
 ניגודים
 האמת

 כאתדות
 מרדכי רימור ״את הניצן סותר הפרי״. היג7)

 המאמר מתאר ניגודים מהותיים המושכים אותנו לתוות ולהבין את האמת כמאחדת
 קטבים מנוגדים. אתדות הנינודים היא במהות קיומנו. בכל צעד סופי אנו עוברים אין

 סוף נקודות. בכל התקדמות והתפתתות שלנו אנו נפרדים מהעבר ומצפים לעתיד.
 העבר מת לגבינו ובו בזמן העתיד יחיה בעבורנו. פרדה וציפייה, עבר ועתיד, מוות

 וחיים, כרוכים יחדיו בכל שנייה מקיומנו. רוב חיינו עוברים עליגו עם רגשות מנונדים.
 היניון ותעו כרוכים זה בזה ברבות מהתלטותינו.

 המאמר סוקר נינודים שמתבטאים בתתומי קיום מרכזיים: במהות הקיום, במושגים,
 בזמן, בתומר ובדת. זו האמת בתופעות רבות וכן אנו תווים אותה. האמת במקרים
 רבים היא איתוד של נינודים. מאיתור זה יכול לעלות משהו הוליסטי של מהות כל
 יכולה ואין־םופית. מסקנה מעניינת היא שאת מקום מושני האמת והשקר יכולים
 לתפוס מושגים חדשים שאינם תד כיווניים. כלומר, מהויות הוליסטיות ומגשרות

 יכולות לתפוס את מקום הקטגוריות החד צדדיות הקיימות במדע העכשווי.

 תקצר היריעה מלפרס את התחומים בהם אנו חווים את אחדות
 הניגודים.

 להיגיון הפועל על פי חוקי הלוגיקה קשה לקבל אחדות ניגודים.
 היא מפריכה את חוק הסתירה. זהו חוק בסיסי של המחשבה
 וההיגיון. לדוגמה, באריתמטיקה, לסכום פשו0 של איברים יש
 אך ורק פתחן אחד. טעגוח כ״יחידה ועוד שתי יחידות הן שלוש
 יחידות״ הן תמיד נכונות. נכונותן אינה מוטלת בספק הניוני. זו
 סתירה לומר ש״1+2״ שווים ולא שווים ל"3״. אך תופעות רבות
 במציאות אינן מתנהגות על פי חוקי האריתמטיקה. במציאות
 ובגיגוד להיגיון, חיבור של אדם ועוד אדם נותן לעתים שני בני
 אדם ולעתים - שלושה בני אדם. חיבור של מים ויין לא יוצר
 שתי מהויות אלא תרכובת אתת. צבע ועוד צבע לא יוצרים שני
 צבעים אלא צבע אחד. חיבור של שתי מתשבות יכול ליצור

 מחשבה חדשה אחת, או מאה אחרות.

 מעניין שקרבה בין גיגודים קיימת באופן מהוחי גם במבנה
 הסמנטי של כל השפות. הרבה הפכים במציאות הם הפכים
 שקרובים - ש״הולכים ביחד״, ששייכים לאותו רצף מבחינת
 משמעותם. ניקח לדוגמה את הבאים: חיים - מוות, טוב - רע,
 אין - יש, אור - חושך, יפה - מכוער, פרטי - כללי, אישי -
 ציבורי, יחיד - רבים, נותן - מקבל, מורה - תלמיד, נשוי -
 רווק, גבוה - נמוך, יקר - זול, עבה - דק, כבד - קל, שלם -
 חלק, ארוך - קצר, רחב - צר, מהיר - איטי, ועוד רבים אחרים.

 האדם נמצא בין הפטיש לסדן. הפטיש - דרישת ההיגיון לעולם
 לוגי בו האמת היא רק בכיוון אחד ומנוגדת לשקר. ההיגיון מאמת
 דרישה זאת בפאר רב על ידי ההתפתחוח העצומה של

 טענה היא אמתית או שקרית. אמת מצופה להיות אחת.

