
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  الفرضیات الموحدة في التغیر والنمو
  
  

  فلسفة التنبؤ العلمي
  
  

  الفرضیات الرئیسیة
  

   بحث ودراسة وتألیف
  

عصام مصطفى حمدي
  ١٥٩٩/٢٠٠٩س  برقم. ع . في حمایة حقوق المؤلف في جمسجلة



  
  مالحظات قبل ان نبدأ

یمكن ألي باحث او مفكر او عالم او اكادیمي او طالب من اي مستوى جامعي 
  ان یقتبس من الفرضیات شرط االشارة للمصدر

یمكن الي موقع متخصص فكري او علمي او منوع ان یضع رابط الفرضیات 
  ولیس نصھا

شر كل او جزء من الفرضیات وباي نوع من النشر یمكن لمن یرغب بن
  األلكتروني او العادي ان یحصل على موافقة المؤلف الخطیة

یمكن الي مفكر او باحث او اكادیمي او طالب جامعي او متخصص المساھمة 
بتوسیع الفرضیات األساسیة مع تعھدي بوضع التطویرات باسمة في 

  االصدارات التي تحتویھا
ي مركز علمي او فكري او اي جھھ الصدار الفرضیات یدنا ممدودة أل

، والتي تخص كل فرع من فروع العلوم بتوسع كافي ) التطبیقات( الموحدة
  ونامل ان تستطیع الفرضیات المساھمة في تقدم كافة العلوم

  ٢٠٠٩تشرین اول ٢٧االصدار الحالي یحمل تاریخ 
  
  
  

مقــــدمـــــــة
 فھي من ،العلومقیة بقائدة وموجھھ لھيكانت الفلسفة على مر العصور 

 واإلنسانیة العلمیة منھا یضع الطریق والنھج التي تسیر علیھ بقیة العلوم
 الفلسفة أم العلوم  قدیما وقد اعتبر الیونانیون( الحیاةأسلوبوالفكریة وحتى 

  .)وجمیع العلوم قد خرجت من عباءة الفلسفة
في القرن العشرین من الجمود ومع تقدم البشریة وصلت الفلسفة لمرحلة 

 مما ،وابتعادھا عن لغة واحدة لكل المدارس  والصراعات وكثرة األختالفات
واستقلت اغلب العلوم باسالیب خاصة لھا ، ابعدھا عن دورھا القیادي للعلوم 

  .قیادة الفلسفة لھابعیدا عن 
ن فكان ان تم التحضیر لنظام جدید من القوانین تعتمد االفتراض بدال ع

فكان االعتماد على مجموعة من الفرضیات تستمد لغتھا من ، النظریة 
، المصطلحات الریاضیة وتشكل اطارا موحدا للفكر االنساني بكافة فروعھ 

ماد ھذه الفرضیات على الحقائق الریاضیة یجعلھا من نوعیة ممیزة في تواع
تجارب ساعدھا في ذلك مجموعة من احدث النظریات والی، الفكر االنساني 

  .في الفیزیاء والطبیعیات والفلسفة والمجتمع وعلم النفس 



وتقوم الفرضیات على دراسة البنیة الخلفیة لقوانین الطبیعة واالنسان بعیدا 
اضافة لدراسة الشكل ،  والتفكیر الصوفي )التاملیة (عن النظرة الرومانسیة

  .ا بینھا الخارجي لھذه القوانین وكافة اشكالھا المفترضة للتفاعل فیم
بشكل جدلیة مع ) مكان ،زمان،حد( ،وینطلق البحث من ثالثیة اولیة ھي 

سھلة ومستمدة من الریاضیات  وذلك بلغة خاصة العالقة الظرفیة السببیة 
والفیزیاء تمكنھا من التعبیر عن العالقة المطلوبة وذلك بعد ان تختص بضع 

لى افتراض رقمي وتحویلھ افرضیات اولیة في تجرید القانون الطبیعي 
لیدرس ھذا الرقم بعالقتھ مع الحدود االخرى ومع نفسھ واشكال تحولھ 
وطریقة عملھ ولكن دون الدخول في معادالت ریاضیة عالیة لذلك یبقى 

اسلوب الفرضیات سھال مفھوما من االغلبیة الغیر مختصة مما یمكنھا من 
  .فھم قوانین العالم وادخالھا في حیاتھا الیومیة 

في مجال ما من ان یستشف مایرید وما یفیده وان  المختص یتمكن ك وكذل
  .فھي شاملة بقدر األمكان ، یعدل الفرضیات لتناسب اختصاصھ 

تم تألیف ھذه الفرضیات في المرحلةاألولى تحت اسم مدخل الى الفرضیات 
ولكن اعتراض البعض على التسمیة دعاني العادة كتابتھا وتعدیل ، التكاملیة 

  صطلحاتھا بھذا االسم الجدید بعض م
المھمة الرئیسة لھذه الفرضیات وضع تصور فكري یجمع مابین عالمین 

الى شقین اساسیین شق  عموما العلوم البشریة فتنقسم، فكریین متباعدین 
علوم كمیة وھي علوم الریاضیات والفیزیاء والكیمیاء والبیولوجیا 

لتي تتعامل مع كمیات وارقام والجیولوجیا وغیرھا من العلوم الملموسة وا
ما الشق الثاني من الفكر البشري ا،قابلة للقیاس بوحدات القیاس المتداولة 

  فھوالفكر 
النظري التخیلي الجمالي الذي الیستعمل االرقام والكمومات في محاوراتھ او 

  و القصة)الفن( لوحدات قیاس ریاضیة كانت او فیزیائیة مثلعالیخص
  .والرسم والنحت واآلداب بكل اشكالھا والشعر الفلسفة الكالسیكیة

اضافة لربط ھذه الفرضیات بتغیرات العصر مع دخول المعلوماتیة الى حیاتنا 
تستخدم الفكر الفلسفي ویستطیع بشكل كبیر كي تستطیع المعلوماتیة ان 

  .الفكر الفلسفي ان یستوعب المعلوماتیة ویحتضن كل منھما اآلخر 
االول فرضیات ،ع من الفرضیات ا نو ثالث احدة منوتتألف الفرضیات المو

 وھي الفرضیات التي یمكن تعدیلھا اساسیة تبنى علیھا كل الفرضیات االحقة
  تشرح تغیرات العالقات لألولى وفرضیات داعمة لتناسب العامل مع الحاسب

والثالثة فرضیات تخص علم النفس والسلوك مستمدة من الفرضیات 



 ومتحولة من الشكل السردي الى عالقات مل الزمناألساسیة مدعومة بعا
  .شبھ ریاضیة مرنھ 

بل تعطي ،وكل ھذه الفرضیات التشرح الواقع فقط كما في اكثر الفلسفات 
ونبدأ من .تصور واضح عن التغیرات المستقبلیة وامكانیة التنبؤ بالتغیرات

ابسط فرضیة والتي تشكل العامل الرئیس في الفرضیات وھي الحد
  :ـــدــــــــالح-١

ھو فالحد  ،نعرف الحد في الفرضیات تعریفا یختلف شیئا ما عن تعریفاتھ المتداولة
 فما ندركھ اونعیھ الیمكن ،الوحدة او الشيء االكثر استقالال ولیس بالضرورة اولیا

فما نحصل علیھ ھو نتیجة صادرة عن ھذا الحد ، اعتباره مستقال مھما كان اولیا
الحد ویمكن ت الظرفیة الزمانیة والمكانیة التي یمر بھا ھذا اقومجموعتھ من العال

  .ان تؤثر علیة بتأثیرھا او بحیادیتھا على ھذا الحد
  .اضافة لتأثر ھذا الحد بوسائل معرفتنا لھ بعد ان یصم ھذه النتیجة بسمتھ الخاصة

فالحد ھو عالقة ونتیجة لكل ما یمكن ان یكون موجودا حسیا كان اوعقلیا وخاضع 
  .والتأثیر علیھماتأثر والتغییر بالعالقة الزمانیة والمكانیة لل

فان مجموعة الحدود التي )) الیتأثر والیؤثر(( وبما انھ الوجود لحد مستقل تماما 
( بینھما عالقة وثیقة من نوع ما وتعطي في نفس العالقة الظرفیة الزمانیة المكانیة 

  . المترابطة اسم الحلقةتعطي نفس النتیجة ندعو ھذه الحدود) المفترضة 
فالحلقة كنتیجة ھي حد متعدد الوحدات یخضع للتأثر والتاثیر بالحدود  :الحلقة 

  .ات التي یمكن ان تؤثر او تتأثر بھذه الحلقةلقوالح
بسمتھ مكون ھو حد مستقل ففي الذرة نجد مكونات كثیرة مترابطة ومتكاملة وكل 

  .لقة مترابطةفھي اي الذرة ح، أثره وتاثیره غیر مستقل ب
یمكن ان تدرس على انھا حلقھ عندما ندرس احداث تجري في داخلھا او تدرس على 

انھا حد عندما تدخل ھذه الحلقة في عملیة ما ومجموعة التأثیرات التي حصلت في 
  .حلقة الذرة ھي نتیجة لحد الذرة

 او عدة وفي المخبر عندما نقوم بتجربة كیمائیة في انبوب االختبار فاننا نضیف حد
حدود كیمیائیة ممكنة التأثیر والتأثر الى حد او اكثر معزول في انبوب االختبار الذي 

  .یشكل ھنا حدا حیادیا
اما في المخابر النوویة والمسرعات فاننا نضیف حد مثل  النترون بمواصفات معینة 

لت الى حد او حلقة اخرى مثل نواة الیورانیوم لندرس جملة عالقات التغیر التي حص
  .بعد ھذه االضافة

او حلقة یفترض على االقل ان یتأثر بحد او عدة حدود خارجیة فلكي یتغیر حد ما 
او ان یتأثر بتغیر حد او عدة حدود داخلیة بموجب عالقة زمانیة ، ممكنة التأثیر علیھ 

 التحوالت الداخلیة وحد خارجي قمكانیة مشتركة في ھذا التغیر تشكل حد داخلي وف
  .مل المؤثرة الخارجیةوفق العوا



مع العلم ان جملة الحدود الخارجیة والداخلیة المؤثرة على ھذا الحد وتشكل حیز 
تشكل ھذه الحدود الحد المكاني من العالقة ، وتأثیرھا على الحد وتغیره تغیراتھا 

  .الزمانیة المكانیة لتغیر ھذا الحد
ؤلفة من جملة الحدود ذات  ما فیھا والمحدھنا المكان ھو الخلفیة التي یحدث تغیر

د عالقتھ المكانیة الخاصة بھ وھو حلذلك فان لكل ، التأثیرات المختلفة على ھذا الحد 
فالمكان ) مكان–حد (ذو عالقة دائمة ومتبادلة بینھما لتتشكل عندنا العالقة الدائمة 

  .والحد یعطي للمكان خصوصیتھ، یعطي للحد صیغتھ المكانیة لتغیره 
ولكي ینشا زمن لتغیر ، غیر یحدث في حد ما یستلزم فتره زمنیة لحدوثھ وبما ان اي ت

ة بین الحد والزمن عالقة صمیمیة جدلیة قاذا العال، حد یفترض ان یتغیر ھذا الحد 
فالتغیر یستلزم زمن والزمن یستلزم التغیر اذا فالزمن الاسبقیة الحدھما على اآلخر 

لتغیر في حد ما یجب ان تؤثر جملة الحدود ولكي یحدث ا، ھو نتیجة للتغیر ومسبب لھ
 الحد علیھ وسرعة التغیرات في ھذه الجملة المكانیة تحدد سرعة المحیطة بھذا

فتغیرات الحد الزمنیة ھي التي تشكل خلفیة ، تغیرات الحد اي زمنھ والعكس ایضا 
 زمان –حد ( لتغیرات الحد المدروس بعالقتھ مع الحد المكاني فنحن ھنا امام ثالثیة 

والمكان متغیر بتغیرالزمان والعالقة بینھما (تؤلف حلقة متكاملة ذات نتیجة )  مكان–
  .)لحظة االخرىعالقة جدلیة دیالكتیكیة ففي كل لحظة المكان یختلف عما ھو في ال

وسبب لھذا )  مكان–حد ( فالعالقة الزمنیة ھي عالقة متغیرة حسب تغیرات عالقة 
قة الزمنیة صفة الخصوصیة بالحد المدروس مثل العالقة وھذا یعطي العال، التغیر 

  .المكانیة فلكل حد عالقتھ الزمانیة الخاصة بھ والمرتبطة تماما بالعالقة المكانیة 
وسنقتصر بتعریف العالقة المكانیة الزمانیة ھنا على تلك الحدود التي تشكل القاعدة 

اما الحدود ،  غیرھا من الحدود والخلفیة العامة واالكثر شیوعا وثباتا واستمرارا من
المكانیة الزمانیة االخرى التي تتدخل في التأثیر من حین آلخر بشكل غیر دائم وھي 

بحد ذاتھا غیر ثابتھ التأثیر وقلیلة االستمراریة سندعوھا بحدود العالقة 
والفرق بین العالقة الظرفیة وبین العالقة الزمانیة المكانیة مقاس بالنسبة ,الظرفیة

  .لزمن االنساني نسبیال
االولى عالقة زمانیة مكانیة دائمة او شبھ دائمة : اذا فان اي حد ندرسھ لھ عالقتان 

كانیة المستجدة موالثانیة ھي العالقة الظرفیة الزمانیة ال، التالزم معھ والتأثیر علیھ
  .دائما ومختلفة او متفاوتھ في وتیرة تأثیرھا

ولكن یمكن ان ، كامل لي العالقة الزمانیة المكانیة باوعلى األغلب فان الحد یتأثر بطرف
ة الحد قتأثر الحد بأحد طرفي العالقة ضعیفا او متناھیا للصفر عندھا تأخذ عالیكون 

) مكان- ٠( او حد ) ٠-زمان(حد : بالعالقة المكانیة الزمانیة احد الشكلین التالیین
  .اھىتاثیر احد الحدین الى الصفروذلك عندما یتن

 ھیر للحد على احد الطرفین في عالقالتناھي الى الصفر الیعدم احتمال التأثوھذا 
بینھ ویمكن لحد ما في حاالت شدیدة الخصوصیة ونادرة ان الیكون ، ظرفیة مختلفة

وبین العالقة الزمانیة المكانیة اي شكل من اشكال التأثر والتأثیر فتتخذ عالقة ھذا 
 وجوده مفترض نا الشكل قد الیوجد نھائیا ولكوھذ) ٠- ٠(الحد بھذه العالقة شكل حد 



نظرا الن الحد عندما ینعدم تأثره وتأثیره على العالقة الزمانیة المكانیة ، على االقل 
الخارجیة فھذا الیمنع استمرار العالقة الزمانیة المكانیة الداخلیة وانطواء الحد على 

       .ذاتھ
  :مالحظة ھامة

األول وھو الصفر الناتج عن طرح ، نوعین من الصفر سنجد خالل تعاملنا مع الصفر 
 والثاني صفر المنطلق وھوصفر یحدده فكرنا اوتجربتنا ٥٠-٥عدد من نفسھ مثل 

فننطلق من منطلق ما على محور تسلسل األعداد لنسمي مركز األنطالق الصفر مثال 
تكون تلك  ف٢٨٤٧٣٢على محور األعداد العادیة یمكن لحالة ما ان ننطلق من الرقم 

النقطھ ھي صفر األنطالق وھذا ما یستخدم مثال في كثیر من العملیات الریاضیة 
والھندسیة وعتبة األنطالق البیولوجیة والنفسیة وفي االقتصاد عندما یكون الصفر 

  .ھو الحد األدنى لمخزون ما وھكذا
  
  :فرضیة الرقم الخاص-٢
النوع ،  نوعین وفق عالقة االنسان بھا سم االشیاء استنادا الى الذات االنسانیة الىق ت

االول وھو مایعرف بانھ العالم المادي وھو جملة االشیاء التي تغلب علیھا صفة 
والنوع الثاني وھو العالم داخل ، ن والعالم المحیط االعالقة الخارجیة بین االنس

 اي العالم االنسان الذي تغلب علیھ صفة العالقة مع الذات اكثر منھا مع العالم المحیط
  .المعنوي والخیال

والعالم المادي اذا اردنا تعریفھ فاننا نستطیع ان نجمل تعریفاتھ بالتعریفین التالیین 
  :استنادا لمصدر كلمة مادي اي مادة

ھو الماده ما یحفظ او ماھو ابدي فما نراه في احالمنا زائل الیحفظ : التعریف االول 
كس االشیاء التي نصادفھا كل یوم یمكن ان وعلى الع، ونحكم علیھ انھ غیر مادي 

ولكي نكون اكثر دقة في تعریفنا الماده بانھا ما یحفظ وكي نكون ، نفكر بانھا مادیة
فقد كان یعتقد بان ما یحفظ ھو ، علمیین بتعریفنا للماده نستعین بالفیزیاء الحدیثة 

( شتین المعروفة الكتلة ولكن المعروف االن ان الكتلھ التصان وذلك وفق معادلة ان
فالمادة یمكن ان تتحول الى طاقة ) مربع سرعة الضوء*الكتلة السكونیة الطاقة 

ولنكون اكثر دقة لھذا التعریف امام ھذه العالقة نقول ان مایحفظ ھو ، والعكس 
 فھذه الطاقة الكلیة ادق لتعریف المادة ولكن اذا اردنا تعریف الطاقة الطاقة الكلیة

والشعاع الرباعي ھو عالقة تطیع القول بانھا مركب لشعاع رباعي الكلیة فاننا نس
زمانیة مكانیة ریاضیة ففكرة المادة ھي عالقة ریاضیة یعبر عنھا باالرقام والمعادالت 
الریاضیة حتى لو اعتبرنا ان مایحفظ ھو مختلف الدقائق االولیة فاننا نعرف ان ھذه 

الیمكن فالغیر مستقرة ، او مستقرة الدقائق التحفظ مطلقا فھي اما غیر مستقره 
االعتماد علیھا بان الماده ھي مایحفظ والمستقرة لھا دقائق مضادة اذا التقى 

فھنا العملیة ھي عالقة ریاضیة بین عدد الدقائق ، المتضادان تالشیا وتحوال الى طاقة 
  .فكال التعریفین یقودنا الى عالقة ریاضیة للمادةوعدد الدقائق المضادة 



وھو تعریف یعتمد على تجربتنا فنقول ان المادة ما یلمس اي ان :عریف الثاني الت
ماتدركھ الحواس الخمس وھي البصر والسمع واللمس والذوق والشم اما (المادة ھي 

الحواس االخرى كالمخیلة والمفكرة والحدس والذاكرةوالشعورلیس من الضروري ان 
 االنسانیة فاالحالم لیست رك فیھ التجربةماتشتأي ان المادة ھي )ماتدركھ یشكل مادة 

فالمادة ھي مانتفق علیھ جمیعا فنحن ، مشتركة والمشاعر مشتركة جزئیا ولیس كلیا 
ھنا قدنا فكرة المادة الى المفھوم االنساني ألننا نجعل من خبرة االنسان مرجعا تستند 

  .على خبرة االنسان فنحن ھنا اما تجارب انسانیة
ریفین للمادة االول ریاضي والثاني خبرة انسانیة متطابقین على اآلن نحن امام تع

منشورات وزارة الثقافة في ج ع س في مقابلة ، المادة كما ترى الیوم (معنى المادة 
اجراھا الصحفي امیل نویل مع برتراند دیسبانیات استاذ في جامعة باریس الجنوبیة 

  )مختبر الفیزیاء النظریة والدقائق األولیة  
 – العالم الداخلي المعنوي عند االنسان فان امور وأشیاء مثل دافع اآلن اذا درسنا و

نسانیة محور لھا الخ كلھا اشیاء تتخذ التجربة اال.... ،علم، قلق، رؤیا، عاطفھ 
واساسا ھاما لعملھا فھذه االشیاء تصدر من التجربة االنسانیة والیھا تعود وھذه 

مادیة رغم تعلقھا بالعالقة الزمانیة المكانیة  اعتبارھااالشیاء المعنویة من االمنطقي 
فنظرة شاعریة الى وردة او لوحة جمیلة الیمكننا باي ، وتاثیرھا وتأثرھا بھذه العالقة

ولكن اسنادنا ، حال اعتبارھا نظرة مادیة رغم وجود الظرف المادي بھذه العالقة 
شابھ مع تعریفنا الثاني للمادة ھذا للعالقات داخل الذات االنسانیة الى خبرة انسانیة یت

ھذا من ناحیة اما من ناحیة اخرى فان التعریف الثاني ، التشابھ الذي یكاد یتطابق 
  .للماده یتطابق تماما مع التعریف األول للمادة

فیمكننا في ھذه الحالة ان نفترض على األقل وجود منطقة مشتركة في عالقة الذات 
وما یھمنا في ھذه ،المادیة وجملة األشیاء المعنویة االنسانیة مع جملة األشیاء 

الفرضیات الناحیة الرقمیة من التشابھ ضمن العالقة الزمانیة المكانیة كما یھمنا 
العالم الداخلي والعالم الخارجي لألنسان فنستطیع ان نرمز وسیلة التعبیر الرقمیة بین 

حد یقوم  )ح(بحیث ) ح(مز لشيء مادي برمز ذو قیمة ریاضیة كأن نرمز للحدید بالر
او ان ، ضمن قیم رقمیة ذات تأثر وتأثیر بالعالقة الزمانیة المكانیة بتأثیره وتأثره 

 ع( نرمز لشيء معنوي برمز ذو قیمة ریاضیة تفاضلیة او مفترضة كأن نرمز للعدل 
أثیر وتأثر بالعالقة ت حد یقوم بتاثیرة وتأثره ضمن قیم رقمیة ذات  )ع(  بحیث )

 اكبر او اصغر بشكل تفاضلي استنادا لتجربة  )ع( فنقول ان ، انیة المكانیة الزم
او نعطي لحد السعادة رقما افتراضیا فنقول ان فالن  ،  )ع( سابقة بین االنسان والحد 

وذلك عندما نفترض ان الكم األقصى للسعادة ھو من السعادة % ٥٠یتمتع ب 
جدواه في تطبیقات نظریة اللعب   وقد اثبت مثل ھذه االفتراض، مثال % ١٠٠

  .ونظریة العاملین لسبیرمان
یفترض ان یحمل قیمة رقمیة محددة ھذه القیمة ) مادي–ذھني (فالحد المتغیر 

یعبر ) عكس مجموع(الرقمیة في حد مفترض مستقل وحید االمكانیة ھي رقم وحید 
تراض وحید التأثر عن امكانیة تغیر ھذا الحد ضمن العالقة الزمانیة المكانیة فھو كاف



وھو (  افتراضیا او وحید التأثیر ویعطي عند تأثره او تأثیره نتیجة وحیدة المفعول
اما حد آخر مستقل ولكنھ متعدد االمكانیة فان القیمة الرقمیة لھ ھي  ، )نادر الوجود 

مجموع ارقامھ الخاصة بكل امكانیة وبالتالي فانھ على األغلب یعطي ضمن العالقة 
بحیث تكون ولكل نتیجة رقمھا الخاص بھا  الزمانیة المكانیة عدة نتائجالظرفیة 

)) مع وجود مالحظات ستمر معنا(( النتیجة الكلیة مجموع االرقام الخاصة بكل نتیجة 
  .ة تتألف من اكثر من حدقوكذلك االمر بالنسبة الى حل

قات بین عدة وسنتعمد على ھذه القیمة الرقمیة المفترضة للحدود لدراسة اشكال العال
  حدود وتقدیر او توقع النتیجة المفترضة لھذه العالقات

 وكان ھذا الحد في عالقة زمانیة مكانیة معینة فانھ -أ–فاذا وجد حد نرمز لھ بالحد 
وبافتراض ان العالقة ة مكانیة یبدء زمان دراستھا نقطةیشكل مع ھذه العالقة في آن 

فان  موجھ باالتجاه الموجب  لتغیر الزمن الزمانیة المكانیة ممثلة على خط مستقیم
ھ وبالتالي جتشكل نقطة صفریة على ھذا المحور المو نقطة البدء الزمانیة المكانیة 

ووجود مرحلة ما بعد مرحلة ، فانھ یفترض وجود مرحلة ماقبل النقطة الصفریة 
مع ھذه  مرتبط -أ–فاذا كان الحد ، ھذا كشكل ریاضي زماني مكاني ، النقطة الصفریة 

العالقة الزمانیة المكانیة في تغیره فیفترض طبیعیا ان یكون لھ مرحلة ماقبل الصفریة 
  : الى الفرضیة الثانیة وھياوھذایقودن، ومرحلة مابعد الصفریة 

   :البعد الریاضي للحد - ٣
 بالنسبة لما سبق نجد ان كل مایمكن ان نطلق علیھ اسم حد یحتمل ان تكون لھ قیمة 

ي حد یحتمل قیمة ریاضیة یحتمل وجود بعد صفري لھ وأ،یة او مفترضة رقمیة حقیق
فتصبح االحتماالت الطبیعیة لتغیرات حد ، وبعد ماقبل الصفري وبعد مابعد الصفري 

ویمكن ان تنعدم احد ))  مابعد الصفریة– المرحلة الصفریة –ماقبل الصفري (( ھي 
قى مكان االحتمال محجوزا لھ ھذه االحتماالت لوجود سبب یمنع وجودھا عندھا یب

 المرحلة – ٠(( برقم الصفر المكان وجود االحتمال بظرف آخر یناسب وجوده مثل 
-٠((او )) مابعد الصفریة – ٠-ماقبل الصفریة (( او ))  مابعد الصفریة –الصفریة 

  .اضافة الحتماالت مشتقة اخرى)) ٠- المرحلة الصفریة 
درجة ھذه المرحلة الصفریة ٣٦٠ المثلث ففي الھندسة االقلیدیة مجموع زوایا

 لھذه المرحلة خرینآلبالنسبة للمثلث وجاءت الھندسة االاقلیدیة لتضع البعدین ا
فاحد البعدین یقول بان مجموع زوایا )) الذي كان یمكن التنبؤ بھما (( الصفریة 

غر درجة بینما البعد الثاني یقول بان مجموع زوایا المثلث اص٣٦٠المثلث اكبر من 
  .درجة ٣٦٠من 



  
طة قمن ن: لنظریة توازي المستقیمین التي تقول  وكذلك المرحلة الصفریة اقلیدیا 

اما البعدین اآلخرین الاقلیدیا تقول ، یم یمكن وجود مستقیم مواز وحید قخارج مست
النظریة االولى من نقطة خارج مستقیم الیمكن وجود اي مستقیم مواز لھ اما النظریة 

فتقول من نقطة خارج مستقیم یمكن وجود عدد غیر محدود )) البعد الثاني(( االخرى 
  .من المستقیمات الموازیة لھ

وكذلك تقسم العالقة الزمانیة المكانیة الى مرحلة صفریة ھي الحاضر ومرحلة ماقبل 
  .الصفریة ھي الماضي ومرحلة مابعد الصفریة ھي المستقبل

(( ي فان مابعد الصفري تشكل ماھو خارجي ونفسیا اذا كان االنسان ھو الحد الصفر
)). معنوي-مادي(( بینما ماقبل الصفري ھي ماھو داخل الذات )) معنوي-مادي

  :وفي الریاضیات نجد المثال التالي 
دراسة بیانیة لمعدلتین    

  )١   ( ax + by = c: بفرض 
      a`x +b`y = c`)  ٢(  
ال تساوي الصفر  `b , b: بشرط

   في أحد طرفي المعدلة  yاج معادلة المستقیم نقوم بجعل الستخر
     y =-a/b .x + c/b (1):  یصبح لدینا 

(2)  y =-a`/b` .x + c`/b` 
٢للمعادلة `e و ١ للمعدلة eنختار معلمًا من المستوي نرمز لھ 

 ولحل العادلتین وإیجاد النقاط المشتركة للمستقیمین:
نفرض النقطة  : ١Mا  إحداثیاتھ(v , u) من المستوي والتي تكون حًال 

   `v=-a`/b` .x + c`/bو             v=-a/b .x + c/b: للمستقیمین 
 بذلك تنتمي  M إلى e ,e` في آن واحد .  



 وینحصر الحل بین أحد الخیارات التالیة :  
١ :e,e` متقاطعتان ومنھ للمستقیمین حل واحد   
٢ :e,e`نطبقان  فلیس لھما أي حل  متوازیان یعني أنھما غیر م  
٣ :e,e`مشتركان بجمیع النقط( منطبقان فلھما عدد غیر منتھي من الحلول(

  

  
  
  

 وسط –اول (، )  بعد– اآلن –قبل ( ، )  اكبر– الشيء –اصغر ( ومصطلحات مثل 
)  خاتمة – حبكة –مقدمة ( او في القصص )  نھایة– فعل –بدایة ( ، )  اخیر–

  .وامثلة التحصى مما تنطبق علیھ ھذه الفرضیة او تتنبأ بوجوده
وكما سبق ان قلنا بان الحد المستقل تماما ھو وحده الذي یمتلك رقم خاص مفرد یعبر 

فلكي یتغیر ھذا النوع ، عن امكانیة ھذا الحد وھذا النوع من الحدود ھو األندر وجودا 
ر لھ رقم خاص مشابھ بفرض ان ھذین الرقمین من الحدود یفترض ان یتأثر بحد آخ

ولكن وبما ان األعم األغلب من الحدود ھي تلك الحدود ، یمكن ان یكونا متساویین
یمتھا الرقمیة من مجموع ارقام خاصة بعدة امكانیات داخلیة للحد فانھ قالتي تتألف 

تتساوى القیمة لكي یتأثر حد بشكل عام ویتغیر باحد امكاناتھ الداخلیة فانھ یكفي ان 
او امكانیة یمة رقمیة المكانیة حد آخر قالرقمیة المكانیة جزئیة من ھذا الحد مع 

  .جزئیة من ھذا الحد
كغ من القمح فاننا نضع في الكفة االولى من ١فعلى سبیل المثال عندما نقوم بوزن 

ذه كغ وفي الكفة الثانیة نضع مقدار من القمح یوازن ھ١المیزان كتلة حدیدیة زنة 
اي ، فالقمح الیساوي الحدید اال بامكانیة واحدة فقط او رقم خاص واحد ، الكتلة 

  

0  

    

  ال یوجد حلول   عدد ال نھائي من الحلول 

i  

j  
0  i  

j  

0 i  

j  

  یوجد حل واحد فقط 



امكانیة واحدة من القمح تساوي امكانیة واحدة من الحدید فندعو ھذه االمكانیة 
  . بالرقم الخاصالمتساویة بین شیئین غیر متساویین

بة مخبریة وجدنا ویمكن ان یعبر الرقم الخاص عن حاالت التغیر والتوازن ففي تجر
تر بخارفنقول ان واحد لتر  ل٥٠٠ان تسخین لتر واحد من سائل معین یتحول الى 

 لتر ١ لتر بخار كارقام خاصة متوازنة ومتساویة او نفترض ان ٥٠٠سائل تساوي 
مثال فاي تغیر ) ٢٠( لتر بخار تساوي رقم خاص مفترض ولیكن ٥٠٠سائل تساوي 

 الرقم الخاص مع بقاء القیمة قر یعني تحول وفیحصل في السائل متحوال الى بخا
الرقمیة كمجموع محصورة ضمن الرقم الخاص المفترض اي تزاید االول وتناقص 

  .الثاني وبقاء المجموع بدون تغیر
م الخاص فكما قوالوجھ اآلخر للرقم الخاص الریاضي الشكل ھو مایعبر عنھ ھذا الر

یة او جزئیة لحد من الحدود فامكانیة حد  وجدنا ان الرقم الخاص یعبر عن امكانیة كل
ھي شيء من صمیم ھذا الحد ثابتھ ثبات رقمھ الخاص فلكي یتغیر حد یتأثر او یؤثر 

وتمتلك یفترض على األقل ان یحمل ھذا الحد امكانیة صمیمیة تمكنھ من ھذا التغیر 
والرقم ھذه األمكانیة رقما خاصا یعبر عن تغیراتھا فكال من األمكانیة الصمیمیة 

فالرقم الخاص ھو امكانیة صمیمیة ، الخاص شيء واحد كوجھیین لمیدالیة واحدة 
فالرقم الخاص ھو الشكل ، واالمكانیة الصمیمیة لھا رقم خاص یعبر عن تغیراتھا

  .الكمي للحد بینما االمكانیة الصمیمیة ھي الشكل الكیفي للحد 
  :األمكانیة الصمیمیة  - ٤

قوه كامنھ في اعماق الحد تبقى غیر مفعلة خارج نطاق فاألمكانیة الصمیمیة ھي 
واالمكانیة الصمیمیة ھي ، ل وحید االمكانیة قفي الحد المستالعالقة الزمانیة المكانیة 

قیمة رقمیة نوعیة اي ان لكل امكانیة خاصتھا النوعیة ویثبت نوعیتھا رقمھا الخاص 
انیات صمیمیة فان وفي الحد المركب من عدة امك، الذي یعطیھا خصوصیتھا 

جزئیة من  المجموع الكلي لألمكانیات الجزئیة یؤلف امكانیة الحد الكلیة ولكل امكانیة
اي على قیمتھ الرقمیة ھذا المجموع كم رقمي ثابت وھذا الكم الثابت التؤثر علیھ 

الثابتھ العالقة الظرفیة الزمانیة المكانیة ولكن تؤثر على الكم الجزئي من ھذا الرقم 
وه فاعلة قي تحول من االمكانیة الصمیمیة كقوه كامنھ الى االمكانیة الصمیمیة كالذ

في العالقة اي ان االمكانیة الصمیمیة یمكن ان تعمل ، في العالقة الزمانیة المكانیة 
الظرفیة المناسبة اعتبارا من صفرھا كرقم خاص وحتى امكانیة رقمھا الخاص كاملة 

.  
امكانیة عاملة وامكانیة ، اص ثابت تقسم الى نوعین فاالمكانیة الصمیمیة كرقم خ

فبزرة التفاح  ، وعلى االكثر یمكن لكال النوعین ان یتحول الى النوع الثاني، ممكنة 
تحمل امكانیة ممكنة بالنمو والتغیر الى شجرة كاملة ضمن ظروف مناسبة اي انھا 

  .لعاملة تملك امكانیة التغیر من االمكانیة الممكنھ الى االمكانیة ا
بت ھلقد ذ،  ویدور نقاش بین العلماء ھل الحوافز االجتماعیة وراثیة ام مكتسبة 

اكثر مما االكثریة الى ان ھذه الحوافز بجملتھا تجد اصلھا في المیراث االجتماعي 
تجده في المیراث الفیزیولوجي ویعلل ذلك بانھ لم یظھر اي دلیل على ان لھذه المیول 



المورثات بل على العكس ھناك الكثیرمن الدالئل التي توحي بانھا او الحوافز اصال في 
فنقول وفق االمكانیة الصمیمیة اذا ،  الفردةمأخوذه عن المجتمع  ومكتسبة خالل حیا

صمیمیة للتأثر بالمجتمع فھل تجد تلك المیول لم یكن الفرد یملك على األقل امكانیة 
الذي  یة التظھر اال بالوسط المناسبفنحن نتحدث عن امكانیة ذات، مجاال لظھورھا 

لوك مصر القدامى حوت بذور وقبور م، فیة الزمانیة المكانیة نسمیة بالعالقة الظر
احتفظت باالمكانیة الصمیمیة لنموھا آالف  السنین لكنھا لم تستطع ان تنمو وھي في 

  .وسط تلك القبور
ة ثالثیة تعود بنا الى العالقة ة بین االمكانیة الصمیمیة والبیئیة عالقة تكامیلیقفالعال

وبما ان العالقة ، الثالثیة المتكاملة بین الحد والعالقة الظرفیة الزمانیة المكانیة 
الظرفیة الزمانیة المكانیة ھي حلقة مؤلفة من حدود اخرى اذا یفترض لكي یتغیر الحد 

فالعالقة ، انیا كضمن العالقة الظرفیة ان یتناسب وجوده ضمن ھذه العالقة زمانیا وم
ومن  الصمیمیة الحتواء حد ما ھذا من ناحیة ھالظرفیة یجب ان تتمتع ایضا باالمكانی

ناحیة اخرى یفترض وجود امكانیة تفاعل مابین الحد ومجموعة الحدود المحیطة 
ولكن اوال سنبحث االشكال المحتملة لتغیر حد موجود اما ،  مكانھ يوھذا ماسندرسھ ف

ع الحد  تغیر حلقة بحیث تشكل ھذه النتیجة حد یتعامل ممع حد آخر او مع نتیجة
  . العالقة الظرفیة تشكل نتیجة ھي حد مع مالحظة ان ، المدروس 

في البدایة وكما وجدنا ان الحد لھ وجھین متالزمین ھما الرقم الخاص واالمكانیة 
ات الصمیمیة وسنعتمد ھذین الوجھیین لتحدید تغیرات الحد والتي تعمم لتشمل تغیر

  .عدد كبیر من الحدود 
 بین ھذین الحدین یوجد امكانیة ،تبرھا حد آخرعفاذا وجد حدان او حد ونتیجة حلقة ن

،  )   ص( والحد الثاني بالحد  ) س (ندعو الحد األول بالحد ، لعالقة تفاعل وارتباط 
ن وافترضنا ان كال الحدین یمكن تمثیلھ بقطعة مستقیمة اقلیدیة وفق الرقم الخاص فا

  ) ‘ل (  یمكن ان یكون طولھ )  ص(  والحد )ل(  یمكن ان یكون طولھ ) س(  الحد
 ( اذا كانت نسبة الحدو، فاذا كانت النقطة ق ھي نقطة التفاعل بین الحدین س وص 

في ’ ل/ھي ل ) ’ ل (  المتمثل بالطول)  ص(  الى الحد)  ل(  المتمثل بالطول)  س
 )س  (الحد  فان نسبة ) لء (  بمقدار) س (ت  تغیر٢للحظة زوفي ا ، ١اللحظة ز

  :االیجابي او السلبيستتغیر وفق احد الشكلین  )ص  (الى نسبة الحد 
 )٢ش ( و ) ١ش ( وذلك حسب الشكلین )ٌلء+ٌل(/)لء+ل(او ، ُل /)لء+ل(اما   

  )٣ش(و
  ))ش  أ                                                               ((  

  



-وفي الشكل’ ل/)لء+ ل( ھي من الشكل-  ١-فنسبة الحد س الى الحد ص في الشكل
  ’ل/)لء-ل(ھي  - ٣-وفي الشكل ’ ل /)لء+ ل( - ٢

ل فان ھذا التغیر سیؤدي لتجاوب الحد ءاما في حیز محدود اذا تغیر الحد س بمقدار 
 ل فان لءص معھ بشكل معاكس للتغیر الحاصل في س اي ان تزاید ل بمقدار 

صت ل قضا اذا تناام الخاصة والعكس ایقل حسب االرء’لءتناقص الحد ص بمقدار ل
  )ب  ش(كما في الشكلل ءتتزاید بمقدار ل فان ل ءبمقدار 

  
                

  
  

بحیث ع ثابت فان نسبة الطول ع وھو الطول الكامل للحیز المغلق = ’ل+فاذا كانت ل
 - آ-شفي الشكل ’ة تغیر ل الى لب تختلف عن نسب١في الشكل ش’ تغیر ل الى ل

 ھو من اصل الحیز ع اما في  )ب  ش(ل الحاصل في الشكل ءباعتبار ان التغیر 
 وضمن الى مجموع الحدینل ھو اما مضاف او مطروح ء فان التغیر  )أ  ش(الشكل

   .نفس الحیز 
یتغیر وبالعودة الى الفرض ع ثابت فان كال من الحدین س وص عند تغیر احدھما 

فانھ في ھذا الطول ، حد اآلخر بشكل معاكس بالرقم الخاص وبقاء المجموع ثابت ال
  .بالرقم الخاص الثابت كل حد یكمل الحد اآلخر لتبقى ع ثابتھ

التكمیل ، تكامل الشيء اكملھ غیره((  عملیة تكامل ھي لذلك فعمیلة التغیر ھنا 
اما عن نوع ھذا ))  مختار الصحاحاستكملھ واستتمھ قاموس، واالكمال االتمام 

التكامل فان اغلب ما في الطبیعة من عملیات تغیر تسلك احد الشكلین السابقین وھما 
 الذین یحتاجان عند التغیر الى تغیر احد الحدین لیتغیر الحد اآلخر بشكل الشكلین

  .معاكس علىاالغلب لذلك سندعو ھذا النوع بالتكامل الطبیعي
  :التكامل الطبیعي  -٥
  



یص فرضیة التكامل الطبیعي بانھا حد على حساب حد او شيء على حساب یمكن تلخ
  .شيء 
كغ وھي ١٢اسطوانة غاز تزن  ، ) أ ش(على التكامل الطبیعي بشكلھ فيومثال 

 كغ وھو الحد ٣فارغة نعتبرھا الحد س یعبر عنھ بالطول ل والغاز الذي بداخلھا یزن 
ر في الحد ص لن یؤثر على الحد س فاي تغی، ‘ لص المتغیر الذي یعبر عنھ بالطول 

واذا اخذنا كره معدنیة لھا كتلة معینة وغیرنا وضعھا افقیا  او ، كوزن مستقل 
اما ، فان وزنھا یتغیر بینما كتلتھا السكونیة تبقى ثابتھ عامودیا بالنسبة لألرض 

 ھ  فمثال علی  )ب ش (بالنسبة للشكل الثاني من التكامل الطبیعي والذي یمثلھ الشكل
ھي ‘ اذا كانت ل ھي كمیة الوقود في سیارة وتعبر عن الحد المتغیر س وكانت ل

تعبر عن الحد المتغیر ص وكل من ل و لُِِِِِِ بالرقام ‘ لالمسافة المطلوب قطعھا بحیث 
ُل یعني الخاصة فانھ كلما ازدادت المسافة المقطوعة نقصت كمیة الوقود اي تزاید 

رض وكانت ُل ھي الطلب فأي تغیر على الحد ل ع ھي الوكذلك اذا كانت ل، تناقص ل 
  .او الحد ُل یقابلھ تغیر معاكس في الحد اآلخر 

واحتمال من عشر رمیات للنرد لخروج رقم معین كلما رمینا النرد باتجاه الرمیة 
  .العاشرة كلما اصبح احتمال خروج الرقم المطلوب اقل

ُل اصغر من الطول +ن الخاصین لوعندما یكون مجموع الحدین الممثلین بالرقمی
الثابت ع فانھ ولحدود الطول ع یمكن ان تتغیر ل وُل دون ان یتغیر الطرف اآلخر اي 

نسبة  فیبقى في ھذه الحالة التغیر محصورا في ) أش( تتبع نمط تغیرات الشكل 
  .احدھما الى اآلخر

بیعي یكون التغیر طلومن المالحظ انھ في ھذا النوع من التغیر الذي دعوناه بالتكامل ا
على االغلب ناشئا من تغیر انتقل الى احد الحدین من تغیرات اخرى في العالقة 

الحد اآلخر عكسا دون صرف ط فیما تغیر قفالتغیر اثر على احد الحدین ف، الظرفیة 
طاقة ذاتیة للقیام بالتغیر المعاكس فھو قد تغیر نتیجة تغیر الحد االول الذي اخذ تغیره 

فالتغیر ھنا یحدث في نسبة احد الحدین ، العالقة الظرفیة او من تغیر داخلي بھاما من 
  .الى اآلخر

تعریفا شبھ فیزیائي ونعمم ھذا التعریف الخاص  وسنعرف القوه في ھذه الفرضیات 
 ولكن یوجد في العالم المحیط بنا شكل ،فندعو اي شيء یؤدي لحصول التغیر بالقوه

كامل الطبیعي فمثال في النظریة النسبیة الخاصة زیادة آخر للتغیر یختلف  عنن الت
كتلھ المتحركة تساوي الكتلة السكونیة عالقة الال قسرعة الجسم تؤدي لزیادة كتلتھ وف

سومة على مربع سرعة ق ھي مربع سرعة الجسم م٢ءو) ٢ء-١(مقسومة على 
ض مائي ومثال آخر في حو، حد السرعة تؤدي لزیادة حد الكتلة  فتزاید، الضوء 
كغ من االعشاب المائیة وثالث سمكات آكلة ١ من ارضیة الحوض ٢م١لكل یوجد 

للعشب وھذا العدد متوازن بین االسماك والعشب فاذا رفعنا بوسیلة ما كمیة االعشاب 
في ھذا الحوض فان وجود الفائض الغذائي سیساعد االسماك على التكاثر لیعود 

فاالسماك حد واالعشاب ، اب في ھذا الحوض التوازن من جدید بین االسماك واالعش
حد وتزاید حد االعشاب یؤدي لتزاید حد االسماك الى حدود االستقرار والتوازن بین 



 ١فاذا كانت االعشاب ھي الحد ل واالسماك ھي الحد ُل فانھ في اللحظة ز، الحدین 
في ُل  ولكن # ل ء+فاصبح ل ل ء ازدادت ل بمقدار ٢ُل وفي اللحظة زتكون ل

 تقوم ُل ببذل جھد ذاتي تملك امكانیتھ الصمیمیة وتصرف علیھ طاقة ٣اللحظة ز
دُل  اي عاد التوازن الى +ُلدل+ُل لتصبح المعادلة متوازنھ من جدیداي لءفتضیف 

فھنا الحد ُلام بعمل ، الوسط كما كان كنسبة ولیس بالضرورة ككم في االعم االغلب
 العملیة ) ج ش ( الطبیعي ویمكن ان یمثل الشكلوتغیر یختلف عن التغیر في التكامل

  الحاصلة 

  
 نالحظ وضع االستقرار باالرقام الخاصة فالنسبة بین الحدین ھي ل الى )آ-  جش(في 

فان القوه المؤثرة على الحد ل احدثت بھ التغیر ) ب -  ج ش(ُل تساوي الواحد اما في 
ذاتي ُ بتغیر  ُل اجاب الحد ٣ مما اخل بالتوازن بین الحدین لكن في ز٢ل في زء

الیھ لتعود ‘  أي باضافة  ءل) ج– ج  ش(تمد من امكانیة یملكھا لیأخذ الشكلسوم
  .النسبة كما كانت

یجیب على التغیر بتغیر آخر والعودة اذا یوجد فتره زمنیة معینھ یحتاجھا الحد كي 
ھا بزمن التي سندعووھذه الفترة الزمنیة ، لوضع التوازن بالنسبة بین الحدین 

 الى الصفر وفي ھذه الحالة یكون الحدین من النوع االندماجي اي تتناھى التجاوب قد 
فھما یتصرفان كانھما ان تغیر في الحد االول یتم في نفس اللحظة تغیر الحد الثاني 

  .حد واحد  فكالھما یتزایدان بنفس النسبة باالرقام الخاصة وبنفس الزمن 
 فھناك كان ) أش( نا یختلف عنھ في التكامل الطبیعي في اذا الشكل العام للعالقة ھ

 تأثیر ق فیحصل تغیر النسبة بین الحدین وف) داخلیة خارجیة(احد الحدین یتأثر بقوه
االولى بحالة مماثلھ  فان الحد یمر في المرحلة )  ب  ش (اما في حالة، ھذه القوه 

 )ب ج  ش( الى)أ  ش (لحالة من ا)  ب ش ( وذلك عند انتقال الحد في)  آ ش (لحالة
 بسبب قوه ذاتیة او ) ج ج ش(الى )ب  ج  ش(منویبدأ األختالف في المرحلة 

  .مستمدة تؤدي بالحد االخر لھذا التغیر وفق امكانیة یملكھا
  

وھذا النوع من التغیر یقوم الحد اآلخر باكمال النسبة التي اختلت لیعیدھا الى وضع 
ة التغیر ھذه یمكن ان ندعوھا ایضا بالتكامل ونظرا فعملی، التوازن بالرقم الخاص 

الستعمال ھذا النوع من التكامل طاقة او قوه ذاتیة الجراء التكامل فان استعمالھ لھذه 
الصمیمیة لذلك حقیقة رقمھ الخاص وامكانیتھ  یكشف عن حقیقتھ ویظھر ةوه الذاتیقال

  . سترد معناسندعو ھذا التكامل باسم التكامل الحقیقي والسباب اخرى



  :التكامل الحقیقي  - ٦
 ونتیجة حلقة او نتیجتین دحاذا فالتكامل الحقیقي عالقة مابین حد وحد آخر او 

لحلقتین بحیث یكون التوازن قائما بین الحدین بواسطة قوه داخلیة او خارجیة وفق 
  وللتكامل الحقیقي شكلین آخرین االول ھوصمیمیة باالرقام الخاصةلامكانیة الحد ا

فالتكامل ثابت بین ،التكامل الثابت عندما یكون كال الحدین ثابتا بتغیر العالقة الظرفیة 
والشكل اآلخر ھو التكامل الحقیقي السالب وفیھ ، الحدین متغیر مع العالقة الظرفیة 

بالرقم الخاص لیبقى یكون التغیر سلبیا في الحد ل فیتكامل معھ الحد ُل سلبیا ایضا 
 مثال علیھ طائرة تجاریة ذات اربع محركات تعطیھا سرعة سر ،التوازن محققا 

اذا تعطل احد المحركات االربع فان سرعة ، سا على ارتفاع معین وثابت /كم٨٠٠
فاذا ، سا لكل محرك ستنخفض /ھذه الطائرة في نفس االرتفاع وبنفس وحدة الوقود 

الحد ب ذو الطول ُل دعونا المحركات االربع بالحد آ ذو الطول ل وسرعة الطائرة ب
 سینقص من طول ل الرقم الخاص بالحد آ وبالتالي ١/٤فان نقصان الحد آ بمقدار 

  .سیتجاوب الحد ب بنقصان في رقمھ الخاص الممثل في ُل
وكال التكاملین الطبیعي والحقیقي متحدان معا ضمن عالقة االمكانیة الصمیمیة 

فالشكل االعم ھو لذلك ، القة الصمیمیة بالعالقة المكانیة الزمانیة وامكانیة ھذه الع
التكامل المختلط الذي یضم كال من التكامل الطبیعي والتكامل الحقیقي والعالقة 

فعندما یتغیر احد الحدود زیادة فانھ یفترض وجود عالقة مكانیة ، الزمانیة المكانیة 
انا فیفترض اذا تغیر حد نقصوكذلك ، اتت منھا ھذه الزیادة وامكانیة اعطت الزیادة 

مع العلم ان التغیر الحاصل ، وجود عالقة مكانیة انتقل لھا الفرق وامكانیة الستقبالھ 
مثل دل سواء كان زیادة او نقصان یؤثر لیس فقط على الحد بل على المصدر ایضا 

ل الذي اتى من مصدر ما یعني ان ھذا المصدر تغیر بدوره بھذا ءفالتغیر ، والمستقر
ل الى مستقر ما یعني ان ھذا المستقر تأثر ءاذا ذھب التغیر  ذلككل وءالكم من 
  .ل ویكون تأثر المصدر والمستقر اما بالتكامل الحقیقي او التكامل الطبیعي ءبالتغیر 

 بشكل محدود او غیر محدود لتأخذ شكل حلقة تكامل عندما روتستمر عملیة التغی
وتشكل حلقة التكامل تكامال ، یكون عدد الحدود المشتركة اكثر من طرفین متكاملین 

مختلطا عندما تتألف من تكامل طبیعي وآخر حقیقي او عند اخذ نتائج عدة حلقات 
في حیز محدود عندنا العناصر : ومثال على التكامل المختلط ، على انھ تكامل مختلط 

غاز ،  والتي یشكل كل منھا حدا ١االربع التالیة بالكمیات المحددة في اللحظة ز
غاز ثاني اكسید ، حرارة الكمیة ع ، كربون الكمیة ص ، الكمیة س سجین االوك

 نشأ تفاعل بین الحدین س و ص استمر الى ٢في اللحظة ز، ،، الكربون الكمیة ك
كمیة من الحرارة وكمیة من غاز ثاني اوكسید الكربون ق  ونتج معنا اطال ٣اللحظة ز

تكامل ، بین الحدین س و ص واي نشأ تكامل حقیقي موجب بین الحدین ع و ك ، 
ز تتزاید كمیة ءي فانھ في كل لحظة قحقیقي سالب فاذا اخذنا الحلقة ذات التكامل الحقی

العدم بل نشا من تناقص كل من الحدین س  كل من ع و ك وھذا التزاید لم یأت من
فاذا اعتبرنا الحدین س وص حلقة تكامل ندعوھا الحد ج واعتبرنا كل من ، وص 

ندعوھا الحد ُج فان العالقة بین كل من الحدین ج و ُج ھي عالقة و ك حلقة الحدین ع 



وكل من الحدان ج و ُج حدان في تكامل طبیعي ویؤلفان حلقة مغلقة ، تكامل طبیعي 
  .اذا اعتبرت كذلك بدون اضافة حدود جدیدة 

ن  ُج تكامل طبیعي مثل العالقة بیویوجد ایضا بین حد من الحلقة ج وحد من الحلقة 
  : العملیة٣تغیر س وتغیر ك ویوضح الشكل ش

  
ویمكن ان ینشا بین شكلي االمكانیة الصمیمیة تكامل طبیعي فتراجع االمكانیة العاملة 

تمدد االمكانیة العاملة على حساب االمكانیة ھو لصالح االمكانیة الممكنة وكذلك 
ل الحقیقي مع االمكانیة الممكنھ ھذا اذا لم تمتلك االمكانیة الممكنھ امكانیة التكام

  .العاملة
  : الشكل الطبیعي- ٧

عندما یالحظ االنسان ظاھرة ما یمكن تكرارھا بنفس الظروف او تتكرر بظروف 
مشابھھ دائما فان ھذه الظاھرة ھي شكل لتغیر او مجموعة تغیرات تحدث في الطبیعة 

، ثابتھ لھذه التغیرات الالتي تشكل اطارا لھذه التغیرات ھو العالقة الزمانیة المكانیة و
وتصرف الحد في ھذه الظروف تصرفا ثابتا ناشئا من ثبات تأثیر العالقة الزمانیة 

  .المكانیة علیھ 
فالشكل الطبیعي لسقوط حجر ھو السقوط الشاقولي والشكل الطبیعي لتاثیر النار انھا 

القانون فالشكل الطبیعي ھو ، لتناول السم ھو الموت وھكذا تحرق والشكل الطبیعي 
  .السائد في عالمنا رغم ان ھذا الشكل الطبیعي یحتاج لقوه وقوانین اخرى لعملھ

وھنا اذا كان الشكل الطبیعي ھو المرحلة الصفریة لجملة من االشكال التي تعبر عن 
لكون فان كال من الشكلین اآلخرین اي مابعد المرحلة الصفریة وما قبل المرحلة اھذا 

فحسب التعریف المفترض للشكل ، لكن بشكل مختلف یعبران ایضا والصفریة 
الطبیعي یفترض ان یكون الشكلین اآلخرین مختلفین من حیث التعریف ومن شكل 

  .التغیر فكالھما شكل غیر طبیعي لحادثة تحدث في عالقة زمانیة مكانیة طبیعیة
رضیة فاذا كان الشكل الطبیعي لسقوط الماء من االعلى لألسفل باتجاه الجاذبیة اال

وھو القانون فان اتجاه الماء من االسفل الى االعلى ھو شكل غیر طبیعي لذلك فھو 
 عن وجود قوه اخرى تفرض قانونا آخر او ان ھذا ئاما النھ ناش: یحتمل شكلین 

من قبل وعینا وادراكنا وخبرتنا او انھ یخضع لحالة فوضویة تختل الشكل غیر مفھوم 
  .القوانین تجاھھا

  :كل العبثيشیقي والق الشكل الح- ٨



الشكل الحقیقي ھو الشكل الغیر طبیعي والموجود بقوه ذات شكل طبیعي تعاكس 
فالشجرة التي ترفع الماء ، مغیرة من نتیجتھ الشكل الطبیعي المفترض او تندمج معھ 

من االسفل الى األعلى تتخذ شكال غیر طبیعي بالنسبة للماء وشكال طبیعیا بالنسبة 
فتلك الشجرة ، ھنا مصطلح العمل الطبیعي والعمل الحقیقي قیاسالألشجار ونشتق 

 الشجرة الشكل الحقیقي ذتقوم بعمل حقیقي اي ببذل طاقة تعاكس العمل الطبیعي لتأخ
والذرة التتخلى عن اجزائھا ومكوناتھا  كشكل ، لعملھا بدال عن الشكل الطبیعي 

كل حقیقي یمكنھا ذلك ببذل قوه وكش، طبیعي اال في االنواع التي تمتلك امكانیة ذلك 
  .فھو شكل حقیقي ، طبیعیة موجھھ 

والعمل الحقیقي الیعني بالضرورة انھ یعاكس عمال طبیعیا بل یمكن ان نقوم بعمل 
 على درجة مؤویة ١٠٠   فالماء یغلي بدرجة، حقیقي لتغییر عمل حقیقي آخر 

ي ھو اضافة قدرة كشكل طبیعي نتیجة عمل حقیقي ذو شكل طبیعمستوى سطح البحر 
منا بعمل قویمكن ان نمنعھ من الغلیان بھذه الدرجة على سطح البحر اذا ، حراریة لھ 

حقیقي آخر ھو تطبیق ضغط مناسب ایجابي او سلبي على سطح الماء لیغلي بدرجة 
ذو فالضغط ھنا ھو عمل حقیقي ،  درجة مؤویة ٩٥ درجة مؤویة او بدرجة ١٠٥

  .ل حقیقي آخر ذو شكل طبیعيشكل طبیعي موجھھ لتغییر عم
نستطیع القول انھ یوجد لكل من الشكل الطبیعي والعمل الطبیعي مرحلتان مافوق و

الشكل الطبیعي وما فوق العمل الطبیعي وكالھما ندعوه بالحقیقي اما المرحلة االخرى 
بحیث نستطیع ان المفترضة فھي ماتحت الشكل الطبیعي وما تحت العمل الطبیعي 

ھذه المرحلة اسماء حسب محتوى الشكل او العمل مثل سلبي او عبثي او نطلق على 
  .الخ،،،، فوضوي او المعقول والغیر مفھوم واالواقعي 

  : عتبة التوتر- ٩
 عندما یكون بین حدین عالقة ما فیوجد منطقة زمانیة مكانیة مشتركة بین الحدین

كي یوجد عالقة بین  فاذا كان للحدان رقم خاص وھذا مفترض فانھ ول،بشكل طبیعي
 او منطقة ة لتبادل التأثر والتأثیر كررض ان یكون بین الحدین منطقة مشتالحدین یفت

دین الن المرحلة الصفریة كما وجدنا حھذه المنطقة ھي مرحلة صفریة بین ال، تماس 
، ھي مرحلة رقمیة یشترك عندھا الحدین مثل ماتحت المرحلة الصفریة وما فوقھا 

بعتبة د عالقة بین حدین یفترض وجود ھذه المرحلة التي دعوناھا لذلك ولكي توج
مشتركة بین  فھي عتبة النھا مرحلة صفریة انتقالیة بین حدین وتوتر النھا التوتر

  .فھي عالقة زمانیة مكانیة قلقة ومتوترة ، حدین والتحدد انتمائھا الحدھما 
ي حد ما فان تغیره لیس آنیا وكما وجدنا في االمثلة التي مرت معنا لحدوث تغیر ما ف

وفي حاالت خاصة یمكن ان یكون الزمن صفري وھذا ، زمانیا ومكانیا بصورة غالبة 
 وكذلك بالعالقة المكانیة اذ رج عن القاعدة لتبعیة الصفر الى الصورة الغالبةخالی

  .یمكن ان تكون صفریة في حاالت خاصة 
ھا لدرجة حرارة االنصھار فان مثال اذا كان عندنا قطعة من معدن الرصاص عرضنا

فاذا اعتبرنا ان ، ھذه القطعة ستتحول الى صھیر عند وصولھا لھذه الدرجة 
والرصاص المصھور ھو الحد ج والحرارة ھي الحد ق فان الرصاص ھو الحد ك 



اي ان بین كل من الحدین ق ،  ق یعني تحول جزء من الحد ك الى الحد ج دازدیاد الح
 ین الحدین ج وك تكامل طبیعي یمكن التعبیر عنھما بالرسم كماو ج تكامل حقیقي وب

  . ))٤ ش ((لشكلفي ا

  
یصلح لتمثیل انصھار الرصاص ولكن ھذا الشكل الیعبر عن حالة ) ٤ ش(ان الشكل

انصھار معدن آخر مثل الحدید فھناك مرحلة لم یمثلھا ھذا الشكل في انصھار الحدید 
فالمرحلة ، ة الوسط بین الصلب واالنصھار وھي المرحلة العجینیة وھي المرحل

العجینیة ھنا ھي مرحلة انتقالیة بین الشكل الصلب والشكل المنصھر وھذه المرحلة 
ھي تحتاج فترة زمانیة لألنتقال وفترة مكانیة لھذا االنتقال والمرحلة العجینیة ھنا 

ود زماني وھي بالنسبة للحدید لھا وج، عتبة توتر بین الحدید الصلب والمنصھر 
اما بالنسبة للرصاص فكانت عتبة التوتر ذات وجود زماني مكاني ،  ومكاني مقاس 

  .صفري اي یساوي الصفر 
وعندمایسافر احدنا من بلد لبلد مجاور بریا فانھ یعبر منطقة الحدود وھي الخط 

ول عن خط الحدود بانھ خط انتقال مفاجيء بین قالفاصل بین البلدین والیمكن ان ن
  .ین فھو مرحلة انتقالیة ومشتركة بین البلدین البلد

جد مسافة بین الظل تو وفي سھل تلقي سحابة عابرة بظلھا على االرض فھل 
لظلمة ویتزاید اوالضوء ام تساوي الصفر ام نقول بوجود منطقة انتقالیة تتناقص فیھا 

  .الضوء حتى الوصول للمنطقة المضاءة 
 انتقال حد ما من حالة الى حالة مارا بعتبة نوع: ولعتبة التوتر نوعین رئیسیین 

  .دین او اكثر زمانیة المكانیة المشتركة  بین حونوع ثاني ھو المنطقة ال، التوتر 
اذا لعتبة التوتر بعدین  بعد زماني وبعد مكاني ویمكن ان یختلف ھذان البعدان بالكم 

كون عتبة التوتر من حالة الخرى فقد یصل احدھما الى كم صفري او كالھما عندھا ت
  )المقصود ھنا لیس عدم وجود بل تأثیر صفري(صفریة الوجود

  :اشكال عتبة التوتر
لعتبة التوتر المؤلفة من اجتماع حدین او المؤلفة من انتقال حد من حالة الى حالة 

ولتسھیل شرح ھذه االنواع سنستعین بالرسم ، اخرى عدة اشكال من حیث كم العتبة
  . الرقم الخاص للحد على انھ مستطیلالتوضیحي بعد اعتبار



  
  

 اي ان المنطقة )الممثلة بالنقطة م( نالحظ ان عتبة التوتر ھنا صفریة٥في الشكل ش
الفاصلة بین الحد آ والحد ب تساوي تماس صفري مثل انتقال الرصاص من الحالة 

  .حالة ھي حدافتراض ان كل الصلبة الى الحالة المصھورة بعد 

  
  

فاننا نالحظ الشكل العام لعتبة التوتر فالمنطقة م غیر عائدة الى )  ٦ ش(اما في الشكل
، كل من الحدین آ و ب بشكل مطلق بل تشترك مع كل منھما بمقدار اشتراكھ بھا 

وھي تعبر عن حالة مثل انتقال الزجاج من الحالة الصلبة الى المصھورة مرورا 
الزمانیة المكانیة الفاصلة بین اللیل وكذلك مثل المسافة بالمرحلة العجینیة التي ھي م 

  والنھار فھي على االرض عدة كیلومترات وعلى القمر عدة سنتیمترات 

  
  

 تكون عتبة التوتر مستغرقة كال الحدین آ و ب تماما مثل محلول من ٧وفي الشكل ش
فالمنطقة ، الماء والملح فال یوجد منطة یمكن ان ندعوھا الحد أ فقط او الحد ب فقط 

  .شتركة بین الحدین ھي كالھماالم
الخ مع ،،،،٤، ١،٢،٣وفي مجموعة االعداد الطبیعیة اذا مثلت بالحد ب بحیث ب ھي 

الخ ،،،،،٤-،٣-،٢-،١-٠٠مجموعة االعداد الصحیحة اذا مثلت باحد آ بحیث آ ھي 
  .))٨ش((من الشكل یمكن ان تكون عتبة التوتر بین الحدین آ و ب ھي 

  



حد ب فالحالة االولى اما ان الحد آ وال،  عن اكثر من حالة یعبر))  ٩ ش((والشكل
او غیر مشتركان باي نقطة من ماسان باي نقطة  طبیعیان غیر متنیمثالن شكال

لكن وجودھما في نفس العالقة الزمانیة (( نقاطھما فھما حدان الارتباط بینھما 
 من الحد آ بعد فترة  انتقالواو ان الحد ب ھ، ))المكانیة یعطي تأثیرا ما لوجودھما

زمانیة مكانیة معینة اي حدث تغیر على الحد آ ولكنھ لم یجب اال بعد عتبة توتر 
كما یمكن ان یمثل حدین كانا مجتمعین ، زمانیة مكانیة لیتحول او یعطي الحد ب 

  .وانفصال وھما اآلن في حالة انفصال

  
 حاالتھا فھي التحتمل ان عتبة التوتر ھي مزیج حدین على األقل في بعضوباعتبار 

الصفة المطلقة الحد الحدین ویمكن ان تختلف صفاتھا تماما عن صفات اي من 
حدا ثالثا بین حدین وتدرس عندھا باعتبارھا ھنا یمكن اعتبار عتبة التوتر ، الحدین

مثال غاز الكلور مادة طبیعیة ذات خواص ، عتبة توتر وحد ذو خواص وصفات معینة 
عند اجتماع الحدین غاز ، ادة طبیعیة اخرى ذات خواص قلویة حمضیة والصودیوم م

خواص خاصة بھ ھي الكلور والصودیوم فان عتبة التوتر بینھما تشكل حدا ثالثا لھ 
فندرس ھنا الملح على انھ عتبة توتر الكلور والصودیوم وباعتباره ، الخاصة الملحیة 

  .حد ملح كلور الصودیوم 
  :التوازن واالستقرار-١٠
نا ان االمكانیة الصمیمیة لھا خاصیة اولى ھي امكانیة تغیرھا ضمن نطاقین وجد

حول بین االمكانیة الممكنة للتغییر اصغري واعظمي یحدد ھذا النطاق امكانیة الت
فالعین مثال وھي حد لھ اكثر من امكانیة تمتلك امكانیة صمیمیة ، واالمكانیة العاملة 

وال الموجات الضوئیة ابتداء من االحمر وحتى وامكانیة التأثر باطلزاویة الرؤیة 
انتھاء البنفسجي كعین بشریة وكذلك تمتلك امكانیة التأثر بمجال اضاءة ذو طیف 

في ساحة الرؤیة فاضاءة ضعیفة جدا التؤثر اوالتدخل في محدد او كثافة فوتونات 
وایضا  ، امكانیتھا الصمیمیة  وكذلك االضاءة الشدیدة جدا الیمكن الرؤیة بھا ایضا

امكانیة محددة لألبعاد التي یمكن رؤیتھا فال یمكن مشاھدة جسم قریب جدا او بعید 
  .جدا 

ھي والخاصیة الثانیة لألمكانیة الصمیمیة وھي اقل وجودا من الخاصیة االولى 
امكانیة تجاوز االمكانیة الصمیمیة ولكن مع مالحظة ان ھذا التجاوز محصور في 

یة المكانیتھا العاملة وحتى الممكنة ولكن كتكامل طبیعي مع نطاق تجاوز امكانیة جزئ
 ثابتا فاذا استھلكت امكانیة مجموع االمكانیات الصمیمیة للحد والتي تشكل رقما خاصا

صمیمیة بكاملھا فیوجد عندنا نوعین من الحدود نوع حدود الیمكنھا التحول نھائیا 



 التمدد على حساب امكانیة غیرھا الى امكانیة استعمال امكانیة غیرھا وحدود یمكنھا
 وبقاء امكانیتھ الممكنة قابلة الستعادة امكانیتھ طالممكن استعمال امكانیتھ كشر

مثال سفینة التستطیع حمل بضائع ، العاملة عند عودة او تراجع االمكانیة المتمددة 
مولة یمكن زیادة ھذه الح، ثابتھ اكثر من الف طن لمسافة معینة بوحدة وقود وتموین 

قابلة للتحول مع ھذه االمكانیة كتكامل طبیعي كأن نقلل العلى حساب امكانیات اخرى 
من حجم الوقود والمواد التموینیة لكسب حجم اضافي للبضائع وسیكون ھذا على 

ھذه الناحیة ، حساب المسافة كتكامل طبیعي باعتبار ان السفینة حلقة تكامل مغلقة 
لق اما الناحیة االخرى من التوازن فیمكن التعبیر من التوازن في مجال مغاالولى 

(  بمقدار  ) آ ( آ و ب یؤثر الحدینلحظة من العالقة بین الحدكل في : عنھا كما یلي 
  )بء( تساوي ) آ ء( بحیث ) ب ء( الذي یتأثر بمقدار ) ب (  على الحد  )آء

) ء( وتعبر، آ و ب  شرط امكان وجود عالقة تأثر وتأثیر بین الحدین باآلرقام الخاصة
  .عن تغیر صغیر في زمن صغیر 

ان الحد نادرا مایكون احادي االمكانیة الصمیمیة وبالتالي الرقم الخاص لذلك  ووجدنا
ن في امكانیة جزئیة او اكثر یفترض ان یكون الرقم الخاص لھذه یكي یتوازن حد

لمیزان یفترض ان اي لتوازن كفیتي ا، االمكانیة او االمكانیات تتساوي بین الحدین 
الرقم الخاص بوزن االول مساویا للرقم الخاص بوزن الثاني مع عدم اشتراط یكون 

واذا تساویا فان )  طبعا النوعیة  ضمن العالقة (نوعیة الحد االول ونوعیة الحد الثاني
  .التوازن اكثر تساویا واستقرارا

 لتساوي كتلتھا فمجموعة من الكواكب السیارة حول الشمس مستقرة في مداراتھا
كرقم خاص وسرعة دورانھا حول الشمس من طرف مع قوة الجذب الشمسي من 

قام الخاصة لیشكال حدا رالحظ وجود تكامل حدي الكتلة والسرعة باال(( طرف آخر
وكذلك الذرة تبحث عن عدة انواع من )) مساویا لقوة الجذب الشمسي كحد آخر

یة مما یفسر لنا التفاعالت الكیمیائیة حیث ربائھالكاالستقرار مثال استقرار الشحنة 
تشترك ذرة او اكثر ینقصھا عدد او كم معین من الشحنات الكھربائیة مع ذرة او اكثر 

  .الطرفان بتعادل الشحنة  من عنصر آخر تكون ھذه الشحنات عنده فائضة فیستقر
ھا في والنوع الثاني من االستقرار الذي تبحث عنھ الذره ھو استقرار الكترونات

، مدارھا كي التنھار الذرة نحو الداخل فتجذب النواة الموجبة االلكترونات السالبة 
لذلك فان سرعة االلكترون في مساره مع كتلتھ تشكل رقما خاصا یعادل قوة جذب 

وزیادة ھذا الرقم الخاص بحیث یصبح اكبر ، النواة مع بعد االلكترون عن سطح النواة
لألنھیار نحو الخارج او لمدار اعلى یعود فیھ واه یدفعھ من تعادلھ مع قوة جذب الن

  .للتعادل 
ونوع ثالث من االستقرار ھو االستقرار الكتلي فالسدیم الغازي في الكون یندفع 
، للتجمع مع مرور الزمن مكونا نجما او یبقى عدیم االستقرار ویتناثر في الكون 

نات النواة الموجبة مع بعضھا رار مكوقافة ألنواع اخرى من االستقرار مثل استضا
  .غیرھا من انواع االستقرار التي تحتاج لتكافؤ بالرقم الخاصو



واالنسان یحوي عدد ھائل من المجموعات التي تحتاج للتوازن واالستقرار سواء 
  .على الصعید الفزیولوجي او السیكیولوجي او االجتماعي وغیرھا

واستقرار بین الوسط ،  مكونات الدم مثال مطلوب استقرار في االرقام الخاصة لنسب
 قوفداخل الخلیة وخارجھ واستقرار بین نسب الھرمونات واالنزیمات ومضاداتھا 

  .ة مع الظرف والوسطقالعال
واالنسان یحوي عدد كبیر من المتناقضات السیكیولوجیة والدوافع المتضادة فاذا لم 

  . انسان في طریقھ لألنھیاریستطع بمرحلة ما ان یحقق استقرار ھذه التناقضات فانھ
واالنسان یبحث عن االستقرار باالجتماع ایضا فاالجتماع یؤمن للفرد حمایة وتعاون 

لتأمین متطلباتھ الحیاتیة التي قد الیستطیع تأمینھا منفردا والذي یعبر عنھ قول ابسن 
  .یع ان یقف وحده العتبره اعظم الرجال طاعطوني رجال یست: 

  : عدم االستقرار-١١
یمكن القول ، .طبیعیة وتساءلنا ھل یوجد استقرار طبیعي ؟اذا اعتبرنا االستقرار حالة 
كل منھما امكانیة صمیمیة واحدة فقط اي ان امكانیتھ بانھ عند وجود حدین في 

یمكن ان نجیب بشيء من الشك واعتبار الحالة خاصة باالیجاب ، منطبقة تماما علیھ 
ان للحد الواحد اكثر م امكانیة صمیمیة واحدة فاذا عم االغلب فھو اما الشكل األ. 

الخاص بین امكانیتین من حدین بینھما عالقة فانھ على األغلب حصل استقرار بالرقم 
خالل باستقرار  امكانیات اخرى في ھذین الالجزئي الى ااالستقرار سیؤدي ھذا 

ولو كان ھذا  ، الحدین نظرا لعدم التطابق التام بین االمكانیات بارقامھا الخاصة
یعني التوازن وتوقف الحركة التطابق موجودا النتھى الكون الى الموت الن االستقرار 

.  
فاذا ماحصل استقرار بین امكانیتین اخریین بین الحدین فعلى األغلب سیتحول 

استقرار وھكذا كما في األمثلة االستقرار الذي كان بین االمكانیتین االولیین الى عدم 
  :التالیة

 وثانیا الن اوال ألنھ سدیم ضخم في الكون یعتبر عملیا غیر مستقر دیم غازي س
یتجمع ھذا السدیم ، من مواد غازیة تحت مستوى االستقرار الكتلي الذري تركیبة 

لیكون نجما وما ان یصبح لھذا النجم كتلة معینة حتى ترتفع درجة حرارة وسطھ 
اي عندما یبدا باالستقرار الكتلي ، فیھ  ویبدأ التفاعل النووي نتیجة الضغط الھائل 

دان االستقرار بشكلیھ بالنسبة قیستمر ھذا التفاعل وف، اخذ یفقد االستقرار الذري 
وبالتالي جم وبالنسبة للذرات المكونھ لھ فبالنسبة للنجم فقد اصبح ذو كتلة كبیرة نلل

 االستقرار ذو جاذبیة كبیرة تجذب مایحیط بھا وكلما جذب مادة اكثر تضاعف عدم
 الكتلي وبالنسبة للذرات تتشكل مجموعة ذرات ترتقي نحو األعلى مافوق االستقرار

 نتیجة  ومجموعة اخرى تتجھ لألسفل تحت االستقرارنتیجة األندماج النووي 
مادتھ الى اكثر العناصر استقرارا  حتى یستنفذ النجم طاقتھ وتتحول األنشطار النووي 

دیدة من االستقرار وعدمھ فتنجذب المادة الى باطن النجم مثل الحدید لتبدأ مرحلة ج
لتندفع من جدید مكونة العمالق األحمر الذي یفقد استقراره بانھیار مادتھ وتحولھ 
لقزم ابیض وتبدأ مرحلة اخرى من االستقرار وانعدامھ حیث تكون مادتھ مسحوقة 



 حطام في  مادتھ الىوعدیمة التمایز فاذا وصل لكتلھ معینة انفجر من جدید وتحولت
الكون لیعید سیرتھ االولى بتحولھ لسدیم غازي او ان ینھار ھذا النجم نحو الداخل 

ان یجذب كل شيء مكونا ثقبا اسودا لیكون قد فقد استقراره الى األبد فھو سیحاول 
  .حولھ في محاولة غیر مجدیة لألستقرار

ل ققرارھم الن مایرضي العوكذلك االنسان فالعقالء جدا وأذكیاء جدا الیجدون است
  .الیرضي الجسد واال لكان الفالسفة اكثر الناس سعادة وھذا غیر المالحظ

الوجود لألستقرار الطبیعي اال في حاالت خاصة ،،ونستطیع اآلن االجابة عن التساؤل 
فاالستقرار یجب ان یكون حقیقیا وللحصول على االستقرار الحقیقي یجب اما بذل قوه 

قرار والحفاظ علیھ او ان یكون الشيء المستقر خارجا عن الزمن او النشاء االست
ي نزمن صفري باعتبار ان اي تغیر بشكل طبیعي یحتاج الى زمن فانعدام الزمن یعب

  .عدم حصول تغیر وعدم االستقرار ھو احد انواع التغیر
  :المعرفة بالتوازن واالستقرار-٢١

فاذا ،مفھوم التوازن واالفتراض على المعرفة المنطقیة یعتمد االنسان باحد طرق 
لألنقسام من المعروف ان جمیع الخالیا عند االنسان قابلة  :طرحنا المشكلة التالیة 

 ضالعین  غیریمكن ان نجیب ونحن اشخاص، والتكاثر عدا الخالیا العصبیة فلماذا؟ 
اما ھذه م اذا كانت الخالیا العادیة تنقس، بعلوم الخالیا والنسج نجیب وفق احتمالین 

 -أ–قسم ن وكاحتمال اول ھي التاذا یوجد عملیة استقرار في ھذا النوع من الخالیا:فال 
النھا التمتلك امكانیة االنقسام اي انھا تفتقد عنصر او عناصر تساعدھا على االنقسام  

 او االحتمالین معا –احتمال ثاني انھا التنقسم النھا تمتلك امكانیة عدم االنقسام  -ب-و
.  

