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ملَّخ�ص البحث

ق الكبري الطويّس نصري الدين،  ّ من أبرز من تتلمذ عىل ي��د املحقِّ مة احِللِّ يع��دُّ العالَّ
والس��يم يف املعق��ول، وقد قام برشح كتابه الكبري جتريد االعتق��اد، وتأثَّر إىل حدٍّ كبري يف 
أس��تاذه من الناحية العلميَّة واألخالقيَّة، وذاب يف شخصيَّته تلك أيَّم ذوبان. وهناك إىل 
مة  حدٍّ ما كان يس��تغل كلَّ حلظِة معه من س��ؤاٍل، واستفهاِم، واستيضاح؛ فينقل لنا العالَّ
هر الطويّس  َق، نابغ��َة الدَّ ّ رافَق أس��تاَذه املحقِّ مة احِللِّ األمينّي يف أعيان الش��يعة أنَّ العالَّ
 مَن احِللَّة إىل بغداَد، وكان يف طوِل الطريق يطرُح عليه األس��ئلَة العلميَّة، وتباحَثها معُه. 

 وه��ذه الس��ؤاالت مجعه��ا الباح��ث فاض��ل العرف��ان، واس��توفاها ال�ُمراج��ع يف ثمنية 
سؤاالت.
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Abstract

Al-Allamma Al-Hilli is considered one of the most prominent 

students who disciple by  the hands of the great investigator 

Toosi Naseer Al-Din, especially in the sensible (Al-Ma'aqool). 

He explained his great book (stripping belief), he was greatly 

influenced by his teacher from the scientific and moral point of 

view, also he melted and impacted in his personality.

He used every moment with him to ask a question or 

clarification, In (the Shia elders) book , Al-Amini scholar tells us 

that the scholar Al-Hili accompanied his investigator, the genius 

of the his era from Hilla to Baghdad, he was along the way 

asking him scientific questions, and discussed with him. These 

questions were collected by researcher (Fadel Al-Irfan), which it 

was fulfilled in eight questions.
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تقدمٌي

مة الفل�سفيَّة �سخ�سيَّة العلَّ

واإلنس��انيَّة،  اإلهليَّ��ة،  املع��ارِف  م��َن  مجل��ٍة  يف  ��ره  بتبحُّ  ّ احِل��لِّ م��ُة  العالَّ يتمتَّ��ع 
ولك��ْن- لأَلس��ِف- مل ُيكش��ِف النِّق��اُب ع��ن بعِضه��ا يف ش��خصيَّته حتَّ��ى م��ْن أه��ِل 

 

. الفنِّ

لة به، وبنحٍو حمدوٍد له  مَة خمتصٌّ يف الفقِه، والُعلوم ذاِت الصِّ وخُييَُّل لبعٍض أنَّ العالَّ
اطِّالع عىل مس��ائِل علِم الَكالِم، مع أنَّ املتابَع آلثاِره، وأس��فارِه املعروفة وغري املعروفة، 
نه من علوٍم شتَّى سواٌء أكانْت عقليَّة أم نقليَّة، أم جتريبيَّة،  يالحظ بوضوٍح إحاطته، ومتكُّ
التي كانت ُمتداولًة يف عرِه؛ كم نراُه استثمَرها بُأسلوٍب بديٍع يف تبيني املعارف الدينيَّة، 

وتفسريها.

مُة مثااًل ش��اخمًا يف العل��وم التجريبيَّة باالصط��الح احلديث، واملعارف  وُيع��دُّ العالَّ
ة؛ إْذ جعَلها أداًة ُمناسبًة للُوصول للمعارف اإلهليَّة. البرشيَّ

وقد س��َعى لإلفادة من كلِّ الُعلوم؛ لتعميق املعارف الدينيَّة وتبيينِها؛ ولذا تش��تمل 
ة، مثل:  مصنَّفاُته الفلس��فيَّة، والكالميَّة عىل أصوٍل، ومس��ائَل خمتلفٍة م��َن الُعلوم البرشيَّ
ياضيَّات واهلندس��ة والفيزياء والكيمياء والطبِّ والصيدل��ة والفلك والنُّجوم وعلم  الرِّ

النفس وغريها.
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مة بأنَّه كلَّم دخَل ِعلًم اس��تفاد من العلوم األُخرى فيه، مع احلفاظ عىل  وامتاَز العالَّ
عدم اخللط يف البحث؛ فرياعي َترتيَب املباحِث، ومدخليَّتها، وسنَخها.

م من غري سنٍخ،  فمثاًل يف املباحث الفقهيَّة، ال يدخُل الفلسفَة، أِو اهلندسَة فيها؛ ألهنَّ
ة فائدة يف املقاِم. فال اشراَك بينهم؛ ليكون ثمَّ

نعْم ُيستفاد من هذيِن الِعلَمنِي، وغرِيمها لْو كاَن يف إطاِر تْبيينِِه املوضوعاِت، وتْفسري 
املباين ذاِت الَعالقة بالِفْقِه.

ُد النقَل، بالعقل، ويفتُح عربُه  واجلدي��ُر ذكُره هنا أنَّه- أحياًنا- يف العلوم النقليَّة يؤيِّ
أفًقا جديًدا كم يقتضيه املقام.

مة(، و)آية اهلل( من دوِن قيٍد، وبنحٍو  مة يف الثَّقافة الش��يعيَّة لقَب )العالَّ وحاز العالَّ
ُمطلٍق، واختصَّ به: »كاَن فقيًها، متكلًِّم، َحكيًم...«)2(.

مة متكلًِّم حمًضا، وال فيلسوًفا رِصًفا)3(؛ ألنَّ من أهداف املتكلِّم  وال يمكن عّد العالَّ
مة، وأيًضا ينطبُق  فاَع عنها، وهذا ينطبُق عىل العالَّ تبينَي أصول الدين، وتفس��ريها، والدِّ
ٌر- متاًما- يف الفلس��فِة، واشتغَل عىَل منهِج الفالسفة،  عليه بوصِفه فيلس��وًفا؛ ألنَّه متبحِّ

وأسلوهبم.

ونالحظه يف مجلٍة من املوارد ُيبدي نظره الفلسفّي؛ فيقول يف آخر البحث الفلسفّي: 
»وهكذا جيب أن حيقق هذا املوضع«)4(.

ويف موض��ٍع آخ��ر، بعد نقِله إش��كاالِت الفخر الرازّي، يق��ول: »وهذا االعراض 
وأمثاله حصل بسبِب عدم التَّحقيق يف املسائل العقليَّة«)5(.

ب، وال يرُّ عىل مس��ألٍة غري منطقيٍَّة، فهو  مة نفي التعصُّ وُأضي��ف عىل منهج العالَّ
ح ق��وَل املتكلِّمني،  فات��ه؛ فنراه أحياًنا يرجِّ غ يف س��ائر مؤلَّ ب غري املس��وَّ ٌه عن التعصُّ منزَّ
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ًة جديدًة. وُأخرى الفالسفة، وتارًة يطرح نظريَّ

وكذا ال حتكُم فَِكَره وتطلُّعاتِه املس��بِّقاُت؛ فيضحى أس��رًيا هلا؛ بْل ُنطالُع يف أسفاِره 
ي اعراضاِت الفخ��ِر الرازّي،  ق الطويّس أس��تاِذه، وأحياًنا يق��وِّ ��ه يقبُل أق��وال املحقِّ  أنَّ

وال يرتيض أجوبَة أستاِذه عَليها.

ح ما يراُه  ة يف التَّفكري يف مصنَّفاته مجيعها؛ فهو يرجِّ ونلمُس هذا األس��لوَب، واحلريَّ
ي عن طلب احلقيقة ال ُيالحظ س��واء كان هؤالء  ليل؛ ففي التحرِّ م��ن حقٍّ بناًء ع��ىل الدَّ
ة، أو عدليًَّة، أْو مْن أيِّ فرقٍة ُأخرى؛ فهْم عنَدُه عىَل مسافٍة  فالسفًة، أو متكلِّمنَي، أو جمربِّ
واح��دٍة؛ فيخالُف آراَءهم أحياًنا، ويوافُق مقوالهِتم أحياًن��ا ُأخرى، ويدُلو بدلوِه أحياًنا 

أخرى.

��ب واجلرح، كم فعل  وُيالح��ُظ أنَّه- مع خمالفته لبعِضه��م- ال يتَّخذ طريَق التعصُّ
ه )جرًحا ال رشًحا(؛  الفخُر الّرازيُّ عندما رشَح اإلشارات البن سينا، حتَّى إنَّ بعًضا سمَّ

ه إبطاَل نظريَّات الَفالسفِة. فكان مهُّ

��بهات  ��كوك، والشُّ وق��ْد عدَّ الرازّي يف كتابه )هناية العقول(: الفلس��فَة منش��ًأ للشُّ
 يف املل��ل واألدي��ان، ممَّ��ا جع��ل اآلخري��ن يندفع��ون بغري ح��قٍّ نحَو إفس��اد الفلس��فة، 

وإبطاهلا.