 לכאורה מוזר לומר ״לאמת יש שני צדדים". ההיגיון דוחה זאת.
 אך התוויה מבינה זאת. אנסה לתאר להלן ניגודים מהותיים
 המושכים אותנו לחוות - ואולי אפילו להבין - את האמת

 כמאחדת קטבים מנוגדים.

 אחדות הניגודים היא במהות קיומנו. בכל צעד סופי אנו עוברים
 אין־םוף נקודות. בכל התקדמות והתפתחות שלנו אנו נפרדים:
 מהעבר ומצפים לעתיד. העבר מת לגבינו ובו בזמן העתיד יחיה
 בעבורגו. פרדה וציפייה, עבר ועתיד, מוות וחיים, כרוכים זה
 בזה בכל שנייה מקיומנו. רוב חיינו עוברים עלינו עם רגשות
 מנוגדים. היגיון ורגש כרוכים יחדיו ברבות מהחלטותינו. בפתרון
 קונפליקטים אנו מיישבים ניגודים על ידי איחודם ברמה גבוהה

 יוחר.

 המאמין היהודי חש ומבין כבר אלפי שנה אח הנינוד המהותי!
 הטמון במילותיו המפורםמוח של ר׳ עקיבא ״הכול צפוי והרשות
 נתונה" (פרקי אבות ג, טו), המאחדות בו זמנית כפייה ותופש.
 במסורת החסידית, שיר השירים - למרות תכניו החילוניים
 ובגללם - נחשב כקודש הקודשים. טעמת כגון ״יחיד ששב(חוזק
 בתשובה), מוחלים לכל העולם מלו" (דרשח מוהרא״ש, 2003),
 שכיחות ומקובלות בהרמנויטיקה הדתית למרות הניגוד המשתמע
 מהן. המאמין הנוצרי חווה עמוקות את משמעות המילים
 המפורסמות של יוחנן ״אני האלף והתו, הראשית והתכלית״
 (התנלות כא 6). המאמינים היהודי, הנוצרי והמוסלמי שלמים
 עם האמונה שכתבי הקודש נכתבו באופן חופשי על ידי מחבריהם

 ובו בזמן השראה אלוהית מלאה נחה על כל תו שבהם.
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 הסינית ובדאואיזם על ידי הניגודים שבין ינג לבין ין. ההיגיון
 ה״מערבי" הוא רק אחת האופציות של תרבות המזרח.

 אציג להלן סדרת סוגיות, הלקוחות מחמישה תחומים,
 המבטאות איחוד ניגודים. לאור העיסוק הרב שנים בנושא זה,
 ובמיוחד במובן הדיאלקסי שלו בתרבות המערבית מול המזרחית,
 אנסה להדגיש כאן את הסוגיות שלא קיבלו ייצוג הולם בספרות

 הפילוסופית והדתית.

 א. אחדות ניגודים מהותית בקיום

 קיומנו במהותו בנוי על אחדות ניגודים. זוהי החידה העמוקה
 של הקיום האגושי. מחד, גופנו פועל על פי חוקי הפיזיקה
 והכימיה. בכך הוא נתון לחוקי עולם החומר. כל פעולה גופנית
 ניתנת למעקב סיבתי מדויק, חומרי, שרירי, רקמתי, הורמונלי
 ועצבי. גדילה והתפתחות כפויים עלינו בגנים, כפוטנציאל
 שמתממש בעל כורחנו. ברוחנו, מאידך, אנו בו בזמן יצורים
 חופשיים. רצוננו והמודעות שלנו פועלים באופן חופשי. אנו
 שואפים להתממש מתוך בחירה חופשית ורצון. כמעט בכ7!
 התנהגות אנו חשים את רצוננו החופשי שמפעיל את גופנו.
 הגוף והרצון כרוכים זה בזה בהתאמה מוזרה. זו חידת הקיום
 של כל אחד מאתנו. כפייה וחופש כרוכים זה בזה. ניגוד מעניין
 ומוזר שקיים באותה מהות. ובנוסף, כפי שאנו רואים מהכתוב
 בקטע זה, אנו מודעים לחוקיות החומרית הנוקשה מחד ולחופש

 המוחלט מאידך.