؟ فھي اما انھا التمتلك امكانیة االنكسار او وكذلك قولنا لماذا تنكسر الكأس الزجاجیة 
ونقیس على ھذه االحتماالت ،انھا التمتلك امكانیة عدم االنكسار او كال االحتمالین 

  .الكثیر من معارفنا
فالعملیة ھنا ھي عملیة توازن واالنسان یستعین بھذه العالقة الطبیعیة كوسیلة 

فكل من االغریق والصینیین القدماء فھموا المرض بطریقتین مختلفتین ، رفة للمع
فاألغریق قالو ان المرض ھو نقص داخلي عند األنسان في ، وھما نظرتین للتوازن 

اما الصینیین القدماء فقد قالو ، شيء ما ویجب اعطائھ لھ من الخارج لیعود التوازن 
نسان ان یعید توازنھ بتركیز داخلي ان المرض ھو اختالل داخلي ویجب على األ

وكال النظریتین اتبعت مسارات وتفرعات الى زمننا الحالي وفي النظریتین ، لیشفى 
  .المریض یمكن ان یشفى 

  : مستوى االستقرار والنتیجة-٣١
ان التغیرھو نوع من عدم االستقرار او االنتقال من عدم االستقرار الى كما وجدنا 

بعملیة االنتقال ھذه تختلف معنا عدة امور مثل نوعیة الحدود او  و،عدم استقرار آخر 
وبالتالي تختلف معنا النتیجة كمیة الرقم الخاص بكل حد او العالقة الزمانیة المكانیة 

  .،،،،الصادرة عن عدم االستقرار األول عنھا في عدم االستقرار الذي یلیھ وھكذا 



ي نجم غازي كوني وجدنا ان لكل حالة من مثال عندما مر معنا حاالت عدم االستقرار ف
حاالت االستقرار وانعدامھ في تغیر السدیم تختلف معھا النتیجة الصادرة عن ھذا 

ا عن ھعن نجم عنم تختلف عن النتیجة الصادرة سدیدرة عن فالنتیجة الصا، التغییر 
عدم فلكل مرحلة من ، النتیجة الصادرة عن عمالق احمر او قزم ابیض او ثقب اسود 

 واذا درسنا المشكالت التي یعاني منھا الجیل الحالي ،،االستقرار نتیجتھا الخاصة بھا
في دولة متقدمة وتساءلنا ھل تتشابھ ھذه المشكالت الناتجة عن عدم االستقرار بعض 

العوامل في ھذه الدولة مع المشكالت التي یعاني منھا الجیل الحالي في احد دول 
 ذالت التي عانى منھا جیل في احد الدول المتقدمة ولكن منالعالم الثالث او المشك

  .مائتي سنة 
ھنا یوجد اختالف في مستوى عدم االستقرار فالدول المتقدمة حالیا حققت استقرارا 

بالنسبة للمشكالت التي لم یتحقق فیھا االستقرار في الدول النامیة بینما وجدت 
بعد حل مشكالت الجیل جیال الحالیة مشكالت جدیدة ذات مستوى آخر یعاني منھا اال

  .السابق
  : انواع االستقرار وعدمھ-١٤

االول ھو االستقرار الطبیعي والثاني ھو ، یوجد نوعین رئیسیین من االستقرار
  .ولكل من النوعین الرئیسیین انواع فرعیة، االستقرار الحقیقي

 - ١،، ماط وھي یقسم االستقرار الطبیعي الى ثالثة ان: اوال االستقرار الطبیعي
  . االستقرار القلق- ج–نتثاري  االستقرار األ-ب–االستقرار االنھیاري 

ولكي یحدث استقرار بین شیئین لھما رقم خاص مختلف نسبیا عن بعضھما یفترض 
حدوث استقراره وھذا النوع من ان یقوم احد الحدین بتعویض تكاملي حقیقي ل

فھو قابل للتغیر ، یزیائیة بالحركة  في بعض او اغلب الحوادث الفىعویض یتجلتال
 بالرقم الخاص رفترضنا انھ حدث بین شیئین استقراواذا ا، والمتغیر غیر مستقر 

بینھما فھو استقرار آني باعتبار ان كل ماھو داخل نطاق الزمن یحوي على األقل حدا 
  .متغیرا واحدا ھو الزمن 

 ١ فانھ في اللحظة ز٠زفاذا حدث استقرار آني بین الحدین ع و ص في اللحظة 
فالحدین ع و ص حدان مستقران  ، ٠١-١یكون الزمن وھو حد قد تغیر بمقدار ز

  .متغیرز، ثابت = ص،ثابت ة للزمن اي عبینھما عدیمي االستقرار بالنسب
ویكفي ان یكون احد الحدود متغیرا حتى تكون حلقة التكامل غیر مستقرة فكل من 

 بالنسبة للزمن وھو احد انواع االستقرار االنھیاري الحدین ع و ص حدان خامالن
  .المیت

لكل من الحدین ع و ص رقم خاص فاجتماع الرقمین الخاصین المتكافئین وبما ان 
سیعطینا اما حد صفري اي تم فناء او خمول كل من ع و ص او حد ھو مجموع 

تقرار فاالستقرار الثاني ھو اس ، ١٠-١ او ١٢+١الرقمین الخاصین اي اما 
  .صفري انھیاري واالستقرار األول ھو تضاعف عدم االستقرار 

لعدم وجود كل من الحدین ع و ص الن واالستقرار الصفري یعني عدم االستقرار 
معنى االستقرار ھو ان یحافظ كل من الحدین ع و ص على وجودھما وفاعلیتھما 



 بحاجة الى وتضاعف عدم االستقرار یعني انھ مازال، بشكل مستقر ومتوازن 
  . السابق لكل من الحدیناوھ اصبح ضعف عدم االستقرار األول استقرار ولكن

 فھنا بحاجة الى حد او مجموعة حدود یكون الرقم الخاص لھ او لھم مساویا للرقم 
ثانیة اما استقرار صفري او تضاعف الخاص بمجموع ھذین الحدین لتعود الدائرة 

  .عدم االستقرار 
لثقب االسود نالحظ استقرار انھیاري من نوع تضاعف عدم ففي جرم سماوي كا

االستقرار فھو كشحنة وجاذبیة یعبر عن مجموع الشحنات وعناصر الجذب للجزیئات 
  .المكونة لھ ونفس الشكل نالحظھ في األقزام البیض

واالستقرار الصفري االنھیاري نالحظھ عند اجتماع جسیم اول مع مضاد لھ فیتفانى 
صفري انھیار والطاقة التي فھما قد خضعا الستقرار ، ن مطلقین طاقة كل من الجسمی

  .انطلقت خضعت الستتقرار انتثاري
ویالحظ االستقرار األنتثاري في السدم فعوضا عن یكون عدم االستقرار مجتمعا في 

كتلة واحدة فانھ یتوزع على كافة جزیئات السدیم لتسلك احد الطریقین من االستقرار 
ع لتصبح في مرحلة تضاعف عدم االستقرار او ان تتابع انتثارھا لتصبح اما ان تجتم

  .في مرحلة عدم االستقرار االنتثاري 
 وھو استقرار یكون عادة بین اكثر من حدین او بین حدین : االستقرار القلق األوسط

فاذا كان بین اكثر من حدین ووجد الحدان غیر مستقران ، بینھما تكامل حقیقي 
للحد االول كان مجموعھما رقم الخاص بینھما ووجد حد ثالث اذا انضم الختالف ال

فعند انفصال الحد ، اكبر من الحد الثاني ومجموعھما اكبر من قیمة استقرارھما معا 
الثالث وانضمامھ للحد الثاني تكون النتیجة مشابھھ اي المجموع اكبر من قیمة 

كال الحدین بشكل النھائي للحفاظ على االستقرار لذلك سبیقى الحد الثالث متنقال بین 
ونفس العملیة یمكن ان ، استقرار كل الحدود لعدم امكان استقرار الحدین وحدھما 

بین حدین كل منھما تحت الرقم الخاص باالستقرار ومجموعما اكبر من الرقم تحدث 
  .الخاص باالستقرار فھما بحالة اجتماع وافتراق النھائیة ودائمة 

 االول ان یكون ھذا – بینھما تكامل حقیقي فاننا امام احتمالین  واذا وجد حدان
 بكافة االنواع الرقمیة من كسریة وجزریة التكامل الحقیقي بین الحدین ممكن الحدوث

من الرقم الخاص یزداد الحد الثاني فعندما یزداد الحد األول بكم رقمي معین ، وغیرھا 
 امام حدان مستقران بالتساوي ونعود في فنحن، ضا بنفس القیمة من الرقم الخاص یا

 حالة عدم االستقرار بالنسبة للزمن وسیتخذ شكل استقرار میت او ىھذا النوع ال
والنوع الثاني من ھذا االستقرار ھو ان الیحدث تكامل حقیقي بین الحد ، انھیاري 

 و ج فاذا كان كل من الحدین ب، اال بارقام صماء غیر قابلة للتجزئة والحد اآلخر 
 ١وفي اللحظة ز،  ویبحثان عن استقرار ٠مختلفي الرقم الخاص في اللحظة ز

 اما ان تكون اكبر من ج او  ) س (ازداد الحد ب برقم اصم فان ب مع الرقم االصم
فاذا كانت اصغر من ج فاالستقرار لم یتحقق ونحتاج ، تساوي ج او اصغر من ج 

 مع الرقم س تساوي ج فنحن قد حققنا واذا كانت ب، الضافة س اخرى الى الحد ب 
 ) س (استقرار آني النھ اما ان تصبح العالقة بین الحدین ب و ج مع الرقم األصم



حلقة خاملة ومیتھ بالنسبة للزمن او یحدث تكامل حقیقي مع الرقم الخاص ب ج مع 
من ب مع س  فتتكامل ب حقیقیا مع ج لتضیف س ب فتصبح ج مع الرقم االصم اكبر 

ة وھكذا حتى نصل الى كتلة رقمیة ھائلة لكل من ب و ج تنھار لعدم استقرارھا جدید
وم بتكامل قوكذلك اذا كانت ب مع الرقم االصم اكبر من ج فان ج ست، بالمجموع

  .،،،،،حقیقي وتعود الكره مرة اخرى وھكذا
 مثال نحن كبشر عادیین نعرف مرور، وكما وجدنا ان ھناك تكافؤ بین الحركة والزمن 

الزمن اما بحركة االرض حول الشمس او حركة القمر حول األرض او حركة األرض 
وبالنسبة للفیزیائیین یقاس الزمن بعدد دورات معینة اللكترون في ذرة ،  نفسھا لحو

ة لألكترون حول النواه یعني رفكل دو، تؤخذ كمقیاس او اھتزازات دوریة او غیرھا 
الحركة النسبیة واذا انعدمت ،  ھذا الزمن انھ قد مضى علیھ زمن معین مھما صغر

بین حدین الیعني ان الزمن قد توقف بالنسبة ألحدھما نسبة لنفسھ فھو في حركتھ 
بدرجة حرارة معینة یختلف زمنھا وذرة ، الذاتیة یعبر عن رقم خاص بزمن خاص بھ

الخاص عن ذرة اخرى بدرجة حرارة اعلى او ادنى اي ان الزمن ھو تكافؤ بین 
فالزمن ھو ، والزمن وھي ناتجة عن تغیره الخاصة )) التغیر(( ملیة الحركیة الع

والحركة عملیة زمنیة خاصة بكل حد وحده ، الوجھ اآلخر لعالقة حركیة خاصة 
ومجموع اسقاطات الحركات الخاصة بتفاوت ازمنتھا الخاصة وحركتھا یعطینا محورا 

ن البشري الخاص بنا نتفق علیھ وھو الزم( عاما للزمن ندعوه  محور الزمن العام
   )ونقیس بقیة التغیرات نسبة لھ
 فھذا یعني انھما غیر متغیرین  )ج(  والحد )ب (  واذاعدنا الى حالة ثبات الحد 

فالزمن العام یبقى متغیرا بغض النظر عن ثبات ، بالنسبة الى محور الزمن العام 
(  كانت ٠اي في اللحظة ز ) بالنسبة لمنظور خارج الحدین الثابتین( بعض الحدود 

ثابت اي یوجد = ثابت و ج = بقیت ب  ١وفي اللحظة ز، ثابت ) ج ( ،ثابت ) ب 
ن ( ن = تغیر  في نسبة كل من الحدین الى الحد الثالث الزمني ولكن في اللحظة ز 

فان النسبة بین حد الزمن وبین كال الحدین ب و ج اصبحت ذات ) زمن غیر نھائي 
اي وقعا في حالة ، ناھى الحدین ب و ج الى عدد قریب من الصفر فرق ھائل وت

  .استقرار صفري انھیاري بالنسبة للزمن العام
 ھي ١فاذا كانت نسبة كل من الحدین ب و ج الى محور الزمن العام في اللحظة ز

 ١٠٠ وفي اللحظة ز٢ الى ١ ستكون ٢فانھا في اللحظة ز، واحد الى واحد 
 اي ان الحدان یتالشیان بالنسبة الى الزمن ١٠٠ الى ١الزمن ھي ستكون النسبة الى 

  . فندعوھما باالستقرار المتقھقر ، بمرور الزمن 
من التكامل ویمكن ان یكون ھذا التقھقر مضاعفا اذا كانت حالة االستقرار بین الحدین 

 ن في حد یقابلھ نقصان في الحد اآلخر اضافة لتزایدافكل نقص، الحقیقي السلبي 
  .الزمن 

 االستقرار بین الحدین ب و ج حقیقیا یفترض ان نلكي یكو: ثانیا  االستقرار الحقیقي 
یقوم كل من الحدین او مجموعة الحدود اذا وجدت بصرف قوه للحفاظ على 

  ،،،استقرارھما او تدخل مصدر قوه خارجي یحقق ھذا االستقرار



الحد اذا كان للحد ب مصدر ومن الممكن ان یكون االستقرار الحقیقي بشكل احادي 
طاقة او قوه داخلي او خارجي یساوي الرقم الخاص بالحد ج المفترض لألستقرار في 

  .كل لحظة
واذا كان للحد االحادي ب نظیرا او حد موازن لھ ھو ج فیفترض كشكل حقیقي ان 

  .یوجد قوة تؤمن استقرارھا فال یصبح صفري وال رقم خاص مضاعف 
الحدین او مجموعة الحدود مع بعضھا اما بالنسبة للزمن فیفترض ھذا بالنسبة لعالقة 

ب وفي الحد ج ءز یقابلھ تغیر في الحد ب بمقدار ءان یكون اي تغیر في الزمن بمقدار
عندھا یكون كال من الحد ب والحد ج ، قام الخاصة المتوازنة رج باالءبمقدار 

حقق عالقة استقرار بین اي ت، مستقران بالنسبة للزمن متغیران بالنسبة للزمن 
قام الخاصة اكبر من رباالج ءب و ءاما اذا كانت كل من ، عملیتي االستقرار وعدمھ 

وكذلك اذا كان العكس ، ز فتتحقق عالقة تكامل حقیقي متزاید موجبة بالنسبة للزمن ء
ز فتتحقق عالقة تكامل حقیقي تقھقریة سلبیة بالنسبة ءج اصغر من  ءب وءاي 

  .للزمن 
لألستقرار الحقیقي ھو ان توجھ قوه ذاتیة او خارجیة للحدود نحو انھاء ل آخر وكشك

  .او ایقاف تأثیر الزمن بعمل حقیقي وبالتالي التغیر في كل من ب و ج فھما مستقران
  ):غیر مفھوم( االستقرار كشكل عبثي–ثالثا 

 حقیقي وھو حالة من حاالت االستتقرار الغیر منطقیة اي ذات شكل غیر طبیعي وغیر
فجملة العالقات بین الحدین ب و ج مختلفة بارقامھا الخاصة وبالنسبة للزمن ومع ، 

قام راو ان تكون العالقة بین الحد ب والحد ج متوازنة باال، ذلك فھي مستقرة 
  . غیر مبررن ھناك عدم استقراكلوالخاصة والزمن 

  :عدم االستقرار في حد یمتلك اكثر من امكانیة صمیمیة 
 وھو في ) ن ( وھو حد ذو عدد من االمكانیات الصمیمیة الداخلیة )ع ( جد الحد اذا و

بحیث ن و ط  (  )ط   (ذو االمكانیات الصمیمیة الداخلیة) ص ( عالقة تغیر مع الحد 
،، د،ج،ب،أ=  من الحدود التالیة ن )ن(  وتتألف ) كانیة واحدة لكل منھماماكثر من ا

وعند وجود عالقة تغیر بین كل من ،، ي،ز،و،هیة ط من الحدود التال ) ط (وتتألف
وباعتبار ، یعني وجود عالقة بین االمكانیة ن وبین االمكانیة ط فھذا ، ن، الحدین ع

فنفترض ان ، ن ، ان الحدود الجزئیة في كل من الحدین یتغیر بتغیر الحدین ع 
د بازدیاد ع العالقة بین الحد ع وامكانیاتھ الداخلیة ھي تكامل حقیقي اي تزدا

القة بین عفاذا كانت ال،مكانیاتھ الداخلیة بین الحد ص واوتتناقص بتناقص ع وكذلك 
الحد ع والحد ص ھي عالقة بین امكانیات الحد ع الصمیمیة وامكانیات الحد ص 

فیما بینھا في كال الحدین قام الخاصة رالصمیمیة التي نفترض انھا متساویة باال
 من الحد ص بكم  )ه(  من الحد ع مع امكانیة  )أ(  امكانیة ویوجد عالقة استقرار بین

 یوجد استقرار / و/ واالمكانیة /ب/وبین االمكانیة / ١/رقمي من االمكانیة العاملة ھو 
 بكم /ز/ واالمكانیة /ج/ وكذلك بین االمكانیة /٢/بكم رقمي من االمكانیة العاملة ھو 

 عندھا توجد /٤/ بكم رقمي /ي/مكانیة  وبین اال/د/ وبین االمكانیة /٣/رقمي ھو 
 ھذا یعني ان /١/عالقة تغیر بین الحد ع والحد ص بكم رقمي خاص لكل منھما ھو 



 من ص لكن عدم االستقرار /ه/ من ع وبین /أ/االستقرار قد تحقق بین االمكانیتین 
  .مستمر بین بقیة االمكانیات

خاص فان الحد ص سیتكامل معھ  رقم /٢/الحد ع بامكانیتھ العاملھ الى فاذا تغیر 
 رقم خاص والتغیر ھنا مدفوع نتیجة وجود عدم استقرار بین ثالثة /٢/حقیقیا الى 

امكانیات من الحد االول مع ثالثة امكانیات من الحد الثاني وھي اقوى من استقرار 
 مما یخل باستقرار /و / واالمكانیة/ب/فیتحقق استقرار بین االمكانیة ، امكانیتین 

 فیندفع الحدان ع و ص الى تكامل جدید /ه/ و /أ/مكانیتین اللتان كانتا مستقرتین اال
 /و -  ه-ب/المكانیات لیختل االستقرار بین االمكانیتین ار بقیة ارناتج عن عدم استق

من جدید وتستمر عملیة االستقرار وعدمھ بالتالي بشكل النھائي طالما وجدت العالقة 
  .بین الحدین ع و ص 

طیع ان نضع مجموعة تصورات لعالقة كل من االمكانیة الصمیمیة والرقم ونست
الخاص مقاسة باالستقرار والتكامل الطبیعي والحقیقي لدراسة بعض التغیرات العامھ 

  .لیةمالنظریة والع
في نجم ما اذا وجدت طاقة من نوع ما تحقق امتصاص كل فائض في طاقة النجم 

م اذا وجدت مثل ھذه الطاقة في كل لحظة فان النجم یمكن ان تجعل التفاعل النووي یت
نالحظ وجود تغیر (( لن یكون من نوع النجوم المشتعلة رغم تحقق شرط الكتلة فیھ 

ة والكتلة اقطآخر في حال وجود مثل ھذه القوه ان النجم ككتلھ یتالشى نظرا لتكافؤ ال
  ))المعروف في النسبیة 

وبدراسة قضیتین تدخالن في ، سط الذھبي وفي الفلسفة المدرسیة طرحت قضیة الو
عالقة الوسط الذھبي مثل البخل واالسراف كحدان من الثنائیات الكالسكیة فان الوسط 

لنا ان كل من  رقم الخاص واالستقرار یتبینللكن الدراسة با، الذھبي لھما ھو الكرم 
   حدي الكرم واالسراف ھما حدان نصطلح على تسمیتھما بالموجبان

، اما البخل فھو سلبي تجاھمما ویعني عدم الصرف ، ن القدرة على االنفاق ویعنیا
اي ان عالقة االستقرار ، وبالرقم الخاص نجد اننا امام موجبان مقابل سالب واحد 

فبفرض ان البخل یقابلھ ، ونقوم بعملیة تكمیل لھذه الثالثیة ، والتوازن غیر محققة 
واذا كان ، رقم الخاص ل والمعنى ومتكافئان بابالجھھ) نقیضان(الكرم حدان متعاكسان 

ونحصل على كل ، االسراف ھو تطرف للكرم فاننا نحصل على الشح كتطرف للبخل 
، من االسراف والشح حدان متعاكسان بالجھھ والمعنى ومتكافئان بالرقم الخاص 

بینما یختلف الرقم الخاص للبخل عن الرقم الخاص لألسراف باعتبار ان االسراف 
فالشح اكبر من الكرم تعاكسا ، كبر من الشح تعاكسا وكذلك بین الكرم والشح ا

والنتیجة اننا حصلنا على اربعة حدود وبین كل حدین عتبة توتر فبین الكرم 
، واالسراف عتبة توتر وبین الشح والبخل عتبة توتر وبین البخل والكرم عتبة توتر 

ة التوتر للجملة اي الحد الخامس عتبفاذا وجد شخص عتبة توتره مزاحة عن مركز 
اذا ازیحت عتبة ھذا الشخص باتجاه احد الحدود ، وھو عتبة توتر بین الكرم والبخل 

فاذا ، األربعة او عتبات توترھا نعتبر ھذا الشخص وفق عتبة التوتر الموجود عندھا 
 وجد عند الكرم او ازیح نحوه نقول عنھ شخص كریم اكثر منھ بخیل واذا ازیح نحو



االسراف نقول عنھ انھ مسرف اكثر منھ كریم والعكس ایضا اذا انزاح نحو البخل او 
  .الشح

ومن الممكن تطبیق ھذه الدراسة على كافة الثنائیات باختالف بسیط بالنسبة للثنائیات 
رف فیھا عندئذ یؤخذ االنزیاح كدرجة اي مزاح اكثر او طالتي الیوجد اصطالح للت

  .مزاح اقل 
) السوبرمان( في الفلسفات الحدیثة مسألة االنسان المتفوق الكامل وكذلك طرحت 
ضیة باالرقام الخاصة واالمكانیة الصمیمیة واالستقرار نجد ان قوبدراسة ھذه ال

عوامل المتناقضة ظاھریا لكنھا بالحقیقة تلك مجموعة كبیرة من الدوافع والاالنسان یم
 وجد حدان مثل فاذا، ن االخرى فالوجود لألنسان باحدھما دو، متكاملة ضمنیا 

،  ان لكل دافع عملھ ومكانھ بعیدا عن الرومانسیة والھولیودیة دالشجاعة والخوف نج
فالشجاعة ، غریزي في حفظ بقاء الكائن الحي ومنھ االنسان فكال الدافعین لھ عمل 

ع والخوف داف، مطلوبة لتامین االحتیاجات المعاشیة للكائن بالتقدم نحوھا دون خوف 
ولكل من الدافعین حدین متطرفین ، مطلوب لحمایة الكائن من االخطار المحیطة بھ 

فاذا حدثت ازاحة للكائن نحو الخوف فان  التھور والجبن –یمكن ان ندعوھما 
وكذلك اذا حدث االنزیاح نحو الشجاعة ،’الشجاعة تصبح اقل ونقول انھ انسان خائف 

نلغي الخوف ن  كادألمر فالغینا احد  الحدوا تطرف اواذ، نقول ان ھذا الشخص شجاع 
بة التوتر بینھما فھو تفان ھذا االنسان یبقى ضمن نطاق الشجاعة والتھور اي في ع

في الحفاظ والتھور اقرب لألنتحار منھ الى ھدف الشجاعة ، اما متھور او شجاع 
الخوف ونفس الشيء یقال اذا الغینا حد الشجاعة فان الباقي ھو ، على ھذا الكائن 

 اي عدنا الى /جبن -خوف/وھذا الكائن سیاخذ موقعھ ضمن عتبة توتر ، والجبن 
فھو خائف حتى ، والجبن الیحافظ على البقاء بشكل سلبي للتھور ، مرحلة متطرفة 

  .من یبحث عن طعامھ وبالتالي عدم البقاء 
 بتوزیع لألجابة نجد انھ یحتاج الى كل ھذه الحدود ولكن، اذا ماھو موقع االنسان 

مع األخذ بعین االعتبار ، عقلي بینھما ضمن نطاق عتبة توتر اذا اجتازھا تطرف 
فطالما ھو یوفق بین ، فكمال االنسان في نقصانھ ، العالقة الظرفیة والزمانیة المكانیة 

الدوافع المتضادة والمتطرفة بجھد حقیقي واعي فھو غیر مستقر بینھما ووجوده 
العادة توازن لحد تطرف باتجاه ف ھو المطلوب احیانا مستمر حتى لو كان التطر

  والبحث عن انسان موجب فقط یعني البحث عن انسان متھور فقط، معاكس
ومشكلة عدم االستقرار وفق االمكانیة الصمیمیة مشكلة معروفة في العلم بالنسبة 

تعیش في زمن المتناھي  ت ان تعرف كل شيء علیك اندفاذا ار، للزمن المتاح 
ولكن االنسان ذو زمن محدود ، امكانات في الذاكرة والذكاء والعقل النھائیة وب

فاما ان تتعلم كل شيء ، وامكانیة صمیمیة محدودة للتعلم والمعرفھ رغم ضخامتھا 
 ان تتخصص فتدرس علما واحدا بتفصیل اكبر و جزئي او سطحي لكل علم ابتفصیل

الماضي غیر البعید كان الشخص وفي ، وحتى ان تدرس جزء من علم بتفصیل كافي 
العالم او الباحث الواحد فیلسوف وریاضي وشاعر وعالم فلك وكیمیائي وطبیب 

، وغیره فقد كان كم العلوم المتاح كافي بالنسبة للزمن واالمكانیة المتاحة لمن اراد 



وازدیاد الكم الفعلي لكل علم وجد التخصص فاما ان تكون فیلسوف ومع تقدم العلوم 
ومع التقدم المستمر وازدیاد الكم ، الم ریاضیات او شاعر او عالم فلك او طبیب او ع

 تخصص جزئي بكم اكبر لالعلمي لكل تخصص اصبح لكل تخصص تخصصات ولك
فمن عالم فیزیائي  عام  الى عالم مختص بالبلورات ، تفرعات الیعلم احد این تنتھي 

ما اختص كل عالم في بور اولیة الى عالم ذري مختص الى عالم نووي فعالم جسیمات
احد الجسیمات االولیة بشكل كافي بالمستقبل ونفس الشيء یقال عن كافة العلوم من 

  .طب وھندسة وزراعة وكیمیاء والكترون وفلك وغیرھا من العلوم 
اء لوم ویمارسھا الى مجتمع من العلمفاالستقرار ھنا انتقل من فرد واحد یلم بجمیع الع

 العلوم بتفاصیلھا وربما بزمن لیس ببعید ینتقل ھذا التخصص الى عدد منتخصصوا ب
  .الكاملبالجنس البشري 

  : العطالة العامة-٥١
 او ساكن وادخلنا تأثیرا علیھ لیغیر ھ اذا وجد جسم متحركنمعروف فیزیائیا المن ا

من وضعھ كان یكون ساكنا فنحركھ او یكون متحركا فنغیر وجھة حركتھ او سرعتھ 
الفیزیاء بالعطالة وتدعى ھذه المقاومة في ، ل ایقافة فانھ یقاوم ھذا التغیر او نحاو
  .تكون خارجیة  تكون المقاومة للتغیر داخلیة وممانعة عندماعندما 

فالطائرات كلما ازدادت سرعتھا كلما كانت مقاومة الھواء لھا اكبر حتى الوصول الى 
 امكن اثبات انھ الیمكن ألي جسم وكونیا، مرحلة الیمكن معھا زیادة السرعة اكثر 

مادي ان یتحرك بسرعة اكبر من سرعة الضوء بموجب قوانین النسبیة الخاصة نظرا 
فالجسم المنفرد اذا كان ثابتا ، الزدیاد الكتلة بازدیاد سرعتھ وازدیاد عطالتھ بالتالي 

 وعندما ،فھو ثابت واذا كان متحركا دون اي مؤثر علیھ فھو ثابت ایضا اي التغییر بھ
نقول عن شيء ما انھ ثابت یعني انھ یحمل رقما خاصا مستقرا ومتوازنا مع كافة 

االمكانات الصمیمیة بھ من جھھ والعالقة الظرفیة الزمانیة المكانیة المحیطة بھ من 
واي تأثیر على ھذه العالقة یعني االخالل باستقرار االرقام الخاصة ، جھھ اخرى 

ع ھذا التغیر واذا حدث ان امتص ھذا التغیر فانھ سیضمھ المتوازنھ وبالتالي سیمان
الى جملة االرقام الخاصة بھ وبالعالقة الظرفیة الزمانیة المكانیة ویعطي استقرارا 

المتغیر وامكاناتھ الصمیمیة وھذا جدیدا یختلف باحد االمكانیات الصمیمیة حسب نوع 
  .االستقرار الجدید یعطي عطالة جدیدة

كر البشري على انھ رقم خاص بكافة اشكال ھذا الفكر كافتراض فان ھذا واذا اخذنا الف
 ومسار قة صمیمیة سیكون لھ منطلیالفكر سیكون لھ رقم خاص یعبر عن امكان

فكل مایمكن ان یعطى رقما ، بالنسبة للزمن ومستقر وجھھ حركة واستقرار وعطالة 
د عطالة وھذا ماندعوه خاصا او یملك رقما خاصا یكسبھ االستقرار فھو معرض لوجو

  .بالعطالة العامھ
ویتعرض الفكر كما في الفیزیاء للمانعة التغیر واالنحراف وغیره وقدرتھ على مقاومة 

 اي ان تكون ع التغیرات تنبع من قیمة رقمھ الخاص تجاه الرقم الخاص للعامل المغیر
 الفكر الفكر المستھدف و ص مجموعة ارقاممن ص بافتراض ان ع مجموعة ارقام >

المغیر والتغییر یحصل حسب فرق عطالة احدھما عن اآلخر فالفكر القوي ذو األرقام 



الخاصة الكبیرة قد الیتأثر بعطالة فكر ضعیف واجھھ ویحافظ على مساره دون تغیر 
یذكر لكن اذا واجھھ عطالة من فكر یحمل رقم خاص بعطالتھ اكبر فان التغییر سیكون 

   .حتمیا  
ھذه ، االنسان ھي فعل مثبط ویمكن اعتبارھا احد انواع عطالة الفكر واالنانیة عند 

فاألنانیة االنسانیة ھي التي ، العطالة عند تطرفھا تشكل درجات عالیة من األنانیة 
قالت بمركزیة األرض واألنانیة األنسانیة ھي القائلة بافضلیة األنسان على كل 

 انوالنتیجة ، ق عرق بشري على آخر ووانانیة العرقیة ھي القائلة بتف، الكائنات 
ونعلم تماما ماواجھھ العالم غالیلو على ، األنانیة كعطالة تقف امام الفكر في تقدمھ 

  .سبیل المثال عندما حاول ازالة ھذه العطالة عن طریق الفكر البشري 
وعانى الفكر ایضا من عطالة ، عانو من ھذه العطالة وكثیر من العلماء والمفكرین 

انین البشریة فنحن كبشر ننظر الى الطبیعة وما حولنا بانھ یخضع لقوانین البشر القو
وعالم كبیر كانشتاین مزق األنانیة ، وندرس سلوك الحیوانات مقارنھ بسلوك البشر ، 

  بالنسبة للزمن واألطوال لكنھ عاد الى ھذه العطالة عندما بحث اسبقیة األثر البشریة
مجموعة من العالقات الریاضیة لیقنع اصحاب العطالة على الحدث واعاد صیاغتھا ب

  .،السببیة بنظریتھ
فالعطالة التي تقاوم تغییر حركة  وم ناحیة اخرى فان ھذه األنانیة كعطالة مطلوبة 

اي ان كم معین من األنانیة یعطي ، شيء ما ھي نفسھا التي تمنعھ ان یقف ایضا 
فانانیة كعطالة مطلوبة للحفاظ ، مراریة االنسان قیمتھ الزمنیة وللفكر قیمتھ  االست

وعطالة الفكر التي سببت تأخر الكثیر من العلوم ھي نفسھا تقاوم ، على استمراریتھ 
فاذا افترضنا ان غالیلو كان على خطأ فاننا كنا سنعتبر ، كل فكرة غیر مناسبة وضارة 

 طرح نیوتن وعندما، موقف العطالة الفكریة من غالیلو في ذلك الوقت عمال جیدا 
نظریتھ عن الضوء واثبت موجیتھ كان البد في ذلك الوقت كنوع من خطأ التعمیم 
الناتج عن عطالة عدم الفراغ كان البد من وسط ینقل ھذه األمواج فاقترح األثیر 

لكنھ مع الوقت شكل عطالتھ الخاصة بھ التي كانت عائقا حل ھذه المشكلة لكفرض 
یاضیة الى ان تم تجاوز ھذه العطالة بتقدم آخر في كبیرا امام تطور الفیزیاء الر

ومن ثم نظریة انشتین بالنسبیة الخاصة بفرضیاتھا التي ، تجارب مكلسون ومورلي 
  .تشكل لدى الباحثین الیوم نوعا آخر من العطالة العلمیة 

بر دیكارت الحیوانات كائنات آلیة عدیمة الذكاء والعقل كنوع من األنانیة البشریة تواع
 شكل ھذا االعتبار عطالة علمیة جدیدة في نظرنا للمملكة الحیوانیة وذلك حتى فترة ،

 ھذه العطالة خالیة من عنصر الذكاء او العقل قفالحیوانات التي كانت وف، قریبة 
وتدل الوقائع والمالحظات والتجارب على غیر ذلك مثل مشكلة زجاجات الحلیب في 

لذي یطارد ارنبا بریا یقوم دماغھ بعملیة توجیھ والثعلب ا، بریطانیا مع العصافیر 
معقدة في كل لحظة من حساب مسافات ومسارات واتجاه متوقع من الخصم بعملیة 

وان كان ، دماغیة ذكیة تتشابھ مع اعقد اجھزة التوجیة األلكترونیة ان لم تكن تفقھا 
یة معاكسة الدافع ھنا ضرورة البقاء عند الثعلب واألرنب الذي یقوم بدوره بعمل

والحرباء ذلك الكائن ذو الدماغ المسطح البدائي عندما تقوم باصطیاد ، لتضلیل الثعلب 



 على عنانھ عشوائیا بل تدخل عامل المسافة اوال ثم تطلق احشرة فھي التطلق لسانھ
  لسانھا
اي ان ھذا الدماغ البسیط یقوم بھذه العملیة الحسابیة ، المسافة المقدرة حسب 

یا لحاجتھا الى تكامل عدة حدود من معطیات البصر وحاجة الحیوان المعقدة نسب
والنحلة وھي حشرة ذات جملة عصبیة بسیطة ، والجھاز العصبي وعضالت اللسان 

جدا تستطیع ان تعطي لطائفتھا من النحل رسما تخطیطیا لوجود مرعى یبعد مسافة 
 االتجاھات الممكنھ فھي ان اعطت المسافة فقط فیوجد االف، معینة وباتجاه معین 

اي انھا تقوم بقیاس المسافة ، وان اعطت االتجاه فقط فیوجد االف المسافات الممكنة 
ولكن ان یفھم القطیع او الطائفة ھذه األشارات ایضا ویعرف ، واألتجاه بعمل رائع 

ماتریده ھذه النحلة برقصتھا فھذا یعني انھ یقوم بعملیة تحلیل للمعلومات واعادة 
  .ط السیر من جدید واألمثلة من عالم الحیوان اكثر من ان تحصى رسم مخط
ھنا اذا كان االنسان تابع للشق الحیواني من مملكة الحیاة فھل یمتلك الفكر والسؤال 

واذا خصصنا السؤال اكثر بموجب ، البشري عطالة انانیة تجاه المملكة النباتیة 
 بیة او عملیة فكریة وان كانتالبحث السابق وتساءلنا ھل یمتلك النبات جملة عص

وبتدقیق النظر في المملكة ، بالشكل عن تلك الموجودة في عالم الحیوان مختلفة 
النباتیة نجد امثلة كثیرة تدعم ھذا الرأي ولكن مشكلة االنسان مع النبات ھي نفسھا 

فاالنسان یملك جملة عصبیة متمایزة ، مشكلتھ مع الحیوان اي القیاس الى جملتھ 
فانھ یضع تصوره شكل خلیوي حیواني واذا افترض ان للنبات جملة عصبیة ذات 

عنھا بنفس تصوره عن جملتھ العصبیة ولكن ھل من الضروري ان تكون للنبات 
، جملة عصبیة او فكریة مشابھھ للجملة العصبیة الحیوانیة حتى یكون لھ ھذه الجملة 

 األنسان ان یكون لھ جملة ولو استطاع النبات ان یقوم بالبحث والكالم لنفى عن
  .عصبیة 

احدھا عند الشباب وفي المجتمع نجد نوعا آخر من العطالة ھو العطالة األجتماعیة 
ة عطالیة یفالكھول یرفضون اي جدید فھم في حالة استمرار، والثانیة عند الكھول 

ا ام، سابقة بنفس الوقت الذي یحملون بھ خبرة كبیرة ھي منشأ ھذه العطالة وسببھا 
عنصر الشباب فھو ذو عطالة خبرة ضعیفة لكنھم یقدمون كل جدید اي یمكن ان یكون 

والمجتمع ذو العطالة الكبیرة ، الجدید جیدا او ضارا لعدم وجود خبرة انتقائیة عندھم 
، من كباره تجاه شبابة یعني مجتمعا متحجرا او على األقل مجتمع ثابت غیر متطور 

نفى خبرة الكبار واخذ وفي مجتمع آخر ، تقھقر والثابت بالنسبة للزمن ھو م
بعشوائیة شبابھ فھو مجتمع متمرد عشوائي عرضة لألنھیار ولكن الشریحتین 
الرئیسیتین مع عتبة التوتر بینھما موجود في حیز محدد ومن الممكن ان یكون 

ل فینشا صراع األجیا، التكامل بینھما طبیعي او حقیقي ضمن ھذا الحیز المغلق نسبیا 
بشكل طبیعي او ان ینشا تكامل اآلجیال ضمن ھذا الحیز المغلق شرط ان تكون 

العطالة نوعیة مرنة بشروط انتقائیة مناسبة حسب العالقة المحیطة الظرفیة الزمانیة 
لتحدد خبرة الكبار وجدید الشباب الجید على حساب عطالة الكبار السلبیة المكانیة 

  . مرن متكامل متقدم مع الزمن وجدید الشباب السلبي وینشا مجتمع



  : حلقة األنھیار-٦١
فانھ حتى عتبة توتر ، الحقیقي ھو توازن دائم یحتاج الى قوه وجدنا ان األستقرار 

ووجود ، یح حد ما فانھ یستطیع اعادة توازنھ نتیجة لعطالة ھذا الحد زمعینھ اذا ا
األنزیاح وانحراف ھذا الحد كن اذا استمر ھذا الحقیقیة التي تمانع عمال طبیعیا ل القوه

ھنا نحن امام حالة انھیار الحد خارج امكانیتھ الصمیمیة ناتجھ ، فما الذي سیحدث 
فیكفي ان تتجاوز عتبة ، عن عدم توازن الرقم الخاص بالحد بالنسبة للحدود األخرى 

 ق توازن طبیعي وفبنشأ  التوازن الحقیقي بالكامل والتوتر ازاحة معینة حتى یختل
ویستمر ھذا الحد بعد تجاوزه لعتبة التوتر المحددة لھ باألنھیار ، ضل القوانین تفا

متقلصا او متمددا دافعا كل الحدود التي یمكن ان تتجاوب معھ لألنزیاح بشكل تكامل 
طبیعي او حقیقي وبالتالي اختالل كل جملة التوازنات التي كانت قائمة لتجیب ھذه 

تھا التي اذا كانت برقم خاص اكبر من الرقم الخاص الحدود على ھذا األنزیاح بعطال
رارھا اما اذا كانت برقم خاص اصغر من الرقم قباألنزیاح تستطیع اعادة توازنھا واست
ویمكن ان یحصل عدم التوازن البادئ لحلقة ، الخاص باالنزیاح فانھا ستنھار معھ 

ضع التوازن او ان انزیاح داخلي اي تغیر حد من الحلقة یتجاوز واالنھیار نتیجة 
فاالنھیار ھو تجاوز االمكانیة الصمیمیة ألستقرار  ، یتدخل حد خارجي خاال بالتوازن 

 ع( حد ضمن العالقة الظرفیة الزمانیة المكانیة اي اذا كانت االمكانیة الصمیمیة للحد 
 یحدد وجودھا  )ك( واالمكانیة   ) م(  ھو النقطھ  )ك( رار ق ومركز است )ك(  ھي )

 حتى  ) م( فاذا ازیحت ك عن مركز استقرارھا ،  المجال الممتد من ب الى ٌب في
 على احد المجالین ب او ٌب عندھا تكون قد انطبقت على عتبة توتر  )م( انطباق 

ل بعدھا الى خارج مجال قالمحدد لما ھو خارج االمكانیة الصمیمیة لألستقرار لتنت
  . بخروجھ عن امكانیتھ  )ع( یار الحد  اي الى االنھیار او انھ )ع(وجود الحد 

ویمكن ان نعتبر الحد او الحدود الثابتھ بالنسبة للزمن حدود منھارة بالنسبة للزمن 
  .كما وجدنا في جملة عالقات الزمن

 مغلق او ز على حدوث االنھیار الطبیعي في حلقة تكامل متوازنھ في حیومما یساعد
 فان الحد اآلخر المتكامل /بء/ یمقدار /ب/یكن حد الحدود ول انھ اذا تزاید اشبھ مغلق

 لألسباب /بء٢ / فقط بل/بء/معھ طبیعیا لن تنقص نسبتھ عن الحد االول بمقدار 
في قتال دار بین مجموعتین اشترك في كل مجموعة خمسة : التالیة حسب المثال 

 قتال مقاتلین فاذا كان ھؤالء االشخاص متساوین بالقوه والبأس والشجاعة نقول انھ
لكن لننظر ماذا یحدث اذا انضم شخص من المجموعة األولى الى المجموعة ،متوازن 
المجموعة األولى ھنا نقصت واحدا بنیما الثانیة اكتسبت ھذا الواحد فاصبح ، الثانیة 

  :الفرق بین المجموعتین اثنان بدال من واحد 
،  مقاتلین ٥=  ج  مقاتلین والمجموعة٥ كانت المجموعة األولى ب١في اللحظة ز

  .الطرفان متوازنان 
، مقاتلین ٥=  مقاتلین والمجموعة ج ٤=  اصبحت المجموعة ب ٢في اللحظة ز

  .ى ج وبدء االختالل لاب في طریقة ١یوجد 
  . مقاتلین ٦=  مقاتلین والمجموعة ج ٤ اصبحت المجموعة ب٣في اللحظة ز



مضاعف بین الحدین وقلب التوازن فانتقال جزء واحد من الحد األول ادى الى اختالل 
  .لصالح الطرف الثاني 

اذا حددنا عدد الحدود الداخلة في العالقة ، ومثال آخر عن عالقة األنسان بالبیئة 
فحتى زمن قریب كانت الغابات وربما مازالت ، لیمكن دراستھا ضمن تكامل طبیعي 
ألرضیة وجدت مدینة وفي مكان ما من الكره ا، قادرة على تنقیة الجو من ملوثاتھ 

 وكان ) ص ( والغابة ھي الحد -س–فاذا كانت المدینة ھي الحد ، وغابة مجاورة لھا 
 كمساحة وامكانیة ازالة وھضم  )س( كم الحد ص اكبر بالرقم الخاص من الحد 

 اي كمیة من الملوثات تطرحھا المدینة في الجو تستطیع في ھذه الحالة ، الملوثات 
  وھذه )دس ( بالكامل ومع مرور الوقت توسعت المدینة بمقدار الغابة ان تنقیھا 

فھل ، ) س ء –ص ( الذي اصبح )ص (  كانت على حساب الحد  ) سء(الزیادة 
حتى لحظة معینة تساوي بالرقم اذا كانت ص ، التي تأثرت المساحة وحدھا ھي 

فان ، تھا الخاص الحد س بالنسبة لكمیة الملوثات من الحد س وامكانیة ص في تنقی
  ص ( سیتسبب بدء حلقة انھیار بالنسبة للحد ) سء( اي زیادة في الحد س بمقدار 

 )  س ( اذا ازدادت ھا االنھیار من النوع المضاعف الن بعد ان كانا متساویان وھذ)
 من  )س ء(  فانھ بنفس الوقت نقصت ص بمقدار ١ في اللحظة ز  ) سء( بمقدار 

 وھو قدرة ھذا الجزء  ) صء(  بمقدار  )ص( قصت حیث المساحة ھذه خسارة ون
س ستعطي ملوثات اكبر من ء+ على مكافحة التلوث بعد ان كانا متوازنان وھنا س 

 مما یسبب تموت اجزاء من الغابة بمقدار د ص نتیجة تأثیر  ) صء- ص (قدرة الحد
وبالتالي انھیار مضاعف ) د ص+  ص ء(- ص+التلوث علیھ فتصبح ص بشكل ص

بة تجاه تمدد المدینة بعد مرحلة التوازن مما سیساعد في تشكل حلقة االنھیار للغا
  .واستمرارھا لتفني الغابھ نفسھا ومن ثم تنھي المدینة الختناقھا بملوثاتھا 

اما بالنسبة للمدینة قبل مرحلة التساوي فھي غیر عرضة لألنھیار تجاه حد الغابة 
جود حقیقي ضمن وجود طبیعي اي ان رغم عدم تساویھما الن المدینھ ھنا ھي و

بل على العكس فان ، وه التي توجد المدینھ تعادل الرقم الخاص لتجعلھ متساویا قال
  .الغابة تساعد ھذا الوجود الحقیقي بما تمده من قوتھا الذاتیة 

 انتقال الحد من حالة وجود الى حالة عدم بعد تجاوز عتبة ووباعتبار ان االنھیار ھ
   .عتبة األنھیارا فاننا ندعو عتبة التوتر ھذه باسم مشتق ھو التوتر بینھم

وفي المخبر الذري او في القنبلة الذریة نقوم باحداث اختالل في استقرار ذره 
كالیورانیوم وصلت الى نھایة االمكانیة الصمیمیة لوجودھا فنقذفھا بنترون بطيء 

اكثر استقرارا ومطلقة یخل بما تبقى من استقرار بھا فتنھار منقسمة الى قسمین 
  .رار مكونات النواة المتنافرة قطاقة ھائلة كانت تستعملھا في است

  :حلقة النمو والبناء ١٧
وھي حلقة تعاكس شكل وعمل حلقة األنھیار وھي على األعم األغلب ذات شكل 

یفرض وجود حد ما عندما یجتمع مع عالقة ظرفیة مناسبة ووفق قوه حقیقیة حقیقي 
مضاعف باحد  ینشيء تكامال حقیقیا متراكبا وفق تسلسل عادي او یمكنھ من ان

اشكال التضاعف لیشكل في النھایة حلقة متكاملة مؤلفة من عدد غیر محدود من 



وحلقة النمو والبناء یمكن ان نشبھھا بالحجر الصغیر الذي یقف للحظة في ، الحدود 
وقف حجر اكبر لیوقف سیل عات لیصطدم بھ حجر اكبر ویتوقف بسببھ وھذا بدوره ی

  .ھذا صخرة والصخرة تصنع سدا یغیر مجرى السیل 
وھو مانراه في رجال األعمال الناجحین والذي كان بعضھم الیمتلك قوت یومھ وكذلك 

  وفي األندماج النووي في الجنین وفي تشكل الخثرات وفي تشكل النجوم من السدم
تتبع بیعي او حقیقي او موجھ وفي حاالت الشغب والغوغائیة فكلھا عملیات نمو ط

النظم الخاصة بالنمو  والتي یعبر عنھا اشكال التكامل الحقیقي على األغلب األعم 
  . الن التكامل الحقیقي یغطي مفھومھالذلك ربما لن یرد كثیرا اسم ھذه الحلقة

وحلقة النمو بشكل عام تبدا من حدین على األقل یشكالن بدایة الحلقة وبدایة سلسلة 
ھھ لعدم األستقرار المضاعف مما یدفع حدود اخرى قابلة للتكامل مع ھذه الحلقة مشاب

مما یزیدھا عدم استقرار لتندفع باتجاه ضم حدود جدیدیة والتكامل معھا لألندماج فیھا 
حتى الوصول لرقم خاص قریب من األستقرار لتتباطأ سرعة النمو والبناء اما لعدم 

رض الحلقة مع العالقة الزمانیة المكانیة و تناسب وجود حدود جدیدة لضمھا او لتعا
مع الحدود المحیطة مما یمنع أي نمو اضافي مثل الرقم الخاص الذي وصلت الیھ 

وصول الكتلھ لالنھایة بالسرعات القریبة م سرعة الضوء مما یحد من أي تزاید 
انات وكذلك حمولة مرعى ما مع عدد الحیو، بالسرعة فوقھا وفق النسبیة الخاصة 

فیھ فھي یمكن ان تتزاید بتزاید الغذاء ولكنھا ستصل لمرحلة االستقرار بین المصادر 
وشبیھ بھا الحلقة الغذائیة المؤلفة من تشكیلة من ، الغذائیة وبین عدد الحیوانات 

وفي األقتصاد یمكن ان ینمو .الحیوانات االحمة والعاشبة والمصادر الغذائیة والمائیة 
لى حدود معینة لیصل الى مرحلة توازن مع السوق الداخلي اقتصاد دولة ما ا

  .والخارجي مما یمنعھ من النمو المتسارع بنفس الوتیرة 
ویتخذ النمو في بعض حاالتھ شكال اقرب للشكل الطبیعي مشابھ لكرة الثلج المتدحرجة 

ا والتي تبدأ بنواة صغیرة لتصل لكتلة كبیرة طالما ھي تتحرك ویتوفر ثلج كافي حولھ
   .لضمھ

  
  : عدم العودة - ١٨ 

 – ورقم خاص -د– متغیرا ك ذو االمكانیة الصمیمیة ١اذا كان لدینا في اللحظة ز
دخ –دخ ولتكن –ة بمقدار  ك بامكانیتھ الصمیم–حد  تغیر ال٢وفي اللحظة ز ، - خ

اي ، دخ  خاضعة لألمكانیة الصمیمیة –خ مقدارھا – حصلت زیادة في موجبة اي
خ = ا السابق اي كھ عادت ك الى وضع٣وفي اللحظة ز ، دخ+خاصبحت ك

ونطرح  ، ١ من جدید وعاد ك تماما كما كان في اللحظة ز ك فاصبحت،دخ -دخ+
   ؟؟ ٣ ھي نفسھا ك في اللحظة ز١السؤال التالي ھل ك في اللحظة ز

بابسط عملیة حسابة نجد انھ حتى لو  عاد الحد المتغیر ك الى قیمتھ تماما فھو 
اي ان ك كان خاسرا ،  وحدة زمنیة ٢ =١ز-٣لحقیقة قد خسر زمنا مقداره زبا

  . وحدة زمنیة ٢-وحدتین زمنیتین وبالتالي اصبحت ك بالرقم الخاص تساوي ك 



دخ یفترض ان –خ بمقدار –م الخاص قواذا اضفنا انھ كي یتغیر الحد ك ذو الر
توازي التغیر الحاصل یصرف طاقة او قوه مستمدة من رقمھ الخاص او من الخارج و

  .، فیھ سواء كان ایجابیا او سلبیا 
اذا یوجد تغیر داخلي او خارجي حدث وان عاد الحد الى وضعھ تماما قبل التغیر فان 

اي اذا لم یكن الحد ك حدا متغیرا ، كال من الزمن والتغیر الخارجي لن یعودا كما كانا 
ٌك وتغیر  ك  لعالقة الظرفیة  وحیدا وكان ھناك حد او جملة حدود متغیرة تشكل ا

، دك  فان الحد ٌك  قد تغیر ایضا بشكل تكامل حقیقي او طبیعي مع الحد ك -بمقدار  
الحد ك الى حالتھ السابقة في لحظة بدء التغیر  ستحصل جملة تغیرات   وعندما یعود

ا على الحد ٌك لیست بالضرورة مساویة او معاكسة للتغیرات في اللحظة التي بدأ فیھ
  .ندعو ھذه الحالة بحالة عدم العودة  ، ٠اي ز، التغیر 

فاذا تغیر حد او مجموعة حدود بینھما عالقة ما ثم عاد ھذا الحد او مجموعة الحدود 
الى ماكانت علیھ بعد فترة زمنیة فانھ على األقل یوجد خسارة زمنیة او تغیر زمني 

 مثال العملیة  ، حدود العالقةفي ھذه العودة او مجموعة تغیرات في عالقتھ ھذه مع 
في اللحظة ، ب =+ب+ كانت ١في اللحظة ز: الریاضیة التالیة توضح عدم العودة 

 اي قمنا بعمل ٢ب+ جزرنا الحد ٣ وفي اللحظة ز٢ب+ب فاصبح + ربعنا الحد ٢ز
ج لھما نفس المستوى ، او كان الشخصان ب ،  ب -+/معاكس للتربیع فاصبح عندنا 

ماعي ونتیجة لعمل حقیقي اثر على الشخص ب انتقل معاشیا المعاشي واالجت
وبعد فتره زمنیة زال ، واجتماعیا الى مستوى اعلى او ادنى من مستوى الشخص ج 

فھل ھو بالحقیقة قد عاد بالنسبة ل ج ، تأثیر ھذا العمل وعاد ب الى نفس مستوى ج 
  .كما كان 

ع جملة اضافیة من التغیرات لقد كسب او خسر مكانا اجتماعیا ومعاشیا كان بھ م
  .، المرافقة من خبرة واحالم واالم وغیرھا 

نقل الى بیئة ، یحمل جملة من االفكار  والمبادئ المستمدة من بیئتھ الثقافیة او انسان 
فھو اما ان یعود اشد تمسكا بافكاره ومبادئھ او یكفر بھا ، ثقافیة اخرى ثم اعید 

  .جمیعا او حالة مزیج من النوعین
یحیى حیاتھ یكبر ینمو یغیر ، واالنسان او غیره من الكائنات یبدأ من الشيء تقریبا 

وسدیم غازي كوني شكل نجما وبعد فتره عاد ، یتغیر ثم یموت فھل نقول انھ لم یوجد 
فھو خالل وجوده كنجم احدث تغیرات في ، ھذا النجم لألنفجار مكونا سدیما غازیا 

غیرھا من التغیرات رغم انھ عاد سدیما فھل عاد كما والضوء والمغناطیسیة والطاقة 
  .كان 

في ھذه األمثلة وامثلة كثیرة غیرھا نجد انھ رغم ان الحد او مجموعة الحدود عند 
تغیرھا وعودتھا الى شكل مكافئ للشكل السابق تكون قد غیرت وتغیرت بشكل ما اال 

  .قبل تغیره ان نتیجة الحد بعد تغیره بقیت مكافئة للحد 
قد تبدو ھذه العملیة متناقضة عند البعض اال ان الحد تغیر وقام بعمل ثم عاد كما كان 

تغیر في لحظة اخرى وقام ، فالحد كان فرضا ثابتا في لحظة معینة ، في شكلھ السابق 
بل تغیره قوھنا اذا كان الحد ، بعمل ثم عاد الى ثباتھ الحظي في اللحظة الثالثة 



كانھ لم یفعل شیئا ومع ذلك فیوجد عمل او فعل قد نشا مساویا للحد بعد عودتھ ف
  .نتیجة ھذا التغیر فكیف نحدد ھذا التغیر 

  : فرق المرحلة -١٩
، ان ھذا التغیر والعودة للتكافؤ مع الحالة السابقة یفسره وضع مشابھ في الدائرة 
ننظلق من نقطة ما على محیطھا األفتراضي نعتبر ھذه النقطة صفرا اي المنطلق 

 درجة ٣٦٠والمالحظة ھنا اننا رسمنا دائرة ، ونشكل الدائرة ثم نعود لنفس النقطة 
 درجة وتشكلت دائرة فكیف یكون صفر درجة یكافئ ٣٦٠اي انطلقنا من الصفر الى 

ة رفي ھذه الحالة اما اننا لم نرسم الدائ،  درجة ٣٦٠فالصفر الیكافئ ،  درجة ٣٦٠
 اننا رسمنا دائرة انطالقا من الصفر وعدنا الى او، اصال فیكون الصفر یكافئ الصفر 
ا أ درجة تكاف٣٦٠فكال من الصفر و، درجة ٣٦٠الصفر بعد قطع مرحلة لنصل الى 

الصفر وفي ھذه الحالة یفترض ان یوجد بین التكافؤین ، في المسقط على بعضھما 
  . للصفرى قد تتناھ درجة مسافة ما٣٦٠و

 وبدأنا في ھذه اللحظة ١ى األرض في اللحظة زوكونیا من المعروف اننا اذا كنا عل
 اي حصل تغیر زمني ٢ممنا رسمھا كنا في اللحظة زتبرسم ھذه الدائرة وعندما ا

في خالل ھذا الزمن لم تكن األرض وال الشمس وال المجره ،  ز ١ز١-ز٢مقداره 
فاألرض تدور حول محورھا وحول الشمس والشمس تدور حول ، ثابتین في مكانھما 

فاذا حسبنا مارسمناه فعال بشكل فراغي ، مركز المجرة والمجرة تسبح في الكون 
وھذا الفرق بین ، سینتج شكل لیس للدائرة عالقة بھ اال عالقة الدائرة بالمنحني 

 درجة نطلق علیھ اسم فرق مرحلة كمسافة مباشرة بین تكافؤ الصفر ٣٦٠الصفر و
 عن ھذا الفرق اي الخط المنحني الذي والمرحلة ھي النتیجة الحاصلة،  درجة ٣٦٠و

  . درجة ٣٦٠یصل الصفر ب 
فالمرحلة ھي كل حد یتغیر ویعود بشكل مكافئ للسابق لكن مع خروج نتیجة ھي 

فكل سنھ تمضي من حیاتنا ھي مرحلة تضیف نتیجة الى المراحل التي ، المرحلة 
  .سبقتھا 

 اذا كانت االمكانیة الصمیمیة وبتطبیق فرق المرحلة على االمكانیة الصمیمیة نجد انھ
اي ان كل جسم یقل  ، ٢سم/غ٣لبدء االحساس بالضغط بكان معین من الجسم ھي 

غ الیحس بھ الشخص في ھذا المكان من الجسم فھو تحت االمكانیة ٣وزنھ عن 
 ٢سم/كغ٨٠لنا ان ھذه االمكانیة تنتھي عند قوكذلك اذا ، الصمیمیة لعتبة االحساس 

فھذا یعني ان الشخص لم یعد یحس بھذا الجسم نتیجة تخرب مثال بتلف العصب 
بعدم االحساس بالضغط مع وجود ٢سم/غ٣فالبدایة كانت بوزن ، النھایات العصبیة 

 غ ٣غ ثم بدأت االمكانیة الصمیمیة لألحساس من ٣عتبة توتر صغیرة عند الرقم 
على فین فاالمكانیة الصمیمیة تشكل مرحلة بین طر ، ٢سم/ كغ٨٠واستمرت حتى 

فھي . األقل خارج نطاق ھذه األمكانیة  اي خارج نطاق ھذه المرحلة من االحساس
فرق مرحلة كالدائرة تبدأ بالصفر االحساسي وتنتھي بھ وبین الصفرین االحساسین 

  . ،))الحظ الشكل الجیبي((  والمرحلة ھي االحساس



نجد نفس الشكل ودات كانیة الصمیمیة عند الكائنات او عند بقیة الموجموبدراسة اال
فاالمكانیة الصمیمیة ھي ووجود مرحلة في ، اي وجود االمكانیة الصمیمیة كمرحلة 

  .ة عدمیة یاستمرار
  : تكافؤ الحدود المتطرفة -٢٠

قیاسا لما سبق اذا وجد حدین متعاكسین مثل حد الخوف وحد الشجاعة كما مر بنا 
یعني ازاحتھ عن ھدفھ ال الحدین فان تطرف ك، وھما حدان متكامالن ھدفھما البقاء 

ویعتبر ، فالبقاء ھنا ھو امكانیة صمیمیة ناتجة عن حدین متعاكسین ، وعدم البقاء 
وندعوا ھذا ، ماھو خارج ھذه االمكانیة  من الحدین متكافئ بالنتیجة اي عدم البقاء 

  .التشابھ بالنتیجة بتكافؤ الحدود المتطرفة 
ا تحت االمكانیة الصمیمیة الذان یوجد تشابھ وفي حاالت اخرى ندعوه ما فوق وم

ذلك بینھما اي یتكافئ مافوق االمكانیة الصمیمیة مع ماتحت االمكانیة الصمیمیة 
بانھما كالھما خارج االمكانیة الصمیمیة رغم اختالف شكل مافوق االمكانیة عن 

وماتحت ویختلف مفھوم تكافؤ الحدود المتطرفة عن مفھوم مافوق ، ماتحت االمكانیة 
االمكانیة في ان األول یدرس تطرف اكثر من حد بینما الثاني یدرس ماھو خارج 

فكما یمكن ان یموت االنسان ، نطاق الحد ویعتبر مجاال ممكنا الستمراریة ھذا الحد 
نتیجة عدم وجود الطعام بشكل متطرف یمكن ان یموت نتیجة االكل بشكل اكبر من 

  .متطرفاالمكانیة الصمیمیة للشخص بشكل 
وفي ، ى ان االنھیار ھو تطرف خارج نطاق االمكانیة الصمیمیة للشيء لاونعود ھنا 

حاالت اخرى مثال سیارة شحن صغیرة تملك امكانیة صمیمیة بالحمولة ممتدة من 
كغ واردنا ارسالھا في مھمة نقل بضائع بكامل حمولتھا اي بكامل ١٠٠٠الصفر الى 

ا السیارة حمولة اكبر من امكانیتھا ھل تتساوى مع فاذا ماحملن، امكانیتھا الصمیمة 
  .النتیجة اذا حملة حمولة اقل من امكانیتھا 

، في ھذا المثال نجد وجھین االول عدم تكافؤ ما فوق االمكانیة مع ماتحت االمكانیة 
فرغم ان زیادة الحمولة فوق امكانیة السیارة لن یدعھا تسیر وربما حطمھا اال ان 

ا الصمیمیة یعني اننا لم نحمل علیھا اي شيء كي یؤثر على السیارة ماتحت امكانیتھ
فال وجود لتكافؤ ما فوق االمكانیة مع ماتحت االمكانیة في ھذه الحالھ ؟؟؟؟ ولكن ، 

اذا كانت الغایة من االمكانیة الصمیمیة ، اخرى وھي المطلوبھ ھنا من وجھة نظر  
لھا الى مكان آخر الیتطابق مع مكان لھذه السیارة ھو نقل الحمولة من مكان وایصا

، فان مافوق االمكانیة یتكافئ مع ماتحت االمكانیة الصمیمیة لھذه السیارة ، االرسال 
میمیة ففي الحالتین لن تصل البضائع النھ في الحالة األولى فوق االمكانیة الص

كانیة فالغایة من االم، تحطمت السیارة وفي الحالة الثانیة كانت السیارة فارغة 
  .الیتبع لوجة نظر یتبع لوجة نظر اخرى  فما، الصمیمة لم یتحقق 

تنطبق علیھ قاعدة في احد اشكالھ نتطبق على شكل آخر لھ حسب الحالة ال وما
  .والعالقة الظرفیة 
في احد المشاریع خصص مبلغ معین لبناء احد األبنیة یغطي ،، ومثال آخر ایضا 

منا قفاذا ، ادیة من المواد األولیة مع ضمان متانتھ تكلفة البناء وفق نسب معینة اقتص



باالخالل بھذه النسب زیادة او نقصان فبدل ان نضع النسب المطلوبة من االسمنت 
في ھذه الحالة قد ینھار البناء نتیجة نقصان ، والحدید وضعنا كمیة اكبر او اقل 

سبة الحدید واالسمنت الحدید واالسمنت فیھ لكنھ على اي حال لن ینھار نتیجة زیادة ن
ھذا یناقض تكافؤ الحدود المتطرفة ولكن من وجھة نظر اخرى یمكن القول ان ، فیھ 

  :العملیة ستنھار في كال الحالتین وفق التالي 
  .كمیة متناسبة من المواد األولیة شرط المتانھ= المبلغ المخصص 

  =:اختالل تناسب كمیة المواد 
  . المخصص بفقدانھ بعد االنتھاء او قبلھ نقصان یعطي انھیار المبلغ-    آ
  . زیادة یعطي انھیار المبلغ المخصص للبناء بفقدانھ قبل األنتھاء- ب

وكما یبدو ان تكافؤ مافوق االمكانیة مع ماتحت االمكانیة الصمیمیة الیخضع للحتمیة 
  .اي یمكن ایجاد حدود كلما تطرفت اختلفت فیما بینھا وازداد األختالف

  :الرتباط نسبة ا-٢١
من االمثلة والحاالت التي مرت معنا نجد انھ اذا تغیر حد او مجموعة حدود وتغیرت 

مع ھذا الحد او الحدود حد او حدود اخرى فانھ یفترض ان یوجد بین الحد المتغیر 
وتتخذ ھذه االمكانیة شكل ، والتأثر بینھما والحد المتأثر امكانیة بالتغیر والتأثیر 

یعي عندما یكون التأثر والتأثیر بین حدین تربط بینھما عالقة تكامل حقیقي او طب
اما عندما یكون التأثر والتأثیر عن طریق غیر مباشر فان االفتراض ھنا ھو ، مباشرة 

قلما لوجود نوع من االرتباط یتخذ شكل نسبة معینة بین الحد المؤثر والحد المتأثر 
  . تكون تامة 

دیل او تغییر حكومة ب بت١٩٨٣ن في المكسیك عام فماھي عالقة انفجار بركان تشیسو
بتتبع التغیرات الناتجة عن ھذا االنفجار كشكل طبیعي ،  مثال ١٩٩٠في بلد ما عام 

تباط بینھما رلكن نسبة اال، یمكن ان نصل الى عالقة ربط بنسبة ما بین الحادثتین 
 رقما خاصا معینا كان اذا فرضنا ان لھرالخاص الن انفجار الب التشكل تساوي بالرقم

ال عن عن تغیر ما في وسینقسم ھذا الرقم الى عدة اجزاء وكل جزء سیكون مسؤ
  .المناخ او في خصوبة التربة او تغییر في التیارات البحریة او اي تغیر آخر محتمل 

مع جزء من الرقم الخاص قد تجاوب فاذا اخذنا التغیر الحاصل في المناخ وكان 
من الرقم الخاص الكلي للبركان والباقي لبقیة % ٣٠ بنسبة بانفجار البركان ولیكن

اثر ،من الرقم الخاص وتغیر بموجب ھذه النسبة % ٣٠فالمناخ ھنا حمل ، التغیرات 
ار في بلد ما بالنقصان وكانت نسبة التأثر ھي طھذا التغیر في المناخ على نسبة االم

وكانت ھذه ،  ھذه الدولة فيمن الرقم الخاص بالعالقة بین المناخ واالمطار % ٤٠
وسبق وجود اتفاق تجاري بین ، % ٥٠الدولة تعتمد على االمطار في زراعتھا بنسبة 

لى بتقلص انتاجھا الزراعي بنسبة ما مما وتاثرت اال، مزارعي ھذا البلد ودولة اخرى 
مع الدولة االخرى وھذا الوضع اجتمع مع مجموعة اخرى ادى لعدم التزامھا باالتفاق 

لظروف لیسبب ازاحة في الظروف السیاسیة لھذه الدولة وتجاوزھا عتبة من ا
  .االنھیار مما ادى لتغییر حكومة تلك الدولة 



وھو ، فالعالقة بین انفجار البركان وتغیر الحكومة ھو ماندعوه بعالقة نسبة االرتباط 
ن فالبركان مسؤل بنسبة ارتباط معینة ع، مجموع حاصل نسب السلسة بین الحدثین 

وبقیة العوامل التي ادت ، ھذا كشكل طبیعي %) ٥٠% /  ٤٠% /  ٣٠((ھذا التغیر
  .الى ھذا التغییر عائدة اما الى اسباب طبیعیة او اسباب بشریة 

وكذلك فان القضاء على البعوض في احد الدول األسیویة ادى الرتفاع عدد الفئران 
لتأثیره من كبر بالرقم الخاص كان المبید المستعمل ا: بة االرتباط التالیة سوفق ن

ادى ھذا الفائض في الرقم الخاص الى ، الرقم الخاص بتاثر البعوض بھ بالكم والعمل 
، تأثر الصراصیر بكم اقل من البعوض فلم یقض علیھا بل حملت المبید في جسدھا

وتتغذى انواع من السحالي على الصراصیر فتركز المبید في جسدھا مما اثر على 
سھل ھذا على القطط ، عصبیة فاصبحت بطیئة الحركة وردود الفعل لجملتھا ا

اقتناصھا لتتأثر بالمبید بدورھا بنسبة ما وتصبح بطیئة بمالحقة الفئران التي ازدادت 
  .بدورھا لھذا السبب

ولكن الیمكن ان نقول بوجود نسبة ارتباط مابین طول حاجبي شخص في الصین مع 
  .فان وجدت فھي صفریة ، توائم انجاب امرأه في افریقا لثالثة 

األول ھو عدد الحدود المرتبطة ، ونسبة االرتباط  تتأثر بعاملین كشكل عام وطبیعي 
وحد متأثر یبعد عن والثاني ھو عدد الحدود التي تفصل بین حد متغیر ، مع متغیر ما 

  .األول بمسافة اكثر من حد 
 بحد متغیر قلت نسبة االرتباط على كلما ازداد عدد الحدود المتأثرة: فالحالة االولى 

اال اذا وجدت قوه تجعل ، نفس المستوى بین كل حد على حده وبین الحد المتغیر 
او تطبیق قوه تجعل نسبة ، بین الحد المتغیر وحد متأثر و تام اتباط اكبر رنسبة اال

د االرتباط القویة بین حد متغیر وحد متأثر اضعف مما ھي علیھ بشكل طبیعي مع وجو
الحدود المتأثرة وتحویل فرق الرقم الخاص الناشئ عن اضعاف نسبة االرتباط بقیة 

وفي الحالتین نحن ، السابقة الى بقیة الحدود او امتصاص ھذا الفائض بقوه معادلة 
امام نسبة ارتباط موجھھ یحتاج توجیھھا الى قوه ما وھو الشكل الحقیقي او العبثي 

  .لنسبة االرتباط الغیر طبیعیة 
اما الحالة الثانیة فانھ كلما ازداد عدد الحدود التي تفصل حد متغیر عن حد متأثر 

الحدین االرتباط بین الحدین كشكل طبیعي نظرا الن الحدود التي تفصل انخفضت نسبة 
، عن بعضھما یمكن ان الیكون الحد المتغیر ھو وحده الحد المؤثر علیھا كحالة عامة 

  :ونحن امام عدة احتماالت 
ان یكون عدد الحدود المتصلة مع الحد المتغیر االصلي ھو حد واحد : االحتمال األول

ھنا ، وكل حد من الحدود التي تفصل بین الحد المتغیر والحد المتأثر ھو واحد ایضا 
وتشبھ ، ستكون على األغلب نسبة االتباط بین الحد والمتاثر والمحد المتغیر كاملة 

واسات على استقامة واحدة بطول خیط واحد متالمسة مع ھذه الحالة حالة مجموعة ن
فیكفي ان یتغیر النواس األول لینوس حتى یتأثر الحد األخیر وینوس بنفس ، بعضھا 

  .زمني نوسان األول تماما مع فرق 



ا نان یكون الحد األول المتصل مع الحد المتغیر لیس حدا وحیدا فھ: االحتمال الثاني 
واذا كان حد ما بین الحد المتغیر ، عن الرقم الخاص الكامل االرتباط منخفضة نسبة 

والحد المتأثر لھ عدة حدود متأثرة ومؤثرة علیھ یعني انخفاض بنسبة االرتباط بالحد 
الحد عدة حدود األخیر عن األول الذي یمكن ان یأخذ تأثره عن آخر حد ویكون لھذا 

  ،متأثرة بھ ایضا 
األخیر المتأثر شبھ  بین الحد األول المتغیر والحدویمكن ان تكون نسبة االرتباط ما

، كاملة اذا وجدت قوه توجھ التغییر من الحد المتغیر األول الى الحد المتأثر األخیر 
نسبة االرتباط على عدة حدود ولكن عندما وكشكل طبیعي في األحتمالین ان تتوزع 

 ان تكون قویة بینھما یوجد توجیھ لنسبة االرتباط كان تضعفھا قوه بین حدین یفترض
 بین حدین یفترض ان تكون ضعیفة بینھما او ان تتدخل قوه لتجعل قوهاو تزداد بفعل 

جملة حدود تحمل امكانیة   تباط كاملة بین حد متغیر وحد متأثر بینھمارنسبة اال
فنحن امام شكل غیر طبیعي لنسبة ، تباط او العكس رامتصاص جزء من نسبة اال

  . حقیقیة او عبثیة االرتباط فھي اما
ونسبة ، تباط ما بین العرض والطلب ھي نسبة تامة تقریبا كشكل طبیعي رونسبة اال

تباط مابین الكساد العالمي في فترة الثالثینات والحرب العالیمة الثانیة ھي نسبة راال
ونسبة ، ارتباط مرتفعة وغیر تامة بغض النظر عن الطرف المحتمل لبدء تلك الحرب 

 مابین الحرب العالمیة الثانیة وتطور عدد كبیر من العلوم مثل األبحاث الذریة االرتباط
تطور الترانسستور ادى ف، ھي نسبة ارتباط مرتفعة وابحاث الترانسستور والرادار 

زة الطبیة الى ھالى مجموعة من تطورات اخرى في عدة میادین من الكمبیوتر واألج
بشيء یسبقھ او یوجد معھ  ارتباط لتطور شيء فیوجد دوما نسبة، الحیاة األجتماعیة 

  .في نفس العالقة الزمانیة المكانیة 
یتغیر الحد ، ونوع آخر من انواع نسبة االرتباط یكون على االقل بین حدین او اكثر 

الحد الثاني  وتغبر ، تغیریاألول فیتأثر الحد الثاني بھذا التغیر بنسبة ارتباطھ بھ  و
انیة لیتغیر وبالتالي یتشكل ھذه العملیة حلقة بفرق مرحلة یؤثر على الحد األول ث

  .وتتخذ العالقة شكل تكامل طبیعي او حقیقي 
واذا وجد اكثر من حدین فان الحد األول یتغیر وینتقل التغیر الى الحد األخیر المتأثر 
ل فیتأثر بنسبة ارتباط معینة وھذا التأثر یعطیھ تغیر ینعكس ھذا التغیر على الحد األو
لیتأثر بھ ویتغیر وبالتالي تكون العملیة اشبھ بحلقة فرق المرحلة لكنھا غیر تامة 

  .لوجود حدود اخرى متأثرة او مؤثرة التدخل الحلقة بشكل مباشر 
وھنا نالحظ ان التأثیر من الحد األول ینتقل منھ ویعود الیھ بعد فترة زمانیة مسافیة 

، ختلف قلیال عند وجود اكثر من حد ونوع مشتق وم، مجتازا مرحلة عمل ونتیجة 
یتغیر الحد األول فیتأثر الحد األخیر بھذا التغیر ویتغیر بنسبة ارتباطھ بھ ویعود ھذا 
الحد لیؤثر بتغیره على الحد الذي قبلھ وتعود العملیة بشكل انعكاسي ذو فرق مرحلة 

  .زماني مسافي
  
  



  

  
  : الجملة المتكاملة -٢٢

د یتصل مع مجموعة اخرى من الحدود قد الیبدو لنا من وجدنا حتى اآلن ان اي ح
لب األعم الیوجد حد یمكن ان غوعلى األ،اللحظة األولى انھ متصل بھا بنسبة ارتباط 

فكلمة نھر ، یكون حدا وحیدا بدون نسبةارتباط بأي نسبة كانت مع حدود اخرى
طالق ھذا األسم فا، التعني اال صورة اخدود ارضي یمر بھ الماء معلقة على الجدار 

الیعرفنا العالقة بینھ وبین محیطھ او بیننا وبینھ ومن این اتى ماءه والى این یذھب 
  .الخ،،،،وماھي عالقتھ باآلرض التي یمر بھا والھواء المالمس لھ 

فاالستقالل اللفظي للكلمة ، ونفس الشيء یقال ایضا بالنسبة لكلمة مصب او نبع 
اذا فمجموعة ، وقف عن الكون حركیتھ بالنسبة لنا یوقعنا بمشكلة عدم التعیین وی

 وعند  ) نھر( تعطي نسبة ارتباط اكبر من مجرد كلمة ، مصب ، نھر ،نبع  : الكلمات 
اضافة حد آخر الى ھذه الجملة مثل الحد الجیولوجي او البیولوجي او المناخي تعطي 

المطلوب اكثر من جملة جدیدة مختلفة بالمعنى عن غیرھا ولكنھا مرتبطة بالمعنى 
  . المعنى–مجرد كلمة وبنسبة ارتباط اعلى بین الجملة 

بل تعني ، التعني بالتأكید مجرد كیس لحمي یوضع الطعام بھ وكذلك قولنا كلمة معده 
مجموعة عملیات داخلیة وخارجیة وجملة اجھزة تشترك بدءا من االحساس بالجوع 

 بیة والعضلیة مرورا بسلسة من والبحث عن الطعام واشتراكالحواس والجملة العص
العملیات العصبیة وانزیمیة والكیمیائیة المختلفة التي تحول ھذا الطعام الى طاقة 

  .للجسد یعود جزء منھا للمعدة الستمرار عملھا 



اذا الیوجد كلمة مستقلة تماما تسمى المعدة اال في معاجم اللغة وبالحقیقة یوجد جملة 
  .اسمھا المعدة

