




 بسم هللا الرحمن الرحيم

سان والصالة والسالم على عين االنسان وان،  الحمد هلل حمد الشاكرين
لمصطفى العين ومن دنى من ربّه العلّي فتدلّى فكان قاب قوسين أبي القاسم ا

اموس وعلززى أ زز  بيتززه اللززّري الميززامين سززيّما نزز،  المنززّهم مززن كززّ  ريززن و ززين

 .تعالى فرجه الشريف الد ر وإمام العصر عّج  هللا
فززّّن مززن دواعززي الفعززر واالعتززهاع أن يززنيع علمززا  الشززيع  ،  وبعززد

فكزان  ، ومحقّقو ا الذين عرفوا بالتحقيق والتدقيق فزي سزا ر العلزوم والفنزون

ه ليززم الكززألس ا وفززى والقززدى المعلّززى فززي الفقززه واودززوله والحززدي  ودرايتزز
لعلزوم فيتصدّون  عقزد ا،  اوالرجال والكالم والتفسير وعلوم القرآن وغير 

يا أي الحكمزز  المتعاليزز  بتعززالي مو ززوع،  وأ ززرفيا رتًزز ع وأعال ززا منهلزز ع 

نه والمشّرف  بشرف غايتيا وأغرا زيا أي معرفز  الحزّق عزّه  زأل،  ومسا ليا
لمعزاد وأسزرار المًزدأ وا،  ودفاته العليا وأسزما ه الحسزنى وأفعالزه فزي  لقزه

ن سززيّاما مززا يتعلّززق بشزز و،  لم اعمكززانومكززامن التكززوين واعبززداا فززي عززا

ع  ع وبزدنا ع ،  نفسزاع وجسزداع ،  اعنسان وأطوارم روحزا نّزه بحزر  فّ،  عقزال وإحساسزا
فلادزوا للزا الًحزر المزتالطم وسزًروا ،  وسيع  وسيع وغزورم عميزق  عميزق

و ا وو ع،  غورم المتفاقم فأل رجوا الدورر والآللئ ونظمو ا في أتقن نظام

 .ومًتلييا على أحسن ما يورامبين يدي طالّبيا 
أنا وا وكيف ال يكونوا كذلا! وقد أتوا مدين  العلم والحكم  من بابيا و

ا مزن فنيلزو،  عقوليم وأرواحيزم فزي فنزا  ينابيعيزا الراقيز  وعيونيزا الصزافي 

ع   معينيا عذبا
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ع.  فوراتاع وددروا عنيا رواةع وأثًاتا

ززر النحريززر السززيد م  ي حّمززد حسززين الطًاطًززاوالعالّمزز  العًيززر والمفّسي
ن د الهمزا)قدس سرم( واحد  من اوولئا ا فذال الذين عزه  نظيزر م وقل مزا يجزو

ي فزفكتز  ،  فقد عّم  يرم وجرت ينزابيع الحكمز  علزى لسزانه وقلمزه،  بمثليم

أتقزن والمعقول والمنقول والقرآن والعرفان والكالم والًر ان فألحسن وأجزاد 
 .وأفاد ر وان هللا تعالى عليه

  والكتاب الماث  بزين يزديا ع عهيهنزا القزارح ع حلقز  مزن سلسزل  ل ًيز

ع « نيايزز  الحكمزز »ردززين  كتًيززا فززي الحكمزز  المتعاليزز  ووسززميا بززع   تسززليكا
ي ورود للطريززق وتمييززداع للسززًي  أمززام بولززاة الحكمزز  وطالّبيززا وإعانزز ع ليززم فزز

 .لوججيا وسًر أغوار ا في المراح  المتقدّم  من أسفار ا

م على طًع  ذا الكتاب ونشرم ع أن نتقدّموال  بجهيز   يفوتنا ع ونحن نقدي
  كرنا و زال  دعا نزا لفلزيل  حّجز  االسزالم الشزيس عًّزاس علزّي الهارعزيّ 

السززًهوارّي علززى مززا بذلززه فززي تصززحيط الكتززاب و ززً  نصودززه وتعززري  

،  أقوالززه وتو ززيط مًيماتززه والتعليززق علززى بعززع عًاراتززه وتنظززيم فيارسززه
ي  دمز   تعالى للم لّف الر ا والر وان وللمحقّق ولنا المهيد فزسا لين هللا

 .نالعالمي وآ ر دعوانا أن الحمد هلل ربّ ،   ير ا ديان إنّه الولّي المستعان
 مؤّسسة النشر اإلسالمي 

التابعة لجماعة المدّرسين بقم 

 المشّرفة
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المعززارف بونززّور قلوبنززا ،   ززد الدينيّزز الحمززد هلل الززذي علّمنززا قواعززد العقا

 ين ا بزالًراوقّوى أقزدامن،  ودّل عقولنا على وجودم باآليات الجليّ ،  القرآنيّ 

لدنيويّززز  او يّزززأل لنزززا النعمزززات ،  ومزززّن علينزززا بالرسزززال  المحّمديّززز ،  اليقينيّززز 
 .واالو رويّ 

وآلزه  والصالة والسالم على سيّد ا نًيا  والمرسلين محّمد بزن عًزد هللا
 .الطيًين الطا رين

 .فّّن لإلنسان قّوة يمتاع بيا من سا ر الحيوانات،  وبعد

نظززر و ززي القززّوة النطقيّزز  التززي بيززا يتعقّزز  المعقززوالت ويززتمك ن مززن ال
 .واالستدالل واكتساب المجيوالت

حيز  ب،  ولّما كانت المجيوالت كثيرة وكان العلم بيا لا  وزعب  متكثّزرة

ق معت،  االحاط  بجميعياال يمكن للواحد   .لف فافترق أ   العلم إلى فيرب
وبعلزززيم إلزززى النحزززو ،  فززذ   بعلزززيم إلزززى تحصزززي  الفقززه وتحقيقزززه

وبعع آ ر إلى علم الفلسف  الذي يًح  ،  وبعليم إلى غير ا،  والصرف

 .فيه عن أحوال الموجود بما  و موجود
ع و  ؛ ع أ زرفيا غايزو ذا العلم له  ألن من الشزألن بز  أقزوى العلزوم بر انزا

وألّفززوا ،  وليززذا دززرف كثيززر  مززن المحقّقززين  مميززم فززي تحصززيله وتحقيقززه

د محمززد للعالّمز  المحقّززق السزيّ « نيايزز  الحكمز »ومنيززا كتزاب ،  م لّفزات قيّمز 
 .حسين الطًاطًا ي )قدس سرم(

د ولّمززا كززان  ززذا الكتزززاب مززن الكوتزز  الفلسزززفي  المتداولزز  للدراسزز  عنززز

أ ز  حوعات العلميّ  وغير زا ومحزّ  أنظزار ا سزاتيذ ومحّصلي العلوم في ال
،  العلم والتحقيق قمت بتصزحيحه وتحقيزق متنزه وتعزري  أقوالزه مزن منابعيزا

 .واعتمدت في للا على أ ّم الجوامع الفلسفيّ  والكالميّ 

 وكذا علّقت عليه بتعليقات العم  ععاح 
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 .تعليق عليه تفصيالولم يكن بناؤنا على ال،  التشويشات وايلاى المًيمات

 وفززي العتززام نرجززو مززن هللا تعززالى أن يهيززد فززي علززّو درجززات العالّمزز 
 .الطًاطًا ي )رحمه هللا( وأن يحشرم مع أجدادم الطيًين الطا رين

 .والحمد هلل رب العالمين

 عًاس علي الهارعّي السًهواريّ  
 ق .ع  1416رج   27

  يّ الحوعة العلم عقم 



 

 كالم  

 لهذه الصناعة بمنزلة المدخل

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

آلزززه الحمزززد هلل رّب العزززالبمين والّصزززالة والّسزززالم علزززى سزززيّدنا محّمزززد و
 .الطا رين

ر م،  إنّا معا رب الناس أ يا و موجودة  جدّاع  عبنا أ يا و او ب بّما فعلبزت  وجودة  رومب

 .كما أنّا نفع  فييا أو ننفع  منيا،  فينا أو انفعلبت  منّا
 وأرض  ،  ومسزاكن  نسزكنيا،  وغزذا   نتلزذّى بزه،  اك  زوا   نستنشزقه ن

،  وحيزوان  ،  وكواك و نيتدي بيزا،  و مس  نستلي  بليا يا،  نتقلّ  علييا

 .وغير ما،  ونًات  
صزر ا  واو زرى،  واو زرى نشزّميا،  واو زرى نسزمعيا،  و ناك أومزور  نًو

 .واو رى واو رى،  نذوقيا

للززي،  نيززرب منيززاو نززاك اومززور  نقصززد ا أو  ،  اوأ ززيا و نوحًّيززا أو نًو
 زيا و وأ،  نيزاوأ يا و تشتيييا طًاعونزا أو تتنفّزر م،  وأ يا و نبرجو ا أو نعافيا

و أنوريزد ا للزرض االسزتقرار فززي مكزان أو االنتقزال مززن مكزان أو إلزى مكززان 

 الحصززول علززى لززذّة أو االتّقززا  مززن ألززم أو الززتعلّ  مززن مكززروم أو لمزز رب
 .او رى

 ، ولعززّ  معيززا مززا ال نشززعر بيززا،  جميززع  ززذم االومززور التززي نشززعر بيززاو

ع ،  ليست بسودعى  .لما أنّيا موجودة  جدّاع وثابت   واقعا
ع إالّ  نّزه عزين   ارجيّز   وموجزود  واقعزي   ه أو منتز فال يقصزد  زي    زيئا

ع ،  إليه  .ليس و ماع سرابيّا

ع وال أ،  فال يسعنا أن نرتاب في أّن  ناك وجوداع   ن ننكر الواقعيّز  مطلقزا
دي الشّا فيه،   ، إالّ أن نكابر الحّق فننكرم أو نًو
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 وإن يكن  ي   من للا فّنّما  و في اللفظ فحس .

ى يزر،  فال يهال الواحد منّا وكذلا كّ  موجود يعزي  بزالعلم والشزعور
ع لا آثار واقعيّ  ع آ زر غيزرم .نفسبه موجوداع واقعيّا أّن لزه  اإالّ بمز وال يمّس  زيئا

ع من الواقعيّ   .نصيًا

زز ع فزي أنّززا ربّمزا نعطي ،  ى غيزر أنّززا كمزا ال نشززّا فزي للززا النرتزاب أيلززا
 كزان كمزا أّن اعنسزان ا ّولزيّ ،  فنحس  ما ليس بموجود موجوداع أو بزالعكس

وأحزززد ،  يثًززت أ زززيا ع ويزززرى آرا ع ننكر ززا نحزززن اليزززوم ونززرى مزززا يناقلزززيا

ي ن  طأل  ال محال  ا لوجود لمزفنثًت ا،  أغالط نًتلي بيا كّ  يوم و ناك .النظرب
ع  ألنززا فززي ثززّم ينكشززف لنززا أنّززا أ ط،  لزيس بموجززود وننفيززه عّمززا  ززو موجززود  حقّزا

 فمّسززت الحاجزز  إلززى الًحزز  عززن ا  ززيا  الموجززودة وتمييه ززا .ماقلززينا بززه

ع للشززاّ ،  بعززواّ  الموجوديّزز  المحّصززل  مّمززا لززيس بموجززود ع نافيززا ع  بحثززا منتجززا
  الواقعيّز فّّن  ذا النوا من الًح   و الذي ييدينا إلى نفزس ا  زيا ،  لليقين

 .بما  ي واقعيّ 

ع نقتصزر فيزه علزى اسزتعمال الًر زان:  وبتعًير آ ر اس فزّّن القيز،  بحثا
و ليقززين  ززكمززا أّن ا،  الًر ززانّي  ززو المنززت  للنتيجزز  اليقينيّزز  مززن بززين ا قيسزز 

 .اععتقادات اععتقاد الكا ف عن وجه الواقع من بين

جزود  فّلا بحثنزا  زذا النزوا مزن الًحز  أمكننزا أن نسزتنت  بزه أّن كزذا مو
 .وكذا ليس بموجود

نا سززعي ِ  مززن وو  العلززى أّن الًر ززان ،  ولكززّن الًحزز  عززن الجه يّززات  ززار

 .يجري في الجه ّي بما  و متليّر عا  
ولذلا بعينزه ننعطزف فزي  زذا النزوا مزن الًحز  إلزى الًحز  عزن حزالي 

 .ه كلّي  فنستعلم به أحوال الموجود المطلق بما أنّ ،  جود على وجه كلّّي  المو

،  ولبّما كان مزن المتسزحي  أن يتّصزف الموجزود بزألحوال غيزر موجزودة
إنحصززرت ا حززوال المززذكورة فززي أحكززام توسززاوي الموجززود مززن حيزز   ززو 

ي  لمسزززاوكالعارجيّززز  المطلقززز  والوحزززدة العامززز  والفعليّززز  الكلّيّززز  ا،  موجزززود  

يزا لكنّ ،  أو تكون أحواال  ي أ ّ  من الموجزود المطلزق،  للموجود المطلق
ع توساوي الموجود المطلق  ا  زارجي  الموجود إمّ »:  كقولنا،  وما يقابليا جميعا

عززز  أو الموجزززود إّمزززا بالف»و  «الموجزززود إّمزززا واحزززد  أو كثيزززر  »و  «أو ل نزززي  

 ج والجميع ع كما ترى ع أمور  غيرو  ار« بالقّوة
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 .من الموجوديّ  المطلق 

 .(1)« الفلسف »:  والمجموا من  ذم ا بحاث  و الذي نسّميه
 : وقد تًيّن بما تقدّم

ع :  أّوال  تالمو وعا  ّن مو وعيا أعم  ،  أّن الفلسف  أعم  العلوم جميعا

 .(3)الّشام  لكّ ي  ي   (2)« الموجود»و و ، 
ع تتوقّف علييا في ثًوت م  .و وعاتيافالعلوم جميعا

،  وأّما الفلسف  فالتتوقّف فزي ثًزوت مو زوعيا علزى  زي  مزن العلزوم

ع ونصزدّق  بوجزودم فّّن مو وعيا الموجود العام الذي نتصّورم تصّوراع أّوليّا
 . ّن الموجوديّ  نفسه،  كذلا

ت ِ منه كانزأّن مو وعيا لبّما كان أعم  ا  يا  وال ثًوتب  مر  ار:  وثانيا  

ع  ود فّنّهإّن كّ  موج»:  كقولنا،  لمثًت  فييا إّما نفسب المو واالمحموالت ا
موجزود فزّّن الواحزد وإن غزايبرب ال،  «من حي   و موجزود  ع واحزد  أو بالفعز 

ع  ع لكنّززه عينززه مصززداقا م كززان باطزز ب الززذات غيززرب ،  مفيومززا ثابززت  ولززو كززان غيززرب

   زي أ زّ  بز،  وإّمزا ليسزت نفزسب المو زوا ؛وكذلا ما بالفعز ،  للموجود
م،  منه ت لّز  وإن كانزفزّّن الع« إّن العلّ  موجودة»:  كقولنا،  لكنّيا ليست غيرب

،  العامز  أ ّ  من الموجود لكّن العلّيّ  ليست حيثيّ ع  ارج ع مزن الموجوديّز 

 .وإالّ لًطلت
 ، محمزولوأمثال  ذم المسا   مع ما يقابليا تعزود إلزى قلزايا مزرد دبةي ال

 توساوي
__________________ 

ع 1) لفلسزف  ا»( فالفلسف   ي العلم الًاحز  عزن أحزوال الموجزود بمزا  زو موجزود. ويسزّمى أيلزا

 : الشززفا  كمززا قززال الشززيس الززر يس فززي الفصزز  الثززاني مززن المقالزز  االوولززى مززن إلييّززات« االوولززى

الومزور فزي ل اوأوّ  و و الفلسف  االوولى  نّه العلم بألّول االومزور فزي الوجزود و زو العلّز  االوولزى»

 «.العموم

إّن مو ززوعه  ززو العلزز  »:  ومززن قززال،  «إّن مو ززوعه  ززو اعلززه»:  ( بعززالف مززن قززال2)

 .9ع  8   3راجع  رى عيون الحكم  ِ ،  «ا ربع

قد يًح  فزي الفلسزف  عزن أحزوال المعزدوم وال يعتًزر فييزا الوجزود فكيزف يشزمله :  ( إن قلت3)

ع الموجود أعم من ال:  الموجود؟ قلنا ذ نّي والعارجي ع كما سيألتي ع والمعزدوم وان كزان معزدوما

 بالحم  ا ولي ولكنّه موجود بالحم  الشا ع الصناعي.
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ك   موجود إّمزا بالفعز  أو »:  كقولنا،  أطراف الترديد فييا الموجوديّ ب العام 

كتقسزيم الموجزود ،  فألكثر المسزا   فزي الفلسزف  جاريز   علزى التقسزيم«. بالقّوة
وتقسزيم الجزو ر ،  وتقسيم الممكن إلى جو ر وعزرض،  واج  وممكن إلى

 وعلى  ذا القياس.،  وتقسيم المجّرد إلى عق  ونفس،  إلى مجّرد ومادّيّ 

 : فقولنزا،  أّن المسزا   فييزا مسزوق  علزى طريزق عكزس الحمز :  وثالثا  
ع »:  فززي معنززى« الواجزز  موجززود  والممكززن موجززود  » الوجززود يكززون واجًززا

ع ويكزون م أّن »:  ممعنزا« الوجزوب إّمزا بالزذات وإّمزا بزاللير»:  وقولنزا،  «مكنزا

 .«الموجود الواج  ينقسم إلى واج  لذاته وواج  لليرم
ع وال يشزز:  ورابعااا   ذّ عززن أّن  ززذا الفززّن لّمززا كززان أعززم  الفنززون مو ززوعا

 لزم يتصزّور  نزاك،  مو وعه ومحموالتيزا الراجعز  إليزه  زي   مزن ا  زيا 

 . منه يقصد الفّن  جلياغاي    ارج   
فالمعرفزز  بالفلسززف  مقصززودة  لززذاتيا مززن غيززر أن تقصززدب  جزز  غير ززا 

رتّز  وا د تتنعم  ناك ف،  وتكونب آل ع للتوّد  بيا إلى أمر آ ر كالفنون اآلليّ 

 .علييا
ال أّن كون مو وعيا أعم  ا  زيا  يوجز  أن ال يكزون معلزو:  وخامسا  

 .فال علّ ب له،  ِب  ناكإل ال  ار،  لشي   ارِ منه

 .فالًرا ين المستعمل  فييا ليست بًرا ين ليّمي 
سزلوك وأّما بر ان اعّن فقد تحقّق في كتزاب الًر زان مزن المنطزق أّن ال

ع  ن اعّن الّ بر زافال يًقى للًح  الفلسزفي إ،  من المعلول إلى العلّه ال يفيد يقينا

ين ا فيززه مززن أحززد المتالعمززفيسززل،  الززذي يعتمززد فيززه علززى المالعمززات العامزز 
 .العامين إلى اآل ر



 11  ...................................................................................... ىلُوألا ةلحرملا

 األُولى المرحلة

 في أحكام الوجود الكلّيّة

 وفيها خمسة فصول
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 الفصل األّول

 في أّن الوجود مشترك  معنوي  

زز  عليززه بمعنززى زز  علززى مززا يوحمب  الوجززود بمفيومززه مشززترك  معنززوي  يوحمب

 .(1)واحد 

ن عزعلزى أ زيا  أو ننفيزه و و ظا ر  بالرجوا إلى الذّ ن حينما نحمله 
الشززمس »و ،  «النًززات موجززود»و ،  «اعنسززان موجززود»:  كقولنززا،  أ ززيا 

س إجتماا اللدّين لي»و ،  «إجتماا النقيلين ليس بموجود»و ،  «موجودة

 .«بموجود
 إّن كزون مفيزوم»:  حيز  قزال،  وقد أجاد ددر المتأللّيين )قدس سرم(

ع بين الما يّات قري   م  .(2)« ن ا ّوليّاتالوجود مشتركا
__________________ 

ّن لًحز  عزن أا( إعلم أّن الًح  عن ا تراك الوجود إّما لفظّي وإّمزا عقلزي. أّمزا ا ّول و زو 1)

ع أو مو ززوع  لمعزان متعززدّ  دة للز  الوجزود  زز   زي مو ززوع  لمعنزى واحززد فزال ا ززتراك لفظيّزا

ع؟ و ززذا الًحزز  مززن مًاحزز  علززم الللزز  و   . وأّمززاال يليززق بالمًاحزز  العقليززفيكززون اللفززظ مشززتركا

ت أم الثاني و و الًح  عن أّن الوجود  ز   زو معنزى واحزد فزي جميزع مزا يوحمز  علزى الما يزا

م. فزذ   معان متعدّدة بحس  تعدّد الما يات. و ذا  زو محز  النزهاا ومعركز  اآلرا  فزي المقزا

لزى الثزاني إآ زر كا  زاعرة وجمزع  ،  جمع  إلى ا ّول ويعًّر عنزه باال زتراك المعنزوّي للوجزود

 ويعًّر عنه باال تراك اللفظي للوجود.

وراجززع ا سززفار ،  182( راجززع تعليقزز  دززدر المتززأللّيين علززى  ززرى حكمزز  اع ززراق   2)

 ا ربع 
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،  إّن الوجزود مشزترك  لفظزيّ »:  (1)فمن سعيف القزول مزا قزال بعلزيم 

 .«و و في كّ  ما يّ  يوحم  علييا بمعنى تلا الما يّ 
ع  د م لززهومو سززقوط الفا ززدة فززي اليليّززات الًسززيط  مطلقززا ويززرو
 : كقولنززا،  (2)

و ،  «الجزززززو ر موجزززززود»و  «الممكزززززن موجزززززود»و  «الواجززززز  موجزززززود»

 .«العرض موجود»
علززى أّن مززن الجززا ه أن يتززردّد بززين وجززود الشززي  وعدمززه مززع العلززم 

 .«   اعتّفاق موجود  أو ال؟»:  كقولنا،  (3)بما يّته ومعنام 

لنفس    ا»:  كقولنا،  وكذا التردّد في ما يّ  الشي  مع الجهم بوجودم
؟ جزهم والتزردّد فزي أحزد  زيئين مزع ال« اعنسانيّ  الموجودة جو ر  أو عرض 

 .باآل ر يقلي بملايرتيما

زز ب إلززى بعلززيم   أّن مفيززوم الوجززود»:  (4)ونظيززرم فززي السززعاف  مززا نوسي
 .«مشترك  لفظي  بينب الواج  والممكن

__________________ 

ع بززين الما 35   1ِ  يززات . واعتززرف كثيززر  مززن المحقّقززين بززألّن كززون مفيززوم الوجززود مشززتركا

ع ،  بززدييي   و ززرى ،  22ع  18   1فراجززع المًاحزز  المشززرقيّ  ِ ،  ثززّم اسززتدلّوا عليززه تنًييززا

،  39وقواعزززد المزززرام   ،  92ع  90و زززرى المواقززف   ،  62ع  61   1المقادززد ِ 

 .24لمراد   وكشف ا

،  92( و و أبو الحسن ا  عرّي وأبزو الحسزين الًصزرّي علزى مزا فزي  زرى المواقزف   1)

 .20وإر اد الطالًين   ،  61   1و رى المقادد ِ ،  16و رى المنظوم    

 إليززا نزز ّ ،  23   1( والوجززه فززي سززقوطيا مززا قززال الززّراعّي فززي المًاحزز  المشززرقي  ِ 2)

( وبالج:  )الجززو ر موجززود ( مثزز  قولززه:   لكززان قززول القا زز»:  عًارتززه ملزز  ال )الجززو ر جززو ر 

لززاير  مولّمززا لززم يكززن كززذلا علمنززا إّن الوجززود ،  يكززون الحمزز  والو ززع  ا نززا إالّ فززي اللفززظ

 ع إنتيى كالمه. وقس عليه أمثل  او رى.« للجو ريّ 

 يزز  عقزز  الماإنّززه يصززّط منّززا أن ن»:  حيزز  قززال 25   1( كززذا فززي المًاحزز  المشززرقيّ  ِ 3)

 ع إنتيى كالمه.« والمشكوك ليس نفس المعلوم وال دا ال فيه،  ونشّا في وجود ا

الز  و ا نا مذ    ث»:  حي  قال 92( و و الكّشي وأتًاعه على ما في  رى المواقف   4)

ع بزين الواجز  والممكزن:  و زو،  نوقي ب عن الكّشزي وأتًاعزه ومشزترك   ، أّن الوجزود مشزترك لفظزا

 «.ين الممكنات كلّيا. و ذا لسعافته لم يلتفت المصنّف إليهمعنىع ب
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دّ  ا إّما أن نقصد بالوجود الذي نحملزه علزى الواجز  معنزىع أو بألنّ  (1)ورو

وعلى ا ّول إّمزا أن نعنزي بزه المعنزى الزذي ،  (2)والثاني يوج  التعطي  ،  ال
هو ،  نعنيه إلا حملنام على الممكنات على الثاني يلهم و ؛وإّما أن نعني به نقيلب

وعلزى ا ّول يثًزت ،  نفي الوجود عنه عند إثًات الوجود لزه تعزالى عزن للزا

ع  و و،  المطلوب ع معنويّا  .كون مفيوم الوجود مشتركا
لفظزّي ع أّن القزول باع زتراك ال (3)والحق  ع كما لكزرم بعزع المحقّقزين 

ون مصزداق دفحكزم الملزايرة إنّمزا  زو لل،  من العل  بين المفيوم والمصداق

 .المفيوم

 الثاني الفصل

 في أصالة الوجود وإعتباريّة الماهيّة

التززي  أي إنّززه  ززو الحقيقزز  العينيّزز ،  الوجززود  ززو ا دززي  دونب الما يّزز 

 .نثًتيا باللرورة
م أد  الشّا والسفسط  وإثًزات ا دزي  الزذي  زو واقع س  يّز  إنّا بعد حب

ز ا معتلف ع متمايهةع مسزنجد،  أّولب ما نرجع إلى ا  يا ،  ا  يا  ع بعلو يا لوبا

ع متّحدة  في دفع ما كان يحتمله السوفسطعن بعع في عين أنّ  ّي مزن يا جميعا
ع موجوداع ،  بطالن الواقعيّ  ع موجزود،  فنجد فييا مثال إنسانا اع و زجر،  اع وفرسزا

ع موجزززودةع ،  وعنصزززراع موجزززوداع ،  موجززوداع  ت  فليزززا ما يّزززا ؛و كزززذا،  و مسزززا

ع محمولزز   علي ركو ووجززود  محمززول  علييززا مشززت،  يززا بيززا يًززايينو بعلززيا بعلززا
 .المعنى بينيا

  ّن المعت   ،  (4)والما يّ  غير الوجود
__________________ 

 .17ع  16( راجع  رى المنظوم    1)

 .16كذا في  رى المنظوم     ( أي يوج  تعطي  عقلنا عن معرف  لاته ودفاته.2)

ع مّمزا لكزرم17ري في  رى المنظوم    ( و و الحكيم السًهوا3) دزدر  . ويوستفاد للا أيلا

 1سزفار ِ فراجزع ا ،  المتأللّيين في الجواب عّما أوردم الشيس اع زراقّي علزى أدزال  الوجزود

  41. 

 .27ع  23   1( واستدّل عليه الّراعي في المًاح  المشرقيّ  ِ 4)
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ع الما يّ  ال تألبى في لاتي ا أن يحم  علييزا الوجزود وأن غيرو المشترك. وأيلا

ولو كانت عين الوجود لم يجه أن تسزل  عزن نفسزيا السزتحال  ،  يسل  عنيا
فما نجدم في ا  يا  من حيثيّ  الما يّ  غير ما نجدم ،  سل  الشي  عن نفسه

 فييا من حيثيّ  الوجود. وإل ليس لكّ ي واحد من  ذم ا  يا  إالّ واقعيّ  واحدة

الحيثيّتين ع أعنزي الما يّز  والوجزود ع بحزذا  مزا لزه مزن  كانت إحدى  اتين، 
والحيثيّزز و االو ززرى اعتًاريّزز ع ،  و ززو المززراد با دززال ،  الواقعيّزز  والحقيقزز 

 تونس  إلييا الواقعيّ  بالعرض.،  منتهع ع من الحيثيّ  ا ديل 

مي  عليه الوجود و ه إتّصف بزوإل كان كّ   ي  أنّما ينال الواقعيّ  إلا حو
 .الوجود  و الذي يحالي واقعيّ  ا  يا ف

سزلًه  وأّما الما يّ  فزّل كانزت مزع اعتّصزاف بزالوجود لاتب واقعيّز  ومزع

ضي الوجو،  باطل  الذات فيي في لاتيا غير أديل   .دوإنّما تتألّد  بعر 
ه كمزززا قزززال بززز،  أّن الوجزززود أدزززي   والما يّززز  إعتًاريّززز   :  فقاااد ّلّصااال

 .الوجود موجود  بذاته والما يّ  موجودة  بهأي أّن ،  (1)المّشاؤون 

دب  وبذلا يندفع مزا اووري
ان كزعلزى أدزال  الوجزود مزن أّن الوجزود لزو  (2)

 د  فللوجود وجو،  حادال في ا عيان كان موجوداع  ّن الحصول  و الوجود

 .فيتسلس ،  وننق  الكالم إليه و لّم جراع ، 

 أي إنّ  بذاته ال بوجود عا د ع أّن الوجود موجود  لكن:  (3) وجه اإلندفاع
__________________ 

م وتززًعي،  38والسززيّد الززداماد فززي القًسززات   ،  284( ومززنيم بيمنيززار فززي التحصززي    1)

. 10والحكيم السًهواري فزي  زرى المنظومز    ،  49   1ددر المتأللّيين في ا سفار ِ 

 «.في ركاب ارسطو كذايم كانوا يمشون إنّما لوقًّوا بيذا اعسم  نّ »:  وقي 

ع زراق فراجع كالم الماتن في  رى حكمز  ا،  ( أوردم الشيس اع راقّي في حكم  اع راق2)

ي . وتعّرض لزه دزدر المتزأللّيين فز23ع  22وكذا أوردم في التلويحات   ،  184ع  183  

 .11والحكيم السًهواري في  رى المنظوم    ،  40ع  39   1ا سفار ِ 

،  185ع  184اب به ددر المتأللّيين في تعليقته على  رى حكم  اع راق   (  ذا ما أج3)

 .11. وتعّرض له الحكيم السًهواري في  رى المنظوم    41ع  40   1وا سفار ِ 
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بعززالف الما يّزز  التززي حيثيّزز و لاتيززا غيززرو حيثيّزز ي ،  الوجززود عززينو الموجوديّزز  ع

 وجود ا.
ه لات ف اللل  إنّما يطلق على ما لزأّن الموجود في عور   (1)وأّما دعوى 

فيززي علززى تقززدير  ؛والعمززه أّن الوجززود غيززر موجززود،  معرو زز  للوجززود

  تتًّعالوالحقا ق ،  دّحتيا أمر  راجع  إلى الو ع الللوي أو غلً  اعستعمال
 .ثابت   لنفسيا ع حقيق   عيني   نفسويا (2)وللوجود ع كما تقدّم ،  إستعمالب ا لفاظ

عيان ه في ا وبالجمل  فالوجود حقيقتهو أنّ »:  ار في التحصي قال بيمني

 .(3)إنتيى « وكيف ال يكون في ا عيان ما  ذم حقيقته؟،  ال غير
ع ما او ك  عليه  يسزتتًع  بألّن كونب الوجود موجزوداع بذاتزه (4)ويندفع أيلا

ه  بذاتز ّن كزون الوجزود موجزوداع ،  كونب الوجزودات اعمكانيّز  واجًز ع بالزذات

عنززي وال ن،  إل الشززي  ال يسززل  عززن نفسززه،  يسززتلهم إمتنززااب سززلًيهي عززن لاتززه
 .بالواج  بالذات إالّ ما يمتنع عدمه لذاته

ع بالزذات لزيس  ز:  (5) وجه اإلندفاع و أّن المزالك فزي كزون الشزي  واجًزا

لزى ب  كون وجودم مقتلى لاته من غير أن يفتقر إ،  كون وجودم نفسب لاته
م إلى غير ه موجود  في لاته مفتقر  د إمكانّي  فيو في عين أنّ وكّ  وجو،  غيرم

ع  و و مع للا ال يتمّ ،  كالمعنى الحرفّي الذي نفسه نفسه،  مفاض  منه مفيوما

 .إالّ بالقيام بليرم
 .(6)وسيجي  مهيد تو يط له في ا بحاث اآلتي  

ه معنززى وجززود الواجزز  بنفسززه أنّزز»:  صاادر المتاايلّهين فااي األساافارقززال 

سزه ومعنى تحقّزق الوجزود بنف ؛قتلى لاته من غير احتياِ إلى فاع  وقاب م
قزه إلززى أو بفاعزز  لزم يفتقزر تحقّ ،  إّمزا بذاتززه كمزا فزي الواجز ،  ه إلا حصز أنّز

 بعالف،  وجود آ ر يقوم به
__________________ 

 ( لم أجد مدّعيه.1)

 «.ذاتهإّن الوجود موجود لكن ب»:  ( في السطور المتقدّم  حي  قال2)

 .281( راجع التحصي    3)

 .40   1ِ :  ( تعّرض له ددر المتأللّيين في ا سفار4)

 .41ع  40   1ِ :  ( كما في ا سفار5)

 ( راجع الفص  ا ول والثاني من المرحل  الرابع .6)
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 إنتيى. (1)« غير الوجود

د عليزه  ع ما أووري ذاتزه اع به لزو كزان الوجزودو موجزودأنّز (2)ويندفع عنه أيلا
ع موالما يّ و موجودةع بلير ا ع الذي  زو الوجزود ع كزان مفيزومو الوجزود  شزتركا

ترك  فلزم يزتّم مفزروض الحّجز  مزن أّن الوجزود مشز،  بين ما بنفسه ومزا بليزرم

 .معنوّي بين الموجودات ال لفظيّ 
ع بزززين المفيزززوم والمصزززداق:  (3)وجاااه اإلنااادفاع  واع زززتالف ،  أّن فيزززه  لطزززا

 .ال مفيوميّ  المذكور مصداقيّ 

ز ب إلزى،  بما تقدّم فساد القول بألدال  الما يّ  فتبيّن يّين اع زراق كمزا نوسي
(4). 

وإن كانزت ،  فيي عنزد م أدزيل  إلا كانزت بحيز  ينتزها عنيزا الوجزود

ع  ا عنيا إعتًاريّا  .في حدّ لاتيا إعتًاريّهع والوجود المنتهب
ود ا مفيززززوم الوجززززويززززرد مو أّن دززززيرورةب الما يّزززز  اععتًاريّزززز  بززززانتها

 .إنقالب   رورّي اعستحاله،  اععتًارّي أديل ع لات حقيق  عينيّ 

ع فساد القول بألدزال  الوجزود فزي الواجز  وأدزال  الما  وّبيّن يّز  أيلا
رم بألّن الوجود على ما ي (5)كما قال به الدّواني ،  في الممكن قتليه لوق وقبر 

 ما يّزاتوتتألّدز  ال،  واجز  )تعزالى(المتزأللّيين حقيقز   عينيّز    عصزيّ    زي ال

ه نزى أنّزفّطالق الموجود عليه )تعزالى( بمع،  الممكن  بنوا من اعنتساب إليه
ود الزذي يا منتسً  إلى الوجزوعلى الما يّات الممكن  بمعنى أنّ ،  عين الوجود

 . و الواج 

د م  ضب حقيق  عينيّ  (6)ويرو    علىأّن اعنتساب المذكور إن استوج  عر 
__________________ 

 .40   1( راجع ا سفار ِ 1)

(   فراجززع  ززرى حكمزز  اع ززراق )كززالم المززاتن،  (  ززذا اعيززراد أوردم الشززيس اع ززراقيّ 2)

184. 

 .41   1(  كذا أجاب عنه ددر المتأللّيين في ا سفار ِ 3)

ع 23والتلويحزات   ،  191ع  185( راجع  رى حكم  اع راق   4) . ونوسز  إلزييم ايلزا

 .411 و 39   1في ا سفار ِ 

 .25( نوسي  إليه في  رى المنظوم  )قسم الحكم (   5)

ع في ا سفار ِ 6)  .74ع  73   1( ورد م أيلا
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إل لززيس للما يّزز  المتألّدززل  إالّ حيثيّتززا الما يّزز  ،  الما يّززات كانززت  ززي الوجززود

لزززم وإن ،  وإلا لزززم تلزززف ا دزززال  إلزززى الما يّززز  فيزززي للوجزززود،  والوجزززود
ع وكانت حال الما يّ  قً ب اعنتساب وبعدبم سوا ع  كزان تألّدزليا ،  يستوج   يئا

ع   .و و محال  ،  باعنتساب إنقالبا

 : يتفّرا على أدال  الوجود وإعتًاريّ  الما يّ 
 .جودأّن ك   ما يوحم  على حيثيّ  الما يّ  فّنّما  و بالو:  أّوال

فزي  لما يّز لمزا أّن ا،  حمز  مزا وّي   وأّن الوجود حيثيّز   تقييديّز   فزي كزّ ي 

ع    يا بواسززطفثًززوت لاتيززا ولاتيّاتيززا لززذات،  نفسززيا باطلزز    الكزز   ال تملززا  ززيئا
 .الوجود

ال ،  يفالما يّ  وإن كانت إلا اعتًر ا العق  من حي   ي لم تكن إالّ  

 لكززّن ارتفززاا الوجززود عنيززا بحسزز   ززذا اععتًززار ع،  موجززودة وال معدومزز 
ع عزن  الوجود غير مأل ول في حدّ ا ع ال ينزافي حملبزه علييزا  ارومعنام أنّ  جزا

ع ليا  .فليا ثًوت  ّما كيفما فر ت،  حدّ ا عار ا

عار ز  وكذا لواعم لاتيا ع التزي  زي لزواعم الما يّز  كمفيزوم الما يّز  ال
جود ال والهوجيّزز  العار زز  لما يّزز  ا ربعزز  ع تثًززت ليززا بززالو،  لكززّ  ما يّزز 

 .لذاتيا

مو الوجودين  وبذلا مب الما يّ  بحس  الحقيق  العي  لعارجي  ايظير أّن العي
 .(1)والذ نّي كما ل   إليه الدّوانّي 

مو الوجود الذ ني كالنوعيّ  لإلنسان مو الوجود،  وكذا العي  العارجيّ  والعي

لززا كززّ  ل،  والمحمززوالت غيززر الالعمزز  كالكتابزز  لإلنسززان،  كززالًرودة للززثل 
 .بالوجود

 .ير أّن الوجود من لواعم الما يّ  العارج  عن لاتياوبذلا يظ

يّززز  كالكلّ ،  أّن الوجزززود ال يتّصزززف بشزززي  مزززن أحكزززام الما يّززز :  وثانياااا  
،  عامزز وكالجنسززيّ  والنوعيّزز  والفصززليّ  والعر ززيّ  العادزز  وال،  والجه يّزز 

ذم  ززفززّّن ،  (2)وكالجو ريّزز  والكميّزز  والكيفيّزز  وسززا ر المقززوالت العر ززيّ  

ع أحكززام  طار زز   علززى الما يّزز  مززن جيزز  دززدقيا وانطًاقيززا علززى  ززيج   ميعززا
 كصدق اعنسان وإنطًاقه على عيد وعمرو

__________________ 

 .27( راجع حا ي  الدّوانّي على  رى التجريد للقو جّي   1)

 ( أي ا ين والمتى والملا والجدة واال اف  وأن يفع  وأن ينفع .2)
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و مززن جيزز  انززدراِ  ززي  تحتيززا كانززدراِ ا فززراد تحززت أ،  وسززا ر ا فززراد

ا نواا وا نواا تحت ا جناس. والوجود ع الذي  و بذاته الحقيق  العينيّز  ع 
ع تحزت  زي  وال دزدقاع وال حمزال وال  ال يقً  انطًاقاع على  ي  وال انزدراجا

نعم مفيزوم الوجزود يقًز  الصزدق واع زتراك كسزا ر ،  ما يشابه  ذم المعاني

 لمفا يم.ا
 .ومن  نا يظير أّن الوجود يساوق الشعصيّ 

ع أّن الوجزود ال مثز ب لززه    مززا  ّن مثز ب الشزي،  (1)ومزن  نزا يظيزر أيلززا

 .يشاركه في الما يّ  النوعيّ  وال ما يّ ب نوعيّ ع للوجود
ع أّن الوجود ال  د  لزه  ع  (3)ي  ّن اللزدّين ع كمزا سزيألت (2)ويظير أيلا

تعاقًزان علزى مو زوا واحزد دا زالن تحزتب جزنس قريز  أمران وجوديّزان م

 والوجزود ال مو زوا لزه وال جزنس لزه وال لزه  زالف،  بينيما غاي  العالف
 .مع  ي 

الكززّ   ّن الجززه  اآل ززر و،  أّن الوجززود ال يكززون جززه اع لشززي :  وثالثااا  

  لنفسهالمرّك  منيما إن كانا  ما الوجود بعينه فال معنى لكون الشي  جه اع 
ي  إل ال أدز،  إن كان أحد ما أو كال مزا غيزر الوجزود كزان باطز ب الزذاتو، 

 .(4)فال تركي  ،  غير الوجود

وبيذا الًيان يثًت أّن الوجود ال جه ب له 
ع أ،  (5) ّن الوجزود ويتًزيّن أيلزا

 .بسي  في لاته

ور أّن مزا يلحزق الوجزود حقيقز ع مزن الصزفات والمحمزوالت اومز:  ورابعا  

 .إل لو كانت  ارج ع كانت باطل ع ،  تهغيرو  ارج  عن لا
ا مزأّن للموجود من حيز  إتّصزافه بزالوجود نحزو إنقسزام إلزى :  وخامسا  

،  ه عززين نفسززهفززالوجود موجززود  بالززذات بمعنززى أنّزز،  بالززذات ومززا بززالعرض

ر إلزى بزالوجود بزالنظ[ متصزف ع ] يا ليسزتأي أنّ ،  والما يّ  موجودة  بالعرض
 نفس لاتيا وإن كانت

__________________ 

،  343   1وا سزفار ِ ،  54و وارق اعليام   ،  30( راجع كشف المراد   2و  1)

 .42ع  41و رى المنظوم    

 ( في الفص  التاسع من المرحل  السابع .3)

ِ  )إّن كزّ  ممكزن ع:  ومزا قيز »:  19( قال المصنّف )قزدس سزرم( فزي بدايز  الحكمز    4) و

 .«... فاعتًار  عقلي  تركيًي  من ما ي  ووجود( 

 .19  :  ( راجع بداي  الحكم 5)
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 موجودةع بالوجود حقيق ع قًالب ما ليس بموجود بالوجود.

د أّن الوجززود عززارض  للما يّزز  ع بمعنززى أّن للعقزز  أن يجززرّ :  وسادسااا  
يس فلز،  فيعقليزا وحزد ا مزن غيزر نظزر إلزى وجودي زا ع،  الما يّ  عن الوجود

د عن ومن الدلي  على للا جواع سل  الوجو . اع لياوال جه،  الوجود عينيا

يا ً  في نفسزوكونيا متساوي  النس،  وإحتياِ إتّصافيا به إلى الدلي ،  الما يّ 
ي   مزن ولو كان الوجود عينيا أو جه اع ليا لما دّط  ،  إلى الوجود والعدم

 .للا

  والوجزود  يّزفال تنزافي إتّحزادب الما،  ع عقليّ    (1)والملايرة ع كما عرفت 
ع  ع ول نززا ته فلززيس  نززاك إالّ حقيقزز  واحززدة  ززي الوجززود لمكززان أدززال،   ارجززا

ن  تالف مفالما يّات المعتلف  يعتلف بيا الوجود نحواع من اع،  وإعتًاريّتيا

نحزا  إّن الما يّزات أ»:  و زذا معنزى قزوليم ؛غير أن يهيد على الوجود  زي   
مززا بززين الما يّززات الموجززودة مززن وإلززى  ززذا اع ززتالف يزز ول  .(2)« الوجززود

ات حزدود إّن الما يّز»:   زو معنزى قزوليم،  التميّه والًينونز  وا زتالف اآلثزار

سلوب   ويلهمه،  فذات كّ  ما يّ  موجودة حد  ال يتعدّام وجود ا .(3)« الوجود
مزثال ع  عفما يّه اعنسزان الموجزودة  .بعدد الما يّات الموجودة العارج  عنيا

قر وليس فيو ليس بفرس وليس بً،  ال يتعدّام وجودوم إلى غيرم،  حد  لوجودم

 .إلى آ ر الما يّات الموجودة المًاين  لإلنسان،  بشجر وليس بحجر
ضب ع إ:  وسابعا   نّمزا  زو أّن ثًوتب كز    زي  ع أي  نحزو مزن الثًزوت فوزري

 لتي الا عفللتصديقات النفس ا مريّ   .لوجود  ناك  ارجي  يّطرد العدم لذاته

لتًعزي مطاببق ليا في  ارِ وال فزي ل زن ع مطزاببق  ثابزت  نحزواع مزن الثًزوت ا
 .بتًع الموجودات الحقيقيّ 

 ، أّن مزن التصززديقات الحقّز  مززا لزه مطززاببق  فزي العززارِ:  تو زيط للززا

،  لذ ناومنيا ما له مطاببق  في  .«اعنسان كات   »و  «اعنسان موجود  »نحو 
 نحو

__________________ 

 ( في الفرا ا ّول.1)

 .360و  57   1ِ :  ( راجع ا سفار2)

 1فار ِ اري علزى ا سزفراجع تعليقز  السزًهو،  «الما يّات حكاياة الوجودات»:  ( وقد يقال3)

 (.1) الرقم 248  
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ومنيا مزا لزه مطزاببق  يطابقزه لكنّزه غيزرو «. الحيوان جنس  »و  «اعنسان نوا »

عزدم العلّز  علّز   لعزدم »:  كمزا فزي قولنزا،  ذ نموجود فزي العزارِ وال فزي الز
إل العزدم ال تحقّزق لزه فزي  زارِ وال فزي ،  «العدم باط و الذات»و  «المعلول

وال  حكامززه وآثززارم. و ززذا النززوا مزن القلززايا تعتًززر مطابقتززه لززنفس ،  ل زن

فّّن العق  إلا ددّق كونب وجزود العلّز  علّز ع لوجزود المعلزول إ زّطر ،  ا مر
وال ،  ه ينتفززي إلا إنتفززت علّتززه و ززو كززون عززدميا علّزز ع لعدمززهصززديق أنّززإلززى ت

إل كّ  ما حب   في واحزد منيمزا ،  مصداق  محقّق  للعدم في  ارِ وال في ل ن

 فله وجود.
 والززذي ينًلززي أن يقززال بززالنظر إلززى ا بحززاث السززابق  أّن ا دززي   ززو

 .و و الوجود وله كّ  حكم حقيقي،  الوجود الحقيقيّ 

ع  لّما كانت الما يّزات ظيزورات الوجزود لال زان توّسزع العقز  توثمّ  ّسزعا
ع بّعتًزززار الوجزززود ليزززا وحملزززه علييزززا ودزززار مفيزززوم الوجزززود ،  إ زززطراريّا

 .والثًوت يحم  على الوجود والما يّ  وأحكاميما جميعاع 

ع بحمز  مطلزق الثًزوت و ع ثانيزا ع إ زطراريّا  التحقّزقثّم توّسع العق  توّسعا
لعزدم ايوم يّلزطر إلزى إعتًزارم بتًزع الوجزود أو الما يّز  كمفيزوم على كّ  مف

 .والما يّه والقّوة والفع  ثّم التصديق بألحكاميا

فزالظرف الزذي يفر زه العقز  لمطلزق الثًزوت والتحقّزق ع بيزذا المعنززى 
ذ نيّز  ويسع الصوادق من القلزايا ال« نفسب ا مر»ا  ير ع  و الذي نسّميه 

ّن أغيزر ،  ه العقز  وال مطزاببقب لزه فزي ل زن أو  زارِوالعارجيّ  ومزا يصزدّق

 . ااالومور النفس ا مريّ  لواعمو عقليّ   للما يّات متقّررة  بتقّرري 
 .(1)وللكالم تتّم   ستمّر با إن  ا  هللا تعالى 

لّزي  كو زو عقز   ،  المراد با مر فزي نفزس ا مزر عزالبمو ا مزر:  (2) وقيل

ع  ابقتيزا والمراد بمطابق  القليّ  لنفس ا مزر مط .فيه دور المعقوالت جميعا
 .لما عندم من الصورة المعقول 

__________________ 

 ( في الفص  ا ّول من المرحل  الحادي  عشرة.1)

ع فزي70( والقا    و المحقّزق الطوسزي علزى مزا فزي كشزف المزراد   2)  . وتعزّرض لزه أيلزا

و زززوارق اعليزززام   ،  57جي   و زززرى التجريزززد للقو ززز،  95   1 زززرى المقادزززد ِ 

123. 
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و ززي ،  أّن الكززالم منقززول  إلززى مززا عنززدم مززن الصززورة المعقولزز :  وفيااه

ع فيما ورا  ا توطابيقه  .دورة معقول  تقتلي مطاببقا
زع الظزا ر مو زعب ،  المراد بنفس ا مر نفس الشي :  (1)وقيل  فيزو مزن وب  

فزس ا مزر كونوزهو فزي نفسزه فكون العدم ع مثال ع باطز و الزذات فزي ن،  اللمير

 .كذلا
حتّززى  أّن مزا ال مطزاببقب لزه فزي  ززارِ وال فزي ل زن ال نفسزيّ ب لزه:  وفياه

 .يطابقه  و وأحكامه

 ، يئيّ ب لززهفمززا ال وجززودب لززه ال  زز،  أّن الشززيئيّ  مسززاوق   للوجززود:  وثامنااا  
 .فالمعدوم من حي   و معدوم ليس بشي 

  فزي العزدميّات الممكن  المعدوم   يئيّ ع أّن للما  (2)المعتزلة ونوسي ب إلى 

فو ززا بصزز ؛« الحززال»وأّن بززين الوجززود والعززدم واسززط ع يسززّمونيا ،  ف  وعر 
 ، نسزانالموجود التي ليسزت موجزودةع وال معدومز ع كالّلزاحكيّ  والكاتًيّز  لإل

 لثابت  ووا،  فالمنفي  و المحال،  لكنّيم ينفون الواسط  بين النفي واعثًات

التززي ليسززت [  ززي] الوالحزز،  والممكززن الموجززود والممكززن المعززدومالواجزز  
 .بموجودة وال معدوم 

و زززي باعدزززطالى أ زززًه منيزززا ،  و زززذم دعزززاو يزززدفعيا دزززريط العقززز 

 .فالصفط عن الًح  فييا أولى،  بالنظرات العلميّ 
را  ا ع وأّن حقيق  الوجود بما  ي حقيق و الوجود ال سً ب ليا :  وّاسعا  

 تتوقّف ال،  لعدمتبه العينيّ ب التي  ي لذاتيا أديل   موجودة  طاردة  لأي إّن  ويّ 

 في تحقّقيا
__________________ 

يفيزم  والمراد بنفس ا مر ما»:  حي  قال 56( والقا    و القو جي في  رى التجريد   1)

والشززي   . علززى أّن المززراد بززا مر الشززألن..  ززذا ا مززر كززذا فززي نفسززه أو لززيس كززذا:  مززن قولنززا

 «.وبالنفس الذات

يّززا  ( كزألبي يعقزوب وأبززي علزي وابنزه وأبززي الحسزن العيززاط والًلعزي وأبزى عًززدهللا وابزن ع2)

ز  إلزييم فزي الم49 كذا في أنوار الملكوت في  زرى اليزاقوت   ،  وعًدالجًار حّصز  . ونوسي

و ززززرى ،  95   1و ززززرى المقادزززد ِ ،  78ع  75   1وا سززززفار ِ ،  91ع  85  

،  127ع  125والمقاومزات   ،  49وقواعد المرام في علزم الكزالم   ،  109ف   المواق

 .209ع  203والمطارحات   
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ع  ع أو ناقصزا ع تاّمزا وللزا  ؛على  ي   ارِ مزن  زذم الحقيقز  ع سزوا   كزان سزًًا

لمكان أدالتيا وبطالن مزا ورا  زا. نعزم ال بزألس بتوقّزف بعزع مراتز   زذم 
جود اعمكانّي على الوجود الواجًّي وتوقّف كتوقّف الو،  الحقيق  على بعع

زّمي فزي  بعع الممكنات على بعع. ومزن  نزا يظيزر أن ال مجزرى لًر زان اللي

 .(1)الفلسف  اعلييّ  الًاحث  عن أحكام الموجود من حي   و موجود
ثزار كانزت أّن حقيق  الوجود حي  كانت عينب حيثيّ ي ترت  ي اآل:  وعاشرا  

،  آلثارعلييا ا تنع أن تحّ  الذ ن فتتًدّل ل نيّ ع ال تترتّ فيم،  عينب العارجيّ 

 .الستلهامه اعنقالب المحال
من حيز   ع فيو (2)وأّما الوجود الذ نّي ع الذي سيألتي إثًاته إن  ا  هللا 

هي العدمب وجود   زارجي  مترتّز   عليزه اآلثزار عبزدّ يو إنّمزا و،  كونه يّطرد عن نفسي

ع ال تترتّ  عليه  .حذا هباآلثار بقياسه إلى المصداق العارجّي الذي  ل نيّا
 جودة فزيفقد بان أّن حقيق ب الوجود ال دورة عقليّ  ليا كالما يّات المو

 .العارِ التي ليا دورة عقليّ 

ع أّن نسززً  مفيززوم الوجززود إلززى الوجززودات العارجيّزز  ليسززت  وبززان أيلززا
 .نسً ب الما يّ  الكلّيّ  إلى أفراد ا العارجيّ 

ع أّن المفيززوم إنّمززا تكززون ما يّزز  إلا كززانوت د  ليززا فززر ًززيّن بمززا تقززدّم أيلززا

مه وتترتّ  عليه آثار ا  . ارجي  توقّوي

 الثالث الفصل

 في أّن الوجود حقيقة مشّككة

ّن ن جيز  أال ري  أّن اليويّات العينيّ  العارجيّ  تتّصف بالكثرة تارةع م

  ذا
__________________ 

معلزول لّز  الزى النافي كون المسا   اعلييّز  مزن الفلسزف  فزّّن فييزا يسزلا مزن العانّه ي:  ( وفيه1)

 .و و بر ان لّمي،  يثًت من طريق دفاته التي عين لاته تعالى،  بألّن أفعاله تعالى

 ( في المرحل  الثالث .2)
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وتززارةع بززألّن  ززذا بالفعزز  ولاك ،  إنسززان ولاك فززرس وللززا  ززجر ونحززو للززا

ولاك كثيززر و ززذا حززادث ولاك قززديم و ززذا ممكززن ولاك  بززالقّوة و ززذا واحززد
 واج  و كذا.

 وولى أّن الكثرة من الجي  ا (1)وقد ثًت بما أوردنام في الفص  السابق 

ضي الوجود  الوجود وأنّ ،  ع و ي الكثرة الما ويّ  ع موجودة  في العارِ بعبر 
ضي الما يّ   . يّ   المالمكان أدال  الوجود وإعتًاريّ ،  متّصف  بيا بعبر 

وأّمززا الكثززرة مززن الجيزز  الثانيزز  فيززي التززي تعززرض الوجززود مززن جيزز  

ى كّنقسززامه إلززى الواجزز  والممكززن وإلزز،  اعنقسززامات الطار زز  عليززه نفسبززه
 ي الفصز وقزد تقزدّم فز،  الواحد والكثير وإلى ما بالفع  وما بالقّوة ونحو للزا

 .ه ال غير لهأّن الوجود بسي  وأنّ  (2)السابق 

ه غيزر يزا فيزت  من للا أّن  ذم الكثرة مقّوم   للوجزود ع بمعنزى أنّ ويستن
 ارجز ع  أو حقيقز ع ،  وال جه ب للوجود،  وإالّ كانت جه اع منه،   ارج  منه ع

ِب من الوجود  .منه وال  ار

هي  لكثزرة افي   ناك جي و وحدة ترجع إلييا  زذم ،  فللوجود كثرة  في نفسي
 يززاحقيقزز و الوجززود كثيززرةع فززي عززين أنّ  فتكززون،  مززن غيززر أن تًطزز  بززالرجوا

 ع لاتب حقيقزز ع مشززّكك:  وبتعًيززر آ ززر ؛يززا كثيززرة  وواحززدةع فززي عززين أنّ ،  واحززدة  

 ك ع كمزامرات  معتلف  يعود ما به اعمتياع في كّ  مرتً  إلى مزا بزه اع زترا
قززا قب فيعززود الوجززود ح،  أو ال جيزز ب وحززدة فييززا،  ع (3)نوسزز  إلززى الفيلززويّين 

لجه  ط  ال بزايتميّه كّ  منيا من غيرم بتمام لاتزه الًسزي،   بتمام الذاتمتًاين ع 

وال بألمر  ارجّي  ع كما نوس  إلى المّشا ين 
 ع؟ (4)

ا مزن جميزع ا ننتزه نّز،  (5)يا كثيزرة  يا حقيق   واحدة  في عين أنّ أنّ  اللقّ 

 مراتًيا
__________________ 

 ( أي الفص  الثاني من  ذم المرحل .1)

 في الفرا الثال  من الفروا المذكورة في الفص  الثاني. (2)

 .433ع  432   1وا سفار ِ ،  44ع  43و  23ع  22( راجع  رى المنظوم    4و  3)

 : ( إّن ا قوال في حقيق  الوجود ثماني 5)

ع أي ف،  ما ل   إليه ا  اعرة:  ا ّول ي جميزع مزا و و أّن الوجود مشترك لفظي  مطلقا

 .يه لفظ الوجود من الواج  والممكن بألقسامهيطلق عل
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ومن الممتنع إنتهاا مفيوم ،  ومصاديقيا مفيومب الوجودي العامي الواحدي الًديييّ 

 واحد من مصاديق كثيرة بما  ي كثيرة غير راجع  إلى وحدة ّما.
 (1)ثّلزوا مكما ،  ويتًيّن به أّن الوجود حقيق   مشّكك   لاتو مرات  معتلف 

تز  اتو مراله حقيقز   واحزدة    النزور علزى مزا يتلقّزام الفيزم السزالِ أنّزله بحقيق

،  فينززاك نززور قززوّي ومتوسزز  و ززعيف مززثال،  معتلفزز  فززي الشززدّة واللززعف
ع عا داع على النّوريّ  للعيف  مرتً  اوال ال،  وليست المرتً  القويّ  نوراع و يئا

ع أو تعتل  بالظلم  التي  ي  د   ال تهيب،  عدم النورتفقد من حقيق  النور  يئا

ع   تفقزد وال،  كّ  واحدة من مراتًه المعتلف  علزى حقيقز  النزور المشزترك   زيئا
ع   وإنّما  ي النور في مرتً   اّد ،  منيا  يئا

__________________ 

سزام أّن الوجزود مشزترك لفظزّي بزين الواجز  والممكزن ومشزترك معنزوّي بزين أق:  الثاني

 .ع  من المتأل رينكما ل   إليه جما .الممكن

،  ولززيس لززه فززرد  أدززال،  أّن الوجززود مشززترك معنززوّي فززي كززّ  مززا يطلززق عليززه:  الثالزز 

   و ززو مززذ .وتكثّززرة انّمززا  ززو بززالوجودات الملززاف  الززى الما يززات المعًّززرة عنيززا بالحصزز 

 .جماع  من المتكلمين

غايز  ،  متعزدّدةولزه أفزراد ،  أّن الوجود مشترك معنوّي فزي كزّ  مزا يطلزق عليزه:  الرابع

ا مز  قا مر واحد منيا موجود  ارجّي و زو الواجز  )تعزالى( ومزا سزوام اومزور  ارجيّز  غيزر 

 .و ذا ما ل   اليه السيّد الشريف والمحقّق الال يجيّ  .بذاتيا ال موجودات  ارجيّ 

و ززذا الفززرد  ززو ،  أّن الوجززود لززه فززرد  واحززد فززي العززارِ ورا  الحصزز :  العززامس

فزالوجود واحززد والموجززود  .ى( ولزيس للممكنززات وجززودات او زر ورا  الحصزز الواجز  )تعززال

 .و و قول المحقّق الدواني ونسًه إلى لوق المتأللّيين .كثير

تلززا و،  أّن الوجززود لززه أفززراد متعززدّدة كلّيززا موجززودة فززي العززارِ با دززال :  السززادس

و قززول و زز .فيززوم الوجززوديززا مشززترك فززي ما فززراد بسززاي  متًاينزز  بتمززام الززذات غايزز  ا مززر أنّ 

 .المشا ين

د واحزد ب   نا موجزو،  أّن الوجودات ب  الموجودات ليست متكثّرة في الحقيق :  السابع

 .و ذا ما ل   إليه الصوفي  . و هللا )تعالى( قد تعدّدت   ونه وتكثّرت أطوارم

حزدة حقيقز  وا أّن للوجود أفراداع متعدّدة كلّيا موجودة في العارِ والوجزود فييزا:  الثامن

ى ا نوسز  إلزو ذا م .وا تالفيا إنّما  و بالشدّة واللعف وغير ما من أقسام التشكيا،  متشّكك 

 .وتًعه المصنّف )قدس سرم(،  وا تارم ددر المتأللّيين )قدس سرم(،  الفيلويّين

 .فتدبّر،  وأّما الًح  عن كّ  واحد من  ذم ا قوال يحتاِ إلى رسال   اّد 

 .23ع  22و رى المنظوم    ،  71ع  69و  49   1ِ :  فار( راجع ا س1)
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وتمتزاع مززن غير ززا ،  بسزيط  لززم تتززأللّف مزن أجززها  ولززم ينلزّم إلييززا  ززميم 

 بنفس لاتيا التي  ي النّوريّ  المشترك .
 ومتوّحزدة فزي،  فالنور حقيقز  واحزدة بسزيط  متكثّزرة فزي عزين وحزدتييا

لاتو مراتززز  معتلفززز  بالشزززدّة كزززذلا الوجزززود حقيقززز  واحزززدة ،  عزززين كثرتيزززا

 .واللعف والتقدّم والتألّ ر والعلّو والدنّو وغير ا
 : ويتفّرا على ما تقدّم اومور

 زرى أّن التمايه بين مرتً  من مراتز  الوجزود ومرتًز  او :  األمر األّول

،  عمتيزاعاإنّما  و بنفس لاتيا الًسيط  التي ما به اع تراك فييا عزين مزا بزه 
ثززرة فززي ع للززا أّن ينسزز  العقزز و التمززايهب الوجززودّي إلززى جيزز  الكوال ينافيززه مزز

 وال أن ينسزز  اع ززتراكب والسززنعيّ  إلززى جيزز ،  الوجززود دون جيزز  الوحززدة

 .الوحدة
ع وتقييداع بقياس بع:  األمر الثاني  لزيا إلزىأّن بين مرات  الوجود إطالقا

ا وللزا أنّز .لمكان ما فييا من اع تالف بالشدّة واللعف ونحزو للزا،  بعع

 زاف  وقع بينيمزا قيزاس وإ،  إلا فر نا مرتًتين من الوجود  عيف ع و ديدةع 
ا يزا ال تشزتم  علزى بعزع ّمزوكان من  ألن المرتً  اللزعيف  أنّ ،  باللرورة

ًز  لكزن لزيس  زي  مزن الكمزال الزذي فزي المرت،  للمرتً  الشديدة مزن الكمزال

فزز  مززن ًزز  اللززعيف  كالم لّ فالمرت .اللززعيف  إالّ والمرتًزز  الشززديدة واجززدة لززه
 .الكمزال فذاتيا مقيّدة  بعدم بعع ما في المرتً  الشزديدة مزن،  وجدان وفقدان

 رو محدودةوأّما المرتً  الشديدة فذاتيا مطلق   غي .«محدودة  »:  وإن  ئت فق 

 .بالنسً  إلى المرتً  اللعيف 
ذم  زلزى كانت نسزً و الشزديدة إ،  وإلا فر نا مرتً ع او رى فوق الشديدة

 ودززارت الشززديدة محززدودةع ،  التززي فر ززنا فوقيززا كنسززً  التززي دونيززا إلييززا

ذا  ززوعلززى  .بالنسززً  إلززى مززا فوقيززا كمززا كانززت مطلقزز ع بالنسززً  إلززى مززا دونيززا
 رتً   مالقياس في المرات  الذا ً  إلى فوق حتّى تقف في مرتً  ليست فوقيا 

 .(1)ال حد  ليا  يافيي المطلق  من غير أن تكون محدودة إالّ بألنّ ، 
__________________ 

ع للسزل  و زو اعيجزاب1)  ول إلزى فيز،  ( ولّما كان الحدّ فزي معنزى السزل  كزان نفزي الحزدّ سزلًا

 محو   الوجود و و الصراف  ع منه )رحمه هللا( ع.
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وا مزر بزالعكس مّمزا لكزر إلا أ زذنا مرتًز ع  زعيف ع واعتًرنا زا مقيسزز ع 

ذا حتّزى ننتيزي إلزى مرتًز  مزن الكمزال والفعليّز  إلى ما  ي أ عف منيا و كز
 .ليس ليا من الفعليّ  إالّ فعليّ  أن  ال فعليّ ب ليا

لوجزود اتًيّن من جميع مزا مزّر أّن للمراتز  المترتًّز  مزن :  األمر الثالث

 .يا ال حد  ليافّنّيا محدودة  بألنّ ،  حدوداع غير أعلى المرات 
تززي للسززلوب وا عززدام والفقززدانات الوظززا ر  أّن  ززذم الحززدود المالعمزز  

 عًيرإنّما  ي من  يق الت،  و ي أديل  وبسيط ،  نثًتيا في مرات  الوجود

 .لهوإالّ فالعدم نقيعو الوجود ومن المستحي  أن يتعلّ  في مرات  نقي، 
م و ذا المعنى ع أعني د ول ا عدام في مرات  الوجود المحدودة وعد

،  ع نزوا  مزن الًسزاط  والتركيز  فزي الوجزودد وليا المز دّى إلزى الصزراف  

غيزرو الًسزاط  والتركيزز  المصزطلط علييززا فزي مزوارد او ززرى و زو الًسززاط  
 .والتركي  من جي  ا جها  العارجيّ  أو العقليّ  أو الو ميّ 

دو زا أّن المرتً  كلّما تنّهلزت عادت حزدودو ا و زاق وجو:  األمر الرابع
ع و،  (1)  مززن أعلززى المراتزز  قلّززت حززدودو ا واتّسززع كلّمززا عرجززت وعادت قربززا

ّي  مزن فيي مشتمل   على كّ ي كمال وجزود،  وجودو ا حتّى يًلغ أعلى المرات 

 .ومطلق   من غير نياي ،  غير تحديد

ا و زذ،  أّن للوجود حا يبتي ن من حي  الشدّة واللعف:  األمر الخامس
 .ما يقلي به القول بكون الوجود حقيق ع مشّكك ع 

ع أّن للوجود بما لحقيقته من السع  واعنًسزاط تعصّ :  السادساألمر  صزا

ع بمرتًزز  مزن مراتًزه المعتلفز  ا،  بحقيقتزه العينيّز  الًسزيط  لًسززيط  وتعّصصزا
ع بال،  التي يرجع ما به اعمتياع فييزا إلزى مزا بزه اع زتراك ما يّزات وتعّصصزا

دة له   ّولزيناالزوجيين ومن المعلوم أّن التعّص  بألحد  ؛المنًعث  عنه المحدّي

 .وبالوجه الثال  أمر  يعر ه بعرض الما يّات،  مّما يلحقه بالّذات
__________________ 

 .عمه هللا( ( المراد بسع  الوجود و يقه ا تمال المرتً  على كمال أكثر أو أقّ  ع منه )رح1)
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 الفصل الرابع

 في شطر من أحكام العدم

 .(2)ن فيو محعو اليالك والًطال،  هأّن العدم ال  يئيّ  ل (1)قد تقدّم 

ن إّمزا بتمزام إل التمزايه بزين  زيئي،  (3)ومّما يتفّرا عليه أن ال تمايهب في العزدم 
دة الذات كالنوعين تحت مقولتين أو بًعع الذات كالنوعين تحت مقول  واح

 .وال لات للعدم،  أو بما يعرض الذات كالفردين من نوا
ًعزه فيحصز  لزه حزظ  مزن الوجزود ويت،  الوجودربّما يلاف العدم إلى ،  نعم

لسزمع اوالمتمي زه مزن عزدم ،  كعدم الًصر الزذي  زو العمزى،  نوا  من التمايه

م مب  .روكعدم عيد وعدم عمرو المتمي ه أحدو ما من اآل ،  الذي  و الصب
لوجود  ب ما لوبيذا الطريق ينس  العق و إلى العدم العليّ ب والمعلوليّ ب حذا

لزى إحيز  يلزيف العزدم « عزدم العلّز  علّز  لعزدم المعلزول»:  فيقال ، من للا

ا لعلّز  كمزاثّم يًنزى عزدم المعلزول علزى عزدم ،  العلّ  والمعلول فيتميّه العدمان
،  (5)ع وللا نوا  من التجوّ ،  (4)كان يتوقّف وجود المعلول على وجود العلّ  

 .(6)حقيقته اع ارة إلى ما بين الوجودين من التوقّف 

العزدم لزذاتي وونظير العدمي الملاف العدمو المقيّد بألّيي قيد يقيّدم كالعزدم ا
ه ففزي جميزع للزا يتصزّور مفيزوم العزدم ويفزرض لز .الّهماني والعزدم ا علزي

حكم ثّم ي،  ثّم يقيّد المفيوم فيتميّه المصداق،  مصداق على حدّ سا ر المفا يم

 على المصداق على ما
__________________ 

 في الفرا الثامن من الفروا المذكورة في الفص  الثاني.( 1)

 .30ع  29وكشف المراد   ،  341ع  340   1( راجع ا سفار ِ 2)

ع للمحقّزق الطوسزّي حيز 47و رى المنظوم    ،  348   1( راجع ا سفار ِ 3)  .  الفزا

 .67ع  66و وارق اعليام   ،  43فراجع كشف المراد   ،  ل   إلى تمايه ا عدام

جززع كشززف فرا،  (  ززذا أّول الوجززوم التززي اسززتدّل المحقّززق الطوسززّي بيززا علززى تمززايوه ا عززدام4)

 .67ع  66و وارق اعليام   ،  43المراد   

 .48( كما في  رى المنظوم    5)

ع ددر المتأللّيين في ا سفار ِ 6)  .351ع  350   1( وأجاب عنه أيلا
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كاعتًزار عزدم العزدم قًزالب ،  الحكزمله من الثًوت المفروض بمزا يقتلزيه مزن 

 نظير اعتًار العدم المقاب  للوجود قًالب الوجود.،  العدم
في اعتًار عدم العدم بألّن العزدم الملزاف إلزى العزدم  (1) االشكالوبذلا يندفع 

،  ه رافع للعدم الملاف إليه يقابله تقاب ب التناقعو و بما أنّ ،  نوا  من العدم

 .يجتمعان الًبتّ  والنوعيّ  والتقاب  ال
لجيز  )رحمزه هللا( ع أّن ا (2)المتايلّهين ع كمزا أفزادم دزدر  وجه اإلنادفاع

،  يه العدمفه مفيوم  أ ّ  من مطلق العدم مأل ول  فعدمو العدم بما أنّ ،  معتلف 

ع يرفعززه،  نزوا  مززن العززدم ع مفرو ززا العززدم  وبمززا أّن للعززدم الملززاف إليززه ثًوتززا
 .يقابله العدمو الملاف الملاف رفعب النقيع للنقيع

د  وبمث  للا يندفع ما اووري
عًزر يالمعزدوم المطلزق ال »:  علزى قزوليم (3)

عززن  فّنّيززا تززدّل علززى عززدم اع ًززار،  بززألّن القلززيّ  تنززاقع نفسززيا،  (4)« عنززه
 .و ذا بعينه  ًر  عنه،  المعدوم المطلق

  ًرب الع ه بطالن  محع  في الواقبألّن المعدوم المطلق بما أنّ  (5)ويندفع 

ع يوعًرب عنه بألنّ ،  عنه ع ّما ل نيّا ه فالجيتزان عًبزر عنزه ال يو وبما أّن لمفيومه ثًوتا
 .معتلفتان

الحم  وب،  المعدوم المطلق بالحم  الشا ع ال يوعًبر عنه:  وبتعًير آ ر

 .االوّولّي يوعًبر عنه بألنّه ال يوعًبر عنه
__________________ 

 .352   1در المتأللّيين في ا سفار ِ (  ذا اال كال تعّرض له د1)

 .352   1( راجع ا سفار ِ 2)

فراجززع ايلززاى المقادززد فززي  ززرى حكمزز  عززين ،  ( أوردم عليززه الكززاتًي فززي حكمزز  العززين3)

ع ددر المتأللّيين في ا سفار ِ 27القواعد     348ع  347و  239   1. وتعّرض له أيلا

،  68وكشزززف المزززراد   ،  51   و زززرى المنظومززز ،  134وفزززي  زززرى المطزززالع   ، 

   1و ززرى المقادززد ِ ،  55و ززرى التجريززد للقو ززجي   ،  121و ززوارق اعليززام   

92. 

مزن منطزق  ( كذا قال الشيس الر يس في الفص  العامس من المقال  االوولى من الفّن العزامس4)

 الشفا .

و زززرى ،  348ع  347و  239   1وا سزززفار ِ ،  28( راجزززع ايلزززاى المقادزززد   5)

ع في  رى المطالع   52المنظوم     و رى التجريزد للقو زجي ،  134. وأجاب عنه أيلا

 .121و وارق اعليام   ،  68وكشف المراد   ،  55  
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ع ينززدفع الشززًي   عززن عززدّة مززن القلززايا توززو بم  (1)وبمثزز  مززا تقززدّم أيلززا

 .ثيرينو و بعينه كلّي  يصدق على ك« الجه ّي جه ي  »:  كقولنا ؛التناقعب 
و ززو بعينززه ممكززن  موجززود  فززي « إجتمززاا النقيلززين ممتنززع  »:  وقولنززا

ي فلال ثابت  وا« الشي  إّما ثابت  في الذ ن أو ال ثابت  فيه»:  وقولنا،  الذ ن

 .ه معقول  موجود  بوجود ل ني نّ ،  الذ ن ثابت  فيه
مزز  كلّززي  دززادق  علززى كثيززرين بالح،  فززالجه ّي جه ززي  بالحمزز  ا ّولززيّ 

 ؛لشزا عاممتنزع  بالحمز  ،  وإجتمزاا النقيلزين ممكزن  بالحمز  ا ّولزيّ  ؛الشا ع

 .ا علحم  الشثابت  فيه با،  والال ثابت في الذ ن ال ثابت  فيه بالحم  ا ّوليّ 

 الفصل الخامس

 (2) ه ال ّكُرَر في الوجودفي أنّ 

ع مزن  (3)م كّ  موجود في ا عيان فّّن  ويتّه العينيّ  وجودوم على ما تقدّ 

 ززو و،  أدززال  الوجززود ع واليويّزز  العينيّزز  تززألبى بذاتززه الصززدق علززى كثيززرين
 .فالشعصيّه للوجود بذاته،  التشّع 

ي فلو فرض لموجود وجودان كانزت  ويّتزه العينيّز  الواحزدة كثيزرةع و ز

 .(4) ذا محال  ،  واحدة
 

مب ال  نّ ،  وبمثزز  الًيززان يتًززيّن إسززتحال  وجززود مثلعززي ن مززن جميززع الجيززات عي

ض مثلعي ن إثنين التمايهو بينيما باللرورة ض التم،  فر  مب فر  ّ ي اثز  مزن كزوالعي
 . ذا محال  ،  وفي للا اجتماا النقيلين،  جي  عدمو التمايه بينيما

د موجود  واحزد  بزألكثر مزن وجزود واحزد وبالجملة ،  من الممتنع أن يوجب

عزدم مزن غيزر تعلّز  ال سوا   كان الوجودان ع مثال ع واقعزين فزي عمزان واحزد
 بينيما أو

__________________ 

فزي  والحكزيم السزًهواريّ ،  294ع  292   1ِ :  ( تعّرض ليزا دزدر المتزأللّيين ا سزفار1)

 .53ع  52 رى المنظوم    

 «.ال تكرار في التجلّي»:  ( و و المراد بقوليم2)

 ( في الفص  الثاني من  ذم المرحل  في المتن.3)

 .353   1ا سفار ِ (  كذا في 4)
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منفصززلين يتعلّزز  العززدم بينيمززا. فالمحززذور ع و ززو لززهوم العينيّزز  مززع فززرض 

.  اعثنينيّ  في الصورتين ع سوا  
 بالعزدم ه مسزًوق  أّن الوجزود الثزاني متميّزه  مزن ا ّول بألنّز»بع  (1) والقول

 لزّر  وغيزر م،  و ذا كاف في تصحيط اعثنينيّز ،  بعدب الوجود بعالف ا ّول

 .«ه توميّه بعدمبالعينيّ   نّ 
يه لات فوليس ،  مردود  بألّن العدم بطالن  محع  ال كثرةب فيه وال تميّهب 

 .متّصف   بالعدم يلحقيا وجود  بعد ارتفاا ودفه

ف العزدم أّن للا كلّه اعتًار  عقلي بمعون  الو م الذي يلزي (2)فقد تقدّم 
 .الملكاتفيتعدّد العدم ويتكثّر بتكثّر ،  إلى الملك 

وحقيقزز و كززون الشززي  مسززًوقب الوجززود بعززدم وملحززوقب الوجززود بززه ع 

مي بظزر ف مزن وبالجمل  إحاط و العدم به من قً و ومن بعدو ع إ تصزا و وجزودي
مو عن اعنًساط على سا ر الظروف من ا عيزان  ال،  ظروفي الواقع وقصورو

ع فزي ظزرف مزن ظزروفي الواقزع وللعزدم  اقزع  تقزّرر  وأّن للشي  وجزوداع واقعيّزا

منًسزز   علززى سززا ر الظززروف ربّمززا ورد علززى الوجززود فدفعززه عززن مسززتقّرم 
 .فّّن فيه إعطا  ا دال  للعدم واجتماا النقيلين،  واستقّر  و فيه

ع هاع حقأّن تمي هب الوجود الثاني تمي ه  و مي  ال يوجز  تميّز واللاصل ،  يقيّزا

 .ن وبطلت العينيّ ولو أوجب ب للا أوجب ب الًينون  بين الوجودي
ع أنّزز»بززع  والقااولُ  ززد  ززيئا ززد الموجي ززمب ال يجززوع أن يوجي دم ولززه ثززّم يعزز،  ه لي

ع ثزّم يوجزد ث،  بشعصه دورة  علميّ   عنزدم أو عنزد بعزع المًزادح العاليز  انيزا

« ميّز ؟فيستحفظ الوحدة والعينيّ  بزين الوجزودين بالصزورة العل،  على ما علم
ضب وجزود  بعزد وجزود يدفعوه أّن الوجود الثاني كيفما  بينونتزهووغيريّتزه ،  فوزري

 .تّ ب ريّ  الًوال تجتمع العينيّ  واللي،  ه بعدبم  روري  للوجود ا ّول بما أنّ 

م ع و ذا الذي تقّرر ع من إستحال  تكّرر الوجزود لشزي  مزع تعلّز  العزد
  و المراد

__________________ 

 .359   1( تعّرض له ولالجاب  عليه في ا سفار ِ 1)

 ( في الفص  السابق.2)
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. وقزد عزدّ الشزيس إمتنزاا إعزادة (1)« إّن إعادة المعدوم بعينه ممتنع »:  بقوليم

ع   .(2)المعدوم بعينه  روريّا
ع   ألل  ي تنًييات بنا ع على  روريّ  المس (3)وقد أقاموا على للا حججا

: 

زأنّ :  ومنها ع ثزّم يوجب بعينزه  ده لو جاع للموجود في عمان أن ينعزدم عمانزا
مب تعلّ  العدم بين الشي  ونفسه،  في عمان آ ر ستلهامه ال،  و و محال  ،  لبهي

 .وجود الشي  في عمانين بينيما عدم  متعلّ 

مزا  ه لو جزاعت إعزادة الشزي  بعينزه بعزد إنعدامزه جزاع إيجزادأنّ :  ومنها
 .و و محال  ،  يماثله من جميع الوجوم إبتدا ع 

عاد بعينه ومزا يماثلزه مزن جميزعفاّن الشي:  أّما المالعم  الوجزوم    المو

 .وحكم ا مثال فيما يجوع وفيما ال يجوع واحد  ،  مثالن
ع بنحو اععادة جاع إيجاد مثله إبتد  .ا ع فلو جاع إيجادم بعينه ثانيا

يّه مب التمفالستلهام اجتماا المثلين في الوجود عدب :  وأّما إستحال  الالعم

 .هانو ما إثنان متماي،  بينيما
عزاد  زو المًتزدأ:  ومنها  ّن  ، أّن إعادة المعزدوم بعينزه توجز  كزون المو

ع وفزي جميزع العصودزيّ  عاد  و المًتزدأ لاتزا ات فرض العينيّ  يوج  كون المو

عززاد مًتززدأع وحيثيّزز  اععززادة عززين،  المشّعصزز  حتّززى الهمززان حيثيّززه  فيعززود المو
 .اعبتدا 

ع حزدّاع ه لو جاعت اععادة لم يكن أنّ :  ومنها د باللزا ع  عدد العبزو  قزف يمعيّنزا

يايز  مزا ال ن إل ال فرق بين العودة االوولى والثاني  والثالثز  و كزذا إلزى،  عليه
 كما لم يكن .له

__________________ 

سززين ومززنيم بعززع الكراميّزز  وأبززو الح،  وجماعزز  مززن المتكلّمززين،  ( ول زز  إليززه الحكمززا 1)

ع لا زاعرة ومشزايس المعتهلز  فزّنّ ،  لمعتهلز الًصزرّي ومحمزود العزوارعمّي مزن ا  إعززادة  الفزا

ع  60و زرى التجريزد للقو زجي   ،  579المعدوم جا هة عند م. راجع  رى المواقزف   

 .147وقواعد المرام في علم الكالم    63

دين ( راجززع الفصزز  العززامس مززن المقالزز  االوولززى مززن إلييّززات الشززفا . واستحسززنه فعززر الزز2)

 .48   1لمًاح  المشرقيّ  ِ الراعّي في ا

و زرى ،  364ع  353   1وا سزفار ِ ،  48ع  47   1( راجع المًاح  المشرقيّ  ِ 3)

و زززرى ،  122و زززوارق اعليزززام   ،  75وكشزززف المزززراد   ،  51ع  48المنظومززز    

 .65ع  60التجريد للقو جي   
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عاد والمًتدأ    المتشّع .وتعيّن العدد من لواعم وجود الشي،  فرق بين المو

عزاد الززذي نطقبز (1)ول ز  جمزع  مززن المتكلّمزين  ت  بززه ع نظزراع إلززى أّن المب
 .ع إلى جواع اععادة (2)الشرا ع الحقّ  إعادة  للمعدوم 

ا إّمززا ه لززو امتنعبززت  إعززادة المعززدوم بعينززه لكززان للززواسززتدلّوا عليززه بألنّزز

و  مززر أ،  تززدا ع ولززو كززان كززذلا لززم يوجززد اب،  لما يّتززه أو  مززر العم لما يّتززه
 .مفارق فيهول اعمتناا بهواله

د    .(4)بألّن اعمتناا  مر العم لوجودم ال لما يّته  (3)ورو

 شزألة إلزىنوأّما ما نطقبت  به الشرا ع الحقّ  فالحشزر والمعزاد إنتقزال  مزن 
 .نشألة او رى وليس إيجاداع بعد اععدام

__________________ 

ي والعالّمز  التفتزاعانّي فز،  579ه فزي  زرى المواقزف   ( منيم داح  المواقف و زارح1)

واتّفقزت »:  147. وقزال ابزن ميزثم فزي قواعزد المزرام   210ع  207   2 رى المقادد ِ 

   1ار ِ وقال ددر المتزأللّيين فزي ا سزف.«. .. جمل  مشا س المعتهل  على أّن إعادته ممكن 

كمززا  فززي   الكزالم المعززالفين لكافّز  الحالقزا لون بجززواع إعزادة المعززدومات جميزور أ زز»:  361

 .«... للا

 .361   1ِ :  (  كذا في ا سفار2)

تجريزد و رى ال،  75فراجع كشف المراد   ،  ( ردّم المحقّق الطوسّي في تجريد االعتقاد3)

 .131ع  130و وارق اعليام   ،  63للقو جي   

شزززف كلمعزززدوم بعزززد الوجزززود. راجزززع ( أي الحكزززم باعمتنزززاا انّمزززا  زززو  مزززر العم لما يّززز  ا4)

 .131ع  130و وارق اعليام   ،  75المراد  
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 المرحلة الثانية

 في الوجود المستقّل والرابط

 وفيها ثالثة فصول
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 الفصل األّول

 في انقسام الوجود إلى المستقل والرابط

 الوجزود المسزتق ّ »:  ينقسم الموجود إلزى مزا وجزودم فزي نفسزه ونسزّميه

 الوجززود»ومززا وجززودم فززي غيززرم ونسززّميه ،  (2)«النفسززيّ »أو  (1)«والمحمززوليّ 
 .(3)«الراب 

 وللا أّن  ناك قلايا  ارجيّ ع تنطًق بمو زوعاتيا ومحموالتيزا علزى
ع مركّ ،  مزثال« اعنسان  احا»و  «عيد قا م»:  كقولنا،  العارِ ًزات وأيلزا

ييا بزين نجد ف ، كقيام عيد و حا اعنسان،  تقييديّ ع مأل ولة من  ذم القلايا

ع ع مزا ال نجزدم فزي الم و زوا أطرافيا ع من ا مزر الزذي نسزّميه نسزً ع وربطزا
وحزدم وال فزي المحمزول وحزدم وال بزين المو زوا وغيزر المحمزول وال بززين 

 .فيناك أمر موجود ورا ب المو وا والمحمول،  المحمول وغير المو وا
__________________ 

 «.اعنسان موجود»:  ات الًسيط  كقولناه يقع محموال في اليليّ (  نّ 1)

 ه وجود  في نفسه.(  نّ 2)

ى مزا فزي ويقال له في المشيور الوجزود الرابطزّي. وا ولزى علز»:  ( قال الحكيم السًهواري3)

ن ودزدر فق المًزيالمتن أن يسّمى بالوجود الّراب  على ما ادطلّط السيّد المحقّق الداماد في االو 

 ليفزززرق بينزززه وبزززين وجزززود ا عزززراض حيززز  اطلقزززوا عليزززه الوجزززود،  المتزززأللّيين فزززي ا سزززفار

 .62ع  61راجع  رى المنظوم    «. الرابطيّ 
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ع ليمزا  وليس منفص ب الذّات عزن الطزرفبي ن بحيز  يكزون ثالثبيمزا ومفارقزا

وإالّ احتزاِ إلزى رابز  يربطزه بالمو زوا ورابز  ،  كمفارقز  أحزد ما اآل زر
واحتاِ العمس  إلزى ،  روضو ثالث    مس ع فكان المف،  آ ر يربطه بالمحمول

زر ودزارت تسزع ع و لّزم جزّراع  فتسلسز  أجزها  القلزي  أو ،  أربع  رواب  او ب

ي ن،  المرّك  إلى غير النياي   . ذا محال  ،  و ي محصورة بين حادرب
نيمزا مبمعنى ما لزيس بعزارِ ،  فيو إلن موجود  في الطرفبي ن قا م  بيما

ن أوال ،  أو جزه ب  مزا أو عزينب أحزد ما أو جزه م من غيزر أن يكزون عينبيمزا

 .بعالفه (2)فييما  ما  (1)والطرفان اللذان وجودم  ؛ينفص  منيما
 ومنزه مزا،  «المسزتق ّ »فثًت أّن من الموجود ما وجودم في نفسه و زو 

 .«الراب »وجودم في غيرم و و 

جودي زا ووقد ظير مّما تقدّم أّن معنى توّس  النسً  بين الطزرفبي ن كزونو 
ع بينيما ع بالطرفبي ن رابطا  .قا ما

 : ويتفّرا عليه اومور

لززذي اأّن الوعززا  الززذي يتحقّززق فيززه الوجززود الززراب   ززو الوعززا  :  األّول
 ؛الذ ن سوا   كان الوعا  المذكور  و العارِ أو،  يتحقّق فيه وجود طرفبي ه

 ؛رفبي زهوللا لما في طًاا الوجود الراب  من كونه غيرب  زارِ مزن وجزود ط

مززا فالنسززً  العارجيّزز  إنّ ،  فوعززا  وجززود كززّ  منيمززا  ززو بعينززه وعززا  وجززودم
 .ي نن ل ني  والنسً  الذ نيّ  إنّما بين طرفبي  ،  تتحقّق بين طرفبي ن  ارجي ين

 واللززاب  أّن وجزززود الطزززرفبي ن مسزززانس لوجزززود النسزززً  الزززدا رة بينيمزززا

 .وبالعكس
د ن اعتّحابين الطرفبي ن يوج  نحواع مأّن تحقوقب الوجود الراب  :  الثاني

وال ،  اات منيمزه متحقّق  فييمزا غيزرو متميّزهي الزذّ وللا ليما أنّ  ؛الوجودّي بينيما

كزان  سوا   ،  فوحدته الشعصيّ  تقلي بنحو من اعتّحاد بينيما . ارِ منيما
ذم فجميزع  ز ؛ ناك حم    كمزا فزي القلزايا أو لزم يكزن كلير زا مزن المرّكًزات

 .رد ال يعلو من  رب من اعتّحادالموا
__________________ 

 ( أي وجود الراب .1)

 ( أي الطرفان.2)
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اعنسزان »:  كقولنزا،  أّن القلايا المشتمل  علزى الحمز  ا ّولزيّ :  الثالث

 .ال راب ب فييا إالّ بحس  االعتًار الذ نّي فق ،  «إنسان
 إل ال معنزززى،  «وداعنسزززان موجزز»:  كقولنززا،  وكززذا اليليّززات الًسزززيط 

 .لتحقّقي النسً ي الرابط ي بين الشي  ونفسه

 .فيه  تّميوهب إل ال  يئيّ ب له وال،  أّن العدم ال يتحقّق منه راب   :  الرابع
هو أّن القلايا الموجً  التي أحد طرفبي يا أو كال ما ال مو :  لناعدم كقووالعي

ع «  زريا الًزارح معزدوم»و  «عيد معدوم» نزى إل ال مع،  فييزاال عزدمب رابطزا

ي ن أو بوجزود وعزدم  إالّ الليزمّ ،  وال  زيئيّ  لزه وال تميّزهب فيزه،  لقيام عزدم بعزدمب
 .بحس  االعتًار الذ نيّ 

دمب عزفزال ،  «ليس اعنسان بحجر»:  كقولنا،  ونظيرتيا القلايا السالً 

ع فييا إالّ بحس  االعتًار الذ نيّ   .رابطا
 زززي   ّن الما يّزززات،  ما يّززز ب ليززاأّن الوجزززودات الرابطزز  ال:  الخااامس

ابطز  ال والوجودات الر،  فيي مستقلّ  بالمفيوميّ ،  المقول  في جواب ما  و

 .مفيوم ليا مستقالّ بالمفيوميّ 

 الفصل الثاني

 في كيفيّة اختالف الوجود الرابط والمستقلّ 

؟  زز  اع ززتالف بززين الوجززود المسززتقّ  والززراب  إ ززتالف  نززوعي  أو ال

ن  زذا أّن الوجود الراب  و و لو معنى تعلّقّي     يجوع أن ينسزلس عز بمعنى
نزى ن لا معالشألن فيعود معنى مستقالّ بتوجيه اعلتفات إليه مستقالّ بعزد مزا كزا

حرفزززّي  أو ال يجوع؟الحزززّق  زززو الثزززاني 
 لمزززا سزززيألتي فزززي أبحزززاث العلّززز ،  (1)

مو  ؛لاتزهأّن حاجز ب المعلزول إلزى العلّز  مسزتقّرة فزي  (2)والمعلزول  للزا أن  والعي
 ؛بوجززه يكززون عززينب الحاجزز  وقززا م الززذّات بوجززود العلّزز  ال اسززتقاللب لززه دونيززا

 ومقتلى للا أن يكون وجود كّ  معلول ع سوا   
__________________ 

 .62و رى المنظوم    ،  82   1( كما في ا سفار ِ 1)

 ( راجع الفص  العامس من المرحل  الثامن .2)
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ع بالنظر إلى علّتهكان جو راع  ع ع موجوداع في نفسه رابطا وإن كان ،  أو عر ا

ع موجزوداع فزي  بالنظر إلى نفسه وبمقايس  بعله إلى بعع جو راع أو عر زا
ع بزألن ال  نفسه. ع نوعيّا فتقّرر أّن ا تالف الوجود الراب  والمستقّ  ليس ا تالفا

د لب إلززى المفيززوم يقًزز  المفيززومو غيززرو المسززتقّ  الززذي ينتززها مززن الززراب  المتًزز

 المستقّ  المنتها من المستقّ .
 : ويتفّرا على ما تقدّم اومور

ودم ابع  لوجأّن المفيوم في استقالله بالمفيوميّ  وعدم استقالله ت:  األّول

 .وليس له من نفسه إالّ اعبيام،  الذي ينتها منه
فحزززدود الجزززوا ر وا عزززراض ما يّزززات  جو ريّززز   وعر زززيّ   بقيزززاس 

المًزدأ  وروابو  وجوديّ   بقياسيا إلزى،  ا إلى بعع وبالنظر إلى أنفسيابعلي

 و ززي فززي أنفسززيا مزع قطززع النظززر عززن وجود ززا ال ؛ا ّول )تًزارك وتعززالى( 
 .مستقلّ  وال رابط 

أّن مززن الوجززودات الرابطزز  مززا يقززوم بطززرف واحززد كوجززود :  الثاااني

ات سزا ر بطزرفبي ن كوجزودكمزا أّن منيزا مزا يقزوم ،  المعلول بالقياس إلى علّته
 .النس  واع افات

 زززو  أن نشزززألة الوجزززود ال تتلزززّمن إالّ وجزززوداع واحزززداع مسزززتقالّ :  الثالاااث

 .والًاقي رواب و ونس   وإ افات  ،  الواج  )عبه  إسمه(

 الفصل الثالث

 وما لغيره في إنقسام الوجود في نفسه إلى ما لنفسه

 .ه وما وجودم لليرمينقسم الموجود في نفسه إلى ما وجودم لنفس

والمراد بكون وجود الشزي  لليزرم أن يكزون وجزودم فزي نفسزه ع و زو 
 ر ي  آ ز الوجود الذي يطرد عن ما يّتيهي العدمب ع  و بعينه طارداع للعدم عن

 ما يّتزان وإالّ كانت لموجود واحد،  ال لعدم ما يّ  للا الشي  اآل ر ولاته، 

  لزه لزه نزوا مزن المقارنز،  تزه ولاتزهبز  لعزدم عا زد علزى ما يّ ،  و و محال، 
 كالعلم الذي يطرد بوجودم العدمب عن ما يّ 
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 و و بعينه يطرد الجي ب الذي  و عدم  ّما عن مو وعه.،  نفسه

والحّجزز  علززى تحقّززق  ززذا القسززم ع أعنززي الوجززود لليززرم ع وجززودات 
 فززّّن كززالّ منيززا كمززا يطززرد عززن ما يّزز  نفسززه العززدمب يطززرد عززن،  ا عززراض

ع ّما عا داع على لاتهمو  . وعه عدما

طرد تفّّن ليا نواو حصول لموادّ ا ،  وكذلا الصور النوعيّ  المنطًع 
ع تكم  بطردم،  ال عدمب لاتيا،  به عن موادّ ا   و المرادو،  ب  نقصاع جو ريّا

ع   .بكون وجود الشي  لليرم وناعتا

و ززو ،  ويقابلزه مززا كززان وجززودم طززارداع للعزدم عززن ما يّزز  نفسززه فحسزز 
 .ماكا نواا التاّم  الجو ريّ  كاعنسان والفرس وغير ،  الوجود لنفسه

 فتقززّرر أّن الوجززود فززي نفسززه ينقسززم إلززى مززا وجززودم لنفسززه ومززا وجززودم

 .وللا  و المطلوب،  لليرم
ويتًيّن بما مزّر أّن وجزود ا عزراض مزن  ز ون وجزود الجزوا ر التزي 

عززز  غيززرو مًزززاين لوجزززود وكزززذلا وجززود الصزززور المنطً،   ززي مو زززوعاتيا

 .موادّ ا
ع أّن المفا يم المنتهع  عن الوجودات النّاعتز   لتزي  زي اويتًيّن به أيلا

وللززا  ّن  ؛أودززاف لمو ززوعاتيا ليسززت بما يّززات ليززا وال لمو ززوعاتيا

ا عن وجود إنّما يكون ما يّ ع له إلا كان الوجود ا االمفيوم المنتهب عنزه  لمنتهب
يزوم الوجزود الناعزت يطزرد العزدمب ال عزن نفزس المفو،  يطرد عن نفسه العدمب 

ا عنه ،  وادمثال وجود السواد فزي نفسزه يطزرد العزدمب عزن نفزسي السز،  المنتهب

ليهي الجسزمب أسزودب ،  فالسواد ما يّته  لزيس يطزردفوأّما  ذا الوجود من حي  جع 
ع  عزن  بز ،  ال عن السواد في نفسه وال عن ما يّ  الجسزم المنعزوت بزه،  عدما

 .  يتّصف بيا الجسم  ارج  عن لاتهدف
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 فصل

 (1)في انقسام الوجود إلى ذهنّي وخارجيّ 

ِ المعروف من مذ   الحكما  أّن ليذم الما يّات الموجودة فزي العزار

  لعارجيّززييززا فيززه آثار ززا االمترتًّزز  علييززا آثارو ززا وجززوداع آ ززر ال تترتّزز  عل
ر غير آثار ا العارجيّ ،  بعينيا  .وإن ترتًّت آثار  او ب

و زو  (2)«الوجزودب الزذ نيّ »:  و ذا النحو مزن الوجزود  زو الزذي نسزّميه
نا بما يّات ا  يا  ل مو  .عي

__________________ 

   1ِ  كا سزفار،  ( وإن أردتب تفصي  الًح  عن الوجود الذ نّي فراجع الكتو  المطّول 1)

،  43ع  41   1والمًاحزز  المشززرقيّ  ِ ،  39ع  27و ززرى المنظومزز    ،  326ع  263

رق والمسزألل  الرابعز  مزن الفصز  ا ّول مزن المقصزد ا ّول مزن  زوا،  28وكشف المزراد   

وكشززف ،  102ع  100  و ززرى المواقززف ،  79ع  77   1ِ و ززرى المقادززد ،  اعليززام

لكالميّز . وغير ا مزن الكوتوز  الفلسزفيّ  وا،  18ع  15ايلاى المقادد   و،  6ع  5الفوا د   

ع أو ع بزين المتزأل رين بحيز  ا تّصزوا بابزا  فصزال مزن والًح  عن الوجود الذ نّي وإن كان  ا عا

ع إ ززارة إليززه،  الكتززاب بالًحزز  عنززه  ززار إلززى فالشززيس الززر يس أ،  لكززّن فززي كززالم القززدما  أيلززا

ن مزاالوولزى  فراجزع الفصز  العزامس مزن المقالز ،  على القا لين بالحال الوجود الذ نّي في الّرد

 والشزززيس اع زززراقّي فزززي،  489و  289وتًعزززه بيمنيزززار فزززي التحصزززي    ،  إلييّزززات الشزززفا 

 .203المطارحات   

ع 2) « يالوجزود الظلّزز»و  «الوجزود فزي العززارِ»قًززالب « الوجززود فزي الزذ ن»:  ( ويسزّمى أيلزا

 «.الوجود ا دي »قًالب « الوجود اللير ا دي »و  «يالوجود العين»قًالب 
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وأنكر الوجود الذ نّي قوم  
إلى أّن العلم إنّما  زو  (2)فذ   بعليم ،  (1)

 .نواو إ اف  من النفس إلى المعلوم العارجيّ 
لذ ن ع الى أّن الحاد  في ا (4)ع ونوسي ب إلى القدما   (3)ول   بعليم 

ي ال ذي التمثزكمزا يحزاكي التمثزال ليز،  ا المحاكيز  ليزاعند العلم با  يا  أ زًاحو

 .مع مًاينتيما ما يّ ع 
 .با  ًاى مع المًاين  وعدم المحاكاة (5)وقال آ رون 

كما  ، نسانه  طأل  منّظم  ال يعتّ  به حياةو اعففيه  طأل  من النفس غير أنّ 

ع فيرتّ  على ما يرام  لرةع  ثزارب آلو فرض إنسان يرى الحمرةب  لرةع دا ما
ع   .الحمرة دا ما

وجودة ا نتصّور  ذم االومور الموالًر ان على ثًوت الوجود الذ نّي أنّ 

نحكزم و،  في العارِ ع كاعنسان والفرس مثال ع على نعتي الكلّيّز  والصزراف 
ع ّمززا فززي ظززرفي و،  علييززا بززذلا نا  ززذا ثًوتززا ري  ، جززدانناوال نرتززاب أّن لمتصززو 

نا عليه بذلا كبم  وجزوداع موإل ليس بيزذم النعزوت  ؛وجود بوجود ّمافيو م،  وحب

رف ه فيه على نعتي الشعصيّه واال تالط فيو موجود  فزي ظزفي العارِ  نّ 
 .«الذ ن»:  آ ر ال تترتّ  عليه فيه آثارم العارجيّ  ونسّميه

__________________ 

 .30كذا في  رى المنظوم    ،  ( و م قوم  من المتكلمين1)

 .321   1راجع المًاح  المشرقيّ  ِ ،  ين الراعيّ ( و و فعر الد2)

رّي فزي . وقال الحكيم السزًهوا314   1( و و قوم  من المتألّ رين على ما في ا سفار ِ 3)

 «.والقا   جماع  من الحكما »:  31 رى المنظوم    

 يونسزز »:  (1الززرقم ) 314   1( قززال الحكززيم السززًهواري فززي تعليقتززه علززى ا سززفار ِ 4)

د توجيزه . ثزّم أراونبسبًه إلييم المحقّق الال يجّي فزي  زوارق اعليزام«. قول بالشًط إلى القدما ال

لزذ ن لّمزا افزالحّق أّن ما يّزات ا  زيا  فزي :  فقزال،  مذ ًيم بحي  يرجع إلى مذ   المتأل رين

 زًط ّن  لم يظير عنيا آثار ا ولزم يصزدر عنيزا احكاميزا أطلزق القزدما  علييزا لفزظ )ا  زًاى( 

«. ذ نيزم قزا لون بحصزول أ زًاى ا  زيا  فزي الزال أنّ ،  الشي  ال يصدر عنه أثزر للزا الشزي 

 .52ع  51راجع  وارق اعليام   

 .31فراجع  رى المنظوم    ،  ( نوس  إلى جماع  من الحكما 5)
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ع نتصززّور اومززوراع عدميّزز ع غيززرب موجززودة فززي العززارِ كالعززدم ،  وأيلززا

فليزا ثًزوت  ،  واجتماا النقيلين وسا ر المحزاالت المطلق والمعدوم المطلق
ّمزا عنززدنا التّصززافيا بألحكززام ثًوتيّزز  كتمي ه زا مززن غير ززا وحلززور ا لنززا بعززد 

يا معدوم  فيه ففي وإل ليس  و الثًوت العارجّي  نّ ،  غيًتيا عنّا وغير للا

 .الذ ن
ا يززفا  ززيا  كمززا أّن ل،  وال نرتززاب أّن جميززع مززا نعقلززه مززن سززنس واحززد

علييزا  ليزا وجزود  فزي الزذ ن ال تترتّز ،  وجوداع في العارِ لا آثار  ارجيّز 

ر غير آثار،  فيه تلا اآلثار العارجيّ  جيّز   ا العاروإن ترتًّت علييا آثار او ب
 .العاّد 

كمزا ،  ولو كزان  زذا الزذي نعقلزه مزن ا  زيا   زو عزين مزا فزي العزارِ

العزدم تعق ز  مزا لزيس فزي العزارِ ك لزم يمكزن،  (1)يذ   إليه القا   باع زاف  
 .ولم يتحقّق  طأل  في علم،  والمعدوم

ع لامزر العزارجيّ  نسزً ب  نسزًتوهو إليزه،  ولو كان الموجود في الذ ن  ًحا

 لسفسزط اإرتفعت العينيّ  من حي  الما يّ  ولهمت ،  التمثال إلى لي التمثال
د علومنززا جيززاالت،  لمحكززّي الحززاكي إلززى اعلززى أّن فعليّزز  اعنتقززال مززن  ؛لعبززو 

 والمفزروض توقّززف العلزم بززالمحكّي علززى،  تتوقّزف علززى سزًق علززم بززالمحكيّ 

 .الحكاي 
ع في الكشف عّما ورا م لهمت السفسط  وأدّ  ى ولو كان كّ  علم معطئا

ع كززون  ززذا ال،  إلزى المناقلزز  ع يسززتوج  أيلززا علززم فززّّن كززون كززّ ي علززم معطئزا

ع فيكذب ع فيصدق نقيل،  بالكلّيّ  معطئا  .ه و و كون بعع العلم مصيًا
ع ال تترتّز  علييزا فيزه ا مزا آلثزار كفقد تحّص  أّن للما يّات وجزوداع ل نيّزا

ع تترتّ  علييا فيه اآلثار  .أّن ليا وجوداع  ارجيا

 .وتًيّن بذلا انقسام الموجود إلى  ارجّي  ول نّي  
 : وقد تًيّن بما مّر اومور

لز  ت المقوغيرو دا ل  وال مندرجز  تحز أّن الما يّ  الذ نيّ :  األمر األّول

 التي
__________________ 

 .331   1( والقا   بيا  و فعر الدين الراعّي في المًاح  المشرقيّ  ِ 1)
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وإنّمززا ليززا مززن ،  كانزت دا لزز ع تحتيززا و ززي فززي العززارِ تترتّز  علييززا آثار ززا

سزم النزامّي فاعنسان الذ نّي وإن كزان  زو الجزو ر الج ؛المقول  مفيوميا فق 
لكنّزززه لزززيس ما يّززز ع موجزززودةع ال فزززي ،  الحّسزززاس المتحزززّرك بزززاعرادة النزززاطق

و كزذا فزي سزا ر ،  ه جسزموال لا أبعاد ثالث  بما أنّز،  ه جو رمو وا بما أنّ 

فليس له إالّ مفا يم ّمزا فزي حزدّم مزن ا جنزاس والفصزول  ؛أجها  حدّ اعنسان
وال  ؛بيا الكماالت ا ّوليّ  والثانويّز ونعني ،  من غير ترتّ  اآلثار العارجيّ 

وإالّ فلزو ،  معنى للد ول واالندراِ تحت مقولز  إالّ ترتّز  آثار زا العارجيّز 

ع فزي اندراجزه تحتيزا كانزت  كان مجّرد انطًاق مفيوم المقول  على  ي  كافيزا
يا لحمليا على نفسيا  ؛فكانت فزرداع لنفسزيا،  المقول  نفسويا مندرج ع تحتب نفسي

إّن الجزو ر الزذ نّي جزو ر  بالحمز  ا ّولزّي ال بالحمز  »:  ا معنزى قزوليمو ذ

 .(1)« الشا ع
 علززى فمًنززي   (2)وأّمززا تقسززيم المنطقيّززين ا فززرادب إلززى ل نيّزز  و ارجيّزز  

 .المسامح  تسييال للتعليم

و و أّن ،  (3)ويندفع بما مّر إ كال أوردوم على القول بالوجود الذ نّي 
كززان  فززّلا تعقلنززا الجززو ر،    علززى القززول بززالوجود الززذ نيّ الززذاتيّات منحفظزز

ض،  جو راع نظراع إلى انحفاظ الذاتيّات  نفس قيزامب لقيامزه بزال،  و و بعينه عبرب

ع بعينه،  العرض بمو وعه  .واستحالته ظا رة،  فكان جو راع وعر ا
__________________ 

 .279   1ِ :  ( راجع ا سفار1)

 ززوعيا لززي  الموجًزز  إّمززا  ارجيّزز  و ززي التززي حكززم فييززا علززى أفززراد موإّن الق»:  ( قززالوا2)

قيقيّز  حوإّما ،  وإّما ل نيّ  و ي التي حكم فييا على ا فراد الذ ني  فق ،  الموجودة في العارِ

 «.و ي التي حكم فييا على ا فراد النفس ا مري  محقّق ع كانت أو مقدّرةع 

صز   زكال واع زكاالت الالحقزه وأجوبتيزا فراجزع الف( إن  ئت تفصي  الًح  عزن  زذا اع3)

،  139ع  126 وتعليقز  دزدر المتزأللّيين عليزه  ،  الثامن من المقال  الثالث  من إلييّات الشفا 

   3وِ ،  314ع  277   1وا سززفار ِ ،  147ع  149والتعليقززات للشززيس الززر يس   

 338ع  337   1المشزرقيّ  ِ  والمًاحز ،  35ع  24والشوا د الربوبيّ    ،  312ع  305

 .18ع  6وايلاى المقادد   ، 
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ع :  وجاه االناادفاع ع معززا أّن المسزتحي  كززون  زي  واحززد جزو راع وعر ززا

ض  بالحمز  ،  بالحم  الشا ع والجو ر المعقول جو ر  بالحمز  ا ّولزّي وعبزرب
 فال استحال ،  الشا ع

مب القزول بزالوجود الزذ نّي :  وإشكال  ثان و ر أن يكزون الجزو زو أّن العي

يفيّززات والعلززم عنززد م مززن الك،  المعقززول جززو راع نظززراع إلززى انحفززاظ الززذاتيّات
ِ  تحتب مقولز ي الجزو ر وتحزتب ،  النفسانيّ  مقولز ي  فالمعقول من الجو ر مندر

ينزز ع لكززون المقززوالت متًا،   دا ززه إلززى تنززاقع الززذات،  و ززو محززال  ،  الكيززف

 .بتمام الذات
تحززت  لكززم ع مززثال ع كانززت الصززورة المعقولزز  مندرجزز ع وكززذا إلا تعق لنززا ا

ع   .و و محال  ،  مقولتبي الكم والكيف معا

ع تحزتب نزوعب   ي ن مزنوكذا إلا تعق لنا الكيف المًصر ع مثال ع كزان منزدرجا
 .و ما الكيف المحسوس والكيف النفسانيّ ،  مقول  الكيف

ِ  ت فيزو،  ه كيزف  نفسزاني  بالحمز  الشزا عأنّز:  وجه االنادفاع  ؛حتزهمنزدر

ولزيس  ، وأّما غيرم من المقزوالت أو أنواعيزا فمحمزول  عليزه بالحمز  ا ّولزيّ 
 .للا من االندراِ في  ي 

اّرةع حزو زو أّن العمب القزول بزالوجود الزذ نّي كزونو الزنفس :  إشكال  ثالث

ع  ع ،  وبزززاردةع معزززا ع معزززا ع ومثلّثزززا ت عنزززد إلزززى غيزززر للزززا مزززن المتقزززابال،  ومربّعزززا
مزا  لّز  إالّ إل ال نعنزي بالحزاّر والًزارد والمربّزع والمث،  م ا  زيا تصّور ا  ذ

 .حصلت له  ذم المعاني التي توجد لللير وتبن عبت ه

ع لزه أّن المالك في كوني وجودي الشي  لليرم وكونه ناع:  وجه االندفاع تا
ا ع والذي يوجد في الذ ن ع من برودة وحزرارة ونحوي مز،   و الحم  الشا ع

 .بالحم  ا ّولّي دونب الشا ع و كذلا 

ع وجه يّز:  وإشكال  رابع ع و و أّن الالعم منه كون  ي  واحد كلّيّا ع معزا ،  ا
 .وبطالنه ظا ر  

عقز  أّن اعنسان المعقزول ع مزثال ع مزن حيز  تجزويه ال:  بيان المالعم 

ع ،  دد قبه على كثيزرين كلزي   نفس بزو زو بعينزه مزن حيز  كونزه موجزوداع قا مزا
ع ،  يّ  يتميّه بيا عن غيرم جه ي  واحدة  عص  .فيو كلي  وجه ي  معا
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فاعنسان المعقول ع مثال ع مزن حيز  ،  أّن الجي  معتلف   :  وجه االندفاع

قيس إلى العارِ كلّي   ومن حيز  إنّزه كيزف  نفسزاني  قزا م  بزالنفس غيزرو ،  إنّه مب
قيس إلى العارِ جه ي    .مب

ح كشزريا الًزار،  المحزاالت الذاتيّز  ا نتصزّورو و أنّز:  وإشكال  خامس

ا  فلزو كانزت ا  زي،  وسل  الشي  عن نفسه واجتماا النقيلين وارتفاعيما
 .حادل ع بذواتيا في الذ ن استلهم للا ثًوتب المحاالت الذاتيّ 

ال   ّوليّ أّن الثابت في الذ ن إنّما  و مفا يميا بالحم  ا:  وجه اإلندفاع

 .مصاديقيا بالحم  الشا ع
 .فالمتصّور من  ريا الًارح  و  ريا الًارح بالحم  ا ّوليّ 

علزوق  وأّما بالحم  الشا ع فيزو ممكزن  وكيزف  نفسزاني  معلزول  للًزارح م

 .له
ع إلزى:  األمر الثاني قيسا كزان  العزارِ أّن الوجود الذ نّي لبّما كان لذاته مب

ع لمززا ورا م أن   مززن دونفززامتنع أن يكززون للشززي  وجززود  ل نززي  ،  بذاتززه حاكيززا

لوجززود ايكززون لززه وجززود   ززارجي  محق ززق  كالما يّززات الحقيقيّزز  المنتهعزز  مززن 
ن مز ن بنزوا أو مقد ر  كالمفزا يم غيزر الما ويّز  التزي يتعّمليزا الزذ،  العارجيّ 

ع ّمزثفيتصّور مفيزوم العزدم ع مزثال ع ويقزدّر لزه ،  اعستمداد من معقوالته ا ًوتزا

 .ميحكيه بما تصّورم من المفيو
   ألن الوجزود الزذ نّي الحكايز  لمزا ورا م مزن دون أن تترتّز وبالجملة

 .آثار المحكّي على الحاكي

يّزز  وال ينززافي للززا ترت زز ب آثززار نفسززه العاّدزز  بززه مززن حيزز  إّن لززه ما 
 .الكيف

ع مجّردة   (1)وكذا ال ينافيه ما سيألتي   عن المزادّة أّن الصور العلميّ  مطلقا

نفسيا  لميّ  فيلكيف النفسانّي وكذا التجّرد حكمو الصور العفّّن ترت  ب آثار ا، 
ع إلى العارِ،  والحكاي  كونيزا  ومزن حيز ،  وعدم ترت  ي اآلثار حكميا قياسا

ع لما يّ  كذا  ارجيّ     .وجوداع ل نيّا

 اأنّ  و و ؛ (2)أوردوم على القا لين بالوجود الذ ني  إشكال  بذلا  ويندفع
__________________ 

 راجع الفص  ا ّول من المرحل  الحادي  عشرة. (1)

 دحابأ( إّن  ذا اع كال مستفاد  مّما أوردم أدحاب الشعاا ع و م الريا يّون ع على 2)
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نتصّور ا رض على سبعبتيا بسزيوليا وبرارييزا وجًاليزا ومزا يحزي  بيزا مزن 

ول وحصز ؛والنجزوم والكواكز  بألبعاد زا الشاسزع ،  السما  بألرجا يزا الًعيزدة
 ذم المقادير العظيمز  فزي الزذ ن ع أي إنطًاعيزا فزي جزه  عصزًّي  أو جزه  

. وال يوجزدى الجزوابو ،  دماغّي  ع من انطًزاا الكًيزر فزي الصزلير و زو محزال 

إّن المحززّ  الززذي ينطًززع فيززه الصززور منقسززم  إلززى غيززر »:  (1)عنززه بمززا قيزز  
 .(2)إلى غير النياي  فّّن الكّف ال تبسبع الجً  وإن كانت منقسم ع ،  «النياي 

لعلميّز  أّن الصزور ا،  ع (3)أّن الحّق ع كمزا سزيألتي بيانزه :  وجه االندفاا

ع فيززه آثززار المزز،  الجه يّززه غيززر مادّيّزز   بعززاد اادّم مززن بزز  مجززّردة  تجززّرداع مثاليّززا
وال ،  ةواالنطًززاا مزن أحكززام المززادّ ،  دون نفزس المززادّة،  وا لزوان وا  ززكال

 .دانطًاا في المجرّ 

ع إ كال  آ ر ا بيّنه  و أّن اعحساس والتعيّ  على م:  وبذلا يندفع أيلا
علما  الطًيع  بحصول دور ا جسام بمزا ليزا مزن النسز  والعصودزيّات 

ن مززمززع مززا ليززا ،  العارجيّزز  فززي ا علززا  الحّساسزز  وإنتقاليززا إلززى الززدّما 

لزززى واعنسزززان ينتقززز  إ،  التصزززّرف فزززي الصزززور بحسززز  طًا عيزززا العاّدززز 
 صودززيّات مقادير ززا وأبعاد ززا وأ ززكاليا بنززوا مززن المقايسزز  بززين أجززها  

 ؛ الصورة الحادله عندم ع على ما فّصلوم في محلّه ع
__________________ 

ّن الجًز  علزييم بزأل فزّنّيم أوردوا،  االنطًاا ع يعني المعلّم ا ّول ومن تًعه ع في كيفيّز  اعبصزار

دار ن  زذا المقزفّن كزا،  إنّما  ي بالصورة المنطًع  في الجليديّ والرؤي  ،  إلا رأينام مع عظمه

 العظيم للصورة المنطًع  فكيف حص  المقزدار الكًيزر فزي حدقز  دزليرة. راجزع  زرى حكمز 

 .269اع راق   

دزحاب ( والقا   بعع من أدحاب االنطًاا. قال الشيس اع زراقّي ع بعزد لكزر مزا أوردم أ1)

أجزاب بعزع مزن أدزحاب االنطًزاا عزن  زذا »:  ا ع ما حادزلهالشعاا على أدحاب االنطًا

لقسزم    تقًز  ااعيراد ع و و استًعاد حصول المقدار الكًير في الصلير ع بألّن الرطوبز  الجليديّز

ع دزورته قابلز   للقسزم  إلزى غيزر النيايز ،  إلى غير النيايز   تركا فزي الوإلا ا ز،  والجًز  أيلزا

راق   راجع  زرى حكمز  اع ز ع إنتيى.« قدار الكًير فييانياي  القسم  فيجوع أن يحص  الم

269. 

ع الشززيس اع ززراق299   1(  كززذا قززال دززدر المتززأللّيين فززي ا سززفار ِ 2) ّي . ودززّرى أيلززا

 .269فراجع  رى حكم  اع راق   ،  بًطالن للا الجواب

 ( راجع الفص  ا ّول والثاني من المرحل  الحادي  عشرة.3)
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ذم الصزور الحادزل  المنطًعزز  بعصودزيّاتيا فزي محززّ   ومزن الوا زط أّن  زز

فزززال مسزززّو ب للقزززول بزززالوجود الزززذ نّي ،  مزززادّّي  مًاينززز   للما يّزززات العارجيّززز 
 وحلور الما يّات العارجيّ  بألنفسيا في ا ل ان.

أّن مززا لكززروم ع مزن الفعزز  واعنفعززال المززادّيبي ن عنززد حصززول :  وجاه االناادفاع

لكّن  ذم الصور المنطًع  ليست  ي المعلومز  ،  محلّهالعلم بالجه يّات ع في 
وإنّمززا  ززي اومززور مادّيّزز   معززدّة  للززنفس توييّيززعئويا لحلززور الما يّززات ،  بالّززذات

العارجيّ  عند ا بصور مثاليّ  مجزّردة غيزري مادّيّز  بنزا ع علزى مزا سزيتًيّن مزن 

ع  ع ،  (1)تجّرد العلم مطلقا يرة الصزور عنزد أّن القزول بملزا (2)وقزد عرفزت أيلزا
 .الحّس والتعيّ  لذوات الصور التي في العارِ ال ينفّا عن السفسط 

ثار ا آعلييا  ه لّما كانت الما يّات الحقيقيّ  التي تترتّ أنّ :  األمر الثالث

لو فرض ف،  في العارِ  ي التي تحّ  ا ل ان بدون ترت  ي آثار ا العارجيّ 
ود نفس الوجزكزفي العارِ ونفسو ترت   اآلثار ه  ناك أمر  حيثيّ و لاته عينو أنّ 

كززان ،  العينزّي ودززفاته القا مزز  بززه كززالقّوة والفعزز  والوحززدة والكثززرة ونحو ززا

فرو   وكذا لو فرض أمر  حيثيّ و لاته الم ؛ممتنع الحصول بنفسيا في الذ ن
 ع حلولزهإمتنز،  حيثيّ ب الًطالن وفقدان اآلثزار كالعزدم المطلزق ومزا يز ول إليزه

 . نب الذ

لزق دم المطوكزذا العز،  فحقيق و الوجود وكّ  ما حيثيّ و لاته حيثيّ ب الوجود
حلززولب  وكززّ  مززا حيثيّزز و لاتززه المفرو زز  حيثيّزز ب العززدم يمتنززع أن يحززّ  الززذ ن

 .الما يّات الحقيقيّ 

إّن المحزززاالت الذاتيّززز  ال دزززورة »:  وإلزززى  زززذا يرجزززع معنزززى قزززوليم
 .«دحيح  ليا في ا ل ان

بزه  ن  ا  هللا بيزان كيفيّز  انتزهاا مفيزوم الوجزود ومزا يتّصزفوسيألتي إ

 .(3)والعدم وما ي ول إليه في مًاح  العق  والعاق  والمعقول 
__________________ 

 ( راجع الفص  ا ّول من المرحل  الحادي  عشرة.1)

 ( في بدو  ذا الفص .2)

 ( راجع الفص  ا ّول من المرحل  الحادي  عشرة.3)
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 ة الرابعةالمرحل

 في مواّد القضايا

 [الوجوب واإلمتناع واإلمكان]

 وانحصار ا في ثالث
 ، والمقصود بالذات فييا بيان انقسام الموجود إلى الواج  والممكن

 وأّما الًح  عن الممتنع و واّده،  والًح  عن  واّديما
 فمقصود  بالتًّع وبالقصد الثاني

 وفيها ثمانية فصول
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 الفصل األّول

 وإّما ممتنع  كّل مفهوم إّما واجب وإّما ممكنفي أنّ 

ً نا إليززه الوجززود زز وجززود فّّمززا أن يكززون ال،  كززّ  مفيززوم فر ززنام ثززّم نبسب

لاك أو يكون  روري  اعنتفا  عنه ع و،   روري  الثًوت له و و الوجوب
ع لزه ع و زو اعمتنزاا ع لزه أو ال يكزون الوجزود  زروريّ ،  كون العدم  روريّا ا

ع له و و اعمكانوال العدم   . روريّا
نى وأّمززا احتمززال كززون الوجززود والعززدم معززاع  ززروري ي ن لززه فمنززدفع بززألد

 .(1)إلتفات 

 .فكّ  مفيوم مفروض إّما واج  وإّما ممتنع وإّما ممكن
ي ن بزين ا ي ن دا زرب لنفزي و ذم قلزيّ  منفصزل  حقيقيّز  مقتنصز  مزن تقسزيمب

ع له ّما أن يكون الوجود  رورك   مفيوم مفروض فّ»:  واعثًات بألن يقال يّا

 .أو ال
ع له أو ال  .وعلى الثاني فّّما أن يكون العدم  روريّا

 .«والثال   و الممكن،  والثاني  و الممتنع،  ا ّول  و الواج 

ونو كوالذي يعطيه التقسيم من تعريف الموادّ الثالث أّن وجوبب الشي  
ع لززه مي  ززروريّا ززهي ،  وجززودي ع لززهوإمتناعبززه كززونو عدمي ه سززل و وإمكانبزز،    ززروريّا

  والممتنززع مززا يجزز،  فالواجزز  مززا يجزز  وجززودم ؛اللززرورتبي ن بالنسززً  إليززه

 والممكن ما ليس،  عدمه
__________________ 

 ( للهوم اجتماا النقيلين.1)
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 .(1)يج  وجودم وال عدمه 

ع تعريفززات لفظيّزز  مززن قًيزز   ززرى اعسززم المفيززد للتنًيززه  ، و ززذم جميعززا
 ّن اللززرورة والال ززرورة مززن المعززاني ،  (2)بتعريفززات حقيقيّزز  وليسززت 

ع توعرف ب ع أّوليّا يوعرف بيا نفسيا والًيّن  الًديييّ  التي ترتسم في النفس إرتساما

 .غيور ا
ع أتززى بتعريفززات دور ع حقيقيّززا ززن  حززاول أن يعّرفيززا تعريفززا ،  يّزز ولززذلا مب

ن مزما يلهم »ف الواج  بع وتعري،  (3)« ما ليس بممتنع»كتعريف الممكن بع 

وتعريزف المحزال بزع ،  (4)« ما فزرض عدمزه محزال»أو « فرض عدمه محال
 .إلى غير للا« ما يج  أن ال يكون»

والزذي يقزع الًحز  عنزه فزي  زذا الفزّن ع الًاحز  عزن الموجزود بمزا  زو 

كمزا  عموجود ع بالقصد ا ّول من  ذم الموادّ الثالث  زو الوجزوب واعمكزان 
سزً  نو ما ودفان ينقسم بيما الموجود من حي  ،  ع (5) ارة إليه تقدّمت اع

ع  ع أّوليّا  .وجودم إليه إنقساما

ع للممكزن يحزز ع ثابتزا د علزى كززون اعمكزان ودزفا الي وبزذلا ينزدفع مزا اووري
 .الوجوب الذي  و ودف ثابت للواج 

ّص  من التقسيم السابق ع سزل و :  تقريرم  زرورةي  أّن اعمكانب ع كما تبحب

 ، فيما سلًان إثنان،  وجوب وسل و  رورة العدمال
__________________ 

أي ] هولّمزا كزان الوجزوب أقزرب إليز»:  113   1( قال الراعّي في المًاح  المشرقيّ  ِ 1)

الوجوب فليزذا يكزون تعريزف اعمكزان واعمتنزاا بز،  ال جرم كان أعرف عند العقز [ إلى العق 

،  الشزفا  في الفص  العامس من المقالز  االوولزى مزن إلييّزاتوقري   منه ما «. أولى من العكس

 .210والمطارحات   

،  ا ييّزات الشزففراجع الفص  العامس من المقال  االوولى مزن إل،  ( ونًّه عليه أكثر المحقّقين2)

و رى المقادزد ،  128و رى المواقف   ،  291والتحصي    ،  83   1وا سفار ِ 

،  29و ززرى التجريززد للقو ززجّي   ،  113   1لمشززرقيّ  ِ والمًاحزز  ا،  114   1ِ 

 .42وكشف المراد   ،  63و رى المنظوم    ،  86و وارق اعليام   

ى حكمز  راجزع  زر« والعاّم  قد يعنزون بزالممكن مزا لزيس بممتنزع»:  ( قال الشيس اع راقيّ 3)

 .78اع راق   

 .224(  كذا عّرفه الشيس الر يس في النجاة   4)

 في ددر  ذا الفص .( 5)
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فكيززف يكززون دززف ع ،  «سززل  اللززرورتين»:  وإن عًّززر عنيمززا بنحززو قززوليم

وأنزه سزل   ،  ه يرجع إلزى سزل  اللزرورتينواحدةع ناعت ع للممكن؟! سلّمنا أنّ 
فمزا ،  لكنّه ع كما يظير من التقسيم ع سل   تحصيلي  ال إيجاب  عدولي  ،  واحد  

ِ وال إتّصزززافب إالّ بالعزززدول؟ كمزززا معنزززى إتّصزززاف الممكزززن بزززه فزززي العزززار

ه وبألنّز،  ه ال  زرورم الوجزود والعزدما طّروا إلى التعًير عزن اعمكزان بألنّز
إسززتوا  نسززً  الما يّزز  إلززى الوجززود والعززدم عنززدما  ززرعوا فززي بيززان  ززواّ  

إلزى غيززر ،  اعمكزان ككونزه ال يفزارق الما يّز  وكونزه علّزز  للحاجز  إلزى العلّز 

 للا.
أّن القلزززيّ  المعدولززز  المحمزززول تسزززاوي السزززالً  :  (1) وجاااه االنااادفاع

لزززيس بعزززع الموجزززود »:  وقولنزززا،  (2)المحّصزززل  عنزززد وجزززود المو زززوا 

 ليسززت الما يّزز  مززن حيزز   ززي»:  وكززذا قولنززا«  ززروري  الوجززود وال العززدم
 فيتسززاوي اعيجززاب،  المو ززواو فيززه موجززود  «  ززروريّ  الوجززود وال العززدم

 .لّي في اعمكانالعدولّي والسل  التحصي

ثززّم ليززذا السززل  نسززً   إلززى اللززرورة وإلززى مو ززوعه المسززلوب عنززه 
ع ،  يتميّززه بيززا مززن غيززرم،  اللززرورتان  لززه حززظ  مززن،  فيكززون عززدماع ملززافا

جزد فزي يوإن وجزدم العقز و أّولب مزا ،  الوجود وله مزا تترتّز  عليزه مزن اآلثزار

 مزا اف  ع كذلا أّولب دورة السل  التحصيلّي كما يجد العمى ع و و عدم  مل
 .يجدم

 : ويتفّرا على ما تقدّم أمور

لشزي  إل ال يتّصزف ا،  أّن مو زواب اعمكزان  زو الما يّز :  األمر األّول
لزواع مزن الوجزود و العزدم بال  رورة الوجزود والعزدم إالّ إلا كزان فزي نفسزه  ي

ع وليس إالّ الما يّ  من حي   ي  .فكّ  ممكن فيو لو ما يّ ،  جميعا

ِ  تركيًززي  »:  ا يظيززر معنززى قززوليموبززذل لززه ما يّزز  ،  كززّ  ممكززن عو
 .(3)« ووجود

 ودوأّما إطالق الممكن على وجود غير الواج  بالذّات وتسميته بالوج
__________________ 

و  163   1( ولمهيزد التو ززيط راجزع تعليقززات المصزنّف )قززدس سزرم( علززى ا سززفار ِ 1)

169. 

 .170   1هواري في تعليقاته على ا سفار ِ ( كما دّرى به الحكيم الس2ً)

 ( راجع الفص  السابع من المقال  االوولى من إلييّات الشفا .3)
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اعمكززانّي فادززطالى  آ زززر فززي اعمكزززان. والوجززوب يسزززتعم  فيززه اعمكزززان 

ولزززيس يزززراد بزززه سزززل  ،  والوجزززوب بمعنزززى الفقزززر الزززذاتّي واللنزززى الزززذاتيّ 
إل ال يعقز  للزا بالنسزً  ،  لى الوجود والعزدماللرورتبي ن أو استوا  النسً  إ

 إلى الوجود.

و ع أن تعلزإل لو لم يلهميا جزا،  أّن اعمكان العم الما يّ :  األمر الثاني
،  فكانززت فزززي نفسزززيا موجزززودة أو معدومززز ،  منززه فكانزززت واجًززز  أو ممتنعززز 

 .والما يّ  من حي   ي ال موجودة وال معدوم 

ع ليززا أنّ  ضب الما يّزز  مززن حيزز   ززي يكفززي فززوالمززراد بكونززه العمززا ي  فززر 
،  اتّصافيا باعمكان من غير حاج  إلى أمزر عا زد دون اللزهوم اعدزطالحيّ 

ي تلا ب فزإل ال اق،  و و كون الملهوم علّ ع مقتلي ع لتحقّق الالعم ولحوقه به

ع ونفياع   .مرتً  الما يّ  من حي   ي إثًاتا
بكزون  ً  لات الما يّ  يقليتحق قو سل  اللرورتبي ن في مرت:  ال يقال

 .و و ظا ر الفساد،  اعمكان دا ال في لات الشي 

كزان  إنّما يكون محمول من المحموالت دا ال في الذات إلا:  فإنّا نقول
ع مالكوه اعتّحاد المفيوميّ  الكوزه ع الزذي مدون الحم  الشا ،  الحم  حمال أّوليّا

بززين والما يّززات الحمزز  بينيززا واعمكززان وسززا ر لززواعم ،  اعتّحززاد الوجززوديّ 

 .الما يّ  من حي   ي حم    ا ع  ال أّوليّ 
،  أّن اعمكززان موجززود  بوجززود مو ززوعه فززي ا عيززان:  األماار الثالااث

ع محلاع ال دورةب له في ا عيان كما قال به ب ،  (1)عليم وليس اعتًاراع عقليّا

 ه موجودوال أنّ 
__________________ 

قزد و زع  زيس »:  حيز  قزال 172   1فراجع ا سزفار ِ ،  ع راقي( نوس  إلى الشيس ا1)

ع عقليّز ع ال دزورة ليزا فزي ا عيز جزع ورا«. اناع راقيّين قاعدة لكون اعمكان وأ زًا ه أودزافا

ت وأّمززا الصززفات العقليّزز  إلا ا ززتّق منيززا ودززار»:  حيزز  قززال 72ع  71حكمزز  اع ززراق   

أي لزيس  ممكنيّز  واعمكزان كال مزا عقليّزان فحسز  ع)كّ  جسم  زو ممكزن( فال:  محمول  كقولنا

ع  زرى حكمز  اع زراق   «.  ي  منيما بعارجّي  ع والمطارحزات   ،  200وراجزع أيلزا

ع المحقّق الطوسّي واستدّل عليه بوجوم،  25والتلويحات   ،  343  ، ول   إليه أيلا
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 .(1)في العارِ بوجود مستقّ   منحاع كما قال به آ رون 

سزيم ه قسزيم  فزي التقه موجود فزي ا عيزان بوجزود مو زوعه فانّزأّما أنّ 
فارتفزاا اللزرورة الزذي  زو ،  للواج  الزذي  زرورة وجزودم فزي ا عيزان

 .اعمكان  و في ا عيان

ع فزي التقسزيم المقتلزي التّصزاف المقسزم بكزّ ي واحزد  وإل كان مو زوعا
يزو معنزى ف،  من ا قسام كان في معنى ودف ثًزوتّي  يتّصزف بزه مو زوعه

 .عدمي  له حظ  من الوجود والما يّ  متّصف  به في ا عيان

م وإل كانززت متّصززف ع بززه فززي ا عيززان فلززه وجززود  فييززا علززى حززدّ ا عززدا
،  الملاف  التي  ي أودزاف عدميّز   ناعتز   لمودزوفاتيا موجزودة  بوجود زا

  واآلثززار المترتًّزز  عليززه فززي الحقيقزز   ززي ارتفززاا آثززار الوجززوب مززن دززراف

 .الوجود وبساط  الذات واللنى عن اللير وغير للا
إّن اعمكزززان مزززن »:  (2)وقزززد اتّلزززط بيزززذا الًيزززان فسزززاد قزززول مزززن قزززال 

 .«اععتًارات العقليّ  المحل  التي ال دورة ليا في  ارِ وال ل ن

ر وللا لظيور أّن  رورةب وجود الموجود أمر  وعاؤم العارِ وله آثا
 . ارجيّ   وجوديّ   

 

 .«إّن لإلمكان وجوداع في العارِ منحاعاع مستقال»:  (3)قول من قال  وكذا
 ه معنززى عززدمي  واحززد  مشززترك  بززين الما يّززات ثابززت  وللززا لظيززور أنّزز

م وال معنززى لوجززود ا عززدا،  و ززو سززل  اللززرورتبي ن،  بثًوتيززا فززي أنفسززيا

 .بوجود منحاع مستق ّ 
ّمزا ع مسزتقّ   كزان إه لزو كزان موجزوداع فزي ا عيزان بوجزود منحزاعلى أنّ 

ع بالزذّات و زو  زروري  الزًطالن ِ  عزن ث ؛واجًا ع و زو  زار ًزوت وإّمزا ممكنزا

تحال  وسزيجي  اسز،  فكزان بزاللير،  ال يكفزي فيزه ثًوتيزا فزي نفسزيا،  الما يّ 
 .(4)اعمكان باللير 

__________________ 

والمسززألل  ،  35ع  33و ززرى التجريززد للقو ززجّي   ،  51ع  49فراجززع كشززف المززراد   

 العشرين من الفص  ا ّول من  وارق اعليام.

 .139   1راجع ا سفار ِ ،  ( و م الحكما  المشاؤون من أتًاا المعلّم ا ّول1)

 ( والقا    و الشيس اع راقّي والمحقّق الطوسّي.2)

 ( والقا    م الحكما  المشاؤون من أتًاا المعلّم ا ّول كما مّر.3)

 اآلتي. ( راجع الفص 4)
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يويزا أّن الممكززن لزو لززم يكززن :  (2)علزى للززا بوجززوم  (1)وقزد اسززتدلّوا  أوجب

ع فييززا ع فييززا أو ممتنعززا ع فززي ا عيززان لكززان إّمززا واجًززا فيكززون الممكززن ،  ممكنززا
 . ذا محال،   رورّي الوجود أو  رورّي العدم

لودف أّن االتّصاف بودف في ا عيان ال يستلهم تحق قب ا:  (3)ويردّم 

 .دوفهب  يكفي فيه أن يكون موجوداع بوجود مو،  ييا بوجود منحاع مستقّ   ف
 واعمكززان مززن المعقززوالت الثانيزز  الفلسززفيّ  التززي عرو ززيا فززي الززذ ن

 .و ي موجودة في العارِ بوجود مو وعاتيا،  واالتّصاف بيا في العارِ

 .دوجووقد تًيّن مّما تقدّم أّن اعمكان معنى واحد  مشترك  كمفيوم ال

 [في أقسام الضرورة]:  ّنبيه

ع :  و ي،  تنقسم اللرورة إلى  رورة أعليّ   كونو المحمول  زروريّا

انت كوتعتّ  بما إلا  ؛للمو وا لذاته من دون أّيي قيد و رط حتّى الوجود

ع ال يشوبه عدم  وال تحدّم  ع بنفسه بوحتا و و  ؛ا يّ   ملات المو وا وجوداع قا ما
ن ى وتقدّس( فيما يودف به مزن دزفاته التزي  زي عزيالوجود الواجًّي )تعال

 .لاته

ع للمو زوا لذاتزه:  و ي،  ضرورة ذاّيّةوإلى   كونو المحمول  روريّا
 (4)« كزززّ  إنسزززان حيزززوان باللزززرورة»:  كقولنزززا ؛مزززع الوجزززود ال بزززالوجود

والم ولز،  ودفالحيوانيّ  لاتيّ   لإلنسان  روريّ   له ما دام موجوداع ومزع الوجز

 .ال إنسان وال حيوان،  ط  الذاتلكان با
ع للمو ززوا :  و ززي،  ضاارورة وصاافيّهوإلززى  كززونو المحمززول  ززروريّا

فه د  ع كّ  كات  متحّرك ا دابع باللرورة ما دام كات»:  كقولنا،  لوب  .«ًا

 ومرجعيا،  (5) ضرورة وقتيّةوإلى 
__________________ 

 اعاع مستقالّ.( أي القا لين بألّن لإلمكان وجوداع في العارِ منح1)

 .179ع  178   1( تعّرض ليا ددر المتأللّيين في ا سفار ِ 2)

 .180   1(  كذا ردّم ددر المتأللّيين في ا سفار ِ 3)

 «.ا ربع  عوِ باللرورة»:  وقولنا« اعنسان إنسان باللرورة»:  ( وكقولنا4)

نفّس كززّ  إنسززان متزز»:  وقولنززا،  «كززّ  قمززر منعسززف باللززرورة وقززت الحيلولزز »:  ( كقولنززا5)

ع ّما  «.باللرورة وقتا
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 إلى اللرورة الودفيّ  بوجه.