وأعل��َن- أيًضا-  خمالفته لنظريَّات ابن س��ينا يف رشِحه عىل عي��ون احلكمِة، وقال: 
»هذا الكتاب مبنيٌّ عىل أسٍس غري مستقيمٍة«.

��افعّي مع علِم الكالم؛  كم فعل أه��ُل احلديث أمثال مالٍك، وأحد بن حنبٍل، والشَّ
��لفيَّة كابِن ح��زٍم، وابِن  ري��ن عنُهم م��َن السَّ فه��و عنده��م كالفلس��فِة حتَّى بل��َغ باملتأخِّ
ظ اصطالح��اِت علِم ال��َكالِم، كاجِلس��ِم، واجلوه��ِر، والَعرِض،  تيميَّ��ة النهَي ع��ن تلفُّ
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واملَكاِن، و...

مِة يف هذا اإلط��ار باالْعتداِل، ونفي اإلفراط يف الفلس��فِة، إذ  ويتَّس��م موقُف العالَّ
يمنُعه من االْستلهام مَن املعارِف الروحانيَّة للمعصومني، وال بنحِو تْفريٍط يف نزعتِه 

الفلسفيَّة؛ فأْحياًنا خيالُف الفلسفَة.

م��ِة كاَنْت غايُت��ُه م��َن التَّصني��ِف، والتَّأليِف،  ف��اِت العالَّ وع��رَب متابَع��ِة س��ائِر مؤلَّ
ِة لإِلسالِم عىل لِساِن  مويَّ والتَّدريِس، واملناَظرِة، وس��ائِر نَشاطاتِِه الِعلميَِّة يف املَعارِف السَّ

.وهم أهُل بيِت الِعصمِة ، ين الواقعيِّ يَن للدِّ املفسِّ

ة؛  م��ة يعتم��ُد يف رشِح ه��ذِه املَعارِف وبياهنا وتفس��ريها ع��ىَل األئمَّ وكان العالَّ
فيس��تلِهُم منهُم الواقعيَّاِت التَّكوينيَّة، والتَّرشيعيَّة بعي��ًدا عِن املباحِث، واالصطالحاِت 

الفلسفيَّة.

مة يف الفل�سفِة اأ�ساتذُة العلَّ

ِق الطويّس؛  نَي فِيها، وقْد أفاَد مْن ُأستاِذِه املحقِّ مُة الفلس��فَة عنَد املختصِّ حرَض العالَّ
فاء البن سينا. إْذ درَس عنده كتاَب الشِّ

ِق الطويّس)6(: مِة أستاذاِن يف املعقول، فضاًل عِن املحقِّ وكان للعالَّ

ين  افعّي )ابن أخِت قطب الدِّ ّ الشَّ د الكشِّ د بن حممَّ ين حممَّ يخ شمُس الدِّ ل: الشَّ األوَّ
الشريازّي(.

ل بعَض االعراضاِت، ويطرُحها عليه، وأحياًنا  مُة يف جملس درِسه يسجِّ وكاَن العالَّ
يعجُز عِن اجلواِب عنها)7(.

ق الطويّس(  ين عّل بن عم��ر القزوينّي )من تالم��ذة املحقِّ ��يُخ نج��م الدِّ الثَّاين: الشَّ
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امللقب ب�)دبريان()8(.

مة الفل�سفيَّة موؤلَّفات العلَّ

مُة يف احِلكمة، والفلسفة)9(، منها: فه العالَّ ُنشري إىل مجلٍة ممَّا ألَّ

األرسار اخلفيَّة يف العلوم العقليَّة، يشتمُل هذا الكتاُب عىل املنطِق، والطَّبيعيَّات، . 1
واإلهليَّات.

اإلشارات إىل معاين اإلشارات، وهذا الكتاب رشح لإلشارات املعروف البِن . 2
سينا.

بسُط اإلشارات إىل معاين اإلش��ارات، وهذا رشٌح عىل اإلشارات أيًضا، وقد . 3
مة هذا الكتاب يف إجازته املهنَّائيَّة: 157. ذكر العالَّ

ق الطويّس، . 4 إيضاح املعضالت مْن رشِح اإلش��ارات، وه��و رشٌح لرشح املحقِّ
كم هو مذكور يف اإلجازة املهنَّائيَّة: 157.

م��ُة يف كتاب��ه )خالصة . 5 اح اإلش��ارات، وق��د ذك��ره العالَّ املحاك��مت ب��ني رشَّ
ي��اض، والبحار: إنَّ هذا الكتاب يقُع  األق��وال(، ويف إجازته، قال صاحُب الرِّ

يف ثالثة جملَّدات.

ئيس(، َذَكره . 6 ئيس)كش��ف التلبيس وبيان سهو الرَّ إيضاح التلبيس من كالِم الرَّ
يف خالصة األقوال، وعربَّ عنه: باحثُت أبا علٍّ يف هذا الكتاب.

إيض��اح املقاصد من حكمة ع��ني القواعد، وهو رشح حكم��ة العني للكاتبّي . 7
القزوينّي )ت 675ه�(.
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 جتري��د )حتري��ر( األبح��اث يف معرف��ة العل��وم الثَّ��الث )املنط��ق والطبيع��ّي . 8
واإلهلّي(.

ص، ذكره يف اخلالصة، والبح��ار: 55/107، ورياض العلمء: . 9 حتصي��ل امللخَّ
369/1، وأعيان الشيعة: 406/5، وقال عنه: هذا الكتاب رشح يف احلكمة 

واملنطق للفخر الرازّي.

��يخ . 10 )كش��ف( املش��كالت من كتاب التلوحي��ات، وكتاب التلوحيات للشَّ حلُّ
مة يف اإلجازة. شهاب الدين السهروردّي، ذكره العالَّ

مة.. 11 رشح حكمة اإلرشاق، نسبه يف أعيان الشيعة: 406/5 إىل العالَّ

ين األهبرّي.. 12 ة، وهو متن فلسفّي، تأليف: أثري الدِّ رشح اهلداية األثرييَّ

 القواع��د واملقاص��د يف املنط��ق والطبيع��ّي، واإلهل��ّي، ذك��ره يف اخلالص��ة، . 13
واإلجازة.

كشف اخلفاء عن كتاب الشفاء، وهو رشح عىل كتاب الشفاء البن سينا، ذكره . 14
يف اخلالصة واإلجازة، وقد أتمَّ منه جزأيِن.

مراصد التَّدقيق ومقاصُد التَّحقيق)10(، يف املنطق، والطبيعيَّات، واإلهليَّات.. 15

مة يف كتاب��ه املقاصد من حكمة . 16 املقاوم��ات )املقاوم��ات احلكميَّة(، ذكره العالَّ
عني القواعد: 307.
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ق الطو�سّي مة احِللِّّي الفل�سفيَّة للمحقِّ اأ�سئلة العلَّ

هر الطويّس  َق، نابغَة الدَّ ّ رافَق أس��تاَذه املحقِّ مة احِللِّ جاء يف أعيان الش��يعة أنَّ العالَّ
��ة إىل بغ��داَد، وكان يف طوِل الطري��ق يطرُح عليه األس��ئلَة العلميَّ��ة، وتباحَثها   م��َن احِللَّ

معُه)11(.

ل يف علم الكالم )هناية املرام  مة يف كتابه املفصَّ ولعلَّ أكثَر هذه األسئلة ذكَرها العالَّ
ق  يف علم الكالم(، ونقل إجاباِت أس��تاذه الطويّس ش��فاهيًّا؛ فلذا ال نراها يف كتب املحقِّ

ا. الطويّس، وإذا ُوِجَدْت فبنحٍو خمتٍر جدًّ

ق  مة مع املحقِّ حل��ة العلميَّة، والفلس��فيَّة للعالَّ متثِّ��ل هذه األس��ئلة، واإلجاباِت الرِّ
��ل يف كتاب��ه )هناي��ة امل��رام يف علم   الط��ويّس، ونطال��ع ه��ذه املح��اورات بش��كٍل مفصَّ

الكالم(.

وس��نعرض بعَض النمذج لتلك املحاورات الفلسفيَّة، مثل: حقيقة )نفس األمر(، 
و)العقل والعاقل واملعقول(، وغريمها.

ين- قدس اهلل روحه-  ، والدِّ قني، نصري امللَّة، واحلقِّ 1. »سألُت شيَخنا أفضل املحقِّ
عن معنى قوهلم: هذا احلكُم صادٌق؛ ألنَّه مطابٌق ملا يف نفس األمر.

