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  شكر وتقدير

ّاحلمد هللا رب العاملني والـصالة والـسالم عـىل . بسم اهللا الرمحن الرحيم
ّسيدنا حممد وعىل آله الطيبني الطاهرين ّ. 

يناهـا يف رشح هنايـة  مـن جمموعـة دروس ألقًاّتعد هـذه الدراسـة جـزء
ّمة احلجة الشيخ عـيل ّطبائي، حاول تلميذنا فضيلة العالمة الطباّعالاحلكمة لل

محود العبادي دامت توفيقاته أن خيرجها بصيغة  كتاب بعـد تـدوينها وإبـداء 
ا كان له األثر املفيد يف صياغتها هبذه ّاملالحظات الفنّية والتوضيحية عليها؛  مم

 .الصورة
مجيـع التفاصـيل التـي ّوبعد مالحظة ما قـرره وجـدت أهنـا تـستوعب 

ّعرضت هلا بدقة وعمق وحسن بيان؛ ومن ثم فهـي تعـرب عـن جهـد فكـري  ّ ّ ُ
 .ّوعلمي جليل للكاتب الفاضل بذله من أجل توضيح هذه األفكار

ًوإين إذ أشكر له هذا اجلهد املبارك أدعو اهللا العيل القدير أن جيعلـه علـام  ّ
ًمن أعالم هذه األمة راجيا أن يواصل الشوط ،   ّالسيام مع ما تعيشه األمة من ّ ّ

ّتساؤالت خمتلفة يف هذا املجال، آمـال أن تـستجيب لـبعض تلـك املتطلبـات  ً
 .الفكرية  والعقائدية

 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
 

  كامل احليدري                   



 
 
 

قد   مةّا

ِسم ن ِا ْ ر ِا
رحيم ْ ِا ِ   

 اجلاهليـة مـن وأنقـذنا النـور إىل الظلـامت مـن جناأخر الذي هللا احلمد
 النـذير البـشري رسـله، خـاتمو خلقـه خري عىل والسالم والصالة باإلسالم،

 عـصمة الطـاهرين، الطيبـني بيتـه أهـل وعـىل ،ّحممـد ّسيدنا املنري، والرساج
 والتابعني ،الصاحلني أصحابه صفوة عىل والسالم املهتدين، ومنار املعتصمني

 .الدين يوم إىل نبإحسا هلم
 :بعد أما
 كاملـه حتقيـق وهـي غايتـه، يبلغ أن ألجل اإلنسان خلق قد تعاىل اهللا ّإن
ْومن{: تعاىل قال قلبه؛ يف التوحيد صبغة ّوحتقق اإلهلي بالقرب ّاملتمثل َ ُأحسن َ َ ْ َ

 
َمن ًصبغةِ ا ِ َ ْ  ).١٣٨: البقرة (}ِ

 إىل اإلنـسان لوصـول ّمقدمة ّتعد الرشعية العلوم مجيع ّأن الواضح ومن
  هـذه بعـض ّأن ّإال قلبـه، يف التوحيد ّوحتقق اإلهلي القرب وهي الغاية، تلك

 الفقه علم ًفمثال. ّمتوسطة وبعضها بعيدة وبعضها قريبة ّمقدمة تكون العلوم
 املدن بسياسة ّتتكفل التي واملسائل واالجتامعية الفردية املسائل عىل يشتمل بام

 والعمـل للعمـل، ّمقدمـة يكـون العبـاد، وتنظيم املنزل وتدبري البالد وتعمري
 .إلنسانا قلب يف التوحيد ّوحتقق العليا املعارف حلصول ّمقدمة يكون بدوره

 ّيعد وتزكيتها، النفوس لتهذيب ّمقدمة ّيعد الذي األخالق علم وكذلك
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 .اإلهلي والقرب اإلهلية املعارف ّلتلقي واستعدادها النفس لتهيئة ّمقدمة
 معرفـة عـىل ّيتوقـف اإلهلـي والقـرب اإلهليـة املعرفة كامل ّأن خيفى وال
 عـىل لألشـياء خلقـه وكيفية احلسنى وأسامئه صفاته ومعرفة بخالقه اإلنسان
 ًمضافا تدبريها، وكيفية بمخلوقاته تعاىل عنايته كيفية ومعرفة األكمل وجهها

 ّاملقدمات من ذلك ريوغ تعاىل، باهللا صاهلاّات وطرق اإلنسانية النفس معرفة إىل
 العظمى والسعادة اإلهلي القرب إىل ووصوله اإلنسان كامل عليها ّيتوقف التي

 القـرب ّألن ذلـك ؛املنيعـة والكـامالت الرفيعـة والدرجات العظيم والرشف
 يف جـاء كـام بـصرية، صـحيحة معرفة ضوء يف ّإال ّيتحقق أن يمكن ال اإلهلي

س«: الرشيف احلديث ق اهللا إ ل إال سلكُـ طر
ّ

 هيتـدي فبـالعلم. )١(» بـالعلم 
ـك إ تهتـدي بـالعلم ّإن«: ّربه إىل اإلنسان  ويف )٣(» اهتـدى علـم مـن«و )٢(» ّر
ة غ  العمل«: يقول × الصادق اإلمام عن آخر حديث   سائر بص

ق، غ ده فال طر س عة تز إال ا
ّ

 .)٤(ً»بعدا 
ّيتوصـل الـذي العلـم عىل ويطلق  تعـاىل الواجـب معرفـة إىل بواسـطته ُ

 ّالعالمـة ذلـك ذكـر كام األوىل، الفلسفة أو األعىل، العلم... احلسنى وأسامئه
 عـن الباحـث العلـم هـي اإلهلية احلكمة«: بقوله احلكمة بداية يف الطباطبائي

 األعىل، والعلم األوىل، الفلسفة: ًأيضا ّويسمى موجود، هو بام املوجود أحوال
 مـن احلقيقيـة املوجـودات متييز: وغايته. موجود هو بام وجودامل: وموضوعه

 تنتهـي إليه التي األوىل ّالعلة ّوباألخص للوجود العالية العلل ومعرفة غريها،

                                                

 .١٤ ص: الصادق ماماإل إىل املنسوب الرشيعة  مصباح)١(
 .١٦ص: الواعظني  روضة)٢(
 .١٥ص: نفسه  املصدر)٣(
  .٤٤ص ،١ج: الكايف )٤(
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 .)١(»اسمه ّعز اهللا وهو العليا، وصفاهتا احلسنى، وأسامئها املوجودات، سلسلة
 أرشف نمـ األوىل الفلـسفة أو األعـىل العلـم يكون األساس هذا وعىل

 صـدر أشـار ذلـك وإىل وغايتـه، موضـوعه برشف العلم رشف ّألن العلوم،
 قـسم أي [احلكمـة مـن القـسم هـذا ّأن اعلم ثم«: بقوله األسفار يف ّاملتأهلني

 وهـو أجزائهـا أفـضل هو فيه الرشوع حاولنا يتال]  ّاألخص باملعنى اإلهليات
: تعــاىل قولــه يف إليــه املــشار اآلخــر، واليــوم وآياتــه بــاهللا احلقيقــي اإليــامن

مؤمنون{ َوا ُ ِ ْ ُ ْ َآمن ُ َ ِبا َ ته ِ الئ ِو ِ َ ِ
َ َ تبه َ ِو ِ

ُ ُ ِورسـله َ ِ ُ ُ  :وقولـه) ٢٨٥: البقـرة (}َ
ْومن{ َ فر َ ْي ُ ْ ِبا َ تـه ِ الئ ِو ِ َ ِ

َ َ تبـه َ ِو ِ
ُ ُ ِورسـله َ ِ ُ ُ ـوم َ ِوا ْ َ ْ ِاآلخـر َ ِ

ْ
ْقـد  َ ًضـالال َضـل َ َ َ 

ًبعيدا
ِ  باملبدأ، العلم أحدمها رشيفني علمني عىل مشتمل وهو) ١٣٦: النساء (}َ

 وأفعالـه وصـفاته اهللا ةمعرفـ :باملبـدأ العلم يف ويندرج. باملعاد العلم وثانيهام
 اهللا مدح وقد. ّالنبوات وعلم والقيامة النفس ةمعرف :باملعاد العلم ويف وآثاره،

 ومـا العامل  خلق يف الناظرين مدح يف ثناؤه ّجل فقال فيهام، ّاملتفكرين الناظرين
: وتوحيـده املبـدع ةعظمـ عـىل ّالدالـة الفطرة وبدائع اخللقة عجائب من فيه
تفكرون{ َو ُ ََ َ ِخلق ِ َ

ْ سماوات َ ِا َ ِواألرض َ ْ َ ْ نا َ َر َخلقت َما َ ْ َ ًباطال َهذا َ
ِ : عمران آل (}َ

: ةيـّاملاد األغـشية عـن هلـا ّواملزكـي نفسه أمر يف الناظر مدح يف وقال ،)١٩١
فس وما سواها { َو َ َ َ ٍَ

ْ قواها *َ همها فجورها و َ فأ َ َ ََ َْ َ َ ُ َُ َْ َ
ها * َ قد أفلح من ز َ َْ َ َ َْ َ َ وقد خـاب *ْ َ ْ َ َ

َمن دساها َ ْ  .)٢(»)١٠ـ٧: الشمس (}َ
  الـذي العلـم هـذا عليـه يعتمـد الـذي واملالك املعيار ّأن الواضح ومن

 مـن هـذا ّولعـل ّالتعقـل،و العقـل هو الواجب معرفة إىل خالله من ّيتوصل
 ّتوقف ّقضية نجد ّإننا: ًفمثال واالستدالل، الربهنة عىل تعلو التي الواضحات

                                                

 .٧ص: احلكمة  بداية)١(
 .٩ص ،٦ج: األربعة ّالعقلية األسفار يف املتعالية  احلكمة)٢(
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 يمكـن ال إذ فيهـا، ريـب ال واضـحة العقـل عـىل تعاىل الباري وجود إثبات
 ّألن رشائـع؛ هـي بـام الـرشائع بواسـطة تعـاىل الباري وجود عىل االستدالل

 هبـا فـاإليامن هـذا وعـىل تعـاىل، اهللا إىل هبابانتـسا هـي امّإن الرشائع مرشوعية
 تعاىل اهللا وجود عىل االستدالل ُأخذ فلو. تعاىل اهللا بوجود اإليامن عىل ّمتوقف

 إثبـات حيـال األنبيـاء موقـف ّأن نجد ولذا. الباطل الدور للزم الرشائع، من
 سبةبالنـ وهكـذا العقـيل، لالستدالل ّواملنبه ّاملذكر موقف هو تعاىل اهللا وجود

 .األخرى الدين ألصول
 والروائية القرآنية النصوص من ّاملتنوع احلشد هذا نجد املنطلق هذا ومن

 .العقل أمهية ّتؤكد التي
 يناسب ال ّمتعددة إطالقات له كان وإن العقل ّأن إليه اإلشارة جتدر ّاومم
 تلـك هـو ّاملقدمـة هذه يف العقل من ّنتوخاه ما لكن ّاملقدمة، َدور هلا ُّالتعرض

 وأسـامئه تعـاىل الواجـب معرفـة إىل اإلنـسان ّيتوصـل خالهلا من التي ّالقوة
 ّوحتقـق اإلهلـي القـرب إىل اإلنـسان وصـول ّمقـدمات من ونحوها احلسنى
 .قلبه يف التوحيد
 املعـارف أسـاس العقـل ّبأن القول ّأن هي بالذكر اجلديرة النقطة ّأن ّإال

 ّألن الدين، مسائل مجيع يف الوحيد واملالك املعيار هو العقل ّأن يعني ال اإلهلية
 حدود له ّأنه ّإال العليا، اإلهلية املعارف إىل الوصول يف دور له كان مهام العقل

 قبيـل مـن األخـرى، املـسائل من مجلة معرفة عن ًعاجزا ويقف يتجاوزها ال
 ليوتفاصـ املعـاد كتفاصـيل الـرشيعة مـسائل مـن لكثـري اجلزئيـة التفاصيل
 .فيها الرأي إبداء للعقل يمكن ال التي األخرى املسائل من ونحوها العبادات

  تعاىل الواجب معرفة يف البحث ّأن هو االلتفات يسرتعي الذي ء واليش
 اإلهلي القرب ّلتحقق وواسطة وسيلة هو امّوإن ًآنفا، رشناأ كام نفسه، يف غاية ليس
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 والقرب ّاحلق طلب لمالع هذا عىل الباعث يكن مل فلو. العظمى السعادة ونيل
 وال ًإهليا ًعلام يكون فال غري، ال فنونه ّوتعلم العلم نفس هو كان امّوإن اإلهلي،
 اهللا معرفة ّأن وليعلم«: املقام يف ّاملتأهلني صدر يقول لذا. إهلية ًحكمة حكمته

 أهل دأب هو كام ،البحث دّجمر... هبا املراد ليس اآلخرة طريق وعلم املعاد وعلم
 .)١(»بعض فوق بعضها ظلامت مجيعها ّفإن والفكر املباحثة أصحاب وغاية النظر

ف ّمات التـي يتوقـّ املقـدّة واملعلول من أهمّ بحث العلّومن الواضح أن
 ّ الـذي يعـد تعـاىل الواجـب معرفـة يف البحثىل اهلدف وهو إعليها الوصول 

 . كام أرشنااإلهلي القرب ّلتحقق وواسطة وسيلة

العال منهج
ّ

يدري ية اهللا آمة كمة نهاية ح  ا   ا
 :ييل بام احلكمة هناية رشح يف احليدري مةّالعال األستاذ دّالسي منهج يتميز

 إعطاء يف سامهت ّخاصة بمنهجية احليدري األستاذ طريقة متيزت. ١
ًمترسا الطالب  فلسفية نصوص عىل إطالعه خالل من الفلسفية املسائل يف ّ

 واملعاد، واملبدأ الربوبية، والشواهد األسفار، كتاب ّامالسي مسألة، ّلكل أخرى
 والشيخ الرئيس كالشيخ الفالسفة لكبار أخرى مصادر إىل باإلضافة

 إىل األستاذ ُيرجع ًتقريبا مطلب ّكل يف إذ وغريهم، واملريداماد السهروردي
 .الفلسفية املسائل حول واسعة رؤية الطالب ليكسب املصادر من عدد

 اآلراء إىل بنفسه العودة عىل الطالب مترين يف املنهجية هذه تساهم كذلك
 يعطي ّامم املقارنة، أو االستزادة لغرض أخرى مصادر يف بنفسه ومتابعتها

 .ذهنه يف املطالب ترسيخ يف ًكبريا ًأثرا للطالب
 واضـح مجيـل بأسـلوب البحـث يف املختلفة واآلراء األقوال عرض. ٢
 .أمانه ّوبكل

                                                

 .١١ص ،١ج: األربعة ّالعقلية األسفار يف املتعالية احلكمة )١(
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 .األقوال وراء الكامنة الدوافع إىل ذاألستا يشري. ٣
 خامتـة يف اإلشارة: األستاذ دّالسي هبا يمتاز التي ّاملهمة اخلصائص من. ٤

 .وروائية قرآنية نصوص من عنها املبحوث املسألة تلك ّيؤيد ما إىل بحث ّكل
 ّيعـد النقـل ّألن البحـث، يف كبري وأثر ّأمهية من النقطة هلذه ما خيفى وال

 مـن الكثـري ّأن نجـد هنا ومن ،)١(دفائنه ويثري العقل أمام الطريق ّقيش ًمفتاحا
 الفلـسفية، األبحاث صعيد عىل كبرية إنجازات تسجيل إىل وصلوا الفالسفة

 .النقل برساج الستهدائهم نتيجة
 .اخلالف فيها يقع التي املسائل يف النزاع ّحمل حترير. ٥
 البحـوث يف منهـا تفادةاالسـ وكيفيـة ،الفلـسفية املـسألة ثمـرة بيان. ٦

 .ّاألخص باملعنى اإلهليات بحث يف امّالسي ،األخرى
 تاريخ إىل اإلشارة إىل باإلضافة ّتقدم، كام للبحث، املنطقي التسلسل. ٧
 .املسألة

ر منهج قر   ا
 سامحة ألقاها التي الدروس من جمموعة هي الرشح ّمادة ّأن الواضح من
 ُتقريرهـا اقتـىض وقـد ّاملقدسـة، قم وزةح يف الطلبة من جمموعة عىل األستاذ
َاتباع القارئ عزيزي أمامك املاثل بالشكل  طبيعـة متليـه ملا ًتبعا ّخاص، منهج ّ

 :التالية بالنقاط التقرير منهج تلخيص ويمكن. مقروءة ّمادة إىل الدروس حتويل
 عـدا مـا املـتن، يف عليـه كان ما وفق عىل البحث تسلسل عىل احلفاظ. ١
 .والتأخري التقديم تنظيمها اقتىض التي ثاألبحا بعض

                                                

هم وواتر رسله فيهم بعث«: قال × املؤمنني أمري  عن)١( ياءه إ ستأدوهم أن  ميثاق ل
ذكروهم فطرته و

ّ
تجوا نعمته، ّم  بليغ، عليهم ّو وا با  هنج. »العقول دفائن م و

 .٤٣ص ،)١( اخلطبة: البالغة
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 حمتـوى ومعرفـة املطالعـة سـهولة يف تسهم أخرى عناوين استحداث. ٢
 .البحث ومضمون

 .األخرى املصادر من عدد مراجعة ضوء يف وفتحها األبحاث تدوين. ٣
 القرآنيـة النـصوص ضـوء يف الكالميـة النظر وجهة من املسألة بحث. ٤

 .األستاذ دّالسي إليها أحال التي خرىاأل واملصادر والروائية،
 ًتوضـيحا املتن عىل األستاذ دّالسي تعليقات وضعت بحث ّكل هناية يف. ٥

 .»ّنصال عىل تعليق« عنوان حتت ،أخرى مالحظات من ّدام ظله أفاده ما أو له،
 .»ّبحوث تفصيلية« :ّكام ذيلت كل فصل ببحوث إضافية حتت عنوان. ٦
 وكـذلك. األصلية مصادرها من املقتبسة لنصوصا سالمة من ّالتأكد. ٧
 .املعتربة املصادر من األقوال ختريج
 .ألصالتها والقديمة األساسية واملراجع املصادر من اإلفادة عىل حرصت .٨

  إهداء
 القبـول، بأفـضل املزجـاة البـضاعة هـذه منـي ّيتقبل أن تعاىل اهللا أسأل

ًمترضعا  أهـل مـن الطـاهرة األرواح إىل العمـل هـذا أجر يرفع أن تعاىل إليه ّ
 .رضاهم موضع تكون وأن البيت

 الرضـا عبـد العزيز ألخي اجلزيل بالشكر ّأتقدم أن يفوتني ال اخلتام ويف
 هبـذه وإخراجه للكتاب اللغوية باملراجعة مشكور جهد من بذله ملا افتخاري؛

 .اجلميلة الصورة
  ’ دّحمم آل ّعش/ سةّاملقد قم                                                       

   العبادي عناد محود عيل                                                       
 ـه١٤٣٢ الثاين ربيع من الثالث                                                       





 
 
 
 
 

  لّالفصل األو

علو ّ إثبات العلية وا ّ
  وجودّ وأنهما  اة
 ّاملبحث األول

 ّ وأهنام أمران واقعيان،واملعلولّ العلة إثبات

 ّتعليق عىل النص 
 يةبحوث تفصيل 

  واملعلولّ العلة يف تعريف .١
  واملعلولّ العلة ف الذهن عىل مفهومّ تعرةّيكيف .٢
  ؟ أمر بدهيييةّالعلهل أصل  .٣

   





 
 
 
 
 

  لّالفصل األو
ِ العليةِ إثبات

ّ
علو وِةّ وا   جودّ وأنهما  ا

َقد تقدم َاهية ا أن:ّ ِ  حدّ وجودة ذات  ف ،ٌ وال معدومةٌها ال 
ة ساو سبةُم وجودِ ال انِ أحدِ رجحان ـ ف، ِ والعدمِ إ ا اِ ا  ـ  
ارجٌتاجة ها ا ِِ إ غ ّ وأما ترج،ها من ذات انِ أحدُحّ رجح ِ ا ٍال  ّ 

هاِ وال م،من ذاتها حُفالعقل ،ن غ يلُ ُ ا
ُ

  .ه
قا سابَوعرفت

ً
اجتَقول ال أن: ها نوعـ  هاِ عدمـ  هاِ   َ منٌإ غ

جو يـ   الغَ ارتفاعأن :ُُه، حقيقتِزّا ه  وجودهاُتاج ا ال ـ   إ
ن؛هاِ وجودِ ارتفاعِ عنينفك  َ ومن،هِها  وجودِ وجودِف توقِ 

علوم فأن ِا و َ هذا ا ّ
عدوم ألن؛ِ الغِ وجود  ئيَ ا  فهذا ،ُ َةّ ال ش

وجود توُا سميهِ عليهُف ا  ِ ًعلة> :ّ ي ُء وا،<ّ فا ُ يتو ّ
ِ  العلة

ّ
: 

  .ُ ً<معلوال>
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ح   ا
م الوجود ّ تقساّحيث إهنمة يف الفلسفة؛ ّ من املسائل املقس،ّالعلة واملعلول

ّ من العوارض العامة للوجود، ّأهنا إىل ًمضافاّ ووجود علة، ، وجود معلول:إىل
 علم من ُّواملعلول من القوانني التي ال يمكن أن يستغني عنها أيّ العلة وقانون
، فهو ية أو الطبيع،ية أو األخالق،ةي أو املنطق،ةي سواء العلوم الرياض،العلوم

م قد الفلسفة والعلويعترب أساس الفهم واإلثبات العلمي؛ إذ بدونه ستف
  مسألةّأن :ّ وتنهار األدلة والرباهني، وكذلك نجد،يةا العلماألخرى قيمته

 .ّواملعلول من املباحث األوىل يف الفلسفة، كام سيتضح يف ثنايا البحثّالعلة 
 :وهي ينبغي بيان مجلة من األمور، وقبل الولوج يف البحث

 .واملعلولّ العلة تعريف: ّاألمر األول
 .واملعلولّ العلة  الذهن عىل مفهوم؛فّعر تيةكيف: األمر الثاين

 .ّىل العلةإيف رضورة احتياج املعلول : لثالثاألمر ا
 .واملعلولّ العلة يف بداهة وجود: األمر الرابع

 ني من مباحثّ بحثني أساسيّإالف مل يتناول يف هذا الفصل  املصنِّّلكن
 :، ومهاواملعلولّالعلة 

 .ام أمران واقعيانّأهن و،لولواملعّ العلة إثبات: ّاملبحث األول
 .هو الوجودّ العلة  تضعهالذيثر ّ أن األ:املبحث الثاين

والتي ـ  واملعلولّ العلة ّض للمباحث األخرى املتعلقة ببحثّنتعرسوف لكنّا 
 . يف هناية البحثية واإلضافيةيف البحوث التفصيلـ  فّمل يتعرض هلا املصنِّ



ّ إثبات العلية واملعلولية وأهنام يف الوجوديف ّ ّ.............................................. ١٧ 

بحث األول  العلة   إثبات:ّا
ّ

  علولوا
 :ّواملعلول من خالل مقدمتنيّ العلة ّاستدل املصنّف عىل إثبات أصل وجود

ّاملاهية يف حد: ّاملقدمة األوىل  . وال معدومة، ال موجودة: ذاهتاّ
ّوهذه املقدمة تقدم إثباهتا يف الفصل األول من املرحلة اخلامسة ّ ّ أن ّ وتبني،ّ

 وال ، ال الوجود رضوري هلا:أيّاهية متساوية النسبة إىل الوجود والعدم، امل
 استحال عليها العدم، وإذا كان العدم  هلاًاّ إذا كان الوجود رضوريّألنه ؛العدم

 استحال عليها الوجود، وهو خالف ما نجده ونلمسه بالرضورة  هلاًاّرضوري
ّ ثم وجدت، ووجدت ثم أصبحت بعد ، فيه موجودات مل تكنالذييف عاملنا  ّ

 .جع ذلك إىل إمكاهنا املاهويذلك غري موجودة، ومر
   ا كانتّمل ـ  ما يقال يف جواب ما هو؟:وهي ـ ّاملاهية> :فولذا قال املصنّ

 ّبأهناّال تأبى أن تتصف  ـ ذاهتا ّ حد وبالنظر إىل ذاهتا يف،من حيث هيـ 
 ، وال ال موجودة، ال موجودة:ذاهتا ّ حد كانت يف، أو معدومة،موجودة

ذاهتا بأن  ّ حد يفًء منهام مأخوذاموجود ليس يشّوجود والالّ أن امل:بمعنى
ّ وإن كانت ال ختلو عن االتصاف بأحدمها يف نفس ، أو جزءها،يكون عينها

 .)١(<ّحو االتصاف بصفة خارجة عن الذات بن،األمر
ّإىل مرجح ـ  حد اجلانبنيأحها إىل ّيف ترجـ  ّاحتياج املاهية: ّاملقدمة الثانية

 .غريها
ّ املاهية يف املقدمة األوىل حالّتبنيا ّمل  يف ذاهتا متساوية النسبة إىل ّوأهنا ،ّ

ّالوجود والعدم، فالبد لرجحان أحدمها من أمر آخر وراء املاهية ّ وهو العلة، ،ّ
 وذلك ؛الستلزم التناقض ـ ّ لو كانت بذاهتا مرجحة ألحد اجلانبني:أيـ  ّوإال
 توجد بال ّهناإ :والعدم، فلو قلنا متساوية النسبة إىل الوجود ّأهنا فرضنا ّألننا

                                                

 .٧٢ص: هناية احلكمة) ١(
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 ّ للزم التناقض؛ ألن ما فرضته متساوي النسبة إىل،ّ أو تنعدم بال علة،ّعلة
ّ وجد بال علة من اخلارج، ومن ّألنه ؛ٍالوجود والعدم، صار غري متساو

 . واضحٌتناقض ،ٍ وغري متساو،ٍ متساو:النسبة بني قولنا ّأنالواضح 
ّم كون املاهية متساوية النسبة إىل الوجود  عد: يستلزم:وبعبارة أخرى

 أو ممتنعة الوجود، وهو ،ّ ذاهتا، بل تكون إما واجبة الوجودّوالعدم يف حد
 .انقالب يف الذايت، وهو حمال

 عىل القول ّإالحمال، ـ  ّمن دون علة خارجة ـ ّ املاهية بنفسهاّحققفت
 جتويز ّإما>:  يف األسفارّقال صدر املتأهلني لذا ؛ّ، وقد تقدم بطالهنايةولوباأل

ّفال يتصور من  ـ مع بطالنه الذايتـ ر ذاته ّن نفسه ومقرّنفس كون اليشء مكو
 .)١(<ما مل يكن مريض النفس، م ذلكّالبرش جتش

 حتتاج ، هناك موجودات متساوية النسبة إىل الوجود والعدمّنأ: النتيجة
ًلغري يسمى معلوالّيف وجودها إىل علة خارجة عن ذاهتا، واملحتاج إىل ا ّ ،

ّه يسمى علةّققّوالذي يتوقف عليه املعلول يف حت ّ. 
 .ّعلولية واملّالعلية عاملنا عامل ّأن :ّ وهبذا يتضح

  : وقد ذكر الطباطبائي هذا االستدالل يف أصول الفلسفة بقوله
ًأوال> ّتتوفر عىل الوجود، دون أن ـ  عىل اإلطالقـ  ّليست هناك ماهية: ّ

 .ّوتتوفر عىل الرضورةجيب وجودها، 
ّ فاملاهية ّوإال هذا الوجوب حتصل عليه بواسطة موجود آخر، ّإن: ًثانيا

 .بذاهتا تتساوى نسبتها للوجود والعدم
 ّفإن ،ّكل موجود تتساوى نسبته إىل الوجود والعدم: ّ تقدمّممانستنج 

، ويمكن )ّالعلة(ينشأ من موجود آخر ـ   يساوي الوجوبالذي ـ وجوده
                                                

 .٢٠٠، ص١ج:  يف األسفار العقلية األربعةاحلكمة املتعالية) ١(
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ّالبد للممكن من علة يف وجوده(: ري عن هذه النتيجة بالعبارة التاليةالتعب ّ( ،
 ، حادثة أو ظاهرة يف العاملّ فحينام نضع اليد عىل أي،ّعىل أساس البيان املتقدم

 ّخصوصياهتا رضوريوووجودها ضمن رشوطها  ا موجودة،ّإهن : القوليلزمنا
 ن الظواهر األخرىاء تعاضد وتعاون جمموعة مّا وجدت جرّإهن، وّحتمي

 : يلزمنا القول:تها موجودة مل توجد، وبعبارة أخرىّولو مل تكن عل، )ّالعلة(
 .)١( <ّعلة لوجود املعلولّ العلة وجود

من  ـ املعلول ـ ّاملوجود املتعلق> ّأن : ينبغي االلتفات إليه هوالذيواليشء 
ال من جهة ، ًمعلوال ّملرتبط به فحسب يسمىّجهة تعلقه ونسبته إىل املوجود ا

ً موجودا ّأنّوكذا العلة، فهي من جهة .  وال بالنسبة إىل موجود آخر،أخرى
 وال ، جهةّ، وليس من أيّى علةّ املوجود تسمهبا وبالنسبة إىل ذلكّآخر متعلق 

 . موجودّبالنسبة إىل أي
ّفاحلرارة مثال من جهة تعلقها بالنار وبالنسبة لعل ّ  هي معلولة، ال من ،تهاً

 والنار من جهة كوهنا منشأ لظهور احلرارة وبالنسبة إىل تلك احلرارة ،خرىجهة أ
 ال من جهة أخرى، وبناء عىل هذا فال منافاة بني أن يكون ،ّالناشئة منها هي علة

ّبالنسبة إىل يشء آخر، وحتى  ً، ومعلوالّ بالنسبة إىل يشء معنيّ علةّموجود معني
ّعلة لظهور نار أخرى، كام  ـ نةّاملعلولة لنار معيـ  ّأنه ال منافاة يف أن تكون احلرارة

 أو ،ّالعلية ةي أخرى، عالوة عىل حيثّحيثياتّأنه ال منافاة يف أن تكون للموجود 
 أخرى ّحيثيات ـ ًمثالـ   بياهنا بمفاهيم أخرى، فللنارّ، ويتمّعلولية املةيحيث

جلوهر، اجلسم،  ا: وحيكى عنها بمفاهيم من قبيل،ّالعلية ةيباإلضافة إىل حيث
 . )٢(<ّالعلية ةيواحد منها ليس عني حيث ّوكل. ..القابل للتغيري، و

                                                

 .٢٣٣، ص٢ ج:أصول الفلسفة واملنهج الواقعي )١(
 .٩ ص،٢ج: املنهج اجلديد يف تعليم الفلسفة )٢(
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ّ كل ّأن :، ال يعنيّعلولية واملّالعلية عاملنا عامل ّنإ : قولناّأنّوهبذا يتضح 
ّيشء يف هذا العامل إما علة ّ وإما معلول، بل قد جيتمع بأن يكون يشء واحد ،ّ

 ، هذا العامل فيه حمتاجّأن :فام نرمي إىل إثباته هو ليشء آخر، ًومعلوالّعلة ليشء 
إىل  فهو بحث آخر سنأيت ؟ة أم الّ سلسلة العلل مستمرّأن ّأماوفيه حمتاج إليه، 

 هذا ّأن : غاية ما نريد إثباته يف املقام هوّ إذ إن؛بيانه يف دليل إبطال التسلسل
 .ّعلولية واملّالعليةالعامل عامل 

احتياج العدم إ عل
ّ

ازي   ّة تعب 
 ّهناإوّاهية متساوية النسبة إىل الوجود والعدم، ّ أن امل: قولناّإنال خيفى 
 احتياج :أي ـ  هذا التعبريّأنّإىل علة، ـ   جانب العدميف ـ حهاّحتتاج يف ترج
  العدم الّنإ فّوإال ؛زّتعبري جمازي، ومن باب املساحمة والتجو ـ ّالعدم إىل علة

 .ّتاج إىل علةّ له حتى حيّيةشيئ
هي  ً،مثال ّ علة عدم املطرّأن :التعبري العريف الدارج عىل األلسن هو: بيان ذلك

ّ علة عدم املطالعة هي عدم وجود فرصة للمطالعـة، وكـذلك ّأنعدم الغيوم، أو 
 .<ب> ّ هي علة وجود<أ>  عدمّأن أو <ب> هي عدم <أ> ّ علة وجودّ بأنّيعرب

ًفتعترب علة عدم يشء أحيانا ّ أمرا عدميّ ّا، وأخرى أمرا وجوديً ً ًا، كام يعتـرب ً
 .ّعدم يشء علة لوجود آخر

ًعدم ال يقع علة أو معلوال، والتعبري الدارج عىل األلسن ّ أن ال: الصحيحّلكن ّ
ً اعتبار عدم يشء علة أو معلوال:من ّ أن : يرجع يف احلقيقة إىل، لوجود يشء آخرّ
ًكم أوال وبالذات احل ّ مل يقع علة لوجود ذلك الذيوجود هو لّ أن اجع إىلارّ

ّ الوجودية عن وجود ذلك اليشء يف اخلارج، ثم ّالعليةنا نرفع ّنأ :اليشء، بمعنى
ّ للعدم وجودا خارجيّأنـ  باملساحمة ـ نعترب ّ عدم اليشء الفالين علة ّنإًا، فنقول ً

ق البيت  فاحرت،ارة اإلطفاء مل تأتّ سيّأن :ًلعدم يشء آخر، فمثال حينام نقول
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مر مل ّ أن األّارة علة الحرتاق البيت بالكامل، معّبكامله، فاعتربنا عدم جميء السي
ّ ألن احرتاق البيت له عوامل متعد؛يكن كذلك  القابلة ّدة، منها وجود املوادّ

  . وغري ذلك من العوامل، ووجود النار القريبة،لالحرتاق
بادل التأثري فيام بينها،  تتجوديةالعوامل الو> :ّاملطهريبتعبري الشيخ و

 ال ّ التغريا مسرية حركة األشياء، وبواسطة هذّ تغريّتأثر التأثري والهذاونتيجة 
ل هناية احلركة، يف حني لو مل يقع ذلك التأثري ّ يمثالذي األثر املعلول ّحققيت

 حلصلت النتيجة بنفسها، فاألثر يف مثل هذه املوارد نتيجة تلك ّتأثروال
وننا ننظر إىل سلسلة عوامل جودة ال املعدومة، ولكن بحكم كالعوامل املو

رت العوامل األوىل يف النتيجة ّ يف تلك العوامل، وأثّؤثر يمكن أن تأخرى
ّ عدم العوامل األخرى علة وجود األثر املفروض، يف ّإن: أثرها، لذا نقول

 .هو نتيجة مبارشة للعوامل األوىلـ  يف الواقعـ   األثر املفروضّحني إن
 األمر الوجودي لألمر العدمي، ّعليةوعىل أساس ذلك نقول بالنسبة ل

 املعلول ّحني إن لعدم املعلول، يف ةّفهنا نفرض العوامل من الصنف الثاين عل
ى كونه ّنتيجة مبارشة للعوامل األوىل، وعدم العوامل األوىل بدوره ال يتعد

 .)١(< سلسلة عواملًتغيريا ملجرى ومسري
 :  يف رشح املنظومة بقولهاحلكيم السبزواريعنى أشار ىل هذا املإو

 ة هبا فاهوا فتقريبيْوإن   ّعليةكذاك يف األعدام ال 
ّعلـة لعـدم ّ العلـة عـدم> : حقيقية، فقوهلمّعلية ال توجد يف األعدام :أي
 ّالعليـة احلكـم بّفـإن ، عىل سبيل التقريب واملجازقول : أي،ةّتقريبي :< املعلول

ّ أن  فهـو باعتبـار،ّ عدم الغيم علة لعدم املطـر: فإذا قيل،مللكاتعليها بتشابه ا
 التي كانـت بـني الوجـودين، ّالعلية ّحقق مل تت: فباحلقيقة قيل،ّغيم علة املطرال

                                                

 .١٧١ص: رشح املنظومة) ١(
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 سـالبة : فيقـال، عىل السوالب يف القـضايا)١(وهذا كام جيري أحكام املوجبات
 .)٢(املوجبات ك بتشابهّ كل ذل، أو منفصلة أو غريهاصلةّ مت،ةّة أو رشطيّمحلي

م املعلول  عدّأنوعدم املعلول، ال ّ العلة  هناك تالزم بني عدم،نعم
ّمتوقف عىل عدم العلة ّ للفرق بني التالزم والتوقف؛ ألن التوقف ال يكون ؛ّ ّ ّ

ّ يف الوجود، وينسب هذا التوقف إىل األعدام من باب نسبة اليشء إىل غري ّإال
 . املجاز العقيل: أي،ما هو له

                                                

ًا، وكان ّلعدم ليس رابطي اّألن>:  حسن زادة ذلك بقولهشيخنا األستاذل ّوعل) ١(
ّالفالسفة املتقدمون عىل أن النسبة احلكمي ّ ـ موجبة كانت أو سالبة  ـ ةّ قضيّة يف كلّ

ّ وأن ،ة التي هي يف املوجباتّجيابية، وال نسبة يف السوالب وراء النسبة اإلّثبوتي
ها محل  وليس في،ةّ رفع تلك النسبة اإلجيابيّ ليس إالاة السالبة ومفادهّمدلول القضي

ّ بل سلب ومحل وقطع ربط، وإنام يقال هلا احلملي،وربط  ...ة عىل املجاز والتشبيهّ
ّ أن املقام املحمود هو معرفة حقائق الكلامت الوجودي:فاعلم  فينبغي لطالبه ،ةّ

 فالقضايا املعتربة يف العلوم هي املوجبات احلاكية ،يبحث عنها والسالك إليه أن 
سامية والباحثة عن نسبة تلك األحوال إليها، فإن أقبل عن أحوال تلك الكلامت ال

ّة سالبة فإنام يعربّللسائر العلمي التعبري بقضي ّ ال أن ،تلك النسب رب عن سلبخي وّ
 وذلك ؛ةّة السالبة حتكي عن النسبة اخلارجيّالسوالب هلا أصالة يف العني؛ والقضي

 ،ًجيازاإلقيناه عليك أم ًأسا، وهذا أصل قويم وحكم حكيرلعدم السلب يف اخلارج 
 ّ فام يف العني ليس إال،ّ كل يشءقد مأل ـ سبحانه ـ  ّ أن نوره :وأنت تعلم. فافهم

ّ فأين العدم حتى يكون رابطي،نوره ّا؟ وال وعاء له إالّ   يف الذهن برضب منً
ة هي غري النسبة ّ يف السالبة نسبة سلبيّه بأنّعابات الوهم واخليال، فمن تفود
 :رشح املنظومة، احلكيم السبزواري( .<ّ فتبرص،ًاّ جدّة فهو بمعزل عن احلقّجيابيإلا

 ). ٣ (تعليقة رقم، ١٧١، ص٢ج
 .نفسهاملصدر ) ٢(
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ف  العلة تعر
ّ

علول   وا
 ،مهااحدإ : يف اصطالح الفالسفة يف صورتني<ّالعلة> تستعمل كلمة

 .ّ واألخرى خاصة،ّعامة
ّ يتوقف عليه الذيّ املفهوم العام للعلة، فهو عبارة عن ذلك املوجود ّأما

 .هّحققً موجود آخر، وإن مل يكن وحده كافيا لتّققحت
 يكفي وحده الذي عن ذلك املوجود ّ للعلة هو عبارةّواملفهوم اخلاص

 ذلك :ّ للعلة يعنيّصطالح العام االّإن : وبعبارة أخرى. موجود آخرّحققلت
ّ للعلة ّ االصطالح اخلاصّأما . موجود آخرّقق بدونه يستحيل حتالذياملوجود 

 .  موجود آخر بالرضورةّحقق بوجوده يتالذي ذلك املوجود :فهو
 هو :أحدمها ؛ ّالعلة هلا مفهومان>: بقولهّ ما ذكره صدر املتأهلني وهذا

 ،ء آخر  ومن عدمه عدم يش،ء آخر الذي حيصل من وجوده وجود يش ء اليش
 ، وال جيب بوجوده، فيمتنع بعدمه،ء ّ هو ما يتوقف عليه وجود اليش:وثانيهام

ّ علة تامة وهي التي ال علة غريها عىل :ّوالعلة باملعنى الثاين تنقسم إىل ّّ
ّ وإىل علة غري تامة تنقسم إىل،ّاألولاالصطالح   .)١(<ّومادة وغاية وفاعل  صورة ّ

ّ ألن ؛ّ يف تعريف العلةّ االصطالح العامناظر إىل يف املتن يف املصنّفوتعر
ّ يتوقف عليه وجود اليشء أعمالذي ّالتامة أو جزء العلةّ العلة  منّ ّ)٢(. 

ص   ّ تعليق  ا
 .<ّعلوليةاملو ّالعلية  يف إثبات:ّالفصل األول>: قوله •
 إىل هذه احلقيقة ّالعالمة، وقد أشار ّعلولية واملّالعلية هذا العامل هو عامل ّنإ

                                                

 .١٢٨، ص٢ج: ّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(
ّهناك تفصيل يف تعريف العلة نذكره يف البحوث التفصيلي) ٢(  .ةّ
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 ّديةا فيام بني املوجودات املّ العامّالعليةصدق قانون ب> :يف تفسري امليزان بقوله
 ،سواء كانت عىل جري العادة ـ ّديةا نظام الوجود يف املوجودات املّأن :ينتج
ّ ووترية واحدة يف استناد كل ،فّ غري متخل،عىل رصاط مستقيم ـ ارقة هلاأو خ

 .)١(< املوجبة له،ّاملتقدمة عليهّ العلة حادث فيه إىل
 نظام الوجود واخللق قائم عىل أساس ّأنبح اإلمام أمري املؤمنني ّوقد رص

 ّ كلّأن : أي< قائم  سواه معلولّو>: × حيث قال واملعلول؛ّ العلة نظام
ً اهللا هو العلة، وبناء عىل هذا ّنوأموجود غري اهللا فهو معلول،  ة هذا ّ أمهيّفإنّ

يف منظور أمري املؤمنني  ـ ّتتجىل ،اتّ املطروح يف دائرة اإلهلي،قّاملعم البحث
ّ كل موجود إما علة وإما معلول:ّأنيف قاعدة  ـ × ّّ ّ.  

