٢ُٝ ٓ٘ٚ االهبٓخ ٝإٌَُٞ 
(90)

 

 

 الخمق في فكر ابف عربي، أؼ اف الخمق ليس أحد شرطف العبلقة أك التثميث إ
النقيضيف كليس ضده اآلخر، بل ىك العبلقة الجامعة بينيما، أؼ الرتبة الثالثة بعد 
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كال يككف عف االثنيف شيء .. ف األحد ال يككف عنو شيء البتةإ)): النقيض كضده
أصبًل ما لـ يكف ثالث يزكجيما، كيربط بعضيما ببعض كيككف ىك الجامع ليما، 

فيسرؼ التثميث .. فحينئذ يتككف عنيما ما يتككف بحسب ما يككف ىذاف االثناف عميو
 كقكلو األخير نفسره بأف كل شيء مف (91)((في جميع األمكر لكجكده في األصل

تجمع بيف أمريف أك مختمفيف  (عبلقة)أك  (ثبلثة)نما ىك عبارة عف إاألشياء 
كىذا مف مضاميف الفمسفة الجدلية الميمة لدػ ىيجل كغيره في العصكر . كتزكجيما
بسبب قكليا بالتثميث، كىك ينظر  (الديانة المطمقة)كيعد ىيجل المسيحية . المتأخرة

مف خبلؿ ثالكثيا الى المعاني الفمسفية الكامنة كراء األطراؼ الثبلثة التي يمثميا ىذا 
الثالكث المسيحي ألف الفكر الديني ػ كما يبيف ػ يعبر عف المطمق بالمجاز كالتمثيل 
كبتجسيد الحقائق المطمقة بالصكر البشرية كالكاقعية، كال يعبر عف المطمق بالمطمق 

كلـ يؤكد ىيجل أف الفكر االسبلمي نظر الى الحقيقة مف خبلؿ . كما تفعل الفمسفة
مبدأ التناقض الذؼ يحكـ المكجكدات، كالعبلقات التي تؤلف بيف األطراؼ 

 .المتناقضة
 ف األشياء بيا تككف، فإف أكاذا كاف التثميث أك العبلقة ىي األصل ك  

فكل شيء .ىذا استنتجنا منو بأف العبلقة سابقة عمى كجكد األشياء ألنيا عمة كجكدىا
. ال معنى لو اال بضده، أؼ انو ال معنى لو اال مف خبلؿ العبلقة التي تجمعو بضده

كاذا كانت العبلقة سابقة عمى كجكد الشيء، كىك الذؼ يمثل أحد طرفييا المختمفيف، 
. فإنيا تككف في حاؿ سبقيا بأحد طرفييا، أؼ اف أحد طرفييا كجكد كاآلخر عدـ

كىذه الحالة قمنا عنيا بأنيا تناقض ببل تناقض، تناقض ألف الطرفيف كجكد كعدـ ، 
كقكؿ ابف عربي بأف التثميث أك العبلقة .  كببل تناقض ألف أحد النقيضيف مكجكد فقط
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كلك عدنا الى قكؿ ابف عربي في نص سابق، كىك . مكجكدة في األصل، نفسره بيذا
الممكف أؼ الحادث بعد أف كاف  كدػكىك ما يسميو الكج)ف هللا معنا أك مع العالـ إ

قبل الحدكث كبعده، كالمعية صحبة كما يقكؿ، كالصحبة جمع، فإف ىذا معناه  (عدماً 
 قبل خمق االنساف كالعالـ، عندما كاف الكجكد ق كاف ىنالؾ نكع مف الجمع كالعبلقةفأ
ثـ اف الجمع أك . (أصل الحركة)تمثل بما كصفناه ب ؼ ككما يقكؿ، كه (معقكاًل )

يجاد العدـ  مع تجمي المعقكؿ تكجدالعبلقة  كتحكؿ الكجكد الى معقكؿ كظيكره كا 
 نكع مف الجمع أك الصحبة أك أصل عبلقةاؿ  أك أصلإف أصل الحركة. كمكجكد

إنيا تعني عدـ كجكد اإلنساف كالعالـ . الجمع كالصحبة أك أصل العالـ كمنو اإلنساف 
ف هللا مكصكؼ بالكجكد، كال شيء معو أاعمـ )):   يقكؿ ابف عربي.ككجكد هللا كحده 

كىك قكؿ رسكؿ . ف الحق ىك عيف الكجكد إمكصكؼ بالكجكد مف الممكنات، بل أقكؿ
يقكؿ هللا مكجكد كال شيء مف العالـ مكجكد، فذكر . هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كاف هللا كال شيء معو

 كىذا ىك الكجكد الخالص (92)((.عف نفسو بدء ىذا األمر أعني ظيكر العالـ في عينو
 ساكػ بينو كبيف العدـ ػ كىك الكجكد الخالص مع أنو ػ (93)غير المتعّيف عند ىيجل

 كقد فسرنا الكجكد (94)((.ف الحق لو الكجكد الصرؼ، فمو الثبكتإ)): عند المتصكفة
الخالص أك الثابت بأنو امتبلء كىذا معنى كصف هللا تعالى نفسو بالصمد، أؼ 
الممتمئ غير الفارغ مقابل العدـ الذؼ ىك خمك مما يمتمئ بو الكجكد، فيك محك، 

: كىذه الحقيقة بّينيا ابف عربي في مقابمتو بيف القمر كالشمس. كالمحك غير الثابت
كىي . ألف هللا جعل القمر نكرًا فيك نكر بالجعل، كما كانت الشمس ضياء بالجعل))

 :بالذات نكر، كالقمر بالذات محك، فممقمر الفناء، كلمشمس البقاء
كِِؤو اُل٘بء ثٌَ ٝعٚ 

 

((.ٌُِْٝٔ اإلٙبءح ٝاُجوبء
(95)
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ف ظيكر العالـ أك تجميو ىك ظيكر إ، ككائف قبل ظيكر العالـف الكجكد الخالص إ
لمعبلقة أك لمتناقض الذؼ ىك الحركة، ظيكر لمحركة، أك كجكد الحركة أك العبلقة 

سابق عمى  (الكاحد)تعني اثنيف مع اعتبار أف الطرؼ السابق عمى العبلقة التي 
: االثنيف 

كبُوة ٝأُوثٞة ٓورجطبٕ 

 

ص٠٘ اُٞعٞك ثٚ ٤ٌُٝ  ثضبٕ
(96)

 

 

 :يعرؼ مف خبلؿ العبلقة التي تربطيما (المربكب)كأحدىما 
 

ثٌٍّه ٌٛال ٚؽٛد ثٌٍّه ِجػشفج 

 

ٌُٚ صىٓ طفز ِّج دٗ ٚطفج
(97)

 

 

كقد عرفنا العدـ بأنو . ف العالـ كحده خارج ىذه العبلقة ليس لو تعّيف، فيك عدـإك
عربي اؿكيرػ ابف . أحد النقيضيف خارج عبلقتو باآلخر، كىذا ىك تعريفو عند ىيجل

ليست اال سمبًا محضًا ال يمكف كصفيا كال حدىا، كذلؾ ىك  (الكحدة المحضة)اف 
. (98)عيف العدـ كالنفي المحض

كلقد كنا قد فسرنا المعرفة بأنيا جمع أك عبلقة، كالعقل كسيمة لمجمع أك العقل 
خكاف أفالعقل في المغة ىك الجمع، كلقد أشار . بيف المكجكدات ليتسنى لو ادراكيا

نما سمي عقبًل إالصفا الى ىذا التفسير، فالعقل األكؿ الذؼ أنشأه البارؼ مف نكره، 
ف األشياء ال معنى ليا خارجة عف ىذا إألنو يعقل االشياء عف الخركج عنو، أؼ 

 .(99)نو يجمع بيف األشياءإالعقل أك الجمع، 
بيذا الجمع الذؼ ىك جمع لؤلمكر كلقد بّيف المتصكفة أف المعرفة ترتبط 

ازدكاجية في ))بالتناقض، كىي معرفة لؤلزكاج، فيناؾ المتناقضة ، فالمعرفة ترتبط 
المعرفة أيضًا ما دامت مرتبطة بالكجكد المزدكج، كما دامت آالتيا نفسيا ذات طابع 
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كمف .. ازدكاجي، فالعقل يزاكجو اليكػ كينازعو، كاليدػ يقارنو الضبلؿ كيكجد بجانبو
أجل ىذا االزدكاج كىذه الجدلية في الكائنات الحسية كفي المعاني أيضًا مف الكضكح 
كالغمكض، كالبياف كااللتباس كالحق كالباطل تباينت المدارؾ، كاختمفت مكاقف العقكؿ 

لئف أضاء نيار األدلة، لقد ): مف مكضكعات التعقل المتباينة، قاؿ ابف العربي
أغطش ليل الشبيات، أك اتضحت جادة التحقيق، لقد حفت بيا بنيات حتى خفيت 

كاضحة الطريق، كأعبلـ الحق كاف كانت قد خفقت، فقد انتشرت ألكية الباطل 
ككتبت المقادير عمى نسيج الكجكد البشرؼ أف يتردد في مجاؿ المعرفة  (.كاستشرفت

ذ لك إف ما ىك نظرؼ محتاج الى تعمق كتأمل، ػبيف ما ىك ضركرؼ أك بدييي، كبي
شاء هللا ما قسـ المعارؼ الى ضركرؼ كنظرؼ، كلجعميا كميا كاضحة متميزة، تحمل 

. شارات كضكحيا في نفسيا فبل تخفى، كتنطكؼ عمى بنيتيا في ذاتيا فبل تمتبس
فاالنساف مسكيف يرثى لحالو، كحائر قمق، ال يدرؼ أؼ طريق يسمؾ، كأؼ سبيل 

نو في شباؾ شائكة مف الحيرة إيف الضر، كال يعمـ أيف النفع، أينيج، كال يعرؼ 
. (100)((كاالرتباؾ كالتردد بيف األخذ كالرد

ف ىذه المبادغ الجدلية تحكـ كل المكجكدات كمنيا االنساف فيك محكـك بمبادغ إ
قانكف ثابت يحكـ الككف كمو ألنو تضمو ثنائيات مختمفة منيا ككنو ثنائية متبلزمة 

خكاف أكىناؾ نظرية قديمة اىتـ بيا . (101)نثى كىما مختمفاف في الجنسأمف ذكر ك
يريدكف بيذا جممة  ،(102)صغيرًا إزاء العالـ الكبير الصفا، كىي ككف االنساف عالماً 

، (الجزء)مف خبلؿ العالـ الصغير  (الكل) أنو يمكف دراسة العالـ الكبير  منيامسائل
ألف ىناؾ قانكنًا عامًا يشمل كل شيء، العالـ الكبير كالصغير، كىك قانكف الزكجية 

كقد نظركا الى كل شيء مف خبلؿ ىذا القانكف، فقد نظركا الى اإلنساف مف . العاـ
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كألنيـ نظركا الى العالـ الكبير مف خبلؿ . خبللو بكصفو خمق أزكاجًا مف ذكر كانثى
فقد عممكا عبلقة الذككرة كاألنكثة عمى عبلقات التناقض  (اإلنساف)العالـ الصغير

كلما كاف ذلؾ . األخرػ، كذىبكا الى أف الطابع الذكرؼ كالطابع االنثكؼ يسكداف العالـ
كاف البد مف أف يحدث تكالج حسي كنكاح معنكؼ، ففي مذىبيـ العرفاني أف العالـ 

كسكؼ . (103)كمو في كضع تعشق كتكالج تبادلي امتد حتى شمل المحسكس كالمعقكؿ
نفحص قانكف الزكجية العاـ ىذا مف خبلؿ بحث المتصكفة في االنساف الذؼ يحكمو 

. اىذا القانكف كما بينك
ف االنسانية تجمع بيف الذككرة كاألنكثة، كاالنساف أ مر معنا في مباحث سابقة

، كىي تتجمى في (104)كيرتبط الذكر كاألنثى بعبلقة الحب أك الزكاج. عبلقة بينيما
أكالدىما، فاألكالد تجسيد لمعبلقة التي تربطيما، ككل منيـ يمتقي كالداه االثناف في 

كالعبلقة أكؿ كجكد عيني ألف بيا . ف االنساف عبلقةإتككينو، فيك عبلقة بينيما، 
كلذا فسركا معنى االنساف في المغة بأنو الظاىر، . يتعّيف الضداف، يعرؼ كل منيما

، كلكنيـ كضعكا درجات لمكجكد الظاىر أك المتعّيف، كاف (105)أؼ ىك خبلؼ الجف
آدـ ىك أكؿ درجات الكجكد المتعيف، أما حكاء فتمثل الدرجة الثانية مف ىذا 

ف العبلقة مصدرىا أحد النقيضيف المكّكنيف ليا، كنقصد إ، ذلؾ ألننا قمنا (106)الكجكد
 فمع أف كجكد آدـ يقترف بكجكد حكاء، لكف ألف لو أصبل سابقا في .بو العامل الذكرؼ 

. ، لذا كانت لو الدرجة األكلى في الكجكد المتعّيف الكجكد
كاذا كاف األنساف مصدره العامل الذكرؼ فإف ىذا يعني أف العامل االنثكؼ مصدره 

ف العمـ أكد . العامل الذكرؼ مف حيث أنو مصدر لمعبلقة التي تضـ الذكر كاألنثى كا 
ىذا ككذلؾ الفكر الديني الذؼ يستميمو المتصكفة، فالمرأة جزء مف الرجل كىي ضمع 
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 فحكاء أصميا ذكر، كانيا العرض .(108)، ككل جزء دليل عمى أصمو(107)الرجل
ف حنيف المرأة إك. ف التذكير أصل كالتأنيث فرعإك. ذفإ، فيي الدليل عميو (109)منو

كالقرآف الكريـ يشير في خمق .(110)الى الرجل حنيف الجزء الى أصمو كال أصل ببل فرع
،أؼ اف العامل الذكرؼ ينطكؼ (111)المرأة الى إضافتيا الى النفس الكاحدة التي ىي آدـ

، كانو (انطكاء العالـ األكبر أك الكل عمى العالـ األصغر أك الجزء)عمى األنثكؼ، 
  مصدر  الكجكد السابقكلقد قمنا إف. عبلقة بينو كبيف العامل األنثكؼ 
مصدرىا السابق في الكجكد  (الرجل)كاذا كاف لمعبلقة العبلقة السابق عمى كجكدىا 

ف ىذا المصدر الثابت، السابق إ. أصمو السابق في الكجكدفإف ىذا يعني أف لمرجل 
عمى كجكد الرجل، مصدر الرجل ػ في فكر المتصكفة ػ ىك هللا، كالرجل مصدر 

الرجل ظير عف .. الرجل، كالرجل أصل لممرأةالسابق لكجكد صل األهللا .. المرأة
كاف هللا خمق الرجل عمى صكرتو كأحبو، كما . الذات اإلليية، كالمرأة ظيرت عنو

. (112)يقكؿ ابف عربي، كالرجل كالصكرة أعظـ مناسبة كذلؾ بيف الرجل كالمرأة
ككجكد الرجل يقترف . ف كجكد المرأة أك ظيكرىا يقترف بكجكد العبلقة، الرجلإ

عندما يككف الرجل سابقًا عمى كجكد المرأة، فالكجكد . بكجكدىا ألنيا أحد طرفيو
الذؼ ىك عبارة عف الحركة  (أصل الحركة)يتمثل بيذا النقيض الذؼ سميناه اإلنساني 

أؼ العبلقة كلكف بأحد طرفييا، لذا فيي ثابتة مستقرة، ألف التناقض لـ يكجد بعد، 
كعندما كاف أصل الحركة سابقًا كاف النقيض . كالتناقض منطق لمحركة كما بينا

، كىذا ىك الطرؼ السالب عند ابف عربي الذؼ ىك الشر (عدماً )اآلخر 
ف عدـ كجكد أحد النقيضيف يجعل التناقض غير ظاىر، يجعل ىذا إ. (113)المطركد

فالرجل الذؼ صنعو هللا عمى . كجكدًا كامنًا أك جكىراً  (أصل الحركة)النقيض السابق 
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صكرتو كما يذىب المتصكفة، كالذؼ مصدره هللا ، ىك كجكد كامف قبل أف يكجد 
. أك يظير النقيضاف (الحركة)لتكجد العبلقة  (المرأة)العدـ 

لقد عبر المتصكفة عف الكجكد السابق عمى كجكد األنساف بأنو كجكد لمركح، كقد 
ككاف الرجل قبل أف يخمق يعيش . قمنا إنيـ عبركا عف عالـ األركاح بالمربع أك النقطة

كقد عبر الحبلج . في ىذا العالـ الذؼ ىك كجكد غير مرئي، كجكد باطف ال ظاىر
يماف المتصكفة ىذا، ففي القديـ كقبل أف يمس جسمو التركيب، كاف في عالـ إعف 

الركح يشرب مف ماء اإللو، كانو تعارؼ ىناؾ مع فتية ىـ صحبتو في قديـ الذر قبل 
ألف جميع  (الكل) كيريد بيذا أف يقرر أف عالـ الركح أك الجكىر ىك .الخمق

ألف المخمكقات  (الجزء)المخمكقات كانت مجتمعة فيو، كاف عالـ الظيكر ىك عالـ 
تخرج مف عالـ الركح متتابعة في أزمنة مختمفة، ككل منيا يمثل ككنًا محدكدًا منعزاًل 

: عف اآلخر
ا٢ٗ اهرو٤ذ ا٠ُ ٛٞك ثال هلّ 

 

ُٚ ٓواٍم ػ٠ِ ؿ٤و١ ٖٓبػ٤ت  

 

 ٝفٚذ ثؾوا ُْٝ ٣وٍت ثٚ هل٢ٓ

 

فبٙزٚ هٝؽ٢ ٝهِج٢ ٓ٘ٚ ٓوػٞة  

 

ؽٖجبإٙ عٞٛو ُْ رلٕ ٓ٘ٚ ٣ل 

 

ٌُ٘ٚ ث٤ل األكٜبّ ٜٓ٘ٞة 

 

ّوثذ ٖٓ ٓبئٚ ه٣بً ثـ٤و كْ 

 

ٝأُبء هل ًبٕ ثبألكٞاٙ ْٓوٝة 

 

ألٕ هٝؽ٢ هل٣ٔبً ك٤ٚ هل ػطْذ 

   

ٝاُغَْ ٓب َٓٚ ٖٓ هجَ رو٤ًت 

 

 

 

 

 ...................... 