 המתמטיקה, המדעים והטכנולוגיה. הסדן - הקיום הזורם בו
 הכול מעורב בכול. אנו חיים בנחת עם זרימה מעורבת זו. זוהי
 מהות חיינו היום יומיים. בזרימת הקיום יש אמנם מקום להיגיון;
 אך רק כאחד הסמנים, או הפרמטרים, של הקיום. ישנם רבים
 נוספים: רגש, מניעים, אמונות, עמדות, תובנות, חוויות של
 הארה ועוד. בקלוח רבה אגו, לפיכך, פוסחים על ההיגיון במשך

 זרימת הקיום.

 ואמנם בהיסטוריה של המחשבה האנושית במערב ובמזרח,
 מבצבצת מפעם לפעם גטייה לראות באחדות הגיגודים את המצע
 המסביר את הקיום. פילוסופים ואנשי דת מנסים לפעמים להבין
 את היקום תוך איחוד קצוות. הכיוון בלט בחשיבה המיתולוגית
 העתיקה, כגון המצרית והפרסית. הוא בולט בפילוסופיה היוונית
 הפרה-סוקרטית - האחדות שבריבוי והריבוי שבאחדות - כפי
 שהתבטאו, למשל, במשנות הרקליטוס ופרמנידס. הוא בולט
 בפילוסופיה של ימי הביניים - למשל במשנתו של קוזאנוס
 ובמיסטיקה ובהרמנויטיקה הנוצרית. הוא מתגלה בזרמים הבלתי
 קונפורמיים, כגון ההוליםטיים, השוטפים מפעם לפעם את
 התרבות. דוגמה בולטת היא הדיאלקטיקה ההנליאנית וגלגוליה
 המוזרים מהמארקםיזם הסובייטי ועד לאמונות ״התקופה
 החדשה" בחוף המערבי של ארה״ב. בייחוד בולט הכיוון כבר
 כמה אלפי שנה בתרבות המזרח, בהינדואיזם, בדאואיזם
 זבבודהיזם. שם עומדת במרכז חשיבה הוליסטית של איחוד
 הניגודים. לדוגמה, הכוחות הקוסמיים מוצגים בפילוסופיה



 וכדומה יש אלמנט של טוב, יופי או סדר(בהתאמה). זאת מכיוון
 שמשמעותן למעשה היא"זו אמת שזה רע, מכוער או מבולבל".

 ובאמת קיים אלמנט של טוב, יופי וסדר.
 טענות פרדוקסליות כאלה קיימות לרוב. כשניטשה אומר
 לקורא ״אל תלך בעקבותיי, אלא בעקבות עצמך״, הוא למעשה
 טוען"לך בעקבותיי בכך שלא תלך בעקבותיי". אנו מבינים זאת
 למרות הניגוד. הקורא חי בנוחיות עם הניגודיות בטענה. והמבין

 אותה לעומק אפילו ינהג לפיה...

 מושג החומר מניח במשמעותו את ניגודו, את האי־חומר.
 להלן ההסבר: ניחן לחלק את המציאות החומרית לאין סוף
 חלקים. כל חומר, לדוגמה מוט עןן, ניתן לחלק עוד ועוד לאין
 סוף חלקים. אך, לוגית, החלק הקטן ביותר של החומר לא יכול
 להיות בנוי מחומר, שכן, אילו החלק היה חומרי, ניתן להוסיף
 היה ולחלקו עד לאין־סוף. לכן החלק הקטן ביותר, המינימלי,
 הפשוט ביוחר של החומר חייב להיות בלתי חומרי. כלומר הבסיס
 לחומר הוא אי־חומר. חומר ואי־חומר כניגודים מהותיים כרוכים

 יחד זה בזה.