 [في أقسام اإلمكان]:  ّنبيه آخر

 ززذا الززذي تقززدّم ع مززن معنززى اعمكززان ع  ززو المًحززوث عنززه فززي  ززذم 

 و و إحدى الجيات الزثالث التزي ال يعلزو عزن واحزدة منيزا  زي ،  المًاح 
 .(1)من القلايا 

 لعام  يوستعم  في سزل ي اللزرورة عزن الجانز وقد كان اعمكان عند ا
ه سل و االمتناا عن الجان  الموافق،  المعالف مو  .والعي

ع  نحززو ،  ويصززدق فززي الموجًزز  فيمززا إلا كززان الجانزز  الموافززق  ززروريّا

نحززززو ،  أو مسززززلوب اللززززرورة،  «الكاتزززز  متحززززّرك ا دززززابع باعمكززززان»
 .«اعنسان متحّرك ا دابع باعمكان»

يس لز»نحزو ،  سالً  فيما إلا كان الجان  الموافزق ممتنعزاع ويصدق في ال

لززيس »نحززو ،  أو مسززلوب اللززرورة،  «الكاتزز  بسززاكن ا دززابع باعمكززان
 .«االنسان بساكن ا دابع باعمكان

 ع أعنزي فاعمكان بيذا المعنى أعّم مورداع مزن اعمكزان بزالمعنى المتقزدّم

ع  ه أعزم  ال أنّز،  المتنزااسل  ب اللرورتبي ن ع ومن كّ   من الوجزوب وا ،  مفيومزا
 .إل ال جامع مفيومّي بين الجيات

:  وسبّموم،  ثّم نقله الحكما  إلى  صو  سل  اللرورة من الجانًبي ن

ع » ع عام»:  وسبّموا ما عند العام ،  «إمكاناع  اداع و اديّا ع إمكانا ع وعاميّا  .«ا
  يّزز  والودززفيّ وربّمززا أوطلززق اعمكززان وأوريززد بززه سززل و اللززرورات الذات

اعمكزززان »:  ولزززذا يسزززّمى،  و زززو أ زززّ  مزززن اعمكزززان العزززا ّ ،  والوقتيّززز 

 تسزتوج  فالما يّ  اعنسانيّ  ال،  «اعنسان كات   باعمكان»نحو ،  «ا   ّ 
 .ال لذاتيا وال لودف وال في وقت مأل ولبي ن في القليّ ،  الكتاب 

__________________ 

متنزاا واعلزم اّن  زذم غيزر الوجزوب واعمكزان واع»:  انّه قالف،  ( بعالف داح  المواقف1)

واعتزرض عليزه ،  131فراجزع  زرى المواقزف   ،  .«.. التي  زي جيزات القلزايا وموادّ زا

و لزذوات أ،  إن أراد كونيزا واجًز  لزذوات اللزواعم فالمالعمز  ممنوعز »:  ه زارى المقادزد بألنّز

ا مزن لزى لواتيزيزا واجًز  الثًزوت للما يزات نظزراع إنّ الما يات فًطالن التالي ممنوا فزّّن معنزام أ

 .115   1راجع  رى المقادد ِ ،  «غير احتياِ إلى أمر آ ر
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ع حتّزززى  وربّمزززا أوطلزززق اعمكزززان واوريزززد بزززه سزززل  و اللزززرورات جميعزززا

و و فزي االومزور المسزتقًل  التزي لزم يتعزيّن فييزا ،  اللرورة بشرط المحمول
 .إيجاب وال سل 

ع فاللرورة مسلو ع وسلًا  .ب  عنيا حتّى بحس  المحمول إيجابا

و ززذا اععتًززار بحسزز  النظززر الًسززي  العززاّمي الززذي مززن  ززألنه الجيزز  
 ر مفروض  وإالّ فلكّ  أم،  بالحوادث المستقًل  لعدم إحاطته بالعل  وا سًاب

 .بحس  ظرفه إّما الوجود والوجوب وإّما العدم واالمتناا

 و ززو ودززف  ،  اعمكززان اعسززتعداديّ  وربّمززا اوطلززق اعمكززان واوريززد بززه
 .تلف اتب المعتقً  به المادّة الفعليّ ،  وجودي  من الكيفيّات القا م  بالمادّة

ة ه دززف   وجوديّزز   تقًزز  الشززدّ والفززرق بينززه وبززين اعمكززان العززاّ  أنّزز

ب والًوع زد مزن الفعليّز  يًطز  ومو زوعه المزادّة الموجزودة ،  واللعف والقوزر 
 بعززالف اعمكززان العززاّ  الززذي  ززو معنززى عقلززي  ال ؛تعدّ منيززا بوجززود المسزز

ب وبوع د  ، ومو وعه الما يّ  مزن حيز   زي،  يتّصف بشدّم و عف وال قور 

 .ال يفارق الما يّ  موجودةع كانت أو معدوم ع 
وربما اوطلق اعمكان واوريد به كزون الشزي  بحيز  ال يلزهم مزن فزرض 

 .«يّ اعمكان الوقوع»:  ويسّمى،  وقوعه محال  

م والتقزوّ  وربما اوطلق اعمكان واوريد به ما للوجود المعلولّي مزن التعلّزق
د لزى الوجزوإو اّد  الفقر الذاتي للوجود اعمكانّي بالنسزً  ،  بالوجود العلّيّ 

ًززالب قي « الوجززوديّ »و  «اعمكززان الفقززريّ »:  ويسززّمى،  الززواجًّي )جززّ  وعززال(

 .اعمكان الما ويّ 

 : ّنبيه  آخر

،  الثالث المذكورة ال تعتّ  بالقلايا التزي محموليزا الوجزودالجيات 

زز  إلززى أّيي مو ززوا  بزز  تتعلّزز  واحززدة  منيززا بززين أّيي محمززول مفززروض نوسي

ود غيززر أّن الفلسززف  ال تتعززّرض منيززا إالّ بمززا يتعلّزز  بززين الوجزز،  مفززروض
 .وعوار ه الذاتيّ  لكون مو وعيا الموجود بما  و موجود
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 الفصل الثاني

 نقسام كّلٍّ من المواّد الثالث إلى ما بالذاتفي ا

 اإلمكان إالّ ،  وما بالغير وما بالقياس إلى الغير

اس ا بالقيزينقسم ك   من  ذم الموادّ الثالث إلى ما بالذات وما باللير وم
 .(1)فال إمكان باللير ،  إالّ اعمكان،  إلى اللير

النظزر عزن جميزع والمراد بما بالذات أن يكون و ع الذات ع مع قطزع 
ع في اتّصافه  بز ،  ذلاوبما باللير أن ال يكفزي فيزه و زعه كز،  ما عدام ع كافيا

ن وبمززا بالقيززاس إلززى الليززر أن يكززو،  يتوقّززف علززى إعطززا  الليززر واقتلززا ه

 .اعتّصاف بالنظر إلى اللير على سًي  استدعا ه ا عم  من اعقتلا 
 )تعزالى( لذاتزه بذاتزه فالوجوب بالذات كلرورة الوجود لذات الواج 

 كلزرورة وجزود الممكززن التزي تلحقزه مزن ناحيز  علّتززه،  والوجزوب بزاللير، 

  تزي ال تقًزكلزرورة العزدم للمحزاالت الذاتيّز  ال،  واالمتنزاا بالزذّات،  التاّم 
 كاجتمززاا النقيلززين وارتفاعيمزا وسززل  الشززي ،  الوجزود لززذاتيا المفرو زه

حيز  رة عدم الممكن التزي تلحقزه مزن ناكلرو،  واالمتناا باللير،  عن نفسه

عزن  واعمكان بالذّات كون الشزي  فزي حزدّ لاتزه مزع قطزع النظزر،  عدم علّته
 .جميع ما عدام مسلوب ع عنه  رورةو الوجود و رورةو العدم

ه نّزوللزا  . ع (2)وأّما اعمكان باللير فممتنع  ع كما تقدّمت اع ارة اليزه 

 لو
__________________ 

و زرى التجريزد ،  88ع  87و وارق اعليزام   ،  171ع  161   1جع ا سفار ِ ( را1)

 .52وكشف المراد   ،  36للقو جّي   

 لليزرّي فزّنّ وال يعفزى أّن اعمكزان بزاللير غيزر اعمكزان ا«. فال إمكان باللير»:  ( حي  قال2)

ان و اعمكزالليزرّي  ز المراد من اعمكان في اعمكان باللير  و اعمكان العر ّي وفي اعمكزان

ن الشززي  )احزد ما( اعمكزان بزالعرض بمعنزى أن يكزو:  أّن اعمكزان قسزمان:  الزذاتّي بيزان للزا

ع بسزً  الليزر و  الته.و زذا  زو الممكزن بزاللير الزذي ثًتزت اسززتح،  غيزر ممكزن ثزّم يصزير ممكنّزا

ع في حزدّ لاتزه) ّي مكزن الليزر زو المو زذا ،  ثانييما( اعمكان بالذّات و و أن يكون الشي  ممكنا

 الذي اتّصف به الممكنات.
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قب الشي ب إمكان  باللير من علّ  مقتلزي  مزن  زارِ لكزان الشزي  فزي حزدّ  لبحب

ع  ع بالزذات أو ممكنزا ع بالزذات أو ممتنعزا نفسه مع قطع النظر عّما عدام إّمزا واجًزا
يلززهم أّن القسززم  إلززى الثالثزز  حادززرة. وعلززى ا ّولبززي ن  (1)لمززا تقززدّم ،  بالززذات

ع  اعنقالب بلحزوق اعمكزان لزه مزن  زارِ. وعلزى الثالز  ع أعنزي كونزه ممكنزا

بالذات ع فّّما أن يكون بحي  لزو فر زنا ارتفزاا العلّز  العارجز  بقزى الشزي  
فال تألثير لللير فيزه السزتوا  وجزودم وعدمزه ،  على ما كان عليه من اعمكان

ضب م ثّراع  . وإن لم يًق على إ،  وقد فوري ع بالزذات  ذا  لف  مكانه لم يكزن ممكنزا

ضب كذلا .،  وقد فوري   ذا  لف 
ع واحداع  زو بالزذات وبزا ع للير معز ذا لو كان ما بالذات وما باللير إمكانا  ا

ضب كونيمززا إمكززانبي ن إثنبززي ن بالززذات وبززاللير كززان لشززي  و،  احززد مززن ولززو فوززري

ن دبي  و ززو وا ززط الفسززاد كتحقّززق وجززو،  حيثيّز  واحززدة إمكانززاني لوجززود واحززد
 .لشي  واحد

ضب العلّزز  العارجزز  الموجًززز  ض اعمكززان بزززاللير فوززري ع فززي فبززر   وأيلززا

زي ن،  لإلمكان عمكزان ا ّن الليزر الزذي يفيزد ،  و و فزي معنزى ارتفزاا النقيلب
 برفعي العلّز  الموج

ود ًز  للوجزالذي  و ال  رورة الوجود والعدم ال يفيدم إالّ

 ّفادتيزاف،  عزدم العلّز  الموجًز  للوجزود ورفزعي العلّز  الموجًز  للعزدم التزي  زي

ع اعمكانب ال تبتّم إالّ برفعيا وجزودب العلّز  الموجًز  للوجزود وعزدبم وفيزه ،  يا معزا
ي ن  .ارتفاا النقيلب

والوجززوب بالقيززاس إلززى الليززر كوجززوب العلّزز  إلا قيسززت إلززى معلوليززا 

وزهو موجزودةع ،  بّسزتدعا  منزه كوجززوب و،  فّنّزه بوجزودم يزألبى إالّ أن تكزون علّت
 أن تزألبى إالّ  فّنّيزا بوجود زا،  المعلول إلا قيس إلى علّته التاّم  باقتلا  منيا

 وكوجززوب أحززد المتلززا فبي ن إلا قززيس إلززى وجززود،  يكززون معلوليززا موجززوداع 

 .اآل ر
   أو واللززاب  فيززه أن تكززون بززين المقززيس والمقززيس إليززه علّيّزز   ومعلوليّزز

لزى عأحزد ما  رابط  العليّ  بينيما لم يتوقّزفإللوال،  يكونا معلولبي  علّ واحدة

 .اآل ر فلم يج  عند ثًوت أحد ما ثًوتو اآل ر
يس إلزى قزواعمتناا بالقياس إلى الليزر كامتنزاا وجزود العلّز  التاّمز  إلا 

 عدم
__________________ 

 ( في الفص  ا ّول من  ذم المرحل .1)



 65  ..................................................................................... اياضقلاّ داوم يف

إلا قززيس إلززى عززدم العلّزز   وكامتنززاا وجززود المعلززول،  المعلززول باالسززتدعا 

وكّمتنززاا وجززود أحززد المتلززا فبي ن إلا قززيس إلززى عززدم اآل ززر ،  باالقتلززا 
هي إلا قيس إلى وجود اآل ر.  وعدمي

واعمكان بالقياس إلى اللير حالو الشي  إلا قيس إلى مزا ال يسزتدعي وجزودم 

 .وال عدمه
لواحززد  تيمززاوال معلوليّ ،  واللززاب  أن ال تكززون بينيمززا علّيزز   ومعلوليّزز   

 .ثال 

جزز    ّن الشززي  المقززيس إّمززا وا،  وال إمكززانب بالقيززاس بززين موجززودبي ن
ممكززن   وإّمززا،  بالززذات مقززيس  إلززى ممكززن أو بززالعكس وبينيمززا علّيّزز  ومعلوليّزز 

 .مقيس  إلى ممكن آ ر و ما ينتييان إلى الواج  بالذات

 آ ر مفروضللواج  بالذات إمكان  بالقياس إلا قيس إلى واج  ،  نعم
قززه ززن  ل  وال  مززا  ، حيزز  ليسززت بينيمززا علّيّزز   ومعلوليّزز   ،  أو إلززى معلوالتززه مي

 .معلوالن لواحد ثال 

زززي ن قزززيس  الممتنعزززان بالزززذّات إلا،  ونظيزززرو الزززواجًبي ن بالزززذات المفرو ب
 .أحد ما إلى اآل ر أو إلى ما يستلهمه اآل ر

 لعززدم،  المعززدوم وكززذا اعمكززان بالقيززاس بززين الواجزز  بالززذات والممكززن

اجز  فّنّه معلزول انعزدام علّتزه التامز  التزي يصزير الو،  بعع  را   وجودم
ز  للممكزن المفزروض ،  بالذات علزى الفزرض جزه اع مزن أجها يزا غيزر موجي

 .فللواج  بالذّات إمكان بالقياس إليه وبالعكس

 : وقد تًيّن بما مرّ 
ع بززاللير:  أّوال ع  أّن الواجزز  بالززذّات ال يكززون واجًززا  ، بززاللير وال ممتنعززا

ع باللير ع باللير وال واجًا  .وكذا الممتنع بالذّات ال يكون ممتنعا

لير فيو وكذا كّ  ممتنع بال،  ويتًيّن به أّن كّ  واج  باللير فيو ممكن
 .ممكن

ضب واجًزان بالزذّات لزم تكزن بينيمزا عالقز   أنّ :  وثانيا   ،  لهوميّز    ه لزو فوزري

  لزوال علّزبزين  زيئين أحزد ما علّز   لآل زر أو  مزا معيزا إنّمزا تتحقّزق وللا  نّ 
 وال،  (1)ثالث  

__________________ 

،   فزي الشزفا ( اعلم أّن حصر العالق  اللهوميّ  في العالق  العلّيّ  مزن مزذ   الشزيس الزر يس1)

 لّيين فززيفراجززع الفصزز  السززادس مززن المقالزز  االوولززى مززن إلييّززات الشززفا . ثززّم تًعززه دززدر المتززأل

 وكذا المصنّف  ا نا.،  32عليقته عليه   ت
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 سًي  للمعلوليّ  إلى واج  بالذات.

 الفصل الثالث

 في أّن واجب الوجود بالذات ماهيّته إنّيّته

   وجزودمواج  الوجود بالذات ما يّته إنّيّته بمعنى أّن الما يّز  لزه ورا
 .العاّ  به

،  لما يّز مكزان العمو امزن أّن اع (1)والمسألل  بيّن  بالعطف على ما تقزدّم 
فزال ،  هلزوينعكس إلى أّن ما ليس بممكزن فزال ما يّز  ،  فكّ  ما يّ  فيي ممكن 

 .ما يّ  للواج  بالذات ورا  وجودم الواجًيّ 

ع   .(2)وقد أقاموا عليه مع للا حججا
ن  به كاه لو كان للواج  بالذات ما يّ  ورا  وجودم العا ّ أنّ :  أْمتَنُها

ع لياوجودم عا داع علي ال ودم معلزوفكان وجز،  وك   عر ّي  معل    ،  يا عبر يّا

لوجود وجوب ا والثاني ع و و المعلوليّ  لللير ع ينافي ؛إّما لما يّته أو للير ا
جزودم وته علزى وا ّول ع و و معلوليّته لما يّته ع يستوج  تقد مب ما يّ  ؛بالذات

ان كزفلزو ،  جود باللزرورةلوجوب تقدّم العلّز  علزى معلوليزا بزالو،  بالوجود

 زو و ذا الوجزود المتقزدّم عزين وجزود المتزألّ ر لزهم تقزدّم الشزي  علزى نفسزه 
،  دولو كان غيرم لهم أن توجد ما يّز  واحزدة بزألكثر مزن وجزود واحز،  محال  

 اعلى أنّ  .(3)وقد تقدّمت إستحالته 
__________________ 

 ص  ا ّول من المرحل  الرابع .( في ا مر ا ّول من االومور المذكورة في الف1)

،  571والتحصززي    ،  ( راجززع الفصزز  الرابززع مززن المقالزز  الثامنزز  مززن إلييّززات الشززفا 2)

و زرى ،  399ع  398والمطارحات   ،  175والمقاومات   ،  35ع  34والتلويحات   

،  29ع  27والمًزززدأ والمعزززاد لصزززدر المتزززأللّيين   ،  58و  39و  35   3اع زززارات ِ 

و زززرى اليدايززز  ا ثيريّززز  لصزززدر ،  57ع  48   6ِ و،  113ع  96   1ِ  سزززفار وا

و زرى ،  108ع  99و زوارق اعليزام   ،  167وللميًدّي   ،  288ع  283  المتأللّيين 

م وقواعزد المزرام فزي علزم الكزال،  22ع  21و رى المنظوم    ،  52التجريد للقو جّي   

 .4والرسال  العر يّ  للشيس الر يس   ،  69ع  67ومصًاى ا نس   ،  46ع  45  

 ( في الفص  العامس من المرحل  االوولى.3)
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 ننق  الكالم إلى الوجود المتقدّم فيتسلس .

ع عليااه ززمب ال يجززوع أن تكززون ما يّتززه علّزز ع مبألنّزز:  (1) واعتُاار  قتلززي ع ه لي
ع بالما يّزز ،  لوجززودم    يّزز  علززماكمززا أّن أجززها  ال،  و ززي متقدّمزز   عليززه تقززدّما

ع بالما يّ  ال بالوجود؟  قواميا و ي متقدّم  علييا تقدّما

دم بألّن اللزرورة قا مز   علزى توقّزف المعلزول فزي نحزو وجزو:  (2) وُدف عَ 
ن كان فّ،  دّ ه أ فتقد م العلّ  في نحو ثًوت المعلول غيرو أنّ ،  على وجود علّته

ع كان تقد م العلّ  علي وإن ،  لعارجيّ ه في الوجود اثًوت المعلول ثًوتاع  ارجيّا

ع فكذلا ع ل نيّا  .كان ثًوتا
ع وكانت له ما يّز    ع  ارجيّا     زي علّز وإل كان وجود الواج  لذاته حقيقيّا

عزارجّي موجً   لوجودم كان من الواج  أن تتقدّم ما يّته عليه في الوجزود ال

 .فالمحذور على حاله،  ال في الثًوت الما ويّ 
ن تتحقّق أما يّ  فّّن العق  يجّوع بالنظر إلى لاتيا  ك ّ :  (3) حجة  اُخرى

 .ليا ورا  ما وجد ليا من ا فراد أفراد او ر إلى ما ال نياي  له

ذاتزه لزم إل لزو كزان عمتناعزه ب،  فما لم يتحقّق من فرد فإلمتناعه بزاللير
 .يتحقّق منه فرد أدال

ع بالذّات كانت ما  ض  ذا الذي له ما يّ  واجًا يا ورا ب يّ ع ليّته كلّ فّلا فوري

لى نفس إما وجد من أفرادم في العارِ أفراد  معدوم   جا هةو الوجود بالنظر 
ع ال يجززام ومززن المعلززوم أّن االمتنززاا بززاللير،  الما يّزز  وإنّمززا امتنعززت بززاللير

 (4)مكن موقد تقدّم أّن ك  واج  باللير وممتنع باللير فيو ،  الوجوب بالذات

 .ذات ال ما يّ  له ورا ب وجودم العا فّلن الواج  بال، 
__________________ 

ض فعززر الززدين الززراعّي فززي المًاحزز  المشززرقيّ  ِ 1)   والمطالزز،  38ع  37   1( والمعتزري

 .203   1و رحي اع ارات ِ ،  309   1العالي  ِ 

ت او رحي اع زار،  40ع  38   3ِ (  كذا دبفبعه المحقّق الطوسّي في  رى اع ارات 2)

 ِ1   203. 

ع دززدر 35ع  34( و ززذم مززا أفززادم  ززيس اع ززراق فززي التلويحززات   3) . وتعززرض ليززا أيلززا

 .103   1المتأللّيين في ا سفار ِ 

 ( راجع الفص  الثاني من المرحل  الرابع .4)
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َع عليه ه ليزمب ال يجزوع أن يكزون للواجز  بالزذات حقيقز   بألنّز:  (1) واعتُر 

ثزّم العقز  يحلّلزه إلزى وجزود ،  اته ب   و عزين لاتزهوجوديّ   غير عا دة على ل
 ومعروض له جه ّي   عصّي  غير كلّّي   و ما يّته؟

ود ال ه مًنزي  علزى مزا  زو الحزّق مزن أّن التشزّع  بزالوجبألنّز:  (2)وُدف َع 

 .(4)وسيألتي في مًاح  الما يّ  ،  (3)غير 
ا يّزز ب ليززال ما  أّن الواجزز  بالززذّات حقيقزز   وجوديّزز   ،  فقززد تًززيّن بمززا مززرّ 

عليليّز   ي بذاتيا واجً  الوجود من دون حاج  إلزى انلزمام حيثيّز  ت،  تحدّ ا

 .و ي الّلرورة ا عليّ ،  أو تقييديّ 
ّكك   لاتو أّن الوجزود حقيقز   عينيّز   مشز (5)وقد تقدّم في المرحل  االوولزى 

 ا دونياي لمكّ  مرتً  من مراتًيا تجد الكمال الوجودّي الذ،  مرات ب معتلف 

ق  فاقززدة  بعززعب مززا لززه مززن الكمززال و ززو الززن،  وتقّومززه وتتقززّوم بمززا فوقيززا
وال تفقزد  ، إالّ المرتً  التي  ي أعلى المرات  التي تجد ك   كمال،  والحاج 

ع منه  .وال تقّوم بشي  ورا ب لاتيا،  وتقّوم بيا كّ  مرتً ،   يئا

 زي  يا علزى المرتًز  التزيفتنطًق الحقيق  الواجًيّ  على القزول بالتشزك
 ل  تفقدموال في الوجود كما،  أعلى المرات  التي ليست ورا  ا مرتً   تحدّ ا

ا مززن ومززا يلهميزز ؛وال حاجزز  تقيّززد ا،  وال فززي لاتيززا نقزز   أو عززدم  يشززوبيا، 

عويززا إلززى سززل  السززل  وانتفززا  الززنق  والحاجزز  و زز و الصززفات السززلًيّ  مرجب
 .اعيجاب

علززى القززول بنفززي  (6)مززن االعتززراض أوردو ززا وبززذلا ينززدفع وجززوم  

 الما يّ  عن
__________________ 

 و زرى اليدايز ،  104   1(  ذا اععتراض تعزّرض لزه دزدر المتزأللّيين فزي ا سزفار ِ 1)

 .286ا ثيريّ    

ع  286   و رى اليداي  ا ثيريّ ،  104   1ِ ( كذا دبفبعه ددر المتأللّيين في ا سفار 2)

287. 

 .286ين   كذا في  رى اليداي  ا ثيريّ  لصدر المتأللّي،  كما دّرى به المعلّم الثاني (3)

 ( راجع الفص  الثال  من المرحل  العامس .4)

 ( راجع الفص  الثال  من المرحل  االوولى.5)

ض فعر الدين الراعيّ 6) ال فزي . وقز35ع  31   1فراجع المًاح  المشرقيّه ِ ،  ( والمعتري

 ، ال يجوع أن تكون حقيق  واج  الوجود عين وجودم»:  117   3الحكم  ِ  رى عيون 
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 الواج  بالذات.

،   اأّن حقيق ب الواجز  بالزذات ال تسزاوي حقيقز ب  زي  مّمزا سزوا:  منها
د ووجزودم يسزاوي وجززو،   ّن حقيقز  غيزرم تقتلززي اعمكزان وحقيقتزه تنافيززه

مكززن الّ كززان وجززود كزز   مفحقيقتززه غيززرو وجززودم وإ،  ه وجززود  الممكززن فززي أنّزز

ع   .واجًا
حصول ه لو كان وجود الواج  بالذات مجّرداع عن الما يّ  فأنّ :  ومنها

،  وجود ذا الودف له إن كان لذاته كان وجودو كّ ي ممكن واجًاع ال تراك ال

هو اعمكا ؛و و محال   مو  و زو،  نوإن كان لليرم لهمت الحاج  إلى اللير والعي
 . لف  

مي عزن ،  لواج  بالذات مًدأ للممكنزاتأّن ا:  ومنها دي لما يّز  افعلزى تجزر 

وززهو لذاتززه لززهم أن يكززون كزز و وجززود كززذلا ززه كززو،  إن كانززت مًد يّت مو نو كززّ  والعي
ليه يزد قلوجودم مزع  (1)وإن كانت  ؛و و بيّينو اعستحال ،  ممكن علّ ع لنفسه ولعلي

د ع التجرّ  ه بي ه ع و ولكون أحد ج،  التجّرد لهم ترّك  المًدأ ا ّول ب  عدمه

ع  اع لكّ  بشرط التجّرد لهم جواع أن يكون ك و وجود مًد  (2)وإن كانت  ؛عدميّا
 .إالّ أّن الحكم تعل ف عنه لفقدان الشرط و و التجّرد،  وجود

لكون أّن الواج  بذاته إن كان نفس الكون في ا عيان ع و و ا:  ومنها

ع  ّرد عن إن كان  و الكون مع قيد التجو ؛المطلق ع لهم كون ك و موجود واجًا
جزه اع  ه معنزى عزدمي  ال يصزلط أن يكزونمع أنّ ،  الما يّ  لهم ترّك  الواج 

ع وإن كان  زو الكزون بشزرط التجزّرد لزم يكزن الواجز  بالزذات واجًز ؛للواج  ا

 وإن كززان غيززر الكززون فززي ا عيززان فززّن كززان بززدون الكززون لززهم أن ال ؛بذاتززه
هم وإن كزان الكزون دا زال لز ؛قز  وجزود  بزدون الكزونفزال يع،  يكون موجزوداع 

ع  وإن كزان الكزون ؛والتوالي المتقدّمز  كلّيزا ظزا رة الزًطالن،  الترّك   ارجزا

ِ  عزززن حقيقتزززه و زززو المطلزززوب إلزززى غيزززر للزززا مزززن ،  عنزززه فوجزززودم  زززار
 .اععترا ات

عززام أّن المززراد بززالوجود المززأل ول فييززا إّمززا المفيززوم ال ووجااه اناادفاعها

  و والًديييّ 
__________________ 

وفزي ،  112ع  108   1وتعّرض ليا ولإلجاب  علييا في ا سفار ِ .«. .. ويدّل عليه وجوم  

 .65   1 رى المقادد ِ 

 ( أي مًد يّته.2و  1)
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معنى عقلزي  اعتًزاري  غيزر الوجزود الزواجًّي الزذي  زو حقيقز  عينيّز   ادز   

فالوجود ،  متواطئ  متساوي و المصاديق وإّما طًيع  كلّيّ   مشترك ،  بالواج 
أعلززى مراتًيززا الوجززود العززا  ،  العينززّي حقيقزز  مشززّكك  معتلفزز و المراتزز 

 بالواج  بالذات.

ع  ع عزدميّا ع التجّرد عن الما يّ  ليس ودفا نبفزيي  بز   زو فزي معنزى،  وأيلا
 .الحدّ الذي  و من سل  السل  الراجع إلى االيجاب

ع أّن  رور  ال،     ةب الوجود للواج  بالذات  رورة  أعليّ وقد تًيّن أيلا

ثًزوت  و زي  زرورةو ،  فّّن من اللرورة مزا  زي أعليّز   ،  لاتيّ   وال ودفيّ   
د الواج  موجو»:  المحمول للمو وا بذاته من دون أّي قيد و رط كقولنا

 .«بالّلرورة

و ي  رورة ثًوت المحمول لذات المو وا ،  ومنيا  رورة  لاتيّ   
 قولنزاك،  سوا   كانت لاتو المو وا علّ ع للمحمزول،  جود ال بالوجودمع الو

  ّّن ما يّزفز،  «كّ  مثلّ  فّّن عوايزام الزثالث مسزاوي   لقزا متبي ن باللزرورة»: 

 عل ززهع أو لززم تكززن لاتو المو ززوا ؛المثلّزز  علّزز   للمسززاواة إلا كانززت موجززودةع 
ناطق  لرورة أو حيوان أوكّ  إنسان إنسان  بال»:  كقولنا،  لثًوت المحمول

 فّّن  رورة ثًوت الشزي  لنفسزه بمعنزى عزدم االنفكزاك حزالب ،  «باللرورة

 .الوجود من دون أن تكون الذّات علّ ع لنفسه
و ززي  ززرورة ثًززوت المحمززول للمو ززوا ،  ومنيزا  ززرورة  ودززفيّ   

 كززّ  كاتزز  متحززّركو ا دززابع»:  كقولنززا،  بودززفه مززع الوجززود ال بززالوجود

ع باللرورة   .(1)« وقد تقدّمت إ ارة إلييا،  «مادام كاتًا

 الفصل الرابع

 واجب الوجود في أّن واجب الوجود بالذّات

 من جميع الجهات

 .(2)واج  الوجود بالذات واج  الوجود من جميع الجيات 
__________________ 

 ( راجع الفص  ا ّول من المرحل  الرابع .1)

 دف  ه ممتنع التليّر فيمعنام أنّ »:  115   3م  ِ ( قال الراعّي في  رى عيون الحك2)
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المقصززود مززن  ززذا أّن الواجزز  »:  )رحمززه هللا( صاادر المتاايلّهينقززال 

فززّّن كززّ  مززا يمكززن لززه باعمكززان العززام فيززو ،  الوجززود لززيس فيززه جيزز   إمكانيّزز   
 .واج   له

 فزّّن للزا أدز ،  ه ليسزت لزه حالز  منتظزرةومن فروا  ذم العاّد  أنّ 

 .  عليه  ذا الحكميترتّ 
 مزن فّّن للا  و الذي يعد  ،  وليس  ذا عينه كما ععمه كثير من الناس

لزو  إل،  التّصزاف المفارقزات النوريّز  بزه،   واّ  الواج  بالذات دون  زذا

ق كانززت للمفززارق حالزز   منتظززرة  كماليّزز   يمكززن حصززوليا فيززه السززتلهم تحقّزز
 ، انيّز لم الحرك  وا و اا الجرماعمكان االستعدادّي فيه واالنفعال عن عا

ع   .ع إنتيى (1)«  ذا  لف  ،  وللا يوج  تجّسمه وتكدّرم مع كونه مجّرداع نوريّا

  بالنسزً  ه لو كان للواج  بالذات المنّهم عن الما يّ أنّ :  (2)واللّجة فيه 
اتيزهي هو فزي لكانزت لاتوز،  إلى دف  كماليّ  من الكماالت الوجوديّ  جيز   إمكانيّز   

يا،  اقدةع لياف زهو  ، فكانزت مرّكًز ع مزن وجزود وعزدم،  مسزتقّراع فييزا عزدمو والعمو

ززززز ي الزززززذات مو الترّكزززززز  الحاجززززز ،  ترك  مو الحاجززززز  اعمكززززززان،  والعي ،  والعي
 .و ذا  لف  ،  والمفروض وجوبه

وب إّن لات الواج  بالذات لزو لزم تكزن كافيز ع فزي وجز:  (3) حّجة  اُخرى

إلزى  التي يمكن أن تتّصف بيا كانزت محتاجز ع فيزه ي  من الصفات الكماليّ  
لنظزر اوحينئذ لو اعتًرنا الزذات الواجًز  بالزذات فزي نفسزيا مزع قطزع ،  اللير

ع فزّن كانزت واجًز ع مزع وجزود تلزا الصزف  للبز ت  عن للا اللير وجوداع وعدما

ضب علّ  دم تلزا عزوإن كانت واجًز ع مزع  ؛ ذا  لف  ،  علّي  للا اللير وقد فوري
ع  الصف   .لهم العلف أيلا

د عليهااا نززافي أّن عززدم اعتًززار العلّزز  بحسزز  اعتًززار العقزز  ال ي (4) واُور 

 لّو زا كمزا أّن اعتًزار الما يّز  مزن حيز   زي  زي و،  تحق قبيا في نفس ا مزر
 بحس   ذا االعتًار

__________________ 

نتظزرة  ت لزه حالز   مأي ليسز»:  72وقال الميًدّي فزي  زرى اليدايز  ا ثيريّز    «. من دفاته

 «.غيرو حادل 

 .122   1( راجع ا سفار ِ 1)

 .123   1( وتعّرض ليا في ا سفار ِ 2)

صزدر  ثيريّز  لافراجزع  زرى اليدايز  ،  ( احتّ  بيا أثير الدين ا بيرّي فزي اليدايز  ا ثيريّز 3)

ع ددر المتأللّيين في ا سفار ِ 294المتأللّيين     .123   1. وتعّرض ليا أيلا

 .125ع  124   1( تعّرض له ددر المتأللّيين في ا سفار ِ 4)
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عززن الوجززود والعززدم والعلّزز  الموجًزز  ليمززا ال ينززافي إتّصززافبيا فززي العززارِ 

 بألحد ما وحصول علّته.
دّ     زي غيزرو فّّن حيثيّز ب الما يّز  مزن حيز،  ه قياس  مع الفارقبألنّ  (1)ورو

ن حيز  مزالعقز  ويقصزر النّظزر الييزا  فمن الجا ه أن يعتًر ا،  حيثيّ  الواقع

 . ي من دون مالحظ  غير ا من وجود وعدم وعليتيما
قزع ومزتن فّّن حيثيّه لاته عين حيثيّه الوا،  و ذا بعالف الوجود العينيّ 

 .و رط فال يمكن اعتًارم بدون اعتًار جميع ما يرتً  به من علّ ،  التحقّق

ب دم كفاي  الذات في وجوو و أّن ع،  ويمكن تقرير الحّج  بوجه آ ر
لعلّز  افيزو ،  دف  من دفاته الكماليّ  يستدعي حاجتبهو في وجوبيا إلى الليزر

وقزززد ،  والعمزززه أن يتّصزززف الواجززز  بالزززذات بزززالوجوب الليزززريّ ،  الموجًززز 

 .(2)تقدّمت استحالته 
د لالحق  على أد  المسألل  بألنّه منقوض  بالنيسب ي واع افات ا (3) واُور 

بزز  أفعالززه المتعلّقزز  بمعلوالتززه الممكنزز  الللززذاّت الو فززّّن  ، حادثزز اجًيّزز  مززن قًي

ل   ق ق والزرعالنيس ب واع زافات قا مز   بألطرافيزا تابعز   ليزا فزي اعمكزان كزالعب
 .واعحيا  واعمات  وغير ا

مزا كبألّن  ذم النسب  واع افات والصفات المزأل ولة منيزا ع  (4) ويُندفع

 .هع  من مقام الفع  ال من مقام الذاتع معان منت (5)سيألتي بيانه 
 ، لوجززود  ززذم النسبزز  واع ززافات إرتًززاط  واقعززي  بززه )تعززالى(،  نعززم

لوزقو يب فكونه )تعالى( بحيز   .والصفات المأل ولة منيا للذّات واجً  بوجوبيا ع 

 وكونه بحي 
__________________ 

 .125   1( كذا ردّم ددر المتأللّيين في ا سفار ِ 1)

 الفص  الثاني من المرحل  االوولى. ( في2)

 172ثيريّز   ( والظا ر أّن مّمن تّو م ورود  ذا اعيراد  و الميًدّي في  رحه لليداي  ا 3)

 فراجع وتألّم .،  ولم يدفعه« قي »فّنّه تعّرض لإليراد ونبسبًه إلى ، 

ِ :  فاروا سز،  296ع  295  :  (  كذا دفعه ددر المتأللّيين في  رحه لليداي  ا ثيريّز 4)

 .128ع  127   1

 ( راجع الفص  التاسع والفص  العا ر من المرحل  الثاني  عشرة.5)
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قو  عو عويا إلزى اع زاف  اع زراقيّ . ،  دفات  واجً ،  الى غير للا،  يبر  ومرجب

 .(1)وسيألتي تفصي  القول فيه فيما سيألتي إن  ا  هللا تعالى 
 : وقد تًين بما مرّ 

ف  ال ما يّ ب له وال عأّن الو:  أّوال ر  ،  (2) دبمب معهجود الواجًّي وجود  دي

 .فله ك   كمال في الوجود
« الحقّز  الوحزدة»و زي المسزّماة بزع ،  ه واحد  وحزدةب الصزراف أنّ :  وثانيا  

ع لزه امتزاع عنزه باللزرورة بشزي  مزن ا لكمزال بمعنى أّن كّ  مزا فر زتبهو ثانيزا

ت  عن محو ز  الوجزو،  وعدم فترّكًبت  الذات من وجود،  ليس فيه د و رجب
ع ،  ودرافته ض درفا لّمزا كفيو في لاته الًحتز  بحيز  ،   ذا  لف  ،  وقد فوري

ع عاد أّوال  .فر ت له ثانيا

 .(3)« إنّه واحد ال بالعدد»:  و ذا  و المراد بقوليم
ع ،  ه بسززي   ال جزه ب لززهأنّز:  وثالثاا   رِ عززن  زوإالّ ،  ال عقزال وال  ارجززا

 . ذا  لف  ،  ود وقد فرض درفاع دراف  الوج

ا عنزه و:  ورابعاا   ،  جززودمأّن مزا انتوزها عنززه وجوبوزه  زو بعينزه مززا انتوزهي
ع واجً  ع عين الصزف  االو  هو أّن كّ  دف  من دفاته ع و ي جميعا   زرىوالعمو

ع عين الذات المتعالي ،   .و ي جميعا

ِ  ار أّن الوجوب من   ون الوجود الواجًّي كالوحدة غيرو :  وخامسا  
عوزه دزراح  مناقلزته لمطلزق ا،  من لاتيهي  لعزدم و و تألّكزد الوجزود الزذي مرجب

مي له  .فيمتنع طرّو العدم عليه،  وطردي

داع له ع للعدم موطاري ناقيلا ع وإن كان مو ه لّما أنّ  إالّ ،  والوجود اعمكانّي أيلا
ع بالنسً  إلى علّته التي  ي الواج  بالزذات بزال واسزط  أو  ، امعيز كان رابطا

 و و قا م  بيا
__________________ 

 ( راجع الفص  التاسع والفص  العا ر من المرحل  الثاني  عشرة.1)

 .35( راجع التلويحات   2)

:  ييمزاحي  قال الشيس ف،  17والمًدأ والمعاد للشيس الر يس   ،  234( راجع النجاة   3)

 «.... فّلاع واج  الوجود واحد ال بالنوا فق  أو بالعدد»
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ع بحكزم فزي نفسزه إالّ بانلزمام علّتزه ،  غيرو مستقّ   عنيا بوجه لم يكن محكومزا

فيو واج   بّيجاب علّته التي  ي الواج  بالذات يألبى العزدم ويطزردم ،  إليه
 .بانلماميا إليه

 الفصل الخامس

 القول باألولويّة وفيه بطالن،  (1)الشيء ما لم يجب لم يوَجد 

ودة  وال ال موجز،  يّ  في مرتًز  لاتيزا ليسزت إالّ  زيأّن الما  (2)قد تقدّم 
لعزدم مسلوب   عنيا  رورةو الوجود و رورةو ا،  ال أي   ي  آ رو معدوم   

ع  ع تحصززيليّا   إلززى فيززي عنززد العقزز ي متسززاوي و النسززً ؛« اعمكززان»و ززو ،  سززلًا

ال  والعزدم فال يرتاب العق  في أّن تلً سبيا بواحد مزن الوجزود ؛الوجود والعدم
توقّف يب  ،  ه يحص  من غير سً وال أنّ ،  يستند إلييا لمكان استوا  النسً 

و أعلززى أمززر ورا  الما يّزز  يعرجيززا مززن حززدّ االسززتوا  ويززرّجط ليززا الوجززود 

 .«العلّ »و و ،  العدم
إل لزززوال ،  ولزززيس تزززرجيط جانززز  الوجزززود بالعلّززز  إالّ بّيجزززاب الوجزززود

 ع الس الولم ينقط،  كانت جا هةب الطرفين ب ،  اعيجاب لم يتعيّن الوجود ليا

ززمب دززارت موجززودة مززع جززواع العززدم ليززا؟ فززال يززتّم مززن العلّزز  إيأنّ   جززاد  إالّ يززا لي
 .(3)بّيجاب الوجود للمعلول قً ب للا 

ي علّز  فزوالقول في علّ  العدم وإعطا يا االمتنااب للمعلول نظيرو القزول 

 .الوجود وإعطا يا الوجوبب 
__________________ 

 العزدم في إبطال كون الشزي  أولزى الوجزود أو»:  ( وقال ددر المتأللّيين في عنوان الفص 1)

:  يقال . وا دط أن199   1إنتيى كالمه في ا سفار ِ « أولويّ  غير بالل  حدّ الوجوب، 

لويّزز  غيززر باللزز  حززدّ الوجززوب،  فززي إبطززال كززون الشززي  أولززى لززه الوجززود أو العززدم» أو  أو 

ذلا الوجزود كز ه كما ليس ترجيط جان  الوجود بالعلّ  إالّ بّيجابوالوجه في للا أنّ «. ااعمتنا

 سوما لكزرم )قزد ، ليس ترجيط جان  العدم بالعلّ  إالّ إلا كانت العلّ  بحي  تفيد امتناا معلوليا

 سرم( في عنوان الفص  ال يشم  جميع جوان  الًح .

:  م( فززي عنززوان الفصزز  حيزز  قززالومززن  نززا يظيززر قصززور كززالم المصززنّف )قززدس سززر

 لما عرفت.،   ّن ال وجه لتعصي  الوجود بالذكر« الشي  ما لم يج  لم يوجد»

 ( في الفص  الثاني من المرحل  االوولى.2)

 ( أي قً  الوجود.3)
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ًب ع  وعلّ  العدم ال تتّم علّز ع ،  فعلّ  الوجود ال تتّم علّ ع إالّ إلا دارت موجب

زد،  تفيد امتنااب معلولياإالّ إلا كانت بحي   ومزا ،  فالشي  ما لم يج  لزم يووجب
 .لم يمتنع لم يوعدبم

لّز  إّن وجوبب وجودي المعلزول يسزتلهم كزون الع»:  (1)وأّما قول بعليم 

ًبزز ع ع بفززتط الجززيم ع غيززرب معتززارة اجزز  فيلززهم كززون الو،  علززى اعطززالق موجب
ع في فعله غيرب معتار ًا  .«و و محال،  )تعالى( موجب

،  أّن  ززذا الوجززوب الززذي يتلززًّس بززه المعلززول وجززوب  غيززري  :  فيدفعززه

ا  مزززن وجززودم ال يتعزززدّام ر ومزززن الممتنزززع أن يززز ثّ ،  ووجززوب المعلزززول منتزززهب
ر عبنه ،  (2)المعلولو في وجود علّتيهي و و مترت   عليه   .(4)قا م به  (3)متأل  

 .وقد ظير بما تقدّم بطالن القول با ولويّ  على أقساميا

ع من المتكلّمين :  تو يحه ع مزنيم أّن القزول بّ (5)أن قوما تّصزاف ع ععمزا
 يسزتلهم كزون،  الممكن بزالوجوب فزي تزرّجط أحزد جزانًبي الوجزود والعزدم لزه

ع ع بفزتط الجزيم ع )تعزالى ًزا  عزن للزا الواج  في مًد يّته لإليجزاد فزاعال وموجب

حززدّ  الما يّزز  عززن ل ًززوا إلززى أّن تززرّجط أحززد الجززانًين لززه بعززروِ،  وتقززدّس(
ن دون مزاعستوا  إلى أحد الجانًين بكون الوجود أولى له أو العدم أولزى لزه 

ود مزن فقزد تزرّجط الموجز،  أن يًلغب أحد الجانًين فيعرِ بزه مزن حزدّ اعمكزان

والمعززدوم منيززا بكززون ،  الما يّززات بكززون الوجززود أولززى لززه مززن غيززر وجززوب
 .العدم أولى له من غير وجوب

عنيزا   تنفزاّ الا ولويّ ب إلى لاتيّ  تقتلييا الما يّز  بزذاتيا أو  وقد قّسموا

 فزي وقزوا وكزّ  مزن القسزمين إّمزا كافيز   ،  وغير لاتيّ  تفيزد ا العلّز  العارجز 
 المعلول وإّما

__________________ 

 و م المعتهل .،  ( أي بعع المتكلّمين1)

،  راجززع  إلززى وجززود علّتززه،  «بززه»و  «منززه»و  «عليززه»:  ( اللززمير فززي قولززه4و  3و  2)

 فالتذكير باعتًار الوجود(.

و زز ال  »:  131   3( و ززم المعتهلزز . قززال المحقّززق الطوسززّي فززي  ززرى اع ززارات ِ 5)

 «.يقولون بتعّصصه على سًي  ا ولويّ  ال الوجوب
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 .(1)غير كافي  

 ي بعزعيم اعتًروا أولويّز ب الوجزود فزأنّ  (3)عن بعع القدما   (2)ونوقي ب 
ع  وأثرو ززا أكثريّزز  الوجززود أو  ززدّته وقوتّززه أو كونززه أقزز ّ ،  الموجززودات  ززرطا

ود أو وأثرو زا أقليّزز  الوجزز،  واعتًززروا أولويّز  العززدم فززي بعزع آ ززر ؛للوقزوا

ع للوقوا  . عفه أو كونه أكثر  رطا
 من عن بعليم إعتًار ا في طرفي العدم بالنسً  إلى طا ف  (4)ونوقي ب 

__________________ 

 :  حي  قال،  75( راجع  رى المنظوم  للحكيم السًهوارّي   1)

 ال يوجزززززززززززززززززد الشزززززززززززززززززي  بألولويّززززززززززززززززز 

 غيريّززززززززززززززززززز ع تكزززززززززززززززززززون أو لاتيّززززززززززززززززززز    

  
 كافيززززززززززززززز ع أو ال علزززززززززززززززى الصزززززززززززززززواب

 البززززززززدّ فززززززززي التززززززززرجيط مززززززززن إيجززززززززاب   

  
 (.1الرقم ) 200   1وراجع تعليقاته على ا سفار ِ 

ت د بززاب اثًززا نّيززا توجزز  انسززدا،  قا زز  بيززا أّمززا ا ولويّزز  الذاتيزز  الكافيزز  فززال:  وأقززول

در دزوقزال ،  75 كذا قال الحكيم السًهوارّي في تعليقته على  رى المنظومز    ،  الصانع

ن ن»:  201ع  200   1المتززأللّيين فززي ا سززفار ِ  فسززه فألّمززا تجززويه كززون نفززس الشززي  مكززّوي

ر لاتززه مززع بطالنززه الززذاتيّ  ن مززريع م  فززي للززا مززا لززم يكززفززال يتصززّور مززن الًشززر تجّشزز،  ومقززّري

ع والوجززه فززي للززا أنّزز«. الززنفس  ويلززهم ه يلززهم أن ال تكززون ا ولويّزز  أولويّزز ع بزز  تكززون وجوبززا

يقزز  اجززع تعلر،  اعنقززالب. وأّمززا القا زز  با ولويّزز  الذاتيزز  الليززر الكافيزز   ززو بعززع المتكلّمززين

لمتكلّمزين ليريّز   زو أكثزر ا. وأّمزا القا ز  با ولويز  ال75السًهوارّي على  زرى المنظومز    

حتيزاِ قزد يمنزع اال»:  ومزنيم المحقّزق الشزريف فّنّزه قزال،  222   1على ما فزي ا سزفار ِ 

 لعارجيّز ؟اليمب ال يكتفي في وقوا الطرف الراجط رجحانه الحاد  من تلا العلّ  ،  إلى مرّجط

ى إنتيز«. جزوىويين أو المرإنّمزا الممتنزع بدييز ع وقزوا أحزد المتسزا،  وليس  زذا بممتنزع بدييز ع ، 

 وتعليقزز  الييززدجّي علززى المنظومزز ،  93كالمززه علززى مززا نقلززه عنززه فززي  ززوارق اعليززام   

 .222   1وتعليق  السًهوارّي على ا سفار ِ ،  221و رحيا   

 .204ع  203   1( والناق  ددر المتأللّيين في ا سفار ِ 2)

لزون والمتقوّ »:  قزول وا قزوال اآلتيز  ع مزا لفظزه( قال ددر المتأللّيين ع بعد التعزّرض ليزذا ال3)

لحكمزز  ابيززذم ا قاويزز  كززانوا مززن المنتسززًين إلززى الفلسززف  فيمززا قززدّم مززن الهمززان قًزز  تصززحيط 

 .204   1فراجع ا سفار ِ ،  إنتيى كالمه«. وإكماليا

ع دزدر 141فراجع  رى المواقزف   ،  ( والناق  داح  المواقف و ارحه4) . ونقلزه أيلزا

 .204   1أللّيين في ا سفار ِ المت
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 .(1)الموجودات فق  

زززز ب  عززززن بعلززززيم إعتًززززار أولويّزززز  العززززدم بالنسززززً  إلززززى جميززززع  (2)ونوقي
ع ،  الموجودات الممكن   .(3)لكون العدم أسي  وقوعا

 .(4) ذم أقواليم على إ تالفيا 

فززّّن حصززول ،  وقززد بززان بمززا تقززدّم فسززاد القززول با ولويّزز  مززن أدززله
رف فزي أحزد جزانًبي الوجزود والعزدم ال ينقطزع بزه جزواع وقزوا الطزا ولويّ  

 .اآل ر

 والس ال في تعيّن الطرف ا ولى مع جواع الطرف اآل زر علزى حالزه
ف به الطر وإن ل ًت ا ولويّات إلى غير النياي  حتّى يونتيى إلى ما يتعيّن، 

 .ا ولى وينقطع به جواع الطرف اآل ر و و الوجوب

ممكنز  ل با ولويّ  إبطاال للزرورة توقّزف الما يّزات العلى أّن في القو
ع مزإل يجوع عليه أن يقع الجان  المرجوى ،  في وجود ا وعدميا على علّ 

 .حصول ا ولويّ  للجان  اآل ر وحلور علّته التاّم 

فيزو ،  وقد تقدّم أّن الجان  المرجوى الواقع يستحي  تحقّق علّتزه حينئزذ
 . ذا  لف،  علّ في وقوعه ال يتوقّف على 

لنا أغم،  (5)وليم في ردّ  ذم ا قوال وجوم  او ر أو حوا بيا فساد ا 

 .عن إيراد ا بعد ظيور الحال بما تقدّم
  وأّما حدي  إسزتلهام الوجزوب الليزرّي ع أعنزي وجزوبب المعلزول بالعلّز

 لكون العلّ 
__________________ 

ف  الهمززان والصززوت. كززذا فززي  ززرى المززواق( أي الموجزودات الممكنزز  السززيّال  كالحركزز  و1)

 .127   1و رى المقادد ِ ،  141

ع دزدر 141فراجع  رى المواقزف   ،  ( والناق  داح  المواقف و ارحه2) . ونقلزه أيلزا

 .204   1المتأللّيين في ا سفار ِ 

لززي و ززو مززردود  بززألّن سززيول  عززدميا بززالنظر إلززى غير ززا ال يقت»:  ( قززال  ززارى المواقززف3)

 .141إنتيى كالمه في  رى المواقف   ،  «ته لذاتياأولوي

 .141( وفي المقام أقوال  او ر لكر ا  ارى المواقف في  رى المواقف   4)

  والرابعزز،  والمسززأللتين الثالثزز  والعشززرين،  129ع  127   1( راجززع  ززرى المقادززد ِ 5)

،  132   1 والمًاحززز  المشزززرقيّ  ِ ؛والعشزززرين مزززن الفصززز  ا ّول مزززن  زززوارق اعليزززام

 .53والمحّص     ؛223ع  221   1وا سفار ِ 
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ً ع ع بفزتط الجزيم ع فوا زط الفسزاد كمزا تقزدّم  ّن  زذا الوجزوب إنتزهاا  ،  موجب

والمعلول بتمام حقيقته أمر  ،  عقلي  عن وجودالمعلول غيرو عا د على وجودم
 زذا ال يوعقبز  أن وما  زألنه ،  متألّ ر عنيا،  قا م الذّات بيا،  متفّرا  على علّته

 .ي ثّير في العلّ  ويوفعي  فييا

ومزززن فزززروا  زززذم المسزززألل  أّن القلزززايا التزززي جيتيزززا ا ولويّززز  ليسزززت 
ع المعنززى الليززم إالّ أن يرجزز،  إل ال جيزز  إالّ اللززرورة واعمكززان،  بًر انيّزز 

 .إلى نوا من التشكيا

 : ّنبيه  

سززابق  علززى ،  وجززوب  بززاللير،  مززا مززّر مززن وجززوب الوجززود للما يّزز 
ا  عنه،  وجودي ا ،  جزودةو ناك وجوب  آ ر الحق  يلحق الما يّز  المو ؛منتهب

ه لزززو أمكزززن للما يّززز  وللزززا أنّززز،  «اللزززرورة بشزززرط المحمزززول»:  ويسزززّمى

كان يطردم لوالمتلًّس  بالوجود ما دامت متلًّس ع أن يطرأ ا العدم الذي يقابله 
ززهو إسززتحال  ،  ل  و ززو محززا،  فززي للززا إمكززانو اقتززراني النقيلززين مو نفكززاك اوالعي

وللززا وجززوب الوجززود مززن  ززذم ،  الوجززود عنيززا مززادام التلّززًس ومززن حيثززه

 .الحيثيّ 
 .ونظيرالًيان يجري في اعمتناا الالحق للما يّ  المعدوم 

 فالما يّززز  الموجزززودة محفوفززز   بوجزززوبين والما يّززز  المعدومززز  محفوفززز   

 .بامتناعين
كمززا أّن الوجززوب ،  حززق وجززوب  بززالليرولززيوعلم أّن  ززذا الوجززوب الال

وللززا لمكززان إنتهاعززه مززن وجززود الما يّزز  مززن حيزز  ،  السززابق كززان بززاللير

ا  منزه مزن حيز  ا،  اتّصاف الما يّ  به نتسزابه كما أّن الوجزوب السزابق منتزهب
 .إلى العلّه الفيّا   له

 الفصل السادس

 في حاجة الممكن إلى العلّه وأّن علّة حاجته إلى

 هو اإلمكان دون اللدوثالعلّة 

 ر ورا ب حاج و الممكن ع أي توقّفه في تلًّسه بالوجود أو العزدم ع إلزى أمز
 أعيد من من اللروريّات ا وليّ  التي ال يتوقّف التصديق بيا على،  ما يّته

 تصّور
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يزا ممكنز   تسزتوي فّنّزا إلا تصزّورنا الما يّز  بمزا أنّ ،  (1)مو وعيا ومحموليا 

طو أحد الجزانًين ليزا وتلًوسوزيا بزه علزى نسًتويا إلى ال وجود والعدم وتوق فب ترجو
فّتّصززاف الممكززن بألحزززد ،  أمززر ورا  الما يّزز  لززم نلًزز  دون أن نصزززدّق بززه

:  ونسزّميه،  الودفين ع أعني الوجودب والعدمب ع متوقّف  علزى أمزر ورا ب نفسزه

 .ال يرتاب فيه عق   سليم  « العلّ »
و ممكززن  مسززتويو النسززً  إلززى الطززرفين ع وأّمززا تجززويه اتّصززافه ع و زز

 .(2)بألحد ما ال لنفسه وال  مر ورا  نفسه فعروِ عن الفطرة اعنسانيّ  

 ؟(3)و   علّ  حاجته إلى العلّ   ي اعمكان أو الحدوث 
 .بالثاني (4)قال جمع  من المتكلّمين 

ما يّز  لابزألّن  (5)واستدلّوا عليزه ،  وبه قالت الحكما ،   و ا ّول واللقّ 

تان و ا ؛باعتًار وجود ا  روريّ و الوجود وباعتًار عدميا  روريّ  العدم
 .والّلرورة مناط اللنى عن العلّ  والسً ،   رورتان بشرط المحمول

 والحدوث  و كون
__________________ 

و ززززرى ،  207   1وا سزززفار ِ ،  84ع  83   1(  كزززذا فزززي المطالززز  العاليززز  ِ 1)

 .70و رى المنظوم    ،  134المواقف  

 .208   1( كما في ا سفار ِ 2)

ع مززإنّيززا اعمكززان »:  وقيزز «. علّزز  الحاجزز   ززي اعمكززان مززع الحززدوث  ززطراع »:  ( وقيزز 3)

ع  وكشف ،  38و رى التجريد للقو جّي   ،  206   1راجع ا سفار ِ «. الحدوث  رطا

 ل فييزا أربعز . ل ز  إلزىوغير زا. فزا قوا،  126   1و زرى المقادزد ِ ،  53المراد   

علّزز  »:  48قززال ابززن ميززثم الًحرانززّي فززي قواعززد المززرام فززي علززم الكززالم   ،  كززّ   منيززا طا فزز 

ين وعنززد أبززي الحسزز،  وعنززد أبززي  ا ززم  زي الحززدوث،  حاجز  الممكززن إلززى المزز ثّر  زي إمكانززه

فزي  ه مزاوقريز   منز«. وعند ا  عرّي اعمكزان بشزرط الحزدوث،  الًصرّي  ي المرّك  منيما

 .79إر اد الطالًين   

. ونسززًه الشززيس 8وكشززف الفوا ززد   ،  127   1( نسززًه إلززييم فززي  ززرى المقادززد ِ 4)

كلّمزين فزي . ونسًه الال يجزّي إلزى قزدما  المت213الر يس إلى  عفا  المتكلّمين في النجاة   

ين إلزى متأللّي. ونسًه ددر ال58وكذا العالّّم  في أنوار الملكوت   ،  90ع  89الشوارق   

يزثم إلزى م. ونسزًه ابزن 206   1قوم من المتسمين بأل   النظر وأوليا  التميّه في ا سزفار ِ 

جمزع  » : . فزالمراد مزن قولزه48أبي  ا م من المتكلّمين في قواعزد المزرام فزي علزم الكزالم   

 لا.لوأّما المتألّ رين منيم فذ ًوا إلى  الف ،   و قدما  المتكلّمين« من المتكلّمين

 .72( راجع  رى المنظوم    5)
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هي   و ترت  و إحدبى اللرورتين على :  وإن  ئت فق  ؛وجودو الشي  بعدب عدمي

فمزا لزم تعتًزر ،  والّلرورة ع كما عرفت ع مناط اللنى عن السً ،  االو رى
وال تتحقّزق الحاجز  إالّ ،  الما يّ  بّمكانيا لم يرتفع اللنى ولزم تتحقّزق الحاجز 

 .ليس ليا إالّ اعمكانبعلّتيا و

ع بالعززدم ع دززف و :  حّجااة  اُخاارى الحززدوث ع و ززو كززون الوجززود مسززًوقا
 صف فيو مسًوق  بوجود المعلول لتقد مي المودوف على ال،  الوجود العا 

 ، وااليجزززاد مسزززًوق  بوجزززوب المعلزززول،  والوجزززود مسزززًوق  بايجزززاد العلّززز ، 

سزًوق  موإيجزاب العلّز  ،  ع (1) ووجوبه مسًوق  بايجاب العلّ  ع علزى مزا تقزدّم
ع لكانإل لو لم يكن مم،  وحاج  المعلول مسًوق   بّمكانه،  بحاج  المعلول  كنا

ع  ع وإّما ممتنعا و كزان فلز ؛علّ والوجوب واالمتناا مناطو اللنى عن ال،  إّما واجًا

ع ن متقززدّ الحزدوث علّز ع للحاجز  والعلّز ب متقدّمز ع علزى معلوليزا بالّلزرورة لكزا ما
 .(2)و و محال ،  ى نفسه بمرات عل

لحاجز  وا،  إل ال يسزًقيا مّمزا يصزلط للعلّيز  غيزرم،  فالعلّ   زي االمكزان

ع   .تدور معه وجوداع وعدما
تزه والحّج  تنفي كون الحدوث مّما يتوقّف عليه الحاجز  بجميزع احتماال

ع ،  من كون الحدوث علّ ع وحدم ،  وكزون العلّز   زي اعمكزان والحزدوث جميعزا

ع  وكون ني اعمكان علّ ع والحزدو،  الحدوث علّ ع واعمكان  رطا ع وكبو  ث  زرطا
 .أو عدم الحدوث مانعاع 

انت علّز و على نفي علّيّ  اعمكان وحدم للحاج  بألنّه لو ك (3) وقد استدلّوا

 لهمانيّ الحاج  إلى العلّ   ي اعمكان من دون الحدوث جاع أن يوجد القديم ا
، 

__________________ 

 في الفص  العامس من  ذم المرحل . (1)

،  219   1و زززرحي اع زززارات ِ ،  135   1(  كزززذا فزززي المًاحززز  المشزززرقي  ِ 2)

 252   3وِ  207   1وا سزفار ِ ،  75   3و رى اع زارات للمحقّزق الطوسزّي ِ 

. والوجززه فززي اسززتحالته  ززو الززدور كمززا فززي 74و ززرى المنظومزز    ،  54والمحّصزز    ، 

 .8   كشف الفوا د

 ( أي المتكلّمون.3)
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فّنّزه لزدوام وجزودم ال سزًي  ،  و زو محزال  ،  و و الذي ال يسًقه عزدم  عمزاني  

فدوام الوجود ،  للعدم إليه حتّى يحتاِ في رفعه إلى علّ  تفيع عليه الوجودب 
 .يلنيه عن العلّ 

لما يّز  ايزا ممكنز  دونب أّن مو واب الحاج   و الما يّ  بمزا أنّ :  ويدفعه

 ا م كمزاوالما يّ  بودف اعمكان محفوظ   مع الوجود الزدّ ،  يا موجودةبما أنّ 
 بمزا  زي فالما يّز  القديمز  الوجزود تحتزاِ إلزى العلّز  ؛يا محفوظ  مع غيزرمأنّ 

كزالوجود  والوجزود الزدّا م مفزاض  علييزا،  كالما يّ  الحادثز  الوجزود،  ممكن   

شززرط با موجززودة فليززا اللززرورة يززوأّمززا الما يّزز  الموجززودة بمززا أنّ ،  الحززادث
يا بما أنّ  (1)واللرورة مناط اللنى عن العلّ  بمعنى أّن الموجودة ،  المحمول

أ علييا  .موجودة ال تحتاِ إلى موجوديّ او رى توطرب

علززى أّن مززراد م مززن الحززدوث الززذي إ ززترطوم فززي الحاجزز  الحززدوث 
ع بعدم عمانّي    .الهمانّي الذي  و كون الوجود مسًوقا

ع إل ال معنزى لكزون الهمزان مسزًوق،  لكزروم منزتقبع  بزنفس الهمزان فما ا

 .بعدم عمانّي  
 للحركزز  إلززى أّن إثًززات الهمززان قًزز ب كززّ ي ما يّزز  إمكانيّزز  إثًززات   مضااافا  

الجسزم  وفيزه إثًزاتو ،  وفيه إثًاتو متحّرك تقوم بزه الحركز ،  الراسم  للهمان

 .المتحّرك والمادّة والصورة
ضب وجزز مززا وكلّ ،  ود  لما يّزز  ممكنزز  كانززت قًلززه قطعزز و عمززانفكلّمززا فوززري

ززت  قطعزز  عمززان كانززت عنززد ا ما يّزز   ممكنزز    دم  فالهمززان ال يسززًقه عزز،  فر ب

 .عمانّي  
ألس بزعن النقع بألّن الهمان أمر  اعتًاري  و مي  ال  (2) وأجاب بعضهم

 .إل ال حقيق  له ورا ب الو م،  بنسً  القيدم عليه

،  الهمزانيّ  لما ببنبوم من إسناد حاج  الممكزن إلزى حدوثزه ه  بد م  أنّ :  وفيه
 .إل الحادث والقديم عليه واحد

ا  عن وجود الواج  )تعالى( (3) وأجاب آخرون و في،  بألّن الهمان منتهب

 من
__________________ 

 ( أي الما يّ  الموجودة.1)

لزذي ال فزرد الهمان المتزوّ م  و بعع  من المتكلّمين القا لين با« بعليم»( ولعّ  مرادم من 2)

مززه يحاليززه وال منشززأل عنتهاعززه. وتعززّرض ليززذا القززول الحكززيم السززًهوارّي فززي  ززرى المنظو

 .142   3وفي تعليقته على ا سفار ِ ،  82وتعليقته عليه   

 شألإن كان من( ولعّ  مرادم  و المتكلّمون القا لون بالهمان المو وم الذي ال فرد يحاليه و3)
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عي 
ق   .ال بألس بقدمه،  المًدأ )تعالى(دو

الزذات ببألّن الهمزان متليّزر  بالزذات وانتهاعزه مزن لات الواجز   (1) وُرد  
 .مستلهم  لتطّرق التليّر على لاته )تعالى وتقدّس(

صزداقب للزا بزألّن مزن الجزا ه أن ال يطزابق المعنزى المنتزهاو الم (2) وُدف عَ 

اب منه من كّ  جي   .فيًاينه،  المنتهب
ا منزه سفسزط   :  وفيه اي للمنتهي  إل لزو،  أّن تجويه مًاين  المفيوم المنتهب

 .هجاعت مًاين  المفيوم للمصداق النيدم بنيان التصديق العلمّي من أدل

 : ّنبيه

هب ال تمايو وقد تقدّم في مًاح  العدم أّن العدم بطالن  محع  ال  يئيّ ب له 
ا ل ني  فيحص  له ثًوت  مّ ،  دغير أّن العق  ربّما يليفه إلى الوجو،  (3)فيه 

 تمي زه مزنكعدم الًصزر الم،  فيتميّه بذلا عدم  من عدم،  وحظ  ّما من الوجود

يزه مزا فيرتّز  العقز  عل،  عدم السمع وعدم اعنسان المتمي ه مزن عزدم الفزرس
عويززا بالحقيقزز  تثًيززتو مززا يحالي،  يززرام مززن ا حكززام اللززروريّ  جب يززا مززن ومر 

 .أحكام الوجود

العزدم من  ذا القًيز  حكزم العقز  بحاجز  الما يّز  الممكنز  فزي تلًّسزيا بو
 .إلى علّ   ي عدمو علّ ي الوجود

فالعقززز  إلا تصزززّور الما يّززز  مزززن حيزززز   زززي العاليززز  مزززن التحّصزززز  

زد بالّلزرورة أنّ ،  ثّم قزاسب إلييزا الوجزود والعزدم،  والالتحّص  جب زلبي وب ا تحص 
 بالوجود

__________________ 

ع النت لحكززيم اهاعزه ويكززون منشزأل انتهاعززه  ززو بقزا  الواجزز  بالزذات. وتعززّرض ليززذا القزول أيلززا

   3وفزي تعليقتزه علزى ا سزفار ِ ،  82السًهوارّي في  رى المنظوم  وتعليقتزه عليزه   

ف . وكزذا تعزّرض لزه المصزنّ 148. ونبسبًه إلى ا  اعرة في حا زي   زرى المنظومز    142

 .298   7على ا سفار ِ )رحمه هللا( في تعليقته 

اجزع لمو زوم. ر(  كذا يستفاد مّما لكرم الحكيم السًهوارّي في الزّرد علزى القزا لين بالهمزان ا1)

. وتعززّرض لززه 142   3وتعليقتززه علززى ا سززفار ِ ،  82تعليقتززه علززى  ززرى المنظومزز    

ع المصنّف )رحمه هللا( في تعليقته على ا سفار ِ   .298   7أيلا

( هللانّف )رحمزه على ما في تعليق  المص،  فبعه المتكلّمون القا لون بالهمان المو وم(  كذا دب 2)

 .298   7على ا سفار ِ 

 ( راجع الفص  الرابع من المرحل  االوولى.3)
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ويستتًعه أّن علّ  وجود ا لو لزم توجزد لزم توجزد ،  متوقّف  على علّ  موجودة

ا يّزز  الممكنززز  عمكانيززا تحتزززاِ فزززي فيززتّم الحكزززم بزززألّن الم،  الما يّزز  المعلولززز 
ومرّجطو الوجزود ،  اتّصافيا بشي  من الوجود والعدم إلى مرّجط يرّجط للا

يا ززدة لززم توجززد ،  وجززودو العلّزز  ومززرّجطو العززدم عززدمو أي لززو انتفززت العلّزز  الموجي

وحقيقتززه أّن وجززودب الما يّزز  الممكنززه متوقّززف  علززى وجززود ،  الما يّزز  المعلولزز 
 .علّتيا

 ل السابعالفص

 (1)ه ملتاج إليها حدوثا  بقاء  كما أنّ  الممكن ملتاج إلى العلّة

قزدّم تع كمزا  وللا  ّن علّ ب حاجتيهي إلى العلّ   زي إمكانزه الزالعم لما يّتزه
ع  يا محفوظ   معهكما أنّ ،  والما يّ  محفوظ   معه بقا ع ،  ع (2)بيانه  لزه ف،  حدوثا

ع وبقا ع حاج  إلى العلّ  الفيّا   لوجودم ح  .و و المطلوب،  دوثا

،  اليويّزز  العينيّزز  لكززّ   ززي   ززي وجززودومو العززاّ  بززه:  حّجزز   او ززرى
لممكن المعلول ووجودو ا ؛ع (3)والما يّ  إعتًاريّ   منتهع   منه ع كما تقدّم بيانه 

م  بيا،  وجود  راب   متعل قو الذات بعلّته ال ينسلس  ، ه دونياال استقالل ل،  متقو 

لزى إع فحالزه فزي الحاجز   (4) ذم الشزألن ع كمزا سزيجي  بيانزه إن  زا  هللا عن 
ع وبقا ع واحد    .والحاج  مالعم  له،  العلّ  حدوثا

ان والفززرق بززين الحّجتبززي ن أّن االوولززى تثًززت المطلززوب مززن طريززق اعمكزز

 انيز  مزنوالث،  الما وّي ع بمعنى استوا  نسزً  الما يّز  إلزى الوجزود والعزدم ع
 .  عمكان الوجودّي ع بمعنى الفقر الوجودّي المتقّوم بلنى العلّ طريق اع

__________________ 

ه.  كزذا ( بعالف جميور المتكلّمين حي  ل ًوا إلزى أّن الفعز  يسزتلني عزن الفاعز  فزي بقا ز1)

 .69ع  68   3ِ و رى اع ارات للمحقّق الطوسّي ،  215   1ِ  رحي اع ارات 

 ( في الفص  السابق.2)

 ( في الفص  الثاني من المرحل  االوولى.3)

 ( راجع الفص  ا ّول من المرحل  الثامن .4)
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 الفصل الثامن

 في بعض أحكام الممتنع بالذات

  لّمزا كزان االمتنزاا بالزذات  ززو  زرورةو العزدم بزالنظر إلزى لات الشززي

ر كان مقابال للوجوب بالذات الذي  زو  زرورةو الوجزود بزالنظ،  المفرو  
وب يجزري فيززه مززن ا حكززام مزا يقابزز  أحكززام الوجزز ؛ات الشززي  العينيّزز إلزى ل

 .الذاتي
ق  قّ  حقيقال في ا سفار ع بعد كالم له في أّن العق  كما ال يقدر أن يتع

مي وعدمي تنا ي عظمتيهي وكًريا يهي  دي ج  قدر أن لا ال يكذ،  الواج  بالذات للاي  مب

زهي ومحو ز ي يتصّور الممتنع بالذات بما  و ممتنع بالذ طالنزه بات للايز  نقصي
ع »:  وال  يئيّتيهي ع كذلا ف،  ليرمبوكما تحقّق أّن الواج  بالذات ال يكون واجًا

ع بليرم بمث  للا الًيان   كون لشزيوكما ال ي،  الممتنع بالذات ال يكون ممتنعا

ن  مزر فال يكزو،  أو بليرم فق ،  أو بذاته فق ،  واحد وجوبان بذاته وبليرم
 .امتناعان كذلا واحد

كن  فّلن قد استًان أّن المودوف بما باللير من الوجوب واالمتناا مم

 .بالذات
لهم وما يستلهم الممتنع بالزذات فيزو ممتنزع  ال محالز  مزن جيز  بيزا يسزت

 لممتنزع إالّ للكن ليس اعسزتلهام ،  وإن كانت له جي   او رى إمكانيّ   ،  الممتنع

ع مون الجسزم غيزر متنزا ي ا بعزاد يسزتلهم مثال ك ؛من الجي  اعمتناعيّ  متنعزا
الذي مرجعه إلى كون الشزي  ،   و كونو المحصور غير محصور،  بالذات

،  الليربزفألحد ما محال  بالذات واآل ر محزال  ،  ه عينو نفسهغير نفسه مع أنّ 

ع باعتًار غير اعتًار عالقته مع الممتنع بالذ ى علز،  اتفال محال  يكون ممكنا
فّنّززه لززيس مززن جيزز  ،  علمززت فززي اسززتلهام الشززي  للواجزز  بالززذات قيززاس مززا

 .ما يّته اعمكانيّ  ب  من جي  وجوب وجودم اعمكانيّ 

 ن عالقز مزوبالجمل  فكما أّن االستلهام في الوجود بين الشيئين البد  لزه 
 تنزاا بزينفكزذلا االسزتلهام فزي العزدم واالم،  علّي  ومعلوليّ  بزين المتالعمزين

 .ينفّا عن تعلّق إرتًاطّي  بينيما  يئين ال

  وكما أّن الواجًين لو فر نا لم يكونا متالعمين ب  متصاحًين بحسز
 الًعت
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ب  بين ،  كذلا التالعم اعدطالحّي ال يكون بين ممتنعين بالذات،  واعتفاق

 .و و ال محال  ممكن بالذات كما مرّ ،  ممتنع بالذات وممتنع باللير
ل فززّّن ا وّ ،  اللهومززّي عززن الشززرطّي اعتّفززاقيّ وبيززذا يفززرق الشززرطّي 

ع و ع على تقدير ددق المقدّم و عا ع ورفعا ع يحكم فيه بصدق التالي و عا رفعزا

 .لعالق  لاتيّ  بينيما
افزاة بز  بمجزّردي المو،  والثاني يحكم فيه كزذلا مزن غيزر عالقز  لهوميّز 

 .اعتفاقيّ  بين المقدّم والتالي

يّين فززي أثنززا  المنززاظرة عنززد فززرض أمززر فمززا فشززى عنززد عاّمزز  الجززدل
 مسزززتحي  ليتوّدززز  بزززه إلزززى اسزززتحال  أمزززر مزززن االومزززور بالًيزززان العلفزززّي أو

ا مزفجزاع أن يسزتلهم نقزيع ،  إّن مفرو زا مسزتحي   »:  اعستقامّي أن يقزال

هو إيّززام ا ززط و ؛« لكززون المحززال قززد يلززهم منززه محززال  آ ززر،  ادّعيززتب إسززتلهامب
وجود مزا  بز  محزاال إلا قزدّر،   يستلهم أّي محال كانفّّن المحال ال،  الفساد

 .(2)إنتيى  (1)« يكون بينيما تعلّق  سًًي  ومسًًّي  

ه بألنّز الممتنع بالذّات لزيس إالّ مزا يفتر زه العقز  ويعًزر عنزه:  فّن قي 
 فما معنى عدم قدرته على تعقلّه؟،  ممتنع بالّذات

تّزى ح،  ه علزم ع له حتّى يتعلّزق بزإّن المراد بذلا أّن ال حقيق ب عينيّ :  قي 

ع بالززذات ونحكززم عليززه بززذلا ممتنززع  بالززذات بال حمزز  أّن الززذي نفر ززه ممتنعززا
حمزز  ودززورة  علميّزز  ممكنزز  موجززودة  بال،  ا ولززّي محكززوم  عليززه باعمتنززاا

 .الشا ع

:  ع فززي دفززع التنززاقع المترا ززى فززي قولنززا:  (3)و ززذا نظيززر مززا يقززال 
دوم حي  يدّل على نفي اع ًار عزن المعز،  «عًر عنهالمعدوم المطلق ال ي»

لززق و ززو بعينززه إ ًززار  عنززه ع إّن نفززي اع ًززار عززن المعززدوم المط،  المطلززق

 نزه إ ًزار  و زذا بعي،  إل ال  زيئيّ ب لزه حتّزى يوعًبزر عنزه بشزي ،  بالحم  الشا ع
 .عن المعدوم المطلق بالحم  ا ّولّي الذي  و موجود  ممكن  ل ني  

__________________ 

 .237ع  236   1( راجع ا سفار ِ 1)

ع كالمه في ا سفار ِ 2)  .387   6( ولمهيد التو يط راجع أيلا

 .347ع  345   1( والقا   ددر المتأللّيين في ا سفار ِ 3)
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إّن الززذي لوكززر ع مززن أّن الممتنعززين بالززذات لززيس بينيمززا إالّ :  وإن قياال

  ّن المعززاني التززي يثًززت العقزز  إمتناعبيززا علززى ممنززوا ،  الصزحاب  اعتّفاقيّزز  ع
الواج  بالذات ع كالشريا والما يّ  والتركي  وغيزر للزا ع يجز  أن تكزون 

إل لزو كانزت ممتنعز ع بزاللير كانزت ممكنز ع لزه ،  دفات له ممتنع ع عليه بالذات

 .ع (1)بالذات ع كما تقدّم 
الززذات بواجزز  الوجززود لمززا بززيّن أّن ال،  وال دززف ب إمكانيّزز ع فيززه )تعززالى(

 .(2)واج  الوجود من جميع الجيات 

اليزه  ثّم الحج  القا م  على نفي  ذم الصفات الممتنع  ع علزى مزا أو زير
 . ع برا ين  إنّي   تسلا من طريق المالعمات العامّ  (3)في أّول الكتاب 

،  اتفللنتا   ع و زي إمتنزاا  زذم الصزفات ع عالقز   لهوميّز  مزع المقزدّم

ع معلول   لما ورا  ا ممتنع   بلير افيي جم ،  اتياتنع  بزذيا مموقد بيّن أنّ ،  يعا
 . ذا  لف  

  عززن بززألّن الصززفات الممتنعزز  التززي تنفييززا الًززرا ين اعنّيّزز:  اُجيااب عنااه

ع إلززى نفززي الوجززوب الززذاتي الززذي  ززو عززين  الواجزز  بالززذات مرجعويززا جميعززا
ض ليزا وإن تكثّزرت فيي واحزدة بحسز  المصزداق المفزرو،  الواج  بالذات

لوجززود كمززا أّن الصززفات الثًوتيّززه التززي للواجزز  بالززذّات  ززي عززين ا،  مفيومززاع 

ع  ع وإن كانت متكثّرةع مفيوما  .الًحت الواجًّي مصداقا
فعزدم اعنفكزاك بززين  زذم الصززفات والسزلوك الًر زانّي مززن بعلزيا إلززى 

تيا بحسز  المصزداق المفزروض،  بعع وإن كزان فزي دزورة ،  لمكان وحدي

،  ذلاكزكمزا أّن ا مزر فزي الصزفات الثًوتيّز   ؛لتالعم بينيما بحسز  المفيزوما
ن مزاقتلزا  ويعًّر عنه بألّن الصفات الذاتيّ  كالوجوب الذّاتّي مثال بالزذات وب

 .وال اقتلا ب وال علّيّ  بين الشي  ونفسه،  الذات

ا إنّ »:  (4)و ذا معنى ما قي    ماإّن الدلي  على وجود الحّق المًدي
__________________ 

 ( في كالم ددر المتأللّيين.1)

 ( راجع الفص  الرابع مّما تقدّم في  ذم المرحل .2)

 ( راجع ا مر العامس مّما تقدّم في مقدم  الكتاب.3)

 6ِ ر راجزع ا سزفا،  «و نزاك بر زان  زًيه بزاللّمي»:  ( والقا   دزدرالمتأللّيين حيز  قزال4)

  29. 
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 .(1)« ًيه بالًر ان اللّميّ يكون بنحو من الًيان الش

عليزه  فامتناا الما يّ  التي سزلكنا إلزى بيانزه مزن طريزق امتنزاا اعمكزان
ع يرجعززان إلززى بطززالن الوجززو،  )تعززالى( مززثال ب  ززو وامتنززاا اعمكززان جميعززا

ذاتي وقد استحلرم العق  بعرض الوجوب الز،  الذاتّي الممتنع عليه )تعالى(

ا عن عين الذات  .المنتهب
سزتلهام اه كما تمتنع المالعم  بين ممتنعين بالذات كذلا يمتنع نّ واعلم أ

م اا الزالعفّّن جواعب تحق ق الملزهوم الممكزن مزع امتنز،  الممكن لممتنع بالذات

 دم الالعمعيستلهم تحق قب الملهوم مع ،  وقد فوري ت بينيما مالعم   ،  بالذات
 .(2) ذا  لف  ،  وفيه نفي المالعم ، 

هم عزدم يسزتل،  بألّن عدمب المعلول ا ّول و و ممكن  :  (3)يه وقد اوورد عل

 .الواج  بالذات و و ممتنع  بالذات
ع بالززذات  ه كمززا أّن مززن الجززا،  فمززن الجززا ه أن يسززتلهم الممكززن ممتنعززا

 .كاستلهام عدم الواج  عدمب المعلول ا ّول،  عكسب للا

 لى جانًبيي  النسً  إأّن المراد بالممكن  و الما يّ  المتساو:  (4)ويدفعه 
 .الوجود والعدم

ذاتيا ه ال إرتًززاطب لززذاتيا بشززي  ورا  لاتيززا الثابتزز  لززومززن المعلززوم أنّزز

 .لذاتلواج  بافما يّ  المعلول ا ّول ال إرتًاطب بينيا وبين ا،  بالحم  ا ّولي
يا مزرتً   عقز،  وجود ا مرتً   بوجودمي واجز   بوجوبزه،  نعم ال وعزدمو

 بعدمه ممتنع  
__________________ 

الى( لواجز  )تعز( الًر ان اللّمّي  و الذي يسلا فيه من العلّز  بزالمعلول وإل ال علّز  لوجزود ا1)

 وليس  و )تعالى( معلوال فال يمكن إثًات الصانع بالًر ان اللّمّي.

ّمّي لل   زًيه بزاه بر زان لّمزّي بزال يلتزهم أنّز»:  وقال الحكيم السًهوارّي فيما علّق على ا سزفار

)تعزالى(  ل لزيس  زوه ليس بلمزّي حقيقز  فيزو ظزا ر إه فوق اللّمّي ال أنّه دونه. أّما أنّ لكن على أنّ 

ير فزي ّم  مسزتعمعلوال. وأّما أّن االستدالل من حقيق  الوجود على الوجوب فوق اللزّم فزان كزّ  لز

 .(3قم )الر 29   6ِ راجع تعليقته على ا سفار .« .. االنارة من نور حقيق  الوجود

وحا ززي  المحقّززق الززدوانّي علززى  ززرى التجريززد ،  196ع  191   1( راجززع ا سززفار ِ 2)

 .34القو جّي   

ز  عنزه فزي ا سزفار ِ 3) دو  و المحقّق الطوسّي على ما نوقي ّرض لزه . وتعز191   1( والموري

ع الحكيم السًهوارّي في تعليقته على ا سفار ِ   (.1الرقم ) 190   1أيلا

 .193ع  192   1في ا سفار ِ ( كما 4)
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ع بمعنززى المتسززاوي النسززً  إلززى ،  بامتنززاا عدمززه ولززيس  ززي   منيمززا ممكنززا

 .الوجود والعدم
ع  التعلّزق وفاعمكزان فيزه بمعنزى الفقزر ،  وأّما عد  م وجودب الممكزن ممكنزا

لزى إالنسزً   دونب اعمكان بمعنى استوا ،  الذاتّي لوجود الما يّ  بوجود العلّ 

 ففززي اع ززكال ملالطزز   بو ززع اعمكززان الوجززودّي مو ززعب ،  ود والعززدمالوجزز
 .اعمكان الما ويّ 

 : خاّمة

فيّزات قد اتّلط من ا بحاث السابق  أّن الوجوب واعمكان واالمتناا كي

ب وأّن الوجززو ؛ (1)ال تعلززو عززن واحززد منيززا قلززيّ ع ،  للنبسبزز ي فززي القلززايا
يززا نّ   القلززايا الموّجيزز  بيمززا بمززا ألمطابقزز،  (2)واعمكززان أمززران وجوديّززان 

 .موّجي  بيما للعارِ مطابق  تاّم ع 

ال بوجود منحاع ،  موجودان في العارِ لكن بوجود مو وعيما فهما
وحزدة فيما من الش ون الوجوديّ  الموجودة لمطلزق الموجزود كال،  (3)مستقّ   

 لفلسزف في ا والكثرة والحدوث والقدم وسا ر المعاني الفلسفيّ  المًحوث عنيا

اة و ي المسمّ ،  بمعنى كون االتّصاف بيا في العارِ وعر  ويا في الذ ن، 
 .«المعقوالت الثاني  الفلسفيّ »بع 

 .وأّما االمتناا فيو أمر  عدمي  

ات  ززذا كلّززه بززالنظر إلززى اعتًززار العقزز  الما يّززاتب والمفززا يمب مو ززوع
 .لاحكام

المو ززوا ليززا بالحقيقزز  وأّمززا بززالنظر إلززى كززون الوجززود العينززّي  ززو 

 نفسزهتقالله بفالوجوبو نياي و  دّةي الوجود المالعم لقيامه بذاته واس،   دالته
مو في نفسه وتعل قه بليرم بحي  ال يستقّ  عنه ب،  مزا فزي ك،  ذاتزهواعمكان فبق رو

 .نهفيما  ألنان قا مان بالوجود غير  ارجين ع،  وجود الما يّات الممكن 
__________________ 

 ( بعالف داح  المواقف حيز  ل ز  إلزى أّن الوجزوب واعمكزان واالمتنزاا فزي ا بحزاث1)

رى  ززالسزابق  غيززرو الوجززوب واعمكززان واعمتنززاا التززي  ززي جيززات القلززايا ومواد ززا. فراجززع 

 .131المواقف   

ع ع،  ( بعززالف الشززيس اع ززراقيّ 2) ال قليّزز ع فّنّززه قززد و ززع قاعززدةع لكونيمززا وأ ززًا يما أودززافا

 71. وراجع حكمز  اع زراق   172   1دورة ليا في ا عيان.  كذا قال في ا سفار ِ 

 .72ع 

 .139   1فراجع ا سفار ِ ،  ( كما تو ّمه الحكما  المشاؤون من أتًاا المعلّم ا ّول3)
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 الفصل األّول

 وال ال موجودة حّد ذاّها ال موجودةفي أّن الماهيّة في 

مزن  لبّمزا كانزت ع،  «مزا يقزال فزي جزواب مزا  زو؟»:  و زي،  (1)الما يّ و 

ة  موجزود يزاحي   ي وبالنّظر إلى لاتيا في حدّ لاتيا ع ال تألبى أن تتّصف بألنّ 

ّن بمعنززى أ،  كانززت فززي حززدّ لاتيززا ال موجززودة وال ال موجززودة،  أو معدومزز   
 عينبيا د ليس  ي   منيما مأل ولاع في حدّ لاتيا بألن يكونالموجود والالموجو

نحزو وإن كانت ال تعلو عن االتّصاف بألحد ما في نفس ا مزر ب،  أو جه ب ا

مز  الما ي  بحس  الح:  االتّصاف بصف   ارج  عن الذّات. وبعًارة او رى
 ع إّماوإن كانت بحس  الحم  الشا ،  ا ّولّي ليست بموجودة وال ال موجودة

جززود إّن إرتفززاا الو»:  موجززودة وإّمززا ال موجززودة. و ززذا  ززو المززراد بقززوليم

س ولزي،  والعدم عن الما يّ  من حي   ي من إرتفاا النقيلزين عزن المرتًز 
ع وبجميزززع،  للزززا بمسزززتحي   وإنّمزززا المسزززتحي  ارتفاعيمزززا عزززن الواقزززع مطلقزززا

 ت ليس. يعنوون به أّن نقيع الوجود المأل ول في حدّ الذا(2)« مراتًه
__________________ 

 واليا  فييا للنسً  أي المنسوب  إلى ما  و.،  ( الما يّ  مشتقّ  عّما  و1)

ي . وقزال الحكزيم السزًهوارّي فز22ع  21والقًسزات   ،  5ع  4   2( راجع ا سزفار ِ 2)

احززد و ّن معنززام أّن كززّ  ،  وارتفززاا النقيلززين عززن المرتًزز  جززا ه»:  93 ززرى المنظومزز    

ع للما ي  وال جه اع منيامن  «.وإن لم يع و عن احد ما في الواقع،  يما ليس عينا
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ب  عدم الوجود المأل ول في حدّ الزذات بزألن ،   و العدم المأل ول في حدّالذات

أي رفزعو المقي زدي دونب ،  يكون حد  الذّات ع و و المرتً  ع قيداع للوجزود ال للعزدم
 .الرفع المقي دي 

،  ينلا سوزئ ب عزن الما يّز  مزن حيز   زي بطرفبزيي النقيلزإ»:  ولذا قالوا

تّى حكان من الواج  أن يجاب بسل  الطرفين مع تقديم السل  على الحيثيّ  
 .يفيد سل و المقي دي دون السل  المقي دو 

 زز  الما يّزز  مززن حيزز   ززي موجززودة أو ليسززت بموجززودة؟ :  فززّلا سوززئ ب 

ّن أليفيزد ،  ودة وال ال موجزودةليست الما يّ  من حيز   زي بموجز:  فالجواب
ع من الوجود والعدم غير مأل ول في حدّ لات الما يّ   .(1)«  يئا

ونظيرو الوجود والعدم في  روجيما عن الما يّز  مزن حيز   زي سزا رو 

 يّزاتعم الما حتّى ما عد وم من لزوا،  المعاني المتقابل  التي في قّوة النقيلين
ال ه يّز ع وجاحزدةع وال كثيزرةع وال كليّز ع وال فليست الما يّ  من حي   زي ال و، 

ع وال فرداع ،  غير للا من المتقابالت  .وليست ا ربع  من حي   ي عوجا

 الفصل الثاني

 في إعتبارات الماهية

 ، للما يّز  بالنسززً  إلزى مززا يقارنيزا مززن العصودزيّات اعتًززارات ثززالث

م  والقسز .بشزرط وأ ذو ا ال،  وأ ذو ا بشرط ال،  أ ذو ا بشرط  ي :  و ي

 .حادرة
ن مزززفززألن ت  ززذ الما يّززز  بمززا  ززي مقارنزز ع لمزززا يلحززق بيززا :  أّمززا ا ّول

 كأل ذ ما يّ  اعنسان بشرط كونيزا،  فتصدق على المجموا،  العصوديّات

 .مع  صوديّات عيد فتصدق عليه
ن أ)أحزد ما( :  (2)و ذا علزى وجيزين ،  فألن ت  ذ وحد ا:  وأّما الثاني

 يقصر
__________________ 

 1قيّ  ِ والمًاحز  المشززر،  ( راجزع الفصز  ا ّول مزن المقالزز  العامسز  مزن إلييّززات الشزفا 1)

ل من طًيعيات الش،  49ع  48    و زرى،  فا والفص  السابع من المقال  الثالث  من الفّن ا و 

 وغير ا من الكوتو  المطّول .،  84وكشف المراد   ،  76التجريد للقو جي   

  د الما يّ أن يعتًر تجرّ :  أحد ما:  يد أّن الما يّ  بشرط ال يستعم  عند م في معنيين( ير2)
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بشزرط »و زذا  زو المزراد مزن ،  النظر في لاتيا مع قطزع النظزر عّمزا عزدا ا

اآل ززر( أن ت  ززذ وحززد ا بحيزز  لززو قارنيززا أي  و ) .فززي مًاحزز  الما يزز « ال
فتكززون مو زززوع ع ،  امقززارن مفزززروض كززان عا زززداع علييززا غيزززرب دا زز  فييززز

 .للمقارن المفروض غير محمول  عليه

بز  ،   فألن ال يشترط معيا  ي  من المقارن  والال مقارن:  وأّما الثال 
 .ت  ذ مطلق  من غير تقييد بنفي أو إثًات

،  «مجززّردةع »والًشزرط ال ،  «معلوطزز ع »وتسزّمى الما يّز  بشززرط  زي  

 .«مطلق ع »والالبشرط 
ّمى وتسززز،  و ززي الكلززّي الطًيعززيّ ،  لززثالث الما يّززز والمق سبززم لاقسززام ا

و زي موجزودة  فزي العزارِ لوجزود بعزع أقسزاميا ،  «الالبشرط المقسزميّ »

 .فيه كالمعلوط 
والموجززود مززن الكلّززّي فززي كززّ ي فززرد غيززرو الموجززود منززه فززي فززرد آ ززر 

 .بالعدد

 لواحزدولو كان الموجود منه في ا فراد العارجيّ  واحزداع بالعزدد كزان ا
ع بصززفات متقابلزز ،  و ززو محززال  ،  كثيززراع بعينززه  ززو و،  وكززان الواحززد متّصززفا

 .محال  

بززا  إّن نسززً  الما يّزز  إلززى أفراد ززا كنسززً  اآل»:  (1)و ززذا معنززى قززوليم 
 .(2)« ال كنسً  ا ب الواحد إلى أوالدم الكثيرين،  الكثيرين إلى أوالد م

 نعم،  فالما يّ  كثيرة في العارِ بكثرة أفراد ا
__________________ 

عم  فززي و ززذا  ززو المسززت،  عار زز ع كانززت أو العمزز  إيّا ززا،  عززن جميززع االومززور الها ززدة علييززا

ر ام  زي  آ زأن يعتًزر انلزم:  مقاب  الما يّ  المعلوط  والمطلق  في مًاح  الما ي . وثانييما

 عتًزاربيزذا اعإلييا من حي   و أمر عا د علييا وقد حص  منيما مجموا ال يصدق  ي علييا 

 و ذا  و المستعم  في مورد المادّة في مقاب  الجنس.، 

 .100   1كمزا فزي  زرى المقادزد ِ ،  والمعنى ا ّول  و المشيور بزين المتزأل رين

،  فا والمعنززى الثززاني  ززو الززذي لكززرم الشززيس الززر يس فززي الفززرق بززين الجززنس والمززادّة فززي الشزز

مسز  مزن فراجع الفص  الثال  من المقالز  العا،  ولعّصه المحقّق الطوسّي في  رى اال ارات

 .78ع  76   1و رى اال ارات ِ ،  إلييّات الشفا 

. وقزززال السزززًهوارّي فزززي  زززرى 8   2ِ (  كزززذا قزززال دزززدر المتزززأللّيين فزززي ا سزززفار 1)

 :  99  المنظوم 

 لزززززززززززيس الطًيعزززززززززززي مزززززززززززع ا فزززززززززززراد»

 «كزززززززززززا ب بززززززززززز  آبزززززززززززا مزززززززززززع ا والد   
  

لرجز  اثيزرين  زو ما يّ  إلى أفراد ا كنسً  ا ب الواحزد إلزى أوالدم الك( والقا   بألّن نسً  ال2)

 .99اليمداني. راجع  رى المنظوم    
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 .ع (1) ي بودف الكلّي  واال تراك واحدة  في الذ ن ع كما سيألتي 

 الفصل الثالث

 في الكلّّي والجزئي

د زا راال ري  أّن الما يّ  الكثيرم ا فراد تصدق على كزّ   واحزد مزن أف
 مززن بمعنززى أّن الما يّزز  التززي فززي الززذ ن كلّمززا ورد فيززه فززرد  ،  وتحمزز  عليززه

ضب علييززا إتّحززدبت  معززه وكانززت  ززي  ززو و ززذم العادزز   ززي  .أفراد ززا وعبززرب
متنزع عقز  ال يفال .و ي المراد با تراك ا فزراد فزي الما يّز ،  المسّماة بالكلّيّ 

ت سزوا  كانزت لا،  نفسيامن تجويه ددق الما يّ  على كثيرين بالنظر إلى 

 .أفراد كثيرين في العارِ أم ال
عزارجّي إل الوجزود ال،  فالّكليّ   اد   ل نيّ   تعرض الما يّ  في الزذ ن

الوجزود  فالكلّيّز  مزن لزواعم .مزانع  عزن اع زتراك،  العينّي مساوق  للشعصزيّه

 .جيّ ارالذ نّي للما يّ  كما أّن الجه يّ  والشعصيّ  من لواعم الوجود الع
الحززّس  إّن الكلّيّز  والجه يّزز  فزي نحزو اعدراك بمعنزى أنّ »:  (2) فماا قيال

ع ويتشزلقّوة إدراكه ينال الشي ب نبي ال كامال بحي  يمتاع عّما سزوام مطلقز  ّع ا

ع يتززردّد مززا نالززه بززين ،  ززع ف إدراكززه ينالززه نبززي ال  يّينززا ًزز  مززور ويقاو والعقزز  للب
،  ه التّمي ّي من بعيد بحي  ال يتميّه ك   كالشًط المر،  اعنطًاق على كثيرين

 أو غيزر فيتردّد بين أن يكون ع مزثال ع  زو عيزداع أو عمزراع أو  شزً ع منصزوب ع 

ين بززوكالززدر م الممسززوى المززردّد ،  ولززيس إالّ واحززداع مززن المحززتمالت،  للززا
 .«الدرا م المعتلف  وليس إالّ واحداع منيا

  إالّ مصزداق الما يّز  فزي الحقيقز إل لو كان ا مر كذلا لزم يكزن،  فاسد  

 واحداع من ا فراد
__________________ 

 ( في الفص  اآلتي.1)

عليززام  ا ززو المحقّززق الززدوانّي وسزيّد المززدقّقين علززى مززا نوقز  عنيمززا فززي  ززوارق  والقا ز ( 2)

. قزززال 332ودرر الفوا زززد   ،  270وتعليقززز  الييزززدجّي علزززى  زززرى المنظومززز    ،  164

لجه يز  فزاال تالف بالكلّيز  وا»:  96وانّي في حا زي   زرى التجريزد للقو زجي   المحقّق الد

 .«... ع تالف نحو اعدراك
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كزز   أربعزز  »و ،  «كزز   ممكززن فلززه علّزز   »:  كقولنززا،  ولكززذبت القلززايا الكلّيّزز 

  ِ فزالحّق أّن  .واللزرورة تدفعزه،  «كّ  كثير فّنّه م ل ف من آحاد»و ،  «عو
فالكلّيّ  لوجود ا الذ نّي والجه يّ   ؛ يّ  العمتان لوجودي الما يّاتالكلّيّ  والجه

 .لوجود ا العارجيّ 

،     إّن الما يّز  الموجزودة فزي الزذ ن جه يّز    عصزيّ »:  (1)ما قيل وكذا 
   بزنفس فّنّيا موجودة  في ل زن  زاّ   قا مز،  كالما يّ  الموجودة في العارِ

 .جه يّ 

يّزز  وجززودة فززي ل ززن عيززد ع مززثال ع غيززرو الما فالما يّزز  اعنسززانيّه الم
يزوم والموجزودةو منيزا فزي ل زن عيزد ال،  اعنسانيّ  الموجزودة فزي ل زن عمزرو

 .«و كذا،  غيرو الموجودة في ل نه با مس

 مز ع ونبيزا قافّّن الما يّ  المعقول  من الحيثيّ  المذكورة ع أعنزي ك،  فاسد  
ال ليزا اني  وكمزاكيفيّ ع من الكيفيّات النفسزوكذا كونبيا ،  بنفس جه يّ  ناعت ع ليا

يّز  وكالمنزا فزي الما ،  ع  ي مزن الموجزودات العارجيّز  العارجز  مزن بحثنزا

ن  زذم مزو زي ،  بوجود ا الذ نّي الذي ال تترتّ  علييا فيه آثار ا العارجيّ 
 .الجي  ال تألبى الصدقب على كثيرين

ألحزد ه بعلزيا مزن بعزع بثّم إّن ا  يا  المشترك  في معنى كلزّي  يتميّز

ت  تفّنّيا إن ا زتركبت  فزي عبرب زّي   زارِ مزن الزذات فقز  ،  اومور ثالث  ميّزهب
 كبي ن فزيكالنوعين من مقولتبي ن من المقوالت العر زي  المشزتر،  بتمام الذّات

ال   و وال مح،  وإن ا تركبت  في لاتيّي  فّن كان في بعع الذات،  العر يّ 

ت  بًع،  الجنس ن كاعنسزان والفزرس المشزتركبي  ،  ع آ زر و زو الفصز تميّهب
ي ن بالنوطق والصيي  ت  ات تميّزوإن كان فزي تمزام الزذ ؛في الحيوانيّه المتميّهب هب

ع لززم يعزز  عنززه فززرد  ،  بعرب ززّي  مفززارق عم  الفززالعم النززوا ،  إل لززو كززان العمززا

 .لجميع أفرادم
ع  (2)وعاد بعليم  ع رابعزا تميّزهو ال:  و زو،  على  ذم ا قسزام الثالثز  قسزما

 بالتمام
__________________ 

  و 7   3( والظا ر أّن القا   به  زو فعزر الزدين الزراعّي فزي  زرى عيزون الحكمز  ِ 1)

ع موجزود فزي ا عيزان»:  حي  قزال،  100 وجزود  ّن الم،  اّن الموجزود فزي ا ل زان  زو أيلزا

قطز   ينز . وتعزّرض ليزذا القزولالذ نّي دورة  جه يّ  إدراكيّ  موجزودة فزي نفزس  عصزيّ  مع

 .48على ما في حا ي   رى المطالع   ،  «تحقيق الكلّيّات»الدين الراوندّي في رسال  

 فليس وأّما الفارق بين أ عاديا»:  ( و و الشيس اع راقّي في حكم  اع راق حي  قال2)
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 .و ززو التشززكيا،  والززنق  والشززدّة واللززعف فززي نفززس الطًيعزز  المشززترك 

وإنّمززا التشززكيا فززي ،  يززا  ززي ال تقًزز  التشززكياأّن الما يّزز  بمززا أنّ  (1)والحززّق 
 .الوجود

ي ه يّز  و زوأّمزا الج .يزا  ادز  ل نيّز  للما يّز وأنّ ،   ذا كلّه فزي الكلّيّز 

وجود يزا بزالفزالحّق أنّ ،  «الشعصزيّ »:  وتسزّمى،  امتنااو الشزرك  فزي الشزي 
 .()رحمه هللا (2) در المتيلّهينص)رحمه هللا( وتًعه الفارابّي كما ل   إليه 

والحزّق أّن تشززّع  الشزي  ع بمعنززى كونزه ممتنززع »:  قزال فزي ا سززفار

انع مزالشرك  فيه بحس  نفس تصّورم ع إنّمزا يكزون بزألمر عا زد علزى الما يّز  
 .بحس  لاته من تصّور اال تراك فيه

كون فالمشّعي  للشي  ع بمعنى ما به يصير ممتنع اال تراك فيه ع ال ي

فزّّن كز    ، كما ل   إليه المعلّزم الثزاني،  بالحقيق  إالّ نفس وجود للا الشي 
وإلا قطززع النظززر عززن نحززو الوجززود العززاّ  ،  وجززود متشززّع   بززنفس لاتززه

م  إليه أل فو   معّصي  للشي  فالعق  ال يألبى عن تجويه اع تراك فيه وإن  و

س إلززى ل للشززي  بالقيززاإل ا وّ ،  فززّّن اعمتيززاع فززي الواقززع غيززرو التشززّع ، 
 يكزن لزه ه لزو لزموالثاني باعتًارم في نفسه حتّى أنّز،  المشاركات في أمر عامّ 

ع فزي نفسزه د أن وال يًعز .مشارك ال يحتاِ إلى مميّزه عا زد مزع أّن لزه تشّعصزا

 منتشر مافّّن النوا المادّي ال،  يكون التميّه يوج  للشي  إستعداد التشّع 
ًزدأ اعسزتعداد لواحزد منزه ال يفزيع وجزودم عزن الملم تكن المادّة متعّصص  

 .إنتيى،  (3)« ا على

 : ويتًّين به
صزز  التززي أسززندوا التشززّع  إلييززا ع و زز:  أّوال ي أّن ا عززراض المشّعي

و صو  الو زع ومتزى ،  (4)عاّم  ا عراض كما  و ظا ر كالم بعليم 

 وأين كما دّرى
__________________ 

لكماليّز  بز  قسزم  ثالز   زو ا،  و؟( ال يتليّزر فييزا؛ وال  زو عزارض  فزّّن جزواب )مزا  ز،  بفصزلي

 .234فراجع كالم الماتن في  رى حكم  اع راق   ،  «والنق 

ق فراجزع  زرى حكمز  اع زرا،  ( كما فزي تعليقزات  زرى حكمز  اع زراق لصزدر المتزأللّيين1)

 .237و  234  

ز  إلزى ا 106( نوس  إلييما في  رى المنظومز    2) رى لفزارابّي وغيزرم فزي حا زي   زونوسي

 .96فراجع حا يته عليه   ،  التجريد القو جّي للمحقّق الدوانيّ 

 .10   2( راجع ا سفار ِ 3)

 يا واحدثّم تعالطه معان وأسًاب او ر يتحّص  ب»:  ( كالشيس الر يس في الشفا  حي  قال4)
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مزا قيز   ع وكزذا (2)و صو  الهمان كما قال به آ رون ،  (1)به بعع آ ر 
 .(4)أمارات  للتشّع  ومن لواعمه « إنّه المادّة»:  (3)

ع  قريز  إّن المشّعي  للشي   زو فاعلزه ال»:  (5)أّن قول بعليم :  وثانيا

إّن المشزّع   زو فاعز  الكزّ  »:  (6)وكذا قزول بعلزيم ،  «المفيع لوجودم

 إنّ »:  (7)وكزذا قزول بعلززيم ،  «و زو الواجز  )تعززالى( الفيّزاض لكزّ  وجززود
 تشّع  العرض

__________________ 

مثز  أن يكزون  زذا قصزيراع ،  واحزد مزن ا  زعا  اعنسزاني  ويتميّزه بيزا  زع  عزن  زع 

لزذات  ولاك طويال و ذا أبيع ولاك أسود. وال يكون  ي   من  ذم بحي  لو لزم يكزن موجزوداع 

ا تكزون وإنّمز،  بز   زذم اومزور تتًزع وتلزهم،  الشع  وكان بدله غيزرم لزهم منزه أن يفسزد  جلزه

لشعصززيّ  الكززن إنّيّتززه ،  فتكززون ما يّزز  كززّ   ززع   ززي بّنسززانيّته،  حقيقزز  وجززودم باعنسززانيّ 

الفززن  راجززع الفصزز  العززامس مززن المقالزز  االوولززى مززن«. تتحّصز  مززن كيفيّزز  وكّميّزز  وغيززر للززا

 ا ّول من منطق الشفا .

ع  ع بألن تقترن بالنو»:  وقال أيلا عمز  ا  وا   عر زيّ  الوالشع  انّما يصير  عصا

 ق الشفا .راجع الفص  الثاني عشر من المقال  االوولى من الفن ا ّول من منط«. وغير العم 

 التشزززّع   زززو أن يكزززون»:  حيززز  قزززاال،  ( كالفزززارابّي والشزززيس الزززر يس فزززي تعليقاتيمزززا1)

ألّمززا ف،  للمتشزّع  معززاني ال يشززاركه فييززا غيزرم. وتلززا المعززاني  ززي الو زع وا يززن والهمززان

ع  14 فراجزع التعليقزات للفزارابي  « ساير الصفات واللواعم ففييا  زرك  كالسزواد والًيزاض

 .107والتعليقات للشيس الر يس   ،  15

 .335ع  334( والقا   الشيس اع راقّي في المطارحات   2)

ع عزب. ونوسز  إلزى 77ع  76   1ِ ( والقا   فعر الدين الراعّي في المًاح  المشزرقي  3)

. وقزززال المحقّزززق 224و زززرى اليدايززز  ا ثيريّززز    ،  12   2أ ززز  العلزززم فزززي ا سزززفار ِ 

ع كشزف راجز «.وقد يوستند إلى المادة المتشّعص  با عراض العادز  الحالز  فييزا»:  الطوسيّ 

 .97المراد   

 .106(  كذا في  رى المنظوم    4)

   2ِ  فراجزع ا سزفار،  ى قا لزه( وتعّرض ددر المتأللّيين ليذا القول من دون ا زارة إلز5)

 . ولم نعثر على قا له.224و رى اليداي  ا ثيريّ    ،  12

بزز  التشززّع  يسززتند عنززدنا إلززى »:  حيزز  قززال،  113   1( والقا زز   ززارى المقادززد ِ 6)

 «.شّع ه الموجد لكّ ي فرد على ما  ا  من التالقادر المعتار كسا ر الممكنات بمعنى أنّ 

،  143فراجززع كشززف المززراد   ،  المحقّززق الطوسززّي فززي تجريززد اععتقززاد ( والقا زز   ززو7)

 .141ع  140و رى التجريد للقو جّى   
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 .ال يعلو عن استقام « بمو وعه

سزتند والسزً  القريز  الزذي ي،  ه من اعسزناد إلزى السزً  الًعيزدغيرو أنّ 
 إل الوجززود العينززّي للشززي  بمززا  ززو،  إليززه التشززّع   ززو نفززس وجززود الشززي 

 يّزز  والما،  فيززو المتشززّع  بذاتززه،  وجززود  عينززي  يمتنززع وقززواو الشززرك  فيززه

 يمزا مزنوللفاع  أو المو وا د    في التشّع  من جي  أنّ ،  متشّعص  به
 .كما عرفت،  لكّن أقرب ا سًاب  و وجود نفس الشي ،  علب ي الوجود

ع  بزز  نفسززه بمززا:  وثالثززا ه نّززأ أّن جه يّزز  المعلززوم المحسززوس ليسززت مززن قًي

ب  اعتّصال الحّسي بالعارِ وعل مي اعن،  مفيوم  ل ني   ه نزواو سان بألنّزب  من قًي
تّصال ًب  اعوكذا جه يّ  الصورة العياليّ  من قي ،  تألث ر له من العين العارجيّ 

و أكمززا إلا أحلززر دززورةع  ياليّزز ع معهونزز ع عنززدم مززن جيزز  الحززّس ،  بزالحسّ 

 .فيمفا،  يّ  المعهون  دورةب فرد  يالّي  رّك  مّما عندم من الصور الحسّ 

 الفصل الرابع

 في الذّاّّي والعرضيّ 

رتفزع المفا يم المعتًرة في الما يّات ع و ي التي ت  زذ فزي حزدودي ا وت

 .«لاتيّات»:  الما يّات بارتفاعيا ع توسّمى
ن وما سوى للا مّما يحم  علييا ع و ي  ارج   من الحدود كالكات  م

 .«عبر يّات» ي من الحيوان ع توسّمى اعنسان والما

،  امفّنّززه إن توقّززف انتهاعوززهو وحملوززهو علززى انلززم،  والعبّر ززّي قسززمان
في انتهااي الحاّر وحمليهي على الجسم على انلمام الحرارة إل

يب سو ،  يهكتوق  :  ّمي

،  وإن لم يتوقّف على انلزمام  زي  إلزى المو زوا ؛« محموال باللميم »

يب  ِب المحمولالعا»:  سوّمي  .كالعالي والساف « ر
 .أّن العرض من مرات  وجود الجو ر (1)وقد تقدّم ،   ذا  و المشيور

__________________ 

د ا عزراض ويتًزيّن بمزا مزّر أّن وجزو»:  حي  قال،  ( في الفص  الثال  من المرحل  الثاني 1)

 «.من   ون وجود الجوا ر التي  ي مو وعاتيا
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و زي ،  ن غير الذاتّي بعواّده التي  زي لزواعمو لاتي تيزهي ويتميّه الذاتّي م

نوه  روري  الثًوت لذي الذاتّي للروريّ  ثًزوت الشزي  لنفسزه وكونوزهو ،  كوو
ع عززن السززً  ززد للززذاتّي ،  غنيّززا ززد ليززذي الززذاتّي  ززو السززً  الموجي فالسززً  الموجي

ع بالت،  لمكان العينيّ  كما سزيجي  ،  جو روكونوهو متقدّماع على لي الذاتّي تقدّما

 .(1)إن  ا  هللا 
مزز   حوقززد ظيززر مّمززا تقززدّم أّن الحمزز  بززين الززذات وبززين أجها ززه الذاتيّزز  

 .أّولي  

 جزها  وبه يندفع اع كال في تقدّم أجها  الما يّ  علييا بزألّن مجمزوا ا
هي ،  عين الك ّ   .حالو و م،  فتقد مو المجموا على الكّ  تقد مو الشي  على نفسي

سززوا   كززان أعززّم و ززو الجززنس أو أ ززّ  و ززو ،  أّن الززذاتيّ  (2)وللززا 

يب ،  والحم و بينيما أّولي  ،  عينو الذّات،  الفص  قوعه لو« جه اع »:  وإنّما سوّمي
 .جه اع من الحدّ 

اجززها  علززى أّن إ ززكالب تقززدوم ا جززها  علززى الكززّ  مززدفوا  بززألّن التقززدّم ل

 .ر  وبين االعتًارين تلاي،  با سر على الك ّ 

 الفصل الخامس

 في الجنس والفصل والنوع وبعض ما يللق بذلك

ذلا كزالما يّ  التاّم  التي ليا آثار  اد  حقيقيّز  تسزّمى مزن حيز   زي 

ع »  .كاعنسان والفرس واللنم« نوعا
وقززد بوززيّينب فززي المنطززق 
اقعزز  فززي أّن مززن المعززاني الذاتيّزز  لانززواا الو (3)

واحززد كززالحيوان الززذي يشززترك فيززه حززدود ا مززا يشززترك فيززه أكثززر مززن نززوا 

ق كمزا أّن منيززا مزا يعزتّ  بنززوا واحزد كالنززاط،  اعنسزان والفزرس وغير مززا
معتّ  والجه و ال« جنساع »ويسّمى الجه و المشترك فيه ،  المعتّ  باعنسان

 .«فصال»
__________________ 

 ( راجع الفص  ا ّول من المرحل  العا رة.1)

عتلفزز  ميززم ا تلفززوا فززي التفّصززي عززن  ززذا اع ززكال وليززم عًززارات نّ ( أي اعنززدفاا. واعلززم أ2)

ّول مزن تعّرض ليا المحقّق الال يجّي فزي المسزألل  العامسز  مزن الفصز  الثزاني مزن المقصزد ا 

 فراجع.،   وارق االليام

 باب الكلّيّات العمس .،  ( راجع الكتو و المنطقيّ 3)
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ع ينقسم الجنس والنوا وأيل ؛وينقسم الجنس والفص  إلى قري  وبعيد ا

 .(1)كّ  للا مًي ن في محلّه ،  إلى عال ومتوس  وساف 
،  ثالمزثّم إنّا إلا أ ذنا معنى الحيوان الموجود في أكثر من نزوا واحزد 

قبل نززام بألنّزز جززاع أن  ، ه الجززو ر الجسززم النززامّي الحّسززاس المتحززرك بززاعرادةوعب

ليزه ععا زداع ،  اني كالنزاطقنعقله وحزدم بحيز  يكزون كز   مزا يقارنزه مزن المعز
ع من لاته قبل نزام مزن المعنزى ملزايراع للمجمزوا م،   ارجا نزه ومزن ويكزون مزا عب

 .ه غيرو محمول على المقارنكما أنّ ،  غيرب محمول عليه،  المقارن

فززالمفيوم المعقززول مززن الحيززوان غيززرو مفيززوم الحيززوان النززاطق وغيززرو 
نى لى المعا الوجه مادّةع بالنسً  إكان المعنى المعقول على  ذ ؛مفيوم الناطق

 .قارنوعلّ ع مادّي ع بالنسً  إلى المجموا منه ومن الم،  الها د المقارن

ع إلى عدّة من ا نواا التي تشترك فيه نعق   كألن،  وجاع أن نعقله مقيسا
ع ع مزثال ع بألنّز ّمزا نسزان وإإه الحيزوان الزذي  زو إّمزا معنى الحيوان المذكور آنفا

عقزول فيكزون المعنزى الم،  نم وإّما غير للا مزن أنزواا الحيزوانفرس وإّما غ

ت و  و المععلى  ذا النحو ما يّ ع ناقص ع غيرب محّصل  حتّى يونلّم إلييا الفص
كزألن يونلزّم  ، بألحد تلا ا نواا فيحّصليا ما يّ ع تاّم ع فتكون للا النزوا بعينزه

لناطق اون الحيوان  و فيك،  فص  اعنسان مثال ع و و الناطق ع إلى الحيوان

ا ويسزززّمى الززذاتّي المشززترك فيزززه المززأل ول بيزززذ ؛و ززو نزززوا اعنسززان،  بعينززه
ع »اععتًار   .«فصال»والذي يحّصله « جنسا

 واععتًزاران المزذكوران الجاريززان فزي الجززه  المشزترك ع أعنزي أ ززذبمو 

 .وال بشرط ع يجريان في الجه  المعت ّ ،  بشرط ال
يّ ع وعلّز ع دزور،  ورةع للجه  اآل ر المقزارنفيكون باععتًار ا ّول د

زز   ؛وال يحمزز  علززى  ززي  منيززا،  للمجمززوا وباععتًززار الثززاني فصززال يحّصي

ع  م النواب ويحم  عليه حمال أّوليّا  .الجنسب ويتّمي
 جه م  بالفقد تحّص  أّن الجه ب ا عّم في الما يّات ع و و الجنس ع متقو  

__________________ 

و زززرى ،  82و زززرى المطزززالع   ،  26المنظومززز  )قسزززم المنطزززق(   ( راجزززع  زززرى 1)

،  14ع  13والًصززا ر النصززيريّه   ،  17ع  12وجززو ر النلززيد ،  61ع  36الشمسززيّ   

 .82   1و رى اع ارات ِ 
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 .ا  ّ  الذي  و الفص  بحس  التحلي  العقليّ 

يس  زذا التقزويم لزز»:  قزال فزي ا سزفار فزي كيفيّز  تقززّوم الجزنس بالفصز 
قّوم توالمتّحدان في ظرف ال يمكن ،  التّحاد ما في الوجود،  بحس  العارِ

ي ن إلزى جزه ب  ب  بحس  تحلي ي العق  الما يّ ب النوعيّ ب ،  أحد ما باآل ر وجوداع 

هي بعلّيّ  أحد ما لآل ر دة  يّز  واحز زرورةب احتيزاِ أجزها  ما،  عقلي ي ن وحكمي
 لّززز  ال يكزززون إالّ الجزززه  الفصزززليّ والمحتزززاِ إليزززه والع،  بعلزززيا إلزززى بعزززع

لكانزت  وإالّ ،  عستحال  أن يكون الجه  الجنسّي علّ ع لوجود الجزه  الفصزليّ 

ع متقززابال،  الفصززول المتقابلزز  العمزز ع لززه  ززذا ،  فيكززون الشززي و الواحززد معتلفززا
 .ممتنع

ويكززون ،  فًقزى أن يكززون الجززه  الفصززلّي علّزز ع لوجززود الجززه  الجنسززيّ 

ع للطًيع ما اع وا وجزه   الجنسيّ  المطلق  وعلّز ع للقزدر الزذي  زو حّصز  النزمقّسي
 .إنتيى،  (1)« للمجموا الحاد  منه ومّما يتميّه به عن غيرم

زم:  (2) فإن قيل ع لزهإّن الفص  إن كان علّ ع لمطلق الجنس لم يكن مقّسي ،  ا

 وإن كززان علّزز ع للحّصزز  التززي فززي نوعززه و ززو المعززتّ  بززه فالبززدّ أن يفززرض
زز ب ،  أّوال حتّززى يكززون الفصزز و علّزز ع لززه التعّصزز   فززي لكنّززه إلا تعّصزز  دب ب

 .الوجود واستلنى بذلا عن العلّ 

 ع إّن العصوديّ  التي بيا يصير الجزنسو المزًيم حّصز ع  اّدز:  (3) قيل
ي  زبالنوا من  ز ون تحّصزله الوجزودّي الجزا ي اليزه مزن ناحيز  علّتزه التزي 

 لفص فالتعّص  حاد   با،  لى معلولياوالعلّ  متقدّم  بالوجود ع،  الفص 

 .وبه يقّسم الجنس الفاقد له في نفسه، 
زززع ف  وال  ززي رب فزززي علّيّززز  فصززول متعزززدّدة لما يّززز  واحززدة جنسزززيّ  للب

 .(4)وحدتيا 

ززلوه :  فااإن قياال التحّصزز  الززذي يززد   بززه الجززنس فززي الوجززود  ززو تحص 
 بالوجود

__________________ 

 .30ع  29   2( راجع ا سفار ِ 1)

 .30   2وا سفار ِ ،  68   1(  ذا االعتراض تعّرض له في المًاح  المشرقيّ  ِ 2)

ع دزد68   1(  كذا أجاب عنه الزراعّي فزي المًاحز  المشزرقيّ  ِ 3) ر . وتعزّرض لزه أيلزا

ع مالّ اسماعي  في حا ي   وارق30   2المتأللّيين في ا سفار ِ  اعليزام  . وأجاب عنه أيلا

 بما لكر.

:  71   1. وقززال الززراعّي فززي المًاحزز  المشززرقي  ِ 31   2(  كززذا فززي ا سززفار ِ 4)

 «.ًّ لصّح  أن تكون للشي  علب   مرت،  ليس يمتنع أن يكون للشي  الواحد فصول مرتًّ »
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فمززا لززم يتلززًّس بززالوجود العززارجّي لززم يززتّم ولززم يكززن لززه  ززي  مززن ،  الفززرديّ 

 فص  علّ ع له؟فما معنى عد  ال،  الش ون الوجوديّ 
 يّز ع تاّمز ع المزراد بتحّصزله بالفصز  ثًوتوزه التعقّلزّي وكينونتزه ما :  (1)قيل 

ع تترتّ  ّم  تحقّ والذي يكتسًه بالوجود الفردّي  و تحق قو الما يّ  التا،  نوعيّ ع  قا

 .عليه اآلثار العارجيّ 
يا فالذي يفيدم الفص   و تحّص  الما يّز  المًيمز  الجنسزيّ  ودزيرورت

لتاّمز  ما يّز  اوالذي يفيدم الوجزود الفزردّي  زو تحّصز  ال،  ا يّ ع نوعيّ ع تاّم ع م

 .وديرورتيا حقيق ع  ارجيّ ع تترت  علييا اآلثار
 : فتًيّن بما مرّ 

ع :  أوال ،  والفصزز   ززو النززوا محّصززال،  أّن الجززنس  ززو النززوا مًيمززا

 .والنوا  و الما يّ  التاّم  من غير نظر إلى إبيام أو تحّص 
ع أّن كال مزن الجزنس والفصز  محمزول  علزى النزوا حمزال أّول:  وثانيا    ؛يّزا

وأّمززا النسززً  بززين الجززنس والفصزز  أنفسززيما فززالجنس عززرض  عززام  للفصزز  

 .والحم  بينيما حم    ا ع  ،  والفص   اّد   للجنس
حدة في أّن من الممتنع تحق ق أكثر من جنس واحد في مرتً  وا:  وثالثا  

احزدة وكذا تحق ق أكثر من فص  واحزد فزي مرتًز  و،  (2)  واحدة ما يّ  نوعيّ 

 ززو و،  السززتلهمه كززونب الواحززد بعينززه كثيززراع ،  (3)فززي ما يّزز  نوعيّزز  واحززدة 
 .محال

ع ومعتلفان اعتًاراع :  ورابعا   دّة إلا فالمزا،  أّن الجنس والمادّة متّحدان لاتا

ع »او ذت ال بشزرط كانزت   .«مزادّة»شزرط ال كزان والجزنس إلا او زذ ب،  «جنسزا
ع ومعتلفان اعتًاراع  طي ال فالفص  بشزر،  وكذلا الفص  والصورة متّحدان لاتا

 كما أّن الصورة،  دورةو 
__________________ 

ثزّم » : حيز  قزال،  92( كما يستفاد مّما لكرم قط  الدين الراوندّي فزي  زرى المطزالع   1)

 .«... ليس مرادم أّن الفص  علّ  لوجود الجنس

 .95ع  94( راجع كشف المراد   2)

   . وقال الحكيم السًهوارّي في  زرى المنظومز 71   1ِ ( راجع المًاح  المشرقيّ  3)

100  : 

 ولزززززززززيس فصزززززززززالن وال جنسزززززززززان فزززززززززي

 مرتًزززززززززززززززززز  لواحززززززززززززززززززدي ا تعززززززززززززززززززرف   
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 .(1)ال بشرط فص   

صززورة فززّّن المززادّة وال،  و ززذا فززي الجززوا ر المادّيّزز ع المرّكًزز  ظززا ر  
 ذان ال ثّم ي ،  في  ذ منيما معنى المادّة والصورة،  دتان فييا  ارجاع موجو

 .فيكونان جنساع وفصال،  بشرط

،  وأّما ا عراض فيي بسا    ارجيّز  غيزرو مرّكًز  مزن مزادّة ودزورة
 .فما به اع تراك فييا عين ما به االمتياع

ع وفصزو ال لكّن العق  يجد فييزا مشزتركات ومعتّصزات فيعتًر زا أجناسزا

 .فتعود مواد  ودوراع عقليّ  ليا،  ليا ثّم يعتًر ا بشرط ال
 .وا مر في الجوا ر المجّردة أيلاع على  ذم الوتيرة

 الفصل السادس

 في بعض ما يرجع إلى الفصل

 : (2)يستعم  لفظ الفص  في كلماتيم في معنيين 
رفويزا:  أحدهما عزدّ ي و زو إنّمزا،  أ    اللواعم التي تعزرض النزوا وأبع 

فصال ويو ع في الحدود مو عب الفصول الحقيقيّ  لصعوب  الحصول على 

ابقز  ا بالمطالفصول الحقيقيّ  التي تقّوم ا نواا أو لعدم وجود اسزم داّل  علييز
م ا الزتكلّ فزّّن المزراد بزالنطق إّمز،  كالناطق المأل ول فصال لإلنسزان،  في اللل 

د م من ا إدراك الكلّيّات و و عنوإمّ ،  (3)و و بوجه من الكيفيّات المسموع  

ض ال وا عززرا،  والكيفيّزز  كيفمززا كانززت مززن ا عززراض،  الكيفيّززات النفسززانيّ 
ع »:  ويسّمى،  تقّوم الجوا ر  .«فصال منطقيّا

صزز  و ززو مًززدأ الف،  مززا يقززّوم النززوا ويحّصزز  الجززنسب حقيقزز ع :  والثااني

 ، المنطقيّ 
__________________ 

 .287   5وِ ،  18ع  16   2( راجع ا سفار ِ 1)

الز  راجزع الفصز  الث،  . وللشيس الر يس كزالم  فزي المقزام100( راجع  رى المنظوم    2)

امسز  مقال  العوالفص  الرابع من ال،  عشر من المقال  االوولى من الفّن ا ّول من منطق الشفا 

 من إلييّات الشفا .

 .137قات للشيس الر يس   والتعلي،  20( كما في التعليقات للفارابّي   3)
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فصززال »:  ويسززّمى،  ككززون اعنسززان لا نفززس ناطقزز  فصززال للنززوا اعنسززانيّ 

ع   .«إ تقاقيّا
تمزامو حقيقزز ي النزوا  (1)ثزّم إّن الفصز  ا  يززر 

ز   نّزز،  (2) لجززنس اه محّصي

ع  مه نوعا له ويتّمي  .الذي يحّصي

لزى فيزه عفما او ذ في أجناسه وفصوله االو ر على وجه اعبيام مزأل ول  
 .وجه التحصي 

بعززع  ولزو تًززدّلبت  ،  ويتفزّرا عليززه أّن نوعيّزز ب النزوا محفوظزز   بالفصزز 

توه ع التي  ي الفص  بشرط ال ع عن ،  أجناسه  لمادّة عاولذا لو تجّردبت  دورب
نفسوزهو  كاعنسزان تتجزّرد،  التي  ي الجنس بشزرط ال ع فزي المرّكًزات المادّيز 

قب الًدن  . و النوا محفوظ ع بالصورةكانت حقيق،  فتفارب

 ع بمعنززى أنّ  (3)ثزّم إّن الفصز  غيزرو منززدرِ تحزت جنسزه الززذي يحّصزله 
ززذب الجززنس فززي النززوا ع  ففصززول الجززوا ر،  الجززنس غيززرو مززأل ول فززي حززدّم أ  

 .ليست بجوا ر

هي إفتقر إلى فص  يقّومهوللا  نّ  لكزالم وننق  ا،  ه لو اندرِ تحت جنسي
يززرو وتحق ززقب أنززواا  غ،    فصززول غيززري متنا يزز ويتسلسزز  بترتّزز،  إلززى فصززله

دفعه ودريط العق  ي،  ويتكّرر الجنس بعدد الفصول،  متنا ي  في كّ ي فص 
(4). 

حمز  ويكزون ال،  على أّن النسً  بين الجنس والفص  تنقل  إلى العينيّ 

ع للفصزز ،  بينيمززا حمززال أّوليّززاع  ع عاّمززا صزز و والف،  ويًطزز  كززون الجززنس عر ززا

 .للجنس اّد ع 
م كّ  »:  كقولنا،  وال ينافي للا وقوا الحم  بين الجنس وفصله المقّسي

 ه حمزز    زا ع  بزين العاّدزز  نّز،  «بعزع الحيززوان نزاطق»و  «نزاطق حيزوان

حمزز  والززذي نفينززام  ززو ال،  ع (5)والعززرض العززام ع كمززا تقززدّمت اع ززارة إليززه 
 .ا ّوليّ 

 فالجو ر مثال
__________________ 

 كالناطق لإلنسان.،  الفص  القري ( و و 1)

 .36ع  35   2وا سفار ِ ،  101( راجع  رى المنظوم    2)

 .263ع  253   4ِ و،  40ع  39   2( كما في ا سفار ِ 3)

 زراق   فراجع حكم  اع،  ( وقد ناق  فيه الشيس اع راقّي والفعر الراعّي بوجوم عديدة4)

. 66   1والمًاحزززز  المشززززرقيّ  ِ ،  290 و 233و  228والمطارحززززات   ،  87ع  86

 .263ع  253   4وأجاب عنيا ددر المتأللّيين في ا سفار ِ 

 ( في الفص  السابق.5)



 105  .............................................................................. اهماكحأو ّةيهاملا يف

م  له من غير أن تندرِ تحته فيكون جزه اع مزن ،  دادق على فصوله المقّسي

 .ما يّتيا
هي ينافي:  فإن قلت قولبيم  ما تقدّم من عدم د ولي فص ي النوا تحتب جنسي

لجسم ع في تقسيم الجو ر على العق  والنفس والييولى والصورة الجسميّ  وا

شزي  والعمو كزون ال،  ع بكون الصورة الجسميّ  والنفس نوعبي ن مزن الجزو ر
هو ود ولوهو تحتيا ع من مقول  اندراجو  .نوعا

 ومن المعلوم أّن الصورة الجسميّ   ي فص  الجسزم مزأل ولاع بشزرط ال

ع من،  الجو ر د ولو الفص  الجو رّي تحت جزنس الجزو ر  ففي كونه نوعا
ذو الجو ر في حدّم  .وأ  

ع من الجو ر  بيّنزوا يمعلى أنّ ،  ونظير الًيان جار في عدّي م النفسب نوعا

نفس والز،  بالًر ان أّن النفس اعنسانيّ  جو ر  مجزّرد  بزاق بعزد مفارقز  الًزدنو 
 شززرط فصزز   للما يّزز و ززي بعينيززا مززأل ولة ال ب،  الناطقزز  دززورةو اعنسززان

 .(1)اعنسانيّ  

،   زايعتلف حكم المفا يم با تالف االعتًزار العقلزّي الزذي يطرؤ:  قلتُ 
ذي أّن الوجزود فزي نفسزه  زو الز (2)وقد تقدّم في بحز  الوجزود لنفسزه ولليزرم 

 .يونتها عنه ما يّ و الشي 

 موإن كززان وجززودو ،  وأّمززا اعتًززار وجززودم لشززي  فززال يونتززها عنززه ما يّزز   
 .لليرم عين وجودم في نفسه

وززهو أنّزز،  والفصزز  مفيززوم ملززاف  إلززى الجززنس للنززوا  ه مميّيززه  لاتززي  حيثيّت

 .فال ما يّ ب له من حي  إنّه فص ،  وجودم للجنس
ع للفصزز»:  (3)و ززذا معنززى قززوليم  ع عاّمززا مب كززون الجززنس عر ززا   إّن العي

 نيزا مندرجز ع والفص   اّد ع له أّن ليست فصول الجوا ر جوا رب بمعنى كو

ِب ا نواا تحتب جنسيا مزات ب  كانزدراِ الملهو،  تحت معنى الجوا ر اندرا
يا الذي ال يد   في ما يّتيا مي  .(4)« تحت العي

رط ال وأّما الصورة من حي  إنّيا دورة  مقّوم   للمادّة فحي  كانت بش

،  جزنست البالنسً  إلى المادّة لم يكن بينيمزا حمز   أّولزّي فزال انزدراِ ليزا تحز
ع بينه وبين الجنس عينيّ   وحمز   أّولزي   ان وإن كز . زذا  لزف،  وإالّ كانت نوعا

 بينيا وبين المادّة حم   
__________________ 

 .41   2( راجع ا سفار ِ 1)

 ( راجع الفص  الثال  من المرحل  الثاني .2)

 ( أي قول الحكما .3)

 .40ع  39   2( راجع ا سفار ِ 4)
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 .(1)على التركي  اعتّحادّي بين المادّة والصورة   ا ع  بنا ع 

ا بززه يزا مززلّمززا كانززت الصزورة تمززام ما يّزز  النزوا كمززا عّرفو ززا بألنّ ،  نعزم
 ي يزا عزينو حقيقز نّ ،  كانزت فصزول الجزوا ر جزوا ر،  الشي   و  و بالفعز 

حيزز  لكززن ال يسزتوج  للززا د ولبيزا تحزتب جززنسي الجزو ر ب،  النزوا وفعليّتيزهي 

 .و ر مأل ولاع في حدّ ا بينه وبينيا حم   أّولي  يكون الج
ّكًز  مزن يزا فصزول  بسزا  و غيزرو مرأّن الفصزول بمزا أنّ ،  فتًيّن بمزا تقزدّم

لمادّيّز  اوكذلا الصزور ،  يا مميّييهات لاتيّ ممّحل   في أنّ ،  الجنس والفص 

ن   مزرّكًزمالتي  ي في لاتيا مادّي   موجودة  للمادّة بسزا  و فزي العزارِ غيزرو 
إالّ و ؛وبسا  و في العق  غيرو مرّكًز  مزن الجزنس والفصز ،  المادّة والصورة

ع متسلسل ع كما تقدّمت اع ارة إلييا   .(2)كانت الواحدة منيا أنواعا

ويززا وأّمززا الززنفس المجززّردة فيززي باعتًززار أنّ  يثيّزز ب حيززا فصزز   للنززوا حيثيّت
ن حيز  موأّما ،  د الناعتيأّن ال ما يّ  للوجو (3)الوجود الناعتّي وقد عرفت 

د ا في لاتيا فّّن تجّردب زا مصزّحط  وجودب زا لنفسزيا ة  ا موجزوديزكمزا أنّ ،  تجر 

فتكزون  ززي ،  فيصزدق عليزه الجززو ر،  و ززي تمزام حقيقز  النززوا،  فزي نفسزيا
ع له افيزه وال ين،  وليست بصورة،  النوا الجو رّي الذي كانت جه اع دوريّا

ع  فعزز  دون فززّّن  ززذا التعلّززق إنّمززا  ززو فززي مقززام ال،  كززون وجود ززا للمززادّة أيلززا

 .فيي ماديّ  في فعليا ال في لاتيا،  الذات
 زززذا علزززى القزززول بكزززون الزززنفس المجزززّردة روحانيّززز ب الحزززدوث والًقزززا  

 حانيّ ب وأّما على القول بكونيا جسمانيّ ب الحدوث رو .(4)كماعليه المّشاؤون 
__________________ 

ع قزززولو السزززيّد السزززند )دزززدر الزززدين الشزززيراعّي( و( والقزززول بكزززون ال1) دزززدر تركيززز  إتحاديّزززا

أي ،  لسزناداإّن بقول السيّد »:  105المتأللّيين. قال الحكيم السًهوارّي في  رى المنظوم    

 ينر المتزأللّيوقد تًعه في للا دزد،  و و ددر الدين الشيراعّي المشيور بالسيّد السند،  القويّ 

التركيزز   لكززّن قززول الحكمززا  العظززام مززن قًلززه»:  ثززّم قززال«.   اتّحززاديّ تركيزز و أجززها  عينيّزز، 

 .282   5وراجع ا سفار ِ «. اعنلماميّ 

 ( في السطور السابق .2)

 ( في الفص  ا ّول من المرحل  الثاني .3)

 .302فراجع  رى المنظوم    ،  ( نوس  إلييم في حوا ي  رى المنظوم  للسًهواريّ 4)
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و ي بعدو متعلّق  بالمادّة فعزال ثزّم تتجزّرد ،  تتجّرد في لاتيا أّوال فيي (1)الًقا  

ع بمفارق  الًدن  .عنيا في فعليا أيلا

 الفصل السابع

 في بعض أحكام النوع

 .النوا  و الما يّ  التاّم  التي ليا في الوجود آثار  اّد 

وينقسزززم إلزززى مزززا ال يتوقّزززف فزززي ترتّززز  آثزززارم عليزززه إالّ علزززى الوجزززود 
 «قيقزيالنزوا الح»:  جّي الذي يشّعصه فرداع كاعنسان ع مثال ع ويسزّمىالعار

،  وإلى مزا يتوقّزف فزي ترت ز  آثزارم عليزه علزى لحزوق فصز  أو فصزول بزه، 

ع بالنسً  إلى أنواا دونه ع بالنظر إلى ت،  فيكون جنسا  تهمام ما يّ وإن كان نوعا
ّم ثزالجزو ر عزال  كالجسم الذي  و نزوا مزن،  كا نواا العالي  والمتوسط ، 

 وّسز   مزنوالحيزواني الزذي  زو نزوا  مت،   و جنس لانواا النًاتيّ  والجماديّ 

النزززوا »:  ويسزززّمى،  الجزززو ر وجزززنس  لإلنسزززان وسزززا ر ا نزززواا الحيوانيّززز 
 .«اع افيّ 

و  ززثززّم إّن الما يّزز  النوعيّزز  توجززد أجهاؤ ززا فززي العززارِ بوجززود واحززد 

النززوا و،   منيززا وبززين النززوا حمزز   أّولززي   ّن الحمزز  بززين كززّ   ،  وجززود النززوا
،   وأّمززا فززي الززذ ن فًينيززا تلززاير  باعبيززام والتحّصزز ؛موجززود  بوجززود واحززد

ع لآل ر كما تقدّم   .(2)ولذلا كان كّ  من الجنس والفص  عر يّا

 نزواا اه البزدّ فزي المرّكًزات الحقيقيّز  ع و زي أنّ  (3)ومن  نا ما لكروا 
ى بززين أجها يززا فقززر  وحاجزز   مززن بعلززيا إلززى بعززع حتّزز المادّيّزز  ع أن يكززون

 ترتً  وتتّحد حقيق 
__________________ 

وحا زززي   زززرى حكمززز   347   8فراجزززع ا سزززفار ِ ،  (  زززذا مزززذ   دزززدر المتزززأللّيين1)

 .303. وتًعه الحكيم السًهوارّي في  رى المنظوم    245اع راق   

 ( في الفص  العامس من  ذم المرحل .2)

اجزعب ر«. والبزدّ مزن حاجز  ّمزا لزًعع ا جزها  إلزى الزًعع»:  كما قزال المحقّزق الطوسزيّ  (3)

 .91كشف المراد   
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 .(2)وقد عدّوا المسألل   روريّ   .(1)واحدة 

حصز  وللا بألن ي .ويمتاع المرّك  الحقيقّي من غيرم بالوحدة الحقيقيّ 
،  ها ر ا ج ورا ب آثامن تألل ف ا جها  أمر  آ ر ورا ب ا له أثر  جديد   ا   

سزكر كالع،  ال مث  المرّكًات اععتًاريّ  التي ال أثزر ليزا ورا ب آثزار ا جزها 

 .والًيت المرّك  من اللًن والجّ  وغير ا،  المرّك  من أفراد
 ومززن  نززا يتززرّجط القززول بززألّن التركيزز  بززين المززادّة والصززورة تركيزز   

 .ع (3) إتحادي  ال إنلمامي  ع كما سيألتي إن  ا  هللا

يززا التززي ل ثزّم إّن الما يّززات النوعيّز  منيززا مزا  ززو كثيزرو ا فززراد كزا نواا
 .وكاعنسان،  كالعنصر،  تعل ق  ّما بالمادّة

ع ،  ومنيا ما  و منحصر  في فرد فعزال وكالنوا المجّرد عزن المزادّة لاتزا

 .و و العق 
زيا   أو بوللا أّن الكثرة إّما أن تكزون تمزامب لات الما يّز  النوعيّز و أعلب

ل يم ؛ ارج ع منيا العم ع أو مفارق ع  تحقّزق يتنزع أن وعلى التقادير الثالث  االووب

 ل ف  مزنوكّ  كثير م ،  إل كّ  ما فرض فرداع ليا وج  كونه كثيراع ،  ليا فرد
ف من وكّ  كثير فّنّه م ل  ،  وك و واحد مفروض يج  أن يكون كثيراع ،  آحاد

ال فزز،  وال ينتيززي إلززى واحززد،   مززر إلززى غيززر النيايزز فيززذ   ا،  آحززاد و كززذا

 ؛ا  لزف  و زذ،  وقد فرض كثيرو ا فراد،  فال يتحقّق ليا فرد،  يتحقّق الواحد
ض مفززارق يعزرض النزوا تتحقّزز،  وعلزى التقزدير الرابزع ق كانززت الكثزرة بعبزرب

زهو وك   عرض مفزارق يتوقّزف عر  ،  بانلمامه إليه وعدم انلمامه الكثرةو   و

ع باللزرورة،  سًق إمكان حاملزه المزادّة على  نزوا فكز ّ ،  فيكزون النزوا مادّيزا
يو مجّرد ف وينعكس بعكسي النقيع إلى أّن كّ  نوا،  كثيرو االفراد فيو مادّي  

 .و و المطلوب،  منحصر  في فرد
__________________ 

 ال وحدة اعتًاريّ  كالعشرة.،  ( وحدةع حقيقيّ  كاعنسان1)

و رى المنظومز    ،  119و رى المواقف   ،  104   1ى المقادد ِ ( راجع  ر2)

 .56   1والمًاح  المشرقيّ  ِ ،  104

 ( راجع الفص  الرابع عشر من المرحل  الثامن .3)
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 المرحلة السادسة

 في المقوالت العشر

 التي إليها ّنتهي الماهيّات بالتلليل وهي األجناس العالية

 وفيها واحد وعشرون فصال
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 الفصل األّول

 في المقوالت وعددها

لزى ال ري  أّن للموجود الممكن ما يّز   زي لاتزه التزي تسزتوي نسزًتيا إ

 يّزات وأّن في  زذم الما ؛و ي ما يقال في جواب )ما  و؟( ،  الوجود والعدم

ا وأّن فزي ا جنزاس مز،  مشتركات  ومعتّصات  ع أعني ا جنزاس والفصزول ع
،  عزمّ يا قد تترتّ  متصزاعدةع مزن أ زّ  إلزى أأي إنّ ،   و أعّم وما  و أ  ّ 

لى غيزر إفال محال  تنتيي السلسل  إلى جنس ال جنسب فوقبيا الستحال  ل ابيا 

كززن فززال يم،  النيايز  المسززتلهم لترّكزز  لات الممكززن مززن أجزها  غيززر متنا يزز 
ار اس باعتًزعلزى أّن  زذم ا جنز،  تعق    ي  من  ذم الما يّات بتمام لاتيّاتيا

 ززي و،  قززواموالمززادّة مززن علزز  ال،  ذ ا بشززرط ال مززواد   ارجيّزز   أو عقليّزز   أ زز

 ع. (1)متنا ي  ع كما سيألتي إن  ا  هللا تعالى 
ع عاليزز ع لززيس فوقيزا جززنس ع بززو زي المسززّماة ،  فتحّصز  أّن  نززاك أجناسزا

 «.المقوالت»

 : ومن  نا يظير
ن وإالّ كززا،   أّن المقززوالت بسززا   غيززرو مرّكًزز  مززن جززنس وفصزز:  أّوال

  ناك جنس  
__________________ 

 ( في الفص  العامس عشر من المرحل  الثامن .1)
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 . ذا  لف  ،  أعلى منيا

 نيززا مشززترك  وإالّ كززان بي،  يززا متًاينزز   بتمززام لواتيززا الًسززيط أنّ :  وثانيااا  
 . ذا  لف  ،  فكان فوقيا جنس،  لاتي  و و الجنس

 فزال،  حدةال تندرِ تحتب أكثر من مقول  وا أّن الما ي  الواحدة:  وثالثا  

ع  ع معزا ع ،  يكون  ي   واحد  جزو راع وكّمزا ع معزا ع وكيفزا ّرا ويتفز .ذاو كز،  وال كّمزا
 عليه أّن كزّ  معنزى يوجزد فزي أكثزر مزن مقولز  واحزدة فيزو غيزرو دا ز  تحزتب 

ع بجنسبزي ن متًز،  المقول  و أاينبي ن إل لو د   تحت ما يصدق عليزه لكزان مجن سزا

 ومثلززه مززا يصززدق مززن المفززا يم علززى الواجزز  .و ززو محززال  ،  أجنززاس متًاينزز 
ع   .(1)وقد تقدّمت اع ارة إلى للا ،  والممكن جميعا

كزالنوا أّن الما يّات الًسيط  كالفصزول الجو ريّز  ع مزثال ع و:  ورابعا  

 .(2)يّ  وقد تقدّم في مرحل  الما ،  المفرد ع إن كان ع  ارج   عن المقوالت
 ب إل ال ما يّز،  أّن الواجز  والممتنزع  ارجزان عزن المقزوالت:  سا  وخام

 .والمقوالت ما يّات جنسيّ ،  ليما

و ززي الجززو ر ،  علززى أّن المقززوالت عشززر (3)ثززّم إّن جميززور المّشززا ين 
والكززم والكيززف والو ززع وا يززن والمتززى والجززدة واع ززاف  وأن يفعزز  وأن 

 .ينفع 

ل فيما لكروم على اعست ّن لزيس ولم يقم بر ان  على أ،  (4)قرا  والمعو 
 فوقيا

__________________ 

 ( في المرحل  الرابع .1)

 ( في الفص  السادس من المرحل  العامس .2)

ه  ا ّول فراجزع الجز،  أي المقزوالت« قاطيلوريزاس»( كالمعلّم ا ّول في كتابه الموسوم بع 3)

  فراجزع الجزه،  أي الجزدل« طوبيقزا»بزع وكذا في كتابه الموسوم ،  35من منطق أرسطو   

ع فزي المعتًزر ِ 502الثاني من منطق أرسطو     . ول ز  إليزه14   3. ونوسز  إليزه أيلزا

 3   4ِ ودزدر المتزأللّيين فزي ا سزفار ،  الشيس الر يس في قاطيلورياس من منطق الشزفا 

،  164   1ِ   وفعزر الزدين الزراعّي فزي المًاحز  المشزرقيّ ،  21والشوا د الربوبيّز    ، 

 136والحكيم السًهوارّي في  زرى المنظومز    ،  98ع  97   1و رى عيون الحكم  ِ 

 .137ع 

مزن  . وقال المحقّق الال يجّي في مقدم  الفص  العامس193(  كذا في  رى المواقف   4)

ّن  ززذا وبالجملزز  فالززذي اسززتقّر عليززه رأي المتززألّ رين أ»المقصززد الثززاني مززن  ززوارق اعليززام 

ع  ع  عيف جدّا . وال يعفى أّن  ذا اعستقرا  أيلا  «.الحصر استقرا ي 
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 .(1)مقول    ي أعّم من الجميع أو أعّم من الًعع 

عشزر وأّما مفيوم الما يّ  والشي  والموجزود وأمثاليزا الصزادق  علزى ال
ع   و رومفيوم العرض والييئ  والحال الصادق  على التسزع غيزرو الجز،  جميعا

 ، لنسزًيّ اسًيّ  الصادق  على السًع ا  يرة المسّماة بزا عراض والييئ  الن، 

 .فيي مفا يم عاّم   منتهع   من نحو وجود ا  ارج   من سنس الما يّ 
الّ وال  ويّز  إ،  فما يّ  الشي   و لاته المقول عليزه فزي جزواب مزا  زو

،  ودفززال  ززيئيّ ب لمززا لززيس بموجزز،  و ززيئيّ  الشززي  موجززود  ،  للشزي  الموجززود

ع باللير مي قا ما  ؛ ع وحزاالوقري   منزه كونزه  يئز،  وعر يّ و الشي  كونو وجودي
 .ونسًيّ  الشي  كونو وجودم في غيرم غيرو  ارِ من وجود اللير

فيزذم مفزا يم منتهعز   مزن نحزو الوجززود محمولز   علزى أكثزر مزن مقولزز  

 .(2)فليست من المقوالت كما تقدّم ،  واحدة
إلى  بّرجاا المقوالت النسًيّ ،  لمقوالت أربعأّن ا»:  (3)وعن بعليم 

 .«فيي الجو ر والكم والكيف والنسً ،  مقول  واحدة

 من نحزو أّن النسً  مفيوم  غيرو ما وّي  منتها [ من] (4)ويدفعه ما تقدّم 
د  ،  الوجود ليهي مقول ع فليورب ع  ت إلى  المقوالولو كفى مجّرد عموم المفيوم في جب

زززد ق مفيززوم العززرض علززى غيزززر ،  (5)« ر والعززرضالجززو »:  مقززولتين لصي

 ب  إلى مقول  واحدة  ي الما يّ  أو الشي ،  الجو ر من المقوالت
__________________ 

ل والفصزز  ا وّ ،  ( راجززع مقدمزز  الفصزز  العززامس مززن المقصززد الثززاني مززن  ززوارق اعليززام1)

 ني من منطق الشفا .والثال  والرابع والعامس من المقال  الثاني  من الفن الثا

 ( في السطور السابق .2)

 فراجزع،  « و عمر بزن سزيالن السزاوجّي )السزاوّي( دزاح  الًصزا ر النصزيري »:  ( قي 3)

ّي فزي . وقزال اعيجز137و زرى المنظومز    ،  264 رى اليداي  ا ثيريّ  لصزدر المتزأللّيين 

نسزً  كمزا ينقسم إلى كم وكيزف وه وقد احتّ  ابن سينا على الحصر بما  الدته أنّ »:  المواقف

 .195إنتيى كالمه على ما في  رى المواقف   « وغير ا الجو ر،  مرّ 

 ( في السطور السابق .4)

ر ويكفززي تقسززيم الما يّززات إلززى جززو »:  284( قززال الشززيس اع ززراقّي فززي المطارحززات   5)

 قصزيانأهات جنسزان فّلن المقوالت الجزا »:  40وقال السيّد الداماد في القًسات   «. و يئ 

...». 
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الجو ر والكم والكيف والنسً  ،  أّن المقوالت  مس»:  وعن  يس اع راق

 .(1)« والحرك 
ع مفيزز ع إلززى أّن الحركزز  أيلززا وم  ويززردو عليززه مززا يززردو علززى سززابقه ملززافا

ّر و ززو الوجززود السززيّال غيززر القززا،  و ززو الوجززود،  منتززها  مززن نحززو الوجززود

 ليا في المقوالت.فال مسا  لد و،  الثابت

 الفصل الثاني

 ه جنس لما ّلته من الماهيّاتوأنّ  (2)في ّعريف الجوهر 

ع إلززى الما يّزز  التزي إلا وجززدبت   ع أّوليزا ارِ فززي العزز تنقسزم الما يّزز  انقسززاما

 وإلززى الما يّزز ،  وجزدبت  ال فززي مو ززوا مسززتلن عنيززا و ززي ما يّزز  الجززو ر
وا مسزززتلن عنيزززا و زززي التزززي إلا وجزززدبت  فزززي العزززارِ وجزززدبت  فزززي مو ززز

 .المقوالت التسع العر يّ 

 فالجو ر ما يّ  إلا وجدبت  في العارِ وجدبت  ال في مو زوا مسزتلن
ع مزن و ذا تعريف  بودف العم للوجود من غير أن يكزون حزدّاع م ل فز،  عنيا ا

كمززا أّن تعريززف ،  إل ال معنززى لززذلا فززي جززنس عززال،  (3)الجززنس والفصزز  

 العرض بالما يّ  التي
__________________ 

 .11( راجع التلويحات   1)

ع للمحقّق الطوسّي. والوجه ف2) ي للا ع ( قدّم الًح  عن الجو ر على الًح  عن العرض تًعا

ع أّن وجززود العززرض متوقّززف علززى وجززود  137كمززا قززال القو ززجّي فززي  ززرحه للتجريززد   

 ًع.ناس   لتقدّمه بالطفتقدّمه بالذكر م،  الجو ر فالجو ر مقدّم  بالطًع على العرض

ززن  قززدّم الًحزز  عززن العززرض علززى الًحزز  عززن الجززو ر كفعززر الززدين الززراعّي فززي ،  ومززنيم مب

إّن »:  . وتًعزززه دزززدر المتزززأللّيين فزززي ا سزززفار حيززز  قزززال136   1المًاحززز  المشزززرقيّ  ِ 

لكزن  ، الترتي  الطًيعّي وإن استدعى تقديم مًاح  الجوا ر وأقساميا على مًاحز  ا عزراض

و :  رنا الًح  عن الجوا ر لوجيينا ّ  رة دزول مقزرّ )أحد ما( أّن أكثزر أحواليزا ال يًزر ن إالّ با

لزم عليزّي وعثانييما( اّن معرفتيزا  زديدة المناسزً   ن يقزع فزي العلزم او ) في أحكام ا عراض.