ٝكز٤خ ػوكٞا ٓب هل ػوكذ، كْٜ 

 

ٖٓؾٞة  ٖٝٓ ٣ؾع ثبُق٤واد ٕؾج٢
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رؼبهكذ ك٢ هل٣ْ اُنّه أٗلَْٜ 

 

كؤّوهذ َّْٜٔ ٝاُلٛو ؿو٣ت
(114)

 

 

كقد عبر غير الحبلج مف المتصكفة عف ىذه المعاني، فابف الفارض يقكؿ إف 
 :ذاتو قبل أف يخمق كانت مكجكدة

 
 ٖٝٓ ػٜل ػٜل١، هجَ ػٖو ػ٘بٕو١

 

ا٠ُ كاه ثؼش، هجَ اٗناه ثؼضخ 

 

ا٢ُّ هٍٞالً ً٘ذ ٢٘ٓ ٓوٍالً، 

 

ٝمار٢ ثآ٣بر٢ ػ٢ِّ، اٍزلُذ 
(115)

 

 

ف لو اتصاؿ ركحي برفقاء في عالـ ما قبل إكيقكؿ إف ركحو لؤلركاح ركح، ك
 :الظيكر
 

ٝهٝؽ٢ ُألهٝاػ هٝػ، ًَٝ ٓب 

 

روٟ ؽَ٘بً ك٢ إٌُٞ ٖٓ ك٤٘ ٤ٛ٘ز٢ 

 

كنه١ ٓب هجَ اُظٜٞه ػوكزٚ 

 

اُنه هكوز٢ فٖٕٞبً ٝث٢ ُْ رلهك٢
(116)

 

 

إف كل كاحد ينبي عف اآلخر، كلو اتصاؿ باآلخر، فيخبر عنو، فيما بالركح 
ف نشأ بميدًا كذلؾ بألياـ كالكحي ىك إمتصبلف، كيقكؿ إف الكليد ينبيؾ عف شاني، ك

الفطرة، كيريد بيذا أف يشير الى المعرفة الفطرية البلكاعية التي ىي معرفة عامة 
 :كالتي بكساطتيا يتصل كل أفراد االنسانية

 
 ـاٍ ك٤٘ؾٞ ٍٔبء اُ٘لؼ هٝؽ٢ ٝٓظٜو١

   

 

َٟٓٞ ثٜب، ٣ؾ٘ٞ ألرواة روثز٢   

 

 ك٢٘ٔ ٓغنٝة ا٤ُٜب ٝعبمة

 

ا٤ُٚ، ٝٗيع اُ٘يع ك٢ ًَ عنثخ   
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 ٕ ٗل٢َ رنًودأٝٓب ماى اال 

 

ؽو٤وزٜب، ٖٓ ٗلَٜب، ؽ٤ٖ أٝؽذ  

 

 كؾ٘ذ ُزغو٣ل اُقطبة ثجوىؿ اُـ

 

 رواة، ًَٝ آفن ثؤىٓز٢  

 

 ٕ ْٗبا٣ٝ٘ج٤ي ػٖ ّؤ٢ٗ ا٤ُُٞل، ٝ

 

ُٜبّ ًٞؽ٢ ٝكط٘خاث٤ِلاً، ة  
(117)

 

 

فالعمـك طبعت في النفكس بكحي األبكة، أؼ اف العمـ قديـ مرككز في أصل 
أك الكجكد الظاىر،  (االنساف)خمقة االنساف، كىذا أيضًا مف إنطكاء العالـ األصغر 

كىك ما يمثل المعرفة الكمية التي يمتقي عمييا  (الركح أك الجكىر)عمى العالـ األكبر 
كل البشر كيتعارفكف، كىي المعرفة التي ذكرنا في بداية البحث أف العمكـ الحديثة 

تنظر الييا عمى أنيا المعرفة األعمق الكامنة كراء الكعي أك المعرفة العقمية، فيناؾ 
 :كراء العمكـ النقمية عمكـ أخرػ تدؽ كتخفى

 
ٝٓب٢ٛ اال اُ٘لٌ ػ٘ل اّزـبُٜب 

 

ثؼبُٜٔب، ػٖ ٓظٜو اُجْو٣خ 

 

رغِذ ُٜب ثبُـ٤ت ك٢ ٌَّ ػبُْ 

 

ٛلاٛب ا٠ُ كْٜ أُؼب٢ٗ اُـو٣جخ 

 

ٝهل ٛجؼذ ك٤ٜب اُؼِّٞ ٝأػِ٘ذ 

 ……    

ثؤٍٔبئٜب، هلٓبً، ثٞؽ٢ األثٞح 

 

ٝالري ٖٓٔ ٤ْٛزٚ كهٍٝٚ 

 

ثؾ٤ش اٍزوِذ ػوِٚ ٝاٍزوود 

 

كضْ ٝهاء اُ٘وَ، ػِْ ٣لم ػٖ  

 

ٓلاهى ؿب٣بد اُؼوٍٞ ا٤َُِٔخ 

 

رِو٤زٚ ٢٘ٓ، ٝػ٢٘ أفنرٚ 

 

 ٓٔلر٢ٝٗل٢َ ًبٗذ ٖٓ ػطبئ٢
(118) 

 

 

 .................
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ف نفسو أمدتو بو أؼ انو ليس عممًا مكتسبًا إنو تمقى ىذا العمـ عنو، كإفيك يقكؿ 
نو التقى في إف عممو قديـ مف عالـ التذكار، كإك. نما ىك مف الباطفإمف الخارج، 

نو كاف معيـ، أالجمع القديـ كيكؿ الحي عندما كانكا صبية، فمع أنو امتداد ليـ اال 
نيـ كانكا معو في عالـ الركح أك أكمع أف غيره امتداد لو كأنيـ يشربكف مما أبقاه اال 

 :المطمق الذؼ تنعدـ فيو األزمنة كاألمكنة
 

ٝك٢ ػبُْ اُزنًبه ُِ٘لٌ ػِٜٔب اُـ 

 

ٓولّ، رَزٜل٣ٚ ٢٘ٓ كز٤ز٢    

 

كؾ٢ّ ػ٠ِ عٔؼ٢ اُول٣ْ اُن١ ثٚ 

 

ٝعلد ًٍٜٞ اُؾ٢ أٛلبٍ ٕج٤خ    

 

ٖٝٓ كَٚ ٓب أٍؤهد ّوة ٓؼبٕو١ 

 

ٖٝٓ ًبٕ هج٢ِ، كبُلٚبئَ كِٚز٢  
(119)

 

 

 ؿ ػػكقد كرر ابف الفارض بأنو الركح التي تجمت في نفكس كل أه

التقى السابقيف، فيك فييـ ركح، كباسمو دعكا كبحجتو حجكا الممحديف، كفيو شيد 
 :الساجديف لمظيره فتحقق أنو آدـ

ٝك٢ّ ّٜلد اَُبعل٣ٖ ُٔظٜو١ 

 

كؾووذ أ٢ٗ ً٘ذ آكّ ٍغلر٢  

 

ٝػب٣٘ذ هٝؽب٤ٗخ األه٤ٖٙ ك٢ 

 

ٓالئي ػ٤٤ِٖ، أًلبء هرجز٢  

 

ٖٝٓ أكو٢ اُلا٢ٗ اعزلٟ هكو٢ اُٜلٟ 

 

١ اُضب٢ٗ ثلاعٔغ ٝؽلر٢مٖٓ كوٝ
(120)

 

 

كال حي اال مف حياتو، كال . فمكاله لـ يكجد كجكد، كلـ يكف شيكد كلـ تعيد عيكد
، كال قائل اال بمفظو محدث، كال منصت اال بسمعو سامع، كىك الذؼ ق ناظر اال بمقمت

: رظير في كل صكرة، كفي كل معنى لـ تبنو مظاىره تصك
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فالمظاىر يجمعيا تشابو الجكىر، كلكف بارتفاع الستر تظير المظاىر كتختمف، 
كاطبلقو كعدـ تناقضو، كالى جزئية  (الجكىر أك الركح)كىك بيذا يشير الى كمية 

ٝأَٛ رِو٠ اُوٝػ ثب٢ٍٔ، كػٞا ا٠ُ 

 

ٍج٢ِ٤، ٝؽغٞا أُِؾل٣ٖ ثؾغز٢ 

 
ًِْٜٝ ػٖ ٍجن ٓؼ٘ب١، كائو 

 

ثلائور٢، أٝ ٝاهك ٖٓ ّو٣ؼز٢ 

 
ٕ ً٘ذ اثٖ آكّ ٕٞهح اٝا٢ٗ ٝ

 

ك٢ِ ك٤ٚ ٓؼ٠٘ ّبٛل ثؤثٞر٢ 

 
ٝٗل٢َ ػ٠ِ ؽْغو اُزغ٢ِ ثوّلٛب 

 

رغِذ، ٝك٢ ؽغو اُزغ٢ِ روثذ 

 
ٝك٢ أُٜل ؽيث٢ األٗج٤بء، ٝك٢ ػ٘ب 

 

ٕو١ ُٞؽ٢ أُؾلٞظ، ٝاُلزؼ ٍٞهر٢ 

 
ٝهجَ كٖب٢ُ، كٕٝ ر٤ٌِق ظبٛو١ 

 

فزٔذ ثْوػ٢ أُٞٙؾ٢ ًَ ّوػخ   

 
كْٜ ٝاأل٠ُ هبُٞا ثوُْٜٞ ػ٠ِ 

 

ٕوا٢ٛ، ُْ ٣ؼلٝا ٓٞاٛئ ٤ْٓز٢   

 
ك٤ٖٔ اُلػبح اَُبثو٤ٖ ا٢ُّ ك٢ 

 

٢٘٤ٔ٣، ٣َٝو اُالؽو٤ٖ ث٤َور٢   

 
ٝال رؾَجٖ األٓو ػ٢٘ فبهعبً 

 

كٔب ٍبك اال كافَ ك٢ ػجٞكر٢   

 
ُٝٞال١ ُْ ٣ٞعل ٝعٞك، ُْٝ ٣ٌٖ 

 

ّٜٞك، ُْٝ رؼٜل ػٜٞك ثنٓخ   

 
كال ؽ٢ّ اال ٖٓ ؽ٤بر٢ ؽ٤برٚ 

 

ٝٛٞع ٓواك١ ًَ ٗلٌ ٓو٣لح   

 
ٝال هبئَ اال ثِلظ٢ ٓؾلس، 

  

ٝال ٗبظو اال ث٘بظو ٓوِز٢   

 
ٝال ٖٓ٘ذ اال ثَٔؼ٢ ٍبٓغ 

 

ٝال ثبِٛ اال ثؤى٢ُ ّٝلر٢   

 
ٝال ٗبٛن ؿ٤و١، ٝال ٗبظو، ٝال 

 

٤ٍٔغ ٍٞائ٢ ٖٓ ع٤ٔغ اُق٤ِوخ   

 
ٝك٢ ػبُْ اُزو٤ًت ك٢ ًَ ٕٞهح 

 

ظٜود ثٔؼ٠٘ ػ٘ٚ ثبُؾَٖ ى٣٘ذ   

 
ٝك٢ ًَ ٓؼ٠٘، ُْ رج٘ٚ ٓظبٛو١ 

 

رٖٞهد، ال ك٢ ٕٞهح ٤ٌِ٤ٛخ   
(121)

 

 



 

 

 320 
 القانون المطمق

المكجكدات الظاىرة كاختبلفيا أك تناقضيا كمحدكديتيا في الزماف كالمكاف فيي تظير 
 : بالتدريج
 

ًَٝ اُن١ ّبٛلرٚ كؼَ ٝاؽل 

 

ثٔلوكٙ، ٌُٖ ثؾغت األً٘خ 

 

اما أىاٍ اَُزو ُْ رو ؿ٤وٙ، 

 

 ٌّبٍ ه٣جخأُْٝ ٣جن ثبالٌّبٍ 

 

ٝؽووذ ػ٘ل اٌُْق، إٔ ث٘ٞهٙ اٛـ 

 

 ـزل٣ذ، ا٠ُ أكؼبُٚ، ثبُلُّع٘خ

 

 ًنا ًُ٘ذ، ٓب ث٢٘٤ ٝث٢٘٤، َٓجالً 

 

ؽغبة اُزجبً اُ٘لٌ ك٢ ٗٞه ظِٔخ 

 

ألظٜو ثبُزله٣ظ ُِؾٌ ٓئَٗبً 

 

 ُٜب ك٢ اثزلاػ٢، ككؼخ ثؼل ككؼخ

 

هوٗذ ثغل١ ُٜٞ ماى، ٓوّوثبً 

 

 ُلٜٔي ؿب٣بد أُوا٢ٓ اُجؼ٤لح

 

 ٣ٝغٔؼ٘ب ك٢ أُظٜو٣ٖ رْبثٚ

 

٤َُٝذ ُؾب٢ُ، ؽبُٚ ثْج٤ٜخ 

 

كؤٌّبُٚ ًبٗذ ٓظبٛو كؼِٚ 

 

 ثَزو رالّذ، ام رغ٠ِ ُّٝٝذ

 

ًٝبٗذ ُٚ ثبُلؼَ ٗل٢َ ّج٤ٜخً 

 

ٍُزور٢  ٝؽ٢َ ًبألٌّبٍ ٝاُِّجٌ 

 

كِٔب هكؼُذ اَُزو ػ٢٘ ًوكؼٚ 

 

 ثؾ٤ش ثلد ٢ُ اُ٘لٌ ٖٓ ؿ٤و ؽغخ

 

ٝهل ِٛؼذ ٌّٔ اُْٜٞك كؤّوم اُـ 

 

ٝعٞك ٝؽِذ ث٢ ػوٞك أف٤ّخ 

 

 ...................... 

ٕ ً٘ذ كاػ٤بً اٝأَُ٘خ األًٞإ 

 

 ّٜٞك ثزٞؽ٤ل١ ثؾبٍ ك٤ٖؾخ

 

ٝعبء ؽل٣ش ك٢ ارؾبك١ صبثذ 

 

هٝا٣زٚ ك٢ اُ٘وَ ؿ٤و ٙؼ٤لخ 
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......................  

 رَججذ ك٢ اُزٞؽ٤ل ؽز٠ ٝعلرٚ

 

 ٝٝاٍطخ األٍجبة اؽلٟ أكُز٢

 

ٝٝؽلد ك٢ األٍجبة ؽز٠ كولرٜب 

 

 ٝهاثطخ اُزٞؽ٤ل أعلٟ ٤ٍِٝخ

 

 ٝعوكد ٗل٢َ ػٜ٘ٔب كزغوكد

 

 ُْٝ ري ٣ٞٓبً هٜ ؿ٤و ٝؽ٤لح

 

ٝؿٖذ ثؾبه اُغٔغ ثَ فٚزٜب ػ٠ِ اٗـ 

 

 ـلواك١ كؤٍزقوعذ ًَ ٣ز٤ٔخ

 

ألٍٔغ أكؼب٢ُ ثَٔغ ث٤ٖوح 

 

ٝأّٜل أهٞا٢ُ ثؼ٤ٖ ٤ٍٔؼخ
(122) 

 

 :كلقد عبر المتصكفة جميعًا عف ىذه المعاني، يقكؿ السيركردؼ
 

ػٖ٘و األهٝاػ ك٤٘ب ٝاؽل 

 

ًٝنا األعَبّ، عَْ ّػٔ٘ب  

 

ٓب أهٟ ٗل٢َ اال أٗزْ 

 

ٝاػزوبك١ أٌْٗ أٗزْ أٗب  

 

كبهؽ٢ٗٞٔ روؽٔٞا أٗلٌَْ 

 

صوٗباٝأػِٔٞا أٌْٗ ك٢  
(123)

 

 

كفييا أف هللا خمق . مثل ىذه األفكار نجدىا في نظرية الكمكف عند المعتزلة
المكجكدات دفعة كاحدة كلـ يتقدـ خمق آدـ عمى خمق أكالده، غير أنو أكمف بعضيا 

كتتصل . في بعض، فالتقدـ كالتأخر إنما يقع في ظيكرىا مف مكمنيا دكف كجكدىا
ىذه الفكرة في صكرتييا المعتزلية كالصكفية بما تؤكده آية الميثاؽ مف سكرة 

ذ أخذ ربؾ مف بني آدـ، مف ظيكرىـ، ذريتيـ كأشيدىـ عمى : ))(7/173)األعراؼ كا 
 كبما تؤكده أحاديث الرسكؿ، فقد (124)((..قالكا، بمى، شيدنا. أنفسيـ، ألست بربكـ

قاؿ عميو السبلـ كنت نبيًا كآدـ بيف الماء كالطيف، يريد عمى عمـ بذلؾ، فأخبره هللا ))
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يجاده األجساـ االنسانية كما أخذ الميثاؽ عمى بني آدـ إتعالى بمرتبتو كىك ركح قبل 
 .(125)((.يجاده أجساميـإقبل 

كلقد مر معنا أنيـ . فاألركاح الكامنة التي تمثل عالـ الباطف ىي كل متصل
ف أك. بأف الكل مندرج فييا، فيي كل متصل، كىي تمثل عالـ الركح (النقطة)كصفكا 

جماعة األميات كاآلباء السابقيف ىـ اآللة التي تصنع األنساف، كليس أبكه كأمو 
كالبف عربي شعر يقكؿ فيو بأنو ما كاف عف كاحد بل عف جماعة آباء . المباشريف

كاذا نظرنا الى اآلالت طاؿ بنا إالسناد كالعنعنة . تالكأميات ىـ الصانعكف كاآل
 حتى نصل الى الذات العميا، كىي في الحقيقة الذؼ أكجدنا ال الجماعات

 
أٗب اثٖ آثبء أهٝاػ ٓطٜوح 

 

ٝأٜٓبد ٗلًٞ ػٖ٘و٣بد   

 

ٓب ث٤ٖ هٝػ ٝعَْ ًَ ٓظٜوٗب 

 

ػٖ اعزٔبع ثزؼ٤٘ن ُٝناد   

 

ٓب ً٘ذ ػٖ ٝاؽل ؽز٠ أٝؽلٙ 

 

ثَ ػٖ عٔبػخ آثبء ٝأٜٓبد   

 

ْٛ ك٢ اُؾو٤وخ، إ ؽووذ ّؤْٜٗ 

 

ًٖبٗغ ٕ٘غ األ٤ّب ثآالد   

 

ك٤ٖلم اُْقٔ ك٢ رٞؽ٤ل ٓٞعلٙ 

 

٣ٖٝلم اُْقٔ ك٢ اصجبد ػالد   

 

كبٕ ٗظود ا٠ُ ا٥الد ٛبٍ ث٘ب 

 

اٍ٘بك ػ٘ؼ٘خ ؽز٠ ا٠ُ اُناد   

 

ٝإ ٗظود ا٤ُٚ ؽ٤ٖ أٝعلٗب 

 

هِ٘ب ثٞؽلرٚ ال ثبُغٔبػبد  
(126)

 

 

ففي . كلقد عبركا عف الذات األكلى التي صدركا عنيا مف خبلؿ عبلقات النسب
كالسيركردؼ يعبر . (127)سياؽ قصص الخمق يشيركف الى رمز ليـ ىك األب األكؿ

كبعد أف أمسيت في )): حدػ قصصوإففي . عف المصدر العمكؼ بعبارة األب كاألـ
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غاية القنكط مف ىجمات النكـ، أخذت شمعًا في يدؼ متضجرًا كقصدت الى رجاؿ 
كعندئذ سنح لي ىكس دخكؿ . قصر أمي، كطكفت في ذلؾ الميل حتى مطمع الفجر

يقصد بالدىميز كجكد نفسو )) كىك (128)((..دىميز أبي، كقد كاف لذلؾ الدىميز باباف
 كفي قصة حي بف يقظاف التي جارػ فييا ابف الطفيل (129)((.كبأبيو عمة كجكد نفسو

: كقدـ ليا صكرة جديدة بما يبلئـ فمسفتو االشراقية، عبر عنو بالجد األعظـ أيضاً 
كفكؽ ىذا جبل طكر سينا مسكف كالدؼ كجدؾ، . أعمـ أف ىذا جبل طكر سينا..))

كما أنا باألضافة اليو اال مثمؾ باألضافة الّي، كلنا أجداد آخركف حتى ينتيي النسب 
العظيـ الى ىذا الجد األعظـ الذؼ ال جد لو كال أـ، ككمنا عبيده كبو نستعيف كمنو 

نقتبس كلو البياء األعظـ كالجبلؿ األرفع، كىك فكؽ الفكؽ كنكر النكر، كىك المتجمي 
 .(130)((..لكل شيء بكل شيء،ككل شيء ىالؾ اال كجيو

كبسبب اتصاؿ األركاح في عالـ الباطف يتصل كجكدىا الظاىر، لذا تكرر لدػ 
 :المتصكفة معنى أف الفرد يككف أبًا كما أنو ابف ألبيو، يقكؿ ابف عربي

 
َ هللا ٝعٞك١  ّٔ ً

 

ثؤة صْ ث٘بد   

 
كؤٗب اثٖ ٝأٗب أ٣ـ 

 

ـٚبً أة ك٢ أُؾلصبد  
(131)

 

 

كابف الفارض يقكلو كذلؾ، إنو اف كاف ابف آدـ في الصكرة فمو فيو معنى يشيد 
بأبكتو لو لكجكدىـ جميعًا في عالـ الركح، أما عالـ الصكرة فيظيرىـ متتابعيف، الكاحد 

بعد اآلخر بما يقرر أسبقية آدـ في الكجكد عمى بنيو، فالركح كاحدة كالصكر كثيرة 
كمتتابعة أؼ اف ظيكرىا يقترف بالزماف فيتقدـ بعضيا عمى بعض زمنًا كتككف األبكة 
لبعضيا المتقدـ كالبنكة لبعضيا المتأخر، أما قبل الزماف كفي عالـ الركح فالجميع كل 
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كمف . متصل حاضر كبيذا فإف أيًا مف أبناء آدـ يسبقو في عالـ الركح فيك أبكه
المعاني التي اىتـ بيا المتصكفة، كجكد الصكفي قبل آدـ، كلقد تقدـ ذكر كثير مف 

. الشعر البف الفارض في ىذه المعاني

 كفي قصص المعراج عند الصكفية حديث عف الكالد الذؼ أبكه ابنو، 
فاألب الذؼ ىك كلد البنو . كعما سمكه نكاح األـ، كىك تعبير رمزؼ عف أفكارىـ

تمميح رمزؼ الى الركح الكمي، فيك ابنو مف حيث الصكرة كأبكه مف حيث المعنى أؼ 
أما نكاح األـ فيك كما . اف الصكرة تجّمي المعنى، فيككف المعنى ابنًا لمصكرة

يفسركنو تعبير عف تزاكج العقل األكؿ كالطبيعة، كلقد عبر الصكفية عف الجكىر 
: ، يقكؿ الحبلج(132)األنثكؼ بكصفو انكشافًا لمجماؿ اإلليي في الصكر الطبيعية

كقد فيمكا مف قكلو إنو يريد أف أمو تظير ىذا الكجكد األبدؼ . كلدت أمي أباىا
كلمحبلج شعر يقكؿ . البلنيائي اإلليي، فكأنيا قد كلدت أباىا ألنو مصدر كجكدىا

 :ف بناتو اخكاتو، كىذا ليس مف فعل الزناةإفيو ىذا، ك
! ُٝلد أ٢ٓ أثبٛب

 

ٕ ما ٖٓ ػغجبر٢   ا

 

كج٘بر٢ ثؼل إٔ ً٘ـ 

 

ٕ ث٘بر٢، أفٞار٢  

 

٤ٌُ ٖٓ كؼَ ىٓبٕ 

 

ال، ٝال كؼَ اُيٗبح  

 

كبعٔغ األعياء عٔؼبً 

 

ٖٓ عَّٞ ٤ّٗواد  

 

ٖٓ ٛٞاء صْ ٗبه 

 

صْ ٖٓ ٓبء كواد  

 

كبىهع اٌَُ ثؤهٗ 

 

روثٜب روة ٓٞاد  
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ٝرؼبٛلٛب ثَو٢ 

 

 ٖٓ ًئًٝ كائواد 

 

ٖٓ عٞاه ٍبه٤بد 

 

ٍٝٞام عبه٣بد  

 