ويذكروَن ذلَك يف األَحكاِم التِي هلا يف اخلَارِج ما يطابُقها، كقولِنا: الكلُّ أعظُم مَن 
اجل��ْزِء، وم��ا ال يكوُن كقوهلم: اجت��مُع النَّقيَضنِي حُماٌل، ورشيُك الب��اِري ممتنٌع، واخلالُء 
ادقَة  حماٌل، مَع أنَّه ال وجود هلذِه األَش��ياِء يف اخلارِج، مع جزمه��م تارًة بأنَّ األَحكاَم الصَّ
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ما يطابُق اخلارجّي، وتارًة ما يطابُق ما يف نفِس األمِر؛ ول�مَّ انتفى وجوُد هذه األش��ياِء يف 
ِل اعتباٌر فيها؛ بْل للثَّاين. اخلارِج، مل يبَق لألوَّ

ف��م املراُد بنْف��ِس األَمِر)12( حينئٍذ حي��ُث انتفى عنها الوج��وُد اخلارجيُّ حتَّى يكوَن 
اُل  ؟ و جيزُم��ون أيًضا بأنَّ ما يعتق��ُدُه اجلهَّ ��دُق باعتب��ار التطاُبق بينَه، وب��نَي الّذهنيِّ الصِّ
بِخ��الف ذلَك، أنَّه ليَس بصادٍق؛ ألنَّه لي��س مطابًقا ملا يف اخلارج، وال ملا يف نْفس األَمر، 

يِك، واجتمَع النَّقيَضنِي، ووجوَد اخلاَلء. كم لو اعتقَد ُمعتقٌد إِمكاَن الرشَّ

ُل؛ ألنَّ املطابقَة  س اهللُ روَحه: بأنَّ امل��راَد بنْفس األَمِر هَو: العْق��ُل األوَّ فأج��اَب ق��دَّ
ا فيم ب��ِه التَّطاُبق،  ��خِص، وال ب��دَّ م��َن احتاِدمِهَ ُر إالَّ ب��ني متغايَري��ِن، ولو بالشَّ ال ُتتص��وَّ

 

 ، هنيِّ ادقَة، واألَحكاَم الكاذبَة مًعا تتشارَكاِن يف الثُّبوِت الذِّ وال شكَّ يف أنَّ األَحكاَم الصَّ
ِل وجوٌد خارٌج ع��ن أْذهانِنا بحيُث تعترُب املطابقة  نِْف األوَّ لك��ْن جي��ُب)13( أْن يُكوَن للصِّ
بني ما يف أذهانِنا، وبينه، وهو املراُد ب�)نْفس األمر(؛ وذلك الثابُت ليس قائًم بنفِسه، وإالَّ 
ة وعالئقها، وإالَّ لكانِت  ًدا عن املادَّ ل��زَم القوُل باملُثُل األفالطونيَّة؛ فيكون قائًم بغريه جمرَّ
يَّات، وتثب��ت فيه تلك األش��ياء بالفعل؛ المتناع  ��وُر املنطبعُة فيه حمسوس��اٌت ال كلِّ الصُّ

ة. املطابقِة بالفعل بني ما هو بالفعِل، وبني ما هو بالقوَّ

ة، وال يف  ، أو خي��رَج إىِل الفعِل بعَد ما كان بالقوَّ َ وأيًض��ا ال يمكن أن يزوَل، أو يتغريَّ
ة يف وقٍت مَن األْوقاِت؛  وق��ٍت من األوقات؛ ألنَّ األحكاَم املذكورَة ثابتٌة دائًم غري متغريِّ
��ه ال وقَت من األوقات يرتف��ُع فيه احلكُم بامتناِع اجتمع النَّقيَضني؛ فوجب أن يكون  فإنَّ

حملُّها كذلك؛ المتناع ثبوِت احلالِّ بدون حملِّه.

وُر مرتس��مًة يف واج��ب الُوجود تَعاىل؛ المتناع تكثُّره؛  وال جيوز أن تكوَن هذه الصُّ
ٌد تتمثَُّل فيه مجيع املعُقوالت. بْل هو جوهٌر جمرَّ
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هنّي،  ب يف الوجود الذِّ واالعراُض)14(: ال يلزم من اش��راِك الِعلِم، واجله��ل املركَّ
��ورة العلميَّة متعلٌِّق ثابٌت يف اخلارج  واختالفه��م يف املطابقة، والالمطابقة أن يكون للصُّ
هن)15( أيًضا،  ع��ن أذهانِنا؛ ب��ْل تكِفي مطابقُتها ملتعلِّقها س��واٌء كان متعلِّقها ثابًت��ا يف الذِّ
هن، أو ثابًتا يف اخلارج، كحكِمنا  ب هلم وج��وٌد يف الذِّ كُحكمن��ا بأنَّ العلَم، واجلهَل املركَّ
ٌة، أو ليس ثابًتا يف واحٍد منُه��م، كحكِمنا بأنَّ رشيَك الباري ممتنُع الوجود  ب��أنَّ النَّاَر حارَّ

يف نْفس األَمر.

ه��ن؛ فكيف حكمُتم بأنَّه  ال ُيق��ال: امتناع رشي��ِك اإللِه معلوٌم؛ فهو موجوٌد يف الذِّ
هن، وال يف اخلارج؟. ليس يف الذِّ

ألنَّا نقول: حكمنا رشيك اإلله ممتنع الُوجود يف نفس األمر، متعلِّقه ليس ش��يًئا يف 
هن حال��ٌة كذا مثل ما حكمنا  ه��ن؛ فإنَّا مل نحك��ْم يف احلكم عىل يشٍء ذهنيٍّ أنَّه يف الذِّ الذِّ
هن عىل يشء ذهنّي هو العلم،  ب هلم وج��ود يف الذِّ يف حكمن��ا ب��أنَّ العلَم، و اجلهل املركَّ
واجله��ل بأنَّ الوج��ود الذهنّي ثابٌت له، وإنَّم حكمنا بقولن��ا: رشيك اإلله ممتنُع الوجود 
عىل الشء يف نْفس األمر، ول�مَّ مل يكن متعلِّقه ش��يًئا ذهنيًّا صحَّ أنَّ متعلِّقه ليس موجوًدا 
ه��ن؛ ب��ل املوجود يف الذهن نْفُس هذا احلكم ال متعلِّقه، وال ش��كَّ يف وجود مجيع  يف الذِّ

هن)16(؛ إنَّم الكالُم يف متعلِّقاهتا. األحكام يف الذِّ

فالعلُم جيب أن يكون مطابًقا ملتعلِّقه، أي: حال الشء يف نفسه؛ فإن)17( كان احلكُم 
هن عىل يشٍء كان رشط كونه علًم أن يكون للشء ثبوت  الذهنّي بثبوت يشء خارج الذِّ
هن للموصوف ب��ه، و إْن كان  خ��ارج الذهن يف نْفس��ه، ول��ه مع ذلك ثبوٌت خ��ارَج الذِّ
هن، مل يش��رط يف كون��ه علًم أن يكون  احلك��م الذهنّي بس��لِب يشٍء عن يشٍء خارَج الذِّ
هن، كم نقول: طلوُع  هن وال للحكم ثبوت خارج الذِّ للمس��لوب عنه وجوٌد خارَج الذِّ
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هن،  ��مس غ��ًدا ليس مَن املغرِب؛ فهذا احلك��م علٌم وليس ملتعلِّقه ثب��وٌت خارَج الذِّ الشَّ
مس املعدوم ليس من املغرب ثابٌت له يف نْفس األمر؛   وهو مطابٌق ملتعلِّقه؛ فإنَّ طلوع الشَّ

��ورة الذهنيَّة- التي هي عل��م- ثبوت خارج عن  ف��ال يت��مُّ قوله: إنَّه جيب أن يكون للصُّ
أذهاننا.

ادقة كم تقع يف الكليَّات تقُع يف اجلزئيَّ��ات، كقولنا: زيد حيواٌن؛  ث��مَّ األح��كام الصَّ
��َق املطابقة، وال جيوز أن يكون هن��ا ما أرشُتم إليه؛  فيج��ب ارتس��امه يف يشٍء حتَّى تتحقَّ

المتناع ارتسام اجلزئّيَات فيه عندكم.

ا طابقِت األحكاَم الذهنيَّة  د صادقٌة؛ ألهنَّ وَر املرتس��مة يف ذلك املجرَّ وألنَّ تلك الصُّ
ور أيًضا مطابقة  ادق إالَّ ما يطابق ما يف نفس األمر؛ فتلك الصُّ الصادق��ة، وال معنى للصَّ

ملا يف نفس األمر؛ فال يكون هو نفس األمر المتناع مطابقة الشء لنْفسه)18(.

دة، كانْت  ات املجرَّ ة يف ال��ذَّ وألنَّ امل��راَد ب�)نْف��س األمر( إذا كان ه��و الصورة احلالَّ
د  ورة التي هي نْفس األم��ر، وذات ذلك املجرَّ مة عىل تلك الصُّ د متقدِّ ذات ذل��ك املج��رَّ
ق العل��ُم بكونه مطابًق��ا بالفعل ملا يف نْف��س األمر؛ المتياز  ��م يتحقَّ عامل��ة بذاهِت��ا)19(، وإنَّ
 ماهيَّ��ة احلكم العمّل عِن اجلْهل هبذا القيد، وكون العلم مطابًقا بالفعل ملا يف نْفس األمر 
ًما  د بذات��ه متقدِّ ��ق م��ا يف نفس األمر ال��ذي طابقه علم ذل��ك املجرَّ ��ق إالَّ بتحقُّ ال يتحقَّ
ُم الشء عىل  ى نفس األمر؛ ألنَّ علم العقل بذاتِه عني ذات��ه؛ فيلزم تقدُّ  ع��ىل كلِّ ما يس��مَّ

نْفسه.