 אחדות ניגודים מעניינת ומוזרה קיימת בקוטב המשמעות
 המנוגד למושג ה״אפשרי״. למושג ״אפשרי״ יש שני מושגים
 המנוגדים לו. המוזר הוא ששניהם, אשר חייבים להיות לפיכך
 דומים, מנוגדים אף הם זה לזה. אפרט זאת: מושנ מנוגד
 ל״אפשרי״ הוא ״בלתי אפשרי״. שכן, ״בלתי״ היא מילת שלילה
 ולכן"בלתי אפשרי" הוא, כמובן, קוטב הפוךל״אפשרי״. מושג
 מגוגד נוסף ל״אפשרי" הוא ה״הכרחי״. "הכרחי" הוא קוטב
 הפוך ל״אפשרי״ מבחינת המשמעות. כלומר, ל״אפשרי״ קיימים
 שני ניגודים: ״בלתי אפשרי״ ו״הכרחי". למרבה המוזרות, הם
 עצמם הפוכים זה לזה: ״בלתי אפשרי״ מנוגד ל״הכרחי". מוזר
 הוא ששניהם נמצאים בקוטב אחד של משמעות חרף ניגודם.
 מבחינת המשמעות זהו שיא הניגוד, שהרי ״בלתי אפשרי״ מנוגד
 במשמעותו ל״הכרחי" ושניהם יחדיו מנוגדים ל״אפשרי״. זו
 תופעה מעניינת ומוזרה מבחינה סמנטית שמטלטלת את ההיגיון.

 ניגוד קיים אף בתהליך המודעות האנושית. ככל שאנו
 מתעמקים, מתרכזים ומשקיעים מודעות וקשב במושג או בפרט
 מסוים, כך אנו חשים יותר ויותר אח התרחבות המודעות

 התרכזות המודעות והתרחבותה קורים בו זמנית. גישות שונות
 של מדיטציה וזן בנויות על תהליך מעניין וחווייתי זה.

 ג. אחדות ניגודים בתופעת הזמן

 גיגוד מעניין קיים בחוויה שלנו את הזמן. כאשר אנו משתוקקים
 במודע שהזמן יחלוף מהר, אנו חווים אותו כחולף לאט, וככל
 שאנו משתוקקים שהזמן יחלוף לאט, הזמן מואץ בהווייתנו. כל

 וחופש קשורים קשר הדוק לכפילות ניגודים נוספת כפייה
 שאנו נמצאים בה: כמות מול איכות. מחד אנו נמצאים בגופנו
 בקיום מדיד וכמותי. גופנו נמצא בעולם חומרי בחלל ובזמן.
 ניתן לכמת אותו באופן מדויק. מאידך ובאותה עת קיימים אנו
 בעולם של משמעויות. משמעויות הן מהויות לא מדידות ולא
 כמותיות. הן איכויות. אנו חווים משמעות של עצמנו ונופנו ושל

 המציאות סביבנו. זו כפילות מוזרה וחידתית.

 חיבור גיגוד שבין כפייה לבין חופש קיים מהותית נם בעולמנו
 המוסרי. גישות מוסריות ודתיות טוענות שאדם מוסרי הוא זה
 שנשמע לחוק המוסרי מתוך בחירה חופשית. כלומר, בשיא
 החופש האדם פועל באופן כפוי לחוק המוסרי. ככל שנתפתח
 יותר מוסרית, נפעל באופן כפוי יותר לחוק המוסרי. זהו ניגוד
 מניה וביה. הבחירה החופשית נפגשת פה בחוקיות ללא דרגות

 חופש. ככל שאנו חופשיים אנו כפויים.