كبما أرٔٔذ ٍجؼبً 

 

أٗجزذ ًَ ٗجبد 
(133)

 

 

الذؼ يمثل لدييـ  (7)كننبو عمى أنو في البيت األخير قرف ظيكر الحياة بالرقـ
 ف ػدر الدؼػكلص. الدائرة التي ترمز الى الحياة كالعرض مف الجكىر

: القكنكؼ كىك ربيب أبف عربي كابف زكجتو، شعر في مثل ىذه المعاني
 

ُٝلُد أث٢ ٖٓ هجَ أ٢ٓ ٝأٜٓب 

 

ٝأٌٗؾزٜب ا٣ب١ ؽ٤ٖ رُٞل١  

 

ٝا٢ٗ أثٞ ا٥ثبء هجَ ث٘ٞر٢ 

 

ْٛ، ْٝٛ ك٢ اُِ٘ء ًبٗٞا ٝالئل١ ٍ

 

ٝهل فبٍ ػ٢ٔ أ٢٘ٗ اثٖ أؿ ُٚ 

 

ُْٝ ٣له أ٢ٗ عل أّ أُُّٞل 
(134)

 

 

كلؤلمير عبدالقادر الجزائرؼ، ككاف صكفيًا مف أنصار كحدة الكجكد، أبيات 
تناسب ىذه المعاني، كأنو كلد جده كجدتو، كأبكه تكلد عف أمو، ثـ كلدكه بعد ككنو ىك 

فكل مف لو عميؾ كالدة فيك ابنؾ كىك أبكؾ، ككل مف يتصل .كأبكه تكأميف في صمب
 :، يقكؿ(135)بؾ بنسب فيك كذلؾ

 
ُْلُد عل١ ٝعلار٢، ٝثؼلٛٔب  َٝ

 

أث٢ رُٞل ػٖ أ٢ٓ، ٝأ١ّ أة 

 

ٝثؼل ما ُٝل٢ٗٝ ثؼل ٢ًٗٞ أٗب 

 

ٝٝاُل١ اُجو رٞأٓبٕ ك٢ ِٕت 

 

 اُؾغٞه روٙؼ٢٘ ًٝ٘ذ ٖٓ هجَ ك٢

 

 ثط٤ت أُجبٜٗب األٜٓبد، ألروة
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٤ٌُٝ ٣له١ اُن١ أهٍٞ ؿ٤و كز٠ 

 

 عبٝى إٌُٞ ٖٓ ػ٤ت ٖٝٓ هرت هل
(136)

 

 

 

بأنيا أـ  (ع)في فاطمة (ص)أمي كلدت أباىا بقكؿ الرسكؿ: كيذكرنا قكؿ الحبلج
أبييا، فمع ما يحممو ىذا القكؿ مف معاني المحبة كالحنك فمو معنى أك تفسير آخر 

بييا المقدسة، فكأنيا تمد حقيقتو الجكىرية الكامنة أىك انيا تظير بأبنائيا صفات 
في  (ص)تمثل الكجكد الظاىر مف شخصية الرسكؿ (ع)كتظيرىا بكساطتيـ، فيي
كما قمنا الكجكد الباطف، فيك كما تنص آية المباىمة يمثل  (ع)حيف يمثل اإلماـ عمي

بنائيا أفي  (ص)تعكس جكىر الرسكؿ (ع)ك جكىره، ففاطمةأ (ص)الرسكؿ (نفس)
 .كعف طريقيا (ع)عف طريق االماـ عمي

كقد نفيـ مف قكؿ الحبلج أيضًا أف في الرجل امرأة كامنة تظيرىا ابنتو فكأنيا 
. فيك عبارة عف امرأة كامنة كىي تظيره أك تمده. تمده، تمد الكجكد الكامف الذؼ فيو

سبق أف الرجل عندما كاف سابقًا كاف يمثل كجكدًا كامنًا، كبعد ما كلقد ذكرنا في 
كجكد المرأة كتحكلو الى عبلقة فإنو يبقى يمثل كجكدًا كامنًا ذلؾ ألف المرأة التي فيو 
كىي أحد طرفي العبلقة التي يمثميا مازالت تمثل عدمًا، فيبقى الرجل يمثل كجكدًا 

الرجل ىك . كامنًا أؼ انو بالنسبة الى المرأة التي ىي كجكد ظاىر يمثل البلظيكر
كىذا يعني كما قمنا .كجكد كامف لممرأة، ىك امرأة كامنة، ألنو مازاؿ يحمل عدمًا يمثميا

ف  إ..كجكد سالب في الرجل، ككجكد مكجب تمثمو ىي: أف كجكد المرأة لو مظيراف
ىي الكجكد المتأخر، الظاىر، الذؼ .. المرأة ىي الشكل الذؼ يظير الكجكد الكامف
ف النساء تعكس الجكىر اإلليي الذؼ إ. يعكس الكجكد الكامف فبكجكدىا كجد الرجل

 :يتصل بو الرجل، كما يبيف ابف عربي
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هأ٣ذ مًٞهاً ك٢ اٗبس ٍٞاؽو 

 

رواء٣ٖ ٢ُ ٓب ث٤ٖ ٍِغ ٝؽبعو 

 

كقبٛجذ مًواٗبً أل٢ٗ هأ٣زْٜ 

 

هعبالً ثٌْق ٕبكم ٓزٞارو 

 

ًٖٝ اٗبصبً هل ؽِٖٔ ؽوبئوبً 

 

ٖٓ اُوٝػ اُوبء َُٞهح ؿبكو 

 

ٝثؼِْٜ اُوٝػ اُن١ هل مًورٚ 

 

ٝاْٜٗ ٓب ث٤ٖ ٗبٙ ٝآٓو
(137)

 

 

 
 :ف صكرة المرأة تجمي اإللييإ
 

أهجَ األهٗ اعالالً ُٞٛؤرٜب 

 

ؽجبً ُٚ ٝأٗب ٓ٘ٚ ػ٠ِ ؽنه 

 

ٖٓ أعَ رو٤٤لٙ ثٖٞهح آوأح 

 

 ػ٘ل اُزغ٢ِ كوِذ اُ٘ؤ ٖٓ ثٖو١

 

َٝٗٞح ً٘غّٞ ك٢ ٓطبُؼٜب 

 

ٝأٗذ ٜٖٓ٘ ػ٤ٖ أٌُْ ٝاُؤو 

 

٣ب ؽَٜ٘ب ؿبكح ًبٌُْٔ ٛبُؼخ 

 

رَج٢ اُؼوٍٞ ثناى اُـ٘ظ ٝاُؾٞه
(138)

 

 

ف كجكد المرأة يعني كجكد إف كجكد المرأة يظير الكجكد الذؼ كاف كامنًا، أؼ إ
ف المرأة تظير الكجكد كلذلؾ يعّمي ابف عربي إالشكل كانتقاؿ الكجكد الى عالـ المادة، 

. (139)مكانة العنصر األنثكؼ لظيكر نشأتو بو ككجكد عينو، فيك ابف ألمو حقيقة
كالذؼ نستخمصو مف مذىب الصكفية في التجمي أف هللا ال يشاىد جيرة، كانما في 

هللا المحبكب . األشكاؿ كالصكر العينية التي تنعكس عنو كتحاكيو، ففييا نتعرؼ عميو
المتعالي يظير في صكرة األعياف، في شكل فيزياكؼ مف أشكاؿ االنعكاس أك 

. كتبرز المرأة بكصفيا رمزًا ليذا االنعكاس اك التجمي في شكل محسكس. التجمي
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كينشط الخياؿ اإلبداعي لمشاعر الصكفي في التكحيد بيف المتجمي كالصكرة التي 
تجمى فييا، إذ يحب في الكائف المرئي ظيكر المحبكب األقدس كتجميو، فيك يرفع 

ف  إ.ىذا الكائف الى درجة النمكذج أك الصكرة غير القابمة لمفساد، أؼ جعمو ركحياً 
المرأة ىي الكسيط الذؼ مف خبللو يتجمى الجماؿ المطمق كفعل المطمق اذ يبدك فييا 

فرمز . مف عالـ الكمكف الى عالـ الظيكر( 140)فعمو الخالق تحريرًا ألسر المكجكدات
المرأة يرتبط لدػ الصكفية المسمميف بالتجمي اإلليي في الصكر، اذ المطمق ال يشاىد 

فإذا كاف األمر ممتنعًا، كلـ يكف الشيكد اال في مادة، فشيكد  .مجردًا عف المكاد أبداً 
كىذا مذىب ابف عربي كيرتبط بو . الجماؿ المطمق في النساء أعظـ الشيكد كأكممو

المرأة ىي النمكذج ))ف الركمي يذىب الى أف ػػغيره مف المتصكفة، فجبلؿ الدؼ
كلكف ىذا الجماؿ ليس شيئًا ما لـ يكف انعكاسًا كتجميًا . األعمى لمجماؿ األرضي

كاذا ما نحينا حجاب الشكل، كجدنا الشاعر يتأمل الجماؿ األبدؼ  (لمصفات االليية
كانو ليراىا بكصفيا الكسيط الذؼ يكشف بو الجماؿ غير المخمكؽ عف .. في المرأة

كطبيعي اال ترتبط ىذه الخالقية بكظائف المرأة  ..ذاتو، ممارسًا ايجابيتو الخالقة
نما ترتبط بخصائصيا الركحية التي تخمق الحب في قمب الرجل كتجعمو إالفيزيائية، ك

. (141)((يبحث عف االتحاد بالمحبكب األقدس
ف المرأة عندما تجّمي الكجكد المطمق أك تنعكس عنو، فإنما تجّمي الكجكد إ

المطمق الذؼ يتصل بو الرجل ػ كما يبّيف المتصكفة ػ فالرجل مصدره هللا كما قالكا، 
كىـ يتأممكف في المرأة الكجكد الظاىر الذؼ يحرر الكجكد . كالمرأة مصدرىا الرجل

ف جكىر الرجل يظير في المرأة، فكما أف آدـ ىك النمكذج الذؼ إ. الكامف مف األسر
نيا المرآة إكشف هللا فيو عف أسمائو التي كانت مخفية في ذاتو، فكذلؾ المرأة، 
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لقد ُأشرب الجكىر . كالمظير الذؼ يتأمل فيو الرجل حقيقتو التي ىي كجكده الخفي
األنثكؼ رمزًا معرفيًا، ألنو لما كانت األنثى في التصكرات الصكفية تجسدًا لمنفس، 
كلما كانت معرفة النفس ىي معراج االنساف الى معرفة الرب، لـز أف تككف معرفة 

فحنيف الرجل الى المرأة ىك . المرأة مف خبلؿ عاطفة الحب المتكىج مكصمة الى هللا
ف حنيف المرأة اليو ىك حنيف الشيء أحنيف الكل الى جزئو كالشيء الى نفسو، كما 

ف المرأة تجسد لمنفس التي معرفتيا مقدمة جكىرية كمدخل الى معرفة إ. الى كطنو
المرأة ىي المكجكد األسمى الذؼ ربط الحب الصكفي بكساطتو بيف الركحي . الربكبية
ف الحب كالزكاج ىما العبلقة التي تكشف لممحب في الدنيا تجمي المعاني إك. كالحسي

كعاطفة الحب اإلليي المشبكب ىي الحد الجامع بيف . اإلليية في الصكرة المحسكسة
نيا باطنة إكالمحب يدرؾ أف الصكرة ليست خارجة عنو بل . (142 )التجمي كالمشاىدة

ف المحبكب كامف في أعماؽ إ. في كجكده، فيصبح المحبكب أقرب لممحب مف نفسو
ف خمقيا إك. كجكده، فيما نفس كاحدة كما عبر القرآف الكريـ، كقد خمق منيا زكجيا

كاذا . فآدـ كحكاء نفس كاحدة. كفصميا عنو يظير ىذا الكجكد الذؼ كاف كامنًا فيو
سطكرة أرجعنا الى غير القرآف الكريـ، الى األصكؿ التاريخية كاالسطكرية، فيناؾ 

الجنس الكاحد غير المتمايز، حيث تكحي ىذه الكحدة غير المتمايزة في التصكر 
. (ؽ)االسطكرؼ الى خنكثة ذلؾ الجنس الذؼ كاف يجمع بيف مبدأؼ الذككرة كاألنكثة

كلعمو استقى تمؾ  (المأدبة)كقد ألمح الى ذلؾ الرمز االسطكرؼ، افبلطكف في محاكرة 
( homo)كفي المغات االكربية يطمق اسـ الرجل . األسطكرة مف أصكؿ شرقية قديمة

كفي كثير مف . عمى الجنس االنساني مف باب التغميب، فيك يكحي بيذه الكحدة
ىذه قصص الخمق فإف المرأة خمقت بعد الرجل، عمى الرغـ مف أنيما في بعض 
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كال يخفى أف ىناؾ تطابقًا بيف قصة الكتاب المقدس . خمقا في زمف كاحدالقصص 
فالمرأة كانت مع الرجل في كحدة، فيي نفسو التي  .(143)ككثير مف القصص األكربي

كانت في داخمو، كيبيف ابف الفارض أف حبو لمف يحب حب لنفسو، ألف المرأة ىي 
: نفسو

ٕٝود ثٜب ٕجبً، كِٔب روًذ ٓب 

 

أه٣ل، أهاكر٢٘ ُٜب ٝأؽجذ 

 

كٖود ؽج٤جبً، ثَ ٓؾجبً ُ٘لَٚ 

 

 (ٗل٢َ ؽج٤جز٢): ٤ٌُٝ ًوٍٞ ٓوّ 

 

فوعذ ثٜب ػ٢٘ ا٤ُٜب، كِْ أػْل 

 

ا٢ُّ، ٝٓض٢ِ ال ٣وٍٞ ثوعؼخ
(144)

 

 

 :كىك ال يحيل عف قكلو انو ىي، أك انيا حمت فيو
 

أٗب ٢ٛ، أٝ أهَ : ٓز٠ ؽِذ ػٖ ه٢ُٞ

 

ٜٗب ك٢ّ ؽِّذ ا: ٝؽبّب ُٔض٢ِ

 

َُٝذ ػ٠ِ ؿ٤ت أؽ٤ِي، ال ٝال 

 

ػ٠ِ َٓزؾ٤َ ٓٞعت ٍِت ؽ٤ِز٢  

 

١ م٤ًٝق ٝثبٍْ اُؾن ظَ رؾن

 

رٌٕٞ أهاع٤ق اُٚالٍ ٓق٤لز٢
(145)

 

 

ياىا ذات كاحدة، ككذلؾ مف كشى بيا كثنى عنيا، فكميا مظاىر  فيك كا 
 :لمكجكد الكامف

 
 ٣بٛب ُناد، ٖٝٓ ٠ّٝاٝا٢ٗ ٝ

 

ثٜب ٝص٠٘ ػٜ٘ب ٕلبد رجلد 

 

كنا ٓظٜو ُِوٝػ ٛبك ألكوٜب 

 

ّٜٞكاً، ثلا ك٢ ٤ٕـخ ٓؼ٣ٞ٘خ 

 

ٝما ٓظٜو ُِ٘لٌ ؽبك ُوكوٜب 

 

 ٝعٞكاً ؿلا ك٢ ٤ٕـخ ٕٞه٣خ
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ٖٝٓ ػوف األٌّبٍ ٓض٢ِ ُْ ٣ْجـ 

 

ّجٜخاٍ  هكغ اّي ك٢ ٛلٟ ٙ ثْوى    ـ
(146)

 

 

كىي تمثل الحقيقة التي في داخمو كالتي بيا شغل عنيا، كأنو عندما كشف 
حجاب النفس كجدىا ألنيا في نفسو، فجبل مرآة ذاتو، كانو عندما كصل فإلى ذاتو 

 :كبيا، كانيا أشيدتو نفسو فتحقق أنو كىي كاحد

 
 ٝٓبىُذ ا٣بٛب ٝا٣ب١ ُْ ريٍ

 

ٝال كوم، ثَ مار٢ ُنار٢ أؽجذ 

 

......................  

أٍبئِٜب ػ٢٘ اما ٓب ُو٤زٜب 

 

ٖٝٓ ؽ٤ش أٛلد ٢ُ ٛلا١ أِٙذ 

 

ٝأِٛجٜب ٢٘ٓ، ٝػ٘ل١ ُْ ريٍ 

 

ػغجذ ُٜب ث٢ ٤ًق ػ٢٘ اٍزغ٘ذ 

 

ٝٓبىُذ ك٢ ٗل٢َ ثٜب ٓزوككاً 

 

ُْ٘ٞح ؽ٢َ ٝأُؾبٍٖ فٔور٢ 

 

أٍبكو ػٖ ػِْ ا٤ُو٤ٖ ُؼ٤٘ٚ 

 

ا٠ُ ؽوٚ، ؽ٤ش اُؾو٤وخ هؽِز٢ 

 

ٝأْٗل٢ٗ ػ٢٘، ألهّل٢ٗ ػ٠ِ 

 

َُب٢ٗ، ا٠ُ َٓزوّل١ ػ٘ل ْٗلر٢ 

 

ٝأٍؤ٢ُ٘ هكؼ٢ اُؾغبة ثٌْل٢ اُـ 

 

ٗوبة، ٝث٢ ًبٗذ ا٢ُ ٤ٍِٝز٢ 

 

ٝأٗظو ك٢ ٓوآح ؽ٢َ٘ ٢ً أهٟ 

 

عٔبٍ ٝعٞك١، ك٢ ّٜٞك١ ِٛؼز٢ 

 

كبٕ كٜذ ثؤ٢ٍٔ إٔؾ ٗؾ١ٞ رْٞهبً 

 

ا٠ُ َٓٔؼ٢ مًو١ ث٘طو٢ ٝأٖٗذ 

 

ٝأُٖن ثبألؽْبء ًل٢ ػَب١ إٔ 

 

أػبٗوٜب ك٢ ٝٙؼٜب ػ٘ل ٙٔز٢ 

 

ٝأٛلٞ ألٗلب٢ٍ ُؼ٢ِ ٝاعل١ 

 

ٜٗب ث٢ ٓود أثٜب َٓزغ٤ياً  
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 اهمـ٢٘٣ ةـ٢ٗ ُغـٟ إٔ ثلا ّــاٍ

 

 

ٝثبٕ ٍ٘ب كغو١، ٝثبٗذ كع٘ز٢  

 

ٛ٘بى ا٠ُ ٓب أؽغْ اُؼوَ كٝٗٚ 

 

ِٕٝذ ٝث٢ ٢٘ٓ ارٖب٢ُ ِٕٝٝز٢  

 

كؤٍلود ثْواً ام ثِـذ ا٢ُ ػٖ 

 

٣و٤ٖ، ٣و٢٘٤ ّلّ هؽَ َُلور٢  

 

م ً٘ذ ػ٢٘ ٗبّل١ اٝأهّلر٢٘، 

 

ا٢ُّ، ٝٗل٢َ ث٢ ػ٢ِّ ك٤ُِز٢  

 

ٝأٍزبه ُجٌ اُؾٌ ُٔب ًْلزٜب 

 

ٍواه ؽ٢ٌٔ أهفذ أًٝبٗذ ُٜب  

 

 ـاٍ ّل٢ىهكؼذ ؽغبة اُ٘لٌ ػٜ٘ب ة

  

ٗوبة كٌبٗذ ػٖ ٍئا٢ُ ٓغ٤جز٢  

 

ًٝ٘ذ عال ٓوآح مار٢ ٖٓ ٕلا 

 

ٕلبر٢، ٢٘ٓٝ أؽلهذ ثؤّؼخ  

 

 ٝأّٜلر٢٘ ا٣ب١، ام ال ٍٞا١ ك٢

 

ّٜٞك١ ٓٞعٞك ك٤و٢ٚ ثيؽٔخ  

  ......................
 
 
 

 

ُٝٔب ّؼجذ اُٖلع ٝاُزؤٓذ كطٞ 

 

ه َّٔ ثلوم إُٞق ؿ٤و ْٓزذ 

 

ُْٝ ٣جن ٓب ث٢٘٤ ٝث٤ٖ رٞصو٢ 

 

ثب٣٘بً ٝك١، ٓب ٣ئك١ ُٞؽْخ  

 

رؾووذ أٗب ك٢ اُؾو٤وخ ٝاؽل 

 

ٝأصجذ ٕؾٞ اُغٔغ ٓؾٞ اُزْزذ
(147)

 

 

نو ليراىا في كل مرئي، كبيا إف المرأة تجمي الكجكد، كجكده ككل كجكد، كإ
 :يشيد غيبو

 
 عِذ ك٢ رغ٤ِٜب اُٞعٞك ُ٘بظو١

 

كل٢ ًَ ٓوئ٢ أهاٛب ثوإ٣خ 

 

ّٜلد ؿ٤ج٢ ام ثلد كٞعلر٢٘ أٝ

 

 ٛ٘بُي ا٣بٛب ثغِٞح فِٞر٢
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ٝٛبػ ٝعٞك١ ك٢ ّٜٞك١ ٝث٘ذ ػٖ 

 

د ـٝعٞك ّٜٞك١، ٓبؽ٤بً ؿ٤و ٓضت

 

 ٝػبٗوذ ٓب ّبٛلد ك٢ ٓؾٞ ّبٛل١

 

ثْٜٔلٙ ُِٖؾٞ، ٖٓ ثؼل ٌٍور٢ 

 

 كل٢ اُٖؾٞ ثؼل أُؾٞ ُْ أى ؿ٤وٛب

 

م رغِذ رغِّذ اٝمار٢ ثنار٢   

 

 م ُْ رلع ثبص٤ٖ٘ ٕٝلٜباكٕٞل٢ 

 

م ٝاؽل ٗؾٖ ٤ٛئز٢ ا٤ٛٝئزٜب،   

 

 ٕ أًٖاكبٕ كػ٤ذ ً٘ذ أُغ٤ت ٝ

 

 ٓ٘بكٟ أعبثذ ٖٓ كػب٢ٗ ُٝجذ  

 

 ٕإ ٗطوذ ً٘ذ أُ٘بع٢ ًناى اٝ

 

 ٗٔب ٢ٛ هٖذاهٖٖذ ؽل٣ضبً 

 

كول هكؼذ ربء أُقبٛت ث٤٘٘ب ٝك٢ 

 

 هكؼٜبػٖ كوهخ اُلوم هكؼز٢

 

ى هإ٣خ اص٤ٖ٘ ٝاؽلاً  ّٞ  كبٕ ُْ ٣غ

 

ؽغبى، ُْٝ ٣ضجذ ُجؼل رضجذ 

 

 ......................

