
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 ّاجلزء األول

 بقلم
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  شكر وتقدير
ّاحلمد هللا رب العاملني والـصالة والـسالم عـىل . بسم اهللا الرمحن الرحيم

ّسيدنا حممد وعىل آله الطي ّ  .بني الطاهرينّ
يناها يف رشح هناية احلكمة  من جمموعة دروس ألقًاّتعد هذه الدراسة جزء

ّمة احلجـة الـشيخ عـيل محـود ّائي، حاول تلميذنا فضيلة العالطبمة الطباّللعال
ــداء  ــدوينها وإب ــد ت ــاب بع ــصيغة  كت ـا ب ــه أن خيرجهـ ــت توفيقات ــادي دام العب

ّاملالحظات الفنية والتوضيحي ا كان له األثر املفيد يف صياغتها هبـذه ّة عليها؛  ممّ
 .الصورة

ّوبعد مالحظة مـا قـرره وجـدت أهنـ ل التـي ا تـستوعب مجيـع التفاصـيّ
ّعرضت هلا بدق ّة وعمق وحسن بيان؛ ومن ثـم فهـي تعـرب عـن جهـد فكـري ُ ّ ّ

 .ّوعلمي جليل للكاتب الفاضل بذله من أجل توضيح هذه األفكار
َ إذ أشكر له هذا اجلهد املبارك أدعو اهللا العيل القدير أن جيعله عّوإين ًام من َلّ

ّأعالم هذه األمة راجيا أن يواصل الشوط،  السـيام مـ ّع مـا تعيـشه األمـة مـن ًّ
ّتساؤالت خمتلفة يف هذا املجـال، آمـال أن تـستجيب لـبعض تلـك املتطلبـات  ً

 .ةّة  والعقائديّالفكري
 . العاملنيّوآخر دعوانا أن احلمد هللا رب

 

 كامل احليدري                                                                                
 





 

 

 

 

 

 

 

ا ا  

ّا ة وا  

 ًوفيها أربعة عرش فصال

 





 

 

 

 

 

 

 

مقدمات تمهيد
ّ

ية
ّ

  

 ؟ّيةة والفعل من األبحاث الفلسفّهل بحث القو ●

 ؟ والفعلّالقوةة واملعلول ومرحلة ّالفرق بني مرحلة العل ●

 اته ّتطور وّللقوة ّاملعنى اللغوي ●

  يف موضع بحث احلركةّبحث تفصييل ●
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ُ
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 القوى الطبيعية والقوى :الفاعلية وقا�واّفأطلقوا القوة � العلل 
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ُ
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ا�طلو�ة
ُ

وجودا ـ  منه
ً

 فقس؛ بالفعل
ّ

موا ا�وجود
َ

 ا�طلق
َ

 ما وجود: إ�
ُ
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 وما وجود،بالفعل
ُ

والقسمان هما ا�بحوث .ّالقوةه ب
ُ

 عنهما � هذه 

وفيها أر�عة ،ا�رحلة
َ

 فصالَ ع�
ً
.  
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  ا��ح

 : مسألتانمة،ّطرح يف املقدُقبل الولوج يف البحث ي

 ؟ّيةاث الطبيع األبح أمّية من األبحاث الفلسفهذا البحث هل: األوىل

 ؟ والفعلّالقوة ومرحلة ، واملعلولّالعلةالفرق بني مرحلة : الثانية

ية والفعل من األ�اث الفلسفّالقوة �ث  هل.١
ّ

ية الطبيع أم
ّ

  ؟

 والفعل ّالقوة البحث يف ّأنوالسبب يف طرح هذا السؤال هو ما سيأيت من 

البحـث عن تساءل ُ يٍحينئذ ،ركةن احلّن احلركة، وإذا كان البحث يتضمّيتضم

 ،ّم املراد مـن اإلهلـيّ وقد تقد؟ّ أم بحث إهليّ طبيعيٌ هل هو بحث:يف احلركة

 .ّية ال يف مسائل العلوم اجلزئ،ّيةّه داخل يف مسائل الوجود الكلّوهو أن

 :انّاجتاهويف املقام 

اال�
ّ

أن: ّاألولاه 
ّ

 ا�حث � ا�ر�ة �ث
ٌ

  ّ طبي�

 كون ات،ّ من الطبيعيًايف كون البحث يف احلركة هو بحث السبب ّأنذكروا 

ات، وعليـه يكـون ّ موضـوع الطبيعيـُ واجلـسم،احلركة من عوارض اجلـسم

ًالبحث يف احلركة بحثا عن عوارض اجلسم، وإذا كان كذلك يكـون البحـث 

 . من حيث احلركة والسكونّطبيعيات،ًعن احلركة بحثا عن ال

  ـ ال من يـؤمن هبـا ـّيةينكر احلركة اجلوهر ينسجم مع مبنى من ّإناموهذا 

 احلركـة مـن األعـراض، وإذا كانـت ّأن يـرى ّية من ينكر احلركة اجلوهرّألن

    عـىل اجلـسم، فتكـونًن احلركـة عارضـة تكـوٍحينئـذاحلركة من األعراض، 

  .ّمن عوارض اجلسم الطبيعيـ احلركة ـ 
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�اهاال
ّ

أن:  ا�ا�
ّ

 ا�حث � ا�ر�ة �ث
ٌ

  ّ فلس�

 ّ يف اجلوهر، فـإنٌ احلركة موجودةّبأن يأيت عىل مبنى من يؤمن ّجتاههذا اال

 ٌ اجلوهر قسمّألن احلركة يف الوجود؛ ّأن : يعني، احلركة يف اجلوهروجودكون 

 البحـث يف ّأن فهـذا يعنـي ، وإذا كانت احلركة يف اجلـوهر.من أقسام الوجود

   الوجـود ّألن؛ ّيةسائل الفلـسف ومن املّيةًاحلركة يكون بحثا من األبحاث اإلهل

وعـىل ك، ّ ثابت ووجـود متحـروجودينقسم إىل  ـ ّيةهر عىل احلركة اجلوًبناءـ 

 .ّيةهذا يكون البحث عن احلركة من األبحاث الفلسف

 حصلت ّإنام ،ّية صريورة بحث احلركة من األبحاث الفلسفّأنوال خيفى 

وتقـسيم الوجـود إىل ثابـت  ،ّيـة وإثبـات احلركـة اجلوهر،ّتأهلنيبعد صدر امل

 ،ّتـأهلنيبعوا مرشب صدر املّ اتّتأهلنيمجيع احلكامء بعد صدر املّأن و .كّومتحر

 بحـث اّ الـذين عـدو،اءّ ملدرسة املشًمتابعا ي الذي بق،ق السبزواريّ املحقّإال

 . كام سيأيت بيانه يف األبحاث الالحقة؛اتّ ال اإلهليّطبيعياتاحلركة من ال

العلة �رحلة  الفرق ب�.٢
ّ

   والفعلّالقوة�رحلة  وا�علول و

الفرق بني املرحلة السابقة وهي هو  ما :تساؤل مفادهطرح ُيف هذه املسألة ي

 ؟ والفعلّالقوة وبني هذه املرحلة وهي مرحلة ، واملعلولّالعلةمرحلة 

ام الـذين ّ السي،ّرين الغربينيّاملفكنا حينام نرجع إىل ّأن :واجلواب عىل ذلك

قوا بـني بحـث ّم مل يفرّ نجد أهن،ّيةرات عقلّنون بوجود تصديقات وتصويؤم

 فيوجـد ،ّيةا يف الفلسفة اإلسـالمّأم . والفعلّالقوة واملعلول وبني بحث ّالعلة

 ّوأن ،رّر واملعلـول يتـأثّ تؤثّالعلة ّأن هو : واملعلولّالعلة بحث ّ فإن بينهام،فرق

 . يف املرحلة السابقةًالّفصمم ّ كام تقد تعطي واملعلول يأخذ؛ّالعلة

                                                        
 .  هناية احلكمة، املرحلة السادسة، الفصل احلادي والعرشون)١(
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ر بمعنـى يقبـل، والقبـول ّ معنى كون املعلـول يتـأثّنإ:  أن يسألٍ ولسائل

  والفعل؟ّالقوة واملعلول وبني ّالعلة، وعليه فال يوجد فرق بني ّقوةمعناه 

 ال يمكـن أن ،ر ويأخـذّ اليشء الذي يتـأثّأن :واجلواب بنحو اإلمجال هو

 معلـول ُّ فلـيس كـلّر واألخذ، وإالّ للتأثٌ واستعدادٌةّير ما مل توجد فيه قابلّيتأث

 هـي ّالتفـاح فبذرة . سابقة عىل قبول األثرّية فاالستعداد والقابل. أثرّيقبل كل

 ّالتفـاحال غريهـا، ومـن شـجرة  ّالتفـاحخذ صورة شـجرة ّالتي يمكنها أن تت

 . وليس ثمرة أخرى، وال من شجرة أخرىّالتفاحيمكن قطف 

 أكـرب عـىل ٍر بـشكلّ يلزم أن تتوف،ًإنساناي هتدف إىل أن تصبح ة التّواملاد

 ّأن :ضحّ ومن هنا يت،ًاإنسان ال يمكن أن تصبح ّوإال، ّية الصورة اإلنسانّيةقابل

ر عـىل ّة تتوفّة خاصّ مادا هل، تظهر إىل عامل الوجودّوجودية، شكل وصورة ّكل

اسطته خلـق عالقـة بـني  بوّيتم ٌّ وجوديٌإمكان ذلك، وهذا اإلمكان ذاته أمر

 .لهاب والصورة التي تقّاملادة

 أن يملك املعلـول ّالبد ،ر أثرها املطلوبّ لكي تؤثّالعلة ّأن :ّيتضحوهبذا 

 وهو املبحوث عنه يف مرحلة ؛ّقوةيه ّ وهذا االستعداد هو الذي نسم،ًااستعداد

 . والفعلّالقوة

 .ملعلول واّالعلة والفعل وبحث ّالقوةهذا هو الفرق بني بحث 

 ، للـيشءّيـة هـو االسـتعداد والقابلّالقوة املـراد بـّأن :ًأيضام ّا تقدّ ممّتبني

ّلصريورته شيئا آخر، وأن  هلا ّإنام و، يشء آخرّ تقبل أن تكون أيّمادة ّكله ليس ً

 .ّمعني ٍ ليشءٌّ خاصٌاستعداد

ا�ع� ا�لغوي
ّ

  اتهّتطور وّ�لقوة 

 هو بحسب االصطالح الفلسفي، ّإنام ، والفعلّالقوةم من تعريف ّ تقدما

 إىل أن ّتطور وكيف ،رفُ يف اللغة والعّالقوةف إىل معنى وقد أشار املصنّ
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 ، احلكامء القدامىه فقد بحث،استعمله احلكامء يف املعنى املبحوث عنه يف املقام

 ّثم الشفاء، ّإهلياتابن سينا يف   هول من بحث ذلك من احلكامءّ أووقد يكون

ّحثا كالسيكيصار بعد ذلك ب  يف ّتأهلنيللحكامء من بعده، وقد ذكره صدر امل ًاً

 .  موجزٍبشكلالطباطبائي هنا أسفاره، وأشار له 

 ٍرف عىل معانُ يف اللغة والعّالقوة استعامالت ّأن :وحاصل ما ذكره

ي ّ، فالذي يستطيع أن يؤدّالشاقة عىل مبدأ األفعال الصعبة وفهي تطلقدة؛ ّمتعد

 ً،اّونه قويّيسمـ ًمثال  كغم ٣٠٠كاإلنسان الذي يرفع ـ  ّية والقوةّالشاق األفعال

 ّثم .ًا أو عاجزًاونه ضعيفّي تلك األفعال فيسمّ من ال يستطيع أن يؤدبالقيف 

أي ال ينفعل  ( برسعةّتأثر عىل من ال يّالقوة فأخذ يطلق ،رف بعد ذلكُع العّتوس

ّا، وهو الذي عربّنه قويوّ يسم،ً فاإلنسان إذا كان مقاوما للمرض)عةبرس  عنه ً

 .السادسة  يف الفصل الرابع عرش من املرحلةّتقدم كام ة؛ّباملصحاحي

 يف الواقع هو بمعنـى املقاومـة مقابـل العامـل اخلـارجي، ّالقوة فإطالق

 ومقاومة احلديد للرضبات الـواردة عليـه، وسـبب ،كمقاومة البدن للمرض

 يف ٌ موجـودٌ االنفعال أثـرّبأنهم  ظنّ:و برسعة هّتأثر عىل من ال يّالقوةإطالق 

 ّأن كـام ،ّيـة وهو الذي يمنع االنفعال الرسيع مقابل التأثريات اخلارج،املنفعل

 . يف الفاعلٌالفعل والتأثري موجود

 من ،م يف الفصل العارش من املرحلة الثامنةّ ملا تقد؛م باطلّ هذا التوهّلكن

 مـا ذكـره ًعليه أيـضا القابل، والدليل ً صادرا منًفعالً االنفعال ليس أثرا وّأن

 لـو كـان :ّمن أنه ، يف الفصل احلادي والعرشين من املرحلة السادسةصنّفامل

ه  وينقـل الكـالم إليـ، آخـرٍ احتـاج إىل قبـول،ًالقبول زائدا عىل ذات القابـل

 احتـاج إىل ،ًلو كان قبول األثر زائدا عىل ذات القابـل: فيتسلسل، حيث قال

 وهو حمصور بني حارصين، فالتأثري ، فيتسلسل،الكالم إليهننقل ، و آخرٍقبول
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ان غـري موجـودين يف ّ عدميني ـ وصفانّني أو تدرجييّ ـ سواء كانا دفعيّتأثروال

 .اخلارج

ــق و ــوةتطل ــاالتّالق ــع االنفع ــول جلمي ــق القب ــىل مطل ــ، ع  ّتص وال خت

 ّأن فكام . من مبدأٍال انفعّ، إذ ال خيلو أيّالشاقةباالنفعاالت الصعبة والشديدة 

 وصـعوبة االنفعـال ،ًأيـضا ً مبـدأٍ وانفعـالٍ تـأثريّلكـل ّ فـإن،ً أثـر مبـدأّلكل

 سنخ االنفعال فهو واحـد ّأما من باب اختالف مراتب التشكيك، ،وسهولته

 .كّمشك

ة ّكـام هـو متـداول عنـد عامــ  ّالقوةوعىل أساس هذه التوسعة يف معنى 

ل ّ التحوّقوة أي فيه ، آخرًيشء الفالين أن يصري شيئا الّقوة ّنإ: قالواـ الناس 

، ّالقوةبـّل إليه موجـود فيـه ـ الـيشء األول ـ ّ اليشء املتحوّ آخر، فإنٍإىل يشء

ة الـشعري ّ يف حبـ:ًمـثالف ،وإن مل توجد ذاته وعينه  اليشء الثاين موجودة،ّقوةف

 .ل إىل سنبلّ التحوّقوة

 ٌ واألعـراض هلـا إمكـانّيـةاحلـوادث الزمان ّأنا شاهدوا ّ احلكامء ملّنإ ّثم

 قبل وجودها جيب أن ٍ حادثةّكل ّوأن قبل أن توجد هذه احلوادث، ّاستعدادي

، وليس اإلنسان يف نطفة ّالقوة بٌ موجودفاإلنسان استعدادي، إمكانهلا كون ي

، اإلنـسان إىلل ّ أن تتحـوإمكـان النطفـة هلـا ّنيف نطفة الفرس، وعىل هذا فـإ

 .ّالقوةموجود فيها ب واإلنسان

 قبـل ّيـة املوجـود يف احلـوادث الزماناإلمكـان هـذا ّأنوقد رأى احلكامء 

 اليشء إىلل ّ هذا اليشء قادر عىل التحوّأن أي ّالقوةة ّيه العامّ يسم،وجودها

 اإلمكـانة هو نفـس ّ عند العام)ّالقوة( الفالين، وأن يصري كذا، وهذا املفهوم

 .املصطلح عند احلكامء

                                                        
 . ّ نتعرض يف آخر البحث لكلامت الفالسفة يف املقام)١(
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 ، بالنسبة إىل ما يقابلها فهو الوجود بالفعلّماوأ، ّالقوةه بالنسبة إىل ّا كلهذ

: موا الوجود إىلّ احلكامء قسّوعليه فإن ،ةّب عليه اآلثار اخلاصّوهو الذي يرتت

 .ّالقوةبوجود  بالفعل ووجود

 املنفـصلة ّية عىل نحو القض،ه ال خيلو موجود من القسمنيّومن املعلوم أن

 . للوجودّية شأن سائر التقاسيم الثنائشأهنا، ةّياحلقيق

 هـذه املرحلـة ّألن؛ وذلـك ّالقوةبحث عن الوجـود بـُويف هذه املرحلة ي

 مـن ّاملـادة وّاديـات وامل،ّاملـادةة بّخمتـص بالبحث عن احلركة، واحلركة ّختتص

 يف بدايـة احلكمـة مـن تقـسيم صنّفوذلك ملـا ذكـره املـ ؛ّالقوةاملوجودات ب

:  حيث قال،ّاديات واملّاملادة هو ّالقوة وما بالفعل، وما ب،ّالقوةما ب :املوجود إىل

 ،اتّاديـ واملّاملـادة هـو :ّواألول . وما بالفعـل،ّالقوة ما ب:املوجود ينقسم إىل

 .دّ وهو املجر، غريمها:والثاين

تعليق � ا�ص
ّ

   

  ّقوة ّيسمىه ّحتققوإمكانه الذي قبل : قوله ●

 تتنـاول يف ّيـةالعلـوم الطبيع ّأن: أصـول الفلـسفةئي يف ذكر الطباطبـا

، ّيـةّاملاد البحث عن األشياء التي ختضع لالختبار بواسـطة األدوات ،مسريهتا

 ٍ اليوم الكشف عن جمموعة صـفاتّحتىومل تستطع هذه األدوات والوسائل 

؛ ومـن ر وأمثاهلاّم والتأخّ، والوحدة والتقدّالقوة، كاإلمكان وّية وجودٍونسب

ّخصوصا املاد ـ ّيةّهنا مل تعكف الفلسفة املاد ة التي تزعم لنفسها ّ الديالكتيكيّيةً

 ّكـل(: واكتفت بجملة واحدة.  هذه الصفاتّيةعىل البحث عن هو ـ ّيةالعلم

 هذه النـسب ّأن، رغم )ّاملادة، وليس هنالك يشء سوى ّيّ ماد،ما هو موجود

                                                        
 .ّ بداية احلكمة، مقدمة املرحلة احلادية عرشة)١(
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اسة، ورغـم دخـول مـصطلح ّات حـسّوالصفات تنطوي عىل جمموعة نظريـ

 ،هَونـُدِرَ بحـث يّكـل والكثـرة يف ةاجلدون ، واحلركة والزماّيةاإلمكان والفعل

 من املفاهيم األخرى ٍ من طرح مفهومّالبد ّثمرضوا بذلك أم أبوا، ومن سواء 

 .القريبة لتمييز هذه الصفات

 .ّالقوة بًمثالالنطفة مادامت نطفة فهي إنسان :قوله ●

، ًاإنـسان أن تـصري ّقـوة هلا ّأن النطفة كام ّأن ألجل ،ًمثال بـصنّفامل ّعرب

ّ مجادا، أو غريه ممّتبدلت و أن تفسدّقوةكذلك هلا   . هأن تصري ّقوةا هلا ً

 مـا ّية يف املقالة العارشة مـن أصـول الفلـسفة بالفارسـ صنّفقال امل

 ليست ّاملادة يف ٌإمكاني  والتي هّاملادة التي هي طرف نسبة ّية الفعلّإن: معناه

، ّاملادة الوجود يف إمكان هلا ، يف عرضهاًأيضا أخرى ٌاتّوحدها، بل هناك فعلي

ًية هناك فعلّأنرغم  ات ّات املمكنة موجـودة، والفعليـّ فقط من الفعليً واحدةّ

 يمكن أن تـصبح ،ّالتفاح يف بذرة ّالتفاح ّمادة :ًمثال يف حضن العدم، األخرى

ي ّبواسطة التغذ(ًأن تصبح رمادا، ويمكن  )بواسطة االحرتاق( احة ويمكنّتف

 ّأن رغـم ،األخـرى األشـياءًأن تصبح غـذاء، ويمكـن أن تـصبح آالف  )هبا

سـتلبس رداء   ـ بحـسب الوقـوع اخلـارجي ـ ّفعليات فقط من هذه الًحدةاو

 .ّتحققال

  .اإلنسان املطلوبة من ّية بالفعل له آثار اإلنسانًاإنسانصارت  :قوله ●

، ّيةاإلنـسانب وغريهـا مـن آثـار ّباآلثار من قبيل الضحك والتعج املراد

الصور : أي.  هي الكامالت األوىل والثانية: من اآلثار املرادّنإ: أخرىوبعبارة 

 .  يف املرحلة الثالثةّ واألعراض، كام مرّيةالنوع

                                                        
 .٢٣ ص٣ج:  أصول الفلسفة)١(

 .٣٠ ص٣ج:  انظر أصول الفلسفة)٢(
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  ّ تشكيكيٌ واحدٌ صعوبة االنفعال وسهولته سنخّأنا زعموا ّمل:قوله ●

 السبب يف ّأنم مل يلتفتوا إىل ّ أهنإىل اإلشارة ألجل الزعمـ بصنّف املّعرب

 ليس هو االنفعال، بل السبب يف ذلك هو صعوبة ّقوةتسمية صعوبة االنفعال 

 ملا فيها من املقاومـة وعـرس االنفعـال، ّقوة عليها أطلقاالنفعال، ففي الواقع 

هـي ل الرابـع عـرش مـن املرحلـة الـسادسة ـ فـصم يف الّكام تقـد ـ ّالقوة ّفإن

 والـضعف الـذي هـو ّقـوةاالستعداد الشديد عىل أن ال ينفعل، يف مقابل الال

 لتوسـعة معناهـا َداعياالستعداد الشديد عىل االنفعال، وإذا كان كذلك فال 

 .إىل االنفعال

  .ّلقوةاما وجوده بالفعل، وما وجوده ب: موا املوجود املطلق إىلّفقس :قوله ● 

املوجود ينقسم إىل  :احلادية عرشة من بداية احلكمةاملرحلة  يف صنّفذكر امل

 . دّ، والثاين غريمها، وهو املجرّاديات واملّاملادةل هو ّواألو.  وما بالفعلّالقوةما ب

 :عـىل هـذا ال يـستقيم مـع قولـه : هّايض بأنّوأورد عليه الشيخ الفي

 البحث يف هـذه املرحلـة ّألن ؛) يف هذه املرحلةا املبحوث عنهاموالقسامن مه(

 . ّاديات املّ واحلركة، ومها من خواصّعن التغري

 هي ّالقوة إىل الفعل، وّالقوة احلركة هي اخلروج من ّإن: ّهم إال أن يقالّالل

 لـصدق البحـث عـن ه ال يكفيّ أن:ّ احلقّولكن. دّ والفعل هو املجر،ّادياتامل

 .دّ باملجرّ املوجود بالفعل ال خيتصّأنً مضافا إىل ،داتّاملجر

تقدمخالصة ما 
ّ

  

  : والفعلّالقوةاهان يف بحث ّيوجد اجت

 .ّ طبيعيٌ البحث يف احلركة بحثّأن: ّاألول ّجتاهاال

                                                        
 .٧٥٧ ص٣ج: ّ تعليقة الشيخ الفيايض عىل هناية احلكمة)١(
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 .ّ فلسفيٌ البحث يف احلركة بحثّأن:  الثاينّجتاهاال

  ّأن : والفعل، هـوّالقوة واملعلول وبني مرحلة ّالعلةالفرق بني مرحلة 

ّالقوة  يف مرحلة ّأما واملعلول يأخذ، ّالعلة تعطي ّوأن ّتأثر،ر واملعلول يّ تؤثّالعلة

 .ً لليشء لصريورته شيئا آخرّية فاملبحوث عنه هو االستعداد والقابلوالفعل،

 دةّ متعدٍ يف اللغة والعرف عىل معانّالقوة. 
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   � �وضع �ث ا�ر�ةّ�ث إضا�

 موضع بحث احلركة هو ّأن :إىلء الفالسفة ذهبوا  قدماّأنذكرنا فيام سبق 

 ، ومـن تبعـهّتـأهلني، بخالف صدر املّطبيعياتالعلم الطبيعي، أي يف بحث ال

آراء ويف مـا يـيل بعـض  جعلوا موضع بحث احلركة يف العلم الفلـسفي، فقد

 :كلامت الفالسفة يف املقامو

 ففـي  موضع بحث احلركة هو العلم الطبيعـيّأن: ذكر. رأي أرسطو ،

لذي ينكر بعد أن ناقش رأي بارمنيدس ا ـ روس يف الطبيعةالرابع من كتاب د

 األشـياء ّأن ّ نحن فلنضع كمبدأ أسايسّوأما:  ـ قال احلركة يف الطبيعةوجود

اه ّمنا إيّ يعلٌ وهذا واقع، للحركةٌهي خاضعة ـ ا أو بعضهاهّسواء كلـ  ةّيعالطبي

 . ما يكونبأجىلاالستقراء واملشاهدة 

 موضـع ّأن : يـذهب إىل، من كلامتـهٍيف مجلة.  يوسف الكنديرأي أيب 

الفلـسفة  يف رسالته املوسومة بــ:ًمثال ف.ّطبيعيات علم الهو يف احلركة بحث

 يـضع ،ّطبيعيـات والة مسائل العلم ملـا فـوق الطبيعـّ يف مقام بيان حداألوىل

ًفاصـال بـني العلمـني،  ًاّ لتكـون حـدّطبيعياتاحلركة يف الفصل األخري من ال

 مـا فـوق فـإذنك، ّ متحـرّكـل هـو علـم  ّطبيعيات ال  علمفإذن: حيث يقول

كام  ـ ة كون ذاتهّ عليشءليس يمكن أن يكون اله ّك؛ ألنّ هو ال متحرّطبيعياتال

 ،ًكـاّك متحرّة املتحـرّال عل و،ًة احلركة حركةّعل ت ليسفإذن ـ  بعد قليلّسنبني

                                                        
 ).ّباللغة الفارسية(احلركة وأقسامها : ، بواسطة٣٢٩ص:  دروس يف الطبيعة)١(
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 علـم مـا فـوق ّأن : قـد وضـحفإذن؛ ّمتحرك بليس ّطبيعيات ما فوق الفإذن

  .كّ هو علم ما ال يتحرّطبيعياتال

 يـضع احلركـة إىل جانـب الزمـان واملكـان اجلواهر اخلمسةويف رسالة 

 اجلـواهر ّكـل األشـياء التـي تكـون يف ّأمـا : حيث يقول،واهليوىل والصورة

 والرابع هـو ،هو املكان والثالث ، والثاين هو الصورة، أحدها اهليوىل:فخمسة

 . واخلامس هو الزمان،احلركة

 يف التعليقـاتثاين أبو نرص الفارايب يف رسـالة م الّاملعل .رأي الفارايب 

 بحث احلركة من مسائل هذا ّأنذكر يعلم الطبيعي، لمقام بيان حدود مسائل ا

 ،راض األعٍ واحدٍم عنه يف عل  املبحوث ّصح أن يكونوي : حيث يقول؛العلم

أجنـاس  وفـصول األعـراض، وأجنـاس األعـراض، وأعراض األعراض،و

 .»فصول الفصول، عىل ما رشح يف الربهان والفصول،

ً عـن املكـان أواليبحـثّأنـه  :الطبيعيامع مثال ذلك يف السو ّ؛ فإنـه مـن ّ

هـو مـن  و؟ّساكن، يبحث أنه هل هو خـالء وّعوارض اجلسم بام هو متحرك

النظر  و.ّظر يف الزمان، فإنه من عوارض احلركةكذلك الن و،أعراض أعراضه

 ـ؟ انتهـاء وأي ابتـداء ـ هل لـه قطـع أم ال و؟ أم الٍمتناه ّيف أن الزمان هل هو

  هـي وفـصوهلا؛ ويبحث عـن أعـراض احلركـة و.هو من أعراض أعراضهو

 وغـري[ة ّالـرسمديو الطبـع والقـرس وّ فإنه مـن فـصوهلا،،ّالتضاد وّيةالوحدان

ه ّفإنـ: يبحث عن أنـواع احلركـة إىل أن يقـول و أعراض هلا،هيف ]ّيةالرسمد

  .ّطبيعياتة يف الّالنظر يف السامع الطبيعي هو يف األمور العام

                                                        
 .٤٤ص: ّ رسائل الكندي الفلسفية)١(

 .٥ص): احلركة وأقسامها(ً رسالة اجلواهر اخلمسة، نقال من )٢(

 .٣٧١ص: للفارايب  رسالة التعليقات)٣(
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 ّماهية ّأن : إىلّيةيف أكثر تأليفاته الفلسفابن سينا يذهب . رأي ابن سينا 

رض  مـن العـواٌجـزء هو السامع الطبيعي وّاحلركة وأنواعها وأحكامها يف فن

ًة، ففي كتاب الشفاء الذي هو مـن أكثـر الكتـب تفـصيال ويف مواضـع ّالعام

ّ يبحث بحوثا مفص،دة منهّمتعد  ّاألول يف بداية الفـصل :ًمثاللة عن احلركة، فً

لقد : ام تعيني موضع بحث احلركة يقول ويف مق،ّطبيعياتمن املقالة الثانية لل

 بنا أن ننتقل إىل الكالم ٌّفحري. ّيةبيعة لألمور الطّ املبادئ العاميفختمنا الكالم 

والـسكون كـام . الـسكون و هلا مـن احلركـةّال أعم وة هلا،ّ العوارض العاميف

 .حلركةا  يفم الكالم ّ بنا أن نقدّي من حاله عدم احلركة، فحرّسنبني

 الثالث من كتاب مقاصد الفالسفة الذي خيتصّيف الفن. رأي الغزايل ّ 

عـن أبـو حامـد الغـزايل مقاصدها، يف املقالة األوىل يبحث  وّطبيعياتبعلم ال

  . وهي مباحث اهليوىل والصورة واحلركة واملكان،جساملألة ّالعوارض العام

 وبيـان ّيـةمـة الطبيعتعيـني موضـوع احلك الثالـث وبعـد ّويف بداية الفن

فيهـا  يلحق منها  واحدة،فينحرص مقصوده يف أربع مقاالت: مقاصده يقول

 .الصورة واهليوىل واحلركة واملكان ك،ٍ موردّجسام وهي أعمسائر األ

 يالـسهروردع كلامت الشيخ شهاب الدين ّعند تتب. يدرأي السهرور 

، ففي كتاب حكمـة اإلرشاق ّطبيعيات يف علم اله يضع بحث احلركةّ أنّيتضح

 ّ زماينث حادّكل ّأنيف بيان (املقالة الثالثة يف ذيل العنوان يف الفصل الثاين من 

ب املعلـول ّيف ترت(بع  يف التلويح الرا،اب التلوحيات ويف كت)يسبقه حوادث

                                                        
ّ طبيعيات الشفاء، الفصل األول من املقالة الثانية)١(  .٨١ص: ّ

: ً، نقال عن احلركة وأقسامها٢٣٤ص: ّ مقاصد الفالسفة، الغزايل، الفن الثالث)٢(

 .٦ص

 .٤٢١ ص١ ج: ّ جمموعه مصنفات شيخ اإلرشاق)٣(
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ّاآلثار يبحث بحثا تفـصيلي وغريه من )ّالعلةعىل  ًا حـول احلركـة وأنواعهـا ً

  موضوعيف ال ً موجوداّماإ ،الوجود  كان املحمول عليهّملا : ، فيقولهاّوخواص

 ال الذيّ قارها أو ،ّ غري قار الذات كاحلركةّإما ، فيهً موجوداّماإو ،هو اجلوهرو

   لذاتـه  يوجـبأنّمـا إ ضـايفّالقار الغري اإل وهو املضاف، و مع الغريّإاليعقل 

ّالكميـة يهـ والنـسبة ويّالتجز هـو الكيـف،  و  ذانـك  لذاتـه  ال يوجـبأو ،ّ

  . مخسةيف ّمهات من املقوالتفانحرصت األ

 اجلوهر :بصائر الذي حرص املقوالت يف أربعويف مقام انتقاده لصاحب ال

 :يالـسهرورد قـال ، احلركة من املقوالتّ والكيف واإلضافة، ومل يعدّوالكم

 بعـض يفربعة أ يف حرصها قد )يعمر بن سهالن الساو( صاحب البصائرو

 ليـست اّفإهنـ ،عنها احلركة خرج والنسبة، والكيف وّالكم و اجلوهريف: املواضع

ّء مما عدوا ال يشو ، عرض هلا نسبةإنو ال نسبةو ،ّض هلا تكممر عإنو ّيةّبكم ّ .

 يفّفـصلناه  و التلوحيـاتيفا ّ مخـسة عـىل مـا بينّـيف نحـن فقـد حـرصناها ّماأ

 . بالنسبةّإال ال تعقل اّفإهنامللك  والوضع ومتى و األينّأما. املطارحات

 ّم الذي مل يعـدّقد يف مناقشة اإليراد املت،املشارع واملطارحاتويف كتاب 

 كتــاب يف املــشهورة  ا حــرصنا املقــوالتّوملــ :قــال، احلركــة مــن املقــوالت

عمـر بـن ( موضع لصاحب البصائر يف وجدنا بعد ذلك ، مخسةيف  التلوحيات

 إذا والنـسبة، و الكيف وّالكم و اجلوهريف: أربعة يفحرصها ) يسهالن الساو

 .ًا ال جتده صحيح، ذكرهالذياعتربت هذا احلرص 

                                                        
 .٤٤ص:  املصدر السابق)١(

 .٤ص:  املصدر السابق)٢(

 .١٢٥ص:  املصدر السابق)٣(

 .٢٧٣ص ١ ج: رشاقاإلّ مصنفات شيخ ةجمموع )٤(
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 يف ،بحث احلركـة عنـد شـيخ اإلرشاقموضع  ّأنومن مجيع كلامته يظهر 

 .ّيةاحلكمة الطبيع

 د بن أمحد بن رشد بحث احلركةّأبو الوليد حمملقد وضع . رأي ابن رشد، 

 ّ فنةلا ففي بداية املقالة الثالثة من رس.ة لألجسامّر العوارض العامئمن بيان ساض

  .ما ال هناية و القول يف احلركة ّاملقالة تتضمنهذه  : قال،السامع الطبيعي

ّابتدأ فيها خيرب بالرضورة الداعية إىل التكلم يف هذه اللواحق العامو  ةّ

ّ آخر ما بني يف هذا الكتاب هو املحرك األوّألنالفحص عنها، و ّ  ّهو مضطر ولّ

خذنا ا قد أا كنّّمل: فابتدأ فقال. يف الفحص عنه إىل الفحص عن هذه األشياء

ّيف حد الطبيعة احلركة، فقد ينبغي أن نعرفها  ّأن  ـًأيضاـ ا كان يظهر ّمل و.ّ

ا كان ّمل و.صلّف طبيعة املتصلة، فقد ينبغي أن نعرّاحلركة من األمور املت

 .ّأن نتكلم فيهـ  ًأيضاـ  ً كان واجبا،ّيؤخذ يف حده وّاملتصل يلزمه ما ال هناية

ّ املوجودات املتغرية من ّألن ،املكان و الزمان القول يف ـًأيضاـ كذلك يلزمنا و

 .املكان ورضورة وجودها الزمان

ة ّ النظــر يف اللواحــق العامــ،وباجلملــة فقــد يلــزم صــاحب هــذا العلــم

 .ّيةللموجودات الطبيع

 مني واحدة مـن األكـوان األربعـةّاحلركة عند املتكل. منيّرأي املتكل، 

 .السكوناالجتامع واالفرتاق واحلركة و :هيو

وعــىل هــذا األســاس بحثــت احلركــة يف تأليفــاهتم يف بحــث اجلــواهر 

 ذكـر احلركـة يف ضـمن  مـن ومن مجلـة.واألعراض ضمن بيان مقولة األين

 نصريواخلواجة ، القايض عقد الدين يف كتب املواقف :مباحث مقولة األين

                                                        
 .٤٥ص:  رسالة السامع الطبيعي)١(

 .٢٣٤ص:  انظر املواقف)٢(
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ــاد ــد االعتق ــاب رشح جتري ــويس يف كت ــدين الط ــا،ال ــازاين يف كت ب  والتفت

 مـن قبيـل الالهيجـي ّيـةًمـضافا إىل شـارح هـذه الكتـب الكالم،املقاصد

 .واجلرجاين يف رشح املواقف ، يف رشح التجريدّ احليلّالعالمةوالقوشجي و

 يف ّتـأهلنيم يف ثنايا البحث بيـان رأي صـدر املّتقد. ّتأهلنيرأي صدر امل 

ولـذلك  ؛يف املقـوالتخلـة ا ليست دّوأهنا ّ تدرجييوجود نحو ّوأهنا ،احلركة

  عىل صاحب البصائر وصاحب املطارحات الذين جعلـواّتأهلنيرد صدر املوي

 :ً أربعـا  املقـوالت من الناس من جعـلو: املقوالت بقولهاحلركة من ضمن 

وافقهـم  و، للـسبعة الباقيـةًجعـل النـسبة جنـسا و،الكيـف وّالكـم واجلوهر

 ،احلركة و هذه األربعة،صاحب املطارحات جعلها مخسة و،صاحب البصائر

ا ّملـ و، وجـه اخللـل فيهـاّ نبـنيّثـم ً،الّ سـننقلها أو،ة عىل احلرص فيهاّله حجو

 لـصاحب ٍ وجدنا بعـد ذلـك يف موضـع،حرصنا املقوالت املشهورة يف مخسة

إذا اعتـربت احلـرص  و: قـال؛هي األربعة املذكورة والبصائر حرصها يف أربع

 ،ا عرضّاحلركة مل تدخل حتت اجلوهر ألهن ّ فإن،ً ال جتده صحيحا،الذي ذكره

ال يلزم من كـون  و.إن كان هلا تقديرو ،ّما ليست نفس الكّ ألهنّال حتت الكمو

ً كونه كام،ًراّ متقداليشء  ال تقتيض ٌةّ قارٌ هيئةّية الكيفّفإن ،ليست بكيف و. بذاتهّ

 .ّإن عرض هلا النسبة إىل املحل و،ال النسبة لذاهتا والقسمة

 يرد عىل احلرص ، عىل احلرص املذكورًهذا الكالم كام يرد ظاهراو : قالّثم

 فهذه عقـدة عـىل ، احلركة مقولة أخرىنجيعلوم ّ حيث إهن ، التسع  يف للعرض

                                                        
 .٢٠١ص:  جتريد االعتقاد)١(

 .٢٠٠ص:  رشح املقاصد)٢(

 .٣٤٠ص:  رشح التجريد للقوشجي)٣(

 .٣ص ٤ ج: ّ احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية االربعة)٤(



 ١ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح .............................................................٢٨

 . من املذهبني فيجب دفعهاّالقائلني لكل

 ،التـدرجيي الوجـود اليشء وجود هي عبارة عن نحو :احلركة ّأن :ّواحلل

 ّيـة اجلوهرّاهيـات عـن املٌالوجـود خـارج و، الكون املـذكورّإال له ّماهيةال و

 ّماهية عن ً ال جيوز أن يكون خارجا،ّيةالطبيعة التي يلحقها اجلنس وّيةالعرضو

 . عن أن تكون مقولةً فضال، فاحلركة ليست بجنس.األنواع

                                                        
 .٤ص: السابق املصدر )١(



 

 

 

 

  ّاألولالفصل 

 �
ّ

ّ فإنه �سبوق بقوة ا�وجودّحادث زما� ّ
  

ّ فإنه مسبوق بقوة الوجودّحادث زماين ّكل: لّاألواملبحث   ● ّ 

 للربهان ّتأهلنيتقرير صدر امل  

 وجواب صدر املتأهلني مّاإلشكال عىل الربهان املتقد ّ 

  ال جوهرٌاإلمكان يف املقام عرض: املبحث الثاين  ●

 السابقة والالحقة واحدةّية الفعلّمادة  

 زماينٍحادثب األوىل ليست ّاملادة ّ  

 ّية وإضافّيةفصيلبحوث ت ●

 ّيف تعريف اإلمكان االستعدادي  

  الذايتواإلمكانالفرق بني اإلمكان االستعدادي  

 االستعدادّماهية وّيةهو  





 

 

  لّالفصل األو

ّ� حادث زما� ّ
ّ فإنه �سبوق بقوة ا�وجود ّ

  

وذ�ك ألن
ّ

ه قبل
َ

�ق 
�

 أن ي�ونُه �بِ وجودِق
َ

 جائزاِ ا�وجودَ ��ن
ً
 

أن يت
ّ

صف
َ

وأن ال يت با�وجود 
ّ

 إذ �و �م ي�ن؛صف
ْ

 �كنا
ً

 قبل
َ

ِ  ،ه حدوث

��ن
َ

إما 
ّ

 �تنعا
ً

 فاستحال
َ

�قق 
ُ ّ

ه وقد ف
ُ

رض
َ

 حادثا
ً

 زماني
ّ

ا
ً
 هذا خ،

ُ
ل
ْ

 ،ف

و�ما
ّ

 واجبا
ً

 ف�ن
َ

 �وجودا
ً

 واستحال
َ

 عدم
ُ

�كنه ،ه
ّ

ر�ما 
ّ

 �ل
ّ

ف
َ

   . و�م يوجد

وهذا اإل��ن
ُ

 �وجودٌ أ�ر
ٌ

 � ا�ارج ول�س اعتبارا
ً

 عقلي
ّ

ا
ً

قا الح
ً
 

ِماهيةب
ّ

 ألن، ا�م�نِا��ء 
ّ

ه يت
ّ

صف
ُ

با�شدةِ 
ّ

 . وا�عدِ والقربِ وا�ضعف

فا�طفة
ُ

 ال� فيها إ��ن
ُ

إ�سانا َتص� أن 
ً

مثال ـ 
ً

أقرب ـ 
ُ

 ِ إ� اإل�سان

�بدل أن يُ ا�ي يم�نِن الغذاءِ مِا�م�ن
َ ّ

 نطفة
ً

إ�سانا َ يص�ّثم 
ً
، 

واإل��ن
ُ

أيضا ِ � ا�طفة
ً
أشد 

�
 منه
ُ

مثالِ غذاء � ال
ً
.   

إن ّثم
ّ

 هذا اإل��ن
َ

 ا�وجود
َ

 ل�س جوهرا � ا�ارِج
ً

 قائما
ً

ِ وهو  ه بذات

 بل هو عرض ،ظاهر
ٌ

 �ملٍ بموضوعٌ قائم
ُ

 فل�سم،ه
�

قوة :ه
ً  � ول�سم،ّ

ا�وضوع
َ

 ا�ي �مل
ُ

مادة :ه
ّ

 فإذن ��،
�

مادة � زما�ٍ حادث
ٌ ّ

 سابقة
ٌ

 

 �مل،عليه
ُ

قوة 
َ   .هِ وجودّ

ت�ون أن ُو�ب
َ

ا�ادة 
ُ ّ

ِاال�اد عن ٍ �تنعةَ غ�
ّ

ِية بالفعل
ّ

 ال� �مل
ُ

 

إ��ن
َ

و�ال ،ها
ّ

 �م �مل
ْ

 إ��ن
َ

ِ،ها قوةها  ف� � ذات
ُ ِية الفعلّ

ّ
 ال� �مل
ُ

 

إ��ن
َ

ذات إذ �و �نت ،ها
َ

ٍية فعل
ّ

ها المتنعتِ � نفس
ْ

ٍية فعلِ عن قبول
ّ
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ية فعلٌ بل � جوهر،أخرى
ُ ّ

أنهه ِ وجود
ّ

قوة 
ُ  �كن،شياء األّ

ّ
ِ ها ها �كون

جوهرا
ً

مة قائّالقوةِ ب
ً

ٍية بفعل
ّ

 إذا حدث، أخرى
َ

يةوهو الفعل ـ ُ ا�م�ن
ُ ّ

 

ال� �لت
ْ

ا�ادة 
ُ ّ

 إ��ن
َ

بطلت ـ ها
ْ

ية الفعل
ُ ّ

 ا�سابقة
ُ

ية وقامت الفعل
ُ ّ

 

ا�الحقة
ُ

 مقام
َ

 كماد،ها
ّ

مثال ـ ِ ا�اءةِ
ً

�مل ـ 
ُ

قوة 
َ  و� قائمةِ ا�واءّ

ٌ
 بعد
ُ

 

يةئ ا�ابا�صورةِ
ّ

ح� ،
ّ

تبدل إذا 
َ ّ

بطلت ا�صورة ً هواء
ُ

ية ا�ائ
ُ ّ

 وقامت 

ا�صورة
ُ

ية ا�وائ
ُ ّ

 مقام
َ

ا�ادةمت ّها وتقو
ُ ّ

 وماد. بها
ّ

ة
ُ

ِية الفعل
ّ

ِ   ا�ديدة

ِية والفعلِا�ادثة
ّ

 واحدةِ ا�زائلةِ ا�سابقة
ٌ

و�ال ،
ّ

�نت� 
ْ

ا�ادة 
ُ ّ

 حادثة
ً

 

ِية الفعلِ�دوث
ّ

 فاستلزمت، ا�ادثة
ْ

 إ��نا
ً

ومادة آخر 
ً ّ

 وننق، أخرى
ُ

ل
ُ

 

ا��م
َ

 ف�نت، إ�هما
ْ

 إ��ناتٍ واحدٍ �ادث
ٌ

 و�واد
ّ

 وهو ، متناهيةُ غ�

�ال
ٌ

 الزمِ اإلش�لُ ونظ�.
ٌ

 �و ف
ُ

رض
َ

�لمادةِ 
ّ

 حدوث
ٌ

   .ّ زما�

َوقد ت�� ّ
تقدما ِ ب

�
  :م

أوال
ً أن :ّ

ّ
 ال�سبة
َ

 ب�
َ

ا�ادةِ 
ّ

 ال� �ملّالقوةِ و
ُ

ها �سبة
ُ

 � الطبي�ِ ا�سم

قوة ف،ّ ا�علي�ِوا�سم
ُ ا�اصِ ا��ء ّ

�
 ت
ُ

ُع� �
قوة 

َ ا�ادةِ ّ
ّ

  . ا�بهمة

وثانيا
ً
نأ :

ّ
 حدوث
َ

ِية ا�زمانِ ا�وادث
ّ

 ال ينفك
�

ِغ�ا� عن 
�

 � ا�صور 

إن �نت
ْ

 إن �نت أعراضاِ و� األحوال، جواهر
ً
.  

وثا�ا
ً
نأ :

ّ
ةّالقو 

َ
 تقوم
ُ

دائما 
ً

ية بفعل
ّ

ا�ادة و،
ُ ّ

 تقوم
ُ

دائما 
ً

ٍ  بصورة

�فظ
ُ

 فإذا حدثت.ها
ْ

 صورة
ٌ

 بعد
َ

 قامت،ٍ صورة
ْ

 ا�صورة
ُ

 ا�ديثة
ُ

 مقام
َ

 

متّ وقوِالقديمة
ْ

ا�ادة 
ّ

.  



 ٣٣...........................................................الوجود ةّبقو مسبوق ّفإنه ّزماين حادث ّكل

 

  ا��ح

 والفعـل يف ّالقـوة البحـث يف ّأن : بيـانإىل صنّفيف هذا الفصل يرمي امل

 ّكـل ّأن : ما يقع يف وعاء الزمان، بمعنـىّكل يف ّ خيتصّإنام و،ًاملقام ليس مطلقا

 . وجودهّقوة حتمل ّبامدة فهو مسبوق ،ّزماين ٍثحاد

 مـن قبيـل ،ّيـةام يف املـسائل االعتقادّسـي، ال هذا البحـثةيّوال خيفى أمه

، وإذا كـانوا كـذلك فلـدهيم ّية من احلوادث الزمانم ّألهنة؛ ّتكامل األئم

 . للتكاملٌ واستعداد،إمكان

 : التاليةّيةويكتسب هذا الفصل اهليكل

  . الوجودّقوة بٌ مسبوقٍّزماين ٍ حادثّكل ّأن الدليل عىل :ّولاألاملبحث 

 . ال جوهرٌ اإلمكان يف املقام عرض:املبحث الثاين

 .ّللقوة احلاملة ّاملادة ّخصوصيات :املبحث الثالث

 ّاالحتاد غري ممتنعة ّاملادة كون : من قبيل،ًمضافا إىل بعض املسائل األخرى

 الـسابقة هـي ّيـة اجلديدة والفعلّية الفعلّمادة ّوأن التي حتمل إمكاهنا، ّيةبالفعل

ٌمادة  التي حتملها هـي نـسبة اجلـسم الطبيعـي ّالقوة وّاملادة نسبة ّنأو ، واحدةّ

ٍ تقوم دائام بصورةّاملادة و،ّيةً تقوم دائام بفعلّالقوة ّنأووالتعليمي،   . حتفظهاً

�: ّاألولا�بحث 
ّ

   ا�وجودّقوةب  �سبوقّزما� حادث 

 ّالقـوة الوجود، ويطلق عـىل هـذه ّقوة وأن يسبق بّالبد ّزماين حادث ّكل

 .ًّا عقليًا وليس اعتبارٌّ وجوديٌ أمراإلمكان، وهذا اإلمكان

                                                        
ّ تعرضنا ملبحث تكامل األئمة  )١(  . يف كتاب علم اإلمامّ
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ه ّ أنـ: بمعنـى،ّزمـاين ٍواملراد باحلادث الزماين هو اليشء املسبوق بعـدم

 .فيهاً من الزمان مل يكن ذلك املوجود موجودا ٍ بقطعةٌمسبوق

 الـشفاء ـ كـام ّإهليـات عىل ذلك هو الـشيخ الـرئيس يف ّاستدل ل منّوأو

 يـسري، كـام أشـار لـذلك ٍ بتغيـريّتأهلنيوذكر هذا االستدالل صدر املسيأيت ـ 

 من كالم الـشيخ مـع ٌالربهان مأخوذ:  يف تعليقته عىل األسفار بقولهصنّفامل

ٍتغري  . يف التقريرٍ يسريّ

تأ��صدر ا�برهان 
ّ

أن�  
ّ

 �
ّ

  ّزما� �سبوق بعدم ّزما� حادث 

 ّألنـه ـًد وهـو مل يكـن موجـودا َ املوجود الذي يريد أن يوجّنأ :وتقريره

 أو ممتنـع ، واجب الوجود:ال خيلو أمره بني أن يكون بالفرض ـ ّزماينحادث 

  :ّألنه ؛ وكالمها باطل.الوجود

ً أن يكون موجودا دائام، ّالبدإن كان واجب الوجود، ف  .دمه حمـال عّوأنً

 .ًّامانيزً ال معنى لفرضه حادثا ،ًدائامً كان موجودا وإذا

د، وهـو خـالف الفـرض مـن َوإن كان ممتنع الوجود، فيستحيل أن يوج

 .د يف الزمان الالحقَ وأنه يوجًّازماني ًاكونه حادث

ّاملواد الثالث  احلرص بني ّألن ،ً أن يكون احلادث الزماين ممكناّالبد :وعليه

 .ّ عقيلٌحرص)واالمتناع واإلمكانالوجوب (

 الـيشء ّأن : للفاعل، بمعنـىً وليس وصفا، للفعلٌ وهذا اإلمكان وصف

ً لو مل يكن هذا اليشء ممكنـا يف ذاتـه ّأنه بشهادة ؛احلادث ممكن الوجود يف ذاته

                                                        
 . انظر الفصل اخلامس من املرحلة العارشة من هناية احلكمة)١(

 ).١(، تعليقة رقم ٤٩ ص٣ج:  احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)٢(



 ٣٥...........................................................الوجود ّبقوة مسبوق ّفإنه ّزماين حادث ّكل

 القـدرة ال ّأن مـن ّتقـدم فال يقدر الفاعل عىل إجياده؛ ملـا ،ًوفرض كونه ممتنعا

 .  باليشء املمكن بذاتهّتتعلق القدرة ّألن ؛ باملحالّتتعلق

الـيشء (فعـل ً أن يكون وصف اإلمكـان يف املقـام وصـفا للّالبد :وعليه

 يكـون ممكـن الوجـود، أن ّالبـدد َال للفاعل، فاحلادث قبل أن يوج )احلادث

 . ويمكن أن ال يوجد، يمكن أن يوجد:أي

 لـه، وهبـذا ّوري وال العـدم رض، لهًاّ ليس الوجود رضوري:أخرىبعبارة 

 . وأن يسبق بإمكان الوجودّالبد احلادث الزماين ّأنيثبت 

 ّيـة ولـيس مـن املفـاهيم االعتبار،ّ وواقعـيّ وجـوديٌ أمراإلمكانوهذا 

 ولو . والضعف والقرب والبعدّبالشدة ّالتصافه اليشء؛ وذلك ّاهيةالالحقة مل

ّكان أمـرا اعتباريـ ّا ملـا اتـً  إذ مـن ؛ والبعـد والـضعف والقـربّبالـشدةصف ً

، والنطفـة أقـرب مـن لإلنسان املضغة والعلقة أقرب من النطفة ّأن :الواضح

 املوضـوع احلامـل ّأما، ّالقوة اإلمكانالغذاء الذي يكون نطفة، ويطلق عىل 

 .ّدةاملا ّيسمىف ّالقوةهلذه 

 الشفاء ويف النجاة، حيـث ّإهلياتوقد ذكر هذا الربهان الشيخ الرئيس يف 

لنـربهن  و. ال حمالـةّاملادة فهو مسبوق ب ،ّ زماين ٍ حادث ّكل ّأن  يف:فصل: قال

 ممكن الوجـود يف ،قبل كونه  فيحتاج أن يكون، كائنّكل ّنإ: عىل هذا، فنقول

 .ةّ نفسه، مل يكن البت إن كان ممتنع الوجود يفّفإنه. نفسه

 عليـه،  بل الفاعل ال يقدر، عليهٌ الفاعل قادرّأنمكان وجوده هو وليس إ

 ّلكن و املحال ال قدرة عليه،ّن إ:ا نقولّنأأال ترى . ً نفسه ممكناإذا مل يكن هو يف

 .يكون  عىل ما يمكن أنالقدرة هي

                                                        
 .ّ؛ إهليات الشفاء، املقالة األوىل من الفصل الثاين٥٣٤ص:  النجاة)١(
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اإلش�ل � ال�هان ا�تقد
ّ

  م

 يف هـذا إثباتـهصد ُـ مـا قّأن:  وحاصله،لشيخ اإلرشاقهو هذا اإلشكال 

ت، ومـا يثبتـه الربهـان هـو  وهـو مل يثبـ،ّالربهان هو اإلمكـان االسـتعدادي

 وهو غري مراد، والذي أوقـع يف هـذه املغالطـة هـو االشـرتاك ّاإلمكان الذايت

 .ّ واإلمكان الذايتّمكان االستعدادي بني اإلّاللفظي

كـام  ـ ّ االسـتعدادياإلمكـانو ّة فـروق بـني اإلمكـان الـذايتّفهناك عد

 ّامهية للٌّ انتزاعيٌ وصفّ الذايتاإلمكان ّأن :ومن مجلة هذه الفروق  ـسنشري

 اإلمكان االستعدادي ّأما منحاز يف اخلارج، ٌوجود وليس له ،ّ عقيلٌوهو اعتبار

  .ّيةة والقرب والبعد من الفعلّ قابل للشدٌّ وجوديٌفهو وصف

ًأوالويالحـظ عليـه : هذا ما ذكره الشيخ مصباح بقولهو  اإلمكـان ّأن: ّ

 ويرتفع ّية عىل الفعلّتبدل الذي ياإلمكانو  ليس ه،املقابل للوجوب واالمتناع

 مـن حـصول ٌ منتـزعٌ أمـرّيـة املقابـل للفعلاإلمكان هذا ّأن: ً وثانيا.بحصوهلا

ّ من عدم املانع وليس أمرا عينيٌ أو هو تعبري،الرشائط وارتفاع املوانع  ّماهيةًا ذا ً

ً يبحث عن كونه جوهرا أو عرضاّحتى ً. 

تأ��جواب صدر ا�
ّ

  ش�ل �إل

 االشـرتاك بـني اإلمكـان ّبـأن هـذا اإلشـكال  عـنّتأهلنيأجاب صدر امل

ّاالستعدادي وبني اإلمكان الذايت ليس اشرتاكا لفظي  ّإنام و،ًا لكي يرد اإلشكالً

                                                        
ّ سيأيت يف البحوث التفصيلية بيان الفرق بني اإلمكان الذايت واإلمكان )١(

 .االستعدادي

 .٤٧ص:  انظر هناية احلكمة)٢(

 . ٢٨٤ص) ٢٨٦(رقم :  تعليقة الشيخ مصباح اليزدي عىل هناية احلكمة)٣(



 ٣٧...........................................................الوجود ّبقوة مسبوق ّفإنه ّزماين حادث ّكل

 ّ اإلمكان االستعدادي هو اإلمكان الذايت، لكنّأن : بمعنى،ّ معنويٌهو اشرتاك

 اإلمكان ّأن أن يقال ّ، ويصح من اإلمكان الذايتّ االستعدادي أخصاإلمكان

 اإلمكان ّأن اإلمكان االستعدادي بمنزلة الفصل، أو ّوأنالذايت بمنزلة اجلنس، 

 . وعليه فال يرد اإلشكال، منهٌ فرديالذايت بمنزلة النوع، واإلمكان االستعداد

اعلم و: ، بقوله الشفاءّإهليات يف تعليقته عىل ّتأهلنيوهذا ما ذكره صدر امل

 املفـارق والكـائن و  املبـدع  يف  اإلمكان يشارك اإلمكان الذايت احلاصل هذاّأن

 ّأنيفارقـه يف  و،العدم ومنها عبارة عن ال رضورة الوجودً ّ كالّأن يف ،ّادياملو

منشؤه نفـس تلـك  و، املأخوذة بنفسها من حيث هي هيّاهيةذلك بحسب امل

 التي ّيةة االستعدادّيكيفالاملوجود الشخيص بحسب  اليشءهذا حال  و،ّاهيةامل

 ّ فلإلمكان هبذا املعنى حظ،بعده إىل حصول كامله الوجودي وهبا يتفاوت قربه

ال يلزم أن  و، هباّيتصفعدام امللكات التي من شأن املوضوع أن إمن الوجود ك

 ،ّ االشـرتاك كـام ظـنّبمجرداالستعدادي  ويكون إطالق اإلمكان عىل الذايت

 حاملـة إلمكـان ّمادة حادث له ّكل ّأن عىل ّالدالهان  الربّيتم يلزم أن ال ّىحت

 اإلمكـان املـذكور يف ّ فـإن،متـابعوه ووجوده عىل ما زعمه صاحب اإلرشاق

 ٌ أو واجبٌ ممكنّإما احلادث قبل وجوده ّأنالرتديد الواقع يف ذلك الربهان من 

 يلزم  لكن بعد التفتيش،االمتناع و باملعنى القسيم للوجوبّإال ليس ،أو ممتنع

 ّيـةصات املكانّ ملا يلحقه مـن املخصـًاّ وجوديًمطابقه أمرا وأن يكون مصداقه

 .ّيةاألحوال الشخص وّيةالزمانو

ًذاتيـااإلمكـان :  حيث قالًأيضافار وذكره يف األس  ،ًاّ كـان أو اسـتعداديّ

 ّاهيـة بحسب نفس مرتبـة املّإما ، لتساوهيام  ال رضورة الطرفني املساوق:معناه

                                                        
ّ تعليقة صدر املتأهلني عىل إهليات الشفاء)١(  .١٦٢ص: ّ
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ًذاتيا ًابقة عىل وجودها سبقاالس  أو  ،كـام يف اإلمكـان الـذايت ّاهيـة من جهة املّ

 . عليه بحسب الزمانًسابقا اليشء ّمادة يف ٍ أمروجودبواسطة 

 اإلمكـان:  الالهيجـي، حيـث قـالّاملحققر عنه كّوتبعه بعض من تأخ

وانـع  بعـض الـرشائط وارتفـاع املّحتقـق مع ٌ مأخوذّ ذايتٌاالستعدادي إمكان

 . للجزءّفيغايره ال حمالة مغايرة الكل

ّكأنــه الــذايت مــع زيــادة  االســتعدادي ّإن:  الــسبزواريّاملحقــقوقــال 

 .اعتبار

 املتن أثبت من اإلمكان من يف الفقرة األوىل صنّف املّوعىل هذا األساس فإن

ة الذي هو ال رضور االستعدادي ما هو بمنزلة اجلنس وهو اإلمكان الذايت

 يف ٌ موجودٌوهذا اإلمكان أمر: وهي قولهـ الطرفني، وأثبت يف الفقرة الثانية 

ّما هو بمنزلة فصله، وهو كونه قابال للشدـ  اخلارج  .ة والضعف والقرب والبعدً

يف  صنّفاإلمكان كام اعرتف به املـ: ّبأن لكن أورد عليه الشيخ الفياض 

 : ٍمن املرحلة الرابعة يطلق عىل معان ّاألولالتنبيه الثاين من تنبيهات الفصل 

االستعداد :  ومنهاّاخلاص عنه باإلمكان َّال رضورة الطرفني ويعرب: منها

 مـنهام يبـاين ّوكـل.  اإلمكـان االسـتعداديّيسمى له، وّإذا نسب إىل املستعد

 ّ يستقيم مـا ذكـر ويـتمّحتى وليست النسبة بينهام العموم واخلصوص ،اآلخر

ة ّ بشدّيتصف ال ّ عقيلًل معنىّ األوّأن : هناك منه ّر ما مرذكنف. االستدالل

 ّاهيـة من حيث هي، وال يفارق املّاهيةوضعف وال قرب وبعد، وموضوعه امل

، يقبـل ّيـة وجودٌبخالف الثاين الـذي هـو صـفة ،موجودة كانت أم معدومة

                                                        
 .١٩٣ ص٦ج: العقلية األربعة احلكمة املتعالية يف األسفار )١(

 .ّ شوارق اإلهلام، الفصل األول، املسألة اخلامسة والعرشون)٢(

 .٢٨٠ ص٢ج: رشح املنظومة)٣(



 ٣٩...........................................................الوجود ّبقوة سبوقم ّفإنه ّزماين حادث ّكل

 املوجـودة ّاملـادة، وموضـوعه ّيـةة والضعف والقرب والبعـد مـن الفعلّالشد

 .  لهّ املستعدبطل منها بوجودوي

 . من اشرتاك االسمً ناشئةًل مغالطة يف االستدالّأن: ا ذكرناّ ممّفتبني

ّاإلمكان فيام نحن فيـه لـيس إمكانـا ذاتيـ: يةوقال صاحب الوعا  ّألنًا، ً

 فأحـد طـريف .ّاهيـة ال رضورة نسبة الوجود إىل امل:اإلمكان الذايت عبارة عن

 ّألن اإلمكان املراد هنـا لـيس كـذلك، ّ لكن،ّاهية امل:الذايتالنسبة يف اإلمكان 

يف بحث احلركة عبـارة عـن األعـراض والـصور الالحقـة  املراد من احلادث

الصور الالحقة تقاس إىل ذلك اليشء  وباليشء حني حركته، فتلك األعراض

 بالنـسبة إىل ذلـك ًا أن يكون هذا احلـادث الالحـق بالـيشء واجبـّإما: فيقال

 ّواألول أو ممكن الوجـود بالنـسبة إليـه؛ ، أو ممتنع الوجود بالنسبة إليه،ءاليش

 الـيشء : أحد طريف النسبة يف هذا اإلمكـانّفإن فثبت الثالث، ،والثاين باطالن

ّ الصورة، فليس إمكانا ذاتيـ: وطرفها اآلخر،ًمثالاحلادث فيه الصورة   ّحتـىًا ً

 ال : وهـو،اإلمكـان بالقيـاس ّنأ : واحلاصـل، لـهوجود ال ّ اعتباريّأنهيقال 

 ، كاجلنس لإلمكانات املختلفة وبعض أنواعها، بالقياس إىل يشءرضورة يشء

 . ا موجود يف اخلارج كاإلمكان هنا وبعضه، كاإلمكان الذايتٌّاعتباري

 ّكيفيـات بالّخمـتص ٌّ وجـوديٌ االستعدادي وصفاإلمكان ّأنوإذا ثبت 

 ّوأن، ّيـة والضعف والقرب والبعـد مـن الفعلّشدةال التي تقبل ّاملادةالقائمة ب

 ّيـتم ال ٍحينئـذ والـضعف، فّبالـشدة ّيتـصف ال ّ عقـيلً الذايت معنـىاإلمكان

 ؛ االسـتعداديباإلمكـان ٌ احلـادث الزمـاين مـسبوقّأنالربهان املذكور عـىل 

 ّيدل غاية ما ّن من اشرتاك اللفظ، وعليه فإٍ ناشئة يف االستداللٍلوجود مغالطة

                                                        
 .٧٦٠ ص٣ج:  تعليقة الشيخ الفياض عىل هناية احلكمة)١(

 .٣٧٧ص:  وعاية احلكمة)٢(
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 . الذايتباإلمكان ٌ اليشء قبل وجوده مسبوقّأن :يه الربهان هوعل

 اإلمكان االستعدادي يبـاين ّأن :عالم ذهبوا إىل مجلة من األّأنوال خيفى 

آلميل يف  اّاملحقق الذايت، ويطلق عليهام بنحو االشرتاك اللفظي، منهم اإلمكان

 الذايت، اإلمكان  االستعداي يف مقابلاإلمكانيقال : درر الفوائد، حيث قال

 آخر ٍويف موضع ؛ه يكون عىل نحو االشرتاط اللفظي علياإلمكان وإطالق

 عـىل هـذا يلـزم أن ّأنـهوال خيفـى : ق الالهيجي قالّيف مقام مناقشته للمحق

 مـن ٌبّ مركـٍحينئـذ ّألنه ، يف اخلارجٍ االستعدادي غري موجوداإلمكانيكون 

 الرشائط وارتفاع املوانع، ومن املعلـوم  بعضّحتقق وغريه من  الذايتاإلمكان

 . الذايتاإلمكان جزئه الذي هو ّية باعتبارّب اعتباريّ هذا املركّأن

مكان االستعدادي موجود يف  هذا اإلّأن يرى صنّف املّن فإ،ة حالّوعىل أي

 ّأن : والضعف والقرب والبعد، ومن الواضـحّبالشدة ّيتصف ّألنه؛ اخلارج

 ،وجـودات مـن صـفات امل)ة والضعفّالقرب والبعد والشد(هذه الصفات 

 .وليست من صفات املعقوالت

اإل��ن � ا�قام عرض: ا�بحث ا�ا�
ٌ

   ال جوهر

 يف اخلـارج، يـأيت هـذا ٌ موجـودَّ اإلمكـان االسـتعداديّأن :ّتبنيبعد أن 

 ؟ أم عرضٌ هل اإلمكان االستعدادي جوهر:السؤال وهو

 ولـيس ٌ عـرضَّ اإلمكـان االسـتعداديّبأن : عىل ذلكصنّف وأجاب امل

                                                        
 .٢٤٦ ص١ج : درر الفوائد)١(

 .٢٥٠ ص١ج: السابق املصدر )٢(

ّوال يف أن اإلمكان االستعدادي هل هو معقول ماهوي أم فلسفي،  هناك أربعة أق)٣( ّ ّ

 .ّنشري إليها يف البحوث التفصيلية
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 .ه ظاهرّبأن: ًم دليال عىل ذلك واكتفى بالقولقُ مل يلكنّهبجوهر، 

 بغريه، وإذا كان كذلك ٌ قائمَّ اإلمكان االستعداديّأن هو :ووجه ظهوره

 هبا؛ لـذا ٌ، وهذا االستعداد قائمًاإنسانفيها استعداد أن تكون  ـ ًمثالفالنطفة ـ 

 اإلمكـانيف اسـتدالله عـىل كـون  يف حاشـيته عـىل األسـفار ـ نّفصيقول امل

 يف املوضـوع ٌ هيئـةاإلمكـان هـذا ّإن:  ـ ًاجـوهرولـيس  ًعرضااالستعدادي 

 : بطـرفني مهـاًة قائمـًرةّ متكرً إذا الحظها العقل وجدها نسبة،تربطه باملمكن

كـن  يـصري هـو املمأن إمكـان فالذي يقوم باملوضوع هو .املوضوع واملمكن

 . يوجد يف املوضوعأن إمكان والذي يقوم باملمكن هو ،اآليت وجوده

:  حاصله، اإلمكان االستعداديّيةعرض ً دليال عىلّتأهلنيوقد أقام صدر امل

 منسوب إىل ما هو إمكـان ّألنهمة هلذا اإلمكان االستعدادي، ّ اإلضافة مقوّأن

ذا مـه العـرض، لـّ يقو اجلـوهر الّأن : له، ومن الواضـحّوجوده وهو املستعد

وهـذا : ؛ وهذا ما ذكـره بقولـهًا ال جوهرًايكون اإلمكان االستعدادي عرض

 ّيـة املحـضة أو االعتبارّيـة يف اخلارج ليس مـن األمـور العقلٌعرض اإلمكان

ضـافية ، فتكـون اإلما هو إمكـان وجـوده إىلا منسوبة  م إضافةّألنهالرصفة؛ 

، اإلضافة غري نفس ً وال عرضاًلق جوهرا وليس إمكان الوجود املط،مة لهّمقو

، اإلضافة مع قطع النظر عن ،ّ خاصٌوجودًجوهرا لكان له  اإلمكانولو كان 

 .إلمكانه ال منشأ ،قائم الوجود بذاته ولو كان كذلك لكان

 إذ لـو ؛ يقـوم بـذاهتاً طبيعةُليس اإلمكانو: وقال يف تعليقته عىل الشفاء

 ٍ بعـض األشـياء بإمكـانّاتـصاف ما كان ّفإنه ،ء  هبا يشّاتصفكان كذلك ملا 

                                                        
 ).٥(، تعليقة رقم ٥١ ص٣ج:  احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)١(

 .٥٠ ص٣ج: السابق املصدر )٢(
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 يقـوم ً تـارةٌ واحـدٌء  أن يكـون يشّيصحال  و، بذاته أوىل من غريهٍ قائمٍواحد

 ال  ّاملحـل   عـن املـستغنيّأن ملـا بـرهن ؛ فيهّ فيحلٍّ حيدث يف حملًتارة وبنفسه

الـذي يقـوم و ،ّ إضـايفًمعنـىـ  ّ كام مر ـ اإلمكان:ًأيضا و،ً أبداّر أن حيلّيتصو

ال  وّاملحـل عـن ًليس مفارقا اليشء إمكان ّأنإذا ثبت  و،بنفسه ليس بمضاف

 .  يف موضوعٌ فهو إذن عرض،ال يف موضوعو ًجوهرا

   فلـه، ال يف موضـوعٌ مـا هـو قـائمّكلو:  الشفاءّإهلياتيف  وقال الشيخ

اإلضـافة  هـو بّإنامإمكان الوجود  و.ً ال جيب أن يكون به مضافا ّخاص ٌوجود

 ال يف موضوع، فهـو ًجوهرا له، فليس إمكان الوجود وجودإىل ما هو إمكان 

 ّقـوة إمكان الوجـود يّنحن نسمو.  ملوضوعٌعارض و،موضوع   يفًإذن معنى

 ًموضـوعا الـيشء وجـود ّقـوة الوجود الذي فيه ّقوةي حامل ّنسم والوجود،

 فقـد ، حـادثّكـل فإذن . بحسب اعتبارات خمتلفة،غري ذلك وّومادة هيوىلو

 .ّاملادةمته ّتقد

ا�ادة�وضوع االستعداد هو 
ّ

  

، ّاملـادة، وموضوعه يطلق عليـه ٍ بموضوعٌ قائمٌ االستعداد عرضّأن ّتبني

ًمادة ّزماين ٍ حادثّ لكلّأن :ّيتضحومن هنا   عليه، وهذه هـي القاعـدة ً سابقةّ

ٍقوة بٌ مسبوقّزماين ٍ حادثّكل: ّبأناملعروفة 
ٍومادة ّ

 . حتملهاّ

خصوصيات
ّ

ا�ادة 
ّ

   ا�ا�لة �الستعداد

 :ّ احلاملة لالستعداد والسابقة للحادث الزماينّاملادةات ّ خصوصيّمن أهم

التـي حتمـل إمكاهنـا وهـي الـصورة  ّية بالفعلّاالحتاد ممتنعة عن أن تكون غري

                                                        
ّ تعليقة صدر املتأهلني عىل إهليات الشفاء)١(  .١٧٢ص: ّ

 .١٧٠ص:  الشفاء، املقالة الرابعة من الفصل الثاينّ إهليات)٢(
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 مـع الـصورة ّلالحتـاد ٌ وقابلـةّيةالالحقة هلا، فالنطفـة حتمـل إمكـان اإلنـسان

وكانت  ـ ّيةاإلنسان مع الصورة ّاالحتادإذا مل تقبل أي  ـ ّوإال، ّية الفعلّيةنساناإل

 . األخرىّيةمتنعت عن قبول فعلا ، يف نفسهاّيةذات فعل

ًية تقبل فعلّية الذات الفعلّأنولو فرضنا   يلزم أن يكـون الوجـود ، أخرىّ

عيـان بحيـث  الـيشء هـي وجـوده يف األّية فعلّألن وهو حمال؛ ،ًالواحد كثريا

وجود  يستلزم كون ال،ٍتني يف يشءّ فاجتامع فعلي.ب عليه آثاره املطلوبة منهّيرتت

 موجـودين اثنـني االجتامع عبـارة عـن أمـرين ّنًالواحد كثريا، وهو حمال، فإ

 . فاردٍ واحد ومصداقٍبوجود

 ّ فـألنًا كوهنـا جـوهرّمـاأ . األشياءّقوة ّأنه وجوده ّية فعلٌ جوهر هيّاملادةبل 

تهـا يف ّ عـدم فعليّمـاوأ . هبـاٌ قائمٌ الذي هو من األعراض،اإلمكان االستعدادي

 ّية فعلّفإن وهلذا  غريها؛ّية، للزم أن ال تقبل فعلّيةا لو كانت يف ذاهتا فعلّألهن فنفسها،

ًقوة ّإال يف ذاهتا ليست ّأهنا : بمعنى،ّإال األشياء ليس ّقوة ّأهنا ّاملادة وجود  . حمضةّ

 األشـياء، ّقوة ّأهنا وجودها ّية فعلّنإو، ّالقوة جوهر ّهناإ حيث ّادةاملوهذه 

 إىل دار ًةّمها وتقوم هبا، فهي ال تستطيع أن تأيت مـستقلّ تقوّيةلذا حتتاج إىل فعل

 .ّفعليات من الّية أن تقرتن مع فعلّالبد لكي تأيت إىل دار الوجود ّإنامالوجود، و

 املـاء إىل ّتبدل : السابقة، نظريّية الفعل الالحقة أبطلتّيةوإذا جاءت الفعل

 ما لو احرتق : املاء إىل اهلواء جاءت صورة أخرى، ونظريّتبدل إذا ّفإنهاهلواء، 

 ً حادثـةّاملـادة كانـت ّإالتني واحـدة، وّ يف الفعليّاملادةًاخلشب وصار رمادا، و

لزم من ذلك  وي، ثانيةّومادةً وذلك يستلزم إمكانا آخر ، احلادثةّيةبحدوث الفعل

 .فيلزم التسلسل غري متناهية، ٌ وإمكاناتُّ موادٍ حادثٍوجود ّأن يكون لكل

ٍيـةاملراد من قبول فعل: قال صاحب الوعاية
ادهـا معهـا ّ أخـرى هـو احتّ

 إن كانتـا موجـودتني كانتـا اثنتـني ال ّحتادام بعد االّألهنتني حمال، ّاد الفعليّواحت



 ١ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح .............................................................٤٤

 وبقـاء إلحـداهاً ودة كـان هـذا زواال فقط موجـكانت إحدامها وإن ،واحدة

ً كان هذا زواال هلام وحـدوثا ألمـر ،ً وإن مل يكن يشء منهام موجودا،لألخرى ً

  .ّاحتادالتقادير فال   وعىل،ثالث

 اللـبس بعـد اللـبس التـي تفيـد زوال ّيـة عىل نظرٌّمبني هذا ّأنوال خيفى 

 ،صورة السابقة ال تبطل الّأن بعد جميء الصورة الالحقة، أي الصورة السابقة

 . ها فتستكمل بالصورة الالحقةّ يبطل حدّإنامو

مادة
ّ

ية الفعل
ّ

   ا�سابقة وا�الحقة واحدة

 الالحقـة، ذكـر ّيـة السابقة تبطل بعد جمـيء الفعلّية الفعلّأنثبت أن بعد 

 اجلديدة احلادثـة ّية الفعلّمادة ّأن، وهي ّللقوة احلاملة ّللامدة أخرى ّيةخصوص

 ّيـة الفعلّمـادة لـو كانـت ّبأنه عىل ذلك ّواستدل . الزائلة واحدةّية الفعلةّوماد

 لـو أبطلـت ّأنـهدة، للزم التسلسل؛ ببيان ّ الالحقة متعدّية الفعلّومادةالسابقة 

 ومـن ، أخـرىّمـادة أن حتـدث ّالبـدتهـا، فّ السابقة ببطالن فعليّية الفعلّمادة

 الوجود، وحامـل ّقوة بٌ مسبوقٌّاينزم ٌ األخرى حادثّاملادة هذه ّأن :الواضح

 هـذه وجـود ّقـوة التي حتمـل ّاملادة، وننقل الكالم إىل تلك ّمادة الوجود ّقوة

 الوجود، وننقل ّقوة حتمل ّمادةإىل   حيتاجًأيضا ّزماين ٌ حادثّهناإ : فنقول،ّاملادة

                                                        
ً ثم أورد صاحب الوعاية إشكاال، حاصله)١( ّأن هذا الدليل يثبت امتناع احتاد : ّ ّ

ّفعليتني عرضيتني ال طوليتني بأن كان إحدامها مرتبة كاملة من األخرى فإنه ليس  ّ ّ ّ

ّبمحال، بل ممكن واقع، إذ نختار أهنام موجودان بعد اال ّحتاد بوجود الكامل منهام، ٌ

ّفالكامل موجود وكذا الناقص، ألنه مرتبة من مراتب وجودي الكامل، فوجوده  ّ

ّمنطو يف الكامل، فإذن مها موجودان بوجود واحد وهو االحتاد ٍ :  وعاية احلكمةٍ

 .٣٨١ص

ّ سيأيت بيان هذه النظرية يف احلركة اجلوهرية)٢( ّ. 
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 . فتتسلسل إىل ال هنايةّاملادةالكالم إىل هذه 

 . تهاّ فعليتبطل ببطالن السابقة ال ّيةعل الفّمادة ّأن ّيتضحوهبذا 

ا�ادة
ّ

ا األو� ل�ست حادث
ً
زماني 

ّ
ا
ً
   

 الـسابقة والالحقـة، يـأيت هـذا ّية مشرتكة بني الفعلّاملادة ّأنبعد أن أثبتنا 

 ؟ّزماين األوىل هل هي حادث ّاملادة ّأن :السؤال وهو

، بنفس البيان ّماينز ٌ هي قديمّإنام، وّزماين ٍ ليست بحادثّهناإ : واجلواب

ٌمـادةلزم أن يكون هلـا ل، ًّازماني ًا األوىل حادثّاملادةلو كانت : وتقريبه السابق، ّ 

ً ودفعا للتسلـسل .، فيتسلسلّاملادة وجودها، وننقل الكالم إىل هذه ّقوةحتمل 

 واملـراد مـن ، مـن املبـدعاتّوأهنـا ،ًاّزمانيـ ً األوىل قـديامّاملادةجيب أن تكون 

 يبتـدئ ٌّ إبـداعيٌ األوىل أمـرّاملادة ف؛ّزماين ٍ بعدمً ليست مسبوقةّأهنا :املبدعات

 .الزمان بوجوده

 ّبـامدة ٍاهليـوىل األوىل عنـدهم غـري مـسبوقة: قال الشيخ مصباح اليزدي

 ّبـأنً قديام من حيث الزمان ويصفوهنا ّيعدوهناًأخرى دفعا للتسلسل، ولذلك 

 وجـودتـه بمعنـى ّ برمّاملاديالعامل  من يقول بحدوث ّوأما، ّوجودها إبداعي

 لكنّه، ّزماين ٍ غري مسبوقة بعدمّية األوىل إبداعّاملادة ّإن : الزماين له، فيقولاملبدأ

                                                        

ّيه يف احلركة اجلوهرية، ألن واحدة من اإلشكاالت  وهذا البحث ستأيت اإلشارة إل)١( ّ

ّالتي دفعت الشيخ إىل إنكار احلركة اجلوهرية هي أنه ًلو كان اجلوهر متحركا مل : ّ ّ

ُيبق عندنا موضوع ثابت، فإذا كان اجلسم متحركا مل يبق يشء ثابت نصفه باحلركة،  ًِ َ ّ ٌ

ّوهو يتناىف مع ما هو الثابت يف حمله من أن احلركة  هذا . حتتاج إىل يشء ثابتّ

ّاإلشكال يمكن أن جياب عنه بام ثبت يف املقام من وجودي يشء ثابت وهو املادة،  ّ
ٍ ٍ

ّإذ إن املادة حمفوظة يف الفعلية السابقة ويف الفعلية الالحقة ّ ٌّ ّ. 
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 . وكوهنا قديمةّإبداعيةهنا  بني كوًينكر قدمها، وال يرى تالزما

ا�تائج ا�تحص
ّ

  لة

 املبهمـة يف ّلقـوةا األوىل حتمـل ّاملـادة مبهمـة، وّقوة عبارة عن ّاملادة ّإن 

 ال عىل نحو التحديد والتعيـني، والـذي ٍ يشءّ لكلّالقوة وهي ،داخلها وذاهتا

 املبهمة هو اإلمكان االستعدادي، وهذا مـا يـشري ّية اجلوهرّالقوة ّ ويعنيّحيدد

 :  السبزواري، حيث يقولّاملحققإليه 

  اهليوىل مشتهرّحد ّية  جسم    الصورّقوة ذا حمض ٍبجوهر

  ّاملـادة إىل ّيـة األوىل أو اهليوىل هو القبول فقط، ونـسبة القابلّاملادةعمل 

 تعـاىل ّ احلقّية فاعلّن أفعاله، فإإىل الواجب تعاىل ّيةاألوىل هي نفس نسبة فاعل

 وال فرق بني فعل وفعل من ، يشءّكل عىل ٌ سواء، فهو قادرٍّ عىل حدأفعاله إىل

 ّ القبول لكـلّية األوىل فهي من حيثّاملادة ته تعاىل، وكذلكّحيث قدرته وفاعلي

 . فعلّ لكلّيةفعل، فلها القابل

  السـتعدادي، فالنطفـة  ااإلمكـان املبهمة هو ّالقوة تلك ّيشخصالذي

 وهذا اإلمكان االسـتعدادي ، لإلمكان االستعدادي لإلنسانلإلنسان حاملة

 ّقوة مبهمة، وّية جوهرّقوة :تانّ املبهمة، فهناك قوّالقوة تلك ّيشخصهو الذي 

 ّالقـوةص ّويشخ ّالذي يعني  وهي اإلمكان االستعدادي، وهوّيةأخرى عرض

 .  املبهمةّيةاجلوهر

  ،اجلـسم ّفـإنكام هو احلـال بـني اجلـسم الطبيعـي واجلـسم التعليمـي 

نـه ّ والـذي يعي، مبهم من ناحية األحوال واألشكال واألعـراضٌالطبيعي أمر

                                                        

 .٢٨٣ص) ٢٨٦(رقم :  تعليقة مصباح اليزدي عىل هناية احلكمة)١(

 .ّحلركة اجلوهريةّ سيأيت بيان هذه النظرية يف ا)٢(



 ٤٧...........................................................الوجود ّبقوة مسبوق ّفإنه ّزماين حادث ّكل

 .عليمي هو اجلسم التهدّصه وحيدّويشخ

 يف الصور إن كانت من مقولـة ّالتغري عن ّتنفك ال ّية احلوادث الزمانّإن 

 فمجـيء الـصورة اجلديـدة بعـد ذهـاب ، ويف األحـوال والـصفات،اجلوهر

 .الصورة السابقة، وجميء العرض اجلديد مع ذهاب العرض السابق

 ّأن : بمعنى،ً دائام تقوم بصورة حتفظهاّاملادة و،ّيةً تقوم دائام بفعلّالقوة ّإن 

، فـإذا ّية من نفسها ليست هلا فعلّاملادة ّألن بالصورة؛ ّاملادة وقوام ّيةقوام الفعل

، زالـت الـصورة األوىل وقامـت الـصورة ّاملـادةحدثت صورة جديدة عـىل 

 .  بالصورة احلادثةّاملادةمت ّاحلديثة مقام الصورة السابقة، وتقو

 ّتـأهلني صدر املّيةيس عىل نظر الكون والفساد ولّية عىل نظرّوهذا مبني 

 بوجـود واحـد، كـام ٌ مجيع الصور السابقة والالحقة موجـودةّأن :الذي يرى

 .ًسيأيت بيانه الحقا

تعليق � ا�ص
ّ

  

ٍية قائمة بفعلّالقوةًلكوهنا جوهرا ب :قوله  ● 
 املوجود ال ّألن؛  أخرىّ

ملرحلة السادسة مـن ، كام يف الفصل السادس من اّية بفعلّإال ّتحققيمكن أن ي

ى عـن ّ ال تتعـرّاملـادة ّإن: ، حيث قالّللقوة املقابلة ّية الوجود يالزم الفعلّأن

 ّإال ّيـة ال نصيب هلـا مـن الفعل، األشياءّقوةا يف ذاهتا وجوهرها ّألهنالصورة ف

 .ّللقوة املقابلة ّية الوجود يالزم الفعلّأن ومن الرضوري ، هلاّية ال فعلّأهنا ّيةفعل

حـد ّل الوجود تتّ حمصٍّ فعيلٍيف وجودها مفتقرة إىل موجود ـ ّاملادةأعني  ـ يفه

دة عن ّ جمرّاملادة لو وجدت ًأيضا و. صورة:ىّ وهو املسم،لهّبه فتحصل بتحص

 وفيـه اجـتامع ،ً األشياء حمـضاّقوة وهي ، يف وجودهاّيةالصورة لكانت هلا فعل
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 . وهو حمال،املتنافيني يف ذات واحدة

 :أي .... متناهيةّومواد ًواحدا ًوننقل الكالم إليهام فكانت حادثا :ولهق ●

 يف الفـصل اخلـامس مـن ّتقـدم ملا ؛، وهو حمالّيةّاملاديلزم التسلسل يف العلل 

 .ّيةّة استحالة التسلسل يف العلل تشمل العلل املادّ بعض أدلّأن :املرحلة الثامنة

 ّالقـوة ّ تعـني:أي  املبهمـةّاملـادة ةّقو ّ تعنيّاخلاص اليشء ّقوةف :قوله ●

 .ّللامدة وليس ّللقوة صفة املبهمةاملبهمة، و

الفرق بني هـذا  ّزماين ٌ حدوثّللامدة لو فرض اإلشكالونظري  :قوله ●

 يف ّمـاأ واحـدة، ًةّ مرٌ يف هذا الفرض حادثةّاملادة ّأن :الفرض والفرض السابق

 .د حدوث الصور احلادثةّد بتعٌ حادثةّاملادةالفرض السابق ف

 ّألن .... يف الصورّتغري عن ّتنفك ال ّيةحدوث احلوادث الزمان :قوله ●

 .  يف الصورةّتغري وهذا الصورة، احلالة السابقة تبطل بحدوث أو الصورة

  ّاألولخالصة الفصل 

 :ّالقوة الوجود، ويطلق عىل هذه ّقوةق بَسبُ وأن يّالبد ّزماين حادث ّكل ●

 .ًّا عقليًا وليس اعتبارٌّ وجوديٌ أمراإلمكان، وهذا ناإلمكا

 .ّاملادة : بموضوع، وموضوعه يطلق عليهٌ قائمٌ االستعداد عرضّنإ ●

 : احلاملة لالستعدادّاملادةات ّمن خصوصي ●

 وهـي ، التـي حتمـل إمكاهنـاّية بالفعلّاالحتاد عن ٍأن تكون غري ممتنعة. ١

 .الصورة الالحقة هلا

 األشياء، ّقوة ّأهنا وجودها ّية فعلّنإو، ّالقوة جوهر ّهناإ حيث ّدةاملا ّنأ. ٢ 

 أبطلـت الالحقـة ّيـةمها وتقوم هبا، وإذا جـاءت الفعلّ تقوّيةلذا حتتاج إىل فعل

                                                        
 .١٣٠ص:  هناية احلكمة، املرحلة السادسة، الفصل السادس)١(



 ٤٩...........................................................الوجود ّبقوة مسبوق ّفإنه ّزماين حادث ّكل

 . السابقةّيةالفعل

 . الزائلة واحدةّية الفعلّومادة اجلديدة احلادثة ّية الفعلّمادة ّنأ. ٣

واليشء الذي . ّزماين ٌ هي قديمّإنام، وًّازماني ًا األوىل ليست حادثّاملادة. ٤

ّ، وليس أمرا اعتباريّ واقعيٌ أمرّاملادةر عليه ّتتوف ّا وفرضيً  . ًاً
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ية�وث تفصيل
ّ

ية و�ضاف
ّ

  

   � تعر�ف اإل��ن االستعدادي )١(

ّبأنــه هتيــ االســتعدادي اإلمكــان الــسبزواري ّاملحقــقف ّ عــر  الــيشء ؤّ

 ّ إىل الـيشء املـستعدٌوله نسبة ،ّ إىل اليشء املستعدٌسبة له ن،ًلصريورته شيئا آخر

، ّية لإلنـسانٌةّ النطفـة مـستعد: فيقـال، يقال له االستعدادّاألول فاالعتبار ،له

 اإلنـسان يمكـن أن :وباالعتبار الثاين يقال له اإلمكان االسـتعدادي، فيقـال

 .يوجد يف النطفة

 آخـر ً قد يطلق عىل معنـىاإلمكان لفظ ّأناعلم : قال صاحب الشوارق

 اليشء إىل ٌ وهذا املعنى له نسبة،ًؤ الطفل لصريورته كاتباّغري املذكورة، وهو هتي

 : يقال لـه االسـتعداد، فيقـالّاألول اليشء الثاين، فباالعتبار إىل ٌ ونسبةّاألول

ــار الثــاين يقــال لــه ،ًنــساناإ ألن تــصري ّمــستعدةالنطفــة   اإلمكــان وباالعتب

 .ًأيضا الوقوعي اإلمكانواالستعدادي 

 واإلمكـان تعدادي االسـاإلمكـان ّيسمىواالستعداد : وقال القوشجي

 األسـباب بعـض ّتحقـقؤ للكـامل بّ، وهـو عبـارة عـن التهيـًأيـضاالوقوعي 

 .عوالرشائط وارتفاع بعض املوان

                                                        
 .٢٧٩ ص٢ج:  انظر رشح املنظومة)١(

 .٩٦ ص١ج:  شوارق اإلهلام)٢(

 .٢٥ص:  رشح التجريد)٣(



 ٥١...........................................................الوجود ّبقوة مسبوق ّفإنه ّزماين حادث ّكل

  اإلمكان قد يطلق عىل اإلمكـان االسـتعداديّأن فقد ذكر ّتأهلني صدر املّأما

 ملا حيصل هلا من الـصور واألعـراض، وهـو  واالستعدادّاملادةؤ ّلذي هو هتيا

ٌيةكيف ٌية استعدادّ  ....ّاملادة من عوارض ّ

 :ي له إمكانانّ املمكن املادّإنويقول كذلك 

 . اإلمكان الذايت:ّاألول

 بالقياس إىل لكنّه اإلمكان االستعدادي، وهو نفس اإلمكان الذايت :الثاين

 الـرشائط ّتحقـققـد ال حيـصل إذا مل ت، واإلمكان االستعدادي ّصخا ٍوجود

 .وترتفع املوانع

 وهو ّيةّ بالكلّماإ ،ّ االستعدادي مرجعه زوال املانع والضدفاإلمكان:  يقولّثم

 القريبـة والبعيـدة فاإلمكانـات...  البعيـدةّالقـوة أو بالبعض وهو ، القريبةّالقوة

 .األضدادال وحيصل عند ارتفاع املوانع وز معناها ّألن؛ ّيةحات للقابلّمصح

 عرض اإلمكان ّأنإىل  يذهب ّتأهلني صدر املّأنوقد ذكرنا يف ثنايا البحث 

 ٌإضافة ّألنه الرصفة؛ ّية واملحضة واالعتبارّيةالعقل موروليس من األيف اخلارج 

 . لهًمةّ مقواإلضافة وجوده فتكون إمكان ما هو إىل ٌما منسوبة

  الـصناعة عـىل طالقـات يقـع يف إ)اإلمكان(لفظ :  الدامادّملحققاوقال 

ّالالتقرر، بحسب نفس مرتبة  وّ التقررذي حقيقته سلب طريفجواز الذات ال

ّ حاق الواقع، من تلقاء العلة ّ، حني كون الذات متقررة يفً بسيطاًالذات، سلبا ّ

ذي حقيقته  الّعداديعىل اجلواز االست و،)ّاإلمكان الذايت(: يقال له والفاعلة،

                                                        
 .١٥٤ ص١ج:  احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)١(

 .٣٧٦ ص٢ج: األربعة انظر احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية )٢(

 .٥٠ ص٣ج: السابق املصدر )٣(
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ّقوة املادة ّ املستعد لـه املقـوييشءىل حصول الاستعدادها بالقياس إ و،ّ  ، عليـهّ

ــا ــدالق ــة عن ــادة احلامل ــذات ىف امل ــد،ّئم ال ــه وما يوج ــال ل ــان( :يق  اإلمك

 : يقع عىل املعنيني باالشرتاكٌ لفظمكان فاإل).االستعدادي

 حـال يوجد، ال يف وّ يتقررما، عنديشءّنام املوصوف به نفس ذات الإ :ّولاأل

ذا مـا وجـد، انتـزع مـن جـوهر ذاتـه معنـى ّ أنـه إ:إمكان املعدومفمعنى . العدم

 .اإلمكان

ّجوهر ذات املـادة، بالقيـاس موضوعه املوصوف به  وّنام حاملهإ: الثاينو

 حيثام يوجـد يكـون قـائم الوجـود فيهـا، و الوجود بالفعل،إىل ما ليس هو يف

 .ّ له البتةيزول عنها استعدادهاو

   ا�ا�واإل��ن الفرق ب� اإل��ن االستعدادي )٢(

 : الذايتواإلمكان االستعدادي اإلمكانكرت بني ُفيام ييل بعض الفروق التي ذ

   �الف ا�ا� ّ �صي�ً االستعداد � مع�.١

 أخرى ٍ بالفعل، ومن جهةّاملادة حاصلة يف ّيةاإلمكان االستعدادي له كيف

 .ّالقوة له بّ ألجل املستعدةّيله قابل

 منشأ ومبدأ انتـزاع اإلمكـان االسـتعدادي هـو نفـس ّنإ :أخرىبعبارة 

 ّاهية منشأ انتزاع اإلمكان الذايت هو املّأما، ّ فعيلٌّ وجوديٌاالستعداد، وهو أمر

  .بالفعلًأمرا  من حيث هي ليست ّاهية املّأنمن حيث هي، ومن الواضح 

ُأوغـل مكـان الـذايتإلا: ّتـأهلني املويف هذا الصدد يكتب صـدر َ ْ   اخلفـاء  يفَ

  ـّية االسـتعدادّكيفيـاتالـذي هـو إحـدى الاإلمكـان ـ  النقصان من والظلمةو

                                                        
 .٢٦٥ص:  القبسات)١(



 ٥٣...........................................................الوجود ّبقوة مسبوق ّفإنه ّزماين حادث ّكل

ًقوة أخرى غري جهة كوهنا ٍلكونه بالفعل من جهة إن  و ّ املنـيّفـإن  ليشء،ًإمكانا وّ

 س إىل نفـسه لكـن بالقيـا،ّالقوة لـه بـّيةكان بالقياس إىل حصول الصورة اإلنسان

 بخالف اإلمكـان ،ةّ املنويّ تامّية فهو ناقص اإلنسان،ة بالفعلّكونه ذا صورة منويو

 ّألن و،ّيلّ حتـصً أخرى معنـىٍليس له من جهة و، حمضٌّ سلبيٌالذايت الذي هو أمر

ٌ معنيٌي عليه يف اإلمكان االستعدادي هو أمرّاملقو ٌخاصة ٌصورة وّ  يف ّية كاإلنـسانّ

 ّإنـام و،العـدم و مطلق الوجـودّألنهما يضاف إليه اإلمكان الذايت  بخالف ،مثالنا

 . اهّ بإمكاهنا إيّاهية من قبل الفاعل من غري استدعاء املٍ ناشّالتعني

م، ّ املتقـدّتـأهلني عىل كـالم صـدر املًل إشكاالّ السبزواري يسجّاملحققو

 ّ واملني،تعداد الكالم يف اإلمكان االستعدادي ال يف موضوع االسّأن :حاصله

 ّأنه ذكر ّثم .موضوع اإلمكان االستعدادي وليس نفس اإلمكان االستعدادي

 : بوجهنيّتأهلنييمكن توجيه كالم صدر امل

 ّأن :، بمعنىّ مراده التشبيه والتنظري لإلمكان االستعدادي باملنيّنأ :ّاألول

 ٌبّ مركّملني اّنإ، حيث ّالقوة من جهة الفعل وّاإلمكان االستعدادي مثل املني

ٍقوةمن 
 . وفعلّ

 ّ ملوضـوعه، وألنٌ اإلمكان االستعدادي عرض، والعرض تابعّنأ :الثاين

ٍقـوة مـن ٌبّ مركّموضوعه مثل املني
 ًأيـضا وفعـل، فاإلمكـان االسـتعدادي ّ

ٍقوة من ٌبّمرك
 ّأنوال خيفـى :  وفعل، بخالف الذايت، وهذا مـا ذكـره بقولـهّ

 مراده ّ، ولعلّ ال يف موضوع االستعداد كاملني االستعدادياإلمكانالكالم يف 

ًا كـان تابعـا للموضـوع ّملــ  ّية االستعدادّيةام الكيفّسيـ  العرض ّأنالتنظري أو 

ًبـا مـن ّا كان موضوعه مركّاالستعدادي مل فاإلمكان تابع، ّالقوة وّيةففي الفعل

                                                        
 .٢٣٤ ص١ج:  احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)١(
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 موضوعه ّن بخالف الذايت فإ، من جهةّقوة وٍ من جهةٌ فهو فعل،ّالقوة والفعل

 . الرصفةّالقوة يف الوجود والعدم، فهو ّحتىليس بالفعل 

   اإل��ن ا�ا� بم�لة األصل �الستعدادي.٢

 ّأن مـن جهـة ّإمـا ، اإلمكان الذايت بمنزلة األصل لإلمكان االستعدادي

اإلمكان االستعدادي هو نفس اإلمكان الـذايت مـع إضـافة بعـض الـرشائط 

 اإلمكـان ّفإن:  ذلك صاحب شوارق اإلهلام بقوله يذكر كام،وارتفاع املوانع

 ، بعض الرشائط وارتفاع املوانـعّحتقق مع ٌ مأخوذٌّ ذايتٌاالستعدادي إمكان

 وإىل هـذا . اإلمكان الذايت منبع ومنشأ اإلمكان االستعداديّأن من جهة ّوإما

 ّألن ،دادي الـذايت منـشأ االسـتعّنإ: بقولـه الـسبزواري ّاملحققاملعنى يشري 

 الّالعقـل الفعـ  نـشأت مـنّإنـام ،حة جهـات الـرشورّاهليوىل التي هي مصح

 .بواسطة جهة اإلمكان الذايت فيه

:  السبزواريّاملحققه عىل كالم  زادة يف معرض تعليقكر الشيخ حسنوذ

 ٍ اإلمكان االستعدادي له لـسان صـدقّأن : وهيّ عرشية،ً هاهنا لطيفةّنإ ّثم

 يرتقي اليشء بذلك النظم ٌّخاص ٌ فيها نظمّية حركة استكاملّكل ّنبأ ناطق ّعيل

فلـن ﴿ :من قائل ّة اهللا التي قال عزإىل كامله الالئق له، وذلك النظم هو من سنّ
ْ َ َ

�د �ِسنت ا� �بديال ولن �د �ِسنت ا� �ـو�ال
ً ً

ِ
ْ َْ َ َ

ِ ِ ِ
� �

ِ ِ
� �ُ َُ َ

ِ ِ
َ َ ْ َ

 أن ّالبـد و...)٤٣: فـاطر( ﴾

 .ظم االرتقائييكون ذلك الن

                                                        
 .٢٨١ ص٢ج: ؛ رشح املنظومة)١(، تعليقة رقم ٢٣٤ ص١ج: السابق املصدر )١(

 .٩٦ ص١ج:  شوارق اإلهلام)٢(

 .٢٨١ ص٢ج:  رشح املنظومة)٣(

 ).١٥(، تعليقة رقم ٢٨١ ص٢ج: سابقال املصدر )٤(
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االستعدادي،  اإلمكان الذايت هو األصل لإلمكان ّأن ّتأهلني صدر امليرىو

 ّألن وذلـك ؛ اإلمكان الذايت منبع اإلمكـان االسـتعداديّوألن: يقولحيث 

 نـشأت مـن العقـل ّإنـامحة جهات الرشور واإلعـدام ّاهليوىل التي هي مصح

 .ال بواسطة جهة اإلمكان فيهّالفع

تع� .٣
ّ

   � اإل��ن االستعداديّالقوة االستعداد و

 ّألنـه فيـه؛ ٌنـةّ واالسـتعداد متعيّالقـوة ّأنيف اإلمكان االستعدادي نجـد 

 ّية خمــصوص، مـن قبيـل النطفـة اإلنــسانٍ إىل كـاملٍّخـاص ٍ يف طريـقٌهّمتوجـ

 كال الطرفني من الوجود والعدم ّنإ حيث ،لصورهتا، بخالف اإلمكان الذايت

 .  من الفاعل ال من الفعلٌ ناشئّ فيه، والتعنيّغري متعني

   زوال اإل��ن االستعدادي .٤

ــستعد ــصول امل ــزول بح ــن أن ي ــتعدادي يمك ــان االس ــه، ّاإلمك  ّألن ل

 له، بخالف اإلمكان الذايت ّ أو فساد املستعدّيةاالستعداد يزول بحصول الفعل

 .ال للزوٍ قابل غريّاهيةالزم امل وّامهية للٌ الزمّفإنه

ا�ادة �وضوع اإل��ن االستعدادي .٥
ّ

  ّ با�ع� األعم

   ّاألعـم بـاملعنى ّاملـادة موضوع وموصوف اإلمكان االستعدادي هـو ّإن

 ّاملحل ّألنق النفوس ـ ّ وموضوع األعراض ومتعلّية الصور النوعّوهي حملـ 

ًأوال باالستعداد والقرب والبعد ّيتصف  ّيتصفهو  له فّ املستعدّأما وبالذات، ّ

 .ّقه وارتباطه باملحلّ بواسطة تعليباإلمكان االستعداد

                                                        
 .٢٣٥ ص١ج:  احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)١(

 .٢٨١ ص٢ج:  انظر رشح املنظومة)٢(

 .٢٨٢ ص٢ج: السابق انظر املصدر )٣(
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لـذايت فهـو وصـف املمكـن  اّوأمـاق أشـبه، ّفهو بالوصف بحال املتعلـ

 بحسب ذاته

 اإل��ن االستعدادي قابل.٦
ٌ

 �لشد
ّ

  ة وا�ضعف

 اسـتعداد النطفـة ّفـإنة والـضعف، ّ للشدٌ اإلمكان االستعدادي قابلّإن

 أضعف من استعداد العلقة هلا، واستعداد العلقة للـصورة ّيةللصورة اإلنسان

 .  أضعف من استعداد املضغةّيةاإلنسان

 اإلمكان الذايت بسبب حدوث بعـض ّحتقق بعد ّوحيصل االستعداد التام

 ّوإمـا بحصول الـيشء بالفعـل ّإمااألسباب والرشائط وارتفاع بعض املوانع، 

  .بطريان بعض املوانع

 :  بقوله السبزواريّاملحققى يشري وإىل هذا املعن

 .   وهو بعرفهم سوى استعداد   قد يوصف اإلمكان باستعدادي

 ويعـدم ،ة والـضعفّواالستعدادي قابل للشد :قال اخلواجه الطويسو

 . وهو غري اإلمكان الذايت،باتَّلمركويوجد ل

�ة هو)٣(
ّ

ماهية و
ّ

   االستعداد

 أو االسـتعداد ّماهيـةو ّيـةيف هو اتّنظريـ الّأنري ّذكر الشيخ املطهـ

 : ثالثّالقوة

                                                        
 .٢٨٢ ص٢ج: السابق املصدر )١(

 .٢٧٥ ص٢ج:  رشح املنظومة)٢(

 .٥٦ص:  كشف املراد)٣(

 .ّ، بترصف يسري٢٠ـ١٤ ص٣ج:  أصول الفلسفة)٤(
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 وجوديٌ االستعداد أ�ر.١
ّ

  

ّأمـرا وجوديـ االسـتعداد والسبب يف كون ل حقيقـة يف ّ يمثـّأنـه: هـوًا ً

ّل أمرا اعتباريّ، وال يمثّاملادة وجود  .ًا غري ذي أثرً

 وجـوداء ّ، جـرّخاصـة يمكنها أن تلـبس صـورة ّاملادة ّنإ :أخرىبعبارة 

 ٌ أمـرّاملـادةر عليـه ّواليشء الـذي تتـوف.  لدهياٍ يشءوجود عدم ّال جراءيشء، 

ّ، وليس أمرا اعتباريّواقعي ّا وفرضيً  . ًاً

  ّ عد�ٌاالستعداد أ�ر. ٢

ًسـتعداد ينـشأ أساسـا مـن نقـصان  االّإن: ّيـةالنظر  هذهأصحابيقول 

ٍية وجودٍناتّ وتعيٍر عىل كامالتّام توفّالوجود، فالوجود كل
ته ّت قابليّ قل، أكربّ

ّته عىل أن يكون شيئا آخر، وكلّوإمكاني نـات واجلهـات ّام ضـعف حجـم التعيً

 الـيشء ّأن والواقـع . آخـر يف الوجـودٍل إىل يشءّ إمكان التحـوُربَ كّيةالوجود

 ٍ سلسلة حـاالتإىل بالنسبة ٌ حيصل له مانع، صورة وحالةّر عىل أيّحينام يتوف

ٍيـة وجودٍ وحـاالتٍر بالفعل عىل صـورّوفام تّ أخرى، وكلٍوصور
 ُربَ كـ، أكـربّ

 . ل إىل حالة أخرىّ والتحوّتبدل والّحجم املوانع التي حتول دون قبوله للتغري

ر مـن خالهلـا عـىل مجيـع الكـامالت ّ يتـوفٍإذن إذا بلغ املوجود إىل مرتبـة

 ٌوالعكـس صـادق.  حالـة جديـدةّ لديه اسـتعداد أيينعدموالصور، فسوف 

سوف يكـون  ف، حالة وصورة بالفعلّ فإذا كان املوجود غري واجد أي.كذلك

 ّ هي املوجود الذي لـيس يف ذاتـه أياهليوىل األوىلو.  يشءّلديه استعداد أي

 يشء يف اهليـوىل ّكـلواستعداد .  يشءّ، ومن هنا يكون لديه استعداد أيّيةفعل

نـسبة إىل بعـضها  من الـصور، والـصور بالً صورةٍ حالّاألوىل ال تفقد يف أي

 بعض الصور تتامنع مع صور أخرى، وال تتامنع مع ّإن : ومتامنعة، أيٌةّمتضاد
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 ، فقطٍنةّ معيٍ استعداد صورةّاملواد فحينام نجد يف بعض .سائر الصور األخرى

 بـل اسـتعداد ،، واحلال لـيس كـذلكّ وجوديٌ هذا االستعداد أمرّأننحسب 

 الـيشء ّمـادة للـيشء متنـع ّيةلصورة الفعل اّأن:  يعنيّخاصةر عىل صورة ّالتوف

عن قبول سائر الـصور األخـرى، )  صورةّالتي لدهيا استعداد لبس رداء أي(

ر عىل استعداد أن تكون سنبلة حنطـة، ال أن تكـون ّ تتوف ـًمثالـ ة احلنطة ّفحب

ًشعريا أو مترا أو   ّأن آخر، وحينام نصل إىل عمق الفكرة نجد ٍ يشءّ أو أيًاإنسانً

 األوىل املوجـودة يف ّاملـادةهي التي متنـع ) سنبلة احلنطة(ذه الصورة بالفعل ه

ًة احلنطة دون أن تصري شعريا أو مترا أو ّحب ، وتسمح فقط يف صـريورهتا ًاإنسانً

 ّاملـادة مجيع الطرق أمام ّة احلنطة تسدّ حلبّية الصورة الفعلّإن: سنبلة حنطة، أي

فمرجع مجيع االسـتعدادات إىل عـدم : نإذ. األوىل سوى طريق سنبلة احلنطة

 .  املانعوجود

 دون ٍ يشءّكلر عىل استعداد ّ اهليوىل األوىل تتوفّنأ :رّ املقولة التي تقرّأما

 اهليــوىل األوىل بحكـم نقــصان ّنأ:  فهـي تعنـياسـتثناء وتفـاوت وتــرجيح

 يكون  الٍ ومرتبةٍّات تصل إىل حدّاليّنها وفقداهنا مجيع الفعّوجودها وعدم تعي

ة ّ يف حبـٍّخـاص ٍ هناك استعداد يشءّإن: وحينام يقال.  يشءّ من أيٌلدهيا مانع

 من هذه ٍ واحدةّكل يف ّأن : فرياد بذلك،أو نواة التمر أو نطفة اإلنسان احلنطة

 . ّخاصة من صورة ّإالً مانعا بالنسبة إىل الصور األخرى، ّاملواد

  الثانيةّيةري للنظرّمناقشة الشيخ املطه

ا ّ بأهنـا ال يمكن قبوهلا؛ وأورد عليهـّية هذه النظرّأنري ّذكر الشيخ املطه

ني، أحـدمها يف التحليل النهائي تنتهـي إىل جـزئ األجسام ّأنتقوم عىل أساس 

ٍية فعلّليس لديه أي
 ّاملـادةوه ّسـم، وهـو مـا ّية االستعداد والقبلّيةل سوى فعّ
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 وحقيقتهـا ّيةرة اجلـسمالـصو: وواجلزء اآلخر ه. اهليوىل األوىل واألوىل

 عـىل باجلواهر اخلمـسة املشهورة ّية األرسطّيةتقوم النظراالمتداد والبعد، و

 . ّية املشهور جاء إلثبات هذه الفرضالفصل والوصلهذا األساس، وبرهان 

ال يقبـل م، فاجلـسم ـ مـن وجهـة نظرنـا ـ ّنا ال نؤمن باألساس املتقدلكنّ

ها ليـست  والصورة أجزاء للجسم، لكنّّاملادة ، نعم.صورة وّمادةالتحليل إىل 

 يف عامل اخلارج ال ينتهـي  اجلسمّإن: أي. ّية بل هي أجزاء حتليلّيةأجزاء خارج

 صـورة، واآلخـر ّ التي تفتقر يف ذاهتا إىل أيّاملادةني، أحدمها ّني واقعيإىل جزئ

تقبـل التقـسيم  أجزاء الزمـان واحلركـة والبعـد اجلـسمي ّأن بل كام ،الصورة

 هناية، فكذلك حقيقة جوهر اجلسم تقبـل ال ىل ماإ أجزاء أصغر، وإىلالذهني 

ٍقوة إىلالتقسيم الذهني 
ٍية وفعلّ

 عليها اجلـسم ّيتوفرهناية، وهذه امليزة  ال  ماإىل ّ

 .ًما لوجود جوهر اجلسمّاء كون احلركة مقوّجر

 والـصورة وعـدم ّاملـادةيف باب تركيب اجلسم مـن  ٌ واسعٌ وهنالك كالم

 واسـع ٌ وهناك جمـال؟ّ أم انضامميٌّيّاحتادتركيبه، وعىل فرض تركيبه فهل هو 

 .  للنقد واالعرتاض يف هذا املوضوعًأيضا

 اعتباريٌاالستعداد أ�ر .٣
ّ

  

 ّإن :ّ نوضـحها بـالقولّمهمة طرح فكرة إىل ّيةذهب أصحاب هذه النظر

 ٍ ظـاهرةّوكـل ٍ حادثةّكل لوجود ٌّ قبيلٌرشط ـ ّتقدموفق ما  واالستعداد ـ ّالقوة

ّكون االستعداد مشموال للقانون املتقديدون استثناء، ومن هنا ال يمكن أن  م، ً

 سـابق، وهـذا ٌ اسـتعدادٍ موجـودٍ اسـتعدادّأي يلزم من ذلك أن يكون لكـل

 . هناية وهكذا إىل ما ال،له آخر قبٌاالستعداد له استعداد

 وجـود، يلـزم ًمـثال بالفعل، كاإلنـسان ّتحقق أن يٍ إذا أريد ملوجود،إذن

ــة إىل ماالٍاســتعدادات وأحــد هــذه االســتعدادات هــو اســتعداد ذات . هناي
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 مــن هــذه ٍ واحــدّوكــل... ، وهكــذااإلنــساناإلنــسان، واآلخــر اســتعداد 

 لـيس هنـاك ّأنـه نجـد بالـرضورة ام، بيـنًأيـضاًب حـامال ّاالستعدادات يتطل

 . د، نظري اإلنسان والشجرة وغريها موجوّ لكلٍ غري متناهيةٌاستعدادات

ًيةّ كلًلقد وضع شيخ اإلرشاق قاعدة  نظائر هذه األمور، ّية لتحديد اعتبارّ

 . ّ اعتباريٌ فهو أمر، يلزم من وجوده تكرار وجودهٍ يشءّكل :فقال

  األشـياء التـيّإن: أي. ّ اعتبـاريٌ أمر»الوحدة «ّأنيذهب شيخ اإلرشاق إىل 

  إذ لو؛ّ وانتزاعيٌّ اعتباريٌ الوحدة ذاهتا أمرّ حقيقة، لكنٌةصف بالوحدة موجودّتت

يكون  الستحالة أن ال ة؛ أو كثريً يلزم أن تكون واحدةًكانت الوحدة موجودة

ًاليشء واحدا وال يكون كثريا  بالوحـدة، فوحـدة ّمتصفةفإذا كانت واحدة، أي . ً

الـيشء  وحـدة :هذه الوحدة جيب أن تكون موجـودة، فنحـصل عـىل وحـدتني

 .هناية ننقل الكالم إىل وحدة هذا اليشء، وهكذا إىل ماالّثم. ووحدة وحدته

 :؛ ملا ييلد اإلشكالّ إذا فرضنا الوحدة كثرية فسوف يتعقّأما 

ًأوال  . ّية هذا الفرض خالف البدهيّأن :ّ

 ودوجف من جمموعة آحاد، فوجود الوحدة يستلزم ّ يتألٍ كثريّكل ّنأ :ًثانيا

 وجـود واحد مـن هـذه اآلحـاد يـستلزم ّكل ّنإآلحاد، وحيث  من اٍجمموعة

 األصـول واألسـس وجـود ويلزم ،هناية  ال  من آحاد، وهكذا إىل ماٍموعةجم

فالوحدة من األمور التي يستلزم وجودها تكرارها، ، هناية ال  ماالالمتناهية إىل

 ٌ حمــال، إذن فالوحــدة أمــرٌوحيــث يــستحيل تكرارهــا، إذن فوجودهــا أمــر

 .ّبارياعت

 إذ ؛ الوجـودّية يذهب شيخ اإلرشاق إىل اعتبارًأيضا وعىل هذا األساس 

هنايـة،  ال  إىل ماٍ يشءّكل عىل الوجود يستلزم تكرار الوجود يف ّالتوفر ّأنيرى 

ًأي سوف يكون الوجود أمرا حماال ً . 