 מעניין שאפילו בפן החופשי שלנו - בהתנהגות מתוך בחירה
- קיים איחוד ניגודים. בכל התנהגות שהיא, למשל הרמת יד,
 אדם יכול לנבא בדיוק באותה שנייה בה הוא מרים את ידו שאמנם
 !הוא יעשה זאת. רמת הניבוי כאן גבוהה כמו במתמטיקה
 (1+1=2). בעת הפעולה אני בטוח שהפעולה כפויה לגמרי מתוך
 רצוני. אך בו בזמן האדם בטוח שהוא חופשי בפעולה. כלומר,
 הפעולה כפויה ולא כפויה בו בזמן. חופש ואי חופש כרוכים בו
 זמנית באופן שאי אפשר לנתקם. בשיא הניבוי - שיא החופש.

 משפט מוזר, אך ודאי1.
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 לבסוף, בקיומנו מתאחדים תדיר חיים ומוות. אנו מתפתחים,
 כלומר גדלים, ובה בשעה מזדקנים, כלומר מתמעטים. גדילה
 והתמעטות כחכוח זו בזו. מחד מתפתחים ומאידך מתנוונים.
 ערים מתפתחות ולידן בתי קברות. לכולנו ברור שנמות ובכל
 אופן חיים אנו את ההווה כאילו שנחיה לנצח. המוות אינו וישנו

 בחיים בו זמנית.

 ב. אחדות ניגודים במושגים

 מושגים רבים מאחדים ניגודים המהותיים למשמעותם.
 לדוגמה, אדם אומר"אינני בטוח", או"אני מטיל ספק". למעשה
 הוא אומר"אני בטוח שאינני בטוח", או"אני בטוח שאגי מטיל
 םפק״. במקרים אלה, ביטחון וספק מרכיבים בה בשעה את
 משמעות הטענה, על אף ניגודם. הניגוד מהותי למשמעות. כף
 גם באשר לטענה ״זה שקר״. למעשה הטענה היא"זו אמת שזה

 שקר". המושגים מאחדים בתוכם ניגודים2.
 תופעה זו קיימת בעיקר במושגים המתארים מצבים אנושיים
 שליליים. בטענות, כמו"זה רע", "זה מכוער", "זה מבולבל"



 איחוד ניגודים מעניין קיים בהופעת חומר בראי. לדוגמה, אם
 נציב שתי מראות מקבילות וביניהן גוף, תמונתו משתקפת ותוזרת
 ומשתקפת במראות שוב ושוב עד לאין סוף פעמים, זאת ככל
 שניתן לשפר את המראות מבחינת המבנה, דיוק התמונה ועצמת
 האור עד לרמח החלקיקים. הסופי - המראות - והאין־סופי -
 ההשתקפויות - מתחברים בו זמניח וקיימים יחדיו כאיחוד

 ניגודים.

 ה. אתדות הניגודים בדת

 איחוד ניגודים מעניין קיים בפן הדחי של קיומנו. מחד, אנו
 חופשיים לחפש את האל ולבחור באמונה שהאל קיים והוא בורא
 היקום. מאידך, כשאנו מאמינים בכך, אנו חווים אמונה זו כמשהו
 בהיר והכרחי לגמרי. אנו חווים שאי אפשר היה לבחור אחרת.
 הבחירה כפויה עלינו. הבחירה החופשית באמונה מתגלה כדרך
 היחידה לחיים הנכונים. חופש והכרחיות כרוכים יחדיו בקשר
.  חסר ניתוק. המאמין חי בנוחיות רבה עם איחוד ניגודים זה3
 נאמר זאת במילים אחרות, אנו בוחרים בטוב ובאמונה באל
 בבחירה חופשית, אך בעת ובעונה אחת עם הבחירה אנו חווים
 שאין בחירה אחרח. הבחירה ברורה אך כפויה עלינו. אנו בוחרים
 באמונה באל ובאוחו זמן אנו חשים שבחירה זו היא הכרחית.