 
 

 

 ًنا ً٘ذ ؽ٤٘بً، هجَ إٔ ٣ٌْق اُـطب

 

  ٖٓ اُِجٌ، ال أٗلي ػٖ ص٣ٞ٘خ

 

 أهٝػ ثلول ثبُْٜٞك ٓئُل٢

 

 ٝأؿلٝ ثٞعل ثبُٞعٞك ْٓزز٢

 

 ٣لوه٢٘ ُج٢ اُزيآبً ثٔؾٚو١

 

 ٣ٝغٔؼ٢٘ ٍِج٢، إطالٓب ثـ٤جز٢

 

ا٤ُٜب، ٝٓؾ١ٞ ٓ٘ز٠ٜ هبة ٍلهر٢   ٓؼوع٢ٝاٌَُو ٍ ؽ٢ٚ٤ٚ اُٖؾٞأفب
(148)
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ر في األبيات ىذه، يؤكد أنو كاف متحدًا بيا في عالـ الركح فشتتيماالصحك عكالشا
نيا ىي التي نقمتو الى عالـ الصحك كالظيكر بعد المحك أك.كالظيكر الى عالـ الحس

ف جماؿ الجكىر األنثكؼ ييدؼ إ…كالكمكف، فتجمت ذاتو بيا، أؼ تجمت ذاتو بذاتو
فيك يعبر عف الحقيقة المطمقة التي ىاـ بيا . الى جماؿ حقيقي يتسـ بالكمية كالثبات

 :الشاعر كالتي يحاكؿ الكصكؿ الييا كرؤيتيا ليصير كيتحقق كجكده
ؽو٤وز٢ ٛٔذ ثٜب 

 

ٝٓب هآٛب ثٖو١  

 
ُٝٞ هآٛب ُـلا 

 

هز٤َ ماى اُؾٞه  

 
كؼ٘لٓب أثٖورٜب 

 

ٕود ثؾٌْ اُ٘ظو  

 
كجذ َٓؾٞهاً ثٜب 

 

أ٤ْٛ ؽز٠ اَُؾو 
(149)

 

 

كىذا الجماؿ في تجميو في المظير الحسي يتجاكز ىذا المظير في سعيو 
ف الشاعر يتطمع مف خبلؿ المرأة الى الجماؿ إ. صكب البلمتناىي كالفكرة المطمقة

كمف ىنا بدت المرأة في الشعر الصكفي رمزًا مكحيًا دااًل عمى الحب اإلليي، . اإلليي
فقد ردكا الجماؿ األنثكؼ . كتـ لمصكفية فيو التأليف بيف ىذا الحب كالحب االنساني

كالشاعر يحف الى الكحدة . الى الجماؿ العالي المطمق الذؼ ال تعّيف لو في نفسو
كيصكر جبلؿ الديف الركمي لقاء الحبيبة بالرحمة لمقاء هللا . كيشتاؽ الى الجمع

كلكف الحبيبة ضنينة . (150)كالسعي الى الكحدة معو، كالبف عربي شعر في ذلؾ
 :بالجمع سمحة بالتشتت، محجبة دكف األلباب التي تتعمق بيا
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ك٢ِ ث٤ٖ ٛبر٤ي اُق٤بّ ٤٘ٙ٘خ 

 

ػ٢ِّ ثغٔؼ٢، ٍٔؾخ ثزْزز٢ 

 

ٓؾغجخ ث٤ٖ األٍ٘خ ٝاُظج٠ 

 

ا٤ُٜب اٗض٘ذ أُجبث٘ب ام رض٘ذ
(151)

 

 

 :كالشاعر مف فئة تؤمف باالتحاد ال بغيره  
 

ٝعَ ك٢ كٕ٘ٞ االرؾبك ٝال رؾل 

 

ا٠ُ كئخ ك٢ ؿ٤وٙ اُؼٔو أك٘ذ 

 
كٞاؽلٙ اُغْ اُـل٤و، ٖٝٓ ؿلا 

 

ّومٓخ، ؽغذ ثؤثِؾ ؽغخ ٙ 

 
كٔذ ثٔؼ٘بٙ ٝػِ ك٤ٚ أٝ كٔذ 

 

( 152)ٓؼّ٘بٙ، ٝارجغ أٓخ ك٤ٚ أٓذ

 

كىك اتحاد بالجماؿ المطمق ال بغيره، فما ييكاه ىك الجماؿ غير المقيد الذؼ 
تجمى في شخص الحبيبة، كىك الجماؿ الذؼ تجمعت فيو األىكاء كصبت اليو 

 :األركاح
 

 هٟـرغٔؼذ األٛٞاء ك٤ٜب كٔب د

 

 حثٜب ؿ٤و ٕت ال ٣وٟ ؿ٤و ٕجٞ

 

اما أٍلود ك٢ ٣ّٞ ػ٤ل رياؽٔذ 

 

ــــــخ٣َـٍ هتـــــاه ىــــٛب أثٔــٟ ؽَٖــػَ  

 

 

 

 

ٛب ـكؤهٝاؽْٜ رٖجٞ ُٔؼ٠٘ عٔبٍ

 

حــــا ك٢ ؽل٣نـــــٕ ؽَ٘ٚـــّ ّـــٝأؽلاهٚ  

 

ّٝ أهٟ ثٚ ـٝػ٘ل١ ػ٤ل١ ًَ ١ 

 

هح ـٕ هو١ـ٣بٛب، ثؼ٢ـعٔبٍ ٓؼ

 

 دـًَٝ ا٤ُِب٢ُ ٤ُِخ اُوله إ كٕ

 

 حـا ٣ّٞ عٔغـاّ اُِنـًٔب ًَ أ١

 

 
 

 حــٍٝؼ٢٤ ُٜب ؽظ، ثٚ ًَ ٝهق

 

 كخـػ٠ِ ثبثٜب، هل ػبكُذ ًَ ٝم

 

ٓب ـٛب، فـد ةـٝأ١ ثالك هللا ؽَ

 

 أهاٛب، ٝك٢ ػ٢٘٤ ؽِذ، ؿ٤و ٌٓخ
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 ماـهّ، ىـٝأ١ ٌٓبٕ ٜٙٔب ػ

 

 ٗذ كاه ٛغوحـأهٟ ًَ كاه أٝٛ  

 

 كًــد ٓنـ١ــٝ ةـا ٌٍ٘زٚ كٚـّٝ

 

 هدـا١ مـثووح ػ٢٘٤ ك٤ٚ، أؽِ   

 

  ثوكٛب َٝٓغل١ األه٠ٖ َٓبؽت

    

 ٤ٛٝج٢ صوٟ أهٗ، ػ٤ِٜب رْٔذ 

 

....................  

٣الً، كْٜو١ ًِٚ ٍٕ ٛوهذ اٝ

 

 اثزٜبعب ثيٝهحثٜب ٤ُِخ اُوله  

 

ُئٖ عٔؼذ َّٔ أُؾبٍٖ ٕٞهح 

 

 حـــ١ اُله٤نـٍ أُؼبٕـّٜلد ثٜب ى

 

 ٟٝـ١ اُٚـثب٢ٛ ًَ ٖٓ ٣لعأُْٝ ال 

 

ٝح ــــؽعةاه١ ـــ١ ك٢ اكزــــٙ اــثٜب ٝإٔ

 

ٝهل ِٗذ ٜٓ٘ب كٞم ٓب ً٘ذ هاع٤بً  

 

هوثز٢ هةـٕ أِٓذ ٖٓ مـّ أىــٝٓب ٍ
(153)

 

كىذا الجماؿ المطمق يبدك بمظاىر كثيرة يعبر عنيا الشاعر بمفع األنثى، 
كىي تبدك كتخفى عمى حسب األكقات لعمة في كل حقبة كتظير لمعشاؽ في مظاىر 

حكاء فياـ  كثيرة، ففي مرة لبنى كأخرػ بثينة كآكنة عزة، كقد تراءت آلدـ في صكرة
كىك يبدك ليا في صكرة كل صب متيـ، كالذيف . بيا، كلسف سكاىا كال كف غيرىا

سبقكه في ىكاىا ليسكا غيره، ففي مرة يككف قيسًا كأخرػ كثيرًا كآكنة جميل بثينة، فقد 
كىف كىـ عبارة عف مظاىر تتعمق بعضيا ببعض . تجمى فييـ ظاىرًا كاحتجب باطناً 

نما إنما كاف ىك، كىي حب كل فتى، كالكل إبكساطة عاطفة الحب، فكل فتى أحب 
 :أسماء لمظاىر
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ٕٝوػ ثبٛالم اُغٔبٍ ٝال روَ 

 

 حـ٘ـهف ى١ـالً ُيؿـكٙ ٢ٓـثزو٢٤

 

 اكٌَ ٤ِٓؼ ؽَ٘ٚ ٖٓ عٔبُٚ

 

 

 ؽخـٍ ٢ِٓـٕ ىـثَ ؽٌ ٓؼبه ُٚ، 

 

ثٜب ه٤ٌ ُج٠٘ ٛبّ، ثَ ًَ ػبّن 

 

 ىحـه عـًٔغٕ٘ٞ ٠ِ٤ُ أٝ ًض٢

 

كٌَ ٕجب ْٜٓ٘ ا٠ُ ٕٝق ُجَٜب 

 

ثٖٞهح ؽَٖ الػ ك٢ ؽَٖ ٕٞهح 

 

ٝٓب ماى اال إٔ ثلد ثٔظبٛو 

 

 دـٛب رغَـكظ٘ٞا ٍٞاٛب، ٢ٛٝ ك٢

 

ثلد ثؤؽزغبة،ٝافزلذ ثٔظبٛو 

 

ٍ ثوىح ـؽ اُز٣ِٖٞ ك٢ ىـػ٠ِ ٕت

 

كل٢ اُْ٘ؤح األ٠ُٝ رواءد ٥كّ 

 

ٝٓخ ـّ األّـثَ ؽيـٝا، مـثٔظٜو ػّ 

 

 كٜبّ ثٜب ٤ًٔب ٣ٌٕٞ ثٚ أثب

 

  ٣ٝظٜو ثبُيٝع٤ٖ ؽٌْ اُج٘ٞح

 

ًٝبٕ اثزلا ؽت أُظبٛو ثؼٜٚب 

 هؽذ  رجـــلٝ  ٝرــقلــ٠  ُؼِــــخ  ــٝٓب   ة

ُجؼ٘، ٝال ٙل ٣ُٖلّ ثجـٚخ  

 ػ٠ِ   ؽَــت   االٝهــبد  ك٢  ًــَ  ؽوجـــــــــــخ

ٝرظٜو ُِؼْبم ك٢ ًَ ٓظٜو 

 

ٖٓ اُِّجٌ ك٢ أٌّبٍ ؽَٖ ثل٣ؼخ  

 

كل٢ ٓوح ُج٠٘ ٝأفوٟ ثض٤٘خ 

 

ٝآٝٗخ رلػ٠ ثؼيح ػيد  

 

َُٖٝ ٍٞاٛب، ال ٝال ًٖ ؿ٤وٛب 

 

ًخ ـّو١ ٜٗب ٖٓـٛب ك٢ ؽٌـ ٍ إٝٓب

 

ًناى ثؾٌْ االرؾبك ثؾَٜ٘ب 

 

ًٔب ٢ُ ثلد ك٢ ؿ٤وٛب ٝري٣ذ  

 

ثلٝد ُٜب ك٢ ًَ ٕت ٓز٤ْ 

 

ثؤ١ ثل٣غ ؽَ٘ٚ ٝثؤ٣خ  

 

٤َُٝٞا ثـ٤و١ ك٢ اُٜٟٞ ُزولّ 

 

 حػ٢ِّ َُجن ك٢ ا٤ُِب٢ُ اُول٣ْ 

 

ٗٔب اٝٓب اُوّٞ ؿ٤و١ ك٢ ٛٞاٛب ٝ

 

ظٜود ُْٜ ُِّْجٌ ك٢ ًَ ٤ٛئخ  

 

كل٢ ٓوح ه٤َبً، ٝأفوٟ ًض٤واً 

 

ٝآٗخ أثلٝ ع٤َٔ ثض٤٘خ  
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الكجكد اإلليي السابق يكجد .. ف الجماؿ المطمق يتجمى في األشكاؿ، بخمق األشكاؿإ

فالكجكد السابق لو صفة الفعل، كالكجكد .  تظيره الاشؾأالكجكد الظاىر ليخمق 
 :البلحق لو صفة األنفعاؿ

 
كٔب صْ اال اُؾن ٝاُؾن كبػَ 

 

ٝٓب صْ اال اُقِن ٝاُقِن ٓ٘لؼَ 
(155)

 

 

فالشكل أك الكجكد الظاىر محل لبلنفعاؿ كالتككيف في مقابل صفة الفعل التي لمكجكد 
الباطف، فاهلل خمق الرجل عمى صكرتو، فالرجل محل انفعاؿ هلل، كالمرأة محل انفعاؿ 

بل  (الخمق)كلـ يعبر الفكر االسبلمي عف فعل الرجل كصدكر األبناء تعبير. لمرجل
الرجل . فاألكالد يتكلدكف عنو، كالمرأة محل لبلنفعاؿ بو.(156)(التكلد)استعمل عبارة 

فاعل، كالمرأة منفعل بو، جكىر فاعل، كعرض منفعل، يظير آثار الفعل، فالنساء 
كلقد قرركا قانكنًا عامًا في عبلقة الفاعل كالمنفعل، . جعميف هللا محبًل لظيكر األبناء

ف قبكؿ المرأة لمحمل يكازؼ رتبة أمؤداه أف كل مؤثر فاعل ككل مؤثر فيو منفعل، ك
مف عرؼ . كالمرأة بالنسبة الى الرجل كالطبيعة بالنسبة الى األمر اإلليي. االنفعاؿ

عربي أف ىناؾ اؿكنفيـ مف ابف . الطبيعة عرؼ مرتبة المرأة، فيي محل الفعل كالبذر
ذ كما تنفعل إتكازيًا ما بيف األنثى كالطبيعة مف حيث ككنيما في مدرج األنفعاؿ، 

رغ٤ِذ ك٤ْٜ ظبٛواً ٝاؽزغجذ ثب 

 

ٛ٘بً ثْٜ، كؤػغت ٌُْق ثَزوح  

 

ٖٝٛ ْٝٛ، ال ٖٝٛ ْٝٛ ٓظبٛو 

 

ُ٘ب ثزغ٤ِ٘ب ثؾت ٝٗٚوح  

 

كٌَ كز٠ ؽت أٗب ٛٞ، ٢ٛٝ ؽـ 

 

ة ًَ كز٠، ٝاٌَُ أٍٔبء ُجَخ  

 

أٍبّ ثٜب ً٘ذ ا٠َُٔٔ ؽو٤وخ 

 

ًٝ٘ذ ٢ُ اُجبك١ ث٘لٌ رقلذ
(154)
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فالطبيعة ىي النفس الذؼ فيو انفتحت . األنثى لمرجل تنفعل الطبيعة بأسرىا لمحق
كلقد كانت السماء رمزًا لمذكر في مقابل رمزية . صكر العالـ لسرياف النفحة اإلليية

 .(157)فكار خاصة أضفت عمييا رمز الكعاءأارتبطت بتصكرات ك األرض، األـ التي
لقد كضع الفكر االسبلمي المرأة في مرتبة الخمق المنفعل في مقابل مرتبة الجكىر 

كالخمق المنفعل يظير تأثير الفاعل، أك يعكس ىذا التاثير، فالمرأة تعكس . الفاعل
كفي تصكر ابف عربي عف المرأة أف فييا يشاىد الرجل فاعبًل .الجكىر الذؼ في الرجل

. (158)ف المرأة رجل كذلؾ مف حيث أنيا تعكس جكىر الرجلإأؼ . فيي فاعل كمنفعل
كننتيي معو الى نتيجة لعميا تفسير ألبياتو اآلتية التي يقكؿ فييا إنو ما في الككف 

 :مف رجل، ألف الرجاؿ ىـ األناث المكاتي يعكسف الرجاؿ
 

ٗب اٗبس ُٔب ك٤٘ب ٣ُٞلٙ ا

 

كِ٘ؾٔل هللا ٓب ك٢ إٌُٞ ٖٓ هعَ   

 

ٕ اُوعبٍ اُن٣ٖ اُؼوف ػ٤ْٜ٘ ا

  

ْٝٛ أ٢ِٓ األٗبس ْٝٛ ٗل٢َ ْٛ  
(159)

 

 

ف المرأة فاعل كمنفعل، ألف فييا ينعكس جكىر الرجل، ىي تعكس ىذا الكجكد في إ
. (160)ما يظير منيا مف كجكد، ففييا يظير تككيف ما سكػ هللا

 (الذككرة)كلقد جعمكا . كقد عبر الصكفية عف الفعل كاالنفعاؿ باإليجاب كالسمب
تمثل مبدأ االيجاب أك الفعل، كالذكر خالق بالفعل، كىذه الصفة انعكاس عف صفة 

 :هللا الخالق
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 كؤٌّبُٚ ًبٗذ ٓظبٛو كؼِٚ

 

 

م رغ٠ِ ُٝٝذ اثَزو رالّذ،  

 

ًٝبٗذ ُٚ ثبُلؼَ ٗل٢َ ّج٤ٜخ 

 

ٝؽ٢َ ًبالٌّبٍ ٝاُِّجٌ ٍزور٢ 
(161)

 

 

ف الرجل مظير فعمو، كذلؾ فإف المرأة كأف األشكاؿ مظاىر فعل هللا، أككما 
بكصفيا مظيرًا أك شكبًل فيي مظير فعل الرجل، كىي بيذا تجمع بيف مبدأ الفاعل 

كلقد حمل بعضيـ مصطمح الحقيقة بكصفو . كالرجل يمثل مبدأ الفاعل فقط. كالمنفعل
مصطمحًا دااًل عمى التأنيث بأنيا أب كأـ لمكل ألنيا كفقًا السميا المؤنث تجمع بيف 

الفعل كاالنفعاؿ كتتضمف التكازف كاالنسجاـ بيف الظيكر كاالحتجاب، فيي الفاعل مف 
كىي . نيا الباطف الخفي في كل شكل كالمعيف الذؼ يعّيف ذاتو في كل متعّيفأحيث 

المرأة يتأمل فييا . المنفعل مف حيث ظيكرىا في المظير الذؼ يظيرىا كيحجبيا
األكؿ فاعل : ف الذككرة كاألنكثة مبدآفإ. الرجل طبيعتو الكمية التي ىي فعل كانفعاؿ

كالثاني منفعل، كاف المرأة تنطكؼ عمى مبدأ الفاعل كالمنفعل، فميا رتبتاف، كلمذكر  
 (162).رتبة كاحدة

ككجكدىا كجكد لمحركة ألف كجكدىا كجكد . ف ظيكر المرأة ىك ظيكر لمحياةإ
. كلذلؾ تقترف برمز الدائرة حكؿ المربع. لمعبلقة أك كجكد لمتناقض الذؼ ىك الحركة

كىك أحد النقيضيف قبل )ف العدـ أف الحياة تكجد مف خمق العدـ، كأككنا قد ذكرنا 
الذؼ ىك النقيض اآلخر السابق الذؼ سميناه أصل )يؤدؼ الى كمكف الكجكد (ايجاده
كاف الكجكد السابق ينفي العدـ اك يكجده فيتجمى الكجكد، فأيجاد العدـ ىك   (الحركة

، أؼ اف كجكد الحياة ىك ظيكر لمحياة التي (163)تجمي لمكجكد، أؼ ظيكر بعد كمكف 
فالكجكد السابق يكجد . كانت كامنة، كاف ىذا الظيكر أك التجمي عمى مراحل أك أجزاء

فالخمق ال يتجمى كمو مرة كاحدة في فكر . الكجكد الظاىر عمى مراحل أك أجزاء
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كىناؾ جكىر كامف أك ركح كمية كامنة تخرج عمى أجزاء، كاف . المتصرفة كغيرىـ
األشياء تخرج مف حيز القكة الى حيز الفعل شيئًا فشيئًا، كانيا تخرج الى حيز الفعل 