كلة تتعلق بادراكنا نحن كبشر بالنسبة للجمل المتكاملة وھي تأثیر ولكن توجد مش
العالقة الظرفیة المانیة المكانیة على ادراكنا لبعض انواع الجمل المتكاملة خاصة تلك 
المجل التي تعتبر العالقة بین حدودھا عالقة الزمنیة لكن ادراكنا الیستطیع ان یضیف 

ان راھبین ارادا ان یدخنا فكان : قال في مثال قة الزمانیة المكانیة فیعلیھا العال
وذھب ىكل منھما بمفرده الى رئیس ، علیھما استئذان رئیس الدیر في ذلك 

وبعد استفسار كل منھما ، الدیروعندما اجتمعا ثانیة كان احدھما یدخن اما الثاني فال 
ھو یدخن لصاحبھ قال االول الذي یدخن انھ سأل رئیس الدیر ان یسمح لھ بالصاله و

، اما الثاني فقد سأل رئیس الدیر ان یسمح لھ بالتدخین وھو یصلي فمنعھ ، فسمح لھ 
متالزمان وھما الصالة والتدخین اال ان اسباق احدھما على اآلخر ورغم الن العمالن 

ومن ،، اثر على العالقة الزمنیة لألدراك عند رئیس الدیر فمنع الثاني وسمح لألول
ان على رئیس الدیر ان یسمح للثاني ویمنع األول آلن الحاق وجھة نظر تحلیلیة ك

الصالة بالتدخین بالنسبة للمكان وھو الدیر یختلف عن الحاق التدخین بالصالة في 
قال انھ یرید التدخین وھو یصلي اوجد مسافة بین عملین فالذي ، نفس المكان 

ر رئیس الدیر بالفارق متالزمین لصالح العمل الثاني ولم تعد الجملة جزء واحد فتأث
الزمني االدراكي الموجد فاخذ كلمة التدخین على انھا العمل األول ولیس على انھا 

فقد حدثت الصاله خالل استمراریة التدخین اما عند الثاني ، عمل ملحق بالصالة 
بینما اخذت الكلمة عند رئیس الدیر على ان الصالة ھي العمل األول ، كشكل موجد 

و بذل رئیس الدیر عمال حقیقیا كما فعل األول بشكل معاكس في منع ول، االساسي 
تأثیر العالقة الزمانیة المكانیة والترتیب الموجد الخذ كالم الراھبین عنده تاثیر جملة 

  .او یمنعھما معافھنا اما ان یسمح لالثنین ،واحدة لھا نفس المعنى 
  :اوبــــــ التج-٣٢

ول بنسبة ما فان الحد الثاني  عندما یتغیر الحد األیقي نجد انھبدراسة التكامل الحق
وبشكل طبیعي الیمكن ان یتغیر الحد ، یتغیر معھ بنفس نسبة التغیر بالرقم الخاص 

الثاني بتغیر الحد األول اال اذا كان الحد الثاني یملك امكانیة صمیمیة بالتجاوب مع 
  .بنسبة ارتباطھ بھالحد األول 

وتریة تحوي عدد من الوتار مختلفة الطول فان م الة موسیقیة فعندما نقرع الرنانھ اما
وتر وحید یتجاوب مع الرنانة بشكل تام اذا كان ھذا الوتر مطابق بامكانیتھ الصمیمیة 

وھذا التطابق یسمح لھ بالتجاوب ، قام الخاصة رالمكانیة الرنانة الصمیمیة وفق اال
ود بھ االف اطوال الموجات فھو ونفس الشيء یقال عن جھاز الرادیو الموج، معھا 

، اال من محطة بث تبث بطول مناسب المكانیة مكثفة الجھاز الیستقبل بشكل واضح 
وھذا التجاوب ھو تغیر تكاملي حقیقي بین شیئین یمتلكان امكانیتین صمیمیتین 

متقاربتین او متساویتین ورقمین خاصین متساویین تقریبا او تماما ونسبة ارتباط 
وكلما كانت نسبة االرتباط اكبر واالرقام الخاصة  باالمكانیتین اقرب ، مرتفعة 

والسؤال ؟؟ ھل یمكن كشكل ، ھذا كشكل اولي للتجاوب ، للتساوي كان التجاوب اكبر 



حقیقي ان یحدث تجاوب بین امكانیتین تحتمالن التجاوب ولكن مختلفتین بالرقم 
، الثاني الحد ا خاصا اكبر من دین یمتلك رقمحاي اذا كان احد ال، الخاص نسبیا 
ھذا غیر ممكن على األغلب ولكن اذا استطاعت االمكانیة الصمیمیة كشكل طبیعي 

األكبر ان تحول جزء من رقمھا الخاص الى امكانیة ممكنة لتصبح االمكانیة الصمیمیة 
لألمكانیة الصمیمیة للحد اآلخر عندھا یمكن ان یحدث التجاوب بین العاملة مساویة 

عاد الحد األول تحویل امكانیتھ الممكنھ الى أواذا ھذا كتجاوب ساكن نسبیا ، دین الح
عاملة فان التجاوب سینعدم ثانیة لعدم تساوي الرقم الخاص واذا اعاد الحد االول 

تحویل امكانیتھ الممكنھ بشكل اجزاء الى امكانیة عاملة بحیث التتجاوز عتبة توتر 
ن بصرف طاقة من الحد الثاني ان یعود ویتكامل مع امكانیة الحد الثاني فمن الممك

االول بتكامل حقیقي واذا استمر الحد األول باضافة ھذا الكم الجزئي من امكانیتھ الحد 
الممكنة الى عاملة دون تجاوز عتبة توتر الحد الثاني وكان بامكان الحد الثاني صرف 

 ،أخذ طابع حركي متزایدیقوه للتكامل في كل لحظة مع ھذه األضافة فان التجاوب س
ویتوقف ھذا التجاوب على امكانیة الحد االول الصمیمیة وامكانیة الثاني بصرف قوه 
للتجاوب بتكامل حقیقي اال اذا كان الحد الثاني یعتمد على قوة الحد األول في انشاء 

وھذا ، التكامل الحقیقي عندھا یتوقف استمرار التجاوب على امكانیة الحد األول 
طبیعي عندما تتجاوز عملیة ع من التجاوب مھدد في كل لحظة للتحول الى تكامل النو

تحویل الحد األول المكانیتھ الممكنھ الى عاملة عتبة توتر الحد الثاني او عندما تنتھي 
فلنسبة االرتباط بین : وتتعلق العالقة ھنا بعدة عوامل ،  امكانیة الحد الثاني بالتجاوب 

  ، كلما كانت نسبة االرتباط اكبر كان التجاوب اكبر الحدین اھمیة خاصة ف
فاي محاولة للتجاوب مع ، والعامل الثاني ھو عامل عطالة الحد الثاني واستقراره 

الحد الثاني خارج نطاق عطالتھ غیر ممكن بل یتحول التجاوب الى تكامل طبیعي ومن 
لقطار متمركزة في واذا افترضنا ان عطالة ا، بین الحدین ثم تتشكل حلقة انھیار 

عالقتھ مع سكتھ فأي محاولة للتاثیر على اتجاه سیر القطار خارج سكتھ ھي عملیة 
واذا ماقمنا برفع قوة التجاوب معھ فانھ بافضل الحاالت ، اضاعة للقوه والوقت 

  .سیخرج عن سكتھ ویتحطم
ا شكل حیث تشكل العطالة ھن(  العطالة والزمن –اما العامل الثالث فھو عامل جملة 

فاي محاولة فوریة لتحویل االمكانیة الممكنھ للحد االول الى عاملھ ) للعالقة المكانیة 
 عالقة زمنیة مع قوعندما یجزأ ھذا التحویل وف، ستقع بمشكلة عطالة الحد الثاني 

العطالة بحیث تستطیع ان تتجاوب مع تغیر الرقم الخاص ضمن سرعة تغیر االمكانیة 
مثال ، ي توزیع زمني مناسب للعطالة كي تتجاوب بتكامل حقیقي الممكنھ الى عاملة ف

  :على ذلك 
 امكانیة بالتأثیر على یوجد للتعلیم ،  یوجد حدان ھما حد التعلیم وحد مجموعة الطالب

ولكن الطالب ، كما یوجد لدى الطالب امكانیة صمیمیة بالتأثر بالتعلیم ، الطالب 
ئح االجتماعیة والثقافیة واالمكانیات الفكریة كمجموعة تتألف من عدد كبیر من الشرا

فاذا ، وھذه الشرائح تمتلك امكانیة صمیمیة كلیة ھي حصیلة امكانات الشرائح االفقیة 
كان التعلیم ذو امكانیة التشمل كل الشرائح فلن یوجد امكانیة تجاوب كامل بین 



ة صمصیمیة مطابقة االمكانیتین بل سینشأ انحراف للشرائح األفقیة التي تملك امكانی
المكانیة التعلیم بالتجاوب مع ھذا التعلیم الجزئي وبالتالي حصول اختالل في عالقة 

وبما ان ، التناسب بین ھذه الشرائح وانفصال الشرائح المتجاوبة عن بقیة الشرائح 
كل من التعلیم والطالب یملكان امكانیة صمیمیة فان للتعلیم مافوق وماتحت االمكانیة 

 مافوق االمكانیة الصمیمیة –واذا كان التعلیم في ، یة وكذلك بالنسبة للطالب الصمیم
 –ونفس الشيء یقال اذا كان التعلیم في ، للطالب یعني ھذا عدم التجاوب بینھما 

یملك مافوق االمكانیة الصمیمیة واذا كان التعلیم ، ماتحت االمكانیة الصمیمیة للطالب 
المستوى فمن الممكن استعمال رقم خاص جزئي  كللطالب اي یملك رقما خاصا بذل

، من االمكانیة الممكنة للتعلیم یساوي الرقم الخاص بالطالب ویشمل كل الشرائح 
ولكن بقاء ھذا الكم الجزئي دون زیادة یعني عدم حصول تقدم بالمستوى العلمي 

لى باتجاه واي اضافة بالرقم الخاص بالتعلیم یعني رفعھ نحو األع، والتعلیمي للطالب 
فاذا كانت عملیة االضافة متناسبة مع عالقة عطالة ، امكانیتھ الصمیمیة الكاملة 

بالنسبة للزمن فسیحدث تجاوب كتكامل حقیقي اي سیرتفع الرقم الخاص الطالب 
وتستمر عملیة االضافة حتى وصول ، بالطالب قیاسا مع الرقم الخاص بالتعلیم 

ویمكن ان تكون العالقة عكسیة عندما ، ة عاملة الطالب الى مستوى التعلیم كامكانی
واذا حدث تجاوب بینھما ، یمتلك الطالب امكانیة صمیمیة عاملة اكبر من التعلیم 
كانیة الصمیمیة مكم اكبر من االبنفس الشكل السابق نجد ان الحد االكثر عطالة وذو 

صبحون في فاما الطالب سی، العاملة والممكنة سیجعل الحد اآلخر یتكامل معھ 
  .مستوى التعلیم او التعلیم سیصبح في مستوى الطالب 

وبشكل مبدئي یجب ان تكون االمكانیة الصمیمیة للتعلیم منطبقة على االمكانیة 
الصمیمیة للطالب مع احتفاظ احدھما بالرقم الخاص لمستوى امكانیتھ الحقیقي بحیث 

ام الحد ذو االمكانیة الحقیقیة فان ق، الحدین االعلى واالدنى یكون االنطباق تام بین 
، األكبر برفع امكانیتھ نحو األعلى سیؤدي ھذا لحدوث تكامل حقیقي مع الحد الثاني 

اي سیرتفع ،  والحد الثاني ھو الطالب مولنفترض ان الحد األول ھو التعلی
ة قالرقمالخاص بالطالب نحو االعلى بالتجاوب ولكن ان یكون ھذا التغیر بشكل عال

 سیؤدي النفالت حد الطالب خارج ریعة خارج نطاق امكانة العطالة بالتجاوبزمنیة س
 في االمكانیة الصمیمیة انفصال نطاق التعلیم او حدوث تكامل طبیعي معھ وبالتالي 

والمالحظة المطلوبة ھنا ھي ان الحد الثاني الطالب عندما یتجاوب مع ، عند الطالب 
مھ الخاص امكانیة جدیدة بل یحول امكانیة قرحد التعلیم فھو بالحقیقة الیضیف الى 

صت امكانیة تحویل قوتتباطئ عملیة التعلیم كلما ن، ممكنة عنده الى امكانیة عاملة 
  .،االمكانیة الممكنة الى عاملة الستنفاذ امكانیتھا او عدم تناسب الزمن االزم للتحویل 

التھ حد آخر فان الحد ویمكننا القول انھ عندما تتغلب امكانیة صمیمیة لحد على عط
الثاني سینفصل عن امكانیتھ الصمیمیة السابقة بنسبة ارتباط حتى یتجاوز االمكانیة 

ا یصبح خارج نطاق امكانیتھ الصمیمیة للشكل السابق ولكن ھبالكامل عندالسابقة 
  .بامكانیة ذات مستوى اعلى مزاحة عن الشكل السابق 



 من نوعیة مشابھھ وافترض حدوث واذا وجد مسار فكري ووجد مسار فكري آخر
اوینشأ ، تجاوب بین المسارین فھل تكون النتیجة لصالح المسار االول ام الثاني 

حسب نسبة االرتباط نحن ھنا امام عدة احتماالت ، مسار ثالث العالقة لھ بالمسارین 
 بین المسارین وكم االمكانیة الصمیمیة لھما وعطالتھما والعالقة الظرفیة الزمانیة

  : المكانیة 
یحصل ، مسار فكري قوي لھ قواعده وعاداتھ الناشئة عنھ واخالقھ  :الحالة األولى 

وھذا ونشات عالقة بین الفكرین بینھ وبین مسار فكري اخر دخل في عالقتھ المكانیة 
فاذا كان ، قریب من االول بعاداتھ واخالقھ وطبیعتھ   المسار اآلخر لھ قوه برقم خاص

اكثر شمولیة وبعطالة اكبر فانھ سیبتلع المسار الثاني تماما دون حصول المسار االول 
بھ بعد ان یقوم بعمل حقیي في ازالة الجوانب الغیر مرغوبة واضح تغیر سلبي 

والتناسبھ من المسار الثاني ومنع تاثیرھا علیھ فیستمر المسار األول بنفس قوتھ او 
 لھ وتبقى نفس وحداتھ األولیة بقوه اضافیة اكتسبھا من اضافة المسار الثاني

فالنسبیة الخاصة ، األكبر ستبتلع جزئیة الثاني لمطابقتھا مع الثاني وشمولیة األول 
  سر٢سر+١سر:  كانت ذات شمولیة اكبر  مثل قانون جمع السرعات القدیم 

  فقد اصبح اعم واشمل من ، شعاعیا 
  :النسبیة الخاصة لیصبح بالشكل التاليفي السابق 

  
ما نحن في السرعات االقلیدیة العادیة او الصغیرة بالنسبة لسرعة الضوء فكال الطف

القریبة من سرعة الضوء العالیة والسرعات اما في السرعات ، القانونین صحیح 
  .فیصبح القانون األول لجمع السرعات غیر صالح بینما یستمر القانون الثاني بالعمل

ت التتریك في اواخر فترة الحكم العثماني فشلت وعندما تعرضت اللغة العربیة لمحاوال
المحاولة نظرا لقوة اللغة العربیة وقواعدھا اللغویة الراسخة التي تشكل عطالة كبیرة 

وبعد سنین خرجت اللغة ، لھا بینما تفتقر اللغة التركیة الى ھذا الكم من العطالة 
  .ولیس العكسالتركیة اكثر تأثرا بالعربیة 

  ان یكون كال الحدین بنفس درجة القوه ولكن تختلف شمولیة كل حد :الحالة الثانیة 
او یوجد ثغرات في كل حد یغطیھا الثاني او یوجد بعض المفكرین الذین یبذلون جھدا 

ھنا سینتج بالتجاوب بین ، یعتبر حقیقیا بغض النظر عن غایتھ لدمج الفكرین 
 معلوم ان جمع معادلتین  وكما ھو، المسارین مسار ثالث ھو مزیج من المسارین 

الشكل التصادمي بین یعطینا معادلة ثالثة مختلفة عن كلیھما ھذا اذا استبعدنا 
ص فان النتیجة ص ھي مزیج من الحدین = ج+فاذا وجد ت المعادلة ب، المسارین 

 رغم وجود  / ج/ او / ب/ب و ج فنستطیع ان نقول ان النتیجة ص التساوي اي من
  . ج – او للحد -و –د ب جزء منھا مطابق للح



   اذا كان المسار األول المؤثر على المسار الثاني موازي لھ ویدخل :الحالة الثالثة 
ضمن عتبة توتر الثاني فلن یحدث تغییر في اتجاه احد المسارین بل سینشا تجاوب 

وتصبح ، بینھما یعطي امتداد بین المسارین اذا بقي كل مسار محافظ على مساره 
بین الحد األعلى للمسار األول والحد األدنى للمسار الثاني ھي شمولیة المسافة 

او یوجد مسار ثالث في عتبة التوتر بینھما ، الذي شمل كال الفكرین المسار الجدید 
  .یشملھما معا لیكونا تطرفین لھذا المسار الثالث الذي اصبح اكثر استقرارا

المسار اي ان احد مكونات المسار ان یكون التغییر داخلي في   :الحالة الرابعة 
الفكري تضخمت اكثر من بقیة المكونات عندھا سینشا داخل ھذا المسار تكامل طبیعي 

ویمكن ان تتكامل بقیة الحدود مع الحد المتغیر ، على حساب بقیة حدود المسار 
ولى سیبقى المسار كما ھو مع وضوح احد مكوناتھ ففي الحالة األ، تكامال حقیقیا 

 من غیرھا اال اذا تطرف ھذا الحد زیادة او نقصان عندھا سیغیر مسار الفكر اكثر
وبالتالي اختالل ، بالكامل البل قد یتطرف ھذا الحد لیشمل الفكر فیصبح ھو المسار 

مالحظة كمشكلة في كثیر من وحالة التطرف ھذه ، عالقة التوازن الداخلیة للمسار 
حدود من الحدود وتجعل منھا اساسا لفكرھا الفلسفات التي تأخذ حد واحد او عدد م

  .دون االعتماد على بقیة الحدود بشكل متوازن 
، اما اذا تكاملت الحدود حقیقیا مع ھذا الحد المتطرف او المتضخم فیوجد احتماالن 

، ول ان یحصل ھذا التكامل الحقیقي بوجود قوه كافیة لھ كامكانیة صمیمیة األ
  .جود قوه كافیة لھذا التكامل الحقیقيواالحتمال الثاني فھو عدم و

فاالحتمال األول ستصبح المسافة بین الحد األدنى والحد األعلى  لھذا المسار اكبر من 
اما اذا لم ، المسافة السابقة لھ ولن تتأثر بقیة األبعاد او الحدود نظرا لوجود قوه كافیة

تطرف وبقیة الحدود تكن ھذه القوه بشكل كافي فسینشا تكامل حقیقي بین الحد الم
على حساب تكامل طبیعي مع احد ابعاد ھذا المسار كتغییر عالقتھ الزمانیة او عمق 

واذا لم یستقر ھذا المسار الفتقاره الى قوه فسینقسم الى عدة ، فكره او اي بعد آخر 
  .مسارات ذات قوه اقل 

 فكر آخر    ان یوجد جھد فكري لتحویل مسار فكر معین باتجاه:الحالة الخامسة 
بمسار آخر وسیقوم ھذا الجھد الفكري خالل مدة زمنیة كافیة للتجاوب باخذ مسار 
موازي لمسار الفكر الثاني مع وعي كامل لھ وأخذ المسار الموازي یجعلھ یحول 
بعض ابعاده لتكون موازیة لألول ومطابقة لھ مع احتفاظھ باالمكانیة الصمیمیة 

 تجاوب بین المسارین یناسب عطالة الثاني وسیحدث، لمساره األصلي بكل بحظة 
وبعد مدة سیصبح المسار الثاني اما جزء من المسار األول وخاضع لھ او ، الزمنیة 

  .یتركھ المسار األول في مسار جدید یختلف عن المسار السابق
  : التعامل بالصفة العلیا-٢٤

ة من االمكانیات وجدنا في بحثنا لألمكانیة الصمیمیة ان الحد الواحد یملك مجموع
وھذه المجموعة من االمكانیات عندما  توجد في ، امكانیتھ الصمیمیة الكاملة تشكل 

حلقة تكاملیة بكم من الرقم الخاص وترتیب معین لألمكانیات الداخلیة بحیث تشكل حدا 
ھ صفات عندھا یوجد حد ل، اكثر مایمكن متوازنا واكثر استقرارا یشكل صیغة مستقلة 



وعندما یوجد الحد بھذا الشكل ، او فردیھ ھذا الحد ھة بھ تشكل ذاتیمستقلة خاص
فكل ،   نستطیع نحن كبشر ان نطلق على ھذا الحد اسما معینا یدل على ھذا الحد   

بشكل اساسي ولكن ویان على عجالت ومحرك وھیكل تمن السیارة والقطار یح
 تعطي لمجموع ھذه اختالف كم االرقام الخاصة لھذه األجزاء واختالف ترتیبھا

وى ناتجة عن تشابھ نوعیة تصفتھا الممیزة  مع صفة مشتركة مختلفة بالمساألجزاء 
  .ل قفنقول ھذه سیارة وتلك قاطرة وكالھما آلة ن، الحدود الجزئیة 

األول : ھ على حد ما مستقل انما نطلقھ اعتمادا على احد امرین ق فاألسم عندما نطل
بكم وترتیب خاص ینشأ عنھ الجزئیة  عن اجتماع حدوده الصفة الممیزة للحد الناتجة

فكل من السیارة والجرار مصنوع من نفس المواد االولیة ، حد مستقل ذو صفة علیا 
 فال نعمم التسمیة علیھما فنقول عن السیارة ھذه حدید وعن الجرار ھذا مثل الحدید

بصفة علیا الشیاء مجرد تراب بل نصف كل ھذه ا البناء عنھحدید وكذلك النقول عن 
فالصفة ، الحد عن مستوى تركیبھ لیعطي ھذا االسم المستقل ناتجة عن استقاللیة ھذا 

، ھي التي تصف الشيء وھذا الوصف یغطي كل الحدود الدنیا لھذا الشيء العلیا 
ووجوده واختالف فاختالف الكم الرقمي یوجد اختالف في مستوى استقرار الحد 

  . اولویة العالقة بین الحد الموجد والعالقة الزمانیة المكانیة الترتیب یوجد اختالف في
دود حاما االمر الثاني فھو وجود صفة علیا في حد تختلف عن صفة علیا في حد او 

 او یوجد موجودة في ھذا الحد والتوجد في الحد اآلخرامكانیة اخرى تنتج عن وجود 
رد یعني وجود صفات قن وھذا امكانیة صمیمیة اخرى مختلفة عنھا فقولنا ھذا انسا

وجوده عند الحد موامكانات وامكانیات عند الحد االول االنسان تختلف عن صفات 
 االول االنسان التوجد عند الحد الثاني القرد  الحدالثاني القرد او توجد امكانات عند

فكل ما یتكون من ھیكل معین ذو اربعة اطراف  ، السم  لومن ھنا تنشأ مستویات 
 فقري ولھ اجھزة داخلیة متشابھھ متكونة من وحدات اساسیة ندعوھا الخالیا وعمود

مكانات اخرى غیر مشمولة اتؤلف ھذه البنیة قاعدة لصفات و، الحیوانیة ھو حیوان 
بھذه القاعدة فندعو الكائن الذي یتمیز بوجود حد الیوجد في ھذه القاعدة باسم ھذا 

جود عقل یعطي صفة جدیدة تمیزه عن كونھ مثال االنسان یتمیز بو، الحد المتمیز 
مییز آخر فنقول عن انسانین متشابھیین تویشكل ھذا التمیز قاعدة جدیدة ل، حیوانا 

تمیزه عن وآلخر مھندس بناء على صفة علیا  ان االول ھو طبیببكونھما انسانین 
یزة العلیا فاألشیاء التسمى بتركیبھا االدنى بل بالصفة المم ،ااالخر والتشترك معھ فیھ

.،  
وكذلك یمكن ان یتشابھ الحدان بصفات عامة ولكن یختلفان بامكانیة صمیمیة او اكثر 

نسان ولكن وجود مجموعة من امكانات ممیزة لدیھما فكل من الذكر واالنثى ھما ا
تعطي تاثیرھا كحد جدید یؤثر على جملة الحدود االخرى ویقع البعض بخطأ التعبیر 

سة الشم او في الركض المرأة مثال افضل من الرجل في حا ان عند المقارنة فیقولون
فیوجد ایضا حیوانات تتفوق على الرجل ،او غیرھامن الصفات الدنیا الغیر ممیزة 

  .غیرھا من الصفات الدنیا والمقارنة لم تكن مناسبة بالشم او الركض او 



وكلما انتقلنا الى اذا یوجد مستویات للتمیز تكون عامة وشاملة لعدد كبیر من الحدود 
  .مستوى اعلى كان التمایز اكبر واقل عددا من المستوى االدنى منھ

وناحیة اخرى من نواحي عالقة الصفة باالنسان ھي اطالق صفة علیا على شيء لم 
وھذا االطالق یأخذ شكل تجاوب اوشكل وقد الیصل الیھا ،یصل الیھا ھذا الشيء بعد 

یمكن ان یتجاوب مع االسم ،، لقنا علیھ اسم امینلص اط: مثال، سلبي بتكامل طبیعي 
كما یمكن ان یستغل ھذا ،التي اطلقناھا علیھ فیصبح شخص اكثر امانة  او الصفة

االسم في سبیل مزید من سرقاتھ بعد ان نشا بینھ وبین االسم تكامل طبیعي بدال من 
  .الحقیقي 

بھذه    لفھم عالقتھلمجتمع لم یصل الى عالقة ظرفیة مناسبة فاطالق كلمة حریة
فاي عمل یقوم بھ الفرد سیعتبرمن ، ھذا المجتمع الكلمة یعني انھا ستغطي كل مظاھر 

ونفس الشيء حصل ، الحریة  الحریة الشخصیة مھما كان ھذا العمل فھو تحت مظلة
في اطالق مفھوم العقل في بدایات عصر التنویر فكان كل شيء یمكن عملھ یعمل 

، قبلیة التي یفترض للعقل ان یستبصرھا قبل العمل د المستاالبعا بغض النظر عن
  .فانھار العقل بانھیار مجتمعھ الذي اساء فھمھ واستخدامھ 

الزمانیة المكانیة  اما في مجتمع مؤھل من حیث تنظیمھ وامكانیاتھ وعالقتھ الظرفیة
مل الطالق تسمیة علیھ اعلى منھ فھذا سیزیده رفعة وسمو لتجاوبھ مع األسم بتكا

  .حقیقي لیصل الیھ 
زمانیة مكانیة مناسبة اعطتھ وجودا  استقر بوجود عالقة اذا الصفة العلیا ھي حد

العلیا او تختلف  من صفتھمتمیزا بین مجموعة حدود یشترك معھا بصفات ادنى 
  .العلیا  مكانیة عن ھذه الصفةالبا

  :لتغیر بین النتیجة بالمجموع والنتیجة  بالعمل المحقق ا-٢٥
ا وجد حدین من نفس النوعیة ویملكان امكانیة صمیمة متساویة وتغیر الحدین في اذ

 ٢ ضمن عالقة ظرفیة متشابھھ وعادا الى شكلھما السابق في اللحظة ز١اللحظة ز
  انفھل بالضرورة، وادیا خالل ھذه الفترة الزمنیة مرحلة عمل ، وھوشكل مكافئ 

ا كان العمل من نفس الطبیعة لكال تتساوى مرحلة العمل مع المرحلة الزمنیة اذ
اذا انطلقت السیارتین المتساویتین : وبتقریب اكثر في المثال التالي ، الحدین 

اذا انطلقت كال السیارتین من ، باالمكانیة الصمیمة ومن نفس النوع والحالة العامة 
وسارتا في نفس الطریق ، سا /كم٧٥ بمتوسط سرعة ھو –م –نفس نقطة االنطالق 

لتا بعد ساعتین الى ص كم عن نقطة االنطالق وو١٥٠تبعد  نقطة الوصول التي الى
بالعمل  فھل تتساوى النتیجة، علما انھما انطلقتا بنفس اللحظة ، نقطة الوصول 

المحقق في كال السیارتین او تتساوى التغیرات الناجمة عن كل واحدة مع االخرى 
اردة من مسافة ومتوسط سرعة تساوي السیارتین في مجموع التغیرات الو رغم

  .ونوعیة السیارةوحالة الطریق 
 ان تسیر السیارتین بشكل متوازي :االحتمال األول ، لألجابة یوجد عدة احتماالت 

ومتزامن طوال الطریق عندھا یمكن ان نقول ان النتیجة بالمجموع تساوي النتیجة 
لتساوي نظرا لعدم تطابق كال حتمیة اولكن ھذا الیعني ،بالعمل المحقق لكال السیارتین 



السیارتین بل تسیران بشكل متوازي أي یوجد احتمال ان تتعرض احدھما لتغیر او 
 السیارتین قد قطعتا نفس المسافة :االحتمال الثاني ،متغیر التتعرض لھ األخرى 

 ولكن قد تكون احدھما سارت في البدایة بنفس الزمن فعال وبنفس متوسط السرعة
لمرحلة معینة ثم زادت سرعتھا اعلى من المتوسط  اقل من المتوسطبسرعة بطیئة 

والسیارة االخرى حافظت على متوسط سرعة ،سا / كم٧٥وكان مجموع المتوسط ھو 
فالسیارتان ستصالن بنفس الوقت لكن العمل ،سا /كم ٧٥دائم طوال المسافة ھو 

ة الثانیة وذلك من المحقق على السیارة االولى یختلف عن العمل المحقق على السیار
الل مرحلة سیرھا بسرعة فوق المتوسط وكذلك بالنسبة خناحیة اجھاد السیارة األولى 

السیارتین  یجة بالعمل المحقق غیر متساوي بینتفالن، السائق وحالة الطریق  لحالة
  .رغم تساوي متوسط السرعة وتساوي بقیة العوامل

رعة اقل من المتوسط ثم بسرعة اعلى ان تسیر السیارة االولى بس:االحتمال الثالث 
ثم  البدایةفي  تسیر بسرعة اعلى من المتوسط ةمن المتوسط بینما السیارة الثانی

أي ، بسرعة اعلى من المتوسط ویحافظ مجموع المتغیرات االخرى على مجموعھ
ایضا ،متوسط السرعة ونفس الطریق  تصالن بنفس الوقت لنقطة الوصول بنفس

  .وبین العمل المحقق لنفس اسباب االحتمال الثاني المجموع  الیوجد تساوي بین
بالمجموع ثابتة والنتیجة بالعمل المحقق  في االحتماالت الثالث السابقة كانت النتیجة

ویوجد شكل آخر ایضا تكون فیھ النتیجة بالمجموع متغیرة والنتیجة بالعمل ، متغیرة 
عن االخرى بمتوسط سرعة  فتختل كأن تقطع كل سیارة مسافة، المحقق ثابتة 

، مختلف وزمن مختلف ولكنھما تعطیان نفس العمل المحقق علیھما وبسببھما 
ق یل المحقق من مسافة طویلة بطرموعر قد تعطي نفس الع فمسافة قصیرة بطرق

  .جید مع عدم اغفال حاالت عدم تساوي اخرى 
 وست بیضات  رغیف١٤واذا فرضنا ان شخص ما یأكل ما مجموعھ في اسبوع واحد 

فھل یستطیع ان یاكل ھذه الكمیة دفعة واحدة ثم یبقى ،  لتر سوائل ٢٥كغ لحم و٢و
  .ستتة ایام او یبقى ستتة ایام بال طعام ثم یتناول ھذه الكمیة بدون طعام 

 ھنا المجموع ثابت ولكن العمل المحقق مختلف كلیا بین ان یستھلك ھذه الكمیة بشكل 
  .ستھلكھا بھذا الشكل مجزأ مدة اسبوع وبین ان ی

وكذلك اذا كان متوسط درجات الحرارة في شتائین متتابعین على نفس المكان ھو 
فالنتیجة بالمجموع متساویة ، الل ثالث اشھر في كل شتاء خیة ولتكن ودرجة مؤ١٦

ولكن بتفصیل اكثر قد یتضح لنا ان الشتاء االول قد مرت بھ لیلة صقیع واحدة دمرت 
وبقاء المجموع ، المحاصیل والحشرات لم یمر بھا الشتاء الثاني كمیات كبیرة من 

  .ثابت في كال الشتائین واختالف في العمل المحقق بسببھما عن بعضھما
ساویة في امكانیتھا الصمیمیة ھي والخالصة انھ اذا وجدت مجموعة حدود متغیرة مت

ات في ھذه وحصلت مجموعة تغیر. ب ن  ،،،،،،/٤ ب /،/ ٣ ب /،/ ٢ ب /،/ ١ب /
الحدود كانت نتیجتھا بالمجموع متساویة فھذا الیشترط ان نتیجتھا بالعمل المحقق 

متساویة وذلك بسبب اختالف تأثیر العالقة الزمانیة المكانیة الظرفیة على اجزاء ھذه 
وكذلك اختالف تاثیر العالقة الظرفیة على االمكانیة ، الحدود بتقسیمھا زمنیا 



وكذلك اذا وجدت مجموعة حدود متغیرة غیر ، ا كمجموع الصمیمیة كأجزاء عنھ
وحصلت تغیرات في ھذه . ن  ،،،، - د – ج - ب-متساویة باالمكانیة الصمیمیمة ھي أ

الحدود كانت مختلفة النتیجةبالمجموع فھذا الیؤكد انھا غیر متساویة بالعمل المحقق 
  ))دم الحتمیة ع(( ،ولكن االعم ان تختلف بالعمل المحقق ،عنھا او علیھا 

  :النتیجة بالترتیب والنتیجةبالعمل المحقق -٢٦
 /ج/ یساوي الحد /ب/ بحیث الحد )  ج ، ب(اذا وجدت العالقة  ك التي تحوي الحدین

فانھ رغم تساوي الحدین ب و ،  زمنیا مكانیا  / ج /الحد  یسبق/ ب /ولكن ترتیب الحد
 تختلف عن تاثیر العالقة /  ب /الحدج اال ان تاثیر العالقة الزمانیة المكانیة على 

وعلیھا  / ب / وھذا بدوره یعطي عمال محققا عن  / ج /على الحد  الزمانیة المكانیة
  / ب /وذلك بسبب انھ عندما تتفاعل، وعلیھا  / ج /العمل المحقق عن یختلفق عن

/ ج / وعندما تتفاعل  ، / ق / یصدر عنھا نتیجة ١زم المكانیة  مع العالقة الزمانیة
ذه العالقة وبالتالي ھاصبحت جزءا من / ق  / فان النتیجة الزمانیة المكانیة مع العالقة

 الزمانیة المكانیة  كعمل محقق فیما اذا تفاعل مع العالقة/ ج  / تختلف نتیجةالحد
مع العالقة /ب/ومن ناحیة اخرى فان تفاعل الحد ، / ب/بدال من تفاعل الحد ١زم

 و تفاعل الحد ج مع العالقة الزمانیة / ١ق/ قد یعطي نتیجة ١ م الزمانیة المكانیة ز
 یتفاعل مع عالقة زمانیة مكانیة  / ب/ا الحدنفھ ،  ٢ق  یعطي نتیجة ٢ زم كانیةمال

 ب/ وحتى لو كانت / ج  / الزمانیة المكانیة التي یتفاعل معھا الحد العالقة مختلفة عن
 ان یعطي عمال محققا مساویا تماما للعمل /   ب/ تماما لما امكن للحد  /ج/  تساوي /

عن / ب / نظرا الختالف تاثیر العالقة الزمانیة المكانیة للحد / ج / المحقق عن الحد 
 الیمكن ان یعطیا /  ج/ و/ ب/الن كل من الحدین  / ج / العالقة الزمانیة المكانیة للحد 

 ھذه العالقة یعطي تغیرا على غیرتعمال محققا اال بوجود العالقة الزمانیة المكانیة و
  .العمل المحقق 

 /  س/  المختلفین عن بعضھما نسبیا وعمل الحد / ص/ و/س/واذا وجد الحدان 
فان  /  س/عن الترتیب الزماني المكاني لعمل الحد  بترتیب زماني مكاني یختلف

  / س / قد یشابھ او یماثل العمل المحقق عن الحد / س/الحد  العمل المحقق عن
  التغیرات الناتجة عن تغیر الترتیب / ص/ و/ س/نتیجة اكتساب كال من الحدین 

  حدان متساویان  / ج / و / ب/كما یمكن ان یكون كال من الحدین ،الزماني المكاني 
باالمكانیة الصمیمة الكاملة ویتساویان بالعمل المحقق عن كال منھما في ظروف 

فكشكل طبیعي ،  بالشكلین الطبیعي والحقیقي الزماني المكاني وذلك اختالف الترتیب
وكشكل حقیقي عندما ، دون تدخل أي قوه عدا العالقة الزمانیة المكانیة المختلفة 

تتدخل قوه تمنع تأثر الحدین المتساویین بظروف اختالف الترتیب الزماني المكاني او 
اآلخر المختلف تؤثر على احد الحدین لیكون مساویا بالعمل المحقق عنھ وعلیھ للحد 

/ ن / خاصة أي شبھ عامة یكون الحدین  وكحالة فوق،عنھ بالترتیب الزماني المكاني 
لفان ت  بحیث الحدین غیر متساویان باالمكانیة الصمیمیة یكون الحدین مخ/ م /و

وكشكل ، اومتساویة  بالعمل المحقق عنھما وعلیھما في ظروف زمانیة مكانیة مختلفة
 یساوي  /ب/ بحیث الحد   /ج  /و  / ب/ الحدان المتساویان یمكن ان یوجد حقیقي



 باالمكانیة الصمیمیة والعمل المحقق عنھما وعلیھما بنفس ترتیبھما  /ج/ الحد 
بحیث )) یتأثران بمعزل عنا (( الزماني المكاني یمكن كشكل حقیقي ان نؤثرعلى او 

تأثیر العمل الحقیقي علیھما  محققا مختلفا نتیجة یتأثر احدھما اوكالھما لیعطینا عمال
.  

ھو العمل المحقق عن الشمس على : مثال على تأثیر الترتیب على العمل المحقق 
 فھنا العمل یختلف باختالف ترتیب وضع األرض المكاني الزماني بالنسبةاالرض 

الشمالي  فالنصف،األرض كوكبا مأھوال بالحیاة  كون  للشمس وھو احد اوجھ الغرابة
اقرب للشمس في  األرض تشكل الیابسة اغلبھ وفي الشتاء تكون ألرضیةمن الكرةا

درجة میالنھا تجعل العمل المحقق عن الشمس اضعف  الي ولكنمالش الكرة نصف
 الكرة الجنوبي یكون الفصل صیفا واألرض اقرب للشمس ولكن نسبة ما في نصفنبی،

صف عمال محققا في األكبر مما یعطي ھذا الني الجنوبي ھ المیاه في نصف الكرة
الصیف مساویا للعمل المحقق في صیف النصف الشمالي عندما تكون األرض في ابعد 

الكره  نصف الكرة الشمالي ونصف نقاطھا عن الشمس اضافة للتاثیر  المتبادل بین
سافة تلعب دور لتساوي مفال،الجنوبي عن طریق التیارات الھوائیة والتیارات البحریة 

نصف الكرة الشمالي مع النصف الجنوبي  الذي تلعب بھ المحیطات العمل المحقق في 
فھنا یوجد تكامل طبیعي متوازن بین المسافة ، نفس دورالمسافة في النصف الشمالي 

فیكون العمل ،ودرجة المیالن ونسبة الیابسة الى الماء باالضافة لعوامل اخرى 
أي ان اختالف ، فین المحقق متساوي بین نصفي الكرة اضافة للتجاوب بین النص

ویة امجموعة حدود في ترتیباتھا المكانیة الزمانیة اعطت نتیجة للعمل المحقق متس
ولو كانت االرض ذات صورة معكوسة عن وضعھا الحالي أي النصف الشمالي ،

في طریقة اتاحة مجال للحیاة  والجنوبي اغلبھ یابسة لوجد اختالف كبیراغلبھ مائي 
الجنوبي الیختلف كثیرا عن قارة اوقیانوسیا الحالیة باغلبیة علیھا وكان نصف الكرة 

  .من المناطق الزراعیة على حوافھا  الصحراء علیھا وقلیل
وكذلك یختلف العمل المحقق عن رقمین او كلمتین مؤلفتان من نفس عدد األرقام 

اواألحرف لكن اختالف ترتیب مواقع األحرف او األرقام یعطي لكل رقم او حرف عمال 
كما یمكن ان تتساوى ، یختلف عن نفس الحرف او الرقم اذا ورد في ترتیب آخر 

كلمة ذات عدد احرف معین مع كلمة اخرى ذات احرف مختلفة او ترتیب مختلف 
وذلك من ناحیة العمل المحقق عن الكلمتان حسب العالقة الزمانیة المكانیة 

  .الستعمالھما 
كل سنھ من حیاتھ مرحلة تساوي التي قبلھا وانسان بعمر الستین عاما یمكن اعتبار 

بالعمل المحقق بھا وعنھا عن مرحلة اخرى قبلھا او بعدھا زمانیا وكل مرحلة تختلف 
في  وكذلك الیتساوى العمل المحقق عن شخصین لھما نفس العمر الزمني ویعیشان، 

  .نفس البیئة یختلفان عن بعضھما في كل مرحلة وفي مجموع المراحل 
  :اسب التكاملي وتحقق الوجود التن-٧٢
كان االنسان وال زال عند بحثھ عن اصل الموجودات في الطبیعة او : تحقق الوجود -آ

 ، بحثة عن عالقتھا بالطبیعة والمحیط یبحث عن شيء یمكن تشبیھھ بالجوھر للشيء



وبتقدم العلوم ووصولھا الى درجة من ادراك الكون كما ھو لم یعد البحث عن جوھر 
 ،  جدوى فال یوجد مایؤكد حتى اآلن ان أي شيء نعرفھ مكون من ھذا الجوھرفرد ذو

بل یوجد مایدل على ان أي موجود ھو مركب من موجودات اخرى سواء كان البحث 
حتى اآلن اال الى جسیمات  تصل على الصعید المادي كاألبحاث الذریة مثال والتي لم

مستوى كاالقتصاد الذي یحتاج لیوجد او كان البحث على ، اولیة تتركب منھا الذرات 
او أي مستوى آخر یتم البحث ، الى عدة عوامل مثل المجتمع ورأس المال واألسواق 

  .فیھ 
ان كل موجود مكون من موجودات مركبة ولیس عبارة عن اذا األفتراض األصح 
  .تراكم لجوھر واحد 

فكیف یمكن لھذا   ،،،،،  ه/،  / د/،  / ج/، ب / مكون من الحدود / ك /فاذا كان الحد 
  .ه  ان یوجد ویحقق وجود/ ك /الحد 

 ضمن عالقة ظرفیة زمانیة مكانیة اي تنقل / ك / عالقتین تحددان امكان وجود الحد 
  . من امكان الوجود الى تحقق الوجود  / ك/الحد 

یفترض على ، ،،،،،ه،د،ج، المولف من الحدود ب / ك/لكي یوجد الحد :العالقة األولى 
قل ان تجتمع الحدود المذكورة في عالقة زمانیة مكانیة واحدة بكم خاص لكل حد األ

خاص ضمن امكانیة ھذه الحدود الصمیمیة في الوجود مع بعضھا في العالقة  وترتیب
 / لتحقق استقرار وصفة علیا مستمرة یمكن من خاللھا ان یتخذ الحد الموجد  /  ك/
  .ذاتیتھ الخاصة   /ك

) زم(  توجد ضمن العالقة الزمانیة المكانیة  / ك/د المكونھ للحد فاذا كانت الحدو
  :بالشكل التالي 

  ٧ بكم ٤ وفي زم٥ بكم ٣ وفي زم٢كم ب ٢ وفي زم١ بكم ھو ١ توجد في زم-     ب
  ٧ بكم ٤ وفي زم٦ بكم ٣ وفي زم٤كم ب ٢ وفي زم٢ بكم ھو ١ توجد في زم- -    ج
  ٣ بكم ٤ وفي زم٢ بكم ٣ وفي زم١كم ب ٢ وفي زم٠ بكم ھو١ توجد في زم- -    د
  ٦ بكم ٤ وفي زم٥ بكم ٣ وفي زم٣كم ب ٢ وفي زم١ بكم ھو ١ توجد في زم--    ه

/ ح /  من رقم الحد ٣ بكم من الحد ھو ٢ وزم١ ممكنة الوجود في زم / ك/ فاذا كانت 
 ١ لعدم تحقق شرط وجوده في زم١ ان  یوجد في زم / ك /الخاص فال یمكن للحد

وكذلك اذا افترضنا ان ،  نظرا لتحقق الشرط المطلوب ٢ھ ممكن الوجود في زمولكن
او لم یتحقق ،  ان یوجد /ك/  فھل بامكان الحد ٣ الیمكن وجوده في زم /ب/ الحد 

 بالنسبة للحدود كلھا فكان اقل في بعضھا واكثر في بعضھا اآلخر ٣شرط الكم في زم
 تعطي امكان ٣ اذا كانت الحدود في زم أو ، /ك/ فھل من الممكن ان یوجد الحد ،

  / ك / ولكن وجدت عالقة ظرفیة منعت تحقق الوجود بالنسبة للحد / ك/ وجود للحد 
فھل بامكانھ الوجود ام ان امكان وجوده قد انتھى بانتھاء العالقة الزمانیة المكانیة 

  .التي كانت تسمح بوجوده
 باستمرار وجوده بعد ان تحقق  /ك/ لحد  فھي العالقة التي تسمح لاما العالقة الثانیة

وجوده في عالقة ظرفیة مناسبة فنقول انھ لكي یوجد شيء یحمل االمكانیة الصمیمیة 
رض ان تتناسب امكانیة وجوده مع امكانیة ھذه تبوجوده في عالقة ظرفیة معینة یف



لكن ان وجود في ھذه العالقة وكوحتى لو امتلك الشيء ام، العالقة في قبول وجوده 
، ھذه العالقة كعالقة زمانیة مكانیة كانت مشغولة بشيء آخر یتناسب مع ھذه العالقة 

واكتفت ھذه العالقة بھذا الوجود فیھا فانھ اما ان یبقى الحد الشاغل لھذه العالقة 
شاغال لھا ویبقى الحد اآلخر ضمن امكان الوجود دون تحققھ او ان یشغلھ اآلخر 

  .ل من مكانھ لیحقق وجوده بشكل متناسب مع ھذه العالقة مقابل طرد ھذا الحد الشاغ
الكترون یحمل طاقة تناسب وجوده في المدار األول للذرة بعد النواه : مثال على ذلك 

الیمكن باي حال كشكل طبیعي ان یشغل ھذا المكان اذا لم یكن بھ ، في شكلھا الحالي 
كترونین لھما نفس مستوى لفالمدار األول الي ذرة یحوي ا، فراغ مناسب لوجوده  

فاي وجود آخر مماثل اما سیطرد احدھما او ’ الطاقة وھما یشغالن ھذا المكان تماما 
ولكن في ذرة ینقصھا الكترون في ھذا المستوى ستتقبل ، الیستطیع ان یوجد معھما 

واذا وجد حد یحمل امكانیة صمیمیة ، أي الكترون یحمل نفس المستوى من الطاقة 
في عالقة مكانیة زمانیة لكن ھذه االمكانیة التساوي تماما ھذه العالقة في وجوده 

قد اكبر او اصغر بالرقم الخاص من امكانیة العالقة فھذا یعني ان ھذه العالقة اما فھي 
، یقبل وجود ھذا الحد بشكل آني لكنھ لن یستمر بقبولھ في كل لحظة كشكل طبیعي 

او ان یبقى مع وجود امكانیة لھذه العالقة فھو اما سیبحث عن عالقة یتناسب معھا 
فالحد ھنا خاضع لعدم االستقرار نتیجة عدم التناسب ، بقبول حد آخر یتناسب معھا 

  .في الوجود 
 یمتلك -١:  في العالقة الظرقیة الزمانیة المكانیة یفترض ان  /ك/ اذا لكي یوجد الحد 

ة كامنھ الى امكانیة عاملة بتغیر  امكانیة صمیمیة قابلة للتحول من امكانی /ك/ الحد 
 ان یحمل الحد امكانیة في وجوده في العالقة الزمانیة -٢- ،  /ك/  الى -٠-من 

 ان تحمل العالقة الظرفیة الزمانیة -٣-المتناسبة مع امكانیتھ بالوجود   المكانیة
 ما  ان یوجد عالقة-٤- فیھا بوجود متناسب معھا  / ك/ المكانیة امكانیة وجود الحد 

مناسبة وتحقق الغایة من وجود ال والعالقة الظرفیة الزمانیة المكانیة  /ك/ بین الحد 
أي ھل یؤدي الحد الغایة من وجوده ولیس بالضرورة ان تكون ((  فیھا /ك/ الحد 

الغایة مرتبطة بوعینا او ادراكنا او مصالحنا أي الغایة بین الحد والعالقة كما ھي 
 الحد والعالقة بوجودنا عندھا من الضروري ان تكون الغایة اال عند ارتباط، حقیقة 

 / ٠/  واالمكانیة المتغیرة من  /ك/  ان یستطیع الحد - ٥-)) مدركة او خاضعة لوعینا 
 ولكنھ الیمكنھ ان یحقق وجوده ضمن العالقة الظرفیة الزمانیة المكانیة  /ك/ الى 

 منطبقة على  /ك١ء/وقد تكون ،   /ك ٢/  الى  /ك١/البتغیر امكانیتھ الصمیمیة من ا
  . /ك/  منطبقة على /ك٢ء / و /٠/

 ان یحقق وجوده وتبدأ ذاتیتھ بالوجود وتتحول الحدود  /ك/ عندھا یمكن للحد 
المكونھ لھ  من عالقتھا المباشرة مع العالقة الزمانیة المكانیة الى عالقة غیر مباشرة 

 العالقة الزمانیة المكانیة من ود مع ویتحول اتصال ھذه الحد /ك/  تتم عبر الحد 
/  ویستقر الحد /ك/ وجود متصل معھا الى وجود منفصل یحدده نسبة ارتباطھا بالحد 

  . محققا عالقة استقرار وتناسب مع العالقة الزمانیة المكانیة وتغیراتھا الظرفیة /ك



ظي الیحقق یكون تناسب لحمع العالقة الظرفیة فقط النھ / ك /فلیس المھم ان تتناسب 
 بل یفترض ان یحقق استمراریة في وجوده بكل بحظة ضمن امكانیتھ  /ك/ وجود 

بالوجود واالنتھاء لتتحول الى عالقة وجود متناسب في عالقة زمانیة مكانیة دائمة 
بشكل طبیعي بحیث تكون ھذه االستمراریة نابعة من تناسب الحد مع العالقة الزمانیة 

بذل قوه تحقق التناسب بین الحد والعالقة الزمانیة المكانیة او كشكل حقیقي بالمكانیة 
ولكي تتحقق ھذه االستمراریة في الوجود المتناسب یفترض ان تكون ، في كل لحظة 

 حدود العالقة الزمانیة المكانیة وبین الحد عالقة التقود الى العالقة بین مجموعة
 ارتباط مع الھیموغلوبین فرغم ان غاز اول اكسید الكربون یحقق عالقة، انھیار 

ة ھذا التناسب التتناسب مع یالكربون اال ان استمرار اقوى من عالقة ثاني اوكسید
فالتناسب ، غایة العالقة االضعف بین ھیموغلوبین الدم وثاني اوكسید الكربون 

المستمر اكثر اذا كان استمراره یودي الى حلقة المطلوب الیفترض بھ دوما ان یكون 
  .اال اذا كانت عالقة االنھیار ھي المطلوبة الستمرار الحد ، انھیار 

وفي الریاضة نشأت في الماضي عدة العاب الزالت عرضة للتغیر والتطور حتى اآلن 
أي انھا لم تأخذ حتى األن الشكل المتناسب والمستقر مع العالقة الظرفیة الزمانیة 

ر یذكر منذ وجودھا النھا وجدت المكانیة ولكن لعبة مثل كرة السلة لم یطرأ علیھا تطو
الظرفیة الزمانیة متناسبة مع الحدود المتغیرة المحیطة بھا والتي تشكل العالقة 

وھي تغیر حصل بھا لم یغیر من الشكل العام واالساس الثابت المستقر ،  لھاالمكانیة
فكل ماھو متناسب مع عالقتھ ،فقد وجدت مستقرة واستمرت في استقرارھا، لھا 

 معھا بشكل استمراریة تناسبیة یفترض ان یكون ه ومستقرة الزمانیة المكانیة الظرفی
خارج نطاق التطور الن التطور یعني ان الحد لم یصل بعد الى ھذا التناسب 

  .االستمراري المستقر
  :انحراف االمكانیة الصمیمیة -٢٨

غیر بھا حد ماھي القیمة بالرقم الخاص التي یمكن ان یت: اذا طرحنا السؤال التالي 
وما ھي ، شرط ان یبقى ضمن امكانیتھ الصمیمیة ودون ان ینھار الى شكل آخر 

التغیرات او قیم  التغیر في جملة االمكانات الصمیمیة لحد الناشئة عن تناسبھ 
التكاملي مع العالقة الظرفیة مع بقاء استمراریة امكانیتھ الصمیمیة الكلیة بشكل یمكن 

  .ل یحمل نفس الصفة العلیا لھ دون انھیارھا القول ان ھذا الحد الزا
ھو انحراف لألمكانیة الصمیمیة للحد وھذا االنحراف ھو جزء ھام من  ان ھذا التغیر 

االمكانیة الصمیمیة للحد یمكنھ من التناسب مع العالقة الظرفیة دون االنھیار ولكنھ 
  .یمكن ان یصل الى عتبة توتر االنھیار

 یشمل كل شيء نوع فیزیائي،  اساسیین من ھذا االنحراف ویوجد في الطبیعة نوعین
نوع آخر و، مرتبط بالحوادث الفیزیائیة ویغلب علیھ العمل الطبیعي  والشكل الطبیعي 

 یشمل اكثر من العملیة البیولوجیة عند الكائنات الحیة ویرتبط بعمل الكائنات حي
لب علیھ العمل الحقیقي الحیة الداخلیة والخارجیة والتأثیرات الناتجھ عنھا ویغ

  .والشكل الحقیقي



فكل مایتصف بانھ ذو وجود فیزیائي او بیولوجي یمتلك جملة من االمكانات  
عي او حقیقي یالصمیمیة باألرقام الخاصة وھذه االمكانات معرضة لتغیرات كتكامل طب

خر  وابعاد أي تأثیر آوفیزیائیا نقول انھ بتثبیت حدود مثل درجة الحرارة والضغط، 
وبتغیر احد الحدود ، على ذرة نقول ان الحد الكتروناتھا مستوى ثابت من الطاقة 

المذكورة یتعرض ھذا األلكترون لتغیر في مستوى طاقتھ نظرا لتكافؤ انواع الطاقة مع 
حتى حدود معینة انحراف االلكترون عن مداره السابق ویتبع ھذا التغیر ، بعضھا 

تھ الصمیمیة باالنحراف بحیث یمكنھ العودة ی امكانزیادة او نقصان وذلك ضمن حدود
  .الى نفس وضعھ السابق عند زوال العامل المؤثر 

فانحراف االمكانیة الصمیمیة  ھو عملیة تناسب تكاملي لحد مع تغیر العالقة الظرفیة 
التي یرتبط معھا بعالقة تجاوب وتكامل بحیث تستطیع االمكانیة الصمیمیة بامكانیتھا 

لتكون متناسبة مع العالقة الظرفیة الجدیدة شرط ان الیتجاوز ف ان تنحرف باالنحرا
   االمكانیة الصمیمیة ھذا االنحراف عتبة توتر

واال تجاوز االنحراف ھذه العتبة لیصبح الحد في ماتحت او مافوق االمكانیة الصمیمیة 
  .وبالتالي االنھیار او عدم العودة 

، نفس الشكل من انحراف االمكانیة الصمیمیة ةوفي االمكانیة الصمیمیة البیولوجی
، الف ھرتز ٢٠ وحتى ١٦فحاسة السمع مثال عند االنسان لھا امكانیة صمیمیة من 

ھذه االمكانیة متناسبة مع الوسط المحیط ولكن عندما نقوم بتغییر ھذا الوسط فان 
  ،الجھاز السمعي سیتجاوب مع ھذا التغیر 

االمكانیة للتناسب مع ھذه العالقة الظرفیة او ففي الوسط الصاخب ستنحرف ھذه 
الدائمة وھذا االنحراف سیؤدي الى ان الشخص اذا عاد الى وسط ذو نسبة ضجیج 

منخفضة فان امكانیتھ بالسمع في ھذا الوسط ستكون آنیا او دائما غیر متناسبة  مع 
ھذه البیئة باعتبار ان امكانیتھ اصبحت مزاحة خارج االمكانیة الصوتیة لھذا الوسط 

ونالحظ مثل ھذه ، ھذا عدا السبب الناتج عن تخرب احد اجھزة األذن ، كلیا او جزئیا 
البعیدة عن الحالة في المجتمع الصاخب وحالة معاكسة شوھدت عند الشعوب البدائیة 

  .الصخب وھو االزاحة المعاكسة
لتعامل مع العلمي او العملي یصعب علیھ ا الفرد كلما ارتقى في السلمونالحظ ان

وكما ھو مالحظ بالنسبة ،  للفرد العادياالشیاء الصغیرة التي تعتبر عادیة جدا بالنسبة
للرقم الخاص بمجموع االمكانیة الصمیمیة لھذا الفرد ان ھذا المجموع بقي ثابتا 

ولكنھ منحرف نحو االعلى واصبحت االشیاء البسیطة خارج نطاق االمكانیة الصمیمیة 
طبیعي لذلك فھو احوج الناس الى اشخاص آخرین یھتمون لھ بھذه  كشكل لھذا الفرد

االمور اال في حالة ان یملك ھذا الفرد امكانیة صمیمیة ممكنة تكفي للتحول واشغال 
مكان امكانیة عاملھ شغلت مستوى اعلى او باستعمال رقم خاص بامكانیة اخرى مثل 

 الزمانیة المكانیة م امكانیتھاعي معھا الستخدایوقت الراحة والترفیھ بشكل تكامل طب
 ان یكون انحراف االمكانیة الصمیمیة بعمل نویمك، مل بسیط كان یقوم بھ غیره لع

بنفس الوقت الذي تنحرف فیھ امكانیة عصب حي نحو االنخفاض یمكن : حقیقي مثال 
فالذي یعمل بعمل یحتاج بھ ، ان ترتفع امكانیة عصب حي آخر نحو األعلى بالزیادة 



وشخص آخر یضع ، نجد ان ھذا االحساس یتنامى مكانیة االحساس  في اناملھ لكل ا
 فالحالة االولى انحرفت االمكانیة ،ساعة في معصمھ فبعد فتره الیحس بوجودھا 

  )   ادراك– احساس  (الصمیمیة لألحساس في اناملھ نحو التزاید نتیجة توجیھ جملة
اھمال كل اشارة واردة من تلك انحرفت عند األخر نحو التناقص نتیجة بینما 

اآلعصاب لعدم الحاجة الیھا رغم انھ بالحالتین یوجد تنبیھ دائم لألعصاب الحیة وكال 
الحالتین اتبعتا تكامال طبیعیا نتیجة استخدام االولى المكانیة صمیمیة اكثر من 

اما الثانیة فاعطت ساحة االحساس ، الشخص العادي على حساب امكانات اخرى 
یة لعمل آخر والعملیتان اخذتا الشكل الحقیقي بتوجیھ األولى نحو االنحراف كامكان

 اما الثانیة فقد كان ) ادراك–احساس (الموجب بواسطة قوه صادرة عن جملة 
وبنفس الطریقة تنحرف االمكانیة ، االنحراف سلبیا بواسطة قوه ادراكیة ایضا 

م عن كائن من نوعھ یعیش الصمیمیة االجمالیة للحواس عند كائن یقطن كھف مظل
نین لھ نفس االمكانیة الصمیمیة للحواس ولكن احدھما ئفكال الكا، في بیئة طبیعیة 

تنحرف امكانیتھ بشكل تكامل طبیعي بین حاسة البصر التي اخذت االنحراف السالب 
لعدم تناسبھا مع الظالم وحاسة اخرى كالشم او اللمس او السمع التي اخذت انحرافا 

یث تفوقت امكانیة الشم او اللمس او السمع لدى كائن الكھف على نفس موجبا بح
بینما ضعفت امكانیة البصر عند األول وبقیت عند اآلخر ، االمكانیة لدى الكائن العادي 

  .كما ھي
 االمكانیة الصمیمیة اذا اخذ شكال متطرفا یتجاوز معھ عتبة العودة لألمكانیة وانحراف

فاذا ، الة بشكل انھیاري وبعید عن امكانیة العودةالصمیمیة یصبح في ھذه الح
افترضنا ان االمكانیة الصمیمیة ھي حد فان ھذا الحد یحاط بحدین ھما خارج  ھذه 

وتعتبر المسافة بین طرفي ھذا الحد فرق مرحلة وبالتالي فان نتائج ماقبل ، االمكانیة  
ا الحد المتطرفین في ان ولكن یتشابھ طرف، ھذا الحد تختلف عنھا في مافوق ھذا الحد

كالھما خارج نطاق الحد واذا اضفنا بان كال الطرفان خارج ھذا الحد ھما حدان فان 
والحد ماقبل الحد االصلي ھو ماتحت ، والحد األصلي عتبة توتر مفترضة  بین احدھما

وكذلك بین مافوق االمكانیة الصمیمیة ، االمكانیة الصمیمة وماتحتھا عتبة توتر 
ونقول ان انزیاح االمكانیة الصمیمیة یكون اوال على حساب ، نیة الصمیمیة واالمكا

  .عتبة توتر ھا مقاسة الى جملة طبیعیة متناسبة ومستقرة ومستمرة 
فاذا كان ، ومن ثم یكون االنحراف على حساب ما تحت او مافوق االمكانیة الصمیمیة 

لف ھرتز فنقصد ان  ا٢٠ الى ١٦مجال السمع االنساني كجملة طبیعیة ھو من 
ھرتز ١٦االمكانیة الصمیمیة للسمع االنساني ھي بین ھذین الرقمین وما تحت الرقم 

الف ھرتز ھو مافوق ٢٠الرقم ھو ماتحت االمكانیة الصمیمیة للسمع  وما فوق 
ھرتز ھو رقم اصم بل ھو ١٦وبالطبع الیمكن ان نقول ان الرقم ،االمكانیة الصمیمیة 

ھرتز ونفس الشيء بالنسبة لما فوق االمكانیة ١٦ مركزه الرقم عتبة توتر تشكل طیفا
  .الصمیمیة للسمع 



ونالحظ في كال الحدین ماتحت ومافوق االمكانیة الصمیمیة للسمع وجود حالة عدم 
سمع أي وجود تشابھ في نتیجة التطرفین فھما حدان تنعدم فیھما حاسة السمع 

  .لتینبالنسبة لألنسان رغم اختالف السبب في الحا
 ھرتز التستطیع عطالة طبلة األذن ان تتجاوب مع ھذه الموجات ١٦فما تحت الرقم 

ھرتز فان عطالة   الف٢٠وبالنسبة لما فوق ، النھا اضعف من ان تسبب تجاوبھا 
ویمكن التعبیر عن ھذه ،االذن التتجاوب الن الموجات كثیفة لدرجة عدم التجاوب 

وكذلك ، من ان ترى واشیاء اصغر من ان ترى الحالة بالقول ان ھناك اشیاء اكبر 
نقول عن امكانیة شاحنة بحمولة معینة انھا اما مناسبة للحمل او ان الشاحنة اكبر 

ھذا بالنسبة للشاحنة اما بالنسبة ، من تحملھا او ان الشاحنة اصغر من ان تحملھا  
ھا اصغر من ان للحمولة فنقول اما انھا مناسبة للحمل او انھا اكبر من اتحمل او ان

  .تحمل  
فتوجد ثالثیة یتشابھ تطرفاھا بالنتیجة فكل مایملك امكانیة صمیمیة محددة برقم خاص 

  .قابل للتغیر والتأثر والتأثیر یوجد لھ كافتراض ھذه الثالثیة 
 للقول اذا اخذنا مدار الكترون في مداره على انھ االمكانیة الصمیمیة لھذا دونعو

ا األلكترون الى مافوق ھذه االمكانیة یعني خروجھ عن مداره ھذالمسار فان انزیاح 
وكذلك اذا انزاح نحو ، قل او من الذرة أي یصبح في حال انھیاري نحو الخارجعلى األ

وانزیاح ، الداخل فانھ سیصبح في مجال انھیار نحو الداخل مثل نجوم األقزام البیض 
ظل مشترك مع االمكانیة الصمیمیة األمكانیة الصمیمیة للسمع عند األنسان یبقى لھا 

علما بان الجملة الطبیعیة وھي البشریة متناسبة ، للجملة الطبیعیة حتى حدود معینة 
كامكانیة مع امكانیة االنسان باصدار األصوات ومتناسبة مع اكبر قدر ممكن یھم 

انھ فاذا وصل االنزیاح الى شكل انھیاري ف، صوات في البیئة المحیطة االنسان من األ
سرعان ماتتجاوب حواس اخرى بشكل طبیعي بعمل حقیقي لتغطي الفرق الحاصل في 

  .مجموع االرقام الخاصة المفترضة للحواس
ول انزیاح على حساب وبشكل عام یوجد نوعین من انزیاح االمكانیة الصمیمیة األ

 مجموع الرقم الخاص ىمافوق او ماتحت االمكانیة الصمیمیة للشيء بحیث یبق
  .صلیة او القیاسیة كانیة الجدیدة مساویا لألمكانیة الصمیمیة األباالم

ونوع آخر تنزاح بھ األمكانیة الصمیمیة بشكل تغیر في كثافة الرقم الخاص كأن تتمدد 
وي جزء اولھذه الحالة عدة تفرعات فاألنزیاح التقلصي مثال یكون اما یس، او تتقلص 

مثل ،  تزداد الكثافة بشكل تكامل طبیعي من االمكانیة الصمیمیة بالرقم الخاص ولكن
حالة انسان یعتمد بعملھ على احساسھ بملمس معین واھمل بقیة المستویات من 

فرغم ان احساسھ باللمس اخذ حیزا جزئیا اال ان دقة ھذا ، النعومة والخشونة
او ان تنزاح األمكانیة بشكل ، األحساس اصبحت اعلى على صعید ھذا المستوى 

 تبقى االمكانیة الصمیمیة بنفس الكثافة السابقة لألمكانیة بالرقم الخاص تقلصي ولكن
وكأن المجموع متعادل مع االمكانیة األصلیة ، قابلھ زیادة في الكثافة بالرقم الخاص 

اما اذا لم یوجد تعادل كامل بمجموع الرقم الخاص مع ، ولكن اختلفت النتیجة 



ن امكانیة اخرى والنقصان یذھب الى امكانیة األمكانیة األصلیة فان الزیادة تستمد م
  .تستطیع تقبل ھذا الرقم الخاص 

ونوع آخر من انزیاح األمكانیة الصمیمیة ھو األنزیاح التمددي وفیھ یكون الرقم 
الخاص ككم اكبر من الرقم الخاص األصلي ولھذا النوع تفرعین اما ان تتمدد 

در اخرى او ان تكون الكثافة اكبر او االمكانیة مع الحفاظ على نفس الكثافة من مصا
  .اقل من الحالة األصلیة 

خیر من األنزیاح فھو نوع مختلط بین انزیاح االمكانیة باألرقام باألضافة اما النوع األ
لتمدد ھذا األنزیاح او تقلصھ مع مراعاة الكثافة عند االنزیاح ومساواتھا او عدم 

  .مساواتھا لما قبل األنزیاح
نزیاح االمكانیة الصمیمیة وعالقتھا وامكانتھا بنوع من األزاحة او اكثر ویحدد نوع اال

وان لم تحمل ھذه األمكانیة امكانیة باألزاحة ینشأ معنا نوع آخر ھو االنزیاح ، 
مكانات القابلة لألزاحة باعتبار ان األنزیاح ھو بالنسبة بین األمكانیة ومجموعة اال

آخر انزاح او عدة حدود تجاوبت معھا وتناسبت عالقة تكامل طبیعي او حقیقي مع حد 
  .فیما بینھا

یاح ناجم زاما اشكال األنزیاح فیوجد شكلین لألنزیاح األول ناجم عن تكامل طبیعي وان
ومن ھنا فان انزیاح حد قد یكون نتیجة النزیاح حد ، عن تكامل حقیقي وھو الثاني 

ألنزیاح كتكامل طبیعي أي عندھا اما ان یحدث ا، آخر وھو شكل طبیعي لألنزیاح 
معاكس ألنزیاح حد او مجموعة حدود مرتبطة مع ھذا الحد او یكون األنزیاح بتكامل 

حقیقي أي مكافئ ایجابیا النزیاح حد آخر او مجموعة حدود مرتبطة مع ھذا الحد 
واالنزیاح بشكلھ الحقیقي الیشترط ان یكون الحد اآلخر مزاحا حتى یتجاوب معھ بل ،

صرف ھذا الحد قوه ما لیحدث انزیاحھ بالنسبة الى جملة طبیعیة غیر یكفي ان ی
  . مزاحة 

وھنا قد یتجاوب معھ حد او مجموعة حدود اخرى بانزیاح طبیعي بكال التكاملین 
واالنزیاح الحقیقي لھ ایضا شكلین طبیعي وحقیقي شكل تكامل ، الطبیعي والحقیقي 

 بالنسبة لجملة طبیعیة ویكون معاكسا طبیعي عندما یحدث انزیاح حقیقي بقوه ذاتیة
وانزیاح حقیقي ذو شكل حقیقي عندما یبزل حد قوه ذاتیة للوصول ، للجملة الطبیعیة 

  .الى تكامل حقیقي مع جملة حدود یفترض ان ینزاح معھا طبیعیا 
ونجد األن ان الشيء عندما یمتلك امكانیة صمیمیة بالتغیر بشكل طبیعي وحقیقي معا 

اذا وضع تلمیذ متوسط : مثال ، ضع حتمیة منطقیة للتنبؤ بتغیره المقبل الیمكن ان ن
الذكاء مع مجموعة من تالمیذ اذكیاء جدا قد یتجاوب بانزیاح حقیقي أي بتكامل 

حقیقي مع ھذه الجملة الطبیعیة الموجود فیھا او ان یتجاوب بتكامل طبیعي لیكون 
 كما یمكن ان یحافظ على مستواه انزیاحھ معاكسا للجملة الطبیعیة الموجود ضمنھا

  .طبیعي او حقیقي بشكل 
والعالقات المسببھ ألحد ھذه األشكال یمكن ان تكون تابعة لألمكانیة الصمیمیة الممكنھ 

  .والعاملة اضافة ألسباب تتعلق بالعالقة الظرفیة 
  :وھذه بعض األمثلة توضح انواع األنزیاح وكثافتھ



  
  

 مثل السمع عند االنسان نستطیع ان نضع بعض صمیمیة  الى امكانیة بالعودة
  :احتماالت األنزیاح 

الف ھرتز كجملة طبیعیة ٢٠ ھرتز الى ١٦انسان یسمع في المجال من - ١
  .ةمتناسبة مع البیئ

امكانیة مزاحة (( الف ھرتز ٢٢ ھرتز الى ٢٠١٦كائن یسمع في امجال من - ٢
)).بنفس سعة الرقم الخاص

الف ھرتز ولكن افضل من ١٥تز الى ھر٥٠٠٠انسان او كائن یسمع من - ٣
)).الجملة الطبیعي او مثلھا او اصغر منھا

 او اكبر من لالف ھرتز بشكل مساوي او اق٢٢ى لھرتز ا١٤ع من مانسان یس- ٤
.الجملة الطبیعیة 

 لألمكانیة یصبح او یجعل جزء من ھنالحظ ان حصول ازاح(  ) في الشكل 
فعالقة كل ،  امكانیة الجملة الطبیعیة  المزاحة فوق او تحت عتبة توترھاالمكانی

من االنزیاح والعطالة واالستقرار والتكامل الطبیعي والحقیقي والتناسب التكاملي 
  .ة واضحة ومتكاملةقمكانیة ھي عاللة الظرفیة الزمانیة اقضمن اطار العال

  :لـــــــــــ الظ-٢٩
 ھذه األمكانیة والجملة وجدنا انھ عندما تزاح امكانیة صمیمیة ینشأ عدم تطابق بین

لذلك یمكن ، عدم التطابق ھذا ینشئ مسقطا غیر متطابق بین االمكانیتین ، الطبیعیة
 مشترك بین ھاتین االمكانیتین ل انھ عندما التتطابق امكانیتین تماما یوجد ظقولال

وتختلف درجة ھذا التشابھ وفق سعة ظل التشابھ واالسقاط ، یعطي تشابھا بینھما 
  .بینھما 
مسقط امكانیة صمیمیة على امكانیة صمیمیة اخرى  باطار شكل عام یشمل بوالظل 

فنقول ان االمكانیة الصمیمیة للحد األول اكبر او اصغر ، ة الزمانیة المكانیة قمن العال
 عن لویختلف الظ، او تساوي او تنحرف عن ظل االمكانیة الصمیمیة للحد الثاني 

ر تفترض اشتراك الحدین بعالقة مباشرة اما اللظل فھو عتبة التوتر في ان عتبة التوت
یاس فقط بین حدین قیحدد درجة امكان التقاء حدین اذا اجتمعا او یساعد في ال

فاذا كان لألمواج الكھرطیسي تسلسل اطوال ،واالستعماالت األخرى ، متباعدین 
 ظل فنقول ان، ثانیة / ھرتز ١٠موجات نفترضھ في مكان ما بین واحد ھرتز و



فاذا اسقطنا االمكانیة الصمیمیة ، الموجات الكھرطیسیة في ھذا المكان ھو الوارد
لحاسة البصر عند االنسان على ھذه االمكانیة للموجات الكھرطیسي نجد ان الظل 

اما مسقط امكانیة الرؤیة ، ط جزئي  من امكانیة الموجات الكھرطیسیة ق مسوناتج ھلا
حمر وحتى البنفسجي فان الظل وجات الضوئیة من األ الم البشریة على تسلسل اطوال

  .متطابق بینھما عند اغلب الناس
وفي الكیمیاء تصنف خاماتھا ومعادنھا ومركباتھا بالنسبة لتفاعلھا الى مواد ذات 
تفاعل حامضي واخرى ذات تفاعل قلوي اضافة الى سلسلة من طیف عتبة التوتر 

وتقسم ھذه المواد الى ، بدرجة متفاوتة بینھما وھي المركبات والمواد المذبذبة 
درجات في قوة تفاعلھا الحمضي والقلوي فنقول ان معدن الصودیوم الحر ذو درجة 

أي ان ظل الصودیوم من ، خر مثل معدن النحاس آ عالیة بالنسبة الى قلوي ةویقل
اء من الحموضة اكبر من ظل وظل حمض كلور الم، القلویة اكبر من ظل النحاس 

  .،الیود 
ومن المالحظ ان الرقم الخاص بالظل الكیمیائي الیساوي بالعمل مجموع ارقام خاصة 

فاذا فاعلنا كمیة من الصودیوم بكمیة مناسبة من ، لمادة ذات ظل اضعف كصفة غالبة 
كلور فال لحمض كلور الماء ثم اضفنا أي كمیة من حمض ذو ظل اضعف بالنسبة ل

كربون مساویة بالظل لظل حمض لثل حمض ایمكن  ان یكون العمل المحقق لحمض م
ولكن من الممكن ، ى وكلور الماء فالكمیة ھنا التعوض الرقم الخاص بالظل األق

حدوث ھذا التعویض في مجاالت اخرى تكون االمكانیة الصمیمیة فیھا قابلة للتحول 
مع امكانیة اخرى مثل الضغط والسطح في الرئة الطبیعیة والرئة الصناعیة حیث 

حدة ون االستعاضة عن صغر مساحة سطح الرئة الصناعیة برفع الضغط على یمك
م الخاص بارتباط غاز األكسجین قالسطح الى عدة اضعاف ضغط جوي لكي یبقى الر

  .مع خالیا الدم الحمراء متساویا في الحالتین 
اما في الكیمیاء البیولوجیة فان ظل خمیرة الكولین ستراز مساو ومعاكس لظل 

بینما مركب آخر مثل الكورار ھو ظل جزئي ومعاكس لألستیل كولین ، كولین األستیل 
األول ان الكورار ذو ظل جزئي تام بالنسبة :ولكن ھذه الجزئیة تؤخذ باحتمالین 

والثاني ان یكون الكورار ذو ظل جزئي بالنسبة لألستیل كولین ، ط قلألستیل كولین ف
  (   )سلبا او ایجابا مثل الشكل وذو ظل جزئي او اكبر او مساو لمادة اخرى 



  
  

نقول الشيء نفسھ عن الفكر البشري باألخص نظریاتھ العامة سواء كانت نظریات 
 أي شكل آخر من وفي الفیزیاء او المجتمع او االقتصاد او الریاضیات اوالفلسفة ا

  .اشكال النظریات
 الظواھر النسبة للظروف األرضیة الزمانیة المكانیة وبشكل ظل جزئي لبعضبف

الكونیة كانت قوانین نیوتن ذات ظل مطابق لھذه العالقة الظرفیة على األرض ولكن 
وھي ( وانین عن تفسیر بعض الحاالت مثل حالة كوكب عطاردقعندما عجزت ھذه ال

ظھور كوكب عطارد في نقطة یفترض ان یكون ظھوره في نقطة بعدھا وكذلك 
 استطعنا القول ان ) ئھ في نقطة قبلھا الشمس في نقطة یفترض اختفااختفائھ وراء

رن قانین جدیدة في مطلع الووبظھور ق،  بظلھا ةمولیشھذه القوانین لیست بھذه ال
العشرین مثل النسبیة الخاصة اصبحت قوانین نیوتن قوانین ذات ظل جزئي بالنسبة 

 ھو  انون الطاقة الحركیة ألنشتین قف، لقوانین انشتاین 
والقانونین ،   انون الطاقة الحركیة لنیوتنققانون ذو ظل اعم من 