 סוגיה זו היא חשובה מכיוון שתהליך דומה קורה בעח שאנו
 מגלים אמתות. אנו חשים אז שלמרוח שאנו חופשיים בחיפוש

 אחרי האמת, היא נכפית עלינו בכך שהיא מתגלית בפנינו כמהות
 ש״הייתה שם" ואין אחרת. אנו גילינו אותה והיא היחידה שניחן
 לגלות. נסביר זאת בהקשר הדתי. האמונה באל נובעת מבחירה
 חופשית. מבחינה מסוימת בחירה זו היא שיא החופש, כי מושא
 האמונה - האל - הוא שיא הקיום. אדם בוחר ומאמין. בבחירה
 אין הכרח רציונלי, אך ההכרח הרציונלי מופיע מיד כשהאדם
 מאמין. זאת משום שכשמגיע האדם לבחירה, הוא בטוח שזה
 השיא. הוא חייב לבחור באמונה באל. כמאמינים אנו ברואים
 בצלם האל וחופשיים לחקות אותו, אך האל הוא היחיד אותו
 ניתן לחקות, כי הוא הטוב היחיד ואנו בצלמו. רק אז ודאי לאדם

 ההכרח במציאות האל - ״אם אסק שמים שם אתה ואציעה
 שאול הנך... אשכנה באחרית ים. גם שם ידך חנחני ותאחזני
 בימינך... לא נכחד עצמי ממך״ (תהלים קלט, ח, ט, י, טו). רק
 אז האדם חש שהאל דובר אליו דרך המציאות - ״השמים מספרים
 כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע. יום ליום יביע אומר ולילה

 ללילה יחוה דעת" (תהלים יט, ב, ג).

 אחדות ניגודים מתבטאת גם בתהליך המכאיב והאכזרי של
 הישרדות הדת ברמת המקרו, כדת של קהילה אנושיח. ככל
 שהסביבה לוחצת ומכאיבה לדת ולמאמיניה, למשל בגזרות

 תשוקה שלנו למעבר הזמן מעלה אח חוויית ניגודה. החוויה
 מורכבת מניגוד של מהר־לאט.

 הניגוד בולט גם בחוויית משך הזמן יחסית לגילנו. ככל שנילנו
 עולה ואנו מזדקנים, חוויית הזמן מחקצרח. ככל שאנו צעירים,
 אנו חווים אח אוחו משך זמן כארוך יוחר. לצעירים מאוד הזמן
 נחווה למעשה כאין־סופי, כנצח. ככל שאנו מתבגרים, חוויית

 הנצח מחחלפח בחוויית זמן המתקצר עוד ועוד, עד למוות.

 ניגוד מעניין קיים גם בתפיסתנו את הזמן ואולי אף בזמן
 כשלעצמו. זמן נחווה ונמדד במחזוריות. זאת, אולי, עקב
 המחזוריות בטבע ובגוף האנושי. זמן נחווה ונמדד, כמובן, אף
 כקווי, כמתקדם מהעבר לעתיד. הגיגוד בין המחזוריות האין־

 סופית לבין ההתקדמות בצורת קו בולט בחוויה וגם במדידה.

W קשר לזמן, ראוי להזכיר ניגוד מוזר ביותר המתבטא בניסוי 
 מחשבחי של הליכה אחורה בזמן. הניסוי הוא הפרדוקס
 המפורסם של הסב. הפרדוקס מציג מבחינה לוגית איחוד ניגודים
 מהותי של קיום ואי קיום. להלן הפרדוקס והניגוד; מהירוח האור
 היא מהירות שיא קבועה ביקום. אך לוגית ניתן לחשוב על
 מהירות גדולה ממהירות האור. לפי תורת היחסות, ככל שמהירות
 גוף עולה ומתקרבת למהירות האור, הזמן מאט. במהירות האור
 הזמן עומד. במהירות גבוהה ממהירות האור, הזמן נע לאחור.
 עתה בא הניסוי המחשבתי: נניח שניתן ללכת אתורה בזמן. אם
 נעשה זאת, נוכל להרוג את הסב שלנו לפני שהוא פגש בסבתנו.
 אם אמנם כך, לא נתקיים, שכן הורינו לא יהיו קיימים. אך אם
 לא נתקיים, לא נוכל להרוג את הסב. אם כך, הוא כן יפגוש את
 סבתנו. כלומר, הורינו ואנו נהיה קיימים. אז מכל ללכת אחורה
 בזמן ולהרונ את סבנו, וחוזר חלילה. כלומר, אנו קיימים ולא
 קיימים זה בתנאי זה: אם נתקיים אז לא נתקיים, ואם לא נתקיים
 אז נחקיים. ניסוי מחשבתי זה מוכיח ששתי האלטרנטיביות

 קיימות בו בזמן. הניגוד מהותי לפרדוקס.