كالمبدأ . بكساطة العقل األكؿ، كالعقل األكؿ ىك النفس الكمية، كيسمكنو المبدأ كالمعاد
ىك أصل األشياء، كالمعاد ما تعكد اليو األشياء، كقد كصفكه بأنو ال يتعرض لمفناء 

ف العمك ال يتجمى عمى نحك كاحد، إ. (164)أبدًا ألنو جكىر ركحاني، فيك تاـ كامل
نما يتنكع التجمي بتنكع الصكر، كما يتنكع بحسب استعداد المتجمي لتفاكت إك

 .(165)االستعدادات شدة كضعفاً 
كىك كذلؾ يتجمى عمى مراحل أك أجزاء . كمف جممة الكجكد المتجمي االنساف

ف ىؤالء األفراد يدفع بعضيـ بعضًا، أك اف الكجكد السابق يدفع بعضيـ إأك أفراد، ك
كىذا يعني أف . ببعض أك يقذؼ بعضيـ ببعض فيزىقو، كما يزىق ىك الباطل

ف ىذه العبلقة تنشطر دائمًا ليزىق منيا إك. االنساف حق كباطل اك عبلقة بينيما
. الباطل أك العدـ الذؼ أصبحت لو رتبة كجكدية في االنساف كما يبيف ابف عربي

كيستمر تتابع الصكر البشرية الذؼ ىك تتابع لكجكد صكر الحق كتتابع لزىكؽ صكر 
ف إ)): الباطل حتى يتـ ازىاؽ الباطل كمو تمامًا، ذلؾ العدـ المقترف بأصل الحركة

كال يزىق اال ما لو عيف . الباطل شيء قذؼ بالحق عميو فدمغو، فإذا الباطل زاىق
 فبلبد لو مف رتبة كجكدية خيااًل كانت أك غير خياؿ قد اعتني , عيناأكما تخيل أف لو
نو مف أعظـ الحيرة في الحق أف الحق لو الكجكد الصرؼ، فمو إثـ . بيا عمى كل حاؿ

 .الثبكت، كصكر التجمي حق ببل شؾ
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ٝٓب ُٜب صجٞد ٝٓب ُٜب ثوبء 

 

ٌُٖ ُٜب اُِوبء كٔب ُٜب ّوبء   

 

ال اذا ذىبت ما ليا رجكع كال تكرار كليس الزىكؽ إما مف صكرة ينجمي فييا 
فيل في الحق باطل، أك ما ىك الباطل، كما أذىب . سكػ عيف الذاىب، فأيف تذىبكف 

الصكرة اال قذؼ الصكرة األخرػ، كىي تذىب ذىاب اختيا، فيي مف حيث كركدىا 
فصدؽ مف نفى رؤية الحق .حق، كمف حيث زىكقيا باطل، فيي الدامغة المدمكغة

ف كانت الصكر صكرنا فما رأينا اال أنفسنا، كنحف ليس إفإف الحق ال يذىب فإنو 
بباطل كقد زىقنا بنا فنحف الحق ألف هللا بنا قذؼ عمينا، فما أتى عمينا اال منا فاهلل 

 بالحق قاذؼ، كالعبد 

: لمحكـ اإلليي كاقف
كبُؼ٤ٖ ٢٘ٓ ٝٓ٘ٚ 

 

ُٜب اُجوب ٝاُضجٞد 

 
ٝٓ٘ٚ ٢٘ٓ ٣ؾ٢٤ 

 

أٝ ٓ٘ٚ ٢٘ٓ ٣ٔٞد 

 
ال رلػ٢ ك٤ٚ كػٟٞ 

  

كبٗٚ ٓب ٣لٞد 

 
ٖٓ ما اُن١ ٓ٘ٚ ٣ؾ٢٤ 

 

أٝ ٖٓ ٛٞ ٓ٘ٚ ٤ٔ٣ذ 

 
هل ؽود ك٤ٚ ٝك٤٘ب 

 

ك٘ؾٖ فوً ٕٔٞد 

 
إٔجؾذ هلل هٞربً 

 

ٗٚ ٢ُ هٞد اٝ

 
كبألٓو كٝه ٝٛنا 

 

((ػ٢ِٔ ثٚ ٓب ثو٤ذ
(166)

 

 

ف العدـ بالنسبة الى جنس االنساف ىك إف ايجاد العدـ ىك غاية الخمق، كلقد قمنا إ
كىذا يعني أف ايجاد المرأة ىك ىذه الغاية،فيي الجانب السالب أك العدـ في . المرأة

 (العدـ)ظيار لمكجكد الذؼ جعمو إف ايجاد ىذا الجانب السالب أك. جنس االنساف
ف اظيار ىذا الكجكد ىك الغاية التي تحرؾ تطكر تاريخ االنساف، كذلؾ إ. كامناً 



 

 

 343 
 القانون المطمق

 لذا نجد في االساطير .ذف غاية تطكر الجنس االنسانيإبكساطة خمق المرأة، فيي 
كقد تحدثت . رمزًا لكل ما كاف كما ىك كائف كما سكؼ يككف  (ايزيس)القديمة

األساطير القديمة عف األـ السارية األمكمة، أؼ الكجكد المتصل المصاحب لمزماف، 
كىذا التحقق . (167)يعني أف المرأة تحقق التجمي األعمى (ما سكؼ يككف )ف تعبير إك

كاذا كاف الكجكد السابق يكجد المرأة أك . أك التجمي يتـ عمى مراحل أك أجزاء كما قمنا
يكجد العدـ عمى أجزاء، فإف ىذه األجزاء التي يظير كل منيا جزءًا مف الكجكد 

الكامف أك يعكسو كالتي يمثميا كجكد المرأة عمى األرض ال تمثل أك ال تعكس الكجكد 
السابق عمييا كامبًل حتى يتـ ايجاد آخر جزء مف العدـ الذؼ تراكمت فيو كل األجزاء 

، فيك يعكس الكجكد (ألف الكجكد األنساني كجكد متصل كمتراكـ) التي تـ ايجادىا
الكامف أك الجكىر السابق عميو تمامًا، الشكل الذؼ ال سمب فيو اذف ىك المرأة 

اف غاية التطكر الطكيل في تاريخ االنساف ىي الكصكؿ الى ىذه . األخيرة الكاممة
المرأة، فيي غاية استمرار الجنس االنساني، غاية كجكد االنساف، انيا الغاية التي 

. يسعى إلييا الككف كمو
ف الرجل يمثل الكجكد الكامف، غير الظاىر في مراحل تطكره، في مراحل إ

تناقضو مع صكرتو الكاممة التي تمثميا المرأة الكاممة قبل أف يصل التطكر الى 
المرحمة األعمى، فيك يمثل مرحمة عدـ تحقق الجكىر تمامًا في الشكل قبل الكصكؿ 

حتى ينطبق عميو  [كيستمر في تجميو]كالجكىر يبقى يكجد العدـ . الى المرأة الكاممة
الشكل تمامًا، حتى يتعادؿ العدـ الذؼ في الرجل مع الكجكد الذؼ تمثمو المرأة بأف 

، أؼ بأف تخمق المرأة التي تمثل كجكدًا ظاىرًا أك شكبًل  عمى قدره تمامايصبح كجكداً 
تمثل كجكدًا ظاىرا لممرأة المرأة التي يعكس كل الكجكد الكامف في جنس الرجل، 
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فالرجل كجكد كامف ألنو لـ يستكمل نفي ما فيو مف سمب أك عدـ، . الكامنة في الرجل
كاذا كانت غاية الخمق ىي تحكيل الكجكد الكامف الى كجكد . كالمرأة كجكد ظاىر

ف الخمق كالتكالد يستمر لمكصكؿ إ ك.ظاىر، فإف المرأة ىي التي تحقق غاية الخمق
ف إك.  ف الشكل األعمى تمثمو المرأة ألنيا تمثل شكبًل ينطبق عمى جكىرهإ. الييا

الكصكؿ الى ىذه المرأة ىك الغاية التي يسعى الييا الجنس اإلنساني مف كراء عممية 
التي يمثميا )ف الكصكؿ الييا يمثل انتياء عبلقة التناقض إالتناسل المستمرة، ك

أؼ اف الكصكؿ الييا يشطر كل عبلقات التناقض . كىذا يعني انشطارىا (االنساف
التي بقيت تحتفع بكيانيا ألف الجكىر الكامل لـ يستكمل تجميو  (الناس كميـ)السابقة 

. في الصكرة أك الشكل، لـ يستكمل ايجاده لمعدـ

ف انشطار عبلقة التناقض يعني انتياء عبلقة الذكر كاالنثى، فالكصكؿ الى ىذه إ
المرأة التي تجمي الكجكد الكامف في الرجل تمامًا ينيي التناقض كاالختبلؼ بيف 

أؼ اف ىذه المرأة تمثل اتحادًا . الجكىر الذؼ يمثمو الرجل كالشكل الذؼ تمثمو المرأة
بيف الرجل كالمرأة، تمثل انطباقًا بيف شكل المرأة كجكىر الرجل، كعندىا تنتيي العبلقة 

. ف الكصكؿ الييا يعني انتياء الجنس االنسانيإ. التي يمثميا الجنس االنساني
ف التجمي ىك إف الخمق تجمي، كإلقد تحدث الفكر الصكفي عف ىذه المعاني، ك

نو اتصاؿ كانفصاؿ بيف إكالتجمي تحقق كاقعي كتجاكز ليذا التحقق، . غاية الخمق
 كاملكالتجمي اؿ. كاملف المرأة ىي التي تحقق التجمي اؿإك. (168)الجكاىر كاألعراض

كىذا يمثل عكدة الخمق الى المبدأ . يمثل انطباؽ الشكل عمى الجكىر الكامل تماماً 
كالبداية ىي . الذؼ صدر عنو، فيك يصل في النياية الى البداية التي انطمق منيا

الجكىر الكامل أك الكجكد السابق الكامف، ىي هللا، فمقد كصف الخالق عز كجل 



 

 

 345 
 القانون المطمق

نفسو بأنو األكؿ ألف الخمق كمنو االنساف قد صدر عنو، كبأنو اآلخر مف خبلؿ 
العكدة اليو ، ألف الخمق صدر عنو  ليسعى الى عكدة اإلنساف أك الكجكد المادؼ اليو 

: لو (مناجاة)كلمسيركردؼ قكلو في . عف طريق إظياره 
. إلهي واله جميع الموجودات، من المعقوالت والمحسوسات))

 ……
. أنت األول الذي ال أول قبمك

. وأنت اآلخر الذي ال آخر بعدك
 ..…

 .يا نور كل النور
 (169)((.يا قيوم يا حي، يا كل، يا مبدأ الكل

فيك األكؿ كىك اآلخر، كألنو كذلؾ فإف الكصكؿ اليو بالسعي الى الكشف عنو يسير 
ة الدكرة في مسيرة النفس االنسانية، ػكقد أكد الفكر االسبلمي مسأؿ. في حركة دائرية

ف صدكر الخمق عف هللا يعتمد عمى أ ك(170)((النفس بدأت مف عالـ تعكد اليو))ف أك
عمميتيف أساسيتيف، ىما عممية صدكر ىابطة مف الكاحد األكؿ اإلليي في خبلؿ 
. (171)درجات ثماف تنازلية لمكجكد، ثـ عممية عكد تصاعدية لمتكامل في نفس االنساف

ف المرأة ىي التي تحقق ىذه العكدة، ألنيا تمثل حالة الكشف كاإلظيار، فمف أك
جماليا المقيد يعبر الى الجماؿ المطمق، فيي تعكس ىذا الجماؿ المطمق، كمف 

كلذا فإف حب الرجل لممرأة كاتحاده . ، أؼ انيا تحقق العكدة اليو(172)خبلليا نعبر اليو
. معيا يحقق لو العكدة الى مبدأه

ٝٛب أٗب أثل١ ك٢ ارؾبك١ ٓجلئ٢ 

 

ٝأ٢ٜٗ اٗزٜبء ك٢ رٞاٙغ هكؼز٢ 
(173)
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الذؼ سيحقق ىذه العكدة، ىذا اإلنساف كصفكه  (اإلنساف الكامل)كقد تحدثكا عف 
بأنو يمثل كل تاريخ االنساف، كقد كصفكه بأنو أبك الكقت، ككأف كل تاريخ االنساف 

كاذا كصفكا تطكر تاريخ االنساف بأنو جدؿ العبلقة بيف . يعمل جاىدًا عمى صنعو
المربع كالدائرة، فقد كصفكا ىذا اإلنساف الكامل بأنو المربع أك النقطة كالدائرة، ألنو 

 .يتضمف كل تاريخ اإلنساف كما قمنا

الذؼ أراد الجكىر الكامل أف ينعكس  (اإلنساف الكامل)لقد تحدث المتصكفة عف 
ف االنساف الكامل ىك الصكرة التي أمف خبللو، كىذا ما تناكلتو لدييـ نظرية الفيض، ك

. أراد هللا أف تكافقو

كفكرة اإلنساف الكامل ال تخص المتصكفة كحدىـ، كىي فكرة قديمة كقد ألقت 
عمييا األبحاث المعاصرة ضكءًا ساطعًا، كبينت انيا نشأت في الرؤػ السامية، 

كلقد كصفكه بأنو . فنجدىا عند أنبياء بني اسرائيل، كفي المسيحية كفي االسبلـ
نو كائف ذك طبيعة إليية، لكنو متميز عف أك. النمكذج األكؿ لبلنسانية كأصميا
كأنو االنساف الخميفة الذؼ حاز مرتبة . (174)األلكىية العميا بككنو الحياة الفانية

كما كل انساف )): (175)االنسانية، أما غير االنساف الكامل فيك االنساف الحيكاف
 كاف الخبلفة عف هللا معنى (176)((خميفة، فإف االنساف الحيكاف ليس بخميفة عندنا

كىذا قد . (177)مرككز في االنساف بالقكة منذ آدـ الى آخر مخمكؽ كىك االنساف الكامل
يتصل بنظرية الكمكف كما قمنا، التي تاثركا بيا، فجميع المكجكدات خمقيا كامف في 

ف التقدـ كالتأخر لكجكدىا الظاىر، ال إآدـ، ثـ أكمف خمق بعضيا في بعض، ك
فاالنساف الكامل الذؼ يضـ كل . (178)لكجكدىا الكامف الذؼ ىك كجكد كامل كسابق

تاريخ االنساف يتحقق عمى أجزاء تتمثل في أفراد البشر، فيك الكامل بالتحقق كليس 
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خكاف الصفا عمى النفس الكمية كالنفكس الجزئية أكقد تكمـ . (179)لو الكماؿ أصالة
ف النفس الكمية سكؼ تنتصر، إك. التي تؤلفيا، كىي دكرات كل منيا قيامة كاحدة

ىك دكرة الفمؾ لدييـ  (7)كقد قمنا اف الرقـ. (180)كانتصارىا رمز الى ظيكر السابع
شكبًل كما يككف مف فاالنساف الكامل يككف مف النساء . فيك الدائرة، كالدائرة ىي المرأة

كليس المخصكص بيا أيضًا الذككرية فقط،  )): يقكؿ ابف عربيالرجاؿ جكىرًا،
 فالمرأة انساف كامل كليذا (181)((.فكبلمنا اذف في صكرة الكامل مف الرجاؿ كالنساء

 (182).تصمح أف تككف امامًا في الصبلة فيذا لمرجاؿ كلمنساء عمى السكاء
ف االنساف الكامل أك النفس الكمية ىي تجميع لكل النفكس الجزئية التي ظيرت إ

 كقد يعبركف عف النفس الكمية بأنيا المرأة،  كقد عبركا عنيا (183).عمى مدػ التاريخ
 كلقد تحدثكا في فكرة (184).بقدسية، فيي المكح المحفكظ الذؼ يمده القمـ األعمى

. تمد األمة ربتيا: كنقرأ في أحاديثيـ عنو عبارة. األنساف الكامل عف انتصار المرأة
فيي تييء  ،(185)كقد يجعمكف لممرأة دكرًا تمييديًا تقكـ بو، فمنيا يكلد االنساف الكامل

لظيكره، ألف المرأة ىي السبب لظيكر االنساف كىذا ايضًا معنى كصفيا بأنيا الكجكد 
نما ىي تظير الرجل كذلؾ، فيي ظيكر إنيا تظير أالظاىر، فيك ال يعني فقط 

كمعنى انيا تييء لظيكر االنساف الكامل نجده عند نيتشو في فمسفتو . لمخمق جميعاً 
كالبف عربي شعر يتحدث فيو عف . المرأة كال تككنوتمده لكجكد اإلنساف الكامل الذؼ 

 :االنساف الكامل الذؼ كتبت لو الغمبة مف خبلؿ المرأة التي يعمي سناىا األبصار
إ اُظٜٞه ُٚ ّوٛ ٣ئ٣لٙ 

 

٤ٌُٝ ٣ظٜوٙ اال اُن١ ؿِجب   

 

إ اُلزبح اُز٢ ك٢ ٛوكٜب ؽٞه 

 

رل٢٘ اُلٓٞع ٝرن٢ً هِج٘ب ُٜجب   

 

كبٕ أرٞى ٝهبُٞا اٜٗب ٖٗق 

 

كبٕ أكَٚ ٖٗل٤ٜب اُن١ مٛجب   
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أٗولرٜب ٝههبً ؽز٠ أكٞى ثٜب 

 

كٔبٗؼذ كِٜنا ٕـزٚ مٛجب   

 

ٜٗب ظٜود ٌَُ م١ ثٖو أُٞ 

 

أػ٠ٔ ٍ٘بٛب ُٜنا ػ٤ٜ٘ب اؽزغجب  
(186)

 

 

، فإنو كصف الشمس ػ كىي (الخميفة)كاذا كاف قد كصف االنساف الكامل بأنو
 (187).مؤنث ػ ال القمر ػ المذكر ػ بأنيا خميفة هللا تعالى في السمكات كاألرض

كىك ظاىرة فردية ال . الباطف الظاىر عمى كل ف االنساف الكامل يمثل انطباؽإ
كلقد جعل ابف عربي الكماؿ المطمق مقياسًا .  تنطبق عمى الكاقع اإلنساني العاـ

كلذلؾ تتكالى . لمكماؿ االنساني بدؿ أف يستقرغ االنساف متخذًا إياه القياس
فيك صكرة . ظل هللا، عرش هللا، خميفة هللا: مصطمحاتو المرادفة لئلنساف الكامل

ىك المظير الخارجي لبلىكت، فالبلىكت يتجمى في الناسكت في صكرة .(188)الحق
 :اآلكل الشارب، كما يقكؿ الحبلج

  
ٍجؾبٕ ٖٓ أظٜو ٗبٍٞرٚ 

 

ٍو ٍ٘ب الٛٞرٚ اُضبهت 

 

صْ ثلا ُقِوٚ ظبٛواً 

 

ك٢ ٕٞهح ا٥ًَ ٝاُْبهة 

 

ؽز٠ ُول ػب٣٘ٚ فِوٚ 

 

ًِؾظخ اُؾبعت ثبُؾبعت
(189)

 

 

ف كل انساف أك. أنو صكرة اإللو القائمة عمى األرض))كقد ذىب الحبلج الى 
كفي ضكء ما قمنا يتضح … يمثل كاحدة مف تمؾ الصكر األليية التي ال تحصى

أنا )معنى الدعكػ الحبلجية التي مف أجميا لقي صاحبيا حتفو، كىي قكلو 
أؼ أنا المظير الخارجي الذؼ ظير فيو الحق كبكاسطتو ظير جبلؿ الحق ..(الحق

 : كلو شعر كثير يخاطب فيو الحق بأنو ىك نفسو، كمنو(190)((.كجمالو
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ٗٔب اًزجذ ُْٝ أًزت ا٤ُي ٝ

 

ًزجذ ا٠ُ هٝؽ٢ ثـ٤و ًزبة   

 

ٝمُي إٔ اُوٝػ ال كوم ث٤ٜ٘ب 

 

ٝث٤ٖ ٓؾج٤ٜب ثلَٖ فطبة   

 

ًَٝ ًزبة ٕبكه ٓ٘ي ٝاهك 

 

ا٤ُي، ثال هك اُغٞاة، عٞاث٢  
(191)

 

 

 :كقد تعارؼ المتصكفة عمى المعاني التي ترددت في شعر الحبلج، يقكؿ الجنيد
٣ب أٗب : اما ّئذ إٔ أكػٞٙ ٗبك٣ذ

 

ٝإ ٣لػ٢٘، ٗبكٟ ع٤ٔؼ٢ ث٤ب ا٢ٗ   

 

ك٤قجو٢ٗ ػ٢٘ ثٔب أٗب ٓقجو 

 

اما ّئذ ػ٢٘ ثبُن١ ٓقجو ػ٢٘
(192)

 

 

فالناس صكر  تصدر عف الذات اإلليية، كاإلنساف الكامل ىك الصكرة الكاممة 
ف االنساف الكامل ال يبقى لو في الحضرة االليية اسـ اال إ: ))(193)كليذا سمي كامبلً 

، (195) فيك فريد مف نكعو، كما يقكؿ األمير عبدالقادر الجزائرؼ (194)((.كىك حامل لو
ىك الكجو لكل كجية، كىك : ثـ كشف لي عف برزخية االنساف الكامل، كقاؿ لي))

أؼ الظيكر : كىك مجمع البحريف. مكالىا، كىك الجامع ألحكاـ الكجكب كاالمكاف
ىك صاحب درجة االعتداؿ كمنصب النقطة كالعمة، كىك سر : كقاؿ لي. كالبطكف 