 كال قصحیحین في مجال استخدامھما في السرعات األرضیة حیث یمكن تطبی
وربما خرج ،اما في السرعات الكونیة فان قانون انشتین ھو الصحیح فقط، القانونین 

زمن بنظریة ذات ظل اوسع من النسبیة الخاصة بنفس مستویات العمل لینا الع
  .ت األستخدامومجاال

ونجد ان قانون نیوتن ذو ظل جزئي موجب بالنسبة لقانون انشتین بالنسبة للطاقة 
ولكن كنظریة كاملة لدى كال المفكرین فان ھناك عدم تطابق ونوع من ، الحركیة 

انزیاح ظلي النظریتین بالنسبة لبعضھما مع تطابق جزء من  نظریة نیوتن مع ظل 
للجزء من الظل الذي تشترك بھ النظریتان بالنسبة جزء من نظریة انشتین وھو ا

  .بعض القوانین األرضیة ولكن التطابق الجزئي الیعني المساواهل
  



 باالنزیاح ان تساوي ظلین بالرقم الخاص الیعني بالضرورة انھما وكما الحظنا
فقضیة ،وھذا الوضع موجود بالنسبة للفكر البشري بصورة عامة ، متطابقان 

 لھا حالن على األقل عند مفكرین او اتجاھین فكریین نقول انھ اذا كان مطروحة وجد
كال الحلین متساویین بالرقم الخاص فھذا یقودنا الى انھ اما ان احدھما ذات ظل جزئي 

یقي او ان احدھما قبالنسبة لألخرى او ان كال ھما جزئیین بالنسبة لحل القضیة الح
بجزء من الظل او ا ن كل   غیر مشتركینخاطئ بدرجة ما او كالھما ومشتركان او

منھما یبحث القضیة على محور معین وبعد مختلف عن اآلخر ورغم تساویھما عندئذ 
باالرقام الخاصة فھذا الیشترط ان یتساویا بالنتیجة واذا تساویا وتطابقا فالداعي 

ة العطائھما صفة خاصة لكل منھما فھما حل واحد ویحمالن صفة واحدة او ان القضی
  .اصال تحتمل اكثر من حل

وعادة ما یؤدي خالف حول ھذه الجزئیة او اختالف البعد الى نوع من ھدر الوقت 
اذا اعطي شخص متخصص بمجال ما مثل : فاذا طرح السؤال التالي ، والطاقة 

ضھا مجالت متخصصة في الھندسة والباقي الھندسة مجموعة من المجالت بع
مجلة المتخصصة لا یحتم ان یمسك ھذا الشخص باباختصاصات متنوعة فھل یوجد  م

یوجد اجابتان رئیسیتان األولى انھ سیأخذ المجلة المتخصصة حسب ، في الھندسة 
والجواب الثاني یمكن ان یأخذ مجلة ، اختصاصھ كي یزید من معرفتھ باختصاصھ 

التمت الى اختصاصھ بصلة النھ یتعامل طوال الیوم في ھذا األختصاص والداعي 
فكال االجابتین صحیح النھما تأخذان بعدین ، عیش منعزال عن بقیة المجاالت لل

یعني جزءا من الحل ولیس حال  ى االجابتیندمختلفین طبیعي وحقیقي وتحتیم اح
  .كامال

ومن الجدیر بالذكر ان عملیة التجاوب التي تحصل بین فكرین تكون بالغالب لصالح 
م بعملیة انحراف لظلھ تكون متساویة بالرقم احدھما وھو الفكر الذي یستطیع ان یقو

الخاص مع الفكر األخر مع احتفاظ اآلول بامكانیتھ الممكنة ذات العطالة العالیة 
لیستطیع استعمالھا بشكل تدریجي وفق العالقة الظرفیة الزمانیة المكانیة الحداث 

  .تجاوب مع الفكر اآلخر وحرفھ باتجاھھ 
 جزئیین لشرح صیغة ما فانھما بالطبع الیملكان الرقم ولكن عندما یكون ھذین الفكرین

فاي انتصار الحدھما ھو فشل لھ النھ یتصارع مع رقم ، الخاص الكامل لھذه الصیغة 
واذا حدث خاص مكمل لھ ویحقق معھ اذا اجتمعا الرقم الخاص الكامل لھذه الصیغة 

تكامل لتتمیم تجاوب بینھما فانھ من المفروض ان الیحدث أي انزیاح وان یحصل 
الرقم الخاص الناقص الحدھما من اآلخر واذا حدث غیر ھذا التكمیل فان العالقة ذات 

  .شكل غیر طبیعي؟



كما یوجد نوع آخر من التجاوب الغیر طبیعي في الفكر أي یوجد فكرین احدھما اقوى 
ق عملیة اللتأثیر لمن اآلخر ولكن األضعف ھو الذي یؤثر على األقوى عندما تتع

خاص یحملون ھذا الفكر األقوى بشكل ضعیف مع اشخاص من الفكر األضعف باش
قوى وقناعة ھؤالء التغیر من حقیقة ان الفكر األقوى ھو األ، یحملونھ بشكل قوي 

  .واألضعف ھو األضعف اال على مستواھم الشخصي
  :ارات ـــــــالمس-٣٠

، ویة بین الحدین عندما درسنا الزمن وجدنا ان عالقة الزمن بالحد ھي عالقة عض
ومن ھذه العالقة العضویة ، فالزمن ھو نتیجة لتغیر الحد وسبب لھذا التغیر 

أي ان لكل ، المترابطة بشدة یمكن القول ان الزمن ھو عالقة ذات خصوصیة بالحد 
  .حد زمنھ الخاص وتنتج ھذه الخصوصیة من فردیة الحد وصفتھ العلیا الممیزة لھ 

صفر مؤوي ( ما وكانت احداھما في درجة حرارة منخفضة فاذا وجد ذرتان من معدن 
یمكن عندھا ) درجة مؤویةمثال١٠٠(وكانت الثانیة في درجة حرارة اعلى ) مثال

القول ان الذرة الموجودة في درجة الحرارة األعلى لھا زمن اسرع من الذرة 
الى الموجودة في درجة الحرارة المنخفضة وذلك بسبب اننا نقیس الزمن استنادا 

فالذرة الحارة تتحرك الكترناتھا بشكل اسرع ، سرعة التغیرات التي یمر بھا حد ما 
نا نحكم ان تلك لولكننا نقیس الزمن بالنسبة الى ذاتنا مما یجع، من الذرة الباردة 

ا الذرتین لھما نفس السرعة الحركیة تالذرة اسرع من ھذه بدال من ان نحكم ان كل
واذا قسنا ھذه السرعة والزمن استنادا ، ف عن األخرى ولكن احدھما ذات زمن مختل

الى الذرة نفسھا فیفترض ان الیوجد أي تغیر علیھا مھما تغیرت حركتھا او زمنھا 
  .وكال من الحركة والزمن مترابطان بشده ) داخلي(طالما ان التغیر مقاس الیھا 

  ان نحكم وفق  بالنسبة لنا كبشر اتفقنا على مقیاس زمني خاص بنالومن ھنا نقو
فنحن عندما نقیس سرعة جسم ، خارجیة متغیرة لزمننا بتثبیتھ وابقاء بقیة الحدود ا

ما نسقط حركتھ على زمننا مما یعطینا انطباعا عن تغیره في فتره زمنیة محددة وبما 
ان التغیر المدروس ككل فالمسار ھو تغیرات حد او عد حدود مترابطة مع بعضھا 

اال عندما ندرس حد بشكلھ الموضوعي ، ابت مفترض للقیاس مسقطة على زمننا كث
وھنا وباالستعانھ ، عندھا ندرس سلسلة تغیرات الحد المتصلة على انھا المسار 

تفق مبالرقم الخاص اذا افترضنا ان الفكر البشري وھو حد متغیر بالنسبة الى زمننا ال
یمكننا القول ان لكل حركة اذا افترضنا ان تغیراتھ ھي حركة بالنسبة للزمن ف، علیھ 

ان لكل فكر مسار ھو حصیلة تغیرات ھذا الفكر وبالتالي لھ زمنھ و قانونھا الریاضي
  .الخاص وسرعتھ الخاصة وطولھ الخاص التي تقاس كلھا الى زمننا االفتراضي

عامة خاصة بھ وھذه االمكانیة خاضعة  وجدنا ان لكل مفكر امكانیة صمیمیة وكما
عالقة الظرفیة الزمانیة المكانیة الخارجیة فمفكرعاش في العصور بنسبة ما الى ال

انطلقنا فاذا ، الوسطى كان فیلسوفا وعالم ریاضیات وفلك  وموسیقى بنفس الوقت 
امسك بھذه ، منھ فان امكانیتھ الفكریة اعطت مجموعة كبیرة وجزئیة من االفكار 

حتل امكانیتھ فاصبح المجموعة من بعده مفكرین آخرین وتوسع كل منھم بجزء ا
  .الجزء اقل جزئیة واستمرت العملیة الى اآلن 



ان الجمیع انطلقوا من منطلق واحد اال ان نتیجة كل مسار اختلف عن اآلخر فرغم 
موجود في مسار مختلف عن الزمانیة المكانیة لكل مفكر  نتیجة تأثیر العالقة الظرفیة

فكل من الماركسیة ، ت بین بعضھا ومع اھمال عملیة التجاوب بین المسارا، اآلخر 
والنیتشیة النازیة مرت في زمن من نقطة مسار ھیغل بصراع األضداد وفكرة التطور 

، والتي بدورھا امتداد طبیعي للثنائیات االغریقیة ، بقاء لمالتوس لداروین وصراع ال
ئة كما اشتق في زمننا الحاضر مسارات علمیة واقتصادیة متممة لتلك المسارات وناش

الھیكل العام شبھ (( عنھا مضافا الیھا امكانیة حاملیھا الحالیین وعالقتھم الظرفیة 
 بینما مسار الوسط االغریقي اتخذ مسارا عبر العصور ))ثابت والتغیر باكساءآتھ

  .اصغر وبشكل مختلف
وتعطینا المسارات نتیجة وھي انھ الیكفي ان نعرف المنطلق والمستقر او احدھما 

فلكي نستطیع التحدید ، اه ما الن العالقة تجري في جملة تكاملیة مفتوحة لتحدید اتج
   . الغیر حتمیةتماما یفترض معرفة المنطلق والمسار والمستقر كي نحدد النتیجة

فمن الممكن ان ننطلق من نفس المنطلق ونسیر بعدة مسارات ونصل الى نفس 
فالعمل ، تساویا او متكافئا ھذه النتیجة الیستلزم ان یكون م النتیجة ولكن مابعد

  .منھ المحقق من مسار سابق یعتبر المسار االحق امتداد لھ ونتیجة 
ومن الجدیر بالذكر وجود عالقة وثیقة بین كل من المسارات ونسبة االرتباط 

فنقول ان نسبة االرتباط بین نظریة داروین بالتطور وصراع البقاء ، والتجاوب 
اما نظریة فروید ، التطابق بینھما  یة وذات ظل قریبلمالتوس ھي نسبة ارتباط عال

فانھا ذات عالقة ارتباط جزئیة بصراع البقاء أي ذات ظل جزئي بینھما وظل جزئي 
  .آخر من ارادة التناسل لشوبنھور اضافة الى تأثیر فروید الشخصي على نظریتھ

  
المسارات تتخذ وبالعودة الى الشكل الطبیعي والحقیقي وماتحت الشكل الطبیعي فان 

، فالشكل الطبیعي ان ینشأ فكر عن فكر او تطبیق عن فكر ، ھذه األشكال ایضا 
وكشكل غیر طبیعي ان الیتبع المسار المفترض ھذا الشكل الطبیعي وھذا ما یضعنا 

اما انھ مسار حقیقي أي نابع من ذات  الشخص او بتاثیر قوه حقیقیة : امام احتمالین 
او ان المسار ، وھذا صعب كشكل طبیعي ، ))ابداع(( قیقي علیھ اعطتھ الشكل الح
  .وكل ھذه االشكال موجودة على صعید الفكر البشري، عبثي مجرد تھریفات 

  :النظرة المركبة-٣١
ما فان وجدنا مما سبق ان الفكر البشري عندما یحتاج لتحدید مسار او نتیجة حد 

 الحد بمجموعة وعالقة واالحقة علیھ اوال ان یحیط بكل متغیرات ھذا الحد السابقة
ضخمة من نسب االرتباط والتجاوب مع عدد الیستھان بھ من الحدود وامكان تجاوب 



كل ھذه العالقات بوقت  لعجز العقل البشري عن القیام بدراسة اضافة، ھذا الحد معھا 
  .واحد 

حدودیة فرغم ان العقل یتمتع بالمحدودیة في امكانیتھ اال ان المحدودیتھ مرتبطة بم
، الدماغ المادیة ومحدودیة ، الزمان والمكان المتاح لھذا العقل في عملھ 

  .اضافةلقصور الوعي عن تجاوز كبیر للحظة الزمانیة المكانیة الحالیة
 الفرض واالحتمال ھو الطریق لدراسة أي تغیرات في عالم فكري تختلف فیھ ىاذا یبق

عندما تكون وكذلك ،العمل المحقق النتیجة بالمجموع او بالترتیب عن النتیجة ب
االمكانیة الصمیمیة لالستبصار اكبر من االمكانیة الصمیمیة الجھزة العمل في جملة 

بع االحتمال واالفتراض ممایعطي ابعادا ا عندھا یأخذ العمل العقلي ط )احساس ادراك(
عي الوبنفس الوقت فان العمل الحقیقي من قبل ، لوعیھ قد التكون موجودة طبیعیا

یمكن ان یضعنا امام شكل آخر عبثي لفشل الوعي عندما یضع افتراضات مستحیلة 
ان تؤكدھا او تنفیھا وقد التكون صحیحة ابدا مما ) ادراك – احساس (التستطیع جملة

  . یضعنا امام مشكلة عدم االستقرار من جدید 
قي الطبیعي یلجأ العقل الى فرض جھد حقیففي ظروف كھذه من عدم االستقرار 

للوصول الى نتائج یمكن ان تأخذ طابع زماني مكاني مناسب وسببي وعندما یعجز 
وعي االنسان عن تجاوز العالقة الزمانیة المكانیة الحاضرة فانھ یلجا الى قفزة 

باحتمال من مسار القضیة المطروحة  ھذه القفزة مستمدة، حقیقیة ولكنھا احتمالیة 
  .ان تأخذ مسار طبیعي 

كانھ المشاھد حالیا  عنا مالیین السنیین الضوئیة یدرسة العلماء ضمن ممثل نجم یبعد
ي ھذا المكان ولكنھم ایضا یدرسونھ في مكان ف من السنین كان ینرغم مضي مالی

ویدرسون یتوقع ان یكون بھ حالیا نتیجة معرفتھم لمساره الماضي  واحتماالت تغیره 
التي یشاھدونھا حالیا وقدحدثت كیفیة احتمال وجوده اآلن ضمن مجموعة متغیرات 

ویبقى احتمال ان التسیراالمور بشكل طبیعي واردة دائما وھنا نحتاج ، منذ امد بعید 
  .الستبصار اكبر لتقدیر او افتراض احتماالت اخرى 

من عدم حتمیة الجزم بقضیة ما اذا كانت ھذه القضیة تحتمل في كل وكذلك یوجد شكل 
ومن جھة اخرى تتأثر ھذه الحتمیة بالمنظور ، بثي لحظة شكل طبیعي او حقیقي اوع

  .الفكري المستقل للنظر الى ھذه القضیة 
فاذا كان اسقاط مجموعة اشكال ھندسیة على مستوي ھو دائرة فھل نحتم ان ھذه 

وعندما نتعرض لقضیة ما بظروف زمانیة مكانیة معینھ فان بامكاننا ، االشكال دوائر 
لكن فقط ضمن ھذه الظروف الزمانیة المكانیة التي والجزم بنتیجة ھذه القضیة 

  .یصعب جدا ان تعود نفسھا في كل مره 
فان اقل ما یجب عملھ ھو ان نفترض ان  واذا اردنا ان نعمم حكمنا على ھذه القضیة

اجتماع ظروف زمانیة مكانیة معینة اتاحت لنا اصدار حكم في زمان ومكان معین قد 
وقد تكون ظروف اصدار حكمنا على ھذه القضیة ، آخر یكون مختلفا في زمان ومكان 

لذلك فان وضع احتمال ان ، في ذلك الوقت ظروف جزئیة او اعم من القضیة ذاتھا 
كان مطابقا للقضیة لحظة  یكون ظل الحكم الذي اصدرناه ھو ظل جزئي من القضیة



  طابقا لھا حكمنا علیھا او ان ھذا الظل اعم من القضیة وكان لحظة اصدارنا الحكم م
  .ھذا االحتمال مفروض واقعیا اكثر منھ احتماال ان وضع مثل،  

واحدة واذا كان قد انطلق من نفس  ونظرا لعدم انطالق الفكر البشري من نقطة بدء
المكانیة یختلف بین  وتناسب مسافاتھ الزمانیةنقطة البدء فان تسارعاتھ في مساره 

 ان نجزم بانھا خطأ ضمن دالئل معینة بل مطروحة الیكفي فان أي قضیة، فكر وآخر 
وكذلك اذا كانت القضیة ، نبحث عن دالئل نفي ھذا الخطأ قبل ان نؤكد حكمنا علیھا 

صحیحة بدالئل معینة فھل یوجد دالئل اثبات خطأھا مع ربط كل الدالئل بالعالقة 
جاوباتھا الزمانیة المكانیة التناسبیة السببیة حسب المسار المحتمل وارتباطاتھا وت

  .المتوقعة 
ونضیف بانھ یوجد بعض ، فكل حكم بالخطأ او الصواب یستجر احتماالت معاكسة 

القضایا المطروحة ذات شكل بسیط ببعد واحد او بعض القضایا التي تتخذ شكال معقدا 
التي تحتملھا ضمن  التحتمل اكثر من االبعادبعدة ابعاد واي قضیة من ھذا النوع 

  واعطائھا غیر بعدھا في ھذه العالقة قد یعني ایصالھا الى نتیجةعالقة ظرفیة معینة
واي قضیة نقف منھا موقفا ، بالمجموع والعمل المحقق التتناسب مع ھذه العالقة 

  .احتمالیا متعدد ندعوھا بالنظرة المركبة 
شخص نصف وجھھ اسود : ویمكن ان تكون االحتماالت بسیطة كما في المثال التالي 

 -١،نضع مجموعة احتماالت امام قضیة مثل ھذه یمكن ان ،خر ابیض والنصف اآل
وھما - ھو ابیض طلى نصف وجھھ باالسود-٢-ھ باالبیض ھھواسود طلى نصف وج

 الشخص بھذا الشكل فعال وھواحتمال غیر طبیعي ناو ان یكو، األحتماالن الطبیعیان 
.  
الیوجد حتى اآلن ، قط ؟ آلن ھل كل االحتماالت التي نضعھا یمكن ان نقف عندھا فاو

لذلك من ، وتجربتنا تعطي نتائج مؤكدة ما یدعونا الن نقول ان وعینا واستبصارنا 
الضروري عند وضع األحتنماالت واالفتراضات ان نضیف احتمال غیر منظور بالنسبة 

لذلك نضیف ھذا ، الستبصارنا وتجربتنا مھما بلغ عدد ھذه االحتماالت الممكنة 
  .ر منظوراالحتمال الغی

 ان سیارتھ معطلة لذلك قمنا بوضع مجموعة من –ص –ادعى الشخص :مثال 
احتماالت -أ:رفة محدودة باعطال السیارة وھي االحتماالت بفرض اننا وھو على مع

  :شخصیة 
  .لم یسبق لھ ان قاد سیارة او الیملك السیارة لذلك ادعى انھا معطلة - ١
.ھي معطلة فعال ولكنھ یجھل سبب العطل- ٢
.ھ یعرف سبب العطل لكنھ الیستطیع اصالحھان- ٣
.االحتمال الغیر منظور- ٤
  : احتماالت من السیارة -ب
  . خزانات الوقود فارغة- ١
  . البطاریة فارغة او تالفة- ٢
  . مضخة الوقود معطلة - ٣



٦-،،،،،،،،،،،-٥- ،،،،،،،،،،،- ٤-،،،،،،،،،،،  
  ؟- ٧
  : احتماالت خارجیة -ج-
  .سیارة  یوجد صقیع لذلك التعمل ال- ١
  . السیارة موجودة في جومن الغازات عدیمة االحتراق- ٢
 توجد قوى مجھولة من الفضاء الخارجي تحاول ان تمنعھ من الوصول الى - ٣

  .عملھ
٧-،،،،،،،،،،،-٦-،،،،،،،،،،،،-٥- ،،،،،،،،،،،،،،،- ٤-،،،،،،،،،،،  
  ؟- ٨
  : االحتماالت الغیر منظورة -د

ه االئحة من االحتماالت فانھ سیقوم بتشطیب وعندما یحضر المیكانیكي ونعطیھ ھذ
وقد یقوم ،طت لوعیھ بعدا اكبر مما عندنا عبعض او كل ھذه االحتماالت فخبرتھ ا

بتشطیب كل ماكتبناه ویكتشف عطال لم یخطر على بالنا ولم نستطع ان نفترضھ 
  . مكانھ في االحتمال الغیر منظور لكون ھذا االحتمال او العطل قد شغعندھا ی،

ونالحظ ان وضع االحتمال رغم كونھ یتبع الخیال والتجربة اال انھ یضبط من قبل 
وجود شيء في الطرف اآلخر من فلكي التعمل السیارة یفترض ، قانون التوازن 

 فال نضع احتمال الیوازن العالقة الن امكانیة العمل یعاكس ھذه االمكانیة ویوقفھا
  .بھا عدم موازنتھ لھا یعني عدم عالقتھ 

وكذلك تلعب المسارات دورا یحد من جنوح الخیال المفرط كي الیخرج االحتمال 
عن المطلوب منھ ونفس الشيء یقال عن نسبة االرتباط والتجاوب والتناسب 

  .فكلھا عوامل تحد من االحتمال ،
وتقوم التغیرات الداخلیة والخارجیة بضبط االحتمال كعالقة فمثال مركبة فضائیة 

عنھ بینما  یستطیع راكبھا ان یقول ان االرض ھي التي تبتعدض منطلقة من األر
ھي التي تبتعد عن األرض وكال االحتمالین  یقول مراقب على األرض ان المركبة

وال یحدد احد االحتمالین اال عالقات التغیر المرتبطة بتغیر ، وارد كفرض نسبي 
افي زماني فأحد عن الحد الثاني األرض كتغیر مس) المركبة(الحد االول  بعد

فاي الحدین یخضع ، لتغیر حركتھ تتغیر مسافتھ وزمنھ وعطالتھ  الحدین نتیجة
  .لھذا التغیر خاصة بالعطالة 

واذا افترضنا ان المركبة كانت في مسافة ثابتھ بالنسبة الى جملة كونیة مقارنة 
فھل ستكون االرض ھي التي تبتعد عن المركبة ام المركبة ھي التي تبتعد عن 

  .األرض 
عن األرض  ھي التي تبتعد بالنسبة للحالة األولى نستطیع ان نقول ان المركبة

نسبیا نتیجة ان جملة المتغیرات مثل المسافة والزمن والعطالة والكتلة تتغیر في 
  .في األرض  المركبة بینما ھذه المتغیرات شبھ ثابتة

لنسبة للمركبة مقارنة الى اما في الحالة الثانیة فان ھذه التغیرات اصبحت ثابتھ با
بینما االرض ماتزال خاضعة لجملة تغیرات ، جملة كونیة نستثني االرض منھا 



اخرى مثل اللیل والنھار والصیف والشتاء تدلناعلى ان األرض ھي التي تتغیر بھا 
قیاس للف،عوامل نقول بسببھا ان األرض ھي التي تبتعد عن المركبة  مجموعة

  .لتوازن ایضاالنسبي مستویاتھ من ا
ما اال انھا تفتقرالى عدة امور  والنظرة المركبة رغم انھا تحیط باحتماالت قضیة

بین حدین من  العالقة كما انھا التحدد تماما درجة،مثل االحتمال الغیر منظور 
  .القضیة على األقل 

وعندما نفترض نسبة ارتباط فھي التحدد مقدارھا اومستواھا فھي تفترض نوع 
دون تحدید درجة ھذه العالقة والحدود بشكل عام تتمتع برقم خاص  القةوشكل الع

افتراض یحدد على األقل سلبیة وایجابیة العالقة بین  المكانیتھا الصمیمیة اذا یوجد
لذلك سنبحث ، بین الحد ونفسھ  وكذلك العالقة،خاصین او اكثر اذا اجتمعا  رقمین

یعطي لألفتراض قوه اكبر من مجرد عالقات اخرى تسد ھذه الثغرات اوبعضھا مما 
  .تخیالت 

  ))الحقیقة واحدة ولكن العقل یضعف قوتھا باالحتمال(( 
  
  سر التكتل والحركة واالستقرار  :  االجتماع الجمعي واالجتماع الطرحي-٢٣

فما ھي احتماالت النتیجة الصادرةعن ) ٩(+و) ٢٠(+اذا وجد الرقمان الموجبان 
  .اشكال اجتماعھما ؟

ال طبیعي اول یمكن ان یجتمع الرقمان بشكل ایجابي عندھا تكون العالقة كاحتم
   ،٢٩)=+٩)+(+٢٠(+والنتیجة بینھما بشكل 

وكاحتمال ثاني للعالقة بینھما ان یجتمعا بشكل سلبي فتكون العالقة بینھما بشكل 
+)١١)=+٩(+-)٢٠.   

 مختلفة في الرقمان موجبان اال ان شكل االجتماع بینھما اعطى نتیجةفرغم ان 
  .االحتمال األول التساوي النتیجة في األحتمال الثاني 

اذا یوجد شكلین على األقل لحصول اجتماع بین حدین یتمتعان برقم خاص لكل 
منھما یعبر عن امكانیتھ الصمیمیة وھذین الشكلین لحصول اجتماع ھما االجتماع 

یوجد بین الحدین أي كما یوجد احتمال آخر ھو ان ال، الجمعي واالجتماع الطرحي 
  .عالقة اجتماع عندھا یكون االجتماع صفریا 

احتماالت عالقة اجتماع  وعندما یكون الحدان متساویان بالرقم الخاص فان
  :الحدین ھي كالتالي 

وكان الرقم الخاص بالحداألول ) ج(والحد ) ب(اذا افترضنا ان الحدین ھما الحد 
  ١ وللثاني ج١ب
  . اجتماع جمعي٢=+١+١+ تعطي ١=+ج ، ١=+ب تعطي ب+ج +  -  أ

. اجتماع طرحي٢-١- ١- تعطي ١-ج، ١-ج تعطي ب- ب- - ب
.االجتماع صفریة  یجةتن، صفر١-١+ تعطي ١-ج، ١=+ج تعطي ب-ب+ - ت
.نتیجة اجتماع صفریة ، صفر = ١+١- تعطي ١=+ج ،١-ج تعطي ب+ب- - ث
  اجتماع صفري بال نتیجة١،١١،١تعطي ، الحد ج ، ج تعطي الحد ب،ب  -  ج



 كانت حالتا اجتماع جمعي واجتماع طرحي اما ١،٢ونالحظ  انھ في الحالتین 
اما ،  فقد وجد االجتماع ولكن نتیجة ھذا االجتماع كانت صفریة ٣،٤الحالتین 

ولم یوجد اي  نسبة ارتباط بین  فان كال الحدین اجتمعا بشكل صفري -٥- الحالة 
ع صفري وبال نتیجة مھما كانت فاالجتما، الحدین وبالتالي لم یحصل أي تجاوب 

  .اشارة كل من الحدین 
وبشكل عام عندما یكون الرقم الخاص بالحدین غیر متساوي یمكن اعتبار حاصل 

ھذا االجتماع عتبة توتر مع مالحظة ان عدم تساوي الرقم الخاص یمكن قیاسھ 
ت لعتبة التوتر اربعة احتماال  برقم خاص آخر بشكل فرضي لیكون متساویا ویكون

عتبة توتر موجودة بشكل صفري -٣-عتبة توتر سالبة-٢- عتبة توتر موجبة -١-:
  عتبة توتر صفریة-٤- بالرقم الخاص او بشكل تفاضل بین حدین بالرقم الخاص

  .وغیر موجودة بالرقم الخاص لعدم تحقق شرط وجودھا أي الیوجد عتبة توتر
 طبیعیة مع وجود ضمن ظروف وفي الطبیعة تحصل ھذه األشكال من االجتماع

عندھا یكون ،عالقات اجتماع في الطبیعة تخالف ھذا الشكل الطبیعي المفترض 
حاصل االجتماع ھو اجتماع جمعي او طرحي او صفري حقیقي الشكل او عبثي 

وبالنسبة للظرف الزماني المكاني الطبیعي  فان اجتماع حدین على األقل سیتخذ ،
ضھا او كلھا في نفس الظروف الزمانیة احد ھذه االشكال من االجتماع او بع

ھذا بالنسبة لحد یسلك سلوك طبیعي اما حد یمتلك قوه حقیقیة فان ، المكانیة 
تحویل بعض عالقات االجتماع الجمعي الى طرحي او طرحي الى جمعي او بامكانھ 

، ینفي عالقة االجتماع او یجعلھا صفریة بواسطة بذل قوه حقیقیة لھذا التحویل 
ي ظروف حد عبثي یمكن ان یحدث شكل االجتماع المفترض ان یكون وكذلك ف

  .غیر ھذا الشكل
ویقومان بنفس النوعیة من البحوث یمكن والعالقة بین عالمین بنفس االختصاص 

ان تكون العالقة بینھما عالقة اجتماع جمعي عندما یتعاونان ویعطیان نتیجة ھي 
ع طرحي ویھتم كل  منھما بمحاربة محصلة بحوثھما او تكون العالقة عالقة اجتما

  .اآلخر مما ال یتیح لھما حتى وقت كافي لتجاربھم
نما یتخذ اجتماع بروتون مع نظیره اجتماعا ذو نتیجة صفریة بالنسبة للشحنة یوب

كشكل طبیعي یستطیع كائن حي یتمتع بامكانیة السلوك الحقیقي مثل طائر یقابل 
،  اجتماع طرحي  بینھما ان تكون عالقةطائر منافس لھ من نوعھ وتوشك العالقة

لكن الطائر األول یلجا الى سلوك استعاضي كأن یتظاھر بالتقاط الحب من االرض 
اجتماع صفري بدل ان فھو یجعل من عالقة االجتماع بینھ وبین غریمھ عالقة ، 

  .فھو یسلك سلوك حقیقي لتفادي سلوك طبیعي غیر مناسب، تكون طرحیة 
غلب یمتلك امكانیة اتخاذ أي من األشكال األربعة لألجتماع وفق واألنسان على األ

حدوث تطرفات مختلفة في عدة حدود من العالقة  اال في حالة العالقة الظرفیة
ھنا ھذا االختالل والتطرف سیقود الى احدى ھذه العالقات ولكن بشكل ،الطبیعیة 
حدود المختلة المتطرفة الى ال كما یمكن ببذل جھد حقیقي اعادة التوازن، انھیاري 

  .االجتماع شكال واحدا من اشكال عالقةالتي فرضت 



ونجد ان شكل االجتماع الجمعي والطرحي الیتخذ ذلك الشكل المستقیم فقط 
عالقة االجتماع بل یحدد نوعھا  فالشكل المستقیم لألجتماع الیحدد كل شيء عن،

 ونعطي االجتماع بعدا وعندما تخرج عالقة األجتماع عن الشكل المستقیم، فقط 
آخر او عدة ابعاد فان بامكاننا ان نحدد عدد اكبر من اشكال العالقة المفرزة من 

  .االجتماع الجمعي والطرحي 
فالتمثیل المستقیم للعملیة الجمعیة الطرحیة بین حدین متعاكسین مثل الذكر 

یوجدنوعین ما فطال، التعطینا درجة الذكورة اودرجة األنوثة النسان ما واألنثى 
فئات بشریة  ة الذكورة او األنوثة اذا یوجد احتمال ان یوجدصمن البشر یملكان خا

والشكل المستقیم ، ذات مجموع صفري أي الیمكن تصنیفھا بین الذكر واالنثى 
لألجتماع الیحدد ھذه العالقة مع انھ من الثابت طبیعیا وجود مثل ھذه األشكال 

على نظیر ھرموني مؤنث بكمیة خاصة وحتى الذكر الصرف یحتوي جسده ،
  ).تعطیھ الحافز تجاه الجنس اآلخر(ومتفاوتة بین انسان وآخر 

 –ب و ج –لألجتماع بین الحدین واذا اخذنا بعدا آخر یمتد من العالقة الصفریة 
 فیفترض وجود عتبة توتر مفترضة مركزھا  ،المتساویان بالرقم الخاص فرضا

عن احد الحدین باتجاه مركز عتبة التوتر فاننا نصل صفري النتیجة وكلما ابتعدنا 
الى تناقص في اطالق ھذا الحد وتداخلھ مع الحد اآلخر الى ان نصل الى مركز 

  .عتبة التوتر حیث یكون حصیلة األجتماع باألرقام الخاصة صفریة 
ولكن مثل ھذا األجتماع الصفري الیمكن ان یتم فقط على محور مستقیم كنقطة 

ة التوتر سیكون بعمود على ھذا المستقیم في نقطة المركز أي مركز عتف، صفریة 
مسقطھ على ھذا المستقیم صفري ایضا ولكنھ یعطینا بعدین سالب وموجب 

لذلك یفترض وجود توزیع لعالقة االجتماع على ، بالنسبة لھذا األجتماع الصفري 
  .ھذا المحور ایضا وھذا ینقلنا الى الفقرة التالیة 

  :صة التوزیعیة للعالقة الجمعیة الطرحیة الخا -٣٣
 – ب و ج – الذكر واألنثى واعتبرناھما الحدین اذا عدنا الى الجنسین المطلقین

فیوجد ،  ھي مركز عتبة التوتر فیھ - م–الواقعان على محور افقي بحیث النقطة 
 - م–األول باتجاه العمود الموجب على النقطة ،احتمالین لتوزیع ھذین الحدین 

  .الثاني باالتجاه السالب على نفس النقطة و
یمكن ان یوجد  – م –فعلى مستوى ھذا العمود الموجب ذو المسقط الصفري على 

فرد بشري یتمتع بكل من األمكانیتین المذكرة والمؤنثة بشكل كامل ومتعادل ھو 
مجموع الرقمین الخاصین بكل من الذكر واألنثى أي انھ اجتماع جمعي ذو محصلة 

وكذلك یوجد فرد بشري الیملك أي من الخاصتین المذكرة او المؤنثة ، ة صفری
  .نھائیا فھو محصلة اجتماع طرحي اعطى مستوى صفري سالب 

الصفري بالكامل  والسالب  بالكاملویتوزع بین ھذین النوعین الموجب الصفري
مجموعة كبیرة من األفراد ذوي الدرجات األقل سلبیة او األقل ایجابیة تحت 

أي ان الحدین السالب الصفري والموجب الصفري ھما نتیجة ،لمحصلة الصفریة ا
ویمكن اعتبار  ، ) ج  ( و )ب( الجمعیة الطرحیة بین الحدین  توزیع للعالقة



السالب الصفري والموجب الصفري على انھما حدان ایضا یتوزع بینھما عدد 
  .كبیر من األفراد 

 عنھ انھ شخص مذكر یتفوق عنده حد  نقول– ٠ –ففرد بشري یقع في النقطة 
 – ب –اما فرد في النقطة ، الذكورة على حد األنوثة فھو ذكر بدرجة غیر مطلقة 

اما فرد ،  القترابھ من مركز األستقرار اكثر – د –فھو ذكر اكثر ذكورة من الفرد 
 فھو فرد غیر معین موجب یمتلك كال – ١ د –یقع في نقطة األجتماع الصفریة 

 ب و –ین المذكرة والمؤنثة بدرجة اقل من مجموع الرقم الخاص بالحدین الخاصت
  . وبشكل متساوي –ج 

 فھو فرد غیر معین – ٢ د –السالبة   اما فرد یقع في نقطة االجتماع الصفریة
ایضا لكنھ سلبي في عدم تعیینھ الفتقاده الخاصتین المذكرة والمؤنثة بدرجة ھي 

اما شخص یقع في ،او المؤنثة بالرقم الخاص اقل من احد الخاصتین المذكرة 
 مركز عتبة التوتر فان مجموعة الرقمي الخاص مساوي لشخص یقع –طة م النق

  .صفریة  لكن محصلتھ – ب او ج –اما في 
ویاخذ الرقم الخاص للخاصة التوزیعیة بالتناقص باتجاه خارج مركزي األستقرار 

  .بینما یتزاید باتجاه احد مركزي االستقرار
ولكن نقطة النقطة المركزیة ودائرة او كرة ناتجھ عنھا لھما نفس الرقم الخاص ( 

المركز  كلما ابتعدنا عن في  المحیط للدائرة اوعلى سطح الكرة تتناقص قیمتھا
  )والعكس

وبشكل عام فان التوزیع العددي للجنس البشري یاخذ تمركزا واضحا عند كل من 
فیما یتناقص ھذا التركیز باتجاه ،  االستقرار  باعتبارھما مركزي–الحدین ب و ج 

   .-مركز عتبة التوتر للحدین ب و ج 
وكذلك فان الكثافة تكون بالنسبة للعناصر الحیادیة الصفریة اكثر تمركزا وكثافة 

عند مركز عتبة التوتر ویحصل تناقص عددي باتجاه كال من القمتین الموجبة 
  .ار الصفري األبعادالبتعادھما عن مركز االستقروالسالبة 

 حدان مستقالن فان استقرارھما في – ب و ج –وباعتبار ان كل من الحدین 
بعیدا عن كل من  لذلك یأخذ التناقص العددي االحصائي شكال متناقضا، مركزھما 

  .العالقة بین الحدین  الحدین سواء خارج العالقة بینھما او باتجاه
ده احصائیا في ھذا النوع من العالقات فمركز عتبة التوترھو اقل مایمكن ان نج
حتى القمتین بعیدا عن مركزعتبة التوتر  بینما ینخفض العدد اكثر من ذلك باتجاه

  .یصل الى عدد متناھي للصفر



  
  

ینشأ طیف متناقص الكثافة باتجاه مركز عتبة التوتر فنقول انھ بالعالقة بین حدین 
  .تجاه قمتي التوزیع وكذلك تنخفض كثافة ھذا الطیف با، لألجتماع 

 فاننا سنفترض ان العالقة بین الحد ونفسھ ھي  بین الحد ونفسھوعندما تكون العالقة
)  ب ( ویوجد فاصل المسافي بین كل من الحدین  ) ب( و )  ب( عالقة بین الحدین 

  ) ب(  عندھا ینشأ طیف توزیع مثل الحالة السابقة ولكن باعتبار ان كل من ) ب  (و
الفاصلة بینھما معدومة اذا یحصل  حدان منطبقان على بعضھما والمسافة  ) ب (و

 منطبقان ) ب (  و )  ب( في في العالقة فیكون كال الحدین شبھ انقالب للتوزیع الطی
االستقرار بینما یتخذ ،على بعضھما ومركز عتبة التوتر بینھما ھو سطح الطیف 

مركز الحد وعتبة التوتر تتخذ شكل كرة مركزه في مركز الحد فتكون الكثافة العلیا في 
او دائرة تحیط بالحدین تصل كثافة الطیف على سطح ھذه الكره او الدائرة الى الصفر 

فكل من ) وھو مایفسر الكثیر من الحوادث الفیزیائیة ( لتعود وتتزاید باتجاه الداخل 
یعي لعالقة حد مع طیف التوزیع للعالقات الداخلیة التالیة كامثلة تتبع نفس الشكل الطب

فالقطعة المغناطیسیة تتناقص كثافة الطیف المغناطیسي لھا كلما ابتعدنا عن ، نفسھ 
وجسم یصدر صوت ،  یتناقص كثافة الضوء كلما ابتعدنا عنھا الشمس كلسطحھا وكذ

  .تتناقص الكثافة الصوتیة باالبتعاد عن مركزه 
عتباریة تعبر عن تعاكس جزئي ومن الجدیر بالذكر ان اشارة أي حد ھنا ھي اشارة ا

اوكلي في حد من حلقة كبیرة تعطي اختالفا نسبیا مع حد آخر متغیر عن األول في 
  .حلقة مشابھھ 
ھي العالقة بین  من التوزیع الطیفي العددي بالعالقة الجمعیة الطرحیة وكشكل ثالث

د فمجتمع متوازن  ومستقر نجد ان عد، تطرفین كشكل طبیعي لعملیة التوزیع 
، عي معین المجرمین وعدد األشخاص العادیین وعدد المصلحین یأخذ شكل طیف توزی



فاألشخاص العادیین في مثل ھذا المجتمع ھم األغلبیة أي یشكلون منطقة األستقرار 
 اعداد ى نصل الى تلھذا المجتمع بینما یتناقص التوزیع العددي باتجاه كال التطرفین ح

ه العملیة كشكل ظاھري معاكسة لتوزیع الطیف بالشكل وھذ، قلیلة في قمة التطرفین 
فالمثال عن الحالة األولى یعبر عن توزیع معین للذكورة واألنوثة وعدیمي األول 

التعیین فقد كان مركز عتبة التوتر ھو اقل مایمكن اما ھنا فاننا نجد ان مركز عتبة 
یع طیفي لعملیة األولى تعبر عن عالقة توز فالحالة، التوتر ھو اكثف مایمكن 

اما ھنا ، االجتماع الجمعي والطرحي بین مركزي استقرار عائدین لجنس األنسان 
وفي ، فاننا نجد ان مركز عتبة التوتر ھو مركز األستقرار للعالقة الجمعیة الطرحیة 

اما الحالة ، كلتا الحالتین كلما ابتعدنا عن مركز األستقرار كلما قل العدد والكثافة 
نقطة خاضعة   خارجیة تشكل ابعد عالقة حد مع نفسھ فان عتبة التوتر الثانیة أي

  .للتوزیع العددي لعالقة الحد مع نفسھ 
مع نفسھ عندما تأخذ شكل المثال  ویمكن اعتبار العالقة بین تطرفین ھي عالقة حد

  .الثاني وتبقى بتوزیع طیفي مشابھ أي التناقص خارج مركز األستقرار
 الثالث السابقة للتوزیع الطیفي في العالقة الجمعیة الطرحیة ھي واألشكال او الحاالت

  .لھا شكل حقیقي او عبثي اشكال لحاالت طبیعیة قد یوجد
 بالرقم الخاص على ) ج  ( و ) ب( ان تعادل الحدین  : حظة التالیة وھنا نجد المال

قاط ھذا  الیساوي بالعمل المحقق والنتیجة في كل نقطھ من ن ) م+،م،م - (المحور 
   وفي ھذه الحالة الیمكننا تحدید العمل الحقیقي الناتج، المحور 

عن عالقة التوازن ھذه اال بمعرفة ابتعاد نقطة تقع على ھذا المحور عن مركز 
  .تناقشھ فقرة مستوى الجتماعا المحور وھذا م

  : مستوى األجتماع-٣٤
( _)٢٤٧(+وكذلك  ، ٠)=١_(_)١_( وكان ایضا ٠)١( +_)١+(اذا كان 

 فھذا كالم غامض ووحید األتجاه الننا اذا اعطینا العدد صفر فال یمكن ان ٠)=٢٤٧+
ونفس الشيء یقال اذا اخبرنا ، من أي عالقة نشأ ھذا الصفر نحدد بشكل عكسي 

احدھم انھ اثر على كفتي میزان بتأثیر مكافئ على كلتا الكفتین فبقي المیزان متوازنا 
 تركنا كلتا الكفتین فارغتین دون أي تأثیر خارجي فلو،على اشارة الوزن صفر 

علیھما باھمال او عدم اھمال وزن الكفتین نفسھما فان المیزان سیكون متوازن 
كغ  فان المیزان سیتوازن ایضا ٢وزن مقداره واذا وضعنا في كل كفة ،الكفتین 

ن بقوتین  كغ  او حتى اثرنا على الكفتی٢٠وكذلك اذا وضعنا في كل كفة وزن مقداره 
  .فان المیزان سیبقى متوازنا ) سلبیتین(متساویتین ولكن من اسفل المیزان 

صفر الیحدد عن أي عمل او كم من العمل حصل ھذا التوازن  اذا فان قولنا ان الوزن
فمن المفترض ان یوجد بعد آخر للصفر یمكن بواسطتھ ان نحدد الكم ، الصفري 

  .وى األجتماع وھو ماسندعوه بمست،الحقیقي للتوازن 
ھو ذو مستوى صفري لألجتماع مثل النقطھ المحوریة ) ١(فاذا اعتبرنا ان الشكل 

بینما الشكل ، ھو المستوى الصفري الموجب لألجتماع / ٢/فان الشكل / م/الصفریة 
  .لألجتماع المتوازن بالرقم الخاص ھو المستوى السالب / ٣/



  
  

ة لعناصر الجملة ذاتھا فنكون قد حددنا ومستوى األجتماع یؤخذ في كل جملة بالنسب
مثال على مستوى  ،مستوى األجتماع لعنصرین او اكثر من عناصر ھذه الجملة 

التسلیح او سالبة التسلیح والعمل  موجبة یوجد في العالم دول حیادیة: األجتماع
المحقق عن الحیادیة الموجبة  الیتساوى مع العمل المحقق عن دولة حیادیة سالبة 

رشحین في االنتخابات اذا قیل ان ھذین المرشحین لم ینجح احدھما بسبب تعادلھ وم،
فمن الممكن ان یكون كال المرشحین قد حاز فعال على نصف األصوات ، مع اآلخر 

الكلي المطلوب او ان كال من المرشحین لم یحصل على أي صوت او ان كال 
عدد األصوات لكل منھما ونسبة فتحدید ، المرشحین تعادال باألصوات المعارضة لھما 

ھذه األصوات للعدد الكلي للمصوتین یحدد لنا بشكل اكثر دقة مستوى التساوي بینھما 
.  

كغ وفي الثانیة وضع ١ونالحظ ھنا انھ اذا وضع في كفة المیزان األولى وزن مقداره 
 ولكن اذا وضعنا ، ١/٢ھي كغ فان نسبة الوزن األول  للثاني ستكون ٢وزن مقداره 

كغ فان نسبة األولى ٥٠كغ وفي الثانیةوزن مقداره ٢٥في الكفة االولى وزنا مقداره 
 ١/٢ولكن بالحقیقة یوجد فرق بالكم بین نسبة ، ایضا  ١/٢للثانیة ستكون ایضا 

ھذا  وھذا الفرق بالكم یتحول الى فرق بالعمل المحقق عن،  الثانیة ١/٢االولى ونسبة 
زان في الحالة األولى ھو غیر الفعل الحاصل علیھ في فالفعل الحاصل على المی،الكم 

وھذا ماندعوه ، الحالة الثانیة بفرض ان المیزان ھو العالقة الظرفیة الزمانیة المكانیة 
  .بكم النسبة والعمل المحقق 

  : كم النسبة والعمل المحقق-٣٥
فان مھما اختلف كم النسبة لحادث معین او عالقة ما في ظرف زماني مكاني محدد 

ھذا االختالف للتغیر بكم النسبة اذا لم یؤثر في ذلك الظرف الزماني المكاني فانھ  



نظرا ألن لتغیر كم النسبة كتكامل طبیعي یفترض ان یؤثر في ظرف زماني مكاني آخر 
  .او یذھب الیھ مكانا یأتي منھ ھذا التغیر 

دینة الى عدد فمدینة متناسبة تماما مع عدة عوامل مثل ثبات نسبة  مساحة الم
، فھذا الثبات بالنسبة الیعني بالضرورة ثبات بالعدد ،سكانھا او الى عدد السیارات بھا 

ألن توسع ھذه المدینة سیكون على حساب مساحات محیطة بھا وتزاید السكان بنسبة 
وزیادة عدد السیارات ، المدینة التوسع ھوعلى حساب موارد األرض الموردة لھذه 

  .ء الجو ھو على حساب نقا
فالبعد الواحد لثبات كم النسبھ الیعني عدم وجود ابعاد اخرى للتغیرات في كم ھذه 

ھذا التغیر الحاملھ  النسبة وغالبا مایكون ھذا التغیر في كم النسبة مؤثرا على قاعدة
فاألرض في ھذا المثال ھي قاعدة التغیر الحاملھ لھ والمتأثرة ، لھ بشكل مباشر 
فكم نسبة معین على كفتي میزان یمكن ان یكون متناسب تكاملیا مع ، مباشرة بالتغیر 

األمكانیة الصمیمیة لھذا المیزان ولكن كم نسبة اكبر من ذلك یؤدي لتحطم المیزان 
  .رغم بقاء النسبة ثابتھ بین الكفتین

وبالنسبة لعالقات الظروف الزمانیة المكانیة یمكن ان یكون كم النسبة ذو كم ثابت في 
، ظرفیة زمانیة مكانیة معینة وھذا الثبات یعطي نتیجة لعمل ھذا الكم الثابت عالقة 

وفي عالقة ظرفیة زمانیة مكانیة اخرى یمكن ان یكون نفس كم النسبة السابق 
موجود ولكن العمل الناتج عنھ اصبح مختلفا وذلك بسبب تأثیر التغیر الظرفي الزماني 

  .المكاني علیھ 
نتیجة او العمل المحقق الناشئة عن نفس كم النسبة للعالقة بین الكما یمكن ان التتغیر 

مجموعة حدود اخرى بالتغیر الظرفي الزماني المكاني اضافة الى وجود الشكل 
الحقیقي والعبثي المؤثر على كم النسبة العمل المحقق عنھا في حدود تتمكن من 

ا العمل الحقیقي عندما ومع مالحظة ان القضیة التي یتدخل فیھ، اتخاذ ھذین الشكلین 
كما یمكن ان ،تعجز طاقتھا عن االستمرار بشكل حقیقي تعود لتستقر في مسار طبیعي 

تنتقل العالقة من شكل حقیقي الى شكل حقیقي آخر عندما تتوفر االمكانیة الصمیمیة 
  .والعالقة الظرفیة المناسبة لذلك 

 تتخذ طابع التجاوب فیما وتوجد مشكلة ھنا ان كل المسارات التي نحددھا یمكن ان
یحطم الذرة لھدف سلمي یمكن ان یستفید منھ عالم بینھا احیانا فالعالم الذري الذي 

  آخر یحطمھا لھدف تدمیري والعكس أي ان العالقة الجمعیة 
  .یمكن ان تنقلب الى طرحیة والعكس عند توفر الجھد الكافي لھذا التحویل 

 لعدم األستقرار عند كائن یستطیع بذل جھد فعالقةاالجتماع الجمعي والطرحي تخضع
  .قیقي اوطبیعي او عبثي بسبب قدرة ھذا الكائن على تحویل شكل العالقة ح

وكلما ازداد استبصار ھذا الكائن وھو األنسان ھنا بالنتائج السلبیة واالیجابیة 
یة مثل عالقة االجتماع فانھ یستطیع لیس فقط االبتعاد عن السلب وتجاوباتھا لعالقة

واالقتراب من االیجابیة بل یستطیع ان یوظف السلبیة الھداف اخرى ایجابیة او سلبیة 
تحقق طموحات امكانیتھ المحدودة في الزمان والمكان اآلني واالمتناھیة في زمانھ 

   .ومكانھ العام 



والعمل األنساني ذو نتیجة معینھ یعبر عنھا رقم خاص یفترض وجود نظیر لھ سواء 
ل االنساني وحده الذي یمكنھ الغاء الحد النظیر بجھد موالع،و ایجابیا كان سلبیا ا

  .الظرفیة  حقیقي بالتعاون مع العالقة
وشكل آخر لنشوء مستویات مختلفة الكم او المستوى ھو عند تعاملنا مع مجموعة 

فنأخذ حد واحد لنمثل درجة او مستوى اونأخذ كل حد ، حدود ذات درجات متفاوتھ 
ذ مجموعة حدود لتمثل ھذه المجموعة ولكل مستوى من ھذه المستویات لوحده اونأخ

عناصر ھذه المستویات  خصائصھ الزمانیة المكانیة اوحاالت ھي عتبات توتر بین احد
فصفة مثل التملك عند األنسان تأخذ شكال طبیعیا عاما ھو التملك على صعید كل فرد ، 

او ماتحت الشكل الطبیعي عندما یعجز  لوحده ویمكن ان یأخذ ھذا الشكل شكال مافوق 
الفرد لوحده بالحفاظ على مستواه الخاص بالتملك فتنتقل صفة التملك عندھا باتجاه 
اول ھو اتجاه فرد واحد نتیجة عمل حقیقي من ھذا الفرد او بسبب ظرف معین او 

  .تنتقل ھذه الصفة باتجاه المجموع 
طاعیة تالحظ الحالة الثانیة عند بعض ففي حین تشاھد الحالة األولى في العصور األق

وھذا األنتقال الغیر ، التملك خاصة بالمجموع  القبائل األوسترالیة حیث تكون صفة
  .طبیعي خاضع لعالقة التناسب التكاملي وعامل األستقرار 

 بدل مجموع األفراد یمكن القول ففي حین تكون صفة التملك مرتبطة بشخص واحد
یمكن ان ،الطبیعي وربما عبثي وغیر مناسب او مستقر عنھا انھا ذات شكل تحت 

نغیر عنصر الدراسة الى صفة القیادة بدل التملك لتكون قیادة الفرد للمجموع في 
وكذلك فان الشكل العام والطبیعي ، اكثر  مناسب ومستقر مافوق الشكل الطبیعي 

 عند كل فرد لصفة التملك ھي على صعید الفرد الواحد ولكن صفة القیادة اذا كانت
ولكن عندما نقول ان تمثیل الفرد للمجموع بصفة التملك ، لوحده فھذا مثال للفوضى 

ھو شكل غیر مقبول اال انھ عندما یكون ھذا التمثیل لبعض األفراد على صعید القیادة 
  .ھو ذو شكل اكثر قبوال

 ھذه لذلك فتعمیم قاعدة معینة على مستوى معین یخص صفة معینة یجب ان الیتجاوز
  .الصفة ضمن العالقة الظرفیة الزمانیة المكانیة والتناسب واالستقرار 

الفرد من تلقاء نفسھ ان ینقل مستوى معین عنده لغیره عندما یرید ھذا وقد یقبل 
فرجل األعمال یوكل بكثیر من اعمالھ الجزئیة الى ، الفرد ان یفرغ ھذا المستوى 

یتیح لھ تفرغ لمستویات كانت مشغولة عنده ھذا التوكیل ، جھاز سكرتاریا ومعاونین 
للتفرغ لعمل جزئي بكم اكبر بینما یقوم جھاز السكرتاریا والمعاونین بحمل ھذه 

  .المستویات والتفرغ لھا 
او  عندما نوكل مستوى معین لفردوھذا التوكیل قد یأخذ ایضا الشكل السلبي 

 یتفرغ لھ او التكفي امكانیتھ فعمل الیستطیع االنسان ان، لمجموعة افراد او للمجتمع 
الصمیمیة لھذا العمل فھو یوكلھ لغیره الذي یعطیھ نتیجة ھذا العمل مع احتمال ان 

ولكن االنسان ، یكون ھذا الغیر قد اعطى نتیجة خاطئة او صحیحة كامال او جزئیا 
ء ویعتبر ان من قام بھذا العمل ھو جز،یقبلھا لعدم امكانیتھ على التفرغ لھذا العمل 

  .منھ تفرغ لھذا العمل 



احدنا شیئا فیعطیھ البائع ھذا الشيء على انھ األفضل والشخص وكذلك عندما یشتري 
لیعرف ان ھذا الشيء ھو األفضل ام ال لذلك یوكل ) زمانیا وتخصصیا(غیر متفرخ 

  .ھذا العمل الى البائع بغض النظر عن صدقھ او كذبھ 
توى للغیر ھو االستفادة من رقمھ الخاص وھدف تفرغ مستوى ما او توكیل ھذا المس

الضافتھ الى األرقام الخاصةالعاملھ بمستوى آخر بحیث یعبر ھذا الرقم عن امكانیة 
  .مكانیة  صمیمیة وامكانیة زمانیة

والتوكیل بشكل عام الیكون من بشر لبشر فقط بل یمكن ان یكون من انسان الى آلھ 
كذلك یمكن ان ، نسان على ھذا المستوى او حاسب الذي یعطي تفرغ زماني مكاني لأل

یكون ھذا التوكیل من انسان الى حیوان في بعض العملیات التي الیمتلك االنسان فیھا 
  .امكانیة صمیمیة كافیة لھا مثل كالب تتبع األثر 

ونقول ان ذھاب األنسان الى الطبیب ھو عملیة توكیل لھذا الطبیب بعمل لم نتفرغ لھ 
ونفس الشيء یقال بالنسبة للمھندس والمحامي ، ة للتخصص بھ زمانیا وباالمكانی

  .الخ،،،والكھربائي والخباز واللحام 
ونالحظ من عالقة االجتماع الجمعي والطرحي ان العالقة بین الحدین تكون بین حدین 

فھذان الحدان یدخالن العالقة بشكل رقم خاص للحد األول ورقم نظیر لھ ، متعاكسین 
،  یمكن ان یكون معاكس لألول بشكل مطلق او جزئي او اعتباري في الحد الثاني

ط العنصرین الذ كر واألنثى بل یوجد قفالعالقة المدروسة بین الذكر واألنثى التحوي ف
عوامل مشتركة كثیرة فیما بینھما الیمكن اعتبارھا متناظرة مع وجود حدود اخرى اذ 

تبة توتر بینھما تأخذ شكل توزیعي ا وجد حد عند األول وجد نظیره عند الثاني مع ع
وعالقة األجتماع الجمعي والطرحي التحدد لنا بشكل كامل ، متناقص  الكثافة الطیفیة 

لذلك یمكن التوسع بذلك في ، شكل ھذه العال قة عندما یوجد اكثر من حدین متناظرین 
  .الفقرة التالیة 

  : النظائر اللغویة -٦٣
ة اجتماع جمعیة طرحیة بین ق اما ان ینتج عن عالنجد في التوزیع الطیفي ان الطیف

او یوجد باألصل عالقة ، حدین متناظرین یعطیان في مركز عتبة التوتر عالقة صفریة 
وفي كال الحالتین افتراض وجود عالقة ، صفریة ینشأ منھا ھذا التوزیع الطیفي 

-)+(١ (+مكن الجزم فیما اذا كانیصفریة انشق منھا حدان متناظران رغم انھ ال
المعتدل   انھ من الحدولكن عندما نرى، )١-)+(١(+ او ان الصفر یعطي ٠)=١

  الصفري یمكن ان ینشأ عدد غیر محدود من التناظرات یمكن نقول ان أي عددین
ھذا على محور واحد اما ، متناظرین ومنشقین عن الصفر وحصیلتھما تساوي الصفر 

كان األفتراض ان الحدود عندما تأخذ قیما عندما توجد نظرة مركبة فراغیة فان باالم
رقمیة باألرقام الخاصة یمكن لیس فقط نشوء نظیر لكل حد مفترض بل یوجد جملة 

  .تناظرات بین مجموعة الحدود 
فاذا اخذنا شكال مستویا واسقطنا عمود علیھ ووجد على احد المحاور الموجودة على 

فیفترض ان یوجد لھذا الحد نظیر ھذا المستوى والمتقاطعة مع ھذا العمود حد ما 
ھذا اذا قسنا التناظر بالنسبة ، یشكل مع الحد مجموعا صفریا على نفس المستوى 



ویوجد احتمال آخر ھو ان یوجد للحد نظیر من نوعھ وغیر متعاكس ، لھذا العمود 
معھ لكن یختلف معھ بالمستوى او بدرجة التساوي كأن یكون في نفس جھة الحد في 

ارتھ ش على العمود فھو بجھتھ وا– ع –وجب مثال او یبعد عنھ مسافة القسم الم
  .ویختلف معھ بالمستوى 

ال عن نظیره اذ یفترض ان یوجد سسلة من التناظرات من نفس قونفس الشيء ی
وبشكل آخر یمكن القول ان نشوء ، النوع لھا مقابل على الطرف اآلخر من العمود 

 یفترض ان یكون لھذا الحد الجدید نظیر بالنسبة حد یختلف مع الحد األساسي بالدرجة
   ).   ( لمحور عمودي یمر من مركز عتبة التوتر للحد األول مع نظیره الشكل

ومن ناحیة اخرى اذا وجد في حلقة ما حدین او اكثر یفترض ان یوجد حلقة نظیرة 
نشأ والعالقة عندما  تأخذ شكل رقم خاص یفترض ان ی، تحوي نظائر الحدود األولى

ھذا األجتماع لھ شكل توزیعي جدید ، شكل جدید من اجتماع ھذه الحدود مع بعضھا 
  .ناشئ عن وجود اكثر من حد في الحلقة الواحدة 

تحوي حدا واحدا یفترض وجود حد نظیر معاكس لھ بالرقم الخاص واذا كان فحلقة 
ب فیفترض محتوى ھذه الحلقة ھو اللحد اللغوي ذو الرقم الخاص الممثل بكلمة سال

  .ظیر لغوي ذو رقم خاص نظیر ممثل بكلمة موجب نان یوجد 
لقة على حدین لغویین غیر مرتبطین ببعضھما تماما اال بنطاق وعندما تحتوي الح

 وھما حدان یحمالن رقما  )سالب متحرك( ویتمتعان باستقاللیة مثل الحدین الحلقة 
 ھو نظیر وجود نظیر آخریفترض ، خاصا بھما یمكن القول انھ على نفس المحور 

ونالحظ ان الحدین عندما یحتویان في  ، ) موجب وساكن (لغوي لھذین الحدین مثل 
ونظرا لعدم تجانس ،  رقم خاص تمثلھ الحلقة ككل قة فان ھذا یعني ان لكل منھمالح

اذا لكل محوره ،  یوجد عدم انطباق تام للحدین على محور واحد ةالحدین في الحلق
لذلك ، سقط الحدین على محور عام مسقط الحلقة على ھذا المحور الخاص یشكل م

  . تبادل بین ھذین الحدین بالنسبة لھذا المحور لنجد امكان حصو
 موجب (ابلھ نظیر مطلق حد لغوي آخر ھو ق ی )سالب متحرك(فالحد اللغوي السابق 

 (ق األول ھو لساب یوجد حدین تبادلیین للنظیر اوعندما یوجد امكان للتبادل ، )ساكن 
وي تمثل اللغ) الحد(فاذا كانت الحلقة  ، )  سالب ساكن( والثاني  )حد موجب متحرك

 )  موجب ساكن (فان الحد اللغوي النظیر امطلق لھ ھو ، لكترون وھو سالب متحرك ا
ثل البوزترون ونظیر تبادلي  م) موجب متحرك ( مثل البروتون ونظیر تبادلي اول 

  .مثل البروتون المضاد  ) سالب ساكن (ثاني 
 – و –ونجد بتطبیق النظائر اللغویة على الذرة ان كل من الحدین سالب متحرك 

فالكتلھ بین ،  ساكن موجب – سالب ساكن او –موجب متحرك اقل كتلھ من الحدین 
وكعالقة تكامل ، النوعین مختلفة وھذا االختالف ناتج عن حركة األول وسكون الثاني 

قة الواحدة فان الحدین االلكترون والبوزترون انشئا تكامل بالحركة حللعي داخل ایطب
فنقصان الكتلھ تعوضھ ، عوضا عن الكتلھ المكان حدوث تكامل بین الكتلة والحركة 

سرعة الحركة لیكون مجموع حركة وكتلة األلكترون باألرقام الخاصة مساویة 
  .لمجموع حركة وكتلة بروتون ھو نظیر ه



یعي وجود عتبة توتر صفریة بین ھذه الحدود مثل النترون وھو والننسى بشكل طب
أي انھ كعنصر ، ساكن صفري الشحنة او مثل النترونو وھو متحرك صفري الشحنة 

صفري من جھھ الشحنة نجد ان كل من النترون والنترونو ھما حدان معتدلي الشحنة 
 - ساكن ومتحرك–نجد نظیر صفري لكل من التعبیرین اللغویین ان ولكن النستطیع 

لذك نجد نوعین من ) مع بقاء األفتراض مفتوح( فالجسم ھو اما ساكن او متحرك 
وكال النظیرین ، النظیر الصفري احدھما معتدل ساكن واآلخر معتدل متحرك 

ك لالصفریین الیتساویان بالكتلة سواء بینھما وبین النظائر المطلقة والتبادلیة وذ
فھذین النظیرین ، ة االجتماع الجمعي والطرحي قثل عاللخضوع الكتلة لعالقة اخرى م

اما انھما نتیجة اجتماع جمعي مع النظیرین المطلقین او انھما نتیجة اجتماع طرحي 
  .او صفري النتیجة 

اما من ناحیة األشكال النظیرة لحد عى محور عمودي علیھ مثل الحد السابق فیوجد 
ات كم بالشحنة او بالكتلھ او بكالھما اكبر عدد كبیر من األجسام السالبة المتحركة ذ

ونفس الشيء یقال بالنسبة للنترون لوجود عدد من ، او اصغر من األلكترون 
األجسام ذات الشحنة المعتدلة الساكنة لكنھا تختلف مع النترون بالكتلھ او كم ھذا 

  .األعتدال وفق عدة مستویات من الطاقة الصفریة 
ومثال عن نظائر األلكترون المحوریة ھي طائفة ، ون ونفس الشيء یقال عن البروت

 النظائر لوعائلة الھادرونات التي تمث، اللبتونات واللبتونات المضادة كنظائر مطلقة 
  (  )شكلن والنترون ونظائرھما المطلقة الالمحوري لكل من البروتو

  
  
ل األلكترون عائلة اللبتونات تضم ست لیبتونات وست لیبتونات مضادة او نظیرة مث( 

وھي اثقل اللیبتونات / تو/والنوترینو المویوني وعائلة والمویون والنوترینو 
اما عائلة الھادرونات فمعروف منھا ست كواركات ، مرة من كتلة األلكترون /٣٦٠٠/

  )وست كواركات مضادة وھي العائلة التي تضم بین افرادھا البروتونات والنترونات
حلقة لعدد النظائر التبادلیة لھذه احلقة اكثر من حدین فان وبالطبع عندما یوجد في ال

ة ذاتیة بین الحد ونفسھ فیتخذ قیمكن ان یوجد على نفس المحور عالویصبح اكبر 
ونجد انھ اذا كان لھذا الحد صفة ما تكون النظیر المحوري السیني شكل طیف اجتماع 

لحد فیفترض ان ھذه الصفة ذات رقم خاص اقصى في المسافة   س  عن مركز ا
فاذا كان یمتلك صفة ذات رقم خاص ، یوجد سلسلة من نظائر ھذا الحد مع نفسھ 



ى مسافة معینة من ھذا الحد ل فیوجد افتراض ان یوجد ع)  ص (مفترض ھو 
وبین الحدین عتبة توتر ) ص-(یفترض نشوء طیف نظیر لھذا الحد معاكس لھ ھو 

 (لنظیر الحد على محور یتجھ من نھایة وكذلك یفترض ان یوجد اتجاه آخر ، صفریة 
  ) س( بحیث یكون على مسافة معینة من صفة الحد ) س ( الى مركز الحد  )س

ى ماالنھایة لویمكن ان تستمر ھذه العملیة ا، صفة نظیرة داخلیة تعاكس ھذا الحد 
عن الحد ولكن مع مالحظة انھ كلما ابتعد الحد النظیر ، بشكل نظري داخلیا وخارجیا 

األصلي ابتعد عن مركز االستقرار الطیفي واصبح الرقم الخاص بھذا النظیر اصغر 
  .لقلة الكثافة الطیفیة 

باتجاه الخارج تسلسل رقمي معین فان النظیر وبینما یأخذ انتشار النظیر المحوري 
 (  و  )م ( المحوري الداخلي یاخذ صفة مناظرة اذا اعتبرنا ان اللمسافة بین كل من 

  . بالرقم الخاص ) ص ( و  )د( اوي المسافة بین  تس) د 
فاذا كان النظیر باتجاه الخارج یتبع تسلسل رقم عادي فان النظیر الداخلي یاخذ شكل 

وھي ماندعوه بالنظائر  ) د ( و  )م(تسلسل رقم كسري ھو اجزاء من المسافة بین 
  .یة لالحق



  
  

فوجود حد یفترض وجود مجموعة ، لغویة تأخذ المحدودیة بالعدد نظریا لوالنظائر ا
وحد لھ عشر صفات یعني ، یة اضافة للنظیر المطلق لیة وتبادقلنظائر محوریة وح

كما شاھدنا في النظرة المركبة ان أي ولكن بالحقیقة ، وجود عدد ضخم من النظائر 
فتوجد الظروف الزمانیة المكانیة والسببیة والتناسب ، حد لیس معزوال عما حولھ 

  .ط الصفات ببعضھا احیانا مما یجعلھا ذات نظیر مطلق فقط دون نظائر تبادلیة وارتبا
حلقة مدروسة تحوي عدة حدود لھا صفات لفكل ھذه العوامل تحد من عدد النظائر 

فعالقة حد مع نفسھ قد تحد من النظائر المحوریة لتجعلھا عملیة داخلیة بدل ، متعددة 
 ھي النظیر )١ ب( ھي الحد فان ) ب (كانت أي اذا ، على امتداد محوري ان تكون 
ب (  لیس حدا آخر یبعد عن الحد ب مسافة ما بل ھو الحد )١ب( ونظیر ، لھذا الحد 

  . نفسھ )
ولقضیة ذات حدین بصفتین معینتین مثل شخص عالم معلم یوجد نظیر مطلق ھو 

دلي ونظیر تبادلي اول ھو شخص عالم غیر معلم وتبا، شخص غیر عالم غیر معلم 
  .ثاني ھو شخص غیر عالم معلم 

ھي حدود محتملة فكل من النظیر المطلق والنظیر التبادلي األول اضافة للحد نفسھ 
فطالما ان ھذا الشخص ، الوجود  اما النظیر التبادلي الثاني فانھ یناقض نفسھ 

حد اال اذا اعتبرنا ان ، بالنسبة لقضیة معینة الیعلم بھا فانھ الیمكن ان یعلم بھا 
فالحد التبادلي الثاني كشكل طبیعي محذوف لعدم ، تعلیمھ صفري وحد علمھ صفري 

  .تناسبھ 
وكشكل طبیعي یفترض ان یوجد لكل حد نظیر او مجموعة نظائر بحیث تكون محصلة 

  .اجتماع ھذه النظائر ككل صفریة 
في وجود وطبیعیا طالما توجد قوه تفصل كل حد عن نظیره اذا یوجد استمراریة 

ومن المحتمل ان تأخذ النظائر شكل حقیقي عند وجود حد بدون ، لحدود ونظائرھا ا



ھنا یفترض ان یوجد قوه حقیقیة تعادل وجود النظیر ومؤثرة على الحد نفسھ ، نظیر 
  .الستمرار توازنھ وبقائھ

وطالما ان وعینا الیتجاوز طیف زماني مكاني من حاضرنا الزماني المكاني اال 
ي فان وجود كال من الشكلین الطبیعي والحقیقي مفترض بشكل بافتراض مستقبل

  .واقعي
فعندما الحظ االنسان ان كل جسم یقاوم تغیره سمى ھذه المقاومة بالعطالة واستنبط 

( لكن بقیت كلمة ، لھا معادالت واشكال ریاضیة لیستطیع فھمھا والتعامل معھا 
ب من عالم الجسم ذاتھ  نفسھا جوفاء وغیر مبررة لعدم وجود أي سب) عطالة 

  .یستطیع استبصارنا وادراكنا ان یصل الیھ لیفسر سبب العطالة 
فقال البعض ان العطالة ھي رغبة الجسم باالستقرار في وضعھ سواء كان متحركا او 

والمادة ، وتعریف كھذا یقودنا الى ان الرغبة ترتبط بعملیة عقلیة دماغیة ، ساكنا 
  .یفترض انھا غیر ذلك 

اعطینا المادة صفة التغیر فیوجد كنظیر لغوي مفترض نظیر مطلق لھذه الكلمة  فاذا 
ثبات تؤثر على المادة وتعطیھا صفة لیحمل صفة الثبات او قوه تعادل بكمھا صفة ا

واكثر المواد ثباتا ظاھریا مثل العناصر ، وثبات ھذا التغیر عند حدوثھ امكان التغیر
وتوجد ، فخمولھا ناتج عن تعادل شحناتھا ، داخلیة اتھا الالخاملھ ھي متغیرة في عالق

فالحركة قوه تعادل ، قوه تمثلھا الحركة الدائمة تمنع انھیارھا نحو الداخل او الخارج 
قوة الجذب وھذه العناصر الخاملھ تملك عطالة تغیر مسارھا المكاني والزماني الیمكن 

ادة وسبب الستقرارھا مثلھ تفسیره اال بوجود نظیر یتصف انھ ثابت وھو جزء من الم
ورفضنا لھ یعني اننا نرفض ان یتجاوز استبصارنا ادراكنا ، مثل الشحنة والحركة 

بینما نقبل بان یتجاوز وعینا حاضرنا الزماني المكاني في ، وامكانیاتنا الحسیة 
  .طموحات مستقبلیة غامضة 

وجد لھذا الشيء اذا لكي یتحق وجود شيء ما ویستمر ھذا الوجود یفترض اوال ان ی
وثانیا ان یوجد ھذا الشيء نظیر ، نظیر وجودي محصلتھ مع الشيء صفریة تماما 

  .،مجموعة نظائر استقراریة تؤمن لھذا الشيء االستقرار ضمن مجالھ الوجودي او
راري ھو نظیر مطلق مرتبط مع حده وتفصل بینھما مسافة مفالنظیر الوجودي االست

  .والحد الصفري لھماھي فرق مرحلة بین النظیرین 
اما النظیر االستقراري فھو نظیر تبادلي او محوري او مطلق لمجموعة صفات غیر 

شاملة او نظیر حقلي اذا اجتمعت ھذه النظائر مع بعضھا تشكل عنصرا وجودیا 
واذا اجتمع ھذا العنصر مع نظیره الوجودي فان المحصلة صفریة تماما أي ، صفریا 

  .طبیعيعدم الوجود تماما كشكل 
فالنمط األول لھا یكون بوجود عنصر قیاس ، اساسیة تتخذ النظائر اللغویة عدة انماط 

فمثال البروتون موجب ساكن ، حامل للصفة او للصفات المتغیرة وترتبط معھ مباشرة 
متغیرتین یرتبط معھما یعبر عن ان لفظة البروتون ھي عنصر أو حد حامل لصفتین 

 نشوء نظیر مطلق یبقى عنصر القیاس ثابتا اال اذا وعند، كناھما الموجب والس



وعلى ، اعطیناه اسم جدید یعبر عن النظیر فتصبح العالقة بروتون سالب متحرك 
  .نفس مستویات الكتلة یمكن ان یوجد بروتون سالب متحرك كنظیر مطلق 

غیرة الى اما النظیرین التبادلیین فان العنصر الثابت یبقى ذاتھ بینما تختلف الحدود المت
فیكون على نفس مستوى الكتلة بروتون موجب متحرك ، حدود نظیرة تبادلیة 

  .وبروتون سالب ساكن 
 الثاني من النظائر اللغویة فھو عالقة اجتماع بین حدین او اكثر وھذا مط اما الن

االجتماع سیعطینا حدین مستقلین ھما الحدین األساسیین في عالقة االجتماع بینھما 
مثال على ذلك قولنا ان ،  ثنائیة ناجمة عن العالقة التبادلیة فیما بینھما عتبة توتر

فھنا یوجد حدین حد اول ھو البیئة وحد ثاني ھو العقل وھذان ، البیئة حالة عقلیة 
الحدان یفترض ان یكون لھما نظیر مثل العقل حالة بیئیة ونظیر آخر ھو البیئة حالة 

  .لة بیئیة عقلیة ونظیر اخیر ھو العقل لیس حا
ففي النظیر األول وھو البیئة حالة عقلیة نجد انھا تعبر عن حالة مفترضة الوجود 
وھي ان البیئة تصور عقلي یوجدھا العقل واألشیاء لیست موجوده بحد ذاتھا بل 

  .كفكرة في العقل وھذا یفسر فھم كل فرد للبیئة المحیطة بھ 
ونشوء مفاھیمھ  عن تأثر العقل بالبیئة اما النظیر الثاني وھو العقل حالة بیئیة تعبر

تعبر عن  عنھا أي ان البیئة ھنا ھي التي تنشئ مفاھیم العقل وھذه الحالة المفترضة 
  .التشابھ بین افراد البیئة الواحدة 

أي البیئة لیست حالة عقلیة فھذه حالة خاصة بالبیئة وحدھا فالبیئة اما النظیر الثالث 
وتعبر الحالة الرابعة عن ان العقل لیس حالة ، عقل موجودة مع او بدون وجود ال

  .فالعقل موجود بعنصره الخاص وامكانیتھ الخاصة ، بیئیة 
ائر اللغویة یعطینا في النظیرین الرابع والثالث حدود فشكل ھذه األنواع من النظ

اما ، مطلقة مفترض وجودھا وھي المحقق وجودھا لوجود ظروف تحقق وجودھا 
 والثاني فھما عالقة اجتماع بین الحدین مع وجود طیف بشكل عتبة النظیرین األول

  .توتر بین النظائر لألنتقال من نظیر الى آخر
فاذا افترضنا ، والنمط الثالث من النظائر اللغویة یتخذ شكال شبیھا بالنمط الثاني 

واالمكانیة الصمیمیة للرؤیة ، وجود انسان عادي وكائن یعیش على سطح الكترون 
اسبة لدى كل من الكائنین مع الكم النسبي للبیئة المحیطة ثم قلنا ان الكائن على متن

ونحن اكبر من ان ، سطح األلكترون بفرض انھ عاقل النراه فھو اصغر من ان نراه 
  .وھو اصغر من ان یرانا ، ونحن اكبر من ان یرانا ، نراه 

بیئة ونسبیة القیاس بین فالنظائر اللغویة ھنا تتخذ طابع التناسب بین الرؤیة وال
ویمكن ان تتخذ النظائر انماط مشتقھ من ھذه األنماط او انماط اخرى ، الكائنین 

وھذه األنماط ھي مرحلة من مراحل التنبؤ بمعرفة ، مختلفة ذات شكل غیر طبیعي 
  .احد األطراف واشتقاق األطراف األخرى منھا 