ّ العلة  ذاته هو يكون عنيالذيّفنظام الوجود هو نظام العلة، واملوجود 
 املوجودات التي ال يكون وجودها عني ذاهتا فهي موجودات ّأمااملحضة، 

 .معلولة ال حمالة
 استدالالت يستنكر فيها وجود بناء من غري × له ّفإن :ًوبناء عىل هذا

ّن شك  اهللا وهو يرى وعجبت >: ×، وفعل من غري فاعل، فيقول ٍبان

ن ينكر اهللا وهو يرى خلقه، وكيف ينكر ّب ممني ألعجّن إ:أي. )٢(<خلق اهللا
 له ّبدواخللق موجود ال يمتلك وجوده والاإلنسان اخلالق وهو يرى اخللق، 

 !من خالق وموجد؟
ً إذا كان وجود اخللق عني ذاته فلامذا كان مسبوقا بالعدم؟ وملاذا ّأما

ّيتعرض للفناء؟ إن ن أن  ال يمك، وما يؤول إليه،ً ما يكون مسبوقا بالعدمّ
 حمتاج إىل مفيض يفيض الوجود ّإنهًيكون وجوده ملكا له، وإذا كان كذلك ف

                                                

 .٧٨ص ،١ج: قرآنامليزان يف تفسري ال) ١(
 .٥٥، ص٤ج :هنج البالغة) (٢
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ن رأى اخللق وأنكر اخلالق ومل يؤمن باهللا، وقول ّ مم×عليه، وهلذا عجب 
ِأ اهللا{:  تعاىل اهللا هذا هو يف احلقيقة نفس قول×اإلمام عيل 

َ
ِ شك فاطر  ِ

َ َ

سماوات واألرض ِا ْ َ َ َِ   .)١٠: إبراهيم( }َ
ة عىل وجود ّات النفسيّ والتغريّية الباطنواهربالظ ـ ًأيضا ـ ×ّويستدل 
 :أي .)١(< العقودّعرفت اهللا سبحانه بفسخ العزائم وحل>: ، فيقولاهللا تعاىل شأنه

 حيث رأيت اإلنسان ل؛ّ وتبدّني عرفت اهللا بام يطرأ عىل الروح من تغريّإن
ّم عىل يشء ثم يندم عليه، ويعزم ثم يّيصم ّيعتقد ويؤمن بيشء ثم  و،نثنيّ

 ّأهناة ليست قائمة بنفسها، كام ّ هذه الوقائع النفسيّأن والسبب هو يرتاجع عنه؛
، ً إذا كانت قائمة بنفسها فلامذا تقبل حيناّألهنا ن نفسه؛ليست قائمة باإلنسا

 تكون موجودة ة تارة أخرى؟ّ وسلبي،ة تارةّ ملاذا تكون إجيابيًوتدبر حينا آخر؟
  إذا كانت قائمة بالنفس فلامذا تسلب منها؟ً، ومعدومة طورا آخر؟ًطورا

ّلوجود املتوقف عليه نسميه علةفهذا ا> :قوله • ّ  هيهنا ّ العلة املراد من .<ّ
 سواء : من الفاعل اإلهلي والفاعل الطبيعي، أيّعمأ : أي،ّ باملعنى األعمّالعلية

 . أو مل يكن معطي الوجود،كان معطي الوجود

 والفصل ،ّيف الفصل األول من املرحلة اخلامسة <ّقد تقدم> :هقول •
 .السادس من املرحلة الرابعة

ّوأما ترج> :قوله • ا وال غريها فالعقل ّح أحد اجلانبني ال ملرجح من ذاهتّ
 .<الرصيح حييله

ا ّ مل:يقال>  األوىل أنّ يف تعليقته عىل هناية احلكمة بأنايضّذكر الشيخ الفي
 احتاجت يف ، ذاهتا متساوية النسبة إىل الوجود والعدمّ يف حدّكانت املاهية

 لزم عدم كوهنا متساوية النسبة إىل الوجود ّوإالّوجودها إىل مرجح غريها، 
                                                

 .٣٠، ص٤ ج:هنج البالغة) (١
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ً سواء أكانت ذاهتا مرجحة لوجودها أم مل يكن هناك مرجح أصال،والعدم ّ ّ، 
ن يف ذاهتا  فلم تك،د ذاهتاّح وجودها بمجرّ كال التقديرين مستلزم لرتجّفإن

 .متساوية النسبة إىل الوجود والعدم، هذا خلف
ّاهية عندهم ّ أن امل:هنا إشكال وهواا والتي يبقى هّ ولكن بعد اللتي

ّ أن  مع،ّ توجب احلاجة إىل العلةأنة، وكذلك إمكاهنا، فال يمكن ّاعتباري
  ـّالعليةوهي  ـأمر حقيقي   ال يمكن بناء: وبعبارة أخرى. أمر حقيقياجةاحل

 فكان الالزم أن يستفاد يف االستدالل من ،عىل أمر اعتباري هو اإلمكان
 الثالث، وهو كون الوجود ّا يف مباحث املواد منّّ مرالذياإلمكان باملعنى 

 بذاته يقبل أن الذيوجود ّ إن ال: فيقال،بحيث يقبل بذاته أن خيلفه العدم
ح وجوده ّ فيحتاج ترجخيلفه العدم يكون مستوي النسبة إىل الوجود والعدم،

 .)١( إىل آخر االستدالل<...رج عن ذاتهّإىل مرجح خا

قول بحاجتها إىل غريها نوع من ّ أن ال:ًوقد عرفت سابقا> :قوله •
 .ّتقدم يف الفصلني الثاين والرابع من املرحلة األوىل .<زّالتجو

                                                

 .٦٠٢ ص،٣ج :تعليقة عىل هناية احلكمة) ١(
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  ةّوث تفصيلي

ف)١(  العلة   تعر
ّ

علول   وا
ًالعلة لغة ّ

  
 .)١( فهو عليل،ّ املريض يعلّ، علّاملرض، وصاحبها معتل: ّالعلة

ه تعاىل، ّ وأعلّ واعتلّ يعلّاملرض، عل: بالكرسّ العلة :وقال يف القاموس
 . )٢( وعليلّفهو معل

 .)٣(ةّ عليه بعلّ واعتل، فهو عليل، مرض: أي،ّواعتل: وقال يف الصحاح

العلة  االصطالح
ّ

  
  :ّم للعلةفيام ييل مجلة من تعريفات األعال

ًكل وجود يشء يكون معلوال> :قال هبمنيار يف التحصيل  ، من وجود آخرّ
ّ األول نسميه علةّفإنّ من وجود األول، ًوجود ذلك اآلخر ال يكون معلوال ّ ّ، 

 . )٤(ً<معلوالوالثاين 
ّهي كل ذات يلزم منه أن يكون ّ العلة ّإن>: وقال الشيخ يف رسالة احلدود

هذا الفعل ام هو بالفعل من وجود هذا الفعل، ووجود ّوجود ذات أخرى، وإن
                                                

 .٤٧١ ص،١١ج :لسان العرب) ١(
. ٢١ص ،٤ج: قاموس املحيطال و،١٣ ص،٤ج:  معجم مقاييس اللغة:نظرا) ٢(

 .٣٢، ص٨ج :وتاج العروس
 .١٧٧٤، ص٥ج :الصحاح) ٣(
 .٥١٩ص: التحصيل) ٤(
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ها تعطي ة لكنّبن كانت مضطرإ والعبارة و،)١(<ليس من وجود ذلك الفعل
 .ّمراده من العلة

 ،ةّ ما جيب بوجوده وجود يشء آخر بت:ّونعني بالعلة>: يدوقال السهرور
ّمن دون تصور تأخ عىل ّالعلة  ّ إن:يكفي أن يقال>:  ويف املطارحات قال،)٢(<رّ

 ومراده من املفهوم اآلخر ،)٣(<وميها هي ما جيب به وجود يشء آخرحد مفهأ
ّوالعلة قد >:  موضع آخر من نفس الكتاب بقوله ما أوعز إليه يف:ّمن العلة

ّ أن يكون كل ما جيب ّماإّ ما يتوقف وجود اليشء عليه، وهذا : هباىقال ويعنت
ّ املعلول يتوقف عىل ّفإن ؛ اليشء أو جزء ما جيب به وجود،به وجود اليشء

 .)٤(<ّكلها وعىل ،ّجزء العلة
ه أمر باالستقالل أو باالنضامم ّكل يشء يصدر عن>:  الطويسّحققوقال امل

ة ّوتعبريه بالصدور يشمل كاف، )٥(<ّلة لذلك األمر، واألمر معلول لهه عّنإف
 .العلل األربع

ّ العلة :صواب أن يقالال> ّبأن: وأورد عليه القوشجي يف رشحه للتجريد
 .)٦(<ما حيتاج إليه أمر يف وجوده

  .)٧(<ًلصنعة املوجبة ملن قامت به حكامّالعلة هي ا>: وقال القايض

                                                

 .١١٧ص: رسائل ابن سينا) ١(
 .٦٢ ص:حكمة اإلرشاق) ٢(
  .٣٧٦ص: املطارحات) ٣(
 .٤٣٥ص :صدر نفسهامل) ٤(
 . ١١٤ص: نظر كشف املرادا) ٥(
  .١١٢ص: رشح التجريد) ٦(

  .٦٤٦ ص:الشامل يف أصول الدين) (٧
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  .)١(<ووجوده تاج إليه اليشء يف حقيقتهّالعلة ما حي>: قال الفخر الرازيو
ّلة  الع ويف تعريف،< ما حيتاج إليه اليشء:ّراد بالعلةقد ي>: وقال التفتازاين

 .)٢(<االستقالل وبانضامم الغري إليهاهو ما يصدر عنه اليشء ب>:  قالةفاعليال
 ،ّ ما يتوقف عليه وجود اليشء:ّالعلة>:  الرشيف اجلرجاينّالسيدوقال 

  .)٣(<ًاّؤثرًويكون خارجا م
 .)٤(<ة هي السبب املوجب لكون يشء آخرّالعل> :ويف رسائل إخوان الصفا

ن ّ وهي إما أن تكو،ّالعلة هي ما حيتاج اليشء إليه>: ّ احليلّالعالمةوقال 
ّة عنه، واألول إما أن يكون جزء أو خارج، من املعلولًاجزء  حيصل به اليشء ًاّ

 ّإما وإن كانت خارجة ف،ّ املادة: والثاين، الصورة:ّ واألول،ةّ أو بالقو،بالفعل
  .)٥(< غاية:ين والثا، فاعل:ّ فاألول، أو يقف التأثري عليها،ةّؤثرأن تكون م

  .)٦(<ّلعلة ما جيب أن يوجد مع املعلولا>: وقال الفارايب
ّ هي كل ذات يلزم منه أن يكون وجود ذات :ّ العلةّإن>: وقال ابن سينا

  .)٧(<فعل من وجود هذا بالفعلّأخرى إنام هو بال
 ما جيب اليشء :ّ ويقال له العلة،السبب>: وقال الفيض الكاشاين

  .)٨(<عدمه ويمتنع ب،بوجوده
                                                

 .٥٨٦و ٤٥٦ ص،١ ج:ةّاملباحث املرشقي) (١
 .١٥٦ ص:رشح املقاصد) (٢
 .٦٦ ص:اتالتعريف) (٣
  .٣٥٨، ص٣ ج:رسائل إخوان الصفا) (٤
 .١٣٨ص، ١ج: كشف املراد) (٥
  .٦ ص:فارايبالتعليقات ) (٦
  .١١٧ ص:رسائل، مقالة حدود) (٧
 .٥٧ ص:أصول املعارف) (٨
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ّ هي كل يشء يصدر عنه أمر :ّالعلة>: قال الالهيجي يف شوارق اإلهلامو
 .)١(<ّه علة لذلك األمرّنإ ف، أو االنضامم،ّإما باالستقالل

جياب إ : بعضها يأيت بمعنىّأن :ّواملالحظ يف هذه التعريفات للعلة
ّلة، ّ توقف وجود املعلول واحتياجه إىل الع: وبعض منها بمعنى،املعلول

منشأ صدور املعلول، وإن كان منشأ الصدور ّ العلة ّ أن:وبعض منها بمعنى
 .ّيرجع يف احلقيقة إىل التوقف واالحتياج

هن  مفهومّة تعرّ كيفي)٢(  العلة ف ا
ّ

علول   وا
ّتضح كيفيتلكي  ّواملعلول البد من تقديم ّ العلة ف الذهن عىل مفهومّة تعرّ

 :تنقسم املفاهيم إىل ثالثة أقسام. هيمّمقدمة يف بيان أقسام املفا
 ًمبارشة الذهن ينتزعها لية، وهي املفاهيم التيّ األواملفاهيم: لّالقسم األو

ّسميتولذا  اخلارجي، بالواقع االرتباط خالل من  »ّاألولية املعقوالت>ـب ُ
 ....كمفهوم اإلنسان، البقر، الشجر

 الثانية املعقوالت> :ً أيضا، ويطلق عليهةّالفلسفي املفاهيم: الثاين القسم
 مبارشة، ةّاخلارجي املوجودات من انتزاعها يمكن الاملفاهيم  وهذه ،<الفلسفية

 يقارن أن :قبيل من العقل، به يقوم ٍّخاص ٍجهد عىل انتزاعها ّيتوقف ّوإنام
 .اآلخر بعضها عىل فّيتوق بعضها ّأن فيكتشف ببعض، األشياء بعض
 إىل الذهن من خالل ِاملفاهيم وإن مل تأتوهذه >: هريّقال الشهيد مط 

ّ إال أهنا  مبارشة،ّاحلواس تصدق عىل األشياء يف ظرف اخلارج، مثل مفهوم ّ
 واجب تعاىل اهللا«: نقول عندما ً:فمثال، )٢(»الوجوب واإلمكان واالمتناع

                                                

 .١٨٧ص ،١ج: شوارق اإلهلام) (١
 .٤٣، ص٢ج: رشح املنظومة، الشيخ املطهري) ٢(
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 بالوجوب، ً خارجافّص اهللا تعاىل يت:اهمعنف »الوجود ممكن اإلنسان الوجود،
 . ًخارجا صف باإلمكانّان يت اإلنسّوأن

 الواقع من خذأ وهي املفاهيم التي ال ت،ةّاملنطقي املفاهيم: الثالث القسم
 من ٍبنحوعىل اخلارج  تنطبق وال ،ةّليّاملفاهيم األو يف كام ًمبارشة اخلارجي

ام حتصل املفاهيم املنطقية بعد أن ّوإن ،املفاهيم الفلسفية يف كام االنطباق أنحاء
 ًمثال فيها فيجد ة،ّاملاهوي للمقوالت ّ ذهنيٍة حتليلّنسان بعملييقوم اإل

 وجيد ًفصال، َّختصوامل ًجنسا منها َاملشرتك يّفيسم ،ٍاتّوخمتص ٍمشرتكات
  يّفيسم غريها، بخالف وحقيقتها ّحدها يف تدخل املفاهيم بعض ّأنكذلك 

 ة بالعريض،ي اخلارج عن احلقيقيّ واحلقيقية بالذايت، ويسمّالداخل يف احلد
 .ّةاملنطقي املفاهيم باقي وهكذا

 النوعية وصف لإلنسان يف ّ أن: بمعنى)نوع اإلنسان(: وعىل هذا فقولنا
 . )١( لإلنسان يف اخلارجًاالذهن، وليس وصف

 العلة مفهوم
ّ

فاهيم الفلسفي علول من ا   ةّوا
والت عقـواملعلول مـن املّ العلة  مفهومّأنّبعد بيان أقسام املفاهيم يتضح 

 عىل واملعلولّ العلة مفهوم انطباق ّأن أي، ّاملاهوية من وليس ؛ةّالفلسفي الثانية
 ّاملاهويـة املفـاهيم ّفإن، أفرادها عىل ّاملاهوية املفاهيم كانطباق ليس اممصاديقه

 كـسائر وفهـ واملعلـولّ العلـة مفهـوم ّوأمـا، األفراد من عليه تنطبق ملا ّمقومة
 النـار بـني يقـارن> ، فالعقـل حيـنامّانتزاعـي ٌّعقـيل ٌبـاراعت، ّالفلسفية املفاهيم

ّ العلـة مفهـوم فينتزع النار، عىل احلرارة ّتوقف يالحظ منها، الناشئة واحلرارة
 املالحظـات هـذه مثـل تكـن مل ولـو احلـرارة، من املعلول ومفهوم النار، من

                                                

: ّحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعةاملزيد من التوضيح، راجع دروس يف ) ١(
 .٢٧٣، ص١ج
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 اتّاملـر الفآ النـار رأينـا إذا كام توجد، ال املفاهيم هذه مثل ّفإن واملقارنات،
 إىل نلتفـت ومل بيـنهام نقـارن مل ولكنّنـا ًأيضا، ّاملرات آالف باحلرارة وأحسسنا

 .)١(»ًاإطالق حيصل لن واملعلولّ العلة مفهوم ّفإن اآلخر، من أحدمها وجود
 .ّ فسيتضح يف البحث الالحق،واملعلولّ العلة  كيف ينتزع الذهن مفهومّأما

هّ  كيفيناّتنظر اع ا فهومة ان  العلة ن 
ّ

علول   وا

سة ّنظر :األو ّالنظرية   ّا
واملعلـول هـو ّ العلـة ّ منـشأ تـصورّأن : إىلّالنظريةيذهب أصحاب هذه 

التجربة ومشاهدة الطبيعة، فعند مالحظة التقـارن والتعاقـب بـني ظـاهرتني 
 ادامهإحًان دائام مع بعضهام، أو ّحققم، كام لو رأينا النار واحلرارة يتّبشكل منظ

ك، فالتعاقب بني ظـاهرتني نـستفيد ّ أو عند رضب الكرة فتتحر،بعد األخرى
 .ّعلولية واملّالعليةمنه 

 حمتوى هذين ّأن :، وهذا يعنيّواملعلول هو احلسّ العلة  منشأ مفهوم،إذن
  .م لظاهرتنيّظ أو التعاقب املن،ًاملفهومني ليس شيئا سوى التعارص

 تكــرار اقــرتان ّأنزعـم >  حيــث<هيــوم> ّالنظريـةن ذهــب إىل هــذه ّوممـ
ّنـا، وهـو هييـّمعيًعـا ة يثري يف الـذهن انطباّيّاحلادثتني يف اخلربة احلس ئ الـذهن ً

 .)٢(<إدراك إحدى احلادثتني إىل األخرىواستعداده لكي ينتقل من 
 : بام ييلّالنظريةهذه نوقشت وقد 

ّ بالعلة واملعلول، ّصتني ال خيتم بني ظاهرّتعاقب املنظّ إن ال:املناقشة األوىل
 ،ّالعليةًفهناك كثري من الظواهر التي توجد دائام متعاقبة وال توجد بينها عالقة 

ّ هناك علة قد أدّأنمثل الليل والنهار، وكذلك لو فرضنا  ت إىل وجود معلولني، ّ
                                                

 .٢٠١، ص١ج: املنهج اجلديد لتعليم الفلسفة) ١(
 .١٨٧ص ،١ج: ًنقال عن شوارق اإلهلام) (٢
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ًفاملعلوالن املفروضان يوجدان دائام معا ّا منهام ليس علة لآلخرّ ولكن أي،ً ً. 
 وموارد التعاقب هي نسبة العمـوم ّالعليةن النسبة بني موارد  تكو:وعليه

 .واخلصوص من وجه
ّوأما احلس>: ات الشفاءّقال الشيخ الرئيس يف إهلي  إىل املوافاة، ّإالي ّ فال يؤدّ

 يقع الذيًوليس إذا تواىف شيئان وجب أن يكون أحدمها سببا لآلخر، واإلقناع 
  بمعرفةّإالد عىل ما علمت ّفغري متأك ـ ربة والتجّلكثرة ما يورده احلسـ  للنفس
 وهذا يف احلقيقة ،ةّيختياراة وّمور التي هي موجودة يف األكثر هي طبيعيّأن األ

 . )١(<ل واإلقرار بوجود العلل واألسبابمستند إىل إثبات العل
 يف جمـال العلـل يم بني ظاهرتني ال جيـرّتعاقب املنظّ إن ال:املناقشة الثانية

 ،<الرضورة>ـب  وجود املعلولّتصف واحدة منها ال يّ بوجود أيّألنه ؛الناقصة
اء جـزء ّالتامة باسـتثنّ العلة  وجود املعلول مع فرض وجود مجيع أجزاءّنإبل 

 .ّ ألن معنى ذلك استغناء املعلول عن هذا اجلزء؛ًيكون وجوده مستحيال، دواح
 وكان جـزء ،ةّالزمانيعلول من املوجودات ّ أن امللو فرضنا: املناقشة الثالثة

ّالتامة عىل األقل زمانيّ العلة من أجزاء ان يف ّحققـواملعلول يتّ العلة ّفإنً أيضا، ًاّ
 ّقـقّالتامـة وحتّ العلـة ّقـقة بـني حتّزمان واحد، ولن تكون هناك فاصلة زماني

ّالتامة يمرّ العلة  مجيع أجزاءّقق لو فرضنا بعد حتّألنه ؛املعلول وإن كان ـ   زمانّ
ّريا جدقص  املعلول، فـالزم ذلـك أن ال يكـون وجـود ّحققّثم بعد ذلك يتـ  ًاً

 مقتىض وجوب املعلول ّحني إنًا يف ذلك الزمان املفروض، يف ّاملعلول رضوري
ّته التامة أنه بمجرّبالقياس إىل عل  .ًاّيصبح وجود املعلول رضوريّ العلة ةّد متاميّّ

 واحد مـنهام ّدات، وليس أيّ املجرواملعلول من قبيلّ العلة ّوأما إذا كانت
ٍا فحينئذّزماني ّا لكنّ ال معنى للتقارن الزماين، وكذا إذا كان املعلول زمانيً ّ العلة ً

                                                

 .٢٧٠ ص:ات الشفاءّإهلي) (١
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 هنــاك ّأن : هــو<التقــارن الزمــاين>ّ ألن معنــى ّالتامــة؛دات ّمــن قبيــل املجــر
ف  يف ظـرّحقق فال يتّد التامّ يف املجرّأما، <زمان واحد>ان يف ّحققموجودين يت

 وملثـل هـذا املوجـود إحاطـة ، موجـودّة إىل أيّالزمان، وليس له نسبة زمانيـ
 ً ومن املستحيل أن يكون معلولـه غائبـا، وحضور بالنسبة إىل معلولهجوديةو

 .ّالنظريةّوهبذا يتضح بطالن هذه  .عنه

انية ة ا ظر ضوريّنظر: ا   ة العلم ا
ّ العلة فت عىل مفهومّفس تعر النّ بأن: الطباطبائي القائلةّيةوهذه هي نظر

 مـن النـشاطات ،واملعلول مـن خـالل العلـم احلـضوري بنفـسها وبآثارهـا
 صادرة ّأهنا فتجد ،ةّفات التي تقوم هبا يف جمال املفاهيم والصور الذهنيّوالترص

واملعلـول مـن ّ العلـة  وجودها مرتبط هبا، فمن ذلك ينتزع مفهـومّوأن ،منها
 . مها إىل سائر املوجوداتّمّ ثم تع،خالل هذه املالحظة

ّوبيان ذلك حيتاج إىل مقدمة تقدم تفصيلها يف بداية احلكمة  وسيأيت تفصيلها ،ّ
ّ كـل علـم حـصويل البـد أن ّأن :أكثر يف مرحلة العاقل واملعقول، وحاصلها هو ّ

ّ ألن النفس حينام تريد أن تأخذ صورة معي؛ بعلم حضوريًايكون مسبوق  :أي ـ نةّ
 عنـدها لكـي ًا وحارضًاّفالبد أن يكون صاحب الصورة موجود ـ ًّا حصوليًعلام

فيـستحيل أن تأخـذ لـه صـورة  ـ ً لو مل يكن حـارضا:أي ـ ّ وإال،تأخذ له صورة
 .عند النفسًا ، فالصورة حتتاج أن يكون صاحب الصورة حارضًاومفهوم

  ويعلم بآثار نفـسه بـالعلم،نسان يعلم نفسهّن اإلإ : ذلك نقولّتبني وإذا 
 فاإلرادة أثر من آثار النفس، ، يعلم إرادته بعلم حضوري:احلضوري، بمعنى

وعند ذلك تقيس النفس التي هي مبدأ اإلرادة إىل اإلرادة التي هي أثر هلا، جتد 
 ولـواله ملـا وجـد، بخـالف العكـس، ،ّ هذا األثر يتوقف عىل هـذا املبـدأّأن

ّ فـال يوجـد توقـف، الطرف اآلخريف  ّأما ،ّفالتوقف موجود من طرف واحد
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ّ املتوقـف عليـه ّأمـاه املعلول، ّ سامًّا حصوليًعلام ـ بالكرس ـ ّخذ من املتوقفأف
واملعلـول مـن ّ العلة ف عىل مفهوميّ الذهن تعر، إذن.ّ العلة:أطلق عليه اسم

 واستطاع كذلك أن يفهم الكثري من ،خالل العلم احلضوري بالنفس وبآثارها
  .تهّ املعلول عند عدم علّقق استحالة حت: قبيلواملعلول، منّ العلة أحكام

 . )١(ّ املتقدمة ةّ بخالف النظري، هي الصحيحةّالنظريةوهذه 
نفس ّ أن الّاحلق>: ر الشيخ مصباح اليزدي، حيث قالىل هذا املعنى أشاإو

ًجتد هـذه الرابطـة أوال بـني نفـسها وبـني أفعاهلـا كـاإلرادة بـالعلم  ـ ًمـثال ـ ّ
ّ وتتوقـف عليهـا، ، وتقـوم هبـا،در اإلرادة عن الـنفس حيث تص،احلضوري

. ّواملعلـول عـىل وجـه خـاصّ العلة  إلدراك مفهوميّوباملقايسة بينهام تستعد
 أن ال يلـزم النتـزاعهام سـبق إدراك مفهـوم الـنفس ومفهـوم :ومن الواضح

 وااللتفـات ،ّ مفهوم آخر، وإنام يكفي العلم احلـضوري هبـامّ وال أي،اإلرادة
 وصـدوره عنـه، وأخـذ ذلـك بعـني ، من حيث قيام أحـدمها بـاآلخر،إليهام

 . االعتبار
ّثم إن ال ة التـي تعلـم هبـا ّنفس جتد نظري هذه الرابطة بني األمور النفـسانيّ

ّحضورا، فتجد توقف بعضها عـىل بعـض وإن مل يكـن عـىل نعـت الـصدور  ً
ّمطلق املتوقف  : أي،نيّواملعلول العامّ العلة  إلدراك مفهوميّوالقيام، فيستعد

 .)٢(<هيّوقف علواملت

العلية هل أصل )٣(
ّ

ر    ؟ّ بديٌ أ
ّمستقلة عند الفالسفة املتقدمنيمل يطرح هذا البحث بصورة  ض ّ لذا تعر؛ّ
                                                

جمموعة آثار  ؛٢٩١ ص،٦ج): فاريس ( أصول الفلسفة وروش رئاليسم:انظر) (١
 .٣١٤، ص٦ج ):فاريس(ّالشهيد املطهري 

 ).٢٣١(، رقم ٢٢٧ص: تعليقة الشيخ مصباح اليزدي عىل هناية احلكمة) (٢
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ّ وصدر املتـأهلني تناولـه يف ،<إثبات واجب الوجود> له ابن سينا يف ذيل مسألة
 ّأهنا هذه املسألة بعنوان الطباطبائي فقد طرحّأما  .<ّالعليةالرضورة > ذيل بحث

 . ةّواحدة من املسائل الفلسفي
ّوفيام ييل نتعرض لعدد من األدلة عىل أصل   :ّالعليةّ

نا . ١   استدالل ابن س
 ، يف اإلشـارات والتنبيهـاتّالعليةض ابن سينا لالستدالل عىل أصل ّتعر

 ّنوأ ، واجب وممكن:م املوجود إىلّ قسأن بعد ،يف بحث إثبات واجب الوجود
ن، فلـيس يـصري ه يف نفـسه اإلمكـاّما حق>:  حيث قال،ّاملمكن حيتاج إىل علة

ه ليس من وجوده من ذاته أوىل من عدمه من حيث هـو ّنإًموجودا من ذاته، ف
ّ، فوجـود كـل ممكـن  أو غيبتـه، صار أحدمها أوىل فلحـضور يشءفإنممكن، 

 . )١( <الوجود من غريه
نـسبة إىل الوجـود والعـدم، وألجـل فاملوجود املمكن يف ذاته متساوي ال

 :اخلروج من حالة التساوي يوجد فرضان
 .ّ أن حيتاج إىل مرجح:ّاألول
 .ّأن ال حيتاج إىل مرجح: الثاين

ّ ألن الرتجيح بال مـرجح باطـل بالبداهـة، فيثبـت ؛والفرض الثاين باطل ّ
 .ةّإىل عل ـ يف اخلروج من حالة التساوي ـ  وهو احتياج املمكن،ّالفرض األول

تأ. ٢ استدالل صدر ا
ّ

  
ّاستدل صدر املتأهلني  ،بنفس دليـل ابـن سـينا ـ ّالعليةعىل إثبات أصل  ـ ّ

 ؛والعدما كان يف ذاته ممكن الوجود ّاملعلول مل>:  حيث قال،لكن بعبارة أخرى

                                                

 .، النمط الرابع١٩  ص٣ج:التنبيهاتواإلشارات ) (١



 ٣٧ ..............................................الوجود يف ّوأهنام ّواملعلولية ّالعلية إثبات يف

 يف ّبد فال،ّوجوب واالمتناع يغنيان اليشء عن احلاجة إىل العلةّ أن ال:ملا عرفت
 أن يكون ذلك ّوالبد ،ّطرفيه عىل اآلخر من االحتياج إىل املرجحرجحان أحد 

ًاملرجح حاصال ّ ثم املـرجح ، عنهًّا لكان غنيّوإال ، حال حصول ذلك الرتجيحّ ّ
ّالبـد مـن   فـإذنًاّوجوديـ وجـب أن يكـون ًّاا امتنع أن يكون عدميّللوجود مل

 .)١(< وهو املطلوب،ّوجود املرجح حال حصول الراجح
 ّنإ:  ـ ّيف تعليقته عىل االستدالل املتقدمـ  يخ جوادي آميلوقال الش
ّ العلة  نسبة:أي ـ د وجود املعلول هي رضورة بالقياسعنّ العلة رضورة وجود

حتتاج إىل ة التي ال ّمن القضايا التحليلي ـ تهّإىل املعلول ونسبة املعلول إىل عل
ل أحدمها ّة، وعند تعقواملعلول من املفاهيم املتضايفّ العلة ّ ألن؛استدالل

 . )٢(ل اآلخرّيتعق
مـا رواه ّ العلـة  من ألطف التعابري يف سـبب احتيـاج املعلـول إىل: قالّثم

 يف تلـك اخلطبـة × عن أمـري املـؤمنني ،الشيخ الصدوق يف كتاب التوحيد
 أصـول وجتمع هذه اخلطبـة مـن>:  الريض بقولهّالسيد عنها ّالعظيمة التي عرب

ّ معـروف >: ×حيث قال فيها أمري املـؤمنني ، )٣(<خطبةالعلم ما ال جتمعه 

صنوع  .)٤ (< قائم  سواه معلولّ و،بنفسه 

تأ صدر  استدالل صدر ا شهيد ا ل ا إش
ّ

  
 عىل االسـتدالل ـ ة لالستقراءّيف األسس املنطقيـ  الشهيد ّالسيداعرتض 
 ال تزيد عىل االستدالل ّأهناد لناها بعمق، نجّ إذا حلّجةهذه احل>: ّاملتقدم بقوله

                                                

 .١٣١، ص٢ج:ّ احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)١(
 .٣٥٨، من القسم الثاين، ص٢ج: احلكمة املتعاليةرحيق خمتوم، رشح : انظر) (٢
 .١٢٠ص:  هنج البالغة:نظرا) (٣
 .١٨٦خطبة : هنج البالغة) (٤
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ّادثة لكي توجد البـد أن يكتـسب ّ أن احل تفرتضّألهنا ؛ بنفسهّالعليةعىل مبدأ 
ّا، هـذا الرجحـان بحاجـة إىل مـرجحوجودها رجحانـ ّ أن : ومـن الواضـح،ً

ّرجحان بحاجة إىل مرجح، هي نفـسها تعبـري عـن مبـدأ ّ إن ال:ة القائلةّقضيال
ً مـسبقا، يكـون ّالعلية إذ ما مل يثبت مبدأ ؛تدالل عليه نحاول االسالذي ّالعلية

ّ أن : وهكذا نجد، بدون سبب:ّباإلمكان افرتاض الرجحان بدون مرجح، أي
ً تفرتض مـسبقا مبـدأ  ـّالعليةالتي يرتكز عليها االستدالل عىل مبدأ  ـ ّيةقضال

 . )١(<ةّ فاالستدالل إذن خاطئ من الناحية املنطقي،ّالعلية

العالمةل استدال.  ٣
ّ

   الطباطبا
 ّالعليـةًدليال عىل إثبات أصل ـ  يف هناية احلكمةـ   الطباطبائيّالعالمةذكر 

 نيه يف أصول الفلـسفة ذكـر دليلـّ كام تقدم يف مطاوي البحث، لكنّّعلوليةوامل
 :آخرين

 :ّف من مقدمتنيّوهو يتأل: ّالدليل األول
ّكل ماهية ممكنة بـذاهتا، ال: ّاملقدمة األوىل  . توجـد مـا مل جيـب وجودهـاّ

 .  للوجوبٍفالوجود إذن مساو
ّكل ماهية ممكنة ال يمكن أن جتب : ّاملقدمة الثانية ّ ألن ؛ بسبب خارجيّإالّ
 : ومعنى الوجـوب،سبتها إىل الوجود والعدم متساوية نّأن :معنى كوهنا ممكنة

 منــه ّ فــام مل يفــرتض وجــود يشء آخــر تــستمد،ح نــسبتها إىل الوجــودّتــرج
 .  نسبة التساوي إىل الوجود والعدم ثابتةّالوجوب، تظل

ًأنه ما دام الوجود مساوقا للوجوب، ومـا: والنتيجة ّدام وجـوب املاهيـة  ّ
 ال توجـد ّأهنـا من سبب خارجي، فمن الطبيعي ّإالاملمكنة ال يمكن أن ينشأ 

 .  بسبب خارجيّإال
                                                

 .١١٢ص: ة لالستقراءّاألسس املنطقي) (١
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ليـه هـو الطريـق  أرشنا إالذيالطريق  :طريق آخر>: وهذا ما ذكره بقوله
ة الدقيقة تنتهي إىل نفس ّ والنظرة الفلسفي، يطويه اإلنسان بنظرة ساذجةالذي

 : لقد أثبتنا يف املقالة الثامنة. النتيجة
ًأوال ّتتوفر عىل الوجود، دون أن ـ  عىل اإلطالقـ  ّليست هناك ماهية: ّ

 . ّب وجودها، وتتوفر عىل الرضورةجي
ّ فاملاهيـة ّوإالعليه بواسطة موجـود آخـر،  هذا الوجوب حتصل ّإن: ًثانيا

 . بذاهتا تتساوى نسبتها للوجود والعدم
 ّفـإنّكل موجود تتساوى نـسبته إىل الوجـود والعـدم،  :ّ تقدمّممانستنتج 

 ويمكـن ،)ّالعلـة(ينشأ من موجـود آخـر  ـ  يساوي الوجوبالذي ـ وجوده
 . ّن من علة يف وجودهممك للّالبد :التعبري عن هذه النتيجة بالعبارة التالية

ّعىل أساس البيان املتقدم، فحينام نضع اليد عـىل أي  حادثـة أو ظـاهرة يف ّ
، ووجودها ضمن رشوطهـا وخـصوصياهتا ةا موجودّإهن :العامل يلزمنا القول

موعة من الظـواهر اء تعاضد وتعاون جمّا وجدت جرّإهنو). ّحتمي (ّرضوري
 يلزمنـا : وبعبارة أخرى.دة مل توجدجوتها موّ ولو مل تكن عل،)ّالعلة(األخرى 

 .)١(<ّعلة لوجود املعلولّ العلة وجود :القول

تقدم صدر  االستدالل ا شهيد ا ل ا   ّإش
  تشتملّجةهذه احل> :ّاعرتض الشهيد الصدر عىل االستدالل املتقدم بقوله

ن  مـّ مـا تقـدم:أي < السابقةّجة اكتشفناه يف احلالذيعىل نفس اخللل املنطقي 
، وهـي ّجـة حني نأخذ الفقرة األوىل يف هذه احلّألننا> ّاستدالل صدر املتأهلني

بع طريقـة ّ، ونت)ّ املاهية املمكنة ال توجد ما مل جيب وجودهاّإن( :الفقرة القائلة
ّ أنه قـد : يف إثبات حمتوى هذه الفقرة، نجدّجة ساق تلك احلالذيالفيلسوف 

                                                

 . املقالة التاسعة،٢٢٩ص: أصول الفلسفة) (١
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 ّجـة بينام هو يستخدمها هنا كجزء مـن احل،ّالعليةبرهن عىل هذه الفقرة بمبدأ 
 . ّالتي يستدل هبا عىل هذا املبدأ

 ّملاذا ال توجد املاهية املمكنة ما مل جيب وجودها؟ : ولتوضيح ذلك نتساءل
ّ املاهيـة املمكنـة إذا ّبـأن: والفيلسوف العقيل جييب عىل هذا السؤال عادة

 ورغـم ، أن ال تكتـسبّ وإمـا؛ أن تكتسب منها الوجوبّإماتها، فّوجدت عل
ّاهية املمكنة من اجلـائز ّ أن امل:ّذلك توجد، واألول هو املطلوب، والثاين يعني

ي ّأن توجد رغم عدم وجوهبا، وتساوي نسبتها إىل الوجود والعدم، وهذا يؤد
ًن وجود املاهية بدون علة رأساإىل إمكا ّ   إذ لو جاز أن توجد يف حالـة وجـود؛ّ

جاز أن توجـد يف حالـة عـدم  ـ ها إىل الوجود والعدمتمع تساوي نسبـ ّالعلة 
 .  الوجود والعدمإىلمع تساوي نسبتها  ًأيضاّ العلة وجود

 استخدم إلثبات الفقرة األوىل الذيربهان  الَّ أن:وهكذا نالحظ بوضوح
بـصورة  ـ ، قـد افـرتض)ة ال توجد بدون وجـوبّ املاهية املمكنّنإ: (القائلة
ّوحاجة الـيشء املمكـن إىل العلـة، فلـيس مـن املعقـول  ،ّالعليةمبدأ  ـ مسبقة
 . ّالعليةّ التي يستدل هبا عىل مبدأ ّجةًا أن ندخل تلك الفقرة كجزء يف احلّمنطقي

ة ّ قـضيّالعلية مبدأ ّة، التي تؤمن بأنّفضل للفلسفة العقليّ أن األ:وأنا أرى
 إىل ّجتاهًعقل، بدال عن اال يف الّوليةة أّ قضيّأنهجه إىل القول بّة، أن تتّة قبليّعقلي

 وبذلك يصبح مـن املـستحيل االسـتدالل ،ة مسبقةّاستنباطه من قضايا عقلي
 . )١(<ّوليةة أّعليه بمناهج االستنباط العقيل، مادام قضي

 مـن ّالعليـة الطباطبـائي عـىل أصـل ّالعالمةّحيث استدل  :الدليل الثاين
:  حيـث قـال،ىل الـنفس ونسبة األفعال والعواطف إ،طريق العلم احلضوري

عىل أساس قياسنا للنسبة بني ذاتنا وأفعاهلا نثبت لألفعال األخرى التي تشبه >
                                                

 .١١٣ ص:ة لالستقراءّاألسس املنطقي) (١
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، والتي ليست )ّية التي نحصل عليها عن طريق احلسّاملعلومات احلس(أفعالنا 
 فهـذا ،ر، وهو موضوع هذه الصفات واآلثارًنا، نثبت جوهرا آخختياراحتت 

 هبـام، ّ، وهذه احلـرارة والـربودة اللتـان نحـسالسواد والبياض اللذان نرامها
ها، والنغمة التي نسمعها، ّقه، وهذه الرائحة التي نشمّ نتذوالذيوهذا الطعم 

هـذه ر عـىل هـذه الـصفات، فّ يتـوفالذيّكل هذه الظواهر تعود لذلك اليشء 
، فهذه )أنا(راديت، اللتني ال حتصالن بدون إالصفات عىل غرار صفتي علمي و

ّ ألن أيـ؛ن غري ذايت، بل هـي إىل جانـب ذايتذالصفات إ ًا منهـا ليـست حتـت ّ
ة ّمن هنا تتبلور أرضـي. ..ي، ومن هنا نذعن بوجود واقع خارج ذواتناختيارا

فعـل ال يقـع ّ أن الر اإلنـسان بـشكل قـاطعّواملعلول العام، فيقرّ العلة قانون
ّ كل معلول يتطلّنأوًإطالقا بدون فاعل،  ّب علة، ثم بحكم مّ الحظة احلوادث ّ

ختبار، وعـىل القانون باستمرار، ويصمد أمام االد هذا ّوالظواهر املختلفة يتأي
 حدث ّ واإلحساس بأي، صوتّهذا األساس ينعطف اإلنسان حني سامع أي

 ،دث مـاحلـّ العلـة  وإن مل يستطع حتديد.تهّ عىل البحث عن عل،صغري أو كبري
 .)١(<ّفسوف يفرتض له علة جمهولة

ّ هــذه الظــاهرة يمكــن أن جتــدها لــدى كــل موجــود ذي ّإن:  يقــولّثــم
ّإحساس، حتى املجانني واملتخل م ّون مـن أجـل تفهـّتكلمًا، فهؤالء يّفني عقليّ

بـل ... ًراضهم، ويامرسون أعامال بغية إيصال مقاصـدهم وهكـذاغوتفهيم أ
بحجم مـا لديـه ـ  ّ أساس حياة كل كائن حيّأند ّأدنى درجات املالحظة تؤك

 ولو كان ،)واملعلولّ العلة قانون(ـ  كئ عىل هذا القانونّ يت ـور ووعيمن شع
 مـا بـني ذاتـه وبـني ّمعلوليةة وّاس آخر ال يؤمن بعلّ كائن حسّاإلنسان أو أي

 .فعله، وما بني فعله وبني إنجاز هدفه

                                                

 .املقالة التاسعة ٢٢٣ص: أصول الفلسفة) (١
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ات ّمـن الـرضوريّ العلة  حاجة املمكن إىلّأن الطباطبائي ذكر ّ ولكن،هذا
ّأي توقفـه يف  ـ  حاجة املمكن>:  حتتاج إىل استدالل، حيث قالال التي ّوليةاأل
 التـي ّوليـة من الرضوريات األ،ّإىل أمر وراء ماهيته ـ سه بالوجود أو العدمّتلب

ّال يتوقف التصديق هبا عىل أزيد مـن تـصور موضـوعها وحمموهلـا  فإنـا إذا ،ّ
ّتصورنا املاهية بام   ّرجحّ وتوقف ت،د والعدم ممكنة تستوي نسبتها إىل الوجوّأهناّ

 . مل نلبث دون أن نصدق بـه،ّسها به عىل أمر وراء املاهيةّأحد اجلانبني هلا وتلب
ّمتوقـف عـىل أمـر  ـ أعني الوجود والعـدم ـ ّفاتصاف املمكن بأحد الوصفني

ّوأمـا جتـويز اتـصافه. ال يرتاب فيه عقل سـليم) ّالعلة (:ّ ونسميه،وراء نفسه ّ   
بأحـدمها ال لنفـسه وال ألمـر وراء  ـ لنسبة إىل الطـرفنيوهو ممكن مستوي اـ 

 .)١(<ّيةنفسه فخروج عن الفطرة اإلنسان

طه .٤ شيخ ا   ريّاستدالل ا
ّمن األوليـّ العلة  حاجة املمكن إىلّأن :ّاملطهريذكر الشيخ   مـن :ات، أيّ

 .  التي ال يمكن أن يرفضها الذهنّوليةات األّالبدهيي
د أحد يف قبوهلا ّ ال حتتاج إىل برهان، وإن تردّأهناو  ه:ةّومعنى كوهنا بدهيي

ّده ينشأ من عدم تصوره للقضيّ تردّفإن ّة بصورة صحيحة، وال ينـشأ مـن أنـه ّ
ّيتصور املسألة تصورا صحيحا ثم يشك ّ ً ً ّ  .  فيهاّ

اس ّ إذا كـان لـدينا ميـزان دقيـق وحـس: وهـوً،وذكر لتوضيح هذا مثاال
ّا، فـال يمكـن أن تـرجّتاه متوازنتان جدّللغاية، وكف تـني عـىل ّحـدى الكفإح ً

 .األخرى من دون سبب
 ّوإنتـني بـال سـبب مـستحيل، ّ رجحـان إحـدى الكفّقق حتّفإن :وعليه

 ّألن؛ ّح بال مرجحّباستحالة الرتج:  عنهّات، وهو ما يعربّاستحالته من البدهيي
                                                

 .٧٩ ص:هناية احلكمة) ١(
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 دون رجحان أحد األمرين املتساويني من مجيع اجلهات عىل األمر اآلخر مـن
 .، هو من القضايا التي ال يقبلها العقلّؤثرّ علة ومّأي

 ّأن : يعنـيّإنـهّاألمر كـذلك يف مـسألة إمكـان املاهيـة، ف>: ويف املقام قال
ًهنالك ذاتا يستوي بالنسبة هلا الطرفان، فمثال إذا كانـت درجـة حـرارة مـاء : ً

 ال فـرق بـني أن ّة، فمن املعلوم أنه بالنـسبة للـامء نفـسهّدرجة مئوي) ٤ (ّمعني
 ؛ةّدرجات مئوي) ٣(ة، أو تنخفض إىل ّدرجة مئوي) ٥(ترتفع تلك الدرجة إىل 

ام ّ أهيّأماّحيث يقبل املاء األمرين عىل السواء، وال مرجح ألحدمها عىل اآلخر، 
 إذ هي املسؤولة عن إضـافة ؛ةّ يقبله املاء فذلك يرتبط بالعوامل اخلارجيالذي

 . رجة منهادرجة ما حلرارته أو خفض د
 هل يمكن أن ترتفع حرارة املاء أو تـنخفض بـذاهتا مـن :وبناء عىل ذلك

  عامل خارجي؟ّل أيّدون تدخ
 كذلك األمر بالنسبة للبياض أو السواد يف األجسام أو غريها من األمثلة 

 . األخرى
 بالنسبة لـذاهتا يمكـن أن ّأهنا : ممكنة الوجود، بمعنىةفحركة هذه املروح

، ومن املحال أن تقبل )ساكنة(كة ّة، ويمكن أن تكون غري متحركّتكون متحر
 . ل عامل خارجيّاملروحة إحدى احلالتني من دون تدخ

عامـل  فقدان ّ إن: هنا مقابل العدم، فقد يقول قائلونحن جعلنا الوجود
هذا صحيح لو جعلنا أحد الطرفني هو عامـل العـدم، : ، فنقولفالوجود كا
ّ علـة الوجـود هـي ّإن: وجـود مل توجـد، وعـادة يقـالّ علة الّأن :وهذا يعني
 . العدم هي العدمّعلةالوجود، و

 .ّ هذا اليش مل يوجد بسبب عدم وجود علة وجودهّإن: ولذا نقول
لكـي يوجـد، ) مثبت(مكن حيتاج إىل عامل إجيايب ّ أن امل يفّ ال شك، إذن
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 . )١(<تعريف فقطام حيتاج إىل الّ ال حيتاج إىل استدالل، وإن،وهذا أمر بدهيي