 ד. אתדות נינודים בעולם החומר

 ניגוד מעניין בתומר קשור לתופעה האסטרונומית של ׳התזוזה
 לאדום׳. מחד, התופעה מלמדח שגרמי השמים מחרחקים אלה מאלה
 בתאוצה גבוהה שהולכת וגדלה ככל שהמרחק מהמרכז רב. מאידך,
 בתאוריות על מבנה הגרעין, הוא אינו מתרחב ואינו ״מתנפח״.
 היקום מתפשט במשך מיליארדי שנים. הייתכן שהתפשטות זו לא
 תשפיע על מבנה החלקיקים? מצב מוזר הוא שברמת המיקרו
 המרחקים בין חלקיקי החומר קבועים ובו בזמן ברחת המקח כל
 נרחי השמים ביקום נעים ומחרחקים אלה מאלה בתאוצה גבוהה
 המתקרבת למהירות האור בקצה היקום הנראה. יש איחוד הניגודים

 ביקום בין רמת המקרו של החומר לבין רמת המיקח.



 תופעות מנוגדות. בעולם האנושי ניתן להתיש "אמפתיה״ או
ת בין בני אדם טונים בעלי חוויות ו ו ש ג ^ ז ^ מ  "הסכמה״ כ
 סובייקטיביות שנראות כבלתי עבירות לזולת. זאת במקום לחפש
 "הסבר" - אמת - של אישיות האדם. כלומר, מהויות חדשות
- הוליסטיות, מאחדות, מגשרות, ממיסות, כוללות - יכולות
 לתפוס את מקום הקטגוריות החד צדדיות הקיימות במדע
 העכשווי. אולם פעילות זו דורשת גם סוג חשיבה מיוחד

 'שהתרבות המערבית הטכגולוגית אינה מיומנת בהי.

 האם השקר מאבד בכך את משמעותו? מבחינה מסוימת כן.
 טענה אמתית היא חמיד חלקית. כך גם טענה שקרית. כניגודים
 מבחינת המשמעות ניתן לשער שאמת ושקר יכולים להתאחד
 למהוח רחבה יותר. זו יכולה להתאחד שוב עם גינודה למופשטת

 יותר, שמתאחדח שוב עם ניגודה בדיאלקטיקה אין־סופית •

 הערות:
 1. חעניין, אנב, שבפחות ביטחון ניתן לנבא נזה יעשה אחר כשאנו נפנה

 אליו בבקשה: ״פתת את הדלת". איתוד הניגודים קיים, כאמור,
 בפנייתנו. לכן איחוד ניגודים קיים נם בפעולת האחר. אך החיבור
 ביניהם הוא הסתברותי. האס זו פגישה של נינוד כפול, ומשום כך

 תוצאותיה הן הםתבחתיות? ואולי נוצרת בחיבור זה בין שני בני אדם
 ישות חדשה - שהבקשה היא פנימית לה והיא עצמה עוד מפקפקת

 אם להוציא לפועל - ולכן יש להבינה כישות אחת? השאלות
 מעניינות לכשעצמן.