لكلّيززات االمفارقزات الًاحزز  عززن لوات ا  زيا  وأعيانيززا دون أن يقززع فززي الفلسزف  الًاحثزز  عززن 

 .2   4راجع ا سفار ِ « والمفيومات العاّم  وأقساميا ا ّوليّ 

 سمرالفريدة االوولى في »:  136( ولذا قال الحكيم السًهوارّي في  رى المنظوم    3)
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تعريزف  بودزف ،  إلا وجدبت  في العارِ وجدبت  في مو وا مسزتلن عنيزا

 .ي العم لوجود المقوالت التسع العر يّ  وليس من الحدّ في  
«  يّز ما»:  فقولنزا،  وإن لزم يكزن حزدّاع ،  والتعريف تعريف  جزامع  مزانع  

ع   ال يشم  عاّم  الما يّات ويعرِ به الواج  بالذات حي  كان وجوداع دزرفا

ّن أاللز  علزى للد،  «إلا وجدبت  في العارِ»:  وتقييد الما يّ  بقولنا ؛ما يّ  له
قّزق إل لزو لزم يتح،  مز  الشزا عالتعريف لما يّ  الجو ر الزذي  زو جزو ر بالح

 ، قيقيّزز المفيززوم بززالوجود العززارجّي لززم يكززن ما يّزز ع حقيقيّزز ع ليززا آثار ززا الح

 تعريفويعرِ بذلا الجوا ر الذ نيّ  التي  ي جوا ر بالحم  ا ّولّي عن ال
وم تحزت فّّن دد قب المفيوم على نفسه حم   أّولزي  ال يوجز  انزدراِ المفيز، 

ع عنيززا» ززوا بززع وتقييززد المو ؛نفسززه ف لإل ززارة إلززى تعريزز،  «كونززه مسززتلنيا

ع بنفسززه ع أي موجززوداع ،  المو ززوا بصززفته الالعمزز  لززه  و ززو أن يكززون قا مززا
فزززالجو ر موجزززود ال فزززي مو زززوا ع أي لزززيس وجزززودم لليزززرم ،  لنفسزززه ع

 .ب  لنفسه ع،  كا عراض

  الحالّ  إّن التقييد باالستلنا  الد ال الصور الجو ريّ :  (1) وأّما ما قيل
عيا لكزّن مو زو،  فّنّيا وإن وجدبت  فزي المو زوا،  في المادّة في التعريف

 .ب  مفتقرة  الييا،  غير مستلن عنيا

  أّن الحززّق أّن الصززور الجو ريّزز  ما يّززات بسززيط  غيززر مندرجزز:  ففيااه
 وال مجنّسزز  بجززنس ع كمززا تقززدّمت اع ززارة إليززه فززي،  تحززت مقولزز  الجززو ر

 .ع (2)مرحل  الما يّ  
__________________ 

ّن  ،  إنّمزززا عًّزززر بالرسزززم دون الحزززدّ »:  388وقزززال اآلملزززّي فزززي درر الفوا زززد   «. الجزززو ر

نس الشزي  جز ّن الحزدّ مشزتم   علزى ،  الجو ر الجنسّي الذي  و من ا جناس العالي  الحدّ لزه

ع عالي ع ،  وا جناس العالي  ال جنس ليا،  وفصله   نس لزه ال فصزوما ال جز،  وإالّ لم يكن أجناسا

 «.له

 الجززو ر  ززو»:  حيزز  قززال،  389( والقا زز   ززو محّمززد تقززّي اآلملززي فززي درر الفوا ززد   1)

 ن الحزالّ الما يّ  التي حّق وجود ا العيني أن ال يكون في مو وا ع أي في محزّ   ع مسزتلن عز

ي لحالّز  فزاكالصزورة  وإن كان في المحّ  أي في محّ   مفتقزر لاك المحزّ  إلزى  زذا الحزالّ ،  فيه

 «.ني عنياإل ليست حال ّ في محّ   مستل،  الييولى حي و إنّيا مع حلوليا في الييولى جو ر  

 .( في الفص  السادس من المرحل  العامس 2)
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ووجود القسمين ع أعني الجو ر والعرض ع في العارِ  روري  في 

اض مزن حيز  ال فمن أنكر وجود الجو ر فقد قال بجو ريّ  ا عزر،  الجمل 
 .يشعر

 .ومن ا عراض ما ال ري  في عر يّته كا عراض النسًيّ 

،  مقزّوم  ليزا،  والجو ر جزنس  لمزا يصزدق عليزه مزن الما يّزات النوعيّز 
د زا  ّن كزون الما يّزات العر زيّ  مفتقزرةع فزي وجو،  (1)مأل ول  فزي حزدود ا 

فززي لاتيززا العززارجّي إلززى مو ززوا مسززتلن عنيززا يسززتلهم وجززود ما يّزز   ززي 

 ، لنيايز وإالّ ل ًت سلسل  االفتقزار إلزى غيزر ا،  مو وع   ليا مستلني   عنيا
 .و و ظا ر،  فلم تتقّرر ما يّ 

ّل  جزود وبزه علزى جنسزيّ  الجزو ر لمزا تحتزه بزألّن كزون  (2)وأّما ما اسزتودي

،  الجززو ر ال فززي مو ززوا ودززف  واحززد  مشززترك  بززين الما يّززات الجو ريّزز 
م فلزو لز،  ه اللهوم مع قطع النظزر عزن االومزور العارجز حاد   ليا على وج

ع ليزا تمزام ببز  كزان العمب وجود زا و زي ما يّزات متًاينز  ،  يكن الجو ر جنسا

،  ذلالهم انتهااو مفيوم واحد من مصاديق كثيرة متًاين  بمزا  زي كز،  الذات
 .و و محال

زززهو عي فًزززين  زززذم الما يّزززات الكثيزززرة المتًاينززز  جزززامع  مزززا وي  واحزززد  ال مو

 .الوجودّي كونو وجود ا ال في المو وا
معنزززى منتزززها  مزززن سزززن سي وجزززود  زززذم ،  أّن الودزززف المزززذكور:  ففيزززه

و زوا ع كما أّن كون الوجزود فزي الم،  الما يّات الجو ريّ  ال من الما يّات

ها  من معنى واحد  منت،  و و ودف  واحد  العم  للمقوالت التسع العر يّ  ع
ع سززنس وجززود ا عززرا فلززو اسززتلهم كززون الودززف المنتززها مززن ،  ض جميعززا

ع واحداع فزي الما يّزات الجو ريّز ع ما ويّا لهم   السزتالجوا ر معنى واحداع جامعا

ع ما ع كونو الودفو المنتزهاو مزن المقزوالت العر زيّه معنزى واحزداع جامعزا  ويّزا
 نقزولتبي  وانتيت الما يّات إلى م،  واحداع في المقوالت العر يّ   و جنس ليا

 . ما الجو ر والعرض

ل في إثًات جنسيّ  الجو ر لما تحته من الما يّات على مز  ا تقزدّمفالمعو 
 من أنّ 

__________________ 

المًاحز   ومنيم فعزر الزدين الزراعّي فزي،  (  ذا مذ   أكثر الحكما . وا قلّون على  الفه1)

 .146ع  142   1المشرقيّ  ِ 

 .260   4أللّيين في ا سفار ِ (  كذا استدّل عليه ددر المت2)
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 .يقوم به يستلهم ما يّ  قا م  بنفسيا (1)افتقار العرض إلى مو وا 

ع  ع مويتفّرا على ما تقدّم أّن الشي  الواحد ال يكون جو راع وعر ا ،  عا
والعزرض وجزودم فزي ،  ونا يا في للا أّن الجو ر وجودم ال في مو زوا

 واحد بالًدا  والودفان ال يجتمعان في  ي  ،  مو وا

 الفصل الثالث

 (2)في أقسام الجوهر األّوليّة 

والكا ن  ؛أو ال يكون فيه،  إّن الجو ر إّما أن يكون في محّ   :  (3)قالوا 

محززالّ  وغيززر الكززا ن فيززه إّمززا أّن يكززون،  «الصززورة المادّيّزز »فززي المحززّ   ززو 

إّمزا أن   يعلووالثاني ال،  «الييولى»وا ّول  و ،  لشي  يقوم به أو ال يكون
ع مززن الييززولى والصززورة أو ال يكززون ،  «الجسززم»وا ّول  ززو ،  يكززون مرّكًززا

وا ّول  ، والثزاني إّمززا أن يكزون لا عالقزز  إنفعاليّزز  بالجسزم بوجززه أو ال يكززون

 .«العق »والثاني  و « النفس» و 
ى الصزززورة المادّيّززز  والييزززول:   زززي،  فألقسزززام الجزززو ر ا ّوليّززز   مسززز 

 .لنفس والعق والجسم وا

ع دا راع بزين النفزي واعثًزات لمرّكز  افزّّن الجزو ر ،  وليس التقسيم عقليّا
في  من الجو ر الحاّل والجو ر المحّ  ليس ينحصر بحس  اعحتمال العقليّ 

مزادّة فمزن الجزا ه أن يكزون فزي الوجزود جزو ر  مزادّي  مرّكز   مزن ال،  الجسم

ي فززوا النززوا المززادّّي ا ّول لكززنّيم قصززر،  ودززورة غيززر الصززورة الجسززميّ 
 .الجسم تعويال على استقرا يم

__________________ 

ع لليرم( معنى سلًي  ال اقتلا  للما يز  العر ز1) ًه يّ  بالنسز( كون وجود العرض لليرم )ناعتا

جززابي  و ززو معنززى إي،  ولكززن وجززود الجززو ر وجززود  لنفسززه قززا م  بنفسززه التززي  ززي ما يتززه،  إليززه

  وقزد ات متًاينزوالمعنزى الواحزد ال ينتزها مزن ما يّز،   يّ  اقتلا ب الما ي  للواعمياتقتليه الما

 منزه )رحمززه).« .. وإالّ لززذ ًت سلسزل  اعفتقززار إلزى غيزر النيايزز »:  أ زرنا إليزه فززي قولنزا قزًال

 هللا((.

 ( أي ا قسام ا ّوليّ  للجو ر.2)

يقز  دزدر وتعل،  نيز  مزن إلييزات الشزفا ( أي المشاؤون راجع الفصز  ا ّول مزن المقالز  الثا3)

 4ار ِ وا سزف،  261و زرى اليدايز  ا ثيريّز  لصزدر المتزأللّيين   ،  47المتأللّيين عليه   

 .212و رى حكم  العين   ،  43وقواعد المرام   ،  234  
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أّن الصززورة الجو ريّزز  ليسززت مندرجزز ع تحززت  (1)ا قززد عرفززت علززى أنّزز

 .لييا الجو ر دد قب العارِ الالعموإن ددبقب ع،  مقول  الجو ر
ذا  زوا جزود فزي »:  قال في ا سفار بعد اع ارة إلى التقسيم المذكور

فزّن  وإالّ ،  الجو ر إن كان قابال لابعاد الثالث  فيو الجسزم:  التقسيم أن يقال

ّمزا إكان جه اع منه  و به بالفع  سوا   كان فزي جنسزه أو فزي نوعزه فصزورة  
فّن  ه اع منهجوإن لم يكن ،  أو جه   و به بالقّوة فمادّة،  ًيعيّ إمتداديّ  أو ط

ع فيه بالمًا رة فنفس    .«وإالّ فعق   ،  كان متصّرفا

 وللزا لمزا سزيظير مزن»:  ثّم قزال مشزيراع إلزى وجزه جزودة  زذا التقسزيم
رة تلزززاعيفما حقّقنزززام مزززن كزززون الجزززو رو النفسزززانّي اعنسزززانّي مزززادّةع للصزززو

ع بالفع  مزن ا نزوااعدراكيّ  التي  ل  ا المحّصزيتحّص  بيا جو راع آ ر كماليّا

 نواا التي يكون ليا نحو آ ر من الوجود غير الوجود الطًيعّي الذي ليذم ا
 .ع إنتيى (2)« المحّصل  الطًيعيّ 

ع  دو علززى  ززذا التقسززيم أيلززا دو علززى التقسززيم السززابق يبززري  لززى أنّ ع ؛ومززا يبززري

تزألّ رة عزن نوعيّز  الجسزم ع علزى الصزورة عطف الصور الطًيعيّ  ع و زي م
ع ،  اعمتداديّ   .ال يال م كون اعنقسام أّوليّا

 عوكيف كان فالزذي ييّمنزا  ا نزا أن نًحز  عزن حقيقز  الجسزم وجه بي زه 

 فسعلم الن وأّما النفس فاستيفا  الًح  عنيا في،  المادّة والصورة الجسميّ  ع
اق  والع،  (3)تبي القّوة والفع  وستنكشف حقيقتيا بعع االنكشاف في مرحل، 

معنى وأّمززا العقزز  فيقززع الكززالم فززي حقيقتززه فززي اعلييّززات بززال،  (4)والمعقززول 

،  (5)وستنكشزززف بعزززع االنكشزززاف فزززي مرحلتبزززيي القزززّوة والفعززز  ،  ا  ززز ّ 
 .(6)والعاق  والمعقول إن  ا  هللا تعالى 

__________________ 

 ( في الفص  السابق.1)

 .234   4سفار ِ ( راجع ا 2)

 ( أي المرحل  التاسع .5و  3)

 ( أي المرحل  الحادي  عشرة.6و  4)
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 الفصل الرابع

 في ماهيّة الجسم

ال ري  فزي وجزود الجسزم بمعنزى الجزو ر الزذي يمكزن أن يفزرض فيزه 

فعز  وإن لزم تكزن موجزودةع فيزه بال،  ثالث   طوط متقاطعز  علزى عوايزا قزوا م
 .كما في الكرة واالوسطوان 

وجززود فحواّسزنا التزي تنتيزي إلييززا علومنزا وإن لزم يكزن فييززا مزا ينزال الم
ك أحززوالب ا جسززام وأودززافبيا العر ززيّ  نززواا لكززّن أ،  الجززو رّي وإنّمززا تززدري

ام ن ا جسالتجربات تيدينا  داي ع قاطع ع إلى أّن ما بين السطوى والنيايات م

ة  في الجمل  غيرو  الي  عن جو ر لي امتداد ف  .ي جياته الثالثمملو ب
والززذي يجززدم الحززّس مززن  ززذا الجززو ر الممتززدّ فززي جياتززه الززثالث يجززدم 

ع من أجها،  متّصال واحداع يقً  القسم  إلى أجها  بالفع     بالفعز ال مجموعا

 .لوات فواد 
 .(1)وأّما بحس  الحقيق  فا تلفوا فيه على أقوال ،   ذا بحس  الحسّ 

ت أو ززاا ال تتجززّهى وال تنقسززم ه مرّكزز   مززن أجززها  لواأنّزز:  أحاادها

ر و زو مزذ   جميزو،  و زي متنا يز ،  أدال ال  ارجاع وال و مزاع وال عقزال
 .(2)المتكلّمين 

يزززرو غغيزززرو أّن ا جززها  ،  ه مرّكززز   كمززا فزززي القززول ا ّولأنّزز:  الثاااني

 .(3)ونوسي ب إلى النّظام ،  متنا ي 
__________________ 

ع تلززً  بززه ا قززوال فززي ما يّزز  الجسززم( ولكززر الحكززيم السززًهوارّي و1)  فراجززع  ززرى،  جيززا

 .209ع  208المنظوم    

ت فزي مقزاال ( ومنيم أبو اليذي  العالّف والجًّا ّي ومعّمر بن عًزاد و شزام الفزوطّي علزى مزا2)

. ونوسزز  إلززى جميززور 182   1ومززذا   اعسززالميين ِ ،  14ع  13   2اعسززالميّين ِ 

  والمًاحز  المشزرقيّ ،  24وايلاى المقادزد   ،  215ين   المتكلّمين في  رى حكم  الع

. 209و زرى المنظومز    ،  3   2وا ربعزين ِ ،  16   5وا سزفار ِ ،  8   2ِ 

ع ابن ميثم الًحرانّي في قواعد المرام     .56ع  51ول   إليه أيلا

 ا  ومذ،  71والتًصير في الدين   ،  16   2( نوسي  إليه في مقاالت اعسالميّين ِ 3)
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ززلًب  ال تقًزز  أنّزز:  الثالااث ززلار دي ه مرّكزز   مززن أجززها  بالفعزز  متنا يزز  دي

،  ولكن تقً  القسم ب الو ميّ  والعقليّ ،  القسم  العارجيّ  لصول ر ا ودالبتيا
 .(1) ذيمقراطيسونوسي ب إلى 

ها  ه متّصزز   واحززد  كمززا فززي الحززّس ويقًزز  القسززم ب إلززى أجززأنّزز:  الرابااع

 .(2) الشهرستانيّ سي ب إلى ونو ،  متنا ي 
ي يقً  ه جو ر  بسي    و اعتّصال واعمتداد الجو رّي الذأنّ :  الخامس

ع وو ماع وعقال  .(3) أفالطون اإللهيّ ونوسي ب إلى ،  القسم ب  ارجا

و مزا الجزو ر والجسزميّ  ،  أنّه مرّك   من جزو ر وعزرض:  السادس
 شراقشيخ اإل ونوسي ب إلى،  ت الثالثالتعليميّ  التي  ي إمتداد  كّمي  في الجيا

(4). 
__________________ 

زز ب إليززه 209و ززرى المنظومزز    ،  33واعنتصززار   ،  223   1اعسززالميّين ِ  . ونوسي

يلزاى إ. وقزال العالّمز  فزي 215وإلى القدما  من متكلّمي المعتهل  في  رى حكم  العزين   

ي وقزال الزراعّي فز«. جماعز  مزن ا وا ز   و مذ   المتكلّمزين ومزذ  »:  249المقادد   

 «.فيو مذ   النظام ومن ا وا   انكسافراطيس»:  9   2المًاح  المشرقيّ  ِ 

ززز  إليزززه فزززي ا سزززفار ِ 1) و زززرى ،  10   2والمًاحززز  المشزززرقيّ  ِ ،  17   5( نوسي

زز  إليزه وإلززى أدزحابه فززي  ززرى 209و ززرى المنظومز    ،  292   1المقادزد ِ  . ونوسي

 .246وايلاى المقادد   ،  215العين   حكم  

زز  إليززه فززي ايلززاى المقادززد   2) و ززرى المنظومزز  ،  17   5وا سززفار ِ ،  249( نوسي

زز ب إليززه وإلززى فعززر الززدين الززراعّي فززي143و ززرى التجريززد للقو ززجّي   ،  209    . ونوسي

 .215 رى حكم  العين   

 و رأي أفالطززون اعليززّي ومززذ  و زز»:  17   5( قززال دززدر المتززأللّيين فززي ا سززفار ِ 3)

يم  ززيعته المشززيورين بززالرواقيّين ومززن يحززذو حززذو م وسززلا منيززاجيم كالشززيس الشززييد والحكزز

 زراقّي ل   إليه الشزيس اع«. السعيد  ياب الدين يحيى السيروردّي في كتاب حكم  اع راق

ع إلززى أفالطززون والشززيس اع ززراقيّ 88و  80فززي حكمزز  اع ززراق      الحكززيمو . ونبسبززًه أيلززا

. 24ن   الم ّسزس آقزا علززي المزدّرس فيمزا علّقززه علزى  زرى اليدايزز  ا ثيريّز  لصزدر المتززأللّيي

ع المحقّززق الطوسززّي علززى مززا فززي كشززف المززراد    وأبززو الًركززات ،  150ول زز  إليززه أيلززا

 .195   3الًلدادّي في المعتًر ِ 

 اتيي في كتاب التلويحو و ما ل   إليه الشيس اعل»:  17   5( قال في ا سفار ِ 4)
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)أحزد ما( المزادّة التزي  زي :  ه جو ر  مرّكز   مزن جزو رينأنّ :  السابع

 .قّوةو كّ ي فعليّ 
 .و )الثاني( اعتّصال الجو رّي الذي  و دورتيا

 والصززورة اتّصززال  وامتززداد  جززو ري  يقًزز  القسززم ب إلززى أجززها  غيززري 

ي ن ،  متنا ي  بمعنى ال يقف لقّطاعز  اوكذا اآلل  ،  يقسمهفّّن ا تالف العر ب
ززذب الززو،  تقسززمه بززالقطع ززل ر الجززه  أو دززالبته أ ب  مب فززي حتّززى إلا أعيبززت  لصو

ذب العق ب في تق،  التقسيم  سزيمه علزىحتّى إلا عجه عنه لنياي  دولر الجه  أ ب

م إلى أجها  كان الجه و الجديد لا حجم    غيزر له جانز نحو كلّي  بألنّه كلّما قوّسي
 زو و،  فزورود القسزم  ال يعزدم الجسزمب ،  القسم ب من غير أن يقف جان  يقً 

 .(1)قول أرسطو وا ساطين من حكما  اعسالم 

وفزي  .(2) ذا ما بللنا مزن أقزواليم فزي ما يّز  الجزو ر المسزّمى بالجسزم 
 كّ  منيا

__________________ 

 .14ع إنتيى. وراجع التلويحات   « اللوحيّ  والعر يّ 

ع ا:  ال يقال المقزدار  حي  حكم بًسزاط  الجسزم وجو ريّز ،  لظا ر أّن بين كالميه تناقلا

   وحكم بترك   الجسم وعر يّ  المقدار في التلويحزات،  88و  80  في حكم  اع راق 

ين لكالمزه لكّن الشزارح»:  18ع  17   5قال ددر المتأللّيين في ا سفار ِ :   نّا نقول .14

يي التلويحززات والعالّ مثزز  محّمززد الشززيرعورّي دززاح مزز    تززاريس الحكمززا  وابززن كمونزز   ززارحب

ين فززي الشززيراعّي  ززارى حكمزز  اع ززراق كلّيززم اتّفقززوا علززى عززدم المنافززاة بززين مززا فززي الكتززاب

ي ه فييما،  المقصود ع  ّن فزي الشزمويتحقّق للا بأل،  قا لين أّن الفرق يرجع إلى تفاوت ادطالحب

ليززه؛ عو ززو جززو ر ال يهيززد واليززنق  بتززوارد ا  ززكال ،  ثابززت  :  حززين تًززدّل أ ززكاله مقززدارين

،   ززو ل ززاب المقززادير فززي الجوانزز  و ززو عززرض فززي المقززدار الززذي  ززو جززو ر،  ومتليّززر  

وللززا ،  والجززو ر منيمززا  ززو الييززولى علززى مصززطلط التلويحززات،  ومجموعيمززا  ززو الجسززم

  إلزى يسزّمى ع بالنسزًو زو الزذي ،  اعمتداد الجو رّي  و الجسم على مصطلط حكم  اع راق

يزز  الييئززات وا نززواا المحّصززل  ع الييززولى. فززال مناقلزز  بززين حكمززه بًسززاط  الجسززم وجو رّ 

 لزا الجسزمفزّّن ل،  المقدار في أحد الكتابين وحكمه بترّك  الجسم وعر يّ  المقدار فزي اآل زر

تيزى إن،  «فزظالل فتزو  م المناقلز  إنّمزا طزرأ مزن ا زتراك،  واعمتداد غير  ذا الجسم واعمتزداد

ع  رى حكم  اع راق     .220كالمه. وراجع أيلا

صزر ( و م أدحاب المعلّم ا ّول ومزن يحزذو حزذو م مزن حكمزا  اعسزالم كالشزيعين أبزي ن1)

 .286و وارق اعليام   ،  17   5الفارابّي وأبي علي ابن سينا. راجع ا سفار ِ 

 الطعومف  من محع ا عراض من ا لوان وأّن الجسم م لّ :   و،  ( وفي المقام قول  آ ر2)
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 .وجه  أو وجوم  من اللعف نشير إلييا بما تيّسر

ّكز   مزن أّن الجسزم مر:  و و،  المنسوب إلى المتكلّمين أّما القول األّول
و زي  ، تمر  اآللز و القّطاعز  علزى فوادز  ا جزها ،  أجها  ال تتجّهى أدال

 .متنا ي  تقً  اع ارة الحسيّ 

أّن الجه المفروض إن كان لا حجم كزان لزه جانز   غيزر جانز  :  ففيه
ع ،  باللرورة وال  فيجزري فيزه اعنقسزام العقلزّي وإن لزم يمكزن تقسزيمه  ارجزا

ع لنياي  دول رم عزه مزع وإن لم يكن له حجم  امتنع أن يحص  مزن اجتما،  و ما

 .غيرم جسم  لو حجم
ع لنفرض جه اع ال يتجزّهى بزين جزه ين كزذلا فزّن كزان يحجزه  ، وأيلا

يلقزام  فزّّن كزال مزن الطزرفين يولقزى منزه غيزرو مزا،  عن مماّس  الطزرفين انقسزم

 .(2)وإن لم يحجه عن مماّستيما إستوى وجود الوس  وعدمه ،  (1)اآل ر 
ع ،  ومثلوهو كز   وسز  مفزروض و زو  زروري  ،  فلزم يحجز   زي   زيئا

 .الًطالن

ع لنفرض جه اع ال يتجّهى فزوق جزه ين كز ،  ذلا وعلزى ملتقا مزاوأيلا
  حزد ما فقزوإن لقزى بكلّزه كز   أ،  فّن لقى بكلّه أو بًعله ك   كلييما تجزّهى

نيمزا وإن لقى بكلّه أو بًعله من كزّ  م،  فليس على الملتقى وقد فرض عليه

ع  ع انقسم وانقسما جميعا  .(3) يئا
ع مزن الًزرا ين  ، وقد أوردوا في بطالن الجه  الذي ال يتجزّهى وجو زا

 .(4) ي كثيرة مذكورة في كتًيم و
__________________ 

 والززروا ط وغيززر للززا. و ززذا منسززوب إلززى الحسززين النّجززار و ززرار بززن عمززرو مززن المعتهلزز .

ق    ق بين الفيرب  16 ع 15و  7ع  6   2ومقاالت اعسزالميّين ِ ،  160و  156راجع الفبر 

. وتعززّرض لززه فززي 105 و 101والتًصززير فززي الززدين   ،  189وتلعززي  المحّصزز    ، 

 .67   5ا سفارِ 

 .12   2( راجع  رى اع ارات ِ 1)

 .216(  كذا في  رى حكم  العين   2)

ع في النجاة   ،  (  ذا3)  .103ع  102وأجاب عنه الشيس الر يس أيلا

والفصززز  الثالززز  والرابزززع والعزززامس ،  242ع  238( راجزززع  زززرى حكمززز  اع زززراق   4)

 والسادس
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و زو أّن الجسززم مرّكز   مززن ،  المنسززوب إلزى النّظززام لثاانيوأّماا القااول ا

 .أجها  ال تتجّهى غير متنا ي 
ع إلززى أّن عززدمب تنززا ،  فيززرد عليززه مززا يززرد علززى القززول ا ّول ي ملززافا

 ا جززها  علززى تقززدير كونيززا لواتي حجززم يوجزز  كززونب الجسززمو المتكززّونو مززن

 .(1)فعه واللرورة تد،  اجتماعيا غيرب متنا ي الحجم باللرورة
 و زو أّن الجسزم مرّكز   ،  وأّما القول الثالاث المنساوب إلاى ذيمقاراطيس

ع  ززلًب  ال تتجززّهى  ارجززا ززلار دي ع ،  مززن أجززها  دي  وإن جززاع أن تتجززّهى و مززا

 .وعقال
ع فتكزون أجسزام،  أّن  ذم ا جها  ال محالز  جزوا ر  لوات حجزم:  ففيه ا

ذا  ززفالززذي يثًتززه ،  سزز لواتو اتّصززال جززو رّيي تتززأللّف منيززا ا جسززام المحسو

ع أّوليّ ع  ي مًادح  ذم ا جسزام المحسوسز  علزى أّن  ، القول أّن  ا نا أجساما
رة مزن الصزو ذا القول ال يتًيّن به نفي الييولى وإبطالو ترك  ي الجسم منيا و

لصزورة فيز ول إلزى إثًزات ا،  (2)وسيألتي إثًاتيا في الفص  التالي ،  الجسميّ 

إلييزا و،   ّوليّ  التي  ي مًزادح  زذم ا جسزام المحسوسز الجسميّ  لاجسام ا
 .تنتيي بالتجه  

و ززو كززونو الجسزززم ،  الشهرسااتانيّ المنسززوب إلزززى  وأّمااا القااول الرابااع

 .متّصال واحداع كما في الحّس يقً  القسم ب إلى أجها  متنا ي 
__________________ 

،  331ع  322والتحصزززي    ،  فا مزززن المقالززز  الثالثززز  مزززن الفزززّن ا ّول مزززن طًيعيزززات الشززز

و ززرى ،  166ع  19   6والمطالزز  العاليّزز  ِ ،  23ع  11   2والمًاحزز  المشززرقيّ  ِ 

و زززرى ،  56ع  29   5وا سزززفار ِ ،  24ع  12اليدايززز  ا ثيريّززز  لصزززدر المتزززأللّيين   

وايلزاى المقادزد   ،  366ع  357و زرى المواقزف   ،  304ع  293   1المقادد ِ 

ع  222و ززرى المنظومزز    ،  118ع  101   2و ززرى عيززون الحكمزز  ِ ،  256ع  249

،  149ع  143وكشزززف المزززراد   ،  19وأنزززوار الملكزززوت فزززي  زززرى اليزززاقوت   ،  227

 فراجزع نيايز ،  . ول ز  إلزى اثًاتزه بعزع مزن المتكلّمزين32ع  19   2و رى اع ارات ِ 

 .17ع  4   2وا ربعين ِ  ، 55ع  52وقواعد المرام   ،  507ع  505ا قدام   

ع الشيس الر يس في النجزاة   ،  (  ذا1) لمقالز  والفصز  الرابزع مزن ا،  104وأجاب عنه أيلا

 الثالث  من الفن ا ّول من طًيعيات الشفا .

 ( راجع الفص  التالي.2)
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ه وقوفو القسم ي العقليّ ي :  ففيه مب  .و و  روري  الًطالن،  أّن العي

 و و كونو الجسم جزو راع ،  المنسوب إلى أفالطون سوأّما القول الخام
ع و و االتّصال الجو رّي القاب  للقسم  إلى غير النياي   .بسيطا

ع :  ففيه للجسزم  لما سيوافيا من إثًات الييولى،  منعو كوني الجسم بسيطا
ّس من على أّن في كون االتّصال الجو رّي الذي للجسم  و ما يناله الح،  (1)

ع سيألتي إن  ا  هللا ا جسام المح  .(2)سوس  كالما

كزونو الجسزم :  و زو،  شايخ اإلشاراقالمنسوب إلى  وأّما القول السادس

ع مززن جززو ر وعززرض  و مززا المززادّة والجسززم التعليمززّي الززذي  ززو مززن،  مرّكًززا
 .أنواا الكّم المتّص 

زن  :  أّوال:  ففيه   تزألل في أّن ال معنى لتقويم العرض للجو ر مزع مزا فيزه مي

ام اينز   بتمزوالمقزوالت متً،  و مزا الجزو ر والكزم،    حقيقيّ  من مقولتبي نما يّ 
 .الذات

ِ  إلززى المو ززوا حيثمززا كززان:  وثانيااا   فيزززذا ،  أّن الكززم عززرض  محتززا

زه وعمقوزه كزم   ِ   اعمتداد المقدارّي الذي يتعزيّن بزه طزولو الجسزم وعر و  محتزا
دزف  ّما يقًز  أن يوولوال أّن في مو وعه إتّصاال،  إلى مو وا يحّ  فيه

ةع ينا ا كزرفلو أ ذنا مقداراع من  مع  وسزوّ ،  بالتعيّن لم يعر ه ولم يحّ  فيه

ع و كزذا ع ثّم مكعًّزا ع ثّم معروطا ،  تًدّلز ع متليّزرةع وجزدنا ا  زكال م،  ثّم اوسطوانيّا
 .وللشمع  اتّصال  باق محفوظ  في ا  كال المعتلف  المتًدّل 

يكززن  لززوالم لزم،   مزًيم  غيززرو متعزيّن فززي نفسزهاتّصززال  :  فينزاك اتّصزاالن

 . مع ع واتّصال  وامتداد  متعيّن  لو بط  لم يًط  به جسم الشمع 
واالنقسام ،  والثاني عرض  يعرض الجسم،  وا ّول  و دورة الجسم

ه  ذا مزًيم وأّما من حيز  اتّصزاله الزذاتّي ال،  يعرض الجسم من حي  عبرب ب

 .أبعاد ثالث فله إمكانو أن يفرض فيه 
ب  لما فالجسميّ  بالحقيق  دورةو اعتّصال القا»:  الشيخ في الشفاءقال 

سزميّ  و زذا المعنزى غيزر المقزدار وغيزر الج،  قلنام من فرض ا بعزاد الثالثز 

 فّنّ ،  التعليميّ 
__________________ 

 ( في الفص  التالي.1)

و  زلزى كزون الجسزم فزي اتصزاله كمزا ال حّجز  تزدّل ع»:  حيز  قزال،  ( في آ ر  ذا الفصز 2)

 «.فعطأل الحّس غير مألمون،  عليه عند الحس
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ع آ ززر بألنّززه أكًززر أو   ززذا الجسززم مززن حيزز  لززه  ززذم الصززورة ال يعززالف جسززما

،  ه مساو أو معدود  به أو عاد  له أو مشارك  أو مًزاين  وال يناسًه بألنّ ،  أدلر
و ذا االعتًار ،  نه يعدّمومن حي  جه  م،  وإنّما للا له من حي   و مقد ر

 .إنتيى،  (1)« غير اعتًار الجسميّ  التي لكرنا ا

ذو اعمتداد الكّمّي العر زّي فزي ما يّز  الجزو ر ع  لزى مزا عوبالجمل  فأل  
ذي  زو فيه من الفساد ع  ل   بين اعتّصزال الجزو رّي واعمتزداد العر زّي الز

 .الجسم التعليميّ 

و ززو ترك زز و الجسززم مززن ،  أرسااطوالمنسززوب إلززى  وأّمااا القااول السااابع
،  سو ي االتّصال الجو رّي على ما عند الح،  الييولى والصورة الجسميّ 

و و كون الشي  بحي  يمكن أن يفرض فيزه امتزدادات ثالثز  متقاطعز  علزى 

 .قوا م تقً  القسم ب إلى أجها  غير متنا ي 
 التززي  ززيوأّمززا الصززورة الجسززمي  ،  (2)أّمززا الييززولى فسززيجي  إثًاتيززا 

 .اعتّصال فقد تقدّم تو يحه

ع مزن مزادّة واتّصزال جزو رّي يقًز  ال:  ففيه قسزم ب أّن كون الجسم مرّكًا
م فززي لكززن ال حّجز  تزدّل علزى كزون الجسز،  ال غًزارب عليزه،  إلزى غيزر النيايز 

 .فعطأل الحّس غير مألمون،  اتّصاله كما  و عليه عند الحسّ 

ب دقيقز  فنّيز  أّن اوقد اكتشف علما  الطًيعي  أ يراع ب  جسزام عد تجزارو
ف  ّمزا بينيزا مزن الفوادز  أ زعا،  م ل ف  من أجها  لبّريّز  ال تعلزو مزن جزرم

سزام فلينطًزق  زذا القزول علزى مزا اكتشزفوم مزن ا ج،   جراميا مزن اعمتزداد

ن ا جسام المحسوس  سم بيذا وليكن وجود الج،  الذبّري  التي  ي مًادح تكو 
ع لناالمعنى أدال مو  . وعا

ل ع ّريز  االو إّن المادّة ع يعنون بيا ا جسام الذب »:  لو سلّم ما يقال،  نعم وب

ان كز،  «كمز قابل و التًدّل إلى الطاق  وإنّيا مجموعز  مزن لبّرات الطاقز  المترا
ع ع ع مترتًّزا ع عاليزا ذو الطاق  نوعا  ر لزى الجزومن الواج  في الًح  الحكمّي أ  

 قً  الجسم ثّم ترتي 
__________________ 

ي فزمتزأللّيين ( راجع الفص  الثاني من المقال  الثاني  من إلييات الشفا . وتعّرض له دزدر ال1)

 .21   5ا سفار ِ 

 ( في الفص  التالي.2)
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 فليتألّم .،  ا بحاث المتفّرف  على ما يناس   ذا الو ع

 الفصل الخامس

 في ماهية الماّدة وإثبات وجودها

ه جززو ر  يمكززن أن يفززرض فيززه االمتززدادات م فززي أنّززال ريزز  أّن الجسزز
سزّماة  ليّز   مه يمكزن أن يوجزد فيزه كمزاالت  او زر أوّ وفي أنّ ،  الثالث  أمر  بالفع 

م ززز  جزززو رب ض وكمزززاالت  ثانيززز   مزززن ا عزززرا،  بالصزززورة النوعيّززز  التزززي تكّمي
 .أمر  بالقّوة،  العارج  عن جو رم

،  نبالوجززدا ا أّن الفعزز  ال يززتّم إالّ لمزز،  وحيثيّزز  الفعزز  غيززر حيثيّزز  القززّوة

مو الفقدان  .والقّوة تالعي
 ويتّحزد فالذي يقً  من لاته  زذم الكمزاالت االوولزى والثانيز  الممكنز  فيزه

صززال فززّّن اعتّ ،  أمززر  غيززرو دززورته االتّصززالي  التززي  ززو بيززا بالفعزز ،  بيززا

 قززّوة وأّمززا حيثيّزز  ؛الجززو رّي ع مززن حيزز   ززو ع إتّصززال  جززو ري  ال غيززر
ِ  عززن اعتّصززال المززذكور ملززاير   ،  لززه الكمززاالت الالحقزز وإمكانيا فززألمر   ززار

 ل الصزورفللجسم ورا  إتصاله الجو رّي جزه   آ زر حيثيّز و لاتيزهي حيثيّز ب قًزو

 .(1)« الييولى والمادّة»و و الجه  المسّمى بع ،  وا عراض الالحق 
لتززي المززادّة ا:  ي نفتًززيّن أّن الجسززم جززو ر  مرّكزز   مززن جززه ين جززو ري  

،  يززال قز  بإنيّتيزا قًزول الصززور المتعل قز  نززواب تعلزّق  بالجسزم وا عززراض المتع

 ؛انيّ وأّن المادّم جو ر  قاب   للصور وا عراض الجسزم ؛والصورة الجسميّ 
 .وأّن االمتدادالجو رّي دورة  ليا

ام جسزال ري  أّن الصور وا عراض الحادث  الالحقز  با :  (2)ال يقال 

 يسًقيا
__________________ 

ا لكزرم و زذم الحّجز  مّمز»:  ( قال ددر المتزأللّيين فيمزا علّقزه علزى حكمز  اع زراق و زرحه1)

ع زراق فراجع  رى حكم  ا،  «المصنّف )رحمه هللا( ع أي الشيس اع راقّي ع في المطارحات

لز  الزر يس فزي المطا. ولكن لم أجد ا فزي المطارحزات. ونسزًيا الزراعّي إلزى الشزيس 218  

 .202   6العالي  ِ 

حيز  ،  23   3( و ذا اععتراض مستفاد  من كالم الزراعّي فزي  زرى عيزون الحكمز  ِ 2)

ع مّما نقله ددر المتزأللّيين عزن ب.« .. والثاني أّن الييولى»:  قال ،  نعزع المحقّقزيويستفاد أيلا

 .160   5فراجع ا سفار ِ 
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وكلّمزا قزرب الممكزن مزن الوقزوا ،  وتييّ   فيه ليزاإمكان  في المحّ  وإستعداد  

ع وجزد الممكزن  ع وا زتدّ حتّزى إلا دزار اسزتعداداع تاّمزا عاد اعستعداد إ تصادزا
 .بّفا   من الفاع 

 ع فما المانع من إسزناد القًزول إلزى الجسزم ع أعنزي اعتّصزال الجزو ريّ 

ع مززن غيززر حاجزز  إلززى اسززتعداد و قًززول بواسززط  قيززام االسززتعداد بززه عرو ززا
رب زي  علزى أّن القًزول واالسزتعداد مفيزوم  عب ،  جو رّي نثًتيا جه اع للجسم؟

 .(1)فال يصلط أن يكون حقيق ع جو ريّ ع ،  قا م  باللير

ً طب  مع تحقّقي المستعدّ  لزو ف،  له على أّن من اللرورّي أّن اعستعداد يو
 لًطلبززت   كززان  نززاك  يززولى ع  ززي إسززتعداد  وقًززول  جززو ري  وجززه   للجسززم ع

،  عدامزهوبطز  الجسزم بزًطالن جه زه وانعزدم بان،  بتحق قي الممكن المستعدّ لزه

 .(2)و و  الف الّلرورة 
 مزع كزّ    ه اتّصزال  جزو ري  ال غيزر عملايرة الجسم ع بما أنّز:  فإنّه يقال

ع للقًززول واعسززتعداد ليززا   بزز،  مززن الصززور النوعيّزز  تززألبى أن يكززون مو ززوعا

كون في في،  ال يألبى أن يتّحد مع كّ   من الصور الالحق  يحتاِ إلى أمر آ ر
وبززين  لاتززه قززابال لكززّ  منيززا وتكززون االسززتعدادات العاّدزز  التززي تتوّسزز  بينززه

 تعداداتفنسزً و االسز،  الصور الممكن  أنحا  تعيّنات القًول الذي له فزي لاتزه

 جسزام سزً ب اا نالمتفّرق  المتعيّن  إلى اعسزتعداد المزًيم الزذي للمزادّة فزي لاتيز
تّصزززال التعليميّززز  واعمتزززدادات المقداريّززز  التزززي  زززي تعيّنزززات لالمتزززداد واال

 .الجو رّي إلى االتّصال الجو ريّ 

د ه إتّصزال جزو رّي ع  زو المو زوا لالسزتعداولو كان الجسم ع بما أنّز
كزان ف،  لكان حزامال عمكزان نفسزه،  والجسم من الحوادث التي يسًقيا إمكان

ع   .على نفسه بالهمانمتقدّما

فال ،  الليربإّن المفيومب من القًول معنى عبرب ي  قا م  :  (3) وأّما ما قيل
 معنى للقول بكون المادّة قًوال بذاته و و كون القًول جو راع 

__________________ 

وا ز  أنقال عزن الشزيس اع زراقّي فزي  71   5( تعّرض له ددر المتأللّيين في ا سفار ِ 1)

 ات كتابه.طًيعي

ع ددر المتأللّيين في ا سفار ِ 2)  قّي.نقال عن الشيس اع را 74   5( وتعّرض له أيلا

 .71   5( والقا   الشيس اع راقّي على ما نوق  عنه في ا سفار ِ 3)
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والمتًّبعو في ا بحاث الحقيقيّ  الًر انو دون ،  أّن الًح  حقيقي  :  فيدفعه

 .ومعانييا العرفي ا لفاظ بمفا يميا الللوي  
 ،  عليزهوأّما حدي  بطالن االستعداد بفعليّز  تحق زق المسزتعدّ لزه المقزويّ 

ي رب فيه  زي   تعزي ني  فّّن المادّة  ي في لاتيزا قزّوةو كزّ ي  زي  مزن غيزر،  فال  ب

ض  ،  منيززا و ززوعه موتعززي ن  ززذم القززّوة المسززتتًع لتعززي ن المقززوّي عليززه عبززرب
 العا  الستعدادكن المقوّي عليه تًط  القّوة المتعيّن  واوبفعليّ  المم،  المادّة

 .والمادّة على ما  ي عليه من كونيا قّوة على الّصور الممكن ، 

فعليّ  بإّن االستعداد يًط  »:  إن كان مراد المستشك  بقوله:  وبالجمل 
كززان  وإن،   ززو مطلززق اعسزتعداد الززذي للمزادّة فممنززوا« الممكزن المسززتعد  لزه

ن لكزز،  م  ززو االسززتعداد العززا  الززذي  ززو عززرض  قززا م  بالمززادّة فمسززلّممززراد

 .بطالنه ال يوج  بطالن المادّة
لقززّوة الحّجزز  ع أعنززي السززلوك إلززى إثًززات المززادّة بملززايرة ا:  (1) ال يقااال

ليزا لمزادّة وفّنّيزا بسزيط   مجزّردة  مزن ا،  والفع  ع منقو ز   بزالنفس اعنسزانيّ 

عز  فزي فيي أمزر  بالف،  رادات والتصّورات وغير للاآثار بالقّوة كسنوى اع
 .لاتيا المجّردة وبالقّوة من حي  كماالتيا الثاني 

ع فليجزه فزي ال نيا على بساطتيا بالفع  وبالقّوة معزا جسزم أن فّلا جاع كوو

ع من المادّ  ع بالفعليّ  والقّوة من غير أن يكون مرّكًا  .رةة والصويكون متّصفا
ع وفعزالا:  (2) فإنّه يقاال تعلّقز   مبز   زي ،  لزنفس ليسزت مجزّردةع تاّمز ع لاتزا

 .مادّةقيا بالفليا الفعليّ  من حي  تجّرد ا والقّوة من حي  تعلّ ،  بالمادّة فعال

 زو و،  الحّج  منقو    بزالنفس اعنسزانيّ  مزن جيز  او زرى:  (3) ال يقال
 يمأنّ 

__________________ 

،  46 جزع  زرى اليدايز  ا ثيريّز  لصزدر المتزأللّيين  ( كما قال بعزع  زيع  ا قزدمين. را1)

ع فيمزا علّزق علزى  زرى حكمز  اع زراق   114   5وا سفار ِ   218. وتعّرض لزه أيلزا

ز   إليززه. و زذا الززنقع يظيزر مززن كزالم الشززيس اع زراقّي فززي المطارحزات    ع  496ولزم يبن سي

497. 

ززه2)  و ززرحه،  115   5ا سززفار ِ  فراجززع،  (  كززذا أجززاب عنززه دززدر المتززأللّيين فززي كوتًو

 .218وتعليقاته على  رى حكم  اع راق   ،  46لليداي  ا ثيريّ    

 ّنّزا نقزولف»:  ثزّم أجزاب عنزه بقولزه،  (  ذا اععتراض مّما  طر بًال المصنّف )رحمه هللا(3)

...». 
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،  دةلكروا ع و و الحّق ع أّن النفس اعنسزانيّ  العقليّز  مزادّة  للمعقزوالت المجزرّ 

 .و ي مجردّة كلّما تعقّلت معقوال دارت  ي  و
ا بعقز   روِ النفس المجّردة من القزّوة إلزى الفعز  باتّحاد ز:  فإنّا نقول

 قّوة مزنبعدب عق  ليس من باب الحرك  المعروف  التي  زي كمزال  أّولو لمزا بزال

ع وإالّ استلهم قّوةع واستعداداع وتليّراع وعمان،  حي  إنّه بالقّوة  للا ينافي ك ّ و،  ا
 .التجّردب الذي  و الفعليّ  التاّم  العاري  من القّوة

لمجزّرد اب  المرادو بكون النفس مادّةع للصور المعقولز  إ زتدادو وجودي زا 

جود ززا مزن غيزر تليزّر وعمززان باتّحاد زا بالمرتًز  العقليّز  التززي فزوق مرتًز  و
ا مزالتزي  زي فزوق و ي الشرط في إفا ز  المرتًز  ،  بّ اف  المرتً  العالي 

 .فوقيا

عنى   بزالموبالجمل  مادّيّ و النفس للصور المجّردة المعقولز  غيزرو المادّيّز
ع  ة ونا يزا فزي للزا عزدم وجزود  زواّ  المزادّ ،  الذي في عالم ا جسزام نوعزا

 .الجسمانيّ   ناك

 ر  فّنّيززا فززي نفسززيا جززو،  الحّجزز  منقو زز   بززنفس المززادّة:  (1) ال يقااال
كزون بيزا تفيلزهم ترّكًيزا مزن دزورة ،  وليا قّوةو قًولي ا  يا موجود  بالفع  

ّراع و لززّم جزز وننقزز  الكززالم إلززى مززادّة المززادّة،  بالفعزز  ومززادّة تكززون بيززا بززالقّوة

ع  وبذلا يتًيّن أّن اال تمال على القّوة والفعز  ال يسزتلهم،  فيتسلس  فزي  ترّكًزا
 .الجسم

 لقّوة والفعز لإّن المادّةب متلّمن   :  ع (2)ع كما أجاب عنه الشيس  ه يقالألنّ 

تيزا،  قزّوةي  تيزا محزعو فيزي فزي لا،  لكّن قّوتبيزا عزينو فعليّتيزا وفعليّتبيزا عزينو قو 
 ال فعليّ ،  ا  يا 

__________________ 

ع مّمززا نقلززه دززدر المتززأللّيين عززن لسززان بعززع  ززيع  ا قززدمين 1) ي فزز( و ززذا اععتززراض أيلززا

ع فززي ا سززفار ِ 46  ززرحه لليدايزز  ا ثيريّزز    ه وتعليقاتزز،  116   5. وتعززّرض لززه أيلززا

. وكزذا تعزّرض لزه الشزيس الزر يس فزي الفصز  الثزاني مزن 218على  رى حكم  اع زراق   

 .44   2والفعر الراعّي في المًاح  المشرقيّ  ِ ،  المقال  الثاني  من إلييات الشفا 

إّن :  فنقززول»:  حيزز  قززال،  يززات الشززفا ( راجززع الفصزز  الثززاني مززن المقالزز  الثانيزز  مززن إلي2)

ع آ زر إالّ أنّز وراجزع .« .. ه جزو ر مسزتعدّ لكزذاجو ر الييولى وكونيا بالفع   يزولى لزيس  زيئا

لززى عوتعليقاتززه ،  47و ززرى اليدايزز  ا ثيريّزز  لصززدر المتززأللّيين   ،  116   5ا سززفار ِ 

 .218 رى حكم  اع راق   
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 . يا يا قّوةو ا ليا إالّ فعليّ  أنّ 

 تزألثّر  عّمزام،  فّنّه م ثّر  فيما دونه،  الحّج  منقو    بالعق :  (1) ال يقال
ة ودزورة فيلهم علزى قزولكم ترك ًوزه مزن مزادّ ،  ففيه جيتا فع  وانفعال،  فوقه

 .حتّى يفع  بالصورة وينفع  بالمادّة

ل إّن االنفعزززال والقًزززول  نزززاك غيزززر االنفعزززال والقًزززو:  (2) فإنّاااه يقاااال
الّ قزه لزيس إفانفعالو العق  وقًولوه الوجودب مّما فو،  ًحوث عنه في ا جسامالم

ً قي قزّوة واسزتعداد يقزّرب مو زو،  مجّرد وجودم الفا ع عليه عه من غير س

،  دمجزود والعزوإنّما العق  يفرض للعق  ما يّ  يعتًر ا قابل ع للو،  من الفعليّ 
زززيا بزززالوجود قًزززوال وانفعززاال رك  بزززين فزززالقًول كاالنفعزززال مشزززت،  فيعتًززر تلً سب

 ق ة السزابوالذي يستلهم الترّك   و القًول بمعنى االستعداد والقوّ ،  المعنيين

 .ع  بهفالعق  يفع  بعين ما يقً  وينف،  دون القًول بمعنى فيلان الوجود، 

 الفصل السادس

 ّفارق في أّن الماّدة ال ّفارق الجسميّة والجسميّة ال

 واحدة منهما ال ّفارق صاحبتها أي أّن كلّ  الماّدة

 ا قزّوةو يزا فزي لاتيزا وجو ر زأّما أّن المزادّة ال تتعزّرى عزن الصزورة فانّ 
 ومزززن،  يزززايزززا ال فعليّززز  لال نصزززي  ليزززا مزززن الفعليّززز  إالّ فعليّززز  أنّ ،  ا  زززيا 

فزي  علمزادّة فيي ع أعنزي ا .اللرورّي أّن الوجود يالعم الفعليّ  المقابل  للقّوة

زلهبقرة إلى موجود فعلّي  محّصي ي الوجود تتّحد به فتحص   وجود ا مفت  تحص 
 .«دورةع »و و المسّمى ، 

ع لززو وجززدبت  المززادّة مجززّردةع عززن الّصززورة لكانززت ليززا فعليّزز     فززي وأيلززا

 ، وجود ا
__________________ 

ى علز وفي تعليقاته،  116   5( وتعّرض ليذا اععتراض ددر المتأللّيين في ا سفار ِ 1)

ه أوردم الشززيس اع ززراقّي فززي المطارحززات   . والظززا ر أنّزز218 ززرى حكمزز  اع ززراق   

497. 

 .116   5(  كذا أجاب عنه ددر المتأللّيين في ا سفار ِ 2)
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ع  و زو ،  وفيزه اجتمزاا المتنزافيبي ن فزي لات واحزدة،  و ي قزّوة ا  زيا  محلزا

 .محال  
رة جيز  وجزود الصزورة فللصزوثّم إّن المادّة لّما كانت متقّوم ب الوجود ب

زيزا ليسزت تاّمز ب الفاعليّز  لتًزد  غير أنّ ،  الفاعليّ  بالنسً  إلييا ري علييزالي الصب  ، وب

اع مزن على وجودأفللمادّة فاع   ،  والمعلول الواحد ال تكون ليا إالّ علّ ع واحدةع 
يزا بعزد ة عليويحفظ وجودب ا باتّحزاد دزور (1)والمادّيّات يفع  المادّةب ،  المادّة

 .(2)فالصورة  ريك و العلّ  للمادّة ،  دورة

ة  ّمززا ودززور،  ع واحززدة  بالعززدد (4)المززادّة ع علززى مززا قززالوا :  (3)ال يقززال 
العمو فز،  والواحزد بالعزدد أقزوى وجزوداع مزن الواحزد بزالعموم،  واحدة  بالعموم

،  داع عليّ  دورة ّما للمادّة كونو ما  زو أقزوى وجزوداع معلزوال لا زعف وجزو

 .و و محال  
ا مًيمزز  إّن المزادّة وإن كانزت واحززدةع بالعزدد لكزن وحزدتي:  (5)فّنّزه يقزال 

ووحززدةو الصززورة ع و ززي ،  عبيززام وجود ززا وكونيززا محززعب القززّوة،   ززعيف 

 . ريك و العلّ  التي  ي المفارق ع مستظيرة  بوحدة المفارق
ثبزز و ال ثبز و إبقززا  المفزارق وحفززظ المززادّة بصزورة ّمززا مب ظ مززن سزقف يحفززفمب

 .(6)اعنيدام بنبص   دعام  بعدب دعام  

مززا ينكشززف بززه  (7)وسززيألتي فززي مًاحزز  الحركزز  الجو ريزز  إن  ززا  هللا 
 .حقيق  الحال في كثرة  ذم الصور المتعاقً  على المادّة

 فعليّ بما  ي وقد تًيّن بما تقدّم أّن ك   فعليّ  وتحص   تعرض المادةب فّنّ 
__________________ 

 ( أي ي ثّر  ذا الفاع  في المادّة.1)

 .341( كما قال به بيمنيار في التحصي    2)

لييززات ( تعززّرض ليززذا اع ززكال الشززيس الززر يس فززي الفصزز  الرابززع مززن المقالزز  الثانيزز  مززن إ3)

ع فززي اع ززارات حيزز  قززال  فراجززع  ززرى« و ززا  نززا سززر  آ ززر»:  الشززفا . وأ ززار إليززه أيلززا

 .126ع  125   2اع ارات ِ 

 .57( والقا   به الشيس الر يس في التعليقات   4)

،  شززفا ( كمززا قززال بززه الشززيس الززر يس فززي الفصزز  الرابززع مززن المقالزز  الثانيزز  مززن إلييززات ال5)

 .126ع  125   2وتعّرض له المحقّق الطوسّي في  رى اال ارات ِ 

 .126   2. و رى اع ارات ِ 315   1(  كذا في  رى المقادد ِ 6)

 راجع الفص  الثامن من المرحل  التاسع . (7)
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زز ي الصززورة،  الصززورة ززلبيا بتحص  وأّن الصززورة  ززريك  العلّزز  ،  ليمززا أّن تحص 

وأّن الصززورة متقدّمزز   علززى المززادّة وجززوداع وإن كانززت المززادّة متقدّمزز ع ،  للمززادّة
ع   .علييا عمانا

ع ّمزجسم أيّ وأّما أّن الصورة الجسميّ  ال تتعّرى عن المادّة فاّن ال ا كزان ا

يف ال يعلو عن عوارض مفارق  تتوارد عليه من أقسام الحركات والكم والك
 و ززي،  وكززذلا الصزور النوعيّزز  المتعاقًز  عليززه،  وا يزن والو ززع وغير زا

ع تتوقّف على إمكان واستعداد سزابق ال حامز ب لزه إالّ المزادّة فزال جسزمب  ، جميعا

 .إالّ في مادّة
ع الجسزم بمزا أ ّمز   يّز   تاه جزو ر  قابز   لابعزاد الثالثز  طًيعز   نوعنّزوأيلا

الّ أن وليس كمفيوم الجو ر الذي ليس لزه إ،  وإن كانت تحته أنواا،  واحدة  

 .ال حكمب له إالّ حكم أنواعه المندرج  تحته،  يكون ما يّ ع جنسيّ ع 
ع عزنفّلا كان طًيع ع نوعيّ ع فيزو بطًيعتزه وفزي لاتزه إّمزا أن يكزون غن  يّزا

ع بذاتز،  المادّة غيرب مفتقر إلييا أو مفتقراع إلييا أن يحزّ   ه اسزتحالفّن كان غنيّا

نّا نجد بعع ا جسام حاال،   ّن الحلول عين االفتقار،  المادّة ،  دّة في المالكي
ل  زو الحلزوو،  ثًزت االفتقزار،  وإن كان مفتقراع إلييا بذاتزه ؛فليس بلنّي  عنيا

 .في كّ  جسم

ع عنيززا بحسزز  لاتززه وتعر زز:  (1) ال يقااال ززمب ال يجززوع أن يكززون غنيّززا ه لي
المقارنزز  فززي بعززع ا فززراد لسززً   ززارِ عززن الززذّات كعززروض ا عززراض 

 .المفارق  للطًا ع النوعيّ ؟

 .ولزه فييزاع بحل (3)مقارن  الجسم للمادّة ع كمزا او زير إليزه :  (2) ه يقالألنّ 
 وبعًارة

__________________ 

 تصزّط وال»:  حي  قال،  347ر يستفاد مّما لكرم بيمنيار في التحصي    (  ذا د  و مقدّ 1)

ه أ زار إليز.« .. أن تكون حاج  الصورة إلزى مثز   زذا المو زوا أو المحزّ  بسزً  مزن  زارِ

ع الشززيس الززر يس فززي الفصزز  الثززاني مززن المقالّزز  الثانيزز  مززن إلييززات الشززفا  :    قززالحيزز،  أيلززا

 «.ا عن الحاجه إلى المادة بوجه من الوجومواللواحق العارجي  ال تلنيي»

 فززّّن اللنززي بذاتززه عززن»:  حيزز  قززال،  347(  كززذا أجززاب عنززه بيمنيززار فززي التحصززي    2)

 «.و و محال  ،  المادّة ال يد   عليه ما يحوجه إلى المادّة إالّ بانقالب عينه

 «.لكنّا نجد بعع ا جسام حاال في المادّة»:  ( حي  قال3)
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ع ليا بص:  او رى فمعنزى عزروض االفتقزار لزه ،  (1)يرورة وجودم للمادّة ناعتا

مي لليزرم بعزد مزا كزان  بسزً   زارِ بعزد غنزام عنيزا فزي لاتزه دزيرورةو وجزودي
 .و و محال  باللرورة،  لنفسه

د الصزورة الجسزميّ  لكزّن  لزدلي ب اواعلم أّن المسألل  وإن عقدبت  فزي تجزر 

 .يا كماالت  طار    يجري في كّ  دورة في إمكانيا أن تلحق
في  أّن الجو ر المادّّي متحّرك (2)وسيألتي في بح  الحرك  الجو ريّ  

ً س،  دزور ا حتّززى يزتعلّ  إلززى فعليّز  محلزز  ال قزّوةب معيززا بعززد  وللزا بززاللو

ً س ً س ال بالعلع واللو د ال،  اللو ادّيّز  صزورة المفًنزا ع عليزه تكزون اسزتحال  تجزر 
 .دون ما إلا تّمت الحرك  وبللت اللاي  عن المادّة مقيدّةع بالحرك 

ةب غيرو أّن المادّ [ من] (4) وصدر المتيلّهين (3)الشيخ ويتأليّد للا بما لكرم 

 .دا ل  في حدّ الجسم د ولب ا جناس في حدود أنواعيا
ييزا عزن ففما يّ  الجسم ع و ي الجو ر القاب  لابعاد الثالثز  ع ال  ًزرب 

فزي   مزأل ول  لكزّن الجسزمب مزثال،  ي فيه قّوةو ا  يا المادّة التي  ي الجو ر الذ

ي أل ول  فحدّ الجسم النامي والجسم النامي مأل ول  في حدّ الحيوان والحيوان م
 .حدّ اعنسان

لجسززم يززا لززو كانززت دا لزز ع فززي ما يّزز  ابألنّ  (5) صاادر المتاايلّهينوقززد بيّنززه 

نّا،  لكانت بيّن ب الثًوت له على ما  و  اّد  الذاتيّ  لجسم ًوتيا لثنشّا في  لكي
 .وال بر انب على لاتّي  ،  ثّم نثًتيا له بالًر ان،  في بادح النظر

ا مزع وال منافاة بين القول بعروجيا عن ما يّز  الجسزم والقزول بّتّحاد ز

  نّ ،  الّصزورة الجسززميّ  علزى مززا  ززو العمو إجتمزاا مززا بززالقّوة مزع مززا بالفعزز 
 اعتّحاد المدّعى إنّما

__________________ 

وال معنزى »:  103   2( قزال قطز  الزدين الزراعّي فزي تعليقتزه علزى  زرى اع زارات ِ 1)

 «.للحلول إالّ اال تصا  الناعت

 ( راجع الفص  الثامن من المرحل  التاسع .2)

  ا الجسزميّ وأّمز»:  حيز  قزال،  ( في آ ر الفص  الثاني من المقال  الثاني  من إلييزات الشزفا 3)

 .«... فيياالتي نتكلّم 

 .136   5( في ا سفار ِ 4)

 .136   5( راجع ا سفار ِ 5)
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 . و في الوجود ال في الما يّ 

دب بعززع ا نززواا المادّيّزز  عززن المززادّة  مو للززا أّن لززو تجززر  م يلززهم لززوالعي
 .تهوأّن المادّة من لواعم وجودم ال جه  ما يّ ،  انقالب بتلي ري الحدّ 

 الفصل السابع

 وهي الصور الجوهريّة (1)ور النوعيّة في إثبات الص

 المنّو عة لجوهر الجسم المطلق

ع مزن حيز  دززدق مفزا يم علييزا  زي بيّنزز  و إنّزا نجزد فزي ا جسززام ا تالفزا

ع ،  الثًوت ليزا ممتنعز و االنفكزاك عنيزا   دون أنفّنّزا ال نقزدر أن نتصزّور جسزما

ع أو  زجراع أو حيوانز ع معدنيا ع و كزذانتصّورم مثال عنصراع أو مرّكًا ًوس وتلز،  ا
   كزا كزان ولّمز ؛الجسم بيذم المفا يم على  ذا النحو أمارةو كونيا من مقّوماته

م  لجو ر لاته نيزا مفيحص  بانلمام كزّ   ،  منيا أ ّ  من الجسم فيي مقّوي

عز  مفيزي دزور جو ريّز  ،  وال يقزّوم الجزو رب إالّ جزو ر  ،  إليه نوا  منزه نّوي
(2). 

 ّمزا يوجزد فكثيزراع ،  لّم أّن الجو ر ال يقّومزه إالّ جزو ر  ال نس:  (3) ال يقال

 الشي 
__________________ 

يم . و ززالبفب 157   5(  ززذا مززذ   الحكمززا  المشززا ين علززى مززا نوقزز  عززنيم فززي ا سززفار ِ 1)

ع لاقززدمين  وأّمززا الصزززورة»:  284حيززز  قززال فززي المطارحزززات   ،  الشززيس اع ززراقّي تًعزززا

المحزّ   ويتألبون عن تسزمي  المنطًزع فزي،  ما ينطًع في  ي   و عرض   فالقدما  يرون أّن ك ّ 

ال وقز«. والحزق مزع ا قزدمين فزي  زذم المسزألل »:  88وقال في حكم  اع زراق   «. جو راع 

يزه  زالف  ف»:  ع بعد تحرير محزّ  النزهاا ع 65ددر المتأللّيين في  رحه لليداي  ا ثيريّ    

زن  فزي طًقتزه وبزينبين أتًاا المعلّم ا ّول من الم ن مزن ا قزدمي شا ين ومنيم الشزيس الزر يس ومب

زن  تزابعيم ك صزاح  اليونانيّين كيرمس وفيثاغورس وافالطون وحكمزا  الفزرس والزرواقيين ومب

 «.حكم  اع راق

 .166   5(  ذم ثاني  الحج  المنقول  في ا سفار ِ 2)

 ، ّج ريً  المأل ذ من  ذم الح(  ذا اع كال أوردم الشيس اع راقي على حّج  او رى ق3)
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ثّم ينلّم إليه  ي   من ا عزراض « ما  و؟»ويقال عليه الجو ر في جواب 

فزّلا ،  كالحديزد الزذي  زو جزو ر« ما  زو؟»ويتليّر به جواب الس ال عنه بع 
نيعب منه السيف بلزّم  يئز ت عبرب زيّ  إليزه وسوزئ ب عنزه بزع  كزان « مزا  زو؟»دو

وكزززالطين والحجزززر و مزززا ،  ه و زززو حديزززدالجزززواب عنزززه غيزززرب الجزززواب عنززز

« مزا  زو؟»فّلا بونزيب منيمزا بنزا   وقزع فزي جزواب السز ال عنزه بزع ،  جو ران
 .الًيت ولم ينلّم إلييا إالّ  يئ ت عبرب يّ 

ت حقيقيّز  فيه  ل   بين ا نواا الحقيقيّ  التزي  زي مرّكًزا:  (1) فإنّه يقال

 ا جزها  ليا آثار ورا  آثار،   تحص  من ترّكًيا  ويّ   واحدة  ورا  ا جها
ترّكز   وبين المرّكًات اععتًاريّه التي ال يحص  مزن،  كالعنادر والمواليد

الومور اأجها يا أمر  ورا  ا جها  وال أثر ورا  آثار ا كالسيف والًيت من 

 .الصناعيّ  وغير ا
 جها وبالجمل  المرّكًات اععتًاريّ  ال يحص  منيا أمر  ورا  نفس ا 

فزال ما يّز  لزه حتّزى ،  والمرّك  من جو ر وعرض ال جزو ر  وال عزرض  ، 

فزال ،   كّ  للا لتًاين المقوالت بتمزام لواتيزا الًسزيط،  يقع في جواب ما  و
 .يتكّون من أكثر من واحدة منيا ما يّ 

إّن فصززول »:  كززون الصززور النوعيّزز  جززوا رب ينززافي قززوليم:  وال يقااال

 .«نس الجو رالجوا ر غير مندرج  تحت ج
أّن  واتّلزط بزه (2)قزد تقزدّم الًحز  عنزه فزي مرحلز  الما يّز  :  فإنّه يقال

ع  معنى جو ريّ  فصول الجوا ر ع و ي الّصور النوعيّز  مزأل ولةع بشزرط ال

فيزي ،  أّن جنس الجو ر دزادق  علييزا دزد قب العزرض العزام علزى العاّدز 
 .مقّومات  لانواا عار    على الجنس

__________________ 

يكززون ف،  أّن فززي المززا  والنّززار وا رض واليززوا  ونحو ززا اومززوراع تليّززر جززواب مززا  ززو:  و ززي

. وتعّرض ليزا دزدر 231و رى حكم  اع راق   ،  288دوراع. فراجع المطارحات   

 .70و رحه لليداي  ا ثيريّ    ،  171   5المتأللّيين في ا سفار ِ 

 و ززرحه لليدايزز ،  179ع  175   5فززي ا سززفار ِ  (  كززذا أجززاب عنززه دززدر المتززأللّيين1)

 .231وتعليقاته على  رى حكم  اع راق   ،  70ا ثيريّ    

 ( راجع الفص  السادس من المرحل  العامس .2)
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إنّا نجد ا جسام معتلف ع بحس  اآلثزار القا مز  بيزا مزن :  (1) حجة  اُخرى

 .العوارض الالعم  والمفارق 
المعتلفزات اآلثزار بمزا ا زتّ  بزه مزن اآلثزار  وا تصا  كزّ  مزن  زذم

 .ليس إالّ لمعّصي  باللرورة

ز   زو الجسزميّ  المشزترك  ال زتراكيا  ومن المحزال أن يكزون المعّصي
ن تعداد دووال المادّة المشترك   ّن  ألنيا القًزول واالسز،  بين جميع ا جسام

 .مع ا جساوال موجود مفارق الستوا  نيسًته إلى جمي،  الفع  واالقتلا 

ززز   زززو بعزززع ا عزززراض الالحقززز  بزززألن  ويمتنزززع أن يكزززون المعّصي
لسز  أو فّنّزا ننقز  الكزالم إلزى ا ثزر السزابق فيتس،  يتعّص  أثزر  بزألثر سزابق

،  يدور أو ينتيي إلزى أمزر غيزري  زارِ عزن جزو ر الجسزم الزذي عنزدم ا ثزر

  ارِ من غيري فيًقى الثال  ع و و استناد اآلثار إلى أمر ،  وا ّوالن محاالن
ع له  .ومقّوم الجو ر جو ر،  جو ر الجسم ع فيكون مقّوما

وإل كان  ذا المقّوم الجو رّي أ زّ  مزن الجسزم المطلزق فيزو دزورة 

 .جو ريّ  منّوع  له
ففززي ا جسززام علززى ا تالفيززا دززور نوعيّزز  جو ريّزز   ززي مًززاد لآلثززار 

 .المعتلف  با تالف ا نواا

 معتّصز ع ّ  نوا من ا نواا الجسمانيّ  آثزاراع إّن في أفراد ك:  (2) ال يقال
،  دال يوجد ما  و عند فرد منيا عند غيرم من ا فزرا،  وعوارضب مشّعص ع 

يتمو ا فيال أثًتم بعزد الصزور التزي سزمّ ،  ويجري فييا ما سًقتموم من الحّج 

 .دوراع نوعيّ  دوراع  عصيّ ع مقّوم ع لما يّ  النوا
لزززواعمو « عزززوارض مشّعصززز »المسزززّماة ا عزززراض :  (3) ه يقاااالألنّااا

 التشّع 
__________________ 

   2فراجزع  زرى اع ززارات ِ ،  (  زذم الحّجز  مّمزا لكززرم الشزيس الزر يس فزي اع ززارات1)

 . و زذم اوولزى الحجز  المنقولز  فزي337ع  336. وتعّرض لزه بيمنيزار فزي التحصزي    101

 .65يّ  لصدر المتأللّيين   و رى اليداي  ا ثير،  166ع  157   5ا سفار ِ 

اق فراجزع  زرى حكمز  اع زر،  (  ذا اع كال أوردم الشزيس اع زراقي فزي حكمز  اع زراق2)

اع مزززن يززا أتزززّم وجززودوالطًززا ع النوعيّززز  اعتززرفتم بألنّ »:  حيززز  قززال،  227)كززالم المززاتن(   

فززّن كانززت معّصصززات الجسززم ،  وال يتصززّور فززرض وجود ززا دون المعّصصززات،  ا جنززاس

دزوراع وجززو راع  جزز  أّن الجسزم ال يتصززّور دون معّصزز  فمعّصصزات ا نززواا أولززى بززألن 

ع ،  وليس كذا،  يكون جو راع   «.فيجوع أن يكون المعّص  عر ا

 .. 227(  كذا أجاب عنه ددر المتأللّيين في تعليقات  رى حكم  اع راق   3)
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ص  مرحلز  الما يز  وإنّما التشّع  بالوجود ع كمزا تقزدّم فزي ،  وليست بمشّعي
إل ال معنزززى لعمزززوم ،  وتشزززع   ا عزززراض بتشزززّع  مو زززوعاتيا،  ع (1)

العززرض القززا م بالمو ززوا المشززّعي ب وا عززراضب الفعليّزز  الالحقزز  بززالفرد 

مًدؤ ا الطًيع  النوعيّز  التزي فزي الفزرد تقتلزي مزن الكزم والكيزف والو زع 

ع   .وغير ا عر اع عريلا
طًيعز    االتفاقيّ  تعّص  ما تقتليه الثّم ا سًاب والشرا   العارجيّ 

ًّس بزه وبتليّر تلا ا سًاب والشرا   ينتق  الفرد مزن عزارض يتلز،  النوعيّ 

 .إلى آ ر من نوعه أو جنسه
تزي انيز  ال اتم   للفصز  لّمزا كانزت الّصزورة النوعيّز  مقّومز ع لمادّتيزا الث

سزم يّز ع للجعلّز ع فاعلكانت ،   ي الجسم الم ل ف من المادّة والّصورة الجسميّ 

 .ولىمتقدّم ع عليه كما أّن الصورة الجسميّ   ريك و العلّ  للمادّة االو 
 : ويتفّرا عليه

رة أّن الوجزززودب أّوال للصزززورة النوعيّززز  وبوجود زززا توجزززد الصزززو:  أّوال

 .الجسميّ  ثّم الييولى بوجود ا الفعليّ 
وجززد بزز  ت،  بززدل أّن الّصززور النوعيّزز  ال تحفززظ الجسززميّ  إلززى:  وثانيااا  

ع ،  بوجود ززا الجسززميّ  طزز  بثززّم إلا تًززدّلت إلززى دززورة او ززرى تعالفيززا نوعززا

 .ثّم حدثت جسميّ  او رى بحدوث الصورة التالي ،  بًطالنيا الجسمو 

 الفصل الثامن

 وهو من المقوالت العرضيّة (2)في الكم 

 أّن العزززرض ما يّززز   إلا وجزززدبت  فزززي ا عيزززان وجزززدبت  فزززي (3)قزززد تقزززدم 

 مو وا
__________________ 

 ( راجع الفص  الثال  من المرحل  العامس .1)

مززن  لكونززه أعززّم وجززوداع »:  ( قززال المحقّززق الشززريف فززي وجززه تقديمززه علززى سززا ر المقززوالت2)

ي ه ع أعنززي العززدد ع يعززّم المقارنززات والمجززّردات،  الكيززف وداع مززن وأدززّط وجزز،  فززّّن أحززد قسززمب

رب ليا في لوات مو وعاتياا عراض النسًيّ  التي ال ت ى المواقزف إنتيى كالمه في  زر،  «قر 

  203. 

 ( راجع الفص  الثاني من  ذم المرحل .3)
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وأّن العر زيّ  كعزرض عزام لتسزع مزن المقزوالت  زي أجنزاس ،  مستلن عنه

ع بالعاّد  ،  عاليّ  ال جنس فوقيا ف به كّ  واحدة منيا تعريفا ولذا كان ما عوّري
ع لا جنس وفص ال حدّاع حقيقيّ   .ا

ف الشيعان ع الفارابّي  ه العزرض أنّز»ع الكم  بزع  (2)وابن سينا  (1)وقد عبر 

 .«الذي بذاته يمكن أن يوجد فيه  ي واحد يعدّم
 .(3)و و أحسن ما اوورد له من التعريف 

ورد او فقزد ،  (4)« ه العزرض الزذي يقًز  القسزم  لذاتزهأنّز»وأّما تعريفه بع 

،  ال تصزا  قًزول القسزم  بزالكّم المتّصز ،  ريزف بزا   ّ ه تعبألنّ  (5)عليه 
 .وأّما المنفص  فيو لو أجها  بالفع 

 (7)ليه فقد اوورد ع (6)« ه العرض الذي يقً  المساواةأنّ »وكذا تعريفه بع 

 بألنّه
__________________ 

 .44   1( راجع المنطقيّات للفارابي ِ 1)

الكميّزز  ف»:  حيزز  قززال،  الثالثز  مززن إلييززات الشززفا  ( راجزع آ ززر الفصزز  الرابززع مززن المقالزز 2)

 «.ادّاع عيا التي يمكن أن يوجد فييا  ي  منيا يصّط أن يكون واحداع بالجمل  حدّ ا  ي أنّ 

سزفار ودزدر المتزأللّيين فزي ا ،  178   1( واستحسنه الراعّي في المًاح  المشرقيّ  ِ 3)

 ِ4   10. 

 فززي وقطزز  الززدين الززراعيّ ،  161ليدايزز  ا ثيريّزز    (  كززذا عّرفززه الميًززدّي فززي  ززرحه ل4)

لعزين و ارى حكم  ا،  والكاتًّي في حكم  العين،  154   2تعليقته على  رى اع ارات ِ 

 .221. ونوس  إلى الجميور في  رى التجريد للقو جّي   259في  رى حكم  العين   

. وقزال 178   1المشزرقيّ  ى  (  ذا اع كال أوردم عليه فعر الدين الراعّي فزي المًاحز 5)

  ه بنززى للززا علززى أّن قًززول الشززيوأرى أنّزز»:  183   1التفتززاعانّي فززي  ززرى المقادززد ِ 

فصز  عًارة عزن إمكزان حصزوله مزن غيزر حصزول بالفعز . وال  زّا أّن اعنقسزام فزي الكزّم المن

   ع فزال زي حاد  بالفع . وأّما الا اوريد بالقًول أعّم من للا ع أعني إمكان فرض  زي  غيزر

لمتّصز  اإّن قًول القسزم  مزن عزوارض :   فا  في  موله المتّص  والمنفص . ولذا قال اعمام

 «.إالّ إلا أ ذ القًول با تراك اعسم،  دون المنفص 

   1فراجززع  ززرى عيززون الحكمزز  ِ ،  (  كززذا عّرفززه الشززيس الززر يس فززي عيززون الحكمزز 6)

  ى اليدايززيزز  ا ثيريّزز  )راجززع كززالم المززاتن فززي  ززر. وتًعززه أثيززر الززدين ا بيززرّي فززي اليدا107

ع فززي الًصززا ر الن،  (265ا ثيريّزز  لصززدر المتززأللّيين    صززيريّ  وابززن سززيالن السززاوجّي أيلززا

  26. 

 قابل  والكميّ »:  حي  قال 234  (  ذا اع كال أوردم الشيس اع راقّي في المطارحات 7)
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 .اد في الكم ّن المساواة  ي االتّح،  تعريف دوري  

 زي و،  فما تشتم  عليه  ذم التعاريف  وا   ثالث   للكمّ ،  وكيف كان
 .العدّ واالنقسام والمساواة

 الفصل التاسع

 في انقسامات الكم

ع إلى المتّص  والمنفص  ع أّوليا  : ينقسم الكم انقساما
الكززم الززذي يمكززن أن يفززرض فيززه أجززها  تتالقززى علززى :  والمتّصاال هااو

 .(1)حدود مشترك  

ن أكمزا يمكزن ،  الذي يمكن أن يجع  بداي ع لجه :  والحدّ المشترك  و
ضب انقسامه إلى ثالثز ع أجزها ،  يجع  نياي ع آل ر سزم ّّن القفز،  كالعّ  إلا فوري

سزمان كزون القفي،  المتوّس  يمكن أن يجع  بداي ع لكّ   من الجانًبي ن ونيايز ع لزه

ي ن ع واحداع والعّ  لا قسمب  .قسما
ع ع بما يقً  االنقسام إلى غير النياي  وعوّري   .(2)ف المتّص  ع أيلا

ري ال (3)العدد :  و و،   الف المتّص  والمنفصل ن  تكر   واحدالحاد  مي

 فّنّه، 
__________________ 

ع وإن دونزه رسزملذاتيا المساواة والالمساواة ع أي التفاوت والتجهّي والالتجّهي ع. و ذا قزد يور ا

«.  ف بالشززيفعّرفززوا الشززي  بمززا يعززر  ،  ه اتّفززاق فززي الكميّزز ال تعززّرف إالّ بألنّزز كانززت المسززاواة

ع فعر الدين الراعّي في المًاح  المشرقيّ  ِ  :  وقزال ثّم أجاب عنزه،  177   1وأوردم أيلا

،  لزه الحزسّ والكزم ال ينا،  ويمكن أن يجاب عنه بألّن المسزاواة والالمسزاواة مّمزا يزدرك بزالحسّ »

 ن عزن اآل زرالمفيومي ثّم اّن العق  يجتيد في تمييه أحد،  ناله مع المتكّمم تناوال واحداع ب  انّما ي

قيّه ِ إنتيزى كالمزه فزي المًاحز  المشزر،  «فليذا يمكن تعريف للا المعقول بيذا المحسزوس، 

1   178. 

قيّ  والمًاحز  المشزر،  13   4فراجزع ا سزفار ِ ،  (  كذا عّرفه المشزيور مزن الحكمزا 1)

وكشززف المززراد   ،  235  والمطارحززات ،  205  و ززرى المواقززف ،  178   1ِ 

ا مززن وغير زز،  والفصزز  الرابززع مززن المقالزز  الثالثزز  مززن الفززن الثززاني مززن منطززق الشززفا ،  203

 الكت  الفلسفي .

 .178   1( تعّرض له فعر الدين الراعّي في المًاح  المشرقيّ  ِ 2)

 سا قال الشيكم،   ّن الكم المنفص  منحصر  في العدد،  د ق ّ ( مثّلوا للكّم المنفص  بالعد3)
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فزّّن العمسز  مزثال إلا ،  ولزيس بينيزا حزد  مشزترك  ،  منقسم  إلى أجزها  بالفعز 

قسم إلى إثنين وثالث  فّن كان بينيما حزد  مشزترك  مزن ا جزها  كانزت أربعز  
 .أو من  ارِ كانت ستّ 

 .وغير قاّر  قاّر  :  والمتّص  ينقسم إلى قسمين

 .الثابت المجتمع ا جها  بالفع  كالسطط:  والقاّر  و
،  نالذي ال تجتمع أجهاؤم المفرو   بالفعز  كالهمزا:  وغير القاّر  و

ليّز  إل فع،  فزال يجتمعزان بالفعز ،  فّّن كّ  جه  منه بالفع  قّوةع للجزه  التزالي

عو قّوتبه  .الشي  ال تجامي
ي جياتزه فزالقابز  لإلنقسزام :  و زو (1)عليمّي والقاّر ينقسم إلى الجسمي الت

القابزز  لإلنقسززام فززي :  والسززطط و ززو،  العززرض والطززول والعمززق:  الززثالث

 .حدةالقاب  لإلنقسام في جي  وا:  والعّ  و و،  العرض والطول:  الجيتين
 .(2)والكم المنفص  ع و و العدد ع موجود  في العارِ باللرورة 

فزي  سزيألتي إثًزات وجزودم،  ع و زو الّهمزان ع والكم المتّص  غير القارّ 

 .(3)مًاح  القّوة والفع  
ي فززفالجسززم التعليمززّي والسززطط موجززودان ،  وأّمززا الكززم المتّصزز  القززارّ 

ع طًيعيّز ع منفصزال بعلزيا عزن بعزع متعيّ ،  (4)العزارِ  نزز ع  ّن  نزاك أجسزاما

 والعمو تعيّنيا،  متنا يّ ع 
__________________ 

أّمززا و»:  صزز  الرابززع مززن المقالزز  الثالثزز  مززن الفززن الثززاني مززن منطززق الشززفا الززر يس فززي الف

 «.المنفصل  فال يجوع أن تكون غير العدد

ا وإنّمز»:  270( قال  مس الدين محّمد بزن مًاركشزام المزروّي فزي  زرى حكمز  العزين   1)

ع  نّ   «.ه المًحوث عنه في العلوم التعليميّ  أي الريا يّ سوّمي تعليميّا

،  ا فراجززع الفصزز  العززامس مززن المقالزز  الثالثزز  مززن إلييززات الشززف،  (  ززذا مززذ   الحكمززا 2)

ع للمتكلّمين375والتحصي      105   : فراجع كشزف المزراد،  فانّيم انكروا العدد،  .  الفا

 .209ع  207و رى المواقف   ،  185   1و رى المقادد ِ ، 

 ع .( راجع الفص  الحادي عشر من المرحل  التاس3)

،   راجزززع الفصزز  الرابززع مززن المقالززز  الثالثزز  مززن إلييززات الشزززفا،  (  ززذا مززذ   الحكمززا 4)

،  سززطط. وأّمززا المتكلّمززون فززانكروا المقززدار الززذي  ززو الجسززم التعليمززي وال375والتحصززي    

وكشززف ،  210ع  209و ززرى المواقززف   ،  186ع  185   1راجززع  ززرى المقادززد ِ 

 .207المراد   
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 .والعمو تنا ييا السطط،  ليميّ الجسم التع

فيززو موجززود  فززي العززارِ إن ثًتززت أجسززام  ليززا سززطوى  ،  وأّمززا العزز ّ 
م ونحو ا رب  .متقاطع   كالمكعّ  والمعروط واليي

ن  نه مًزايثّم إّن ك   مرتً  من مرات  العدد غير المتنا ي  نوا   ا   م

 .لى غير اال تصاديا بعواّ   عدديّ  ال تتعدّا ا إ،  (1)لسا ر ا 
والّهمززان نززوا  واحززد  وإن كززان معرو ززه أنززواا الحركززات الجو ريّزز  

ع   .والعر يّ  ليما أّن بين أفراد ا عادّاع مشتركا

ع بينيزززا كزززالكرة والمعززز روط وا جسزززام التعليميّززز  التزززي ال عزززاد  مشزززتركا
ع بينوكزذا السزطوى التزي ال عزاد  مشزت،  والمّكع  ونحو ا أنواا  متًاين    يزا ركا

لتزي وكزذا العطزوط ا،  لسطط المستوي وأقسام السطوى المحدّب  والمقعّزرةكا

ع بينيا ع إن كانت موجودةع ع كالعّ  المستقيم وأنزو  .واساا ا قزال عاد  مشتركا
بزز  ،  فليسززت بززألنواا،  وأّمززا ا جسززام والسززطوى والعطززوط غيززر المنتظمزز 

 .مرّكً  من أنواا  تّى

 الفصل العاشر

 كمفي أحكام مختلفة لل

منيزا و،  قد تقدّمت اع ارة إلى أّن من  واّ  الكم المساواة والمفاوت 

ع كما في غيرم ع كما في العدد أو و ما  ادّ منزهومنيا وجود عز،  االنقسام  ارجا

 .(2)يعدّم 
 : و ناك أحكام او ر أوردو ا

جّردات أّن الكم المنفص  ع و و العدد ع يوجد في الماديات والم:  أحدها

ع  الّ فززي أّمززا المتّصزز  غيززر القززاّر منززه ع و ززو الّهمززان ع فززال يوجززد إو .جميعززا
ال لعزّ  ع فزوأّما المتّص  القاّر ع و زو الجسزم التعليمزّي والسزطط وا .المادّيات

 يوجد في المجّردات إالّ 
__________________ 

والشزيس الزر يس فزي الفصز  العزامس ،  43   1ِ ( كذا قال أرسطو فزي منطزق أرسزطو 1)

ر ِ ع ا سزفافراجز،  قال  الثالث  من إلييات الشفا . ونسًه ددر المتأللّيين إلزى الجميزورمن الم

2   99. 

 ( راجع الفص  الثامن من  ذم المرحل .2)
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ع عند من يثًت عالبم ع مجّرداع له آثار المادّة دون نفس المادّة ا  .(1) مقداريّا

لعزالف دّ غايز  ا ّن من  روط التلزا،  أّن العدد ال تلادّ فيه:  الثاني
 إل كزززّ  مزززرتًتبي ن،  وليسزززت بزززين عزززددين غايززز  العزززالف،  بزززين المتلزززادّين

د ف ي واحزمفرو تبي ن من العدد فزّّن ا كثزر منيمزا يهيزد بعزداع مزن ا قزّ  با زا

 .(2)عليه 
،  و دونه بألّن كّ  مرتً  من العدد متقّوم بما :  (3)وأّما اعحتجاِ عليه 

 .واللدّ ال يتقّوم باللدّ 

ت  كانزت أّن المرتً  من العدد لو ترّكًت مّما دونيا من المرا:  (4)ففيه 
يجوع  عكالعشرة ع مثال ،  المرات  التي تحتيا في جواع تقويميا على السوا 

  وسزتّ ،  وسزًع  وثالثز ،  وثمانيز  وإثنزين،  فرض ترّكًيا مزن تسزع  وواحزدة

و زو ،  طط  بال مرّجي وتعي ن بعليا للجه يّ  ترج  ،  و مس  و مس ،  وأربع 
 .محال  

معنزام ،  (5)« إّن العشرة مجموا الثماني  واعثنزين»:  وقول الريا يّين

ين احد  ع عزال كونو المرتً  ع و ي نوا  و،  مساواة مرتً  من العدد لمرتًتبي ن
 .المرتًتبي ن ع و ما نوعان إثنان ع

ع   .ونظير الكالم يجري في الكّم المتّص  مطلقا

ع وكذا ال ي ،  (6)اع وال سزطط   ّطز،  لادّ الجسم التعليمّي سزطحاع وال  ّطزا
 إل ال

__________________ 

 .18   4وا سفار ِ ،  186   1( راجع المًاح  المشرقيّ  ِ 1)

والمًاحز  المشزرقيّ  ،  19ع  18   4وا سفار ِ ،  45   1( راجع منطق أرسطو ِ 2)

والفصزز  ،  138و ززرى المنظومزز    ،  205وكشززف المززراد   ،  190ع  188   1ِ 

،  242 ع 240والمطارحزات   ،  الثاني من المقال  الرابع  من الفن الثاني من منطق الشزفا 

 .184   1و رى المقادد ِ 

ثيززر  ك. وتًعززه 188   1( كززذا احززتّ  عليززه فعززر الززدين الززراعّي فززي المًاحزز  المشززرقيّ  ِ 3)

 ودززدر،  205مزز  الحلّززّي فززي كشززف المززراد   مّمززن تززألّ ر عنززه كززالمحقّق الطوسززّي والعالّ 

 .28 وابن سيالن الساوجّي في الًصا ر النصيريّ   ،  18   4المتأللّيين في ا سفار ِ 

لزه  . وتعزّرض138(  ذا اع كال أوردم الحكيم السًهوارّي في حا ي   رى المنظوم    4)

 .399المحقّق اآلملّي في درر الفوا د   

وليزذا مزا »:  في الفص  العامس مزن المقالز  الثالثز  مزن إلييزات الشزفا ( قال الشيس الر يس 5)

 «.واحدة ب   و ست  مّرة،  ال تحسًبّن أّن ستّ ع ثالث   وثالث   :  قال الفيلسوف المقدّم

ع.6)  ( أي وال يلادّ سطط   ّطا
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 .مو وا واحداع  ناك يتعاقًان عليه وال يتصّور  ناك غاي و العالف

و زززو ،  م ال يوجزززد فيزززه التشزززكيا بالشزززدّة واللزززعفأّن الكززز:  الثالاااث
يكون  نعم يوجد فيه التشكيا بالهيادة والنق  كألن،   روري  أو قري   منه

 يّز  العز ال في أّن له ما ،      أعيد من    في الطول إلا قيس إليه وجوداع 

ّي وكذا الجسم التعليم،  وكذا السطط يهيد وينق  من سطط آ ر من نوعه، 
(1). 

،  (3)جزوم واسزتدلّوا عليزه بو،  (2)« إّن ا بعاد متنا يز »:  قالوا:  لرابعا

يا أنّ  حي ع غيرب متنام وكرةع  رِ من مركه زا  ز   من أو  ب  مزواع ا نفرض  ّطا
ة فززّلا تحّركززت الكززرة تالقززي العطززان بمصززادر،  لززذلا العززّ  غيززر المتنززا ي

ع ،  (4)اوقليدس  ا ي للعزّ  غيزر المتنزفصار العزّ  العزارِ مزن المركزه مسزامتا

ع له  .المفروض بعد ما كان مواعيا
 لكن،   ففي العّ  غير المتنا ي نقط  باللرورة  ي أّولو نوقب ي المسامت

 يا نقط   إل ال يمكن أن يفرض على العّ  نقط  مسامت  إالّ وفوقب ،  للا محال  

 .يسامتيا العّ  قًليا
ن  ينو او ززر كًر ززاوقززد اوقززيم علززى اسززتحال  وجززود بوعززد غيززر متنززام بززرا

 .(5)التطًيق والًر ان السلّمّي وغير للا 
__________________ 

،  191ع  190   1والمًاحزز  المشززرقيّ  ِ ،  93( راجززع التعليقززات للشززيس الززر يس   1)

عز  والفصز  الثزاني مزن المقالز  الراب،  21ع  20   4وا سفار ِ ،  205وكشف المراد   

 .242والمطارحات   ،  فا من الفن الثاني من منطق الش

قزف   (  ذا مذ   أكثر الحكما  والمتكلّمين بعالف حكما  اليند على ما فزي  زرى الموا2)

 .194ع  193والمحّص    ،  167وكشف المراد   ،  451

 ، ت الشزفا ( راجزع الفصزلين السزابع والثزامن مزن المقالز  الثالثز  مزن الفزن ا ّول مزن طًيعيزا3)

وا سزفار ،  203ع  192   1والمًاح  المشرقيّ  ِ ،  74ع  59   2و رى اع ارات ِ 

ع  49   2و زرى عيزون الحكمز  ِ ،  168ع  167وكشف المراد   ،  30ع  21   4ِ 

وغير ززا ،  281ع  273و ززرى حكمزز  العزين   ،  231ع  227و زرى المنظومزز    ،  64

 من المطّوالت.

يات  زو أّولو مزن تكلّزم فزي الريا ز»:  114   2( قزال الشيرسزتاني فزي الملز  والنحز  ِ 4)

ع في العلزوم ع نافعا إن امتزدّ تقاطعزان وومصزادرته  زي أّن العط زي ن المتزواعيبي ن ال ي«. وأفردم علما

 وإلا تقاطعا عن التواعي تقاطعا ال محال .،  إلى غير النياي 

،  74ع  73   2ِ وبر ززان الترسززي. راجززع  ززرى اع ززارات ،  ( كًر ززان حفززظ النسززً 5)

 وا سفار
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هو قيام الًوعد بنفسه من دون معروض يقوم :  الخامس مو أّن العال  ع والعي

 .(2)وسيألتي الكالم فيه في بح  ا ين ،  (1)به ع محال  
ن مززه ال توجززد مرتًزز  ومعنززام أنّزز،  (3)أّن العززدد لززيس بمتنززام :  السااادس

ضو ما يهيزد علييزا ضو مزا يه،  العدد إالّ ويمكن فبر   ، لها زدايزد علزى وكزذا فبزر 

 ي ويسززّمى غيززر المتنززا،  وال تقززف السلسززل  حتّززى تنقطززع بانقطززاا االعتًززار
ع بالفع  إالّ مقدار  متن،  «الال يقفى» هيزد يومزا ،  اموال يوجد من السلسل  دا ما

 .عليه فيو في القّوة

 وأّمززا ل ززاب السلسززل  بالفعزز  إلززى غيززر النيايزز  علززى نحززو العززدول دون
يززذا فززال كزز   وال مجمززواب لليززر المتنززا ي ب،  ليززر معقززولالسززل  التحصززيلي ف

،  الربعوال تحق قب فيه لشي  من النس  الكسريّ  كالنصف والثل  و،  المعنى

ع   .وإالّ عاد متنا يا

 الفصل اللادي عشر

 في الكيف وإنقسامه األّولي

فووم بع  ض  ال يقً  القسزم ب وال النسزً  لذاتزهأنّ »عر   عفيعزرِ بز (4)« ه عبرب

 «العرض»
__________________ 

،  455ع  452و زززرى المواقزززف   ،  231ع  230و زززرى المنظومززز    ،  23   4ِ 

 .199ع  196   1والمًاح  المشرقيّ  ِ 

والفصزز  ،  57ع  48   4(  ززذا مززذ   أكثززر المحقّقززين مززن الحكمززا . راجززع ا سززفار ِ 1)

   2مز  ِ و زرى عيزون الحك،  ت الشزفا الثامن من المقال  الثاني  من الفن ا ّول من طًيعيا

ع  288   1والمًاحز  المشزرقيّ  ِ ،  166ع  164   2و رى اع ارات ِ ،  100ع  83

لززى . وأّمززا المتكلّمززون فززذ ًوا إ391ع  385والتحصززي    ،  7والززدعاوي القلًيّزز     246

 وأبزو،  214ومنيم فعر الدين الراعّي فزي المحّصز  )تلعزي  المحصز (   ،  جواع العال 

عتًزر ِ وأبو الًركات في الم،  331اسحاق ابرا يم بن نوبعت في الياقوت في علم الكالم   

ه علزى مزا والجًّا ّي وابنه وجماع  من متكلّمي الحشوي  وأ   الجًر والتشًي،  67ع  48   2

 .81في أوا   المقاالت   

 ( في الفص  السابع عشر.2)

 لثالث  من إلييات الشفا .( راجع الفص  العامس من المقال  ا3)

ي فزز. وتًعززه الحكززيم السززًهوارّي 126(  كززذا عّرفززه فعززر الززدين الززراعّي فززي المحّصزز    4)

  رى
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عدم قًول »وبقيد ،  الكمّ « عدم قًول القسم »وبقيد ،  الواج  لذاته والجو ر

مزا تعر زه قسزم   أو « لذاته»ويد   بقيد ،  المقوالت السًع النسًيّ « النسً 
 .بالعرضنسً   

ع عاليز ع لزيس»:  قال ددر المتزأللّيين فوقيزا  المقزوالت لبّمزا كانزت أجناسزا

يفزات ولزذلا كزان مزا يزورد ليزا مزن التعر،  لم يمكن أن يورد ليزا حزدّ ،  جنس  
ع ناقصزز ع يكتفززي فييززا بززذكر العززواّ  عفززادة التمييززه ي فززولززم يظفززر ،  رسززوما

ّم يّ  والملزززايرة للكزززالكيززف بعاّدززز  العمزز   زززامل  إالّ المرّكزز  مزززن العر زز

ف بمزززا محّصزززله،  وا عزززراض النسزززًيّ  ه عزززرض  يلزززاير الكزززم )أنّززز:  فعوزززّري
 .وا عراض النسًيّ (

،  لكّن  ذا التعريف تعريزف  للشزي  بمزا يسزاويه فزي المعرفز  والجيالز 

 ولزو جزاع للزا لجزاع،   ّن ا جناس العالي  لزيس بعلزيا أجلزى مزن الزًعع
عزرف إالّ ت ّن االومزور النسزًيّ  ال ،  للزا أولزى بز ،  مثله في سا ر المقوالت

فعزززدلوا عزززن لكزززر كزززّ  مزززن الكزززّم ،  بعزززد معرو زززاتيا التزززي  زززي الكيفيّزززات

ع ع إنتيى ملّعص (1)« وا عراض النسًيّ  إلى لكر العاّد  التي  ي أجلى  .ا
ع إلززى أربعزز  أقسززام كلّيّزز   ززي ع أّوليززا يفيّززات الك:  وينقسززم الكيززف إنقسززاما

 .واالستعداديّ ،  والمعتّص  بالكميّات،  والنفسانيّ ،  المحسوس 

 وتعويليم في حصر ا في ا ربع 
__________________ 

ي   زارِ  ز. والمشيور أّن الكيفيّ   يئ   قاّرة  ال يوجز  تصزّورو ا تصزّورب 139المنظوم    

شزفا    ال وال يقتلى قسم  وال نسً . راجع تعليق  ددر المتأللّيين على،  عنيا وعن حامليا

و ززرى ،  257   1ع كمززا فزي المًاحزز  المشزرقيّ  ِ  59   4. وعاد فزي ا سززفار ِ 121

 «.في أجها  حامليا»:  ع قولبه 393والتحصي    ،  200   1المقادد ِ 

و  ززالكيززف :  ولعززّ  ا قززرب أن يقززال»:  ثززّم قززال،  والززراعّي أورد علززى  ززذا التعريززف

م علزى رو حلّزه متصزّور غيزرم وال يقتلزي القسزم  والالقسزم  فزي  العرض الذي ال يتوقّف تصزو 

ع   .261   1راجع المًاح  المشرقيّ  ِ ،  «اقتلا ع أّوليا

نطزق موقال الشيس الر يس فزي الفصز  ا ّول مزن المقالز  العامسز  مزن الفزن الثزاني مزن 

،  تقتلزيهال  ال توجز  تقزديرم أو،  إّن الكيفيّ   ي كّ   يئ  قاّرة في المودزوف بيزا»:  الشفا 

«. ئز ويصلط تصّور ا من غير أن يحوِ فييزا إلزى التفزات إلزى نسزً  تكزون إلزى غيزر تلزا اليي

د لزراعّي أورثزّم ا«.  و كّ   يئز  غيزر الكميّز  مسزتقّرة ال نسزً  فييزا»:  وقال في عيون الحكم 

 .110ع  108   1فراجع  رى عيون الحكم  ِ ،  عليه

 .59ع  58   4( راجع ا سفار ِ 1)
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 .(1)لى اعستقرا  ع

 الفصل الثاني عشر

 (2)في الكيفيّات الملسوسة 

عب  الليرب  ًيي لبيا بطريق التشًيه ع أي جب ع بنفسومن  اّدتيا أّن فع   يا عا
ه ع أي وكمزا يلقزى السزواد مزثال  زًحب ،  كما تجع  الحرارةو مجاورب زا حزاّراع ، 

 .مثاله ع على العين
،  والمسززززموعات،  ًصززززراتوالكيفيّززززات المحسوسزززز  تنقسززززم إلززززى الم

 .والملموسات،  والمشمومات،  والمذوقات

 جزودة  فزييا كيفيّات  عينيّ   موفالمشيور أنّ ،  منيا ا لوان:  والمبصرات
ل   من وباقي ا لوان حاد،  وأّن الًسي  منيا الًياض والسواد ؛ ارِ الحسّ 

ع من التركي    .(3)ترّكًيما أقساما

،  السززواد:  ط  التززي  ززي االودززول  مسزز   ا لززوان الًسززي»:  (4)وقيزز  
ةو ،  والًياض رب م  ةو ،  والحو ف رب ةو ،  والصو رب ل   .«نيان مرّك   موباقي ا لوا،  والعو

اليالزز  ك،  اللززون كيفيّزز    ياليّزز   ال وجززودب ليززا ورا ب الحززسّ »:  (5)وقيزز  

و زي حادزل  مزن أنزواا ا زتالط اليزوا  با جسزام ،  وقوس قزهى وغير مزا
فّ  شي  .«أو انعكاس منيا المو

__________________ 

   1و ززرى المقادززد ِ ،  234و ززرى المواقززف   ،  61   4( كمززا فززي ا سززفار ِ 1)

رب في بيان وجه الحصر فزي ا ربعز  طزرق  أربعز 201 راعّي فزي ا ّول مزا لكزرم الز:  . وقد لوكي

 يس فزي م الشيس الزر. والثاني والثال  والرابع ما لكر263ع  362   1المًاح  المشرقيّ  ِ 

ض ليزا فراجزع. وتعزرّ ،  الفص  ا ّول مزن المقالز  العامسز  مزن الفزن الثزاني مزن منطزق الشزفا 

 «.والكّ   عيف  متقارب »:  ثّم قال،  64ع  62   4ددر المتأللّيين في ا سفار ِ 

 «عز  ربا نيزا أظيزر ا قسزام »:  ( قال  ارى المواقف في وجه تقديميا على سا ر ا قسام2)

 .235راجع  رى المواقف   ، 

 .218ع  217( راجع كشف المراد   3)

 .232( والقا    م المعتهل  على ما نوق  في المحّص    4)

  . وتعزّرض لزه ولإلجابز253( والقا   بعع القزدما  علزى مزا نوقز  فزي  زرى المواقزف   5)

 ا .يات الشفلسادس من طًيععليه الشيس الر يس في الفص  الرابع من المقال  الثالث  من الفن ا
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و و غني  عن التعريف ،  ومن المًصرات النّور
ف بزع ،  (1) وربّما يوعر 

زر لليزرمأنّ » مو ا جسزامب  (2)« ه الظا ر بذاته المظيي وينًلزي أن يزراد بزه إظيزارو
 .ولو اوطليقب اعظيار كان للا  اّد  للوجود،  للًصر

 يفيّز   مًصزرة  توجزد فزيه كأنّز»:  فزالمعروف مزن مزذ ًيم،  وكيف كزان

 نتقز  مزنيا جسام النيّرة بزذاتيا أو فزي الجسزم الزذي يقابز  نيّزراع مزن غيزر أن 
 .(3)ويقابله الظلم  مقابل ب العدم للملك  ،  «النيّر إلى المستنير

 .«إّن النّور جو ر  جسمانيّ »:  (4)وقي  

 .«أنّه ظيور اللون» (5)وقي  
ا والصززو،   ززي ا دززوات:  والمسااموعات ت كيفيّزز   حادززل   مززن قبززر 

ِ اليزززوا  الحامززز  لادزززوات زززع عنيزززف مسزززتتًع  لتمزززو  لزززغ فزززّلا ب،  عنيفزززألو قبل 

اليوا ب المجاورب لصماخ ا لون أحّس الصوت  جو التمو 
(6). 

 وليس الصوت  و
__________________ 

ع عن التعريف1) ّطلعنزا علزى افّّن االحساس بجه ياتيما قد ،  لظيور ما،  ( كما كان اللون غنيا

ع ال يفي به ما يمكننا مزن تعريفاتيمزا علزى تقزدير دزّحتيا. وعّرفز  فزي ه الزراعيّ ما يتيما اّطالعا

ى اعبصزار ه الكيفيّز  التزي ال يتوقّزف اعبصزار بيزا علزأنّز»بع  301   1المًاح  المشرقيّ  ِ 

 ى.و أ فبألنّه تعريف  بما   90   4وعيّفه ددر المتأللّيين في ا سفار ِ «. بشي  آ ر

م فراجزع  ززرى حكمز  اع زراق )كززال،  (  كزذا عّرفزه الشززيس اع زراقّي فزي حكمزز  اع زراق2)

 .295الماتن(   

و و ز،  اقيّونمزا ل ز  إليزه اع زر:  أحد ا:  ( اعلم أّن في تقاب  الظلم  والنور مذا   ثالث 3)

ال قزكمزا ،  كز عدم والملو و تقاب  ال،  ما ل   إليه المشاؤون:  تقاب  السل  واعيجاب. وثانييا

:  لشززفا االشزيس الززر يس فززي الفصز  ا ّول مززن المقالزز  الثانيز  مززن الفززّن السزادس مززن طًيعيززات 

و و ز،  لّمزونمزا ل ز  إليزه المتك:  وثالثيزا«. فّّن الظلم  عدم اللو  فيما من  ألنه أن يستنير»

 تقاب  التلادّ.

فصز  . وراجع ال256 رى المواقف   ( والقا   بعع الحكما  ا قدمين على ما نوق  في 4)

 ه فزي كشزفالثاني من المقال  الثالث  من الفن السادس مزن طًيعيزات الشزفا . وأ زار إلزى بطالنز

 .219المراد   

مزن    الثالثز ( تعّرض له ولإلجاب  عليه الشيس الر يس في الفصلين الثاني والثال  من المقالز5)

 .94ع  91   4تأللّيين في ا سفار ِ الفن السادس من طًيعيات الشفا . وددر الم

 لثاني (  ذا ما ل   إليه الفالسف  في تعريف الصوت فراجع الفص  العامس من المقال  ا6)
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ا ،  (1)التمّوِ   .(2)وال نفس القبل ع والقبر 

ع فزي  زارِ الحزّس  وليس الصوت المحسوس  يزاال فزي الحزّس معزدوما
(3). 

ك  بال:  والمذوقات سزع  وقزد عزدّوا بسزا طيا ت،  ذا قز  ي الطعوم المدرب
اف :  و ي،  (4)  والتف  ، والحالوة،  والدسوم ،  والمرارة،  والمالح ،  الحرب
   وما عدا  زذم الطعزوم طعزوم  مرّكًز،  والحمو  ،  والقًع،  والعفود ، 

 .منيا

ولزززيس  نزززواا ،  أنزززواا الزززروا ط المحسوسززز  بالشزززاّم  والمشااامومات
يزا إلزى لما  عنزدنا نعرفيزا بيزا إالّ مزن جيز  إ زافتنا الروا ط التي ندركيا أس

أو مزن جيز  « را حز  الزورد»و  «را ح  المسزا»:  كما نقول،  مو وعاتيا

 «نتنز مرا حز  »و  «را ح  طيًّ »:  كما نقول،  موافقتيا للطًع ومعالفتيا له
را حزز  »و  «را حزز  حلززوة»:  أو مززن جيزز  نسززًتيا إلززى الطعززم كمززا نقززول، 

 .«حامل 

ع في اعنسان في  اّمتهو ذ  .(5)كما لكرم الشيس ،  ا كلّه دلي   ب
 وقد عدّوا،  أنواا الكيفيّات المحسوس  بحّس اللمس (6) والملموسات

__________________ 

،  98   4وا سزفار ِ ،  220وكشزف المزراد   ،  من الفن السزادس مزن طًيعيزات الشزفا 

 .305   1والمًاح  المشرقيّ  ِ 

:  ع 260كلّمززون فقززال دززاح  المواقززف ع علززى مززا فززي  ززرى المواقززف   وأّمززا المت

 1لمقادزد ِ اوقزال التفتزاعانّي فزي  زرى «. والحّق أّن ما يتبهو بديييز   مسزتلني   عزن التعريزف»

والصززوت عنززدنا يحززدث بمحززع  لززق هللا تعززالى مززن غيززر تززألثير لتمززّوِ اليززوا  »:  216  

 «.والقرا والقلع كسا ر الحوادث

 .298(  كذا في  رى حكم  العين   2و  1)

 ( راجع الفص  العامس من المقال  الثاني  من الفن السادس من طًيعيات الشفا .3)

و رى حكمز  العزين ،  194وايلاى المقادد   ،  221   1( راجع  رى المقادد ِ 4)

،  والفصززز  الرابزززع مزززن المقالززز  الثانيززز  مزززن الفزززن السزززادس مزززن طًيعيزززات الشزززفا ،  302  

 .233المحّص    و

:    قزالحيز،  ( في الفص  الرابع من المقال  الثاني  مزن الفزن السزادس مزن طًيعيزات الشزفا 5)

مززن  ويشززًه أن يكززون حززال إدراك الززروا ط مززن النززاس كحززال إدراك أ ززًاى ا  ززيا  وألوانيززا»

 «.الحيوانات الصلً  العين



 149  ............................................................................... رشعلا تالوقملا يف

ع  ،  والرطوبزز ،  والًززرودة،  الحززرارة:   ززي،  (1)بسززا طيا إثنززى عشززر نوعززا

فزاف،  واليشا  ،  واللهوج ،  والكثاف ،  واللطاف ،  واليًوس   والًيلّز ،  والجي
زيم ،  (2)والعفّ  ،  والثيق  ،  زقب بيزا بعلو ،  (4)والمالسز  ،  العشزون  (3)وقد أل حب

 .والمعروف أنّيا مرّكً ،  (5)واللين ،  والصالب 
__________________ 

لّمزا كانزت » : وقزال العالّمز  الحلّزّي فزي وجزه تقديمزه،  دّم الًح  عنيزا( والمحقّق الطوسّي ق6)

«   عنيزاقزدّم الًحز،  الكيفيات الملموسز  أظيزر عنزد الطًيعز  لعموميزا بالنسزً  إلزى كزّ  حيزوان

 .211راجع كشف المراد   

. بعزززالف المحقّزززق 269   1والمًاحززز  المشزززرقيّ  ِ ،  67   4( راجزززع ا سزززفار ِ 1)

لحززرارة و ززي ا،  فمنيزا أوا زز  الملموسزات»:  حيزز  قززال،  ّنّززه عزدّ ا أربعزز  أنزوااف،  الطوسزيّ 

 .211فراجع كشف المراد   «. والًواقي منتسً  إلييا،  والًرودة والرطوب  واليًوس 

 : والوجززه فززي تسززميتيا بألوا زز  الملموسززات وجيززان«. أوا زز  الملموسززات»و ززذم يسززّمى 

نييمزا( ثاو ) ة.ميع الحيوانزات وال يعلزو حيزوان عزن  زذم القزوّ )أحد ما( أّن القّوة الالمس  تعّم ج

 وال،  وم أّن ا جسام العنصريّ  قد تعلو عن الكيفيات المًصرة والمسزموع  والمذوقز  والمشزم

 تعلو عن الكيفيات الملموس .

 ف.ن عزن التعريزأّمزا الحزرارة والًزرودة فلنيزا»:  فقال،  ( والكاتًّي فّسر جميع  ذم الكيفيّات2)

وسز  ّمزا اليًوأّما الرطوب  فيي الكيفيّ  التي بيا يصير الجسم سي  التشزك  وسزي  التزرك لزه. وأ

م   القزوا ي التي بيا يصير الجسم عسر التشك  وعسر الترك له. وأّمزا اللطافز  فيقزال علزى رقّز

.  م ا ربعزوالكثافز  علزى مقزابالت  زذ،  وقًول اعنقسزام وسزرع  التزألثّر مزن المالقزي والشزفافي 

 الواليز  بزالعكس. والجسزم الزذي طًيعتزه ،  واللزهِ  زو الزذي يسزي  تشزكيله ويصزع  تفريقزه

لمنفزوخ وإالّ فيزو المًتز . والزهق ا،  يقتلي الرطوب  فّن لم يلتصق به جسم رط  فيو الجاف

جزد فيزه والحجزر المسزكن فزي الجزو قسزراع ن،  المسكن تحت الما  قسراع نجد فيه مدافع  دزاعدة

ع. فر،  «  واالوولزى  زي العفز  والثانيز   زي الثقز مدافع   ابط اجزع  زرى انتيزى كالمزه ملّعصزا

ع في درر الفوا د   292ع  287حكم  العين     .407. وفّسر ا اآلملّي أيلا

 .269  ( و و الجميور من الحكما  على ما في  رى اليداي  ا ثيريّ  لصدر المتأللّيين 3)

 تًام فزي انّما يقع اع»:  وقال،  84   4ي ا سفار ِ ( وأ رجيما عنيا ددر المتأللّيين ف4)

 .«... مث   ذم االومور لعدم الفرق بين ما بالذات وما بالعرض

ع  ثيزر الزدين ا بيزر5) دايز  ّي فزي الي( وعدّ ما ددر المتزأللّيين مزن الكيفيزات اعسزتعدادي  تًعزا

 .269    و رحه لليداي  ا ثيريّ ،  84   4ا ثيريّ . فراجع ا سفار ِ 
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 الفصل الثالث عشر

 في الكيفيّات المختّصة بالكميّات

أّوال  فيتّصف بيا الكزمّ ،  و ي الكيفيّات العار   للجسم بواسط  كميّته

 .والهوجيّ  في العدد،  كاعستدارة في الع ّ ،  (1)ثّم الجسم لكّميته 
 .)ا ّول( الشك  والهاوي :  و ي ثالث  أقسام باعستقرا 

مثززز  االسزززتدارة واالسزززتقام  مزززن ،  ا لزززيس بشزززك  وعاويززز )الثزززاني( مززز
 .الكيفيّات العار   للعّ  والسطط والجسم التعليميّ 

لتربيزع مثز  الهوجيّز  والفرديّز  وا،  )الثال ( الكيفيّزات العار ز  للعزدد

 .والتجذير وغير للا
زززيم  زززقب بعلو ن ومزززراد م بيزززا مجمزززوا اللزززو،  بالثالثززز  العلقززز ب  (2)وأل حب

ي من ب   ،   يا ليست ليا وحدة  حقيقيّ   لاتو ما يّ  حقيقيّ دفعه أنّ وي .والشك 

درِ ولززو كانززت لات ما يّزز  كززان مززن الواجزز  أن تنزز،  المرّكًززات اععتًاريّزز 
 و مزززا جنسزززان،  تحززت الكيفيّزززات المًصزززرة والكيفيّزززات المعتّصززز  بالكميّزززات

 .وللا محال  ،  متًاينان

 : أّما القسم األّول

،   ع دزل   للكزّم مزن إحاطزز  حزدّ أو حزدود بزه إحاطز ع تامزز يئز   حافالشاكل 

كثيززر و ززك  المثلّزز  والمربّززع و،  كشززك  الززدا رة التززي يحززي  بيززا  زز   واحززد  
،  والكززرة التززي يحززي  بيززا سززطط  واحززد  ،  ا  ززالا التززي يحززي  بيززا حززدود  

 .والمعروط واالوسطوان  والمكعّ  التي تحي  بيا سطوى  فوقب الواحد

زد قي حزدّ الكيزف عليزهوالشك  من ا و ولزيس  زو السزطط أ،  لكيفيّزات لصي
 ، الجسم

__________________ 

لّيين . وتًعزه دزدر المتزأل414   1(  كذا عّرفه الفعر الراعي فزي المًاحز  المشزرقيّ  ِ 1)

 .162   4في ا سفار ِ 

ق ني مزن منطز( كالشيس الر يس في الفصلين ا ّول والثاني من المقال  السادس  من الفزن الثزا2)

والمحقّزززق ،  428و  415   1وفعزززر الزززدين الزززراعّي فزززي المًاحززز  المشزززرقيّ  ِ ،  الشزززفا 

 1 والعالّمز  التفتزاعانّي فزي  زرى المقادزد ِ،  255الطوسّي علزى مزا فزي كشزف المزراد   

 .184ع  183و  163ع  162   4وددر المتأللّيين في ا سفار ِ ،  253ع  252  
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بز  الييئز  الحادزل  مزن سزطط أو ،  وال المجمزواب ،  هوال الحدود المحيط  بز

 .جسم أحاط به حدود   اّد   
حدّ   والهاوي   ي الييئ  الحادل  من إحاط  حدّين أو حدود متالقي  في

،  قط ني ن في كالهاوي ي المسط ح  من إحاط   ط ي ن متالقيب ،  إحاط ع غيرب تاّم 

طز  ط المعزروط المنتيزى إلزى نقوالهاوي ي المجس م  الحادل  من إحاطز  سزط
 .وعاوي  المكع   المحي  بيا سطوى ثالث ،  الرأس

ع  ع ال كّما  م في كزوننظير ما مّر من الكال،  والكالم في كون الهاوي  كيفا

 .الشك  من مقول  الكيف
ي ن ع مززن  (1)وجززّوع الشززيس  كززون الييئزز  الحادززل  مززن إحاطزز  السززطحب

 .يياهاوي  علالنطًاق  واّ  ال،   ّ   عاوي ع  المكع   مثال ع المتالقيبين ن في

قولز  مدارةو من وتوقابيلويا االست،  فاالستقام  في الع ّ :  وأّما القسم الثاني
وبينيما تعالف  نوعي  ،  الكيف دون الكمّ 

(2). 

ي االسزتقام  وفانّ ،  يما من مقول  الكيفأّما أنّ   ةاالسزتدارا نعق  مفيزومب

ان كزوال نجد فييما معنزى قًزول االنقسزام وإن ،  نو ما مفيومان  روريّا، 
ه اع مزن ولو كان قًزولو االنقسزام جز،  ال يفارقان للا وجوداع لعرو يما للكمّ 

ف  واّديما لم يع  عنه تعقّليما ري  .حد ي يما أو من أع 

ع  يمزا لزو كانزافانّ ،  وأّما كونيمزا نزوعبي ن متعزالفبي ن متًزاينبي ن احزداع ونوعزا
ع كان ما يوجد  ع غيزرب جزه  للزذات وال العمزا ،  يزالفييما مزن التعزالف عر زيّا

زفو االسزتقام  عزن العزّ  المسز د  تقيم فكان من الجا ه عند العقز  أن يزهول وب

  نيايز و  ّن الع   ،  لكّن للا محال  ،  ويًقى أد و الع  ثّم يودف باالستدارة
بعزدب  ي  إالّ ل النياوال يمكن أن يتليّر حا،  السطط كما أّن السططب نياي و الجسم

 فلو لم يتليّر،  تلي ري حالي لي النياي 
__________________ 

 ( في الفص  الثاني من المقال  السادس  من الفن الثاني من منطق الشفا .1)

 .169ع  168   4وا سفار ِ ،  419   1( راجع المًاح  المشرقيّ  ِ 2)
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مي لم يتل هي وتمد دي ولزو لزم ،  يّر حزالو العزّ  فزي اسزتقامتيهي حالو السطط في انًساطي

مي لززم يتليّززر حززالو السززطط فززي للززا هي وتمززد دي ،  يتليّززر حززالو الجسززم فززي انًسززاطي
،  وكزذا السزطط الزذي  زو نيايتزه،  والجسم التعليمي يًط  بذلا ويوجد غيرم

فززّلا بطزز  المعززروض ووجززد معززروض آ ززر ،  وكززذا العززّ  الززذي  ززو نيايتززه

ع كذلابالعدد كان العارض أ  .يلا
ززمب منزز ه أّن فززّلا امتنززع بقززا  المسززتقيم مززن العززّ  مززع عوال اسززتقامته عولي

 ، وعيّتزهنفالمستقيم يلاير المسزتدير فزي ،  االستقام  إّما فصله أو العم فصله

ع غيززرم لمززا يعالفززه،  وكززذا السززطط المسززتوي وغيززرم  وكززذا ا جسززام،  وأيلززا
 .التعليميّ  لما يعالفيا

،  (1)لمسزتدير أّن ال تلاد  بين المستقيم وا:  أّوال:  دّمويتفّرا على ما تق

لعبززدبم التعاقزز  علززى مو ززوا واحززد 
ين وكززذا مززا بزز،  ولعبززدبم غايزز ي العززالف (2)

وكززذا مززا بززين ،  وكززذا مززا بززين السززطط والجسززم التعليمززي،  العزز   والسززطط

 .السطوى أنفسيا وبين ا جسام التعليميّ  أنفسيا

ع  مزززن  إل،  دادب وتلزززع فب بزززين المسزززتقيم والمسزززتديرأّن ال ا زززت:  وثانيزززا
ّن أوقزد تًزيّن ،  الواج  في التشكيا أن يشم  الشديدو علزى اللزعيف وعيزادة

 .المستقيم ال يتلّمن المستديرب وبالعكس

وكززذا ،  (3)فالهوجيّزز  والفرديّزز  العار ززتان للعززدد :  وأّمززا القسززم الثالزز 
 .التربيع والتجذير والتكعي  وما يناظر ا

 و زو ظزا ر  ،  لصزد قي حزدّ الكيزف علييزا،  و ي من الكيفيّات دون الكم

اين  يّته مًزبالنظر إلى أّن كّ  مرتً  من مرات  العدد نوا  منه مستق   في نوع
 لليرم يشارك

__________________ 

ارق و ززو،  ( راجزع الفصز  الثالز  مزن المقالز  السادسز  مززن الفزن الثزاني مزن منطزق الشزفا 1)

 .170   4وا سفار ِ ،  420ع  419   1والمًاح  المشرقيّ  ِ ،  451ام   اعلي

،  وبألّن الدا رة سزطط  مسزت 286( واعترض عليه الشارى القو جّي في  رحه للتجريد   2)

غيزر  وكذا الع  المستقيم قد يوجد فزي السزطط،  و ي مو وا لمحيطيا الذي  و     مستدير

سزتقيم. موكذا محي  المعروط غير مستو وقد يوجد فييما     فّّن محي  االستوان ،  المستوي

 فراجع.،  451وأجاب عنه الشارى الال يجّي في  وارق اعليام   

   4 وا سزفار ِ،  479   1( فليستا من االومور الذاتيّز . راجزع المًاحز  المشزرقي  ِ 3)

 .188ع  187
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وعزدم كونزه كزذلا  وكزون االنقسزام بمتسزاويين،  سا ر المراتز  فزي االنقسزام

 فلزيس بكزّم  ،  نعت  لإلنقسام غيرو قاب  في نفسه لالنقسام وغيرو نسًّي  في نفسه
فلزيس  زي   مزن الهوجيّز  والفرديّز  إالّ ،  وال بواحد من ا عراض النسًيّ ، 

ع للكمّ   .كيفاع عار ا

ونظيزر الًيزان يجززري فزي سززا ر أحزوال ا عزداد مززن التربيزع والتجززذير 
 .وغير للا

 : تألّم  فيما تقدّم يظيروبال

ع  إل ال مو زواب ،  أّن ال تلاد  بين  زذم ا حزوال العدديّز :  أّوال  مشزتركا
 .(1)بين الهوجيّ  والفرديّ  تتعاقًان عليه على ما  و  رط التلادّ 

  في  ذم وال بالهيادة والنقيص،  أن ال تشكياب بالشدّة واللعف:  وثانيا  

 .ا حوال العدديّ 
 مززع دّل تقززّوس  وإسززتدارة  إلززى تقززّوس وإسززتدارة او ززرى إالّ فكمززا ال يتًزز

كززذلا ال تتًززدّل ،  بطززالن مو ززوعه ووجززود مو ززوا آ ززر غيززرم بالعززدد

 زو  عوجيّ   ع مثال ع إلى عوجيّ  عوِ الهوِ إالّ مزع بطزالن مو زوعه الزذي
 وفزي للزا بطزالنو الهوجيّز  .(2)المعدود ووجود مو وا او زر غيزرم بالعزدد 

ي وليس للا من التشزكيا فز،   ووجودو عوجيّ  او رى بالعددالتي  ي عرض  

 . ي 
  بالكميّزات ع أّن الكيفيّزات المعتّصز (3)يعلزم ع بالتزذّكر لمزا تقزدّم :  وثالثا  

د ع بنا ع على تجر   .المثال توجد في المادّيّات والمجّردات المثاليّ  جميعا

 الفصل الرابع عشر

 في الكيفيّات االستعداديّة

ع القّوة والالقّوة وتسّمى   (4)أيلا

والمعنززى الجززامع بينيززا ع الززذي  ززو بمنهلزز  النززوا مززن مطلززق الكيززف 

 وبمنهل  الجنس
__________________ 

 .187   4( راجع ا سفار ِ 1)

 .187   4( راجع ا سفار ِ 2)

 مجزّردات( في الفص  العا ر من  ذم المرحل  من أّن الكم المنفص  يوجزد فزي الماديزات وال3)

ع   والعمه وجود الكيفيّات المعتّص  به فييا.،  جميعا

   1يّ  ِ والمًاحز  المشزرق،  ( راجع الفص  الثاني من المقال  الرابع  من إلييات الشفا 4)

 .104   4وا سفار ِ ،  315
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يا اسزتعداد   زديد  جسزماني  نحزو أمزر  زارِ بمعنزى  نواعيا العاّد  بيا ع أنّ 

 .دوثو أمر من  ارِه الذي يوترّجط به حأنّ 
،  )أحزززززد ما( االسزززززتعداد الشزززززديد علزززززى أن ينفعززززز :  وليزززززا نوعزززززان

 .واللين (1)كالممرا يّ  

 (2)كالمصزززحاحيّ  ،  و )الثزززاني( االسزززتعداد الشزززديد علزززى أن ال ينفعززز 
 .والصالب 

زقب بعلزيم  ع  (3)وأل حب ع ثالثزا ديد نحزوب و زو االسزتعداد الّشز،  بزالنوعين نوعزا

 .(4)  كالمصارعيّ ،  الفع 
 الإنّززه »:  قززال فززي ا سززفار،  وتًعززه دززدر المتززأللّيين (5) الشاايخوردّم 

حزت  زذا  الفب في أّن القزّوة علزى اعنفعزال والقزّوة علزى المقاومز  دا لتزان ت

 .النوا
ور وأّما أّن القّوة على الفعز   ز   زي دا لز  تحزت  زذا النزوا؟ فالمشزي

 .ا سيظير لا وجيهكم،  و و الحقّ ،  يا منه والشيس أ رجيا منهأنّ 

إنّزه  : فيقزال،  فّلا اوريد تلعي و معنى جامع للقسمين دون ا مر الثال 
يب القًول والالقًول لقابليا  .كيفيّ   بيا يترّجط أحد جانًي

ا ذا النووأّما بيان أّن القّوة على الفع  ال تصلط أن تكون دا ل ع تحت  

ع فيحتاِ أّوال إلى أن ،  ع كما ل   اليه الشيس ع  أنّ :   زوو،  نعرف أدزال كليّزا
ع تكزون مزن لزواعم الزذات فليزا  ،  ّن كزّ  لات ليزا حقيقز ،  جيات الفعز  دا مزا

ً عيا ولم يكن مانع  تفع  للا ا ثر لّيبت  وطب  فال تحتاِ فزي ، اقتلا و أثر إلا  و

كزن تلزا توإلا فزرض إ زاف و قزّوة او زرى ليزا لزم ،  فعليا إلى قّوة عا دة علييا
ع ات والقزوإلا اعتًرت الزذ ؛لقياس إلييا فاعل ع ليا ب  قابل  إيّا االذات با ّوة معزا

ع آ ر ع مزن غيزر،  كان المجموا  يئا ترا زي  إن كان له فعز   كزان فعلوزهو العمزا

 ولو فرض للا ؛إستعداد له لحصول للا الفع 
__________________ 

 ( و ي كيفيّ  تقتلي سيول  قًول المرض.1)

 تلي عسر قًول المرض.( و ي كيفيّ  تق2)

ى وإلززى الجميززور فززي  ززر،  316   1( نوسزز  إلززى المتقززدّمين فززي المًاحزز  المشززرقيّ  ِ 3)

 .105   4وإلى المشيور في ا سفار ِ ،  254   1المقادد ِ 

 كوشتي گرفتن.:  ( و ي بالفارسيّ 4)

:  قزال حيز ،  ( راجع الفص  الثال  من المقال  العامس  من الفزن الثزاني مزن منطزق الشزفا 5)

ع فالمتّشّكاي أن يتشّكا في أنّز» ع  .«... ه  ز  المصزارعيّ  فزي  زذا الًزاب دا لز وأيلا  وردّم أيلزا

 .318ع  316   1الفعر الراعّي في المًاح  المشرقيّ  ِ 
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االستعداد للفاعليّ ي له كان يلهمزه أّوال قزّوة إنفعاليّز  لحصزول مزا يزتّم بزه كونزه 

،  بز  عنفعالزه،  لمفروض لم يكزن بالحقيقز  لفاعليّتزهفذلا االستعداد ا،  فاعال
 .ب  للمنفعليّ  أّوال وبالذات وللفاعليّ  بالعرض،  فليس للفاعليّ  إستعداد

ي  كززون الشززفثًززت مّمززا بيّنّززا بالًر ززان أّن ال قززّوةب وال اسززتعدادب بالززذات ل

عد لشي  ب ب  إنّما القّوة واالستعداد لإلنفعال ولصيرورة الشي  قابال،  فاعال
 .إنتيى،  (1)« أن لم يكن

 الفصل الخامس عشر

 في الكيفيات النفسانية

عقز  إالّ إل ال ي،  إنّيا من الملاف»:  (2)فقد قي  ،  وأّما نفس االستعداد
ع مززن الكيززف،  بززين  ززيئي ن مسززتعدّ ومسززتعدّ لززه ن ويظيززر مزز« فززال يكززون نوعززا

فسزانيّ  مزن الكيفيّزات الن كزالعلم الزذي  زو،  (3)ه كيف  يلهمه إ اف  بعليم أنّ 

 ، انيّ وتلهمززه اع ززاف  بززين مو ززوعه فززي الكيفيّززات النفسززانيّ الكيفيّ  النفسزز
م تكزن لزإن ،  ما ال يتعلّق با جسزام علزى الجملز :  ع (4)و ي ع كما قال الشيس 

نسً  وإل كانت ال ؛« ملك ع »وإن كانت راسع ع سّميت « حاال»راسع ع سّميت 

ع ف والشدّة و م يعدّون المرتًتبي ن بين الحال والملك  ن زع  مزسً ب اللب ف ن اللب
د  الحال ملايراع للملك  ،  والشدّة نوعين معتلفين ه عب مو  .وداع وعاع ووجنكان العو

ا اب بعزع مزوإنّما أوردوا منيا في  ذا الً،  والكيفيّات النفسانيّ  كثيرة  

 .ييّم الًح  عنه
ع ي»:  األسفارقال في ،  اإلرادة:  فمنها  عند شًه أن يكون معنا ا وا حا

 العق 
__________________ 

 .106ع  105   4( راجع ا سفار ِ 1)

لمتزأللّيين ا. ثّم تًعه دزدر 316   1( والقا   فعر الدين الراعّي في المًاح  المشرقيّ  ِ 2)

 .105   4في ا سفار ِ 

 ( فيكون من قًي  الكيفيات لات اال اف .3)

 ل  من المقال  العامس  من الفن الثاني من منطق الشفا .( راجع الفص  الثا4)
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 .ه يعسر التعًير عنيا بما يفيد تصّور ا بالحقيق إالّ أنّ ،  غيرب ملتًس بلير ا

رةب ولذا النف ؛رو كما أّن مقابليا ع و و الكرا   ع يلايي ،  و ي تولاييرو الشيوةب 
ال  وقزد يشزتيي مزا،  قد يريد اعنسان مزا ال يشزتييه كشزرب دوا  كريزه ينفعزه

 .إنتيى،  (1)« يريدم كألك  طعام لذيذ يلّرم

يززا بززه وبمثزز ي الًيززان يظيززر أّن اعرادة غيززرو الشززوق الم ك ززد الززذي عّرف
 .(2)بعليم 

عز و فوملع   القول ع الزذي يظيزر بزه أمزرو اعرادة التزي يتوقّزف علييزا 

ا ا نزوا  نزوا مزنأّن مقتلى االودول العقليّز  أّن كز   :  الفاع  المعتار ع  و
ت و ززي كمززاال،  الجو ريّزز  مًززدأ فززاعلي  لافعززال التززي يونسزز  إليززه دززدور ا

تعلقز و فزالنفس اعنسزانيّ  ع التزي  زي دزورة جو ريّز  مجزّردة م،  ثاني  للنزوا

أ علمزي  يزا مًزدلكنّ ،  الفع  بالمادّة ع علّ   فاعليّ   لافعال الصادرة عن اعنسان
 حتزاِ قًز ولزذا ت،  ميّهته من كماالتيا الثاني  مزن غيزرمال يصدر عنيا إالّ ما 

ق فززّن كززان التصززدي،  الفعزز  إلززى تصززّور الفعزز  والتصززديق بكونززه كمززاال ليززا

ع أو ملك ع راسزع ع  زت  بكزون الفعز  كمزاال ولزم تأل زذ بزالت،   روريّا ،  رّويقلب
ي فززولزو تزرّوى ،  كزالمتكلّم الزذي يزتلفّظ بززالحرف بعزد الحزرف مزن غيززر تزرّو  

ع مق،  لززيا لتًل ززدب وتلّكززأل وانقطززع عززن الكززالمبع ع بززهوإن لززم يكززن  ززروريّا  لززيّا

ت  بما يقلي ب،  توّسلت  إلى الترّوي والفح  عن المرّجحات كون فّن ظفرب
 .الفع  كماال قلبت  به

عز  لمزا ع الشزوق إلزى الف (3)ثّم يتًع  ذم الصورة العلميّ  ع على مزا قيز  

انززت ال كو ززي ع وإن ،   تتًززع الشززوقب اعرادةو ثززمّ ،  ه كمززال  ثززان معلززول ليززاأنّزز
رب حقيقتيزا لكزن ع يشزيد لوجود زا بعزد الشزوق مز ا نجزدم تعًيرب عنيا يفيد تصزو 

عز  وقزد فال يسزتطيع الف،  وال يعلم بعجهم،  ممن يريد الفع ب و و عاجه  عنه

 ثّم تتًع اعرادةب القّوةو ،  أرادم
__________________ 

   1. و ذا بعينه ما قال التفتزاعانّي فزي  زرى المقادزد ِ 113   4( راجع ا سفار ِ 1)

236. 