ّالعالمة ا ّ
ر بدي ن ا علة أ م    يذهب ا أن حاجة ا

ّذكر العالمة احليل ّمـن الـرضوريات التـي ال ّ العلة ّأن حاجة املمكن إىل: ّ
َّإن هـذا : اختلف الناس هنـا فقـال قـوم: أقول>: حتتاج إىل برهان، حيث قال

ّ برهان؛ فإن كل من تصور ، أعني احتياج املمكن ال حيتاج إىلّاحلكم رضوري ّ ّ
ّ جزم بالرضورة أن أحدمها ال يـرتجح مـن حيـث هـو ،تساوي طريف املمكن ّ

ّمن حيث ذاته، بل من حيث إن املرجح ثابـت، وهـذا احلكـم : ٍمتساو، أعني ّ
ّقطعي ال يقع فيه شك، وقال آخـرون ّإنـه اسـتداليل، وهـو خطـأ، وسـبب : ّ ّ
ّغلطهم أهنم مل يتصوروا املمكن عىل م   .)٢(»ا هو عليهّ

 ،احلكيم السبزواري ّوليةّ احتياج املمكن إىل علة من القضايا األّأنن ذكر ّومم
 :حيث قال

   )٣(ّوليةوحاجة املمكن أ    ّةقد لزم اإلمكان للمهي

الك  القضي ديهيّا   ةّة ا
ات ّبدهييّن الإ :ة، فنقولّة البدهييّة للمالك يف القضيّفيام ييل ملحة إمجالي

ة ّ ويف بعض الكتب املنطقي< القياسئمباد>  كتب املنطق حتت عنوانبحثت يف
 .<الواجب قبوهلا> أو <الرضوريات>األخرى بعنوان 

ّوالشيخ يف برهان الشفاء بني أقسام القضايا البدهيي ة من طريق تقسيم ّ
ة، وجعل املحسوسات ّ وأخرى باطني،ةّات ظاهريّات إىل رضوريّالرضوري

                                                

 .١٠٦، ص٣ج: ، للمطهريرشح املنظومة) (١
 .٥٤ص: كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد) (٢
 .٢٥٤، ص٢ ج:، للسبزواريرشح املنظومة) (٣
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ّة، وجعل األوليّة الظاهريّبات يف ذيل القضايا الرضوريّواملتواترات واملجر ات ّ
 .ةّة الباطنيّوالفطريات يف ذيل القضايا الرضوري

 ونكتفي بقول ، ال نريد اخلوض يف تفصيل هذه املسألة: حالةّوعىل أي
ة ّإىل ست) ةّاليقيني( ةّ يذهب إىل تقسيم القضايا البدهييالذيمشهور املناطقة، 

 لليقني يف ّوليةّة التي تشكل املنطلقات األّة الرئيسيّيا اليقيني وهي القضا،أقسام
ّ الكل أكرب من اجلزء، ّوأن ،َّأن النقيضني ال جيتمعان: ة، من قبيلّاملعرفة البرشي

 .ر املساوية ملقدار واحد متساوية املقاديّوأن
 : هيّوهذه القضايا الست

ّاألولي .١  بدون سبب :، أيّوهي قضايا يصدق هبا العقل لذاهتا: اتّ
ًخارج عن ذاهتا، بأن يكون تصور الطرفني كافيا يف احلكم واجلزم  بصدق  ّ

 .»ّالكل أعظم من اجلزء« و،»النقيضان ال جيتمعان«:  من قبيل قولنا،ةّالقضي
 وال يكفي ،ّ وهي قضايا حيكم هبا العقل بواسطة احلس:املحسوسات .٢

نة بواسطة ّالقضايا املتيقف ،طنظاهر وبا: ّواحلس عىل قسمني. ّتصور الطرفني
ّاحلس الظاهر تسمى حس ّ كاحلكم بأن هذه النار حارة،اتّيّ  الشمس ّوأن ،ّ

ّ والقضايا املتيقنة بواسطة احلس الباطن تسمى وجداني،مضيئة ّّ ّ كالعلم بأن ،اتّ
ًلنا فكرا وأملا  . ونحو ذلك،ً

شاهدة منّا ّوهي قضايا حيكم هبا العقل بواسطة تكرر امل: اتّالتجريبي .٣
ر املشاهدة ما يوجب أن يرسخ يف النفس حكم ال ّيف إحساسنا، فيحصل بتكر

ّشك فيه، كاحلكم بأن كل نار حارة ّ ّ  وأكثر مسائل ،ّ املعدن يتمدد باحلرارةّوأن ،ّ
 .ّة من نوع املجرباتّالعلوم الطبيعي

ّول معه الشك ًوهي قضايا تسكن إليها النفس سكونا يز: املتواترات .٤
 تواطؤهم عىل   وذلك بواسطة إخبار مجاعة يمتنع؛صل اجلزم القاطعوحي
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 يةيف فهم احلادثة، كعلمنا بوجود البلدان النائ  فاق خطئهمّ ويمتنع ات،الكذب
وبوجود بعض  ،| ّالتي مل نشاهدها، وبنزول القرآن الكريم عىل النبي

 .م السالفة واألشخاص الذين مل نعارصهمّاألم
ّ قضايا مبدأ احلكم هبا حدس قوي من النفس يزول وهي: اتّاحلدسي. ٥

ّمعه الشك، مثل حكمنا بأن القمر وزهرة وعطارد وسائر الكواكب السيارة  ّ ّ
 انعكاس شعاع نورها إىل األرض ّوأن ،مستفاد نورها من نور الشمس

 ومنشأ هذا ،املرآة إىل األجسام التي تقابلهاّيضاهي انعكاس األشعة من 
ً قربا ،ّختالف تشكلها عند اختالف نسبتها من الشمساحلكم أو احلدس ا

ًوبعدا ُ. 
عقل ّ أن ال: أي،وهي املعروفة بالقضايا التي قياساهتا معها: اتّالفطري .٦

ّال يصدق هبا بمجر َّد تصور طرفيها كاألوليات، بل البد هلا من وسط، ّ ّ  ّأن ّإالّ
ّفكر، فكلام ّ يذهب عن الذهن حتى حيتاج إىل طلب وّمماهذا الوسط ليس 

 حلضور الوسط معه، مثل ؛أحرض املطلوب يف الذهن حرض التصديق به
ُحكمنا بأن االثنني مخس العرشة،   ؛ّ أنه معلوم بوسطّإال ، هذا حكم بدهييّفإنّ

ّألن االثنني عدد قد انقسمت العرشة إليه وإىل أربعة أقسام أخرى كل منها  ّ
 منها يساويه ّ كل، أقسام أخرىّيساويه، وكل ما ينقسم عدد إليه وإىل أربعة

 ومثل هذا القياس حارض يف ،ُ فاالثنان مخس العرشة،ُفهو مخس ذلك العدد
 .الذهن ال حيتاج إىل كسب ونظر

ّهذه القضايا الست تشكل القاعدة الرئيسي ّ ة للمعرفة اجلديرة بالثقة ّ
ها ّوالواجبة القبول يف املنطق األرسطي، والقضايا املستدلة واملستنتجة من

ّبصورة مبارشة أو غري مبارشة هي البناء العلوي أو الفوقي يف تلك املعرفة،   ّ
ّويستمد كل استنتاج يف هذا البناء مربره من التالزم بني التصديق واليقني  ّ ّ
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 .ّة، والتصديق واليقني بمجموعة من القضايا السابقة املستدل هباّ الفوقيّيةبالقض
 . )١(قة، وإن نوقش من قبل البعضهذا هو القول املشهور لدى املناط

 أن يكون ثبوت املحمول : هيّوليةة األّة البدهييّواملالك املشهور يف القضي
ّ تصور ّأن : األوسط، أيّللموضوع يف نفس األمر من دون حاجة إىل احلد

 .)٢( يف التصديق باحلكمٍاملوضوع واملحمول كاف
اج ثبوت يحتعدم ا :وهو ـ ة البدهيييةوبناء عىل هذا املالك يف القض

 ةّتكون مسألة احتياج املمكن إىل عل ـ  األوسطّاملحمول إىل املوضوع إىل احلد
وهو االحتياج إىل (نا ال نحتاج يف ثبوت املحمول ّمن القضايا البدهيية، إذ إن

ّ، بل تصور املوضوع  أوسطّإىل حد) وهو املعلول(للموضوع ) ّالعلة
 . يف التصديق هباٍواملحمول كاف

ّ العلة  ما أقيم من الرباهني إلثبات حاجة املعلول إىلّنإيمكن أن يقال و
 . األمر البدهيي، وليست براهني حقيقةلكهات لذّإنام هي منب

                                                

 .١٦٦ص :ةّ رشح الشمسي:انظر) (١
؛ ٦٣، ص٤ج: منطق الشفاء، كتاب الربهان :ألجل توضيح هذا األمر أكثر انظر) (٢

اس أس ؛٣٥٣، ص٣ج:  املظفرنطقامل ؛ الفصل اخلامس،٢٠٣ص: اجلوهر النضيد
 . املقالة اخلامسة،٣٥ ص:االقتباس





 
 
 
 

ا بحث ا   ا

ياألثر   تضعه العلةا
ّ

  

 الفرق بني مسألة اجلعل وأصالة الوجود 
  هو وجود املعلولّ العلة جمعولّاالستدالل عىل أن 
 ّىل النصتعليق ع 
 ّخالصة الفصل األول 

 )يف اجلعل( ّيةبحوث تفصيل
 يف تعريفه : اجلهة األوىل 
 يف أقسام اجلعل: اجلهة الثانية 
 يف أثر اجلعل : اجلهة الثالثة 

 ّاملجعول هو املاهية: ّالقول األول 
 ّاملجعول هو االتصاف: القول الثاين 
 ّتعلق اجلعل بالوجود: القول الثالث  





 
 
 

عإن ثم  العلة َول 
ّ

ي َواألثر علولُ تضعها ُ إما وجود: هوِ  ا ّ 
علول ُ أو ماهيته،ِا ورة،ّ ِ ماهيتهُ أو ص وجودةّ ن،ً  ستحيلْ ل  أن ُ 
ون جعولَي اهيةَ هوُ ا َ ا ا تقدم؛ّ  َ  وا،ٌّة اعتبارّأنها ّ

ّ
ستفيده ُ ي 

علول  علِمن ُا
ّ

رِته َالعليةّ أن  ؛ أصيلٌ أ ّ
ٌية عيٌ رابطةَةّعلو وا ّ 

ٌخاصة علولَ بّ  وعلِ ا
ّ

ال ،ِته و
ّ

ن ً علةٍء  َ  ّ
  و،ٍء  

اهية،ٍء  ً معلوالٍء ُ وا نها  ذاتها وَ ال رابطةّ هاَ ب .  غ
ستحيل ونْ أنُو جعولَ ي ورةُ ا ص  َ األصيل العيَ األثر ألن،َ هو ا

ئذـ  ورة  ـ ٍحي ص رهو ال ُا سٌ أ اهية،ِ بطرفٌ قائم  ُ وا ّ 
حالِومن ،  الفرضِانّها اعتبارُووجود رَ يقومْ أنِ ا  ٌ أصيل عيٌ أ

ّ اعتبارِبطرف
ذا استحال،ِ جعولُ كونَ و اهيةَ هوِ ا َ ا  أو ّ

ورة ص َ تع،َا وجودَ هوَجعولّ أن اّ طلوب،ُ ا   . ُ وهو ا
َتد ْفق َ تقدمّما ّ ّ:  

ًأوال ً علةَ هناكأن :ّ ّ
  ً. ومعلوال

وثانيا
ً
ن أن :   .ٌ فهو معلولٍ 
ا وثا
ً
َالعلية  أن: ّ

ة وا َعلو ٌية وجودٌ رابطةّ علولَ بّ  وعلِ ا
ّ

 وأن ،ِته
رابطة علولِ وجودَ بٌ دائرةَهذه ا ِ العلةِ ووجودِ ا

ّ
ن، نْ و فَ  و ُ ا ّ

 
اج اهيةُسبُما تّ رُ والفقرُةوا ِ إ ا اجة فمستقر،ّ ِ  والفقرِ ا

علولُ وجودَ هوِباألصالة تاجةُتهّ وماهي،ِ ا بعهٌ    .ِ ب
عاوراب

ً
 أنه إذ:

ْ نتّ اجةِ  لوجودِ باألصالةُ والفقرُ ا علولِ   وهوـ  ِ ا
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ال ،ِ  ذاتهٌجتا و
ّ

نت اجةِ  رضةُ ا ن،َ  ستغنياَ و  
ً
 وال ،ِ ذاته 

ة َمعلو وجودُفذات ـ ِ االستغناءَ معّ علولِ ا اجةُ عِ ا ُ إنه: أي،ِ ا ّ 
ستقُغ  بعلٌ قائم،ِ  ذاتهل 

ّ
فيضةَ ال ِته   . ُ ُ ا

تحص كْنِم ُلّو علولَ وجودأن :َ ذ  إ علِبقياسهـ  ِ ا
ّ

 ٌوجود ـ ِته
وجود،ٌرابط هٌ  ظرِ،  غ ا ـ  َ عنها العدمُال يطردـ  ِتهّي إ ماهِ و
  .ِتهّ ماهيُ حالِ  ما تقتضيه، عرْ أو جوهريِ  نفسهٌوجود
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ح   ا
ّ أنه لو وجدت ماهية من قبيل اإلنسان :مغزى هذه املسألة هو اإلنسان >ّ

 ّ صدر من العلة؟ الذي، فام هو األثر <موجود
 : املسألة ثالثةهواألقوال يف هذ

وقد ذهب إىل هذا ، ّهو ماهية املعلولّ العلة  جمعولّنإ: ّول القول األ
 .، ملا نسب إليه من القول بأصالة الوجودونّرشاقي اإل:القول

 ،ًاّا كان الوجود اعتباريّومل>:  ـ يف حكمة اإلرشاقـ  قال شيخ اإلرشاق
 .)١(<تهّاضة هويّته الفيّفلليشء من عل

 .)٢(واين الدّحقق إىل املًأيضاونسب هذا القول 
 . وجود اإلنسان: أي،هو وجود املعلولّ العلة  جمعولّإن: القول الثاين

 :ّهو صريورة ماهية املعلول موجودة، أيّ العلة  جمعولّإن: القول الثالث
 .ّخلقت اتصاف املعلول بالوجودّ العلة ّنإ

 . الثاين والثالث:ناء القوالّ حكامء املشنسب إىلوقد 
 مشوا )ّشاءامل(وهم ّققلكن حم>:  رشح املنظومةقال احلكيم السبزواري يف

ّ وصريورة املاهية ،ّ االتصافّية الوجود، وغريهم إىل جمعولّيةإىل جانب جمعول
  .)٣(<موجودة

                                                

 . ٤١٦ص: حكمة اإلرشاق) ١(
 .٣١٥ص): فاريس (يات فلسفةّكل )٢(
 .١٢٧، ص٢ج :ّيف األسفار العقلية األربعة احلكمة املتعالية) ٣(
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ّ أن إىلـ  كام هو املشهورـ  ني ذهبوائاّفجمهور املش> :ّ وقال صدر املتأهلني
 :يأ ،جوديةرون باملوّه املتأخّ وفرس،ّثر األول للجاعل هو الوجود املعلولاأل

ّاتصاف ماهية املعلول بالوجود باملعنى  ّثر األول هو ّ أن األ ال، ذكرناهالذيّ
ّماهية االتصاف ات ّ الستغناء املاهي؛ أو نفس الوجود، أو ذات املعلول،ّ

 .)١(< عندهم من اجلاعلّيةّبحقائقها التصور
ل املعنونة يف من املسائـ  وهي مسألة اجلعلـ   هذه املسألةّأنوال خيفى 

كام صنع ذلك صدر ،  ًّ مستقالًفردوا هلا باباأني، وّتكلمكلامت احلكامء وامل
ّ العلة ّ حيث جعلها يف اجلزء األول من األسفار قبل مباحث،ّاملتأهلني

يعود بحث اجلعل إىل > : بقولهّاملطهريواملعلول، وقد أشار إىل ذلك الشيخ 
ّ أنه قد يستفاد من ّإاليخ اإلرشاق،  وكذلك ش،ر عن ابن سيناّالعرص املتأخ

وقد أثريت أقوال خمتلفة يف مسألة .. .كلامت الشيخ إشارات هلذه املسألة
ّني، نظري ما تقدم ّرشاقي نسبت األخرى لإل، فيامّيةائّاجلعل، نسب بعضها للمش

 .)٢(<...يف مسألة أصالة الوجود
 . الفصليف هذاًدا ض هلا استطراّ الطباطبائي تعرّالعالمة ّلكن

مسألة اجلعل  وقبل االستدالل عىل هذه املسألة ينبغي بيان العالقة بني 
 عىل أصالة الوجود يكون أثر ً بناء: إذ لقائل أن يقول؛ومسألة أصالة الوجود

ّ وال االتصاف، وهذا ما سوف ،تهّ ال ماهي،هو وجود املعلولّ العلة وجمعول
 .نتناوله يف البحث التايل

سألة  عل والفرق ب  وجودا   أصالة ا
 :ّفرق بني أصالة الوجود ومسألة اجلعل يتضح من خالل النقاط التاليةال

                                                

 .٣٩٨ص ،١ج: ّيف األسفار العقلية األربعة احلكمة املتعالية )١(
 .٢٨٨، ص١ج:ّ للشيخ املطهري،رشح املنظومة) ٢(
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 ّالعليةّقول بأصالة الوجود أو أصالة املاهية ال ربط له بمسألة ّ إن ال.١
ّ مسألة أصالة الوجود أو املاهية مسألة عامةّ ألن؛ّعلوليةاملو  يتناوهلا اإلهلي ،ّ

 هذا العامل ّأن :، ويؤمنّعلولية واملّالعلية ينكر قانون الذيّ، بل حتى ّاديوامل
 باخلارج هل هو ّحققتّ أن امل، فيبحثّعلولية واملّالعلية ال عامل ،عامل املصادفات
  ؟ّ أم ما بإزاء املاهية،ما بإزاء الوجود

 واإليامن ، مسألة اجلعل فهي تأيت بعد اإليامن بوجود خالق وخملوقّأما
 . ّيةلعلو واملّالعليةبنظام 
 مسألة ّأما، ً مسألة أصالة الوجود تشمل الواجب واملمكن معاّإن .٢

ّن إ :، فنقولً يكون جمعوالالذيّة باملمكن؛ ألن املمكن هو ّاجلعل فهي خمتص
 أم الصريورة ،ّ أم املاهية،يف املعلول هل هو الوجودّ العلة  تضعهالذيثر األ

 ؟ّواالتصاف
 إذ يمكن أن نستفيد من مسألة ؛ بعض املوارد قد تتداخل املسألتان يف،نعم

 ،ّ ال املاهية،يف معلوهلا هو الوجودّ العلة  تضعهالذي األثر ّأصالة الوجود بأن
ّوال اتصاف املاهية بالوجود ّ.  
يف   مسألة أصالة الوجودّإن> : يف رسالة اجلعلهقال الشيخ حسن زاد

ّني بجواز الرتجيح بال مرجح، ّ؛ ألن القائلّحققاجلعل غري مسألة ِأصالته يف الت
فاق يمكنهم البحث يف أصالة الوجود أو ّ أو البخت واالت،تية الذاّلويةأو األو

ّ له ماهية ووجود، بل ّ إذ املمكن زوج تركيبي؛ دون اجلعلّحققّاملاهية يف الت
 .  بخالف مسألة اجلعل، فيها قبل إثبات الصانعّتكلمالـ  ًأيضاـ  يمكن لإلهلي
ّكل من قال من اإلهلي: فإن قلت  قال بأصالته ّحققني بأصالة أحدمها يف التّ

 عن ي يغنّحققّ وبالعكس، فثبوت أصالة الوجود أو املاهية يف الت،يف اجلعل
 ملا بينهام من التالزم، فام احلاجة إىل عقد باب عىل ؛إثبات أصالته يف اجلعل
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 حدة؟
القائلني بأصالة  ـ من احلكامءًضا  بعّفإن ؛ليس األمر كام زعمت: قلت

 الوجود أو ّحقق فت،ّيقول بأصالة االتصاف يف اجلعلـ  ّحققالوجود يف الت
ّاملاهية ال يثبت االتصاف وال ينفيه  غرضهم بيان أقسام اجلعل، ّأن عىل ،ّ

 امهذا .  عليه من الفوائدّرتتب ملا يً؛واإلشارة إىل أصحاب األقوال فيه تفصيال
 . )١(< عىل مبحث جعل املنظومةيقاتهتعلأفاده احلكيم اهليدجي يف 

 املمكنة هل هي جمعولة ّاهياتّ أن املاختلفوا يف>: وقال الشارح القوشجي
 :  عىل أقوال ثالثة؟أم ال بجعل جاعل

 ً سواء، جمعولة بجعل اجلاعلّكلها ّأهنا : وهو، ما اختاره املصنّف:ّاألول 
 .  أو بسيطةّمركبةكانت 

 . بسيطة و كانت أّمركبة ،ً مطلقا غري جمعولةّأهنا : الثاين
 .)٢(< جمعولة بخالف البسيطةّركبةّ أن امل:الثالث

املستفاد من > :ّ بأن، الطويسّحقق عىل مقالة املهق الشيخ حسن زادّوعل
شارات الشيخ، ومن إيف رشحه عىل النمط الرابع من ـ   الطويسّحققكالم امل

ات برأسها أصالة، ومراده ّ املاهيّية عدم اعتقاده يف جمعول:هوـ  كلامته األخرى
 ّيةب والبسيط باعتبار صريورهتا موجودة بتبعّ احلاجة يف املركّققمن حت

 غري ّأهنا برضب من االعتبار الذهني يف تغايرمها، ومن ذهب عىل ،الوجود
 . ًجمعولة مطلقا ناظر إىل جعلها باألصالة، فالقوالن واحد

ات ّكاألعراض جمعولة بجعل املاهيبسائط ّ أن الوالقول الثالث ناظر إىل

                                                

 .٦ ص:رسالة يف اجلعل) ١(
عل للشيخ ًكشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد، القوشجي، نقال عن رسالة يف اجل) ٢(

 .٩ص: حسن زادة
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ّ فهي موجودة بالتبع أيضا، فإن،املوجودة يف اخلارج  جعل زيد يف اخلارج هو ً
ّام بكمّجعله متكم ّة يتعلق ّعل مرّ أن اجل بلون كذا، وهكذا، الًناّ كذا، متلوً

 .  وال تنازع فيها،عراضها، فاألقوال ناظرة إىل أمر فاردأات، وأخرى بّباملاهي
 ففي الرابعة من ثاين ،ام واحدّأهننحو جعل اجلنس والفصل يف وهذا 

 .)١(< واحدوجعالمها>:  الطويسّحققّاملقصد األول من جتريد االعتقاد للم
 :وهي قوله:  يف كشف املراد عبارة املاتنّ احليلّالعالمةوأوضح الشارح 

يفعل ّ ألن الفاعل مل ًامها واحد كان جعالّنامإ>: بقوله < واحدوجعالمها>
ّثم يميًقا  مطلًحيوانا جعل  املطلق ال وجود له، بل ّفإن ،زه بانضامم الفصل إليهّ

 لو كان هلا وجود ّفإهنا ّيةيف اللون واعترب هذا ،احليوان هو بعينه جعل الناطق
 هذا خلف، أو يف ، يف السواد فيوجد السواد ال واحدّأما ، هيئةي فهّمستقل

ً فجعله لونا هو ، هذا خلف، ال واحد، لون وفصله: فالسواد عرضانّحمله
 . <ًبعينه جعله سوادا

اجلنس >:  الثاين من ذلك املقصد حيث قالوهكذا يف آخر الفصل
 لكوهنا يف حكم ؛، بل أعاد الضمري إليهامًوالفصل ومل يكونا مذكورين رصحيا

ً؛ ألن الفاعل مل يفعل حيواناًواحداّوإنام كان جعالمها  ، هبامّرصحامل ّثم  ًقا مطلّ
 بل جعل احليوان بعينه هو ، املطلق ال وجود لهّفإن الفصل إليه، بانضاممزه ّيمي

 هيئة ي فهّ مستقلد لو كان هلا وجوّفإهنا ،ّية واعترب هذا يف اللون،جعل الناطق
 :فالسواد عرضان...  أو يف، هذا خلف، يف السواد فيوجد السواد ال هباّماإ

 .)٢(<ً هو بعينه جعله سواداًعله لونا فج، ال واحد، هذا خلف،لون وفصله
 .ّ مسألة أصالة الوجود أو أصالة املاهية مسألتان خمتلفتانّأن :ّ وهبذا يتضح

                                                

 .٩ص: رسالة اجلعل، الشيخ حسن زاده) ١(
 .٨٩ص :كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد) ٢(



 ١ّ رشح هناية احلكمة؛ العلة واملعلول ـ ج................................................ ٥٨

عولّأن االستدالل    العلة  
ّ

علول   هو وجود ا
ته من ّهو وجود املعلول ال ماهيّ العلة ّيتضح االستدالل عىل كون جمعول

كون  وكذلك بطالن ،ّجعول هو املاهيةكون املبطالن خالل االستدالل عىل 
 : من خاللبيان ذلكو ،املجعول هو الصريورة

اهية. ١ جعول هو ا   ّاالستدالل  بطالن كون ا
وهي وجود  ـ مور الثالثةباألّ العلة بعد حرص جمعول: ّالربهان األول

يستحيل أن يكون : نقول ـ ّ أو صريورة املاهية موجودة،ّ أو املاهية،املعلول
ّاملجعول هو املاهية؛ وذلك ملا تقدم يف املرحلة األوىل من ّاهية أمر ّ أن امل:ّ

ته فهو أمر ّ يستفيده املعلول من علالذي ّأما،  منتزع من اخلارجّاعتباري
 أن تكون ّ البدمر األصيل احلقيقيّ أن األ ومن الواضح،حقيقي خارجي

، وعليه فال يمكن قيقي حّ له وجود خارجيً أصيالًاأمرعليه  تضافأقد ته ّعل
 .ةّ العلمن قبلضة اهي املفـ  ّ اعتباريٌالتي هي أمرـ أن تكون املاهية 

 . املجعول هو الوجود وليس املاهيةّنأضح ّوهبذا يت
واملعلول عالقة ّ العلة عالقة بنيّ أن ال:ّتقدم فيام سبق: الربهان الثاين

 النار واحلرارة عالقة ّ خاصة، فالعالقة بني،ّية خارجّية عينّيةورابطة حقيق
ّ معلول علة خاصة؛ ّ لكل:ّ خاصة، أيّيةحقيق ّ العلة  لو مل تكن بنيّوإالّ

ّ لكان كل يشء علة لكلًاّاعتباريًرا  وكانت أمّيةومعلوهلا عالقة حقيق ّ  ، يشءّ
ّاهية من حيث هي ال رابطة ّ أن امل، ومن املعلوم يشءّ لكلً يشء معلوالّوكل

ّام تقدم يف بيان اعتبارات املاهية يف الفصل اخلامس من  ك،بينها وبني غريها ّ
 .ّ املجعول هو املاهيةّ بأن:املرحلة اخلامسة، وهبذا يبطل القول

ورة . ٢ ص جعول هو ا هان  بطالن كون ا   ال
 الصريورة هي نسبة ّ بأن: بطالن كون املجعول هو الصريورةّاستدل عىل
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 ومن ،نسبة القائمة بني اإلنسان والوجودّقائمة بني املاهية والوجود، كال
، وقد ًّاعينيًرا  قائم بالطرفني، وليست أمّ اعتباريٌ هذه النسبة أمرّأنالواضح 

ٌ جمعول املاهية أمرّأن :ّتقدم ً  أصيالًاأمرّ العلة  وإذا كان جمعول، أصيلّ عينيّ
وجود  مها ال،نيّفمن املحال أن يقوم هذا األمر األصيل بني أمرين اعتباري

 وعىل هذا فاملجعول من املعلول ،أصيلنيام غري ّأهنّواملاهية عىل الفرض ب
ّيستحيل أن يكون هو الصريورة، بل البد أن يكون ّ العلة  تضعهالذيواألثر 
 .ّ وال صريورة ماهيته موجودة،ّ وليس ماهيته،هو وجود املعلولّ العلة جمعول

 أو ،ّ وهو إما وجود املعلول،واحدّ العلة  جمعولّنإملاذا تقولون : إن قيل
 ؟نيودة؟ فلامذا ال يكون املجعول اثنّ أو صريورة ماهيته موج،ّوجود ماهيته
ّألن هذا املجعول هو واحد شخيص: اجلواب  أو ، الوجودّماإ، وهو ّ

 . أو الصريورة،ّاملاهية

تائج ا   ّة  ما تقدمّتبا
ً هناك علة ومعلوالّنإ. ١ ّ وإما ،ّ، وإما ممكنّما واجب إءّ؛ وذلك ألن اليشّ

 متساوي ً إذا كان ممكناّأماّفال حيتاج إىل العلة، ًعا  أو ممتنً، فإذا كان واجباعممتن
ّالنسبة إىل الوجود والعدم، فألجل أن يكون البد أن حيتاج إىل علة خترجه من  ّ

 .ّ، كام تقدم بيانهّولية أّية بدهيّيةالعدم إىل الوجود، وهذه قض
ّواقع فيه علة ومعلول، ال كام ختي يوجد ،إذن ل البعض من قبيل هيوم ّ

 ينشأ من تداعي املعاين، ًّاذهنيًرا  أمّإال ليست ّالعلية فكرة ّأن ذهب إىل الذي
لف بعد الباء جيعل يف ذهنه ما األ ّأن ً أو غالباً الذهن بعد أن يرى دائامّنأو

ّنسميه علة لأللف، فربؤيته لأللف حيدس بالباء، وعىل  ً.معلوال العكس ّ
ّ ألن غري املمكن فهو إما ممتنع بالذات فال ؛ّ كل ممكن فهو معلولّنإ. ٢ ّ

ّحيتاج إىل علة، وإما واجب بالذات فهو  ّ ألن ذاته هي ؛ّ غري حمتاج إىل علةًأيضاّ
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 . لوجوبهةياملقتض
 وليست رابطة ،تهّ بني املعلول وعلجودية رابطة وّعلولية واملّالعلية ّإن. ٣

 .ّيةراعتبا
 هذه ّأن :ّ هذه الرابطة دائرة بني وجود املعلول ووجود العلة، أيّإن .٤

ّ دون املاهية ،ّ وجود املعلول ووجود العلة:الرابطة قائمة بني وجودين، ومها
 . ً أو صريورهتا وجودا،ووجودها

 تنسب احلاجة ، نعم.صالة هو وجود املعلول احلاجة والفقر باألّفمستقر
ّ بني الوجود واملاهية، فيرسي حكم أحد ّحتاد ملكان اال؛لعرضّإىل املاهية با

 . بعرضه: أي،حدين إىل اآلخر بتبعهّاملت
ته ّ ارتباط املعلول بعلّألن ؛وجود رابطـ  تهّبالقياس إىل علـ   املعلولّنإ. ٥

اجة والفقر عني وجود املعلول كان ّن احلإ هو ألجل حاجته وفقره؛ وحيث
هو كون وجود املعلول عني الربط، ال استقالل له يف االرتباط عني وجوده، و

 .وجوده
 إذا نظر إىل نفس املعلول وذاته التي يطرد عنها العدم كان له وجود ،نعم

 .ًا أو عرضًا،ّ ينظر إليه يف نفسه إما جوهرالذييف نفسه، ويكون هذا املعلول 
 .وسيأيت تفصيله يف البحوث التفصيلية 

ص   ّتعليق  ا
 .< تضعه يف املعلولالذيواألثر >: + قوله •

 ّإال ،ً املعلول، وليس أثرا يف املعلولهو نفسّ العلة  جمعولّأن :من الواضح
ّرت فيه العلة، فيعربّل املجعول إىل يشء أثّعقل حيلّأن ال  عن املجعول باألثر ّ
 .يف املعلولّ العلة  تضعهالذي

 .<تهّمن علوالذي يستفيده املعلول >: +وكذلك الكالم يف قوله 
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 .يف الفصل الثامن من املرحلة األوىل :، أي<ّملا تقدم>: +قوله  •
 ال رابطة :معنىب، <رابطة بينها يف ذاهتا وبني غريهّواملاهية ال >: + قوله •

ّ بينها يف ذاهتا وبني غريها؛ ألن املاهية من حيث هي ليست ّيةعين  هي، ّإالّ
ّاهية وإن كانت يف وجودها مرتبطة ّ أن امل إشارة إىل<يف ذاهتا>:  قوله يفوالتقييد

ّ هذا االرتباط يف احلقيقة إنام هو ارتباط وجودها، ال ارتباط ذاهتا ّأن ّإالّبالعلة 
 .يف ذاهتا
 .< قائم بطرفنيٌّ أمر نسبيرة التي هيالصريو>: + قوله •

ّهي نفس النسبة التي بني املاهية  ـ ّوهي االتصاف ـ  الصريورةّإن
ًليست أمرا منسوبا إىل النسبةوالوجود، و  .ّية كاملقوالت النسب،ً

ملا  ؛<تهّ بني املعلول وعلّية رابطة وجودّعلولية واملّالعلية ّنإ>: + قوله •
ّ خاصة بني املعلول وعلّيةّ أنه لو مل تكن رابطة عين:ّتقدم من ّته لكان كل يشء ّ
ّعلة لكل ّ يشء معلوال لكلّ يشء، وكلّ  . يشءً

ّ ألن اجلملة يف ؛ّيةالفاء للسبب، < احلاجة والفقرّستقرفم>: +  قوله•
 .موضع التعليل ملا قبلها

ًوإن كان عىل ما هو وجودا علول ّ أن امل:أي ،<تهّبالنظر إىل ماهي>: + قوله •
 هو الذيـ ّ العلة واالحتياج إىل ،ّ إذ ما هو عليه هو االحتياج إىل العلةًرابطا؛

ّل املعلول إىل ماهية ّ لكن للعقل أن حيلود رابط،عينه، فهو وج ـ تهّارتباطه بعل
ّووجود، وذلك الوجود هو نفس االرتباط، ويالحظ ماهيته يف حد نفسها مع  ّ

 وصف ،ّية أو عرضّيةّة، فيجدها ماهية جوهرّلقطع النظر عن ارتباطها بالع
 . فهو وجود يف نفسه، جوهر أو عرض بتبعها،ّية أو العرضّيةوجودها باجلوهر

ّ ينحل ما قد يتوه+ ذكر  وبام ًقول بكون املعلول وجودا ّ أن ال:م منّ
ّرابطا ال يرتك جماال للقول باملاهي ً   .ات وانقسامها إىل اجلوهر والعرضً
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  ّخالصة الفصل األول
  م ّ تقسّألهنا؛  الفلسفةملوضوعمة ّواملعلول من املسائل املقسّ العلة

 .ّ ووجود علة، وجود معلول:الوجود إىل
  يان من خالل بواملعلول ّ العلة ّل املصنّف عىل إثبات أصل وجوداستد

 حتتاج يف وجودها إىل ، موجودات متساوية النسبة إىل الوجود والعدم هناكّأن
ًعلة خارجة عن ذاهتا، واملحتاج إىل الغري يسمى معلوال ّذي يتوقف عليه ّ، والّّ

ّه يسمى علةّققاملعلول يف حت ّ. 
  إحدامها :يف صورتنيـ  يف اصطالح الفالسفةـ  <ّالعلة>عمل كلمة تست 
 .ّ واألخرى خاصة،ّعامة

ّ يتوقف عليه الذيّ املفهوم العام للعلة، فهو عبارة عن ذلك املوجود ّأما
 .هّحققً موجود آخر، وإن مل يكن وحده كافيا لتّققحت

 يكفي وحده الذيّ للعلة هو عبارة عن ذلك املوجود ّاصواملفهوم اخل 
 . آخر موجودّحققلت

  ثالثةّ تضعه العلةالذياألثر األقوال يف ،: 
 .ّهو ماهية املعلولّ العلة  جمعولّأن :ّاألول القول

 . وجود اإلنسان: أي،هو وجود املعلولّ العلة  جمعولّنأ: القول الثاين
 .ّهو صريورة ماهية املعلول موجودةّ العلة  جمعولّنأ: القول الثالث

 وال ،ّ ال ماهيته،وجود املعلولهو ّ العلة  جمعولّأن :الصحيح 
 .الصريورة

 ّة عىل ما تقدمّرتتبالنتائج امل: 
ً هناك علة ومعلوالّأن. ١ ّ. 
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 .ّ كل ممكن فهو معلولّأن .٢
 وليست رابطة ،تهّ بني املعلول وعلّية رابطة وجودّعلولية واملّالعليةن أ. ٣
 .ّيةاعتبار
 .ّ العلة هذه الرابطة دائرة بني وجود املعلول ووجودّنأ .٤
 .وجود رابطـ  تهّبالقياس إىل علـ   املعلولّأن .٥
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عل (ّيةوث تفصيل   ) ا

هة األو فه: ا     تعر
ِإنا {:  كام يف قوله تعاىل،ّ فيأيت بمعنى صريه،دةّ متعدٍمعانيف اللغة للجعل 

شياط َجعلنا ا ِ َ َ َْ َوج{ : وقوله تعاىل،ناهاّ صري: أي،)٢٧: األعراف( }َ ياَ عل ن
ً ّ

ِ
َ

ِ
َ َ{ 

 . ينّ صري: أي)٣٠: مريم(
 شارطه به : أي،جعل له كذا عىل كذا:  كام تقول،ويأيت بمعنى املشارطة

 . ومنه اجلعالة،عليه
 ، أقبل وأخذ: أي،جعل يفعل كذا: ه والرشوع، فيقالّويأيت بمعنى التوج

 . واالشتغال به، والرشوع يف اليشء،هّوهو بمعنى التوج
ُوجعلوا املالئكة الذين هم عباد { : ومنه قوله تعاىل،ىّسمويأيت بمعنى  َ ُ َ َ َ َِ ِ ِْ َّ َ َُ َ

ًالرمحن إناثا َ ِ ِ َ ْ  .وهمّ سم: أي،)١٩: الزخرف( }َّ
نات{ : كقوله تعاىل،وبمعنى االعتقاد علون  ا ِو َ ََ ْ ِ ِ َ ُ ْ َ  .)٥٧:النحل( }َ

إنا جعلناه ق{ : ومنه قوله تعاىل،ويأيت بمعنى التبيني
ُ ُ َ َْ َ

ياِ رآنا عر
ً ًّ

ِ َ َ ْ{ 
 .  وأنزلناه، قلناه: معناه:وقيل . اهّ بينّ: أي،)٥:الزخرف(

 : ومنه قوله تعاىل،ى إىل مفعول واحدّ فيتعد،ويأيت بمعنى اخللق واإلجياد
ور{ َوجعل الظلمات وا َ َِ َ َُ َ َوجعلنا من { : وقوله تعاىل، خلقها: أي،)١ :األنعام( }َ ِ َ َْ َ َ

ء ماءِ   ٍا ْ َ ُ َ ْ
سمع واألبصار { :وقوله تعاىل )٣٠:األنبياء( }َ  م ا َوجعل ل َُ َ َْ َ ْ َ َْ ُ ََ َ

َواألفئدة َ ِ
ْ َ ْ  .)٧٨: النحل( }َ

م أمة { : نحو قوله تعاىل،ويكون بمعنى الترشيف ِك جعلنا ذ ًو ََ َُ ْ ُ َ َْ َ َ
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وسطا
ً َ  .)١(فناكمّ رش: أي)١٤٣:البقرة( }َ
 .ّعلة ملعلول إجياد :هو، جلعل يف االصطالح الفلسفياو

 يشء نطلق عليه، ّأو أيـ  ّالعليةعل أو  اجل هل: النزاع يف املقام هوّوحمل
النسبة بني  مّ املاهية أمّتتعلق بالوجود أ ـ  أو اإلجيادكالتكوين واخللق واإلبداع

 ،ّ وعىل هذا األساس يرتبط بحث اجلعل بالعلة واملعلول من جهة؟هذين
ّ أن ّ ألن البحث يف السؤال عن؛هة أخرى ببحث الوجود والعدم من جبطتوير
 النسبة بينهام التي يطلق عليها مّ املاهية أمّعل هل يتعلق بالوجود أاجل

 ؟الصريورة
 ،ّ له ماهية ووجودًّا تركيبيًا كان املمكن زوجاّمل>: احلكيم السبزواريقال 

ة أقوال، عىل ثالثًطا  بسيً املمكن جعالّيةتوا يف جمعولّ تشت،ّوكان بينهام اتصاف
 فقد ،ّعبارة أخرى لالتصاف(  أو صريورة، أو وجود،ّ يف كون ماهية:كام قلنا

 أثر : فقالوا، ّ األول لإلرشاقي نسب ...)بتلك ونّ وقد يعرب،ون هبذاّيعرب
ًأوالاجلاعل  ّ املاهية جوديةّ ثم يستلزم ذلك اجلعل مو،ّ وبالذات نفس املاهيةّ

 مصداقهام ،انّام عقليّهن أل؛ّوال لالتصاف ، ال للوجود،اجلاعل  بال إفاضة من
ـ  ًكون الذات ذاتاـ   كام ال حيتاج بعد صدور الذات عن اجلاعل،ّنفس املاهية

 .)٢(<إىل جعل عىل حدة

انية هة ا عل: ا    أقسام ا
 : ينقسم اجلعل إىل قسمني

 . اجلعل البسيط، وهو جعل اليشء، من قبيل إجياد اجلسم:ّاألول

                                                

 .١٩٠ ص،١٤ج :تاج العروس للزبيدي) ١(
 .٢٢٥، ص٢  ج:رشح املنظومة) ٢(
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ًهو جعل اليشء شيئا، مـن قبيـل إعطـاء اجلـسم وب، ّعل املركاجل: الثاين
 .ًاّخاصً أو لونا ،ًاّمعينً أو شكال ،ةّمعينحرارة 
يف ًيا إىل مفعول واحـد، كـام ّ متعد<جعل>اجلعل البسيط يكون الفعل يف و

ًإ جاعل  األرض خليفـة{قوله تعاىل  َ ٌِ َِ ِ ْ َ ْ
ِ َ

ى الفعـل إىل ّفقـد تعـد )٣٠:البقـرة( }ِ
 ؛ًيا إىل مفعولنيّ متعد<جعل>علب يكون الفّيف اجلعل املرك ، بينامل واحدمفعو

ياما{: من قبيل قوله تعاىل رام  يت ا جعل ا الكعبة ا
ً َ َ َِ َ ََ َ ْ َ ُْ َْ ْ َ ََ   .)٩٧:املائدة( }ْ

 :احلكيم السبزواريقال 
 ّوالبسيط عمفاجلعل للتأليف     قسمللربط والنفيس الوجود إذ 

إىل الوجــود  )و( ـ ّمتعلــق بقــسم ـ ىل الوجــود الــرابط إ: أي)للــربط(>
 )ّ قسم فاجلعل للتأليف والبسيط عـم(  ةّتي توقي)إذ(  ؛ املطلق) الوجود النفيس(

 : اجلعـل وانقـسم إىلّ إىل الـرابط والنفـيس فعـمًا كان مقـسوماّ الوجود مل:أي
 . التأليفي واجلعل البسيط اجلعل

ّالبـسيط مـا كـان متعلقـه الوجـود  فاجلعـل ،وقد خرج من هذا تعريفهام
ء  ّ األول جعل اليشّفإن ،ّف ما كان متعلقه الوجود الرابطّالنفيس واجلعل املؤل
 والثـاين جعـل ،ي لواحـدّ اجلعل املتعد: وبلسان األدباء،ء وإفاضة نفس اليش

 واللبيب حيدس من ذلك ما نحن بصدد ،ي الثننيّتعد واجلعل امل،ًء شيئا اليش
انقــسام اجلعــل مــدار انقــسام  حيــث يــدور ؛ الوجــودّيــةعول جم:إثباتــه مــن

 .)١(<الوجود
 إىل ةيّعل من األفعال املتعدّ أن اجل:علما> :هوقال الشيخ حسن زاد

 ال مثل ، كأفعال القلوب،ً متغائرين مفهوما،ًحدين مصداقاّ مت،مفعولني
 ى إىلّتعد في، وقد جييء بمعنى خلق، واإلطعام وغري ذلكواإلحضارإلعطاء ا

                                                

 .٢٢٣ص ،٢٢ج :رشح املنظومة) ١(
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ّواجلعل باملعنى الثاين هو اجلعل البسيط، وباألول هو اجلعل . مفعول واحد
 . ًب أيضاّ عنه باجلعل املركّف، ويعربّاملؤل

 جعـل :فّ، واملؤلـءليش جعل اليشء وإفاضة نفس ا:واجلعل البسيط هو
ّ ما كان متعلقة الوجود النفيس، واملؤل: فاجلعل البسيط،ًاليشء شيئا ف ما كـان ّ