 2. כדי להבינם באופן שאיננו פרדוקס, האפשרות היחידה היא לחלקם
 לשתי רמות באופן קבוע: רמת הנושא ורמת האובייקס. הנושא

 מתייחס לאובייקט. בדוגמה לעיל, רמת הנושא - "אני בטוח" -
 מתייחסת לרמת האובייקט - "אינני בטוח". רק נך ׳מובן׳ הנינוד

 באופן הגיוני כשהדמות מנוגדות באופן מהותי.
 3. איחוד גיגודים זה מקביל למווכר לעיל באשר לבחירות המוסריות

 בקיומנו, אלא שכאן הוא בפן הדתי.
 A כיווני מחשבה כאלה קיימים, לדונמה, בכיוון המעמיק של חשיבה

 טרנס פרסונלית המתבססת על הגישה הקיומית זההומניסטיח,
 המאחדת חשיבת מזרת ומערב. יתר פירוט אינו בתחום המאמר

 הנוכחי.
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 ובנידוי הדת, פורחת ומתחזקת. כלומר, ככל שהסביבה שלילית
 יותר כלפי הדת, הדת מתחזקת והיא חיובית וטהורה באמונתה.!
 לדוגמה, תופעת קידוש השם ביהדות ובנצרות משמשת כעין
 מבחן לדח. מאמינים שנשרפים, נשחטים, נרצחים ונהרגים על
 קידוש השם מחזקים מאמינים אחרים והדת מתפתחח כך.
 התהליך הוא כעין דאחויניזם דתי. מתוך אכזריות ורוע צומח!
 טוב ביחס ישר לעומק הרוע. אחדות הניגודים היא מהותית
 לתהליך. מעגיין שהתהליך פועל גם בכיוון הפוך. כשאין לחן
 חיצוני שלילי על הדת, גובר הסיכוי של התמוססות הייחודיות
 הדתית. תופעה זו מתרחשת עתה, למשל ביהדוח ארה״ב: ככל
 שהיהדות מתקבלת בפתיחות בחברה האמריקנית, כך היא
 מתמוססת מבחינה דתית. התוצאה עכשיו: אחוזי שיא של

 גישואין מעורבים ללא גיור.

 איחוד ניגודים מהותי מצוי במרכז החוויה הגוצרית. אהבה
 וחטא כרוכים שם יחדיו. האדם נולד ומת חוטא עקב החטא
 הקדמון. אהבה ללא תמורה חביא מחילה על החטא הקדמון.
 ככל שאוהבים יוחר, החטא גמחק יותר והאדם גגאל. למרות
 שאדם רע מנעוריו, האיחוד שלו עם האהבה גואל אותו. בחוויית
 המאמין הנוצרי, מכיוון שאין למחוק לגמרי את החטא הקדמון
 וקשה לאהוב באופן מושלם, כרוכים אהבה וחטא יחדיו כניגודים

 בנפש המאמין.

 ו. מסקנות
 סקרנו ניגודים שמתבטאים בחחומי קיום מרכזיים: במהות
 הקיום, במושגים, בזמן, בחומר ובדת. אם נשקיע את המאמץ
 לחפשם, נמצאם בתחומים נוספים. ניגודים מהותיים לקיום.
 הם קיימים בתופעות ובחוויה של תפיסתם. זו האמת בהרבה
 תופעות וכך אנו חווים אותה. האמת במקרים רבים היא איחול

 של ניגודים.

 זו אחת הסיבות שבני האדם חשים שקיים משהו מעבר
 להגיוני, לנכון, ולחד כיווני. משהו שמאחד קצוות ובמיוחד קצוות
 מנוגדים. משהו גדול וכללי שמאחד את הפטיש והסדן שהזכרנו
 בהקדמה. משהו הוליסטי שעולה ועולה בחוויה עד שלעתים אנ1
 תופסים, מבינים וחווים אותו כמהוח כל יכולה ואין־םופית,
 ככוליות. אחדות הניגודים היא אחד הביטויים של החוויה הזו

 במחשבה האנושית.

 מסקנה מעניינת מדיונגו היא שאת מקום מושגי האמת והשקר
 יכולים לחפום מושגים חדשים שאינם חד כיווניים. בעולם
 החומרי, למשל, במקום לחפש "הסבר״ - אמת - לתופעות,
 ניתן לחפש"סימטרייה", "אסתטיקה", או"פשטות" כמסבירות
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