 ٦١...........................................................الوجود ّبقوة مسبوق ّفإنه ّزماين حادث ّكل

 وجـود ّإن: ّيةمة، تقـول اإلشـكالّ املتقدّيةّالقاعدة الكل وعىل أساس هذه

 ٌ تكـرار الوجـود أمـرّنإ تكرار االستعداد، وحيـث وجودداد يستلزم االستع

ً، يصبح االستعداد واإلمكان االسـتعدادي أمـرا ّاملتقدمحمال، يف ضوء البيان 

 . ّاعتباري ٌ، بل هو أمرّغري وجودي

 ّيةري للنظرّمناقشة الشيخ املطه

 لـشيخ ةّيـّنا نوافـق عـىل القاعـدة الكلّأن: ّيةأجاب الشيخ عىل هذه النظر

 يـستلزم تكـرار ٍ يشءوجـود ّأن إذا فرضـنا :، أيّيـةّاإلرشاق يف صورهتا الكل

ّوجوده فال يمكن أن يكون هذا اليشء موجودا حقيقي  حقيقـة نظـائر ّ ولكن،ًاً

 ما هو ّكل ّأنلقد حسب شيخ اإلرشاق . الوجود والوحدة ال تستلزم تكرارها

 يمكن أن يكون امبين. ير لذاته وجوده مغاّوأن، ّاهيات فهو من سنخ املٌموجود

. ّاملتقـدم شـيخ اإلرشاق إشـكال ال يـرد ّثـم اليشء عـني ذاتـه، ومـن وجود

ر، ّم، والتـأخّالوحـدة، والكثـرة، والتقـد: نظـريـ والوجود وشؤون الوجـود 

: فهـذه موجـودة، أي. من هذا الـسنخـ ، والفعل ّالقوةوالقدم، واحلدوث، و

ًماهيـة، وليـست هة من مراتبـعني حقيقة الوجود، أو مرتبا ّهنأ رت عـىل ّ تـوفّ

 . الوجود

 ّأهنا فنعني بذلك ٌّ وجوديٌ أمرّالقوة االستعداد وّإن :وعىل هذا حينام نقول

ٍخاصـة ٍ ومرحلةٍ تنتزع من مرتبةّوأهنا، ّ اليشء املستعدوجود عن ٍغري خارجة
ّ 

، نظري ّاملادة عىل ٌ وعارضةٌةّ منضمٌ صفةّأهناوال نعني . ّاملادة وجودمن مراحل 

 . اللون والرائحة والوضع، التي تعرض عىل اجلسم

 ّالقوة اجلدل الذي وقع بني الفالسفة يف حتديد مقولة ّأن: ّيتضحومن هنا 

 ؟ من مقولـة أخـرىمواالستعداد، وهل هي من مقولة الكيف أو اإلضافة، أ

ل  ال تنـضوي حتـت املقـوالت، لكـي يـصّية والفعلّالقوةف.  ال معنى لهٌجدل
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غاية ما يمكن أن .  املقولة التي تنضوي حتتهاّماهيةالدور إىل البحث يف حتديد 

 نظـري نـسبة اجلـسم التعليمـي إىل ،ّاملادة نسبة االستعداد إىل ّإن: يقال هنا هو

حـدان، وخيتلفـان ّ يف عـامل اخلـارج متّ املـبهم والتعـنيّأنأي . اجلسم الطبيعي

ٍ متعنيّبحسب االعتبار الذهني، فكل ًعرضـا  للمبهم وليس ّ حتلييلٌعارض ّ

ًخارجيا  واالسـتعداد بالبحـث ّالقـوة ّماهيـةفالسفة هنـا تنـاولوا ّلكن ال.  لهّ

 . ّ خارجيٍم يبحثون عن عرضّوكأهن



 

 

 

 

  الفصل ا�ا�

  ّ بالقوةِ ا��ءودمع� وج اس�يناف� 

   إ�هماِه بالفعل وانقسام ا�وجودِووجود

  والفعلةّالقو عىل إثبات الربهان ●

 ّمتغرية ّيةهناك أنواع جوهر:  األوىلّاملقدمة 

 ّية خارجٌ قابل ومقبوله نسبةّكلبني :  الثانيةّاملقدمة  

 تستدعي طرفيها يف ظرف وجودها ٍ نسبةّكل:  الثالثةّاملقدمة  

  لو كانت السلسلة متناهية أو غري متناهيةاحلكم فيام ●

ّالوجود الواحد السيال ينطبق عليه حد ا ●  حلركةّ

ّال حركة إال يف مادة ● ّ 

ّيف تقدم القوة عىل الفعلّإضايف بحث  ● ّ 

 





 

 

 

  الفصل ا�ا�

ه ِ ووجودّالقوة بِا��ء وجود � مع� ِ القولِ� اس�يناف

  ما إ�هِ ا�وجودِبالفعل وانقسام

إن
ّ

ِ�ة ا�وهرِن األنواعِ أيدينا مَ ما ب�
ّ

 يقبل
ُ

َيتغ� أن   َ غ�َ فيص�ّ

أوالما �ن 
ً �بدل أن يُ ا�ا� يم�نِ غ�ِ ��وهر،ّ

َ ّ
 ، ا�ا�ِ إ� ا�وهر

�بدل أن يُا�ا� يم�نِهر وا�و
َ ّ

 حيواناَ فيص�
ً
 وذ�ك مع تع�،

�
 ِ القابل

   .وا�قبول

والزم
ُ

 ذ�ك أن ت�ون
َ

 ب�ن
َ

هما �سبة
ٌ

 �وجودة
ٌ

   . ثابتة

� أن
ّ

ا �د
ُ

 هذه ال�سبة
َ

 �تلفة
ً

ِ ،ِ وا�عدِ بالقرب وا�شدة
ّ

 ،�ضعف وا

فا�طفة
ُ

 أقرب
ُ

 و�ن �نا �ش���،ن الغذاءِ مِ إ� ا�يوان
َ

 أن ِ � إ��ن

يص�ا حيوانا
ً
 والقرب.

ُ
 وا�عد
ُ

وا�شدة 
ُ ّ

 وا�ضعف
ُ

 أوصاف
ٌ

ية وجود
ٌ ّ

 ال 

يتصف
ُ ّ

إال بها 
ّ

 فال�سبة، �وجود
ُ

 ا�ذكورة
ُ

 �وجودة
ٌ

و� . ال �الة
�

 ٍ �سبة

فإنها ٍ�وجودة
ّ

 طرفَوجودي �ستد� 
َ

  ��ورةِ؛هاِ وجودِظرفيها � 

 ِ طر�ِ أحدِ و�ون،هماِن وجودِها مِ وجود خروِجِ وعدمهمابها ِقيام

تقدم وقد . �آلخرِال�سبة
َ ّ

 بيان
ُ

 ذ�ك
َ

� 
�

 إ� ما ِ ا�وجودِ انقسامِه � �رحلة

�ذ �ن ا�قبولو، ِه وما � غ�ِهِ� نفس
ُ

ا�ي هو  ـ �ه ا�ار�ِ بوجود

م�شأ
ٌ

 ل�ت
ّ

 عندٍ �وجودَغ� ـ ه عليهِ آثارِب
َ

 فهو �وجود، القابل
ٌ

 عنده 

ُي�تب ال ٍ ضعيفٍبوجود ّ
 عليه �يع
ُ

  .ِه آثار

�و�ذ �ن 
�

 فهما ، هو هو بعينهِ وا�شديدِه ا�ضعيفيوجودن ِ م
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واحد
ٌ

وجود ِ فللمقبول.
ٌ

 واحد
ٌ

 ذو �رت�
َ

ت
َ

ُي�تب ال ٍ ضعيفةٍ �رتبة:� ّ
 

عليه �يع
ُ

 ا�رتبة� ول�سم.الفها �ٍ شديدةٍ و�رتبة، آثاره
َ

ا�ضعيفة 
َ

: 

وجودا
ً

 وا�رتبة،ّالقوة ب
َ

�ةالقو 
َ ّ

وجودا :
ً

   . بالفعل

إن ّثم
ّ

 ا�قبول
َ

 معةِّالقوه بِ بوجود
َ

 �وجودِه بالفعلِه بوجود
ٌ

 مت
ّ

صل
ٌ

 

و�ال واحد،
ّ

 وقد فال�سبة، ِ بطلت
ُ

ضِر
َ

ت
ْ

 ثابتة
ً

خ هذا �وجودة، 
ُ

ل
ْ

 و�ذا .ف

ا�قبول
ُ

و�ال واحد، ٍ بوجودِ �وجودانِمع القابل ّالقوةِه بِ بوجود
ّ

 �م ي�ن 

أحد
ُ

�وجودا الطرف� 
ً

 فبطلت، �آلخر
ْ

خ هذا ال�سبة، 
ُ

 فوجود.لف
ُ

 

 ووجودِالقابل
ُ

 ووجودّالقوة بِ ا�قبول
ُ

�يعا ِه بالفعل
ً

وجود 
ٌ

 واحد
ٌ

 ذو 

 يرجع، �تلفةَ�راتب
ُ

 فيه ما به االختالف
ُ

االتفاق إ� ما به 
ُ ّ

ن ِ وذاك م،

  .ال�شكيك

ضَهذا فيما إذا فر
ْ

نا قابال
ً

 واحدا
ً

وأما .واحد ٍ مع مقبول
ّ

 �و فرضنا 

سلسلة
ً

 ذاهبةِ وا�قبوالتِن القوابلِ م
ً

 متناهيةِن الطرف�ِ م
ً

 َ أو غ�

� � ،متناهية
�

ٍِ حلقة ها إ��ن من حلقات
ُ

ِية الفعل
ّ

ِية �ا وفعلِ ا�ا�ة
ّ

 

 � ما عليه سلسلة، عليهاِ ا�سابقِاإل��ن
ُ

 �ن ، � ا�ارجِادث ا�و

وجود ِ ا�دودِ�ميع
ٌ

 واحد
ٌ

 َ ذو �راتب،ِ ا�سلسلةِ باستمرار� �ستمر

 و�ن إذا ق.ٍ�تلفة
ُ

س
�

 هذا ا�وجودَم
ُ

 ا�واحد
ُ

 �ن � القسم ، � قسم�

قوة ِا�سابق
ُ ية فعلِ ا�الحقِ و� القسم، ا�الحقِ القسمّ

ُ ّ
 ّثم . ا�سابقِ القسم

إذا ق
ُ

س
�

 ا�سابقُ القسمَم
ُ

مثال 
ً

قوةهما ِ �ن � سابق، � قسم�
ُ  ،ِ ا�الحقّ

يةا فعلِهمِو� الحق
ُ ّ

 و�.ا�سابق 
ّ

ما أ
ُ

وجزئ � ا�قسيم َنِمع
َ ّ ُ

 ذ�ك ا�وجود
ُ

 

ا�واحد
ُ

القوة ف. � هذه ا�وت�ةُ �ن األ�رّا�ستمر، 
ُ  والفعلّ

ُ
 فيه �زوجان 
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 ف�.�تلطان
�

 حد
�

 كمال�را�ستم ِ ا�واحدِ هذا ا�وجودِن حدودِ م
ٌ

 

 إ� ا�دِبال�سبة
�

 ونقص، ا�سابق
ٌ

قوة و
ٌ  إ� ا�دِ بال�سبةّ

�
ح� ، ا�الحق

ّ
 

 ال نقصٍي�ت� إ� كمال
َ

ٍية فعل: أي، معه
ّ

قوة ال 
َ  كما ابت، معهاّ

ُ
ئِد

َ
ن ِ م

ٍقوة
ية ال فعلّ

َ ّ
 فينطبق؛ معها

ُ
 عليه حد
�

أنها :وهو،  ا�ر�ة
ّ

 كمال
ٌ

لّ أو
ُ

ا ِ �

ن حيثِ مّالقوةِب
ُ

نإ 
ّ

 فهذا ا�وجود.ّالقوة به
ُ

 ا�واحد
ُ

وجود �ا�ستمر 
ٌ

 � تدر��

سي
ّ

ا�ادةِ �ري � ،ال
ّ

 وا�ختلفات،ّ�لقوةِ ِ ا�ا�لة
ُ

 � حدود
ُ

 ِ ا�ر�ة

ا�ادة ُوصور
ّ

.   

هذا �
�

ية ا�وعِه � ا�واهر
ّ

 وا��م.
ُ

تقدم ما ُ نظ� � األعراِض
َ ّ

 � 

 تفصيلُء، وسي�ا�واهر
ُ

  . ا��م فيها

َت�� فقد ّ
مِ �

ّ
تقدما 

َ ّ
أن :

�
قوة 

َ  � ثبوتِا��ء ّ
ٌ

ُي�تب ال ، ما � ّ
 عليه 

ه �يعِ�سب
ُ

وأن ،ّه الفع�ِ وجودِ آثار
ّ

 ا�وجود
َ

 وما ِ إ� ما بالفعلُ ينقسم

 وأنّالقوة،ب
ّ

 وسيٍ إ� ثابتُه ينقسم
ّ

   .ال

وت��
ّ

أن :
ّ

قوةه ِ ما �وجود
ٌ  فوجودّ

ُ
سياله 

ٌ ّ
وأن ، وهناك حر�ة،� تدر��

ّ
 

ما ل�س وجود
ُ

سيااله 
ً ّ

تدر�يا 
ً ّ
ثابتاأي �ن  

ً
قوةه ِفل�س �وجود ،

ٌ أي ال  ،ّ

مادة
َ ّ

نأو . �
ّ

 ما � حر�ة
ٌ

مادة، فله 
ّ

نأو 
ّ

مادة ما ال 
َ ّ

 � فال حر�ة
َ

نأو ، �
ّ

 

أن�ألعراض بما 
ّ

ِ ِ وجودات  حر�ة،هاها �وضو�ت
ً

ِِ حر�ةِ ب�بع  ؛ها �وضو�ت

  .ن ا�فصيلِ� ما سيأ� م
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 ا��ح

 هو  ـام كلمة االستينافّكام يعطيه العنوان، سيـ من هذا الفصل الغرض 

 ّتقدموهذا بخالف ما  .ّية والفعل بام ينسجم مع احلركة اجلوهرّالقوةإثبات 

 والفعل بام يوافق املشهور املنكرين للحركة ّالقوةثبت  الذي أّاألوليف الفصل 

 . الكون والفسادّية والقائلني بنظرّيةاجلوهر

 من نتائج يف هذا الفـصل هـو مـن أفكـاره صنّف املّقرره ما ّأن وال خيفى

ص نتـائج وأفكـار ّ وتـتلخ. من الفالسفة السابقنيٌوإبداعاته، ومل يسبقه أحد

  : بام ييلصنّفامل

ًأوالعليه  إىل غري ما كانت ّتبدل فتّ تتغريأن تقبل ّيةّاألنواع املاد ● ّ . 

صافها ّت طرفيها، والّ إليه؛ لتعنيّبدلت واملّتبدل بني املٌ موجودةٌهناك نسبة ●

 .بصفات الوجود

 . طرفيها يف ظرف وجودهاوجودالنسبة تستدعي  ●

ٌاملقبول ليس موجودا عند القابل وجودا بالفعل، فهـو موجـود ● ً  ّالقوة بـً

 . بوجود القابل

ٌمتصل املقبول بالفعل وجود ● ؛ ّمتصل ٌ واحدٌوجود، فهام ّالقوة بوجوده بّ

 .  واحدٍابل واملقبول موجودان بوجود القّأنكام 

 . ّمتعددة ٌ ومقبوالتُ إذا فرض هناك قوابلةاألمر عىل هذه الوتري ●

ٌمتـصل ٌ واحدٌ يف احلقيقة أمر،ة بعضها من بعضّتبدلفجميع األمور امل ● ّ 

ٌية منه فعلٍّ حدّكل ،الّيس ٌقوة لسابقه وّ  .  لالحقهّ
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بعدما ذكر البيان  :هناية احلكمةقال الشيخ مصباح اليزدي يف تعليقته عىل 

 آخـر مـن ٍ أخـذ يف طـور،ّزمـاين ٍ حـادثّكل عىل ّالقوة ّتقدم إلثباتاملشهور 

 ّاألول احلركة باالنتقـال مـن ّحتقق والفعل وّالقوة به العالقة بني ّالبحث يتبني

ز يف ّ عليها، ركّيتفرع مع بعض ما ًأيضا ّية الثاين، بل تثبت به احلركة اجلوهرإىل

 ّأن استنتج ّثم طرفيها، ّاحتاد النسبة بني القابل واملقبول ووجودذا البيان عىل ه

 ٌوجـودته، فهناك ّشدو ضعف الوجود إىل والفعل يرجع ّالقوةاالختالف بني 

 ملـا ّقـوة جزء سابق هـو إىل ّالقوة وينقسم بّالشدة إىلواحد يسري من الضعف 

 جـزء ّكـل ّألنبـة؛ ّ مرتتّياتفعل فاحلركة تنطوي يف صميمها عىل قوى و،يليه

 . جزء الحقإىل بالنسبة ّقوةسابق منها 

 :ّ عىل مقدمات والفعلّالقوةعىل إثبات ويعتمد الربهان 

ا�قدمة
ّ

�ةهناك أنواع جوهر:  األو�
ّ

 متغ�
ّ

  ة

 ويكـون ّيتغـري اجلوهر غري النـامي ّنفإمة، ّ ومسلٌ واضحةّاملقدمة وهذه 

ًجوهرا ناميا  ّيةّاملادهر ا اجلوّفإن وهكذا ،ً ويكون حيواناّتغريينامي  واجلوهر ال،ً

، فتصري ّية كانت عليه وتقبل الصورة اإلنسانّ عامّتتغري ونطفة اإلنسان ،ّمتغرية

 .ًاإنسان

ا�قدمة
ّ

�ب� :  ا�انية
ّ

 ومقبو� �سبةٍ قابل
ٌ

ية خارج
ّ

   

يف اخلـارج،  ً موجودةًنسبة  قابل ومقبولهّكل بني ّأن يثبت ّاملقدمةيف هذه 

ّوليست أمرا اعتباري  :ًا؛ وذلك لوجهنيً

 مقبـول، بـل يقبـل ّ ال يقبل أي، قابلّكل ّأن : من الواضح:ّاألولالوجه 

                                                        
 .٢٨٥ص) ٢٩٠(رقم :  تعليقة عىل هناية احلكمة)١(
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ّمقبوال معي  فقط وال تقبل الصورة ّية نطفة اإلنسان تقبل الصورة اإلنسانّفإنًنا، ً

ذرة احلنطـة ال ، وبـّالتفـاح شـجرة ّإالاح ال تنـتج ّ نواة التفّنوإ، ًمثالة ّاحلامري

 بينهام يف اخلارج، إذ ّية واملقبولّية من ارتباط القابلّالبد احلنطة، فإذن ّإالتعطي 

الـصورة ( ّيـة واملقبول)نطفة اإلنسان( ّية يف اخلارج ارتباط بني القابللو مل يكن

 ،ّيةلكان حال نطفة اإلنسان يف اخلارج بالنسبة إىل الصورة اإلنـسان )ّيةاإلنسان

 هذين احلالني متـساويان يف عـدم ّنإ : أي.ةّلنسبة إىل الصورة احلامريكحاهلا با

ح يف اخلـارج أن تكـون ّ يف اخلارج، فـال مـرجّية واملقبولّية ارتباط القابلّحتقق

 أن ال تقبل الصورة ٍحينئذ فقط، فيجب ّية للصورة اإلنسانًنطفة اإلنسان قابلة

، لكن هذا ّيةة أو تقبل الصور اإلنسانّ ال تقبل الصورة احلامريّأهنا، كام ّيةاإلنسان

، ّاملقـدم فقـط، فكـذا ّية نطفة اإلنسان تقبل الصورة اإلنـسانّألنالتايل باطل، 

 ّية بني نطفة اإلنـسان والـصورة اإلنـسانّية واملقبولّية نسبة القابلّأنفإذن ثبت 

 .  موجودة يف وعاء اخلارج، وهو املطلوبّية، نسبة خارجًمثال

                                                        
ٌ أورد الشيخ مصباح اليزدي عىل االستدالل بأن اإلمكان االستعدادي أمر )١( ّ ّ

ًويالحظ عليه أوال: ّوجودي يف اخلارج بقوله ّ أن نفي االعتبارية اجلزافية عن :ّ ّ ّ

ًيعني كوهنا أمرا عينيا،النسبة املذكورة ال  ّ فليكن من االعتبارات العقلية احلاصلة من ًّ

ً كام مر الكالم فيه مرارااملقايسات واإلضافات، ّ. 

ّأن اتصافها باألوصاف الوجودية إنام هو باعتبار حتقق الرشايط وارتفاع : ًوثانيا ّّ ّّ

ّاملوانع واحدا بعد آخر، كام ذكرنا يف اتصاف اإلمكان االستعدادي هبا، فال يدل  ًّ ّ

ًناك أمرا عينيا باسم النسبة يقرتب شيئا فشيئا، أو يشتد يسريا يسريا وراء ّعىل أن ه ً ً ً ً ًّ ّ

 تعليقة الشيخ مصباح اليزدي عىل هناية ّما يتوفر من الرشوط ويرتفع من املوانع

 ).٢٩١(، رقم ٢٨٥ص: احلكمة

ٌالنسبة اعتبار : ًوذكر صاحب الوعاية إشكاال عىل وجود النسبة يف اخلارج، حاصله
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 ، أحـد الطـرفني للغـريوجـودا نمنع اقتضاء النـسبة كـون ّإن :فإن قلت

 . بني األخوين أو بني األب واالبنرةّكالنسبة املتكر

                                                                                                                                  
ّ، ظرف عروضه هو الذهن وإنام اخلارج هو ظرف االتصافّعقيل ّ. 

ّإن اعرتفتم أن اخلارج ظرف االتصاف بالنسبة، : وأجاب صاحب الوعاية بقوله ّ

ّفقد تم الربهان؛ ألن معنى أن اخلارج ظرف لالتصاف بالنسبة، هو ٌ ّ ّ ّأن اخلارج : ّ

ٌإن اخلارج ظرف: ٌظرف لثبوت النسبة ملوصوفها اخلارجي، أي  لوجودها الرابط، ّ

ٍفللنسبة وجود ما يف اخلارج؛ ألن ثبوت يشء ليشء يف اخلارج فرع ثبوت نفس  ٍ ّ

 .الثابت يف اخلارج

ٍلو مل يكن للنسبة أي ثبوت يف اخلارج، فكيف يمكن أن يكون املوجود : ٍوببيان آخر   
ّ

ّاخلارجي متصفا هبا يف اخلارج؟ وهل يمكن أن يتحقق االتصاف يف اخلارج من ّّ ً 

ّدون أن يكون هناك وصف يتصف به؟ ٌ 

ّاالتصاف نفسه معنى نسبي، ففرض حتققه يف اخلارج يستدعي : وبعبارة ثالثة ّ ً ّ

ٌوجودي طرفيه فيه، وأحد طرفيه نفس النسبة، فهي موجودة يف اخلارج وإن مل تكن  ّ

ًمستقلة يف الوجود ّ . 

ٍإنه ربام تعترب النسبة بني موجود ومعدوم، كنسب: فإن قلت
ّ ة األمس إىل اليوم ّ

ّونسبة اليوم إىل الغد، فعىل فرض وقوع النسبة يف اخلارج، ال يقتيض ذلك وجودي 

 . طرفيها يف زمان وقوعها

ّ كال؛ فإن النسبة متقومة الوجود بطرفيها، والنسبة يف املثالني املذكورين :قلت ّ ّ

ّمتقومة بالطرفني املوجودين حني وجودها، أما يف نسبة األمس إىل  ٌ ّاليوم، فألن ّ

ّفعلية األمس منطوية يف فعلية اليوم ـ كام هو شأن الوجودات السيالة ـ فال يكون  ّ ّ

ّاألمس معدوما مطلقا حني وجودي النسبة، وأما يف نسبة اليوم إىل الغد فألن  ً ًّ ّ

ٌوجودي الغد موجود يف األمس بوجوده الضعيف، كام يف احلركة، فال يكون الغد  ّ

ًمعدوما مطلقا حني  .٣٨٥ص: وعاية احلكمة.  وجود النسبةً
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 ّيـةم يف نـسبة القابلّم عدم االقتضاء يف هذه األمثلة، فال نسلّلُلو س: قلت

، فلـو مل ّالقوة بٌ نطفة اإلنسان إنسانّفإن املقبول ناعت للقابل؛ ّألن؛ ّيةواملقبول

ًن املقبول موجودا للقابل مل يكن القابل منعوتا باملقبول، فال تنعت النطفـة يك ً

 ٌموجـودـ وهـو املقبـول ـ فإذن أحد طريف النـسبة  .ًمثال ّالقوة بًاإنسانبكوهنا 

 .لآلخر وهو القابل

 ٍ نـسبةوجـودص القابل واملقبول هو ّ وتشخّ الزم تعنيّنإ :بعبارة أخرى

ٍيةخارج
ّالنسبة أمرا اعتباري، فلو كانت ّية عينّ  ـأحدمها القابل واملقبول ـ  ّا تعنيَ مل،ًاً

ً آخر قابال أو مقبوالٍ أو اعتبار يشءًمقبوال،بل يمكن للقابل أن يكون  ً . 

 : تثبتّاملقدمةهذه  إذن

ًأوال  . بني القابل واملقبولًنسبة :ّ

يد  واملقبـول الـشد)ّالقوة بـاإلنـسان( بني املقبـول الـضعيف ً نسبة:ًثانيا

 وبـني املقبـول )النطفـة( القابـل  إذا ثبتت النسبة بـنيّألنه ؛) بالفعلاإلنسان(

 بـني ٌ، يثبـت كـذلك نـسبةّيـةوهو املقبول بمرتبته الضعيفة ال القو) اإلنسان(

 .  كام هو واضح،املقبول الضعيف وبني املقبول الشديد

 :إذن هناك نسبتان

 .بني القابل واملقبول. ١

 .الشديديف واملقبول بني املقبول الضع. ٢

 والـضعف ّبالـشدة النسبة بني القابـل واملقبـول ختتلـف ّإن :الوجه الثاين

النطفـة ( احليوان من الغـذاء، وإن كانـا إىل النطفة أقرب ّنوالقرب والبعد، فإ

 ّالـشدة ّأن : ومـن الواضـح،ًمشرتكني يف إمكان صريورهتام حيوانـا )والغداء

ٌيةد وجوٌصفاتوالضعف والبعد والقرب   موجـود، وعليـه ّإال هبا ّيتصف ال ّ

 ثبوت ّألن يف اخلارج؛ ً أن تكون هذه النسبة بني القابل واملقبول موجودةّالبد



 ٧٣.....................................................يف استيناف القول يف معنى وجود اليشء بالقوة

 . فرع ثبوت املثبت له يف ذلك الوعاء، وعاءّ يف أيٍ ليشءٍيشء

ا�قدمة
ّ

�:  ا�ا�ة
ّ

  سبة �ستد� طرفيها � ظرف وجودها �

 يف ٌ موجودةّية واملقبولّية نسبة القابلّأنثبت ا ّ ملّأنه : هوّاملقدمةحاصل هذه 

 وعـاء النـسبة ّألن، وذلـك ًأيـضا طرفيها يف اخلارج وجود من ّالبداخلارج، ف

لقابل واملقبـول  النسبة بني اّنإ بطرفيها، وحيث ٌوعاء طرفيها، إذ النسبة قائمة

فيهـا يف  وعـاء طرّأنيثبـت  الثانيـة ـ ّاملقدمـةكام ثبت يف  يف اخلارج ـ ٌموجودة

 .ًأيضااخلارج 

 املقبول يف الذهن، وكذلك إذا كانت وجودوعىل هذا األساس فال يكفي 

 وجوده ، وال يكفيًأيضا املقبول يف احلال وجود لزم ، يف احلالًةالنسبة موجود

  .فيام يأيت من املستقبل

 ّفـإنً طرف من طريف النسبة موجودا لآلخـر، ّكلوكذلك جيب أن يكون 

الـصورة  الرتاب هو الذي يقبـل ّأن : هي الرتاب، بمعنىًمثال ّيةالصورة النبات

ــةالنبات ــول ّي ــةالــصورة النبات(، فوجــود املقب ــل )ّي ال نفــسه،  )الــرتاب( للقاب

 مـن املرحلـة ّاألول يف الفـصل ّتقـدمكـام   واألعراض،ّيةكالوجودات الرابط

و الوعـاء  فيـه الوجـود الـرابط هـّتحقق الوعاء الذي يّإن: ، حيث قالالثانية

  كـان الوعـاء املـذكور هـو اخلـارج أم سـواء، طرفيـهوجود فيه ّتحققالذي ي

جـود و وذلك ملا يف طباع الوجود الرابط مـن كونـه غـري خـارج مـن ؛الذهن

 ّإنـام ّيـة، فالنسبة اخلارج منهام هو بعينه وعاء وجودهٍّكل وجودفوعاء طرفيه، 

ني، ّ بني طرفني ذهنيـّتحقق تّنامإ ّيةني، والنسبة الذهنّ بني طرفني خارجيّتحققت

 .د النسبة الدائرة بينهام وبالعكس لوجوٌ الطرفني مسانخوجود ّأنوالضابط 

                                                        
 .٢٩ص: ّ هناية احلكمة، املرحلة الثانية، الفصل األول)١(
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   ا��يجة

 عليها فيها ّيرتتب مرتبتني، مرتبة ضعيفة ال ا ذًا واحدًاوجود للمقبول ّنإ

 . عليها مجيع آثارهّيرتتب ٍ شديدةٍمجيع آثاره، ومرتبة

 ووجـود ّيـةّاملاد اجلواهر ّتغريمن ّاملتقدمة ـ  ّاملقدمات عىل ًبناء: بيان ذلك

 طرفيها يف وجود نسبة تستدعي ّكلّأن والنسبة بني القابل واملقبول يف اخلارج، 

يف ـ ومهـا القابـل واملقبـول ـ  طـريف النـسبة وجود ّأنيثبت ظرف وجودها ـ 

غري آلثار ـ  عليه اّترتتبالذي  املقبول بوجوده اخلارجي ـ ّنإ وحيث ،اخلارج

ٍ أن يكون املقبول نفسه موجـودا بوجـودّالبد ٍحينئذ ، بعدٍموجود  ال ٍ ضـعيفً

ً لو مل يكن املقبول موجودا بوجوده الضعيف، لـزم أن ّألنه عليه اآلثار، ّيرتتب

 ّاملقدمـةثبـت يف   بانعدام أحد طرفيه، وهـو خـالف مـاًتكون النسبة معدومة

ني املقبول بوجـوده الفعـيل وبـني املقبـول  النسبة بوجود الفرض ّألن الثانية؛

 : مرتبتنيويكون للمقبول وجود ذ  أنّالبدعليه  و،ّالقوةبوجوده ب

 .ّالقوة وهو وجوده ب، عليه اآلثارّيرتتبال من الوجود مرتبة ضعيفة  .١

 .ه بالفعلد وهو وجو، عليه اآلثارّيرتتبمرتبة شديدة  .٢

 هو الضعيف، لكن مع  والشديد، الضعيف هو الشديدّنإ : بعبارة أخرى

 .املرتبةاختالف 

 لبطلـت ّوإال واحد، ٍ املقبول والقابل موجودان بوجودّأن :ويثبت كذلك

 الثانيـة، فوجـود ّاملقدمـة وهو خالف ما ثبـت يف ،النسبة بني القابل واملقبول

ٌمتصل ٌالقابل واملقبول واحد  .ّ تدرجييٌالّ سيّ

 عليـه مجيـع اآلثـار بّيرتتـالـذي ال ( الوجـود الـضعيف ّنإ :واحلاصل

 ووجود الشجرة بالفعل ، لهّ مع الوجود القويٌحدّمت ً)مثالاملوجودة للشجرة 

ٌمتحدوالوجود الضعيف للمقبول   ).وهـو النـواة( مع الوجود الفعيل للقابل ّ
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ٌمتحد مع اليشء، ّاملتحد مع ّواملتحد  القابـل وجود ّأن : مع ذلك اليشء، فينتجّ

 )وهو اإلمكان االستعدادي للـشجرة( ّالقوةملقبول بووجود ا )النواة(بالفعل 

 واحد ذو ٌوجودها ّكل ) الشجرة بالفعلوجود( املقبول بالفعل وجودوكذلك 

 ومهـا يرجعـان إىل ، والـضعفّالـشدةمراتب خمتلفة، ومـالك اختالفهـا هـو 

 ويرجع ما به االخـتالف إىل ، فام به االشرتاك هو الذي به االختالف.الوجود

 . وهو التشكيك.ّتفاقاالما به 

م بكثـرة ّ هذا التشكيك ليس من التشكيك املـصطلح املتقـوّأنوال خيفى 

 اخلروج من الضعف إىل : بل التشكيك يف املقام هو االشتداد، أي،املوجودات

واحلركة : صنّفا يشهد لذلك ما سيأيت يف الفصل الثامن من قول املّ، وممّالشدة

هر مع ذلك  لكن يف اجلو،ن شائبة التشكيكعىل اإلطالق وإن كانت ال ختلو م

ٌية اشتدادٌحركة  . باالشتداد بدل التشكيكّرب َ فع،... أخرىّ

  ��م فيما �و �نت ا�سلسلة متناهية أو غ� متناهيةا

ّ فيام تقدم ثبت أن وجود القابل هو وجـود املقبـول بـالقوة، ووجودمهـا  ّ ّ

ٌبالفعل معا وجود واحد ذو مراتب خمتلفة، ير ٌ جع ما به االخـتالف إىل مـا بـه ً

ًهذا فيام لو كان القابل واحدا واملقبول واحدا كذلك. ّاالحتاد ً. 

ّأما لو فرضنا سلسلة من القوابل واملقبوالت طولية، سواء كانت متناهية  ً ّ

 مـن الطـرفني أو يف أحـد ٍمن الطرفني أو من طرف واحـد أو غـري متناهيـة

                                                        
ّ ال خيفى أن ما ذكره املصنف من عدم التفاوت هو فيام نحن فيه من كون القوابل )١( ّ

ٌواملقبوالت هلا وحدة اتصالية سواء كانت السلسلة متناهية أم غري متناهية، وإن  ّ ّ ٌ

ٌون السلسلة ال متناهية؛ ملا سيأيت من أن احلركة جيب أن يكون هلا مبدأ امتنع أن تك ّ

ٌومنتهى، وأهنا حمدودة من الطرفني ّ. 
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ٍالطرفني، فتكون كل حلقة من حلق ّ وقوة الفعليـة ات السلسلة حتمل إمكانّ ّ

ّيف احللقة الالحقة، وحتمل أيضا فعلية إمكان احللقة السابقة عليها ً. 

ّفكل حلقة فهي بالفعل بالنسبة للحلقة السابقة عليهـا، وبـالقوة بالنـسبة  ّ

ٌّ واحد مستمر باستمرار هذه ٌللحلقة الالحقة هلا، ويكون جلميع احلدود وجود ٌ

ٌهي ذات مراتب خمتلفة؛ ملا تقدم مـن أن القابـل واملقبـول وجـود  و،السلسلة ّ ّ

ٌواحد ذو مراتب، فالنطفة مثال قابلـة لـصورة العلقـة، فلهـام وجـود ٌ ً  واحـد، ٌ

ٌ أيضا، واملضغة قابلةٌ واحدٌ لصورة املضغة فلهام وجودٌوالعلقة قابلة  لـصورة ً

العلقـة واملـضغة ً أيضا، وعليـه فيكـون للنطفـة وٌ واحدٌاإلنسان فلهام وجود

 .  واحد ذو مراتبٌواإلنسان وجود

كـشف عنـه اخـتالف يّ أن هذا االخـتالف بـني املراتـب :ومن الواضح

ٍاآلثار، ففي كل مرتبة  . من اآلثار خيتلف عن آثار املرتبة األخرىٌ نوعّ

ّسم هذا املوجود الواحد املستمر املتسلسل، كان يف القـسم الـسابق ُفإذا ق ّ

ُق، والقسم السابق ـ مثال ـ إذا قّقوة القسم الالح ً قسمني أيضا، كان يف إىلّسم ً

ّسابقهام قوة القسم الالحق، ويف القسم الالحق فعلية القسم السابق، بعني ما  ّ

ُمر، وهكذا كلام د ّ ُقق يف التقسيم هلذه السلسلة وجّ  ذلك الوجـود الواحـد ئّزّ

ّاملستمر، كان األمر عىل هذه الوترية من ناحية فعلي ّة السابق وقوة اآليت، وهبذا ّ

ّ أن القوة والفعل ممزوجتان خمتلطتان:ّيتضح ٍ ألن كل مرتبة؛ّ ّ  ، نضع يدنا عليهاّ

ًنجد فيها فعلية ً للسابق وقوةّ  .حقّ لالّ

ٍّفكل حد  بالنـسبة إىل ٌكـامل: ّ من حدود هذا الوجود الواحد املـستمر هـوّ

ّاحلد السابق، ألن الفعلية هي الكامل ّ ٌ وقوةٌ ونقص،ّ  ،ّ بالنسبة للحد الالحـقّ
                                                        

 . أي اإلمكان االستعدادي)١(

 .ّهو الكامل الوجودي، ال الكامل األخالقي:  املراد من الكامل يف املقام)٢(
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ّ وهي الفعلية التي ال قوة معها، كام ،إىل أن ينتهي إىل الكامل الذي ال نقص فيه ّ

ٍأن االبتداء قد وقع من قوة
ّ  . ّ ال فعلية معهاّ

ا�وجود ا�واحد ا�سيال ينطبق عليه حد ا�ر�ة 
ّ ّ

  

ٌ أهنا كامل:ًبناء عىل تعريف احلركة من ّ أول ملا بالقوة مّ ّنه بـالقوة إن حيث ّ ّ  

ّ أن هذا الوجود السيال املستمر ينطبق :ّـ كام سيأيت يف الفصل الالحق ـ يتضح ّ ّ

 .عليه تعريف احلركة

ٌفإن املقبول بوجوده السابق كامل ّ للقابل؛ ألن حصول ما يمكن أن حيصل ّ

ّ وكذا املقبول بوجوده الالحق الذي يرتتب عليه اآلثـار، . لهٌعليه اليشء كامل

 :  للقابل، وعليه يكون للقابل كامالنٌو كاملفه

ّ هو الوجود السابق للمقبول، وهو الذي يشتد حتى ينتهـي :ّالكامل األول ّ

ّإىل املقبول الذي يرتتب عليه اآلثار، وهذا الكامل يسمى  ّ لتقدمـه ّ أولًكامالّ

 .عىل الكامل الثاين

 . آلثارّ هو وجود املقبول الذي يرتتب عليه ا:الكامل الثاين

ّثم الكامل األول   ـّ املقبول بوجـوده الـذي ال يرتتـب عليـه اآلثـار: أي ـّ

 وهـو املقبـول بوجـوده الـذي ،ّ للقابل مادام مل يتحقق الكـامل الثـاينٌحاصل

ّيرتتب عليه اآلثار، وإال اجتمع يف القابل ترتب اآلثـار وعدمـه  ٌ وهـو باطـل،ّّ

 .بالرضورة

 ينطبق عىل الوجـود الـسابق للمقبـول؛ ّ أن تعريف احلركة:ّ وهبذا يتضح

ٌألنه كامل ّ أول للقابل ـ الذي هو بالقوة بالنسبة للكامل الثـاين ـ مـن حيـث ّ ّن إّ

 .ّالقابل بالقوة بالنسبة إىل الكامل الثاين
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ال حر�ة إال � مادة
ّ ّ

  

ّوبناء عىل ما تقدم يتضح ّ ٌ أن الوجـود الواحـد املـستمر وجـود:ً ّ  ٌّ تـدرجييّ

ٌسيال ّعىل املادة احلاملة للقوة واملراتـب يف هـذه السلـسلة، والوجـه يف  جيري ّ ّ

ٌ أن احلركة خروج:ّوجوب وجود املادة يف احلركة هو ّ من القوة إىل الفعل، وال ّ

ّحامل للقوة إال  ّادة، فينتج أن ال حركة إال يف مادةاملّ ّّ. 

َّ أن صور املادة وحدود احلركة التي عرب: ومن اجلديد بالذكر ّ ها املصنّف  عنّ

ّ ال تتحقق إال يف اعتبار العقـلاملختلفاتبـ ّ منـشأ النتـزاع املاهيـات وهـو ،ّ

ٌّاملختلفة، فهذه الصور كل منها حد ً من حدود احلركة، يقسم احلركة ـ قـسمةّ ّ 

ٌ وذلك ألن احلركة وجود؛ّومهية ـ إىل أجزاء  .ّ سيال، ال أجزاء هلا بالفعلٌ واحدّ

ّوما تقدم إنام جيري يف ّ اجلـواهر النوعيـة، وجيـري نظـري هـذا الكـالم يف ّ

ّ ألن األعراض ال تشذ؛ًاألعراض أيضا ّ عن جواهرها مـن ناحيـة التـدرج يف ّ

 . من هذه املرحلةالوجود، كام سيأيت تفصيله يف الفصلني السابع والثامن

  نتائج ا�حث

ّمما تقدم ينتج ما ييل ّ: 

ٌإن قوة اليشء هي وجود ضعيف للمقبول، ب ● ٌ ّ ًدليل أن هناك نسبة واقعية ّ ً ّّ

ٌالبد أن يكون هناك نحو مـن الثبـوت للمقبـول : بني القابل واملقبول، وعليه ّ

ّبالقوة، وعىل هذا األساس يثبت لنا بطالن من يرى أن اإلمكان االسـتعدادي  ّ

ًأمر عدمي؛ إذ لو كان أمرا عدميا ملا أمكن وقوع النسبة بينه وبني القابل ًّ ٌّ ٌ. 

ّن الوجود ينقسم إىل ما بالقوة، وهو ما يرتتب عليه بعـض أ: ًاّتبني أيض ● ّ ّ

 .ّالذي يرتتب عليه مجيع اآلثار: اآلثار، وإىل ما بالفعل وهو

ّوكذلك ينقسم الوجـود إىل وجـود ثابـت ووجـود سـيال ●
ٍ ٍ والوجـود . ٍ
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ّالسيال هو عامل املادة، والثابت فوق عامل املادة ّ ّ. 

ّ قوة فهو وجود سيال عىل وجه التـدرج، ومـا ّأن ما له: ّيظهر مما ذكرنا ● ٌ ّ ٌ ٌّ

ّليس بسيال ال قوة له وال مادة، بعكس النقيض املوافق ّ ّوكل ما له حركة، لـه . ٍّ

 .ّوما ليس له مادة، فال حركة له. ّمادة

ٌوأما األعراض فحركتها تابعة حلركات موضوعاهتا ، كام سيأيت تفصيله يف ّ

 .ّاحلركة اجلوهرية

ّالفصل نذكر بأن هذه النتائج مـن إبـداعات املـصنّف ويف ختام هذا  ّ 

ّ كـل حـادث ّنإ: ًوقد ذكر هذه املطالب أيضا يف تعليقته عىل األسـفار بقولـه

ّزماين يتبدل إليه   كالنـار التـي ،األعـراضسواء كان من الصور أو ـ  آخر ٌأمرّ

واملقـادير التـي ّ والكيفيـات ،ّ واهلواء الذي يتبدل إليه املـاء،ّيتبدل إليها اهلواء

ّ يف املحل الذي يتبدل إليهإمكان فله  ـتوجد يف األجسام بعدما مل تكن  وهـو ،ّ

ل ّ لألوً كان بذاته رابطاا وإذ.بّ يربطه باحلادث املرتقّ قائم باملحلٌّ وجوديٌأمر

ٌبالثاين وليس هو نفس األول بل أمر  ، رابـطٌ فهو وجود، به يربطه بالثاينٌ قائمّ

 بوجودمهـا  يقـيضً معاامهبّ مع األول وقيام الرابط ٍ غري موجود كان الثايناوإذ

ّمعا يف ظرف حتقق الرابط ّ مع األول ال يرتتب عليه مجيـع آثـار ٌ فللثاين وجود،ً ّ

 وهـذا هـو .ّ الذي يرتتب عليه مجيع آثاره بالفعلالثاين وهو قبل وجود ،الثاين

ٌل الذي هو فعليـةّ مع األو،باإلمكانيه ّ يف اجتامع هذا الذي نسمّالرس  ة، مباينـّ

ًبل احتاده معه وجودا  لكونـه ؛ ذلك إىل التدافع بني املتبـايننييّ من غري أن يؤدّ

ّوجودا ال يرتتب عليه اآلثار  . هو يف مرتبتهاّإنامّ ألن التدافع بني املتباينني ؛ً

ّ والقوة مع حتقق الفعليةاإلمكانً أيضا يف زوال ّ وهو الرس ّ فإنام هـو مـن ،ّّ

 ال مـن بـاب انتفـاء ؛ّ ترتبهـاةّ مع عدم ترتب اآلثار يف مرتبةاب اندماج مرتبب

 ليس هو اإلمكان احلامل هلذا ّأن وبذلك يظهر ؛ من أصله عند ثبوت آخرٍءيش
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 فهنـاك ،بالنسبة إىل الـصورة التـي قـبلهام  آخر معهٌ بل جوهر،الصورة األوىل

ّ وهو متحد مـع كـل ،صور والاإلمكانات يتعاقب عليها ٌّ مستمرٌ واحدٌجوهر ّ

 وهو ، الصورة السابقةةّتها عند فعليّ قبل فعليإمكاهنا ومع ،تهاّصوره عند فعلي

 .ّيه باملادةّالذي نسم

ًثم يبني أن هناك مادة ّ ّ ّ ّفهنـاك مـادة :  تتعاقب عليها الصور، حيث يقـولّ

 ،ر مجيـع الـصوإمكان حتمل يف نفسها ،ة الوجود يتعاقب الصور عليهاّمستمر

ّ إىل الفعلية بفعلية اإلمكانّ ويتبدل ،ّ اخلاص هبااَإمكاهن ٍةّوحتمل قبل كل صور ّ

 ولـو ،صال ال بحسب الفرض العقيلّ وتعاقب الصور عىل نحو االت،الصورة

 وبطل بـذلك ،ّ لبطلت املادة ببطالن الصورة األوىلّ خارجيٌكان هناك انقطاع

 .الالحقّمعنى التبدل والنسب املوجودة بني السابق و

ّويشري بعد ذلك إىل تعريف احلركة وهي اخلروج من القـوة إىل الفعـل عـىل 

 عىل حال الـصور ةركاحلّوبذلك ينطبق حد :  لذا يقول؛ّتعاقب الصور عىل املادة

ة؛ ركـاحل من امتداد هـذه ةّ ويعود حقيقة كل صوره إىل قطع،ّيف تعاقبها عىل املادة

ّ تتحرك هبا املادة يف صورها،ّ اجلوهرية التيةركاحلوهذه هي   .فافهم ذلك ّ

ّ من وجوده ال يرتتب عليه مجيع آثاره ٌةّ اليشء بالقوة مرتبَ وجودّأن :ويظهر به

ٌ القوة وجـودّنأ و،ّالتي ترتتب عىل وجوده بالفعل  وبـذلك ؛ لـه حقيقـة كالفعـلّ

إىل  يعـود مـن غـري أن ، وما بالفعـل،ّ ما بالقوة:ًيستقيم انقسام املوجود مطلقا إىل

ّتقسيم املوجودية العامة   .ّومطلق الفعلية التي غريه  االستعدادياإلمكانإىل ّ

ٌلصورة احتاديةلّ املادة ة مقارنّأن: ًويظهر به أيضا ّ  ة نـسبّنأ و،ّ ال انـضامميةّ

 اجلسم الطبيعي ةنسبـ  ّ استعداديٌإمكان ٍالذي هو بوجهـ ّاملادة إىل االستعداد 

                                                        
 ).١(، تعليقة رقم ٥٣ ص٣ج:  احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)١(

 .السابق املصدر )٢(
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ّ كـام أن اجلـسم ،ّ للـامدة املبهمـةّ صوره كذا تعنيفإمكان .إىل اجلسم التعليمي

 أخـرى كثـرية ٌ وهلذا البيان نتائج وفروع. اجلسم الطبيعي املبهمّالتعليمي تعني

 .ض لبعضها إن شاء اهللا تعاىل فيام يناسبه من املوردّسنتعر

تعليق � ا�ص
ّ

  

 ّيتغـريقبـل أن  يّيـة ما بني أيدينا من األنـواع اجلوهرّوأن: قوله  ● 

 .ّاملادية ّية هي األنواع اجلوهرّالتغري التي تقبل ّيةاألنواع اجلوهر

 ٌ والزم ذلك أن تكون بينهام نسبة، القابل واملقبولّوذلك مع تعني: قوله ● 

 النسبة جيب أن يكون هنـاك طرفـان، ّتحققل هّأن :من الواضح . ثابتةٌموجودة

 عىل مبنـى ّأما القائلني بالكون والفساد، ة،ّي من ينكر احلركة اجلوهرىوهو مبن

 ٌ واحـدٌوجود املوجود هو ّإنام فال يوجد طرفان، وّيةمن يقول باحلركة اجلوهر

ٌمتصل  . الّ سيّ

 طرفيهـا يف ظـرف وجـود تـستدعي ّفإهنـا ة نـسبة موجـودّكل: قوله ● 

  طـرفني يفوجـود مـن ّالبـد كانت يف اخلارج، فإذا النسبة ّأن :أي .وجودها

 يف الذهن واآلخر يف اخلارج، وكذلك ٌ أن يوجد طرفّ، وال يصحًأيضااخلارج 

، وال ًأيضا يوجد املقبول يف احلال  أنّالبد يف احلال فًإذا كانت النسبة موجودة

 . أن يوجد املقبول يف املستقبلّيصح

 النـسبة ختتلـف بـاختالف ّبـأن :وأورد الشيخ الفيايض عىل هذا الكـالم

ً طرفيهـا معـا، وجـود استدعت ،ًمثال ّيةّاحتاد نسبة ًكانت النسبة فإذا .أنواعها

ّالتـأخر الزمـاني وّالتقدم كانت نسبة إذا ّوأما  هـذا النـوع مـن النـسبة ّن فـإ،نيّ

ًما زمانـا ّ متقـدّاملتقدم مل يكن ّوإالً طرفيها معا، وجوديستدعي عدم  ر ّواملتـأخً

                                                        
 ).١(، تعليقة رقم ٥٤ ص٣ج:  احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)١(
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 وجـود يقتيض عـدم ّتبدل الّنأل كذلك، وما نحن فيه من قبيل الثاين؛ ًاّمتأخر

 .ّتبدل القابل الذي هو املوجودعند  ، إليهّتبدلوهو املاملقبول 

ه يف ّ بيـان ذلـك كلـّتقـدمحد طريف النسبة لآلخر، وقد وكون أ: قوله ● 

 يف ّتقـدم أحد الطرفني عن اآلخر، كـام ّ ال ينفك:أي .مرحلة انقسام الوجود

 .ة من املرحلة الثانيّاألولالفصل 

ذكـر  .... ذو مـرتبتني مرتبـة ضـعيفةٌ واحـدٌفللمقبول وجود: قوله ● 

  : عنهوأجابً الوعاية إشكاال صاحب

 وجـود النسبة يف الواقـع هـو ظـرف وجود ظرف ّإن : فهواإلشكال ّأما

ّ ويف ذلك الظرف يكون القابل موجودا؛ ملا مر،املقبول  من لزوم بقـاء القابـل ً

 . املقبولّحتققبعد 

 عليـه اآلثـار ّيرتتب املقبول قبل وجوده الذي ّإن: اإلشكالبه عىل وجوا

 لقابله، ٌ عليه اآلثار ناعتّيرتتب إذ املقبول قبل وجوده الذي ؛ للقابلٌموجود

 عليه اآلثـار ّيرتتب فاإلنسان قبل وجوده الذي ،ًمثال ّالقوة بٌ النطفة إنسانّفإن

 ، عليـه اآلثـارّيرتتـبلـذي ًناعت للنطفة، فيكون موجودا هلا قبـل وجـوده ا

 .  عليه اآلثارّيرتتب النسبة بينهام قبل وجوده الذي ّتحققف

 ؟ ال أمٌ نسبةًأيضا ّتأخرهل يوجد بني القابل ووجود املقبول امل :فإن قلت

 ّاملتقـدم لـزم االعـرتاف بوجـود النـسبة بـني ،فإن كان اجلواب باإلثبات

  .ّاحلجةاس  وفيه هدم ألس، مع اختالف الزمانّتأخروامل

 ، القابـل واملقبـولّاحتـاد، فال يفي البيان بإثبات وإن كان اجلواب بالنفي

 عـىل الفـرض هـو ّاالحتـاد مـالك ّألن؛ ّاحلجة الذي يطلب هبذه ّاالحتادذلك 

                                                        
 .٧٦٦ ص٣ج: ّ تعليقة الشيخ الفيايض عىل هناية احلكمة)١(
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 .ّتأخر واملّاملتقدم بني ٌ وهي مفقودة،النسبة

 ّتأخره امل القابل واملقبول بوجودّاحتاد ومع ذلك ، نختار اجلواب بالنفي:قلت

 يلـزم مـن انتفائهـا ّحتـىم ـ ّكـام تـوه ـ ّاالحتاد وتلك النسبة ليست مالك ،ّحمقق

 فغاية ما يلـزم مـن نفـي النـسبة بـني .ّاالحتاد يف إثبات ٌ، بل النسبة واسطةّاالحتاد

 بينهام ال يثبت مـن هـذا الطريـق، ّاالحتاد ّأن هو ،ّتأخرالقابل واملقبول بوجوده امل

 مـن الطريـق الـذي سـلكه ّاالحتـاد ينحرص فيه، بل يمكن إثبات طريق الّلكن ال

 واملقبـول بوجـوده ، املقبول بوجوده الضعيف والشديد واحـدّأن وهو ،صنّفامل

ٌمتحدالضعيف  ٌمتحد فاملقبول بوجوده الشديد ، مع القابلّ  . مع القابلّ

ٌتـصلم ٌ بالفعـل موجـوده معه بوجودّالقوة املقبول بوجوده بّإن: قوله ● ّ 

 مرتبـة إىل يتكامل ويـصل ّالقوة املوجود بّأن : سبب ذلكّأنال خيفى  .واحد

 .ّيةالفعل

ٌسـيال ٌّتدرجيي ٌوجود ّفهذا الوجود الواحد املستمر: قوله  ●  جيـري ّ

 مـن قبيـل ّللقـوة احلاملـة ّاملـادةـ بـصنّفتعبري امل .ّللقوة احلاملة ّاملادةعىل 

 يف احلركة يّ املادوجود السبب يف وجوب ّأن :عنى، بمّيةّالوصف املشعر بالعل

 هذهلـ ٌ الفعل، وال يوجد حاملإىل ّالقوة عن اخلروج من ٌ احلركة عبارةّأن :هو

 .ّمادة يف ّإال، وعليه فال حركة ّاملادة ّإال ّالقوة

 وسـيجيء ، يف اجلـواهرّتقـدم نظـري مـا األعـراضوالكالم يف : قوله ●

 .صلني السابع والثامن من هذه املرحلةيف الف تفصيل الكالم فيها

حركة بتبع موضوعاهتا، عىل أساس ما سيأيت مـن .. .لألعراض: قوله ●

 . يف الفصل الثامن من هذه املرحلةالتفصيل

                                                        
 .٣٨٨ص:  وعاية احلكمة)١(
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�ث
ٌ

تقدم � 
ّ

   � الفعلّالقوة 

 والـسؤال يف املقـام ؛ّيةن مجلة أوصاف املوجود االنتزاع مّالتأخر وّالتقدم

ٌتقدم والفعل ّالقوةهل بني  ن هو َ وإذا كان اجلواب باإلجياب فم؟ أم ال،رّ وتأخّ

 ؟ّتأخر ومن هو املّاملتقدم

 عـىل الفعـل ٌمـةّ متقدّالقـوة ّبـأن أكثر الناس آمنوا ّنأ ّتأهلنيصدر امليرى 

 اجلـنس ّأن حيث زعمـوا ،همّلُوهذا مذهب الناس وج : حيث يقول،ًمطلقا

 ولـيس ، املمكـن قبـل وجـودهّماهيةامه وقبل الفصل وال نظام العامل قبل نظ

ً عىل الفعل مطلقا، والذين ّالقوة ّتقدم يرفض ّتأهلني فصدر امل.األمر كذلك

ً عىل الفعل مطلقا ينقسمون إىل جمموعات ثالث، وقد نقلها ّالقوة ّبتقدمآمنوا 

  :هي، ومن كتاب الشفاءـ يف أسفاره ـ  ّتأهلنيصدر امل

 غـري ٌ هـذه األشـياء كانـت هلـا حركـةّأنن آمنوا الذي :املجموعة األوىل

 .منتظمة بطبعها، فأعان الباري طبيعتها فأخرجها من ال نظام إىل نظام

 عـىل النظـام بنحـو ٌمّ الالنظـام مقـدّفإن ، هذه املجموعةّية عىل نظرًوبناء

 مـن اخلـارج أصـبحت ٍ بإعانـةّثـم ، غري منتظمةٌ هلا حركةء هذه األشياتكون

 . نتظمةحركتها م

سها ب ألّثمقبل الصورة  اهليوىل موجودة ّبأنالذين آمنوا : املجموعة الثانية

                                                        
 .٥٧ ص٣ج:  احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)١(

 .٧٥ ص٣ج: السابق  املصدر)٢(
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 القدماء ةّه بعض عام كام ظنّ، دعاه إليهٍ أو لداعً ابتداءّماإ ،الفاعل كسوة الصورة

 فلـم ، اشتغل بتدبري اهليوىل وتـصويرهاأن كالنفس وقع له فلتة ً شيئاّإن :فقال

 .فتداركها الباري فأحسن تصويرهار حيسن التدبري والتصوي

 ّبأن :بيانه: ه عىل األسفار بقولهي يف تعليق السبزوارّاملحققوأورد عليهم 

 ّاهيـةوهـو امل( ّالقوةم باحلقيقة عىل ما بـّ متقد)ًمطلقاوهو الوجود (ما بالفعل 

 .  الذايتاإلمكان ال ّية االستعدادّالقوة الكالم يف ّألن ؛ فغري جائز)ًمطلقا

  انكساغورسا يقول هبالتي اخلليط بنظرية الذين آمنوا : املجموعة الثالثة

 . والنطف ويف مجيع ما يصنعالبزور قبل الفعل كام يف ّالقوة ّأن :وحاصلها

 من الكائنـات ّيةاحلال يف األمور اجلزئ :ّبأن ّتأهلني عليهم صدر املد وأور

 عىل الفعـل ًماّ املخصوصة تقدّللقوة ّأن من واإلنسان ّيالفاسدة كاحلال يف املن

 . بهِّم بالزمان غري معتدّ والتقد،بالزمان

تأ��رأي صدر ا�
ّ

   � ا�سألة

، ّالتقـدم أنحـاء بجميـع ّالقوة عىل ٌمةّ متقدّية الفعلّأن ّتأهلني صدر امليرى

م  ال تقـوّفإهنـا ،ّالتقـدمة عن الفعل بوجـوه ّمتأخر ًمطلقا ّالقوة: حيث يقول

 ّفإنه ، يكون بالفعلأن وذلك اجلوهر جيب ، تقوم بهٍبذاهتا بل حيتاج إىل جوهر

 لـيس ،ًمطلقـا ًموجـودا ما لـيس ّنإ فء، ليشًاّما مل يرص بالفعل مل يكن مستعد

 ّالقوة يف الوجود أشياء بالفعل مل يكـن وال يكـون بـّإن ّثم .ً يقبل شيئاأن ًممكنا

                                                        
 .٥٨ ص٣ج:  املصدر السابق)١(

 ).٢(، تعليقة رقم ٨ص:  املصدر السابق)٢(

 .٥٧ ص٣ج:  املصدر السابق)٣(

 . ٥٨ـ  ٥٧ ص٣ج:  املصدر السابق)٤(
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 خيرجهـا إىل ٍ حتتـاج إىل فعـلّالقوة ّثم ،الةّع والعقول الف،ل تعاىلّ كاألو،ًأصال

 حمالة وينتهي ال ، آخرٍ حيتاج إىل خمرجّفإنه ؛ حيدثّمماالفعل وليس ذلك الفعل 

 الفعـل ّنإ فًأيضا و؛ العللي يف تناهّ كام بني، بالفعل ليس بمحدثٍإىل موجود

الفعل قبـل  ّنإ فًأيضا و،ر الفعلّرها إىل تصوّ حيتاج تصوّالقوة و،ر بذاتهّيتصو

 عىل ٍةّ قوّوكل ،)نقص( ّالقوة و)كامل( والفعل )كيف بالرشف والكامل ّالقوة

 ، هـو مـع الكـون بالفعـلّإنـام ٍيشء ّكـل واخلري يف ، فذلك الفعل كامهلا،ٍفعل

 ّوإال ،ًاّ وجـه رشّكل ال يكون من اليشءو ،ّالقوةب فهناك ما ّوحيث يكون الرش

 مـن ٌّ هـو رشّإنامو ،ّ ليس برش،هو موجود من حيث ٍيشء ّوكل ،ًلكان معدوما

 ّالقوة ف، كالظلمً يوجب يف غريه عدماّألنه أو ، مثل اجلهل،حيث هو عدم كامل

 كـام  ـ إذ الوجـود،تها بـالوجودّم ماهيّ من الكون يتقوً هلا يف اخلارج رضباّألن

ل بالفعل ّص هلا حت،ةّ بام هي قوّالقوة ف، باحلقيقةًماّ تقدّاهية عىل املٌمّمقدـ علمت 

لطبع وبالـرشف  وبـاّيـةّ بالعلًماّ تقـدّالقوة عىل ٌمّ الفعل مقدّأن بان فقد ،ًعقال

 .وبالزمان وباحلقيقة

  خالصة الفصل ا�ا�

ًإن قوة اليشء هي وجود ضعيف للمقبول، بدليل أن هناك نسبة واقعية  ● ً ّ ّّ ٌ ٌّ

ٌ البد أن يكون هناك نحو مـ:بني القابل واملقبول، وعليه ن الثبـوت للمقبـول ّ

ّبالقوة، وعىل هذا األساس يثبت لنا بطالن من يرى أن اإلمكان االسـتعدادي  ّ

ٌّأمر عدمي ً؛ إذ لو كان أمرا عدميا ملا أمكن وقوع النسبة بينه وبني القابلٌ ًّ. 

ّإن الوجود ينقسم إىل ما بالقوة ● ّ وهو ما يرتتب عليه بعض اآلثار، وإىل ،ّ

 .ّتب عليه مجيع اآلثارما بالفعل وهو الذي يرت

                                                        
 . ٥٨ ـ  ٥٧ ص٣ج: املصدر السابق )١(



 ٨٧.....................................................يف استيناف القول يف معنى وجود اليشء بالقوة

ٍوكذلك ينقسم الوجـود إىل وجـود ثابـت ● ّ ووجـود سـيالٍ
والوجـود . ٍ

ّالسيال هو عامل املادة، والثابت فوق عامل املادة ّ ّ. 

ٍإن ما له قوة فهو وجود سيال عىل وجه التدرج، وما ليس بسيال ● ّ ّ ٌ ّّ ٌ ّ ال قوة ّ

 .ّله وال مادة، بعكس النقيض املوافق

ّوأمـا . ّوما لـيس لـه مـادة، فـال حركـة لـه. ّركة، له مادةّوكل ما له ح ●

 .ٌاألعراض فحركتها تابعة حلركات موضوعاهتا





 

 

 

 

 

  الفصل ا�الث

� ز�ادة توضيح �د ا�ر�ة وما تتوقف عليه
ّ ّ

  

 توضيح معنى احلركة وتعريفها: ّاألولاملبحث  ●

 ّاملتقدماإلشكال عىل تعريف احلركة : املبحث الثاين ●

  للحركةرسطوأتعريف  

 ّاألمور التي يتوقف عليها التعريف املذكور 

 خصائص احلركة 

 ّاألمور التي تتعلق هبا احلركة: املبحث الثالث ●

ّبحوث تفصيلية وإضافية  ● ّ 

 ّجواب الشبهة القائلة بأن احلركة تتشك  ل من سكونات ّ

 تفصيل البحث يف تعريف احلركة 

 ّرأي املتكلمني يف وجود احلركة يف اخلارج 





 

 

 

  الفصل ا�الث

 �دٍ توضيحِ� ز�ادة
�

 وما تتو�ِ ا�ر�ة
ّ

ف
ُ

   عليه

تقدم قد 
َ ّ

أن 
ّ

 ا�ر�ة
َ

 �رجٍوجود ُ �و
ُ

 ِ إ� الفعلّالقوةِن ِ مُا��ء به 

تدر�ا
ً
 �يث:أي ،

ُ
 ال �تمع
ُ

 ا�فروضةُ األجزاء
ُ

  . �وجوده

 ي�ون: أخرىٍو�عبارة
ُ

 �
�

حد 
�

يةه فعلِ وجودِ من حدود
ً ّ

ِ  �لجزء

قوة و، ا�فروِضِا�سابق
ً  فا�ر�ة، ا�فروضِ ا�الحقِ �لجزءّ

ُ
 خروج
ُ

ِ ا��ء 

 تدر�اِ إ� الفعلّالقوةِن ِم
ً
.  

وحد
�

ها ا�عل
ّ

األول ُم
ُ أنها بـّ

ّ
 كمال
ٌ

أول 
ُ ِالقوة ما بِ �ّ ن حيثّ

ُ
نإ 

ّ
ه 

  .ّالقوةب

 وتوضيح
ُ

نأ :ه
ّ

 ا�تم�َ ا�سم
ّ

مثال ـ  � ��نَن
ً

إذا قصد ـ 
َ

 

م��ا�
ّ

 ترك،َ آخرٍ � ��نَن
َ

 ا��ن
َ

األول 
َ  إ� ِ � ا�سلوكِ با��وعّ

ح� ا�ا� ِا��ن
ّ

 يتم�
ّ

   . فيهَن

ِاألول ِوهو � ا��ن ـ ِفللجسم
 إ�هما ِ هو بال�سبةِ كماالن ـّ

 وهما ا�سلوكّالقوة،ب
ُ

 ا�ي هو كمال
ٌ

أول 
ُ  وا�م�،ّ

ّ
 ا�ا� ِ � ا��نُن

ا�ي هو كمال
ٌ

   .ٍ ثان

فا�ر�ة
ُ

و� ا�سلوك ـ 
ُ

كمال ـ 
ٌ

أول 
ُ ِ ا�ي هو بِ �لجسمّ  ّالقوة

مطلقا، ل�ن ال ، إ� ا�كمال�ِبال�سبة
ً

 بل من حيث
ُ

إنه 
ّ

 ّالقوةِ ب

ألن ، ا�ا�ِ إ� ا�كمالِبال�سبة
ّ

 ا�سلوك
َ

متعلق 
ُ ّ

  . بهِ ا�وجود



 ١ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح .............................................................٩٢

َت��وقد  ّ
أن : بذ�ك

ّ
 ا�ر�ة
َ

 متعل
ّ

قة
ُ

ست ٍ ا�وجود بأ�ور
ّ

  :ة

   .ا�ر�ة وهو ا�ي منه دأ،ا�ب :ّاألول

 فا�ر�ة. وهو ا�ي إ�ه ا�ر�ة، ا�نت�:ا�ا�و
ُ

 ٍ ت�ت� من جانب

ٍقوةإ� 
 ال فعلّ

َ
 معها �قيقا
ً

 أو اعتبارا
ً

قوة ال ٍل إ� فعٍ، ومن جانب
َ  معه ّ

�قيقا
ً

 أو اعتبارا
ً
ُ � ما س�ت��؛ ّ

  . إن شاء اهللا

ا�سافة :ا�الثو
ُ

  . ا�قولة و� ، ال� فيها ا�ر�ة

 ا�وضوع:ا�رابعو
ُ

   .ّتحركا� وهو ا�ر�ة، ا�ي � 

 الفاعل:ا�ا�سو
ُ

   .كّا�حر وهو ا�ر�ة، ا�ي به 

 ا�ي تتقدُ ا�قدار:ا�سادسو
ّ

 به ا�ر�ةُر
ُ

  . وهو ا�زمان،



 ٩٣........................................................عليه ّتتوقف وما  احلركة ّحلد  توضيح زيادة يف

 

 

  ا��ح

 ينبغـي أن نـستعرض مـا الثالث، املراد والغرض من الفصل ّيتضحلكي 

 :ص باألمور التاليةّتلخي، و يف الفصل الثاينصنّفانتهى إليه امل

ً يف الواقـع اخلـارجي، خالفـا ملـن ٌ احلركة موجـودةّأن ثبت :ّاألولاألمر 

 قبيل ات لفالسفة اليونان األقدمني منّ، كام تذهب لذلك بعض النظريهاينكر

مـني يف العـرص ّ بعـض املتكل مـنومن تـبعهم ّاإلليائينيبارمنيدس وزنون 

 مـا هـو ّنإ :اخلارج، وقالوا  احلركة يفوجودنكار اإلسالمي الذين ذهبوا إىل إ

 . هو جمموعة من السكوناتٌموجود

ٌمرتتبة هو صور ًمثال الذي تراه العني ّإن :إذ قد يقال  بعـد أخـرى ً واحدةّ

، كام ًأيضا يف ظرف الواقع ٌصلةّ متّأهنا ّصل ببعضها يف ظرف اإلدراك، فيظنّتت

فـال  ،ّمرتتبـة ٌ ساكنةٌن تكون هناك أموريف تصويرات األفالم، وعليه حيتمل أ

ٍمتصل ٍّ وحداينٍ احلركة كأمروجوديكون   يف صنّفلـذا أثبـت املـ،  يف اخلـارجّ

ٌسيال ٌ واحدٌوجود احلركة ّأنالفصل الثاين   .ّمتصل ّ

 مـن الوجـود وهـي ٌ احلركـة نحـوّأن ثبت يف الفصل الثـاين :األمر الثاين

الوجودات يف الواقـع اخلـارجي بعـضها  ّوأن، ّماهية، وليست ّ فلسفيٌمفهوم

 .ًاّ ماهويًا وليس مفهومٌّ فلسفيٌ وبعضها ثابتة، فاحلركة مفهومٌةّمتحرك

 خروج الـيشء :ّوأهنا يف الفصل الثاين تعريف احلركة ّتقدم :األمر الثالث

                                                        
 .٥٦ص:  كشف املراد)١(

 .٣٠٤ ص٢ج: املنهج اجلديد لتعليم الفلسفة:  انظر)٢(
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 .ضح معناها وتعريفهاّ احلركة اتّأن إىل الفعل، وهذا يعني ّالقوةمن 

 هو زيادة توضيح هلـذا التعريـف، ولـذا يكتـسب ّإنام هذا الفصل وما يف

 : التاليةّيةالبحث يف هذا الفصل اهليكل

 . توضيح معنى احلركة وتعريفها:ّاألولاملبحث 

 . اإلشكال عىل التعريف وجوابه:املبحث الثاين

 .قات احلركةّمتعل: املبحث الثالث

  توضيح مع� ا�ر�ة وتعر�فها: ّاألولا�بحث 

 املراد من التعريف أو ّبأن ال بأس بالتذكري ،ريف احلركةقبل الولوج يف تع

 ّألنًبا من اجلنس والفصل؛ ّ املنطقي الذي يكون مركّ احلركة ليس هو احلدّحد

 ،من الوجـود، وإذا كانـت كـذلك ٌنحو يف الفصل السابق ـ ّتقدمكام احلركة ـ 

لـذلك يكـون  .، فال جنس وال فـصل هلـاّماهيةا كن هلمل ت هلا، وإذا ّماهيةفال 

 . فِّ مطلق املعر: أي،ّاألعمتعريف احلركة باملعنى 

 ّأمـا إىل آخـر، ٍعىل االنتقال مـن مكـانـ ًغالبا ـ وتطلق احلركة يف العرف 

 ّمعناها يف املـصطلح يف عـرف الفالسـفة فيـشمل احلركـة يف الكيـف والكـم

ن  تعريف احلركة املصطلحة ال يمكـّإن: قال الشيخ مصباح اليزدي .وغريها

 أو اعتربت ،ًعتربت مقولة كام ذهب إليه يف التلوحياتا ً املنطقي، سواءّباحلد

 وجـود لعدم ؛ّاحلقتباعه، وهو أ وّتأهلنيًنحوا من الوجود، كام اختاره صدر امل

 من املعقوالت  التي هيّية الوجودلمفاهيملوللمقوالت اجلنس والفصل، ال 

 .ّيةالثانية الفلسف

                                                        
 .١١ص: التلوحيات انظر )١(

 .٢٩٠ص) ٢٩٩(رقم :  تعليقة الشيخ مصباح اليزدي عىل هناية احلكمة)٢(



 ٩٥........................................................عليه ّتتوقف وما  احلركة ّحلد  توضيح زيادة يف

 خيـرج بـه ٍوجـود نحو :ّبأهنافصل السابق تعريف احلركة  يف الّتقدموقد 

ج، بحيث ال جتتمع األجـزاء املفروضـة ّ إىل الفعل بنحو التدرّالقوةاليشء من 

 .اليشءلذلك 

 ٌ واحدٌوجود ّتحرك الوجود املّألن : هووسبب التعبري باألجزاء املفروضة

ٌمتصل  تكـون هـذه ، والوهم هو الذي يقطعه إىل أجـزاء وحـدود؛ لـذاّسيال ّ

 من أجزاء هذا الوجـود الواحـد ٍ مفروضٍّ وحدٍ جزءّوكلاألجزاء مفروضة، 

ًقوةًا للجزء السابق املفروض، وّ، يكون فعليّالسيال  ، للجزء الالحق املفروضّ

 . بيانه يف الفصل السابقّتقدمكام 

 يف صنّف املراد بالتدريج الذي جاء يف تعريـف احلركـة، فقـد ذكـر املـّأما

 . ّيتضحكام س  عليه،ّ بإعانة احلسّ بدهييٌ أمرّبأنهاحلاشية 

 ً سـواءّاملاديـة تعريف احلركة يشمل املوجـودات ّأن :ومن اجلدير بالذكر

 . وبالفعل من جهة أخرى، من جهةّالقوة أو ب، جهةّكل من ّالقوةكانت ب

 : موجودات العامل تنقسم إىل أقسام ثالثةّإن :بيان ذلك

 كالواجـب ّاملجـردة، وهي املوجودات ّية العقلاملوجودات: ّاألولالقسم 

 .ّاملجردةتعاىل والعقول 

 األوىل ـ اهليوىل ـ ّاملادة هي جهة وّكل من ّالقوة املوجودات ب:القسم الثاين

يف الفـصل  ّتقـدمكـام  ، األشـياءّقـوة ّأهنـاتهـا ّ جهة وفعليّكل من ّالقوة بّفإهنا

 .السابق

 من جهـة ّالقوة وبٍ بالفعل من جهة املوجودات التي تكون:القسم الثالث

 نبات فهـو ّنهإ النبات من حيث ّفإن ... من قبيل الرتاب واملاء والنبات؛أخرى

 .ّالقوة آخر فهو بً يمكن أن يكون شيئاّنهإ ومن حيث ،بالفعل

 الفعـل، إىل ّالقـوة من ٌ احلركة خروجّنإ :وعىل هذا األساس، حينام يقال
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للقـسم الثـاين والثالـث، أي يـشمل املوجـود فاملراد من التعريف هو شموله 

 واملوجودات التـي تكـون بالفعـل مـن ، األوىلّاملادة وهو ٍ جهةّكل من ّالقوةب

 . أخرىٍ من جهةّالقوة وبٍجهة

ا�تقدماإلش�ل � تعر�ف ا�ر�ة : ا�بحث ا�ا�
ّ

  

 وواضـحة، ٍ رصحيـةٍ يف املتن بـصورةصنّف له املّيتعرضهذا اإلشكال مل 

 ًوالتـدريج معنـى: اكتفى باجلواب عليه يف حاشيته عـىل النهايـة بقولـه لكنّه

 .رّهذا اإلشكال املقد  فجعل هذا اجلواب لدفع،ّبدهيي

  .كال واجلواب عليه ينبغي ذكر اإلش، واضحةٍ املطلوب بصورةّيتم ولكي 

نحـو  احلركـة ّأنوهو ـ  للحركة ّاملتقدم التعريف ّأن :وحاصل اإلشكال

 ّألن، ّ خفـيٌ فيـه دورــ...ً إىل الفعل تـدرجياّالقوة به اليشء من  خيرجٍوجود

 بعـد آن، ومعنـى اآلن ًآناكلمة التدريج أو الوجود التدرجيي هو الذي يوجد 

 ّيتوقـف فتعريف احلركة ، والزمان هو مقدار احلركة، وعليههو منتهى الزمان

 ّيتوقـفلتـدريج  معرفتهـا عـىل التـدريج، واّتتوقف احلركة ّألنعىل احلركة، 

 معرفتـه ّتتوقف معرفته عىل الزمان، والزمان ّتتوقفمعرفته عىل اآلن، واآلن 

 . معرفتها عىل احلركة، وهو دورّتتوقفعىل احلركة، فاحلركة 

مني، حيـث ّ إىل املتقـدّتأهلنيوهذا اإلشكال نسبه الفخر الرازي وصدر امل

 اخلـروج مـن أوصول  احلأو احلدوث هيحقيقة احلركة : قال الفخر الرازي

 هـذه العبـارات ّوكـل ، الدفعـةأو ، بالتدريجأو ،ً يسرياً الفعل يسرياإىل ّالقوة

 ّألنمني اسـرتذلوا هـذا التعريـف؛ ّتقـدّلكـن امل ، هذا الغـرضإلفادةصاحلة 

الزمـان  و، عن طرف الزمـانٌاآلن عبارة و، عن احلصول يف اآلنٌالدفعة عبارة

 احلركـة، فلـو إىل حتليل تعريف الدفعـة يينته نفإذ عن مقدار احلركة، ٌعبارة



 ٩٧........................................................عليه ّتتوقف وما  احلركة ّحلد  توضيح زيادة يف

 إىل ّالقوة اخلروج من ّأهنا : قلناإذاكذلك  و، احلركة، لزم الدورّحد يف أخذناها

 بالزمـان الـذي ّإال  عرفُ ذلك ال يّكل ّن عىل التدريج، فإأو ً يسرياًالفعل يسريا

 .يلزم منه الدور و، باحلركةّإالعرف ُال ي

ًهذا اإلشـكال تبعـا لـشيخ اإلرشاق املصنّف  دفع وقد :جواب اإلشكال

ّ التدريج لو كان أمرا نظريّبأنالذي ذكر   ٍحينئـذًا فهـو حيتـاج إىل اسـتدالل، وً

ّ للحركة تعريفا دوريّاملتقدميكون التعريف  يس  التدريج لّأنصحيح ّلكن ال ،ًاً

ًنظريا ًأمرا  معرفتـه ّتتوقف  فالًّابدهيي ًا، وإذا كان مفهومّبدهيي ٌ، بل هو مفهومّ

 والزمـان ، معرفته عىل الزمانّتتوقف اآلن ّنإ :وفهمه عىل معرفة اآلن، فيقال

 معرفة احلركة عىل احلركة، فلـيس ّتتوقف ٍحينئذ معرفته عىل احلركة، وّتتوقف

 ٍ معرفته عـىل يشءّتتوقف وال ّبدهيي مفهوم ّالتدرج مفهوم ّألن ،األمر كذلك

 . آخر

 :كام ييل عليه، فبيانه ّ بإعانة احلسًّابدهيي ًا مفهومجّالتدر كيف يكون ّأما

  ا�فاهيم � ثالثة أقسام

صافها يف ّ املفاهيم التي يكون عروضها وات:وهي .ّيةلّاملفاهيم األو :ّاألول

أمـران ـ وهو الفحم ـ  السواد ومعروضه ّنإ ف،اخلارج، من قبيل سواد الفحم

 . الفحم أسود: فيقال،ًأيضاصافهام يف اخلارج ّان واتّخارجي

صافها يف ّ املفاهيم التي يكون عروضها وات:وهي .ّيةنطق املفاهيم امل:الثاين

 يعـرض عـىل ّ الكيلّنإ العارض عىل مفهوم اإلنسان، فّالذهن، كمفهوم الكيل

 .ًأيضا يف الذهن ّصف مفهوم اإلنسان بالكيلّمفهوم اإلنسان يف الذهن ويت

                                                        
 ٣ج: ؛ احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة٦٧٠ ص١ج: ّ املباحث املرشقية)١(

 .٢٢ص
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 ، افها يف اخلـارجصّعروضـها يف الـذهن واتـ املفاهيم التي يكون :الثالث

ة ال تعرض عىل األب يف اخلارج؛ ّة عىل األب يف الذهن، فاألبوّ األبوكعروض

ر ّ يتـصوّحتـى العـارض يف اخلـارج وجـود ُ فـرعٍ عىل يشءٍ عروض يشءّألن

 حياذهيـا يف ٌ بـاملعنى اإلضـايف لـيس هلـا يشءّبـوة األّأنعروضه يف اليشء، مع 

 .ّبوةملوجود يف اخلارج هو األب ال األ ا، نعم.اخلارج

 ولو مل يكـن ،ّاملفاهيم خيرتعها الذهن بإعانة احلس  هذهّنإ :أخرىبعبارة 

ّباملدرك باحلس العلم  أن يـدرك ذلـك املفهـوم، ومـن هـذا العقـل ملا استطاع َ

 مـن ٌ مدركٌ مفهوم احلركة مفهومّن ومفهوم احلركة، فإاإلمكانمفهوم  القبيل

 اإلنسان حينام يرى بعض األشياء يف الواقع ّنإ، حيث ّعانة احلسقبل العقل بإ

 ّاألولج من فوق إىل أسفل، ففي اآلن ّتتدر ـ ًمثال ـ كالكرة ،جّاخلارجي تتدر

 ويف اآلن الثاين جيدها يف املكان الثاين، ويف اآلن الثالـث ّاألولكان املجيدها يف 

 .فهوم احلركةجيدها يف املكان الثالث وهكذا، فينتزع العقل م

 لكـن ٌ معقولـة: وليست حمـسوسة، أيٌ احلركة معقولةّنإ :ومن هنا قالوا

 . ّبإعانة احلس

 ّنإج هو احلركة، وحيث ّ التدرّألنج، ّملفهوم التدر  وهكذا األمر بالنسبة

ج ينتزعـه ّ، فكـذلك مفهـوم التـدرّ ينتزعه العقل بإعانة احلـسٌاحلركة مفهوم

 . ّ خيرتعة الذهن بإعانة احلسّ فلسفيٌ مفهومجّتدرفال ،ّالعقل بإعانة احلس

 معرفته عىل معرفة اآلن ّتوقفت ال ٌّبدهييج ّ مفهوم التدرّنإ :أخرىبعبارة 

وال  ، عىل احلركة، وعىل هذا ال دورّيتوقف عىل الزمان، والزمان ّيتوقفالذي 

 .  تعريف احلركة عىل معرفة احلركةّيتوقف

 واستحـسنه الفخـر ،يالـسهرورد اإلرشاقوهذا اجلـواب ذكـره شـيخ 

 بعـض الفـضالء عـن أجـابو: قال الفخر الرازي .ّتأهلنيالرازي وصدر امل



 ٩٩........................................................عليه ّتتوقف وما  احلركة ّحلد  توضيح زيادة يف

 ٌراتّ ذلـك تـصوّكـل ،التدريج والالدفعة ور حقيقة الدفعةّتصو: ذلك فقال

 عـرف بـسبب اآلنُ تّإنـام األمـور هذه ّأنا نعلم ّن فإ؛عليها ّ احلسإلعانة ّيةلّأو

 نعرف حقيقة احلركـة أنمن اجلائز  و، الربهانإىل  فذلك هو املحتاج،الزمانو

 األموربا هذه ّاآلن اللذين مها سب وفة للزمانّ جتعل احلركة معرّثم األمورهبذه 

 . حسنٌهذا جواب و. ال يلزم الدورٍحينئذ و،رّ التصوّيةلّاألو

  تعر�ف أرسطو �لحر�ة

  ّركة املتقدم ّعىل أساس اإلشكال املتقدم وهو لزوم الدور يف تعريف احل

ّـ كام يظهر ذلك من بعض كلامت الشيخ من أن هذه الرسوم والتعريفات 

ًللحركة تتضمن بيانا دوريا خفيا من جهة التدريج والزمان املأخوذ ً ًّ ّ  يف تلك ّ

ّـ اضطر املعلم الثاين إىل تعريف  التعريفات التي أخذت يف تعريف احلركة ّ

ّكامل أول ملا با: ّاحلركة بأهنا ّلقوة من حيث إنه بالقوةٌ ّّ. 

 :ّوبيان هذا التعريف يتوقف عىل توضيح أمور

ً أن حصول كل ما يمكـن أن حيـصل للـيشء يكـون كـامال :ّ األمر األول ّ ّ

ّلذلك اليشء، واجلسم الذي مل يتحرك له قوتان، األوىل قوة السلوك، والثانيـة  ّ ّ

ّقوة الوصول إىل ما إليه السلوك، وحيث إن السلوك  ٌمتقدم عىل الوصول، كان ّ ّ

ًالسلوك احلاصل للجسم كامال أول له، والوصول احلاصل له كامال ثانيا ً ًّ. 

ّوال خيفى أن املراد من الكامل يف املقـام هـو الكـامل الفلـسفي ال الكـامل 

                                                        
 ٣ج: ؛ احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة٦٧٠ ص١ج: ّ املباحث املرشقية)١(

 .٢٣ص

 .٨٢ص: ّيعيات الشفاء، املقالة الثانية طب)٢(

ّ، وصدر املتأهلني يف ٥٧٠ ص١ج: ّ نسبه إليه الفخر الرازي يف املباحث املرشقية)٣(

 . ٢٣ ص٣ج: األسفار
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 .األخالقي كام هو واضح

ّ كام أن السلوك كامل أول للجسم، كـذلك الـصورة النوعيـة :األمر الثاين ّ ٌ ّ

ّكامال أول للجسم أيضا، والصورة النوعية متقدمة عىل اآلثـار املتفرعـة تكون  ً ًّ ّ ّ ً

ًللجسم، والسلوك متقدما عىل الوصول ّ. 

ً إن الصورة النوعية كامل أول للجسم مطلقا، أي: األمر الثالث ّّ ًسواء كان : ٌّ

ّأما السلوك فهو كامل أول للج. ّاجلسم بالقوة أو بالفعل بالنسبة إىل الوصول ٌ سم ّ

ّمن حيث إن اجلسم املتحرك بالقوة بالنسبة إىل الوصول، ألنه إذا صار اجلسم  ّ ّ ّ

ًبالفعل بالنسبة إىل الوصول، تنعدم احلركة، فال حركة حتى تكون كامال أوال ًّ ّ. 

ّإن تعريف احلركة بأهنا : ّوإذا تبني ذلك نقول ّكامل أول للجسم الذي هو ّ ٌ

ّبالقوة من حيث إنه بالقوة ّكامل أول للجسم: وله، فبقّّ  خرج الوصـول مـن ٌ

ٍالتعريف، ألن الوصول كامل ثان للجسم ٌ ، ّللجسم الذي هو بالقوة: وبقوله. ّ

ًخرجت الصورة النوعية من التعريف، ألن لكل جـسم صـورة نوعيـة تعتـرب  ٍ ّّ ًّ ّ

ّكامال نوعيا له، لكن الصورة النوعية ليست كامال للجسم بـرشط عـدم حتقـق  ًً ًّ ّ ّ

ًل الثاين الذي هو الوصول، بل الصورة النوعية كامل أول للجسم مطلقا، الكام ُ ٌّ ّ

ّسواء كان اجلسم بـالقوة بالنـسبة إىل الوصـول أم بالفعـل، ولـذا تكـون : أي

ّالصورة النوعية كامال أول للجسم حتى عند الوصول، وهذا بخالف احلركـة  ّ ًّ

ّفإهنا كامل أول للجسم إذا كان اجلـسم بـالقوة بالنـ ّ ٌ سبة للوصـول الـذي هـو ّ

ّالكامل الثاين؛ وهذا يعني أن للحركة خاصيتني ّ: 

 .ٌأن يكون هناك مطلوب ممكن احلصول: األوىل

ّأن املطلوب ال يكون حاصـال بالفعـل للجـسم، وإنـام البـد أن : والثانية ّ ً ّ

 .ّيكون املطلوب بالقوة

ّوقد بني الشيخ الرئيس تعريـف احلركـة يف موضـع آخـر مـن طبيعيـات  ٍ ّ



 ١٠١......................................................عليه ّتتوقف وما  احلركة ّحلد  توضيح زيادة يف

ّء فـإن  ّ احلصول، وكل ما يمكن حـصوله للـيش احلركة ممكن: لشفاء، بقولها

ّاحلركة كامل ملا يتحرك ولكنّها تفارق سائر : ٌحصوله كامل لذلك اليشء، فإذن ٌ

ّالكامالت من حيث إنه ال حقيقة هلا إال التعدي إىل الغري والـسلوك إليـه، فـام  ّّ

ّكان كذلك فله ال حمالة خاصيتان ّ: 

ً أنه البد هناك من مطلوب ممكن احلصول؛ ليكون التوجـه توجهـا :إحدامها ّ ّ ّ ّ

 .إليه

ّ أن ذلك التوجه مـادام كـذلك فإنـه:الثانية ّ ّء بـالقوة؛ فـإن   بقـي منـه يش ّ ّ ٌ

ًاملتحرك إنام يكون متحركا بالفعل إذا مل يصل إىل املقصود، فامدام كذلك فقـد  ّ ّّ

ّء بالقوة بقي منه يش ٌ. 

ٌتعلقة بأن يبقى منها يشّفإذن هوية احلركة م ّء بالقوة، وبأن ال يكون الذي  ّ ٌ

ّهو املقصود من احلركة حاصال بالفعل، وأما سائر الكامالت فال يوجـد فيهـا  ً

ّواحدة من هاتني اخلاصيتني ّ . 

ّوكذلك يوضح الشيخ الرئيس هذا التعريف يف موضع آخر، بأن احلركـة  ّ

ّكامل أول ملا بالقوة بالنسبة إىل ا ّ ّلكاملني من حيث إنه بالقوة بالنسبة إىل الكاملني ٌ ّ

ّكليهام، حيث إن احلركة إنام تكون موجودة ما مل يصل املتحـرك إىل املقـصود،  ً ّ ّ

ّفقد بقي منها يشء بالقوة، فاملتحرك مادام متحركا يكون بالقوة بالنسبة إىل ما  ًّ ّ ّ ٌ

ّمل يتلبس بعد به من احلركة، كام أنه بالقوة بالنسبة   .إىل الوصول إىل الغاية ّّ

األ�ور ال� تتعلق بها ا�ر�ة: ا�بحث ا�الث
ّ

  

ّتبني مما تقدم من التعاريف التي ذكرها املصنّف أن احلركة متعلقة الوجود  ّ ّ ّ ّ

                                                        
 .٢٣ ص٣ج: ً الشفاء، نقال عن احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)١(

 .٨٢ص: ّصل األولّطبيعيات الشفاء، املقالة الثانية، من الف:  انظر)٢(
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 :ّبأمور ستة، وهي

 .ّوهو ما منه احلركة وهو بالقوة:  املبدأ:ّاألول

، فاحلركة تنتهي من جانـب وهو ما إليه احلركة وهو الغاية: املنتهى: الثاين

ٍإىل قوة 
ًفعل معها حتقيقا أو اعتبارا، وإىل فعل ال قوة له حتقيقا أو اعتباراال ّ ً ً ًّ ٍ. 