رادة إّن اع»:  حيز  قزال،  184(  كذا عّرفيا الحكيم السًهوارّي فزي  زرى المنظومز    2)

 (1م )الزرق 323   6وقال في تعليقته علزى ا سزفار ِ «. فينا  وق  م ّكد  يحص  عقي  داا

ن المتزأللّيي ونسزًه دزدر«. لشزوق ا كيزد الشزديد المزوافي للمزرادوللا  ّن اعرادة فينا  زي ا»: 

 .114   4إلى ا ّولين في ا سفار ِ 

 .16( والقا   الشيس الر يس في التعليقات   3)
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 .و و الفع ،  فتحّرك العلالت،  العامل  المحّرك  للعلالت

ملز  لعاافمًادح الفع  اعرادّي فينا  زي العلزم والشزوق واعرادة والقزّوة 
ال ظر في حوإمعان الن . ذا ما نجدم من أنفسنا في أفعالنا اعراديّ  .المحّرك 

 .يا كاعنسان في أفعاليا اعراديّ سا ر الحيوان يعطي أنّ 

 : فظير بذلا
تيززا ا كمااليززأّن المًززدأ الفززاعلّي  فعززال اعنسززان اعراديّزز  بمززا أنّ :  أّوال

يززه بززه يتمّ ،  تززهوالعلززم مززتّمم لفاعليّ ،  ه فاعزز   علمزي  الثانيز   ززو اعنسززان بمززا أنّزز

،  ةويتًعه الشوقو من غير توقّف على  زوق آ زر أو إراد،  الكمال من غيرم
لسزلت وتتًعه اعرادةو باللرورة من غيزر توقّزف علزى إرادة او زرى وإالّ لتس

 .اعرادات

فعبدّ اعرادة علّ ع فاعليّ ع للفع  
 .في غير محلّه (1)

 .فاع ليّ  الوق الذي قًليا من لواعم العلم المتّمم لفاعوإنّما اعرادة والش

علزو مزن تأّن أفعال اعنسان ع مّما للعلم د ز   فزي دزدورم ع ال :  وثانيا  

عز  مزا وسيألتي في الًحز  عزن أقسزام الفا،  إرادة الفاع  حتّى الفع  الجًريّ 
 .(2)ينفع في المقام 

 لزى الفعز إي نسً  اعنسزان أّن المالك في إ تياريّ  الفع  تبساو:  وثالثا  

 .فع وإن كان بالنظر إليه ع و و تام  الفاعليّ  ع  روري  ال،  والترك
صّط أن بيا ي،  و ي حال  في الحيوان،  ومن الكيفيّات النفسانيّ  القدرة

 .(4)ه ويقابليا العج .(3)يصدر عنه الفع  إلا  ا  وال يصدر عنه إلا لم يشأل 
__________________ 

 «.واعرادة علّ  للكا نات»:  164قال الشيس الر يس في التعليقات   ( 1)

 ( راجع الفص  السابع من المرحل  الثامن .2)

،  رك عع أي التز (  ذا تعريفيا عند الفالسف . وأّما المتكلّمون فعّرفو ا بصّح  الفعز  ومقابلزه3)

 .308ع  307   6وِ  112   4راجع ا سفار ِ 

اد؟ فيزه قابز  التلزلفوا في أّن التقاب  بينيما  ز   زو تقابز  الملكز  والعزدم أو ت( اعلم إنّيم ا ت4)

 من  ألنه لقدرة )عّما ّن العجه عدم ا،  أّن التقاب  بينيما تقاب و الملك  والعدم:  أحد ما:  قوالن
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وأّما القزدرة المنسزوب  إلزى الواجز  )تعزالى( فزّل كزان الواجز  الوجزود 

 ميع الجيات فيي مًد يّته الفعليّ  بذاته لكّ   ي بالذات واج  الوجود من ج
 .ب   ي درف الوجود،  وإل كانت عين الذات فال ما يّ  ليا، 

 .ع العلم (1)ومن الكيفيّات النفسانيّ  ع على ما قي  

لعرض اوالمراد به العلم الحصولّي الذ نّي من حي  قيامه بالنفس قيامب 
 .لصدق حدّ الكيف عليه،  بمو وعه

ا العلززم الحلززورّي فيززو حلززور المعلززوم بوجززودم العززارجّي عنززد وأّمزز

 .والوجود ليس بجو ر وال عرض،  العاليم
 .والعلم الذي  و من الكيف معت   بذوات ا نفس

غير ،   أّن علوميا حلوريّ   غيرو حصوليّ  (2)وأّما المفارقات فقد تقدّم 

ع إن كانزت  زي أأّن العلوم الحصوليّ  التي في معاليليزا حا زرة  عنزد ا و يلزا
يا حا رةع عند ابما أنّ  ن عي  .يا من دو

ل ق  ا فعال و و الملك  النفسانيّ  التي تصدر عنيا،  ومن  ذا الًاب العو

وي     .(3)بسيول  من غير رب
ع  ززو مًززدأ ا فعززال  ع إالّ إلا كززان عقززال عمليّززا قززا ل  ،   عراديّززاوال يسززّمى  و

سزاوي     القزدرة إلزى الفعز  والتزرك مت ّن نسزً،  وليس  و القدرة على الفع 

ل ق إالّ إلى الفع    .(4)وال نسً ب للعو
 ه نّ ،  وإن كان ربّما يطلق عليه،  وليس المراد به  و الفع 

__________________ 

تجريزد  وتًعزه المحقّزق الطوسزّي فزي،  و زذا مزذ   أبزي  ا زم مزن المعتهلز ،  أن يكون قادراع(

  أّن التقابززز  بينيمزززا تقابززز:  . وثانييمزززا250شزززف المزززراد   وراجزززع ك،  175اععتقزززاد   

 ، 299التلاد. و ذا مذ   ا  اعرة وجميور المعتهل  على ما نقز  فزي  زرى المواقزف   

و زرى التجريزد للقو زجّي   ،  442و وارق اعليزام   ،  243   1و رى المقادد ِ 

 .112   4ول   إليه ددر المتأللّيين في ا سفار ِ ،  276

،  319   1كفعر الدين الراعّي فزي المًاحز  المشزرقيّ  ِ ،  ( والقا   كثير  من المحقّقين1)

   1والتفتززاعانّي فززي  ززرى المقادززد ِ ،  169والمحقّززق الطوسززّي فززي تجريززد اععتقززاد   

 .196ع  195والكاتًّي والعالّم  في حكم  العين وايلاى المقادد   ،  224

 .الفص  ا ّول والحادي عشر من المرحل  الحادي  عشرةب  سيألتي في ،  ( لم يقدّم2)

،  385   1(  كذا عّرفه الجميور من الفالسف  والمتكلّمين. راجع المًاحز  المشزرقيّ  ِ 3)

 .114   4وا سفار ِ ،  250وكشف المراد   

 .115ع  114   4وا سفار ِ ،  385   1( راجع المًاح  المشرقيّ  ِ 4)
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 .(1)يًتني عليه الفع   ا مر الراسس الذي

ل قي إنشعابات كثيرة  تكزاد ال تحصزى الش زعب و الحادزل  منيز  لكزنّ ،  اوللعو
،  ث   لفع  ثالاودول ا  الق اعنسانيّ  نظراع إلى القووى الًاعث  لإلنسان نحو ا

وقوزوى  ، قووى الشيوة الًاعث  له إلى جذب العير والنافع الذي يال مزه:  و ي

لعيزر اوالعقز  الزذي ييديزه إلزى ،  إلى دفزع الشزّر واللزارّ  اللل  الًاعث  له
 .والسعادة ويهجرم عن الشّر والشقا 

ت  االعتدال بفع  مزا ينً لزي كمزا فالملك  العامل  في المشتييات إن العمب

ع  بزرب »:  وإن انحرفت إلى حدّ اعفزراط سوزّميت،  «عفّ »:  ينًلي سوّميت ،  « ا
موداع »:  وإن نهلت إلى التفري  سّميت  .« و

،  « ززجاع »:  وكززذلا الملكزز  المرتًطزز  بالللزز  ليززا إعتززدال  تسززّمى

ع »:  وتفري  يسّمى،  «تيّوراع »:  وطرفا إفراط يسّمى ً نا  .«جو
ت وكزذلا الملكز  الحاكمز  فزي العيزر والشزّر والنزافع واللزاّر إن العمز

وإن ،  «حكمززز ع »وسززز  االعتزززدال فا زززتللبت  بمزززا ينًلزززي كمزززا ينًلزززي سزززّميت 

ةع »:  إلززى حززدّ اعفززراط سوززّميت  رجززت بوززهب ر  :  ّميتأو إلززى حززدّ التفززري  سوزز« جو
 .«غًاوة»

زًبتويا إ ً ب لييزا نسزوالييئ  الحادل  من اجتماا الملكات الثالث ع التزي نيس 

ِ وأثرو ا إعطا و كّ ي لي حّق  من القوى حق هو  عتدلبت  اع إلا  المهاِ إلى الممتهب
ت  ،  «عدال ع »:  سوّميت ع »:  إلزى حزدّ اعفزراط سوزّميت وإن  رجب و إلزى أ« ظلمزا

ع »:  حدّ التفري  سوّميت  .«إنظالما

ا ووس  االعتدال من  ذم الملكات التي  ي االودزول ومزا يتفزّرا علييز
فري  والطرفان ع أعني طرفبي اعفراط والت،  «فليل   ممدوح   »من الفروا 

 .«رليل   مذموم   »ع 

 .(2)وكول  إلى غير  ذم الصناع  والًح  عن  ذم الفلا   والرلا   م
 : وقد ظير مّما تقدّم

ل ق إنّما يوجد في العالم اعنسانّي وغيرم من :  أّوال فس وات ا نلأّن العو

 التي
__________________ 

 .115ع  114   4وا سفار ِ ،  385   1( راجع المًاح  المشرقيّ  ِ 1)

 ( و ي دناع  ا  الق.2)
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ل ززقب فززي ،  راديّزز  علززى مززا يناسزز  كمززال وجززودمتسززتكم  با فعززال اع فززال  و

ع فييا،  المفارقات ع وال استكمال إراديّا  .إل ال عق  عمليّا
ا انيّ  بمزأّن كالّ من  زذم ا  زالق التزي  زي مزن الكيفيّزات النفسز:  وثانيا  

ف   والعزويا ملك   راسع   توقابيليزا حزال  مزن تلزا الكيفيّز  كالشزيوة والللزأنّ 

ن واليّم والعج  والفرى والسرور واللّم وغير للاوالفها وال ًح  وال .حه 
وعززن إدززالحيا وتززدبير ا بحيزز  يال ززم ،  عززن أسززًابيا الطًيعيّزز  فززي الطزز 

 .السعادة اعنسانيّ  في دناع  ا  الق

 إدراك (1)فو ا واللذّة على ما عرّ ،  اللذّةُ واأللَمومن الكيفيّات النفسانيّ  
__________________ 

،  لشززفا ا كززذا عّرفيززا الشززيس الززر يس فززي الفصزز  السززابع مززن المقالزز  الثامنزز  مززن إلييّززات  (1)

:  قزالف،  . وتًعه المشيور من المحقّقين. ولكن الشيس عدل منه في اع زارات245والنجاة   

وا لزم  زو  إّن اللذّم  ي إدراك  وني   لودول ما  و عند المدرك كمال  و ير  من حي  كزذلا.»

أقزرب  و زذا»:  وقزال المحقّزق الطوسزيّ «. وني   لودول ما  زو عنزد المزدرك آفز   و زر  إدراك 

منزه  عدل الشزيس وا لم إدراك المنافي(. ولذلا،  )اللذّة إدراك الماليم:  إلى التحصي  من قوليم

. وقزززال 339ع  337   3راجزززع  زززرى اع زززارات ِ «. إلزززى مزززا لكزززرم فزززي  زززذا المو زززع

وقزد  وتصزّور ما بزدييي  كسزا ر الوجزدانيات.»:  244   1قادزد ِ التفتاعانّي فزي  زرى الم

محقّزق وال،  277وتًعه القو جّي فزي  زرحه للتجريزد   «. يفّسران قصداع إلى تعيين المسّمى

 .443الال يجّي في  وارق اعليام   

للززذّة و ززو أّن ا،  وفزي المقززام قززول  آ زر منسززوب  إلززى محّمزد بززن عكريززا الزراعّي الطًيزز 

  وا لززم عًززارة عززن العززروِ عززن الحالزز،  ة عززن العززروِ عززن الحالزز  الليززر الطًيعيّزز عًززار

و ززززرى ،  117   4وا سزززفار ِ ،  387   1الطًيعيّززز . راجزززع المًاحزززز  المشزززرقيّ  ِ 

. وتعزّرض ليزذا القزول المحقّزق الطوسزي ع كمزا فزي كشزف المززراد   244   1المقادزد ِ 

ع »:  حي  قال،  ع 251 مه علزى مزا إنتيى كال،  « عن الحال  اللير الطًيعيّ وليست اللذّة  روجا

ع وليسزت اللزذّة  »:  في بعع نسس التجريد. والموجود في بعع آ ر منيزا بيزذم العًزارة روجزا

اللزذّة » : نّزه قزالولّمزا كزان  زذا الكزالم ردّاع علزى الزراعّي فيسزتفاد منيزا ا«. عزن الحالز  الطًيعيّز 

 «لطًيعيّز ايّ  وا لم عًارة عن العروِ عن الحالز  الليزر عًارة عن العروِ عن الحال  الطًيع

ق ّمززا المحقّززوأ،  ولزذا نبسبزز   زيعنا العالّمزز  حسزن عادم اآلملززي العًززارة االوولزى الززى التحريزف، 

شزف كميزم فزي الال يجّي والشارى القو جّي نبسبًا العًارة الثاني  الى سيو مزن القلزم. راجزع كال

و زرى التجريزد القو زجّي   ،  444ع  443اعليام    و وارق،  573و  251المراد   

278. 
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فيمزا مزن الكيزف  .ه منزافوا لم إدراك المنافي بمزا أنّز،  ه مال م  المال م بما أنّ 

 .يما من سنس اعدراكبما أنّ 
سيّ  ة الحفاللذّ  ؛وينقسمان بّنقسام اعدراك فمنيما حسي  و يالي  وعقلي  

 ؛لشزمّ اق الذوقي والرا ح ب الطيًّز  مزن طريزق كّدراك النفس الحالوةب من طري

و العياليّ  إدراكيا الصورةب العياليّ ب مزن بعزع الملزذّات ا واللزذّة  ؛لحسزيّ واللذّة
 لعقليّ  أ دّ االلذّة و،  العقليّ  إدراكيا بععب ما نالبت ه من الكماالت الحقّ  العقليّ 

دي ا وثًاتيا  .اللذا ذ وأقوا ا لتجر 

ذم والعيززالّي والعقلززّي علززى  ززالف اللززذّة فززي كززّ  مززن  ززوا لززم الحسززّي 
 .ا بواب

العزززدم  وا لزززم عزززدمي  يقابليزززا تقابوززز ب ،  واللزززذّة علزززى أّي حزززال وجوديّززز   

 .والملك 
اك وإل كززان  ززو إدر،  ال ريزز  فززي أّن ا لززم  ززر  بالززذات:  (1) ال يقااال

ع  بيزذا و،  دي  مزر  وجزو ّن اعدراك أ،  المنافي بما أنّه مناف كان أمراع وجوديّا

 .«إّن الشّر عدم ال غير»:  ينفسس قوليم
ع كززان أ:  (2) ه يقااالألنّاا و وجززودو كززّ ي  ززي   ززو نفززس للززا الشززي  ل نيّززا

ع  عزدمّي فحلور أّي أمر عدمّي  عند المدرك  و نفزسو للزا ا مزر ال،   ارجيّا

ك اعدراف فا لم الموجود في ظر،  التّحاد الوجود والما يّ  والعلم والمعلوم
 .و و بعينه ا لم العدمّي الذي  و  ر  بالذات،  مصداق لالم

 : ّنبيه  

ا  ما مّر من القول في الكيف وأحكامه و واّده  و المألثور من الحكم

د م .المتقدّمين مون المتقدّ  وللمتألّ رين من علما  الطًيع   وض  عميق  فيما عب
 من

__________________ 

ع فراجزز،  م الفعززر الززراعّي علززى الشززيس الززر يس فززي  ززرحه لإل ززارات(  ززذا اع ززكال أورد1)

 126   4وتعّرض له ددر المتزأللّيين فزي ا سزفار ِ  89ع  88   2ِ  رحي اع ارات 

 .253والحكيم السًهوارّي في  رى ا سما  الحسنى   ،  63   7وِ ، 

. وقززد بسزز  66ع  63   7وِ ،  126   4( والقا زز  دززدر المتززأللّيين فززي ا سززفار ِ 2)

  نى الكالم في اع كال المذكور والجواب عنه الحكيم السًهوارّي فزي  زرى ا سزما  الحسز

 .258ع  253
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عثزززروا فيزززه علزززى أحكزززام وآثزززار جّمززز  ينًلزززي للًاحززز  المتزززدبّر أن ،  الكيزززف

 .يراجعيا ويراعي جانًيا في الًح 

 الفصل السادس عشر

 في اإلضافة

 : وفيه أبلاث

 [في معنى نسبيّة المقوالت]:  البلث األّول

ع من المقوالت أعراض  نسزًيّ    (1)قد عرفت  ف  اع زا:  و زي،  أّن سًعا

دبة وأن يفعز  وأن ينفعز   يزايا أنّ ومعنزى نسزًيّت،  وا ين والمتى والو ع والجي

والت ال أّن  ززذم المقزز،   يئززات  قا مزز   بمو ززوعاتيا مززن نيسبزز  موجززودة فييززا
 ا عرفززت فززي بحزز  الوجززود الززراب وللززا أنّزز،  عززين تلززا النيسبزز  الوجوديّزز 

ال ال أّن النسً  رابطز  موجزودة فزي غير زا ال اسزتقاللب ليزا أدز (2)والمستقّ  

ز  علييزا  ززي    ز  علزى  زي  وال يوحمب ا ما يّز  مزز ّن ال،  فزال ما يّز ب ليزا،  يوحمب
 فزال،  والمقزوالت ما يّزات جنسزيّ ،  يقال علزى الشزي  فزي جزواب )مزا  زو؟(

 .نسً  مقول ع وال دا ل ع تحت مقول تكون ال

نزى وال مع،  على أّن النسً  فزي بعزع  زذم المقزوالت متكزّررة  متكثّزرة  
ري الما يّزز  مقولزز  و،  كمقولزز  اع ززاف  التززي يجزز  فييززا تكززّرر النسززًه،  لتكززر 

الو ع التي فييا نسً  بعع أجها  الشي  إلى بعع ونسزً  المجمزوا إلزى 

 .نيسب  كثيرة جدّاع  وربّما قامت على،  العارِ
ا وكزذا فتًيّن أّن المقول  النسًيّ   زي  يزألة  حادزل   للشزي  مزن نسزً  كزذ

 .قا م   به

 [في ّعريف اإلضافة]:  البلث الثاني

 أّن اع اف   يألة  حادل   من نسً  الشي  إلى  ي  آ زر منسزوب إلزى

 الشي 
__________________ 

 ( في الفص  ا ّول من  ذم المرحل .1)

 ( راجع الفص  ا ّول من المرحل  الثاني .2)
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فزّّن فييزا نسزً  ا خ ،  كييزألة اع زاف  التزي فزي ا خ (1)ا ّول المنسوب إليزه 

 .با  ّوة إلى أ يه المنسوبي إلى  ذا ا خ المنسوبي إليه باالو ّوة
 [الفرق بينيا وبين مطلق النسً ]

ييزا فو الفزرق بزين مزا و ز،  (2)فالنسً  التي في مقول  اع اف  متكزّررة 

الطرفين بزفّّن وجود مطلق النسً  واحد  قا م  ،  من النسً  وبين مطلق النسً 
ع   لكزّ   ،  ةفزّّن النسزً  فييزا متكزّرر،  بعالف الحال في مقولز  اع زاف ،  مطلقا

ان فزي يمزا متالعمزان ال تنفّكزغيزر أنّ ،  من الملافين نسً   غير ما في اآل زر

 .ل ن وال  ارِ
ت ع كمزا تقزدّم (3)دنزام مزن تعريزف اع زاف  لزيس بحزدّ  منطقزّي  وما أور

ف،  ع (4)اع ارة إليه في نظا رم   .ب  رسم  إن كان أعرف من المعر 

ع بززًعع مززا لززه مززن ا مثلزز « اع ززاف »ولعزّ  المعقززول مززن لفززظ   مشززفّعا
لًحز  فال كثير جدوى في إطال  ا،  أعرف عند العق  مّما أوردنام من الرسم

ع وإبراماع عن قيو  .(5)ف وكذا في سا ر ما أوردوم ليا من التعاري،  دم نقلا

 [والفرق بين الملاف الحقيقّي والمشيوريّ ]
م بزع ثّم إنّه ربّما يوطلق الملزاف ويزراد بزه نفزس المقولز  ويسزّمى عنزد 

 وربّمززا،  وربّمززا يوطلززق ويززراد بززه مو ززوا المقولزز ،  «الملززاف الحقيقززيّ »

ع ويسّمى يطلق ويراد به المو وا   «الملاف المشزيوريّ »والعرض جميعا
 فّّن العاّم  ترى أّن الملاف إلى، 

__________________ 

 ( أي إلى  ي  آ ر.1)

 ( راجع الفص  الثال  من المقال  الرابع  من الفن الثاني من منطق الشفا .2)

 ززاف    اعواعلززم اّن معرفزز»:  272( قززال دززدر المتززأللّيين فززي  ززرى اليدايزز  ا ثيريّزز    3)

ع ،  والتعريف للتنًيه،  بديييّ   «.وإالّ لكان دوريّا

 راجع الفصلين الثامن والحادي عشر من  ذم المرحل .،  ( كالكم والكيف4)

ابعز  مزن ( إّن عًاراتيم في تعريزف اع زاف  معتلفز . فراجزع الفصز  الثالز  مزن المقالز  الر5)

،  48   1ومنطزززق أرسزززطو ِ ،  404والتحصزززي    ،  الفزززن الثزززاني مزززن منطزززق الشزززفا 

 والتعليقزات للشزيس الزر يس،  280و زرى المقادزد   ،  434   1والمًاح  المشزرقيّ  ِ 

 .271و رى اليداي  ا ثيريّه لصدر المتأللّيين   ،  346و رى المواقف   ،  94  
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والحزال أّن التعلّزق مزن الجزانًين ،  االبن ع مثال ع  و اعنسان المتلزًّس بزالًنّوة

 . و لإل اف  نفسيا بالحقيق  إنّما

 [في أّن اإلضافة موجودة في الخارج]:  البلث الثالث

لوقوعيززا علززى ،  والحززّس ي يّززد للززا (1)اع ززاف  موجززودة  فززي العززارِ 
ف  كّ زا،  أنواا من اع افات العارجيّ  التي ليا آثار عينيّ  ال يورتزاب فييزا

ب والًو ،  والعلّو والسف ،  ا ب واعبن  .وغير للا،  ع دوالقور 
 فالعقز  ينتزها مزن المو زوعين الواجزدين للنسزً ،  وأّما نحو وجود زا

ع مزن غيزر  زّمي  زميم ع ليما انتهاعزا ع ناعتا  فيزي،   المتكّررة المتالعم  ودفا

 موجودة  بوجود مو زوعيا مزن دون أن يكزون بّعا زه وجزود  منحزاع  مسزتق   
(2). 

 وبالجملزز  إنّ »:  لمعنززى عقززال فززي ا سززفار ع بعززدب كززالم لززه فززي  ززذا ا

 فزرد  ليس له وجود  في العارِ مسزتق   م،  الملاف ع بما  و ملاف ع بسي   
نويا بحي  يكون ليا مقايس ع ،  ع بأل يا  كو   لى غير اإب  وجودم أن يكون الحقا

ى ووجود زا بحيز  إلا قزيس إلز،  فوجود السما  فزي لاتيزا وجزودو الجزوا ر، 

 .ع إنتيى (3)« د اع افاتا رض عوقيلت  الفوقيّ  وجو

 [في بعض أحكام اإلضافة: ] البلث الرابع

ع  وفعزال  وقّوةع ،  من أحكام اع اف  أّن الملافين متكافئان وجوداع وعدما
(4) ، 

__________________ 

  مززن كالشززيس الززر يس فززي الفصزز  العا ززر مززن المقالزز  الثالثزز،  (  ززذا مززذ   أكثززر الحكمززا 1)

  بز،  لعزارِه ال تحقّق ليا فزي اجميورالمتكلّمين وبعع الحكما  إلى أنّ إلييات الشفا . ول   

« ًوتزه ل نزي  وث»:  حيز  قزال،  ومزنيم المحقّزق الطوسزيّ ،  انّيا من اععتًزارات الذ نيّز  الكلّيز 

و زرى التجريزد للقو زجّي   ،  260ع  258راجع كشزف المزراد   ،  واستدل عليه بوجوم

 .457ع  456و وارق اعليام   ،  288

نطززق ( قززال الشززيس الززر يس فززي الفصزز  العززامس مززن المقالزز  الرابعزز  مززن الفززن الثززاني مززن م2)

 «.وأّما اع اف  نفسيا فانّيا تتحّص  في العق  مع تحصي  مو وعيا»:  الشفا 

 .204   4( راجع ا سفار ِ 3)

 ، شفا نطق ال( راجع الفصلين الثال  والرابع من المقال  الرابع  من الفن الثاني من م4)
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وإلا ،  وكذا فزي جانز  العزدم،  فّلا كان أحد ما موجوداع كان اآل ر موجوداع 

 .وكذا في جان  الفع ،  كان أحد ما بالقّوة فاآل ر بالقّوة
ع عليه  فزّنّ ،  نه منقوض  بالتقدّم والتألّ ر في أجها  الهمابألنّ :  واعتُر 

 .(1) ر  ما يالعم عدمب اآلالمتقدّم والمتألّ ر منيا ملافان مع أّن وجود أحد

نززا بزًعع االومززور المسززتقًل  ل مي ع بعي  فززي فزالعلم موجززود  ،  ومنقزوض  أيلززا
 .(2)لافين الحال والمعلوم معدوم  لم يوجد بعدو مع أّن العلم والمعلوم من الم

زي ن:  (3) واُجياب مزان ليسززت فًزألّن معيّزز ب أجزها  الهّ :  أّمزا عززن أّول النقلب

ي الويما فزبز  معيّتيمزا إتّصز،   ان موجودبي ن فزي آن واحزدآنيّ ع بألن يكون الجه
كمزا  ، ر فيزهالوجود الوحدانّي التدريجّي الذي معيّتيما فيه عين التقدّم والتزأل ّ 

 .أّن وحدة العدد عين كثرته

بززين وفًززألّن اع ززاف  إنّمززا  ززي بززين العلززم :  (4)وأّمززا عززن الززنقع الثززاني 
 الصورة

__________________ 

 .257وكشف المراد   ،  195ع  192   4ِ وا سفار 

ن الفزن (  ذا اععتراض تعّرض له الشيس الر يس فزي الفصز  الرابزع مزن المقالز  الرابعز  مز1)

 والفص  ا  ير من المقال  الثالث  من إلييات الشفا .،  الثاني من منطق الشفا 

ن الفزّن الز  الرابعز  مز(  ذا االعتراض تعّرض له الشيس الر يس فزي الفصز  الرابزع مزن المق2)

تعليقز   حيز  قزال فزي،  الثاني من منطق الشفا . والعج  من االوستال المحقّزق مصزًاى اليزهديّ 

و زو ،  «فا وأّما اع كال الثاني فلزم يتعزّرض لزه الشزيس فزي الشز»:  (193نياي  الحكم  الرقم )

 لعدم التفاته إلى أّن الشيس تعّرض له في منطق الشفا  كما لكرنا.

ع الشزيس الزر 202   4والمجي  ددر المتأللّيين فزي ا سزفار ِ  (3) يس . وأجزاب عنزه أيلزا

 يزر مزن والفصز  ا ،  في الفص  الرابع من المقال  الرابع  من الفزن الثزاني مزن منطزق الشزفا 

ع  193   4المقالزز  الثالثزز  مزززن إلييززات الشزززفا . وردّم دززدر المتززأللّيين فزززي ا سززفار ِ  تًعزززا

 .432   1اح  المشرقيّ  ِ للراعّي في المً

ع دززدر المتززأللّيين فززي ا سززفار ِ 4) ع الشززي194   4( والمجيزز  أيلززا س . وأجززاب عنززه أيلززا

 : يز  قزالح،  الر يس في الفص  الرابع من المقال  الرابعز  مزن الفزّن الثزاني مزن منطزق الشزفا 

بحزال مزن  ون عل زم  يزا سزتكفزاّن العلزم بيزا أنّ ،  وأّما العلم بالقيام  فّنّه انّما  و فزي حكزم سزيكون»

 ً  للاقب  ،  ال عند ما تكون،  أحواليا موجود  في الذ ن مع وجود العلم بألنّيا  ي ستكون
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و زززو المعلزززوم بالزززذات دون المعلزززوم ،  الحا زززرة مزززن المعلزززوم عنزززد العزززاليم

واالومززور المسززتقًل  حا ززرة  بصززورتيا ،  بززالعرض الززذي  ززو عززين   ززارجي  
العززاليم وإن كانززت غا ًزز ع بعينيززا العارجيّزز  المعلومزز   المعلومزز  بالززذات عنززد

كمزا سزيألتي فزي مرحلز  ،  (1)على أّن الحّق أّن العلم عين المعلزوم ،  بالعرض

 .(2)العاق  والمعقول 
ع وقززّوةع وفعززال ان كززذلا يتكافئزز،  وكمززا يتكافززأل الملززافان وجززوداع وعززدما

ع   االوبززززّوةو و،  ةب العاّمزززز فززززاالوبّوةو العاّمزززز  تولززززاييف الًنززززوّ ،  عمومززززاع و صودززززا

 .الشعصيّ  تولاييف الًنّوةب الشعصيّ 
،  (3)يزا تعزرض جميزع المقزوالت حتّزى نفسزيا ومن  واّ  اع زاف  أنّ 

ي وفز،  وفزي الكزّم المتّصز  كزالعظيم والصزلير،  ففي الجو ر كا ب واالبزن

  ال زافاوفي ،  وفي الكيف كا حّر وا برد،  الكّم المنفص  كالكثير والقلي 
دم وفززي المتززى كا قزز،  (4)وفززي ا يززن كالعززالي والسززاف  ،  كززا قرب وا بعززد

ع وانحنززا ،  وا حززدث ززدبة كا ،  وفززي الو ززع كا  ززدّ انتصززابا كسززى وفززي الجي

ع وفي أن ينفع  كا  دّ تسز،  وفي أن يفع  كا قطع وا درم،  وا عرى ّعنا
 .وا  عف

 : البلث الخامس

 و ززي التززي ال ا ززتالفب بززين،  ا طززراف تنقسززم اع ززاف  إلززى متشززاكل ي 

 أطرافيا
__________________ 

ي وتعززّرض لززه الفعززر الززراعّي فزز،  .«.. عنززدما  ززي معدومزز  فززي ا عيززان موجززودة فززي الززنفس

ومززن  نززا ععززم ،  مززن دون أن ينسززًه إلززى الشززيس الززر يس 432   1المًاحزز  المشززرقيّ  ِ 

قتزه اجزع تعليفر،  اب مّما أجزاب بزه الفعزر الزراعيّ االوستال المحقّق مصًاى اليهدي أّن  ذا الجو

 (.193على نياي  الحكم  الرقم )

 «.المعلوم نفس العلم»:  95( قال الشيس الر يس في التعليقات   1)

 ( راجع الفص  الثاني من المرحل  الحادي  عشرة.2)

ف و ززرى المواقزز،  441   1والمًاحزز  المشززرقيّ  ِ ،  209   4( راجززع ا سززفار ِ 3)

 .282   1و رى المقادد ِ ،  348  

 «.كا على وا سف »:  348( في  رى المواقف   4)
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ومعتلفز ي ا طزراف كزا ب  ؛كالقري  والقري  وا خ وا خ والجزار والجزار

 .والعالي والساف ،  واالبن
ع إلززى مززا  ززو  ززارجي    ومززا  ززو ل نززي  ،  كززا ب واالبززن،  وتنقسززم أيلززا

 . وا   ّ كالكلّّي والفرد وا عمّ 

 الفصل السابع عشر

 في األين

 : وفيه أبلاث

 [في ّعريف األين: ] البلث األّول

 .(1)ا ين  يألة  حادل   للجسم من نسًته إلى المكان 
لزذي افيو ،  والمكان بما له من الصفات المعروف  عندنا بدييي  الثًوت

أي  و ع ع وأن يكون لا،  وأن يسكن فيه،  يصّط أن ينتق  الجسم عنه وإليه

،  ربزعووأن يكزون مقزدّراع لزه نصزف وثلز  ،  ه  نزا أو  نزاك عمشاراع إليه بألنّ 
 .وأن يكون بحي  يمتنع حصول جسمين في واحد منه

 زذم أربزع أمزارات تصزالط علييزا »:  قال ددر المتأللّيين )قدس سزرم(

ع   .(2)« المتناععون لئال يكون النهاا لفظيّا
سزم ه  يزولى الج)أحد ا( أنّز:  ل  مس وقد ا تلفوا في حقيقته على أقوا

(3). 

 ه سززطط  مززن جسززم يالقززيالثالزز ( أنّززو ) .(4)ه الصززورة و )الثززاني( أنّزز
 سوا ،  المتمّكن

__________________ 

لسادسز  ا( إعلم أّن عًاراتيم في تعريف ا يزن معتلفز . فراجزع الفصز  العزامس مزن المقالز  1)

و زرى المنظومز  ،  111   1عيزون الحكمز  ِ و زرى ،  من الفن الثاني مزن منطزق الشزفا 

 33والًصا ر النصيريّ    ،  261وكشف المراد   ،  143  

 .39   4( راجع ا سفار ِ 2)

ن الفزن مز( تعّرض ليما الشيس الر يس في الفصز  السزادس والسزابع مزن المقالز  الثانيز  4و  3)

ي  زوارق فزا وا ز  لزى جماعز  مزن ولم يشر إلى قا ليما. ونوسزًا إ،  ا ّول من طًيعيات الشفا 

 .300اعليام   
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ع له  ع أو محويّا  .(1)كان حاويا

ن مزه السطط الًاطن من الحاوي المماّس للسطط الظزا ر و )الرابع( أنّ 
وابزن سزينا  (3)وتًعزه الشزيعان الفزارابّي  (2)و و قول المعلّم ا ّول ،  المحوي

(4). 

اع فيكززون بوعززد،  المززتمّكن ه بوعززد  يسززاوي أقطززار الجسززمو )العززامس( أنّزز
ع مجّرداع عن المادّة وا تارم ،  (6)والرواقيّين  (5)و و قول أفالطون ،  جو ريّا

 .فيزذم أقزوال  مسز  .(8))قزدس سزرم( ودزدر المتزأللّيين  (7)المحقّق الطوسي 

 .(9))سادسيا( قولو بعليم بّنكار المكان 
__________________ 

طزون. و زذا المزذ   يونسز  إلزى أفال»:  ض للقزول ا ّول عوقال داح  المواقف ع بعزد التعزرّ 

 .220راجع كالم الماتن في  رى المواقف   «. ولعلّه اطلق الييولى عليه با تراك اللفظ

ع ينسز»:  وقال  ارى المواقف ع بعد التعّرض للقول الثزاني ع   إلزى و زذا المزذ   أيلزا

لى لمزا ةع بزالييوا  والًعزد المجزّرد سزّمام تزارلّما ل   إلى أّن المكزان  زو الفلز:  أفالطون. قالوا

ا دون واو ززرى بالصززورة  ّن الجززوا ر الجسززماني  قابلزز  لززه بنفززولم فييزز،  سززًق مززن المناسززً 

 .221راجع  رى المواقف   «. الجوا ر المجّردة

يّ  بالفارسز« طًيعيزات أرسزطو»راجع كتزاب ،  «الطًيعيات»( تعّرض له أرسطو في كتابه 1)

  127. 

ع فزي  زرى اليدايز  ا ثير139  « طًيعيات أرسطو»راجع كتاب  (2) يّز  . ونوس  إليزه أيلزا

 .43   4وا سفار ِ ،  77لصدر المتأللّيين   

 .43   4( نوس  إليه في ا سفار ِ 3)

 لشفا .ا( راجع الفص  السادس والتاسع من المقال  الثاني  من الفن ا ّول من طًيعيات 4)

ر المكزاني إّن الًعزد المفطزو»:  . وقال السيّد الزداماد224المواقف    ( نوس  إليه في  رى5)

و ززارحا  ، والشزيس الززر يس نبقبز  للززا عنزه فززي الشزفا ،  المجزّرد قزد أبطلززه أفالطزون بززالًرا ين

 لمعتلفززيناال ززارات امززام المتشززككين و ززاتم المحقّقززين نقززال عنززه. ثززّم ينسزز  فريززق  مززن  زز ال  ا

 .164ًسات   راجع الق،  «اثًاته إليه

 .11وبدا ع الحكم    ،  43   4( نوس  إلييم في ا سفار ِ 6)

،  156و ززرى التجريززد للقو ززجّي   ،  152( راجززع كززالم المززاتن فززي كشززف المززراد   7)

 .301و وارق اعليام   

 .43   4( راجع ا سفار ِ 8)

مزززذ   »:  61(  زززذا مزززذ   المتكلّمزززين. قزززال الميًزززدّي فزززي  زززرى اليدايززز  ا ثيريّززز    9)

م ه معزدونّزه ال  زي  بمعنزى أاع راقيين أّن المكان موجود فزي العزارِ. ومزذ   المتكلّمزين أنّز

ع فززي تعليقاتززه عليززه   «. فززي العززارِ  . ولكززر الشززيس الززر يس63وتعززرض لززه العفززرّي أيلززا

ًيعيزات طثّم أجاب عنيا في الفصز  العزامس مزن المقالز  الثانيز  مزن الفزن ا ّول مزن ،  حججيم

 لشفا .ا
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ع بديييّ ع ال يورتاب فييزا فعلزى ،  وإل كانت ا مارات ا ربع المذكورة آنفا

فلير زززا مززن الجزززو ر وسزززا ر ،  المنكززرين أن يرجعزززوم إلزززى مقولزز  الو زززع
 .ا عراض ال ينطًق عليه ألًتّ ب 

 أّن الجسززم ربّمززا ينتقزز  مززن مكززان إلززى مكززان مززع عززدم:  لكززن يززرد عليززه

ه مزع را ه غير ا ين وربّما يعر ه التليّر فيزالتليّر في جو رم وسا ر أع
 .فالمكان غير الجميع حتى الو ع،  عدم االنتقال

 فّنّ ،   والقول بألنّه الييولى أو الصورة ال تنطًق عليه ا مارات السابق

طلًزان والييولى وكذا الصزورة ال تو ،  المكان يوطل  بالحرك  ويوترك بالحرك 
ع المرّكز  يونسز  إلزى الييزولى  ، بالحرك  وال تتوركان بالحرك  :  يقزالفوأيلا

 .وال يونس  إلى المكان« من حديد»أو « باب  شًيّ »

 .ةفالمعتمد  و القول بالسطط أو الًعد الجو رّي المجّرد عن المادّ 
 .(1)وللفريقبي ن إحتجاجات ومشاجرات طويل  مذكورة في المطّوالت 

ززهو كززون الشززي  أّن ال (2)ومززن أقززوى مززا يززورد علززى القززول بالسززطط  مب عي

ع في عمان واحد ع ومتحّركا لواقزف افالطير الواقف في اليوا  والسما ،  ساكنا
 لتًزدّل في الما  عند ما يجري اليوا  والما  علييما يج  أن يكونا متحّركين

 .السطط المحي  بيما من اليوا  والما  و ما ساكنان باللرورة

ع المكان متّصزف  بزالفرا  واعمزتال  عزت نوللزا نعزتو الًعزد ال  ، وأيلا
 .السطط

زهو أّن ال (3)ومن أقوى ما يورد على القول بالًوعد الجزو رّي المجزّرد  مب عي

عصززّيي فززّّن فيزه حلزولو الجسززم بمقزدارم الش،  و ززو محزال،  تزدا و و المقزدارين
 الذّا   في

__________________ 

ّول مززن الثانيزز  مززن الفززن ا ( راجززع الفصزز  السززادس والسززابع والثززامن والتاسززع مززن المقالزز  1)

،  48ع  42   4وا سفار ِ ،  228ع  223   1والمًاح  المشرقي  ِ ،  طًيعيات الشفا 

 .160ع  156و رى التجريد للقو جّي   ،  310ع  301و وارق اعليام   

ّول الفزن ا  (  ذا اعيراد تعّرض له الشيس الر يس في الفص  السادس من المقال  الثاني  مزن2)

 ثّم أجاب عنه في الفص  التاسع.،  من طًيعيات الشفا 

يز  الز  الثان(  ذا اعيراد أوردم الشيس الر يس على أدحاب الًوعد في الفص  السزابع مزن المق3)

 من الفن ا ّول من طًيعيات الشفا .
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ورجوعويمزا ،  ا قطار الثالثز  فزي المكزان الزذي  زو مقزدار   عصزّي يسزاويه

ع وا الليزم إالّ أن يمنزع للزا بزألّن مزن  .حداع وال ري  في امتناعهمقداراع  عصيّا
الجا ه أن يكزون المزانع  زو الييزولى مزع المقزدار أو الصزورة مزع المقزدار أو 

 . ما معه

 [في ملّل الكالم: ] البلث الثاني

 .قد عرفت أّن ا ين  يألة  حادل   للشي  من نسًته إلى المكان
 ، ال نفززس وجززود النسززً ،  لنسززً والكززالم فززي كونززه  يززألةع حادززل ع مززن ا

 .(1)نظير ما تقدّم في اع اف  

 [في أقسام األين: ] البلث الثالث

 ن الشزي فزا ّول كزو،  قد يقسم ا ين إلى أّول حقيقّي  وثان غيري حقيقّي  

،  عفي مكانه العاّ  به الذي ال يسعه فيزه غيزرم معزه ككزون المزا  فزي الكزو
بز  ،  دمفليس الًيت مشلوال به وح،  «ي الًيتفالن  ف»:  والثاني نظير قولنا

يسم غيرو والتق .(2)وأبعد منه كونه في الدار ثّم في الًلد و كذا ،  يسعه وغيرم

 .والمقسبمو  و ا ين بحس  توّسع العرف العام،  حقيقّي  
هو إلززى أيززن جنسززّي  و ززو الكززون فززي المكززان وأيززن ،  ويقززرب منززه تقسززيمو

قت وأين  عصّي  ككون  ذا الشع  في  ذا الو ، نوعّي  كالكون في اليوا 

 .(3)في مكانه الحقيقّي 

 الفصل الثامن عشر

 في المتى

 .و و الييألة الحادل  للشي  من نسًته إلى الهمان

ل أّن لكزززّ ي حركززز  بمزززا ليزززا مزززن الوجزززود السزززيّا (4)سزززيألتي إن  زززا  هللا 
 التدريجيّ 

__________________ 

 ( في الفص  السابق.1)

ن مززولمهيززد التو ززيط راجززع الفصزز  العززامس مززن المقالزز  السادسزز  مززن الفززن الثززاني  (3و  2)

 .217   4وا سفار ِ ،  453   1والمًاح  المشرقيّ  ِ ،  منطق الشفا 

 ( في الفص  الحادي عشر من المرحل  التاسع .4)
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فلكزّ ي ،  مقداراع غيزرب قزاّر  يعّصزيا ويلزاير مزا للير زا مزن اعمتزداد غيزر القزارّ 

غيزر أّن بعزع  زذم ،  حرك   اّد  واحدة بالعدد عمان   ا   واحزد  بالعزدد
والهمزان العزاّم المسزتمّر الزذي نقزدّر بزه ،  ا عمن  يقً  اعنطًاق علزى بعزع

ع نقيس به ا عمن  والحركات  الحركات عمانو الحرك  اليوميّ  المأل ولو مقياسا

،  ألّ ر والطززول والقصززرفيتعززيّن بززه نيسبزز و بعلززيا إلززى بعززع بالتقززدّم والتزز، 
 .وللحوادث بحس  ماليا من النسً  إلى الهمان  يألة حادل   ليا  ي المتى

فينززاك متززى يعززّ  ،  ويقززرب الكززالم فززي المتززى مززن الكززالم فززي ا يززن

يززا ومنززه مززا يعمّ ،  الحركزز  ال يسززع معيززا غير ززا و ززو المتززى ا ّول الحقيقززيّ 
ي فزأو ،  أو فزي يزوم كزذا،  وغير ا ككون  ذم الحرك  الواقع  في ساع  كزذا

 .و كذا،  أو في قرن كذا،  أو في سن  كذا،   ير كذا

حززد والفززرق بززين ا يززن والمتززى فززي  ززذا الًززاب أّن الّهمززان العززاّ  الوا
يسزع  بعالف ا ين العزاّ  الواحزد فزال،  يشترك فيه كثيرون بانطًاقيا عليه

ع واحداع   .(1)إالّ جسما

 ززو  فمنيززا مززا،  قسززام الحززوادث الهمانيّزز وينقسززم المتززى نززواب انقسززام بان
نتس  يومنيا ما  و آنّي الوجود ،  تدريجّي الوجود ينطًق على الهمان نفسه

 .إلى طرف الهمان كالودوالت والمماّسات واالنفصاالت

ع ع كما قي  ع إلى ما بالذات وما بالعرض ت متى فما بالذا،  وينقسم أيلا
ومززا بززالعرض متززى المتحّركززات ،  الحركززات المنطًقزز  علززى الهمززان بززذاتيا

 .اوأّمزا بحسز  جزو ر لاتيززا فزال متزى ليزز،  المنطًقز  عليزه بواسزط  حركاتيززا

 و ذا مًني  على من عي 
__________________ 

ذا  كزز»:  ثزّم قزال،  219   4( وتعزّرض للفزرق المزذكور دزدر المتزأللّيين فزي ا سزفار ِ 1)

مزن الفزن  في الفصز  العزامس مزن المقالز  السادسز والقا   بالفرق الشيس الر يس :  أقول«. قي 

،  455 ع 454   1الثانى من منطق الشفا . وتًعه الفعر الراعّي فزي المًاحز  المشزرقيّ  ِ 

،  284   1والتفتاعانّي فزي  زرى المقادزد ِ ،  257والعالّم  الحلّي في كشف المراد   

سزفار يم دزدر المتزأللّيين فزي ا . و زالف34وابن سيالن الساوجّي في الًصزا ر النصزيريّ    

 .271و رحه لليداي  ا ثيريّ    ،  219   4ِ 
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ع فزال  (1)وأّمزا علزى القزول بزه ع كمزا سزيألتي إن  زا  هللا ،  الحرك  الجو ريّزه

 .فرق بين الحرك  والمتحّرك في للا
ع بانقسام المقوالت الواقع  فييا الحركات   .(2)وينقسم أيلا

 الفصل التاسع عشر

 وضعفي ال

الو ع  و الييألة الحادل  للشي  من نسزً  بعزع أجها زه إلزى بعزع 
 .كييألة القيام والقعود واالستلقا  واالنًطاى (3)والمجموا إلى العارِ 

أّمزززا الزززذي بزززالطًع  .وينقسزززم الو زززع إلزززى مزززا بزززالطًع ومزززا ال بزززالطًع

 والززذي ال بززالطًع فكحززال سززاكني ،  فكاسززتقرار الشززجرة علززى أدززليا وسززاقيا
 .(4)من الًيت  الًيت

 .(5)وينقسم إلى ما بالفع  وما بالقّوة 

ادّ أّمززا التلزز .الو ززع مّمززا يقززع فيززه التلزادّ والشززدّة واللززعف:  (6)قيز  
 فمث  كون

__________________ 

 ( راجع الفص  الثامن من المرحل  التاسع .1)

كزم لكيزف والا:    أربزع( المشيور بين القدما  من الحكما  أّن المقوالت التي تقع فييا الحرك2)

 وا ين والو ع. سيألتي تو يحه في الفص  السابع من المرحل  التاسع .

ني مزن (  كذا عّرفزه الشزيس الزر يس فزي الفصز  السزادس مزن المقالز  السادسز  مزن الفزن الثزا3)

   1. وقززال الفعززر الززراعّي فززي  ززرى عيززون الحكمزز  ِ 43والتعليقززات   ،  منطززق الشززفا 

 «.س في تعريف مقول  الو ع ملطرب في جميع كتًهلفظ الشي»:  113

 .222   4( راجع ا سفار ِ 4)

ل سزاكن وقزد يكزون ال بزالطًع كحزا،  ( أّما بالفع  قد يكون بالطًع كو ع ا رض مزن الفلزا5)

لززى دا ززرة إوأّمززا بززالقّوم كمززا يتززوّ م قززرب دا ززرة الرحززي إلززى قطًيززا ونسززًته ،  الًيززت مززن الًيززت

 4ِ  ع ا سزفارفزال و زع إالّ بزالتو م أو بزالقّوة. راجز،  إل ال دا رة بالفع  القط  ليست بالفع 

 .276والمطارحات   ،  145والمقاومات ،  415والتحصي    ،  222  

 1مشزرقيّ  ِ كفعزر الزدين الزراعّي فزي المًاحز  ال،  ( والقا   كثير  من الحكما  والمتكلّمزين6)

وبيمنيار فزي التحصزي    ،  223ع  222   4وددر المتأللّيين في ا سفار ِ ،  455  

 .285ع  284   1والتفتاعاني في  رى المقادد ِ ،  415
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ززالم إلززى ا رض ملززادّاع لو ززعه إلا كززان  ج  اعنسززان رأسوززهو إلززى السززما  وري

ع  جوديّزان متعاقًزان علزى مو زوا واحزد مززن و والو زعان معنيزان،  معكوسزا
وكزززذا الحزززال فزززي اعسزززتلقا  ،  غيزززر أن يجتمعزززا فيزززه وبينيمزززا غايززز  العزززالف

ع أو ا كثر انحنا ع ،  واالنًطاى  .وأّما الشدّة فا ا  دّ إنتصابا

 .فليتألّم ،  وفي تصوير غاي  العالف في الو ع  فا   

 : ّنبيه  

 .(1)للو ع معنيان آ ران غير المعنى المقولّي 

ن  ب عزواع ارة ع كمزا نوقيز .)أحد ما( كون الشي  قابال لإل ارة الحسيّ 

فكزّ   وعليزه،  الشفا  ع تعيينو الجي  التي تعّ  الشي  من جيات  زذا العزالم
فالنقطزز  لات و ززع بعززالف ،  جسززم وجسززمانّي  يقًزز  الو ززع بيززذا المعنززى

 .الوحدة

 و ززو كززون الكززم قززابال لإل ززارة،  و )ثانييمززا( معنززى أ ززّ  مززن ا ّول
 المتصزل  بزهأين  و مزن الجيزات؟ وأيزن بعزع أجها زه :  الحسيّ  بحي  يقال

 من بعع؟

أينب ليزا  ب  الجسم التعليمّي ال،  بألّن العّ  والسطط:  (2)لكن نووق  فيه 
جزاب ّي فزي إيفال يكفزي مجزّرد اعتّصزال الكمز،  لوال تعلّقيا بالمادّة الجسمانيّ 

 .قًول اع ارة الحسيّ  حتّى يقارن المادّة

رة   وكزذا للصززونعزم للصزورة العياليّزز  المجزردّة مززن الكزم إ زارة  ياليّزز
 .العقليّ  إ ارة تسانعيا

 الفصل العشرون

َدة  في الج 

ع   الييألة الحادل و من إحاط   زي  بشزي :  و ي« الملا»وتسّمى أيلا

 .بحي  ينتق  المحي  بانتقال المحاط
 فاعحاطه التاّم  كّحاط ،  والمو وا  و المحاط

__________________ 

 .455   1( راجع المًاح  المشرقيّ  ِ 1)

 .222ع  221   4(  كذا ناق  فيه ددر المتأللّيين في ا سفار ِ 2)
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واعحاطزز  الناقصزز  كمززا فززي الززتقّم  والتنعّزز  والتعززتّم ،  إ ززاب الحيززوان بززه

 .ونحو للا
مزا فزي وغيزر طًيعيّز  ك،  وتنقسم إلى جدة طًيعيّ  كما في المثزال ا ّول

 .غيرم من ا مثل 

 فمنززه طًيعززي   ؛ن الملززا بمقولزز  )لززه( وقززد يعًّززر عزز»:  األساافارقززال فززي 
 .ومنه إعتًار   ارجي  ككون الفرس لهيد،  ككون القوى للنفس

فزززّّن  زززذا مزززن مقولززز  ،  ففزززي الحقيقززز  الملزززا يعزززالف  زززذا اعدزززطالى

 .ع إنتيى (1)« الملاف ال غير
 والحززّق أّن الملززا الحقيقززّي الززذي فززي مثزز  كززون القززوى للززنفس حيثيّزز   

وجود  زي  بشزي  بحيز  يعزتّ  بزه فيتصزّرف فيزه كيزف وجوديّ    ي قيام 

ع ،   ا  رس والملزا اععتًزاري الزذي فزي مثز  كزون الفز،  فلزيس معنزى مقوليّزا
 إلزى وسنشزير إن  زا  هللا،  لهيد إعتًار  للملا الحقيقزّي دون مقولز  اع زاف 

 .(2) ذا الًح  في مرحل  العاق  والمعقول 

 الفصل اللادي والعشرون

 يفعل وأن ينفعلفي مقولتي أن 

مزا  تزألثيرم أّما ا ّول فيو  يألة  غيرو قاّرة حادل   في الشي  المز ثّير مزن

د ما دام،  دام ي ثّر ن ما دام يسّعن وتًريد المًّري  .يًّرد كتسعين المسّعي

،  رم يتززألثّ وأّمززا الثّززاني فيززو  يززألة  غيززرو قززاّرة حادززل   فززي المتززألثّير مززا دا
ن  كتسع 

__________________ 

ثانيز  . وقال الشزيس الزر يس فزي الفصز  الثالز  مزن المقالز  ال223   4( راجع ا سفار ِ 1)

«. ام اتحقّقيزلزوأّمزا مقولز  الجزدة فزّنّي إلزى  زذم اللايز  »:  من الفزن ا ّول مزن طًيعيزات الشزفا 

ع في الفص  السادس من المقال  السادس  مزن الفزن الثزاني مزن منطزق الشزفا  ا وأّمز»:  وقال أيلا

يززا ا نواا لوال أحززد االومززور التززي تجعزز  كزز،  ولز  الجززدة فلززم يتّفززق لززي إلززى  ززذم اللايز  فيميززامق

ع ليا ب  يقال علييا با زتراك مزن ا سزم أو تشزابه  ، علزم للزاي. ويشزًه أن يكزون غيزري .. أنواعا

ع ة فقزد امتنزأّما مقول  الجد»:  416وقال بيمنيار في التحصي    «. فليتألّم   نا لا من كتًيم

 «.من أن يعدّ في جمل  المقوالت

 ( راجع الفص  العا ر من المرحل  الحادي  عشرة من المتن.2)
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د ما دام يتًّرد د المتًّري ن ما دام يتسّعن وتًر   .المتسّعي

يمززا كمززا يظيززر مززن ا مثلزز  أنّ :  )أّوال(:  ومززن  اّدزز   ززاتين المقززولتين
 .وغير ا تعر ان غير ما من المقوالت كالكيف والكم والو ع

ع( ززيما ع مززن حيزز   ززو معززروض  ع ال يعلززو عززن :  و )ثانيززا أّن معرو ب

 الظززا رين فززي« أن ينفعزز »و  «أن يفعزز »ولززذا عوًّززر عنيمززا بلفززظ ،  حركزز 
ر ي التزألثيفزدون الفعز  واعنفعزال اللزذبي ن ربّمزا يوسزتعمالن ،  الحرك  والتزدّرِ

 .(1)والتألثّر الدفعّي غير التدريجّي 

لتان  يألتان عار تان لمعرو يما مزن جملز  مالزه مزن وبالجمل  المقو
 .الحرك 

ًزارة واعلم أّن وجودب كّ   منيما في العزارِ لزيس ع»:  قال في ا سفار

ع وج،  فّنّه بعينه معنى الحرك ،  عن نفس السلوك إلى مرتً   ودو كّ   وال أيلا
 لسواداكالكيف مث  ،  منيما وجودب المقوالت التي يقع بيا التحريا والتحّرك

 وال،  أو الو زع كزالجلوس واعنتصزاب،  والكم مث  مقزدار الجسزم النزامي، 

 .غير للا
و ب  وجود ما عًارة عن وجود  ي  من  ذم المقوالت ما دام يز ثّير أ

قولز  مفوجود السواد أو السعون  مزثال مزن حيز  إنّزه سزواد مزن بزاب ،  يتألثّير

ع يحص  منه تدريجي  ووجودو كّ   منيما من حي  كونه تدريج،  الكيف  آ ر يّا
 .أو يحص  من تدريجّي  آ ر  و من مقول  أن يفع  أو أن ينفع 

وا   وأّما نفس سلوكه التدريجّي ع أي  روجه من القزّوة إلزى الفعز  ع سز

قزد ف،  فيو عين الحرك  ال غير،  كان في جان  الفاع  أو في جان  المنفع 
 .ع إنتيى (2)« ثًت نحو وجود ما في العارِ وعر يّتيما

ع أن يكزون في وجود المقولتبي ن بزألّن تزألثير المز ثّير يمتنز (3) اإلشكالوأّما 

ع   ودفا
__________________ 

ن منطزق مز( كذا قال الشيس الر يس في الفص  السادس من المقال  السادس  مزن الفزن الثزاني 1)

 الشفا .

 .225   4( راجع ا سفار ِ 2)

 . وتعزّرض457ع  456   1عّي فزي المًاحز  المشزرقي  ِ ( والمستشك  فعر الزدين الزرا3)

 225   4ِ وددر المتأللّيين فزي ا سزفار ،  285   1ِ له التفتاعانّي في  رى المقادد 

 .275و رحه لليداي  ا ثيريّ    ،  226ع 
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ع عا داع على لات الم ثّر ،  وإالّ افتقزر إلزى تزألثير آ زر فزي للزا التزألثير،  ثًوتيا

ع إلززى غيززر النيايزز ،  إليززهوننقزز  الكززالم  و ززو محصززور بززين ،  فيتسلسزز  لا ًززا
ي ن  .الم ثّر والمتألثّير:  حادرب

،  رفزي عيزادة تزألثّر المتزألثّر علزى لات المتزألثّ  (1)ويجري نظير اع زكال 

نقزز  ون،  فلزو كزان قًزول ا ثزر عا زداع علززى لات القابز  احتزاِ إلزى قًزول آ زر
ر ع فالتززألثير والتززألثّ ،  حادززرين و ززو محصززور بززين،  فيتسلسزز ،  الكززالم إليززه

فزززي  سززوا  كانزززا دفعي ززي ن أو تزززدريجي ي ن ع ودززفان عزززدميّان غيززرو موجزززودين

 .العارِ
جززوداع ه إنّمززا يززتّم فيمززا كززان ا ثززر الثًززوتّي المفززروض موأنّزز (2)فيدفعززه 

نحاع جديد يعّصه،  بوجود منحاع  .يحتاِ إلى تألثير مو

ع بثًزوت أمزر آ زر ف لّزق يزو مجعزول بعزين الجعز  المتعوأّما لو كان ثابتزا
د ف كالسزواوالتألثير والتألثّر التدريجيّان موجودان بعين إيجاد الكيز،  بمتًوعه

مه وال دلي  على وجود الشي  أقوى من ددق مفيو،  في المسّود والمتسّود

 .على عين  ارجّي  في قليّ   ارجيّ 
__________________ 

ع فعر الدين الراع1)  .257   1ّي في المًاح  المشرقيّ  ِ ( والمستشك  أيلا

ع التفتزاعانيّ 228   4( كما دفعه ددر المتزأللّيين فزي ا سزفار ِ 2) فزي  زرى  . ودبفبعزه أيلزا

   ولكززن أورد عليززه دززدر المتززأللّيين فززي  ززرحه لليدايزز  ا ثيريّزز ،  285   1المقادززد ِ 

 ثّم دبفبعه بوجه آ ر.،  275
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 المرحلة السابعة

 رفي الواحد والكثي

 وفيها ّسعة فصول
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 الفصل األّول

 بديهي  غني  عن التعريف في أّن مفهوم الوحدة والكثرة

. ّما كثيزر  فك   موجود إّما واحد  وإ،  ينقسم الموجود إلى الواحد والكثير

تلني ي ر المسوالحّق أّن الوحدة والكثرة من المفا يم العاّم ي اللروريّ ي التصوّ 

ولزززذا كزززان مزززا عّرفو مزززا بزززه مزززن ،  (1)مكزززان عزززن التعريزززف كزززالوجوب واع
ع بزكتعريزف الواحزد ،  وتعريفي الشي  بنفسزه،  ال يعلو من دور (2)التعريف 

ذو ا،  «ه الذي ال ينقسم من الجي  التي يقال إنّه واحدأنّ » لزذي اعنقسزام ففيه أ  

ع للواحزد بالواحز ع إلزى كونزه تعريفزا د. ثزّم  و الكثرة فزي تعريزف الواحزد ملزافا
ع من الوحدات»ريف الكثير بع تع ذو الوحدة ،  «أنّه المجتمب ي تعريف فوفيه أ  

ع  ؛و زو الزدور،  الكثير وقد كانزت الكثزرة مزأل ولةع فزي حزدّ الواحزد إلزى  ملزافا

ع و و الكثير بعينه. ع للكثير بالمجتمب  كونه تعريفا
__________________ 

،  83   1المًاحزز  المشززرقيّ  ِ ( دززّرى بززذلا كثيززر  مززن الحكمززا  والمتكلّمززين. فراجززع 1)

و ززرى ،  308والمطارحززات   ،  100وكشززف المززراد   ،  83ع  82   2وا سززفار ِ 

 .54وايلاى المقادد   ،  136   1المقادد ِ 

:  . وقززد يقززال246راجززع المطارحززات   ،  «الواحززد  ززو مًززدأ العززدد»:  ( كقززول القا زز 2)

 رى المقادزدراجع  ،  «والكثرة  ي اعنقسام إلييا،  الوحدة عدم اعنقسام إلى اومور متشابي »

 ِ1   136. 
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فززا بززه تعريززف  لفظززي  يززراد بززه التنًيززه علززى  فززالحّق أّن تعريفبيمززا بمززا عوّري

 .(1)معنا ما وتمييهم من بين المعاني المعهون  عند النفس 
والتقييزززد ،  «الزززذي ال ينقسزززم مزززن حيززز  إنّزززه ال ينقسزززم»:  فالواحزززد  زززو

،  (2)وم ندرِ فيه الواحد غير الحقيقّي الذي ينقسم من بعزع الوجزبالحيثيّ  لي

 .«الذي ينقسم من حي  إنّه ينقسم»:  والكثير  و
و مززا معنيززان ،  فقززد تحّصزز  أّن الموجززود ينقسززم إلززى الواحززد والكثيززر

 .متًاينان تًايونب أحد القسمين لآل ر

 : ّنبيه  

ق الوجزود»:  قالوا حزد  مزن    موجزود فيزو وافكز،  (3)« إّن الوحدةب توساوي
كثزرة   حتّى أّن الكثرة الموجودة ع من حي   ي موجزودة ع،  جي  أنّه موجود  

ض العزدد ليزا والعزدد م ل زف مزن آحزاد،  واحدة   :  قزالي،  كما يشيد بزذلا عبزر 

وعشزرة واحزدة وعشزرتان وعشزرات ،  كثرة واحدة وكثرتان وكثرات ثالث
 .و كذا،  ثالث

كززون  ّن انقسززام الموجززود إلززى الواحززد والكثيززر ينززافيأ (4)وربّمززا يتززوّ م 

ع للموجزود جززود  وللزا أّن الكثيزر ع مزن حيز   زو كثيزر  ع مو،  الواحزد مسزاوقا
نزت  ي،  والكثير ع من حي   و كثيزر ع لزيس بواحزد،  لمكان االنقسام المذكور

كزز   موجززود فيززو »:  و ززو ينززاقع قززوليم،  أّن بعززع الموجززود لززيس بواحززد

 .«واحد  
__________________ 

ثزّم يكزون »:  ( قال الشزيس الزر يس فزي الفصز  الثالز  مزن المقالز  الثالثز  مزن إلييزات الشزفا 1)

ع  ع عقليّا    التصزّورومن أوا ز و نالا نأل ذ الوحدة متصّورةع بذاتيا،  تعريفنا الكثرة بالوحدة تعريفا

ع ،    احز  المشزرقيّ الزراعّي فزي المًوتًعه في للا الفعزر «. ويكون تعريفنا الوحدة بالكثرة تنًييا

 .83   2وددر المتأللّيين في ا سفار ِ ،  84   1ِ 

    و زرحه لليدايز  ا ثيريّز،  84ع  83   2ِ (  كذا قال دزدرالمتأللّيين فزي ا سزفار 2)

225. 

و ززرى ،  169و ززوارق اعليززام   ،  99وكشززف المززراد   ،  198( راجززع النجززاة   3)

 .151المواقف   

علزى  وتعليقاتزه،  91ع  90   2التزوّ م تعزّرض لزه دزدر المتزأللّيين فزي ا سزفار ِ (  ذا 4)

 .193ع  192 رى حكم  اع راق   
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مو فززي نفسززه مززن غيززر قيززاسي :  أّن للواحززد إعتًززارين:  (1)ويدفعااه  إعتًززارو

ويعزّم مصزاديقه مزن واحزد ،  فيسزاوق الموجزود،  بعع مصاديقه إلزى بعزع
مو بقيززاس ،  وكثيززر فينززاك مصززاديق ال ،  بعززع مصززاديقه إلززى بعززعوإعتًززارو

كالعشرةي التي ،  يوجد فييا من معنى عدم االنقسام ما يوجد في مصاديق او ر

ال يوجد فييا من معنى عدم االنقسام ما يوجد في الواحزد وإن كزان فييزا للزا 
 .إلا قيس إلى العشرات

والزذي ،  فالكثير الزذي لزيس بالواحزد  زو المقزيس مزن حيز   زو مقزيس

عززّم ل فيززو يوأّمززا الواحززد باالعتًززار ا وّ ،  يقابلززه  ززو الواحززد باالعتًززار الثززاني
ع   .الواحد والكثير القسيمين جميعا

ساوق  ونظير للا انقسام مطلق الموجود إلى ما بالقّوة وما بالفع  مع م

رتّزز  وانقسززام الوجززود إلززى ل نززّي  و ززارجّي  تت،  مززا بالفعزز  لمطلززق الموجززود
 .ودمساوقي  العارجّي المترتّ  عليه اآلثار لمطلق الوجعليه اآلثار مع 

 . فكّ  للا من اال تالفات التشكيكيّ  التي لحقيق  الوجود المشّكك

النتهاعيّز  أّن الوحدة من المعاني ا (2)ونظير  ذا التوّ م ما ربّما يتوّ م 
م لّزدة  و ولو كانزت حقيقز ع  ارجيّز ع لكانزت ليزا وحزدة  ولوحزدتيا وحز،  العقليّ 

 .جّراع فيتسلس 

تقزدّم  نظيزر مزا،  فيي واحدة بذاتيا،  أّن وحدتيا عين لاتيا:  (3) ويدفعه
 .ه موجود بذاته من غير حاج  إلى وجود عا د على لاتهأنّ  (4)في الوجود 

__________________ 

 فزي آ زر . ثزّم قزال90   2( كذا دبفبعه المصنّف )رحمزه هللا( فزي تعليقتزه علزى ا سزفار ِ 1)

ذا  زوراجزع كزالم دزدر المتزأللّيين فزي دفزع «. وإلى  زذا يرجزع آ زر كزالم المصزنّف»:  كالمه

 .193وتعليقاته على  رى حكم  اع راق   ،  91   2التوّ م في ا سفار ِ 

عزه . وت68ًوحكم  اع زراق   ،  385( كما توّ مه الشيس اع راقّي في المطارحات   2)

د وكشزف المزرا،  183قزاد علزى مزا فزي  زوارق اعليزام   المحقّق الطوسّي فزي تجريزد االعت

 .85   1. وتعّرض له الفعر الراعّي في المًاح  المشرقيّ  ِ 101ع  100  

لّيين فزي . وتًعزه دزدر المتزأل86   1( كذا دبفبعه الفعر الراعّي فزي المًاحز  المشزرقيّ  ِ 3)

 .89   2ا سفار ِ 

 لى من المتن.( راجع الفص  الثاني من المرحل  االوو4)
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 الفصل الثاني

 في أقسام الواحد

ذاته الوحدة لوالحقيقّي ما اتّصف ب،  الواحد إّما حقيقي  وإّما غير حقيقّي  

 ، وغير الحقيقزي بعالفزه،  كاعنسان الواحد،  من غير واسط  في العروض
 .قيقّي  كاعنسان والفرس المتّحدين في الحيوان وينتيي ال محال  إلى واحد ح

 وإّمزززا لات  متّصزززف   ،  احزززد الحقيقزززّي إّمزززا لات   زززي عزززين الوحزززدةوالو
 .بالوحدة

ف الشي  الذي ال يتثنى وال يتكّرر ر  :  هوتسّمى وحدت،  وا ّول  و دي

 اعنسززان»والواحززد والوحززدة  نززاك  ززي  واحززد والثززاني كززع ،  «وحززدة حقّزز »
 .«الواحد

 .مومواحد بالع والواحد بالوحدة غير الحقّ  إّما واحد  بالعصو  وإّما

نوا والثززاني كززال،  وا ّول  ززو الواحززد بالعددالززذي يفعزز  بتكززّررم العززدد
 .الواحد والجنس الواحد

والواحززد بالعصززو  إّمززا أن ال ينقسززم مززن حيزز  طًيعتززه المعرو زز  

ع كما ال ينقسم من حي  دف  وحدته أو ينقسم  .للوحدة أيلا
 رم إّماوغي ؛وإّما غيرم ، وا ّول إّما نفس مفيوم الوحدة وعدم االنقسام

لّززق وإّمززا غيززرو و ززعّي  كالمفززارق و ززو إّمززا متع،  و ززعّي كالنقطزز  الواحززدة

ا أدال تعلّق بيوإّما غير م،  كالنفس المتعلّق  بالمادّة في فعليا،  بالمادّة بوجه
 .كالعق 

ّمزا والثاني و و الذي يقً  االنقسام بحس  طًيعته المعرو   للوحدة إ

لطًيعزّي اوإّمزا أن يقًلزه بزالعرض كالجسزم ،  ت كالمقدار الواحدأن يقًله بالذا
 .الواحد من جي  مقدارم

لعموم وإّمززا واحززد  بززا،  والواحززد بززالعموم إّمززا واحززد  بززالعموم المفيززومي

واحززد   واّمززا،  وا ّول إّمززا واحززد  نززوعّي كاعنسززان .بمعنززى السززع  الوجوديّزز 
موم والواحد بالع .ا ي واللاحاوإّما واحد  عر ّي كالم،  جنسّي كالحيوان

 .بمعنى السع  الوجوديّ  كالوجود المنًس 

ضي غيرم التّح ادم به والواحد غير الحقيقّي و و ما اتّصف بالوحدة بعبر 
ع من االتّحزاد كهيزد وعمزرو المتّحزدين فزي اعنسزان فزرس واعنسزان وال،  نوعا

 .المتّحدين في الحيوان

 ادفاالتّح،   بّ تالف جي  الوحدةويعتلف أسما  الواحد غير الحقيقيّ 
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ع »وفززي معنززى الجززنس ،  «تمززاثال»:  فززي معنززى النززوا يسززّمى وفززي ،  «تجانسززا

ع »الكيززززف  ع »وفززززي الكززززم ،  «تشززززابيا ع »وفززززي الو ززززع ،  «تسززززاويا و  «تواعيززززا
 .«تطابقاع »

عزز ع وكززذا كززونو الوحززدة واق،  ووجزودو كزز   مززن ا قسززام المززذكورة ظزا ر  

 .(1)كذا قّرروا  .ّكا على مصاديقه باال تالفعلى أقساميا وقواب المش

 الفصل الثالث

 الغيريّة ومن لوازم الكثرة في أّن من لوازم الوحدة الهوهويّة

 .يّ ب كما أّن من عوارض الكثرةي اللير،  من عوارض الوحدةي اليو ويّ و 

،  اوالمزراد باليو ويّز  االتّحزاد مزن جيز  ّمزا مزع اال زتالف مزن جيز  ّمز
مو للززا  ن ا ززت ّ وإ،  دززّح  الحمزز  بززين كززّ  معتلفبززي ن بينيمززا اتّحززاد  ّمززا والعي

 .الحم  بحس  التعارف بًعع أقسام االتّحاد

ع عليه مب عموم دّح  الحم  في كّ  اتحاد ّمز:  (2) واعتُر  ا مزن بألّن العي
ة     كثيرمعتلفبين  و دّح  الحم  في الواحد المتّص  المقدارّي الذي له أجها

 بزألن يحمز  بعزع أجها زه علزى بعزع،   بوجود واحد بالفعز بالقّوة موجودة  

و  زذا النصزف مزن الزذّراا  ز»:  فيقال،  وبعع أجها ه على الكّ  وبالعكس
وبطالنززه ،  «و ززذا النصززف  ززو الكززّ  أو كلّززه  ززو نصززفه،  النّصززف اآل ززر

 . روري  

  أّن المتّصز:  )قزدس سزرم( ع (3) صادر المتايلّهينع كمزا أفزادم  والجواب
ع لزم الوحد ع أو ل نزا يزه تحقّزق فتانّي ما لم ينقسم بواحد من أنحا  القسم   ارجا

 فلم،  كثرة  أدال
__________________ 

و زرى المنظومز  ،  87ع  83   2وا سزفار ِ ،  103ع  102( راجع كشف المراد   1)

 1والمًاحزز  المشززرقيّ  ِ ،  102ع  100و ززرى التجريززد للقو ززجي   ،  111ع  108  

 وغير ا من المطّوالت.،  89 ع 88  

 .95   2وا سفار ِ ،  201( و ذا اععتراض تعّرض له في القًسات   2)

ع السيّد الداماد في القًسات   97   2( راجع ا سفار ِ 3)  .201. وأجاب عنه أيلا
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وإلا  ؛فلزم يتحقّزق حمز   ،  يتحقّق  رط الحم  الذي  و وحدة  ّما مزع كثزرة ّمزا

القسزم  بطلبزت   ويّتزه الواحزدة وإنعزدم االتّصزال الزذي  ززو  انقسزم بألحزد أنحزا 
ة ّمزا،  جي   وحدتيهي  فلزم ،  فلم يتحقّق  رط الحم  الذي  زو كثزرة  مزا مزع وحزدي

 .يتحقّق حم   

 لا جامعإفقد تًيّن أّن بين كّ  معتلفبي ن من وجه متّحدبين من وجه حمال 
مز  ع  زّ  الح (1)ا أ رنا إليه لكّن التعارف العامّي ع كم،  االتّحادو اال تالفب 

 : على موردبي ن من االتّحاد مع اال تالف

ع مزع ا تالفيمزا ب:  (أحدهما) نزوا أن يتّحدب المو وا والمحمول مفيوما
وان اعنسزان حيز»:  كاال تالف باعجمال والتفصي  فزي قولنزا،  من االعتًار

ع وإنّما يعتلفزان با،  «ناطق  التفصزي عجمزال وفّّن الحدّ عين المحدود مفيوما

نس  زو فّّن الج،  «اعنسان حيوان»:  واال تالف باعبيام وغيرم في قولنا، 
ع  ً يما ،  «طقاعنسزان نزا»:  واع تالف بالتحصي  وغيرم فزي قولنزا،  النوا مو

،  ع (2)فزززّّن الفصززز   زززو النزززوا محّصزززال ع كمزززا مزززّر فزززي مًاحززز  الما يّززز  

ع عزن نفسزه حمز  يفيلزاير نفسوزهو نفسبزهو ثزّم  وكاال تالف بفرض الشزي  مسزلوبا
 .«اعنسان إنسان»:  على نفسه لدفع توّ م الملايرة فيقال مثال

أن  ولّما كان  ذا الحم  ربّما يعتًر فزي الوجزود العينزّي كزان ا دزوب

ع  ّوليّاا  حماال أ»:  ويسّمى  ذا الحمز ،  يعرف بّتّحاد المو وا والمحمول لاتا

 .(3)« ذاّيا  

ع ويتّحززدا وجززوداع كمززا فززي قولنززاأن :  (ثانيهماااو ) عيززد  » : يعتلفززا مفيومززا

 .«اللاحا متعّج »:  وقولنا،  «القطن أبيع»:  وقولنا،  «إنسان
 .(4)« حمال شائعا  صناعيّا  »:  ويسّمى  ذا الحم 
__________________ 

وإن ا ززتّ  الحمزز  بحسزز  التعززارف بززًعع أقسززام »:  حيزز  قززال،  ( فززي إبتززدا  الفصزز 1)

 «.داالتّحا

 ( راجع الفص  العامس من المرحل  العامس .2)

ع 3) ع للمو وا،  ( سوّمي لاتيّا ع ،  لكون المحمول فيه لاتيا  ّوليز  للزروريّات اه مزن ا نّز،  وأّوليّزا

 التززي ال يتوقّززف التصززديق بيززا علززى أعيززد مززن تصززّور المو ززوا والمحمززول. راجززع تعليقززات

 .101المصنّف )رحمه هللا( على بداي  الحكم    

ع 4) ع ،  ه الشا ع في المحاورات نّ ،  ( سّمي  ا عا  مستعم  فيه المعروف وال نّ ،  ودناعيّا
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ه قززد تقززدّم فززي المًاحزز  أنّزز:  و ززي،  و ا نززا نكتزز   يجزز  التنًيززه علييززا

ع ،  أّن الوجود ينقسم إلى ما فزي نفسزه ومزا فزي غيزرم (1)السابق   وينقسزم أيلزا
ع ،  جود النعتيّ إلى ما لنفسه وما لليرم و و الو إمتناا أن توجد  (2)وتقدّم أيلا

ما يّتان بوجود واحد نفسّي  بألن يطرد وجود  واحزد  العزدمب عزن نفزس مزا يتبي ن 

 .و و وحدة الكثير المستحيل  عقال،  متًاينتبي ن
قّزق ال يتح ومن  نا يتًيّن أّن الحم  ع الذي  و اتّحاد المعتلفبزي ن بوجزه ع

حزد أألن يكون وإنّما يتحقّق في الوجود النعتّي ب،  لنفسيّ في وجود المعتلفبي ن ا

ع به ع بوجودم لآل ر واآل ر منعوتا  .المعتلفبي ن ناعتا
 زر واآل،  أحزد المعتلفبزي ن  زو الزذات بوجزودم النفسزيّ :  وبعًارة او رى

يززه واتّحاد مزا فزي الوجززود النعتزّي الزذي يعط،   زو الودزف بوجزودم النفسززيّ 

 .الودف للذات
زز:  إّن القلززيّ  تنحززّ  إلززى عقززدين»:  نززى قززول المنطقيّززينو ززذا مع ق  دو عب

 إلزى وما فيزه مزن الودزف عنزوان  مشزير  ،  وال يعتًر فيه إالّ الذات،  الو ع

ق د الحم ،  الذات فحس   .(3)« والمعتًر فيه الودف فق ،  وعب
قيقز  مسزّمى بحمز  الح،  يستعمله الحكيم،  و ا نا نوا  ثال   من الحم 

مًنزززي  علزززى اتّحزززادي المو زززوا والمحمزززول فزززي أدززز  الوجزززود ،   والرقيقززز

لززى يفيززد وجززودب النزاق  فززي الكامزز  بنحززو أع،  وا تالفيمزا بالكمززال والززنق 
 .ات وأ رف وا تمالب المرتً  العالي  الوجود على كمال ما دونيا من المر

 الفصل الرابع

 في انقسام اللمل إلى هو هو وذي هو

 . و وحم  لي  و ينقسم الحم  إلى حم   و
مزر ما يثًت فيه المحمول للمو وا بزال توقّزف علزى اعتًزار أ:  واألّول

 ، عا د
__________________ 

 102راجع تعليقات المصنّف )رحمه هللا( على بداي  الحكم    ،  الصناعات والعلوم

 ( راجع الفص  ا ّول من المرحل  الثاني .1)

 لثاني .( راجع الفص  الثال  من المرحل  ا2)

 .136ع  135( راجع  رى المطالع   3)
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ع ،  «اعنسان  احا»:  كقولنا  .«حمل المواطاة»ويسّمى أيلا

 أن يتوقّف ثًوت المحمول للمو وا علزى اعتًزار أمزر عا زد:  والثاني
 .«ل  عاد»أو ،  أي لو عدل« عيد عد ل  »:  كقولنا،  كتقدير لي أو اال تقاق

ع إلى بتّّي  وغير  .بتّّي   وينقسم أيلا

،  مززا كززان لمو ززوعه أفززراد محقّقزز  يصززدق علييززا بعنوانززه:  وا ّول
 .«الكات  متحّرك ا دابع»و  «اعنسان كات »:  كقولنا

:  كقولنزززا،  مزززا كزززان لمو زززوعه أفزززراد مقزززدّرة غيزززرو محقّقززز :  والثزززاني

ي ن محال  »:  وقولنا،  «المعدوم المطلق ال يعًر عنه»  .«إجتماا النقيلب
ع إلى بسي  ومرّك  ويسّميان وينقسم أي يليّز  ال»و  «اليليّ  الًسيط »لا

 .«المرّكً 

:  كقولنززا،  مززا كززان المحمززول فييززا وجززود المو ززوا والهليّااة البساايطة
 .«اعنسان موجود»

ع والهليّااة المرّكبااة  مززن  مززا كززان المحمززول فييززا أثززراع مززن آثززارم وعر ززيّا

  على ثًوت  زي  لشزي فيي تدلّ ،  «اعنسان  احا»:  كقولنا،  عر يّاته
 .بعالف اليليّ  الًسيط  حي  تدّل على ثًوت الشي 

:  لزز علززى كليّزز  قاعززدة الفرعيّززه القا  (1)وبززذلا ينززدفع مززا أوردم بعلززيم 

:  بانتقا ززه بمثزز  قولنززا،  «إّن ثًززوت  ززي  لشززي  فززراو ثًززوت المثًززت لززه»
قتلزيه تى مزا حي  إّن ثًوت الوجود للما يّ  ع بنزا ع علز،  «الما يّ  موجودة»

يززو فززراو وننقزز  الكززالم إلززى ثًوتيززا ف،  قاعززدة الفرعيّزز  ع فززراو ثًززوت الما يّزز 

 .فيتسلس ،  و لّم جّراع ،  ثًوتيا قً و 
  واليليّزز،  أّن القلززيّ   ليّزز  بسززيط :  ع علززى مززا تحّصزز  ع (2) والجااواب

لزي الًسيط  إنّما تدّل على ثًوت الشي  ال على ثًوت  ي  لشي  حتّى تقت

 . ذا،  اع للما يّ  قً ب وجود اوجود
__________________ 

ن مززوالمشزعر العزامس ،  43   1( تعزّرض ليزذا اعيزراد دزدر المتزأللّيين فزي ا سزفار ِ 1)

 ورسال  في اتّصزاف الما يز  بزالوجود المطًوعز  ليز  رسزا   دزدر،  27كتاب المشاعر   

 .110المتأللّيين   

والمشزززعر العزززامس مزززن ،  43   1ا سزززفار ِ  ( كزززذا أجزززاب عنزززه دزززدر المتزززأللّيين فزززي2)

 .116ع  115)ورسا   ددر المتأللّيين(   ،  27المشاعر   
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عززن اع ززكال ع بتًززدي  الفرعيّزز  مزززن  (1)وأّمززا مززا أجززاب بززه بعلززيم 

وأّن الحّق أّن ثًوتب  ي  لشزي  مسزتلهم  لثًزوت المثًزت لزه ولزو ،  اعستلهام
 يّ  مستلهم  لثًوت الما يّ  بنفس  زذا وثًوتب الوجود للما،  بنفس  ذا الثًوت

 .الثًوت ع فيو تسليم  لإل كال

إّن القاعزززدة معص صززز  بثًزززوت »:  (2)وأسززوأ حزززاال منزززه قزززول بعلزززيم 
 . ذا،  «الوجود للما ي 

 الفصل الخامس

 في الغيريّة وأقسامها

لزى لاتيّز  إوتنقسم الليريّ  ،  أّن من عوارض الكثرةي الليريّ  (3)قد تقدّم 
 .ر لاتيّ وغي

ان ال يجتمعزف،  أن يدفع أحدو  يئي ن اآل رب بذاته:   ي،  فالليريّ  الذاتيّ 

 .«تقابال»وتسّمى ،  كالملايرة بين الوجود والعدم،  لذاتييما
احزد مزن وه امتنزاا اجتمزاا  زيئبي ن فزي محزّ   أنّز»وقد عّرفوا التقابز ب بزع 

لز  اا إلزى  زيئين للدالونسزً  امتنزاا االجتمز (4)« جي  واحدة في عمان واحزد

 على كونه
__________________ 

ر . ونبقبلبززه عنززه دززد59( و ززو المحقّززق الززدوانّي فززي حا ززي   ززرى التجريززد للقو ززجي   1)

 .111فراجع رسا   ددر المتأللّيين   ،  المتأللّيين في رسال  اتّصاف الما ي  بالوجود

 1فار ِ حكزيم السزًهوارّي علزى ا سز( و و الفعر الراعّي على ما نوقز  عنزه فزي تعليقزات ال2)

مزام وعزن اع»:  103. وقال المصنّف )رحمه هللا( في تعليقاته على بدايز  الحكمز    43  

 «.العقليّ  ه تعصي  في القواعدأنّ :  الراعّي أّن القاعدة معص ص  باليليّل  الًسيط . وفيه

 ( في الفص  السابق.3)

فززي  وتًعززه الحكززيم السززًهواريّ ،  102   2فار ِ (  كززذا عّرفززه دززدرالمتأللّيين فززي ا سزز4)

 .115 رى المنظوم    

 جتمعزان فزييأّن المتقابلين  مزا اللزذان ال »:  والمشيور في الكوت  في تعريف المتقابلين

 و رى،  99   1راجع المًاح  المشرقيّ  ِ «.  ي  واحد في عمان واحد من جي  واحدة
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ولززو بحسزز  فززرض ،  طلبززقو المو ززواوالمززراد بالمحززّ  الواحززد م ؛لززذاتييما

حيززز  إّن مزززتن القلزززيّ  ،  حتّزززى يشزززم  تقابوززز ب االيجزززاب والسزززل ،  العقززز 
ع راِ ما اجتمع منيمزا « جي  واحدة»وتقييد التعريف بع  ؛كالمو وا ليما

ع لًكزر،  فزي  زي  واحزد مزن جيتبزي ن ع لعمزرو وابنزا والتقييزد بززع  ؛ككزون عيزد أبزا

ع ليشم  ما كا،  «وحدة الهمان» ضو اللزدّين ،  ن من التقاب  عمانيّا فلزيس عبزر 
ع للتعريف  .لمو وا واحد في عمانين معتلفبي ن ناقلا

د  ّن أحززز،  وال ينزززتقع التعريزززف بزززالمثلبي ن الممتنزززع إجتماعيمزززا عقزززال

،  مززاك  بينيالمثلبززي ن ال يززدفع اآل ززرب بذاتززه التززي  ززي الما يّزز  النوعيّزز  المشززتر
ري الوجود الواحد ع كما تقدّ وإنّما يمتنع إجتماعيما الس ًاحز  م في متحال  تكر 

 .ع (1)الوجود 

ع بنقزيع الزالعم وعزين الملزهوم  فزّّن نقزيع الزالعم،  وال ينزتقع أيلزا
 إنّما يعاند عينب الملهوم
__________________ 

 .313والمطارحات   ،  145   1المقادد ِ 

يور عزدلنا عزن التعريزف المشزوانّما »:  103   2قال ددر المتأللّيين في ا سفار ِ 

:  ليمفززي الكتزز  لمفيززوم المتقززابلين إلززى تعريززف مفيززوم التقابزز   ّن دززيل  )اللززذان( فززي قززو

اتب لالسزل  ال واعيجزاب و،  والعزدم والملكز ،  .( يشعر بمزا ليمزا لات  .. )المتقابالن  ما اللذان

ع للمحقّق ا 104وقال القو جّي في  رحه للتجريد   «. ليما مواقزف لشريف في  رى الع تًعا

ي عمززان فزز ّن االجتمززاا ال يكززون إالّ ،  وأّمززا التقييززد بوحززدة الهمززان فمسززتدرك»:  ع 164  

ع للمحقّزق الزدوانيّ  192واعتزرض عليززه الال يجزّي فزي  ززوارق اعليزام   «. واحزد  فززي ع تًعززا

لززى لصزدقه ع،  ع بززألّن قيزد اعجتمززاا غيزر ملززن عزن الهمززان 104حا زي   زرى القو ززجّي   

ع. والعج  مزن دزدر المتزأللّيين فزي  زرى الي دايز  المقارن  في الرتً  أو ودف آ ر ادطالحا

فزي  كمزا وقزع،  وقيد االجتماا ملن عن لكر )في عمان واحد(»:  حي  قال 227ا ثيريّ    

زه فزي ا سزفار ِ «. كالم بعليم :  لحيز  قزا،  103ع  102   2فّّن كالمه  ذا ينزافي كالمب

،  مزان واحزدّن التقييزد بوحزدة الهمزان مسزتدرك  ّن اعجتمزاا ال يكزون إالّ فزي عفما قي  مزن أ»

مز  ويمكن أن يكزون مزا وقزع فزي  زرى اليدايز  سزيواع مزن قلزم الناسزس بحزذف كل«. غيرو دحيط

 .«... وقيد االجتماا غير ملن»:  والصواب  و  ذم العًارة،  )غير( من العًارة
 االوولى. ( راجع الفص  العامس من المرحل 1)
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ضي ،  لمعاندتززه الززالعمب الززذي  ززو نقيلززه فامتنززاا إجتماعززه مززع الملززهوم بعززر 

 .(1)ال لذاته ،  نقيله
غيزر  أن يكزون الشزيئان ال يجتمعزان  سزًاب او زر والغيريّة غير الذاّيّة

 .«اع  الف»وتسّمى ،  كافتراق الحالوة والسواد في السكر والفحم،  لاتييما

ع   .بحس  التشّع  والعدد« اللير»ويسّمى أيلا
العزدم  وتقاب ،  تقاب  التناقع:  و ي،  والتقاب  ينقسم إلى أربع  أقسام

 .وتقاب  التلادّ ،  وتقاب  التلايف،  والملك 

ن إّن المتقززابلين إّمززا أن يكززو»:  وا دززوب فززي  ززً  ا قسززام أن يقززال
ع لآل ر أو ال ابز   ق وعلى ا ّول إّمزا أن يكزون  نزاك مو زوا ،  أحد ما عدما

لسزل  أو ال يكزون كاعيجزاب وا،  كالًصر والعمزى فيزو تقابز و العزدم والملكز 

عق  أن ال ي وعلى الثاني ع و و كونيما وجوديي ن ع فّّما،  و و تقابو و التناقع
أو  ، تلزايفأحد ما إالّ مع اآل ر وبالقياس إليه كالعلو والسف  و و تقابو و ال

 .(2)« ال و و تقابو و التلادّ 

 فصل السادسال

 في ّقابل التناقض

ولززيس عيززد ،  عيززد أبززيع»:  كقولنززا،  و ززو تقابزز  اعيجززاب والسززل 

ان اعنس»كع ،  أو ما  و في معنى اعيجاب والسل  من المفردات،  «بألبيع

 .«المعدوم والالمعدوم»و  «العمى والالعمى»و  «والالإنسان
ع  ع وال يكذبان معا  .والنقيلان ال يصدقان معا

 ال يجتمعان وال:  فق  وإن  ئت
__________________ 

 .194( راجع  وارق اعليام   1)

رى والقو جّي فزي  ز،  146   1(  ذا وجهو  ً  لكرم التفتاعانّي في  رى المقادد ِ 2)

ودزززدر ،  193ع  192والال يجزززّي فزززي  زززوارق اعليزززام   ،  105ع  104التجريزززد   

ز103   2ِ المتأللّيين في ا سزفار   1ِ قيّ  فراجزع المًاحز  المشزر،  ر لزه وجزوم  او زر. ولوكي

 .164و رى المواقف   ،  107وكشف المراد   ،  103ع  102  
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إّمزا أن »:  فم لو تقابو ي التناقع إلى قليّ  منفصل  حقيقيّ   ي قولنا .يرتفعان

 .«يصدق اعيجاب وإّما أن يصدق السل 
 .فالتناقع في الحقيقي  بين اعيجاب والسل 

 .ينافي للا تحق قب التناقع بين المفردات وال

ن كاعنسززا،  فكززّ  مفيززوم أ ززذنام فززي نفسززه ثززّم أ ززفنا إليززه معنززى النفززي
 .تحق قب التناقع بين المفيومين،  والفرس والالفرس،  والالإنسان

ززي ن ع كاعنسززان والالإنسززوللززا أنّزز ي ن متناقلب  ان ع لززما إلا أ ززذنا مفيززومب

تبزز  أّن التقابزز  قززا ي ن علززى حززدّ سززوا نبر  تززه طززرد بذافاعنسززان ي،   م  بززالمفيومب
 .كما أّن الالإنسان يطرد بذاته اعنسان،  الالإنسانب 

ه لززو لززم يعتًززر الثًززوت والوجززود فززي جانزز  االنسززان لززم و ززروري  أنّزز

ا في يمن  نّ فاعنسان والالإنسان إنّما يتناقلا،  يطارد الالإنسانب ولم يناقله
الوجزود  وال يزتّم للزا إالّ باعتًزار قيزام،  وعزدم اعنسزان معنى وجود اعنسان

 ليمززا إلززىفاعنسززان والالإنسززان إنّمززا يتناقلززان النحال،  باالنسززان وكززذا العززدم

بززي ن الًسززيطتبين سزززان لززيس اعن»و  «اعنسززان موجززود»و مززا قلزززيّتا ،  اليليّت
 .«بموجود

ي ن  «يزد قيزام عال»و ،  «قيام عيزد»:  ونظير الكالم يجري في المتناقلب

إلززى  و مززا يززنحالّن،  فيمززا فززي معنززى وجززود القيززام لهيززد وعززدم القيززام لهيززد، 
بززي ن مززرّكًتبي ن ،  «د بقززا ملززيس عيزز»:  وقولنززا،  «عيززد قززا م»:   مززا قولنززا،   ليّت

الوجود  بين:  وإن  ئت فق ،  فتقابو و التناقع بالحقيق  بين اعيجاب والسل 

 تعالى ع ع إن  ا  هللا (1)اح  العاق  والمعقول ه سيألتي في مًغير أنّ ،  والعدم
ع في القلا سزًا منزه ييا ثّم أّن العق  إنّما ينال مفيومب الوجود أّوال معنىع حرفيّا

ع  مي مستقالّ بعد ما كان رابطا ذي لعزدم ليصّور و،  المعنى اعسمّي بتًديله منه وأ  

 .نظير ما جرى عليه في الوجود
مززا وبززين غير ،  اب والسززل  أّوال وبالززذاتفتقابوزز و التنززاقع بززين اعيجزز

يما  .بعر  ي

ع كمززا فززي ،  فمزا فززي بعززع العًززارات مززن نسززً  التنزاقع إلززى القلززايا
ع  (2)« قزدإّن تقاب ب السل  واعيجاب راجع  إلزى القزول والع»:  عًارة التجريد

 اوريد،  إنتيى ع
__________________ 

 عشر. ( راجع الفص  العا ر من المرحل  الحادي 1)

 . وفي  وارق اعليام104و رى التجريد للقو جي   ،  107( راجع كشف المراد   2)
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 .به السل  واعيجاب من حي  اال اف  إلى ملمون القليّ  بعينه

ع أّن قززوليم يززه اوريززد ف،  (1)« نقززيع كزّ ي  ززي  رفعوزهو »:  وقزد ظيززر أيلزا
 .ها يقابلمنيما بالذات فاعيجاب والسل  يّطرد ك   م،  بالرفع الطردو الذاتيّ 

ى بززألّن ن (2)وأّمززا تفسززير مززن فبس ززر الرفززع بززالنفي والسززل   ززر  قززيعب فبصب

 نسزان فيزووأّمزا اع،  ونقيعب الالإنسان الزال الإنسزان،  اعنسان  و الالإنسان
مي كزونو تقابوز ي التنزاقع ،  العم النقيع وليس بنقيع مو تفسيري ن جانز  مزفالعو

ع   . الًطالنو و  روري  ،  واحد دا ما

ي ن إنّما يتحقّ  ذ ن أو ق في الزومن أحكام تقابو ي التناقع أّن تقابو ب النقيلب
فبي ن أحد الطرو،   ّن التقاب  نسً   قا م   بطرفبي ن،  في اللفظ بنوا من المجاع

ي ن  و العدم  .ي العارِوالعدم اعتًار  عقلي  ال مصداقب له ف،  في المتناقلب

ن  زا  إفّّن العدم فيه ع كمزا سزيألتي ،  عدم والملك و ذا بعالف تقاب  ال
يزه ففالتقابز  ،  فلزه حزظ  مزن الوجزود،  ع عدم ملاف إلى أمزر موجزود (3)هللا 

 .قا م في الحقيق  بطرفبي ن موجودبي ن

 يعلزو فزال،  ومن أحكام  زذا التقابز  إمتنزاا الواسزط  بزين المتقزابلبي ن بزه
يزد عفكّ  أمر مفروض إّما  زو ،  ي ن ي   من ا  يا  عن ددق أحد النقيلب 

زي ن فكزّ  نقي،  و كزذا،  وإّما  و أبيع أو ليس بزألبيع،  مثال أو ليس بهيد لب

ي ن يعّمان جميع ا  يا   .مفرو ب
ع وال يكزذبان ع  ومن أحكام  ذا التقاب  أّن النقيلين ال يصدقان معزا  ، معزا

ع و زي  (4)رة إليزه على سًي  القليّ  المنفصل  الحقيقيّز  ع كمزا تقزدّمت اع زا

 .«إّما أن يصدق اعيجاب أو يصدق السل »:  قولنا
،  و ز و ي قليّ   بديييّز   أّوليّز   يتوقّزف علييزا دزدقو كزّ  قلزيّ  مفر

 . روريّ ع كانت أو نظريّ ع 

ِ  »:  فليس يصدق قولنا  ، «ا ربع  عو
__________________ 

الوجود لقزول بزالوجود اللفظزّي والعقز  بزثزّم فّسزر ا« و و راجع إلى القول والعقز »:  192  

 فراجع.،  الذ نيّ 

 .170( راجع  رى المطالع   1)

 .88( كذا يستفاد من كالم قط  الدين الشيراعّي في  رى حكم  اع راق   2)

 ( في الفص  اآلتي.3)

 ( في ابتدا   ذا الفص .4)
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 .«ليست ا ربع  بهوِ»:  إالّ إلا كذب قولنا،  مثال

لززيس »:  إالّ إلا كززذب قولنززا،  «العززالم حززادث»:  ولنززاولززيس يصززدق ق
 .«العالم بحادث

أولززى »ولززذا سززّميت قلززيّ  امتنززاا اجتمززاا النقيلززين وارتفاعيمززا بززع 

 .«ا وا  
 ولززذا كززان الشززّا فززي دززدق  ززذم المنفصززله الحقيقيّزز  مززهيال للعلززم بكزز ّ 

 نقيلزيا بكذبإل ال يتحقّق العلم بصدق قليّ  إالّ إلا عوليم ،  قليّ  مفرو  

هو وال،  والشّا في  ذم المنفصل  الحقيقيّ  يوج  الشّا في كذب النقيع،  عمو
ن مزفسزادومو ففي الشّا فييا  الكو العلم كلّيهي و،  الشّا في ددق النقيع اآل ر

ن الشزّا وما يدعيه السوفسزطّي مز،  و و أمر  تدفعه الفطرة اعنسانيّ ،  أدله

رب اللفظي   .(1)وسيألتي تفصي  القول فيه ،   الًتّ ب دعوىع ال تتعدّى طبو 

 الفصل السابع

 في ّقابل العدم والملكة

ع  ارض  و مزا أمزر  وجزودي  عز،  (2)« تقابو  العزدم والقنيز »ويسّمى أيلا

وعززدم للززا ا مززر الوجززودّي فززي للززا ،  لمو ززوا مززن  ززألنه أن يتّصززف بززه
ر من مو،  المو وا مى الذي  و فبق د الًبصب ر والعي ه أن  وا من  زألنكالًبصب

 .يكون بصيراع 

  وال يعتلف الحال في تحقّق  ذا التقابز  بزين أن ي  زذ مو زوا الملكز
سيّ  ع  الجنفّّن الطًي،   و الطًيع  الشعصيّ  أو الطًيع  النوعيّ  أو الجنسيّ 

فعزدم  ؛كمزا أّن الفزرد مو زوا لزه،  وكذا النوعيّه مو وعان لودزف الفزرد

ر في العقرب ع كمزا قيز مزى وعزدمو ملكز  (3)  الًبصب  زو لكزون جنسزه ع و،  ع عي
 الحيوان ع من  ألنه أن يكون بصيراع 

__________________ 

 ( راجع الفص  التاسع من المرحل  الحادي  عشرة.1)

 ومزن عزدول عزدم»:  52( قال الحكيم السًهوارّي في  زرى المنظومز  )قسزم المنطزق(   2)

ع فيززه )قسزم الحكمزز (   «. للقنيز  تفززى فعززدم  فمززا اعتًززرت فيزه قابليّزز  لمززا ان»:  116وقززال أيلززا

 «.وقني   

و ززززرى ،  104و ززززرى التجريززززد للقو ززززجّي   ،  193( راجززززع  ززززوارق اعليززززام   3)

 .166و رى المواقف   ،  117المنظوم   
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وكززذا المززرودة وعززدم التحززا   ؛وإن لززم تتّصززف بززه طًيعزز  العقززرب النوعيّزز 

لكون الطًيع  النوعيّ  التي لإلنسان من ،   اعنسان قً ب أواني الًلو  عدمو ملك
ويسزّمى تقابوز  العزدم ،  وإن كان دنف غير الًالغ ال يتّصف بزه،   ألنيا للا

ع »والملك  بيذا اعطالق   .«حقيقيّا

ى ويسزمّ ،  وربما قويّد بالوقت با تراط أن يكزون العزدم فزي وقزت الملكز 
لًلززو  اسززان قًزز ب أواني وعليززه فمززرودة اعن،  «المشززيوريّ »التقابزز  حينئززذ بززع 

دو العقرب للًصر ليس بعمى،  ليست من عدم الملك  في  ى   .وكذا فبق 

فزززال يلزززّر  زززروِ المزززوارد التزززي يكزززون ،  و زززو أ زززًه باعدزززطالى
وليزا المو وا فييا  و الجنس أو النوا من تقاب  العدم والملك  مع عزدم د 

 . رة  في ا ربعوأقسام التقاب  منحص،  في التقابالت الثالث  الًاقي 

 الفصل الثامن

 في ّقابل التضايف

المتلززايفان ع كمززا تحّصزز  مززن التقسززيم ع أمززران وجوديّززان ال يعقزز  

ع مزما إالّ فيما على نسً  متكّررة ال يعق  أحد ،  أحد ما إالّ مع تعقّ  اآل ر

،  حدةولذلا يمتنع إجتماعيما في  ي  من جي  وا،  تعقّ  اآل ر المعقول به
ران النسً  بين الشي  ونفسه الستحال   .دبوب

 مطلزق على كون التلايف أحدب أقسام التقاب  ا ربع  بألنّ  (1)وقد اووردب 

،  فانإل المتقززابالن بمززا  مززا متقززابالن متلززاي،  التقابزز  مززن أقسززام التلززايف
ع  ع  ي الشي  قسيما هي لفيكون عدّ التلايف من أقسام التقاب  من قًي  جب مي  .قيس 

 ومصداق،  بألّن مفيوم التقاب  من مصاديق التلايف:  (2)واوجي  عنه 

 التلايف
__________________ 

ض لززه . وتعززرّ 67فراجززع ايلززاى المقادززد   ،  (  ززذا اعيززراد نسززً  العالّمزز  إلززى القززدما 1)

 1 ِوالتفتززاعانّي فززي  ززرى المقادززد ،  101   1الفعززر الززراعّي فززي المًاحزز  المشززرقيّ  ِ 

 .227و رحه لليداي  ا ثيريّ     110   2يين في ا سفار ِ وددر المتأللّ ،  148  

  و ززرى اليدايزز  ،  111ع  11   2ِ ( كززذا أجززاب عنززه دززدر المتززأللّيين فززي ا سززفار 2)

277. 
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فالقسم من التلايف  و مفيوم التقاب  والقسيم ،  من أقسام التقاب  ومصاديقه

فززرداع لمقابلززه كمفيززوم  وكثيززراع ّمززا يكززون المفيززوم الززذ نيّ ،  لززه  ززو مصززداقه
 .فال إ كال،  الجه ّي الذي  و فرد  للكلّي ومقاب   له باعتًارين

ع وقززوّ  ةع ومززن أحكززام التلززايف أّن المتلززايفين متكافئززان وجززوداع وعززدما

ن وإلا كززا،  فززّلا كززان أحززد ما موجززوداع فززاآل ر موجززود  باللززرورة،  وفعززال
ع فززاآل ر معززدوم باللززرورة و أكززان أحززد ما بززالقّوة  وإلا،  أحززد ما معززدوما

 .بالفع  فاآل ر كذلا باللرورة

م للززا أنّ  عززاني والعي نززاع وال ال ل ،  ال يتقززدّم أحززد ما علززى اآل ززر،  يمززا مب
ع   . ارجا

 الفصل التاسع

 في ّقابل التضاد

ز  مزن التقسزيم السزابق أّن المتلزادّين أمز (1)قد عرفزت  ران أّن المتحص 
 فززي محزّ   واحززد فزي عمززان واحزد مززن وجوديّزان غيزرو متلززا فين ال يجتمعزان

 .جي  واحدة

 يززم اكتفززوا فززي تعريززف التلززادّ علززى  ززذاأنّ  (2)والمنقززول عززن القززدما  
اف وأن يهيززد أطززر،  ولززذلا جززّوعوا وقززواب التلززادّ بززين الجززوا ر،  المقززدار

 .التلادّ على إثنين

،  رأ ززافوا إلززى مززا يتحّصزز  مززن التقسززيم قيززوداع او زز (3)لكززّن المّشززا ين 
ى اقًان علزيما أمران وجودّيان غيرو متلا فبين متعأنّ »ّسموا المتلادّين بع فر

 .«مو وا واحد دا الن تحت جنس قري  بينيما غاي  العالف

ي ن مززن ا عززراض  ولززذلا ينحصززر التلززادّ عنززد م فززي نززوعبين أ يززرب
بزين  ويمتنزع وقزوا التلزادّ ،  دا لبي ن تحتب جنس قري  بينيما غايز  العزالف

 .رفينأعيد من ط
__________________ 

،  102   1فراجززع المًاحزز  المشززرقيّه ِ ،  وأجززابوا عنززه غيززرم مززن المحقّقززين بوجززوم او ززر

  وايلزاى المقادزد ،  92  والتعليقزات للشزيس الزر يس ،  148   1و رى المقادد ِ 

67. 

 ( في الفص  العامس من  ذم المرحل .1)

لزذي  زو ا»:  حيز  قزال،  147   1ى المقادزد ِ ( على ما نبقب  عنيم التفتاعانّي فزي  زر2)

 «.أوردم قدما  الفالسف  في أوا   المنطق

 .113ع  112   2( كما في ا سفار ِ 3)
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أّن كزز   ما يّزز  مززن الما يّززات بزز  كززّ  مفيززوم مززن المفززا يم :  بيااان ذلااك

وليس للا من التلزادّ فزي ،  منعهل  بذاته عن غيرم من أّي  مفيوم مفروض
وكذا ك   نوا تاّم بوجودم العارجّي  ؛كان يصدق عليه سل  غيرم ي  وإن 

وآثزززارم العارجيّززز  مًزززاين لليزززرم مزززن ا نزززواا التاّمززز  بمالزززه وآلثزززارم مزززن 

ال يتصادقان ع بمعنى أن يطرد الوجودو العاّ  به الطاردو ،  الوجودالعارجيّ 
هي عدمب نوا آ ر بعينه ع فليس للا من التقاب  والتلادّ في   . ي لعدمي

   مزن كزوإنّما التلادّ ع و زو التقابز  بزين أمزرين وجزودي ي ن ع أن يكزون 

ع لالجت،  نززاظراع إليززه،  ا مززرين طززارداع بما يّتززه ا مززرب اآل ززر مززاا معززه آبيززا
 .وجوداع 

مو للا  ،  ان بزهأن يكون  نزاك أمزر  ثالز   يوجزدان لزه ويتّحزد:  أّوالوالعي

 ززو مطلززق المو ززوا ،  ويتّحززد بززهوا مززر الززذي يوجززد لززه ا مززر الوجززودّي 
لادّ لكّن الجوا ر ال يقع فييا ت،  ا عّم من محّ  الجو ر ومو وا العرض

ي مو وا واحد،  ع (1)ع كما سيجي   ي ن لبوب  .فالمتعيّن أن يكونا عر ب

ر أن يكزززون النوعزززان بمزززا أّن لكزززّ   منيمزززا نظزززراع إلزززى اآل ززز:  وثانياااا  
 . بفصله الذي  و تمام نوعيّتهمتطاردبي ن ك   منيما يّطرد اآل رب 

ي ن لجنس واحز ع مقسمب أي ،  دوالفص  ال يطرد الفص ب إالّ إلا كانا جميعا

 .فافيم للا،  أن يكون النوعان دا لبي ن تحت جنس واحد قري 
 فزي غيزرو مسزتقّ   ،  لكونزه جزه  الما يّز ،  أّن الفص ب :  (2) وال يرد عليه

 .والحكم للنوا،  الحكم

علزى  ؛ (3)فحكمزه حكزم النزوا بعينزه ،  ين النوا محّصزال ّن الفص  ع
ن  كثزر مزا ّن ،  أّن ا جناس العالي  من المقوالت العشر ال يقع بينيا تلادّ 

مزع كزالكّم والكيزف وسزا ر ا عزراض تجت،  واحد منيا يجتمع في محّ   واحزد

وكزذا بعزع ا جنزاس المتوسزط  الواقعز  تحزت ،  في جو ر واحزد جسزمانّي  
وكزذا ا نزواا ا  يزرة المندرجز  تحزت ،  يا مع بعع واقع تحزت آ زربعلي 

 بعليا مع بععي ا نواا ا  يرة
__________________ 

 ( في السطور اآلتي  من  ذا الفص .1)

 .115   2(  ذا االيراد تعّرض له في ا سفار ِ 2)

 .116   2( كذا أجاب عنه ددر المتأللّيين في ا سفار ِ 3)
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 .ت بعع آ رالمندرج  تح

يز  مزن فالتلادّ إنّما يقع باعستقرا  في نوعبي ن واقعبي ن تحزت جزنس قر
مًصزرة كالسزواد والًيزاض المعزدودبي ن مزن الكيفيّزات ال،  المقوالت العر زيّ 

 .وكالتيّور والجًن من الكيفيّات النفسانيّ ،  عند م

كبمزوا بالتلز  ادّ بزينوأّما اعتًار غايز  العزالف بزين المتلزادّين فزّنّيم حب
ومور متوسط  بين المتلادّين نسًيّ ،  اومور ض د والًيزاكالسزوا،  ثّم عبثبروا با

لنسً  و ي با،  وبينيما من ا لوان الصفرة والحمرة والعلرة،  المتلاد ين

الجزًن وكالتيّور و،  إلى السواد من الًياض وبالنسً  الى الًياض من السواد
برو،  المتوسزز  بينيمززا الشززجاع  ف ا أن يكززون اللززدّ فززي غايزز  العززالفززاعتًب

 .ونياي  الًوعد من  دّم

جو ريّ  فّّن ا نواا ال،  و ذا  و الموج  لنفييم التلاد  بين الجوا ر
ينيمزا بوال نوعزان متطّرفزان ،  ال يوجد فييا ما  و نسزًي  مقزيس  إلزى طزرفين

 .غاي  العالف

لتقاب  وا،  ه تقابو   نّ ه اليقع بين أعيد من طرفبي ن  ومن أحكام التلادّ أنّ 
 .وال تتحقّق نسً   واحدة  بين أعيد من طرفين،  نسً   

 .و ذا حكم  عام  لجميع أقسام التقاب 

ر ومزن أحكزام التلزادّ ع علزى مزا لكرنزام مزن إعتًزا»:  األسافارقال في 
لزذي اتًزار  زو  ّن اللد  على  ذا االع،  غاي  التًاعد ع أّن  د  الواحد واحد  

مي عزدمو اللزدّ اآل زر يلهم من ع ولزه  ؛وجودي ،   زدادأفزّلا كزان الشزي  وحزدانيّا

،  رةفّّما أن تكون معالفتيا مع للا الشي  من جي  واحدة أو من جيات كثيز
ي    زفّن كانت معالفتيا له من جي  واحزدة فالملزادّ لزذلا الشزي  بالحقيقز  

ضب أ زداداع   بينزه مزنو  بينيزا وإن كانزت المعالفز،  واحد  و د  واحد  وقد فوزري

 بز   زو كاعنسزان الزذي يلزادّ ،  جيات عديدة فليس الشي  لا حقيقز  بسزيط 
يزراع ويلزادّ كث،  ويلادّ الًارد من حي   زو حزارّ ،  الحاّر من حي   و بارد

 .من ا  يا  ال تماله على أ داد ا

،  يزاضفالتلادّ الحقيقّي إنّمزا  زو بزين الحزرارة والًزرودة والسزواد والً
بينيمززا  وأّمززا الحززاّر والًززارد فالتلززادّ  .واحززد مززن الطززرفين  ززد  واحززد ولكززّ ي 

 .إنتيى (1)« بالعرض
__________________ 

 .114   2( راجع ا سفار ِ 1)
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ومززن أحكامززه أّن المتلززاد ي ن متعاقًززان علززى المو ززوا العتًززار غايزز  

ى كزّ  سوا   كانت بينيما واسط  أو وسزا    زي بالقيزاس إلز،  العالف بينيما
ع ،  من الجانًين من الجان  اآل زر ،  وأثبزرمو أن ال يعلزو المو زوا منيمزا معزا

ع لوجززودم  سززوا  تعززاورا عليززه واحززداع بعززد واحززد أو كززان أحززد اللززدّين العمززا

 .كالًياض للثل  والسواد للقارّ 
 ومن أحكامه أّن المو وا الزذي يتعاقًزان عليزه يجز  أن يكزون واحزداع 

إل ال يمتنززع وجززود  ززدّين فززي مو ززوعين ،  ومبالعصززو  ال واحززداع بززالعم

 .وإن كانا متّحدين بالنوا أو الجنس

 خاّمة  

فزي  حيز و ال يجتمعزان،  ا تلفوا فزي التمزانع الزذي بزين الواحزد والكثيزر

 زو أ ي  واحد من جي  واحدة أ زو مزن التقابز  بالزذات أم ال؟ وعلزى ا ّول 

ذكورة؟  قسزام ا ربعز  المزأحزد أقسزام التقابز  ا ربعز  أم قسزم   زامس  غيزر ا
وعلزززى ا ّول أ زززو مزززن تقابززز  التلزززايف أم مزززن تقابززز  التلزززادّ؟ ولكزززّ  مزززن 

 .(1)االحتماالت المذكورة قا    على ما فوّصي  في المطّوالت 
__________________ 

 ، 369والتحصززي    ،  ( راجززع الفصزز  السززادس مززن المقالزز  الثالثزز  مززن إلييززات الشززفا 1)

،  153ع  150   1و زززززرى المقادزززززد ى ،  98ع  96   1قيّ  ِ والمًاحززززز  المشزززززر

 .126ع  122   2وا سفار ِ ،  318والمطارحات   

 لتحصزي   وأّما الشيس فذ   إلى أّن ال تقاب  بينيما في لاتييمزا. وتًعزه بيمنيزار فزي ا

 قادزدوالعالّمز  فزي ايلزاى الم،  98   1ِ والفعر الراعّي فزي المًاحز  المشزرقيّ  ،  369

 .69ع  68  

بعززد ابطززال مززا ل زز  إليززه  318ع  318وقززال الشززيس اع ززراقي فززي المطارحززات   

ع آ زر»:  بيمنيار في التحصي  ي الكتز  فزإالّ أّن المشزيور ،  فيجز  علزييم أن يجعلزوا لزه قسزما

 أللّيين فزيوتًعزه دزدر المتز«. تقاب  اعيجاب والسل  والمتلايفين والمتلادين والعدم والملك 

 .126   2ِ ا سفار 

قابز  ته ال دلي  على نفزي فظير أنّ »:  152   1وقال التفتاعانّي في  رى المقادد ِ 

 «.اعيجاب والسل  من الوحدة والكثرة
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 ّن قززوام التقابزز  ،  ه لززيس مززن التقابزز  المصززطلط فززي  ززي أنّزز واللااقّ 

دو الشززيئين المتقززابلين وتززدافوعو  يما المصززطلط بالليريّزز  الذاتيّزز  التززي  ززي تطززارو
ومزن المسزتحي  أن يرجزع اع زتالف والتمزانع الزذاتّي إلزى االتّحزاد ،  بذاتييما

إل الواحززد والكثيززر قسززمان ينقسززم ،  والواحززد والكثيززر ليسززا كززذلا،  والتزز لف

 أّن الوحدة مساوق   لوجود (1)وقد تقدّم ،  إلييما الموجود من حي   و موجود
كما أّن ك   واحد ع مزن حيز  ،  فك   مو جود ع من حي   و موجود ع واحد  ، 

 . و واحد ع موجود  

ف بين فالواحد والكثير كّ  منيما مصداق الواحد ع أي إّن ما به اال تال
 .لتقاب االواحد والكثير راجع  إلى ما به االتّحاد ع و ذا  ألن التشكيا دون 

ينقسزم الوجزود بزذلا إلزى  ؛فالوحدة والكثرة من   ون تشزكيا الوجزود

لوجزود اكما ينقسم إلى ،  كثير مع مساوق  الواحد للموجود المطلقالواحد وال
ا وينقسززم إلززى مزز ؛العززارجّي والززذ نّي مززع مسززاوق  العززارجّي لمطلززق الوجززود

 .بالفع  وما بالقّوة مع مساوق  ما بالفع  لمطلق الوجود

 يقًز  على أّن واحداع من أقسام التقاب  ا ربع  بمزا ليزا مزن العزواّ  ال
ي ن والعدم والملك  أح،  ى الواحد والكثيراالنطًاق عل بلين د المتقزافّّن النقيلب

ان والمتلززايفان متكافئزز،  والواحززد والكثيززر وجوديّززان،  فييمززا عززدم لآل ززر

ع وقززّوةع وفعززال  ، ولززيس الواحززد والكثيززر علززى  ززذم الصززف ،  وجززوداع وعززدما
    كثيزركزّّن ف،  وال كذلا الواحد والكثير،  والمتلادّان بينيما غاي  العالف

 ن الواحزدمزفّّن  ناك ما  و أكثر منه وأبعد ،  عددّي  قوب  به الواحد العدديّ 

،  ربعز فليس بين الواحد والكثيزر  زي   مزن التقزابالت ا ،  لعدم تنا ي العدد
 .فال تقابو ب بينيما أدال،  والقسم  حادرة  

__________________ 

 ( في الفص  ا ّول من  ذم المرحل .1)
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 المرحلة الثامنة

 في العلّة والمعلول

 وفيها خمسة عشر فصال
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 الفصل األّول

 هما في الوجودفي إثبات العلّيّة والمعلوليّة وأنّ 

يززي ف،  أّن الما يزز  فززي حززدّ لاتيززا ال موجززودة وال معدومزز  (1)قززد تقززدّم 

يززا لفيززي فززي رجحززان أحززد الجززانًبي ن ،  متسززاوي  النسززً  إلززى الوجززود والعززدم

ط أحزد الجزانًبي  ،   إلى غيري ا العارِي من لاتيامحتاج    ط ن ال لمزوأّما تزرج  رّجي
ع  أّن القزول  (2)من لاتيا وال من غير ا فالعق  الصريط يوحيلزه. وعرفزت سزابقا

لليزر ع احقيقتزه أّن ارتفزاا ،  بحاجتيا في عدميا إلى غير ا نوا  من التجزّوع

قّزف لمكزان تو،  فزاا وجود زاالذي يحتاِ إليه في وجود ا ع ال ينفزّا عزن ارت
ّن  ،  ومن المعلوم أّن  ذا التوقّف على وجود الليزر،  وجود ا على وجودم

والشزي  ،  «علّز ع »فيزذا الوجزود المتوق زف عليزه نسزّميه  المعدوم ال  زيئيّ ب لزه.

 .(3)له « معلوال»الذي يتوقّف على العلّ  
__________________ 

 حل  العامس .( راجع الفص  ا ّول من المر1)

 ( راجع الفص  الرابع من المرحل  االوولى.2)

 ( اعلم اّن عًارات الحكما  والمتكلّمين في تعريف العلّ  والمعلول معتلف .3)
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ثززّم إّن مجعززولب العلّزز  وا ثززر الززذي تلززعه فززي المعلززول  ززو إّمززا وجززود 

أن يكزون لكزن يسزتحي  ،  (1)المعلول أو ما يّته أو ديرورة ما يّتيهي موجزودةع 
والذي يسزتفيدم المعلزول مزن ،  (2)يا اعتًاريّ  المجعول  و الما يّ  لما تقدّم أنّ 

 ، علّته أمر  أدي   
__________________ 

جزود لات وإّن العلّ   زي كزّ  لات يلزهم منزه أن يكزون »:  قال الشيس الر يس في رسال  الحدود

،  «فعز  زذا بالفعز  مزن وجزود للزا بالووجزود ،  او رى انّما  و بالفعز  مزن وجزود  زذا بالفعز 

 .117راجع رسا   ابن سينا   

كزون السً   و كّ  ما يتعلّق به وجود الشزي  مزن غيزر أن ي»:  وقال في عيون الحكم 

ع به وجودم  فزي  زرى وناق  فييما فعر الدين الزراعيّ «. للا الشي  دا ال في وجودم أو محقّقا

 .45   3عيون الحكم  ِ 

 مام فانّزهكّ   ي  يصدر عنه أمزر  إّمزا باالسزتقالل أو باالنلز»:  طوسيّ وقال المحقّق ال

 فزي . وأورد عليزه القو زجيّ 114راجع كشف المزراد   «. علّ  لذلا ا مر وا مر معلول له

فززي  العلّزز  مززا يحتززاِ إليززه أمززر  :  فالصززواب أن يقززال»:  ثززّم قززال،  112 ززرحه للتجريززد   

ع  زرى فراج،  ى غير ما لكر في تعريف العلّ  والمعلولوليم في كتًيم عًارات  تّ «. وجودم

و زرى المقادزد ،  62وحكم  اع زراق   ،  127   2وا سفار ِ ،  117المنظوم    

 .168و رى المواقف   ،  152   1ِ 

 : ( فا قوال في مجعول العلّ  ثالث 1)

 أّن مجعوليا ما يّ  المعلول.:  ا ّول

 لمعلول.أّن مجعوليا وجود ا:  الثاني

 أّن مجعوليا ديرورة ما يّ  المعلول موجودةع.:  الثال 

اراع لوجزود اعتًزولّمزا كزان ا»:  فذ   إليه اع راقيّون. قال الشيس اع زراقيّ ،  أّما ا ّول

ول . ونوسز   زذا القز416راجزع  زرى حكمز  اع زراق   « فللشي  من علّته الفيّا ز   ويّتزه

ع   .408ع  407   1جع ا سفار ِ فرا،  إلى المحقّق الدوانّي أيلا

 فزي  زرى فذ   إلييما الحكمزا  المشزا . قزال الحكزيم السزًهواريّ ،  وأّما الثاني والثال 

وغيزززر م إلزززى ،  لكزززن محقّقزززو م مشزززوا إلزززى جانززز  مجعوليززز  الوجزززود»:  58المنظومززز    

   1 وقال دزدر المتزأللّيين فزي ا سزفار ِ«. مجعولي  االتّصاف وديرورة الما ي  موجودةع 

د  زو الوجزو فجميور المشا ين ل ًوا ع كما  و المشيور ع إلى أّن ا ثر ا ّول للجاع »:  398

 معنى الزذيأي اتّصزاف ما يز  المعلزول بزالوجود بزال،  المعلول. وفّسرم المتأل رون بالموجوديّز 

نا  سزتلال،  دال أّن ا ثزر ا ّول  زو ما يّز  االتّصزاف أو لات المعلزول أو نفزس الوجزو،  لكرنام

 «.الما يات بحقا قيا التصّوري  عند م من الجاع 

 ( في الفص  الثاني من المرحل  االوولى.2)
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وإالّ ،  علززى أّن العلّيزز  والمعلوليّزز  رابطزز   عينيّزز   اّدزز  بززين المعلززول وعلّتززه

والما يّز  ال ،  لكان ك    زي  علّز ع لكزّ ي  زي  وكز    زي  معلزوال لكزّ ي  زي 
 .لاتيا وبين غير ا رابط ب بينيا في

 ّن ا ثزززر العينزززّي ،  ويسزززتحي  أن يكزززون المجعزززول  زززو الصزززيرورة

ا يّز  والم،  ا دي  حينئذ  و الصزيرورة التزي  زو أمزر  نسزًي  قزا م  بطزرفين
ي   ومن المحال أن يقزوم أمزر  عينزي  أدز،  ووجود ا إعتًاريان على الفرض

 .بطرفيبن إعتًاري ي ن

ول  زززو الما يّززز  أو الصزززيرورة تعزززي نب أّن وإلا اسزززتحال كزززون المجعززز
 .و و المطلوب،  المجعول  و الوجود

 : فقد تًيّن مّما تقدّم

 .أّن  ناك علّ ع ومعلوال:  أّوال
 .أّن كّ  ممكن فيو معلول:  وثانيا  

وأّن ،  ل وعلّتزهأّن العليّ  والمعلوليّ  رابط   وجوديّه  بين المعلو:  وثالثا  

قّززف وإن كززان التو،  بززين وجززود المعلززول ووجززود العلّزز  ززذم الرابطزز  دا ززرة  
ال  قزر با دزفمسزتقبر  الحاجز  والف،  والحاج  والفقر ربّما تونس  إلى الما يّز 

ه،   و وجود المعلول بعي  .وما يّته محتاج   بتًب

 ع و و،  ه إل كانت الحاج  والفقر با دال  للوجود المعلولأنّ :  ورابعا  
ع فززي لاتززه وإالّ ،  محتزاِ فززي لاتزه ال و لكانززت الحاجزز  عار ز  وكززان مسزتلنيا

 نّزه غيزرو أي إ،  فذات الوجود المعلول عزين الحاجز ،  معلوليّ ب مع االستلنا  ع

 .مستقّ   في لاته قا م  بعلّته التي  ي المفيل  له
 ويتحّصزز  مززن للززا أّن وجززودب المعلززول بقياسززه إلززى علّتززه وجززود  رابزز   

 فزي إلزى ما يّتزه التزي يطزرد عنيزا العزدمو وجزود   وبزالنظر،  موجود  فزي غيزرم

 .نفسه جو ري  أو عر ي  على ما تقتليه حال ما يّته



 نياي  الحكم   ......................................................................................  204

 الفصل الثاني

 (1)في انقسامات العلّة

 .تنقسم العلّ  إلى تاّم  وناقص 

ل بحي  فالعلّ  التاّم   ي التي تشتم  على جميع ما يتوقّف عليه المعلو
 .يتحقّق ال يًقى للمعلول معيا إالّ أن

 والعلّ  الناقص   ي التي تشزتم  علزى بعزع مزا يتوقّزف عليزه المعلزول
 .في تحقّقه ال على جميعه

ي ما سيألتكوتفترقان بألّن العلّ  التاّم  يلهم من وجود ا وجودو المعلول ع 
ه (2)  لمعلزولوالعلّ  الناقص  ال يلهم من وجود ا وجودو ا،  ع ومن عدميا عدمو
هلكن يلهم من عدميا ،   .المكان توقّف المعلول علييا وعلى غير ،  عدمو

اّمز   لعزدم تعلّ    وليعلم أّن عدمب العلّ  ع سوا   كانت علّ ع تاّم ع أو ناقص ع ع

 .المعلول
ع إلززى الواحززدة والكثيززرة ود  ّن المعلززول مززن لززواعم وجزز،  وتنقسززم أيلززا

 .العلّ  والالعم قد يكون أعمّ 

ع إلزززى بسزززيط  ومرّكًززز  ،  والًسزززيط  مزززا ال جزززه  ليزززا،  وتنقسزززم أيلزززا
 .والمرّكً   الفيا

وقزد ،  كالعق  وا عراض،  والًسيط  قد تكون بسيط ع بحس  العارِ

ع من مادّة ودز،  تكون بسيط ع بحس  العق  ورة و ي ما ال ترك ب فيه  ارجا
وأبسزز  الًسززا   مززا ال ترّكزز ب فيززه مززن وجززود ،  وال عقززال مززن جززنس وفصزز 

 .)تعالى(و و الواج  ،  وما يّ 

ع إلززى قريًزز  وبعيززدة بززين وفالقريًزز  مززا ال واسززط ب بينيززا ،  وتنقسززم أيلززا
 ، معلوليا

__________________ 

ع 1)  سوا  كانت فاعليّ  أو ماديّ  أو دوريّ  أو غا يّ .،  ( مطلقا

ع ،  والعلّز  مطلقزا قزد تكزون بسزيط ع وقزد تكزون مرّكًز »:  قال المحقّق الطوسزيّ  و أبزالقّوة  وأيلزا

،  ةع ًززز ع أو بعيزززدوقري،  وعاّمززز ع أو  اّدززز ع ،  ولاتيّززز ع أو عر زززيّ ،  وكلّيّززز ع أو جه يّززز ع ،  فعززز بال

لمزراد افراجزع كشزف ،  ع انتيى. وقد تصدّى  ارحو كالمه لذكر أمثلتيزا« ومشترك ع أو  اّد ع 

ع  251و زوارق اعليزام   ،  135ع  134و رى التجريد للقو جّي   ،  132ع  130  

254. 