ي بھا وفق مسارات الحدود وكمھا وتتخذ النظائر اللغویة شكال خاصا للتوزیع الرقم
فعالقة بین حدین تعني اما وجود مسار مشترك بینھما ومتسارعین بالكم ،النسبي 

على ھذا المسار او ان احد الحدین یختلف عن اآلخر بكمھ على مساره وذلك وفق 



وھي عالقة التوزیع الرقمي للنظائر ، األجتماع الجمعي والطرحي وعالقتھ بالمسارات 
  .ة اللغوی

  : التوزیع الرقمي للنظائر اللغویة-٧٣
ولكن ، فاذا اخذنا صفة ما لكائن حي مثل الحركة فیوجد لھا نظیر ھو عدم الحركة 
واجتماع ، یوجد نظیر آخر في بعد آخر ھو التحریك أي قدرة ھذا الكائن على التحریك 

عالقة علیھ ھذین النظیرین الحركة والتحریك یتطلب ظرفا یربط بینھما وتسقط ھذه ال
ل الجملة العصبیة عند االنسان والعالقة بین مث، وھذا الظرف ھو السبب في التحریك 

عام والكم على محور الحدود الثالثة لیست من نوع العالقة المتسایرة بالسرعة أ
فكائن فیروسي وبعض انواع البكتریا تكون الحدود ، تسقط علیھ الحدود الثالثة 
على الحركة من الخارج ھو ماقبل  اعتبار ان اعتمادھاالثالثة عندھا صفریة مع 

فمثل ھذا الكائن الیملك جھاز عصبي او اعضاء ، المرحلة الصفریة بالنسبة للحركة 
  .حركة او تحریك 

اما عند الجراثیم ذات األھداب او األسواط نجد بدایة اسقاط الحركة على محور عام 
اما القدرة على التحریك فما ، بي قلیل فھي تمتلك بدایة القدرة على الحركة وكم عص

  . للصفر ةزالت متناھی
وعندما ننتقل الى كائن تخصصت عنده ، وباألنتقال الى األمیب تتوضح الحركة اكثر 

األعضاء نجد نموا واضحا بالجملة العصبیة وقدرة الكائن على الحركة اكبر وبدایة 
  .القدرة على التحریك 

بكل من الحركة والتحریك قرد نجد ان الرقم الخاص وعند وصولنا الى كائن مثل ال
ولكن ھذا التسایر یختل ثانیة عند ، اصبح متسایرا مع امكانیة الجملة العصبیة 

 رقم االنسان فقدرتھ على الحركة ذات رقم خاص معین وقدرتھ على التحریك ذات
خاص وكال الرقمین الخاصین اصغر من االمكانیة الصمیمیة للجملة الفكریة العصبیة 

وھذا الفرق ، الحیوانات األقل ذكاء من األنسان التي بدأت بدایة فوق صفریة عند 
بالرقم الخاص بین كل من الحركة والتحریك من جھھ والرقم الخاص بالجملة الفكریة 

كامل حقیقي ممكن كامكانیة صمیمیة عند األنسان العصبیة من جھھ اخرى ینشئ ت
فنجد األنسان یستعمل اآللة كمحاولة لتساوي الرقم ، لتعویض ھذا الفرق بین الحدود 

  .الخاص بالجملة الفكریة العصبیة مع امكانات ھذه الجملة بالحركة والتحریك 
 ادنى یكون یمكن ان نوزع العالقة بین األحساس والحدود السابقة فعند كائنوكذلك 

وعند كائن اعقد مثل قندیل البحر فاألحساس یتصل ، المؤثر المباشر ھو سبب الحركة 
 العلیا تحت ویرتفع مستوى الكم بین ھذه الحدود عند الكائنا ت، مباشرة بالحركة 
فاألحساس المختص مرتفع عند القرود مثال ومعھ قدرة عصبیة ، األنسان مباشرة 

ة وقدرة على الحركة والتحریك ذات كم مساوي تقریبا فكریة مرتفعة ایضا ومختص
  .لقدرة الجملة العصبیة الفكریة 

اما عند األنسان فان كم القدرة العصبیة ھو اكبر بكثیر من كل من الحركة والتحریك 
فیستعین بوسائل كتكامل حقیقي للوصول الى مجارات قدرتھ ، واجھزة األحساس 

فاألستعانھ باجھزة المجھر ومكبر ، درتھ الفكریة االحساسیة والحركة والتحریك مع ق



الصوت وغرفة الفقاعات ھي نوع من التكامل بین قدرتھ الفكریة وحواسھ األضعف 
ویستعین بحركتھ باجھزة ترفع كثیرا من قدرتھ على الحركة مثل السیارة ، منھا 

ثل ونفس الشيء یقال عن قدرتھ على التحریك فھو یستعین بوسائل م، والطائرة 
  .الروافع الجبارة وبعض اآلالت 

أي ان ارتفاع كم قدرة األنسان الفكریة العصبیة ادى كتكامل حقیقي ممكن مع جملة 
بینما التشاھد ھذه العملیة عند كائن تتساوى ، األحساس وجملة الحركة والتحریك 

واألعضاء ، قدرتھ الفكریة العصبیة مع القدرة االحساسیة والحركة والتحریك 
تصة بالحركة واألعضاء المختصة بالتحریك تأخذ مسارا آخر وشكال توزیعیا المخ

فبینما ھي اعضاء مختصة بالحركة عند اغلب الحیوانات نجد ، اقرب للتكامل الطبیعي 
ان القرود تستعمل اطرافھا لكل من الحركة والتحریك فیما تختص األیدي عند النسان 

  .بالتحریك واألرجل بالحركة 
 كائن غیر متحرك غیر -١-للتحدید حسب التسلسل فنقول لنظائر اللغویة ونستعین با

 كائن محرك غیر -٤-  كائن محرك متحرك -٣- كائن متحرك غیر محرك -٢-محرك 
  .متحرك 

ویوضع محور خاص لكل من الحركة والتحریك واضافة محور لكم الجملة الفكریة 
ر آخر ھو نسبة اعمال ھذا واضافة محو، العصبیة متناسب مع المحورین السابقین 

كسریا نجد ان كل من محاور الحركة والتحریك تأخذ تسلسال ، الكائن الى كمھ الفكري 
أي ان المسافة بین كائن وآخر ھي مسافات متقاربة جدا ثم تتزاید ھذه ، بین الكائنات 

المسافات لتأخذ فوارق اكبر بین كائنین عند الكائنات تحت األنسان لیأخذ قفزات 
  . بشكل اشبھ بالمنحنى اللوغارتميمة عند األنسانضخ

ان الكائنات الموزعة علیھ التأخذ شكل االستمرار المتصل بل  ونجد في محور كھذا 
بشكل مراكز استقرار ذات طیف متناقص عند بوادر طیف كائن آخر یصل الى نقطة 

 تأخذ على أي ان الكائنات، تمركز استقراري یتناقص ھو اآلخر باستمرار األنتقال 
المحور العام شكل توزیع طیفي كشكل طبیعي مفترض ھو نتیجة تقاطع واجتماع صفة 

  ، ))رسم شكل الطیف االفتراضي والغیر محتمل(( ذات حدود متناسبة مع بعضھا 
فوجود امكانیة لحد واحد التكفي لوجود كائن في ھذا المكان اال بوجود اجتماع لكل 

  .قم خاص بكل منھا الحدود معا وذلك حسب تسلسل ر
وكشكل غیر طبیعي یمكن ان یوجد مكان لكائن مفترض ولكنھ غیر موجود وذلك 

بسبب طبیعي مثل عدم تناسب وجوده مع المحیط مثال او وجود كائن آخر لھ القدرة 
  .على تغطیة وجود ھذا الكائن التساع طیفھ 

ض لھذا الشكل  والشكل الطبیعي باعتباره حد یمثل قاعدة للعمل الطبیعي ویفتر
فاذا كان الشكل الطبیعي ممثال على محور كحد فانھ یمثل ، الطبیعي وجود نظیر لھ 

  .القاعدة ذات الشكل الطبیعي على ھذا المحور 
علیھ ونظیر لھذا الشكل الطبیعي یفترض وجود محور آخر موازي لھذا المحور یمثل 

یمثل قاعدة الشكل حد آخر ھو نظیر الشكل الطبیعي وھو الشكل الحقیقي الذي 
  .الحقیقي الغیر طبیعي 



وباعتبار ان الشكل الطبیعي یوجد في مجموعة ظروف طبیعیة فان استقرار الحدود 
وتتبع ھذه الحدود قوانین ، في وسط ظروف طبیعیة ھو على محور الشكل الطبیعي 

 فاذا كان مركز االستقرار ھو الشكل الطبیعي فان محور الشكل، القاعدة الطبیعیة 
وبوجود الشكل الحقیقي الذي یأخذ محورا ، الطبیعي یمكن اعتباره محور صفري 

فھو نظیر موجب للشكل ، موازي للشكل الطبیعي مع صرف قوه تجعلھ غیر طبیعي 
  .الطبیعي 

وھنا یفترض ان یكون الشكل العبثي ذو محور مناظر للشكل الحقیقي بالنسبة للمحور 
لحدود الموجودة على ھذا المحور الغیر طبیعي فتتبع مجموعة ا، الصفري الطبیعي 

  .فھي قوانین القاعدة العبثیة ، قوانین الیمكن اعتبارھا طبیعیة او حقیقیة 
ونظرا لوجود القاعدة الطبیعیة في وسط طبیعي اعم فان كل من النظیرین الحقیقي 

وجد وی،األستقرار والعبثي اقل انتشارا من القاعدة الطبیعیة الموجودة في مركز 
توازن بین ھذین النظیرین مع القاعدة الطبیعیة باعتبار ان القاعدة الطبیعیة نفسھا 

 ووجود ،الطبیعیةتوازن بالعمل الحقیقي یعطي شكال عاما ندعوه القاعدة ناتجة عن 
  .تكاملھذه القاعدة الطبیعیة مع شكلین موازیین لھا یوجد عالقة 

 او مؤثر علیھا وھذا ماندعوه فاي اختالل الحدھما سیكون على حساب اآلخر
او نقول انھما وجھین ، فاالستثناء والقاعدة ھما حلقة واحدة من حدین ، األستثناء 

  .لعملة واحدة مرتبطین معا طالما ھما متوازیین
  :   القاعدة واألستثناء -٨٣
اشكلت بعض المسائل المتعلقة بكوكب عطارد على نیوتن قلنا ان كوكب عطارد ندما ع

ن القاعدة الطبیعیة الموجودة على األرض لسبب حقیقي ھو استثناء لھذه یخرج ع
  .القاعدة او حالة خاصة ھي جزء من قاعدة اوسع مثل قوانین النسبیة 

ویمكن ان یكون األستثناء غیر موجود عندھا تكون قیمتھ صفریة من القاعدة او 
وفي مدینة ما ، اردتكون اكبر من القاعدة بالنسبة لقاعدة اخرى مثل حالة كوكب عط

ھذا یعني عدم وجود احد في ھذه ، وجدت ضرورة لقطع احد الطرق ومنع مرور احد 
ولكي یكون القطع فعاال وضع شخص كي یمنع أي شخص من ، الطریق المقطوع 

المرور الن وضع الئحة منع مرور فقط یحتمل ان یمر اشخاص الیعرفون القراءة او 
ذا الشخص ھو استثناء لقاعدة عدم مرور أي فوضع ھ، یملكون رغبة في التحدي

  ،شخص لغایة منع مرور أي شخص
فاذا اردنا تطبیق قاعدة عدم وجود أي شخص في ھذا الطریق اطالقا وازلنا ھذا 

األستثناء فاننا نسيء لھذه القاعدة بمرور اشخاص الیعرفون القراءة او متحدین 
  . للقوانین 

ولكن في مدینة ، ة وال تصح القاعدة بدونھ فاألستثناء ھنا ضروري لتحقیق القاعد
فارغة فانھ بنفس الظروف اذا وضعنا ھذا الشخص سیبدو األمر مجرد استثناء عبثي 

.  



كما ان تعمیم االستثناء في المدینة السابقة ھو الغاء للقاعدة فھو ایضا شكل عبثي 
 عنصرا واحدا فكال من االستثناء والقاعدة مرتبطین مع بعض لیكونا، آخر لألستثناء 

.  
وفي مدن العالم المتحضر من المعروف ان تنظیم السیر یفرض على السیارات ان 

ھذه القاعدة وجدت لحمایة الناس ، تسیر بمسارات معینة للذھاب واخرى لالیاب 
وبنفس الوقت فان كل الدول تستثني من ھذه القاعدة سیارات ، وتنظیم حیاتھم 

فالقاعدة ھنا تعرضت لألستثناء فاذا ،  عام االسعاف واالطفاء والطوارئ بشكل
اردناان نكون متصلبین ونضع قوانین صارمة جدا ومنعنا أي استثناء فان القاعدة 
ستكون خاطئة الن الغایة من القاعدة حمایة حیاة الناس والغایة من االستثناء ھو 

  . ایضا حمایة حیاة الناس
ن یتمدد فانھ سیتمدد على حساب كنا متساھلین جدا وسمحنا لألستثناء ا اما اذا

فیلتھم األستثناء القاعدة وتعم الفوضى بین ، القاعدة باعتبارھما حلقة واحدة مغلقة 
فاي انزیاح لكم األستثناء بالنسبة للقاعدة سلبا او ایجابا ، السیارات الذاھبة والعائدة 

  .فان ھذا األنزیاح سینشئ حالة عدم استقرار وبالتالي حلقة انھیار 
فحمایة الناس ، العالقة بین القاعدة واالستثناء عالقة تفاضلیة ظرفیة تناسبیة سببیة و

قاعدة وتنظیم السیر وسیلتھا واألستثناء یھدف لوضع القاعدة في ظرف عمل متناسب 
ولكن أي قاعدة واي استثناء ھو المطلوب طالما یوجد عالقة تفاضلیة وعالقة ، 

  .وط تناسبیة في عالم البشر على األخص ظرفیة وعمل طبیعي وعمل حقیقي وشر
فالعقل البشري یتصف بالبعد الواقعي والبعد الخیالي واستبصارنا ووعینا الیزال 

فالیمكن الجزم ، قاصرا عن ان یتجاوز العالقة الزمانیة المكانیة اال بالبعد الخیالي 
ان یكون بالقاعدة  أواالستثناء اال ضمن احتمال نحدده وفق افتراض خیالي یمكن 

وامكان الجزم بالقضایا ذات األبعاد الزمانیة المكانیة الكبیرة ، مستمدا من الواقع 
ولكن یمكن ، والمختلفة من األمور الغیر منطقیة في عالم مليء بالعالقات الظرفیة 

الجزم ببعض القضایا ذات البعد الزماني المكاني القصیر نسبیا عندما یكون بامكان 
االحتماالت واالفتراض ھو الذي یحدد على أي وتبقى ،تلك األبعاد وعینا ان یصل الى 

وحتى األحتمال یخضع للشكل الطبیعي والحقیقي ، وجھ سیقف حجر النرد تقریبا 
  .وألشكال سلبیة او ایجابیة او صفریة 

  : االحتمال الطبیعي والحقیقي -٩٣
فقد ، م كازینو توجد قصة في كازینوھات مونتي كارلو معروفة ضمن احد اضخم واقد

راھن عامل فني متخصص بماكینات النسیج على ارقام معینة وكان في كل مره ھو 
في ھذه القصة كان السر یعرفھ ھذا الفني بان أي مسنن لھ خالل ، الفائز بالرھان 

  .وطبعا تم تالفي ھذه النقطة ، عملة تمركزات معینة یمكن ان یقف عندھا 
رد فان احتمال ان یخرج معنا رقم معین من اول رمیة وحدیثنا ھنا اذا رمینا حجر الن

وكذلك ان یخرج نفس الرقم مرتین متتابعتین ھو احتمال واحد ، ھو واحد على ستة 
  .ان ھذا األحتمال ھو احتمال طبیعي ، على ستة مضروبة بستھ 



واذا كان عندنا نرد غیر متجانس كان یكون احد اوجھھ مصنوع من الرصاص وبقیة 
او كان العكس نرد احد اوجھھ من اللدائن ، صنوعة من اللدائن الخفیفة األوجھ م

فالقاعدة ھنا لألحتمال الطبیعي یصیبھا استثناء ، الخفیفة وبقیة األوجھ من معدن ثقیل 
ھو عمل حقیقي یتدخل في تعیین األحتمال مستندا الى قوانین طبیعیة مثل الكثافة 

  .والجاذبیة 
واذا اخذنا الحالة األولى حالة الوجھ ، تمال غیر طبیعي ففي الحالتین نحصل على اح

اذا كان على ھذا الوجھ الكثیف ھو اكبر بكثیر / ٦/الكثیف فان احتمال ان یخرج الرقم 
 او ٥/٦من األحتمال الطبیعي واكبر من نسبة واحد الى ستھ وقد یقارب رقما مثل 

 باكبر قدر ممكن وھذه ھي لیخرج) ٦(أي نقوم بتوجیھ األحتمال لصالح الرقم  ، ٦/٦
اما في الحالة الثانیة أي وجھ قلیل الكثافة وبیقیة األوجھ ، عملیة التسھیل األحتمالي 

فان احتمال ) ٣(اذا كان على الوجھ المقابل للوجھ قلیل الكثافة الرقم ، كبیرة الكثافة 
سبة  وقد تقارب الن١/٦ھو احتمال اقل بكثیر من نسبة ) ٣(ان یخرج معنا الرقم 

والسؤال الذي یطرح نفسھ ھل ، وھي حالة التمنیع األحتمالي الموجھ ، الصفر 
  .األحتماالت في الطبیعیة ھي احتماالت طبیعیة ام حقیقیة ؟

كأن یوجد ، فیوجد صدفة طبیعیة وصدفة مخططة ، ونفس الشيء یقال عن الصدفة 
یل الصدفة شخصان یسكنان مدینة ما فان حصول اجتماع بین الشخصین ھو من قب

ولكن اذا درس احدھما الطرق التي یسیر ، الطبیعیة طالما ان االجتماع خارج ارادتھم 
بھا الشخص اآلخر في اوقات معینة واراد ان یظھر اللقاء بینھما وكأنھ صدفة طبیعیة 

عندھا ، فما علیھ اال ان یتواجد في ھذه الطرق والوقت المحتمل مرور اآلخر بھا 
كما یمكن ان ، یة بالنسبة للثاني وصدفة مخططة بالنسبة لألول یلتقیان صدفة طبیع

اراد الشخص األول ان الیلتقي باآلخر قدر األمكان عندھا تكون العملیة عكسیة اذا 
األول ان یمر بھا في اوقات معینة وسیكون   سیبتعد عن كل الطرق التي یغلب على

بینما ، مخططة السلبیة فة قریب من الصفر وھي الصدفة الداحتمال التقائھما ص
  . األولى كانت صدفة مخططة ایجابیة 

واألحتمال بشكل عام یتأثر بمجموعة من الظروف المكانیة الزمانیة مع متغیراتھا من 
ومن المعروف وجود اشخاص في كل مھنة تستغل ھذه ، الحدود المرتبطة معھا 

المھنة او تلك المھنة بشكل غیر اخالقي مما یدعو لوضع احتمال للشك في ھذه 
  .بدرجة متفاوتھ 

فاحتمال ان یتعامل االنسان مع % ١٠فاذا كانت  نسبة االاخالقیین في مھنة ما 
ولكن بالحقیقة عندما نتعامل مع شخص ، % ١٠شخص الاخالقي من ھذه المھنة ھو 
االاخالقیة او انھ تابع % ١٠اما انھ تابع لنسبة ، من ھذه المھنة فاننا امام احتمالین 

  .األخالقیة % ٩٠سبة لن
واستبصارنا الیستطیع ، % ١٠اذا الیمكن ان نقول ان ھذا الشخص الاخالقي بنسبة 

 ومالحظات ان یحدد لنا اذا كان ھذا الشخص اخالقي ام ال اال ضمن مجموعة تعامالت
وقد تكون ھذه التعامالت السابقة ، سابقة اعطت نتائج ایجابیة او سلبیة بنسبة ما 

  .تعامل اكبر مصطنعة بھدف 



وفي ظرف معین تعاملنا مع شخص من ھذه المھنة وكان ھذا الظرف یضطرنا ان 
نكون كثیري الدقة في ھذا الظرف فان االحتمال الواقعي في ھذا الظرف ان یكون 

بل قد تصل كشكل حقیقي تابع لھذا الظرف % ١٠بطبیعة الحال وفق النسبة الطبیعیة 
رف آخر التھمنا فیھ اخالقیة العاملین في المھنة اما في ظ% ٩٩الى نسبة شك تقارب 

  .فان نسبة احتمال الشك تصل الى نسبة قریبة من الصفر
  :الھدف كعالقة ظرفیة -٤٠

وجدنا ان امكانات االنسان الفكریة العصبیة اكبر بكثیر من امكاناتھ الحركیة ھذا على 
لفكریة بشكلھا المتعامد وامكانات األنسان ا) األفقي( اآلني صعیده الزماني المكاني 

على امكاناتھ األفقیة المستقبلیة یمدھا استبصاره الى ابعاد اكبر من زمانھ ومكانھ 
وھذا الفائض في الكم الفكري بالرقم الخاص یوجد فراغا قابل ألن یكون ، الحاضر 
لذلك ینشأ تكامل بین ھذا الفائض الفكري العمودي وبین الخیال لیضع ، مشغوال 

لسلة او مجموعة من اعمال التي تشغل ھذا الفراغ على صعید یتصف بانھ األنسان س
غیر آني ومستقبلي یرضى بھ حاجة عندما یكون منظما ویمكن ان ینشئ بھ ابداعا 
عندما یستغلھ بشكل آخر او یبقى عرضة ألن یشغل بأي تھریفات او تخیالت غیر 

وھذا األستغالل المنظم ھو ، ھ واقعیة عندما الیدخل التنظیم المنطقي او األبداعي الی
  .ماندعوه بالھدف 

وبالحقیقة عندما یضع األنسان ھدفا ما في زمان ومكان معین فانھ یقوم بعملیة انشاء 
خیالیة لھذا الھدف ویستعمل توفیقیة افتراضیة للوصل بین تلك العالقة الموجودة 

  .بالمستقبل وبین العالقة اآلنیة 
المستقبل فان االنشاء یتم بذلك الزمن والمكان في یتمتع بمعنى وبما ان الھدف 

 ولو التزم بھذه الحدود لما استطاع نوالعقل الیلتزم بحدود الزمان والمكا، المستقبل 
  .أي انسان ان یضع ھدفا ویصل الیھ 

وتقوم الجملھ ، فالعالقة تتم وفق زمان ومكان مختلف عن الزمان والمكان اآلنیین 
یالیة لذلك الھدف وفق احتماالت متوقعة في الظروف الطبیعیة العقلیة بانشاء صورة خ

.  
 في  )أ (ان الشخص  ،  )ب (  وضع تصورا للھدف  ) أ(فنفترض ان الشخص 

 ٢ز(  ھو في الزمان  )ب( ولكن تصوره عن الھدف ، ) ١م (والمكان ) ١ ز(الزمان 
 أي ان الزمن  )أ( وألن الزمن غیر متوقف بالنسبة للشخص  ،  )٢م (  والمكان )

 ویفترض ان تتغیر معھ جملة العالقة  ) دز(بالنسبة لھ یتغیر في كل لحظة بمقدار 
 ھي مجموعة الظروف  )ع(  اذا افترضنا ان  ) دع(الظرفیة المؤدیة للھدف بمقدار 

  . والمؤثرة علیھ  )ب( الطبیعیة المؤدیة للھدف 
ة توفیقیة لتصحح مكان وزمان  بعملی )أ( ھنا تقوم الجملة الفكریة العقلیة للشخص 

 فیتعدل الشكل الخیالي المستقبلي للھدف لیالئم الظر وف  ) دب( الھدف بمقدار 
 بحیث یستطیع ان  )دع(  بمقدار  )ع(  ان یغیر الظروف  )أ( الجدیدة اال اذا استطاع 

 دب(  بشكلھ دون تغیر وبدون ازاحة بمقدار  ) ب(یغیر العالقة الظرفیة ویبقى الھدف 
 بالحقیقة ھفان ،  )٢م(  والمكان  )٢ز(  بھدفھ الى الزمن  )أ( من ھنا یصل  ، )



اجراء العالقة بو ،  )دب(  بمقدار  )ب(  تغیر الھدف  )دع(  بمقدار  )ع( تغیر  نتیجة 
   )درب(  بحیث )درب+ ب( یصبح  )ب( الھدف التوفیقیة من قبل جملتھ العقلیة فان 

  )م( و  ، )درز + ز(والزمان یصبح  ،  )دب(  بمقدار  )ب( ھي جملة األنزیاحات 
 تغیرات مرنة توفیقیة في العالقة الزمانیة  )أ( ھذا اذا أجرى  ،  )درم+٢م(تصبح 

 ھي مجموع -در–د ھي تغیر آني و ( مع العلم ان  )ب(للھدف المكانیة المناسبة 
تخرج عن نطاق العالقة  اما انھ یمتلك جملة عقلیة ال )أ( وھنا نقول ان ) تغیرات آنیة

الزمانیة المكانیة لذلك استطاع في كل لحظة ان یقوم بتسایر مع الھدف وتغییر آني 
او انھ یمتلك جملة عقلیة خارج نطاق العالقة الظرفیة اآلنیة ، وفق العالقة الظرفیة 

لذلك استطاع ان یضع ھدفا في مكان وزمان آخر یبعد عن العالقة الظرفیة مدة زمنیة 
  .نیة معینة مكا

ھذان األحتماالن نضعھما اذا كنا نمتلك جملة عقلیة  ذات  بعد واحد وال نمتلك عالقة 
فنفرض األحتمال األول او الثاني ألن البعد الواحد الیتسع توفیقیة بین االحتمالین 

 العقلیة خارج نطاق العالقة  )أ( فلو كانت جملة الشخص ، الحتمالین في بعدین 
نیة اآلنیة لما استطاع متابعة التغیرات اآلنیة لمجموعة الظروف المؤدیة الزمانیة المكا

ولو كانت جملتھ العقلیة مرتبطة بالمكان والزمان اآلني لما استطاع  ،  )ب  (للھدف 
  . وان ینشئ  الھدف بعالقة مع ذاتھ  )١ م ( والمكان  )١ ز(ان یكون في الزمان 

ملة تشكل عتبة توتر بین ماھو زماني مكاني  ھي ج ) أ(اذا فالجملة العقلیة للشخص 
  .آني وبین ماھو زماني مكاني في بعد آخر
،  وفق العالقة الظرفیة  ) ب(  مع الھدف )أ( ھنا نكون قد تكلمنا عن عالقة الشخص 

 باعتباره شیئا موجودا في عالقة زمانیة مكانیة اخرى  ) ب( ولكن ماذا عن الھدف 
   . ) أ(من حیث عالقتھ مع الشخص 

اعتمادا على التناسب التكاملي نقول بوجود ترتیب زماني مكاني محدد لكل حدث 
اذا ، الیتناسب تكاملیا اال مع العالقة المكانیة الزمانیة الذي سیحدث بھا ھذا الحدث 

فقد كان بالنسبة ،   ) أ( یختلف عنھ بالنسبة للشخص  ) ب(الموقف بالنسبة للھدف 
) درب+ب(الیھ  والھدف النھائي الذي وصل  ) ب(ائي  الھدف االبتد ) أ(للشخص 

 ) ٢م( اما في المكان ) درب+ب(وكان یوجد احتمال ان یكون الھدف النھائي 
والیمكن الجزم باحد  ،  )درز+ ز( والزمان  )درم+ م( او في المكان  )٢ ز(والزمان 

كان والزمان الذي المكانین والزمانین لعدم امكان الوجود التام للجملة العقلیة في الم
سیحدث فیھ الھدف ألن ھذه الجملة باعتبارھا عتبة توتر تابعة لكل من الزمان 

  .غیر مطلق والمكان الحالیین والزمان والمكان البعیدین فان وجودھما في احدھما 
وبالنسبة للھدف فانھ بالحقیقة الیحتمل اال وجود واحد في مكان وزمان واحد أي ان 

 لھذا الھدف  )أ( ھ الزمانیة المكانیة المتناسبة معھ قبل ان یخطط لھ وجوده في عالقت
واي اختالل ، فاألحداث الكونیة مرتبة تكاملیا على محور زمني مكاني ، كشكل طبیعي 

فكل حدث یمتلك رقما خاصا مرتبط بما ، بھذه األحداث یخل بالتناسب التكاملي الكوني 
والھدف الذي سیصل الیھ ،  الطبیعیة والحقیقیة قبلھ وبما بعده باحد العالقات التكاملیة

  . ھو واحد أي ان ھذا الھدف یحمل رقم خاص واحد  )أ( 



والقضیة في الفكر البشري تتخذ مفھوما مشابھا للھدف من بعض نواحیھا كعالقة 
دة اراء وتحلیالت للوصول الى عزمانیة مكانیة لذلك اذا وجدت قضیة ما وكان لھا 

ووصلنا الى اكثر من نتیجة لھذه التحلیالت واآلراء نكون ،  ھدفھا  تشكلينتیجتھا الت
ولكل نتیجة رقمھا الخاص ولكن ، قد وصلنا الى عدة ارقام خاصة لھذه القضیة 

النتیجة الحقیقیة التابعة لسبب معین وعالقة ظرفیة زمانیة معینة  وببعد ومستوى 
  .انیة المكانیة التحتمل اال رقم خاص واحد في نفس العالقة الزم محدد

فتلك ، اذا فاما ان تكون النتائج تساوي بمجموعھا الرقم الخاص بالنتیجة الحقیقیة 
او ان الرقم الخاص بمجموعھا اكبر او اصغر من النتیجة الحقیقیة ، النتائج جزئیة 

وان كان یساویھا بكم معین من جھھ ، فھو اما ان یشملھا او ان یكون جزئیا منھا 
ھا الخاص بكم آخر فھو اما منحرف عن النتیجة الحقیقیة او خارجھا ویختلف مع رقم

نتیجة متغیر ما اعطى ھذه كما یمكن ان یكون لكل ، او یغطي قضیة اخرى مشابھھ 
  .النتیجة المختلفة

  : تكافؤ النتیجة والعمل -١٤
 وجدنا في التكامل الطبیعي نوعین من األنزیاح والتكامل األول ھو عالقة حد مع حد 

خر وفق نسبة األنزیاح فقط والثاني ھو عالقة حد مع حد آخر بتحول جزء من الحد آ
فلتحویل كمیة معینة من البخار الى سائل ، لصالح الحد الثاني وھو ماسنستخدمھ ھنا

اما ان نخفض درجة الحرارة او ان نرفع الضغط ، یمكن ان توجد عملیتین مختلفتین 
فیوجد ، لف العمل المطبق لتحقیق ھذه النتیجة فالنتیجة المحققة واحدة ولكن اخت، 

احیانا تكافؤ بین عملین یحققان نفس النتیجة وكذلك العكس أي التكافؤ بین درجة 
  .الحرارة وانخفاض الضغط یؤدیان نتیجة محققة واحده ھي تبخر السائل مثل الماء 

انط وكذلك بتطبیق حقل مغناطیسي قوي على مادة متجاوبة یحدث ترتیب في المغ
وبعد زوال ھذا التأثیر تستمد المادة طاقة حراریة من الوسط لتعود لوضع ، الجزئیة 

  .ا للتبرید یتشابھ مع المثال السابق ئاالستقرار الطبیعي مما یعطي فعال مكاف
ونفس النتیجة المكافئة ، وعند تبرید مادة ما فان حركة ھذه المادة الداخلیة تتباطئ 

مدد األزمنھ في  القریبة من سرعة الضوء وفق عالقة تتحدث في السرعات العالیة
  .النظریة النسبیة 

فنقول ان لكل جملة ، اذا من الممكن ان تحقق عدة اعمال مختلفة ذات نتیجة متكافئة  
من القضایا او قضیة واحدة بشكل جملة مفتوحة ینتج نتیجة عن عملھا على الوسط 

القة زمانیة مكانیة معینة وفق الظروف المحیط فتؤدي ھذه الجملة عمال معینا في ع
وتعطي جملة اخرى نتیجة خاصة بھا عن ، التناسبیة الموجودة في ھذه الظروف 

 ( وزمن  ) س( عملھا في عالقة زمانیة مكانیة اخرى تبعد عن العالقة األولى مسافة 
  . في ظروف تناسبیة اخرى  )ز

ض او كل نواحیھ للعمل ویمكن ان تكون نتیجة عمل ھذه الجملة مشابھا في بع
  .الخاص بالجملة األولى رغم اختالف العملین المحققین 



وبنفس الوقت الیمكننا ان نعمم ھذه المالحظة اال عندما یستطیع استبصارنا ان یحدد 
 یمكن ان یوجد تناسب تكاملي لوجود تكافؤ )س ز ( انھ في العالقة الزمانیة المكانیة 

  .في عمل الجملتین بالنتیجة
  :ات ـــــــ المستوی-٢٤

اذا اجرینا توزیعا كمیا ، استنادا للخاصة التوزیعیة للمستویات الطبیعیة والحقیقیة 
فانھ وحتى كتابة ھذه األسطر یمكن اعتبار ان ، لموجودات الكون المادي الفیزیائي 

ولیة موجودة كل شيء في الكون المادي مؤلف من عدد محدود من انواع األجسام األ
یجتمع في ھذه الصفة الذرات ، نھائي ضمن تجمعات تشكل لبنات بناء اكبر بشكل ال

والنجوم والكائنات الحیة فھي اساس تكویني لكل الموجودات المادیة الفیزیائیة على 
  .األغلب 

وبكم توزیعي اقل نسبیا واكثر استقرارا فان الذرات تاخذ شكل توزیع على اغلب 
  . العضویة تركیبات ھذا الكون ومنھا المركبات

واذا انطلقنا الى الكائنات الحیة فان كل الكائنات الحیة الذاتیة القدرة على العملیات 
الحیاتیة تشترك في انھا مؤلفة كتركیب من ذرات وبشكل اكثر دقة من جزیئات 

وھذا ادنى مستوى تشترك فیھ الكائنات الحیة كلھا في عالمنا ، ومركبات عضویة 
  .المادي 

والشكل التوزیعي األعلى من ،یضم العدد الكامل من الكائنات الحیة وھذا المستوى 
ھذا المستوى واألقل عددا من سابقھ ھو ان اغلب الكائنات الحیة او كلھا تشترك 

بصفة على مستوى الخلیة الكاملة تاركة ورائھا مستوى ادنى من الكائنات والمركبات 
كامل مثل الفیروسات وبعض العضویة الحیة الیمكن اعتبار تركیبھا انھ خلوي 

فالكائنات من وحیدات الخلیة الى األنسان تشترك بصفة ، التشكیالت البروتینیة 
ومستوى اعلى من ھذا واقل عددا نجد ان الكائنات متعددة الخالیا ، التركیب الخلوي 

فمن الھدریة الى األنسان توجد ، ذات قاعدة اقل عددا من ان تشمل كل الكائنات الحیة 
 عامھ ھي ان كل ھذا الطیف من الكائنات مؤلف من خالیا مركبة وظیفیة أي یبدأ صفة

ومجموع ھذه الكائنات التي ، األختصاص في كل مجموعة من الخالیا  لتؤلف جھازا 
  .تحمل ھذه الصفة اقل من عدد الكائنات الكلي 

یقل عن ویأخذ مستوى جدید للكائنات التي تتمتع بجملة حاكمة عصبیة نجد ان العدد 
وھذه الكائنات تتمتع بنوع من التجاوب على مستویین مستوى الخالیا العام ، ماقبلھا 

المستوى األدنى التجاوب على فبینما كان لدى ، ومستوى التجاوب العصبي الخاص 
    .مستوى الخالیا فقط

ومستوى اعلى من سابقھ واقل عددا منھ نجد ان الكائنات التي تتمتع بامكانیة 
د الكامل على ھذه الجملة العصبیة الحاكمة وخضوع سلوكھا لھذه الجملة االعتما

وتشمل كائنات ھذا المستوى الطیف الممتد من ادنى كائن یمتلك جملة عصبیة 
  .متكاملة وحتى األنسان 

 ككل ولكن وجملة تصرفات ھذا الكائن الیمكن اعتبارھا تصرفات الخالیا المؤلفة لھ
  .كفي ان یعین لھا تصرفاتھا نعتبر وجود كم عصبي معین ی



ونقول ان ھذا المستوى االدنى من الكم العصبي ھو مستوى عمل ذلك الجزء العصبي 
الذي تشترك فیھ مجموعة كبیرة من الكائنات الحیة والتي تمتلك مجموعة عصبیة 

متمایزة یمكن تسمیة ادناھا بانھ جملة الدماغ البسیطة التي تحتوي على األقل على 
ماغ القدیم والمخیخ والبصلة السیسائیة والنخاع الشوكي وتفرعات كل من الد
  .األعصاب 

وتشرف ھذه الجملة على كل العملیات الحیة المطلوب ان تكون متناسقة زمنیا ومكانیا 
 دون الحاجة لتدخل الفكر فیھا مثل عملیات  التنفس وضربات القلب  دائم بشكل

  .وردود الفعل االنعكاسیة والعمل الغریزي 
یستقل ھذا المستوى عن الذي تحتھ ، من قبلھ ونالحظ ان كل وجود لمستوى اعلى 

وبظھور كم ، طبیعیا ویبقى مشتركا معھ بنسبة ارتباط معینة حسب فارق المستوى 
عصبي اكبر مثل ظھور الدماغ القدیم یستقل عمل المستوى الخلوي بشكل غیر مباشر 

وي ولكنھ مختص باالشراف على فالمستوىالعصبي مازال ھونفسھ مستوى خل، 
فالقلب مثال جملة خلویة مستقلة لكنھ مرتبط مع جملة ، مجموعة التنظیمات الخلویة 

القدیم یشرف على  ولكن الدماغ، الجسد بشكل عام ومستقل بجھاز عصبي بدائي 
الظرفیة الخاضع لھا  تنسیق عمل ھذا الجھاز مع بقیة األجھزة وفق تغیرات العالقة

القة تناسب وتجاوب مع المحیط والتي الیمكن للقلب ان یدركھا بدون ھذا الكائن بع
  .األشراف 

وبنفس الوقت الذي تمتد فیھ جملة األجھزة الخلویة المستقلة نسبیا تمد الدماغ القدیم 
  .بما یحتاجھ ألدارتھا والعالقة بینھما عالقة تكامل

 المتقدم یقل ایضا عدد دماغلمثل الكائنات ذات ا مستوى اعلى من ذلك وباالنتقال الى
بینما نفس ھذه الكائنات تشترك مع كائنات المستویات األدنى ، الكائنات المتمتعة بھ 

 المتقدم الذي دماغمیز عنھا بالمستوى األعلى ذو البھذه المستویات األدنى وتت
بقى ھذه الكائنات متساویة مع كائنات وت، التتمتع بھ كائنات المستوى األدنى 

  .وى األدنى نسبیا بھذه المستویات ككم ورقم خاصالمست
فالعمل الخلوي موجود عندھا كلھا وعمل الدماغ القدیم كذلك وتبقى ھذه الكائنات 

تحمل میزة التفكیر المعقد وامكانیة وضع تصور منطقي لحاالت غیر موجودة بشكلھا 
 الى الحبوب فالدجاجة مثال تحاول عبثا ان تجد طریقھا، اللحظي المكاني الزماني 

الموجوده خلف حاجز شبكي صغیر یختلف سلوكھا عن سلوك قرد او ثعلب للوصول 
فالدجاجة تعثر على طریقھا بشبھ الصدفة بعد محاوالت عدیدة فاشلة ، لنفس الھدف 

بینما یكفي للقرد ان یربط بین الحاجز وشكلھ وحجمھ ومكان الطعام ومكانھ ھو لیضع 
فھ ونذكر ھنا انھ كشكل طبیعي یفترض وجود عتبة  یصل لھد  تصورا للطریق حتى

توتر بین طیفي مستویین متتابعین یوجد بھا سلسلة من الكائنات في ھذه العتبة تشكل 
یمكن وحتى لدى المستوى الواحد الذي ، مستویات انتقالیة بدرجة ما بین المستویین 

ستویات جزئیة ان یحوي كائنا واحدا یفترض وجود توزیع لطیف ھذا المستوى الى م
ادنى واعلى من مركز استقرار المستوى نتیجة عالقة االجتماع الجمعي الطرحي 

  .للمستوى مع نفسھ



فدراسة اجریت في بریطانیا واسترالیا اثبتت ان النوع الواحد یتفاوت بدرجة ذكائھ 
فللوصول الى حبة الفستق یجب على العصافیر ان تسحب مجموعة من ، بین افراده 

رعة تلتھا عصافیر اخرى ابطأ فأبطأ الى س فبعض العصافیر وجدت الطریقة ب،العیدان 
الوعاء  ریقة ألخراج الحبة منطافیر التي لم تستطع ان تعثر على مرحلة العص

  .الشفاف
، فعالقة األجتماع الجمعي الطرحي تبین توزیعا عددیا معینا ذو مركز استقرار اعظمي 

مركز األستقرار بینما العصافیر األقل ذكاء فكانت العصافیر متوسطة الذكاء عند 
وھذا المستوى عند الكائنات التي ، واألكثر ذكاء تقل كلما ابتعدنا عن مركز األستقرار 

وكلما ، تملكھ نعتبره المستوى األكثر منطقیة والشامل للكائنات ذات الدماغ المعقد 
ه بھذا المستوى حتى ازداد تعقد الجزء األعلى من الدماغ قل عدد األنواع الموجود

نصل الى كائن وحید یتربع على مستوى الدماغ شدید التعقید مثل األنسان الذي یملك 
  .باألضافة لھذا المستوى كل المستویات األدنى

 عندما بكون سائرا في طریقھ وھو یدخن ویفكر في امر معقد وسط - ن–فالشخص 
ه العملیات التي یقوم فھذا یفترض ان جملة ھذ، طریق مشجر وصوت الطیور یصدح 

بھا ھذا الشخص تخرج من عدة مستویات طالما ان كل ھذه العملیات ذات اشراف 
  .داخلي من الجملھ العصبیة الفكریة 

فجملة العملیات ذات االشراف الداخلي مثل عمل اجھزة الھضم والكبد والقلب وغیرھا 
راكھ الداخلي فھي التحتاج الن یشرف علیھا ھذا الشخص بوعیة األعلى والحتى باد

بینما یحتاج ، تعمل بصمت تحت اشراف ادنى المستویات واعمھا من الجملة العصبیة 
السابق فھو اشراف ادراكي تشترك فیھ جملة تكاملیة  السیر ألشراف اعلى قلیال من

مفتوحة عناصرھا األساسیة جملة العین واجھزة الحركة والتوازن وجزء من جملة 
  .الجھاز العصبي

ج ید ھذا الشخص الى عملیة ادراكیة اكبر للتدخین اذا كان مبتدئا او تخرج من وتحتا
اما حل القضیة المعقدة فھي تتطلب ،اذا كان قدیم العھد بھا مستوى اتقن ھذه العادة 

 اكثرمن كل العملیات السابقة فیضیف الشخص  )العقل الدماغ(طاقة كبیرة من جملة 
ور لجملة الظروف والتناسبات المحیطة بھذه أبعاد فكریة للربط بین القضیة وتص

  .القضیة آنیا وفي ابعاد زمانیة مكانیة ظرفیة لیست موجوده في وقتھ الحاضر 
اذا فلكل عمل مستوى الینافسھ عمل آخر من مستوى آخر اال وفق عالقة تكامل 

أي ، طبیعي في االمكانیة الصمیمیة خاضعة لشكل تفاضلي توفیقي بین المستویات 
ا یشتد تعقد القضیة التي یفكر بھا ھذا الشخص فانھ یلجأ لتكامل طبیعي فیستخدم عندم

فنجد انھ اصبح شارد الزھن عن كل طاقة مستوى ادنى لصرفھ على مستوى اعلى  
لوجود  وعندما ینطلق زمور سیارة امامھ فانھ یقوم بتفاضل عكسي ، مایحیط بھ 

على البقاء اكثر اھمیة من خطر یتطلب عمل مستوى ادنى وسرعة عمل للحفاظ 
القضیة الفكریة المعقدة فیسترجع طاقة المستویات األدنى ویضیف الیھا طاقة من 

  .المستویات األخرى للتصرف باسرع طریقة ممكنھ واالبتعاد عن الخطر المحتمل



واذا طابقنا بین ھذه المستویات ومجموعة التسمیات الشائعة وفق اغلب نسبة ارتباط 
ستطیع ان ندعوا المستوى ذو الطیف الممتد من عمل الخلیة الواحدة من التطابق ن

وحتى عمل جملة اعضاء بشكل بیولوجي فقط ندعوه بالمستوى الحیاتي للكائن ومنھ 
  .االنسان

بینما ندعو األعمال التي یشرف علیھا جملة الدماغ القدیم والبصلة السیسائیة 
 فاألعمال التي یقوم بھا ھذا ،والنخاع الشوكي بجملة عمل المستوى الغریزي 

وھذا الحفاظ على ، على وجود ھذا الكائن المستوى ھي اعمال ھدفھا األول الحفاظ 
البقاء یتم بطریقة موروثة بالكامل او یحمل الكائن امكانیة صمیمیة لعملھا بشكل 

  .موروث
 اما العملیات التي تحتاج لمجموعة علمیات فكریة مستمده من الواقع األني وشبھ

اآلني وھي العملیات المنطقیة المرتبطة بالظروف اآلنیة التناسبیة والرابطھ بینھما 
وتخضع لعالقة تفاضل بین موقفین او اكثر مع اعتماد موقف واحد دون تعدد وفق 

وغایة ھذه العملیات وضع مستوى ، عالقة أي افضل اآلن اضافة لألحتمال الطبیعي 
زي وادوم منھ فاننا ندعو ھذا المستوى بقاء الكائن افضل من المستوى الغری

  .بمستوى العمل الذكائي المنطقي 
ولكن جملة العملیات والعالقات ذات األبعاد الخیالیة الواقعیة الغیر مستمده من الواقع 
مباشرة والتي تتطلب استبصارا یتجاوز الظروف الزمانیة المكانیة والتناسبیة اآلنیة 

فیھا الى خارج نطاق األنسان لتشمل ماھو اعلى منھ وشبھ اآلنیة والتي یمتد الوعي 
الظرف اآلني الداخلي للشخص  وادنى كما یمتد الوعي فیھا باتجاه الداخل لیتجاوز 

وفق امكانیة انشاء الفرض التوفیقي بین عدة مواقف او وضع افتراض خیالي یخدم 
وھذا ، اني فاننا نطلق على ھذا المستوى اسم المستوى العقلي االنس، غرض عقلي 

المستوى الیخضع بشكل كامل لعملیة اختیار منطقي فعمل ھذا المستوى یتجاوز 
المنطق للظرف الحالي الى شكل آخر المنطقي لكنھ العبثي في ابعاد فراغیة غیر 

ویتجاوز ھذا المستوى المصلحة اآلنیة لصاحبھ ، مستنده بالضرورة الى الواقع اآلني 
بھ ولغیره من الكائنات متجاوزا بذلك اغلب الظروف الى المصلحة األبعد مدى لصاح

  .الزمانیة المكانیة اآلنیة 
فبین ، الحدین  وال ننسى ھنا وجودعتبة توتر بین كل مستویین لصفات مشتركة بین

توتر وبین المستوى الغریزي والمستوى  المستوى الغریزي والمستوى الحیاتي عتبة
، ي والمستوى الذكائي عتبة توتر مشتركة الذكائي عتبة توتر وبین المستوى العقل

بنفس الوقت الذي یمكن ان نعتبر مستوى یقع بین مستویین عتبة توتر لھما في 
فالمستوى الغریزي یمكن اعتباره في بعض الحاالت عتبة توتر بین ، حاالت معینھ

وكذلك نعتبر المستوى الذكائي في بعض ، المستوى الذكائي والمستوى الحیاتي 
  .ت عتبة توتر بین المستوى العقلي والمستوى الغریزيالحاال

وبشكل عام فان المستوى األعلى الموجود كوجود او كعمل یتحمل مسؤولیة عمل 
  .وقیادة المستویات األدنى واحیانا األعلى وفق العالقة التفاضلیة مع الظرف المحیط



كائن وسلوكھ فكائن یشكل عنده المستوى الغریزي اعلى مستوى فان عملیات ھذا ال
، نطلق علیھا اسم تصرفات وسلوك غریزي حسب التسمیة بالصفة العلیا العاملھ 

فالمستوى الحیاتي ھو المستوى األعلى عنده وجملة تصرفاتھ ھي  بینما عند األمیب
لكن الفأر  وجملة ، تصرفات اآللیة البیولوجیة بداخلھ المتناسبة مع الوسط المحیط 

ف بانھا عملیات ذكیة تخضع لشكل الخیار األفضل ضمن سلوكھ وتصرفاتھ التي توص
فھو یمتلك بدایات جیدة للمستوى الذكائي فجملة تصرفاتھ ، عالقة ذكائیة غریزیة 

اما الحاالت التي یفشل ھذا ، بشكل طبیعي غریزیة أي تنبع من مستوى الدماغ القدیم 
حلوال مثل نقل وى الذكائي یبدأ عملھ لیجد المستوى بوضع حلول لھا فان المست

البیضة للجحر او سحب الزیت من زجاجة ضیقة العنق وغیرھا من العملیات التي 
ذا ھوعمل ، تحتاج الى قسط مبدئي من الذكاء یخدم المستوى الغریزي في البقاء 

فاحدى ، المستوى الذكائي یتطلب تدخل جملھ مفتوحة من الحواس والجملة العصبیة 
فص حكت اذنھا صدفة اول مره ففتح لھا المراقب التجارب على قطھ موضوعة في ق

  .فاصبحت عملیة حك األذن لفتح القفص نوع من العادة لدى ھذه القطھ ، الباب 
وھنا نقول ان المستوى الغریزي ھو مستوى العملیات الدماغیة المكررة بشكل 

ولكن قضیة مثل حك األذن فیفتح باب القفص ھذه العملیة غیر موجوده في ، موروث 
الصیغة الوراثیة الغریزیة لھذه القطة فقد وظفت القطھ جملة الحواس والجملة 

العصبیة لتوجد حل لقضیة غیر موروثھ لكنھا تحمل امكانیة صمیمیة وراثیة لھذا 
  .العمل

فالقضیة ، وكذلك وضع القرد مع كرسي وعصا وكومة موز معلقة بعیدا عن متناولھ 
یحمل امكانیة صمیمیة بشكل صیغة ذكائیة جدیدة على القرد وغیر موروثھ ولكنھ 

ولكن ھل بمقدور ھذا القرد لو ، فالغایة غریزیة والعمل ذكائي ، وجد الحل المناسب یل
  .كان الموز على األرض ان یفكر باستخدام العصا والكرسي ؟

بینما اذا ، فالمستوى الذكائي عند ھذا القرد جید ولكن مستواه الفراغي العقلي ضعیف 
ان یتجاوز وعیھ امكانیة القرد بالتعامل مع محیطھ ان یستخدم العصا وضع انس

فھو یضع جملة تصورات حول ، والكرسي ألي عمل ولو كان ھذا العمل الغایة منھ 
التي تشكل بالنسبة للقرد في الحالة العادیة امكانیة االستفاده من ھذه األشیاء 

تعان بامكانیة صمیمیة لحاسة ورغم ان كال الكائنین یتم، ملموسات الفائده منھا 
  .البصر متشابھھ

فامكانیة األنسان الصمیمیة للوعي اكبر وذات كم اكبر بكثیر  من امكانیة القرد 
عالیة یمكن بامكانیة فعندما یتوفر الوعي ، باالستفاده والتعامل مع نفس المحسوسات 

  عضاء تتجاوباألستفادة من كامل األمكانیة الحركیة وامكانیة أجھزة األحساس فاأل
وبمكن ان یكون األحساس عند ا ألنسان ، مع الجملة العقلیة الذكائیة ولیس العكس 

عاجزا عن نقل صورة للمكان فالعین الترى اال بشدة معینة وطیف ضوئي محدد وفق 
امكانیتھا الصمیمیة فما ھو خارج ھذه األمكانیة ھو خارج نطاق األدراك واألحساس 

واالستبصار عند األنسان اكبر من امكانیة ، مكانیة األستبصار لكنھ لیس خارج نطاق ا
ورغم ان طیف األحساس كبیر عند األنسان اال ان لیس كل ماینقلھ ، حواسھ 



فتوجد احساسات تھم المستوى الحیاتي دون غیره ، االحساس یھم مستوى واحد 
 اكنھللعقلي كالتغیرات الطفیفة في درجة الحرارة فھي لیست معلومة تھم المستوى ا

  .مھمة للمستوى الحیاتي لیعدل استقالباتھ وتوازن االمالح والسوائل بموجبھا 
یادة درجة زفوال تؤثر ھذه التغیرات على المستوى األعلى اال عندما تتجاوز حدا معینا 

الحرارة تتطلب تدخل المستوى الحیاتي الغریزي بشكل تدخل من الدماغ القدیم الذي 
عمل لیعدل من سرعة التنفس وضربات القلب واالطراح والتعرق یتسلم مھمة ھذا ال

اما عندما ، وغیرھا من األعمال المساعدة على تجاوز ھذا التغیر بدرجة الحرارة 
تتجاوز درجة الحرارة حدا معینا توجد ضرورة لتدخل المستوى الذكائي بالتعاون مع 

اما . ر مثل استعمال المكیف المستویات األدنى فیلجا الى وسائل ذكائیة لتجاوز التغی
 التكییف نفسھ فھو عمل ذكائي عقلي لیس ھدفھ صاحب األختراع اختراع جھاز

  .فحسب بل یتجاوزه لغیره من بني جنسھ وكائنات اخرى 
ونفس الشيء یقال بالنسبة لألحساسات الداخلیة فتغیرات نسبة السكر في الدم زیادة 

، رغم تأثیر ھذه التغیرات على عمل الجسد لومھ داخلیة عاو نقصان التھم  العقل كم
فاذا كان نقصان ، فالمستوى الحیاتي ھو الذي یتكفل بھذه العالقة لیعید التوازن 

السكر بالدم ناتجا عن الجوع فھو معلومھ حیاتیة تنتقل الى المستوى الغریزي لیبحث 
  .عن الطعام ویستمر البقاء 

عام ویتدخل المستوى العقلي لیضع ویتدخل المستوى الذكائي في طرق تامین الط
للمستوى الذكائي حدود الیتجاوزھا في كیفیة تأمین الطعام وھذا التقیید قد یبدو 

متعارضا مع ھدف الحفاظ على البقاء لكن ھذا التعارض آني نظرا لألبعاد الزمانیة 
، المكانیة الكبیرة للعقل لتجعل من ھذا التعارض اآلني عمال تكاملیا في المستقبل 

، بل وعي نتائج ھذا القطع مستقبال ، فلیس المھم عقلیا ان تقطع الغابة لتزرع قمحا 
بینما كعملیة ، فقد یؤدي حتى لعدم امكانیة الزراعة واحداث تغیرا ت ضارة بالبیئة 

، زراعة ارضھا ن الذكائیة فان قطع الغابة یدر ارباحا آنیة سواء من خشبھا او م
لعقل عن ذاتھ وعن محیطھ بابعد قدر ممكن من وھذا التعارض ھو مسؤولیة ا

  .المستوى العصبي  فالمستوى العقلي یعمل فوق، الظروف الزمانیة المكانیة 



  
  

  الحظ اشتراك كل مستوى مع المستویات األدنى باألسقاط
  . نجد مستوى كوني عام ھو مستوى المادة المكونھ للكون المادي- ١ف 
  .ھو مستوى المادة العضویة  نجد مستوى اقل من السابق و-٢في 
 نجد مستوى جزئي من المستوى األدنى ھو مستوى الكائنات ذات التركیب -٣في 

  .الخلیوي
 نجد مستوى من الكائنات ذات التركیب الخلوي ولكنھا ذات اعضاء متخصصة -٤في 

.  
  )دماغ قدیم( نجد كائنات ذات اعضاء متخصصة وجملة عصبیة بسیطة ٥في 
  ).ذكیة ( ذات جملة عصبیة متقدمة ومعقدة  نجد كائنات-٦في 
 نجد ان األنسان وحده الكائن الذي یحتل ھذا المستوى المتالكھ لكل المستویات -٧في 

  .األدنى اضافة لمستوى جدید ھو المستوى العقلي
  : التوزیع الزمني للمستویات–٣٤

ظ ان اذا قمنا بتوزیع المستویات السابقة بنفس ترتیبھا على محور زمني نالح
أي انھ في حالة عمل ، المستوى الحیاتي مسایر تماما لمحور الزمن في عملھ 

متواصل مع محور الزمن ویتأثر بالعوامل المؤثرة على تغیرات الوتیرة الزمنیة مثل 
  .تغیرات درجة الحرارة والسرعة 

 فالبعد األول ھو ان فترة العمل، ولكن المستوى الغریزي یأخذ محاور زمنیة مختلفة 
الغریزي ھي فترة طویلة نسبیا ولیست متواصلة كسابقھ  ویكون ھذا المستوى بحالة 

اما على محور زمني آخر فان المستوى ، عمل شبھ متواصلة على ھذا المحور 



الغریزي عند الكائنات الحاملھ لھ ھو اول مایبدأ عملھ في ظرف یحتاج لتصرف سریع 
بشكل سریع وغریزي عند تعرضھ فالشخص یسحب یده ، ندعوه بالعمل الغریزي 

 برعة عمل في الجملة العصبیة في سحفالحاجة للبقاء تتطلب س، لمنبع حراري قوي 
الید بسرعة التقوم بھا عملیة فكریة معقدة لتعطي امر باألبتعاد عن مصدر الخطر بل 

یكتفي ھذا المستوى بعمل األجھزة الدنیا من الجملة العصبیة مثل النخاع الشوكي 
  .لة السیسائیة والبص

اما على محور ثالث زمني فان الكائن الحامل للمستوى الغریزي ولغیره من 
المستویات یبدأ عمل ھذا المستوى بمجرد وجود الكائن في عالمھ او قبلھا قلیال مثل 

فھو یحتاج القصر وقت للبدء في عملھ بینما یغطي ، الوالدة او الخروج من البیضة 
  . قبل عمل المستوى الغریزيالمستوى الحیاتي الفتره

فعلى محور زمني اول وعندما یتاح وقت ، وللمستوى الذكائي توزیع زمني مشابھ 
وتتدخل المستویات العلیا من الجملة ، كافي للكائن فان المستوى الذكائي یبدأ عملھ 

العصبیة في وضع حلول لمشكالت تعترض الكائن ولكنھا مشكالت التتطلب العمل 
فیبدأ المستوى الذكائي عملھ لوضع حلول متناسبة بشكل منطقي ، وري اآلني او الف

  .بین القضیة المطروحة والعالقات الظرفیة الزمانیة المكانیة الحالیة 
والمحور الثاني الزمني للعمل الذكائي ھو ان المستوى الذكائي لیس بحالة استمراریة 

وقف یتطلب تدخل ھذا المستوى فھو یعمل عندما یوجد امام الكائن م، دائمة في العمل 
فھذا المستوى یترك العملیات الجزئیة الخاصة ، والزمن المتاح كافي لتدخلھ 

بالمستوى األدنى لھذا المستوى لیتفرغ ھو لعملیات اقل عددا واكثر تعقیدا  ویحتاج 
اما التوزیع على المحور الزمني الثالث فان ھذا المستوى الیبدأ ، لزمن متاح لحلھا 

فعملھ یبدأ بعد فتره زمنیة ،  اال بعد نضوج مستواه وتكاملھ ونضوج جملة عملھ عملھ
  . كعمراطول من بدء وجود الكائن

وھذا المستوى یتمتع بمحور رابع للزمن ھو ان فترة عمل ھذا المستوى التشمل 
الزمن اآلني فقط بل تأخذ على ھذا المحور الزمني الرابع طیفا متناقصا اكبر من 

فالتصرف ، في حین كان ھذا الطیف بالنسبة للمستوة الغریزي صفري ، ني الزمن اآل
في حین ان ، الغریزي ھو تصرف وفق الظروف الزمانیة المكانیة اآلنیة المتغیرة 

  .المستوى الذكائي یضع حلوال تستمر لفتره زمنیة غیر آنیة لكنھا لیست بطول كافي 
ر الزمني األول فان العمل العقلي یحتاج واذا انتقلنا الى المستوى العقلي فعلى المحو

بشكل طبیعي لفترة زمنیة طویلة نسبیا لیبدأ عملھ عندما یتاح لألنسان الوقت الكافي 
فانھ یتخذ فترة ثاني الزمني المحور الوعلى ، للتدخل في القضایا التي تحتاج لتدخلھ 

دنى لیعطیھا فھو یشرف على  عمل المستویات األ، عمل متباعدة نسبیا وغیر متصلة 
فالمستوى العقلي الذي یتمیز باألستبصار ، برنامج لعملھا یستمر اطول مدة ممكنھ 

یتدخل بین فترة واخرى لتوجیھ المستویات األدنى نحو حل معضالت لم تستطع حلھا 
  .لتمیزه بابعاد كبیرة زمانیة ومكانیة 

عدة سنین تقارب وعلى المحورالثالث فان ھذا المستوى یحتاج حتى یبدأ عملھ الى 
  .العشر سنوات بینما تشغل المستویات األدنى ھذا الفراغ وفق تسلسل عملھا 



وعلى المحور الزمني الرابع یتخذ المستوى العقلي طیفا یشمل كل من الظرف الزماني 
والمكاني اآلني وحتى حدود زمانیة مكانیة قد یبدو انھا غیر منتھیة وفق عالقة تبدو 

ا عالقة غیر منطقیة لكنھا غیر عبثیة تشكل العالقة المنطقیة من بعض جوانبھا انھ
في حین تظھر في المستوى ، خاللھا جزء من العالقة االمنطقیة للمستوى العقلي 

العقلي ابعاد زمنیة مكانیة اخرى مثل العالقة التوفیقیة مع الزمن بین عدة محاور 
 التي تملك ذفانثى الجر،  الزمن والعالقة التفاضلیة الواعیة مع، زمانیة مكانیة ظرفیة 

مستوى غریزي ذكائي التبدأ بشكل طبیعي بتخزین الطعام اال عندما تتعرض الزمة 
فھي تقوم بعمل غریزي ذكائي تمتلك امكانیتھ ، غذائیة في مرحلة ما من حیاتھا 

 ھذه عالقة توفیقیة مع العالقة الظرفیة ذولكن التمتلك انثى الجر، للحفاظ على البقاء 
فھي تستمر بعملیة تخزین الطعام بعد زوال األزمة التي تعرضت ، الزمانیة المكانیة 

ولكن ، ملیة قد تبدو منطقیة ألنثى الجرذ بالنسبة للمستوى الذي تملكھ وھذه الع، لھا 
األنسان عندما یتعرض لحالة ازمة غذائیة فانھ قد یسلك سلوكا غریزیا ذكائیا كما 

عد التوفیقي التفاضلي العقلي عنده للعالقة بین الحاجة تفعل انثى الجرذ ولكن الب
والعالقة الظرفیة تزیل العملیة الغریزیة الذكائیة عندما تصبح العالقة الظرفیة بعیدة 

وھذا االبعاد للمستوى الغریزي الذكائي یحول المستوى العقلي الى ، عن زمن األزمة 
حدوث المتداد وعیھ الى عالقات عالقة ذكائیة عقلیة لمحاولة منع ظرف مشابھ من ال
  .زمانیة مكانیة ظرفیة سابقة والحقة ذات مدى بعید 

وفي نفس الوقت فان العقل مستعد لتحویل عالقة ما الى شكل تفاضلي لتحویلھا من 
مستوى الى مستوى آخر اعلى او ادنى من المستوى الطبیعي او الحقیقي الموجوده 

  .فیھ 
 یتالفاھا العقل باتساع طیفھ الى ماقبل وما بعد الزمن وعملیة التوزیع العقلي الزمني

  . اآلني بكثیر 
ومن المعروف ان حیوان من الحیوانات اذا وقع في حفرة فانھ سیتجنبھا في المره 

ولكن ان یوجد كائن یرى الحفرة فیغطیھا او ، ھذا كمستوى غریزي ذكائي ، القادمة 
تسبب خطرا وذلك قبل وقوع الخطر یردمھا فھذا مستوى اعلى یعي ان ھذه الحفرة 

وھذا النوع من التوقع یحتاج لكل من الفكر ، فالعقل یعمل قبل ان یبدأ عملھ ، الفعلي 
بینما نجد كائنا آخر عندما یرى ھذه الحفرة ویتوقع خطرھا فانھ ، والخیال والخبرة 

  یبتعد عنھا فقط وھذا 
 لكن معرفتھ بھذا الضرر مستوى ذكائي فردي فھو یعرف ضررھا قبل ان یقع فیھا

وابتعاد الحیوان الذي سبق ان وقع في ، فمسؤولیتھ التتجاوز ظلھ ، التشمل اال ذاتھ 
وان یرى الكائن الحفرة فیبتعد ، الحفرة عنھا في المره التالیة ھذا تصرف منطقي 

اما ان ، عنھا قبل ان یقع فیھا نتیجة خبرة سابقة او كتوقع فقط فھذا عمل منطقي 
الحفرة او یردمھا البعاد خطرھا عنھ وعن بني جنسھ وعن بقیة الكائنات یغطي 

المحتمل ان تقع فیھا فھو عمل ذو شكل منطقي لكن الیوجد سبب منطقي یبرره طالما 
اال ان تكون المنطقیة ، ان المستویات األدنى قامت بعملھا وابعدت خطر الحفرة عنھ 



آلخرى لتشمل عمال مسؤوال عن الغیر مستواه قد فاقت منطقیة المستویات األدنى ا
  .وعن الذات 

فالوقت والجھد الذي صرفھ على ردم الحفرة ھو بالنسبة للمستوى الذكائي وقت 
وكان برأي ھذا المستوى ان یبتعد عن الحفرة ویوفر الوقت والجھد ، وجھد ضائع 

لكن المستوى العقلي الذي یضع مسؤولیة عن كل ما یحیط بھ ، لعملیات اخرى 
فاضل بشكل آخر بین مصلحة المستوى الذكائي وبین المصلحة العامة العقلیة رغم ی

انھ قد استفاد من عملیة الردم شخصیا اال ان ھذه األستفادة قد تعادلت مع خسارة 
فمكسبھ  وان كان من ھذه ، الوقت والجھد واضافت باقي الفائدة لغیره من الكائنات 

وبنفس الوقت یتصرف المستوى العقلي ، ابي العملیة صفري اال ان مكسب غیره ایج
فعلمیة االستمرار بجمع الطعام وتخزینھ ، الذكائي باتجاه معاكس في مثال انثى الجرذ 

فھو مستوى ، بعد زوال العالقة الظرفیة المناسبة ھو عمل ھدر للوقت والجھد 
ھد في حین استعاض المستوى العقلي الذكائي عن ھدر الوقت والج، غریزي ذكائي 

العقلي الیحمل قاعدة بعمل بعید المدى لمنع تأثیر ظروف مشابھھ مستقبال فالمستوى 
فلم یجرد حد ھدر الزمن لیعمل بموجبھ بل استخدمھ مرة لعملھ ، مجردة یعتمدھا دوما 

بینما المستویات األدنى جردت قاعدة واعطت حكما علیھا وعملت ، ومرة اخرى منعھ 
  .بموجب ھذا التجرید 

ان كجسد خلوي یحتاج للمستوى الغریزي للبقاء واستمراریة ھذا القاء في كل واألنس
في حین ان ھذا الجسد یمتلك ، فھو مستوى مطلوب ، لحظة وباقصر وقت ممكن 

جملة عصبیة ذكیة تتحكم في عمل ھذا الجسد وتعطیھ ھذه الجملة حلوال لمشكالت 
ه مستوى اعلى من المستوى الیستطیع المستوى الغریزي مواجھتھا بمفرده وباعتبار
فقا او معاكسا لعمل طبیعي  االغریزي فھو یستطیع ان یعطي عمال طبیعیا قد یكون مو

وعندما یتاح الزمن الكافي لعمل كال المستویین فان العالقة . غریزيستوى المن الم
التفاضلیة تنشأ لصالح المستوى األعلى لنفس القضیة المواجھھ المتالكھ كم اكبر من 

وھذه العالقة ، مل الحقیقي والقوه تمكنھ من السیطرة على المستوى األدنى الع
او عالقة توافق ، التفاضلیة قد تنشئ تضاد بین موقف الغریزة وبین موقف الذكاء 

  .وتكامل بین موقف الغریزة وموقف الذكاء 
ي یة تأمین الطعام ھلالغریزي الى المستوى الذكائي مثل عمفعمل ینتقل من المستوى 

عالقة متوافقة بین كال المستویین رغم اختالف تصرف كل مستوى عن اآلخر لكن 
اما عندما یكون موقف المستوى الغریزي بالنسبة لزمنھ المتاح ، الھدف واحد بینھما 

وھو شبھ آني وعالقتھ مع ھذا الزمن الشبھ اآلني فھي تختلف عن المستوى الذكائي 
وھنا ینشأ تعارض الموقفین ، المستوى الغریزي الذي یدرك ابعاد اخرى الیصل الیھا 

والعالقة التفاضلیة بینھما لصالح الطرف الذي یملك الزمن والقدرة على السیطرة 
  .على ھذا المستوى اآلخر وفق ھذا الزمن والقدرة 

وبامتالك الكائن للمستوى العقلي فان جملة العالقات التوفیقیة التفاضلیة تتشعب لینتج 
االحتماالت التي توافق مستوى والتوافق مستوى آخر وھذا ماسنناقشھ عدد كبیر من 

  .في الفقرات التالیة 



  
  
  

وبالمقارنة بین كل فرضیة الترجمة و البعد الرابع للعین وفرضیة المستویات 
بمقارنتھا مع تطبیقات الحاسب فاالنظمة المشابھھ لنظام وندوز ملینیوم وما قبل 

یات القاعدیة عدا العادة بینما في االنظمة فیستا واالنظمة التعمل اال ضمن اقل المستو
المشابھھ فاكثر تطورا بعملیة الفصل بین التطبیقات وبین جوھر النظام ولكنھا تبقى 



اذن فاالنظمة القادمة والتي یفترض اقترابھا من انظمة ، ایضا ضمن ادنى المستویات 
ة لكنھا ستبقى بعیدة عن المسؤولیة التفكیر البشري فتحتاج للكثیر من الجھد والمقارب

  العقلیة وامكانیة التعامل معھا
  : العقل والمسؤولیة العقلیة -٤٤

بما ان العقل مستوى اعلى فھو یمتلك امكانیة السیطرة بشكل اكبر على المستویات 
األدنى منھ عندما یتاح لھ زمن متاح كافي لعملھ المتالكھ كم كبیر من قدرة العمل 

رار التخاذ موقف توفیقي بین كل المستویات األساسیة طفي حالة اضالحقیقي فھو 
ة التي یمكن موقد ربط األقدمین بین كل من العقل والحك، والفرعیة ومستواه الذاتي 

ومن ھنا تنشأ ، ان نقول عنھا انھا عالقة توفیقیة بین عدة مستویات غیر متوافقة 
عي یأخذ شكل طبیعي وشكل حقیقي مسؤولیة العقل فالمستوى العقلي یتمیز بعمل طبی

اضافة الى ابعاده الزمانیة المكانیة الكبیرة التي تعطي ، وبعدین منطقي والمنطقي 
تجاوبا بشكل تكامل حقیقي مع مسؤولیتھ لتشمل الحاضر والماضي والمستقبل 

ولتغطي كل ماھو ادنى منھ في الزمن اآلني سواء كان ھذا المستوى األدنى منھ 
،  كائنھ او مستویات لذات جنسھ او مستویات لكائنات اخرى تھ او لذاات لذاتیمستو

  .فابعاده تحمل مسؤولیتھ 
ونفس ھذه األبعاد تنشئ لدیھ مستوى لالستبصار متكامل حقیقیا مع كل من مسؤولیتھ 

  .وابعاده 
وعندما یعطي العقل ، فالعقل یمتلك حریة االختیار بین عدة تصرفات لعدة مستویات 

وبنفس الوقت فان العالقة ، ین حریة عملھ فھو مسؤول عن ھذه الحریة لمستوى مع
بین العقل والمستویات األدنى لیست عالقة دیكتاتوریة بل عالقة توازن وتكامل بینھما 

ولو كانت العالقة بین جملة ، رغم ان العقل یستلم زمام توفیقیتة بالعالقة مع مادونھ 
اتوریة النعدم الفعل األنساني بانشغال العقل  وجملة الجسد عالقة دیكت )عقل دماغ(

  .بدیكتاتوریتھ 
  .فالعقل یتدخل في عالقة توفیقیة بین عدة جمل متكاملة مفتوحة على احد حدودھا 

دنى والجملة التكاملیة فیوجد الجملة التكاملیة الداخلیة وتشمل العقل والمستویات األ
 بین الجملة األولى وبین العالقة األولى في العالقة، الخارجیة التي تشكل نوعین 

وعالقة ثانیة ، الخ ،،،،الظرفیة البیئیة بكل اشكالھا من طبیعیة واجتماعیة وثقافیة و
  .ھي عالقة الجملة األولى بجملة انسان آخر 

وباختالل احدى حلقات التكامل في احد ھذه الجمل ینعكس على الجملة بكاملھا بشكل 
الل التوازن األنساني لدى الشخص ذاتھ وعالقتھ طبیعي او حقیقي مما یؤدي الخت

  .بالجمل التكاملیة األخرى 
  )  دماغ جسد(ة جملة وفقدان عالق، فانفصال العقل عن الجملة العصبیة یفقده فعالیتھ 

  .تشل األثنین معا وھكذا 
ان العقل یمتلك مقدرة علیا في عدة محاور زمنیة مكانیة ویمتلك بنفس الوقت وبما 

   لسیطرة قدرة با



على المستویات األدنى ضمن نطاق العالقة الظرفیة الزمانیة المكانیة التناسبیة فان 
العقل یتمیز بامكان الغاء حد تكاملي معین وسد مكانھ بطاقتھ الذاتیة وذلك ببذل عمل 

او ان یغیر تكامل ، غاء حد كان یؤمن التوازن لحقیقي في سبیل تحقیق التوازن بعد ا
مناسبة یعي او العكس ببذل العمل الحقیقي عندما تتوفر لھ االمكانیة الحقیقي بآخر طب

  .للقیام بھذا العمل
وكما وجدنا ان العقل كمستوى اعلى عند األنسان فھو المستوى المسؤول عن 

ولكن عندما یرفض االنسان استعمال ، العملیات الواعیة التي یقوم بھا الفرد 
 التكامل الحقیقي بین المسؤولیة العقلیة مسؤولیتھ العقلیة وكمستوى اعلى فان

ومستوى الوعي واالستبصار المرتبطین تماما فیتقھقر الوعي بانعدام المسؤولیة 
  . وبالتالي عدم استبصار النتائج المترتبة على عمل یرفض العقل تحمل مسؤولیتھ 

كشخص شرب حتى الثمالة ثم قام بعمل ، فاألنسان مسؤول عن فقدان مسؤولیتھ 
فھو اثناء قیامھ بھذا العمل غیر مسؤول عن تصرفھ ولكن اذا ، امي اثناء سكره اجر

عدنا الى البدایة فھو من سبب فقدان ھذه المسؤولیة فھو مسؤول اوال عن فقدان 
وكعالم ذري یقوم بعملھ دون محاولة ، مسؤولیتھ وثانیا عن قیامھ بالعمل األجرامي 

داعي العلم او المعرفة  فھو مسؤول عن كل وعي النتائج المترتبھ على ھذا العمل ب
ومثال الدكتور فرنكشتین یطابق ھذه ، ماینجم عن ھذا العمل سواء كان جیدا او ضارا 

الحالة فكیف اذا جمعت حالة الدكتور فرنكشتین بعدم محدودیة التجربة مھما كانت 
معاصر تحت نتائجھا بشخصیة الدون كیشوت الفائقة الخیال لیخرج معنا جنون العلم ال

وھو مسؤول بقدر مسؤولیتھ فال نطلب من شخص ، ؟؟؟؟ )) فرانكیشوت(( اسم
ل عن مسؤولیة لیست مشمولة سواء في وعیھ أیتحمل مسؤولیة معینة ان یس
  .واستبصاره او في مسؤولیتھ 

فالطبیب مسؤول عن مسؤولیتھ وال یسئل عن غیرھا وكذلك المھندس واألنسان باي 
فالمجتمع یمثل صفة ،افراده یقال عن المجتمع المسؤول عن عمل كان ونفس الشيء 

واألفراد ضمن مسؤولیتھ واي انحراف في احد افراده علیھ ان یبذل جھدا ، علیا  
حقیقیا لتصحیح ھذا األنحراف ولو اضطر العقل المسؤول عن یواجھ مسؤولیتھ 

الكبرى فكیف وھنا تنبع احدى مشكالت األنسان ، باتالف حامل العقل الغیر مسؤول 
وھنا یخضع ، یمیز العقل المسؤول بان احد افراده منحرف طالما ان االنحراف نسبي 

  .العقل لعدم االستقرار
في حین ان المسؤولیة العقلیة تتخذ اتجاھا داخلیا نحو اتالف صاحبھا فكال من 

نتحار ھو ولكن اال، ان والعقل مسؤول عنھما األنتحار واألستشھاد عملیتان عقلیت
تیجة عدم قدرة العقل على اعادة التوازن واألستقرار في عالقتھ مع مستویاتھ األدنى ن

منھ والمحیطھ بھ ففشلت عالقة العقل التوفیقیة في اعادة ھذا التوازن فاجتاز 
في حین ان األستشھاد عملیة عقلیة یقرر ، الشخص عتبة األنھیار ومن ثم األنتحار 

ف ذاتھ عن طریق اقتحام حاجز الموت ھو خیر فیھا العقل وفق مسؤولیتھ ان اتال
  .للمجموع الذي ھو منھم ولذاتھ 

  : تفرغ المستویات -٥٤



ورغم ان العقل غیر محدود بالمحدودیة ابعاده فھو محدود بمحدودیة زمانھ ومكانھ 
  .اآلني والظرفي 

ومن ھنا فان أي عمل یقوم بھ األنسان ككائن عاقل ضمن مستواه العقلي فان زمنھ 
حاضر ومكانھ الیتسع اال لعمل واحد او لمجموعة اعمال جزئیة تناسب فترة اخراج ال

. واألمكانیة الصمیمیة لھذا األخراج، ھذا العمل مع الزمن المتاح الخراجھ بھ 
فامكانات الجسد المحدوده تحد من المحدودیة العقل ومن ھنا فان العقل بحاجھ الى 

ة المكانیة الظرفیة وعلیھ ان یوفق ویفاضل بین یتفرغ ألعمال تتفاوت اھمیتھا الزمانی
ولیس بالضرورة ان ،  من مستوى الفكر الى حیز الوجود اخراجھ اآلنأي عمل یجب 

فظھور عملین من مستویین مختلفین ، یكون ھذا العمل نابع من مستوى العقل 
ومن المالحظ ان ،  اخراج واحده وزمن واحد ةیفترض ان یخرج احدھما فقط في ادا

وذلك النشغال ساحة العمل ، المفكرین قلیلي الرغبة ربما بامر عادي بالنسبة لغیرھم 
  .المباشر بعمل آخر قد یعطل عملھا السابق 

واألنسان عندما یتحدث بموضوع معین فانھ بالحقیقة یخرج فكرة من مستوى ساحة 
ة لألنطالق ماتحت العمل المباشر التي بدورھا تتسع لمجموعة اكبر من األفكار الجاھز

ومستوى العمل ،والتي یختار المتحدث احدھا وفق تناسبھا مع الموضوع المطروح 
 وال تتسع ھذه اال – الفم والحنجرة واعضاء التصویت –المباشر ھنا ھو جملة 

وشبیھ بھا ، منطقیتھ ألخراج تسلسل واحد من الكلمات واال فقد الموضوع تسلسلھ و
 یملكون فكرة وورائھا افكار یمنع ظھورھا انشغال رین والمخترعین الذینكحالة المف

األخراج الى  الساحة بھذه الفكرة لتتدافع األفكار عند انتقال الفكرة الشاغلة لساحة
  .الورق او الحاسب او نموذج او غیره

جملة اعضاء التصویت فان ماتحت العمل ر ھو اعتبرنا ان مستوى العمل المباشفاذا 
 مجموعة األفكار الى فكرة  ) عقل دماغ(ل فیھ جملة ھو ذلك المستوى الذي یحو

وما تحت ھذا المستوى یأتي مستوى ماتحت الفكر وفیھ ، واحدة وظیفیة متسلسلة 
تشعب وحشد لمجموعة افكار تخص الموضوع وتتأھب لألنتقال الى مستوى الفكرة 

  .او مستوى ماتحت العمل 
 عالي یمنع وجود اعمال اخرى لذلك فان العمل الواعي یحتاج الى جھد عقلي جسدي

لذلك عندما یتكرر نفس ھذا العمل ، قد تكون ھامھ ایضا على نفس مستوى األخراج 
فیوجد اعمال عقلیة ھامھ قد ضاع وقت وظرف العمل بھا النشغال العقل ومستوى 

لذلك وجدت عند الكائنات ومنھا األنسان مستوى ، األخراج بتكرار ھذا العمل 
 بشكل شبھ آني لكنھ كان عمال عقلیا أوادراكیا وھو مستوى متخصص یقوم بعملھ

  .العادة 
  : مستوى العادة -٦٤

 بترسیب لألعمال المتكررة مرسبھ معھا  )عقل دماغ ( ونتیجة لما سبق تقوم جملة 
وھو مستوى اضافي یشكل مستوى ، الوعي االزم لھا الى مستوى عمل العادة 

 تم ترسیبھ  او ذكائي دماغي قلي دماغيموازي للمستوى الغریزي لكنھ مستوى ع
لذلك المستوى لیتفرغ مستوى األخراج الواعي او المستبصر الذي یتطلب زمنا طویال 



نسبیا فیصبح ھذا العمل ذو شكل زمني شبھ آني یمكن القیام بھ دون تدخل مستوى 
  .الوعي األعلى 

لة وعیھ وادراكھ فضارب اآللة الكاتبھ مثال یحتاج الى ان یوظف جھده وحواسھ وجم
  .العقلیة الدماغیة التقان ھذا العمل وعندما یتقنھ یكون قد رسبھ الى مستوى العادة 

واذا تسائلنا ھل بامكان شخص یعبر الطریق وھو لم یعرف بعد ماھي السیارة ان یقفز 
بالطبع وعلى ، مبتعدا الى الرصیف برد فعل منعكس عندما یسمع زمور السیارة 

، م یعرف ماھي السیارة وماھوالخطر الذي تسببھ اذا اصطدمت بھ األغلب ال فھو ل
تاج لتدخل الوعي الحتیاج الشخص لفتره طویلة كي یقرر ان حفالعمل ھنا لن ی

فالشكل اآلخر لرد الفعل المنعكس الشرطي ھو شكل ، یمكن ان تسبب ضررا  السیارة 
ا الشكل األول كان نمیب، أي من مستوى واعي مدرك ، العادة المرسبھ من األعلى 

فاقتراب الید من اللھب یبعدھا برد فعل منعكس شرطي سواء عرف ، غریزیا 
  .الشخص األذى الذي یسببھ اللھب ام لم یعرف 

بینما المستوى الغریزي ھو ، اذا فمستوى العادة ھو مستوى اعلى تم ترسیبھ لألدنى 
قة عصبیة جسدیة وفي حین ان المستوى الغریزي ھو عال، مستوى ادنى بطبیعتھ 

مبرمجة وراثیا فان مستوى العادة ھو عالقة عصبیة جسدیة تحتاج لوقت بشكل عتبة 
ھي وھذه العالقة یحتاجھا العمل الواعي لیصبح عادة ، اطالق لھا حتى تصبح عادة 

عندھا ، عالقة تحول عصبي باألرتباطات العصبیة الكیمیائیة بین الخالیا العصبیة 
رنامج ثابت مترسب نحو األدنى ھدفھ تفرغ المستوى األعلى تصبح العادة عالقة ب

وھذا التفرغ الیشمل المستویات العلیا فقط بل یمكن ان یشمل المستویات األدنى ایضا 
.  