ًحتقيقا أو اعتباراومراده من  ّ هو أن اليشء إذا مل يكن متحركا ثـم صـار ً ًّ ّ

ّتحركا من حد، كان للحركة مبدأم ً ّ حتقيقا؛ ألن املبدأ هنا هو احلد الفاصل ّ ّ بني ً

ًاحلالني املوجودين حقيقة ال بـالفرض واالعتبـار، وإذا كـان الـيشء يف حـال 

ّاحلركة، فكل حد من حدود املسافة كـان مبـدأ اعتبـارا؛ ألن حـدود املـسافة  ً ً ٍّ ّ

ّحاصلة بفرض االنقسام يف احلركة، فكل حد بعد حتققه بـالفرض واالعتبـار  ٌٍّ ّ

ّركة، كام يف احلركة اجلوهرية، فإهنا ًيصري مبدأ بالنسبة إىل ما بعده من مراحل احل ّ

ّتبتدئ من املادة األوىل وتنتهي إىل التجرد ـ كام رصح به  ّ  يف الفصل اخلامس ّ

ّتنتهي حركة اجلوهر من جانب البدء إىل قوة ال فعل معها إال فعلية أهنا : بقوله ّ ّّ

ّقوة ال فعل معها، وهو املادة األوىل، ومن جانب اخلتم إىل فعل ال  ّقـوة معـه، ّ

 .ّوهو التجرد

ٌومثلها حركات األعراض األوىل؛ وهي تابعة حلركة اجلـواهر املوضـوعة 

 .هلا

ًواألمر يف املنتهى أيضا كذلك، فاليشء املتحرك إذا صار ساكنا ـ مثال ـ يف  ً ًّ

ّحد، كان ذلك احلد منتهى حتقيقا؛ ملا تقدم من موجودية احلد حقيقـة ّ ّ ّّ ومـا مل . ً

ً كان كل حد من حدود املسافة منتهى اعتبارا بالنسبة إىل مـا قبلـه ًيرص ساكنا، ّ ّ

ّمن مراحل احلركة، كام يف حركات األعراض الثانية؛ فإهنـا تبتـدئ مـن مـادة  ّ

                                                        
 . هناية احلكمة، املرحلة التاسعة، الفصل اخلامس)١(
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ّاملوضوع وهي قوة معها فعل، إذ املادة متقومة الوجود بصورة ما، ولكن ملا مل  ٍ
ّ ّ ٌّ

ًيكن للفعل املقارن دخل يف احلركة أصال ـ إذ ا ًحلركة ليست إال خروجـا مـن ٌ ّ

ًـ يعترب العقل مبدأ احلركة قوة ال فعل معهـا، أي مـن جهـة احلركـة... ّالقوة َّ َ ُ .

ّوهذه احلركات أيضا تنتهي إىل فعل معه قوة حتقيقا، حيـث إهنـا يف احلركـات  ً ًّ ٍ

ّالطبيعية تنتهي إىل السكون، ويف احلركات القرسية إىل هيئة ينفـد عنـدها أثـر  ّ

ّيف احلركات النفسانية إىل ما يراه املتحرك كامال جيب أن يستقر فيه، كام القرس، و ًّ ّ

 .ّيرصح به املصنّف يف الفصل اخلامس

 .املسافة بني املبدأ واملنتهى: وهي ما فيه احلركة، أي: املسافة: الثالث

ّوهو ما له احلركة، وهو الذي عربنا عنه بخروج اليشء :  املوضوع:الرابع

 .إىل الفعلّمن القوة 

 وهو ما به احلركة:  الفاعل:اخلامس

 .ر به احلركةّقدوهو ما تت:  املقدار:السادس

 .ويأيت تفصيل البحث يف الفصول الالحقة

تعليق � ا�ص
ّ

  

ال خيفـى  . عليـهّتتوقـف احلركة وما ّيف زيادة توضيح حلد :قوله  ●

وىل َفكـان األ. اف عليهـّ الزمان من عوارض احلركة، لذا فهو متوقّأن: عليك

 . عليهّتتوقفوما  : بدل قوله وما تالزمه: أن يقول

 بيـان ّتقـدم .... خيرج به اليشءٍوجود احلركة نحو ّأن ّتقدمقد  :قوله ●

 .ذلك يف الفصل السابق

  تقييد األجزاءّأنال خيفى  .ال جتتمع األجزاء املفروضة لوجوده :قوله ●

                                                        
 . سيأيت تفصيلها يف الفصل اخلامس والتاسع من هذه املرحلة)١(



 ١ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح ...........................................................١٠٤

ٌمتـصل ٌواحـد ٌ وجـودركة  احلّأنبكوهنا مفروضة؛ ألجل   ال انقـسام فيهـا يف ّ

 . تنقسم بحسب الوهم والفرض، نعم.الواقع اخلارجي

ًيـة من حـدود وجـوده فعلٍّحد ّكليكون  :قوله ●  .... للجـزء الـسابقّ

 للجـزء الـسابق، ًاّ من حدود وجوده يكون فعليـٍوض مفرٍّحد ّكل ّأن :بمعنى

 .هر من عبارة املتن هنا هو اجلزء، كام هو ظاّفاملراد باحلد

ًلكن ال مطلقـا بـل ... ّفاحلركة وهي السلوك كامل أول للجسم: قوله ●

ّبالنسبة إىل الكامل الثاين، ألن السلوك متعلق الوجـود بـه ّألن احلركـة إذا مل . ّ

ّتتوجه إىل غاية ومقصد، مل تكن حركة، كام يرصح بـذلك يف الفـصل احلـادي  ّ

ّوهذا الكامل الثاين هو املـسمى غايـة ... : عرش من املرحلة الثانية بقوله 

ّاحلركة، يستكمل هبا املتحرك، نسبتها إىل احلركة نسبة الـتامم إىل الـنقص، وال 

ًخيلو عنها حركة، وإال انقلبت سكونا ّ. 

ّأن احلركـة إنـام حتتـاج إىل : ولكن ال خيفى عليك: وقال الشيخ الفيايض ّ

ّجهة تتوجه إليها وإن مل تنته إىل 
غاية، إذ احلركـة ـ بـام هـي حركـة ـ تقبـل أن ٍ

 .تكون غري متناهية؛ فقد اختلط أمر اجلهة والغاية

ّوحسبك يف ذلك احلركة املستديرة للكرات، حيث إهنـا ترجـع حركاهتـا 

ّدائام إىل ما كانت عليه أوال من غري توقف وسكون، فال يتصور هلا غاية ُ ّّ ً ً . 

 . يف الفصل السابقّتقدم ....ٍوجود ُ احلركة نحوّأن ّتقدم: قوله ●

ذكـر الـشيخ  ....ّالقـوة خيرج به اليشء من ٍوجوداحلركة نحو : قوله ●

ًسياال ًا واحدًاوجود احلركة ليست ّبأن الشبهة القائلة ّأنمصباح اليزدي   ّإنام وّ

والسبيل إىل دفعهـا :  قالّثم .جمموعة سكونات، جتري يف مجيع املحسوسات

                                                        
 . ٧٧٥ ص٣ج: ّ تعليقة الشيخ الفيايض عىل هناية احلكمة)١(
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، لكن ههنا طريقان للعلـم بوجـود احلركـة يف ّيةة بالرباهني العقلهو االستعان

 : إىل تلك الرباهنيٍة من غري حاجةاجلمل

 احلركة يف وعـاء وجود يعني ،ً تدرجياّية حصول صورة إدراكّأن: أحدمها

 .ّ عينيٌته ملا وراءه أمرّ الذهن برصف النظر عن مرآتيّفإنمن الواقع، 

ًالنفساين تدرجيا يعلم بالعلم احلضوري الذي ال  الكيف ّتغري ّنأ :وثانيهام

 . ، فيثبت به هذا النوع من احلركةأيقبل اخلط

ٍقوة إىل ٍفاحلركة تنتهي من جانب :قوله ●
 ًاعتبارا،ً ال فعل معها حتقيقا أو ّ

ً معه حتقيقا أو اعتباراّقوة ال ٍ إىل فعلٍومن جانب  ّ أهنامراده من انتهاء احلركة .ً

ٍقوة ىلإ تنتهي
 يف الفصل ّتقدم كام ،ّيةكام يف احلركة اجلوهر ً ال فعل معها حتقيقا،ّ

تهي  وتن، األوىلّاملادةمن يف الفصل اخلامس ـ  كام سيأيت ـ تبتدئ ّفإهناالسابق، 

التـي حركاهتـا بتبـع حركـة  د، وكذلك حركات األعراض األوىل؛ّ التجرعند

 .اجلواهر املوضوعة هلا

ٍقوة إىل تنتهيّأهنا حلركة و مراده من انتهاء ا
ً ال فعل معها اعتبـارا، كـام يف ّ

ٌقوة املوضوع وهي ّمادة من تبتدئ ّفإهناحركات األعراض الثانية؛   ؛ معها فعلّ

فعل املقارن دخـل يف ا مل يكن للّ ما؛ ولكن ملٍمة الوجود بصورةّ متقوّاملادة ّألن

 يعترب العقل ٍحينئذ ـ الفعل إىل ّالقوةهي اخلروج من  إذ احلركةًاحلركة أصال ـ 

ًقوة احلركة مبدأ  .  ال فعل معها، أي من جهة احلركةّ

ٌقوة معه ٍ إىل فعلًأيضاوتنتهي هذه احلركات   يف احلركـة ّإهناً حتقيقا، حيث ّ

ة ينفد عندها أثر  تنتهي إىل هيئّية تنتهي إىل السكون، ويف احلركة القرسّيةالطبيع

ً كـامال لنفـسه جيـب أن ّتحرك تنتهي إىل ما يراه املّيةالقرس، ويف احلركة النفسان

                                                        
 . ٢٩١ص) ٢٩٩(رقم :  تعليقة الشيخ مصباح اليزدي عىل هناية احلكمة)١(
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 .كام سيأيت تفصيل ذلك يف الفصل اخلامس ، فيهّيستقر

 .ّيةالفاء للسبب .فاحلركة تنتهي :قوله ●

يف الفصلني اخلـامس والتاسـع مـن   شاء اهللا إنّعىل ما سيتبني :قوله ● 

 . هذه املرحلة
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ية�وث تفصيل
ّ

ية و�ضاف
ّ

   

بأن �شبهة القائلةجواب ا )١(
ّ

تتألف ا�ر�ة 
ّ

   من سكونات 

 وجود حول ًذكر الشيخ مصباح اليزدي يف تعليقته عىل هناية احلكمة شبهة

 .ج فيهاّ ال تدرٍ متتاليةٍ من سكوناتّتتألف احلركة ّأن وهي ،احلركة

) إيليا(يونان ينسبون إىل أرض الة من فالسفة ّ عدإىلسبت ُوهذه الشبهة ن

 ال ّيةب من أجزاء دفعّ غري مركٍ واحدٍن احلركة كامتدادوكانوا ينكر ّإهنمحيث 

 ّ كاخلطٍ امتدادّكلتقبل االنقسام، كام كانوا ينكرون االنقسام إىل غري النهاية يف 

 ّ كاخلطّتتجزأ، من أجزاء ال ٌبةّها مركّات كلّ املمتدّبأنوالزمان، فكانوا يقولون 

 ال ٍ طـول هلـا، والزمـان يقـسم إىل آنـات الٍب من نقاطّ يرتكّوالزمان، فاخلط

 . ج فيهاّ ال تدرٍ متتاليةٍل من سكوناتّامتداد هلا، واحلركة تتشك

زنـون  ّيـسمىكام حكي عن واحـد مـنهم  ؛وا عىل ذلك بدليلنيّواستدل

 :اإليليائي

ّلو كانت احلركة امتدادا واحـدا غـري مركـ: ّاألولالدليل  ً مـن أجـزاء  بً

 غـري ٍ من حركاتًبةّ مركٍ حركةّكلسامها إىل هناية، فكانت ا وقف انقَ مل،ّيةدفع

 ال حمالة، فيلزم كـون احلركـة املتناهيـة ٌ منها امتدادٍ واحدةّمتناهية، ولكن لكل

 .غري متناهية

 بالفعـل، ووجودهـا ٍ أجزاء احلركة غري موجودةّبأن :نوقش هذا الدليلو

                                                        
 . ٢٨ـ ٢٦ ص٣ج: ؛ واألسفار٦٧٠ ص١ج: ّحث املرشقية انظر املبا)١(
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 تنعـدم ٍوعندئـذو أكثـر، ا إىل حـركتني أّتبـدهلبالفعل رهن انقسامها بالفعل و

 . جزء منهاّكلاحلركة الواحدة، وهكذا يف 

 : فصل فيقالَستُوىل أن يَاأل: وقال الشيخ مصباح اليزدي

ريد بعدم تناهي احلركة عدم تناهي عدد األجزاء، فهذا الالتناهي هو ُإن أ

  لالنقـسام إىل أجـزاء ال تتنـاهىً وكون احلركة الواحدة قابلة.بمعنى ال يقف

 الوحدة نعـت ّفإن واحد، ٍ ال يعني اجتامع الوحدة والالتناهي يف يشء،ككذل

 ّيـة، كام ال يوجـب قابلّالقوة، والالتناهي هو وصف األجزاء املوجودة بّالكل

 . انقسام الواحد إىل نصفني كونه اثنني

 إذا كان ّأنهبدعوى ) صلّ املتّالكم (وإن أريد به عدم تناهي مقدار األجزاء

 ّأن، مع ٍ لزم كون مقدار اجلميع غري متناه، من االمتداداتٍ متناهُري غٌهناك عدد

 .ٍ مقدار احلركة متناهّأناملفروض 

 واحد من األجزاء هـو كـرس مقامـه عـىل عـدد ّكل مقدار ّأن : فاجلواب

 وإن كـان املقـام غـري ّاألجزاء، فمجموع مقادير الكسور يساوي مقدار الكل

 .ٍمتناه

 مـن الـسكونات واألجـزاء ٍبـةّ كانت احلركـة غـري مركلو: الدليل الثاين

 يف نقطة من املـسافة وإن ٍ غري موجودٍ آنّكل يف ّتحرك، لزم أن يكون املّيةالدفع

ّ يف زمان احلركة ال يكون خارجا عن النقاط املتوسـّأنهًكان ساكنا فيها، مع  طة ً

 بعـض  الـشبهة هـي التـي دعـتوهـذه.  واملنتهى، فيلزم التنـاقضاملبدأبني 

 احلركة هي ّوأنإىل القول بوجود التناقض يف األعيان ) هيجل(روبا وفالسفة أ

 !ّتناقض عيني

، كـذلك ال ّية كام ال تنقسم احلركة إىل أجزاء دفعّبأنه :نوقش هذا الدليلو

                                                        
 . ٢٩٢ص) ٢٩٩(رقم :  تعليقة الشيخ مصباح اليزدي عىل هناية احلكمة)١(



 ١٠٩......................................................عليه ّتتوقف وما  احلركة ّحلد  توضيح زيادة يف

ٌية هي مفاهيم عدمّإنام إىل النقاط، وّ وال اخلط،ينقسم الزمان إىل اآلنات  حتكي ّ

 هو بفرض انقـسامه ّإنام ّادات، ففرض النقطة يف اخلطعن هنايات تلك االمتد

 ّاتضح بعني االعتبار ةوإذا أخذنا هذه احلقيق.  منتهى احلركةّيسمىني فّإىل خط

 لو انقطعت احلركة ّأنه من املسافة، وهو ٍ يف نقطةٍ آنّكل يف ّتحركمعنى كون امل

عـض، وهبـذا  انطبقت املقاطع الثالثة بعضها عـىل ب،وكذلك الزمان واملسافة

 مفروضـة، ولكـن ٍ يف نقطـةٍ مفروضٍ يف آنّتحرك نفي كون املّيصحاملعنى ال 

 .  سكونه واستقراره فيها:ليس معنى كونه فيها

   تفصيل ا�حث � تعر�ف ا�ر�ة)٢(

قـال ابـن ؛  آخـرٍ مكانإىل ٍ انتقال اجلسم من مكان:احلركة يف اللغة بمعنى

لفظـة احلركـة و:  للحركـةّاملعنـى اللغـوية بيـان  بمناسبّطبيعياتسينا يف ال

ًأوالضعت ُو  .حوالقلت إىل األُ نّثم،  املكان   الستبدالّ

َإن احلركة تطل:  للحركةّيف بيان التعريف اللغويوقال الغزايل   عىل االنتقال  قّ

ّ أعـم ً عـن معنـىًلكن صارت باصطالح القوم عبارة و فقط،ٍ إىل مكانٍمن مكان

 .  إليه عىل التدريج أخرى تصريٍ إىل صفةٍك من صفةهو السلو ومنه،

 ّتغـريهي  ـ تقال يف املكان عىل االنًعالوة ـ  واحلركة عند بعض أهل اللغة

 ّ من دون تغيري حمـل،بعض اآلخرال األجزاء بعضها مع ّ حملّتبدليف الوضع و

 ؛ّيةاحلركـة الوضـع :اليشء، وهذا املعنى من احلركة يطلق عليه عند الفالسفة

                                                        
ّ، بترصف ٢٩٢ص) ٢٩٩(رقم :  تعليقة الشيخ مصباح اليزدي عىل هناية احلكمة)١(

 . يسري

 .٨١ص١ ج: ، السامع الطبيعي)ّالطبيعيات( الشفاء )٢(

 .٢٥٨ص:  الفلسفة عند العرب موسوعة مصطلحات)٣(
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:  يف مقام تعريف احلركةت الفنونف اصطالحااّكشولذا يقول التهانوي يف 

 النقـل مـن مكـان إىل :ّيف العـرف العـام ـ ةالراء املهمل وفتح احلاءب ـ احلركة

هـذا هـو احلركـة  و يف حاشية رشح هداية احلكمـة،ّمكان، هكذا ذكر العلمي

ّمني إال ّ تطلق احلركة عند املتكلال: قال صاحب األطول. ة بالنقلةّ املسامّيةاألين

قـد تطلـق  و.هي املتبادرة يف استعامالت أهل اللغـة و،ّيةعىل هذه احلركة األين

 . انتهى.ّيةالكيف وةيّ دون الكمّيةعند أهل اللغة عىل الوضع

  د اإلطالقني ما وقـع يف رشح الـصحائفّيؤي و.وهكذا يف رشح املواقف

ّمن أن احلركة يف العرف العام و  آخـر، أٍ إىل مكـانٍانتقال اجلـسم مـن مكـان :ّ

 .انتقال أجزائه كام يف حركة الرحى

  تعر�ف ا�كندي �لحر�ة

 مطلـق ّبأهنـا :ف احلركـةّ يعـرّيةالكندي يف أكثر تأليفاته ورسائله الفلسف

 مكان أجزاء اجلرم  ّتبدل ما، فٌلّ تبد ي ه:احلركة :، وهذا ما ذكره بقولهّتبدلال

 ي املكـان الـذّتبـدل و،ّيـة احلركـة املكاني أجزاء اجلرم فقط هّكلمركزه أو و

 ّ بالبعـد منـه، هـو الربـوّوإما  بالقرب من مركزهّإما إليه اجلرم بنهاياته، يينته

 جـوهره ّتبدل وه املحمولة فقط هو االستحالة،ّكيفيات ّتبدل واالضمحالل،و

 .الفساد وهو الكون

 ـ كـام يف وتنـاهي جـرم العـاملاهللا  ّيـةيف وحدان: ويف رسـالته املوسـومة

ف ّمل يأخـذ احلـصول التـدرجيي يف تعريـف احلركـة، إذ عـررسالته السابقة ـ 

 حيـث ، أجزاء احلركـةيفالكون والفساد  واالختالف وّتبدلاحلركة بمطلق ال

                                                        
 .٦٥٢ص: ّ كشاف اصطالحات الفنون)١(

 .٥٠ ص:يرسائل الكند )٢(



 ١١١......................................................عليه ّتتوقف وما  احلركة ّحلد  توضيح زيادة يف

 أجـزاء اجلـرم فقـط هـو ّكـلل مكـان ّبدت ف. األحوال ّ تبدل ياحلركة ه: قال

 بالقرب من مركـزه أو البعـد منـه هـو ّإما مكان هنايته ّدلتب و،ّيةاحلركة املكان

 ّتبـدل وه املحمولة فقـط هـو االسـتحالة،ّكيفيات ّتبدل واالضمحالل، وّالربو

 .الفساد وجوهره هو الكون

لكندي يف معظم كتاباته عـىل خـالف القـدماء ومجهـور ّوبصورة عامة فا

ً شيئا فشيئا يف حقيقة معنى جّالتدر حيث مل يأخذ معنى ؛نيّالفالسفة اإلسالمي ً

 ؛ احلركة كعقيدة أفالطون للحركة عقيدة الكندي يفّأن :ّيتضح وهبذا .احلركة

 . ّ والتغريّتبدلفها بمطلق الّعرإذ 

 تنحـرص يف مخـسة جـواهر، ّاملادية مجيع األشياء ّأن :ويذهب الكندي إىل

ده يف رسـالته  اهليوىل والصورة واملكان واحلركة والزمان، ومن هنا نجـ:وهي

 األشـياء التـي ّأمـا: حلركة اجلوهر الرابع، حيث قال اّيعد) اجلواهر اخلمسة(

 ، هـو الـصورة: والثـاين، هـو اهليـوىل: أحدها، اجلواهر فخمسةّكلتكون يف 

 . هو الزمان: واخلامس، هو احلركة: والرابع، هو املكان:والثالث

  تعر�ف الفارا� �لحر�ة

 احلركة ّأن يعتقد ولكنّهف احلركة، ّقة يعرّ رسائله املتفرأبو نرص الفارايب يف

 مـن قبيـل االنتقـال مـن ،ّالتغـري خمتلفة من ٍ لوجود أنواعًا مشرتكًساماليست 

 والكـون والفـساد ّ يف الكـمّ والتغـري، واالختالف يف الكيف،مكان إىل مكان

 . إىل آخرٍن األوىل إطالق احلركة عىل انتقال اجلسم من مكا: يقولّثم .ونحوها

                                                        
  بن اجلهم يفّ إىل عيليسحاق الكندإرسالة يعقوب بن (ة ّ الفلسفييسائل الكند ر)١(

 .١٦١ص):  جرم العاملية اهللا وتناهّوحداني

 .١٤ ص٢ج:  رسالة اجلواهر اخلمسة)٢(
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تـشكيك يف مفهـوم  به يف أحـد رسـائله يف جوابـه عـن الّيرصحوهذا ما 

 هي من األسـامء املـشرتكة أم هـي  عن احلركة، هل  سئل:  حيث قال،احلركة

 نـتإن كا و، ة التي يذكرها احلكـيم يف قاطيغوريـاسّجنس لتلك املعاين الست

كـة مـن األسـامء ليـست احلر: فقـال ؟ األجنـاس العاليـة هـيّأي ففي ًجنسا

 ٍاملشرتكة؛ إذ األسامء املشرتكة ال تقال عىل بعض املعاين التي حتتها باسـتحقاق

احلركـة تقـال عـىل النقلـة  و.تـأخري وٍال بتقديم وأكثر من استحقاق البعض،

ٌوهـي تغـري ـ ا وجد االستحالةّاحلكيم مل و.باستحقاق ما يقال عىل االستحالة ّ 

ّمها تغريان يعرضان للجـوهر  والنقصان ويادةالز وّيعرض للجوهر يف كيفيته،

ّشـبه تلـك التغـاير هبـذا  ـ ّهي تغري اجلوهر يف مكانه ووجد النقلة وّيته،ّيف كم

ّالتغري؛ فسمى اجلميع حركة ّ. 

ًهذه الباقية أشـد تـأخرا وأقدم، وفالنقلة إذن أوىل هبذا االسم ّ ّأقـل  و فيـهّ

 .ًاستحقاقا

 ّ باحلـدكـةاحلرقة بعدم إمكـان تعريـف ّملتفرويعرتف الفارايب يف رسائله ا

 حيث ، يف املقوالتّالتغري يشمل مجيع أنواع ٍ لعدم إمكان حصول جنس؛ّالتام

 ٌّليس للحركـة حـد: فقال ؟ّعن احلركة؛ ما حدها  وسئلجاء يف أحد رسائله 

 الكـون واالسـتحالة و النقلـة ّا من األسامء املشككة، إذ هـي مقولـة عـىلّألهن

 .ّا خروج ما هو بالقوة إىل الفعلّإهن:  لكن رسمها أن يقال و.الفسادو

 احلركة، كام هو ّماهية يف ّالتدرجمل يأخذ معنى القلبية  ىويف رسالة الدعاو

 احلركـة :احلال عند القدماء، ولذا حيرص أنواع احلركـة يف أربعـة أنـواع وهـي

 وهذا ما يذكره . يف اجلوهر وينكر احلركة،ّية والكيفّيةّ والكمّية واملكانّيةالوضع

                                                        
 .٣١١ ص:جوابات ملسائل سئل عنها، ّعامل الفلسفيةألا )١(

 .٣٣٠ ص:السابق املصدر )٢(



 ١١٣......................................................عليه ّتتوقف وما  احلركة ّحلد  توضيح زيادة يف

 فقـط، ّيةات مـن احلركـة هـي احلركـة الوضـعّ العارضة للسامويّوإن :بقوله

 ،ّيـة والكيفّيـةّكم والّيـةوالعارضة لألجرام الكائنة الفاسدة هي احلركـة املكان

 .ه ال حركة يف اجلوهرّ وأناألربعة احلركة يف هذه أصناف ّوإن

ّة ليست مـن األسـامء املـشرتكة، باعتبـار أن ّفيذهب الفارايب إىل أن احلرك

باستحقاق أكثـر مـن  من املعاين التي حتتها ٍاألسامء املشرتكة ال تقال عىل قسم

فاحلركة إذن من األسامء التـي . ال تأخري وال تقال بتقديم واستحقاق البعض،

ّن ليست هي بجنس ملا حتتها، أل وتأخري، وٍتقال عىل ما حتتها من املعاين بتقديم

 من هـذه ٌء ليس يش و.بعضها يف األين وّبعضها يف الكيفية وّ الكمية بعضها يف

 .!جناس حيوي هذه األجناس الثالثةاأل

ّقد يظهر أنا لسنا نقـدر  :، حيث يقولًأيضا ابن رشد هوهذا املعنى يذكر

هي  و بل نجدها يف األين، من األجناس العرشةٍ واحدٍأن ندخلها حتت جنس

ّهـي املـسامة نمـو وّيف الكـم وّهي املسامة استحالة، ويف الكيف ونقلة،ّاملسامة   ًاّ

ً املسمى يف اجلوهر كونـاّأن ًأيضالننزل هاهنا  و.ًنقصاو  حركـة إىل أن ًفـسادا وّ

 . ام بعدّيتبني هذا في

  تعر�ف فيثاغورس �لحر�ة 

 ّكل  احلركة يفّألن؛ ّية الغري:عبارة عن نظر فيثاغورس هةمن وجاحلركة 

ٌية هلا خصوصٍحلظة قـال ،  احلركة التي قبلها وما بعدهاّية عن خصوصٌ مغايرةّ

                                                        
) ّباللغة الفارسية(ً، نقال عن احلركة وأقسامها ٦ص: ّ رسالة الدعاوي القلبية)١(

 .٥١ص

 .٤٥ص :ّعامل الفلسفيةألا )٢(

 .٤٦ص : رسالة السامع )٣(

 .٨٣ ص١ج: ّ انظر طبيعيات الشفاء)٤(
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 حاهلا ّأنها إشارة إىل ّ ولعل.ّية رسمها بالغريّفإنه فيثاغورس ّوأما الفخر الرازي

 .ً مغايرا هلا قبل ذلك اآلن وبعدهٍ آنّكل من الصفات يكون يف ٍيف صفة

  نقد ابن س�نا �عر�ف فيثاغورس

 :  للحركة نقدينّاملتقدما عىل التعريف نأورد ابن سي

، ّيـة مـستلزمة للغريهي ّإنام، وّية احلركة ليست عني الغريّإن: ّاألولالنقد 

 .ّية تكون احلركة عني الغري، فالّية فتوجد هلا غريٌ إذا وجدت حركة:أي

 وجد شيئان ّكلام :، فهذا يعنيّية عىل تعريف احلركة بالغريًبناء: النقد الثاين

 .ًاّمتحرك لآلخر، فيلزم إذا نسبنا أحدمها إىل اآلخر أن يكون ٌحدمها مغايرأ

 ًاّتغـري   كانت توجبا إذ؛ّيةها بالغريّبعضهم حد: ويف موضع آخر يقول

 ليس جيب أن يكون ما يوجـب إفـادة ّأنهمل يعلم  و،ما كان  لغريًإفادة و للحال

لـو  و، اهّإيـ يكـون هـو ً ما يفيد شـيئاّكل ليس هّفإن، ّية نفسه غرييف فهو ّيةالغري

 .لكن ليس كذلك و،ًاّمتحرك ٍ غريّكل حركة لكان ّية الغري كانت

تأ��مناقشة صدر ا�
ّ

   البن س�نا

، لذا أجـاب عـىل إشـكاالت ّية احلركة هي الغريّأن :ّتأهلنيصدر امليعتقد 

 واحلركـة ّيـة الغريّألنهلـا،  ً وليست مستلزمةّية احلركة عني الغريّبأنابن سينا 

 احلركـة ، وإن تغايرا يف املفهوم، ونحن يف اخلارج ال نواجه شـيئنيٌواحدٌيشء 

 ، إىل حـالٍ ومن حـال، إىل الفعلّالقوة نفس خروج اليشء من ّإنام، وّيةوالغري

                                                        
 .٥٤٩ ص١ج: ّ املباحث املرشقية)١(

 .٨٣ ص١ج: ّ انظر طبيعيات الشفاء)٢(

 .٨٣ ص١ج: السابق املصدر )٣(

ّ الطبيعيات، الفصل األول من املقالة الثانية)٤(  .٨١ص  :ّ



 ١١٥......................................................عليه ّتتوقف وما  احلركة ّحلد  توضيح زيادة يف

 .ّهو عني تغري احلال مع احلال

ف  مــا ذكـره الــشيخ يف تزييــف التعريــ:أقــول: وهـذا مــا ذكــره بقولـه

 فليس ،ّية هي مفيدة الغريّإنامو ّية احلركة ليست نفس الغريّأنالفيثاغوريس من 

د ّ ال ما بـه يتجـدا، إىل غريهٍد واخلروج من حالةّ إذ احلركة نفس التجد؛بذلك

 ّتحقـقتـه هلـا يف الّ عن حالة نفـس غريياليشء وخيرج بل نفس خروج اليشء

 . الرسوم يفٍ وذلك كاف،ن تغايرا يف املفهومإوالثبوت و

ا�حققتوجيه 
ّ

   ا�س�واري �عر�ف فيثاغورس

 ّتـأهلنيوبعـد نقـد صـدر املـ  السبزواري يف حاشيته عىل األسفار ّاملحقق

 ، للحركـةاول توجيه التعريف الفيثـاغوريسح ـ لتعريف فيثاغورس للحركة

 كـالتعبري عـن ،ٍ بلفـظٍ بل تبديل لفظً ليست عنده تعريفاّأهنا ّظن :حيث قال

 ّن ساغ التعريف بـاألعمإ فّوإال ، ونحو ذلكّ الطبيعي أو بالتعنيّ بالكيلّاهيةملا

ب مـع األسـاتيذ ّ لكن شـيمة التـأدّيةفتعريفه بالطلب والعشق أوىل من الغري

 هـي مـالك ةركاحل ّأن يراد أن : لكالمه وهوٌ وجيهٌ فيل توجيهٍحينئذ و،أحسن

 فليس هنـاك حالـة ، تدور عليهاةّي السوائأحكام ّألن ؛ مع عامل القدسّيةالغري

 ة العلم الطبيعي مع اإلهلـي حركـّية مناط غريّأن ً ومن هنا قلنا سابقا،ّيةانتظار

 مل ّأهنـم والعجـب .ص الطبيعـيّ عنهـا بالتخـصّ وعرب،املباين هبا املوضوعان

 . السبيليد وهو هيّاحلق واهللا يقول ،نوا بمقصودهّيتفط

  تعر�ف أفالطون �لحر�ة 

 كون اليشء بحيـث : أياملساواة، من ٌ خروجّبأهنا أفالطون احلركة فّعر

                                                        
 .٢٦ ص٣ج:  احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)١(

 ).١(، تعليقة رقم ٢٤ ص٣ج: املصدر السابق )٢(
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 .ًساويا حلاله قبل ذلك اآلن وبعده مٍال يكون حاله يف آن

  نقد ابن س�نا �عر�ف أفالطون

 اخلـروج مـن حالـة ّأن :أورد ابن سينا عـىل تعريـف أفالطـون للحركـة

ًتدرجيياالتساوي ال يلزم أن يكون  ًياتـدرجي، إذ قد يكون ّ ًا، ّ وقـد يكـون دفعيـّ

ًتـدرجييا إىل الفعـل ّالقـوة من ٌ احلركة هي خروجّأنواحلال   وهـذا مـا ذكـره .ّ

  بالفعل،ٍبعضها من جهة و وجه،ّكل من   بعضها بالفعل  املوجوداتّإن: بقوله

 جهة، ال ّكل من ّالقوة من األشياء بٌء يستحيل أن يكون يش و،ّالقوةب ٍمن جهةو

 الوقـوف   مـع قـرب تنـاولًليوضع وضـعا وهذا  مّ ليسل،ةّبتذات له بالفعل ال

ما امتنـع  و املقابل هلا،  أن خيرج منها إىل بالفعلّقوة ي ذّكل من شأن ّثم. عليه

 قـد يكـون ّالقـوةاخلروج إىل الفعـل عـن  و. عليهّقوةاخلروج إليه بالفعل فال 

 .قد يكون ال دفعة ودفعة،

تأ��توجيه صدر ا�
ّ

  فالطون �عر�ف أ

 تعريف أفالطون للحركة بشكل ال يرد عليه إشـكال ّتأهلنيه صدر املّوج

بام ]  وفيثاغورسأفالطونأي كالم [ ويمكن توجيه كالمهام :فقالابن سينا، 

 إذا كان حاله اليشء ّنإ ف،صايل فيهّخذ التدريج االتأ عىل متام التعريف من ّيدل

 كانت تلك األحوال ، قبله أو بعده آخرٍ حلاله يف حنيً حني فرض خمالفاّكليف 

 َّ فـأفالطون عـرب،صالّ عىل نعت الوحدة واالتـّية متغايرة تدرجيًاملتتالية أمورا

 . هذا املعنى باخلروج عن املساواةعن

                                                        
 .٢٤ ص٣ج: املصدر السابق انظر )١(

 .٨٢ ـ ٨١ ص١ج: ات الشفاءّ طبيعي)٢(

 .٢٥ ص٣ج:  احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)٣(



 ١١٧......................................................عليه ّتتوقف وما  احلركة ّحلد  توضيح زيادة يف

  تعر�ف أرسطو �لحر�ة

 إىل الفعـل، ّالقـوة مـن ّأرسطو مل يقبل تعريف احلركة باخلروج التدرجيي

 عـىل ّيتوقف ومعنى الزمان ،فهمه عىل معنى الزمان ّيتوقف ّالتدرج معنى ّألن

 . فيلزم الدور،تعريف احلركة

ف احلركـة بـالزم التـدريج ّوألجل االحرتاز من الدور يف التعريف، عـر

 . عند أكثر حكامء اإلسالمٌ تعريف أرسطو مقبولّأنونحوه، ولذا نجد 

 الزمان ّأن الولو : الشفاء فيقولّطبيعيات ابن سينا يف هوهذا املعنى يذكر

التدريج قـد  وّاالتصال ّأن وه،ّ حديفاحلركة   حتديده إىل أن تؤخذيف ّ نضطرّمما

 : ها، فيقـالّ حديفاآلن   قد يؤخذّفإهنا ًأيضاالدفعة  ومها،ّ حديفالزمان  يؤخذ

 يؤخـذ  طرفـه، احلركـةّألنـهه، ّ حديفاآلن يؤخذ الزمان  و آن،يفهو ما يكون 

 إىل الفعل ّالقوة عن ٌ احلركة خروجّإن: علينا أن نقول  ليسهل ،هاّ حديفالزمان 

 ًن بيانـاّلكن مجيع هـذه الرسـوم يتـضم. فعةالد أو ّاالتصال  أو عىل ،  زمانيف

 . آخرً ذلك هنجايفهذه الصناعة إىل أن سلك   مفيدناّ، فاضطرًّا خفيًاّدوري

 .ّلقوةا بّإنه من حيث ّالقوة ملا بّأول ٌكامل ّبأهنافها ّولذا عر

 اشرتط فيه من ّإنام : ـبعد أن نقل تعريف أرسطو للحركة ـ قال ابن رشد

 الذي حيفظ وجودها عىل جهة ما ّاخلاص احلركة   فصلّألنه ّالقوةجهة ما هو ب

 ٌ حمضٌ كاملّإما:  الكامل كام قلنا صنفانّألنحيفظ فصول املوجودات وجودها، 

 ّهـو هنايـة احلركـة الـذي إذا بلغتـه كفـت وً أصالّالقوة من ٌء ال يكون فيه يش

 كامل حيفظ مـا ّوإما ،ّذلك مثل األبيض يتحرك إىل أن يصري أسود وفسدت،و

                                                        
ّ طبيعيات الشفاء، الفصل األول من املقالة الثانية)١(  .٨١ص: ّ

 .٨٣ ص١ج: ّ طبيعيات الشفاء)٢(
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 .ّهذا املعنى هو املسمى حركـة و، بهً مقرتنةّالقوة بوجود ّإالال يوجد  وّالقوةب

ّتعـني منهـا  و متى وقفتّألنه ،صلةّ احلركة من األمور املتّأنلذلك قد يظهر و

جد الصنف اآلخر من  و هباّاخلاص فقد بطل فصلها ،يمكن أن يشار إليه ٌجزء

ٌقوة ذلك من جهة ما هلا ّإنامت بعده فّحتركإن  والكامل املحض،  . أخرىّ

أرسـطو  يف بيان قيود تعريـف اف اصطالحات الفنونّكشالتهانوي يف 

ّتعلقة باألو املّيةبقيد احليث و الثانية،  الكامالت  خترجّاألولبقيد و: قال   ل خترجّ

  ألنـواع األجـسامّيـة األوىل عـىل اإلطـالق، أعنـي الـصورة النوع الكامالت

ٌ فإهنا كامالت، للجسم املطلقّيةالصور اجلسمو ، لكـن ال مـن ّالقوة أوىل ملـا بـّ

ّاجلسم املطلق يف نفسه إنام هو  وّ، ألن حتصيل هذه األنواعًمطلقا بل ّيةهذه احليث

ٌ هلا، بخالف احلركة فإهنا كـاملٌداها من أحواهلا تابعةما ع و،هبذه الصور  ّأول ّ

ّذلـك ألن احلركـة يف احلقيقـة مـن الكـامالت الثانيـة  و؛ فقـطّيةمن هذه احليث

 .ّيةبالقياس إىل الصور النوع

ّوإنام ات ٍ الستلزامها ترتب كاملّيةلّصفت باألوّ  آخـر عليهـا بحيـث جيـب ّ

 معهـا ال ّالقوةكونه بـ واس إىل ذلك الكامل، بالقيّأول فهي ، معهاّالقوةكونه ب

ٌ أن احلركة كامل:فاحلاصل. ًمطلقا  يف كامله الثاين ّالقوة للجسم الذي هو بّأول ّ

ة هـذا ّليـّن أو بـأن تكـوّالقوةته من جهة األمر الذي هو له بّليّبحيث يكون أو

 .الكامل بالنسبة إليه

رسطو للحركة بـالكامل، ف أوالفخر الرازي تبع ابن سينا باختياره لتعري

ا استقبحوا هذا النوع مـن التعريـف سـلكوا يف ّ ملمنيّ املتقدّنإ ّثم: حيث قال

                                                        
 .٤٦ص:  السامع الطبيعي)١(

 .٦٥٢ص ١  ج:اف اصطالحات الفنون والعلومّكش )٢(



 ١١٩......................................................عليه ّتتوقف وما  احلركة ّحلد  توضيح زيادة يف

 مـا ّوكـل ،يشء ممكن احلصول للٌأمر احلركة  فقالوا، آخرًتعريف احلركة هنجا

 ملـا ٌ كـاملإذن فاحلركة ،يشء لذلك الٌ حصوله كاملّنإ فيشءيمكن حصوله لل

 ّإاله ال حقيقة هلا ّن إها تفارق سائر الكامالت من حيثلكنّ و،ّتحرك يأنيمكن 

 :تانّيّما كان كذلك فال حمالة له خاص و،إليهالسلوك  و الغريإىل يّالتأد

 ًهاّه توجّ هناك من مطلوب ممكن احلصول ليكون التوجّالبده ّنأ حدامهاإ

 .إليه

 ّنإفـ .ّالقوة بـٌء  منه يشي فقد بقًموجودادام ه ماّ ذلك التوجّأن أخرامهاو

 فقد ،دام كذلكما و. املقصودإىل مل يصل إذا بالفعل ًاّمتحرك يكون ّإنام ّتحركامل

ن أب و،ّالقوة منها بٌء  ن يبقى يشأ بٌقةّ احلركة متعلّية هونفإذ ،ّالقوة بٌء  منه يشيبق

 سائر الكامالت فال ّوأما . بالفعلًيكون الذي هو املقصود من احلركة حاصال ال

 ّثـم ّالقوة بـًعاّ كان مربإذا يشء الّنإ ف،تنيّيّ من هاتني اخلاصٌا واحدةتوجد فيه

  ينقيضأن ال يوجب  ـيمن حيث هي هـ  ّيةعّ فحصول املرب، بالفعلًعاّصار مرب

 .ّالقوة بٌء  فعند حصوله ال يبقى منه يشًأيضا و، غريهًيستعقب شيئاو

 ما ّكل:  الدين ني نصريّاملحقق  أفضل  وقال: ح العنيقال صاحب رش

 أليـق الفعل إىلن كان خروجه إ ف، الفعلإىل خيرج فيه ّثم ّالقوة بيشءيكون يف 

 ّثـم ، لـهٌ كـاملّيـة فهو من تلـك احليث، لهأصلح و من ال خروجهيشءبذلك ال

 :ذلك باعتبارين و؛ٍثان وّأول إىلالكامل ينقسم 

 ال يكون من شأنه ، الفعلإىل ّالقوة خيرج من الذي يشء يكون الأن :هلامّأو

ً  الفعل قبل خروج متامه كامالإىل ما خيرج فيه منه ّيسمى ف، خيرج بتاممه دفعةأن

 ،ً ثانيـاً الفعل كـامالإىليقصده بعد تقدير خروجه  واهّ يتوخالذيكامله  و،لّأو

                                                        
 .٥٤٧ ص١ ج: ّهليات والطبيعياتّقية ىف علم اإلاملباحث املرش )١(
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  .ّالقوة من حيث هو بّالقوة ملا بّأول ٌ كاملّبأهنا :ف احلركةّهبذا االعتبار يعرو

 أن يكـون مـن شـأنه أن الفعـل إىل خيرج الذي يشء يكون الأن :ثانيهامو

 غري مـا كـان قبـل ً جيعله نوعايشء ذلك الن كان حصولإ ف.خيرج بتاممه دفعة

عه مـن حيـث هـو ذلـك ّما يصدر عنه بعد تنو و.ّأولً  كامالّيسمى ،احلصول

 ٍ جلـسملّأو ٌ كـاملّبأهنـاف النفس ّهبذا االعتبار يعر و،ً ثانياً كامالّيسمى ،النوع

 ،ًأنواعـاجيعلهـا  وباتّ حيصل للمركالتيالصور  و،ّالقوة حياة بذي ٍّآيل ٍّطبيعي

 ال ،احليوانـات والنباتـات و كصور املعادن، بدلإىل يزول عنها ال أنيمكن و

 . ّية كاملً صوراّيسمى ،كصور العنارص

ء قطب الدين الرازي يف النمط الثالث من املحاكامت يف مقام بيـان أجـزا

 واآلخـر ،ّ أحـدمها فعـيل: الكامل يطلـق عـىل نـوعنيّأن ًأيضاالتعريف، ذكر 

 ذاته يف ّأما.  ذاته أو صفاتهيف به النوع ّيتمالكامل فهو ما : ، حيث قالّتدرجيي

 يف ّوأمـا . هبـاّإال الرسير ّيتم ال ي الرسير  للخشبٌله كامّنإ ف،فكصورة الرسير

 ما ّاألولالكامل  و. هباّإال ّيتم ال ّتحركم امل للجسٌ كاملّفإهنا ،صفاته فكاحلركة

عـىل ـ ع ّهو املنو و، بالفعلً ذاته، أو يقال ما يصري به النوع نوعايف به النوع ّيتم

 الـذات ّتوقفت ّاألولالكامل الثاين يتبع النوع من عوارضه، فالكامل  وـ ّما مر

 عـىل معنـى ّاألولقد يطلق الكامل  و. عىل الذاتّيتوقفالكامل الثاين  وعليه،

 . آخر كاحلركةٌ عليه كاملّيرتتب ٍهو كامل ثان و،آخر

أرسطو، ف يف تعريف ّ حيث ترص، ابن سينا فهو عىل خالف ابن رشدّأما

 .ّالقوة جهة ما هو ب منّالقوةب ملا هو ّأول  ٌحلركة كاملا: فقال

                                                        
 .٤٢١ ص:، نجم الدين عيل الكاتبيحكمة العني ورشحه )١(

 .٢٨٩ ص٢ج: شاراتإل اياملحاكامت بني رشح )٢(

ّ طبيعيات الشفاء، فن السامع الطبيعي، الفصل األول من املقالة الثانية)٣( ّ  .٨١ص: ّ



 ١٢١......................................................عليه ّتتوقف وما  احلركة ّحلد  توضيح زيادة يف

  تعر�ف بهمنيار �لحر�ة

ج ّب تعريف احلركة بالتدرلتحصيل جتنّهبمنيار يف املقالة الثانية من كتاب ا

نحـن نمتنـع يف  : من الوقوع يف الدور، لـذا يقـولً حذرا؛أو الزمان ونحوها

د احلركـة، ّ إذ الزمان كام سـتعرفه متحـدًا؛ّزمانيًحتديدها من أن نأخذ فيه أمرا 

 . ...ً كان البيان دورا،ٍّزماين ٍدناها بأمرّفإذا حد

ّ تفهم معناها هـو أن إىلوأقرب العبارات : فيقول ، هلاًإىل أن خيتار تعريفا

ّ عىل االتصال، فإن الـسكون هـو أن ينقطـع هـذه موافاة حدوداحلركة : يقال ّ

 وجوداحلركة عىل هذا النحو يتبعها  و، باملوافاة تفرتضهذه احلدود  و،املوافاة

 ٌوجـود ـ بمعنى القطـع ـ و ليس للحركة،  بمعنى القطع الذي نذكره،احلركة

 . النفسيف ّإال

 احلركـة ّلكي يبـني معنـىبتعريف هبمنيار للحركة  فقد جاء املريداماد ّأما

 حالة بسيطة :حدمها أمعنيني، للحركة ّن أ سمعك هل قرع : فيقول،ّيةّالتوسط

ً املتحرك متوسطا  كونيهوّشخصية،  ّ ً شخصياًاملنتهى، كونا و بني املبدأّ ً سياالّ ّ 

ّمستمر الذات الشخصية، حدود  إىلّ ما دامت احلركة باقية، غري مستقر النسبة ّ

ّ زمان احلركة تكون فيـه للمتحـرك يف آن يفرض ّيأفال حمالة، . ما فيه احلركة

ال بعـده، فـال  و من احلدود ال تكون له تلك املوافاة قبل ذلك اآلنٍّموافاة حد

ّ كـل مـن حـديف آنـني، كـام يكـون يفّيكون له ذلك احلـد   بـدأ الطـرفني امليّ

 .املنتهىو

مل ، للحركـةعريف هبمنيـار تأيت ب وبعد أن ي، يف األسفارّتأهلنيصدر امل ّأما

                                                        
 .٤١٧ص: التحصيل )١(

 ٢٠٤ص: القبسات )٢(



 ١ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح ...........................................................١٢٢

حركـة لتعريـف ل أقـرب ّألنهد هذا التعريف ّ يؤيّثم،  إشكال عليهّيرش إىل أي

أقرب و: وهو تعريف هبمنيار، فيقول ...ّالقوةموافاة احلدود بفها بيهو تعرو

 ـ ّاالتـصال عـىل ّالقوةبـ ة هـي موافـاة حـدود احلركـ:التعاريف هو أن يقال

احلركة  و،تلك احلدود تفرتض باملوافاةو ـ السكون هو أن تنقطع هذه املوافاةو

 . احلركة بمعنى القطع الذي سنذكره وجودعىل هذا النحو يتبعها 

  تعر�ف الفخر ا�رازي �لحر�ة

 . إىل حال آخرٍ مطلق االنتقال من حال:ّبأهناف الفخر الرازي احلركة ّيعر

  .ي والدفعي شامل لالنتقال التدرجيّ تعريف عامّأنهوظاهر هذا التعريف 

تها ّ احلركات حقيقتها وماهيّأن وهي األوىل ّاحلجة: وهذا ما يذكره بقوله

 حقيقـة فـإذن حالة، فاحلركة مسبوقة باحلالة املنتقل عنها، إىل ٍالةحانتقال من 

،  بـالغريّيةقتـيض املـسبوقت وحقيقـة األزل ال ، بالغريّيةقتيض املسبوقتاحلركة 

 .فاجلمع بني احلركة واألزل حمال

   �لحر�ةيا�سهروردتعر�ف 

 ،إىل قـسمنيـ ّيف تأليفاتـه الفلـسفية ـ  ّاهيةم املّشيخ اإلرشاق بعد أن يقس

 وهـذا مـا . اهليئـة: غـري اجلـوهرّماهيةومها اجلوهر وغري اجلوهر، يطلق عىل 

 ّفإما خارج الذهن، يف ٌوجودله  ٍء ّ كل يشّإن :رشاق بقولهيذكره يف حكمة اإل

 يف  ًّ أو لـيس حـاال، اهليئـة:ّنـسميه وّيةّ فيه بالكلً غريه شايعايف ّأن يكون حاال ً

  .ًجوهرا :ّنسميه وّيةّ بالكل شيوع ال غريه عىل سبيل

                                                        
 .٢٦ص ٣ ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة )١(

 .٥٤ص: ّ جمموعة رسائل فلسفية)٢(

 .٦١ ص٢ج: اإلرشاقّ مصنفات شيخ ةجمموع )٣(



 ١٢٣......................................................عليه ّتتوقف وما  احلركة ّحلد  توضيح زيادة يف

شارع امل ولذا يقول يف ؛ اهليئة من ابتكاراته ة إطالق لفظّأن :والظاهر

ًكون جوهرا أو تكون غري ت ّإما ، التي هي وراء الوجودّاهيةامل :واملطارحات

 . هيئة:يه ههناّ نسمٍجوهر، وما ليس بجوهر

 يف اخلارج مقسم األجناس العالية؛ ولذا ّاهية املّأنويعتقد شيخ اإلرشاق 

 ،وع وإذا وجدت يف موضـ.ًاى جوهرّ تسم، الغري املوجودة يف موضوعّاهيةامل

ى ّخ اإلرشاق تـسميفهي عند احلكامء يطلق عليهـا العـرض، وباصـطالح شـ

  .باهليئة

 غري والنوع الثاينً اهليئة الثابتة ذاتا، :ّاألول، النوع ًأيضاواهليئة عىل نوعني 

ّكـل :  وهذا ما يـذكره بقولـه. اإلرشاق وهي مقولة احلركة عند شيخ،الثابتة

 ّتصور ثباهتا فهي احلركـة،ُن مل يإف. ّتصور ثباهتاُ ي الأوّتصور ثباهتا ُ يأن ّإماهيئة 

 تعقـل دون أو ، غريهـاإىل ال تعقـل دون القيـاس أن ّفإمـا: ّصور ثباهتاُ تنإو

مـا  و،اإلضـافة هـي غريها إىل ال تعقل دون القياس التي و غريها،إىلالقياس 

  اوت التفـأو ـ  املـساواة  يوجـب لذاتـهأن ّإمـا ،  غـريهإىل القيـاس  يعقل دون

 مل يوجـب فهـو نإ وّوجب ذلـك فهـو الكـم،أ نإف.  ال يوجبأو ـ يّالتجزو

 .الكيف

ٍكل موجودو: يقول  يف ذيل العنوانالتلوحياتويف   أن ّإما املوضوع يف ّ

ّ الكم يف أو   الكيف يف   كانت،هذا هو احلركة وًأصال،ّ ال يتصور أوّيتصور ثباته 

 . ريفهقد سبق تع و، املكانأو الوضع أو

                                                        
 .٢٧٨ص:  املشارع واملطارحات)١(

 .٧ص:  التلوحيات)٢(

 .٤ص ١ج: اإلرشاقّ مصنفات شيخ ةجمموع )٣(



 ١ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح ...........................................................١٢٤

دم العـامل ِ يف بيان ق،ويف الفصل الثاين من املقالة الثالثة يف حكمة اإلرشاق

ّيتصور ثباهتـا هـي  ال ٍ هيئةّكل:  احلركة فيقولّماهية ّوحركات الفلك، يفرس

 .احلركة

 أفـضل ّنإ: عد أن خيتار هذا التعريـف ـب ـ ويقول قطب الدين الشريازي

 ففي رشح حكمة اإلرشاق وبعـد ،يخ اإلرشاق للحركة هو تعريف شٍتعريف

ّمنعكس، ألن املوجـودات  وّ مطرد هو تعريفو: قولبيان التعريف املذكور ي

 اإلضـافة والكيـف وّالكـم واجلـوهر:  مخـسة أقـساميفاملمكنة تنحرص عنده 

من [ما هو ثابت و )ّال يتصور ثباهتا(بكوهنا  وفباهليئة خرج اجلوهر،. احلركةو

ّ هو من أقسام الكم، ألنـهالذيمان خرج الز واإلضافة،و الكيف وّالكم إن  وّ

هـو  وذاهتا، بـل لغريمهـا، وّلكن ال ملاهيتها و،]ّ هيئة ال يتصور ثباهتاًأيضاكان 

ّ هو احلركة، ملا ستعلم أن الزمان مقدار احلركة من حيث ال جيتمـع الذيّحمله 

لكـن ال  و مقدارها،ًأيضاّهو احرتاز عن املسافة، فإهنا  و.ًمعاّه الفرضية ؤأجزا

ّمن هذه احليثية، بل من حيث يثبت أجزاؤها الفرضية   .ًمعاّ

تأ��نقد صدر ا�
ّ

   �عر�ف شيخ اإل�اق

 ويرى ينتقد تعريف شيخ اإلرشاق للحركة التعليقات يف ّتأهلنيصدر امل

 دّجتـداهليئة التي هلـا  وليست وعدم الثبات، ّالتجدد حقيقة احلركة هي عني ّأن

 .توثبا

                                                        
 .١٧٢ص:  حكمة اإلرشاق)١(

 .٣٧٩ص) قطب الدين الشريازى(اق اإلرشرشح حكمة  )٢(

احلركة [حركت وأقسام آن (ً، نقال عن ٣٩٤ص:  التعليقات عىل حكمة اإلرشاق)٣(

 .ّبالفارسية، للدكتور حسن ملك شاهي]) وأقسامها



 ١٢٥......................................................عليه ّتتوقف وما  احلركة ّحلد  توضيح زيادة يف

تعر�ف ا�ت�
ّ

  م� �لحر�ة

 ٌسـكون و، يف املكـان الثـاينّأول ٌحـصول ّبأهنـامون احلركـة ّف املتكلّعر

 .ّاألول يف املكان  ثانٌوحصول

 . بمقولة األينٌةّخمتص احلركة ّبأنيعتقدون  نيّتكلمامل ّأن ّوتقدم

 :ففي بحث اجلواهر واألعراض، وضمن بيان أنـواع األكـوان، يقولـون

 : آخر ال خيرج من حالتنيٍحظة جوهر حصل اجلوهر يف مكان، فهو بمالّكلام

كـون هـي   وهـذه احلالـة،نيوهراجل احلالة التي تفصل بني : األوىلاحلالة

 أل وقوع اخل: مثلّية والفاصلة التقدير.ّية تقديرو أ،ّية فاصلة حقيقّإمااالفرتاق 

 .بني اجلوهرين

، وهلـذا أخـذ ّيـة فعلً ليـست فاصـلةالكنّه الفاصلة، وجودوعليه يمكن 

تفتازاين يف رشح  الهمون يف التعريف لفظ إمكان االفرتاق، وهذا ما يذكرّاملتكل

ه ليـشمل افـرتاق ّحتققـل الثالـث دون ّواعتـرب إمكـان ختلـ: املقاصد بقولـه

 .ثالث بينهام بالفعل، بل باإلمكان ال ّفإنهل اخلالء ّاجلوهرين بتخل

ق فاصـلة، وهـذه ّ التي ال يمكن للجـوهر الثالـث أن حيقـ:واحلالة الثانية

 ٍ بدون اعتبار جوهرٍ يف مكانٌ حصل جوهرّكلام :أياحلالة هي حالة االجتامع، 

 :الفرض له صورتانوهذا  ،آخر

 بحـصول نفـس ٌ مـسبوقٍ حصول اجلـوهر يف مكـانّإن :األوىلالصورة 

 . احلركةي وهذه احلالة ه،ان آخراجلوهر يف مك

 بحصول نفس اجلـوهر ٍ مسبوقٍن حصول اجلوهر يف مكا:الثانيةالصورة 

                                                        
 .ّالنص ،٢٦٠ ص:الرازي الدين فخر اإلمام مصطلحات موسوعة  انظر)١(

 .٢٥٥ ص١ج:  رشح املقاصد)٢(
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 . وهذا هو السكون.يف مكانه

 ّماهية ّأن معلومة، نعرف ٍوبااللتفات إىل انحصار األكوان يف أربعة أنواع

 يف املكان الثاين، وتعريف ّاألول عن احلصول ٌمني هي عبارةّاحلركة عند املتكل

 . ّاألول املكان السكون عندهم هو احلصول الثاين يف

 .  من احلقيقي والتقديريّهو أعمما  السكون هنا منواملراد 

 بحصوله ًن كان مسبوقاإ ،وعىل الثاين : به التفتازاين بقولهّيرصحوهذا ما 

فيكـون ز ّ بحـصوله يف ذلـك احليـً وإن كان مـسبوقا، آخر فهو احلركةٍّزيف حي

ة ّليـّ وأو.ٍ ثانٍّز يف حيّأولً صوال واحلركة حّأول ٍّز يف حيً ثانياً حصوالالسكون

 ّتحرك كام يف الساكن الذي ال ي،ً بل تقديراًز يف السكون قد ال يكون حتقيقاّاحلي

 جلواز أن ينعدم ؛ة احلصول يف احلركةّليّ وكذا أو،ٍ ثانٍّز فال حيصل يف حي،ًقطعا

 .ٍ ثانٌ له حصولّتحقق فال ي، يف آن انقطاع احلركةّتحركامل

 ، يف آنني يف مكاننيكونان ّبأهنامني إىل تعريف احلركة ّض املتكلوذهب بع

 . واحدٍكون كونان يف آنني يف مكانوالس

 يف آنـني يف   احلركة كونان:قيل :وأورد التهانوي عىل هذا التعريف بقوله

 يف  ّ أن ما أحدث:يرد عليه و. واحدٍالسكون كونان يف آنني يف مكان ومكانني،

 لزم أن يكون ، آخرٍانتقل منه يف اآلن الثالث إىل مكان و،ه آنني فيّاستقر وٍمكان

ّالسكون، فإن هذا الكـون  و من احلركةًكون ذلك احلادث يف اآلن الثاين جزءا

، فال متتاز احلركة عن ًمع الثالث يكون حركة و،ً يكون سكوناّاألولمع الكون 

  ـعني اآلن الثـاينأـ ّالسكون بالذات، بمعنى أنه يكون الساكن يف آن سكونه 

 احلركـة :لـذا قيـل و؛ هو املعنى املتبادر من التعريـفّفاحلق.  يف احلركةًشارعا

                                                        
 .٢٥٥ ص١ج: زاين رشح املقاصد للتفتا)١(



 ١٢٧......................................................عليه ّتتوقف وما  احلركة ّحلد  توضيح زيادة يف

 . ّأول ٍ يف مكانٍ ثانٌالسكون كون و ثان،ٍ يف مكانّأول ٌكون

 عبارة عن حصول اجلـوهر يف ّأهنا ـ  الفخر الرازي عىل تعريف احلركةوأورد

ز أكثر من زمان ّكون عبارة عن حصوله يف احلي آخر، والسٍّز بعد أن كان يف حيٍّزحي

ً احليز حال حدوثه ال يكون حركة  يف عىل هذا حصوله :ّبأنه ـ واحد  .ًال سكونا وّ

البحـث  و.احلركة عـني الـسكونات:  قلناإذاّ يصح ّإنامهو  وهو السكون؛: قيلو

 .ّلفظي

 الذي مّاملتقد وقال القايض عضد الدين يف جواب إشكال الفخر الرازي 

 أكثـر مـن ّاحليـز عن حصول اجلـوهر يف ً إذا كان السكون عبارةّبأنهيقول فيه 

، مـثلام ًاال سـكون وً واحد، يلزم أن يكون حصوله حال حدوثه ال حركةٍزمان

 ّأنوالنـزاع يف :  ـالقايض ـ  حيث قال،ّ النزاع لفظيّبأنأجاب الفخر الرازي 

 ّ إن فـرسّفإنـه ،ٌّ لفظـيٍس بـسكونلي  أوٌ زمان احلدوث سكونّأولالكون يف 

ب ّ ولـزم تركـ،ً كان ذلك الكـون سـكونا،ًمطلقاالسكون باحلصول يف املكان 

 ، يف األحيان كـام عرفـتلَُواأل من األكوان ٌبةّا مركّألهناحلركة من السكنات 

 مل يكـن ذلـك الكـون ،ّاحليـز آخـر يف ذلـك ٍ بالكون املسبوق بكـونّوإن فرس

 .  بينهامًاسطة وال حركة بل وًسكونا

تأ��تعر�ف صدر ا�
ّ

   �لحر�ة 

 يف الـرشح، ّتقـدم إىل الفعـل كـام ّالقـوة هي خروج الـيشء مـن :احلركة

:  قـال يف األسـفار؛ عـامل اخلـارج يفّالتدرج ي ه: احلركةّية هوّأن منه ّيتضحو

                                                        
 .٦٥٢ ص١  ج:اف اصطالحات الفنون والعلومّكش )١(

 .١٤٨ص: لّتلخيص املحص )٢(

 .٢٠٠ ص٢ج: عبد الرمحن عمرية: حتقيق املواقف، )٣(
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 معناهـا ّ عقـيلٌأمـرهي ، بل ّيةات اخلارجّ ليست من اهلوي عندنا فاحلركةّوأما

 وهـو كـسائر املفهومـات ، إىل الفعـل عـىل التـدريجّالقـوةفس اخلروج من ن

 والذي ينتزع منه هذا ،ّية خارجٍ حلقيقةً تكون عنواناألن التي تصلح ّيةاالعتبار

 إىل الفعـل ّالقوة التي خيرج وجودها من ّية هو الذات اخلارجّاملعنى املصدري

ه يلزم الزوال وانقطاع بعضها  وحدوثه بعين،ّتدرجيي حمالة فوجوده ال ،ًتدرجيا

 ليـست ّألنـه وليس هذا الذي ذكرناه صفة احلركة؛ ،ّاالتصال عني ٍعن بعض

 وجـود عـن تـدريج ٌ، بل هي عبارةّتدرجيي ٌوجود وليس هلا ٌيف احلركة حركة

 ٍيشء ّيـةّمتحرك عن ٌ، فاحلركة عبارةً يسرياً آخر وخروجه إىل الفعل يسرياٍيشء

 ، لتسلسلت احلركات إىل غـري هنايـةّوإال ، نفسهاّيةكّمتحرآخر يف احلصول ال 

 .ده بالذات هو بعض أنواع املقوالتج وجوّوالذي يتدر

  كام ـ احلركةّإن : وقال الشيخ مصباح اليزدي يف تعليقته عىل هناية احلكمة

 لألشياء، بـل هـي مـن ّيةليست من العوارض اخلارج ـ ّتأهلنيصدر املقها ّحق

، ّسـيال ومنـه مـا هـو ٌثابت  للوجود، فمن الوجود ما هوّيةيلالعوارض التحل

ً الثبات ليس أمرا عارضا للموجود الثابت، كذلك احلركـة والـسيالن ّأنفكام  ً

ًج ليس أمرا عارضا للموجود ّوالتدر  ّاألول العقـل ينتـزع مـن ّإنـام، وّالسيالً

يس بـإزاء ج واحلركـة، فلـّ ومن الثاين مفهوم السيالن والتـدر،مفهوم الثبات

والوجـود . ةّتحركـ املوجـودات املوجـود نحـو ّإالمفهوم احلركة يف اخلـارج 

ٌمتصل ٌ واحدٌوجود ّالسيال ة، ّمتميـز، وليس له أجزاء بالفعل وال حـدود ّ ممتدّ

ّلكن  واجلزء بالفعل يساوق انقطاع احلركة وانفصام الوحدة، وّاحلدوحدوث 

 ّعـد، كـاخلطُ وبٍ امتـدادّكلو الشأن يف  هناية، كام هإىل ال يقف ّالقوةنقسام باال

                                                        
 .٢٨٤ ص٧ج:  احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)١(



 ١٢٩......................................................عليه ّتتوقف وما  احلركة ّحلد  توضيح زيادة يف

فال يلزم من صدق احلركة عىل اخلارج كون اليشء برصف . والسطح والزمان

 ّ آينٍ كـونوجود، كام ال يلزم منه ّتدرجيي غريًالنظر عن محل احلركة عليها أمرا 

ٍيةأو أكوان آن
 نشأ القـول ّالتوهم من هذا ّولعل. ّيتوهم ّربام لنفس احلركة، كام ّ

 .لّتأمُ، فليّالسيال تكال باآلن ّيةّالتوسط احلركة ّبأن

 واألحـسن أن:  التدرجيي، حيث قـالّالتغري ّبأهنافها الشيخ مصباح ّوعر

 بمنزلة اجلنس للحركة، والتدرجيي ّفالتغري.  التدرجييّالتغرياحلركة هي : يقال

ة ّ التعريف قلومن وجوه حسن هذا.  الدفعيّالتغري خيرج به ،بمنزلة الفصل هلا

ألفاظـه، وخلــوه عــن املفــاهيم الغامــضة املحتاجــة إىل التبيــني، أو املــشرتكة 

ركـة مـن غـري رضورة إىل املحتاجة إىل التعيـني، أو اخلارجـة مـن حقيقـة احل

 . استخدامها

ت�مرأي ا� )٣(
ّ

   ا�ر�ة � ا�ارجوجود� � 

يها أهـل ّ التي يسماملعاين(يف كتاب الفصل يف ذيل عنوان ـ ابن حزم نقل 

مني ّ خمتلفة من املتقدًال أقواـ) الكالم اللطائف والكالم يف السحر واملعجزات

 هذه األقوال مخسة وهي ّوأهم . احلركة والسكون وعدمهاوجوديف خصوص 

 :كالتايل

 مجيع املوجودات ساكنة، ّوأن احلركة يف اخلارج وجود عدم :ّاألولالقول 

 . وهو من زعامء املعتزلة،ارّالعط  بن عمرورّونسب هذا القول إىل معم

 من احلركة، ٌ ال يوجد سكون يف اخلارج، والسكون هو نحو:القول الثاين

ار ّولذا أطلق عليها حركـة اعـتامد، ونـسب هـذا القـول إىل إبـراهيم بـن سـي

                                                        
 .٢٩٨ص) ٣٠٢(رقم :  تعليقة الشيخ مصباح اليزدي عىل هناية احلكمة)١(

 .٢٩٠ص) ٢٩٩(رقم : السابق انظر املصدر )٢(
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 .ّاملتقدم العطارر ّ وهو خالف قول معم،امّاملعروف بالنظ

ٌمتحرك املوجود هو ّإنام وًمعا، ٍكون وسٍ حركةوجود عدم :القول الثالث ّ 

 .ّ فقط، وهو قول ابن بكر بن كيسان األصمٌوساكن

 احلركة والسكون موجودان يف اخلارج، وهو قول هشام بن :القول الرابع

 .احلكم وجهم بن صفوان السمرقندي

ام من األعراض، وهو قول ّ ثبوت احلركة والسكون، وأهن:القول اخلامس

 .ّاملتقدمةمني، ولذا ناقش ابن حزم األقوال األربعة ّ املتكليّمتأخرابن حزم و

 إىل أن ال ٌ ذهبـت طائفـة:قـال أبـو حممـد: كره ابن حزم بقولهوهذا ما ذ

ً وجدنا اليشء ساكنا :وا بأن قالواّ ذلك سكون، واحتجّكل ّوأنحركة يف العامل 

  ذلـكّكـلنـا أن  فعلم،ً وهكـذا أبـدا،ً، ساكنا يف املكان الثـاينّاألوليف املكان 

ار موىل بني سـليم أحـد ّ العطعمرو  بنرّسكون، وهذا قول منسوب إىل معم

 . رؤساء املعتزلة

 هي حركة اعتامد، وهذا ّإنامً أصال وٌ إىل أن ال يكون سكونٌوذهبت طائفة

ام مـن أهـل هـذه ّ النظـُام، وأقبح غريّار النظّالقول ينسب إىل إبراهيم بني سي

 ً والعـدم لـيس شـيئا، وقـال، هـو عـدم احلركـةّإنام نلسكو ا:املقالة بأن قالوا

  . وال هو معنىًفعال وترك الفعل ليس ، هو ترك احلركة:بعضهم

ٌمتحرك يوجد ّإنام : وقالوا،ًبطال احلركة والسكون معاإ إىل ٌوذهبت طائفة ّ 

  .ّ بكر بن كسيان األصمأيبوهو قول  ، فقطٌوساكن

  .ًاّمتحركً ما خلق اهللا تعاىل ليس ساكنا وال لّأو اجلسم يف ّأن إىل ٌوذهبت طائفة

 احلركـات ّأن : قالـتّأهنـا ّإال إثبات احلركة والسكون إىل ٌوذهبت طائفة

 وجهـم بـن صـفوان ،ّيـةمامإلم، وهو قـول هـشام بـن احلكـم شـيخ اأجسا

  .السمرقندي



 ١٣١......................................................عليه ّتتوقف وما  احلركة ّحلد  توضيح زيادة يف

 وهـو ، ذلك أعـراضّكل ّوأن إثبات احلركة والسكون إىل ٌوذهبت طائفة

 .ّاحلق

 احلركة والسكون مـن األعـراض، ّأن ابن حزم يذهب إىل ّفإنوعىل هذا 

 ّية األعراض النسبّنإ : األعراض وقالواوجودنكروا أ منيّي املتكلّمتأخر ّلكن

 أنواع األكـوان ّحتققهم مع ذلك يعرتفون بوجود مقولة األين و، لكنّّيةاعتبار

 .يف اخلارج

:  األكـوان األربعـةوجـود بيان  يفاملواقفيقول القايض عقد الدين يف 

ــصل  ــد، ّ يف مباحــث املتكلّاألولالف ــه مقاص : ّاألولمــني يف األكــوان، وفي

وه ّ فقـد اعرتفـوا بـاألين وسـمّيةمون وإن أنكروا سائر املقوالت النـسبّاملتكل

 .بالكون

 حيـث ، األكـوانوجودعى بداهة ّويف املقصد الثالث من هذا الكتاب اد

 . وكذا األنواع األربعة،ّالكون وجوده رضوري: لثاملقصد الثا: قال

 حيـث ، األكوانوجود عىل ـ ل ّيف كتاب املحصـ الفخر الرازي ّواستدل 

ّ أن اجلـوهر حيـرك بعـد أن مل يكـن :املعـاين هـذه وجودوالدليل عىل  :يقول ّ

ًمتحركا ٍالتغري من أمر و.ّ  .فة الصوجود ي أمر يستدعإىل ّ

 حيـث املقاصـد يف لتفتازاين ا:ٌّ األكوان رضوريوجود ّبأنن يقول ّومم

...  وسلوكه عىل طريقني،ّاحليز وهو الكون يف ،الفصل الرابع يف األين: يقول

، ّ الكـون وجـوده رضوري:ّاألولالبحـث : مني وهـو بحثـانّ للمتكلّاألول

                                                        
 .٥٩ ـ ٥٥ ص٥ج:  الفصل)١(

 . رشح املواقف)٢(

 . رشح املواقف)٣(

 .٦٦ص: ّ املحصل)٤(
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  .وأنواعه أربعة

ون ّمني يعربّ املتكلّنأعلم ا:  األكوان األربعةوجودوقال الالهيجي يف بيان 

 سـائر األعـراض وجـود ويعرتفـون بوجـوده وإن أنكـروا ،عن األيـن بـالكون

 .ّيةالنسب

يعرتفـون بوجـود  أكثر العقالء ّأن كشف املراد يف ّمة احليلّالعالّوادعى 

عوا الرضورة يف ّ واد، احلركة موجودةّأنفق أكثر العقالء ّات: قالاحلركة حيث 

 .... من القدماء كزيونٌاعة وخالفهم مج،ذلك

 بالبــرص ٌاألكــوان حمــسوسة: مــنيّوقــال شــارح مواقــف عقيــدة املتكل

ّال خيفـى أن  و.مقتـىض عقلـه و ّمن أنكر األكوان فقد كابر حسه وبالرضورة،

 ،املحـسوس بالواسـطة ومنشأ هذا القول عدم الفرق بني املحسوس بالـذات

ّفإنا ال نشاهد إال امل ّأمـا وصـف  واملفرتقـني، واملجتمعـني والـساكن وّتحـركّ

لـذا اختلـف يف كـون األكـوان  و.االفرتاق فال واالجتامع والسكون واحلركة

 . ملا وقع اخلالفًلو كانت حمسوسة و،ّيةوجود

عون ّين يقولون بوجود احلركة، بل يدّتأخرني املّتكلم املّأن يظهر ّتقدما ّومم

 .املكان الثاين يف ّاألولرضورهتا، وهي بمعنى احلصول 

                                                        
 .٢٥٤ ص١ج:  رشح املقاصد)١(

 .٢٠١ص:  الشوارق)٢(

 .٣٧١ص:  كشف املراد، حتقيق اآلميل)٣(

ّ نقال عن كشاف اصطالحات الفنون والعلوم)٤(  .١١٧٦ ص٢ج: ً



 

 

 

 

 

  الفصل ا�رابع

  ّ� انقسام ا�غ�

 وأقسامه ّالتغريتعريف : ّاألولاملبحث   ●

  ّية والقطعّيةّالتوسطاحلركة : املبحث الثاين  ●

 موجودتان يف اخلارجّيةّالتوسط وّيةاحلركة القطع  

 ّيةّالتوسط وّية احلركة القطع يفّبحث تفصييل  ●

  ّية والقطعّيةّوسطالتتاريخ البحث يف احلركة  

 ّيةّالتوسط وّيةاألقوال يف احلركة القطع: 

  ّيةّالتوسط يف اخلارج ووجود ّية احلركة القطعوجودعدم 

 ّيةّالتوسطوجود عدم  يف اخلارج وّية احلركة القطعوجود

  يف اخلارج ّيةّالتوسط وّية احلركة القطعوجود

 





 

 

 

  الفصل ا�رابع

ا�غ� ِ� انقسام
ّ

  

رفتقد ع
َ

أن 
ّ

 خروج
َ

تغ�ن ِ ال �لو مِ إ� الفعلّالقوةِ من ِا��ء 
�

، 

إما
ّ

ِ ِِ أو � أحوال،ه � ذات  و�ن شئت.ه ذات
َ

 فقـ
ُ

ل
ْ

إمـا :
ّ

 � ذاتيـ
�

 كمـا � ،ِه

جوهري ٍ نوعِلّ�و
�

جوهري َ آخرٍ إ� نوع
ّ

 أو � عرضي،
�

ِتغ� كِه
�

ِ ا�ـ�ء 

ية العرضِ� أحوا�
ّ

.   

ُا�غ� ّثم ّ
إما 

ّ
و�ما ���تدر 

ّ
   . �الفه� دف�

ُوا�غ� ّ
والزم ـ � ا�در��

ُ
ه إ��ن
ُ

 �ـا َقـرار ال ٍ إ� أجزاءِ االنقسام

وال اجتماع
َ

   . ا�ر�ةوه ـ  � ا�وجود

ُغ�وا� ّ
أنهبما  ـ � ا�ف�

ّ
 �تاج
ُ

 يقبلٍ إ� �وضوع
ُ

َا�غ�  ٍقوة و�
 ٍ سابقةّ

ِا�غ� ِ� حدوث
ّ

تحققال ي ـ 
ُ ّ

إال 
ّ

 �ـا عرفـت؛ٍ �ر�ة
َ

أن 
ّ

 ا�ـروج
َ

ن ِ مـ

 كيفما فِ إ� الفعلة�القو
ُ

ضِر
َ

إال �يتم ال 
ّ

أنـه َ غ�، �ر�ة
ّ

 �مـ
ّ

ا �ن تغـ�
ّ

ا
ً
 

دفعي
ّ

ا
ً
يـة اآلنِ ا�ر�ـةِ � أجـزاءِن ا�عا� ا�نطبقـةِ �ن م،

ّ
 ِ ��وصـول،

ِواالتصال ِوال�ك
ّ

ُغ� فا�. واالنفصال ّ
 كيفما ف
ُ

ضِر
َ

إال �يتم ال ،
ّ

   . �ر�ة

 ا�ر�ةّثم
ُ

 ت
ُ

 تـارةُعت�
ً

ِتحـرك ا�ِا�ـ�ء ِ كـون: بمعـ�  ا�بـدأ َ بـ�ّ

 �يث،وا�نت�
ُ

 �
�

حد 
�

 ا�سافة فِ من حدود
ُ

ضِر
َ

 فهو ل�س قبل،
َ

ه و�عد
َ

ه 

ــه ــة،في  و� حال
ٌ

ــسيطة � 
ٌ

ــة  ثابت
ٌ

ــسمةُ غــ� ــس�،ٍ منق ــة (:ّ و� ا�ر�
َ

 

ا�وسط
ّ

ية
ّ

(.   
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 تارةُوتعت�
ً

 �ـسبةُأ وا�نت� �يث � ب� ا�بدِا��ء ِ كون: بمع�
ٌ

 

� ال� ِ ا�فروضةِ ا�سافةِإ� حدود
�

ية منها فعلٍ واحد
ٌ ّ

 ِ ا�ـسابقةّ�لقـوةِ 

قوةو
ٌ ِية �لفعلّ

ّ
حد من ، ا�الحقة

�
 ي��
ُ

حدن ِه وم
�

 �ستقبل
ُ

 والزم.ه
ُ

 ذ�ـك
َ

: 

االنقسام
ُ

 واالنـ�ام،ِ إ� األجزاء
ُ

 تـدر�اّ وا�قـ�
ً
 وعـدم،

ُ
 ِ اجتمـاع

يةا�ر�ة القطع :ّ و�س�،وجود � ا�ِاألجزاء
ّ

.   

�يعا ِواالعتباران
ً

 : بمع�،هما عليه النطباقِ؛ � ا�ارجِ �وجودان

أن
ّ

 �ـسبةِ �لحر�ة
ً

 ال يقتـ� ذ�ـك انقـساما، إ� ا�بـدأ وا�نـت�
ً

 وال 

سيالنا
ً
 و�سبة،

ً
 وحـدود، إ� ا�بدأ وا�نـت�

ُ
 ا�ـسافة تقتـ� سـيالن
َ

 

   . واالنقسامِا�وجود

وأما
ّ

ا يأخذ م
ُ

ه ا�يال
ُ

ا�د ِ بأخذِ ا�ر�ةن صورةِِ م
�

 بعد
َ

ا�د 
ّ

 ، منها

 صورةهاِو�ع
ً
متصلة 

ً ّ
 �تمعة
َ

 � ٍ �وجـودُ غـ�� ذهـ�ٌ فهو أ�ر، األجزاء

 �و فِ ا�ر�ةِ أجزاءِ اجتماعِ لعدم جواز؛ا�ارج
ُ

ضِر
َ

ت
ْ

و�ال ، �ـا أجـزاء
ّ

 

�نت
ْ

 ثابتة
ً

 ال سي
ّ

الة
ً

  . هذا خلف،
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  ا��ح

ّلعالمة املراد من احلركة والتعاريف التي ذكرت هلا، عقد ا  السيدّبعد أن بني

املبحثـني  هـذا الفـصل ّيتـضمنأقسامه؛ لـذا  وّالتغريهذا الفصل لبيان معنى 

  :التاليني

ا�غ�تعر�ف : ّاألولا�بحث 
ّ

   وأقسامه

 ويعني صريورة اليشء غريه، وهو مـن املفـاهيم الغري مأخوذ من ّالتغري

ّ وقد ال نجد مفهوما عقلي،ّية البدهيّيةالفلسف ًا أوضح منـه لكـي نـستخدمه يف ً

ّليس مفهوما ماهوي ـ ّالتغريأي مفهوم  ـ تعريفه وتفسريه، فهو  لكي نستطيع ،ًاً

ًخذ له جنسا وفصال، وّأن نت  ينتزعه العقل من شيئني أو ٌّ انتزاعيٌ هو مفهومّإنامً

 .هّآلخر حمل اّ بحيث يزول أحدمها وحيل، واحدٍ ليشءنيجزئحالتني أو 

 إىل ّالقوة خروج اليشء من ّأن : يف الفصل الثاين من هذه املرحلةّتقدموقد 

ٍتغريالفعل ال خيلو من   ّتبـدلمـن قبيـل ، ّيـة الصورة النباتّكتغري ـ  يف ذاتهّإما ،ّ

 ّتبـدل أو ــ ّيـة وحدوث الصورة النباتّية الرتابالرتاب إىل نبات بزوال الصورة

ٍتغـري ّوإمـا، ّية إىل الصورة احليوانّيةوال الصورة النباتالنبات إىل احليوان بز  يف ّ

ًه، كام يف ازدياده كامّ اليشء يف كمّأحواله كتغري  وانتقاصه بالذبول، وكام ّ بالنموّ

 .يف اشتداد الكيف وضعفه

ا�غ�أقسام 
ّ

   

 : إىل قسمنيّالتغريينقسم 

 ٌ واحـدٌوجـود هّأنـوهو احلركـة، بمعنـى .  التدرجييّالتغري: ّاألولالقسم 
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ٌمتصل ٌ سيالٌّ ممتدّ ٌقوة منه ٍ جزءّكل ٌّتدرجيي ّ ٌيـة للجـزء الالحـق، وفعلّ  للجـزء ّ

ًتـدرجييا ّالتغـري التدرجيي هو احلركة، فاحلركة هي ّالتغري ّفإنالسابق، وعليه  ّ ،

 .  بمنزلة الفصلّوالتدرجيي ،اجلنس بمنزلة ّفالتغري

 ً بنـاءّيـة الصور النوعّتبدل :، هو يف ذات اليشءّيجي التدرّالتغريومصداق 

 التـدرجيي يف ّالتغـريومـصداق . ّ سيالةٌ واحدةٌ صورةّية الصور اجلسامنّأنعىل 

 . وانتقاصه بالذبولّ بالنموّ كام يف ازدياد الكم،ض اليشءَرَع

، فال يوجد فيـه تدرجيي الّالتغريوهو خالف  . الدفعيّالتغري: القسم الثاين

 ّخـصوصيات ونحوهـا مـن ٌ وانقضاءٌمّ وترصٌال سيالن و،ّاتصال وال ٌامتداد

 ٌ وحتـدث مكاهنـا صـورةً الصورة األوىل تفسد دفعةّأن عىل ً الصور، بناءّتبدل

 .أخرى

 .ةّتضاديف األعراض هو تعاقب األعراض امل  الدفعيّالتغري ومصداق

، بـل رجيي يالزم احلركـة التدّالتغري ّنإ :نا قلناّ يف املقام هو أنّواليشء املهم

 يـالزم هـو هـل : الدفعي فيثار فيه السؤال التايل، وهـوّالتغري ّماأ ،هو احلركة

  ؟احلركة

 يف قبـال ّألنـه ليس هو احلركـة، ّ الدفعيّالتغري ّأن من الواضح :واجلواب

 حيتاج إىل ّألنه احلركة، وجود من ّالبد الدفعي ّالتغري ّتحققلكي يلكن احلركة، 

 ّوكل ،ّزماين ٌ حادثّألنه، ّالتغري سابقة عىل حدوث ٍةّقو و،ّالتغري يقبل ٍموضوع

ٍبامدة ٌ مسبوقٍّزماين ٍحادث
 يف الفصل الثاين من هذه املرحلـة ّتقدم، وقد ّقوة وّ

 ّإال ّيـتمال ـ  أم بالـدفع ّتـدرج كـان بالً سـواء ـ الفعلإىل ّالقوة اخلروج من ّأن

 . بحركة

نطبقـة عـىل أجـزاء احلركـة ين املًا، كـان مـن املعـاّ دفعيّالتغريا كان ّلكن مل

وهو ابتـداء ( والرتك )ه تدريج وليس فيٍّحدوهو انتهاء احلركة إىل ( كالوصول
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 . بحركةّإال الدفعي ّالتغري ّتحقق وعليه فال ي،)ّاحلداحلركة من 

ٍحينام يكون سـائرا مـن مكـان ـ ًمثال ـ فاجلسم  آخـر، ٍ ويـصل إىل مكـانً

يف ، واحلـال كـذلك ّيـة مـن األمـور الدفعلّاالتـصا آخر، فهذا ٍصل بيشءّفات

ٌمتصل ٌ أن يكون هناك جسمّالبد االنفصال فّيتمكي ل ّألنه ؛االنفصال  ٍ بجسمّ

 . بحركةّإال الدفعي ال حيصل ّالتغري :إذن .حلركةاآخر وانفصل عنه ب

 ّإنـام الـدفعي ّالتغـري ّإن : يف تعليقه عىل هناية احلكمةايضّقال الشيخ الفي

 ّإال ّتحقـق الـدفعي ال يّتغريًاآلن، وإذا كان اآلن طرفا للزمـان، فـال يف ّتحققي

ٌتغريحيث تنتهي احلركة والزمان، فالرتك   حيصل باالبتـداء يف احلركـة، ٌّ دفعيّ

ٌتغريوالوصول   . حيصل بانتهاء احلركةٌّ دفعيّ

 باعتبـار ّإالان يف وسط احلركة فليسا ّيتصور الوصول والرتك اللذان ّوأما

 فيـه الوصـول ّتحقـق يٌني بيـنهام آنئ جـزإىلم احلركـة ّ يقـسّإنه حيث الذهن،

 .ّ دفعيّتغريًا بالفعل قبل انتهاء احلركة، فال ّ فال آن خارجيّوإالوالرتك، 

ا�وسطا�ر�ة : �ا�ا�بحث ا
ّ

ية
ّ

ية والقطع
ّ

  

 ّأن ينبغي التنبيـه إىل ّية والقطعّيةّالتوسطقبل الولوج يف بيان معنى احلركة 

 .ا قسمني للحركةتليس ـ ّية والقطعّيةّالتوسط ـ هاتني احلركتني

بنحـو ، وّيـة وقطعّيةطّ توسـٍ احلركة ال تنقسم إىل حركةّنإ :بعبارة أخرى

 ال بيـنهام ٌّ لفظـيٌاشـرتاك يوجـد ّإنـام هلذين القـسمني، وً احلركة مقسامتكون

ي احلركـة  واحـدة وهـً حركـةّإال، فاملوجود يف الواقع اخلارجي ليس ّمعنوي

ً اشـرتاكا ّية آخر للحركة يشرتك مع القطعٌ فهو استعاملّيةّالتوسط ّأما، ّيةالقطع

 ّألن ّالتغـريانقسام  بـل املعنون ًا؛ وهلذا ينبغي ترك ذكرمها يف هذا الفصّلفظي

                                                        
 .٧٨٠ ص٣ج: ايض عىل هناية احلكمةّيقة الشيخ الفيتعل) ١(
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ي هذا الوهم ما ّام قسامن من احلركة، كام يقوّبحثهام يف هذا الفصل قد يوهم أهن

، ّيـة وقطعّيةطّانقسام احلركـة إىل توسـامء من التعبري بـبعض كلامت احلكيف 

ّ يف بداية احلكمة فصال مستقالصنّفولذا جعل امل  ّيةّالتوسـط باحلركـة ًاّخاص  ًً

 .ّالتغري حتت أقسام ّية والقطعّيةّالتوسط، ومل جيعل االنقسام إىل ّيةوالقطع

 مـن احلركـة ًاد واحً قسامّإال اخلارجي ليس الواقع ما هو موجود يف :إذن

وقـد ذكـرت  ـ ّيتـضحكـام  ـ ّ لفظـيٌ بينهام اشرتاك، نعم.ّيةوهو احلركة القطع

  . آخر للحركةً معنىوجود يف املقام من باب التنبيه عىل ّيةّالتوسطاحلركة 

ا�وسطتعر�ف ا�ر�ة 
ّ

ية
ّ

  

 هبـا اجلـسم وهـو بـني املبـدأ ّيتـصف ٌ بـسيطةٌ هي حالةّيةّالتوسطاحلركة 

؛ لكوهنـا ّالقوة من أجزاء بٍبةّ غري مركّأهنا هيملراد باحلالة البسيطة واملنتهى، وا

 ّكل من حدود احلركة، ونسبتها إىل ٍّحد ّكل يف ٌةّتحققا مّألهن، وذلك ّممتدةغري 

 فهو ، إىل أخرىٍ من مدينةٍ مسافرٍ شخص: إىل أفراده، من قبيلّ الكيلُ نسبةٍّحد

ًا أو ساكناّركمتحسواء كان  ـ  نقطة يف الطريقّيف أي  أنا يف الطريق، أي :يقول ـ ً

ي كون اجلسم بني املبدأ وه ـ بني املبدأ واملنتهى، فهذه الصفة ّأنه يصدق عليه ّأنه

تصدق عليه صفة كونه بني املبدأ ف بعد أن يبدأ اجلسم باحلركة، ّتحققت ـ واملنتهى

ّ كان ساكنا أو مستمرٌواملنتهى سواء    الـصفة أو املفهـومونسبة هذه ، ًا يف املسريً

 ّ نسبة الكلت إىل أفراده وليسّنسبة الكيل ـ  اجلسم بني املبدأ واملنتهىّأنوهي ـ 

 ٌه، من قبيل إذا وجد فردئ أجزا جزء منّكل يف حاصلإىل األجزاء، فهو بتاممه 

  مـنًا جـزءّأن بتاممـه يف هـذا الفـرد، ال ًامن اإلنسان، يكون اإلنسان موجود

 ّتحرك هذا اجلسم املّألن ؛ آخرٍ آخر يوجد يف فردًاد وجزءيوجد يف فر اإلنسان

 منتظرة، ٌ وال توجد له حالة، بني املبدأ واملنتهىّأنه يصدق ، نضع يدنا عليهأينام

ّ النظر عن أجزاء املسافة الواقعة بني املبدأ واملنتهى، ولذا تعرف احلركـة ّبغض
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 .ًاّمتحركً سواء كان ساكنا أم  كون اليشء بني املبدأ واملنتهى:ّبأهنا ّيةّالتوسط

 غري منقسمة، ال أجـزاء هلـا؛ ٌ ثابتةٌ بسيطةّيةّالتوسط احلركة ّأن :واحلاصل

 املـسافة بيـنهام، نظـري ّكـل يشغل ، بني املبدأ واملنتهىٌ ثابتٌ واحدٌوجودا ّألهن

 هلـا ّيةّالتوسـط، وعليه فاحلركة ّية يف حدود احلركة القطعّتحققالدفعي الذي ي

 ينقسم بانقـسامه، بـل ّحتى لكن ال عىل وجه االنطباق عليه ، الزمانإىل ٌنسبة

 مـن آناتـه، ٍ آنّوكـل مـن أجزائـه ٍ جزءّكلًعىل أن يكون هو بتاممه حاصال يف 

 التي ّيةبخالف احلركة القطع ـ ومها املبدأ واملنتهى ـ  طرفاهاآلنني اللذين مهاو

 وتنقسم أجزاء ، واحدٍ يف زمانٍتمعة هلا أجزاء غري جم،ّية تدرجيٌالةّ سيٌبةّهي مرك

ٍية وحالٍ منرصمةٍهلا إىل أجزاء
 . ومقبلة، كام سيأيتّ

 ، عىل معنيني لفظ احلركة يطلق: ّية يف رشح اهلداية األثريّتأهلنيقال صدر امل

 يفرض يف الوسط ال ّحد ّ بحيث أي،املنتهى واملبدأبني  اليشءط ّ توس:أحدمها

 فهذا هو ،ّ بخالف حدي الطرفني،ال بعده فيه وقبل وصوله اليشءيكون ذلك 

ٌية شخصٌ واحدةٌهو صفة وصورة احلركة  إذ ،ّالتوسط حدود ّتبدل بّمتغرية غري ّ

 . عىل الصفة املذكورةّألنه بل ،ّحد دون ٍّحد يف ّألنه ليس ًاّمتوسط ّتحرككون امل

لكـن  ،ًاّ مـستقرًّا شخـصيًإن كان بحـسب ذاتـه واحـدا وّالتوسط ذلك ّإن ّثم

 بغـري ً يقبل انقـساماّممابواسطة نسبته إىل حدود املسافة الغري املتناهية بالفرض 

 فهـو ، موافاة حدود املسافةّاتصال من جهة ّالقوة بٌ إذ له حدود، بالفرضٍهناية

 ّكل ّأن بحسب النسبة إىل تلك احلدود، فكام ٍّ غري مستقر، بحسب الذاتٌّمستقر

لكـن  و بني طرفيه ال يكـون بالفعـلّ يف اخلطٍ نقطةّوكل صلةّ يف املسافة املتٍّحد

، فهذا املعنى من ّالقوة بّإال من هذه األكوان ال يكون ٍّكل فكذلك كون ،ّالقوةب

 ٌ كـاملّبأهناسموها  و فلذلك،حموضة الفعل وّالقوةاحلركة وجوده بني رصافة 

ل بـسبب ّ، وثـانيهام مـا حيـصل مـن األوّالقوة من جهة ما هو بـّالقوة ملا بّأول



 ١ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح ...........................................................١٤٢

ٌاستمرار ذاته واختالف نسبته إىل حدود املسافة، وهو أمر متصل منطبق عـىل  ٌ ّ ٌ

ّامها، واحد بوحدهتا، وهذا األمر يسمى احلركة القطعية، سٌاملسافة، منقسم بانق ّ ٌ

ّواألول احلركة التوسطية ّوالتوسطية كأهنا فاعلة للقطعية. ّ ّّ ّ. 

ٍّاس بـسطح، يرسـم بحركتـه املنتقلة كرأس خمروط، ممالنقطة : مثال ذلك

ٌوسيالنه عىل ذلك السطح خطا ما، فقد يعرض للنقطة مماسـة منتقلـة حيـصل  ٌ ً ّّ

ٌمن استمرارها عىل ذلك السطح خط تفرض فيه نقطة متومهة ليس يشء منها  ّ ٌّ

ٌفاعلة له، أو جزءا به، بل متأخرة عنه ّ ً . 