 .)١(<الوجود الرابط هّمتعلق

ر عل ا ا
ّ

ّب يتعلق بالعرضي ّ
فارقة   ات ا

 واملراد من العـرض ،ّتأليفي يتعلق باألعراض املفارقةب أو الّاجلعل املرك
 ما يقبل االنفكاك عن معروضه، ويكـون يف مـورد املحمـوالت :املفارق هو

ج  التـي يكـون العـارض فيهـا خـارّيـة يف مورد األمور العين:بالضميمة، أي
، فاإلنسان ًاملعروض، من قبيل األشياء التي تعرض عىل اإلنسان كالعلم مثال

 بحصول صفة العلم ؛ل إىل قادرّىل إنسان عامل، والعاجز يتحوإل ّاجلاهل يتحو
 . والقدرة له

 :وقد أشار صاحب املنظومة إىل هذا املعنى بقوله
 قاف انطّال غري باجلعل املؤل    قا قد بدا مفارّيف عريض

 الذيعل التأليفي يكون يف موضوع واحد فقط، وهو املوضوع ّ أن اجل:أي
 واآلخر معروض، وتكون رابطة العارض ، أحدمها عارض:يكون فيه شيئان

 يكـون اجلعـل التـأليفي يف :، أيّيـة وليـست رضورّيةباملعروض رابطة إمكان
 .  مفارقةّية فيها املعروض بصفة عرضّتصفاحلالة التي ي

ّ تعلقـه بالعرضـيّف خيـتصّ اجلعـل املؤلـّإن> :دهاقال الشيخ حسن ز ات ّ
ني بـ وال بينـه و،ء ونفـسه ّ وال يتـصور بـني الـيش، الذات عنهاّ خللو؛املفارقة
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 ، واإلنسان حيـوان، كاإلنسان إنسان،ني عوارضه الالزمةب وال بينه و،اتهّذاتي
ب  والوجو، ومناط احلاجة هو اإلمكان،ّية نسب رضورّألهنا ؛واألربعة زوج

مـا جعـل اهللا املـشمش >:  ولذا قال الشيخ الـرئيس،)١(<واالمتناع مناط الغنى
 .)٢(<ولكن أوجدهًشا مشم

 املـشمش مـشمش يف ّفإن ،ًدابل جعل موجو>: احلكيم السبزواريوقال 
  .)٣(< وسلبه عن نفسه حمال،ّء لنفسه رضوري  إذ ثبوت اليش؛ذاته

عل ّ أن اجلّال شك>: سبزواريال يف تعليقه عىل مقالة ّاملطهريوقال الشيخ 
 وال ،جعل بسيط) ةّ والتي ليست هلا عالقة باملاد،ّديةماالال(دة ّيف األمور املجر

 ّقق وحت،جلعلنيّمواد دات ال تقع ّدات، فاملجرّب يف املجرّمعنى للجعل املرك
 ّية ال مانع من اعتبار نحوين للقض،نعم. أصل وجودها وكامالهتا بجعل واحد

 باعتبار كامالت ّمركبة بسيطة باعتبار أصل الوجود، وّيةقض(ت داّيف املجر
 ولكن ال وجود جلعلني ، من اعتبار جعلني فيهاًأيضا، وال مانع )الوجود

 .)٤(<ني يف نفس األمر والواقعّواقعي

ة ا هة ا عل : ا    أثر ا
نتجـت أإذا ّ العلـة ّ أنّتقـدم االخـتالف يف أثـر اجلعـل بالـذات، بمعنـى

  هو أثرهـا بالـذات، فهـل أثـرالذيّ العلة نتجتهأ الذي، فام هو اليشء ًمعلوال
 أم صـريورة املعلـول ،ّبالذات هـو وجـود املعلـول، أم ماهيـة املعلـولّالعلة 

ّموجودا التي يعرب  ؟ّ عنها باالتصافً
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 ؛يف اجلعـل البـسيط عـىل أقـوال ثالثـةاختلفوا >: قال الشيخ حسن زادة
ّ له ماهية ووجود، وبينهام ،ّ ممكن زوج تركيبيّكلّوذلك ألن املمكن جمعول، و

ّ اتصاف املاهية بالوجود، وقد يعـرب: أي،ّاتصاف ال حمالة ّ ّون عـن االتـصاف ّ
 .ًبالصريورة والنسبة ونحومها أيضا

ّتـصاف ّ أن االّاهية جمعولة بالـذات، وبعـضهم إىلّ أن امل إىلٌفذهب بعض
 ّعول بالذات، وهـذا هـو احلـقوجود جمّ أن الجمعول بالذات، وبعض آخر إىل

 .)١(<ني من أساطني احلكمة ومشايخ العرفانّحقق وعند قاطبة امل،عندنا
 :هيثالثة وقوال ّ أن األ:وتفصيل البحث

اهية: ّالقول األول جعول هو ا   ّا
ّاملجعول بالذات باجلعل البسيط هـو املاهيـة، اختلفـوا إىل ّبأن والقائلون 

 :ثالثة فرق
 ،وجود بحـتوهو الواجب بالذات هو اعل اجلّإن : قالوا :الفرقة األوىل

 . فالوجود زائدّيةات االعتبارّ يف املاهيّأماوجود عني ذات الواجب، ّ أن ال:أي
  ّن الوجـود املطلـق أ :  حيـث قـال،وهذا ما ذهب إليه صاحب القبسات

قـة الواجبـة، زائـد عـىل  احلقي عني الذات يف ـاملشرتك بني مجيع املوجوداتـ 
ّبالذات جل ذكـره، ماهيتـه هـّ فالقيوم الواجب ،ّ املاهيات املمكنةّملاهية يفا  يّ

ّواملاهية املمكنة ماهيته وراء ّيته، ّنإبعينها  بالتقسيم احلارص الـدائر أ ليس . ّيتهّنإّ
ّما هو متقرر الذات بـنفس ذاتـه، إاملوجود : ثبات واإليبني النف و لـيس هـو أّ

ّ كـان متقـرر فـإن !؟لقاء جاعل يبدع جوهر ذاتهبل من تّمتقرر الذات بذاته، 
ّن كان متقرر الذات، ال بنفس ذاته، بل إ و،يقة بذاته، فهو الواجب بالذاتاحلق
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 . ّمن تلقاء غريه، فهواملمكن باملاهية
ّ املصدرية املنتزعة من الـذات جوديةّن الوجود هو نفس املوأ : دريتوقد

ن ّا كانت الذات متقررة بنفسها، كا فإذ،ّتقررة، ومطابقه نفس جوهر الذاتامل
ّن أ :ّذن، قـد اسـتتبإفـ...ّ املـصدرية منهـاجوديةانتزاع املو ـ ال حمالة ـ ّيصح

ّ وزائد عىل ماهية ،ّ عني حقيقة القيوم الواجب بالذاتلّ املتأصّيالوجود العين
 يكـون مـن أنّن الوجود ال جيوز أّخر قد تعرفت آ ومن سبيل ،الذات املمكنة

ن يكون وجود املوجود أ وجب :ذنإف. ّيّاهية عىل االصطالح الصناعلوازم امل
ّية عـني نـسان ونفس حقيقته، كـام احلقيقـة اإل، عني ذاتهعيانّ حاق األبذاته يف
ّ لوازم ماهيته، كام الزوجية لأل، ال مننسانذات اإل ّن أ قد استبان :ذنإف. ربعةّ

 هـو عـني مرتبـة ذات  ـقعّيف حاق االعيان ومتن الوا  ـّصيل احلقالوجود األ
 . )١(< تعاىل سلطانه،ّالقيوم الواجب بالذات

الوجـود  ّإن (ب القبساتاحيف توضيح مقالة صه وقال الشيخ حسن زاد
ق ال يكون لط مفهوم الوجود املّإن> ):... بني مجيع املوجوداتاملطلق املشرتك

ّثم . ء يف الوجوداّني احلقيقة الواجبة، بل ظاهر هذا القول يفيد ما اختاره املشع
 عىل ؟ جهة يعترب الوجود فيهاّ فمن أي،ّيةعتباراالات ّإن كان الوجود يف املاهي

ّأنه قال يف الوميض األول من القبس الثاين الوجودات بأرسها من عوارض : (ّ
ّعـل تعلـق باملاهيـة مـن حيـثّن اجلإ : يقـالّأن فيمكن عىل ذلك ،)ّاملاهية ّن إ ّ

 هبـذا ّحققّجعول، واملاهية أصيلة يف اجلعل والتوجود من حيث هو ليس بمال
ل مـن ّ اختـاره الكمـالـذي الـصمدي ّاحلـق وهو يرجع إىل التوحيـد ،املعنى

ً ونطق به رصحيا تلميذه ،ّلة املاهيةاه قائل بأصّن أن كان قد اشتهرإ و،ّاملوحدين
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 . )١()ّبر فتد،صحفه وسائر ،يف األسفار
 الواجـب بالـذات وجـود بحـت رصف اعلّن اجلإ :قالوا: الفرقة الثانية

ّأنه أي ّ الوجود زائد عىل املاهية، وّم ال يقولون بأنّهنإ ّإالًأيضا كالفرقة األوىل، 
 إطالق املوجـود ّنإ :ينتزع منها، بل يقولونّأنه ـ أي الوجود ـ يعترب والوجود 

 صـيغة <موجـود>فــ  منـسوبة إىل جاعلهـا، ّأهنـاات يكون بمعنـى ّعىل املاهي
 .تراهبامأ و، وتامر، البن:كام تقول،نسبة

ّكون املاهية منسوبة إىل جاعلها هو نسبة املعلول >: هقال الشيخ حسن زاد
، ّية النسبة االعتبارليستّته، والعلة قائمة عىل معلوهلا، فتلك النسبة ّإىل عل
 ،ّية واإلضافة االرشاق،ّية النورّية هذا املال لزيد، بل هي النسبة احلقيق:كقول

سماوات وما  األرض{ :له سبحانهكقو ِ ما  ا ْ َ ْ
ِ َِ ََ َ ُِ َ  وهذا ،)١٧٢:النساء( }َ

 .مراء ه بالّاالنتساب هو ذوق التأل
من تفسري االنتساب املذكور يف كلامت أهل ذوق ـ  وما يف الكتب الرائجة 

  ـ الالبن والتامر: من بينونة الفاعل وانتساب الفعل إىل فاعله هو نحو،هّالتأل
كيف يذهبون ـ كالدواين وأمثاله ـ هو بمعزل عن التحقيق، وهؤالء األكابر ف

 وال ، بذلك التفسريرتيضأ وال !؟ التوحيد واجلعل يف اجلاعل وجعلهإىل هذا
 .)٢(< جّنظارهم القويمة يف التوحيد عىل هذا الوجه املعوأب محل ّصوأ

 ؛للصور ال وجود يف احلقيقة ّنهإ>: قال صاحب كتاب مصباح األنسو 
 انتساب الوجود إليها، فال :تهاّ ومعنى موجودي،ّية صور النسب العدمّألهنا

 .)٣( < والباقي نسبه وأحواله،ّيةحد للذات األّإالوجود 
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 ،ولة الكنههّالواجب بالذات ماهية جم  اجلاعلّ بأن:قالوا :الفرقة الثالثة
ّية الواجبة بالذات، ا ظالل املاهّهنإ أي بالذات، و،ات جمعولة باألصالةّواملاهي

 .ّوهؤالء يقولون بالتشكيك يف نفس جوهر املاهية، كام ذهب إليه شيخ اإلرشاق
 املطارحات، يقول يف رشاقسمعت شيخ اإل> : قال صاحب القبسات

 هبذه ّنفس اجلوهر املاهية  والنقص يف،ّ بالكاملية اتّ الذاتي للتشكيك يفًمستثبتا
عىل ّ العلة ّ وال تتقدمّمور االعتبارية،د من األّن الوجوأّذا بني إّثم : العبارة

ّال بامهيتها، فجوهر املعلول ظل جلوهر العلة، والعلة جوهريإمعلوهلا  ّّ ّ ّ تها أقدم ّ
ل  املعلو وما يف،واملعلولّ العلة مر يشرتك فيهأّمن جوهر املعلول، وكل 

ّمستفاد من العلة، وهو كظل األ ّوهرية؟  اجل فكيف ساواها يف،ّمور العقليةّ
ّال باملاهية، فتقدم جوهإّ، فليس التقدم ٌّذهني ٌمرأّن الوجود أ :أي ّ عىل ّ العلة ّريةّ

 . )١(<قدمنيفالطن واألأ وهو مذهب ،ّجوهرية املعلول

لقائل بأن تأ  ّمناقشة صدر ا ّ
اهية جعول هو ا   ّ ا

 ،هة املبنىّ املجعول هو املاهية، من جّ بأن:ني القائلنيّهلناقش صدر املتأ
 :ومن جهة البناء

 ّ بأن:ّ أدلة القائلنيّإن: وهي مناقشة املبنى، وحاصلها: املناقشة األوىل
ّ األصيل هو املاهية، ّوأن ، الوجودّية مبتنية عىل اعتبار،ّاملجعول هو املاهية

ّن األصيل هو الوجود، واملاهية وهذا باطل؛ أل : بقوله، وهذا ما ذكره ّيةعتباراّ
 معناه ،ٌّ اعتباريٌّ عقيلٌوجود أمرّ أن ال احتجاجاهتم ومبناها عىل مدارّإن>

ا نّّ ونحن قد بي، ونظائرمهاّية واملمكنّية كالشيئّية االنتزاعّية املصدرجوديةاملو
 األشياء بكوهنا ّ بل هي أحق،ّيةّوجودات اخلاصة أمور حقيقّ أن ال:لك
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 والفرق بني ،ّية املصدرّيةان كاحليوٌّ مصدريٌّ عقيلٌ أمرّ والوجود العام،حقائق
 .)١(< وإذا اهندم املبنى اهندم البنيان،ّوسيتضح ذلك ،ًفاحنا إليه آنّ لوّمماالقبيلني 

صيل هو ّ أن األمناّلو سل: وحاصلها ،ّيةبنائ وهي مناقشة :املناقشة الثانية
ّ هل املاهية كافية :، لكن يأيت هذا السؤال وهوّ والوجود اعتباري،ّاملاهية

 ّ ومحله عىل املاهية؟تزاع مفهوم الوجودالن
 ومحله ،ّ ذات املاهية كافية النتزاع مفهوم الوجودّوأن ، قلنا باإلجيابفإن

 مناط ّنإ ف؛ّ إىل الوجوب الذايتّمكان الذايتاالنقالب عن اإل> :عليها، للزم
ً أنفس حقيقة الواجب من حيث هي منش كون :الوجوب بالذات عندهم هو

 ال ّأن : هوّ ومناط اإلمكان الذايت،حلملها عليهًقا  ومصداديةجوالنتزاع املو
ّ فاملمكن بعد صدور ماهيته ،يكون نفس ذات املمكن من حيث هي كذلك

 يشء ة بال مالحظجوديةحلمل املوًقا عن اجلاعل إذا كان بحيث يكون مصدا
 لكان الوجود ، اعتبار كان سوى نفس ذاتهّيأ بل مع قطع النظر عن ،آخر معه

 لليشء ما ّ الذايتّبأن ، الفرق بني محل الذايت ومحل املوجودي وال جيد، لهًّااتيذ
 ومحل املوجود حيتاج إىل ،ّية أو تقييدّة تعليليّية حيثةيصدق عليه بال مالحظ

 أو مرتبطة ة،ّ كون املاهية صادر:ا نقولّ ألن،ّ صدور املاهية عن اجلاعلةظمالح
ّ مع املاهية يف كوهنا حمكيًن مأخوذا يكوأنّ إما ، أو غري ذلك،ّبالعلة  عنها ًاّ

 ّ وهو االنقالب عن اإلمكان الذايت، فإن مل يكن عاد املحذور، أو ال،بالوجود
 عنه بالوجود ّيملحك يف اً فيكون داخالً وإن كان مأخوذا،ّإىل الوجوب الذايت

 : عليهّرتتب فيكون الصادر عن اجلاعل وأثره امل،ومصداق محل املوجود
 ،ّيةّ فليكن وجود املاهية تلك احليث،ّية وتلك احليث،ّ باملاهيةّسمى امل،موعاملج

ّهو اتصاف املاهية بالوجودـ إذن ـ ثر الفاعل أف ني عىل ئاّ املشي كام هو رأ،ّ
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 .)١(<لف ذكرهاساملعنى ال
ّلو كانت املاهية بذاهتا مفتقرة إىل اجلاعل، للزم تقدم : املناقشة الثالثة ّ

ّ تصور املاهية مع ّتقدم الذايت عىل ذي الذايت، فيلزم عدم إمكاناجلاعل عليها،  ّ
ّ يمكننا أن نتصور ّألننامر ليس كذلك؛ ّ أن األ الفاعل، مععنقطع النظر 

 من حيث هي ّبأهنا النظر عن غريها، ونحكم عليها ات مع قطعّاملاهيبعض 
 . هيّإالليست 

أشخاص كثرية يف اخلارج  له الذينوع ّن الأ :ومفادها :املناقشة الرابعة 
عن اجلاعل نفس دة، فلو كان الصادر ّتعد حصوالت مّية النوع ّتكون ملاهيته>

ن ال ميز يف أر ّ وقد تقر؟دها يف نفسهاّتعد فام معنى ي هيّاملاهية من حيث ه
 .رصف اليشء ومعناه

ام حيصالن من جهـة النـسبة إىل ّنإد ّتعداالمتياز وال: ن يقولأوليس لقائل 
 .شخاصد األّتعدد النسبة إىل اجلاعل يوجب ّتعدل، فاجلاع

ها ّ حـدي حيـث هـ ّ، واملاهيـة مـنًواحـدامتى كـان اجلاعـل : ّألنا نقول
 ّحتـادد النـسبة مـع اّتعـد فـام معنـى ، كانت النسبة واحـدة،قيقتها واحدةحو

 . اليشء ليست بنسبته إىل فاعلهجودية موّ يؤذن بأنّمماالطرفني؟ فهذا 
 ضافاتاإل  اختالفيتعدادات القوابل يستدعس اختالف ا:لن يقوأوال له 

ة عن نفـس مور خارجأاالستعدادات والرشائط : ّنا نقول أل؛  ـ احلصوالتأيـ 
رة ّمـور متكثـأشخاصها أعداد، ور األّ متكثنسان اإلّنأاحلصوالت، وال شبهة يف 

 يال يكفـ، وّية العدد واهلوّرها بحسب املاهية، بل بحسبّ وليس تكث،نفسهاأيف 
ّيف ذلك تكثر الرابط واملعدات  الشخـصيةّا العوارض املسامة بالعوارض ّمأ و،ّ

ني، وليس يشء ّحقق عند املالشخصية ّيةمارات اهلوأ من لوازم الشخص ويفه
                                                

 .٤٠٦ ص،١ج :ّيف األسفار العقلية األربعة احلكمة املتعالية )١(
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به يمتاز الشخص عن  ، وكالمنا يف ماّي يف ذات الشخص اجلوهرًهنا داخالاه
 .)١(<شخص آخر من نوع واحد

 .ّ املجعول هو املاهيةّ بأن: القولّوهبذا يتضح بطالن

ا جعول هو االتصاف: القول ا   ّا
ّجعول باجلعل البسيط هو االتـصاف، وهـذا مـا ذكـره ّن املإ :حيث قالوا

 : الشوارق بقوله الالهيجي يفّحققامل
ً يف االتصاف أيضاـ يعني به اجلعل ـ كون التأثري ختياراويمكن >  ال بـأن ،ّ

عىل التأثري هو هذا املفهوم النسبي، بل بأن يكون الـصادر  ّرتتب امليكون األثر
ً أمرا واحداّرتتبواألثر امل ّله العقل إىل ماهية هي املوصوف ووجـود هـو ّ حيل،ً

 كان كون هـذا األمـر بحيـث يمكـن للعقـل حتليلـه ّ فيصفها به، فلام،الصفة
ً بسيطا، فقد ًاجلاعل حيث جعله جعال ّفإن، ّؤثر هو بجعل اجلاعل املّنامإاملذكور 

ّ إنام هو يف جعله بحيث كذا، وهـو معنـى ّؤثر تأثري املّأنجعله بحيث كذا، صدق 
يف ـ  حيـث قـال ،ّ االتصاف، وهذا هو مراد الـشيخي أعن،ًا بالوجودّتصفجعله م
اجلاعل مل جيعل املـشمش :  ـلة وهو يأكل املشمشأ عن هذه املسمن سألهجواب 
 .)٢(<ً بل جعل املشمش موجودا،ًمشمشا

 حيـث ،نيئاّ كالم الالهيجي نـاظر إىل املـشّأن :احلكيم السبزواريوذكر 
يهم إىل ّققـ الوجـود، وغـري حمّيـةني مشوا إىل جانـب جمعولئاّو املشّققحم>: قال

ّ وصريورة املاهية جمعولة، ولعـل،ّ االتصافّيةجانب جمعول  أثـر ّأن هـؤالء أرادوا ّ
 وباحلقيقة ذلك األمر البسيط ،فةصف وله العقل إىل موصوّ بسيط حيلٌاجلاعل أمر

                                                

 .٤٠٨، ص١ج: ّيف األسفار العقلية األربعة احلكمة املتعالية )١(
 .١٢٨ص: شوارق اإلهلام) ٢(
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ّ فظاهره سخيف؛ ألن االتصاف فرع حتّوإالهو الوجود،   ٌ أمـرّأنـه الطـرفني وّققّ
 .)١(<ّانتزاعي

ّبني كالم صدر املتـأهلني واملتألـ>: وقال الشيخ حسن زاده  ،يره الـسبزواّ
الهيجـي أخـذ املوصـوف ّن الإ  من حيث؛ٌ الالهيجي فرقّحققوبني كالم امل

 أخـذا ّوأهنـامّ عىل مبناه من القول عىل أصالة املاهيـة، ،ً والصفة وجودا،ّهيةما
 . )٢(< عىل مرشهبم العذب الفرات،ًالوجود أصال

أدلة القائل 
ّ

جعول هو االتصاف ومناقشتهاّبأن    ّا
ّاستدل عىل كون املجعول هو االتصاف بعد ّ  :ّة أدلة، هيّ

ل األو   لّا
 :ايلويمكن تقريبه بالشكل الت

 .مناط احلاجة إىل الفاعل هو اإلمكان: ّاملقدمة األوىل
 أو الرابطـي إىل ، نسبة الوجود املحمويلّيةاإلمكان هو كيف: ّاملقدمة الثانية

 .ّاملاهية
 .)٣(ّ النسبة وهي صريورة املاهية موجودةّإالاملحتاج إىل اجلاعل ليس  :النتيجة

ل األول تأ  ّمناقشة صدر ا ّ
  

 هـو املـشهور ّمماأرفع >مكان، بل هو ناط احلاجة إىل الفاعل ليس اإلّإن م
ليس هو اإلمكـان، بـل ّ العلة  سبب احلاجة إىلّأن ّ وقد مر،وما فهمه اجلمهور

 مناط احلاجة إىل الفاعل ّأن : بمعنى،)٤(<ّء نفسه متعلق الوجود بغريه كون اليش
                                                

 .٢٢٨، ص٢  ج:رشح املنظومة) ١(
 .٢١ ص:رسالة يف اجلعل) ٢(
 .٤٠٢ ص،١ج :ّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة :  انظر)٣(
 . ٧٣ ص:ّ املناهج السلوكيةّالشواهد الربوبية يف) ٤(
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 .هو اإلمكان الفقري
 لو كان املـراد مـن :يأ>: ملناقشة بقوله هذه ااحلكيم السبزواريوأوضح 

الطـرفني للحاجـة هـو  ي أو تـساو، سلب الرضورتني:مكان بمعنى اإلةيّعل
ّ، لكن ال يتم مطلوب املستدلًهاّثبات لكان موجالواسطة يف اإل ه ّ، وكذا موجـّ

ّ يف الوجـودات اخلاصـة +مكان ما هو مصطلح املـصنّف لو كان املراد باإل
  الواجـب مـا يقتـيض: الغري، كام يف قـوهلمّعلية ي نفّالعلية وأريد ب،ّيةمكاناإل

ّ الفقر والتعلق بالقيّألنالوجود لذاته؛   ال ّ والـذايت، للوجـوداتّوم تعاىل ذايتّ
 ّالعليـة وأريد ب، السلب أو التساوي املذكوران:مكانا إذا أريد باإلّمأل، وّيعل

مكـان هبـذا  اإلّألن مـن أصـله؛ ًهاّ فليس موج، الواسطة يف الثبوت:للحاجة
 يف اعتبـار ًن يكـون املمكـن جمعـوالأ يف اعتبار العقل، فيلزم  حيصلّإناماملعنى 

 .العقل ال غري
ً البد وأن يكون ما به االحتياج حمتاجا:ًوأيضا إىل املعلول ّ العلة ة نسبّألن؛ ّ

 ن الأّإال  ّهـمّ الل. وهـو باطـل،مكـان بـالغري إىل الناقص، فيلزم اإلّنسبة التام
 مـن قبيـل النـار ، يف الثبـوتة وال واسط، يف العروضةمكان واسطيكون اإل

 .هلا حلرارة املاء، بل من قبيل الشمس
 فاحـدس ،ّ البد وأن يكون املحتاج احلقيقي نفس ما به االحتياج:ًوأيضا

 بل نفـس احلاجـة والـربط ، املحتاج بالذاتّألنه ؛ الوجود جمعولّنأمن ذلك 
 .)١(<ّوالتعلق

ل  اا   ا
 عـىل ًا ثبت كونه زائـداّ الوجود ملّنأب>: وهو ما ذكره صدر املتأهلني بقوله
 ،ن يصري مصداق محل املوجودأال يمكن  املاهيات املمكنة فنفس تلك املاهيات

                                                

 ).٣( ، تعليقة رقم٤٠٤ ص،١ج :ّ احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)١(
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  .<اتّ إىل الذاتية بالقياسّ املاهية شاكلّالإوهل هذا 
ّل بالذات البد جعو املّنإ> : هذا الدليل بقولهاحلكيم السبزواريوقد أوضح 

 إذ بعـد ؛ات ليـست كـذلكّ واملاهي،حلمل املوجود بعد اجلعلًا ّقن يكون مستحأ
 ، هو كاملـضاف احلقيقـيالذيتها ال يصلح حلمل املوجود احلقيقي ّفرض جمعولي

 ، هلاًا إذ ال يصري الوجود عين؛املوجود املشهوريّإال  ،واألبيض احلقيقي ونحومها
 ّوهذا حـق ،ًدات رائحة الوجود رسمّوما شم ،ًدابأ وًال أزة وهلذا هالك،ًجزءاوال 
الوجـود ّ فتعـني ًاّ اعتباريـًأيضا  لكونه؛ّ االتصافّية ولكن ال يلزم منه جمعول،متني

 .)١(<ّحققالت  كام هو األصل يفّية فهو األصل يف املجعول،ّيةللمجعول

ا ل ا تأ  مناقشة صدر ا
ّ

  
سلب املعدوم عـن نفـسه ال يـستلزم جـواز جواز > ّحيث أورد عليه بأن

 ، وعدم اعتبار الوجود ال يوجب اعتبار العدم،عن نفسهًقا سلب املمكن مطل
 ،وصدق اليشء عىل نفسه حني الوجود ال يوجب صدقه عليها برشط الوجود

 ومحل الوجود ،جودية واملوّيةات عىل املوضوع ما دامت املجعولّفحمل الذاتي
 مـن دون توقيـت ّية الـرسمدّيـة بنفس ذاتـه األزلّيةواجبوالذات يف احلقيقة ال

ّإال  ومل يكن هـو ،وتوقيف وتقييد وهبذا االعتبار ينحرص اهلو املطلق فيه تعاىل
 .)٢(< ويباينه من وجه،ات من وجهّ فحمل الوجود يشابه محل الذاتي،هو

 .ّ املجعول هو االتصافّ بأن:ّوهبذا يتضح بطالن القول

الث تعل: القول ا
ّ

وجود عل با   ق ا
 الوجود،هو لبسيط جعول باجلعل اّ أن املصحاب القول الثالث ذهبوا إىلأ

ًوقد ذكر صدر املتأهلني ما يقرب من أربعة عرش دليال  أعرضنا عن تفـصيلها، ّ
                                                

 .٤٠٣ ص،١ج :ّ احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)١(
 .٤٠٥ص: نفسهاملصدر ) ٢(
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 . )١(مراعاة لعدم اإلطالة
 النظر الصحيح إليه يّ يف هذه املسألة عىل ما يؤدّاحلق>: قال صدر املتأهلني

ارتباطها يف حدود   لعدمّاملاهيات؛ولية الوجود باجلعل البسيط ال نفس جمع هو
بالعلـة  ٌ مـرتبطّ املعلول من حيث كونـه معلـوالّأننا ّ وقد بي.أنفسها بالفاعل

  لـذاهتا كان الوجـود ذا ماهيـة تقتـيضأ من االرتباط جمهول الكنه سواء ًنحوا
 ل بني املاهية وبينه أو مل يكنّختلة من املاهيات من دون االفتقار إىل ّ بامهيًقاّتعل

 .)٢(<كذلك

   يف املقامهحتقيق الشيخ حسن زاد
عل عند القائلني بأصالة ّ أن اجل:اجلعليف  يف رسالة هذكر الشيخ حسن زاد

 : هيوهذه الفرق فرق ثالثة، ًالوجود يف املمكنات أيضا عىل 
تـشكيك يف  وال،ون، حيث ذهبوا إىل أصالة الوجـودؤّشاامل: الفرقة األوىل
 .ةىل املوجودات وكوهنا حقائق خمتلفإطالق الوجود ع

  الوجود أمرّبأناعتقدوا  : ـمن القائلني بأصالة الوجود  ـالثانية الفرقة
 وهو حقيقة واحدة ذات ،ّ، وسعت رمحته كل يشءيسع،  مطلق،ّ عينيواحد

ود وجّ أن ال: والكامل والنقص، أي، والغنى والفقر،ة والضعفّ بالشد،مراتب
ه وهو الواحد العزيز ّالق يف مقام عزّ أن اخلك هبذا املعنى، ومع ذلكّمشك
تم الفقراء إ ا وا {ار، واملخلوق فقري، بل فقر وربط ّالقه اس أ ها ا ُيا  َ َِ

َ
ِ ُ َ ُ ْ ُ ُ ُ َ َْ َ َ

ميد ُهو الغ ا ِ َ ْ ِ
َ ْ َ  .ّ وهذا املذهب هو خمتار صدر املتأهلني}ُ

وجود واحد ّ أن الوهم أهل العرفان، حيث ذهبوا إىل: الفرقة الثالثة
ّ أنه حقيقة واحدة ذات مظاهر، فالوجود مشك: بمعنى،ّشخيص  .ك هبذا املعنىّ

                                                

 .١٩٤ـ١٩٠ ص:ي جمموعه رسائل فلسف:نظرا) ١(
 .٤١٤، ص١ج: ّ احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)٢(
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ّ أن : ومرادمها من الوحدة هذه،وهذان الفريقان قائالن بوحدة الوجود
ّ أنه ال يشذ: بمعنى، ال جوف له: أي،ّاحلقوجود هو الصمد ال  عنه يشء، ّ

ً أيضاون عنها ّ كام يعرب،ًأيضا ة بغري املتناهيةّن عن هذه الوحدة احلقوّويعرب
، والوجود عندهم ليس بمجعول، بل هو <ّبسيط احلقيقة كل األشياء>ـب

 .ّاحلقيساوق 
 والكثرة عند الفريقني يف عني الوحدة مقهورة فيها، والوحدة يف عني 

ر، وعند األخري طور ّ األول طود وإن كانت الوحدة عن،الكثرة قاهرة عليها
 .)١(آخر

شكيك عند ا تأ و ّشاءالفرق ب ال صدر ا
ّ

  
ّتشكيك عند صدر املتأهلني هو التفاوت ّ أن ال:هذكر الشيخ حسن زاد

 املحموالت حقيقة واحدة متفاوتة ّ أن:أيالتشكيكي يف احلقيقة الواحدة، 
 .بالكامل والنقص

 التشكيكي يف املطلق اخلارج  فهو التفاوتّشاء التشكيك عند املّأما 
  .م، واملحموالت حقائق متبائنة عنده اخلارج من صميم اليشء:املحمول، أي

ي، وعند صدر ّ تشكيك عامّشاء التشكيك عىل مذهب امل:وبعبارة أخرى
ني ّحقق، وهذا التشكيك يف حقيقة الوجود مذهب املّخايصني تشكيك ّاملتاهل

 آخر الغوص يف املتواطي،  يفًأيضاالسبزواري  هّ به املتألّ كام نص،من احلكامء
ّكيلّ أن ال:احلاصل>:  يف الغوص املذكور+ حيث قال ن مل يكن فيه التفاوت إ ّ

 ، كالبياض الصادق عىل بياض هذا الثلج وذاك الثلج وذلك الثلج،ٍفهو متواط
وإن كان فيه التفاوت فإن كان بأمور زائدة من القوابل والعوارض فهو 

 كنور الشمس الصادق عىل الضياء ونور القمر ،ّلتشكيك العامك باّاملشك
                                                

 .٢٢ ص:اجلعليف رسالة ) ١(
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ّ وهذا يسمى مشك،اللظألاو ّ إذ كون الكيل؛ًاّ وعام،إذ فيه التفاوت ؛ًكاّ  فيه ّ
 إذ ؛ ولكن مرجع هذا التشكيك إىل التواطي،ّايصالتفاوت يشمل هذا واخل

 ّيةلواملعلو ّالعليةعف وضة والّ ففي هذه األنوار يرجع الشد،التفاوت بالزوائد
 .تهاّهيإىل ماال إىل وجودها 

س احلقيقة عرض فن بأن يكون ل، وإن كان فيه التفاوت وبنفسه التفاوت
. ّايصك بالتشكيك اخلّ فهو املشك، ويف ذاته وبذاته التامم والنقصان،عريض

ني من احلكامء ّحققوعند امل. رشاقي هكذااإلوالنور احلقيقي عند الشيخ 
 . )١(< إذ هلا درجات متفاضلة يف الكامل؛حقيقة الوجود هكذا

 يصدق  ـًمثالـ نسان ّ أن اإل كام:يعني>:  يف ذلكهوقال الشيخ حسن زاد
ت فيها باألمور الزائدة التي هي عوارض وا، والتفًعىل أفراده متواطئا

 وهو األصيل ،صة أو مصنّفة، فكذلك نور الشمس صادق عىل الضياءّمشخ
َهو {:  من قائلّ قال عز؛ىل نور القمر املكتسب وع، غري مكتسبالذيالذايت  ُ

شمس ضياء والقمر نورا ِي جعل ا ًا ُ َ ََ ََ َْ ً َ َِ َ  .)٦: يونس( }ْ
ـ  ها هنا  ـ واملراد بالزوائد، والتفاوت فيها بالزوائد،ًأيضاظالل  وعىل األ

ّ العارضة عىل ماهية النور ،ّمعلولية وّوعليةًفا ة وضعّالوجودات املتفاوتة شد
ولكن مرجع هذا  (:ع عىل قولهّمتفر) ففي هذه األنوار (: فقوله.ًذهنا

األنوار هو نور  واملراد من هذه ،) التفاوت بالزوائد إذ؛التشكيك إىل التواطي
هو  يرشاقي من النور احلقيقّثم مراد الشيخ اإل. ظاللالشمس والقمر واأل

 د اصطالحّري جمرني من احلكامء، واختالف التعبّحقق املدحقيقة الوجود عن
 .)٢(<اإلرشاق  حكمة:ام كتابهّكتبه سي الظاهر من  كام هو ديدنه املعروف،ّشاءامل

                                                

 .١٢٦، ص١  ج:رشح املنظومة) ١(
 .٢٧ ص:رسالة يف اجلعل) ٢(
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تأ  شكيك عند صدر ا الفرق ب ال
ّ

   العرفاءومذهب
 عند العرفاء ّأماّالوجود عند صدر املتأهلني حقيقة واحدة ذات مراتب، 

 فالتشكيك ،اهر له مظّ شخيص واحد:يأ حقيقة واحدة ذات مظاهر، فهو
 . عند العرفاء بلحاظ سعة املظاهر وضيقها

 ،الشخصية عىل وحدته : أي، الصمدّاحلقإذا كان الوجود هو : إن قيل
 ؟ط عن املحاطي واملح،فأين امتياز اخلالق عن املخلوق

ّ عن املحاط إنام هو بالتعني ز املحيطّمتي( ّن الشيخ حسن زادة بأوأجاب ّ
ء { : أال ترى قوله سبحانه،تقابيلّحاطي، ال بالتعني الاإل ل  ن ا ب ٍو ْ َ َُ َ

ِ
ُ َ

يطا
ً

ِ ًعىل كل يشء حميطا:  ومل يقل)١٢٧ :النساء( }ُ  .فهما؟ فّ
م هتوحيد>: ×ر يف ذلك كالم الويص ّ وتدب ه عن خلقه، وح  تمي

م نونة صفةّا نونة عزلة، ب ء >: × وقوله ،)١(< ال ب داخل  األشياء ال ك
ءداخ ء،ل   ء خارج من   ونحوها من ،)٢( وخارج من األشياء ال ك

 .)٣( <كلامته األخرى
ّتعني إنام يتصور عىل ّن الإ>: فقال ):حاطي والتقابيلاإل(ّالتعينني ا معنى ّأم ّ ّ

 .ّ إما عىل سبيل التقابل له، أو عىل سبيل اإلحاطة:وجهني
 يغايره، ّما به يمتاز اليشء عامّ وذلك ألن ً؛ال خيلو أمر االمتياز عنهام أصال

ّ وثبوت مقابلها ملا يمتاز عنه كاملقابالت، وإما ،ّز أن يكون ثبوت صفة للتميّماإ
ه ّحيث إنّز الكل من ّز وعدم ثبوهتا لآلخر، كتميّأن يكون ثبوت صفة للمتمي

 .اتهّ بالنسبة إىل أجزائه وجزئيّه عامّحيث إن من ّ والعام،ّكل
                                                

 .١٧٧ خطبة :هنج البالغة) ١(
 .ّه ال يعرف إال بهّ، باب أن٦٧ ص،١ج:الكايف) ٢(
 .٣١ ص:رسالة يف اجلعل) ٣(
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ً القسم األول منه البد وأن يكون خارجاز يفّ وأمارات التمي ّ  ؛ّ عن املتعنيّ
 . أو مبادي نسب من األمور املتقابلة، نسبّأهنارضورة 

ّ رضورة أنه بعدمه ؛ّعىل املتعنيًدا زائًرا  ويف الثاين ال يمكن أن يكون أم
ّ إذ حقيقة الكل إنام حت؛ّينتفي احلقيقة املتعينة، وبه صارت احلقيقة هي ت ّققّ

  . وهبا يمتاز عن أجزائه،حاطته األجزاءإته باعتبار ّيّكل
ات ّ عمومه باعتبار إحاطته اخلصوصيّحققّ إنام يتّوكذلك العام

ّن أ ّ وال شك،هّخواص وهبا يمتاز عن ،اتّ ومجعها تلك اخلصوصي،اتّواجلزئي
 التي لألشياء ليس هلا حقيقة وراء اجتامع ّيةحاط والصور اإلّيةيئة املجموعاهل

 .  مجعهاّيةات واحدّخلصوصيتلك ا
ّتعني الواجبي إنام هو من هذا القبيلّن الإ :فحينئذ نقول  إذ ليس يف ؛ّ
 . )١( <مقابلته تعاىل يشء

                                                

 .٣١ ص:رسالة يف اجلعل)١(
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اُالفصل    ا
ِ العلةِ انقسامات

ّ
  

 العلة ُتنقسم
ّ

ٍإ تامة ُلعلةفا. ٍ وناقصةّ ّ
امة ُ ا شتملَ ّ   ُ ال 

فِيع ُ ما يتو ّ
علولِ عليه يث،ُ ا لمعلولُ  إال معها ِ ال يب 

ّ
 ْ أن

َحققيت ُ والعلة،ّ ّ
اقصة شتملُ ا فِ  بعضُ  ال  ُ ما يتو ّ

 ِ عليه
علول يعه،هّقق  ُا   . ال  

قان  العلة ّبأن :ِوتف
ّ

امة َا علولُا وجودهِن وجودِم ُ يلزمّ كما ـ  ِ ا
ُ والعلة،هُها عدمِن عدمِمو ـ سيأ ّ

اقصة  ُها وجودِ من وجودُ ال يلزمُ ا
علول ن،ِا ن؛هُها عدمِ عدمْ منُ يلزمْ ل ِ توقفِ 

ّ
علول  عليها و ِ ا

ها  العلة َ عدمأن :ْعلمُو. غ
ّ

نتٌسواءـ  ً علةْ  ّ
ً تامة ٌعلة ـ ً أو ناقصةّ ّ

 
ٌتامة علولِم لعدّ   .ِ ا

أيضاـ  ُوتنقسم
ً

واحدةِ ـ ةِ إ ا كث علول ألن؛ وا وازمِم َ ا  ِن 
ِ العلةِوجود

ّ
الزم، ونْ قدُ وا   . أعمُ ي
أيضاـ  ُوتنقسم

ً
سيطة ـ بة وٍ إ  ٍر

ّ
سيطة، اَ ما ال جزءُ وال  ، 

بةوا ُر ّ
 خالف
ُ

سيطة،ها ونُ وال سيطةُ قد ت سبً  ارجِ  لعقل،ِ ا  ِ 
ون،ِواألعراض سيطةُ وقد ت سبً   ما ال تر: و،ِ العقلِ 

ّ
 ِ فيهَب

خارجا
ً
ٍن مادةِ م، سْنِ مً، وال عقال، وصورةّ سط،ٍ وفصلٍ ج  ُ وأ

سائط  ما ال ترِال
ّ

ٍ وماهيةٍن وجودِ م،ِ فيهَب واجبَ وهو،ّ   .  تعاُ ا
أيضاـ  ُوتنقسم

ً
بةـ   عيدةٍإ قر بة،ٍ و نها  َ ما ال واسطةُ فالقر ب



 ١ّ رشح هناية احلكمة؛ العلة واملعلول ـ ج................................................ ٨٨

َِو عيدة،هاـ معلول نتُ وا نها وْ ما  ا واسطةَ ب  كعل،ٌ معلو
ّ

 ِة
ِالعلة

ّ
.  