 الفص  اآلتي. ( في2)
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 .والًعيدة ما كانت بينيا وبين معلوليا واسط   كعلّ  العلّ 

ع إلى دا ليّ  و ارجيّ  ى لنسزً  إلزفالدا ليّز   زي المزادّة با،  وتنقسم أيلا
المرّكزز  منيززا ومززن الصززورة ع و ززي التززي بيززا الشززي  بززالقّوة ع والصززورة 

يان  ، بالنسززً  إلززى المرّكزز  ع و ززي التززي بيززا الشززي  بالفعزز  ع لّتبززي ع»وتسززم 

للاي  ع والعارجيّ   ي الفاع  ع و و الذي يصدر عنه المعلول ع وا ؛« القوام
يألتي وسز،  «عل تزي الوجزود»:  وتسّميان،  و ي التي يصدر  جليا المعلول ع

 .(1)بيانيا 

دّة عي ع إلى عل  حقيقيّ  وعلب  مو  .وتنقسم أيلا
ززدّات تقريزز  المززادّة إلززى إفا زز  ال ،  يززافاعزز  باعززداد ا لقًولو ززألن المعي

بز  للمزادّة إلزى حزدوث مزا يحزدث في يزا مززن كانصزرام القطعزات الهمانيّز  المقّري

 .الحوادث

 الفصل الثالث

 (2)في وجوب وجود المعلول عند وجود علّته التاّمة 

 وجود العلّة عند وجود معلولها ووجوب

 :  غيزر الوجزوب الليزرّي الزذي تقزدّم فزي مسزألل،  و ذا وجوب  بالقياس
 .(3)« الشي  ما لم يج  لم يوجد»

جز  يه لزو لزم فانّز،  أّما وجوب وجود المعلول عند وجود علّتزه التاّمز 

ولزو فزرض عدمزه مزع وجززود ،  وجزودم عنزد وجزود علّتزه التاّمز  لجززاع عدمزه
علّزز و حقّقزز ع وفّّمززا أن تكززون علّزز و عدمززه ع و ززي عززدم العلّزز  ع مت،  العلّزز  التاّمزز 

زي ن و مزا علّز  الوجزود وعزدمكز،  وجودم موجودةع  ،  ياان فيزه إجتمزاا النقيلب

و و ز،   وإن لم تكن علّ و عدمه متحقّق ع كان في للا تحقّقو عدمه من غير علّ 
 .محال

__________________ 

 ( في الفص  الحادي عشر من  ذم المرحل .1)

 «. امتناا تعلّف وجود المعلول عن وجود العلّ  التامّ »( وقد يعًّر عنه بع 2)

 .( راجع الفص  العامس من المرحل  الرابع 3)
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ولززو فززرض ،  وكززذا لززو لززم يجزز  عدمززه عنززد عززدم علّتززه لجززاع وجززودم

وجودم مع تحق قي علّ ي عدمه ع و ي عدم علّ  الوجود ع فّن كانت علّ و الوجود 
،  موجودةع إجتمع النقيلان و ما علّز  الوجزود وعزدميا الزذي  زو علّز  العزدم

مب وجود المعلول مع عدم وجود علّتهوإن لم تكن   .علّ و الوجود موجودةع لبهي

ااو العمو توق ززفي وجززود المعلززول علززى وجززود العلّزز  إمتنزز:  بر ززان  آ ززر
 موجًز ع كزونو عزدم العلّز  علّز ع :  وبتعًيزر آ زر:  وجود المعلول مع عدم العلّز 

 لتي  يته العدم المعلول وتوقّفو  ذا المعلول الذي  و عدم المعلول على علّ 

هو امتناعه بانعداميا،  عدم العلّ  ند وجود أي وجوب وجود المعلول ع،  العمو
 .فافيم للا،  علّته

دم الذي تسزتدعيه حاجز و الممكزن إلزى المزرّجط وتوق زفو وجزو:  فّن قلت

ودب كانزت وجز إستلهامو وجود العلّ  التاّم  في أّيي وعا ،  على وجود علّ  تاّم 
 .ا  كانالمعلول في أّي وع

عبي ن في الوجود من غير إنفكاك في  الوعا  وأّما كون المعلول والعلّ  مب

 .فال
ثّم  لب بعدو فليمب ال يجوع أن توجد العلّ  مستلهم ع لوجود المعلول وال معلو

لعلّز  او تكزون أ،  تنعدم العلّ  ثّم يوجد المعلول بعدب بور   وال علّ ب في الوجزود

علزززول للمعلزززول بعزززدو ثززّم يسزززنط ليززا أن توجزززد الم التاّمزز  موجزززودةع وال وجززودب 
 .ن الو وىمو ذا فيما كانت العلّ  التاّم  فاعل ع باع تيار بمكان ،  فتوجدم؟

ي لوليا بألال معنى لتعل   العدم بين وجود العلّ  التاّم  ووجود مع:  قلت

ضب  نّمزا يزتّم   إأّن توق فب وجود المعلول على وجود العلّ  (1)فقد تقدّم ،  نحو فوري
ع قزا مب    الزذاتبرابط  وجوديّ  عينيّ  يكون وجود المعلزول معيزا وجزوداع رابطزا

ض وجزود المعلزول فزي وعزا  وعلّتز   ه التاّمزبوجود العلّ  التاّم  المستق   ففزر 

ضب تحق ق الوجود الراب  وال مستقّ  معه يقّومه ف  للا  لو،  معدوم ع فيه فبر 
 .ظا ر

 مستقّ    اّم  وال وجودب لمعلوليا بعدو فرضب وجودوفبرضو وجود العلّ  الت

 .وللا  لف  ظا ر،  مقّوم بالفع  وال راب  له يقّومه بعدو 
__________________ 

 ( في الفص  ا ّول من  ذم المرحل .1)
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فقد ععم قوم  ،  وأّما حدي  اع تيار
أّن الفاع  المعتزار كاعنسزان ع  (1)

،   تياريّ  علّ   تستوي نسزًتيا إلزى الفعز  والتزركمثال ع بالنسً  إلى أفعاله اع
 .لتساوي النسً ،  فله أن يرّجط ما  ا  منيما من غير إيجاب

   زو بز،  فليس اعنسزان الفاعز  با تيزارم علّز ع تاّمز ع للفعز ،  و و  طأل  

عمززان  كالمزادّة وحلززور ا واتّحزاد،  ولزه علزز   ناقصز   او ززرى،  علّز   ناقصزز   
ي فع  وإسزتقام  الجزوارى الفعّالز  ومطاوعتيزا والزداعحلور ا مع عمان ال

ت  علّ ع   يجز   تاّم ع إلى الفع  واالرادة واومور او رى كثيرة  إلا اجتمعبت  دارب

 ً  الفعز نسز،  وأّما اعنسان نفسه فجزه  مزن أجزها  العلّز  التاّمز  .معيا الفع 
 .لّ طلق العال م والكالم في إيجاب العلّ  التاّم ،  إليه باالمكان دونب الوجوب

ار  على أّن تجويه استوا  نسً  الفاعز  المعتزار إلزى الفعز  وعدمزه إنكز

ه تجويه علّيّ ي كّ   ي  لكّ ي  ي  ومعل،  لرابط  العلّيّ  مو ّ ي  زي  وليّ ي كوالعو
 .لكّ ي  ي 

 لكززنّ ،   زز  أّن اعنسززان الفاعزز  المعتززار لززيس بعلّزز  تاّمزز :  فززّن قلززت

م ن العزالب وكزو،  و و علّز   تاّمز   لمزا سزوام،   معتار  الواج  )عّه اسمه( فاع   
ع بالنسززً  إليززه ينززافي حدوثززه الهمززانيّ  ولززذلا ا تززار قززوم   .واجًززا

أّن فعزز   (2)

ذاتيا بزأّن االرادة مرّجح   (3)وا تار بعليم ،  المعتار ال يحتاِ إلى مرّجط

اليم  لى( عزأّن الواجز  )تعزا (4)وا تزار جمزع  ،  ال حاج ب معيا إلى مرّجط آ ر
ليمب منه أنّ ،  بجميع المعلومات  هفما عب

__________________ 

 .131   3فراجع  رى اع ارات ِ ،  ( و و المتكلّمون1)

:  85  كما قال الحكيم السًهوارّي فزي  زرى المنظومز  ،  ( و و ا  اعرة من المتكلّمين2)

 .131   3وراجع  رى اع ارات ِ «. وا  عرّي الناف للمرّجط»

( أي بعزع ا  زاعرة و زم جميزور المتكلّمزين مزن أدزحاب أبزي الحسزن ا  زعري. راجززع 3)

   2و زرى العقا زد النسزفيّ  ِ ،  290و رى المواقزف   ،  236   1 رى المقادد ِ 

ع فزي حززوار بزين الفالسزف  والمتك94   1والملز  والنحز  ِ ،  100 لّمززين . ونوسز  إلززييم أيلزا

ع المتزززألّ رون مزززن 321ع  320   6وا سزززفار ِ ،  118ع  117   . ول ززز  إليزززه أيلزززا

 .325المعتهل  على ما نوقي  في تعليق  السًهوارّي على ا سفار   

 ه )تعالى((  ذا القول  و الظا ر مّما نوس  إلى جميور أ   السن  والجماع  من أّن إرادت4)
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ليمب منه أنّ ،  ممكن  سيقع يفعله ا تزار آ زرون و،  ه محال  ال يقع ال يفعلزهوما عب
فما كان منيزا ،  أّن أفعاله )تعالى( تابع  للمصالط وإن كنّا غير عاليمين بيا (1)

لا مصلح  في وقت تفوت لو لم يفعله فزي للزا الوقزت فبعبلبزه فزي للزا الوقزت 

 .(2)دون غيرم 

 زي    ه ليس ورا م )تعالى(معنى كونه )تعالى( فاعال معتاراع أنّ :  قلت
ل لزه فّّن الشي  المفروض إّما معلو،  فيوجًه عليه يجًرم على فع  أو ترك

آ ززر  ه واجز   آ زر أو فعز   لواجز  نّزز،  والثزاني محزال  ،  وإّمزا غيزر معلزول

ع محزززال  ،  وأدلّززز  التوحيزززد تًطلزززه لمعلزززول السزززتلهامه تزززألثيرب ا،  وا ّول أيلزززا
نيززا بوجززودم القززا م بالعلّزز  المتززألّ ر عنيززا فززي وجززود علّتززه التززي يسززتفيع ع

 .جودالو

 الصزادرب  فكون الواج  )تعالى( معتاراع في فعله ال ينافي إيجاببزهو الفعز ب 
 .عن نفسه وال ايجابوهو الفع  ينافي كونبه معتاراع فيه

ع  ع عمانيّزا معنزى ف،  وأّما حدوث العالم ع بمعنى ما سوى الواجز  ع حزدوثا

ع بقطع  من الهمزان  اليز   ع كونه مسًوقا ع عمانيّا م ن العزالب مزحدوث العالم حدوثا
ًبزرب عزن العزالم بعزدو    ّن طًيعزوالحزال أ،  ليس معه إالّ الواجز  )تعزالى( وال  ب

 الهمان طًيع  كميّ 
__________________ 

ذي علزم فمزا علزم كونزه أراد كونزه فزي الوقزت الز،  نافذة في جميع مراداته على حس  علمه بيا

زز ومززا علززم انّززه ال يكززون أراد أن ال يكززون.،  ه يكززون فيززهأنّزز ق بززين الفي ق   راجززع الفبززر  . 259رب

داع أن يزهل مريز إّن هللا لزم»:  وقري   منه ما يونس  إلى الحسين بن محّمد النّجار الذي كان يقول

 راجزع مقزاالت «.ه ال يكزونمريداع أن ال يكون ما علم أنّ ،  ه يكون وقتهيكون في وقته ما علم أنّ 

 1 ِفعزر الززراعّي فززي المًاحزز  المشززرقي  . وتعززّرض ليززذا القززول ال315   1اعسزالمييّن ِ 

 من دون ا ارة إلى قا له. 479  

:  85كما قال الحكزيم السزًهوارّي فزي  زرى المنظومز    ،  ( و م جميور قدما  المعتهل 1)

 ونوسز  إلزييم «.وقي  ع القا    و المعتهلي ع إّن المرّجط علزم ربّنزا )تعزالى وتقزدّس( با دزلط»

ع فززي  ززرى اع ززارات  و ززرى المواقززف   ،  325   6وا سززفار ِ ،  131   3ِ أيلزا

 .47وكشف الفوا د   ،  236   1و رى المقادد ِ ،  290

 لقزول بزألنّ و زو ا،  ( وفي المقام قول  آ ر منسوب إلى أبي القاسم الًلعي المعروف بزالكعًيّ 2)

،  131   3معّص  الحدوث لات الوقت على سزًي  الوجزوب. راجزع  زرى اع زارات ِ 

 .325   6وا سفار ِ ،  85رى المنظوم    و 



 209  ................................................................................. لولعملاو ّةلعلا يف

ليه ن  فيع   .فيو من العالبم،  ممكن  موجودة معلول  للواج  )تعالى( ومي

ع  ع مسززًوقا ع عمانيّززا  بعززدم وال معنززى لكززون العززالبم ع وفيززه الهمززان ع حادثززا
ع من الهمان ع  ارجا  .عمانّي  وال قً ب عمانيّا

 ه بززدعوى أّن الهمززان أمززر  فدبفبعزز،  باع ززكال (1)وقززد استشززعر بعلززيم 

 .اعتًاري  و مي  غيرو موجود
ع اعتزراف  بعزدم ال ع و ميّزا حزدوث و و مردود  بألّن دعزوى كونزه اعتًاريّزا

 .الهمانّي حقيق ع 

ودبفبعب اع كال بعلويم 
لواجز  ابألّن الهمان حقيق   منتهعز   مزن لات  (2)

 .)تعالى( من حي  بقا ه

دب  ززه التليّززر  (3)ورب مب ّّن فزز،  فززي لات الواجزز  )تعززالى وتقززدّس(بززألّن العي

ا منه اب عينو المنتهب  .وكون الهمان متليّراع بالذات  روريّ ،  المنتهب
اب منز (4)واوجي  عنه  او المنتزهب ه بعزدم بألّن مزن الجزا ه أن يعزالف المنتزهب

 .المطابق 

ا منززه مززن ا والمنتززهب  و ززو مززردود  بززألّن تجززويه الملززايرة بززين المنتززهب
 السفسط 
__________________ 

منشزززأل  ( أى بعزززع المتكلّمزززين. و زززو القزززا لون بالهمزززان المتزززوّ م الزززذي ال فزززرد يحاليزززه وال1)

 82   النتهاعه. وتعّرض ليذا القول الحكيم السزًهوارّي فزي  زرى المنظومز  وتعليقتزه عليزه

 .142   3وتعليقته على ا سفار ِ ، 

يززه وان ان المو زوم الززذي ال فززرد يحال( أي بعزع آ ززر مززن المتكلّمزين. و ززو القززا لون بالهمزز2)

ض لززه كزان منشززأل النتهاعززه ويكززون منشززأل انتهاعززه  ززو بقززا  الواجزز  بالززذات. و ززذا القززول تعززرّ 

   3 وتعليقته علزى ا سزفار ِ،  82الحكيم السًهوارّي في تعليقته على  رى المنظوم    

ع آقزا . وتعزّرض 148. ونبسبًه إلى ا  اعرة في حا ي   رى المنظوم    142 لزى علزه أيلزا

اجززع ر،  «فالحززدوث الهمزاني»:  المزدّرس فيمززا علّزق علززى قزول الال يجززّي فزي  ززوارق اعليزام

 من اليجرة. 1401سن  ،  ط مكتً  الفارابّي في طيران،  104 وارق اعليام   

لزى عوتعليقتزه ،  82(  كزذا ردّم الحكزيم السزًهوارّي فزي تعليقتزه علزى  زرى المنظومز    3)

 .261. وتًعه اآلملي في درر الفوا د   142   3ِ ا سفار 

مززه هللا( ( والمجيز   زو المتكلّمزون القزا لون بالهمززان المو زوم. راجزع تعليقز  المصزنّف )رح4)

 .298   7على ا سفار ِ 
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ط  معه العلم من رأس ع بًطالن أد  الدعوى،  ويًو  .على أّن فيه اعترافا

 الفاعزز  المعتززار أحززد ا مززرينبجززواع أن يعتززار  (1) قااول القائاالوأّمززا 
ن مززباليززارب  (2)وقززد مثّلززوا لززه ،  المتسززاويين دون اآل ززر ال لمززرّجط يرّجحززه

 .ّجطالس ًوع إلا عبن  له طريقان متساويان فّنّه يعتار أحد ما ال لمر

 أّن الممكززن (3)وقززد تقززدّمت الحّجزز  ،  ه دعززوى مززن غيززر دليزز أنّزز:  ففيااه
ط أحد الجانًين إلى مرّجط المتساوي الجانًين يحتاِ في ت  .(4)رج 

ال إّن المززرّجط  ززو الفاعزز  مززثال بّرادتززه كمززا مززّر فززي مثزز:  (5) فااإن قياال

 .اليارب من الس ًوع
 .(6)وسيألتي بطالنه ،  بألّن مرجعه إلى القول اآلتي:  اُجيب

ززًوع فممنززوا  ى بزز  اليززارب المززذكور علزز،  وأّمززا مثززال اليززارب مززن الس 

 .الجيات يقف في مو عه وال يتحّرك أدال فرض التساوي من جميع
أّن جزواع تزرّجط الممكزن مزن غيزر مزرّجط ينسزدّ بزه طريزق إثًزات  على

 .(7)الصانع )تعالى( 

 حد ا فعالأإّن االرادة مرّجح  بذاتيا يتعي ن بيا »:  (8) قول القائلوأّما 
__________________ 

ع ،  290( راجع  رى المواقف   1)  .ورغيفي الجا ع،  بقدحي العطشانومثّلوا له أيلا

ع بقدحي العطشان،  290( راجع  رى المواقف   2)  .ورغيفي الجا ع،  ومثّلوا له أيلا

 ( راجع الفصلين العامس والسادس من المرحل  الرابع  من المتن.3)

   2وا سزفار ِ ،  480   1(  كذا أجابت عنه الفالسف . راجع المًاح  المشزرقيّ  ِ 4)

 .298   7عليق  المصنّف )رحمه هللا( على ا سفار ِ وت،  136

فزّّن  ، ال أقول ال يكون للفعز  مزرّجط علزى عدمزه»:  حي  قال،  ( والقا   داح  المواقف5)

 داا باعز    بز  أقزول ال يكزون إليزه ع أي إلزى الفعز  ع،  اليارب بّرادته مرّجط ايّام علزى عدمزه

 «.له للفاع  عليه من اعتقاد النفع أو مي  تابع

 ( في السطور اآلتي .6)

،  480   1(  ذا أّول الوجيين اللذين لكر مزا الفعزر الزراعّي فزي المًاحز  المشزرقيّ  ِ 7)

 .134   2وددر المتأللّيين في ا سفار ِ 

 كما مّر.،  ( والقا   جميور المتكلّمين من أدحاب أبي الحسن ا  عري8)



 211  ................................................................................. لولعملاو ّةلعلا يف

 .«المتساوي  من غير حاج  إلى مرّجط آ ر

زه بتعلّ :  (1) يهفف حو حزت الفعز ب فّنّمزا ترج  ج  كزن ل،  قيزا بزهأّن االرادة لو رب
 .أد  تعلّقيا بألحد االومور المتساوي  الجيات محال  

ال ،  ودعززوى أّن مززن  اّدزز  االرادة تززرجيط أحززد ا فعززال المتسززاوي 

 قيززالززى متعلّ يززا دززف  نفسززانيّ  علميّزز  ال تتحقّززق إالّ ملززاف ع إ نّ ،  محّصزز ب ليززا
 .الذي رّجحه العلم السابق ليا

ترّجط حتّى ي فما لم يرّجط العلمو السابق متعلّقب االرادة لم تتحقّق اعرادة

 .بيا فع   
ليزمب  فمزا،  إنّزه تعزالى عزاليم  بجميزع المعلومزات»:  (2) قاول مان قاالوأّما  عب

ليمب منيا أنّ ،  ه سيقع يفعلهمنيا أنّ   .«ه ال يقع ال يفعلهوما عب

مب أنّ »:   رىوبعًارة او  لي  .«دون المحال،  ه ممكن فبعبلبهما عب
مو الما يّزز :  ففيزه ى تهاعيزا علززوالما يّز  متوقّفز  فززي ان،  أّن االمكزان العي

فزززالعلم ،  ووجزززود الشزززي  متوقّزززف علزززى تزززرجيط المزززرّجط،  تحقّزززق الوجزززود

ع  حا  .باالمكان متألّ ر عن المرّجط بمرات  فال يكون مرّجي
ط إّن أفعالززه )تعززالى( غيززر  اليزز  عززن المصززال»:  (3) قااول ماان قااالوأّمززا 

علزه فزي وإن كنّا ال نعلم بيا فما كان منيا لا مصلح  في وقت يفزوت لزو لزم يف

 .«للا الوقت أّ رم إلى للا الوقت
د علززى القززول السززابق عليززه ع أ:  ففيااه ع إلززى ورود مززا اووري ّن عزز ملززافا

ا مزن أفعالزه كيفمزز المصزلح  المفرو ز  المرتًطز  بالوقزت العززاّ   ّي فعز 

وات فيي نظيزرة ا فعزال ل،  فر ت لات ما يّ  ممكن  ال واجً  وال ممتنع 
 .المصلح  من فعله )تعالى(

فمجمززوا مززا سززوام )تعززالى( مززن المصززالط ولوات المصززالط فعزز   لززه 

  وال يسززتلني عززن علّز  مرّجحزز   ززي علّزز،  )تعزالى( ال يتعززدّى طززور االمكزان
لتاّمزز  فيززو العلّزز  ا،  ممكززن إالّ الواجزز  )تعززالى(ولززيس  نززاك ورا  ال،  تاّمزز 

 .الموجً  لمجموا فعله ال مرّجط له سوام

ع لا أجها  لًعليا نيسب   وجودّي    ،  عإلزى بعز نعم لّما كان العالبم مرّكًا
 جاع أن

__________________ 

 .261ع  260و   135ع  134   2(  كذا دفعه ددر المتأللّيين في ا سفار ِ 1)

 كما مّر.،  عّ  القا   به جميور أ   السن  والجماع  والنجار( ل2)

 كما مّر.،  ( والقا   جميور قدما  المعتهل 3)
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لكزّن الجميزع ،  يقف وجود بعع أجها زه فزي موقزف التزرجيط لوجزود بعزع

ينتيي إلى السً  الواحد الذي ال سً  سوام وال مرّجط غيزرم و زو الواجز  
 .)عّه إسمه(

علّه يع ما تقدّم أّن المعلول يج  وجودم عند وجود الفقد تحّص  من جم

 .التاّم 
ّن أ»:  بزع (1)وبعع من لم يجد بدّاع من إيجاب العلّ  التاّم  لمعلوليا قال 

 .«علّ  العالبم  ي إرادة الواج  دون لاته )تعالى(

ي  زفزّّن المزراد بّرادتزه إن كانزت ،  و و أسعف ما قي  في  ذا المقزام
لّيز  لقزول بع  كانت عين الذات وكان القزول بعلّيز  االرادة عزين ااالرادة الذاتيّ 

 .و و يفرق بينيما بقًول أحد ما وردّ اآل ر،  الذات

وإن كانت  ي االرادة الفعليّ  ع و زي مزن دزفات الفعز  العارجز  مزن 
 ممكنزاتالذات ع كانت أحد الممكنات ورا  العالبم ونستنت  منيا وجزود أحزد ال

 . ذا، 

كزن ته لزو لزم فانّز،  ل  وجوب وجود العلّ  عند وجود المعلولوأّما مسأل
متناعيزا اإل تقزدير ،  لكانزت ممكنز ع ،  العلّ  واجً ب الوجود عند وجود المعلول

وجزود والمعلزول م،  وإل كانت ممكن  كانت جا هة العدم،  يرتفع بألدنى توّجه

ه وجود المعلول بال علّ  مو  .قا م الوجود بيا والعي
ع ال بقزا ع :  فإن قلات  ه أن فمزن الجزا،  المعلزول محتزاِ إلزى العلّز  حزدوثا

 .تنعدم العلّ  بعد حدوث المعلول ويًقى المعلول على حاله

 و مًني  على ما ل   اليه قوم  :  قلت
ل إلزى ع مزن أّن حاجز  المعلزو (2)

قطعززت فززّلا حززدث المعلززول بايجززاد العلّزز  إن،  العلّززه فززي الحززدوث دون الًقززا 

 مفّلا بنى وقا ، للًنا  فّّن الًنّا  علّ   ،  ومثّلوا له بالًنا  والًنّا ،  ياالحاج  إلي

 .الًنا  على ساق ارتفعت حاجته إلى الًنّا  ولم يلّرم عدمه ع
 انيا فزيعمك،  و و مردود  بألّن الحاج  إلى العلّ   اّد  العم  للما يّ 

مزا ك،  قزا فزي حالز  الً والما يّ  بّمكانيا محفوظز ،  تلًّسيا بالوجود أو العدم

 فيج  وجود العلّ  في حال ،  يا محفوظ  في حال  الحدوثأنّ 
__________________ 

 ( لم أجد قا له.1)

و ززرى اع ززارات ،  215   1راجززع  ززرحي اع ززارات ِ ،  ( و ززم جميززور المتكلمززين2)

 .69ع  68   3للمحقّق الطوسّي ِ 
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 .الًقا  كما يج  وجود ا في حال  الحدوث

د  رابز   أّن وجزود المعلزول بالنسزً  إلزى العلّز  وجزو (1)ه قد تقزدّم لى أنّ ع
كزان مسزتق،  قا م  بيا غيرو مستقّ  عنيزا يرب الّعنياغفلزو اسزتلنى عزن العلّز  بقا ع

 .و ذا  لف،  قا م بيا

ى و زذا ع يعنزي كزون علّز  الحاجز  إلز»:  قال فزي ا سزفار:  برهان  آخر
ع باطزز السززابق  ا إلا حلّلنززا الحززدوث بالعززدم نّزز،     العلّزز   ززي الحززدوث ع أيلززا

قزار والوجود الالحق وكون للا الوجزود بعزد العزدم وتفّحصزنا عزن علّز  اعفت

ًززق مززن إلززى الفاعزز  أ ززي أحززد االومززور الثالثزز  أم أمززر  رابززع ملززاير ليززا؟ لززم ي
ط ال يصزل ه نفزي محزع  أّما العدم السابق فانّز .ا قسام  ي  إالّ القسم الرابع

وجزود ِ إلزى اله مفتقر إلى اعيجاد المسًوق باعحتياوأّما الوجود فانّ  .ي للعلّ 

وقّززف فلززو جعلنززا العلّزز   ززي الوجززود لززهم ت .المتوقّززف علززى علّزز  الحاجزز  إليززه
 .الشي  على نفسه بمرات 

د علمزت وقز،  ه كيفيّ   ودزف   لزهوأّما الحدوث فالفتقارم إلى الوجود  نّ 

 .فتقار بمرات إفتقار الوجود إلى علّ  اع
فتقزار فعلّز  اع،  فلو كان الحدوث علّ ب الحاج  يتقدّم على نفسه بمراتز 

 .(2)« عا دة على ما لكرت

ّن من إ»:  و ي قوليم،  (3)لًعليم  مزَعَمة  اُخرىوقد اندفعت بما تقدّم 
،  والمزززراد بالسزززًق السزززًق الهمزززانيّ  .(4)«  زززرط دزززّح  الفعززز  سزززًق العزززدم

ع عمانول بما أنّ ومحّصله أّن المعل ع ه فع  لعلّته يج  أن يكون حادثا علّلزوم و .يّا

ع ،  بألّن دوام وجود الشي  ال يجامع حاجتبهو  مو  ذا القول أيلا د عدم وجو والعي
 .المعلول عند وجود العلّ 

مو أّن علّزز  الحاجزز  إلززى العلّزز   ززي اعمكززان و ززو ال:  (5) وجااه اإلناادفاع عي

ين مزن غيزر فزرق بز،  ل كيفمزا فزرض وجود زاوالما يّ  مزع المعلزو،  الما يّ 
 .الوجود الدا م وغيرم

__________________ 

 ( في الفص  ا ّول من  ذم المرحل .1)

 .204ع  203   2( راجع ا سفار ِ 2)

 را ين عليزهبزثّم لكر عشزرة « ال يشترط في الفع  تقدّم العدم عليه»:  ( وقال الفعر الراعيّ 3)

 .494ع  485   1ت المعالفين. فراجع المًاح  المشرقي  ِ وبعد للا اجاب عن  ًيا، 

 را ين عليزهبزثّم لكر عشزرة « ال يشترط في الفع  تقدّم العدم عليه»:  ( وقال الفعر الراعيّ 4)

 .494ع  485   1وبعد للا اجاب عن  ًيات المعالفين. فراجع المًاح  المشرقي  ِ ، 

 .19ع  18   3( كما في ا سفار ِ 5)
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ّن وجزود المعلزول رابز   بالنسزً  إلزى العلّز  قزا م  بيزا غيزرو مسزتقّ   أ على

ع عزن المسزتقّ  الزذي يقزوم بزه،  عنيا سزوا  ،  ومزن الممتنزع أن ينقلز  مسزتلنيا
ع  ع أو منقطعا  .كان دا ما

مب  ذاالقول  روِ الهمان مزن اوفزق الممكنزات على مت وقدتقزدّ ،  أّن العي

 .(1)جيات فسادم 

 الفصل الرابع

 (2)الواحد ال يصدر عنه إالّ الواحد في أنّ 

 .كثّرةموالمراد بالواحد ا مرو الًسي  الذي ليس في لاته جي  تركيًيّ  

،     فالعلّزز  الواحززدة  ززي العلّزز  الًسززيط  التززي  ززي بززذاتيا الًسززيط  علّزز
 المرادف .والمعلول الواحد  و المعلول الًسي  الذي  و بذاته الًسيط  معلول  

لزى جيز  الكثيزر الزذي لزه أجزها  أو آحزاد متًاينز  ال ترجزع إ بالواحد ما يقابز 

 .واحدة
لّز  أّن المًدأ الزذي يصزدر عنزه وجزود المعلزول  زو وجزود الع:  (3)بيانه 

 الذي  و
__________________ 

 ( راجع الفص  السادس من المرحل  الرابع .1)

،  237قزد المحّصز    (  ذا مذ   الحكمزا  والمعتهلز  مزن المتكلّمزين علزى مزا نوقز  فزي ن2)

 .206و وارق اعليام   

جززوع ي»:  وأّمززا ا  ززاعرة فززذ ًوا إلززى  ززالف للززا. قززال العالّمزز  اعيجززّي فززي المواقززف

ّن نقزول بزأل وكيف ال ونحزن،  عندنا ع يعني ا  اعرة ع استناد آثار متعددة إلى م ثر واحد بسي 

. 172تن فززي  ززرى المواقززف   راجززع كززالم المززا«. جميززع الممكنززات مسززتندة إلززى هللا تعززالى

،  لجميززعفّنّززه نقزز  أربعزز  بززرا ين علززى رأي الحكمززا  ثززّم نززاق  فززي ا،  وتززًعيم الفعززر الززراعيّ 

 .468ع  460   1فراجع المًاح  المشرقيّ  ِ 

 ع بعززد التعززّرض لشززًيات 254وقززال دززدر المتززأللّيين فززي  ززرى اليدايزز  ا ثيريّزز    

ا ّّن قا ليزف،   ذم الشًيات تلييع لاوقات من دون فا دةواع تلال بجواب أمثال »:  الراعّي ع

دّ علززى وإن  ززئت تفصززي  مززا قززالوا اسززاطين الحكمزز  فززي الززر.«. .. اّمززا أن ال يقززدر علززى ادراك

والقًسززات ،  244ع  192   7وِ  212ع  204   2 ززًيات الززراعّي فراجززع ا سززفار ِ 

ع  122   3ال ززارات ِ و ززرى ا،  208ع  207و ززوارق اعليززام   ،  367ع  351  

127. 

ق ال المحقّز(  ذا بيان  جامع  كثزر الًزرا ين. وادّعزى بعزع المحقّقزين بدا ز  المسزألل  كمزا قز3)

 كم بألنّ فالحّق ما لكرم الشارى القديم من أّن الح»:  210الال يجّي في  وارق اعليام   
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علزول فالعلّ   ي نفس الوجزود الزذي يصزدر عنزه وجزود الم،  نفس لات العلّ 

ومزن الواجز  أن تكزون بزين المعلزول وعلّتزه  .وإن قطع النظر عن كّ ي  زي 
ص  لصزدورم عنيزا وإالّ كزان كز    زي  علّز ع لكز   ،  سنعيّ   لاتيّ    ي المعّصي

 . ي  وك و  ي  معلوال لكّ ي  ي 

دة فلزو دزدر عزن العلّز  الواحزدة التزي لزيس ليزا فزي لاتيزا إالّ جيز  واحز
 ّررت فزيتقز،   ي كثيرة  متًاين   ال ترجزع إلزى جيز  واحزدة معالي و كثيرة  بما

يزز  جوقززد فر ززت بسززيط  لات ،  لات العلّزز  جيززات  كثيززرة  متًاينزز   متدافعزز   

 .و ذا  لف،  واحدة
 .و و المطلوب،  فالواحد ال يصدر عنه إالّ الواحد

زززهو عزززدمو قزززدرة الواجززز :  (1)بالمعار ززز   وقاااد اُعت ااارع علياااه مب  أّن العب

لززى عوقززد بوززر ينب ،  وفيززه تقييززد قدرتززه،  )تعززالى( علززى إيجززاد أكثززر مززن واحززد
 .يا عين لاته المتعالي إطالق قدرته وأنّ 

ه نّززز ،  والقززدرة ال تتعلّزززق بالمحززال،  ه مسزززتحي   بالًر ززانأنّزز:  وياارّده

 .بطالن محع ال  يئيّ  له
ال وكزز   موجززود معلزول لززه )تعززالى( بزز،  فالقزدرة المطلقزز  علززى إطالقيزا

 .ومعلول المعلول معلول حقيق ع ،  واسط  أو معلولو معلوليهي 

 : ويتفّرا عليه
 .أّن الكثير ال يصدر عنه الواحد:  أّوال

رب واحززد عززن الكثيززر ززدي ع لا فّّمززا أن يكززون الواحززد واحززداع نوعيّزز،  فلززو دو ا

ة عزن كزالحرارة الصزادر،   أفراد كثيرة يستند كّ  فزرد منيزا إلزى علّز   اّدز
لوحززدة أو تكزون وحدوتوززه عدديّزز ع  ززعيف ع كا،  النزار والنززور والحركزز  وغير ززا

 د وجود زافيستند وجودم إلى كثير كالييولى الواحدة بالعزدد المسزتن،  النوعيّ 

 ىإلى مفارق يقيم وجود ا بالصور المتواردة علييا واحدة بعد واحدة عل
__________________ 

ل المحقّززق وقززا«. ال يصززدر عنززه إالّ الواحززد بززدييي  ال يتوقّززف إالّ علززى تصززّور طرفيززهالواحززد 

ع من الو وى»:  122   3الطوسّي في  رى اع ارات ِ   «.وكألّن  ذا الحكم قريًا

 172( والمعترض  و ا  اعرة كالعالّم  اعيجّي والسيّد الشريف فزي  زرى المواقزف   1)

ع  . واعترض عليه اللهالي485  و احزد إالّ ال يصدر مزن الو:  إنّيم قالوا»:  حي  قال،  أيلا

ن يكزون أفزال يتصزّور ،  والمًدأ الواحد من كّ  وجه. والعالم مرّك  من معتلفات،   ي  واحد

 .292راجع كالم الماتن في تيافت التيافت   ،  «فعال هلل تعالى بموج  أدليم
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 .(1)وقد تقدّم الكالم فيه ،  ما قالته الحكما 

كزون يوإّمزا أن ،  وإّما أن تكون للكثير جي  وحزدة يسزتند إلييزا المعلزول
ع لا أجها  يفع  الواحد بواحد منيا فينس  إلى نفس ال  .مرك الكثير مرّكًا

لبز   كثيزرةو :  وثانيا    كزان علزى سزوا ،  أّن المعلول الواحد ال يفعز  فيزه عي

حزد قع فزي لات الواه ي دّي إلزى التنزا نّ ،  سًي  االجتماا في عرض واحد
،  (2)د علّز  أو كان على سًي  التوارد بقيام علّ  عليه بع،  الم دّى إلى الكثرة

 .(3)للهوم ما تقدّم من المحذور 

ثزرة ه لو ددر عن الواحزد كثيزر  وجز  أن تكزون فيزه جيز و كأنّ :  وثالثا  
احزد كاعنسزان الو،  وتركي  يستند إلييا الكثير غير جي  الوحزدة المفرو ز 

 .الذي يفع  أفعاال كثيرة من مقوالت كثيرة متًاين  بتمام الذات

 الفصل الخامس

 في استلالة الدور والتسلسل في العلل

ّمزا إ،  أّما الدّور فيو توقّف وجود الشي  على مزا يتوقّزف وجزودم عليزه

راع دو»:  ويسّمى،  كتوقّف )أ( على )ب( وتوقّف )ب( على )أ(،  بال واسط 

ع   و ب( علزى )ِ(و ) كتوقّزف )أ( علزى )ب(،  ا مزع الواسزط وإمّ ،  «مصّرحا
 .«دوراع ملمراع »:  ويسّمى،  ِ( على )أ()

فسززه نفّنّززه يسززتلهم تقززد مب الشززي  علززى ،  واسززتحالته قريًزز  مززن الًدا زز 

 .(4)و و  رورّي االستحال  ،  بالوجود
__________________ 

 ( في الفص  السابع من المرحل  السادس .1)

عيمزا بز  وأّما إلا لزم يفزرض اجتما»:  213المحقّق الال يجّي في  وارق اعليام    ( قال2)

 «.فرض تًادليما ابتدا ع أو تعاقًيما فالمشيور  و الجواع

 .«... بيانه»:  ( حي  قال3)

 و ززو  ززروريّ ،  ( فززّّن تقززدّم الشززي  علززى نفسززه مسززتلهم لتعلّزز  العززدم يززن الشي ونفسززه4)

 االستحال .
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فيزو ترت ز و  زي  موجزود علزى  زي  آ زر موجزود معزه  لسلوأّما التس

و كزذا إلزى ،  والثالز  علزى رابزع،  وترت  و الثاني علزى ثالز  كزذلا،  بالفع 
 .غير النياي 

  قً و سوا  كان ل اب السلسل  كذلا من الجانًين بألن يكون قً ب كّ ي قً

 .وبعدب كّ ي بعد بعدو أو من جان  واحد
ن ل أن يكون  جها  السلسل  وجزود بالفعز  وألكّن الشرط على أّي حا

 .تكون مجتمع ع في الوجود وأن يكون بينيا ترتّ 

لّزز  عوالتسلسز  فززي العلزز  ترت زز و معلززول علززى علّزز  وترت زز و علّتززه علززى 
 .و كذا إلى غير النياي ،  وعلّ  علّته على علّ 

لب ي محال    .(1)والتسلس  في العي

 قزوم إالّ يلمعلول راب   بالنسً  إلزى علّتزه ال أّن وجودب ا:  والبرهان عليه
 .(2)والعلّ   و المستقّ  الذي يقّومه كما تقدّم ،  بعلّته

سزً  إلزى كانزت غيزرب مسزتقلّ  بالن،  وإلا كانت علّته معلول ع لثال  و كذا

  يزر معلولزغفلو ل ًت السلسل  إلى غير النياي  ولم تنتهي إلى علّ  ،  ما فوقيا
ال  عسزتح،  لم يتحقّزق  زي  مزن أجزها  السلسزل ،  غير رابط تكون مستقلّ ع 

 .وجود الراب  إالّ مع مستق ّ 

أقامزه الشزيس ،  و و المعزروف بًر زان الوسز  والطزرف:  برهان  آخر
،  علّز ع  إلا فر زنا معلزوال وفر زنا لزه علّز ع ولعلّتزه»:  حي  قال،  في الشفا 

  لّتزه وعلّز ّن المعلزول وع،  يز فليس يمكن أن يكون لكزّ ي علّز  علّز   بليزر نيا

   العلّ علّته إلا اعتًرت جملتيا في القياس الذي لًعليا إلى بعع كانت علّ و 
فا إن ا تلو،  وكان لآل رين نسً  المعلوليّ  إلييا،  علّ ع أولى مطلق  لآل رين

ا كذلا ولم يكون،  في أّن أحد ما معلول  بالواسط  واآل ر معلول  بال واسط 

   معلزول علّز ّن المتوس  الذي  و العلّ  المماّس  لل،  ير وال المتوس ال ا  
 .لشي  واحد فق  والمعلول ليس علّ ع لشي 

ه نّزأفكانزت  ادزيّ  الطزرف المعلزول ،  ولكّ ي واحد من الثالث   ادزيّ   

 ليس علّ ع 
__________________ 

وال ،  آل زر و زو آل زر و كزذا و و بألّن الشي  علّ ،  ( بعالف التسلس  في جان  المعلول1)

 فّنّه ليس بمستحي .،  ينتيي إلى معلول غير علّ 

 ( في الفص  ا ّول من  ذم المرحل .2)
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ه و ادزيّ  الوسز  أنّز،  ه علّ   للكّ ي غيزرمو اديّ  الطرف اآل ر أنّ ،  لشي 

 .علّ   لطرف ومعلول  لطرف سوا  كان الوس  واحداع أو فوق واحد
ع أو غير متنام وإن كان فوق واحد ع متنا يا ن ّنّه إف،  فسوا  ترتّ  ترتيًا

 ترتّ  في كثزرة متنا يز  كانزت جملز  عزدد مزا بزين الطزرفين كواسزط  واحزدة

ين تشترك في  اديّ  الواحدة بالقيزاس إلزى الطزرفين فيكزون لكزّ  مزن الطزرف
وكذلا إن ترتّ  في كثزرة غيزر متنا يز  فلزم يحصز  الطزرف كزان ،   اديّ 

نزت علّز ع ا أي  جمل  أ ذ تب كا نّ ،  المتنا ي في  اديّ  الواسط جميع غير 

جملز  وال،  إل كّ  واحد منيزا معلزول،  لوجود المعلول ا  ير وكانت معلول 
  لزا الجملزتإالّ أّن ،  ومتعلّقز  الوجزود بزالمعلول معلزول  ،  متعلّق  الوجود بيزا

 زذ ت فزي الحصزر وا وكلّما عد،   رط  في وجود المعلول ا  ير وعلّ   له

ع   .كان الحكم إلى غير النياي  باقيا
لب  موجودةع وليس فييا علّز  غيزر معل ولز  فليس يجوع أن تكون جمل و عي

« و زذا محزال،  فّّن جميزع غيزر المتنزا ي كواسزط  بزال طزرف،  وعلّ  أولى
(1). 

ه إل أنّز،  (2)ع و و المعروف با سدّ ا  صزر ع للفزارابّي :  بر ان  آ ر

 يايز  إالّ ما من واحد من آحاد السلسزل  الذا ًز  بالترتيز  بالفعز  ال إلزى ن كان

كانززت ،  ه لززيس يوجززد إالّ ويوجززد آ ززر ورا م مززن قًزز و ززو كالواحززد فززي أنّزز
ري ا يصدق علييا أنّ  ن ا لزم يكزمزيا ال تد   في الوجزود اآلحاد الالمتنا ي  بألس 

 . ي   من ورا يا موجوداع من قً 

تّزى حه من أين يوجد في تلا السلس   ي   ا ي  بألنّ فّلن بدا   العق  ق
 .(3)يوجد  ي   ما بعدم؟ 

جب   او رى أوقيمت على استحال  التسلسز   امن اليعلوأكثر ز (4)و ناك حو

 .مناقش 
__________________ 

 ( راجع الفص  ا ّول من المقال  الثامن  من إلييات الشفا .1)

 .136و رى المنظوم    ،  166   2( نوس  إليه في ا سفار ِ 2)

 .166   2( راجع ا سفار ِ 3)

 169ع  141   2( وان  ئت تفصي  ما أقاموا على استحال  التسلس  فراجزع ا سزفار ِ 4)

، 
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 : ّنبيه  

ين إّن معيززار الحكززم باالسززتحال  فززي كززّ   مززن الًززرا »:  (1)قززال بعلززيم 

مزاا لترتّز  واالجتالتي اوقيمت على استحال  التسلس   و اسزتجماا  زرطبي ا
العل   ومقتلا ا استحال  التسلس  في،  في الوجود بالفع  في جي  الالنياي 

لتنزاعل اال فزي جيز  ،  في جي  التصاعد بألن  تترتّ  العل  إلى ما ال نيايز  لزه

  كذا إلزىو،  ثّم معلول المعلول على المعلول،  بألن  يترتّ  معلول  على علّته
 .غير النياي 

ا مززرين أّن العلزز  مجتمعزز   فززي مرتًزز  وجززود المعلززول والفززرق بززين 

 .ومحيط   به
ب من التحلي  ر  فّنّيزا  ، بعالف المعلوالت،  وتقد ميا عليه إنّما  و بلب

علبزز ي فززذ اب السلسززل  متصززاعدةع يسززتلهم إجتمززاا ال،  ليسززت فززي مرتًزز  علبلييززا

،  ل  مثالالسلس المترتًّ  بوجوداتيا بالفع  في مرتً  المعلول الذي تًتدح منه
مزع   ال تجتفّّن المعلوالت المترتًّ  المتناعلز،  بعالف ل اب السلسل  متناعل ع 

ع  ع إنتيى كالمه (2)« على العلّ  االوولى التي تًدأ منيا السلسل  مثال  .ملّعصا
ي ن المنقززولبي ن عزن   رابيّ خ والفاااالشايوأنزت  ًيزر  بززألّن الًر زانبي ن المتقزدّمب

ع فيما كانت السلسل  م ل  جاريان في دورتبي ا  ف ع مزنلتصاعد والتناعل جميعا

 .عل  تاّم 
 صزاعدةع وأّما العل  الناقص  فيجري الًر انان فييا إلا كانت السلسل  مت

 لوجوب وجود، 
__________________ 

و زززرى ،  477ع  470   1ِ والمًاحززز  المشززرقيّ  ،  226ع  215و ززوارق اعليززام   

وغير ززا مززن المطززّوالت. ودززنّف محّمززد عًززد الحززي اللكينززوّي  ، 136ع  134المنظومزز    

ع بزع  ع موسزوما ى اثنزين و زو مشزتم  علز،  «الكزالم المتزين فزي تحريزر الًزرا ين»ا نصاري كتابا

ع على ابطال التسلس  و ا نا نكتفي بزذكر بعلزيا اجمزاال لعزروة اع بر زان  1:  و مسين بر انا

ع  5. ع بر زان الزهوِ والفزرد 4ع بر ان العر ي.  3ع بر ان المنصف والتلعيف.  2الوثقى. 

ع  9. ع بر ززان التحززرك 8ع بر ززان ا ززتالف النصززفين.  7ع بر ززان النسززً .  6بر زان الهيززادة. 

ع  13. ع بر زان الودز  12ع بر زان المقاطعز .  11ع بر زان الطفزرة.  10بر ان  لّو الحيّه. 

ن ع بر زا 16حصزر مزا ال ينحصزر. ع بر زان  15ع بر ان عروض العدد.  14بر ان السلّمي. 

 زان ع بر 19ع بر زان كثزرة ا نصزاف.  18ع بر ان تالقي المتزواعيين.  17الوس  والطرف. 

 تحرك الكرتين. وغير ا من الًرا ين المذكورة فيه. فراجع الكتاب المذكور.

 ( و و السيّد الداماد.1)

 .228( راجع القًسات   2)
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بعززالف مززا إلا كانززت السلسززل  ،  ومعززه العلّزز  الناقصزز  عنززد وجززود المعلززول

 .لعدم وجوب وجود المعلول عند وجود العلّ  الناقص ،  متناعل ع 
جزه   ع من أّن معيار االستحال   و اجتماا الالمتنا ى في (1)فما لكرم 

 .من أجها  السلسل  و و متألّت في دورة التصاعد دون التناعل ع ممنوا 

 : ّنبيه  آخر

تقد مب 
سل  موجودةع سلس  إنّما يستحي  فيما إلا كانت أجها  السلأّن الت (2)

 .بالفع  وأن تكون مجتمع ع في الوجود وأن يترتّ  بعليا على بعع

فلززو كززان بعززع ا جززها  موجززودةع بززالقّوة كززًعع مراتزز  العززدد فلززيس 

ع ،  بمسززتحي  لفعزز  وكززذا لززو كانززت موجززودة با ؛ ّن الموجززود منززه متنززام دا مززا
   فززي الوجززود كززالحوادث الهمانيّزز  بعلززيا معدومزز  عنززدلكنّيززا غيززر مجتمعزز

ع ،  وجود بعع ةع وكزذا لزو كانزت موجزود ؛لتنا ي مزا  زو الموجزود منيزا دا مزا

علزى  و زو توقّزف الزًعع،  لكن ال ترتّ  بينيزا،  بالفع  مجتمع ع في الوجود
 .نياالًعع وجوداع كعدد غير متنام من موجودات ال علّي  وال معلوليّ  بي

لسل   سه ليس  ناك مع فبق دي  ي  من الشرا   الثالث في للا أنّ  والوجه

 .واحدة موجودة غير متنا ي  حتّى يجري فييا برا ين االستحال 

 : ّنبيه  آخر

ن لّييا مزكمقتلى ما تقد مب من الًر ان استحال و التسلس  في أقسام العل  
ته فزي اسزتحال ّن مقتلزا اكمزا أ،  العل  الفاعليّ  واللا يّ  والمادّيّ  والصوريّ 

لزى غيزر إ ّن المالك فزي االسزتحال  ل زاب التوقّزف الوجزودّي ،  العل  التاّم 

 .و و موجود في جميع أقسام العل ،  النياي 
ع اسزتحال  التسلسز  فزي أجزها  الما يّز  ون كزألن يكز،  ويتًزيّن بزذلا أيلزا

ّن  ،  يايز مثال للجنس جنس  إلى غير النيايز  أو للفصز  فصز   إلزى غيزر الن

 الجنس والفص 
__________________ 

 ( أي السيد الداماد.1)

 ( في ابتدا   ذا الفص .2)
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علززى أّن الما يّزز  الواحززدة لززو  ؛ مززا المززادّة والصززورة مززأل ولبت ين ال بشززرط

 .و و باط ،  استحال تعقّليا،  ترّكًت من أجها  غير متنا ي 

 الفصل السادس

 في العلّة الفاعليّة

ط أّن الما يّز  الممكنز  فزي تلًّسزيا بزالوجود تحتزاِ إلز (1)م قد تقدّ  ى مزرّجي

ع بالنسززً  إلززى ،  لوجود ززا ط الوجززود  ززألنا لوجززود اوال يرتززاب العقزز  أّن لمززرّجي
 .غير ما للما يّ  من الشألن بالنسً  إليه

ط أو بعع أجها ه بالنسً  إليه  ألن   زًيه  باععطزا  :  ّميهنسز،  فللمرّجي

أو « قًزوال» : نسزّميه،  وللما يّ   ألن   ًيه  با  زذ،  يد معنامأو ما يف« فعال»
 .ما يفيد معنام

ط لززى وإالّ لززم تحززت  إ،  ومززن المحززال أن تتّصززف الما يّزز  بشززألن المززرّجي

ط ط بشألن الما يّ ،  مرّجي  .وإالّ لهم العلف،  أو يتّصف المرّجي
ع أن يتّحزد الشزألنان عم ل يزالفالشزألنو الزذي  زو القًزو،  ومن المحال أيلزا

 .والشألنو الذي  و الفع  يالعم الوجدانب ،  الفقدانب 

 مادّةو ذا المعنى وا ط  في الحوادث الواقع  التي نشا د ا في نشألة ال
ر  ي فاقدة ليا،  ك المادّةب نحو دوب لبال توحّري  ّور بيزاليا وتتصفتقً،  فّّن فييا عي

،  نب م الفقزدالقًولو يزالعفزا،  ولو كانت واجدةع ليا لم تكن لتقًيليا و ي واجزدة  ، 

لب   و الفع و المناس و لذاتيا المالعمو للوجدان  .والذي للعي
 ع علّزز»:  فالحززادث المززادّّي يتوقّززف فززي وجززودم إلززى علّزز  تفعلززه نسززّمييا

أّن  إثًزات (2)تي وسزيأل،  «العلّز  المادّيّز »:  وإلى علّ  تقًله ونسّمييا،  «فاعليّ ع 

لّ  اِ إلى عو ي عمكانيا تحت،  ّردة  عن المادّةفي الوجود ما يّات  ممكن   مج
ح  د ا مستلني   عن العلّ  المادّيّ ،  مرّجي ع ع،  ولتجر   .يّ لّ  فاعلفليا أيلا

__________________ 

 ( في ابتدا  الفص  ا ّول من  ذم المرحل  والفص  ا ّول من المرحل  العامس .1)

  .( في الفص  الرابع عشر من  ذم المرحل2)
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ع أو مجّرداع ع عن العلّ  الفاعليّ  نى لوجود ممكن ع سوا  كان مادّيا  .فال غي

لب  في العلّ  المادّيّ  ونفيب العلّ  الفاعليّ  فقد رام إثًاتب فعز   رب العي ن  رام قبص  فمب
 .فاستسمنب لا ورم،  ال فاع ب له

 الفصل السابع

 في أقسام العلّة الفاعليّة

ع  يا ووجهو  ب  .(2)أنيا ا بعليم إلى ثماني  ،  (1)لكروا للفاع  أقساما ً طي
م  بفعله لو دب    (3)على ما لكروا  ل  و أفي الفعز   أّن الفاع  إّما أن يكون له عي

ً عبه و زو ،  ال لوه ط لوزه فال يال زم  أو« الفاعز  بزالطًع»والثاني إّما أن يال م فع  ع 

ً عبه و و  ل م  بفعلهوا ّول ع أعني الذي ل .«الفاع  بالقسر»ط فيزه  لو دب    ه عي
 ه بّرادتهأو يكون فعل،  «الفاع  بالجًر»ع إّما أن ال يكون فعله بّرادته و و 

الفاع  »وحينئذ إّما أن يكون علمه بفعله في مرتً  فعله ب  عين فعله و و ، 

ن علمزه وحينئزذ إّمزا أن يكزو ؛وإّما أن يكون علمه بفعله قًز  فعلزه،  «بالر ا
ع   يكزون الوإّمزا أن ،  «الفاع  بالقصد»بداا عا د على لاته و و  بفعله مقرونا

ع بداا عا د ب  يكون نفس العلم منشزأل لصزدور المعلزول ّّمزا فوحينئزذ ،  مقرونا

و زو  أو غيزر عا زد،  «الفاعز  بالعنايز »أن يكون علمه عا داع على لاته و و 
ليه إمنسوب والفاع  ع كيف فرض ع إن كان  و وفعله ال،  «الفاع  بالتجلّي»

 .«فاعال بالتسعير»فعال لفاع  آ ر كان 

 : فللعلّ  الفاعليّ  ثماني  أقسام
ززمب لززه بفعلززه مززع كززون ا،  الفاعاال بااالطبع:  األّول ل  لفعزز  و ززو الززذي ال عي

هي  ً عي ع لط  ، مال ما
__________________ 

 ، 225ع  220   2( وقززد لكززر دززدر المتززأللّيين للفاعزز  سززتّ  أقسززام. راجززع ا سززفار ِ 1)

 .135ع  133والمًدأ والمعاد   

،  117 زو الحكزيم السزًهوارّي فزي  زرى المنظومز    ،  «بعلزيم»:  ( ومرادم من قوله2)

 .222   2وتعليقته على ا سفار ِ 

 .222   2وتعليق  ا سفار ِ ،  119ع  117( راجع  رى المنظوم    3)
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 .ع  أفعاليا بالطًعفيي تف،  كالنفس في مرتً  القوى الطًيعيّ  الًدنيّ 

ززمب لززه بفعلززه وال فعلززه،  الفاعاال بالقساار:  الثاااني ل  مال ززم   و ززو الززذي ال عي
،  مزرضكالنفس فزي مرتًز  القزوى الطًيعيّز  الًدنيّز  عنزد انحرافيزا ل،  لطًعه

 .فّّن ا فعال عند ذ تنحرف عن مجرى الصّح  لعوام  قاسرة

،  ه ولززيس بّرادتززهو ززو الززذي لززه علززم بفعلزز،  الفاعاال بااالجبر:  الثالااث
م على فع  ي ما ال يريدم رب  .كاعنسان يوك 

زهو و،  و زو الزذي لزه إرادة  لفعلزه عزن عل زم،  الفاعل بالّرضا:  الرابع عل مو

مززه  بزه بعلولزيس لزه قًز  الفعز  إالّ علزم  إجمزالي  ،  التفصزيلّي بفعلزه عزينو فعلزه
ياليّزز  الصززور العكاعنسززان يفعزز  ،  بذاتززه المسززتتًع لعلمززه اعجمززالّي بمعلولززه

ذاتزه بلعلمزه  وعلمه التفصيلّي بيا عينو تلا الصور وله قًليا عل م  إجمالي  بيزا

 .(1) وكفاعليّ  الواج  )تعالى( لا يا  عند اع راقيّين،  الفعّال  ليا
ززه بف،  و ززو الزذي لززه عل زم  وإرادة،  الفاعاال بالقصاد:  الخاامس علززه وعل مو

كالواجز  و،  كاعنسان في أفعالزه اع تياريّز ،  تفصيلي  قً  الفع  بداا عا د

 .(2)عند جميور المتكلّمين 
عا زد   ، و و الذي له عل م  سابق  علزى الفعز ،  الفاعل بالعناية:  السادس

،   زدنفسو الصورة العلميّز  منشزأل  لصزدور الفعز  مزن غيزر داا عا،  على لاته

ى السززقوط يسززق  علززفّنّززه بمجززّرد تززوّ م ،  كاعنسززان الواقززع علززى جززذا عززال
 .(3)وكالواج  )تعالى( في إيجادم ا  يا  عند المّشا ين ،  ا رض

__________________ 

 2وا سزفار ِ ،  552و زوارق اعليزام   ،  121( نوسي  إلزييم فزي  زرى المنظومز    1)

 .55والشوا د الربوبيّ    ،  224  

مز  و زرى المنظو،  55ربوبيّز    والشزوا د ال،  224   2( نوسي  إلييم فزي ا سزفار ِ 2)

 مزراد فزاعلم أّن ا  زًه أنّ »:  552. وقال المحقّق الال يجّي في  زوارق اعليزام   121  

ليزه ذي ل ز  إمحقّقي المعتهل  من كون اعرادة عين الداعي الذي  و العلم با دلط انّما  و الز

ع ف،  الفالسف  على ما لكرنا  «.اعال بالعناي فيكون الواج  )تعالى( عند م أيلا

 . ونوسي ب 151   3و رى اع ارات ِ ،  19ع  18( راجع التعليقات للشيس الر يس   3)
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وله عل مو تفصيلي  بزه ،  و و الذي يفع  الفع ب ،  الفاعل بالتجلّي:  السابع

فّنّيزا لّمزا كانزت ،  كالنفس اعنسانيّ  المجزّردة،   و عين علمه اعجمالّي بذاته
نوعيا كانت على بساطتيا مًد اع لجميع كماالتيزا الثانيز  التزي دورةع أ يرةع ل

وعلميزا الحلزورّي بزذاتيا علزم بتفادزي  ،   ي لعلّيتيا واجزدة  ليزا فزي لاتيزا

وكالواجز  )تعزالى( بنزا ع علزى مزا ،  كماالتيا وإن لم يتميّه بعليا من بعع
ع با  زيا  (1)سيألتي إن  ا  هللا  ع إجماليّزا فزي عزين الكشزف  أّن له )تعالى( علمزا

 .التفصيليّ 

و فيز،  و و الفاعز  الزذي  زو وفعلزه لفاعز ،  الفاعل بالتسخير:  الثامن
ر  في فعله ة فزي المسزّعر كزالقوى الطًيعيّز  والنًاتيّز  والحيوانيّز ،  فاع   مسع 

رة للواج  )ت،  أفعاليا للنفس اعنسانيّ   .عالى(وكالعل  الكونيّ  المسع 

ززدّي الفاعزز  بززالج  اينبي نًر والفاعزز  بالعنايزز  نززوعبي ن بحياليمززا مًززوفززي عب
نزوا مزن  ا ننس  ا عمزال المكتنفز  بكزّ ي أنّ :  تو يحه .نظر  ،  للفاع  بالقصد

ا كز   نزوف،  ا نواا المشيودة ع أعني كماالتيا الثاني  ع إلزى نفزس للزا النزوا

ر مزا يصزد امنيز:  وا نواا في للا علزى قسزمين .علّ   فاعليّ   لكماالته الثاني 
هي من غير أن يتوّسز  فيزه العلزم كالعنادزر ً عي لزم مزا للع ومنيزا،  عنه أفعاله لطب

ه  بالعل .دب     في ددور أفعاله عنه كاعنسان ي  روال ،  موالقسم الثاني مجي 

ه به لتمييه ما  و كماله من ا فعال مّما ليس بكمأنّ  ّيي يفعز  مزا ال لزه له إنّما جو
فززّن وجززدم ،  كالصززًي يلززتقم مززا أ ززذم .يس فيززه للززافيززه كمالززه ويتززرك مززا لزز

لبزززه زززه ورمزززى ،  دزززالح ع للتلزززذّي كالفاكيززز  أكب كب ،  هبزززوإن لزززم يجزززدم كزززذلا تبرب

ي والزذ،  فتوسيطه العلم لتشعي  الفع  الزذي فيزه كمزال  وتمييزهم مزن غيزرم
يق يوّسطه من العلم والتصديق إن كان حا راع عندم غيزرب مفتقزر فزي التصزد

يد ن أن يرفكر ع كالعلوم النا ئ  بالملكات ونحو ا ع لم يلً  دو به إلى ترّوي

زذب ،  الفع  فيفعله ع فيه مفتقراع إلى التصديق به أ ب ق فزي تطًيز وإن كان مشكوكا
كونزه فزّن انتيزى إلزى التصزديق ب،  العناوين وا وداف الكماليّز  علزى الفعز 

 كماال فبعبلبه وإن
__________________ 

 .550و وارق اعليام   ،  120و رى المنظوم    ،  224   2ِ إلييم في ا سفار 

 ( راجع الفص  الحادي عشر من المرحل  الثاني  عشرة.1)
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كبه و ذا الميز  واالنعطزاف إلزى أحزد الطزرفين  زو  .انتيى إلى  الف للا تبرب

ع « ا تياراع »الذي نسّميه   .ونعدّ الفع  الصادر عنه فعال ا تياريّا
ا النززوا مززن الفاعزز  العلمززّي يتوقّززف علززى حلززور فتًززيّن أّن فعزز   ززذ

 أي كونززه كمززاال وكززون مززا يقابلززه ع أي التززرك ع،  التصززديق بوجززوب الفعزز 

فّن كان التصزديق بزه حا زراع فزي الزنفس مزن دون حاجز  إلزى ،   الف للا
تزاِ إلزى وإن لزم يكزن حا زراع اح،  تعم   فكرّي  لم يلً  دون أن يألتي بالفع 

وعلى  طًق على الفع  المألتّي به دف و الوجوب والرجحانترّو  وفكر حتّى يو 

مزن غيزر فزرق بزين أن يكزون رجحزان ،  تركه دف و االسزتحال  والمرجوحيّز 
حزت تكمزن كزان قاعزداع ،  الفع  ومرجوحيّ  التزرك مسزتندبي ن إلزى طًزع ا مزر

ع مززن إنيدامززه عليززه،  جززدار يريززد أن يززنقّع عليززه انززا كأو ،  فّنّززه يقززوم  وفززا

ًيرمستندب  ج  ه ر  أنّزدم جًّزاكمن كان قاعداع مستظالّ بجزدار فيزدّ ،  ي ن إلى إجًاري مو
ع مزن انيدامزه عليزه،  إن لم يقم  بدبم الجدارب عليه فزي  والفعز  .فّنّزه يقزوم  وفزا

 .والتصديق على نحو واحد،  الصورتبي ن إرادي  

ه يتميّ ال ومن  نا يظير أّن الفع  اعجًارّي ال يًاين الفع  اع تيارّي و
ع للفاعزز   منززه بحسزز  الوجززود العززارجّي بحيزز  يصززير الفاعزز  بززالجًر قسززيما

 .بالقصد

ه يجعزز  الفعز  لا طززرف واحزد فيواجززه فقصزارى مززا يلزعه المجًيززر أنّز
مب فعال لا طرف واحد ليس له إالّ أن يفعله   ان الفعزكزكمزا لزو ،  الفاع و المكرب

 .بحس  طًعه كذلا

ع نعم العقال  فزي سزننيم االجتماعيّز مصزلح  ل  فّرقزوا بزين الفعلبزي ن حفظزا
ثزززواب ورعايززز ع لقزززوانينيم الجاريززز  المسزززتتًع  للمزززدى والزززذّم وال،  االجتمزززاا

 .يّ ال حقيق فانقسام الفع  إلى اع تيارّي والجًرّي إنقسام  إعتًاريّ  .والعقاب

ع أّن الفاع  بالعناي  من نوا الفاع  بالقصزد صزّورب فزّّن ت،  ويظير أيلا
الزذي  ن قام على جذا عال ع مثال ع علم  واحد  موجود  في العا فالسقوط مم

  فزال وفزيمن اعتزاد القيزام عليزه بتكزرار العمز،  أد شه تصّورو السقوط فيسق 

 .دّاع جكالًنّا  ع مثال ع فوق ا بني  والجدران العالي  ،  يعاف وال يسق 
فزي  يثًزتفالصاعدو فوقب جدار عال القا م عليه يعلم أّن مزن الممكزن أن 

 مكانه
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ز  الشزديدة غيزر أنّز،  فيسلم أو يسق  منه فييلا ه إن اسزتلرقه العزوف والدب شي

ززقب ب  بعززالف المعتززاد ،  وجززذبت نفسوززهو إلززى االقتصززار علززى تصززّور السززقوط سب
فيعتززار ،  فززّّن الصززورتبي ن موجودتززان عنززدم مززن دون  ززوف ودب يشزز ،  بززذلا

 .فال يسق ،  الثًات في مكانه

ن لزّوم مز و لفع  العنا ّي لللاي  الصالح  العقال يّ  ال يوج  وفقدان  ذا ا
عز  فالداعي أعزّم مزن للزا ع كمزا سزيألتي فزي الكزالم علزى الل،  مطلق الداعي

 .ع (1)والعً  

 الفصل الثامن

 إالّ هللا سبلانه الكلمة في أنّه ال مؤثّ ر في الوجود بلقيقة معنى

ا مززن فمزز،  ي   فززي الموجززوداتأّن العلّيّزز  والمعلوليّزز  سززار (2)قززد تقززدّم 

شززي  لموجززود إالّ و ززو علّزز   ليسززت بمعلولزز  أو معلززول  لززيس بعلّزز  أو علّزز   

ول  و و أّن سلسل  العل  تنتيي إلى علّ  ليست بمعل (3)وتقدّم  .ومعلول  لشي 
 ى وال يتكزّرره )تعالى( واحد  وحدةع حقّز ع ال يتثنّزأنّ  (4)وتقدّم  .الواج  )تعالى(

أن ال  (5)وتقزدّم  .كّ ي موجود مفروض واج   به ممكن في نفسه وغيرم من، 

فيزو  ، لتاّمز اه ال غنى لزه عزن العلّز  كما أنّ ،  غنى للمعلول عن العلّ  الفاعليّ 
أّن العلّيّزز  فززي  (6)وتقززدّم  .ه علّزز  فاعليّزز )تعززالى( علّزز  تاّمزز  للكززّ  فززي عززين أنّزز

علّتزه  علول رابز   بالنسزً  إلزىوأّن وجود الم،  أثر الجاع  (7)و و ،  الوجود

م  له ،  قا م  بيا معلول إالّ  حكم للالكما أّن وجود العلّ  مستقّ  بالنسً  إليه مقّوي
 .و و لوجود العلّ  وبه

 ذاته فيبفيو )تعالى( الفاع  المستقّ  في مًد يّته على اعطالق والقا م 

 .وإالّ  ز ر فزي الوجزودال م ثّ  .إيجادم وعليّته و والم ثّر بحقيق  معنى الكلم 
 ليس

__________________ 

 ( راجع الفص  الثاني عشر والثال  عشر من  ذم المرحل .1)

 ( في الفص  ا ّول من  ذم المرحل .2)

 ( في الفص  العامس من  ذم المرحل .3)

 ( في الفص  الرابع من المرحل  الرابع .4)

 ( في الفص  السادس من  ذم المرحل 5)

   ا ّول من  ذم المرحل .( في الفص6)

 ( أي الوجود.7)
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 .لليرم من االسزتقالل الزذي  زو مزالك العلّيّز  واعيجزاد إالّ االسزتقالل النسزًيّ 

بز  للمعاليزز  إلزى فزيعي المًززدأ ا ّول  فالعلز  الفاعليّز  فزي الوجززود معزدّات مقّري
 .وفاع ي الكّ  )تعالى(

 ؛عيزانبمراتًيا فزي ا   ذا بالنظر إلى حقيق  الوجود ا ديل  المتحقّق 

لًّس    المتوأّما بالنظر إلى ما يعتًرم العق  من الما يّات الجو ريّ  والعر يّ 
مزا ف،  لّيزافيزو )تعزالى( علّز  تنتيزي إلييزا العلز  ك،  بالوجود المستقلّ  في للزا

 تيزي إليزهوما كزان منيزا ين،  كان من ا  يا  ينتيي إليه بال واسط  فيو علّته

( و )تعزالىفيز،  وعلّ و علّ ي الشي  علّز   لزذلا الشزي ،  لّ  علّتهبواسط  فيو ع
رة له،  فاع و كّ ي  ي   .والعل  كلّيا مسع 

 الفصل التاسع

 أقوى من فعله وأقدم في أّن الفاعل التاّم الفاعليّة

ً     بالنسزفاّن الفع  ع و و معلولزه ع رابز،  ه أقوى وجوداع وأ دّ أّما أنّ 
عنززي نوال  .المسززتقّ  الززذي يقّومززه ويحززي  بززه (1)و ززو ،  بززهإليززه قززا م اليويّزز  

ع كمزا  .بأل دّي  الوجود إالّ للا جزري فزي يو زذا يجزري فزي العلّز  التاّمز  أيلزا

 .الفاع  الم ثّر
الًدا ز  » : إل قال،  )رحمه هللا( المسألل ب بديييّ ع  صدر المتيلّهينوقد عدّ 

،   ه العلّيّزبزمزن معلوليزا فيمزا يقزع حاكم   بألّن العلّ  الم ثّرة  زي أقزوى لزذاتيا 

 .ع إنتيى (2)« وفي غير ا ال يمكن الجهم بذلا ابتدا ع 
ف لمكززان توق زز،  فيززو مززن الفطريّززات،  ه أقززدم وجززوداع مززن فعلززهوأّمززا أنّزز

ي و ذا أيلاعكما يجري في الفاعز  يجزري فز .فاعله وجود وجودي الفع  على

 .العلّ  التاّم وسا ر العل 
ا المززادّة  ّن مززن أجها يزز،  أّن العلّزز  التاّمزز  مززع المعلززول»بززع  (3) والقااول

 والصورة اللبتبين
__________________ 

 ( أي الفاع  التام الفاعليّ .1)

 .187   2( راجع ا سفار ِ 2)

 .98( والقا    و المحقّق الشريف على ما نوق  عنه في  وارق اعليام   3)
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يتقزدّم عليزه ال سزتلهامه تقزد مب الشزي  فال،   ما مع المعلزول بز  عزين المعلزول

 .«على نفسه
لمزادّة والصزورة ع علّ   مادّيّز   لمجمزوا ا (1)بألّن المادّة ع كما تقدّم  مدفوع  

 وأّما .اوكذا الصورةو علّ   دوريّ   للمجموا منيم،  الذي  و الشي  المرّك 

،  دّمز  متقفكز   واحزد منيمزا علّز    .المجموا الحاد  منيما فليس بعلّ  لشزي 
 .فال إ كال،  والمجموا معلول  متألّ ر

ّ ر  زو والمتزأل،  إّن المتقدّم  و اآلحاد با سزر»:  (2)و ذا معنى ما قي  

 .«المجموا بشرط االجتماا

 الفصل العاشر

 في أّن البسيط يمتنع أن يكون فاعال وقابل

االمشيور من الحكما  عزدم جزواع كزون الشزي  الواحزد مزن حيز   زو 

ع واحززد فزز عب بقيززد  .(3)اعال وقززابال مطلقززا  نززواا عززن ا« وحززدة الحيثيّزز »واحتوززري
 بصزورتيا كالنار تفع  الحزرارة،  المادّيّ  التي تفع  بصور ا وتقً  بموادّ ا

ع  .وتقًليا بمادّتيا  .(4)ول   المتألّ رون إلى جواعم مطلقا

 زززو التفصزززي  بزززين مزززا كزززان القًزززول فيزززه بمعنزززى االنفعزززال  (5) واللاااقّ 
 ، واحد ستكمال العارجّي فال يجامع القًولو الفع ب في  ى  واحد بما  وواال

 ومزا كزان القًزول فيزه بمعنزى االتّصزاف واالنتزهاا مزن لات الشزي  مزن غيززر

 إنفعال وتألث ر  ارجّي  كلواعم
__________________ 

 ( راجع  اتم  الفص  السابع من المرحل  السادس .1)

 .99ع  98 يجّي في  وارق اعليام   ( والقا    و المحقّق الال2)

ع :  ( وبتعًير آ ر3) ا  كزان سزو،  اّن الفاع  مزن حيز   زو فاعز  اليمكزن أن يكزون قزابال مطلقزا

ق مقًولززه  ززو مفعولززه أو غيززرم. و ززذا مززذ   المشززيور مززن قززدما  الحكمززا . وتززًعيم المحقّزز

 .135الطوسّي في تجريد اععتقاد   

الجواع . ونوس  القول بز516ع  515   1مًاح  المشرقيّ  ِ ( ومنيم الفعر الراعّي في ال4)

اقززف   راجززع  ززرى المو،  إلززى ا  ززاعرة القززا لين بززألّن هللا دززفات حقيقيّزز  عا ززدة علززى لاتززه

174. 

 .176   2( كما في ا سفار ِ 5)
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 .الما يات فيجوع إجتماعيما

،  نب الفقزدا على للا أّن القًول ع بمعنى االنفعال والتألثّر ع يالعم واللّجة
عزان فزي و مزا جيتزان متًاينتزان متزدافعتنان ال تجتم،  والفع  يزالعم الوجزدانب 

عز  فزّّن وأّما لواعم الما يّات مزثال كهوجيّز  ا رب .الواحد من حي   و واحد

 ، لفقزدانتمام الذات فييا ال يعق   الي  من العميا حتّى يتصزّور فييزا معنزى ا
 .وال  ير في للا،  ففالقًول فييا بمعنى مطلق االتّصا

ع بوجيين   : (1)واحتّ  المشيور على االمتناا مطلقا

واحزد فال يصدران عن ال،  أّن الفع  والقًول أثران متلايران:  أحدهما
 .من حي   و واحد

اعليّ  تاّم الفأّن نسً  القاب  إلى مقًوله باعمكان ونسً  الفاع  ال:  الثاني

ته إلزى احد  فاعال وقابال لشي  كانت نسًفلو كان  ي   و .إلى فعله بالوجوب
ع  في لهم  لتناوتبنافي اللواعم مست،  و ما متنافيان،  للا باعمكان والوجوب معا

 .الملهومات

 عالقًول ووالحّجتان لو تّمتا لم تدالّ على أكثر من امتناا إجتماا الفع  
بمعنزى  عل وأّمزا القًزو .بمعنى االنفعال والتألثّر ع في  ي  واحد بما  و واحد

ذات فلززيس أثززراع دززادراع عززن الزز،  االتّصززاف كاتّصززاف الما يّززات بلواعميززا ع

 .يسًقه إمكان
 .والحّجتان مع للا ال تعلوان من مناقش 

ع زز ب القًززول أثززراع دززادراع عززن القابزز  يوجزز،  أّمااا االُولااى   كززون فززاّن جب

ة   للصزورًسزيفيزرد اال زكال فزي قًزول القابز  ال،  القاب  علّ ع فاعليّز ع للقًزول
ران و مزا أثزران ال يصزد،  حي  إنّه يفع  القًول ويصير جه اع من المرّك 

 .عن الواحد

 ربزع ع لعلز  اايزا إحزدى فاّن نسً ب العلّ  الفاعليّ  ع بما أنّ ،  أّما الثانيةو
  يسزتوج إل مجّرد وجودي العلّز  الفاعليّز  ال،  إلى الفع  ليست نسً ب الوجوب

 ع لفاعز و علّزاالليزم إالّ أن يكزون  .لم ينلّم إلييا سا ر العلز وجودب المعلول ما 

 ومجّرد .تاّم ع وحد ا
__________________ 

 .515   1( وتعّرض ليما ولإلجاب  علييما الفعر الراعّي في المًاح  المشرقيّ  ِ 1)
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ض الفاعزز  تززام  الفاعليّزز  ع والمززراد بززه كونززه فززاعال بالفعزز  بّنلززمام بقيّزز   فبززر 

لزز  إليززه ع ال يوجزز  تلي ززرب نسززًتيهي فززي نفسززه إلززى الفعزز  مززن اعمكززان إلززى الع
 .الوجوب

علززى جزواع كززون الشزي  الواحزد مززن حيز   ززو  (1)واحزتّ  المتزألّ رون 

لززه إالّ و فمزا منيزا،  واحزد فزاعال وقزابال بلزواعم الما يّزات سززيّما الًسزا   منيزا
ع  ن ملمنتهع  كذا المفا يم او،  العم أو لواعم كاعمكان وكونه ما يّ ع ومفيوما

يززا لفززّّن الززذات فاعزز   ،  لات الواجزز  )تعززالى( كوجززوب الوجززود والوحدانيّزز 

 .وقاب   ليا
 التّصزافاوالحّج  ع كما عرفت ع ال تتّم إالّ فيما كان القًول فيه بمعنزى 

 .فالقًول والفع  فيه واحد  ، 

م يزه يزالعفلقًول فزا،  وأّما ما كان القًول فيزه انفعزاال وتزألثّراع واسزتكماال
 .احدوو ما متنافيان ال يجتمعان في ،  والفع  يالعم الوجدانب ،  الفقدانب 

 الفصل اللادي عشر

 في العلّة الغائيّة وإثباّها

قّوة من حي  ع بيان أّن الحرك  كمال  أّولو لما بال (2)سيألتي ع إن  ا  هللا 
،  منتييز  إليزهك بحركتزه الفيناك كمال  ثان يتوّجه إليه المتحزرّ ،  (3)إنّه بالقّوة 

 و ززو المطلززوب،  فيززو الكمززال ا  يززر الززذي يتوّدزز  إليززه المتحززّرك بحركتززه

 إّن الحركززز  ال تكزززون»:  (4)ولزززذا قيززز  ،  والحركززز  مطلوبززز   جلزززه،  لنفسزززه
 .«وإنّيا ال تكون مّما تقتليه لات الشي ،  مطلوب ع لنفسيا

يسزززتكم  بيزززا ،  «غايززز  الحركززز »و زززذا الكمزززال الثزززاني  زززو المسزززّمى 

نيززا عوال تعلززو ،  نسززًتيا إلززى الحركزز  نسززً ب التمززام إلززى الززنق ،  المتحززّركو 
ع   .حرك   وإالّ إنقلًت سكونا
__________________ 

 .516   1(  كذا احتّ  عليه الفعر الراعّي في المًاح  المشرقيّ  ِ 1)

 ( راجع الفص  الثال  من المرحل  التاسع .2)

 .549   1و على ما نق  عنه في المًاح  المشرقيّ  ِ ( كذا رّسميا أرسط3)

و  زاللزرض فزي الحركز  الفلكيز  لزيس »:  108( كما قال الشيس الزر يس فزي التعليقزات   4)

 .«... نفس الحرك  بما  ي  ذم الحرك 
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ولما بين اللاي  والحرك  من االرتًاط والنسزً  الثابتز  كزان بينيمزا نزوا  

ك كمث  الحرك ترتً  به ال،  من اعتّحاد كما ترتً  بالمتحّرك ،  لاي  بالمحّري
 .كمث  الحرك 

ك إلا كزززان  زززو الطًيعززز  وحّركزززت الجسزززمب بشزززي  مزززن  ثزززّم إّن المحزززّري

،  ميا الجسبالحركات العر يّ  الو عيّ  والكيفيّ  والكميّ  وا ينيّ  مستكمال 
طًيعز  ال كانت اللاي   زو التمزام الزذي يتوّجزه إليزه المتحزّرك بحركتزه وتطلًزه

 .المحّرك  بتحريكيا

 .ولوال اللاي  لم يكن من المحّرك تحريا  وال من المتحّرك حرك   
 ، فالجسم المتحّرك مثال من و ع إلى و ع إنّما يريزد الو زع الثزانى

ع داع آنيّزفيتوّجه إليه بالعروِ من الو ع ا ّول إلى و ع سيّال يستًدل به فر ا

و و ز،  ع ثابزت غيزر متليّزر فيثًزت عليزهإلى فرد مثله حتّى يستقّر علزى و ز
 .والمحّرك أيلاعيطل  للا،  التّمام المطلوب لنفسه

ل مهي دب     في فعله كزالنف ع لعي وانيّز  وس الحيوإلا كان المحّرك فاعال علميّا

كزّن ل،  ةع لزهكانت الحرك  بما ليا من اللاي  التي  و التمزام مزراد،  واعنسانيّ 
،  (1)ا تقزدّم يا  جز  اللايز  كمز نّ ،  ا والحركه تتًعيااللاي   ي المرادة لنفسي

حركز  ايز ع للغير أّن الفاع  العلمّي ربّمزا يتعيّز  مزا يلزهم اللايز  أو يقارنيزا غ

ك نحزوم تحزّرك يكمزن ،  فيأل ذم منتيى إليه للحرك  ويوجد بينيما تعياّل فيحزّري
يحلزر  وكمزن،  إلى مكان ليلقى دديقه أو يمشي إلى مشرع  لشزرب المزا 

 .السوق ليًيع ويشتري

 . ذا كلّه فيما كان الفع  حرك ع عر يّ ع طًيعيّ ع أو إراديّ 
ع   فزززّن كزززان مزززن،  كزززا نواا الجو ريّززز ،  وأّمزززا إلا كزززان فعزززال جو ريّزززا

ع متحّركز   جيزا أنّ  (2)الجوا ر التي ليا تعلّق  ّما بالمادّة فسيألتي إن  ا  هللا  ميعزا

ال  سيّال  تنتيي إلزى وجزودات ثابتز  غيزر سزيّ ليا وجودات ،  بحرك  جو ريّ 
  يزا الفاعلزو زو مزراد علل،  فليا تمام   زو وجيتيزا التزي تولّييزا،  تستقّر علييا

كزز  لنفسززه   مززن وإن كززان الفعزز،  وحركاتيززا الجو ريّزز  مززرادة  جلززه،  المحّري

ع وفعال عن المادّة فيو لمكان فعليّ  وجودم   نعزتنّه ه والجوا ر المجّردة لاتا
 مراد  ،  ب   و تمام  في نفسه،  القّوة ال ينقسم إلى تمام ونق  كليرم

__________________ 

 ( في ابتدا   ذا الفص .1)

 ( في الفص  الثامن من المرحل  التاسع .2)
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بمعنززى أّن الفعزز  ،  والفعزز  واللايزز   نززاك واحززد،  مقصززود   جلززه،  لنفسززه

ال أّن ،   لنفسزه التزي  زي الرقيقز بحقيقته التي في مرتًز  وجزود الفاعز  غايز   
 .ال ستحال  علّيّ  الشي  لنفسه،  الفع  علّ   غا يّ  لنفسه متقدّم   على نفسه

 زو و،  لفعز لو ي العلّ  اللا يّز  ،  فقد تًيّن أّن لكّ  فاع  غاي ع في فعله

 .المطلوب
 : وظير مّما تقدّم اومور

ا دزال  ا اقتلا  الفاع  بأّن غاي  الفع  ع و ي التي يتعلّق بي:  أحدها

ي فزتقزّررة ولنفسه ع قد تتّحد مع فعله ع بمعنى كون اللاي   ي حقيق  الفع  الم
ان فعز  كزكمزا إلا ،  مرتً  وجود الفاع  ع ومرجعهو إلى اتّحاد الفاع  واللاي 

وقزد  ؛لنفسزه مراداع  الفاع  موجوداع مجّرداع في لاتيهي وفعليهي تام  الفعليّ  في نفسه

الحركزات  كما فيما إلا كزان الفعز  مزن قًيز ،  ب  يعتلفان،  تّحد مع الفع ال ت
صززور العر ززيّ  أو مززن الجززوا ر التززي ليززا نززواو تعلّززق بالمززادّة كززالنفوس وال

يززات فززّّن الفاعزز  يتوّدزز  إلززى  ززذا القًيزز  مززن اللا،  المنطًعزز  فززي المززوادّ 

ييزا وتترتّز  علفتتحقّزق الحركز  ،  والحرك  غير مطلوب  لنفسزيا،  بالتحريا
ر كمزن يحهنزه  زّر  زري،  سزوا  كانزت اللايز  راجعز ع إلزى الفاعز ،  اللاي 

 زع يصزلط كمن يتحّرك إلى و،  أو راجع ع إلى المادّة،  فيرفعه ابتلا ع للفرى

ع ليفرى،  أو راجع ع إلى غير ما،  حالبهو   .كمن يكرم يتيما
انزززت كالفعززز  وإن أّن اللايززز  معلومززز   للفواعززز  العلميّززز  قًززز ب :  وثانيهاااا

 .متحقّق ع بعدم مترتًّ ع عليه

لييا نزت يفمزا كاواعرادة ع ك،  وللا أّن  ذا القًي  من الفواع  مريدة لفيع 
 .للاي فّن كان  ناك تحريا كانت الحرك  مرادةع  ج  ا،  ع مسًوق   بالعلم

لفع  اوكان ،  فاللاي  مرادة للفاع  قً ب الفع  وإن لم يكن  ناك تحريا

 .فّرادته والعلم به إرادة  لللاي  وعلم  بيا،  للاي  و ا
فّنّمزا ،  «إّن اللاي  قًز  الفعز  تصزّوراع وبعزدم وجزوداع »:  (1)وأّما قوليم 

 يتّم في غير
__________________ 

،  لشزفا ( والقا   الشيس الر يس. فراجزع الفصز  العزامس مزن المقالز  السادسز  مزن إلييزات ا1)

 .212النجاة   و،  128والتعليقات   
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لفوق دانيا العل مب ،  غاي  الطًا ع
(1). 

كزالم  ف،  «  الفاعز إّن العلّ  اللا يّ  علّ   فاعليّز   لفاعليّز»:  (2)وأّما قوليم 
حلزر ا تالفواع  الطًيعيّز  ال عل زمب ليزا حتّزى  (3) ّن ،  ال يعلو عن مسامح 

ع يعطزززي الفاعليّززز  للفاعززز  د ا بحسززز  الوجزززووأّمززز،  غاياتيزززا حلزززوراع علميّزززا

وجزوداع  والفعز  متزألّ ر،  العارجّي فاللاي  مترتًّ و الوجود علزى وجزود الفعز 
ليّزز  فمززن المسززتحي  أن تكززون اللايزز  علّزز ع لفاع،  عززن الفاعزز  بمززا  ززو فاعزز   

 .الفاع 

معلزول  والفواع  العلميّ  غيزر الطًيعيّز  إّمزا غايتيزا عزين فعليزا والفعز 
 و ا مترتًّزوإّمزا غايتيز،  ون المعلزول علّز ع لعلّتزهومن المسزتحي  أن يكز،  لفاعله

  الفعز  ومن المستحي  أن تكون علّز ع لفاعز،  الوجود على فعليا متألّ رة  عنه

ع للفاع  قً ب الفع  و،  المتقدّم عليه ي  جود  ل نوحلور اللاي  حلوراع علميّا
 . و أ عف من أن يكون علّ   مر  ارجّي و و الفاع  بما  و فاع 

ا النوعيّ  ع أّن الفواع  العلميّ  بوجوداتي (4)ع كما سيألتي تفصيله  للقّ وا

لب   فاعليّ  لافعال المرتًط  بيا الموجودة ليا في لي  نوعيّتي  .اعي
ليززا كمززا أّن كززّ  نززوا مززن ا نززواا الطًيعيّزز  مًززدأ فززاعلّي لمززا يوجززد حو

 رة الفع فحصول دو،  وإل كانت فواع  علميّ ،  ويصدر عنيا من ا فعال

ط  متّمم لفاعليّتيا تتوقّف عليه فعليّ  التألثي  .رالعلميّ  عند ا  ر 
وإالّ ،  فاعليّز و ذا  و المزراد بكزون العلّز  اللا يّز  علّز ع لفاعليّز  العلّز  ال

لتززي  ززي افالفاعزز  بنوعيّتززه علّزز   فاعليّزز   لافعززال الصززادرة عنززه القا مزز  بززه 

 .كماالت ثاني  له يستكم  بيا
 إلزى أّن اللاي  وإن كانزت بحسز  النظزر الًزدوّي تزارةع راجعز ع :  اوثالثه

 الفاع 
__________________ 

 .540   1(  كذا اعترض عليه الفعر الراعّي في المًاح  المشرقيّ  ِ 1)

،  16ع  15   3و رى اع زارات ِ ،  213فراجع النجاة   :  ( والقا   الشيس الر يس2)

ًيعيزات الحادي عشر من المقال  االوولزى مزن الفزن ا ّول مزن طوالفص  ،  128والتعليقات   

 الشفا .

و ززرحي ،  540   1(  كززذا اعتززرض عليززه الفعززر الززراعّي فززي المًاحزز  المشززرقيّ  ِ 3)

 .17   3وأجاب عنه المحقّق الطوسّي في  رى اع ارات ِ ،  194   1اع ارات ِ 

 .( في الفص  اآلتي4)
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لكنّيا بحس  النظر الدقيق راجع   إلزى ،  إلى غير ما وتارةع إلى المادّة وتارةع 

ع  فّّن من يحسن إلزى مسزكين ليسزّر المسزكين بزذلا يتزأللّم مزن ،  (1)الفاع  دا ما
 مشا دة مايرام عليه من رثاث  الحال فيو يريد بّحسانه إعاح  ا لم عن نفسه

ن وكزذلا مزن يسزير إلززى مكزان ليسزتريط فيزه يريززد بالحقيقز  إراحز  نفسزه مزز، 

 .إدراك مايجدم بًدنه من التع 
ع مسانس لفاعله مال م  له مر ي  عندم،  وبالجمل  كزذا مزا و،  الفع  دا ما

 .يترتّ  عليه من اللاي  فيو  ير  للفاع  كمال  له

 كونه علّ ع ل،  إّن العالي ال يستكم  بالساف  وال يريدم»:  (2)وأّما ما قي  
 .«من معلولياوالعلّ  أقوى وجوداع وأعلى منهل ع ، 

،  آثزارم ه أثزر مزنع بزألّن الفاعز  إنّمزا يريزدم بمزا أنّز (3)فمندفع ع كما قيز  

يززه تًّزز  علفززاعرادة بالحقيقزز  متعلّقزز  بززنفس الفاعزز  بالززذات وبلايزز  الفعزز  المتر
 .بتًعه

 القتلا افالفاع  حينما يتصّور اللاي  الكماليّ  يشا د نفسه بما ليا من 

هو ا د نفسبزا ع الزذي يريزد ا كز  ليشزًع بزه ع مزثال ع يشزفالجز،  والسزًًيّ  لللايز 
تب سبزهو لاأي يشزا د نف،  بماليا من اعقتلا  ليذا الفع  المترتّز  عليزه اللايز 

فيريزززد أن يصزززير كزززذلا بحسززز  الوجزززود الفعلزززّي ،   زززًع بحسززز  االقتلزززا 

 .العارجيّ 
ي  زالتزي   فّن كان للفاع  نواو تعلّق بالمادّة كان مستكمال بفعليّ  اللايز

 .ه فاع لاته بما أنّ 

سزتكم  موأّما اللاي  العارج  من لاته المترتًّ  وجوداع على الفع  فيزو 
 .بيا بالتًع

ع وفعززال فيززو كامزز  فززي نفسززه غيززرو   وإن كززان مجززّرداع عززن المززادّة لاتززا

 .اّم اته التلمستكم  بلايته التي  ي لاته التاّم  الفعليّ  التي  ي في الحقيق  
 : قدّمفظير مّما ت

،  ا فاعلز يزأّن غاي  الفاع  في فعلزه إنّمزا  زي لاتزه الفاعلز  بمزا أنّ :  أوال

 وأّما غاي 
__________________ 

 .279ع  270   2( كذا قال ددر المتأللّيين في ا سفار ِ 1)

 .149   3راجع  رى اع ارات ِ ،  ( والقا   الشيس الر يس في اع ارات2)

 .264   2ن في ا سفار ِ ( والقا   ددر المتأللّيي3)
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 .الفع  المترتًّ  عليه فّنّما  ي غاي  مرادة بالتًّع

ع :  وثانيا   ع بافزّن كزان الفاعز  مت،  أّن اللاي  كمال  للفاعز  دا مزا لمزادّة علّقزا
ع من التعلّق كان مستكمال باللاي  التي  ي لاتزه الفاعلز  بمزا أ ،  علز يزا فانّ نوعا

ع كانت اللاي  عين لاته التي  زي وإن كان مجّرداع عن المادّة م ه مزال لاتزكطلقا

 .من غير أن يكون كماال بعد النق  وفعليّ ع بعد القّوة
فّنّززه  إّن كززّ  فاعزز  لززه فززي فعلززه غايزز   »:  (1)ومززن  نززا يتًززيّن أّن قززوليم 

الّ فزي إفّنّزه غيزر مّطزرد ،  ال يعلو من مسزامح ،  «يستكم  بلايته وينتفع به

 .لّمادة نواب تعلّقالفواع  المتعلّق  با
ايز  لزه غإلى أّن الواجز  )تعزالى( ال  (2)ل   قوم من المتكلّمين :  تنًيه  

نزام بالزذات عزن غيزرم،  في أفعالزه  ال هللاإّن أفعزال »:  و زو معنزى قزوليم،  للي

 .(3)« تعلّ  با غراض
 إلى أّن له )تعالى( فزي أفعالزه غايزات ومصزالط (4)ول   آ رون منيم 

قوهعا دة إلى غير  .م وينتفع بيا  ل 

يززراع أّن فعزز  الفاعزز  ال يعلززو مززن أن يكززون   (5)ويززردّ ا ّول مززا تقززدّم 
ع إلززى  يززر مطلززوب بالززذات ع لززه بالززذات أو منتييززا م ولززيس مززن لززواع،  مطلوبززا

 .ع (6)قدّم لجواع كونيا عين الفاع  ع كما ت،  وجود اللاي  حاج و الفاع  إلييا
__________________ 

 .543ع  542   1والمًاح  المشرقيّ  ِ ،  279   2ا سفار ِ ( راجع 1)

،  161ع  160ومفتاى الًاب   ،  306( و م ا  اعرة على ما نوق  في كشف المراد   2)

. 156   2و ززرى المقادززد ِ ،  538و ززرى المواقززف   ،  29والنززافع يززوم الحشززر   

والمحّصزز  )تلعززي  ،  543ع  542   1ول زز  إليززه الززراعّي فززي المًاحزز  المشززرقيّ  ِ 

ع بعع الفالسف  كالشيس اع زراقي فزي المطارحزات  343المحّص (     . ول   إليه أيلا

427. 

 .156   2و رى المقادد ِ ،  538( راجع  رى المواقف   3)

 ّي والفا زز و ززم المعتهلزز . وتززًعيم المحقّززق الطوسززّي والعالّمزز  الحلّزز،  ( أي مززن المتكلّمززين4)

 .29والنافع يوم الحشر   ،  306شف المراد   المقداد. راجع ك

 ( في ابتدا   ذا الفص .6و  5)
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ه وإن لزم يسزتلهم حاجتزه )تعزالى( إلزى غيزرم واسزتكماله ويردّ الثاني أنّز

لكززن يًقززى عليززه لززهومو إرادة ،  باللايززات المترتًّزز  علززى أفعالززه وانتفاعززه بيززا
 .العالي للساف  وطل و ا  رف لا سّ 

يّتزه   فاعلب،  توه ع التي دعبت ه إلى الفع  وتوقّف علييا فعلهفلو كانت غايو 

ع  ي التزي تترتّز  علزى الفعز  مزن العيزر والمصزلح  لكزان لليزرم  زي  مزن 
 . ي  يّته علىو و فاع   أّولو تام  الفاعليّ  ال يتوقّف في فاعل،  التألثير فيه

ه بالحقيقز   ب لفعلزع أّن الفاع  بما  و فاع  ال غاي (1)ع كما تقدّم  بل اللقّ 

  مزا يترتّزو،  ال يًعثزه نحزو الفعز  إالّ نفسزه،  إالّ لاته الفاعل  بمزا  زي فاعلز 
لّز   عليّز  وعو زو )تعزالى( فاعز   تزام  الفا،  علزى الفعز  مزن اللايز  غايز   بزالتًع

ل زفذاتزه )تعزالى( بمزا أنّز،  إلييا تنتيي ك   علّ ،  أوولى العيزر  م بنظزامه عزين العي

م،  اته الفاعل  لكّ   ير سوامغاي   لذ  .والمًدأ لكّ  كمال غيرو
« ا يّززز إّن فاعليّزز  الفاعزز  تتوقّززف علززى العلّزز  الل»:  وال ينززاقع قولونززا

ذات غايز  الز إن»:  قولبنزا،  الظا رو في الملايرة بين المتوق ف والمتوق ف عليه

 .«الواجً   ي عين الذات المتعالي 
و عزدم  زفي  ذا المقام المعنى ا عّم الذي فالمراد بالتوقّف واالقتلا  

 .االنفكاك

  التزي ع من المسامحات الكالميّ  (2)فيو ع كما أ ار إليه ددر المتأللّيين 
 الزذاتبكقوليم في تفسزير الواجز  ،  يعتمد فييا على فيم المتدّرب في العلوم

ا ر الظز «وإنّه موجود واج  لذاتزه .إنّه ا مر الذي يقتلي لذاته الوجودب »: 

 .في كون الذات علّ ع لوجودم ووجودم عينه
ل مه )تعالى( في لاته بنظام العير غاي   لفاعليّ ،  وبالجمل  ي  زته التزي فعي

 .ه )تعالى( غاي و اللاياتب  اعمعان في الًح  يعطي أنّ ،  عين الذات

 لنسً  إلزىه معلول  ع راب   باأّن وجود كّ ي معلول ع بما أنّ  (3)فقد عرفت 
ق ن أن يتعلّززومزن المعلززوم أّن التوقّزف ال يزتّم معنزام دو .ال يسزتقّ  دونيزاعلّتزه 

التوّجزه وكزذا الطلز  والقصزد واعرادة و .وإالّ لتسلس ،  بمتوقّف عليه لنفسه

 وأمثاليا ال تتحقّق بمعنا ا إالّ باعنتيا  إلى
__________________ 

 .«... فظير مّما تقدّم أّوال»:  ( حي و قال1)

 .272   2ع ا سفار ِ ( راج2)

 ( في الفص  ا ّول من  ذم المرحل .3)
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 .مطلوب لنفسه ومقصود لنفسه ومراد لنفسه ومتوّجه إليه لنفسه

،  واموإل كان )تعالى(  زو العلّز  االوولزى التزي إلييزا ينتيزي وجزود مزا سز
يزد يريزد مر فال يطل  طالز  وال،  فيو استقاللو كّ ي مستقّ   وعمادو كّ ي معتمد

غايز و  )تعزالى( فيزو،  وال يتوّجه متوّجه إالّ إليه بال واسط  أو معيزا،  الّ إيّامإ

 .كّ ي لي غاي 

 الفصل الثاني عشر

 في أّن الجزاف والقصد الضروري والعادة وما يناظرهامن

 األفعال ال ّخلو عن غاية

 ا طفزال كمالعز ،  (1)قد يتوّ م أّن من ا فعال اعراديّ  ما ال غاي ب له 
،  لحيز واللع  بال،  وانتقال المريع النا م من جان  إلى جان ،  والتنفّس ،

 .«إّن لكّ ي فع  غاي ع »:  فينتقع بذلا كلّيّ  قوليم .وأمثال للا

ا غاياتيزز بالتألّمز  فززي مًززادح أفعالنزا اعراديّزز  وكيفيّز  ترتّزز  وينادفع ذلااك
 .علييا

ع   مًزدأع قريًزتنا اال تياريّزإّن  فعالنا اعراديّ  وحركا:  (2)قالوا :  فنقول ا

ت ي العلزالو زو القزّوة العاملز  المنًثّز  فز،  مًا راع للحركات المسّماة أفعزاال
ى نتييزز  إلززوقًزز  القززّوة العاملزز  مًززدأ  آ ززر  ززو الشززوقيّ  الم،  المحّركزز  إيّا ززا

و أن تفّكزر وقً  الشوقيّ  مًدأ  آ ر  و الصورة العلميّ  م،  اعرادة واعجماا

 .فيذم مًاد ثالث  غير اعراديّ ،  دعو إلى الفع  للايتهتعيّ  ي
 يتيززا مززافلا،  أّمززا القززّوة العاملزز  فيززي مًززدأ طًيعززي  ال  ززعورب لززه بالفعزز 

 .تنتيي إليه الحرك  كما  و  ألن الفواع  الطًيعيّ 
__________________ 

أن  ال تسززتنكر»:  9حيزز  قززال فززي رسززال  فززي فلززيل  العلززوم   ،  ( وإليززه أ ززار الفززارابيّ 1)

ع  يززا الومزور أنّ فزيظّن بتلززا ا،  فززال تلزً  لًوعززد ا،  يحزدث فزي العززالم اومزور ليززا أسزًاب بعيززدة جزدّا

 «.إتّفاقيّ 

 . وثزّم ( كذا قال الشيس الزر يس فزي الفصز  العزامس مزن المقالز  السادسز  مزن إلييزات الشزفا2)

   2وا سزفار ِ ،  537ع  536   1فراجع المًاحز  المشزرقيّ  ِ ،  تًعه المتأل رون منه

 .244ع  242و وارق اعليام   ،  130وكشف المراد   ،  253ع  251
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فربّمززا ،  وأّمززا المًززدآن اآل ززران ع أعنززي الشززوقيّ  والصززورة العلميّزز  ع

و ي ما تنتيي إليزه الحركز  وعند زذ تتّحزد ،  كانت غايبتويما غاي ب القّوة العامل 
عيّزز  االسززتقرار فززي مكززان غيززر مكانززه كمززن ت،  المًززادح الثالثزز  فززي اللايزز 

 .فا تاق إليه فتحّرك نحوم واستقّر عليه

ع غيزركمن تصزّور مك،  وربّما كانت غايتويما غيرب غاي  القّوة العامل   انزا
 .مكانه فانتق  إليه للقا  دديقه

 ع فقزز  ربّمززا كانززت تعيّليّزز،  والمًززدأ الًعيززد ع أعنززي الصززورة العلميّزز  ع

الز  وربّمزا كانزت فكريّز ع وال مح،  عياّل من غير فكزربحلور دورة الفع  ت
 .معيا تعيو   جه ي  للفع 

ع ربّما كانت وحد ا مًدأ للشوقيّ   ا بّعانز وربّما كانزت مًزدأع ليز،  وأيلا

ن مززأو مززن المززهاِ كانتقززال المززريع النززا م ،  مززن الطًيعزز  كمززا فززي التززنفّس
ل ق والعادة كاللع  ب،  جان  إلى جان   .اللحي أو من العو

ن رةب مكزافّلا تطابقبت  المًادح الثالث  في اللاي  ع كاعنسان يتعيّز  دزو

ع »:  فيشتاق إليه فيتحّرك نحوم ويسّمى ليه بمالزه« جهافا دح مزن المًزا ع كان لفيع 
 .غايته

و مزن أ،  نفّسوإلا عقّ  المًدأو العلمّي الشوقيّ ب ع بّعان  من الطًيع  كالت

ّمى جان  أملّه االستقرار عليزه إلزى جانز  ويسز المهاِ كانتقال المريع من
ع » ل ززق كاللعزز  باللحيزز  ويسززّمى ا،  «قصززداع  ززروريّا لفعزز  أو بّعانزز  مززن العو

 .ع كان لكّ   من مًادح الفع  غايتوه« عادةع »حينئذ 

ززي رب فززي غفلزز  الفاعزز  وعززدم التفاتززه إلززى مززا عنززدم مززن الصززورة  وال  ب
لم غير الع فّّن تعيّ  اللاي ،  و جميعياالعياليّ  لللاي  في بعع  ذم الصور أ

 .والعلم غير العلم بالعلم،  بتعي  ي اللاي 

ع ليست غاي ع فكريّ ع   .واللاي  في جميع  ذم الصور المسّماة عًثا
ي رب فيه ال فز،  كريّز ف ّن المًدأ العلمّي فييا دورة تعيّليّ  غير ،  وال  ب

 .   مًدأ فكرّي فييا حتّى تكون ليا غاي   فكريّ 

ع ملحوظاع على سًي :  وإن  ئت فق  ع ظنيّا ،  اعجمال إّن فييا مًدأع فكريّا
ر فالطفزز  مززثال يتصززوّ ،  يلمزط إليززه الشززوق المنًعزز  مززن تعيّزز  دززورة الفعزز 

راجزط   هفينًع  منه  وق  ّما يلمط إلزى أنّز،  االستقرار على مكان غير مكانه

 ينًلي
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فيفعز  مزن دون ،  فيريزد،  دّ  زوقوهو فيشت،  فيقلى إجماال برجحانه،  أن يفع 

ع بعلزم تفصزيلّي يزتّم بزالحكم بالرجحزان نظيزر المزتكلّم ،  أن يكون الفع  مسزًوقا
،  فيلفظ بالحرف بعد الحرف من غيزر تصزّور وتصزديق تفصزيال،  عن ملك 

 .والفع  علمّي إ تياريّ 

ي رب في انتفا  اللاي  في بعع الحركات الطًيعيّ  أو    يّ عراداوكذا ال  ب
 .«باطال»ويسّمى الفع  حين لاك ،  المنقطع  دون الودول إلى اللاي 

حركزز  وللززا أّن انتفززا  اللايزز  فززي فعزز  أمززر  وانتفززا  اللايزز  بانقطززاا ال

 .و و ظا ر،  والمدّعى امتناا ا ّول دون الثاني،  وبطالنيا أمر  آ ر
ّوة ينزاك قزف،  وليعلم أّن مًادح الفع  اعرادّي منّا مترتًّز   علزى مزا تقزدّم

علزى  و زي مترتًّز ،  و زي مترتًّز  علزى اعرادة،  عامل  يترتّ  علييا الفعز 

صززورة والشززوقيّ  مترتًّزز  علززى ال،  الشززوقيّ  مززن غيززر إرادة متعلّلزز  بينيمززا
يفعز   س العلزمبز  نفز،  العلميّ  الفكريّ  أو التعيّليّ  مزن غيزر إرادة متعلّقز  بيزا

 .(1)كذا قالوا ،  الشوق

  نّ ،  نافيززه إسززنادو م الشززوقب إلززى بعززع مززن الصززفات النفسززانيّ وال ي
 .الصفات النفسانيّ  تالعم العلم

ّمزا إ،  النًعزاث  زذا الشزوق علّز   ّمزا ال محالز »:  الشيخ فاي الشافاءقال 

 مزن وإّمزا حزر   ،  أو  جر  عن  يئ  وإرادة انتقال إلى  يئ  او رى،  عادة  
 .يتجدّد ليا فع  تحريا أو إحساسالقوى المحّرك  والمحّس  على أن 

 والحززر  علززى الفعزز ،  واعنتقززال عززن المملززول لذيززذ،  والعززادة لذيززذة

 .الجديد لذيذ ع أعني بحس  القّوة الحيوانيّ  والتعيّليّ  ع
 و زززي،  واللزززذّة  زززي العيزززر الحّسزززّي والحيزززوانّي والتعيّلزززّي بالحقيقززز 

 .المظنون   يراع بحس  العير اعنسانيّ 

ع فيكزون  يزرم ال محالز  تعيّ  فّلا كان ع حيوانيّزا ع حالمًزدأ تعيّليّزا ع ليّزا ،  يوانيّزا
ع ع أيوإن لزم يكزن  يزراع حقيقيّز،  فليس إلن  ذا الفع   الياع عن  ير بحسزًه  ا

 .إنتيى (2)« بحس  العق  ع

كززان  ثززّم إّن الشززوق لّمززا كززان ال يتعلّززق إالّ بكمززال مفقززود غيززري موجززود
ع بالفاع  العلمّي  ع مزن التعلّزقمعتّصا جزّرد فاعز  المفال،  المتعلّزق بالمزادّة نوعزا

 ليس فيه من
__________________ 

 «.: قالوا:  فنقول»:  ( راجع ما تقدّم تحت قوله1)

 ( راجع الفص  العامس من المقال  السادس  من إلييات الشفا .2)
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لززذي لززه بعززالف الفاعزز  العلمززّي ا،  مًززادح الفعزز  اعرادّي إالّ العلززم واعرادة

فزّّن لزه العلزم والشزوق واعرادة والقزّوة الماديّز  المًا زرة ،  نواو تعلّق بالمزادّة
 .(1)كذا قالوا ،  للفع  على ما تقدّم

 الفصل الثالث عشر

 والغاية في نفي االّّفاق وهو انتفاء الرابطة بين الفاعل

ر أّن مززن اللايززات المترتًّزز  علززى ا فعززال مززا  ززو غيزز (2) ربّمااا يتااوّهم
 .فليس ك   فاع  له في فعله غاي ،  مقصود لفاعليا

لعثور فزا،  ومثّلوا له بمن يحفر بئراع ليصز  إلزى المزا  فيعثزر علزى كبن زه

،  ودة  لزهعلى الكبن ه غاي   مترتًّ  على الفع  غيزرو مرتًطز  بالحزافر وال مقصز
ع ليسززتظّ  فيززه فينيززدم عليززه فيمززوت  ولززيس المززوت غايزز ع ،  وبمززن يززد   بيتززا

 .ودةع للدا  مقص

ع سزعيداع »ويسّمى النزوا ا ّول مزن االتّفزاق  ع » والنزوا الثزاني« بعتزا بعتزا
ع   .« قيّا

ر الممكن  أّن االومو:  (3)والًر ان عليه  .أّن ال اتّفاق في الوجود واللقّ 

،  وا كثزززرّي الوقزززوا،  دا مزززي  الوقزززوا:  فزززي وقوعيزززا علزززى أربعززز  أقسزززام
 .ا قلّي الوقواو،  والمتساوي الوقوا والالوقوا

 نززد العقزز عفلكززّ ي منيمززا علّزز   ،  أّمززا الززدا مّي الوقززوا وا كثززرّي الوقززوا

يزان والفرق بينيما أّن ا كثرّي الوقوا يعار ه في بعع ا ح،  باللرورة
،  هبعالف الدا مي  الوقوا حيز  ال معزارضب لز،  معارض  يمنعه من الوقوا

عزارض يان عن الوقوا مستنداع إلى موإل كان تعل فو ا كثرّي في بعع ا ح

 مثاله الوليد،  مفروض فيو دا مّي الوقوا بشرط عدم المعارض باللرورة
 اعنسانيّ 

__________________ 

 .«...:  قالوا:  فنقول»:  ( راجع ما تقدّم تحت قوله1)

ن مزز( كمززا توّ مززه ليمقززراطيس وأنًززالقلس مززن قززدما  الحكمززا . راجززع الفصزز  الرابززع عشززر 2)

 المقال  االوولى من الفن ا ّول من طًيعيات الشفا .

 فزن ا ّول( كما بر ن عليه الشيس الر يس في الفص  الثال  عشزر مزن المقالز  االوولزى مزن ال3)

 من طًيعيات الشفا .
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يولززد فززي ا غلزز  لا أدززابع  مززس ويتعلّززف فززي بعززع ا حيززان فيولززد ولززه 

 مصّورةب فيما تقتليه من الفع إدًع عا دة لوجودي معارض يعارض القّوةب ال
ع ،   .فالقّوة المصّورة بشرط عدم المعارض تألتي بعمس أدابع دا ما

ض فّنّزه مزع ا زتراط المعزار،  ونظير الكالم يجري في ا قلّي الوقزوا

ي فزكمزا ،  العاّ  الذي يعارض السً ب ا كثرّي دا مي  الوقزوا باللزرورة
ةع ةع عا زدكلّما دادفت فزي المحز  مزادّ  فالقّوة المصّورة،  مثال اعدًع الها دة

ع ،  تصلط لصورة أدًع على  را طيا العاّد  ع دا ما  .فّنّيا تصّور إدًعا

ي فزونظير الكالم الجاري في ا كثرّي الوقوا وا قلّي الوقوا يجزري 
 .المتساوي الوقوا والالوقوا كقيام عيد وقعودم

ي ي فعليززا وال فززفا سززًاب الحقيقيّزز  دا مزز  التززألثير مززن غيززر تعلّززف فزز

 .غايتيا
لزى غيزر والقول باعتّفاق مزن الجيز  با سزًاب الحقيقيّز  ونسزً ي اللايز  إ

 .لي اللاي 

ف زر و زو حب  فعثور الحافر للًئر على الكبن ه إلا نوسي  إلى سزًًيا الزذاتّي ع
 لززيس مززنو،  الًئززر بشززرط محالاتززه للكنززه الززدفين تحتززه ع غايزز   لاتيّزز   دا ميّزز   

 . ي االتّفاق في 

ع  ف ر الًئر من غير  زرط آ زر كزان إتّفاقزا  وغايز ع  وإلا نوسي ب إلى مطلق حب
 .عر يّ ع منسوب ع إلى غير سًًه الذاتّي الدا ميّ 

ز ب إ لزى وكذا موت من انيزدم عليزه الًيزت وقزد د لزه لالسزتظالل إلا نوسي

تّزى سًًه الذاتّي ع و و الد ول في بيت مشرف على االنيزدام والمكز  فيزه ح
ز ب إلزى مطلزق د زول الًيز،  ع غايز   لاتيّز   دا ميّز   ينيدم  ل ت لإلسزتظالوإلا نوسي

ع وغاي ع عر يّ ع منسوب ع إلى غير سًًه الذاتيّ   .كان إتّفاقا

 .الينوالكالم في سا ر ا مثل  الجه يّ  لإلتّفاق على قياس  ذين المث
تي عرفزت لابألمثال  ذم ا مثل  الجه يّ   (1)وقد تمّسا القا لون باعتّفاق 

 .حاليا

زز ب إلززى  ّن أوللززا  .أّن كينونزز  العززالم باعتّفززاق (2) ذيمقااراطيسوقززد نوسي
 ا جسام

__________________ 

 وأنًالقلس و يعته من قدبما  الحكما .،  ( و م ليمقراطيس وأتًاعه1)

ن مز ن ا ّول( قد نبس  إليه الشيس الر يس في الفص  الرابع عشر من المقال  االوولزى مزن الفز2)

 طًيعيات الشفا .
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به منًثّز  فزي  زال  غيزر متنزام زلًب زلار دي و زي متشزاكل  ،  م ل ف  من أجزرام دي

فززاتّفق أن تصززادفت منيززا جملزز  ،  الطًززا ع معتلفزز  ا  ززكال دا مزز  الحركزز 
ولكنّه ععم أّن كينون  الحيوان ،  فكان  ذا العالم،  اجتمعت على  يألة  اّد 

 .والنًات ليس باتّفاق

ز ب  نب ا جزرام االسطقسززيّ  باالتّ  (1)إلززى أنًززالقلس  ونوسي فمززا ،  فززاقأّن تكززو 
ن لزم أومزا اتّفزق ،  اتّفق منيا أن اجتمعت على نحو دالط للًقا  والنس  بقزى

 .يكن كذلا لم يًقب وتال ى

جب    .(2)وقد احتّ  على للا بعدّة حو
لب ،  أّن الطًيع  ال رويّ ب ليا:  اللّجة االُولى  اي ؟يا  ج  غفكيف تفع  فيع 

 ميّه الفع ب توإنّما ،  بألّن الرويّ  ال تجع  الفع ب لا غاي :  (3) واُجيب عنها

،  اعزز ثززّم اللايزز  تترتّزز  علززى الفعزز  لززذاتيا ال بجعزز  ج،  مززن غيززرم وتعي نززه
ال ولزو،  فا تالف الدواعي والصوارف  و المحوِ ععمزال الرويّز  المعيّنز 

لمتكلّم فزا،  فعزال الصزادرة عزن الملكزات كزذلاكما أّن ا ،  للا لم يحت  إلييا

ترّوى بكالم يألتي بالحرف بعد الحرف على  يئاتيا المعتلف  من غير رويّ  ي
 .ولو ترّوى لتًل د وانقطع عن الكالم،  بيا

وكذا أرباب الصناعات في دناعاتيم لو ترّوى في  من العم  واحد 

 .منيم لتًل دب وانقطع
ع مززن الفسززاد والمززوتأّن فزز:  اللّجااة الثانيااة ،  ي نظززام الطًيعزز  أنواعززا

ع من الشّر والمسا ة في نظام ال يتليّزر عزن أسزًاب ال تتعلّزف و زي ،  وأقساما

 فلزززنحكم أّن أنزززواا العيزززر،  بززز  للززرورة المزززادّة،  غيززر مقصزززودة للطًيعززز 
صزد مزن والمنافع المترتًّ  على فع  الطًيع  أيلاع على  ذا النم  من غير ق

 .داا يدعو ا إلى للا الطًيع  وال

بززألّن مززا كززان مززن  ززذم الشززرور مززن قًيزز  عززدم بلززو  :  (4) واُجيااب عنهااا
 الفواع 

__________________ 

مزن  ن االوّول( قد نبس  إليه الشيس الر يس في الفص  الرابع عشر من المقال  االوولزى مزن الفز1)

 طًيعيات الشفا .

ات عشززر مززن المقالزز  االوولززى مززن طًيعيزز ( وتعززّرض ليززا الشززيس الززر يس فززي الفصزز  الرابززع2)

 الشفا .

 .242  و رى اليداي  ا ثيريّ  ،  257   2( والمجي  ددر المتأللّيين في ا سفار ِ 3)

ع دززدر المتززأللّيين فززي ا سززفار 4) و ززرى اليدايزز  ،  258ع  257   2ِ ( والمجيزز  أيلززا

 .243ا ثيريّ    
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س مزن  زرط كزون الطًيعز  متوّجيز ع فلي،  الطًيعيّ  غاياتبيا النقطاا حركاتيا

ومززا كزان منيززا مزن قًيزز   .وقزد تقززدّم الكزالم فززي الًاطز ،  إلزى غايز  أن تًلليززا
فيي اومزور   يور زا غاليز   ،  اللايات التي  ي  رور ع و ي على نظام دا ميّ 

واللايززات بالقصززد ا ّول  ززي ،  علززى  ززّري ا ع فيززي غايززات بالقصززد الثززاني

وتفصي  الكالم فزي  زذا المعنزى فزي ،  م  ليذم الشرورالعيرات اللالً  الالع
ثبز ب  .بح  القلا  ثبز و الطًيعز  فزي أفعاليزا التزي تنتيزي إلزى  زذم الّشزرور مب فمب

ع من  شً  فيأل ذ بالنحت والنشر  فيرك  ويصنع،  النّجار يريد أن يصنعب بابا

ززهو اللززرورّي إ ززاع  مقززدار مززن العشززً  بالنشززر والنحززت،  و ززي ،  والعمو
 .دة له بالقصد الثاني بتًع إرادته لصنع الًابمرا

،  ة  الحزرارأّن الطًيع  الواحدة تف عي  أفعاال معتلفز ع مثز:  اللّجة الثالثة

د وجه القّصار وتًيّيع دو الملطب وتسّوي  .ثوبوجه ال فّنّيا تحي   الشمعب وتعقي
لزه غايز   بألّن الطًيع  الواحدة ال تفع  إالّ فعزال واحزداع :  (1) واُجيب عنها

 لمقارنز  وأّما ترتّ  آثار معتلف  على فعليا فمن التوابزع اللزروريّ ،  واحدة

 .عوام  وموانع متنوع  ومتًاين 
لفواعز  فقد تحّص  من جميع ما تقدّم أّن اللايات المترتًّ  علزى أفعزال ا

للبيا وأسًابيا الحقيقيّ   .غايات  لاتيّ   دا ميّ   لعي

 وب   إلزىغايات  بالعرض منسز،  سّمى إتفاقيّاتوأّن اآلثار النادرة التي ت
 .حقيقيّ غير أسًابيا الحقيقيّ  و ي بعينيا دا ميّ  بنسًتيا إلى أسًابيا ال

 فززال منززا  عززن إثًززات الرابطزز  الوجوديّزز  بينيززا وبززين السززً  الفززاعليّ 

 .الحقيقيّ 
مزن  ولو جاع لنا أن نشّا في إرتًاط  ذم اللايات بفواعليا مزع مزا لكزر

ر كثيزر وليزذا أنكز،  الترتّ  لجاع لنا أن نشا في إرتًزاط الفعز  بالفاعز دوام 

،   علّ  الماديّ   في المن القا لين باالتّفاق العلّ ب الفاعليّ ب كاللا يّ  وحصروا العلّ 
 .(2)وقد تقدّم الكالم في العلّ  الفاعليّ  

__________________ 

ع دززدر المتززأللّيين فززي ا سززفار1) و ززرى اليدايزز  ،  259ع  258   2ِ  ( والمجيزز  أيلززا

 .244ا ثيريّ    

 ( في الفص  السادس من  ذم المرحل .2)
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 الفصل الرابع عشر

 في العلّة الماديّة والصوريّة

ر لاتيزا أّن ا نواا التي ليا كمال  بالقّوة ال تعلو في جزو  (1)قد عرفت 

فزّن  .وا عزراض من جو ر يقً  فعليّ ب كماالتيا االوولى والثاني  من الصزور
وهو حيثيّ ب القّوة من جي  وحيثيّ ب الفعليّ  من جي  لذي  و االجسم ك،  كانت حيثيّت

بالفعزز  مززن جيزز  جسززميّتيهي وبززالقّوة مززن جيزز  الصززور وا عززراض الالحقزز  
ع وإن كانت حيثيّته حيثي ب القوّ  .«مادّة ثاني »:  سوميّ ،  لجسميّته  و و،  ة محلا

الّ ّ  جيز  إكزو زو الزذي بزالقّوة مزن ،  ة الثانيز  بالتحليز الذي تنتيي إليه المزادّ 

 .«مادّة أولى»و  « يولى»:  سوّمي،  جي  كونه بالقّوة من كّ  جي 
 ، لصزورةاوللمادّة علّيّ  بالنسً  إلى النوا المزادّّي المرّكز  منيزا ومزن 

ع  ،  لزه   علّز   يزا جزه   للمرّكزفيزي بمزا أنّ  .لتوق في وجودم علييا توقّفاع  روريّا

 ليا معلول   ووبالنسً  إلى الجه  اآل ر الذي يقًله ع أعني الصورة ع مادّة  ليا 
 .(2)لما تقدّم أّن الصورة  ريك  العلّ  للمادّة ، 

نب للعل  منكري،  العلّيّ  في المادّة فق  (3)وقد حصر جمع  من الطًيعييّن 

 .الثالث االو ر
يزا الفوالعي ،  القّوة والقًزول أّن المادّة حيثيّ  لاتيا:  أّوالويدفعه  ،  قزدانمو

ال ف،  دانه ال يكفي ععطا  الفعليّ  وإيجاد ا المالعم للوجومن اللرورّي أنّ 

 .و و محال،  يًقي للفعليّ  إالّ أن توجد من غير علّ 
انت المادّة وإل ك،  (4)ه قد تقدّم أّن الشي  ما لم يج  لم يوجد أنّ :  وثانيا  

منتزها ول فيي ال تصلط  ن يستند إلييزا  زذا الوجزوب ال ألنيا اعمكان والقً

 من وجود
__________________ 

 ( في الفص  العامس والسادس والسابع من المرحل  السادس .1)

 ( في الفص  السادس و اتم  الفص  السابع من المرحل  السادس .2)

 ( و م الماديّون المنكرون لما ورا  الطًيع .3)

 امس من المرحل  الرابع .( راجع الفص  الع4)
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فورا ب المزادّة أمزر  ال ،  وحقيقتبهو اللرورة واللهوم وعدم االنفكاك،  المعلول

و زو العلّزز  الفاعليّزز  المفيلزز  ،  محالز  يسززتند إليززه وجزوبو المعلززول ووجززودومو 
 .لوجود المعلول

حزداع او أثزراع أّن المادّة لاتو طًيعز  واحزدة ال تز ثّر إن أثّزرت إالّ :  وثالثا  

ع  ه رجوا ما لا يا  من اع تال،  وقد سلّموا للا،  متشابيا مو ف إلزى مزا والعو
،  ي  زو زو كزون كزّ ي  زي  عزينو كزّ ي ،  للمادّة من دف  الوحدة لاتاع ودف ع 

 .و رورة العق  تًطله

ا  زو الصورة ع بمعنى ما به الشزي   زو مز:  فيي،  العلّة الصوريّةوأّما 
  للمركّ  للرورة أنّ ،  ي  المرّك  منيا ومن المادّةبالفع  ع بالنسً  إلى الش

ع علييا  .توقّفا

دم كزون لعز،  وأّما الصورة بالنسً  إلى المادّة فليست علّز ع دزوريّ ع ليزا
ييزا تاجز  إلب   زي مح،  المادّة مرّكً ع منيا ومن غير ا مفتقرةع إلييا في لاتيا

سزً  ك  العلّز  بالنولزذا كانزت الصزورة  زري،  في تحّصزليا العزارِ مزن لاتيزا

ل  ليا كما تقدّم بيانه   .(1)إلييا ومحّصي
ً  ة بالنسواعلم أّن الصورة المحّصل  للمادّة ربّما كانت جه اع من المادّ 

اع إلزى ولذا ينتس  ما كان ليا من ا فعزال واآلثزار ع نظزر،  إلى دورة الحق 

دّة ن المزاكونيا دورةع محّصل ع للمادّة ع إلزى الصزورة التزي دزارت جزه اع مز
ة ل  للمزادّ فزّّن الصزورة النًاتيّز  دزورة  محّصز،  كالنًزات مزثال،  بالنسً  إلييزا

 .تيّ ليا آثار فعليّ   ي آثار الجسميّ  والنًا،  الثاني  التي  ي الجسم

ا مادّتي ثم إلا لحقبت  به دورة الحيوان كانت الصورة النًاتيّ  جه اع من
 و كزذا .يزا مزن ا فعزال واآلثزار العاّدز وملكبت  الصورة الحيوانيّ  ما كزان ل

ن جزها ع مزكلّما لحقبت  بالمرّك  دورة  جديدة  عادبت  الصور السزابق  علييزا أ

 فعزال االمادّة الثاني  وملكبزت  الصزورة الجديزدة مزا كزان للصزور السزابق  مزن 
 .(2)وقد تقدّم أّن الصورة ا  يرة تمام حقيق  النوا ،  واآلثار

ع أنّ  مززا التركيزز  بززين المززادّة والصززورة لززيس بّنلززمامّي  ك واعلززم أيلززا

م بز  تركيز  إتحزادّي كمزا يقلزي بزه اجتمزاا المزًي،  (3)يونس  إلى الجميور 
 والقّوة،  والمحص  

__________________ 

 ( في الفص  السادس و اتم  الفص  السابع من المرحل  السادس .1)

 ( راجع الفص  السادس من المرحل  العامس .2)

 .105و رى المنظوم    ،  282   5( نوسي  إلييم في ا سفار ِ 3)
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ولوال للا لم يكزن التركيز  حقيقيّزاع وال يحصز  نزوا  جديزد  لزه آثزار ،  والفع 

 . اّد 

 الفصل الخامس عشر

 في العلّة الجسمانيّة

لب  الجسمانيّ  متنا ي  أثراع عدّةع ومدّةع و دّةع  لجسزمانيّ  ا نواا  ّن ا،  العي

 .متحّرك  بجوا ر ا وأعرا يا
نيزا كزّ   م فما ليا من الطًا ع والقوى الفعالّ  منحلّ   منقسم   إلى أبعاض

ع وأثراع  ي ن السابق والالحق محدود  لاتا  .محفوف  بالعدمب

لب  الجسمانيّ  ال تفع  إالّ مع و ع  اّ  بينيزا وبزي ع العي م ن المزادّ وأيلا
 .المنفعل 

يزا فزي اجزت إلزى المزادّة فزي وجود زا احتاجزت إلييا لّمزا احت نّ »:  قالوا

ن أوحاجتيزا إلززى المززادّة فزي إيجاد ززا  ززو ،  إيجاد زا الززذي  زو فززرا وجود ززا
 .يحص  ليا بسً  المادّة و ع  اّ  مع معلوليا

لبز  ثير العي ولذا كان للقورب والًوعد وا و اا العاّد  دب     في كيفيّ  تزأل

 .«الجسمانيّ 
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 (1) ة[]مقّدم

ّمى وجود الشي  في ا عيان بحي  تترتّ  عليه آثارم المطلوب  منه يس
سززّمى يوإمكانززه الززذي قًزز ب تحقّقززه ،  «إّن وجززودم بالفعزز »:  ويقززال،  «فعززال»

ا دامززت مززفّنّيززا ،  مثززال للززا النطفزز «. إّن وجززودم بززالقّوة»:  ويقززال،  «قززّوةع »

ع ،  طف   ي إنسان مثال بزالقّوةن لزه  ، بالفعز  فزّلا تًزدّلبت  إنسزاناع دزارت إنسزانا
 آثار اعنسانيّ  المطلوب  من اعنسان.

  وا  ًه أن تكون القزّوة فزي أدز  الو زع بمعنزى مًزدأ ا فعزال الشزاقّ 

ز ؛الشديدة ع أعني كون الشي  بحي  تصدر عنه أفعال  ديدة ع  ّسي ع فزي ثزّم تووو
قبززت  علززى مًززدأ االنفعززاالت الصززعً  ع أعنززي كززون الشززي  بحمعنا ززا فاط يزز  لي

لفعزز  اكمززا أّن ،  يصززع  إنفعالززه بتززوّ م أّن اعنفعززال أثززر  موجززود  فززي مًد ززه

ى مًززدأ ثززّم توّسززعوا فززألطلقوا القززّوة علزز ؛والتززألثير أثززر  موجززود فززي الفاعزز  ع 
ع ،  االنفعال ته سنس  سيوللما ععموا أّن دعوب  االنفعال و،  ولو لم يكن دعًا

 أنّ »و  «ذاإّن في قّوة الشزي  الفالنزّي أن يصزير كز»:  فقالوا،  واحد  تشكيكي  

  ذا ما عند العاّم .«. ا مر الفالنّي فيه بالقّوة
__________________ 

و زيط وكيفيز  انتقاليزا مزن بعزع إلزى بعزع. ولمهيزد الت،  ( و ي في معزاني القزّوة والفعز 1)

،  474ع  471  والتحصزي  ،  الرابعزز  مزن إلييزات الشزفا  لمقالز اراجزع الفصز  الثزاني مزن 

 .5ع  2   3وا سفار ِ 
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ولّمزززا رأى الحكمزززا  أّن للحزززوادث الهمانيّززز  مزززن الصزززور وا عزززراض 

ع قً ب وجودي ا منطًقاع على حيثيّ  القًول التي تسّميه العاّم  قزّوةع  سزّموا ،  إمكانا
،  «قززّوةع »كمزا سززّموا مًزدأ الفعزز  ،  «قززّوةع »الوجزود الززذي للشزي  فززي اعمكزان 

لبززز  الفاعليّززز  وقزززالوا القزززوى الطًيعيّززز  والقزززوى »:  فزززألطلقوا القزززّوة علزززى العي

 .«النفسانيّ 
وسزززّموا الوجزززود الزززذي يقابلزززه ع و زززو الوجزززود المترتّززز  عليزززه اآلثزززار 

ودم فقسزموا الموجزود المطلزق إلزى مزا وجز .«وجزوداع بالفعز »المطلوب  منه ع 

 .ودم بالقّوةبالفع  وما وج
وفييزا أربعز  عشزر ،  والقسمان  ما المًحوث عنيما فزي  زذم المرحلز 

 .فصال

 الفصل األّول

 كّل حادث زمانّي فإنّه مسبوق  بقّوة الوجود

 أن وللا  نّه قً ب تحق زقي وجزودم يجز  أن يكزون ممكزنب الوجزود جزا هاع 

ع قًز ب حدو،  يتّصف بالوجود وأن ال يتّصف إّمزا  ثزه لكزانإل لزو لزم يكزن ممكنزا

ع  ع عمانيّزا ضب حادثزا ع فاستحال تحق قوه وقزد فوزري ع  ، و زذا  لزف  ،  ممتنعا  وإّمزا واجًزا
 .فكان موجوداع واستحال عدمه لكنّه ربّما تعلّف ولم يوجد

ع و ززذا اعمكززان أمززر  موجززود  فززي العززارِ ولززيس اعتًززاراع عقليّززاع الح قززا

 .عززدلززعف والقوززرب والًو ه يتّصززف بالشززدّة وال نّزز،  بما يّزز  الشززي  الممكززن
ع ع مثال ع أقربو إلزى اعن مكزن سزان المفالنطف  التي فييا إمكان أن يصير إنسانا

ع    ي النطفزفزواعمكزان ،  من اللذا  الذي يمكن أن يتًدّل نطف ع ثّم يصير إنسانا

ع أ دّ منه في اللذا  مثال  .أيلا
ع  و زو ،  بذاتهثّم إّن  ذا اعمكان الموجود في العارِ ليس جو راع قا ما

سززّم ولنو ،  «قززّوةع »:  فلنوسززّمه ؛بزز   ززو عززرض  قززا م  بمو ززوا يحملززه،  ظززا ر  

ليزه سزابق   ع فّلن لكّ ي حادث عمانّي  مزادّة   ؛« مادّةع »:  المو واب الذي يحمله
مي   .تحم  قّوةب وجودي

و غيززرب ممتنعز  عززن االتّحزاد بالفعليّزز  التزي تحمزز   ويجز  أن تكززون المزادّة

تززي تحمزز  فيززي فززي لاتيززا قززّوة الفعليّزز  ال،   لززم تحمزز  إمكانيززاوإالّ ،  إمكانيززا
 إل لو كانت لات فعليّ  في،  إمكانيا
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ه قزّوة ب   ي جو ر  فعليّ   وجودوم أنّز،  نفسيا المتنعت عن قًول فعليّ  او رى

لكنّيا لكونيا جو راع بالقّوة قا م ع بفعليّ  او زرى إلا حزدث الممكزن ع ،  ا  يا 
زت الفعليّز   و و الفعليّ  و إمكانبيا ع بطلبت  الفعليّ  السابق  وقامب التي حملبت المادّة

يززا زز  قززّوةب اليززوا  و ززي قا مزز   بعززدو ،  الالحقزز  مقامب كمززادّة المززا  ع مززثال ع تحمي

ت الصزورة  بالصورة الما يّ  حتّى إلا تًدّل  وا ع بطلبت الصورة الما يّ  وقامب
و  ت  المادّة يا وتقّومب  . بيااليوا يّ  مقامب

إالّ و،  حززدة  ومززادّم الفعليّزز  الجديززدة الحادثزز  والفعليّزز  السززابق  الها لزز  وا

ع ،  كانت المزادّةو حادثز ع بحزدوث الفعليّز  الحادثز  ةع  زر ومزادّ آفاسزتلهمت إمكانزا
يززر فكانززت لحززادث واحززد إمكانززات  ومززواد  غ،  او ززرى وننقزز  الكززالم إلييمززا

 .و و محال،  متنا ي 

ضب للمادّة حدوث عمانيّ ونظير اع كال ال م  لو فوري  .عي
 : وقد تًيّن بما تقدّم

ليزا نسزً ب ال:  أّوال يعزّي جسزم الطًأّن النسزً  بزين المزادّة والقزّوة التزي تحمي

 .ًيم فقّوة الشي  العاّ  تبعبي ن قّوة المادّة الم،  والجسم التعليميّ 
ور إن فزي الصزأّن حدوث الحوادث الهمانيّ  ال ينفّا عن تليّر :  وثانيا  

ع ،  كانت جوا ر  .وفي ا حوال إن كانت أعرا ا

ع :  وثالثا   ع بفعليّ  والمادّة تقوم دا ما  .حفظيات بصورة أّن القّوة تقوم دا ما
ززت الصززورة الحديثزز  مقززامب القديمزز   فززّلا حززدثبت  دززورةع بعززد دززورة قامب

ت المادّة مب  .وقوّوي

 الفصل الثاني

 شيء بالقّوةفي استيناف القول في معنى وجود ال

 ووجودم بالفع  وانقسام الوجود إلييما

يزر مزا غإّن ما بين أيدينا من ا نواا الجو ريّز  يقًز  أن يتليّزر فيصزير 

،  كززالجو ر غيززر النززامي يمكززن أن يتًززدّل إلززى الجززو ر النززامي،  كززان أّوال
ع  لقابزز  وللززا مززع تعززي ني ا،  والجززو ر النززامي يمكززن أن يتًززدّل فيصززير حيوانززا

مو للا أن تكون بينيما .ولوالمقً  والعي
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 .نسً   موجودة  ثابت   

،  لزعفوالشزدّة وال،  ا نجد  زذم النسزً  معتلفز ع بزالقورب والًوعزدعلى أنّ 
ن أوإن كانززا مشززتركين فززي إمكززان ،  فالنطفز  أقززرب إلززى الحيززوان مززن اللزذا 

ع   .يصيرا حيوانا

الّ ف بيزا إوالقورب والًوعد والشدّة واللزعف أودزاف  وجوديّز   ال يتّصز
 .فالنسً  المذكورة موجودة  ال محال ،  موجود

 ، وكّ  نسً  موجودة فّنّيا تستدعي وجودب طرفبي يا في ظزرف وجود زا

للرورة قياميا بيما وعدم  روِ وجود ا من وجود ما وكون أحد طرفبيي 
 .النسً  لآل ر

مزا ه ووقد تقدّم بيان للا كلّه في مرحل  انقسام الوجود إلى مزا فزي نفسز

 .(1)في غيرم 
ع  رم عليهوإل كان المقًول بوجودم العارجّي ع الذي  و منشأل  لترت  ي آثا

يزه فيو موجزود  عنزدم بوجزود  زعيف ال يترتّز  عل،  غيرب موجود عند القاب 

 .جميع آثارم
 .دوإل كان ك   من وجودبي ه اللعيف والشديد  و  و بعينه فيما واح

 ليه جميععمرتً    عيف   ال يترتّ  :  ي نفللمقًول وجود  واحد  لو مرتًتب 

 .ومرتً    ديدة  بعالفيا،  آثارم
جوداع و»:  ويّ ب والمرتً ب الق،  «وجوداع بالقّوة»:  ولنوسّم المرتً ب اللعيف ب 

 .«بالفع 

    واحزد  ثّم إّن المقًول بوجودم بالقّوة معه بوجودم بالفع  موجود  متّص
 .و ذا  لف  ،  ت ثابت  موجودةوقد فر ،  وإالّ بطلت النسً ، 

الّ لم وإ،  وكذا المقًول بوجودم بالقّوة مع القاب  موجودان بوجود واحد

قابز  فوجود ال .و ذا  لف  ،  يكن أحد الطرفين موجوداع لآل ر فًطلت النسً 
 معتلف  ووجود المقًول بالقّوة ووجودم بالفع  جميعاع وجود  واحد  لو مرات 

 .ولاك من التشكيا،  الف إلى ما به االتّفاقيرجع فيه ما به اال ت

ا وأّمززا لززو فر ززن . ززذا فيمززا إلا فر ززنا قززابال واحززداع مززع مقًززول واحززد
نا يز  سلسل  من القواب  والمقًزوالت لا ًز ع مزن الطزرفين متنا يز  أو غيزر مت

بق ان السززافززي كززّ  حلقزز  مززن حلقاتيززا إمكززان الفعليّزز  التاليزز  ليززا وفعليّزز  اعمكزز

ود  كان لجميع الحزدود وجز،  ما عليه سلسل  الحوادث في العارِعلييا على 
 واحد  مستمر  باستمرار السلسل 

__________________ 

 ( راجع الفص  الثال  من المرحل  الثاني .1)
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وكان إلا قسم  زذا الوجزود الواحزد علزى قسزمين كزان فزي  .لو مرات  معتلف 

 .سم الالحق فعليّ و القسم السابقوفي الق،  القسم السابق قّوةو القسم الالحق
لالحزق اثّم إلا قسم القسم السابق مثال على قسمين كان في سابقيما قّوة 

 .وفي الحقيما فعليّ و السابق

ن كزا،  وكلّما أمعن في التقسزيم وجزّهى  للزا الوجزود الواحزد المسزتمرّ 
 .فالقّوة والفع  فيه ممهوجان معتلطان،  ا مر على  ذم الوتيرة

 لزى الحزدّ إحدّ  من حدود  ذا الوجود الواحد المستمّر كمال  بالنسً  فك   

كمزال ال  حتّزى ينتيزي إلزى،  ونق   وقّوة  بالنسً  إلزى الحزدّ الالحزق،  السابق
 .اليّ ب معيكما ابتدى  من قّوة ال فع،  أي فعلي    ال قّوةب معيا،  نق ب معه

مزن حيز   لو لمزا بزالقّوةيزا كمزال  أوّ أنّ :  و و،  فينطًق عليه حدّ الحرك 

 .إنّه بالقّوة
دّة فيذا الوجود الواحد المستّمر وجود تدريجّي سزيّال يجزري علزى المزا

 .الحامل  للقّوة والمعتلفات  ي حدود الحرك  ودور المادّة

 . ذا كلّه في الجوا ر النوعيّ 
وسزيجي  تفصزي  ،  والكالم في ا عراض نظيرو ما تقزدّم فزي الجزوا ر

 .(1)ا الكالم فيي

حسًه ب  عليه فقد تًيّن مّما تقدّم أّن قّوة الشي   ي ثًوت  ّما له ال يترتّ 
ه أنّزو ؛لقّوةوأّن الوجود ينقسم إلى ما بالفع  وما با ؛جميع آثار وجودم الفعليّ 

 .ينقسم إلى ثابت وسيّال

 وأنّ ،  وتًيّن أّن ما لوجودم قّوة  فوجزودم سزيّال  تزدريجي  و نزاك حركز 
ع ع فليس لوجودم قوّ ما ليس وج ع ع أي كان ثابتا ال مادّة  ة  ع أيودم سيّاال تدريجيّا

 وأنّ  ؛لززه وأّن مززا ال مززادّةب لززه فززال حركزز  ؛وأّن مززا لززه حركزز  فلززه مززادّة ؛لززه ع 

لاعزراض بمززا أّن وجوداتيزا لمو ززوعاتيا حركز   بتًززع حركز  مو ززوعاتيا 
 .(2)على ما سيألتي من التفصي  

__________________ 

 ( راجع الفص  السادس والفص  السابع والفص  الثامن من  ذم المرحل .1)

 ( راجع ا مر الثاني من االومور المذكورة في الفص  الثامن من  ذم المرحل .2)
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 الفصل الثالث

 في زيادة ّوضيح للّد اللركة وما ّتوقّف عليه

الفعز   أّن الحرك  نحوو وجود يعرِ به الشي  من القّوة إلى (1)قد تقدّم 

ع   .أي بحي  ال تجتمع ا جها  المفرو   لوجودم،  تدريجا
ابق وبعًارة او رى يكزون كز   حزدّ  مزن حزدود وجزودم فعليّز ع للجزه  السز

فالحركزز   ززروِ الشززي  مززن ،  المفززروض وقززّوةع للجززه  الالحززق المفززروض
ع   .(2)القّوة إلى الفع  تدريجا

د  ا  « القّوةيز  إنّزه بزحلو لما بالقّوة من يا كمال  أوّ أنّ »بع المعلّم األّول وحب
زدب الزت:  وتو يحه .(3) مّكن فزي أّن الجسم المزتمّكن فزي مكزان ع مزثال ع إلا قبصب

كب المكان ا ّول بالشروا في السزلوك إلزى المكزان الثزا  ني حتّزىمكان آ ر تورب

  إلييمزا بالنسزً (4)كماالن  زو ،  فللجسم ع و و في المكان ا ّول ع ؛يتمّكن فيه

ي  و اني الذو ما السلوك الذي  و كمال  أّولو والتمّكن في المكان الث ؛القّوةب
قّوة فالحركزز  ع و ززي السززلوك ع كمززال  أّولو للجسززم الززذي  ززو بززال ؛كمززال  ثززان

ع ،  بالنسً  إلى الكمزالين ى النسزً  إلزبز  مزن حيز  إنّزه بزالقّوة ب،  لكزن ال مطلقزا

 .ود به ّن السلوك متعلّقو الوج،  الكمال الثاني
ومور ستّ  ،  ًدأل( الم)ا وّ :  وقد تًيّن بذلا أّن الحرك  متعلّق و الوجود بأل

 ، و ززو الززذي إليززه الحركزز ،  الثززاني( المنتيززىو ) .و ززو الززذي منززه الحركزز 

 فالحرك  تنتيي من
__________________ 

 ( في الفص  السابق.1)

 ا يّز  الحزد للم نّ ،  ليس بحدّ  حقيقزّيي ( والتدري  معنى بدييي  بّعان  الحس عليه. والتعريف 2)

 والوجود ال ما ي  له ع منه )رحمه هللا( ع.،  والحرك  نحو وجود، 

ًه سزفار. ونسبزودزدر المتزأللّيين فزي ا ،  ( نبسبًه إليه الفعزر الزراعّي فزي المًاحز  المشزرقيّ 3)

« د آ زري مكزان بعزأّن الحرك   ي حصول الجسزم فز»ثّم نس  القول بع ،  العالّم  إلى الحكما 

فززي  . وفزي المقزام أقزوال او زر مزذكورة262ع  261  فراجزع كشزف المزراد ،  إلزى المتكلّمزين

،  549   1والمًاحززز  المشزززرقيّ  ِ ،  31ع  24   3فراجزززع ا سزززفار ِ ،  المطزززّوالت

نظومز    و زرى الم،  والفص  ا ّول من المقال  الثاني  من الفزن ا ّول مزن طًيعيزات الشزفا 

 .239ع  238

 ( أي الجسم.4)
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ع أو إعتًاراع  ومزن جانز  إلزى فعز  ال قزّوةب ،  جان  إلى قّوة ال فع ب معيا تحقيقا

ع أو إعتًزاراع علزى مزا سزيتًيّن إن  زا  هللا  الثالز ( المسزاف  و ) .(1)معيا تحقيقزا
،  الرابزع( المو زوا الزذي لزه الحركز و ) و ي المقولز .،  الحرك  التي فييا

و  و ززو المحززرك.،  العززامس( الفاعزز  الززذي بززه الحركزز )و  و ززو المتحززرك.

 و و الهمان.،  تتقدر به الحرك  السادس( المقدار الذي)

 الفصل الرابع

 في إنقسام التغيّر

ِب الشي  من القّوة إلى الفع  ال يعلو من تل (2)قد عرفت  ،  يّزرأّن  رو

 .أو في أحوال لاته،  إّما في لاته
وا هي كمزا فزي تحزّول نزوا جزو رّي إلزى نزإّمزا فزي لاتيّيز:  وإن  ئت فق 

 .أو في عر يّيهي كتليّر الشي  في أحواله العر يّ ،  آ ر جو ريّ 

 .ثّم التليّر إّما تدريجي  وإّما دفعي  بعالفه
ال  ليزا ووالتليّر التدريجّي ع والعمه إمكان اعنقسام إلى أجها  ال قرارب 

 .اجتمااب في الوجود ع  ي الحرك 

  ة سزابقه يحتاِ إلزى مو زوا يقًز  التليّزر وقزوّ لدفعّي ع بما أنّ والتليّر ا
ن مزأّن العزروِ  (3)لمزا عرفزت ،  على حدوث التليّزر ع ال يتحقّزق إالّ بحركز 

ع تليّزر ه لّمزا كزانغير أنّ  ؛القّوة إلى الفع  كيفما فرض ال يتّم إالّ بحرك  اع دفعيّزا

   كالودززول والتززرككززان مززن المعززاني المنطًقزز  علززى أجززها  الحركزز  اآلنيّزز
 .فالتليّر كيفما فرض ال يتّم إالّ بحرك  .واالتّصال واالنفصال

ثزززّم الحركززز  تعتًزززر تزززارةع بمعنزززى كزززون الشزززي  المتحزززّرك بزززين المًزززدأ 

ضب  ،  بعدم فيهفيو ليس قًله و،  والمنتيى بحي  ك   حدّ  من حدود المساف  فوري
 .«حركزز  التوّسززطي ال»:  وتسززّمى،  و ززي حالزز  بسززيط  ثابتزز  غيززر منقسززم 

لززى إوتعتًززر تززارةع بمعنززى كززون الشززي  بززين المًززدأ والمنتيززى بحيزز  لززه نسززً   

 حدود المساف  المفرو   التي ك   واحد منيا
__________________ 

 ( راجع الفص  العامس من  ذم المرحل .1)

 ( في الفص  الثاني من  ذم المرحل .2)

 ( في الفص  السابق.3)
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،  من حزدّ يتركزه ومزن حزدّ يسزتقًله،  السابق  وقّوة  للفعليّ  الالحق فعليّ   للقّوم 

مو للا اعنقسام إلى ا جها  واالنصرام والتقّلي تدريجاع وعدم اجتماا  والعي
 .«الحرك  القطعيّ »:  وتسّمى،  ا جها  في الوجود

ع موجودان في العارِ النطًاقيما عليه ّن أبمعنزى ،  واععتًاران جميعا

ع ونال يقتلى للا انقساماع وال سي،  نسً ع إلى المًدأ والمنتيى للحرك  سً ع النا
 .موحدود المساف  تقتلي سيالن الوجود واالنقسا،  إلى المًدأ والمنتيى

ززذي الحززدّ بعززدب الحززدّ   منيززا وأّمززا مززا يأل ززذم العيززالو مززن دززورة الحركزز  بأل  

فزي   غيزر موجزودفيو أمر  ل نزي  ،  وجمعيا دورةع متّصل ع مجتمع ب ا جها 
 وإالّ ،  لعدم جزواع اجتمزاا أجزها  الحركز  لزو فر زت ليزا أجزها ،  العارِ

 . ذا  ل ف  ،  كانت ثابت ع ال سيّال 

 الفصل الخامس

 في مبدأ اللركة ومنتهاها

ع بذاتيا (1)قد تقدّم  قّوة انقسزام  بزال فليعلم أّن انقساميا،  أّن للحرك  انقساما

،  لتعليمزيّ لمتّص  القاّر من الع  والسطط والجسم اكما في الكّم ا،  ال بالفع 

ززت،  إل لزو كانززت منقسززم ع بالفعزز  فانفصززلبت ا جززها  بعلززيا مززن بعززع  انتيب
 .وبطلبت الحرك ،  القسم  إلى أجها  دفعيّ  الوقوا

ع ال يقف ما فييزا مزن االنقسزام علزى حزدّ  ال يتجزاوعم قزف ولزو و،  وأيلا

م قززد تقززدّ و،  ت م ل فزز ع مززن أجززها  ال تتجززّهىعلززى حززدّ  ال تتعززدّام القسززم و كانزز
 .(2)بطالنيا 

 ومززن  نززا يظيززر أّن ال مًززدأ وال منتيززى للحركزز  بمعنززى الجززه  ا ّول

 ا تًيّنلم،  الذي ال ينقسم من جي  الحرك  والجه  اآل ر الذي ال ينقسم كذلا
  زي التزي فال ينطًق عليه حدّ الحركز ،  أّن الجه  بيذا المعنى دفعي  الوقوا

ه جو  .سبيبالن الوجود وتدر 

ع  (3)نتيى وأّما ما تقدّم ع من أّن الحرك  تنتيي من الجانًين إلى مًدأ وم
 فيو

__________________ 

 ( في الفص  السابق.1)

 ( في الفص  الرابع من المرحل  السادس .2)

 ( راجع الفص  الثال  من  ذم المرحل .3)
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 .تحديد  ليا بالعارِ من نفسيا

عليّز ب فتيي حرك  الجو ر من جان  الًد  إلزى قزّوة ال فعز ب معيزا إالّ فتن
 التم إلى فعز  ومن جان  الع،  «المادّة االوولى»و و ،  يا قّوة  ال فع ب معياأنّ 

ع إن  ا  هللا ،  «التجّرد»و و ،  قّوةب معيا  .(1)وسنهيد  ذا تو يحا

،  لمو ززواوتنتيززي الحركززات العر ززيّ  مززن جانزز  الًززد  إلززى مززادّة ا
 ومززن جانزز  العززتم فززي الحركزز  الطًيعيّزز  إلززى مززا ؛و ززي التززي تقًزز  الحركزز 

 ا أثزر وفي الحرك  القسريّ  إلى  يألة ينفزد عنزد .تقتليه الطًيع  من السكون

  أن وفزي الحركزز  اعراديّز  إلزى مززا يزرام المتحزّرك كمززاال لنفسزه يجزز .القسزر
 .يستقّر فيه

 الفصل السادس

 في المسافة

،  وّ كحركز  الجسزم فزي كّمزه بزالنم،  ل  التي تقع فييا الحرك و ي المقو
 .وفي كيفه باالستحال 

الي  عوالمقوالت التي  ي أجناس ،  من اللرورّي أّن الذاتّي ال يتليّر

عنززى  فززي الموالحركزز  تولبيّيززر المتحززّركب ،  لمززا دونيززا مززن الما يّززات لاتيّززات  ليززا
راع مزن عز  فزي الكيزف ع مزثال ع تليّزفلزو كانزت الحركز  الواق .الذي يتحّرك فيه

 .و و محال  ،  المتحّرك في ما يّ  الكيف كان للا تلي راع في الذاتيّ 

ي فال حرك  في مقول  بمعنزى التلي زر فزي وجود زا الزذي فزي نفسزيا الزذ
 . ّن وجود الما يّ  في نفسيا  ي نفسيا،  يطرد العدم عنيا

ر فيززو فززي وجود ززا فززّن كانززت فززي مقولزز  مززن المقززوالت حركزز   وتلي زز

 .نفسزه فّّن الشي  له ما يّ  باعتًار وجودم فزي،  الناعت من حي  إنّه ناعت
 وأّمززا باعتًززار وجززودم الناعززت لليززرم كمززا فززي ا عززراض أو لنفسززه كمززا فززي

 .فال محذور في وقوا الحرك  في مقول ،  فال ما يّ  له،  الجو ر
__________________ 

 م المرحل .( في الفص  التاسع من  ذ1)
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فالجسم الذي يتحّرك في كّمه أو كيفه ع مزثال ع ال تلي زرب فزي ما يّتزه وال 

وإنّمزا التليزر فزي المزتكّمم  .تلي رب في ما يّ  الكم أو الكيف اللذين يتحّرك فييما
 .أو المتكيّف اللذبي ن يجريان عليه

 .(1)« التشكيا في العر يّات دون ا عراض»:  و ذا معنى قوليم

 ع الوجزودمزلكنّزه التّحزادم ،  إّن الوجود الناعت وإن كان ال ما يّ  له ثمّ 
مو للزا ،  في نفسه يونس  إليه ما للوجود في نفسزه مزن الما يّز  ن يكزون أوالعي

تزه معنى الحرك  في مقول  أن يرد على المتحّرك فزي كزّ ي آن مزن آنزات حرك

ر مزن عيا عليه أكثنوا  من أنواا تلا المقول  من دون أن يلً  نوا من أنوا
 .و و محال  ،  وإالّ كان تلي راع في الما يّ ،  آن واحد

 الفصل السابع

 في المقوالت التي ّقع فيها اللركة

كزز  أّن المقززوالت التززي تقززع فييززا الحر (2)المشززيور بززين قززدما  الحكمززا  
 .الكيف والكم وا ين والو ع:  أربع

 و اّدزز  فززي الكيفيّززات ، فوقززوا الحركزز  فيززه فززي الجملزز ،  أّمااا الكيااف

 المعتّص 
__________________ 

وتعليفززات ،  432ع  427   1ِ راجززع ا سززفار ،  (  ززذا القززول منسززوب  إلززى المشززا ين1)

ت ه لزيس التفزاوت فزي نفزس لاالمصزنّف )قزدس سزرم( والحكزيم السزًهواري عليزه. وحادزله أنّز

ع ،  طًيع  مًيم  بذاتيا ،  لييزافزي العر زّي المحمزول ع بز  التفزاوت،  جزو راع كانزت أو عر زا

 فالتفاوت في العر ّي كا سود ال في نفس لات العرض كالسواد.