يةتعر�ف ا�ر�ة القطع
ّ

  

 إىل ًنـسبة ـ للـيشء: أي ـ  لـهّوأننتهـى، وهي كون اليشء بـني املبـدأ وامل

 ّكل من أجزاء املسافة ينطبق عىل ٍ جزءّكل ّأن :حدود املسافة املفروضة، بمعنى

ء ا أجـزِ من حدود احلركة، بحيث يمكن تقسيم احلركة إىل أجزاء بمقـدارٍّحد

ًية من حدود احلركة يكون فعلٍّحد ّوكل ،املسافة ًقـوةقة وب الساّللقوة ّ  ةّيـ للفعلّ

ٌسيالة أجزاء احلركة ّأن، بمعنى الالحقة  يف ٍ غري جمتمعةءها أجزاّوأن، ّية تدرجيّ

 ، واحد، وعليه يمكن تقسيم احلركة إىل أجـزاء بمقـدار أجـزاء املـسافةٍزمان

 .ّية وأجزاء مستقبل،ّية وأجزاء حال،مة أجزاء منرص: إىلؤهاوتنقسم أجزا

 ّنـسبة الكـلإىل أجزاء املسافة ا  نسبتهّية احلركة القطعّأن :ّيتضحومن هنا 

ً ليس موجـودا ، وهو احلركةّ الكلّألن إىل األفراد، ّإىل اجلزء وليس نسبة الكيل

 من أجزاء ٍ جزءّكل يوجد يف ّ من ذلك الكلٍ جزءّكل ّنإ جزء، بل ّكلبتاممه يف 

 تقبــل االنقــسام إىل األجــزاء وتقبــل ّيـةاملـسافة، ولــذا تكــون احلركــة القطع

 .ًأيضااالنرصام 

                                                        
 .١٠٣ص: ّاهلداية األثريية) ١(
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 يعترب يف هذه احلركة احلدود، وتقاس احلركة ّألنه ف، تقبل االنقسامّأهنا ّأما 

 . من احلركةٌ من املسافة جزءٍ جزءّكلإليها، فبإزاء 

ٌقـوة مـن احلركـة ٍ سـابقٍ جزءّكل ّ تقبل االنرصام، فألنّهناأ ّوأما  للجـزء ّ

ٌيـة فعلٍ الحـقٍ جزءّوكل ،الالحق تـه ال ّيشء وفعلي الـّقـوة للجـزء الـسابق، وّ

 ّيـةوعليـه فيـشرتط يف فعل. ّية عليها اآلثار الفعلّترتتب ال ّالقوة ّألن ؛جتتمعان

 . اجلزء السابقُ انرصامٍ جزءّكل

،  معنينيتطلق احلركة عىل: ّيةداماد يف تعريف احلركة القطع الّاملحقققال 

ٌ متصلةٌ هيئة:اينالثو، ...أحدمها ّة املتصلة ما بني  القطع املنطبق عىل املسافهي ّ

ّ تدرجييـة الوجـود غـري هي وّ تقال هلا احلركة القطعية،،املنتهى وطرفيها املبدأ

ّقارة األجزاء، إنام وعاء هويتها ّ حدودها املوهومـة  ومان،ظرف حصوهلا الز وّ

  املـسافةيف منفرضـة ٍ الوسط بحسب حدوديف ٌ مفروضةٌالغري املنقسمة أكوان

 .مان الزيف ٍ موهومةٍآناتو

ٌفاحلركة باملعنى األول خارجة  هبا، بـل ٍ عن احلركة هبذا املعنى، غري قائمةّ

ّهالك راسميتها هلا استمرار ذاهتا البـسيطة  و بموضوعها،ٌقائمة وّ إياهاٌراسمة

ّالشخصية السيالة، ّ  . املسافةيفعدم استقرار نسبتها إىل احلدود املوهومة  وّ

ض هلـا يف أواخـر ّا وتعريفهـا نتعـر يف معناهّمتعددةوهناك أقوال أخرى 

  .البحث

يةا�ر�ة القطع
ّ

ا�وسط و
ّ

ية
ّ

   �وجودتان � ا�ارج

 ّيةّالتوسـط احلركـة وجوديف هذه املسألة أقوال خمتلفة، فالبعض ذهب إىل 

                                                        
 . ٢٠٤ص: القبسات) ١(

ّلتعريفات األخرى للحركة التوسطية يف البحوث التفصيليةانستعرض ) ٢( ّ ّ. 
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واحلكيم   كالشيخ الرئيس، يف اخلارجّية احلركة القطعوجوداخلارج، وعدم  يف

 كـصدر ،ًمعـا موجودتـان يف اخلـارج امّأهنـالسبزواري، والـبعض ذهـب إىل 

ط، مـة فقـّد العالّض لـرأي الـسيّمة الطباطبائي، وفيام ييل نتعرّ والعالّتأهلنيامل

 .تاركني التفصيل إىل آخر الفصل

ــار فقــد ــائيّالعالمــة اخت ــان يف الواقــع ّأن : الطباطب  احلــركتني موجودت

 حتصل ّتحرك أن يّمجردب اجلسم ّألن فواضح؛ ّيةّالتوسط احلركة ّأما .اخلارجي

 هذه الـصفة ّأن : ومن الواضح،املبدأ واملنتهى ، وهي كونه بنيّية واقعٌله صفة

ٌ هبا اجلسم واقعا يف اخلارج وليس اعتبارا، فلو سافر شخصّيتصف ً  ٍ من مدينةً

 يف ًا كـان واقفـٌ سـواء، بـني املبـدأ واملنتهـىّأنـهً واقعا ّيتصفإىل أخرى، فهو 

 .ًاّمتحركالطريق أم 

 عىل كون ذلـك ّاألدلة من أقوى ، االنطباق عىل اخلارجّأن :ومن الواضح

ًا ال اعتبارياّالواقع اخلارجي واقعيمع اليشء املنطبق  يف  املصنّف ذلك كام ذكر ،ً

 الـيشء أقـوى مـن وجـودوال دليل عـىل  : حيث قال،آخر املرحلة السادسة

ٍيةصدق مفهومه عىل عني اخلارج يف قض
 .ّية خارجّ

 إىل املبـدأ ًللحركـة نـسبة ّ يف اخلـارج، فـألنّيـة احلركة القطعوجود ّوأما

ٌسيالةواملنتهى وإىل حدود املسافة، فهي   ٌ موجودةّية يف اخلارج، فاحلركة القطعّ

 . يف الوجودٍيف الواقع اخلارجي وهي أجزاء غري جمتمعة

 هّألنـ يف الواقـع اخلـارجي ّيـة احلركة القطعوجود :وأنكر الشيخ الرئيس

ٌمتصل ٌ واحدٌ أمرّبأهنا ّيةّفرس احلركة القطع  هذا األمـر ّأن :، ومن الواضحّ ممتدّ

                                                        
 .ّسيأيت تفصيل األقوال يف املسألة يف البحوث التفصيلية) ١(

 .لفصل احلادي والعرشون املرحلة السادسة، ا،هناية احلكمة) ٢(
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 اجلسم يف املبـدأ ال حركـة ّألن له يف الواقع اخلارجي؛ وجود ال ّالواحد املمتد

 ال هّفإنـ احلركـة قـد انتهـت، ويف الوسـط ّألن؛ ًأيضاله، ويف املنتهى ال حركة 

 ال ٍ جـزءّكـل ّألن الوسط غـري جمتمعـة الوجـود؛  األجزاء يفّألن ًأيضا حركة

 األجزاء التي طواها فقد ّفإن بانعدام اجلزء السابق، وعليه ّإال ّتحققيمكن أن ي

 للحركـة وجـودعدمت، واألجزاء التي ستأيت فهي غري موجودة، وعليه فال 

 ،الـذهنيف  موجـودة ّيـة احلركـة القطعّنإ ،نعـم . يف الواقع اخلارجيّيةالقطع

  . اليشء بحركته من املبدأ إىل املنتهى له صورة واحدةّأنل ّث يتخيحي

 ً وصورة، ثانية يف اآلن الثاينً وصورة،ّاألول يف اآلن ًفاخليال يأخذ صورة

 .ّ جمتمع األجزاء قارٍ واحدٍ جيمعها بوجودّثم... ،ثالثة يف اآلن الثالث

 توجـد يف ّإنـامو يف اخلـارج، ٍ غري موجـودةّية احلركة القطعّأن :واحلاصل

 .الذهن فقط

 :  ملعنينيٌ احلركة اسم:  الشفاءّطبيعياتقال الشيخ يف 

 ّممـاذلـك  و، إىل املنتهىاملبدأمن  ـ ّمتحركصل املعقول للّ األمر املت:ّاألول

 مـا دام مل يـصل إىل املنتهـى فاحلركـة مل ّتحـرك املّألنعيان األال حصول له يف 

 لـه يف األعيـان وجـود ال ن فإذ،بطل ونقطعإذا وجدت فقد ا و،توجد بتاممها

إىل و ـ  يستند إىل املكـان الـذي تركـهّتحرك املّألنذلك  و، بل يف الذهنًأصال

 ّثـم ، يف اخليالّاألول فإذا ارتسمت صورة كونه يف املكان .املكان الذي أدركه

 فقـد اجتمعـت ،قبل زواهلا عن اخليال ارتسمت صورة كونه يف املكان الثـاين

 . واحـدٌء  يشًمعـا الـصورتني ّبـأن يشعر الذهن ٍحينئذ ف،ان يف اخليالالصورت

 إذ ، كـام يف الـذهنٌ قـائمٌفال يكـون هلـا يف الوجـود حـصول ، يف اخلارجّوأما

 . قائمٌوجوداحلالة التي بينهام هلا  و يف الوجودّتحركالطرفان ال حيصل فيهام امل

 بـني ًطاّجلـسم متوسـهو كون ا و،هو األمر الوجودي يف اخلارج و:الثاين
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 ،ال بعـده فيـه ورض يف الوسط ال يكون قبلهُ فٍّحد ّكل بحيث ،املنتهى واملبدأ

ليس يف هذه احلالـة  و،ًاّمتحرك اليشء ما دام كون ٌةّ مستمرٌ موجودةٌهو حالةو

ٌتغري  ًاّمتحركـ ّتحـرك بحدود املسافة بالعرض لكن ليس املّيتغري بل قد ،ًأصال ّ

ٍ معنيٍّحد يف ّألنه  ّألنـه عند خروجه منه بـل ًاّمتحرك مل يكن ّوإال ، من الوسطّ

 ، يف مجيع حدود ذلك الوسـطٌتلك احلالة ثابتةو ، عىل الصفة املذكورةٌطّمتوس

 فرض ّكل أن يقال له يف ّيصح ّألنه ؛هو يف آن وّتحركهذه الصفة توجد يف املو

ٍمتوسط ٍّحديف 
 .ال بعده فيه و ال يكون قبلهّ

 أن يعنـي باحلركـة األمـر ّفإمـا ، حركة يف زمـانّكل ّأنن  م:والذي يقال

إن  و، األمور يف املايضوجودوجودها فيه عىل سبيل  و،صل فهو يف الزمانّاملت

 مـن ٍ يف آنٌوجـود يف املايض قد كان هلا ة األمور املوجودّفإنكان يباينها بوجه 

 فكونـه يف ،ثاينإن عني به املعنى ال و.ال كذلك هذا و، فيهًكان حارضا ،املايض

 ال خيلـو مـن ّأنـه بل عـىل معنـى ، يلزم مطابقة الزمانّأنهالزمان ال عىل معنى 

 ّألنه و، فال خيلو من حدوث زمان، للزمانٌذلك القطع مطابق و،حصول قطع

 .  يف هذا الزمان بواسطتهًثابتافيكون  ، من ذلك الزمانٍ آنّكل يف ٌثابت

 كون احلركة التـي هـي الوجـود :ّبأن إشكال الشيخ عىل مةّأجاب العالو

ّلكن  ال ريب فيه، ٌ يف الذهن، حقّإالصل املجتمع األجزاء ال يوجد ّالواحد املت

فهوم الذي يأخذه الذهن واخليال عن احلركـة بـصورة جمتمعـة األجـزاء ال امل

 ّالتـدرجبمعنـى  ّيـةاحلركـة القطع ّألن، ةّيـيكشف عن حقيقـة احلركـة القطع

أي لـو كانـت  ـ ّوإالالن، وهـي ليـست جمتمعـة األجـزاء، واالنرصام والسي

                                                        
ّطبيعيات الشفاء، الفصل األول من املقالة الثانية) ١(  احلكمة املتعالية يف األسفار ؛ّ

 .٣١ ص٣ج: العقلية األربعة
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 وهو خـالف فـرض كوهنـا ،ّسيالةلكانت ثابتة غري ـ احلركة جمتمعة األجزاء 

 .  غري ثابتةّسيالة

تعليق � ا�ص
ّ

  

كـام  ... الفعـلإىل ّالقـوة خروج اليشء من ّأنقد عرفت : قوله  ●

 .املرحلة والثاين من هذه ّاألول يف الفصلني ّتقدم

 ال :أي  ال قرار هلا وال اجتامعٍ إمكان االنقسام إىل أجزاءهوالزم: قوله ●

 هبذه اجلملة صنّف فهي جمتمعة يف الزمان، وقد جاء املّوإالقرار هلا يف الوجود؛ 

 ال قـرار هلـا، وذلـك ٍ أجزاءإىلة هذا احلكم، وهو االنقسام ّ علّاملعرتضة ليبني

 ال قـرار هلـا وال اجـتامع هلـا يف ٍ أجـزاءإىل االنقسام  الزم التدريج إمكانّألن

 . يف الفصل السابقّتقدمالوجود، وهذا من خصائص احلركة كام 

 الـدفعي ّالتغـري ّنإ :أي  بحركـةّإال ّتحقق الدفعي ال يّتغريوال: قوله ●

 .يالزم احلركة

 . بحركةّإال ّيتم ال ،... الفعلإىل ّالقوة اخلروج من ّأنملا عرفت : قوله ●

 . يف الفصل الثاين من هذه املرحلةّتقدمكام 

ّا دفعيّتغري: قوله ●  :أي .ّيـةًا من املعاين املنطبقة عىل أجـزاء احلركـة اآلنً

 ّالتغري وال يعقل انطباق ، واالنفصالّاالتصالًمنطبقا عىل هنايات احلركة وهو 

ٌدةممت األجزاء ّألن ؛الدفعي عىل غري هذه األجزاء من احلركة  .ّسيالة ٌمةّ مترصّ

ال خيفى  ....املسافة من حدود ٍّحد ّكلبني املبدأ واملنتهى بحيث : قوله ●

ً واقفـا بـني املبـدأ ّتحـرك مـا كـان املإلخـراجّإنـام هـو  ّية التقييد هبذه احليثّأن

 . واملنتهى

                                                        
ّوسيأيت يف البحوث التفصيلية التعر) ١(  .ض لألقوال يف هذه املسألةّ
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  خالصة الفصل ا�رابع

 وهـو مـن ه،َ غـريِ صـريورة الـيشء: ويعني،الغري من ٌ مأخوذّالتغري ●

 .ّية البدهيّيةاملفاهيم الفلسف

 : إىل قسمنيّالتغريينقسم  ●

 ٌ واحـدٌوجـود ّأنـه بمعنـى .وهو احلركـة ، التدرجييّالتغري :ّاألولالقسم 

ٌمتصل ٌ سيالٌّ ممتدّ ٌقـوة منه ٍ جزءّكل ٌّتدرجيي ّ ٌيـة للجـزء الالحـق وفعلّ  للجـزء ّ

  .السابق

ٌاتـصال وال ّال يوجد فيه امتـداد  وهو الذي، الدفعيّالتغري :القسم الثاين ّ 

 عىل ً الصور، بناءّتبدل ّخصوصيات ونحوها من ٌ وانقضاءٌمّ وترصٌوال سيالن

تعاقـب ، كـام يف  أخـرىٌ وحتدث مكاهنا صورةً الصورة األوىل تفسد دفعةّأن

  .ةّضادتاألعراض امل

لـيس ف الـدفعي ّالتغري ّماأ التدرجيي يالزم احلركة بل هو احلركة، ّالتغري ●

 مـن ّالبـد الـدفعي ّالتغـري ّتحققلكي يلكن  يف قبال احلركة، ّألنههو احلركة، 

ٍقوة وّالتغري يقبل ٍ حيتاج إىل موضوعّألنه احلركة، وجود
 عـىل حـدوث ٍ سـابقةّ

 .ّالتغري

 هبـا اجلـسم وهـو بـني املبـدأ ّيتـصف ٌ بـسيطةٌ حالة:ّيةّالتوسطاحلركة  ●

 .ًاّمتحركً كان ساكنا أم ً سواء،أ واملنتهىكون اليشء بني املبدفهي واملنتهى، 

 ًنسبة ـ لليشء ـ  لهّوأنكون اليشء بني املبدأ واملنتهى، : ّيةاحلركة القطع ●

 من أجزاء املسافة ينطبق عىل ٍ جزءّكل ّأن : بمعنى،إىل حدود املسافة املفروضة

مقـدار  من حدود احلركة، بحيث يمكـن تقـسيم احلركـة إىل أجـزاء بٍّحد ّكل

ًية من حدود احلركة يكون فعلّحد ّوكل ، املسافةاءجزأ ًقـوةقة وب الـساّللقـوة ّ ّ 

 .الالحقة ّيةللفعل
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 . موجودتان يف اخلارجّيةّالتوسط وّيةاحلركة القطع ●

ٌمتصل ٌ واحدٌ أمرّبأهنا ّيةالشيخ احلركة القطعّفرس  ●  هـذا ّنإ :وقال، ّ ممتدّ

 ّيـة احلركة القطعّنإ ،نعم .يع اخلارج له يف الواقوجود ال ّاألمر الواحد املمتد

 .موجودة

 كون احلركة التـي هـي الوجـود ّبأنّاب العالمة عىل إشكال الشيخ أج ●

ّلكن  ال ريب فيه، ٌ حق، يف الذهنّإال املجتمع األجزاء ال يوجد ّاملتصلالواحد 

 جمتمعـة األجـزاء ال ٍفهوم الذي يأخذه الذهن واخليال عن احلركـة بـصورةامل

 .ّيةن حقيقة احلركة القطعيكشف ع
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�ث
ٌ

ية حول ا�ر�ة القطعّ تفصي�
ّ

ا�وسط و
ّ

ية
ّ

  

ا�وسط تار�خ ا�حث � ا�ر�ة )١(
ّ

ية
ّ

ية والقطع
ّ

   

 عىل سري البحث التـارخيي يـساهم يف بيـان األبعـاد ّاالطالع ّأنال خيفى 

  .للمسألةاملختلفة 

البحـث يف تـاريخ ـ لة ّخمتـرصبـصورة ـ ض ّ هذا الضوء سوف نتعـرويف

 .ّية والقطعّيةّالتوسطاحلركة 

رح البحـث يف هـذه ُ مـا طـّأول ّأن :املسألة يكـشف هلذه التارخييوالتحقيق 

ذلـك يف كتـاب الـشفاء للـشيخ  و، والقطع يف احلركةّالتوسطاملسألة حتت عنوان 

 ّأنذهـب أرسـطو إىل :  قولـهرشح املواقـفين يف  وقد ذكر اجلرجا،الرئيس

، وقـد بـسط ّ وقطعـيّطيّ توسـ: باالشرتاك اللفظي عىل معنيـنياحلركة تقال

وانتهـى ، ض لألقوال فيهاّ وتعرالقبساتالبحث يف هذه املسألة املريداماد يف 

 وتبعـه يف ذلـك ، موجودتان يف الواقع اخلارجيّيةّالتوسط وّية احلركة القطعّأنإىل 

 يف ٌ موجـودةّيـة احلركـة القطعّأن : وذكر يف بعض كلامته،ّتأهلنيتالميذه كصدر امل

 .اخلارج

 ويف ،رشح املنظومةض هلذه املسألة احلكيم السبزواري يف ّ وكذلك تعر

                                                        
 .٨٧ ـ ٨٣ص: ّ طبيعيات الشفاء، مكتبة املرعيش)١(

 .١٩٧ ص٦ج:  رشح املواقف)٢(

 .٢١١، ص٢٠٧ص:  القبسات)٣(
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 وانتهـى إىل إنكـار ،ّيـة ويف حاشيته عىل الشواهد الربوب،تعليقته عىل األسفار

 الذي ذهـب يمة الطباطبائّالوجود اخلارجي للحركة عىل خالف عقيدة العال

 . يف الرشحّتقدم موجودتان يف اخلارج كام ّيةّالتوسط وّيةة القطعحلركا ّأنإىل 

 .ّيةّالتوسط وّيةض آلراء وأقوال احلكامء يف احلركة القطعّنتعرييل فيام و

ية األقوال � ا�ر�ة القطع)٢(
ّ

ا�وسط و
ّ

ية
ّ

  

ية ا�ر�ة القطعوجودعدم  .١
ّ

ا�وسط � ا�ارج ووجود 
ّ

ية
ّ

   

 :حلركة اسم ملعنينيا : حيث يقولسينا،وهو ما ذهب إليه ابن 

ّذلك مما ال  و،ّ املعقول للمتحرك من املبدأ إىل املنتهى ّ األمر املتصل:ّاألول

ّ ألن املتحرك ما دام مل يصل إىل املنتهى فاحلركة مل توجد ؛حصول له يف األعيان ّ

 بل ًأصال له يف األعيان وجود ال نبطل، فإذ و فقد انقطعوجدتإذا  و.بتاممها

 .... الذهنيف

ًهو كـون اجلـسم متوسـطا وهو األمر الوجودي يف اخلارج و:الثاين  بـني ّ

ٌ مستمرةٌ موجودةٌهو حالة و،ال بعده فيه و بحيث ال يكون قبله،املنتهى واملبدأ ّ 

ًيكون متحركا اليشءما دام  ّ. 

  ّتحرك املعقول للّاملتصل هبا األمر يإن عن :احلركة:  آخرٍوقال يف موضع

املنتهى،  وهو بني املبدأ و ـّمتحركللـ ة ّ فذلك ال حيصل البت،املنتهى و املبدأ من

 . عنـد املنتهـىّتحـرك من احلصول إذا كـان املً نحوا  قد حصل ّأنه ّ يظن ّإنامبل 

 املعقول قد بطل من حيث الوجود، فكيف يكون له ّاملتصلهناك يكون هذا و

 يفقائمـة    ال ذات لـهّممـااحلقيقـة األمر ب  بل هذا؟ الوجوديف ٌّي حقيقٌحصول

 الـذهن بـسبب نـسبة يف ٌ صـورته قائمـةّ ألن ؛ اخلياليف ترتسم ّإنام و،األعيان

                                                        
 .٢٥٧ص:  انظر موسوعة مصطلحات اإلمام فخر الدين الرازي)١(
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 ّألن ؛ اخليـاليف أو يرتـسم ،مكان إدراكـه و ،مكان تركه : إىل مكاننيّتحركامل

قـد   بعـد مـن األجـسام تكـون وقـرب و مكانيف ٌله حصول ّتحركصورة امل

 يف آخـر  لـه أخـرى بحـصول ٌ صورةّاحلسقها من جهة  تلحّثمانطبعت فيه، 

 ٌ واحدةٌصورة ّأهنام عىل ًمعا فيشعر بالصورتني ، بعد آخرين وقرب ومكان آخر

 إذ الطرفـان ال ؛ الـذهنيف قـائم كـام ٌ الوجود حصوليفال يكون هلا  و،حلركة

 .ئم قاٌوجود بينهام هلاال احلالة التي  وًمعا الوجود يف ّتحركحيصل فيهام امل

  عليـه،ً أن يكون االسـم واقعـايباحلر املعنى املوجود بالفعل الذي ّأماو

طة حـني يكـون ّ حالتـه املتوسـي فه،ّتحرك امليفأن تكون احلركة التي توجد و

 ّمتوسط ّحد يفمل حيصل عند الغاية، بل هو  و من املسافةّاألول الطرف يفليس 

ة خروجـه إىل الفعـل ّ مديف من اآلنات التي يقع ٍ آنيفال  ويوجد ليسبحيث 

  مـا،ٍ ملـسافةً فرضته قاطعـاٍ وقتّي أيف، فيكون حصوله ّاحلد ذلك يف ًحاصال

 ّتوسطهو  و،ّتحرك امليف صورة احلركة املوجودة هذا هوو . القطعيفبعد  هوو

ال بعده  وقبله فرض فيه ال يوجدُ يٍّحد ّي أّ بحيث،النهاية وبني املبدأ املفروض

 تلزم ٌ واحدةٌهو صفة و هو صورة احلركةّالتوسط فهذا ،رفنيي الطّال كحد  فيه

 .اّمتحركدام ة ماّالبت ّتتغريال  وّتحركامل

كـون  : وهـيّيةطّ يف ثنايا البحث مراد الشيخ من احلركة التوسـّتقدموقد 

 من حـدود املـسافة ال يكـون َرضُ فّحد ّ أي:اليشء بني املبدأ واملنتهى بحيث

ٌمتصل ٌوجود فهي ّية احلركة القطعّأما قبله وال بعده فيه  وهـذا الوجـود ،ّ ممتدّ

 . له يف اخلارجَوجود ال ّاملمتد

ـ صـاحب القبـسات، والفخـر الـرازي، هذا القول ـ البن سـينا وناقش 

                                                        
 .٨٤ ص١ج: يالطبيع  ، السامع)ّالطبيعيات( الشفاء )١(
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 .ّوصدر املتأهلني، واحلكيم السبزواري

اآلن  وّيةّالتوسـط كـان ال يعقـل انطبـاق احلركـة إذا: قبساتقال يف ال •

، بـل كـان ًأصـال من املقادير الواقعة بني احلـدود املنفرضـة ٍء ل عىل يشّالسيا

ٍ كل آنيف ًأبداّاملتحرك بحسب ذلك، يكون   زمـان يف مـن اآلنـات املفروضـة ّ

ّ من تلك احلدود، فيكون ال حمالة ليس يـصح للمتحـرك مـن ٍّحد احلركة، عىل ّ

ّهو بني حدين من تلـك ّاآلن السيال موافاة مقدار ما  وّيةّالتوسطتلقاء احلركة 

ٍ كل آنيف له من تلك اجلهة ّإناماحلدود املفروضة، بل  ّ بخصوصه، موافاة حـد ّ

ٍال متقدر وٍبعينه غري منقسم  .، ال غريًأصال ّ

ّ احلركة التوسطيةّإال الوجود يف لو مل يكن له :ذنإف ّاآلن السيال، مل يكن  وّ

 ٍء اة يشدود من دون موافـ موافاة احلّإال اخلارج يف بحسب الوجود ّيتصور له

دام  مـا ـ يكـون يطفـرأنفيلـزم ال حمالـة .  بينهـاهـيتي ّمن املقادير املتصلة ال

 هناية، عىل حسب املقادير املنفرضة بني تلك احلدود ال إىل ال ٍطفراتـ  ًاّمتحرك

 فيكـون يطفـر عـن مجلـة املقـادير ،ّ هناية، ليتصحح له موافاة تلك احلدودإىل

 نإو ّ الطفرة احلقيقيـة الكـربى،هيفهذه . مجلة احلدود بأرسها يوايف وبأرسها

ً سيئةأعظمّال إ هي تـي قـد ّ من الطفـرة املـشهورية الـصغرى الًكرب فاحشةأ وّ

ّجتشم ارتكاهبا بعض الغاغة من مجاهري املتكلفني وّتكلف تسويغها ّ. 

ٌّنه ليس للمتحرك بـدأ : تربهن من هذه السبل املستبينة قد:ذنإف ع  قطـيف ّّ

ٍ قطعيـةٍ اخلارج مـن حركـةيفموافاهتا  ونيل ّاملسافة املتصلة املوجودة
ٍ متـصلةّ ّ 

ّ عىل االتصال املسايفٍ منطبقةاألعيان يف ٍموجودة تـي ّ املسافة املتصلة ال:يعنأ، ّ

ّتوجـد هبويتـه  و به،هيّتتقدر  وّذي تتكممّعىل الزمان املمتد ال وفيها احلركة،

ّاملتكممة املت  . سبيل االنطباق عليهصلة فيه، عىلّ

ظـرف  وذي هو وعاء وجودهـاّ الزمان املمتد الوجود فقد وجب :إذنو
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 . متن الدهريف األعيان يف ًأيضاحصوهلا 

 الزمـان وجـود من رؤساء الفالسفة مـن أنكـر ٌ ال يوجد أحدّأنه ذكر ّثم

دين بسبب قـصورهم ونقـصان ّ بعض املقلّ يف اخلارج، لكنّيةالقطع واحلركة

ارج، وهذا ما أشـار إليـه  يف اخلّية احلركة القطعوجودك الصواب أنكروا إدرا

ّ املحصلني، تباعهمأ وّمعلميهم و من رؤساء الفالسفةًأحداّال حتسبن : بقوله

ّ لوجود الزمان املمتد هبويته املتصلةًمستنكرا   كبد اخلارجيفبده، أ إىلزله أ من ،ّّ

وجـود احلركـات  و،و الـدهرذي هـ متن وعـاء وجـوده الـيف األعيانّحاق و

ّهو الزمان املمتـد  و وعاء وجودها،يف األعيان ظرف يف ًمجيعاّ املتصلة ّيةالقطع

ّ رشذمة من املقلدين تاهوا بأوهامهم القـارصة ّإنام و، الدهريفّاملتصل املوجود 

  كلـيامتكـانو .ّ متيهة ظلامت الشكوك املرتاكمة، فضلوا عن سواء السبيليف

 اخلارج عىل يفومهتهم هنالك قرص الوجود أ التحصيل قد يفذ  للتلمياظاقاليو

 .ّيةّالتوسطاحلركة  وّاآلن السيال

 الـرصاط املـستقيم، قـد استقـصينا الفحـص يف و املبـنياألفق يففنحن، 

. ًمقامـا وًاّ مستقرلألوهامال  و،ًمسلكا وً ال يذر للشكوك مذهباً بالغاًاستقصاء

ً سبيل ذلك مرةيف استيناف القول إىلفال حاجة لنا   .أخرى ّ

 ويف هـذا الكـالم  ...:  عىل مقالة ابن سينا بقولهأورد الفخر الرازيو

 املوجـود  ر بالزمـانّ له يف اخلارج كيف يتقدَوجود ما ال ّنإ : من حيثٌإشكال

 فاملعدوم كيف يكـون ،ة لهّعل و الزمانّ بل احلركة عند الشيخ حمل،األعيانيف 

 له يف اخلارج بـل َوجود الزمان ال :ل يقاأن ّإالهم ّالل ، لهًةّعل وللموجود ً ّحمال

                                                        
 .٢٠٩ص:  القبسات)١(

 .٢١١ص:  القبسات)٢(
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 .شيخ ليس من القائلني هبذا املذهبال ويف الذهن

 نقـضا  أبحاث فيه موضعو :نايه عىل ابن سّ يف ردّتأهلنيقال صدر املو ً 

ٍماهية ّ لكل:ا نقولّ أنّاألول، ًإحكاماو
كوهنـا يف  و، مـن الوجـودّخـاص ٌ نحوّ

الشيخ يف بـاب    كام ذكره،ها فيهّ حدّحتقق وٍ عن صدقها عىل أمرٌ عبارةاألعيان

 ،ه عىل أشياء كثرية فيـهّ يصدق حدّأنه يف اخلارج بمعنى ٌ موجودّنهأو ، املضاف

 الزمـان و احلركـةّماهيةمن هذا القبيل  و، ذلكّإال اليشء ّية بموجوديال يعنو

 الزمان وجودخ ذاهب إىل  الشيّأنالعجب  و.غريها واالستعدادات والقوىو

 ،الـساعات وامّاألي والشهور و الذي ينقسم إىل السننيّألنه يف اخلارج ّاملتصل

 فاملعـدوم ،تـهّعل و الزمـانّاحلركة عنده حمـلو ،ه يطابقّاألولاحلركة باملعنى و

 . لهًةّعل وللموجود  ًّكيف يكون حمال

 مـن أن  ً ّأرفع حمالو ً شأناّ أجلالشيخ : ًأيضا ّتأهلنيوقال صدر امل

 احلركة أقـوى يف الوجـود ّأن إذ ظهر من كالمه ؛ واحدٍ يف كتاب  نفسه يناقض

 يف ٌوجود أعني الزمان فيكون هلا ،ًمطلقا من الوجود ٍ يف األعيان بنحويوصف

 كـام ،ه فيكـون أوىل بـالوجودّحمل وة الزمانّهو عل و كيف،األعيان بالرضورة

 احلركـة هـو الـذي أومأنـا وجـودا رامه من نفي  معنى مّأنلم ُ فع، عليهّنص

 .إليه

: مـن الـشفاء املـرتبط بالزمـان قـالوبعد نقل عبارات الفـصل الثالـث 

 فكيف حكم   غري صحيحًمطلقا   احلركة بمعنى القطعوجود نفي ّأن :الثالث

 ما رامه هو نفـي أن يكـون لوجودهـا ّأناألوىل أن حيمل كالمه عىل  و.بنفيها

                                                        
 .٥٥٠ص: ّ املباحث املرشقية)١(

 .٣٢ ص٣ ج:  احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)٢(

 .٣٤ ص٣ ج: السابقاملصدر  )٣(



 ١ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح ...........................................................١٥٦

 .دةّة الذات الغري املتجدّ كوجود األمور الثابتة املستمر، األعيان يفٌصورة

  ةركاحل ّأنأقول كام : عىل األسفاريف تعليقه وقال احلكيم السبزواري 

 وهـو مثلهـا غـري ،ّية منطبق عىل احلركة القطع: كذلك الزمان أحدمها،قسامن

 ّالسيالن  وهو اآل،ةّيّالتوسط عىل احلركة ٌخر منطبق واآل، يف النفسّإالموجود 

 وكيـف يكـون الزمـان ، وما قال الشيخ بوجوده هو هـذا؛ مثلهاٌوهو موجود

 وال فرق يف ؟ واملستقبل مل يوجد بعد، واملايض معدوم،ًموجودا ّاألولباملعنى 

 ّإال َوجـود فـال ،ًّاعرفيًال ا كان حا ومًه واستقباله أحقاباّذلك بني ما كان مضي

ن الذي هو طرفه فليس  اآلّماأو ، الذي هو روح الزمانّالسيالط واآلن ّللتوس

 لـه منـشأ ّأن الزمان بمعنى مقدار القطـع فهـو بمعنـى وجود ّماأو ،بموجود

 هذا ّأن وقد علمت ،ام وغريهاّ انقسامه إىل الساعات واأليّ وهبذا صح،انتزاع

يال بـام  املشرتك وما يف اخلّاحلس ما خيتلط ما يف ً وكثريا، من الوجودٌ قسمًأيضا

 يف الكون من ً ما أعظم اشتباها: ولذا قال الشيخ حميي الدين العريب؛يف اخلارج

 .ّاشتباه اخليال باحلس

ية ا�ر�ة القطعوجود .٢
ّ

ا�وسطوجود عدم  � ا�ارج و
ّ

ية
ّ

  

 بعض إىلً يف اخلارج مستندا ّيةطّ احلركة التوسوجود إىل إنكار ٌذهب بعض

 ٌ مفهـومّيةّالتوسط احلركة ّأن :كر يف املقام هوُصل ما ذ وحا.ّية املنطقّاملقدمات

 واملوصـوف بوصـف .ًا بني حدود املـسافةّمتوسطكون اجلسم  : وهي،ّكيل

 احلركـة ّأن إىل ٌذهب مجـع. ّمستقل له ّخارجي َوجود ال ٌّ ذهنيٌية مفهومّالكل

ات وتشافع  فيلزم تتايل اآلن،ٍ من املسافات متتاليةٍ يف حدودٌ متعاقبةٌحصوالت

                                                        
 .السابقاملصدر  )١(

 ).١(، تعليقة رقم ٣٢ ص٣ ج: املصدر السابق )٢(
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 واحـد مـن تلـك ّكـل كيـف ولـو كـان كـذلك مل يكـن ، وهو باطل،احلدود

 هـو الـسلوك إىل ةركـاحل ّألن ؛ بل هـو الكـامل الثـاين،ًّاليّ أوًاحلصوالت كامال

 اليشء إذ طلب ؛ه نفس ذلك احلصولّنأ ال ، والطلب لهّ معنيّحداحلصول يف 

 .ه والسلوك إليه غري احلصول في،ينه بعاليشءليس ذلك 

 ّأنواجلـواب  : هذا القول من جهتني، حيـث قـالّتأهلني صدر املوناقش

 ّيـة والزمانّيـة بالقياس إىل احلصوالت اآلنٌإهباماحلركة هبذا املعنى وإن كان هلا 

ٌهلا تعني مع ذلك ّأهنا ّإال ،التي يعتربها العقل  ة، ووحد املوضوعّ من جهة تعنيّ

 وهـي ،ّاخلاص واملنتهى ّاخلاص أ واملبدّعني الزمان والفاعل املةاملسافة ووحد

 هـذا ّمن املوجودات الـضعيفة الوجـود فيكفيهـا مـن التعـنيـ  ّكام مرـ  ًأيضا

 نسبة تلك احلصوالت إىل معنى ّنإ من االشرتاك فٌ وإن كان فيها رضب،القدر

 ّاملتـصلها إىل معنـى القطـع ُ ونـسبت،ّات إىل الكيلّ اجلزئيُة نسبّاملستمر ّالتوسط

 .ّ واحلدود إىل الكلاألجزاء ُةنسب

ية ا�ر�ة القطعوجود .٣
ّ

ا�وسط و
ّ

ية
ّ

   � ا�ارج 

ًاملريدامـاد، خالفـا :  ذهبـوا إىل هـذا القـولالـذينمن أوائـل الفالسـفة 

 .  الطباطبائيّالعالمة وّتأهلنيه عىل ذلك صدر املع وتب،للفالسفة السابقني له

ا ّألهنـ يف اخلـارج، ّيـةثبات احلركـة القطعة إلّوقد ذكر املريداماد ثالثة أدل

 . واضحٍ البحث أو اخلالف بني احلكامء بشكل موردالتي وقعت

،  فقد ذهب معظم احلكـامء إىل وجودهـا يف اخلـارجّيةّالتوسط احلركة ّأما

 حالــة بــسيطة :حــدمهاأ، معنيــني للحركــة ّإن: قــال املريدامــاد يف القبــسات

                                                        
 .٣٥ ص٣ج: السابقاملصدر  )١(

 . املصدر السابق)٢(



 ١ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح ...........................................................١٥٨

ّاملتحرك متوس   كونهيّشخصية،  ً شخصياًاملنتهى، كونا و بني املبدأًطاّ ً سـياالّ ّ 

ّمستمر الذات الشخصية، مادامت احلركة باقية، غري مستقر النسبة  حـدود  إىلّّ

ّ زمان احلركة، تكون فيه للمتحـرك يف يفرض ٍ آنُّيأفال حمالة، . ما فيه احلركة

بعده، فـال ال  و ال تكون له تلك املوافاة قبل ذلك اآلن، من احلدودٍّموافاة حد

 .املنتهى و الطرفني املبدأيّ من حدٍّ كليف آنني، كام يكون يفّيكون له ذلك احلد 

ّهذه احلالة البسيطة، بحسب نفس ذاهتا السيالة الغري القارو ة، بحسب نـسبتها ّ

 هـيليست  وّطية،ّوس باملوافاة، يقال هلا احلركة التالالزمة هلا إىل حدود املسافة

ّدرجيية ال من املوجودات الت و الوجود،ّيةفعدات الدبحسب نفسها من املوجو

 ما تكون ًتي يستلزم وجودها زماناّ من املوجودات الزمانية الهياحلصول، بل 

 فيه ال عىل سبيل االنطباق عىل امتداده، بل عـىل أن تكـون بـتامم ً موجودةهي

ًهويتها موجودة ٍّ كل حديف وّ كل جزء من أجزائه،يف ّ الف  عىل خ، من حدودهّ

 .ّدرجيية احلصول املوجودات التيف األمر

ٍفاحلركة هبذا املعنى ال يتصور انطباقها عىل مسافة
 ٍال عىل زمان وّ ما متصلة،ّ

ً سياالًات انطباقاّ، إنام تكون منطبقة الذًأصال ٍّ ما ممتدٍال عىل أمر وما،  عىل ً أبداّ

 .مان آنات الز منٍعىل آن غري منقسم و، من حدود املسافةٍ غري منقسمٍّحد

: ، حيث قـالّية بعد ذلك ذكر القسم الثاين للحركة وهي احلركة القطعّثم

ٌ متصلةٌ هيئة:اينالثو ّ القطع املنطبق عىل املسافة املتـصلة مـا بـني طرفيهـا هي ّ

ّ تدرجييـة الوجـود غـري قـارة هـي وّ احلركة القطعية،، تقال هلا،املنتهى واملبدأ ّ

حدودها املوهومة الغـري  ومان،ظرف حصوهلا الز وّيتهاّاألجزاء، إنام وعاء هو

 ٍآنات و املسافة،يف ٍ منفرضةٍ الوسط بحسب حدوديف مفروضة ٌاملنقسمة أكوان

                                                        
 .٢٠٦ص:  القبسات)١(
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 .مان الزيف ٍموهومة

ٌفاحلركة باملعنى األول خارجة  هبا، بـل ٍ عن احلركة هبذا املعنى، غري قائمةّ

ا هلا استمرار ذاهتا البـسيطة ّهالك راسميته و بموضوعها،ٌقائمة وّ إياهاٌراسمة

ّالشخصية السيالة، ّ  . املسافةيفعدم استقرار نسبتها إىل احلدود املوهومة  وّ

  يف اخلارجّيةاحلركة القطعة املريداماد عىل إثبات ّأدل

 ولكنّـه، ّ غـري مـستمرواآلن ّيةّالتوسـط احلركـة ّنإحيـث : ّاألولالدليل 

ٌتجددم ، فيلـزم أن توجـد ّقـيي حقٍارج بوجـود يف اخلـٌ وهو موجـود،الّ وسيّ

 مـن ً جمموعـةّإال ليست ّيةحلركة القطعا ّألن ؛ًأيضا يف اخلارج ّيةاحلركة القطع

الزمـان  و احلركـة بمعنـى القطـعّإن: ، وهذا ما ذكره بقولـهّيةاآلنات احلقيق

 البسيط املوجود عـىل سـبيل اسـتمرار األمر نفس ذات   من  يرتسامنّإنامّاملمتد 

ّ هويتامهـا متحـصلتان مـن جمـرد ذينـك ّإنامعدم استقرار النسبة، بل  والذات ّ ّ

 ال ،ّاآلن الـسيال وّيةّالتوسط احلركة أعني البسيط الراسم هلام، لألمرالوصفني 

 عـىل ذينـك الوصـفني، األعيان يف الراسمني موجودان ّأن حكمت فإذا .غري

لتني ّبل املتحصـ املرتسمتني ّني املتصلتني تّ اهلويّأن حتكم أنفقد لزمك ال حمالة 

 نإّ بتـة، األعيان يف ًأيضاموجودتان ـ من نحو وجودمها عىل ذينك الوصفني 

 آفة االعوجاج من حـزب احلقيقـة وكنت بسالمة قرحيتك من مرض اخلداج

 .رجال احلكمةو

 يف وعـاء ٌ موجـودةّيـة احلـوادث الزمانّأن  عىل مبناه يفً بناء:الدليل الثاين

 يف وعـاء ٌقـات يف وعـاء الزمـان جمتمعـاتّاملتفر :ام يشري إليه قولـه ك،الدهر

                                                        
 .السابقاملصدر  )١(

  ٢٠٩ص: املصدر السابق )٢(
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التـي هـي  ـ ّيـةتكـون احلركـة القطع من أن ّالبدفهذا األساس  عىل ؛الدهر

عاء الـدهر، وهـذا مـا ذكـره  يف وًموجودة يف عمود الزمان ـ ّتدرجيي ٌحدوث

 يفزم االمتـداد  لـّالإ و،ٌ الواقع عن مـتن الـدهر حمـالاألمرّن ارتفاع إ: بقوله

ّال إ و الدهر عن زمان وجوده،يف ال يرتفع ، ماٍ زمانيف املوجود :ًأيضا و.الدهر

 ًموجـوداّنه مل يكن  آخر غري زمان وجوده، ألٍ عن زمانال واجتمع النقيضان،

 يف ّالزمـاين الـيشء وجـود استمرار ّينبت وّينجذ ّإنامبل . ّفيه، حتى يرتفع عنه

ّن العدم قد طـرأ عـىل وجـوده أ :ضاعة التحصيل بذي فيحسب غري .الزمان

ّنه أ، ال ً الزمان البعد رأسايف الوجود مل حيصل ّأن :الصحيح و. زمانهيفالواقع 

 يف األمـرعىل هذا السبيل حقيقـة  و الزمان القبل،يفقد بطل الوجود احلاصل 

 .ّ مقرهيف حتقيقه ّاقرت، عىل ما قد البداءو النسخ

ّكذلك اآلن السيال  و الوسطيفّملا كان الكون : لذ قد استبان ذلك فنقوإو

ٍ كل جزءيف، األعيانّ حاق يف ًحاصال   زمان احلركـة،يف املنفرضة األجزاء من ّ

ٍّ كل حديفو ّ ذلـك احلـد، بـام هـو يف و ذلـك اجلـزءيفحـصوله  و من حدودهّ

 ّ فضاء وعـاء الـدهر بتـة،يفّ ذلك احلد، ليس يبطل يف و ذلك اجلزءيف ٌحصول

 تلـك يفّن بـني احلـصوالت أفق الزمان، فقد انـرصح أ مضيق يفقىض  اننإو

ًاتصاال حصوالت فيها هي تلك احلدود، من حيث يف واألجزاء ّ التحقـق، يف ّ

بعـضها  وً كـان بعـضها منقـضيانإ و فضاء وعاء الدهر،يفبحسب احلصول 

ًمتجددا رض ُـ جزء فّيأ قطع :ًأيضا و.فق الزمانأ مضيق يف، بحسب الوقوع ّ

 .ًأبدااملسافة، ليس يرتفع عن الواقع عن زمان هو فيه  يف

 يف ٌ الواقع بام هو واقـعيفّ حد انتزع منها، ليست تبطل ّأيوكذلك موافاة 

، فـال حمالـة األعيـان ظرف يف هي، واملوافيات تلك القطوع و.ًأصال بعينه ٍآن

 لألجـزاء بـني القطـوع املفروضـة األعيـان ظـرف يف الواقعيّجيب االتصال 
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 احلـدود إىل املفروضـة بالقيـاس اتيـاملوافوكذلك بـني   املسافة،يفنفرضة امل

ّاملتومهة، بالرضورة الفطرية،  يفّ مل يكن ذلك االتصال بحـسب االجـتامع نإ وّ

 .فق امتداد الزمانأ من حدود ٍّحد

 رؤسـاء الفالسـفة ال يوجـد ّأن ضوء هذا الدليل أشار املريدامـاد إىل يفو

 كام تقـدمت ،يف اخلارج األبدإىل  الزمان من األزل وجود أحد منهم من ينكر

 .اإلشارة إليه

 فقـط ٌ يف اخلارج، وما موجودّيةاحلركة القطع  إذا مل توجد:الدليل الثالث

ل احلركــة ّ األجــزاء التــي تــشكّأن، فيجــب أن نقبــل ّيةّالتوســطاحلركــة هــو 

، وعـىل هـذا ينهـا بّاتصال ّ وال يوجد أي، عن اآلخرّمستقل اأحده ّيةّالتوسط

 إىل نقطة أخـرى بواسـطة الطفـرة، ٍ نقطةّكل انتقال احلركة من ن أن يكوّالبد

 .وهو باطل

  ّية والقطعّيةّالتوسط يف احلركة ّتأهلنينظر صدر امل

بوجود احلركـة  بالقول ،تبع أستاذه املريداماد ّتأهلنيامل صدر ّأنًذكرنا آنفا 

 . يف اخلارجّيةّالتوسط وّيةالقطع

 ، يف وجودهـا يف اخلـارج ال إشكالّأنه فيذكر ّيةّالتوسط بشأن احلركة اّأم 

 وال حيصل يف البدن ،ً موجودة قطعاّيةّالتوسط احلركة :وباجلملة: حيث يقول

 . احلادثةّيةالذي هو ظرف زمن احلركة القطع

 ّية القول يف عدم احلركة القطعّأناعلم :  فيقول،ّية بشأن احلركة القطعّأما

 . إشكالعنالزمان الذي ينطبق عليها ال خيلو و
                                                        

 .٢١٠ص: املصدر السابق )١(

 . ١٧٠ ص٣ج: السابق املصدر )٢(

 .السابقاملصدر  )٣(
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 احلركـة وجـود ّبأنيف مواضع أخرى من األسفار يظهر منه القول ولكنّه 

 إىل ّالقـوةي مـن ّتجـددفاخلروج ال: يف الذهن، وهذا ما يذكره بقوله ّيةالقطع

  .وجودها يف الذهن ال بحسب اخلارج وةركاحلالفعل هو معنى 

يف :  يف اخلارج بقولـهّية احلركة القطعوجودعاية عىل  وأورد صاحب الو

 ليس يف :، أيّية حدود املسافة فرضّألن يف اخلارج نظر، ّية احلركة القطعوجود

 كـون يف اخلـراج أجـزاء وحـدود ومتاميـز ّحتى بالفعل ٌمسافة احلركة انقسام

 ال يمكـن ،ّية وإذا كان حدود املسافة فرضـ. بعض بحسب الواقع عنبعضها

 إىل حـدود ً للحركـة نـسبةّألن يف اخلارج؛ ً موجودةّيةن تكون احلركة القطعأ

 فاحلركـة . بحسب الفرض ال بحـسب اخلـارجّإالاملسافة وهي غري موجودة 

 يف اخلـارج، ٍ يف معناها وهي غري موجـودةٌ حدود املسافة معتربةّنأ بام ّيةالقطع

 ووحـدة ،كّ مـشكٌوجـودة  احلركّإن : أن يقالّإالهم ّال توجد يف اخلارج؛ الل

 إىل ٌ وللحركة نسبة،كّتان يف الوجود املشكّالذات وكثرة املراتب كلتامها حقيقي

 . تقتيض سيالن الوجودّيةاملراتب احلقيق

 ّية والقطعّيةّالتوسطنظر احلكيم السبزواري يف احلركة 

 احلركــة : أحــدمها،معنيـني للحركــة ّأن: إىلذهـب احلكــيم الـسبزواري 

 احلركــة ّنإ: تهـا فيقـولّ هويّأمـا يف اخلـارج، ٌّوجـودي ٌ وهـي أمـرّيةطّالتوسـ

ٌسـيالةة، وباعتبار نسبتها إىل احلدود فهـي ّ مستمرٌ باعتبار ذاهتا ثابتةّيةّالتوسط ّ 

 :وهذا ما ذكره بقوله. ّمتغرية

 ّتوسط ورسم األوىل قد عنوا     أو  القطع ّوحركة إما بمعنى

                                                        
 .١٠٩ ص٣ج: السابقاملصدر  )١(

 .٤٠٠ص:  وعاية احلكمة)٢(
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ّالنسب التوسطـراسمه ب    طـسبـنـا يـّد يف خيالنـا امتـم ّ 

 اخليـال، وبواسـطة  يفٌدة موجـوّأهنا فيذهب إىل ّية بشأن احلركة القطعّأما

 يرتـسم ّ عىل شكل أمر واحد مستمرّية، فتكون احلركة القطعّيةّالتوسطاحلركة 

ّن القطعية تدرجيإ: ، حيث قال اخليالّقوةيف  ّ قارة لكنّها ، يف اخليال  احلدوثّيةّ

 . فيه

 نظر الشيخ مصباح اليزدي 

 هـي املفهـوم العقـيل ّيةّالتوسـط احلركـة ّنإ إذا قلنا :يقول الشيخ اليزدي

 ّإنام يف اخلارج، وً فهي ليست موجودة،ة الثبات وعدم االنقسامّالذي له خاصي

 قيـد الثبـات بإلغـاء ّيةّالتوسـط احلركة ّنإ : للحركة، وإن قلناٌّيلّ أوٌهي مفهوم

 نفـي ّفـإن، وعىل هـذا األسـاس ّيةّالتوسط فهذه هي احلركة ،ساموعدم االنق

إىل ال  التدرجيي القابل لالنقـسام ّاملتصل بمعنى األمر الواحد ّيةاحلركة القطع

بة، وهـذا ّ املرتتّية والقول بالوجودات اآلن، نفي حقيقة احلركةإىل يؤول ،هناية

 لـه ٍّ عقـيلٍ كمفهومّيةّالتوسط األمر يدور بني اعتبار احلركة ّنإ :ما ذكره بقوله

 وعدم االنقسام فيلزم نفيهـا عـن اخلـارج، وبـني ،يةّته من الثبات والكلّخاص

 بعينها، وال يبقى ّية فتصري هي احلركة القطع، قيد الثبات وعدم االنقسامإلغاء

 عنايـة بمثـل  بحسب االعتبار، وليس من شأن احلكيم أن يـويلّإال بينها ٌفرق

 .هذا الفرق

                                                        
 .٢٥٥ص ٤  ج:رشح املنظومة )١(

 . املصدر السابق)٢(

 .٢٩٩ص) ٣٠٢(رقم :  تعليقة الشيخ مصباح اليزدي)٣(





 

  

 

 

 

 

 

  الفصل ا�ا�س

  ة ومنتهاهامبدأ ا�ر�� 

 ني من احلركةئاملبدأ واملنتهى ليسا جز: ّاألولاملبحث  ●

 ّحدانقسام احلركة ال يقف عىل : املبحث الثاين ●

 ّيةمبدأ ومنتهى احلركات اجلوهر: املبحث الثالث ●

 ّيةمبدأ ومنتهى احلركات العرض: املبحث الرابع ●

 





 

 
 

  لفصل ا�ا�سا

   ومنتهاهاِ مبدأ ا�ر�ة�

تقدمقد 
َ ّ

أن 
ّ

 انقساماِ �لحر�ة
ً

 فليعل، بذاتها
َ

أن ْم
ّ

 انقسام
َ

ها انقسام
ٌ

 

ِا�تصل � كما � ال�م، ال بالفعلّالقوةِب
ّ

ن ا�طِ م،� القار
�

 ِ وا�سطح

 إذ �و �نت منقسمة؛ّ ا�علي�ِوا�سم
ً

فانفصلتـ  ِ بالفعل
ْ

ُ  األجزاء

بعض
ُ

 انتهت ـها من بعض
ْ

قسمة ال
ُ

ِية دفعٍ إ� أجزاء
ّ

 و�طلت، ا�وقوع
ْ

 

  .ا�ر�ة

أيضاو
ً
 ال يقف:

ُ
حد � ِ ما فيها من االنقسام

�
 ال يتجاوز
ُ

 و�و وقف.ه
َ

 

حد� 
�

 ال تتعد
ّ

اه القسمة
ُ

 �نت �ؤل،
ّ

فة
ً

تقدم وقد ،ىّ ال تتجزٍ من أجزاء
َ ّ

 

بطالن
ُ

 ال مبدأأن :ُومن هنا يظهر. ها
َ

ِاألولِ  بمع� ا�زء، وال منت� �لحر�ة
ّ 

 �ا ؛ كذ�كُ ا�ي ال ينقسمِ اآلخرِ وا�زء، ا�ر�ةِن جهةِ مُا�ي ال ينقسم

َت�� ّ
أن 

ّ
 فال ينطبق، ا�وقوع� بهذا ا�ع� دف�َ ا�زء

ُ
حد عليه 

�
 ا�ر�ة ال� 

� سيالن
ُ

تدرج وِ ا�وجود
ُ    .هّ

وأما 
ّ

تقدم ما 
ّ

أن ـ 
ّ

 ا�ر�ة
َ

ٍ ت�ت�  ـ ومنت�   من ا�ان�� إ� مبدأ

فهو �ديد
ٌ

 فت�ت� حر�ة، �ا با�ارج من نفسها
ُ

 ِ ا�دءِ من جانبِ ا�وهر

ٍقوةإ� 
 ال فعلّ

َ
إال معها 

ّ
ية فعل

ُ ّ
أنها ُ

ّ
قوة 

ٌ  ال فعلّ
َ

ا�ادة  و�، معها
ُ ّ

 ، األو�

قوة ال ٍ إ� فعل:ومن جانب ا�تم
َ  وس��د ـ ّا�جرد وهو ، معهّ

ُ
 هذا 

توضيحا
ً

  .  ـ اهللاَ إن شاء

 ا�ر�توت�ت�
ُ

ية العرض
ُ ّ

مادةِ إ� ِ ا�دءِ من جانب
ّ

 و� ، ا�وضوع
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ال� تقبل
ُ

 ا�ر�ة
َ

ِية الطبيعِ � ا�ر�ةِ ومن جانب ا�تم،
ّ

 إ� ما 

تقتضيه
ُ

 الطبيعة
ُ

ِ�ة الق�ِ و� ا�ر�ة، من ا�سكون
ّ

 ينفدٍ إ� هيئة
ُ

 

ِية اإلرادِ و� ا�ر�ة، الق�ُعندها أثر
ّ

تحرك ا�ُ إ� ما يراه
ُ ماال كّ

ً
 

  . فيه� أن �ستقرُ �بِ�فسه
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  ا��ح

 ّأن ّوتبـني ،ّيةّالتوسـط وّية يف الفصل السابق البحث يف احلركة القطعّتقدم

ٍقوة تنتهي من حيث املبدأ إىل ّيةاحلركة القطع
 ومن حيث املنتهى ا،ال فعل معه ّ

ى يتمحور البحث يف هذا الفـصل حـول املبـدأ واملنتهـ و، معهّقوة ال ٍإىل فعل

 هل املبدأ واملنتهى مـن جـنس :وبعبارة أخرى ؟حركة ّكل جزآن يف مهاوهل 

 .ًحقا الثمرة يف ذلك الّيتضح وسوف ؟ أم ليسا من جنسها،احلركة

 ّأن : ببعض أحكام احلركة، من قبيلّخيتصوالبحث اآلخر يف هذا الفصل 

وإذا انقسمت، فهل هـذا االنقـسام يقـف عـىل  ؟ء أجزاإىلاحلركة هل تنقسم 

 : التاليةّية وعىل هذا األساس يكتسب هذا الفصل اهليكل؟ٍّحد

انقـسام احلركـة  و مـن احلركـة املبدأ واملنتهى ليسا جزئني:ّاألولاملبحث 

 . ال بالفعلّالقوةب

 .ّحدانقسام احلركة ال يقف عىل : املبحث الثاين 

 .ّية مبدأ ومنتهى احلركات اجلوهر:املبحث الثالث

 .ّيةمنتهى احلركات العرضمبدأ و: املبحث الرابع

 البحـث يف هـذا الفـصل ويف ّبأن يف البحث ينبغي التذكري عالرشووقبل 

 وهي املنـرصف إليهـا ،ّيةّالتوسط ال ّية باحلركة القطعّخيتصالفصول الالحقة 

 .عند إطالق احلركة

   ؟ل هما جزآن من ا�ر�ةا�بدأ وا�نت� ه :ّاألولا�بحث 

تهى ليسا مـن أجـزاء احلركـة وليـسا مـن جـنس  املبدأ واملنّنإ :واجلواب

 : والربهان عىل ذلك ما ييل . مها خارجان عن احلركةّإناماحلركة و
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ً للحركـة انقـساما ّأن يف الفصلني الثاين والرابـع مـن هـذه املرحلـة ّتقدم

 لالنقسام، وهـذا االنقـسام ٌ فهو قابلٍّممتد ٍ أمرّوكل  بذاهتاّممتدةا ّألهنبذاهتا، 

 ّية لو انقسمت بالفعل النتهت إىل أجزاء دفعّألنه ال بالفعل، ّالقوة بٌسامهو انق

 .  ال بالفعلّالقوة االنقسام بّأنم مثله، فيثبت ّالوجود، والتايل باطل فاملقد

هـا ؤ بالفعـل النفـصلت أجزاً احلركة لـو كانـت منقـسمةّنأ :بيان ذلك

ًيـةاألجـزاء دفع  وإذا كانـت كـذلك كانـت، عن بعـضهابعض  ّتـصال كاال،ّ

ًيةكانت األجزاء دفع واالنفصال، وإذا  إذا كانـت ّألنـه يلزم بطـالن احلركـة، ّ

ًيةاألجزاء دفع  ٌ احلركة التي هـي امتـدادّتحقق وال ت، تكون جمموعة سكوناتّ

 االنقـسام ّأن احلركة يثبـت وجود أثبتناا ّنإ وعىل هذا األساس حيث .ّتدرجيي

 لـو كـان االنقـسام بالفعـل ّأنـه مـن ّتقدمملا  ؛ ال بالفعلّالقوة أن يكون بّالبد

 . ال بالفعل، وهو املطلوبّالقوة االنقسام بّأنلبطلت احلركة، فيثبت 

 وإذا كانت كذلك، فال يمكن . ال امتداد هلاّية األجزاء الدفعّنأ إىلًمضافا 

 . ال امتداد هلاٍهلا حركة؛ إذ ال يمكن أن حتصل احلركة من أجزاء

 عن انفصال ٌ معنى انقسام احلركة بالفعل عبارةّإن :احب الوعايةقال ص

 من ّاألول بعد أن ينتهي اجلزء ّتحقق يّإنام واالنفصال ، آخرٍ منها عن جزءٍجزء

 ّ الوقـوع لـصحّتـدرجيي اآلخـر ّاحلد الوقوع، إذ لو كان ّ دفعيٍّحد إىلاحلركة 

صف الثـاين  النـّألن ال تنتهي احلركة بـه، ّاألول نصفني والنصف إىلانقسامه 

 اآلخـر ال ّاحلد أن يكون النصف الثاين هو ّالبد فلم تنته احلركة بعد، فٌموجود

ًا ّ دفعيّاحلد الوقوع، لكن وقوع ّ دفعيٍّحد عند االنفصال من ّالبد فإذننصفه، 

ل يوجـب  فانقسام احلركة بالفعـ،ّية احلركة تدرجيّألنيوجب بطالن احلركة؛ 

                                                        
ّوإن كان هذا االمتداد مبهام ويتعني) ١(  . هلاٌ بالزمان، والزمان عارضً
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 .بطالن احلركة، وهو املطلوب

حد � انقسام ا�ر�ة ال يقف :ا�ا�ا�بحث 
ّ

  

 لـو وقـف ّألنـه؛ ّحد ال يقف عىل ٌ انقسام احلركة إىل أجزاء هو انقسامّإن

ًمؤلفة يلزم أن تكون احلركة ،ّحدعىل   ّتقدم وهو باطل؛ ملا ،أّ من أجزاء ال تتجزّ

بطالن اجلزء   عىلّالدالة ّاألدلةمت ّ تقد فقد.أّمن بطالن اجلزء الذي ال يتجز

 ّحتقـق لو ّأنه :، بتقريبًأيضا جارية هنا ّاألدلة يف اجلسم، وهذه ّيتجزأالذي ال 

 جـزئني فيهـا بـني ّيتجزأ ال ٌ ألمكن أن يفرض جزء، من احلركةّيتجزأ ال ٌجزء

 ّكـال ً ّألن فإن كان حيجز عن مالقاة الطرفني، انقسم اجلزء املفروض، .كذلك

 يلـزم ، وإن مل حيجز عن مالقـاهتام.ه اآلخريقتا يل منه غري ميلتقيمن الطرفني 

لنفـرض : صنّف قال امل. وهو باطل بالرضورة، الوسط وعدمهوجوداستواء 

 ،ة الطـرفني انقـسمّ فإن كان حيجز عن مماس، بني جزئني كذلكأّ ال يتجزًجزءا

 ،تهامّ وإن مل حيجز عن مماس.من الطرفني يلقى منه غري ما يلقاه اآلخر ً ّ كالّفإن

 ٌيشء فلـم حيجـب ، وسط مفروضّكلومثله .  الوسط وعدمهوجوداستوى 

 فـوق جـزئني أّ ال يتجـزً لنفـرض جـزءاًأيضا و. البطالنّ وهو رضوري،ًشيئا

ه ّ بكليلق وإن ،أّ كليهام جتزّكله أو ببعضه ّ بكلي فإن لق،كذلك وعىل ملتقامها

                                                        
 .٤٠١ص: يف رشح هناية احلكمةوعاية احلكمة ) ١(

ٍهذا القانون ال خيتص باحلركة فقط، بل كل امتداد) ٢( ّ ً كان حركة أم كان مكانا أم ً سواءّ

ّا، فكلّ خطمًزمانا أ ّ يقبل االنقسام إىل ال هناية، وإال يلزم اجلزء الذي يتجزأ ٍ امتدادً ّ

 امتداد السطح فيه ّن أل؛ً مثال مبدأ السطح، فهو ليس فيه امتدادّفاخلط، وهو باطل

ّمن جهة أنه خط ـ ّاخلط ـ  فيه جهة واحدة وإن انقسمّبطالن وامتداد اخلط واجلسم . ّ

 امتداد السطح ليس من جنس ّالتعليمي فيه امتداد وله مبدأ وهو السطح، لكن

 .امتداد اجلسم التعليمي
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ه أو ببعضه ّ بكلي وإن لق، أحدمها فقط فليس عىل امللتقى وقد فرض عليهّكل

 .ًمجيعا وانقسام انقسم ً منهام شيئاّكلمن 

ًمؤلفة لو كانت احلركة ّأنه : ومعنى ذلك هو  فـال ،أّ مـن أجـزاء ال تتجـزّ

 لـه امتـداد مـن ٌ ال يمكـن أن يوجـد يشءّألنـهً أصال؛ ٌيمكن أن توجد حركة

 : للحركةحكمني ثبوت ّيتضح ّتقدما ّ ومم.جمموع أجزاء ال امتداد هلا

 .  ال بالفعلّالقوة انقسام احلركة ب:ّاألولاحلكم 

 ويطلق عليه بالتسلـسل ،ّحد هذا االنقسام ال يقف عىل ّنإ :احلكم الثاين

 .ّحملهمحال، كام ثبت يف ب وهو تسلسل ليس ،الاليقفي

 انقـسام احلركـة ال ّنأ :وهـوـ  ضوء احلكم الـسابق يف: النتائج املحصلة

 لو كان املبدأ ّألنه، ليس من جنسها مبدأ احلركة ّأن : لناّيتضح  ـّحديقف عند 

 ّالبـد وإذا كان فيه امتداد فهـو ف، أن يكون فيه امتدادّالبدمن جنس احلركة، ف

 فيقبـل ًا فيـه امتـدادّنإ وحيـث ، منهّاألولأن ينقسم، فننقل الكالم إىل اجلزء 

 مـا إىللسل فيتس ، ومنتهىٍّحد القسمة ال تقف عىل ّنإ، وحيث ًأيضااالنقسام 

 .ال يوجد مبدأ من جنس احلركة:  وهو باطل، فينتج،ال هناية

 أن ّالبـد فإن كان املنتهى من جنس احلركـة، ف. وكذلك الكالم يف املنتهى

 وإذا انقـسم، ننقـل . أن ينقـسمّالبـد وإذا كان فيه امتداد، ف.فيه امتداديكون 

 ما ال هناية، وهو باطل، إىل ويتسلسل ًأيضا منه فينقسم ّاألولالكالم إىل اجلزء 

 .ًأيضامن جنسها ليس  منتهى احلركة ّأن :فينتج

 ال ّأهناتها ّ وفعلي، األشياءّمادة التي هي ّالقوة مبدأ احلركة هو ّأنوال خيفى 

 . األشياء ومنتهى احلركة هو الفعلّقوة هي ّإنام و، هلاّيةفعل

                                                        
 .هناية احلكمة، املرحلة السادسة، الفصل الرابع) ١(



 ١٧٣.................................................................................ومنتهاها احلركة مبدأ يف

 ًتـدرجييا إذا كان ّنهأل الوقوع؛ ّ مبدأ ومنتهى احلركة دفعيّأن ّيتضحوهبذا 

 وننقـل ، يمكـن أن ينقـسم، وإذا صـار فيـه امتـداد.يلزم أن يكون فيه امتداد

  . ـّتقدمكام  فيتسلسل إىل ما ال هناية ـ ّاألولالكالم إىل اجلزء 

ًا  اخلارج ولـيس أمـر هلا منًامنتهاها حتديدواحلركة وعىل هذا يكون مبدأ 

 . يف ذاهتا وحقيقتهاًداخال

�ةمبدأ ومنت� ا�ر�ت ا�وهر: الثا�بحث ا�
ّ

  

 :أحـدمها :تنقـسم إىل قـسمني  ـّمباين صدر املتـأهلنيـ حسب  احلركة ّنإ

ومبـدأ  .ّية احلركـة العرضـ:واآلخـر ـ كام سيأيت تفـصيلها ـ ّيةاحلركة اجلوهر

 ّأن األوىل، وهي ال تقع فيها حركة؛ ملـا سـيأيت مـن ّاملادة هو ّيةاحلركة اجلوهر

عىل  و.وىل حمض االستعداد، وال معنى حلركة ما هو حمض االستعداد األّاملادة

 ّأمـا .ال حركـة فيهـا ـ ّيـة األوىل ـ التي هي مبدأ احلركة اجلوهرّاملادة ّفإنهذا 

ّالتامـة وبتعبـري القـرآن  ّيـة والفعلّالتجـرد، فهو عـامل ّيةمنتهى احلركة اجلوهر

ِدار القرارالكريم 
َ َ ْ ُ َ

 .)٣٩: غافر (

يةمبدأ ومنت� ا�ر�ت العرض: ا�رابعا�بحث 
ّ

  

 : األعراض، فلها حركتانّأما 

 ، من قبيل احلركـة يف األيـن؛ّية يطلق عليها احلركة العرض:احلركة األوىل

 حلركة اجلوهر املوضوع هلا، وهي ٌوهذه احلركات تابعة ...واحلركة يف الوضع

ٍقوةتبتدئ من 
 . معهةّقو ال ٍ وتنتهي إىل فعل، معهاّية ال فعلّ

يطلـق عليهـا  :هـي املقـصودة مـن العبـارة يف املـتن ـو ـ واحلركة الثانية

هـي  ّمـادةحتتاج إىل  ّإنامو ، فهي ليست تابعة حلركة اجلوهر،ّيةاحلركات الثانو

 إىل الفعـل، وعليـه يكـون ّالقوة احلركة عبارة عن اخلروج من ّألنوضوع؛ امل
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 التي هـي املوضـوع وإن ّاملادةوهذه ، ّاملادةوهو  ،ّالقوةمبدأ هذه احلركات هو 

 يف  الصورة ال دخـل لـهوجود ّأن ّإالتها، ّ للصورة التي هي فعليًكانت مقارنة

 .احلركة بام هي حركة، هذا بالنسبة جلانب املبدأ

فـإن كانـت احلركـة  . احلركـةّيـة من جانب اخلتم فهـو بحـسب نوعّأما

 منتهى حركة قطعة ّنكون، فإلس من اّيةفهي تنتهي بام تقتضيه الطبيع ّيةطبيع

 جـسم  ّلكـل:  قـال يف الـشفاء.إىل مركـز األرضهو االنتهاء  ـ ًمثال ـ احلجر

ٌومادة ٌطبيعة  أو  هّحترك يصدر عنها   التيّالقوة  هي طبيعته و.أعراض وٌصورة وّ

ته التي ّ ماهيهيصورته  و.ثباته وكذلك سكونه و ذاته،عن  نّه الذي يتكوّتغري

 األمور التـي هياألعراض  و،تهّملاهي   املعنى احلاملهيته ّماد و. هو ما،هبا هو

 . لزمته أو عرضت له من خارج،تهّت نوعيّمت وته بصورتهّرت مادّإذا تصو

يعنـى هبـا حقيقـة  والطبيعة فقـد تقـال: املشارع واملطارحات قال يف 

ّيعنى هبا مبدأ كل تغري وقد تقال و،يشءال  بعينهـا هـي و.م للجـسّثبات ذايت وّ

 ،ّ باعتبار كوهنا مبـدأ لآلثـار تـسمى طبيعـةّأهناّال إ ،ّم نوعيتهّ تقوي التورةالص

 .ّ تسمى صورة حتقيق حقيقة النوع وّ املادةوجودباعتبار تقويم و

 ّالقـوة فهـي تنتهـي إىل هيئـة ينتهـي فيهـا أثـر ،ّية وإذا كانت احلركة قرس

 .ً كامال لنفسهّتحركفتنتهي إىل ما يراه امل ّيةوإذا كانت احلركة إراد .القاهرة

تعليق � ا�ص
ّ

  

 يف الفـصلني ّتقـدم .ً للحركة انقـساما بـذاهتاّأن ّتقدمقد : قوله  ●

                                                        
 .ه األقسام من احلركات يف الفصل العارش من هذه املرحلةسيأيت بيان هذ) ١(

 .٣٤ص١ ج: الطبيعي ، السامع)ّالطبيعيات(الشفاء ) ٢(

 .٣٦٤ص: ارع واملطارحاتشامل) ٣(



 ١٧٥.................................................................................ومنتهاها احلركة مبدأ يف

ٌممتـدة احلركـة ّألن وذلـك ؛الثاين والرابع من هذه املرحلـة  بـذاهتا، وإن كـان ّ

حليل العقيل، نها هو الزمان العارض هلا بحسب التّ، والذي يعيًامتدادها مبهام

 . احلركة يف اخلارجوجود الزمان بعني وجودوإن كان 

 .ّ القارّاملتصل ّالكم ال بالفعل كام يف ّالقوة انقسامها بّأنفليعلم : قوله ●

 ّإنام بالفعل، وٌ كالزمان منقسمّ غري القارّالكم ّأن ّيدل، ال ّ بالقارّالكمختصيص 

يوجد يف اخلارج بوجـود احلركـة، ـ  زمانكالـ  ّ غري القارّالكم ّبأنيريد القول 

 . هلاّية من العوارض التحليلّألنه

ًمؤلفةكانت : قوله ● يف الفـصل   بطالهناّتقدم، وقد أّتتجز من أجزاء ال ّ

 .الرابع من املرحلة السادسة

 قـال . مبدأ ومنتهىإىل احلركة تنتهي من اجلانبني ّأن ّتقدم ما ّأما: قوله ●

 حركـة، ّ واملنتهى لكلاملبدأ وجود مل يربهن عىل ّأنهخيفى  ال: الشيخ الفيايض

 وجـود، فـال رضورة يف ّتدرج املّالسيالإذا كانت احلركة هي الوجود : ونقول

 ال يقتيض ذلك، بل ،ّسيال ٌوجود بام هو ّالسيال أو املنتهى هلا، إذ الوجود املبدأ

ّا وأبديّيمكن أن يكون أزلي ال ـ بـام هـي حركـة ــ   احلركـة:أخـرىًا، وبعبارة ً

 واملنتهى يلزمان احلركة التي تكـون املبدأ ومنتهى هلا، نعم مبدأ وجودتستلزم 

 . حركةّأهنا ال ، حمدودةّأهنا من جهة ًحمدودة

، وسنزيد هذا ّالتجرد معه وهو ّقوة  فعل الإىلومن جانب اخلتم : قوله ●

 .رحلةيف الفصل التاسع من هذه امل .ًتوضيحا إن شاء اهللا

  خالصة الفصل ا�ا�س

 مهـا ّإناماملبدأ واملنتهى ليسا من أجزاء احلركة وليسا من جنس احلركة و ●

                                                        
 .٧٨٧ ص٣ج: ّتعليقة الشيخ الفيايض عىل هناية احلكمة) ١(
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 .خارجان عن احلركة

 لو وقـف ّألنه؛ ّحدهو انقسام ال يقف عىل و .احلركة تنقسم إىل أجزاء ●

ًمؤلفة يلزم أن تكون احلركة ،ّحدعىل   . وهو باطل،أّ من أجزاء ال تتجزّ

 :ت للحركة حكامنوعليه يثب

 .  ال بالفعلّالقوة انقسام احلركة ب:ّاألولاحلكم 

 ويطلق عليه بالتسلسل ،ّحد هذا االنقسام ال يقف عىل ّنأ :واحلكم الثاين

 .محالب وهو تسلسل ليس ،الاليقفي

 األوىل، وهـي ال تقـع فيهـا حركـة؛ ملـا ّاملادة هو ّيةمبدأ احلركة اجلوهر ●

 .حمضوىل حمض االستعداد، وال معنى حلركة ما هو  األّاملادة ّأنسيأيت من 

 .ّالتامة ّية والفعلّالتجرد، فهو عامل ّية منتهى احلركة اجلوهرّأما

 :األعراض، هلا حركتان ●

... ركة يف األين واحلركة يف الوضعاحلك ،ّية احلركة العرض:احلركة األوىل

ٍقوة من وهذه احلركات تابعة حلركة اجلوهر املوضوع هلا، وهي تبتدئ
 ّية ال فعلّ

 . معهّقوة ال ٍ وتنتهي إىل فعل،معها

 ّإنامو ، حلركة اجلوهرً فهي ليست تابعة،ّيةاحلركات الثانو: واحلركة الثانية

 من جانب اخلتم ّأما، هذا بالنسبة جلانب املبدأ، ّاملادة وهيحتتاج إىل موضوع؛ 

نتهـي بـام تقتـضيه  تي فهّيةطبيعفإن كانت احلركة ؛  احلركةّيةفهو بحسب نوع

 فهي تنتهـي إىل هيئـة ينتهـي ّية من السكون،  وإذا كانت احلركة قرسّيةالطبيع

 ّتحـرك فتنتهـي إىل مـا يـراه املّيةوإذا كانت احلركة إراد،  القاهرةّالقوةفيها أثر 

 .ًكامال لنفسه



 

 

 

 

 

 

  الفصل ا�سادس

  � ا�سافة

 ّيةتعريف املسافة العرف ●

 ّيةتعريف املسافة الفلسف ●

  وقوع احلركة يف املقولة ّيةكيف ●

  آن من احلركة ّكل نوع من املقولة من عىل انتزاعالدليل  ●

 الوجوه املذكورة يف معنى احلركة يف املقولة  يف ّإضايفبحث  ●





 

 
 

  لفصل ا�سادسا

  � ا�سافة

و� ا�قولة
ُ

 ال� تقع
ُ

 � كمِ ا�سمِ كحر�ةا�ر�ة، فيها 
�

 ،ّا�موبه 

  .باالستحالة ِو� كيفه

أن :من ا��وري
ّ

يتغ� ال � ا�ا�
ّ

 وا�قوالت،
ُ

 ال� � أجناس
ٌ

 ��ة
ٌ

 

اهيات�ا دونها من ا�
ّ

 ذاتي،
ّ

ات
ٌ

 وا�ر�ة، �ا
ُ

ُتغ�  ّ
ِتحرك ا�  � ا�ع� ا�ي ّ

تحركي
ُ  �نت فلو. فيهّ

ْ
 ا�ر�ة
ُ

 ا�واقعة
ُ

مثال ـ ِ � ا�كيف
ً

تغ� ـ 
ّ

ا
ً

 من 

ماهية � ّتحركا�
ّ

تغ� �ن ذ�ك ،ِ ا�كيف
ّ

ا
ً

  . وهو �ال، � ا�ا�

فال حر�ة
َ

ِا�غ� بمع� ٍ � مقولة
ّ

ها ا�ي ِها ا�ي � نفسِ � وجود

يطرد
ُ

 العدم
َ

ألن ، عنها
ّ

وجود 
َ

ِاهية ا�
ّ

 نفسوها هِ � نفس
ُ

 فإن �نت.ها
ْ

 � 

 حر�ةِن ا�قوالتِ مٍمقولة
ٌ

تغ� و
ّ

ن حيثِ مِها ا�اعتِ فهو � وجود،
ُ

إنه 
ّ

 

فإن ،ناعت
ّ

ماهية � َا��ء 
ٌ ّ

وأما .ه � نفسهِ باعتبار وجود
ّ

ِ  باعتبار

 فال ،ه كما � ا�وهرِ أو �فس، كما � األعراضِ لغ�هِه ا�اعتِوجود

ماهية
َ ّ

  . � مقولةِ ا�ر�ةِ � وقوعَ فال �ذور، �

تحرك ا�ي يُفا�سم
ُ كم � ّ

�
مثال ـ هِ أو كيفه

ً
َتغ�ال  ـ   � ماهيّ

ّ
 ،ِهت

َتغ� وال ِماهية � ّ
ّ

 ا��ِ أو ا�كيفِّالكم 
َ �

تحرك يِين
ُ �نما و، فيهماّ

ّ
ُا�غ�  ّ

 � 

ا�تكم
�

م أو ا�تكي
ّ

ا�� ِف
َ �

 :م وهذا مع� قوِ�. عليهِين �ر�ان

ال�شكيك
ُ

 � العرضي
ّ

 دونِات
َ

  .  األعراض

إن ّثم
ّ

 ا�وجود
َ

 ا�اعت
َ

 و�ن �ن
َ

ماهية ال 
َ ّ

�كن ، �
�

ه
ُ

ِ�اد ال
ّ

ه مع 
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 يِ � نفسهِ�وجودا
ُ

�س
َ

اهيةن ا�ِه مِ � نفسِ إ�ه ما �لوجودُب
ّ

 والزم،
ُ

 ذ�ك 

أن ي�ون
َ

 أن يرد:ٍ � مقولةِ مع� ا�ر�ة
َ

ِتحرك � ا� ّ � �
�

 من ٍ آن

ه نوعِ حر�تِآنات
ٌ

 تلكِ من أنواع
َ

 أن يلبثِ من دونِ ا�قولة
َ

 نوع
ٌ

 من 

و�ال ، واحدٍ من آنَها عليه أ��ِأنواع
ّ

�تغ �ن 
ّ

ا
ً

اهية � ا�
ّ

 وهو �ال،
ٌ

.  



 ١٨١...................................................................................................املسافة يف

 

 

 ا��ح

قـة والالزمـة ّ إىل بيـان أحـد األمـور املتعلصنّفيف هذا الفصل يرمي املـ

 .للحركة وهي املسافة

 وألجل بيان .ّية ال العرفّية املسافة الفلسف:واملقصود من املسافة يف البحث

 ً.الّأو ّية، ينبغي بيان املراد من املسافة العرفّيةاملسافة الفلسف

يةتعر�ف ا�سافة العرف
ّ

  

 إىل أكـان امل اجلسم من ّحترك، كام لو ّيةاملكان  املسافة: هيّيةالعرف املسافة

 ـ قطع املـسافة بـني ًمثال الطريلفالين ـ  اجلسم اّنإ : نقولٍحينئذ ف،باملكان 

 ختتلـف عـن ّيـة املـسافة العرفّأن :ّيتضح، ومن هنا  بالزمن الكذائيب وأ

 ٌ وأحدمها منفـصل، آخرٌ يشءّتحرك، فاملسافة يشء واجلسم املّتحرك املاجلسم

 .موجودان بالفعل ـ اجلسم واملسافة ـ عن اآلخر، وكالمها

يةتعر�ف ا�سافة الفلسف
ّ

  

، ولتقريب املطلـب ّية، فهي ختتلف عن املسافة العرفّية املسافة الفلسفّأما 

 .ّيةاملسافة الفلسف وهو ،م الكالّحمل إىل نرجع ّثم ،ةبأمثلنأيت 

: التـايل ففي املكان وبيان حقيقته يطرح الـسؤال .هو املكان: ّاألولاملثال 

الظرف، أم املكـان يوجـد بوجـود ب ّن ويستقرّ يأيت املتمكّثم ٌاملكان ظرفهل 

 ؟ للمكانوجودن ال ّ املتمكوجودقبل و ،نّاملتمك

 ّاملادي، فاملوجود نّ حقيقة املكان يوجد بوجود املتمكّإن : قالوا:واجلواب

 . فيهّ ليستقرّاملادي يأيت املوجود ّثم ٌ املكان موجودّأنهو الذي يوجد املكان، ال 
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، وهذا ّاملادي فالزمان يوجد بوجود اليشء ،ًأيضاوهكذا األمر يف الزمان 

 ّاملاديـة األشياء وجود املكان والزمان يوجدان بوجود األشياء، وقبل ّأنيعني 

 . ال للزمان للمكان ووجودال 

 اجلسم ّتحرك، فقبل أن يّتحركاحلركة توجد باملوهو احلركة، ف :مثال آخر

 . هو الذي يوجد احلركةّتحرك للحركة، واجلسم املوجودال 

 توجد بحركة ّيةاملسافة الفلسفّأن املراد : ضحت هذه األمثلة نقولّوإذا ات

 .ّيةد املسافة الفلسف بحركته كام يوجد احلركة، يوجّتحرك املّنإ :، أيّتحركامل

 وأحـدمها ، واحدٍ املسافة واحلركة موجودان بوجودّأن :ّيتضحوعىل هذا 

 ٍ يشءووجـود ٍ حركةبوجود العقل يقول بحسب التحليل، ،نعم .عني اآلخر

 للمسافة وجود بحسب الواقع فال ّأما ،ّتحرك وهو املسافة التي يطوهيا املآخر،

 فـإن كانـت . بحركتهّتحرك يوجدها املّيةف، فاملسافة الفلسّتحركقبل حركة امل

 وإن .ّالنمو كحركـة اجلـسم بـّالكـم يف مقولـة ً حركةّتسمى ،ّالكماحلركة يف 

ل لـون ّ مثـل حتـو، يف مقولـة الكيـفً حركـةّتـسمى ، يف الكيفًكانت حركة

 ، يف اجلـوهرً وإن كانـت حركـة.احة من اللون األخرض إىل اللون األمحـرّالتف

ًتسمى حركة  تكون ّية املسافة الفلسفّأن :واحلاصل . كام سيأيت بياهنا،ةّي جوهرّ

 مـسافة ّفإهنـا ّية قبل احلركة وبالفعل بعد احلركة، بخالف املسافة العرفّالقوةب

 .بالفعل قبل احلركة وبعدها

 ّالـسيال ّاملتـصل مـسافة احلركـة هـي الوجـود الواحـد ّأن :ّيتضحوهبذا 

 .ّعريض ّمكاينإ ٌوجود وهو ،ّتحركللجسم امل

يةكيف
ّ

   وقوع ا�ر�ة � ا�قولة 

 املقولة التي تقـع فيهـا احلركـة كمقولـة ّبأهنا املسافة صنّفف املّبعدما عر

 ّألن ؟ كيف تقع احلركـة يف املقولـة: هذا السؤاليأيت،  والكيف ونحوهاّالكم
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 . وهو حمال، الذايتّالتغريمعنى احلركة يف املقولة هو 

، ّاهيــات واملقـوالت هــي امل،ّاهيــة هـي امل معنـى املقولــةّنإ :بيـان ذلــك

 الذايت، فعـىل هـذا ّتغري استحالة ّحمله وقد ثبت يف ،ات ملا حتتهاّ ذاتيّاهياتوامل

 .  وهو حمال، الذايتّتغرييلزم من وقوع احلركة يف املقولة 

ًأواليقع الكـالم  :واجلواب  نـأيت إىل احلركـة ّثـم ّية يف احلركـات العرضـّ

  .ّيةاجلوهر

أوال
ً يةكيف: ّ

ّ
اهيات وقوع ا�ر�ة � ا�

ّ
ية العرض

ّ
  

 وهـو ٌ وهو اجلوهر، ويوجد عـرضٌ يوجد موضوعّية العرضّاهياتيف امل

 ّألنحد معه، ّ تتٍوجود بواسطة ّتحقق تّية اجلوهرّاهيةاحلركة، وامل الذي تقع فيه

 يـستحيل أن تقـع فيهـا ّية اجلوهرّاهية بالوجود، وعىل هذا فاملٌ موجودةّاهيةامل

 يف الـذايت، ّالتغـري يلـزم ّألنه حمال؛ ّاهية وقوع احلركة يف املّألناحلركة؛ وذلك 

 . يف الذايت حمالّتغريوال

 هـذا ّألن ،ًأيـضا ٌ فهو حمالّاهيةق املّ وقوع احلركة يف الوجود الذي حقّأما

ٌمتحدالوجود  الوجـود، فـإذا وقعـت احلركـة يف و ّاهيـة املّحتـاد؛ الّاهية مع املّ

حـدين ّ حكـم أحـد املتّألن ،ًأيـضا معه ّاملتحدة ّاهيةها يف املّحتققد يلزم الوجو

 .ّاهيـة يف املّالتغري استحالة ّتقدم، وقد ّاهية يف املّالتغريإىل اآلخر، فيلزم  يرسي

ت ّحتققـ وهو الذي به ، وال يف الوجود يف نفسهّاهية تقع احلركة ال يف امل الإذن

 . اجلوهرّماهية

                                                        
ّالذايت هو ألنه يؤدي إىل سلبّتغري وجه امتناع : ّقال الشيخ الفيايض) ١(  اليشء عن ّ

ٍ لكن تبدل ذات،نفسه   ال دليل عىل استحالته، أخرى وعدم بقاء األوىلٍ إىل ذاتّ

 .٧٩٠ ص٣ ج:ايضّ تعليقة الشيخ الفي:انظر
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ٌماهية  العرض فهوّأما ، ويف ًأيـضا، وهـذا الوجـود يف نفـسه وجـود وهلا ّ

 يف الـذايت وهـو ّالتغري يلزم ّأنه من ّتقدم ملا ؛ًأيضا العرض ال تقع احلركة ّماهية

 يف ٌوجـود العـرض الـذي هـو ّماهيـة وجودحمال، وكذلك ال تقع احلركة يف 

 ّماهيـة  إذا وقعت احلركة يف هذا الوجود، يلـزم وقـوع احلركـة يفّألنهنفسه؛ 

 . والوجودّاهية املّحتاد ال؛العرض

 احلركة ال تقع ال يف مقولة اجلوهر وال يف مقولـة العـرض ّأن ّتبنيإىل هنا 

 .وال يف الوجود يف نفسه للجوهر وال يف الوجود يف نفسه للعرض

 ؟احلركة تقع أين :فيأيت هذا السؤال

 يف ّتقدم فقد . يف بيان العرض والعريضٍمةّ بعد بيان مقدّيتضح واجلواب

 ّماهية من قبيل ؛ العرض غري قابل للحملّأنالفصل الثالث من املرحلة الثانية 

 ال يمكن محلـه عـىل يشء، ٌالسواد والبياض، فالوجود يف نفسه للسواد عرض

 . أو بياضٌ اجلسم سوادّبأنفال يمكن القول 

 ٌودوجـ وهو ، من قبيل األسود واألبيضّ انتزاعيٌ العريض فهو مفهومّأما

 ،ٌ رابطٌوجود ّألنه؛ ّماهية هذا الوجود الناعت ليس له ّأن ّوتقدم لغريه، ٌناعت

 .جلسم أسودا : من قبيل قولنا،وهو قابل للحمل

 .ّ لـيس بـذايتّممـا ما عددناه ّكل فهو  العريضّأماو :قال الشيخ يف النجاة

  العـرض، الـذي هـو كاملقابـل للجـوهر، اللـذينّأنـه: ّيغلط فيه فـيظن قدو

 ،كـاألبيض ًجـوهرا قـد يكـون  العـريضّن فإ،ليس كذلك و.سنذكرمها بعد

 . كالبياضًجوهراال يكون   العرضو

أعنـي  ـ  هـذا القـسمّحتقـق عىل ّاحلجة:  يف املرحلة الثالثةصنّفوقال امل

                                                        
 .يف العريض) ٢(، فصل ١٢ص: النجاة) ١(
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 نفـسه ّماهيةمنها كام يطرد عن   ًّ كالّفإن ،وجودات األعراض ـ الوجود لغريه

 ّيـة وكذلك الـصور النوع. عىل ذاتهً ما زائداًوعه عدما يطرد عن موض،العدم

 بـل ، ال عـدم ذاهتـا،هاّها تطرد به عن موادّ ملوادٍ هلا نوع حصولّفإن ،املنطبعة

 .ً لغـريه وناعتـاالـيشء وجـود وهو املراد بكون ، تكمل بطردهًاّ جوهريًنقصا

وجـود  وهـو ال، نفسه فحـسبّماهية للعدم عن ًويقابله ما كان وجوده طاردا

 ّأن :رّ فتقـر. كاإلنـسان والفـرس وغريمهـاّيـة اجلوهرّالتامة كاألنواع ،لنفسه

 وذلـك هـو لغريه، وما وجوده ، ما وجوده لنفسه:الوجود يف نفسه ينقسم إىل

 اجلـواهر التـي وجود األعراض من شؤون وجود ّأن :ّ بام مرّ ويتبني.املطلوب

  .هاّ لوجود موادٍنمباي الصور املنطبعة غري وجود وكذلك ،هي موضوعاهتا

 املفاهيم املنتزعـة عـن الوجـودات الناعتـة التـي هـي ّأن :ًأيضا به ّويتبني

ٍامهيات ليست ب، ملوضوعاهتاٌأوصاف
 املفهوم ّألن وذلك ، هلا وال ملوضوعاهتاّ

ًماهية يكون ّإنام ٍوجوداملنتزع عن   له إذا كان الوجود املنتـزع عنـه يطـرد عـن ّ

 . الناعت يطرد العدم ال عن نفس املفهـوم املنتـزع عنـه والوجود،نفسه العدم

 .تـهّ فالسواد ماهي، يطرد العدم عن نفس السواد، السواد يف نفسهوجود :ًمثال

 ال عـن ،ً هذا الوجود من حيث جعله اجلسم أسـود فلـيس يطـرد عـدماّوأما

 هبـا ّيتـصف ٍ بل عـن صـفة، اجلسم املنعوت بهّماهيةالسواد يف نفسه وال عن 

 . عن ذاتهٍم خارجةاجلس

ًيـة هناك قضايا خارجّنإ: ّاألولوقال يف الفصل    تنطبـق بموضـوعاهتا ّ

  ـًمـثال ـ )اإلنـسان ضـاحك( و)زيد قـائم( : كقولنا،وحمموالهتا عىل اخلارج

 وضـحك ، كقيـام زيـد، مـأخوذة مـن هـذه القـضاياّيةبات تقييدّ مركًأيضاو

                                                        
 .٤١ص:ية احلكمة، املرحلة الثانية، الفصل الثالثهنا) ١(
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مـا ال  ـ ً وربطـاًيه نـسبةّمر الذي نسممن األ ـ  نجد فيها بني أطرافها،اإلنسان

 وال بـني املوضـوع وغـري ،نجده يف املوضوع وحده وال يف املحمـول وحـده

 موجود وراء املوضوع ٌ فهناك أمر، وال بني املحمول وغري املوضوع،املحمول

 ً وليس منفصل الذات عن الطرفني بحيث يكون ثـالثهام ومفارقـا،واملحمول

 آخر ٍ يربطه باملوضوع ورابطٍ احتاج إىل رابطّوإال ،خرهلام كمفارقة أحدمها اآل

 واحتـاج اخلمـسة إىل أربعـة ، مخـسةً ثالثـةُ فكان املفروض،يربطه باملحمول

ب إىل ّ أو املركـّية فتسلسل أجزاء القض،ًاّ جرّخر وصارت تسعة وهلمُروابط أ

 فهـو إذن موجـود يف . هـذا حمـال، بـني حـارصينٌ وهي حمصورة،غري النهاية

 من غـري أن يكـون عيـنهام أو ، منهامٍ بمعنى ما ليس بخارج،امهبطرفني قائم ال

 والطرفـان اللـذان مـنهام، وال أن ينفـصل ه،أجـزمها أو عني أحـدمها أو أجز

 مـن املوجـود مـا وجـوده يف نفـسه وهـو ّأن فثبت ،بخالفه مها وجوده فيهام

لوجودات الرابطـة  اّنإو ...)الرابط( ومنه ما وجوده يف غريه وهو ،)ّاملستقل(

ة ّ فهـي مــستقل، هــي املقولـة يف جــواب مـا هــوّاهيـات املّألن ، هلــاّماهيـةال 

 .ّية باملفهوم ًّ والوجودات الرابطة ال مفهوم هلا مستقال،ّيةباملفهوم

 وعىل هذا األساس فاحلركة تقع يف هذا الوجود الناعت لغـريه وال يلـزم 

 ّألنـه لـه؛ ّماهيـة الوجود الناعت لغريه ال  هذاّألن يف الذايت، ّالتغريمنه وقوع 

 ٌ هـو تعبـري)وقوع احلركة يف املقولة( وعىل هذا األساس فقوهلم ، رابطٌوجود

ٌمتحـد الوجود الناعت ـ الـرابط ـ ّأن باعتبار ؛ّجمازي  مـع الوجـود يف نفـسه، ّ

ٌمتحدوالوجود يف نفسه  وعليـه يقـال بوقـوع احلركـة يف  ـ املقولة ـ ّاهية مع املّ

 . املقولة

                                                        
 .ّولية احلكمة، املرحلة الثانية، الفصل األهنا) ١(
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ات ّالتـشكيك يف العرضـي مقصود الفالسفة من قـوهلم ّيتضح ومن هنا

ة ّهـي املفـاهيم املـشتق:  وهي العرضّعرضيات املراد بالّفإن ،دون األعراض

 األعراض فوجودهـا لنفـسها، ّأما ،الناعتة للموضوعات كاألبيض واألسود

 يستحيل وقوع  للحمل كالسواد والبياض، وعىل هذا األساسٍوهي غري قابلة

 وهـو ّ يف الـذايتّالتغـري يـستلزم ّألنهالتشكيك يف العرض كالسواد والبياض؛ 

 كاألبيض واألسود، فـال إشـكال فيـه؛  وقوع التشكيك يف العريضّأماحمال، 

 . ً هذا أبيض وذاك أكثر بياضا: لذا نقول،ّاهية يف املّالتغري ال يستلزم ّألنه

 :  كام ييلحلركة يف املقوالتويمكن بيان الدليل عىل عدم وقوع ا

 .ّحمله، كام ثبت يف ّيتغري الذايت ال : األوىلّاملقدمة

 . ملا دوهناٌاتّذاتي ـ ّاهياتامل املقوالت ـ : الثانيةّاملقدمة

 . يف املقوالتّالتغري ال يقع :النتيجة

 .ّيةه يف احلركة يف املقوالت العرضّهذا كل

ثانيا
ً

يةكيف: 
ّ

ماهية وقوع ا�ر�ة � 
ّ

   ا�وهر 

 ّأمـا، ّية تصوير وقوع احلركـة يف املقـوالت العرضـّية كان يف كيفّتقدمما 

 تصوير وقوع احلركة يف مقولة اجلوهر فتواجه عـني اإلشـكال املطـروح ّيةكيف

 يف الـذايت ّالتغـري، وهو إشكال لـزوم ّيةعىل وقوع احلركة يف املقوالت العرض

 .وهو حمال

 يف الـذايت ّالتغري يلزم ّألنهيقع فيها حركة؛  مقولة اجلوهر ال ّنإ :بيان ذلك

 ّاملتحـد يف الوجود النفيس ملقولة اجلـوهر ـ وهو حمال، وكذلك ال تقع احلركة

 ّاهيـة بـني املّلالحتـاد ؛ًأيـضا يلزم أن تقع احلركة يف مقولة اجلوهر ّألنه معها ـ

احلركة تقع يف  ّأن أن نقول ّالبد، وعليه ّاهيةوالوجود النفيس لتلك امل )املقولة(
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لكـن يـرد  ـ ّيةام هو احلال يف املقولة العرضـكجود الناعت ملقولة اجلوهر ـ الو

 اجلوهر يف نفسه وجود ّألن ناعت هلا؛ َوجود ال ّية املقولة اجلوهرّأن :عىل ذلك

 .  وعليه فال تقع احلركة يف اجلوهر.لنفسه

 ّيتـضحة، و هذا اإلشكال فيه مغالطّأن :هو ،واجلواب عىل هذا اإلشكال

 .رجع إىل بيان املغالطةن ّثمذلك بعد بيان هذا املثال 

 ّأنـه بذاته، ليس املـراد منـه ٌ اهللا تعاىل موجود:نا حينام نقولّ أن:واملثال هو

 . بغريهًا ليس موجودّأنه املراد به ّإنام و،تعاىل موجود بسبب ذاته

 اجلـوهر ّأن :هلم املراد مـن قـوّفإن الكالم، ّحملرجع إىل ن ، ذلكّتبنيوإذا 

 الناعـت غـري ّألن غـري اجلـوهر؛ ٌّ ناعتيٌوجود ليس له ّأنه هوموجود لنفسه، 

 اجلـوهر ال ينعـت نفـسه، ويكـون الناعـت ّأناملنعوت؛ لكـن هـذا ال يعنـي 

، وال حمذور يف ذلك؛ إذ ال دليل عىل لزوم تغاير الناعت ًا واحدًشيئاواملنعوت 

 اهللا تعاىل موجود بذاتـه، : معنىّن فإ. الذكر يف املثال آنفّتقدمواملنعوت، كام 

 . أحدمها غري اآلخر،بّ ومسبٍ سببوجودال يعني 

 ٌ ناعـتٌوجـود والوجود لنفسه ًا،ّ ناعتيًاّوجودي للجوهر ّأن :ّيتضحوهبذا 

 .للجوهر، واملنعوت هو نفس هذا الناعت ال غريه

احلركـة يف هـذا قوع ، فال إشكال يف وًا ناعتًاوجود للجوهر ّأن ّتبني وإذا 

 الوجود لنفسه مع الناعت ّحتاد ال؛ احلركة إىل اجلوهروتنسب، الوجود الناعتي

 .واملنعوت

 آن مـن ّكـل ّأن ثبوت احلركة للجوهر يف ّية كيفّيتضح ّتقدم ومن مجيع ما 

  . من املقولةٌاحلركة نوع

ة  مـسافّأن ًأيـضا ّوتبـني ، وقوع احلركة يف املقوالتّيةوثبت فيام سبق كيف

 . ّتحرك عىل املوضوع املّالسيال ّاملتصلاحلركة هي الوجود 
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  مـن آنـاتٍ آنّكـل يف ّتحـرك ينتزع مـن املّأنه إىل صنّفويف املقام يشري امل

 من املقولـة خيتلـف عـن النـوع املنتـزع مـن اآلن الثـاين وهكـذا، ٌحركته نوع

 .كذا وه،ّاألول آخر خيتلف عن ٌ والكيف الثاين نوع، نوعّاألولفالكيف 

�من نوع من ا�قولة ان�اع  ا��ل �
ّ

   آن من ا�ر�ة

 لنـوع واحـد، ًاكان ما ينتزع من اآلنات أفـراد لو: حاصل هذا الدليل هو

 واحدة ذات مراتب خمتلفة ّماهية يلزم أن تكون ّألنه، ّاهيةللزم التشكيك يف امل

ل مـن ّ وتتحودةّمتعدهلا مراتب ـ  ًمثالـ احة الصفراء ّ والضعف، فالتفّبالشدة

ٍيـة نوعّاهيـة إىل محراء، وهذه املراتب لو كانـت ملّثم ،ًصفراء إىل أكثر اصفرارا
ّ 

 ّكل ّأن : إىلصنّف وهو حمال، وعليه ذهب امل،ّاهيةواحدة، للزم التشكيك يف امل

ٍماهية من أفراد ًا وليس فرد، من أنواع املقولةٌ من هذه املراتب نوعٍمرتبة
ٍية نوعّ

ّ 

 .واحدة

 غـري النـوع ّيـة النوعّاهية من املٌزع منه نوعَنتُ ي،ّتحرك من آنات املٍل آنفك

 . السابق وغري النوع الالحق

  ت�بيه

 ّالـسيال ّتحرك انتزاع هذه املقوالت من هذا الوجود املّأن إىل جيب التنبيه 

ة ّ منقسم إىل أقسام آنيـّنهإ من حيث ّإنام، وّتغري مّسيال ّمتصل ّإنهال من حيث 

 ّألنوذلـك ،  من أنواع املقولة خيتلف عن غـريهًا يكون نوعٍ آنّوكل ،جودالو

ٌسـيال بام هـو ّاملتصلانتزاع املقوالت من الوجود الواحد   ّألن، حمـال؛ ّتغـري مّ

 ّاألول أن يكون املنتزع يف اآلن : يعني،ّسيال بام هو ّالسيالاالنتزاع من الواحد 

 واحـدة مـن ّماهيـة وهذا يعني انتزاع ،، ويف اآلن الثاين نفس ذلك النوعًانوع

 .ينّحد
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 هـي ّإنـام اآلنات التـي تنتـزع منهـا املقـوالت ّبأنوكذلك ينبغي التذكري 

  يف اخلارج ـّالسيال ّاملتصل ّتحركامل اجلسم ـ ّأنباعتبار العقل، فالعقل يفرتض 

 ّفإنـه مقولة، مـن قبيـل الزمـان ٍّحد ّكل فينزع من ، وذاكّاحلدوقف عند هذا 

 صـباح، :عونه إىل مقـاطعّ يقطّية؛ لكن ألجل األغراض العقالئّمتصل ٌحدوا

واحلركـة .  اخلـارجي ال توجـد فواصـل ففـي الواقـعّوإال، ....عرص، مساء

ّلكـن ، اآلنـات يف ّتحـرك فواصـل يف هـذا اجلـسم املّكذلك ال توجد فيها أي

  . املقوالتُتنتزع ومن هذه احلدود ًا،عقل يفرض له حدودال

 ا�صتعليق �
ّ

  

 ويف كيفـه باالسـتحالةّالنمو بـّكمـهكحركـة اجلـسم يف : قوله  ●

ل مـن ّالتحو : وهي.ّية الفقه الّية هي االستحالة الفلسف:املقصود باالستحالة

ل من االستقامة إىل االعوجـاج، ومـن االعوجـاج إىل ّ إىل حال، كالتحوٍحال

 .ح ونحو ذلكّب إىل التسطّاالستقامة، ومن التحد

 فهو يف وجودهـا ،ّتغريو ٌ من املقوالت حركةٍفإن كانت يف مقولة: قوله ●

ه عىل هذا الكـالم ّ يتوجّأنهايض ّذكر الشيخ الفي .ه ناعتّنالناعت من حيث إ

 :إشكاالن

 وهو عني وجوده يف ، وجوده لغريه، الوجود الناعتّأن :ّاألولاإلشكال 

 .نفسه

 إىلل هـذا املوجـود ّلعقـل حيلـ بينهام بحكم العقـل، فاٌنعم توجد مغايرة

 بيـنهام ـ الوجـود ّية يف الواقع فتوجد عينّأما لغريه، وجودىل  يف نفسه وإوجود

وإذا كان أحدمها عـني اآلخـر، فـال معنـى لفـرض لغريه والوجود يف نفسه ـ 

 . يف نفسه احلركة يف الوجود لغريه دون الوجود
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الوجود يف نفسه والوجود  بني ّية عينوجودمنا عدم ّلو سل: اإلشكال الثاين

، لكن مـع ّية وإن كان فرع االثنينّحتاد، واالًاّاحتاد بينهام ّأن ّلغريه، لكن ال شك

 ّوتقدم ، رابطٌوجود الوجود لغريه ّألنص من اإلشكال؛ ّذلك ال يمكن التخل

 يف الفـصل صنّف حكم طرفيه، كام ذكـره املـّإال الوجود الرابط ال حكم له ّأن

 فيه الوجود الرابط هو ّتحقق الوعاء الذي يّإن :حلة الثانية بقوله من املرّاألول

 كان الوعاء املذكور هو اخلارج أو ً سواء، طرفيهوجود فيه ّتحققالوعاء الذي ي

 ، طرفيهوجود وذلك ملا يف طباع الوجود الرابط من كونه غري خارج من ؛الذهن

 بني ّتحقق تّإنام ّية اخلارج فالنسبة، منهام هو بعينه وعاء وجودهّكل وجودفوعاء 

 وجود ّأن والضابط .نيّ بني طرفني ذهنيّإنام ّية والنسبة الذهن،نيّطرفني خارجي

 . لوجود النسبة الدائرة بينهام وبالعكسٌالطرفني مسانخ

، فـالوجود ّخـارجينيفالوجود الرابط له حكم طرفيه، فإذا كـان طرفـاه 

 وإذا كـان .ّ فالوجود الـرابط ذهنـي،نيّ وإذا كان طرفاه ذهني.ّخارجيالرابط 

 وإذا كان طرفاه ثـابتني، فـالوجود .ّمتحركني، فالوجود الرابط ّمتحركطرفاه 

 .الرابط ثابت

 األوىل ّاملادة الوجود الرابط مها  كالمنا طرفاّحملوعىل هذا األساس، ففي 

 يف ّيةعرض الّاهية األوىل واملّاملادة والوجود يف نفسه للجوهر، وكذا ،يف اجلوهر

 أن يكـون ّالبـد ثـابتني، فكانـا الطرفان إذا وهذانالوجود يف نفسه للعرض، 

عليقته عىل هنايـة ايض يف تّ، وهذا ما ذكره الشيخ الفيًاأيض ًاالوجود الرابط ثابت

عـني وجـوده يف ـ  وهو وجـوده لغـريه  ـ وجودها الناعتّأن: احلكمة بقوله

ٌتغري الوجود الناعت ّتغرينفسه، ف  وجـوده يف ّأنم ّوجوده يف نفسه، ولو سـل لّ

                                                        
 . املرحلة الثانية، الفصل الثالث،هناية احلكمة) ١(
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 فيـه ّالتغـري ّيتصور ال ٌ رابطٌوجودنفسه غري وجوده يف غريه، فوجود الناعت 

 ًأيضاًا، وّتغري مّاملادة، وإذ مل يكن املنعوت وهو ّ أحد طرفيه عىل األقلّتغري بّإال

هام ين، فـالرابط بيـنّتغـريمل تكن الصورة أو العرض يف وجودمها يف أنفـسهام م

 ؟ًاّتغريوهو الوجود لغريه، كيف يكون م

 مـن ٌودها نـوع من حـدّحد ّ، ينتزع من كلّسيال ٌوجود احلركة ّأن ّواحلق

 . منهاٌاملقولة أو فرد

  خالصة الفصل ا�سادس

 أكـان امل اجلسم مـن ّحترك، كام لو ّيةاملسافة املكان هي :ّيةاملسافة العرف ●

 .بإىل املكان 

 ّتحـرك املّأن، أي ّتحرك فهي التي توجد بحركة امل:ّيةة الفلسف املسافّأما ●

 ّأن :ّيتضح، وعىل هذا ًأيضا ّيةبحركته كام يوجد احلركة، يوجد املسافة الفلسف

بحـسب مها  وأحدمها عني اآلخر، و، واحدٍاملسافة واحلركة موجودان بوجود

 .ثناناالتحليل 

 ، هذا الوجود الناعت لغـريه تقع يفّية العرضّاهياتوقوع احلركة يف امل ●

 .  لهّماهية هذا الوجود الناعت لغريه ال ّألن يف الذايت، ّالتغريوال يلزم منه وقوع 

تقـع احلركـة يف الوجـود النـاعتي ؟  اجلوهرّماهيةكيف تقع احلركة يف  ●

 . الوجود لنفسه مع الناعت واملنعوتّحتادللجوهر، وتنسب إىل اجلوهر ال

 ّالسيال ّتحرك انتزاع هذه املقوالت من هذا الوجود املّنأ إىلجيب التنبيه  ●

ة ّ إىل أقسام آنيـٌ منقسمّنهإ من حيث ّإنام، وّتغري مّسيال ّمتصل ّنهإال من حيث 

 . من أنواع املقولة خيتلف عن غريهًا يكون نوعٍ آنّوكلالوجود 

                                                        
 .٧٩١ ص٣ج: ايض عىل هناية احلكمةّتعليقة الشيخ الفي) ١(
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  ّ�ث إضا�

  � ا�وجوه ا�ذكورة � مع� ا�ر�ة � ا�قولة 

أن :ّألولاا�وجه 
ّ

 ا�قولة �وضوع
ٌ

   �لحر�ة� حقي�

 ّأن : عىل املقولة، فيكون معنى احلركة يف املقولةً تكون احلركة عارضة:أي

 .ًاّمتحرككون األين ـ  ًمثالـ احلركة عارضة عليها، فمعنى احلركة يف األين 

 ذات السواد ّأن هو  د ليسّفنقول التسو:  بقولهّتأهلنيوأورد عليه صدر امل

 بل هي ّ فلم يشتد،مل حيدث فيها صفة و ذات السواد إن بقيت بعينهاّفإن ،ّتديش

 يف ّتبدل فال يكون ال، كام كانتٌذاته باقية وٌ زائدةٌإن حدثت فيه صفة و.كام كانت

 هـذا . يف ذاتـهّتبدلقد فرضنا ال و صفاته غري ذاته و،ذات السواد بل يف صفاته

 ، آخرٌث سوادَدَح ومِدُ بل عّهو مل يشتدإن مل يبق ذاته عند االشتداد فو ،خلف

 ، الـسواد ال نفـسهّحمـل موضـوع هـذه احلركـة ّأنلـم ُ فع،هذا ليس بحركةو

 آخر ٍ نوعّكل فله يف ، إىل صنفٍ إىل نوع أو من صنفٍاالشتداد خيرجه من نوعو

 أن ّفإمـا ،إذا تزايد مقـداره اليشء ّفإن ،كذا احلركة يف املقدار و، آخرٍأو صنف

 فـإن كـان . يف مجيـع زمـان احلركـة أو ال يكـونٍ باقٌ واحدٌناك مقداريكون ه

 السـتحالة ؛ باطـلّاألولو ، إليه مـن خـارجّ أن تداخله أو تنضمّإمافالزيادة 

الثاين  و.كالمنا فيه و، عىل فرض ذلك مل يزد املقدار عىل ما كانّألنه و،التداخل

ال املجموع عىل  و، منهامٌء  ما زاد يش،ّ بخطٍّ خطّاتصال ذلك كّألن ؛ باطلًأيضا

ًأوالما كان   فال يكون هو موضوع ، ال يبقى عند الزيادةّاألولوإن كان املقدار  .ّ

 . اهليوىل فقط أو مع مقدار ما عىل العموم كام هو التحقيق عنـدنا أعنيّحملهبل 
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 .ّالقوةفهناك مقادير متعاظمة متتالية عىل اجلسم بال هناية ب

 إذا كـان معنـى احلركـة يف املقولـة ّبأنه : السبزواريّققاملحوأورد عليه 

د ـ الـذي هـو احلركـة يف ّ يلزم منه أن يكـون يف التـسو،ض احلركة عليهاوعر

ٌسوادا يعرضه احلركة يف السواد، فيكون هاهنا سوادالسواد ـ   ٌ حمفـوظٌّ مستمرً

، ّحـد ّلكـ للـزوم اجـتامع املثلـني يف ؛، وهذا حمالّمتصلة ٌ إليه سواداتّينضم

 . إليهّ انضمٍ وسواد،ّ مستمرٍ من سوادّحد ّكلب السواد يف ّولزوم ترك

  ض ا�ر�ة �عروضهاوا�قولة واسطة � عر: ا�وجه ا�ا�

ض احلركة ملعروضها وإن و يف عرٌ املقولة واسطةّأن إىليذهب هذا الوجه 

 .السها هلا، نحو وساطة السفينة يف عرض احلركة جلًمل تكن بنفسها معروضة

 الواسطة يف العروض جيب أن :ّبأن يف األسفار، ّتأهلنيوأورد عليه صدر امل

ًيكون معروضا للعرض حقيقة، وإذا مل تكن املقولة بنفسها معروضة للحركة، 

 ّأمـاو: ، حيـث قـالّتحـرك لعروضها للجـسم املًفال يعقل أن تكون واسطة

 ً موضوعاٍء  إذا مل جيز كون يشّنهأل ؛ ذكرّمماعلم ُ يًأيضا فهو  بطالن القسم الثاين

 ً أن يعني بكونـه واسـطة معنـىّإال ، يف العروضً مل جيز كونه واسطة، لعارض

 ً وحـدة كانـت واسـطة: أي،هو كون الطبيعة املطلقة باعتبار وحدة مـا وآخر

 .ّية، كام ذكر يف احلركة املقداربني املوضوع وبينها

ُاملحققوأورد عليه  ً املقولة إذا مل تكن موضوعا مل تكـن ّأنب:  السبزواريّ

 .ً معطي اليشء ال يكون فاقدا لذلك اليشءّألن ؛ املوضوعّيةواسطة يف موضوع

                                                        
 .٧٠ ص٣ ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(

 .٢٧٥ ص٤ج: رشح املنظومة) ٢(

 .٧٤ ص٣ ج:  احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)٣(

 .٢٧٦ ص٤ج: ح املنظومة رش)٤(
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أن: ا�وجه ا�الث
ّ

س ا�قولة ج�
ٌ

 �لحر�ة، وا�ر�ة نوع
ٌ

   �ا

 املقولة ال نفس املقولة، ّجتدد احلركة ّبأن:  السبزواريّاملحققوأورد عليه 

 .ًحد به ذاتاّ حيمل عىل نوعه ويت أنّالبدواجلنس 

أن: ا�وجه ا�رابع
ّ

   ا�ر�ة إحدى ا�قوالت

 كانـت ّمـستقلة ً لو كانت احلركة مقولةّأنه: ّ املحقق السبزواري عليهوأورد

 .، وهو حمالّاهية يف املّالتغري، فيلزم ّالتغري احلركة هي ّنإ، فحيث ّماهية

 ومن ، أن يفعل:�ك من مقولةا�ر�ة من حيث ا�حر: ا�وجه ا�ا�س

   أن ينفعل: من مقولةّحركحيث ا�

 األجنـاس العاليـة ال ّبـأن : يف تعليقته عىل األسفارصنّفوأورد عليه امل

 ً، باعتبـار نـسبتها إىل القابـل انفعـاالة فال معنى لكون حرك،ختتلف باالعتبار

 أو ًيف نفـسها أينـا ـ ًمـثال ـ أخـذها وباعتبار ،ًفعالوباعتبار نسبتها إىل الفاعل 

ً أو كامً أو كيفاًوضعا  يف مقولة من احلركة ّحتقق ّأن يراد أن ّإالهم ّ الل،ًجوهرا أو ّ

 ولقابلها ، يفعلأن هي ّية نسبٌةهيئ حيصل لفاعلها أناملقوالت اخلمس يوجب 

 . ينفعلأن هي ّية نسبهيئه

أن: ا�وجه ا�سادس
ّ

 ا�ر�ة عرض
ٌ

  �قطة وراء ا�قوالت، ��وحدة وا

 مـن ٌخارجـةـ أعـدام بام هـي ـ  األعدام ّبأن :ّتأهلنيوأورد عليه صدر امل

 بالـذات، ّيـة املقسم هو مـا يكـون مـن األمـور الوجودّنمقسم املقوالت، فإ

                                                        
 .٥٦٨ ص١ ج: ّ؛ املباحث املرشقية٢٧١ ص٤ج:  رشح املنظومة)١(

 . نفس املصدرين)٢(

 ).٣(، تعليقة رقم ٧٧ ص٣ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)٣(
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 . فيهاّإالوليس كالمنا 

سيال، ٍوجودا�ر�ة ل�ست من ا�قوالت، بل � �و : ا�وجه ا�سابع
ّ

حيث  

نإ
ّ

ا�سيال ا�ر�ة ووجود األ�ر 
ّ

   �ساوقان

  اليشءوجوداحلركة عبارة عن نحو :  حيث قالّتأهلنيوهذا مذهب صدر امل

 عـن ٌ الكـون املـذكور، والوجـود خـارجّإال هلـا ّماهيـةالتدرجيي الوجـود، وال 

جيـوز أن تكـون   الّية، والطبيعة التي يلحقها اجلنـسّية والعرضّية اجلوهرّاهياتامل

 .ً فضال عن أن تكون مقولة،حلركة ليست بجنس األنواع، فاّماهية عن ًخارجة

 .ّاهيةاملال  الوجود احلركة من عوارض :وحاصل كالمه

 نفـس ّإال املقولـة، وهـذا لـيس ّجتـدداحلركة عبارة عـن : وبعبارة أخرى

 إىل ّ ينـضمٌ، فهو نفـس املقولـة مـن حيـث الوجـود، ال أمـرّتجددوجودها امل

 .  إليهاّ ينضمٌها ال أمرّحتقق وّاهية كون املّإال  ليسّاهية املوجود ّأنالوجود، كام 

   عبارة عن ا�وجود ا�اعت �لمقولةا�ر�ة: ا�وجه ا�امن

 من أنواع تلك ٌ من آنات حركته نوعٍ آنّكل يف ّتحرك أن يرد عىل امل:بمعنى

 كـان ّوإال واحـد، ٍ من أنواعها عليه أكثر مـن آنٌاملقولة من دون أن يلبث نوع

ٌتغري ّاهية يف املّتغري، والّاهيةملًا يف اّتغري  . وهو حمالّ يف الذايتّ

 يف ّالتغري ّبأن: وأورد الشيخ مصباح اليزدي يف تعليقته عىل هناية احلكمة

، وهـو هانتزاع منشأ ّتغري بّإالال يعقل  ـ ّ انتزاعيٌوهو مفهومالوجود الناعت ـ 

 . باعتبار وجودها يف نفسهاّاملادة

                                                        
 .٧ ص٤ج: السابق املصدر )١(

 .١١٠ ص٣ ج: السابق املصدر )٢(

 .٣٠٣ص:  تعليقة عىل هناية احلكمة)٣(



 

  

 

 

 

 

  �سابعالفصل ا

  � ا�قوالت ال� تقع فيها ا�ر�ة

  وقوع احلركة يف الكيف املحسوس:ّاألولاملبحث  ●

  ّالكماحلركة يف : املبحث الثاين ●

 احلركة يف األين: املبحث الثالث ●

 احلركة يف الوضع: املبحث الرابع ●

 احلركة يف باقي املقوالت: املبحث اخلامس ●

  املقوالت األربعّبحث إضايف يف وقوع احلركة يف ●





 

 
 

  الفصل ا�سابع

 ال� تقعِ� ا�قوالت
ُ

   فيها ا�ر�ة

أن ِ: ا�كماءِ قدماءَ ب�ُ ا�شهور
ّ

 ال� تقعِ ا�قوالت
ُ

 فيها ا�ر�ة
ُ

 

 ا�كيف:أر�ع
ُ

   . وا�وضعُواألين �ال�م و

أما
ّ

 فوقوع، ا�كيف
ُ

وخاصـ  فيه � ا�ملة ِ ا�ر�ة
ّ

ة
ً

ِكيفيات � ا�
ّ

 

ختصا�
ّ

با�كم ِة
ّ

فإن ،ٌ ظاهر ـ واالعوجاجِ واالستواءِاالستقامةِ�  نظ،يات
ّ

 

تحرك ا�َا�سم
َ كم � ّ

�
تحرك يه

ُ ِكيفيات � ا�ّ
ّ

ِب�مه ِ القائمة
ّ

 ا�ت
ّ

   .ة

وأما
ّ

 فا�ر�ة،�ال�م 
ُ

ُتغ� فيه  ّ
كم � ِ ا�سم

�
تغ� ه

ّ
ا
ً
متصال 

ً ّ
 منتظما
ً
 

اّتدرجم
ً
 ا�ي هو ز�ادة��مو �،

ُ
ادةه ز�ِ � حجمِ ا�سم

ً
متصلة 

ً ّ
 ٍ ب�ـسبة

 تدر�اٍمنتظمة
ً
.   