أيضاـ  ُوتنقسم
ً

ٍية إ داخل ـ ٍية وخارجّ اخل،ّ ُية فا ادةّ ُ  ا ّ 
سبة رِبال  إ ا

ّ
صورةَِنِ منها ومِب ءَو ، ا  ،ةِّ بالقوُ ال بها ا

صورة سبةُوا رِ بال  إ ا
ّ

ءَو ،ِب سمي،ِ بالفعلُ ال بها ا  ِانّ و
ارج،< القوامعل> ُية وا ي َوهو ، الفاعلَ ّ علولُ عنهُ يصدرا  ،ُ ا

علولُ ال يصدرَو ُةيوالغا سمي،ُ ألجلها ا عل> :ِانّ و
ّ

وجود  ،<ِ ا
  .وسيأ بيانها
أيضاـ  ُوتنقسم

ً
ٍية حقيقٍإ عللـ    ِاتّعد اُ وشأن،ٍةّ معدٍ وعلل،ّ

ب ادةُِتقر اِ بإعدادِ الفاعلِ إ إفاضةّ ا ام،ها لقبو ن  ِ القطعاتِ 
زمان ِيةا قرّ لمادةِِة ا دثِ إ حدوثّ  وادثَ فيها منُ ما    .ِ ا
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ح   ا
 ّإالّقسام العلة، أضوء عىل بيان بعض عقد املصنّف هذا الفصل لتسليط ال

قسامها، أقترص عىل بعض أ حيث ؛)١(ّام العلةّ مل يتعرض إىل مجيع أقس+ّأنه 
 وإىل بسيطة ، وإىل واحدة وكثرية،ّإىل تامة وناقصةّ العلة  تقسيم:من قبيل

 :ّ وإىل قريبة وبعيدة، كام يتضح من البيان التايل،ّمركبةو

العلة انقسام  .١
ّ

  ّتامة وناقصةإ 
التي تشتمل ّ العلة :ّتامةالّ العلة املراد من ،ّإىل تامة وناقصةّ العلة تنقسم

 أن ّإالّعىل مجيع ما يتوقف عليه وجود املعلول، بحيث ال يبقى للمعلول معها 
ن أنسبة إىل الوجود والعدم ال يمكن مكن املتساوي الّ أن امل:بمعنى، يوجد

 فلو .ّتامةالّ العلة بواب العدم، بواسطةأمامه متام أ ّ تسدّأن ّإاليدخل الوجود 
لعدم فال يمكن أن يوجد، وهذا هو معنى القاعدة بواب اأبقي باب من 
، فال ّتامةالّ العلة ّت، فإذا مت<يشء ما مل جيب مل يوجدّن الإ> :ّاملتقدمة القائلة

ّعلول يالزم وجود العلة، ّن املإ : وهذا هو معنى قوهلم،توجد حالة منتظرة
ّالتامة فالبد أن يّ العلة  إذا قيس املعلول إىل:أي  .الوجوبب املعلول ّتصفّ

  وجود املعلول يالزم وجودّنإ : قولناّأنومن اجلدير بالذكر اإلشارة إىل 
ّ العلة ّ وإنام يشمل ما لو كانت،ّية بالفواعل الطبيعًاّ ليس خمتص،ّالتامةّالعلة 

ًالتامة فاعال ني يف ّحققملا ذكره بعض املًفا ، خالًاّيختيارا ًاّ اراديً أو فاعالًا،ّ طبيعيّ
                                                

ّ أقسام العلة يف البحوث التفصيليةةّض لبقيّنتعر) ١( ّ. 
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، وال جتري يف ّية من اختصاص هذه القاعدة بالفواعل الطبيع:صولعلم األ
ّ أن صحيحّ أن ال، معختياروجوب ينايف االّ أن ال منهمًا، ظنّّيةرادالفواعل اإل

 ـ ًمثال ـ ّيةختيار االّيةنسانفعال اإل، فاألّتامةالّ العلة جزاءأحد أ هو ختياراال
 من ،ري حمصورة أخرى وعىل أمور غ،رادتهإ ونسانّيتوقف وجودها عىل اإل

كانت النسبة ًعا  إذا نسبت إليها مجيي، فهّية واملكانّيةّاملادة والرشائط الزمان
 أو إىل ، وحدهنسانّ وأما إذا نسبت إىل اإل،احلاصلة نسبة الوجوب والرضورة

 ،مكان وكانت النسبة هي اإل،ّالتامةّ العلة  املريد فقد نسبت إىل جزءنساناإل
 . تفصيله يف الفصل الالحقدون الوجوب، وسيأيت

 ومن ،ن يلزم من وجودها وجود املعلولأ :ّالتامة هوّ العلة وضابط
 .عدمها عدمه

ّ بعض ما يتوقف عليه وجود  فهي التي تشتمل عىل:الناقصةّ العلة ّأما
 . بل تكون مشاركة لغريها فيه، بالتأثريّال تستقلّ أهنا  أياملعلول

 ولكن يلزم من عدمها ،املعلولوجود  ن ال يلزم من وجودهاأ :وضابطها
ّن كل االحتياجات التي حيتاجها ّالناقصة ال تؤمّ العلة ّ أن: بمعنى،عدمه

 .املعلول لوجوده
 ، والقلم،دة، كالورقّتعدّ حصول الكتابة يتوقف عىل أمور م:ًفمثال

ّ، فالعلة ... وعدم وجود مانع عىل الورق، وإرادته،وحركة أصابع يد الكاتب
مات التي من ضمنها ارتفاع ّة عبارة عن جمموع هذه األسباب واملقدّالتام

 :ًا، أيّمات يصبح وجود املعلول حتميّت مجيع هذه املقدّققاملانع، فإذا حت
 .ّف املعلول عن العلةّستحالة ختلا

الها مل حتصل الكتابة، بأن مات التي لوّا إذا وجدت بعض هذه املقدّمأ
 . الكتابةّحققال تكفي لتمات، فهي ّوجد بعض هذه املقد
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 :ّالعلة هلا مفهومان>: ّتأهلني إىل هذا التقسيم بقولهوقد أشار صدر امل
 ومن عدمه عدم ، حيصل من وجوده وجود يشء آخرالذيأحدمها هو اليشء 

 وال جيب ، فيمتنع بعدمه،ّ وثانيهام هو ما يتوقف عليه وجود اليشء،يشء آخر
 غريها ّلة وهي التي ال عة،ّ تامةنقسم إىل علّلة باملعنى الثاين ت والع،بوجوده

ّ ومادة وغاية ة تنقسم إىل صورةّ غري تامةّ وإىل عل،ّعىل االصطالح األول
 .)١(<وفاعل
 الذي ن خالل البيت فقد أشار إىل هذا التقسيم ماحلكيم السبزواري ّأما

  :يقول فيه
  ًة واليشء معلوال يرىّفعل   ايه افتقرـ إلالذييشء ّإن ال

  ومنه خارج ومنه ما دخل  نه ناقص ومنه ما استقلفم
 جزاءّالناقصة هي كل جزء من األّ العلة ّ أن:ا ينبغي االلتفات إليه هوّومم

ّالناقصة هي كل جزء من ّ العلة خرى، وليست األجزاءال برشط من حيث األ
ني يف ّحققخرى، كام ذهب إىل ذلك بعض امل األجزاء برشط عدم األجزاءاأل

ّالعلة الناقصة كل جزء من>:  حيث قال،الناقصةّلة  العتعريف ّالتامة ّ العلة ّ
ّريف للعلة الناقصة هو  هذا التعّن، أل<خرى األجزاءبرشط عدم وجود األ

 ً سواء،ّالتامةّ العلة اءزجأّالناقصة هي كل جزء من ّ العلة ّ ألنئ؛تعريف خاط
 ّأنمة توهم  يف تعريف املصنّف كلّم ال، ولعلأ خرى األجزاءوجدت األ

الناقصة ّ العلة ّنإ : يقولالذي ئاخلاطالناقصة هو التعريف ّ العلة مراده من
 . خرى األجزاءّهي كل جزء برشط عدم األ

 أجزاءّوهي كل جزء من ـ  ّة تعريفنا للعلة الناقصةّا يشهد عىل صحّومم
 فونّم عندما يعرّهنأ :هو ـ خرى أم ال األجزاء سواء وجدت األ،ّالتامةّالعلة 

                                                

 .١٢٧ص، ٢ج :ّ احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)١(
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 هذا ّأن :التي ال يلزم من وجودها وجود املعلول، أي: الناقصة يقولونّالعلة 
ذا كانت إًدا  قد يكون املعلول موجولكنّهاجلزء ال يلزم منه وجود املعلول، و

الناقصة هي ال برشط ّ العلة ّ أن: وهذا يعني،خرى موجودة معه األجزاءاأل
 .خرى األجزاءاأل، وليست برشط ال من خرى األجزاءاألمن حيث 

ّ العلة صحيح يف تعريفّ أن ال:وهبذا ننتهي من هذه النقطة إىل حصيلة هي
، سواء وجدت خرىال برشط من جهة األجزاء األّ العلة أجزاءالناقصة هو 

 .  معها أم مل توجدخرى األجزاءاأل
ّالتامة والعلة الناقصة يفّ العلة ّوهبذا يتضح الفرق بني  هي ّالتامةّ العلة ّ أن:ّ

ًمفصالالتي يلزم من وجودها وجود املعلول كام سيأيت بيانه  فصل  يف الّ
 .املعلولالثالث، ويلزم من عدمها عدم 

 .املعلولوجود الناقصة فهي التي ال يلزم من وجودها ّ العلة ّأما
 .ّالتامة والناقصة يلزم من عدمهام عدم املعلولّ العلة ّ أن: ويشرتكان يف

العلة انقسام  .٢
ّ

ة  إ ث   واحدة و
 .إىل واحدة وكثرية ّ العلة وتنقسم

 املعلول هبا، كالغيم ّققالتي ينحرص حتّ العلة هي: ّالعلة الواحدةو
 .املستجمع لرشائط املطر، فاملطر الزم للغيم فقط

 واحدة منها عىل نحو ّ املعلول بكلّحقق فهي التي يت:الكثريةّ العلة ّأما 
 وقد تصدر ، احلرارة، فاحلرارة قد تصدر من النار، كالنار بالنسبة إىلّيةالبدل

 .من االحتكاك والشمس ونحوها
 واحدّ أن ال:علل الكثرية عىل معلول واحد يتناىف مع قاعدةّ إن ال:إن قيل

  فكيف يصدر معلول واحد من علل كثرية؟، واحدّإالال يصدر منه 
  ،خيص هو الواحد الش، واحدّإالواحد ال يصدر منه ّ إن ال:اجلواب
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ّواملقصود بالواحد يف املقام هو الواحد النوعي أو اجلنيس، كام يكون كل من 
ّ جتتمع علل تامة أنّالنار والشمس واحلركة علة للحرارة، وليس املقصود 

 . واحد، وسيأيت تفصيل ذلك يف الفصل الرابعّالتأثري عىل معلول شخيص

العلة انقسام  .٣
ّ

بةسيطة وإ  ر
ّ

  
ّالبسيطة البد من بيان املراد من ّالعلة و ّركبةاملّ العلة ى قبل بيان معن

لرتكيب هي نسبة  النسبة بني البساطة واّنأ :ب والبسيط، ومن الواضحّاملرك
ّ وذلك ألن املرك؛العدم إىل امللكة ّقسام، وعليه البد أن يكون البسيط أب عىل ّ

 .بّط واملرك البسيأقسام ينبغي بيان ساسًعىل أقسام أيضا، وعىل هذا األ

يب   أقسام ال
ّ الرتكيب من املادة والصورة اخلارجيتني، وهذا القسم ال :ّاألول القسم ّ

ّ ألن عامل املادة والصورة عامل االستعداد وعامل ؛جسام يف عامل األّإال له ّققحت ّ
د البسيط يف اخلارج، ة إىل الفعل، ويف قبال هذا الرتكيب يوجّاخلروج من القو

 من ّمركبة غري ّيةبسائط خارج ـ عراضاأل: أي ـ اّهنإعراض، فكالعقول واأل
ّ ال وجود هلا يف نفسها كام تقدم، وإنام ّألهناّاملادة والصورة؛  هي قائمة باجلوهر، ّ

 . ب من جنس وفصلّ العرض مركّبأن مع القول وهذا ال يتناىف
ّالرتكيب من األجزاء العقلية باملعنى األخص، وهي ا: القسم الثاين ّملادة ّ

ّوالصورة العقليتان، ويسمى  ّهنية باملعنى األخص، باألجزاء الذـ ًأيضا ـ ّ ّ
، ويف قبال هذا الرتكيب ّالعقليتنيّعراض من املادة والصورة كرتكيب األ

 للزم خلف ّمركبةلو كانت  إذ ؛ وهي االجناس العاليةّيةتوجد بسائط ذهن
 . عاليةًاجناسأكوهنا 

ّ من األجزاء التحليلية، :ّ الوجود واملاهية، أيالرتكيب من: القسم الثالث
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ّ كل ممكن فهو زوج تركيبيّ إذ إن؛ّكرتكيب املمكن من الوجود واملاهية  من ّ
 ،ّب من الوجود واملاهيةّ غري املرك: أي، ويف قباهلا البسيط،ّالوجود واملاهية

 درجات ّعىل وأشدأ، وهو  كام هو املشهور بني احلكامءوهو الواجب تعاىل
 ّية القطعّفباأللويةّ من الوجود واملاهية ًباّ مل يكن مركالذيّالبساطة؛ ألن اليشء 

 ؛ّيةّب من املادة والصورة اخلارجّ وغري مرك،ب من جنس وفصلّفهو غري مرك
ّألن ما ال ماهية له ال جنس وال فصل له ّ وما ال جنس وال فصل له ال مادة ،ّ

ّل يؤخذ من املادة والصورة ّ ألن اجلنس والفص؛ لهّيةوال صورة خارج
ّ، فام ال مادة وال صورة له فال جنس وال فصل له، وما ال ماهية له ال ّيةاخلارج ّ

 . بساطةّشدأن اهللا تعاىل إ :جنس وال فصل له، ومن هنا نقول
ّ كالرتكيب من األجزاء املقدارية، وهي ، من الرتكيبأخرى أنواعوهناك 

ّأجزاء الكم املتصل، التي ال تكون ّ أجزاء بالقوة، وتسمى أجزاء ومهية، ّإال ّ ّّ
ّ أن انقسامها بتوهم العقل، ال بحسب الواقع اخلارجي:أي  والرتكيب من ،ّ

 .ة كام سيأيت بحثها يف املرحلة الثانية عرش،الوجدان والفقدان
 ،ّمركبةعلل بعضها ّ إن ال:ّوبعد بيان هذه املقدمة نأيت إىل العلل، فنقول

 هي التي ّركبةّلة البسيطة هي التي ال يكون هلا جزء، واملوبعضها بسيطة، فالع
 .ها جزآنّ وأقل،أجزاءهلا 

 كالعقل ،قد تكون بسيطة يف اخلارج إذ ؛أقسامالبسيطة إىل ّ العلة وتنقسم
اخلارج،  دون ، يف الذهن فقط: أي،عراض، وقد تكون بسيطة يف العقلواأل

 من جنس ب ّ ال ترتكًعقالّهنا  أأي ،ّب فيها من مادة وصورةّوهي التي ال ترك
ٍكل بسيط ّ إذ إن؛وفصل  ال الذي : البسائطبسطأ، وّ خارجيٌ فهو بسيطّ عقيلّ

 . وهو الواجب تعاىل،ّ وماهيةٍمن وجودفيه  بّترك
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العلة انقسام  .٤
ّ

عيدةإ  بة و   قر
ا وبني معلوهلا، كحركة القلم هي التي ال واسطة بينه: ّالعلة القريبة

 .تابةصبع والكباإل
ّة العلة، ّ كعل،هي مطلق ما كانت بينها وبني معلوهلا واسطة: ّوالعلة البعيدة 

 .و اليد بالنسبة لفتح الباب بواسطة املفتاحأ نسانرادة كتابة اإلإمن قبيل 
 ئنيّشاإىل قريبة وبعيدة يأيت عىل مبنى املّ العلة  تقسيمّأن :وال خيفى

 ّؤثرى احلكمة املتعالية التي ترى أن ال مالفواعل، وليس عىل مبند ّتعدالقائلني ب
 . اهللا، كام يأيت بيانه يف الفصل الثامن من هذه املرحلةّإاليف الوجود 

العلة انقسام  .٥
ّ

  ّية وخارجّيةداخلإ 
 عن ذات ًالتي يكون وجودها خارجاّ العلة :ّيةاخلارجّ العلة املقصود من

 .ّيةّ والعلة الغائّفاعليةالّ العلة  وهي<ة الوجودّعل>ـى بّاملعلول، وتسم
 الشامل : أي، ما يطلق عليه الفاعل باجلملة:ّفاعليةالّ العلة واملراد من

 . هي التي ألجلها يصدر الفعل:ّيةّوالعلة الغائ، الطبيعيللفاعل االهلي والفاعل 
 ّهي التي تكون داخلة يف ذات املعلول، كاجلزء للكل: ّيةّوالعلة الداخل

حد مع ّ وهي تت،<ّعلة القوام>بـى ّ، وتسمّيةّ والعلة الصوريةّدااملّ العلة وهي
 .وىل بخالف األ،املعلول

 بالنسبة جزاءم هبا وجود يشء، كاألّ هي التي يتقو:ّديةااملّ العلة واملراد من
لو فه، كاخلشب بالنسبة إىل الكريس، ئم بأجزاّب متقوّ املركّفإن ،بّللمرك

ـ  هو معلول الذيـ  القميص ّقق أن حت: سنجد،خياطة القميص>نا يف ّتأمل
ّيتوقف عىل قطعة قامش لتخاط بأدوات اخلياطة املتوف  عىل شكل اطّرة بيد اخليّ

 الفاعل .١: ّ، فوجود القميص يتوقف عىل مجيع العنارص التاليةّخاص
 الصورة .٤ )قطعة القامش(ّاملادة  .٣ )اللبس واالرتداء(الغاية  .٢ )اطّاخلي(
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  .)١(<...)ميصهيئة وشكل الق(
 سلب عنه خيرج عن إذا اليشء بحيث ّية فهي نفس فعل:ّيةالصورّ العلة ّأما

 ّية رسيرّفإنالرسير واملنضدة والكريس،  ، ويصري غريه، من قبيلًكونه شيئا
 .نسان لإلّيةّ علة صورنسان اإلّيةإنسان للرسير، وّيةّالرسير علة صور

 ّ وإنام هو تقسيم،ّ ملطلق العلةً هذا التقسيم ليس تقسيامّأنمن الواضح و
ّ تقسم إىل مادة وصورة وفاعل وغاية، ومن اّحيث إهن ؛ّللعلة الناقصة فقط

 ّنأّ علة ناقصة، ومن هنا نجد ّتعدّ كل واحدة من هذه العلل ّنأ :الواضح
ّصدر املتأهلني وغريه قس ًأوالّ العلة مواّ ّ إىل علة تامة وناقصةّ ّ ثم قس،ّ ّ العلة مواّ

 .ّية وغائّفاعلية وّيةة وصورّمادية إىل الناقص
 حيصل الذي هو اليشء : أحدمها؛ّالعلة هلا مفهومان> :ّقال صدر املتأهلني

 هو ما : وثانيهام، ومن عدمه عدم يشء آخر،من وجوده وجود يشء آخر
ّ والعلة باملعنى ، وال جيب بوجوده، فيمتنع بعدمه،ّيتوقف عليه وجود اليشء

 وإىل ،ّ غريها عىل االصطالح األولةّ وهي التي ال علةّ تامةّلالثاين تنقسم إىل ع
 .)٢(<ّ ومادة وغاية وفاعلة تنقسم إىل صورةّ غري تامةّعل

 . ّ للعلةخرى جعل هذا التقسيم يف عرض التقسيامت األالطباطبائي ّلكن

 العلة ماقسان .٦
ّ

   ّية وغ حقيقّيةحقيقإ 
 ّ أن يكشف عنّيةال العلل احلقيقة قبّ جعل العلل املعدّنأ :من الواضح

ّ، ألن التقسيم قاطع للرشكة؛ ولذا يكون هذا ّيةّة ليست علة حقيقّاملعدّالعلة 
ًالتقسيم للعلة تقسيام بمعناها املجازي ّ العلة  املقسم هوّوأن، ًّاال حقيقي ،ًاّجمازي ّ

هي التي : ّيةاحلقيقّ العلة ّ ألن املراد من؛ّ واملعدّيةّالعام الشامل للعلة احلقيق
                                                

 .٢٦٥ص ،٢ ج:أصول الفلسفة) ١(
 .١٢٢ص ،٢ج :ّ احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)٢(
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 .ّيتوقف عليها وجود املعلول، وينعدم بانعدامها
ّفهو ما يتوقف املعلول عىل عدمه بعد وجوده، من قبيل قطعات : ّ املعدّأما

 وينعدم لكي ّة، فالزمان يمرّيفاض الوجود عىل هذه املادم لّالزمان التي تترص
ّيفاض الوجود عىل تلك املادة اخلاصة، فقطعات الزمان معد ّ لوجود املعلول،  ّ

ّ ألن املعد؛ّ وجود املعلول غري متوقف عليهّلكن  هو العدم بعد الوجود ّشاء عند املّ
 لوجود اآلخر ليس ّيئ واملهّعدّ أن امل: لوجود اآلخر، ومن الواضحّئلكي هيي

ّعلة؛ ألن ّهو ما يتوقف عليه، وهنا ال يتوقف وجود املعلول عىل املعدّ العلة ّ ّ ّ. 
  هبذا املعنى وبني املانع؟ّرق بني املعدما الف: إن قيل

 فهو ما ّ املعدّأماانع هو ما لعدمه دخل يف وجود املعلول، ّن املأ :اجلواب
ّثر البد أن  األّحقق لكي يت:دخل يف وجود املعلول، أيـ بعد وجوده ـ لعدمه 

 .ّ ثم ينعدم،يوجد الزمان
 منه وجود أ ينشيالذ املقتيض هو ّفإن واملقتيض، ّ الفرق بني املعدّأما
ّ وجود املعلول البد من وجود ّحقق كالنار لتسخني املاء، فلكي يت،املعلول

 .ه حيتاج إىل عدمه بعد وجودهّنإ ف؛ّاملقتيض، بخالف املعد
 :سفار بقولهاري يف حاشيته عىل األ احلكيم السبزوإليهوهذا املعنى يشري 

ّ ما يوجد ثم يعدم حتى يصري املعدّ املعدّألن> ّ ن أ ّماإ اليشء ّفإن ،ًداه موجو لّ
 أو ،عليه لهًفا  أو عدمه موقو،عليه لوجود اليشءًفا يكون وجوده موقو

 . )١(<ّ والثالث هو املعد، والثاين هو املانع،ّ واألول هو املقتىض،كالمها
 : أي، باملعنى اللغويّ وهو املعد، استعامل آخر يف كلامهتمّ للمعد،نعم

 املخرج لليشء من كتم العدم ،لفاعل املفيض للوجود، ويقابله اّيئمطلق امله
 أقسام عىل مجيع ّ وهبذا املعنى يطلق املعد، وهو الواجب تعاىل،إىل الوجود

                                                

 .٦٩ص ،٥ج: ّ احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)١(
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 .هلي ما عدا الفاعل اإل،العلل
 ّنإ> :سفار بقولهاأل احلكيم السبزواري يف حاشيته عىل إليهشار أوهذا ما 

عليه للمعلول ًفا ه موقو ما يكون عدمه بعد وجود: يف االصطالحّاملعد
  ّني البد من وجوده عند وجود معلوله، بل اجلمهور ّوالفاعل عند الطبيعي

م إذا ّهنأ، أال ترى ّ ويقابلونه باملعد،يوافقوهنم يف هذا االصطالحـ  ًأيضاـ 
 وهو فاعل حقيقة ة،اعليّار علة فّون النجّيعدـ كالرسير ـ ب ّوا علل املركّعد

 الرسير واجللوس ة وصور، من قطع اخلشب،ألخرىباإلضافة إىل علله ا
اء بالنسبة إىل اللبنات يف األخشاب والطني وصوره البيت  وكذا البنّ،عليه

 .... وقس عليهام، فيه،واالستكنان
 اليشء  فمخرج،الوجود ي هو معطّ واحلق، اإلهلي فنظره إىل الوجودّأماو

 ّأما و، وفاعله وغايتهته وصورتهّمن كتم العدم إىل فضاء الكون وجاعل ماد
 بل بصنع اهللا تعاىل ، ال بصنعهمةّلفواعل فشغلهم حتريك مادة موجودهؤالء ا

 .)١(< فالفاعل احلقيقي عند اإلهلي هو اهللا تعاىل، مفاضة من اهللاةإىل صور
 ّنأومذهب احلكامء > :سفار يقول تعليقته يف اجلزء التاسع من األ ويف

 ،ة معناها اللغويّة معدّمراد القوم بكون القو و،الخ ... فيجوز،اتّالعلل معد
ـ  ًأيضاـ  + واملصنّف ، احلقيقيّؤثرثر املأيصال إئ والواسطة يف ّ املهي:أي

 ويف كتابه ،اتّ هبذا املعنى عىل املبادئ املقارنة واملفارقة يف اإلهليّأطلق املعد
ما ّإال كون  للوجود ال يي الفاعل احلقيقي املعطّنأ حيث ذكر ، واملعادأاملبد

 ،واجب الوجود بالذات تعاىلّإال وهو ليس  ،ًقاة مطلّ بالقوّمما ّ وبريّهو عري
 .)٢(<ات ووسائط الوجودّوما عداه معد

                                                

 ).٢( م، تعليقة رق٢١٣ص ،٢ج: ّ احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)١(
 .)٢( قمتعليقة ر: املصدر السابق) ٢(
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ص    ّتعليق  ا
 .<ّيف انقسامات العلة> : + قوله •

الفصل ليست مجيع ات يف هذا قسامنال هذه اّأن :ّتقدم يف ثنايا البحث
ّ من الفاعل واملادة والصورة ّهنا هي أعمّ العلة راد منوامل، ّاالنقسام للعلة

 .ّ مطلق ما يتوقف عليه املعلول:والغاية، أي
 مل يذكرها املصنّف، وقد جعل احلكيم السبزواري أخرى أقساموهناك 

 كالنار ، ما ينفعل عنه كثريّ، واملراد من العامّاص واخلّ العام:ّ العلةأقساممن 
 .)١( هو ما ينفعل عنه واحدّاصاملراد باخلاملحرقة ألشياء عديدة، و

يف باب الربهان، ّ العلة أقسام الطويس يف التجريد بعض ّحققوذكر امل
 وبالذات ،ّالتامة والناقصةّ العلة أقسام من ّعده حيث ؛ّ احليلّحققوأوضحه امل

ّ وعامة وخاصة،ةّ وبالفعل وبالقو،وبالعرض  ، ومراده منّية وجزئّكلية و،ّ
ارة ّ كحركة السيّية ومن العرض،ل النوعّ الفصل لتحصّية كعلتيةاالذّالعلة 

ّوهي علة لرك بالفعل كالنار بالقياس إىل ما حيرقه اآلن، ّ العلة اهبا، ومنّ
ّ ومن العامة كالضعف لكل،حراقة استعدادها ملا له استعداد اإلّوبالقو ّ 

ّمرض، واخلاصة كالعفونة للحم  زيد،  وجودّ علةنسان كاإلّكليةى، والّ
 .)٢(ّ كأب زيد علة وجود زيدّيةمراض، واجلزئّوالطبيب علة عالج األ

ّوالعلة الناقصة هي التي تشتمل عىل بعض ما يتوقف>: + قوله • ّ...>. 
 ىءرادة التعريف اخلاطإّا التعريف للعلة الناقصة يوهم ب هذّ أنرشنا إىلأ

 هذا ّأنا نّّبيدون البعض، وّ العلة  وهو وجود بعض أجزاء،ّللعلة الناقصة
 .ءىتعريف خاط

                                                

 .٣٤٣ص ،١ج: رشح املنظومة) ١(
 .١٧٦ ص:اجلوهر النضيد) ٢(
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 اءزّالناقصة هي كل جزء من أجّ العلة ّ أن:والصحيح يف التعريف هو
ّ كل جزء ال : أي،ّالتامة أم الّ العلة أجزاء اجتمعت مجيع ً سواء،ّالتامةّالعلة 

 . وعدم اجتامعهاخرى األجزاءبرشط من اجتامع األ
 .يف الفصل اآليت <كام سيأيت> :+ قوله •
ّسواء كانت علة تامّ العلة  عدمّ أن:وليعلم>: + قوله •  .»ة أو ناقصةّ

 .ّ ال وصف لعدم العلة،ّ هو وصف للعلة<ءسوا> املراد من 
 .<ّمركبةوتنقسم إىل بسيطة و> :+ قوله •

ّب هي نسبة امللكة والعدم، فيقابل كل قسم من ّاملركوالنسبة بني البسيط 
 .ب قسم من البسيطّاملرك

 .<بّورة بالنسبة إىل املركالص> :+ قوله •
ب ّ وهو املرك،ّ تقدم ذكرهالذيب ّ املرك: أي،األلف والالم للعهد الذكري

 .ّمن املادة والصورة
 .<تي القوامّيان علّتسم> :+ قوله •

 وتطلق كذلك ،ّ علل القوام تطلق عىل املادة والصورةّأن : من الواضح
مران أّ املادة والصورة ّنإ ّمان للامهية، لكن حيثّعىل اجلنس والفصل املقو

 اجلنس ّوأن، ّ هو وجود خارجيالذيّان يتوقف عليهام وجود اجلسم ّعيني
ّ للامهية، وإنام ّيةّوالفصل ليسا علة حقيق ّ؛ ألن املاهية من حيث ّية اعتبارّعليةّ ّ

ة ّ باملادـّ العلة يف بحث تقسيامتـ ون علل القوام ّ، فعىل هذا خيصّيةهي اعتبار
 .والصورة

 من الفصل ،حقة يف الفصول الال:أي .<سيأيت بياهنا> :+ قوله •
 .السادس إىل الفصل الرابع عرش
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ا   خالصة الفصل ا
ّ العلة، أقسامعقد املصنّف هذا الفصل لتسليط الضوء عىل بيان بعض  .١

 وإىل بسيطة ،ىل واحدة وكثريةإ و،ة وناقصةّإىل تامّ العلة من قبيل تقسيم
 . قريبة وبعيدة وإىل،ّمركبةو

ّهي ما يكفي وجوده لوجود املعلول، فال يتوقف وجود : ّتامةالّ العلة .٢
ن يلزم من وجودها وجود أ :ة هوّ التام وضابط،املعلول عىل تأثري يشء آخر

 . ومن عدمها عدمه،املعلول
مشاركة لغريها  بل تكون ، بالتأثريّفهي التي ال تستقل: الناقصةّ العلة ّأما

املعلول، ولكن يلزم من عدمها وجود ن ال يلزم من وجودها أ :طها وضاب،فيه
ّن كل االحتياجات التي حيتاجها ّتؤم الناقصة الّ العلة ّ أن:عدمه، بمعنى

 .املعلول لوجوده
 هي التي ال يكون هلا : والبسيطة،ّمركبةىل بسيطة وإّ العلة وتنقسم .٣

 إذ ،أقسامّوالعلة البسيطة عىل ها جزآن، ّقلأ و،أجزاء التي هلا :ّركبةجزء، وامل
 ،عراض، وقد تكون بسيطة يف العقل كالعقل واأل،قد تكون بسيطة يف اخلارج

 ،وصورةّ يف الذهن فقط دون اخلارج، وهي التي ال تركب فيها من مادة :أي
ّكل بسيط عقيل ّ إذ إن؛ من جنس وفصلًعقالمركبة ال و  فهو بسيط خارجي، ّ
 . وهو الواجب تعاىل،ّب من وجود وماهيةّكراملغري بسط البسائط هو أو

هي التي ال واسطة بينها  :ىل قريبة وبعيدة، والقريبةإّ العلة وتنقسم .٤
هي مطلق ما  :ّصبع والكتابة، والعلة البعيدة كحركة القلم باإل،وبني معلوهلا

 كاليد بالنسبة لفتح الباب ،ّة العلةّ كعل،كانت بينها وبني معلوهلا واسطة
 .املفتاحبواسطة 
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 هي التي يكون :ّية واخلارج،ّية وداخلّيةإىل خارجّ العلة وتنقسم .٥
ّ العلة وهي، <ّعلة الوجود>بـى ّ عن ذات املعلول، وتسمًوجودها خارجا

 .ّيةّ والعلة الغائّفاعليةال
 ،ّهي التي تكون داخلة يف ذات املعلول، كاجلزء للكل: ّيةّوالعلة الداخل

حد مع ّ وهي تت،<ّعلة القوام>بـى ّ، وتسمّيةّلعلة الصور واّديةااملّ العلة وهي
 .وىل بخالف األ،املعلول
  .ّية وإىل غري حقيقّيةّإىل علة حقيقّ العلة وتنقسم .٦
 ّ أن يكشف عنّيةة قبال العلل احلقيقّ جعل العلل املعدّأن :من الواضحو
ولذا يكون هذا ّ ألن التقسيم قاطع للرشكة؛ ؛ّيةّة ليست علة حقيقّاملعدّالعلة 

ًالتقسيم للعلة تقسيام  .ًّا ال حقيقي،ًاّ جمازيّ
 بحيث ،ّهي التي يتوقف عليها وجود املعلول: ّيةاحلقيقّ العلة واملراد من

 .ينعدم بانعدامها
ّ فهي ما يتوقف املعلول عىل عدمه بعد وجوده، من قبيل :ةّ املعدّأما

 ّة، فالزمان يمرّذه املادم لكي يفاض الوجود عىل هّقطعات الزمان التي تترص
ّوينعدم لكي يفاض الوجود عىل تلك املادة اخلاصة، فقطعات الزمان معد ّ ّ 

 .ّلوجود املعلول، لكن وجود املعلول غري متوقف عليه
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  ةّتفصيليوث 

اخل.١ صورة بالعلل ا ادة وا سمية ا    ّيةّ  سبب 
ّ، هو ألن ّيةل الداخل بالعلّية والصورّديةا السبب يف تسمية العلل املّإن

ّ ألن املادة أو؛ غري خارجتني عن حقيقة املعلولّية والصورّديةاتني املّالعل ّ العلة ّ
 املعلول، ّية مناط فعلّيةالصورّ العلة  حتمل استعداد اليشء، والصورة أوّديةاامل

 وهو نفسه ،<ةّماد>ة واالستعداد يطلق عليه ّعلول يف مرحلة القوّ أن امل:أي
ّ كل واحد من املادة ّأنّ، وهبذا يتضح ّية يف مرحلة الفعل<صورة>ّيسمى  ّ

ّوالصورة مرحلة لواقع واحد، وسيتضح البحث بشكل أكثر عند الولوج يف 
 .املبحث الالحق

 العلة   أقسام.٢
ّ

اقصة   ا
 ،ّديةااملّ العلة :الناقصة إىل أربعة أقسام، وهيّ العلة مّصنّف قسّ أن املّتقدم

الناقصة إىل ّ العلة ، وتقسيمّيةّ والعلة الغائ،ّفاعليةّ والعلة ال،ّيةورّوالعلة الص
: ة، وهو ما ذكره ابن سينا بقولههذه األقسام األربعة هو املشهور بني الفالسف

 .)١(<...سمعت، صورة وعنرص وفاعل وغايةوالعلل كام >
ّ علل، ومل يتعرض لذكر علة خامسةفذكر أربع  وهي موضوع ،ّ

ّ اخلواجة نصري الدين الطويس بني السبب يف عدم ذكر الشيخ ّنعراض، لكاأل
ً الشيخ ليس غافال ّبأنوقد علل ذلك  ، وهي املوضوع،ّالرئيس للعلة اخلامسة

 ليس يف صدد استقصاء مجيع ّألنه وهي املوضوع، بل ،اخلامسةّ العلة عن

                                                

 .٢٥٧ ص: املقالة السادسة،ات الشفاءّإهلي) ١(
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 مقصوده يف ذلك الفصل كان لبيان علل اجلواهر، ومن ّنإ حيث ؛العلل
 ،ّفاعلية وال،ّية والصور،ّديةااملّ العلة : وهي، علل اجلواهر أربعّأن :واضحال

 .ّيةوالغائ
   العلل من ّبأن ّرصحات الشفاء يّشيخ يف إهليّ أن ال:ا يشهد لذلكّومم

 اّحيث إهن ؛ ومن جهة أخرى تكون مخسة أقسام،جهة تكون أربعة أقسام
ّبني املادة واملوضوع، وتكون تكون أربعة أقسام عند القائلني بعدم وجود فرق 

ع، وهو ما ذكره ابن ّمخسة أقسام عند القائلني بوجود فرق بني املادة واملوضو
ً إما أن يكون داخال يف قوامه السبب لليشء ال خيلوّإن>: سينا بقوله  ًءا وجز،ّ

ا أن يكون ّمإ من وجوده، فًءاً كان داخال وجزفإنمن وجوده، أو ال يكون، 
 وجوده هو صريورته الذيّيسمى هيوىل، أو يكون اجلزء ة فقط، وّبالقو

ا أن يكون ما هو ّمإ من وجوده، فًجزءا يكن ملإن ّوأما ، بالفعل، وهو الصورة
يكن ما هو  كان ما هو ألجله، فهو الغاية، وإن مل فإنألجله، أو ال يكون، 

 وهو ، بالعرضّإال فيه  بأن ال يكونّألجله، فال خيلو إما أن يكون وجوده منه
 أو ، عنرصهًأيضاو يكون وجوده منه بأن يكون فيه، وهو أفاعله، 

 .)١(<موضوعه
ّ هناك تفاوتا يف كلامت ابن سينا، ففي النجاة عدّأنعىل  ة ّد العلل إىل ستً

ّ له وجود يف نفسه، إما ّ ما يكون قد استتمّلكلاملبدأ يقال >: أقسام، حيث قال
ّ وإما عن غريه، ثم حيصل ع،عن ذاته ّم به، ثم ال ّنه وجود يشء آخر، ويتقوّ

 .ّإما يكون كاجلزء ملا هو معلول له، أو ال يكون كاجلزء: خيلو
 ليس جيب عن حصوله بالفعل أن ًجزءا أن يكون ّإماوإن كان اجلزء، ف

م ّك تتوهّنأًجودا بالفعل، وهذا هو العنرص، كيكون ما هو معلول له مو
                                                

 .٢٥٨ ص: املقالة السادسة،ات الشفاءّإهلي) ١(
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بالفعل وحده أن حيصل اليشء بالفعل، ًالعنرص موجودا، وال يلزم من وجوده 
 .ةّبل كان بالقو

ّوإما جيب عن وجوده بالفعل وجود املعلول له بالفعل، وهذا هو 
 . الشكل والتأليف للرسير: اخلشب للرسير، مثال الثاين:ّالصورة، مثال األول

ً أن يكون مباينا أو مالقيا لذات املعلول، ّإماوإن مل يكن كاجلزء، ف  كان فإنً
ّا أن يكون ينعت املعلول به، وهذا هو كالصورة للهيوىل، وإما أن ّمإًقيا، فمال

 .يكون ينعت باملعلول، وهذا هو كاملوضوع للعرض
 منه الوجود، وليس الوجود ألجله، الذيا أن يكون ّمإًوإن كان مباينا، ف

 ،ّوهو الفاعل، وإما أن ال يكون منه الوجود، بل ألجله الوجود، وهو كالغاية
 ،ً وموضوعا للعرض،بّ وصورة للمرك،بّون العلل هيوىل للمركفتك

 .)١(< وغايةً، وفاعال،وصورة للهيوىل
 ،بّ هيوىل للمرك: وهي،ةّ أقسام العلل ستّأن ابن سينا ذكر ّأن :فاخلالصة
 . وغاية، وفاعل، وصورة للهيوىل، وموضوع للعرض،بّوصورة للمرك
: ها مخسة أقسام، حيث قالّ وعدّ آخر للعلة الناقصة،ًجيي تقسياموذكر األ

 أو ،ّ إما جزء له،ّالناقصة ما يتوقف عليه اليشء يف وجودهّ العلة تفصيل أقسام>
ّ والثاين إما حمل،خارج عنه  ، للمعلول، فهو املوضوع بالقياس إىل العرضّ

ّ وإما غري حمل، وحدهاّية القابل بالقياس إىل الصورة اجلوهرّواملحل  ّماإ ف، لهّ
ّ إما أن يكون ٍ وحينئذ، أو ال هذا وال ذاك، أو ما ألجله الوجود،لوجودما منه ا
ما يكون : أعنيـ ّ واألول ، وهو عدم املانعًّا أو عدمي، وهو الرشطًاّوجودي

 وهو ًّا خارجيًجزءا أو ، وهو اجلنس والفصل،ًّاعقلي ًجزءاّ إما أن يكون  ـًجزءا

                                                

 .٥١٩ ـ ٥١٨ص : النجاة من الغرق يف بحر الضالالت) ١(
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 .)١(<ّاملادة والصورة

ل ودفع   إش
  ـات الشفاء والنجاةّ وإهليتشارات والتنبيهايف اإلـ شيخ ّن ال إ:قد يقال

 . املعلولّققّمل يتعرض إىل وجود الرشائط وعدم املوانع يف حت
  املعلول من توابعّققّ غري وارد؛ ألن رشائط حتشكال هذا اإلّ إن:واجلواب

لتقي مع ما وهو ي، ّديةااملّ العلة ا عدم املانع فهو من توابعّ، أمّفاعليةالّالعلة 
 وانع من أقسام العلل مل يذكر الرشائط وعدم امل الذي،ّ صدر املتأهلني إليهذهب

ّ ويسمى ، الفاعل بام منه اليشء املبائن من حيث هو مبائنّوقد خيص>:  قالإذ
تها إىل ما ّيّ خيتلف اعتبار علًأيضاّ واملادة ،ما منه اليشء املقارن باسم العنرص

ّ العلة ام جيمع اجلميع يف اسمّ فرب،إىل ما فيها كاهليئات و،منها كالنوع العنرصي
 .)٢(<ً واالستعداد، فيكون العلل أربعاّقوة الشرتاكها يف معنى ال؛ّديةاامل

ث العلل.٣ ناطقة      اختالف الفالسفة وا
 تقسيامت الفالسفة ئنا حينام نستقرّنأ : يسرتعي االلتفات هوالذياليشء 

 املناطقة إنامت، يف حني ي يف هذه التقسًالفصل ذكر مل نجد للجنس واللعلل
، فهل يوجد اختالف بني الفالسفة )٣(ون اجلنس والفصل من علل القوامّيعد

 واملناطقة يف املقام؟
 :ة أجوبة عىل ذلكّهنالك عد

ّفرق بني املادة ّن الأ :وهو للفخر الرازي، وحاصله: لّواجلواب األ

                                                

 .٤٢٦ ص،١ج :املواقف) ١(
 .١٢٨ ص،٢ج :ّلية األربعة احلكمة املتعالية يف األسفار العق)٢(
 .١٢٦ ص،١ج :نظر رشح املنظومةا) ٣(
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خذت أّ من املادة والصورة إذا ّري، فكلوالصورة واجلنس والفصل فرق اعتبا
 جنس وفصل، وهذا ّبرشط ال فهي مادة وصورة، وإذا أخذت ال برشط فهي

ا لو ّ يف االعتبار، ألنّإالّال فرق بينهام وبني املادة والصورة >: ما ذكره بقوله
ّأخذنا كل واحد منهام جمر ّدا عن اآلخر كانا مادة وصورة، وإن أخذنامهّ ا ال ً

ًء كانا جنسا وفصالبرشط يش ً>)١(. 
 اجلنس والفصل يمكن محل أحدمها عىل اآلخر، وكذا ّنأ: اجلواب الثاين

واملعلول ال يمكن محل أحدمها عىل ّ العلة ّإنحني ّمحل كل منهام عىل النوع، يف 
 .اآلخر

 الثانية ّية عمل الفالسفة مرتبط باملعقوالت الفلسفّنأ: اجلواب الثالث
 ّيةّج، أما عمل املناطقة فهو مرتبط باملعقوالت املنطقالتي حتكي عن اخلار

ساس خيتلف ّواالتصاف يف الذهن، وعىل هذا األالثانية التي يكون العروض 
 .املناطقة عن الفالسفة يف بحث العلل

 :تانّعلل هلا حيثي الّإن :أخرىوبعبارة 
 . اخلارجّيةحيث: األوىل
 . العقلّيةحيث: الثانية

 ، الفاعل: أي، اخلارج، وهي علل الوجودّيةىل حيثفالفالسفة ينظرون إ
ينظرون إىل العلل فهم ّأما املناطقة  ،)ّاملادة والصورة(  ّ وعلل املاهية،والغاية
 ،)الّعقل فع(  والفاعل،)النفس(  املوضوع:يعني ـ الذهن ـ  العقلّيةمن حيث
 .)٢(ّ وعلل املاهية وهي اجلنس والفصل،والغاية

                                                

 .٥٨٧ ص،١ج :ّاملباحث املرشقية) ١(
 .١٢ ص: النمط الرابع،التنبيهاتواإلشارات ) ٢(
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 العلة  هل.٤
ّ

ك لفظي أق ش   ّم معنويأ ّسام العلل 
 بني ّنويمشرتك معّ العلة  اسمّبأن :رشاق عىل هذا السؤالأجاب شيخ اإل

ربعة باالشرتاك، عىل هذه األّ العلة  اسمّومن ظن>: مجيع أقسامها، حيث قال
ّأخطأ خطأ فاحشا، ثم العجب أنه يذكر ّ ً ّ العلة :ّإىل كذا وكذا، ثم يقولّ العلة ّ أنً

 .)١(<م اللفظ املشرتكّالشرتاك، وكيف يقسعليها با
 ّبأنالقائل >: ًشرتاك املعنوي أيضا، حيث قالّوذهب صدر املتأهلني إىل اال

ّ العلة ّنأام ويذكر ّسي ال،ٍعىل هذه األربعة باالشرتاك خمطّ العلة طالق اسمإ
 .)٢(<ّ مقولة عىل الكل باملعنى الثايناّهنأ ّاحلق بل ،تنقسم إىل كذا وإىل كذا

 القائل باالشرتاك ّكأن>: سفار يف تعليقته عىل األهوقال الشيخ حسن زاد
 طالقإ ّنأم ّ توه،خرىّا رأى كل واحدة من هذه األربعة غري األّاللفظي مل

ًوالبرص والينبوع مثال، ومل عليها كإطالق العني عىل الذهب والشمس ّالعلة 
ّ كل واحدة منها علة، وإطالقّنأ ِيدر  باالشرتاك ّيةا من هذه احليثعليهّ العلة ّ

 ّيةّتنقسم إىل صورة ومادة وغاّ العلة ّ أن هذا القائل يذكرّنأام ّاملعنوي، سي
ًجعله مقسام  ّ مل يصح، مشرتكّ عامً واليشء ما مل يكن له معنى،وفاعل

 .)٣(<ألقسامه

                                                

 .٣٧٨ ص،١ج: جمموعة مصنفات شيخ اإلرشاق) ١(
 .١٢٨ ص،٢ج :ّ احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)٢(
، تعليقة الشيخ ١٧٧، ص٢ ج٤:ّيف األسفار العقلية األربعة احلكمة املتعالية )٣(

 .حسن زادة



 
 
 
 
 
 
 

الث   الفصل ا

وجوب بالقياس  ي وا وجوب الغ   الفرق ب ا
 ّتامة الّعلته وجوب وجود املعلول عند وجود االستدالل عىل 
 ّتعليق عىل النص 





  
 
 