هن أن  ا تصديٌق، ول�مَّ كان للذِّ ٌر، وإمَّ ��ا تصوُّ والوج��ُه عندي)20( أن ُيقال: املعلوُم إمَّ
ور إْن أثبتناها، أو مَن اإلضافات كان  ر مجيع األش��ياء حتَّى ما يرتس��م فيه من الصُّ يتصوَّ
د  ُل: يمكن فيه املطابقة؛ لتعدُّ ر قد يكون خارجيًّا، وقد يكون ذهنيًّا؛ فاألوَّ ��ق التصوُّ متعلِّ
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هن، واملوجود يف اخل��ارج، والثاين: قد تثُبُت في��ه املطابقة أيًضا لكن ما  امللح��وظ يف الذِّ
ه��ُن بالنِّس��بة إىِل امللحوظ الّذهنّي يكون قد أخَذ مقيًس��ا إىل أم��ٍر ذهنّي اعتربه  حلَظ��ه الذِّ

العقُل، ومل جيعْله آلًة، بْل منظوًرا فيه.

ادق منه)21( م��ا وافَق احلكَم العقلَّ  ��ا التَّصديُق؛ فإنَّه حكٌم عق��لٌّ ال غري؛ فالصَّ وأمَّ
ا ابتداًء، أو بواس��طة؛ فإنَّه ليس يف اخلارج،  الذي ال تش��وبه معارضُة الوهِم، واخليال، إمَّ
احلكم بأنَّ اإلنس��ان جس��ٌم أو حجٌر حتَّى يكون احلكُم الذهنّي مطابًقا ألحدمها فيكون 
، أحدمها: اس��تند إىل  عل��ًم، وغ��ري مطابق لآلخر؛ فيكون جهاًل؛ ب��ل كالمها حكٌم عقلٌّ
ا، والثاين: اس��تند إىل العقل مش��وًبا بم  ا ابتداًء، أو بوس��ائط؛ فكان حقًّ رصي��ح العْقل إمَّ

يح، فكان جهاًل. أوجب لُه الغلط، ومل حيكْم بم يوافق العقل الرَّ

هن أو يف اخلارج؛ بل أن يكون  ��ا يف الذِّ وباجلمل��ِة ال جيب أن يكون املعلوُم ثابًتا؛ إمَّ
عىل ما عليه األمر نفسه«)22(.

س اهلل روحه الزكيَّة عن مفهوم كون الشِء  قني قدَّ 2. »وسألت شيخنا أفضل املحقِّ
عقاًل، وعاقاًل، ومعقوال)23(.

د؛  ل؛ بِل امل��راد هنا التجرُّ فأج��اب: بأنَّ معن��ى كونِه عقاًل ليس هو امل��راد من التعقُّ
ة، وعالئقه��ا، والغوايش  ات عن امل��ادَّ د ال��ذَّ فمعن��ى كون الب��اري تع��اىل عقاًل أنَّه جم��رَّ
الالحقة بس��ببها؛ وكونه عاقاًل كون األش��ياء املعقولِة حارضًة عن��ده، ال بمعنى حلوهلا 
في��ه؛ ب��ْل وال صورهت��ا؛ ب��ل حصوهل��ا منه ه��و حضورها عن��ده؛ وكون��ه عاق��اًل لذاته 
 حص��ول ذاته لذاته ال لغ��رِيه؛ فإنَّه غرُي قائم لغ��ريه البتَّة؛ وكونه معق��واًل لذاته حضوره 

عند ذاته«)24(.

��ة احلر فمنع منه، وأبدأ قس��ًم  قني عن علَّ 3. »وقد س��ألت ش��يخنا أفض��ل املحقِّ
ثالًث��ا)25( ال فعليًّ��ا و ال انفعاليًّ��ا، وهو علم واج��ب الوجود تعاىل بذات��ه فإنَّه خارج عن 

ً
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القسَمني«)26(.

مة هذه املسألة يف )هناية املرام( قبل نقل االعراض، ال بأَس بنقِله: ذكر العالَّ

املسألة الثالثة عرشة: يف العلم الفعّل واالنفعاّل

ورة الثابتة يف  »من مشهوراِت احلكمء إنَّ العلم منه فعّل، ومنه انفعاّل)27(؛ ألنَّ الصُّ
ٌل للمهيَّة اخلارجيَّة  ي ذلك العلم فعليًّا؛ ألنَّه حمصِّ ِل س��مِّ اخلارج إن اس��تفيدْت من التعقُّ
ر هيأة نقٍش ممَّا مل يسبْقه أحٌد إليه، بِل اخرعه من نفِسه؛ ثمَّ أوجد مثاَله  ار إذا تصوَّ كالنجَّ
ٍة مل يس��بْق  ٍ عىل هيأٍة خاصَّ يف اخلارج، وكذا البناء إذا ارتس��م يف خياله ش��كل بيٍت معنيَّ
ر يصرُي مبدًأ حلصول ذل��ك يف اخلارج، وأيًضا مجيع األفعال  وجوده��ا؛ فإنَّ ذلك التصوُّ
، أو  احليوانيَّة، واإلنس��انيَّة إنَّم توجد بس��بِب العلم بم يش��تمل عليه مَن املنافع، أو الظنِّ
، أِو اعتقد أن ال رضَر عليه  االعتقاد؛ فإنَّ العطش��ان إذا وجد املاَء البارَد، وعلَم، أو ظنَّ
 ، ب باعتبار ذلك العلم، والظنِّ من رشبِه ال يف احلال، وال فيم بعَده؛ فإنَّه يصدر عنه الرشُّ
ورة  ُه بالرضَّ ، وعدم اشتمله عىل منفعة البتَّة؛ فإنَّ واالعتقاِد، والعامل بم يف السمِّ من املضارِّ
ر اهلل تعاىل، وعظَّم شأنه، وخش من أليم عقابه  يمتنُع عن تناولِه، وكذا اإلنس��ان إذا تذكَّ
قفَّ جلده)28(، وقام شعُره استشعاًرا من خشية اهلل تعاىل، و كذلك إذا رأى صورًة مجيلًة، 

أو تذّكرها رّبم انترش عضُوه.

ورِة اخلارجيَّة،  ؛ ألنَّه ُمس��تفاٌد من الصُّ وفي��ه نظٌر، فإنَّ ه��ذا العلَم يف احلقيقِة انفعالٌّ
يَّ��ة ت��ارًة، واجلزئيَّة  وإْن كان يص��دُر عن��ُه يشٌء؛ فباعتب��اٍر آخ��ر؛ فه��ذه اإلدراكاُت الكلِّ
أخرى هَي األس��باُب حلص��ول األفعاِل يف اخلَ��ارِج، إالَّ أنَّ تصّورات النَّفِس اإِلنس��انيَّة 
��ا إذا كان الفاع��ُل غنيًّا  رات إاِلَّ بواس��طِة اآلالِت؛ فأمَّ ��ر يف وج��ود تل��ك املتص��وَّ ال تؤثِّ
 ع��ِن اآلالت كان نف��ُس إدراك��ِه س��بًبا حلُص��ول امل��درك يف اخل��ارج؛، فهذا ه��و العلُم 

. الفعلُّ
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ًما عىل الِعلم، ويكون العلُم  ا العلُم االنفعالُّ فهو الذي يكون وجود املعلوِم متقدِّ وأمَّ
مء، واألرض، وغرِيمها مَن املوجودات؛  تابًعا له، وحكايًة عنه، كَمْن نظَر إىل صورِة السَّ
َر منْها يف ذهنه صوًرا، وارتس��َم منها يف خياله هيأًة ُمستفادًة من األمور اخلارجيَّة؛  فتصوَّ
ورة  ورة اخلارجيَّة، وحاصلٌة منها، و قد كانت الصُّ ور الذهنيَّة معلولٌة للصُّ ف��إنَّ هذه الصُّ
لًة مل��ا يف اخلارج، والعلم الفع��ّل أرشُف، وأفضل من  األوىل يف العل��م الفع��ّل علًَّة حمصِّ
ورة قاِضيٌة بأنَّ املنش��ئ ملس��ألة، واملخرع هل��ا، أو للقصيدة التي مل  االنفع��اّل؛ فانَّ الرضَّ

يسبْقه إليها غرُيه أرشف، وأكمل من علِم من تعلَّمها منه.

ِة احل��ر؛ فمنع منه)29(، وأبدأ قس��ًم  قني عن علَّ وقْد س��ألُت ش��يَخنا أفض��َل املحقِّ
��ُه خارٌج عِن   ثالًث��ا، ال فعليًّ��ا، و ال انفعاليًّ��ا، وهو علُم واجِب الوج��ود تعاىل بذاته؛ فإنَّ

الِقسَمنِي.