ِوقد اع�
ُ

ض
َ

أن:  عليه
ّ

إنما �ا�مو 
ّ

تحقق ي
ُ ّ

 ج من خارٍ أجزاءِ بانضمام

 ا�الحقُ ا�كب�ُ فا�جم.ا�سم ِإ� أجزاء
ُ

 �رض� �م
ٌ

ِ  األجزاءِ �جموع

ِيةاألصل
ّ

 وا�نضم
ّ

 ا�سابقُ ا�صغ�ُ وا�جم،ة
ُ

 العارض�ال�م هو 
ُ

 ِ �فس

يةصلاألجزاء األ
ّ

 وا�كم،
ّ

متصل ُ غ�ِ متباينانِان
ّ

 .ماِ �وضوعيهِ �باينِ�

 زوال�ا�موف
ٌ

 وحدوث� ل�م
ٌ

  .حر�ة ال آخر، � ل�م

 عنهَوأجيب
ُ

بأن: 
ّ

 انضمام
َ

 ال شكِ ا�ضمائم
�

ل�ن ال ، فيه
ّ

طبيعة
َ

 

ت
ُ

بدل
ُ ّ

 ا�نضمَ األجزاء
ّ

ة
َ

ية األصلِ األجزاء إ� صورةِ
ّ

 وتز�د،
ُ

 به كم
ّ

ية
َ

 

ِيةصل األِاألجزاء
ّ

 ز�ادة
ً

متصلة 
ً ّ

 منتظمة
ً

 و� ا�ر�ة،ةّتدرج م
ُ

 كما هو 

   .ظاهر
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وأما
ّ

 فوقوع، األين
ُ

 من ِ األجسامِ كما � انتقاالت، فيه ظاهرِ ا�ر�ة

 ل�ن، إ� ��نٍ��ن
ّ

 كون
َ

 مقولةِ األين
ً

 �ستقل
ّ

ة
ً

ها ال �لو من ِ � نفس

شك
ّ

.   

وأما
ّ

 فوقوع، ا�وضع
ُ

أيضا فيه ِ ا�ر�ة
ً

 �  ا�كرةِِ�ة كحر، ظاهر

فإن ،هاِ�ور
ّ

 وضع
َ

�بدلها ي
ُ ّ

ِ�بدل ب
ّ

ها ِ � سطحِ ا�فروضةِ ا�قاطِ �سب

تبدال عنها إ� ا�ارِج
ً ّ
متصال 

ً ّ
تدر�يا 

ً ّ
.  

وال تقع: قا�وا
ُ

و� الفعلت ـ  � سائر ا�قوال
ُ

 واالنفعال
ُ

ا��  و

واإلضافة
ُ

 وا�دة
ُ

  .حر�ة ـ  وا�وهر

أما
ّ

 الفعل
ُ

 فقد أ، واالنفعال
ُ

ذِخ
َ

 � مفهوم
َ

 فال فرد،يهما ا�در�ج
َ

 � آ�

 ووقوع، �ماِا�وجود
ُ

 فيهما �ِ ا�ر�ة
َ

ستد� االنقسام
َ

ِية آنٍ إ� أجزاء
ّ

 

أنه � . ول�س �ما ذ�ك،ا�وجود
ّ

 �ستلزم
ُ

 ا�ر�ة
َ

  .ا�ر�ة � 

و�ذا ا��م
ُ

فإنه ، � ا��
ّ

 �م
ّ

ا �ن هيئة
ً

 حاصلة
ً

ِ ا��ء ِ من �سبة

ية تدر� و�،إ� ا�زمان
ٌ ّ

 فال فرد، ا�زمانّتدرِج ب
َ

ح� ، �ِ ا�وجود� آ�
ّ

 

تقع
َ

 فيه ا�ر�ة
ُ

 ا�نقسمة
ُ

 إ� اإلن
ّ

  .يات

وأما
ّ

فإنها ، اإلضافة
ّ

ية ان�اع
ٌ ّ

 تابعة
ٌ

 ال �ستقل، لطرفيها
�

 ٍ�ء �

  .��ر�ة

فإن ،و�ذا ا�دة
ّ

َا�غ�   فيها تابعّ
ٌ

ِغ� �
ّ

ِتغ� ك،هاِ �وضوع
ّ

 أو ِ ا�عل

 ا�نع �ِالقدم
ّ

مثال ـ ل
ً

عما ـ 
ّ

  . �نتا عليه

وأما
ّ

 فوقوع، ا�وهر
ُ

 فيه �ستلزمِ ا�ر�ة
ُ

�قق 
َ ّ

ِ  من غ�ِ ا�ر�ة

 والزم،دامت ا�ر�ة ماٍ باقٍ ثابتٍ�وضوع
ُ

�قق ذ�ك 
ُ ّ

ِ  من غ�ٍ حر�ة

  ّمتحرك
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 ا�ناقشةُو�م�ن
ُ

  : فيما أوردوه من ا�وجوه

أما
ّ

 � ِ ا�ر�ةِ وقوعِ فبجواز، وا��ِ واالنفعالِكروه � الفعل فيما ذ

 � ما س�ب�ِا�ر�ة
ّ

ن
ُ

  . اهللاَه إن شاء

وأما
ّ

 اإلضافة
ُ

 فإن، وا�دة
ّ

 �س�يِهما مقو�ان
ّ

 و�ون، ��وضعِتان
ُ

هما 

 ال ينا� وقوع،ِهما � ا�ر�ة ألطرافِِتابع�
َ

 واالت،ها فيهما حقيقة
ّ

صاف
ُ

 

 االتُ غ�ِبا�بع
ّ

  . بالعرضِصاف

وأما
ّ

ِ�ة ا�وهرِ � ا�ر�ةِ ا�وضوعُ فانتفاء،وهر ما ذكروه � ا�
ّ

 

�نوع
ٌ

 بل ا�وضوع،
ُ

ا�ادة، هو 
ّ

تقدم � ما 
َ ّ

 بيان
ُ

 توضيحُء، وسي�ه
ُ

ه
ُ

 إن 

  . اهللاَشاء
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 ا��ح

 هذا القول ّأن :ّوتبني ، وقع احلركة يف املقولةّية يف الفصل السابق كيفّتقدم

 تقع يف الوجود، ويف هـذا ّإناموـ  ّاهيةاملـ   احلركة ال تقع يف املقولةّألن، ّجمازي

 الحقـة، وهـي البحـث يف املقـوالت ً يف البحث خطوةصنّفالفصل خيطو امل

 : التاليةالعناوين إىل البحث تقسيمالتي تقع فيها احلركة، ويمكن 

 . وقوع احلركة يف الكيف املحسوس:ّاألولاملبحث 

 .ّالكماحلركة يف  :املبحث الثاين

 .احلركة يف األين :املبحث الثالث

 .احلركة يف الوضع :املبحث الرابع

 . احلركة يف باقي املقوالت:املبحث اخلامس

 املشهور ّأن : يقولصنّف املّأن إىل اإلشارةوقبل الولوج يف البحث ينبغي 

 ّنإ :قـالوا ومـن تـبعهم ـ وأفالطـونأي طبقـة أرسـطو من قدماء احلكـامء ـ 

واأليـن والوضـع، ّالكم  الكيف و: وهي،عاملقوالت التي تقع فيها احلركة أرب

 : وإليك تفصيلها

  ا�ر�ة � ا�كيف

 : الكيف ينقسم إىل أربعة أقسام وهيّأن ّتقدم

 .الكيف االستعدادي. ١

 .الكيف النفساين. ٢

 .الكيف املحسوس. ٣

 .ّ بالكمّختصالكيف امل. ٤
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 اخلمس إىل مخسة ّ الكيف املحسوس ينقسم بحسب احلواسًأيضا ّوتقدم

  : وهي،قسامأ

 .اتَ باملبرصّ وخيتص،الكيف املحسوس بالعني البارصة .١

 . باملسموعاتّ وخيتص،الكيف املحسوس بالسامعة .٢

 . باملذوقاتّ وخيتص،الكيف املحسوس بالذائقة .٣

 .ّ وخيتص باملشموماتةّالشامبالكيف املحسوس  .٤

 . امللموسةّكيفيات بالّالكيف املحسوس بالالمسة، وخيتص .٥

 :حسوس بالالمسة إىل قسمنيوينقسم الكيف امل

 كـاحلرارة ،ر باملجـاورةّ ويطلق عىل ما يـؤث.ّ الكيف الفعيل:ّاألولالقسم 

 . يف األشياءّاملؤثرينوالربودة 

 كالرطوبة ، باملجاورةّتأثر ويطلق عىل ما ي. الكيف االنفعايل:القسم الثاين

 . عنهامالناجتنية بالربودة واحلرارة ّتأثرواليبوسة امل

 املهملـة، ّية وقوع احلركة يف الكيف بنحو القضّأن يف املقام ذكر صنّفوامل

 ال يقـع ّ بعض أقسام الكيف ال تقع فيها احلركة، فالكيف النفساينّألنوذلك 

 يف صنّف كام ذكر ذلك امل،د ال حركة فيهّ واملجر،ّجمردة النفس ّألنفيه احلركة، 

ايـة احلكمـة يف الفـصل  وكـذا يف بد، من هناية احلكمـةة عرشة احلاديرحلةامل

 .ة والثاين من املرحلة احلادية عرشّاألول

 قـسمي حـدأ التـي هـي ّيـة الفعلّكيفيـاتوكذلك ال جتري احلركـة يف ال

 الكيف فوقـوع ّوأما: ذكر ذلك يف بداية احلكمة بقولهالكيف املحسوس، كام 

 احلركـة ّحيـث خـص، ...ّيـة غـري الفعلّكيفيـاتة يف الّاحلركة فيه وخاص

                                                        
 .، الفصل العارشة املرحلة العارش،بداية احلكمة) ١(
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 .ّية غري الفعلّكيفياتبال

 واضحة، بحيث ال حتتاج إىل دليـل يف ٍ تقع احلركة يف الكيف بصورة،نعم

 ّكيفيات، وهي الّ بالكمّختص يف الكيف امل: أي،ّكمياتة بالّختص املّكيفياتال

شـكال املختلفـة، أل كاالستواء واالعوجاج ونحومها مـن اّالكمالتي تعرض 

 ّكمـه يف ّتحـرك اجلـسم املّفـإن، ّكيفيـات ال يف هـذهٌ احلركة واضحةّنإحيث 

ه مع ّجتددً قطعا؛ الستحالة تغيري املعروض وّبكمه القائمة ّكيفيات يف الّتحركي

، ًأيضاه يف كيفه ّ يستلزم نموّكمه اإلنسان يف ّ نموّفإنثبوت العارض وسكونه، 

يـستلزم  جسمه ال حمالـة ّ نموّفإن، ّالكم بذلك ةّختصه املّكيفيات من جهة لكنّه

 .ّالكم العوارض القائمة بذلك ّوكل شكله واستواء خلقته، ّنمو

 التدرجيي احلاصـل مـن انحنـاء ّتغري مالحظة هذه احلركة والّفإن وعليه 

 .هّ سهل يدركه امللتفت بأدنى توجٌ املستقيم أمرّاخلط واعوجاج

   وقوع ا�ر�ة � ا�كيف ا�حسوس:ّاألولا�بحث 

 : ينقسم إىل قسمني الكيف املحسوسّأن ّتقدم

 ر باملجاورة كاحلرارة والربودة، ّ وهو الذي يؤث،ّ الكيف الفعيل:ّاألول

 باملجـاورة ّتـأثر وهـو الـذي يطلـق عـىل مـا ي،ّ الكيف االنفعـايل:والثاين

كالرطوبة واليبوسة، وقد وقع اخلالف يف وقـوع احلركـة وعـدمها يف القـسم 

 ّية الفعلّكيفيات الّأن :اخلالف هو، والسبب يف هذا ّ وهو الكيف الفعيلّاألول

 : ، ومنهاّنظرياتة تفسريات وّ القديمة هلا عدّطبيعياتيف ال

 فـصريورة .الـربودةو النفوذ واخلـروج يف احلـرارة ّية نظر: األوىلّيةالنظر

ً يف اجلسم، وصريورة اجلسم بـاردا ّية دخول األجزاء النارمعناهاًا ّاجلسم حار

 ال توجـد األسـاس وعىل هـذا . من اجلسم نفسهةّي الناراألجزاء خروج تعني



 ٢٠٥.....................................................................احلركة فيها تقع يالت املقوالت يف

 يلزم حني ّألنه، األعراض الستحالة انتقال ؛والربودة بالكيف عالقة للحرارة

 األجـزاء انتقال ّية وهو مستحيل، وقابل،أن يكون بال موضوع العرض انتقال

، ّيـة هـي أجـزاء جوهرّإنام يكشف عن عدم كوهنا من مقولة الكيف، وّيةالنار

 ّحمـل من مقولة اجلـوهر، وبـذلك ختـرج عـن ّية الفعلّكيفياتكون الوعليه ت

 . يف الكيفٌفال توجد حركة، الكالم

 اجلسم حـني ّأن : الكمون والربوز، وهي عبارة عنّيةنظر:  الثانيةّيةالنظر

  ـ النـارـه حيمل بداخله هذه احلرارة، وليس للعامل اخلارجي ّنًا فإّيصبح حار

 .الكامنة يف اجلسم هذه احلرارة إبرازسوى 

 احلرارة الكامنـة يف اجلـسم، وعليـه إلخراج ةّ النار معدّنإ :أخرىبعبارة 

 احلـرارة والـربودة ليـست مـن ّألن بـالكيف، ّيـة الفعلّكيفيـاتفال عالقة لل

، وألجـل هـاتني ّيـة تكون داخلة يف احلركـة الكيفّحتى واألعراض ّكيفياتال

 . ّية وأخرجها من احلركة الكيفّيةالفعل ّكيفيات الصنّفتني استثنى املّالنظري

سـتواء ال كا،ّكميـات بالةّختص املّكيفياتال كّية غري الفعلّكيفيات يف الّأما

 ّكمـه يف ّتحـرك اجلسم املّفإن فاحلركات فيها واضحة، ،واالعوجاج ونحومها

 .ً آنفاّتقدم، كام ّبكمه القائمة ّكيفيات يف الّتحركي

   ّل�ماا�ر�ة � : ا�بحث ا�ا�

 وهو اجلسم التعليمـي، ،ّ القارّاملتصل ّالكم الذي تقع فيه احلركة هو ّالكم

ًمتصال اجلسم التعليمي ّتغري : بمعنىّالكمووقوع احلركة يف هذا  ًا ـ ّال دفعيـ ـ ّ

 رأسه ويف ّ يف كمً منتظمةًيزداد زيادةـ  ًمثالـ  فجسم اإلنسان .وبصورة منتظمة

 ،ّالكـم ثالثة لوقوع احلركـة يف ًاكر يف املتن قيود ذصنّف، وامليه رجليه ويدّكم

ًمتـصلة كون ازدياد اجلسم يف حجمه زيادة :وهي ًأوال ّ  : أي،ً ثانيـاً، ومنتظمـةّ
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 . ً ثالثاّية يف طوله وعرضه وعمقه، وتدرجيًزيادة

ال دخـل هلـا يف ـ وهو كون الزيـادة منتظمـة ـ  القيد الثاين ّأن :والصحيح

 احلركة ّأن من ، يف الفصل الالحق،ام مع ما سيأيتّسيال، ّالكم احلركة يف ّحتقق

 وال ّالكـم حيـث ال زيـادة يف ؛ّيـةية األوىل توجد بوجود احلركة اجلوهرّالكم

 .ً يكون منتظام أو غري منتظمّحتىنقصان 

 ّالكم احلركة يف ّأن :، ومن الواضحّالنمو بةّخمتص هذه القيود الثالثة ،نعم

 مـع ّالكـم للحركـة يف صنّف تعريف املـّأن ّيتضحومنه  ،ّموالن بًةّخمتصليست 

 .ّالنموهذه القيود الثالثة هو تعريف ألحد أقسامها وهو 

  إش�ل شيخ اإل�اق 

 حيـصل ّالنمو ّألن والذبول؛ ّالنموال حركة يف :  يقولاإلشكالأصل هذا 

ء  للجـسم، واألجـزاّيةبانضامم بعض األجزاء من اخلارج إىل األجزاء األصـل

 ّثم ّيةعرشة أجزاء أصلمن ًفا ّ فإذا كان اجلسم مؤل. عىل مقدارهاٌ باقيةّيةاألصل

 ٍحينئـذت إليه أجـزاء فـصارت خاليـاه مئـة، فّم بأن انض؛حصلت فيه زيادة

ة معروضهام خمتلف، فمعروض ّ واملنضمّية فاألجزاء األصل.ٍ ثانّحيصل له كم

هو األجزاء ) الكبري( الثاين ّمالك ومعروض ،ّية هو األجزاء األصلّاألول ّالكم

ن، فـال توجـد زيـادة ّ وإذا اختلف املعروض اختلف الكام.ّواملنضمة ّيةاألصل

 . فليست بحركةّية، وإذا صارت دفعّية زيادة دفعّإنام و،مةّظ منّية تدرجيّمتصلة

 الذبول حيصل بانفصال بعض األجزاء ّألنوكذلك ال حركة يف الذبول؛ 

نتقاص مقدار جسم واحد، بل انفـصل عـن األجـزاء عن اجلسم، فليس فيه ا

 ال ، آخـرّ لكـمٌ وحدوثّ لكمٌ زوالّالنمو، فّخاص ٌ آخر له مقدارٌالباقية جسم

                                                        
 .٧٩٦ ص٣ج: ايض عىل هناية احلكمةّتعليقة الشيخ الفي) ١(
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 . حركةّأنه ال ، آخرٍّ وزوال لكمٍّ وكذا الذبول حدوث كم. حركةّأنه

 برشط أن تكون الزيادة والنقيصة ّالكم احلركة يف ّحتقق ّنإ :بعبارة أخرى

ًية كانت الزيادة انضاممإذا ّأماو ،ّمتصلة ًية خارجّ  أو النقيصة كذلك، فليس من ّ

 .يةّاحلركة الكم

ٌية ذاتّإما األشياء الزيادة والنقيصة يف ّنإ :بيان ذلك  حتدث من غري ضامئم ّ

 بـاحلرارة والـربودة، ّيـة احلديداألجـسام كاالنبساط واالنقباض يف ،ّيةخارج

 . وذبوهلااألجسام ّ كنموّيةرج بفعل الضامئم اخلاّية خارجّوإما

 ، ما يقع فيـه احلركـة بـال ختـالف:ّفالكم ما فيه، أي: اإلرشاققال شيخ 

ٍ ففي كل آن.ّ حقيقي  تكاثف يف وّ حقيقي  ختلخل لدى  مـن ٌ فـردّاملادة يرد عىل ّ

د ّعـدم اخلـالف مقيــ و بعــده،ٍآن و قبلـهٍاملقـدار عـىل التــدريج مل يكـن يف آن

 ّالنمـوّأنكر احلركة الكمية يف   صاحب املطارحاتّفإن ،التكاثف وبالتخلخل

 . الذبولو

 أن يكون ّالبد موضوع احلركة ّأن : وهواإلنكاروذكر هبامشه وجه ذلك 

ل ّ لتحلـ؛ والـذبولّالنمـو ولـيس كـذلك يف ، املنتهـىإىلًباقيا بعينه من املبـدأ 

 . وانضامم أجزاء من اخلارجاألجزاء

ه ّأن و،ًأيضاية يف الذبول ّ ينكر احلركة الكماإلرشاقشيخ  ّأن :ّيتضحوهبذا 

 يف التخلخـل والتكـاثف ّكمية احلركة الّوأن، بإطالقهاية ّال ينكر احلركة الكم

 ال جيـري يف احلركـة اإلرشاق مـا أورده شـيخ ّأن ّيتضح عليها، وبذلك ٌفقّمت

 .ّية التي تثبت بتبع احلركة اجلوهراألوىل ّكميةال

                                                        
 .٢٧٨ ص٤ج: رشح املنظومة) ١(

 .السابقاملصدر  )٢(
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  لجواب اإلش�

 بـام هـي ّاملادة ّألن؛ ّاملادة، وليست ّية هو الصورة النوعّالكم معروض ّإن

كسائر األعراض من آثار ّالكم  آخر، فٌ فقط، وليس هلا يشءٌ هي استعداد،ّمادة

 ّكـل يف ٌ واحـدةّيـة الـصورة النوعّنإ وعوارضـها، وحيـث ّيـةالصورة النوع

 ّالكـم ّأن، كـام ّيـة النوعًالكبري الالحق يكون عارضا للصورةّالكم موجود، ف

 وكـان ،ّيةهو زيد بصورته النوع ـ ًمثالًغري السابق كان عارضا هلا، فزيد ـ الص

ًتدرجييا كبري ٍ صغري وصار ذا حجمٍذا حجم  . وهذا هو معنى احلركة،ّ

 ٌ واحدٌ األجزاء واخلاليا، ومع ذلك فهو شخصّمتعددـ  ًمثالـ فاإلنسان 

ٌمتعددة األجزاء ّألنه، ئه ليست بلحاظ أجزا وحدتّنأ :حقيقة، ومن الواضح ّ 

 حيـنام ،وهذه األجزاء التـي هلـا. ّية وحدته بصورته النوعّإنام حقيقة، وٌوكثرية

، فتكـون ّيـة جتعلها حتت خيمة هذه الـصورة النوع، هلا أجزاء أخرىّانضمت

ر هـذا ّوقد قـر.  منتظمّتدرجيي واحد ٌّ، فيكون هلا كمّيةبحكم األجزاء األصل

 املوضوع يف ّأن :واجلواب عنه:  بقولهدرر الفوائد اآلميل يف ّاملحققواب اجل

هـو اهليـوىل لكـن ال ـ  والـذبول ّالنمو يف ّكمية احلركة ال:عنيأـ تلك احلركة 

 اجلــامع بــني ّالكــم ّطبيعــيعنــي  مــا، أّمــة بكــمّ بــل اهليــوىل املتكم،ًمطلقــا

املقـادير  ّخـصوصياتكـة هـو نة، وما فيـه احلرّا ومقاديرها املتعيّخصوصياهت

 يكـون الطبيعـي ٍ مقـدارّكـل ففـي .فـراد واضـحوالفرق بـني الطبيعـي واأل

 واحد، لكن ٍن كانا موجودين بوجود موجودة، وإّية اخلصوصّأن كام ،ًموجودا

 وجـود، ومن حيث كونه ٌ حكمًاوجودلذلك الوجود الواحد من حيث كونه 

 ٌ ثابـتٌ الطبيعـي واحـددوجـو آخر، فهو من حيـث كونـه ٌ حكمّيةاخلصوص

حواله، فيكـون كاحلركـة  يف أّالتغري آخرها ويكون إىل احلركة ّأول من ٌّمستمر

 ٍّ غري مـستقرٌّتدرجيي ٌأمر ّية اخلصوصوجود ومن حيث كونه ،ّالتوسطبمعنى 
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 ، موضـوع للحركـة، الطبيعـيوجود فهو، من حيث .ى القطعكاحلركة بمعنَ

 ٌّ مـستمرٍ املوضوع باقّأن :احلركة، فظهر يكون ما فيه ،ّيةومن حيث اخلصوص

 . آخرها ومنتهاهاإىل ما منه احلركة ّأولمن 

  ا�ر�ة � األين: ا�بحث ا�الث

 أينً اجلسم إن كان ساكنا فله ّفإن وظاهر، ٌوقوع احلركة يف األين واضح

ًل بمجموعهـا وجـودا ّ، تـشكّمتعـددة أيـونًا، فله ّمتحرك وإن كان .ساكن

ًمتصال ًاواحد ًسياال ّ  مـن آنـات هـذه ٍ آنّكـل ينتزع من ٌ، وهذا الوجود عرضّ

 .املفروضة احلركة

هل مقولة األين �ستقل
ّ

  ة أم ترجع إ� مقولة ا�وضع 

ًمستقلة ً كون مقولة األين مقولةّأن : يف هناية احلكمةصنّفذكر امل  ال خيلو ّ

 مقولـة الوضـع وإن  مقولة األين منّأن : يف بداية احلكمة ذكرلكنّه، ّمن شك

لكن يف كون األين :  برأسها، حيث قالّمستقلة ّأهناًكان مشهورا بني احلكامء 

 . بينهمً برأسها كالم، وإن كان مشهوراًةمقول

 ، وعليـه. من مقولة الوضعٌبل األين رضب:  وقالصنّف استدرك املّثم

 .ّية من احلركة الوضعٌ رضبّيةة األينفاحلرك

 : الوضع عىل ثالثة أقسامّنأ :وتوضيح ذلك

 الوضع يف متام املقولة، وهو عبارة عن اهليئة احلاصـلة مـن :ّاألولالقسم 

 . اخلارجإىل ونسبة املجموع ، بعضإىلنسبة أجزاء اليشء بعضها 

 هو وضع جزء املقولة، وهو عبارة عن نسبة أجـزاء الـيشء :القسم الثاين

                                                        
 .٢١٢ص ٢ج:  الفوائددرر) ١(

 . بداية احلكمة، املرحلة العارشة، الفصل العارش) ٢(



 ١ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح ...........................................................٢١٠

 . بعضإىلبعضها 

 وهو اهليئة احلاصلة من نسبة ،ًأيضا املقولة  وهو وضع جزء:القسم الثالث

 . بعضإىل بعضها األجزاء من غري نسبة ، اخلارجإىلجمموع أجزاء اليشء 

 املكـان ّنإ من القسم األخري الذي هو من أقسام الوضع، حيـث ،واألين

 وهلـذا فنـسبة جممـوع ؛ مكان الـيشء:معناه ،هو خارج اليشء، فخارج اليشء

 الـذي تكـون ّكاجلـسم الكـروي ، املكـانإىل نسبتها عنيتاخلارج إىل األجزاء 

 جمموع هذه الكرة ـ اجلسم ّأن بعض، غري إىلة بعضها ّمتحركأجزاؤه ثابتة غري 

 . اخلارجإىل بالنسبة ّمتحرك ـ ّالكروي

هذا عىل رأي مشهور القدماء الذين كانوا يعتقدون بثبوت هذه األجـزاء 

 وقد ثبت بطالن هذا الـزعم يف .فقط واحلركة يف املجموع ّالتغري واختصاص

 وعـدم ًأيـضا يف األجزاء ّتجدد والّالتغرية، بعد ما ثبت وقوع ّتأخرالعصور امل

 . منهاٍثبوت يشء

 ّالتغـري اخلارج من غري حدوث إىل املجموع ّتغريفعىل رأي القدماء يكون 

اليشء  نسبة جمموع ّن فإ،ّية بعض، وهكذا يف احلركة األينإىليف األجزاء بعضها 

 . بعضإىلاء بعضها ، مع ثبوت األجزّ مستمرّتغري اخلارج يف إىل

 الوضع عبارة عن اهليئـة احلاصـلة مـن نـسبة أجـزاء ّن فإ،ة حالّوعىل أي

 ّأن اخلـارج، كـام إىل ونسبة جممـوع األجـزاء ، بعضإىلاليشء الواحد بعضها 

 املكـان، وال إىلاألين عبارة عن اهليئة احلاصلة من نسبة جمموع أجزاء الـيشء 

 . املكان أحد مصاديق اخلارج الذي ورد يف تعريف الوضعّأن ّشك

 ومـن اجلـدير . فاحلركة يف األين ترجع إىل احلركة يف الوضـع،وعىل هذا

،  يف هناية احلكمة أنكر كون مقولة األين من مقولة الوضعصنّف املّأن :بالذكر

 اجلسم ينتقل مـن ّأن : مقولة األين من مقولة الوضعوذكر يف سبب عدم كون
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 ّأنـه يف سائر أعراضه غري األين، كام ٌ آخر، لكن ال حيصل تغيريٍ إىل مكانٍمكان

 خلـص إىل ّثم .ًأحيانا حيصل تغيري يف األعراض األخرى وال ينتقل من مكانه

 وهـذا مـا . الوضـعّحتى ، مقولة األين غري مجيع املقوالتّأن : وهي،النتيجة

 يف ّالتغـري ينتقل مـن مكـان إىل مكـان مـع عـدم امبر اجلسم ّإن: ذكره بقوله

 ، فيه مع عدم االنتقـالّالتغريام يعرضه ّ ورب،جوهره وسائر أعراضه غري األين

 . الوضعّحتى ،فاملكان غري اجلميع

 ّالبد قام بتأليف هناية احلكمة بعد بداية احلكمة، صنّف املّأن إىلومع االلتفات 

ٌمـستقلة مقولـة األيـن ّأن : يف املـسألة هـو رأيه النهائيّنإ :من القول  عـن سـائر ّ

 . ختتلف عن احلركات يف املقوالت األخرى ّية احلركة األينّنأواملقوالت األخرى، 

ال حيتاج إنكار إرجـاع : ايض يف تعليقته عىل هناية احلكمةّقال الشيخ الفي

 ّن فإ؛ارجيك األمرين يف وجودمها اخل إىل انفكا،مقولة األين إىل مقولة الوضع

 إىل ٍ انتقال اجلسم من مكانّأنك بني األين والوضع، فريى ّالعقل بتحليله يفك

ٌتغري آخر ٍمكان ه يف ّتغـريً مالزمـا لّالتغـري يف األيـن، وإن كـان هـذا ٌ وحركـةّ

 . اخلارجإىل اليشء اصلة من نسبة جمموع أجزاءالوضع، بمعنى اهليئة احل

  ا�ر�ة � ا�وضع: ا�بحث ا�رابع

 ّفإنثبات، الواضحة والظاهرة وال حتتاج إىل إوهذه احلركة من احلركات 

 . الوضع هو نسبة األجزاء بعضها إىل بعض ونسبة املجموعة إىل اخلارج

ت هـذه ّتغـري فـإذا .ًأيـضاواليشء له أجزاء، وملكانه الذي يشغله أجـزاء 

 .ّية وقعت احلركة الوضع،األجزاء بعضها إىل بعض

                                                        
 .سة، الفصل احلادي عرشهناية احلكمة، املرحلة الساد) ١(

 .ايض عىل هناية احلكمة، املرحلة التاسعة، الفصل السابعّتعليقة الشيخ الفي) ٢(
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 جممـوع أجـزاء ّتغـري مـع ّتحـرك جممـوع أجـزاء املّتتغريً تارة :بيان ذلك

 جمموعة ّتغريً أخرى يكون جمموع أجزاء املكان ثابتا رغم ً وتارة، نفسهّتحركامل

ً وصفا يف كلتا احلالتني، مـن قبيـل ّمتحرك، فاحلركة حاصلة للّتحركأجزاء امل

ٌتغريةمها يف حركتها ء أجزاّفإن، ّيةحركة الكرة األرض  بالنسبة ألجزاء الفضاء ّ

 . أم كانت ثابتةًأيضا ةّتغري للفضاء مّية كانت األجزاء املكانًاملحيط هبا سواء

  ا�ر�ة � با� ا�قوالت: ا�بحث ا�ا�س

 احلركة ال تقع يف سـائر ّنأ :ذكر الشيخ يف الفصل الثالث من املقالة الثانية

 .إلضافة واجلدة واجلوهر وهي الفعل واالنفعال واملتى وا،املقوالت

  ومن تبعه من بعده ـ كام سيأيت إثباته ـّتأهلنيوقد خالفهم يف ذلك صدر امل 

 .ّية عىل احلركة اجلوهرٌّ بتبع حركة اجلوهر، وهو مبنيً جلميع املقوالت حركةّبأن

  � عدم ا�ر�ة � الفعل واالنفعالاستدال�م 

 هو اهليئة :، واالنفعالّيؤثر ما دام ّؤثرامل هو اهليئة احلاصلة من تأثري :الفعل

خذ ُ قد أّالتدرج ّأن، وعىل هذا األساس نجد ّتأثر ما دام يّتأثر املّتأثراحلاصلة من 

 .ّتأثرمادام ي و ّيؤثرما دام ولتني، ولذا استعمل يف تعريفهام  من املقٍّكليف 

كن يمكـن  احلصول، ولّية احلركة تدرجيّأن يف الفصل السادس ّتقدموقد 

ٍية آنٍفرض أفراد
 . بالفرض فقطّإنام للحركة، وهذه األفراد ليست يف اخلارج وّ

 .ّتقدم من املقوالت، كام ً من آنات احلركة مقولةٍ آنّكلويمكن أن ننتزع من 

 ّيــةل ال يمكـن فــرض أفـراد آن يف مقولـة الفعــل واالنفعـاّنأ :والنتيجـة

 مـا دام بـّ ولذا عربّالتدرجفيها خذ ُ أ حقيقة هاتني املقولتنيّألن احلصول،

                                                        
 ١ ج:ّ املباحث املرشقية؛ّ انظر طبيعيات الشفاء، الفصل الثالث من املقالة الثانية)١(

 .١٠٦ص:  النجاة؛٥٩٣ص
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ًتـدرجيياً مصداقا ملقولة الفعـل واالنفعـال أن يكـون يكون فرد ّلك يف ّالبدف ّ ،

 ّألن خيـرج عـن حقيقـتهام؛ ، هلـاتني املقـولتنيٍّ آينٍ فرض فردّأنومن الواضح 

 وهـذا .، فال يكون مـن مقولـة الفعـل واالنفعـالّتدرج ليس فيه َّالفرد اآلين

 ننتـزع منهـا ّيـة آنًا يمكن أن نفرض هلا أفـرادّفإنه ،ّاملتقدمةاملقوالت بخالف 

 ففـي . أن خيرجها عن حقيقة تلـك املقـوالت املقوالت من دونلتلكًأنواعا 

 فهو ال خيرج عن كونـه مـن ،ٌ اجلسم واقفّأنإذا فرضنا ـ  ًمثالـ مقولة األين 

 .ًاّمتحركًكان ساكنا أم  ً إىل املكان سواءٌ اجلسم له نسبةّألنمقولة األين؛ 

 ال خيرجهـا عـن ،ّيـة آنٍ فرض أفـرادّفإن ؛وكذلك غري ذلك من املقوالت

 .املقولةحقيقة تلك 

الذي ال يعترب يف حقيقته  ،ًمثالـ  احلركة إن كانت يف الكيف ّنأ: واحلاصل

 مـن آنـات ٍ آنّكـل يف الكيف يرد عليـه يف ّتحرك املّألن فال إشكال؛  ـّالتدرج

 لكـن إن كانـت . للفرد السابق وللفـرد الالحـقٌ من الكيف مباينٌرداحلركة ف

 فاحلركة ال  ـ الذي يعترب يف معنامها التدريج،ًمثال  ـاحلركة يف الفعل واالنفعال

 ّكل يف ّتحركأن يرد عىل امل: ًمثال ، معنى احلركة يف مقولة الفعلّألن؛ امتقع فيه

أفراد مقولة الفعل ال يمكن أن تقـع  من املقولة، لكن ٌ من آنات احلركة فردٍآن

 ولـو ، عنهـاّذاتيتها انسالب للزم ّية لو مل تكن تدرجياألفراد تلك ّألنيف اآلن؛ 

 . بالرضوةٌ ومها حمال، يف اآلنّتدرج للزم وقوع املّيةكانت تدرجي

فس املقولـة ن ّأهنا إىل ٌذهب مجاعة:  بقولهّتأهلنيوهذا البيان ذكره صدر امل

، بل هي كـام أرشنـا إليـه ًمطلقاليس ذلك بصحيح وه احلركة ـ التي وقعت في

  ، القابـل  إذا نـسبت إىل،مقولـة أن ينفعـل بعينها   هي، نعم تلك املقولة؛ّجتدد

ء  هلذا يمتنـع أن تقـع احلركـة يف يش و ، إذا نسبت إىل الفاعل،مقولة أن يفعلو

 عـن ًخروجـاكـون ت فهي جيب أن ،الرتك هليئة وا اخلروج عن هيئةّألهن ؛منهام
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 ؛ فيهاً عنها بل إمعاناًة ملا كان خروجاّقار ا لو وقعت يف هيئة غريّألهنة ّهيئة قار

 ٌ فردٍ آنّكل يف ّمتحرك أن يكون لل: عبارة عنٍ معنى احلركة يف مقولة:باجلملةو

لـيس لتينـك  و،ّالقوة بّية آنٍ ملا يقع فيه احلركة من أفرادّالبد ف،من تلك املقولة

 . يلزم احلركة يف احلركةّأنهًمضافا إىل  .ًمثال ّ آينٌ فرداملقولتني

 هـو ّيـؤثرمادام  معنى ّألن هي حركة؛ أن يفعل مقولة ّنإ : بيان ذلك

 هـو ّتـأثرمـادام ي معنى ّألن؛ ًأيضا حركة ينفعلأن ، وكذلك مقولة حركة

احلركـة يف  فإذا وقعت احلركة يف هاتني املقـولتني، فهـذا يعنـي وقـوع .حركة

 ،م مثلـهّفاملقـدالتايل باطل عندهم ـ كام سيأيت يف الفصل الالحـق ـ  و،احلركة

 . احلركة ال تقع يف مقولتي الفعل واالنفعالّأن :وهو

  ٰاستدال�م � عدم ا�ر�ة � مقولة ا��

 هو نفـس الـدليل يف عـدم ٰوالدليل عىل عدم وقوع احلركة يف مقولة املتى

 هي اهليئـة احلاصـلة مـن ٰ املتىّألنمقولتي الفعل واالنفعال، وقوع احلركة يف 

 اهليئـة ّأن احلـصول، ينـتج ّتـدرجيي الزمان ّنإنسبة اليشء إىل الزمان، وحيث 

وإذا كانت مقولة  ـ ًأيضاـ  ّية إىل الزمان أن تكون تدرجيٍاحلاصلة من نسبة يشء

 : ييل ملا؛ٌ فال تقع فيها حركة،ّالتدرج حقيقتها يفاملتى أخذ 

ًأوال ، يكـون لـه ٍوضر مفـٍّ فـرد آينّكل ّألن هلا، ٍّ آينٍ ال يمكن فرض فرد:ّ

، ّتـدرجيي الزمـان ّنإ يف ذاتـه، وحيـث ٌ إىل الزمان، وهلذه النسبة دخالـةٌنسبة

  .ّتدرجيي غري ً ثابتاِ، وهو ينايف كون اآلنّيةفالنسبة إىل الزمان تدرجي

 ّألن، فال تقع فيها احلركة؛ ّالتدرج افيهخذ ُ مقولة املتى أّنإ :بعبارة أخرى

                                                        
 .٧٩ ص٣ ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(

 .سيأيت اجلواب عليه يف الفصل الالحق) ٢(
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 ٌ من آنات احلركة فردٍ آنّكل يف ّتحركمعنى احلركة يف مقولة املتى هو أن يرد امل

 تلك األفـراد ّألن أفراد مقولة املتى ال يمكن أن تقع يف اآلن؛ ّمن املقولة، لكن

 ّنأل، ّالتـدرج وهـو ، لـزم سـلب ذاهتـا عنهـاّية وليست تدرجيًإذا كانت ثابتة

 وإن كانـت تلـك األفـراد ، وهو باطل بالرضورةحقيقتها، يف ٌ مأخوذّالتدرج

 اآلن ثابت وهـو باطـل بالـرضورة ّأن مع ، يف اآلنّالتدرج لزم وقوع ّيةتدرجي

 . ال تقع احلركة يف املتى، إذنًأيضا

احلركـة، كـام   وقـوع احلركـة يف: وهـوًأيضا ّاملتقدميلزم اإلشكال : ًوثانيا

 . لتي الفعل واالنفعال يف مقوّتقدم

  اإلضافةا�ر�ة � مقولة وقوع استدال�م � عدم 

 وليست من املفاهيم ،ّية من املفاهيم الفلسفّ انتزاعيٌ هي مفهوم:اإلضافة

   بطرفيهـا ٌمـةّ هـي متقوّإنام يف اخلارج، وّمستقلة، فال يوجد هلا ما بإزاء ّاملاهوي

 أضـعف ّهنـاإ :هـا، وهلـذا قـالواوهـي تابعـة لطرفيـ املضاف واملضاف إليه ـ 

 . بيشءّاألعراض فال تستقل

 ّمـستقل هلـا وجودال  ـ ًمثالـ ة ّة والتحتيّة والفوقيّة واألخوّة والبنوّفاألبو

 . هلامٌ ينتزع وجودها من املضاف واملضاف إليه وهي تابعةّإناميف اخلارج، و

ًأوالفتنـسب احلركـة  ـ ًمثالـ  األخوان ّحتركفإذا   ّتحـرك إىل امل وبالـذاتّ

اللذان مها طرفـا اإلضـافة، وتنـسب احلركـة إىل وهو األخوان ـ زيد وعمر ـ 

 .اإلضافة بالتبع واملجاز

 فإن كانت . وجودها يف غريهاّألنوعىل هذا فاإلضافة ال تقع فيها حركة؛ 

 فتقع فيها ،ةّمتحرك وإن كان أطرافها . يف اإلضافةٌ فال تقع حركة،أطرافها ثابتة

 .لتبع باٌحركة
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  ا�دةاستدال�م � عدم وقوع ا�ر�ة � 

ّ إما بكله أو بعضه بحيث ينتقـل املحـيط ٍ هي كون اجلسم يف حميط:اجلدة  ّ

ً أمـرا ةاجلـدل ولبس القمـيص، وقـد تكـون ّالتنع ومّبانتقال املحاط، كالتخت

ًذاتيا ًّاطبيعي  غـري ًّامنها مـا يكـون عرضـي و، كحال اإلنسان بالنسبة إىل إهابه،ّ

 :ّوهذه املقولة تتم برشطنيخامته؛  و، كحال اإلنسان عند قميصهّطبيعي

ّإما بكل اليشء اإلحاطة ب:الرشط األول  .ه أو ببعضهّ

 .املحاط   انتقال املحيط بانتقال:الرشط الثاين

 ّفإذا وجد أحد الرشطني دون اآلخر، كالذي وضع قميصه عىل رأسه فإنه

ّ إال أنه ال حي،إن انتقل بانتقالهو إن  وّ فإن البيـت،يط به؛ أو كالذي قعد يف بيتّ

ّ به إال أنه ال ينتقل بانتقاله، فال يكون ذلك من مقولة ًكان حميطا  .ةاجلدّ

 ٌ هذه اهليئة احلاصلة من إحاطة املحيط باملحـاط أمـرّن؛ فإ حالّكلوعىل 

 ملوضـوعها وهـو طـريف اإلحاطـة ٌ هي تابعة، نعم.، ال تقع فيه حركةّانتزاعي

 ّوإال، ةت احلركة يف مقولة اجلـدع طرفاها وقّحتركاملحاط واملحيط، فإذا ومها 

 .  هي حركة بالتبعةاجلد حركة ّفإن وعليه .ال تقع فيها حركة

 ال ةاجلـد يف مقولة اإلضافة أو يف مقولة ٌ سواءّية احلركة التبعّأنوال خيفى 

 : وهي،ختلو من أحد حركات أربع

 .يةّكم حركة : أي،ّالكمحركة يف . ١

 .ّيةحركة كيف :أيحركة يف الكيف، . ٢

 .ّيةحركة أين :أيحركة يف األين، . ٣

 .ّيةحركة وضع :أيحركة يف الوضع، . ٤

ً ليس نفيـا مطلقـا، ةاجلداحلركة يف مقولتي اإلضافة و  نفيّنإ :واحلاصل  ً

 .ّية فقط وليس احلركة التبعّية املنتفي هو احلركة الذاتّإنامو
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  ا�ر�ة � ا�وهراستدال�م � ن� 

اجلــوهر ( لــو قلنــا بوقــوع احلركــة يف اجلــوهر :ّأنــهحاصــل اســتدالهلم 

 حلركـةا ّنإ يف احلركة، وحيث ٌ ثابتٌللزم أن ال يبقى عندنا موضوع) ّاجلسامين

 يلـزم ،عرض والعرض حيتاج إىل موضوع، فإذا قلنا بوقوع احلركة يف اجلوهر

 .ّمتحرك احلركة بال ّحتققزم  يل: العرض بال موضوع، وبعبارة أخرىّحتقق

 ،مـات املوضـوعّ الثبـات مـن مقوّأن : يف بداية احلكمةصنّفوقد ذكر امل

 وجيب أن يكون عليه؛ تنعته احلركة وجتري ٌ حركة موضوعّكليف : حيث قال

 غـري ّالقوة كان ما بّوإال ، عليه احلركةّتجدد جتري وتًثابتا ًموضوع احلركة أمرا

 إىل ّالقـوة مـن الـيشء احلركة التي هي خروج ّتحققلم ت ف،ما خيرج إىل الفعل

 .ًالفعل تدرجيا

  .وهذا هو حاصل االستدالل عىل عدم وقوع احلركة يف اجلوهر

صنفمناقشة ا�
ّ

تقدم �ا 
ّ

   من االستدالل ا�شهور

 فيام يرتبط بمقولة الفعل واالنفعـال ومقولـة املتـى فكـان اسـتدالهلم ّأما

 :بوجهني

 الوجود، ّ آينٍنا نحتاج إىل انتزاع احلركة من املقولة إىل فردّ أن:لّاألوالوجه 

 ّألنه الوجود يف مقولة الفعل واالنفعال واملتى، ّ آينٍواحلال ال يمكن فرض فرد

 .ّالتدرجيف حقيقتها أخذ 

 إذا وقعت احلركة يف هذه املقوالت، يلزم وقـوع احلركـة يف :الوجه الثاين

 .احلركة

 يف املتن، لكـن أجـاب عليـه ّالعالمةفلم يذكره : ّاألول جواب الوجه ّأما

                                                        
 .١٥٧ص: بداية احلكمة، املرحلة العارشة، الفصل السادس) ١(



 ١ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح ...........................................................٢١٨

 انتزاع املقولة من حدود ّإن:  تعليقته عىل النهاية حيث قالايض يفّالشيخ الفي

إذا   فـيام ّوأما، ّتدرج بالّمتقومةمل تكن املقولة ذاهتا  لو هو فيام ّإنام ّيةناحلركة اآل

تزع من أجزاء احلركة التي هـي ، فتنّتدرج بالّمتقومةكانت كالفعل واالنفعال 

 .ّيةتدرجي

 ّيةن االلتزام بانتزاع املقولة من حدود احلركة اآلإىل اضطررنا ّإنام :بعبارة أخرى

 ما يقبل منها ذلك كالفعل ّوأماالتشكيك،  وّالتدرجيف سائر املقوالت لعدم قبوهلا 

 .ّتدرجر احلركة فيه أسهل بعد انتزاعه من األمر املّ فأمر تصو،واالنفعال

 وهو لزوم وقوع احلركة يف احلركة، فسيأيت اجلـواب فيـه :اين الوجه الثّأما

 .يف الفصل الالحق

، فكان استدالهلم عىل عدم وقوع ةاجلد فيام يرتبط بمقولة اإلضافة وّوأما

 التـي ّيةتان داخلتان يف املقوالت النـسبّ مقولتان نسبيامّأهناحلركة فيهام باعتبار 

 ا آخر، فيكونان تابعني يف احلركـة وعـدمهٍ له نسبة إىل يشءٍوعزع من موضتتن

 .ّيةإىل طرفيهام، فاحلركة فيهام تبع

 وقـوع احلركـة  ال يمتنـعّية املقولـة النـسبّنأ:  عىل ذلكصنّفوجواب امل

تقع فيها احلركـة كـام   ومع ذلكّيةهي مقولة نسب ـ ًمثالفيها، فمقولة الوضع ـ 

 احلركـة فيهـا ّحتقق لطرفيهام، فهذا ال يعني عدم ًتابعة كون املقولة ّماوأ، ّتقدم

صف باحلركـة ّ متـّأنـه اليشء الذي تقع فيه احلركـة بـالتبع يعنـي ّألنحقيقة، 

 بالعرض، ّاالتصافبالتبع غري  ّاالتصاف ّألنً ال جمازا، كام هو واضح؛ ًحقيقة

 ّالسيارةقبيل ، من ّية وليست جمازًةي بالتبع تكون احلركة فيه حقيقّاملتصف ّألن

، ّالـسيارةالتي تسحب خلفها قاطرة، فحركة القاطرة وإن كانت بتبـع حركـة 

                                                        
 .٨٠١ ص٣ج: ّتعليقة الشيخ الفيايض عىل هناية احلكمة) ١(



 ٢١٩.....................................................................احلركة فيها تقع التي املقوالت يف

ً ال جمازا، وهـذا بخـالف ً باحلركة حقيقةّتتصف ّأهنالكن يصدق عىل القاطرة 

 مـن قبيـل اجلـالس ،ً جمـازاّإنـام وً حقيقـةً ليست حركةّفإهنا ،احلركة بالعرض

 .تنسب له احلركة بالعرض وباملجازلكن  ،ًاّمتحركبالسيارة، فاجلالس ليس 

، فاحلركـة منـسوبة ام تابعني ألطـرافهةاجلداإلضافة و كانتا ّوعىل هذا مل

  .ً ال جمازاًإليهام حقيقة

ٌاتصاف بالتبع ّاالتصاف :بعبارة أخرى  والواسطة فيه واسطة يف ،ّ حقيقيّ

ٌاالتصافالثبوت، بخالف   .وض وبواسطة بالعرّ جمازيّاتصاف ّفإنه بالعرض ّ

صنفجواب ا�
ّ

   � القائل� بعدم ا�ر�ة � ا�وهر

 لو قلنا بوجود احلركة يف اجلوهر للزم :إشكاهلم عىل احلركة يف اجلوهر هو

 . ثابتٍ احلركة من غري موضوعّحتقق

 : عىل ذلك بام ييلصنّفوأجاب امل

ًأوال  كام سـيأيتـ  األوىل ّاملادة وهو ّتحقق مّية موضوع احلركة اجلوهرّإن :ّ

 يف الفـصل الثـاين مـن ّوتقدمًال يف الفصل التاسع من هذه املرحلة، ّبيانه مفص

 . ـًأيضاهذه املرحلة 

 ؛ حتتـاج إىل موضـوع، نعـمٍ حركـةّكـل ّأن عـىل ٌ مل يقم لدينا دليل:ًوثانيا

 حتتـاج إىل موضــوع؛ لكوهنــا عـرض والعــرض حيتــاج إىل ّيةاحلركـة العرضــ

وسيأيت بيانه ـ  حتتاج إىل موضوع ّأهنام يثبت ، فلّية احلركة اجلوهرّأما. موضوع

 . ـيف الفصل التاسع من هذه املرحلة

لزوم املوضـوع :  احلكمةقال الشيخ مصباح اليزدي يف تعليقته عىل هناية

 . حركة ممنوعّكليف 

                                                        
 .٣٠٥ص) ٣٠٨ (رقم: تعليقة الشيخ مصباح عىل هناية احلكمة) ١(
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تعليق � ا�ص
ّ

  

 . ّاملشهور بني احلكامء أن املقوالت التي تقع فيهـا احلركـة: قوله  ●

 ّأن صنّف املّوسبب عد .ّتأهلني عىل صدر املوامّ من تقدهمور من احلكامء املشه

قوع احلركة يف غري األربعة  بوّيرصحً أحدا منهم مل ّأنمع ـ ًذلك مشهورا بينهم 

 : من أحد أمرينٌـ ناشئ

 من كلامهتم ال خيلو من اإلشـارة إىل وقـوع احلركـة يف ّ املحكيّأن :ّاألول

 .ة حلركة مجيع ما فيها من األعراضمقولة اجلوهر املستتبع

ه ذهب بعضهم إىل وقوع احلركة ّ ليس بأيدينا آراء مجيعهم، فلعلّأنه :الثاين

 .ًأيضايف غري األربعة 

ّوأما الكم فاحلركة فيه تغري اجلسم يف كمه: قوله ● ّ ّ سـواء كانـت هـذا ، ّ

 .احلركة يف ازدياد حجمه أم يف نقصانه

ووقوع احلركة فيهام يستدعي االنقـسام ... النفعال الفعل واّأما: قوله ●

ووقوع احلركة فيهام : أن يقول عليهكان : قال الشيخ الفيايض .ّية أجزاء آنإىل

يرد عليه   فرد أو نوع من املقولة غري ماٍ آنّكل يف ّتحركيستدعي أن يرد عىل امل

صل السابق؛ إذ ال  يف الفّيف اآلن السابق، وما يرد عليه يف اآلن الالحق، كام مر

 ّيـة، فهـي زمانّسـيالة ّممتـدة الـذات ـ ّيةكة ـ لكوهنا تدرجي احلرّأنخيفى عليك 

، فـأجزاء ًأيـضاًا ّ فرض منهـا زمانيـٍ جزءّكل ومقتىض ذلك أن يكون ،بالذات

ًيةاحلركة ال تكون آن  األجـزاء إىل حيـدث يف احلركـة بانقـسامها ؛ بوجه، نعـمّ

ٌية آنٌحدود  أو نوع من مقولة، ومثله الكالم يف قوله درف منها ّدح ّكل ينتزع من ّ

 . اآلنياتإىل تقع فيه احلركة املنقسمة ّحتى  بعد أسطر

                                                        
 .٧٩٥ص ٣ج: ايض عىل هناية احلكمةّ تعليقة الشيخ الفيانظر) ١(

 .٧٩٩ ص٣ج: السابقاملصدر  )٢(
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 ّ الزمان، فال فرد آينّتدرج بّيةوهي تدرجي... ٰوكذا الكالم يف املتى: قوله ●

  املتى هي اهليئة احلاصلة مـن نـسبةّأن :فيه: ايضّقال الشيخ الفي .الوجود له

 ٍ الزمان مبـارشةإىل من انتسابه ّأعم الزمان إىل الزمان، ونسبة اليشء إىلاليشء 

 طـرف الزمـان، وهـو إىلات املنتـسبة ّكام يف احلركات، أو بواسطة كام يف اآلني

رش من املرحلة السادسة حيث  يف الفصل الثامن ع منه ّاآلن، فراجع ما مر

 ّتدرجيي فمنها ما هو ،ّيةوادث الزمان بانقسام احلٍينقسم املتى نوع انقسام: قال

 الوجـود ينتـسب إىل طـرف ّ ومنها ما هو آين،الوجود ينطبق عىل الزمان نفسه

 .نفصاالتالات واّالزمان كالوصوالت واملامس

ٌية انتزاعّفإهنا اإلضافةا ّموأ: قوله ●  ٌ موجـودةّهنـاإ :أي . لطرفيهـاٌ تابعةّ

 .و موضوعهابوجود اليشء الذي ينتزع منها وه

قـال الـشيخ .  موضوعهاّتغري فيها تابع لّالتغري ّن فإةاجلدوكذا : قوله ●

ً هـو املحـاط، فلـيس النعـل موضـوعا ةاجلد موضوع ّأنال خيفى : ايضّالفي

حـد طـريف النـسبة  أّتغري لٌتابع:  هو القدم، فكان األوىل أن يقولّإنامل، وّللتنع

 . كان هو املوضوع أم غريهًسواء

 فيام ذكروه يف الفعل واالنفعال واملتى فبجواز وقوع احلركـة ّأما: قوله ●

 .يف الفصل الالحق .شاء اهللا نه إنّيف احلركة عىل ما سنبي

 ن بيانه وسيجيء توضـيحه إّتقدم، عىل ما ّاملادةبل املوضوع هو : قوله ●

صل التاسـع  يف الفصل الثاين من هذه املرحلة، وسـيأيت يف الفـّتقدم .شاء اهللا

 .من هذه املرحلة

                                                        
 .٨٠٠ص: املصدر السابق )١(

 .٨٠١ ص٣ج: املصدر السابق )٢(
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  خالصة الفصل ا�سابع

 املقوالت التي تقع فيهـا احلركـة ّأن: إىلذهب املشهور من قدماء احلكامء 

 . واألين والوضعّالكم  الكيف و: وهي،هي أربع مقوالت

 وقـوع ّأما ال حتتاج إىل دليل، ٌ واضحةّبالكم ّختصاحلركة يف الكيف امل ●

 فقد وقع اخلـالف يف وقـوع ّ ففي الكيف الفعيلاحلركة يف الكيف املحسوس،

 . فاحلركة فيه واضحةّ يف الكيف االنفعايلّأمااحلركة وعدمها فيه، 

 .ّ وهو اجلسم التعليميّ القارّاملتصل ّالكمتقع احلركة يف  ●

ً اجلسم إن كـان سـاكنا فلـه ّفإنوقوع احلركة يف األين واضح وظاهر،  ●

ًل بمجموعها وجودا ّ، تشكّمتعددة أيونفله ًا ّمتحرك وإن كان ، ساكنأين

ًمتصال ًاواحد ًسياال ّ  مـن آنـات هـذه ٍ آنّكـل ينتزع من ٌ، وهذا الوجود عرضّ

 .  من مقولة األينًااملفروضة نوع احلركة

 مـن مقولـة الوضـع، وعليـه فاحلركـة ٌ األيـن رضبّأن :صنّفذكر امل ●

 .ّية من احلركة الوضعٌ رضبّيةاألين

ال حتتـاج إىل  و، الوضع مـن احلركـات الواضـحة والظـاهرةاحلركة يف ●

 .ثباتإ

 احلركة ال تقع يف مقولة الفعل واالنفعال، وال يف مقولة املتـى ّنإ :قالوا ●

 . وال يف اجلوهرةاجلد وال يف مقولة اإلضافةوال يف مقولة 

 .ّتقدم يف مجيع ما صنّفامل وقد ناقشهم ●



 ٢٢٣.....................................................................احلركة فيها تقع التي املقوالت يف

 

 

   ا�قوالت األر�عتفصيل ا��م � وقوع ا�ر�ة �

 والكيـف ّالكـمفق احلكامء عىل وقوع احلركة يف املقوالت األربع وهي ّات

قال ابـن سـينا بعـد  ؛ واختلفوا يف وقوعها يف مقولة اجلوهر،واألين والوضع

لـة الثانيـة ا وقوع احلركة يف املقوالت يف هناية الفصل الثالث من املقّيةبيان كيف

 تقـع يف ّإنـام احلركـة ّأن : لك من هذه اجلملةفقد ظهر : الشفاءّطبيعياتمن 

 ّيـة كيفّوأمـا .واأليـن والوضـعّالكـم املقوالت األربع التي هي الكيف و

ٌية إمجالٌ مقولة فهو حيتاج إىل حتقيق وتفصيل، وفيام ييل ملحةّكلوقوع احلركة يف  ّ 

 : وقوع احلركة يف هذه املقوالت وبيان أقسامهاّيةحول بيان كيف

ًأوال  عىل ّالكم احلركة يف ّأناملشهور عند احلكامء  .ّالكماحلركة يف مقولة  :ّ

 . والتخلخل والذبول والتكاثفّالنمووهي  :أقسام أربعة

 من  التي هي االنتقالاحلركة ّنفإ .احلركة يف مقولتي األين والوضع :ًثانيا

ًتدرجييا إىل آخر ٍمكان  .نوّتكلمامل كام عليه احلكامء و، بمقولة األينٌةّخمتص ،ّ

 ّتغـري يف مكانـه مـع ّمتحـرك للّيـة هي احلركة التدرجي:ّيةواحلركة الوضع

 .األجزاء بعضها مع بعض

 احلركـة يف ّأمـا .ّ واتفاقيٌّبدهيي وقوع احلركة يف مقولة األين ّأنوالظاهر 

كنـدي يف أغلـب تأليفاتـه ّلكن الً فلم يذكرها أرسطو رصحيا، ،مقولة الوضع

، ففـي رسـالة اجلـواهر ّيـةمن أقـسام احلركـة األين ـ ّيةلوضع ـ احلركة اهاّيعد

                                                        
 .ّ طبيعيات الشفاء، الفصل الثاين، من املقالة الثانية)١(
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 حركة النقلة فتنقـسم ّأما: ، يقولّيةاخلمسة ويف مقام رشح أنواع احلركة األين

 واحلركـة ، أن تكـون مـستقيمةّمـاإو ،ّيـة أن تكـون دائرّماإ :إىل قسمني فهي

ه ؤ، بـل أجـزاكّتحـر مكان موضـع املّتغري ال ّماإا ّألهن تنقسم قسمني ّيةالدائر

 من غـري ،ة عىل نقطة وسطى هي املركزّمتحرك وتكون الوالء مكاهنا عىل ّتغري

 ،ّيـة حركـة الفلـك يف األشـياء الطبيع: مثـل، مكان موضعهّتحركأن يرتك امل

 مكـان ّتغـري ّأن ّمـاإو، ّية وما يدور يف األشياء العرضـة حركة الطاحون:ومثل

ن احلركـة  مـٌبـةّ يف احلقيقـة مرك وهـذه احلركـة، حركـة العربـة:موضعه مثل

قـسمني؛  إىل تنقـسم  ـًأيـضاـ ، واحلركة املستقيمة ّيةئراملستقيمة واحلركة الدا

 مـن الوسـط ّإمـاو ، حركة املـاء واألرض: مثل، أن تكون إىل الوسطّماإا ّألهن

 اليمني :يأعنة ّ أقسام احلركة املستقيمة فهي ستّوأما.  حركة اهلواء والنار:مثل

 .الفوق والتحت وام واخللفّل والقدوالشام

: ، ففي كتاب النجاة يقـولّية باحلركة الوضعّخاصة ابن سينا فله رؤية ّأما

حركة اجلـسم املـستدير عـىل ، كّخاصة عىل رأينا ً فيه حركةّنإ الوضع، فّأماو

 ،ًاّمتحركـ ملـا امتنـع كونـه ،ًمعـدوما  م املكـان املطيـف بـهّه لو توهّنإف. نفسه

، ً بـه معـدومااملطيـفم املكان ّ املكان، لو توهيف احلركة التي تكون ّركتحاملو

 . باالستدارة عىل نفسهّتحرك ليس املفإذن؛ ًاّمتحركالمتنع كونه 

 فيلسوف التفت إىل احلركـة ّأول ّأنه النجاةوالظاهر من عبارة الشيخ يف 

 كـأيب يوسـف ّيةع الفالسفة من قبله ذكروا احلركة الوضّأن، واحلال ّيةالوضع

ً وعىل هذا األساس انتقد الفخـر الـرازي معتمـدا ،الكندي وأيب نرص الفارايب

                                                        
 .٢٧٠ص): ّبالفارسية(ً، نقال عن أقسام احلركة ٢٤ص:  رسائل الكندي)١(

  .٢٠٣ص: ة النجاة من الغرق يف بحر الضالالت، فصل يف احلرك)٢(
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 كالم الشيخو:  حيث قال، كالم ابن سينا يف املقامّ رديف م الثاينّعىل كالم املعل

 ّينأ مع ،مونّمل يقف عليه املتقد و  الشيخ  استخرجهٌأمر حركة الوضع ّأنيوهم 

 لـه ٍخمتـرص تـرصحيه بـذلك يف كتـاب  نرص الفـارايبيبأرأيت يف كالم الشيخ 

 .ةّة دوريّفالك وضعي حركات األ: فقال)عيون املسائل( ّيسمى

 ،التـدريجب  ّتـربده وّتـسخن املـاء وّ كتـسود األبـيض:احلركة يف الكيـف

 إىل أن يكمـل ً قلـيالًازديـاده قلـيال وكظهور الـضوء الـضعيف يف الـصبحو

 .االستحالةبـ ّمىتسهذه احلركة  و،الضوء

 ، املحـسوسة وقـالوا بـالكونّكيفياتوبعض القدماء أنكروا احلركة يف ال

ه بعض السخونة، بـل يف بعـضه ّن فلم حيصل يف كلّاملاء إذا تسخ :ّبأنوقالوا 

 فإن كانت .ّيةً صار بعض أجزائه نارا واختلط باألجزاء املائ: السخونة، أيّكل

 . كانت كثرية كانت السخونة عظيمةن وإ،قليلة كانت السخونة قليلة

 ّية نفـسّكيفيـاتا ّألهنـ ؛احلـال وامللكـةو احلركـة وجـودأنكر والبعض 

 ّخاصـةام تابعـان ألمزجـة ّ فـإهنّقوة والالّالقوة ّوأما .واحلركة يف النفس حمال

 املوضـوع ن فـإذ.ويمتنع أن يوجد أحدمها مع املزاج الذي يوجد معه اآلخـر

 ّإنام احلركة ّألن، فال تكون هلام حركة؛ ّتضاد فال يكون بينهام ، بينهامٍغري مشرتك

 .ّ إىل ضدٍّتكون من ضد

 كـان حـدوثها عـىل فـإذا ،ّية النفسانّكيفيات الّأما ونحن نقول : قالّثم 

ضني عر كانا تابعني لنإ وامّهنفإ ّقوةالال وّالقوة ّوأما ، حركة  ذلك  كان،التدريج

                                                        
 .٥٨١ ص١ ج: ّ املباحث املرشقية)١( 

 .٥٧٦ ص١ج: السابقاملصدر  )٢(

 .٥٧٦ص: السابقاملصدر  )٣(
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يمتنع اجـتامعهام فيـه  و كانا متعاقبني عىل ذات املوضوعهام كيف لكنّ،خمتلفني

 .ّفبينهام تضاد

 فقد ذكر الفخـر ،ّكميات بالةّختص املّكيفيات ويف خصوص احلركة يف ال

 ،نعـم: فـال تقـع فيهـا حركـة، حيـث قـال، ّ ألجل عدم التـضادّأهناالرازي 

 . حركةال وناّ فيها كام بيّ ال تضادّكميات بالةّختص املّكيفياتال

 

                                                        
 .٥٨١ ص١ج: السابقاملصدر  )١(

 .املصدر السابق )٢(



 

 

 

 

 

  الفصل ا�امن

�ة� ا�ر�ة ا�وهر
ّ

  

 ّيةحقيقة احلركة اجلوهر: ّاألولاملبحث  ●

 ّية عىل احلركة اجلوهرّاألدلة :املبحث الثاين ●

 ّية وإضافّية بحوث تفصيل●

 ةّ احلركة اجلوهريعىل ّاألدلة 

 ّيةإشكاالت ابن سينا عىل احلركة اجلوهر  

 ابن سينا عىل إشكاالتّتأهلنيأجوبة صدر امل   

 األمثال ّجتددة ّاحلركة اجلوهري  

 ةّنتائج احلركة اجلوهري 

 

 





 
 
 

  الفصل ا�امن

  ، ا�وهرِ � مقولةِ ا�ر�ةِ بوقوعِ القولِ� تنقيح

يتفرع إ� ما ِواإلشارة
ُ    ا�سائلِ من أصولِ عليهّ

لقولا
ُ

ية العرضِ األر�عِ � ا�قوالتِ ا�ر�ةِ با�صار
ّ

 و�ن �ن،
َ

 هو 

عروفا�
َ

 ا�نقول
َ

ل�ن ا� ، عن القدماء
ّ

ِ�ح� هم ال �لو عن  من �مات

أنهم غ� ، ا�وهرِ � مقولةِ ا�ر�ةِ إ� وقوعاإلشارةِ
ّ

 �م ينص
ّ

  .وا عليه

لّوأو
ُ

 وأشبعِ إ�هَ من ذهب
َ

 ا��م
َ

ِ تأ�� ا�ُصدر :ه � إثبات
ّ

 ، 

ا�قوهو 
ّ

 كما أقم،
ْ

نا عليه ال�هان
َ

  . ا�ا�ِ � الفصل

وقد احتج
�

أن :هاِ من أوضح؛ �تلفةٍه بوجوهَ � ما اختار، 
ّ

 

ية العرضِا�ر�ت
َ ّ

سيالةها ِ بوجود
ٌ ّ

متغ�ة 
ّ

 و� معلولة،
ٌ

 ِ �لطبائع

ِية ا�وعِوا�صور
ّ

ِ  وعل.ها ال� �وضو�ت
ّ

ة
ُ

تغ� ا�
ّ

 أن ت�ونُ �ب
َ

متغ�ة 
ّ

، 

و�ال
ّ

 �زم
َ

 �ل
ّ

ف
ُ

تغ� بِ ا�علول
ّ

 عن علِه
ّ

 فالطبائع.ل وهو �ا،ِهت
ُ

 ُ وا�صور

�ةا�وهر
ُ ّ

ال� � األسبابـ  
ُ

 القر�بة
ُ

 ال� فيها ِ ا�الحقة �ألعراِض

ا�ر�ة
ُ

متغ�ةـ  
ٌ ّ

تجدد م،اِ � وجوده
ّ

ة
ٌ

 و�ن �نت ثابتة،هاِ � جوهر
ً

 

ِماهيتب
ّ

ةّا قاره
ً

ِ ألن ،ها � ذات
ّ

يتغ� ال � ا�ا�
ّ

.   

وأما
ّ

 ما وج
ّ

 هذه األعراضيع�يهوا به ما 
َ

ِ�غ�ا من 
ّ

ِجدد وا�
ّ

 مع 

ِالعلة ِثبات
ّ

ال� � الطبيعة ـ 
ُ

َتغ� ]من[ ـ هاُ أو غ� �ددها وّ
ّ

ها 

�سوانح
َ

 من ِ والقربِ ا�عدِ �راتبِكحصول  إ�ها من خارج� تنضم

ية الطبيعِ � ا�ر�تِالغاية
ّ

 �وانعِ و�صادفة،
َ

 ومعد
ّ

ٍ�ة قوٍات
ّ

 ٍ وضعيفة
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�ة الق�ِ� ا�ر�ت
ّ

ِ�دد و،
ّ

ٍية جزئٍت إرادا
ّ

 عندٍ سا�ة
َ

 �
�

حد 
�

 من 

ية اإلرادِ � ا�ر�تِ ا�سافةِحدود
ّ

.   

أن: ففيه
ّ

ا ننقل
ُ

 ا��م
َ

ِ�دد إ� 
ّ

ِغـ� �ِ ا�وجبةِ هذه األ�ور
ّ

 ِ ا�ر�ـة

البد ف؟من أين حصل
ّ

تجدد إ� ما هو مَ أن ي�ت�
ٌ ّ

   . با�ات

إن: فإن قيل
ّ

ا نوج
ّ

ه
ُ

تجدد ا�ِ ا�ر�ةَ صدور
ّ

ِلةالع عن ةِ
ّ

 ِ بع�ِ ا�ابتة

ما وج
ّ

هت
ُ

تجدد مِ الطبيعةِ إ� جعلٍ حاجةِ من غ�،م به ذ�ك
ّ

ة
ً

 ، بـا�ات

فا�ر�ة
ُ

تجدد م
ّ

ة
ٌ

ِتجدد ا�ِ � صدورَ وال ض�، با�ات
ّ

 إذا ِ عـن ا�ابـت

�ن
َ

ا�جدد 
ُ ّ

ذاتيا 
ً ّ

 فإ�اد. �
ُ

ِ ِ�دد ِ إ�ادُه ع� ذات
ّ

ه كما اع�فت
ُ

   .م به

ا�جدد: قيل
ُ ّ

ِية العرضِ ا�ر�ة ا�ي �
ّ

�دد ل�س 
َ ّ

 ا�ر�ـة، ِ نفـس

فإن
ّ

 ا�قولة
َ

ية العرض
َ ّ

 ل�س وجود
ُ

حـ� ،هاِها �فـسِها � نفـس
ّ

 ي�ـون
َ

 

منعوتا
ً
 فتكونها،ِبنفس 

َ
تجـدد م

ّ
ة
ً

�ـدد كمـا �نـت 
ّ

ا
ً
�نمـا و.

ّ
 وجود
ُ

هـا 

ها ا�ي هو ا�وضوعِلغ�
ُ

   . ا�وهري

فحر�ة
ُ

مثال ـ ِ ا�سم
ً

ُتغ� ،� �ونه ـ  ّ
�ده و

ّ
د
ُ

 ال �، ا�ي هو ِه � �ونه

�دد
ُ ّ

 ِ فإن ، ا�وهرِ وهذا �الف.ه�ون
ّ

 وجود
َ

 فهـو ،هِه هو �فـسِه � نفس

�دد
ٌ ّ

تجدد وم
ٌ ّ

ِ  فإ�اد،ه بذات
ُ

 إ�ادِ هذا ا�وهر
ٌ

تجدد بعينه �لم
ّ

 و��اد،
ُ

 

ِتجددا�
ّ

 إ�اد
ٌ

 ال إ�اد، �ذا ا�وهر
ُ

تجددم َ �ص�ٍ جوهر
ّ

ا
ً
  . فافهم،

حجة
ٌ

عراض األ: أخرى
ُ

تقـدم �ـا ؛ ا�ـواهروجـود ِ من �راتـب
َ ّ

أن 
ّ

 

وجود
َ

ِِ وجودُها ع�ِها � نفس ُتغ� ف،هاها �وضو�ت ّ
�ـددها و

ُ ّ
 �يـتمها ال 

إال
ّ

 مع
َ

ِتغ� 
ّ

ِ ِ�ةها ا�وهر �وضو�ت
ّ

ِ�دد و
ّ

 فا�ر�ت،ها
ُ

ية العرضـ
ُ ّ

 د�ـل
ُ

 

   . ا�وهرِحر�ة

ُو��ب� ّ
تقدم بما 

َ ّ
 عد
ّ

ة
ُ

   : أ�ور
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نأ :ّاألول
ّ

�ة ا�وهرَصور ا�
َ ّ

تبدل ا�
ّ

ة
َ

 ا�تواردة
َ

ا�ادةِ � 
ّ

 واحدة
ً

 بعـد
َ

 

 صـورةِ � ا�قيقة،واحدة
ٌ

�ـة جوهر
ٌ ّ

 واحـدة
ٌ

سـيالة 
ٌ ّ

ا�ـادة، �ـري � 
ّ

 

و�وضوع
ُ

ا�ادةها 
ُ ّ

 ا�حفوظة
ُ

تقدمكما  ـ  ماٍ بصورة
َ ّ

 ِ ا�ـواهرِ � �رحلـة

 ن��ع ـواألعراض
ُ

� من 
�

حد 
ّ

ها مفهوماِ من حدود
ً

 مغايرا
ً

 �ـا ي
ُ

�ـ�ع
ُ

 

حدمن 
�

 �سم، آخر
ّ

ماهية :يها
ً ّ

ية نوع
ّ

ِاهيات ا�َ سائرُ تغاير،
ّ

  .هاِ � آثار

وا�ر�ة
ُ

 �ا  ـ ال�شكيكِ و�ن �نت ال �لو من شائبةِاإلطالق � 

أنها
ّ

 خروج
ٌ

 وسلوكِ إ� الفعلّالقوةِ من 
ٌ

 ل�ن ـ إ� ا�كمالِ من ا�قص
ّ

 

 مع ذ�كِ� ا�وهر
َ

 حر�ة
ً

ية اشتداد
ً ّ

 أخرى � حر�ـة
ُ

ا�ـادةِ 
ّ

 إ�  األو�

 و��. اإل�سانّثم ِ ا�يوانّثم ِ ا�باتّثم ِالطبيعة
ّ

 ٌ آثارِ من هذه ا�ر�ت

خاصة
ٌ ّ

ُت�تب  ّ
ح� عليها 

ّ
 ت�ت� ا�ر�ة
ُ

ٍية إ� فعل
ّ

   . معهاّقوة ال 

ن �ألعراِضأ: ا�ا�
ّ

أيـ ـ ِ با�واهرِ ا�الحقة
ّ

ا
ً

حر�ـة ـ  مـا �نـت
ً

 ِ ب�بـع

ِ مـع تغـ�ِ ا�ـصفاتِ إذ ال مع� �بـات؛ �اِ ا�عروضةِا�واهر
ّ

 ِ ا�وضـو�ت

ِو�دد
ّ

� أن األعراض. ها
َ ّ

ا�الزمة 
َ

ِ ا�اهيةِ�وازمـ ِ  �لوجود
ّ

�عولةـ  
ٌ

 ِ �عل

ِ ها جعال�وضو�ت
ً

 �سيطا
ً

 أن يتخللِ من غ�
َ ّ

 جعل
ٌ

 ب�ن
َ

ِ   . هاها و�� �وضو�ت

 ال� �ـسبِ ا�الزمةهذا � األعراِض
ُ

ابتـةها ث
ً

متغـ�ة، َ غـ�
ّ

وأمـا 
ّ

 

األعراض
ُ

 ا�فارقة
ُ

� تعرض ال
ُ

ِ  ِكمـا � ا�ـر�ت ـ ِها با�ر�ـة �وضو�ت

فا�وجه ـ ِ وا�وضعِ وا�كيف�ال�م وِ األين: األر�عِ � ا�قوالتِا�واقعة
ُ

 أن 

ت
ُ

عد
�

 حر�ت
ُ

� وأن ، � ا�ر�ةِها من ا�ر�ة
ُ

�ـ و ثانيةٍحر�ت :ّس�
ُ

 ّس�

األول ُالقسم
ُ   . أو�ٍحر�ت :ّ

واإلش�ل
ُ

ِ�قق ِ � إ��ن
ّ

بـأن ، � ا�ر�ةِ ا�ر�ة
ّ

 � ِ مـن ا�واجـب

 آنيٍ إ� أجزاءّالقوةِ بَ أن تنقسمِا�ر�ة
ّ

 وا�فروض، ا�وجودِة
ُ

 ِا�ر�ـة � 



 ١ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح ...........................................................٢٣٢

 أن تتأل� ا�ر�ة
ّ

ف
َ

ٍية تدر�ٍ من أجزاء
ّ

 فيمتنع، منقسمة
ُ

تتـألف أن 
َ ّ

 

أن � ؛منها حر�ة
ّ

 الزم
َ

أن ي�ون� ا�ر�ة  ِ ا�ر�ة
َ

 ورود
ُ

ِتحرك ا� ّ � 

�
�

حد 
�

ها إمعاناِ من حدود
ً

 ال تر�، فيه
ً

   . حر�ة� فال تتم، �

يدفع
ُ

أن :ه
ّ

 ا�ي �سل
ّ

م
ُ

 ا�ر�ـةَه أن تنقـسم
ُ

 ينقطـعٍ إ� أجـزاء
ُ

 بـه 

اتصا�
ُ ّ

ا وامتداد
ُ

آني ٍ ذ�ك إ� أجزاءَ وأن ي�ت�،ها
ّ

وأما ة،
ّ

 إ�هـا ُ االنتهـاء

 ا�ر�ـةَ أن تنقـسمِ فمن ا�ـائز.الف ٍبال واسطة
ُ

 آنيـٍ إ� أجـزاء
ّ

ِ  غـ�ٍة

ٍيةتدر�
ّ

 آنيٍ إ� أجزاءُ األجزاءُ تنقسمّثم ،هاِ من سنخ
ّ

 فانقسام. أخ�ةٍة
ُ

 

ية، آنٍها إ� أجزاءِ انقسامُ وانتهاءِا�ر�ة
ّ

 فر�، با�وهر العرِضِ كقيام
ّ

ما 

قيام �ن
ُ

 ور�،ه بال واسطة
ّ

تهيـا ومن،ِما �ن مـع ا�واسـطة
ً

 ِ إ� ا�ـوهر

 ا�طِ كقيام، أو أ��ٍبواسطة
�

 ،ّ ا�علـي�ِ با�ـسمِ وا�ـسطح،ِ با�ـسطح

   .ّ الطبي�ِ با�سمّ ا�علي�ِوا�سم

وأما حديث
ُ ّ

إنما فِ � ا�دودِمعان اإل
ّ

 �ستد� حـدوث
َ

 � ِا�ـطء 

 أن ي�ونِ ومن ا�ائز،ا�ر�ة
َ

 هو تر�ِا�طء ُ سبب
ّ

 ُ وس�ش�، ا�ر�ةَب

  .  اهللاَ�ك فيما سيأ� إن شاءإ� ذ

نأ :ا�الث
ّ

ا�ادة 
َ ّ

أنهابما   األو�
ّ

قوة 
ٌ  �ضةّ

ٌ
يةال فعل ،

َ ّ
أصـال �ـا 

ً
إال 

ّ
 

يةفعل
ُ ّ

أنها 
ّ

قوة 
ٌ  ف� � أي، �ضةّ

ّ
ٍية فعل

ّ
 تع��هـا تابعـة
ٌ

 الـ�  �لـصورةِ

تقيم
ُ

متمــ� فــ� ،هــا
ّ

ة
ٌ

ِ بتمــ�
ّ

ِ ــصورة  الــ� تت ا�
ّ

حــد
ُ

 م�شخــ، بهــا
ّ

صة
ٌ

 

ب�شخ
ّ

بعة تا،هاِص
ٌ

ِ ِ �ا � وحدت  �ا وحدة، نعم.هاها و��ت
ٌ

 مبهمة
ٌ

 شـ�يهة
ٌ

 

ِاهيــة ا�بوحــدةِ
ّ

ية ا��ــس
ّ

 �نــت � �وضــوعا فــإذ.
َ

ِعامــة الِ ا�ر�ــة
ّ

 

�ة،ا�وهر
ّ

ا�ادةِ ُ فعا�م
ّ

 برم
ّ

 حقيقةِهت
ٌ

 واحدة
ٌ

سيالة 
ّ

 متوج
ّ

هة
ٌ

 ِ من �رحلـة

ٍية إ� فعلِ ا�حضةّالقوةِ
ّ

  . معهاّقوة ال 
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  ا��ح 

لة ّ بـصورة مفـصّية احلركة اجلوهربيان :الغرض من عقد هذا الفصل هو

 ّ الفصل الـسابق اخـتصّألن واعرتاضات، ٍومعاجلة ما طرأ عليها من شبهات

َ وملان ما تقع فيه احلركة وما ال تقعلبي
احلركة  إىل ّالتعرض إىلًمضافا  ،...تقع  ِ

 عنـد ّيض غـري مـرًا أمرّية احلركة اجلوهرا كانتّ بصورة موجزة، وملّيةاجلوهر

 وافية ٍ وإعطاء إجاباتّمفصل ٍدامى، لذا كان بياهنا وإثباهتا حيتاج إىل بحثُالق

 . هلاللمعارضني 

 بإزاحـة الـشبهات ّخيـتصوقد يكون النـصيب األوفـر يف هـذا البحـث 

االعرتاضات التي ألقيت من غـابر تـاريخ الفلـسفة حـول إمكـان احلركـة و

 .ّيةاجلوهر

ًد الطريـق علميـا ّ اإلجابـة عـىل هـذه الـشبهات يمهـّأن :ومن الواضـح

ّوفلسفيا إىل قبول هذه األطروحـة املهمـ  إثبـات الربهـان عـىل ّألنة؛ وذلـك ً

 باإلجابـة عـن ّألدلةافعت هذه ُ إذا شّإال ال يكفي يف قبوهلا، ّيةاحلركة اجلوهر

 .الشبهات واملزاعم املعارضة هلا

 ً متسلـسلةٍيرى يف هـذا الفـصل اعرتاضـاتحني  الباحث ّفإنوعىل هذا 

 . منهّالبد ٌ أمرولكنّهيرتبك يف مقارنة املواضع والعناوين، ، قد تتبعها أجوبتها

بـة عـىل هـذه ّ يف اقتطـاف النتـائج املرتتصنّفويف هناية املطـاف أخـذ املـ

 .ع منهاّطروحة، وبيان األصول التي تتفراأل

 يف البحث من القول املعروف واملنقـول عـن الفالسـفة صنّفوينطلق امل

 الكيـف : األربـع وهـيّية بـاملقوالت العرضـٌ احلركة منحـرصةّبأن :القدامى
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 .واألين والوضعّالكم و

، بـل كـانوا ّيـةدامى بعدم إثبـات احلركـة اجلوهرُ الفالسفة القِومل يكتف

ً أمرا مستحيالّدوهنايع  ال خيلـو مـن م يف كلامهتـَّ املحكيّإن : يقول لكنّه .ً

 .وا عىل ذلكّهم مل ينصاإلشارة إىل وقوع احلركة يف اجلوهر، لكنّ

 اجلـوهر ّأن :ما حكي عن الشيخ الرئيس عن بعـضهمقوال  األتلكومن 

فه يف بـالكون والفـساد، ووصـذلـك  ّ فـرسلكنّـه ّسـيال ومنه ّ منه قارًأيضا

ً أقام حججا عىل عدم جواز وقوع احلركة يف ّثم، ّ قول جمازيّبأنه :موضع آخر

 .اجلوهر

 يمكن فقط) قليطوسهرا( عن ٌقل كالمُ نّأنهوذكر الشيخ مصباح اليزدي 

، لكـن أقـىص مـا يمكـن هـو امليـل إىل احلركـة ّيـةتطبيقه عىل احلركة اجلوهر

 ّاملستمرني القائلني باخللق ّ املسيحي من قبل فالسفة وعلامء الالهوتّيةاجلوهر

 .ًق دائام بأشياء جديدةّالذي يتعل

هـو الفيلـسوف فد أركاهنـا ّ وشـيٍاملـسألة بـرصاحة  مـن تنـاول هـذهّأما

 . ّتأهلنياإلسالمي الكبري صدر امل

 :تاليةونتناول هذه املسألة ضمن املباحث ال

�ةحقيقة ا�ر�ة ا�وهر: ّاألولا�بحث 
ّ

  

حينام نضع املاء : تايل نستعني باملثال الّيةحقيقة احلركة اجلوهر ّتتضحلكي 

                                                        
 .ّانظر الفصل الثاين من املقالة الثانية من طبيعيات الشفاء) ١(

 احلكمة املتعالية يف ؛ت الشفاءّانظر الفصل الثالث من املقالة الثانية من طبيعيا) ٢(

 .١١١ ص٣ج: األسفار العقلية األربعة

وسيأيت يف . ٨٥ ص٣ج: انظر احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ٣(

ّتفصيلية آخر البحث التعرض ألدلالبحوث ال ّ  .ّ اجلوهريةكةة الشيخ عىل إنكار احلرّ



 ٢٣٥......................................................................................ّاجلوهرية احلركة يف

 : فهنا توجد احتامالت ثالثة ًا،ّحارعىل النار فيكون املاء 

 . صفة احلرارة انتقلت من النار إىل املاءّأن: ّاألولاالحتامل 

ٍذرات ّأن: االحتامل الثاين
اختلطـت مـع  ـ مـن احلـرارةوليس  ـ  من النارّ

 .ًاّر املاء حاراملاء، فصا

ة خترج احلرارة املوجودة ّ معدًةّ وعلًسببا النار صارت أن :االحتامل الثالث

نـار ّلكن ال يف املاء، ٌفاحلرارة كامنة.  بالفعلً يف املاء إىل صريورهتا حرارةّالقوةب

 . إىل الفعلّالقوةًا إلخراج احلرارة الكامنة يف املاء وهي ببصارت سب

 احلرارة انتقلت من النار ّأن :وهو ـ هذه االحتامالت من ّاألولواالحتامل 

 ٍ احلرارة عرض، وانتقال العرض مـن جـسمّألنً جزما؛ ٌ وحمالٌباطل ـ ملاءإىل ا

 يلزم أن يكون العرض حني االنتقال بـال موضـوع، هّ آخر حمال، ألنٍإىل جسم

ٍوبقاء العرض آنا ما بال موضوع  ّاألول فـاالحتامل. ّحملـهق يف ّقـُ كـام ح، حمالً

 .باطل

هـو ف ـ طـت مـع املـاءات من النـار اختلّ ذرّأن :وهو ـ  االحتامل الثاينّأما

 . معقولٌاحتامل

ٌعلة النار ّأن :وهو ـ  االحتامل الثالثّأما  إلخراج حـرارة املـاء مـن ٌةّ معدّ

 .ًأيضااحتامل معقول فهو  ـ  إىل الفعلّالقوة

 :ق عىل االحتامل الثاين وهو تنطبّية هل احلركة اجلوهر:املطروحوالسؤال  

احلركـة ًا، أم تنطبـق ّمتحركـى بـه إىل أن يكـون ّ أدٌ إليـه يشءّمضنا اجلسم ّأن

ٌية احلركة ذاتّأن :عىل االحتامل الثالث وهو ّيةاجلوهر  لكن حتتـاج إىل ، للجسمّ

 ؟ةّ معدّعلة

 ففي املثـال الثالث، تنطبق عىل االحتامل ّية احلركة اجلوهرّنأ :والصحيح

ٍعلة يف اجلسم وحتتاج إىل ٌ احلرارة كامنةّأن :ّتقدمامل  . وهي النارٍةّ معدّ
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ووجود   ذاتّيف احلركة، فإن  األمر كذلكّنإ : هذا املثال نقولّتبنيوإذا 

ٌمتحـرك ذات اجلـسم ّنأل، فاحلركة يف اجلوهر ّمتحركاجلسم   ّأنـه، ال ّسـيال ّ

 :، أيّيـة حالوتـه ذاتّفـإنر ّك، من قبيل حالوة السهكّحر إليه يشء آخر ّمضنا

 .ليس بانضامم أجزاء خارجة عنه إليه

 .ةّمتحرك ذات اليشء ّأن : هيّية احلركة اجلوهر:إذن

األدلة :ا�بحث ا�ا�
ّ

�ة � ا�ر�ة ا�وهر
ّ

  

ً دلـيال صنّف وقـد ذكـر املـ،ّية إلثبات احلركة اجلوهرّمتعددة ّأدلةهنالك 

يف املقـام  ّأمـا،  والفعلّالقوة عليه برهان  يف الفصل الثاين يطلقًا به ّخمتص

 بـاقي ّأمـا . هلـذين الـدليلنيّنتعرض، وفيام ييل ّتأهلنيدليلني لصدر املفقد ذكر 

 . هلا يف أواخر البحثّفنتعرض ّاألدلة

�ة � ا�ر�ة ا�وهرّاألولا��ل 
ّ

  

  :ّمقدمات ثالث عىل الدليليبتني هذا 

 .ّمتغرية عراضأتوجد لدينا :  األوىلّاملقدمة

 يف الفصل السابع من وقوع احلركـة ّتقدم هو ما ّاملقدمةوالدليل عىل هذه 

 الكيف واألين : وهي، األربعّية يف املقوالت العرضّ وعىل األقل،يف األعراض

 .ّوالوضع والكم

 .ّية هي الطبيعة اجلوهرّيةكات العرض القريبة للحرّالعلة:  الثانيةّاملقدمة

                                                        
 وال ،اغوجي يف املنطق األرسطيسيليس املراد من الذات هو الذات يف باب اإل) ١(

 . ّه بذاته متحركّ اليشء وهويته وأنّيةّ وإنام املراد موجود،الذات يف باب الربهان

ّض لباقي األدلة عىل إثبات احلركة اجلوهريّسوف نتعر) ٢( ة عىل نقيها يف ّة واألدلّ

 .ة يف أواخر البحثّالبحوث التفصيلي
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 أن يكـون ّماإ الفاعل هلذه احلركات ال خيلو ّنأ :هو مةّاملقدودليل هذه 

وال  ،ّية الصورة النوعأو ،ّيةالصورة اجلسمأو  ، األوىلّاملادة أو ،ّجردالوجود امل

 .خامس

 نـسبته إىل ّجـرد الوجـود املّألن ؛د فهـو باطـلّ بالنسبة للوجود املجـرّأما

 ّاملاديـةبعض املوجـودات ح ّ سواء، فال معنى أن يرجٍّحدًاألجسام مجيعا عىل 

 احلركـة أو ّأناء من ّ من مبنى املشّتقدمًبأثر دون البعض اآلخر، مضافا إىل ما 

 . واسطةوجود من ّالبد بل ،ّجرد أثر ال يمكن نسبتها مبارشة إىل الفاعل املّأي

 ٌا مـشرتكةّألهنـ؛ ّالعلة األوىل فيستحيل أن تكون هي الفاعل وّاملادة ّوأما 

 ّاملادة ّأنً الختالف اآلثار، مضافا إىل ًيع األجسام، فال تكون منشأ يف مجٌواحدة

  .عطاءوليس الفعل واإلتها القبول ّحيثي

 ٌا مشرتكةّألهن أن تكون هي الفاعل؛ ًأيضا فيستحيل ّية الصورة اجلسمّوأما

ّ أثرا معيي مجيع األجسام، فال معنى أن تعطبني ٍنا جلسمً ٍ وتعطي أثرا آخر جلسمً ً 

 .آخر

 القريبـة هـي ّالعلـةالفاعـل و وعليه فينحرص األمر باالستقراء بأن يكون

 .ّيةالصورة النوع

ٌعلة ّية الصورة النوعّأن ّاملقدمة من هذه ّيتضحو  . لألعراضّ

 هـي املبـدأ ّوأهنـا ّمتحـرك ّلكـليف إثبـات الطبيعـة  :ّتأهلني قال صدر امل

ًيةحلركة طبيع حركة سواء كانت اّلكلالقريب  ًية أو قرسّ  .ّية أو إرادّ

 ّ فألنّية إذا كانت قرسّوأما ، فاعلها الطبيعةّأن إذا كانت األوىل فظاهر ّأما

                                                        
الصورة  وهو  قريبٍ من وجود فاعل،ّملشاء اى عىل مبنّهذا االستدالل مبني) ١(

 . بعيد وهو اهللا تعاىلٍوفاعل، ةّالنوعي
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ٌعلة ّاملعد و،ةّ املعدّالعلةالقارس  احلركـة غـري  ولذلك يزول القرس و، بالعرضّ