االنساف طابع ): كقاؿ لي. االسـ األكؿ مف حيث المعنى، كاآلخر مف حيث الصكرة
عبلمة االسماء كىك الختـ المذككر بسر اإلمداد كاالستمداد، كىك كارث الخبلفة 

فإذا ): ثـ كشف لي عف تامكره األزلي فقرأت قكلو تعالى .بمظير الكحدة كالكثرة
ف هللا خمق آدـ عمى إ: )لمعنى قكلو (.سكيتو كنفخت فيو مف ركحي فقعكا لو ساجديف

اعمـ )): _كما يقكؿ_فيك يجمع بيف الباطف المطمق كالظاىر المطمق. (196)((صكرتو
أف مرتبة حقيقة االنساف الكامل ىي باطف االسـ الظاىر، كىك برزخ بيف الظاىر 

فالحضرة الككنية المسماة بالعالـ ىي صكرة االسـ . المطمق كبيف الباطف المطمق
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كحضرة االنساف الكامل ىي . الظاىر، كالحضرة اإلليية ىي مرتبة االسـ الباطف
مظير االسـ الجامع بيف االسـ الظاىر كاالسـ الباطف، فاالنساف الكامل برزخ بيف 

أقامو الحق برزخًا بيف الحق كالعالـ، فيظير )) فمقد (197)((.كالككنية..الحضرة االليية
الجامع ) فيك (198)((.باألسماء االليية فيككف حقًا، كيظير بحقيقة اإلمكاف فيككف خمقاً 

خمقو هللا في أحسف تقكيـ كأبرزه نسخة ))ذ إ( 199)((لحقائق العالـ كصكرة الحق سبحانو
نشأه برزخًا جامعًا أك..سماء القديـأكاممة جامعة لصكر حقائق المحدث ك

فما صحت الخبلفة اال لبلنساف الكامل، فأنشأ صكرتو )) كبيذا (200)((لمطرفيف،
الظاىرة مف حقائق العالـ كصكره، كأنشأ صكرتو الباطنة عمى صكرتو تعالى، كلذلؾ 

( 201)((ففرؽ بيف الصكرتيف: ذنوأ، ما قاؿ كنت عينو ك(كنت سمعو كبصره)قاؿ فيو 

كىك الخط الفاصل بيف الحضرة . فكأنو برزخ بيف العالـ كالحق، كجامع لخمق كحق))
فظاىر )) (202)((.االليية كالككنية، كالخط الفاصل بيف الظل كالشمس كىذه حقيقتو

االنساف خمق كباطنو حق، كىذا ىك االنساف الكامل المطمكب، كما عدا ىذا فيك 
ىك الحد الجامع الفاصل بيف الحق : اإلنساف الكامل)) (203)((.اإلنساف الحيكاني

كالعالـ، فيك يجمع مف ناحية بيف الصكرتيف، يظير باألسماء اإلليية فيككف حقًا، 
ككما ىك برزخ بيف الحق كالخمق في )) (204)((كيظير بحقيقة االمكاف فيككف خمقاً 

الكممة الجامعة، …كىك)) (205)((الكجكد، كذلؾ ىك برزخ بينيما في العمـ كالمعرفة
كأعطاه هللا مف القكة بحيث أنو ينظر مف النظرة الكاحدة الى الحضرتيف فيتمقى مف 

كىك يفصل مف ناحية أخرػ بيف كجيي الحقيقة، )) (206)((الحق كيمقي الى الخمق
نو حد بيف الظاىر إفيمنع الخمق مف عكدة اإلندراج في الغيب الذؼ ظير منو، 

 فيك يمثل قمة تجمي الباطف، (207)((كالباطف، يمنع الظاىر مف اندراجو في البطكف 
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حتى يمنع الظاىر مف اندراجو في البطكف، أؼ ال اندراج في البطكف مع كجكده، فقد 
خرج كل الكجكد الباطف الى عالـ الظيكر كالحس، كنفي العدـ أك الجانب السمبي 

كألنو الظيكر األكمل كاألخير، فقد جعمو صدر الديف القكنكؼ المرتبة األخيرة . تماماً 
في الكجكد الذؼ قسمو الى أربعيف مرتبة، فيك يمثل ظيكر الحق األكمل، كىك العالـ 

 (208).الدنياكؼ كالعالـ األخراكؼ، كىك القديـ كالحادث
 ظيكره بالكالدة .نساف الكامل ىك الغاية التي تحرؾ الكجكد اإلنسانياإلف إ

كتجاكز ىذا الظيكر بالمكت، فيناؾ فكرة كمية كامنة تحرؾ كل تاريخ اإلنساف 
كىذه الغاية كامنة في آدـ كتتحقق عمى أجزاء في ذريتو، حتى الجزء األخير . الطكيل

  السابقالذؼ يمثل األجزاء كميا، فيك الكجكد الجامع الكامل الذؼ يعادؿ الكجكد
أؼ انو ما داـ التطكر لـ يصل اليو بعد، . نو غاية العالـ، كالحافع لواكما  . الكامف

ف االنساف الكامل ىك عمة إ)): فكجكد العالـ يبقى مضمكنًا مستمرًا حتى يتحقق ىك
ركح العالـ، ))نو إ ك(209)((.أؼ المخمكؽ بسببو العالـ.. كجكد العالـ، كالحافع لو

ف اإلنساف الحيكاني مف جممة العالـ المسخر إك. كالعالـ المسخر لو عمكه كسفمو
:  فالفكر الصكفي يفرؽ بيف االنساف الكامل، الخميفة، كاإلنساف الحيكاف(210)((لو
ألف )) كذلؾ (211)((كما كل انساف خميفة، فإف االنساف الحيكاف ليس بخميفة عندنا))

 (212)((.االنساف الكامل كجد عمى الصكرة ال االنساف الحيكاف
كما انو اآلخر، بكصفو يمثل . كاإلنساف الكامل ىك األكؿ، بكصفو يمثل الباطف

بكصفو ممثل االنسانية كمعناىا )) (213)فيك األكؿ كالقديـ. الظاىر الكامل
كقد . (215) كغائية التاريخ ىي الرجكع القيقرػ بشخص ىذا اإلنساف(214)((الباطف
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كصفو ابف عربي بأنو األكؿ كاآلخر، األكؿ ألنو يصدر عف األكؿ، كاالخر ألنو 
 :يسعى الى اآلخر بمحاكاتو، كىذه الحقيقة يأخذىا عف الشرع كيشتقيا بالعقل

 
ٍجؾبٕ ٖٓ عٔغ اُؼجبك ُنًوٙ 

 

٣ّٞ اُؼوٝثخ كؤٕطلبٙ األٍٝ 

 

فزْ االُٚ ثٚ ٝعٞك ػجبكٙ 

 

ّوػبً ٝػوالً ٍبكر٢ كزؤُٝٞا 

 

ٓب هِزٚ كِول أر٤ذ ثؾٌٔخ 

 

ؿيا عالٛب أُوبّ األٗيٍ 

 

ُٔب رٞاٙغ ػٖ ػِٞ ٌٓبٗٚ 

 

ك٢ مارٚ أفلبٙ ػ٘ب األٍلَ 

 

ٗٚ اكٜٞ ا٤ُٜٖٔٔ ال أّي ٝ

 

ُٜٞ اُغٞاك ػ٠ِ اُؼجبك أُلَٚ
(216)

 

 

كىي تعني . ف ىذه األكلية كاآلخرية تحفع العالـ، كاال لعجز المخمكؽ القاصرإك
كىك في حركتو الدائبة . التقاء اآلخر باألكؿ كعكدتو اليو، فحركتو نحكه حركة دائرية
 :ىذه يجمي الجكىر الكامف فتتحقق المعاني اإلليية في الكاقع

 
ٝهللا ٓب األٍٝ ٝا٥فو 

 

اال ُؾلع اُؼبُْ اُلاصو 

 

كبٗٚ ٣ؼغي ػٖ ؽلظٚ 

 

ُٕٞلٚ أُقِٞم ثبُوبٕو 

 

كٌؤٕ ثب٥فو ؽلظبً ُٚ 

 

٤ُِزو٢ اُٞاؽل ثب٥فو 

 

كؤٓوٗب كائوح ًِٚ 

 

كبُزؾن األٍٝ ثب٥فو 

 

ٗٚ ع٠ِ ُ٘ب مارٚ اٝ

 

ك٢ ٕٞهح اُجبٖٛ ٝاُظبٛو
(217)
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ثـ أجمل لنا فكرة كاضحة عنو، مبينًا أنو يتحقق عمى مراحل أك مراتب، كل منيا 
نو الغاية كحالة الكماؿ التي تصاحبيا حالة كماؿ أحدػ الصفات االليية، كإتمثل 

ػ عدؿ هللا في األرض، أؼ ػلمكاقع أك المجتمع، إذ تتحقق دكلة العدؿ اإلليي كيتجل
يتحقق الكاقع الذؼ يمثل انطباقًا كامبًل عمى القيـ اإلليية، كبيذا ينتيي التناقض 

كهلل )): بينيما، كبانتياء التناقض ينتيي كجكد العالـ الذؼ يقكـ عمى ىذا التناقض
كقاؿ كاليو . األكلية ألنو مكجد كل شيء، كهلل اآلخرية فإنو قاؿ كاليو يرجع األمر كمو

فيك اآلخر، كما ىك األكؿ، كما بيف األكؿ . كقاؿ اال الى هللا تصير األمكر. ترجعكف 
فبل حكـ لآلخر اال بالرجكع اليو في كل . كاآلخر، تظير مراتب األسماء اإلليية كميا

فإذا كاف هللا األكؿ، فاالنساف الكامل ىك اآلخر، ألنو في الرتبة الثانية، كىك . أمر
الخميفة، كىك أيضًا اآلخر بخمقو الطبيعي، فإنو آخر المكلدات ألف هللا لما أراد بو 

الخبلفة كاإلمامة بدأ بأيجاد العالـ كىيأه كسكاه كعدلو كرتبو مممكة قائمة، فمما استعد 
لقبكؿ أف يككف مأمكمًا أنشأ هللا جسـ االنساف الطبيعي كنفخ فيو مف الركح االليي، 
فخمقو عمى صكرتو ألجل االستخبلؼ فظير بجسمو ككاف المسمى آدـ، فجعمو في 

ككاف مف أمره كحالو مع المبلئكة ما ذكر هللا في كتابو لنا كجعل . األرض خميفة
فيك اآلخر بالنسبة الى الصكرة اإلليية . األمامة كالخبلفة في بنيو الى يـك القيامة

كىك . فيك آخر نفسًا كجسماً . كاآلخر أيضًا بالنسبة الى الصكرة الككنية الطبيعية
فيك المقصكد بو عمرت الدنيا . اآلخر برجكع العالـ اليو ألنو يرجع اليو أمر العالـ

كقامت، كاذا رحل عنيا زالت الدنيا كمارت السماء كانتثرت النجـك كككرت الشمس 
كسيرت الجباؿ كعطمت العشار كسجرت البحار كذىبت الدار الدنيا بأسرىا كانتقمت 
العمارة الى الدار اآلخرة بأنتقاؿ االنساف فعمرت الجنة كالنار كما بعد الدنيا مف دار 
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فاالسـ األكؿ لؤلكلى كىي الدار الدنيا، كاالسـ اآلخر لؤلخرػ كىي . اال الجنة كالنار
نما قاؿ هللا تعالى لدمحم ملسو هيلع هللا ىلص، كلآلخرة خير لؾ مف األكلى، ألف اآلخر ما إك. اآلخرة

كراءه مرمى فيك الغاية، فمف حصل في درجتو فإنو ال ينتقل فمو الثبكت كالبقاء 
كاألكؿ ليس كذلؾ فإنو ينتقل في المراتب حتى ينتيي الى اآلخر كىك الغاية . كالدكاـ

فيقف عنده، كليذا قاؿ لو كلآلخرة خير لؾ مف األكلى كلسكؼ يعطيؾ ربؾ فترضى، 
فأعطاه صفة البقاء كالدكاـ كالنعيـ الدائـ الذؼ ال انتقاؿ عنو كال زكاؿ، فيذا ما أعطاه 

 (218)((.حكـ ىذه الحضرة كهللا يقكؿ الحق كىك ييدؼ
كيبيف ابف عربي أف حالة الكماؿ االنساني يسعى الييا اإلنساف مف خبلؿ ما 

كىذا معنى ما مر . غرسو هللا فيو مف مثل أك صفات إليية يسعى الى التماثل معيا
ف الخبلفة عف هللا التي يحققيا االنساف الكامل معنى مرككز في النفس أذكره مف 

فالسعي مف جانب االنساف، كىذا يتصل . بالقكة يسعى االنساف الى التماثل معو
بحقيقة أف االنساف عبلقة، كالعبلقة حركة، فيك الذؼ يتحرؾ باتجاه الكل، الجزء 

 :، كليس العكسالتمثل بو يسعى الى كمو، الى 
 

اما ًبٕ ٖٓ رله١ ٖٓٞه مار٘ب ) 

 

ػ٤ِٚ كٔب ك٢ اُؼ٤ٖ اال ٓٔبصَ 

 

ٕ ًبٕ ٛنا ٓضَ ٓب هِزٚ ٌُْ اٝ

 

ٕٝؼ ثٚ ؽ٢ٌٔ كٖؼ اُزٔبصَ 

 

كٔب ػ٘لٙ اال اُن١ ٛٞ ػ٘لٗب 

 

كبٕ ٕؼ ٛنا اُوٍٞ أ٣ٖ اُزلبَٙ 

 

ثَ أٗٚ ػ٢٘٤ ٝٓب أٗب ػ٤٘ٚ 

 

ُٝٞ أ٢٘ٗ ًلئ ُجبٕ اُزوبثَ 

 



 

 

 355 
 القانون المطمق

كاعمـ أف هللا لما خمق آدـ عمى صكرتو عممنا أف الصكرة ىنا في الضمير العائد 
نيا صكرة االعتقاد في هللا الذؼ يخمقو االنساف في نفسو مف نظره أك أعمى هللا، 

ذ جعل هللا لو قكة التصكير كلذلؾ خمقو إتكىمو كتخيمو، فيقكؿ ىذا ربي فيعبده، 
جامعًا حقائق العالـ كمو،  ففي أؼ صكره اعتقد بو فعبده فما خرج عف صكرتو التي 
ىك عمييا مف حيث ىك جامع حقائق العالـ، فبلبد أف يتصكر فيو، أعني في الحق 

فاالنساف ينشئ في نفسو صكرة يعبدىا، فيك .. نسانيتوإنسانيتو عمى الكماؿ أك مف إ
 (219)((.المصكر كىك مخمكؽ منشأ أنشأه هللا عبدًا يعبد ما ينشئو

ف العقل البشرؼ يسعى الى التكافق مع العقل اإلليي الذؼ ىك العقل الكامف أك إ
الجكىر أك المركز الداخمي في اإلنساف، كالذؼ يدفعو الى تجاكز عقمو الفردؼ الجزئي 

كبتجاكزه لنفسو كحذفو أك الغائو لجزئيتو، يعكد . كيحثو عمى السعي الى محاكاتو
 .العقل الجزئي اليو كيككف عمى قدره
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ػ في جدؿ 3.  1997، 72، ص8ػ القانكف المطمق، العدد2. 1997، 72، ص 7العدد

. 1998، 29، ص16االنساف، العدد 
. 382, 374, 359ص, االنساف كرمكزه: ينظر (14)
دار الشؤكف / األصكؿ الحضارية كالجمالية لمخط العربي، شاكر حسف آؿ سعيد: ينظر (15)

 .81، 80، 77، 32، 11ػ 7، ص 1988أكلى، . الثقافية العامة، بغداد، ط
. 191، 162، 114، 64ص : المصدر السابق (16)
. 223ػ 219، 205نفسو، ص  (17)
. 223، 222، 204، 202، 176، 114، 88نفسو، ص (18)
. 148، 147، 141 نفسو، ص (19)
. 61، 59، 10، 9نفسو، ص (20)
. 176، 175، 64، 57نفسو، ص (21)
. 226، 176، 170، 165، 155، 103، 70نفسو، ص (22)
. 226، 70، 63، 62، 60، 57نفسو، ص  (23)
 .227، 225، 70نفسو، ص (24)
. 382, 378, 376, 374, 371, 363, 362, 360ص, االنساف كرمكزه: ينظر(25)
فصكؿ مف تاريخ الحركة التشكيمية في العراؽ،الجزء األكؿ،شاكر حسف                                                                                  :ينظر (26)

. 214ػ 211، ص 1983آؿ سعيد، دار الشؤكف الثقافية العامة، بغداد، 
، 17مجمة أسفار، العدد / رسالة في سياؽ الخطاب الجمالي، شاكر حسف آؿ سعيد: ينظر (27)

 .25ػ 24، ص 1994، 18
. 366, 363ص, االنساف كرمكزه: ينظر(28)
-367ص, شاكر مصطفى, الجزء االكؿ, المدف في االسبلـ حتى العصر العثماني : ينظر (29)

370 .
. 369, 368ص, االنساف كرمكزه: ينظر(30)
. 26ػ22الصكفية كالسكريالية، ص: ينظر (31)
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ػ 1386ديكاف أبي بكر الشبمي، جمع كتحقيق الدكتكر كامل مصطفى الشيبي، الطبعة األكلى  (32)
. 132، ص 1967

المعجـ الصكفي، الدكتكرة سعاد الحكيـ، دندرة لمطباعة كالنشر، بيركت ػ لبناف، : ينظر (33)
 .249ـ، ص 1981ىػ ػ 1401الطبعة األكلى، 

 
االنساف في فكر اخكاف الصفا، الدكتكر عبدالمطيف دمحم العبد، دار العمـ لمطباعة، : ينظر (34)

. 98ص 
. 70المصدر السابق، ص  (35)
. 199نفسو، ص  (36)
. 99، 72، 70نفسو، ص (37)
( نقطة الدائرة)مف الكتب األدبية التي استكحت المربع كالدائرة أك النقطة كالدائرة كتاب  (38)

لطراد الكبيسي  (النقطة كالدائرة)ك. 1948لناصيف اليازجي، بيركت، المطبعة األميركانية، 
لشاكر حسف آؿ سعيد،  (أنا النقطة فكؽ فاء الحرؼ)، ك1987دار الشؤكف الثقافية العامة، 
. 1998دار الشؤكف الثقافية العامة، 

االنساف الكامل في االسبلـ، ىانز شيدر، ترجمة الدكتكر عبدالرحمف بدكؼ، الطبعة : ينظر (39)
. 137، ص 1976.الثانية

. 514المعجـ الصكفي، ص  (40)
. 249المصدر السابق، ص  (41)
. 513، 248نفسو، ص  (42)
. 514نفسو، ص  (43)
. 182ػ 181، 158، كالمعجـ الصكفي، ص125االنساف الكامل في االسبلـ، ص: ينظر (44)
شرح ديكاف الحبلج، الجزء االكؿ، الدكتكر كامل مصطفى الشيبي،مكتبة النيضة، بيركت ػ  (45)

. 214، ص1974ىػ ػ 1394بغداد، الطبعة االكلى، 
. 142االنساف الكامل في االسبلـ، ص (46)
. 121المعجـ الصكفي، ص: ينظر (47)
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االنساف الكامل في االسبلـ، : كينظر. 445، 2، عف ؼ539المعجـ الصكفي، ص  (48)
. 168ص

. 168األنساف الكامل في االسبلـ، ص: ينظر (49)
. 214المصدر السابق، ص (50)
. 147نفسو، ص (51)
 .158المعجـ الصكفي، ص: ينظر (52)
 
عبرت السكريالية، كىي التي قمنا إنيا تمتقي مع الصكفية في سمككيا المعرفي كفي تفسيرىا  (53)

كىي مف المصطمحات التي اىتمت بيا  (النقطة العميا)لممعرفة عف ىذا الفيـ لما تدؿ عميو 
كل شيء يدفع الى االعتقاد بكجكد نقطة ركحية ينعدـ فييا : السكريالية، فيحددىا بريتكف قائبلً 

التناقض بيف الحياة كالمكت، الكاقعي كالخيالي، الماضي كالمستقبل، ما يمكف ايصالو كما ال 
كمف العبث البحث عف محرؾ آخر لمفاعمية السكريالية غير األمل بتحديد ىذه النقطة . يمكف

التي ىي بمنزلة ككف يتبلقى فيو الككف الداخمي الذاتي كالككف الخارجي المكضكعي، كفييا 
تتجمع الطاقات اإلليية التي حمـ نيتشو بأستردادىا كالتي عاش فييا التصكؼ العربي في نظرية 

في ىذه النقطة العميا يتـ االنعتاؽ مف عالـ الظكاىر كالعقبلنية . الحمكؿ كفي نظرية كحدة الكجكد
ذ نحظى  في. المكضكعية كتتـ المعرفة النقطة العميا نتجاكز الغربة كنحظى بذاتنا الحقيقية، كا 

. 51ػ49الصكفية كالسكريالية، ص: ينظر.. بذاتنا الحقيقية نحظى في الكقت ذاتو بالعرفاف
، 4مطبعة دار الكتب العربية الكبرػ بمصر، جػ/ الفتكحات المكية، محيي الديف ابف عربي (54)