ات، ومغايٌر له باالعتبار،  وفيه نظٌر: فإنَّ علَم واج��ب الوجود بذاته نفُس ذاتِه بالذَّ
ات، وكأنَّه حكايٌة عنه، ومثاٌل له،  ًرا بال��ذَّ ومن حي��ُث املغايرة يكون صادًرا عنُه، ومتأخِّ
ات احلقيقيَّة هَي األَص��ُل، وهذا العلُم تابٌع؛ ف��كان انفعاليًّا هبذا  ومس��تفاٌد منه؛ ف��إنَّ الذَّ

االعتبار عن ذاتِه ال عن غريه«)30(.

��ق الطويّس، وفسَّ العلم اإلهلّي  ة املحقِّ مة أّنه مل يرتِض نظريَّ يتَّضح م��ن كالم العالَّ
بمعنًى آخر.

س اهلل روَحه( عن هذه  قنَي نصري امللَّة، والّدين )قدَّ 4. »سألُت شيخنا أفضل املحقِّ
 املس��ألة)31(، فأج��اَب: بأنَّ من اإلضافات ما ه��َو وجودّي، كالفوقيَّ��ة، والتحتيَّة، ومنها 
م��ا هو اعتب��ارّي؛ ثمَّ ذلك الوج��ودّي ليَس موجوًدا ع��ىل معنى أنَّ له ثبوًت��ا يف األعيان 
ا  ��واد للجس��م؛ بْل عىل معنى أنَّ املاهيَّة املوصوف��َة بالفوقيَّة مثاًل هلا كوهنا أهنَّ كُثبوت السَّ
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فوق، وذلك أمٌر ثابٌت يف األَعيان«)32(.

مُة يف بحثه: »واعلْم أنَّ النَّاَس قِد اختلفوا يف أنَّ اإِلضافَة هْل هلا وجوٌد  وذك��َر العالَّ
يف األعيان؟.

ا م��ن االعتباراِت  فاملتكلِّم��ون، ومجاعٌة م��ن األوائل منعوا م��ن ذلك، وزعُموا أهنَّ
يف  ��ة  وجوديَّ ��ا  أهنَّ إىل  احلُك��مء  م��َن  طائف��ٌة  وذهب��ْت  واجلزئيَّ��ة،  كالكليَّ��ة،  هنيَّ��ة  الذِّ

 
األعيان«)33(.

ق الطويّس؛ إذ قاَل يف جتريد االعتقاد: »إنَّ اإلضافَة ليس��ْت ثابتًة  وهو مذهُب املحقِّ
يف األعيان«)34(.

ل يف كلمته أنَّه يرى اإلضافَة مَن املعقوالت الثَّانية الفلسفيَّة  ا املس��تفاد بالتأمُّ وأمَّ
هن، واتِّصافها يف اخل��ارج، كمفاهيم العلَّة، واملعلول، واإلمكان،  الت��ي عروُضها يف الذِّ

والوجوب، واملاهيَّة، والعَرض، وغريها)35(.

ها من املعقوالت الثَّانية املنطقيَّة؛ إذ مثَّل هلا  َغ ملا أسند إليه املصنِّف من عدِّ فال مسوِّ
بالكليَّة، واجلزئيَّة.

��مء فوَق األرض؛  مة: »وهذا اجلواب فيه نظٌر؛ فإنَّ املعقول لنا أنَّ السَّ ُث��مَّ قال العالَّ
مء موصوفة بالفوقيَّة، ثمَّ الوصف قد  مء، والفوقيَّة، وثالث هو كون السَّ فهنا أمراِن: السَّ
��مء استعداَد املوصوفيَّة بالفوقيَّة؛ فإذا  ة عىل معنى أنَّ للسَّ يكون بالفْعل، وقد يكون بالقوَّ
سلَّم أنَّ الفوقيَّة ليسْت ثابتة يف األعيان، ومعلوٌم أنَّ االتِّصاَف هبا، أو استعداد االتِّصاف 

هبا لو كانا ثابَتنِي، لزَم التَّسلسُل«)36(.

5. »س��ألُت ش��يَخنا أفضَل املحّققني نصرَي املّل��ة، واحلّق والّدين ق��ّدس اهللّ روَحه 
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��فاء: »إّنه مل يتفْق ل إىل هذه الغاية فهُمها«)38(؛   عن هذه املقولة)37(، وقول الّش��يخ يف الشِّ
وال أحد األمور التي جتعل كاألنواع هلا أنواًعا هلا؛ بل يقال عليها باشراٍك من االسم أو 
تشابه، وكم يقال: الشء من الشء، والشء يف الشء، والشء عىل الشء، والشء مع 
الشء؛ وال أعلُم شيًئا تكوُن مقولة اجلدة جنًسا لتلك اجلزئيَّات، ال يوجب مثله يف هذه 

ْل هناك من كتبهم. املذكورة، ويشبه أن يكون غريي يعلم ذلك؛ فليتأمَّ

ث��مَّ إنَّ زي��َف بعِضها من أن يك��ون أنواًعا، وجعل تواطؤ ه��ذه املقولة بالقياس إىل 
بعِضها دون بعٍض، وجعل االش��راَك يف اسِمها بالقياس إىل اجلملة أو اآلخرين، وعنى 
ل،  به أنَّه نس��بة إىل تالصق)39( ينتقل بانتقال ما هو منسوٌب إليه، فليكن كالتسلُّح، والتنعُّ
ة عند  ، ومنه ذايتٌّ كح��ال اهلرَّ ٌّ ، ومن��ه كلِّ ��ن، ولبس القمي��ِص، وليكْن منه جزئيٌّ والتزيُّ

إهاهبا، ومنه عَريضٌّ كحال اإلنسان عند قميِصه.

ل إلي��ه؛ ففيه  ��ْل ه��ذا املبه��م)40( م��َن املُقوالت الع��رْش إىل ما أوث��ر أن نفصِّ  ولنفصِّ
جماٌل)41(.

فق��اَل، ونْع��َم َم��ا ق��ال)42(: حتقيق ه��ذه املقول��ة أن ُيق��ال: »كون ال��شء للشء« 
��ق يف نْفس األم��ر؛ إذ قد يك��ون الشء، وال  ��يئنِي، متحقِّ أم��ر معق��وٌل ثابٌت مغاير للشَّ
د مل يك��ن يشء غري العدم،  ُد عليه، فقب��ل التجدُّ ا تتج��دَّ تثب��ت له ه��ذه اإلضافة، ث��مَّ إهِنَّ
د حصَل زائ��د؛ فكان املرج��ع ب��ه إىل الثُّبوت دون   ونْف��س ذل��ك الشء، وبع��َد التج��دُّ

االنتِفاء.

؛ فإنَّه قد يصدق ثبوُت اجلوه��ر للجوهر، كم نقول: زيد  د أم��ٌر كّلٌّ ث��مَّ ذلك املتجدِّ
��ة يثبت هلا معلوهُلا،  ]ل��ه[ ماٌل، وقد يصدق ثب��وُت العَرض للجوهر، وبالعكس، والعلَّ
دة متكثِّرة؛ فيجب أن تدخل هذه األنواع  وبالعكس، وباجلملة فأنواُع هذا احلصول متعدِّ
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ّ الذي يصدق عليها؛ فلتكن هذه املقولة، ول�مَّ طلَب األوائل إيضاَحها وضعوا  حتت الكلِّ
هلا ألفاًظا ثالثة: امللك، واجلدة، وله.

صها بنس��بِة اجلسم إىل  والذي جعله الّش��يخ بإزائها أخصُّ من مفهوِمها؛ فإنَّه خصَّ
حامِل��ه، أو لبعِض��ه، و ليس ذلك واجًبا يف هذه املقولة. ثمَّ رشط في��ه أن ينتقل بانتقاله، 
��اكن  ��ل، والتختُّم، واحرز بذلك عن البيت احلاوي للسَّ ص، والتنعُّ كالتس��لُّح، والتقمُّ

فيه، وليس ذلك أيًضا رشًطا يف هذه املقولة«)43(.