 إذا ّوأمـا ، من انتهاء القـوارس إىل الطبيعـة أو اإلرادةّالبد ًأيضا و، بعدٍمنقطعة

كثـري مـن أويل  و، الطبيعة  اجلسم باستخدامّحترك ّإنام النفس ّفإن ةّيكانت إراد

 الـنفس هـي الفاعلـة القريبـة للحركـات املنـسوبة إىل ّأنإن زعموا  و البحث

  املبدأ القريب هلا هي بعينهـا طبيعـة تلـك األعـضاءّأنتحقيق ّلكن ال ،اإلرادة

عىل األعـضاء لتـدبري  عن النفس ٌا منبعثةّألهن ؛اهاّ إيً جعلت مطيعة،اآلالتو

 األمـر املميـل ّأن عن الربهان ًن بالوجدان فضالّنحن نتيق و،البدن بواسطتها

 ّإال ال يكـون ، إىل حالـةٍ أو من حالةٍ إىل مكانٍالصارف له من مكان وللجسم

ًقوة ًية فعلّ ٌقوة ّيةفاملبدأ القريب للحركة اجلسمة بالطبيعة، ّهي املسام و بهً قائمةّ ّ 

ٌيةجوهر هـي  ومـةّ للـصورة املقوٌهـا تابعـةّ إذ األعـراض كل؛ باجلـسمٌئمـة قاّ

 .الطبيعة

مـن  يف الفصل السابع ّتقدمتمة ّعىل مقد ٌّمبني هذا الربهان ّأنوال خيفى 

 ًا نجـد األجـسام خمتلفـةّنـإ:  حيـث قـال،يف املرحلة الـسادسةهناية احلكمة 

 ٍّكـل واختـصاص .رقـةبحسب اآلثار القائمة هبا من العوارض الالزمة واملفا

 ٍصّ ملخـصّإال بـه مـن اآلثـار لـيس ّمن هـذه املختلفـات اآلثـار بـام اخـتص

 الشرتاكها ؛ املشرتكةّيةص هو اجلسمّ ومن املحال أن يكون املخص،بالرضورة

 شـأهنا القبـول واالسـتعداد دون ّألن املـشرتكة ّاملادة وال األجسام،بني مجيع 

 .األجـسام السـتواء نـسبته إىل مجيـع ًا؛ق مفارًا وال موجودواالقتضاء،الفعل 

 ٌص أثـرّص هو بعض األعراض الالحقة بأن يتخـصّويمتنع أن يكون املخص

ا ننقل الكالم إىل األثر السابق فيتسلسل أو يـدور أو ينتهـي إىل ّ فإن،بأثر سابق

                                                        
 .٦٤ ص٣ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(
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 فيبقـى ،الن حمـاالنّ واألو، عن جوهر اجلسم الذي عنده األثرٍ غري خارجٍأمر

فيكـون  ـ  غري خـارج مـن جـوهر اجلـسمٍىل أمر استناد اآلثار إوهو ـ الثالث

 مـن ّأخـص ّم اجلـوهريّ كان هذا املقوا وإذ.م اجلوهر جوهرّ ومقو، لهًماّمقو

ٌية جوهرٌاجلسم املطلق فهو صورة  ففـي األجـسام عـىل اختالفهـا .عة لـهّ منوّ

ٌية نوعٌصور ٌية جوهرّ  . لآلثار املختلفة باختالف األنواعٍ هي مبادّ

 .ّمتغرية ّتغري املّعلة:  الثالثةّاملقدمة

 فـإذا كانـت ،ّتجـددة يف الثبات والّ للعلً يكون مناسباأن املعلول جيب ّإن

. ةّتجـدد مّالعلـة كانت ًاّتجدد وإذا كان املعلول م،ًثابتا كان املعلول ً ثابتةّالعلة

 ّتجدد لًبقاِ طة،ّتجددومة ّمتحرك احلركة ّعلة تكون أنومن الرضوري عىل هذا 

 ما يصدر منها ّكل لكان ة،ّومستقر ً احلركة ثابتةّعلة إذ لو كانت نفسها،احلركة 

 .احلركة وهو يناقض معنى ،ًواستقرارا ً فتعود احلركة سكونا،ًاّومستقر ًثابتا

وإذا ًيكون معلوهلـا ثابتـا،  أن ّالبد إذا كانت ثابتة ّالعلة ّنإ :بعبارة أخرى

 بـني ّية وذلك للسنخ؛ًأيضاًا ّتغري أن يكون معلوهلا مّالبد فّمتغرية ّالعلةكانت 

 ٍ ختـالفّ، وال يوجد بينهام أيّعلته املعلول يناسب ّأن : واملعلول، بمعنىّالعلة

ٍتغري ثابت الذات من غري ًمراأ، فلو كان املعلول ّ تامٍوال تشابه  كان ، وسيالنّ

 ؛ من احلركة إىل غريه من األجزاءٌ جزءّيتغري فلم ، يف نفسهًثابتا ًالصادر منه أمرا

ٍتغري من غري ّعلتهلثبات   . هذا خلف، فلم تكن احلركة حركة، يف حاهلاّ

ا نفـس ّألهن اليشء ّيةّمتحرك  ا كانتّ احلركة ملّأناعلم  :ّتأهلنيقال صدر امل

 ّوإال ، غري ثابت الذاتً القريبة أمراّعلتهفيجب أن يكون  ،االنقضاء وّالتجدد

                                                        
 .١٣٦ص: املرحلة السادسة، الفصل السابع: هناية احلكمة) ١(

 .١٥٨ص : املرحلة العارشة، الفصل الثاين عرش: بداية احلكمة) ٢(
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 ً بـل سـكونا،ًاّجتـدد ّتجـددال وفلم تكن احلركة حركة ،نعدم أجزاء احلركةمل ي

 ، لـه يف الوجـود بالـذاتً تكون احلركة الزمةٌ فالفاعل املزاول هلا أمر،ًقراراو

ٌماهية ما كانت احلركة من لوازم وجوده فله ّوكل ركة ال ّلكن احل ، غري احلركةّ

 ّتخللاخلارجي فلم ي اليشء جودو ما يكون من لوازم ّوكل ،ًوجودا عنه ّتنفك

 وجـود فيكون  ـبحسب نحو وجوده اخلارجيبني ذلك الالزم ـ  واجلعل بينه

 فالفاعـل القريـب .لوجود فاعلهـا القريـب؛ ّيةمن العوارض التحليل احلركة

 القريبة ّالعلة ّأنستعلم  و، الوجودّتجدد مّاهية أن يكون ثابت املّالبدللحركة 

 م بـه اجلـسمّ يتقـوٌهـي جـوهر و، الطبيعـةّإال ليـست  نوع من احلركـةّكليف 

 ، من حيث هو بالفعل موجودّطبيعي ٍ جلسمّأول ٌ كامل هي وًل به نوعاّيتحصو

إن  و،ّية اهلوّسيال ، الوجودّتجدد مٌ أمرٍ جسمّكل ّأن : من هذاّحتقق وفقد ثبت

 ّالتجــدد معناهــا نفــس ّألنهبــذا يفــرتق عــن احلركــة  و،ّاهيــةكــان ثابــت امل

 .االنقضاءو

 .ةّمتحرك ّية الصورة اجلوهرّنإ :النتيجة

 :حظتني التاليتني املالإىل اللتفات اوينبغی

 جـوهر، فـال ّكـل يف ّيـة هذا الربهان ال يثبـت احلركـة اجلوهرّنأ :األوىل

 ّمادةالتي هلا ـ  ّيةاجلوهر الصورة ّإن : يقولّإنام، وّمتحرك ٍ جوهرّكل ّإن :يقول

 . ّيةة جوهرحرك  هلا ـحركةو

 ّيــة يف الــصورة النوعّيــة يثبــت احلركــة اجلوهر هــذا الربهــانّنأ :ةثانيــال

 يف ّية االستدالل عىل إثبات احلركة اجلوهرّألن؛ ّية بنحو املوجبة اجلزئّيةاجلوهر

 احلركـة مل تثبـت ّنإ وحيث ، يبتني عىل حركة األعراضّاملادية ّيةالصور النوع

                                                        
 .٦١ ص٣ج: مة املتعالية يف األسفار العقلية األربعةاحلك) ١(



 ٢٤١......................................................................................ّاجلوهرية احلركة يف

، فعليـه ّيـةض األعراض أي بنحو املوجبة اجلزئ يف بعّإناميف مجيع األعراض و

 بنحـو ّاملاديـة ّيـة تثبـت يف الـصور النوعّيـة احلركة اجلوهرّأن :تكون النتيجة

 .ّيةاملوجبة اجلزئ

 يكفـي ّيـة ولـو بنحـو املوجبـة اجلزئّيةثبات احلركة اجلوهرإ ّأنوال خيفى 

نـاع واسـتحالة يف قبال من يقول بامت، ّيةلالستدالل عىل ثبوت احلركة اجلوهر

هنـاك إشـكال : ؛ ولذا قال الـشيخ مـصباح اليـزديوقوع احلركة يف اجلوهر

 يف مجيــع األجــسام ّية وهــو عــدم ثبــوت احلركــات العرضــ،ًصــعب دفعــاأ

 ، يف اجلملـةّيـة احلركـة اجلوهروجـود :بالرضورة، فغاية ما يثبت هبذا البيـان

 إلثبـات ٍمجيع األقسام كاف يف ّية احلركة العرضإمكان ّبأن :أن يقال ّإال مهّلال

، أو ّتحقـق استناد تلك احلركة املمكنة الوقوع إليه عىل فـرض الّيصح هلا ٍأمبد

 . فحكمها واحد،أمثال  الطبائعّبأنيقال 

  ّاألول � ا��ل إش�الن

 ّتغـري املّعلـة ّبـأن : الثالثـة القائلـةّاملقدمةه صوب ّمتوجّاإلشكال األول 

 إذا كانت ّتغري املّعلة ّألن فيه مغالطة، ّاملقدمة البناء عىل هذه ّنإ :، فيقولّمتغرية

 ٌ، بل يكفـي أن يكـون جـزءّمتغريةبة، فال يشرتط أن تكون مجيع أجزائها ّمرك

بـة مـن املقتـيض وهـو ّتهـا مركّة علّتغـري، ويف املقام األعـراض املًاّتغريمنها م

 الفاعـل كـام هـو ّيـةلفاعل ٌمّ الرشط متمّألن ـ ، ومن الرشائطّيةالنوعالصورة 

 يف الـرشائط فقـط ّمتغـرية األعـراض ّعلةوعىل هذا يكفي أن تكون  ـ واضح

 .ّيةدون الصورة النوع

ة بحركـة ّمتحركـ ّوأهنـا ّيـة الـصور النوعّتغـري هذا الدليل ال يثبـت إذن

                                                        
 .٣٠٧ص) ٣١٠(رقم : تعليقة الشيخ مصباح اليزدي) ١(
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 .ّيةجوهر

  .ةإرادي وّية وقرسّية طبيع: احلركة عىل أقسام ثالثةّإن :وتفصيل ذلك

، فالرشط فيها هو القرب والبعـد مـن مركـز ّيةلنسبة للحركة الطبيع باّأما

ًية طبيعًجتعل يف األجسام رغبةـ  ًمثالـ  ّية األرضّية اجلاذبّفإناألرض،   للهبوط ّ

 ميلـه الطبيعـي جيذبـه إىل ّفـإنإىل األرض، واجلسم إذا خالف هـذه الطبيعـة 

ً ازداد هبوطـا ّكلـام لكنّـه يف بداياتـه، ٌ احلاصـل ضـعيفّالتغرياألرض، وهذا 

 يرتطم باألرض أو يسقط عليها فيكـون ّحتى، وهكذا ّيةازدادت رغبته الطبيع

 .قد عاد إىل ميله الطبيعي بالتامم والكامل

 الطبيعـة ّإنـام و، فقـطّيـة أو الـصورة النوعة للحركة ليست الطبيعّالعلةف

 .بانضامم الرشط وهو القرب والبعد من مركز األرض

 من ، التي هي عىل خالف الطبيعةّيةالثاين وهو احلركة القرس يف القسم ّأما

؛ ولذا ّية للحركة الطبيعٌ فهذه احلركة إىل أعىل خمالفة، رمي الكرة إىل أعىل:قبيل

ٍقوة بّإال ّ ال تتمّية حركة إجبار: هيّيةاحلركة القرسف
 ،ّيـة خمالفة للقـوى الطبيعّ

، ّمتحـرك للّية احلركة القرسّتحقق والعامل اخلارجي مل تّية اخلارجّالقوةال ولو

أو اهلـواء اجلـاري يف  ـ الرامـي ـ ا العامل اخلارجي هو اإلنسانوقد يكون هذ

 أو األجهزة احلديثة التي تدفع اليشء يف ّية املساعد للحركة القرسّجتاهنفس اال

 ّية السـتمرارً مانعـةّيـة، وقد تكون العوامـل اخلارجّيةاه املخالف للطبيعّاالجت

 ّمماً احلركة خمالفا لتلك احلركة ّكام لو كان جريان اهلواء ومهب ّيةة القرساحلرك

  .ّيةيضعفها ويعيد اجلسم إىل حركته الطبيع

 ّإنـام و، ليـست فقـط الطبيعـةّية هذه احلركة القـرسّعلة ّأن :ّيتضحوهبذا 

 . اتّ املوانع واملعدوجود مع رشط وهو ّيةالطبيع

 اإلرادات ّتغـري ّفـإن ،ّية والنفسانّية اإلراد القسم الثالث وهو احلركةّوأما



 ٢٤٣......................................................................................ّاجلوهرية احلركة يف

 عىل الفاعـل، فاإلنـسان الـذي لديـه ّالتغرية يوجب عروض ّ واخلاصّيةاجلزئ

 لكن ًمثال ـ كالذهاب والوصول إىل املكتبة ـ نةّ معيٍ للذهاب إىل غايةٌيةّ كلٌإرادة

ًية جزئٍاهتا إراداتّية حتمل يف طيّهذه الغاية الكل ًفس آنـا فآنـا،  تتوارد عىل الـنّ ً

يـة ّ قد تكون اإلرادة الكلّوإال، ّية جزئٍ إىل إرادةاإلنسان حيتاج ٍ خطوةّكلففي 

؛  فال يكمل املـسري،ية يف وسط الطريقّتنقطع اإلرادة الكلقد موجودة، ولكن 

 ال تكفي لكنّهاية لذلك، ّ كلٌ لتأليف كتاب، فلديه إرادةٍ إرادة شخص:من قبيل

ٍية جزئٍجود إرادات لو؛للرشوع يف التأليف
 سـطر ويف ّكـل صفحة ويف ّكل يف ّ

 .  إرادتهّتحقق الكتاب بأرسه وتّيتم ّحتى آن، ّكل

 يف الطبيعـة، ّالتغري ال يثبت ،ّمتغرية ّتغري املّعلة ّبأن : قولكمّإن :واحلاصل

 ّتغـرية املّ من الطبيعة ومن الـرشائط، وعلـٌبةّ حركات األعراض مركّعلة ّألن

ٌمتغرية  وهـي الـرشوط مـن القـرب ،ًاّتغـري مّالعلـة من ًءا أن يكون جز يكفيّ

 الثالثة القائلة ّاملقدمة ّفإنوهبذا . اتّة واملوانع واملعدّوالبعد واإلرادات اخلاص

 يف ّالتغـري ثبوت ّألن؛ ّمتغرية ّية ال يثبت لنا كون الطبيع،ّمتغرية ّتغري املّعلة ّبأن

 . ها يف مجيع أجزائّالتغريثبت ي ال ّالعلة

يف إثبـات  : حيـث قـالّيـة هذا اإلشكال هبـذه الكيفّتأهلني صدر املّبنيوقد 

 ّية حركة سواء كانت احلركة طبيعّلكل هي املبدأ القريب ّهناوأ ّمتحرك ّلكلالطبيعة 

 الطبيعة ما مل ّبأن : غريه معرتفون وواحلكامء كالشيخ الرئيس.. .ّية أو إرادّيةأو قرس

 هلـا مـن ّالتغري من حلوق ّالبد قالوا مّأهن ّإال ، احلركةّعلةن  ال يمكن أن تكوّتتغري

 ّيـةبعـد مـن الغايـة املطلوبـة يف احلركـات الطبيع و مراتب قـربّتجدد ك،خارج

األشـواق  و اإلراداتّتجـددكو ،ّية أحوال أخـرى يف احلركـات القـرسّتجددكو

 .عىل احلركة الدواعي الباعثة هلا ّجتدد املنبعثة عن النفس عىل حسب ّيةاجلزئ

                                                        
 .٦٥ ص٣ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(
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 هـذه ّألن، ّتـام  مـن اإلشـكال غـريّتقـدم مـا ّإن: وأجيب عن اإلشكال

 وليـست جـواهر، ٌاألحوال واإلرادات ومراتب القرب والبعد هي أعـراض

ٍعلة إىل أن ينتهي ّالبد ٌ العرض معلولّنإوحيث   مـا ّكـلعـرض، إذ ب ليـست ّ

هـي هـذه األعـراض إىل  أن تنتّالبـد أن ينتهي إىل ما بالذات، فّالبدبالعرض 

 ّوإال، ثبت املطلوب، ًأيضا ّمتغريةة ّتجدد إن كانت تلك الطبيعة مّثمالطبيعة، 

ًعلـة كيـف تكـون ّبأهنـاعاد السؤال واإلشـكال   هلـذه احلركـات واألحـوال ّ

ــة؟ةّتغــريامل ٍمتغــرية ٍ وهكــذا إىل أن ينتهــي إىل طبيع
ــذاهتاّ ــّوإال  ب ــدور  ل زم ال

 .والتسلسل الباطالن

ٍتغري مٍ أن تنتهي إىل جوهرّالبدذه األعراض  ه:إذن ٍتجدد مّ  . بذاتهّ

 احلركة يف يسندون ّية القائلني باحلركة اجلوهرّأنكام : قولياإلشكال الثاين 

ٍجمرد ٍاجلوهر إىل فاعل
 نـسند احلركـات ًنحن أيضا وال احلركة، ّالتغري ال يقبل ّ

 وهـي ، لـهًةّ ذاتيـوعليـه تكـون حركـة العـرض . إىل اجلوهر الثابتّيةالعرض

 اجلوهر الثابت، فال يلزم مـن حركـة األعـراض هي الثابتة وّالعلة إىل ٌمستندة

 . هلاّية، بل اجلوهر ثابت واألعراض حركتها ذاتًاّمتحرككون اجلوهر 

 إىل ّتغـري إسـناد املعلـول املّأن كـام ّبأنه :فيد هذا اإلشكال يّنإ :واحلاصل

 الـذين ّيةحلركة اجلوهر باالقائلون كام قال بذلك  ال حميص منه،ّمما الثابتة ّالعلة

ة ّتغـري فكـذلك األعـراض امل، الثابتةّالعلة بالذات إىل ّتحركسندوا اجلوهر املأ

 يكون ّإنامً ال يكون فاعال للحركة وٍحينئذ الثابت ّألن ثابت؛ ٍ إىل جوهرٌمستندة

ٌتجددما هو م ًفاعال لوجود  يف  ذلـكصنّف املركام ذك ،لّ بذاته، والذايت ال يعلّ

: العـارشة مـن بدايـة احلكمـة بقولـهالفصل احلادي والعرشين مـن املرحلـة 

ٌتجددفاجلاعل الثابت ما هو بذاته م  .ًاّتغريًا مّتجدد جعل اليشء مّأنه، ال ّتغري مّ

                                                        
 .ون الفصل الثاين والعرش، املرحلة العارشة:هناية احلكمة) ١(
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 احلركة ملـا كانـت ّإن: والعرشين قالث لثاويف املرحلة ذاهتا يف الفصل ال

 جعـل ّإنـامل، فاجلاعـل ّوالـذايت ال يعلـ، ّ ذايتّتجـددال وّتغرييف جوهرها، فال

 .ًاّتجدد مّتجدد جعل املّأنه، ال ّتجددامل

ًسـياال ، بجوهرهًاّمتحركا كان هذا العامل ّومل: يف آخر بداية احلكمةقال و ّ 

 ، الثابتةّالعلة استناده إىل ّ وبذلك صح،ّتغري والّالتجدد كانت ذاته عني ،يف ذاته

 يلزم حمـذور ّحتى ،ًاّتجدد ماليشء جعل ّأنه ال ،ّتجددالثابت جعل املفاجلاعل 

 . إىل الثابت وارتباط احلادث بالقديمّتغرياستناد امل

 اجلوهر وجـوده يف ّفإن ،ً هناك فرقا بني اجلوهر والعرضّنأ: ُوأجيب عنه

ً بـنفس جعـل اجلـوهر جعـال ًالًا بذاته وجمعوّمتحرك فيمكن أن يكون ،نفسه

 وإذا ، وجودهـا لغريهـا أي ملوضـوعاهتاّفإنوهذا بخالف األعراض  .ًطابسي

ا كان وجوده ّ العرض ملّألن بذاهتا، ًةّمتحرككانت لغريها فال يمكن أن تكون 

، وال ًأيضا لغريه ً أن تكون حركته التي هي نحو وجوده موجودةّالبدلغريه، ف

 .ًا بذاتهدّتجدًيمكن أن يكون موصوفا باحلركة لذاته، فال يكون م

 اجلوهر، وإجياد اجلوهر هو وجود عني ّية احلركة اجلوهرّنإ :بعبارة أخرى

 .ّية للحركة اجلوهرٌبعينه إجياد

جياد األعراض فليس إجياد اجلوهر عني إجياد األعـراض واحلركـات إ ّأما

 وتعترب ّية إىل الطبيعة اجلوهرّيةاحلركات العرض ، وهلذا السبب تنسبّيةالعرض

 ـ العـرض ـ هّتغـري، ويكون ّطبيعي ٍ، ومثل هذا الفعل حيتاج إىل فاعل هلاًفعال

 .ّية فاعله وهو الطبيعة اجلوهرّتغري عىل ًعالمة

                                                        
 .وندي والعرش الفصل احلا،عارشةال املرحلة ،اية احلكمةدب) ١(

 .٢٢٣ص: الثانية عرشة، الفصل الثالث عرش املرحلة ،السابقاملصدر ) ٢(
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  ّاألولتقييم ا��ل 

يف هنايـة ) فافهم(، ولكن قد أشار إليه بقوله صنّفهذا التقييم مل يذكره امل

 :باملالحظات التالية هيمكن تلخيصو. االستدالل

هـو أن و اليشء بذاتـه، ّجتدد جعل املالك يف صنّف املّإن :وىلاملالحظة األ

 فال يمكـن ، إذا كان وجوده يف نفسه لغريهّأمايكون وجوده لنفسه كاجلواهر، 

 . ه لغريهّجتدد أن يكون ّالبدًا بنفسه، بل ّتجددأن يكون م

 ّفـإن املنطبعـة، ّيـة هذا املالك يمكن أن يـنقض عليـه بالـصور النوعّلكن

 يف ّتقـدمهـا، كـام ّ ملواد: يف نفـسها، لكـن لغريهـا أيٌ موجودةّيةلنوعالصور ا

    هذا القـسمّحتقق عىل ّاحلجةو:  حيث قال،لث من املرحلة الثالثةالفصل الثا

 ّماهيةمنها كام يطرد عن   ًّ كالّفإن ،وجودات األعراض ـ أعني الوجود لغريهـ 

 وكـذلك الـصور .ذاتـه عـىل ً ما زائـداًنفسه العدم يطرد عن موضوعه عدما

 ال عـدم ،هـاّها تطرد بـه عـن موادّ ملوادٍ هلا نوع حصولّفإن ، املنطبعةّيةالنوع

 لغـريه الـيشء وجـود وهو املراد بكون ، تكمل بطردهًاّ جوهريً بل نقصا،ذاهتا

 وهـو ، نفـسه فحـسبّماهية للعدم عن ً ويقابله ما كان وجوده طاردا.ًوناعتا

 . كاإلنسان والفرس وغريمهاّية اجلوهرّامةالت كاألنواع ،الوجود لنفسه

 وجـوده ّفـإنبنفـسه  ً ّاجلسم لـيس مـستقال: وقال الشيخ يف التعليقات

 ّيـةفهذه الـصور النوع . هباٌ للهيوىل قائمةٌ موجودةّيةجلسملغريه، فالصور ا

 . وجودها يف نفسها لغريهاّ لكن،ّيةة باحلركة اجلوهرّمتحركاملنطبعة 

 األساس حاول الشيخ مصباح اليزدي يف تعليقته عـىل النهايـة  وعىل هذا

واألوىل : ًا بذاته، وهو ما ذكره بقولـهّجتدد ّتجددًأن جيعل مالكا آخر لكون امل

                                                        
 .٤١ص:  املرحلة الثانية، الفصل الثالث،هناية احلكمة) ١(

 .٦٤ ص: ابن سينا:التعليقات) ٢(
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ًية احلركة لو كانت ذاتّأنًمضافا إىل اجلواب أن يقال ـ يف  فت ّ لألعراض ملا ختلّ

 ملـا ّيـة، واحلركـة اجلوهرّطبيعـي يلزم يف الفاعـل الّإنام الفاعل ّتغري ّإن : ـعنها

 يفيض وجوده الذي هو ّ إىل فاعل إهليّإال ال حتتاج ، اجلوهروجودكانت عني 

 ٌ الزمــةٌمنهــا أعــراض:  األعــراض فهــي عــىل صــنفنيّوأمــا .عــني احلركــة

 تقـع فيهـا ٌ مفارقـةٌ بجعلها عىل ما سيأيت، ومنها أعـراضٌملوضوعاهتا جمعولة

هـا ال ّتغري يـستند إليـه ٍّطبيعـي ٍ حتتاج إىل فاعلاحلركات املشهورة، وهي التي

 . فعلهّتغريًا بّتغريوجودها، والفاعل الطبيعي جيب أن يكون م

املنهج اجلديد لتعلـيم وهي ما ذكرها الشيخ مصباح يف  :املالحظة الثانية

 ،إشـكال دقيـقب ّعرب عنه،  آخرًال حيث أورد عىل هذا الدليل إشكا،الفلسفة

 ٍليس هلا مـا بـإزاءفسه ـ  نّتأهلني ذلك صدر املّكام بني احلركة ـ ّنإ: حيث قال

، ّالـسيال ّ أو العـريضّ الوجود اجلوهري: أي، عن منشأ انتزاعهاٍّمستقل ٍّعيني

 سـتكون عــني ّفإهنــارضـت احلركــة يف اجلـوهر أم يف العـرض ُفَ سـواء أ:إذن

ذن ما املـانع مـن إ. العرض  اجلوهر أووجود ّعلة نفس ًأيضاتها ّوجوده، وعل

 إىل الفاعـل اإلهلـي الـذي هـو وراء ً للعـرض مبـارشةّالـسيالنسبة الوجـود 

 الـصورة، ال ّحتقـق يف ّاملـادةه نظري دور ّحتقق ويصبح دور اجلوهر يف ،الطبيعة

 ال يمكـن ّفإنـه ،ً وإذا كان مثل هذا الفـرض صـحيحا؟ّية فاعلّعلة ّأنهبعنوان 

 اجلوهر لألعـراض ّية فاعلاجلوهر عن طريق عىل احلركة يف ٍعندئذاإلستدالل 

 .وحركاهتا

 عـىل مة، الّ مـسلّمقـدمات عـىل ٌّيمبنـالربهـان  هذا ّإن :املالحظة الثالثة

 هي تلك القضايا التـي يقبلهـا :مةّاملراد من املسلّأن  ّوتقدم، ّية برهانّمقدمات

                                                        
 .٣٠٧ص) ٣١١ (رقم: تعليقة الشيخ مصباح اليزدي عىل هناية احلكمة) ١(

 .٣٥٤ ص٢ج: فةاملنهج اجلديد لتعليم الفلس) ٢(
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لواقع ليـست  مطابقتها لّأن مل تكن، أي م للواقع أً سواء كانت مطابقة،اخلصم

 .تها عند اخلصمّ يلحظ مقبوليّ املستدلّإنام و،ّهي امللحوظة عند املستدل

 عنـد مدرسـة ٍةّني، وغـري تامـائّ عنـد املـشٌمةّمات هذا الدليل مسلّومقد

 دون ّاملـشاءًا عـىل مدرسـة ّاالسـتدالل تامـلذا يكـون هـذا احلكمة املتعالية، 

 ّأن : التي ابتنى عليها االستداللّاملقدماتمدرسة احلكمة املتعالية، ومن هذه 

 ووجود الـصور ٌ العرض يشءوجود ّأن بالضميمة، بمعنى ٌاألعراض حممول

ثنان ا ّية العرضّاهية واملّية اجلوهرّاهية املّأن عىل ئّك آخر، وهذا متٌ يشءّيةالنوع

 ٌّ مـاهويٌدّ كام يوجد تعـدّأنه :بمعنى .ّالوجود اجلوهري والوجود العريض يف

ٌتعدد فكذلك يوجد ،وهر والعرضبني اجل  هـو :، والدليل عىل ذلكّوجودي ّ

. ثنـانا واملعلـول ّالعلة، وًال، والعرض معلوّعلة ّية جعلوا الصورة النوعّأهنم

ٌتعددلذا يوجد   .  بني اجلوهر والعرضٌّوجودي ّ

 يد الوجودّ عند مدرسة احلكمة املتعالية التي ال تقبل بالتعدّتاموهذا غري 

م يعتـربون ّألهنـد املـاهوي، ّر والعرض، وإن كانـت تقبـل بالتعـدبني اجلوه

 . للجوهرٌ معلولّأنه اجلوهر، ال وجودالعرض من شؤون 

ٍتامـة وغـري ّاملـشاء عند ًمةّ تعترب مسلّاملقدمة هذه ّفإنوعىل هذا األساس 
ّ 

 .احلكمة املتعاليةمدرسة عند 

 قريـب، ٍ وفاعـلٍبعيـد ٍ فاعـلِوجـود عىل ٌّي هذا الدليل مبنّنأ إىلًمضافا 

، والفاعـل القريـب هـو الـصورة ّجـردوالفاعل البعيد هو املوجود الثابت امل

 عـىل مبنـى ٌّي وهـذا مبنـ. إليهّمض بإضافة الرشائط التي تن، أو اجلوهرّيةالنوع

 الفاعـل حقيقـة، والفاعـل املبـارش هـو ّتعـدد ّأن التي تـرى ّيةّشائاملدرسة امل

هذا خـالف مبنـى مدرسـة و .سلسلة إىل اهللا تعاىلوتنتهي ال ،ّيةالصورة النوع

 . وهو اهللا تعاىل،ر واحدّ الفاعل واملوجد واملؤثّأن :احلكمة املتعالية التي ترى
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 دون مدرسـة ّاملـشاء عنـد ٍمةّ مـسلٍاتمّ عـىل مقـدٌّيإذن هذا الدليل مبنـ

  عـىلٌ هـذا الـدليل نـافعّإن:  لذا قال الشيخ مصباح اليزدي؛احلكمة املتعالية

 لألعـراض ّيـة اجلوهرة الطبيعـّيـة يف مقابل القـائلني بفاعلٍّ جديلٍ كبيانّاألقل

 .ّيةوحركاهتا مع إنكارهم للحركة اجلوهر

يـد ف هذا الـدليل ال يّبأن : صاحب الوعايةًأيضا وأورد عىل هذا الدليل 

 .ّالعلة السلوك فيه من املعلول إىل ّألناليقني 

هر�ة�ة ا�و � ا�را��ل ا�ا�
ّ

  

الربهـان  يف األسفار وأطلق عليه اسـم ّتأهلني ذكره صدر املدليلوهذا ال

  :مهامتني، ّلدليل عىل مقداويبتني هذا  املرشقي

 . اجلوهروجود األعراض من مراتب : األوىلّاملقدمة

 .ةّمتحرك األعراض : الثانيةّاملقدمة

 .ّمتحرك اجلوهر :النتيجة

 األعراض من مراتب وشؤون ّأن : األوىل وهيّاملقدمة بيان ّأما :بيان ذلك

 ٍ بوجـودًا بوجود اجلوهر ولـيس موجـودٌ العرض موجودّنأ :فمعناهاجلوهر، 

لكـن ،  واحـدٍ فـاجلوهر والعـرض موجـودان بوجـود. اجلـوهروجـودقبال 

  وذلك من قبيل.بمرتبتني من الوجود، مرتبة فيه جوهر ومرتبة أخرى عرض

، هو املوجود الذي له تسع درجات من العلـم ـ ًمثال ـ اهل اجلًا زيدّبأنالقول 

فهو الذي له عرش درجات  ـ  زيد اجلاهلوجودالذي هو نفس  ـ  زيد العاملّأما

                                                        
 .٣٥٤ ص٢ج: املنهج اجلديد لتعليم الفلسفة) ١(

 . ٤١٥ص: انظر وعاية احلكمة) ٢(

 .١٠٣ ص٣ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ٣(
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ٌتعـددمن العلم، فالوجود واحد، ولكـن لـه مرتبتـان؛ فـال يوجـد   ٌّوجـودي ّ

ٌتعدد يوجد ، نعم. واحدٍام موجودان بوجودّألهن ؛للجوهر والعرض ، ّ ماهويّ

 . وذاك عرضٌ هذا جوهرّألن

 األعـراض عـىل مبنـى احلكمـة املتعاليـة هـي خـارج ّنإ :بعبارة أخـرى

 يف املرحلـة صنّفقال امل، ّاملشاء بالضميمة كام عليه ًال حمموتاملحمول، وليس

ــة ــود ّإن: الثاني ــؤون وج ــن ش ــراض م ــود األع ــي وج ــي ه ــوهر الت  اجل

 .موضوعاهتا

 يف الفـصل ّتقـدمة، فلام ّمتحرك األعراض ّأنوهي  الثانية ّاملقدمة بيان ّأما

 . واألين والكيف والوضعّالكمبعض املقوالت كمقولة  ّالسابق وعىل األقل

ٌمتحرك اجلوهر ّنأ :وينتج  ٍ بوجودنعرض واجلوهر موجودا الّألن؛ ًأيضا ّ

 . واحد، وال يعقل ثبوت احلركة يف أحدمها ومل تثبت يف اآلخر

 ، موضـوعه اجلـوهريّتحركًا ومل يّمتحركالعرض لو كان : أخرىبعبارة 

ًية للعرض حيثّأنلكان معناه  ًمستقلة ّ  ملا ؛تايل باطلّلكن ال حركته، ّية وهي حيثّ

ٍيـة حيثّكلً فيه أصال، بل ّمستقلة ّية العرض ال حيثوجود ّأن ّتقدم
 توجـد فيـه ّ

 ّيـة عـن حيثٍّمستقل ٍ ملوضوعه، ال بثبوتّية له بعني ثبوت تلك احليثٌفهي ثابتة

 ّ بعني حركة موضوعه فموضوعه اجلوهريّحتركموضوعه، فإذن العرض إذا 

ٌمتحرك  . وهو املطلوب، ال حمالةّ

ّا السيّوهذا واضح جد  ،صّ األعراض عالمات التشخّأنام إذا التفتنا إىل ً

مـن قبيـل  ـ ري املعقول أن تكون عالمة الوجودص بالوجود، ومن غّوالتشخ

 وهو الوجود، مةالعالومل تثبت احلركة لذي  ًةّمتحرك ـ ...تى واألين واملّالكم

                                                        
  .٤٢ص:  املرحلة الثالثة، الفصل الثالث،هناية احلكمة) ١(
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 . وهو الوجودمةالعال عىل ثبوت احلركة يف ذي ٌ حركة العالمات دليلّنإبل 

   ٍّ جسامين   شخصّكل:  يف األسفار بقولهّتأهلنيوهذا الدليل ذكره صدر امل

 األيـن والوضـعوّالكـم  و كالزمانًأو بعضا  ًّصات كالّ عليه هذه املشخّتبدلي

 وجـود ّفـإن .بل عينه بوجه اهاّ الوجود املستلزم إيّتبدل لٌا تابعّتبدهل ف،غريهاو

ٍية جسامنٍ طبيعةّكل
م الوضـعي ّ املـتكمّاملتـصل اجلوهر ّأنه حيمل عليه بالذات ّ

 الوجود ّتبدلاألوضاع يوجب  واأللوان و املقاديرّتبدل ف، لذاتهّز الزماينّاملتحي

 اجلـوهر وجـود إذ ؛هذا هو احلركة يف اجلوهر و،اجلسامينالشخيص اجلوهري 

 . العرض عرضوجود ّأن كام ،جوهر

 ّأنواحلاصـل  :وقال الشيخ مصباح اليزدي يف تعليقته عىل هناية احلكمة

 بذاته، وتنتزع ٌصّ متشخٌ واحدٌوجود فله ّية من املوجودات اجلسمٍص شخّكل

ًتبدال تلك العالمات يعني ّتبدلوصه، ّ هي عالمات تشخّيةعنه مفاهيم عرض ّ 

 . وهو اجلوهر الباقي بشخصهالعالمةيف ذي 

 ًاّتطـور للوجـود وًّاتـدرجيي ًا حقيقة احلركـة سـريا كانتّ مل:أخرىبعبارة 

د املفهوم الفلسفي للحركة ّدُ حوهلذا  ـإمكاناتهسع ّلليشء يف الدرجات التي تت

 الـيشء عن فناء ً وليست عبارة،ًتدرجيا إىل الفعل ّالقوة من اليشء خروج ّبأهنا

 يف درجـات الـيشء ّتطـور هـي ّإنـام و، آخـر جديـدٍ ووجود يشءًمطلقا ًفناء

 منـذ أن ٍّ مـستمرٍ واحـدٍوجود عىل ٍ حركةّكل فيجب إذن أن حتتوي  ـالوجود

 ّتـدرج يّأنـه : بمعنـى،ّتحـرك وهذا الوجود هو الـذي ي،ّتتوقفتنطلق إىل أن 

 عـن مرحلـة مـن مراحـل ذلـك ّ درجـة تعـربّوكل ،ةّ بصورة مستمرّتطوروي

                                                        
 .١٠٤ ص٣ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(

 . ٣٠٨ص) ٣١٢ (رقم: تعليقة الشيخ مصباح عىل هناية احلكمة) ٢(
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 الـيشء ومن هنا ال يملـك . توجد باحلركةّإنام وهذه املراحل ،الوجود الواحد

 مل ّوإال ، قبل احلركة تلك املراحل من الوجـود التـي توجـد باحلركـةّتحركامل

 يف قـوى ّإالل ّ بـل هـو يف حلظـة االنطـالق إىل احلركـة ال يتمثـٌتوجد حركـة

 ٍ بعـد مرحلـةً مرحلـةً والقـوى تـدرجيااإلمكانات وتستنفد تلك ،توإمكانا

 مـن ٍ من مراحل احلركة ودرجةٍ مرحلةّكل يف لتبد تسبأن ، بعد درجةًودرجة

َالقوةدرجاهتا   مـن اليشء ُ خروجِ احلركةُ فحقيقة، بالوجودَواإلمكان ّية بالفعلّ

ُالقـوة فيهـا ُ من مراحلها تتـشابكٍ مرحلةّكل ويف ،ّية إىل الفعلّالقوة ُيـة والفعلّ ّ 

ٍقـوةن ِ مـن مراحلهـا مـٍ من أدوارها ومرحلةٍر دوّكلبة يف ّا مركّألهن
 ، وفعـلّ

يف   فـالوجود، ومها متشابكان يف مجيع األدوار واملراحل هلـا، ووجودٍوإمكان

 من احلركة يف ٍنةّ معيٍ حيتوي عىل درجةّية من مراحل حركته التكاملٍ مرحلةّكل

 النطفة حتتوي :ًمثال .ّالقوة أرقى منها بٍنةّ معيٍ وعىل درجة،فعلهذه املرحلة بال

 وهـي ّالقوة أرقى منها بٍنةّ معيٍ من احلركة بالفعل وعىل درجةٍنةّ معيٍعىل درجة

نحـو   ًجـه سـرياّف فيهـا بتلـك املرحلـة تتّ يف اللحظة التي تتكيّفإهنا ،املضغة

 ، فتقـفوإمكاناهتاع طاقاهتا  وهكذا إىل أن تنفد مجي،املرحلة األرقى واألكمل

 ّالقـوة اجـتامع ّفـإن ، احلركة ال تنطـوي عـىل التنـاقضّأن ًّاوبذلك يظهر جلي

 ّفإنه ، من مراحلها ال يكون من االجتامع بني املتناقضنيٍ مرحلةّكل يف ّيةوالفعل

 من مراحل احلركة ٍ مرحلةّكل يكون من االجتامع بينهام إذا كان الوجود يف ّإنام

 ؛ هـذا ال يمكـنّفإن ، بالنسبة إىل نفس هذه املرحلةّية والفعلّالقوةىل حيتوي ع

 احلركة ويف نفس الوقت ال ّية هذه املرحلة حتتوي عىل فعلّأن ذلك إىل ّ مردّألن

 بلحاظ نفـس ّيةه عىل الفعلؤ إذا كان احتواّوأما ،إمكاهناحتتوي عليها بل عىل 

 بلحاظ املرحلة اآلتية ّالقوة وعىل ،ف يف هذه اللحظة هباّهذه املرحلة التي يتكي

 ٍ ودرجـةٍ مرحلـةّكـل احلركـة يف ّنإ ف، فال تناقض،وهي املرحلة األرقى منها
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ٍقوة من ٌبةّمرك
 احلركـة مـن دون هـذين ّماهيـة وال يمكـن أن توجـد ، وفعلّ

 .العنرصين

 وليـست ّتطـور والّتدرج بالٌمّ متقوٌّ مستمرٌوجود احلركة ّأن :ّتبني إىل هنا 

 يعقـل ال وعىل هذا األسـاس ، آخر جديدٍ يشءَ ووجودًمطلقا ً فناءاليشءء فنا

 ، يف الوجودّتدرج باحلركة والٌمّ متقوّألنه ؛ الفناء عىل العرض بعد وجودهّطرو

 ّية احلركة العرضـّنإ :ومن ناحية أخرى ، هذا من ناحية. فيه الفناءّيتصوروال 

 وجودا ال حمالة تكشف عن  والكيف ونحومهّالكميف ظواهر األشياء كحركة 

 ، وهي احلركة الكامنة يف صميم كيان هـذه األشـياء ووجودهـا، أعمقٍحركة

ٍعلة إىل ٍ بحاجةّية احلركة العرضّأنعىل أساس   هلا الستحالة أن توجد ٍ مبارشةّ

 ّالبـدتها املبارشة ّ علّأن : ومن الواضح، هلاٍكّ حمروجوداحلركة بنفسها وبدون 

 عـىل أسـاس مبـدأ التناسـب ٍ وغـري ثابـتًاّتطـور ومًاّجـددت مًأن تكون أمـرا

 ًاّتطـور ومًاّتجـدد املعلول إذا كان مّأن رضورة ؛ واملعلولّالعلة بني ّيةوالسنخ

 ً املبـارشة ثابتـةّعلتـه إذ لـو كانـت ، املبارشة كـذلكّعلته ّأنفهو يكشف عن 

 حمالة تكشف عىل هذا فال ،ًاّتطور ومًاّتجدد مًستحال أن يكون معلوهلا أمراال

 يف عمـق ذاهتـا وصـميم ٍ حركةوجود يف ظواهر األشياء عن ّيةاحلركة العرض

 .  املبارشة هلاّالعلة التي هي ّية وهي احلركة اجلوهر،طبيعتها وكياهنا

  ا�ا�ّاألول و ا��ل الفوارق ب�

 :فوارق هي ّعدةهنالك 

ّليال برهانيـة، فيكون دّ هذا الدليل يقينيّمقدمات ّإن :لّ األوفارقال  ّألنًا، ً

ٍمقـدماتف مـن ّالدليل الربهاين هو املؤل هـا اخلـصم أو مل َِلبَ قً سـواء،ّيـة يقينّ

ماتـه ّ وهذا هو الفارق بني هذا الدليل والدليل السابق الذي كانت مقد.هاْلَبْقَي
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ّدليال جدليالدليل السابق مة، لذا كان ّمسل  .ًاً

 وجـود ّألنل هو خارج املحمول،  العرض يف هذا الدليّإن:  الثاينفارقال

ٌاحتاد اجلوهر، وبينهام وجود من ٌالعرض مرتبة  وهو خالف الـدليل .ّوجودي ّ

 العـرض واجلـوهر ّنإ :ًالسابق الذي كان العرض فيه حمموال بالـضميمة، أي

 . واحدٌوجودوجودان ال 

 ، ومعلولٌةّ وعلٌ وفاعلٌ يف هذا الدليل ال يوجد لدينا فعل: الثالثفارقال

ٌعلةدليل السابق الذي كان فيه لل ًخالفا  .رض وهو العٌ ومعلول، وهو جوهرّ

 مـن طريـق املالزمـات ٌّإينهـذا الربهـان  ّنأ :ايضّ وقد ذكر الشيخ الفي

 ، عن حركة اجلوهر يف الوجـود اخلـارجيّتنفك حركة العرض ال ّألن، ّعامةال

 .ّيةت الذهنّا انفكاكهام بحسب حتليل العقل والعمليّإنام و هي،بل هي

 كال الدليلني يثبت احلركة ّأن : هي املشرتكة بني الدليلنيّيةصوصّلكن اخل

 ّية يف اجلوهر بنحـو القـضً هناك حركةّنإ :، أيّية بنحو املوجبة اجلزئّيةاجلوهر

 .ّيةاملهملة، يف قبال املنكرين للحركة اجلوهر

 أو بقيــاس ّ ســواء بقيــاس جــديل،وهبـذا املقــدار تثبــت احلركــة يف اجلــوهر

 .ّبرهاين

  ا�تائج ا�تحصلة

�ة انقسام ا�ر�ة ا�وهر.١
ّ

ية وعرضةّ إ� طو�
ّ

  

ٍية طولٍ تنقسم إىل حركةّية احلركة اجلوهرّأن :ّيتضح ّتقدم ّمما 
 ٍ وإىل حركـةّ

 : أخرى، أيّحمل ّ الصورة حتلّنإو ًدائام، ّتبدل تّية احلركة اجلوهرّفإن .ّيةعرض

                                                        
 .٨٠٩ص، ٣ج: عىل هناية احلكمةايض ّالفيالشيخ تعليقة ) ١(

ّهنالك أدلة أخرى عىل احلركة اجلوهرية نتعر) ٢(  .ّض هلا يف البحوث التفصيليةّ
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 ّتبـدلل والّ حلظة، وعىل أساس هذا التحوّكلصورة لنفسها يف  تأخذ ّاملادة ّنإ

 : إىل قسمنيّيةيف الصور تنقسم هذه احلركة اجلوهر

ل املـاء إىل بخـار، ّل اخلشبة إىل رماد، وحتوّمن قبيل حتو: ّيةاحلركة العرض

، وينتـزع ّسـيالة ٌ واحـدةٌ صورةّإنام، وّمتعددة ٌففي هذه احلركة ال توجد صور

ٍاهية ملً املفروضة صورة من مقاطعهاٍ مقطعّلكالعقل من 
 ّألننـة، وذلـك ّ معيّ

ٍماهية ّكل
 ّأن املنتزعـة ختتلـف يف آثارهـا، ومـن الواضـح ّاهيـات من هـذه املّ

 . الصورّتعدد عىل ٌاختالف اآلثار دليل

 يف الواقـع ّأمـا هـي يف الـذهن، ّإنـامة ّتعـدد هذه الـصور املّأن وال خيفى 

 . صورة واحدةّالإ فال يوجد ّاخلارجي

 ّيـة الـصور اجلوهرّإن : يف املتن إىل هذا القـسم بقولـهصنّفوقد أشار امل

 ًأيـضا وهـذه احلركـة هـي ،... واحدة بعد واحدةّاملادةة املتواردة عىل ّتبدلامل

 ّالبـدالتي فيها احلركة قولة ّلكن امل :ّتأهلني ولذا قال صدر امل،ّية اشتدادٌحركة

 .الستكاملأن تقبل االشتداد وا

  منـهٌهذا تـرصيح ّنإ:  الطباطبائي يف تعليقته عىل األسفارّالعالمة وقال 

 .ًم احلركة خاليا من معنى التشكيكً ال يرى شيئا من أقساّأنهيف  

 ،ّ باملعنى األخـصها اشتدادّ، لكنّيةشتدادا وهي حركة :ّيةاحلركة الطول

 ّ والسابقة أخس،صورة السابقةًبأن تكون الصورة الالحقة أكمل وجودا من ال

 ّيـة يف األوىل باحلركـة اجلوهرّاملـادة من قبيـل أن تكـون ،ًوجودا من الالحقة

، وهذا ّية إنسانٍ صورةّثم ّية حيوانٍ صورةّثم ّية نباتٍل إىل صورةّ تتحوّثمًعنرصا 

 ختتلف يف اآلثار ًنةّ معيً مقطع من مقاطعه صورةّكل ينتزع من ّالسيالالوجود 

                                                        
 ).١(، تعليقة رقم ٨٠ ص٣ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(
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 .لصور األخرىعن ا

ٌية اشـتدادٌيف اجلوهر مـع ذلـك حركـة:  وقد أشار إىل هذا القسم بقوله ّ 

 .وضيح هلذا املطلبتمن ال وسيأيت يف الفصل الالحق مزيد ،أخرى

أي سـواء كانـت احلركـة يف  ـ  احلركة عىل اإلطـالقّأن :صنّف ذكر املّثم

 تعريف ّألن؛ ّيةداد اشتٌفهي حركةـ اجلوهر أم يف األعراض، أو كانت متشاهبة 

 . ومن النقص إىل الكامل،الفعل إىل ّالقوةاحلركة هو اخلروج من 

 هو اشتداد، فاحلركـة تـساوي الفعل إىل ّالقوة اخلروج من ّأن :ومن الواضح

 فمعنى التـشكيك هـو االشـتداد، . بالتشكيكصنّف عنه املّاالشتداد وهو ما يعرب

 ّيةلكن يف اجلوهر مع ذلك حركة اشتدادـ  بعد تعبريه بالتشكيكـ  ذكر ّأنهبقرينة 

، وهـذه احلركـة يف اجلـواهر يف ّية احلركـة األوىل اشـتدادّأنبمعنى  »...أخرى

ٌية اشتدادٌ حركة، وهناكاخلصوص  .ّ باملعنى األخصّية باالشتدادّتسمى أخرى ّ

خالف التشكيك املـصطلح الـذي التعبري بالتشكيك يف احلركة يف املقام و

حقيقـتهام واحـدة  و وجودان أحدمها أضعف من اآلخر:، أيّيةثنينيقتيض اال

 .ذات مراتب كثرية

ًيـة حقيقً يف التشكيك املصطلح وحـدةّنإ :بعبارة أخرى  ًةّيـ حقيقً وكثـرةّ

 ّجمـرد و الكثـري يف احلركـة هـّألن حقيقة؛ ٌ يف احلركة فال توجد كثرةّأما ،ًأيضا

د من التشكيك يف املقام ليس هـو  املراّأنافرتاض يفرتضه الذهن، وهذا يعني 

 . هو بمعنى االشتدادّإنامالتشكيك االصطالحي، و

واملراد بالتشكيك هنا  :ايض يف تعليقته عىل هناية احلكمةّوقال الشيخ الفي

لكـن يف اجلـوهر مـع  :كام ال خيفى، وكام ينادي بذلك قولـه  ـ االشتداد

                                                        
 .٨٠ ص٣ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(
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ٌية اشتدادٌذلك حركة  . م بالكثرةّطلح املتقوال التشكيك املص ـ  أخرىّ

 ،ّاألعـمً هذا االشـتداد اشـتدادا بـاملعنى ّيسمى ينبغي أن ّنهأ:  ال خيفىّثم

ًاشـتدادا  ـ مقابـل احلركـة املتـشاهبة ـ ّيةشـتدادشتداد الذي يف احلركة االواال

 . ّباملعنى األخص

 ّإن والفعل، حيث ّالقوة ما حيصل بمالحظة : هوّاألعمفاالشتداد باملعنى 

  .ّالقوة من ُّأشد الفعل ّأن إىل الفعل، وال ريب ّالقوة من ٌحلركة خروجا

 ما حيصل بعـد مالحظـة الفعـل الـسابق :هو ّواالشتداد باملعنى األخص

 إن كـان الفعـل ّإنـه هـو إليـه، حيـث ّتبـدلوقياسه إىل الفعل الالحق الذي ي

 . فالّوإالً هذه احلركة اشتدادا، ّتسمى من الفعل السابق ّأشدالالحق 

ية ا�ر�ت العرض.٢
ّ

�ة وا�انوةّ األو�
ّ

   

 بتبـع اجلـوهر، ً جلميع األعراض حركةّأن ّية عىل احلركة اجلوهرّيتفرع ّمما

 :  لذلك بدليلنيّاستدلوقد 

 ّمتغـريةإذا كانـت  ـ  اجلـوهروهـيلألعـراض ـ  ّالعلة ّإن :ّاألولالدليل 

 ّاألول يف الدليل ّتقدم كام ،ًابتثا ـ وهي األعراض ـ فيستحيل أن يكون املعلول

 .ّيةثبات احلركة اجلوهر إلّاملتقدم

املقـدار والوضـع واملكـان ك ـ  األعراض الالزمـة للوجـودّأنًمضافا إىل 

 عـن ّتنفـكستحيل أن يـ لألربعة التي ّية كالزوجّاهيةهي كلوازم امل ـ والزمان

، فكذلك لوازم الوجود وهي ّاهية عن املّتنفك ال ّاهية لوازم املّأن فكام .ّاهيةامل

                                                        
 .٨٠ ص٣ج:  تعليقة الشيخ الفيايض عىل هناية احلكمة)١(

ٌالشيخ مصباح اليزدي ال يرتيض أن مجيع احلركات اشتدادية، ولديه حتقيق حول ) ٢( ّ ّ

ّأقسام احلركة اجلوهرية، نتعرض له أواخر البحث يف البحوث التفصيلية ّّ.  
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ٌّمادي ٌوجود إذ يستحيل أن يكون ؛ عنهّتنفكاألعراض ال  وال تكون له هـذه  ّ

ٌّمـادي ٌ فال يمكن أن يوجد موجـود من الوضع واملكان، والزمان،األعراض ّ 

 .  أو زمانٌ أو حجمٌومل يكن له مكان

 ًجمعولة عنها باألعراض الالزمة للوجود تكون َّوهذه األعراض التي يعرب

 اجلـوهر، وجـودا مـن شـؤون ّألهنـً بـسيطا؛ ًجعـالبنفس جعل موضوعاهتا 

 . بحركة اجلوهرٌةّمتحركفاألعراض 

 :ّتـأهلني قال صدر امل؛ة لألعراضّليّويطلق عىل هذه احلركات احلركات األو

تـه ّلوازم هويو اليشء وجودات ّ التي هي من رضوري  األحوال  بني  فرقّأنهعلم ا

 ، يستلزمها أو ما يلزمها بحسب الواقـعّعام و املوضوع عنهاّن خلوبحيث ال يمك

 ، املوضـوع عنهـا يف الواقـعّاألحوال التي ليست من هذا القبيـل فـيمكن خلـوو

 :القـسم الثـاين و،للجـسم  الزمـان واملكـان والوضـع و كاملقدار:ّاألولفالقسم 

 هـاّ أن يكـون حملّبدال ّاألول ففي القسم ،أشباهها له والكتابة واحلرارة وكالسواد

 ٍ بـصورةّإالمفهومه  وّماهيته لست أقول يف .م الذات يف وجودهّقابلها غري متقوو

 لوازمها من املقدار وّية اجلسمّحمل أن يكون ّالبدهلذا  و، لوجودهٍاه مفيدةّ إيٍلةّحمص

ًمادةغريمها  والوضعو  بخـالف ، بالصورة املـستلزمة هلـاّإال الوجود ّمتقومةغري  ّ

ال  و بالــسوادًنــاّإن وجــب أن ال يكــون متعي و الــسوادّحمــل ّفــإنسم الثــاين القــ

ٍية إمكانٍه بل بحالةّبام يضاد وبالالسواد
مـا  و من الـسوادٍّكل ال تأبى عن عروض ّ

مـه إىل ّ يف تقوٍ غـري مفتقـرٌوجودل له ّ يمكن أن يتحصّاملحل ذلك ّأن ّإال ،هّيضاد

ٍية لونٍصورة
ال مـن لـوازم  وافه بالسواد ليس نحـو وجـودهصّ اتّألن ؛ّية أو سوادّ

 ال ٌ عنـرصّتـصورُييمكـن أن  و، ال لون لـهٌ فيجوز أن يوجد جسم،ته يف ذاتهّهوي

 .الربودة املحسوستني العارضتني و احلرارة أعني،ال بارد وٌّحار

                                                        
 .٢٩٠ ص٧ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(



 ٢٥٩......................................................................................ّاجلوهرية ركةاحل يف

    فهـي احلركـات يف املقـوالت األربـع لألعـراضّيـة احلركـات الثانوّأما

ع يف املقـوالت  احلركة التي تق:ويف احلقيقة ـ ّالكموضع والكيف واألين والـ 

 :األربع هي حركتان

 هذه األعراض التي هي ّأن هي احلركة التي حتصل بسبب :احلركة األوىل

 ٌى حركـات أوىل، هـي ثابتـةّوتـسم ـ ّتقـدمكـام  ـ  اجلـوهروجودمن شؤون 

ّلألعراض مجيعـا، وإن مل يـشاهد أي  صنّفنهـا املـ عّ فيهـا، والتـي عـربّتغـري ً

 .باحلركات الالزمة لألعراض

الكيـف  ـ لتي حتصل يف هذه املقوالت األربعهي احلركة ا: احلركة الثانية

 باحلركــات غــري الالزمــة صنّف عنهــا املــّوعــرب ـ واأليــن والوضــعّالكــم و

ى باحلركـات الثانيـة، وهـي ّا قد توجد وقد ال توجد، وتـسمّألهنلألعراض، 

 وهذه احلركات قـد ،ّية املنكرون للحركة اجلوهرّحتى يثبتها ٌ مشهودةٌحركات

:  يف تعليقتــه عــىل األســفارصنّفقــال املــ ؛ وقــد ال تكــونًتكــون موجــودة

 وجـود مع القـول بكـون ّاملادي يف اجلوهر ٍة القول بوقوع حركّأنوالتحقيق 

 أقامه يف بعض ما  صنّف به املّيرصح اجلوهر كام وجودالعرض من مراتب 

 مجيـع ة يـستلزم القـول باسـتيعاب حركـ، اجلـوهرة عـىل حركـمن الرباهـني

 ّيـة التي هي من مراتب اجلوهر وظهورات الذوات اجلوهرّيةاملقوالت العرض

 موضوعها يـستلزم وجود الوجود عن ة غري خارجاألعراض فكون .ّستقلةامل

ًسيالة ّ بحركة موضوعها اجلوهريًةّمتحرك ًمجيعاأن تكون  ا ن كنّـإ بـسيالنه وّ

 يف ّسـيالةة ّمتحركـ يـةّاملادهر ا فاجلو. كموضوعهاًة ساكنةفواق ًةثابتهدها نشا

ن كانـت إ كائنـة مـا كانـت وّيـة املقولاألعراضهلا من  تها مع مجيع ماّجوهري

 .ة غري معتربًةالنسب بينها أنفسها ثابت

 هــو جعــل هــذه احلركــات ّتقــدم الزم مــا ّأنل الكــايف يرشــدك ّوالتأمــ
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والوضع واألين املبحوث عنهـا يف ّالكم  مقولة الكيف واملحسوسة الواقعة يف

 يف ة حركـًمـثال ّاملـادي فللجوهر .كةراحل يف ةركاحل من قبيل احلركة،مباحث 

 إىل مثـل ٍ مكانه من مثلّتغري يف مكانه يتبع جوهره وة وله حرك،ذاته وجوهره

 لـه ّثـم ، أو مل ينتقـلةإىل مكان آخـر بجنبــ  ًمثالـ سواء انتقل من هذا املكان 

 ويقابلها السكون بلـزوم ، آخر غريهٍ باالنتقال من مكانه إىل مكانٌة ثانيٌةحرك

 .والكيفّالكم  وعىل هذا القياس حركته يف الوضع و،ّاألولمكانه 

 فإذا ثبتت . اجلوهروجود األعراض من شؤون ومراتب ّنأ :الدليل الثاين

 . وهي األعراض،ؤونه ومراتبه أن تثبت احلركة يف شّالبد ف،احلركة يف اجلوهر

 األين والكيف : وهيّاملتقدمة باألعراض األربعة ًةّخمتصوهذه احلركة ليست 

 .  التسعّيةاملقوالت العرض  جلميعٌ شاملةّإنام و،والوضعّالكم و

 من احلركة يف احلركة هي احلركات الثانية 

ض  أن يكـون العـارض حركـة واملعـرو:املراد من احلركة يف احلركة هـو

 .ًأيضاحركة 

 كام يف حركة اجلوهر وحركة العرض ، واحدٍتوجد حركات بوجودفتارة 

 العـرض ّأن العقـل يـرى ّألن حركتـان؛ ّأهنام، وبحسب التحليل العقيل ًأيضا

 ؛ركتنيوتـارة أخـرى نجـد حـ . ال إشكال فيهّمما وهذا ، بتبع اجلوهرّمتحرك

ة عـن ّوهـي غـري منفكـوهي احلركـات األوىل   هي احلركة املعروضة:األوىل

ة عـن حركـة ّمنفك العارضة وهي حركاتت  احلركا:حركة اجلوهر، والثانية

 وحركة يف ّمتحرك يف ّمتحرك ّفإنهة ّتحرك من قبيل املايش يف السفينة امل،اجلوهر

 صنّفوامل .ّمتحرك ساكن يف ّفإنهة ّتحركحركة، بخالف اجلالس يف السفينة امل

                                                        
 ).٤( تعليقة رقم ،٧٨ ـ ٧٧ ص٣ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(



 ٢٦١......................................................................................ّاجلوهرية احلركة يف

 .من احلركة يف احلركةهي األربع  احلركة يف املقوالت ّأنيرى 

 : هياحلركة يف احلركة يف عبارة  األوىلاحلركة  املقصود من:بيان ذلك

 وهـي احلركــات ة عـن حركــة اجلـوهر،ّ وهـي غــري منفكـ،احلركـات األوىل

 : هـياحلركـة يف احلركـة  يف عبـارةحلركـةيف ان ِ مـاملعروضة، واملقـصود

 . العارضةاتاحلركوهي  ،ركة اجلوهرة عن حّاملنفك ،احلركات الثانية

حلركـة يف ا( لعبـارة :قال الشيخ مصباح اليزدي يف تعليقته عىل النهايـة

 :ٍ ثالثة معان)احلركة

ًتـدرجييا احلركة والتدريج ّحتقق أن يكون :أحدها  ال ٌ، فيفـرض هلـا حـالّ

 . يصدق عليها احلركة وال السكون، وهذا واضح البطالن

 احلركـة ّتتـصفً آخـر تـدرجيا، كـام ٍ ما بوصفٌركة حّتتصفأن : وثانيها

 التسارع التدرجيي العارضـة عـىل ّية بإزدياد الرسعة أو انتقاصها، فحيثّيةاألين

  اثنتني، فلك أن تعتربها حركتنيّية حركة أينّأهناتلك احلركة غري ما كان هلا بام 

 يكـون ّيـةن واملنتهى وبـاختالف اجلهـة، فاحلركـة األياملبدأختتلفان باختالف 

ًخاصة ًمبدؤها نقطة تكـون جهتهـا مـن اليمـني إىل  و، ومنتهاها نقطة أخـرىّ

 أخـرى ً ازديـاد الـرسعة فتعتـرب حركـةّوأمـا، ًمثال املستقيم ّاليسار عىل اخلط

 أخـرى هلـا، ويكـون جهتهـا مـن ٌ من الرسعة ومنتهاها درجـةٌمبدؤها درجة

  .ًمثال ي املنحنّ عىل اخلطّالشدةالضعف إىل 

 بتبـع ٌ فيكون للحال حركة،ّمتحرك ٍّحمل يف ّمتحرك ٌ أن يوجد أمر:لثهاوثا

األصالة، كام يف الصور املرتاكبة ـ عىل القـول هبـا ـ  أخرى هلا بٌ، وحركةّاملحل

 احلركـة ّوأمـا وكذا حركـة احلـال بتبعـه، ً متشاهبةً تكون حركةّاملحلفحركة 

. ّيةفّ أو تـضعّية تكون اشتدادامّ، وربًأيضاكون متشاهبة تام ّاألصيلة للحال فرب

واملعنيان األخريان . ًة تدرجياّتغري احلركتني لألعراض املوجودومن هذا القبيل 
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 .ًهام باحلركة عىل احلركة فرقا بينهام وبني املعنى الباطلّصحيحان، فلنسم

 اإلشكاالت عىل احلركة يف احلركة 

 :نورد عىل احلركة يف احلركة إشكاالُأ

 احلركات األوىل وهـي :ا لألعراض مهحركتني لدينا ّنأ :ّألولااإلشكال 

ة عن حركة اجلوهر، وهذه احلركة ال ّ بتبع اجلوهر، وهي غري منفكّتحركالتي ت

ها موجـودة يف الواقـع، واحلركـات الثانيـة هـي  هبا وال نشاهدها ولكنّّنحس

 ّاملجردة نراها بالعنيأن ة عن حركة اجلوهر وهي التي نستطيع ّاحلركات املنفك

 ب النقطـة إىل أ مـن النقطـة ّتحرك فاجلسم نراه ي.ّيةمن قبيل احلركة االين

، وهذه احلركات هي حركات ّكمية وال، للجسمّيةوكذلك نرى احلركة الوضع

 ًافقد يكون اجلسم ساكن  أي قد توجد وقد ال توجد،،ة عن حركة اجلوهرّمنفك

 .ًاّمتحرك وقد يكون ّ وال بكمٍ وال بوضعٍ ال بأينّمتحركغري 

 احلركة يف احلركة يف عبارة  األوىلاحلركة املراد من ّنإ : ذلك نقولّتبنيإذا 

 يف احلركةمن  واملراد ة عن حركة اجلوهر،ّ احلركات األوىل وهي غري منفك:هي

 ـ كة اجلوهرة عن حرّاملنفك ـ  احلركات الثانية: هياحلركة يف احلركة يف عبارة

ة، ّ احلركات غري املنفك:خرى احلركة املعروضة هي احلركات األوىل أيوبعبارة أ

احلركة يف ة، وهذا هو معنى ّ احلركة العارضة فهي احلركات الثانية املنفكّأما

 باستحالة وقوع احلركة يف حيث قالواـ  ّتقدمكام ـ  الذي قالوا باستحالته احلركة

 سبب ّنإ :كة يف احلركة، وقالوا من احلرّنهأل أن ينفعل وأن يفعلمقولة 

 املقولتني  وإذا وجد يف،ة واحلركّالتدرج هاتني املقولتني هو ّماهية ّأناالمتناع هو 

 .حركة، فيلزم احلركة يف احلركة والتدريج يف التدريج

                                                        
 . ٣١٣ص) ٣١٦ (رقم: تعليقة الشيخ مصباح اليزدي عىل هناية احلكمة) ١(
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 امليزان ّنأ : السبب يف امتناع احلركة يف احلركة هوّنإ : قالوا: بعبارة أخرى

ً إىل الفعل، آنا فآناّالقوة من ٌالتي هي خروج ـ  ووجود احلركةّحتققيف  هو أن  ـ ً

 احلركـات الثانيـة إذا ّأن واحلـال ،ّيـة آنٍ لالنقسام إىل أجزاءًقابلة احلركة تكون

؛ ّيـة تدرجيً تكـون أجـزاءّإنام، وّيةمت إىل أجزاء، فال تكون هذه األجزاء آنّقس

  احلركةّحدال ينطبق عليها ، فًأيضا ّية احلركة األوىل تدرجيو معروضها وهّألن

 .، فيمتنع أن تقع احلركة يف احلركةّية آنٍ أجزاءإىل االنقسام ّيةالذي هو قابل

 يف بيان امتناع وقوع احلركة يف مقـولتي أن  يف األسفارّتأهلني قال صدر امل

ا اخلـروج عـن ّألهن ؛ء منهام  يش  احلركة يف يمتنع أن تقع: ينفعل وأن ال ينفعل

ا لو وقعت ّألهن ؛ةّ عن هيئة قارً خروجاكونت فهي جيب أن ،رتك هليئةال وهيئة،

 معنى احلركـة :باجلملة و. فيهاً عنها بل إمعاناًكان خروجا ة ملاّ غري قارٍيف هيئة

 ّالبـد ف، من تلك املقولةٌ فردٍ آنّكل يف ّمتحركقولة عبارة عن أن يكون للامليف 

 إن :ًمثال ،ّ آينٌليس لتينك املقولتني فرد وّقوةال بّية آنٍملا يقع فيه احلركة من أفراد

 فيلزم أن يكون اجلـسم ، جيب أن يكون إىل التربيد،وقعت احلركة يف التسخني

 يكـون ّحتـى]  التسخني[ن ّ مل خيرج عن التسخّأنهمع  ـ ًداّنه متربّيف حالة تسخ

قولـة أن  فاحلركة يف غري م.نّإن كان يف أثناء حركته ترك التسخ و، فيهًاّمتحرك

إن وقع فيها  وّفإهنا اإلضافة ّوأما ،كذا ال يمكن احلركة يف مقولة متى و،ينفعل

 ، لوجود الطـرفنيٌ بل اإلضافة تابعة،ّمستقل اإلضافة غري وجود ّ لكنّالتجدد

 يف ّيـة أينٍ حلركـةٌ حركتها تابعـةّفإن ةاجلدكذا  و،ّفال حركة فيها بالذات كام مر

 عند ٌ أربعّإال فيها احلركة ّيتصور من املقوالت التي  فلم يبق، أو نحوهاالعاممة

 .اجلمهور

                                                        
 .٧٩ ـ ٧٧ ص٣ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(
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 يف ّتحـرك يرد عىل املّحتى الوقوع ّية آنٍ يف احلركة من أفرادّالبد :واحلاصل

  ـًمثالـ  يف هذا اآلن ّاملحقق منها، إذ لو مل يكن كذلك بأن يبقى الفرد ٌ فردٍ آنّكل

ً ساكنا، هذا خلف، لكـن ّتحركر امل النقطعت احلركة وصا، واحدٍأكثر من آن

 املقولـة التـي تقـع ّألن يف احلركة يف احلركة؛ ّيةال يمكن أن توجد األفراد اآلن

 ، منهـاٌ فـردٍ آنّكـل يـرد يف ّحتـىع هلا و الوقّ فال فرد آين،ّيةفيها احلركة تدرجي

 . فيمتنع احلركة فيها

ما يكون كة  فال إشكال يف احلر، واحدٍبوجود ٌ إذا وجدت حركات،نعم

 وإن مل ،ًا بتبـع اجلـوهرّمتحركـ العقل يرى العرض ّفإنبحسب حتليل العقل، 

 لـه ّبأنحكم  ـ كام يف األعراض األربعة ـ ّتغريشوهد منه  ، فإذاّتغرييشاهد له 

 له بحياله، بيـنام ال يكـون مـا يف اخلـارج ً بتبع اجلوهر وحركةًحركة: حركتني

 واحـد؛ ٍاجلوهر والعرض موجودان بوجود ّأن واحدة، وهذا كام ٍسوى حركة

عقل ينتزع مـن ّلكن ال، وًا واحدًا واحدة ووجودً حركةّإالفليس ما يف اخلارج 

 ّكل ويسند احلركة إىل ،ّية وبعضها عرضّيةذلك الوجود مفاهيم بعضها جوهر

ورد عىل احلركـة يف احلركـة، مـن عـدم إمكـان ُوعىل هذا فال موقع ملا أ. منها

ًعانا يف احلـدود، ، ومن كوهنا إمٍ آنّكل هبا يف ّتحركمن املقولة من امل ٍانتزاع فرد

 .ًال خروجا عنها

ٍيـة آنٍ ضـابط احلركـة هـو أن تنتهـي إىل أجـزاءّنأ: وأجيب عن اإلشكال
ّ 

ً ال يشرتط فيـه أن يكـون انقـساما ّية انقسام األجزاء إىل أجزاء آنّ، ولكنّيةدفع

ٍيـة آنٍ ذلك، فقد يكون انقسام األجزاء إىل أجزاء عىلٌ إذ ال يوجد دليل؛ًمبارشا
ّ 

 .مبارشة وقد يكون بالواسطة

                                                        
 .٨١٣ ص٣ج: ّالفيايض عىل هناية احلكمةتعليقة الشيخ ) ١(
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 أن تنقسم احلركة إىل أجزاء ّالبد :ّأنهر ّواملستشكل اختلط األمر عليه فتصو

 مبارشة، وعـىل ٍبصورة ال دليل عىل اشرتاط االنقسام ّأنه واحلال  مبارشة،ّيةآن

 بالواسطة وال ّية ينتهي إىل أجزاء آنركةاحلركة يف احلانقسام  ّنهذا األساس فإ

    من سـنخهاّيةن تنتهي إىل أجزاء آن أّالبد احلركات الثانية ّفإنحمذور يف ذلك، 

ًيةوإن كانت هذه األجزاء تدرجي ـ أي من سنخ احلركات الثانيةـ  ،  آخرٍ من سنخّ

 إىل ًأيضام بدورها ّ وهذه احلركات األوىل تقس،من سنخ احلركات األوىل :أي

 .ّيةأجزاء آن

 لكـن ال ، باجلوهرٌ العرض قائمّنإ :وهذا من قبيل العرض حيث قالوا

 ،يشرتط قيام العرض باجلوهر مبارشة، إذ قد يكون قيامه باجلوهر بال واسـطة

 بالـسطح، ٌ قـائمٌ عرضّفإنه ّ مثل اخلط،ّمتعددةوقد يكون بواسطة أو وسائط 

 ٌ قـائمّ واجلـسم التعليمـي،ّالتعليمي باجلسم ٌ، وهو قائمًأيضا ٌوالسطح عرض

 . الذي هو اجلوهرّباجلسم الطبيعي

 .اإلشكال هذا ّية عدم متامّيتضحوهبذا 

نـا قلنـا يف ّ أن:، وحاصـلهّاألول مـن اإلشـكال ّ أدقهـو: اإلشكال الثاين

 ّتقـدمكام ـ  واحد ٍأكثر من آن ٍّحد ّكل ال يمكث يف ّتحرك املّنأ :ضابط احلركة

 أن :عنى احلركة يف مقولـةم :حيث قالـ دس من هذه املرحلة يف الفصل السا

 من أنواع تلك املقولة من دون ٌ من آنات حركته نوعٍ آنّكل يف ّتحركيرد عىل امل

 ،ّاهيـة يف املًاّتغـري كـان ّوإال ، واحدٍ من أنواعها عليه أكثر من آنٌأن يلبث نوع

 .وهو حمال

 إذا لبـث ّتحـرك املّألن واحد؛ ٍثر من آن أكٍّحد ّكل يف ّتحركال يرد امل :أي

                                                        
 .هناية احلكمة، املرحلة الثامنة، الفصل السادس) ١(
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ًا، وهبذا الـدليل ّمتحرك وهو خلف كونه ،ً يكون ساكنا،ّحد ّكل  يفٍأكثر من آن

 يف احلركـات ّأنـهواحلـال .  واحـدٍ أكثر من آنّتحرك جيب أن ال يلبث امل:قلنا

 معروضـه ّألن؛ وذلـك ّحـد ّكـل يلبث أكثر من آن يف ّتحرك املّأنالثانية نجد 

   كـات يف هـذه احلرّتحـركث املمكـ أن يّالبد و،ّيةّتدرجاحلركات األوىل وهو 

 يف ٍ أكثـر مـن آنّتحرك، فيلزم أن يلبث املًأيضا ًا واحدًا آنّحد ّكليف  ـ األوىلـ 

ًيةّتدرج ّيةً الواحد فيكون ساكنا، فال تكون احلدود واألفراد الفرضّاحلد  . ّممتدة ّ

ا اخلروج عـن ّألهن: بيان ذلك، حيث قال ّتأهلنيصدر املً آنفا قول ّوقد مر

ا لو وقعـت ّألهن ؛ةّ قارٍ عن هيئةً فهي جيب أن يكون خروجا،الرتك هليئة وهيئة

 . فيهاً عنها بل إمعاناًكان خروجا  ملاٍةّقار  غريٍيف هيئة

 اهليئـة ّألن:  يف هـذا املوضـع وقال السبزواري يف تعليقته عىل األسـفار

ن ال يمكـن للموضـوع  ففي اآل، غري متناهيةأجزاء منها ٍ فردّلكلة ّالغري القار

 ّتبـدل لعـدم ال؛ فيلـزم الـسكون فيهـاً منها زماناٍّكل فليلبث يف ،اخلروج منها

  .فيها

 ٌ احلركة أمـرمبدأ ّبأن :ويمكن توضيحه :وضحه الشيخ مصباح بقولهأو

 هو اخلـروج عـن ّإنامة  احلركّحتقق زماهنا، ومبدأ ينطبق عىل اآلن الذي هو ٌّآين

 املبدأ عىل فرض وقوع احلركة يف احلركة فيلزم أن يكون ّوأما اآلين، املبدأذلك 

ّأمرا زماني  الوقوع، فلم يكن رشوع احلركة باخلروج عنه بل باإلمعان ّتدرجييًا ً

 . هلا رشوعّتحقق احلركة هي اخلروج فال يّنإفيه، وحيث 

                                                        
 .)١(، التعليقة رقم ٧٩ ص٣ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(

 .٧٧ ص٣ج: املصدر السابق )٢(

 .٣١٣ص) ٣١٦(رقم : كمةتعليقة الشيخ مصباح اليزدي عىل هناية احل) ٣(



 ٢٦٧......................................................................................ّاجلوهرية احلركة يف

 قيل من احلركة يف احلركة ليس هو م ماالز ّإن: وأجيب عن هذا اإلشكال

 ، احلركة، بل الزمه الوحيد هو حصول البطء يف احلركـةّحتققالسكون وعدم 

ّوال إشكال يف أن يكون بطء احلركة معلوال لرتك  ).احلركة يف احلركة(ب احلركة ً

 منها ٍّحد ّكل من ٌ وانتقالّتدرجيي ٌ احلركة يف احلركة هي سريّنإ :بيان ذلك 

 ّإالبخالف احلركة األوىل التـي ليـست حـدودها  ـ ًّازماني ًجاّرتد آخر ٍّدحإىل 

 ّية السري التدرجيي يف حدود تدرجيّأن :ومن الواضح ـ ّية غري زمانّيةًرا دفعأمو

 وليس السكون وعدم احلركة، وعليه فـام ، البطءهوالزمًيستدعي زمانا أكثر، 

وهـذا مـا  وعدم احلركة باطل،  الزم احلركة يف احلركة هو السكونّأنقيل من 

 بمعنـى وقـوع ةركـاحلب ّركـت:  يف تعليقته عىل األسفار بقولهصنّفذكره امل

 مل ةركـاحلفلـو فـرض يف متـى  .ةركـاحل ؤّ تبطّإال ال يوجب ةركاحل يف ةركاحل

 والذي ، إىل التسلسلِّ وال ضري فيه إذا مل يؤد، الزمان يف مرورهؤّ تبطّإاليوجب 

 يوجـب ّإنـام اجلـوهر ال بعرضـه ةيع املقـوالت بتبـع حركـ مجةنراه من حرك

الئمة حلركة اجلوهر جلميع املقوالت املكتنفة بـه وعـروض امل ةركاحلعروض 

 كالعائق الذي يعوقها عـن أن ّإال وليس ،ًأيضا هلا لتلك املقوالت ٍ مشابهٍزمان

 ّالتقـدم عنـه أو ّالتـأخرف عن مصاحبته بّ فيتخل، موضوعها اجلوهريتعيص

 اجلـوهر مـع حركتهـا يف ة يف حركتهـا بتبـع حركـاألعراض فيشبه حال ،ليهإ

 حركتـه يف ّثـم ، جالس السفينة بتبعها ال بعرضـهاةحركك ،نفسها أو سكوهنا

 .توضيح لذلك يف الفصل الثاين عرشمن الوسيأيت مزيد  نفسه أو سكونه

العا�م ا�سما� حقيقة .٣
ٌ

 واحدة
ٌ

سيالة 
ّ

  

يـة  إىل غاٌته الواحدة سائرّالعامل اجلسامين بامدّأن  :حاصل هذه النتيجة هي

                                                        
 ).٣(، التعليقة رقم ١٨٦ ص٣ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(
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 فيـه ّقـوة الذي ال ّالتجرد املحضة وهي دار القرار وعامل ّية وهي الفعل،ثابتة له

 .ًمطلقا

 مـسألة حـدوث العـامل مـن املـسائل التـي وقـع فيهـا ّأن :وتفصيل ذلك

 ّأن  يفّتـأهلني قبـل صـدر املّاملتكلمـون حيـث اختلـف احلكـامء و،االختالف

 العـامل ّأن إىلون ّتكلمـ ذهـب امل؟ّ ذايتم أّزماينحدوث العامل هل هو حدوث 

، يف ّالعلـة احلدوث هو مالك احلاجة إىل ّبأنم قالوا ّألهنذلك  و؛ّزماينحادث 

 مـالك احلاجـة ّألن؛ وذلـك ّ ذايتٌ العـامل حـادثّأن إىل احلكامء ذهبوا ّنإحني 

 .عندهم هو اإلمكان

 ، باحلدوث الذايتٌ جمموع عامل الوجود حادثّبأن فيعتقد نيّتأهل صدر املّأما

 ثبـوت  عـىلً بنـاءّألنـه باحلدوث الزماين؛ وذلـك ٌفهو حادث ّاملادي العامل ّأما

، يكون املوجود ّية الزمان مقدار احلركة اجلوهرّنأاحلركة يف جوهر األشياء، و

ٍتبدل يف حال ٍ حلظةّكل يف ّاملادي ٍجتدد وّ  .ّزماين ٍ وحدوثّ

وتفصيل هذا البحث يأيت يف الفصل الثالث والعرشين من املرحلة الثانيـة 

مـة يف بيـان أقـسام احلـدوث ّ املطلوب ينبغي تقديم مقدّيتضح، ولكي ةعرش

 :معنيان احلدوث الزماين له ّنأ: ، حاصلهاالزماين

فـإذا كـان . ّزمـاين ٍ هو كون اليشء مـسبوق الوجـود بعـدم:ّاألولاملعنى 

ٍا يف زماناليشء معدوم ّ صـار موجـودا، سـمّثـم قبل زمان وجوده ً ًي حادثـا ً

 اليـوم بالعـدم يف حـدوث ّية اليوم باألمس ومـسبوقوجود ّيةًا، كمسبوقّزماني

 زيد بعدمه قبل والدته، ويقابله القديم الزماين وهو وجود ّيةأمس، أو مسبوق

 .ّزماين ٍ بعدمٍكون اليشء غري مسبوق

 ٍ ال عىل نفس الزمان كامتدادّيةىل احلوادث الزمان ينطبق عّإناموهذا املعنى 

ه أو بعضه ّ كلوجود ينطبق ٌ ال يعقل للزمان ظرفّألنه ؛ وال عىل أجزائه،واحد



 ٢٦٩......................................................................................ّوهريةاجل احلركة يف

وهبـذا التفـسري ال يعقـل ألصـل الزمـان : ّتـأهلنيقال صدر امل . منهٍعىل يشء

ه، فيكون  قارنه عدمٌ زمانّ إذا استمرّإالر ّ حدوثه ال يعقل وال يتقرّألنحدوث، 

ًالزمان موجودا عندما فرض معدوما  ّاألولم ّ ولذلك قـال املعلـ؛هذا خلف. ً

 .دمه من حيث ال يشعرقان فقد قال ب من قال بحدوث الزم:ائنيّللمش

ًيةما مل يكن، بعدهو حصول اليشء يف الزمان بعد: املعنى الثاين  ال جتـامع ّ

 .ّيةالقبل

الزماين خيتلف عن سابقه، وذلك  هذا املعنى للحدوث ّأن :ومن الواضح

ًا، زيادة ّ زمانيالسابق يعترب يف املعنى السابق للحدوث الزماين كون العدم ّألنه

 يف هذا املعنى فـال ّوأماني، ّعىل اشرتاط كون السبق واللحوق املعترب فيه زماني

ًزمانيـا كون الـسبق واللحـوق ّإاليعترب   بحيـث ال جيـامع فيـه الـسابق :، أيّ

 كـام ٍّزماين، أو غري ّاألولًا كام يف املعنى ّ كان العدم السابق زمانيً سواء،الالحق

 ٌ مبـدأّالقـوة ّفـإن احلركـة والزمـان علـيهام ـ احلركـة والزمـان ـ ّقوة ّتقدميف 

 مبـدأ احلركـة يـستحيل أن ّأن ّتقـدمام ك، ّزماين ال ٌّللحركة، ومبدأ احلركة آين

 .ًيكون جزءا من احلركة

 من أجزاء الزمان باحلـدوث الزمـاين، ٍ جزءّكل ّيتصفلثاين وعىل املعنى ا

ٌأول هو ٍ مبدوء بآنّألنه وكـذلك . ً له وإن مل يكن اآلن جزءا من الزمـانٌّزماين ّ

 ّالقـوة، وّالقوة بٌ كاحلركة مسبوقّألنه، ّزماين ٌ حادثّأنه الزمان ّيصدق يف حق

. تهّ اليشء ال جتامع فعليّقوة ّأن عليه، والسابق ال جيامع الالحق، ملا ثبت ٌسابقة

ّ الزمان ال يكون حادثا زمانيّفإن ،ّاألولبخالفه عىل املعنى  ًا كام ال يكون قديام ً ً

 . عدمه السابق فيهّتحقق يّحتى آخر للزمان ٍ زمانوجود لعدم ؛ًأيضاًا ّزماني

                                                        
 .٢٤٥ ص٤ج: املصدر السابق )١(
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أنا��ل � 
ّ

ا�ادي العا�م 
ّ

 حادث
ٌ

  ّزما� 

 ّيةقث الزمـاين لـه معنيـان أحـدمها مـسبو احلـدوّأن من ّتقدم عىل ما ًبناء

 احلادث الزماين هو حصول اليشء يف ّأن اليشء بالعدم الزماين، واآلخر وجود

ًيةمل يكن، بعدأن الزمان بعد  فعىل هذا يكون املراد بكون عامل  .ّية ال جتامع القبلّ

ّ حادثا زمانيّاملادة  يكـون ًا هو املعنى الثاين من احلدوث الزماين، ويـستحيل أنً

 الـيشء بالعـدم ّية وهو مسبوقّاألولً حادثا باحلدوث الزماين باملعنى ّاملادةعامل 

 :الزماين؛ ألمرين

 أن ّيـصح، وعىل هذا فال ّاملادة عامل وجود الزمان قبل وجودعدم : ّاألول

 .ّاملادة للزمان قبل عامل وجود، إذ ال ّزماين ٍ مسبوق بعدمّاملادة عامل ّإن :نقول

ٌمتأخر الزمان ّنأ :الثاين  ّوكـل عليهـا، ٌ الزمـان عـارضّألن عن احلركة، ّ

ٌمتأخر ٍعارض  للـزم ّاملاديةًما عىل احلركة ّ فلو كان الزمان متقد، عن املعروضّ

 .ًا وبالعكسّمتأخر ّاملتقدمأن يكون 

 العـامل ّأن عـىل ً باملعنى الثـاين فبنـاءّاملادة االستدالل عىل حدوث عامل ّأما

ٍية جوهرٍ بحركةٌكّمتحر ّاملادي
ه ّ بجوهره وما يلحق بـه مـن األعـراض، وأنـّ

ٌسيال ٌ واحدٌوجود ٌتجدد مّ  إىل ّالقـوة يف ذاته، يسري من النقص إىل الكامل ومن ّ

ٌيـة منـه فعلٍ جـزءّوكل إىل أجزاء ٌ منقسمّاملتحرك ّاملاديالفعل، وهذا الوجود  ّ 

ٌقوةلسابقه من األجزاء و  للعامل ّعامة الّيةكة اجلوهرواحلر . من األجزاءلالحقة ّ

ّ ترسم امتدادا معيٌ مبهمٌ هي امتدادّاملادي ّنا وهو الزمان، فكلـً رض قطعـة ُـام فً

 ٍي انقسمت تلك القطعة إىل زمانّ من هذا الزمان الذي هو االمتداد الكمٌنةّمعي

 تنقـسم ّفإهنـا الـسابقة ّيـةمنا القطعة الزمانّ وهكذا لو قس، الحقٍسابق وزمان

 التقسيم مـن دون أن يقـف عـىل ّ سابق والحق، وهكذا يستمرٍإىل زمان ًأيضا

 وكذلك األمر بالنسبة إىل الزمـان، إذ ال ، احلركة ال تنتهي إىل سكونّألن، ّحد
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 ًاّن معيًاً مبهام والزمان امتدادًامتدادا يف كون احلركة ّإالفرق بني احلركة والزمان 

 ّفـإن، ّ واجلسم التعليمـيّم الطبيعي نظري الفرق بني اجلس، عىل احلركةًاعارض

 فهو ّ اجلسم التعليميّأما هو االمتداد املبهم يف األبعاد الثالثة، ّاجلسم الطبيعي

 يرفـع اإلهبـام الـذي يف ّ، فاجلـسم التعليمـيالثة يف األبعاد الثّاالمتداد املعني

 ّإن، وهذه النسبة هي عني النسبة بني احلركة والزمـان، حيـث ّاجلسم الطبيعي

 حكـم ّوإنجمموع هذه القطعات واألجزاء هـو نفـس القطعـات واألجـزاء، 

 باملعنى الثاين ّزماين ٌ حادثّاملادة جمموع عامل ّأن : ينتج.املجموع حكم األجزاء

ًيةكن، بعد يوهو حصول اليشء يف الزمان بعدما مل  .ّية ال جتامع القبلّ

 :ويمكن بيان هذا االستدالل بالشكل التايل

 حلركة مجيع األعراض كام ثبـت ٌ مستتبعةّية احلركة اجلوهر: األوىلّاملقدمة 

 .ًآنفا يف هذا الفصل

 األوىل ّاملـادة هـي ّية والعرضّية موضوع احلركات اجلوهر: الثانيةّاملقدمة 

ٌقوةالتي هي  ٌقوة ّأهنا ّية فعلّإال هلا يف ذاهتا ّية ال فعلٌ حمضةّ  . حمضةّ

تها، لذا تكون يف حكمها ّىل ال حكم هلا لعدم فعلي األوّاملادة : الثالثةّاملقدمة

هبا، وكذلك تابعـة  ًصةّحد هبا ومتشخّ بالصورة التي تتًةّمتميز لصورهتا، ًتابعة

 . للصورة يف كثرهتا ووحدهتا

ٌسيال بجواهره وأعراضه ّاملادة عامل ّأن يثبت :النتيجة ٌمتحرك ّ  ّيـة إىل الفعلّ

ّاملـادي ال يوجـد يف العـامل ّألنـه ؛ وذلـكّ التـامّالتجرداملحضة وإىل   ّاملـادة ّإال ّ

 وأعراضـها ّيـة الـصورة اجلوهرّأن وأعراضها وقـد ثبـت ّيةوالصورة اجلوهر

 . ّية عىل احلركة اجلوهرّالدالةة ّتان باألدلّمتحرك

 ّهناإوحيث  ـ ّية والعرضّيةاجلوهر ـ  فهي موضوع مجيع احلركاتّاملادة ّأما

 . معهاّاملتحدة للصورة ٌ هي تابعةّإنام و،هلا يف نفسها هلا، فال حكم ّيةال فعل



 ١ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح ...........................................................٢٧٢

 ّكـل، إذ ّزماين ٌالعامل بجميع ما فيه حادث: املشاعر يف ّتأهلنيصدر املقال 

 ّيةات الشخصّة من اهلويّ أن ال هوي:، بمعنىّزماين ٍما فيه مسبوق الوجود بعدم

 ال :باجلملـةو .ًاّ زمانيـًوجودها عـدمها سـبقاو قد سبق عدمها وجودها وّإال

 كـان أو ً، نفـساًاّ كان أو عنرصيًّا فلكي ـّاملاديةات ّاجلسامني وء من األجسام يش

 الح لنا ٍ، مع برهانّيةالشخص و غري ثابت الوجودّية اهلوّتجددهو م وّإال  ـًبدنا

: كتابه العزيز، مثل قوله سـبحانه ور يف آيات اهللا تعاىلّمن عند اهللا ألجل التدب
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 ٌهـي صـورة و الطبيعة،ّجتدد من جهة ًو مبدأ هذا الربهان املشار إليه تارة

ٌيةجوهر منـشأ  وهنسـكو وّيةاجلسم، هي املبدأ القريب بحركته الذات يف ٌ ساريةّ

 الساري يف مجيع ّم ذاته من هذا اجلوهر الصوريّيتقو وّإال ٍما من جسم و.آثاره

ــزوال واالنــرصام وّتجــددال والــسيالن ولّ يف التحــوًهــو أبــدا وأجزائــه،  ال

ل ّري معلـ الـذايت غـّألن ؛هاّجتدد وال سبب حلدوثها وفال بقاء هلا،. االهندامو

 ّوأمـا .ةّتجـدداجلاعـل إذا جعلهـا، جعـل ذاهتـا امل و. الـذاتّعلة سوى ٍةّبعل

 ّألنهبا يرتبط احلادث بالقـديم،  و.صنع فاعل وٍها، فليس بجعل جاعلّجتدد

ثباهتـا عـني  وبقاؤهـا عـني حـدوثها، و،وجودها بعينه هذا الوجود التدرجيي
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  الـذاتّتجـددالكـائن املبقائـه أبـدع هـذا  وفالصانع بوصـف ثباتـه. هاّتغري

 .ّيةاهلوو

اعلم : ّيةيف حكمة مرشق) ١٩(فصل يف ،  يف األسفارّتأهلنيقال صدر املو

فيجـب أن  ،االنقضاء وّالتجددا نفس ّألهن اليشء ّيةّمتحركا كانت ّ احلركة ملّأن

 مل ينعدم أجزاء احلركة فلم تكن ّوإال ، غري ثابت الذاتً القريبة أمراّعلتهيكون 

 تكون ٌ فالفاعل املزاول هلا أمر.ًقرارا وً بل سكونا،ًاّجتدد ّتجددال وًحلركة حركةا

 ما كانت احلركة من لوازم وجوده فله ّوكل ، له يف الوجود بالذاتًاحلركة الزمة

ٌماهية  ما يكون من لوازم ّوكل ،ًوجودا عنه ّتنفكركة ال ّلكن احل ، غري احلركةّ

بحسب نحو بني ذلك الالزم ـ  و اجلعل بينهلّتخلاخلارجي فلم ي اليشء وجود

لوجـود  ـ ّيـة احلركة مـن العـوارض التحليلوجود فيكون ،وجوده اخلارجي

 ّتجـدد مّاهية أن يكون ثابت املّالبد فالفاعل القريب للحركة .فاعلها القريب

 ، الطبيعـةّإال من احلركة ليـست ٍ نوعّكل القريبة يف ّالعلة ّأنستعلم  و،الوجود

 ّطبيعـي ٍ جلسمّأول ٌهي كامل و،ًل به نوعاّيتحص وم به اجلسمّ يتقوٌهرهي جوو

 ّتجدد مٌ أمرٍ جسمّكل ّأن من هذا ّحتقق و فقد ثبت.من حيث هو بالفعل موجود

 معناها ّألنهبذا يفرتق عن احلركة  و،ّاهيةإن كان ثابت امل وّية اهلوّسيالالوجود 

مجيـع اجلـواهر  و  اجلسامين عامل ال هبذا ثبت حدوث و،االنقضاء وّالتجددنفس 

ًيةسائر أعراضها فلك وّيةاجلسامن  .ّية عنرصم كانت أّ

ميع جل يثبت حدوث العامل اجلسامين ّية مع إثبات احلركة اجلوهرّأنهبمعنى 

 .ّية أو العنرصّية من الفلكّأعم وأعراضها، ّاملاديةاجلواهر 

                                                        
 .١٥٩ص : املشاعر، املنهج الثالث، الشعر الثالث) ١(

 . ٦١ ص٣ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ٢(
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 البحـوث املرتبطـة ار يفاجلزء الثـاين مـن األسـفيف  ّتأهلنيصدر امل وذكر 

فقوا عىل حدوث العامل بجميع جواهره ّ مجيع أساطني احلكمة اتّنأ :باجلواهر

 فائقة، ٍ هذا البحث يمتاز بصعوبةّنإلكن حيث  باته،ّوأعراضه وبسائطه ومرك

 بـالوقوع بالتنـاقض ّإالن مـن اخلـروج منـه ّ من بحـث فيـه مل يـتمكّأننجد 

 أساطني احلكمة الذين استطاعوا ّإال، ّيةلعقلواالنحراف عن مقتىض القواعد ا

 من ـ اجلسامين حدوث العامل ـ البحث ويصلوا إىل هذه النتيجةن أن خيرجوا م

  .دون الوقوع يف التناقض

 بعد ذلك أقوال بعض احلكامء يف هذه املـسألة مـن ّتأهلني ذكر صدر املّثم

راط وأفالطـون يثاغورس وسـقثاليس امللطي وانكسيامنس اذيمون وف :أمثال

 .وأرسطو

 ّيـة األجـسام الطبيعوجود نحو ّنإ:  آخر من اجلزء الثاينٍموضعوقال يف 

 ٍ مـن غـري دوام ّ االستمراري احلدوث واالنقضاء وّالتجدد عىل سبيل ّإالليس 

لنا سـبيله ّسـه وأوضحنا برهانه وا قد أحكمنا بنيان هذا املطلبكنّ و،ٍال بقاءو

منا يف فصول املرحلة الرابعة التـي ّ حيث تكل، من الكالمق له فيام مىضِّملن وف

 وجـودنحو  والسكون وأحكام احلركة وأحكامهام والفعل وّالقوةيف مباحث 

 ،ّيةام الفصل املعنون باحلكمة املرشقّ سي، القريبة للحركةّالعلةالطبيعة التي هي 

 ّالـذبو ،وهرفصل إثبات احلركة يف اجل و، بالثابتّتغري ربط املّيةيف فصل كيف

 آخر ًا نريد أن نذكر هاهنا نمطا لكنّ،ّاملاديةعن االشتداد اجلوهري يف اجلواهر 

 ارتكـز يف ّعـام إذ فيـه غرابـة ؛تأكيد هلذا املـرام ومن الكالم فيه زيادة توضيح

 توجـب ّكأهنـا الفلـسفة ّأند عن املشهور عند الناس من ْيَح وأذهان اجلامهري

                                                        
 .٢٤٨ ـ ٢٠٦ ص٢ج: السابقاملصدر  )١(
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 .يات العنارصّكل والكواكب واألفالكام ّالقول بقدم األجسام سي

 فنسبوا إليهم القـول ، بأعاظم احلكامء السابقنيّفألجل ذلك أساءوا الظن

 لقـصور ؛هيمّمتـأخره إىل ّ هـذا الطعـن يتوجـ، نعم،نحوها وبترسمد األفالك

 . الصفاءّكلخواطرهم  وعدم صفاء ضامئرهم وأنظارهم

 املطالب التي اعتربهـا مـن  وبعد بيان بعض،القدمويف رسالة احلدوث و

ثمـرة مـا  ومناهّالفصل العـارش يف نتيجـة مـا قـد : هذا البحث قالّمقدمات

ً عرشياًهديناك طريقا وّد علمناك، قلناهّأص  من املشهورين هبـذه ٌ مل يسبقنا أحدّ

بجميـع مـا فيـه مـن ّيف إثبـات حـدوث العـامل اجلـسامين ـ  ّيـةّالصناعة النظر

ً زمانياًحدوثا بينهام ـ ما واألرضني وّالساموات ً جتددياّ ّ ّ؛ فاشكر ربك أهيا األخ ّ ّ

 مـن هـذا البيـت ،عـامل امللكـوت املؤمن، يف انفتاح روزنة قلبك إىل مـشاهدة

 .سباع وعقارب وّحيات  املظلم الكدر ذي

ّأن الطبيعة السارية يف اجلسم ـ و ذلك ملا علمت بالربهان  ّ ّالتي هي مقومة ّ ّ

ّ متبدل الذات الشخـصية تـدرجيي الكـون،ٌأمر صورة ذاته ـ وّمادته ّ ّ ّ  ال يبقـى ّ

ًخيص زمانني، فضالوجوده الش   ٍما من جـسم  و.  بشخصهً عن أن يكون قديامّ

ّـ فلكي أو عنرصي ـ  ٌ مقومةٌةّ طبيعيٌله صورة وّإالّ  زمة له، هي مبدأ صفاته الالّ

 .آثاره املخصوصةو

 : هذه العقيدةإىل اإلشارة السبزواري يف ّاملحققوقال 

  زائل وٌض داثرـيـاملستفو   لـصــّتـ مٌمـ دائ  منه فالفيض

  بغري فحل ومن دون أنثى   يف السمع بعد اخللق خلق أهل

                                                        
 . ١٩٤ص: املصدر السابق) ١(

 .١١١ص: رسالة ىف احلدوث) ٢(

 . ٢٩٠ ص٤ج: رشح املنظومة) ٣(
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 ّ العـامل اجلـسامينّأن : هـذه النتيجـةإىل ّالرسـواملراد من وحدة العامل بعـد 

وحـدة العـامل  ما املـراد مـن :يطرح هذا السؤالّومن ثم ، ّسيالةحقيقة واحدة 

 ؟اجلسامين

 بــالعموم، بمعنــى الــسعة ٌ وحــدة العــامل اجلــسامين وحــدةّنإ :اجلــواب

 ّاملـادي، وعىل هذا فال تنايف بني وحـدة العـامل ّية ال الوحدة الشخصّيةالوجود

  يف الفـصل الثالـث والعـرشين مـنصنّفوبني كثرته، وهذا ما أشار إليـه املـ

 بام بني أجزائـه مـن االرتبـاط ّاملادة عامل ّإن: ، حيث قالةاملرحلة الثانية عرش

ٌســيال ٌ واحــد،ّواالتــصال ٌمتحــرك يف ذاتــه ّ  ويــشايعه يف ذلــك ، يف جــوهرهّ

 .ّالتجرد هي ّعامة والغاية التي تنتهي إليها هذه احلركة ال،األعراض

ق � ا�صيتعل
ّ

  

الـصورة املراد مـن . ّية للطبائع والصور النوعٌهي معلولة :قوله  ●

ٌيـة نوعٌ النفس صورةّفإن . من الطبيعةّاألعمهي  ّيةالنوع  لإلنـسان، وليـست ّ

ٌقوة: هي الطبيعة كام يف األسفار ّألنبطبيعة،  يصدر عنها الفعل والتغيري عىل  ّ

ٌقوة ومنها .إرادة من غري ، واحدٍجهن ٌقـوة ومنها .إرادة يصدر عنها كذلك مع ّ ّ 

 .إرادةنة الفعل والتحريك من غري متفنّ

 اّألهنــ واهليــوىل، ّاملــادة يا هــاهتموضــوع. التــي ملوضــوعاهتا :قولــه ●

 .ًأيضا جلميع األعراض، بل جلميع الصور ٌ قابلٌموضوع

 ّتقـدم .نفسها عني وجودها ملوضوعاهتايف  وجودها ّأن ّتقدمملا  :قوله ●

 .يف الفصل الثالث من املرحلة الثانية

                                                        
 . ٣٨٩ص: هناية احلكمة، املرحلة الثانية عرش، الفصل الثالث والعرشون) ١(

  .٢٤٩ ص٣ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ٢(
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 يف الفـصل ّتقـدمكام  .ل حركة اجلوهر دليّيةفاحلركات العرض :قوله ●

 احلركـات ّألن. ّيـة احلركات اجلوهرإلثبات ّية احلركات العرضّأنالسابع من 

 .ًا أوسط إلثبات احلركة يف اجلوهرّتقع حد لبداهتها ّيةالعرض

 ّتنفـك حركة العرض ال ّألن؛ ّعامة من طريق املالزمات الّ إينوهو برهان

تحليـل ب  انفكـاكهامّإنام و، هيبل هيخلارجي، عن حركة اجلوهر يف الوجود ا

 .ّيةالعقل والعمليات الذهن

قولـه  من اجلدير بالـذكر . املحفوظة بصورة ماّاملادةموضوعها  :قوله ●

مبنى  عىل ّوأما .عىل القول بالكون والفساديبتني ، ّللامدة ٌ صورة ما حافظةّبأن

، وهذا ّسيالة ّية تدرجيّممتدةدة  صورة واحهو ّللامدة، فاحلافظ ّيةاحلركة اجلوهر

،  يف الفصل السابع من املرحلة الـسادسة مـن بدايـة احلكمـةصنّفما ذكره امل

 ّاملاديـة الصور يف اجلواهر ّتبدل ّأن  والفعلّالقوةسيأيت يف مرحلة : حيث قال

ة ّتبدلـ وحدوث أخـرى؛ بـل الـصور املٍليس بالكون والفساد وبطالن صورة

 ٌّحد منها ٍ واحدّوكل ، فيهّاملادي اجلوهر ّتحرك، يّسيال ٍد واحٍ بوجودٌموجودة

  باخلـصوص،ٌ، واحدةّمتصلة ٌ فهي موجودة،ّيةمن حدود هذه احلركة اجلوهر

ٌقوة التي هي ّاملادة تناسب إهبام ذات ً مبهمةًوإن كانت وحدة : وقولنـا.  حمضةّ

 عليها يطرأباعتبار ما  هو ّإنام، ّللامدة ّالعلة بالعموم رشيطة ٌ صورة ما واحدةّإن

 .من الكثرة باالنقسام

 يف الـضمري .يهاّ نسم...ً من حدودها مفهوماّحد ّكلننتزع من  :قوله ●

 . التي هي يف حكم اخلرب لهّاهية امل ألجلثّأنقد  وًمفهوما يرجع إىل يهاّنسم

 ّأنليس مراده من شائبة التشكيك  .ال ختلو من شائبة التشكيك :قوله ●

                                                        
  .فصل السابعبداية احلكمة، املرحلة السادسة، ال) ١(
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خليط  ، بل املراد من من التعبري بالشائبةّتوهمُيالتشكيك فيها مشكوك، كام قد 

 .التشكيك

، بل املراد به م بالكثرةّاملصطلح املتقو ك هنا التشكياملراد التشكيكوليس 

لكـن يف اجلـوهر مـع ذلـك  : قولـه كام يشهد لهكام ال خيفى،  ،االشتداد

 . أخرىّيةحركة اشتداد

تداد الذي االش ّأما، ّاألعمً هذا االشتداد اشتدادا باملعنى ىّيسمينبغي أن و

ً اشـتدادا بـاملعنى ّيـسمىف مقابـل احلركـة املتـشاهبة ـ ّيةفيه احلركة االشـتداد

 .ّاألخص

 إىل ّالقـوةروج مـن اخلـ هـو ّاألعماالشتداد باملعنى  :وعىل هذا األساس

 فيؤخـذ مـن ّعنى األخـصاالشتداد بامل ّأما، ّالقوة من ّأشد الفعل ّألن ،الفعل

فالفعل  هو إليه، ّتبدل الفعل السابق وقياسه إىل الفعل الالحق الذي يإىلالنظر 

 . فالّوإالً هذه احلركة اشتدادا، ّتسمى من الفعل السابق ّأشدكان إذا الالحق 

 .جمعولـة بجعـل موضـوعاهتا ...األعراض الالزمـة للوجـود :قوله ●

الوضـع واملكـان أصـل املقـدار ويل أصـل األعراض الالزمة للوجود من قب

 منها فهو من العـوارض املفارقـة، إذ ال ٍّكل من ّ املتعنيّوأماوالزمان للجسم، 

،  كـذلك عـن اجلـسمٍ أو زمـانٍ أو مكانٍ أو وضعّخاص ٍيمتنع انفكاك مقدار

 غـري ًهذا يف األعراض الالزمة التي نحـسبها ثابتـة : قوله ويشهد لذلك

 .ّمتغرية

 .ّمتغـرية غـري ًهذا يف األعـراض الالزمـة التـي نحـسبها ثابتـة :قوله ●

واهر املعروضـة هلـا  بتبـع اجلـً لألعـراض حركـةّأنذكرنا مـن  ما ّأن :بمعنى

 .ساكنة:  أينحسبها ثابتة

قال الشيخ  .أجزاء إىلمه أن تنقسم احلركة ّ الذي نسلّأن يدفعه :قوله ●
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ن الواجـب يف ِ مـّأنم ّا ال نـسلّكال بأنـوىل أن يـدفع اإلشـَكان األ: ايضّالفي

ّ احلركة وإن كانت أمرا ممتدّألن وذلك ؛ةّ إىل أجزاء آنيّالقوةاحلركة أن تنقسم ب ًا ً

ت القسمة ال ّ استمرّكلام األجزاء ّأن ّإال ، للقسمة إىل غري هنايةٌكاملقادير، قابلة

ٌيةتفقد االمتداد، فهي تدرجي  أجزاء اجلـسم يف  نظريه يفّوقد مر.  حالّ عىل أيّ

 .أّالفصل الرابع من املرحلة السادسة وإثبات استحالة اجلزء الذي ال يتجز

 يـستدعي حـدوث الـبطء يف ّإنامفـمعان يف احلـدود وحديث اإل :قوله ●

 احلركـة يف احلركـة ّألن؛  يف احلركـة يف احلركـة يستدعي الـبطء:أي .احلركة

ًيازمان ًّاتدرجيي منها ٍّكلقال من حدود نتيكون اال و،تدرجييالسري عبارة عن ال ّ 

ً يـستدعي زمانـا ،ّيـة تدرجيٍ حـدوديف السري التدرجيي ّأنواضح من الو، ًأيضا

 ّإال بخالف احلركة األوىل التي ليست حدودها وهذا . للبطءٌأكثر، هو مستلزم

ًيةًأمورا دفع  .ّية غري زمانّ

 فهـي مهـاّصورة التـي تقيلـة تعرتهيـا تابعـة للـي فعّأييف فهـي  :قوله ●

فهي ( احلركة، والفاء يف :ّاملادة التي تعرتي ةّ احلرّفعلياتومن تلك ال .ةّمتميز

 . ّيةللسبب) ةّمتميز

  خالصة الفصل ا�امن

 .ةّمتحرك ذات اليشء ّأنهو  ّيةاحلركة اجلوهر املراد من ●

 :، منهاّمتعددةة ّ بأدلّية عىل احلركة اجلوهرّاستدل ●

 القريبـة ّالعلـةو .وقـوع احلركـة يف األعـراضمـن خـالل  ّولاألالدليل 

 .ّمتغرية ّتغري املّعلة ّألن ؛ّية هي الطبيعة اجلوهرّيةللحركات العرض

                                                        
  .٨١٤ ص٣ج: ّتعليقة الشيخ الفيايض عىل هناية احلكمة) ١(

  .١٨٦ ص٣ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ٢(
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 :ّاألولاإلشكاالت عىل الدليل  ●

، بل ّمتغرية تكون مجيع أجزائها أنال يشرتط  ّتغري املّعلة :ّاألولاإلشكال 

 .ًاّتغرييكفي أن يكون جزء منها م

 هذه األحـوال واإلرادات ومراتـب القـرب ّنإ :ّاألول اب اإلشكالجو

ٍعلة إىل أن ينتهي ّالبدفوالبعد هي أعراض وليست جواهر،  ٍمتغـرية ٍةّتجدد مّ
ّ 

 .ًأيضا

 . إىل اجلوهر الثابتّيةسند احلركات العرضيمكن أن ن :اإلشكال الثاين

 اجلـوهر هـو  اجلوهر، وإجيـادوجود عني ّية احلركة اجلوهرّنإ :واجلواب

جياد األعراض، فليس إجيـاد اجلـوهر عـني إ ّأما، ّيةبعينه إجياد للحركة اجلوهر

 .إجياد األعراض

 :متنيّ عىل مقد، يبتنيّية عىل احلركة اجلوهرالدليل الثاين ●

 . اجلوهروجود األعراض من مراتب :األوىل

 .ّمتحركاجلوهر  ّأن: ، فينتجةّمتحركاألعراض  :والثانية

 :لدليل الثاينتقييم ا ●

ّ، فيكـون دلـيال برهانيـّيـة هـذا الـدليل يقينّمقـدمات :املالحظة األوىل ، ًاً

ّمة، لذا كان دليال جدليّماته مسلّالدليل السابق الذي كانت مقدبخالف   .ًاً

ٌاحتاد اجلوهر، وبينهام وجود من ٌ العرض مرتبةوجود ّإن :املالحظة الثانية ّ 

  .ّوجودي

 .ًق الذي كان العرض فيه حمموال بالضميمةوهو خالف الدليل الساب

 ٌةّ وعلـ، وفاعـلٌ يف هـذا الـدليل ال يوجـد لـدينا فعـل:املالحظـة الثالثـة

 ومعلول وهو ، وهو جوهرّعلةلدليل السابق الذي كان فيه ل ًخالفا ،ومعلول

 .رضالع
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ا�تائج ا�تحص
ّ

  لة

 .ةّي وعرضّية إىل طولّية انقسام احلركة اجلوهر:النتيجة األوىل ●

عـراض ولأل بتبـع اجلـوهر، ً جلميع األعراض حركةّنإ : الثانيةجةالنتي ●

ٌية أولٌحركات  .ّية وثانوّ

املراد مـن احلركـة ، ومن احلركة يف احلركةيف األعراض احلركات الثانية و

 .ًأيضا واملعروض حركة ، أن يكون العارض حركة:يف احلركة هو

 :أورد عىل احلركة يف احلركة بإشكالني ●

قابلـة لالنقـسام إىل أجـزاء   احلركـةّألن ،امتناع احلركة يف احلركة: ّولاأل

مت إىل أجزاء، فال تكون هذه األجزاء ّ احلركات الثانية إذا قسّأن واحلال ،ةّآني

 ّيـة احلركـة األوىل تدرجيو معروضها وهّألن؛ ّية تكون أجزاء تدرجيّإنامة، وّآني

 . احلركةّحد، فال ينطبق عليها ًأيضا

 ٍ ضابط احلركة هـو أن تنتهـي إىل أجـزاءّإن :ّاألول اإلشكالواب عىل اجل

ٍيـة آنٍ انقـسام األجـزاء إىل أجـزاءّ، ولكنّية دفعٍةّآني
 ال يـشرتط فيـه أن يكـون ّ

ًانقساما مبارشا ً. 