الث   الفصل ا
علولِ وجودِ وجوب  ِعلتهِ  وجودَ عندِ ا

ّ
ام  العلة  وجودِووجوب ،ِةّ ا

ّ

ِِ وجودَعند   هاـ معلول

وجوبُ غ،ِ بالقياسٌوهذا وجوب يِ ا ي ِ الغ َ تقدما سألةّ   ِ: 
ء> مُا   .<ْدَ يوجْم ْبَ ْ ما 

ُ أما وجوب علولِ وجودّ ِعلت ِ وجودَ عندِ ا
ّ

امه ُنه فأل؛ةّ ا بّ م  و   ْ 
ِعلته ِ وجودَ عندُوجوده

ّ
ام ازِةّ ا و ف،هُ عدمَ   و

ُ
 ِ وجودَه معُ عدمَضِر

العلة 
ّ

ام ونْ أنّإما ف،ِةّا ُ علةَ ت ّ
 العلة ُ عدمَو ـ ِه عدم

ّ
 ،ًةّحققمتـ 

ُوعلة ّ
وجودةِ وجود نً،ه  قيضُ اجتماعِ فيهَ  ُ وهما علة،ِ ا ّ

وجود ِ  ا
ن،هاُوعدم مْ و نْ  ُ علةْ ت ّ

نًةّحقق متِ عدمه كَ  ُقق َ  ذ  ِ عدمهّ
ٍ علةِ غْمن

ّ
ال، ب،ٌ وهو  م  و  ذا  ِعلته ِ عدمَ عندُ عدمهْ و

ّ
از  َ 

وُ،وجوده  فْ و
ُ

ِقق َه معُ وجودَضِر
ِ علةّ

ّ
 علُ عدمَو ـ هِ عدم

ّ
وجودِة   ـِ ا

نتْفإن ُ علةْ  ّ
وجود وجودةِ ا قيضانَ اجتمعً  ُ وهما علة،ِ ا ّ

وجود  ،ِ ا
يها ُوعدم ُ هو علةا ّ

ن،ِ العدم مْ و نْ  ُ علةْ ت ّ
وجود وجودةِ ا زمً   َ 

علولُوجود ِعلته ِ وجودِ عدمَ معِ ا
ّ

.  
ِ توقفُ الزم:ُ آخرٌ برهان

ّ
علولِ وجود  العلة ِ  وجودِ ا

ّ
 ُناعامت

علولِوجود ِ عدم العلةَ معِ ا
ّ

.  
تعب  العلة ِ عدمُ كون:َ آخرٍو

ّ
ًعلة ّ

وجبة علولِ لعدمً  ف،ِ ا ُ وتو ّ
 

علول ي ِهذا ا علولُ عدمَ هوا ِعلته  ِ ا
ّ

ِ العلةُ عدمَ ال 
ّ

، 
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علولِ وجودُ وجوب: أي، بانعدامهاُ امتناعهُالزمه ِعلته ِ وجودَ عندِ ا
ّ

، 
ك   . َفافهم ذ

ي :َ قلتْفإن ستدعيها نُ حاجةِ  م رجحِ ا ِ إ ا ف،ّ ُ وتو ّ
 

ٍ علةِ  وجودِوجوده
ّ

 العلة ِ وجودُ استلزام،ٍةّ تام
ّ

ام ء  أيِةّا  ٍ و
علولَ وجود نت ء  أيِ ا نٍ و ُ وأما كون،َ  علولّ ِ والعلةِ ا

ّ
امع 

ً
 

وجود كِ من غ،ِ ا ءٍ انف و وزَ فلم. فال،ِ  ا  العلة َ توجدْ أنُ ال 
ّ

وجودًستلزمة علولِ   العلة ُ تنعدم ثم،ُ بعدَ وال معلول،ِ ا
ّ

 ُ يوجدثم
علول َ وال علة،ٍ برهةَ بعدُا ّ

وجود ون،ِ  ا  العلة َ أو ت
ّ

امة ُا وجودةّ  ،ً 
لمعلولَوال وجود سنح ثم،ُ بعدِ  ا أنُ  علولَدِ توجْ  وهذا  ؟هُ فتوجد،َ ا
نت  العلة ِفيما 

ّ
امة ُا نِختيارال باً فاعلةّ وضوحَ منٍ بم   . ِ ا

خل:ُقلت  ال مع 
ّ

 العلة ِ وجودَ بِ العدمِل
ّ

امة ِا ِ  ووجودّ
ا بأي ومعلو  فٍ 

ُ
َ تقدمْ فقد،َضِر فأن :ّ َ تو ّ

علولِ وجود ِ   وجودِ ا
العلة 

ّ
ٍية وجودٍ برابطةّإنما يتم ٍية عيّ ونّ علولُ وجودُ ي ًدا  معها وجوِ ا

طاراب
ً
اتَقائم ،  العلة ِ بوجودِ ا

ّ
امة ِا ستقلّ علولِ وجودُففرض.  ا   ِ ا

ء ُعلته و،ٍو ّ
امة ُ ا ِقق ُ فرض،ِ فيهٌ معدومةّ

وجودّ رابطِ ا  وال ،ِ ا
ك،ُمهّ يقوً معهستقل  العلة ِ وجودُوفرض. ٌ ظاهرٌ خلفَ وذ

ّ
امة ِا   وال،ّ

ا بعدَوجود علو ستقلٍ وجودُ فرض،ُ   ُ َ وال رابط،ِ بالفعلٍمّ مقو 
ك،ُ بعدُمهّيقو   .ٌ ظاهرٌ خلفَ وذ

ُوأما حديث  قَ زعمْ فقدِ،ختيارال اّ
َ

ختارَفاعل ال أن:ٌوم سانَ ا إل  ِ 
سبة ـ ًمثالـ  ِِبال ٌ علة،ِّةختيار اال إ أفعا ّ

ت س ستوي   ِها إ الفعلُ 
ابِ غْنِ منهما مَ ما شاءَحّ يرجْ أنُ فله،ِكوال سبة؛ٍ إ ساوي ال  ،ِ ل

 خطأَوهو
ٌ

س، سانَ فل ً علةِهختيارا بُ الفاعلُ اإل ّ
ً تامة لفعلّ  بل هو ،ِ 
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ٌعلة ّ
ادةِ، أخرىٌ ناقصةٌ عللُ و،ٌ ناقصة ِاد وا، وحضورهاّ 

ّ
 ِ زمان

وارحِ واستقامة، زمان الفعلَحضورها مع  ،هاِ ومطاوعتِالةّ الفعِ ا
ا إ الفعل ور، واإلرادةِِوا ةٍ وأ  ْ صارتْ إذا اجتمعتٍ، أخرى كث

ًعلة ّ
ً تامة بّ   .ُ معها الفعلُ 

سان ُوأما اإل  العلة ِ أجزاءْ منٌ فجزءُ نفسهّ
ّ

امة ِا سبة،ّ هِ الفعلُ   ِ إ
ن وجوبَ دونِباإل م،ِ ا علول عند وجود ِبوجو  ُ وا  العلِا

ّ
ة 

امة ِا  العلةِ ال مطلقّ
ّ

زأن  ، و سبةِ استواءَ  ختارِ الفاعلِ   إ ِ ا
ارِ وعدمهِالفعل رابطةٌ إن ِالعلية ِ 

ّ
زُ والزمه، و ِعلية ُ 

ّ
ء   ٍ  

ة و،ٍء ِمعلو ء ّ ء ٍ   ٍ.  
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ح   ا
 طرحها الفالسفة ، وقدّالعليةة لقاعدة ّ هذه املسألة من الفروع املهم

 ّالتالزم العيل> و أ<ّعلولية واملّالعليةرضورة > رون حتت عنوانّاملتأخ
 :موردخول يف البحث ينبغي بيان بعض األ، وقبل ال<واملعلويل

 ّعلته الفرق بني مسألة وجوب وجود املعلول عند وجود :ّولاأل األمر
 ّمت يف بحث املوادّ التي تقد، وبني مسألة اليشء ما مل جيب مل يوجد،ّالتامة

 . واالمتناع،مكان واإل، الوجوب:الثالث
سالم قالوا بوجود متايز واختالف بني املسألتني، وإن  فالسفة اإلّفإن

 ّ يف مبحث املواد<اليشء ما مل جيب مل يوجد>  مسألةّ إذ إن؛وجد تشابه بينهام
جود وجوب وـ ّ قائمة عىل أساس الوجوب الغريي، أما هذه املسألة الثالث

فهي قائمة عىل أساس الوجوب بالقياس،  ـ ّتامة الّعلتهاملعلول عند وجود 
: ا ذكره املصنّف يف املتن بقوله، وهذا مّتامة الّعلته قياس املعلول إىل :أي

 اليشء ما :ّ تقدم يف مسألةالذي غري الوجوب الغريي ،وهذا وجوب بالقياس>
 .<مل جيب مل يوجد

 : وجوب بالقياس بوجهنيوخيتلف الوجوب الغريي عن ال
 مقابل القول  يف، باملعلولّالوجوب الغريي هو الوجوب املختص :ّاألول

ّ املمكن املعلول جيب بالغري كام تقدم يف الفصل الثاين من ّنإ، فّيةبكفاية األولو
 هذا ّأنيشء ما مل جيب مل يوجد، ومعنى ّ أن الاملرحلة الرابعة، يف بحث

 . وهو طرف املعلول،ّ أنه من طرف واحد: باملعلول هوّالوجوب خمتص
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 :، أيًأيضاّ العلة ّ باملعلول، بل يعمّالقياس فهو ال خيتصب الوجوب ّأما
 ّألنه ؛بالقياس إىل املعلولّ العلة وجوبّوجوب املعلول بالقياس إىل العلة، و

 . ال من طرف واحد،وجوب مقاس إىل الطرفني
 مع قطع ،علول يف نفسهوجوب الغريي حال املّن الإ :أخرىوبعبارة 

ّ ولذا ال حيتاج يف تصوره إىل ؛ّعطاء العلةإّر عن اعتبار العلة، وإن كان من النظ
ّتصور العلة، أما الوجوب بالقياس فهو حال املعلول باعتبار قياسه إىل  ّ ، ّعلتهّ

 مل حيكم بوجوبه ، ومل يقس إليها املعلول ـّبام هي علةـ ّ العلة فام مل يعترب العقل
 .د وجودهاعن

 ً، كان أحد الشيئني معلوالإذا فيام ّإال ّحققالوجوب الغريي ال يت: الثاين
ّواآلخر علة له، أما الوجوب بالقياس فهو يت  كانا معلويل إذاّ حتى فيام ّحققّ

ّعلة ثالثة، كام تقدم يف الفصل الثاين من املرحلة الرابعة، حي ث قال يف ضابطة ّ
 ّعلية أن تكون بني املقيس واملقيس إليه :هوالضابط في>: الوجوب بالقياس

ّ بينهام مل يتوقف ّالعلية إذ لوال رابطة ؛ّ أو يكونا معلويل علة واحدة،ّمعلوليةو
 .)١(< جيب عند ثبوت أحدمها ثبوت اآلخر فلم،أحدمها عىل اآلخر

 وجوب وجود املعلول عند : أي ـوجوب بالقياسّن الأ :األمر الثاين
ّ العلة  يرتبط بذاتّواملعلول، وإنامّ العلة  ال ربط له بمفهوم ـّ التامةّعلتهوجود 

 .)٢(ّ ذات العلةّإنامو ،ّ ألن منشأ األثر يف اخلارج ليس املفهوم؛وذات املعلول
وهي وجوب وجود املعلول  ـ وجوب يف هذه املسألةّن الأ :األمر الثالث

هذا الوجوب  كون  والسبب يف،و شبه بدهييأ ،ّبدهيي ـ ّتامة الّعلتهعند وجود 
ًيابدهي ّ العلة يرجع إىل الرابطة بنيّ العلة  معنى احتياج املعلول إىلّأن هو ألجل ّ

                                                

 .الفصل الثاين من املرحلة الرابعة، ٦٤ ص:هناية احلكمة) ١(
 .٣٦٠ ص،ّ من رشح اجلزء األول٢ج:  رحيق خمتوم:نظرا) ٢(
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ّم، كام تقدم ّم واملتقوّ واملقو،، رابطة الغنى والفقرّية وهي رابطة حقيق،واملعلول
 نجد، نيّت هاتني املسألتني بدهييعىل الرغم من كونيف الفصل السابق، ولكن 

 وهي وجوب وجود ،ف أقام ما يشبه برهانني إلثبات املسألة األوىلصنّّأن امل
 . ّتامة الّعلتهاملعلول عند وجود 

جابة عىل عدد من  اإل:معاجلة هاتني املسألتني من ثمرات ّنأ :وال خيفى
، ومسألة دوام نسان شبهة اجلرب بالنسبة إىل فعل اإل: من قبيل،الشبهات

 ّعلتهمعنى وجوب وجود املعلول عند وجود  ّ إذ إن؛زلي منذ األهلالفيض اإل
 بال فصل بينهام؛ ولذا طرح ،واملعلولّ العلة  التعارص والتقارن بني:ّالتامة يعني

ّ ألن الواجب تعاىل فاعل تام؛ة هذه املسألة يف بحث دوام الفيضالفالسف ّ، 
ّ كان كذلك البد أن يكون معلوله وفعله غري منفكإذاو  عنه، فهو تعاىل دائم ّ
 هناك فاصلة ّأنني الذين ذهبوا إىل ّتكلم مقابل امل،زل منذ األّيةلفيض عىل الربا

 .ّوبني املعلول، كام سيتضحّ العلة بني وجود

علول عند وجود  علتهاالستدالل  وجوب وجود ا
ّ

  ّامة ا
قام من براهني عىل هذه  لذا ما ي؛ّية أو شبه بدهيّيةن هذه املسألة بدهيأذكرنا 

 ، وقد ساق املصنّف برهاننيّية ال براهني حقيق،هاتّال يعدو كوهنا منب املسألة
 : عىل ذلكأو منبهني

هان األ   ّولال
 عدم : أي،، جلاز عدمهّتامة الّعلتهلو مل جيب وجود املعلول عند وجود 

 ـ ّ وهي عدم علة الوجودـ ّا أن تكون علة عدمهّمإاملعلول، وعىل هذا ف
وهو عدم ـ ل منه ّوّاطل بكال قسميه؛ ألن القسم األ ب والتايل،موجودة، أو ال

 كام هو ـّ وجود علة الوجود : مستلزم الجتامع النقيضني ـّعلة الوجود
 .ّوعدم علة الوجود ـ املفروض
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فهو مستلزم  ـ ّ وهو عدم وجود علة العدمـّأما بطالن القسم الثاين و 
 .ًال عقال بالبداهة، وهو حمّعلتهمن دون  ـ عدم املعلول ـ  املعلولّحققلت

 ّ وهي شق،ّيةض املصنّف إىل مسألة استطرادّويف ذيل هذا الربهان تعر
 .لّو األّآخر من الربهان عكس الشق

جلاز  ّعلته لو مل جيب عدم املعلول عند عدم :، هوّوحاصل هذا الشق
ّ وإما عدمه، ولو فرض ،ّ إما وجود املعلول:ّوجوده؛ ألن الواقع ال خيلو

ّ كانت علة الوجود فإن  ـّوهي عدم علة الوجودـ  ّ علة عدمهّققوجوده مع حت
ّ وعدم علة الوجود، وإن ،ّ علة الوجود:ومها ،موجودة، لزم اجتامع النقيضني
 لزم وجود املعلول  ـوالفرض وجود املعلولـ ّمل تكن علة الوجود موجودة 

 .ّ وهو حمال، كام تقدم يف الفصل السابق،ّعلتهمع عدم وجود 

اال    هان ا
 :وهذا الربهان يمكن بيانه بالشكل التايل

ّ، كام تقدم يف الفصل السابق، وعىل ّعلتهّ وجود املعلول يتوقف عىل ّإن 
ّ، فإذا مل توجد علة وجوده جيب عدمه، ّعلتههذا يمتنع وجود املعلول من دون 

ّ عدم علة الوجود علة لعدم املعلول، أّأن :وإذا وجب عدمه فهذا يعني  :يّ
ّعدم املعلول متوقف عىل عدم علة الوجود، فيمتنع وجود عدم املعلول مع  ّ

ّوجود العلة؛ ألن عدم عدم جب وجود املعلول ّيساوي وجود العلة، فيّ العلة ّ
 .)١(ّ ألن امتناع العدم يساوي الوجوب؛ّعند وجود العلة

زمان عن املعلول يف > تّإذا انفكّ العلة ّبأن :ّواستدل ابن سينا عىل ذلك
 .)٢(<ّ يكن علة ليشءيف سائر األزمنة، وما كان كذلك ملواحد جاز انفكاكها 

                                                

 .ّات املطروحة يف املقام يف البحوث التفصيليةّسيأيت تفصيل هذا البحث والنظري) ١(
 .٢٣٢ص، ١ ج:شارات اإلرشح) ٢(
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ّواستدل العارف املعروف حمم ، وال ّتامةّ الذات علة ّأن>بـد بن الفناري ّ
 لتساوي ؛ّاملمكن بال مرجح لزم رجحان وجود ّوإالف عنها معلول، ّيتخل

كانقالب  ،حمال من وجوه وهو ،ف إىل وجود املعلولّزمنة بعد التخلنسبة األ
 .)١( <د الواجب وحدوثهّتعدو مكانحقيقة اإل
ورد عىل الربهان أ  ـيف تعليقته عىل النهايةـ  الشيخ مصباح اليزدي ّلكن

 :ّ وذلك ملا تقدم منًا؛ واضحًا فيه تساحمّبأن : الطباطبائيّالعالمة ذكره الذي
عدام ال ّز؛ ألن األّ جتوّعلة موجبة لعدم املعلول،ّ العلة  عدمّبأنقول ّأن ال

 ،وبني عدم املعلول تالزمّ العلة  يوجد بني عدم، نعم.ّعليةّيوجد فيها توقف و
 .ّ توقفال

ّوأما ما ذكره من الوجهني فال يصح> :شار إليه بقولهأوهذا ما  مها ّ عدّ
 ليس ّعلته ّقق العدم يف غري زمان حتّقق امتناع حتّنإ ف؛برهانني عىل القاعدة

ه أشار إىل هذا ّ، ولعلّعلتهمتناع وجود املعلول يف غري زمان وجود أوضح من ا
 .)٢(< فافهم ذلك:بقوله

ّ العلة معنى>: ، حيث قالّالفيايضالشيخ ـ ًأيضا ـ وأورد عىل هذا الربهان 
ّ واجدة جلميع ما يتوقف عليه املعلول، بحيث ال حيتاج ّأهناّالتامة وإن كان 

ها ال يستلزم ّقق املعلول بعد حتّقق عدم حتّ أنّإال، ه إىل أمر آخرّققاملعلول يف حت
 ،ه رهن أمر آخر، فال مانع من أن يوجد مجيع ما حيتاج إليه املعلولّققكون حت

ً لكون الفاعل فاعال خمتارا؛ملعلولوال يوجد ا  له أن خيتار وجود املعلول بعد ،ً
 . خيتار بقاءه عىل العدمّوأنوجود مجيع ما حيتاح إليه املعلول 

فيام ـ ّالتامة ّ العلة  من أجزاءًءا ذكرمتوه جزالذي ختيارالا: إن قلت
                                                

 .٢٦ص :مصباح األنس) ١(
 ).٢٣٥( تعليقة رقم: تعليقة الشيخ مصباح اليزدي عىل هناية احلكمة) ٢(
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ّ الكالم؛ ألن الكالم إنام فيام إذا حتّ هو حملّخارج عامـ فرضتموه  ّ العلة تّققّ
 هو الذي ختيارال يف الفرض املذكور اّحقق بينام مل يت،ّالتامة بجميع أجزائها

 .ّتامةالّ العلة خري مناجلزء األ
  : له معنيانختياراال: قلت

 وهي صفة ، وإن شاء مل يفعل، كون الفاعل بحيث إن شاء فعل:ّاألول
 .ة معه من بدء وجودهّحقق مت، للفاعلتيةذا

 ال واقع هلا وراء الفعل، فال ّيةانتخاب الفعل، وهي صفة فعل: وثانيهام
 .)١(<ّعلتهيعقل كونه من أجزاء 

 .ّيةوسيأيت تفصيل ذلك يف البحوث التفصيل

ص   ّ تعليق  ا
 <ّ تقدمالذيالقياس، غري الوجوب الغريي بوهذا وجوب >: + قوله •

 .يف الفصل اخلامس من املرحلة الرابعة
 واحلال ،ةّحققّ علة عدمه متّأن :أي .< وجوده موجودةّوعلة>: + قوله •

 .ّية حال< وجودهّوعلة>  وجوده موجودة، فالواو يفّلة عّنأ
 عىل هذا ّالفيايضوقد أورد الشيخ  .<ّألولاالربهان >: + قوله •

 املعلول قد يستند ّققّ ألن عدم حت؛ فيه مصادرة عىل املطلوبّبأن :الربهان
 املعلول ّ لكنّتامةالّ العلة ّحقققد تت إذ ؛ الفاعلختيارال وقد يستند ،ّعلتهلعدم 

 . املعلول بعدّققّ ألن الفاعل املختار مل يرد حت؛ّحققمل يت
ّ ألن انحصار علة ؛ هذا الربهان مصادرة عىل املطلوبّنإ :رىأخبعبارة   ّ

ّعدم املعلول يف عدم علة الوجود ال يتم   بعد إثبات وجوب وجود املعلول ّإالّ

                                                

 .٦١٨ ص،٣ج: ّتعليقة الشيخ الفيايض عىل هناية احلكمة )١(
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 . )١(ّتامة الّعلتهعند وجود 
 .< جلاز وجودهّعلتهوكذا لو مل جيب عدمه عند >: + قوله •

ل، ّواألّالشق  عكس ، آخر من الربهانّشق وهي ،ّية هذه مسألة استطراد
 . الكالمّض هلا ألجل مناسبتها ملحلّتعر

  

                                                

 .٦١٥ ص،٣ج : تعليقة عىل هناية احلكمة:نظرا) ١(



 
 
 
 
 
 

الت ور قامإش رتبطة با   دود 
  ّعىل وجوب وجود املعلول عند وجود علتهّاألول اإلشكال 
 نقض القاعدة بالواجب تعاىل:  الثاينشكالاإل 
 ّه عىل الردجوابو ،ّني عىل مناقشة املصنفّتكلم املّرد 
  واالعرتاض عليها وجوابهنيّتكلمم للأخرىحماولة  
 شكالني عىل اإلّتكلمامل، وأقوال نيّتكلمعودة إىل إشكال امل 

 ّفعل املختار ال حيتاج إىل مرجح لوجوب الفعل 
 رادةّاملرجح هو اإل 
 ّاملرجح علمه تعاىل 
 ّاملرجح علمه تعاىل باألصلح 





 
 
 

ختارَ الفاعلَسان اإل أنْ هب:َ قلتِْنفإ سَ ا  بعلَ ل
ّ

ٍ تامةٍة ن،ّ   ل
واجب تارٌ فاعل ـُ اسمهعزـ  َا ٌ علةَ وهو،ٌ  ّ

ٌ تامة ا سواهّ ونُ.  مُ و  َ العا
واجبا
ً

سبة هِ بال  ينا حدوثِ إ
َ

زما ك؛ّه ا  َ فعلأن :ٌ قومَ اختارَ و
ختار تاجِا رجحُ ال  ٍ إ  رجحةَرادة اإل أن:ْ بعضهمَ واختار،ّ  ٌ  ، بذاتهاّ
رجحَةال حاج ٍ معها إ  عَ واختار،َ آخرّ م ـتعاـ  َواجب ا أن:ٌ   ٌ 

علوماتِميع ُ أنهُ منهَ فما علم،ِ ا نّ  يفعلُ سيقعٌ 
ُ

 ُ منهَ وما علم،ه
ال ٌأنه  ُ أفعاأن :َ آخرونَ واختار،ُ ال يفعلهُ ال يقعّ  ٌ تابعة ـتعاـ  َ
ن،ِلمصالح ن، بهاَِ َا غّ كنْ و صلحةَ فما   ٍ  وقتٍ منها ذا 

م يفعلهُتفوت و  كُ  وقتَ  ذ كُ فعله،ِ ا وقتَ  ذ هَ دونِ ا   ِ. غ
ُأنه ً:راتاًفاعال   ـتعاـ  ِ مع كونه:ُقلت سّ   تعاُهَ وراءَ ل

هٌء ءفإن ؛ِه عليهُ فيوجب،ٍ تركْ أوٍ  فعلُ  فروضَ ا ّ إما َ ا

ُما غ و،ُ ٌمعلول ال،ٍ معلولّ ا  ُألنه ؛ٌ وا  ٌ أو فعل،ُ آخرٌ واجبّ
ُ وأدلة،َ آخرٍواجب ّ

وحيد ُ واألول،ُ تبطلهِ ا أيضاـ  ّ
ً

ال ـ  ِ الستلزامه؛ٌ 
علولَتأث ِ بالعلةِه القائمِ بوجودِ ا

ّ
تأخ ِعلته ِر عنها  وجودّ ا

ّ
 ال 

وجودُستفيض واجبُفكون. ُ عنها ا  ال ينا ِ فعلهًرا تا  تعاِ ا
اب صادرَه الفعلُإ اب،ِ نفسهْ عنَ ا تاَُه ينا كونَه الفعلُ وال إ ًرا  

  . ِفيه
ُوأما حدوث مّ واجب ـ ِ العا حدوثا ـ ِبمع ما سوى ا

ً
اّ زماني

ً
، 

مِفمع حدوث  حدوثاِ العا
ً

اّ زماني
ً

سبوُ كون قا ه 
ً

زمانِ مٍبقطعة  ،ِن ا
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ة مَنِ مٍخا س ،ِ العا إال ا معهَل
ّ

واجب مِ عنَ وال خ ـتعاـ  ُ ا  َ العا
ال،ُبعد زمانَ طبيعةأن ُ وا كنةٌةيّ كمٌ طبيعةِ ا وجودةٌ   ٌ معلولةٌ 

مَنِ مَ فهو،ِ فعلهْنِ وم ـتعاـ  ِلواجب م،ِ العا كون العا     وال مع 
زمانِوفيهـ  حادثا ـ ُ ا

ً
اّ زماني

ً
سبو قا  

ً
اّ قبل زماني وال، زماٍبعدم

ً
 

خارجا
ً

زمانَ من   .ِ ا
شعرِوقد لْهمُ بعضَ اس رَزمان ا أن: بدعوىُ فدفعه،ِ باإلش  ٌ أ
وجودُ غ وهاعتباري  ٍ.   
ردودَوهو ِّبأن :ٌ  اّه اعتبار دعوى كون

ً
اّ وهمي

ً
اف  اع

ٌ
 ِ بعدم

دوث زماِا   .ً حقيقة ا
لَودفع زمانبأن :ْهمُ بعضَ اإلش عةٌحقيقة َ ا  ِ ذاتْنِ مٌ من

واجب   .ِ بقائهُ حيثْنِ م ـاـ تع ِا
غُ الزمهّبأن :دُور ُ ا واجبِ  ذاتّ عّفإن ؛َسّتعا وتقد ِ ا ن  َ ا

نُع ون،ُ منهِعَ ا زمانُ و اتًا ّ متغِ ا وريِبا   .  
ائز أنَ منبأن :ُ عنهَوأجيب الفْ ا نَ  نُعَ ا  ِ بعدم،ُ منهَعَ ا

طابقة   . ِا
ردودَوهو زّبأن :ٌ  و غايرةَِ  نَ ب ا نِعَ ا  َِن مُ منهِعَ وا

سفسطة بطل،ِا اِ فيهأن  ؛ٍ رأسْنِ مُ العلمُ معهُ و فا  اع
ً

 ِببطالن
عوىِأصل   . ا

ُوأما قول وازِ القائلّ تارْ أنِ  ختارُ الفاعلَ  نَ أحدُ ا ر  ِ األ
ساو رجحِ اآلخرَ دونِا ٍ ال  اربُلوا ّ مثْ وقد،ُهُحرجُ يّ  َنِ مِ با
سبع قانُ  إذا عنِا انِ طر ساو ُإنه ف،ِ م تارّ رجحَ أحدُ  ٍهما ال  ّ.  

ُ أنه:ِففيه لِ غْنِ دعوى مّ ِ تقدمتْ وقد،ٍ د ُجة اّ ن ا أنّ  َم



 ١٢٥ ........................................................باملقام مرتبطة وردود إشكاالت

ساو انَِيا َ ا
تاجِ ِِ أحدِح  ترجُ  ان َ ا

رجحِ ٍ إ  ّ.  
َرجحّ إن ا:َفإن قيل ِ مثال بإرادتهُ الفاعلَ هوّ

ر،ً  ِ  مثال كما 
ارب سبعِا   .ِ من ا

رجعبأن :َأجيب   .ُه وسيأ بطالن، اآلِ إ القولُهَ 
ُوأما مثال اربّ سبعَنِ مِ ا اربِ بل،ٌ فممنوعِ ا ذكورُ ا  ِ  فرضُ ا

يع ساوي من  هات ِال وضعهُ يقفِا  ّأن  ً؛ أصالُكّ وال يتحر،ِ  
ِرجح تَجواز نّ م رجحِ غْنِ مِ ا  ٍ سدّ قِ به ي صانعِ إثباتُ طر   . تعاِ ا

ُوأما قول رجحةَ اإلرادةإن>: ِ القائلّ  ٌ ُ يتع، بذاتهاّ  ُ بها أحدّ
ةِاألفعال ساو رجحٍ حاجةِ غْنِ مِ ا ٍ إ  و َرادة اإل أن:ِ ففيه،<َ آخرّ  

ن،ِقها بهه بتعلُحّ ترجماإن فَ الفعلِحتّرج  ِقها بأحد تعلَ أصل ل
ور ةِاأل ساو هاتِ ا الِ ا  ٌ.  

ِ من خاصةأن :ودعوى ةِ األفعالِ أحدَ ترجيح اإلرادةِّ ساو  ال ،ِ ا
اَلّص ٌية نفسانٌ صفةّألنها ؛  ٌية علمّ ُحقق ال تت،ّ إال ّ

ّ
ضافة إ  ً 

ِمتعلق
ّ

يها  سابقُ العلمُهَحّ رجا اُ ا م يرج،  سابقُ العلمِحّ فما   ُ ا
َمتعلق ّ

م تت اإلرادةِ ِحقق 
جُ اإلرادةّ ّ ح ي   .ٌ بها فعلَحّ

ُوأما قول م ّإنه>: َن قالَ مّ ميعٌتعا  علوماتِ   منها َ فما علم،ِ ا
ُأنه سيقع ُ منها أنهَ وما علم،ُ يفعلهّ  يفعل الُ ال يقعّ

ُ
عبارة،<ه  : أخرىٍ و

نَما علم> ٌ أنه  حالَ دون،ُ فعلهّ اهيةُ الزمَن اإل أن:ِ ففيه،<ِ ا ِ ا ّ، 
اهية ُوا ٌ متوقفةّ ّ

اعها   ِقق  ان
وجودّ ءُ ووجود،ِ ا فِ ا ٌ متو ّ

 
رجحِ ترجيح ِ ا نُ فالعلم،ّ رجحِ عنٌرّ متأخِ باإل ِ ا  فال ،َ بمراتبّ

و رجحاُني  
ً ّ.  

ُوأما قول  أفعاإن>: َ من قالّ
ُ

ةُ تعا غ صالحِ عنٍ خا ن ِ ا  و



 ١ّ رشح هناية احلكمة؛ العلة واملعلول ـ ج.............................................. ١٢٦

ن، بهاُا ال نعلمّكن صلحةَ فما  م يفعلُفوتت ٍ  وقتٍ منها ذا  و   
ُ

ه 
ك وقتَ ذ كُهّ أخر،ِ ا وقتَ إ ذ فا ضا ، ففيه،<ِ ا

ً
 ما أِإ ورود

ُ
 َورد

سابقِ القول فروضةَصلحةّأن ا :ِ عليهِ ا رتبطة ـَ ا وقتَ ا  ِ با
ِْنِ مٍ فعل ألياصا  كيفما ف أفعا

ُ
ٍ ماهيةُ ذات ـْرضت كنةّ  ال ،ٍ 

تنعةٍواجبة ةَ ف،ٍ وال  صلحةِ ذواتِ األفعالُ نظ . تعا ِن فعلهِ مِ ا
صالحَنِ م تعاُ ما سواهُفمجموع صالحِ وذواتِ ا  ال ، تعاُ ٌ فعلِ ا

نَى طورّعدتي ستغ عن علة،ِ اإل ٍ وال 
ّ

رجحة  ٍ ٌ علةَ ّ ّ
ٌ تامة ّ، 

س نَ وراءَ هناكَول م إال ِ ا
ّ

واجب  العلة َ فهو، تعاُ ا
ّ

امة ُا وجبةّ  ُ ا
رجح، فعلهِجموع َ ال  م،نعم. ُ  سواهّ نّ  مَا  رُ العا  

ّ
با
ً

 ،ٍ ذا أجزاء
سب ٌية وجودٌعضها    ِ أجزائهِ بعضُ وجودَ يقف أنَ جاز،ٍ إ بعضّ

جيح وقف  ن،ٍ بعضِوجودال ميع ل سببَ ا ت إ ا واحدِ ي  ِ ا
ي رجح،ُ سواهَ ال سببا َ وال  واجبَ وهو،ُُه غّ   .هُ اسمّعز ُ ا

ص يعَلّفقد  َ ما تقدمِ من  بَعلولّ أن ا:ّ ِ  وجودَ عندُ وجودهُ 
العلة 

ّ
ِامةا عض. ّ د ُو م  علول عند  ِبوجومن ًا ُّدب من  وجود ا

 العلة وجود
ّ

امة ِا َ علةّأن> :ـ  قال بّ ّ
م واجبُ إرادةَ ِ العا  ِ ذاتهَ دونِ ا

قامَ ما قيلُ أسخفَ وهو،تعا رادّفإن ؛ِ  هذا ا نت ِ بإرادتهَ ا  َ إن 
اتَاإلرادة َية ا نت ع،ّ اتَ  ن،ِ ا  بعلُ القولَ و

ّ
ِية ِّ  ِ القولَ ع اإلرادة

بعل
ّ

ِية اتّ نهماُ وهو يفرق،ِ ا نت . ِ اآلخر ورد، أحدهماِ بقبول، ب ن  و
َية الفعلَ اإلرادةَ ارجةِ الفعلِ من صفاتَو ـ ّ اتَنِ مِ ا نت  ـ ِ ا

مكناتَأحد مَ وراءِ ا نتج،ِ العا س مكناتِ أحدَ منها وجودُ و   . هذا،ِ ا
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ح   ا

لاإل علول عند وجود ّاألول  ش علته وجوب وجود ا
ّ

  
، حيث زعموا بطالن قاعدة وجوب وجود شكالون هذا اإلّتكلمأثار امل

ّالتامة ّ العلة ّ ألن ما تستدعيه حاجة املمكن إىل؛ّتامة الّعلتهاملعلول عند وجود 
هو استلزام ـ ّوخيرجه من حد التساوي من الوجود والعدم إىل دائرة الوجود ـ 

ّالتامة يف أيّلة  العوجود ً كانت العلة، ومل تشرتط مقـارنتهام معـاّ زماينٍ وعاءّ ّ ،
ّالتامـة ويف نفـس الوقـت ال يوجـد ّ العلـة  فال مانع من أن توجـد:وعىل هذا

 ّحقـقّثم يوجد املعلـول بعـد برهـة مـن الزمـان، فيتّ العلة ّاملعلول، ثم تنعدم
 . ولو بزمان يسريّعلتهاملعلول بعد انعدام 

ّالتامة ثم بعد ذلك يسنح للعلـة التامـة أن ّ العلة يمكن أن توجدوكذلك  ّ ّّ
 ختيـارا التي ال ّية التكوينمورّ وهذا وإن مل يمكن تصوره يف األ،توجد املعلول

، ً مـثالنـسان كاإلّيـةختيارال ممكـن يف الفواعـل الكنّهفيها للفواعل والعلل، 
ّ علة تامة لصدور الكالم منه، لكنسانّن اإلإ فحيث  خمتـار، نـسانّ أن اإلن بـامّ

 معلوهلـا، ّحققّالتامة ومل يتّ العلة تّققفيختار السكوت وعدم الكالم، فهنا حت
ّمل يــصدق أنــه فاعــل  ـ نــسانر الفعــل مــن اإلوجــب صــدإذا و :أي ـ ّوإال

ً وإنام يكون فاعال،ختيارالبا ً موجباّ ساس قـالوا بعـدم الـتالزم ، وعىل هذا األَ
 . ّتامة الّعلته ّقق حتبني وجود املعلول وبني

 ّعلته ّققًا عند حتّ املعلول رضوريّققّ أنه إذا كان حت: هوشكالوخالصة اإل
 .فاعل املختار الّيةختيارا، وهو ينايف ًجمبورا، يستلزم أن يكون الفاعل ّتامةال
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صنف  اإل لّجواب ا   ش
 ني والوقوف عىل حقيقة العالقة بّتأمل بالشكالّ يتضح بطالن هذا اإل

 ّية عالقة حقيقّوأهنا يف الفصل السابق، تّواملعلول التي تقدمّالتامة ّالعلة 
ال به  قائم الذات ،ًّاحرفيًطا ، ربّعلتهّ املعلول عني الربط والتعلق بّوأن ّيةتكوين

 ل العدم بني وجودّ فال معنى لتخل:، وعىل هذاّتامةالّ العلة بنفسه، بل بوجود
 سواء : أي، نحو فرضّل مستحيل بأيّفهذا التخلّالتامة ومعلوهلا، ّالعلة 
ّالتامة توجد ثم تنعدمّ العلة ّ أن:بنحو ّالتامة توجد وال ّ العلة ّ أن: أم بنحو،ّ

ّ ثم يسنح هلا أن توجد املعلول، وقد تقدم،ُمعلول بعد تعارص والتقارن ّ أن ال:ّ
ّواملعلول إما بدهييّالتامة ّ العلة والربط بني  ّققّهيي؛ ألن عدم حت أو شبيه بالبد،ّ

ّعلول متوقف عىل وجود ّ أن املّما إىلإ، يرجع ّتامةالّ العلة ّققاملعلول يف زمان حت
ّ، وهو خالف الفرض، وإما يرجع إىل وجود مانع من ُأمر آخر مل يوجد بعد

 لفقداهنا هلذا الرشط ؛ّالتامةّ العلة ّقق املعلول، وهذا يعني عدم حتّققحت
 .)١( ًيضاأفرض  وهو خالف ال،العدمي
 ّعلته ّقق عند حتّ املعلول رضوريّقق حتّأن :من )٢( بالنسبة إىل قوهلمّأما

، فاعل املختار الّيةختيارا، وهو ينايف ًجمبورا، يستلزم أن يكون الفاعل ّتامةال
 : عىل ذلك بام ييلّالعالمةجاب أفقد 

ًأوال ّة تامة لفعله، بل هو علة ّليس علًمثال  نسانّإن اإل :ّ  ؛ناقصة لفعلهّ
 زمان حضورها مع ّحتاد وا،ّ كاملادة وحضورها،أخرىلوجود علل ناقصة 

 والداعي ، وكذا اآلالت والوسائط،الةّ واستقامة اجلوارح الفع،زمان الفعل
 ّكلها اجتمعت إذا ، قبلها أو بعدهامور وغري ذلك من األ،رادةإىل الفعل واإل

                                                

 .١٣١ص ،٢ج: ألربعةّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية ا :نظرا) ١(
 .١٣١ص ،٣ج: شارات، املحقق الطويس رشح اإل:نظرا) ٢(
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ّصارت علة تامة جيب معها الفعل، أما اإل ّ ّ العلة  فقط فهو جزء من أجزاءنسانّ
ّالتامة ال مطلق العلةّ العلة ، وكالمنا يفّتامةال   فال تنتقض القاعدة: وعىل هذا،ّ

 .بفعل الفاعل املختار
 كام يف ّحقق املعلول غري متّنإحني يف ّ العلة ّقق قولكم بإمكان حتّإن: ًثانيا

ّ العلة  بنيّعلولية واملّليةالعنكار لرابطة إالفاعل املختار بحسب زعمكم، فهو 
ّالتامة ووجود املعلول، وهذا الزمه صدور كل يشء من كل يشء ّ ّ كل ّعلية و،ّ

 ،ّ التامة أم الّعلته سواء وجدت ّحققعلول يتّ أن امل: يشء، بمعنىّيشء لكل
 ّألنه وهذا واضح البطالن؛ ، تأثري يف معلوهلاّوليس لوجودها وعدمها أي

ًلة للربودة مثالسفسطة، فتكون النار ع ال رابطة وال  إذ ؛ّ واحلرارة علة للظالم،ّ
 . واملعلول يف الوجودّالتامة ّ العلة  بنيّيةعالقة حقيق

لاإل واجب تعا: اا ش   نقض القاعدة با
ّ ليس علة تامة لفعله، لكننسانّ أن اإلمناّ لو سل:ونّتكلمقال امل ّ  الواجب ّ

ّ وهو علة تام،تعاىل فاعل خمتار ّال يتصور وراءه أمر آخر  إذ ؛ة للعامل بأمجعهّ
 :ّ التامةّعلتهته، فيلزم عىل قاعدة وجوب وجود املعلول عند وجود ّيّم علّيتم

ًا ّدّ، وال سبيل إىل ذلك؛ ألن فيه سًّا زمانيً وليس حادثا،ًأن يكون العامل قديام
هو ـ  ّتكلمعند امل ّ العلةيف احتياج املعلول إىلـ ّثبات الصانع؛ ألن املالك إلباب 

 .ّذا يعني أنه ال حيتاج إىل صانع فهًاحلدوث، فلو كان العامل قديام
 مل باالختيار كانت فاعلة إذاّالتامة ّ العلة ّ أن:وبذلك انتهى املستشكل إىل

 نسبة الفعل إليهّجيب وجود معلوهلا عند وجودها؛ ألن الفاعل املختار تستوي 
 .والرتك

 :ّشكل واضح بعد بيان مقدمتني بشكال هذا اإلّويتبني
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قدمة األو زما عند ا:ّا دوث ا م  مع ا ت
ّ

  
 وجود اليشء بالعدم ّية مسبوق:ّاألولاحلدوث الزماين له معنيان، املعنى 

ي ّسم ،ًداّقبل وجوده ثم صار موجوًزمانا  ًالزماين، فإذا كان اليشء معدوما
 حوادث اليوم ّية ومسبوق،مسيوم باأل وجود الّية، كمسبوقًّا زمانيًحادثا

 وجود زيد بعدمه قبل والدته، ويقابله القديم ّيةمس، أو مسبوقأبالعدم يف 
 .الزماين، وهو كون اليشء غري مسبوق بعدم زماين

 يشء له ّ فكل، هو كون اليشء له ابتداء:خر للحدوث الزماينواملعنى اآل
 وهو كون اليشء ال ابتداء له، ،اينابتداء فهو حادث زماين، ويقابله القديم الزم

 .ًليس متناهيا :أي
عي ّ حيث يد؛لّو الزماين يف املقام هو املعنى األواملقصود من العدم

 .بقطعة من الزمان خالية منهًقا مكان كان مسبو عامل اإلّنأ :ونّتكلمامل

انية قدمة ا م استدالل ا: ّا ت
ّ

زما ل دوث ا م اإل  ا   نعا
 غري منقطع ،لّومكاين منقطع األعامل اإلّ أن ال:حاصل استدالهلم هو

 ،لّوّة، أما الزمان فهو غري منقطع األّ ألن اآلخرة دائمة غري منقطع؛اآلخر
 : من العامل، أيٍ كون صدر الزمان خالّفإنوغري منقطع اآلخر، وعىل هذا 

مكان عامل اإل ّأنّ يتضح : وعىل هذا،العاملبمىض زمان ما وهو غري مشغول 
 .ً حيث مىض زمان ومل يكن العامل موجودا؛ مسبوق بعدم زماينّألنهحادث؛ 

ني عىل حدوث العامل يف الفصل ّتكلمّوقد تقدم الكالم يف استدالل امل
قاعدة إىل ، وقد استندوا يف ذلك االستدالل السادس من املرحلة الرابعة

 <متنع عدمه فهو واجبا ما ّ وكل،ثبت قدمه امتنع عدمه لو>اها ّعندهم مؤد
 القاعدة قالوا باستحالة القدم الزماين لغري الواجب تعاىل؛ هساس هذأوعىل 

 وما امتنع عدمه يثبت وجوب وجوده، ، ثبت قدمه يمتنع عدمهإذا ّألنه
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 فعىل هذا لو وجد القديم ، الواجب تعاىلّيةة قامت عىل وحدانّدلّن األإ وحيث
 ّيةة وحدانّدلأد الواجب، وهو ينايف ّتعد للزم  ـغري الواجب تعاىلـ الزماين، 
 .الواجب

وقد > :شار املصنّف إىل هذا االستدالل يف املرحلة الرابعة بقولهأوقد 
 ّه لو كانت علة احلاجة إىلّبأن : اإلمكان وحده للحاجةّعليةوا عىل نفي ّاستدل
 وهو جاز أن يوجد القديم الزماين،ـ من دون احلدوث ـ هي اإلمكان ّالعلة 
 لدوام وجوده ال سبيل للعدم إليه ّإنه، وهو حمال، فّ ال يسبقه عدم زماينالذي