والحززّق أّن »:  427   1وقززال المصززنّف )قززدس سززرم( فززي تعليفتززه علززى ا سززفار ِ 

ع علزى مفيزوم غيزر معتلزف فزي  دّ حزالفرق بين العرض والعر ّي في للا مع ا تماليما جميعزا

ع   «.مفيوميّته مستصع  جدّا

 النجزاة  و،  ( راجع الفص  الثال  من المقال  الثاني  من الفزن ا ّول مزن طًيعيزات الشزفا 2)

،  264ع  261   1و رى المقادزد ِ ،  582ع  569   1والمًاح  المشرقيّ  ِ ،  107

 .328و رى المواقف   ،  265وكشف المراد   
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فزززّّن الجسزززم ،  ظززا ر  ،  بالكميّززات نظيزززر االسززتقام  واالسزززتوا  واالعوجزززاِ

 .المتحّرك في كّمه يتحّرك في الكيفيّات القا م  بكّمه ألًتّ ب 
ع  فالحركزز  فيززه تلي ززرو الجسززم فززي كّمززه تليّززراع متّصززال،  وأّمااا الكاام  منتظمززا

ع  نسززً  كززالنمّو الززذي  ززو عيززادة الجسززم فززي حجمززه عيززادةع متّصززل ع ب،  متززدّرجا

ع   .منتظم ع تدريجا
ع عليه ن  زارِ النمّو إنّما يتحقّق بانلمام أجها  مأّن :  (1) وقد اعتُر 

 فززالحجم الكًيززر الالحززق كززم  عززارض  لمجمززوا ا جززها  .إلززى أجززها  الجسززم

والحجززم الصززلير السززابق  ززو الكززّم العززارض لززنفس ،  ا دززليّ  والمنلززّم 
 .وعبي يماوالكّمززان متًاينززان غيززر متّصززلبي ن لتًززايوني مو زز،  ا جززها  ا دززليّ 

 .ال حرك   ،  لكّم  وحدوث  لكّم  آ رفالنمّو عوال  

ل  لكزّن الطًيعز ،  بألّن انلمام اللما م ال  ّا فيزه:  (2) واُجيب عنه تًزدّي
جزها  وتهيزد بزه كميّز  ا ،  ا جها ب المنلّم  إلزى دزورة ا جزها  ا دزليّ 

 . ر  و ي الحرك  كما  و ظا،  ا دليّ  عيادةع متّصل ع منتظم ع متدّرج ع 

م مزن كما فزي انتقزاالت ا جسزا،  فوقوا الحرك  فيه ظا ر  ،  وأّما األين
 .من  اّ  لكّن كون ا ين مقول ع مستقلّ ع في نفسيا ال يعلو،  مكان إلى مكان

ع ظزا ر  ،  وأّما الوضاع  كحركز  الكزرة علزى،  فوقزوا الحركز  فيزه أيلزا

زعبيا يتًزدّل بتًزد ل نيسبز ي النقزاط المفرو ز  علزى،  محور ا سزطحيا  فزّّن و  
ع إ  .لى العارِ عنيا تًداّل متّصال تدريجيّا

 المتىوال تقع في سا ر المقوالت ع و ي الفع  واالنفعال و»:  (3)قالوا 
__________________ 

. وتعززّرض لززه 89   3كمززا فززي ا سززفار ِ ،  ( والمعتززرض الشززيس اع ززراقّي ومتززابعوم1)

ع المحقّق اآلملي في درر الفوا د     .212ع  211ولإلجاب  عليه أيلا

 .212ودرر الفوا د   ،  93ع  88   3( راجع ا سفار ِ 2)

  مزن لز  الثانيزفراجزع الفصز  الثالز  مزن المقا ؛( والقا   أكثر من تقد مب على ددر المتزأللّيين3)

قادزد و رى الم،  594ع  593   1والمًاح  المشرقيّ  ِ ،  الفن ا ّول من طًيعات الشفا 

 .266ع  265وكشف المراد   ،  107ع  106   والنجاة،  266ع  265   1ِ 
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 .واع اف  والجدة والجو ر ع حرك   

ي يمززا التزدري ،  الفعال واالنفعااالأّمزا  ززذ فزي مفيومب  رد آنززي  فزفززال ،  فقزد او ي
 ي ووقززوا الحركزز  فييمززا يسززتدعي االنقسززام إلززى أجززها  آنيّزز،  الوجززود ليمززا

 .وليس ليما للا،  الوجود

 .ك  في الحرك ه يستلهم الحرعلى أنّ 
 لشزي  إلزىفّنّه لّما كان  يألةع حادل ع من نسً  ا،  وكذا الكالم في المتى

ه تقزع فيز الهمان و ي تدريجيّ  بتدّرِ الهمان فزال فزرد  آنزي  الوجزود لزه حتّزى

 .الحرك  المنقسم  إلى اآلنيّات
بشزززي   ال تسزززتق ّ ،  فّنّيزززا إنتهاعيّززز   تابعززز   لطرفبي يزززا،  وأّماااا اإلضاااافة

 .حرك كال

أو  ر النعز كتلي ز،  فّّن التليّر فييزا تزابع  لتلي زري مو زوعيا،  وكذا الجدة
 .القدم في التنعّ  ع مثال ع عّما كانتا عليه

فوقززوا الحركزز  فيززه يسززتلهم تحق ززقب الحركزز  مززن غيززر ،  وأّمااا الجااوهر

مو للززا تحق ززقو حركزز  مززن غيززر،  مو زوا ثابززت بززاق مززا دامززت الحركز   والعي
ك  .«متحّري

 .فيما أوردوم من الوجوم المناقشةويمكن 

ك  في فًجواع وقوا الحر،  أّما فيما لكروم في الفع  واالنفعال والمتى
 .(1)الحركه على ما سنًيّنه إن  ا  هللا 

يمززا وكون،  فّنّيمززا مقولتززان نسززًيّتان كالو ززع،  وأّمززا اع ززاف  والجززدة

تّصززاف واال،  ييمززا حقيقزز ع تززاببعي ن  طرافيمززا فززي الحركزز  ال ينززافي وقوعبيززا ف
 .بالتًع غير االتّصاف بالعرض

  فانتفا  المو وا فزي الحركز  الجو ريّز،  وأّما ما لكروم في الجو ر

وسزززيجي  ،  (2)علززى مزززا تقزززدّم بيانزززه ،  بززز  المو زززوا  زززو المزززادّة،  ممنززوا 
 .(3)تو يحه إن  ا  هللا 

__________________ 

 ( في الفص  اآلتي.1)

   العامس من  ذم المرحل .( راجع الفص2)

 ( في الفص  اآلتي.3)
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 الفصل الثامن

 في ّنقيح القول بوقوع اللركة في مقولة واإلشارة

 الى ما يتفّرع عليه من اُصول المسائل

القول بانحصار الحرك  فزي المقزوالت ا ربزع العر زيّ  وإن كزان  زو 
يعلززو عززن  لكززّن المحكززّي مززن كلمززاتيم ال،  المعززروف المنقززول عززن القززدما 

 .(1)ليه يم لم ينّصوا عغير أنّ ،  اع ارة إلى وقوا الحرك  في مقول  الجو ر
ه وأّول من ل ز  إليزه وأ زًع الكزالم فزي إثًاتزه دزدر المتزأللّيين )رحمز

وقززد  .(3)كمززا أقمنززا عليززه الًر ززان فززي الفصزز  الثززاني ،  و ززو الحززقّ ،  (2)هللا( 

يا  .(4)عتلفز  على مزا ا تزارم بوجزوم م،  احتّ  )رحمه هللا( زحي أّن  (5)مزن أو  ب
الصزور وو ي معلول  للطًزا ع ،  الحركات العر يّ  بوجود ا سيّال   متليّرة  

م إالّ لهو،  وعلّ  المتليّر يج  أن تكون متليّرة،  النوعيّ  التي لمو وعاتيا

 .و و محال  ،  تعلّف المعلول بتليّرم عن علّته
سززًاب القريًزز  لاعززراض فالطًززا ع والصززور الجو ريّزز  التززي  ززي ا 

وإن  ، الالحق  التي فييزا الحركز  متليّزرة  فزي وجود زا متجزدّدة  فزي جو ر زا

 . ّن الذاتّي ال يتليّر،  كانت ثابت ع بما يّتيا قاّرةع في لاتيا
د مزع ما يعتري  ذم ا عراض من التليّزر والتجزدّ  (6) وأّما ما وّجهوا به

 ثًات
__________________ 

ع منزه قزار  ( منيا م1) ومنزه  ا حكزى الشزيس الزر يس عزن بعزع الحكمزا  ع مزن أّن الجزو ر أيلزا

نيزا لشزفا . ومراجزع الفصز  الثزاني مزن المقالز  الثانيز  مزن الفزّن ا ّول مزن طًيعيزات ا،  سيّال ع

   3كلمات الشيس الر يس في التعليقات علزى مزا حكزى عنزه دزدر المتزأللّيين فزي ا سزفار ِ 

 .120ع  118

 .246عه الحكيم السًهوارّي في  رى المنظوم    ( وت2ً)

 ( راجع الفص  الثاني من  ذم المرحل .3)

 .105ع  101و   67ع  61   3( راجع ا سفار ِ 4)

 61   3ِ راجع ا سزفار ،  (  ذا أّول الًرا ين التي أقاميا علىوجود الحرك  في الجو ر5)

 .63ع 

 .65   3س وغيرم على ما في ا سفار ِ كالشيس الر ي،  ( كذا وّجيوا به الحكما 6)
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العلّ  التي  ي الطًيعز  أو غير زا بزألّن تلي ر زا وتجزدود ا لسزوانط تنلزّم إلييزا 

من  ارِ كحصول مرات  الًوعد والقورب من اللايز  فزي الحركزات الطًيعيّز  
ومصززادف  موانززع ومعززدّات قويّزز  و ززعيف  فززي الحركززات القسززريّ  وتجززدّد 

 .ح  عند كّ  حدّ من حدود المساف  في الحركات اعراديّ إرادات جه يّ  سان

 يّزر الحركز ا ننق  الكالم إلى تجدّد  ذم االومزور الموجًز  لتلأنّ :  (1) ففيه
 .من أين حص ؟ فالبدّ أن ينتيي إلى ما  و متجدّد  بالذات

تز  بعزين إنّا نوّجه ددور الحرك  المتجدّدة عزن العلّز  الثاب:  (2) فإن قيل

ع زز ي الطًيعزز  متجززدّدةع بالززذ،  تم بززه للززامززا وّجيزز ،  اتمززن غيززر حاجزز  إلززى جب
ي رب في ددور المتجدّد عزن الثابزت،  فالحرك  متجدّدة  بالذات  إلا كزان وال  ب

ع له  .التجدّد لاتيّا

 .فّيجاد لاته عين إيجاد تجدّدم كما اعترفتم به
،  كزهالحرالتجدّد الذي في الحرك  العر يّ  لزيس تجزد د نفزسي :  (3) قيل

ع فززّّن المقولزز  العر ززيّ  لززيس وجود ززا فززي نفسززيا لنفسززيا حتّززى يكززون منعو تززا

 .فتكون متجدّدةع كما كانت تجدّداع ،  بنفسيا
 .وإنّما وجود ا للير ا الذي  و المو وا الجو ريّ 

ال  ،  و له فحرك  الجسم ع مثال ع في لونه تلي رمو وتجد دوم في لونه الذي

 .تجد دو لونيهي 
 فيزو تجزد د  ،  فزّّن وجزودم فزي نفسزه  زو لنفسزه،  ا بعالف الجزو رو ذ

يجاد  إلمتجدّد افّيجاد  ذا الجو ر إيجاد بعينه للمتجدّد وإيجاد ،  ومتجدّد  بذاته

 .فافيم،  ليصير متجدّداع ،  ال إيجادو جو ر،  ليذا الجو ر
أّن  (5)لما تقدّم ،  ا عراض من مرات  وجود الجوا ر:  (4) حّجة  اُخرى

 وجود ا
__________________ 

و زززرى المنظومززز    ،  85والشزززوا د الربوبيّززز    ،  65   3( كمزززا فزززي ا سزززفار ِ 1)

250. 

علزى  تعليقاتزهو،  250(  ذا اعيراد تعّرض له الحكيم السًهوارّي في  زرى المنظومز    2)

 .67   3ا سفار ِ 

 3ِ  وتعليقاتزه علزى ا سزفار،  250  ( والقا   الحكيم السزًهوارّي فزي  زرى المنظومز  3)

  67. 

فراجززع  ، وسززّما ا بالًر ززان المشززرقيّ ،  (  ززذم الحّجزز  لكر ززا دززدر المتززأللّيين فززي ا سززفار4)

 .104ع  103   3ا سفار ِ 

 .والفص  السابع من المرحل  السادس ،  ( راجع الفص  الثال  من المرحل  العامس 5)
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فتلي ر ا وتجد د ا ال يتّم إالّ مزع تلي زر ،  في نفسيا عين وجود ا لمو وعاتيا

 .فالحركات العر يّ  دلي و حرك ي الجو ر،  مو وعاتيا الجو ريّ  وتجد د ا
 : ويتًيّن بما تقدّم عدّة اومور

دب احدةع بعزوأّن الصور الجو ريّ  المتًدّل  المتواردة على المادّة :  األول

،  يّال   تجزززري علززى المزززادّةواحززدة فزززي الحقيقزز  دزززورة  جو ريّزز   واحزززدة  سزز
ر ومو زوعيا المزادّة المحفوظز  بصززورة ّمزا ع كمزا تقززدّم فزي مرحلز  الجززوا 

ع ملزايراع لمزا،  ع (1)وا عراض  يونتزها  ننتها من كّ ي حدّ  من حزدود ا مفيومزا

 .ي آثار افتولايير سا ر الما يّات « ما يّ ع نوعيّ ع »نسميّيا ،  من حدّ  آ ر
ليمززا ،  ق وإن كانززت ال تعلزو مززن  زا ً  التشززكياوالحركز  علززى اعطزال

ِ  من القزّوة إلزى الفعز  وسزلوك  مزن الزنق  إلزى الكمزالأنّ  فزي  لكزن،  يا  رو

ع  ى الطًيالجو ر مع للا حرك   إ تداديّ   او رى  ي حرك  المادّة االوولى إل
 اّدزز   ولكززّ   مززن  ززذم الحركززات آثززار،  ثززّم النًززات ثززّم الحيززوان ثززّم اعنسززان

 .رتّ  علييا حتّى تنتيي الحرك  إلى فعليّ  ال قّوةب معياتت

ع ّمزا كانزت ع حركز:  الثاني بزأّن لاعراض الالحق  بزالجوا ر ع أيّزا ع    بتًب
وعات إل ال معنى لثًات الصفات مع تلي ري المو ز،  الجوا ر المعرو   ليا

 ل   بجع على أّن ا عراض الالعم  للوجود كلواعم الما يّ  مجعو .وتجد دي ا

ع ز   بينيزا وبزين مو زو ع من غير أن يتعلّ  جب ع ال بسيطا  .عاتيامو وعاتيا جب
عزراض وأّمزا ا  ؛ ذا في ا عراض الالعم  التي نحسًيا ثابت ع غيزرب متليّزرة

ي المفارق  التي تعرض مو وعاتيا بالحرك  ع كما فزي الحركزات الواقعز  فز

كتيزا ع ع فالوجزه أن تعزدّ حرا يزن والكزم والكيزف والو ز:  المقوالت ا ربع
ّول ويسّمى القسزم ا « حركات ثاني »:  وأن تسّمى،  من الحرك  في الحرك 

 .«حركات أوولى»

ي فزفي إمكان تحق قي الحرك  في الحرك  بزألّن مزن الواجز   (2) واإلشكال
 الحرك 

__________________ 

 ( راجع الفص  السادس من المرحل  السادس .1)

 3ع ا سفار ِ  . وتًعه ددر المتأللّيين فى429بيمنيار في التحصي    ( والمستشك  2)
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والمفروض في الحرك  في الحرك  ،  أن تنقسم بالقّوة إلى أجها  آنيّ  الوجود

 .فيمتنع أن تتأللّف منيا حرك ،  أن تتألل ف من أجها  تدريجيّ  منقسم 
مب الحرك  أن يكون ورود المتحّرك في كّ ي حدّ   دود ا  من حعلى أّن العي

ع فيه ع له،  إمعانا  .فال تتّم حرك ،  ال تركا

تّصزاليا أّن الذي نسلّمه أن تنقسم الحرك  إلى أجها  ينقطع به ا:  يدفعه
 ال واسزط بزوأّمزا االنتيزا  إلييزا ،  وامتداد ا وأن ينتيي للا إلزى أجزها  آنيّز 

 .فال

 عيا  من سزنفمن الجا ه أن تنقسم الحرك  إلى أجها  آنيّ  غير تدريجيّ 
 .ثّم تنقسم ا جها  إلى أجها  آنيّ  أ يرة، 

 كقيززام العززرض،  فانقسززام الحركزز  وانتيززا  انقسززاميا إلززى أجززها  آنيّزز 

ع وربّمزا كزان مزع الواسزط  وم،  فربّما كان قيامزه بزال واسزط ،  بالجو ر نتييزا
كقيزززام العززز  بالسزززطط والسزززطط بالجسزززم ،  إلزززى الجزززو ر بواسزززط  أو أكثزززر

 .والجسم التعليمّي بالجسم الطًيعيّ التعليمّي 

وأّمززا حززدي  اعمعززان فززي الحززدود فّنّمززا يسززتدعي حززدوثب الًطزز  فززي 
وسنشزير ،  ومن الجا ه أن يكزون سزً  الًطز   زو ترّكز  الحركز ،  الحرك 

 .(1)إلى للا فيما سيألتي إن  ا  هللا 

ا أدزال إالّ ليز ليّ ب يا قّوة  محل   ع ال فعأّن المادّة االوولى ع بما أنّ :  الثالث
 تقيميا ورة التيفيي في أّي فعليّ  تعترييا تابع   للص،  يا قّوة  محل   فعليّ  أنّ 

ا ابعز   ليزفيي متميّهة  بتميّه الصورة التي تتّحزد بيزا متشّعصز   بتشّعصزيا ت، 

 .سيّ نعم ليا وحدة مًيم   ًيي  بوحدة الما يّ  الجن .في وحدتيا وكثرتيا
رّمتيزا بفعالبم المادّة ،  حرك  العاّم  الجو ريّ فّل كانت  ي مو وا ال

 .ياّوةب معقحقيق  واحدة سيّال  متوجي  من مرحل  القّوة المحل  إلى فعليّ  ال 
__________________ 

وكزززذا الحكزززيم السزززًهوارّي فزززي  زززرى ،  110و زززرى اليدايززز  ا ثيريّززز    ،  79ع  76  

 .247ع  246المنظوم    

 ني عشر من  ذم المرحل .( راجع الفص  الثا1)
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 الفصل التاسع

 في موضوع اللركة

 . ذا إجماال .قد تًيّن أّن المو وا ليذم الحركات  و المادّة

دورةع وأّن في مورد الحرك  مادّةع  (1)ا قد عرفت أنّ :  أّما تفصيله فيو
 .وقّوةع وفعال

أّن الجززنس والفصزز   مززا المززادّة  (2)وقززد عرفززت فززي مًاحزز  الما يّزز  
 ى السزاف وأّن الما يّات النوعيّزه قزد تترتّز  متناعلز ع إلز،  صورة ال بشرطوال

وقد تنزدرِ تحزتب جزنس واحزد قريز  انزواا  ،  من نوا عال ومتوس  وأ ير

ع  ع ال طوليّا ع عبر  يّا مو للا أن يكزون فزي ال،  كثيرة إندراجا ل مزن قسزم ا وّ والعي
ع ،  لىا نواا الجو ريّ  مادّة  اوولى متحّصل  بصورة اوو ثانيز    مزادّةثّم  ما معا

ع ثاني  ع لصورة ال،  لصورة ثاني  ع مادّة ع وتسّمى أيلا فزي و،  حقز ثّم  ما معا

نيزا مواحزدة  القسم الثاني مادّة ليا دور متعدّدة متعاقً  علييا كلّما حلّزت بيزا
 .امتنعت من قًول دورة او رى

،  ك   إلى الحرفّلا رجعت  ذم التنّوعات الجو ريّ  الطوليّ  والعر يّ 

ففززي القسززم الثززاني كانززت المززادّة التززي  ززي مو ززوا الحركزز  فززي بززد يا  ززي 
سززوا  كانززت  ززي ،  المو ززوا بعينززه مززا تعاقًززت الصززور إلززى آ ززر الحركزز 

فزتط بر زيّ  ع وكذلا الحكم في الحركات الع،  المادّة االوولى أو المادّة الثاني 

 .الرا  ع
وا  طوليّزز  ع المززادّة االوولززى مو ززوفززي القسززم ا ّول ع و ززو الحركزز  ال

ل زع ال بطريزق ا،  ثزّم  مزا معزاع مو زوا  للصزورة الثانيز ،  للصورة االوولى لعب

ً س كما في القسم ا ّول ً س،  واللو ً س بعد اللو  .ب  بطريق اللو
مو للزززا أن تكزززون الحركززز  إ زززتداديّ  ال متشزززابي  وكزززون مزززادّة ،  والعي

يزا ب  المو وا ل،  يّ  الصورة الثاني الصورة االوولى معهول ع عن مو وع

ع   .لمقارناتوالمادّة االوولى من ا،   و المادّة االوولى والصورة االوولى معا
  لمترتًّزوالصورة الثاني  في  ذم المرتً   ي فعليّ  النوا وليزا اآلثزار ا

 .اني لصورة الثو ي فعليّ  ا،  وال فعليّ  إالّ واحدة،  إل ال حكم إالّ للفعليّ ، 
__________________ 

 ( في الفص  ا ّول من  ذم المرحل .1)

 ( راجع الفص  العامس من المرحل  العامس .2)
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إّن الفصززز  ا  يزززر جزززامع  لجميزززع كمزززاالت »:  (1)و زززذا معنزززى قزززوليم 

ه لو تجّرد عن المادّة وتقزّرر وحزدم وأنّ ،  ومنشأل عنتهاعيا،  الفصول السابق 
وا مر على  ذا القياس في كزّ  دزورة ال حقز  ،  لم تًط  بذلا حقيق  النوا

 .«بعد دورة

 : ومن  نا يظير
 .أّن الحرك  في القسم الثاني بسيط :  أّوال

حزدّ مزن  لتلي زر المو زوا فزي كز ّ ،  وأّما في القسم ا ّول فّنّيزا مرّكًز 

غير أّن تلي رم لزيس بزًطالن المو زوا السزابق وحزدوث مو زوا ،  الحدود
 الحزدّو ففي كّ ي حدّ  من الحزدود تصزير فعليّز و ،  ق االستكمالب  بطري،  الحق

ع قّوةع لفعليّ  الحدّ الالحق  .قّوةو الحدّ الالحق معا

ة إلزى أّن ال معنى للحرك  النهوليّ  بسلوك المو وا مزن الشزدّ :  وثانيا  
تزه كزألن الستلهاميا كون فعلي  ّمزا قزّوةع لقوّ ،  اللعف ومن الكمال إلى النق 

،   لنًاتيّززاعنسززان مززن اعنسززانيّ  إلززى الحيوانيّزز  ومززن الحيوانيّزز  إلززى يتحززّرك ا

 .و كذا
يزعو حركز ع   زرى او فما يترا ى منه الحرك  التلعّفي  حرك   بزالعرض تبتً 

 .إ تداديّ ع تهاحم الحرك  النهوليّ  المفرو   كالذوبول

ع ّما كانت ع محدودة  بالًداي  وال:  وثالثا   كزّ  حزدّ  ف،  يز نياأّن الحرك  ع أيّا
 معزه  قزّوةب من حدود ا ينتيي من الجانًين إلى قّوة ال فعليّ ب معيا وإلى فعز  ال

أّن الحركز   (2)و ذا ال ينافي ما تقدّم  .وحكم المجموا أيلاع حكم ا بعاض، 

 لفعز  وأنفزّّن المزراد بزه أن تًتزدى  بجزه  ال ينقسزم با،  ال أّول ليا وال آ ر
 .تعتم بذلا

ما يّز  وال ال،  المعنزى ال يعزرِ مزن القزّوة إلزى الفعز  أبزداع  فالجه  بيزذا

 .النوعيّ  المنتهع  من  ذا الحدّ تعرِ من القّوة إلى الفع  أبداع 

 الفصل العاشر

 في فاعل اللركة وهو الملّرك

 .ليعلم أّن الحرك  كيفما فر ت فالمحّرك فييا غير المتحّرك
__________________ 

 والفص  السادس من المرحل  العامس  من المتن.،  35   2( راجع ا سفار ِ 1)

 ( في الفص  العامس من  ذم المرحل .2)
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فّن كانت الحركز  جو ريّز ع والحركز  فزي لات الشزي  و زو المتحزّرك 

ضب كزون  (1)بالحقيق  ع كما تقدّم  ضو كون المتحّرك  و المحزّرك فبزر  ع كان فبر 
داع لنفسه زد للحركز   . زروريّ  واستحالته،  الشي  فاعال موجي فالفاعز  الموجي

زد للمتحزّرك جزد الصزورةب ،  و زو جزو ر  مفزارق  للمزادّة،   و الفاع  الموجي يوي

 .(2)والصورة  ريك  الفاع  على ما تقدّم ،  ويقيم بيا المادّة،  الجو ريّ 
ع للوجززود فالفاعزز  ،  وإن كانززت الحركزز  عر ززيّ ع وكززان العززرض العمززا

د للحرك  فاع و ال ع  ي المو زواالموجي يزر مزن غ،  مو وا المتحّرك بعين جب

ع زز  آ ززر بززين المو ززوا وبززين الحركزز  كززان إل لززو تعلّزز  الجعزز  و،  تعل زز ي جب
 توس ز ي  كان فاعال من غيزر،  المتحّرك ع و و مادي  ع فاعال في نفسه للحرك 

ز  إالّ   ال تفأّن العلز  المادّيّز (3)وقد تقدّم في مًاحز  العلّز  والمعلزول  .المادّة عي

زز  فززيفيززي إنّمززا ت،  بتوّسزز  المززادّة وتعل زز ي الو ززع بينيززا وبززين معلوالتيززا  فعي
 .العارِ من نفسيا

م الوجود فاعز و ملهومزه عبز ب و زو جزو ر  مفزارق للمزادّة جب ،  ففاع و العي

مب وجود ا جعال واحداع وأقام بيا المادّة  .الصورةب والعي
ع  كززان الفاعزز  القريزز  ،  وإن كانززت الحركزز  عر ززيّ ع والعززرض مفارقززا

وا بنززا ع علززى انتسززاب ا فعززال الحادثزز  عنززد كززّ ي نزز،  للحركزز   ززو الطًيعزز 

 .جو رّى  إلى طًيع  للا النوا
ة و تبيزرب  احزدة أووتفصي  القول أّن المو وا إّما أن يفع  أفعالبه على وب

ة واحدة ت يرب فز  بألنّ  .ال على وب ي  زركز  مزا حيزا مًزدأ وا ّول  و الطًيع  المعر 

فزي  والثزاني  زو الزنفس المسزّعرة لعزدّة طًزا ع وقزوى تسزتعمليا .فيه وسزكونه
ع  .تحصي  ما تريزدم مزن الفعز  لنفسزيا  وكز   منيمزا إّمزا أن يكزون فعليزا مال مزا

لّييت  ونفسيا لفعلبت ه و و  كزون كزذلا يأو ال ،  «الحرك  الطًيعيّز »بحي  لو  و

 .«قسريّ الحرك  ال»كما يقتليه قيام مانع مهاحم و و 
__________________ 

 ( في الفص  الثامن من  ذم المرحل .1)

 ( راجع الفص  السادس من المرحل  السادس .2)

 ( راجع الفص  العامس عشر من المرحل  الثامن .3)
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أّما في الحرك   .(1)وعلى جميع  ذم التقادير فاع و الحرك   ي الطًيع  

  الحركز ب عنزد عوال دزورة مال مز  أو فزاّن الطًيعز  إنّمزا تنشزى،  الطًيعيّ 
فتسزلا إليزه ،  فتطلز  الكمزال،  عروض  يألة منافرة تفقد بذلا كماال تقتليه

 .ففاعلويا الصورة وقابلويا المادّة،  بالحرك 

لقسزريّ  فاّن القاسر ربّما يهول والحركز  ا،  وأّما في الحرك  القسريّ 
الطًيعز   فلزيس الفاعز  إالّ ،  عز وقزد بطلبزت فاعليّز  الطًيعز  بالف،  علزى حاليزا

 .(2)المقسورة 

القزوى وفاّن كون النفس مسزّعرة للطًزا ع ،  وأّما في الحرك  النفسانيّ 
 الحركزات نعم الدلي  على أّن الفاع  القري  فزي،  المعتلف  لتستكم  بألفعاليا

 .النفسانيّ   ي الطًا ع والقوى الملروعة في ا علا 

 الفصل اللادي عشر

 مانفي الز

مزا ل،  ليزاإنّا نجد فيما عندنا حوادث  متحقّق   ببع زدب حزوادث او زرى  زي قً

ع ال يجزامع معزه ا،  أّن للتي بعدو نحوب توقّف على التي قًز و  ،  ًعزدلقًز  والتوقّفزا

،  لالمعلو على  الف سا ر أنحا  التقدّم والتألّ ر كتقدّم العلّ  أو جه يا على
 .فيياو ذم مقد م    روريّ  ال نرتاب 

 عنزى ع أيينقسزم بعينزه إلزى قًز و وبعزدو بيزذا الم،  ثّم إّن ما فر زنام قًز و 

نقسزم ي،  وكذا كّ  ما حص  من التقسيم ولزه دزف و قًز و  ؛بحي  ال يجتمعان ع 
 .إلى قً و وبعدو من غير وقوف للقسم 

لزم  ولزو،  املم يكن انقسز،  إل لو لم يكن كم  ،  فيا نا كم  متّص   غير قاّر  

 يكن
__________________ 

 .90( راجع الشوا د الربوبيّ    1)

كززرم ل( ولّمززا كززان المحززّرك فززي الحركززات القسززريّ   ززي الطًيعزز  المقسززورة فززال وجززه ليمززا 2)

ري  بزألّن من الفرق بين الحرك  الطًيعيّز  والحركز  القسز 235الال يجّي في  وارق اعليام   

:  ن يقزالأ  الحزّق ريكيا له بالطًع وإالّ كان بالقسزر. بزالجسم إن كان محالّ للقّوة الجسمانيّ  فتح

ي تحريزا ًع والثزانفا ّول تحريزا بزالط،  إّن الحرك  الحادل  إّما مال م  للقّوة الجسمانيّ  أو ال

 بالقسر.
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وبالجمل  لزم يكزن  .ب  انفصال،  اتّصال لم يتحقّق الًبعدو فيما  و قً و وبالعكس

ولو لم يكن غيرب قزاّر  الجتمزع مزا  زو ،   مشترك  بين الجه ين من  ذا الكم حد  
 .قً و وما  و بعدو بالفع 

ع فلززه مو ززوا  ززو معرو ززه لكنّززا كلّمززا رفعنززا ،  وإل كززان الكززم عر ززا

ذي و زذا  زو الز،  الحرك  من المورد ارتفع  ذا المقدار وإلا و زعنا ا ثًزت
ع »نسززّميه  اّر  قززغيززر  ه مقززدار متّصزز وما يّتززه أنّزز،  فالهمززان موجززود،  «عمانززا

 .(1)عارض  للحرك  

 : وقد تًيّن بما مّر اومور
كز  ثًزت ه لّما كان كلّما و عنا حرك  أو بدّلنا حركز  مزن حرأنّ :  األّول

ع  ثًزت أّن لكزّ ي حركز  ع أّي حركز  كانزت ع،   ذا الكم المسزّمى بالهمزان عمانزا

ع بيا ع بتشّعصزيا،   اّدا انب بعزع وإن كنّزا نأل زذ عمز،  مقزدّراع ليزا،  متشّعصزا
ع نقدّر به حركات او رى يوميّز  كمزا نأل زذ عمزانب الحركز  ال،  الحركات مقياسا

ع نقززدّر بززه الحركززات االو ززرى التززي تتلززّمنيا الحززوادث الكونيّزز    الكلّيّزز مقياسززا

السنين وكالقرون ،  والجه يّ  بتطًيقيا على ما نأل ذ ليذا الهمان من ا جها 
 .ات والدقا ق والثواني وغير للاوالشيور وا سابيع وا يّام والساع

 لزى الجسزمأّن نسً ب الهمان إلى الحرك  نسً ب الجسزم التعليمزّي إ:  الثاني

 .و ي نسً  المعي ن إلى المًيم،  الطًيعيّ 
بينيززا ه كمززا تنقسززم الحركزز  إلزى أقسززام ليززا حززدود  مشززترك   وأنّزز:  الثالاث

لززى إالهمززان ينقسززم  كززذلا،  فوادزز  غيززر موجززودة إالّ بززالقّوة و ززي اآلنيّززات

 أقسام ليا حدود
__________________ 

ززن قززال،  ( اعلززم أّن النززاس قززد ا تلفززوا فززي الهمززان1) الّ بحسزز  إإنّززه ال وجززود لززه »:  فمززنيم مب

زن قززال،  «الزو م زن قززال،  «إنّزه جززو ر مجزّرد»:  ومززنيم مب ،  «جززودإنّزه واجزز  الو»:  ومززنيم مب

ن قال ن قزال،  «و الفلا ا علىإنّه جو ر جسماني   »:  ومنيم مب عزرض  غيزر  انّزه»:  ومنيم مب

والفصز   فراجزع الفصز  العا زر،  وتفصي   ذم المذا   وأدلّتيم مذكور في المطزّوالت«. قاّر  

 1 ِمشزرقيّ  والمًاحز  ال،  الحادي عشر من المقال  الثاني  من الفن ا ّول من طًيعيات الشفا 

يين و رى اليداي  ا ثيريّ  لصزدر المتزأللّ ،  148ع  141   3وا سفار ِ ،  658ع  642  

 .123ع  119   2و رى عيون الحكم  ِ ،  110ع  102  



 نياي  الحكم   ......................................................................................  270

فزاآلن طزرف  .مشترك  وبينيا فواد  غير موجزودة إالّ بزالقّوة و زي اآلنزات

و و أمر عدمي  حظ هو من الوجزود ،  كالنقط  التي  ي طرف الع ،  الهمان
 .إنتسابه إلى ما  و طرفو له

دززل  فززّّن اآلن لززيس إالّ فا،   نززا يظيززر أّن تتززالي اآلنززات ممتنززع   ومززن

ان إالّ ومززا  ززذا حالززه ال يتحقّززق منززه إثنزز،  عدميّزز   بززين قطعبت ززين مززن الهمززان
 .وبينيما قطع   من الهمان

 فالحركززز ،  أّن ا  زززيا  فزززي انطًاقيزززا علزززى الهمزززان معتلفززز   :  الراباااع

  واتّصززاف أجززها   ززذم الحركزز،  القطعيّزز  منطًقزز   علززى الهمززان بززال واسززط 
بعي اتّصاف أجها  الهمان بذلا  .بالتقدّم والتألّ ر ونحو ما بتًب

وكزززز و آنززززي  الوجززززود مززززن الحززززوادث كالودززززول والتززززرك واالتّصززززال 

سززط  والحركزز  التوّسززطيّ  منطًقزز   عليززه بوا،  واالنفصززال منطًززق  علززى اآلن
 .القطعيّ 

ع أّن تصززوير التوّسززطّي مززن ا ن لهمززان ع و ززو المسززّمى بززاآلوتًززيّن أيلززا

ف؟ كيزز،  السززيّال الززذي يرسززم اعمتززداد الهمززانّي ع تصززوير  و مززي  مجززاعي  
 .والهمان كم  منقسم  بالذات

  الساري وقياسه إلى الوحدةي الساري  التي ترسم بتكّرر ا العدد والنقط ي 

ترسزمه ا وإنّمز،   ّن الوحدة ليست بالعزدد،  في غير محلّه،  التي ترسم الع ّ 
 .و مي   وتألل فو العّ  منيا،  والنقط  نياي  عدميّ ،  بتكّرر ا ال بذاتيا

ف  موجود  بالفعز  ع بمعنزى جزه   :  الخامس  زو  أّن الهمان ليس له طبرب

أجها   لمقدار مناوإالّ تألل فب ،  أو نيايته ال ينقسم في إمتداد الهمان ع،  بدايته
 .و و محال،  ىال قدر ليا و و الجه  الذي ال يتجهّ 

 .وإنّما ينفد الهمان بنفاد الحرك  المعرو   من الجانًبي ن

قزدّم كت،  ّي  أّن الهمان ال يتقدّم عليه  ي   إالّ بتقدّم غير عمزان:  السادس
 .علّ  الوجود وعلّ  الحرك  ومو وعيا عليه

 ي  إالّ ن  ي  و زأّن القًليّ  والًعديّ  الهمانيّتبي ن ال تتحقّقان بي:  السابع

 .وبينيما عمان  مشترك  ينطًقان عليه
تحزّرك ه إلا تحقّزق قًز و عمزاني  بالنسزً  إلزى حركز  أو مويظير بذلا أنّ 

 استدعى
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مو للزززا تحق زززقو حركززز  مشزززترك ،  للزززا تحق زززقب عمزززان مشزززترك بينيمزززا ،  والعي

هو تحق قو مادّة مشترك  بينيما مو  .والعي

 : ّنبيه  

مزا ورب ا همان مقدار  متليّر  ع يفيد تقزد  إعتًار الهمان مع الحركات ع وال
رات ع المتليّ وقد تعتًر الموجودات الثابت  م،  يترتّ  عليه من التقدّم والتألّ ر

وجززود وقززد يعتًززر الم،  «الززد ر»:  فيفيززد معيّزز  الثابززت مززع المتليّززر وتسززّمى
عيّز  مويفيزد  الثابت مزع االومزور الثابتز  ويفيزد معيّز  الثابزت مزع االومزور الثابتز 

 .«السرمد»:  الثابت الكلّّي مع ما دونه من الثوابت وتسّمى

ر  ،  ولززيس فززي الززد ر والسززرمد تقززد م   االنقسززام لعززدم التليّززر و،  وال تززأل  
 .فييما

  وأّما الموجودات التي ليست بحرك  وال فزي حركز»:  األسفارقال في 

   تسزّمىالمعيّز فتلزا،  فيي ال تكون في الهمان ب  اعتًر ثًاته مع المتليّزرات
 .«الد ر»بع 

 بزز  مززن،  وكززذا معيّزز  المتليّززرات مززع المتليّززرات ال مززن حيزز  تليّر ززا

 .إل ما من  ي  إالّ وله نحو  من الثًات،  حي  ثًاتيا
ع د ريّ ،  وإن كان ثًاته ثًات التليّر  .فتلا المعيّ  أيلا

 زززي  فتلززا المعيّزز ،  وإن اعتًززرت االومززور الثابتزز  مززع االومززور الثابتزز 

 .السرمد
ي فزسزتحال  وال ا،  وليس بّعا   ذم المعيّ  وال التزي قًليزا تقزد م  وتزألّ ر  

ع للمعيّ  حتّى تستلهميا،  للا ع منيما ليس ملايفا  .ع انتيى (1)« فّّن  يئا

 الفصل الثاني عشر

 في معنى السرعة والبطؤ

فززّلا ،  السزرع  والًطزز  نعرفيمززا بمقايسزز  بعزع الحركززات إلززى بعززع
اف  فززّن فر ززنا إتّحززادب المسزز،  حززركتبي ن سززريع ع وبطيئزز ع فززي مسززاف فر ززنا 

إن و،  وكزان عمزان السزريع  أقزّ  وعمزان الًطيئز  أكثزر،  إ تلفتا فزي الهمزان

 فر نا إتّحاد الهمان كانت
__________________ 

 .182   3( راجع ا سفار ِ 1)
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 .المساف  المقطوع  للسريع  أكثر ومساف  الًطيئ  أق ّ 

تعزود  فزّّن الًطيئز ،  ا من المعاني اع افيّ  التي تتحقّزق باع زاف و م
و منيزا زأل  لا قيسبزت  إوالسزريع  تصزير بطيئز ع ،  سريع ع إلا قيسبت  إلى ما  زو أبطب

او منيا  .إلى ما  و أسرب

ان فّلا فر نا سلسل ع من الحركزات المتواليز  المتها زدة فزي السزرع  كز
ع ك   واحد من ا وساط ع سوى الطرفب  ع بالسرع  والًط  معا ع  ع سريي ن متّصفا عا

ع بالقيزززاس إلزززى اآل زززر،  بالقيزززاس إلزززى أحزززد الجزززانًبي ن ان فيمزززا ودزززف،  بطيئزززا

 .والكًر والصلر،  كالطول والقصر،  إ افيّان غير متقابلين
عزه مزا فيدف،  «إّن الًطز  فزي الحركز  بتعل ز ي السزكون»:  (1) وأّما ما قيل

 .قّوة الحرك  متّصل   ال تقً  االنقسام إالّ بالأنّ  (2)تًيّن فيما تقدّم 

 .«إنّيما متلادّان»:  (3)قيل وربّما 
،  إّن التقابز  بزين السزرع  والًطز  لزيس بالتلزايف»:  األسافارقال في 

مزي ن فزي و احزد مزن  ّن الملافبي ن متالعمان في الوجزودبي ن و مزا غيزر متالعب

 .الوجودبي ن
ع بززالثًوت همززان يمززا إن تسززاويا فززي ال نّ ،  والعززدم ولززيس تقابليمززا أيلززا

فززي  وإن تسزاويا،  كانزت السزريع  قاطعز ع مزن المسزاف  مززا لزم تقطعيزا الًطيئز 

قصزان فاحد ما نقصان المساف  ولآل ر ن،  المساف  كان عمان الًطيئ  أكثر
ع ،  الهمان ع أولزى مزن جعز  اآل زر عزدميّا يًزق  فلزم،  فليس جع  أحد ما عزدميّا

 .ع إنتيى (4)« نيما إالّ التلادّ ال غيرمن التقاب  بي
__________________ 

 ( في الفص  العامس من  ذم المرحل .1)

 ( في الفص  العامس من  ذم المرحل .2)

   1ِ  كمزا ل زز  إليززه الفعززر الزراعّي فززي المًاحزز  المشززرقيّ ،  ( والقا ز   ززو المتكلّمززون3)

  . بعالف المشيور مزن الحكمزا  حيز198   3وتًعيم ددر المتأللّيين في ا سفار ِ  605

 ل ًوا إلى أّن التقاب  بينيما تقاب  العدم والملك .

 .198   3( راجع ا سفار ِ 4)
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،  يم  رطوا في التلادّي أن يكون بين طرفبي ه غاي  العالفأنّ :  (1)وفيه 

إل مززا مززن سززريع إالّ ويمكززن أن ،  ولززيس للززا بمحق ززقي بززين السززرع  والًطزز 
او منهيفرض ما   و ،  و أسرب وما من بطي  إالّ ويمكن أن يفرض ما  زو أبطزأل

 .منه

وأّمززا السززرع  بمعنززى الجريززان  . ززذا فززي السززرع  والًطزز  اع ززافييّن
 .والسيالن فيي  اّد  لمطلق الحرك  ال يقابليا ببط   

 الفصل الثالث عشر

 في السكون

 حدالحرك  والسكون ال يجتمعان في جسم من جي  واحدة في عمان وا
،  ود السزيّاليزا نحزو الوجزأنّ  (2)لما تقزدّم ،  والحرك  وجوديّ ،  فًينيما تقابو   ، 

ع لكزان  زو الوجزود ،  لكّن السكون ليس بألمر وجودّي   لثابزت اولو كان وجوديّا

ة ولززيس الوجززودات الثابتزز  و ززي المجززّرد،  و ززو الززذي بالفعزز  مززن كززّ ي جيزز 
بولويزا فليس تقا .والسكون عدمي   فالحرك  وجوديّ    .وال لوات سكون،  بسكون

زدبقب السزكون،  وليسزا بمتناقلزين .تقابو ب التلايف والتلادّ   علزى كزّ ي  وإالّ دب

 .اليزاكالعقول المفارقز  التزي  زي بالفعز  مزن كزّ ي جيز  وأفع،  ما ليس بحرك 
لعززدم افالتقابزز  بينيمززا تقابزز  ،  فالسزكون عززدم الحركزز  مّمززا مززن  ززألنه الحركزز 

 .(3)والملك  

لما  ، لكن ليعلم أّن ليس للسكون مصداق  في  ي  من الجوا ر المادّيّ 
 و وعاتياوال في  ي  من أعرا يا التابع  لم،  يا سيّال و الوجودأنّ  (4)تقدّم 

__________________ 

 .199ع  198   3( كذا أجاب عنه المصنّف )قدس سرم( في تعليقته على ا سفار ِ 1)

  ذم المرحل . ( في الفص  الثاني من2)

صز  الرابزع كالشيس الر يس في الفص  السابع من المقالز  الرابعز  والف،  (  ذا رأي الحكما 3)

دززدر و،  115ع  114والنجزاة   ،  مزن المقالزز  الثانيز  مززن الفززن ا ّول مزن طًيعيززات الشززفا 

ع للمتكلّمين القزا لين بزألّن ب89المتأللّيين في  رى اليداي  ا ثيريّ      نيمزا تقابز  التلزادّ ي.  الفا

 .271وتًعيم المحقّق الطوسّي كما في كشف المراد   ، 

 ( في الفص  الثامن من  ذم المرحل .4)
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 .لقياميا بيا،  الجو ريّ  في الحرك 

يزاس نعم  ناك سكون  نسًي  للمو زوعات المادّيز  ربّمزا تلًّسزت بزه بالق
ف الكززم والكيزز:  إلززى الحركززات الثانيزز  التززي فززي المقززوالت ا ربززع العر ززي 

 .وا ين والو ع

 الفصل الرابع عشر

 في إنقسامات اللركة

 .تنقسم الحرك  بانقسام االومور الستّ  التي تتعلّق بيا لاتويا

 ، ين كذاكالحرك  من أين كذا إلى أ،  فانقساميا بانقسام المًدأ والمنتيى

حرك  و،  والحرك  من لون كذا إلى لون كذا،  والحرك  من القعود إلى القيام
 .الجسم من قدر كذا إلى قدر كذا

 وفززي،  وفززي الكززم،  كالحركزز  فززي الكيززف،  وانقسززاميا بانقسززام المقولزز 

 .وفي الو ع،  ا ين
،  وحركزز  الحيززوان،  كحركزز  النًززات،  وانقسززاميا بانقسززام المو ززوا

 .وحرك  اعنسان

،   يّززوالحركزز  النيار،  كالحركزز  الليليّزز ،  وانقسززاميا بانقسززام الهمززان
 .والحرك  الشتويّ ،  والحرك  الصيفيّ 

،  يّ والحركزز  القسززر،  كالحركزز  الطًيعيّزز ،  وانقسززاميا بانقسززام الفاعزز 

 .والحرك  النفسانيّ 
،  إّن الفاعززز  القريززز  فزززي جميزززع  زززذم الصزززور  زززو الطًيعززز »:  قزززالوا

ت كمززا تقززدّم،  (1)« والتحريززا النفسززاني علززى نحززو التسززعير للقززوى الطًيعيّزز 

 .(2) ارة إليه اع
لزذي اإّن المتوس  بين الطًيع  وبين الحركز   زو مًزدأ الميز  »:  وقالوا

 .(4)وتفصي  القول في الطًيعيّات ،  (3)« توجدم الطًيع  في المتحّرك
__________________ 

 .232ع  231و   65ع  64   3( راجع ا سفار ِ 1)

 ( في الفص  العا ر من  ذم المرحل .2)

 .65   3علّق الحكيم السًهوارّي على ا سفار ِ ( راجع ما3)

 .226ع  208   2( راجع  رى اع ارات ِ 4)
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 : خاّمة  

،  كمززا تطلززق القززّوة علززى مًززدأ القًززول كززذلا تطلززق علززى مًززدأ الفعزز 

ار ادح اآلثكما تطلق القوى الطًيعيّ  على مً،  و اّد  إلا كانت قويّ ع  ديدةع 

إبصززار  يّ  علززى مًززادح اآلثززار النفسززانيّ  مززنالطًيعيّزز  وتطلززق القززوى النفسززان
ع وتعي   وغير للا  ّميتلمشيّ  سو و ذم القّوة الفاعل  إلا قارنبت العلم وا .وسم 

عيزا مو زي علّز  فاعلز  يتوقّزف تمزام علّيّتيزا بحيز  يجز   .«قدرة الحيوان»: 
اسز  واسزتقرار و زع من،  كحلور المادّة القابل ،  الفع  إلى اومور  ارج 

يّزز  فززّلا اجتمعززت تّمززت العلّ ،  وغيززر للززا،  ودززالحيّ  أدوات الفعزز ،  عزز للف

 .ووج  الفع 
 يزا مزا يصزطّ أنّ »مطلزقب القزدرة بزع  (1)فًذلا يظيزر فسزاد تحديزد بعلزيم 

 ن بالصّح فّّن نسً  الفع  والترك إلى الفاع  إنّما تكو،  «معه الفع  والترك

ذب وحدم وبماف .واعمكان إلا كان جه اع من العلّ  التاّم  ناقصز    و علّ  ّلا او ي
م علّز  ي  زو وحزدوأّما الفاع  التاّم الفاعليّ  الزذ .ونوسي ب إليه الفع  لم يج  به

 ، عمكزانفال معنى لكون نسً  الفع  والترك إليزه با،  تاّم  كالواج  )تعالى(

 .ع أعني كون النسًتين متساويتبي ن ع
مب كو:  وأّما اإلعتراع عليه ع كونه )تعزالىبألّن العي ًزن فعله واجًا جب ع ( موو ا

جًبراع على الفع   .و و ينافي القدرة،  ع بالفتط ع مو

بله )تعالى(:  فمندفع  .ثرمأو و ،  بألّن  ذا الوجوب ملحق بالفع  من قًي
شزي  وال معنى لكون أثر الشي  التابع له في وجودم م ثّراع في لات ال

 .ى الفع )تعالى( بجعله ملطّراع إلوليس  ناك فاع   آ ر ي ثّر فيه ،  الفاع 

إّن دززّح  الفعزز  تتوقّززف علززى كونززه »:  (2)وكززذلا فسززاد قززول بعلززيم 
ع بالعدم الهمانيّ   .«فالفع  غير المسًوق بعدم عمانّي  ممتنع  ،  مسًوقا

__________________ 

 ( و و المتكلّمون.1)

فززي . و15لمتززأللّيين   ( أي بعززع المتكلّمززين كمززا نوقزز  عززنيم فززي رسززال  الحززدوث لصززدر ا2)

 .384   2راجع ا سفار ِ ،  ا سفار عًّر عنيم بطا ف  من الجدليّين
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ه مًنززي  علززى القززول بززألّن علّزز  الحاجزز  إلززى العلّزز   ززي وجززه الفسززاد أنّزز

على  .(1)وقد تقدّم إبطاله في مًاح  العلّ  والمعلول ،  الحدوث دون اعمكان
ع بعدمه الهمانّي إثًات  فكون إيجا،  ه منقوض  بنفس الهمانأنّ  د الهمان مسًوقا

 .واستحالته  روريّ ،  للهمان قً ب نفسه

  وال أّن القدرة إنّما تحزدث مزع الفعز»:  بع (2)وكذلا فساد قول من قال 
 .«قدرة على فع  قًله

رك فلزو تز،  يم يرون أّن القدرة  ي دّح  الفع  والتزركوجه الفساد أنّ 

ع ثّم فبعب ب  ،  لتزركلفعز  واه يصزّط منزه ادبقب عليه قًز ب الفعز  أنّزدب ،  الفع  عمانا
 فزّنّ ،  رةه يناقع ما تسلّموم أّن الفع  متوقّف على القزدعلى أنّ  .و ي القدرة

 .معيّ  القدرة والفع  تنافي توقّف أحد ما على اآل ر
__________________ 

 حل  الرابع .والفص  السادس من المر،  ( راجع الفص  الثال  من المرحل  الثامن 1)

أّن  بعززالف المعتهلزز  حيزز  ل ًززوا إلززى،  ( والقا زز   ززم ا  ززاعرة وغيززر م مززن أ زز  الّسززن 2)

 .240   1راجع  رى المقادد ِ ،  القدرة قً  الفع 
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 وفيها ثمانية فصول



 نياي  الحكم   ......................................................................................  278



 279  ............................................................ ثودحلاو مدقلاو قوحللاو قبسلا يف

 الفصل األّول

 يّخرالتقّدم والت في السبق والللوق وهما

نيمزا يشًه أن يكون أّولو ما عوزرف مزن معنزى التقزدّم والتزألّ ر مزا كزان م

 مزا كزان،  كزألن يوفزرض مًزدأ  يشزترك فزي النسزً  إليزه أمزران،  بحس  الحزسّ 

،  انيولززيس كزز   مززا كززان لززاّول فيززو للثزز،   حززد ما مززن النسززً  إليززه فلآل ززر
ع »فيسّمى مزا لزاّول مزن الودزف  راب كمحز،  «ّ راع تزأل»ومزا للثزاني ،  «تقزدّما

ألموم فمزا للمز،  المسجد يفرض مًدأ فيشترك فزي النسزً  إليزه اعمزام والمزألموم

م  فاعمززام متقززد  ،  وال عكززس،  مززن نسززً  القوززرب إلززى المحززراب فيززو لإلمززام
. ومعلوم أّن ودفبي التقدّم والتألّ ر يعتلفزان بزا ر  لمًزدأ  تالف اوالمألموم متأل  

ر  فزي المثزال اكما أّن اعمام متق،  المفروض لزى لمزذكور عد م  والمزألموم متزأل  

ضي المحراب مًدأع   ر بزالعكسولو فورض المًدأو  و الًاب كان ا م،  تقدير فبر 
ع واعمام متألّ راع. وال يتفزاوت ا مزر فزي للزا ع  وكان المألموم متقدّما ين بزأيلزا

ع كما في المثال السزابق ع اعتًاريّا ع كمزأو طًع،  أن يكون الترتي  و عيّا ا إلا يّزا

و لمًزدأ  زافّن فر زنا ،  فر نا مثال الجسم ثّم النًات ثّم الحيوان ثّم اعنسان
ع والحيوان متألّ راع  ن و اعنسزا زوإن فر نا المًدأ ،  الجسم كان النًات متقدّما

ع والنًات متزألّ راع  ع »:  ألّ رويسزّمى  زذا التقزدّم والتز،  كان الحيوان متقدّما تقزدّما

 «.رتً وتألّ راع بحس  ال
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ثّم عّمموا للا فاعتًروم في مورد الشرف والفل  والعّس  ومزا يشزًه 

،  كتقززدّم العززاليم علززى الجا زز ،  للززا مّمززا يكززون فيززه عيززادة مززن المعنويّززات
فًاعتًززار النززوا ب ثززار كمالززه مًززدأع مززثال يعتلززف فززي ،  والشززجاا علززى الجًززان

ع وتزألّ راع »سزّميان وي،  والشزجاا والجًزان،  النسً  إليزه العزاليم والجا ز  تقزدّما

 .«بالشرف
ع إلى التقدّم والتألّ ر الهماني ي ن بما أّن الج ن الهمزان مه بي ن وانتقلوا أيلا

د ما ع لكن مزا  حز،  كاليوم وا مس يشتركان في حم ي قّوةي ا جها  الالحق 

،  عكس وال،  و و اليوم ع من القّوة المحمول  محمول   لآل ر ع و و ا مس ع
فعليّز و وال،  سزهفّنّه يحم  فعليّ ب نف،   ا مس يحم  قّوةب اليوم بعالف اليوم نّ 

 .ال تجامع القّوةب 

 .ولذا كان الجهآن من الهمان ال يجتمعان في فعليّ  الوجود
ر  ال يجززامع المتقززد مو منيززا ،  رالمتززأل    فًززين أجززها ي الهمززان تقززد م  وتززأل  

 .بعالف سا ر أقسام التقدّم والتألّ ر

ر  وكذا بين الحوادث التي  ي حركات منطًق  على الهمزان تقزد م  وتزأل   
دات االمتزدا كمزا أّن للجسزم الطًيعزيّ ،  عماني  بتوّس  الهمان الذي  و تعي نيزا

 .الثالث  بتوّس  الجسم التعليمّي الذي  و تعي نه

ع او ززر مززن التقززدّم و  رالتززأل ّ وقززد تنًّيززوا بززذلا إلززى أّن فززي الوجززود أقسززاما
قيّز  ع إلززى فألنيو زا ع أعزّم مزن االعتًاريّزز  والحقي،  (1)فاسزتقرؤ ا ،  الحقيقيزيّن

 : (2)تسع  أقسام 
__________________ 

لزم يقزم  إل،  و زذا الحصزر إسزتقرا ي  ال بر زانيّ »:  58( قال العالّم  في كشزف المزراد   1)

 «.بر ان على انحصار التقدّم في  ذم ا نواا

جزع لحكمزا . راوتًعه غيرم من ا،  يس الر يس لكر للتقدّم والتألّ ر  مس  أقسام( اعلم أّن الش2)

ع  35   والتحصي ،  222  والنجاة ،  الفص  ا ّول من المقال  الرابع  من إلييّات الشفا 

ثزززّم  .303ع  302. وتًعزززه الشزززيس اع زززراقّي فزززي المطارحزززات   468ع  467  و 36

ع آ ر ع  57راد   راجزع كشزف المز«. التقدّم والتألّ ر الزذاتي»ّموم وس،  المتكلّمون عادوا قسما

ع آ ززر .58  ع 3لقًسززات  اراجززع  «.التقدّموالتألّ ربالززد ر»وسززّمام ،  ثززّم السززيّد الززداماد عاد قسززما

و  قز  والمجزاع.التقزدّم والتزألّ ر بالحقي:  )أحزد ما(:  ثّم ددر المتأللّيين عاد قسزمين آ زرين .18

 .61بيّ    والشوا د الربو،  257   3تألّ ر بالحق. راجع ا سفار ِ التقدّم وال:  ثانييما()
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،  ومزا بالشزرف،  ما بالّرتً  من التقدّم والتزألّ ر:  الثالثو الثانيو األّول

 .(1)وقد تقدّمت ،  وما بالهمان
معلول ص  على الو ما تقد مو العلّ  الناق،  التقدّم والتألّ ر بالطًع:  الرابع

رو معلولويا،  اعيا المعلولو وال يج  بوجود احي  يرتفع بارتف  .عنيا وتأل و

يجز   تامز  التزيو مزا تقزد مو العلّز  ال،  التقزدّم والتزألّ ر بالعلّيّز :  الخامس
 .وتألّ رو معلولييا عنيا،  بوجود ا المعلول على معلولييا

يّزز  مززن و مززا تقززد مو أجززها  الما ،  التقززدّم والتززألّ ر بززالجو ر:  السااادس

 .(2)وتألّ رو ا عنيا بنا ع على أدال  الما يّ  ،  والفص  عليياالجنس 
ا وتسزززّمى  زززذم الثالثززز  ا  يزززرة ع أعنزززي مزززا بزززالطًع ومزززا بالعلّيّززز  ومززز

ع وتألّ راع بالذات»بالتجو ر ع   .«تقدّما

،  لوليا  على معو ما تقد مو العلّ  التامّ ،  التقدّم والتألّ ر بالد ر:  السابع
رو معلوليا عن ا زته ع لكزن ال مزن حيز  إيجابيزا وجزودب المعلزول وإف،  ياوتأل  

ن عانفصاله ب  من حي  انفكاك وجود ا و،  كما في التقدّم والتألّ ر بالعلّيّ  ع

ري عدم المعلول في مرتً  وجود ا  د العقلزيّ كتقزدّم نشزألة التجزرّ ،  وجودم وتقر 
 .(3) السيّد الملقّق الّدامادعاد  ذا القسم  .على نشألة المادّة

__________________ 

ع.1)  ( تقدّمت آنفا

 يزات فلزو جزاع تقزّرر الما»:  86( قال الحكزيم السزًهوارّي فزي تعليقز   زرى المنظومز    2)

  الفصزز  منفّكزز ع عززن كافّزز  الوجززودات ع كمززا ععمت ززه المعتهلزز  ع لكانززت ما يّزز  الجززنس وما يّزز

ع حتّزى وال وجزود فر،  لزى العميزاوكزذا الما يز  ع،  متقزدّمتبي ن علزى ما يز  النزوا بزالتجو ر  زا

  بتقزد م والقا ز»:  249   3وقزال فزي تعليقتزه علزى ا سزفار ى «. يكون مالك التقدّم والتزألّ ر

 «.الما ي  على الوجود المحقّق الدوانّي والسيّد المحقّق الداماد وتابعوم

 .18ع  3( راجع القًسات   3)

عليزام   التقزدّم بالعلّيز . راجزع  زوارق اوأورد عليه المحقّق الال يجزّي بارجاعزه إلزى 

104. 

ق ىب المحقّزاّن قزد  »:  وقال الحكيم السًهوارّي ع بعزد مزا فّسزر كزالم السزيّد فزي القًسزات ع

 «.لزد ريّ الال يجّي )رحمه هللا( فيه مقدوى  بشرط الرجوا إلزى مزا لكرتوزه فزي بيزان الحزدوث ا

 راجع
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و و أن يشترك أمزران فزي ،  جاعالتقدّم والتألّ ر بالحقيق  والم:  الثامن

 .غير أّن أحد ما بالذات واآل ر بالعرض،  االتّصاف بودف
،  رضفالمتّصف بزه بالزذات متقزد م  بيزذا التقزدّم علزى المتّصزف بزه بزالع

ر جود أّن الو بنا ع على،  كتقدّم الوجود على الما يّ  الموجودة به،  و و متأل  

 زذا و .والما يّز و موجزودة  بزه بزالعرض،   و ا د  في الموجوديّ  والتحقّق
 .(1))قدس سرم(  صدر المتيلّهينالقسم عادم 

اّمزز  علززى و ززو تقززدّم وجززود العلّزز  الت،  التقززدّم والتززألّ ر بززالحقّ :  التاسااع

 ينالمتايلّه صادرعادم  .و ذا غير التقدّم والتألّ ر بالعلّيّز ،  وجود معلوليا عنه
 .(2))قدس سرم( 

جزود ووجود كّ  علّ  موجً  يتقدّم على ،  الجمل وب»:  األسفارقال في 

بمزا  الفاعلز  إل الحكمزا  عّرفزوا العلّز ،  معلوليا الزذاتّي  زذا النحزو مزن التقزدّم
 تقززد م   فتقزد مو لات الفاعزز  علززى لات المعلززول،  يز ثّر فززي  ززي  ملززاير للفاعزز 

 .بالعلّيّ 

ل لزيس إ،  يّز مزا بالعلّ وأّما تقد مو الوجود على الوجود فيو تقد م  آ ر غير 
زمب ،  بينيما تألثير وتألثّر وال فاعليّ  وال مفعوليّ  ه لزي  واحزد  زب  حكميما حك 

ر،    ون وأطوار ر إلى طبو  ر  من طبو   .ع إنتيى (3)« وله تطو 

 الفصل الثاني

 األقسام في مالك السبق والللوق في كّل واحد من

مشزترك ع  و ا مزر ال (4)ق والمراد به ع كما او ير اليه في الفص  الساب

وال  ، متزألّ رفيه بين المتقدّم والمتألّ ر الذي يوجزد منزه للمتقزدّم مزا ال يوجزد لل

 .يوجد منه  ي   للمتألّ ر إالّ و و موجود  للمتقدّم
__________________ 

 .87 رى المنظوم    

فّسزر  ى مزاوالشيس محمد تقّي اآلملّي قزد تصزدّى لًيزان عزدم ورود  زذا االيزراد عليزه علز

 .283و  280الحكيم السًهوارّي. راجع درر الفوا د   
 .257   3( راجع ا سفار ِ 2و  1)

 .258ع  257   3( راجع ا سفار ِ 3)

 «.كألن يفرض مًدأ مشترك في النسً  إليه أمران»:  ( حي  قال4)
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كا تراك ،  فمالك التقدّم والتألّ ر بالرتً   و النسً  إلى المًدأ المحدود

مام والمألموم في النسً  إلى المًدأ المفزروض مزن المحزراب أو الًزاب مزع اع
وتقزد م المزألموم لزو كزان ،  تقد م اعمام لو كان المًدأ المفزروض  زو المحزراب

وكتقززد م كززّ  جززنس علززى نوعززه فززي ترتّزز  ،   ززو الًززاب فززي الرتًزز  الحّسززيّ 

وتقزد م كزّ  ،  يا جناس وا نواا إن كان المًزدأ المفزروض  زو الجزنس العزال
 .نوا على جنسه إن كان ا مر بالعكس

ف ا تراك أمرين فزي معنزى مزن  زألنه أن  ومالك التقدّم والتألّ ر بالّشرب

كا زززتراك الشزززجاا والجًزززان فزززي ،  يتّصزززف بالفلززز  والمهيّززز  أو بالرليلززز 
 ، لجًزانفللشجاا ما ل،  اعنسانيّ  التي من  ألنيا أن تتّصف بفليل  الشجاع و 

 .ومثله تقد مو ا رلل على غيرم في الرلال  .وال عكس

ي ن من ه فزي ومالك التقدّم والتألّ ر بالهمان  و ا تراك جه ي ن مفرو ب
  وجززود مززتقّع  متصززّرم معززتل  فيززه القززّوة والفعزز  بحيزز  يتوقّززف فيززه فعليّزز

 فززالجه  الززذي معززه قززّوة الجززه  اآل ززر  ززو،  أحززد ما علززى قّوتززه مززع اآل ززر

 ما مشتركانفّنيّ ،  كاليوم واللد،  الذي بعالفه  و المتألّ روالجه  ،  المتقدّم
بحي  ،  ع اليوممفي وجود كمّي  غيري قاّر  تتوقّيف فعليّ  اللد على تحق قي قّوته 

 م  واللززدفززاليوم متقززد  ،  إلا وجززد اللززد بالفعزز  فقززد بطلززت قّوتززه وانصززرم اليززوم

ر  بالهمان  .متأل  
ادث ين الحزويّين يتحقّزق التقزدّم والتزألّ ر بزوبمالك التقدّم والتألّ ر الهمان

 .يا حركات لوات أعمانلما أنّ ،  الهمانيّ  بتوس  الهمان

 ّن لوجودويعتّ  المتقدّم بأل،  ومالك التقدّم والتألّ ر بالطًع  و الوجود
ع عليه بحي  لزو لزم يتحقّزق المتقزدّم لزم يتحقّزق المتز غيزر  ألّ ر مزنالمتألّ ر توقّفا

 .عكس

 لمعلزولو لتقزدّم فزي العلّز  الناقصز  التزي يرتفزع بارتفاعيزا او ذا كما في ا
 .وال يلهم من وجود ا وجودم

التزألّ ر أّن التقزدّم والتزألّ ر بالهمزان مزن التقزدّم و»:  شيخ اإلشراقوعن 

لزى وجزود  ّن مرجعه بالحقيق  إلى توق في وجودي الجزه  المتزألّ ر ع،  بالطًع
 .(1)« المتقدّم بحي  يرتفع بّرتفاعه

__________________ 

 .305( راجع المطارحات   1)
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فمززن الجززا ه فيمززا بززالطًع إجتمززاا ،  يمززا نوعززان متلززايرانبألنّ  (1) وُرد  

بعززالف مززا بالهمززان حيزز  يمتنززع إجتمززاا ،  المتقززدّم والمتززألّ ر فززي الوجززود
 .ب  التقدّم والتألّ ر بين أجها  الهمان بالذات،  المتقدّم والمتألّ ر منه

لوجزودّي اأّن ابتنزا  التقزدّم والتزألّ ر بالهمزان علزى التوقّزف ،  (2) واللقّ 

ين ال سًي ب إلى نفيه ح  اّر  يصزاغير أّن الوجود لّما كان غيرب قز،  بين الجه ب
ي ن قزّوةي  اجتماا المتناا،  ك   جه  منه قّوةب الجه  التالي إمتنع اجتماا الجه ب

ع في والمسلّم من كون التقدّم و،  الشي  مع فعليّته نيمزا لهمزان كواالتألّ ر لاتيّا

ي ن لوجودم المتقّلي غير القاّر با تالف القّوة والفع  فيه  .العمب
الطًع عليزه أن يفّسزر مزا بز،  فمن أراد إرجاا ما بالهمان إلى ما بالطًع

دّم ين المتقزثّم يقسمه إلى ما يجوع فيه االجتمزاا بز،  بما فيه التوقّف الوجوديّ 

وع فيززه ومززا ال يجزز،  تقززد م العلّزز  الناقصزز  علززى معلوليززاكمززا فززي ،  والمتززألّ ر
 .كما في تقد مي بعع أجها  الهمان على بعع،  االجتماا

يزا فزي ومعلول والمالك في التقدّم والتزألّ ر بالعلّيّز  إ زتراكو العلّز  التاّمز 

 مع كون وجوب العلّ  ع و زي المتقدّمز  ع بالزذات ووجزوب،  وجوب الوجود
 .لمتألّ ر ع بالليرالمعلول ع و و ا

ري الما يّ   . ومالك التقدّم والتألّ ر بالتجو ر إ تراكيما في تقر 

ري  علززى المتقززدّم لززى لتاّمزز  عكتوقّززف الما يّزز  ا،  وللمتززألّ ر توق ززف  تقززر 
 .أجها يا

 لكلّيّز ومالك التقدّم والتألّ ر بالد ر إ تراك مرتً  من مرات  الوجود ا

 ينزّي علزىالوقوا في متن ا عيان مع توقّفيزا العمع ما فوقيا أو ما دونيا في 
ون لكزز،  مزا فوقيزا أو توقّزف مزا دونيزا علييززا بحيز  ال يجزامع أحزد ما اآل زر

لعقليّ  فارقات اكتقد مي عالبم الم،  عدم التوقّف مأل ولاع في مرتً  المتوقّف عليه

 وتقد مي ،  على عالبم المثال
__________________ 

 .264ع  263   3لمتأللّيين في ا سفار ِ ( كذا ردّم ددر ا1)

فززي  ( كزذا أجززاب المصززنّف )قزدس سززرم( عّمززا أورد دزدر المتززأللّيين علززى الشزيس اع ززراقيّ 2)

 .263   3تعليقاته على ا سفار ِ 
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 .عالبم المثال على عالبم المادّة

ن ومزززالك التقزززدّم والتزززألّ ر بالحقيقززز  إ زززتراكيما فزززي الثًزززوت ا عزززّم مززز
لى عالوجود  كتقدّم،  وللمتقدّم الحقيق  وللمتألّ ر المجاع،  مجاعيّ الحقيقّي وال

 .(1)الما يّ  بألدالته 

 لمسزتق ّ اومالك التقدّم والتألّ ر بالحّق إ تراكيما في الوجود ا عّم من 
ع وتقدّم وجود العلّ  باالستقالل وتألّ ر وجود المعلول بكو،  والراب   .نه رابطا

 الفصل الثالث

 في المعيّة

ي ن فززي معنززى مززن غيززر ا ززتالف بالكمززال والززنق   و ززي ا ززتراك أمززرب
لتقزدّم وا  مزن انلكن ليس ك   أمرين إرتفع عنيما ،  اللذبي ن  ما التقدّم والتألّ ر

عبزي ن فزي للزا النزوا ر  م  وتزألفزالجوا ر المفارقز  لزيس بينيمزا تقزد   .والتألّ ر مب   

ع يجزز .بالهمززان وال معيّزز  فززي الهمززان  ي ن مززن  أن يكونززا عمززاني  فالمعززاني عمانززا
تقد م   من غيرفّلا ا تركا في معنى عمانّي  ،   ألنيما التقدّم والتألّ ر الهمانيّان

ر فيه فيما المعان فيه  .وتأل  

 .(2)ملك  عدم والوبذلا يظير أّن تقاب ب المعيّ  مع التقدّم والتألّ ر تقابو ب ال
ي ن في معنى من غير إ تالف  ل والحزا،  بالتقدّم والتزألّ رفالمعيّ  إ تراك أمرب

لكزات ر مزن الموالتقدّم والتأل ّ ،  أّن من  ألنيما التقدّم والتألّ ر في للا المعنى

 .والمعيّ  عدميّ 
__________________ 

 :  ( قال الحكيم السًهوارّي في مالك السًق في ا قسام الثماني 1)

 مالكزززززززززززه الهمزززززززززززان فزززززززززززي الهمزززززززززززانيّ 

 والمًزززززززززززدأ المحززززززززززززدود  زززززززززززذ لثززززززززززززاني   

  
 فززززززي الشززززززرفي الفلزززززز  وفززززززي الطًيعززززززيّ 

 وجززززززززززززود الوجززززززززززززوب فززززززززززززي العلّززززززززززززي   

  
 فززززززززي سززززززززادس تقززززززززّرر الشززززززززي  مززززززززها

 فززززززززي السززززززززابع الكززززززززون ولززززززززو تجززززززززّوعا   

  
 فززززززززي الثززززززززامن الكززززززززون بمززززززززتن الواقززززززززع

 وفززززززززززززي وعززززززززززززا  الززززززززززززد ر للًززززززززززززدا ع   

  
 .89ع  88راجع  رى المنظوم    

 لّززق الحكززيم السززًهواريّ . ولمهيززد التو ززيط راجززع مززا ع268   3( كمززا فززي ا سززفار ِ 2)

 .عليه
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ي ن الزواقفبي ن  ل زف اعمزام بالنسزً  إلزى  فالمعيّه في الّرتً  كمعيّ  المزألمومب

وكمعيّز  نزوعبي ن أو جنسبزي ن ،  المًدأ المفروض في المسجد في الرتً  الحّسيّ 
 .تحتب جنس في ا نواا وا جناس المترتًّ  بالنسً  إلى النوا أو الجنس

 .لشرف كشجاعبي ن متساويبي ن في الملك والمعيّ  في ا

ال و،  والمعيّزز  فززي الهمززان كحززركتبي ن واقعتبززي ن فززي عمززان واحززد بعينززه
زه لتقزدّم احيز  ال يعلزو جزهآن منزه مزن ،  تتحقّق معيّ  بين أجها  الهمزان نفيسي

 .والتألّ ر

ي ن المتساويبي ن بالنسًه إلى الك ّ   .والمعيّ  بالطًع كالجه ب
لّتبزي ن   بزين عوال تتحقّق معيّ ،    كمعلولبي علّ  واحدة تاّم والمعيّ  بالعليّ 

ت ين لحقيقزز  والحزال فززي المعيّز  با .حيز  ال تجتمعززان علزى معلززول واحزد،  تزام 

 .والمجاع وفي المعيّ  بالحق كالحال في المعيّ  بالعلّيّ 
لزو  والمعيّ  بالد ر كما في جه ي ن من أجها  مرتًّ  من مراتز  العزين

 .يا كثرةفرض في

 الفصل الرابع

 في معنى القدم واللدوث وأقسامهما

إلا كزان الما زي مززن عمزاني وجززودي  زي  أكثززر مّمزا ملززى مزن وجززود 

زر ،   ي  آ ر زرم  مسزون وقزد ملزى مزن عوم  كهيد ع مثال ع يملى مزن عوم 

ع عنزززد العاّمززز   ع وا قزززّ  عما« قزززديماع »عمزززرو أربعزززون سزززّمي ا كثزززر عمانزززا نزززا
ع » لم يكزن    منه أّن القديم  و الذي كان له وجود  في عمانوالمتحصّ  .«حادثا

عمزان  أي إّن الحزادث مسزًوقو الوجزود بالعزدم فزي،  الحادث موجوداع فيه بعدو 

 .كان القديم فيه موجوداع بعالف القديم
زززذا حقيقي زززي ن كانززز مززززا واو ي ا مززززن و زززذان المعنيزززان المتحّصزززالن إلا عوّمي

ق فانقسزم الموجزود المطلز،   و موجزود ا عراض الذاتيّ  للموجود من حي 

ع  ع فلسفيّا  .إلييما ودار الًح  عنيما بحثا
 والقديم ما ليس بمسًوق الوجود،  فالموجود ينقسم إلى قديم وحادث
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 .والحادث ما كان مسًوقو الوجود بالعدم،  بالعدم

والذي يصزّط أن ي  زذ فزي تعريزف الحزدوث والقزدم مزن معزاني السزًق 
والسزًق  ، والسزًق العلّزيّ ،  السزًق الهمزانيّ :   ي،  أربع   وأنواعه المذكورة 

 .والسًق بالحقّ ،  الد ريّ 

م والقززد،  القززدم والحززدوث الهمانيّززان:  فألقسززام القززدم والحززدوث أربعزز 
،  الحقّ والقزدم والحزدوث بز،  والحدوث العلّيّان ع و زو المعزروف بالزذاتيّين ع

 يا تفصيالونًح  عن كّ  من،  والقدم والحدوث الد ريّان

 الفصل الخامس

 في القدم واللدوث الزمانيّين

و ززو ،  الحززدوث الهمززانّي كززونو الشززي  مسززًوقب الوجززود بعززدم عمززانّي  

العززدم  وال يكززون،  بعديّز ع ال تجززامع القًليّزز ،  حصزول الشززي  بعززدب أن لززم يكززن

ع  ع إالّ إلا كان ما يقابله من الوجود عمانيّا  ي جود الشزوو و أن يكون ،  عمانيا
ع منطًقاع على قطع  من الهمان مسًوق ع بقطع  ينطًق علييا   .دمهعتدريجيّا

شزي  ويقاب  الحدوث بيذا المعنى القدمب الهمانّي الذي  زو عزدم كزون ال

ززه أن يكززون الشززي  موجززوداع فززي ،  مسززًوقب الوجززود بعززدم عمززانّي   مو ّ ي كززوالعي
ع علييا  .قطع  مفرو   قً ب قطع  من الهمان منطًقا

وفز   لمعنيان إنّما يصزدقان فزي االومزور الهمانيّز  التزي  زي مظرو ذان ا

فزال  وأّمزا نفزس الهمزان .و ي الحركزات والمتحّركزات،  للهمان منطًقه  عليه
نطًزق يإل ليس للهمان عمان  آ زر حتّزى ،  يتّصف بالحدوث والقدم الهمانيّين

ع بعدم فيه أو غيرب مسًوق  .وجودم عليه فيكون مسًوقا

ع بالززذات بالقًليّزز  والًعديّزز  بالبّمززا ،  نعززم لززذات غيززر كززان الهمززان متّصززفا
 جه  المجامعتين كان ك   جه  منه مسًوقب الوجود بعدمه الذي مصداقه ك   

 ا الكز ّ وكزذل،  فك   جه  من الهمان حادث  عماني  بيذا المعنى،  سابق عليه

ي  مزن وِ الشزإل لبّما كان الهمزان مقزداراع غيزرب قزاّر  للحركز  التزي  زي  زر، 
ع كانت فعليّ و   القّوة إلى الفع  تدريجا
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مي مسًوق ع بقّوة وجودم و و الحدوث الهماني  .وجودي

ع بعززدم  ززارِ مززن  وأّمززا الحززدوث بمعنززى كززون وجززود الهمززان مسززًوقا
ع ال يجامع فيه القً و الًعزد ضو تب ،  وجودم سابق عليه سًقا قًليّز  حقّزق الففيزه فبزر 

 .الهمانالهمانيّ  من غير تحقّق 

لهمزان اأّن من قال بحدوث »:  المعلّم األّولوإلى للا يشير ما نوقي  عن 
 .(1)« فقد قال بقدمه من حي  ال يشعر

صززيّ  أّن لكززّ  حركزز   ع (2)قززد تقززدّم فززي مًاحزز  القززّوة والفعزز  :  تنًيززه  

ع يعّصززيا ويقززدّر ا  فمنززه الهمززان العمززومّي الززذي يعززرض،  عمانززاع  عصززيّا
و العالبم الالحرك ب العموميّ   ي دزور افزمادّّي  ب الجو ريّ ب التي تتحّرك بيا مادّة

 .تقدّر اومنه ا عمن  المتفّرق  التي تعرض الحركات المتفّرق  العر يّ  و، 

كزز  وأّن الهمززان الززذي يقززدّر بيززا العاّمزز  حززوادث العززالم  ززو عمززان الحر
لزى بعلزيا إاليوميّ  الذي يراد بتطًيق الحزوادث عليزه الحصزول علزى نيسبز ي 

 .بعع بالتقدّم والتألّ ر والطول والقصر ونحو للا

 مانيّينإلا تذّكرت  ذا فاعلم أّن ما لكرنام من معنى الحدوث والقدم اله
 .فال تلف ،  يجري في كّ  عمان كيفما كان

 الفصل السادس

 في اللدوث والقدم الذاّيّين

ع بالعزدم المتقزّرر   فزي مرتًز الحدوث الذاتّي كون وجزود الشزي  مسزًوقا
 .والقدم الذاتّي  الفه،  لاته

ع »:  (3)قالوا  بزألّن  (4)يه واحتّجوا عل،  «إّن كّ  لي ما يّ  فّنّه حادث لاتا

 كّ ي ممكن
__________________ 

 .245   3( والناق  ددر المتأللّيين في ا سفار ِ 1)

 ( في الفص  الحادي عشر من المرحل  التاسع .2)

 .246   3وا سفار ِ ،  134   1اجع المًاح  المشرقيّ  ِ ( ر4( أي الحكما . )3)
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ومزا بالزذات أقزدم مّمزا ،  فّنّه يستحّق العدم لذاتزه ويسزتحّق الوجزود مزن غيزرم

 .فيو مسًوقو الوجود بالعدم لذاته،  باللير
ع عليه ع بألّن الممكن لو اقتلى لذاته العدمب كان ممتن:  (1) واعتُر  ب  ،  عا

 .ه معدوم  وال أنّ ،  ه موجود  عليه في لاته أنّ   و عمكانه ال يصدق

فكمزا يسززتحّق الوجززود عزن علّزز   ارجزز  كززذلا يسزتحّق العززدم عززن علّزز  
لزيس ف،  فليس  ي   من الوجود والعدم أقدم بالنسً  إليزه مزن غيزرم،   ارج 

ع بعدمه لذاته  .وجودم عن غيرم مسًوقا

ع بززألّن المززراد بززه عززدم اسززتحقاق الوجززو:  (2)واُجيااب عنااه   د بذاتززه سززلًا
ع ال بنحو العدول آلتزي مزن و ذا المعنزى لزه فزي لاتزه قًز ب الوجزود ا،  تحصيليّا

ب  اللير  .قًي

 كززان وإالّ ،  أّن كزز   ممكززن لززه ما يّزز   ملززايرة  لوجززودم:  (3) حّجااة  اُخاارى
ع  جودم و ن يكونوك   ما كانت ما يّته ملايرةع لوجودم إمتنع أ،  واجًاع ال ممكنا

 حزال  مو زو ،  وإالّ كانت الما يّ  موجودةع قً ب حصول وجود زا ، من ما يّته

ع بليزرم بالزذاتو فكزان،  فوجودم مستفاد من غيرم،  مزا  وكز ّ ،  جزودم مسزًوقا
ع بالذات  .كان كذلا كان محدبثا

ع و،  ويتفّرا على ما تقدّم أّن القديم بالذات واجز و الوجزود بالزذات أيلزا

 .أّن القديم بالذات ال ما يّ ب له

 الفصل السابع

 في اللدوث والقدم باللق

عتًززار الحزدوث بززالحّق مسززًوقيّ و وجززودي المعلزول بوجززود علّتززه التاّمزز  با

لززول ال بززين الما يّزز  الموجززودة للمع،  نسززً  السززًق واللحززوق بززين الوجززودين
 وبين العلّ  كما

__________________ 

   1 فزي المًاحز  المشزرقيّ  ِ فزذكرم،  (  ذا اععتراض مّمزا  طزر بًزال الفعزر الزراعيّ 1)

ع ددر المتأللّيين في ا سفار ِ 134  .247   3. وتعّرض له أيلا

ع فزي المًاحز  المشزرقيّ  ِ 2) لزه  . وتعزّرض134   1( كذا أجاب عنه الفعزر الزراعّي أيلزا

ع ددر المتأللّيين في ا سفار ِ   .247   3أيلا

ن فزي ودزدر المتزأللّيي،  134   1ِ  ( تعّرض ليا الفعر الراعّي فزي المًاحز  المشزرقيّ 3)

 .249   3ا سفار ِ 
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 .في الحدوث الذاتيّ 

دون  وللا أّن حقيق  الثًوت والتحقّق في مزتن الواقزع إنّمزا  زو للوجزود
ا مر  يي إليياوليس للعلّ  ع و اّد  للعلّ  المطلق  الواجً  التي ينت،  الما يّ 

العلّز    بوجودل إالّ التعلّق الذاتيّ وليس لوجود المعلو ؛ع إالّ االستقالل واللنى

قزّوم نزّي المتومزن اللزرورّي أّن المسزتقّ  الل،  والفقر الذاتّي إليه والتقزّوم بزه
معنزى بيزذا ال فوجود المعلول حزادثو ،  بذاته قً ب المتعلّق الفقير المتقّوم بليرم

 .هووجود علّته قديم  بالنسً  إليه متقدّم  علي،  مسًوق  بوجود علّته

 فصل الثامنال

 في اللدوث والقدم الدهريّين

 الحززدوث الززد رّي كززون الما يّزز  الموجززودة المعلولزز  مسززًوق ع بعززدميا

إن و،  تيززايززا ينتززها عزدوميا بحززدّ ا عززن علّي بمززا أنّ ،  المتقزّرر فززي مرتًزز  علّتيزا

ويا واجدةع لكمال وجود ا بنحو أعلزى وأ زرف فعلّيّتيزا قًلب  ليّز ع قً،  يزاكانت علّت
 .بما أّن عدبمب الشي  ال يجامع وجودبم،  ع بعديّ ب المعلولال تجام

 .لسًقاوالقدم الد رّي كون العلّ  غيرب مسًوق  بالمعلول  ذا النحو من 

مزا   ينزافيوقد اتّلط بما بينّام أّن تقّرر عدم المعلول في مرتً  العلّز  ال
ًز  مزن مرت نفزي ّن الم،  تقّرر في محلّه أّن العلّ  تمام وجود معلوليا وكمالزه

،  نيزاعوجود العلّ   و المعلول بحدّم ال وجودم من حيز  إنّزه وجزود  مزأل ود  

يززا ،  وال منززا ب عززن الملززايرة بززين المعلززول بحززدّم وبززين العلّزز  مو د قو دززوالعي
 .وإالّ اتّحدا،  سل  المعلول بحدّم على العلّ 

ذين  ززفزي  مزن كزون القًليّز  والًعديّز  (1)نعزم يًقزى الكزالم فزي مزا اد عزي 

 .الحدوث والقدم غير مجامعتبي ن
__________________ 

 .17( والمدعّي السيد المحقّق الداماد في القًسات   1)
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 المرحلة اللادية عشرة

 في العقل والعاقل والمعقول

والمأل ول في العنزوان وإن كزان  زو العقز  الزذي يطلزق إدزطالحاععلى 

 .عّم الجميعاعدراك الكلّّي دون الجه ي لكّن الًح  ي

 وفيها خمسة عشر فصال
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 الفصل األّول

 في ّعريف العلم وانقسامه األّولي وبعض خواّصه

،  (1)وكذلا مفيومه بدييّي لنا ،  وجود العلم  روري  عندنا بالوجدان

 .وإنّما نريد بالًح  في  ذا الفص  الحصول على أ ّ   واّده

ع با  (2)قززد تقززدّم فززي بحزز  الوجززود الززذ نّي :  فنقززول  ززيا  أّن لنززا علمززا
يززا ال يززا تحلززر عنززدنا بما يّاتيززا بعينبمعنززى أنّ ،  العارجزز  عنّززا فززي الجملزز 

 لعلمم  من افيذا قس،  بوجوداتيا العارجيّ  التي تترتّ  علييا آثار ا العارجيّ 

ع »ويسّمى ،   .«علماع حصوليّا
ع علم الواحد منّزا بذاتزه التزي يشزير إلييزا ويعًّزر ع عنيزا بز ومن العلم أيلا

 وإن فر ززت،  فّنّززه ال يليززو عززن نفسززه وال يلفزز  عززن مشززا دة لاتززه،  «أنززا»

 .غفلته عن بدنه وأجها ه وأعلا ه
هو  ذا بذاته بحلور ما يّ  لاته عنزد لاتزه حلزوراع مف ل مو ع وليس عي  يوميّزا

ع  ى  ّن المفيززوم الحا ززر فززي الززذ ن كيفمززا فززرض ال يززألب،  وعلمززاع حصززوليّا

،  جيّ وإنّما يتشّع  بالوجود العار،  دقب على كثيرينبالنظر إلى نفسه الص
يزر غأمزر   عصزي  بذاتزه « أنزا»و ذا الذي يشزا دم مزن نفسزه ويعًّزر عنزه بزع 

 وقد تحقّق،  قاب  للشرك  بين كثيرين
__________________ 

،  322ع  321   1والمًاحزز  المشززرقيّ  ِ ،  279ع  278   3( كمززا فززي ا سززفار ِ 1)

 .314   2ات ِ و رى اع ار

 ( راجع المرحل  الثالث  من المتن.2)
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نززا بززذاتنا إنّمززا  ززو بحلززور ا لنززا بوجود ززا ،  (1)أّن التشززّع  بززالوجود  ل مو فعي

 .العارجّي الذي  و عين وجودنا الشعصّي المترتّ  عليه اآلثار
نزا بيزا  زو ما يّز  لوات ل مي ع لو كزان الحا زر لزذواتنا عنزد عي نزا دون وأيلا

 يّتززان كززان لوجززود واحززد ما،  لحززال أّن لوجودنززا ما يّزز ع قا مزز ع بززهوجود ززا وا

نززا بززذو .و ززو محززال  ،  و ززو اجتمززاا المثلززين،  موجودتززان بززه ل مو اتنا فززّلن عي
 زذا و .بحلور ا لنا وعدم غيًتيا عنّزا بوجود زا العزارجّي ال بما يّتيزا فقز 

 .«العلم الحلوريّ »:  ويسّمى،  قسم  آ ر من العلم

ي ن قسم   حادرة  وانقسام الع  الم إّمزافحلور المعلوم للع،  لم إلى القسمب
 .أو بوجودم و و العلم الحلوريّ ،  بما يّته و و العلم الحصوليّ 

  ززذا مززا يزز دّي إليززه النظززر الًززدوّي مززن انقسززام العلززم إلززى الحصززوليّ 

ع ،  والحلززوريّ   والززذي ييززدي إليززه النظززر العميززق أّن الحصززولّي منززه أيلززا
 .حلوريّ  ينتيي إلى علم

ززت  ع مجززّردة  مزن :  بيزان للزا لمززادّة اأّن الصززورة العلميّز  ع كيفمزا فور ب

يا    ال قّوةب فييا معلوم  ع فعليّ يا ع بما أنّ لو وى أنّ  (2)وللا ،  عاري   من القّوة
ضب أّي تلي ر فييا كانت الصورة الجديدة م،  لشي  ألًتّ ب  لصورة ًاين ع لفلو فوري

ع   .يّرلو كانت الصورة العلميّ  مادّيّ  لم تألبب التلو،  المعلوم  سابقا

ع لو كانزت مادّيّز  لزم تفقزد  زوا  المزادّة الالعمز  و زي اعن قسزام وأيلا
 .والهمان والمكان

م  ع ال يقًز  النصزف والثول ز  مزثالفالعلم ع بما أنّ  ع ان منطًولزو كز،  ه عل  عزا

ع ولزو كزان ما وال يتقيّد بهمزان .في مادّة جسمانيّ  ال نقسم بانقساميا وكز    ، دّيّزا
ع ان مادّيزكزوال يشزار إليزه فزي مكزان ولزو  .مادّّي  متحّرك لتليرب بتليّر الهمزان ا

 .ح   في مكان
__________________ 

 ( راجع الفص  الثال  من المرحل  العامس .1)

د الصورة العلميّ  من المادة. والمصزنّف إكتفزى عثًاتزه بزذكر الزدليل2) رين. مزذكوين ال( أي تجر 

ّرد ا علزى تجزوقد عقد الفعر الراعّي وددر المتأللّيين فصال لذكر ا دلّز  المشزيورة التزي أقزامو

ار ِ وا سزف،  379ع  345   2راجع المًاح  المشرقيّ  ِ ،  و ي إثنا عشر دليال،  النفس

 .303ع  260   8
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ززم  ع ال ينززاعززدم انقسززام الصززورة العلميّزز  ع بمززا أنّ :  فااإن قلاات في يززا عل 

ضي المحز ّ ،  انطًاعبيا في جسم كجه  من الدما  مثال يا بعبزر  كمزا ،  وانقسزامب
يزا كيفيّز  وتنقسزم أّن الكيفيّ  كاللون العارض لسطط جسم تألبى االنقسام بما أنّ 

ض المح ّ  فليزمب ال يجزوع أن تكزون الصزورة العلميّز  مادّيّز ع منطًعز ع فزي ،  بعبر 

ضي محلّيا ّد  بنا ع على ما  و المعزروف مزن كزون و ا،  محّ   منقسم ع بعبر 
 .العلم كيفيّه نفسانيّ ؟

ع إنطًاق العلم على الهمان و اّد  في العلوم الحسزيّ  والع ياليّز  وأيلا

 .ود اكاحساس ا عمال الماديّ  في عمان وج،  مّما ال ينًلي أن يرتاب فيه
ع ا تصززا  أجززها  مززن الززدما  بعاّدزز  العلززم بحيزز  يسززتقيم  وأيلززا

،  يززهال  ززا ف،  متيا ويعتززّ  با تالليززا علززى مززا  ززو المسززلّم فززي الطزز ّ باسززتقا

ع ،  فللصورة العلميّ  مكان    .كما أّن ليا عمانا
زنّ أإّن إبا ب الصورة العلميّ  وامتناعبيا عن االنقسام بما :  قلنا ال ،  م  يا عل 

ر   .(1) ّا فيه كما لوكي

ضي انقسام المحّ  كالجه  العص  ا ال  زاّ ًّي مثال مّمزوأّما انقساميا بعبر 
ع  رض فزفّنّزا نحزّس ونتعيّز  دزوراع  زي أعظزم كثيزراع مّمزا ،  في بطالنه أيلزا

كالسزززما  بألرجا يزززا وا رض بألقطار زززا ،  محزززالّ ليزززا مزززن الجزززه  العصزززًيّ 

نطًاا إومن الممتنع ،  والجًال الشا ق  والًراري الواسع  والًحور الها رة
 .الكًير في الصلير

و اك الكًززر والصززلر فززي الصززورة العلميّزز  إنّمززا  ززإّن إدر»:  ومززا قيزز 

ع ،  «بقيززاس أجززها  الصززورة العلميّزز  بعلززيا إلززى بعززع  فززّنّ ،  ال يفيززد  ززيئا
ة الكًيززر المشززيود  ززو الكًيززر بكًززرم دون النسززً  الكلّيّزز  المقداريّزز  التززي بززين

 .والصليرة وأّن النسً  بينيما مثال نسً  الما   إلى الواحد

 مزز   المحسوسزز  أو المتعيّلزز  بمززا ليززا مززن المقززدار قافالصززورة العلميّزز  
 بنفسززيا فززي عززالبم الززنفس مززن غيززر انطًززاا فززي جززه  عصززًّي  أو أمززر مززادّّي  

ضي انقسامه،  غير ا عع أجزها  بواع ارةو الذ نيّ  إلى  .وال انقسام ليا بعبر 

المعلزززوم وفصزززلوهو عزززن ا جزززها  االو زززر كاع زززارة إلزززى بعزززع أجزززها  عيزززد 
 .و المتعيّ  ثّم إلى بعليا اآل رالمحسوس أ

__________________ 

 .268ع  261   8وا سفار ِ ،  346   2ِ  المشرقيّ ( راجع المًاح  1)
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وليس من التقسيم في  ي  وإنّما  و إعزراض  عزن الصزورة العلميّز  ا وليّز  

 .وإيجاد  لصورتبي ن او ريبي ن
ضي   وال انقسامب لياوإل ال انطًااب للصورة العلميّ  في جه  عصًّي    بعر 

 مب  عنزدفارتًاط الصورة العلميّ  بالجه  العصًّي وما يعمله من عب ،  انقسامه

عدّ مب  تستعب بمعنى أّن ما يألتيه الجه  العصًّي من ،  اعدراك إرتًاط  إعدادي  
 .به النفس  ن يحلر عند ا ويظير في عالبميا

وكززذلا ،  العصودززيّاتفالصززورة العلميّزز  العاّدزز  بمززا للمعلززوم مززن 

لعمزز  إنّمززا  ززي بززين ا،  المقارنزز  التززي تتززرا ى بززين إدراكاتنززا وبززين الهمززان
ال بزين  ، المادّّي اععزدادّي التزي تعملزه الزنفس فزي آلز  اعدراك وبزين الهمزان

 ّمزا ا كثيزراع ومن الدلي  على للا أنّ  .ه علم وبين الهمانالصورة العلميّ  بما أنّ 

ع من المعلو سزنين  مات ونعهنه عندنا ثزّم نزذكرم بعينزه بعزد انقلزا ندرك  يئا
 .لي رمولو كان مقيّداع بالهمان لتلي رب بت،  متمادي  من غير أّيي تليير

ة  مزن فقد تحّصز  بمزا تقزدّم أّن الصزورة العلميّز  ع كيفمزا كانزت ع مجزّرد

دّّي الوم الموإل كانت كذلا فيي أقوى وجوداع من المع .المادّة  الي   عن القّوة
جود ززا وليززا آثززار و،  وينتيززى إليززه التعيّزز  والتعقّزز ،  الززذي يقززع عليززه الحززسّ 

ك   لزإلدراوأّما آثار وجود زا العزارجّي المزادّّي التزي نحسزًيا متعلّقز .المجّرد

ليه أو عفليست آثاراع للمعلوم بالحقيق  الذي يحلر عند المدرك حتّى تترتّ  
 دراك  ودرك أّن الحا ر عندم حالب اعوإنّما  و الو م يو م للم،  ال تترتّ 

ع   اجد ا معييفال ،  فيطل  آثار ا العارجيّ ،  الصورة المتعلّق  بالمادّة  ارجا

 .فيحكم بألّن المعلوم  و الما يّ  بدون ترتّ  اآلثار العارجيّ ، 
وجزود  مفالمعلوم عند العلزم الحصزولّي بزألمر لزه نزواو تعل زق بالمزادّة  زو 

ا علي  لززذلا ا مززر واجززد  لمززا  ززو كمالززه يحلززر بوجود ززمجززرد   ززو مًززدأ فززا

 ويتعقًّززه انتقززال المززدرك إلززى مززا،  و ززو علززم حلززوريّ ،  العززارجي للمززدرك
:  آ زر وبتعًيزر .لذلا ا مر مزن الما يّز  واآلثزار المترتًّز  عليزه فزي العزارِ

 العلم الحصولّي اعتًار  عقلي  يلطّر إليه
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،   ززو موجززود  مجززّرد  مثززالي  أو عقلززي   مززأل ول  مززن معلززوم حلززوريّ ،  العقزز 

ع من بعيد  .حا ر  بوجودم العارجّي للمدرك وإن كان مدركا
 : فنقزول،  (1)ولنرجع إلى ما كنّزا بصزددم مزن الكزالم فزي تعريزف العلزم 

 .حصول العلم ووجودم للعاليم مّما ال ري  فيه

بزز  حصززول أمززر  ززو بالفعزز  فعليّزز ع ،  ولززيس كززّ  حصززول كيززف كززان
ن علميّز  مزفّنّا نجد بالوجدان أّن الصزورة ال،   ال قّوةب فيه لشي  أدالمحل ع 

ن وال تقًز  التليّزر عّمزا  زو عليزه مز،  حي   ي ال تقوى على دورة او زرى

ي للزا فيو حصول المجّرد من المادّة عار مزن نزواق  القزّوة ونسزمّ  .الفعليّ 
 .«حلوراع »

 عليّز  غيزرب متعلّزقفحلور  ي  لشي  حصوله له بحي  يكزون تزام  الف

ع من جي  بعع كماالته التي في القّوة  .بالمادّة بحي  يكون ناقصا
ع لا فعل ع تاّمزا يّز  فزي ومقتلى حلور العلزم للعزاليم أن يكزون العزالم أيلزا

 نفسه غير ناق  من حي  بعع كماالته الممكن  لزه و زو كونزه مجزّرداع مزن

ع عزن القزّوة  ، ر مجزّردد مزن المزادّة  مزفزالعلم حصزولو أمزر مجزرّ  .المادّة  اليا
 .حلور  ي  لشي :  وإن  ئت قلت

__________________ 

 : ( اعلم أّن في تعريف العلم مذا   معتلف 1)

جزع حكمز  و و أّن العلم عًزارة عزن الظيزور را،  ما ل   إليه الشيس اع راقيّ :  ا ّول

 .115ع  114اع راق   

العلزم  و زو أنّ ،   وأدزحابه والفعزر الزراعيّ ما ل   إليه أبو الحسزين الًصزريّ :  الثاني

 1رقيّ  ِ والمًاحز  المشز،  29حال  إ افيّ  بين العالم والمعلوم. راجع  رى مسألل  العلم   

 .134ع  133   1و رحي اع ارات ِ ،  331  

 ع 290   3ما ل   إليه داح  الملع  ع على ما نق  عنه في ا سفار ِ :  الثال 

 ًارة عن كيفيّ  لات ا اف .و و أّن العلم ع، 

لعقز . و و أّن العلم عًارة عن دورة منطًع  عنزد ا،  ما ل   إليه بعع آ ر:  الرابع

 .296ع  284   3وتعّرض ليذم ا قوال ولنقد ا ددر المتأللّيين في ا سفار ِ 

قزف ه دزف  لات تعلّزق. راجزع  زرى المواو زو أنّز،  ما ل   إليه ا  زاعرة:  والعامس

ع بتعاريف او ر. وعرّ 272 ع  23  لكر ا المحقّق الطوسّي في  رى مسألل  العلزم ،  فوم أيلا

26. 
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 الفصل الثاني

 (1)بالمعقول  وهو المعنون عنه باّّلاد العاقل،  في إّّلاد العالم بالمعلوم

عزاليم عل مو الشي  بالشي   و حصول المعلوم ع أي الصورة العلميّز  ع لل

فززالعلم  ززو عززين ،  ووجززودم نفسززه،    وجززودموحصززول الشززي،  (2)كمززا تقززدّم 
مو حصول المعلوم للعاليم وحلزورم عنزدم إتّحزا،  المعلوم بالذات م د العزالي والعي

ع ،  به ع أو حصوليّا  ّي إن كانفّّن المعلوم الحصول .سوا  كان معلوماع حلوريّا
ع بنفسه كان وجودم لنفسه و زو مزع للزا للعزالم فقزد إتّحزد   علعزالم مزاأمراع قا ما

ع ،  المعلوم ن كان وإ،   رورةب امتناا كون الشي  موجوداع لنفسه ولليرم معا

لعزالم افقزد إتّحزد ،  أمراع وجودم لليرم ع و و المو وا ع و و مع للزا للعزالم
ه يتّحزد بز فيو متّحد  بما،  بمو وعه وا مر الموجود لليرم متّحد  بذلا اللير

 .للا اللير

 .لحلورّي مع العالم بهونظير الكالم يجري في المعلوم ا
علزم أّن معنزى كزون ال (3)قد تقدّم في مًاحز  الوجزود الزذ ني :  فّن قلت

 من مقول 
__________________ 

كمزا فزي  ، ( والشيس الر يس في أكثر كتًزه نزّ  علزى إبطزال القزول بّتّحزاد العاقز  بزالمعقول1)

ارات و زرى اع ز،  الشزفا  الفص  السادس من المقاله العامس  من الفن السادس من طًيعيات

لمعزاد   . ولكن قد قّرر  ذا القول وأقام الحّج  عليه في كتاب المًزدأ وا293ع  292   3ِ 

لشززيس . وقززال دززدر المتززأللّيين ع بعززد التعززّرض لمززا قززال ا8والرسززال  العر ززيّ    ،  10ع  6

ذ ًيم كايز  لمزولسزتو أدري  ز  كزان للزا علزى سزًي  الح»:  الر يس في كتاب المًدأ والمعاد ع

ع لزه الستًصزار وقزع لزه مزن إ زا   نزور الحزق مز ن  ج  غرض من ا غراض أو كان اعتقاديا

علززم  ه أراد أن يفززّرق بززينالظززا ر أنّزز:  . وأقززول335   3راجززع ا سززفار ِ «. افززق الملكززوت

ا لظزا ر مّمزبزألّن اعتّحزاد معزتّ  بعلزم الواجز  بليزرم كمزا  زو ا،  الواج  بليرم وعلمنا بليرنا

ن الظزا ر مز كمزا  زو،  وأّمزا فزي علمنزا بليرنزا فزال،  لكرم في المًدأ والمعاد والرسال  العر ي 

 159 كالمه في سا ر كتًه. ودّرى با تصا  اعتّحاد بعلم الواج  بليزرم فزي التعليقزات  

ي  فز يصّط إالّ و ذا الحكم ال،  كّ  ما يعق  لاته فّنّه  و العق  والعاق  والمعقول»:  حي  قال، 

ع «. ا ّول ع فانّا نصير للا المأّما ما يقال انّ »:  وقال أيلا  «.حالعقول فيو ما إلا عقلنا  يئا

 ( في الفص  السابق.2)

 ( راجع المرحل  الثالث  من المتن.3)
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المعلززوم كززونو مفيززوم المقولزز  مززأل ولاع فززي العلززم ع أي دززدقبت المقولزز  عليززه 

 و المالك في اندراِ الما يّز  تحزت بالحم  ا ّولّي دون الحم  الشايع الذي 
المقول  وترت  ي اآلثار التي منيا كون الوجود لنفسزه أو لليزرم ع فزال الجزو ر 

وال ،  الززذ نّي مززن حيزز   ززو ل نززّي جززو ر  بالحمزز  الشززا ع موجززود  لنفسززه

ض  بالحم  الشا ع موجود  لليرم ض الذ نّي من حي   و ل نّي عبرب  .العبرب
ه حززاد العاقزز  و ززو موجززود   ززارجّي مترتّزز  عليززوبالجملزز  ال معنززى التّ 

 .اراآلثار بالمعقول الذ نّي الذي  و مفيوم ل نّي ال تترتّ  عليه اآلث

لعزالم وأّما العلم الحلورّي فزال يعلزو إّمزا أن يكزون المعلزوم فيزه نفزس ا
ل منا بنفسنا أم ال معلزوال  لعزالم أووعلى الثاني إّما أن يكزون المعلزوم علّز ع ل .كعي

يزه عزين فأّمزا علزم الشزي  بنفسزه فزالمعلوم  .عالم أو  ما معلوالن  مر ثال لل

لّزز  وأّمززا علززم الع .العززالم وال كثززرة  نززاك حتّززى يصززدق اعتّحززاد و ززو ظززا ر
لّزز  بمعلوليززا أو علززم المعلززول بعلّتززه فززال ريزز  فززي وجززوب الملززايرة بززين الع

ه ّ رم عززن نفسززوإالّ لززهم تقززدّم الشززي  علززى نفسززه بززالوجود وتززأل،  والمعلززول

 .بالوجود و و  رورّي االستحال 
ل م أحزد معلزولبي  علّز  ثالثز  بزاآل ر فوجزوب الملزايرة بي  نيمزا فزيوأّما عي

مب اعتّحزاد كزونو جميزع المجزرّ  ؛الشعصيّ  يألبى اعتّحزاد    دات وكزعلزى أّن العي

ع واحداع   .واحد منيا عاقال للجميع ومعقوال للجميع  عصا
ّ  أّن كز (1) فيدفعه ما تقدّم،  ك  به في العلم الحصوليّ أّما ما استش:  قلنا

إل المعلززوم الززذي يحلززر للعززالم ،  علززم حصززولّي ينتيززي إلززى علززم حلززوريّ 

 .حينئذ موجود  مجّرد  بوجودم العارجّى الذي  و لنفسه أو لليرم
فليتزززذكر أّن للموجزززود ،  وأّمزززا مزززا استشزززك  بزززه فزززي العلزززم الحلزززوريّ 

ون لا تًارم في نفسه ع أي مزع اللزّع عزن علّتزه ع فيكزاع:  المعلول إعتًارين

،  بزهوما يّ  ممكن  موجوداع فزي نفسزه طزارداع للعزدم عزن ما يّتزه يحمز  عليزه 
 واعتًارم بقياس

__________________ 

 ( في الفص  السابق.1)
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أّن وجزود  (1)وقزد تقزدّم فزي مًاحز  العلّز  والمعلزول  .وجودم إلى وجود علّتزه

ال نفسزيّ ب ،  ه مفتقر في حدّ لاته وجود  رابز   بالنسزً  إلزى علّتزهنّ المعلول بما أ
ولززيس لززه إالّ التقززّوم بوجززود علّتززه مززن غيززر أن يحمزز  عليززه بشززي  أو ،  فيززه

 .يحم  به على  ي 

ول كانزت ففيما كان العزالم  زو العلّز  والمعلزوم  زو المعلز،  إلا تمّيد  ذا
 د الزراب وظزا ر  أّن الموجزو،  فسزيّ النسً  بينيمزا نسزً  الزراب  والمسزتقّ  الن

،  رميا فرا الوجود في نفسه و و موجزود  فزي غيزيألبى الموجوديّ  لشي   نّ 

ع أن يكون موجوداع للعاليم راب   لكّن المعلول،  ومن  رط كون الشي  معلوما
ودم فكون وجز،  متقّوم بوجود العلّ  بمعنى ما ليس بعارِ وليس بلا   عنيا

ما تقزّوم بو نفسيا فمعلوم العلّ   ،  بمقّومه الذي  و وجود العلّ  للعلّ  إنّما يتمّ 

نززى فالعلّزز  تعقزز  لاتيززا والمعلززول غيززر  ززارِ منيززا ال بمع،  وجززود المعلززول
ع بالعلّز  ،  الجه يّ  والترّك    لزى العلّزعوالحمز  بينيمزا حمز  المعلزول متقّومزا

 .و و نوا  من حم  الحقيق والرقيق 

العلم بزفكّ  معلوم راب  معلوم  ،  ي العلم بالراب ونظير الكالم يجري ف
 .بالمستقّ  الذي يتقّوم به لاك الراب 

 الواجز  وفيما كان العالم  و المعلول والمعلوم  و العلّ  ع لّما كان مزن

نّمزا إ،  وجود المعلوم للعالم ويستحي  في الوجود الراب  أن يوجد له  زي  ع
 ، ة لنفسززيافالعلّزز  بنفسززيا موجززود،  بالعلّزز يززتّم وجززود العلّززه للمعلززول بتقّومززه 

لززى إويونسزز  ،  عالمزز  بالعلّزز  نفسززيا،  والحززال أّن المعلززول غيززر  ززارِ منيززا

سزعه مزن يوال ينزال مزن العلزم بيزا إالّ مزا ،  ه غيزر  زارِ منيزاالمعلول بما أنّز
ع بالعلّز ،  وجودم الحمز  و،  والحمز  بينيمزا حمز  العلّز  علزى المعلزول متقّومزا

ع   .نوا  من حم  الحقيق  والرقيق  أيلا

يزا ع فم ل علم المعلول بعلّتزه إلزى علزم العلّز  ع و زي مزأل ولة مزع معلول
   ع و زيوم ل علم العلّ  بمعلوليا إلى علم العلّ ،  بنفسيا و ي مأل ولة وحد ا

 .مأل ولة في نفسيا ع بنفسيا و ي مأل ولة مع معلوليا

د ن اتّحزامز  ثالثز  فلزيس المزراد وفيما كان العالم والمعلزوم معلزولبي ن لعلّز
زززي ن  عصزززاعواحداع  يي بززز  انتزززهاا مزززا يّتب ،  العزززالم والمعلزززوم إنقزززالب الشعصب

 .العالموالمعلوم من العالم
__________________ 

 ( راجع الفص  ا ّول من المرحل  الثامن .1)
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وأّمززا عززدّ عل ززم الشززي  بنفسززه مززن اتّحززاد العززالم والمعلززوم فيززو باعتًززار 

فسوزّمي للزا ،  مفيوميب العالم والمعلوم منزه و مزا مفيومزان متلزايران انتهاا
 .وإن كان في نفسه واحداع « إتّحاداع »

ع   وبما تقدّم يظير فساد اععتراض بلهوم كون جميع المجّردات  عصا

اد واحزززداع لمزززا ظيزززر أّن  عصزززيّ  العزززالم أو المعلزززوم ال تًطززز  بسزززً  االتّحززز
 .المذكور

 الفصل الثالث

 وما يتّصل به م العلم اللصولّي إلى كلّّي وجزئيّ في انقسا

 .ينقسم العلم الحصولّي إلى كلّّي وجه يّ 
ضي دزدقه علزى كثيزرين ان كاعنسز،  والكلّّي ما ال يمتنزع العقز  مزن فبزر 

 .حي  يجّوع العق و ددقبهو على كثيرين في العارِ،  المعقول

يزذا كزالعلم ب،  والجه ي ما يمتنع العق  من تجويه دد قيهي علزى كثيزرين
ع علمزاع ح»اعنسان الحاد  بنوا من االتّصزال بمادّتزه الحا زرة ويسزّمى  ّسزيّا

ع  ع » وكالعلم باعنسان المفرد من غير حلور مادّته ويسّمى،  «وإحساسيّا علما

ع   .« ياليّا
ع ممتنزعب الصزدق علزى كثيزري  ن إنّمزاوعبد   ذين القسمين مزن العل زم جه يّزا

لحّسزّي ت الحّس بمادّة المعلوم العزارجّي فزي العلزم ا و من جي  اتّصال أدوا

وا  سزلعلميّز  اوإالّ فالصزورة ،  وتوق في العل م العيالّي على سًق العلم الحّسيّ 
ق علزى كانت حسيّ  أو  ياليّ  أو غير ما ال تألبى بالنظر إلى نفسزيا أن تصزد

 .كثيرين

 : فروع

جيّز  ومزا بالمزادّة العارظير مّما تقدم أّن اتّصزال أدوات الحزّس :  األّول

راك فززي للززا مززن الفعزز  واعنفعززال المززادّيبي ن لحصززول اعسززتعداد للززنفس عد
 .دورة المعلوم جه يّ  أو كلّيّ 
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إّن التعقّ  إنّما  و بتقشير المعلزوم عزن المزادّة »:  ويظير منه أّن قوليم

يّزز  وسززا ر ا عززراض المشّعصزز  المكتنفزز  بززالمعلوم حتّززى ال يًقززى إالّ الما 
بعالف اعحساس المشروط بحلزور المزادّة واكتنزاف ،  المعّراة من القشور

وبعالف التعيّ  المشروط بًقا  ا عراض والييئات ،  ا عراض المشّعص 

 .قول  على سًي  التمثي  للتقري ،  (1)« المشّعص  دون حلور المادّة
،     وحقيق  ا مر أّن الصورة المحسوسز  بالزذات دزورة  مجزّردة  علميّز

وا تراط حلور المادّة واكتناف ا عراض المشّعصز  لحصزول اعسزتعداد 

،  يّز وكذا ا زتراط االكتنزاف بالمشّعصزات للتع،  في النفس لإلدراك الحّسيّ 
فزرد  وكذا ا تراط التقشير فزي التعّقز  للداللز  علزى ا زتراط إدراك أكثزر مزن

لكلّزّي اانتهاا لمعًّر عنه بواحد لحصول استعداد النفس لتعقّ  الما يّ  الكلّيّ  ا

 .من ا فراد
ذب المفيوم وانتهاعزه مزن مصزداقه يتوقّزف علزى نزوا:  الثاني مزن  أّن أ  

ل سززوا  كزان بززال واسزط  كاتّصززا،  االتّصزال بالمصزداق واالرتًززاط بالعزارِ

يال في أو مع الواسط  كاتّصال الع،  أدوات الحّس في العلم الحسّي بالعارِ
ن لعقلّي مزوكاتّصال العق  في العلم ا،  سط  الحّس بالعارِالعلم العيالّي بوا

 .طريق إدراك الجه يّات بالحّس والعيال بالعارِ

لعزارِ فلو لم تستمدّ القّوة المدرك  في إدراك مفيوم من المفزا يم مزن ا
ة وكان اعدراك بانشا  منيا من غير إرتًزاط بالعزارِ اسزتوت نسزً  الصزور

فكان من الواج  أن تصدق علزى كزّ   زي  ،  المدرك  إلى مصداقيا وغيرم

يززا تصززدق علززى مصززداقيا دون والحززال أنّ ،  أو ال تصززدق علززى  ززي  أدززال
 .و ذا  لف،  غيرم

لكزن  ، انتيا  أكثر العلوم الحصوليّ  إلى الحزّس ال ريز  فيزه:  فإن قلت

لززم حصززولّي  حادززال بواسززط  الحززّس الظززا ر كالحززّ  والززًلع ،  مززا كزز   عي
 كرا  واعرادة وال

__________________ 

و زرى اع زارات ،  746ع  745والتحصزي    ،  361ع  360   3( راجع ا سفار ِ 1)

  والمًززدأ والمعادللشززيس الر يسزز،  229   1ِ و ززرى المقادززد ،  324ع  322   2ِ 

ع آ ر من العلم الحصولي غير الحسّي والعقلزي و103ع  102  العيزالي. وفي الجميع عادوا نوعا

 و الو مّي.و ، 
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كز  ال باالتّصزال ،  وغير ا المدرك  بالحواّس الًاطنز  درب فصزور ا الذ نيّزه مو

ع ال تزدرك الحزواّس إالّ الما يّزات العر زيّ  .بالعارِ وال حزس  ينزال ،  وأيلا
فصززورته الذ نيّزز  مززأل ولة ال مززن طريززق الحززّس ،  الجززو ر بمززا  ززو جززو ر

 .واتّصاله بالعارِ

ّ  يّزز  المززأل ولة باعحساسززات الًاطنزز  ع كالحززأّمززا الصززور الذ ن:  قلاات
والززًلع وغير مززا ع فززالنفس تأل ززذ ا مّمززا تدركززه مززن الصززفات المززذكورة 

 .فاالتّصال بالعارِ محفوظ فييا،  بوجود ا العارجّي في النفس

ع يعزرف ،  وأّما الجو ر زرب أن ال حزس  ظزا راع وال باطنزا لجزو ر افما لوكي
ززم  حلززورلكزز،  حززق  ال ريزز  فيززه،  وينالززه ل  ي  ن للززنفس فززي بززادى  أمر ززا عي

فتأل ززذ مززن معلوميززا ،  بنفسززيا تنززال بززه نفززس وجود ززا العززارجّي وتشززا دم

ت كمزا تأل ززذ سزا ر الصزور الذ نيّزز  مزن معلومززا،  الحلزورّي دزورةع ل نيّزز ع 
 ثززّم تحززّس بالصززفات وا عززراض القا مزز  بززالنفس،  حلززوريّ  علززى مززا تقززدّم

ن مزنفس المو زوع  ليزا وقيزام الزنفس بزذاتيا وتشا د حاجتيزا بالزذات إلزى الز

ثززّم تجززد دززفات عر ززيّ  تيجززم علييزززا ،  غيززر حاجزز  إلززى  ززي  تقززوم بززه
ول  يا أمثال ا عراض المعلو ي ترى أنّ ،  وتطرؤ ا من  ارِ فتنفع  عنيا

ع  ز،  للنفس القا م  بيا وحكم ا مثال واحد   ي قا مز  فزتحكم بزألّن ليزا مو زوعا

 فيتحّصزز  بززذلا مفيززوم،   ززوع  لصززفاتيا العر ززيّ كمززا أّن الززنفس مو،  بززه
 .ه ما يّ  إلا وجدبت  وجدبت  ال في مو واو و أنّ ،  الجو ر

ادّة د عن المه تًيّن بما تقدّم أّن الوجود ينقسم من حي  التجرّ أنّ :  الثالث

 .عالم المادّة والقّوة:  أحد ا:  وعدمه إلى ثالثه عوالم كلّيّ 
ار عززن المززادّة دون آثار ززا مززن الشززك  والمقززدعززالم التجززّرد :  وثانييززا

مزن  ففيه الصور الجسمانيّ  وأعرا يا و يئات الكماليّز ،  والو ع وغير ا

هي ل،  «عالم الًرعخ»و  «عالم المثال»ويسّمى ،  غير مادّة تحم  القّوة توس زطي
يي المادّة والتجّرد العقليّ   .بين عالمب

ل والمثززا،  ظززم القززا م بنفسززهوقززد قسززموا عززالم المثززال إلززى المثززال ا ع

ي ا دلر القا م بالنفس الذي تتصّرف فيه النفس كيف تشزا  بحسز  الزدواع
 ، المعتلف 
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 .فتنشى  أحياناع دوراع حقّ ع دالح ع وأحياناع دوراع جهافيّ ع تعً  بيا

 .«ق عالم الع»ويسّمى ،  عالم التجّرد عن المادّة وآثار ا:  وثالثيا
ا  وأقزدميفألعال ا مرتً ع وأقوا ا ظيوراع ،  تًّ  طوالوالعوالم الثالث  متر

،  ّردةوجززوداع وأقربيززا مززن المًززدأ ا ّول )تعززالى وتقززدّس( عززالم العقززول المجزز

مي وجود ززا عززن  ززوب المززادّة والقززّوة ال لم المثززويليززه عززا،  لتمززام فعليّتيززا وتنززه 
الشززّر و ويليززه عززالم المززادّة مززوطن الززنق ،  المتنززّهم عززن المززادّة دون آثار ززا

عقز  مثزال والوال يتعلّق بما فيه العلم إالّ من جي  ما يحاليه مزن ال،  واالمكان

 (1)على ما تقدّمت اع ارة إليه 

 الفصل الرابع

 ينقسم العلم اللصولّي إلى كلّّي وجزئّي بمعنى آخر

ورة كصزز،  فززالكلّّي  ززو العلززم الززذي ال يتليّززر بتليّززر المعلززوم العززارجيّ 

مزع والًنزا   فّنّيزا علزى حاليزا قًز ،  ر ا الًنّزا  فيًنزي علييزاالًنا  التي يتصوّ 
 .«علم ما قً  الكثرة»ويسّمى ،  الًنا  وبعد الًنا  وإن انعدم

 القمزر كعلزم المزنّجم بزألنّ ،  والعلم من طريق العلز  كلّزي  مزن  زذا القًيز 

  منعسف يوم كذا ساع  كذا إلى ساع  كذا يرجع فيه الو ع السماوّي بحي
فعلمززه بززذلا علززى حالززه قًزز ب ،  حيلولزز  ا رض بززين القمززر والشززمسيوجزز  

 .العسوف ومعه وبعدبم

لّمزا و،  ليزهعوالوجه فيه أّن العلّز  التاّمز  فزي علّيّتيزا ال تتليّزر عّمزا  زي 
ع للمعلزوم فصزورتيا العلميّز  غيزر متليّزرة م لا العلزوكزذ،  كان العلم بيا مطابقا

 .ابتفيو كلّي  ث،  بمعلوليا ال يتليّر

ع  ات لكززون المحسوسزز،  ومززن  نززا يظيززر أّن العلززم الحّسززّي ال يكززون كلّيّززا
 .متليّرة

ل  ،  والجه ّي  و العلزم الزذي يتليّزر بتليّزر المعلزوم العزارجيّ  منزا مزن كعي

 العلزم فّلا وقف عن الحرك  تلي ر،  طريق الرؤي  بحرك  عيد ما دام يتحّرك
 .«علم ما بعد الكثرة»ويسّمى ، 

__________________ 

ع.1)  ( في السطور السابق  آنفا
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تلي زر العلزم ع كمزا اعتزرفتم بزه فزي القسزم الثزاني ع دليز و كونزه :  فإن قيل

ع  زهو القزّوة،  مادّيا يزا ،  فّّن التليّر و و االنتقال من حال إلى حزال ع العمو مو والعي
 .«إّن العلم بجميع أقسامه مجّرد»:  وقد قلتم،  المادّة

ي تليّززرم ال والتليّززر ثابززت فزز،  م بززالتليّر غيززر تلي ززري العلززمالعلزز:  (1) قلنااا

  و مزن حيز زمزا وتعل قو العلم بالمتليّر ع أي حلورم عند العزالم ع أنّ ،  متليّر
و زذا  ، وإالّ لم يكن حا راع فلم يكن حلزور  زي  لشزي ،  ال تلي رم،  ثًاته

 . لف

 : ّنبيه  

 ّي كعلمفالعلم الكلّ  ؛حلوريّ يمكن أن يعّمم التقسيم بحي  يشم  العلم ال
 فلى وأ زرالعلّ  بمعلوليا من لاتيا الواجدة في لاتيا كمالب المعلول بنحو أع

  زّي كعلزموالعلزم الجه ؛فّنّه ال يتليّر بزهوال المعلزول لزو جزاع عليزه الزهوال، 

 .لمعلولفّنّه يهول بهوال ا،  العلّ  بمعلوليا الداثر الذي  و عين المعلول

 الفصل الخامس

 في أنواع التعقّل

 : (2)لكروا أّن العق  على ثالث  أنواا 

ع من المعقوالت،  أن يكون عقال بالقّوة:  أحدها  بالفع  أي ال يكون  يئا

 .لعلّوم عن عاّم  المعقوالت،  ال له  ي   من المعقوالت بالفع و
هاع مميّزز،  أن يعقزز  معقززوال واحززداع أو معقززوالت كثيززرة بالفعزز :  الثاااني

ع ليا،  ن بععبعليا م  .و و العق  التفصيليّ ،  مرتًّا

أن يعقزز  معقززوالت كثيززرة عقززال بالفعزز  مززن غيززر أن يتميّززه :  الثالااث
 بعليا من

__________________ 

 .408   3( ولمهيد التو يط راجع تعليق  المصنّف )رحمه هللا( على ا سفار ِ 1)

،  سززادس مززن طًيعيززات الشززفا ( راجززع الفصزز  السززادس مززن المقالزز  العامسزز  مززن الفززن ال2)

ع الفعزر الزراعّي ثزّم نزاق  فزي القسزم ا  814ع  812والتحصي     ،  يزر. وتعّرض ليا أيلزا

 .337ع  335   1راجع المًاح  المشرقيّ  ِ 
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ومثّلزوا لزه بمزا إلا  .وإنّما  زو عقز   بسزي  إجمزالي  فيزه كزّ  التفادزي ،  بعع

ل زم  فحلزرك الجزواب فزي سأللا سزا   عزن عزدّة مزن المسزا   التزي لزا ب يزا عي
ع  ع يقينيّززا ع عل مززا الوقززت وأنززت فززي أّول لحظزز  تأل ززذ فززي الجززواب تعلززم بيززا جميعززا

وإنّمزا يحصز  التميّزه  .لكن ال تمي زهب لًعلزيا مزن بعزع وال تفصزي ،  بالفع 

كألّن ما عندك مزن بسزي  العلزم منًبزع  تنًزع وتجزري منزه ،  والتفصي  بالجواب
ع عقال»ويسّمى ،  التفادي   .« إجماليّا

ع للعلم الحصوليّ   .والذي لكروم من التقسيم إنّما أوردوم تقسيما

أّن كززّ  علزززم حصززولّي ينتيزززي إلززى علزززم  (1)وإل قززد عرفزززت فيمززا تقزززدّم 
حلزززورّي كزززان مزززن الواجززز  أن تتلقّزززي الًحززز  بحيززز  ينطًزززق علزززى العلزززم 

 .فال تلف ،  الحلوريّ 

 .صوليّ وكذا فيما يتلو  ذا الًح  من مًاح  العلم الح

 الفصل السادس

 في مراّب العقل

 : (2)لكروا أّن مرات  العق  أربع 

ني الزنفس  اليز ع عز،  العق  الييوالنيّ :  إحداها ن جميزع و زي مرتًز و كبزو 
 .المعقوالت

ا عزن لشًا تيا الييولى ا ولزى فزي  لّو ز،  «العق  الييوالنيّ »وتسّمى 

 .جميع الفعليّات
و ن تصزّور أي مرتً و تعق لييزا للًزديييّات مزو ،  العق  بالملك :  وثانيتها

 .يّ  علييالتوقّف العلوم النظر،  فّّن العلوم الًديييّ  أقدم العلوم،  تصديق

ن تنتاجيا مزو ي مرتً و تعق لييزا للنظريّزات باسز،  العق  بالفع :  وثالثتها
 .الًديييّات

يّز  و النظرأيّ  تعق ليا لجميع ما حّصلبت ه من المعقوالت الًديي:  ورابعتها

 المطابق 
__________________ 

 ( راجع الفص  ا ّول من  ذم المرحل .1)

والفصز  العزامس مزن ،  423ع  418   3وا سفار ِ ،  166ع  165( راجع النجاة   2)

   2و زرى اع زارات ِ ،  817ع  815والتحصزي    ،  المقال  االوولى من إلييّات الشفا 

 .357ع  353
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باستحلززار ا الجميززعب وتوّجييززا إلييززا مززن ،  عززالم العلززوّي والسززفليّ لحقززايق ال

ع للعززالم العينززيّ ،  غيززر  ززاغ  مززادّيّ  ع علميّززاع ملززا يا وتسززّمى ،  فتكززون عالمززا
 .«العق ب المستفاد»

 الفصل السابع

 في مفيض هذه الصور العلميّة

 ميزعدم جعنز،  مفيع الصور العقليّ  الكلّيّ  جو ر  عقلي  مفزارق  للمزادّة
 .(1)الصور العقليّ  الكلّيّ  

فا زز   مأّن  ززذم الصززور العلميّزز  مجززردّة  مززن المززادّة  (2)وللززا لمززا تقززدّم 

ع ،  فليا مفيع  ،  للنفس وإّمزا أمزر   ، ومفيليا إّما  و النفس تفعليا وتقًليا معا
،  فمحال   أّما كون النفس  ي المفيل  ليا الفاعل  ليا ؛ ارِ مادّّي أو مجّرد

وأّما  ؛ (3)نه وقد تقدّم بطال،  هامه كونب الشي  الواحد فاعال وقابال معاع ال ستل

ع فيًطله أّن المادّي أ عف وجوداع من المج تنع ّرد فيمكون المفيع أمراع مادّيا
لعلز  علزى أّن فعز  ا ؛والفاعز  أقزوى وجزوداع مزن الفعز ،  أن يكون فاعال ليزا

م فتعزززيّن أّن المفزززيع ليزززذ ؛وال و زززعب لمجزززّرد،  الماديّززز  مشزززروط  بالو زززع

لجزو ر الصور العقليّ  جو ر  مجّرد  عقلي   زو أقزرب العقزول المجزّردة مزن ا
ع تتّحزد  س عزه الزنفمالمستفيع فيه جميع الصور العقليّ  المعقول  عقال إجماليّا

ن مززفتسززتفيع منززه مززا تسززتعدّ لززه ،  المسززتعدّة للتعقّزز  علززى قززدر اسززتعداد ا

 .الصور العقليّ 
رق ع لما    أّن الصور العلميّ  الكلّيّ  بّفا   الجو ر المفا : قلتفّن 

صزّي ؟ تقدّم من الًر ان ع لكن ما  و السً  لنسً  الجميع إلى عق  واحد  ع

الصزور   الّ أسندو ا إلى عقول كثيرة معتلف  الما يّات بنسً  كّ ي واحزد مزن
 صزور إلزىأو بنسً  كزّ  فريزق مزن ال،  إلى جو ر مفارق غير ما ينس  إليه

 عق  غير ما ينس  إليه فريق آ ر؟
__________________ 

تززه ورة عثًا( فيززذا الجززو ر العقلززّي المفززارق أّولو مززا يصززدر مززن هللا تعززالى. والمنززا   المززذك1)

 .281ع  262   7كثيرة  تعّرض ليا ددر المتأللّيين في ا سفار ِ 

 ( في الفص  ا ّول من  ذم المرحل .2)

 العا ر من المرحل  الثامن .( راجع الفص  3)
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أّن ك   نوا مجردّ   (1)الوجه في للا ما تقدّم في ا بحاث السابق  :  قلت

مو للا أّن سلسزل  العقزول التزي يثًتيزا الًر زان ويثًزت  ؛منحصر  في فرد والعي
كزز   واحززد مززن حلقاتيززا نززوا  ،  إسززتناد وجززود المادّيّززات واآلثززار المادّيّزز  إلييززا

لبز  فاعلز  ،  دمنحصر  في فر وأّن كثرتيا كثرة  طوليّز   مترتًّز   منتظمز   مزن عي

آ ذة من أّول ما ددر منيا من المًدأ ا وّل إلى أن ينتيى إلى أقرب العقول 
فتعيّن إسزتناد المادّيّزات واآلثزار المادّيّز  إلزى مزا  ؛من المادّيّات واآلثار المادّيّ 

 .(2)« العق  الفعّال»لمّشاؤون بع و و الذي يسّميه ا،   و أقرب العقول إلييا

يزا عقزوال أثًتزوا ورا ب العقزول الطوليّز  ودونو  (3)اع راقيّون مزنيم ،  نعم
ألفراد زا بلكزنّيم يزرون وجزودب كزّ  نزوا ،  عر يّ ع  ي أرباب ا نواا المادّيّ 

 .(4)المادّيّ  وكماالتيا مستنداع إلى رّب للا النوا ومثاله 

ي اري فززي الصززور العلميّزز  الكلّيّزز  يجززري فززونظيززر الًيززان السززابق الجزز
جه يّزز  ويتًززيّن بززه أّن مفززيع الصززور العلميّزز  ال،  الصززور العلميّزز  الجه يّزز 

جميزززع الصزززور الجه يّززز  علزززى نحزززو العلزززم  (5)فيزززه ،  جزززو ر  مفزززارق  مثزززالي  

لييزا فيفزيع ع،  تتّحزد بزه الزنفس علزى قزدر مزا ليزا مزن اعسزتعداد،  اعجماليّ 
 . الصور المناسً

 الفصل الثامن

 ينقسم العلم اللصولي إلى ّصّور وّصديق

ل  فّنّه إّما دورة ل نيّ  حادل  من معلوم واحد من غير إيجاب أو س
 كالعلم

__________________ 

 ( راجع الفص  السابع من المرحل  العامس .1)

،   ( راجززع الفصزز  العززامس مززن المقالزز  العامسزز  مززن الفززن السززادس مززن طًيعيززات الشززفا2)

 لمشزرقيّ والمًاحز  ا،  والفص  الرابع والفص  العامس من المقال  التاسع  مزن إلييزات الشزفا 

ع  273والنجززاة   ،  101ع  100والتعليقززات للشززيس الززر يس   ،  515ع  501   2ِ 

 .281ع  258   7وا سفار ِ ،  278

 ( أي اع راقيّون من الفالسف .3)

و زرى حكمز  ،  144ع  143وحكم  اع راق   ،  459ع  455( راجع المطارحات   4)

 .254ع  251اع راق   

 ( أي في  ذا الجو ر المفارق المثالّي.5)
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وإّمززا دززورة ل نيّزز  مززن  ؛« تصززوّراع »ويسززّمى ،  باعنسززان ومقززدّم الشززرطيّ 

ويسززززّمى ،  علززززوم معيززززا إيجززززاب أو سززززل  كالقلززززايا الحمليّزززز  والشززززرطيّ 
 .«تصديقاع »

جزها  أيا تشتم  علزى إيجزاب أو سزل  مرّكًز   مزن ما أنّ ثّم إّن القليّ  ب

 .فوقب الواحد
والمشززززيور أّن القلززززيّ  الحمليّزززز  الموجًزززز  م ل فزززز   مززززن المو ززززوا 

كزم والمحمول والنسً  الحكميّ  التي  ي نسً  المحمول إلزى المو زوا والح

تيززا  ززذا فززي اليليّزات المرّكًزز  التززي محموال .بّتّحزاد المو ززوا مززع المحمزول
يط  وأّمزا اليليّزات الًسز .«اعنسان  احا»:  كقولنا،  ر وجود المو واغي

،  «اعنسززان موجززود»:  كقولنززا،  التززي المحمززول فييززا  ززو وجززود المو ززوا

 إل ال معنزى،  المو زوا والمحمزول والحكزم:  فيي مرّكًز  مزن أجزها  ثالثز 
 .و ي وجود  راب   بين الشي  ووجودم الذي  و نفسه،  لتعلّ  النسً 

النسزً  وأّن القليّه الحمليّ  السالً  م ل فز   مزن المو زوا والمحمزول و

ع ،  (1)وال حكززم فييززا ،  الحكميّزز  السززلًيّ  ع عززدميّا  ّن الحكززم  ، ال أّن فييززا حكمززا
ليهي  ع وسل  و الحكم عدم جع  هي ،  جع  و  ي   يئا  .ال جع   عدمي

ي مزن  ز  إنّمزا والحّق أّن الحاج  في القليّ  إلى تصّور النسً  الحكميّ 

كميّز  فالنسزً  الح .ال بمزا  زو جزه   للقلزيّ ،  جي  الحكم بما  زو فعز  الزنفس
ي  ززإّن القلززيّ  :  وبتعًيززر آ ززر .علززى تقززدير تحقّقيززا  ارجزز   عززن القلززيّ 

 لكزّن الزنفس تتوّدز  إلزى الحكزم ع الزذي  زو،  المو وا والمحمزول والحكزم

ع إلى المو جع  و المو وا  و المحمول أّوال بتصّور الم وا ع حمول منتسًا
 يّز ً  الحكمويدّل على للا  لّو اليليّات الًسيط  عن النسز .ليتألتّى منيا الحكم

 فالقليّ  بما .(2)كما تقدّم ،  و ي قلايا، 
__________________ 

 وقلنزا ، يا السزالً ولزو قلنزا بنفزي الحكزم فزي القلزا،  أّن القليّ  ال تتحقّق إالّ بالحكم:  ( وفيه1)

ع بألّن النسً  الحكميّ   ارج  عن القلزيّ  ع كمزا قلزتم بزه ع فيلزهم أن تكزون ا لسزالً  لقلزيّ  اأيلا

لقلزيّ  بز   زذا حكزم  بنفزي كزون ا،  ولزم يقز  بزه أحزد،  مرّكً ع من جه ين المحمول والمو وا

 السالً  قليّ ع.

 ( في السطور السابق .2)
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 . ذا،  كميّ  ي قليّ  ال تحتاِ في تحقّقيا إلى النسً  الح

ع فزي ظزرف اعدراك الزذ نّي فحقيقتز ه فزي وأّما كون الحكم فعزال نفسزانيّا
احزداع  زو وأّن النفس تنال من طريق الحّس أمراع ،  مثال،  «عيد قا م»:  قولنا

ع وتنال عيداع غيزر قزا م،  عيد القا م تجه ز   بزذلا لفتسزتعدّ ،  ثّم تنال عمراع قا ما

ثزّم  . افتجهى  وتعهنيما عند،  «القا م»و  «يدع»:  عيد القا م إلى مفيومبي
ند ا هونين عإلا أرادت  حكاي  ما وجدبت ه في العارِ أ ذبت  عيداع والقا م المع

أي  ، فيع ز    هو زذا  زو الحكزم الزذي لكرنزا أنّز .ثّم جعلبت يما واحداع ،  و ما إثنان

ع    وإيجاد  منيا  .تحكي به العارِ،  جب
لمزا  و و مع للا من الصزور الذ نيّز  الحاكيز ،  فالحكم فع    من النفس

صزّح  لولو كان تصّوراع مأل ولاع من العارِ لم تكزن القلزيّ  مفيزدة  .ورا  ا

س مزن ولو كان تصّوراع أنشزألت ه الزنف .كما في أحد جه ي الشرطيّ ،  السكوت
وسزيوافيا  .عند ا من غير اسزتعان  واسزتمداد مزن العزارِ لزم يحزا العزارِ

 .(1)ق بالمقام بعع ما يتعلّ 

 احزدوقد تًيّن بما مّر أّن كّ  تصديق يتوقّف على تصّورات أكثر من و
 .فال تصديق إالّ عن تصّور، 

 الفصل التاسع

 ينقسم العلم اللصولي إلى بديهّي ونظري

ع ع مززا ال يحتززاِ فززي حصززوله إلززى  ع أيلززا الًززدييّي ع ويسززّمى  ززروريّا
 والتصزديق بزألنّ ،  والوحزدة كتصّور مفيوم الوجود والشي ،  اكتساب ونظر

 .وأّن ا ربع  عوِ،  الكّ  أعظم من جه ه

ع  ع تصززوّريّا أو فززي ،  والنظززرّي مززا يحتززاِ ع فززي تصززّورم إن كززان علمززا
ع ع إلزى اكتسزاب ونظزر ع تصزديقيّا يّزز  كتصزّور ما ،  التصزديق بزه إن كزان علمزا

 والتصزززديق بزززألّن الهوايزززا الزززثالث مزززن المثلّززز  مسزززاوي ،  اعنسزززان والفزززرس

 .وأّن اعنسان لو نفس مجّردة،  لقا متي ن
__________________ 

 ( راجع الفص  العا ر من  ذم المرحل .1)
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 زي المحسوسزات والمتزواترات ،  وقد أنيبوا الًزديييّات إلزى سزتّ  أقسزام

والتجربيّات والفطريّات والوجدانيّات وا ّوليّزات علزى مزا بيّنزوم فزي المنطزق 
(1). 