أكثـر  ٍّحد ّكل ال يمكث يف ّتحرك املّأن : ضابط احلركة:اإلشكال الثاين ●

 ٍ يلبث أكثر من آنّتحرك املّأنركات الثانية نجد  يف احلّأنهواحلال  ،من آن واحد

 . ّممتدة ّيةّتدرج ّيةً؛ فيكون ساكنا، فال تكون احلدود واألفراد الفرضّحد ّكليف 

 قيـل مـن احلركـة يف احلركـة لـيس الزم مـا ّإن :جواب اإلشكال الثـاين

 وال إشـكال يف أن ، بل الزمه الوحيد هو حصول الـبطء يف احلركـةالسكون،

ّبطء احلركة معلوال لرتكيكون   ).احلركة يف احلركة(ب احلركة ً

 ّأن، والـدليل عـىل ّسـيالة ٌ واحدةٌالعامل اجلسامين حقيقة :النتيجة الثالثة ●

 : ثالثّمقدماتف من ّ، مؤلّزماين ٌ حادثّاملاديالعامل 
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 . حلركة مجيع األعراضٌ مستتبعةّية احلركة اجلوهرّإن: األوىل

 األوىل التـي ّاملادة هي ّية والعرضّيةاحلركات اجلوهر موضوع ّإن :الثانيةو

 . حمضةّقوة ّأهنا ّية فعلّإال هلا يف ذاهتا ّية ال فعل، حمضةّقوةهي 

 بجـواهره ّاملـادة عـامل ّأن : فينـتج، األوىل هلا حكم صورهتاّاملادة: الثالثةو

  .ّ التامّالتجرد املحضة وإىل ّية إىل الفعلّمتحرك ّسيالوأعراضه 
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ية�وث تفصيل
ّ

ية و�ضاف
ّ

�ة � ا�ر�ة ا�وهر
ّ

  

األدلة )١(
ّ

�ة � ا�ر�ة ا�وهر
ّ

  

يةا�ر�ت العرض: ّاألولا��ل 
ّ

سيالة متغ�ة  
ّ ّ

يةمعلولة �لصور ا�وع
ّ

  

، كـام ّمتغـرية ّتغـري املّعلة ّألنة؛ ّمتحرك ّيةفيجب أن تكون الصورة النوع

 . بيانه يف الرشحّتقدم

   ا�واهروجوداألعراض من �راتب  وجود :ا��ل ا�ا�

 ّيـة أن تكـون موضـوعاهتا اجلوهرّالبـد، فّمتغرية األعراض ّأنوقد ثبت 

 .  بيانه يف الرشحّتقدم كام ،ًأيضا ّمتغرية

  ا�وضع وا�حاذاة :الثا��ل ا�

ها حتتـاج إىل ّتأثر يف تأثريها وّية الطبائع اجلسامنّأن حاصل هذا الدليل هو

له  ّالبد تأثري النار يف املاء ّنإ :ًمثالبني الفاعل واملنفعل، فة ّخاص ٍوضع وحماذاة

 أن ّالبـد ّاملـادة إىل حيتاج يف وجـوده ٍ موجودّكل ّألن بينهام، ّخاصمن وضع 

 ة وحمـاذاًا يكون وضـعأن، وكذلك جيب ًأيضا ّاملادة إىلجياده حيتاج يكون يف إ

 .ّاملـادة يف حقيقتـه بٌمّوتق مّ الوجود اجلسامينّألنخمصوصة مع منفعله؛ وذلك 

 تأثريها يف اجلسم ال يكون لذاهتا؛ ّاملادةوعىل هذا فالطبيعة القائمة يف اجلسم و

، فيلـزم أن تكـون ّاملـادةرت يف اجلـسم بـدون واسـطة ّ هذه الطبيعة لو أثّألن

د ّ لتجـرٌ، واالستغناء عـن اجلـسم مـساوقًأيضا عن اجلسم يف التأثري ًمستغنية

 . موجودةّية تكون الطبيعة اجلسامنأن ال يلزم منه الطبيعة؛ وهذا
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يف استئناف برهان آخـر ) ٢٦( فصل: ني بقولهّوهذا ما ذكره صدر املتأهل

 ً الطبيعة املوجودة يف اجلسم ال تفيد شيئاّأنعلم ا :عىل وقوع احلركة يف اجلوهر

هلـا فعـل لكان ا لو كانت تفعل يف جسمها ّألهن ؛فيه لذاهتا ّيةمن األمور الطبيع

 . مثلهّفاملقدمالتايل باطل و ،من دون وساطة اجلسم

ٌقوةا ّألهن بيان بطالن التايل؛ فّأما  لو فعلت مـن غـري وسـاطة  و،ّية جسامنّ

ًيةاجلسم مل تكن جسامن  .ّجمردة بل ّ

 ّاملادة بمشاركة ّإالالقوى ال تفعل  و الطبائعّة املالزمة فألنّ بيان حقيّأماو 

ٌمتأخر بالوجود ٌمّ اإلجياد متقوّنأ :برهانه و.الوضعو ما مل يوجد  اليشء إذ ؛ عنهّ

إذا  الـيشء ف.ًموجـودا عىل كونه ٌعّ متفرً فكونه موجدا.ً كونه موجداّيتصورمل 

  . هباٌمّ فكذلك نحو إجياده متقوّاملادة بًماّكان نحو وجوده متقو

 عن ٌ عبارةٍ أو انفعالٍطها يف فعلّتوس و،ّ وضعيٌوجود ّاملادة وجود ّإن ّثم

 ، هلا فعـل فيـهّيتصور مل ، فام ال وضع هلا بالقياس إليه. وضعها يف ذلكّتوسط

ٍقوة فلو كان ل.ال انفعال له منهاو
 ً بدون مشاركة الوضع لكانت مستغنيةٌ فعلّ

 فكانـت ، يف الوجـودٍ عنها يف الفعـل مـستغنٍ مستغنّوكل يف فعلها ّاملادةعن 

ًجمردة  ّاملادة يف نفس ٌمن هذا أن ال يكون للطبيعة فعليلزم  و. هذا خلف، عنهاّ

 ، يف ذاهتـاّإىل مـا حـل و بالقياس إىل ذاهتاّللامدة إذ ال وضع ؛جدت فيهاُالتي و

 أو يفعل يف ّاملادة ما يفعل ّ فكل. هذا حمال، آخرٌ وضعلكان لذي الوضع ّوإال

 ٌ أن يكون هلا فعل يمتنعّية فالطبيعة اجلسامن.ًاّمادي يمتنع أن يكون وجوده ّاملادة

 .ّاملادة عىل ّية الشخصّاملادةمت ّ لتقدّوإال ،هتاّيف ماد

 مجيـع الـصفات الالزمـة للطبيعـة مـن ّنأ: ّتقـدم ّممالة ّوالنتيجة املتحص

                                                        
، وملزيد من ١٠٣ـ١٠١ ص٣ج:  احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)١(

 .٧٢، ص٦١ص: رشح حال وآراي فلسفي مال صدرا: التوضيح يراجع
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مـن ـ الرطوبـة للـامء  و،كاحلرارة للنـار ـ ّية الطبيعّكيفياتال وّيةاحلركة الطبيع

 أن ّالبـد ف،بني هـذه األمـور و بينهاٍأثريت وٍ جعلّختلل من غري ،لوازم الطبيعة

من مجلـة آثارهـا و .آثارها ولوازمها و أعىل من الطبيعةٌيكون يف الوجود مبدأ

فالطبيعة يلزم  ، يف الوجودْنيَعَاحلركة م و فيكون الطبيعة،الالزمة نفس احلركة

 .ها الالزمّجتدد بل احلركة نفس ، يف ذاهتا كاحلركةًاّتجدد مًأن تكون أمرا

   الفعلإ� ّالقوةد�ل ا�روج من : رابعا��ل ا�

ًقوة ٍّطبيعي ٍ جسمّكل يف ّنإ  من هـذه ّاألول يف الفصل ّتقدمكام  ، للحركةّ

 احلركة، فعىل هذا األسـاس ّقوة وّية مجيع األجسام هلا قابلّنإوحيث املرحلة، 

طبيعـي هـو  للحركة، وهـذا املبـدأ الٍّطبيعي ٍيكون يف مجيع األجسام مبدأ ميل

 .مبدأ احلركة

 الـيشء   حـالّجتـدداحلركـة معناهـا :  بقولهّتأهلنيوهذا ما ذكره صدر امل

 ،ّانتزاعي ٌّ مصدريٌّ عقيلٌّ نسبيٌهي أمر و،ً إىل الفعل تدرجياّالقوةه من ُخروجو

 .اخلـروج منهـا إليـه وّالتجـدد ال ما بـه ،اخلروج املذكور وّالتجددا نفس ّألهن

فرق بني الوجود بمعنى االنتزاعي الذي هو من املعقـوالت الفرق بينهام كالو

مـا بـه  و،يطرد العـدم عنـهو اليشءبني الوجود بمعنى ما به يوجد  و،ّيةالذهن

 . من املقولةّل هو الفرد التدرجيي إىل الفعّالقوةاخلروج من 

ماهيةانقالب : ا�ا�سا��ل 
ّ

   العرض إ� ا�وهر

لزم أن خيرج العرض مـن حقيقتـه وينقلـب إىل  يّية عىل إنكار اجلوهرًبناء

 . بالرضورةٌ وهو حمال،ّاهية وهذا يعني انقالب امل،جوهر

                                                        
 .١٠٢ ص٣ج:  احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)١(

 .٢٣٠ص :ةّالعرشي) ٢(
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 يف ٍ استقاللّ من شؤون اجلوهر، وليس له أيٌ العرض شأنّإن: بيان ذلك

 ملوضوعه وهو اجلوهر، ومن دون ارتباطه بموضوعه ٌ حمضٌنفسه، بل هو تابع

 يف حركة اجلسم يف الكيف :ًمثال .ّوجودي ٌ وال أثرّخارجي ٌ له حكمّيتصورال 

 إىل ّالقـوة يكون احلكم بـاخلروج مـن ،، مع قطع النظر عن موضوعهامّوالكم

   العـرض ّماهيـة، والزمه انقالب ّللكيف والكم  ًّمستقالً حكام ،ًالفعل تدرجيا

 . حمالٍجوهر العرض إىل ّماهية انقالب ّإىل جوهر، لكن ـ ّالكيف والكمـ  

 ّألن ؛ االنقـالب املـذكور ال حيـصلّفـإن، ّية عىل احلركة اجلوهرًناء بّوأما

 مـن شـؤون اجلـوهر، ٌ شأنّهناأو، ّية من متن الطبيعة اجلوهرٌاألعراض منبعثة

 إىل ّالقـوة اجلـوهر مـن جوخـرة ّ إىل الفعل بتبعيّالقوة من ّواخلروج التدرجيي

 .عل، وهو املطلوبفال

ت�لجواهر عالما :سادسا��ل ا�
ٌ

 �ل�شخ
ّ

  ص

 ًامتلـك لـوازم وأعراضــ  اجلـواهر : أي ـةّ اخلاصـّيـةالوجودات اخلارج

 هي أمارات ّتأهلنيامل  وعند صدر،صاتّها مجهور الفالسفة باملشخّ سام،الزمة

ص؛ ومن املمتنع انفكاك هذه اللوازم والعوارض عن الطبيعـة ّوعالئم التشخ

ــسامني ــل ّاجل ــودة، ب ــدأ إنّإنة املوج ــو مب ــاث وظه ــوازم بع ــراض والل ر األع

 بـني ّاالحتـاد من ٌ للجوهر، فهناك نوعّاخلاصة هو الوجود ّمارات اخلاصواأل

األعـراض ة، وهذه ّاألعراض واللوازم وامللزومات التي هي الطبيعة اجلسامني

واجلـوهر .  النظر عن املوضـوعاتّ يف حالة غضًال يمكن أن تصبح موجودة

اشتقاقاته التي حتـصل بواسـطة احلركـة، ة ّاجلسامين هو املصداق الكامل لكاف

                                                        
ّ انظر احلركة اجلوهرية والتحوالت الذاتية)١( ّ آلية اهللا رفيعي قزويني، مطبوع يف : ّ

 .٣١١ص: للشيخ حسن زادة) كشتي در حركت(رسالة 
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 . كذلكًأيضا، فاجلوهر اجلسامين ّتغري وٍ هذه األعراض يف حال حركةّأنوبام 

 لعوارض ٌ مستلزمٍوجود له نحو ،ّجسامينٍ جوهر ّكل :ّتأهلنيقال صدر امل

ة إىل ّ لوازم الفـصول االشـتقاقي إىل الشخص نسبةهاُممتنعة االنفكاك عنه نسبت

 ّفإنصات عند اجلمهور؛ ّة باملشخّتلك العوارض الالزمة هي املسام و.نواعاأل

 ٌ وتلـك اللـوازم منبعثـة، بذاتهصّ إذ هو املتشخ؛ من الوجودٍص بنحوّالتشخ

 ٍّ جـسامين شـخصّكل:  هذا فنقولّتقررفإذا ... نبعاث الضوء من امليضءاعنه 

يـن الوضـع واألوّالكـم ًأو بعضا كالزمان و  ًّصات كالّ عليه هذه املشخّتبدلي

 املقادير واأللـوان ّتبدلف... اهاّ الوجود املستلزم إيّتبدل لٌا تابعّتبدهلوغريها، ف

، وهـذا هـو ّ اجلـسامينّ اجلـوهريّ الوجود الشخـيصّتبدل يوجب واألوضاع

 . العرض عرضوجود ّ كام أن،ٌ اجلوهر جوهروجود إذ ؛احلركة يف اجلوهر

   ا�كيف وا�وهر � االشتداد يقع: بعا��ل ا�سا

:  حيث قـال، بحث وحتقيق: حتت عنوانّتأهلنيهذا الربهان ذكره صدر امل

 املوضــوع للحركــة ّنإ و، يف الكيــف يقــع يف اجلـوهر  االشـتداد كــام يقـعّنإ

 ٍةّ نوريـٍةّ عقليـٍ بوحـدةٌة حمفوظـةّ وحدته الشخصيّاملاديةة يف الطبائع ّاجلوهري

 يف مراتـب االسـتعامالت ّشخص الطبيعـي احلـافظ للـ،ّ للفاعل العقيلٍةّفاعلي

 املنحفظة وحدهتا يف ّللامدةة ّ قابليٍةّ إهباميٍبوحدة و،ةّاألطوار الوجودي وةّالذاتي

 يف ّإما ، وقوع احلركة يف اجلوهرّيصح فإذن .االنقالبات ومراتب االنفعاالت

 .الكامل أو يف مراتب االنتقاص وةّمراتب التاممي

 مقتـىض الطبيعـة عـىل ّأن :ة يف مراتب التامم هوّوهريمراده من احلركة اجل

                                                        
 .١٠١ ص٣ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(

 .٢٧٤ ص٤ج: السابقاملصدر ) ٢(
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 مـن ً يف اجلـوهر اإلنـساين ابتـداءاالسـتكاملة، من قبيـل ّهليأساس العناية اإل

 التفاوت يف هذه املراتـب ّأن : ومن الواضح، بالفعلً أن يكون عقالإىلاجلنني 

 الوضع ودارغريه من املق وكأحوال املزاج ٍ زائدةٍةّ عرضيٍة ليس بأمورّاإلنساني

 ّإالالـشيخ الكامـل  و ال فرق بني الطفل النـاقصّإنه ّحتى ،ما جيري جمرامهاو

 .اتّ من البدهييٌ بطالن هذا قريبّنباألعراض، فإ

ومراده من مراتب النقص هو الذي حيصل بسبب قرس القارس أو قـصور 

د  عنـً من قبيل انقالب العنارص بعضها إىل بعض، كاملاء إذا صار هواء،القابل

 يقـرب ّحتى بالتدريج ً قليالًة قليالّفة للامئيّورود احلرارة الشديدة عليه املضع

  ،ً صار هواءً املاء مع كونه ماءّبأنفليس ذلك  ًطبيعته طبيعة اهلواء فيصري هواء

هـو  ونـني، فيلزم تتـايل اآل لهجماور ٍ آخرٍحدث اهلواء يف آن وٍأو نفد املاء يف آن

 بل ، حمالًأيضاهو  و،ي املاء عن الصور بينهامّ فيلزم تعر، لهٍأو غري جماور ،حمال

 ،ً صار هـواءّحتىة عىل التدريج ّته املائيّصت جوهريّ اجلوهر املائي تنقّأن ّاحلق

 لعـدم ؛لكن ال بنفسها وة هو اهليوىلّ املوضوع هلذه احلركة اجلوهريّ ألنذلك و

 هلـذه ٌتعيـني موضـوعة مـا ال عـىل الٍ بل هي مع صورة، ماٍ بصورةّإالقوامها 

هـذه كاحلركـة  و،ةّ الصور اجلوهريّخصوصياتقع حركتها يف ت ّإنام ف،احلركة

 فهي مع ،ه عن مقدار ماّ ال يمكن خلوّ املقداريّالكم ّمادة اهليوىل ّفإن .ّكميةال

 فال تبطـل وحـدهتا ، املقدارّخصوصيات للحركة يف ً موضوعةٌمقدار ما باقية

 كام ال تبطل بتوارد املقادير ،فاظها بتعاقب الصور عليهاانح واملعتربة يف بقائها

 .عليها

 عنهـا ال يف ّاملـادةد ّ يمكـن جتـرّممـا ليس ّ املقدار التعليميّأنوقد علمت 

 بعينـه ٍة بـاقّ املوضـوع للحركـة اجلوهريـ: فإذن،ًأيضاال يف الوهم  والوجود

هر  اجلــوّخــصوصياتمــع تـوارد  و،بحالـه التــي اعتـربت يف قــوام وجـوده
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 .متابعوه و فال حمذور يف ذلك كام زعمه الشيخ الرئيس،الصوري عليه

 يكون أسخن األفراد ّحتىاهلواء  و مشرتك بني املاءٌّحد فلو مل يكن ًأيضاو

 اهليـوىل مـن ّ من خلـوً يلزم املحذور املذكور آنفا،ةّأبرد األفراد اهلوائي وةّاملائي

 ّإال ال خملص هلم عنه ّمماهذا  و،ًبرهاناو ًفاقاّ اتٌ فهو مستحيل،ٍة الصور يف آنّكاف

 .فّالتضع و االشتداد: أي،ةّبتجويز احلركة يف الصور اجلوهري

ا�ةالطبيعة ط: امنا��ل ا�
ٌ

   �لخ� ا�حض وا�كمال ا�طلق

 ٌ الطبيعـة طالبـةّفـإنة، ّهذا الدليل يستفاد من غايـة املوجـودات الطبيعيـ

 ووجود ّتحقق بّإال ّتحققذا االستكامل ال ي وه،للخري املحض والكامل املطلق

 بقانون ّتحقق وهذا ال ي.مراتب الكامل السابقة، وليس بفساد املراتب السابقة

 وهذا ما ذكـره يف ،ةّ عىل احلركة اجلوهريً فقط بناءّتحقق يّإنامالكون والفساد و

ري  للخـٌ األشـياء طالبـةّأنالكـشف  وبت بالربهانث: لاملبدأ واملعاد حيث قا

 .مجال وٍرشف وٍكامل وٍ حياةّكلوم الذي هو منبع ّالصمد القي واألقىص

 بـورود ّإالالوجود املحـض ال يكـون  ووالطلب الطبيعي للحياة املحضة

 .املوت و ال بورود مراتب الفساد،مراتب احلياة للطالب

ّدا قرآنيّ مؤيّتأهلنيهذا وقد ذكر صدر امل ّا للحركة اجلوهريً  : حيث قال،ةً

بل ﴿  : العزيز مثل قوله ر يف بعض آيات كتابهّالح لنا من عند اهللا ألجل التدب
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� � �َ ُ َ غري ذلك من اآليات  و ؛)٨٨آية : النمل( ﴾َ

                                                        
 .١٠٥ـ١٠٣ ص٣ج: املصدر السابق) ١(

 .٢٣٠ص: املبدأ واملعاد) ٢(
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  :انقطاعها كقوله و عىل زوال الدنياّالدالةدثوره  و هذا العاملّجتدداملشرية إىل 

ٍ� من عليها فان﴿
ْ َ َ ْ َ � ُ

�ب� و
ْ َ

ِ وجه ر�ك ذو ا�الل 
َ ْ ُ َ � َ ُ ْ ِاإلكرام وَ

ْ
ِ
ْ

  ،)٢٧ـ٢٦: الرمحن( ﴾

ا�سماواتو﴿ : قولهو
ُ �
ِمطو�ات �يمينه   ِ ِ

َ
ِ

ٌ �
ِ

ْ َ
إن �شأ يذهب�م﴿  :قولهو، )٩٧: الزمر( ﴾ 

ْ ُ ْ
ِ

ْ ُ َْ َ ْ
ِ 

ٍ�أت �لق جديدو ِِ
َ

ٍ
ْ َ

ِ
ْ َ

إنا �ن نرث األرض﴿  :قوله و،)١٦: فاطر( ﴾
َ ْ َ ْ ُ

ِ
َ ُ ْ َ �

من عليها وِ
ْ َ َ ْ َ

ْ��نا  و َ
ِ

يرجعون
َ ُ َُ  .)٤٠: مريم( ﴾ ْ

 ٌةّ جوهريـٌ الطبيعة التي هـي صـورةّجتدد من إثبات ٌهان مأخوذهذا الربو

فيـه  وّإالما من جـسم  و،سكونه و حلركتهٌ قريبٌهي مبدأ و، يف اجلسمٌسارية

 . قريب مليلهٌهو مبدأ و، الساري يف مجيع أجزائهّ الصوريّهذا اجلوهري

   د�ل � ا�ر�ة � ا�وهرمعرفة حقيقة ا�زمان: ا�اسعا��ل 

 احلركـة يف اجلـوهر مـن خـالل معرفـة وجود عىل ّتأهلني صدر املّاستدل

ٌسـياله ّ وأنـّاملاديـة من أبعاد املوجـودات ٌنّه مكوّحقيقة الزمان وأن  ،مّ متـرصّ

 :ويمكن بيان هذا الدليل بالشكل التايل

ٌمتصف فهو ّمادي ٍ موجودّكل : األوىلّاملقدمة  .ّزماين ٌ وله بعد، بالزمانّ

 .  الوجودّتدرجيي يكون ّزماين ٍز ببعدّ يتميٍ موجودّكل :ثانية الّاملقدمة

 .  له حركةّإن :، أيّتدرجيي ّاملادي اجلوهر وجود ّأن :النتيجة

 األوىل يأيت تفصيلها يف الفـصل احلـادي عـرش مـن ّاملقدمةوالربهان عىل 

ة، ّ للموجـودات اجلـسامنيٌمّ متـرصٌ الزمان امتدادّأن: وحاصلها ،هذه املرحلة

ّوليس ظرفا مـستقال ً
 ٍةّ مكانيـٍولـو مل تكـن ذات امتـدادات. األجـسامه ّ حتتلـ ً.

.  ملا كانت قابلة للقياس بمقاييس الطول والـسطح واحلجـمٍةّومقادير هندسي

ة ّ سنخيوجود يكشف عن ،ّخاص ٍ بمقياسٍ يشءّكل قياس ّأن :ومن الواضح

                                                        
 .٢٣١ص: ّالعرشية) ١(
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ٍطالقا معرفـة وزن يشء ال يمكن إّفإنهقاس، وهلذا ُبني املقياس وبني اليشء امل ً 

  بمقيـاسٍ ال يمكـن معرفـة طـول يشء:بمقياس الطـول، وال بـالعكس، أي

، وال يمكن ّزماين ٌ ليس هلا عمرّالتامةات ّجرد املّأنالوزن، وهذا هو السبب يف 

 وجودهـا ّألن عنها، وذلـك ًةّمتأخر وال ،ٍ بالزمان عىل حادثةًمةّاعتبارها متقد

 . للزمانّتجددم واملّاالمتداد املترصة مع ّالثابت ليس له سنخي

 ّتدرجيي يكون ّزماين ٍز ببعدّ يتميٍ موجودّكل ّأنوهي الثانية ـ  ّاملقدمة ّوأما

ٌسيال ٌ الزمان أمرّأن: فيمكن بياهنا بالشكل التايلالوجود ـ  م، وتوجـد ّ متـرصّ

عـد  بّإال اجلـزء الالحـق ّتحقـق متعاقبة، فال يٍبصورة ّالقوةأجزاؤه التي هي ب

 ّالقوة ملجموع أجزائـه التـي هـي بـّفإن اجلزء السابق، ويف نفس الوقت ّميض

ًوجودا واحدا ً. 

 ّكـل ّأن: ـبـسهولة ـ  يمكننـا أن نعـرف ٍحينئذواذا عرفنا حقيقة الزمان، 

 احلصول ّتدرجيي وجوده يكون ّفإن ،ع يف ذاته بمثل هذا االمتدادّ يتمتٍموجود

ٌممتدةوتصبح له أجزاء  ً قـابال ّ الزمـان، ويكـون امتـداده الزمـاين عـىل بـساطّ

ِالقوةللتقسيم إىل أجزاء ب
ّ بحيث ال جيتمع أبدا جزءان زمانيٍ متعاقبةّ ان منها مع ً

 .  اجلزء اآلخر منه ال يوجدّفإن ، منها وينعدمٌ واحدّبعضهام، فام مل يمر

 ٌوجـود ّ اجلـوهر اجلـسامينوجـود ّأن يـستنتجمتني ّ عىل هاتني املقـدًوبناء

 . ، وهذا هو معنى احلركة يف اجلوهرّتجددم ومّ ومترصّدرجييت

 مـن ّمتعـددة يف بيان هذا الدليل ذكرها يف مواضع ّتأهلنيوكلامت صدر امل

 عبـارة عـن مقـدار  فالزمـان: ما ذكره يف اجلزء الثالـث بقولـه منها ،األسفار

 اجلـسم ّأن  كـام،نيّرهـا الـذاتيّتأخ ومهاّة بذاهتا من جهة تقـدّتجددالطبيعة امل

هلـا  و  فللطبيعـة امتـدادان. مقدارها من جهة قبوهلا لألبعـاد الثالثـةّالتعليمي

ٍمتـأخر وٍمّ إىل متقـدّ يقبل االنقسام الـومهيٌّزماين ٌّتدرجيي : أحدمها؛مقداران ّ 
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ٍمتـأخر وٍمّ يقبـل االنقـسام إىل متقـدٌّ مكاينٌّ دفعي:اآلخر ونيّزماني  ،نيّ مكـانيّ

حـدان يف الوجـود ّمها مت و ، إىل املبهمّاالمتداد كنسبة املتعنينسبة املقدار إىل و

 هـي ، مـاّاتصال بغري ّاملاديةالتعليامت   ّاتصالكام ليس  و،متغايران يف االعتبار

 الـذي ّ التـدرجييّاالتـصال عـىل ٍ الزمان ليس بزائدّاتصال   فكذلك،مقاديرها

ات االمتـداد الزمـاين ة ذّ فحال الزمان مع الـصورة الطبيعيـ، بنفسهّتجددللم

 ، فاعلم هذا،ة ذات االمتداد املكاينّ مع الصورة اجلرميّكحال املقدار التعليمي

 ليس أن الزمان يعلم ّماهية يف ًل قليالّمن تأم و. أجدى من تفاريق العصاّفإنه

 بحـسب ً لـه عروضـاٌليس عروضها ملا هـي عارضـة و يف العقلّإال ٌهلا اعتبار

 بل الزمان ،غريمها واحلرارة وة لألشياء كالسوادّارجي كالعوارض اخل،الوجود

 وجودمثل هذا العارض ال  و،  ملا هو معروضه بالذاتةيالتحليلمن العوارض 

ة بيـنهام ّال معروضـي وةّ إذ ال عارضي؛ معروضهوجود بنفس ّإالله يف األعيان 

 ّجتدد  فال، كذلكّإال له يف اخلارج وجودكام ال  و. بحسب االعتبار الذهنيّإال

 ما أضيف إليه ّجتدد بحسب ّإالال استمرار  وال حدوث وال انقضاء ولوجوده

روا ّالعجب مـن القـوم كيـف قـر و.استمراره وحدوثه وانقضائه ويف الذهن

 ّالتجدد ّماهية احلركة ّماهية ّأن :ن عنوا بذلكإ ّإالهم ّ الل.ةّتجدد مًةّللزمان هوي

 احلركـة ّأن :هلذا رأى صاحب التلوحياتو ،يتهاّالزمان كم وٍء االنقضاء ليشو

 فهـو ال يزيـد ،إن غايرته من حيث هي حركة ورها عني الزمانّمن حيث تقد

 .ط إذا اعتربت من حيث هي حركة فقط بل يف الذهن فق،عليها يف األعيان

 التـي   األحـوال  بنيٌ فرقّأنه اعلم ّ ثم:  اجلزء السابع من األسفار قالويف

 ّ بحيـث ال يمكـن خلـو،تـهّلـوازم هويو الـيشء وجـودت اّهي من رضوريـ

                                                        
 .١٤١ ص٣ ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(
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األحـوال التـي  و، يستلزمها أو ما يلزمها بحـسب الواقـعّعام واملوضوع عنها

 ّاألول فالقـسم . املوضوع عنها يف الواقـعّ فيمكن خلو،ليست من هذا القبيل

 احلـرارة والقسم الثاين كالسواد و، للجسم الزمان واملكان والوضع وكاملقدار

 ....أشباهها ولكتابةاو

  يف الزمانًواقعا اليشء كون ّأن ال شبهة يف : نقولّاملقدمات هذه ّتقررفإذا 

 كـون ّأن كام . هو نحو وجوده، كان بالذات أو بالعرضًيف مقولة متى سواءو

 كـان ذلـك الوقـوع بالـذات أو ًيف مقولـة أيـن سـواء و يف املكانًواقعا اليشء

 مـن األشـياء ً شـيئاّبأنالعقل املستقيم حيكم  ّفإن . هو نحو وجوده،بالعرض

ة أن ينـسلخ ّته الشخصيّهوي وّ بحسب وجوده العيني ة يمتنعّة أو املكانيّالزماني

ال  وبحيث ال خيتلف عليـه األوقـات ،يصري ثابت الوجود وامهبعن االقرتان 

 ز ذلك فقد كابر مقتىض عقلهّمن جو و،األحياز ويتفاوت بالنسبة إليه األمكنة

 .لسانه ضمريه وعاند ظاهره باطنهو

 ّ لـه املـيضّتجـددي و عليه األوقاتّتبدلي وّيتغري كون اجلسم بحيث  فإذن

 يف قوام وجـوده يف ٍ داخلٍّ صوريٍ جيب أن يكون ألمرّمما ،االستقبال واحلالو

لة الوجـود يف ّ غـري متحـص،اتّتجـددته هلذه الّ يكون يف مرتبة قابليّحتىذاته 

 .ّتجددال وّالتغريبصورة  ّإالنفس األمر 

وقوعها يف  و لألجسامّتجددال وّالتغري نعت ّأنانكشف  وّتبني: والنتيجة

 م ملـا يلـزم وجودهـاّ أو مقـو، هلـاٌمّ مقـوٌّجـوهري ٌّ صـوريٌ أمـر،مقولة متى

لـيس مـن العـوارض التـي  و،تهاّشخصي و أو يف مرتبة وجودها،تهاّشخصيو

 احلـرارة و الواقع عـن عروضـها كالـسواده يفّخلو ود اجلسم عنهاّيمكن جتر

                                                        
 .٢٩٠ ص٧ج: املصدر السابق )١(
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  يف نفـسهاًةّتجـدد مً فوجـب أن يكـون صـورة األجـسام صـورة.نظائرمهاو

ة ّتجـدد مًهتا أمـراّم مادّيتقو وتهاّل نوعيّيتحص وطبيعتها التي هبا يكمل ذاهتاو

 .  حادثة الذات،ة الكونّتدرج م،ةّاهلوي

: هّ وأن الرباهنيّ أسدّنهبأالشيخ مصباح اليزدي هذا الربهان  وقد وصف

 ٍ إشـكالّة، وال خيطر يف بالنـا أيّ القائمة عىل احلركة اجلوهريّاألدلةن أتقن ِم

 . عليه

هـذا الربهـان يثبـت احلركـة : ّبأن ذكر يف تعليقته عىل هناية احلكمة لكنّه

زائـه  ال تـشكيك يف أجّ وحداينٌ الزمان أمرّأنة املتشاهبة األجزاء، كام ّاجلوهري

 من لـزوم االشـتداد يف :، وهذا ال يوافق ما يقالّالتأخر وّالتقدم من حيث ّإال

 . حركةّكل

ا�اد :العا�ا��ل 
ّ

   بالعرض  العر�

 : السبزواري بقولهّاملحقق وهو ما أشار إليه 

ِّ احتاد العريضّ ثم   ال يف االعتبار مثبت الغرض   بالعرض ّ

 مع العرض كـام : بالعرض، أي  العريضّاحتاد ّ ثم: الثالث قولناو:  قالّثم

مرتمجـي كالمـه  وّاألولم ّ املعلـّإن: ام يقـالّرب و.ّ من املتأخرينٌذهب إليه مجع

  ذلك التعبـريّيصح مل ّاالحتادلوال  و،ّمثلوا هبا وّوا عن املقوالت باملشتقاتّعرب

                                                        
  .٢٩٣ ص٧ج: السابقاملصدر  )١(

 .٣٠٩ص) ٣١٢ (رقم: تعليقة الشيخ مصباح اليزدي) ٢(

 .٣٥٧ ص٢ج: املنهج اجلديد لتعليم الفلسفة) ٣(

 .٣١٠ص) ٣١٢(رقم : تعليقة الشيخ مصباح اليزدي) ٤(

 .٢٧٨ ص٤ ج: رشح املنظومة) ٥(
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  فـإذا أخـذ الـسواد ال برشط،  و اعتبار برشط ال:ّالتمثيل إال يف االعتبار، أيو

 غـري ً كان عرضـا،إذا أخذ برشط ال وً، حمموالًّا كان عرضي،ال برشطـ  ًمثالـ 

 مثبـت ،الـصورة والفصل و،ّاملادة وحممول، فالفرق بينهام كالفرق بني اجلنس

ّ التبدل يف األعراض عني التبدل يف الٍحينئذالغرض، إذ  ّالتبدل يف  و،ّعرضياتّ

 .ة بمقتىض احلملّ املعروضات اجلوهري يفّتبدل عني الّعرضياتال

 بالذات واحلقيقة ٌ واحدّأهنامض، وقلنا وعربني العرض وامل الفرق ّوتقدم

 ٍ، وهـو غـري قابـل ال العـرض هـو بـرشطّفإنولكن خيتلفان باعتبار برشط، 

 للحمل ٌ وهو قابل ال برشط فهو العريضّأماللحمل عىل موضوعه كالسواد، 

 .عىل موضوعه كاألسود

  :  السبزواريّاملحققلذا قال 

 . وذاك مثل األبيض كالبياض ذا    اليشء غري العرضّوعريض

 ّاخلـاصالعـرض  وّ عىل العريض كالعرض العام العرض  قد يطلق،نعم

 ّاملحلراد هبا العرض بمعنى احلال يف ُ فال ي،العرض املفارق والعرض الالزمو

 .املستغني

 ال بـأس باإلشـارة إىل ،رق بني العرض والعـريضا كان الكالم يف الفّومل

  اجلـوهر  بـني الفرق: ّتأهلنيالفرق بني اجلوهر واجلوهري، حيث قال صدر امل

 كونـه ّيتغريال  و يف نفسهٌ فاجلوهر جوهر.العريض وكذا العرض واجلوهريو

 ،كـذا العـرض و، ليس من باب املـضافّألنه ؛ٍء آخر   باملقايسة إىل يشًجوهرا

                                                        
 .السابق املصدر )١(

 .١٧٨ ص١ ج: السابقاملصدر  )٢(

 .السابقاملصدر  )٣(



 ١ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح ...........................................................٢٩٦

 التـي هلـا ّيةاألمـور النـسب و فهو مـن بـاب املـضافًاّجوهري اليشءكون  ّوأما

 . ما يقاس إليه ال يستنكر اختالف إضافتها باختالفّمماات دون اإلضافة ّهوي

 ةّ من املواليـد املعدنيـّكل عن حقيقة ٌخارجة و للبسائطٌمةّفصور البسائط مقو

ف عـىل ّة املـزاج املتوقـّفيـإن احتيجت إليها يف حفظ كي و،ةّاحليواني وةّالنباتيو

قوى ّلكن ال للنبات ٌمةّ مقوّفإهنا ،كذا الكالم يف صورة النبات و.االمتزاج بينها

 ،فروعها اخلارجـة عـن حقيقـة الـنفس و،ةّة من خوادم النفس احليوانيّالنباتي

 .ّ م داخيلّليس بمقوو ، احليوانوجود يف ٌوجودها رشطو

إل�سانيكون ا�فس ا: ا�ادي ع�ا��ل 
ّ

ة جسماني
ّ

  ة ا�دوث

فهذا أحد :  عنه بقولهّ وعرب، يف األسفارّتأهلنيهذا الربهان ذكره صدر امل

 كــام يف مقولــة الكيــف ،الرباهــني عــىل ثبــوت االشــتداد يف مقولــة اجلــوهر

 ....ّالكمو

 مرحلة من إفاضتها من املبدأ ّأول النفس يف ّأن :هو وحاصل هذا الربهان

ّا متحصّجمردًا ّليًتكون جوهرا عق  ًاّ ذاتيـًاقّتعلق النفس بالبدن ّ وتتعلًال بالفعل،ً

، مـن ّاملادةثها تأخذ حكم الطباع املنطبعة يف والنفس يف بداية حدو، ًاّوجوهري

الت ّومـن خـالل التحــو ، شــديد إىل الـرحمٌ لـه احتيـاج: أي،قبيـل اجلنـني

ــّاجلوهريــ حلــة اإلحــساس ة تــستطيع الوصــول إىل مرّة واالنتقــاالت الذاتي

 ّاملـادةدها، تكـون عـني ّمع حفظ مقام جترل، فهي ـ النفس ـ ّل والتعقّوالتخي

ن مـن ّ واقرتاهنا بالبدن تـتمكخالل وجودهاة من جهة النزول، ومن ّاجلسامني

 .ةّ اجلسامنيّاملادةالتأثري يف 

                                                        
 .٢٤٦ ص٢ ج:  احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)١(

 .٣٤٣ ص٨ج: السابقاملصدر  )٢(
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 ّاملـادة بٌ وهـي مرتبطـة، إىل مقامٍ من مقامّتحرك النفس تّأن :ّيتضحوهبذا 

 .ةّ عىل حركتها اجلوهريٌة، وهذا دليلّسامنياجل

 ٌهاهنـا دقيقـة: يف تقرير هذا الربهان، حيـث قـالوإليك عبارة األسفار 

 ّ اشـتقاقيٌفصل   النفسّبأن : معرتفونمّأهنهو  و، فيام يلزم هؤالء القوم أخرى

 ن،اسة للحيـواّ كاحلـس،جلسد يف اخلارجمن ا وب منهاّ النوع املركّاهيةم ملّمقو

الـصورة يف  وّاملـادةالفـصل بـإزاء  و اجلـنسّبأن  قائلون و،ة لإلنسانّيلناطقاو

 ٌلّ النـوع حمـصّاهيـةل ملّ الفصل املحـصّإن :ًأيضاقائلون  و،ّيةبات الطبيعّاملرك

م ليس معناه ّ بالقياس إىل الفصل املقسً كون اجلنس عرضاّ إن و،لوجود جنسه

 ، انفكاكه عنها بحسب الواقعّصورتالتي يمكن ة له ـ ّ من عوارضه اخلارجيّأنه

 االنفكـاك بـني ّيتـصورالتـي ال ة ـ ّ معناه كونه من العوارض التحليليـّإنامبل 

 مـن االعتبـار ٍ بـرضبّإال ،املعروض يف هذا النحو مـن العـروض والعارض

  .ّالذهني

 ٌةّ جوهريـٌ لو مل يكن للجوهر النفساين اإلنيس حركة: هذا نقولّتقررفإذا 

 ّألن ،اسّ الوجود باجلسم النـامي احلـسّمتحد ًدائامكونه    لزم،ةّاتي ذٌاستحالةو

 مفهوم الناطق الذي هو من الفصول : أعني،ّالنفس مبدأ فصل النوع اإلنساين

اسة التي هي من الفـصول ّاس للحيوان بإزاء النفس احلسّكذا احلس و،ةّاملنطقي

تلـك الـصور  وّيـةعة لألجـسام الطبيّ هـي الـصور النوعيـ.بعينهاة ّاالشتقاقي

 حيمـل عليهـا ٌ ال بام هـي صـورٌة بام هي فصولّالفصول االشتقاقي وكالناطقة

ٌمـادةإن مل حيمل عليها بام هو  و،اجلسم بام هو جنس  فعـىل رأهيـم يلـزم كـون ّ

 ًد الناطقة حدوثاّ قائلون بتجرمّأهن مع ، بأحد الوجهني املذكورينًالنفس جسام

 فهذا أحد .ة البقاءّة احلدوث روحانيّ كوهنا جسامني ال كام ذهبنا إليه من،ًبقاءو

 ،ّالكـم وعىل ثبوت االشتداد يف مقولة اجلوهر كام يف مقولـة الكيـفالرباهني 
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بقائهـا بعـد  و مـن اإلشـكاالت الـواردة يف حـدوث الـنفسٌ كثـريّبه ينحلو

 ،نـاه يف هـذا املوضـعّنهم هبذا األصـل الـذي بيّاجلمهور لعدم تفط و.الطبيعة

ٍية قطعٍهذا بوجوهقبل و
 حـدوثها ووا يف أحـوال الـنفسّحتـري   أخـرى تـراهمّ

 .قهاّتعل ودهاّجتر وبقائهاو

 ة البقاء ّة احلدوث روحانيّتوضيح معنى كون النفس جسامني

 النفس عـني الوحـدة والبـساطة يف ذاهتـا، وهلـا ّأن :ّتأهلنييعتقد صدر امل

 قبـل الطبيعـة وبعـضها  بعـضها،ة خمتلفـةّأطوار وشؤونات ومراتب وجودي

 .ةرن مع الطبيعة وبعضها بعد الطبيعمقا

، بوجـود ين عقالٍقها موجودة بوجودّة الناطقة قبل تعلّفالنفوس اإلنساني

 ّألنتامم وكامـل الـذات، بتها موجودة ّ علّألن ؛ة العاليةّعللها ومبادئها العقلي

 .  املفيضة إلجيادهّالتامة ّعلته عن ّاملعلول ال ينفك

ر رشائـط ّ بحصول استعداد وتوفٌرشوطمف النفس فهو ّ تدبري وترصّأما

 .تها وسـببهاّ يف علٌ النفس قبل حدوث البدن موجودةّفإن ؛عىل هذا األساس

 ٌ املعلـول موجـودّألنتها وسببها يملك حقيقة النفس، ّ علّنإ :وبعبارة أخرى

 ّأمـاو :ّتـأهلني لـذا يقـول صـدر امل؛ أرشف وأكمـلٍ بنحـوّالتامـة ّعلتـهعند 

  ـالوجدان وبني الكشف والربهان و بني النظر اجلامعون ـ  الراسخون يف العلم

 ،ةّ وجوديـٌهلا مع بساطتها أكـوان و، كثريةًأطوارا وًوناؤ للنفس شّنأ  فعندهم

 ّأنرأوا  و،بعـضها بعـد الطبيعـة و،بعضها مـع الطبيعـة وبعضها قبل الطبيعة

السبب  و،سببها وتهاّكامل عل  ن بحسب قبل األبداٌة موجودةّالنفوس اإلنساني

 سـببها كامـل ّألن ؛ فـالنفس موجـودة مـع سـببها.ب معهاّالكامل يلزم املسب

                                                        
 .٣٤٣ ص٨ج: املصدر السابق )١(
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 فها يف البـدنّ ترصّ لكن،بهّ عنه مسبّما هو كذلك ال ينفك و، اإلفادةّتامالذات 

 عند ٌ النفس حادثةّأن ٌمعلوم و،نةّرشوط معي و خمصوصٍ عىل استعدادٌموقوف

 .  بعد البدن إذا استكملتٌباقية و،د البدنمتام استعدا

 ليس ،تهاّقها يف البدن يف علّ النفس قبل تعلوجود ّتأهلنيه صدر املّوقد شب

العنارص إذا  ّأن :والسبب يف ذلك هو، كوجود الصور الغري متناهية يف القابل

الكامل  إىل ًسلكت طريقا و،ًاّ من االعتدال جدً قريباًجت امتزاجاََزامت وتَفَص

قطعت مـن القـوس العروجـي  و،ًاّاحليواين جد و سلكه الكائن النبايتّمماأكثر 

ت من الواهب بـالنفس الناطقـة ّ اختص،الصور و قطعه سائر النفوسّمماأكثر 

 نسبة الكامل إىل الكامل كنـسبة ّفإن ؛ةّاحليواني وةّاملستخدمة لسائر القوى النباتي

طت غايـة ّتوس و بأمزجتها غاية االستعدادّاداملو فإذا بلغت .القابل إىل القابل

ا ّكيفياهتـهت يف اعتـدال ّتشب و فاعتدلت، األطرافّ املمكن من تضادّالتوسط

  ٍ ت لقبول فيضّ استعد،اخلالية عن األضداد  بالسبع الشدادّ التضادّقوةاهلادم ل

رش الع وّ فقبلت من التأثري اإلهلي ما قبله اجلرم الساموي، أعىلٍجوهر و أكمل

ٍقوة من ّالرمحاين
  يف املعـاينٍفةّات متـرصّاجلزئيـ ويـاتّ للكلٍ مدركـةٍةّ روحانيـّ

 .الصورو

كيفي
ّ

  ة حدوث ا�فس

 يف ّاملاديةمجيع املوجودات ـ ة ّبناء عىل احلركة اجلوهريـ  ّأنه فيام سبق ناذكر

 . إىل غايتهاًسائرة دائم ٍلّ وحتوٍحالة حركة

 :ّتأهلنيذكر صدر امل ـ ةّاحلركة اجلوهري ـ ل الفلسفيصوعىل أساس هذا األ

                                                        
 .٣٤٧ـ٣٤٦ ص٨ج: املصدر السابق )١(

 .١٩٩ ص١ج: ّالشواهد الربوبية) ٢(
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 ة وتصل إىل أن تصبح صـاحلاعتدال العنارص األربعة حينام تصل إىل حالة ّأن

 ً اهللا تعاىل يفيض عليها النفس التـي تكـون مدركـةّفإن ،لقبول النفس الناطقة

 . يف البدنًفةّرصتات وتكون مّيات واجلزئيّللكل

األجـسام : ة قال يف املبدأ واملعـادّد الربوبي يف الشواهّمماوبعبارات قريبة 

 الفعـل واالنكـسار وة بسبب الكرسّتضادتصاحلت قواها امل و ما متازجتّأول

 ،ّ من النور الوجـوديٍملعة و من الفيض اإلهليٍت لقبول أثرّ استعد،االنفعالو

سـائر  والتهارب والتفارق وّة احلافظة للعنارص من التضادّهو الصور املعدنيو

 اليواقيـت والتأللؤ، كـام يف الـدرر وءالصفا و يظهر منها من بعض اللمعانما

 .ّ نوريٌما فيه زبرجو

 فاض عليهـا ،أوغل يف االعتدال وّالتوسط أقوى يف ًبت تركيباّ إذا تركّثم

هكذا تراهـا  والتوليد، والتنمية وما يظهر به منها بعض آثار احلياة من التغذية

 فيصدر ،صل إىل درجة احليوانتم اخلالف إىل أن هد وّلة يف نقض التضادّمتوغ

نفوسـها  وةّ بأن يكون صـورها احليوانيـّإماالعقل،  و من آثار الروحٌمنها كثري

 عنهـا بإهلـام بعـض املالئكـة ً صادرة،ةّة بمنزلة اآلالت ألفاعيل النطقيّاحلاس

إليه    كام ذهب، بالذاتًةّني، أو يكون نفوسها بأعياهنا جواهر روحانيّالروحاني

 .األقدمون

 ًاّفاعتدلت أو قربت حد ،ةّتضاد من األطراف املّالتوسطفإذا بلغت إىل غاية 

 الذي هو بمنزلة اخلـايل عـن األضـداد كالـسبع ،ّمن االعتدال الرافع للتضاد

قبلـت  و يمكن قبولهّممات لقبول الفيض الذي أكمل ّ، استعدما فيها والشداد

العرش األعظم الـذي ترفـع إليـه  وةّرام العلويمن التأثري اإلهلي ما قبلته األج

ئه لقبول الفيض عن ّهتي و لصفاء جوهره أقىص غاية الصفاء،؛األيدي يف الدعاء

 .عدُ أقىص بّعده عن التضادُب و العتداله الذايت؛ّؤ هتيّ األعىل أتماملبدأ



 ٣٠١......................................................................................ّاجلوهرية احلركة يف

ح عىل لسان أكثـر ُلَال ذلك يف جوهر الفلك ملا صلو: قال الشيخ الرئيس

 ً العنـارص إذا امتزجـت امتزاجـاّإن :باجلملةو . اهللا تعاىل عىل السامءّأن :األمم

 سـلكه الكـائن ّممـا إىل الكـامل أكثـر ًسلكت طريقا و،ًاّ من االعتدال جدًقريبا

ت بـالنفس ّقطعت مـن القـوس العروجـي أكثـر، اختـص واحليواين، والنبايت

 ٍ جلـسمّأول ٌهـي كـامل و،ةّاحليوانيـ وةّالناطقة املستخدمة جلميع القوى النباتي

 .ةّتفعل األفعال الفكري واتّجردامل ويةّ إىل جهة ما تدرك األمور الكلّطبيعي

 ّقوة: تانّ دوهنا قوالفعل فيام و فوقهاّعامها من القبول ّفلها باعتبار ما خيص

ى بالعقـل ّتـسم والتـصديقات وراتّ عاملة، فباألوىل تدرك التصوّقوة وعاملة

 تعتقد القبـيح وةّبالثانية تستنبط الصناعات اإلنساني وة،ّظري النّالقوة والنظري

 الباطـل فـيام تعقـل وّاحلـقة تعتقـد ّ بالنظريّأنترتك، كام  واجلميل فيام تفعلو

 هـي التـي تـستعمل الفكـر وة،ّ العمليّالقوة وى بالعقل العميلّتسم وتدرك،و

 .لعمل يف اً خرياّظنُية يف الصنائع املختارة للخري أو ما ّالرويو

ة التـي هـي ّ باحلكمة العمليّيسمى بينهام ّالتوسط و،الغباوة ووهلا اجلربزة

 كان ّأشد و كانتا أكثرّكلامة اللتني ّة أو العمليّمن األخالق ال من العلوم النظري

 .أفضل

يكون الرأي  و، من األمورٍ هبا يف كثريٌة مستعينةّ للنظريٌ خادمةّالقوةوهذه 

 . نحو املعمول عند العميلّرأي اجلزئي املعدال و، عند النظريّالكيل

ة ّت العنـرصيآ إذا استكمل يف النشّاملادي املوجود ّفإنوعىل هذا األساس 

 إلفاضـة الـنفس والـروح ٍ صاحلةٍة يصل إىل حالةّة واحليوانيّ والنباتيّيةّامدواجل

 .ة وهي النفس الناطقةّاملعنوي

                                                        
 .٢٥٧ص: املبدأ واملعاد) ١(
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الفاعل :  صحيحةٍنفس بصورةة حدوث الّ كيفي يفّتأهلنيوقال صدر امل

 كان صورة أو ً سواء،عالئقها وّاملادة عن ٌ مفارقٌّ قديسٌ الناطقة أمر للنفس

   ال عند احلكامءّى بالعقل الفعّذلك األمر املفارق هو املسم و. أخرىًنفسا

وجه التسمية وـ   بلغتهم)بخش  روان( يّعظامء الفرس سم وعند األوائلوـ 

ٌردةجم ٌ صورةّأنه :بالعقل ٍجمرد ّكل ّفإن . لذاته بذاتهٌ معقولةّ
 ّكام مرـ  ّاملادة عن ّ

 عقله لذاته نفس ّأن و، لذاتهًجيب أن يكون عاقالـ  املعقول ويف مباحث العقل

 . لمعقو وٌعاقل وٌ فذاته عقل. أخرىٍ ال ألجل حضور صورة، ذاتهوجود

 ، بعيدة الغـور ك هذه املسألة دقيقة املسلّأن :اعلم: ويف موضع آخر قال

 ّأن :وجـه ذلـك و.لذلك وقع االختالف بـني الفالسـفة الـسابقني يف باهبـاو

 يف الوجود ٌنةّ معيٌال هلا درجة و،ةّ يف اهلويٌ معلومٌة ليس هلا مقامّالنفس اإلنساني

 بـل ، معلـومٌ لـه مقـامٌّكلة التي ّالعقلي وةّالنفسي وةّكسائر املوجودات الطبيعي

 ،الحقة وٌ سابقةآتهلا نش و، متفاوتةٍدرجات وٍات مقاماتة ذّالنفس اإلنساني

ٍعامل وٍ مقامّكلهلا يف و  :  كام قيل، أخرىٌ صورةَ

ٍ كل صورةًصار قلبي قابال لقد   لرهبانً وديراٍفمرعى لغزالن  ّ

 .هتّهويعرس فهم  و، صعب إدراك حقيقته،وما هذا شأنه

وقـع : ّأنـهألسـفار وقد ذكر الشيخ حـسن زادة آمـيل يف تعليقتـه عـىل ا

االختالف يف النفس الناطقة عىل زهاء مائة قول، فراجـع العـني الرابعـة مـن 

 .)رسح العيون يف رشح العيون(ورشحها ) عيون مسائل النفس( كتابنا

                                                        
 .٣٩٨ ص٨ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(

 .٣٤٣ ص٨ج: السابقاملصدر  )٢(

 .٨٥ص: ّاجلوهرية، الشيخ حسن زادة آميلّاألدلة عىل احلركة ) ٣(
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قل �و �ن ا�حر مـدادا﴿ :ر قوله تعاىلّفتدب:  قالّثم
ً َ

ِ ُ ْ ََ ْ َ ْْ َ ُ
 ،)١١٠: الكهـف( ﴾...

و�و أ﴿: وقوله تعاىل
َ ْ َ نَ

�
ما � األرض من شجرة أقـالم 

ٌ َْ َ
ٍ
َ َ ْ َ

ِ ِ
ْ َ ْ

والقـرآن  ،)٢٨: لقـامن(﴾...ِ

طعامـك؛ قولـه ـ ري متناهيـة هـي غـوـ  ةّمأدبة اهللا، وما عىل تلك املأدبة اإلهلي

ِفلينظر اإل�سان إ� طعامه﴿: سبحانه ِ
َ ََ َ ْ

ِ ِ
ُ َ ْ

ِ
ُ ْ ْ َ

سع مـا ّ فذاتك ظرف يتـ،)٢٦: عبس(﴾...

:  ّ موالنا اإلمام أمري املؤمنني عـيلدينّاملوحوقال قدوة . عىل تلك املأدبة

)�
ّ

 يضيقٍ و�ء
ُ

 بما ج
ُ

إالعل فيه 
ّ

فإنه و�ء العلم 
ّ

 ي�
ّ

 ّهـا تـدلّ وهـذه كل)سع بـه

  ّ اإلمام عيلّوقد قال الويص. ةّ يف اهلويٌ معلومٌ النفس ليس هلا مقامّأنعىل 

أن :اعلم(: دّته البنه حممّيف وصي
ّ

 فـإذا �ن . آيـات القـرآن درجات ا�نة � عدد

 . فافهم)اقرأ وارق: يوم القيامة يقال لقارئ القرآن

 : السبزواريّاملحققوقال 

 ّعندي وذا فوق التجرد انطلق   ّ حقّ ظلوجودّوأهنا بحت 

 النفس ّإن: فقال واضحة ٍ هذا املطلب بصورة عرضاملبدأ واملعادويف 

ٌعلةالبدن  و لذاهتا،ٌوجود هلا و  للبدنٌوجود هلا ّاملجردة  لوجودها له، ال ٌةّ قابليّ

ٌمادة إذا حدثت ّفإنه.  بالعرضّإالهم ّلوجودها لذاهتا، الل  ٍّة ذات كيفيٌّة بدنيّ

   هلا، أحدث الباري اجلواد ًمملكة و للنفسً ألن يكون آلةٍة، صاحلةّمزاجي

  ـيةّالقوى بالكل وّداملوابني املفارقني عن عامل ّباستخدام بعض املالئكة املقرـ 

تدابري  وٍأخالق وٍةّ ألفاعيل إنسيٌمبدأ و للبدنٌة التي هي صورةّالنفس اجلزئي

 له ٍّ قديسٍ بجوهرّإال ّيتم تلك التدابري ال ّألن بروح القدس، ٍدةّ مؤيٍةّبرشي

                                                        
 .٤٧ ص٤ج: رشح األستاذ اإلمام الشيخ حممد عبدة، ج البالغةهن) ١(

 .١٢٩ص: الشيخ الصدوق، األعاملوعقاب ثواب األعامل ) ٢(

ّاألدلة عىل احلركة اجلوهرية) ٣(  .٨٥ص: ّ

 .١٢٤ ص٥ ج: رشح املنظومة) ٤(
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 .يةّ كلٌالتّتعق

اض ّ الواهـب الفيـاملبدأ وجودة، ّمادي ًفالبدن باستعداده يستدعي صورة

 فوق ما يستدعيه بلسان استعداده من ًةّ ملكوتيًلطيفة وًةّ عقليً عليه كلمةأفاض

ًعلةاالستتباع، فيكون البدن  وباب االستجرار  جلوهر النفس بـالعرض ًةّ قابليّ

 .ال بالذات

 ٍر التي هـي مـن طيـوّاملجردة يقتنص هبا النفس ٍهوا البدن بشبكةّوقد شب

ة، فبعـد وقـوع طـري الـنفس يف ّرضـي يف أقفـاص األجـرام األٍ حمبوسةٍةّساموي

 .تاج يف بقائها إىل بقاء الشبكةالوجود بواسطة الشبكة ال حي

 ّمهمةنكتة 

ثها تأخذ حكم و النفس يف بداية حدّأن :ي هاالنكتة التي جيب التنبيه عليه

 ، إىل الـرحمٌ شـديدٌ لـه احتيـاج: أي،، من قبيل اجلننيّاملادةالطباع املنطبعة يف 

 ّاملـادة وبواسطة االسـتعداد املوجـود لـدى ة،ّاملادة يف ّة احلالّالنوعيكالصور و

 تـصري ٍحينئـذ، ّالتجـردإىل عـامل ه ّتتوجـة ّل اجلوهري واحلركة القطريّوالتحو

ّا عقليّجمردًالنفس موجودا   ال حيتاج إىل البدن واستعداده، وهذا ما ذكره صدر ًاً

 أوىل إىل ٍ من نشأةٌالتّحتو و ٌياتّة ترقّنيا كانت للنفس اإلنساّمل:  بقولهّتأهلنيامل

لقد خو﴿ :بقوله تعاىل  كام أشري إليه، أخرىٍنشأة
َ ْ َ َ

ْلقنـا�م �ـم صـورنا�م ْ ُْ ُ� �َ ُ ْ َ
��ـم   ُ

قلنا �ِلمالئ�ة اسجدوا آلدم
َ ُ ُ ََ َ

ِ
ْ

ِ ِ
ْ ْ ُ

عثت مـن ُب ولتّحتو وتّفإذا ترق )١١: األعـراف(  ﴾

 إىل ٍحينئذ ال حيتاج ًّا عقليً مفارقاًداوجو يصري وجوده ،عامل اخللق إىل عامل األمر

 بـل ،ًبقاء وًها ذاتاّاها يرضّفزوال استعداد البدن إي .استعداده وأحواله والبدن

 ذلـك ّألن ؛ي هـو وجودهـا البقـائّياحلـدوث  إذ ليس وجودها؛ًفاّترص وًقاّتعل

                                                        
 .٣١٣ص: املبدأ واملعاد) ١(
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 ا فليس حاهلا عند حدوثها كحاهلا عند استكامهل،ّاملادة عن ٌهذا مفارق و،ّمادي

 .ة البقـاءّة احلدوث روحانيـّ فهي باحلقيقة جسامني،الّ الفعاملبدأمصريها إىل و

ًأوالحاجته إىل الرحم  ومثاهلا كمثال الطفلو  ّتبـدل ل،ًاسـتغنائه عنـه أخـريا وّ

ــه ــود علي ــصيد و.الوج ــال ال ــشبكة  وكمث ــطياده إىل ال ــة يف اص ًأوالاحلاج ّ، 

الـشبكة ال ينـايف بقـاء  واد الـرحم ففسًاد أخرياّاالستغناء يف بقائه عند الصيو

 .هّال يرض والصيد واملولود

 الـنفس التـي هـي ّأن :جيب عليك أن تعلـم :ةّوقال يف الشواهد الربوبي

 العقل املنفعل ّأن :ّ إذ قد مر،ة البقاءّة احلدوث روحانيّصورة اإلنسان جسامني

 بـني ٌ ممـدودٌن رصاط فاإلنـسا.ةّ املعـاين الروحانيـّوأول ةّآخر املعاين اجلسامني

 طبيعـة جـسمه أصـفى الطبـائع . بجسمهٌبّ مرك، بروحهٌ فهو بسيط،العاملني

 بـصورة ّيتصورمن شأهنا أن  و،نفسه أوىل مراتب النفوس العالية و،ةّاألرضي

 مـن االرتقـاء إىل منـازل ّ فهي بـه أحـق، هو هبا أليقّعام فمتى عدلت .ةّامللكي

ة فتكتـسب بأعامهلـا ّيفوهتا صورة امللكي وةّالعوايل فيخرج من صورة اإلنساني

 إىل ٍ فبقيت يف سعري النريان غري مرتقية،ةّة أو هبيميّة أو سبعيّ صورة شيطانيّإما

 .درجات اجلنان

  خلق األرواح قبل ا�دنة ّإش��

 النفـوس واألرواح ّأن :كـشف عـنالروايـات تن مـ  وافـرٌ هنالك عدد

 الـنفس ّبـأن : القائـلّتـأهلني مع مبنى صـدر امل قبل البدن، وهذا يتناىفٌخملوقة

 .ة احلدوثّجسامني

                                                        
 .٣٩٣ ص٨ج: تعالية يف األسفار العقلية األربعةاحلكمة امل) ١(

 .٢٢٣ص ١ج:  الشاهد الثاين، اإلرشاق السادس،ّالشواهد الربوبية) ٢(
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 جـاء إىل أمـري ً رجـالّن أ: عبـد اهللا عـن أيب  : ومن هذه األحاديث

 فقال له .كّك وأتوالّنا واهللا أحبأ : قالّثمم عليه ّاملؤمنني وهو مع أصحابه فسل

إن  و�لك.ما أنت كما قلت :أمري املؤمنني
ّ

بـدان بـأل�أل قبـل ارواحاألخلق  اهللا 
َ

 

 .�م

 .رو�  ما خلق اهللاّأول:  ّعن النبيو

إن : قال،ن أيب جعفروع
ّ

 ، العباد إذا نا�وا خرجت أرواحهم إ� ا�ـسماء

ا�ـقفما رأت ا�روح � ا�سماء فهـو 
ّ

و�ن أال ، ومـا رأت � ا�ـواء فهـو األضـغاث،
ّ

 

األرواح جنود
ٌ

 �ن
ّ

نحوها  وختلفانها  وما تناكر م، فما تعارف منها إئتلف،دة

  .من األحاديث الكثرية يف هذا املضمون

إليـه مـن كـون   هذه الروايات ال تنايف ما ذهبّبأن :ّتأهلنيأجاب صدر امل

ه هذه الروايـات بـام ينـسجم مـع املبنـى ّة احلدوث، حيث وجّالنفس جسامني

لنفس مراتب ونـشآت  لّأنًنا ذكرنا آنفا ّ أن:املذكور، وحاصل هذا التوجيه هو

 الـنفس يف وجـود كـام يف ، وبعض هذه النشآت قبل حدوث الـنفس،ّمتعددة

 يف رتبة عللها العالية ٌني موجودةّ نفوس اآلدميّأنتها وسببها، بمعنى ّمرتبة عل

 النفوس عىل األبدان بعـد أن ومبادئها األوىل، وهذه العلل العالية تفيض هذه

تأخـذ هـذه النفـوس  ٍحينئذو، فاضة النفوسإل ً والئقةًصاحلة األبدان تكون

 .ّاملادةحكم الطبائع املنطبعة يف 

                                                        
 .٨٧ ص٢ج: بصائر الدرجات) ١(

 .٣٩ ص٥٤ج: ّبحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ) ٢(

 ).١(، حديث ٨٩ ص١ج: علل الرشائع) ٣(

 .٣٤٧ـ٣٤٦ ص٨ج:  األسفار العقلية األربعةاحلكمة املتعالية يف) ٤(
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 ةّالتأييد القرآين للحركة اجلوهري

ة، ذكر النوع ّثبات احلركة اجلوهري براهينه عىل إّتأهلنيبعد أن أقام صدر امل

: ، حيـث قـالةّة عىل احلركـة اجلوهريـّ النقليّاألدلة وهي ،ّاألدلةالرابع من 

 ّثـم، ل حكيم قاله يف كتابه العزيز هو اهللا سبحانه، وهو أصدق احلكـامءّوفأ

وتـرى ا�بـال ﴿: قوله تعـاىل :ة عىل ذلك، منهاّ من النصوص القرآنيّعدةذكر 
َ َ

ِ
ْ َ ََ

ِ�سبها جامدة وِ� �مر �ر ا�سحاب
َ َ ُ َ َ� َ ُ� � َ َ َ ً

ِ
َ ْ ِبـل هـم � ﴿: وقوله تعـاىل .)٨٨: النمل( ﴾َ

ْ ُ َْ

ل�س من خ
َ ْ �

ٍ
ْ َ

ٍلق جديدٍ ِ
َ

ٍ
ْ

يـوم ﴿:  الطبيعـةّتبـدلإشارة إىل تعاىل وقوله  .)١٥: ق( ﴾
َ ْ َ

ِ�بدل األرض �� األرض
ْ َْ َ

َ ْ َ ُُ َ� ُ
ِ�قـال �هـا و�ِـألرض ﴿: وقوله تعـاىل. )٤٨: إبراهيم( ﴾

ْ َ َ َ َ َ َ َ

َائ�يا طو� أو كرها قا�ا أت�نا طائع�
ِ ِِ

َ ََ ً َْ َ َ َ
َ َ َ َ ْْ ْ ً ْ

و�﴿: وقولـه تعـاىل .)١١: ّفصلت( ﴾ِ
� ُ ُ أتـوه َ ْ َ َ

َداخر�ن
ِ ِ

َ
� أن �بدل أمثال�م ون�ـشئ�م � مـا ﴿: وقوله تعاىل .)٨٧: النمل( ﴾

َ
ِ

ْ ُْ َُ َ
ِ

ُ ََ َ ْ �َ ََ َ� َ

ال �علمــون
َ ُ َ ْ َ

ٍإن �ــشأ يــذهب�م و�ــأت �لــق ﴿ : تعــاىلوقولــه .)٩١: واقعــةال( ﴾
ْ َ

ِ ِ
ْ َْ ُ ََ ْ ُ ْ

ِ
ْ َ

ِ

ٍجديد ِ
� إ�نـا راجعـون﴿ : تعـاىلوقوله .)١٩: إبراهيم( ﴾َ

َ ُ َ
ِ

َ ْ َ
ِ

� ُ
إىل  .)٩٣: األنبيـاء( ﴾

 الطبـائع ّجتـددا يـشري إىل ّوممـ. ىل مـا ذكرنـاهإغري ذلك مـن اآليـات املـشرية 

وهو القاهر فوق عباده و�رسل علـي�م حفظـة حـ� إذا ﴿: ة قوله تعاىلّاجلسامني
َ
ِ َ � َ ًَ َ َ ُ َُ ْ َ ََ ُ َ ُ

ِ
ْ ََ ُ َِ ِ ِ ِ

َ ْ ْ

جاء أحد�م ا�موت تو�ته رسلنا وهم ال �
ُ ُ ََ ْ َْ ُ �ُ ُ ُ ُُ َ ُْ َ َ َ َ َْ َ

فرطون
َ ُ � َ

  ّ بـنيّثـم، )٦١: األنعـام(﴾

وجه  :ة، حيث قالّشارة يف هذه اآليات املباركة عىل احلركة اجلوهريوجه اإل

 جيب أن يكون ، لدثورهٌنّبقاؤه متضم و ، لعدمهٌكمشاب   ما وجودهّأن :اإلشارة

هلذا كام أسـند احلفـظ إىل  و.فنائه وبقائه بعينها أسباب هالكه وأسباب حفظه

                                                        
املشهود من كالم احلكامء عن احلركة : وثانيها. الربهان: ّأوهلا:  وهي كام يوردها)١(

 .والزمان

القرآن الكريم، أنظر احلكمة املتعالية يف : ورابعها. تعريف احلركة وحتليلها: وثالثها

 . ١١٠ـ١٠٨ ص٣ج: األسفار العقلية األربعة
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 .رإفراط يف اآلخ و يف أحدمهاٍ بال تفريط، إليهمّسل أسند التويفالر

  استدالل ا�شهيد ا�صدر

 االستدالل الرئيـيس ّأن) فلسفتنا(ـب ذكر الشهيد الصدر يف كتابه املوسوم

 :ص باألمرين التالينيّ يتلخّيةعىل احلركة اجلوهر

 من ـ جسام يف األّةة والسطحيّ املبارشة للحركات العرضيّالعلة ّنأ :ّاألول

ٌقوة ـ ةّة والطبيعيّامليكانيكي ٌخاصة ّ  عىل ّحتى ٌ وهذا املعنى صادق. باجلسمٌ قائمةّ

ٍقـوة عـن ٌا منبثقـةّهنأ ٍل وهلةّة التي يبدو ألوّاحلركات اآللي
 كـام إذا . منفـصلةّ

 املفهوم البدائي من هـذه احلركـة ّنإ ف،ّ أو عموديّ أفقيٍ يف خطٍدفعت بجسم

 ّنإ فـ،واقع غـري هـذاّلكن ال و،ة والعامل املنفصلّ للدفعة اخلارجيٌةا معلولّهنأ

ك احلقيقـي ّا املحـرّمأ و، من رشوط احلركةً رشطاّالإالعامل اخلارجي مل يكن 

 بعـد انفـصال ّجل ذلك كانت احلركـة تـستمر وأل، القائمة باجلسمّالقوةفهو 

ان اجلهــاز  وكــ،ة والعامــل املنفــصلّ عــن الدفعــة اخلارجيــّتحــركاجلــسم امل

 وعىل هذا ،كّ ما بعد بطالن العامل اآليل املحرً يسري مقداراّتحركامليكانيكي امل

 اجلـسم إذا ّنأ :األساس وضع امليكانيك احلديث قانون القصور الذايت القائل

 عـن مواصـلة نـشاطه ّخـارجي ٌ مـا مل يمنعـه يشء، يف حركتـهّ اسـتمر،كّرُح

 احلركـة ّنأ عـىل ً إذ اعترب دليال،ستخدامهاَيسء أ هذا القانون ّنأ غري ،احلركي

 ّ للـردًذ أداةّ واختـ،نةّ معيٍةّ وعلّخاص ٍحني تنطلق ال حتتاج بعد ذلك إىل سبب

ة يف امليكانيك ّ التجارب العلميّنأ :صحيحّلكن ال و.ية وقوانينهاّعىل مبدأ العل

ة ّقيقيـ احلّالعلـة العامل اخلارجي املنفصل لـيس هـو ّنأ عىل ّام تدلّنإاحلديث 

 عـن ّتحـركت حركة اجلسم بعـد انفـصال اجلـسم املّ ملا استمرّالإ و.للحركة

                                                        
 .١١١ ص٣ج: كمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة احل)١(
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ًقـوة املبـارشة للحركـة ّالعلـةن تكون أ وجيب هلذا ،ّالعامل اخلارجي املستقل ّ 

 .ّالقوة لتلك ٍة رشائط ومثرياتّن تكون العوامل اخلارجيأ و، باجلسمًقائمة

 فـإذا ،ّتجـددة يف الثبـات والّللعل ًن يكون مناسباأ املعلول جيب ّنأ :الثاين

 كانـت ًاّتطور ومًاّتجدد وإذا كان املعلول م،ًثابتا كان املعلول ً ثابتةّالعلةكانت 

 احلركة ّعلةن تكون أ ومن الرضوري عىل هذا الضوء .ةّتطورة ومّتجدد مّالعلة

 ّعلـة إذ لـو كانـت ،ها نفـسهاّتطور احلركة وّتجدد لً طبقا،ةّتجدد ومًةّمتحرك

 فتعـود احلركـة ،ًاّ ومستقرًثابتا ما يصدر منها ّكل لكان ،ةّ ومستقرًركة ثابتةاحل

 .ّتطور وهو يناقض معنى احلركة وال،ً واستقراراًسكونا

�ة إش�الت ابن س�نا � ا�ر�ة ا�وهر)٢(
ّ

   

ة، ّ يف ثنايا البحث ذكر بعض إشكاالت ابن سينا عىل احلركة اجلوهريّتقدم

 : منها، وهيٍعض آخرلذا نقترص عىل ب

 حـني ًا أن يكـون باقيـّإمـا، فهو ًاّمتحركلو كان اجلوهر  :ّاألولاإلشكال 

، ًاّمتحركـً فإن كان اجلوهر باقيا حني احلركة فهو لـيس ،ًاحلركة أو مل يكن باقيا

والفـساد ولـيس مـن  آخر، فهـو مـن الكـون ٌ، بل يعدم ويأيت يشءوإن مل يبق

 .ّيةاحلركة اجلوهر

، ّتحـرك مـن ذات املً احلركة ال يمكن أن تكون ناشـئةّإن : الثايناإلشكال

 ما دامت ذات اجلـسم موجـودة، وهـو ٌ وباقيةٌ احلركة موجودةّنأ الزمه ّألن

 من األجـسام التـي تنعـدم ٍ احلركة قد تنعدم، كام هو احلال يف كثريّألنباطل؛ 

                                                        
، م٢٠٠٤ ـ هـ١٤٢٥، ٣طهـ، ١٤٠٠: الوفاة ، حممد باقر الصدرالسيد  ،لسفتنا ف)١(

 . ، اهلامش٢٠٢ص: دار الكتاب اإلسالمي: النارش، مطبعة األمري

 .٩٩ ص١ج: ّانظر طبيعيات الشفاء) ٢(
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 :يس بقولـه ذات اجلسم موجودة، وهذا ما ذكره الـشيخ الـرئّأنحركتها، مع 

دام ة ماّعدم البتُ، لكانت احلركة ال تًأصال   ٍ احلركة له لذاته ال لسبب لو كانتو

 مـن ٍعـدم عـن كثـريُركة تّلكن احل ، هبا موجودة ّتحرك امل ذات اجلسم الطبيعي

 .ذاته موجودة واألجسام

 ثابت من بداية احلركة إىل ٍ حتتاج إىل موضوعٍ حركةّكل :االشكال الثالث

 اهليوىل ّألنً، فال يكون املوضوع باقيا بالفعل، ًكاّمتحر فإذا كان اجلوهر ،ايتهاهن

 اهليوىل تكون يف ّفإن يف الصورة ّالتجدد عىل ًتها إىل صورة، وبناءّحتتاج يف فعلي

ٍتغريحالة  ٍجتدد وّ  .  احلركة من دون موضوعّحتقق، فالزمه ًأيضا ّ

 لـو ّألنـهًع أن يكون سـببا للحركـة؛  ال يستطيّتحركامل :رابعاإلشكال ال

 لكانت احلركة ،ًاّمتحرك وًكاّ يكون حمرّحتى للحركة ً سببا ّتحرك امل ذات كانت

هو غري  و،يجتب عن ذاته، لكن ال جتب عن ذاته إذ توجد ذات اجلسم الطبيع

ته ّ له زائدة عىل جسميٍ فهو لصفةًدائام ّتحرك يّي طبيعٌ فإن وجد جسم،ّمتحرك

 عنه إن كانت ً خارجاّوإما  كانت احلركة ليست من خارج،  فيه إنّإماة، ّالطبيعي

 .  حلركتهًسببا اليشء ال جيوز أن تكون ذات :باجلملة و.عن خارج

 الـيشء الواحـد ال يمكـن أن يكـون ّأن ابن سـينا ّ بني:امساإلشكال اخل

 ّفإنـهركته،  حلًسببا اليشءال جيوز أن تكون ذات :  حيث قالًا،ّمتحرك وًاكّحمر

 ًاّمتحركـ و بـصورتهًكـاّ أن يكون حمرّإال ،ًاّمتحرك وًكاّ واحد حمرٌء ال يكون يش

 ٍء  مـع يشٌهـو مـأخوذ وًاّمتحرك و،ء  مع يشٌهو مأخوذ وًكاّ أو حمر، بموضوعه

 أن ّإمـا ُك مل خيـلّإذا حر  كّ املحرّأن ،ك ذاتهّال حير اليشء ّأن لك ّا يبنيّمم و.آخر

                                                        
 .٨١ ص١ج: السابقاملصدر  )١(

 .٩٩ ص١ج: السابقدر انظر املص) ٢(

  .املصدر السابق) ٣(
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ك ّفإن كان املحـر. ّتحركك بأن يّ أن يكون حيرّوإما ،ّتحرك بأن يك الّيكون حير

 . بل يكـون غـريه،ّتحركك هو املّ فمحال أن يكون املحر،ّتحركك ال بأن يّحير

 ّأنـهك ّمعنى حير و.كّالتي فيه بالفعل حير باحلركة و،ّتحركك بأن يّكان حير  إنو

ٍمتحرك ٍء يوجد ىف يش
 مـن ً خيرج شيئاّإنام ٍحينئذ  بالفعل، فيكونً حركةّالقوة بّ

فيه  اليشءحمال أن يكون ذلك  و،هو احلركة و فيه بالفعلٍء  إىل الفعل بيشّالقوة

 فكيـف ًاّ إن كان حـار:ًمثال، فيحتاج أن يكتسبه، ّالقوةهو بعينه فيه ب وبالفعل

 ّالقوة بـًاّفكيـف يكـون حـار   بالفعلًاّ إن كان حار:ين نفسه بحرارته، أّيسخ

 .ًمعا ّالقوةب و عن نفسه فيكون بالفعلً حرارة  قبليسب من ذ يكتّحتى

تأ�� أجو�ة صدر ا�)٣(
ّ

    ابن س�نا � إش�الت

 عـىل إشـكاالت ابـن ّتأهلني يف ثنايا البحث بعض أجوبة صدر املّتقدمت

 من ٌ التي هي مستخلصةّتأهلنيسينا، ويف املقام نذكر األجوبة األخرى لصدر امل

 .ةّىل احلركة اجلوهرياستدالالته ع

، ًاّمتحركـ إذا كـان اجلـوهر :ّبأنه الشيخ الرئيس الذي يقول إشكال بشأن ّأما

 ما :ّبأنه ّتأهلنيفيجيب صدر امل ؟ّتحركففي حالة االشتداد هل يبقى نوع اجلوهر امل

ن كان املقصود من بقـاء اجلـوهر هـو بقـاء نفـس الوجـود إ ؟املقصود من البقاء

 نفـس ، نعـم:اجلواب عىل هذا نقـولففي  ؟ بداية احلركةاجلوهري الذي كان يف

 .ّممتد ّيّتدرج ٌلّمتص ٌ الوجود واحدّألن ؛الوجود الذي ابتدأ احلركة فهو باق

 التـي انتزعـت ّيـة النوعّاهيةن كان املقصود من بقاء اجلوهر هو بقاء املإو

تزعـة يف بدايـة  املنّاهيـة املّإن : فـاجلواب؟ًا يف بدايتهّمتحركحينام كان اجلوهر 

وهـذا .  من حدود احلركةٍّحد ّكلة من ّ نوعيّماهية تنتزع ّإناماحلركة ال تبقى، و

                                                        
 .٨٧ ص١ج: السابقاملصدر  )١(
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إن أريد ببقائه  : أن يبقى نوعه يف وسط االشتدادّإما قوهلم ّفإن :ما ذكره بقوله

 ّاملتـصل الوجود ّألن ؛ّ عىل الوجه الذي مرٍ باقّأنه فنختار ،وجوده بالشخص

 ة يف ذلــك الوجــودّاالشــتداد كامليــ و،ّزمــاين ٌ واحــدٌرالتــدرجيي الواحــد أمــ

 مـن ً املعنى النوعي الذي قد كان منتزعاّ أن:إن أريد به و.ف بخالفهاّالتضعو

ًأوالوجوده  ما كان بالفعـل بالـصفة املـذكورة  به عندّاخلاص قد بقي وجوده ّ

 ٍ جـوهرال يلزم منه حدوث و بتلك الصفةٍ غري باقّأنه فنختار ،التي له يف ذاته

 ؛ القريبة من الفعـلّالقوةة له بّ أخرى ذاتيٍ بل حدوث صفة، وجوده: أي،آخر

 ٌةّ ذاتيـٌ عليه صفاتّتبدلفال حمالة ي ،صه الوجودينيّته أو تنقّذلك ألجل كامليو

 ٌ واحـدٌوجـودبل هنـاك  ، بال هناية بالفعلٍ أنواعوجودمل يلزم منه  و،ةّجوهري

 ، مفروضة يف زمانهٍ بحسب آناتّالقوة بٍهية غري متناٌ له حدود،ّمتصل ٌّشخيص

 .الوجود واملعنى ال بالفعل وّالقوة بال هناية بٍ أنواعوجودففيه 

ٌمتحرك ّتحرك املّأن وكذلك  ّوأن احلركة من لوازم ذاته، ّأن بمعنى  بذاته،ّ

ٌتجددم ٌموجودذاته   .بذاته ّ

 الوجود يف ّألن ؛ع، بل واقٌ االشتداد يف اجلوهر ممكنّأن : آخرٍويف جواب

ة ّيـّتدرج ٌةّيّاتـصال ٌسع أكثر، وله وحدةّ ويتّ حلظة، فيشتدّكل يف ٌاحلال استكامل

 .ةّاحلصول ال دفعي

�قيق ا�شيخ �صباح ال�دي � ا�ر�ت االشتدادي
ّ

   ة

 بجميع أقسامها ًةّ احلركة ليست اشتداديّبأن : الشيخ مصباح اليزدييعتقد

يـة ّ ال كلٌ بمعنى اشتدادها وتسارعها أمـرًةّتكاملي كون احلركة ّنإ: حيث قال

 . تعاريف احلركة ال إشعار له بذلك منٍ واحدّله، وأي

                                                        
 .٨٦ ص٣ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(

 .٣٢٩ ص٢ج:  املنهج اجلديد)٢(
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ة احلركـات ال تقتـيض بـذاهتا التكامـل ّيـبقة كّ احلركـة اجلوهريـّأنوذكر 

ٍأدلة وما ذكر من ،شتداداالو  التكامل واالشتداد ال يثبت أكثر من وجود عىل ّ

 اجلوهر، وهلذا يمكن األخذ بعني االعتبار ثالث وجود ّجتددو التدرجيي ّالتغري

 :ة وهيّ للحركة اجلوهريٍحاالت

 للجـوهر ّالقوة وهـي التـي تكـون مجيـع األجـزاء بـ:احلركات املتشاهبة

 . من حيث الكامل والوجودًمتساوية

 من َ منها أكملٍ مفروضٍ جزءّكل وهي التي يكون :ةّاحلركات االشتدادي

 .اجلزء السابق

 مـن َ وأنقصَ أضعف الحقٍ جزءّكل وهي التي يكون :ركات النزوليةاحل

 .اجلزء السابق منه

نتزعـان مـن مالحظـة ُان يّ والفعل مفهومان إضـافيّالقوة ّأن  منّتقدمفام 

 ّاألول املوجود ّكل واشتامل املوجود الثاين عىل ، آخرٍ عىل موجودٍ موجودّتقدم

أن يكـون ـ  مـن األنحـاء ٍ نحوّبأيـ ى ال يستلزم  هذا املعنّنأ ّإالأو جزء منه، 

 . بأكملهّاألولل من املوجود ماملوجود الثاين بأمجعه أك

 للوصول إىل الكـامل األصـيل، ال ّميّ مقدٌ كاملّبأهنا : احلركةّتصوروكذا 

 قـد يكـون الزم ّألنهيستلزم بقاء مجيع الكامالت السابقة يف املوجود الالحق، 

ك بعـض ّ هلا هو أن يفقـد املحـرً نتيجةّعدُ الكامل الذي ياحلركة والوصول إىل

 للكامل ٍي يكسبه مساوالكامل الذ وذلك ، للحركةً نتيجةٍكامالته ويظهر بكامل

ًتـدرجيياجـه ّ من األشياء التـي تتٍاملفقود أو أضعف منه، كام هو احلال يف كثري ّ 

 . واملوتلوبنحو الضعف والذ

                                                        
 .ّ، بترصف يسري٣٣١ ص٢ج:  املنهج اجلديد لتعليم الفلسفة)١(

 .ّ، بترصف يسري٣٣١ ص٢ج: السابق املصدر )٢(



 ١ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح ...........................................................٣١٤

أرسطو عىل أنـواع احلركـة ال تعريف  تطبيق ّأن :إىل الشيخ وبذلك ينتهي

 ـ مـن حيـث املرتبـة الكامل احلاصل للحركة أرفع وأفـضليستلزم أن يكون 

  .ّتحركمن الكامل الذي يفقده املالوجودية ـ 

 أم ًةّ عرضـيٍ كانت حركـاتٌ سواءًةّ ال تكون مجيع احلركات اشتدادي:إذن

 إىل آخـر ٍينتقل من مكـانفال يعقل أن يصبح اجلسم الذي ، ةّ جوهريٍحركات

 .ع به قبل احلركةّ من الكامل الذي كان يتمتَ أرفعٍ جديدٍيظفر بكامله ّأنأكمل و

بأن � القائل� ةّاإلش��
ّ

 �يع ا�ر�ت اشتدادي
ّ

  ة

  الذين استنبطوا هذه النتيجةّأن :إىلالشيخ مصباح  آخر يشري ٍويف موضع

وجـدوا أنفـسهم مـواجهني ة ـ ّادي واشـتدٌةّ مجيع احلركات تكامليـّأنوهي ـ 

ً مجلة من األشياء تسري تدرجيا نحو الـضعف والـذبول ّأن : وهيٍ كبريةٍملشكلة

 ّإنـامً فقط ال تضيف شيئا إىل كامالهتا، وتاهتا ليسّتغريركاهتا و حّوأنواملوت، 

هبا إىل املوت واالنعدام، كـام هـو احلـال يف ّ وتقرٍتنقص من كامالهتا باستمرار

 تبـدأ مرحلـة ّفإهنـاح ّ والتفتّالنمو بمرحلة ّ إذ بعد أن متر؛ت واحليواناتالنباتا

 .ةّ ونزوليٍةّ ذبوليٍالشيخوخة والضعف وتعاين من حركة

 مثل هذه احلركات ّنإ :ص من هذه املشكلة بالقولّوقد حاولوا التخل

 ّالنموجه نحو ّ أخرى تتٍ بحركات موجوداتٌة مقرونةّطينحطاة واالّالنزولي

رشة التي يف ّلكن احلتفسد، ـ  ًمثالـ  ٍاحة التي تصاب بآفةّنضج، فالتفوال

ي إىل ّة للحرشة والتي تؤدّة هي احلركة التكامليّأعامقها تنمو، واحلركة احلقيقي

 . حركة بالعرضّإنام ذبوهلا وفسادها فّوأمااحة، ّنقصان كامالت التف

                                                        
 .٣٣٠ ص٢ج: در السابق املص)١(



 ٣١٥......................................................................................ّاجلوهرية احلركة يف

ي�لقائل� با�ر�ت االشتداد�صباح مناقشة ا�شيخ 
ّ

  ة

 ّبـأن :ةّ واشـتداديٌةّ مجيع احلركـات تكامليـّبأنالقائلني  عىل  أورد الشيخ

غـري  ، بـالعرضً التدرجيي يف املوجود السائر نحو النقص حركـةّالتغري َاعتبار

ًيواجه سؤاال مهاممن يقول هبذا  ّألن؛ ّتام ّ  الـسريمفهـوم هـذا مـا هـو  :وهو ً

 .؟ّيةو النقص من الناحية الفلسفر نح يف املوجود السائّ التدرجييّالنزويل

 االعتامد عىل بعض تعـاريف احلركـة التـي ّأن :القولإىل  وخلص الشيخ

 وهـي مـشكلة احلركـات ،، يواجه هذه املـشكلةّ تكاميلٌ احلركة سريّأند ّتؤك

 فرض أن تكـون هـذه التعـاريف غـري وعىلة التي ال يمكن إنكارها، ّالنزولي

تها وعمومها، ّ يف صحّ من الشكّالبد ّفإنه ،ةّة النزولي لالنطباق عىل احلركقابلة

 ّفإنـهر قبوهلا، ويف نفـس الوقـت ّ يتعذٍرياتفس يعتمد عليها ويلجأ إىل تّأنهال 

 .ّيةيستلزم نفي احلركة غري التكامل هلذه التعاريف حيث ال ٍيمكن ذكر تفسري

امذا يقـوم هبـا  فلـ،ّتحـركي إىل كـامل املّإذا كانت احلركة ال تـؤد :إن قيل

 ؟ وما هو الدافع له للقيام هبا؟ّتحركامل

 : الشيخ مصباح عىل ذلك بام ييلأجاب

ًأوال  وبواعثه، كام ّتحرك واختيار املإرادة من ً ليست مجيع احلركات ناشئة:ّ

 .ةّة والقرسيّيف مورد احلركات الطبيعي

 أو ٍةّ واقعيـٍةّ للوصـول إىل لـذٍ قد يقوم بحركةًأيضا املختار ّتحرك امل:ًثانيا

 بسبب غفلته عن هذه النتيجة ّإمامة، ّ قيٍي إىل فقدان كامالتّ وهي تؤد،ةّخيالي

 عدم ّ فإنٍ حالّة املطلوبة، وعىل أيّه الشديد هلذه اللذّ بسبب حبّوإماة، ّاحلتمي

                                                        
 . املصدر السابق)١(

 .السابق املصدر )٢(
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 .ة وحكيمة ال يعني استحالتهاّكون هذه احلركة عقالئي

وجـودة يف العـامل إذا مل تكـن يف ركات املاحل ّإن:  الذي يقولالسؤالوعىل 

وأفـضل   أكـربٍة، ومل تكن نتيجة اجلميع حصول كامالتّاملجموع نتائج إجيابي

ً لغوا وعبثاصبحي العامل خلق مثل هذا ّفإن ،ملوجودات هذا العامل ً. 

 خلـق ّأنة ّاحلكمـة اإلهليـ نا نثبت عىل أسـاسّنإ:  الشيخ مصباحأجاب

ًالعامل ليس عبثا وال لغوا، و  ال يلزم ولكنّه عليه، ّترتتب هناك نتائج حكيمة ّنامإً

 ًّة بالرضورة تكامليٍ حركةّكلًا أن تصبح ّمن كون حاصل نتائج احلركات إجيابي

 .ّتحرك أعظم لنفس املٍ إىل حصول كاملًيةّومؤد

ٍمتحرك ّكل ال دليل عىل تكامل ّأنه :واحلاصل
 ّأنـه للحركة، بمعنى ً نتيجةّ

ًينال كامال جديدا  مـن الكـامل  ـ ّيـةأرفع وأفضل ـ مـن حيـث املرتبـة الوجودً

ًتدرجييا يفقد ّتحرك املّأن :السابق، بمعنى الت  كامالته املوجودة، أو يظفر بكامّ

 .ليست أرفع من الكامل املفقود

 ا�ر�ة ا�وهر�)٤(
ّ

�ددة 
ّ

   األمثال 

 األمثال دّجتد من ٌاحلركة يف اجلوهر ناشئة ّأن :ذكر الشيخ حسن زادة آميل

 ذلـك، وإن إىل أهل العرفـان ذهبـوا ّأن، وذكر ًأيضااألمثال ّبتبدل عنها  ّاملعرب

 .ّيتضح كام س،ً األمثال بعض الفروق ظاهراّجتددة وّكان بني احلركة اجلوهري

�ددا�راد من 
ّ

   األمثال

 التـي يقـول هبـا ّال تكـرار يف الـتجيل  من قاعدةٌ مستفادةاألمثال ّجتدد

                                                        
 .٣٣٢ ص٢ج: املصدر السابق )١(

 .١٧١ص: للشيخ حسن زادة آميل) ّبالفارسية( انظر كشتي در حركت )٢(



 ٣١٧......................................................................................ّاجلوهرية احلركة يف

 تعاىل هـو ّاحلق للعارف والسالك من جانب ّ ما يتجىلّأن :اء، وحاصلهاالعرف

 ّحـد إىليات واألنوار ّع يف التجلّ يكون التنوثيبح وجديد الظهور، ٌ بديعٌأمر

 ّإنـام و،ّر مشاهدة الفيض والـتجيلّ من الوجوه أن يتكرٍ وجهّ ال يمكن بأيّأنه

ٍ� يـوم ﴿  لآلية الكريمـةًا هو مفاداإلطالقاض واجلواد عىل ّيكون فيض الفي
ْ َ � ُ

ٍهو � شأن
ْ َ

ِ
َ ُ

 ٍبـصورة ـ األمثـال ّجتدد ـ القاعدة هذه ّتبنيَتَ، وس)٢٩: الرمحن( ﴾

 .واضحة عند استعراض كلامت العرفاء يف املقام

�مات العرفاء � استفادة ا�ر�ة ا�وهر�
ّ

�ددة من 
ّ

   األمثال 

 مـن ٌة مـستفادةّكـة اجلوهريـ احلرّبـأن :ّمتعددة ٍ يف مواضعءح العرفاّرص

 باحلركـة يف اجلـوهر ّيـرصح الناطق باحلكمة املتعاليـة ّأنكام  ّتجدد والّتبدلال

 ًأيـضا ّالتجـدد، بل يف غري الطبيعي ويستفاد منه ّالتجددالطبيعي ويستفاد منه 

 أحـدمها ّ وال ينفـك، واحدٍع يف احلركة، فهام يرتضعان من لبنّ عىل التوسًبناء

 . اخلارجعن اآلخر يف

السابعة من املقصد الرابـع مـن  سبزواري يف الفريدةاله ّولذلك قال املتأل

 عـىل ًبنـاء ّاالتصال األمثال عىل ّجتدد بنحو ّتبدل يًأيضاواللوح  :غرر الفرائد

 .ةّاحلركة اجلوهري

 :وفيام ييل بعض كلامهتم

 ّقدمـة م القيرصي قال يف الفصل احلـادي عـرش مـن فـصولّالعالمة. ١

ر ّمن اكتحل عينه بنور اإليامن، وتنو :رشحه عىل فصوص احلكم ما هذا لفظه

                                                        
 .السابقاملصدر  )١(

 .السابقاملصدر  )٢(

 .٢١١ ص٥ ج:  رشح املنظومة)٣(
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 كـام ،ناهتا متزائلةّة، وتعيّتبدلً جيد أعيان العامل دائام م،قلبه بطلوع شمس العيان

ٍبل هم � ل�س من خلق جديد﴿: قال تعاىل ِ ِ
َ

ٍ
ْ َ ْ

ٍ ِ
ْ َ ْ ُ َْ

﴾. 