ّحتى حيتاج يف رفعه إىل علة تفيض عليه الوجود  فدوام الوجود يغنيه عن ،ّ
 .)١(<ّالعلة

إل صنف  لّمناقشة ا اش    ا
ً  هو أن يكون الفاعل راضيالالختيارعنى احلقيقي ّ إن امل:املناقشة األوىل

 الباري تعاىل ّ بحقّحقق متختيارالري جمبور عليه، وهذا املعنى من ا وغ،بفعله
ً جيربه إما أن يكون واجباالذيّبتامم معنى الكلمة؛ ألن  ً  أو معلوال، آخرّ

؛ نحماالوالثاين  ّ، واألول ومعلوالتهّوإما يشء من خملوقاتهللواجب اآلخر، 
 ؛ً حمال أيضالث، والثاجب آخروجود وا لواجب تبطل اّيةدانحة وّلدأّألن 

 وجوده الذي ـ ّ أنه يستلزم تأثري املعلول:ه عن معلوله، أيّتأثرللزومه إىل 
 وهو يلزم ،ّ املتقدمةّعلتهيف ًرا ّؤثم ـ ّعلتهعن  رّمتأخو، ّعلتهوجود رابط قائم ب

ًر متقدماّأن يكون املتأخ  . وهو حمال،ّ
مكان من  واإلّعلوليةر واملّتأخه عن الّواجب تعاىل منزّ أن ال إىلً مضافا

 .مجيع اجلهات
ّ من أنه بناء عىل قاعدة وجوب وجود املعلول عند :بالنسبة ملا ذكروه اّأم

                                                

 .٦٣ص: هناية احلكمة) ١(
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ً التامة يلزم أن يكون العامل قديامّعلتهوجود   .ًّا زمانيً وليس حادثاّ
ّ إما زمان الّإن :نا نرجع الكالم إىل الزمان نفسه، فنقولّ أن:فاجلواب عليه

د الواجب، وهو ّتعد، لزم ً كان واجبافإنّ وإما ممكن، وال ثالث هلام، ،واجب
ّ ألن أدلة وحدان؛حمال  . الواجب تبطلهّيةّ

ب تعاىل، ويكون حكمه حكم عامل ، فهو فعل الواجًاوإن كان الزمان ممكن
 أو بني ،مكان الزمان وغريهإال فرق بني  إذ ؛لّومكان، فيكون منقطع األاإل

 فال يوجد قبل العامل : فعل اهللا تعاىل، وعىل هذاّ، فالكلالظرف واملظروف
 .عامل مسبوق بعدم زماينّن الإ :ّزمان حتى يقال

ل واآلخر، ّوّأن الزمان غري منقطع األبمنا معكم ّلو سل )١(:املناقشة الثانية
ّ أن القول بقدم الزمان يناقض قولكم بانحصار القديم ّ، إاله قديمّوأن

 .بالواجب تعاىل
ّأن الزمان كم سيأيت يف املرحلة العارشة :ناقشة الثالثةامل  عارض للحركة، ّ

ًواحلركة عارضة للجسم، فالزمان بالتايل يكون عارضا للجسم، فلو كان 
ذ ال معنى إ، ًيضاأ ًا، للزم أن يكون اجلسم ال متناهيً ال متناهياًالزمان قديام

لعارض بعد فقد  لعدم بقاء ا؛لتناهي املعروض من دون تناهي العارض
 قدم العامل، وهو يناقض :جسام يعني عدم تناهي األّنإ ف:ض، وعىل هذاواملعر

 .قولكم بحدوث العامل

م اّرد ت
ّ

صنف    ّ  مناقشة ا
نت ّص من املناقشة املذكورة التي تضمّني التخلّتكلمحاول بعض امل

يمكن أن ال يكون زمان ّن الإ :ّ الزمان إما واجب أو ممكن، فقالواّبأنالقول 
                                                

يف الفصل الثالث والعرشين من املرحلة ّاملصنف  ذكرمها املناقشة الثانية والثالثة) ١(
 .ةالثانية عرش
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ّ، وال حمذور يف ذلك؛ ألن القسمة إىل واجب وإىل ممكن ليست ً وال ممكناًواجبا
مر االعتباري ال ، واألّ اعتباريٌزمان أمرّن الإ :قسمة حارصة، وعىل هذا قالوا

 ّية وامللكّية وال مصداق حياذيه يف اخلارج، فهو من قبيل الزوج،منشأ النتزاعه
هلا يف اخلارج، وليس هلا منشأ   التي ال مصداقّيةعتبار االمورونحوها من األ

ارع لتنظيم حياة الناس، فالزمان  اعتربها الشّية اعتبارأمورّانتزاع، وإنام هي 
 : وال له منشأ انتزاع، وعىل هذا،لّ ال هو متأص:، أيّمر اعتباري ومهيأ

ب؛ مكان والوجوال واقع له، وهو خارج عن مقسم اإل ّفالزمان أمر عدمي
ّألن التقسيم إىل واجب وإىل ممكن خمتص  .لةّ املتأصّية باملوجودات احلقيقّ

 :، يعنـيًّا ومهيًاّ اعتباريًا قولكم بكون الزمان أمرّإن :أجاب املصنّفوقد 
زمان غري موجود حقيقة، وعىل هذا فيستوي القول بحـدوث العـامل مـع ّأن ال

، ً، ويمكن أن نعتـربه قـديامًادثايمكن أن نعترب العامل ح إذ ؛ًالقول بقدمه زمانا
ّ؛ ألن الزمان أمر ومهيً وال قديامًويمكن أن نعتربه ال حادثا  وال ، ال حقيقة لـهّ

 .منشأ انتزاع له
ِن املتكلفـني ملـإ>:  الداماد يف القبساتّحقققال امل ّ  ّاملـسمون ،ا ال يعنـيهمّ

 سـبيل يفوهـامهم أ  ، حتاملـتشـاعرة هـم املعتزلـة واأل:يعنـأّباملتكلمني، و
ّن بني البارئ احلق وأحدوث العامل،  ًول العامل عدماأّ ًزليـاأ ،ً موهومـاّ ً سـياالّ ّ، 

ًممتدا  عنـد بـد جهـة األ يفًإىل هنايـة، ومنتهيـاال زل  ىف جهة األي، متاديه الومهّ
 ّن ذلـك مـن تكاذيـب الـوهم الظلـامينأ وال يستشعرون ،ّول العاملأحدوث 

 .)١(<ّوداوية وختاييلهاوتالعيبه، وتصاوير القرحية الس
 :إيرادات أربعةثم اورد 

ّنـه ال يتـوهم يفأّا تعرفـت ّمل>:  األول قال فيهاإليراد ّ الـدهر حـد وحـد، ّ ّ

                                                

 .٣٠ ص:القبسات) ١(
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ّوترصم وجتدد ذلك من  إذ ؛ وسيالنٍ ومتاد، وامتداد وانقضاء، وفوات وحلوق،ّ
ّ واتصال التغري،لوازم وجود احلركة ان  كـإذا و،ً فشيئاً وتدريج احلصول شيئا،ّ

 متـايز ّرصيح الساذج والليس الرصف البـات العدم الّكذلك فكيف يتصور يف
ُوقـات، حتـى يأ واخـتالف ،حيـانأ وتغـاير ،حوالأ وتالحق ،حدود ّتـوهم ّ

 .)١(<! والسيالن والنهاية والالهناية؟يالتامد
ّألنه لو تصحح يف>: فذكر فيه ين الثاوأما وه، لكـان هـو ّ العـدم مـا تومهـّ

ًكان متكمام إذ ؛و احلركة بعينهاأ ، بعينهالزمان ً سياالّ من ـ ال حمالة ـ ّ، كله أزيد ّ
 تلـك الـشاكلة، ّنـه بالـذات عـىلأّ فإما ،بعاضه متعاقبة غري جمتمعةأبعضه، و

و أطلقوا عىل الزمان أ فقد ،و بالعرض، فيكون هو احلركةأفيكون هو الزمان؛ 
و احلركـة أّق الزمان ّى ذنب استحأ، بيفليت شعر. )العدم(عىل احلركة اسم 

 .)٢(<!؟اق بالعدمحلسلب االسم واإل
 ّاحلـقيكون البـارئ ـ  ٍحينئذـ ّنه فأل>: امن فقال فيهاخرين األاديراا اإلّمأو

، تعاىل عن ذلك، والعامل ّي بعينه من ذلك االمتداد العدمٍّد حيفًعا سبحانه واق
ّ حد آخر بخصوصه، حتى يصح ختلل ذلك االمتداد املوهويف ّ ّ  ـسبحانه ـ م بينه ّ

ّخر العامل وختلفه عنه أّوبني العامل، ويتصحح ت ذن، إفـ.  الوجـوديفـ سبحانه ـ ّ
بـني ًرا  حمـصوي، كـان غـري املتنـاهي التامدي كان ذلك االمتداد غري متناهإذا

 .حارصين، مها حاشيتاه وطرفاه
ًما رابعاأو   يفال اختالف إذ ؛ متشاهبةةيّن حدود ذلك االمتداد سواس، فألّ

هبذا ّ فلم اختص العامل ،و غري ذلكأو حركة أ ٍدّالعدم، وال خمصص من استعدا
 .)٣(<ّ حد آخر قبله؟ّاحلد، ومل يكن حدوثه يف

                                                

 .٣١ ص:القبسات) ١(
 .نفسهصدر امل) ٢(
 .نفسهصدر امل)٣(
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لمأخرىاولة  م  ت
ّ

  
ص من مناقشة املصنّف ّ التخل)١(شاعرةني من األّتكلمحاول بعض امل

 ال واقع له، ًاّاعتباري ًرازمان ليس أمّ أن ال:ّاملتقدمة، وحاصل هذه املحاولة هي
ّوإنام هو أمر انتزاعي، ومنشأ انتزاعه الواجب تعاىل، فالزمان وإن مل يكن 

 يف اخلارج، لكن له منشأ انتزاع موجود حقيقة، وعىل هذا ّيةلة عينّحقيقة متأص
 وهو الواجب تعاىل، ،حقيقة بوجود منشأ انتزاعهًدا يكون الزمان موجو

 .ودة بعني وجود موضوعها املوج،تيةالتحو ّيةكالفوق
 انتزاع الزمان هو منشأ ّبأنوا إىل القول ّني اضطرّتكلمّ أن امل:وال خيفى

 منشأ انتزاعه اجلسم، للزم أن يكون العامل ّنإ :م لو قالواّهنالواجب تعاىل؛ أل
ّ ألن الزمان متأخ؛ً زماناًقديام بعدم ًقا ّة، فال يكون عامل املادة مسبوّر عن املادّ

 . انتزاع الزمان هو الواجب تعاىلمنشأ ّبأنوا إىل القول ّوهلذا اضطرزماين، 
عروض ـ تعاىل ـ  الزم انتزاع الزمان من الواجب ّبأن: واعرتض عليهم

زاعي ملنشأ انتزاعه، فإذا كان مر االنت لذات الواجب تعاىل؛ ملسانخة األّالتغري
وهو  ـ ن منشأ انتزاعهّفالبد أن يكو ـ  وهو الزمانـًا ّمر االنتزاعي متغرياأل

 .ًيضاأًا ّ متغريـالواجب تعاىل 
ة ّ الزمان املوهوم فصحّإن>: د تقي اآلميل يف درر الفوائدّ حممّحقق قال امل

ّتصوره متوقفة عىل جواز انتزاع الذات السي  التدرجيي احلصول عن ّال املمتدّّ
 مع لزوم ، مع عدم املناسبة بينهام،لّ وال متبد،ّبقاء وجود ثابت غري متغري

 . )٢(<نكار  اإلّه، واحلكامء ينكرونه بأشدئمنشمر االنتزاعي وبني املناسبة بني األ
                                                

 ).١( ، تعليقة رقم١٤٢ص ،٣ج: سفارتعليقة احلكيم السبزواري عىل األ :نظرا) ١(
: األسفار تعليقة احلكيم السبزواري عىل :نظرا؛ و٢٦١ص، ١ج: درر الفوائد) ٢(

 ).١ (، تعليقة رقم١٤٢ص ،٣ج
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ً يئا انتزاعه شمنشأ وًئامر االنتزاعي شي ال حمذور أن يكون األبأن: وأجيب
، وهو الواجب تعاىل، فقد  انتزاعهمنشأآخر، فال رضورة ملطابقة املنتزع مع 

 .ّ غري متغريًا انتزاعه ثابتمنشأال وّغري سيًا ّمر االنتزاعي متغرييكون األ
ني يف ّتكلمالنزاع بني هؤالء وبني امل>: سفارقال املصنّف يف تعليقته عىل األ

ون ّتكلمخرج املأ وقد ، احلدوث الذايت فال نزاع فيهّأما و،احلدوث الزماين
من ًا ر فرا؛ احلوادثة فلم يقولوا بحدوثه يف مجل،نفس الزمان من مورد النزاع

 بل قالوا بعدم تناهيه يف جانبي األزل ،ثبات الزمان قبل الزمانإلزوم اخللف ب
 ، لكون الزمان أحد املمكنات؛لزموا باستلزامه القول بقدم العاملأا ّ ومل،واألبد

 والزمه نقض مجيع ما أبرموه من ،م ال حقيقة لهومر موهأّنه أ :ذكر بعضهم
من ًعا رون إىل القول بكون الزمان منتز آخّ ولذا اضطر؛ًحدوث العامل زمانا

 أجابوا ، يف الذاتّ لزوم التغري:ا أورد عليهمّ ومل،سّذات الواجب تعاىل وتقد
 املفهوم ة وهو من مغاير،عنه بجواز املغايرة يف احلكم بني املنتزع واملنتزع منه

 .)١(<السفسطةّإال ل له ّ ال حمصالذيللمصداق 
مر االنتزاعي ملنشأ انتزاعه يعني مطابقة األ القول بعدم لزوم ّإن :جيبأو

لعلوم قائمة عىل املطابقة ّ وهدم لقواعد العلم؛ ألن مجيع ا،االلتزام بالسفسطة
ّ املادة من غريها ّخواصمر االنتزاعي ومنشأ انتزاعه، فانتزاع ما هو من بني األ

 . سفسطة واضحة، الواجب تعاىلّسيام
 فال ًّاانتزاعيًرا زمان لو كان أمّأن ال : آخر وهوإشكالإىل وجود ًفا  مضا

بالعدم الزماين حقيقة، فال يكون العامل ًقا حقيقة له لكي يكون العامل مسبو
 . هو أصل دعواهمالذي، ًّا زمانيًحادثا

 كان ً سواء،ّ التامةّعلته وجود املعلول متعارص مع وجود ّنأ :ّوهبذا يتضح
                                                

 ).٢( رقم ، تعليقة٢٩٨، ص٧ج: ّ احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)١(
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 . أم ال ،ًراالفاعل خمتا
 . الفاعلختيارا دوام الفيض من الواجب تعاىل ال يتناىف مع ّنأ :ّوهبذا يتبني

ل ا معودة إ إش ت
ّ

   
ّ وهو علة تامة للعامل ، الواجب تعاىل فاعل خمتارّبأنني ّتكلمكان إشكال امل ّ

ّبأمجعه، وال يتصور وراءه أمر آخر يتم عىل قاعدة وجوب ـ ته، فيلزم ّيّم علّ
 ًوليس حادثا ،ًأن يكون العامل قديام ـ ّ التامةّعلتهوجود املعلول عند وجود 

ّثبات الصانع؛ ألن املالك يف احتياج إلباب ًا ّدّ، وهو باطل؛ ألن فيه سًّازماني
 ً، فلو كان العامل قديام الزماين هو احلدوث ـنيّتكلمعند املـ ّ العلة املعلول إىل

 . ّفهذا يعني أنه ال حيتاج إىل صانعًزمانا 
 :هيو دةّتعدقوال مأإىل ون ّتكلم ذهب املشكالوألجل هذا اإل

وجوب الفعل:ّولالقول األ رجح  تاج إ  ختار ال    ّ فعل ا
ّ ال حيتاج إىل مرجح لوجوب  فعل املختارّأنني إىل ّتكلمذهب بعض امل

 وإن شاء ترك، فهو ، هو كون الفاعل بحيث إن شاء فعلختيارالّ ألن ا؛الفعل
حد الطرفني أح ّن يرجأتار  والرتك، وللفاعل املخمتساوي النسبة إىل الفعل

ني، كام قال احلكيم ّتكلم من املشاعرة األإليه وهو ما ذهب ،ّمن دون مرجح
 .)١(<ّواألشعري النايف للمرجح>: ةي يف رشح املنظومالسيزوار

فاعل املختار هل حيتاج إىل ّ أن ال:وهيـ  هذه املسألة ّأن :وال خيفى
صول، وبتعبري الشيخ األوفة ملسائل العويصة يف الفلسمن اـ  أم ال ،ّمرجح

حدى معارك اآلراء، وقد دارت حوهلا إ هذه القاعدة هي ّإن>: مصباح اليزدي
ني ّ ال بني املسلمني فقط، بل بني علامء الالهوت من املسيحي،مناقشات طويلة

                                                

 .٨٥ص ،٣ج: ظومة، احلكيم السبزواريرشح املن) ١(
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ّني أنه صوّرين الغربيّ، ونقل عن بعض املصوًأيضاوفالسفتهم  ت ماًرا ر محاّ
 املاء والعشب، يريد ّ بينه وبني حملطريقني متساوينيستواء ال ؛ًوعطشاًعا جو

 وهذا نظري ،ّفة يف استحالة الرتجيح بال مرجحبذلك االستهزاء بمقالة الفالس
 طريقان متساويان  ـ ظهر أمامه:أي ـ  لهَّ عنإذاارب من السبع ّن اهلإ :ما قالوا

حد الطريقني أ خيتار  بل،ّتى يدركه السبع أحدمها حختيارايف ًا ّال يبقى متحري
 .لينجي نفسه

مثلة ّح بال مرجح، وهذه األّحال هو الرتجّ أن امل:واستنتج بعضهم
ّونظائرها إنام يرج   .ّح ذلك بال مرجحّ ال أن يرتج،رادتهإحد املتساويني بأح الفاعل ّ

ًرتجيح بال مرجح إنام يكون قبيحاّ أن ال:وزعم بعضهم ّ كرتجيح ـ  ّ
 أن ًفضال ،ًحا فال يكون قبيّوإال مل يكن رضورة يف أحدمها، إذاـ رجوح امل

خالقي، مر الرتجيح الفلسفي بالرتجيح األأ، وقد اختلط عليه ًيكون حماال
ّام كالم الفالسفة يف حصول املعلول بال علة تامة له، ومرادهم باستحالة ّوإن ّ

ّ هو علة ناقصة الذي استحالة صدور الفعل من الفاعل :ّالرتجيح بال مرجح
 .)١(<ّم العلةّ ما يتمّمن دون ضم

لقول  صنف    ّاألولّمناقشة ا
دة عّين املتصورة لقااّلكي يتضح املطلوب بشكل واضح ينبغي بيان املع

 .ّال مرجحالرتجيح ب
 :ربعة معانأّير قاعدة الرتجيح بال مرجح عىل يمكن تصوو

ع األ علول بال علة:ّولا  وجود ا
ّ

  
ّ وألجل بيان ذلك البد من بيان .ّحد املتساويني بال مرجحأرجيح  ت:أي

                                                

 ).٢٣٨(، رقم ٢٣٦ص: تعليقة عىل هناية احلكمة، مصباح اليزدي) ١(
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 :يطلق التساوي عىل معنيني إذ ؛املراد من املتساويني
ّ التساوي باملعنى املتقدم يف املاهية:لّواأل  كوهنا متساوية إىل الوجود هو و،ّ
ن ال توجد، فال الوجود أ ويمكن ،مكان، فيمكن أن توجد اإل: أي،والعدم

 . وال العدم واجب هلا،اواجب هل
التساوي بني الرغيفني  هلذا، كٍ هذا مساوّأن : بمعنى، التساوي:الثاين 

 .ي الغرضّمن الرغيفني يؤد ًّ كالّأن :مام اجلائع، بمعنىأاملوجودين 
الشيئني كل واحد من  إذ ؛خيفى الفرق بني معنيي املتساويني وال 

 .ّ التساوي يف املاهية بخالف،ي الغرضّ يؤداملوجودين املتساويني 
 ويمكن ، يمكن أن توجدّوأهناّوالبحث يف املقام هو التساوي يف املاهية، 

ّاهية يمكن أن توجد من دون علة؟ امل هل: السؤال هوّأن ال توجد، لكن ّ 
 ّأهنا ما فرض :ّ لو وجدت بال علة للزم التناقض، أيّألنه؛ ّ كال:واجلواب

ً  رضورياكوهنا غري متساوية، ويكون الوجودمتساوية إىل الوجود والعدم يلزم 
هلا فقط، ويستحيل عليها العدم، وهذا هو معنى استحالة الرتجيح بال 

ّمكن يوجد بال علة، وهذا املعنى من الرتجيح بال مرجح ّ أن امل:ّمرجح، أي ّ
 ،ّح أحد الطرفني بال علة، وهو حمالّ ترج:ّح بال مرجح، أيّمرجعه إىل الرتج

و أ ،ّيةحكام العقل يف هذا، بل هو من األّتكلمني احلكيم واملوال اختالف ب
 .اإليه ةياملنته

ا ع ا علول مع :  ا علته ّققعدم وجود ا
ّ

  ّامة ا
 املمكن يبقى عىل حالة التساوي ّ لكن،ّالتامة موجودةّ العلة ّ أن:بمعنى

 ّحققي، فتشاءة خيرج من حالة التساوإلعامل اإ بعد ، نعم.ًبداأ وجدوال ي
ّالتامة ال يغريّالعلة  ّ العلة  وجودّنأ : من حال تساوي املمكن، وهذا يعنيّ

  .ومعلوهلاّ العلة  وال توجد رابطة بني،ّالتامة كعدمها



 ١ّ رشح هناية احلكمة؛ العلة واملعلول ـ ج.............................................. ١٤٠

ّللزم أن يكون كل يشء > : املصنّف بقولهإليهشار أ الذيوهذا هو املعنى 
ّعلة لكل   .ةّعلولي واملّالعليةنكار قانون إوللزم  ،<... يشءّ

يرجع ًضا يأّمن قاعدة الرتجيح بال مرجح ـ  هذا املعنى ّنأ :ومن الواضح
 .ّح بال مرجح، وهو حمالّإىل الرتج

الث ع ا يةّقق: ا    الفعل بال 
 أن يوجد فعل بال أن تكون :ّاملعنى الثالث لقاعدة الرتجيح بال مرجح هو

ّن يوجد فعل بال علة أ يستحيل ّة، وسيأيت أنهّيئّ ال توجد له علة غا:له غاية، أي
ّ علة للعلة الّيةالغائّ العلة ّ أنّ؛ ألن الربهان قائم عىلّيةغائ ، فإذا مل توجد ّفاعليةّ

 .غاية فيستحيل أن يفعل الفاعل فعله
 وجود الفعل : هو، حمالّ الرتجيح بال مرجح: مرادهم منإذا كان ،ذنإ

  .فاقّ خالف ال موضع اتّهذا املعنى سيأيت أنه موضعف ،ّيةّبال علة غائ

رابع ع ا ساو اال: ا ّ  منهما غرض ّققن يجيح ب الفعل ا

  الفاعل
ّ أنه قد يكون أمام اإلنسان شيئان ليس ألحدمها رجحان عىل :بمعنى

ً ما لو أراد أحد أن يشرتي شيئا :ح أحدمها، من قبيلّ اإلنسان يرجّاآلخر، لكن
ان من هذا اليشء، متساويان يف متام مواصفاهتام، وال عرض عليه اثنُ في،ما

 اخرت أحدمها، فهل : ويقال له، ملطابقتهام متام االنطباق؛ فرق بينهامّيوجد أي
 ح أحدمها عىل اآلخر؟ّن أن يرجّيتمك

ًح بال مرجح ليس حماالّ الرتج:ّتكلمقال امل  ،ك باملعنى الرابعّ حيث متس؛ّ
ًيح بال مرجح ليس حماالرتجّ أن الالوجدان يقيض: وقال  ّرجح، فاجلائع له أن يّ

 املرجوح عىل ّرجح، بل البعض نجده يّ من دون احلاجة إىل مرجح،ام شاءّأهي
رتجيح بال ّن الإ :ونّتكلم بل قال امل،ّجح الدنيا عىل اآلخرةالراجح، فري
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ًمرجح ليس حماال  . وواقع، بل ممكنّ
 التي يوجد فيام بينها ،ّ مرجحربعة لقاعدة الرتجيح بالهذه هي املعاين األ

 .نكارهاإفىض إىل أ الذيمر ب يف وقوع اخللط فيها، األّ سبّمما ،اشرتاك لفظي
 وكذلك يف الفلسفة ، وقد بحثت هذه املسألة يف الفلسفة وعلم الكالم

 :، وذكروا يف بياهنا هذين املثالنيّيةالغرب
 ّعدوّ أن الب يعلمَّملعقً أحدا، وكان هذا اٌّب عدوّلو تعقف: مثال اهلارب .١

فـرتق ًا بأقـىص رسعتـه، فـإذا وصـل إىل مّ فـار،ًيريد أن يقتله، فسيهرب حتام
 ،ّ خشية الرتجيح بال مرجح؛ّنه يقف عىل رأسهامإطريقني ال فرق بينهام، فهل 

 د؟ّ تردالّنه سيسلك أحدمها بإأم 
ّ أنه سوف يستمر: من الواضح  .ّ يف جريه، ويسلك دون توقفّ

إىل جائع، ـ ال يوجد بينهام فرق ـ م أحد رغيفني ّ لو قد: الرغيفنيمثال .٢
ًرارا وكان أحدمها يشبع اجلائع، فهل يمسك هذا اجلائع عن تناول أحدمها، فـ

ّنه سيتناول أحدمها مـن دون االلتفـات إىل هـذا إّمن الرتجيح بال مرجح، أم 
 األمر؟

ّ ألن اجلائع ال جيد أي؛الصحيح هو الثاين  . تناول أحدمهايف حمذور ّ
محار >  مثالّيةيف الفلسفة األوروب م ذكرواأهن + ذكر الشهيد مطهريو

امر قبضتان م للحّلو قد: بوريدان أحد الفالسفة، حيث قالوا  و<بوريدان
 ام خيتار؟ّمها عن يمينه، واألخرى عن يساره، فأهياحدإمتساويتان من العلف، 

 .ختار أحدمهاي س:فقالوا
هنالك فرق بني : ون بقوهلمّتكلم عىل ما أفاده املوقد أجاب احلكامء

ها اإلنسان ويعرفها، وبني الرتجيحات األخرى التي ال ّالرتجيحات، التي حيس
 . اإلنسان بعامل الرتجيح فيهاّحيس
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ا ّمل: ًم اعتربوا الوقوع دليال عىل اإلمكان هنا، حيث قالواّهنإ:  وبتعبري آخر
ّ ألن ؛ األمر ليس كذلكّنإني ح يف ،كن فهو إذن مم،ًكان هذا اليشء واقعا

 ّية والعقلّيةفاته ختضع ملجموعة من العوامل النفسّسلوك اإلنسان وترص
ّأن يعرف دوافع كل سلوك يصدر ً، وال يستطيع اإلنسان دائام ّيةوالفسيولوج

ّ البد أن خيضع  ـوترجيحه ألحد األمرين دون اآلخرـ  اإلنسان ختيارا و.عنه
 .عله خيتار أحدمها دون اآلخرّلعلة ودافع جي

 ما يقع عىل اجلانب  ـيف حالة التساويـ ً قد خيتار اإلنسان دائام ً: فمثال
 من دون أن يشعر ،ّ لوجود مرجح مركوز يف نفسه؛ أو بالعكس،األيمن منه

 . هذه العادة مستحكمة يف سلوكهّبأن
أثر كبري يف  ذو ّية يف النفس اإلنسانالشعوريانب الّ أن اجل: ومن املعلوم

 . عةّ املتنوّيةإنتاج السلوك وحتديد املواقف اإلنسان
 وقوع اليشء دليل ّأن : من،ونّتكلمله املا ما قّ ال يصحهذا األساسوعىل 

 يف ّيةنشأ من جتاهل دور األسباب النفسّ ألن هذا القول ؛عىل إمكانه
 .)١(السلوك

 بال ّجحة الرت استحال: من، إىل خالف ما ذهب إليه احلكامءونحن نذهب
ّنا ال نحتاج إىل مرجح يف ّنإ :نقولحيث  ، املعنى الرابع:أي ،ّمرجح يف املقام

حد أ نختار ّإننا إذ ؛وهذا ما نلمسه بالوجدان ،املعنى الرابع: أي ، احلالةههذ
 .ّ بال مرجح،ّحد الطريقني املتساويني من كل جهةأو أ ،الفعلني املتساويني

ّ وذلك ألن هذه احلالة خارجة ؛ّيةاعدة العقل للقًاوهذا ال يعني ختصيص
ّ وهي الرتجيح بال مرجح؛ ألن قاعدة الرتجيح ،ّيةمن القاعدة العقلًا ّصصخت ّ

 . ّبال مرجح غري شاملة للمورد
                                                

 .١٠٧ص ،٣ج: ّ  الشهيد مرتىض املطهري، رشح املنظومة:نظرا) (١
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ّ أن ّ اشرتاك لفظ التساوي، فتصور البعض: منشأ الشبهة هوّأن :وال خيفى
تساوي هنا ّ أن الغيفني، مع هو نفس التساوي بني الرٍ املمكن متساوّبأنقول ال

ن أّنه يمكن أ :معنى تساوي املمكن إذ ؛ والتساوي هناك بمعنى آخر،بمعنى
 من الفعلني  ًّ كالّ أن:هوفّن يعدم، أما التساوي بني الفعلني أ ويمكن ،يوجد

 .)١( الشبع للجائعّقق من الرغيفني حيّ تناول أيّ إذ إن؛ غرض الفاعلّققحي
 .إليه موجود لكن ال يلتفت ّ املرجحّلعل: إن قيل

ّ هذا املرجح الثبويت ال قيمة له؛ ألن ّأنب: ونجيب  ّرجح يريد أن يالذيّ
ًأحد الفعلني عىل اآلخر البد أن يكون ملتفتا ّرجح ّ أن املّأما ، إىل جهة الرتجيحّ

، فهذا ال أثر له يف تقديم هذا الفعل إليه، لكن غري ملتفت  يف الواقعموجود
 .عىل ذاك

ّ أن : من ـّمن قبيل صدر املتأهلني وغريهـ  ما ذكره مجلة من احلكامء ،ذنإ
نا نحتاج إىل ّن أل؛ غري نافع يف املقام،إليهّرجح موجود، لكن غري ملتف امل

 . ساسه هذا الفعل دون ذاكأ عىل ّرجح الفاعل لكي يإليه يلتفت الذيّاملرجح 
 : يكمن يف نقطتنيفحاصل جواب املصنّف

 . دعوى بال دليل،ّفاعل ال حيتاج إىل مرجح كون الّأن .١
ّحد اجلانبني حمال، وقد تقدم الكالم حول هذه أ املمكن إىل ّرجحأن ت .٢

ًمفصالالنقطة  حيث ـ يف الفصلني اخلامس والسادس من املرحلة الرابعة ـ  ّ
 ال موجودة وال ، هيّإالّ املاهية يف مرتبة ذاهتا ليست ّإن>: قال املصنّف

 مسلوبة عنها رضورة الوجود ورضورة العدم ، يشء آخرّأيمعدومة وال 
 فهي عند العقل متساوية النسبة إىل الوجود ،)اإلمكان( وهو ،ًّا حتصيليًسلبا

سها بواحد من الوجود والعدم ال يستند ّ تلبّ فال يرتاب العقل يف أن،والعدم
                                                

  .حّاستحالة الرتجيح بال مرج: سيأيت يف البحوث التفصيلية مزيد تفصيل لقاعدة) ١(
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ف عىل أمر ّ بل يتوق،ّ وال أنه حيصل من غري سبب، ملكان استواء النسبة؛إليها
 وهو ، هلا الوجود أو العدمّرجح وي،ّ خيرجها من حد االستواء،ّوراء املاهية

 إذ لوال ؛ بإجياب الوجودّإالّ وليس ترجيح جانب الوجود بالعلة ،)ّالعلة(
 ّأهنا : ومل ينقطع السؤال، بل كانت جائزة الطرفني،ّجياب مل يتعني الوجود هلااإل

َمل
 بإجياب ّإالإجياد ّ العلة ّ فال يتم من؟م هلا صارت موجودة مع جواز العدِ

 .)١(<الوجود للمعلول قبل ذلك
 .ّ مرجح استحال حصول أحد اجلانبنيّحققّ أنه لو مل يت:ّتبنيوهبذا 

 له ّ عنإذا الفاعل، كام يف اهلارب من السبع إرادةّرجح هو ّ إن امل:إن قيل
 .ّ ال ملرجح،ه خيتار أحدمهاّنإ ف،طريقان متساويان

 .بطالهإ تأيت مناقشته والذي هذا مرجعه إىل القول اآليت، ّنإ :واباجل
ّ املمكن بال علة يستلزم سدّرجح تّإىل أنًفا مضا ثبات الصانع إ باب ّ

 ّأن : هونيمّثبات الصانع عند املتكلإّألن الطريق إىل  ؛نيّتكلم امل:أي ،عندهم
 مل ،ّمكن من غري مرجح املّرجح جاز تفإنّ املرجح، ّؤثرّكل ممكن حيتاج إىل امل

ّحيتج وجود املمكن إىل علة ومرجح، فتكون مجيع املمكنات غري حمتاجة إىل  ّ
 ّقق حت:واملعلول، وهذا يعنيّ العلة  بنيّمعلولية وّعليةّمرجح، فال توجد رابطة 

 ّ فينسد،ّبال علة ـ عندهمّ العلة  هو مناط احلاجة إىلالذي ـاحلادث الزماين 
 .ّوعلةّ جلواز وجود املمكنات بال مرجح ؛الصانعثبات إباب عليهم 

ّ حتى يف ،ّصنّف يذهب إىل استحالة الرتجيح بال مرجحّ أن امل:وال خيفى
ّ يرجع إىل املعنى الرابع من قاعدة الرتجيح بال مرجح، الذيمثال اهلارب 

ّ أنه لو مل يوجد مرجح ي:فذهب يف مثال اهلارب إىل حد الطريقني، أ ّرجحّ

                                                

 ،٤٨٠ص، ١ج: ّ املباحث املرشقية للفخر الرازي:نظروا ،٥٨ص: هناية احلكمة) ١(
 .١٣٤ص ،٢ ج:األسفارو
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ه يقف يف موضعه وال ّنإ ف،قني متساويني من مجيع اجلهاتوكون الطري
 .كّيتحر

نا نرى ّنإ إذ ؛ ذلك خالف الوجدانّنإ :قولن ـ ّكام تقدم آنفاـ  نالكنّ
 أحد الطرفني وإن كانا ّرجحتـ مثلة ونحوه من األـ  يف اهلارب ّأن :بالوجدان

ارب غري تساويني يف مثال اهلّ أن املّمتساويني من مجيع اجلهات، وتبني
 يكون ه يف هذا املثال ونحوّأنه و،ّويني يف قاعدة الرتجيح بال مرجحاملتسا

ّضح أن ما ذكره مجلة ّ، وهبذا يتّمن قاعدة الرتجيح بال مرجحًا ّصص ختًاخارج
من األصوليني من النقض عىل قاعدة الرتجيح بال مرجح بمثال اهلارب 

 .عنى الرابع واملّولواجلائع خلط بني التساوي باملعنى األ

ا رجح هو اإل: القول ا   رادةّا
ردت الفعل، أ، فإذا تإرادّرجح هو ّ أن امل إىل:هذا القولأصحاب ذهب 

ّ دون احلاجة إىل مرجح آخر، ومم،جياد الفعلّ هي املرجح إلرادةفاإل ن ذهب ّ
يب احلسن أصحاب أني من ّتكلم من املشاعرة بعض األ:إىل هذا القول

 .)١(شعرياأل
 ذات ّية من الصفات احلقيقرادة اإلّنأ :ل جواب املصنّف هوحاصو

ّ التي حتتاج إىل متعلق، فقد يكون متعلقها الوجود،ضافة، كالعلم والقدرةاإل ّ 
 .و ذاكأ و هذا الطرفأأو العدم 
ّتعلقت  وملاذا ؟ بالوجود دون العدمرادةّ ملاذا تعلقت اإل: السؤال هوّ لكن

ّاملرجح لتعلقها ب وما هو ؟هبذا الطرف دون ذاك  وعىل هذا مل ؟طرافحد األأّ

                                                

ًيضا ذهب إليه أو. ٣٢٠ ص،٦ ج:األسفار .٢٣٦ص، ١ج:  رشح املقاصد:نظرا) ١(
، ٦ج: سفارألرون من املعتزلة عىل ما نقل عنهم السبزواري يف تعليقته عىل اّاملتأخ

 .٣٢٥ص
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َينقطع السؤال بلم وجد ِ َ ومل مل يوجد؟ِ
نا ّنإ، فرادة اإلئ الكالم يف مباد،ذنإ ؟ِ

جياد هذا إرادته تعاىل بإّ ملاذا تعلقت ً:الّ نسأل أوفعالحينام نأيت إىل فعل من األ
  ـتعاىلـ  اهللا  وملاذا خلق؟ّيةجد هبذا النحو وهبذه الكيفُ وملاذا و؟الفعل

 ذا مخسة رؤوس ًاإنسان وملاذا مل خيلق تعاىل ؟ دون غريهاّية هبذه الكيفنساناإل
 .رادةّ تعلق اإلئجه صوب سبب ومبادّسئلة التي تت من األ، وهذاًمثال

ّ ال تصلح أن تكون بنفسها مرجحة للفعل؛ رادةّن اإلإ :أخرىوبعبارة 
ّعد تعني متعلقها، ومن الواضح بّإال ّحققضافة، وال تتأ أمر ذو ّألهنا ّ تعني ّنأ :ّ

ّمتعلقها مقد ّها، فالبد أن حتتاج إىل مرجح يف الرتبة السابقة عىل ّققم عىل حتّ ّ
ّرجح هو العلم بالنظام ّن املإ :وا احلكامء أن يقولّ ومن هنا اضطر،رادةاإل
ها من  ونحو، أو الداعي،ّ أو احلب،تية الذارادةّرجح هو اإلّن املإ صلح، أواأل
 .قوالاأل

 فعالحد األأ ترجيح : ولوازمهارادةات اإلّ من خصوصيّإن :إن قيل
 . ّ من غري حاجة إىل مرجح آخرّيةّ يكفي بنفسها يف املرجح:املتساوية، أي
ّتعلقت إذا  رادةّ أن اإلّ هذا غري صحيح؛ ألن كالمنا ليس يفّنإ :اجلواب

 هبذا رادةّ يف سبب تعلق اإلام الكالمّ وإن؟ أم الهّققبفعل، هل تكفي يف حت
 مضافة إىل ّإال ّحققن تتأ ال يمكن ّية علمّية صفة نفسانرادةّ ألن اإل؛الفعل

و أوهو العلم باملصلحة يف املعلوم،  ،ه العلم السابق هلاّرجح الذيّمتعلقها، 
 ،و احلبأ  العلم السابقّرجح فام مل ي:و غريها، وعىل هذاأ ،ّو احلبأ ،الداعي

 هبا فعل ّجحّ ومن ثم ال يمكن أن يرت،رادة اإلّحقق مل تترادةق اإلّ متعل...وأ
 . فعالمن األ

الث رجح علمه تعا: القول ا   ّا
ّرجح عند الواجب تعاىل هو علمه، ّ أن امل: إىل أصحاب هذا القول ذهب
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يستحيل أن فعل ّ أن ال وما علم منه،ّ أنه ممكن سيقع يفعلهفعالفام علم من األ
 .يفعله فال يقع،

رادته تعاىل إ ّأن من ،ة نسب إىل مجهور أهل السنّّمماوهذا القول هو الظاهر 
 الذي يف الوقت هرادأّنه أ علمه هبا، فام علم نافذة يف مجيع مراداته عىل حسب

 . )١(راد أن ال يكونإه يكون فيه، وما علم أن ال يكون ّعلم أن
 ّإن>:  كان يقولالذي ،ارّد النجّوقريب منه ما نسب إىل احلسني بن حمم

ّ أن ال يكون ما علم أنه ًوقته، مريداًاهللا مل يزل مريدا أن يكون يف وقته ما علم 
 .)٢(<ال يكون

 ،ّ إنه تعاىل عامل بجميع املعلومات:ومنهم من قال>: ّقال صدر املتأهلني
ّنه سيقع يكون أ فام علم منه ،ا ال يقعّهيأ و، املعلومات يقعّيأّنه أ :فيعلم

بالوقوع ًا ّص وإذا كان ذلك خمتً، لو مل يقع كان علمه جهالّألنه ؛ب الوقوعواج
 ةرادإ ّألن ؛ وال يريد غريه،ّ فال جرم يريد ما يعلم أنه يقع،وغريه ممتنع الوقوع

 .)٣(<املحال حمال
ّ ألن ؛ عىل مبانيهمًّا جدليًّا نقضيًجواباعن ذلك أجاب املصنّف و

ًعا عن وجود املعلوم، فيكون تابًدا ر وجوّأخعلم متّ أن ال:ني يرونّتكلمامل
ًوليس بمتبوع فال يكون مرجحا ّتأخر رتبة عن  ممكانّ، وذلك ألن اإلّ

ّ واملاهية متوقفة ،ّمكان الزم املاهيةّ ألن اإل؛الوجود  ّققعىل حت ـ يف انتزاعهاـ ّ
ف عىل ّ ووجود اليشء متوق،ّ املاهيةّيةالوجود؛ ألصالة الوجود واعتبار

 بثالث مراتب  ـبالفتحـ ّ عن املرجح ًاّتأخرمكان مح، فيكون العلم باإلّاملرج

                                                

ِ الفرق بني الفرق، :نظرا) ١(  .٢٥٩ ص:سفرائينيلألَ
 .٣١٥، ص١ج : مقاالت اإلسالميني:نظرا) ٢(
 .١٣٣ ص،١ج: ّ احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)٣(
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ّ ثم املاهية،مكان اإل: وهي،ربعأأو  ّجح، ومن ّ ثم ترجيح املر،ّ ثم الوجود،ّ
ّ؛ ألن الزمه تأثري ًاّتأخرم ـ العلم بالفرضوهو  ـ ّاملحال أن يكون املرجح

 .، وهو حمالّ يف املتقدمّتأخرامل
 وما ذكرمتوه عىل ، ال بعده،جيادّىل املرجح تكون قبل اإل احلاجة إ،ذنإ

يلزم أن يكون  ـ ّرجح عند الواجب تعاىل هو علمهّ أن امل:وهو ـ مبانيكم
ًمتقدماـ  بمراتب ّتأخراملـ ّاملرجح   ّشدأ هو الذي ،، وهو من الدور املضمرّ

 .ّرصحمن الدور املًدا فسا
ني، وليس ّتكلم عىل مباين املٍ مبتن،ّ هذا اجلواب جديلّأن :ومن الواضح

ّأن ـ  ةيف الفصل احلادي عرش من املرحلة الثانية عرشـ يت أ، وسيًّا برهانيًاجواب
ّ الذايت يكون علة لوجود ّعلم ال يتوقف عىل وجود املعلول، بل علمهال

 .جيادهاإاهتا قبل ّ بجميع خصوصيشياء تعاىل عامل باألّألنه ؛املعلوم

صدر اجوابان آخرا تأن 
ّ

  
 :ّجاب صدر املتأهلني بجوابني آخرينأوقد 

 ختصيص وقوعه يف ّ أن:علم تابع للمعلوم، أيّ أن ال عىلّيل منهام مبنّواأل
ًعا يقاعه يف ذلك الوقت تابإ فلو كان القصد إىل ، تابع لقصده فيهاّمعنيوقت 

 ما علم ّنه يريدأ ً ذكروه ثالثاالذي>: لعلمه بوقوعه فيه للزم الدور، حيث قال
لوقوعه يف ذلك ًعا علمه بوقوعه يف وقت كذا إذا كان تاب:  فنقول،ّأنه سيقع
  ختصيص وقوعه يف ذلك الوقت تبع لقصده إىلّنأ ّ، وال شكّعنيالوقت امل

 لزم ،لعلمه بوقوعه فيهًعا يقاعه فيه تابإيقاعه فيه، فلو كان القصد إىل إ
 .)١(<الدور
للمعلوم، بل ًعا  علمه تعاىل ليس تابّأنىل  عّ اجلواب الثاين فهو مبنيّأماو

                                                

 .١٣٤، ص٢ج :ّ احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)١(
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:  حيث قال،هاّحققّ ال أنه تابع لت،م عليهاّ مقد،ل املمكناتّعلمه سبب لتحص
 ، للوجوداتة تابعّاهيات املّنأ و، املعدوماتّيةقد علمت بطالن شيئ>