. 556ص
. 27ػ 26، ص1989كتاب الطكاسيف، منصكر الحبلج، القاىرة، مطبعة النديـ،  (55)
. 124المعجـ الصكفي، ص: ينظر (56)
 .29كتاب الطكاسيف، ص (57)
. 177االنساف الكامل في االسبلـ، ص (58)
. 181المعجـ الصكفي، ص: ينظر (59)
. 182المصدر السابق، ص (60)
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. 158نفسو، ص (61)
. 113االنساف الكامل في االسبلـ، ص (62)
. 196المصدر السابق، ص (63)
. 204شرح ديكاف الحبلج، الجزء األكؿ، ص (64)
ديكاف ابف الفارض، حققو كقدـ لو المحامي فكزؼ عطكؼ، الشركة المبنانية لمكتاب، بيركت ػ  (65)

. 81لبناف، ص
.  مف الديكاف81ينظر ىامش ص (66)
. 41المصدر السابق، ص (67)
الرمز الشعرؼ عند الصكفية، الدكتكر عاطف جكدة نصر، دار األندلس، دار الكندؼ،  (68)

. 144، ص1978أكلى، .بيركت، ط
. 65ديكاف ابف الفارض، ص (69)
. 210االنساف الكامل في االسبلـ، ص: ينظر (70)
. 64ديكاف ابف الفارض، ص (71)
. 207األنساف الكامل في االسبلـ، ص (72)
 26الرمز الشعرؼ عند الصكفية، ص: ينظر (73)
( الجدكؿ الدكرؼ )مف الحقائق العممية التي تؤكد اقتراف الدائرة بيذا الرقـ، أف العناصر في  (74)

ينقل الحركة الدكرية الى بداية  (8)تتشابو خكاصيا كل ثمانية عناصر، أؼ أف الرقـ 
. يمثل نياية الحركة الدائرية (7)منطمقيا فتتشابو، كاف الرقـ 

. 81ػ 80االنساف في فكر اخكاف الصفاء، ص (75)
. 158المعجـ الصكفي، ص (76)
. 161نفسو، ص (77)
أك عاـ يحكـ كل االشياء كالظكاىر ( قانكف مطمق)في مباحثنا السابقة، كنا قد انتيينا الى (78)

كقد استخمصنا مبادئو، كىذه المبادغ العامة .كيتغمغل فييا مككنًا أساسيا كبنيتيا الجكىرية
التي تمثل القانكف الذؼ يحتكؼ كل  (المربع كالدائرة)جد صياغتيا النيائية في عبلقة ف

. تفاصيميا كىك ما نتكصل اليو مف تأكيمنا ليذيف الرمزيف
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آراء أبي بكر بف العربي الكبلمية، الجزء األكؿ، عمار طالبي، الشركة الكطنية لمنشر  (79 )
. 90ػ 89كالتكزيع، الجزائر، ص

. 99ديكاف ابف الفارض، ص (80)
. 49كتاب الطكاسيف، ص (81)
.       1/5، عف الفتكحات المكية، 248المعجـ الصكفي، ص (82)
. 307ػ306، 4، عف الفتكحات المكية، 271المصدر السابق، ص (83)
. 334، 4الفتكحات المكية، جػ (84)
. 301، ص4المصدر السابق، جػ  (85)
. 300، ص4نفسو، جػ (86)
. 198، ص4جػ: نفسو (87)
. 146، ص4نفسو، جػ (88)
. 198، ص4نفسو، جػ (89)
. 302، ص4نفسو، جػ (90)
. 126، ص3، عف الفتكحات المكية، جػ248المعجـ الصكفي، ص (91)
. 429، ص3الفتكحات المكية، جػ (92)
. 153المنيج الجدلي عند ىيجل، ص: ينظر (93)
. 280، ص4الفتكحات المكية، جػ (94)
. 198، ص4المصدر السابق، جػ (95)
. 396، ص3نفسو، جػ (96)
. 134، ص1نفسو، جػ  (97)
. 186، ص1آراء أبي بكر بف العربي الكبلمية، جػ: ينظر (98)
. 73االنساف في فكر اخكاف الصفا، ص : ينظر (99)
. 91، 89، ص1آراء أبي بكر بف العربي الكبلمية، جػ (100)
تتضح في كل عبلقة  (78)المبادغ الجدلية العامة التي كنا قد اشرنا الييا في اليامش رقـ (101)

تناقض كمنيا االنساف، فيك محكـك بمبادغ قانكف ثابت ألنو تضمو ثنائية متبلزمة مككنة مف 
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ذكر كأنثى كىما مختمفاف في الجنس، كقد تتبعنا في المبحث الثالث تطكر العبلقة بيف الذكر 
. كاألنثى عبر تاريخ االنساف كما تفترضو الفمسفة الجدليةػ التي قررنا مبادئيا ػ ليذا التطكر
كتتبعنا تطكر ىذه العبلقة في جسـ االنساف كتعرفنا عمى طبيعة الصراع بيف األطراؼ 

.  المتناقضة أك المختمفة كتطكره كنتيجتو التي ينتيي الييا
. 111االنساف في فكر اخكاف الصفا، ص: ينظر (102)
. 156، 148الرمز الشعرؼ عند الصكفية، ص: ينظر (103)
. 248المعجـ الصكفي، ص: ينظر (104)
. 152المصدر السابق، ص (105)
. 151الرمز الشعرؼ عند الصكفية، ص: ينظر (106)
. 144المعجـ الصكفي، ص: ينظر (107)
. 151الرمز الشعرؼ عند الصكفية، ص: ينظر (108)
. 144المعجـ الصكفي، ص: ينظر (109)
. 145المصدر السابق، ص (110)
. 146نفسو، ص (111)
. 154ػ 152الرمز الشعرؼ عند الصكفية، ص: ينظر (112)
. 208المعجـ الصكفي، ص:  ينظر(113)
. 157شرح ديكاف الحبلج، ص (114)
. 76ديكاف ابف الفارض، ص (115)
. 63المصدر السابق، ص (116)
. 73نفسو، ص (117)
. 99ػ 98نفسو، ص (118)
. 107نفسو، ص (119)
. 78نفسو، ص (120)
. 95ػ 94نفسو، ص (121)
. 103ػ 101نفسو، ص (122)
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. 97السيركردؼ، ص (123)
. 172ػ171شرح ديكاف الحبلج، ص: ينظر (124)
. 135ػ 134،ص1الفتكحات المكية، جػ (125)
. 170شرح ديكاف الحبلج، ص (126)
كلعل ىذا المصطمح يشبو مصطمح 148الرمز الشعرؼ عند الصكفية، ص: ينظر (127)

. المسيحية
. 78السيركردؼ، ص (128)
. 78المصدر السابق، ص (129)
. 91نفسو، ص (130)
. 211عف ديكاف ابف عربي، ص.171شرح ديكاف الحبلج، ص (131)
. 161ػ160الرمز الشعرؼ عند الصكفية، ص: ينظر (132)
. 167شرح ديكاف الحبلج، ص (133)
. 33، عف الديكاف، ص168المصدر السابق، ص (134)
. 169ػ168نفسو، ص (135)
. 61ػ60ص (المكاقف)، عف كتابو168نفسو، ص (136)
/ مكتبة المثنى. ، عف الديكاف الكبير ألبف عربي، ط266الرمز الشعرؼ عند الصكفية، ص (137)

كيبلحع أف ىذه التعابير قريبة مف تعابير المسيحية التي يمكف حمميا عمى  .26بغداد، ص
. المجاز كالنظر الى ما كراءىا مف الحقائق الفمسفية، كىذا ما ذىب اليو ىيجل

. 56ػ55، عف الديكاف الكبير البف عربي، ص226المصدر السابق، ص (138)
. 149نفسو، ص (139)
. 149، 145، 141ػ 140,134,نفسو، ص (140)
. 150نفسو، ص (141)
. 153ػ 144،151نفسو، ص (142)
 .125،146ػ124نفسو، ص (143)
. 52ديكاف ابف الفارض، ص (144)
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. 59المصدر السابق، ص (145)
. 71نفسو، ص (146)
. 84،89، 83، 82، 58نفسو، ص (147)
. 55، 53نفسو، ص (148)
. 556، ص4الفتكحات المكية، جػ (149)
. 217،227، 175،186، 162الرمز الشعرؼ عند الصكفية، ص: ينظر (150)
. 109ديكاف ابف الفارض،ص (151)
. 62المصدر السابق، ص (152)
. 68، 66نفسو، ص (153)
(

154
. 58ػ 56 نفسو، ص(

(
. 37، ص4الفتكحات المكية،جػ (155

(
. 182، ص1آراء أبي بكر بف العربي الكبلمية، جػ: ينظر (156

(
157
. 158،231ػ155الرمز الشعرؼ عند الصكفية، ص:  ينظر(

(
158
. 146ػ144المعجـ الصكفي، ص:  ينظر(

(
159
. 145 المصدر السابق، ص(

(
160
. 121 نفسو، ص(

(
161
. 102 ديكاف ابف الفارض، ص(

(
162
. 156،157، 130،150الرمز الشعرؼ عند الصكفية، ص:  ينظر(

(
163
. 119المعجـ الصكفي، ص:  ينظر(

(
164
. 175ػ 174االنساف في فكر اخكاف الصفا، ص:  ينظر(

(
165
. 141ػ140الرمز الشعرؼ عند الصكفية، ص:  ينظر(

(
166
. 280، ص4 الفتكحات المكية، جػ(

(
167
. 157، 148، 126الرمز الشعرؼ عند الصكفية، ص:  ينظر(

(
168
. 177االنساف الكامل في االسبلـ، ص:  ينظر(

(
169
. 49، 46 السيركردؼ، ص(
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(
170
. 164 االنساف في فكر اخكاف الصفا، ص(

(
171
. 111 المصدر السابق، ص(

(
172
. 146المعجـ الصكفي، ص:  ينظر(

(
173
. 53 ديكاف ابف الفارض، ص(

(
174
. 108ػ 107، 52، 32االنساف الكامل في االسبلـ، ص:  ينظر(

(
175
. 155المعجـ الصكفي، ص:  ينظر(

(
176
. 156 المصدر السابق، ص(

(
177
. 154 نفسو، ص(

(
178
. 171شرح ديكاف الحبلج، ص:  ينظر(

(
179
. 153المعجـ الصكفي، ص:  ينظر(

(
180
. 221االنساف في فكر اخكاف الصفا ص:  ينظر(

(
181
. 156 المعجـ الصكفي، ص(

(
182
. 143االنساف في فكر اخكاف الصفا ص:  ينظر(

(
183
. 211 المصدر السابق،ص(

(
184
. 145المعجـ الصكفي،ص:  ينظر(

(
185
. 137، 113،131االنساف الكامل في االسبلـ، ص:  ينظر(

(
186
. 229، ص4 الفتكحات المكية، جػ(

(
187
. 4ص(انشاء الدكائر)عف. 139االنساف في فكر اخكاف الصفا ص:  ينظر(

(
188
. 161المعجـ الصكفي، ص:  ينظر(

(
189
. 130 كتاب الطكاسيف، ص(

(
190
. 152 شرح ديكاف الحبلج، ص(

(
191
. 155ػ154 المصدر السابق، ص(

(
192
. 156 نفسو، ص(

(
193
. 154ػ153المعجـ الصكفي، ص:  ينظر(

(
194
. 9حيدر آباد، ص.ط (حمية االبداؿ)عف كتاب . 162 المصدر السابق، ص(
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(
195
. 168 نفسو، ص(

(
196
. 203ػ202 االنساف الكامل في االسبلـ، ص(

(
197
كىك مخطكط المكتبة  (األجكبة عف االنساف الكامل)عف كتاب . 168 المعجـ الصكفي، ص(

. الظاىرية
(

198
. البف عربي2/391، عف ؼ162 المصدر السابق، ص(

. 447/ 3، عف ؼ162 نفسو، ص(199))
(

 .42عف عقمة المستكفز، ص. 162 نفسو، ص(200
(

. 1/55عف نصكص .162 نفسو، ص(201
(

. 22عف انشاء الدكائر، ص.163 نفسو، ص(202
(

. 296/ 3عف ؼ. 157ػ 156 نفسو، ص(203
(

. 161 نفسو، ص(204
(

. 163 نفسو، ص(205
(

. 446/ 2عف ؼ.163، صق نفس(206
(

. 162ػ161نفسو، ص (207
(

. 147االنساف الكامل في االسبلـ، ص:  ينظر(208
(

. 162 المعجـ الصكفي، ص (209
(

. 163 المصدر السابق، ص(210
(

. 156 نفسو، ص (211
(

. 156 نفسو، ص (212
(

. 113االنساف الكامل في االسبلـ، ص:  ينظر(213
(

. 27 المصدر السابق، ص(214
(

 .109 نفسو، ص (215
( 

216
. 298،ص4 الفتكحات المكية، جػ(

(
217
. 298،ص4 المصدر السابق، جػ(

. 299، ص4نفسو، جػ (218)
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. 212، ص4نفسو، جػ (219)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 368 
 القانون المطمق

 

 

 

 

 ٓـِؾن اُٖـٞه
 



 

 

 369 
 القانون المطمق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 370 
 القانون المطمق

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

ـ أ ـ 
٠ٕظش وضجح .. الفع ثٌضٕجٚح ِج د١ٓ ثٌشىً ثٌشدجػٟ ٚثٌٕمطز دؤعٍٛح ثٌىضجدز: فشف ثٌفجء

(. 129 ٚثٌؾّج١ٌز ٌٍخؾ ثٌؼشدٟ صرثالطٛي ثٌقؼجسٞ)
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 ـ ة ـ     

 
ثالطٛي ثٌقؼجس٠ز ٚثٌؾّج١ٌز )ػٓ وضجح . دجٌىٛفٟ ثٌّشدغ (فٟ)ثشىجي ِخضضٌز ِٓ وٍّز ـ 1

(. 181ٌٍخؾ ثٌؼشدٟ، ص

ًا 2                                                               ثالطٛي )ػٓ وضجح . ـ ثٌىضجدجس ثٌىٛف١ز ثٌضؾ١ّؼ١ز ثٌشدجػ١ز ؽشدثًا ٚػىغج

(. 45ثٌقؼجس٠ز ٚثٌؾّج١ٌز ٌٍخؾ ثٌؼشدٟ، ص

 

 

 

 

 



 

 

 372 
 القانون المطمق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ د ـ 

 
ٟٚ٘ . (دمحم) وٍّز  ػٍِٕٝٚظِٛز ٌٍخؾ ثٌىٛفٟ ثٌّشدغ ثٌّشضٍّز (ثٌٛفك ثٌغالعٟ ػٍٝ فٍه صفً)

ِٕظِٛز ِؼشٚفز فٟ صخجسف ٘زث ثٌٕٛع ِٓ ثٌخؾ ثٌّغضخذِز فٟ فشف١جس دٕجء ثٌؾٛثِغ ٚوجٔش ٘زٖ 

ِٕٚٙج ٔؼشف ِؼٕٝ . (ثٌّٕظِٛز لذ عذضش فٟ ٚثؽٙز ػش٠ـ ثٌش١خ ؽ١ٕذ ثٌذغذثدٞ لذً صش١ِّٗ ِؾذدثًا 

ٚرٌه ثرث ِج ؽذمٕج  (دمحم)ٌىٍّز  (ثٌذذ٠ً)فٟٙ . ثٌضٟ صغضخذَ ػجدر فٟ ثٌٛفك ثٌشدجػٟ (دذٚؿ)وٍّز 

ًا  ثالطٛي ثٌقؼجس٠ز ٚثٌؾّج١ٌز ٌٍخؾ ثٌؼشدٟ، )٠ٕظش وضجح . ثٌّٕظِٛض١ٓ ػٍٝ دؼؼّٙج ثٌذؼغ صّجِج

 (.223ص
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 ـ س ـ 

 
. (َ.ثالٌف ثٌخجِظ ق)فخجس٠جس عجِشثء ـ 1

. (َ.ثالٌف ثٌشثدغ ق)ـ طقٓ ِٓ طقْٛ ثعٍٛح عٛعٗ 2

ف١ظ صظٙش ثٌؼاللز ِج د١ٓ ػٍُ ثٌقشٚف ٚسعَٛ ثٌفخجس٠جس ثالٌٚٝ، ٚصؤوذ صشذظ ثٌز٘ٓ 

ثالطٛي ثٌقؼجس٠ز ٚثٌؾّج١ٌز ٌٍخؾ ثٌؼشدٟ، )ػٓ وضجح .. ثالٔغجٟٔ دجٌشىً ثٌشدجػٟ ٚثٌذثةشٞ

(. 222ص

ٚصىْٛ ثٌظ١ٍخ . ـ ّٔٛرػ  ِٓ ثٌفخجس٠جس ٠ذذٚ ف١ٙج ثال٘ضّجَ دجٌشىً ثٌشدجػٟ ٚثٌذثةش3ٞ

ًا  ًا ثعجع١ج ًا شى١ٍج  .68ص..ػٓ وضجح ثالطٛي ثٌقؼجس٠ز. ثٌّؼمٛف ِظطٍقج

ثالطٛي )ػٓ وضجح . ـ ّٔجرػ فخجس٠ز ِضٕٛػز ٠ظٙش ف١ٙج ثال٘ضّجَ دجٌشىً ثٌّشدغ ٚثٌذثةش4ٞ

 .42ص (ثٌقؼجس٠ز

. ـ ثٌض١ٛط ثالسدؼز ػٍٝ ثٌشعَٛ ثٌفخجس٠ز5
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 ـ ج ـ
 

ثٌؼ١ٓ ثٌغِٛش٠ز ـ 1

ـ ٔمجؽ ِقفٛسر فٟ ثٌقؾش 2

ػٓ وضجح . ٚسِٛص٘ج وّج صظٙش فٟ ثٌفٓ ثٌؼشثلٟ ثٌمذ٠ُ (ثٌؼ١ٓ)صّغً  (ثٌٛفذثس)ِؾّٛػز ِٓ 

 .110ثالطٛي ثٌقؼجس٠ز ٚثٌؾّج١ٌز ٌٍخؾ ثٌؼشدٟ، ص

الفع ثٌٛؽٗ ثٌّٕقٛس ِٓ ثٌؾجٔخ ٚثٌؼ١ٓ . ٔقش دجسص ػٍٝ وؤط ث٠ٕجٔج: ـ سأط ٌشخض3

ثالطٛي ثٌقؼجس٠ز ٚثٌؾّج١ٌز ٌٍخؾ ثٌؼشدٟ، )ػٓ وضجح  (.َ.ق3000)ثٌّٕقٛصز دٛػؼ١ز ثٌّٛثؽٙز

 ( 129ص
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ـ ح ـ 

كتنساب شعكرىف الطكيمة . اربع نساء محاطة بحمقة مف العقارب تشكل اربعة اطراؼ لصميب
أما المركز فيبدك خاليًا . كالعقارب مرسكمة عمى محيط الشكل الدائرؼ لمصحف (المنسدلة في اليكاء

في حيف نرػ النسكة االربع بشعكرىف الطكيمة في كضعية راقصة، كقد فتحف أذرعيف . مف أؼ شيء
)     (الصميب المعقكؼ)اف الشكل الرمزؼ أؼ.الى الجانبيف تمامًا كرقصات الغجريات في العراؽ

االصكؿ الحضارية )ىك ما يمكف استنتاجو مف الحركة العامة لمنساء في المكضكع عف كتاب( 
     .70ص (كالجمالية لمخط العربي
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  ـؿـ 

 
دٚس  (ثالٌف ثٌخجِظ) (     )آ١ٔز فخجس٠ز ػ١ٍٙج سعَٛ ٌّجػض ٚفششثس ِٕٚٙج ػالِز ـ 1

 .226ص (ثألطٛي ثٌقؼجس٠ز ٚثٌؾّج١ٌز ٌٍخؾ ثٌؼشدٟ)ػٓ وضجح . عجِشثء

ـ صظ١ّّجْ صخشف١جْ ِؤٌٛفجْ فٟ فٓ طٕجػز ثالدٛثح ٚصخشفضٙج ٠ٚذذٚ ف١ّٙج ثْ ثٌظ١ٍخ 2

ػٓ وضجح ثالطٛي ثٌقؼجس٠ز ٚثٌؾّج١ٌز ٌٍخؾ ثٌؼشدٟ، . ثٌّؼمٛف ٘ٛ ثٌٛفذر ثٌضخشف١ز ثالعجع١ز

 .224ص

ـ ثسدؼز ف١ٛثٔجس صذٚس ػٍٝ ِق١ؾ ثٌّشدغ ثٌّٟٛ٘ ِٚشوضٖ ثٌّقٛس ثٌٝ ِشدغ ٚعطٟ، ِّج 3

 65ػٓ وضجح ثألطٛي ثٌقؼجس٠ز ٚثٌؾّج١ٌز ٌٍخؾ ثٌؼشدٟ، ص. ٠ؤٚي ثٌٝ سعُ ثٌظ١ٍخ ثٌّجٌطٟ
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  ( د )
. دؼغ ِٓ سعِٛجس فىضٛس فجصثس٠ٍٍٟ ثٌضٟ صؼىظ ث٘ضّجِٗ دجٌّشدغ ٚثٌذثةشر
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 ( ذ )

(  1954ـ1953)ثؽفجي ٠ٍؼذْٛ ِٓ أػّجي ؽٛثد ع١ٍُ             
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  ـ هـ 

 
 (:1954)ِٓ أػّجي ؽٛثد ع١ٍُ،  (ثالِِٛز)           
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  ـىـ 