فالجسد على صعید خالیاه ھو في حالة تعود مع البیئة المحیطة فھو یرسب كل 
 معین مثل الریاضیات فھو واالنسان المختص بمجال، التأثیرات الدائمة ویتأقلم معھا 

قد عود خالیا ه الدماغیة على عمل دائم ومكرر ویمكن ان یعطي اجابة سریعة 
ومن ھنا فان ، باختصاصھ بینما یعجز عن قضیة التمس اختصاصھ للقضایا المتعلقة 

  ،األنسان مسؤول وفق مسؤولیتھ
فالشكل األول ، ل وتتخذ العادة عالقة مع الجھاز العصبي لتأخذ ھذه العالقة عدة اشكا

والنمط الثاني یتم بتغییر ، یتم بتغییر نمط األتصاالت الفرعیة بین الخالیا العصبیة 
والشكل الثالث یتم ، العصبیة وفي داخل كل خلیة  االتصاالت الكیمیائیة بین الخالیا

  .بتغییر حجم الخلیة العصبیة ذاتھا 
یة عن األنسان العادي بل قد یكون فعالم الریاضیات الیختلف كثیرا بعدد خالیاه العصب

ولكن نوعیة األتصاالت بین الخالیا ھي التي تحدد ، الثاني ذو عدد خالیا عصبیة اكثر 
باألضافة لما تحتویھ من معلومات وامكانیة صمیمیة تحدد شكل ھذه العالقة بعد فترة 

حسب ویختلف ترتیب ھذه األتصاالت بین انسان وآخر ، زمنیة تسبب اطالق العادة 
العالقات الظرفیة التي سببت تعوده على عمل معین ضمن شكل طبیعي لتوزیع 

  .األمكانیة الصمیمیة في ھذه الظروف 



ومستوى العادة یتمیز عن المستوى الغریزي بانھ ذو طیف یمتد من المستوى العقلي 
 وھذا ،الى المستوى الحیاتي فنجد العادة العقلیة او الذكائیة او الكیمیائیة الحیاتیة 

الطیف الینطبق على المستوى الغریزي تماما وذلك حسب اھمیة العمل الذي نشأت 
فاألعمال المتكررة بشكل دائم نجدھا مساویة للمستوى الغریزي اما ، منھ العادة 

األعمال التي تتكرر ومع ذلك تحتاج لعمل ذكائي او عقلي فان ھذه األعمال تترسب 
  . مع المستوى األعلى الذي ترسبت منھ وتبقى على عالقة مختلفة األرتباط

فاذا اخذنا احساس ما انتقل من اجھزة األستشعار الى الجملة العصبیة فان ھذا 
فاحساس ، األحساس یخضع لتفاضل لدى كل مستوى یصل الیھ من األدنى الى األعلى 

واحد یمر على المستوى األول الحیاتي الذي یأخذه اذا كان یھمھ مباشرة في عملھ 
اما اذا لم یكن یھمھ مباشرة ، ضیف علیھ خبرتھ ویرفعھ الى المستوى األعلى وی

وعندما یصل ھذا األحساس الذي لم یعد صرفا الى ، فیرفعھ بعد اضافة خبرتھ الیھ 
المستوى األعلى الغریزي فانھ ایضا یخضعھ لتفاضل حسب اھمیتھ فاما ان یأخذه 

ألعلى او یرفعھ مباشرة للمستوى ویتصرف وفقھ ثم یرفعھ مع النتیجة للمستوى ا
األعلى بعد ان یضیف الیھ خبرتھ ورأیھ الغریزي لیأخذه مستوى العاده ویقوم بنفس 

العمل السابق وھكذا حتى یصل الى المستوى األعلى العامل ممزوجا بخبرات 
العامل ھو المستوى العقلي الدماغي الذي اما  فاذا كان المستوى، المستویات األدنى 

، بعد ان یعطیھ افضلیة معینة او ان یتصرف بھ ذاتیا  د األمر الى مستوى آخران یعی
وتخضع افضلیة تصرف مستوى ما ألن یتصرف بھذا  اآلستشعار الى جملة الظروف 
الزمانیة المكانیة التناسبیة السببیة وفق الزمن المتاح للتصرف واألمكانیة الصمیمیة 

سكرا فان المستویات العلیا تبدأ بالتأثر فشخص تعاطى مخدرا او م، لھذا المستوى 
فالمخدر او ، قبل المستویات األدنى وھذا شكل غیر طبیعي لتصرف الجملة العصبیة 

ولكن اھمیة بعض المستویات ، المسكر یفترض ان یؤثر على الجملة العصبیة كاملة 
 فالتخدیر یؤثر اوال، اكثر من غیرھا تجعل الجملة العصبیة تتصرف بشكل حقیقي 

على العملیات العلیا الواعیة التي الیتأثر المستوى الحیاتي حالیا بتوقفھا بالتخدر ومن 
ثم تتأثر المستویات األدنى فاألدنى حتى یصل التأثیر الى المستویات الدنیا التي تقاوم 

  .باكبر قدر ممكن وكأنھا استمدت قوتھا ومقاومتھا من قوة المستویات األعلى 
 منھ العد اثناء التخدیر یمكن ان یتذكر انھ وصل الى عدد معین فالمریض عندما یطلب

فمستوى ، من األرقام قبل تخدره بینما یقول الطبیب بانھ وصل الى رقم اكبر من ذلك 
  .الوعي قد تخدر قبل مستوى العمل المكرر 

وفي حاالت التخدر المتوسطة او السكر فان األحساس الوارد من اجھزة األستشعار 
برات مشوھھ عند انتقالھ للمستویات األعلى النشغال المستویات الدنیا یتعرض لخ

سكر حفاظا على عملیات اولى من غیرھا ولھا األفضلیة مأثیر المخدر او التبمقاومة 
ویزداد ھذا التشوه في المستویات األدراكیة لتراجع ، مثل عمل القلب والرئتین 

  .ألعانتھا على المقاومة نشاطھا واضافة الفارق الى المستویات األدنى 
وتحاول الجملة العقلیة الدماغیة اعادة ضبط األمور وتحدث ازمة بین خالیا غیر 

  .قادرة على ضبط نفسھا وعقل تعطل وسیطھ المادي 



، وكما وجدنا ان العمل المكرر یتحول الى عادة وھذه العادة تمتلك عطالة خاصة بھا 
فالعقل بعملیاتھ الیعتمد ،  عملھ الى عادة وحتى العقل عندما یعمل بشكل دائم یتحول

، على بدیھیات او مسلمات او على البناء التسلسلي المنطقي مثل المستوى الذكائي 
فھو یمتلك القدرة الحقیقیة بالبناء في الفراغ قد یكون متسلسال لكنھ الیھتم باألساس 

كتشافھ نتیجة فبمقدوره دوما ھدم ھذا األساس الذي اعتمد علیھ في ظرف ما عند ا
خاطئة او غیر مناسبة لظرف آخر او لضرورة توفیقیة مع جملة الظروف والتناسبات 

فھو یضیف قدرتھ الخاصة لتغطیة ، الداخلیة والخارجیة دون ان یتأثر بھذا الھدم 
  .مكان حد تكاملي ازالھ او یفترض وجود حد غیر موجود موضوعیا

 الحاجة لھا حسب العالقة الظرفیة  ا عندفالعقل یعتمد اولیات عقلیة خاصة بھ ینشئھ
السببیة او كافتراض فقط لتتحول مع الزمن الى عادة لھا عطالتھا لتعتبر بدیھیة او 

  .مسلمة دائمة 
فالمثلث لم یعد مجموع ، فما اعتبر لقرون على انھ بدیھیات ومسلمات لم یعد كذلك 

تقیان واألرض لم تعد مركز  درجة والمستقیمان لم یعودا مھما امتدا الیل٣٦٠زوایاه 
  .الكون وحتى القدیسین اعتبروا بشرا عادیین بقدرة متمیزة 

فالبدیھیات والمسلمات التي نشأت بظرف ما وتغیرت الظروف الزمانیة المكانیة 
فالعقل ببعده الخیالي ، التناسبیة وتغیرت مع ھذه التغیرات مسلمات العقل وبدیھیاتھ 

اما في بعده المادي اآلخر فھو مقید بجملة ، الفراغ االمادي یستطیع ان ینشئ في 
وبخاصة العقل التوفیقیة التفاضلیة وفق ، ظروف مكانیة زمانیة تناسبیة سببیة 

  .مسؤولیتھ فانھ یعید بناء ھدمھ او یھدم مابنى وفق العالقة الظرفیة السببیة 
  

  : التوكیل العقلي -٤٧
المستویات الحظنا ان المستوى الحیاتي عندما قمنا بعملیة توزیع زمني لتسلسل عمل 

بینما یحتاج المستوى الغریزي ، یأخذ فترة زمنیة آنیة دائمة لعملھ في كل لحظة 
ي یحتاج لفترة زمنیة اطول لبدء ئوالمستوى الذكا، ومستوى العادة زمنا شبھ آني 

لكن و، ھذا كتوزیع طبیعي ، لزمن اطول من ذلك اما المستوى العقلي فیحتاج ، عملھ 
وجدنا ان العقل یستطیع ان یبذل جھدا حقیقیا البدال ترتیب او عمل طبیعي بآخر 

والعقل یمكن ان یتحول الى عادة فھو یستطیع ان یبدأ عملھ كأول ، حقیقي والعكس 
من یعمل ولكنھ بنفس الوقت رغم ھذه االمكانیة ورغم امكاناتھ االمحدودة اال ان 

لعالقة الزمانیة المكانیة تفرض علیھ محدودیة امكانات الجسد والدماغ محدودة وا
لذلك فھو بحاجة الى تفرغ اكثر من ان یوكل لمستوى العادة او ، معینة قد یتجاوزھا 

فالعادة ، فھو بحاجة الى توكیل جدید لعناصر جدیدة ، مستویات اخرى بعض اعمالھ 
یس بالضرورة ول، ھي احدى عملیات التفرغ العقلي الداخلي لیتفرغ المستوى األعلى

، كنوع من عدم األستقرار ان یكون العمل المترسب الى مستوى المادة عمال جیدا 
فحالة سلبیة مرت باألنسان وادت الصابتھ باكتئاب او حزن شدید اذا لم یتدخل العقل 

في ابعاد ھذه الحالة بعد مرور الظرف المسبب لھا او لم ینشغل المستوى الواعي 
فان ، و لعدم رغبة العقل باشغال مستواه بغیر ھذه الحالة بعمل آخر بشكل طبیعي ا



االستمرار یترسب الى مستوى العادة لیصبح الشخص سوداویا دائم األكتئاب ویبقى 
  .العقل مسؤول عن اختیاره 

فالشكل الداخلي للتوكیل ، والتوكیل العقلي بشكل عام یتم وفق نوعین داخلي وخارجي 
لنسیان وتوكیل المستوى الذكائي او الغریزي ببعض یتخذ عدة طرق منھا العادة وا

  .اعمالھ 
فالعادة كما وجدنا ھدفھا تفرغ المستویات العلیا والنسیان باحد انواعھ الطبیعیة ھو 

الننسى ( تراجع لفكرة معینة طبیعیا الفساح المجال لظھور غیرھا او لعدم الحاجة لھا 
المعالج بعالقة منطقیة وغیر مجدیة ان احد اسالیب فیروسات الحاسب تنبع من اشغال 

او حقیقیا بان تتراجع الفكرة بعمل عقلي الشغال نفس ، ) تشغلھ وتعطل بقیة اعمالھ
وھو مایتبعھ المؤمنین لتجاوز ( مستواھا بفكرة اخرى وفق عالقة تفاضلیة 

  .او تزاح عند وجود فكرة اخرى ) الصدمات
 رغم انھا تحقق تفرغا جیدا للمستوى فالعادة، ولكل من النسیان والعادة وجھ سلبي 

وھذه العطالة تحافظ على استمراریة عمل ما او فكرة ، األعلى اال ان لھا عطالتھا 
بنفس الوقت الذي تقاوم فیھ ھذه العطالة أي عمل جدید ینشئة المستوى األعلى الذي 

 فھي التعطي شیئا، نشوئھاتفرغ الصداره مع مالحظة ان العادة ھي تجمید لظرف 
جدیدا وتقاوم كل جدید اال عندما یقوم العقل بعمل توفیقي حقیقي باخذ مستوى العادة 

  . كخبرة تعینھ على اصدار فكرة جدیدة تحل محل مستوى عادة جدید 
فایجابیاتھ معروفھ مثل تفرغ ، وكذلك النسیان لھ اوجھ ایجابیة واوجھ سلبیة 

اما سلبیاتھ ، مرار حالة سلبیة المستویات العلیا وتأمین دفاع عقلي دماغي ضد است
  .فان نفس عملھ ھذا قد یذھب باھم ماتفرغ لھ المستوى العقلي ویضیعھ نسیانا 

والعقل یلجأ الى نوع آخر من التوكیل ھو توكیل المستویات األدنى بعمل یقوم بھ ھو 
  .وفق اختیارة المسؤول

ن احد اوجھھ خالصة اما عندما یكون التوكیل خارجیا والذي یھدف ایضا للتفرغ ھو م
فاذا ، تجربة نابعة من الغیر الذین نثق بھم او النثق حسب العالقة الظرفیة المرافقة 

قلنا لطفل التلمس ھذه الحشرة النھا مؤذیة فانھ یقوم بشكل طبیعي باخذ خبرة تجربة 
  .لم یمر ھو بھا ضمن امكانیتھ للتجاوب مع الشخص القائل 

حقیقیا اذا كان فضولھ اكبر من حاجتھ للخبرة  وبالطبع یمكن ان یسلك سلوكا 
فالتوكیل العقلي الخارجي ھو خبرة من غیرنا نعتمدھا في ذاتنا اما لضعف ، المنقولة 

وفي كال الحالتین ، امكانیة اكتسابھا في الظرف الحالي او الختصار عامل الزمن 
غالھ بشكل وزمن نكون قد اكتسبنا خبرة دون اشغال المستوى األعلى باكتسابھا او باش

  .اقل من ان یكتسبھا بنفسھ 
وھذه الخبرة الغیریة تتجاوب مع خبرة اخرى في ذاتنا او مع امكانیة صمیمیة نمتلكھا 

فنحن نعرف اثر النار ولكن لیس ، فنصدق تنبیھ یصدر عن شخص یقول احذر النار 
بامكانھا ان بامكاننا بالوقت المتاح اآلني ان نتحقق من ان النار موجودة فعال وان 

لو لنابعة من تجربة سابقة و\تؤذي فنقوم بتصرف على المستوى الغریزي او العادة ا
  .تكن ھناك نارلم 



وكذلك السائق الذي ینبھ شخصا یعبر الطریق فھو ینقل لھ اعالم سبق ان اختبره 
وكشخص تعلم ان السیارة تدھس وان ، السائق او تعلمھ من ان السیارة تدھس 

عادة السائق في نقل خبرتھ فاننا نتصرف قبل التحقق نتیجة عمل البوق وسیلة 
  .غریزي  العمل المستوى انتقلت ل

ولكن قد تكون السیارة بعیدة كفایة او ان البوق یحملھ شخص الخطر منھ ومع ذلك 
فالظرف اآلني والوقت المتاح لعمل العقل ، نتصرف وھذا ھو الشكل السلبي للتوكیل 

  .د في ظروف العمل اآلني یكلھ للمستویات األدنى رمن بقاء الفالذي الیستطیع ان یؤ
فاذا وضعنا طفل یخاف من األرنب ، ویتخذ التوكیل كعالقة داخلیة خارجیة منحى آخر 

األول ان ینقل ، فاننا امام احتمالین ، مع طفل خبر ان األرنب حیوان غیر مؤذي 
ألول خبرة الثاني  لیصبح غیر الطفل الثاني خبرتھ الى الطفل األول فیأخذ الطفل ا

خائف كتوكیل خارجي او ان الطفل الذي یخاف من األرنب یصرخ فیصبح الطفل الذي 
، األرنب كتوكیل خارجي قادم من الطفل اآلخر الیخاف خائفا بعد ان كان الیخاف 

    .فربما كان ھذا الحیوان مؤذي بالفعل ولم یختبر ھو اذاه
ما یمكن ان الیحدث تجاوب او تحدث عملیة تجاوب ك، كشكل طبیعي لألحتمالینھذا 

  .عكسیة فیصبح األول غیر خائف والثاني خائف 
فقضیة التوكیل العقلي الخارجي قضیة معقدة مثلما ھي قضیة التوكیل الداخلي الن كال 

  . ویحتمل الشكل الطبیعي والحقیقي ، النوعین لھ الشكل السالب والشكل الموجب 
م ولكنھ یشك باعراض مرضیة الى طبیب ویخطئ الطبیب فعندما یذھب شخص سلی

فھو یأخذ خبرة الطبیب كتوكیل خارجي ، فیقتنع الشخص السلیم بانھ مریض 
 الفكر (لة مویتجاوب معھ فیتصرف تصرف المریض فعال الذي بدوره یتجاوب مع ج

  . لتظھر علیھ اعراض مرضیة  )الجسد
وكلما صعد الفرد ، یخطئ وھو األعم كما یمكن ان یكون الشخص مریضا والطبیب لم 

في السلم العلمي او العملي كلما اوجد مجموعة توكیالت جدیدة اكثر فاكثر لیقوم ھو 
  .بعمل موكل لھ من غیره 

والشكل األخر لعملیة التفرغ الداخلي والخارجي ان یوجد عملین اوالھما ھو عدم 
لخارجیة الى المستوى األستقبال الواعي من الخارج أي عدم تحویل المعطیات ا

فالجھد الواعي منع دخول معطیات ، الواعي النشغال ھذا المستوى بشكل تفاضلي 
او عدم االستقبال الواعي نتیجة ، جدیدة لحین االنتھاء من المعطیات الشاغلة لھ 

وكال النوعین یحتمالن الشكل السلبي والشكل ، انشغال المستوى الواعي فعال 
معلومھ ھامة اكثر مما یشغل ھذا المستوى ومن الممكن ان االیجابي في ان یوجد 

لذلك یختزن الدماغ بعض او كل ، التتكرر وبالتالي یكون المستوى الواعي قد خسرھا 
ھذه المعطیات بمستوى ادنى من الوعي ولكنھا لیست بنفس القیمة الزمنیة للمستوى 

  .الواعي
لعلیا وردیفا لھ دون األخالل فتعتبر الذاكرة الجھاز االمثل لتفرغ المستویات ا

فیعمل مستوى األخراج بشكل عكسي ، بالمعلومات التي استخرجھا المستوى األعلى 
لیقوم مستوى جملة اجھزة األستشعار التي تنقل المعلومة من الوسط الى المستوى 



األعلى لیقوم ھذا المستوى بجملة عملیات محاكمة وتناسب مع الظرف وتحلیل لھذه 
لیطابقھا مع مارافق ھذه المعلومات عند عبورھا المستویات األدنى المعلومات 

ویدمجھا بالمعلومات المتوفرة ضمن جملة الذاكرة او یطلب من مستوى معین من 
  .الذاكرة برفده بمعلوماتھ لیقوم بصیاغة جدیدة للمعلومة تأخذ الطابع الشخصي للفرد 

فنظرة سریعة توضح ، اكرة فقط علما بانھ الیوجد دلیل على وجود نوع واحد من الذ
عددا من انواع الذاكرة متمیزة عن بعضھا سواء باألختصاص او بطریقة تخزین 

المعلومات مثال ذاكرة حفظ لأللوان تختلف عن ذاكرة حفظ األشخاص وذاكرة تحفظ 
وعندما یستمع ، المواضیع بشكلھا كما ھي واخرى تحفظ المعلومة بشكل مجرد فقط 

 یلقي محاضرة فانھ یمر بفترات من عدم التركیز على المحاضر احدنا الى محاضر
فاجھزة األستشعار عنده ، ومتابعتھ وھذا ناجم عن عملیة تفرغ المستوى األعلى 

الزالت تعمل والجملة العقلیة الدماغیة الزالت تعمل ومع ذلك یحصل ھذا االنقطاع في 
 وھي تعالج ضمن عدة بانتظامفالمستوى األعلى الذي تتدفق لھ المعلومات ، التركیز 

 یحتاج قبل ان ینقل ھذه المعلومات الى مستوى الذاكرة او مستوى ادنى مستویات
یحتاج ان یحللھا ویبوبھا اوال للربط بینھا وبین معلومات اخرى لیمكن تخزینھا 

بصورة تسھل الرجوع الیھا او ألحد اجزائھا مما یؤدي لعدم األستقبال الواعي  في 
  .الستقبال مجموعة اخرى من المعلومات فور تفرغھ ة لیكون مستعدا ھذه المرحل

) غیر شاملة (وعندما یمشي احدنا في الطریق ومستواه األعلى مشغول بعملیة معقدة 
فان اجھزة استشعاره تمده بكم كبیر من المعلومات من الوسط المحیط ومع ذلك الیأبھ 

فاذا وصل الى ،  لكنھ مدرك بھا ولكنھ یدركھا ویتصرف وفقھا بشكل غیر واعي
اجھزة استشعاره السمعیة صوتا ینادیھ فان مستوى االدراك یحلل ھذه المعلومة دون 

فاذا كان النداء من شخص ، اشراك مستوى الوعي بھا كي یبقى متفرغا لعملھ 
دراك بعد ان یستمد من مستوى الذاكرة والمستویات األدنى اھمیة یحتاجھ فان اال
ولویة تفاضلیة مع القضیة المدروسة الشاغلة للمستوى األعلى لیقرر النداء یعطیھ ا

وبالطبع اذا كانت ،مدى تفاضلھا مع اشغالھ الحالي فیختار األفضل في اللحظة التالیة 
القضیة ذات اشغال كامل فمن الصعب على اجھزة االستشعار اختراق المستوى األعلى 

  .د التحدث بالجوال او المشغول وھو سبب كثیر من حوادث السیر عن
وبشكل عام فان كل مستوى لھ امكانیتھ الصمیمیة الخاصة بھ التي ان عمل بجزء 

منھا او بكاملھا لم یحتج الى اجراء التفرغ على حساب مستویات اخرى ضمن عالقة 
  .امكانیة التحویل لھذه المستویات الى األمكانیة الصمیمیة للمستوى العامل 

الیمكن استعمال امكانیتھ الزمنیة لصالح مستوى آخر الن فالمستوى الحیاتي مثال 
في حین الیستطیع المستوى ، ي توقف بقیة المستویات نتوقف ھذا المستوى یع

األعلى اال ان یقوم بعمل واحد كامل طویل المدى فیحتاج لزمن طویل حتى ینھیھ فان 
توى األعلى یحتاج فالمس، المستویات األدنى تقوم بعدة اعمال بنفس الفترة الزمنیة 

راض واحتمال تألن یطابق بین الموضوع وبین كافة األبعاد العقلیة من شك وخیال واف
 بصوت بقرة تعتبر معلومة غیر منطقیة ومرفوضة  فصورة شخص في فلم مقترنھ، 

بل احدھما ویرفض اآلخر قمن قبل المستوى األدراكي الذكائي فیحللھا الى احتمالین ی



لتماذج غیر متناسب فھو اما شخص والصوت دخیل علیھ او ان فیعتبر ان ھذا ا، 
بینما یستطیع المستوى العقلي ان یفترض اما ان الصورة لشخص ، الشكل خاطئ 

فیكون قد وفق بین معلومتین غیر ، والصوت صوت بقره وكال منھما مستقل 
توى او ان یفترض ان الصورة لشخص یقلد صوت بقرة بینما اعتبر المس، متناسبتین 

 استطاع ولكن، االدراكي المنطقي ان العملیة غیر منطقیة وغیر صالحة للدمج 
المستوى العقلي الواعي ان یضع احتاالت اخرى لعدم المنطقیة مستندا الى امكانیة 

  .التخیل واالفتراض واالحتمال والخبرة السابقة من المستویات األخرى 
مستوى الوعي تقوم بدور شھود اثبات فكل من اجھزة االستشعار والمستویات الدنیا و

فخطأ احد أجھزة االستشعار سواء ، وصلت لمستوى الوعي  ونفي تجاه قضیة معینة
كان ھذا الخطأ ناتج عن المصدر او عن طریق النقل او جھاز األستشعار نفسھ 

تصححھ المستویات التي یمر بھا او تضیف علیھ شھادتھا في اثبات خطأ او صحة 
 المستوى الواعي امكانیتھ في عملیة التخیل واالفتراض لھذه المعلومة لیضع

الواعي احدھا  المعلومة واعادة تكوینھا في فضائھ لیضع لھا احتماالت یرجح العقل
بصورة توفیقیة بان كل ھذه بعالقة تفاضلیة او یجمع كل ھذه اشھادات لیخرج 

 ، وفق امكانیتھ األحتماالت صحیحة من وجھة تظر معینة وكل مستوى یعطي شھادتھ
لیست خطأ في امكانیة )) شكل ( فالصورة التي تمثل اما شمعدان او وجھین متقابلین 

فالصورة اما شمعدان او وجھین ، البصر بل تفرغ في المستوى المنطقي األدراكي 
  نیة ممتقابلین والیمكن لھذا المستوى ان یحكم باألحتمالین معا بنفس الفترة الز

  
یین لرأعي الذي انتقلت لھ ھذه الصورة المزدوجة فانھ یوفق بین ااما مستوى الو، 

معدان واآلخر وجھین شما ھویعتبر ان الصورة شكل متكامل یتضمن بعدین احد
واال كیف عرف من رأى ھذه الصورة بانھا تمثل خطأ في األدراك ، متقابلین 

، یحكم علیھا والحواس لو لم یستطع المستوى األعلى الذي یمتلك اكثر من بعد ان 
   عد الرابع للعینبالوھو 
  :البعد الرابع – ٤٨

الننسى ان الولید او الطفل الرضیع الیمیز اال بعدین فقط ولكنھ یمتلك امكانیة الرؤیة 
وكذلك ھذا األزدواج یمكن اعتباره ، للبعد الثالث الذي یتعلم كیف استعمالھ مع الوقت 

  .یھ یة یمكن ان یتم التدرب علؤبعدا رابعا للر



 درجة وھو ٩٠فالشكل ادناه یمثل احد اشكال البعد الرابع للعین ویحتاج لتدویر زاویة 
  من االنواع القلیلة االستخدام عادة

  
  ) درجة ٩٠البعد الرابع للعین نفس الصورة بانحراف (

شكلھ  درجة لیتم ادراك ١٨٠ لتدویر كامل  من البعد الرابعاما الشكل التالي فیحتاج
  الثاني او اعمال الخیال والتدویر الذھني لھ للقیام بنفس العملیة

  
فاللوحة التالیة تمثل اما ، ویتخذ البعد الرابع شكال اخر عن طریق تغییر بؤرة التركیز 

  منظر طبیعي او جنین بشري حسب تغییر نقطة التركیز



  
  

ؤیة السطح األزرق  یسبب تغییر نقطة التركیز لروكذلك في اللوحة التالیة حیث
واالمكثل اكثر من ان ، للخارج لیتحول لقعر المكعب عند تغییر بعد ونقطة التركیز 

  تحصى

  
فاذا عرض فلم لشخصین یتشاجران صوتا وصورة ، وتتخذ ھذه العملیة شكال معاكسا 

ان مستواه اآلستشعاري یلتقط كال الشخصین ، وطلب من مشاھد ان یكتب مایقوالنھ 
 مستواه األخراجي الیتسع في لحظة واحدة اال الى نقل مایقولھ احدھما وصوتھما لكن

فھو سیكتب جملة من األول وجملة من الثاني بینما في الواقع ھما یتكلمان بنفس 
  .والنھ واقعیا فان ماسیكتبھ لن یكون باي شكل مترابطاقواذا نجح بكتابة مای، الوقت 



فالعصاة المغمور نصفھا في الماء ، والحواس قد تتعرض للخطأ في نقل المعلومة 
تبدو منكسرة والسھمین یبدو احدھما اطول من اآلخر رغم تساویھما 

،  
ولكن عندما نعرض لوحة المونالیزا او صورة سیارة من نوع ومودیل معین على 

عدد من األشخاص ونطلب منھم رسم الخطوط األساسیة لھذه اللوحة او السیارة فعلى 
سیتفق على ھذه الخطوط األساسیة عدا بعض األشخاص الذین اما األرجح ان الجمیع 

وبما ان الحالة الخاصة یجب ان تتبع ، ون  شيء او ان رؤیتھم متأثرة بمخدر رالی
لقاعدة عامة فان ھذه الحالة الخاصة لیست خاضعة لقاعدة األشخاص الطبیعین بل 

  .لقاعدة تأثیر المخدر على الحواس
الة تخدر دائم فان خطأ الحواس الیمكن ان نعممھ على كل وبما ان البشر لیسوا بح

وان اخطأت فتوجد ، شيء حولنا فلیس كل ماتنقلھ الحواس یمكن ان تكون مخطئة بھ 
  .مستویات اخرى مثل الوعي والتجربة والخبرة تصحح ھذا الخطأ 

المتساویتین قد اخطأ المستوى الحسي في جملة االدراك فالقطعتین المستقیمتین 
منطقیة في تحلیل المعلومة لوجود تغیر بھا مثل رأس السھم المقلوب في األولى ال

ولكن المستوى الواعي والمستبصر یستطیع ان یجرب وان ، والعادي في الثانیة 
ورغم ان ، یقیس الطول ویحكم فیكون قد صحح شھادة مستوى قد اخطأ في التقدیر 

عاریة األدراكیة التي قامت بتصحیح التجربة قام بھا مستعینا بنفس األجھزة األستش
او یمكن ان الیقوم الوعي بالتجریب لسبب ما او لعدم امكان ، الخطأ باشراف الوعي 

فاما ان احد ، التجریب عندھا یضع العقل االحتماالت االفتراضیة في عدة ابعاد 
المستقیمین اطول من اآلخر او انھما متساویان بنسبة شك معینة حسب العالقة 

  .فیة والخبرة الظر
ولكن بما ان الحقیقة واحدة وال یستطیع العقل في تلك اللحظة ان یجرب فان كال 

فالعقل یتأخر ، االحتمالین صحیح بنسبة توافقھ مع الجملة الظرفیة السابقة والمتخیلة 
في وضع احتمالھ ونتیجتھ ولكنھ یضعھ بشكل اصح من األدراك الذي یعطي احتمالھ 

فالعقل یحللھ ، ھذا األحتمال األدراكي الیتوقف عند األدراك ولكن ، بشكل اسرع 
ویعطیھ احتماالتھ العقلیة عندما یتوفر لھ الوقت المتاح بشكل تفاضلي مع عدد كبیر 

فلیست كل المدركات تعطى بعدا عقلیا اال مایھم العقل ان یعطیھ ھذا ، من األدراكات 
ء ذلك ویترك جزء آخر من البعد في تناسب ظرفي سببي مع ھدف العقل من ورا

المدركات الغیر ھامة آنیا اما لیحللھا مستقبال او یتركھا بشكل توكیل خارجي لغیره 
  .من العقول الحالیة اوالسابقة او المستقبلیة 

، وكل من الذاكرة والنسیان وھما عملیتان خاصتان للتفرغ بینھما عالقة تكامل طبیعي 
مع انزیاح ھذه المعلومة نحو  )كرة نسیان ذا(فعندما تتحول معلومة الى جملة 

النسیان المؤقت حسب اھمیتھا الى ان یكون لھا حاجة فتتحول عتبة التوتر باتجاه 
والمعلومة التي یحتاجھا األنسان بشكل دائم ، ھذه المعلومة الذاكرة وتعید اظھار 



ئھا  الى مستوى العادة حیث یكون استدعا) ذاكرة نسیان (ومكرر تنتقل من جملة 
فالمعلومة قد انزاحت الى خارج نطاق جملة الذاكرة ، ھناك اكثر سھولة واسرع 

  .النسیان لتصبح في مستوى العادة 
والذاكرة لیست مجرد مخزن للمعلومات فھي انتقال وعي لحظي او ادراك لحظي 

لشيء ما انتقل لمستوى ماتحت األخراج او ساحة العمل حامال معھ العالقة الظرفیة 
فھي لیست مجرد معلومات صماء بل ، ا لمكانیة السببیة التناسبیة لوجوده  یةالزمان

  .معلومة حیة تحمل الصفة الشخصیة للشخص في ظرف انتقالھا 
وبنفس الوقت الذي یعتبر التفرغ فیھ لصالح المستویات العلیا فان وجود مستوى 

سط ب ذات شكل ااعلى یشرف على عمل المستویات األدنى یحعل ھذه المستویات الدنیا
  .واقل تعقیدا وكانھا اوكلت مھمة قیادتھا للمستوى األعلى لتتفرغ ھي عن تعقیداتھا

فكثیر من العملیات ذات المستوى الغریزي تكون ذات شكل معقد عند الحیوانات الدنیا 
التي تعتمد على ھذا المستوى كمستوى قیادي بینما یأخذ شكل ابسط عند الكائنات 

ولكن مجموعة العملیات الغریزیة التي ، یادي األعلى من الغریزي ذات المستوى الق
تحتاج لعمل من مستوى اعلى تتجاوب مع ھذا المستوى بنسبة ارتباطھا بھ وتزداد 

  .تعقیدا كلما ارتفع مستوى االرتباط 
فالعمل الجنسي عند الكائنات الدنیا وھو عمل غریزي ذو ھدف لصالح المستوى 

كال بسیطا فانھ عند الكائنات ذات المستوى الغریزي الحاكم الحیاتي یأخذ عندھا ش
فالبیئة ھي التي ، یرتبط الجنس بمجموعة الظروف البیئیة الخاضع لھا ھذا الكائن 

فانعدام مستوى الوعي او تناھیھ ، تحدد لھذا الكائن الظرف المناسب لعملیة تكاثره 
وجد عدم تناسب بین الظرف للصفر عند ھذه الكائنات یجرھا الى افناء جنسھا اذا 

 فحیوان تتواقت عنده دورة النزو في آخر الصیف، والتكاثر كوسیلة الستمرار الحیاة 
تتناسب ایضا فترة الوضع عنده مع موسم الوفرة في الربیع حیث یمكن لمجموعة 

اما كائن یستطیع ان ،بیئي الستمرار حیاتھا  الكائنات الجدیدة ان تجد افضل ظرف 
اما  ، اریة حیاتھ في كل فصول السنة فانھ الیتقید كثیرا بالظرف البیئي یؤمن استمر

نسان فان عملھ الجنسي یخضع عند كائن یمتلك مستوى الوعي بشكل كبیر مثل اال
  .لھذا المستوى واشرافھ 

نسان یتمیز بارتباطھ كاشراف بالمستوى الواعي او بتمدد المستوى فالتكاثر عند اال
فالجنس عند األنسان یحتاج الى ، اللھ لساحة الوعي كتطرف الغریزي الجنسي واحت

وارتباط الغریزة الجنسیة بالمستوى األعلى ، الخیال والى الجملة الحسیة والھرمونیة 
الیعطیھا اولولة على المستویین العقلي والذكائي لنسبة ارتباطھم بھ األصلیة رغم ان 

، سي باختیار مسؤول من العقل المستویین یمكن ان یدعما المستوى الغریزي الجن
، وھذا األرتباط الیختلف كثیرا عن ارتباط غریزة اخرى مثل الجوع بالمستوى األعلى 

فالعملیة عملیة توكیل من المستوى األدنى الى المستوى األعلى باعتباره یمتلك قدرة 
فاختیار العقل ان یستلم المستوى ، اكبر وابعاد وعي اكثر من المستوى األدنى 

لذكائي عملیة اشباع المستویات الغریزیة المرتبطة معھ یعطي تفرغا للعقل وتنازال ا
  .عن مسؤولیتھ 



 وكما وجدنا ان الوعي مرتبط بالمسؤولیة العقلیة فان ھذا التوكیل للمستوى الذكائي 
لن یقود في األغلب اال الى اوضاع ) الغایة تبرر الوسیلة ( المبدأ المنطقي الذي یعتمد 

فالعقل قد تنازل عن وعیھ بتنازلھ عن ، ناسبة مع مجموعة الظروف المحیطھ غیر مت
  .مسؤولیتھ وھي بدایة حلقة انھیار على الصعید الداخلي او على صعید المجموع 

ولكن بنفس الوقت فان توكیل المستوى األدنى بعمل المستوى األعلى یعطي امكانیة 
،  اضاعة أي معطیات لحین عملھ لعمل المستوى األعلى في وقتھ المناسب مع عدم
 راریة في التناسب بین جملةمفتؤمن المستویات األدنى بموجب ھذا التوكیل است

  .الشخص وجملة البیئة في كل لحظة 
 فالمستوى العقلي عند شخص وصل الھند ألول مره یقبل من المستوى األدراكي 

كافیا لھ لحظیا للتأقلم مع فھو یعطي حكما سریعا كان ، معرفتھ عن ھذه البالد الجدیدة 
ولكن ، فظن انھ عرف كل شيء في ایامھ األولى من وصولھ ، الحیاة في ھذا البلد 

بعد مضي اشھر على اقامتھ فیھا یجد ان الوقت الذي امضاه في ھذا البلد لم یكفھ 
لمعرفة البالد بشكل جید فوعیھ بدأ بالتغللغل من المستوى السطحي الذي اكتسبھ عند 

وبعد سنوات یكتشف انھ الیعرف شیئا عن ھذه البالد ، الى اعماق ھذا البلد وصولھ 
  .بشكل كامل ولكن مایعرفھ اآلن اعمق بكثیر مما كان یعرفھ بالسابق 

فاألدراك األولي الذي اكتسبھ كان توكیال عقلیا من مستوى الوعي الى مستوى 
فیة اآلنیة على مستوى األدراك لیؤمن لھذا الشخص امكان التناسب مع العالقة الظر

افقي لحین تمكن وعیھ من سبر األبعاد األكبر من ھذا المستوى األفقي حتى یأخذ 
منحى معین من عالقة التناسب مع الظرف الزماني المكاني الدائم یؤمن لھ استقرارا 

فھو الزال یسبر اغوار األبعاد الثقافیة والتاریخیة ، في تعاملھ مع ھذه البیئة الجدیدة 
  .جتماعیة  لھذا البلد كي تؤمن لھ مدى ابعد من التأقلم معھ واال

وتنقلب ھذه العالقة الى شكل من التكامل الطبیعي عند اختالل العالقة التوفیقیة 
فانسان  الیوغا ، بین المستویات وفق مسؤولیة العقل عن ھذا األختالل التفاضلیة 

یة وكامل عالقتھ الزمانیة المكانیة مثال الذي یستعمل كل طاقتھ العقلیة الدماغیة الجسد
للخروج عن حدود الجسم یقلب عملیة التكامل الى شكل طبیعي مزاح بشدة فالترتیب 

 تبرمج ھذا العمل الى عادة لیصبح ھمھ ) عقل دماغ جسد (الجدید للعالقة في جملة 
فھو قد انھار نحو الداخل ، الوحید ھو الخروج من جسده للدخول في اصبع قدمھ 

  .جة انشغال مستویاتھ في عالقة مع ذاتھ تعدم عالقتھ مع المحیط نتی
وفي نطاق مسؤولیة العقل یوجد نوع آخر من التفرغ الغیر مباشر في ظروف خاصة 

فكال من التساھل ، زمانیة مكانیة بھدف استخدام الوعي في ظروف مناسبة اكثر 
القة مع الذات اكثر منھا والتبریر یحمالن معنى واحد رغم ان التبریر یعتبر مستوى ع

  .مع الوسط المحیط 
فضمن ظروف زمانیة مكانیة غیر مناسبة یلجأ العقل ضمن مسؤولیتھ لتأجیل ھذه 

  .العالقة لحین وجود ظروف تناسبیة اكثر بواسطة التساھل والتبریر 
فموقف یتعرض لھ العقل ، ویأخذ التساھل شكل عالقة الشخص مع الوسط المحیط 

 قدرة زمانیة ) عقل دماغ جسد (م بتفرغ لھ حالیا لعدم حمل جملة  یقووال یستطیع ان



مكانیة ظرفیة مناسبة لھذا الظرف یلجأ الى التساھل الكتساب فرق قدرة بین الموقف 
وجملتھ یساعده ھذا الفرق في القدرة على األستمرار فترة معینة ریثما یتاح لھ الوقت 

لكن اذا فشلت ھذه الجملة ،  في ظرف مناسب الكافي للتفرغ بقدرة كاملھ لھذا الموقف
التساھل خالل ھذه الفتره من ان تمتلك فائضا من القدرة لمواجھة الموقف فان ھذا 

  .دد وجود العقل ذاتھ ھینقلب الى حلقة انھیار ت
وشكل آخر من تأثیر عملیة التساھل ھي اتخاذ قرار بعمل ما قد یفوق القدرة الحالیة 

ن العقل بتقدیره ألبعاد قادمة یضع احتمال طبیعي في تأمین على األستمرار بھ لك
ولكن عدم امكانھ بوعي كل ، القدره لھذا العمل عندما ینسق عملھ وفق ھذا األحتمال 

  .المتغیرات القادمة توقعھ بازمة لنقص القوه والقدرة الكافیة لألستمرار بالعمل 
رة للمبعوثین والقناصل األجانب فالسلطنة العثمانیة في اوج قوتھا اعطت تسھیالت كبی

ولكن في لحظة ضعف واحدة ادى ذلك ، بمنظور ان تستمر قوتھا على ماھي علیھ 
  .التساھل ألنھیار ھذه االمبراطوریة بابشع صورة من قبل ھؤالء القناصل 

وعملیة التساھل تأخذ شكلین آخرین احدھما سلبي واآلخر ایجابي في نطاق عالقة 
  .األفراد ببعضھم 

وفي حین یتخذ العاقل موقفا حلیما من احد السفھاء یمكن ، الحلم شكل من التساھل ف
ان یفسر ھذا الحلم على انھ ضعف او نتیجة قوه وكال الشكلین الیمكن الجزم باحدھما 

  .اال بمعرفة تامھ المكانیة ھذاالشخص 
 فشخص او فكر او مجتمع یمتلك قدرة معینة، ویمكن ان تكون العالقة معاكسھ 

الیستطیع ان یواجھ بھا فكرا آخر او شخصا او مجتمع آخر النھ اضعف من ذلك آنیا 
یمكن ان یتظاھر بالتراجع والتساھل امام الطرف اآلخر بانتظار لحظة ضعف من ھذا 

ولكن اذا لم یستطع خالل فترة ، الطرف تكسبھ فرق قدرة تمكنھ من التغلب علیھ 
ص فان عملیة التجاوب مع الطرف اآلخر تلتھم األنتظار ان یحافظ على كم قدرتھ الخا

  .نھایتھاجاه تالخاصة با قدرتھ
 وفي نفس الوقت یمكن ان یصل ھذا الطرف الى لحظة مناسبة لیجد نفسھ انھ كان 

فلیست عملیة التجاوب ، بموقف خاطئ منذ البدایة وھو الخاسر الوحید في المواجھھ 
وفي ، قتناع عقلي بخطأ ھذا الموقف ھي التي غیرت موقفھ وانما لحظة وعي ادت ال

سبھ عطالھ قد  قد اكھفموقف، الحالتین العقل مسؤول عن موقفھ واختیاره منذ البدایة 
  .یصعب علیھ تجاوزھا 

اما التبریر فھو موقف داخلي یتخذه االنسان تجاه نفسھ في موقف ظرفي غیر مناسب 
، ل عالقة الفرد مع ذاتھ لیجد بعد فترة انھ انتقل الى مستوى العادة وادى الختال

فموقف مادي او معنوي یبرره الفرد لذاتھ الیلبث ان یخل بتوازن عالقاتھ الداخلیة 
  .لیجد نفسھ في مرحلة االعودة 

واغلب عاداتنا الفكریة والبیولوجیة ھي نتیجة تبریر جید او سیئ لموقف اتخذ في 
ب انھ سیربح ویعوض كالعب القمار الذي یبرر لنفسھ في كل دورة لع، لحظة ما 

، الخسارة او یضاعف ربحھ وھو في مرحلة انتقال واجتیاز عتبة مرحلة االعودة 
والتبریر الداخلي ھو اتخاذ العقل موقفا لصالح مستوى ادنى یوكلھ مھمة تسلم القیادة 



مكانھ في عمل ما لیصبح ھذا المستوى ھوالقائد الفعلي للعقل في ھذا العمل بعد فترة 
 اذا لم یعي العقل نتائجھا بسحب او الحد من ھذه القیادة من ذلك المستوى تعود كافیة

  .فالعقل مسؤول عن فقدان مسؤولیتھ، الذي اصبح في نطاق االعودة 
فاذا ، وعند كائن یمتلك مستوى ادنى الیمكن لھذا المستوى ان یتمدد اكثر من ذلك 

الیھ ھذا الكائن ھو كان ھذا الكائن غریزي المستوى فان اقصى مایمكن ان یصل 
لكن ، فلیس امامھ أي مجال للتمدد على حساب مستوى آخر ، الحدود العلیا لمستواه 

االنسان الذي یمتلك اكثر من مستوى فان المستوى الغریزي عنده صعب االشباع عند 
حدود االمكانیة الصمیمیة لھ فھو عندما یصل الى اقصى حدود األشباع الغریزي یبدأ 

على حسابھ  یزي بالتمدد الى مستوى مجاور لھ بتكامل طبیعي ویتمددالمستوى الغر
الى ان یستھلكھ ویسخره لھ لیبدأ بالتمدد على حساب مستوى اعلى فاذا كان 

المستوى األعلى ھو المستوى العقلي فانھ یمتلك شكلین المكانیتھ الصمیمیة االولى 
،  محدود بالمحدودیة العقل محدودة بمحدودیة الدماغ والعالقة الظرفیة والثاني غیر

ومن ھنا اذا لم تستطع عطالة العقل ووعیھ ان یضع حدا لتمدد المستوى الغریزي 
لھ الذي امتلك المحدودیة العقل وعمل فانھ في لحظة ما سیكون عبدا المتناھیا 

  .بموجبھا 
وتطبیق االنفتاح والحریة الغریزیة لدى عدة مجتمعات لم یؤدي الى اشباع ھذا 

وى اال لدى عدد محدود من األفراد الذین ھم اما عقالء جدا بحیث وضعو حدا المست
لتمدد المستوى الغریزي او الذكائي على حساب العقل او ان ساحتھم العلیا لیست 

فانشغال ساحتھم الفكریة ، متفرغة اصال مما اوجد عدم استقبال واعي لدى ھؤالء 
فاضل مع تمدد المستوى الغریزي واوقفھ العلیا باعمال تتطلب جھدا وقدرة كبیرة قد ت

  وھي لیست قاعدة.عند حدود معینة
وخالصة القول ان الحدود الدنیا عند االنسان صعبة األشباع ولن تؤدي محاولة 

وال ننسى ان بعد الحدود الغریزیة یمكن اشباعھا ، اشباعھا اال الى مزید من التدھور 
فسھ بدایة الھاویة التي یبرر العقل مؤقتا بسھولة لكن ھذا األشباع المؤقت ھو ن

  .موقفھ منھا 
وعدم تفرغ العقل بشكل دائم زمانیا ومكانیا لوعي النتائج الداخلیة والخارجیة لكل 

شيء في محیطھ یعطي كل من التساھل والتبریر طریقا تحت التراب یتسلل منھا الى 
او تبریر وكان فانسان اجبر في ظرف معین على عملیة تساھل ، المستویات العلیا 

كون مسؤوال عن ھذا التصرف فھذا الیعني ان استمرار یھذا الموقف یتیح للعقل ان ال
فعدم مسؤولیة العقل وفق ظرف ، ھذا التصرف اصبح خارج نطاق مسؤولیة العقل 

وحتى ماقبلھ اذا معین ھو المسؤولیة آنیة ربما اجبر علیھا ولكن مابعد الظرف اآلني 
الن مجرد وجود ،  ھو مسؤولیتھ التامھ دون أي تبریر آخر كان یعي انھ سیقع بھ

فالعقل مسؤول ، تبریر آخر یقود الى مزید من االمسؤولیة العقلیة واالوعي العقلي 
  .طالما ھو مسؤول ومسؤول عن فقدان مسؤولیتھ 

ویتخذ التأویل شكل آخر من اشكال التفرغ باجراء قفزة افتراضیة لتجاوز عالقة 
الى عالقة اخرى قد تكون منطقیة ومناسبة فیكتسب مسارا جدیدا ظرفیة منطقیة 



خارج نطاق التسلسل المنطقي او یتجاوز العالقة الظرفیة المانعة لعمل ما بھذه القفزة 
الوجھ األیجابي للتأویل ولكن قد یتحول التأویل الى  ھذا ھو، لیستمر بنفس المسار 

فعطالتھ الفاقدة ، عي طریقھ ومساره عالقة سلبیة عندما یعجز العقل عن استبصار وو
   .ةألصطدام بجدار او الوقوع في ھاویالمرونة تقوده اما ل

والتأویل یتخذ بشكل عام عملیة تحویل الدالالت القادمة من الغیر او من الوسط بشكل 
فھو ، توكیل خارجي مع عدم وجود مانع في ھذه الثقة الى افتراضات خاصة بھ 

یر باتجاه معین ویقنع نفسھ ان ھذا األتجاه ھو الصحیح رغم كربان السفینة الذي یس
معطیات كل األجھزة المالحیة عنده الى غیر ذلك لكنھ یؤول ھذه المعطیات حسب 

فھو منعزل عن الواقع ویراه بمنظوره الخاص فقط ویتدھور نحو مزید من ، رغبتھ 
یرى اال مایرید فطموحاتھ اعمت عینیھ وشلت حواسھ فھو ال، العطالة في كل لحظة 

  .ان یراه وكما یرید رؤیتھ 
لكننا ، فتجربتھا تبعدھا غریزیا وذكائیا ، ولیست كل الفئران تقع في مصیدة الجبن 
ووعینا ، فالخطأ األول قد یكون ھو األخیر ، كبشر لیست كل القضایا تحتمل التجریب 

  .لعبة الرولیت الروسیة یقاوم بوضع األحتمال 
 ضد األنھیار ونفس امكانیة وضع األحتماالت واالفتراضات ھي فالعقل یقود عطالتھ

فكیف اذا شلت امكانیة ، التي تعطیھ مكانتھ العالیة او تجعلھ في ادنى المستویات 
فلیس كل مایلمع ذھبا بنفس ، وضع االحتمال واالفتراض او قیدت بشكل متكلس عقیم 

یة العقلیة عن وضع وتبقى المسؤول، الوقت الذي یحتمل ان یكون ذھبا صرفا 
االحتمال او االفتراض وفق مجموعة التناسبات الظرفیة والسببیة ھي األقوى وتطرف 

العقل في األحتمال اوالتجریب وتطرف العقل في عطالتھ وتسھیلھ ھي من مشاكل 
  .األنسان األزلیة 

نھ واھم االمثلة التي تعبر ع، ویمكن ان یتولد التفرغ بالتوكیل للمجموع بشكل سلبي 
  :ھي نظریة القود الخمسة والتي نشرحھا كما یلي 

وعلق في منتصف القفص حزمة موز، وضع ! أحضر خمسة قرود، وضعھا في قفص
بعد مدة قصیرة ستجد أن قردا ما من المجموعة سیعتلي السلم محاوال . تحتھا سلما

لى ما أن یضع یده على الموز،أطلق رشاشا من الماء البارد ع. الوصول إلى الموز
بعد قلیل سیحاول قرد آخر أن یعتلي !! القردة األربعة الباقین                  وأرعبھم

كرر . نفس السلم لیصل إلى الموز، كرر نفس لعملیة، رش القردة الباقین بالماء البارد
بعد فترة ستجد أنھ ما أن یحاول أي قرد أن  یعتلي السلم ! العملیة أكثر من مرة
  . البارد ستمنعھ المجموعة خوفا من الماءللوصول إلى الموز 

آلن،  أبعد الماء البارد، وأخرج قردا من الخمسة إلى خارج القفص، وضع    مكانھ ا
  .لم یعاصر ولم یشاھد رش الماء  البارد) لنسمیھ سعدان(قردا جدیدا 

سرعان ما سیذھب سعدان إلى السلم لقطف الموز، حینھا ستھب مجموعة  القردة 
بعد أكثر من محاولة سیتعلم سعدان أنھ . من الماء البارد لمنعھ وستھاجمھالمرعوبة 

  ! من باقي أفراد المجموعة)  علقة قرداتیة(إن حاول قطف الموز سینال 



، )غیر القرد سعدان(اآلن أخرج قردا آخر ممن عاصروا حوادث رش الماء البارد 
  .  سیتكرر من جدیدستجد أن نفس المشھد السابق. وأدخل قردا جدیدا عوضا عنھ

  . القرد الجدید یذھب إلى الموز، والقردة الباقیة تنھال علیھ ضربا لمنعھ
بما فیھم سعدان على الرغم من أنھ لم یعاصر رش الماء، وال یدري لماذا  ضربوه في 

لذلك . على ید المجموعة)  علقة(السابق، كل ما ھنالك أنھ تعلم أن لمس الموز یعني 
ا بحماس أكثر من غیره بكیل اللكمات والصفعات للقرد الجدید ستجده یشارك، ربم

  )! ربما تعویضا عن حرقة قلبھ  حین ضربوه ھو أیضا(
استمر بتكرار نفس الموضوع، أخرج قردا ممن عاصروا حوادث رش الماء،  وضع 

كرر ھذا األمر إلى أن تستبدل كل المجموعة . قردا جدیدا، وسیتكرر نفس الموقف
في النھایة ستجد أن ! تعرضوا لرش الماء حتى تستبدلھم  بقرود جدیدةالقدیمة ممن 

لماذا؟ ال . القردة ستستمر تنھال ضربا على   كل من یجرؤ على االقتراب من السلم
  !! أحد منھم یدري

  !  لكن ھذا ما وجدت المجموعة نفسھا علیھ منذ أن جاءت
مجتمع واألفراد على السواء ھذا الشكل من التفرغ لعدم امكان التحقق نشاھده في ال

فمستوى العادة االجتماعیة لدى ھذه القرود نقلتھ للقرود الجدیدة لتنفذه دون الرجوع 
للمستوى األعلى كنوع من التفرغ العقلي رغم امكانیة االنتقال للتحقق العقلي في اي 
وقت لكن عشرات من ھذه الحالة عند الفرد او المجتمع تجعل من العبء التحقق من 

  صحة الواحدة تلو االخرى
   
  : الدفاع والتسھیل العقلي-٩٤

لمواجھة الواقع والتجاوب معھ ھما الدفاع عندما یولد الطفل فانھ یحمل امكانیتین 
ولكن تكون فعالیة كل منھما محدودة أي یمتلك جزء من ، والتسھیل العقلي الدماغي 

من حدود وراثیة دنیا تشكل ضالخاص بالدفاع وجزء اكبر منھ قلیال من التسھیل  الرقم
االمكانیة العاملھ وفق الظرف المناسب للعمر تدعمھا جملة تعلم بسیطة التي مرت بھ 

داد عمر ھذا الشخص واحتكاكھ مع بیئتھ یزداد معھا زوكلما ا، في المرحلة الجنینیة 
الترسیب الدفاعي والتسھیلي ضمن عالقة تحول األمكانیة الممكنھ الى امكانیة عاملھ 
التي تتحول بدورھا الى ترسب عقلي دماغي تبرمجھ مجموعة ظروف التعلم واراء 

  .المستویات 
 مرحلة قریبة من مرحلة الشباب یكون الفرق بین الدفاع والتسھیل لصالح حتى ف

ھذا كشكل طبیعي حیث یصالن الى مرحلة التساوي عند ، فكالھما یتزاید ، التسھیل 
   .باب بقلیلشعمر یتجاوز مرحلة ال

أي ، كمیزان للتحكم في عملیة التسھیل والدفاع خبرة تتخذھا الجملة العقلیة الدماغیة 
انھ في المرحلة األولى یكون التسھیل ھو الغالب على الدفاع خالل مرحلة التعلم 

ومع الوقت تؤدي جملة المعلومات التي مرت عن طریق التسھیل لتشكل ، األولیة 
بالفترة الزمنیة بعد سن الشباب تأخذ ھذه العطالة و،عطالة دماغیة عقلیة دفاعیة 

او كعملیة طبیعیة نجد انھ في فترة الكھولة تشكل ھذه ،موقفا یعبر عن الشخص عقلیا 



ولكن كموقف عقلي حقیقي فان العقل یستطیع ، العطالة دفاع كبیر ضد كل ماھو جدید 
ولكن ھذه المره ، دة ان یستخدم ھذه العطالة وھذا الدفاع في سبیل عملیة تسھیل جدی

وھذا عكس ماحدث بالطفولة حیث كان الموقف الغریزي ، بتسھیل انتقائي تفاضلي 
  .الدماغي یقود عملیة الدفاع والتسھیل او كموقف ذكائي دماغي في المرحلة التالیة 

موقف العطالة وفي مرحلة الكھولة عندما یملك االنسان خبرة كبیرة عندھا یتشكل 
ونشوء ھذا الموقف ، اتجاه حقیقي واتجاه طبیعي ،  اتجاھین الدفاعیة وھو ذو

  .الدفاعي العطالي یكون على حساب التسھیل الذي تسبب بنشوء ھذه العطالة 
وبالشكل الحقیقي للعقل یمكن ان یستخدم ھذه الخبرة في سبیل رفع مستوى التسھیل 

  .وزیادة الخبرة وبالتالي زیادة العطالة الدفاعیة 
، بالذكر انھ لیست كل خبرة ھي دفاع وال كل دفاع ناجم عن خبرة ومن الجدیر 

فالخبرة یمكن ان تعمل عمل بوابة على مستوى عمل معین ما ان یفتح حتى یصعب 
فالعقل قد یشرف على دخول معلومة معینة تقود ھذه المعلومة الى فتح باب ، اغالقھ 

،  منھ عقلیا وذكائیا وغریزیا ھذا المدخل والمعلومات الداخلةالیغلق نظرا الى اھمیة 
ھنا تشكل كل خبرة تسھیال جدیدا وھو الشكل األخر من سیطرة مستوى على مستوى 

  .آخر وتمدده على حسابھ 
فمعلومة ما لم یسبق ان خبرھا الفرد او خبر مثلھا كذلك لیس كل دفاع ناتج عن خبرة 

ببھ ھذه المعلومة او یمكن ان یعطي حكما وفق استبصاره لما تس) للمقارنة والقیاس(
فعندھا یمكن ان یسبب منعھا  من ، وفق شھادة مستوى ادنى حول ھذه المعلومة 

  .الدخول وبالتالي دفاع ضدھا او تسھیل حسب الرأي التفاضلي للعقل وفق مسؤولیتھ 
وطالما ان العقل یعي مجموع خبراتھ فھو یضیف ویستمر باضافة قوه لمستوى 

الدفاع وتصبح مع الوقت عملیة انتقائیة تفاضلیة وفق التسھیل لتعدیلھ مع موقف 
 وبدون ھذه ، الظرفیة المسببة الزمن المتاح ومجموعة التناسبات المحیطة بالعالقة

فان العقل یقع ضحیة تفرغھ فھو قد عمل كل شيء ولم یبق األضافات المستمرة 
  .مایعملھ 

غریزیة اضافة للعادة  واألنسان ككائن عاقل یحوي عدة مستویات عقلیة وذكائیة و
فلیس من المحتم ان تشكل الخبرة الطفولیة عنده عطالة كبیرة طالما ان مستوى 

واضافة طاقة حقیقیة ، األشراف العقلي یستطیع ان یقوم باألختیار الطبیعي والحقیقي 
  .لرفع مستوى الدفاع او التسھیل العقلي وفق العالقة الظرفیة 

 غریزیة استعملت لنشاطات اولیة ودفاع بدائي لمواجھة اذا فان الخبرة الطفولیة خبرة
اما المرحلة الثانیة ، البیئة بكل اشكالھا االجتماعیة والجغرافیة والثقافیة وغیرھا 

من المستوى  الذكائیة فان خبرتھا ایضا استعملت بشكل انتقائي بدائي نسبیا واعلى
  .یل السابق لكن باألعتماد على الدفاع في سبیل نوعیة التسھ

الدفاع یأخذ طابع عقلي تفاضلي توفیقي مع  فان المرحلة الثالثة العقلیة يوف
فالخبرة اماان تشكل عائق وعطالة في األتجاه ، التناسبات الظرفیة القریبة والبعیدة 

منھا الطبیعي او ان تشكل الخبرة دافع ومراجعة نوعیة للخبرات السابقة یتخذ العقل 



مكانیة اضافة قوه للتسھیل االنتقائي العقلي الدماغي موقف طبیعي او حقیقي مع ا
  .عالي المستوى او یضیف ھذه القوه للتمنیع األنتقائي العقلي الدماغي 

ماھي اال فكثیر من األمراض النفسیة السلوكیة التي یرجعھا البعض لمشكالت الطفولة 
ات السابقة رفض العقل ان یستخدم عقالنیتھ ومسؤولیتھ في مراجعة موقفھ من الخبر

 الذي یستمر بتخزین الطعام رغم ذفنعود لحالة الجر، نیة والدائمة وفق مسؤولیتھ اآل
وامتالك ، فھو الیملك مستوى اعلى لمراجعة موقف سابق ، تغیر العالقة الظرفیة 

  .األنسان لطاقة العقل الحقیقیة تعطیھ سیطرة في المسؤولیة كاملة 
ویات وفق الظرف الزماني المكاني فان اكتساب وبالعودة الى عالقة الخبرة بالمست

الكائن خبرة معینة تشكل عطالتھ عند مستوى معین ثم تأتي خبرة اخرى ذات مستوى 
و تغطي الخبرة ا الخبرة الثانیة یفترض ان تسیطر وھذه، اعلى في مستوى اعلى 

  .األولى ضمن احدى عالقات االجتماع الجمعي الطرحي وتفرغ المستویات 
وجد مشكلة لعدم امكانیتھا بالسیطرة الكاملة فالخبرة األولى ذات مستوى ادنى ولكن ت

لكن الخبرة الثانیة تمتلك سیطرة اكبر فھي تمتلك قاعدة اقرب لألتصال بالعضویة 
نتیجة ارتباطھا بمستوى اعلى لذلك لكي تسیطر امكانیة اعلى على امكانیة ادنى 

ون بین األمكانیتین عالقة تكامل ذات نسبة یفترض ان تتفوق بھذه األمكانیة او ان یك
  .ارتباط عالیة 

فعند نشوء ، فالعالقة عالقة تكامل وخاصة عند األنسان وھو ذو المستویات المتعددة 
 ان تؤثر ھذه الخبرة على السلوك والطابع الشخصي خبرة معینة في الطفولة یفترض

األخرى بالعمل فتوجد خبرات المستویات  كن عندما یكبر اكثر وتبدأ ول، لھذا الشخص 
 فالمفترض ان تسیطر ھذه ،اضافیة ذات مستوى اعلى مثل الذكاء او العقل والوعي 

  .الخبرات على خبرات دنیا او تتعاون معھا سواء كانت متضادة او متوافقة 
وعندما یوجد العائقین السابقین العطالة األكبر واآلمكانیة األكبر فان العالقة الظرفیة 

ي تحدد ایھما یفترض عملھ او ینشأ تفرغ للمستوى الحامل للخبرة باتجاه ھي الت
  .احدھما 

مكانیتھ لكن اواذا وجد زمن متاح كافي لعمل المستویات ومنھا المستوى األعلى 
ھ خبرة المستوى األدنى فان ھذا المستوى األعلى یحتاج كخبرة كانت اضعف من عطال

فلألرقام ، من المستوى األدنى  مل بداللفرق قدرة تمكنھ من ان یسیطر على الع
مما یعطي ، الخاصة الصغیرة نسبیا من حاجتھ للقدرة یكفي تنبیھ العقل الى وجوده 

  .یمكنھ من العمل ھذا الفائض الطرحي لصالح المستوى األعلى 
وبالنسبة لألرقام الخاصة األكبر فقد الیكفي وعي العقل للمشكلة كي یتدخل فیلجأ الى 

فالدوافع األخالقیة واألدبیة ، وافع داخلیة لمد ھذا المستوى بالقدرة الكافیة استعمال د
تمكن المستوى األعلى من تحقیق فائض طرحي لصالح المستوى األعلى یطغى على 

اما اذا فشل العقل في ایجاد قدرة كافیة وكان ، المستویات األدنى بتكامل طبیعي 
بیرا فان العقل یلجأ الى مصدر خارجي الفائض الطرحي لصالح المستویات األدنى ك

لزام وھو مصدر خارجي من الضغط لیشكل الفائض باالللقدرة كأن یستعین او یعان 
  .المستوى األعلى  المناسب لصالح



ومشكلتھ ھو ، لزام والضغط یقوم المجتمع بمھمة تأمین ھذا االومن الممكن ان 
، ال الى توعیة العقل فقط استعمال وسائل ضغط بشكل عنیف على مستوى الیحتاج ا

 )تكامل طبیعي  سلبي( فھذا االستعمال الخاطئ للكم والشكل یؤدي لردود فعل سلبیة
الن المستوى الذي یحتاج لمجرد تكمیل برقم خاص صغیر ینقصھ یحتاج فقط الى ھذا 

الرقم الخاص لیعود ألستقراره وسیطرتھ على عطالة مستوى ادنى بینھما فرق 
فاذا ما اضفنا رقما خاصا من الضغط اكبر بكثیر ، ألرقام الخاصة طرحي في مجموع ا

وھو ذو امكانیة رقمیة محدودة سیأخذ من حاجتة ھذا المستوى فان ھذا المستوى 
فقط حاجتھ من القدرة لیعطي الباقي للمستویات األدنى لیجعلھا متطرفة اكثر من 

  .السابق 
جتھ ضمن امكانیتھ الصمیمیة فالفائض الرقمي یضاف بعد ان یأخذ كل مستوى حا

الفائض للمستوى القاعدي مما یؤدي لتطرف كبیر یضاف لتطرفھ األصلي  لیضاف
  .والنتیجة عكس المطلوب من تطبیق الضغط الزائد الخارجي 

  .مستوى ادنى  أي نكون قد شكلنا ضغطا لتوعیة مستوى اعلى والنتیجة ھي تطرف
ن للفائض الرقمي الخاص الذي یتشكل وباعتبارنا نمارس ضغطا من األعلى فال یمك

في األدنى من ان ینطلق نحو األعلى اال بحالة ان یستطیع العقل في مرحلة ظرفیة من 
، ھذه المراحل ضمن استبصاره ان یعید تشكیل الفائض من األدنى الى األعلى 

األدنى لصالح المستوى فبامكانھ في ظرف زماني مكاني ان یوظف تطرف المستوى 
  .األعلى 

وبعد ) ١ز( واستمر بالعمل حتى اللحظة )٠ز(فانسان ابتدأ عملھ في اللحظة الزمنیة 
ھذه اللحظة تعرض لفشل وانتكاس فالمسار لھذا العمل قد انزاح نحوالجھھ السالبة 

و اذا یفترض وجود شق آخر من مستوى عمل ھذا الشخص بعالقة مسافیة زمنیة 
، ي الخاص بالشخص بكل مستویاتھ ناتج عن ھذا األنخفاض على الصعید الشخص
 عندھا - ) ٢ز- ٣ز( وباستمراریة ) ع(فاذا كانت المسافة العمودیة لألنخفاض ھي 

 ھو الخبرة الناتجة عن ھذا الفشل  ) ع(یكون فائض ھذا االنخفاض الممثل ب 
فما ھي  احتماالت تصرف المستویات بھذا الكم من ، وتساوي كما معینا من الخبرة 

  .الخبرة 
لى الصعید األدنى الغریزي فان الخبرة السیئة تعني االبتعاد عن األستمرار بھذا ع

  .العمل لتشكیل ھذا الكم من الخبرة عطالة دفاعیة ذات شكل دفاعي 
اما األستمرار ، وعلى العمل الذكائي فانھ مستوى اعلى من السابق ویمتلك عدة حلول 

 زیادتھا فیكون قد كسب فترة  ومحاولة عدم ) ع(بالعمل ضمن مسافة األنخفاض 
أي العمل على ) ٠-ع(  والنقطة المسافیة) ٣ ز (من انطالقازمنیة باستمرار العمل

ذكائي لمحاولة ابقاء ھذا المستوى بجھد وكم الخبرة نفس المستوى مع بذل جھد 
 واستعمل كخبرة لمنع حدوث الخطا ثانیة بحرف ) ع (الذي وجد من الفرق المسافي 

العمل الزمنیة  محاولة ادراكھ بشكل اكبر بمقارنة الخبرة مع مسیرة المسار او
وعلى مستوى آخر ذكائي غریزي یمكن ان یعتبر العمل فاشال بخبرتھ ویعاد ، المكانیة 

في حین ان ، عندھا توجد خسارة زمنیة مسافیة  ) ٣ ز(البدء من جدید انطالقا من 



عید المستوى العقلي الذكائي نالحظ وعلى ص، المستوى الغریزي الغى العمل بكاملھ 
انھ اذا كان وعي الشخص قبل حدوث الخطأ قاصرا عن اكتشافھ فانھ على األقل 

فھو الیستعمل ھذه الخبرة بوصفھا خبرة فقط بل یقوم الجھد ، یستفید من ھذا الخطأ 
فالخبرة ھنا تستعمل ، عالقة اجتماع جمعي  )خبرة عمل (العقلي الذكائي لیجعل عالقة 

/ بل من النقطھ / ٣ز/ و / ٠ع/ فھنا الیستمر العمل من النقطع ، كقفزة عبوریة 
فالعمل قد اخذ مستوى اعلى من مستواه السابق بھذه القفزة ، / ز/والزمن / ع=+ع

  .العبوریة بالعالقة الجمعیة مستنده الى ركیزة من عطالة العقل 
 نجاح ھو دافع لنجاح جدید وكل فكل،  العقلي لھذه الخبرة قد اخذ شكل جدید فالمفھوم

  .فشل ھو تجربة قد استفاد من خبرتھا للنجاح في عمل جدید 
قام باألستفادة من كم الخبرة لیضعھ على المستوى الصفري والجھد العقلي الذكائي 

  .على األقل لمحور العمل فیكون قد اكتسب تلك القفزة 
وفق كم الخبرة الناشئ من واذا اضفنا شكال آخر لعمل الجملة الجسدیة العقلیة 

فان العقل عندما الیعي تجربتھ وفشلھ ویصر على األستمرار بالعمل /  ع /المسافة 
بدل /  ع /فان عطالة كم الخبرة الناتج عن  الفاشل مرحلة بعد اخرى بدافع االستمرار

ان یتحول الى دفاع یتحول الى تسھیل انھیاري لیستمر ھذا الشخص بالعمل الفاشل 
وھذا النوع من الجملة العقلیة الجسدیة جملة عدیمة االبعاد تتمیز ، وى دون جد

  .فالعقل اصبح اسیر العادة والفشل ، بالجفاف العقلي بعیدا عن مرونتھ وتخیلھ 
ومسؤولیتھ یقود الى تراجع ففشل العقل في تحدید ابعاد عملھ ووعیھ واستبصاره 

على اضلیتھ تجاه حلین او اكثر وكذلك فشل العقل في توفیقیتة وتف،ھذه األبعاد 
مستوى متقارب واھمیة واحدة او تجرد العقل لدرجة التعامل مع المعطیات بشكل 
جامد وعدم اقران المعطیات بالعالقة الظرفیة الزمانیة المكانیة السببیة الطبیعیة 

والحقیقیة او تجرید مفھومین لھما مستوى عمل مختلف فیبدوان بالتجرید كبعد واحد 
 او األخذ بحد او مجموعة حدود لھا تأثیرھاوى واحد او اھمال حد او مجموعة ومست

  .حدود العالقة بینھا 
كل ھذه األشكال تعطي العقل تراجعا في ابعاده ووعیھ فینغلق على نفسھ ویتحجر 

  .باطار ثابت خارج نطاق العالقة الزمانیة المكانیة فدفاعھ عن ذاتھ ادى النھیاره
اذا كان تقسیم عدد على نفسھ : عالقة التوفیقیة في المسالة التالیة مثال على فقدان ال

فان العقل عدیم المرونھ لن ،  صفر يوكان ایضا صفر تقسیم صفر یعط/ ١/یعطي
  افتراضاعددفالصفر ، یستطیع ان یقوم بتوفیقیتھ في ھذه الحالة ویصبح مشلوال 

ضع لتفاضل مع قاعدة اخرى فھذه  القاعدة تخ/ ١/وتقسیمھ على نفسھ الیعطي الرقم 
فھذا العقل الیمتلك بعدین لقاعدتین ، وھي ان تقسیم عدد على صفر یساوي الصفر 