6. »س��ألُت ش��يَخنا أفضَل املحّققني نصرَي املّلة، والّدين ق��ّدس اهلل روَحه عن هذا 
ُص  ة تتش��خَّ ورة؛ فقال)45(: املادَّ ة، والصُّ ص كلٍّ من امل��ادَّ البحث)44(، وما س��بُب تش��خُّ
ورة م��ن حيث هي هي ال بصورٍة معيَّن��ة، فإنَّ اهليوىل  ��ورة املطلق��ة؛ أي بذات الصُّ بالصُّ
ا صورة  صها، وتعيُّنه��ا ال من حيث إهنَّ ��م تصري هذه اهليوىل بعينها ألجل صورة تش��خُّ إنَّ
ة بعينِها  ة كانْت تلك املادَّ ا صورة ما، فإنَّ أيَّ صورٍة اقرنْت باملادَّ معيَّنة؛ بْل من حيث إهنَّ
ص بذات اهليوىل من حيُث  ورة فال تتشخَّ ا الصُّ ��ابقة، وأمَّ ورة السَّ ة املقرنة بالصُّ هي املادَّ
ْ ه��ذه الصورة املعيَّنة ألج��ل اهليوىل من حيُث  ورة مل تصريَّ ��ا هيوىل م��ا؛ ألنَّ هذه الصُّ إهنَّ
��ق بغريها، وهَو  ة، وتتعلَّ ه��ي هيوىل م��ا، و إالَّ ألمكَن أن تفارَق هذه الص��ورة هذه املادَّ
ورة من  صة بذات الصُّ غرُي معقول؛ فإذن إنَّم تتعلَّق هبيوىل معيَّنة، بخالف اهليوىل املتشخَّ
ورَة املعيَّنة، وتتَّصف بغرِيها؛ فتوجد  حيُث هي صورٌة، وهلذا أمكن أن تفارَق اهليوىل الصُّ
ص  ورة باهليوىل املعيَّنة، وتش��خَّ ص الصُّ ورة بعينِها؛ فتش��خَّ اهليوىل، وإْن مل تكْن تلك الصُّ
ورة املطلقة؛ وألنَّ ذات اهليوىل هو حقيقة القابليَّة، واالس��تعداد فال تكون  اهلي��وىل بالصُّ

ص«)46(. فاعاًل للتشخُّ

م م��ن منع عدم كون  م��ة هبذا اجلواب، واع��رض عليه: »وفيه ما تقدَّ مل يقب��ِل العالَّ
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ورة،  ال��شء قاب��اًل وفاعاًل؛ ف��إذن إذا اختلفت اجلهتان أمك��ن، واهليوىل هنا قابل��ة للصُّ
صها فال امتناع، وكون اهليوىل حقيقتها نفس القابليَّة، واالستعداد باطل؛  وفاعلة لتش��خُّ

ألنَّ ذلك األمر نسبّي«)47(.

س اهللّ روَحه- عِن  ين- ق��دَّ ��ة والدِّ قني نصرَي امللَّ 7. »س��ألُت ش��يَخنا أفضَل املحقِّ
احلركِة حتَت أيِّ مقولٍة تقُع مَن املقوالت؟)48(.

ئيَس استشكَل هذا املوِضَع)49(. فأجاب بأّن الرَّ

مة؛ فنقول: مَن النَّاس من جعَل لفظ��َة احلركة واقعًة عىل  َم ل��ه مقدِّ  وحتقيُق��ه أن نقدِّ
م��ا حتتها باالش��راك البْحت، وهو خطٌأ؛ ف��إّن مفهوَم التغريُّ عىل التَّدريج أمٌر ش��امٌل ملا 

حتته، ولكلِّ ما يقال له حركة.

ا مقولٌة عىل ما حتتها بالتَّش��كيِك قول البياض عىل بياض الثَّلج،  ومنُهم َمن قاَل: إهنَّ
يع طرفا قلَّة،  والعاج، فإنَّ من اخلروج التَّدرجيّي ما هو رسيع، و منه ما هو بطيٌء، و للسَّ
��كون،  يع، والسُّ وهو البطء، وكثرة هو احلصول الدفعّي، وللبطء طرفاِن أيًضا مها: السَّ
ة، ومعنى الكمل هنا وجوُد ما مل يُكْن، والوجود مقوٌل  ل ملا بالقوَّ وأيًض��ا احلركة كمل أوَّ

بالتَّشكيك عىل أشخاصه.

وقِد اعُرض عىل الثاين)50( بأنَّ الشَء إنَّم يكون مقواًل عىل أقس��امه بالتَّش��كيك إذا 
كان ثبوت��ه ألحده��ا قبل ثبوت��ه لآلخر، وهنا لي��س كذلك؛ فإنَّه ليس ك��ون النقلة كماًل 
بسبب كون االستحالة كماًل، وال بالعكس؛ بل جيوز أن يكون وجود النقلة سبًبا لوجود 
ر عائَدين إىل الوجود، وهذا كم أنَّ أنواع العدد  م، والتأخُّ االستحالة، وحينئٍذ يكون التقدُّ
مل��ا مل يكْن يشء منها علَّة لك��ون اآلخر عدًدا؛ بل لكونه موج��وًدا)51(، ال َجرَم كان كون 

العدد مقواًل عليها بالتواُطؤ، أو التَّشكيك عائًدا إىل الوجود؛ فكذا هنا«)52(.
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8. إنَّ العلم بالعلَّة هل يوِجب العلم باملعلول أم ال)53( )54(؟.

س اهلل روَحه عن هذه املس��ألة، فقال: العلم  قني ق��دَّ »س��ألُت ش��يَخنا أفضَل املحقِّ
بالعلَّة يؤخذ باعتباَريِن:

قة، وهذا ال ش��كَّ يف أنَّه يس��تلزم العلَم  ��ة موجودة متحقِّ أحُدمه��ا: العل��م بأنَّ العلَّ
بوجود املعلول، و ال حاجة فيه إىل الربهان.

والثَّاين: العلم بمهيَّة العلَّة من حيث هي هي ال باعتبار كوهنا موجودًة، وال باعتبار 
ًة لذاهت��ا ال باعتبار أمٍر ما من األمور،  كوهن��ا معدومة؛ وحينئٍذ نقول: العلَّة إن كانت علَّ

 

وال وص��ف ما من األوصاف، أو تكون علَّة باعتبار انضمم أم��ٍر ما إليها، وعىل التَّقدير 
��ة هي املجموع م��ن املاهيَّة، وذل��ك االعتبار، ويصري البح��ث فيه إذا  الث��اين تكون العلَّ
ل؛ فنقول: إذا  أخذناه من حيُث هو جمموع؛ فإنَّه تكون علَّة لذاته، ويس��اوي القسَم األوَّ
ًة لذاهت��ا مل ينفكَّ معلوهلا عن ذاهتا، فإذا كان��ْت ذاهتا حاصلة للعامل  كان��ت تلك العلَّة علَّ

وجَب حصوُل معلوهلا له، وإالَّ مل تكن علَّة أينم كانت فال تكون علَّة لذاهتا.

س اهلل روَحه: العامل مل حتصْل له ماهيَّة العلَّة، وحقيقتها؛ بل إنَّم حصل  فقل��ُت له قدَّ
له مثاهلا وحكايتها.

فق��اَل: ك��م أنَّ املاهيَّة حصلْت يف العقل مثاهلا، كذا املعل��ول حيصل يف العقل مثاله، 
ْعوى«)55(. وهذا غري متنٍي كم نراه؛ ألنَّه نفس الدَّ
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هوام�ص البحث

ّ )هناية املرام يف علم الكالم(، وله  مة احِل��لِّ ق كتاب العالَّ )1( باح��ث وكات��ب إيراين من حوزة قم، حقَّ
مة الكالمّي(. ، مثل: )منهج العالَّ ّ مة احِللِّ مقاالت منشورة عن العالَّ

)2( تنقيح املقال: 314/1، ويقول الشهيد الثاين عنه: »لسان احلكمء والفقهاء واملتكلِّمني والفقهاء«. 
بح��ار األن��وار: 141/108، ويعربِّ عنه الش��هيد القايض نور اهلل الشوش��رّي: »س��لطان احلكمء 
ري��ن، جامع املعق��ول واملنقول، املجتهد يف األصول والف��روع«. جمالس املؤمنني: 570/1،  املتأخِّ
مة يق��ول: »إم��ام الكالم واملعق��والت«. ُيالح��ظ: الوايف  والصف��دّي ال��ذي كان مع��ارًصا للعالَّ
د عّل اجلرجايّن عن أس��تاذه: »ش��يخنا املعظَّم وإمامنا  بالوفي��ات: 85/13، ويكت��ب تلمي��ذه حممَّ
األعظ��م املربز يف فنَّي املعقول واملنق��ول، املطرز للواء علَمي الفروع واألصول«. أعيان الش��يعة: 
مة عربَّ  397/5 نق��اًل عن: رشح مبادئ األص��ول للجرجايّن، هذا وكثري ممَّا ُكتب ع��ن حياة العالَّ
مة. عنه بتعبرياٍت خمتلفٍة ُتنبئ عن إحاطته بمختلف العلوم والفنون، وكلٌّ يعربِّ من زاويته عن العالَّ
؟( للدكتور مرتىض پويان، منش��ور يف  ٌم أْم فيلس��وٌف إِس��الميٌّ ُّ ُمتكلِّ مة احِللِّ )3( ينظ��ر: بحث )العالَّ

. )ال�ُمراِجع(. ّ مة احِللِّ تنا املوّقرة، وهو العدد اخلاص بالعالَّ العدد السادس من جملَّ
)4( إيضاح املقاصد من حكمة عني القواعد: 275 )يف ماهيَّة احلركة(.