ي فززو ززي القلززايا التززي يكفززي ،  بززالقًول ا ّوليّززات وأولززى الًززديييّات

ن مالكّ  أعظم »:  كقولنا،  التصديق بيا مجّرد تصّور المو وا والمحمول
 .«الشي  ثابت لنفسه»و ،  «جه ه

 .«العدد إّما عوِ وإّما فرد»:  كقولنا،  أو المقدّم والتالي

« اعيمان وارتفإمتناا اجتماا النقيلي»وأولى ا ّوليّات بالقًول قليّ و 
 إّمزا أن يصزدق اعيجزاب ويكزذب السزل  أو يصزدق»:  التي يفصط عنه قولنا

 .«السل  ويكذب اعيجاب

    والو ي منفصل  حقيقيّ  ال تستلني عنيا في إفادة العلم قلزيّ   نظريّز
يفيزد  إنّمزا،  المزث« الكّ  أعظم من جه زه»:  فّّن قولنا،  بديييّ   حتّى ا ّوليّات

ع  العلم إلا  .منع النقيع وكان نقيله كالبا

 لنظريّز فيي أّول قليّ  يتعلّق بيا التصديق وإلييا تنتيي جميع العلوم ا
 .والًديييّ  في قياس إستثنا ّي يتّم به العلم

فلززو فززرض فييززا  ززّا سززرى للززا فززي جميززع القلززايا وبطزز  العلززم مززن 

 .أدله
 : ويتفّرا على للا

فسزيا أو إّمزا  زي ن،   ز  قلزيّ   حقّز   أّن لنا فزي كزّ ي قلزيّ  مفرو:  أّوال

 .نقيليا
 .وأّن ال واسط  بين النقيلين،  أّن نقيع الواحد واحد:  وثانيا  

أّن التنزززاقع بززززين التصزززّورين مرجعزززه إلززززى التنزززاقع بززززين :  وثالثاااا  

عنسان كالتناقع بين اعنسان والالإنسان الراجعين إلى وجود ا،  التصديقين
 .«وليس اعنسان بموجود،  اعنسان موجود»:  وعدمه الراجعين إلى قولنا
__________________ 

ع  118و رى حكمز  اع زراق   ،  91ع  88( راجع  رى المنظوم  )قسم المنطق(   1)

واسزاس ،  334ع  333و رى المطالع   ،  214ع  213   1و رى اع ارات ِ ،  123

المقالززز  االوولززى والفصززز  والفصزز  الرابزززع مززن ،  193والتحصزززي    ،  345اعقتًززاس   

 العامس من المقال  الثالث  من الفن العامس من منطق الشفا .
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 : ّنبيه

ع ع ال يسزلّم قلزيّ   ولززى أالسوفسزطّي ع و زو المنكزر لوجزود العل ززم مطلقزا

ع منزه بزألّن كزّ  قلزيّتبي  ،  (1)ا وا    ن ن متناقلزتبي  إل لو سلّميا كان للا اعترافا

 .وفيه اعتراف بوجود علم ّما،  فّّن إحدا ما حقّ  دادق 
 هف بألنّ إّما أن يعتر،  ثّم إّن السوفسطّي بما يظير من الشّا في كّ  عقد

 .وإّما أن ال يعترف،  ه  اك  يعلم أنّ 
 فيلزاف إليزه تسززليمه،  فزّن اعتزرف بعلمزه بشزّكه فقزد اعتززرف بعلزم ّمزا

ا ما اّن إحزدتين فويتًعه العلم بألّن كّ  قليّتيّن متناقل،  لقليّ  أولى ا وا  

 .وتعق  للا علوم او رى ؛حقّ  دادق 
زرب أنّز،  وإن لم يعترف بعلمه بشّكه ّك ه  زاك فزي كزّ   زي  و زاب  أظيب

و ززذا ،  للبززت  محاّجتززه ولززم يززنجط فيززه بر ززان،  فززي  ززّكه لززيس يجززهم بشززي 

عانززد  موإّمززا ،  اعنسززان إّمززا مصززاب  ب فزز  ا تززّ  بيززا إدراكززه فليراجززع الطًيزز 
فليلزرب ،  ظيزر مزا يظيزر ليزدحع بزه الحزّق فيزتعلّ  مزن لواعمزهللحّق ي

لززه إل كزّ   زي  ونقي،  وليعزذّب وليمنزع مّمزا يحًّزه وليجًزر علززى مزا يًللزه

 .عندم سوا 
 بعزع  ز ال  المظيزرين للشزّا مّمزن راجزع العلزوم العقليّز  و ززو،  نعزم

ب فززي دززناع  الًر ززان  بدب فشززا،  غيززر مسززل ط باالودززول المنطقيّزز  وال متززدر 

و ززا ا زتالف الًزاحثين فزي المسزا   باعثًززات والنفزي ورأى الحجز  التزي أقام
طزز  علزى طرفبزيي النقزيع ولزم يقزدر لقلّزز  بلزاعته علزى تمييزه الحزّق مزن الًا

،  نطقفألسززا  الظززّن بززالم،  فتسززلّم طريززق النقززيع فززي المسززألل  بًوعززدي المسززألل 

ًي  فزي الفكزر وال سزوععم أّن ال طريق إلى إداب  الواقع ي من معه العطزأل 
وموو ذا ع كما ترى ع قلا   بتّزي  م،  إلى العلم بشي  على ما  و عليه ر نزه بزأل

يززم مزن غيزر أن يتزرّجط بعلزيا ،  كثيزرة جي جب لززى عكتًزاين أفكزار الًزاحثين وحو

ع عزن إدزاب  الواقزع،  بعع فعسزى أن ،  واستلهام للا قصزور الحّجز  مطلقزا
ا زز  بّيلززاى القززوانين المنطقيّزز  وإرفليعززال  ،  يرجززع بالتنًيززه عززن مهعمتززه

 قلايا بديييّ  ال تقً 
__________________ 

من مزن ( وللسوفسطيّين  ًيات  تعّرض ليزا ولإلجابز  علييزا الشزيس الزر يس فزي الفصز  الثزا1)

ى لييزا وإلززإالمقالز  االوولزى مزن إلييّززات الشزفا . وتًعزه علززى للزا غيزرم مزن المتززألّ رين. وأ زار 

يا المصنّف   )رحمه هللا(  ا نا.دفعي



 313  ...................................................................... لوقعملاو لقاعلاو لقعلا يف

الشا في حال من ا حوال كلرورة ثًوت الشي  لنفسه وإمتناا سزلًه عزن 

وليزز مر أن يززتعلّم العلززوم ،  وليًززالغ فززي تفيززيم معززاني أجززها  القلززايا،  نفسززه
 .الريا يّ 

زن  تقزدّم لكزر م ون فطا فز  يسزلّم .و ناك طا فتزان مزن الشزّكاكين دون مب

وطا فزز  او ززرى ،  شززّا فززي مززا ورا  للززااعنسززان وإدراكاتززه ويظيززرون ال
مزنيم  مزن االعتزراف بزألّن للواحزد« نحزن وإدراكاتنزا»:  تفّطنوا بما فزي قزوليم

ع بوجود غيزرم مزن ا ناسزّي وإدراكزاتيم وبزين  وال فزرق بزين  زذا العلزم،  علما

ن مزغيرم من اعدراكات في  اّدز  الكشزف عّمزا فزي العزارِ فًزدّلوا الكزالم 
 .«كاتيأنا وإدرا»:  قوليم

كعطزززأل الًادزززرة ،  أّن اعنسزززان ربّمزززا يعطزززأل فزززي إدراكاتزززه:  ويدفعزززه

طابقيا ولوال أّن  ناك حقا ق  ارجيّ  ي،  والالمس  وغير ا من أغالط الفكر
راك علززى أّن كززون إدراك الززنفس وإد ؛اعدراك أو ال يطابقيززا لززم يسززتقم للززا

ع  ع علميّا ع وكون ما ورا  للا من اعدر،  إدراكاتيا إدراكا  مجاعفز    اكات  زكوكا

 .بيّن   
إّن الزززذي يفيزززدم الًحززز  التجربزززّي أّن »:  ومزززن السفسزززط  قزززول القا ززز 

المحسوسات بما ليا من الوجزود العزارجّي ليسزت تطزابق دزور ا التزي فزي 

 وإل كانززت العلززوم تنتيززي إلززى الحززّس فال ززي  من المعلززوم يطززابق،  الحززسّ 
 .«العارِ بحي  يكشف عن حقيق 

و  إلا كان الحّس ال يكشف عن حقيق  المحسوس على ما ه أنّ :  ويدفعه

أيزن  فمزن،  حكميا حكمزه،  عليه في العارِ وسا ر العلوم منتيي ع إلى الحسّ 
كز    ظير أّن الحقا ق العارجيّ  على  الف ما يناله الحزّس؟ والمفزروض أنّ 

ل القزو فمز ل .وال سًي  للحّس إلى العزارِ،  إدراك حّسي  أو منته إلى الحسّ 

ور كمزززا أّن مزز ل القزززول بزززألّن الصززور الذ نيّززز  أ زززًاى لالومززز،  إلززى السفسزززط 
 .العارجيّ  إلى السفسط 

ع قول القا   ست مزن إّن ما نعدّم علوماع ظنون  لي»:  ومن السفسط  أيلا

 .«العلم المانع من النقيع في  ي 
ع ظنززون  »:  أّن  ززذا القززول:  ويدفعززه لززيّ  قبعينززه ،  «إّن مززا نعززدّم علومززا

ع لم يفد أّن العلوم ظنون  ،  علميّ  ،  نزون  ظ بألنّيزا ب  أفزاد الظزنّ ،  ولو كان ظنّيّا

 .فتألّمله واعتًير  
 لوجزوداإّن علومنا نسًيّ   معتلف   بزا تالف  زرا   »:  وكذا قول القا  

 فيناك، 
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،  وال  نزاك عل زم  دا زم  ،  وليس  نزاك عل زم  مطلزق  ،  بالنسًه إلى كّ   رط علم  

 .« وال  روريّ وال كلّيّ 
هو قوال إن كان نفس« العلوم نسًيّ »:  فقوليم .و ذم أقوال ناقل  لنفسيا

ع  ع فنقع نفسه،  نسًيّا ع ثًت ولو كان قوال مط،  أثًت أّن  ناك قوال مطلقا ه بزلقا

ع »:  وكذا قوليم .قول مطلق فنبقبعب نفسبهو  ال علزم » : وقزوليم،  «ال علزم مطلقزا
ع  ع نبقبزعب نفسبزهو إن كان نفسه كليّز،  «كليّا ع ،  ا ل  كلّزي  ثًزت بزه قزو وإن لزم يكزن كلّيّزا

ززهو  ع »:  وكززذا قولززه .فززنبقبعب نفسب ع ال علززم  ززر»:  وقولززه،  «ال علززم دا مززا « وريّا

 .ينقلان أنفسيما كيفما فر ا
ب  من النسًيّ ،  نعم   ليه إن  استألتي اع ارة إ،  في العلوم العمليّ   و 

 .(1)هللا تعالى 

 الفصل العاشر

 ينقسم العلم اللصولّي إلى حقيقّي وإعتباريّ 

مو آوالحقيقّي  و المفيوم الذي يوجد تارةع في العارِ فتترتّ  عليه   ، ثارو

مو و .وتزارةع فزي الزذ ن فزال تترتّز  عليزه آثزارم العارجيّز  كمفيزوم اعنسزان  العي

علزى  و زذا  زو الما يّز  المقولز  .للا أن تتساوى نسزًته إلزى الوجزود والعزدم
 .ي  في جواب ما  والش

 و و زززو إّمزززا مزززن المفزززا يم التزززي حيثيّززز،  واالعتًزززارّي  زززالفو الحقيقزززيّ 

مو مصداقيا حيثيّ ب أنّ  ع عليزه آثزارو ذي لزذ ن الزافزال يزد   ،  ه فزي العزارِ مترتًّزا
وهو حيثيّز ب عزدم ترتّز  اآلثزار العارجيّز  ّمزا  زو الببزهو عالسزتلهام للزا إنق،  حيثيّت

ه  ب أنّ أو حيثيّ ،  الحقيقيّ  كالوحدة والوجوب ونحو اكالوجود ودفاته ،  عليه

قًزز  وإالّ النقلزز  إلززى مززا ي،  فززال يززد   الززذ ن،  كالعززدم،  لززيس فززي العززارِ
ع له ع لما ال وجود  ارجيّا  يم ن المفزاموإّما  .الوجود العارجّي فال وجود ل نيّا

 ، ه في الذ نالتي حيثيّ و مصداقيا حيثيّ ب أنّ 
__________________ 

 .( في الفص  اآلتي1)
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فيزذم  .وإالّ النقلز ،  فال يوجد في العارِ،  كمفيوم الكلّّي والجنس والفص 

ع إّمزا  ارجيّز   محلز   ال تزد   الزذ ن ،  مفا يم ل نيّز  معلومز  لكنّيزا مصزداقا
وإّمزا ل نيّز   محلز   ال ،  أو بطزالن محزع كالعزدم،  كالوجود ومزا يلحزق بزه

فليسززت بما يّززات ،  ليسززت بمنتهعزز  مززن العززارِف،  سززًي  ليززا إلززى العززارِ

،  لكنّيا منتهع  مزن مصزاديق،  موجودة تارةع بوجود  ارجّي  وا رى ل نّي  
بشيادة كونيا علومزاع حصزوليّ  ال تترتّز  علييزا اآلثزار فتنتزها مزن مصزاديق 

فّنّه كان ،  يا في الذ نأّما المعاني التي حيثيّ و مصاديقيا حيثيّ ب أنّ  .في الذ ن

ع  ،   ل اننزا أن تأل ززذ بعززع مزا تنتهعززه مززن العزارِ ع و ززو مفيزوم ع مصززداقا
كمزا أن تنتزها ،  فيلطّر العق  إلى أن يعتًر لزه  زواّ  تناسزًه،  تنظر إليه

مفيززوم اعنسززان مززن عززدّة مززن أفززراد كهيززد وعمززرو وبكززر وغيززر م فتأل ززذم 

ع و ززو مفيززوم تمززام تنظززر فيمززا تحف ززه مززن العززواّ  فتجززدم ،  وتنصزًه مصززداقا
أو ،  أو جه  ما يّتيا و زو الجزنس أو الفصز ،  ما يّ  المصاديق و و النوا

ع  ع مسزززاويا ًيززز  ،  أو أعزززّم و زززو العاّدزز  أو العزززرض العزززامّ ،   ارجززا وتجزززدم تبق 

 .وعلى  ذا المني ،  الصدق على كثيرين و و الكلّيّ 
 ت فيهيسأو ل يا في العارِوأّما المفا يم التي حيثيّ و مصاديقيا حيثيّ ب أنّ 

ي فزفيشًه أن تكون منتهع ع مزن الحكزم الزذي فزي القلزايا الموجًز  وعدمزه ، 

 .السالً 
أّن الزززنفس عنزززد أّول مزززا تنزززال مزززن طريزززق الحزززّس بعزززع :  بيزززان للزززا

ع أو نالبت ز وإلا،  الما يّات المحسوس  أ ذبت  ما نالبت ه فا تهنبت ه في العيال ه ثانيزا

ع عت زه عزين مزا نالبت زه أّوال ومنفي اآلن الثزاني وأ ذتزه لال تزهان وجدب   .ليزهطًقزا
 الزنفسو ثزّم إلا أعزادبت   .(1)و ذا  و الحم  الذي  زو إتّحزاد المفيزومين وجزوداع 

ع منيزا للزا حكمز ثّم جعلبت يا واحداع كزان،  المفيومب مكّرراع باالعادة بعد اععادة ا

حاك للعارِ،  وفعال ليا لوزهو  زذا نسزً   وجود،  و و مع للا مو    ووجزود  يّزوفيع 
 .راب   قا م بالطرفين إعتًاراع 

لويا ع اع إستقالوتنظر إليه نظر،  ثّم للنفس أن تتصّور الحكمب الذي  و فيع  ليّا

ع  ع إلى مودوفه بعد ما كان رابطا د فتتصّور وجودب المفيزوم ثزمّ ،  ملافا م توجزّري
 فتتصّور الوجودب 

__________________ 

 ( أي الحم  الشا ع.1)



 نياي  الحكم   ......................................................................................  316

فًيذا يتحّص  إنتهاا مفيوم الوجود مزن الحكزم ويقزع  .غير إ اف مفرداع من 

وززهو حيثيّزز ب أنّزز فيززي ،  ه فززي العززارِعلززى مصززداقه العززارجّي وإن كانززت حيثيّت
ذب الما ي  في أفراد ا ثّم ،  مصاديق له وليست بألفراد مأل ولة فييا مفيومه أ  

رة والقزّوة كالوجوب والوحدة والكثز،  تنتها من مصاديقه دفاته العاّد  به

 .والفع  وغير ا
ع مززن الما يّززات المحسوسزز  فا تهنتززه ثززمّ    نالبززت  ثززّم إلا نالبززت الززنفسو  ززيئا

كمزا  ، علييزا منطًقز ع ،  لزم تجزد الثانيز  عزين االوولزى،  ما يّ ع او رى مًاين ع ليا

ت يما بعد اال تهان لز،  كانت تجد للا في الصورة السابق  م تفعز  فّلا أحلرب
،  لحكزمتفعله فزي الصزورة السزابقه فزي الما يّز  المكزّررة مزن افييما ما كانت 

ه ت  إليثّم نظرب ،  لكنّيا اعتًرت للا فعال ليا و و سل  الحم  المقاب  للحم 

ت ه سزززل  المحمزززول عزززن المو زززوا ع فتصزززّورب ع ،  مسزززتقالّ ملزززافا ثزززّم مطلقزززا
ع  ع وعدما ت ه سلًا رب ن ميزه  بزيلكعدم ا،  ثّم اعتًرت له  واّ  إ طراراع ،  فتصو 

 .ا عدام وتمي هي ا باع اف  إلى الموجودات

 : وقد تًيّن مّما تقدّم
ع :  أّوال  ع أّن مززا كززان مززن المفززا يم محمززوال علززى الواجزز  والممكززن معززا

 .ى عن للاوإالّ كان الواج  لا ما يّ  تعال،  كالعلم والحياة ع فيو اعتًاريّ 

الحركز  مقول  واحدة ع ك أّن ما كان منيا محموال على أعيد من:  وثانيا  
ع بألعيد من جنس واحد،  ع فيو إعتًاريّ   .و و محال،  وإالّ كان مجنّسا

ع دّ ما يّ أّن المفا يم االعتًاريّ  ال حد  ليا وال ت  ذ في ح:  وثالثا     جنسزا

 .عن التوسّ موكذلا سا ر الصفات العاّد  بالما يّات كالكلّيّ  إالّ بنوا ،  ليا

 ّنبيه  

ن مز فيما ادطلحوا عليه معان او ر غيزر مزا تقزدّم  ارجز   ولإلعتًاريّ 

 : بحثنا

ًحزوث مزا يقابز  ا دزال  ع بمعنزى منشزئيّ  اآلثزار بالزذات ع الم:  أحدها
 .عنه في مًح  أدال  الوجود والما يّ 

ًزالب االعتًارّي ع بمعنى ما ليس له وجود منحزاع عزن غيزرم ع ق:  الثاني

بوجزود  كاعتًاريّ  مقول  اع اف  الموجزودة ، الحقيقّي الذي له وجود منحاع
 طرفبي يا على
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 . الف الجو ر الموجود في نفسه

مزا ورا  المعنزى التصزّورّي أو التصزديقّي الزذي ال تحق زقب لزه في:  الثالث
 .ظرف العم 

  ومزز ل االعتًزززار بيزززذا المعنززى إلزززى اسزززتعارة المفززا يم الزززنفس ا مريّززز

اتيززا التززي  ززي حركززات معتلفزز  ومتعلّق،  لالحقيقيّزز  بحززدود ا  نززواا ا عمززا
يكزون كاعتًاري الر اس  لر يس القوم ل،  للحصول على غايات حيويّ  مطلوب 

لزى إمن الجماع  بمنهل  الرأس من الًدن فزي تزدبير اومزورم و دايز  أعلزا ه 

ن المزال واعتًزاري المالكيّز  لهيزد مزثال بالنسزً  الزى مزا حزاعم مز،  واج  العم 
كمززا  ززو  ززألن المالززا ،  تصززا  بالتصززّرف فيززه كيززف  ززا ليكززون لززه اال 

ين بزلهوجيّز  واعتًزاري ا،  كالنفس اعنسانيّ  المالك  لقوا زا،  الحقيقّي في ملكه

كمززا  ززو ،  الرجز  والمززرأة ليتشزرك الهوجززان فززي مزا يترتّزز  علززى المجمزوا
 .وعلى  ذا القياس،  الشألن في الهوِ العدديّ 

 .ن علييااالعتًاريّ  ال حدّ ليا وال بر اومن  نا يظير أّن  ذم المعاني 

،  تن المقزوالميا ال ما يّ  ليا دا ل ع في  ي  فانّ ،  يا ال حدّ لياأّما أنّ 
ن نعززم ليززا حززدود مسززتعارة مزز .فززال حززدّ ليززا،  فززال فصزز  ليززا،  فززال جززنس ليززا

 .(1)الحقا ق التي يستعار ليا مفا يميا 

كززون لواجزز  فززي الًر ززان أن تفززاّن مززن ا،  يززا ال بر ززان علييززاوأّمزا أنّ 
  لزايا حقّزقو زذم المعزاني ال تتحقّزق إالّ فزي  .مقدّماتيا  روريّ  دا مز  كلّيّز 

دّى حززدّ وأنّززى للمقززدّمات االعتًاريّزز  للززا و ززي ال تتعزز،  توطززابيقو نفززس ا مززر

 الدعوى؟!
ع أّن القيززاس الجززاري فييززا جززدبل  م ل ززف مززن المشززيورات  ويظيززر أيلززا

د والمززردو،  مقًزول منيزا مززا لزه أثزر دززالط بحسز  اللايزاتوال،  والمسزلّمات

 .منيا الللو الذي ال أثر له
__________________ 

 ( كمززا أّن الوجززوب المسززتعم  فززي  ززذا الًززاب مسززتعار مززن الوجززوب بززاللير الززذي  ززو مززن1)

وم سزابزه الموالمعقوالت الفلسفيّ . كذا قال المصنّف )رحمه هللا( في مًح  اععتًاريّزات مزن كت

 .361و  316ع  315   2ِ « اودول فلسفه ورو  ر اليسم»:  بع
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 الفصل اللادي عشر

 الشيء بنفسه ه ال يختّص بعلمفي العلم اللضورّي وأنّ 

نفسزه أّن كز   جزو ر مجزّرد فيزو لتمزام لاتزه حا زر  لنفسزه ب (1)قد تقزدّم 

ع ،  و ويّتيهي العارجيّ   .فيو عالم بنفسه علماع حلوريّا
علّز  لعلم الحلورّي بعلم الشزي  بنفسزه أو يعّمزه وعل زمب الو   يعتّ  ا

مب المعلول بعلّته؟ ل   المشاؤون إلى ا ّول  بمعلوليا وعل 
 زراقيّون واع،  (2)

سزً  إلزى وللا  ّن وجود المعلول وجود  راب   بالن .و و الحقّ  (3)إلى الثاني 

ا زر  حالمعلزول ع فيزو ع أعنزي  .وجود علّته قا م  به غيرو مسزتقّ   عنزه بوجزه

ع فيزو بزنفس وجزودم معلزوم ليزا ع،  بتمام وجودم لعلّته غيرو محجوب عنيا لمزا
ع إن كانا مجّردين لزراب  اوكذلا العلّ  حا زرة  بوجود زا لمعلوليزا  .حلوريّا

ع ،  ليا القا م بيا المستقّ  بّستقالليا ع  فيزي معلومز  لمعلوليزا عل مزا  إلا حلزوريّا

 .بو و المطلو،  كانا مجّردين
العلزم  ومن .أّن ك   عل م حصولّي  ينتيي إلى عل م حلوريّ  (4)وقد تقدّم 

 معلزوال بز   مزا،  الحصولّي ما لزيس بزين العزالم والمعلزوم علّيّز  وال معلوليّز 

 .علّ  ثالث 

 الفصل الثاني عشر

 كّل مجّرد فإنّه عقل وعاقل ومعقول

ا يمكزن ّوة معيزمحلز   ال قز فانّه لتمام لاته وكونيهي فعليّز   ،  ه عق   أّما أنّ 

 أن
__________________ 

 ( في الفص  ا ّول من  ذم المرحل .1)

. ونبسبزًه إلزييم دزدر 304   3و رى اع ارات ِ ،  575ع  574( راجع التحصي    2)

ع الحكزيم . ونبسزًه إلزييم أيلز39والشوا د الربوبيّز    ،  180   6المتأللّيين في ا سفار ِ  ا

 فزي وانحصزر نفسوزه العل زمب الحلزوريّ ،  164   6ِ تعليقاتزه علزى ا سزفار السًهوارّي فزي 

   6ِ راجززع تعليقاتززه علززى ا سززفار ،  علززم الشززي  بنفسززه وعلززم الشززي  بمعلولززه:  مززوردين

كمزززافي ،  . واّمزززا انتسزززاب  زززذا القزززول إلزززى أفالطزززون أمزززر   زززالف الواقزززع230  و 160

 .56 ع 55  الشوا دالربوبيّ  

و زرى حكمز  اع زراق   ،  74ع  70والتلويحزات   ،  488طارحزات   ( راجزع الم3)

 .366ع  358

 ( راجع الفص  ا ّول من  ذم المرحل .4)
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وكززّ  مززا كززان للمجززّرد باعمكززان فيززو لززه ،  يوجززد ويحلززر لشززي  باعمكززان

وإل ،  وإل كان العق  متّحداع مع المعقول فيزو عقز  .بالفع  فيو معقول  بالفع 
 .فكّ  مجّرد عق   وعاق   ومعقزول  ،  جودةع لذاته فيو عاق  لذاتهكانت لاته مو

إّن العقزز  والعاقزز  والمعقززول مفززا يم ثالثزز  منتهعزز  مززن »:  وإن  ززئت فقزز 

 .«وجود واحد
ع كمزا يجزري فزي كزون كزّ ي مجزّرد عقزال وعزاقال  والًر ان المزذكور آنفزا

 .ومعقوال لنفسه يجري في كونه عقال ومعقوال لليرم

د ا عاق:  (1) فإن قيل  ل ع لنفسياالعمو للا أن تكون النفس اعنسانيّ  لتجر 
 .و و  الف اللرورة،  ولكّ  مجّرد مفروض

ع  زززو كزززذلا لزززو كانزززت الزززنفس المجزززّردة مجزززّردةع تجزززّرداع تاّمززز:  (2)قلناااا  ا

ع ومادّيز   فعزال،  لاتاعوفعال د زا،  لكنّيزا مجزّردة  لاتزا ع تع فيزي لتجر  قز  لاتبيزا لاتزا
 .بالفع 

ع تزوأّما تعقّليا للير ا فيتوقّف على  روجيا من القزّوة إلزى الفعز   دريجا

ع ولززم فلززو تجززّردت تجززّرداع تاّمزز .بحسزز  االسززتعدادات المعتلفزز  التززي تكتسززًيا ا
يشززلليا تززدبير الًززدن حصززلت لزززه جميززع الززتعقاّلت حصززوال بالفعزز  بالعقززز  

 .اعجمالّي ودارت عقال مستفاداع 

 جود ا فيإنّما يجري في الذوات المجّردة التي ووليتنًّه أّن  ذا الًيان 
ليزا  وأّمزا ا عزراض التزي وجود زا فزي نفسزيا للير زا فالعاقز  .نفسيا لنفسزيا

وكززذلا الحكززم فززي النسزز   .الززذي يحصزز  لززه المعقززول مو ززوعيا ال أنفسززيا

 .والرواب  التي وجوداتيا في غير ا
__________________ 

ن  1) مشزرقيّ  عادر الشيس الر يس عليه كما نقز  فزي المًاحز  ال (  ذا اع كال أوردم بعع مب

 .458   3وا سفار ِ  373   1ِ 

ار وا سزف،  373   1( كما أجاب عنه الشيس الر يس علزى مزا فزي المًاحز  المشزرقيّ  ِ 2)

ار راجزع ا سزف،  . وناق  فيه ددر المتأللّيين ثّم أجزاب عنزه بوجزه آ زر459ع  458   3ِ 

 .460ع  459   3ِ 
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 الفصل الثالث عشر

بسببه وما يتّصل  طريق العلم في أّن العلم بذي السبب اليلصل إالّ من

 بذلك السبب

لّز ع عسوا  كانزت ،  ونعني به العلّ  الموجً  للمعلول بعصوديّ  علّيّته
،  لعزارجيّ بما يتيا كا ربع  التي  ي علّ  للهوجيّ  أو كانت علّ ع بوجود ا ا

ع إسزتنادم إلزى غيزرم و ي ا مزر الزذي يسزتند وإالّ  إليزه وجزود المعلزول ممتنعزا
ع للمع .لكزان لمعلززول واحززد علّتززان مسززتقلّتان ه لززوم بعينززولّمززا كززان العلززم مطابقززا

ل المعلزو كانت النسً  بين العلم بالمعلول والعلزم بالعلّز   زي النسزً  بزين نفزس

مو للا توقّف العلم بالمعلول وترتًّه على الع .ونفس العلّ  ولزو  ، علّتزهبلم والعي
،  ترتّ  على  زي  آ زر غيزر علّتزه كزان لشزي  واحزد أكثزر مزن علّز  واحزدة

 .و و محال

بزذات  وظا ر  من  ذا الًيان أّن  ذا حكم العلم بذات المسزًّ  مزع العلزم
لا ملافاع لفّّن ،  (1)السً  دون العلم بودفبيي العليّ  والمعلوليّ  المتلا فين 

يانززه فززي كززّ  متلززا فين مفرو ززين مززن غيززر ه ال جززدوى فيززه لجرإلززى أنّزز

 لززى العلززمعإنّمززا يفيززد المعيّزز  دونب توق ززفي العلززم بززالمعلول ،  ا تصززا  بززالعلم
ع ،  بالعلّ   . ّن المتلا فين معان قّوةع وفعال ول ناع و ارجا

نقلززي ،  نحززن كثيززراع ّمززا نززدرك أومززوراع مززن طريززق الحززسّ :  فااإن قلاات

دز  فينزاك علزم حا،  د ا مزع الجيز  بعلّتيزابتحقّقيا العارجّي ونصدّق بوجو
 .دةنعم يكشف للا إجماال أّن علّتيا موجو،  بالمعلول مع الجي  بالعلّ 

الززذي ينالززه الحززّس  ززو دززور ا عززراض العارجيّزز  مززن غيززر :  قلنااا

ّن أفالعقزز  يززرى  .وإنّمززا التصززديق للعقزز ،  تصززديق بثًوتيززا أو ثًززوت آثار ززا
زن عب لزه فيزهالذي يناله اعنسان بزالحّس و  كزّ  مزاو،  لزه آثزار  ارجز  منزه ال دو

ن مزو زذا سزلوك علمزّي  .كان كذلا كان موجوداع في  زارِ الزنفس اعنسزانيّ 

 .أحد المتالعمين إلى آ ر
__________________ 

،  ا  زر القيزاس إلزىب ّن كزالّ منيمزا انّمزا  زو ،  ( اّن بين العلّيّ  والمعلوليّ  مقابله التلزا ف1)

ى معززان فززي  ززي  واحززد مززن جيزز  واحززدة وقززد يجتمعززان فززي الشززي  الواحززد بالنسززً  إلززوال يجت

 أمرين.
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وأّما ما ال سً  له ،  والذي تقدّم  و توق فو العل م بذي السً  على سًًه

قّقب فزي دزناع  الًر زان  فّنّما يعلم ثًوته من طريق المالعمات العاّم  كما حو
(1). 

زن عب لزه فيزه وكونوزهو ملزايفكون الشي  مسزتقالّ عزن  زي  آ زر و راع ال دو

ع عنه مالعمز  بز  ال،  دفتان عاّمتان متالعمتان ال سًب ب ليما،  لذلا و ارجا
ووجزود المحسزوس فزي العزارِ ،  لاتيّ  كسزا ر مو زوعات الحكمز  اعلييّز 

ى مززن الززنفس مززن مصززاديق  ززاتين المتالعمتبززي ن ينتقزز  العقزز  مززن أحززد ما إلزز

 وثًزوت،  عم  بين الشي  وبزين ثًوتزه لنفسزه لاتيّزه  و ذا كما أّن المال .اآل ر
 .والعلم به ال يتوقّف على سً ،   ذا الشي  لنفسه من مصاديقه

السزلوك بفقد ظير مّما تقدّم أّن الًح  عن المطلوب إنّما يفيزد العلزم بزه 

 إليه عزن طريزق سزًًه إن كزان لا سزً  أو مزن طريزق المالعمزات العاّمز  إن
ع يفيد عل وأّما السلوك إلى العلّ  من طريق المعلول فال .كان مّما ال سً  له ما

 .الًتّ ب 

 الفصل الرابع عشر

 في أّن العلوم ليست بذاّيّة للنفس

 ييزا بالفعز إّن ما تناله النفس من العلزوم لاتيّز   ليزا موجزودة  ف»:  (2)قي  

 .«في بد  كينونتيا

د  ًعع بزمزن اعنسزان أّن للا ينافي الجيز ب المشزيود :  عليهمولّما اووري
،  طريّز  ليزافيا لاتيّز  بألنّ  (3) أجابوا .العلوم والحاج  في فعليّتيا إلى اعكتساب

 .لييالكّن ا تلال النفس بتدبير الًدن أغفليا علوميا و لليا عن التوجه إ
__________________ 

 ( راجع الفص  الثامن من المقال  االوولى من الفن العامس من منطق الشفا .1)

   1  ِ ( والقا   بعع القا لين بقدم النفوس الًشريّ  علزى مزا نقز  فزي المًاحز  المشزرقي2)

 .487   3وا سفار ِ ،  357

ى للزا . وتًعزه علز375   1( وتعّرض له الفعر الراعّي ونقدبم في المًاحز  المشزرقيّ  ِ 3)

 .490ع  489   3ددر المتأللّيين في ا سفار ِ 
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،  يزا دزورة مزدبّرة للًزدنيزا نفزس أنّ فس بمزا أنّ أّن نحو وجود الن:  وفيه

ع  فال ي ول الجمع بزين لاتيّز  العلزوم  .فتدبير الًدن لاتّي ليا حيثما فر ت نفسا
 .ليا وبين  اغليّ  تدبير الًدن ليا عن علوميا إالّ إلى المناقل 

فزوس أّن الن (1) أفالطاونيتّجه  ذا القزول بنزا ع علزى مزا نوسز  إلزى ،  نعم

ع والعلوم لاتيّ  ليا وقد سنط ليا التعلّق التزدبيرّي بقديم  عمان فألنسزا ا  ا بزدانا
يا المرتكهة في لواتيا  .التدبيرو علومب

دان لكنّه فاسد  بما تحقّق في علم النفس من حدوث النفوس بحدوث ا بز

 .(2)على ما  و المشيور أو بحرك  جوا ر ا بدان بعد حدوثيا 
ززهب القززول بقززدميا بزز ّجي قدّمزز    المتألّن المززراد بززه قززدم نشززألتيا العقليّززوربّمزا وو

ع أّن حصزول العلزم با .على نشألتيا النفسزانيّ  لزذكر ال لكزن ال يثًزت بزذلا أيلزا

لزى عاّم  إباالنتقال الفكرّي من ا سًاب إلى المسًًّات أو من بعع اللواعم ال
 .(3)كما تقدّم ،  بعع آ ر

 الفصل الخامس عشر

 في انقسامات اُخر للعلم

إّن العلززم عنززدنا نفززس الوجززود غيززر »:  فززي ا سززفار مززا ملّعصززه قززال
 ى ينقسزموالوجود ليس فزي نفسزه طًيعز  كلّيّز  جنسزيّ  أو نوعيّز  حتّز،  المادّيّ 

أو بززززالقيود ،  أو بالمشّعصزززات إلززززى ا  زززعا ،  بالفصزززول إلزززى ا نززززواا

  ندرجزب  كزّ  عل زم  ويّز    عصزيّ   بسزيط   غيزرو م،  العر يّ  إلى ا دناف
 .تحت معنى كلّّي  لاتّي  

تّحززادب إفتقسززيم العلززم باعتًززار عززينو تقسززيم المعلززوم التّحززادم مززع المعلززوم 

وجزود إّن مزن العلزم مزا  زو واجز  ال:  فعلزى  زذا نقزول،  الوجود مع الما يّز 
ومنزه مزا  ، بذاته و و علم ا ّول )تعالى( بذاته الذي  و عين لاته بزال ما يّز 

،  روينقسم إلى ما  و جزو  .و و علم جميع ما عدام و ممكن الوجود بذاته 

 ، كعلوم الجوا ر العقليّ  بذواتيا
__________________ 

 .331   8( راجع ا سفار ِ 1)

 .380ع  330   8( راجع ا سفار ِ 2)

 ( في الفص  السابق.3)
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و زو فزي المشزيور جميزع العلزوم الحصزوليّ  المكتسزً  ،  وإلى ما  و عرض

وعندنا العلزم العر زّي  زو دزفات المعلومزات التزي ،  ذ ن عند ملقياميا بال
ع لززيس ،  تحلززر دززور ا عنززد الززنفس ع كززان أو  ياليّززا وقززد بيّنززا أّن العلززم عقليّززا

ب  على نحو المثول بين يزدي العزالم ،  بحلول المعلومات في العق  أو النفس

 .واتّحاد النفس بيا
،  الي  ومنزه مزا  زو انفعز،  مزن العلزم مزا  زو فعلزي  :  قالوا،  قسم  او رى

الى( بمزا ًارح )تعفكعلم ال،  أّما العلم الفعليّ  .ومنه ما ليس بفعلّي  وال انفعالّي  

دا علزم مزا عزفك،  وأّمزا العلزم االنفعزاليّ  .عدا لاته وعلم سا ر العل  بمعلوالتيزا
 اتليّزر ّمزوالًارح )تعالى( بما ليس بمعلول لزه مّمزا ال يحصز  إالّ بانفعزال ّمزا 

ر تحدث في لات النفس أو آالتيا،  للعالم لم الذي والع .وبالجمل  بارتسام دوب

ال  مور التززيفكعلززم الززذوات العاقلزز  بألنفسززيا وبززاالو ،  لززيس بفعلززّي  وال انفعززالّي  
ع مزن وجزه .تلي  عنيا ع من وجه وانفعاليّا كزالعلوم  ، وقد يكون علم واحد فعليّا

 .(1)« جيّ ثير ا و ام في الموادّ العاركتأل،  الحادث  التي ليا آثار  ارجيّ 

ع  ،  إّن العلزززم يقزززع علزززى مصزززاديقه بالتشزززكيا كزززالوجود»:  وقزززال أيلزززا
يّززز  وا قدم،  وا ّوليّززز  وا ولويّززز  و الفيمزززا،  فيعتلزززف بالشزززدّة واللزززعف

 الزذي  زو فّّن العلم بذات ا ّول )تعالى( ع و و علمه )تعالى( بذاتزه .وغير ا

ع مزن العلزم بليزرم عين لاته ع أولزى فزي كونزه لو زو أقزدم العلزوم ،  كونزه علمزا
ؤم وأّمزا  فزا .سً  سزا ر العلزوم و زو أ زدّ ا جزال ع وأقزوى ظيزوراع فزي لاتزه

ع في بصا رنا عن إدراكزهعلينا فلما علمتب من أنّ  فجيز   ، ه للاي  ظيورم و ب

قيزاس و كذا كّ  علم بحقيق  علّز  بال . فا ه  ي بعينيا جي  و وحه وجال ه
العلزم  وكزذا العلزم بحقيقز  كزّ  جزو ر  زو أ زدّ مزن .إلى العلم بحقيقز  معلوليزا

لا و و أولى وأقدم مزن العلزم بحقيقز  العزرض القزا م بزذ،  بحقيق  كّ  عرض

 .هال بحقيق  سا ر ا عراض غير القا م  ب،  لكونه علّ ع ليا،  الجو ر
لّم م والززتعوأّمززا اطززالق العلززم علززى الفعزز  واالنفعززال واع ززاف  كززالتعلي

 .ع إنتيى (2)« والعالميّ  فعلى سًي  اال تراك أو التجّوع
__________________ 

 .383ع  382   3( راجع ا سفار ِ 1)

 .384ع  383   3( راجع ا سفار ِ 2)
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 المرحلة الثانية عشرة

 الوجود في ما يتعلّق بالواجب

 عّز إسمه من المباحث

 ، حلة الوجوب واإلمكانوهي في اللقيقة مسائل متعلّقة بمر

 أفردوا للكالم فيها مرحلة  مستقلّة  اهتماما  بها واعتناء

بشرافة موضوعها  ً 

 وفيها أربعة وعشرون فصال
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 الفصل األّول

 في إثبات الوجود الواجبي

 .(1)الًرا ين الدالّ  على وجودم )تعالى( كثيرة  متكاثرة  

 الوجزود لوك إليزه مزن ناحيز وأوثبقويا وأمتبنويا  و الًر ان المتلّمن للسز
بززه ال  يززم يعّرفونززه )تعززالى(لمززا أنّ ،  (3)« بر ززان الصززدّيقين»وقززد سززّموم ،  (2)

 و و كما ستقف عليه بر انو  .بليرم
__________________ 

در و زرى اليدايز  ا ثيريّز  لصز،  47ع  12   6( وإن  ئت تفصزيليا فراجزع ا سزفار ِ 1)

   3و زرى اع زارات ِ ،  70عليقات للشزيس الزر يس   والت،  283ع  279المتأللّيين   

،  280وكشزف المزراد   ،  22والمًزدأ والمعزاد للشزيس الزر يس   ،  67ع  66و  30ع  20

ورسززال  اثًززات ،  470ع  465و ززرى المواقززف   ،  60ع  57   2و ززرى المقادززد ِ 

 وغير ا من المطّوالت.،  الواج  للمحقّق الدوانيّ 

حيز  ،  لكما نسًه إلزييم الشزيس الزر يس فزي رسزال  الفصزو،  ما  اعلييّين(  ذا مذ   الحك2)

ّدزلوا إلزى واعلييزون سزلكوا غيزر  زذا المسزلا وتو»:  ع بعد التعّرض لمسلا الطًيعيين ع:  قال

ليزام إنتيى كالمه فزي رسزال  الفصزول علزى مزا نوقز  فزي  زوارق اع« إثًاته من وجوب الوجود

  495. 

ن ععم أّن الشيس أّولو مزن سزلا  زذا المزني ومن  نا يظير  عف ك المزه فزّّن ك،  الم مب

بززعب غيززرم مززن اعلييّززين. نعززم انّززه أّولو مززن وب فززي رسززال  الفصززول دززريط فززي أنّزز مززا  سبززم الحكه تًب

 اعلييّين بالصديقين.

إّن  زذا  : أقزول»:  حيز  قزال،   زو الشزيس الزر يس« بر ان الصزدّيقين»( وأّولو من سّمام بع 3)

 حكم  
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 .إنّي  يوسلا فيه من العم من لواعم الوجود إلى العم آ ر

ر بلير واحد من التقرير  وقد قوّري
هو ما قيز  أّن حقيقز:  (1)   الوجزود وأوجب

 .وبو و المطل،  فّلن الواج  بالذات موجود،  إّما واجً  وإّما تستلهميا

ر  وفي معنام ما قوّري
  الوجزود ع بالًنا  على أدال  الوجود ع أّن حقيقز (2)

كزّ   إل،  دمالتي  ي عين ا عيان وحاق  الواقع حقيق   مرسل   يمتنع علييا الع
 دم واجًز والحقيقز  المرسزل  التزي يمتنزع علييزا العز،  مقاب  غير قابيز  لمقابلزه

 .وبو و المطل،  فحقيق  الوجود الكذا يّ  واجً  بالذات،  الوجود بالذات

ع بالزذاتامتناا العدم على الوجو:  فّن قلت وإالّ  د ال يوج  كونه واجًا
زهو  ع بالزذات لمناقلزته عدمب ع فكزان الممكزن و،  كان وجزود كزّ  ممكزن واجًزا اجًزا

 .و ذا  لف،  و و ممكن

و زي محززدودة بحزدود ما ويّزز  ال ،   زذا فززي الوجزودات الممكنزز :  قلزت
 .فينتها عدميا مّما ورا  حدود ا،  تتعدّا ا

 وأّمززا حقيقزز  (3)« فيززو عوِ تركيًزي كززّ  ممكزن»:  و زو المززراد بقزوليم

ال قيزد  وفال حزد  يحزدّ ا ،  الوجود المرسل  التي  ي ا ديل  ال أدي  غير ا
جزوب و زو الو،  فيزي بسزيط  دزرف  تومزانع العزدمب وتوناقلزه بالزذات،  يقيّد ا

 .بالذات
__________________ 

 .66   3ِ راجع  رى اع ارات «. للصدّيقين الذين يستشيدون به ال عليه

سبزميم بالصزدي»:  وقال المحقّق الطوسي ،  قينولّما كان طريق  قومه أدزدق الزوجيين وب

 .67   3راجع  رى اع ارات ِ « فاّن الصديق  و مالعم الصدق

د والمًزدأ والمعزا،  16ع  14   6وا سفار ِ ،  146ع  145( راجع  رى المنظوم    1)

،  498ع  494و زززوارق اعليزززام   ،  280وكشزززف المزززراد   ،  22للشزززيس الزززر يس   

 .460وتيافت التيافت 

ر  و الحكيم السزًهوارّي فزي حا زي  ا سزفار ِ 2) رى وحا زي   ز،  17ع  16   6( والمقّري

 .146المنظوم    

 ( راجع الفص  السابع من المقال  االوولى من إلييات الشفا 3)
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 حي  قال،  ر)قدس سرم( الًر ان على وجه آ  صدر المتيلّهينوقّرر 

ال ا زتالف ،  وتقريرم أّن الوجود ع كما مّر ع حقيقز  عينيّز  واحزدة بسزيط »: 
ومور عا زدة ،  بين أفراد ا لذاتيا إالّ بالكمزال والزنق  والشزدّة واللزعف أو بزأل

و و الزذي ال يكزون ،  وغاي  كماليا ما ال أتّم منه .كما في أفراد ما يّ  نوعيّ 

ع بليرم إل كّ  ناق  متعلّق  بليرم مفتقزر  ،  ر ما  و أتّم منهوال يتصوّ ،  متعلّقا
،  والفعز  قًز  القزّوة،  وقزد تًزيّن فيمزا سزًق أّن التمزام قًز  الزنق  .إلى تمامه

ع أّن تمام الشي   و الشي  وما يفل  عليه ؛والوجود قً  العدم  .وبيّن أيلا

 .فززّلن الوجززود إّمززا مسززتلن عززن غيززرم وإّمززا مفتقززر  بالززذات إلززى غيززرم
وال ،  و ززو دززرف الوجززود الززذي ال أتززّم منززه،  وا ّول  ززو واجزز  الوجززود

م لمزا وال قزوا،  والثاني  و ما سوام من أفعالزه وآثزارم .يشوبه عدم وال نق 

ج  النق    لما مّر أّن حقيق  الوجود ال نق  ليا وإنّما يلحقه،  سوام إالّ به
ع فلزيل  الوجزود م وللا  ّن المعلول ال يمكزن أن يكزون فزي ؛المعلوليّ  سزاويا

يه ال فلو لم يكن الوجزود مجعزوال لا قزا ر يوجزدم ويحّصزله كمزا يقتلز .لعلّته

 ع ّن حقيقز  الوجزود ع كمزا علمزت ،  يتصّور أن يكون له نحزو مزن القصزور
يززه لكززان ف وإالّ ،  بسززيط   ال حززد  ليززا وال تعززي نب إالّ محززع الفعليّزز  والحصززول

ع أّن الوجززود إل .(1)جوديّزز  تركيزز  أو لززه ما يّزز  غيززر الو ا كززان وقززد مززّر أيلززا

ع وكزان لاتزه بذاتزه مفتقزراع إلزى جاعز   معلوال كان مجعوال بنفسه جعزال بسزيطا
 .و و متعلّق الجو ر والذات بجاعله

وإّمززا  فزّلن قزد ثًزت واتّلزط أّن الوجزود إّمزا تزاّم الحقيقز  واجز  اليويّز 

ود ن أّن وج القسمين يثًت ويتًيّ وعلى أيّ  .مفتقر الذات إليه متعلّق الجو ريّ 
 .ع إنتيى (2)« و ذا  و ما أردنام،  واج  الوجود غني  اليويّ  عّما سوام

__________________ 

 «.غير الموجوديّ »:  ( وفي المطًوا1)

 .16ع  14   6( راجع ا سفار ِ 2)
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 الفصل الثاني

 اهين)ّعالى( من البر الواجب في بعض آخر مّما أُقيم على وجود

ن  زو فزّن كزا،  ه ال ري  أّن  نزاك موجزوداع ّمزاأنّ  (1)من الًرا ين عليه 

ع بالذات فيزو المطلزوب ع بالزذا،  أو  ي   منه واجًا ت و زو وإن لزم يكزن واجًزا
فززرّجط وجززودم علززى عدمززه بززألمر ،  موجززود فيززو ممكززن بالززذات باللززرورة

ع بنفسه فكزان و،   ارِ من لاته و و العلّ  ع باوإالّ كان مرّجحا د لزذات وقزاجًزا
ع   .و ذا  لف،  فرض ممكنا

 مطلزوبوعلى الثزاني يثًزت ال،  وعلّته إّما ممكن  مثله أو واجً  بالذات

،   ر أو يتسلسفّّما أن يدو،  و لّم جراع ،  وعلى ا ّول ينق  الكالم إلى علّته، 
و و ز،  أو ينتيي إلزى علّز  غيزر معلولز   زي الواجز  بالزذات،  و ما محاالن

 .المطلوب

ع عليه ع مفيزداع لليقزينبألنّ :  (2) واُعتر  ع بر انيّزا  ّّن الًر زانفز،  ه ليس بيانا
ن الًر زا و زو،  إنّما يفيد اليقزين إلا كزان السزلوك فيزه مزن العلّز  إلزى المعلزول

 .اللّميّ 

ع فيزد يقيوأّما الًر ان اعنّي المسلوك فيه مزن المعلزول إلزى العلّز  فزال ي نزا
 .كما بيّن في المنطق

،  وجهبكان الواج  )تعالى( علّ ع لكّ  ما سوام غيرب معلول لشي   ولّما

ع مزن المعلزول  لزى إكان السلوك إلى إثًات وجودم ع من أي  ي  كان ع سزلوكا
كزن الزذي وقد سلا فزي  زذا الًيزان مزن الموجزود المم،  العلّ  غيرب مفيد لليقين

 . و معلوله إلى إثًات وجودم

عّن ال ينحصزززر فيمزززا يسزززلا فيزززه مزززن أّن بر زززان ا:  (3) والجاااواب عناااه
 المعلول إلى

__________________ 

 كزرم الشزيس( و ذا  و الًر ان المنسوب إلى اعلييّين. و ذا نفس الًر ان الصزديقين الزذي ل1)

شززف كراجززع ،  وتمّسززا بززه المحقّززق الطوسززّي وتًعززه العالّمزز  الحلّززي،  الززر يس فززي اع ززارات

والنزافع ،  210و زرى القو زجي   ،  500ع  494   و وارق اعليزام،  280المراد   

 .97ع  83ومفتاى الًاب ،  9ع  8يوم الحشر   

 .27   6(  ذا اععتراض تعّرض له ددر المتأللّيين في ا سفار ِ 2)

لمحقّق ا. وقال 67   6( كذا أجاب عنه المصنّف )رحمه هللا( في تعليقته على ا سفار ِ 3)

 الال يجيّ 
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ب  ربّما يسلا فيه من بعع اللواعم العاّم  التزي ،   يفيد اليقينو و ال،  العلّ 

كمزا بيّنزه الشزيس فزي ،  للموجودات المطلق  إلى بعزع آ زر و زو يفيزد اليقزين
 .(1)كتاب الًر ان من منطق الشفا  

وقد سزلا فزي الًر زان السزابق مزن حزال العمز  لمفيومزو موجزود ّمزا ع 

،  ع إلزى حزال العمز  او زرى لزهو و مساوق  للموجود من حيز   زو موجزود 
 .و و أّن من مصاديقه وجودب علّ  غير معلول  يج  وجود ا لذاتيا

سزززا ر كفقززد تًزززيّن بزززذلا أّن الًيزززان المزززذكور بر زززان إنّزززي  مفيزززد  لليقزززين 

الًززرا ين المو ززوع  فززي الفلسززف  لًيززان  ززواّ  الموجززود مززن حيزز   ززو 
 .موجود المساوي  للموجود العامّ 

 ّنبيه  

ط وجزومحّص   دم إّمزا الًيان السابق أّن تحق زقب موجزود ّمزا مزالعم  لتزرج 

ع بالذات وإالّ دار  ، أو لليرم وينتيي إلزى مزا تزرّجط بذاتزه،  لذاته فيكون واجًا
 .أو تسلس  و ما مستحيالن

ع  ع إنّيّزا مزن  ويمكن تًدي  ترّجط الوجود من وجوب الوجود فيكون سزلوكا

فّنّزه  وكزّ  موجزود،  أّن  نزاك موجزوداع ّمزاه ال ريز  أنّز:  تقريرم .مسلا آ ر
ع فّن كزان  زو أو  زي   منزه وا،   ّن الشي  ما لم يج  لم يوجد،  واج  جًزا

ع لليزرم و زو علّتزه الموجزودة الو،  لذاته فيو المطلوب ،  اجًز وإن كان واجًزا

 لّتهلّ  ععالم إلى فننق  الك،  وإّما واجً  للير ا،  فعلّيتوهو إّما واجً  لذاتيا فيو
والشزقّان  ، فّّما أن يدور أو يتسلس  أو ينتيي إلى واج  لذاتزه،  و لّم جراع ، 

 .والثال   و المطلوب،  ا ّوالن مستحيالن
__________________ 

ع قالوا»:  498في  وارق اعليام    بز  ،  اللّزم من القياسات اعنيّ  ما  و أقزرب إلزى:  وأيلا

لملزهوم و زو مزا يكزون مزن اللزواعم المنتهعز  مزن حزاّق ا،  كاد أن يكون في مرتًته في الوثزوق

 يى.إنت« وحقيقته من غير اعتًار أمر آ ر على ما دّرى به الشيس في الحكم  المشرقيّ 

 ( راجع الفص  الثامن من المقال  االوولى من الفن العامس من منطق الشفا .1)
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:  تقريزرم .ليّرمن طريق الحرك  والت (1)أقامه الطًيعيّون ،  برهان  آخر

ع أّن المحززّرك غيززر  (2)ه قززد ثًززت فيمززا تقززدّم ع فززي مًاحزز  القززّوة والفعزز  أنّزز
ع فلززه ،  فلكززّ  متحززّرك محززّرك غيززرم،  المتحززّرك ولززو كززان المحززّرك متحّركززا

ع غيزرم وال محالز  تنتيزي سلسزل  المحّركزات إلزى محزّرك غيزر ،  محّرك أيلا

ع للدور والتسلس  زهي عزن ،  هي من المادّة والقّوةو و لًرا تي  .متحّرك دفعا وتنه  ي
واج  الوجود بالذات أو ينتيي إليه فزي ،  وثًاتيهي في وجودم،  التليّر والتًدّل

 .سلسل  علله

ع مززن طريززق الززنفس اعنسززانيّ ،  برهااان  آخاار  .(3) أقامززه الطًيعيّززون أيلززا
ع :  تقريرم س مزا  زي نفزبحادثز   ،  أّن الزنفس اعنسزانيّ  مجزّردة  عزن المزادّة لاتزا

ي فما بيّن المتناا التمايه بدون ا بدان واستحال  التناسس ع ك،  بحدوث الًدن

دم عزأّمزا ،  ع فيزي ممكنز  مفتقزرة إلزى علّز  غيزر جسزم وال جسزمانيّ  (4)محلّه 
ع  ع كان كزّ  جسزم لا نفزسفانّ ،  كونيا جسما ،  لاولزيس كزذ،  يا لو كانت جسما

ع نسززوا  كانززت ،  ا لززو كانززت جسززمانيّ يززفانّ ،  وأّمززا عززدم كونيززا جسززمانيّ  فسززا

ع  ،  لو عاكان تألثير ا بتوّس  ،  او رى أو دورةع جسميّ ع أو عر اع جسمانيّا
 راع على أّن النفس لتجّرد زا أقزوى تجزو،  وال و ع للنفس مع كونيا مجّردة

ّس وال معنى لعلّيّز  ا  زعف ا  ز،  وأ رف وجوداع من كّ  جسم وجسمانيّ 

 .لاقوى ا  رف
 فالسً  الموجد للنفس أمر ورا  عزالم الطًيعز  و زو الواجز  )تعزالى(

 .بال واسط  أو بواسط  عل  مترتًّ  تنتيي إليه

ام أّن ا جسز:  تقريزرم .(5)للمتكلّمين من طريزق الحزدوث ،  بر ان  آ ر
يو فوما ال يعلو عن الحوادث ،  ال تعلو عن الحرك  والسكون و ما حادثان

 ، حادث
__________________ 

و زرى ،  459و زوارق اعليزام   ،  451   2( نوس  إلييم فزي المًاحز  المشزرقيّ  ِ 1)

 .42   6وا سفار ِ ،  66   3اع ارات ِ 

 ( راجع الفص  العا ر من المرحل  التاسع .2)

 .403ع  402والمطارحات   ،  44   6( راجع ا سفار ِ 3)

 .476حكم  اع راق    ( راجع تعليفات ددر المتأللّيين على  رى4)

 .57   2و رى المقادد ِ ،  466( راجع  رى المواقف   5)
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ث،  فا جسام كلّيا حادثز  ثيا أمزر غيزر ،  وكزّ  حزادث مفتقزر إلزى محزدي فمحزدي

ع للدور والتسلس ،  و و الواج  )تعالى(،  جسم وال جسمانيّ   .دفعا
ث ن الحواد يعلو عإّن ما ال»:  فّّن المقدّم  القا ل ،  والحّج  غير تاّم 

مزالعم  وتليّر أعراض الجو ر عنزد م غيزر،  ال بيّين  وال مًي ن « فيو حادث

 نعزم لزو بنزى علزى الحركز  الجو ريّز ،  لتليّر الجزو ر الزذي  زو مو زوعيا
 و ززذم الحّجزز  كمززا تززرى ع كززالحج  الززثالث .تّمززت المقدّمزز  ونجحززت الحّجزز 

  و الواجز زيا إلى علّ  غير معلولز  السابق  ع مًنيّ  على تنا ي العل  وانتيا 

 .)تعالى(

 الفصل الثالث

 في أّن الواجب لذاّه ال ماهيّة له

ّن أوتًيّن  نزاك ،  (1)وقد تقدّمت المسألل  في مرحل  الوجوب واعمكان 

 ، يّز  لزهوينعكس إلى أّن ما ليس بممكزن فزال ما ،  كّ  ما له ما يّ  فيو ممكن
 .وكذا الممتنع بالذات،  فالواج  بالذات ال ما يّ  له

ع الحّج  المشزيورة التزي أقامو زا لنفزي الما يّز   عزن وأوردنا  ناك أيلا

   ورا ب ه لو كانت للواج  )تعزالى( ما يّزأنّ :  و ي،  الواج  )تعالى وتقدّس(
الوجود فتحتاِ في تلً سزيا بز،  وجودم كانت في لاتيا ال موجودة وال معدوم 

أّمزا  ؛لوكزال الشزقّين محزا،  أو أمر  ارِ منيزاوالسً  إّما لاتيا ،  إلى سً 

ع لوجود ا ه وجوداع ،  كون لاتيا سًًا  ةباللرور فاّن السً  متقدّم على مسًً 
ع  وأّما كزون غير زا ؛و و محال  ،  فيلهم تقدّميا بوجود ا على وجود ا،  سزًًا

ع  ه يستلهم معلوليّ  الواج  بالذات لذلا الليزر فيكزونفانّ ،  لوجود ا  ، ممكنزا

ع بالذات ورا ب  فكون الواج  بالذات لا ما يّز  ؛و ذا  لف  ،  وقد فرض واجًا
مي محال    .و و المطلوب،  وجودي

زيا بالما يّز  ا .و ذم حّجز  بر انيّز  تاّمز  ال غًزار علييزا لموجزودة ونق لو

 التي
__________________ 

 ( راجع الفص  الثال  من المرحل  الرابع .1)
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يزز  أّن فززرض كززون الما يّزز  المفرو زز  للواجزز  علّزز  ع بتقر (1)للممكنززات 

لزو اقتلزى تقزدّم الما يّزز  علزى وجود زا المعلزول ليزا لززهم ،  فاعليّز  لوجود زا
فزّّن ما يّز  الممكزن قابلز   لوجزودم ،  نظيرم في الما يّات الموجودة للممكنزات

،  (2)غيزر مسزتقيم ،  والقاب  كالفاع  في وجوب تقدّمزه علزى مزا يسزتند إليزه ع

 ّن وجوب تقدّم القاب  على مقًوله بالوجود إنّما  و في القاب  الذي  و علّ  
،  فيي المتقدّم  على معلوليا الذي  و المجموا من الصورة والمادّة،  مادّيّ 

وما يّ  الممكن ليست علّ  مادّي  بالنسً  إلى وجودم وال بالنسً  إلزى الما يّز  

عقلززي  منشزز مو تحليزز و العقزز  الممكززنب إلززى  وإنّمززا قابليّتيززا إعتًززار،  الموجززودة
وبالجملز   .الما يّ  ووجود واتّعالمو الما يّ ب مو زوعه والوجزود محمزوال ليزا

لكززن لززو فر ززت علّزز  فاعليّزز  لوجود ززا ،  ليسززت الما يّزز  علّزز  قابليّزز  للوجززود

فزّّن الحاجز  إلزى علّز  الوجزود حاجز  ،  كانت علّ  حقيقيّ  واجً  التقدّم حقيق 
،  بعالف الحاج  إلى قابز  مزا وّي يقًز  الوجزود،  قيّ  تستًع علّ  حقيقيّ حقي

 .فّنّيا إعتًار  عقلي  والما يّ  في الحقيق  عار   للوجود ال معرو   ليا

تقززع  أّن الوجززود إلا كززان عا ززداع علززى الما يّزز :  و ززي،  (3) حّجااة  اُخاارى
دون    مقول  الجزو رو ي ال محال،  الما يّ  ال محال  تحت إحدى المقوالت

سوا انحصزرت المقززوالت فززي عزدد معززيّن مشززيور أو ،  مقزوالت ا عززراض

ع ّما كانت ع قا مز   ،  غير مشيور أو عادت عليه  ، بلير زا  ّن ا عراض ع أيّا
 فالبززدّ أن يتعّصزز ،  فززّلا كانززت الما يّزز  المفرو زز  تحززت مقولزز  الجززو ر

فتحتزززاِ إلزززى ،  و ريّززز بفصززز  بعزززد ا زززتراكيا مزززع غير زززا مزززن ا نزززواا الج

ززز  ع ال  زززًي  فزززي حاجززز  بعزززع ا نزززواا الجو ريّززز  إلزززى  .المعّصي وأيلزززا
ط وإلا دّط اعمكان علزى بعزع مزا تحزت الجزنس مزن ،  المعّصي  والمرّجي

فالجا ه علزى بعزع ا نزواا التزي تحزت الجزنس ،  ا نواا دّط على الجنس

 جا ه  
__________________ 

للزا  وقزّررم علزى،  37   1لراعّي في المًاح  المشزرقيّ  ِ (  ذا النقع أوردم الفعر ا1)

 .48   6ددر المتأللّيين في ا سفار ِ 

 (.1الرقم ) 48   6( راجع تعليق  المصنّف )رحمه هللا( على ا سفار ِ 2)

  والتلويحزات ،  392ع  391(  ذم الحّج  أقاميزا الشزيس اع زراقّي فزي المطارحزات   3)

39. 
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ممتنع أو الواجز  علزى الجزنس ممتنزع  أو واجز   علزى كزّ  وال،  على الجنس

فلززو د ز  واجزز  الوجزود )تعزالى( تحززت المقولز  لززهم فيزه جيزز  ،  نزوا تحتبزه
ع ،  إمكانيّزز  باعتًززار الجززنس ع بزز  ممكنززا وإلا ،  و ززذا  لززف،  فلززم يكززن واجًززا

استحال د ول الما يّ  المفرو   تحت مقول  الجو ر استحال كون الواج  

 .و و المطلوب،  لا ما يّ 
ى( وقد تًيّن مّما تقدّم أّن  زرورة الوجزود ووجوبزه فزي الواجز  )تعزال

 أعليّ   ي منتهع  من حاّق الذات التي  ي وجود  ال ما يّ  له

 الفصل الرابع

 من أجزاء خارجيّة وال ذهنيّة في أّن الواجب )ّعالى( بسيط غير مرّكب

وإل ال حدّ  ، فليس له حد  ،  (1) وقد تقدّم أّن الواج  )تعالى( ال ما يّ  له

ال وإل ال جزنس وال فصز  لزه فز،  له فال أجها  حدّي  له مزن الجزنس والفصز 

ي الجزنس  ز ّن المادّة ،  أجها   ارجيّ  له من المادّة والصورة العارجيّتين
وكززذا ال أجززها  ل نيّزز  لززه مززن ،  بشززرط ال والصززورة  ززي الفصزز  بشززرط ال

 فزي و ما الجزنس والفصز  المزأل ولان بشزرط ال،  تينالمادّة والصورة العقليّ 

س وبالجملزز  ال أجززها  حدّيّزز  لززه مززن الجززن .الًسززا   العارجيّزز  كززا عراض
عقليّز   وال ل نيّز ،  وال  ارجيّ  من المادّة والصزورة العزارجيّتين،  والفص 

 .من المادّة والصورة العقليّتين

ع عليه فزي الوجزود ولو كان له جه   لكان متقدّم:  (2) برهان  آخر توق زفب ا
  ززرورةب تقززد م الجززه  علززى الكززّ  فززي الوجززود،  الواجزز  عليززه فززي الوجززود

اجز  وومسًوقيّ  الواجز  وتوقّفزه علزى غيزرم و زو ،  وتوق ف الكّ  فيه عليه

 .الوجود محال  
 لزم يعز و ،  لو ترّكًت لات الواج  )تعالى( من أجزها :  (3) برهان  آخر

 إّما أن
__________________ 

 والفص  السابق من  ذم المرحل .،  ( راجع الفص  الثال  من المرحل  الرابع 1)

 .100   6( راجع ا سفار ِ 2)

 .103ع  102   6( راجع ا سفار ِ 3)
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ع بالزذات ،  يكون جميع ا جها  واجًات بذواتيا وإّما أن يكزون بعلزيا واجًزا

ع  إل لززو ،  وا ّول محززال   ؛توإّمززا أن يكززون جميعيززا ممكنززا،  وبعلززيا ممكنززا
و زو ،  (1)كانت ا جها  واجًات بذواتيا كان بينيا إمكان بالقيزاس كمزا تقزدّم 

إل من الواجز  ،  ينافي كونبيا أجها ع حقيقيّ  لمرّك  حقيقّي لي وحدة حقيقيّ 

في التركي  أن يحص  بين ا جها  تعلّق لاتزّي يحصز  بزه أمزر جديزد ورا  
والثزاني محزال  للزهوم  ؛  آثزار كزّ  واحزد مزن ا جزها له أثزر  ورا،  المجموا

هو د ول الما يّ  في حقيقز  ،  افتقار الواج  بالذات إلى الممكن على أّن العمب

 (2)لما تقدّم في مرحل  الوجوب واعمكان أّن كّ  ممكزن فلزه ما يّز  ،  الواج 
ع محال  بمث  ما تقدّم ؛  .والثال  أيلا

،  ع (3)ا نفي ا جها  المقداريّ  ع كما قالو و ذم الًرا ين غير كافي  في

 ر   الجزوايا أجها  بالقّوة ال بالفع  ع كمزا تقزدّم فزي بحز  الكزّم مزن مرحلز نّ 
 .ع (4)وا عراض 

إّمزا  إنّه لو كان للواجز  جزه  مقزدارّي فيزو»:  (6)في نفييا  (5)وقد قي  

إّمزا و،  محزال ممكن فيلهم أن يعالف الجه  المقدارّي كلّزه فزي الحقيقز  و زو
و واج  فيلهم أن يكزون الواجز  بالزذات غيزر موجزود بالفعز  بز  بزالقّوة و ز

 .«محال  

،  سلوبثّم إّن من الترّك  ما يتّصف به الشي  بيويّته الوجوديّ  من ال
 .و و منفي عن الواج  بالذات )تعالى وتقدّس(

 أّن كززّ   ويّزز  دززّط أن يسززل  عنيززا  ززي  بززالنظر إلززى حززدّ :  بيززان للززا

،  كاعنسززان مززثال  ززو إنسززان،  فيززي متحّصززل  مززن إيجززاب وسززل ،  وجود ززا
و وكّ  ما كان كذلا فيو مرّك  من إيجاب  ،  وليس بفرس في حاّق وجودم

 ثًوت نفسه له وسل   و نفي
__________________ 

 ( في الفص  الثاني من المرحل  الرابع .1)

 ( راجع الفص  ا ّول من المرحل  الرابع .2)

   6 ( أي بثًززوت ا جززها  المقداريّزز  للواجزز . والقا زز   ززو المشززًي  كمززا فززي ا سززفار 3ِ)

 ( راجع الفص  التاسع من المرحل  السادس .4) 101

 .102ع  101   6( والقا   ددر المتأللّيين في ا سفار ِ 5)

 ( أي نفي ا جها  المقداريّ  عن الواج .6)
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فكزّ   ويّز  يسزل  عنيزا  زي  فيزي  . زرورةب ملزايرة الحيثيّتزين،  غيرم عنه

)ومعنى د ول النفزي فزي  ويّز  وجوديّز  ع والوجزود منزاقع للعزدم ع .مرّكً 
ويتحقّززق بززذلا مراتزز  ،  نقزز  وجززودّي فززي وجززود مقززيس إلززى وجززود آ ززر

وتزززنعكس النتيجززز  بعكزززس ،  التشزززكيا فزززي حقيقززز  الوجزززود و صودزززيّاتيا(

 .ا ال يسل  عنيا كمال وجوديّ النقيع إلى أّن كّ  لات بسيط  الحقيق  فّنّي
والواج  بالذات وجود بحزت ال سزًي  للعزدم إلزى لاتزه وال يسزل  عنزه 

،  لّ عفّنّه معلول مفاض من ،   ّن كّ  كمال وجودّي ممكن  ،  كمال وجوديّ 

فلزه ،  ومعطزي الشزي  ال يكزون فاقزداع لزه،  والعل  منتيي  إلى الواج  بالذات
  فالحقيقزز  الواجًيّزز،  يززر أن يدا لززه عززدم)تعززالى( كززّ  كمززال وجززودّي مززن غ

 .و و المطلوب،  فال يسل  عنيا  ي ،  بسيط  بحت 

جسم ككونه ليس ب،  إّن له )تعالى( دفات سلًيّه بالًر ان:  (1) فإن قيل
 .وال جسمانّي وال بجو ر وال بعرض

وسززل  ،  الصزفات السزلًيّ  راجعز  إلززى سزل  النقزا   وا عزدام:  قلناا

 .ع (2)وسل  النق  كمالو وجود ع كما قي  ،  السل  وجود  
مو ما تقدّم من الًيان دّح  الحم  بينزه )تعزالى( :  فإن قيل بزين كزّ  والعي

زه عينيّز  الواجزز  والممكزن )تعزالى هللا،  موجزود وكمزال وجززوديّ  مو عززن  والعي

 .و و  الف اللرورة،  للا(
زز ب الوجزودات الممكنز  عليززه )تعزالى(،  كزالّ :  قلناا مي ا عاع حمزال  زز ولزو حو

يا يزا ونقصزددقبت  عليه )تعالى( بكلتزا جيتبزىي إيجابيزا وسزلًيا وحيثيّتبزيي كمال

ز،  اللتبي ن ترّكًبت  لواتيا منيا   ت  بسزيطفكانت لات الواج  مرّكً  وقزد فر ب
ّ  موجزود ب  وجدانوه )تعالى( بحقيقته الًسيط  كمالب ك .و ذا  لف  ،  الحقيق 

 وجدانوه له بنحو أعلى
__________________ 

 .114   6(  ذا اع كال تعّرض له في ا سفار ِ 1)

 .114   6( والقا   ددر المتأللّيين في ا سفار ِ 2)
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مزع مزا بينيمزا مزن المًاينز  ،  من قًي  وجداني العلّ  كمزالب المعلزول،  وأ رف

 .المتناا الحم ،  الموجً 
  والحمز،  (1)«  بسزي  الحقيقز  كزّ  ا  زيا»:  و زذا  زو المزراد بقزوليم

 .(2)حم  الحقيق  والرقيق  دون الحم  الشا ع 

 .وقد تًيّن بما تقدّم أّن الواج  لذاته تمام كّ   ي 

 الفصل الخامس

 له في وجوب الوجود ه ال شريكفي ّوحيد الواجب لذاّه وأنّ 

جزود أّن لات الواجز  لذاتزه عزين الو،  (3)قد تًيّن في الفصزول السزابق  

ف الوجززود،  لززه وال جززه  عززدمّي فيززه الززذي ال ما يّزز  ززر  ف ،  فيززو دي ززر  ودي
إالّ  ق كثزرةإل ال تتحقّز،  الشي  واحد بالوحدة الحقّ  التي ال تتثنّى وال تتكزّرر

افي و زو ينز،  با تصا  كّ  منيا بمعنىع ال يوجزد فزي غيزرم،  بتميّه آحاد ا

ع عزاد أّوال،  الصراف  ،  ذاتزهلحزد فالواجز  لذاتزه وا،  فكّ  ما فر ت له ثانيزا
د ولعززّ   ززذا  ززو مززرا .و ززو المطلززوب،  ه موجززود بذاتززه واجزز  لذاتززهكمززا أنّزز

 فكونزه موجزوداع ،  وجزود الواجز  عزين  ويّتزه»:  التعليقااتبقولزه فزي  الشيخ

 .ع إنتيى (4)« فال يوجد وجود الواج  لذاته لليرم،  عين كونه  و
 جًزان بالزذاتكألن يفزرض وا،  لو تعدّد الواج  بالذات:  (5) برهان آخر

 وكان
__________________ 

 .114ع  110   6( راجع ا سفار ِ 1)

 .110   6( ولمهيد التو يط راجع تعليق  المصنّف )رحمه هللا( على ا سفار ِ 2)

 والفص  الثال  من المرحل  الرابع .،  ( راجع الفص  الثال  من  ذم المرحل 3)

 .184 ع 183( راجع التعليقات للشيس الر يس   4)

 2 ِو زرى المقادزد ،  57   6كمزا فزي ا سزفار ِ ،  (  ذا الًر ان استدّل به المشزيور5)

 .454ع  451   2والمًاح  المشرقيّ  ِ ،  61  
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ع بينيمزا وكزان تميّه مزا بزألمر ورا  المعنزى المشزترك  وجوب الوجود مشتركا

،  الوجود و و ينافي وجوبب ،  فّن كان دا ال في الذات لهم الترّك ،  بينيما
ع معلّززال ع منيززا كززان عر ززيّا فززّن كززان معلززوال للززذات كانززت ،  وإن كززان  ارجززا

وإن ،  وال لات قًز  التميّزه فيزو محزال،  الذات متقدّم ع على تميّه ا بزالوجود

،  كان معلوال لليرم كانت الذات مفتقزرةع فزي تميّه زا إلزى غير زا و زو محزال
 .حالفتعد دو واج  الوجود على جميع تقاديرم م

أّن  (2) األسافارع وفزي  (1) ابان كموناةالشًي  المنسزوب  إلزى  وأُورد عليه

،  ةابان كموناثزّم لكر زا ،  (3) المطارحاتفي  الشيخ اإلشراقيّ أّول من لكر ا 
 اله ليزمب وا زتيرت باسزمه ع بألنّز (4)و و من  ّراى كالمه في بعزع مصزنّفاته 

م الزذات الكنزه متًاينتزان بتمزايجوع أن تكون  ناك ما يّتان بسيطتان مجيولتا 

ع؟!و ذم الشززًي  كمززا تجززري علززى  ويكززون قززول الوجززود علييمززا قززوال عر ززيّا
دزال  القول بألدال  الما يّ  المنسزوب إلزى اع زراقيّين تجزري علزى القزول بأل

ى الوجود وكون الوجزودات حقزا ق بسزيط  متًاينز  بتمزام الزذات المنسزوب إلز

 ال  الوجود وكونه حقيق والحّج  مًنيّ  على أد .المّشا ين
__________________ 

ه فزي للزا والوجز«.  ًي  ابن كمونز »:  ولم يق « الشًي  المنسوب  إلى ابن كمون »:  ( قال1)

ر ا بألتّم وجه فا ،  أّن ابن كمون  ليس أّولب من اعترام  ذم الشًي   ه.تيرت باسمب   و مقّري

  مزن ألسوزن  ز ال  المحدّثز  إلزى رجز و ذا اععلزال معزهى علزى»:  قال السيّد الداماد

 ا قزدمونكيزف؟ و،  المتفلسفين المحدثين يوعرف بابن كمون . وليس أّولو مزن اعتزرام  زذا الشزا

ع ود زوراع  مزه نتيزى كالإ«. كالعاقًين قد وّكدوا الفصيّ  عنه وبذلوا جيود م في سزًي  للزا قرونزا

 .ط الفارابيّ  125عليام   في التقديسات على ما نقله عنه بعع المحشين في  وارق ا

ياطين مايونسز  إلزى ابزن كمونز  وقزد سزّمام بعلزيم بافتعزار الشز»:  وقال ددرالمتأللّيين

ي الشزًي  فز فزّنّي قزد وجزدت  زذم،  ع تيارم بابدا   ذم الشًي  العويص  والعقدة العسيرة الح 

ع   ثيريّزز   و ززرى اليدايزز  ا  132   1راجززع ا سززفار ِ « كززالم غيززرم ممززن تقدّمززه عمانززا

ع »:  . والمراد من قوله291 ي ا سزفار  و الشيس اع راقّي كمزا دزّرى بزه فز« ممن تقدّمه عمانا

 ِ6   63. 

 .63   6( راجع ا سفار ِ 2)

 .395( راجع المطارحات   3)

 .37فراجعه   ،  ( و و كتاب التلويحات4)
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 .واحدة مشّكك  لات مرات  معتلف 

مًنيّززز  علزززى انتزززهاا مفيزززوم واحزززد مزززن يزززا عزززن الشزززًي  بألنّ  (1) واُجياااب
 .مصاديق كثيرة متًاين  بما  ي كثيرة متًاين  و و محال

ت ع لو تعدّد الواج  بالذات وكزان  نزاك واجًزان بالزذا:  (2) برهان  آخر

اتيّزز  مززثال ع كززان بينيمززا اعمكززان بالقيززاس مززن غيززر أن يكززون بينيمززا عالقزز  ل
واآل ززر  ن إالّ مززع كززون أحززد ما علّزز ع يززا ال تتحقّززق بززين الشززيئي نّ ،  لهوميّزز 

لوجززود والمعلوليّزز  تنززافي وجززوب ا،  معلززوال أو كونيمززا معلززولين لعلّزز  ثالثزز 

 .بالذات
 . زرفّلن لكّ  واحد منيما حظ  من الوجود ومرتً   من الكمال ليس لآل

 (3)قدّم توقد ،  فذات كّ  منيما بذاته واجد  لشي  من الوجود وفاقد  لشي  منه

 .رك    مستحي  على الواج  بالذاته تأنّ 
وجزوب الوجزود ال ينقسزم »:  الفارابّي في الفصوصلكرم :  برهان  آخر

 .(4)« وإالّ لكان معلوال،  بالحم  على كثيرين معتلفين بالعدد

 ، لاتزه ه لو تعدّد الواج  بالذات لم تكن الكثزرة مقتلزىولعّ  المراد أنّ 
ع لزه كزان كث إل،  الستلهامه أن ال يوجد له مصداق يزراع كّ  مزا فزرض مصزداقا

ع له فال كثيزر،  والكثير ال يتحقّق إالّ ب حاد وإل ال كثيزر  ، وإل ال واحد مصداقا

فًقززى أن تكززون الكثززرة  .ه واجزز  بالززذاتوالمفززروض أنّزز،  فززال مصززداق لززه
امع السزتلهامه االفتقزار إلزى الليزر الزذي ال يجز،  و و محزال،  مقتلى غيرم

 .الوجوب الذاتيّ 

 الفصل السادس

 سواه ه الَرب  في ّوحيد الواجب لذاّه في ربوبيّته وأنّ 

لمشزيود االفح  الًالغ والتدبّر الدقيق العلمّي يعطي أّن أجها  عالبمنزا 

 لسزفليّ ع و و عالبم الطًيع  ع مرتًط   بعلزيا بزًعع مزن أجها يزا العلويّز  وا

 وأفعاليا
__________________ 

 .133   1وِ ،  62ع  58   6لمتأللّيين في ا سفار ِ ( كذا أجاب عنيا ددر ا1)

 136   1(  ذا الًر ان لكرم ددر المتأللّيين في ا سفار ِ 2)

 ( راجع الفص  السابق.3)

 .4( راجع الفصو  للفارابّي   4)



 341  .................................................................... دوجولا بجاولاب قّلعتي ام يف

فال تجد  الليا موجوداع ال يرتً  ،  وانفعاالتيا والحوادث المترتًّ  على للا

وقزد تقزدّم فزي مًاحز  الحركز  الجو ريّز  ،  رم وتألثّرمبليرم في كينونته وتألثي
 .(1)مايتأليدّ به للا 

 .لبمفلكّ  حزادث مزن كينونز  أو فعز  أو انفعزال إسزتناد  إلزى مجمزوا العزا

ع مززن الوحززدة والنظززام الو سززيع ويسززتنت  مززن للززا أّن بززين أجززها  العززالم نوعززا
 .فيذا أد ،  الجاري فيه واحد

ادّّي الم المم من المًاح  وما سيألتي أّن  ذا العثّم إّن المتحّص  مّما تقدّ 

لعلّزز  اوأّن بززين ،  معلززول لعززالم نززورّي  مجززّرد عززن المززادّة متقززدّس عززن القززّوة
دّي والمعلززول سززنعيّ  وجوديّزز  بيززا يحكززى المعلززول بمالززه مززن الكمززالي الوجززو

،  بحسز  مرتًتزه الكمزالب الوجززودّي المتحقّزق فزي العلّزز  بنحزو أعلزى وأ ززرف

يي م جار إن كان  ناك عل  عقليّ  مجّردة بعليا فوق بعع حتّى تنتوالحك
 .إلى الواج  لذاته جّ  لكرم

ع نويستنت  من للا أّن فوق  ذا النظام الجاري في العالبم المشيود  ظامزا

ع له  و مًدأ  ذا النظام وينتيي إلى نظام ر ع مسانعا ع نوريّا ي علمزه فزبّانّي عقليّا
ع أد  ، )تعالى(  و مًدأ الك ّ   .و ذا أيلا

ع أّن علّزز ب علّزز ي الشززي  علّزز   لززذلا الشززي  أّن و،  ومززن اللززرورّي أيلززا

 وإل كانززت العلزز  تنتيززي إلززى .معلززولب معلززولي الشززي  معلززول  لززذلا الشززي 
الّ إولزيس فزي العزين ،  فكّ  موجود كيفما فرض فيو أثزرم،  الواج  )تعالى(

جزودم وال مستقّ  في و،  نياوجود جوا ر وآثار ا والنس  والرواب  التي بي

 .وال مفيع للوجود إالّ  و،  إالّ الواج  بالذات
 الجزاري فقد تًيّن بما تقدّم أّن الواج  )تعالى(  و المجري ليذا النظام

،  لما  العزافي نشألتنا المشيودة والمزدبّير بيزذا التزدبير العزاّم المظزّ  علزى أجزه

 مزا يليزق  زذا النظزام وبحذا زه علزىوكذا النظامات العقليّ  النوريّ  التزي فزوق 
 بحال كّ  منيا

__________________ 

 ( راجع الفص  الثامن من  ذم المرحل .1)
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فالواجزز  لذاتززه رب  للعززالم مززدبّير   مززرم ،  حسزز  مالززه مززن مرتًزز  الوجززود

يزا مسزّعرة للتوّسز  مزن ولزيس للعلز  المتوسزط  إالّ أنّ ،  باعيجاد بعد اعيجزاد
،  فمن المحال أن يكون في العالم رب  غيرم،  و و المطلوب،  غير استقالل

 .ال واحد وال كثير

ول بزه ه لو فرض كثرة ا رباب المدبّيرين  مزر العزالم ع كمزا يقزعلى أنّ 
يزان ب .ع أدّى للا إلزى المحزال مزن جيز  او زرى و زي فسزاد النظزام (1)الوثنيّ  

لززًعع مززن اد إالّ مززع تميّززه أّن الكثززرة ال تتحقّززق إالّ باآلحززاد وال آحززا:  للززا

تيّز  ى جي  لاوال يتّم تميّه  إالّ با تمال كّ  واحد من آحاد الكثرة عل،  الًعع
 ؛رورةكزّ  للزا باللز،  فيلاير بذلا اآل ر ويتمايهان،  يفقد ا الواحد اآل ر

  مزا والسنعيّ  بين الفاع  وفعلزه تقلزي بظيزور الملزايرة بزين الفعلبزي ن حسز

  سززوا  اجتمعززوا علززى فعزز،  كززان  نززاك أربززاب متفّرقززون فلززو ؛بززين الفززاعلين
 فززي واحززد أو كززان لكززّ  جيزز  مززن جيززات النظززام العززالمّي العززاّم رب  مسززتق   

 أدّى للززا إلززى،  ربوبيّتززه كززرّب السززما  وا رض ورّب اعنسززان وغيززر للززا

 ووحدة النظام والتالعم،  فساد النظام والتدافع بين أجها ه
__________________ 

 : إّن الًح  عن انتفا  الشريا يقع في جيات ثالث:  ( أقول1)

لفصزز  اانتفززا  الشزريا عززن هللا فزي الوجززوب الزذاتّي. و ززي مزا مززّر فزي :  الجيز  االوولزى

 السابق.

يز . ي  زذم الجفزانتفا  الشريا عنه في استحقاق العًادة. والوثنيّز   الفنزا :  الجي  الثاني 

 ا الفص .و ي  ارج  عّما يًح  عنه في  ذ

  عنزه  ي ما يًحوانتفا  الشريا عنه في الربوبيّ  والمدبّريّ  والعالقيّ . :  الجي  الثالث 

ع لنزا فزي  زذم الجيز   الجيز   زو بز  المعزالف فزي  زذم،  في  ذا الفص . ولم تكن الوثنيّز  معالفزا

لثنويّز  األل  إالّ واعلزم انّزه ال معزالف فزي  زذم المسز»:  الثنويّ  ال الوثنيّ . قال في  رى المواقزف

ن بصززفات وال يصززفون ا وثززا،  فززّنّيم ال يقولززون بوجززود إليززين واجًززي الوجززود،  دون الوثنيّزز 

اد أو ا  أو اله ززيززا تماثيزز  ا نًيززبزز  اتعززذو ا علززى أنّ ،  وإن اطلقززوا علييززا إسززم اآلليزز ،  اعلييّز 

قز ع. لزه  حقيإلزى مزا  زو إ المال ك  أو الكواك  وا تللوا بتعظيميا على وجزه العًزادة توّدزال بيزا

يكززون  يززراع  لواحززد الوأّمززا الثنويّزز  فززانّيم قززالوا نجززد فززي العززالم  يززراع كثيززراع و ززّراع كثيززراع واّن ا

:  ويّزز  قززالوافالمانويّزز  والديصززانيّ  مززن الثن،  فلكززّ  منيمززا فاعزز  علززى حززدة،   ززريراع باللززرورة

  العيزر جزوس مزنيم ل ًزوا إلزى أّن فاعز. والم.. فاع  العير  و النور وفاع  الشر  زو الظلمز 

 .479راجع  رى المواقف   « ويعنون به الشيطان،   و يهدان وفاع  الشر  و ا رمن

اب ومن  نا يظيزر  طزا  المصزنف )رحمزه هللا(  ا نزا حيز و نسبز ب القزول بكثزرة ا ربز

 إلى الوثنيّ .
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 .المستمّر بين أجها ه تدفعه

أّن  لعجيز  الحزاكم بزين أجها زه يشزيدإحكزام النظزام وإتقانزه ا:  فإن قيال
لعززالم االتززدبير الجززاري تززدبير  عززن عل ززم وا دززول الحكميّزز  القا ززي  باسززتناد 

 زين فيز  أّن ا ربزاب المفرو،  المشيود إلى عل  مجّردة عالمز  ي يّزد للزا

 ياتدافوعي ومتكثّرة الذوات ومتلايرتيا وي دّي للا بالطًع إلى ا تالف ا فعال 
لزتالؤم اا ه أن يتواط ا على التسالم و م عقال  ويتوافقوا على لكن من الج، 

ع على بقا ه  .رعاي ع لمصلح  النظام الواحد وتحفّظا

لميّز  عال ري  أّن العلوم التي يًني علييا العقال  أعماليم دور :  قلت
ظززام فللن،  وقززوانين كلّيّزز  مززأل ولة مززن النظززام العززارجّي الجززاري فززي العززالم

 .لزه  ي تابع وتقد م على تلا الصور العلميّ  والقوانين الكلّيّ  العارجّي نواو 

،  مفرو ينثّم  ذا النظام العارجّي بوجودم العارجّي فيع  و اولئا ا رباب ال
  عزن ومن المستحي  أن يتألثّر الفاع  في فعلزه عزن الصزور العلميّز  المنتهعز

 .فعله المتألّ رة عن الفع 

ال  لمفرو زين الفزاعلين للنظزام العزارجيّ  ز   أّن ا ربزاب ا:  فإن قيال
  يتًّعززون فززي فعليززم الصززور العلميّزز  المنتهعزز  عززن الفعزز  و ززي علززوم ل نيّزز

عل زم   لكزّن ا ربزاب المفرو زين فواعز  علميّز  ليزم،  حصوليّ  تابع  للمعلوم

ززمب ال يجززوع تواطزز  م علززى الت .بفعليززم فززي مرتًزز  لواتيززم قًزز  الفعزز  سززالم فلي
 تالؤم في العلم قً  الفع ؟وتوافقيم على ال

ززمو الفاعزز  العلمززّي بفعلززه قًزز  اعيجززاد ع كمززا سززيجي  :  قلاات عل 
وقززد  (1)

لب المعلزول مالكوهو وجدانو العلّ  كمزا،  ع علم  حلوريّ  (2)تقدّمت اع ارة إليه 
رباب وفرض تواط  ا  .والسنعيّ  بين العلّ  ومعلوليا،  بنحو أعلى وأ رف

يم مزن المعنزى مزن العلزم إللزا   مزنيم لمزا فزي وجزودات وتوافقيم في مرتً   ذا

 وقد فرض،  التكثّر والتلاير
__________________ 

مزا وأّن علمزه حلزوري  كيف»:  حيز  قزال،  ( راجع الفص  الحادي عشر مزن  زذم المرحلز 1)

 «.دّور

ميزق أّن لعالذي إليزه النظزر ا»:  حي  قال،  ( راجع الفص  ا ّول من المرحل  الحادي  عشر2)

ع ينتيي إلى علم حلوريّ   «.الحصولّي منه أيلا
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 .و ذا  لف  ،  أّن وجوداتيم متكثّرة متلايرة

 الفصل السابع

 المفاهيم من حيث المصداق فييّن الواجب بالذات ال مشارك له فيشيء من

ي ن ،  ي نمتمزايهب  المشارك  بين  يئين وأعيد إنّما تتّم فيما إلا كانزا متلزايرب
،  انيّ كهيد وعمرو المتّحدين في اعنس،  فيوم واحد يتّصفان بهوكان  ناك م

تتحقّزق  وال .فيي وحدة  في كثزرة،  واعنسان والفرس المتّحدين في الحيوانيّ 
عنززه  الكثززرة إالّ ب حززاد متلززايرة متمززايهة كززّ  منيززا مشززتم  علززى مززا يسززل  بززه

ات بحسز  فكزّ  مزن المتشزاركين مرّكز  مزن النفزي واالثًز .غيرم مزن اآلحزاد

 ال،  وإل كان وجود الواج  بالذات حقيق ب الوجود الصزرف الًسزي  .الوجود
ن مزفزال يشزاركه  زي   فزي معنزى ،  سًي  للتركي  إليزه وال مجزال للنفزي فيزه

 .المعاني

ع المفيوم المشترك فيه إّما  ي   من الما يّات أو ما يرجع  .إلييزا وأيلا
ي حقّز   زحقيق  الواج  بالزذات التزي فال سًي  للما يّات الًاطل  الذوات إلى 

 نوا وال مماث  له إل ال،  فال مجانس للواج  بالذات إل ال جنس له،  محل 

 مطابق لزه وال،  وال مساوي له إل ال كّم له،  وال مشابه له إل ال كيف له،  له
 ززاف  وال مناسزز  لززه إل ال إ،  وال محززالي لززه إل ال أيززن لززه،  إل ال و ززع لززه

 .(1)لذاته 

 الصزفات اع ززافيّ  الها ززدة علزى الززذات ع كزالعلق والززرعق واعحيززا و
 ؛ (2)الى واعمات  وغير ا ع منتهع  من مقام الفع  كما سيألتي إن  زا  هللا تعز

ع إلززى القيّوميّزز  زز،  علززى أّن الصززفات اع ززافيّ  ترجززع جميعززا د وال وإل ال موجي

 .(3)م ثّير سوام فال مشارك له في القيّوميّ  
__________________ 

 .107   6(  ذا الدلي  لكرم ددر المتأللّيين في ا سفار ِ 1)

 ( في الفص  اآلتي والفص  العا ر من  ذم المرحل .2)

 .108ع  107   6( راجع ا سفار ِ 3)
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فالزذي للواجز  بالزذات ،  وأّما  ي   من المفا يم المنتهع  من الوجزود

،  ي ال يعالطززه نقزز  وال عززدممنيززا أعلززى المراتزز  غيززر المتنززا ي  ززدّةع الززذ
 والذي لليرم بعع مرات  الحقيق  المشّكك  غير العالي من نقز  وتركيز 

 .فال مشارك ، 

وأّمززا حمزز  بعززع المفززا يم علززى الواجزز  بالززذات وغيززرم ع كززالوجود 
مزع اللزّع عزن  صودزيّ  ،  المحمول با تراكه المعنوّي عليه وعلى غيرم

 كزالعلم والحيزاة،  بمفا يميزا فحسز وكزذا سزا ر دزفات الواجز  ،  المصداق

مززع اللززّع عزن العصودززيّات اعمكانيّزز  ع فلززيس مززن اال ززتراك ،  والرحمز 
 .المًحوث عنه في  ي 

 الفصل الثامن

 (1)وانقسامها  في صفات الواجب بالذات على وجه كلّي

فمزا  ، أّن الوجود الواجًّي ال يسزل  عنزه كمزال وجزودّي قز ّ  (2)قد تقدّم 
ى نحو أعلكمال ع كالعلم والقدرة ع فالوجودالواج  يّواجد  له ب في الوجود من

و و ذا  ،  و و محمول عليه على ما يليق بساح  عّهته وكًريا ه،  وأ رف

 .المراد باالتّصاف
ع إلزى ثًوتيّز  تفيزد معنزى  ع أّوليّزا ع إثّم إّن الصف  تنقسم انقسزاما  كزالعلم يجابيّزا

ع ،  والقدرة جع فير،  مالوال يكون إالّ سل  سل  الك،  وسلًيّ  تفيد معنى سلًيّا

زن  لزيس بج»:  كقولنزا،   ّن نفزي النفزي إثًزات،  إلى إيجاب الكمزال و  «ا ز مب
ن  ليس بعاجه» لط ل فقد اتّ وأّما سل  الكما .الراجعبي ن إلى العالم والقادر« مب

 .(أّن ال سززًي  لسززل   ززي  مززن الكمززال إليززه )تعززالى (3)فززي المًاحزز  السززابق  

 .صفات السلًيّ  راجع  بالحقيق  إلى الصفات الثًوتيّ فال
ميّززز  وإ زززافيّ  كالعال،  والصززفات الثًوتيّززز  تنقسزززم إلزززى حقيقيّزز  كزززالحيّ 

 ات إ اف لوحقيقيّ  ،  والحقيقيّ  تنقسم إلى حقيقيّ  محل  كالحيّ  .والقادريّ 

 .كالعالق والراعق
__________________ 

،  125ع  118   6لواجز  بالزذات فراجزع ا سزفار ِ ( وإن  ئت تفصي  اقسام دفات ا1)

 .157و رى المنظوم    

 ( راجع الفص  الرابع من  ذم المرحل .2)

 ( راجع الفص  الرابع من  ذم المرحل .3)
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تنقسم الصفات إلى دفات الذات و ي التي يكفي في ،  ومن وجه آ ر

انتهاعيزا ودفات الفعز  و زي التزي يتوقّزف ،  انتهاعيا فرض الذات فحس 
وإل ال موجود غيزرم )تعزالى( إالّ فعلزه فالصزفات الفعليّز  ،  على فرض اللير

 . ي المنتهع  من مقام الفع 

 الفصل التاسع

 ها عين الذات المتعاليةفي الصفات الذاّيّة وأنّ 

ا تلفززت كلمززات الًززاحثين فززي الصززفات الذاتيّزز  المنتهعزز  عززن الززذات 

 : على أقوال الواجً  المقطوع  النظر عّما عدا ا

 و و،  رىيا عين الذات المتعالي  وكّ  واحدة منيا عين االو أنّ :  األّول
 .(1)اللكماء منسوب إلى 

،  قزدميافيزي قديمز  ب،  يا معان عا دة  على الزذات العمز   ليزاأنّ :  الثاني

 .(2) األشاعرةو و منسوب إلى 
 .(3) ّراميّةالكإلى على ما نوسي  ،  يا عا دة  على الذات حادث   أنّ :  الثالث

ز:  الرابع زن  أّن معنى اتّصاف الذات بيا كون الفع  الصادر منيا فيع    ب مب

 .تلًّس بالصف 
زتقب  كبزفمعنى كون الذات المتعالي  عالم ع أّن الفع  الصزادر منيزا م  م  ن  مح 

  الصزادر ومعنزى كونيزا قزادرةع أّن الفعز .كمزا يفعز  العزالم،  لو غاي  عقال يّ 

 .(4)فالذات نا ً   منابب الصفات ،  القادرمنيا كفع  
__________________ 

. ول زز  إليززه 72   2ِ و ززرى المقادززد ،  479  ( نوسزز  إلززييم فززي  ززرى المواقززف 1)

والحكززيم السززًهوارّي فززي  ززرى المنظومزز    ،  133   6دززدرالمتأللّيين فززي ا سززفار ِ 

 .159ع  158

لمحقّززق والعالّمز  اعيجزي وا،  72   2ِ قادزد ( ومزنيم العالّمز  التفتزاعاني فزي  ززرى الم2)

 2. و زذا القزول نوسز  إلزييم فزي الملز  والنحز  ِ 480ع  479الشريف في  رى المواقف   

  95 

و زرى المواقزف ،  95   2ِ و رى المقادزد،  110ع  109   1  ( راجع المللوالنحل3)

  476. 

ق   (  ذا القول منسوب  إلى المعتهل  راجع الفرق بين ال4)  .78فيرب
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أّن معنززى :  و ززو،  الميزز  إلززى قززول آ ززر (1)وربّمززا يظيززر مززن بعلززيم 

فمعنى إثًات الحياة والعلم والقزدرة مزثال نفزي ،  إثًات الصفات نفي ما يقابليا
 .الموت والجي  والعجه

ع لكنّيزا جميعز،  أّن الصزفات الذاتيّز  عزين الزذات (2)ويظير من بعلزيم  ا

 .دف بمعنى واحد وا لفاظ مترا
لزذات علّز  أّن الواج  با (4)وللا لما تبحق قب ،  (3) واللّق هو القول األّول

معنزى ب،  تاّم  ينتيي إليه ك   موجود ممكن بال واسط  أو بواسط  أو وسا  

ع ،  أّن الحقيق  الواجًيّ   ي العلّ  بعينيا  كمال وجودّي أّن ك ّ  (5)وتبحقّقب أيلا
واجز  فلل،  لّيّته واجزدة لزه بنحزو أعلزى وأ زرففي المعلول فعلّته في مقام ع

ف  ال يعالطه عزدمبالذات كّ  كمال وجودّي مفروض على أنّ  ،  ه وجود  در 

ف  بسي   واحد  بالوحدة الحقّ  (6)وتبحق قب  ر   لاتزه تعزد دو  فليس فزي،  أنّوجودم دي
ين فكزّ  كمزال وجزودّي مفزروض فيزه عزين لاتزه وعز،  جي  وال تلزايورو حيثيّز 

يزرة فالصزفات الذاتيز  التزي للواجز  بالزذات كث،  كمال اآل ر المفزروض لزهال

ع  ع واحدة عيناع ومصداقا  .و و المطلوب،  معتلف  مفيوما
 إّن علّزز  اعيجززاد  ززي إرادة الواجزز  بالززذات دون»:  (7)وقززول بعلززيم 

ذا القا ز   زفّّن اعرادة المزذكورة عنزد ،  كالم ال محّص  له،  «لاته المتعالي 

لزى سزنادم إانت دف و لاتيّ و  ي عين الذات كان إسناد اعيجاد إلييا عين إإن ك
ن كانزت وإ،  فّسنادم إلييزا ونفيزه عزن الزذات تنزاقع  ظزا ر  ،  الذات المتعالي 

ع علييززا د ان إسززنافكز،  دزف ع فعليّزز ع منتهعز ع مززن مقزام الفعزز  كزان الفعزز  متقزدّما

 إيجاد الفع  إلييا قوال بتقدّم المعلول
__________________ 

،  159   2وِ ،  226   1( و ززو  ززرار بززن عمززرو. راجززع مقززاالت اعسززالمييّن ِ 1)

 .90   1والمل  والنح  ِ 

 .145   6راجع ا سفار ِ ،  ( نبسبًه ددر المتأللّيين إلى كثير من العقال  المدقّقين2)

 ( أي قول الحكما .3)

 ( راجع الفص  العامس من المرحل  الثامن .4)

 راجع آ ر الفص  السادس من  ذم المرحل . (5)

ذم والفصزز  الثالزز  والفصزز  الرابززع مززن  زز،  ( راجززع الفصزز  الرابززع مززن المرحلزز  الرابعزز 6)

 المرحل .

 ( كما  و ظا ر كالم ا  اعرة.7)
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علززى أّن نسززً  العلّيّزز  إلززى إرادة الواجزز  بالززذات ،  و ززو محززال،  علززى العلّزز 

فيزذم اعرادة إّمزا  .رة بزين الواجز  وإرادتزهونفييزا عزن الزذات تقلزي بالملزاي
زهو تعزد د الواجز  مو هو أن تكزون واجًز  الوجزود والعي مو ،  مستلين  عن العلّ  فالعي

فّن كانت علّتيا الواجز  كانزت اعرادة ،  وإّما مفتقرة إلى العلّ ،  و و محال

وإن ،  العالم فالواج  علّ ،  وعلّ  العلّ  علّ ،  والواج  علّ ع ليا،  علّ ع للعالم
ع آ زر ينتيزي إليزه و زو ،  كانت علّتيا غير الواج  ولم ينته إليه استلهم واجًا

 .محال

 عو ززو أّن  زذم الصزفات ،  المنسززوب إلزى ا  زاعرة وأّماا القاول الثااني
الحيززاة والعلززم والقززدرة والسززمع والًصززر :  (1)و ززي علززى مززا عززدّو ا سززًع 

 .عم   ليا قديم   بقيدبمياواعرادة والكالم ع عا دة  على الذات ال

ا مز ع أّن  ذم الصفات إن كانت في وجود ا مستلني ع عزن العلّز  ق:  ففيه
وبززرا ين ،  بنفسززيا كززان  نززاك واجًززات  ثمززان  ززي الززذات والصززفات السززًع

 .وحدانيّ  الواج  تًطله وتحيله

ات فزّن كانزت علّتيزا  زي الزذ،  وإن كانت في وجود ا مفتقرة  إلزى علّز 
 .حالمو و ،  ات علّ ع متقدّم ع علييا فيّا  ع ليا و ي فاقدة لياكانت الذ

للير وإن كانت علّتيا غير الذات كانت واجً  باللير وينتيي وجوبيا با

وبززرا ين وحدانيّزز  الواجزز  ،  إلززى واجزز  آ ززر غيززر الواجزز  المتّصززف بيززا
ع  مو للا حاج  الواج  بالذات في ؛بالذات تًطله أيلا ع كان العي ه صزافاتّ  وأيلا

والحاجزز  كيفمززا كانززت تنززافي وجززوبب الوجززود ،  بصززفات الكمززال إلززى غيززرم

هو فقدان الواج  في لاته دفاتب الكمال ؛بالذات مو ه أنّ  (2)قدّم وقدت،  وأيلاع العي
ف الوجودالذي اليفقد يئاعمن الكمال الوجوديّ  ر   .دي

 و ززو كززون  ززذم الصززفات،  المنسززوب إلززى الكراميّزز  وأّمااا القااول الثالااث

 .ا دة حادث ع
هو إمكانيا واحتياجيا إلزى العلّز :  ففيه مب ذات ا  زي الزوعلّتيزا إّمز،  أّن العي

هو أّن نقيع الذات لنفسيا ما  زي فاقزدة لزه وقزد تحقّزق اسزتحالت ا وإّمز،  هوالعمو

هو   غير الذات والعمو
__________________ 

،  ّي بحيزاةحز،  قادر بقزدرة،  الًاري تعالى عالم بعلم:  قال أبو الحسن»:  ( قال الشيرستاني1)

صر،  سميع يبسمع،  متكلّم بكالم،  مريد بارادة  .95   1راجع المل  والنح  ِ «. بصير يًب

 ( راجع الفص  الرابع من  ذم المرحل .2)
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وقزززد تحقّزززق ،  تحق زززق جيززز  إمكانيّززز  فييزززا وانسزززالب كمزززاالت وجوديّززز  عنيزززا

 .استحالته
و ززو نيابزز  الززذات عززن ،  المعتهلزز المنسززوب إلززى  وأّمااا القااول الرابااع

 .الصفات

زهو فقزدان الزذات للكمزال و زي فيّا ز  لكزّ ي كمزال:  ففياه و ززو  ، أّن العمب
 .محال

ع ما قي   تيّ  سل  إّن معنى الصفات الذاتيّ  الثًو»:  (1)وبيذا يًط  أيلا

فززي فمعنززى الحيززاة والعلززم والقززدرة نفززي المززوت ونفززي الجيزز  ون،  مقابالتيززا
 .«العجه

ع مززن كززون  ززذم الصززفات عززين الززذات و ززي مترادفزز   (2)ّمززا مززا قيزز  وأ

لًر زان افالزذي يثًتزه ،  (3)ه من إ تًام المفيوم بالمصزداق بمعنى واحد ع فكألنّ 
  الللزز علززى أنّ  ؛وأّمززا المفززا يم فمتلززايرة ال تتّحززد أدززال،  أّن مصززداقيا واحززد

 .والعرف يكذّبان الترادف

 الفصل العاشر

 ها زائدة على الذاتة وأنّ في الصفات الفعليّ 

 كالعزالق،  ال ري  أّن للواج  بالذات دفات فعليّ  ملزاف  إلزى غيزرم

و زي كثيزرة ،  والراعق والمعطي والجواد واللفزور والزرحيم إلزى غيزر للزا

 .(4)جدّاع تجمعيا دف  القيّوم 
لززى إولّمززا كانززت ملززاف ع إلززى غيززرم )تعززالى( كانززت متوقّفزز ع فززي تحقّقيززا 

وحيزز  كزان كززّ  غيززر مفزروض معلززوال للززذات ،  الملزاف إليززه تحقّزق الليززر

 زدةع لزذات عاالمتعالي  متألّ راع عنيا كانت الصف  المتوقّفز  عليزه متزألّ رةع عزن ا
 .فيي منتهع   من مقام الفع  منسوب   إلى الذات المتعالي ،  علييا

__________________ 

 1ِ  والمللوالنحز ،  159   2ِ يّن كمافي مقاالت اعسالمي،  ( والقا    رار بن عمرو1)

  90 

 .145   6كما في ا سفار ِ ،  ( والقا   كثير  من العقال  المدقّقين2)

 (.2الرقم ) 144   6( كذا قال الحكيم السًهوارّي فيما علّق على ا سفار ِ 3)

 :  ( قال الحكيم السًهواريّ 4)

 اّن الحقيقززززززززززززززززّي مززززززززززززززززن الملززززززززززززززززاف

 عيزززززززززد علزززززززززى الزززززززززذات بزززززززززال  زززززززززالف   

  
 لكززززززززززززززززززززن مًادييززززززززززززززززززززا لقيّوميّزززززززززززززززززززز 

 ترجززززززززززززززززع لي نسززززززززززززززززً  ا ززززززززززززززززراقيّ    

  
 .158ع  157راجع  رى المنظوم    
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فزّلا اعتًزر ،  فالموجود اعمكانّي ع مثال ع لزه وجزود ال بنفسزه بز  بليزرم

وإلا اعتًر بالنظر إلى غيزرم كزان إيجزاداع منزه ،  بالنظر إلى نفسه كان وجوداع 
ززد  لززهودزدبقب عليززه أنّزز إّن وجززودم باعتًززارات معتلفزز  إبززداا و لززق ثززّم  .ه موجي

ن ع ونعمز  ورحمز  زدم أنّزه مًزدا   زالق  دزانع  مزنعم  ،  ودو فيصزدق علزى موجي

 .رحيم  
زا ع   ّّن بزينفزثّم إّن الشي  الذي  و موجدم إلا كان مّمزا لوجزودم بقزا   مب

،  فسزهنيديه ما يديم به بقا م ويرفع به جيات نقصه وحاجته ع إلا اعتًزر فزي 

ق  يرتهق بهمنه أنّ  انتها م بز  بليزر وإلا اعتًر من حي  إنّه ال بنفسه،  ه رع 
دبقب على للا اللير أنّز،  الذي  و علّته الفيّا   له زدب ثز،  ه راعق لزهدب قب ّم دب

زود  وكزرم  بعنايزات او زر معتعلى الرعق أنّ  ،  لفز ه عطيّ  ونعمز  ومو ًز  وجو

دبقب على الراعق أنّ  ى وعل،  اد  كريم  إلى غير لله مع  منعم  وّ اب  جواودب
 .لوجودا ذا القياس سا ر الصفات الفعليّ  المتكثرة بتكثّر جيات الكمال في 

ع  ع حقيقيّزا  مزن اللكزن ،  و ذم الصفات الفعليّ  دادق  عليه )تعالى( ددقا

ر حي   صوديّات حدوثيا وتألّ ر زا عزن الزذات المتعاليز  حتّزى يلزهم التليّز
من حيز   ب ،  ك  ي لاته من حيثيّات متلايرة كثيرةوتر،  فيه )تعالى وتقدّس(

  فيزو )تعزالى( بحيز،  إّن ليا أدزال فزي الزذات ينًعز  عنزه كزّ  كمزال و يزر

 فيززو )تعززالى( بحيزز  إلا،  يقززوم بززه كززّ  كمززال ممكززن فززي موطنززه العززاّ  بززه
ع أوجزدم،  أمكن  ي  كزان مزراداع لزه  وإلا،  اموإلا أوجزدم ربّز،  وإلا أراد  زيئا

انيززا ولا ززيا  إمك،  فللواجزز  )تعزالى( وجوبززه وقدمزه،  و كزذا،  أكملززهربّزام 

 .وحدوثيا

 الفصل اللادي عشر

 في علمه )ّعالى(

ع بذاته (1)قد تحقّق فيما تقدّم  ه المجّردة لحلور لات،  أّن لكّ  مجّرد علما

 عن
__________________ 

 ي  عشرة.( راجع الفص  ا ّول والفص  الحادي عشر من المرحل  الحاد1)
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والواجز  )تعزالى( منزّهم ،  وليس العلم إالّ حلور  ي  لشي ،  المادّة لذاته

 .فذاته معلوم  لذاته،  عن المادّة والقّوة
ع  سززي  أّن لاتززه المتعاليزز  حقيقزز  الوجززود الصززرف الً (1)وقززد تقززدّم أيلززا

ع فال كمزالب وج،  الواحد بالوحدة الحقّ  الذي ال يدا له نق  وال عدم ي فزوديّزا

،  فتفادي  العلق  بنظاميا الوجودّي إالّ و ي واجدة لزه بنحزو أعلزى وأ زر
فمززا سززوام مززن ،  غيززر متميّززه بعلززيا مززن بعززع لمكززان الصززراف  والًسززاط 

ع  ع تفصزيليّا ن  فزي عزي ي  فيو معلوم له )تعالى( في مرتً  لاته المتعاليز  علمزا

ع في عين التفصي   .اعجمال وإجماليّا
ع  يز   إليزه منتي،  أّن ما سوام من الموجودات معاليز و لزه (2)وقد تقدّم أيلا

،  تق ّ بال واسط  أو بواسزط  أو وسزا   قا مز  الزذوات بزه قيزامب الزراب  بالمسز

  فيزي معلومز  لزه فزي مرتًز،  غيرو محجوبز  عنزه،  حا رة  عندم بوجوداتيا
ع    ماديّزززوأّمزززا ال،  أّمزززا المجزززّردة منيزززا فًألنفسزززيا،  وجوداتيزززا علمزززاع حلزززوريّا

 .فًصور ا المجّردة

ع بذاته في مرتً  لاتزه   زو عزين وفتًيّن بما مّر أّن للواج  )تعالى( علما
ع بما سوى لاته من الموجودات فزي مرتًز ،  لاته ،  لاتزه وأّن له )تعالى( علما

الكشزف  ه علزم  إجمزالي  فزي عزينوأنّز،  «العلزم قًز  اعيجزاد»و و المسزّمى بزع 

ع بما سوى لاتزه مزن المو وأّن له )تعالى( ؛التفصيليّ  ع تفصيليّا ي جزودات فزعلما
ع من الزذات المتعاليز  وأّن  ؛« العلزم بعزد اعيجزاد»و زو ،  مرتً  لواتيا  ارجا

ر ّوي  .علمه حلورّي كيفما دو

 .فيذم  مس مسا  
علز  ويتفّرا على للا أّن كز   عل زم متقزّرر فزي مراتز  الممكنزات مزن ال

م  له )تعالى(المجّردة العقليّ  والمثاليّ  فّنّ   .ه عل 

ع أنّزز حقيقزز   لمززا أنّ ،  ه علززيم   ًيززر  ه سززميع  بصززير  كمززا أنّززويتفززّرا أيلززا
 السمع والًصر  ي العلم بالمسزموعات والعلزم بالمًصزرات مزن مطلزق العلزم

 .وله )تعالى( ك   علم
__________________ 

 م المرحل .والفص  التاسع من  ذ،  ( راجع الفص  الرابع من المرحل  الرابع 1)

 والفص  التاسع من  ذم المرحل .،  ( راجع الفص  العامس من المرحل  الثامن 2)
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مزن  (1)وللًاحثين في علمه )تعالى( ا تالف  كثيزر  حتّزى أنكزرم بعلزيم 

 .و و محجوِ بما قام على للا من الًر ان،  أدله
 : وللمثًتين مذا    تّى

ع بذاته دون :  أحدها   المتعاليز  ّن الذات،  معلوالتياأّن له )تعالى( علما

 .(2)أعليّ  وكّ  معلول حادث 
 أّن العلززم بززالمعلول فززي ا عل ال يسززتوج  كونززه موجززوداع فززي:  وفيااه

رّي ه مًنزي  علزى انحصزار العلزم الحلزوعلى أنّز،  ا عل بوجودم العاّ  به

وا و زو ممنز،  في علم الشي  بنفسه وأّن ما دون للا حصولّي تابع للمعلوم
ع بمعلول (3)بما تقدّم  قزد ويا المجزّرد إثًاته من أّن للعلّ  المجّردة علماع حلوريّا

ع بمعلوالتزه قًز  اع  يجزاد فزيقام الًر ان علزى أّن لزه )تعزالى( علمزاع حلزوريّا

ع بيا بعد اعيجاد في مرتً  المعلوالت  .مرتً  الذات وعلماع حلوريّا
 زو  لمزه )تعزالى( التفصزيليّ أّن ع،  (4)مزا يونسز  إلزى أفالطزون :  الثاني

ث  اعلييّ  التي تجتمع فييا كماالت ا نواا  .تفصيال العقول المجّردة والمو

 ممكنز و و في مرتًز  وجوداتياال،  أّن للا من العلم بعداعيجاد:  وفيه
ذات وانحصزززار علمزززه )تعزززالى( التفصزززيلّي با  زززيا  فييزززا يسزززتلهم  لوزززو  الززز، 

ف  ال يشذّ ،  ال العلميّ المتعالي  في لاتيا عن الكم ر  ل عنه كمزا و و وجود  دي

 .من الكماالت الوجوديّ 
__________________ 

  و زرى المنظومز،  180   6( و و بعع ا قدمين من الفالسف  على ما في ا سزفار ِ 1)

)االوولززى( مززن نفززى :  . و ززم طا فتززان475ع  469   2والمًاحزز  المشززرقيّ  ِ ،  164  

ه تعالى. زه بليزرم. قزال المحقّزق الطوسزّي فزي  زرى ر) و عل مب   سزال  مسزأللالثانيز ( مزن نفزى عل مب

ي أو ززذان المززذ ًان مززذكوران فززي كتزز  المززذا   واآلرا  منقززوالن عززنيم ع »:  27العلززم   

 «.القدما  ع

   6ِ فراجزع ا سززفار ،  (  زذا القزول منسزوب  إلزى بعزع ا قززدمين مزن الفالسزف  كمزامرّ 2)

 .164المنظوم     و رى،  180ع  179

 ( راجع الفص  ا ّول والفص  الحادي عشر من المرحل  الحادي  عشرة.3)

و ززرى ،  181   6وا سززفار ِ ،  89ع  82   2( نوسزز  إليززه فززي الملزز  والنحزز  ِ 4)

 .105والجمع بين رأيي الحكيمين   ،  165المنظوم    
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( باعتّحزاد مزع أّن علمزه )تعزالى،  (1)ما يونس  إلى فرفوريزوس :  الثالث

 .المعلوم
  مع حاد العاقوأّن للا باتّ ،  أّن للا إنّما يكفي لًيان تحق ق العلم:  وفيه

ًزز  وال يكفززي لًيززان ثًززوت العلززم با  ززيا  ق،  المعقززول ال بززالعروض ونحززوم

 .اعيجاد أو بعدم
وتًعززه جمززع مّمززن بعززدبم مززن  (2)مززا يونسزز  إلززى  ززيس اع ززراق :  الرابااع

وجود زا بأّن ا  يا  أعزّم مزن المجزّردات والمادّيّزات حا زرة  ،  (3)المحقّقين 

 و ززو علمززه التفصززيليّ ،  العينززّي لززه )تعززالى( غيززر غا ًزز  وال محجوبزز  عنززه
 .ذاتهفله )تعالى( علم  إجمالّي بيا بتًع علمه ب،  با  يا  بعد اعيجاد

،  ا ممنززو« بحلززور المادّيّززات لززه )تعززالى(»:  أّن قولززه:  أّوال:  وفيااه

 .(4)ول على ما بيّن في مًاح  العاق  والمعق،  فالمادّيّ  ال تجامع الحلور
ع  يوجز   أّن قصر العلم التفصيلّي با  يا  فزي مرتًز  وجوداتيزا:  وثانيا

 ، فصزيليا لّو الذات المتعالي  الفيّا   لكّ  كمال تفصزيلّي فزي ا  زيا  عزن ت

ف  جامع  لكّ  كمال وجودّي بنحو ر   .أعلى وأ رف و ي وجود  دي
 ل ع و وه )تعالى( يعلم العق  ا وّ أنّ  (5)ما يونس  إلى الملطّي :  الخامس

__________________ 

و ززرى المنظومزز  ،  186   6وا سززفار ِ ،  516( نوسزز  إليززه فززي  ززوارق اعليززام   1)

  167. 

هي في  لوته الذوقيّ  عزن روحانيز  ارسزطاطاليس2) عمي   يحزات لتلوكمزا فزي ا،  ( واستفادم بهب

 .488والمطارحات   ،  153ع  150. وراجع حكم  اع راق   74ع  70

رى  زوالعالّمز  الشزيراعّي فزي ،  29ع  28( كالمحقّق الطوسّي فزي  زرى مسزألل  العلزم   3)

وابزن كمونز  ومحّمزد الشزيرعوري ع  زارحي التلويحزات ع ،  365ع  358حكم  اع راق   

 .181   6على ما نق  في ا سفار ِ 

 ( راجع الفص  ا ّول من المرحل  الحادي  عشرة.4)

ا  عا ززدة إّن علمززه بالعقزز  بحلززور لاتززه وعلمززه با  ززي»:  فانّززه قززال،  ( أي تززاليس الملطززيّ 5)

. 62   2راجززع الملزز  والنحزز  ِ «. علييززا مطابقزز  ليززا قا مزز  بززذات المعلززول ا ّول ال بذاتززه

 .515اعليام    و وارق،  166ونوس  إليه في  رى المنظوم    

سيمانيس الملطّي فقال لزى ر عا زدة عإّن علمزه تعزالى با  زيا  انّمزا  زو بصزو»:  وأّما انبك 

و زرى  ، 515  كزذا نوقز  عنزه فزي  زوارق اعليزام «. ا  يا  مطابق  ليا قا مز  بذاتزه تعزالى

 .166المنظوم    



 نياي  الحكم   ......................................................................................  354

العقز  ا ّول ويعلم سا ر ا  يا  مّمزا دون ،  الصادر ا ّول ع بحلورم عندم

 .بارتسام دور ا في العق  ا ّول
لزذات اه يرد عليه ما يرد على القول السابق ع مزن لزهوم  لزّو أنّ :  وفيه

ي مًاحز  ه قزد تقزدّم فزعلى أنّز،  المتعالي  عن الكمال و ي واجدة لكّ  كمال ع

ع حصوليّ  (1)العاق  والمعقول  ع لياأّن العقول المجّردة ال علمب ارتساميّا  .ا
لمعلول إّن لاته المتعالي  عل زم  تفصزيلي  بزا»:  (2)قول بعليم :  سادسال

زززم  تفصزززيلي  ،  ا ّول وإجمزززالي  بمزززا دونزززه المعلول بزززولات المعلزززول ا ّول عل 

 .«وعلى  ذا القياس،  الثاني وإجمالي  بما دونه
لمعلزول محذورو  لوّوي الذات المتعاليز  عزن كمزال العلزم بمزا دون ا:  وفيه

ف  ال يسل  عنه كمالا وّ  ر   .ل و ي وجود  دي

ع أّن لززه )تعزززالى( علمززز،  (3)مزززا يونسززز  إلززى أكثزززر المتزززألّ رين :  السااابع ا
ع بذاته و و علم إجمالّي با  زيا  قًز ب اعيجزاد يلّي التفصز وأمزا علمزه ؛تفصيليّا

ود ًز و الوجزق ّن العلزم تزابع  للمعلزوم وال معلزومب ،  با  يا  فيو بعزدب وجود زا

 .ينيّ الع
ي فززمحززذورو  لززّوي الززذات المتعاليزز  عززن الكمززال العلمززّي ع كمززا :  وفيااه

 ي الوجودفعلى أّن فيه إثًات العلم االرتسامّي الحصولّي ،  الوجوم السابق  ع

 .المجّرد المحع
ع أّن لززه )تعززالى( علمززاع حلززو،  (4)مززا يونسزز  إلززى المّشززا ين :  الثااامن ريّا

ع تفصززيليّ ،  بذاتززه المتعاليزز  ع با  ززيا  قًزز  إيجاد ززوعلمززا ا بحلززور اع حصززوليّا

ه ال علززى وجزز،  ما يّاتيززا علززى النظززام الموجززود فززي العززارِ لذاتززه )تعززالى(
 ، الد ول بعينيّ  أو جه يّ 
__________________ 

 ( راجع الفص  ا ّول من المرحل  الحادي  عشرة.1)

 .168وم    ( أي بعع الحكما . وتًعيم الحكيم السًهوارّي في  رى المنظ2)

 .166( نبسبًه إليبيم الحكيم السًهوارّي في  رى المنظوم    3)

سززيمانيس الملطززّي مززن القززدما 4) بيمنيززار ووأبززي نصززر الفززارابّي وأبززي علززي بززن سززينا ،  ( كانبك 

،  166و زززرى المنظومززز    ،  180   6وغيزززر م مزززن المتزززأل رين. راجزززع ا سزززفار ِ 

   والجمزع بزين رأيزي الحكيمزين،  24للفزارابّي   والتعليقزات ،  515و وارق اعليام   

،  120ع  119،  116،  82ع  81،  66،  32ع  26والتعليقززات للشززيس الززر يس   ،  106

149  ،153  ،156. 
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بمعنزى عزدم تلي زري ،  ب  على نحو قياميا بيا بالثًوت الذ نّي على وجه الكلّيّ 

ل زم  ،  ي مًاحز  العلزم عالعلم بتلي ري المعلوم ع علزى مزا ادزطلط عليزه فز فيزو عي
ع   .عنا ي  يستتًع فيه حصولو المعلوم علماع حصولبه عينا

 .ما في سابقه من محذور  لوّوي الذات عن الكمال:  أّوال:  وفيه

ع  ع من محذور ثًوت العلزم الحصزولّي فيمز:  وثانيا ا  زو ما في سابقه أيلا
ع وفعال  .مجّرد لاتا

ع  ززهو ثًززوت وجززو:  وثالثززا ،  د ل نززّي مززن غيززر عينززّي يقززاس إليززهأّن العمب

ع للما يّ  قً  وجود زا العزاّ   هو أن يعود وجوداع آ ر عينيّا و و ز،  يزابوالعمو
وب إلى ويرجع بالدقّ  إلى القول الثاني المنس،  منفص  الوجود عنه )تعالى(

 .أفالطون

يز  وإن طعنزوا فيزه مزن ح،  علزى  زذا القزول المتكلّماينواعلم أّن أكثر 

ع عدّ م ال ع منيم أّن المراد بالكلّيّ ،  علم قً  اعيجاد كلّيّا لط عليزه  مزا ادزطععما
 .(1)في مًح  الكلّّي والجه ّي من المنطق 

ه أنّززو،  يززم ا تززاروا أّن العلززم التفصززيلّي قًزز  اعيجززاد حصززولي  وللززا أنّ 
 .على حاليهي قً ب وجود ا  يا  وبعدب وجود ا من غير تليير

ع فززي العززد (2) المعتزلااةقززول :  التاسااع ع عينيّززا و ززو ،  مأّن للما يّززات ثًوتززا

 .الذي تعلّق به علمه )تعالى( قً  اعيجاد
 .بطالن القول بثًوت المعدومات (3)ه قد تقدّم أنّ :  وفيه

ع علميّزز،  (4) الصااوفيّةمززا نوسزز  إلززى :  العاشاار ع بتًززع أّن للما يّززات ثًوتززا ا

 .لى( قً  اعيجاد و الذي تعلّق به علمه )تعا،  ا سما  والصفات
فزروض أّن أدال  الوجود واعتًاريّز  الما يّز  تنفزي أي  ثًزوت م:  وفيه

 للما يّات
__________________ 

و زززرى ،  48و زززرى المطزززالع   ،  16( راجزززع  زززرى المنظومززز  )قسزززم المنطزززق(   1)

 .33ع  32و رى الشمسي    ،  17ع  15والتحصي    ،  38   1اع ارات ِ 

 .165و رى المنظوم    ،  182ع  181   6م في ا سفار ِ ( نوس  إليي2)

 ( راجع الفص  الثاني من المرحل  االوولى.3)

وفصززو  ،  202   1( كالشززيس العززارف محيززي الززدين العربززّي فززي الفتوحززات المكيّزز  ِ 4)

ع فراجز،  والشيس ددر الدين القونوي في مفتزاى غيز  الجمزع والوجزود،  58ع  48الحكم   

 .83ع  82تن في مصًاى االونس   كالم الما
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 .قً ب ثًوتيا العينّي العاّ  بيا

 الفصل الثاني عشر

 في العناية والقضاء والقدر

،  أّن مززن مراتزز  علمززه )تعززالى( العنايزز  والقلززا  والقززدر (1)لكززروا 
لصدق كّ  منيا بمفيومزه العزاّ  علزى  صودزيّ  مزن  صودزيّات علمزه 

 .)تعالى(
م الزذي كون الصزورة العلميّز  علّز ع موجًز ع للمعلزو و ي:  (2)العناية أّما 

ه د زا بمالزفّّن علمه التفصيلّي با  يا  و و عين لاته علّز   لوجو،   و الفع 

 .فله )تعالى( عناي   بعلقه،  من العصوديّات المعلوم 
ع  و النسً ب التي بزين م:  القضاءوأّما  و زوا فيو بمفيومه المعروف جب

فقززول القا ززي مززثال فززي قلززا ه ع فيمززا إلا ،  ًزز ع ومحمولززه  ززروريّ ع موج

ا تعادم عيد وعمزرو فزي مزال أو حزّق  ورفعزا إليزه العصزوم  والنزهاا وألقيز
 هيزد وإثًزاتو إثًزاتو المالكيّز  ل،  «المال لهيزد والحزّق لعمزرو»:  إليه حّجتيما ع

ع يرتفع به التهلهل والتردّد الذي أوج  ادمدم التعالحّق لعمرو إثًاتاع  روريّا

وبالجملزز  قلززا  القا ززي إيجابززه  ؛والنززهاا قًزز  القلززا  وفصزز  العصززوم 
ع يتًعه إيجابه العارجّي إعتًاراع  ع علميّا  .ا مرب إيجابا

__________________ 
و زرى ،  296ع  290   6وا سفار ِ ،  318ع  316   3( راجع  رى اع ارات ِ 1)

 .177ع  175المنظوم    

 ين تًززاا المشززاوأثًتيززا أ،  ا العنايزز  فقززد انكر ززا أتًززاا اع ززراقييّنوأّمزز»:  ( قززال فززي ا سززفار2)

 .291   6إنتيى كالمه في ا سفار ِ « كالشيس الر يس ومن يحذو حذوم

ايز  وأّمزا العن»:  حي  قزال 153انكر ا الشيس اع راقي في حكم  اع راق   :  أقول

لشزيس ا. واثًتيزا 365ع زراق   وتًعه العالّم  الشيراعّي في  رى حكمز  ا«. فال حاد  ليا

رى راجززع  زز« فالعنايزز   ززي احاطزز  علززم ا ّول بالكزز ّ »:  حيزز  قززال،  الززر يس فززي اع ززارات

   والنجزاة،  84فراجع المًدأ والمعزاد   ،  وكذا في سا ر كتًه،  318   3اع ارات ِ 

ع العرفزا  كمزا قزال دزدر الزدين القونزويّ 19والتعليقزات   ،  284 عنايتززه و»:  . واثًتيزا أيلزا

زن انطًززع فزي مزرآة عينزه التزي  زي نسزً  معلو ميّتززه فزي الحقيقز  افا ز  نزورم الوجزودّي علزى مب

 .87راجع كالم الماتن في مصًباى ا نس   « واستعدّ لقًول حكم ايجادم ومظيريته
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ع بالتحليزز  غيززرب إعتًززاريّ  ززذب  ززذا المعنززى حقيقيّززا إنطًززق علززى ،  وإلا او ي

الموجززودات الممكنزز  مززن حيزز  نسززًتيا إلززى علليززا  الوجززوب الززذي يتلززًّس بززه
و زذا الوجزوب الليزرّي مزن حيز  ،  فّّن الشي  ما لم يج  لم يوجزد،  التاّم 

وال  زي  فززي سلسزل  الوجززود اعمكززانّي إالّ ،  نسزًته إلززى العلّز  التاّمزز  إيجززاب

فيزو العلّز  ،  والعل  تنتيزي إلزى الواجز  بالزذات،  و و واج   موجب  باللير
 .جً  ليا ولمعلوالتياالمو

 وإل كانت الموجزودات الممكنز  بمزا ليزا مزن النظزام ا حسزن فزي مرتًز 

ع للواج  )تعالى( ع فعليّا ا   يجزاب قلزفمزا فييزا مزن اع،  وجوداتيا العينيّ  علما
مزا  زو  وفوقه العلم الذاتّي منه المنكشف لزه بزه كز    زي  علزى .منه )تعالى(

 .نحو أعلى وأ رفعليه في ا عيان على التفصي  ب

ِ  من العالم:  فالقلا  قلا ان  دا ز   وقلا   فعلي  ،  قلا   لاتي   ار
 .فيه

ع ف ما نوس  إلى المشيور  ند أّن القلا   و ما ع (1)ومن  نا يظير  ب

 .مالمفارقات العقليّ  من العلم بالموجودات الممكن  بما ليا من النظا
لعلزم اأّن القلزا   زو ،  هللا( )رحمزه المتيلّهينوكذا ما ل   إليه ددر 

 م   فيو عندوأّما القلا»:  قال في ا سفار،  الذاتّي المتعلّق بتفادي  العلق 

عًزارة عززن وجززود الصززور العقليّزز  لجميزع الموجززودات فا لزز  عنززه )تعززالى( 
مززن ولكونيززا عنززد م مززن جملزز  العززالبم ،  علززى سززًي  اعبززداا دفعزز ع بززال عمززان

  ه بزال جعزوعنزدنا دزور علميّز  العمز  لذاتز،  اتيا لذاتهأفعال هللا المًاين  لو

 دميّز  والعإل ليسزت ليزا حيثيّز  ،  وليست من أجها  العزالبم،  وال تألثير وتألثّر
ًقا  بذات باق فالقلا  الربانّي و و دورة عل مي هللا قديم  بال .إمكانات واقعيّ 

 .ع إنتيى (2)« هللا

اتّي على العلم الزذ« عم  لذاتهدور علميّ  ال»:  وينًلي أن يحم  قوله
لبم ولزم وإالّ فلو كانت العم   ارج  كانت مزن العزا،  الذي ال ينفا عن الذات

 يززا لززو كانززت حلززوريّ ع علززى أنّ  ؛تكززن قديمزز  بالززذات ع كمززا دززّرى بززذلا ع 

 إنطًقت على قول
__________________ 

 .292ع  291   6( نوس  إلييم في ا سفار ِ 1)

 .292ع  291   6ار ِ ( راجع ا سف2)
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 حصااوليّة  ولززو كانززت ،  و ززو )رحمززه هللا( ال يرتلززيه،  فززي العلززم أفالطااون

ع ،  المّشائينإنطًقت على قول   .و و )رحمه هللا( ال يرتليه أيلا
أّن ددقب القلزا  بمفيومزه علزى إحزدبي  (1)ووجه اللعف في القولين 

ه علزى نفزي دزدقب لفعلزّي ع ال يالمرتًتبي ن من العلم ع أعني العلم الذاتّي والعلزم ا

 .بيانه ع لاتي  وفعلي  ع كما تقدّم:  فالحّق أّن القلا  قلا ان،  االو رى
 .آثزارمفيو ما يلحق الشي  مزن كميّز  أو حزدّ فزي دزفاته و:  وأّما القبدبر

ع يتًعزه ع علميّزا لزى عالعمز   والتقدير تعيين ما يلحقه من الصفات واآلثار تعيينزا

ا كمززا أّن العيّززاط يقززدّر مزز،  سززًاب وا دوات الموجززودةحسزز  مززا تسززعه ا 
الًنزا  و،  يعيطه من اللًاس على الثوب الذي بين يديه ثّم يعي  على مزا قزدّر

عه نب وتعزي   يقدّر ما يريدم من الًنّا  على القاع  من ا رض على حس  ما تبسي

قزدّر  مزاثّم يًنزي الًنزا  علزى طًزق ،  عليه ا سًاب وا دوات الموجودة عندم
ر فالتقززدير بالنسززً  إلززى الشززي  المقززد  ،   سززًاب متجززدّدة توجزز  عليززه للززا

 .ا اكالقال  الذي يقل  به الشي  فيحدّ به الشي  بحدّ أو حدود ال يتعدّ 

ع إنطًزق علزى الحزدود التزي تلحزق  وإلا او ذ  زذا المعنزى بالتحليز  حقيقيّزا
ي لّميّز  فزليا مزن الصزور العالموجودات المادّيّ  من ناحي  علليا الناقص  بما 

ات ن الحيثيّزفّّن لكّ  واحدة من العل  الناقص  بمزا فييزا مز،  النشألة التي فوقيا

 فزززّلا تزززمّ  .المعتلفزز  أثزززراع فززي المعلزززول يعّصززز  إطالقبززهو فزززي دزززفته وأثززرم
ذي التعصززي  بتمززام العلّزز  التاّمزز  حصزز  لززه التعززيّن والتشززّع  بززالوجود الزز

،  مكزّ  وجزودلكن ال ب،  لإلنسان ع مثال ع  اّد  الرؤي ف .تقتليه العلّ  التاّم 

ال فز،  بز  بعلزو منزه مسزتقّر  فزي وجيزه ؛وال بًدنه كلّزه،  ب  من طريق بدنه
بزز   ، وال كززّ  جسززم ؛بزز  الجسزم،  وال كزّ  مززا يواجيززه،  يزرى إالّ مززا يواجيززه

 حهوال كّ  سطو ؛ب  سطحه،  وال نفس الجسم ؛الكثيف من ا جسام لا اللون

ان وال في كّ  و ع وال في كّ  حال وال فزي كزّ  مكز ؛ب  السطط المحالي ،
صيّ  فلئن أحصيتب الشرا   الحافّ  حولب رؤي  واحدة  ع ؛وال في كّ  عمان

 ألفيت
__________________ 

 ( أي قول المشيور وقول ددر المتأللّيين.1)
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ع غفيززراع ال يحززي  بززه اعحصززا  ا بيززا العلزز و ومززا  ززي إالّ حززدود  ألحقيزز،  جّمززا

الناقص  التي تحدّ الرؤي ب المزذكورة بمزا تلزع فييزا مزن أثزر ومنيزا مزا يمنعزه 
 .الموانع من التألثير

ع  يززا سززلوب  كمززا تًززيّن أنفززا مو ليززا و،  و ززذم الحززدود جيززات  وجوديّزز   تالعي

ا  ت ا  زيدور علميّ  في نشألة المثال التي فوقب نشألة المادّة تتقدّر بيا دزفا
 .تقدير دام إليه ال،  سًي  لشي  منيا إالّ إلى دف  أو أثرفال ،  وآثار ا

مو  ذا الًيان كون اعنسان مجًبراع غير معتار في:  فإن قلت  .أفعاله العي

وقزد  .سزانفّّن اع تيار أحد الشرا   التي يحدّبيا فعز  اعن،  كالّ :  قلت
  لعلّزوفزي مًاحز  ا (1)فّصلنا القول في دفع  ذم الشزًي  فزي مًاحز  الوجزود 

 .(2)والمعلول 

بو الحدود للش،   الّ عّممتم القول في القدر:  فإن قلت ر  ي  من و و  ب
  عمكانيّزاحي  دفاته وآثارم في عل م سابق يتًعه العين حتّى يعّمم الما يّزات 

ا سزلوب فّّن الما يّات أيلاع حدود  لمو وعاتيا تتميّه من غير ا وتالعمي، 

ن مرّكز  وأّن الممكز،  أّن كزّ  لي ما يّز  فيزو ممكزن (3)وقد تقزدّم  .ال تتعدّا ا
  مجزّرداع سوا  كان عقال،  فيعّم القبدبر كّ  ممكن،  الذات من اعيجاب والسل 

ع أو طًيع  مادّيّ  لشزي  دّر بزه اويكزون العلزم السزابق الزذي يتقز،  أو مثاال معلّقا

ع  ع لاتيّا  .علما
د المنتززها مززن الوجززويكززون القبززدبر بحسزز  العززين  ززو التعززيّن وبالجملااة 

و  زلمقلزّي كمزا أّن ا،  العينّي والتقدير  و التعيين العلمّي الزذي يتًعزه العزين

لزذي والقلزا   زو اعيجزاب العلمزّي ا،  الوجوب المنتها من الوجزود العينزيّ 
 .ثارسوا  كان من حي  الما يّ  والذات أو من حي  الصفات واآل،  يستتًعه

ع للممكزن ال ريز  فيزهكون الما يّز  حزدّاع لاتيّز:  قلت اعزوا فزي لكزنّيم ر،  ا

و زوا و و الحدّ الذي يلحق الشي  فيمزا  زو م،  بح  القبدبري ظا رب مفيومه
لتي ليزا فال يعّم ما ورا  الطًا ع ا،  له من الصفات واآلثار دون أد  الذات

 .تعلّق  ّما بالمادّة

ى العنا ا ن فيمزوغر يم من عقد  ذا الًح  بيان أّن الممكن ليس مور ب
 يلحق

__________________ 

 ( راجع الفص  العامس من المرحل  الرابع .1)

 ( راجع الفص  الثال  من المرحل  الثامن .2)

 ( راجع الفص  ا ّول من المرحل  الرابع .3)
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 به من الصفات واآلثار مستقالّ عن الواج  )تعالى( فيما يتّصف به أو يفعز 

و زذا قريز  المعنزى  .فال يقزع إالّ مزا قزدّرم،  (ب  ا مر في للا إليه )تعالى، 
 .«علّ و علّ ي الشي  علّ   لذلا الشي »:  من قوليم

ب كما أّن غر يم من بح  القلا  بيزان أّن الممكزن ال يقزع إالّ بوجزو

:  مو زو قريز  المعنزى مزن قزولي،  غيرّي ينتيي إليه )تعالى( فزي عل زم سزابق
 .«الشي  ما لم يج  لم يوجد»

 لثالث عشرالفصل ا

 في قدرّه )ّعالى(

تكزون  وال،  إّن من المعاني التي نعدّ ا من الكمزاالت الوجوديّز  القزدرة
أو  يداع كانفال نعدّ إنفعال الشي  عن غيرم ع  د،  إالّ في الفع  دون اعنفعال

ع ع قزدرةع   فزال،  بزه بز  فزي الفعز  الزذي لفاعلزه عل زم  ،  وال فزي كزّ ي فعز  ؛ عيفا

عز  ي كزّ ي فوال فز،  الفواع  الطًيعيّ  العادم  للشيور قزدرةع ليزانسّمي مًد يّ  
لبز،  لفاعله عل م  به ،  لفعز هو علزى اب  في الفع  العلمّي الذي يًع  العلم به فاعي

ان لزه كزوإن ،  فليست مًد يّ  اعنسان ع مزثال ع  فعالزه الطًيعيّز  الًدنيّز  قزدرةع 

  بألن ذا الفاع ه  ير  له من حي  إنّه ب  الفع  الذي يعلم الفاع  أنّ ،  عل م  بيا
 .ه  ير  له من حي  إنّه  ذا الفاع يتصّورم ويصدّق أنّ 

مو العلم بكون الفع   يراع للفاع  أن يكون كماال له يقتلزي  ه بنفسزهوالعي

 ي المًزدأ زفّّن  يرب كّ ي نوا  زو الكمزال المترتّز  عليزه والطًيعز  النوعيّز  ، 
ًعزز  ه عزالم بكونزه  يزراع لززه وكمزاال يقتلزيه انوإلا فزرض أنّزز،  المقتلزي لزه

 فززال قززدرة مززع،  الفاعزز  إليززه بذاتززه ال بايجززاب مقززتع غيززرم وتحميلززه عليززه

 ين منززه الوالقززادر معتززار  ع بمعنززى أّن الفعزز  إنّمززا يتعززيّن لززه بتعيزز،  اعجًززار
 .بتعيين من غيرم ع

ع من الفاع  عز لى الف  إثّم إلا تّم العلم بكون الفع   يراع أعق  للا  وقا

ع مشتاق  إليه إلا فقد،  ير فسانيّ  غنو ذا الشوق كيفيّ  ،  فالعير محًوب  مطلقا
ع  ر العلززم و ززي كيفيّزز  نفسززانيّ  غيزز،  وأعقزز  للززا اعرادة،  العلززم السززابق قطعززا

 الشوق السابق وغير
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ع  وبتحقّقيززا يتحقّززق الفعزز  الززذي  ززو تحريززا العلززالت بواسززط  القززّوة ،  قطعززا

 .نًثّ  فيياالعامل  الم
 ي و،   ذا ما يكشف الًح  عن القدرة التي عندنا من القيود التي فييا

ع يزالعم كونزه مع،  ه  يزر  للفاعز المًد يّ  للفع  والعلم بألنّ  فعلزه  تزاراع فزيعل مزا

 فززي أّن كزز   كمززال وجززودّي   (1)وقززد تحقّززق ،  والشززوق إلززى الفعزز  واعرادة لززه
القزدرة  فيو )تعالى( عين،  ( في حدّ لاتهالوجود فّنّه موجود للواج  )تعالى

م يّ ع تززالعلكونزه كيفيّزز ع نفسزان،  لكززن ال سزًي  لتطززّرق الشزوق عليززه،  الواجًيّز 