لذلك فالعقل السلیم یبتعد ، مختلفتین وامتالكھ لبعد واحد الیستطیع ان یحوي قاعدتین 
األول فلیس الحل ، عن القواعد المجردة فقط واذا جرد فھو یوفق ویفاضل في تجریده 

صحیح فقط ویعمم وال الحل الثاني صحیح فقط ویعمم فكالھما صحیح وفق ھو 
  .مستواه وبعده التفاضلي 



ورغم ان الحقیقة واحده فھي التتناقض مع وجود حلین صحیحین على مستویین 
  .مختلفین 

 سقراط فان – سقراط انسان –واذا درسنا القضیة وفق مقولة سقراط كل انسان فان 
صفر تقسیم – الصفر عدد – كل عدد على نفسھ یساوي الواحد ،تقاس بھا القضیة ، 

فاما مقولة سقراط خاطئة ، فالنتیجة مناقضة لمقولة سقراط ، صفر الیساوي الواحد 
وبتخطیئ احدھما نكون قد خطأنا كل ماھو ، او جزئیة او ان قضیة العدد خاطئة 

كل منھما یعمل على و، صحیح في الظروف الطبیعیة او كالھما ، منطقي لدى األنسان 
فمقولة سقراط خاضعة لتفاضل معین یختلف ، مستوى معین خاضع لقاعدة تفاضلیة 
  .عن الصفر الذي یمتلك اكثر من قاعدة 

كما یمكن ان نقول ان الصفر لیس عددا وھذا بدوره یحطم كل مایعتمد على تسلسل 
أ الى الغاء واضافة فالعقل الجاف الذي یفشل في اجراء توفیقیتھ یلج، رقمي في فكرنا 

فھو الیستطیع ان یحكم بان احدى القضیتین  بشكل ، عشوائیة تزید األمور تدھورا 
  .طبیعي صحیحة واألخرى خاطئة 

وتعتمد الطرفة عند الشعوب بدرجة كبیرة على موقف العقل الجاف وتبریراتھ 
فیة ھو ومثال على فشل الربط بین الموقف الحالي وبین العالقة الظر، وتأویالتھ 

فھي ، الممرضة التي توقط المریض العطائھ الدواء المنوم الذي حان موعده 
وھي قد جردت قاعدة ان ، تتصرف بعمل منطقي عدیم البعد الظرفي التناسبي 

دویة دون اجراء  الوقت المحدد لتعممھا على كل األالمریض یجب ان یأخذ الدواء في
منطقي لكنھ عدیم الجدوى ویمكن  تصور عقلي لتناسب الظروف وسببیتھا فعملھا

فھو ، االستعاضھ عنھ بعمل منطقي آخر لكنھ غیر منطقي بالنسبة للقاعدة السابقة 
  .وتوفیقیتھ مع عالقة المریض بھذا الظرف، یتبع قاعدة اخرى تفاضلیة مع الظرف 

من ، واآلن ھل نستطیع ان نحكم ان اراء االشخاص الجافین عقلیا عدیمة القیمة 
ر العقل المرن الشیئ الیمكن االستفاده منھ فھو بمرونتھ یستخدمھا كاراء وجھة نظ

جیدة رغم سخافتھا فبمقدوره ان یأخذ مضمونھا ویجرده عن الشخص الصادرة عنھ 
عندئذ یربط بین ھذا المضمون بعد بذل جھد عقلي لمنع تأثیر سخافتھا علیھ بالتجاوب 

د العقل المرن من سلوك الحیوان وبنفس الطریقة یستفی. وعالقھ ظرفیة مناسبة 
فالقارب ذو المجدافین  رغم انھ ، فیتمكن من استخدام السلوك الحیواني بوعي جید 

البطھ في الماء اال انھ قد جرد عملیة التجدیف لیصنع زورق الیتشابھ مع حركة 
وكذلك الطیران ، بمجدافین وذلك بعد ان وجد الظرف المناسب لألنسان لیصنع زورق 

ن أي طائر یختلف عن شكل طیران الطائرة اال من ناحیة استعمال مبدا فطیرا
فالذكائي یمد العقل ، فھنا یعمل كال المستویین العقلي والذكائي معا ، دینامیكیة الھواء 

  .بمنطقیتھ والعقل یضیف خیالھ لھذه المنطقیة لیخرج بنتیجة ابداعیة متمیزة 
شخصیا الیحتم ان ھذه المبادئ یطبقونھا واألشخاص الذین یخرجون مبادئ وافكار وال

فباستطاعة العقل ان یجرد المبدأ عن الشخص طالما ان ھذا المبدأ جید في ، سیئة 
والعقل یتمتع باألختیار التفاضلي التوفیقي وفق الظروف التناسبیة السببیة ، ظرف ما 

ل یقبل او فالعق، وخبرة المجانین واحكامھم قد تكون ھي األنسب في ظرف یتطلبھا ، 



فالكائن ، یرفض عمال منطقیا في ظرف ویقبل او یرفض عمال المنطقیا في ظرف آخر 
الوحید الذي یخرج عنھ عمال یمكن تسمیتھ بالعمل المبدع او األحمق او الغبي او 

بینما النستطیع ان نقول ، االمنطقي ھو الكائن األكثر عقالنیة بین كائنات ھذا الكوكب 
  .نھ تحت المستوى المنطقي لألنسان ذلك على أي حیوان ال

  : ابعاد المنطقیة-٥٠
عندما توجد المنطقیة یوجد معھا نوعین من األبعاد فھي كعالقة صفریة التمركز یوجد 

فتصرف العب الشطرنج المحترف ، المنطقیة  معھا عالقة فوق المنطقیة وعالقة تحت
 عن نقلة المنطقیة یقوم بحركة المنطقیة تھدم التسلسل المنطقي للعب الخصم تختلف

استبصر نتائج عملھ بل ، فاألول لم یقم بعمل المنطقي عبثي ، بھا العب مبتدئ 
عیدة وتناسب ھذه العالقة الظرفیة مع نقالت بووعى العالقة الظرفیة الزمانیةالمكانیة ال

  .الخصم للقیام بنقلتھ االمنطقیة 
فكل من عمل المستوى ، لي والمنطقیة مستوى اقل او جزئي من مستوى الوعي العق

تصدر تصرفات عن المستوى  وقد، الغریزي والذكائي ھو عمل منطقي طبیعي 
والعقل الینفي او ، الغریزي نعتبرھا اكثر منطقیة من تصرفات مستوى الوعي العقلي 

فالعالقة التفاضلیة التوفیقیة بابعادھا الكبیرة وفق ، یتبنى العمل االمنطقي بالكامل 
ظرفیة التناسبیة السببیة ھي التي تعطي العقل حریتھ في عمل منطقي عالقة اللا

  .اوالمنطقي 
، العام  العقل منطقي بالكامل لما وصلت البشریة لھذا الغنى الفكري والتقدم ولو كان

فتجربة سیئة مرت ،  ھي على األغلب من النوع مافوق المنطقي والمنطقیة العقل
بوضع االفتراض وربطھ   العقللكن امكانیة بانسان یفترض ان الیعید تجربتھا و

بالعالقة الظرفیة او تجریده عنھا یجعلھ یعید تجربة فشلت ضمن افتراض ان الفشل 
  .األول مرده الى عالقة ظرفیة غیر مناسبة من الممكن ان تكون مناسبة اآلن

 ھو اما فالعمل الحقیقي العقلي، فالخبرة التساھم دوما بالعمل االیجابي او السلبي فقط 
، مع التجربة او ضدھا سواء كانت تجربة سیئة او جیدة وھذا وحده عمل المنطقي 

ولوال ھذا العمل االمنطقي لبقي البشر اشبھ بالحیوانات یبتعدون عن كل ماھو مؤذي 
وفق خبرة ذاتي او منقولة من الغیر بالتوكیل ویقتربون من كل ماھو نافع بشكل معمم 

، ولو كان الوضع كذلك لما وجدت الحضارة البشریة ، ة غیر خاضع للعالقة الظرفی
فاالنسان كحامل للمستوى العقلي یتمیز بوضع االحتمال والفرض التوفیقي مما یعطیھ 

  .قفزات بالرقم الخاص لفكرة لم یمكن باالمكان اكتسابھ بالعمل المنطقي 
ي للوصول الى فعند قیامنا بمجموعة من العملیات الریاضیة فاننا نقوم بعمل المنطق

  نتائج منطقیة 

اننا نرفق ھذه ،  :كان عندنا المعادلة البسیطة التالیة   فاذا
فنحن نفترض وجود  / ١ج،٢ب ،٤أ/المعادلة بفرض قیم لحدودھا فنفترض ان 

شیئ لم یكن موجودا من قبل فنضع شیئ في مكان لم یكن موجودا فیھ لكنھ یناسبھ 
س األمر یحدث عندما نبرھن على نظریة ھندسیة ونف، ویحمل امكانیة وجوده فیھ 

كان نبرھن على نظریة ، فاننا نقوم باغلب األحیان بوضع اضافات لم تكن موجودة 



أي نتصرف ، فنمد احد اضالعھ ثم نسقط علیھ محورا او عمودا وھكذا في المثلث 
اضالع بطریقة غیر طبیعیة فالمثلث لھ ثالثة اضالع وقمنا بعمل غیر طبیعي واوجدنا 

كعملیة / ٢ب ،٤أ/وكذلك عندما نفترض ان ، ومحاور وامتدادات لم تكن موجودة 
اما و/ ٤/او/أ/أي اما / ٢/التساوي / ب/و / ٤/التساوي /أ/منطقیة طبیعیة فان 

وكفرض مضاف على الشكل غیر الطبیعي بعملیة توفیقیة یمكن ان تكون ، / ٢/او/ب/
فاننا بظروف معینة لحل بعض /٢٥+٣/ كان وكعملیة منطقیة اذا، / ٢/تساوي / ب/

 فالعملیة الریاضیة وھي ذات مستوى /٥#٣+٢/األشكاالت نستطیع ان نفترض ان 
عمل ذكائي عقلي لحاجتھا لكل منھما فاننا ننشئ حدود خیالیة لحل اشكال ما وھذا 

الحد ا لخیالي لیس لھ وجود طبیعي ولكننا نفترضھ الستمرار العملیة الریاضیة 
  .نطقیة الم

ت ھذه العملیات عقبة ما فان العقل واذا كانت العملیات المنطقیة عملیات ذكائیة وواجھ
  .یتدخل بفراغیتھ والمنطقیتھ لینشئ حد المنطقي 

ونستطیع القول ان التدخل االمنطقي غیر مشروط بالعقل االعندما یكون مافوق 
نطقي وھنا تكمن الشعرة المنطقي او ان العالقة الظرفیة تفرض وجود حل ما تحت الم

  .الفاصلة بین العقل والجنون كفرق مرحلة بینھما
حین یضع العالم مجموعة افتراضات المنطقیة یستطیع المجنون ان یضع ففي 

لكن العالم یستطیع العودة الى العملیة المنطقیة التي ’ ،افتراضات المنطقیة ایضا 
تنفصل عنده العملیة المنطقیة عن تعتبر استمرار لالفتراض االمنطقي بینما المجنون 

  .العملیة االمنطقیة 
وكما یقوم العالم الریاضي بادخال الفرض االمنطقي على سلسلة منطقیة لیصل الى 

نتیجة غیر منطقیة في عالمنا المحدد بابعاد محدودة یمكن ان تكون ھذه النتیجة 
  .ختلفة عناماخرى ظرفیة منطقیة في ابعاد اخرى او في عالقة زمانیة مكانیة 

فكثیر من المبدعین والمفكرین والعلماء الذین وصلو الى نتائج غیر منطقیة اعتبروا 
ولیس السبب الحتمي بان ، في فترة زمنیة معینة مجرد مجانین یھرفون بماالیعرفون 

مجتمعھم في زمنھم لم یكن عاقل كفایة بل ان عوامل تكامل العالقات البشریة الفكریة 
فان نقول لشخص قبل ثالثمائة عام .ى ھذه النتیجة أي عدم تناسب لم تكن على مستو

وقت سریع جدا فان ن مكان الى عدة امكنھ بانھ یمكن نقل صورة شخص یتحرك م
او ان ، وصل بعده الدماغي العقلي الى مستوى تصور ھذه العملیة علوم عصره لم ت

شبیھ بھا الفراغات و، العملیة  یكون عاقل كفایة لیضع فقط افتراض دون شكل لھذه
 فیما بعد وكذلك مقولة  اھمیتھا التي تركھا مندلییف في جدولھ الدوري والتي اكتشفت
  .جابر بن حیان بان الذرة لیست اصغر جزء من المادة 

فعندما یفترض عالم ، فبین الحقیقة والعبث شعرة الیعیھا اال العقل عندما یكون حرا 
التوالد الذاتي فھو یقوم بوضع  األرض بواسطةطبیعیات مادي بان الحیاة نشأت على 

في نفس الوقت الذي یعارضھ عالم ، فرض غیر منطقي لضرورة االستمرار المنطقي 
طبیعیات ذو خلفیة دینیة لیقول ان الحیاة نشأت بواسطة الخلق لیصل الى  نتیجة 



 فكالھما یتحدث بفرض غیبي لم یحضرة الھو وال ادراكھ وال، المنطقیة مشابھھ 
  .وعیھ اال مجموعة معلومات ووقائع قد تؤید ھذا او ذاك

ومن الصعب ان نعرف الفرض الحقیقي من الفرض العبثي فكثیر من القضایا التزال 
  .بعیدة عن امكاناتنا الواعیة او محجوبة عنا 

ولكن عندما یعجز وعینا ان یحددھا فھو ، والحظنا باألحتمال ان الحقیقة واحدة 
فرجل الیملك حاسة ، ولكن حتى األحتمال یفشل احیانا ، حتمال یخفض قیمتھا باأل

ودفن ضحیتھ في كومة من التبن الشم والیعرف عن وجودھا شیئ ارتكب جریمة قتل 
بھا تكتشف بسھولة  واذ، فھي بالنسبة لحواسھ الموجودة العاملة الیمكن اكتشافھا 

یعد مجموعة افتراضات س، من رائحتھا ویعینون مكانھا بدقة فما موقف ھذا الشخص 
فھل توجد حواس اخرى ، اسة الشم فتقد حواحتماالت لكن لن یخطر على بالھ بانھ ی

  .النعرف عنھا شیئا او النستعملھا لتنبئنا بمزید من المعطیات عن الواقع ؟
  : ارادة المستویات-١٥

 یحتاجوجدنا في المستویات ان عمل أي مستوى كي یظھر الى حیز العالقة المحیطة 
الى شغل ساحة اخراج معینة خاصة بھذا المستوى او ان یشغل ساحة اخراج 

اذا وبشكل طبیعي الیمكن الي ، المستوى األعلى كي یظھر باشراف ھذا المستوى 
عمل صادر عن أي مستوى ان یحتل ساحة االخراج اذا لم یتمتع بطاقة تتیح لھ ابعاد 

لھا مستوى ما ذلقوه التي یبفالطاقة اوا، المستویات األخرى عن ھذه الساحة 
ویفرضھا الستمرار عملھ ضمن مستواه او الحتالل ساحة األخراج ھي ارادة لذلك 

  .المستوى 
نوع یمكنھ من عملھ ضمن نطاق عمل ، أي ان كل مستوى یحتاج لنوعین من الطاقة 

، ونوع یحتاجھ الظھار عمل مستواه الى مستوى االخراج للكائن ، مستواه وزمنھ 
 الجوع والشبع دافعان غریزیان یحتاج المستوى الغریزي لطاقة ھذین فكل من

أي ان ، الدافعین الظھارھما الى مستوى األخراج لیأخذا صفة تصرف الكائن 
والمستویات ، طاقة الدافع من اجل اظھار ارادة مستواه المستوى الغریزي یستعمل 

فھدف المستوى الغریزي ، فھا ھدالدنیا ایضا تمتلك دافعا یعطیھا ارادتھا للوصول الى 
عن طریق الدافع فالدافع یاخذ بعدین األول باتجاه الداخل نحو ھدف ھو تحقیق البقاء 

فدافع الجوع ، المستوى والثاني خارجي نحو ساحة االخراج لتحقیق ھدف المستوى 
یھدف الى بقاء الكائن وھو نفس الھدف للمستوى الصادر عنھ ھذا الدافع وھو ھنا 

 ظھر كارادة يفیحقق المستوى الغریزي ھدفھ عن طریق الدافع الذزي یى الغرالمستو
  .بقاء للكائن على ساحة األخراج 

، وقد یتعارض عمل وارادة مستوى ادنى مع ارادة مستوى اعلى منھ او قد یتوافقان 
فالمستوى الذكائي الذي یملك ابعاد اكبر من المستوى الغریزي یتحول مفھومھ وھدفھ 

حة اعم من مصلحة المستوى الغریزي لتشمل تحقیق ھدف ھذا المستوى نحو مصل
فالبعد الذكائي یقبل األخذ  ،بوسائل منطقیة ذكائیة تقوم على مفھوم الربح والخسارة 

والعطاء والمراوغة ولو ادى ذلك وفق حسابھ بالتضحیة ببعض افراد نوعھ في سبیل 
قل من الربح واتخاذ القرار یحتاج سارة اخفال، یا بقاء كائنھ بطریقة محسوبة منطق



یجب ان تكون كافیة الظھار ھذه األرادة ، الرادة لفرض ھذا القرار على ساحةاألخراج 
في سبیل تحقیق حریة لھذا مستواه وازاحة ارادة مستوى آخر عن ھذه الساحة 
 وقد یضطر العمل الذكائي احیانا، المستوى الذكائي لتطبیق ارادتھ في العمل الذكائي 

  .للضغط على مستوى ادنى من اجل مصلحتیھما معا 
اما المستوى العقلي فان ابعاده الكبیرة تعطي الرادتھ مدى ابعد من مجرد ابعاده 

فھو لیس بحاجة فقط الرادتھ للضغط وازاحة ارادة المستویات ، الفراغیة األفتراضیة 
لعقلي في التوفیق األخرى بل ھو بحاجة الى ان تشمل ارادتھ تحقیق ھدفھ واختیاره ا

فوعیھ ،  ولو كان یضر بھذه المستویات آنیا بین المستویات او حكما دیكتاتوریا 
واستبصاره یتجاوز اللحظة اآلنیة وشبھ اآلنیة وھو بحاجة ألرادتھ لضبط نفسھ 

وبحاجة ألرادتھ لتحقیق ، وضبط اختیاراتھ الكثیرة الناتجة عن ابعاده الكبیرة 
كما یحتاج ھذه األرادة لتحقیق ، نیة الداخلیة والخارجیة والزممسؤولیتھ اآلنیة 

تفاضلیتھ وتوفیقیتھ بین االرادات الداخلیة والخارجیة مع العالقة الظرفیة الزمانیة 
وارادتھ تأخذ شكال تنظیمیا لضبط عمل المستویات الواقعة تحت ، المكانیة التناسبیة 

  .ق عملھا حریة تحقیق ارادتھا الخاصة لتحقاشرافھ لیعطیھا 
ولكن تراجع ھذا ، فالمدخن او السكیر الیدخن او یشرب بارادة المستوى العقلي 

المستوى في ظرف ما یعطي ارادة العادة البیولوجیة قدرة للتغلب على ارادة المستوى 
  .العقلي 

والمستوى العقلي كمستوى اعلى عندما یتمتع بحریتھ في الزمن المتاح یستطیع 
 وفق مسؤولیتھ التوفیقیة بالتوفیق بین ارادة ھذه الستویات بشكل طبیعي ان یقوم

  .رادات عند الكائن عطي االنطباع العام لعمل جملة االلی
اما االنسان ذو شكل ارادة غریزي او عادة او ذكائي او عقلي او انساني او شكال 

قة دما تتكافأ بارادتھا فھي اما متوافنمختلطا بین نوعین او اكثر من المستویات ع
الشكلین او بشكل اجتماع طرحي لتبدو بعملیة بشكل اجتماع جمعي تحقق ظھور 

  .صراع قد یظھر فرقھا او یستغل مستوى آخر فراغ ساحة األخراج لتحقیق ارادتھ 
العقل ھو المسؤول األول واألخیر عنھ ومھما كان الموقف النھائي عند األنسان فان

 وتفاضلیتھ لعمل  یستعمل العقل توفیقیتھوعندما، ضمن حریتھ في العالقة الظرفیة 
ارادة المستویات وفق العالقة الظرفیة التناسبیة السببیة فانھ یاخذ مع ھذه المستویات 

شكال جمعیا یعطیھ قدرة اكبر لتحقیق ارادتھ وتحقیق تفرغھ بحیث التتعارض ھذه 
ادتھ بشكل ویفرض العقل ار، ضبطھا  الحریة للمستویات مع وعي العقل لھا وامكان 

ھذا عمل یؤدي الى نفس النتیجة / ١٢+١/فنقول ان ، آخر ھو شكل االفتراض 
 طالما ان العملیة تحدث في العالم الطبیعي فھي حتمیة منطقیة ذكائیة  ومھما تكررت

لكن العقل الینتمي بشكل مطلق للعالم الحسي او العالم ، في ھذا العالم الطبیعي 
االمحدود زمنیا لم الحسي المحدود وابعاد العالم االحسي االحسي فھو یأخذ ابعاد العا

والفرض الینتمي دائما الى ، ومكانیا فھو بذلك یستطیع ان یستعمل ارادتھ لألفتراض 
فكل من األفتراض ، ولكنھ بنفس الوقت مقید بتوفیقیتھ بین العالمین ، العالم الحسي 

ا الیستطیع ان یتجاوز بوعیھ واالحتمال العقلي ھما عمل عقلي یستعملھ العقل عندم



والعالقة الظرفیة ، لحظة زمنیة مكانیة معینة فھما تجربة العقل في كشف محیطھ 
التناسبیة السببیة تعطي العقل امكانیة وضع فرض الیمكن ان یكون صحیحا بالنسبة 

  .فعملھ حقیقي لعالقة اخرى طبیعیة 
حیحة أو یفترض بارادتھ انھا والعمل العقلي یتمتع بعدد من الخیارات التي تعتبر ص

صحیحة والعكس أي ان یعتبر ان بعض الخیارات خاطئة بینھما یفترض بارادتھ ان 
فعملھ فوق العمل المنطقي ، خیارات اخرى خاطئة سواء كانت صحیحة او خاطئة 

والعقل كجزء من الكائن االنساني یخضع لشكلین من عمل العقل مع الجملة التكاملیة 
 وخارجا والتي یعتبر جسده ومستویاتھ بما فیھا العقل والبیئة بكل المفتوحة داخال

فھو اما ان یتخذ شكل العالقة التوفیقیة التفاضلیة التي ، اشكالھا حدود لھذه الجملة 
طبیعي عندما یعمل العقل مع مستویاتھ بشكل توفیقي تفاضلي مع العالقة تتخذ شكلین 

 فیعطي فرصة لعمل المستوى المناسب او ،الزمانیة المكانیة التناسبیة السببیة 
او شكل حقیقي عندما یفرض ارادتھ  بطاقتھ الذاتیة ، مجموعة المستویات المناسبة 

لعمل مستوى ھو في الظرف الطبیعي غیر مناسب لكن بذل الجھد الحقیقي یعوض 
عدم تناسب العالقة باالضافة للشكل العبثي عندما یكون الظرف الطبیعي غیر مناسب 

ضا لعمل مستوى معین لكنھ یفرض علیھ ھذا العمل دون بذل الجھد االرادي ای
  .للتعویض في اختالل العالقة 

، اذا العقل الیخضع بشكل كامل للعمل المنطقي في وجود صح مطلق او خطأ مطلق 
وفي جمیع ، فجھده الذاتي یستطیع ان یعكس القضیة او یجعلھا جزئیة او یعممھا 

المستویات واألشكال الطبعیة والحقیقیة والعالقات الزمانیة الحاالت فان مجموعة 
المكانیة السببیة التناسبیة تنشئ عد الیحصى من اختیارات واھداف كل مستوى التي 

یفترض بالعقل ان یحقق توفیقیتھ وتفاضلیتھ بینھا الصدار امر بتصرف معین وفق 
ات الداخلیة او الخارجیة حد المستویھ ألعملھ الطبیعي او الحقیقي الواعي او توكیل

ة اختیار عمل مستوى معین في عالقة ظرفیة یفھو اذا یتمتع بحر، رف بھذا التص
  .مناسبة او غیر مناسبة 

 من ورات عقلیة او ذكائیة او غریزیة افاالنسان معرض في كل لحظة لمجموعة خیا
 تحتمل ان تكون صحیحة وخاطئة بنفس الوقت والمستوى او، مستوى فرعي آخر 

تكون صحیحة تماما بالنسبة لمستوى وخاطئة بالنسبة لمستوى آخر وعلى العقل ان 
فحریة االختیار ، یعمل بخاصتھ التوفیقیة واختیار ماھو عقلي انساني اكثر من غیره 

 اختیار وآخر ھو مدى وعي العقل للنتائج المستقبلیة عند األنسان متعددة والفرق بین
واي ،  مناسب اكثر مع العالقة الظرفیة وفق النتائج لھذا االختیار ثم اختیار ماھو

والعقل یمكن ان یكون ، اختیار سیكون مسؤوال عنھ سواء كان فردا او جماعة 
مجرما اذا اساء االختیار ألنھ في فتره زمنیة معینة كان قادرا على فرض اختیاره 

 وتوقع النتائج  المستویات األدنى اال في حالة عدم تمكن العقل من وعيعلى اختیارات
واذا بھذه ،الكاملھ فیكون قد اختار مایعتقد انھ األفضل في عالقة زمانیة مكانیة معینھ 

ولكن ان یكون االختیار موكال الى احد المستویات ،العالقة تتعرض لتغیر یخل بتوقعھ 
ه ھذا  المستوى على عمل ما فھو مسؤول ربالتساھل ثم یصل الى نقطة االعودة ویجب



ھ تخلى عن مسؤولیتھ في فترة معینة ادت الى وضعھ بظرف الیستطیع ان عنھ الن
  .یكون مسؤوال فیھ 

فاالنسان في كل لحظة امام مجموعة من الحریات نابعة من تعدد حریة مستویاتھ 
والعمل العقلي المسؤول ھو الذي یحدد أي حریة یعمل بھا ضمن وعیھ لمدى تغیر 

  . التناسبیة السببیةالعالقة الظرفیة الزمانیة المكانیة
وفي ، وفي قصة كلیلة ودمنھ ترد قصة الكلب الذي وضعھ صاحبھ لحراسة طفلھ 

ویعود صاحبھ لیجد فم ، غیابھ تھاجم افعى ذلك الطفل فینقض علیھا الكلب ویقتلھا 
ھنا قد سلك ھذا الشخص ، اء فیظن انھ قتل صغیره فیقتل الكلب مالكلب ملوثا بالد

مستوى العقل وسلوكھ ھذا لم یكن بسبب انعدام یا بعیدا عن سلوكا غریزیا انفعال
فالعقل قد اعطى حریة عمل للمستوى الغریزي رغم انھ یعرف ، الزمن المتاح للعقل 

فعالقة التناسب مع ، ان بامكانھ ان یقتل الكلب في أي لحظة حال ثبوت التھمة علیھ 
فاغلب اخطائنا الشخصیة  ، العالقة الظرفیة مختلھ ھنا والعقل لم یستعمل مسؤولیتھ

، وھي خطأ في األولویات من المھم فاألھم ، ناتجة عن استعمال المستوى الخطأ 
فالشخص یمتلك امكانیة صمیمیة واعیة اكثر من الكلب كما یمتلك امكانیة بالسیطرة 

ولكن ان ترى عدوك شاھرا سالحھ ومھاجما لك فلیس ، علیھ وقتلھ في أي لحظة 
اح الن یعمل العقل الكتشاف نیة ھذا الخصم فیعطي حریة عملھ امامك أي زمن مت

  .للمستوى الغریزي فورا 
یمتلك امكانیة مشابھھ المكانیتك ان لم یكن اكثر وھو قد بدأ خصمك ان فانت تعرف 

فسرعة ، فھو یمتلك الزمن الذي التمتلكھ ، بلحظة سابقة لعمل مستواك الغریزي 
مع  عمل من مسؤولیة العقل المتناسبة  خاص ھوالتصرف ھنا للتعویض عن الرقم ال

  .العالقة الظرفیة 
وفي مثال كلیلة ودمنھ لم تكن ھذه العالقة موجودة بنفس الشكل وبالتالي فالعقل 

  مسؤول 
عن ھذا العمل المختل والمتسرع فمفھوم الحریة كعالقة ظرفیة بین المستویات 

ن مجموعة حریات لمجموعة والعالقة الخارجیة والداخلیة ھي عالقة تناسب بی
فتقیید الحریة یعطیھا الجدوى واطالقھا ، مستویات وفق العالقة الزمانیة المكانیة 

فاطالق الحریة یعني ان تفتح باب القفص للعصفور في نفس الوقت ، یجعلھا عبثیة 
والعقل الذي یعتبر اكثر المستویات حریة ھو ، الذي یقف فیھ القط على باب القفص 

وعندما یرید ،فسھ اكثر مایقید الحریة النھ یقرنھا بالمسؤولیة والوعي بالوقت ن
االنسان ان یكون حرا بشكل مطلق علیھ ان یتخلى عن مستواه العقلي لینزل الى 

مادون العقل عندھا لن یختلف عن أي حیوان بل اتعس من الحیوان الن العقل الیزال 
 قد تجاوز عتبة العقل موجودا ویفرض وجوده في وقت یكون فیھ ھذا الشخص

فیكون قد ھرب من حریة ، فھو مقید بالمستوى األدنى ، واصبح في مرحلة االعودة 
یقیدھا العقل الى حریة یقیدھا مستوى ادنى شبھ میكانیكي لیقع في ازمة الحریة 

  .والعادة 



وعندما یتحقق وجود الحریة العقلیة تتحول الحریة لوسیلة تقود الفرد بكامل 
نحو الھدف الذي وجدت من اجلھ والذي انشأه مستوى ما مثل المستوى مستویاتھ 

ولكن یختلف الھدف العقلي عن اھداف المستویات ، العقلي او غیره من المستویات 
األخرى بان اھداف المستویات نابعھ من دافع یرتبط بالعالقة الظرفیة یحقق ھدفا لھذا 

حریة عمل بعد فرض ارادتھ على المستوى عن طریق احتالل ساحة األخراج لیكتسب 
بالعمل حتى الوصول الى ھدف ھذا /ارادة حریة دافع /ھذه الساحة لتستمر حلقة 

  .زمانیة مكانیة سابقة المستوى الذي نشأ في فترة 
اما الھدف العقلي فكما وجدنا في فقره سابقة الیوجد كحد في اللحظة الزمانیة المكانیة 

 عند بدء عملھ بل یمتد وجوده من تلك العالقة التي یوجد فیھا المستوى العقلي
وھنا تشترك ، السابقة وحتى عالقة ظرفیة زمانیة مكانیة تبتعد عن األولى مسافة ما 

لتنشئ جملة الوعي والخیال والعالقة الظرفیة مع تخیل الوعي وفق استبصاره 
 لتحقق افتراضا الھدف في عالقة زمانیة مكانیة مستقبلیة تسعى حریة العقل نحوھا

  . الھدف 
فالھدف عند المستوى العقلي ھو ھدف مستقبلي ینشئھ العقل اما اھداف بقیة 

ویستعمل ، المستویات فھي اھداف موجودة في االمكانیة الصمیمیة لھذه المستویات 
العقل للوصول الى ھدفھ خاصتھ التوفیقیة التفاضلیة اما المستویات االخرى فتندفع 

  الطبیعیة والذي یفترض ان توجد التالقي بین الھدفنحو الھدف وفق القوانین
قة الغالبة الحدوث طالما ان القوانین الطبیعیة عالوالدافع بشكل عمل طبیعي یحتمل ال

  .ھي القوانین العاملة 
اما المستوى العقلي وكما وجدنا اذا اتیح لھ تحقیق وجود لعملھ فان عملھ الحقیقي 

ا او یسھل استخدام اخرى او یمانع قانون طبیعي یسخر قوانین الطبیعة ویقاوم بعضھ
لھدفھ یحتاج لبذل الجھد الحقیقي لذلك یأخذ بقانون طبیعي آخر لیحقق ھدفھ فالوصول 

  .ھدفھ الشكل الحقیقي 
فھو یمتلك عدة اھداف وعدة ، واالنسان بشكل عام تتعدد اھدافھ نتیجة تعدد مستویاتھ 

 عقلیا وعلیھ ان یختار ھدفھ ومساره وفق مسارات للھدف الواحد عندما یكون الھدف
  .مسؤولیتھ عن كل اختیار 
عند عملھ ان یبني في الفراغ كیل الفراغي فانھ یستطیع ش وبما ان للعقل امكانیة بالت

، دون األلتفات لخبرات المستویات األدنى او تجاربھ السابقة فاشلھا وناجحھا 
وقف عقلي عاطفي یبقي على فالشخص الذي یمر بحادث مؤلم یستطیع ان یتخذ م

انحرافاتھ الداخلیة والخارجیة لیبقى ضمن احزانھ الى النھایة ویتعطل كل امكان 
للتفاعل بینھ وبین البیئة اال ضمن اضیق الحدود وبالتالي یتعطل كل عمل منتج في 

وان یتخذ موقف عقلي متناسب مع الظرف اآلني لیبعد او یصحح جملة ا، حیاتھ 
  .را بشكل طبیعي في حیاتھ وانتاجھ ى مستمانحرافاتھ ویبق

فھنا النفرض على االنسان ان الیتخذ موقفا عاطفیا الننا بذلك ندمر مستوى موجود 
ولكن نفرض على العقل بخاصتھ التوفیقیة ان ، ولھ عملھ في حیاة ھذا األنسان 

اة الیستمر في ھذا الموقف ابد الدھر لمنع حدوث تطرفات في ھذا المستوى تخل بحی



وھنا ، االستقرار بل ھو وجود حقیقي كما مر معنا فال وجود طبیعي لعملیة ، الفرد 
تتجلى قاعدة عدم األستقرار فمفھوم مثل السعادة لدى الفرد الیكون بارضاء حریتھ 

الغریزیة فقط واال  اعتبرت الحیوانات المدجنة سعیدة وبالنھایة تقودھا سعادتھا الى 
  .المسلخ 

الذكائي لعدم توفر كافة األبعاد لھ مما یوصلھ الى انفالش متطرف وكذلك المستوى 
  .لھ ذكیة تدمر ماحولھا لصالحھا ثم تدمر نفسھا لوحدانیتھا آیحول كائنھ الى 

والمستوى العقلي الیوصل الى ھذه السعادة فالعقل یبحث عن مثالیات تخیلیة تناسبھ 
فالسفة او الحكماء بانھم فھل نستطیع ان نصف ال، والتناسب الجسد بمستویاتھ 

فعقالنیة ھؤالء تقودھم اما الى المقصلة اوالجنون او االنتحار باشكالھ ، سعداء 
  .المادي والمعنوي 

ومن ھنا فنحن النبحث عن األنسان الغریزي او انسان العادة او الذكائي او العقالني 
نساني الذي سان اال الحاجة الى األنسان االنوغیرھا من االنواع المشتقة بل نحن باشد

تكامل العمل بین مستویاتھ بشكل توفیقي او تفاضلي وفق العالقة الظرفیة التناسبیة 
  .آخر وھذا النوع بحاجة لطاقة اكبر من الوعي والتنظیم من أي نوع ،السببیة

وكذلك لسنا في حاجة الى انسان یقف في الوسط النھ انسان عدیم التعیین قلق عدیم 
  .فخیر األمور اوسطھا واسوأھا ھو التردد وكالھما وسط ، رفین األستقرار بین تط

فاألنسان المتوازن الیعني انھ انسان في الوسط فاألنسان كانسان بحاجة الى التطرف 
 كما نحن بحاجة الى ، في عالقة ظرفیة معینة یتناسب فیھا التطرف مع ھذه العالقة

وبحاجة الى ان یتصرف ، حل الحل الوسط عندما تتطلب عالقة ظرفیة اخرى ھذا ال
االنسان بحریة مستواه الغریزي كما نحن بحاجة ألن یتصرف بحریتھ الذكائیة 

فالعمل التوفیقي التفاضلي عند األنسان كانسان عاقل ھو الذي یحدد وفق ، والعقلیة 
مسؤولیتھ وحریتھ أي شكل یتخذ لعمل ظرفي آني دائم مستندا الى وعیھ في دراسة 

وحتى التبریر والتساھل ،ع العالقة الظرفیة مھما كان ھذا العمل تناسب العمل م
وكذلك ،  ومقبول في عالقة ظرفیة اخرى بمطلووالتأویل المرفوض في عالقة ظرفیة 

العنف والحلم والقوه والضعف والخوف والشجاعة وعشرات العالقات الداخلیة 
  .والخارجیة األخرى 

ي یحتاج لزمن متاح اطول من غیره لعملھ اال وكما رأینا ان العمل العقلي بشكل طبیع
ان طول ھذا الزمن اكثر من االزم یجعلھا تخل بالتناسب الظرفي المكاني وتجعل العقل 

  .عدیم الجدوى 
والمتالك األنسان حریة متعددة المستویات وامكانیة العمل الطبیعي والحقیقي فھو 

 ان یكیف عالقة النیتجة یتمتع بحریة الحصول على النتیجة سواء بامكانیتھ في
بالمجموع والنتیجة بالعمل المحقق او عالقة النتیجة بالترتیب والنتیجة بالعمل 

وكذلك بالنسبة لعالقة كم النسبة وعالقة انتقال المستویات وھذه األمكانیة ، المحقق 
فھي عامة لدى الجنس البشري كجنس ومجموعات ، لھا شقھا العام وشقھا الخاص 

  .صوصیة كل فرد وھي خاصة بخ



واتفاق الناس في مجموع البشریة على فكر معین او مبدأ معین یعني انھم كیفو 
  .مجموعة افعالھم واعمالھم وترتیباتھم ومستویاتھم لتتالقى عند ھذا الفكر 

وغالبا ماتكون ھذه الصفة العاملة ناتجة عن عملیة التوكیل الخارجي والتجاوب او 
ویمكن ان یكون ھذا الفكر ھو ، ي بین افراد المجموعة التكامل الطبیعي او الحقیق

  .الذي دفعھم للتجاوب 
اما الصفة الخاصة عند انسان فھي التي تؤلف مجموع اعمال لفرد تختلف عن فرد 

آخر وتنتج بشكل طبیعي عن تأثیر العالقة الزمانیة المكانیة الحاضرة والماضیة 
ي عن امكانیة األنسان بالسیطرة على والمتخیلھ على ھذا الفرد او تنتج بشكل حقیق

الظرفیة بكم وترتیب ینشئھ العقل وجملة المستویات مما یعطیھ نتیجة مجموع عالقاتھ 
  .زة لفكره الذاتي یمم

 المشاكل االنسانیة والفكریة ناتجة عن ھذه األمكانیة سواء على صعید األفراد بواغل
 قضیة مطروحة یأخذ الطابع فخالف بین مفكرین او امتین تجاه حدود، او األمم 

فكل من الطرفین یتحكم بھذه  الشخصي اذا ابعدنا تأثیر العالقة الزمانیة المكانیة 
او یعطي للقضیة بعدا ، الحدود لیعطیھا مجموعا او ترتیبا یختلف عن الطرف اآلخر 

والعقل ، او مستوى یختلف عن البعد والمستوى الذي یتعامل معھ الطرف اآلخر 
بصاره یستطیع ان یضع احتمال البعد والترتیب عند الطرف اآلخر لیتوافق وحده باست

  .معھ طبیعیا او یعارضھ كشكل غیر طبیعي 
واألنسان یتمتع ایضا بحریة تغییر األبعاد نظرا لطبیعة العقل الفراغیة فاذا كان عندنا 

الجذر طبیعي لھا ولكن  فان ھذه المعادلة // المعادلة البسیطة التالیة 
فنحن بالحقیقة قد / ١-*١٠- */أي / ١-/رفي المعادلة  بالعدددما نضرب طعن

وحصلنا على نتیجة اخرى ، انتقلنا من مستوى صفري الى مستوى صفري آخر 
تقع في البعد /  /فكانت ، ووجوده ادى لتغیر ، الضافة حد لم یكن موجودا 

/ عندما تحولت و، صفري في مستوى ھذا الحد یقع في بعد / ٠/السالب والحد 
/ ٠/انتقلت من البعد السالب الى البعد الموجب بینما انتقل الحد /  الى
  / .١-*٠/الى البعد 

  : التوفیقیة بین الھدف والوسیلة -٢٥
ویحرس یروى ان شخصا ربى دبا صغیرا وكبر الدب واخذ یصحبھ في رحالتھ 

ص وحاول الدب ان وفي احد األیام وقفت ذبابة على رأس الشخ، صاحبھ وھو نائم 
وضجر الدب من تلك الذبابة فحمل ، یبعدھا عن صاحبھ فكان كلما نجح بابعادھا تعود 

  .صخرة والقى بھا على الذبابة فقتلت صاحبھ وطارت الذبابة 
فھو یعرف الھدف ، انھا احدى مشكالت االنسان في التعامل مع الھدف والوسیلة 

الیعي التأثیرات األخرى للوسیلة او ماھو ویعرف الوسیلة المؤدیة لھذا الھدف لكنھ 
  .الكم االزم منھا والظرف المناسب الستعمالھا فیقع بما وقع بھ الدب 

دة كمومات منھ یصلح عفالوسیلة قد تمتلك اكثر من امكانیة صمیمیة ورقم خاص وب
وعدم تمكن وعینا ، كل كم من الرقم الخاص وكل امكانیة لظرف معین الیصلح لغیره 



 واستبصار التناسب المفترض بین الوسیلة وبین الھدف والعالقة الظرفیة من وعي
او على األقل ستسبب في اھدافھا الكبرى تھدد وجود البشریة یقودنا الى مشكالت قد

  .عدم تناسب یؤدي للھدر في امكانیة العقل وامكانیة الوسیلة 
تحتاج لكأس من / ١ز/فانھا في اللحظة / ٠ز/فكمیة من الوقود اشتعلت في اللحظة 

فانھا / ٣ز/لتر اما في اللحظة / ٤٠/تحتاج الى / ٢ز/وفي اللحظة ، الماء آلطفائھا 
فاذا استخدمنا كمیة ، لتر من الماء الطفائھا وھنا المشكلة األولى / ١٠٠٠/تحتاج الى 

فاننا بالحقیقة لم نوجد أي تناسب بین الكمیة وبین قوة / ١ز/في اللحظة / ٣ز/اللحظة 
  .فالعملیة عملیة ھدر زمني وكمي ، ر رغم تحقیق الھدف باطفاء النار النا

ماھي كمیة والمشكلة األخرى اذا فرضنا ان الشخص الذي سیطفئ النار یعرف تماما 
الماء االزمة الطفاء النار في كل لحظة ولكنھ لم یصل بوعیھ الى اللحظة التي تشتعل 

األول عبثي ان یجرب ، مام عدة اختیارات فھو ا، فیھا النار في لحظة محاولة اطفائھا 
بشكل عشوائي عدة كمیات من الماء قد تكون اكثر من االزم او اقل ومن المحتمل ان 

  .تكون مناسبة 
والخیار الثاني مساو لعملیة عدم قدرة العقل على ایجاد توفیقیة مناسبة مع العالقة 

فأن یقوم ، ر المضاعف ورغم انھا ذكائیا ناجحة اال انھا نوع من الھدالظرفیة 
الشخص في ھذا الخیار بعملیة اطفاء بكمیات متدرجة مع الزمن أي ان یقوم بعملیة 

فان لم تنطفئ / ٢ز/تجریب وخطأ فیسكب كأس الماء اوال ثم یسكب كمیة اللحظة 
وھكذا حتى یصل الى الكمیة المناسبة فعال للحظة األطفاء الجدیدة / ٣ز/فكمیة اللحظة 

.  
ھي المناسبة واطفأت / ٥ز/لحظة ألولى اذا فرضنا ان كمیة ا،ن خسارتیھنا نالحظ 

من النار فھو قد خسر كل مجموع الكمیات السابقة وھدرھا ورغم ذلك فھو غیر متأكد 
والخسارة ، ھي المناسبة فعال لتأثر النار بكل الكمیات السابقة / ٥ز/ ان كمیة اللحظة

/ ٣ز/ار في اول محاولة الطفائھا في اللحظة فاذا كانت الن، الثانیة ھي خسارة زمنیة 
ھذه الخسارة سببت خسارتین زمنیة ، / ٥ز/فان آخر محاولة ناجحة كانت في اللحظة 

ا لظرف مشابھ لعدم ناضافة الى عدم امكانھ استعمال خبرتھ المكتسبة ھ، ومادیة 
  .قطعیة الكمیة المستعملة 

حالیا في الظروف التي یقصر فیھا كل ھذه المشكلة عانت منھا البشریة كثیرا سابقا و
من الوعي واألدراك عن اكتشاف او افتراض كم الوسیلة وامكانیتھا بالعالقة مع 

والخیار الثالث لھذا الشخص ان یصل بوعیة واستبصاره ، الھدف والعالقة الظرفیة 
 حتىالى اللحظة التي تشتعل فیھا النار في لحظة اطفائھا مضافا الیھا كمیة التغیر 

فھنا یمتلك ھذا الشخص عدة خیارات وامامھ حریة في ، لحظة األنتھاء من االطفاء 
یشرف ، اختیار احدھا لتكون حریتھ عمل توفیقي بین عدة حدود كالتي مرت معنا 

فالحریة العقلیة ، على اعالھا أي الحریة العقلیة المسؤولة العقل بوعیة ومسؤولیتھ 
ولو كانت الحریة عمال طبیعیا لبقینا ، عي عمل حقیقي یعاكس او یوافق عمل طبی

فعملھا الحقیقي مجرد كائنات ملتصقة بسطح األرض لیس لھا القدرة على النھوض 
  .معدوم وعملھا الوحید ان تتجاوب مع الظرف الطبیعي 



وحتى ھذه المعرفة یمكن ان ، ومعرفتنا تمدنا بالقوه المتالك  الجھد الحقیقي للحریة 
  .عي او حقیقي نستعملھا بشكل طبی

ھذا كشكل ، فاألقدمین الذین درسوا حركة النجوم وربطو بینھا وبین سلوك االنسان 
اما الذین عرفو ماھي النجوم وربطو بینھا وبین علومھم بدل ، طبیعي وربما عبثي 

والذین یقولون انھ الیمكن السیر عكس السیل وھو ، سلوكھم ازدادو معرفة بھا 
فمجرد حجر صغیر یصمد ، اننا كبشر ان نعكس اتجاه السیل الشكل الطبیعي فان بامك

قلیال في وجھ السیل یمكن ان یسند حجرا والحجر یسند صخرة والصخرة تصنع سدا 
  .ھذا مایفعلھ حجر صغیر یصمد في وجھ سیل عات، یغیر وجھة السیل 

ن فعمل حقیقي واعي یستطیع الصمود فتره قصیرة قد یبقى مستمرا ابد الدھر واالنسا
فعندما شفي السیر مكدونالد رئیس الوزراء ، یتمیز بھذا العمل الحقیقي الواعي 

ورجا ، من مرضھ سمح لھ طبیبھ بتناول نصف محارة مع العشاء الكندي السابق 
تذكر ان :لكن الطبیب رفض قائال ، طبیبھ ان یأذن لھ بتناول مقدار اكبر من المحار 

غریب حقا ان تكون آما ل امھ بكاملھا :الوزراء فاجابھ رئیس ، علیك آمال كندا معلقة 
  .معلقة على نصف محارة 

ھل كان سكان كندا یدركون ماذا سیحصل ، ھذا المثال طبعا لنتصوره بطریقة اخرى 
 انھ الربط الغریب بین المادة ،لھم لو ان السیر جون تناول نصف المحارة االضافیة 

ي یربط بین حركة نجم وسلوك انسان عن فماذا یختلف كاھن بابل، والسلوك االنساني 
  .مفكر یربط بین حركة المادة وسلوك انسان 

على األقل ان نسیر عكس فالعمل الحقیقي عند األنسان موجود وان لم نستطع 
الحوادث الطبیعیة دوما فعلى األقل نستطیع ان نسیر مع ھذه الحوادث الطبیعیة وفق 

  .داث مشیئتنا وحریتنا ولیس وفق سیر ھذه األح
ونحن كبشر النعیش فقط ضمن نطاق مادتنا وزمننا بل نتجاوز ذلك الى ماھو ابعد منھ 

.  
 كلما صنع آلة او جھاز انطلق فكره نحو ماھو التفرغ ان االنسان ا وجدنا في وكم

واعقد ، فالفكر األنساني اعلى بكثیر من أي آلة صنعھا األنسان ، اعلى وابعد من ذلك 
المسیرة ذاتیا التي صنعھا األنسان لم تسبب لھ اال مزید من التفرغ االالت األلكترونیة 

فالفكر اعلى من حدود المادة رغم تقیده ، وانطالق فكره نحو األعلى فاألعلى 
والعقل یستنتج ، بمحدودیة الزمن المتاح والظرف المكاني وسعة مستوى األخراج 

 اال بعضھا نظرا للزمان ویستخرج االف المعلومات یومیا لكنھ الیستطیع ان یجرب
  .والمكان المتاح لھ 

الذي لم یبدأ عنده  عمل المستوى العقلي یمتلك قدرة عالیة على التخیل وقدرة والطفل 
والیمكننا ان نقول ان ھذا الطفل الیمتلك عقل بل ، والتخیل صفة عقلیة ، على التعلم 

عقل موجود ولم یحن فال، لم یحن الوقت الذي یتصل بھ العقل مع واقع ھذا الطفل 
، طفل ھي قدرة خاصة بھ منفصلة عن الواقع فقدرتھ على التخیل وھو ، موعد عملھ 

  .بینما قدرتھ على التعلم مشتركة مع المحیط وفق المستوى العامل 



وعندما یحین الوقت ویتصل العقل بالمستویات األخرى اتصاال كامال یبدأ الربط بین 
فالواقع یمده ،  الواقعي الذي الیعتمد على الواقع وحده الخیال والواقع لینشأ التفكیر

بالمعلومات ویعیش فیھ بینما العقل یربطھ بواقع آخر في زمان ومكان آخر الیعیش 
وتقوم توفیقیة العقل بالربط بین الواقعین لیصل الى الواقع الثاني لیجد فیھ ھذا الفرد 

  .ان عقلھ قد سبقة الى واقع جدید
فھو یستطیع ان ینشئ عالما یطغى ، حدود المادة المكانیة الزمانیة فالفكر الیتقید ب

ولو كان الفكر ، البل یستحیل على المادة ان تتكیف معھ ، على كل الحدود المادیة 
ولو كان ایضا ، مادیة الستحال علیھ ان یخرج من حدود ھذه المادة العقلي ذو طبیعة 

، فالفكر ذو عالقة بكل منھما ، دمتھ غیر مادي الستحال علیھ ان یسخر المادة في خ
  .كما یمكن ان ینحرف الى أي منھما 

واألنسان عندما یوفق بین الخیال والواقع یوجد جملة من المعلومات یوصلھا الى 
الواقع لیقوم بعمل ما نتیجة ھذه المعلومات بواسطة نقلھا عن طریق احد اجھزة 

كاعالم داخلي یتجاوب الجسد معھ بدل لدیھ الى افراد آخرین او الى اعضائھ األعالم 
  .ان یتجاوب افراد آخرین معھ في ھذا األعالم 

وكذلك یمكن نظرا لمرونة الفكر االنساني نقل االعالم الى اي كائن یمكن ان یتجاوب 
معھ و ولكي یتجاوب معھ یفترض ان یملك كالھما أي االنسان المرسل والكائن 

  .لألمكانیة الصمیمیة لكالھما  التطابق المستقبل تطابقا في الظل او جزء من
فعندما ارسل اعالما الى شخص یستطیع ان یفھم ھذا االعالم لتشابھ االمكانیة 
الصمیمیة لدى الشخصین یختلف عن ارسال االعالم الى حیوان یختلف كثیرا 

فالشخص المرسل لألعالم یتحكم وفق الخاصة التوفیقیة للعقل ، باالمكانیة الصمیمیة 
 اصداره ویدفع ھذا األعالم نحو األدنى لیقترب من االمكانیة  االعالم ومستوىبھذا

   .الصمیمیة للحیوان كي یتجاوب معھ
فالفكرة االنسانیة التتصف بالجمود والقالب الواحد بل یستطیع العقل ان یعدلھا 

وكذلك ایضا ، للوصول الى اكبر قدر ممكن من التناسب بین المرسل والمستقبل 
 العقل بارسال اعالم من انسان الى آلة فاآللة بشكل عام من الصعب ان ترتفع توفیقیة

لمستوى التجاوب مع تغیرات األنسان لذلك فاالنسان ھو من یقوم بالتغیر لیتوافق 
  .معھا 

واالنسان یمتلك لكال من وسیلتي االرسال واالستقبال ولكن باختالف الكم بین شخص 
اعالما صادرا عن انسان بل یستطیع بقدرتھ على واألنسان الیستقبل فقط ، وآخر 

التعلم واعادة تشكیل المعلومات ان یستقبل من كافة الكائنات ولو كان ذلك باالستعانھ 
المادیات بادوات تتكامل مع فكرة  وامكانیتھ و وحتى یستطیع ان یستقبل من 

تخدم ھذا والظروف البیئیة المادیة مایعتبره ویفترضھ انھ اعالم غیر مقصود فیس
  .األعالم بخدمة اغراضھ التي تحقق ارادة مستویاتھ 

ولكن ، ومنذ مئات او االف السنین األنسان یأخذ من الطبیعة ما یحقق لھ مایرید 
القلیلین من البشر الذین حاولو ارسال معاكس باتجاه الطبیعة لیعرفو ماتریده منھم 

  .لكي یاخذو مایریدون منھا 



طبیعیة في اعادة توازنھا اال ان استعمال امكانیاتھا بشكل فرغم امكانیة البیئة ال
فالبیئة ، العقالني عند مستویات غریزیة ذكائیة بشریة تھدد البیئة بكل محتویاتھا 

ولكن حتى مرحلة معینة اذا تجاوزتھا تحولت الى مساعد تستطیع اعادة توازنھا 
  . لھؤالء المخربین في تدمیر نفسھا ضمن حلقة انھیار 

سیلة لنقل االعالم األنساني من انسان الى انسان او غیره تعتبر اللغة الوسیلة وكو
وھذه القاعدة ، واالنسان الیمتلك لغة واحدة للتعامل ، المثلى والمستعملھ لھذه الغایة 

، یمكن ان تشمل عددا كبیرا من الحیوانات ذات المستوى الذكائي او الغریزي األعلى 
والكتابیة والرمزیة عند األنسان توجد مجموعة لغات فباألضافة للغة الصوتیة 

  . لغة الوجھ والیدین وغیرھا ثلمتوافقة م
كما یوجد اتجاه خارجي للغة ومتجاوبة معھ ومجموع ھذه اللغات یشكل رقماخاصا 

 واحدة من ھذه اللغات فانھ یقوم بتكامل ةوعندما یضطر األنسان الستعمال لغ، باللغة 
ھذه اللغة الى رقم خاص قریب من الرقم الخاص بجملة لغاتھ صل طبیعي لھذه اللغة لت

وخاصة في العصر الحاضر ، لتكون درجة نقل المعلومة قریبة التساوي في الحالتین 
فاألنسان الذي یستعمل الھاتف الیراه سامعھ لذلك یقوم باجراء تكامل طبیعي ذو شكل 

 الصیاغة الكالمیة حقیقي عوضا عن مجموع حركات یدیھ ووجھھ وذلك بتغییر
 حاالت  االبداع نعتبر وفي بعض. للمعلومة وتعدیل اللھجة لتناسب الوضع الجدید 

في دعا عندما یستطیع ان یتجاوز حاجز اللغة الواحدة وینشئ تكامل طبیعي األدیب مب
، لغة الكتابة یعادل بل یفوق في تعبیره كالمھ وحركاتھ واالستعانھ بالصور واألشكال 

الذي تحول الى آلھ ولسانھ فقط ھو الذي یعطي لغتھ دون ظھور أي لغات واالنسان 
اخرى متوافقة یمتلك رقما خاصا بلغة واحدة فقط التصل الى مجموع اللغات كرقم 

فھو خاص اال عند بذل جھد مثل الممثل القدیر بینما األول الیمكن اعتباره مبدعا 
  .كاآللة 

عندھا ،  لغة واحدة في حالة االصابھ بعاھات وتأخذ اللغة شكال قسریا في تحولھا الى
وكتكامل طبیعي تحتل اللغات الباقیة الساحات الخاصة باللغات األخرى لتستعمل رقمھا 
الخاص وامكانیتھا الصمیمیة لیبقى الرقم الخاص بنقل المعلومة واحدا ومتساوي في 

  .الحالتین 
، م الخاص كما مر معنا الشيء یقال عن اجھزة األحساس وتوازنھا وفق الرقونفس 

فیوجد رقم خاص باجھزة األحساس یوزع على مجموع األجھزة ویتكامل طبیعیا فیما 
فالرقم الخاص ، بینھا عند توقف او فقدان احدھا لیبقى الرقم الخاص باألحساس واحد 

، بالرؤیة عند فاقدھا یتحول كتكامل طبیعي الى جھاز احساسي آخر مثل السمع 
كال حقیقیا موجھا عندما یضاف ھذا الرقم الخاص الى عمل یدوي ویمكن ان یأخذ ش

  .مثال موجھ من قبل صاحب العاھھ
ونالحظ ان اجھزة االحساس او جھاز االحساس الواحد یقوم بعملین على مستویین 

والعالقة الظرفیة ، مختلفین فیقسم جھاز األحساس الى جھاز ادراكي وجھاز معرفة 
فالذي یستعمل عینیھ لعبور طریق یختلف عن الذي  ، ھي التي توضح ھذا التقسیم



فالعمل األول غرضھ ادراكي بینما العمل الثاني غرضھ ، یستعملھا لقراءة كتاب 
  .معرفي رغم ان الجھاز المستعمل في الحالتین واحد 

وتتعرض المعرفة الواردة عن احد أجھزة األحساس بعد عبورھا المستویات الدنیا الى 
ى تتعرض احیانا الى خطأ ناتج عن المستوى األعلى اذا افتقد وعي  المستوى األعل

بتعلیمھ انھ كلما قال لھ امش فھو فشخص قام بتجربة على حیوان ، كامل لظرف ما 
یمشي ثم قام بربط اقدامھ ھذا الحیوان وقال لھ امش فھو بطبیعة الحال لن یمش 

فكم من ، یفقد حاسة السمع فخرج بنظریة تقول ان ھذا الحیوان عندما تربط اقدامھ 
  .النظریات العلمیة والفكریة اتبعت ھذا المسار؟

ھنا خطأ بالمعرفة ولیس من اجھزة األحساس ونحن بالواقع النستطیع تجاھل فالخطأ 
فھل نقول انھ ، ھذا الرأي فھو یستند الى تجربة ولكن تنقصھ بعض المعلومات 

  .استنتاج تجریبي صحیح ام خاطئ
، یرتكز على حلقة كاملة متكاملة من المعلومات یعطي مثل ھذا الخطأ فاي استنتاج ال

واي معرفھ اكتسبناھا بالسابق على صعید الفرد او الجنس البشري اكتسبت عطالتھا 
او تؤكد ، وحین ظھور معلومات جدیدة قد تجعل من معارفنا السابقة معارف خاطئھ ، 

في المعرفة ولكنھا الزالت تتقدم صحتھا فالبشریة لم تصل بعد الى مرحلة الذروة 
  .بھذه المعرفة

( ویمكننا القول ان االحساس لیس مجرد اجھزة وممرات بین العالقة الخارجیة 
بل ھي جملة متكاملة وھي جھاز ترجمة ) الذات ( وبین العالقة الداخلیة ) الموضوع

 الداخلیة الخارجیة والعالقةكامل یحاول ان یوجد صیغة فھم وتجاوب مابین العالقة 
  .لألنسان 

فالعالقة الخارجیة لھا سماتھا ولغتھا التي یمكن ألجھزة األحساس ان تتلقفھا 
وقد تحصل بعض األخطاء في ، وتترجمھا الى لغة یمكن للعالقة الداخلیة ان تفھمھا 

ھذه الترجمة ولكن نقلھا مشوھھ قلیال افضل من عدم نقلھا ابدا ألن الترجمة المعاكسة 
 الداخلیة الى العالقة الخارجیة كفیلة بكشف عدم التطابق بین فھم العالقة من العالقة

( وھو ما تقوم بھ جملة ، نفسھا الداخلیة للعالقة الخارجیة وبین العالقة الخارجیة 
 -٣٥االف المرات ربما في الدقیقیة الواحدة والتي یمكن ان نسمي ماذكر ) عقل دماغ 

یرا عن الترجمة من لغة الى اخرى فان  والتي التختلف كثبفرضیة الترجمة
وانا اقصد النظارات ولكن الترجمة تترجم على انھ زجاج فتقوم  Glassاقول

  .الترجمة المعاكسة بالتصحیح لتطابق بین المعنى المقصود والمعلومة 
وكما ان الوعي یمكن تعریفھ بانھ االدراك بعیدا عن الحواس وبشكل عقلي شبھ 

ورغم مایخضع لھ ھذا الوعي من ، لمعطیات الحواس  دائم محض لعدم أخذ ه بشكل
احتماالت وتخمینات وافتراضات فان الوعي كاتجاه اول یعتمد على األدراك وكاتجاه 

  .آخر یمكن للوعي ان یقود األدراك 
فوعینا ألحتمال وجود شيء في مكان معین وزمان معین یقود ادراكنا وجملة حواسنا 

كقول عالم فرنسي مختص في ، ه وجود ھذا الشيء المحتمل لتشدید االنتباه في اتجا
  . اال مانعتقد انھ موجود مجال الدقائق األولیة  اننا النرى



فالوعي قد قاد األدراك باتجاه محدد كنوع من التوكیل لمنع ھدر الزمن والطاقة لیجدد 
و اراد لھذا األدراك مكان وشكل شیئ الیشملھ االدراك مثلما حصل مع كوكب بلوتو فل

علماء الفلك ان یكتشفوا بلوتو ضمن جملة احساس ادراك مع مساعداتھا اآللیة 
، الستلزم عشرات السنین من البحث العشوائي او المنظم عن جرم في القبة السماویة 

ولكن الوعي الذي استعان بالمستوى األدراكي ضمن عملیاتھ الحسابیة قادھم الى 
 احداثیات معینة عندما وجھت وجوده فيافتراض وجود كوكب بلوتو واحتمال 

وھذا القصور في األدراك یعوضھ الوعي ، المناظیر لھذه االحداثیات تم اكتشافھ عملیا 
واالستبصار ولكن عند رفض استعمال الوعي ، ذو المدى البعید متعدد األبعاد 

 وھي منقصور األدراك بانعدام الوعي  واالعتماد على االدراك وحده تنشأ مشكلة 
  .مشاكل كافة العصور الفكریة 

فال اعتقد بوجود فارق كبیر بین بحث عالم ذري الطالق طاقة الذرة مع عدم 
مسؤولیتھ عما یحدث بعد ذلك وھو مسؤول وبین اسطورة الدكتور فرنكشتین مع 

لقد بذل فرنكشتین الكثیر من الجھد والوقت والعلم لتطبیق وحشھ ، كائنھ المتوحش 
فعدم تجاوز ، دراكاتھ الحاضرة الذكائیة ولم یتجاوز وعیھ الدراكھ لكنھ انشأه ضمن ا

، لكوكبنا كلھ الوعي لألدراك یصل بنا الى طریق الھاویة للجنس البشري ان لم یكن 
وامثلة اخرى كثیرة منھا خالل الثورة الثقافیة في الصین ایام ماوتسي تونغ عندما 

ة السنة صول الحبوب وكانت الكارثزء من مح جكامر باصطیاد العصافیر النھا تستھ
وكذلك تحویل االنھار العذبة المغذیة ، التالیة حیث ابادت الحشرات اغلب المحاصیل

فلیس ، لبحر األرال  لري حقول القطن فكان ان مات البحر وتحول الى صحراء ملحیة 
ھو فما نعملھ اآلن ، استبصارنا للمستقبل المھم ما نعمل اآلن بل مانعمل االن ضمن 

  .مستقبلنا 
وعدم اعطائنا قدرة او فرصة للوعي لیتجاوز االدراك تجتمع مع خطأ التعمیم لتنتج 

فاحدى قصص األطفال ، تفكیر عقلي جاف وعقیم وانعدام المكانیة العقل البناءة 
نحسار األبعاد ترسلھ امھ الحضار اتتحدث عن طفل ممن یعانون من خطأ التعمیم و

، ضره ساحبا ایاه على األرض لیصل وقد اصبح فارغا كیس طحین من الطاحون فیح
فتعلمھ ان الكیس یحمل وال یجر وفي الیوم التالي ترسلھ امھ الحضار كلب الحراسة 
من عند احد القرویین فیحضره محموال على كتفھ فیقضم الكلب اذنھ وعندما یصل 

،  الطحین لتوبیخھ على تصرفھ  وتعلمھ ان الكلب یجر والیحمل مثل كیستعود امھ 
وعندما ترسلھ الحضار حلة الطبخ من عند مبیض النحاسیات یحضرھا جرا لتصل 

  .بحالة مزریة 
فالمشكلة عند ھذا الشخص واضحة فھو الیشكو من قلة الذكاء بقدر مایشكو من 

فقضیتین التحمالن عنده على محور ، انعدام ابعاده العقلیة وتعمیمة لكل مایتعلمھ 
فكیس ،بعیدا عن الوعي او لقصور الوعي بانعدام ابعاده واحد ویمعمم كل شیئ 

والكلب یجر فانھ ایضا یعمم ، الطحین یحمل على الكتف اذا الكلب یحمل على الكتف 
ھذه القاعدة على حلة الطبخ بعد الغاء التعمیم األول لعدم وجود ساحة ألكثر من بعد 

 كان ھذا الشخص تابعا واذا، فاي القضیتین صحیح اولى ام الثانیة ، واحد عنده 



فاحد الحلین ، ویتبنى اآلخر الحدى مدارس الثنائیات فانھ سیرفض احد التعمیمین 
 یجر يءكل شیئ یحمل او كل شاما ، صحیح وآلخر خاطئ بعیدا عن العالقة الظرفیة 

فالعقل ببحثھ عن االستقرار وتوفیر الوقت والجھد  یلجأ الى التعمیم لتأمین ، 
  . والمكاني وتأمین تفرغھ بالتعمیم استقراره الزمني

واذا نظرنا باتجاه آخر الى ھذه الحادثھ وكان عند ھذا الشخص نوع  من عدم التعمیم 
المباشر لكنھ ایضا غیر مرتبط بالعالقة الظرفیة التناسبیة فانھ سیقع في ورطة اصعب 

 یستطع ولكن وعیھ لم، من األولى أي اذا تعلم ان بعض األشیاء تحمل وبعضھا یجر 
ان یقوم بتوفیقیة مناسبة سببیة فلم یستطع ان یحدد أي األشیاء تحمل وایھا تجر 

او تعمیم فسیقع في فوضویة فكریة یفضل معھا اما األنغالق وعدم عمل أي شيء 
  .قاعدة واحدة ونفي األخرى لیضیع في متاھة الوعي القاصرة 

عي ورنكشتین امتلك قلیال من الونعود ھنا الى مأساة فرنكشتین فنقول لو ان الدكتور ف
بحیث یتوقع او یفترض احتماالت تصرف كائنھ وان احدھا ھو احتمال ان یكون 

فھذا الكائن اما ان یكون وحشا ، متوحشا كما یوجد احتمال ان یكون كائنھ سوبرمانا 
واذا اضفنا بان ھذا الوعي الجزئي ، او انسانا متفوقا والوجود اال الحتمال واحد فقط 

تبط مع مسؤولیة عقلیة فان الدكتور فرنكشتین اما سیرفض انشاء ھذا الكائن وفق مر
مسؤولیتھ العقلیة بان یكون وحشا او ینشئھ وفق مستوى آخر من المسؤولیة العقلیة 

ھذا اذا استثنینا الفكرة الفاوستیة في الموضوع ومجموعة ، وھي تقدم العلوم 
وھذا ،ب الظھور مثال او غیرھا من المبرراتالتبریرات الداخلیة او تجاه المجتمع كح

الوعي الجزئي لدى الدكتور فرنكشتین لم یتجاوز ادراكھ لیجزم بان ھذا الكائن ھو 
وتطرح مشكلة اضافیة ناشئة عن المشكلة السابقة ھي ان الشيء بعد ، وحش لیدمرة 

 ، وجوده فتدمیره الیعني ان ھذا الشيء لم یكن موجودا حسب عالقة عدم العودة
انھ عاد الى عدم الوجود مثلھ مثل أي كائن آخر یعیش ثم .وتدمیره بعدان وجد یعني 

والتجاوبات وزوالھ ولكن وجوده كان مرحلة ادت الى مجموعة من التغیرات ، یموت 
الیعني ان االمور قد عادت كما كانت بل وجدت مجموعة تغیرات قد حدثت الیمكن 

  .التنبؤ بعواقبھا حتى لو زال السبب 
، فكل من الوعي والمسؤولیة العقلیة مرتبطان معا لتشكیل جبھھ من العطالة والقوه 

وھي قوه دافعة لكل ، نتائجھا فھي عطالة لكل محاولة تقدم عبثیة الیعي او یستبصر 
  . وعى مایفعل وفق مسؤولیتھ العقلیة نم

اة ونالحظ بان الكون واألرض بشكل خاص وكائناتھا لم تخضع لمأساة مثل مأس
فمالیین الكائنات الحیة على ھذا الكوكب تشكل حلقة تكامل ، الدكتور فرنكشتین 

  .ضخمة ومستقرة ومتناسبة مع بعضھا فوجودھا استبصار ولیس صدفة 
راق عطالتھ تویتعرض الفكر البشري بین فتره واخرى لظھور اشخاص یحاولون اخ

فالنوع ، االیجابي االبداعي ویقسم ھؤالء الى نوعین النوع السلبي والنوع ، الفكریة 
األول لن یؤثر على الفكر البشري اال بانھ اضاف ترھة جدیدة الى الموجود منھا وھو 

والنوع الثاني االبداعي یعطي الفكر تلك االضافة التي یعتبر وجودھا بمثابة ، كثیر 
  .ق لتأخذ بھ األجیال یفتح باب كبیر على الفكر یضيء لھ الطر



خاذ موقف تجاھھ اما برفع مستوى العطالة  لمنعھ او ع یجب اتامام وضفنحن كبشر 
ولكن كیف نثبت ان نظریة جدیدة صحیحة كلیا او جزئیا بشكل ، خفضھا الستقبالھ 

  .دائم او آني او خاطئة كلیا او جزئیا آنیا او دائما 
 تساعد االستعانھ بالعالقة الظرفیة الزمانیة المكانیة السببیة التناسبیة التيمن الممكن 

فعالقة النظریة بالعالقة الزمانیة المكانیة ھي عالقة شدیدة ، العقل في استبصاره 
فالنظریة الصحیحة في زمن معین ومكان معین قد تكون خاطئة في زمن ، األرتباط 

اما اذا كانت صحیحة في كل األزمنھ بنفس المكان فمدى وعینا لھذا ، آخر او التكون 
یة معھ ووعینا لھا یمكننا من القول انھا صحیحة بھذا المكان وتناسب ھذه النظر

ولكي تكون النظریة صحیحة بالقیاس الى الزمن فان الزمن ، المكان في كل األزمنھ
ولكن تغیرھا یعني تبدل شكلھا لذلك ، بالنظریة ان تكون متغیرة  حد متغیر فیفترض

 وھذا الشكل غیر ،أي تصبح النظریة ثابتھ متغیرة ، نفترض ایضا ان تكون ثابتھ 
فاي نظریة تحافظ ، متناقض مع نفسھ اذا كان التغیر والثبات على مستویین مختلفین 

  شرط ان تتمتع ھذه القاعدة بامكانیة صمیمیة تسمح على ثبات العناصر القاعدیة لھا
لھا باالنحراف دون األنھیار لتناسب تغیر الظرف فتكون متغیرة ضمن ثبات قواعدھا 

فھي كاالفتراض صحیحة ، نظریة جدیدة  یر على قواعدھا بحیث تعتبر أي الیطرأ تغ
فمن المفترض لنظریة لتكون عامة وصحیحة دائما زمانیا ومكانیا ، اكثر من غیرھا 

ان یوجد تناسب بین الحدود األفقیة في زمنھا ومكانھا اآلني وبین الحدود المحوریة 
  .في األزمنھ واألمكنھ السابقة والقادمة 

ة ما صحیحة في زمان ومكان معین الیمكن ان نحتم انھا صحیحة في األزمنھ فنظری
ابقة اال بمدى استبصارنا للتغیرات التي سیكون علیھا ذلك الزمان سالقادمة وال

  .والمكان وتناسب ھذه النظریة فیھ
وكذلك بالنسبة لجزئیة او شمولیة نظریة وفق العالقة الظرفیة التناسبیة فبقدر 

ریة في طیفھا وظلھا بشكل صحیح یمكن اعتبار تعمیمیھا اقرب الى ماتشمل النظ
على حاالت خاصة الصح بنفس الوقت الذي الننسى احتمال ان تشمل ھذه القاعدة 

وبدونھ فان النظریة ، واستثناءات تكون موجودة في ھذه القاعدة في أي ظرف 
  .عدیمة المرونة وجافة 

 صحیح الیمكن تعمیمھا في كل الظروف ونظریة التتحدث اال عن شيء جزئي ولكنھ
فنظریة ، غیر صحیحة نظرا الن الجزء یشترك في اكثر من قاعدة كما یمكن اعتبارھا 

  .نیوتن كانت جزئیة تمس اغلب الكواكب السیارة والیمكن تطبیقھا على كل الكون 
 كما ان النظریة العامة اكثر من االزم التعطي أي شيء محدد وكذلك الیمكن اعتماد

  .البساطة او التعقید شرط في صحة النظریة 
والممكنھ للنظریة وعطالة كالھما ویعتبر التكافؤ بین االمكانیة الصمیمیة العاملة 

بالنسبة للوسط وامكانیة تحویل األمكانیة العاملھ الى ممكنھ والممكنھ الى عاملھ في 
عند وجود العالقة شتى العالقات الظرفیة شرط لصحتھا ومرونتھا الغیر متساھلة اال 

  .المناسبة 



وكثیر من النظریات ، وكذلك قدرة امكانیتھا على احتواء وابتالع العطاالت المضادة 
التي استطاعت العمل بنجاح في فتره محدودة ثم فشلت یمكننا القول بان فشلھا وعدم 

العاملھ في  استمراریتھا ھو عدم وجود امكانیة لدیھا لتحویل االمكانیة الصمیمة
روف مناسبة الى امكانیة ممكنھ في ظرف مناسب لتعود وتنطلق من جدید عند ظ

  .وجود الظرف المناسب 
او ان امكانیتھا الممكنھ كانت اضعف من األمكانیة العاملة والتي التستطیع بشكل 

مجرد ان تتساوى مع الظرف لذلك اكتسبت فرق القوه الذي مكنھا من العمل في فتره 
  .عالقات الظرفیة وانخفضت قیمة امكانیتھا لتغیر تلك الظروف ما من اجتماع بعض ال

ویمكن القول ان صمود بعض النظریات واألفكار في وجھ عطالة مضادة كبیرة من 
، حولھا مثل نظریات غالیلو وباستور ھي االمكانیة الممكنھ الكبیرة لنظریات ھؤالء 

 المعدودین كانو یؤلفون وھؤالء األشخاص، رغم ان االمكانیة العاملة كانت ضعیفة 
  .األغلبیة التي على صواب رغم ان عددھم الیتجاوز عدد اصابع الید 

مكانیة ھؤالء اعطت عطالة اكبر من العطالة المضادة حتى اتیح عالقة زمانیة او
  .مكانیة مناسبة وكافیة لتحولھا من امكانیة ممكنھ الى عاملة 

قنا من انھا تمتلك امكانیة ممكنھ ولكن ھل نحكم على نظریة انھا فاشلة رغم تحق
وعاملة كبیرة في االزمنھ السابقة والحالیة واالحقة فھذا خطأ ناتج عن جمود العقل 

  .وعدم مرونتھ 
ابقة ھي نظریة واخیرا فان النظریة التي تقوم بعملیة توفیقیة بین كل العوامل الس

مل اخرى مثل ان كما یمكن اضافة عوا، اال انھا صحیحة نھا عالنستطیع ان نقول 
یكون العامل المتغیر في النظریة ناتج عن ثباتھا ولیس مضافا الیھا من نظریة اخرى 

ي عدة نقاط ومع ذلك فان اختالف فونظریتین یمكن ان تتقاطعا ، كعملیة تجاوب 
  .القاعدة لكل منھما تجعلھما متضادتین 

ا لشعوره بان واالنسان عندما یوجد في ظروف بیئیة فكریة یرفض التالؤم معھ
اما ان ینزل الى تلك المستویات ، امكاناتھ اكبر من ذلك عندھا یبقى امامھ طریقین 

  .او ان یرفع تلك المستویات الیھ ، ویكون كالمنتحر 
 شئھ ان یعیش وحیدا فكریا الى ان ینوعندما یقع على الخیار الثاني یكون علی

بة األطالق وكسر حاجز العزلة الظروف المناسبة للتجاوب عندھا یكون قد تجاوز عت
واصبح انسانا مفكرا یتمتع باالستمراریة یجر وراءة زیال طوال من الظروف التي 

ولكن كم سیبقى حتى یوجد ، انشأھا بفعل الطاقة الحقیقیة لعقلھ واستبصاره ووعیھ
  .الظرف المناسب او ینشئھ ؟

ي الفاشل یرید ماھو ابعد بینھ وبین الفاشل لیس بالفارق الكبیر اال ان الثانوالفرق 
حتى ان فكره الیستطیع ان یكون وحیدا ، بكثیر من األول دون عالقة توفیقیة او وعي 

فھو یرید ان یتجاوز الھاویة قفزا اما االول ، لخوفھ من الھاویة بین الطموح والواقع 
  .فانھ یبني جسرا كعالقة توفیقیة بین ماھو واقع وبین ماھو مأمول 

اما ، صل الى واقع جدید وجد ان امامھ طموحا آخر فوعیھ یسبقھ الیھ واألول كلما و
  .الثاني فانھ كلما وصل الى واقع جدید اقترب من طموحھ 



النسان للفكر دون وسیلة او امكانیة لنقلھ الى الواقع فان امكانات ھذا وامتالك ا
نعود لمشكلة و، األنسان الفكریة الضخمة ستحطمھ لبعد الھوة بین امكاناتھ وقدراتھ 

الوعي وفشل توفیقیتھ لنقول ان االنسان لمحدودیة ساحة األخراج عنده وحاجتھ 
لألستقرار القكري اضطر النشاء الحدود المطلقة بدل التعامل مع اجزاء لھا كم ھائل 
الختصار حجم التعامل في ساحة محدودة من المكان والزمان فانقسم الفكر الى عدة 

ونوع )) الطیف  ((  باألجزاء بھذه الحدود المطلقة دون األخذاقسام فقسم اخذ یتعامل 
آخر اخذ حال وسطا بین تطرفین او مركزي استقرار لیتعامل بھ فكان یقف موقف 

یدي فھو لم یحدد انتمائھ الى احد التطرفین او كالھما بنفس الوقت الذي لم األ  مكتوف
  .یعثر فیھ على انتمائھ في الوسط

ستقراره انتمى الى احد مركزي األستقرار مادي فقط او روحي ونوع ثالث لزیادة ا
فالذي انتمى للمركز المادي عمم كل ماھو مادي على كل ماھو موجود اما ، فقط 

  .لبس كل شيء مفھوما روحیا بحیث اصبح غیر محدد المعالم أاآلخر ف
نصف وعي وكل ھذه األنواع الذي افرزھا االستقرار الطبیعي للفكر تنظر الى العالم ب

فكیف یوفق العقل بین ھذه األنواع ویكامل ، ونصف الحقیقة كذب، او بوعي جزئي 
واذا كانت معرفة األنسان لیست محدودة بعدد حواسھ لوجود عدد من ، بینھا 

المستویات التي تعطي احكاما باالضافة للمعرفة المنطقیة او العقلیة الصرفة بطریق 
  .األفتراض الواقعي 

األحساس فالعین تستشعر  فاننا نستعمل حاسة من نوع ءحس بشيفنحن عندما ن
ران االحساسات الكیمیائیة عالضوء واألذن تستشعر الصوت وأنف واللسان یستش

فلكي نستشعر ماھو مادي نستعمل حاسة من النوع المادي المطابق لھ ، كذا ھو
آخر قد ولكي نستشعر عالما ، والمتجاوب معھ ونحمل امكانیة صمیمیة في عملھ 

واذا كانت الحواس ، یكون المادي فنحن بحاجة الى حاسة من نوعة تتجاوب معھ 
ة األدخال حالعادیة المادیة تتخذ شكل تكامل طبیعي فیما بینھا فانھ یفترض كسعة لسا

  .ان یوجد بین األحساس بالمادیات واألحساس االمادي المفترض تكامل طبیعي ایضا 
تھ االمادیة فھو ساتجاھل او الیعرف كیف یستعمل احساوطالما ان االنسان یرفض او ی
الیتیح مجاال او ان استعمال االنسان لحواسھ المادیة ، یركز على احساساتھ المادیة 

  . لعمل احساساتھ االمادیة 
فنحن كبشر یعي احدنا ناحیة معینة اكثر مما یعي شخص آخر لتقید الوعي ببعض 

والكون كوجود فیزیائي ادركھ البشر على  ، نواحیھ بسعة ساحة األدخال واالخراج
  .ھذا الشكل في عالقاتھ وقوانینھ ولكن ھل ھو كذلك ؟

، نحن كبشر لنا قاسم مشترك بالنسبة للوعي والكون ایضا لھ وجود ذو قاسم مشترك 
، ھذان القاسمان المشتركان یشكالن عتبة توتر ھي الوجود الموجود بالنسبة الدراكنا 

ولكن ھل ، لذي نستطیع ان نمارس فیھ افعالنا ولو بشكل نظري وھذا الوجود ھوا
فالوجود خارج نطاق عتبة ، یفترض ان یوجد ماھو خارج نطاق عتبة التوتر ھذه 

التوتر ھو مافوق األدراك ویمكن ان یكون مافوق الوعي أي خارج القاسم المشترك 
  .لیھ الستكشافھ اھ وعینا او النوجھ وعینا واستبصارنا یفیوجد وجود لم یصل ال



وكما ان الوعي االفرادي الخاص بكل فرد ھو خارج نطاق الوعي العام المشترك 
للبشر فیمكن لشخص ما بطیفھ الخاص ان یصل وعیھ الى وجود النعیھ نحن بشكل 

فھو ، عام او قد یكون طیفھ الخاص خارج نطاق الوعي العام والوجود مافوق الوعي 
ذو قوانین الكون خارج نطاق الوعي المشترك لنا وعي منفرد كما یمكن ان یكون 

ولكل فرد ابعاد عقلیة تختلف بالمجموع او الترتیب اوالنتیجة عن ، وشكل النصل الیھ
  ،غیره 

خارج نطاق القاسم المشترك للوعي العام یختلف عن /آ/فالوجود بالنسبة للشخص 
و ما یعطي كل  وھخارج نطاق القاسم المشترك ایضا/ ب/الوجود بالنسبة للشخص 

   .فرد شخصیتھ وھویتھ

  
والكون كوجود متكامل موجود ونحن نعي ھذا الوجود بكل اجزائھ التي یمكن لحواسنا 

وادراكنا ان یصل الیھا ضمن حدود األمكانیة الصمیمیة لھذه الحواس واألجھزة 
 –عین /فنحن حین ننظر الى عدة اشیاء موضوعة امامنا فان جملة ، المساعدة لھا 

وكذلك اذا مالمست فان ، تستطیع ان تعطي صورة واضحة عن ھذه األشیاء / اغ دم
وعندما نسمع ،  / دماغ ، لمس، عین / كثیرا بواسطة جملة حھذه األشیاء تبدو اوض

ذلك اذا كو/ دماغ ، اذن، لمس، عین/ة جملة شرحا  عنھا فانھا تتوضح اكثر بواسط
، يء جدید عن ھذه األشیاء شمت او تذوقت عند ذلك لن تعطي الحواس أي ش

ولكن نستطیع ان نضع جملة تصورات معینة عن ، فاالدراك قد توقف عند ھذا الحد 
ھذه الشیاء ونحاول ان نربط بینھا وبین صفاتھا واشكالھا وملمسھا وكیف یمكن 

  .االستفادة منھا بعمل ذكائي او عقلي او مشترك 
، ي ان عالقتي بتلك األشیاء لم تنتھوادركتھا االورغم ان معطیات الحواس قد انتھت 

اما ان ادراكي مستمر ولكن عالقة االدراك باالحساس عالقة ، ھذا یعني احد امرین 
جملة متكاملھ واالحساس اعطى كل مایمكن ان یعطیھ فاألدراك یجب ان یتوقف 

او ان یوجد شيء لیس لھ عالقة مباشرة بجملة احساس ، بتوقف المعلومات الجدیدة 
فمدى الوعي البشري ، بل یملك بعدا آخر یعتمد على الجملة السابقة تكاملیا ادراك 

  . مرتبط جزئیا بمراحل عمل الجمل االدنى 



فقط او أي حاسة اخرى فاذا افترضنا ان عالم البشر كان عالما شمیا او سمعیا 
 عندھا سیكون ادراك العالم والكون مختلف كلیا عن ادراكنا، غیر معروفة معروفة او 
ویمكن ان یتشابھ الوعي مع وعینا لھذا ، ومع ذلك یستطیعون العیش فیھ ، الحالي لھ 

العالم بواسطة جملة معرفة عقلیة تضع التصور العقلي الذكائي المنطقي وما فوق 
  .في حین یختلف في التفاصیل المتعلقة بالحواس ، المنطقي اساسا لوعیھا 

ي ضمن نطاق الوعي المشترك ویمكن ان یعرض أي فكر على المجموع البشر
او یمكن ، للبشریة او ان ینطلق من حاالت الوعي الخاص لبعض البشر او لفرد فقط 

ان یتخذ شكل شریحة عمودیة على األولى لیشمل جزء من بعض الحاالت الخاصة 
  .وجزء من الحالة العامة 

رتباط االعلى المجموع یجعلھا ناقصة وغیر قابلة للتجاوب و المعرفة  ھذه وتعمیم
ن العقل عندما تكثر امامھ القضایا وھي كثیرة یلجأ للتعمیم وكما وجدنا ا، الكافي لھ 

  .بھدف التفرغ وفق العالقة التفاضلیة 
فاذا درسنا االقتصاد وتطوره نستطیع ان نعطي حكما بانھ طالما لم یصل المجتمع الى 

ع تغیرات بنیة المجتمع حالة قصوى من التوازن فان االقتصاد سیبقى یتغیر ویتطور م
  .والظروف البیئیة وتفاعلھما 

ونستطیع ان ، الى امكانیتھ المصمیمیة القصوى لیستقر عندھا فاالقتصاد ھنا لم یصل 
نعمم ھذا الحكم بالتطور على كل العملیات والعالقات التي لم تصل الى نھایة امكانیتھا 

كائنا وصل الى حد استقراره ولكن ان نشمل بھذا التعمیم ، الصمیمیة واستقرارھا 
النسبي مع بیئتھ ووصلت امكانیتھ الصمیمیة الى اقصى حدودھا بشكل متوازن مع 

قد الیستطیع الخروج منھ اال العالقة الظرفیة فان ھذا التعمیم یضع نفسھ امام مأزق 
فاألقتصاد والسیاسة والمجتمع والقانون الوضعي ، بتأویالت وتبریرات تزیده ضیاعا 

حیطة بھا التي لم تصل لحد األستقرار مع العوامل المتغیرة الممن الحدود   اوغیرھ
و بمالحظة تجریبیة للكائنات فاننا نستطیع ان ،طور علیھا نستطیع ان نعمم حكم الت

واذا فرضنا جدال انھا تغیرت ، نقول بثقة انھا بحالة استقرار مع البیئة التي تحیا بھا 
ولكن ، تل ختناسبھا مع بیئتھا فاستقرارھا قد انھار واعن شكلھا الحالي لفنیت لعدم 

یمكن لھذه الكائنات ان تتغیر بموجب وحدود امكانیتھا الصمیمیة مع تغیرات البیئة 
وھذا النوع من التغیر الیعتبر من نوع التطور المتعارف علیھ فھو امكانیة صمیمیة 

  .موجودة اصال ولم توجدھا الظروف 
على حدود اخرى شرط ان تتناسب ك بین عدة حدود وتعمیمة فالتعمیم ھو عامل مشتر

متغیرات الحدود الداخلة في التعمیم بالنتیجة مع الحدود التي جرد منھا العامل 
المشترك وان یعطي مجموعھا بالرقم الخاص والعمل المحقق والنتیجة شكال مشابھا 

 ھذا التعمیم صحیحا للحدود األولى وفق عالقة زمانیة  مكانیة مناسبة یمكن ان یكون
.  