ًأعيـان العـامل دائـام ( :مـةّاملتقدوقال الشيخ حـسن زادة يف رشح العبـارة 

 عـىل ظهـور ّالدالـةك بالكريمـة ّ ومتس،ةّ إىل احلركة اجلوهريناظر...) ةّتبدلم

 يف ٌة جاريـةّ احلركـة اجلوهريـّأن ّإال، ٍ آنّكـله يف ّجتـدد وٍ سـاعةّكـلاخللق يف 

 ّادي واملـّجـرد يف املٍ منهـا جـارّأعـم  أعيان العـاملّتبدل فقط، وّاملاديةالطبائع 

 .ًر والعرض مطلقاواجلوه

 األمثال، فالغافل حيـسب ّجتددتقان الصنع يف إ من حيث ٍْسوكوهنم يف لب

ٌ مثاال واحدا ثابتّأن ً ً فآنـا، ً آنـاّجتـدد األمثـال ّأن العـارف فـيعلم ّوأما. ً دائامً

ٌمتحركه ّوالوجود كل  وآخرة، فاملوجود ال يبقى زمانني سـواء ً عىل الدوام دنياّ

 .ًاّماديًا أو ّجمرد ً ًكان جوهرا أو عرضا

، والفـائض هيةاألسامء غري متنا : القيرصيّالعالمة آخر قال ٍويف موضع

 املثلـني ّفـإنة ما هو مثله ّته يغاير شخصيّبحسب شخصي  واحدٍ من اسمًأيضا

 ٍ بـصورةّ ال يـتجىلّاحلـق ّنإ : لـذلك قيـل؛ً فال تكـرار أصـال، متغايرانًأيضا

 . تنيّمر

 للوجود هـو اهللا فقـط سـواء كـان ي املعطّأن ّحتققملعنى ملن ويظهر هذا ا

 أسـامئهبواسـطة  وبطريق الوجوب الذايت، أو بـاإلرادة واالختيـار واحلكمـة

 فاملستفيض سـواء ، ال ينقطعٌأسباب ووسائط، وفيضه دائم  والباقي،وصفاته

ًكان عقوال ونفوسا   مثـل وجـود ٍ آنّكـل حيصل هلم يف ،ةّ أو أشياء زمانيّجمردةً

                                                        
 . ١٤٢ص:  ش١٣٧٥، ١ط ،حممد داوود قيرصي رومي رشح فصوص احلكم، )١(

 .١٧١ص: كشتي در حركت )٢(

 .٤٧٤ص:  رشح فصوص احلكم)٣(



 ٣١٩......................................................................................ّاجلوهرية احلركة يف

 . وهكذا فيام يتبعه، وال تكرار،ّاألولالوجود 

فـال   اإلسـامعييلّ يف رشح كالم الشيخ يف الفـصًأيضاقال القيرصي . ٢

 لـه ّاحلـق ّأنإذ علمـت  : مـا هـذا لفظـهي وال تبقـيتفنى وال تبقى وال تفن

 وبتلـك الظهـورات ،ومعارجـه التـهّ يف مراتبه املختلفة بحسب تنزٌظهورات

ك ال تبقى من حيث ّعلمت أنـ  ًيادائم منها ّكلوليس ـ ة ّهر اخللقيحتصل املظا

 بحسب املواطن التـي تنـزل عـىل النـشأة ٍ آنّكلنياتك يف آ ّتبدلة، بل تّاخللقي

بل هم � ل�س مـن  ﴿:، كام قال تعاىلًأيضا وفيها ويف مواطن اآلخرة ،ةّالدنيوي
ْ

ِ ٍ ِ
ْ َ ْ ُ َْ

ٍخلق جديد ِ
َ

ٍ
ْ َ

 .)١٥: ق( ﴾

 ٌ رصيـحًأيـضاكالمه هـذا : شيخ حسن زادة عىل ذلكعليقة اليف تجاء و

 بام ّ احلركة يف اجلوهر فتختصّوأما ،هاّ يف العوامل كلٍ األمثال جارّجتدد ّأن :عىل

 ّيـةّ احلركـة احلبّألن؛ ّة يف االصـطالح الفلـسفيّهو موضوع احلركـة الطبيعيـ

كنت ك�ا �في: املستفادة من املأثور
ّ ً

ا فأحببـ
ً

ت أن أ
ُ

ف فخلقـتعـر
ُ

 ا�لـق �ـ� 

أ
ُ

 . عرف

ه ّنأ األمرومن أعجب  :يبيَعُّ الشّقال الشيخ العارف العريب يف الفص. ٣

تـوا ُ وأ،ته وتشابه الصورّوال يشعر بذلك للطافة احلجاب ورق ،ًي دائامّيف الرتق

 الـشبيهني عنـد العـارف مـن ّفـإن ،ًبه متشاهبا، وليس هو الواحد عني اآلخر

 . هان غريان شبيّهنامإحيث 

ً اإلنسان دائام يف ّأن ومن أعجب األحوال :أي :ويف رشح القيرصي عليه

 عينـه الثابتـة ال تـزال تظهـر يف ّفإن ،ي من حني سريه من العلم إىل العنيّالرتق

                                                        
 .٦٥٨ـ ٦٥٧ص: السابقاملصدر )١(

 .١٧٦ص: كشتي در حركت )٢(

 . ١١٣ص ٣ج : عن احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعةًنقال )٣(
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ة ّة واجلسامنيّج ويف مجيع العوامل الروحانيو من مراتب النزول والعرٍّكلصورة 

 فيهـا، حـصوهلا ّالقوة ظهرت هي فيها كانت بٍرة صوّوكل. يف الدنيا واآلخرة

 ّكـل فال يزال يف ،ياهتاّة من مجلة ترقّ واجلزئيّالكليةبالفعل بحسب استعداداهتا 

 ال أو، ٍةّ وإن كان يشعر به بعـد مـد.ّ جزئيٍ زمانّكلًيا وال يشعر به يف ّ مرتقٍآن

 إذا كانت ٍ آنّكل وذلك لتشابه الصور التي تعرض عىل عينه يف ،ًيشعر به أصال

�ما رزقوا منهـا ﴿ : قال تعاىل،رزاقأل واحد كام تشابه عليهم صور اٍمن جنس
َ ْ

ِ
ُ
ِ

ُ َ � ُ

من �مرة رزقا قا�وا هذا اِ�ي رز�نا من �بل وأتوا به م�شابها
ً ً

ِ ِ
َ َ َ َُ ْ ْ

ِ
ُ ُ َ َُ َْ َ ُ َ

ِ ِ
ْ
ِ ِ

ُ � ْ
ٍ

َ َ
 .)٢٥: البقرة(﴾

للطافـة احلجـاب : قولـه: ن زادة يف تعليقته عىل العبـارةقال الشيخ حس

 واملـراد مـن احلجـاب ،تهاّي للطافتها ورقّ وال يشعر بصورة الرتق:ته، أيّورق

ّ جعلها حجابا لكون صور املراتب كلّإنام و،الصور  ،ةّحديًها حجبا للذات األً

نإ : كام قال ،ةّ ظلامنيٌة، ومنها حجبّ نورانيٌمنها حجب
ّ

 ألـف َ هللا سبع�

 �و كشف، وظلمةٍ من نورٍحجاب
َ

حرقها أل
َ

 .هُه ما انت� إ�ه ب�ِت سبحات وجه

 ليس ذلك احلجاب الواحد عني احلجاب :وليس هو الواحد، أي: (قوله

 ، الشبيهني غريانّألن ليس تلك الصورة عني الصورة األخرى :يعني) اآلخر

 ، شبيهانّهنامإ فهام من حيث .ًإذ ال يمكن أن يكون اليشء الواحد شبيها لنفسه

  .غريان

ٌمتحركه ّفاملوجود كل: قال ابن عريب يف الفتوحات. ٤  عىل الـدوام دنيـا ّ

 عىل الـدوام ٌهاتّ فمن اهللا توج.ٍنّ عن متكوّإال التكوين ال يكون ّألن ،وآخرة

 .  ال تنفدٌوكلامت

                                                        
 .٧٨٨ص:  رشح فصوص احلكم)١(

 . ١٧٦ص: كشتي در حركت )٢(

 .٢٨٢ص ٢ج :ّملكيةالفتوحات ا )٣(
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 ّبأن :ٌ رصيحٌّ قول الشيخ يف الفتوحات نصّإن: وقال الشيخ حسن زادة

 من ّأعم احلركة عند العارف ّوأن، دنيا وآخرةها ّ كل يف املوجوداتٍ جارّالتجدد

 ّ األمثـال واحلركـة يف اجلـوهر ال ينفـكّجتدد ّوأناحلركة يف اجلوهر الطبيعي، 

 . أحدمها عن اآلخر

ٍبل هـم � لـ�س ﴿:  يف تفسري قوله تعاىلتركه بن قال صائن الدين عيل. ٥ ِ
ْ َ ْ ُ َْ

ٍمن خلق جديد ِ ِ
َ

ٍ
ْ َ س العـامل يف مالبـس اخلليقـة ّ عـىل تلـبّيـدل ّنـهإ :)١٥: ق(﴾ْ

 إذ ؛األنفـاس ونـات اآلّجتدد حسب ّتجددوظهوره يف صورة األثر، والفعل م

 .  ما ال خيفى عىل أهله عىل،اخللق خروج القابل إىل الفعل

 مـن ٌ وإجيـادٌ كـان إعـدامّإنامو:  السليامينّقال الشيخ األكرب يف الفص. ٦

بل هم � ل�س من ﴿: رفه، وهو قوله تعاىلَ من عّإال بذلك ٌحيث ال يشعر أحد
ْ

ِ ٍ ِ
ْ َ ْ ُ َْ

ِخلق جديد
َ

ٍ
ْ َ

 .  ال يرون فيهم ما هم راءون لهٌ وال يميض عليهم وقت،﴾ٍ

صـف بـن برخيـا وإحـضاره آخ يف كالم الشي: وقال الشيخ حسن زادة

 ّأن : بطريـق اإلعـدام واإلجيـاد، يعنـي ّ بلقيس عند سليامن النبـيشعر

 أ آصـف أعدمـه يف سـبّأنلعرش عند سليامن كان هبذا الوجه وهـو استقرار ا

 كـانوا يف اللـبس مـن ّإنامأي : ويف الرشح املذكور. وجده عند سليامن أو

 ال يرون يف العامل ما كانوا راءون لـه ٌ ال يميض عليهم زمانّألنه ؛اخللق اجلديد

 ّأنون  فيظنّ.دمه ما يعدم يوجد ما هو مثله يف آن عّكلإذ ) كذا(وناظرون إليه 

 . وليس كذلك، يف املستقبلٍ الذي باقما هو يف املايض هو

                                                        
 .١٧٧ ص:كشتي در حركت )١(

 .١٧٨ص: السابق املصدر )٢(

 .١٧٩ص:  املصدر السابق)٣(

 .السابق املصدر )٤(



 ١ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح ...........................................................٣٢٢

 يف اسـتقرار العـرش عنـد ، املذكورّ يف الفصًأيضاوقال الشيخ ابن عريب 

ا رأت بلقـيس عرشـها مـع ّوملـ: ًاه وإجياده ثانياّصف إيآ بإعدام سليامن 

 ، هـوّكأنـه : عندها قالـت،ةّاملادعلمها ببعد املسافة واستحالة انتقاله يف تلك 

ك ّ كام أن،قت بام ذكرناه من جتديد اخللق باألمثال وهو هو وصدق األمرّوصد

 . ني ما أنت يف الزمن املايضيف زمان التجديد ع

 .طالةإل لعدم اًعاةا يف املقام أعرضنا عن ذكرها مرّمتعددةوهناك كلامت 

تأ���مات صدر ا�
ّ

   � ا�قام

 له ّ جسامينٍ جوهرّكل ّإن:  يف اجلزء الثالث من األسفارّهلنيتأقال صدر امل

ٌسيالة ٌطبيعة  نسبته إليها نسبة الروح ،ٍ باقٌّ مستمرٌ ثابتٌ أمرًأيضاله  و،ةّتجدد مّ

 يف ًطبيعـة البـدن أبـدا وٍده بـاقّ لتجـرّ الروح اإلنساينّأنهذا كام  و.إىل اجلسد

 الذات الباقية بورود األمثال عىل ّددتج هو مّإنام والسيالن والذوبان ولّالتحل

ٍبل هم � ل�س مـن خلـق جديـد عن هذا ٍاخللق لفي غفلة و،ّاالتصال ِ ِ
َ

ٍ
ْ َ ْ

ٍ ِ
ْ َ ْ ُ َْ

: ق( 

ة من حيث وجودهـا ّتجدد مّفإهناة لألشياء ّكذلك حال الصور الطبيعيو ،)١٥

مـن حيـث  و، بالـذاتٍّر غري مستقٌّتدرجيي ٌهلا كون و،الزماين  الوضعيّاملادي

 يف علـم اهللا ًأبـدا وً أزالٌة باقيـةّصورهتا املفارقة األفالطونيـ ووجودها العقيل

 بل ببقاء اهللا تعاىل ال بإبقاء اهللا تعاىل ، ببقاء أنفسهاٌ باقيةّإهنالست أقول  و،تعاىل

 ٌوجـودل ّفـاألو ـ  كام سيأيت لك حتقيقه يف موضعه ـبني املعنيني فرقانو. اهاّإي

 ؛ٍال زائـل وٍ عند اهللا غـري داثـرٌ ثابتٌوجودالثاين  و، قرار له الٌ داثرٌ بائدّدنيوي

إن علمه تعاىل ّيتغري من األشياء عن علمه تعاىل أو ٌء الستحالة أن يزول يش
ّ

 

ال�� هذا �
ً

 .)١٠٦: األنبياء(  �بدينٍ لقوم

                                                        
 .١٨٠ص: السابق املصدر )١(

 .١٠٥ ص٣ ج :احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة )٢(



 ٣٢٣......................................................................................ّاجلوهرية احلركة يف

ف النظـر ينبغي تلطيـ:  زادة يف تعليقه عىل هذا القولوقال الشيخ حسن

، ّسيال ٌ اإلنسان الطبيعي ثابتّأن : أحدمها؛مرينأصاحب األسفار يف يف قول 

 ّتجـدد هـو مّإنـام قولـه وًأيـضا الطبيعـة ّأنال لطبيعته؛ كام ّده وسيّ لتجرٌثابت

 اجلوهر الطبيعـي يف ّأنصال، لكي تعلم ّالذات الباقية بورود األمثال عىل األت

 . فافهم، بهٍ هو باق بل، األمثالّجتدد عن ّة ال ينفكّحركته اجلوهري

العقـول القادسـة عـىل : ّتأهلني آخر من األسفار قال صدر املٍويف موضع

 ةّ الـصمديالـشؤون وةّها من املراتـب اإلهليـّ كلًعرضا وً طبقاهتا طوال تفاوت

ِر�يع ا�رجات ذو العـرش﴿  سبحانهّألنه ؛ةّالرسادقات النوريو ْ َ � ََ ْ ُ
ِ

ُ
، )١٥: غـافر(  ﴾ِ

 غريهـا مـن أنـواع البـسائط و آثارهـا مـن األفـالكّتعدد ألجل دهاّ تعدّوأما

 يوجب ذلـك كثـرة ّإنامفذلك ال يقدح يف وحدهتا يف الوجود بل  ـ باتّاملركو

 الكـامل وّالـدنو وّالعلـو والـضعف وّالـشدةباعتبار  ـ ات فيهاّاجلهات واحليثي

 ،ا منهـُّ األخـسّبـاألخس و، من الطبائعُ فتفعل باألرشف األرشف،النقصو

بـاألدنى  و،مـا يتلـوه وباألعىل األعىل من طبقات األجرام كالفلك األعـىلو

دوامهـا ببقـاء اهللا  وكـذا قـدمهاو ،ما يعلوها واألسفل منها كاألرض السفىل

 عليـه مجيـع أهـل ّاتفق كام ،ًمجيعا ما سوى اهللا ّتغري وتعاىل ينايف حدوث العامل

 فـيام بعـد ًأيضاحه ّ كام سنوض،لأقمنا الربهان القاطع اخلايل عن اجلدو ،امللل

 . إيضاحّأشد

 ةّ مـن حيـث ذاهتـا مـن لـوازم األحديـّأهنـا :ًذلك ملا أرشنا إليـه مـراراو

 مـن حيـث ّوأمـا يـات نـورهّجتل وهي لوامع وجهه تعـاىلو .ةّ اإلهليالشؤونو

 ٌ فهي حادثة، جديدٍالتجديد من خلق ونسبتها إىل ما يصدر عنها عىل التدريج

                                                        
 .١٨٤ ص:كشتي در حركت )١(



 ١ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح ...........................................................٣٢٤

 ّعلـة مع املعلول يف الوجود من جهة ما هي ّالعلة ّألن ؛ةّتجددممن هذه اجلهة 

 الثابتـة ّالعلـة من جانب ّالتجددة هذا ّها لكن كيفيّتجدد بّتجدد فال حمالة ي،له

 ،ارّ يصعب إدراكه عىل أكثر النظّمما بالثابت الذات ّتغرينحو ارتباط امل والذات

 .ق له من ذوي األبصارّفُل عىل من ويسهو

 ًة نقـصاناّ الوجوديـ وآخر الدرجات: سفار قال أخر من األٍی موضعوف

تها مـن الوجـود ّ من حيث حصّأهناهي مع  و،ةّ هي األجسام الطبيعيًقصوراو

 ةّقـت يف األقطـار املكانيـّتفر وا انترشتّ ملّأهنا ّإال ،احلياة والقدرة وعني العلم

تعانقـت مـع  وةّزمانيـتباعدت أجزاؤهـا يف االمتـدادات ال وّاملاديةاجلهات و

نسيت ذواهتا  و، فغابت عن أنفسها بال حضور،امتزجت بالظلامت واألعدام

ة ّر بفقـدان اجلمعيـّلن تقدر عـىل التـذك و،غرقت يف بحر اهليوىل و،بال شعور

مفارقتهـا مـن  و لغيبتها عن ذاهتـا،ّاملادية عنها يف تفرقة هذا الكون ّاحلضوري

 مـع ذلـك لكوهنـا لكنّهـا ،ّموطنها النـوري وّمقامها اجلمعي وّزها األصيلّحي

 ألن ٌسنخ النور قابلـة ونورها القليل من حقيقة الوجود وبوجودها الضعيف

ص ّ من النـور ليـتخلًقسطا و من احلياةًإمداد فيضه رضبا وتقبل عن عناية اهللا

 اهلـالك البحـت وال يلتحق بالعدم الـرصف وقهر الظلامت وط العدمّمن تسل

ل ّ فـأو،القبـور الـداثرة واحلجب الغاشـية والظلامت الفاشيةينطلق من قيد و

 قّهلـا عـن التفـر ة هـي الـصورة املمـسكةّ ألبستها الرمحة األزليٍكسوة صورة

 هيـاّ املواتيـة هلـا مـا يقوّثـم ،ّسد املضادُف احلافظة لرتكيبها عن املّثم ،السيالنو

لهـا بـام يزيـدها يف ّمكم و، ينقص منها بالتحليـلّعامً هيا من اخلارج بدالّيعدو

 املديمـة لبقائهـا بتوليـد ّثـم ، هبا كامهلا الشخـيصّيتمالتي  حجامإلا واإلعظام

                                                        
 .٢٥٧ ص٧ ج :ة األربعةاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلي )١(



 ٣٢٥......................................................................................ّاجلوهرية احلركة يف

 بعد هذا اإلمداد باهلدايـة لـصورها ّاملوادة عاطفة عىل ّ العناية اإلهليّثم ،أمثاهلا

 إىل أن ترجع إىل عـامل ً فشيئاً بتالحق االستعداد شيئاّحتاداال وإىل سبيل القرب

 .تبة العقل املستفادر واملعاد

�ةالفرق ب� ا�ر�ة ا�وهر
ّ

�دد و
ّ

   االمثال

 : االمثال بالنقاط التاليةّجتددة وّيمكن بيان الفرق بني احلركة اجلوهري

ً األمثال عقال دون العكس، ولكنهام ّجتددستلزم تاحلركة يف اجلوهر ال . ١

 .ً أحدمها عن اآلخر خارجاّال ينفك

 موضـوع احلركـة ّوأمـاألمثـال هـو نفـس الوجـود،  اّجتددموضوع . ٢

 .لةّ املتحصّاملادةة فهو اهليوىل أو ّاجلوهري

ات ّجـرد مـن املّأعـم ةّكافـ األمثـال عـىل عـامل الوجـود ّجتدديشتمل . ٣

ات فقـط وال جتـري يف ّاديعامل املتص ب ختّفإهناة ّ احلركة اجلوهريّأما ،اتّاديوامل

 .اتّجردامل

ق احلركـة ّ بـاجلواهر واألعـراض، وتتعلـًمثال مبارشة األّجتددق ّيتعل. ٤

 . وباألعراض بالتبعباجلواهر، ًة بدايةّاجلوهري

 ومـن ،، أحدمها الوجـودينة اعتبارّمتتلك الطبيعة يف احلركة اجلوهري. ٥

 . ومن هذه اجلهة فهي غـري جمعولـة،ّالتجددهذه الناحية فهي جمعولة، والثاين 

 واحد ٌ األمثال فهو أمرّجتدد ّمتعلق ّأمان للطبيعة، ّا والسيالن ذاتيّالتجددذلك 

 .ق به اجلعل البسيطّ وهو الوجود النفيس الذي يتعل،ال غري

                                                        
 .٢٥٨ ص٩ ج:  احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)١(

 .٢٠١ـ١٩٩ ص:انظر كشتي در حركت )٢(

 .١٢ـ١٠ص:  دو رسالة در فلسفة إسالمي، جالل الدين مهائي)٣(



 ١ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح ...........................................................٣٢٦

 واحـد، ً األمثال بمعنىّتبدل األمثال وّجتدد ّإن: وقال الشيخ حسن زادة

 من اخلطـاب ٌنا هبذا، وكال االصطالحني مأخوذّنا بذاك وقد عربّولذا قد عرب

ٍبل هم � ل�س من خلـق جديـد﴿:  من قائلّكام قال عز  ديّاملحم ِ ِ
َ

ٍ
ْ َ ْ

ٍ ِ
ْ َ ْ ُ َْ

: ق( ﴾

َوما �ن بمسبو��﴿:  وقال،)١٥ ُ
ِ

ُ ْ َ
ِ

ْ ََ � أن �بدل أمثال�م ون�ـشئ�م � مـا ال  * َ
َ َ

ِ
ْ ُْ َُ َ

ِ
ْ ُ َ َُ َ ْ �َ ََ َْ َ

�علمون
َ ُ َ ْ َ

 . أخرىٍ ونحومها من آيات،)٦١ـ٦٠ :الواقعة(﴾

 نتائج ا�ر�ة ا�وهر�)٥(
ّ

  ة

  إثبات ا�واجب تعا�. ١

 ،ةّ الواجب تعاىل من طريـق احلركـة اجلوهريـوجود ّتأهلنيصدر املأثبت 

 : ويمكن خالصة هذا الربهان بام ييل

، كام ةّ باحلركة اجلوهريّمتحرك :أي ،ّمتحرك العامل اجلسامين : األوىلّاملقدمة

 .ّاملتقدمةبحاث ثبت ذلك يف األ

ة سـيأيت إثباهتـا يف مـّوهـذه املقد .كّركة إىل حمر احتياج احل: الثانيةّاملقدمة

 . من هذه املرحلةعارشالفصل ال

لكـن هنـا  :ّتـأهلنيقال صدر امل؛ ّمتحركك للّ مغايرة املحر: الثالثةّاملقدمة

غـري قابـل  و غري احلركةٍ يف الوجود من أمرّالبد ّأنه :هي ومستعلم هبا ،دقيقة

ٌمتحركهو  واحلركة ٌتجدد بذاته مّ  ،هو مبدأ احلركة عىل سبيل اللزوم و،سه بنفّ

 ؛ ال بمعنى جاعـل حركتـه،ةّتجدد نفس ذاته املِ بمعنى موجدٌكّ حمرٌله فاعلو

 ّالبد فاعل احلركة املبارش هلا ّألنذلك  و،اتهّذاتيو اليشء اجلعل بني ّختلللعدم 

 . عن معلوهلاّالعلةف ّ لزم ختلّوإال ،ًاّمتحركأن يكون و

                                                        
 .٢٠١ص :كشتي در حركت) ١(

 .٣٨ ص٣ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ٢(



 ٣٢٧......................................................................................ّاجلوهرية احلركة يف

ى ذلـك إىل ّ ألد، الـذاتّتجـدد مٍّوجـودي ٍإىل أمـر   مل ينتـهلو :والنتيجة

 فـاآلن .سنرجع إىل حتقيق ذلك األمر إن شـاء اهللا تعـاىل و،التسلسل أو الدور

 ، جهةّكل من هذه اجلهة أو من ّإما ّالقوة بٌ قابل احلركة أمرّإن :ً جممالًنقول قوال

ال حمالـة ينتهـي  و، جهـةّكـل مـن ّوإما  من هذه اجلهةّإما بالفعل ٌفاعلها أمرو

 ّأن كـام ، للدور أو التسلسلً دفعاٍ وجهّكلجهات الفعل إىل ما هو بالفعل من 

 قـد ّالقوة ّألن ؛ّالقوة كونه بّإال ٍ وجهّكل من ّالقوة بٍ ترجع إىل أمرّالقوةجهات 

 يف الوجـود ّأن : فثبـت.بذلك يمتاز عن العدم املطلـق و،حصلت فيه بالفعل

 اآلخر اهليوىل األوىل و، ذكرهّالوجود البحت جل وّاألول ّقاحل أحدمها  طرفني

 مجيـع ّقـوةلكوهنـا  و،  بالعرضّإالة فيه ّ ال خرييٌّهذه رش و، حمضٌ خريّواألول

 .  حمضٌّ رشّفإنه بالعرض بخالف العدم ًاملوجودات يكون خريا

 وكـامل هـذه الطريقـة بـام : بعد تقرير هـذا الربهـانّتأهلنيوقال صدر امل

 .ةّة يف مجيع الطبائع اجلسامنيّقناه وحكمناه من إثبات احلركة اجلوهريّحق

  إثبات ا�صور ا�فارقة. ٢

 ّطبيعـي ٍ جـسمّكلة يكون ّ عىل احلركة اجلوهريً بناءّأنه ّتأهلنيكر صدر املَذ

ً جعال بسيطا، أيٌه جمعولّ بذاته، وأنًكاّمتحر وعليـه  ؛ًاّمتحرك ّتحرك جعل امل:ً

 لزم تسلـسل ّوإالحقها،  ولواّللامدة ٍ مفارقٍ إىل جوهراجلسم الطبيعيفيحتاج 

 ٍكّبـل يفتقـر إىل حمـر: ّتأهلني لذا قال صدر امل،العلل واملعلوالت إىل غري هناية

ًة جعال بسيطاّتحركيعطي وجوده وجيعل ذاته امل م له جيب ّك املقوّ وذلك املحر،ً

ًأن يكون أمرا ثابتا مفارق يتسلـسل،  لعـاد الكـالم فّوإال ،حقهااولو ّاملادة عن ًاً

                                                        
 .٣٩ ص٣ج: السابقصدر امل )١(

 . ٤٤ ص٦ج: السابقاملصدر  )٢(
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 .وما سوى العقل ليس كذلك

 التقرير الذي يثبت الصور املفارقة وبني التقريـر الـسابق اوالفرق بني هذ

عـامل ال التقريـر الـسابق يبتنـي عـىل وحـدة ّأن :الذي يثبت الواجب تعاىل هو

  إذا بطل:  بقولهنيّتأهلة، وهذا ما ذكره صدر املّ شخصيً له وحدةّوأنة ّالطبيعي

 ٌ العـامل واحـدّأن فقد ثبـت ،د بالطبع أو بالشخصّ سواء كان التعد  العاملّتعدد

 لـه وحـدة : أي،ّطبيعـي ٌصّص العـامل تـشخّ تـشخ: نقـولٍحينئذ ف،ّشخيص

 بـني ّفـإن ،ةّليـّ التالزم بـني أجزائـه األوّتحققل  ذلك و؛ةّ تأليفيّأهنا ال ،ةّطبيعي

 بل بـني ،أعراضها وكذا بني تلك األجسام و،ًفيه تالزما  األجسام العظام التي

 األجسام املـستقيمة ّامتناع خلو و استحالة اخلالءّفإن ،أعراضها وّأكثر املحال

 ،الـسامء و عـىل الـتالزم بـني األرضّيدل  جهات حركاهتاّحيدد ّعاماحلركات 

  اجلـوهر عـن األعـراض يوجـب الـتالزمّخلـو وامتناع قيام العرض بذاتـهو

 .بينهام

، وعـامل ّمـستقل ٍ بـشكلّطبيعـي ٍ نوعّكل يف هذا التقرير فالنظر فيه إىل ّأما

ة، لذا حيتاج ّ جوهريٍ بحركةّتحرك يٍ نوعّوكل، ّمتعددةة ّة فيه أنواع طبيعيالطبيع

 .اتّادي واملّللامدة ٍ مفارقٍإىل جوهر

 أخرى ً طبيعةٍةّرصي أو عنٍةّ فلكيٍيةّ حسٍ طبيعةّلكل ّإن: ّتأهلنيقال صدر امل

 ،هي صور ما يف علـم اهللا و،الصور املفارقة وةّثل اإلهليُهي امل ويف العامل اإلهلي

لة ّهي حقـائق متأصـ و،ةّثل النوريُشيعته بامل ونوها أفالطّا هي التي سامّكأهنو

 هي ّإنام و،الشبح وية الداثرة نسبة األصل إىل املثالّنسبتها إىل هذه الصور احلس

                                                        
 . ٥٤ ص٢ ج: املشهد الثاين، الشاهد الثاين، اإلرشاق الثالث،ّالشواهد الربوبية) ١(

 .٩٨ ص٦ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ٢(
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صـورهتا  وغايتهـا وا فاعلهـاّألهنة ّتجددصول هذه األشباح الكائنة املن أّوَتك

 لـوختهـذه ال  وات بالفعـلّ تلك األصول األعلون هي عقليّألن ؛ٍ بوجهًأيضا

 ٌ نحوهـا مـشتاقةٌهذه بحسب وجودها الكوين سـالكةو .اإلمكان وّالقوةعن 

 ً منهـا شـيئاُ تنـالّتـصايلصها الزمـاين االّتشخ وتهاّ فهي من حيث جزئي،إليها

ة فيحـصل صـورها عـىل ّ عىل التتايل حسب توارد االستعدادات الزمانيًفشيئا

 ٍ مفارقـةٍ صـورةّلكـل ّألنذلك  و؛ عىل التدريجٍ بعد حصولًها حصوالّمواد

 . اهللاّإالات ال حييط هبا ّحيثي وًوجوها وٍجهات وًوناؤش

  إثبات ا�عاد . ٣

 هـذا ّن فـإل اجلـوهري لإلنـسان،ة واالسـتكامّ عىل احلركة اجلوهريـًبناء

حـد ّ، وتتّاملـاديراتـب إىل البـدن امل مـن ٍ يف مرتبةٍصبح غري حمتاجُاإلنسان سي

 أخرى هذه احلركـة ٍومن جهة .ةّ يناسبها يف تلك املرتبة الكامليٍالنفس مع بدن

 حيصل خارج ٌ وغرض، وهذه الغاية هي يشءٍال يمكن أن تكون من دون غاية

 . الدنيا وبسبب مرتبتها ال يمكنها أن تكون اهلدف والغايةّألنهذه الدنيا، 

 ّ فطريٌّ إهليٌدين و، نحو الكامل ّطبيعي  ٌهّلإلنسان توج: ّتأهلنيقال صدر امل

ًأوالالكامل الالئق بحال اإلنسان املخلوق  و،الّب إىل املبدأ الفعّيف التقر  من ّ

يف عامل اآلخرة بل  ،عامل األدنىن ال يوجد يف هذا الاألركا وّة الطبيعيّاملوادهذه 

 فبالرضورة إذا استوىف اإلنسان مجيع ،املنتهى وفيها الغاية وىالتي إليها الرجع

 ّةالنباتي وةّة من اجلامديّة الفطريّة الواقعة يف حدود حركته اجلوهريّاملراتب اخللقي

ه ّ يتوج أنّالبد ف، وجوده الدنيوي احليواينّتم وه الصوريّبلغ أشد وّةاحليوانيو

  املوىلّثم ىمن الدنيا إىل األخر و إىل الفعلّالقوةخيرج من  و،نحو النشأة اآلخرة

                                                        
 .٢٠٢ ص٥ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(
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يا ﴿ : هو املراد من قوله تعاىل و،احلركات و منتهى األشواق،هو غاية الغاياتو
َ
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 ّفإن ،أكوان النطفة وكذا غريه من اآليات املذكورة فيها أطوار اخللقة و،األبدان

 إثبات النشأة اآلخرة لإلنسان من جهة ثبوت الغاية لوجوده ّالغرض من الكل

 .ةّحركته الفطريو

ا�ادةال��يب ب� . ٤
ّ

ا�اد وا�صورة 
ّ

ي
ّ

   

صـدر  ّأمـا، ّوالـصورة انـضاممي ّاملـادة الرتكيب بني ّبأناؤون ّيعتقد املش

 والصورة ّاملادةة يكون الرتكيب بني ّ عىل احلركة اجلوهريً بناءّأنه :ذكر فنيّتأهلامل

ّا ال انضامميّيّاحتادًتركيبا  ّ عندنا موافقا ملا تفطـّحلقا :قال حيث ًا،ً ن بـه بعـض ً

 . ّيّاحتاد الرتكيب بينهام ّأن :ين من أعالم بلدتنا شريازّتأخرامل

ًأوال، وقد ذكر ةّاجلوهريساس احلركة وقد أثبت هذا الرتكيب عىل أ  بيان ّ

أن  : وهـوّ الرتكيـب االنـضاممي:ّاألوله عـىل نحـوين، ّأقسام الرتكيب، وأن

 كثـرة  بّيف املركـ و، عىل حـدةٌ منهام ذاتّلكل آخر يكون ٍء يش إىل ٌء  يشّينضم

 ً،ّامثل هذا الرتكيب ال يكون تركيبه طبيعي وبالفعل كرتكيب البيت من اللبنات

 ّوإما ، كاحلجر املوضوع بجنب اإلنسانٌّاعتباري ّوإما ، كالبيتٌّ صناعيّإمابل 

مـع بعـض كـام  بالعرض ال بالذات كرتكيـب بعـض أجـزاء احليـوان ٌّطبيعي

  .ستعلم

 ًيكمـل بـه ذاتـا و آخـرً يف ذاته إىل أن يصري شـيئاٌء ل يشّ أن يتحو:الثاينو

                                                        
 .١٥٦:  ص٩ ج: ابقاملصدر الس )١(

 . ٢٨٢ ص٥ج: السابقاملصدر  )٢(
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 ،بّعـني املركـ و مـنهامٍ واحـدّكـلهو عني  و، واحدٌواحدة فيكون هناك أمر

ٍمـادة ّكـل :باجلملة و،ًكاجلنني إذا صار حكيام
رت بـصورة ّ إذا تـصوّيـة طبيعّ

 .ًاّيّاحتاد ً تركيباّيسمى ال بأس بأن الرتكيب يف هذا القسم و.ةّجوهري

  بطال ا�ناسخإ. ٥

 وهلذا الـسبب ، بحث التناسخ:ة املرتبطة بخلود النفسّمن املباحث املهم

 ّ مـن أهـمً واحـدابطـال التناسـخموضوع إ ّعدُي بل ،ية كبريةّكان للتناسخ أمه

 .املسائل إلثبات املعاد والقيامة واحلياة اآلخرة

 وذكر ،بطال التناسخإ كثرية عىل ّأدلةالسفة اإلسالم أقاموا  فّأن ىوال خيف

ة مـسألة التناسـخ وحتليلهـا وأقـسام ّآثاره الفلـسفيمن  ٍ يف كثريّتأهلنيصدر امل

 .هب ةّختصته املّ القوم وأدلّأدلة وعرض ،التناسخ

 املرتكـزة عـىل ّاألدلـة ي هـ:التناسخ إبطال  عىلّتأهلني صدر املّأدلة ّ وأهم

 : لذا يقـول الـسبزواري؛ةّة عنده وهي احلركة اجلوهريّ املهمّيةالفلسفالقاعدة 

 .ّتأهلنيبطال التناسخ هو برهان صدر املإ أحكم وأتقن برهان عىل ّإن

ٌمتعددةمباحث هلا وهذه املسألة  رتبط بعضها بتعريف التناسخ وأقسامه ي ّ

عـىل بطـالن ة ّدلـاألة وأسـباب اعتقـادهم بالتناسـخ وّق اإلسـالميَرِعند الف

رجنا عن ُ اخلوض يف هذه املباحث خيّأن ّإال ونحو ذلك من املسائل، ،التناسخ

 البحث يف لذا نقرصة وآثارها، ّموضوع البحث يف املقام وهو احلركة اجلوهري

 عـىل احلركـة ًبنـاءبطـال التناسـخ إعـىل  ّتأهلنية صدر املّتعريف التناسخ وأدل

  .ةّاجلوهري

                                                        
 . ٢٨٢ ص٥ج: املصدر السابق )١(

 . ٨٩٥ ص٥ج :رشح املنظومة) ٢(
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 تعريف التناسخ

خ هـو إزالـة نسال : يف اللغة بمعنى اإلزالة، قال الراغب األصفهاين التناسخ

 . والشيب الشباب، الشمسّ والظل،ّكنسخ الشمس الظل ،بهّ يتعقٍ بيشءٍيشء

 . التناسخ بمعنى النقلّأنويف أقرب املوارد 

ل، وهـذا ّ النقـل والتحـو:امهـتني ّ يف التناسخ خصوصيّأن :ّيتضحوهبذا 

 : منها،قساماالنتقال له أ

 . املعاد:يطلق عليهو ،ةّة إىل النشأة األخرويّاالنتقال من النشأة الدنيوي ●

 إىل الفعـل، كانتقـال الـنفس عـىل أسـاس احلركـة ّالقـوةاالنتقال من  ●

 .ة إىل كامهلا املمكنّاجلوهري

 . مثله يف هذه النشأةٍ إىل بدنّاملاديانتقال النفس باملوت من البدن  ●

 الــذي ذهـب إليــه ،ن االنتقـال هــو التناسـخ املـصطلحوهـذا النـوع مــ

 .الفالسفة من الربامهة واهلندوس وغريهم

 ّتأهلنيالتناسخ عند صدر امل

، ففـي ةّمتعـددبتعـاريف ف التناسـخ ّة عـرّتعدد يف آثاره املّتأهلنيصدر امل

 عـن انتقـال الـنفس مـن البـدن العنـرصي أو ٌرةاالتناسخ عبـ: األسفار قال

 .ّاألول عن البدن منفصل آخر ٍدنالطبيعي إىل ب

عبارة عن اسرتجاع النفس ونقلهـا  :ّبأنهف التناسخ ّ آخر عرٍعويف موض

 ؛تهّ أخرى من جهة صلوح مزاجه واستعداد مادًإىل البدن بعد ذهاهبا عنه تارة

                                                        
 .٨٠١ص: املفردات يف غريب القرآن) ١(

 .)نسخ: (ّ، مادة٢ج: أقرب املوارد) ٢(

 . ٤ ص٩ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ٣(
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 . للنفسٌ املزاج تابعّألن

 سواء ، بدن إىلٍ انتقال النفس من بدن:التناسخ:  قالأرسار اآلياتويف 

ّا أو فلكيّكان البدن عنرصي ّا أو برزخيً  .ًاً

 أقسام التناسخ

 التناسـخ :ّاألول التناسـخ عـىل قـسمني، ّأنوبعد تعريفه للتناسـخ ذكـر 

  .يتامللكو التناسخ : واآلخر،امللكي

 : واآلخـر، التناسـخ املطلـق: أحـدمها،ًأيضا امللكي عىل قسمني التناسخ

 ٌ تناسـخ:م إىل قـسمني مهـاّ يقـسًأيـضاناسخ املحـدود  والت،التناسخ املحدود

 .، وإليك تعريف هذه األقسامّ صعوديٌ وتناسخ،ّيلنزو

ًأوال  التناسخ امللكي : ّ

 :وهو ينقسم إىل قسمني

 آخر يف ٍ إىل بدنٍ وهو انتقال النفس من بدن،التناسخ املطلق :ّاألولالقسم 

ً أبـدا، ٍفّ ثالث، وهكذا بال توقـهذه النشأة، فإذا مات البدن الثاين انتقلت إىل

 .  أو نباتٍ أو حيوانٍوالبدن املنتقل إليه قد يكون بدن إنسان

ة ّق بجنني اإلنسان أو احليـوان، أو باخلليـّ هو التعل،ًوطريق االنتقال غالبا

قطب الدين الرازي قال ، وقد نسب هذا القول إىل القدماء من احلكامء. ةّالنباتي

د ّ من القدماء ذهبـوا إىل امتنـاع جتـرً قليلةً رشذمةّإن: شارح حكمة اإلرشاق

 دائمـة االنتقـال يف احليوانـات ٌةّا جـسامنيّألهنـ من النفوس بعد املفارقة ٍيشء

                                                        
 .٥٥ ص٩ج: السابقاملصدر  )١(

 .١٤٨ص: أرسار اآليات) ٢(
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 .ً احلكامء حتصيالّة، وهم أقلّوغريها من األجسام، يعرفون بالتناسخي

  نفـوس ال انتقـال: ّبأنـه يف تعريـف التناسـخ املطلـق ّتأهلنيقال صدر املو

األعامل من  وة من أبداهنم إىل أبدان احليوانات املناسبة هلا يف األخالقّاإلنساني

هم  وةّ من احلكامء املعروفني بالتناسخيٌقليلة ٌ كام ذهب إليه رشذمة،غري خالف

 .أسخفهم رأيا و احلكامء حتصيالّأقل

 ّحتـى ٍدةّجمر النفوس غري ّبأن :عىل هذا النوع من التناسخ هؤالء ّاستدلو

ّ أن تكـون دائـام متعلّالبدبعد مفارقتها للبدن، وعىل هذا األساس  قـة ببـدن، ً

  :بقولـه ّتـأهلنيوهذا ما ذكـره صـدر امل إىل هنايةال  إىل آخر، ٍ بدننوتنتقل م

خـصوص  من النفوس بعد املفارقة مـن البـدن املٍد يشءّذهبوا إىل امتناع جتر

 . أبدان احليوانات وغريهاد يفّ الرتدُ دائمةٌةّا جرميّألهن

 :، وهو عىل قسمنيالتناسخ املحدود :ثاينالقسم ال

 انتقال بعـض النفـوس دون  بّخيتص وهو أن ،ّيلالتناسخ النزو :ّاألول

فهـو  األفـراد جهـة مـن ٌحمـدود ّأنـهكام القسم من التناسخ  آخر، وهذا ٍبعض

نقطع، وال ترجع النفس  االنتقال قد يّألن وذلك ؛ الزمانجهة من ًأيضا ٌحمدود

 .ة بل تلتحق بعامل النور والعقولّإىل النشأة الدنيوي

 النفوس املفارقة لألبدان ّأنهو  األفراد، ًوالسبب يف كونه حمدودا من جهة

 :بعد املوت، عىل قسمني

ة جـال حاالنفـوس كاملة يف جمال العلم والعمل، فهذه النفوس ال: ّاألول

                                                        
 .٤٧٦ص: ّاملقالة اخلامسة الفصل األول: رشح حكمة اإلرشاق) ١(

 .٧ ص٩ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ٢(

 . ٤٥٧ ص: املقالة اخلامسة، الدين الشريازيصدررشح حكمة اإلرشاق، ) ٣(

 .٧ ص٩ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ٤(
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ا وصـلت إىل كامهلـا املمكـن، فـال حتتـاج إىل ّألهنـر، ُخ أٍهلا لالنتقال إىل أبدان

 . إىل هذه النشأةًالرجوع ثانية

فـال منـاص  وعليـه ،جمـال العلـم والعمـلناقـصة يف ال  النفـوس:الثاين

غـري  تكتمـل فـيهام إىل أن تـصري لكـيلتكاملها من إرجاعها إىل هذه النـشأة 

 . بعامل العقولٍحينئذ  الرجوع، فتلحق اىلٍحمتاجة

 اهلدف مـن التناسـخ ورجـوع ّفألنالزمان جهة ة من ّ املحدودي سببّأما

امهلا يف جمال العلـم وهتـذيبها مـن تكاًدا هو ّالنفس إىل البدن يف هذه النشأة جمد

هة عنها فال وجه لدوام هذا ّ فإذا صارت منز،الرذائل وجتردهيا من الكدورات

 .بعامل النورل، بل ال مناص من حلوقها بعد االستكامل ّالنقل والتحو

ناسـخ تال األفـراد واألزمنـة جهـة التناسـخ املحـدود مـن يطلق عـىلو

 ،ّية اإلنـسانّية الصيـص:نفسلـ لٍ منزلّأول ّإن: ّتأهلني صدر املقال، ّالنزويل

، وهـذا هـو )ةّة والنباتيـّباب األبواب حلياة مجيع األبدان احليواني( :وهناّويسم

صل نفوسهم بعد ّ الكاملني من السعداء تتّبأنً قائال ، التناسخييوذاسفرأي 

واملأل األعىل، وتنال من السعادة ما ال عني رأت وال أذن  املفارقة بالعامل العقيل

ني ّتوسط غري الكاملني من السعداء كاملّوأما ،سمعت وال خطر عىل قلب برش

نفوسـهم مـن هـذا  منهم والناقصني يف الغاية واألشقياء عىل طبقاهتم فتنتقـل

ز ذلـك ّوبعضهم جو .ىل غريه ال إنساين آخر من النوع اإلٍدن اىل تدبري بدنالب

ز النقـل مـن البـدن ّ وبعـضهم جـو،ّ حيـواينٍولكن اشرتط أن يكون إىل بدن

 .ًأيضا، وبعضهم إىل اجلامد ًأيضا ّ إىل البدن النبايتّاإلنساين

                                                        
 .ّأي البدن واهليكل املادي اإلنساين يف اصطالح شيخ اإلرشاق ومن تابعه) ١(

ّ ويطلق عىل األول بالنسخ ٨ ص٩ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ٢(
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 سـخ يغـاير التنا وهذا القسم من التناسـخ ،التناسخ الصعودي :الثاين

 ّأشد ـ بزعمهم ـ والنبات. ّ تفاض عىل املستعدّإنام احلياة ّأن :النزويل، وحاصله

 اإلنـسان ّأنًاستعدادا وأوىل بقبول الفيض اجلديد من احليوان واإلنسان، كـام 

عىل و .ةّة واحليوانيّ وهي التي جاوزت الدرجات النباتي،ًيستدعي نفسا أرشف

ًأوالنبات احلياة تفاض عىل ال ّنإفهذا األساس   ّثم تنتقل منه إىل احليوان، ّثم، ّ

 ّوأنة، ّإىل اإلنسان، وهذا النوع من التناسخ أشـبه بـالقول باحلركـة اجلوهريـ

 ّوأن ومـن الـنقص إىل الكـامل، ، إىل الفعـلّالقـوةها خترج مـن ّاألشياء يف ظل

 . اإلنسانّثمل إىل احليوان ّاملوجود النبايت يتحو

 أو ّ عنـرصيٍ انتقال النفس من بدن:تناسخ بمعنىفال: قال صدر املتأهلني

ًا وهـو ّ كان النزول إنـسانيً سواء، حمالّاألول عن ٍ آخر منفصلٍ إىل بدنّطبيعي

 ،سـخرو الًا وهـّ أو مجادي،سخفًا وهو الّ أو نباتي،سخًا وهو املّ أو حيواني،سخنال

 . وهو بالعكس من الذي ذكرناهالصعودأو يف 

 ّأن هـو :ةّني القول بالتناسخ الصعودي واحلركة اجلوهريـ الفرق بّأن ّإال 

، فـالنفس ّاالتـصالالتكامل يف القول بالتناسـخ عـىل وجـه االنفـصال دون 

ّلكـن  إىل البدن اإلنساين، ومنه ّثمة تنتقل من النبات إىل البدن احليواين، ّالنباتي

ل ّة تتحـوّنـساني النطفة اإلّوأن ّاالتصالة عىل وجه ّل يف احلركة اجلوهريّتحوال

:  يصدق عليها قولـه سـبحانهّحتى كاملة ٍ ناقصة إىل مرتبةٍوتتكامل من مرتبة

                                                                                                                                  
وعىل الثاين باملسخ وعىل الثالث بالفسخ وعىل الرابع بالرسخ، وهذا ما أشار إليه 

 :احلكيم السبزواري

ًإنسانا وحيوانا مجادا نام  سخ رسخ فسخ قبسام نسخ وم ً ً 

 .١٩٥ ص٥ج: رشح املنظومة

 . ٧ ص٩ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(
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َ�م أ�شأناه خلقا آخر �تبارك ا� أحسن ا�الق�﴿ ُ ُ �
ِ ِ

َ َ ْْ َ َُ � َ َ َ َ َ َُ َ َ ًَ ْْ َ ْ
 .)١٤: املؤمنون( ﴾

 التناسخ امللكويت: ًثانيا

 التناسخ امللكويت نيّتأهل صدر املّعرف ؛ةّل اإلنسان بصورة ملكوتيّوهو يمث

صـريورهتا  وةّة إىل النشأة األخرويّ من نشأة الطبيعة الدنيوي  النفس حتول :ّبأنه

 ٍّة هبيٍ حسنة، أو غريهاٍّة حيوانيٍةّ أخرويٍ بصورةًرةّأحواهلا مصو وبحسب ملكاهتا

 مـن  حاصلة، متخالفة األنواع،ةّ أو هبيميٍةّعيُبَ سٍةّ ظلامنيٍةّ رديٍ أو قبيحة،ةّنوري

 . اهليئات وة الكاسبة لتلك الصورةّأفعاهلا الدنيوي وأعامهلا

لـيس مـن التناسـخ  ّألنـه ؛ال إشكال يف وقوعـهسخ اتنوهذا النوع من ال

ة وصـريورهتا ّ إىل النشأة األخرويـ،ل النفس من نشأة الطبيعةّ حتوّ فإن،املحال

ة عـىل ّة أو امللكيـّالشيطاني أو ّيةُعبّة أو السّ بالصور املختلفة، كاحليوانيًرةّمتصو

ة ّ وأفعالـه الدنيويـهامللكات التي حيصل اإلنسان عليها من خالل أعامل أساس

ليس ذلك : ّتأهلني لذا قال صدر امل؛التي يكتسبها ويدمن عىل فعلها وتكرارها

ٌحمقق ، بالربهانٌ ثابتٌ بل هو أمر، للتحقيقًخمالفا  ،العيـان وة الكشفّ عند أئمّ

ت عليه ظواهر النصوص ّ دل،سائر األديان وةّأرباب الرشائع احلق من ٌمستفاد

م النفوس ّ بذكر جتسٌة مشحونةالسنّ و بل الكتاب،ةّاألحاديث النبوي وةّالقرآني

 : كام يف قوله تعاىلًتلوحيا وًاعتقاداهتا ترصحيا واهتاّني وعاداهتا وبصور أخالقها

ِوما من دابة � األرض وال طائ﴿ ِ
َ َ َِ

ْ َ ْ
ِ ٍ

� َ ْ َ
ِر يط� �ناحيه إال أ�ـم أمثـال�م مـا فرطنـا � 

َ َ َْ ُ� َ َُ ْ َ ْ َ ٌُ َ َ�
ِ ِ ِ

ْ َ
ِ

ُ
ٍ

ٍالكتاب من �ء ْ َ ْ
ِ ِِ

َ ْ
جعـل مـنهم القـردةَو﴿ : قوله تعاىلو .)٣٨: األنعام( ﴾

َ َ َ ِ
ْ ُ ُ َْ

ِ
َ َ

َا�نـاز�ر و
ِ

َ ْ
 

�بد الطاغوتو
َ ُ � َ َ َ

�قلنا �هم كونـوا قـردة خا﴿  :قوله تعاىلو .)٦٠: املائدة(﴾
ً َ َ ِ

ُ ُُ َْ ُ ْ َ
َسـ��

ِ ِ﴾ 

ْشهد عليهم سمعهم﴿  :قوله تعاىلو .)٦٥: البقرة( ُْ ُ َْ َ
ِ ِ
ْ َ َ َ

ْأبصارهم و ُ ُ ْ َ
جلـودهم بمـا �نـوا  و

ُ
ِ

ْ ُ ُ ُ ُ

                                                        
 .٤ ص٩ ج:السابقاملصدر ) ١(
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�عملون
َ ُ َ ْ َ

شهادة األعضاء بحـسب هيئاهتـا املناسـبة مللكاهتـا و .)٢٠: ّفصلت( ﴾

يوم �ـشهد علـيهم ﴿  :قوله تعاىلو .ر أفعاهلا يف الدنياّاحلاصلة من تكر
ْ ْ
ِ
ْ َ َ َ َُ َْ َ

أ�ـس�تهم
ْ ُ ُ َ

ِ
ْ َ

 

أيديهمو
ْ
ِ ِ

ْ َ
أرج و

ُ ْ َ
لهم بما �نوا �عملون
َ ُ َُ ْ َ ُُ

ِ
 .)٢٤: النور( ﴾ْ

لسانه أو صوته الذي بواسطة لسانه تشهد بعمله وـ  ًمثالـ فصورة الكلب 

كذا غـريه مـن احليوانـات اهلالكـة  و،عادته وعىل سوء باطنه وّالذي هو الرش

��هم يوم القيامة �َو ﴿:  تعاىلقولهك .ئةّتشهد عليها أعضاؤها بأفعاهلا السي
َ َ

ِ
َ ْ

ِ
ْ ْ َْ ُ ُُ َ

  

وجوههم
ْ
ِ ِ

ُ ٌ�يهـا ز�ـ�﴿ :قوله تعـاىلكو .)٩٧: اإلرساء( ) ُ ِ ِ
َ

شـهيق و
ٌ

ِ
َ

 .)١٠٦: هـود(﴾ 

قال اخـس﴿  :قوله تعاىلكو
َ ْ َ َ

ؤ
ُ

ِوا �يهـا وال ت�لمـون
ُ � َ ُ َ َ

إىل غـري  .)١٠٨: املؤمنـون( ﴾ِ

 . النسخمن آياتذلك 

 طال التناسخ بإة وّاحلركة اجلوهري

مللكـي وال يـشمل التناسـخ ا بالتناسـخ ّخيتصالكالم يف بطالن التناسخ 

بطـال إويف املقام نقترص عىل  .ّتقدم ليس من التناسخ املحال كام ّألنه ؛امللكويت

 . ة األخرىّض لألدلّنتعر، وال ةّ عىل احلركة اجلوهريًالتناسخ بناء

أبطل فيه مجيع  ـ ةّعىل احلركة اجلوهري ًبناء ـ ً برهاناّتأهلنيصدر املوقد أقام 

ونحن بفضل اهللا  : ولذا يقول يف أسفاره يف ذيل هذا الربهان،أقسام التناسخ

واء كان بطريق النـزول ً عىل نفي التناسخ مطلقا، سٍّ قويٍمنا بربهانِ علههلامإو

 .أو الصعود

  �هان ابطال ا�ناسخ لّاألولا�قر�ر 

 : التاليةّاملقدماتمد عىل وتقرير هذا الربهان يعت

                                                        
 .٤ ص٩ج: املصدر السابق )١(

 .٣ ص٩ج: السابقاملصدر  )٢(
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 .ّيّاحتاد بني النفس والبدن الرتكيب : األوىلّاملقدمة

 .ّق بني النفس والبدن ذايتّ التعل: الثانيةّاملقدمة

 .ةّان بحركة جوهريّتحرك النفس والبدن ي: الثالثةّاملقدمة

 .ة البقاءّة احلدوث روحانيّ النفس جسامني: الرابعةّاملقدمة

 .ّالقوة األمر الذي بالفعل يستحيل أن يرجع إىل ب: اخلامسةّاملقدمة

 : كام ييلّاملقدماتوتفصيل هذه 

 ّ ال انضاممييّاحتادالرتكيب بني النفس والبدن :  األوىلّاملقدمة

 الرتكيـب ّأن وثبـت ابقة، الـسبحـاثً مرارا يف األّتقدمت ّاملقدمة وهذه 

  .ّيّاحتادبينهام 

  ّنفس والبدن ذايتق بني الّالتعل:  الثانيةّاملقدمة

ق الذايت ّاملراد بالتعل: د تقي اآلميل بقولهّ احلكيم حممذكرها ّاملقدمةوهذه 

ًماهيـةًق مأخوذا يف اليشء ّ أن يكون التعل:هو ً كاملـضاف املقـويل، أو وجـودا ّ

صها حتتـاج إىل ّ الـصورة يف وجودهـا وتشخـّإن، حيث ّاملادةق الصورة بّكتعل

ق ّ تعلّأن الفرق بينهام ّأن ّإالفس بالبدن من هذا القبيل، ق النّ مبهمة، وتعلّمادة

ً هو باحتياجها إليها حـدوثا وبقـاءّإنامصها ّ يف وجودها وتشخّاملادةالصورة ب ً، 

ً النفس حتتاج إىل البدن حدوثا ال بقاء، ّإنبخالف النفس والبدن، حيث   ّفإهنـاً

 ّثم حدوثها عني اجلسم ّأول تكون يف :ة البقاء، أيّة احلدوث وروحانيّجسامني

 إىل ينة تـصل إىل مرتبـة العقـل مـن اهليـوالّل الذايت واحلركة اجلوهريّبالتحو

 .العقل املستفاد

 الـيشء أو ّماهيةق يف ّ أعني ما يكون التعل ـق الذايت باملعنى املذكورّوالتعل

 ّماهيـةًق خارجـا عـن ّ أن يكون التعل: وهوّق العريضّ يقابل التعل ـيف وجوده
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ّيشء ووجوده معا، وهو املعربال  التـي يعرضـها اإلضـافة ّستقلة عنه بالذات املً

 لـألب ّإناء ونحوهـا، حيـث ان والبنّّبن وامللك والرب واالمن خارج كاألب

 وتعرضـه ،ٌوجود ّهيتهومل احليوان الناطق يف اإلنسان، ّماهية، وهي ّماهية ًمثال

االبن، بل س كإضافة األب إىل اإلضافة إىل االبن، فإضافة النفس إىل البدن لي

 .اّماهيته يف ً يف وجودها وإن مل تكن مأخوذةٌتلك اإلضافة مأخوذة

 ّإمـا الـيشء، وهـو ّماهيـةً قد يكون مـأخوذا يف ّق الذايتّوعىل هذا فالتعل 

ّبقاء كالتعل وًيكون حدوثا ً، وقد يكون حـدوثا ال بقـاء، ّاملادةق بني الصورة وً ً

 . والبدنق بني النفسّكالتعل

 اليشء وال يف وجـوده، كـاألب ّماهية مل يؤخذ ال يف ّ عريضٌقّوهناك تعل

 .انّن مها مضافان مشهورييواالبن اللذ

 ة للنفس والبدنّثبوت احلركة اجلوهري:  الثالثةّاملقدمة

كـاء ّية ضـمنها، وذلـك التّ املتبقّاملقدماتكن إدراج م يّاملقدمة ويف هذه 

 .ة للنفس والبدنّىل احلركة اجلوهري األخرى عّاملقدماتمجيع 

 ة البقاءّة احلدوث روحانيّالنفس جسامني: ّاملقدمة الرابعة

 ّبـأنة للنفس يبتني عىل القـول ّ القول باحلركة اجلوهريّأن :ومن الواضح

 ـ  الـسابقةبحـاث يف األّتقـدم كـام ـ البقـاءة ّة احلدوث روحانيّالنفس جسامني

ّدا تامّ جترّجردامل ّ الروحاينّأناىل  ذلك ّدومر يثبت له مجيع مـا لـه باإلمكـان  ،ًاً

ٍقوةاىل  إذ لو كانت فيه حالة منتظرة الحتاج ؛منتظرة، فال توجد له حالة ّالعام
ّ 

، والعـرض حيتـاج إىل موضـوع، ٌ عرضّالقوة اإلمكان وّنإوإمكان، وحيث 

                                                        
 .٣٤٦ـ ٣٤٥، وص٣٩٢ ص٢ج: درر الفوائد، الطبعة الثانية) ١(
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 ّألن ؛، فيلزم خالف الفـرضّاملادةوموضوعه هو اإلمكان االستعدادي وهو 

 .ّالقوة يكون بّإنام، ال يكون كذلك وّجمرد ّروحاينه ّنأرض ُما ف

 يمكـن البحـث عـن ٍحينئذة احلدوث فّ النفس جسامنيّأن عىل بيننا إذا ّأما

 إىل الفعل الكتساب الكامالت إىل أن تصبح ّالقوةرج من َ ختّوأهناحركة النفس 

 .ةّ فيها بواسطة احلركة اجلوهريّقوة ال ٍةّذات فعلي

 ّاألمر الذي بالفعل يستحيل أن يرجع إىل بالقوة: ّقدمة اخلامسةامل

 ّلالحتادوذلك  ؛ةّ جوهريٍ بحركةّتحرك يّفإنهوهكذا الكالم بالنسبة للبدن 

ًا ّعقل أن يتكامل أحـد املـرتبطني ذاتيـُ فال ي، بني النفس والبدنّق الذايتّوالتعل

ة ّ حيث تكون له الفعلي،رةة إىل اآلخّ فيصل البدن بحركته التكاملي،دون اآلخر

 ،ةّ والعمليـّلميةالعة املناسبة لكامالهتا ّاملناسبة لكامالت نفسه، كام تكون الفعلي

 .ّتأهلنيوهذا هو املعاد اجلسامين عند صدر امل

 النتيجة 

ة يـستحيل ّ النفس التي أصبحت ذات فعليّأن :ّيتضح ّاملقدماتمن مجيع 

أن يكـون البـدن الـذي يلـزم ستنسخة  فرض كون النفس مّألنأن تستنسخ، 

 )وهو الـنفس( حدمها بالفعلأتركيب بني أمرين  ّحتقق، فيلزم ّالقوةترتبط به ب

 .وهو حمال )وهو البدن( ّالقوةواآلخر ب

 الرتكيب بينهام ّألن ؛حمال ّالقوة كون اليشء بام هو بالفعل ب: بعبارة أخرى

 أحـدمها بالفعـل واآلخـر ،ين يستحيل بني أمـرّيّحتاد والرتكيب اال،ّيّاحتاد

 ذكره وهذا ما ،ّالقوة األمر الذي يكون بالفعل يستحيل أن يكون بّألن ؛ّالقوةب

 ، بالبـدنّ ذايتٌقّ هلـا تعلـً الـنفس كـام علمـت مـراراّنإ:  بقولهّتأهلنيصدر امل

                                                        
 .٤ ص٩ج: انظر احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(
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 ًةّ ذاتيـً منها مع اآلخر حركةّلكل ّوأن ،ّيّاحتاد ٌّطبيعي ٌالرتكيب بينهام تركيبو

كذا  و، ما هلا من األحوالّكل يف ّالقوة بٌ حدوثها أمرّأولالنفس يف  و،ةّيجوهر

  الـصباّة بـإزاء سـنّ الذاتيـالـشؤون آخـر مـن ٌ شـأنٍ وقتّكلهلا يف  و،البدن

 ّالقـوةرجان من َ خيًمعامها  و،غريها واهلرم والشيخوخة والشباب وةّالطفوليو

 ّالقـوة بـإزاء درجـات ٌنـةّعي مٍ نفسّكلالفعل يف  وّالقوةدرجات  و،إىل الفعل

 ّالقوةخترج من  وّإال ما نفس وقها البدينّ به ما دام تعلّاخلاصالفعل يف بدهنا و

 كانت ًاألعامل حسنة وهلا بحسب األفعال وةّة حياهتا اجلسامنيّإىل الفعل يف مد

 كـان يف ًسـواء] الوجـود[ل يف الوجـوب ّالتحص وةّ من الفعليٌئة رضبّ سيأم

 اسـتحال ، مـن األنـواعٍ فـإذا صـارت بالفعـل يف نـوع.لـشقاوةالسعادة أو ا

 كام استحال صريورة احليوان بعد ، املحضةّالقوة ّحد أخرى يف ًصريورهتا تارة

ال يمكـن  ،ةّ ذاتيـٌةّ هذه احلركة جوهريّألن ؛ًعلقة وًبلوغه إىل متام اخللقة نطفة

 آخـر ٍ ببدنٌ منسلخةٌفسقت نّ فلو تعل.ٍفاقّ أو اتٍ أو إرادةٍ أو طبعٍخالفها بقرس

كـون  واآلخر بالفعل وّالقوة يلزم كون أحدمها ب، أو غري ذلكًعند كونه جنينا

 ّيّاحتـاد ّطبيعـي الرتكيب بيـنهام ّألن ٌذلك ممتنع و،ّالقوةبام هو بالفعل ب اليشء

هذا ما  .ّالقوةاآلخر ب والرتكيب الطبيعي يستحيل بني أمرين أحدمها بالفعلو

 .سنح لنا بالبال

 ُ درجتهـا درجـة  الكـونّأول الـنفس يف ّإن: ةّوقال يف الـشواهد الربوبيـ

 جيـاوز درجـة ّحتـى ّاملـادة حـسب اسـتكامالت ً فشيئاً شيئاىّ يرتقّثمالطبيعة 

 ًرجـع تـارةَه ما فيستحيل أن يّ فالنفس متى حصلت هلا فعلي.احليوان والنبات

 ٌء  يشّاملادة و الصورةّأن :د مىض قّإنه ّثم .االستعداد و املحضةّالقوةأخرى إىل 

                                                        
 .٣ـ٢ ص٩ج: املصدر السابق )١(



 ٣٤٣......................................................................................ّاجلوهرية احلركة يف

ان يف االسـتكامل بـإزاء ّتدرجي وانّتحرك يًمعامها  و،ّقوة وٍواحد له جهتا فعل

 ةّالنباتي   جاوزت درجتهٌق نفسّ فمن املحال أن يتعل،ّخاصة هّفعلي ٍ استعدادّكل

 ّحدته  مل يتجاوز صورّ املنيّأن :وقد علمت . أو اجلننيّي املنّمادةة إىل ّاحليوانيو

 اجلنني ما دام يف الرحم مل يتجاوز صورته درجة الـنفس ّوأن ،ةّالطبيعة اجلرمي

يـا ��ـ� كنـت ﴿  ي الذي حكى اهللا تعاىل عـن األشـقياء بقولـهالتمنّ وةّالنباتي
ُ ْ ُ

ِ
َ ْ َ

ترابا
ً ُ

يا ��نا نرد﴿  كذا قوله و، مستحيل الوقوعٍ أمريمتنّ .)٣٩: نبأال( ﴾
� ََ ُ ْ �نعمل .. .َ

َ َ ْ َ َ

�
َ

� اِ�ي كنا �عمل
ُ ََ ْ � ُ � َ  إذ ،م اهللا الرجوع إىل الدنيا علـيهمّفقد حر ،)٢٧: األنعام(﴾ْ

  .ّ يف التجيلّتعددال  وال تكرار يف الفيض

  برهان آخر �طالن ا�ناسخ 

ح آثـار اّ لكـن رش،ه يف كتبـً رصاحـةّتـأهلني صدر املههذا الربهان مل يذكر

 : التايلبالشكل روهّ قرّتأهلنيصدر امل

 النفس تنتقل بعد املـوت ّفإن ، عىل فرض حصول التناسخ: األوىلّاملقدمة

 .آخر ٍإىل بدن

 .ّاملادةة لعامل ّ جوهريٌتوجد حركة:  الثانيةّاملقدمة

 ٍ الـنفس تـأيت إىل البـدن حيـنام يـصل البـدن إىل اسـتعداد: الثالثـةّاملقدمة

 .ةّبواسطة حركته اجلوهري

ة، ّة بواسطة احلركة اجلوهريّ اشتداديً حركةّتحرك ت النفس: الرابعةّاملقدمة

 .والنقص إىل أن تكون أقوى ًا من الضعفّيّتدرجرج َوخت

رج عـن البـدن َ ختٍا إىل مرحلةهب تصل نفس الوجود ّقوة:  اخلامسةّاملقدمة

                                                        
 . ٢٣٤ص:  الشواهد الربوبية يف املناهج السلوكية)١(

 . ١١٣ص:  االشتياين؛١٩٢ ص٥ج: انظر رشح املنظومة) ٢(
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 . عنهّوتستقل

 ًةّ رجوعيـً آخر بعد املوت يعني حركةٍدنبق النفس بّ تعل: السادسةّاملقدمة

 .شديد إىل الضعيف ومن الكامل إىل الناقصمن ال

 احلركة ّألنة للنفس ـ ّ احلركة الرجوعيوهو ـ باطل التايل : السابعةّاملقدمة

 .  وحمالًا ذاتٌة من الشديد إىل الضعيف ومن الكامل إىل الناقص ممتنعّالرجوعي

 ، آخـر بعـد املـوتٍق الـنفس ببـدنّوهو تعل ،ًأيضا ٌباطل ّاملقدم :النتيجة

 . وهو املطلوبتناسخ باطل،فال

 ّاألول الربهـان ّأما ، فقطّبطل التناسخ النزويلُ هذا الربهان يّأنوال خيفى 

 .ًبطل التناسخ مطلقاُفهو ي

                                                        
األسفار يمكن مراجعة تفصيل البحث يف إبطال التناسخ إىل كتاب املعاد، رشح ) ١(

الشيخ عبد اهللا : األربعة، من أبحاث املرجع الديني السيد كامل احليدري، بقلم

 . ّاألسعد، اجلزء األول، مؤسسة اهلدى للطباعة والنرش



 

 

  ا�صادر

ّاألدلة عىل احلركة اجلوهرية .١  .، الشيخ حسن زادة آميلّ

حممد خواجوي، انجمن فلسفة : ، صدر املتأهلني، تصحيحأرسار اآليات .٢

 .ش١٣٦٠إيران، 

مة حممد حسني الطباطبائي، تعليـق ّ، العالأصول الفلسفة واملنهج الواقعي .١

 .هـ١٤٢١ السيد عامر أبو رغيف، :الشيخ املطهري، ترمجة

ّ، مقالة أيب نرص الفـارايب فـيام يـصح و مـا ال يـصح مـن ّعامل الفلسفيةاأل .٣ ّ

 .أحكام النجوم

عية، بريوت، ، سعيد خوري لبناين، مطبعة مرسيل اليسوأقرب املوارد .٤

 .م١٩٨٨

هـ، نرش ١٤٢٨، ابن سينا، حتقيق األب قنواين وسعيد زايد، إهليات الشفاء .٥

 .، قمذوي القربى

 .ّ، العالمة املجليساجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهاراألنوار بحار .٦

 عباس: ، حتقيقالطباطبائي حسني ّحممد ّالسيد ّالعالمة ّملؤلفه ،احلكمة بداية .٧

 سنيّعة املدرام مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلواري،عيل الزارعي السبز

 .هـ١٤١٨ّبقم املقدسة، 

 ّ، أبو جعفر حممد بن احلسن الصفار، مؤسسة األعلمي،بصائر الدرجات .٨

 .طهران

 .ّ، املحقق الطويس، مكتب اإلعالم اإلسالمي، قمجتريد االعتقاد .٩

 ّ مطهري،األستاذ مرتىض: ، هبمنيار املرزبان، تصحيح وتعليقالتحصيل .١٠



 ١ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح ...........................................................٣٤٦

 .منشورات جامعة طهران

 .، ابن سينا، مكتب اإلعالم يف احلوزة العلمية، قمالتعليقات .١١

 .عبد اجلواد فالطوري: ، حتقيق عىل رشح املنظومةاالشتياينّتعليقة املحقق  .١٢

ّتعليقة صدر املتأهلني عىل إهليات الشفاء .١٣ ، طبع مكتبة آية اهللا املرعيش، ّ

 .هـ١٤٠٥قم، 

 .اهللا نورانى، طهران  عبد:، إعدادعروف بنقد املحصلّتلخيص املحصل امل .١٤

 .هـ١٤١١، فخر الدين الرازي، القاهرة، مكتبة الرتاث، ّتلخيص املحصل .١٥

، شيخ اإلرشاق السهروردي، جممع حكمت وفلسفة إيران، التلوحيات .١٦

 .طهران

، منشورات الريض، الشيخ الصدوق، األعاملوعقاب ثواب األعامل  .١٧

 .ش١٣٦٨قم، 

ّوهرية والتحوالت الذاتيةاحلركة اجل .١٨ ، آلية اهللا رفيعي قزويني، مطبوع يف ّّ

 . للشيخ حسن زادة]بالفارسية [)كشتي در حركت(رسالة 

ّبالفارسية، للدكتور حسن ملك ] احلركة وأقسامها [حركت وأقسام آن .١٩

 .شاهي

 ).مع رشح قطب الدين شريازي( حكمة اإلرشاق .٢٠

 .، صدر املتأهلني، طبع إيرانّالعرشيةاحلكمة  .٢١

 .)ـه٦٧٥: ت(عيل بن عمر الكاتبي القزويني، ، نيحكمة الع .٢٢

 .ي تعليقة احلكيم السبزوار،ّ العقلية األربعةسفاراألاحلكمة املتعالية يف  .٢٣

تعليقة الشيخ حسن زاده ، ّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة .٢٤

 .اآلميل

ر ، حممد بن إبراهيم صدّيف األسفار العقلية األربعة احلكمة املتعالية .٢٥



 ٣٤٧.....................................................................................................املصادر

 .هـ ١٣٧٨قم املرشفة،  املتأهلني الشريازي، مكتبة املصطفوي،

 ّ، الشيخ عبد الكريم احلائري اليزدي، مؤسسة النرش اإلسالمي،درر الفوائد .٢٦

  .  ه١٤٠٨قم، 

 .، ألرسطودروس يف الطبيعة .٢٧

 بالفارسية،] لسفة اإلسالميةرسالتان يف الف[ دو رسالة در فلسفة إسالمي .٢٨

 .، انجمن آثار ميل، طهران)ش١٣٥٩(جالل الدين مهائي، املتوىف 

 بن ّ إىل عيليسحاق الكندإرسالة يعقوب بن ( ةّ الفلسفيي الكندسائلر .٢٩

 .م١٩٥٠، القاهرة، ) جرم العاملية اهللا وتناهّ وحدانياجلهم يف

للفارايب، جملس دائرة املعارف العثامنية، حيدر آباد،  ،رسالة التعليقات .٣٠

 .ش١٣٤٦

رخان  نرص حممد بن أمحد بن طللمعلم الثاين أيبة، ّ القلبيىرسالة الدعاو .٣١

 . اهلند، مطبعة دائرة املعارف حيدر آباد،الفارايب

 .ني الشريازي، طبع حجري، طهرانّ، صدر املتأهلرسالة ىف احلدوث .٣٢

، ٢ة طهوري، طمكتب، صدر الدين الشريازي، رسالة يف املشاعر .٣٣

 .ش، طهران١٣٦٣

 .، البن رشدالسامع الطبيعي .٣٤

 .، مطبعة الريض وبيدار، قمرشح التجريد للقوشجي .٣٥

، لسعد الدين مسعود بن عمر بن عبد اهللا ح املقاصد يف علم الكالمرش .٣٦

 . هـ١٤٠١التفتازاين، دار املعارف النعامنية،  

، احلكيم السبزواري، حتقيق آية اهللا الشيخ حسن زادة رشح املنظومة .٣٧

ّاآلميل، الطبعة األوىل، مؤسسة أم  . هـ١٤١٦،  القرىّ

فاعي، رمجة عبد اجلبار التر: ، الشهيد مرتىض املطهريرشح املنظومة .٣٨



 ١ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح ...........................................................٣٤٨

ّ مؤسسة ،ر أبو رغيف، الطبعة األوىلّترمجة عام: ً؛ أيضاّمؤسسة البعثة، قم

 .هـ١٤١٧،  القرىّأم

 .ّ، السيد عيل اجلرجاين، طبع القسطنطينيةرشح املواقف .٣٩

تصحيح وحتقيق ، ، شمس الدين حممد شهرزوريرشح حكمة اإلرشاق .٤٠

 سة مطالعات وحتقيقاتّ مؤس،طهران، ضيائي تربتي حسني: مةّومقد

  .م١٩٩٣، ١فرهنكي، ط

 . ش١٣٧٥، ١ط، حممد داوود قيرصي رومي، رشح فصوص احلكم .٤١

 .ي، الطبع احلجريجّاملحقق الالهي، شوارق اإلهلام .٤٢

 .مطبعة املهدوي، أصفهان الالهيجي، ، عبد الرزاقشوارق اإلهلام .٤٣

ّالشواهد الربوبية يف املناهج السلوكية .٤٤ ، )١٠٥٠ت( زيال صدرا، الشرياامل ،ّ

 .منشورات جامعة مشهد، آشتياين جالل الدين: تصحيح وتعليق

 .، الشيخ الصدوق، منشورات املكتبة احليدرية، النجفعلل الرشائع .٤٥

الشيخ عيل : ّ، للمرجع الديني السيد كامل احليدري، بقلمعلم اإلمام .٤٦

 .ش١٣٨٥محود العبادي، دار فراقد، 

د بن عيل املعروف بابن عريب احلامتي  أليب عبد اهللا حمم،يةّالفتوحات املك .٤٧

 . لبنانـ بريوت ، دار صادر،الطائي

 املعروف بابن حميي الدين أليب عبد اهللا حممد بن عيل، ّالفتوحات املكية .٤٨

: عثامن حييى، تصدير ومراجعة. د: ، حتقيق وتقديم احلامتي الطائيعريب

 .هـ١٤٠٥ة ّإبراهيم مدكور، اهليئة املرصية العامة للكتاب، القاهر. د

 ـ هـ١٤٢٥، ٣ط، )هـ١٤٠٠: ت(، حممد باقر الصدرالسيد  ،لسفتناف .٤٩

 .دار الكتاب اإلسالمي: النارش، مطبعة األمري، م٢٠٠٤

ّ، السيد حممد باقر الداماد احلسيني، جامعة طهران، القبسات .٥٠  .م١٩٩٥ّ



 ٣٤٩.....................................................................................................املصادر

، رشح األسفار األربعة، من أبحاث املرجع الديني السيد كتاب املعاد .٥١

ّالشيخ عبد اهللا األسعد، اجلزء األول، مؤسسة : يدري، بقلمكامل احل

 .اهلدى للطباعة والنرش

ّ حممد عيل التهانوي، مكتبة لبنان ،اف اصطالحات الفنون والعلومّكش .٥٢

 .م١٩٩٦ بريوت، ـنارشون 

 .للشيخ حسن زادة آميل) ّبالفارسية( كشتي در حركت .٥٣

 الدين الطويس، ، اخلواجة نصريكشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد .٥٤

 .ّ، انتشارات شكوري، قم املرشفة شهـ١٣٧٣الطبعة الثالثة،

ّ العالمة احليل،كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد .٥٥ : ، حتقيق وتعليقّ

ّ مؤسسة النرش اإلسالمي بقم ،األستاذ آية اهللا الشيخ حسن زادة اآلميل

ّاملرشفة، الطبعة السابعة املنق  .حةّ

ّحممد املعتصم باهللا : فخر الرازي، حتقيق وتعليق، الاملباحث املرشقية .٥٦

 .ّالبغدادي، منشورات ذوي القربى، قم املقدسة

 . إيران،ّ، صدر املتأهلني، طبع انجمن حكمت وفلسفةاملبدأ واملعاد .٥٧

 .، للفخر الرازيّجمموعة رسائل فلسفية .٥٨

، انجمن اسالمي حكمت وفلسفة ّجمموعه مصنفات شيخ اإلرشاق .٥٩

 .م١٩٧٦إيران، 

، املطبوع ضمن رشح اإلشارات شاراتإل ايحاكامت بني رشحامل .٦٠

 .ش١٣٧٥، ١والتنبيهات، قطب الدين الرازي، نرش البالغة، قم، ط

، جمموعة مصنّفات شيخ اإلرشاق، انجمن ارع واملطارحاتشامل .٦١

 .م١٩٧٦اسالمي حكمت وفلسفة إيران، 

 .هـ١٤٠٤، ٢، الراغب األصفهاين، طاملفردات يف غريب القرآن .٦٢



 ١ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح ...........................................................٣٥٠

 .، الغزايلد الفالسفةمقاص .٦٣

حممد عبد : ، الشيخ مصباح اليزدي، ترمجةاملنهج اجلديد لتعليم الفلسفة .٦٤

 .املنعم النعامين، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم

 ـ هـ١٤١٧عبد الرمحن عمرية، الطبعة األوىل، : حتقيق، األجيي، قفااملو .٦٥

 .بريوت ـ  دار اجليل، لبنانم،١٩٩٧

 .، مكتبة لبنان، بريوتم فخر الدين الرازيموسوعة مصطلحات اإلما .٦٦

 .، بريوت ـ لبنانموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب .٦٧

، حسني عبد اهللا، ابن سينا، الطبعـة النجاة من الغرق يف بحر الضالالت .٦٨

 .ّهـ ش، مؤسسة انتشارات جامعة طهران١٣٧٩الثانية، 

 .اإلسالمي السيد حممد حسني الطباطبائي، مؤسسة النرش ،هناية احلكمة .٦٩

ّ، تعليقة الشيخ عباس الزارعي السبزواري، مؤسسة النرش هناية احلكمة .٧٠

 .ّاإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني

، جامعة هـ١٣٨٠، تعليقة الشيخ غالم رضا الفيايض،هناية احلكمة .٧١

 .ّاملدرسني، قم

ّ، طبع مؤسسة يف طريق احلق،  تعليقة الشيخ مصباح اليزدي،هناية احلكمة .٧٢

 .هـ١٤٠٥

دنا أمري ّ وهو جمموع ما اختاره الرشيف الريض من كالم سي،هنج البالغة .٧٣

 رشح األستاذ اإلمام الشيخ حممد عبدة ، املؤمنني عيل بن أيب طالب

 .لبنانـ  بريوت ،، دار املعرفة للطباعة والنرشًمفتي الديار املرصية سابقا

 طهران، ، أثري الدين املفضل بن عمر األهبري، طبعّاهلداية األثريية .٧٤

  .هـ١٣٣١

 .صفهاين، حسني عشاقي األوعاية احلكمة يف رشح هناية احلكمة .٧٥



 

 

 

  الفهرس

 ٥............................................................شكر وتقدير

 ّيف القوة والفعل املرحلة التاسعة

ّمقدمات متهيدية ّ 

ّهل بحث القوة والفعل من األبحاث الفلسفية أم الطبيعية؟. ١ ّ ّ..........١٣ 

ّاالجتاه األول      ّأن البحث يف احلركة بحث طبيعي: ّ ٌ ّ....................١٣ 

ّأن البحث يف احلركة بحث فلسفي: ّاالجتاه الثاين      ٌ ّ.....................١٤ 

ّالفرق بني مرحلة العلة واملعلول ومرحلة القوة والفعل. ٢ ّ..............١٤ 

ّاملعنى اللغوي للقوة وتطوراته      ّ ّ......................................١٥ 

 ١٨......................................................ّتعليق عىل النص

 ٢٠.......................................................ّخالصة ما تقدم

 ّبحث إضايف يف موضع بحث احلركة

 ٢٢.................................................آراء الفالسفة يف املقام

 

  ّالفصل األول

ّكل حادث زماين فإنه مسبوق بقوة الوجود ّ ّ ّ 

ّكل حادث زماين مسبوق بقوة الوجود: ّاملبحث األول ّ ّ..................٣٣ 

ّبرهان صدر املتأهلني عىل أن كل حادث زماين مس      ّ ّ  ٣٤.....ّبوق بعدم زماينّ

 ٣٦........................................ّاإلشكال عىل الربهان املتقدم     



 ١ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح ...........................................................٣٥٢

 ٣٦......................................ّجواب صدر املتأهلني لإلشكال     

 ٤٠........................ٌاإلمكان يف املقام عرض ال جوهر: املبحث الثاين

 ٤٢........................................ّموضوع االستعداد هو املادة     

 ٤٢................................ّادة احلاملة لالستعدادّخصوصيات امل     

ّمادة الفعلية السابقة والالحقة واحدة      ّ...............................٤٤ 

ًاملادة األوىل ليست حادثا زمانيا      ًّ ّ.....................................٤٥ 

 ٤٦...................................................ّالنتائج املتحصلة     

 ٤٧......................................................ّتعليق عىل النص

 ٤٨.................................................ّخالصة الفصل األول

ّبحوث تفصيلية وإضافية ّ 

 ٥٠...................................يف تعريف اإلمكان االستعدادي) ١(

 ٥٢...................ذايتالفرق بني اإلمكان االستعدادي واإلمكان ال) ٢(

ّاالستعداد له معنى حتصييل بخالف الذايت. ١      ً........................٥٢ 

 ٥٤.......................اإلمكان الذايت بمنزلة األصل لالستعدادي. ٢     

ّتعني االستعداد والقوة يف اإلمكان االستعدادي. ٣      ّ..................٥٥ 

 ٥٥......................................زوال اإلمكان االستعدادي. ٤     

ّموضوع اإلمكان االستعدادي املادة باملعنى األعم. ٥      ّ................٥٥ 

ّاإلمكان االستعدادي قابل للشدة والضعف. ٦      ٌ......................٥٦ 

 ٥٦...........................................ّوماهية االستعدادّ هوية )٣(

ّاالستعداد أمر وجودي. ١      ٌ..........................................٥٧ 

ّاالستعداد أمر عدمي. ٢      ٌ............................................٥٧ 

ّمناقشة الشيخ املطهري للنظرية الثانية           ّ............................٥٨ 



 ٣٥٣....................................................................................................الفهرس

ّاالستعداد أمر اعتباري. ٣      ٌ..........................................٥٩ 

ّشيخ املطهري للنظريةمناقشة ال           ّ..................................٦١ 

 

 الفصل الثاين

ّيف استيناف معنى وجود اليشء بالقوة
 ِوانقسام الوجود إليهام ِووجوده بالفعل ِ

 ٦٨.......................................ّالربهان عىل إثبات القوة والفعل

ّهناك أنواع جوهرية متغرية: ّاملقدمة األوىل      ّ...........................٦٩ 

ّبني كل قابل ومقبوله نسبة خارجية: ّاملقدمة الثانية      ٌ ٍ ّ...................٦٩ 

 ٧٣...........ّكل نسبة تستدعي طرفيها يف ظرف وجودها: ّاملقدمة الثالثة     

 ٧٤............................................................النتيجة     

 ٧٥..................... متناهية أو غري متناهيةاحلكم فيام لو كانت السلسلة

ّالوجود الواحد السيال ينطبق عليه حد احلركة ّ..........................٧٧ 

ّال حركة إال يف مادة ّ...................................................٧٨ 

 ٧٨.........................................................نتائج البحث

 ٨١......................................................ّتعليق عىل النص

ّبحث يف تقدم القوة عىل الفعل ّ ٌ 

 ٨٥...........................................ّرأي صدر املتأهلني يف املسألة

 ٨٦.................................................خالصة الفصل الثاين

 الفصل الثالث

ّيف زيادة توضيح حلد احلركة وما تتوقف عليه ّ 

 ٩٤.........................توضيح معنى احلركة وتعريفها: ّ األولاملبحث

 ٩٦.....................ّاإلشكال عىل تعريف احلركة املتقدم: املبحث الثاين



 ١ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح ...........................................................٣٥٤

 ٩٧............................................املفاهيم عىل ثالثة أقسام     

 ٩٩.............................................تعريف أرسطو للحركة     

 ١٠١.........................ّاألمور التي تتعلق هبا احلركة: املبحث الثالث

 ١٠٣....................................................ّتعليق عىل النص

ّبحوث تفصيلية وإضافية ّ 

ّجواب الشبهة القائلة بأن احلركة تتألف من سكونات) ١( ّ............١٠٧ 

 ١٠٩................................تفصيل البحث يف تعريف احلركة) ٢(

 ١١٠..........................................تعريف الكندي للحركة     

 ١١١..........................................تعريف الفارايب للحركة     

 ١١٣.......................................تعريف فيثاغورس للحركة     

 ١١٤..................................نقد ابن سينا لتعريف فيثاغورس     

 ١١٤...................................ّدر املتأهلني البن سينامناقشة ص     

 ١١٥.....................ّتوجيه املحقق السبزواري لتعريف فيثاغورس     

 ١١٥.........................................تعريف أفالطون للحركة     

 ١١٦....................................نقد ابن سينا لتعريف أفالطون     

 ١١٦............................ّتوجيه صدر املتأهلني لتعريف أفالطون     

 ١١٧...........................................تعريف أرسطو للحركة     

 ١٢١...........................................تعريف هبمنيار للحركة     

 ١٢٢....................................تعريف الفخر الرازي للحركة     

 ١٢٢......................................تعريف السهروردي للحركة     

 ١٢٤..........................ّنقد صدر املتأهلني لتعريف شيخ اإلرشاق     

 ١٢٥.........................................لحركةّتعريف املتكلمني ل     



 ٣٥٥....................................................................................................الفهرس

 ١٢٧.....................................ّتعريف صدر املتأهلني للحركة     

 ١٢٩........................ّرأي املتكلمني يف وجود احلركة يف اخلارج) ٣(

 

 الفصل الرابع

 ّيف انقسام التغري

 ١٣٧...............................ّتعريف التغري وأقسامه: ّاملبحث األول

 ١٣٧......................................................ّأقسام التغري     

ّاحلركة التوسطية والقطعية: املبحث الثاين ّ ّ............................١٣٩ 

ّتعريف احلركة التوسطية      ّ..........................................١٤٠ 

 ١٤٢...........................................ّتعريف احلركة القطعية     

ّاحلركة القطعية والتوسطية موجودتان يف اخلارج      ّّ...................١٤٣ 

 ١٤٧....................................................ّتعليق عىل النص

 ١٤٨...............................................خالصة الفصل الرابع

ّبحث تفصييل حول احلركة القطعية والتوسطية ّ ّ ّ ٌ 

ّتوسطية والقطعيةتاريخ البحث يف احلركة ال) ١( ّ ّ......................١٥٠ 

ّاألقوال يف احلركة القطعية والتوسطية) ٢( ّّ...........................١٥١ 

ّعدم وجود احلركة القطعية يف اخلارج ووجود التوسطي. ١       ١٥١.........ةّّ

ّوجود احلركة القطعية يف اخلارج وعدم وجود التوسطية. ٢      ّّ.........١٥٦ 

ّوجود احلركة القطعية والتوسطية يف اخلارج. ٣      ّّ....................١٥٧ 

ّأدلة املريداماد عىل إثبات احلركة القطعية يف اخلارج           ّ..............١٥٩ 

ّنظر صدر املتأهلني يف احلركة التوسطية والقطعية           ّ ّ ّ.................١٦١ 

ّنظر احلكيم السبزواري يف احلركة التوسطية والقطعية           ّ ّ...........١٦٢ 



 ١ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح ...........................................................٣٥٦

 ١٦٣.....................................نظر الشيخ مصباح اليزدي          

 

 الفصل اخلامس

 يف مبدأ احلركة ومنتهاها

 ١٦٩..............املبدأ واملنتهى هل مها جزآن من احلركة؟: ّاملبحث األول

 ١٧١........................ّانقسام احلركة ال يقف عىل حد: املبحث الثاين

 ١٧٣......................ّمبدأ ومنتهى احلركات اجلوهرية: املبحث الثالث

 ١٧٣.......................ّومنتهى احلركات العرضيةمبدأ : املبحث الرابع

 ١٧٤....................................................ّتعليق عىل النص

 ١٧٥.............................................خالصة الفصل اخلامس

 

 الفصل السادس

 يف املسافة

 ١٨١...............................................ّتعريف املسافة العرفية

 ١٨١.............................................ّتعريف املسافة الفلسفية

 ١٨٢.........................................ّكيفية وقوع احلركة يف املقولة

ًأوال      ّكيفية وقوع احلركة يف املاهيات العرضية: ّ ّ ّ.....................١٨٣ 

ّكيفية وقوع احلركة يف ماهية اجلوهر: ًاثاني      ّ..........................١٨٧ 

 ١٨٩.............ّالدليل عىل انتزاع نوع من املقولة من كل آن من احلركة     

 ١٨٩.............................................................تنبيه     

 ١٩٠....................................................ّتعليق عىل النص

 ١٩٢............................................خالصة الفصل السادس



 ٣٥٧....................................................................................................الفهرس

 يف الوجوه املذكورة يف معنى احلركة يف املقولة ّبحث إضايف

ٌّأن املقولة موضوع حقيقي للحركة: ّالوجه األول      ٌ ّ..................١٩٣ 

 ١٩٤...........ض احلركة ملعروضهااملقولة واسطة يف عرو: الوجه الثاين     

ٌأن املقولة جنس للحركة، واحلركة نوع هلا: الوجه الثالث      ٌ ّ...........١٩٥ 

 ١٩٥..........................تّأن احلركة إحدى املقوال: الوجه الرابع     

أن يفعل، ومن : احلركة من حيث التحريك من مقولة: الوجه اخلامس     

 ١٩٥...............................أن ينفعل: ّحيث التحرك من مقولة

 ١٩٥ٌ احلركة عرض وراء املقوالت، كالوحدة والنقطةّأن: الوجه السادس     

ّاحلركة ليست من املقوالت، بل هي نحو وجود سيال، : الوجه السابع     
ٍ

ّحيث إن احلركة ووجود األمر السيال مساوقان ّ...................١٩٦ 

 ١٩٦...........احلركة عبارة عن الوجود الناعت للمقولة: الوجه الثامن     

 

 الفصل السابع

 يف املقوالت التي تقع فيها احلركة

 ٢٠٢....................................................احلركة يف الكيف

 ٢٠٤....................وقوع احلركة يف الكيف املحسوس: ّاملبحث األول

 ٢٠٥.......................................ّاحلركة يف الكم: املبحث الثاين

 ٢٠٦............................................إشكال شيخ اإلرشاق     

 ٢٠٨.................................................جواب اإلشكال     

 ٢٠٩.....................................يف األيناحلركة : املبحث الثالث

 ٢٠٩.................ّهل مقولة األين مستقلة أم ترجع إىل مقولة الوضع     

 ٢١١.....................................احلركة يف الوضع: املبحث الرابع



 ١ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح ...........................................................٣٥٨

 ٢١٢............................احلركة يف باقي املقوالت: املبحث اخلامس

 ٢١٢....................استدالهلم عىل عدم احلركة يف الفعل واالنفعال     

 ٢١٤..........................ٰاستدالهلم عىل عدم احلركة يف مقولة املتى     

 ٢١٥................استدالهلم عىل عدم وقوع احلركة يف مقولة اإلضافة     

 ٢١٦......................... عىل عدم وقوع احلركة يف اجلدةاستدالهلم     

 ٢١٧..............................استدالهلم عىل نفي احلركة يف اجلوهر     

 ٢١٧....................ّمناقشة املصنّف ملا تقدم من االستدالل املشهور     

 ٢١٩................جواب املصنّف عىل القائلني بعدم احلركة يف اجلوهر     

 ٢٢٠....................................................ّتعليق عىل النص

 ٢٢٢..............................................خالصة الفصل السابع

  تفصيل الكالم يف وقوع احلركة يف املقوالت األربع

....................................................................٢٢٣ 

 

 الفصل الثامن

 ّيف احلركة اجلوهرية

 ٢٣٤...............................ّحقيقة احلركة اجلوهرية: ّاملبحث األول

ّاألدلة عىل احلركة اجلوهرية: املبحث الثاين ّ............................٢٣٦ 

ّالدليل األول عىل احلركة اجلوهرية      ّ................................٢٣٦ 

 ٢٤١....................................ّإشكاالن عىل الدليل األول          

 ٢٤٦............................................ّم الدليل األولتقيي          

 ٢٤٩.................................ّالدليل الثاين عىل احلركة اجلوهرية     

 ٢٥٣....................................ّالفوارق بني الدليل األول والثاين



 ٣٥٩....................................................................................................الفهرس

 ٢٥٤....................................................النتائج املتحصلة

ّانقسام احلركة اجلوهرية إىل طولية وعرضية. ١ ّ ّ.......................٢٥٤ 

ّ األولية والثانويةّاحلركات العرضية. ٢ ّ...............................٢٥٧ 

 ٢٦٠..........................احلركات الثانية هي من احلركة يف احلركة     

 ٢٦٢.................................اإلشكاالت عىل احلركة يف احلركة     

ّالعامل اجلسامين حقيقة واحدة سيالة. ٣ ٌ ٌ................................٢٦٧ 

ّالدليل عىل أن العامل املادي حادث زماين ٌ ّّ..............................٢٧٠ 

 ٢٧٦....................................................ّتعليق عىل النص

 ٢٧٩..............................................خالصة الفصل الثامن

 ٢٨١....................................................ّالنتائج املتحصلة

ّبحوث تفصيلية وإضافية يف احلركة اجلوهرية ّ ّ 

ّاألدلة عىل احلركة اجلوهرية) ١( ّ.....................................٢٨٣ 

ّاحلركات العرضية سيالة متغرية معلولة للصور : ّالدليل األول      ّ ّالنوعيةّ

.................................................................٢٨٣ 

 ٢٨٣..........وجود األعراض من مراتب وجود اجلواهر: الدليل الثاين     

 ٢٨٣..................................الوضع واملحاذاة: الدليل الثالث     

 ٢٨٥....................ّدليل اخلروج من القوة إىل الفعل: الدليل الرابع     

 ٢٨٥.................ّانقالب ماهية العرض إىل اجلوهر: الدليل اخلامس     

ّللجواهر عالمات للتشخص: الدليل السادس      ٌ.....................٢٨٦ 

 ٢٨٧................... يف الكيف واجلوهر االشتداد يقع: الدليل السابع     

 ٢٨٩.........ٌالطبيعة طالبة للخري املحض والكامل املطلق: الدليل الثامن     

 ٢٩٠....معرفة حقيقة الزمان دليل عىل احلركة يف اجلوهر: الدليل التاسع     



 ١ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح ...........................................................٣٦٠

 ٢٩٤............................ بالعرض ّاحتاد العريض: الدليل العارش     

ّكون النفس اإلنسانية جسامنية احلدوث: الدليل احلادي عرش      ّ.......٢٩٦ 

ّتوضيح معنى كون النفس جسامنية احلدوث روحانية البقاء      ّ.........٢٩٨ 

 ٢٩٩.............................................ّكيفية حدوث النفس     

 ٣٠٤.......................................................ّنكتة مهمة     

 ٣٠٥..................................ّإشكالية خلق األرواح قبل البدن     

 ٣٠٧...................................ّالتأييد القرآين للحركة اجلوهرية     

 ٣٠٨..........................................استدالل الشهيد الصدر     

 ٣٠٩.........................ّإشكاالت ابن سينا عىل احلركة اجلوهرية) ٢(

 ٣١١.....................ّأجوبة صدر املتأهلني عىل إشكاالت ابن سينا) ٣(

 ٣١٢...............ّحتقيق الشيخ مصباح اليزدي يف احلركات االشتدادية     

ّاإلشكالية عىل القائلني بأن مجيع احلركات اشتدادية      ّّ................٣١٤ 

 ٣١٥...............ّمناقشة الشيخ مصباح للقائلني باحلركات االشتدادية     

ّاحلركة اجلوهرية جتدد األمثال) ٤( ّ...................................٣١٦ 

 ٣١٦............................................ّاملراد من جتدد األمثال     

ّكلامت العرفاء يف استفادة احلركة اجلوهرية من جتدد األمثال      ّ........٣١٧ 

 ٣٢٢.....................................ّصدر املتأهلني يف املقامكلامت      

ّالفرق بني احلركة اجلوهرية وجتدد االمثال      ّ.........................٣٢٥ 

 ٣٢٦..........................................ّنتائج احلركة اجلوهرية) ٥(

 ٣٢٦..........................................إثبات الواجب تعاىل. ١     

 ٣٢٧..........................................إثبات الصور املفارقة. ٢     

 ٣٢٩...................................................عادإثبات امل. ٣     



 ٣٦١....................................................................................................الفهرس

ّالرتكيب بني املادة والصورة احتادي. ٤      ّّ............................٣٣٠ 

 ٣٣١................................................إبطال التناسخ. ٥     

 ٣٣٢...............................................تعريف التناسخ          

 ٣٣٢.....................................ّالتناسخ عند صدر املتأهلني          

 ٣٣٣................................................أقسام التناسخ          

ًأوال                      ٣٣٤.....................................التناسخ امللكي: ّ

 ٣٣٧...................................التناسخ امللكويت: ًثانيا                    

 ٣٣٨....................................ّاحلركة اجلوهرية وإبطال التناسخ

 ٣٣٨.................................ّالتقرير األول لربهان ابطال التناسخ

ّالرتكيب بني النفس والبدن احتادي ال انضاممي: ّاملقدمة األوىل ّ.........٣٣٩ 

ّالتعلق بني النفس والبدن ذايت: ّاملقدمة الثانية ّ.........................٣٣٩ 

 ٣٤٠.................ّثبوت احلركة اجلوهرية للنفس والبدن: ّاملقدمة الثالثة

ّالنفس جسامنية احلدوث روحانية البقاء: ّاملقدمة الرابعة ّ...............٣٤٠ 

 ٣٤١......ّاألمر الذي بالفعل يستحيل أن يرجع إىل بالقوة: ّاملقدمة اخلامسة

 ٣٤١.............................................................النتيجة

 ٣٤٣..........................................برهان آخر لبطالن التناسخ

 ٣٤٥.............................................................املصادر

 ٣٥١............................................................الفهرس

 

 