)5( املصدر نفسه: 50 )يف اجلنس والفصل(.
مة كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد: »وفَّقنا اهلل تعاىل لالستفادة من موالنا  مة يف مقدِّ )6( يقول العالَّ
س اهلل تعاىل  د بن احلسن الطويّس قدَّ د بن حممَّ األفضل العامل األكمل نصري امللَّة واحلقِّ والدين حممَّ

روحه الزكيَّة يف العلوم اإلهليَّة واملعارف العقليَّة«.
مة السيَّد رضا الصدر عىل كتاب هنج احلقِّ وكشف الصدق: 10. )7( ُيالحظ: مقدِّ

)8( ينظر: كشف الظنون: 685/1، الذريعة: 82/6. وقد تويفِّ سنة )675ه�(. )ال�ُمراِجع(.
سة أهل البيت إلحياء  ، إعداد مؤسَّ ّ مة احِللَّ )9( يراجع: السيَّد عبد العزيز الطباطبائّي، مكتبة العالَّ

الراث.
سة،  د غفوري نژاد، ملركز تراث احِللَّة التابع للعتبة العبَّاسيَّة املقدَّ )10( قام بتحقيقه الشيخ الدكتور حممَّ

ول عليه تعليقات يف اهلوامش. )ال�ُمراِجع(.
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)11( يراجع: أعيان الشيعة: 296/5.
)12( اختلفت كلمت الفالس��فة يف املعنى االصطالحّي لكلمة )نفس األمر(؛ فقال بعضهم: إنَّ املراد 
منها نفس الشء يف حدِّ ذاته عىل أن يكون املراد باألمر هو الشء نفس��ه، واس��تعمل اس��م الظاهر 
)األم��ر( م��كان الضمري، فبداًل من القول: )هذا كذا يف نفس��ه(، يقال: )ه��ذا كذا يف نفس األمر(، 
فيقصد مثاًل من قوهلم: )العدم باطل يف نفس األمر( أنَّه باطل يف نفسه. قال به الالهيجّي يف املسألة 

ل من شوارق اإلهلام، ومري داماد يف القبسات: 386. الثالثني من الفصل األوَّ
ّ فيه مجي��ع املعقوالت ويقصد  وق��ال بعضه��م: إنَّ امل��راد منها عامل األمر، وهو عب��ارة عن عقل كلِّ  
م��ن مطابق��ة قضيَّة مع نفس األمر: مطابقته��ا مع الصور املعقولة عنده. ويع��ربَّ عنه أيًضا ب�)العقل 
ل(، ومها بحس��ب  ��ق الطويّس، كم يأيت، ولك��ن عربَّ عنه ب�)العقل األوَّ ��ال(. ذه��ب إليه املحقِّ الفعَّ
التعب��ري خمتلَفان، بل مها مذَهبان، إالَّ أنَّه يمكن التوفيق بينهم بلحاظ املراتب والطولية للعقول بأن 

ال. ل، ويف أدناها هو العقل الفعَّ يكون )نفس األمر( يف أعىل مراتبه هو العقل األوَّ
مة الطباطبائّي صاحب تفس��ري امليزان: ما يعّده العقل ظرًفا ملطلق الثبوت الش��امل  وهي عند العالَّ  

ة. ملراتبه الثالث، وهي: ثبوت الوجود، وثبوت املاهيَّة، وثبوت املفاهيم االعتباريَّ
ل من بحث عن حقيقة هذه الكلمة وناقشها يف كتبه الكالميَّة، إذ قال  ّ أوَّ مة احِللِّ والظاهر أنَّ العالَّ  

يف شأن البحث عنها: »و هو بحث رشيف ال يوجد يف الكتب«. كشف املراد: 70.
و قال يف املصدر نفس��ه: »وقد كان يف بعض أوقات استفاديت منه ]املحقق الطويّس[ جرت هذه   
النكت��ة وس��ألته عن معنى قوهلم: إنَّ الص��ادق يف األحكام الذهنيَّة هو باعتب��ار مطابقته ملا يف نفس 

ال...«. األمر... فقال املراد بنفس األمر هو العقل الفعَّ
م  كر أنَّه قد يستعمل )نفس األمر( مرادًفا للواقع ومقاباًل لوعاء االعتبار، كم أنَّه قد يعمَّ وجديٌر بالذِّ  
إىل الواقع اخلارجّي، والذهنّي، واالعتبارّي. راجع: األس��فار: 60/1، 65، 150، 344، 350، 

365-372، و: 276/7-281، كشف املراد: 70.
مة حس��ن زاده اآلمّل يف تعليقته عىل هذا الكتاب: »قد صنَّفنا رس��الة يف نفس األمر،  ويقول العالَّ  
اه«. ش��وارق اإلهلام، املس��ألة  مة وجواب املحقق الطويس إيَّ وقد فرض علينا تأليفها س��ؤال العالَّ

ل، القبسات: 39، 47، 385-387، هناية احلكمة: 15. الثالثون من الفصل األوَّ
)13( يف بعض النسخ: ال جيب.

مة عىل جواب الطويّس. )14( من العالَّ
)15( يف بعض النسخ )الذهن( ساقطة.

)16( جاء يف بعض النسخ: كلمة )هنا(.
)17( يف بعض النسخ: )وإن(.
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مة الطباطبائّي هبذا اإلشكال عىل رأي الطويّس، فراِجع. )18( اكتفى العالَّ
)19( جاء بعض النسخ: )بذاته(.

)20( أي: عند املصنِّف، ويذكر يف كشف املراد بعد ِذكر جواب الطويّس: »فلم يأِت فيه بمقنٍِع«.
)21( يف بعض النسخ: )فيه(.

)22( ينظر: هناية املرام يف علم الكالم: 233/2.
)23( يراجع: التحصيل: 573، والنمط الثالث من اإلشارات، واألسفار: 461-447/3.

)24( هناية املرام يف علم الكالم: 168/2.
ل حكيم ذكر هذا القس��م، وج��اء يف جتريد  ق الط��ويّس هو أوَّ )25( يظه��ر م��ن هذه العب��ارة أنَّ املحقِّ
االعتق��اد: »وهو فعّل وانفعاّل وغريمها«. كش��ف املراد: 229. نعم، يالَحظ يف رشح اإلش��ارات 

ق الطويّس أنَّه مل يعرض عىل تقسيم ابن سينا. رشح اإلشارات: 298/3. للمحقِّ
��ا علمه تعاىل بذاته فليس  ق الطويّس يف هذا التقس��يم اجلرجايّن )ت 812ه�( قال: »أمَّ وتب��ع املحقِّ  
فعليًّ��ا وال انفعاليًّ��ا أيًضا، ب��ل هو عني ذاته بذات��ه، وإن كان مغايًرا له باالعتب��ار«. رشح املواقف: 

.142/6
كم ذكر حسن الچلبّي شارح املواقف أمثلة للقسم الثالث. الحظ: املصدر نفسه.  

م��ة الطباطبائّي من مصادي��ق ذلك: كعلم ال��ذوات العاقلة بأنفس��ها... هناية احلكمة:  وع��دَّ العالَّ  
.265

)26( هناية املرام يف علم الكالم: 200/2.
)27( للعلم الفعّل اس��تعمل آخر، وهو ما يقابل الذايّت كالصفات الفعليَّة والذاتيَّة، واملراد به العلم يف 

مقام الفعل دون مقام الذات.
)28( يف هامش هناية املرام نسخة جملس الشوری: »قفَّ شعره: قام ف�زًع��ا«.

)29( ه��ذا القس��م األخري )ما ال حيتاج إىل اآلالت( وحده هو العل��م الفعل عند احلكمء، قال احلكيم 
السبزوارّي:

ج���������ذع، ع����ن����اي����ة، س�����ق�����وط ف��ع��الوب�������ت�������وّه�������م ل�����س�����ق�����ط�����ة، ع���ىل
ة وتصديق بغاية،  ده، وحمض ختيُّل الس��قوط بال رويَّ ّي بمجرَّ وقال يف رشحه: فإنَّ هذا العلم التومهُّ  

منشأ للفعل الذي هو السقوط. رشح املنظومة لناظمها: 117.
  العل��م ال ينحر بالفعّل واالنفع��اّل، بل منه ما ليس بفعّل وال انفع��اّل. يراجع: رشح املواقف: 

44/6، هناية احلكمة: 264.
)30( هناية املرام يف علم الكالم: 202/2.
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ع يف هذا البحث، هل اإلضافة هلا نحو وجود خارجي أم ال؟ يراجع: الفصل  )31( من يرغب بالتوسُّ
العارش من املقالة الثالثة من اإلهليَّات الشفاء، واملباحث املرشقيَّة: 560/1، ونقد املحصل: 131، 

وكشف املراد: 258، واألسفار: 204/4.
)32( هناية املرام يف علم الكالم: 345/2.

)33( املصدر نفسه.
)34( كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد: 259.

�هني أيًضا، كم يف األسفار: 204/4. )35( وهذا خمتار صدر املتألِّ
)36( هناية املرام يف علم الكالم: 345/2.

ى أيًضا مقولة  يها ابن س��ينا ب�)اجلدة(، وتسمَّ يها أرسطو ب�)له(. منطق أرسطو: 75. ويسمِّ )37( يس��مِّ
القضيَّة. املنطقيَّات للفاراّب: 95/3.