 .مو و )تعالى( منّهم عن كّ  نق  وعد،  والفقد يالعم النق ب ،  الفقدب 
  يا ما يّ فّنّ ،  وكذلا اعرادة التي  ي كيفيّ  نفسانيّ  غير العلم والشوق

 رادة بيزذاعلى أّن اع ؛والواج  )تعالى( منّهم عن الما يّ  واعمكان،  ممكن 

 ًلزه والقالمعنى  ي مع المراد إلا كزان مزن االومزور الكا نز  الفاسزدة ال توجزد 
و زو  ، فاتّصاف الواج  )تعالى( بيا مستلهم لتلي زري المودزوف،  تًقى بعدم

 .محال

عزدام  زي كزون الشزي  فتحّص  أّن القدرة المجردّة عزن النزواق  وا 
ع للفعزز  عززن عل ززم بكونززه  يززراع وا تيززار فززي ترجيحززه واجزز  وال،  مًززدأع فاعليّززا

  ي ا  زيافزله علم بالنظزام ا دزلط ،  )تعالى( مًدأ  فاعلي  لكّ  موجود بذاته

( يو )تعالىف،  إل ال م ثّر غيرم ي ثّر فيه،  و و معتار في فعله بذاته،  بذاته
ع وما أورد .قادر بذاته  .نام من الًيان يجري في العقول المجّردة أيلا

ل و   ي ما سلكتموم من الطريق عثًات القدرة للواج  )تعالى( :  فإن قلت

بززع  والززذي لكززروم فززي تعريززف القززدرة،  عززن إثًززات اعرادة بمززا  ززي إرادة  لززه
ًات يتلّمن إث (2)« يا كون الشي  بحي  إن  ا  فع  وإن لم يشأل لم يفع أنّ »

عرادة فّسززروا ا (3)يززم غيززر أنّ ،  دززف ع لاتيّزز  للواجزز  مقّومزز ع للقززدرة اعرادة

م  أنّ »الواجًيّ  بع   يا عل 
__________________ 

 ( راجع الفص  السادس من  ذم المرحل .1)

 .177و رى المنظوم    ،  112   4ِ و 307   6( راجع ا سفار ِ 2)

 ( أي الحكما .3)
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 .(1)« بالنظام ا دلط

لكززروم فززي معنززى القززدرة يرجززع إلززى مززا أوردنززام فززي معنا ززا  مززا:  قلات
 فزي معنزى فمزا لكزروم،  المًد يّز  والعلزم واال تيزار:  المتلّمن للقيود الثالثز 

ززذي م  .قدرتززه )تعززالى( حززقّ  ززه )ت (2)وإنّمززا الشززألن كززّ  الشززألن فززي أ   عززالى( عل مب

ع لإلرادة  .ي فيو أ ًه بالتسم،  وال سًي ب إلى اثًات للا،  مصداقا
فز  من الجا ه أن يكون لوجود واحد ّما بحسز  نشزألته المعتل:  فإن قلت

و  ززرِ منّززا كززالعلم الززذي إلا تعلّززق بالعززا،  ما يّززات  معتلفزز   ومراتزز و متفاوتزز   

و ر جزوعلزم العقز  بذاتزه ،  كيف نفسزانّي وإلا تعلّزق بنفوسزنا جزو ر نفسزانيّ 
،  اتبذاتزه ممكزن بالزذ عقلّي وعلم الواج  بذاته واج  بالذات وعلم الممكزن

ع ال يززدفع كززون إرادة الواجزز  ع نفسززانيّا و  ززلفعلززه  فكززون اعرادة التززي فينززا كيفززا

 .علمه الذاتيّ 
 مشزيّ ّرادة وثّم إّن من المسلّم أّن الفاع  المعتار ال يفع  ما يفع  إالّ بز

لتززي فينززا لكززّن اعرادة ا،  والواجزز  )تعززالى( فاعزز   معتززار  فلززه إرادة لفعلززه، 

يلهمزه  ولزيس  نزاك إالّ العلزم ومزا،  الكيف النفسانّي غير متحقّقز   نزاك و ي
ه عزالم فيزو )تعزالى( مريزد بمزا أنّز،  فعلمه )تعزالى(  زو إرادتزه،  من اع تيار

 .بعلمه الذي  و عين لاته

 فعز  إالّ يالذي نتسلّمه أّن الفاع  المعتار من الحيوان ال يفع  ما :  قلت
وأّن الواجززز  ،  دة بمعنزززى الكيزززف النفسزززانيّ عزززن علزززم بمصزززلح  الفعززز  وإرا

ذي لعلزم الزا)تعالى( ال يفع  ما يفع  إالّ عن علم بمصلح  الفع  وأّما أّن  ذا 

 نفسزانيّ  ناك وجودم وجود اعرادة والمشيّ  وإن لم تكن ما يّته  ي الكيف ال
  ت الفعليّزنعم لنا أن ننتها اعرادة من مقام الفع  كسا ر الصزفا،  فلير مسلّم

 .(4)وسيجي   (3)كما تقدّمت اع ارة إليه في الًح  عن دفات الفع  ، 

( ال دلي  على ددق مفيوم اعرادة على علم الواج  )تعزالى وبالجملة
 بالنظام

__________________ 

 .17ع  16والتعليقات للشيس   ،  114   4( راجع ا سفار ِ 1)

 ( أي الحكما .2)

 ن  ذ المرحل .( راجع آ ر الفص  العا ر م3)

 ( راجع آ ر  ذا الفص .4)
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فّّن المراد بمفيوميا إّما  و الذي عندنا فيو كيفيّ  نفسزانيّ  ملزايرة ،  ا دلط

فزال نعزرف ،  وإّما مفيوم آ ر يقً  الصدق على العلم بألّن الفع   ير  ،  للعلم
ع كززذلا لى( أّن القززول بززألّن علززم الواجزز  )تعززا (1)ولززذا قززدّمنا ،  لززالرادة مفيومززا

 .أ ًه بالتسمي ،  (2)بالنظام ا حسن إرادة  منه 

يجزّرد  يّ  ثمّ وال ينًلي أن يقاس اعرادة بالعلم الذي يقال إنّه كيفيّ  نفسان
فاع عن الما يّز  ويجعز  حيثيّز  وجوديّز  عاّمز  موجزودة للواجز  )تعزالى( ودز

ع  و عين الذات علم و و ال ما ولو سلّمنا أّن بعع مصاديق العلوللا  نّ  .لاتيّا

 فًعع آ ر مزن مصزاديقه و زو العلزم الحلزوريّ ،  الحصولّي كيف  نفساني  
  وقزد تحقّزق أن المفيزوم الصزادق علزى أكثزر مزن مقولز،  جو ر  أو غير للا

 واحدة ودف  وجودي  غيرو مندرِ تحت مقول  منتها  عزن الوجزود بمزا  زو

 .ي  لشي فللعلم معنى جامع ييدي إليه التحلي  و و حلور  ،  وجود
فسززانيّ  لززو كانززت اعرادة ال يعززرف ليززا معنززى إالّ الكيفيّزز  الن:  فااإن قلاات

ك؟ نيّ   نزافما باليا تنتها مزن مقزام الفعز  وال كيفيّز  نفسزا،  التي في الحيوان

ديّ  ف  وجويا دفيو الشا د على أّن ليا معنى أوسع من الكيفيّ  النفسانيّ  وأنّ 
 .كالعلم

بزه  يزراد بزه معنزام الحقيقزّي كزذلا يطلزق ويزراداللفظ كما يطلق و:  قلت

ع  ن نتهع  مزوالصفات الم .لواعم المعنى الحقيقّي وآثارم المتفّرع  عليه توّسعا
ن الزذات عزبمقام الفع  لّما كانت قا م ع بالفعز  حادثز ع بحزدوث الفعز  متزألّ رةع 

  سزوا ، استحال أن يتّصف به الذات الواجًز  بالزذات،  الذات القديم  بالذات

،  ع (3)م كان اعتّصاف بنحو العينيّ  أو بنحو العروض ع كما تًيّن فزي مزا تقزدّ 
ع إالّ أن يراد به لواعم المعنى الحقيقّي وآثارم المتفّرع  عليه توسّ  الرحمز  ف ؛عا

 ع مثال ع فيما عندنا تألثّر وانفعال
__________________ 

 «.... وانّما الشألن كّ  الشألن في أ ذ م»:  ( حي  قال1)

،  103كمزا ل ز  إليزه الشزيس الزر يس فزي التعليقزات   ،  (  ذا القزول ل ز  اليزه الحكمزا 2)

 والفص  السابع من المقال  الثامن  من إلييات الشفا .،  250والنجاة   

 ( راجع الفص  العا ر من  ذم المرحل .3)
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 ، كالعافيز  والصزّح  والًقزا ،  نفسانّي من مشا دة مسكين محتزاِ إلزى كمزال

 ؛فيزي دزف  محمزودة كماليّز ،  ويترتّ  عليه أن يرفزع الزراحم حاجتزه وفاقتزه
لكزن ،  فزال يتّصزف بحقيقز  معنا زا،  ويستحي  عليه )تعالى( التألثّر واعنفعزال

ه مززن  نّزز،  يززا رحمزز تنتززها مززن ارتفززاا الحاجزز  والتلززًّس بززاللنى ع مززثال ع أنّ 

ّق منه دف  الزرحيم دزف  وإل كان رحم  ليا نسً  إليه )تعالى( ا ت .لواعميا
 .وا مر على  ذا القياس،  فع  له )تعالى(

ن نفزس إّمزا مز،  واعرادة المنسوب  إليه )تعالى( منتهع   من مقام الفعز 

جزاد ثزّم فيو إرادة ثزّم إيجزاب ثزّم وجزوب ثزّم إي،  الفع  الذي يوجد في العارِ
ززعي شززا دة جب وإّمززا مززن حلززور العلّزز  التاّمزز  للفعزز  كمززا يقززال عنززد م،  وجززود م 

 .«ه يريد كذا فعالأنّ »:  الفاع  أسًابب الفع  ليفع 

 الفصل الرابع عشر

 وهو في أّن الواجب )ّعالى( مبدأ لكّل ممكن موجود

 المبلث المعنون عنه بشمول إرادّه لألفعال

 (1)م الذي حق قبت ه االودول الما ي   و أّن ا دي  من كّ   زي  وجزود

جز  وأّن مزا سزوى الوا ؛ (2)ى واج  بالذات وغيرم وأّن الموجود ينقسم إل ؛
ع  ع أو وبعًزارة او زرى سزوا  كزان لاتز،  بالذات ع سوا   كزان جزو راع أو عر زا ا

 (3) والعدم دف ع أو فعال ع له ما يّ  ممكن  بالذات متساوي  النسً  إلى الوجود

لزى دم إوأّن ما  ألنه للا يحتاِ في تلًّسزه بألحزد الطزرفبين مزن الوجزود والعز ؛
مرّجط يعيّين للا ويوجًه و و العلّ  الموجً  
ن إالّ فما مزن موجزود ممكز،  (4)

ع وبقا ع إلى علّ  توجز  وجزودبمو وتوجزدم و اجًز ع و و محتاِ في وجودم حدوثا

 بالذات أو منتيي ع إلى الواج 
__________________ 

 ( راجع الفص  الثاني من المرحل  االوولى.1)

 ل والثاني من المرحل  الرابع .( راجع الفصلين ا وّ 2)

 ( راجع الفص  ا ّول من المرحل  الرابع .3)

 ( راجع الفص  العامس من المرحل  الرابع .4)
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فما من  ي  ممكن موجود  ؛ (1)وعلّ   علّ ي الشي  علّ   لذلا الشي  ،  بالذات

ت سوى الواج  بالذات حتّى ا فعال اع تياريّ  إالّ و و فعز  الواجز  بالزذا
 .(2)معلول  له بال واسط  أو بواسط  أو وسا   

ود أّن وجز (4)قد تًيّن في مًاح  العلّ  والمعلزول :  (3)ومن طريق آ ر 

،   ود العلّززالمعلززول بالنسززً  إلززى العلّزز  وجززود  رابزز   غيززرو مسززتقّ   متقززّوم  بوجزز
اجزز  فززالوجودات اعمكانيزز  كا نزز ع ّمززا كانززت روابزز و بالنسززً  إلززى وجززود الو

وجزود فمزا فزي ال،  لذات غيرو مستقلّ  منه محاط   له بمعنى مزا لزيس بعزارِبا

ن مزمزا ليزا فالزذوات و،  إالّ لات واحدة مستقلّ  به تتقّوم  ذم الرواب  وتستق ّ 
 .الصفات وا فعال أفعال له

لمتزرا ى وأّما االستقالل ا،  فيو )تعالى( فاع   قري   لكّ  فع  ولفاعله

الززذي  بالنسززً  إلززى معلوليززا فيززو االسززتقالل الززواجًيّ مززن كززّ  علّزز  إمكانيّزز  
 .الاستقالل دونه بالحقيق 

ع كمزا يفيزدم  زذا الًر ز  ان وبزينوال منافاة بين كونه )تعالى( فاعال قريًزا

ون لعلز  وكزكونه فاعال بعيداع كما يفيدم الًر ان السزابق المًنزّي علزى ترت ز  ا
  ر النفسزيّ وم الًوعزد مقتلزى إعتًزافزّّن لزه،  علّ  علّ  الشي  علّ ع لذلا الشي 

رب  زو والقوز،  لوجود ما يّات العل  والمعلوالت على ما يفيدم النظر الًدويّ 

 .(5)الذي يفيدم النظر الدقيق 
الزذات بومن الوا ط أن ال تدافوعب بين استناد الفع  إلى الفاع  الواجز  

ال  طوليّزز  فززّّن الفاعليّزز ،  والفاعزز  الززذي  ززو مو ززوعه كاعنسززان ع مززثال ع

 .عر يّ 
ع إلززى أّن  (6)ول زز  جمززع مززن المتكلّمززين ع و ززم المعتهلزز  ومززن تززًعيم 

 ا فعال
__________________ 

 ( راجع الفص  السادس من المرحل  الرابع .1)

رى  ز(  ذم طريق  طا ف  من الحكمزا  و زوا  أدزحابنا اعماميّز  كزالمحقّق الطوسزّي فزي 2)

 ليه.عوتعليقات الحكيم السًهوارّي  371   6في ا سفار ِ على ما ،  رسال  مسألل  العلم

 .372   6( و ذا الطريق منسوب  إلى الراسعين في العلم. راجع ا سفار ِ 3)

 ( راجع الفص  ا ّول من المرحل  الثامن .4)

 .372   6( ولمهيد التو يط راجع ما علّق المصنّف )رحمه هللا( على ا سفار ِ 5)

ق   ( راجززع المقززاال6) ززرب ق ،  138ت والفي ززرب   والفصزز  فززي الملزز،  79  والفززرق بززين الفي

 والنح 
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ب  الذي لزه أن ،  اع تياريّ  معلوق  لإلنسان ليس للواج  )تعالى( فييا  ألن

،  يقدر اعنسان على الفع  بألن يعلق لزه ا سزًاب التزي يقزدر بيزا علزى الفعز 
يززارم الززذي يصززّحط لززه كززالقوى والجززوارى التززي يتوّدزز  بيززا إلززى الفعزز  با ت

وأن يألتي بالفع  ولو ،  فله أن يترك الفع  ولو أرادم الواج ،  الفع  والترك

علززى أّن الفعزز  لززو كززان  ؛ (1)وال دززنع للواجزز  فززي فعلززه ،  كر ززه الواجزز 
ع للواجز  )تعزالى( كزان  زو الفاعز  لزه دون اعنسزان فلزم يكزن معنزى ،  معلوقا

وال السزتحقاق الثزواب والعقزاب ،  لوعيزدلتكليفه با مر والنيزي وال للوعزد وا

على أّن كونه )تعزالى(  ؛وال فع  وال ترك لالنسان،  على الطاع  والمعصي 
فززاعال لافعززال اع تياريّزز  وفييززا أنززواا القًززا ط والشززرور كززالكفر والجحززود 

ينافي تنّهم ساح  العظم  والكًريا  عّما ال يليق ،  وأقسام المعادي والذنوب

 .بيا
ا زي  قو رورة العق  ،  أّن ا فعال اع تياريّ  اومور ممكن :  ويدفعه

ن حزاّق مزال تعزرِ ،  أّن الما يّ  الممكن  متساوي  النسً  إلى الوجود والعزدم

،  وجًز و زو العلّز  الم،  الوس  إلى أحد الطرفين إالّ بمرّجط يوج  ليا للزا
 لتزي معزهلفاعليّز  اوال معنزى لتسزاوي نسزً  الفاعز  التزاّم ا .والفاع  من العل 

و ززذا  ، بزز   زو موجزز  للفعز ،  بقيّز  أجزها  العلّزز  التاّمز  إلززى الفعز  والتزرك

لّز  والع،  فيو العلّ  االوولزى للفعز  ؛الوجوب الليرّي منته إلى الواج  بالذات
فيزذم  .ا الشزي  ّن علّز ب علّيز ي الشزي  علّز   لزذل،  االوولى علّ  للمعلول ا  ير

لزى   نسزً  إوالمسزتفاد منيزا أّن للفعز .ن  في ا بحزاث السزابقهاودول ثابت  مًي  

ر  ،  الواج  )تعالى( باعيجاد ين ع  و في وإلى اعنسان مثال بألنّه فاعي   مسع 
 وفاعليّ  الواج  )تعالى( في طول فاعليّ ،  علّيّته معلول  

__________________ 

 520ع  515   رى المواقزف و،  273   1ومقاالت اعسالميّين ِ ،  56ع  55   1ِ 

والشزيع  بزين ا  زاعرة ،  314ع  308وكشف المراد   ،  126   2و رى المقادد ِ ، 

 .131والمعتهل    

ن لزى المعلزوقيإيزم ل ًزوا إلزى أّن هللا فزّوض ا فعزال  نّ « المفّو ز »( والمعتهلز  يلقًّزون بزع 1)

 .65راجع عقا د اعماميّ    
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 .تدافعا وال تجتمعااعنسان ال في عر ه حتى ت

مزا يزه فّنّ فوأّما تعلّق اعرادة الواجًيّ  بالفع  مزع كزون اعنسزان معتزاراع 
الفعز  بال ،  اتعلّقت اعرادة الواجًيّ  بألن يفع  اعنسان با تيارم فعال كذا وكذ

 ؛يّ اعنسزان فال يللو اال تيزار وال يًطز  أثزر اعرادة،  من غير تقيّد باع تيار

ريزد فزال ا فعال اع تياريّ  عن سع  القزدرة الواجًيّز  حتّزى يعلى أّن  روِ 
،  اجز تقييد  في القدرة المطلق  التي  زي عزين لات الو،  يكون ويكرم فيكون

د علززى أّن الًر ززان قززا م علززى أّن اعيجززاد وجعزز  الوجززو ؛والًر ززان يدفعززه

)قزدس  ينصدر المتيلّهونيع مب ما قال  . اّد  للواج  )تعالى( ال  ريا له فيه
ن جع  أفزراد النزاس »:  سرم( في مث  المقام لّيزم كوال  ًي  في أّن مذ   مب

زن جعز  ا دزن زن مزذ   مب ام أو  القين  فعاليم مستقلّين في إيجاد ا أ نع مي

 .ع إنتيى (1)« الكواك   فعا  عند هللا
ع للواج  )تع»:  (2) وأّما قولهم الى( ال إّن كون الفع  اع تيارّي معلوقا

يزد علزى وال الوعد والوع،  مع توجيه التكليف إلى اعنسان با مر والنيييجا

ولززيس لززه فعزز  وال  زززو ،  وال اسززتحقاق الثززواب والعقززاب،  الفعزز  والتززرك
 .«فاع 

لى( ال ه إنّمززا يززتّم لززو كززان انتسززاب الفعزز  إلززى الواجزز  )تعززاأنّزز:  فيدفعااه

فعزز    طوليّزز  وللأّن الفاعليّزز (3)وقززد عرفززت ،  يجززامع انتسززابه إلززى اعنسززان
معنزى وإلزى اعنسزان المعتزار ب،  انتساب إلى الواجز  بالفعز  بمعنزى اعيجزاد

 .قيام العرض بمو وعه

اجز  إّن كزون أفعزال اعنسزان اع تياريز  معلوقز  للو»:  (4) وأّما قولهم
)تعززالى( وفييززا أنززواا الشززرور والمعادززي والقًززا ط ينززافي طيززارة سززاحته 

 .«ن)تعالى( عن كّ  نق  و ي

 أّن الشزرور الموجزودة فزي العزالم علزى مزا سيتلزط ليسزت إالّ :  فيدفعاه
تًززع بود ززول  ززّر ا القليزز  فززي الوجززود ،  اومززوراع فييززا  يززر كثيززر و ززّر قليزز 

 فالشرّ ،   ير ا الكثير
__________________ 

 .370   6( راجع ا سفار ِ 1)

 ( أى قول المعتهل  كما مّر.2)

ع حي  3)  «.وفاعليّ  الواج  تعالى في طول فاعليّ  اعنسان»:  قال( في ما مّر آنفا

 ( أي قول المعتهل  كما مّر.4)
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ه سيتّلزط على أنّز ؛مقصود بالقصد الثاني ولم يتعلّق القصد ا ّول إالّ بالعير

ع  وإنّما الشرور ملحق  ،  أّن الوجود ع من حي  إنّيوجود ع  ير  الغير (1)أيلا
لززه الواجزز  مززن الفعزز  وجززودم العيززر بذاتززه فالززذي يفي،  بززًعع الوجززودات

،  وما يالعمه من النق  والعدم لواعم تمي هم في وجودم،  الطا رة في نفسه

فكان في تزرك الشزّر القليز  ،  والتميّهات الوجوديّ  لوال ا لفسد نظام الوجود
 .بطالن العير الكثير الذي في أجها  النظام

ع إلزى  (2) زاعرة ومزن تزًعيم ول   جمع آ ر من المتكلّمين ع و زم ا 

أن كزّ  مززا  زو موجززود غيزر الواجزز  بالزذات مززن لات أو دزف  أو فعزز  فيززو 
ال  ، و ززو الفاعزز ،  فالكززّ  أفعالزه،  بزّرادة الواجزز  بالزذات مززن غيززر واسزط 

 .غير

مو للززا   ززيا  وكززونارتفززاا العلّيّزز  والمعلوليّزز  مززن بززين ا :  أّوال:  والعي
لزززى عأي إّن عززادة هللا جززرت ،  لمجزززّرد العززادة اسززتتًاا ا سززًاب للمسززًًّات

ًًّات اعتيان بالمسًًّات عقي  ا سًاب من غير تزألثير مزن ا سزًاب فزي المسز

 .وال توق ف من المسًًّات على ا سًاب
ع  ألثير تزيّز ع ال كزون ا فعزال التزي تعزدّ أفعزاال ا تياريّز ع أفعزاال جًر:  وثانيا

 .عرادة فواعليا وال ال تيار م فييا

في أّن انتسززاب الفعزز  إلززى الواجزز  )تعززالى( باعيجززاد ال ينززا:  ويدفعااه
قزدّم تواالنتسزاب طزولي  ال عر زي  ع كمزا ،  انتسابه إلزى غيزرم مزن الوسزا  

يزود وحقيق  وساط  الوسا   ترجع إلى تقيّد وجود المسزًّ  بق .ع (3)تو يحه 

ع ،  معّصص  لوجودم وطزوال  فّّن ارتًاط الموجودات بعليا بزًعع عر زا
 يجع  الجميع واحداع يتقيّد بعع

__________________ 

 ( راجع الفص  الثامن عشر من  ذم المرحل .1)

،  555   1ومزذا   االسزالميّين ِ ،  155( راجع الشيع  بين ا  اعرة والمعتهلز    2)

ق    ق بين الفيرب ه ا عليز. واسزتدلّو91ع  69واللمع   ،  96والمل  والنح    ،  275والفر 

ع للعالّمزز  اعيجزّي فززي  زرى المواقززف    ،  520ع  515بوجزوم لكر ززا المحقّزق الشززريف تًعزا

ن مزز. وتززًعيم  شززام بززن الحكززم 143ع  125   2والعالّمزز  التفتززاعانّي فززي  ززرى المقادززد ِ 

 والحسززين بززن محّمززد النجززار كمززا فززي،  110   1راجززع مقززاالت االسززالميين ِ ،  الرافلزز 

ق    ق بين الفيرب  .315   1ومقاالت اعسالميين ِ ،  155الفر 

 «.وفاعليّ  الواج  )تعالى( في طول فاعليّ  اعنسان»:  ( حي  قال3)
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فليست ،  فّفا   واحد منيا إنّما يتّم بّفا   الك ّ  .أجها ه بًعع في وجودم

 .اعفا   إالّ واحدة ينال كّ  منيا ما في وسعه أن يناله
م فزي مزا تقزدّ  فيكفي في دفعزه،    بين ا  يا وأّما إنكار العلّيّ  والمعلوليّ 

ين بزه لزو لزم يكزن علزى أنّز .(1)مرحل  العلّ  والمعلزول مزن الًر زان علزى للزا 

 ززيا  ا  ززيا   ززي  مززن رابطزز  التززألثير والتززألثّر وكززان مززا نجززدم منيززا بززين ا 
 ززو لززم يكززن لنززا سززًي  إلززى اثًززات فاعزز  ليززا ورا  ززا و،  بززاطال ال حقيقزز  لززه

 .اع  للك ّ الواج  الف

اعليّزز  بتقريزز  أّن ف،  وأّمززا القززول بززالجًر وإنكززار اع تيززار فززي ا فعززال
ع يجعز  ال  ب فعز  واجزالواج  بالذات وتعل زقب إرادتزه بالفعز  المسزّمى إ تياريّزا

وال معنزززى لكزززون الفعززز  اللزززرورّي الوجزززود ،  التحقّزززق  زززروري  الوقزززوا

ع لإلنسان له أن يفع  ويترك  .ي الفع ون إرادته م ثّرةع فوال لك،  إ تياريّا
ع إل ال تنززافي فاعليّزز  غيززرم،  أّن فاعليّتززه )تعززالى( طوليّزز   :  يدفعززه ا أيلززا

 ألراد أنفز،  ه إ تيزاري  وإرادته إنّمزا تعلّقزت بالفعز  بودزف أنّز،  كانت طوليّ 

واجز   فالفعز  اع تيزاريّ ،  يفع  اعنسزان با تيزارم وإرادتزه فعزال كزذا وكزذا
 .ه إ تياري  التحقّق بودف أنّ 

 على الجًزر فزي ا فعزال بزألّن فعز  المعصزي  معلزوم (2)واستدّل بعليم 

ان كزإل لزو لزم يقزع ،  للواج  )تعالى( فيزو واجز و التحقّزق  زروري  الوقزوا
وال يجزامع  زرورة الوقزوا ،  فالفعز   زروري  ،  و و محزال،  علمه جيال

 .ا تياريّ  الفع 

اجززز  )تعزززالى( بعصودزززيّ  ويعار زززه أّن فعززز  المعصزززي  معلزززوم للو
فيززو بعصودززيّ  كونززه ،  ه دززادر  عززن اعنسززان با تيززارمو ززو أنّزز،  وقوعززه

ع واج و التحقّق  روري  الوقوا  )تعزالى( إل لو لم يقزع كزان علمزه،  ا تياريّا

 .ه ا تياري   روري  التحقّقفالفع  بما أنّ ،  و و محال،  جيال
__________________ 

 ل من المرحل  الثامن .( راجع الفص  ا وّ 1)

 .82ع  81راجع اللمع   ،  ( أي بعع ا  اعرة2)
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 : ّنبيه  

يززا إسززتداللويم علززى الجًززر فززي ا فعززال بتعل ززق علززم الواجزز  )تعززالى( ب

حتم  الذي ياستناد  منيم في الحقيق  إلى القلا  العلميّ ،  وتعي ن وقوعيا بذلا

دة علززى تززي  ززي دززف  ثًوتيّزز  عا ززوأّمززا اعرادة ال،  مززا يتعلّززق بززه مززن االومززور
ع له،  الذات عند م ًا ع مزني،  فّنّيمال يرونيا مًدأع للفع  موجي وب م أّن وجزععما

ع )بفتط الجيم( والواجز  )تعزالى( فاعز  معتزا ًا بز  ،  رالفع  يجع  الفاعلموجب
فلزززإلرادة أن ،   زززألن اعرادة أن يزززرّجط الفعززز  با ولويّززز  مزززن غيزززر وجزززوب

 .رفبيي الفع  تعلّقت بهيعّص  أي  طرف من ط

ا زي  و ذم آرا  سعيف  تًزيّن بطالنيزا بمزا تقزدّم بيانزه مزن االودزول الم
فالوجوب الذي يلحزق المعلزول وجزوب  غيزري  منتزها  مزن وجزودم الزذي  .(1)

ليززا فلززو عززاد  ززذا الوجززوب وأثّززر فززي العلّزز  بجع،  أفا ززته علّتززه و ززو أثر ززا

ً  في فاعليّته لهم كون المتألّ ر و لى دّماع عجوداع من حي   و متألّ ر متقموجب
عتزار لزو على أّن الفاع  الم ؛و و محال،  المتقدّم وجوداع من حي   و متقدّم

ع )بالفتط( بسً  وجوب الفع ي لم يكن في للزا فزرق  بزين أن ًا يسزتند  عاد موجب

عز  وجوب المعلول إلزى علزم سزابق وقلزا  متقزد م أو إلزى إيجزاب الفاعز  للف
 .«الشي  ما لم يج  لم يوجد»:  قولناالذي  و مفاد 

ع قد ظير مّما تقدّم أّن الترجيط با ولويّ  مرجعه إلى عد م حاجز  وأيلا

رف لًقزا  الطزز،  الممكزن فزي تعززي ن أحزد طرفبزي الوجززود والعزدم إلزى المززرّجط
المرجوى علزى حزدّ الجزواع مزع وجزود ا ولويّز  فزي الطزرف الزراجط وعزدم 

 .عدو ب« ليمب »انقطاا الس ال بع 

ع الترجيط بزاعرادة مزع فزرض اسزتوا  نسزًتيا إلزى طرفبزيي الفعز   وأيلا
 .والترك مرجعه إلى عدم الحاج  إلى المرّجط

__________________ 

 ( راجع أّول  ذا الفص .1)
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 الفصل الخامس عشر

 في حياّه )ّعالى(

نو الشي  بحي  يدر  ك ويفع الحياة فيما عندنا ع من أقسام الحيوان ع كبو 
(1). 

 ، الذات واعدراك العاّم في الحيوان كلّه  و اعدراك الحّسّي الها د عن

لحيززاة فزالعلم والقززدرة مزن لززواعم ا ؛والفعز  فعزز   محزدود  عززن عل زم بززه وإدراك
 فزي رة الحيزاةب وكزذا مفارقز  القزد،  ا نجّوع مفارقز  العلزم الحيزاةب  نّ ،  وليسا بيا

 .بعع ا حيان

 .درةمًدأ  وجودي  يترتّ  عليه العلم والقفالحياة التي في الحيوان 
ع وحي ال اته كماوإل كان الشي  الذي له عل م  وقدرة  عا دان على لاته حيّا

ع له ن كان علمه وقدرته عزين لاتزه ولزه كز   كمزال وكزّ  ،  وجوديّا ،  لكمزالافمب

ع  ى( حزي  فيزو )تعزال،  و و الواج  بالذات )تعالى(،  فيو أحّق بألن يسّمى حيّا
هو بكّ   ي  من ل،  وحياته كونوهو بحي  يعلم ويقدر،  ذاتهب ل مو رته وقد،  اتهوعي

 .مًد يّته لكّ   ي  سوام بذاته

 الفصل السادس عشر

 في اإلرادة والكالم

 .(2)عدّو ما في المشيور من الصفات الذاتيّ  للواج  )تعالى( 
 .(3)أّما اعرادة فقد تقدّم القول فييا في الًح  عن القدرة 

الداللزز  بإّن الكززالم فززي عرفنززا لفززظ  دال  »:  (4)فقززد قيزز  ،  وأّمززا الكززالم

 الو عيّ  على
__________________ 

نّيزا دزف  إوا تلفزوا فزي معنزى الحيزاة. فقزال جميزور المتكلّمزين »:  ( قال المحقّزق القو زجيّ 1)

ونززه إنّيززا ك توجزز  دززح  العلززم والقززدرة. وقززال الحكمززا  وأبززو الحسززين الًصززرّي مززن المعتهلزز 

 .314راجع  رى التجريد للقو جّي   «. بحي  يصّط أن يعلم ويقدر

ي فزي و ز،  اعرادة والمحًّ  معنى واحد كزالعلم»:  341ع  340   6( قال في ا سفار ِ 2)

 «.الواج  تعالى عين لاته

والفصزز  الثالزز  عشززر مززن  ززذم ،  ( راجززع الفصزز  العززامس عشززر مززن المرحلزز  السادسزز 3)

 المرحل .

 : ( والقا   الحكيم السًهوارّي حي  قال4)
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فيززو موجززود  إعتًززاري  يززدل عنززد العززارف بالو ززع بداللزز  ،  مززا فززي اللززمير

ع للمعنزى ،  و عيّ  اعتًاريّ  على ما في ل ن المتكلّم ولذلا يعدّ وجزوداع لفظيّزا
 كما يعدّ المعنزى الزذ نّي وجزوداع ل نيّزاع ومصزداقه العزارجيّ ،  الذ نّي إعتًاراع 

ع للشي   .وجوداع  ارجيّا

ر فلززو كزززان  نزززاك موجززود  حقيقزززي  دال  علزززى  ززي  داللززز ع حقيقيّززز ع غيززز
لكمززال اإعتًاريّزز  كززا ثر الززداّل علززى المزز ثّر والمعلززول الززداّل بمززا فيززه مززن 

ن كزان أحزّق بزأل،  الوجودّي على ما في علّته من الكمال بنحو أعلزى وأ زرف

ع »يسّمى   .ة داللته دال  وجودم وقوّ ،  «كالما
ولززو كززان  نززاك موجززود بسززي  الززذات مززن كززّ  وجززه لززه كززّ  كمززال فززي 

يكشزف بتفادزي  دزفاته التزي  زي عزين لاتزه ،  الوجود بنحو أعلى وأ زرف

لى لاتزه عفيو كالم يدّل بذاته ،  كالواج  )تعالى(،  المقدّس  عن إجمال لاته
 .«واعجمال فيه عين التفصي 

 لقدرةحقيق  معنام إلى نحو من معنى ا فيه تحلي  الكالم وإرجاا:  أقول

وجوديّ  على أّن جميع المعاني ال،  فال  رورة تدعو إلى إفرادم من القدرة، 
تعززود  وإن كانززت متوغلّزز ع فززي الماديّزز  محفوفزز ع با عززدام والنقززا   يمكززن أن

 .بالتحلي  وحذف النقا   وا عدام إلى دف  من دفاته الذاتيّ 

 فيما وجيزان مزن وجزوم العلزم،  لسمع والًصر ذا جار في ا:  فإن قلت
دا من القدرة وعدّا دفتين من الصفات الذاتيّ مع أنّ   .يما أفري

__________________ 

ع لزززززززززززدى ا نزززززززززززام  اللفزززززززززززظ مو زززززززززززوعا

 مّمززززززززززززا  ززززززززززززو المعززززززززززززروف بززززززززززززالكالم   

  
 فيززززززززززززززو وجززززززززززززززود معززززززززززززززه وجززززززززززززززود

ع لززززززززززززززه بجعلنززززززززززززززا  ززززززززززززززيود     ل نززززززززززززززا

  
 فحيزززززززززززز  فزززززززززززززي تألديزززززززززززز  لا أيسزززززززززززززر

 لكززززززززالم أثززززززززروامززززززززن غيززززززززرم عسززززززززم ا   

  
 ولززززززززززززو فر زززززززززززززتب غيززززززززززززرم بديلزززززززززززززه

 إل لاك حالزززززززززززززززززه يكزززززززززززززززززون حالزززززززززززززززززه   

  
 فالكزززززززززززززز  بالززززززززززززززذات لززززززززززززززه داللزززززززززززززز 

 حاكيزززززززززززززززززززز  جمالززززززززززززززززززززه جاللززززززززززززززززززززه   

  
 .182راجع  رى المنظوم    
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وأّمزا الكزالم فلزم يزرد ،  (2)والسزنّ   (1)للا لورود ما فزي الكتزاب :  قلت

 .(3)منه في الكتاب الكريم إالّ ما كان دف ع للفع  

 صل السابع عشرالف

غاية ما يمكن من اللسن  في العناية اإللهيّة بخلقه وأّن النظام الكوني في

 واإلّقان

هي د    في تمام علّيّته الموجًز  إ ل مي ع نلا كزان الفاع  العلمّي الذي لعي اقصزا
ي فززي نفسززه مسززتكمال بفعلززه فيززو بحيزز  كلّمززا قويززت الحاجزز  إلززى الكمززال الززذ

ن جميزع بالفع  وأمعن في إتيان الفع  بحي  يتلمّ  يتو ام بفعله عاد ا تمامه

هي واستقصزا  منافعزه زن عي الف بعز،  العصوديّات الممكن  اللحاظ في إتقان دو
 ه ما لو كان الكمال المطلوب بالفع  حقيزراع غيزر  زرورّي عنزد الفاعز  جزا

 .(4)« العناي »و ذا المعنى  و المسّمى بع ،  اع مال في منافعه

كم  فزال يسزت،  له كّ  كمال في الوجود،  غني  الذات والواج  )تعالى(
لوه،  بشي  من فعله  ه ع من لاتزوال غاي  له في أفعاله  ارج،  وك   موجود فيع 

زهو ،  لكن لّما كان له علم لاتزّي بكزّ   زي  ممكزن يسزتقّر فيزه،  لزذي  زو اوعل مو

ليمب من غير إ مز لوه على ما عب ّمزا مي  زي  ال فزعين لاته علّ  لما سوام فيقع فيع 
ليمب من  صوديّاته  .فله )تعالى( عناي  بعلقه،  والكّ  معلوم،  عب

__________________ 

 الًقزرة (سميع  عليم فان  هللا):  . وقوله تعالى224:  الًقرة (وهللا سميع  عليم  ):  ( كقوله تعالى1)

وهللا بصاير  ):  الى. وقولزه تعز244:  الًقرة (واْعلُموا اّن هللا َسميع  َعليم  ):  . وقوله تعالى227: 

 .96:  الًقرة (بما يعملون

ال والعلزم لاتزه لم يهل هللا عّه وجّ  ربّنا و»:  سمعت أبا عًدهللا يقول:  ( عن أبي بصير قال2)

زر،  والسمع لاته وال مسزموا،  معلوم  1ي ِ راجزع اودزول الكزاف.« .. والًصزر لاتزه وال مًصب

  143. 

َولَّماا جااء ُموساى ):  . وقولزه تعزالى164:  النسزا  (وَكل اَم هللا ُموساى َّْكليماا  ):  ( كقوله تعزالى3)

 .143:  االعراف (لميقاّ نا َوكل َمهُ رب هُ 

 .57 ع 55   7( ولمهيد التو يط راجع ا سفار وتعليق  المصنّف )رحمه هللا( عليه ِ 4)
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اّ  الجاري والمشيود من النظام العاّم الجاري في العلق والنظام الع

في كّ  نوا والنظم والترتي  الذي  و مستقّر فزي أ زعا  ا نزواا يصزدّق 
فّلا تألّملنا في  ي  مزن للزا وجزدنا مصزالطب ومنزافعب فزي  لقزه نقلزي ،  للا

ع وكلّمززا أمعن ززا وتعّمقنززا فيززه بززدبت  لنززا منززافع جديززدة وروابزز و عجيًزز   منيززا عجًززا

 .الصنعتد   اللّ  وتكشف عن دق ّ ا مر وإتقان 
يا تي لواتوما تقدّم من الًيان جار في العل  العالي  والعقول المجّردة ال

عاليزا فلزيس دزدور أف،  تاّم  ووجوداتيا كامل  منّه   عزن القزّوة واعسزتعداد

لفعز  اولزم تكزن حادزل  ليزا قًز ب ،  منيا للرض وغاي  تعود إلييا من أفعاليزا
لواجز  يا التي  ي أظزالل لزذات افلايتيا في فعليا لوات،  لفرض تمام لواتيا

 .وبالحقيق  غايتيا في فعليا الواج  )عّه إسمه(،  )تعالى(

ززهويظيزر مّمززا تقزدّم أن النظززام الجزاري فززي العلقز  أت قبززنو نظزام وأح  ، كبمو
 .مه رقيق  العلم الذي ال سًي  لللعف والفتور إليه بوجه من الوجو نّ 

ع  (1)رة لى ما سًقت إلييا اع زاأّن عوالم الوجود الكلّيّ  ع ع:  تو يحه

م  ا،  ال رابع ليا عقال،  ثالثه عوالم دي ستعداد لقّوة واعفّنّيا إّما وجود  فيه وب
ا وجزود  وإّمز،  ال اجتماا لكماالته ا ّوليّز  والثانويّز  الممكنز  فزي أّول كينونتزه

يزه ّور فتصزيفزال ،  تجتمع كماالته ا وليّ  والثانويّز  الممكنز  فزي أّول كينونتزه

،  «ةعززالم المززادّة والقززوّ »وا ّول ،  طززرّو  ززي  مززن الكمززال بعززد مززا لززم يكززن
سززا ر والثززاني إّمززا أن يكززون مجززّرداع مززن المززادّة دون آثار ززا مززن كيززف وكززم و

ع مزن المز،  ا عراض الطاري  لاجسام المادّيّ  ار ادّة وآثزوإّما أن يكون عاريزا

ع   .«عالم العق »والثاني ،  «عالم المثال»وا ّول ،  المادّة جميعا
ز،  فالعوالم الكلّيّ  ثالث  فيهي و زي مترتًّز  مزن حيز   زدّة الوجزود و ب  ، ع 

لواجز  لمعلولز   فمرتً  الوجود العقليّ  .و و ترت    طولي  بالعلّيّ  والمعلوليّ 

 )تعالى( بال
__________________ 

 عشرة. ال  من المرحل  الحادي ( راجع الفرا الثال  من الفروا المذكورة في الفص  الث1)
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ومرتًز  المثزال معلولز  للعقز  ،  وعلّ  متوسط  لما دونيا من المثزال .واسط 

وسززيجي   (1)وقززد تقززدّمت إلززى للززا إ ززارة ،  وعلّزز  لمرتًزز  المززادّة والمادّيّززات
 .(2)تو يحه 

 فمرتًزز  الوجززود العقلززّي أعلززى مراتزز  الوجززود اعمكززانّي وأقربيززا مززن

ا له من فالوجود العقلّي بم،  ( والنوا العقلّي منحصر في فردالواج  )تعالى
  جمززالالنظززام ظززّ  للنظززام الربّززانّي الززذي فززي العززالم الربززوبّي الززذي فيززه كزز   

 .وكمال

سبنو نظام ممكن وأت قبنزه ي  زو الّي الزذثزّم النظزام المثز،  فالنظام العقلّي أح 
المّي نظزام العزفال .و ظزّ  للمثزالثّم النظام المادّّي الذي  ز،  ظّ  للنظام العقليّ 

سنو نظام ممكن   .(4)وأت قبنوهو  (3)العاّم أح 

 الفصل الثامن عشر

 في الخير والشّر ودخول الشّر في القضاء اإللهي

 ً عزهالعير ما يطلًه ويقصدم ويحًّه كّ   ي  ويتوّجه إليه كّ   ي  بطب 

اع وجوديّز إالّ كمزاال فزال يكزون ؛وإلا تردّد ا مر بين أ زيا  فالمعتزار  ير زا، 

ال  ززو أو كمزاال أوّ ،  يتوقّزف عليزه وجزود الشزي  كالعلّزز  بالنسزً  إلزى معلوليزا
ع يستكم  الشي  به ويهول به عنه،  وجود الشي  بنفسه  .نق  أو كماال ثانيا

 .فيو عدم لات أو عدم كمال لات،  والشّر يقابله

ن الشزّر لززو كززاوالزدلي  علززى أّن الشززّر عزدم لات أو عززدم كمززال لات أّن 
ع لكززان إّمززا  ززّراع لنفسززه أو  ززّراع لليززرم لززو  إل،  الوا ّول محزز،  أمززراع وجوديّززا

والشي  ال يقتلي عزدم نفسزه ،  اقتلى الشي  عدم نفسه لم يوجد من رأس

 ، جوديّز لمزا بينزه وبينيزا مزن الرابطز  الو،  وال عدم  ي  من كماالته الثاني 
ع توج  إيصا ع محزاوالثاني أيلز ؛لكّ   ي  إلى كمالهوالعناي  اعلييّ  أيلا  لا

 ه ّن كون الشّر ع والمفروض أنّ ، 
__________________ 

 ( راجع نفس المصدر السابق.1)

 ( في الفص  التاسع عشر من  ذم المرحل .2)

 .7:  السجدة (الّذي أحَسَن كُل  َشيء َخْلقَهُ ):  ( إ ارة  إلى قوله تعالى3)

 .88:  النم  (ُصْنُع هللا ال ذي أّْقََن كُل  شيء):  لى( إ ارة إلى قوله تعا4)
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ع لزذات للزا الليزر،  وجودي  ع  ّراع لليرم ما عزدي ع لشزي  ،  إّما بكونه مو ما عزدي أو مو

وا ّول ،  أو بعزززدم إعدامزززه ال لذاتزززه وال لشزززي  مزززن كماالتزززه،  مزززن كماالتزززه
الشزي  أو عزدم فّّن الشزّر حينئزذ يكزون  زو عزدم للزا ،  والثاني غير جا هين

م المفززروض عززدي والثالزز  ،  و ززذا  لززف،   ززي  مززن كماالتززه دون الشززي  المو

ع غير جا ه ع ال لاتزاع وال كمزال لات فلزيس يجزوع ،  أيلا فّنّزه إلا لزم يعزدم  زيئا
فالعلم اللرورّي حادز   بزألّن مزا ال يوجز  عزدم  زي  وال عزدم ،  عد مو  ّراع 

فالشزّر كيفمزا فزرض لزيس ،  رارم بزهكماله فّنّه ال يكون  زّراع لزه لعزدم استلز

 .(1)و و المطلوب ،  بوجودّي  
فززّّن ،  ويصززدّق للززا التألّمزز و الززوافي فززي مززوارد الشززّر مززن الحززوادث

 ، ل لاتاعمعان في أطرافيا ييدي إلى أّن الشّر الواقع عدم لات أو عدم كما

ت  القا امفاللرب الم ثّر الذي تصدّ ،  كما إلا قبتب ب رج   رجال بالسيف دًراع 
ع كمززال  لززه ولززيس بشزز،  كمززال  لززه ولززيس بشززرب  ،  رّ وحززدّة السززيف وكونززه قّطاعززا

الّ إس الشّر فلي،  و كذا،  وانفعال عونوق المقتول ولينته كمال  لًدنه وليس بشرّ 

 .ع اق الروى وبطالن الحياة و و عدمي  
ه  زو بزوتًيّن بما مّر أّن ما يعدّ من الوجودات  ّراع بسً  االستلزرار 

 . ّر بالعرض كالقات  والسيف في المثال المذكور

قي االتّصزززال الحادززز :  (2) فاااإن قلااات  إّن ا لزززم مزززن اعدراك غيزززر تفزززر 
شزر إّن ال»:  وينزتقع بزه قزوليم .و و أمزر وجزودّي بالوجزدان،  بالقطع مثال

ع ن كزان بعزالليم إالّ أن يراد به أّن منشأل الشزّريّ  عزدمي  وإ« بالذات عدميّ 

ع الشّر وج  .وديّا
)قززدس سززرم( بززألّن ا لززم إدراك  (3) صاادر المتاايلّهينأجززاب عنززه :  قلززت

 ، المنافي العدميّ 
__________________ 

ه لز. وتعزّرض 520(  ذا الدلي  أقامه قط  الدين الشيراعّي فزي  زرى حكمز  اع زراق   1)

ع ددر المتأللّيين في ا سفار ِ   .59   7أيلا

. 14   لمحقّق الدوانّي في حا ي   زرى التجريزد القو زجيّ (  ذا اع كال  و الذي لكرم ا2)

 .63ع  62   7وِ ،  126   4وتعّرض له ددر المتأللّيين في ا سفار ِ 

در دز. ثزّم اّن المحقّزق السزًهوارّي نزاق  فزي مزا لكزرم 68ع  63   7( راجع ا سزفار ِ 3)

ع آ ر لدفعه،  المتأللّيين في دفع اع كال ِ  لزى ا سزفاراجع تعليقاتزه عفر،  وبعد للا لكر وجيا

 .65ع  63   7
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كتفّرق االتّصال ونحوم بالعلم الحلورّي الذي يحلر فيه المعلزوم بوجزودم 

ال بززالعلم الحصززولّي الززذي يحلززر فيززه المعلززوم عنززد ،  العززارجّي عنززد العززالم
:  فلزيس عنزد ا لزم أمزران،  العالم بصورة مأل ولة منزه ال بوجزودم العزارجيّ 

ق االتّصزز بزز  حلززور للززا ا مززر  .ال ع مززثال ع والصززورة الحادززل  منززهتفززر 

 فيو وإن كان نحواع من اعدراك لكنّه من أفراد العدم،  المنافي  و ا لم بعينه
،  و و وإن كان نحواع من العدم لكن له ثًوت على حدّ ثًوت أعدام الملكات، 

 .كالعمى والنق  وغير للا

ص  ن ا  يرة التي بحذا  الفوالحاد  أّن النفس لكونيا دورة اعنسا
 ، غير زاا  ير جامعز   لجميزع كمزاالت النزوا واجزدة  لعاّمز  القزوى الًدنيّز  و

ق االتّصال الذي  زو آفز   واردة  علزى الحاّسز  تزدرك الزنفس عنزد  م فقزد افتفر 

ال فززي  كمززالو تلززا القززّوة التززي وردبت  علييززا اآلفزز  فززي مرتًزز  الززنفس الجامعزز 
 .يّ مرتً  الًدن المادّ 

اجز  ثّم إّن الشّر لّما كان  و عدم لات أو عدم كمزال لات كزان مزن الو

 لتززي تقًزز كززالجوا ر المادّيّزز  ا،  أن تكززون الززذات التززي يصززيًه العززدم قابلزز ع لززه
 ات التزيوأن تكون الزذ،  العدم بهوال دورتيا التي  ي تمام فعليّتيا النوعيّ 

ع أي أن يكززون العززد،  مززالينعززدم كمززا ليززا بألدززاب  الشززّر قابلزز ع لفقززد الك م عززدما

ع لذاتيا ع ليا ال العما ،  انيّ ات اعمككا عدام والنقا   الالعم  للما يّ ،  طاريا
 .فّّن  ذا النوا من ا عدام منتها من مرتً  الوجود وحدم

ى لعززدم إلززإل ال سززًي  ل،  وبيززذا تًززيّن أّن عززالم التجززّرد التززاّم ال  ززّر فيززه

 كماالتيزالوال سزًي  لعزروض ا عزدام المنافيز  ،  د يالواتيا الثابت  باثًات مًز
 .التي تقتلييا و ي موجودة ليا في بد  وجود ا

تتمزانع فمجال الشّر ومدارم  و عالم المادّة التي تتناعا فيزه ا  زداد و

فيززه معتلززف ا سززًاب وتجززري فيززه الحركززات الجو ريّزز  والعر ززيّ  التززي 
 .مال إلى كماليالعميا التليّر من لات إلى لات ومن ك

ت والشرور من لزواعم وجزود المزادّة القابلز  للصزور المعتلفز  والكمزاال

رة فززي حقيزز،  يززا كيفمززا كانززت مللوبزز   للعيززراتغيززر أنّ ،  المتنّوعزز  المتعالفزز 
 .جنًيا إلا قيست إلييا
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ع مزن حيز  العيزرات  (1) المعلّام األّولوللا أّن ا  يا  ع كمزا نوقيز  عزن 

وإّمززا  ززّر ،  إّمززا  يززر محززع:  لييززا علززى  مسزز  أقسززاموالشززرور المنتسززً  إ
وإّمززا متسززاوي  العيززر ،  وإّمززا  ززّر ا غالزز ،  وإّمززا  ير ززا غالزز ،  محززع

 .والشرّ 

ا ّول الززذي  ززو  يززر :   مززا،  والموجززود مززن ا قسززام العمسزز  قسززمان
و و الواجز  )تعزالى( الزذي يجز  وجزودم ولزه كزّ  كمزال وجزودّي ،  محع

،  غالز  والثال  الذي  يزرم،  ويلحق به المجّردات التاّم ،  و و كّ  الكمال

 .اع كثيراع  ّن في ترك العير الكثير  رّ ،  فّّن العناي  اعلييّ  توج  وجودم
لزذي افالشزّر المحزع  زو العزدم المحزع ،  وأّما ا قسام الثالث  الًاقيز 

ومزا  زّرم غالز  ومزا  يزرم و زّرم ،   و بطالن درف ال سًي  إلى وجزودم

 سبزني مزاتسزاويان تألبا مزا العنايز  اعلييّز  التزي نظمزت نظزام الوجزود علزى أح  م
 .يمكن وأت قبنيهي 

لزى عه لزو لزم يقزع وأنت إلا تألّملت أّي جه  من أجها  الكون وجدتبه أنّز

ما وقزع عليزه بطز  بزذلا النظزام الكزونّي المزرتً  بعزع أطرافزه بزًعع مزن 
ع في تركه  ير غ  .ال أدله وكفى بذلا  ّراع غالًا

رات وإل تًززيّن أّن الشززرور القليلزز  التززي تلحززق ا  ززيا  مززن لززواعم العيزز

لشززرور فالقصززد واعرادة تتعلّززق بززالعيرات با دززال  وبا،  الكثيززرة التززي ليززا
 .الالعم  ليا بالتًع وبالقصد الثاني

 .يومن  نا يظير أّن الشرور دا ل  في القلا  اعليّي بالقصد الثان

ق ال يتعلّ ،  نظراع إلى أّن الشرور أعدام،  «ضبالعر»:  وإن  ئت قلت
 .(2)بيا قصد  بالذات 

 الفصل التاسع عشر

 في ّرّيب أفعاله وهو نظام الخلقة

 لى( عقد اتلط با بحاث السابق  أّن للوجود اعمكاني ع و و فعله )تعا
__________________ 

 .521راق   ( نقله عنه ددر المتأللّيين في تعليقاته على  رى حكم  اع 1)

ع  519   2والمًاحزز  المشززرقيّ  ِ ،  321ع  320   3( راجززع  ززرى اع ززارات ِ 2)

 .290ع  284والنجاة   ،  77ع  72   7وا سفار ِ ،  522
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وانقسزام المجزّرد إلزى مجزّرد ،  أنقسزامه إلزى مزادّّي ومجزّرد:  منيا .إنقسامات

:  لم الوجزود الكلّيّز  ثالثز إلزى أّن عزوا (1)وأ زرنا  نزاك  ؛عقلّي  ومجّرد مثالّي  
فالعزالم  ؛وعزالم المزادّة والمادّيّزات،  وعزالم المثزال،  عالم التجّرد التزاّم العقلزيّ 

ع وفعززال عززن المززادّة وآثار ا وعززالم المثززال مجززّرد عززن ؛العقلززّي مجززّرد تززاّم لاتززا

ففزي  زذا العزالم  .المادّة دون آثار ا من ا  كال وا بعاد وا و اا وغير ا
متمثّل  في دف  ا جسام التي في عالم المادّة والطًيع  في نظام  زًيه أ ًاى 

وإنّما الفرق بينه وبين النظام المادّّي أّن تعق ز ب  ؛بنظاميا الذي في عالم المادّة

بعززع المثاليّززات لززًعع بالترتّزز  الوجززودّي ال بتلي ززري دززورة أو حززال إلززى 
كما  و الحال ،  ع  بالحرك دورة أو حال او رى بالعروِ من القّوة إلى الف

زن ترت ز  بعلزيا علزى ،  في عالم المادّة فحال الصور المثاليّز  فيمزا لكرنزام مي

ع ،  بعزززع حزززالب دزززورة الحركززز  والتليّزززر فزززي العيزززال والعلزززم مجزززّرد  مطلقزززا
م  بالحرك  ال حرك  في العلم م  بالتليّر ال تليّر  ،  فالمتعيّ  من الحرك  عل  وعل 

 .في العلم

،  ادّةالمززادّة ال يعلززو مززا فييززا مززن الموجززودات مززن تعلّززق ّمززا بالمززوعززالم 
 .جو ريّ ع كانت أو عر يّ ع ،  وتستوعًه الحرك  والتليّر

لفز  وإل كان الوجزود بحقيقتزه ا دزيل  حقيقز ع مشزّكك ع لاتب مراتز  معت

يززا تتقززّوم كززّ  مرتًزز  منيززا بمززا فوق،  فززي الشززدّة واللززعف والشززرف والعّسزز 
 : يستنت  من للا،  ا بيويّتياويتوقّف عليي

عقز  عزالم الف،  أّن العوالم الثالث  مترتًّ   وجوداع بالسزًق واللحزوق:  أّوال

عليّز  ّن الفوللزا   ؛وعزالم المثزال قًز ب عزالم المزادّة وجزوداع ،  قً ب عالم المثزال
ا  و داع ممّ المحل  التي ال تشوبيا قّوم  وال يعالطيا استعداد  أقوى وأ دّ وجو

ع كالييولى االوولى أو تشوبه القزّوة ويعالطزه االسزتعدابا ا ع د كالطًزلقّوة محلا

 .فعالبما العق  والمثال يسًقان عالبمب المادّة،  المادّيّ 
ع من ال ذي مثال الثّم العق  المفارق أقّ  حدوداع وأوسع وجوداع وأبس  لاتا

 لّمزا كزانكالوجود ومن المعلوم أّن ،  تصاحًه آثار المادّة وإن  ال عن المادّة

 أق ّ 
__________________ 

 عشرة. والفص  الثال  من المرحل  الحادي ،  ( راجع الفص  السابع عشر من  ذم المرحل 1)
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كانت مرتًته من حقيق  الوجود المشّكك  أقدم وأسًق ،  حدوداع وأوسع وأبس 

أقزدم فعزالم العقز  ،  ومن أعلى المراتز  التزي  زي مًزدأ الكزّ  أقزرب،  وأعلى
 .وأسًق وجوداع من عالم المثال

ن ي  لمكززاأّن الترتيزز  المززذكور بززين العززوالم الثالثزز  ترتيزز   علّزز:  وثانيااا  

ل علّ   لم المثاوعا،  فعالم العق  علّ   لعالم المثال،  السًق والتوقّف الذي بينيا
 .مفيل و لعالم المادّة

ع بمزا يلأّن العزوالم الثالثزز  متطابقز   متوافقزز   نظ:  وثالثاا   منيززا  يززق بكز ّ امزا

 .وجوداع 
و أعلزى أّن ك   علّز  مشزتمل   علزى كمزال معلوليزا بنحز (1)وللا لما تقدّم 

 .وأ رف

  رف منهففي عالم المثال نظام  مثالي  يلا ي نظامب عالم المادّة و و أ
أ زرف لكنّه موجود بنحزو أبسز  و،  وفي عالم العق  ما يطابق نظام المثال، 

 .ابقه النظام الربّانّي الذي في العلم الربوبيّ وأجم  منه ويط

ّي إالّ ه ما من موجزود ممكزن مزادّّي أو مجزّرد علزوّي أو سزفلأنّ :  ورابعا  
ززي بمززا عنززدم مززن الكمززال   ززو آيزز  للواجزز  )تعززالى( مززن جميززع الوجززوم يحكي

 .الوجودّي كمالب الواج  )تعالى(

 الفصل العشرون

 ول الكثرة فيهفي العالم العقلّي ونظامه وكيفيّة حص

 قززد تحقّززق فززي مًاحزز  العلّزز  والمعلززول أّن الواحززد ال يصززدر عنززه إالّ 

ع من كّ  وجه ع ال .(2)الواحد   تتسّرب ولّما كان الواج  )تعالى( واحداع بسيطا

ع إليززه جيزز  كثززرة ال عقليّزز  وال  ارجيّزز  ع واجززداع لكززّ  كمززال وجززودّي و جززدانا
ع في عين  تفصيليّا

__________________ 

 ( راجع الفص  السادس والفص  التاسع من  ذم المرحل .1)

 ( راجع الفص  الرابع من المرحل  الثامن .2)
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ع لزه كزّ  كمزال وجزوديّ ،  اعجمال لمكزان ،  ال يفيع إالّ وجوداع واحزداع بسزيطا

لزه الفعليّز  التاّمز  مزن كزّ  جيز  والتنزّهم عزن ،  المسانع  بين العلّز  والمعلزول
 .دالقّوة واعستعدا

قّ   يزرو مسزتغه وجود  ظلّي  للوجود الواجًّي فقيزر  إليزه متقزّوم  بزه غير أنّ 

ه في يا مرتًتبفيلهمه النق  الذاتّي والمحدوديّ  اعمكانيّ  التي تتعيّن ،  دونه
  مجزّرد  والموجود الذي  زذم دزفته عقز    ؛ويلهمه الما يّ  اعمكانيّ ،  الوجود

ع وفعال متألّ رو الوجود عن ا م  فزي متقزدّ ،  لواج  )تعالى( من غير واسزط لاتا

 .مرتً  الوجود على سا ر المرات  الوجوديّ 
ّن أجززه فيزززه والو .ثززّم إّن الما يّزز  ال تتكثّزززر أفراد ززا إالّ بمقارنزز  المزززادّة

يززا أو الكثززرة إّمززا أن تكززون عززين الما يّزز  أو جه يززا أو  ارجزز  منيززا العمزز  ل

ل ال يوجد لوعلى التقا،   ارج  منيا مفارق  ليا ،  رد  فلما يّ  دير الثالث  االووب
ن  ل ف مزوكّ  كثير م،  إل كلّما وجد فرد  ليا كان من الواج  أن يكون كثيراع 

ع للما يّز ،  والواحد منيا وج  أن يكزون كثيزراع ،  آحاد و زذا ،  لكونزه مصزداقا

ع م ل ف من آحاد ،  دى واحزفيتسلسز  وال ينتيزي إلز،  و لّم جزراع ،  الكثير أيلا
ثززرة فمززن الواجزز  أن تكززون الك .فززال يوجززد للما يّزز  فززرد،  فززال يتحقّززق كثيززر

ع ليزا ع من الما ي  مفارقزا  حتزاِ إلزىيولحزوق المفزارق ،  ا فراديّ  أمراع  ارجا

 ع إلزى أنّ وينعكس عكزس النقزي،  فكّ  ما يّ  كثير ا فراد فيي مادّيّ ،  مادّة
ع ع أي إنّ  أفرادجوداع ع ال تتكثّر تكثّراع كّ  ما يّ  غير مادّيّ  ع و ي المجّردة و  يّا

نعززم يمكززن الكثززرة  ؛و ززو المطلززوب،  كززّ  مجززّرد فنوعززه منحصززر  فززي فززرد ع

ن نوا مادّ  اعنسان ك،  يّ ا فراديّ  في العق  المجّرد فيما لو استكملبت  أفراد مي
شززألة نبالسززلوك الززذاتّي والحركزز  الجو ريّزز  مززن نشززألة المززادّة واعمكززان إلززى 

عنززد  فيستصززح  التميّززه الفززردّي الززذي كززان ليززا،  تجززّرد والفعليّزز  الصززرف ال

 .كونيا في أّول وجود ا في نشألة المادّة والقّوة
حزد  فتًيّن أّن الصادر ا ّول الذي يصدر مزن الواجز  )تعزالى( عقز   وا

 وإل كان أ رف وأقدم،  ه نوا منحصر في فرد و أ رفو موجود ممكن وأنّ 

 في
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 لّ  لما دونه وواسط  في اعيجاد وأّن فيه أكثر من جي  واحزدةالوجود فيو ع

لكّن الجيات الكثيرة التي فيه ال تًلغ حزدّاع يصزّط ،  يصّط ددور الكثير منه، 
فمزن الواجز  أن ،  به ددور ما دون النشألة العقليّ  بما فيه من الكثرة الًالل 

عزدد يكزافئ يترتّ  دزدور العقزول نزهوال إلزى حزدّ يحصز  فيزه مزن الجيزات 

 .الكثرة التي في النشألة التي بعد العق 
ع :  وتتصوّر  ذم الكثرة على أحد وجيين  .إّما طوال وإّما عر ا

 .ع و و حصول الكثرة طوال ع أن يوجد عق  ثّم عق  و كذا:  فاألّول

ه بحتّى ينتيي إلى عق  تتحقّق ،  وكلّما وجد عق  عادت جي  أو جيات
ا فينزاك أنزوا،  النشزألة التزي بعزد نشزألة العقز جيات مزن الكثزرة يفزي بصزدور 

ّ  كز،  و زي مترتًّز  نزهوال،  كّ  منيا منحصزر فزي فزرد،  متًاين  من العقول

نزه ّن إمكاألمزا ،  عال أ دّ وأ رف مّما  و بعزدم وعلّز  فاعلز  تزاّم الفاعليّز  لزه
عد نشزألة وآ ر  ذم العقول علّ  فاعل  للنشألة التي ب،  الذاتّي كاف في ددورم

لعقول افيما دّوروم من  (1)و ذا الوجه  و الذي يمي  إليه المّشاؤون  .لعق ا

عززالم  إيجززادب « العقزز  الفعّزال»العشزرة ونسززًوا إلزى آ ر ززا المسززّمى عنزد م بززع 
 .الطًيع 

ع ع بزألن تنتيزي العقزول الطوليّز:  والثاني   ع و و حصزول الكثزرة عر زا

  ا المادّيّز ي بحزذا  ا نزوا،  ال عليّ  وال معلوليّ  بينيا،  إلى عقول عر يّ 
 ا التزي فزيوبيزا توجزد ا نزوا،  يدبّر كّ  منيا ما بحذا زه مزن النزوا المزادّيّ ، 

و  «أربززاب ا نززواا»:  وتسززّمى  ززذم العقززول،  عززالم الطًيعزز  وينززتظم نظامززه

ثو  ا فالطونيّ »  و ذا الوجه  و .(2)« المو
__________________ 

نجزاة   وال ؛ص  العامس من المقال  التاسع  من إلييزات الشزفا ( راجع الفص  الرابع والف1)

 .89ورسا   ابن سينا   ،  82ع  75والمًدأ والمعاد للشيس الر يس    ؛278ع  273

ع قاويلزه مواه قزال فزي كثيزر مزن أقد نوس  إلى أفالطون اعليّي أنّ »:  ( قال ددر المتأللّيين2) فقزا

ثز  اع وربّمزا يسزّمييا،  اع مجزّردة فزي عزالم اعلزهإّن للموجودات دور:  الوستالم سوقراط لييّز  المو

ي  ززدات التزي وإّن الزذي يزدثر ويفسزد إنّمزا  زي الموجزو،  وإنّيزا ال تزدثر وال تفسزد ولكنيزا باقيز 

 .89ع  88   2وراجع المل  والنح  ِ ،  46   2راجع ا سفار ِ « كا ن 
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صادر وا تزارم ،  (1) شاراقشايخ اإلول   إليزه ،  الذي يمي  إليه اع راقيّون

ّل عليه بوجوم .(2))قدس سرم(  المتيلّهين  : واستودي
أعززراض   أّن القززوى النًاتيّزز  مززن اللاليزز  والناميزز  والمولّززدة:  (3)أحاادها 

 للعلزززم مو زززوعيا متليّزززرة  بتليّزززرم متحلّلززز   بتحلّلزززه فاقزززدة  ،  حالّززز   فزززي جسزززم

وجزززدة ليزززذم التراكيززز  فمزززن المحزززال أن تكزززون  زززي المًزززادح الم،  واعدراك
حسزن  العجيً  التي لمو وعاتيا وا فعزال المعتلفز  وا  زكال والتعزاطي  ال

لزيس ف،  عقولالجميل  التي فييا مع ما فييا من النظام الدقيق المتقن المحيّر لل

ع مجّرداع يعتنى بيا ويدبّر أمر ا ويي ى غاياتيا دييا إلإالّ أّن  ناك جو راع عقليّا
 .في الوجود

 والنظزام أّن  ذا الدلي  لو تزّم دّل علزى أّن  زذم ا عمزال العجيًز :  هوفي

ّي وأّمززا قيامززه بجززو ر عقلزز ؛الجززاري فييززا تنتيززي إلززى جززو ر عقلززّي لي عل ززم
  مززا فمزن الجززا ه أن ينسزز،  مًا زر ال واسززط  بينززه وبزين الجسززم النًززاتّي فززال

  ق نوعيّ يا تتحقّ نسًوم إلى  ذا الجو ر العقلّي إلى الصورة الجو ريّ  التي ب

 .النوا وفوقيا العق  الفعّال الذي  و آ ر سلسل  العقول الطوليّ 
يزا الجزاري في أّن ا نواا الطًيعيّ  المادّيّ  بما ليا من النظام:  (4)الثاني 

ع ليست موجودة عن اتّفاق ع ،  دا ما ع  وال أكفا مر االتفاقّي ال يكون دا ميّا ،  ثريّزا

وليسزززت  ززي التزززي يهعمونيززا مزززن ا مهجززز  ،  يّززز فليززذم ا نزززواا علزز  حقيق
ّ  كزند إلييزا ب  العلّز  الحقيقيّز  التزي يسزت،  إل ال دلي  يدّل على للا،  ونحو ا

 المزرادو،  منيا جو ر عقلّي مجّرد ومثال كلّّي يعتنى به ويوجدم ويدبّر أمرم

 بكلّيّته استوا  نسًته إلى جميع
__________________ 

و  356ع  342  و ززرى حكمزز  اع ززراق ،  144ع  143  راق ( راجززع حكمزز  اع زز1)

 .459ع  455والمطارحات   ،  254ع  251

 .281ع  258و   171ع  169   7وِ ،  81ع  46   2( راجع ا سفار ِ 2)

ض لزه . وتعزرّ 459ع  455(  ذا الدلي   و الذي أقامه الشيس اع راقّي في المطارحات   3)

ع ددر المتأللّيين في ا  .55ع  53   2 سفار ِ أيلا

ع أقامزه الشزيس اع ززراقّي فزي حكمز  اع زراق   4) جززع ورا،  144ع  143(  زذا الزدلي  أيلزا

 .351ع  349 رى حكم  اع راق   
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ال جززواع دززدقه علززى ،  ا فززراد المادّيّزز  التززي تسززوقيا مززن القززّوة إلززى الفعزز 

 .كثيرين
لزوال و،  ه النوعيّز أّن أفعال كّ  نوا وآثارم مسزتندة إلزى دزورت:  وفيه

والززدلي  علززى الصززورة ،  للززا لززم يتميّززه نززوا جززو رّي مززن نززوا آ ززر مثلززه

ه تند إليزالنوعيّ  اآلثار المعتّص  بكّ  نزوا التزي تحتزاِ إلزى مزا تقزوم بزه وتسز
ع ليا  .فيكون مًدأع قريًا

ة و زي قاعزد،  أّن للزا مّمزا تقتلزيه قاعزدة إمكزان ا  زرف:  (1) الثالث

 فّلا وجد ممكن  زو أ زّس وجزوداع مزن ممكزن آ زر وجز  أن ، مًبر  ن علييا
الذي  وال ري  أّن اعنسان،  يكون الممكن الذي  و أ رف منه موجوداع قًله

ان  ززو بالفعزز  فززي جميززع الكمززاالت اعنسززانيّ  مززثال أ ززرف وجززوداع مززن اعنسزز

نسان عوجود اف،  المادّّي الذي  و بالقّوة بالنسً  إلى أكثر الكماالت اعنسانيّ 
نزوا  يّز  لكز ّ وكزذلا ا فزراد المادّ  .المادّّي دلي  على وجود مثاله العقلّي قًلزه

مجّرد   و و فرد  من النوا،  مادّّي وجود ا دلي  على وجود رّب نوعيا قًليا

ِ  لسا ر ا ،  في أّول وجودم عري  فراد مزنله فعليّ  في جميع كماالت النوا مو
 .مدبّير  ليا،  القّوة إلى الفع 

أّن جريزززان قاعزززدة إمكزززان ا  زززرف مشزززروط  بكزززون ا  زززّس :  وفياااه

ي فززوا  زرف دا لبززي ن تحزت ما يّزز  نوعيّز  واحززدة حتّزى يززدّل وجزود ا  ززّس 
ومجزّرد دزد قي مفيزوم علزى ،  العارِ علزى إمكزان ا  زرف بحسز  ما يّتزه

 كز   كمزا أنّ ،   ي  ال يدّل على كون للا الشزي  فزرداع لزذلا المفيزوم حقيقز ع 

،   زو لّ  موجودة واجدة  لجميع كماالت المعلول التي بيا للا المعلزول  زوع
فكزون  ؛وال يج  مع للا أن تكون علّ  كّ   ي  متّحدةب الما يّ  مزع معلوليزا

يزه ال وانطًاقزه عل،  الكمال الذي به اعنسزان إنسزان ع مزثال ع موجزوداع لشزي 

ارة وبعًزز .اجززداع لززذلايكشزف عززن كونززه فززرداع لما يّزز  اعنسزان لمجززّرد كونززه و
ى يزدّل علز ال،  دد قو مفيومي اعنسان على اعنسان الكلّّي الذي نعقله:  او رى

احزداع ن يكزون وليزمب ال يجزوع أ،  كون معقولنا فزرداع للما يّز  النوعيّز  اعنسزانيّ 

لب ي اعنسان القريً  أو  من العقول الطوليّ  التي  ي في سلسل  عي
__________________ 

ع أقامززه الشززيس اع ززراقّي فززي حكمزز  اع ززراق   ( 1)  وراجززع  ززرى،  143 ززذا الززدلي  أيلززا

 .349ع  348حكم  اع راق   
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الًعيدة لوجدانه كمالب اعنسان وغيزرم مزن ا نزواا؟ والحمز  علزى  زذا حمز  

وأّمزا لزو لزم يشزترط فزي جريزان القاعزدة كزون  .الحقيقز  والرقيقز  دون الشزا ع
 .ن تحت ما يّ  واحدة نوعيّ  فاع كال أوقعا  ّس وا  رف دا لبي  

 : ّنبيه  

قاعدة إمكان ا  زرف ع ومفاد زا أّن الممكزن ا  زرف يجز  أن يكزون 

لزذي فالبزدّ أن يكزون الممكزن ا،  أقدم في مرات  الوجود مزن الممكزن ا  زسّ 
وا ع قزد اعتنزى بألمر زا جمزع  مزن الحكمزا  وبنز (1) و أ رف منه قد وجد قًله 

 .(2)من المسا   علييا عدّة 

رب اعسززتدالل علييززا دززدر المتززأللّيين )قززدس سززرم(   بززألنّ ،  (3)وقززد قبززر 
الممكززن ا  ززّس إلا وجززد عززن الًززارح )جززّ  لكززرم( وجزز  أن يكززون الممكززن 

 وإالّ  ؛ا  رف قد وجد قًلبه
__________________ 

 .244   7( كذا قال في ا سفار ِ 1)

ظززيم  ع،  و ززذا أدزز    ززريف بر ززانيّ »:  ض لمفاد ززا ع( قززال دززدر المتززأللّيين ع بعززد التعززرّ 2)

 وقززد نفعنززا هللا جليزز   يراتززه وبركاتززه.،  متززوفّر  منافعززه،  كثيززر  فوا ززدم،  كززريم  مزز دّام،  جززدوام

ع كثيراع بحمد هللا وحسن توفيقه. وقد استعمله معلّم المشزا ين « سًحانه» اع ب مفيزد م دزنوبه نفعا

يجز   : عنزه ع في كتاب السما  والعالم حي  قال ع كما  و المنقولالفلسف  في آثولوجيا كثيراع و

ي فزليزه بنزى وع،  أن يعتقد في العلويات ما  و أكرم. وكذا الشيس الر يس في الشفا  والتعليقات

 سزه الشزيسسا ر كتًه ورسا له ترتي  نظام الوجود وبيان سلسل  الًدو والعزود. وأمعزن فزي تألسي

ع  زديداع  ى بحكمز  وكتابزه المسزم،  كالمطارحزات والتلويحزات،  فزي جميزع كتًزهاع راقّي إمعانزا

 ّمى بپرتزووالفارسزي المسز،  اع راق حتّى في معتصراته كا لواى العمادي  واليياكز  النوريز 

. وراجززع 245ع  244   7راجززع ا سززفار ِ «. واآل ززر المسززّمى بيززهدان  ززنا ت،  نامززه

 435ع  434والمطارحزات   ،  21لزر يس   والتعليقات للشيس ا،  75ع  73آثولوجيا   

  والتلويحززات ،  380ع  367  و ززرى حكمززه اع ززراق ،  154  وحكمزز  اع ززراق ، 

مززه وپرتززو نا،  104ع  101واليياكزز  النوريّزز    ،  149وا لززواى العماديزز    ،  32ع  31

 .418ع  413ويهدان  نا ت   ،  46ع  45  

ع السزززيد الززز ودزززدر ،  380ع  372داماد فزززي القًسزززات   و زززذم القاعزززدة حقّقيزززا أيلزززا

 .458ع  244   7المتأللّيين في ا سفار ِ 

 .246ع  245   7( راجع ا سفار ِ 3)



 نياي  الحكم   ......................................................................................  386

فّن جاع أن يوجد معه وج  أن يوجد عزن الواجز  لذاتزه فزي مرتًز  واحزدة 

وإن جزاع أن يوجزد بعزد  ؛و زو محزال،  لذات واحزدة مزن جيز  واحزدة  زيئان
 ؛و زو محزال،  ن المعلزول أ زرف مزن علّتزه وأقزدما  ّس وبواسط  لهم كزو

ه ممكن باعمكان وإن لم يجه أن يوجد ال قً  ا  ّس وال معه وال بعدم مع أنّ 

فلزو ،  الوقوعّي الذي  و كون الشي  بحي  ال يلهم من فرض وقوعه محال
فرض وجودم وليس بصادر عن الواج  لذاتزه وال عزن  زي  مزن معلوالتزه 

ًاللرورة وجودم يستدعي جي ع مقتلي ع له أ رف مّما ف،  و و على إمكانه

فيلهم أن يكون الممكن المفروض يستدعي بّمكانه علّ ع ،  عليه الواج  لذاته
دةع أعلى وأ زرف مزن الواجز  لذاتزه  ّن الواجز  لذاتزه ،  و زو محزال،  موجي

 .(1)فالمطلوب ثابت ،  فوق ما اليتنا ي بما ال يتنا ي  دّةع 

فززّّن الشززراف  والعّسزز  ،  بمززا  ززو أو ززط مززن للززا ويمكززن االسززتدالل
  مرجعيما إلى الشدّة واللزعف بحسز  مرتًز،  المذكورتبي ن ودفان للوجود

   مسزتقالّ م ليمزا إلزى كزون الشزي،  فترجعان إلى العلّيّ  والمعلوليّز ،  الوجود

داع في غيرم ع بليرم موجي ع قا ما ن ممرتً   فك ّ ،  موجوداع في نفسه وكونه رابطا
دونيززا  راتز  الوجززود متقّومزز   بمززا فوقيزا قا مزز   بززه وأ ززّس منزه ومقّومزز  لمززام

 .مستقلّ   بالنسً  إليه وأ رف منه

فلو فرض ممكنزان أ زرف وأ زّس وجزوداع كزان مزن الواجز  أن يوجزد 
ال وير راب  وإالّ كان ا  ّس مستقالّ غ،  ا  رف قً  ا  ّس قًليّ ع وجوديّ ع 

ع به وقد فرض،  متقّوم با  رف ع متقّوما  .و ذا  لف،  رابطا

ن مززأّن كززّ  كمززال وجززودّي  ززو أ ززّس :  أّوال:  والمسززتفاد مززن الحّجتززين
ا وا  زدّ منيمز،  فا  زرف منيمزا موجزود قًز  ا  زسّ ،  كمال آ ر وجوديّ 

ع و،  قً  ا  عف تزا إن ا تلفكالمرتًتبي ن من الوجود المعتلفتبزي ن  زدّةع و زعفا

 .ن ا ّول والثانينظير العقلبي  ،  ما يّ ع 
__________________ 

الشزيراعّي  . وقّررم العالّمز 154(  ذا الدلي  أقامه الشيس اع راقّي في حكم  اع راق   1)

  . واعترض عليه المحقّق الدوانّي في  زرى اليياكز368ع  367في  رى حكم  اع راق   

،  253ع  251   7ار ِ . ثززّم تصززدّى دززدر المتززأللّيين لدفعززه فززي ا سززف214النوريّزز    

 .367وحا ي   رى حكمه اع راق   
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ع لما يّزز  فّنّمززا تفيززد القاعززدة أّن الكمززال  وأّمززا إلا كززان ا  ززّس فززرداع مادّيززا

من غيزر أن تفيزد أّن للزا الكمزال ،  الذي  و مسانس له وأ دّ منه موجود  قًلبه
لكمزال الكثيزرة لجواع أن تكون جي   مزن جيزات ا،  ا  دّ فرد  لما يّ  ا  سّ 

،  كاعنسزان ع مزثال ع لزه فزرد  مزادّي  لو كمزال أ زسّ ،  في علّ  كثيرةو الجيات

لكزن ال يلزهم منزه ،  وفوقه كمال  إنساني  مجّرد  من جميع الجيات أ رف منه
ع بالحمزز  الشززا ع لجززواع أن تكززون جيزز  مززن جيززات الكمززال ،  أن يكززون إنسززانا

 .لحقيق  والرقيق فينت  حم  ا،  الذي في علّته الفاعل 

نزواا تجري القاعدة في اللايات العاليز  المجزّردة التزي لزًعع ا ،  نعم
شزا ع الحمز  الكاعنسان لقيام الًر ان علزى ثًوتيزا لزذوييا ب،  المتعلّق  بالمادّة

ع من الموانع الطًيعيّ   .إلا لم تصادف  يئا

ن ملحركات لم اأّن القاعدة إنّما تجري فيما ورا  المادّيّات وعا:  وثانيا  
 .المجّردات التي ال يهاحم مقتلياتيا مهاحم  وال يمانعيا ممانع  

 يكفزي الوأّما المادّيّات فمجّرد اقتلا  المقتلزي فييزا وإمكزان الما يّز  

 .ب  ربّما يعوقيا عا ق،  في إمكان وقوعيا
د  فال يبري
ت  بلزو  كزّ ي فز (1)  رد مزادّّي  عأّن القاعدة لو كانزت حقّز ع اسزتلهمب

مززن  لكونيززا أ ززرف،  كززالفرد مززن اعنسززان ع غايزز ب كماليززا العقلززّي والعيززاليّ 

للزا ّي مع أن أكثر ا فراد محرومزون عزن الكمزال ا،  الوجود الذي  و بالقّوة
 .ممنوعون عن الوجود النيا ي

 الفصل اللادي والعشرون

 في عالم المثال

ع  دّة الم المززالتوّسززطه بززين العززالم العقلززّي وعزز،  «الًززرعخ»ويسززّمى أيلززا
عززن  ع مرتًزز   مززن الوجززود مجززّردة   (2)و ززو ع كمززا ظيززر مّمززا تقززدّم  .والطًيعزز 

 المادّة دون آثار ا من
__________________ 

 368  (  ذا اعيرادتعّرض ليولإلجاب  عليه العالّم  الشزيراعّي فزي  زرى حكمز  اع زراق1)

 .369ع 

شزر والفصز  السزابع عشزر والتاسزع ع،  ( راجع الفص  الثال  مزن المرحلز  الحاديز  عشزرة2)

 من  ذم المرحل .
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زدة لزه  زو آ زر ،  الكم والكيف والو ع ونحو ا من ا عراض والعلّ  الموجي

بعزع العقزول »و ،  (1)عند المّشزا ين « عقال فعّاال»العقول الطوليّ  المسّمى 
 .(2)عند اع راقيّين « العر يّ 

يع ت الكثرة في العق  المفوفيه أمثل  الصور الجو ريّ  التي  ي جيا

تالف ليذا العالم المتمثّ  بعليا لًعع بييئات معتلف  من غيزر أن يفسزد ا ز
ع كثيزز:  مثززال للززا .الييئززات الوحززدةب الشعصززيّ ب التززي لجززو رم راع مززن أّن جمعززا

مزا وإنّ ،  أفراد اعنسان ع مثال ع يتصزّورون بعزع مزن لزم يزروم مزن الما زين

ع مزن سزيرته ً  لمزا كزّ  مزنيم يمثّلزه فزي نفسزه بييزألة مناسز،  سمعوا اسمه و يئا
 .يقدّرم عليه بما عندم من دفته وإن غايرت الييألة التي له عند غيرم

عزن  وليذم النكتز  قسزموا المثزالب إلزى  يزال منفصز  قزا م بنفسزه مسزتقّ   

 .تعيّل النفوس الجه يّ  المتعيّل  و يال متّص  قا م بالنفوس الجه يّ  الم
،  يمعياّلت النفوس دوراع جهافيّز ع ال تناسز  فعز ب الحكزعلى أّن في مت

 .وفييا نسً   إلى دعابات المتعيّل 

 الفصل الثاني والعشرون

 في العالم الماديّ 

ع  ويتميّزه عزن العزالميبن  ،  و و العالم المحسوس أ ّس مراتز  الوجزود

ع وفعززال أو فعززال دّة لمززا باعززالم العقزز  وعززالم المثززال ع بتعل ززقي الصززور فيززه لاتززا

أّول  فمزا لانززواا التززي فييززا مزن الكمززاالت  ززي فززي .وتوقّفيزا علززى االسززتعداد
ن كماليززا مززوربّمززا عاقيززا ،  ثززّم يعززرِ إلززى الفعليّزز  بالتززدري ،  الوجززود بززالقّوة

 .فالعل  فييا متهاحم  متمانع ،  عا ق

ت  ا بحاث العلميّ  الطًيعيّ  والريا زيّ  إلزى  زذم ا  ى يّزام علزوقد عثرب
   ي

__________________ 

نجزاة  وال ؛( راجع الفص  الرابع والفص  العامس من المقال  التاسزع  مزن إلييزات الشزفا 1)

 .82ع  75والمًدأ والمعاد للشيس الر يس    ؛278ع  273

 .459ع  455والمطارحات   ،  144ع  143( راجع حكم  اع راق   2)
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ولعّ  مزا  .ا والنظام الجاري فيياكثير من أجها   ذا العالم والنس  التي بيني

 . و مجيول منيا أكثر مّما  و معلوم
ا زه مزن أّن عزالم المزادّة بمزا بزين أجه (1)وقد تًزيّن فزي ا بحزاث السزابق  

ه فزي االرتًاط واالتّصزال واحزد  سزيّال  فزي لاتزه متحزّرك  فزي جزو رم ويشزايع

جزّرد ّمز   زي التواللايز  التزي تنتيزي إلييزا  زذم الحركز  العا،  للا ا عراض
 .(2)على ما تقدّمت اع ارة إليه في مرحل  القّوة والفع  

ع فزي جزو رم ع وسزيّاال،  وإل كان  زذا العزالم حركز ع ومتحّركزا  فزي سزيالنا

ع يطززرأ عليززه ال،  وجززودم تجززدّد وكانززت  ويّتززه عززين التجززدّد والتليّززر ال  ززيئا
م،  والتليّر  .التليّروعن التجدّد  دّط ارتًاطه بالعلّ  الثابت  التي تبنبه 

عبزز ب مززا  زو فززي لاتززه متجزدّد  متليّززر    ه أنّززال،  فالجاعز  الثابززت الوجزود جب

عب  الشي  متجدّداع متليّراع  ثابزت ر إلزى الوبذلا يرتفع إ كال اسزتناد المتليّز .جب
 .وارتًاط الحادث بالقديم

 الفصل الثالث والعشرون

 في حدوث العالم

  ممكنز  أّن كز   ما يّز (3)القدم والحزدوث  قد تحقّق فيما تقدّم من مًاح 
ع ،  موجززودة مسززًوق و الوجززود بعززدم لاتززّي   ع لاتيّززا العززدم و،  فيززي حادثزز   حززدوثا

ززدة ليززا ا  عززن علّتيززا الموجي وق و فيززي مسززً،  السزابق علززى وجود ززا بحززدّم منتززهب

 .الوجود بوجودي علّيتيا متألّ رة  عنيا
ع وإل كان المًدأ ا ّول لكّ ي وجود إمكان ،  داع أو مجزرّ  ّي  ع سوا  كان مادّيزا

ع أو غير عقلّي ع  و الواج  لذاته )تعالى(  ود حزادث  فكز   ممكزن موجز،  عقليّا

ع بالنسً   لاتا
__________________ 

 تاسع .والفص  الثامن من المرحل  ال،  ( راجع الفص  الثال  من المرحل  الحادي  عشرة1)

 التاسع .( راجع الفص  العامس من المرحل  2)

 ( راجع الفص  السادس من المرحل  العا رة.3)
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ومجموا الممكنات المسّمى بعالم اعمكان وبما سزوى الًزارح )تعزالى( ،  إليه

ع ورا  أجها ه فالعالم بجميع أجها زه حزادث  ،  فحكمه حكم أجها ه،  ليس  يئا
ع مسًوقو الوجود بوجود الواج  لذاته  .لاتا

ه نّزا يّزات وقصزرنا النظزر فزي الوجزود بمزا أثّم إنّزا لزو أغملزنا عزن الم

ع إلى واجز  لذاتزه قزا م بذاتز،  الحقيق  ا ديل   ه مسزتقّ   وجدنا الوجود منقسما
 واج في تحقّقه وثًوته وممكن موجود في غيرم راب  قا م بليرم الذي  و ال

ع  ززذا النحزز،  ع بززالوجود الززواجًّي حادثززا و مززن كززان كززّ  وجززود إمكززانّي مسززًوقا

فززالمجموا ،  وحكززم مجمززوا الوجززودات اعمكانيّزز  حكززم أجها ززه ، الحززدوث
 .حادث بحدوثه

ع آ ر يعّصه و و الحدوث ا  .لهمزانيّ ثّم إّن لعالم المادّة والطًيع  حدوثا

ة متحززّرك  أّن عززالم المززادّ  (1)ه قززد تقززدّم فززي مًاحزز  القززّوة والفعزز  أنّزز:  تقريززرم
 سالا  ،   متجدّد  باليويّ ،  سيّال  وجوداع ،  بجو رم وما يلحق به من ا عراض

 كزّ  حزدّ ،  منقسم  إلى حدود،  متحّول  من القّوة،  بذاته من النق  إلى الكمال

حزدث  ان كلّمزاثزّم لزو قسزم  زذا الحزدّ بعينزه كز،  منيا فعليّ   لسابقه قزّوة  لالحقزه
 .باالنقسام حدّ كان فعليّ ع لسابقه قّوةع لالحقه

ع كلّمززا فززرض منززه قوإّن  ززذم الحركزز  العاّمزز  ترسززم ام طعزز  تززداداع كميّززا

مزن  ،  وبعزدو وكذا كّ  قً و منه وبعدو ينقسمان إلى قً و ،  انقسمت إلى قً و وبعدو 
وإنّمززا الفززرق بززين  ؛غيززر وقززوف علززى حززدّ مززا لكززر فززي الحركزز  التززي ترسززمه

،  نيزا متعزيّ اعمتدادبي ن أّن الذي للحرك  مًيم  والذي ليزذا االمتزداد العزارض ل

 .ق بين الجسم الطًيعّي والجسم التعليميّ نظير الفر
الذي  و ذا االمتداد الذي يرسمه جو ر العالم بحركته  و الهمان العامّ 

لقصزر به تتقدّر الحركات وتتعزيّن النسز  بزين الحزوادث الطًيعيّز  بزالطول وا

ته  ي كونه وبعديّ ،  وقًليّته  ي كونه قّوةع للفعليّ  التي تليه،  والقًليّ  والًعديّ 
 .فعليّ ع للقّوة التي تليه

ا ا وجزدن،  فكّ  قطع  من قطعات  ذم الحركز  العاّمز  الممتزدّة أ زذنا ا

دوث فيززي حادثزز  بحزز،  لكونيززا فعليّزز  مسززًوق  بقززّوة،  مسززًوق ع بعززدم عمززانيّ 
 ومجموا  ذم .عمانيّ 

__________________ 

 ( راجع الفص  الثامن من المرحل  التاسع .1)
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و و ،  فحكمه حكميا،  ليس إالّ نفس القطعات وا جها القطعات وا جها  

ع ،  حادث  عماني  بحدوثيا الهمانيّ  ع عمانيّزا  فعالم المادّة والطًيع  حزادث  حزدوثا
 . ذا، 

ح وأّما ما دّورم المتكلّمزون فزي حزدوث العزالم ع يعنزي مزا سزوى الًزار

ع بالًنا  على اسزتحال  القزدم الهمزانّي فزي الممكز  : حّصزلهوم .نسًحانه ع عمانا
إالّ  فززال موجززود قًليززا،  أّن الوجززودات اعمكانيّزز  منقطعزز  مززن طززرف الًدايزز 

دزدرم و،  والهمان لا    مزن الجزانًبي ن إلزى غيزر النيايز ،  الواج  )تعالى(

 .وليله مشلول به ظرف له،   ال عن العالم
،  أّن الهمزززان نفسزززه موجزززود ممكزززن معلزززوق للواجززز  )تعزززالى(:  ففياااه

  وعنزد لاك لززيس ورا  الواجزز،  العزالم الززذي  ززو فعلزه )تعززالى( فليجعز  مززن

ظروف فزي فال قً  حتّى يستقّر فيه عدم العالم إستقرارب الم،  وفعله أمر آ ر
 اسزتحال بعلى أّن القول بال تنا ي الهمان أّوال وآ راع ينزاقع قزولبيم  ؛ظرفه

ع إلى أّن الهمان كم  عزارض  للحركز   ؛القديم الهمانيّ  ،  بالجسزم القا مز ملافا

لمناقع او و قدم العالم ،  وعدم تنا يه يالعم عدمب تنا ي ا جسام وحركاتيا
 .لقوليم بحدوثه

ع وال  (1) وقااد ّفّصااى بعضااهم عززن إ ززكال لززهوم كززون الهمززان ال واجًززا

ع ومعلوال للواج  بألّن الهمان أمر إعتًارّي ال بألس بزالقول بكونزه ال و ال اجًزا
 .معلوال للواج 

ع أنّزز : وفيااه  الإل ،  ه يسززتوي حينئززذ القززول بحززدوث العززالم وقدمززه عمانززا

 .حقيق  للهمان
ا  مزززن الوجزززود  (2) وّفّصاااى عناااه آخااارون بزززألّن الهمزززان إنتهاعزززي  منتزززهب

 الواجًّي تعالى
__________________ 

نشزززأل ( أي بعزززع المتكلّمزززين و زززم القزززا لون بالهمزززان المتزززو م الزززذي ال فزززرد يحاليزززه وال م1)

وتعليقززات ،  298   7راجززع تعليقززات المصززنّف )قززدس سززرم( علززى ا سززفار ِ عنتهاعززه. 

 .82و رى المنظوم    ،  142   3الحكيم السًهوارّي على ا سفار ِ 

ن يزه وإن كزا( أي بعع آ ر من المتكلّمين. و م القا لون بالهمان المو وم الذي ال فرد يحال2)

ع عنتهاعه و و بقا  الواج  بالذات.  ذا ا  عرةلى ا  القول نبسبًه الحكيم السًهوارّي إمنشأل
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 .عن للا

ع عليه  .بألّن العمه عروض التليّر للذات الواجًيّ :  (1) واعتُر 
نتزها ا ال نسزلّم وجزوب المطابقز  بزين المنتزها والمبألنّز:  (2) واُجيب عنه

 .ه التهام بالسفسط وأنت  ًير بألنّ  .عنه

 الفصل الرابع والعشرون

 في دوام الفيض

لإليجزاد  أّن قدرته )تعزالى(  زي مًد يّتزه (3)تًيّن في ا بحاث السابق   قد

فززيع والعم للززا دوام ال،  و ززي عززين الززذات المتعاليزز ،  وعلّيّتززه لمززا سززوام

 .واستمرار الرحم  وعدم انقطاا العطيّ 
ع و،  وال يلهم من للزا دوام عزالم الطًيعز  را   ّن المجمزوا لزيس  زيئا

رب في وجود الع،  ادث مسًوق  بالعدموكّ  جه  ح،  ا جها  الم على وال تكر 

 .لعدم الدلي  عليه،  (4)ما يرام القا لون با دوار وا كوار 
،  ادياإّن ا فالك وا جرام العلويّ  دا م  الوجود بأل ع»:  (5) وما قيل

 وكذلا
__________________ 

لزى إلزى قا لزه فزي تعليقاتزه ع؛ وتعّرض له من دون ا ارة 148في حا ي   رى المنظوم    

ع المصزنّ 82وتعليقاته على  رى المنظوم    ،  142   3ا سفار ِ  ف . وتعّرض له أيلزا

 .298   7)رحمه هللا( في تعليقاته على ا سفار ِ 

،  82 (  ذا االعتراض  و مفادّ ما لكرم السًهوارّي في تعليقاته علزى  زرى المنظومز   1)

 .142   3وتعليقاته على ا سفار ِ 

ى هللا( علز ( والمجي  المتكلّمون القا لون بالهمان المو وم. راجع تعليقات المصنّف )رحمزه2)

 .298   7ا سفار ِ 

 ( راجع الفص  الثال  عشر من  ذم المرحل .3)

كي عن بعع فالسف  اليونان.4)  (  ذا القول حو

 لحكمزا افورقلس مزن قزدما  كًرقلس و،  (  ذا القول منسوب  إلى أساطين الحكما  ا قدمين5)

را ع على ه افتأنّ »:  . لكن قال ددر المتأللّيين152ع  149   2على ما في المل  والنح  ِ ، 

 يرغنعم ل ًوا إلى أّن وجودم دا م  وفيله »:  ثّم قال،  «اوولئا السابقين ا ّولين
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أّن علليزا كلّيّات العنادر وا نواا ا دليّ  المادّيّ  دا م  الوجود نظزراع إلزى 

 «.مفارق  آبي  عن التليّر
وقّفز  عدم دلي  يدّل على كون  ذم العلز  تاّمز ع منحصزرةع غيزرب مت يدفعه

،  فيزافي تألثير ا على  را   ومتعدّات مجيول  لنزا تعتلزف معلوالتيزا با تال

 فال تتشابه العلق  في أدوار ا.
كانت  ، للا على أّن القول با فالك وا جرام غير القابل  للتليّر وغير

ذم  زوقزد انفسزس اليزوم ،  أدوال مو زوع  مزن الييزألة والطًيعيّزات القزديمتين

 اآلرا .
 ز  تّم الكتاب والحمد هلل في سادس محرم الحرام مزن سزن  ألزف وثالثما

 و مس وتسعين من اليجرة النًويّ  والصالة على محّمد وآله.
__________________ 

 .283   7راجع ا سفار ِ «. منقطع

ين ب العزالمرتّم ما تيّسر لنا من التحقيق والتعليق على كتاب نيايز  الحكمز . والحمزد هلل 

في يوم ا ربعا  سزابع وعشزرين رجز  المرجز  مزن سزن  ألزف وأربعما ز  وسزّت وعشزر مزن 

 اليجرة النًويّ . والصالة والسالم على محّمد وآله.

 عًاس علي الهارعّي السًهواريّ 

  ع 1416رج   27قم المقدس  ع 

29  /9  /1375   
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 .م 1928/   ع. ق 1346/  مطًع  الدول ،  استانًول،  ط .م 1037/  ق . ع

محمززد بززن :  «الحكمزز  المتعاليزز  فززي ا سززفار ا ربعزز »ا سززفار  ع 6

ًزز  مكت،  ق. ط  ززع. 1050/  المتززوفى،  ابززرا يم دززدر المتززأللّيين الشززيراعيّ 
  ع. ق. 1378/  المصطفوّي بقم المشرف 

/  تزوفىالم،  أبو المعالي عًد الملزا بزن عًزدهللا الجزوينيّ :  اعر اد ع 7
 م. 1985/   ع ق 1405/  يروتب،  م سس  الكت  الثقافي ،   ع ق. ط 478
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مقداد بن عًزدهللا السزيوري :  إر اد الطالًين إلى ني  المستر دين ع 8

 بمًي.،   ع ق. ط 826/  الحلّي المتوفى
 ، أبززو علززي الحسززين بززن عًززدهللا بززن سززينا:  ع اع ززارات والتنًييززات 9

ع الى  رى اع ارات والتنًييات الم 428/  المتوفى ًزوا ط ع ق طوًع منلّما

  ع ق. 1403/  في مكت  نشر الكتاب
السززيد عميززد الززدين :  إ ززراق الال ززوت فززي نقززد  ززرى اليززاقوت ع 10

 .7717معطوط في مكتً  االمام الر ا )ا( الرقم ،  ا عرجّي الحلّيّ 

 محّمد حسين الطًاطًا ي:  اودول فلسف  ورو  ورو  ر اليسم ع 11
 عسالمي بقم المشّرف .م سس  النشر ا،  ق. ط  ع. 1402/  المتوفى، 

/  المتزوفى،  الشيس  زياب الزدين السزيرورديّ :  ع ا لواى العمادي  12

،  طيززران« 3مجموعززه مصززنفات  ززيس ا ززراق ِ » ززع. ق. طوًززع فززي  586
 انجمن اسالمي حكمت وفلسفه ايران.

 اطعًد الرحيم بن محّمد المعروف بألبي الحسين العي:  اعنتصار ع 13

 .م 1925/  القا رة،  نشرة نيًرِ،  ق. ط . ع 290/  المتوفى، 
 أبو جعفر محّمزد بزن يعقزوب بزن اسزحاق الكلينزيّ :  اودول الكافي ع 14

 تأ ز  الًيز گدفتر نشر فر ن،  ق. ط  ع. 329ع  328/  المتوفى،  الراعيّ 

 طيران.، 
الحسززن بززن :  ع إيلززاى المقادززد فززي  ززرى حكمزز  عززين القواعززد 15

 ، طيزران،   زع. ق. ط 726/  المتزوفى،  حلّزييوسف بن علي ابزن المطّيرال

  ع. ق. 1378/  جامع  طيران
الحسن بن يوسف بن علي بن :  أنوار الملكوت في  رى الياقوت ع 16

/  جامعزز  طيززران،  طيززران،  ق. ط  ززع. 726/  المتززوفى،  المطّيززر الحلّززي

  .  ع. 1338
 مفيدحّمد المحّمد بن م:  أوا   المقاالت في المذا   والمعتارات ع 17

 مشّرف .الطًع  الثاني  مكتً  الداورّي بقم ال،  ق. ط ع.  413/  المتوفى، 
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عيززن الززدين عمززر بززن سززيالن :  الًصززا ر النصززيريّ  فززي المنطززق ع 18
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/  المطًعز  الكًزرى ا ميريز ،  مصزر،  مجيزول. ط/  المتزوفى،  )الساوجّي(

 م. 1898/   ع ق 1316
،  ط. 1402/  المتوفى،  محّمد حسين الطًاطًا يّ :  ع بداي  الحكم  19

 م سس  النشر اعسالمّي.،  قم
 «پ»

 586/  المتززوفى،  الشززيس  ززياب الززدين السززيرورديّ :  رتونامززهپ ع 20
انجمزن ،  طيزران،  «3ِ مجموعه مصنفات  يس ا راق »ق. طًع في  .ع 

 اسالمى حكمت وفلسفه ايران.
 «ت»

 471/  المتزوفى،  و المظفزر اعسزفرا ينيّ أبز:  التًصير فزي الزدين ع 21

 .م 1983ق  ع.  1403/  عالم الكتابن بيروت،  ط ق. ع. 

نصززير الزززدين محّمزززد بززن محّمزززد بزززن الحسزززن :  تجريزززد االعتقزززاد ع 22
مكتزززز  ا عززززالم اعسززززالمي فززززي ،  ق. ط ع. زززز 672/  المتززززوفى،  الطوسزززيّ 
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  ع  . 1349/   ع ق. ط مطًع  جامع  طيران 458/  المتوفى

 ابيالحكيم أبونصر محّمد بن محّمد بن طر ان الفزار:  التعليقات ع 24

بزاد مجلزس دا زرة المعزارف العثمانيز  بحيزدر آ،  ط ق. ع. ز 339/  المتوفى، 
 ق. ع.  1346/  الدكن

/  المتززوفى،  أبززو علززي الحسززين بززن عًززد هللا بززن سززينا:  التعليقززات ع 25

 ّرف .مكت  ا عالم اعسالمي في الحوعة العلمي  بقم المش،  ط ق. ع.  428
،  مززال محّمززد الييززدجيّ :  ع تعليقزز  الييززدجّي علززى  ززرى المنظومزز  26

/  م سسززز  ا علمزززي للمطًوعزززات،  طيزززران،   زززع ق. ط 1339/  المتزززوفى
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 اع راق المطًوا في مكتً  بيدار بقم المشرف .

  ادي بن ميدي السزًهواريّ :  تعليقات السًهوارّي على ا سفار ع 28
ع علزى ا سزفار المطًزوا فزي مكت ع. ز 1289/  المتوفى ، ًز  ق. طًعزت تعليقزا

 ق. ع.  1378/  المصطفوّي بقم المشرف 

 ززادي بززن ميززدي :  تعليقززات السززًهوارّي علززى  ززرى المنظومزز  ع 29
ع علزى  زرى المنظومز  ع. ز 1289/  المتوفى،  السًهواري  ق. طًعزت تعليقزا

  . 1366/  م المشّرف المطًوا في م سس  النشر دار العلم بق

  ززمس:  تعليقززات العفززرّي علززى  ززرى اليدايزز  ا ثيريّزز  للميًززديّ  ع 30
ق. طًعززت  ع. زز 935 ع 957/  المتززوفى،  الززدين محّمززد العفززرّي الشززيراعيّ 

 ع. ز 1331/  تعليقاع على  رى اليداي  ا ثيريّ  للميًدّي المطًوا في طيران
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 ، محّمزد حسزين الطًاطًزا ي:  ع تعليقات الطًاطًزا ي علزى ا سزفار 31
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 ق. ع.  1405/  م سس  في طريق الحق،  ط
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 ززع ق.  766/  776/  المتززوفى،  محّمززد بززن محّمززد بززن أبززي جعفززر الززراعيّ 
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حسن حسن عادم اآلملي :  تعليقات حسن عادم على كشف المراد ع 35

ع علززى كشززف المززراد المطًززوا فززي م سسزز  النشززر  )مدظلززه( طًعززت تعليقززا

 ق. ع.  1407/  اعسالمّي بقم المشرف 
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،  الحسن بن يوسف بن علي بزن المطيزر الحلّزيّ :  ع جو ر النليد 39
  ع ق. ط حجري بال تاريس. 726/  المتوفى

ان أبو نصر محّمد بن محّمد بن طرف:  ع الجمع بين رأيي الحكيمين 40

/  المطًعززز  الكاثوليكيززز ،  بيزززروت،   زززع ق. ط 339/  المتزززوفى،  الفزززارابيّ 
 م. 1960

 «ح»

الشززيس اسززماعي  :  حا ززي  الكنًززوي علززى  ززرى العقا ززد النسززفي  ع 41
ي  ق. طًعت في حا زي   زرى العقا زد النسزف ع.  1205/  المتوفى،  الكنًوي

 ق. ع.  1323/  المطًوا في مطًع  أحمد احسان باستانًول

د جالل الدين محمّ :  دوانّي على  رى التجريد القو جيحا ي  ال ع 42
ع منلم،  حجري،  . طم 1502/  . قع  908/  المتوفى،  بن أسعد الدوانيّ  ا

ي إلى  رى التجريد القو جّي المطًوا في مطًع  الر ّي وبيدار والعهيزه

 بقم.
د جالل الدين محمّ :  حا ي  الدوانّي على  رى التجريد القو جي ع 43

ع منلم،  حجري،  . طم 1502/  . قع  908/  المتوفى،  د الدوانيّ بن أسع ا

ي إلى  رى التجريد القو جّي المطًوا في مطًع  الر ّي وبيدار والعهيزه
 بقم.

 الشزيس علزي بزن فلز :  ع الحج  الًالل  في قمزع المزذا   الها لز  44

مي  بقم المطًع  العل،  . طع ق  1339/  المتوفى،  هللا الحا ري الماعندراني
 1387/  المقدس 
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 . ع ق

/  المتزوفى،  الشزيس  زياب الزدين السزيرورديّ :  حكمز  اع زراق ع 45
،  طيززران «2ِ مجموعززه مصززنفات  ززيس ا ززراق ». طًززع فززي . قع زز 586

 ايران. فهسانجمن حكمت وفل

،  ط. حسام محيي الدين اآللوسيّ :  حواريين الفالسف  والمتكلمين ع 46
 .م 1967/  دمطًع  الها را  بًلدا

 «د»

 رابيّ أبو نصر محّمد بن محّمد بن طر ان الفزا:  ع الدعاوى القلًيّ  47

بززاد مجلززس دا ززرة المعززارف العثمانيّزز  بحيززدر آ،  . ط ززع ق 339/  المتززوفى، 
 . ع ق 1349/  الدكن

 ، . ط زع ق 1391/  المتزوفى،  محّمزد تقزي اآلملزي:  ع درر الفوا د 48

 .ع ق  1377/  ماعيليان بقم المشرف م سس  اس،  الطًع  الثاني 
 «ر»

محّمزززد بزززن ابزززرا يم دزززدر المتزززأللّيين :  رسزززال  فزززي الحزززدوث ع 49

 طيران.،  حجري،  . ط. ق ع/  1050/  المتوفي،  الشيراعيّ 
أبو نصر محّمد بن محمد بزن طر زان :  رسال  في فليل  العلوم ع 50

يزز  المعززارف النظاممطًعزز  دا ززرة ،  . ط. قع زز 339/  المتززوفى،  الفززارابيّ 

 .. قع  1340/  الكا ن  في اليند بحيدر آباد الدكن
:  «رسززا   مززال دززدرا»:  رسززال  فززي إتّصززاف الما يزز  بززالوجود ع 51

 طيران.،  حجري،  . ط. قع  1050ددر المتأللّيين الشيراعّي المتوفى 

،  أبززو علززي الحسززين بززن عًززدهللا بززن سززينا:  ع رسززال  فززي الحززدود 52
 . ع ق 428/  المتوفى

 . ع ق 1400/  مطًع  بيدار بقم المشرف ،  ط

دززدر المتززأللّيين :  «مززال دززدرارسززا   »رسززال  فززي التشززع   ع 53
 طيران.،  حجري،  . ط. قع  1050/  المتوفى،  الشيراعيّ 

 ، جززالل الزدين محّمزد بززن اسزعد الززدوانيّ :  رسزال  اثًززات الواجز  ع 54

 908/  المتوفى
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 .1037الرقم ،  الفيليّ  بقم المشرف   ع ق. معطوط في المدرس 

،  السزززيد ميزززر  زززريف الجرجزززاني:  رسزززال  فزززي حقيقززز  الوجزززود ع 55
 طيران.،  . ق. طع  816/  المتوفى

 وفىالمت،  أبو علي الحسين بن عًد هللا بن سينا:  رسال  ا حوي  ع 56

 .. قع  1368/  القا رة دار الفكر العربي،  . ط. قع  428 /
 عيّ محّمد بن ابرا يم ددر المتأللّيين الشيرا:  ال ددرارسا   م ع 57

 طيران.،  حجري،  . ق. طع  1050/  المتوفى، 

 متوفىال،  أبو علي الحسين بن عًدهللا ابن سينا:  ع رسا   ابن سينا 58
 . ع ق 428 /

 . ع ق 1400/  مطًع  بيدار بقم المشّرف ،  ط

أبزو علزي :  «لزر يسمجمزوا رسزا   الشزيس ا»الرسزال  العر زي   ع 59
عزارف مطًعز  دا زرة الم،  . ط. قع  428/  الحسين عًدهللا بن سينا المتوفى

 .. قع  1354/  العثماني  بحيدر آباد الدكن
 «س»

أرسززززطوطاليس بززززن نيقومززززا س :  السززززما  واآلثززززار العلويزززز  ع 60

 مصزريّ مكتً  النيلز  ال،  القا رة،  . طم ق. 322/  المتوفى،  الفيثاغوريّ 

 .م 1961 /
 «ش»

 أبززو المعززالي عًززد الملززا بززن عًززد هللا:  الشززام  فززي اودززول الززدين ع 61

طيززران م ّسسزز  ،  . ق. طع زز 478/  المتززوفى،  الجززويني )امززام الحززرمين(

 .. قع  1360/  المطالعات االسالميّ 
،  عززال  الززدين علززي بززن محمززد القو ززجي:   ززرى تجريززد العقا ززد ع 62

 طًع  الر ي وبيدار والعهيهي بقم.م،  . ق. طع  879/  المتوفى

 / المتوفى،   ادي بن ميدي السًهواريّ :   رى ا سما  الحسنى ع 63
 مكتً  بصيرتي بقم المشّرف .،  . ط. قع  1289

 فىالمتو،  القا ي عًدالجًّار المعتهليّ :  ع  رى االودول العمس  64

 . ع ق 415 /
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 . ع ق 1384/  مطًع  االستقالل الكًرى،  القا رة،  ط

نصزير الزدين محّمزد بزن محّمزد بزن :   رى اع زارات والتنًييزات ع 65
 1403/  مكتز  نشزر الكتزاب،  . ط. قع  672/  المتوفى،  الحسن الطوسيّ 

 .. قع 

قط  الدين محمود بن مسعود بن مصلط :   رى حكم  اع راق ع 66
 ف .مشرّ مطًع  بيدار بقم ال،  . ق. طع  716ع  710/  المتوفى،  الشيراعي

الزدين محّمزد بزن مًاركشزام المزروي  زمس :   زرى حكمز  العزين ع 67

 طيران.،  )ميرك الًعارا ي(. ط
قطزز  الززدين محّمززد بززن محّمززد بززن أبززي جعفززر :  ع  ززرى الشمسززي  68

مكتًززز  العلميّززز  ،  طيزززران،  . ط زززع ق 776ع  766/  المتزززوفى،  الزززراعيّ 

 .اعسالميّ 
بززن عمززر بززن الحسززين  ن محّمززدفعززر الززدي:   ززرى عيززون الحكمزز  ع 69

/  م سسزز  الصززادق )ا(،  طيززران،  . ط. قع زز 606/  المتززوفى،  الززراعي

  . ع.  1373/  . قع  1415
،  جززالل الززدين محّمززد بززن أسززعد الززدوانيّ :   ززرى العقا ززد النسززفي  ع 70

 .ق .ع  1323/  مطًع  أحمد احسان،  استانًول،  . ق. طع  908/  المتوفىي 

/  المتززوفى،   ززادي بززن ميززدي السززًهواريّ :  ومزز ع  ززرى المنظ 71
 . ع   1366/  م سس  دار العلم بقم المشرق ،  . ط ع ق 1289

السززيّد علززي بززن محّمززد بززن علززي الجرجزززاني :   ززرى المواقززف ع 72

مطًعززز  ،  القسزززطنطني ،  . ق. طع ززز 816/  المتزززوفى،  )المحقّزززق الشزززريف(
ومتنززه لعلززد الززدين عًززد . . قع زز 1286/  الحززاِ محززرم أفنززدي الًوسززنوي

 .. قع  760 ع 756/  المتوفى،  الرحمن اعيجي الشيراعيّ 

 انيّ سعد الدين مسعود بن عمر بن عًدهللا التفتاع:   رى المقادد ع 73
/  نيز دار المعزارف النعما،  ال زور،  پاكسزتان،  . ط. قع  791/  المتوفى، 

 .م 1981/  . قع  1401

ن محّمززد بززن محّمززد بززن أبززي جعفززر قطزز  الززدي:  ع  ززرى المطززالع 74
مطًعززز  كتًزززي النجفزززي بقزززم ،  . ط زززع ق 776ع  766/  المتزززوفى،  الزززراعيّ 

،  والمززتن للقا ززي سززراِ الززدين محمززود بززن أبززي بكززر االرمززويّ  .المشززرف 

 . ع ق 682/  المتوفى
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نصززير الززدين محّمززد بززن محّمززد بززن الحسززن :  ع  ززرى مسززألل  العلززم 75

/   زززع ق 1385/  مشزززيد المقدّسززز ،  ط . زززع ق 672/  المتزززوفى،  الطوسزززيّ 
 . ع   1345

 ط .. ق زع 656/  المتزوفى،  ابن أبي الحديد:  ع  رى ني  الًالغ  76

 .م 1959/  القا رة، 
 راعيّ محّمد بن ابرا يم ددر الدين الشزي:   رى اليداي  ا ثيريّ  ع 77

 .. قع  1313/  طيران،  حجري،  . ط. قع  1050/  المتوفى، 

،  ديالقا زي كمزال الزدين الميًزدّي اليزه:   رى اليدايز  ا ثيريّز  ع 78
 .. قع  1331/  طيران،  ط/  المتوفى

نصززير الززدين الطوسززّي وفعززر :  ع  ززرحي اع ززارات والتنًييززات 79

/  رف مكتً  آيز  هللا العظمزى المرعشزي النجفزي بقزم المشز،  ط .الدين الراعي
 . ع ق 1404

. ع ز 428/  المتزوفى،  حسين عًد هللا بن سيناأبو علي ال:  الشفا  ع 80

. ع ز 1404/  مكتً  آي  هللا العظمزى المرعشزي النجفزي بقزم المشزرف ،  ق. ط
 .ق

محّمززد عًززد الحززي :  الشززمس الًاعغزز  فززي  ززرى الحكمزز  الًاللزز  ع 81

 اليند.،  د لي،  اللكنوي اليندي. ط
 راعيّ يين الشزيمحّمد بن ابرا يم دزدر المتزأللّ :  ع الشوا د الربوبيّ  82

 . ع   1346/  مدين  مشيد المقدس ،  . ط1050/  المتوفى، 

،  عًزد الزرعاق بزن علزي بزن الحسزين الال يجزيّ :   وارق اعليام ع 83
 مكتً  الميدوي.،  ادفيان،  . ق. طع  1072/  المتوفى

جزالل الزدين محّمزد بزن :   زواك  الحزور فزي  زرى  ياكز  النزور ع 84

م سسززز  الطًزززع ،  . طم 1502/  . قع ززز 908/  متزززوفىال،  اسزززعد الزززدوانيّ 
 .. قع  1411/  والنشر في اآلستان  الر ويّ  المقدّس  بمشيد

،  يالسيّد  ا م معروف الحسن:  ع الشيع  بين اال اعرة والمعتهل  85

 .م 1964/  بيروت،  دار النشر للجامعيّين الطًع  االوولى،  ط
 «ط»

/  المتزوفى،  يس بزين نيقامزا سطًيعيات أرسزطوك أرسزطو طزال ع 86

 م. ق. 322
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 «ع»

م سسززز  الًعثززز  ،  ط،  محّمزززد ر زززا المظفزززر:  عقا زززد اعماميززز  ع 87

 .م 1992/  . قع  1412/  بطيران
 «ف»

ق ع 88 ق بززين الفيززرب دي عًززد القززا ر بززن طززا ر بززن محّمززد الًلززدا:  الفززر 

  ر الكتزدا،  بيزروت،  . طم 1037/  . قع ز 429/  المتزوفى،  اعسفرا يني
 العلمي .

. ع ز 638/  المتزوفى،  محيي الدين بزن عربزي:  الفتوحات المكيّ  ع 89

 .م 1972/  . قع  1392/  القا رة،  مصر،  . طق
ن بزأبو محّمد علي بن أحمزد :  ع الفص  في المل  وا  وا  والنح  90

 . ع ق 1317/  المطًع  ا دبي ،  مصر،  ط . ع ق 456/  المتوفى،  حهم

،  أبزو نصزر محّمزد بزن محّمزد بزن طر زان الفزارابيّ :  الفصزو  ع 91
در مطًع  مجلس دا زرة المعزارف العثمانيز  بحيز،  . ط. قع  339/  المتوفى

 .. قع  1345/  آباد الدكن

. ع ز 638/  المتزوفى،  محيزي الزدين بزن عربزي:  فصو  الحكم ع 92
 مكتً  دار الثقاف  العراق بنينوى.،  . طق

 . ع ق 672/  المتوفى،  ددر الدين محّمد القونوي:  ع الفكوك 93
 «ق»

 السزيد محّمزد بزاقر بزن  زمس الزدين محّمزد:  القًسات فزي الحكمز  ع 94
 طيران.،  . ق. طع  1041/  الحسيني االسترآبادي. المتوفى

،  نزيميثم بن علزي بزن ميزثم الًحرا:  قواعد المرام في علم الكالم ع 95

قززم كتًزز  آيزز  هللا العظمززى المرعشززي النجفززي بم،  . ق. ط ززع 699/  المتززوفى
 .. قع  1406/  المشرف 

 فىالمتو،  نصير الدين محّمد بن الحسن الطوسي:  قواعد العقا د ع 96

 راجع ترجم  كشف الفوا د.،  . ق. طع  672 /
 «ك»

،  الحسن بزن يوسزف بزن علزي بزن المطيزر الحلّزي:  كشف المراد ع 97

 ع.  726/  المتوفى
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  ع ق. 1407/   سس  النشر اعسالمي بقم المشرف م،  ق. ط

ي محّمززد عًزد الحززي اللكنززو:  الكززالم المتزين فززي تحريززر الًزرا ين ع 98
 د لّي.،  اليند،  )اللكينوي(. ط

،  الحسن بن يوسزف بزن علزي بزن المطّيزر الحلّزي:  كشف الفوا د ع 99

تًز  المطًزوا فزي مك «مجموعز  الرسزا  » ن ،  . ط. قع  726/  المتوفى
 .. قع  1404/  آي  هللا العظمى المرعشي النجفي بقم المشرف 

 «ل»

ززع 100 /  المتززوفى،  أبززو الحسززن علززي بززن اسززماعي  ا  ززعري:  ع اللومب

 .م 1955/   رك  مسا م  مصري ،  مطًع  مصر،  . ط ع ق 330
أبززو المعززالي :  ع لمززع ا دلّزز  فززي قواعززد أ زز  السززن  والجماعزز  101

،  ط . زع ق 478/  المتزوفى،  «امام الحرمين» الجويني عًدالملا بن عًدهللا

 .م 1965/   ع ق 1385/  الدار المصري ،  الطًع  االوولى
 «م»

 606/  المتوفى،  فعر الدين محّمد بن عمر الراعيّ :  المحّص  ع 102

 .م 1991/  . قع  1411/  مكتً  دار التراث،  القا رة،  . ط. قع 
مزر فعزر الزدين محّمزد بزن ع:  في العلزم اعليزيالمطال  العالي   ع 103

 1407/  دار الكتاب العربيّ ،  بيروت،  . ق. طع  606/  المتوفى،  الراعيّ 

 .م 1987/  . قع 
،  فعززر الززدين محّمززد بززن عمززر الززراعي:  المًاحزز  المشززرقيّ  ع 104

 .. قع  1411/  مكتً  بيدار بقم المشرف ،  . ط. قع  606/  المتوفى

 لمتوفىا،  أبو علي الحسين بن عًدهللا ابن سينا:  ًدأ والمعادع الم 105
/   ع   1363/  م سس  المطالعات اعسالمي ،  طيران،   ع ق. ط 428 /

 م. 1984

،  اعيمحّمد بن ابرا يم ددر المتزأللّيين الشزير:  ع المًدأ والمعاد 106
 مكتً  المصطفوّي بقم المشّرف .،   ع ق. ط 1050/  المتوفى

 586/  المتوفى،  الشيس  ياب الدين السيرورديّ :  المقاومات ع 107

 . طًع في. قع 
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انجمزن اسزالمى حكمزت ،  طيران،  «1مجموعه مصنفات  يس ا راق ِ »

 عًدالرحمن بزدوي. ط:  ع مذا   اعسالميين 108م. 1976/  وفلسف  ايران
 م. 1971/  دار العلم للماليين،  بيروت، 

دار ،  بيززروت،  عًززد الززرحمن بززدوي. ط:  نمززذا   اعسززالميي ع 108

 .م 1971/  العلم للماليين
نصير الزدين محّمزد بزن محّمزد بزن الحسزن :  مصارا المصارا ع 109

 مكتًزز  آيزز  هللا العظمززى المرعشززي،  . ط. قع زز 672/  المتززوفى،  الطوسززي

 النجفي.
 شزا يأبو الفتط بن معدوم العادم الحسينّي العرب:  مفتاى الًاب ع 110

ط م سسزز  الطًززع والنشززر فززي اآلسززتان  الر ززوي   . قع زز 976/  المتززوفى، 

  . ع.  1372/  المقدس  بمشيد
:  مصزززًاى ا نزززس،  ع مفتزززاى غيززز  الجمزززع والوجزززود 112و  111

 ومحّمزد بزن حمزهة بزن،   زع ق 672/  المتزوفى،  ددرالدين محّمزد القونزوي

 طيران.،  حجري،  ط،  محّمد العثماني الروسالي )ابن الفناري الحنفي(
،  محّمززد بززن ابززرا يم دززدر المتززأللّيين الشززيراعيّ :  المشززاعر ع 113

 ، . ق. طع  1050/  المتوفى

،  ّميسعد بن عًد هللا أبي  لف ا  عرّي الق:  المقاالت والفرق ع 114
 .م 1963ع  . قع  1405/  الطًع  الثاني ،  . ط. ق ع 301/  المتوفى

 ، أبو الحسن علي بن اسزماعي  ا  زعريّ  : ع مقاالت اعسالميين 115

 م. 1985 ع ق ع  1405/  الطًع  الثاني ،   ع ق. ط 330/  المتوفى
/  المتززوفى،  أرسززطوطاليس بززن نيقامززا وس:  منطززق أرسززطو ع 116

 .م 1980/  دار القلم،  بيروت،  . طم ق. 322

،  محّمزد بززن عًزدالكريم بزن أحمزد الشيرسززتاني:  والنحز  الملز  ع 117
 دار المعرف .،  بيروت،  . ط. قع  548/  المتوفى

أبزو نصزر محّمزد بزن محّمزد بزن طر زان الفززارابّي :  ع المنطقيزات 118

م مكتًزز  آيزز  هللا العظمززى المرعشززي النجفززي بقزز،   ززع ق. ط 339/  المتززوفى
يززز  دا زززرم المعزززارف العثمان،  الطًعززز  االوولزززى،  . ط زززع ق 1408/  المقدسززز 

  ع ق. 1358/  بحيدرآباد الدكن

 ، أبززو الًركززات  ًزز  هللا بززن علززي ملكززاي الًلززداديّ :  المعتًززر ع 119
 .. قع  547/  المتوفى
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. ع ز 1358/  دا رة المعارف العثماني  بحيدرآباد الدكن،  الطًع  االوولى،  ط

 .ق
 «ن»

نصززير الززدين محّمززد بززن :  «تلعززي  المحصزز »نقززد المحصزز  ع 120

/  جامعز  طيزران،  . ق. طع ز 672/  ىالمتزوف،  محّمد بزن الحسزن الطوسزي

  . ع.  1359
حمزد أمحّمزد بزن عًزد الكزريم ابزن :  نياي  ا قدام في علزم الكزالم ع 121

 مكتً  المثنّى بًلداد.،  . ق. طع  548/  المتوفى،  الشيرستاني

،  وريّ أبزو عًزد هللا مقزداد بزن عًزد هللا السزي:  النافع يوم الحشزر ع 122
  م سسز  الطًززع والنشزر فززي اآلسزتان  الر ززويّ ،  . ط. قع زز 826/  المتزوفى

 ..  ع  1372/  المقدس  بمشيد

 428 / المتزوفى،  أبو علي الحسين بن عًدهللا ابن سينا:  ع النجاة 123
 . ع   1362/  المكتً  المرتلويّ ،  طيران،  . ط ع ق

،  أبزو نصزر محّمزد بزن محّمزد بزن طر زان الفزارابيّ :  النواميس ع 124
 .. قع  339/  فىالمتو

 «هـ»

،  أثيزززر الزززدين مفلززز  بزززن عمزززر ا بيزززري:  ع اليدايززز  ا ثيريّززز  125

 .راجع ترجم   رى اليداي  ا ثيريّ ،  ط/  المتوفى
 / المتزوفى،  الشيس  ياب الدين السيروردي:  ع اليياك  النوري  126

،  طيززران،  «3مجموعززه مصزنّفات  زيس ا زراق ِ »ًزع فزي . ط زع ق 586

 .سالمى حكمت وفلفسه ايرانانجمن ا
 «ي»

 ، أبزو اسزحاق ابزرا يم بزن نوبعزت. ط:  الياقوت في علم الكالم ع 127

 .. قع  1413/  مكتً  آي  هللا العظمى المرعشي النجفي بقم المقدس 

/  المتزوفى،  الشيس  زياب الزدين السزيرورديّ :  يهدان  نا ت ع 128
،  طيزران،  «3ق ِ مجموعزه مصزنفات  زيس ا زرا». طوًع فزي . قع  586

 انجمن حكمت وفلسفه ايران.
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 فهرس األسماء والكنى

 .160:  اآلملي )حسن حسن زاده(

 .282،  259،  209،  149،  142،  115:  اآلملي )ملمد ّقي(

 .22:  ابن عياش

 .353،  339،  121:  ابن كمونة

 .119،  79،  33:  ابن ميثم

 .144:  أبو اسلاق )ابراهيم بن نوبخت(

 .144،  120:  البركات البغداديّ  أبو

 .210،  207،  79،  13:  أبو اللسن األشعريّ 

 .22:  أبو اللسن الخيّاط

 .371،  297،  79،  32،  13:  أبو اللسين البصريّ 

 .22:  أبو عبد هللا

 .22:  أبو عليّ 

 .158،  79:  أبو هاشم

 .119:  أبو الهذيل العالّف

 .208،  22 : أبو القاسم البلخّي )الكعبّي(

 .22:  أبو يعقوب

 .353،  138،  71:  أثير الدين األبهريّ 
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 .353،  230،  168،  141،  125،  121،  112:  أرسطو

،  358،  355،  352،  322،  318،  168،  134،  124،  120:  أفالطون

382. 

 .143:  أقليدس

 .241،  240:  أنباذ قلس

 .120:  انكسافراطيس

 .368،  346،  215،  214،  113:  ة(االيجّي )العالّم

 .392:  برقلس

،  263،  197،  176،  136،  132،  131،  45،  16،  15:  بهمنيااااااااااااار

354. 

،  160،  158،  156،  150،  148،  138،  33:  التفتاااااازانّي )العالّماااااة(

171  ،175  ،176  ،189  ،193  ،194  ،197  ،346  ،368. 

 .144،  119:  الجبّائيّ 

 .368،  211،  208،  122:  للسين النّجارا

،  87،  82،  81،  76،  57،  37،  30،  15،  14:  اللكاااايم الساااابزواريّ 

91  ،93  ،102  ،106  ،107  ،112  ،114  ،119  ،142  ،144  ،156  ،161 

،  274،  263ع  261،  258،  222،  209،  208،  207،  202،  192،  187، 

281  ،282  ،285  ،328  ،346  ،349  ،354  ،365  ،371  ،376  ،391  ،

392. 

 ، 197،  193،  171،  158،  149،  142،  120،  79:  الللّي )العالّماة(

235  ،254  ،280  ،330. 

 .168:  الخفريّ 

 202،  188،  187،  96،  94،  87،  25،  18،  17:  الدوانّي )الملقّاق(

 ،281  ،327  ،376  ،386. 

 .241،  240،  123،  120:  راطيسذيمق

 .93:  الرجل الهمدانيّ 

 ، 70،  68،  67،  56،  47،  46،  32،  14،  13:  الارازّي )فخار الادين(

95  ،97  ،101  ،104  ،112  ،114  ،116  ،120  ،126  ،129  ،138  ،139 

، 
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 ، 171،  166،  165،  161،  158،  155،  154،  150،  147ع  144،  142

172  ،175  ،176  ،181  ،187  ،193  ،197  ،202  ،208  ،210  ،214  ،

228  ،229  ،230  ،233  ،235  ،254  ،272  ،289  ،294  ،297  ،305  ،

321  ،334. 

 .138،  133:  الرازّي )قطب الدين(

 .160:  الرازّي )ملمد بن زكريا(

 .102:  الراوندّي )قطب الدين(

 .382:  سقراط

 .120:  رديّ السهرو

 290،  281،  280،  219،  183،  168،  113،  37،  15:  السيّد الداماد

 ،339  ،385. 

 227،  215،  188،  137،  76،  25:  السيّدالشريف )الملقّق الشاريف(

 ،346  ،368. 

 .94:  سيّد المدقّقين

 .97،  61:  شارح المقاصد

 .168،  146،  77:  شارح المواقف

 .139:  باركشاه المرويّ شمس الدين م

 .353،  121:  الشهرزورّي )ملّمد(

 .348،  143،  123،  120:  الشهرستانيّ 

 ، 58،  56،  51،  45،  17،  15،  14:  الشيخ اإلشراقّي )شيخ اإلشراق(

59  ،67  ،88  ،95  ،97  ،104  ،113  ،114  ،120  ،124  ،126  ،127  ،

128  ،130  ،134  ،136  ،138  ،147  ،181  ،197  ،202  ،235  ،259  ،

280  ،283  ،284  ،297  ،334  ،339  ،353  ،356  ،383  ،385  ،386. 

،  66،  65،  56،  48،  45،  32،  29،  9:  الشاايخ الاارئيس )اباان سااينا(

73  ،79  ،93  ،96  ،97  ،103  ،112  ،113  ،121  ،122  ،123  ،124  ،

 ، 143ع  141،  139،  138،  136 ، 134ع  131،  129،  126
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،  168،  166ع  164،  161،  160،  157،  156،  151،  150،  147ع  145

،  234ع  232،  230،  217،  202،  197،  194،  175،  172،  171،  169

،  354،  327،  319،  312،  298،  280،  273،  261،  242ع  239،  237

356  ،358  ،363. 

 .297:  ّخصصاحب المل

 .210،  148،  88،  77،  76،  61،  33:  صاحب المواقف

 .356،  355:  صدر الدين القونويّ 

 ، 48،  37،  33،  30،  29،  27،  25،  17ع  14،  12:  صدر المتايلّهين

،  103،  101،  97،  93،  86،  85،  76،  74،  72،  71،  68ع  65،  60،  51

،  133،  130ع  125،  121،  120،  117،  116 ، 114ع  112،  107،  106

،  161،  158،  156،  155،  150،  149،  147ع  145،  141،  136،  134

،  195،  193،  189ع  187،  186،  181،  176،  175،  171،  165،  163

،  263ع  261،  259،  254،  243،  242،  234،  222،  214،  211،  210

272  ،273  ،275  ،280  ،282  ،284  ،288  ،289  ،294  ،297  ،298  ،

307  ،318  ،319  ،321  ،330  ،334  ،336  ،337  ،339  ،340  ،344  ،

346  ،347  ،357  ،358  ،376  ،378  ،383  ،385  ،386  ،392. 

 .106:  صدر الدين الشيرازّي )السيّد السند(

 .368،  211،  208،  122:  ضرار بن عمرو

 .6،  5:  الطباطبائّي )ملمد حسين(

،  83،  80،  75،  67،  59،  58،  33،  28،  21:  الطوساااّي )الملقّاااق(

88  ،93  ،97  ،107  ،114  ،120  ،131  ،142  ،149  ،150  ،158  ،160  ،

164  ،168  ،181  ،202  ،204  ،212  ،215  ،228  ،233  ،235  ،273  ،

297  ،328  ،330  ،352 ، 353  ،365. 

 .22:  عبد الجبّار

 .171،  142،  113:  عمر بن سهالن الساوجيّ 



 نياي  الحكم   ......................................................................................  414

 .215:  الغّزالي

 .235:  الفاضل المقداد

 .353:  فرفوريوس

 .392:  فورقلس

 .134:  فيثاغورس

 .387،  376،  356،  353،  191،  121:  قطب الدين الشيرازيّ 

 189،  188،  160،  152،  114،  94،  87،  22،  21،  18:  جيّ شااالقو

 ،202  ،371. 

 .158،  149،  138،  29:  الكاّبي

 .13:  الكشي

 214،  189،  188،  160،  152،  112،  99،  79،  46،  25:  الالهيجي

 ،216  ،223  ،228  ،281  ،330. 

 .32:  ملمود الخوارزمي

 .355:  مليي الدين العربي

 .209،  120:  المدّرس )آقا علي(

 .166ع  165:  ح اليزديّ مصبا

 .378،  288،  254،  138،  134،  112،  88،  59،  51:  المعلّم األّول

 ، 168،  138،  121،  103،  97،  96،  68:  المعلّااام الثااااني )الفاااارابي(

237  ،340  ،354. 

 .119:  معمر بن عباد

 .101:  مال إسماعيل

 .353:  الملطّي )ّاليس(

 .354،  353 الملطّي )انكسيمانس(

 .168،  138،  72،  71،  66:  الميبديّ 

 .123،  120:  النظام

 .368:  هشام بن اللكم

 .119:  هشام الفوطيّ 

 .134:  هرمس

 .94،  76:  الهيدجيّ 
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 فهرس الف َرق

،  215،  209،  207،  158،  82،  32،  24،  12:  األشااااااااااااعرة

228  ،235  ،276  ،279  ،346  ،347  ،348  ،368  ،369  ،391. 

 290،  281،  223،  202،  168،  147،  58،  17:  االشااراقيّون
 ،308  ،339  ،385. 

 .327:  اإللهيّون
 .50:  أصلاب الشعاع

 .51:  أصلاب االنطباع

 .365:  اإلماميّة
 .342:  الثنويّة

،  106،  105،  88،  61،  59،  46،  45،  33،  32:  اللكمااااااااء

116  ،121  ،134  ،139  ،140  ،143  ،144  ،164  ،172  ،201  ،
214  ،216  ،228  ،240  ،241  ،250  ،254  ،258  ،261  ،272  ،

273  ،282  ،288  ،327  ،346  ،347  ،354  ،363  ،371  ،392. 

 .342:  الديصانيّة
 .142،  50:  الرياضيّون

 .312،  14:  السوفسطيّ 
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 .355،  25:  الصوفيّة

 .332،  327 : الطبيعيون
 .352،  308،  235،  223،  194،  158،  157،  147:  الفالسفة

 .392:  فالسفة اليونان

 .25،  24:  الفهلويون
 .348،  346،  32:  الكراميّة

 .342:  المانويّة

،  83،  81،  79،  76،  75،  46،  33،  32،  25:  المتكلّمااااااااااون
119  ،120  ،123  ،140  ،143  ،144  ،147  ،148  ،157  ،158  ،

164  ،168  ،172  ،179  ،201  ،207  ،209  ،210  ،212  ،214  ،

223  ،235  ،272  ،273  ،280  ،332  ،355  ،365  ،368  ،391  ،
392. 

 .342:  المجوس

 .336:  المشبّهة
،  134،  118،  117،  106،  59،  25،  24،  15:  المشااااااااا ون

147  ،194  ،202  ،223  ،258  ،308  ،318  ،339  ،351  ،358  ،

382  ،385  ،388. 
،  207،  158،  146،  122،  120،  75،  32،  22:  المعتزلاااااااااة

208  ،211  ،214  ،223  ،235  ،276  ،281  ،346  ،349  ،355  ،

365  ،367  ،371. 
 .185:  المنطقيّون

 .342:  الوثنيّة
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 فهرس الكتب

 .385:  آثولوجيا

 .123،  119 : األربعين

 .79،  13:  إرشاد الطالبين

 .311:  أساس االقتباس

 39،  37،  33ع  29،  25،  24،  22،  20،  19،  17ع  14،  12:  األسفار

،  77،  76،  74،  72،  71،  69ع  66،  63،  60ع  56،  51،  48،  46،  45، 

،  121 ع 116،  114،  106ع  103،  101،  96،  93،  91،  88ع  84،  82ع  79

،  154ع  141،  139،  138،  135،  134،  130،  128،  127،  125،  123

،  189ع  186،  183،  181،  180،  176ع  164،  161،  160،  158ع  156

،  227،  224ع  222،  218،  214،  213،  211ع  207،  202،  197ع  193

ع  261،  259،  258،  254،  249،  245،  243،  242،  237ع  235،  228

،  289،  288،  285،  284،  282،  280،  275ع  271،  269،  266،  263

ع  327،  323ع  321،  319،  318،  308ع  306،  298،  297،  295،  294

،  362،  361،  357ع  352،  349،  347ع  344،  340ع  334،  332،  330

365  ،367  ،371  ،376  ،378  ،382  ،383  ،385  ،386  ،393. 

 .356،  330،  234،  160،  136،  131:  اإلشارات
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 .37:  االُفق المبين

 .317:  روش رئاليسمو اُصول فلسفة

 .273:  اُصول الكافي

 .385:  األلواح العماديّة

 .120:  اإلنتصار

 .123،  79،  22:  أنوار الملكوت في شرح الياقوت

 .144:  أوائل المقاالت

،  158،  148،  123،  120،  119،  48،  45،  29:  المقاصاااااد إيضااااااح

179  ،193  ،194  ،197. 

،  93،  92،  66،  65،  57،  56،  48،  45،  32،  9:  إلهيّااااات الشاااافاء

،  153،  144،  142ع  140،  138،  132،  131،  129،  125،  117،  103

160  ،164  ،165  ،180  ،197  ،218  ،232  ،237  ،239  ،249  ،280  ،

306  ،308  ،312  ،328  ،363  ،382  ،388. 

 .187،  185،  184،  19:  بداية اللكمة

 .168:  بدائع اللكمة

 .171،  167،  142،  138،  100:  البصائر النصيريّة

 .385:  پرّونامه

 .122،  119:  التبصير في الدين

،  140،  136،  132،  131،  123،  66،  56،  45،  16،  15:  التلصيل

144  ،145  ،163  ،172  ،174  ،197  ،249  ،263  ،280  ،302  ،305  ،

306  ،311  ،318  ،355. 

 .228،  181،  158،  97،  33:  ّجريد اإلعتقاد

 157،  156،  143،  131،  103،  97،  48:  التعليقات )للشيخ الرئيس(

 ،163  ،166  ،172  ،194  ،223  ،230  ،232  ،233  ،261  ،298  ،308  ،

327  ،338  ،354  ،356  ،358  ،362  ،363. 
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 .354،  103،  97:  التعليقات للفارابيّ 

 187،  87،  82،  81،  76،  57،  20:  ّعليقات السبزاورّي على األسفار

 ،207  ،208  ،222  ،258  ،262  ،281  ،318  ،328  ،365  ،376  ،391  ،

392. 

 .166،  165:  يقة نهاية اللكمةّعل

،  273،  258،  210،  209،  82،  57:  ّعليقات المصانّف علاى األسافار

284  ،305  ،334  ،338  ،365  ،391  ،392. 

 .145،  117،  65،  48:  ّعليقات صدر المتيلّهين على إلهيّات الشفاء

،  96،  15،  12:  ّعليقااات صاادر المتاايلّهين علااى شاارح حكمااة اإلشااراق

107  ،129  ،130  ،135  ،136  ،180  ،181  ،332  ،378  ،386. 

 .121:  ّاريخ اللكماء

 .94،  76:  ّعليقة الهيدجّي على شرح المنظومة

،  209،  142،  82،  81،  76:  ّعليقة السبزوارّي على شرح المنظوماة

281  ،328  ،391  ،392. 

 .339:  التقديسات

 .235،  214،  144،  122:  ّصل(ّلخيص الملّصل )نقد المل

،  318،  130،  121،  114،  73،  67،  66،  58،  17،  15:  التلويلات

334  ،339  ،353  ،385. 

 .328،  215:  ّهافت التهافت

 .144:  الدعاوي القلبيّة

 187،  96،  94،  88،  18:  حاشية الدوانّي على شرح التجريدالقوشجيّ 
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