ولكن عندما نحاول تعمیم مفھوم نجح في عالقة زمانیة مكانیة على عالقة زمانیة 
اخرى مع عدم اضافة احتماالت تغیر الحدود المؤلفة للمفھوم مع العالقة مكانیة 



،  العالقة الجدیدة على حدوده الزمانیة المكانیة الجدیدة كانزیاح او تجاوب او تاثیر
  .ینجح على األغلب فیھا یكن ان ال

فاذا كان المجتمع الشرقي مجتمعا دینیا عائلیا باصولھ والمجتمع الغربي مجتمع فردي 
وكان مفھوم الشرق ھو مفھوم مكاني زماني ، مادي بتأثیر الحركات الفكریة علیھ 

فان عدم تساویھما ناتج عن ، ومفھوم الغرب ھو مفھوم زماني مكاني بیئي ، بیئي 
یرات حلقة التكامل المفتوحة لكل منھما تضم البیئة والصفات الفردیة مجموعة تغ

والجماعیة والتراث الفكري وجملة تغیرات مسارات الفكر في كل منھما وفق العالقة 
  .الزمانیة المكانیة 

لذلك فقولنا بتفوق فكل من الشرق والغرب ینطلقان من منطلقات مختلفة عن بعضھما 
فال یمكن للشرق ، ب مع جملة العالقات الذاتیة لكل منھما احدھما ھو قول غیر متناس

ان یحقق تمیزه اال باالنطالق من اصولھ العائلیة الفكریة أي ان یستعمل ظروفھ 
وكما سخر الغرب فكره المادي الفردي في ، لتمیزه كما استعمل الغرب ظروفھ لتمیزه 

وقھ الذاتي بتسخیر سبیل تحقیق تفوقھ فان المجتمع الشرقي یستطیع ان یحقق تف
یتمیز بشكل مختلف عن المجتمع الغربي من تراثھ الفكري كخبرة عندھا یمكن ان 

وان یتفوق علیھ بھذا التمیز نظرا للخلفیة الكبیرة التي یمتلكھا الشرق ، حیث النوعیة 
  .والیعترف فیھا الغرب 

 فردي ولكن ان یحاول مجتمع شرقي ذو اصول عائلیة دینیة ان یسخر فكرا غربیا
مادي لتفوقھ على الغربي فانھ لن یحصل اال على مستوى صفري من التفوق نظرا 

لألجتماع الطرحي بین المادیة والدینیة وبین العائلیة والفردیة ولغلبة االجتماع 
وحتى لو كان االجتماع جمعیا فستكون النتیجة التعادل ولیس التفوق ، الطرحي ھنا 

الغربي یرتھ بفكره ومن یرید ان یدمجھ مع المجتمع الن المجتمع الغربي سیستمر بمس
  .فیوجد فرق زمني أي سیبقى الشرق الحقا وتابعا للغرب ولیس متفوقا او موازیا لھ 
اما في الحالة السابقة أي تسخیر التراث الفكري الھائل للشرق عندھا سنحصل على 

  .تفوق خاص بالشرق ینمو ذاتیا ولیس تابعا 
فھي ، تملة لنھوض دولة كالیابان بامكاناتھا وطبیعتھا وبیئتھا واحد التفسیرات المح

التحوي على ینابیع الطاقة والخامات او المعادن لكنھا تمتلك تراث فكري ضخم سیر 
فاصبحت ، ولم تسیره التكنولوجیا الغربیة التكنولوجیا الغربیة وفق احتیاجاتھ 

  .التكنولوجیا مادة  خام یصنعھا بافكاره الخاصة 
تطیع القول ان الیابان انطلقت من تسخیر یابانیتھا في ظرف مناسب للوصول فنس

للتفوق الیاباني ذو الطابع الیاباني ولم یحصل انفصال اجتماعي بالتجاوب بین 
المجتمع  الیاباني العائلي الدقیق وبین الفكر الغربي المادي الفردي رغم بعض 

تجاوب بین العطالة الفكریة الیابانیة المالحظات في السنین األخیرة من وجود بدایات 
وبین العطالة الفكریة الغربیة بعدة مجاالت اجتماعیة والتي اخذت تتشكل وفق 

  .المفھوم الغربي 
ونالحظ فشل عملیة االرتباط المعاكس الذي لجأ لھ الشیخ محمد عبده في مطلع 

لدیني في قالب العشرینیات من القرن الماضي عندما حاول اعادة سكب الفكر الشرقي ا



قي وال التجاوب مع الغربي وھو خطأ مارسة علمي غربي فال نجح في رفع الشر
  .الكثیر من المفكرین بنیة تطویر الشرق 

وانتقالھ ووجوده ، فعندما تستملك شیئا من وسط ما فھو یحمل امكانات ھذا المكان 
د تكافؤ في في مكان آخر یمكن ان یؤدي لمجموعة تغیرات مرادفة لھ خاصة اذا وج

فالسیارة األمریكیة مثال تحمل خصائص واحتیاجات ، العطالة بین المكانین الفكریین 
وفي نفس الوقت ، وطابع بالد الصنع وحتى فلسفة الدولة تحمل على مصنوعاتھا 

الذي تؤثر فیھ ھذه السیارة على جملة خصائص واحتیاجات وطابع البالد وفلسفتھا 
ن بیئة ألخرى حسب نوعیة المجتمع وھل ھو طبیعي ام تباط تختلف مروفق نسبة اال

وھل یتأثر ویؤثر بما حولھ وفق عمل مخطط ام وفق عمل استقراري طبیعي ، حقیقي 
.  

فانسان ، بالبعد العقلي للقضیة المطروحة ، وتختلف طبیعة التفكیر البشري فیما بینھا 
اما ،الفنیة للوحة یتفحص لوحة فنیة عن بعد معین یستطیع ان یدرك ویعي القیمة 

یجب بفحص االنسان الذي یتطرف بھذا البعد زیادة او نقصان كان یتعمق اكثر مما 
فھو الیكتشف اال ، اللوحة لحد یصل الى فحص الخیوط والتركیبات الكیمیائیة لأللوان 

تشفھ ویفقد الحس الجمالي للوحة فھو خارج نطاق الحس الجمالي والفني كماا
  .ي الیھم االبعض الناس كاختصاص آخر وانتقل الى بعد جزئ،

وكذلك ان ینظر الى نفس اللوحة من بعد اكبر من االزم فھو الیشاھد اال بقعة على 
  .الجدار خالیة من أي تأثیر جمالي او فني 

فاذا كان الھدف فنیا ، فالھدف من البعد العقلي ھو تحدید المدى المناسب لھذا البعد 
او ان یكون الھدف كیمیائي فان لھ ، سب للھدف منھ ر مناین غوفان أي بعد آخرسیك

  .بعدا یختلف عن البعد األول 
، والمشكلة التي تعترض الفكر ھي أي بعد یمكن اعتماده بین البشر لطرح مشكلة ما 

اكثر من بعد قد حدد قد الیعطي القضیة حقھا ومرونتھا واستعمال فالبعد الواحد الم
عبھا وامكانیة ساحة االدخال المحدودة مما یعني یؤدي لعدم وضوح القضیة نظرا لتش

في الترتیب او وضوح بعد اكثر من آخر وبالنتیجة اختالف في الفھم المشترك اختالف 
كما النستطیع ان نجزم ان احد المفكرین یتعامل بالبعد ا لصحیح بینما ، للقضیة 

لعالقة السببیة او العكس اال اذا وعینا االمفكرین اآلخرین یعتمدون ابعاد خاطئة 
والمفكر الذي اعطى رایھ ، التناسبیة لھذا البعد مع العالقة الظرفیة الزمانیة المكانیة 

بموجب بعد معین یتمتع بذاتیة خاصة ویعیش في عالقة ظرفیة معینة ومفكر آخر 
لذلك اذا اعطى كل منھما ، یمتلك ایضا ذاتیة خاصة ویعیش في عالقة ظرفیة اخرى 

 خر فھل ھذا یعني انھما متشابھین بالعالقة الظرفیة والذاتیة ام انرأیا مشابھا لآل
اختالف البعد الذي استعملھ كل منھما مع العالقة الظرفیة الذاتیة اعطى نتیجة 

او اذا اعطینا نتیجتین ، المستعمل لدى كل منھما   متشابھھ رغم اختالف البعد
 انھما استعمال بعدا واحدا مختلفتین فھل نحتم انھما استعمال بعدین مختلفین ام

  .واختلفت النتیجة باختالف بقیة اطراف العالقة 



واألنسان ككائن مفكر عاقل یتمتع بالقدرة على اتباع نمط عمل ذو شكل طبیعي او 
حقیقي فانھ یمكن ان یدرس قضیة بان یعطیھا بعدا طبیعیا ووفق الشكل الطبیعي لھا 

كما یمكن اذا كان لقضیة ،ون موجودة اصال او ان یعطیھا ابعاد اخرى عقلیة قد التك
قویھا لیجعلھ یبدو عدة حدود ان یعتمد على ضعیفھا لیجعلھ یبدو اقوى او یأخذ 

ضعیفا بعد استعمال طاقة العقل العادة تشكیل  القضیة فتختلف النتیجة باختالف 
  .الحدود التي اضاف الیھا طاقتھ الحقیقیة 

وى الموكل بدراستھا او المستوى العامل فحین ویمكن ان تختلف النتیجة حسب المست
یختلف بالنتیجة عن انسان آخر یعطي اولویة الدراسة للقضیة الى المستوى الذكائي 

درس القضیة باولویة للمستوى العقلي او حتى لو اعاد ھو دراستھا بموجب ھذا 
  .المستوى 

   : نقاش مفتوح-٤٥
عند الكائنات ویبقى السؤال األخیر حتى األن وجدنا كیف تأخذ المستویات مراكزھا 

فالمستویات متعددة ، لھذه العالقة وھو كیف تتخذ الكائنات وجودھا عند المستویات 
التي وكل مستوى اذا درسناه منفردا فانھ یتخذ مسارا متصال عند كافة الكائنات 

فالمستوى الغریزي یتخذ شكل اتصال مابین اول وادنى كائن یمتلكھ الى ، تمتلكھ 
وھذا األتصال كمسار غیر متساوي الكم في كل ، وكذلك المستوى الذكائي ، ألنسان ا

نقاطھ فالمستوى الغریزي یبدأ عند ادنى كائن یمتلكھ بكم رقمي خاص صغیر یتزاید 
ھذا الكم بدرجات صغیرة بین كل كائنین متخذا تزایدا باألعداد الطبیعیة والعادیة أي 

الدماغیة الدنیا ملھ عند كائنات كاملة الجملة صحیحھا وكسورھا حتى یصل الى كا
  .لیصبح متشابھا بالكم بین ھذه الكائنات والكائنات التي فوقھا 

اما المستوى الذكائي فھو یبدأ عند ادنى كائن یمتلكھ بكم صغیر یتزاید ھذا الكم 
وادنى كائن یمتلكھ ھو كائن یمتلك كم ، باألعداد المتضاعفة بشكل متوالیة ھندسیة 

  .امل او شبھ كامل من الرقم الخاص المستقر للمستوى الغریزي ك
ھ حكرا على األنسان فھو یأخذ كم ناما المستوى العقلي فال شيء یدعوني لألفتراض ا

صفري عند كائن ما ذكائي لیتزاید بشكل حلزون قطع زائد فھو محدود حتى حدود 
نھایة الموجبة اذا اعتبرنا معینة ویصل الى األنسان عندھا ینطلق ھذا الحلزون نحو اال

  .ان نقطة البدء ھي الكم الصفري العقلي 
فكائن تحت األنسان مباشرة یتساوى كمھ الذكائي مع كمھ العقلي وكمھ العقلي في 

وعند دمج ھذه المسارات مع بعضھا ، المرحلة قبل األنطالق نحو االنھایة الموجبة 
 كم التساوي یتحول ھذا االتصال في واسقاط ظل الكائنات علیھ بعد اتخاذ مواقع حسب

كل مسار الى مراكز استقرار منفصلة نسبیا ولكل مركز استقرار طیف متناقص تقترب 
  .ھ من نھایة طیف  الكائن الذي یلیھ او یسبقھ یاحدى نھایت



  
مثال كائن غریزي فقط یمتلك كم من المستوى الغریزي الفراد الكائن بالكامل ونتیجة 

 مع نفسھ ینشأ طیف متناقص قد یمس اعلى نقطھ بھ مع ادنى المستوىالجتماع 
نقطھ من طیف كائن یلیھ ویمتلك كما من ھذا المستوى اكثر منھ مما یعطي ایحاء بان 

  .الثاني تطور عن األول

  
وعند كائن یمتلك كال من المستویین الغریزي والذكائي تنشأ نقطة االستقرار بین 

یف متناقص من نوع اجتماع الحد او المستوى مع المستویین بشكل متطابق لینشأ ط



نوع اجتماع حدین اذا لم یكن او من ، استقرار المستویین انفسھ عندما یتطابق مركز
  .متطابقا 

فعند مركز االستقرار یفترض وجود نوع واحد من الكائنات ذات كم غریزي معین 
ث عند األنسان فان وعند وجود المسارات الثال، وعلى األغلب ثابت وكم ذكائي معین 

توزیعھا عنده یتخذ مركز االستقرار بین المسارات الثالث وطیف متناقص بعیدا عن 
فالعقالء جدا واألغبیاء جدا واألذكیاء جدا یقعون عند نھایات توزیع ، مركز االستقرار 

وعالقة التوزیع ھذه یمكن ان تتم بین ،  التي تقل الكثافة العددیة عنده ھذا الطیف
ان كفرد وذاتھ فیكون المستوى الغریزي ذو كم متشابھ في  كل مراحل حیاة االنس

في حین ان مستواه الذكائي ، الفرد عدا مراحل بدایة تشكلھ التي تبدأ  من الصفر 
یتزاید نحو امكانیتھ الصمیمیة بتزاید متضاعف وكذلك مستواه العقلي الذي یتزاید 

  .ة نحو النھایة امكانیتھ وفق العالقة الزمنی
 )المشابھھ لھ(ویمكن اجراء نفس ھذا التوزیع بین االنسان والكائنات التي سبقتھ

فاذا كان االنسان لتتخذ العالقة شكال مشابھا للتوزیع بین االنسان والكائنات الحاضرة 
الحاضر یمتلك كم معین من المستوى الغریزي والذكائي والعقلي فان مجموع الكائنات 

سانیة التي سبقت االنسان زمنیا یفترض ان تتخذ شكال توزیعیا االنسانیة او شبھ االن
وھذا الیثبت نظریات ، مشابھا للتوزیع بین االنسان الحاضر والكائنات الحاضرة 

التطور بشيء النھ اذا كان التوزیع الحاضر للمستوى الذكائي بین االنسان والكائنات 
  ھذا الیشترط طبعا ان یكونسیتخذ تسلسل انسان دلفین شمبانزي فالذكیة الحاضرة 

لذلك الیشترط ان یكون ، الدلفین تطور عن الشمبانزي واالنسان تطور عن الدلفین 
االنسان الحالي والكائنات العاقلة نسبیا او كلیا الشبیھھ بھ والسابقة لھ ان یكون نشأ 

یة فالتطور ھو كاحد انواعھ تقدم باألمكان، او تطور من ھذا الكائن العاقل األدنى 
  ،الصمیمیة نحو استقرارھا او نھایتھا العلیا 

ومن المالحظ ان االنسان الذي ینشا وحیدا في البراري بفرض انھ كان طفال عندما 
وجد في ھذه البیئة فانھ بعد مضي فتره معینة یصبح من الصعب اعادتھ الى بیئتھ 

الحیاة مع البشر الى وكأن ھذا األنسان الفرد قد تحولت امكاناتھ ب، االنسانیة الطبیعیة 
، امكانات اخرى غریزیة لتأمین بقائھ وحیاتھ بافضل شكل في ھذه البیئة الغیر طبیعیة 
فیفقد غالبا بعد سن البلوغ یفقد قدرتھ على التأقلم مع الحیاة البشریة الطبیعیة وعلى 

  .التعلم من البشر وتعلم اللغة بشكل خاص االماندر 
 بامكانات صمیمیة قابلة للعمل وفق تسلسل زمني ونستطیع القول ان االنسان وجد

وجدت معھ منذ نشأة البشریة على االرض واال لكان انسان العصور الماضیة فاقدا 
وھذا یقودنا الى ان الثقافة األنسانیة اقدم من أي حضارة وجدت  ، لھذه االمكانیات

د كمجتمع على األرض وان األنسان منذ نشأتھ یمتلك ھذه االمكانیة الن االفرا
فاذا كانت بعض امكانات التعلم والتأقلم ، المنشئین للحضارة ھم بعد سن البلوغ 

، البلوغ غیر قادرین على انشاء حضارة  تتضائل بعد سن البلوغ واألطفال تحت سن
 من أي حضارة ألنھ تعلم وھو تحت سن البلوغ ملذلك نقول ان الفكر البشري اقد
  .لیمھ ومعرفتھ وانشأ الحضارة بعد ان اكتمل تع



الحالي وانسان العصور الحالیة ھو فرق في كم والفرق بین انسان العصور السابقة 
ومن ناحیة اخرى فان ھذا االنسان الوحشي ، ا المكاناتھ یرالثقافة والعلوم ولیس تطو

 امكانات علیا الى امكانات دنیا نمكانیة الصمیمیة بتكامل طبیعي متحولت عنده اال
علمھ فھو اقدر على فھم تیجة وجوده في ھذه البیئة خالل ت المفردة نتؤمن لھ حیاتھ

بیئتھ التي عاش بھا من غیره الذي لم یعشھا لتوفیر الساحات العلیا وتأمین تفرغھا 
  .ولكن دون عمل عالي المستوى 

من ھو على حق ، وكفقرة اخیرة من ھذه المناقشة المنوعة ھي السؤال التاریخي 
ھذا اذا علمنا ان أي اغلبیة حالیة كانت اقلیة فترة نشؤئھا لكنھا ، یة األغلبیة ام االقل

ومما یزید المشكلھ اننا مازلنا في ، تمتلك عطالة ازاحت غیرھا بالتكامل الطبیعي 
فاألغلبیة تعني األقوى وال ، حضارتنا البشریة نعیش بفكر غریزي واحیانا ذكائي 

ولیس باغلبیتھا فانھا تعطي فعال على حق وطبعا عندما تكون األغلبیة ، تعني األحق 
وھذا الیمنع ان یكون فرد ، حقیتھا مستمده من اغلبیتھا وقوه الحق عندھا قوه أل

  .واحد احیانا على حق تجاه المجتمع ككل
  : الحیاة والفكر-٥٥

من المشكالت الفكریة العریقة والتي ظھرت لھا عشرات النظریات واآلراء كانت 
داء من تلة التطور البیولوجي خاصة بعد وضوح الفكر الجدلي ابمشكلة الحیاة ومشك

ابن رشد وبشكل رئیسي عند ھیغل التي تجاوبت معھ مسارات فكریة اخرى في 
لتتخذ نظریات التطور الطبیعیات مثل الداروینیة والماركیة واقتصادیة مثل المالتوسیة 

  .شكل صراع 
ق العالقة الظرفیة وجدنا ان عالقة وعند دراستنا لعالقة اجتماع حدین او اكثر وف

االجتماع یمكن ان تتخذ شكل جمعي او طرحي او صفري بالنتیجة او كعالقة صفریة 
وھذه العالقات تعطي مستویات متعددة تختلف بالكم وبالتالي بالعمل ، االجتماع 
واقصى مجموع لعالقة اجتماع جمعي ھو مجموع امكانیتي الحدین بالرقم ، المحقق 
باالضافة لوجود عالقة تكامل طبیعي بین عدة امكانیات في حیز مغلق او شبھ الخاص 

مغلق وامكانیة الكائن الحي بالعمل الحقیقي والطبیعي ومحدودیة االمكانیة الصمیمیة 
  . مھما كبرت بالعالقة الظرفیة الزمانیة المكانیة 

ال ان كل ا، وحتى عندما استطاع البعض ان یعطي نظریات التطور شكال مصطنعا 
فالبعض ارجع ھذا ، النظریات فشلت في تحدید كیفیة نشاة الحیاة على األرض 

د ان وضع فرض نشوء الحموض االمینیة والمركبات النشوء الى التوالد الذاتي بع
السؤال األول لماذا ، العضویة بشروط بیئیة مناسبة كانت سائدة على األرض افتراضا 

لثاني لماذا نجد ان كل التركیبات الحیة متشابھھ توقف التوالد الذاتي والسؤال ا
اذ من المفترض ان ، لفراغي الذري الیمیني الطابع ابطریقة عملھا وحتى بشكلھا 

بتلك الشروط تختلف كل واحده بطریقة عملھا ینشأ عدد كبیر من التركیبات الحیة 
ینیة واذا افترضنا صحة الفرض األول فان الحموض األم، وبنیتھا عن األخرى 

والمركبات العضویة موجودة على األرض منذ بدء الخلیقة وحتى یومنا بكمیات 



وانواع ضخمة في كل الشروط البیئیة فلماذا لم تنشأ انواع حیاتیة جدیدة من كل ھذه 
  .الحموض والتركیبات العضویة 

ومن المالحظ بان ابسط شكل للحیاة على األرض الممثل بالفیرسات الیستطیع الحیاة 
فاذا كان الكائن األول فیروس فكیف استطاع ، ردا اال ان یتطفل على خلیة حیة مف

والننسى ان الكائن الحي مھما صغر فھو یشكل حلقة تكامل داخلیة ، الحیاة وحده 
وخارجیة مفتوحة فھل یكفي ان توجد الحموض األمینیة فقط لوجود الحیاة ام انھا 

  .واساسیة بترتیبات ونسب محددة بحاجة الى عدد ضخم من المركبات الداعمة 
بعضھا یجب ان یكون متغیر بالكم ومختل بالتوازن مع الوسط وبعضھا یجب ان یكون 

مع اضافة مالحظة ھامھ ھي ان الكائن الحي ، ثابتا ومحددا ومتوازنا مع الوسط 
یتمیز بمقدرة على العمل الحقیقي المعاكس او الموافق بدرجة ما للعمل الطبیعي فمن 

استمدت اولى التكوینات الحیة قدرة العمل الحقیقي باعتبار ان ماھو مخالف این 
تجعل اقة عمل حقیقي طللشكل الطبیعي یمكن ان یكون على األغلب عبثیا اال بوجود 

وقد یحاول البعض االجابة عن األسئلة الخاصة ،العمل حقیقیا بدل ان یكون عبثیا 
وب موقف من عدم الوعي وال یختلف عنھ لكن الھر، بالتطور بالھروب الى المستقبل 

ا فكالھم، القائل بورود الحموض األمینیة او الكائنات الحیة من الفضاء الخارجي 
  .ھارب من وعیة الى فشل ادراكھ

فاذا انطلقنا من االمكانیة الصمیمیة برقمھا الخاص للنظر في مشكلة التطور فان اول 
 التي تحمل امكانیة صمیمیة على التغیر مانجده مجموعة  اصنا ف من الكائنات الحیة

، یرقة ،بیضة /والتطور في ذات جنسھا وتنتقل ھذه األمكانیة بالوراثة مثل تطور 
 او تأخذ االمكانیة الصمیمیة للتطور شكل تكامل طبیعي عند الكائن /فراشة ، خادرة 

تتقید فمجموع االمكانیات الصمیمیة للكائن تشكل امكانیة صمیمیة كاملة لھ التي 
بالعالقة الظرفیة التناسبیة المكانیة الزمانیة لیستطیع فردین من نفس النوع ان یظھرا 

بشكل مختلف فیما بینھما جزئیا وھذان الفردان یمكن ان یعطیا مجموعة افراد یمكن 
فالحداد الذي تتضخم ، ان یكون في كل فرد منھما امكانیة التكامل الطبیعي مع ذاتھ 

لمطرقة یمكن ان ینجب اطفال یتبعون تكامل طبیعي آخر مثل عضالتھ باستعمال ا
فھذه ، او نفس عمل األب ، تضخم امكانیة الریاضیات عند احدھم والقصة عند اآلخر 

  .عالقة خاضعة لألمكانیة الصمیمیة بالتأثیر مع العالقة الظرفیة الزمانیة المكانیة 
 الصمیمیة بین افراد النوع وتتدخل عالقة األجتماع الجمعي والطرحي في االمكانیة

فبقرة بریة ، الواحد لتنشأ عملیة توزیعیة لھذا األجتماع الجمعي للخصائص الجیدة 
لتر حلیب في العام یمكن بواسطة االنتخاب الوراثي للعناصر / ٧٠٠/التحلب اكثر من 

الجیدة وبواسطة التوجیھ الحقیقي لعالقة االجتماع الجمعي ان تحلب اكثر من 
  .ر حلیب في العام لت/٦٠٠٠/

ومھما استطعنا توجیھ ھذه العملیة فاننا سنقف عند حدود األمكانیة الصمیمیة بشكل 
  .اجتماع جمعي اقصى الیمكن تجاوزه طبیعیا



درسنا كل كائن حي بمفرده كجنس نجد ان كل كائن یتمیز برقم خاص لألمكانیة واذا 
 الصمیمیة الجزئیة مما الصمیمیة سواء من حیث كمھا او من حیث عدد االمكانات

  .الیشابھھ فیھا كائن آخر یعطي خصوصیة وفردیة لھذا الكائن 
فاذا قمنا بتوزیع ، مع الوسط المحیط بھ بطیف یناسبھ امكانیة ھذا الكائن  وتتناسب

الكائنات الحیة حسب عدد امكاناتھا الجزئیة فاننا سنجد ان كل كائن حي لھ امكانیتھ 
تج عن الخاصھ التوزیعیة للعالقة الجمعیة الطرحیة بین التي تتمیز بطیف معین نا

  .افراده 
اص بحیث یبلغ مجموع ھذه خوكائن یمتلك مجموعة امكانات صمیمیة لكل منھا رقم 

وكائن آخر مشابھ لھذا الكائن لكن ،/ س/األرقام الخاصة رقما خاصا متكامال ھو 
/ د س+س/ طبیعیا ھو مجموع ارقام امكانیتھ الخاصة تساوي رقما خاصا متكاملیا

ي وسیلة او عامل طبیعي من عوامل من الممكن ألھل :  فنحن امام تساؤل رقمي
، التطور ان ینشئ اضافة في الرقم الخاص بالكائن األول لیكون مشابھا للكائن الثاني 

اذا كان كال الكائنین / دس/أي یمكننا ان نتسائل من این اتى الرقم الخاص الجزئي 
 یمتلكان نفس األمكانیات الصمیمیة األخرى عدا الثاني الذي یمتلك االول والثاني

ولو كانت العملیة عملیة اصطفاء ، مما یجعلھ مختلف عن الكائن األول / دس/الفائض
ھو ناتج تحول رقم خاص جزئي من / دس/طبیعي او طفرة لكان الرقم الخاص الجدید

وناحیة اخرى ،)صبع السادسمثال األ/ ( س/مجموع االمكانیة الصمیمیة المتكاملھ 
ق المرحلة ان أي رمن نواحي عالقة األمكانیة الصمیمیة بالتطور كما وجدنا في ف

أي انھا وجود في استمراریة عدمیة ، امكانیة صمیمیة ھي رقم محصور بین عدمین 
.  

، وتتدخل الدراسة المستقلة الجامده لتضع التطور في موقف من الجمود العقلي 
ودراسة جزء من الكل لن یعطي اال صورة ، قة متكاملھ متناسبة فالكائن ھو عال

  .جزئیة قد تغالطھا الصورة الكلیة للكائن 
اثار حوض وقوائم خلفیة اذا درست ھذه الحالة بشكل ألصلة وھي نوع من االفاعي ف 

مستقل یمكننا القول حسب نظریات التطور ان ھذه األصلة نشأت  من حیوان كان 
ولكن بدراسة ھذه األصلة بشكل كامل نجد بنفس الوقت ان ، فیتین یمتلك قدمین خل

ظریات التطور من احد ھذه األصلة تمتلك رئة وحیدة مشابھھ لرئة ناشئة حسب ن
 أي فكیف نشأ ھذا الحیوان ،  ذات الرئة الوحیدة وكذلك الحراشف اكانواع األسم

من تطور سمكة حسب نظریات التطور یمكن ان نقسمھ الى حیوانین األول نشأ 
ھوائیة واآلخر نشأ من تطور حیوان بري بشكل متعاكس واحد لألعلى والثاني لألدنى 

.  
والعالقة الظرفیة الزمانیة وكذلك اذا درسنا التطور وفق عالقة التناسب التكاملي 

، المكانیة نجد ان امثلة التعایش بین كائنین او اكثر تطرح عدة نقاط استفھام 
 تناسب داخلي وخارجي لكل من الكائنین المتعایشین وفق عالقة فالتعایش ھو عالقة

فحشرة تتغذى على دم حیوان ثدیي ھو عائل لھا فمتى وكیف ، ظرفیة زمانیة مكانیة 



الحشرة مع ھذا الحیوان اذا علمنا ان الحشرات ھي من اقدم اجتمعت ھذه حصل ان 
  .الكائنات على األرض والثدییات ھي احدثھا 

وكما نعلم ان احتمال طفره ھو ، غذى ھذه الحشرة قبل وجود ھذا العائل وكیف كانت تت
احتمال ضعیف ولكنھ وارد وان تكون ھذه الطفرة صالحة ھو احتمال اضعف وجزئي 

الزمانیة من االحتمال السابق لكن ان تكون ھذه الطفرة متناسبة مع العالقة الظرفیة 
  .المكانیة فھو احتمال شبھ مستحیل 

 بحدوث طفره لحشرة ما تتغذى على غذاء آخر فكیف حدث ان اجتمعت واذا سلمنا
فقد تحدث الطفرة في الحشرة وھي في الصین ویكون ، ھذه الحشرة بھذا الحیوان 

الحیوان المناسب في امریكا او تحدث الطفرة في الحقب الثالث والحیوان العائل في 
  . اشھروربما بعد بضعةبعد زماني یساوي عدةمالیین من السنین 

یف الطفره على ندرتھا عضوا او جملة اعضاء ضعن احتمال ان تواذا تسائلنا ایضا 
من خمائر ھضمیة فیوجد كم كبیرلتكون صالحة والیكفي ان تصیب ھذا العضو فقط 

   . یجب ان تتناسب مع ھذه الطفرةالى وسائط ناقلة وغیره
الى كائن برمائي ومن وحسب نظریات التطور في مرحلة ما تم فیھا تحول كائن مائي 

التنفس كجملة عضویة مثل  في أي مرحلة تماما انفصل جھاز، ثم الى كائن بري 
فھي لیست عملیة طفرة فقط ، جملة انف بلعوم رئتین عن جملة فم بلعوم مري 

فالعملیة عبارة عن جملة عالقات مفتوجة اعتبارا من انفصال الفتحتین الى نشوء 
ین ویغلق بطریقة تفاضلیة فتحة المري عن فتحة جھاز عضلي حركي یحرك الرئت

وكذلك اكساء الجھاز بطبقة من ، الرئة تشرف على ھذه العملیة جملة عصبیة خاصة 
مخاطیة وطبقة اھداب لتنظیفھ وجملة تغیرات كیمیائیة في التوازن بین الدم والھواء 

 السوائل وجملة تغیرات في اطراح، بعد ان كان توازن بین الوسط المائي والدم 
ھذه اضافة لكل ھذا ان كل ، المرطبھ للرئة وھي جملة سوائل كیمیائیة عضویة 

احدة بین ھذه األجزاء الن أي جزء الیعتبر منفصال عن العملیات ھي عملیة متكاملة و
  .غیره فما ھو احتمال حدوث مائة طفرة متواقتھ وصالحة ومتناسبة ؟

ھذا الجھاز عنده بغض  او ذاك ومن ثم نشأاذا وجد كائن ادنى الیتمتع بھذا الجھاز ف
النظر عن الكیفیة فھل بامكان ھذا الجھاز اذا كان متناسبا مع الغرض من وجوده 

فرضا ان یكون متناسبا ومتكامال مع مایحیط بھ سواء من ناحیة شكلھ او حجمھ او 
عھ یط بھ وعلیھا ان تتجاوب محفھو سیسبب انزیاح تكاملي على الفضاء الم، وظیفتھ 

طبیعیا او حقیقیا وفي الحالتین سیحصل اختالل وھذا غیر مالحظ لدى التسلسل 
  .التوزیعي للكائنات الحیة 

ومن ناحیة اخرى ماھي اھمیة ان تصیب الطفرة الذكر مثال او االنثى فقط خاصة اذا 
واذا اخذ ، اصبحت الطفرة الجدیدة غیر متناسبة مع امكانیة التلقیح واألخصاب 

 شكلھ االماركي او الدارویني الحدیث او أي مذھب آخر من مذاھب التطور على
التطور فما الداعي لنشوء انزیمات وخمائر تخثر الدم فال یوجد أي عالقة جدلیة مع 

تعتبر عملیة البیئة او طفرة یمكن ان توجد ھذه العملیة فحسب االمكانیة الصمیمیة 
واذا ،  جملة الكائنات ذات الدم التخثر عالقة جدیدة مضافة ذات رقم خاص جدید الى



قلنا انھا طفره فیوجد على األقل حلقة مفتوحة یدخل ثالث عشر عنصر انزیمي 
ومعدني وھرموني فیھا كأساس للعالقة المفتوحة لتنتج عملیة التخثر باألضافة 

الحتماالت اخرى اذا حسبناھا فیكون عندنا للتخثر فقط ارقام خیالیة في ضعف احتمال 
فھو یضاعف ، لخثرة یحتاج الى عالقة مفتوحة من االنزیمات والخمائر لالطفرة 

واذا قلنا انھ یوجد تناسب بین عمل كل من مذیب التخثر ، احتمال عدم حدوث الطفرة 
، ومانع التخثر ومسبب التخثر حسب العالقة الظرفیة فما ھو احتمال الطفرة  عندئذ

ثر الدم خاضعة ألرقام خاصة متوازنھ علما ان ھذه األنماط الثالثة التي تتحكم بتخ
وھومانشاھده ببعض امراض الدم من اختالل ( كرقم خاص حسب العالقة الظرفیة 

  .)بسیط جدا ببعض المكونات
فاالصطفاء الیوجد شیئا جدیدا والطفرة التعرف حاجة الكائن والتستطیع ان تفكر كما 

، طفرة الصالحة والمتناسبة ا لتوفیقیة بین مسارین للوصول لل انھا التمتلك الخاصة
واالضافات كلھا في الكائنات الحیة ارقام خاصة جدیدة والرقم الخاص ثابت واقعي 

العدم مثل الزعنفة الظھریة للدلفین یفترض انھا لم تكن موجودة عند  الیأتي من
الیحمل ضافة ام أالكائن البري الذي انحدر منھ الدلفین اوالحوت فھي امكانیة 

واالمثلة ، لصمیمیة ذلك الكائن وال تستطیع البیئة واالصطفاء ان توجدھاامكانیتھا ا
  .تحصى بل ھي في تعداد انواع الحیاة نفسھا  في عالم الحیاة اكثر من ان

بالنسبة للتطور عدة اشكال یفترض ان تكون موجودة فعال عند وجود  للرقم الخاص و
ة یاص مع نفسھ حسب عملفالنسبة لعالقة الرقم الخ، تناسب تكاملي ظرفي لھا 

التوزیع األفقي والعمودي یفترض مثال بالنسبة لألنسان ان یوجد كائن یحمل الصفات 
األنسانیة الكاملھ ومن ثم نتیجة جملة من عملیات األجتماع الجمعي والطرحي بین كل 

نجد نشوء طیف توزیعي یعبر عنھ االمكانات او الصفات ونظائرھا عند ھذا االنسان 
 من األشكال التي یعتبر كل انسان وحدة تشكیلیة مستقلة مشابھھ لما قبلھا عدد كبیر

وما بعدھا لذلك اذا اخذنا كائنین مختلفین تقریبا ووجدنا نقاط تشابھ بینھما فما ھذا اال 
مثال اذا تشابھت صفات احد افراد كائن مع ، التوزیع لكل منھما نتیجة لتداخل طیف 

ن یكون ھذا التشابھ ناتج عن تداخل طیف السالب صفات كائن آخر فمن المحتمل ا
الموجب طیف الالعمودي لألول أي الناشئ عن اجتماع طرحي من كائن اعلى مع 
وھذا الیعني ان ھذا ، العمودي للثاني أي الناشئ عن اجتماع جمعي من الكائن األدنى 

ھا تتبع كائنا نشأ من ذاك النھ كعملیة طبیعیة یفترض ان یوجد كائنات بھذا الشكل ولكن
  .اساسیا في مركز االستقرار ولیس عتبة توتر انتقالیة بین الكائنین 

أي ان كائن ما وجد في منطقة التداخل الطیفي بین طیفین توزیعیین لكائنین ھذا یعني 
اما انھ ینتمي للطیف األول او انھ ینتمي للطیف الثاني وال یوجد مایحتم ان یكون كائنا 

كال الكائنین مركز استقرار لكل منھما ینبع ین النھ عندھا لن یأخذ انتقالیا بین الطیف
منھ الطیف بل سیكون ذو شكل مستمر متصل والمالحظ ھو شكل مراكز االستقرار 

فاقل االفراد عددا ھم األبعد عن مركز ، التوزیعي ولیس شكل االستمرار التوزیعي 
  .األستقرار



ن عالمین متدرجین بالتعقد وھو ما اوحى ونالحظ ان كال من عالمي النبات والحیوا
قد یبدو ھذا كاحتمال نوع من ، للبعض بان ھذا التدرج ھو تطور شیئ عن شیئ 

وكعالقة محوریة توزیعیة متكاملھ نجد ، خداع المعرفة بقصور الوعي وجزئیة البحث 
ان كال العالمین النباتي والحیواني ھما عالمان متعاكسین على محور توزیعي عند 

الننا لو قمنا بدراسة عتبة التوتر بین ، راسة كال العالمین بموجب عتبة التوتر د
العالمین النباتي والحیواني نجد عدد قلیل من الكائنات الدنیا التي تشكل عتبة التوتر 

فاذا كان كال العالمین النباتي والحیواني متطوران عن نقطة واحدة فھذا ، ھذه 
لة من الكائنات التي تشكل عتبة توتر بین المحورین یفترض ان یوجد في العالم سلس

ولكن الواضح ان عتبة التوتر ھذه غیر موجودة اال في منطقة ، النباتي والحیواني 
اجتماع صغیرة التشمل اال عدد قلیل من الكائنات الدنیا التي تجمع صفات نباتیة 

  .وصفات حیوانیة بدرجة بعدھا عن مركز عتبة التوتر 
ولیس تدرجا متوازیا ) ب( الى ان التدرج ھو تدرج متعاكس مثل الشكل وھذا یقودنا
اما ان احد العالمین وجد بشكل كامل ثم نشأ ، مما یعني احد احتمالین ) أ(مثل الشكل 

منھ كائنات تتدرج نحو عتبة التوتر لتجتازھا وتنشئ العالم الثاني وھذا غیر مالحظ 
واما ان ھذا الشكل التوزیعي ، لعالم الحالي ابدا المن حیث المستحاثات وال من حیث ا

  .المستحاثات والعالم الحالي  ھو شكل مفترض كشكل رقمي وموجود فعال تسانده 
وبقبولنا باألحتمال الثاني یعني ان كل كائن موجود في مكان مناسب لھ ومتناسب معھ 

احدة النھ لو كان كال النوعین ناشئان من نقطة بدء وولم یتطور عن كائن آخر 
  .الحتاجا مع الزمن الى محور توزیع واحد فقط والمالحظ غیر ذلك 

    
فنحن امام كائن ممیز عاقل وذكي ، ونجد شكال آخر من عملیة التوزیع المفترضة 

وافترضنا ) ط(فاذا مثلنا االنسان بشكل عام بالحد ،  ویملك المھارات ھو األنسان 
ھو الكائن الذي تطور عنھ ھذا األنسان كتطور ان وحید الخلیة الموجود في عصر ما 

عدد كبیر جدا من الكائنات ) ١ط(والحد ) ط(فیوجد بین الحد ) ١ط(ونرمز لھ بالحد 
  ) .ط(الى ) ١ط(الموزعة على محور زمني ممتد من 

ومن ناحیة اخرى یوجد توزیع آخر مفترض في كل عصر او حقب ھذا التوزیع 
الممثل ) ١ص(ھي الحد ) ١ط( تعتبر المفترض عمودي على المحور األول بحیث



،  الممثل للكائن األرقى بذلك العصر نفسھ )ص(والحد للكائن األدنى بذلك العصر 
عدد كبیر جدا من الكائنات الموزعة بینھما ) ص(و) ١ص(ویوجد ایضا بین الحدین 

وفي كل حد فرعي على محور توزیعي یوجد عالقة بینھ وبین الحدود المتوفرة ،افقیا 
  .عصره والتي تؤثر على جملة األحداث التي مر بھا ھذا الكائن في 

الذي كان ) ١ط(كائن  لان یعبر عن نتیجة وصل الیھا األنسا) ط(فالحد المحوري 
  .وتتمیز ھذه النتیجة بمیزات حاملھا العالیة ، یعیش قبل مالیین السنیین 

 نفس النتیجة واي الى أي كائن یحمل) ١ط(اذا فقد كان من الممكن ان یتطور الحد 
فیوجد عدة مسارات محتملة ستكون ) ١ط(كائن ھنا تعني انھ اذا انطلقنا من الحد 

وفي  نھایة كل مسار نتیجة یحملھا كائن معین مثل الرخویات او ، امامنا في النھایة 
أي انھ كان من الممكن جدا كتطور ان تكون ، الخ،،،،،،، المفصلیات او الثدییات 

، محمولة على كائن آخر رخوي مثال مثل األخطبوط ) ط(حملھا الكائن النتیجة التي ی
أي كائن ذكي یملك لیاقة جسدیة عالیة تساعده على ان یستغل ذكائھ في اعمال ھادفھ 

ولكن الیوجد في الطبیعة اال نتیجة علیا واحده ھي الحد ، ولبناء حضارة من نوعھ 
  .فقط ) ط(

الموجود في أي ) ١ص( مكافئ للحد حد ھو )١ط(یة اخرى نالحظ ان الحد ومن ناح
) ص(الموجود في عصرنا الیكافئ الحد ) ط(لكن الحد ، حقب مع فرق مرحلة زمني 

) ١ط(فكیف یكون التكافؤ صفري بالنسبة للحد ، الموجود في أي حقب او عصر 
الحدود وجملة ) ط(والیوجد مثل ھذا التكافؤ بالنسبة للحد ) ١ص(وجملة الحدود 

لكن یمكن تعلیلھا ،یمكن تعلیل ذلك وال بأي نظریة من نظریات التطور فال، ) ص(
بالنسبة للتناسب التكاملي والمحاور التوزیعیة بانھا عالقة رقمیة مفترضة طابقت 

  .الواقع 
یفترض وجود توزیع رقمي من الصفر الى الرقم ) ١ط،ط( فعلى المحور الزمني 

عصر یفترض وجود توزیع رقمي وعلى محور عمودي علیھ في كل ، ) ط(الخاص 
) .ط(او ) ص(من الصفر الى الرقم الخاص 



لماذا لم تنشأ كائنات علیا من مسارات حیاتیة : ونستطیع ان نعود الى نفس السؤال 
  .المصادر التي یقال ان الثدییات انحدرت منھا اخرى اقدم من 

م نشاھد لھا في فالحشرات المفصلیة موجودة منذ عشرات مالیین السنین فلماذا ل
العصور االحقة أي تسلسل تطوري مثل المشاھد لدى السالسل التطوریة األخرى رغم 

ان الحشرات تمتلك اعداد اكبر واكثر من الكائنات األخرى وتمتلك الحشرات بنفس 
الذي یساعد على التطور اذا في وحدة الزمن والوقت االنتشار وعدد االجیال الكبیر 

  .وجد 
ة نظریات التطور لوجدنا انھا تبدأ من دراسة التطور من الكائنات الدنیا ولو درسنا كاف

الى افراد المجموعات العلیا الذین یفوقون في اغلب األحیان افراد المجموعات 
، ولكن من المعروف اكثر من تلك النظریات انھ الشيء یوجد من العدم ، السابقة لھم 
  .ة بھذه الكمیات الھائلة ت تلك األرقام الخاصة األضافیءفمن این جا

حول امكان انارة مدینة فنظریات التطور التختلف كثیرا عن تصورات األطفال 
ماد على بطاریة مصباح جیب یدیر محرك صغیر والمحرك الصغیر یدیر مولد تباألع

فالطفل الیعي فرق ،،، اكبر لیدیر بطاقتھ محرك اكبر یدیر بدوره مولد اضخم وھكذا 
ویعرف فقط انھ یمكن ادارة ، اریة األولى وما بعدھا وثبات كم الطاقة القدرة بین البط

ولكن ، وھذه ھي مشكلة نظریات  التطور، محرك بھا وھذا المحرك یمكنھ ادارة مولد 
المشكلة األعم من ھذه المشكلة ھي ان الفكر یبحث عن األستقرار واالجابة فاذا 

 األجابة لتأمین استقراره ومنع وجدھا ولو بنسبة شك وخطأ كبیر فانھ یعتمد تلك
شكل ھذا الحل عطالة مع الزمن ضد بحثھ عن الحقیقة باشغال یوقوفھ في الھواء ل

 واالنسان الیدرك اال مایرید ادراكھ واذا سلك طریقا خاطئا او صحیحا ساحة األخراج



اذا ما وصل الى الفراغ  فانھ یستمر بتتبعھ كمسار فكري یصعب معھ تجاوزه 
 وان تدخل العقل فانھ یتدخل لیبرر لنفسھ ذلك الطریق بدل ان یبحث عن اوالھاویة
  .الحقیقة 
للرقم الخاص ونقول ان الطبیعة لن توجد اال التناظر والتوازن وھذا محقق في ونعود 

ولكنھا لن توجد عناصر مختلة التوازن خاصة عندما ، قسم جید من المجاالت فقط 
فكل عنصر انزیمي او ھرموني ، الحركة والعمل یكون األختالل ھو المطلوب لتأمین 

یوجد لھ ظل قد یكون مطابقا لنظیره لكن عدم التطابق ھو األعم وعدم التطابق ھذا 
فعلى سبیل المثال فقط لو ان حاثة ، ھو الذي یعطي الحیاة استمراریتھا وحركیتھا 

 لما انطرح ادرار البول تطابقت تماما مع حاثة امتصاص الماء من البول في الكلیة
أي ان التوازن ھنا ھو نوع من عدم التوازن ، البول ومات الكائن بمجرد بدء حیاتھ 

المطلوب فالطبیعیة التعرف الخاصة التوفیقیة التفاضلیة حسب العالقة الظرفیة 
  .الزمانیة المكانیة التناسبیة السببیة 

درتھ على التحكم والطبیعة التستطیع ان توجد كائن یتمتع بكابح جنسي نظرا لعدم ق
، بنفسھ وكائن آخر غیر مزود بھذا الكابح ولكن الظروف الطبیعیة تجبره على التحكم 

أي كائن ، اذ من المفروض كنظائر لغویة طالما وجد نظیرین ان یوجد نظیرین آخرین 
اوجدتھ الطبیعة غیر قادر على التحكم وبنفس الوقت الظروف الطبیعیة غیر ممانعة 

وكذلك من الممكن جدا ان ینشأ كائن ، الكائن نفسھ او وقع في ازمة ما اذا ألنھى ھذا 
الطبیعیة نظیر یستطیع بشكل ارادي او غیر ارادي ان یقوم بالكبح بینما الظروف 

تعاكس الفترات المناسبة البعاد ھذا الكابح فسینتھي ھذا الكائن او سیكون وجوده 
  .مختال 

،  الكائنات من حیث عددھا وقدرتھا على البقاء وكذلك اذا طبقنا النظائر اللغویة على
فالكائنات ضعیفة التسلیح تضع عدد موالید كبیر في الجیل الواحد لتأمین اكبر قدر من 
االستمراریة لھذه الكائنات بنفس الوقت الذي نجد فیھ الكائنات الحاملة المكانیة دفاع 

ین نظیرتین مفترضتین االولى ھذا كنظیر فلماذا النجد حالت،جیدة قلیلة عدد الموالید 
كائن ضعیف التسلیح قلیل عدد الموالید وھذا یفسر بعدم وجود تناسب مع العالقة 

الظرفیة والیحمل امكانیة االستمرار ونظیر آخر كائن قوي التسلیح كثیر عدد الموالید 
  .النوعین الثالث والرابع فالطبیعة التي اوجدت النوعین األولین یمكن ان توجد ، 
یمكن ان یقول البعض ان عالقة التوازن تفرض علیھ انخفاض عدده لكن ھذا الیمنع و

اللھم اال االنسان وھو حالة فردیة ناتجة عن ، لیةاھذا الكائن ان یبقى بوتیرة موالید ع
  .اسباب اخرى  

فمشكلة التطور ھي مشكلة فكریة قبل كل شيء متأثرة بعدد من مسارات الفكر حسب 
  .واحدة ولكن الحقیقة تبقى العالقة الظرفیة

مع ثبات في العوامل  ودراستنا لألرض والحیاة علیھا نفترض او نتعامل علىا األغلب
الكونیة المؤثرة على األرض مثل بعد مسافتھا عن الشمس وسرعة دورانھا حول 

ویمكن طرح فرض ، محورھا وحول الشمس ضمن معرفتنا الحالیة عن األرض 
مثال ان یكون القمر قد انضم لألرض بفترة ما بعد ،  كواقع تخیلي واحد ولكنھ محتمل



او في فتره الحقة لبدء وجود الحیاة علیھا مما سیؤدي لتغییر ، تشكلھا ولیس معھا 
العوامل الثابتھ مثل بعد األرض عن الشمس وسرعة دورانھا حول محورھا وسرعة 

 األنضمام المتخیل دورانھا حول الشمس خاصة اذا وضعنا احتمال ان یكون مثل ھذا
في فترة وجود الحیاة على األرض مما یعني ان عوامل كثیرة بیئیة قد تغیرت قد حدث 

على ھذا الكوكب وتغیر بالتالي تناسب ھذه البیئة مع معظم الكائنات التي كانت 
  .موجودة علیھا بتلك الفترة 

 الماده  وكذلك یمكن طرح تساؤل تخیلي آخر ھل من الممكن وجود كون آخر تكون
فالكون كعالقة ، فیھ ھي الفراغ بالنسبة لكائناتھ والفراغ ھو المادة لھذه الكائنات 

، ریاضیة خاضع لعدد ضخم من األحتماالت وعالقاتھا الطبیعیة والحقیقیة والعبثیة 
ولكن مع كل ھذا فان الحقیقة واحدة ولكي نتوصل الیھا یجب ان یوجد عندنا استبصار 

ر متوفر لنا بامكاناتنا الصمیمیة التي نحملھا اال باألعتماد على شامل للكون وھذا غی
المحدودیة العقل في وضع األفتراض الواقعي كتناسب ولیس كوجود مدرك او 

  .ملموس ضمن الخاصة التوفیقیة التناسبیة الظرفیة السببیة للعقل 
نعیش والكون الطبیعي الذي ، فالعقل اكبر من ان یحد واصغر من ان یشمل ویحدد 

علیھ سواء درسناه كذرات او دقائق او كطاقة فانھ یعبر بشكل مجرد عن قیم رقمیة 
رقمیا كرقم نظیر  جزئي وكذلك فاي كون آخر مفترض ، متكاملھ باحد اشكال التكامل 

او مطلق او تبادلي یفترض ان یكون بشكل مجرد رقمي مع اختالف تشكیالتھ حسب 
 شكل رقمھ الخاص وتوزیعھ واستقراره لكنھ لن عالقتھ وذاتیتھ الناشئة عن اختالف

یختلف كثیرا في ھذه العالقات بشكل عالقات تكاملیة طالما ان التعامل ھو  مع كم 
  .رقمي 

وحتى عندما ندرس الكائنات الحیة في الكون فان عالقاتھا یمكن ان تتحول الى قیم 
وجدنا في كثیر من واقعیة او مفترضة تأخذ اشكال العالقات التكاملیة كما رقمیة 

وكذلك العالقات االجتماعیة التي تخضع لألستقرار والتوزیع ، األمثلة السابقة
فكلھا عملیات خاضعة لعالقات رقمیة او ، واالجتماع وغیرھا من العالقات التكاملیة 

  .تعبر عنھا قیم رقمیة مع خصوصیة ھذه األرقام كل في مجالھ 
أي انسان مھما كان عبقریا ان یعبر عن ورغم كل ھذا ھل یستطیع شخص واحد او 

او لحظة غروب للشمس خلف او لمسة حنان في الصباح ابتسامة طفل او تفتح زھرة 
فمھما بلغ التشابھ بین الرقم واي شيء فھذا الیعني انھ ، التالل ان یعبر عنھا برقم ؟ 

ا الذي فالرقم شيء مجرد صارم تتشابھ فیھ األشیاء ولكن یبقى للحیاة سرھ، تطابق 
  .الیصل الیھ أي رقم 

  :الفكر والتاریخ -٦٥
وجدنا ان األعمال البشریة في كل تاریخھا تتجھ من شكل الى آخر بموجب عالقات 

فاألعمال الیدویة واآللیة والفن واألدب ، التناسب والتكامل واالستقرار والتجاوب 
نھ رقمیا او ھندسیا تأخذ ھذا الشكل الذي یمكن التعبیر ع وغیرھا من األعمال البشریة

.  



 ومن ناحیة اخرى فان تطور احد العلوم او اآلالت او الفلسفات واألفكار یعني بموجب 
  .زیادة او تغیر ھذا الرقم الناتج عن عمل بشري الرقم الخاص 

فتتبع ھذه الزیادة زیادة اخرى كتكامل حقیقي وتجاوب بین مختلف العلوم والفلسفات 
ولذلك نستطیع القول ان ، لى حد متطور مستقر اكثر واألفكار األخرى للوصول ا

البشریة تملك امكانیة صمیمیة في الفكر عالیة لكن اعمال البشر لم تجاري ھذه 
وكذلك یمكننا القول انھ اذا استطعنا التنبؤ او معرفة ماسیحصل ، األمكانیة حتى اآلن 

ع اسلوب حرق من تطور وتغیر في احد العلوم البشریة فان وعینا یستطیع اتبا
المراحل او تجاوز مرحلة للوصول الى نتیجة بدون عبورھا لمسارھا المحتمل حسب 

  .تنبؤنا واستبصارنا لتغیر الرقم الخاص لعلم او لعلوم مختلفة 
فالتقدم االنساني كعمل بشري ھو عبارة عن عدة حلقات تكامل مفتوحة ومتكاملھ 

یستعمل آلة متطورة  في مجتمع انھ نرىفالیعقل مثال ان ، بشكل تكامل حقیقي ایجابي 
واال لكان باالمكان ان نصف ھذا ،  تعتمد في التحكم فیھا على جھاز بدائي جدا جدا

  .المجتمع بالمجتمع الطبیعي العدیم القدرة على التكامل الحقیقي 
وھذا المجتمع الطبیعي یعني ان الجھد المبذول في ھذا المجتمع متوقف وتوقف 

یام بعمل حقیقي مع بقیة المعطیات التي ربما كانت واردة الیھ من المجتمع عن الق
مجتمع آخر یعطي ھذا المجتمع الطبیعي تكامل طبیعي منحرف مما سیؤدي في النھایة 
الى اعتباره مجتمع منھار وغیر قادر على التوازن واالستقرار بشكل ایجابي حتى مع 

  .نفسھ 
او علوم اخرى بشكل حقیقي لكانت البشریة ولو لم یتطور او یتكامل علم مع علم آخر 

اشبھ بشكل عشوائي غیر محدد المعالم اال عند مقدرة البشریة في اجراء عمل حقیقي 
فلو لم نعرف الكھرباء مثال وكنا . لتعید التوازن لحلقة مفقودة یحل محل تكامل حقیقي 

 او أي شيء ودیبحاجة الى ادوات مثل الساعة الرقمیة واآللة الحاسبة السریعة والرا
في تلك فمن الممكن ان نشاھد في احد األعالنات ، او آلة اخرى تعمل على الكھرباء 

الحالة دعایة ساعة جداریة تعمل على الكیروسین وھي اقل تشحیرا من غیرھا او آلھ 
حاسبة تعمل على الكحول او أي مصدر آخر من الطاقة یمكن ان نستفید منھ ونسخره 

  .في تلك الحالھ 
لقضیة لیست مجرد الحاجة ام األختراع بل نحن نستعمل مانجد اننا وعینا كیفیة فا

استخدامھ ووصلنا الى عالقة ظرفیة مناسبة ألستعمالھ وھو موجود امامنا لكي 
  .نستعملھ 

فالكھرباء موجودة قبل وجود األنسان ولم نستعملھا اال عندما وصلنا الى درجة تكامل 
ومن المحتمل وجود مصادر اخرى من الطاقة لكننا ، مھا من العلوم مكنتنا من استخدا

  .لم نصل حتى اآلن بعلومنا الى العالقة الظرفیة التكاملیة المناسبة لفھمھا واستعمالھا 
) اذا استثنینا افتعال المشكلة والحل (ومن الطبیعي ان تكون الحاجة ام األختراع 

، حاجة یتجلى باألختراع فوجود الحاجة یؤدي لوجود تكامل  وتجاوب مع ھذه ال
فاألختراع ھو رقم خاص جدید ومتناسب مع العالقة الظرفیة التي ترضي الحاجة وھذا 

الما ان األختراع یتعرض للتقدم وط، العمل التكاملي مقید بالمعطیات االزمة لألختراع 



وھو ، التطور واصالحات فھذا یعني انھ لم یصل الى مرحلة االرضاء الكامل للحاجة و
تلجا الیھ الشركات التقنیة في عدم تسویق آخر ابتكاراتھا اال بعد تسویق األقل منھ ما

  .تقنیة 
والقطار الذي صنع في القرن الماضي بھدف ارضاء حاجة او التكامل مع حاجة بذلك 

مشابھ بدرجة عالیة للحاجة التي یصنع بھا قطار الیوم ولكنھ ، الوقت وھذا الھدف 
عني انھ مازال بھ عیوب او ثغرات التغطي كامل الحاجة مطور عنھ وھذا التطور ی

ویتقید ھذا التطویر بالمواد األولیة التي یحتاجھا او الھندسة التي ، فیجب تالفیھا 
صنع قطار یلبي كامل  او نوع الوقود اي انھ حتى نصل الى مرحلةیصنع وفقھا 

المعطیات االزمة الحاجات المطلوبة منھ والیوجد داعي لتطویره یجب ان نمتلك كل 
لذلك من معطیات ھندسیة ومیكانیكیة وجیولوجیة وسلوك األنسان ومواد اولیة 
  .وجمالیة وغیرھا عندھا فاي محاولة لتطویر مثل ھذا القطار لن یكون لھا داعي

للعالقة بین األختراع والحاجة فاالختراع یمكن ان یولد حاجة ذات  وتنشأ الحالة الثانیة
لھ المطلوب وبامكاننا كبشر ان نوجد اختراعا ثم نجد لھ حاجة رقم خاص اكبر من ظ

مناسبة ولكن شرط ان نستبصر معنى وجود ھذا األختراع لنعي الحاجة المناسبة لھ 
فعندما الیجادھا واال فاننا نصل الى حاجة لیس لھا اختراع واختراع لیس لھ حاجة 

 یبحث عن مشكلة ثم اخترع اللیزر في الستینیات من القرن العشرین اعتبر حل
  .اصبحت المجاالت التي یدخل فیھا أكثر من ان تحصى 

تي لنوع مشتق من الشكل الحقیقي لألختراع وقد ساد منذ فتره وھو الشكل أون
الحقیقي لألختراع فكثیرا ماتم ایجاد مشكلة بشكل مخطط ثم تسویق االختراع المناسب 

وسات الحاسب وربما انفلونزا الطیور لھا وخاصة في عالم التقنیات المتقدمة مثال فیر
التي لم تقتل على مدار اكثر من اربع سنوات اكثر من ثالثمائة شخص على مستوى 
العالم  بینما اضعاف ھذا الرقم یموتون في بلد واحد جراء األنفلونزا العادیة وكذلك 

  .لةعلیھ بسھو ایجاد مبررات الحروب واشعالھا وغیره كثیر مما لو تاملناه لعثرنا
ویمكن ان نذكر ان الفضل األكبر للحضارة الصناعیة الحالیة في العالم یعود الى 

الحاجة الى آلة تدیر معامل النسیج وتسحب الماء من المناجم في اوربا وبریطانیا 
بشكل خاص فاخترع جیمس واط اآللة البخاریة التي كانت ذات رقم خاص اكبر بكثیر 

بھا وبدأت سلسلة التطور فاآللة البخاریة تحتاج من الحاجة لھا والتي اخترعت بسب
والحاجة ،الى وقود والوقود یحتاج لعلم خاص یجب تطویره واالت لحملھ ونقلھ 

مواد  للوقود طورت عدد من العلوم مثل الجیولوجیا والكیمیاء التي اشتق من الوقود
فیھا من  بما اضافیة تصلح ألعمال اخرى واستمرت السلسلة وتفرعاتھا حتى اللحظة

  .منتجات وحروب نفط وغیره
  : بـــــــــال نھایـــــــــــــة-٧٥

ولید حاجة ام انھ وجد كحلقة فكریة وسط دوامات  واذا تسائلنا في ھذا الكتاب ھل ھو
الیمكن ان یتطور  ب الى مرحلةوھل وصل ھذا الكتا، الفكر المعاصر ام االثنان معا 

  .بھا اكثر من ذلك ؟



اال بدایة ولو اردت ان یكون كتابا فكریا كامال ومتكامال دون الحاجة اعتقدانھ الیعد 
ألي تطویر الحتجت اوال الستبصار ومعرفة كل ماسیحصل من معرفة في المستقبل 

كل االخصائیین في كل المجاالت البشري وماسبق ان حصل اضافة الى اجتماع 
كن حتى األخصائیین اذا ول،) نظریا(الى اي تطویر فكرا متكامال لیس بحاجةالیضعو

اجتمعو فلن یتفقواال على نقاط اعم من ان تكون متكاملھ وان تصلح لتكون اساسا 
  .او ان الیتفقو فالكتاب لن یوجد حتى یتم ، فكریا متكامال 

وامكانیة األنسان اضعف من ان تعم كل ،فالفكر التحده مجرد فرضیات او نظریات 
ئ اال اذا اتیح لھ امكانیة ھائلة من الزمن المتاح فاألنسان كفرد الیعرف كل شی،البشر 

وبما انھ لم یوجد انسان بھذه االمكانات فان ،واالمكانیة الصمیمیة ووسائل المعرفة 
االنسان كفرد لن یصل الى الكمال ولكنھ یستعیض عن كمالھ الفردي المفقود بمحاولة 

  .كمال المجموع 
 ، م اغفال ان العكس احیانا صحیحالیستطیعھ فرد یستطیعھ المجموع مع عد فما

وطبعا ھذا الیشترط المجموع اآلني فقط بل یمتد لیشمل المجموع الفكري االنساني 
  .على مد عصوره 

 والفیزیاء رئ ان اغلب مصطلحات ھذه الفرضیات مستمده من الریاضیاتویالحظ القا
ا عن وضع فاللغة األدبیة تعجز احیان، طلحات لغة ھذه الفرضیات صتشكل ھذه الم

واقعي ومتكامل للكون كما ان اللغة الریاضیة البحتھ تجعل الكون مجرد  رقم  تصور
فكانت محاولة المزج بین اللغتین لتأخذ كل منھما ابعادھا االیجابیة ومحاولة ابعاد 

األدبیة  من اللغة وعندما تعجز اللغة الریاضیة عن التعبیر فالبد،ابعادھا السلبیة 
اف اللغة الریاضیة وشدة منطقیتھا الى عالم مزیج من الخیال كوسیلة لتجاوز جف

والواقع ،فالخیال في ھذه الفرضیات ھونوع من الفرض المستمد من الواقع ، والواقع 
في ھذه الفرضیات یعتمد على احدث النظریات واكثرھا صحة ضمن العالقة المدروسة 

لقرار والسبرنتیك مثل النسبیة ومیكانیك الكوانتي ونظریة اللعب واتخاذ ا
ونظریة التوقع لفورم ونظریة العاملین لسبیرمان واالنفورماتیك وعلم النفس الضمني 

  .وغیرھا من العلوم والنظریات البیولوجیة والھندسیة والكونیة األخرى
دبیة للخروج بلغة مشتركة تغطي علما بان ھذا التزاوج بین اللغة الریاضیة واللغة األ

 الم الكیف ھي من  اول دواعي افكار تألیف ھذه الفرضیات عام كل من عالم الكم وع
لغة فلسفیة  ایجاد  واالتجاه الثاني كان لمحاولة ,١٩٨٦ والتي استمرت حتى ١٩٧٩

الحاسبات لیستطیع الحاسب ان یضع احتماالت فلسفیة یمكنھ من مشتركة بین البشر و
ھذا ما عطل نشر الفرضیات و، التعامل معھا رقمیا ویفھما ویستوعبھا الفكر البشري

في ذلك الوقت الذي كان عدد العاملین فیھ او الملمین بالمعلوماتیة یشكل رقما صغیر ا 
اما الحاجة ، )كتاب الحد عشر قارئ( وعلى قول الدكتور المرحوم عادل عوا جدا 

الثالثة التي دعت لھذا البحث ھوعدم العثور على فلسفة عربیة اسالمیة ذات اساس 
سالمي فكانت الفرضیتان الرئیسیتان التي بنیت علیھما بقیة الفرضیات الرقم عربي ا

الخاص واالمكانیة الصمیمیة مشتقتان من االیمان بالقضاء والقدر حیث یعبر االیمان 



ریعبرعن عملیة رقمیة كمیة وھما بنفس   بالقضاء عن عملیة كیفیة واالیمان بالقد
  .الوقت شيء واحد

التي اعتمدت لھذه الفرضیات التعني او تحتم ان الفرضیات وحتى اكثر النظریات 
 وتوافقھا احیانا او تستعمل الثبات او نقض نفسھا وفق العالقةتخالفھا احیانا 

  .الظرفیةالسببیة وراء كل ھذا 
والكتاب الیغطي كل شیئ یمكن تغطیتھ فیستطیع القارئ كمشارك ان یستنتج حاالت 

 الكتاب عمدا او بدون عمد اضافة لمنع التكرار الممل واحتماالت او امثلة لم تغطى في
واغفلت بعض الحاالت ،اال عندالضرورة لمقوالت ونظریات معروفة والداعي لعرضھا 

من النظائر واالحتماالت لیستنتج القارئ االحتماالت  طرح عدد محدود النظیرة بعد
  .تبقیة ومعرفة عالقتھا الظرفیة موالنظائر ال

ة قبل الختام یمكن ألي مختص یدرس ھذه الفرضیات بعمقھا والخالصة األخیر
الحقیقي فیستكشف ان الكون وكل مافیھ وكل احداث االنسان والفكر عند تحویلھا 

فكل مافي الكون جیبي یتبع ، لعالقة ریاضیة یمكن استشفاف الصیغة الجیبیة للكون 
مال تألیفھا في كتاب لقوانین الخاصة بعالقة الحركات الجیبیة والتي لم استطع استك

  ).الكون الجیبي(فاتمنى ان ارى یوما ما كتابا یحمل عنوان ، مستقل السباب متنوعة 
وھنا ینتھي لقائنا على صفحات ھذا الكتاب وتبقى الفرضیات الموحدة التكاملیة 

  .بـــــــــــال نھایـــــــــة
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