 
 1956:ِٓ ثػّجي ؽٛثد ع١ٍُ: لش٠ٚضجْ        
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 ـ  ًـ 

ظً ٘زث ثٌّظطٍـ ثٌشىٍٟ ِؤعشثًا فٟ ثٌؼظٛس ثالعال١ِز ٠ٚضؼـ ٘زث فٟ صخط١ؾ دغذثد ثٌّذ٠ٕز 

ٚلذ ثوذ فٟ ٕ٘ذعز ثٌّذ٠ٕز ٘زثْ ثٌشىالْ، فٍٙج أسدؼز أدٛثح، ٚلغّش . ثٌّذٚسر فٛي ثٌّشوض ثٌّشدغ

ٚلذ ٠ىْٛ ثٌز٠ٓ ثششفٛث ػٍٝ .. ػٍٝ أسدؼز أس٠جع، ٚلغُ ثٌشدغ ثٌٝ أسدؼز ثسدجع، ٚ٘ىزث

صخط١طٙج ٕٚ٘ذعضٙج لذ ثعضٛفٛث ١٘تز ثٌىؼذز ثٌّششفز ثٚ ثعضٕذٚث ثٌٝ أفىجس د١ٕ٠ز، ٠ٚمجي ثْ ِٓ 

ثٌّذْ فٟ ثالعالَ فضٝ ثٌؼظش ثٌؼغّجٟٔ، : ٠ٕظش.. ٘ؤالء ففجظ ثٌمشآْ ثٌىش٠ُ، ٚدقؼٛس ثٌّٕؾ١ّٓ

. 370ـ367ثٌؾضء ثالٚي ـ شجوش ِظطفٝ، ص
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ــ ُ ــ 

 
. وجْ ثٌذٕجء فٟ ثٌمشْٚ ثٌٛعطٝ غجٌذآ ِج ٠ؤعظ ػٍٝ شىً ط١ٍخ 

 . (فٟ ثٌظٛسر و١ٕغز ِٓ ثٌمشْ ثٌغجٌظ ػشش ِٕقٛصز ِٓ ثٌظخش  )
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  ـصـ 

 
ؽذي ثٌّشدغ ٚثٌذثةشر، ٚثٌّؼشٚف أْ فشوز ثٌذثةش٠ٓ فٛي ثٌىؼذز ػىظ : ثٌىؼذز ثٌّششفز

. ػمجسح ثٌغجػز وقشوز ثألشىجي ثٌذثةش٠ز فٛي ثٌّشوض ثٌّشدغ فٟ سعِٛجس ثٌفخجس٠جس ثٌمذ٠ّز

ٚ٘زث  ..ٚ٘زث ٘ٛ ثصؾجٖ فشوز وً ثٌّضقشوجس فٟ ثٌىْٛ ِٓ ؽغ١ّجس ثٌزسر ثٌٝ ثٌىٛثوخ ٚثٌّؾشثس

٠ؼٕٟ أْ ثٌزٞ أٚفٝ دذٕجء ثٌىؼذز ٚدؤْ صىْٛ ثٌقشوز دٙزث ثالصؾجٖ ٘ٛ ثٌزٞ ٠ؼشف ثصؾجٖ ثٌقشوز 

. ثٌّشوض٠ز فٟ ثٌىْٛ وٍٗ لذً أْ صؼشف فٟ ثٌّشثفً ثٌض١ِٕز ثٌّضؤخشر

 فٟ ػٙذ ثٌٕذٟ ثدشث١ُ٘ ػ١ٍٗ  ثٌّششفزٌىؼذزصش١ش ثٌّظجدس ثٌضجس٠خ١ز ٚثٌشعَٛ ثٌضخط١ط١ز  يٚ

 أْ ِؼٕٝ ثٌضشد١غ ٠شصذؾ دجٌىؼذز فضٝ فٟ ثٌٕجف١ز ثٌؾغشثف١ز، فٕٙجن أسدؼز ِشصفؼجس صق١ؾ ثٌٝثٌغالَ 

دٙج ِٓ ؽٛثٔذٙج ِّج ١ٙ٠ب ألسدؼز ؽشق أْ صٕفز ث١ٌٙج ِٓ خالي ٘زٖ ثٌّشصفؼجس، ٟٚ٘ دى١جٔٙج ثٌّشدغ 

. فٟ ثٌّشوض صق١ؾ دٙج ثٌقشوز ثٌذثةش٠ز ٌٍذثةش٠ٓ
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  ـضـ 
 

ثالطٛي ثٌقؼجس٠ز )ػٓ وضجح . ػٍٟ ِىشسر دؤؽشثد: ٌفظز: وضجدز وٛف١ز صخشف١ز ٔظٙج

. 150، ص(ٚثٌؾّج١ٌز ٌٍخؾ ثٌؼشدٟ
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ـ ٛ ـ 

 
 . (ٌٛفز ط١ٕ١ز ِٓ ثٌمشْ ثٌضجعغ ػشش  )ِزدـ صشثدٟ ثٌشىً ِٚىْٛ ِٓ أسدغ ؽذمجس 
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ــ ظ ــ 

 
 ٟٚ٘ – ثسدؼز ػ١ْٛ —(4)فٟ ٘زٖ ثٌٍٛفز ٌٍفٕجْ ثٌغ٠ٛغشٞ د١ضش د١شوٙجٚعش صمضشح ثٌؼ١ٓ دجٌشلُ 

ٚ٘زث ٠شصذؾ دجٌّشدغ أٚ ثٌٕمطز ثٌضٟ ػذش ػٕٙج دجٌؼ١ٓ ثٌذجطشر ٚثٌضٟ , صشِض ثٌٝ ثِىجْ ثٔؾجص ثٌى١ٍز 

. ٟ٘ عش ثٌضؾٍٟ ٚدٙج ٠ظٙش ثٌٛؽٛد فٟ ثٌفىشثٌظٛفٟ 
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ـ ع ـ  

 
ِٓ ِخطٛؽ ثغش٠مٟ ِٓ ثٌمشْ  )ٚ٘ٛ سِض لذ٠ُ ٠ش١ش ثٌٝ ثفضفجٌُٙ دجٌذثةشر , عؼذجْ ر٠ٍٗ فٟ فّٗ 

. (.َ.ثٌغجٌظ ق
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  ـغـ 
 

ف١ظ ثٌؾٛ٘ش فٟ ثٌّشوض ٚ٘ٛ  (ثٌؾذٚي ث١ٌٙٛالٟٔ)الدٓ ػشدٟ، ٠شعُ  (ثٔشجء ثٌذٚثةش)فٟ 

. 127عجدش، ٚفٌٛٗ دثةشر، ٚثٌذثةشر صمضشْ دجٌٛؽٛد  ثٌظج٘ش أٚ ثٌؼشع ػٓ ثٌّؼؾُ ثٌظٛفٟ، ص
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  ـفـ 

 
ِٓ ثٌظٛث٘ش ثٌذ١ٌٛٛؽ١ز فٟ ؽغُ ثالٔغجْ ثٌضٟ صشصذؾ دشِضٞ ثٌّشدغ ٚثٌذثةشر ِج ٔالفظٗ فٟ 

٘زٖ ثٌظٛسر ثٌضٟ صّغً دؼغ ِشثفً ثٔمغجَ ثٌخ١ٍز، ف١ظ ٠ذذٚ أْ ثٌىشِٚٛعِٛجس صغضمش فٟ ِشوض 

ثٌخ١ٍز د١ٙتز ِشدغ، ٚثٌىشِٚٛعِٛجس وّج ٔؼشف صخضضْ ِؼٍِٛجس وجِٕز ِّج ع١ضؾٍٝ فٟ ثٌظٛث٘ش 

ٚفٛي ٘زث ثٌّشدغ ٕ٘جن دثةشر أٚ . ثٌؾغ١ّز، فٟٙ صّغً ثٌؾٛ٘ش ثٌىجِٓ ثٌزٞ صّغً دظٛسر ثٌّشدغ

دٚسر، ٠ٕٚضٟٙ ٘زث ثٌضى٠ٛٓ ثٌٝ ظٙٛس خ١ٍز ؽذ٠ذر، أٞ صؾٍٟ ٚؽٛد ؽذ٠ذ، ٚ٘زث ِج روشٔجٖ ػٓ 

. ثٌؼاللز د١ٓ ثٌّشدغ ٚثٌذثةشر ثٌضٟ صؼٕٟ صؾٍٟ ثٌؾٛ٘ش ثٌىجِٓ ثٌٝ ٚؽٛد ظج٘ش
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_ م _ 

 
ِخطٛؽ خ١ّ١جةٟ ِٓ )غجٌذآ ِجسِض ث١ٌٙج شخض خٕغٛٞ ٠قضٛٞ ػٍٝ ث٢خش  , عٕجة١ز ثٌزوش ٚثالٔغٝ 

 (ثٌمشْ ثٌغجدغ ػشش 
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: مصادر البحث
. القرآف الكريــ 

ػ آراء ابي بكر بف العربي الكبلمية، الجزء االكؿ، عمار طالبي، الشركة الكطنية 
 .لمنشر كالتكزيع، الجزائر

 .2000األردف، الطبعة األكلى ، _ خميل البدكؼ ، عماف. االستنساخ، د _

. ػ أسرار الذرة، أميد شمشؾ، ترجمة أكرخاف دمحم عمي

ػ أسرار العربية، أبك البركات األنبارؼ، تحقيق دمحم بيجة البيطار، مطبعة الترقي 
. ـ1957بدمشق، 

ػ  أسس المادية الديالكتيكية كالمادية التاريخية، سبيركيف كياخكت، ترجمة دمحم 
. 1972الجندؼ، مكسكك، دار التقدـ،

ػ االسطكرة اليكـ، ركالف بار، ترجمة حسف الغرفي، سمسمة المكسكعة 
. 1990، بغداد ػ دار الشؤكف الثقافية العامة، الطبعة االكلى، (345)الصغيرة

ػ االصكؿ الحضارية كالجمالية لمخط العربي، شاكر حسف آؿ سعيد، دار الشؤكف 
. 1988أكلي، .الثقافية العامة، بغداد، طػ

ػ الف باء النسبية، برتراند رسل، ترجمة فؤاد كامل، دار الثقافة العربية لمطباعة ػ 
. عابديف
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ػ االلكتركنات، الكسندر كينايجكركدسكي، ترجمة الدكتكر داكد سميماف المنير، 
. دار مير لمطباعة كالنشر، مكسكك

ػ انا النقطة فكؽ فاء الحرؼ، شاكر حسف آؿ سعيد، دار الشؤكف الثقافية العامة، 
1998 .

ػ االنساف في فكر إخكاف الصفاء، الدكتكر عبدالمطيف دمحم العبد، دار العمـ 
. لمطباعة

 دكؼ، ػدالرحمف بػاف الكامل في االسبلـ، ىانز شيدر، ترجمة الدكتكر عبػػ االنس

  .1976الطبعة الثانية، 

, ترجمة سميرعمي, كارؿ غكستاؼ يكنغ كجماعة مف العمماء, االنساف كرمكزه_ 
. 1984, الجميكرية العراقية, دار الشؤكف الثقافية كالنشر

ػ البنيكية، جاف بياجيو، ترجمة عارؼ منيمنة كبشير أكبرؼ، منشكرات عكيدات، 
. بيركت ػ باريس

مصطفى ابراىيـ فيمي، سمسمة عالـ المعرفة، .ػ الجينكـ، مات ريدلي، ترجمة د
. الككيت(275)رقـ 

ػ حكار مع انطكاف مقدسي حكؿ الحداثة كالتحديث، أجراه سعدهللا كنكس، مجمة 
. 3،1991قضايا كشيادات، العدد

. 1945ػ الحيكاف، الجاحع، تحقيق عبدالسبلـ ىاركف، طبع في القاىرة سنة 

. ػ الخمية، الدكتكر محمكد حياكؼ، الجميكرية العراقية
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الدكتكر عبدااللو صادؽ، جريدة ..ػ الدجاجة، البيضة، اـ الديؾ، أييـ األصل؟
. 10/12/1985الجميكرية، الثبلثاء

سعد البازعي، المركز الثقافي . ميجاف الركيمي، د. ػ دليل الناقد االدبي، د
. 2000العربي، الدار البيضاء، الطبعة الثانية، 

ػ ديكاف ابف الفارض، حققو كقدـ لو المحامي فكزؼ عطكؼ، الشركة المبنانية 
. لمكتاب، بيركت ػ لبناف

ػ ديكاف ابي بكر الشبمي، جمع كتحقيق الدكتكر كامل مصطفى الشيبي، الطبعة 
. 1967ػ1386االكلى، 

. ػ الذرة كالككف، بيار ركسك، ترجمة عصاـ مياس، دار الكتاب المبناني

ػ رسالة في سياؽ الخطاب الجمالي، شاكر حسف آؿ سعيد، مجمة اسفار، العدد 
17،18،1994 .

ػ الرمز الشعرؼ عند الصكفية، الدكتكر عاطف جكدة نصر، دار االندلس، دار 
. 1978اكلي، .الكندؼ، بيركت، ط

… ػ السيركردؼ

ػ شرح ديكاف الحبلج، الجزء االكؿ، الدكتكر كامل مصطفى الشيبي، مكتبة 
. 1974ىػ ػ 1394النيضة، بيركت ػ بغداد، الطبعة االكلى، 

ػ الصراع في الكجكد، بكلس سبلمة، دار الكتاب المبناني، الطبعة الثانية، 
. 1973ىػ ػ1393
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ػ الصكفية كالسكريالية، أدكنيس، دار الساقي، بيركت ػ لبناف، الطبعة الثانية، 
1995 .

. ػ طاقة الذرة، جبلدككؼ، دار مير لمطباعة كالنشر، مكسكك

دار  (400)دمحم عبدالمطيف مطمب، المكسكعة الصغيرة.ػ عمماء فبلسفة، د
. الشؤكف الثقافية العامة، بغداد ػ العراؽ

ػ عمـ األحياء، لمصف السادس العممي، الجميكرية العراقية، مديرية مطبعة كزارة 
. ـ1987ىػ ػ1407التربية، الطبعة الثانية، 

ناصر دمحم سبلمة، .د.عثماف عبدالرحمف األنصارؼ، أ.د.ػ عمـ الكراثة، تأليف أ
. 1999، مالطا، ELGAمنشكرات شركة

ػ الفتكحات المكية، محيي الديف ابف العربي، مطبعة دار الكتب العربية الكبرػ 
 .بمصر

لبناف _ فمسفتنا ، دمحم باقر الصدر ، دار التعارؼ لممطبكعات ، بيركت _
  .1998 _1419،الطبعة الثانية ،

دار (163)دمحم عبدالمطيف مطمب، المكسكعة الصغيرة.ػ الفمسفة كالفيزياء، د
. الشؤكف الثقافية العامة، بغداد ػ العراؽ

ػ فصكؿ مف تاريخ الحركة التشكيمية في العراؽ، الجزء االكؿ، شاكر حسف آؿ 
. 1983سعيد، دار الشؤكف الثقافية العامة، بغداد، 
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ػ فمسفة ىيجل، كلتر ستيس، ترجمة دكتكر اماـ عبدالفتاح اماـ، دار الثقافة 
. 1975لمطباعة كالنشر بالقاىرة، 

ػ فكر ىيغل، ركجيو غاركدؼ، ترجمو كقدـ لو الياس مرقص، دار الحقيقة، 
 .بيركت

. 1998، 16ػ في جدؿ االنساف، مجمة المكقف الثقافي، العدد 

. شكلكيف، ترجمة بساـ المعصراني، دمشق.ؼ.ػ فيزياء عالـ الصغائر، ؾ

. 1997، 8ػ القانكف المطمق، مجمة المكقف الثقافي، العدد

. ػ قصة الذرة، كجيو السماف، الفف الحديث العالمي لمطباعة كالنشر كاالعبلف

. 1989ػ كتاب الطكاسيف، منصكر الحبلج، القاىرة، مطبعة النديـ، 

ػ  كتاب النفس، ألرسطك طاليس، نقمو الى العربية الدكتكر أحمد فؤاد االىكاني، 
. 1949دار إحياء الكتب العربية، الطبعة األكلى،

. 1997، 7ػ كركية العقل، مجمة المكقف الثقافي، العدد
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. 1981ىػ ػ 1041الطبعة االكلى، 
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 .1990المركز الثقافي العربي، الطبعة االكلى، / الغانمي، عكاد عمي
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ػ مكسكعة العمكـ الفمسفية، ترجمة إماـ عبدالفتاح إماـ، دار التنكير لمطباعة 
. 1983كالنشر، بيركت ػ لبناف، طبعة أكلى،

. ػ النسبية، بكؿ ككديراؾ، ترجمة مصطفى الرقي، منشكرات عكيدات، بيركت

ػ نظرية األدب، رينيو كيميؾ، اكستف كاريف، ترجمة محيي الديف صبحي، المجمس 
. 3،1972األعمى لمفنكف كاآلداب كالعمكـ االجتماعية، دمشق، ط
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ػ النقد االدبي الحديث، اصكلو كاتجاىاتو، دكتكر احمد كماؿ زكي، الييئة 
. 1972المصرية العامة لمكتاب، 

. 1948ػ نقطة الدائرة، ناصيف اليازجي، بيركت المطبعة االميركانية، 

. 1987ػ النقطة كالدائرة، طراد الكبيسي، دار الشؤكف الثقافية العامة، 

. ػ نيج الببلغة، دار االندلس لمطباعة كالنشر، بيركت

ػ ىكذا تكمـ زرادشت، فريدريؾ نيتشو، ترجمة فميكس فارس، دار القمـ، بيركت، 
. لبناف

. 1970ػ ىيجل أك المثالية المطمقة، زكريا ابراىيـ، الناشر مكتبة مصر لمطباعة، 

ػ، ترجمة إلياس مرقص، دار الطميعة لمطباعة كالنشر، 1ػ ىيغل، مختارات ػ
 .1978الطبعة األكلى،

 

مصادر مف اإلنترنيت  
اتجاىات في البيكلكجيا ، لماذا نشيخ ،اإلجابة مدكنة الى حد كبير في جيناتنا _ 

 رستنؾ .L.Rكلكف في أؼ منيا ، بحث جديد كاعد يقترب مف حل ىذا المغز ، 
( . 11)، المجمد 1995محرر مجمة ساينتفؾ امريكاف ،  مجمة العمـك ، سبتمبر 

. االستنساخ _
. استنساخ الخبليا الجذعية ، ضركرة أـ افتعاؿ ؟ طارؽ قابيل _ 
.. استنساخ عبلجي_
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. االستنساخ العبلجي ، الكراثة الطبية ، الصفحة التعميمية _
 . (المكسكعة الحرة )إشعاع مؤيف _ 
بيجت . أسعد الخفاجي ، د. اإلشعاع كتأثيره عمى الخمية ، تعميق عمى مقاؿ د_ 

 . 12/2003 /18 ، 686عباس ، الحكار المتمدف ، العدد 
.  العبلج بالجينات: أفكار عممية _
. اكتشاؼ جديد لمعمماء ، امزيـ يحمي الخبليا مف المكت كالشيخكخة _ 
.. األنثى ىي األصل_ 
. البركتيكـ عالـ ما بعد الجينكـ ، طارؽ قابيل  _ 
التأثير البايكلكجي كالكقاية مف األشعة السينية  ، قاسـ أميف الييتي ، الحكار _ 

 . 22/7/2007، 2015المتمدف ، العدد 
. تعريفات فيزيائية ، مجمة الفيزياء العصرية ، العدد السادس _
ببلكبيرف ، مجمة العمكـ .H.E _ كريدر. W.Cالتيمكميرات كالتيمكميراز كالسرطاف ،_

( . 12) ، المجمد1996، يكنيك 
.. حقيقة حكاء أك حكاء الحقيقية_
. 7/5/2001زكبعة حكؿ األطفاؿ المعدليف كراثيا ، طارؽ يحيى قابيل ، _ 
الساعة البيكلكجية ، كيف تعمل ككيف تؤثر في صحة االنساف كحياتو ؟ األستاذ _ 

. الدكتكر مسعد شتيكؼ ، مجمة أسيكط لدراسة البيئة 
.. الشيخكخة ربيع العمر_
 . (المكسكعة الحرة)طاقة تأيف_
. العمـ يقترب مف معرفة الجيف المسؤكؿ عف طكؿ العمر _



 

 

 400 
 القانون المطمق

. عمـك كتكنكلكجيا ، ىندسة كراثية _ 
.. طريقة جديدة لفؾ شفرة عمر االنساف ..لتحديد تاريخ ميبلدؾ _ 
تحكيل أنسجة بشرية لتحل محل الخبليا : مأخكذة مف أماكف عادية بالجسـ _

. الجذعية 
. الخميل ، مجمة العربي الحر _ مشكمة الشيخكخة ، االنساف كالحياة ، نعيـ نمكرة _

. مكسكعة تشريح جسـ اإلنساف ، الخمية _ _
بيجت عباس ، الحكار . الميتاككندريا بيت طاقة الخمية مصدرىا المرأة فقط ، د_ 

. 21/9/2003 ، 598المتمدف ، العدد 
بيجت . ىل الميتاككندريا التي تكرث مف األـ فقط ىي سبب شيخكخة األنساف ؟ د_ 

. 29/5/2005، 1212عباس ، الحكار المتمدف ، العدد 
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