راج��ع تلخيص املقوالت البن رش��د: 153، معي��ار العلم: 237، املباح��ث املرشقيَّة: 582/1،   
كشف الفوائد: 110، مناهج اليقني: 147، رشح املقاصد: 471/2، األسفار: 223/4.

فها الفاراّب بقوله: »هو نس��بة اجلس��م إىل اجلسم املنطبق، عىل بسيطه أو عىل جزء منه، إذا كان  وعرَّ  
املنطبق ينتقل بانتقال املحاط به«. املنطقيَّات للفاراّب: 63/1.

قال ابن باجة: »ومقولة )له( نس��بة اجلسم إىل اجلسم املنطبق عليه، وهو رضورّي يف وجود اجلسم   
عىل أحسن أحواله وحفظه ودفع اآلفات عليه«. املصدر نفسه: 123/3.

ق��ال اآلم��دّي: »امللك، فعبارة عن ما حيصل للجس��م بس��بب نس��بته إىل ما ل��ه، أو لبعضه، ينتقل   
ص«. املبني: 117. بانتقاله، كالتختُّم والتقمُّ

قها«. الفصل الثالث من املقالة الثانية  ا مقولة اجلدة، فإينِّ إىل هذه الغاية مل أحتقَّ )38( وق��ال أيًضا: »وأمَّ
ل من طبيعيَّات الشفاء. من الفنِّ األوَّ

مون عنها بعبارات خمتلفة كاجلدة وامللك وله«. كش��ف املراد:  وقال املصنِّف: »وخلفائها عربَّ املتقدِّ  
.277

ع إىل: ويمكن مراجعة هذا البحث بشكٍل موسَّ  
ابن رش��د، تلخيص املق��والت: 153، ومعيار العلم: 237، والفخر ال��رازّي، املباحث املرشقيَّة:   
، مناه��ج اليق��ني: 147،  ّ م��ة احِل��لِّ ، كش��ف الفوائ��د: 110، والعالَّ ّ م��ة احِل��لِّ 582/1، والعالَّ

والتفتازايّن، رشح املقاصد: 371/2، ومالَّ صدرا، األسفار: 223/2.
)39( يف الشفاء )مالصق(.

)40( يف بعض نسخ الشفاء: )املهم(.
)41( الفصل السادس من املقالة السادسة من قاطيغورياس، الشفاء : 235/1.
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ق الطويّس، ومل يعرض عليه. مة ارتىض جواب املحقِّ )42( تنصُّ هذه العبارة عىل أنَّ العالَّ
)43( هناية املرام يف علم الكالم: 392/2.

مة املصنِّف: 137-136. )44( راجع: إيضاح املقاصد من حكمة عني القواعد، للعالَّ
)45( وانظ��ر ج��واب الط��ويّس يف رشح اإلش��ارات: 151/2-152. وقال فيه: »وهذه املس��ألة من 

غوامض هذا العلم«.
)46( هناية املرام يف علم الكالم: 592/2.

)47( املصدر نفسه.
)48( راجع: أرسطوطاليس، الطبيعة: 780/2.

ل من طبيعيَّات الشفاء. )49( راجع: الفصل الثاين من املقالة الثانية من الفن األوَّ
)50( انظ��ر: االع��راض يف الش��فاء، و املباح��ث املرشقيَّ��ة: 687/1. راج��ع أيًض��ا: رشح املقاصد: 

.437/2
ة هلم مًعا. ة؛ ألنَّ العدديَّ )51( مثاًل: االثنينيَّة قبل الثالثيَّة يف الوجود ال يف مفهوم العدديَّ

)52( هناية املرام يف علم الكالم: 367/2.
)53( من املرِجم.

)54( راجع املباحث املرشقيَّة: 477/1.
)55( هناية املرام يف علم الكالم: 282/2.

امل�سادر واملراجع
، تصحيح: عّل نقّي من��زوّي، مطبعة . 1 ّ مة احِل��لِّ إيض��اح املقاصد م��ن حكمة عني القواع��د: العالَّ

جامعة طهران، 1378ه�.ش.
أعيان الشيعة: األمينّي.. 2
سة الوفاء، بريوت، 1403ه�.. 3 د باقر املجليّس، مؤسَّ مة حممَّ بحار األنوار: العالَّ
ري، منش��ورات كليَّ��ة اإلهليَّات واملعارف . 4 التحصي��ل: هبمنيار بن مرزبان، تصحيح مرتىض مطهَّ

اإلسالميَّة، طهران، 1349ه�.ش.
جتريد االعتقاد: نصري الدين الطويّس، كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد.. 5
د بن احلس��ن أبو جعفر نصري . 6 د بن حممَّ تلخي��ص املحّصل، املع��روف بنقد املحصل: اخلواجة حممَّ

الدين الطويّس، دار األضواء، بريوت، ط2، 1405ه�/1985م.
ة، بغداد، 1991م.. 7 تلخيص املقوالت: ابن رشد، دار الشؤون الثقافيَّة العامَّ
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يِن الطو�سّي مة احِللِّّي واملحّقق ن�سري الدِّ ٌة بني العلَّ ِحواراٌت فل�سفيَّ
ّي حلِلِّ

راِث ا ىن بالتُّ
مٌة ُتع حمكَّ

ٌَّة  صلي
ٌة ف جملَّ

د الشريازّي، منشورات املصطفوي، . 8 احلكمة املتعالية يف األسفار العقليَّة األربعة: صدر الدين حممَّ
قم.

رشح املقاصد: سعد الدين التفتازايّن، تصدير صالح موسى رشف، منشورات الرشيف الريّض، . 9
قم، ط1، 1370ه�.ش.

رشح املنظومة: مالَّ هادي السبزوارّي، تعليقة الشعرايّن، منشورات املصطفوي، قم.. 10
رشح املواق��ف: الق��ايض عض��د الدي��ن عب��د الرح��ن اإلجي��ّي، حتقيق الس��يِّد الرشي��ف عّل بن . 11

��د اجلرجايّن، ويليه حاش��ية الس��يالكويّت والچلبّي، منش��ورات الرشيف ال��ريّض، قم، ط1،  حممَّ
1412ه�/1370ه�.ش.

رشحي اإلش��ارات: اخلواجه نصري الدي��ن الطويّس، فخر الدين ال��رازّي، مكتبة آية اهلل املرعّش . 12
النجفّي، قم، 1404ه�.

م . 13 الشفاء )اإلهليَّات، الطبيعيَّات، املنطق(: الشيخ أبو عّل حسني بن عبد اهلل ابن سينا، راجعه وقدَّ
له: د. إبراهيم مدكور، حتقيق األس��تاذين األب قنوايت، س��عيد زائد، اهليئة العامة لشؤون املطابع 

ة، القاهرة، 1380ه�/1960م، منشورات مكتبة املرعّش النجفّي، قم، 1404ه�. األمرييَّ
ق الطويّس: عبد الرزاق الالهيجّي الفيَّاض، مكتبة . 14 ش��وارق اإلهلام يف رشح جتريد الكالم للمحقِّ

الفاراّب، طهران، 1401ه�.
ق، د. س��يِّد عّل . 15 د باقر الداماد احلس��ينّي مريداماد، اهتمم د. مهدّي، حمقِّ د بن حممَّ القبس��ات: حممَّ

موس��وي هببهاين، پروفس��ور: ايزوتس��و، دكت��ور إبراهيم ديباجي، منش��ورات جامع��ة طهران، 
طهران، 1367ه�.ش.

ّي العامّل، . 16 ، حتقيق وتعليق الشيخ حسن مكِّ ّ مة احِللِّ كشف الفوائد يف رشح قواعد العقائد: العالَّ
دار الصفوة، بريوت، ط1، 1413ه�/1993م.

مة مجال الدين أبو منصور احلس��ن بن يوسف بن عّل . 17 كش��ف املراد يف رشح جتريد االعتقاد: العالَّ
فة. سني بقم املرشَّ سة النرش اإلسالمّي التابعة جلمعة املدرِّ ، مؤسَّ ّ ر احِللِّ ابن مطهَّ

د الغزاّل، دار األندلس للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت.. 18 د بن حممَّ معيار العلم: أبو حامد حممَّ
، حتقيق . 19 ّ ر احِللِّ مة مجال الدين أبو منصور بن يوسف بن املطهَّ مناهج اليقني يف أصول الدين: العالَّ

ّي، مطبعة ياران، قم، ط1، 1416ه�/1374ه�.ش. د رضا األنصارّي القمِّ حممَّ
املنطقيَّات للفاراّب: حتقيق حممد تقي دانش پژوه، منشورات مكتبة آية اهلل املرعّش النجفّي، قم.. 20
سني، . 21 سة النرش اإلسالمّي التابعة جلمعة املدرِّ د حسني الطباطبائّي، مؤسَّ هناية احلكمة: السيِّد حممَّ

قم، 1404ه�/1362ه�.ش.