ّنه تابع أ ال ،ّ متقدم عليها،ل املمكناتّ علمه تعاىل سبب لتحصّنأوستعلم 
  .)١(<حلصوهلا
عنى علمه يف األزل >: ق احلكيم السبزواري عىل اجلواب الثاين بقولهّوعل

 ّية وإن كان بسبب شيئ، الوجود لزم الدورّية إن كان بسبب شيئ،بام عليه اليشء
ّ املاهية والعني الثابت متقرّية وإن كان بسبب شيئ،ّاملاهية يلزم ثبوت املعدوم ًرا ّ

 فهو يشء مل يصلوا ،اتّ يف اإلهلييء كام سيجًالّوتطفًعا  تعاىل تبّاحلقبوجود 
ات األشياء بنحو أعىل  عن وصوهلم إىل كونه بسبب انطواء وجودً فضالإليه

 ذلك العلم األزيل الوجويب ال يكون ّأن مع ،بسط يف وجود بسيط احلقيقةأو
 .)٢(<ًللحدوث لكونه فعلياًا ّصصخم

 الصفات ذات العلم من>: عليه الشيخ مصباح اليزدي بقولهّعلق و
ّ وال يعقل بدون فرض متعلق له، فاملتعلق إن كان هو املاهية ،ضافةاإل ّ ّ

واجب ـ ّبرصف النظر عن تعلق العلم به ـ املوجودة يف اخلارج فوجودها 
ّ لدار، وإن كان املتعلق نفس املاهية ّوإالًبالغري، فوجوبه ليس ناشئا عن العلم،  ّ

ً خالفا ملا زعمه بعض ؛الوجود، وهو حمالّت املاهية قبل بدون الوجود لزم ثبو
 . نيّتكلمامل

ّمتعلق العلم هو املاهية املوجود: فإن قلت  .ة يف علم الباري تعاىلّ
ً هللا تعاىل ذهنا ّأنّأحدمها ما يزعمه العامة من : هلذا الكالم تفسريان: قلت

ًا، ّ فاسدة جدٍ وتلزم عليه توال،شياء توجد فيه صور األنسانكذهن اإل
                                                

 .املصدر السابق) ١(
 ).٢( ، تعليقة رقم١٣٥، ص٢ج: ّ احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)٢(
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احلكيم  وأشار إليه ،ّنيهام ما قال به صدر املتأهلني يف باب علم الباري تعاىلوثا
ّ الشتامله عىل كل ؛ّ كل يشء بنحو البساطة يف ذاته تعاىلّقق من حت،السبزواري

ّ مضافا إىل أنه بعيد عن أذهان هؤالء  ـالكامالت، فهذا املعنى ح ّال يصحـ ً
 .)١(< وحكمه حكم الذات،اته سبحانهّ املعلول؛ ألن هذا العلم هو عني ذّصصخت

رابع رجح علمه تعا باألصلح: القول ا   ّا
صلح، فهؤالء ّرجح هو علمه تعاىل باألّ أن امل:ني إىلّتكلمذهب بعض امل

تابعة للمصالح  ه تعاىلأفعال ملصلحة، فّإال تعاىل ال يفعل ّ أن اهللا:فرضوا
مصلحة له ه تعاىل أفعال كان من ا ال نعلم بتلك املصالح، فام وإن كنّ،ّيةالواقع

ال مصلحة يف غري وقته  إذ ؛، فعله يف ذلك الوقت دون غريهّمعنييف وقت 
 . ّعنيامل

 مجهور قدماء املعتزلة، كام نقل ذلك احلكيم :ن ذهب إىل هذا القولّومم
ّرجح ّإن امل : ـ القائل هو املعتزيلـوقيل >: السبزواري يف رشح املنظومة بقوله

 .)٢(<س باألصلحّ تعاىل وتقدناّعلم رب
 ّخاص خلق العامل يف زمان ّبأن نيئلهذا القول يوافق مبنى املعتزلة القاو

 هو ألجل وجود مصلحة يف خلقه يف ذلك الوقت، ،زمنةدون غريه من األ
 . ملصلحةّإال واحلكيم ال يفعل ، تعاىل حكيمّألنه

 :ّخر حيل واآل،ّبجوابني، أحدمها نقيضعن ذلك املصنّف جاب أوقد 
ّ وهو عني ما تقدم يف اجلواب عن العلم، : ـوهو النقيض ـ لّواجلواب األ

 املصلحة نفسها ال تكفي للرتجيح ما مل تكن معلومة، والعلم ّنأ :وحاصله
 ووجود الفعل ،ة عن وجود الفعلّتأخروهي م ،املصلحةعن  ّتأخرباملصلحة م

                                                

 .)٢٣٩(  رقم،٢٣٨ص :تعليقة الشيخ مصباح اليزدي عىل هناية احلكمة) ١(
 .٣٢٥ص ،٦ج: سفارنظر األا و،٨٥ص ،٣ج : احلكيم السبزواري،رشح املنظومة) ٢(
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ّمتوقف عىل ترجيح املرجح، فلو كان العلم باملصل لوجود الفعل ًحا ّحة مرجّ
 .ّلزم تقدم اليشء عىل نفسه، وهو حمال

 ،ّصلحة إما واجبةّ أن امل:وحاصله ـ ّوهو اجلواب احليل ـ اجلواب الثاين
 ّيةة وحدانّدلأّ كانت واجبة فهو باطل؛ ألن فإنّ وإما ممكنة، ،ّوإما ممتنعة

ّ وإن كانت ممتنعة فهي معدومة؛ ألن كل ممتنع ؛الواجب تبطله معدوم، ّ
ّ له حتى يكون العلم به مرجّيةواملعدوم ال شيئ  وإن كانت ؛ومنشأ لآلثارًحا ّ

 وهو ما سوى ، من العامل، وكالمنا يف جمموع العاملًءاممكنة، صارت جز
 .الواجب تعاىل

ات التي يف هذا العامل، وليس قبل ّزمان من لوازم اجلسامنيّ أن الإىلًفا مضا
 .خلق العامل زمان

 مرتابطة فيام بينها بنسب أجزاء ذا ًا،بّمركًعا  كان العامل جمموّا مل،نعم
بات؛ والرتكيب معلول احلاجة، واحلاجة تقتيض ّ، كام هو شأن املركجوديةو

 جزاء بعض األّقق جيوز أن يكون حت:، فعىل هذاجوديةلتلك النسب الوًوجودا 
 .اىل اجلميع ينتهي إىل الواجب تعّ لوجود البعض اآلخر، لكنًاّمرجح

ة قاعدة وجوب وجود املعلول عند ّ صح:ّل من مجيع ما تقدمّ ويتحص
 .ّتامة الّعلتهوجود 

س ا م ّنإ :القول ا  علة العا
ّ

  رادته تعاإ
سخف ما أه ّبأن يصفه ، آخرًويف خامتة هذا البحث يذكر املصنّف قوال

نكار إمن عدم ًصا ما مل جيد منا بعدـ حيث ذهب صاحب هذا القول ؛قيل
ّ علة العامل هي ّأنإىل  ـ ّتامة الّعلتهعدة وجوب وجود املعلول عند وجود قا

ّ علة العامل هي ّنإ : يقولالذيّ الواجب تعاىل، وهو غري القول املتقدم إرادة
 .رادتهإّ واملرجح هو ،ذات الواجب تعاىل
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 إرادةّ علة العامل هي ّنإ :ّت املتقدمة، قالشكاال من اإلّتخلصفلكي ي
ّن إ ّ علة العامل هي ذاته تعاىل، فحيثّأن : إذ لو قلنا؛ ال ذاته،اىلالواجب تع

هي ّ العلة ، وهذا بخالف ما لو كانتً فيلزم أن يكون العامل قديام،ذات قديمةال
 .ًارادته تعاىل خملوقة حادثة فيكون العامل حادثإ ّنإ، وحيث رادةاإل

 فإن، ّيةّوإما الفعل، تيةّ إما الذارادة مرادك من اإلّبأن: جاب املصنّفأو
 وال فرق بني الذات وبني ،، فهي عني الذاتتية الذارادةهي اإلّ العلة كانت

 . دون الذاترادةّالتامة هي اإلّ العلة ّبأن، فال معنى للقول رادةاإل
 التي هي عني الفعل، فهي جزء ّية الفعلرادةّالتامة هي اإلّ العلة وإن كانت

 رادة اإلّوقة، وكالمنا يف جمموع العامل، بام يعم خملّأهنا : العامل أيأجزاءمن 
 .  لنفسهّعلةاملفروضة، وال يعقل أن يكون اليشء 

ص   ّتعليق  ا
 ، هذه العبارة هي الصحيحة.< وعاء كانت هيّيف أي>: + قوله •

 .<كانت هو>ـبخالف ما يف بعض النسخ من التعبري ب
ّالعلة التامة فاعلة با>: + قوله •  :أي .<كان من الوضوح بمختيارالّ
ّمل يرد، ثم بعد برهة من ، لكن ّتامة ّعلة، فهو ًعل خمتارااكان الفإذا ًصا خصو

ّ من أن يكون الفاعل علة تامة بنفسهّ أعمختيارالوالفاعل با. رادأالزمان   كام ،ّ
 .نسان، كام يف اإلّتامةالّ العلة أجزاء من ًا أم يكون جزء،يف الواجب تعاىل

 .<الرتكوّ علة تستوي نسبتها إىل الفعل ...الفاعل املختار ّنإ> :قوله •
ّالتامة للفعل، كام يشهد لذلك قوله ّ العلة  هي:يف العبارةّ العلة املراد من

ّه علة ختيارا الفاعل بنسانوهو خطأ، فليس اإل> :يف العبارة الالحقة، وهي
 .<ّتامةة ّ املختار ليس بعلنسانّ أن اإلهب>:  وكذا قوله،<ّتامة للفعل

 .< جتويز استواء نسبة الفاعل املختارّأنعىل >: + قوله •
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 .، كام هو فرضهمّتامةّالفاعل املختار بكونه علة 
ّالتامة كغريها ّ العلة  يلزم أن تكونّألنه .<ّالعليةنكار لرابطة إ>: + قوله •

اس،  بالقيًمكاناإ يف كون نسبتها إىل املعلول ، عن املعلولّيةجنب األشياءمن األ
ّفيجوز وجود املعلول وعدمه عىل حد سواء، فلو جاز كوهنا علة واحلال هذه، ّ 

ّن يكون كل يشء علة لكلأيلزم  ّ  . لكل يشءً يشء معلوالّ وكل، يشءّ
ّوهو علة تامة ملا سواه>: + قوله •  . ملجموع العامل بأمجعه:أي .<ّ
 .<ّرجح فعل املختار ال حيتاج إىل مّأن :مولذلك اختار قو> :+ قول •

ون باحلدوث الزماين للعامل، واحلدوث يف وقت دون وقت ّتكلمّملا قال امل: أي
ًيستدعي مرجحا ي ، فيسألون عن ّعني حدوث العامل يف ذلك الوقت املّرجحّ

 فعل املختار ال حيتاج إىل ّبأنّاملرجح للحدوث يف ذلك الوقت، فأجابوا تارة 
 .ّصلحة مرجحة أو العلم أو املرادة اإلّبأن أخرى و،ّمرجح
ّ أنه لو كان وجود املعلول :أي .<الستلزامه تأثري املعلول>: + قوله •
 ـ عىل وجود املعلولًفا ّمتوقـ ًضا يأّ العلة جيادإ كان ّجياد العلة، فلوإ عىل ًاّمتوقف

 .لزم الدورـ ّللعلة عىل الفعل ًا بأن يكون املعلول جمرب
 .< سوى الواجب بمعنى ما،ّوأما حدوث العامل>: + قوله •

 هناك ّأن ال يرى ّتكلمّد املصنّف العامل بام سوى الواجب؛ ألن املّقي
 وما ، الواجب سبحانهّإالد ّ، فال جمرّمادي وهو ّإالما سوى الواجب ًدا موجو

 . ّماديعداه فهو 
 كام ،ّ غري قارّ كمّألنه .<ّيةيعة كمب طبيعة الزمان طّأنواحلال >: + قوله •
 .ّتقدم
 .<جتويز املغايرة بني املنتزع واملنتزع منه من السفسطة>: + قوله •

نحاء أسفسطة عىل ّ أن ال:سيأيت يف الفصل التاسع من املرحلة احلادية عرش
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 .نكار العلمإدة، تشرتك مجيعها يف ّتعدم
 فعالحد األأ ترجيح رادةّ من خاصة اإلّأنودعوى >: + قوله •

 .<املتساوية
 أحدمها التساوي يف : التساوي يطلق عىل معنينيّنأ :ّتقدم يف ثنايا البحث

 ،ّي كل منهام غرض الفاعلّذين يؤدل واآلخر التساوي يف الفعلني ال،ّاملاهية
 .و بني الطريقنيأ كالتساوي بني الرغيفني



 

 

 

 

 العلة وجوب
ّ

علول امة عند وجود ا   ّا
  ّولالربهان األ 
  الربهان الثاين 
  ّتعليق عىل النص 
  ّيةبحوث تفصيل 
 ّ؛ الدليل األولاجلرب الفلسفي )١(

  الفالسفةّنظرية .١
 ني ّتكلم املّنظرية .٢
  بعض األصولينيّنظرية .٣

 ّيةختيارااإلرادة ليست  :الدليل الثاين
 ّيف استحالة الرتجيح بال مرجح )٢(
 ّتامة الّعلته ّقق استحالة عدم وجود املعلول مع حت)٣(
 علول واحدتني عىل مّتني مستقلّ استحالة توارد عل)٤(

 





 
 
 

سألة ُوأما   العلة ِ وجودِ وجوبّ
ّ

علولِ وجودَعند ُنه فأل؛ِ ا م ّ و   
ن  العلة ِت

ّ
وجودَواجبة علولِ وجودَ عندِ ا كنة،ِ ا نت   ُ إذ تقدير؛ً 

كنة،ٍهّ بأد توجُامتناعها يرتفع نت  ذ  نت جائزةً و  ،ِ العدمَ 
علول وجودُوا وجودٌ قائمٌ  علولُ وجودُوالزمه ، بهاِ ا ٍ بال علةِ ا

ّ
.  

علول:َفإن قلت تاجُ ا  العلة  إٌ 
ّ

حدوثا
ً
ائزَ فمن،ً ال بقاء،  أن ِ ا

 العلة َتنعدم
ّ

علولِ حدوثَبعد علول،ِ ا ب ا ُِ و   .  حا
ه قوم هو مب:ُقلت علولَ حاجةّأنمن  ـ ٌ  ما ذهب إ   إِ ا

العلة 
ّ

دوث علولَ فإذا حدث،ِقاء اَ دونِ ا ادُ ا  العلة ِ بإ
ّ

 ِانقطعت
اجة هاُا نُلوا ّ ومث، إ ٌ علةَاءّنَ اّفإن ِ،ناءَ واِاءّ با ّ

لبناء  فإذا ب ِ، 
نُ ارتفعت حاجتهٍ  ساقُناءِ اَوقام م ي،ِاءّ إ ا  َ وهو. عدمهُهّ و

اجةّبأن ،ٌردود  العلة  إَ ا
ّ

ٌخاصة ِلماهية ٌ الزمةّ نها  ؛ّ  إل
وجود أو العدمّتل اهية،ِسها با ُ وا نها ـ  ّ قاءِ  حالةٌفوظةـ بإ  ِ، ا

فوظةّأنهاكما  دوثِ  حالةٌ   العلة ُ وجودُ فيجب،ِ ا
ّ

قاءِ حالة  ِ، ا
ب دوثِها  حالةُ وجودُكما  ُ  أنه. ا َ قد تقدمّ علولَ وجودّأن :ّ  ِ ا

سبة  العلة إ ِبال
ّ

ستقلُ غ، بهاٌ قائمٌ رابطٌوجود  فلو استغ ، عنها 
 العلة عن

ّ
نًبقاء ستقالَ   ً ّ

  .ٌ وهذا خلف، بهاٍ قائمَ غ، عنها
ِ علةَ كون:يع ـ وهذا> ِ:  األسفارَ قال: آخرٌبرهان

ّ
اجة   إِ ا

العلة 
دوثَّ أيضا ـ َ ا

ً
ا إذا حلّ ألن؛ٌ باطل

ّ
دوث سابقِعدم بالَلنا ا  ِ ا

وجود الحقِوا ون، ا كِ و وجودَ ذ ِصنا عن علةّ وتفح،ِ العدمَ بعدِ ا
ّ
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ورُ أحدَ أ:ِ إ الفاعلِاالفتقار الثةِ األ ر،ِ ا اٌ مغايرٌ رابعٌ أم أ م ؟   
ءِ األقسامَ منَيبق إال ٌ 

ّ
رابعُ القسم   .ُ ا

ُأما العدم سابقّ ُنه فألُ ا ضٌ نّ لعل ُ ال يصلح،ٌ 
ّ

ِية وجود،ّ ُ وأما ا ّ 
ُنهفأل سبوق إ اإلٌ مفتقرّ وجودِ باالحتياجِاد ا توقف،ِ إ ا ِ ا

ّ
  

ِعلة
ّ

اجة هِ ا  العلة فلو جعلنا ،ِ إ
وجودَّ زمَ ا ُدم تقَ  ءّ   ِ ا

  . بمراتبِنفسه
دوث ُوأما ا وجودِ فالفتقارّ ُألنه ؛ِه إ ا ٌية كيفّ  وقد ،ُ ٌ وصفةّ

وجودَافتقار َعلمت ِ إ علةِ ا
ّ

ن،َ بمراتبِ االفتقار دوثَ فلو  َ علةُ ا ّ
 

اجة َقدم ِا  فعل،َ بمراتبِ  نفسهّ
ّ

  .<َ  ما ذكرتٌ زائدةِ االفتقارُة
َ بما تقدمْتَ اندفعِوقد زعمةّ عضهمٌ  مَ و، أخرى  ن ِ مّإن> : قو

راد،<ِ العدمَ سبقِ الفعلِةّ صحِط سبقُ وا سبقِ با زماُ ا  . ا
ص ُ بما أنهَعلولّ أن ا:ُلهّو ِعلته لٌ فعلّ

ّ
ب ونُ   حادثاَ أن ي

ً
اّ زماني

ً
، 

وعل
ّ

ءِ وجودَ دوامّبأن :لوه امعِ ا  ِ هذا القولُ والزم،ُ حاجتهُ ال 
أيضا
ً

علولِ وجودُ عدم ِ العلةِ وجودَ عندِ ا
ّ

.  
َ علةّأن: ِ االندفاعُوجه ّ

اجة  العلة  إِ ا
نَّ  ُ الزمَ وهو،ُ اإل

اهية ِا اهية،ّ ُ وا علولَ معّ  َ بٍ فرقِ من غ،هاُ وجودَ كيفما فرضِ ا
وجود ائمِا علولَ وجودّأن  ه،ِ وغِ ا سبةٌ رابطِ ا ِ إ العلةِ بال

ّ
 ٌ قائم،

ستقلُ غ،بها متنعَ ومن، عنها  ستغنَ أن ينقلبِ ا يا  
ً

ستقلِعن   ا
ي  دائماَن ٌ سواء،ِ بهُقوم يا

ً
 أو منقطعا
ً
 ِ هذا القولَ الزمّأن  ،

زمانُخروج مكناتِ من أفقِ ا ْ وقد تقدمت،ِ ا   ِ. فسادهُ جهاتّ
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ح   ا
 مسألة وجوب وجود : وهي،بعدما انتهى املصنّف من املسألة األوىل

  وجوب:هي و،، رشع يف بيان املسألة الثانيةّتامة الّعلتهاملعلول عند وجود 
ّالتامة عند وجود املعلول، وهي عىل العكس من املسألة األوىل، وقد ّالعلة 

 :ساق املصنّف برهانني عىل ذلك

هان األ  العلة   وجوبّولال
ّ

علول امة عند وجود ا   ا
 إذا مل تكن ّألنه ؛ّتامة الّعلته من وجوب ّفالبدًإذا كان املعلول موجودا، 

ّلكانت إما ممكنة، وإما ممتنعة ّ التامة واجبة،ّعلته ّ ألن احلرص عقيل؛ّ  ّ يف املوادّ
 . واالمتناع،مكان واإل،الوجوب :الثالث
املعلول، ّ ألن الفرض وجود ؛ّالعلية فهو خلف فرض ، فرض االمتناعّأما

ّ ألن العدم يستحيل أن يكون ؛ممتنعة الستحال وجود املعلولّ العلة فلو كانت
 .ّعلة ملعلول

ّ فلم جتتمع علة ّالعلة بالقياس إىل املعلول لو كانت ممتنعة،> ّأن ىلإًمضافا 
واملعلول يف كثري من املوارد، كام يعرتف ّ العلة ا نرى اجتامعّنأمع معلوهلا، مع 

ممتنعة بالقياس إىل معلوهلا، واالمتناع ّ العلة ًبه اخلصم أيضا، وكيف تكون
ّاردا لوجود العلة، وليس  ط لو كان املعلول بوجودهّحققام يتّبالقياس إن ً

 .)١(<كذلك
                                                

 ).٥٣( رقم، ٦٣٤ ص،٣ج: تعليقة عىل هناية احلكمة) ١(
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 ال ّألنه ؛ًممكنة، فهو باطل أيضاّ العلة ون أن تك: وهو،الثاينّالشق  ّأماو
 وجود ألنه يلزم ؛ًاّحققً املعلول موجودا ومتّنأممكنة، مع ّ العلة جيوز أن تكون

ًاملعلول بال علة، وهو حمال عقال  . ّ كام تقدم،ّ
 .عند وجود املعلولّ العلة وبّساس البد من وجوعىل هذا األ

لاإل تقدمش هان ا   ّ  ال
، وال حيتاج إليها يف البقاء، )١(يف احلدوث فقطّ العلة  املعلول حيتاج إىلّنإ

 إذ بعد موت البنّاء ؛بعد حدوث معلوهلاّ العلة ن تنعدمأ فيمكن :وعىل هذا
 .الصور ونحوها يف التامثيل والنحوت وّسيام ال، كام هو مشاهد،يبقى البناء

باحلدوث فقط، ّ العلة  عىل حرص حاجة املعلول إىلّ مبنيشكالهذا اإلو
 : وهو مردود بام ييل

ًأوال  بل مالك احلاجة إىلليس هو احلدوث، ّ العلة  مالك االحتياج إىلّنإ: ّ
 .ّمكان الزم املاهية يف احلدوث والبقاءّ أن اإل: ومن الواضح،مكانهو اإلّالعلة 

 للبناء، بل ّية حقيقةّبنّاء ليس علّ أن ال:اء والبناء، فريد عليهلبنّ مثال اّأما
 ّيةّ البناء، والعلة احلقيقأجزاءة حلدوث االجتامع بني ّحركات يده علل معد

ّ وهي أيضا علة لبقائه مد،لالجتامع هي طبائع نفس األجزاء ّ  هبا، وهذا ّة يعتدً
ّاء ليس علة موجدة  البنّّأنب>: املصنّف يف بداية احلكمة بقوله به ّرصحما 

 واجتامع ،ة حلدوث االجتامع بني أجزاء البناءّ بل حركات يده علل معد،للبناء
ّ ثم اليبوسة علة لبقائه مد،ّاألجزاء علة حلدوث شكل البناء ّ  )٢(< هباّة يعتدّ
                                                

 ،٣ج :ق الطويسّشارات للمحق رشح اإل:نظرا .منيّمجهور املتكلقول وهو ) ١(
ّ، وتقدم هذا البحث واجلواب عليه يف البحوث التفصيلية يف هناية الفصل ٦٨ص ّ

 .ّاألول
 . الفصل التاسع من املرحلة الرابعة،٦٩ص: بداية احلكمة) ٢(
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ّتقدم يف الفصل األول من هذه املرحلة: ًثانيا  وجود املعلول بالنسبة ّأن :ّ
 عنها، فلو كان احتياج املعلول ّ قائم هبا، فهو غري مستقل،ود رابط وجّعلتهإىل 
ً بقاء، وهو خلف ما ّعلته عن قالمست يف احلدوث فقط، للزم كونه ّعلتهإىل 

 . عنهاّ غري مستقل،ّعلته بً قائامًا،فرض كونه رابط

ا هان ا  العلة  وجوب ال
ّ

علول  امة عند وجود ا   ا
 :سفار، وبيانهّتأهلني يف األهو ما ذكره صدر امل

 الوجود بالعدم، وهذا ّيةني هو مسبوقّتكلمدوث عند املّن احلإ حيث
 :ثالثة  له أركانّأن نجد هلناّاملعنى لو حل

 . العدم السابق:ّولاأل
 .الوجود الالحق: الثاين

 . وهو احلدوث، الوجود بعد العدمّترتب: الثالث
ا يكون مالك احلاجة إىل ّبحث عن أهي الثالثة للركانصنا هذه األّفلو تفح

 :ّيكون مالك احلاجة إىل العلة، وعليهيصلح أن  منها ًاّأيّأن  نجد ّالعلة، فال
 وذلك ملا ؛ هلذه الثالثةًا مغايرًا رابعًئاشيّ العلة  احلاجة إىلّالبد أن يكون مالك

 :ييل
 يف ، وهو العدم السابق، فمن املستحيل أن يكون هو املالكّاألول ّأما

ٌاحلاجة إىل العلة؛ ألن العدم بطالن ّ  .ّعليةلل ال يصلح ، حمضّ
ً وهو الوجود الالحق، فال يصلح أن يكون مالكا ً للحاجة إىل ، الثاينّأما

ّالعلة؛ ألن الوجود م  ؛ رتبة عن الوجوبّتأخرجياد مجياد، واإل رتبة عن اإلّتأخرّ
ر عن ّخأمت ـ ب بالغري الوجو:أي ـ ّألن اليشء ما مل جيب مل يوجد، والوجوب

 عن احلاجة، ّتأخر ممكانمكان، واإل عن اإلّتأخرجياب مجياب، واإلاإل
عىل  الوجود ّ للزم تقدم،هو الوجودّ العلة  لو كان مالك احلاجة إىل:وعليه
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 . وهو حمال،ًاّ متقدمّتأخر، فيلزم أن يكون املنفسه بمراتب مخس
 فكذلك ال يصلح أن  ـدمالوجود بعد الع ـ  وهو احلدوث،ّوأما الثالث

 عن ّتأخردوث مّ أن احلّ ألن احلدوث صفة للوجود، وبام؛ّعليةللًيكون مالكا 
ّ عن علة ّتأخرم )املوصوف( ر الصفة عن املوصوف، والوجودّخأ لت؛الوجود

ّ كام تقدم آنفا، فيلزم تقدم احلدوث عىل نفسه ،بخمس مراتبّ العلة احلاجة إىل ًّ
 . مراتب، وهو حمالّبست

 العدم :وهي ـ  الثالثةركان من هذه األّ أيّيةّوهبذا يتضح عدم صالح
ّإىل أن يكون علة احلاجة إىل العلة،  ـ  واحلدوث، والوجود الالحق،السابق ّ
 . آخر غري هذه الثالثةًاأمرّ العلة ّ البد أن يكون املالك يف احلاجة إىل:وعليه

ّإال  ثالثة، وّإاليذكر منها  ومل ،ّ صدر املتأهلني طوى املراحلّأن :وال خيفى
ّ ألن املاهية تقر؛ ذكرّممافهي أكثر  ّ  ، فأوجبت، فاحتاجت، فأمكنت،رتّ

 . مراحل فحدثت، وهي ما يقارب سبع، فأوجدت،فوجدت

  أخرىاندفاع شبهة 
 من رشط إمكان :يـ أة الفعل ّ من رشط صحّأن: حاصل هذه الشبهة

ًمسبوقا بعدم هو أن يكون  ـ انمكة يف الفلسفة بمعنى اإلّ الصحّألن ؛الفعل
، ًّان يكون ذلك الفعل دائميأً يكن مسبوقا بعدم زماين، يلزم  لو ملّألنه ؛زماين

ّإذا كان قديام مل حيتج إىل علة، وً كان قديامًّاوإذا كان دائمي ّ ألن ما ثبت قدمه ؛ً
 .)١(امتنع عدمه

 شكالإل واشكالفرق بني هذا اإلّ أن ال:وقد ذكر صاحب وعاية احلكمة
 هذا ّأماهو احلدوث، ّ العلة  احلاجة إىلةّ علّأن السابق يرى ّنأ : هو،السابق

                                                

ّشكال وجوابه يف البحوث التفصيلية من الفصل األولّتقدم هذا اإل) ١( ّ. 
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 .)١(باحلدوثًطا  مرشومكانهو اإلّ العلة اجة إىل احلّ علةّأن فهو يرى شكالاإل
ني ّ من اجلدليةبت طائفّحيث تعصـ  هلذا املطلب ّإن>: ّقال صدر املتأهلني

ّ ثم ذكر عرشة ،<ة فلنذكر فيه براهني كثريةّالبد من مزيد تأكيد وتقويـ فيه 
 .)٢(ض لشبهات املخالفني ودفعهاّ وبعد ذلك تعر،براهني عليه

واب  اإل لا   ش
ًأوال   مالك احلاجة إىلّأنّ يتم فيام لو بنينا عىل شكالّ ما تقدم من اإلّإن: ّ

هو ة ّ العل مالك احلاجة إىلّأن :ّهو احلدوث، وقد تقدم بطالنه، وثبتّالعلة 
 نّ مالزم للامهية، من دومكانّ أن اإل: ال احلدوث، ومن الواضح،مكاناإل

 .فرق بني الوجود الدائم وغريه
النسبة إىل ب ّ وجود املعلول وجود رابطيّأنمن ـ ًمرارا ـ ّما تقدم : ًوثانيا

 عنها، ويستحيل أن ينقلب الوجود الرابطي إىل ّ غري مستقل،ّالعلة، قائم هبا
ر واحلاجة، ّ ألن الوجود الرابطي عني الفق؛ّ عن العلةٍ مستغنّوجود مستقل

 . وهو حمال،، فهو يعني سلب اليشء عن نفسهٍفإذا انقلب إىل مستغن
ته للعدم، الزمه خروج الزمان ّ الفعل بمسبوقيّصحة اشرتاط ّنإ: ًوثالثا

ّ إذ ال سبق زماين للزمان، مع أنه ؛ّائرة املمكنات، وقد تقدم بطالنهمن د
 .تهّ رغم معلوليًّا زمانيًازمان بنفسه ليس حادثّ أن ال:معلول، واحلاصل

ما >: سادس من املرحلة الرابعة بقولهوهذا ما ذكره املصنّف يف الفصل ال
 ،بعدم زماينًقا  إذ ال معنى لكون الزمان مسبو؛ذكروه منتقض بنفس الزمان

ّ إثبات الزمان قبل كل ماهية إمكانّأنإىل ًفا مضا ثبات للحركة الراسمة  إّيةّ
ّك واملادة ّ وفيه إثبات اجلسم املتحر،ك تقوم به احلركةّ وفيه إثبات متحر،للزمان

                                                

 .٣٠٦ص :صفهاينوعاية احلكمة يف رشح هناية احلكمة، حسني عشاقي األ) ١(
 .٣٩٢ ص،٢ج :ّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة :نظر ا)٢(
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ام فرضت ّ وكل،ّام فرض وجود ملاهية ممكنة كانت قبله قطعة زمانّ فكل،والصورة
 .)١(< فالزمان ال يسبقه عدم زماين،ّقطعة زمان كانت عندها ماهية ممكنة

ن يكون ـ أًقا مطلـ الفعل  ّ أنه ليس من رشط:اعلم>: ّقال صدر املتأهلني
 املمكن ةّ علة حاجّنأ وذلك لذهاهبم إىل ؛ونّتكلم كام زعمه امل،بالعدمًقا مسبو

 .)٢(< فقطمكان دون اإل،هي احلدوثّ العلة إىل
يشرتط يف ال >: ّيةفخر الرازي قال يف املباحث املرشقّ أن ال:وال خيفى

ّ وذكر عرشة براهني عىل ذلك، ثم أجاب عىل ،<ّالفعل تقدم العدم عليه
 .)٣(شبهات املخالفني

ص   ّتعليق  ا
 .ً<حدوثاّ العلة املعلول حمتاج إىل:  قلتفإن>: +قوله  •

 الكالم يف ّقد مر>: ي يف تعليقته عىل هناية احلكمةقال الشيخ مصباح اليزد
 بقاء ّأن ألجل ؛ًضاض له ههنا أيّام تعرّالفصل السابع من املرحلة الرابعة، وإن

نوع آخر من االنفكاك بينهام، فلو ثبت إمكانه كان ّ العلة املعلول بعد فناء
ّناقضا لقاعدة التزامن، وكان ينبغي حل   اء  شبهة بقاء البناء بعد موت البنًّ

 ّيةاحلقيقّ العلة ، والكالم يفّاملعدة هذه العلل من قبيل العلل ّبأنـ وأمثاهلا ـ 
 .)٤(< وعلل القوام،ل احلقيقيالتي تشمل الفاع

:  قال يف املعجم الوسيط.ّ اشتد:أي .<وقام البناء عىل ساقه>: +قوله  •
 .اشتدت: قامت احلرب ونحوها عىل ساق

                                                

 .الفصل السادس من املرحلة الرابعة، ٨١ ص:اية احلكمةهن) ١(
 .١٨ ص،٣ج: ّ احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)٢(
 .٤٩٤ ـ ٤٨٥، ص١ج: ّ املباحث املرشقية:نظرا) ٣(
 ).٢٤١( ، تعليقة رقم٢٣٩ص:  مصباح اليزدي عىل هناية احلكمةتعليقة الشيخ) ٤(
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 .<وجود رابطّ العلة ول بالنسبة إىل وجود املعلّأنّوقد تقدم >: +قوله  •
ّتقدم يف الفصل األول من هذه املرحلة ّ. 

ًيضا عدم وجود املعلول عند وجود أ القول والزم هذا>: +قوله  •
ّ اهللا تعاىل علة تامة لوجود العامل، وعىل هذا القولّفإن .<ّعلته  اشرتاط :وهو ـ ّ

 العامل فيه ّالبد أن يميض زمان يكونـ ً الفعل بكونه مسبوقا بالعدم ّصحة
ّمعدوما، حتى يمكن  ، وهو ّتامة الّعلتهف املعلول عن ّجياده، وهو من ختلإً

 .ّتامة الّعلته وجوب وجود املعلول عند وجود : وهي،نكار للقاعدة السابقةإ
يف الفصل السادس من املرحلة  <ّوقد تقدمت جهات فساده>: +قوله  •

 . ويف هذا الفصل،الرابعة
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الث    خالصة الفصل ا
  مسألةّ التامةّعلتهوجوب وجود املعلول عند وجود  :املسألة األوىل •

عدو كوهنا ت ال قام من براهني عىل هذه املسألة لذا ما ي؛ّيةه بدهي أو شب،ّيةبدهي
 .، وقد ساق املصنّف برهانني عىل ذلكّية ال براهني حقيق،هاتّمنب

ًيا  املعلول رضورّقق إذا كان حت وهواإلشكالون هذا ّتكلمأثار امل •  عند ّ
 .اإلنسان ّيةيارختا، وهو ينايف ًجمبورالزم أن يكون الفاعل  ،ّتامة الّعلته ّققحت

 :أجاب املصنّف بام ييل •
ّة تامة لفعله، بل هو علة ناقصة لفعلهّ ليس علنسانّإن اإل .١  لوجود ؛ّ

 زمان حضورها مع زمان ّحتاد وا،ّ كاملادة وحضورها،أخرىعلل ناقصة 
 ....الفعل
ّالتامة ووجود املعلول، ّ العلة  بنيّعلولية واملّالعليةرابطة  إنكار يلزم .٢

ّا الزمه صدور كل يشء من كل يشءوهذ ّ كل يشء لكلّعلية و،ّ  ا وهذ،يشء ّ
 . سفسطةّألنهواضح البطالن؛ 

 وهو ، فاعل خمتارهّن، فإالواجب تعاىلون عىل القاعدة بّتكلمنقض امل  • 
ّعلة تامة للعامل بأمجعه،  عىل قاعدة وجوب وجود املعلول عند  بناء :حيث قالواّ

 .ًّا زمانيً وليس حادثا،ًأن يكون العامل قديامّ التامة يلزم ّعلتهوجود 
 هو أن يكون الفاعل ختيارال املعنى احلقيقي لّبأن :وناقش املصنّف ذلك

 الباري ّ بحقّحقق متختيارال وغري جمبور عليه، وهذا املعنى من ا،بفعلهًيا راض
 .تعاىل بتامم معنى الكلمة

زم عىل قاعدة وجوب  يلّأنهني عىل اإلشكال القائل بّتكلمأجوبة امل •
ً التامة أن يكون العامل قديامّعلتهوجود املعلول عند وجود  ً  وليس حادثا،ّ
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 : ، وأجوبتهم ما ييل، وهو باطلًّازماني
 .ّ مرجح لوجوب الفعلإىل فعل املختار ال حيتاج :ّولاجلواب األ

 : بام ييلّول األجوابمناقشة املصنّف لل • 
 .ّ مرجح دعوى بال دليلىلإ كون الفاعل ال حيتاج ّأن .١ 

 .حد اجلانبني حمالأ إىل املمكن ّرجح تّأن .٢
 .اإلرادةّاملرجح هو قالوا : الثاينواب اجل •
، كالعلم اإلضافة ذات ّية من الصفات احلقيقاإلرادة ّبأنوناقشه املصنّف  

ّ متعلق، فقد يكون متعلقها الوجود أو العدمإىلوالقدرة التي حتتاج   هذا أو ،ّ
 . ذاكأو ،فالطر

ّتعلقت  وملاذا ؟ بالوجود دون العدماإلرادةّ ملاذا تعلقت : السؤال هوّ لكن
ّ وما هو املرجح لتعلقها ؟هبذا الطرف دون ذاك  وعىل هذا مل ؟األطراف بأحدّ

َينقطع السؤال بلم وجد ِ َ ومل مل يوجد؟ِ
 ؟ِ

 .ّ املرجح علمه تعاىل: قالوا:اجلواب الثالث • 
ًيا  نقضًأجاب املصنّف جوابا  ًيا جدلّ يكون العلم  يلزم أن ّأنهبعىل مبانيهم، ّ

ّ ثم ،اإلمكان وهي ،أربع أو ،ّ عن املرجح بثالث مراتبًاّتأخر مباإلمكان
ّ ثم ترجيح املرجح، ومن املحال أن يكون املرجح،ّ ثم الوجود،ّاملاهية ّ لم العـ  ّ

 .ّ يف املتقدمّتأخرّ؛ ألن الزمه تأثري املًاّتأخرم ـ بالفرض
 .ّاملرجح علمه تعاىل باألصلح : قالوا: الرابعواباجل • 
 .ّ واآلخر حيل،ّ أحدمها نقيض: املصنّف بجوابنيوأجاب 

صلحة نفسها ال تكفي للرتجيح ما ّن املأ : ـوهو النقيض ـ ّاألولاجلواب 
ة عن ّتأخروهي م ،املصلحةعن  ّتأخرممل تكن معلومة، والعلم باملصلحة 

ّالفعل متوقف عىل ترجيح املرجح، فلو كان العلم  ووجود ، الفعلوجود ّ
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 .ّ تقدم اليشء عىل نفسه، وهو حمالللزملوجود الفعل ًحا ّباملصلحة مرج
 ،ّصلحة إما واجبةّ أن امل:حاصله : ـّوهو اجلواب احليل ـ اجلواب الثاين

 ّية وحدانّأدلةّ كانت واجبة فهو باطل؛ ألن فإنّ وإما ممكنة، ،ّوإما ممتنعة
ّ وإن كانت ممتنعة فهي معدومة؛ ألن كل ممتنع معدوم؛جب تبطلهالوا ّ. 

وهي عىل  ّالتامة عند وجود املعلول،ّ العلة  وجوباملسألة الثانية وهي •
 .العكس من املسألة األوىل، وقد ساق املصنّف برهانني عىل ذلك
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  ّيةوث تفصيل

بحث األ   ا الفلس :ّولا
 هار، وهذياالختو بحث اجلرب  هوّالعليةث بط ببحتمن املسائل التي تر

 :املسألة هلا مقامان من البحث
 وبني ،زلة القائلني بالتفويضتعوهو بحث كالمي وقع بني امل :ّولاملقام األ

 القائلني باألمر بني األمرين، ّيةالشيعة االماموبني األشاعرة القائلني باجلرب، 
 ، فاملعتزلة ذهبوا إىلنسان اإل الصادرة منفعال النزاع يف تشخيص األّوينصب

ّ أن ذهبوا إىلقد  فشاعرةاألّأما و التفويض، : أي،نسانًفاعل حمضا هو اإلّأن ال
ً منهام نصيبا يف ّ لكلّبأن فقالوا ّيةمامإلّأما الشيعة اوًفاعل حمضا هو اهللا تعاىل، ال
 . بالنحو املناسب لهّفاعليةال

 .رص عىل املقام الثاينتام نقّ وإن،ونحن النريد تفصيل هذا البحث
 ه فاعل هذّنأىل ع البحث فيه ّ وينصب،ّ وهو بحث فلسفي:املقام الثاين

  ـً كالمها معام أ،م اهللا تعاىلأ نسانّ فرضنا يف املقام األول هو اإلًسواءـ  فعالاأل
 ؟ختيارا من دون م أ،ًاختياراهل تصدر منه 

أدلة القائل با الفلس
ّ

  
 :في دليالنكر للجرب الفلسُذ

ل األ م يوجد: قاعدة:ّولا ب  م  ء ما     ا
 :ّب من مقدمتنيّوهذا الدليل يرتك

لرضورة تساوق ّ ألن ا؛ ينايف الرضورةختيارالّن اأ :ّاملقدمة األوىل
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 .ّية من قبيل حركة يد املرتعش التي هي رضور،ختيارالاالضطرار املقابل ل
ّ يكون بالرضورة؛ ألن الفعل نسان اإل صدور الفعل منّنأ: ّاملقدمة الثانية

 ،مكانّ فتسوده القوانني السائدة يف كل عامل اإل،الصادر منه ممكن من املمكنات
 . مل يوجد املمكن مامل جيبّبأنالقائلة 

 ؛هأفعال جمبور وغري خمتار يف نسانّ أن اإلّواجلمع بني هاتني املقدمتني يثبت
 .ختيارالالرضورة، والرضورة تنايف ا بّإال نسانّألن الفعل ال يصدر من اإل

 اليشء ّفإن <اليشء ما مل جيب مل يوجد> عىل قاعدة ً بناء:أخرىوبعبارة 
 فنسبة الوجود والعدم إليه ، وال العدم،ّاملمكن يف حد ذاته ال يقتيض الوجود

ّ اتصافه ّأن غري ، بلحاظ أمر خارج عن ذاتهّإالسم هبام ّ وال يت،متساوية
ّ عىل انضامم عامل إىل ماهية املمكن حتى يضفي عليها ّبالوجود يتوقف ّ

 ،ّ وعدم العلة،ّ يكفي يف اتصافه بالعدم حلاظ عدم العاملهّحني إن يف ،الوجود
 ،ّحقق يت،ًّا فلو وجد عامل خارجي يقتيض وجوده اقتضاء إجيابي:وعىل هذا

س ّ ويتلبقّحق ومعه ال يمكن أن يت،ًوممكناًزا ق العدم إليه جائّ يكون تطرّوإال
 .بالوجود

ّ ألن فعل العبد ال ؛ب القول باجلربّ رت:ًضوء ما سلف وتأسيسا عليهيف و
 .ختيار والوجوب ينايف اال، بالوجوبّإاليصدر منه 

ل األول  واب  ا   ّا
  : وهيّاألولة أجوبة عىل الدليل ّهنالك عد

واب األ ة :ّولا    الفالسفةّنظر
 فعل اإلنـسان ّنإ : حيث قالوا؛ّاملقدمة الثانية مشهور الفالسفة اعرتفوا ب

قالوا لكن ، ود اليشء ما مل جيب مل يوج:مسبوق بالرضورة، عىل أساس قاعدة
 ختيارالّ ألن ا؛ختيارال وبني ا، التنايف بني قاعدة اليشء ما مل جيب مل يوجدمبعد
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 .ّتامةالّ العلة جزء من
 ال ،مةّ قاعـدة مـسل،يوجـد اليشء ما مل جيب مل : قاعدةّنإ :بعبارة أخرى
ّ ألن غايـة مـا تفيـده ؛تنتاج اجلرب من القاعدة غري صحيح اسّغبار عليها، لكن

ّ، وأمـا ّتامـة الّعلتـهت ّقق باإلجياب واإللزام إذا حتّحققعلول يتّ أن امل:القاعدة
 . فال يستفاد منهاًرا  وجمبو ـبالفتحـ  ً موجباًكون الفاعل فاعال

ًيا طبيعًلو كان فاعالفاعل ّن الأ :بيان ذلك ه يصدر الفعـل ّنإغري خمتار، ف ،ّ
 ً والفاعـل موجبـاً ويكـون الفعـل واجبـا، مـع امتنـاع العـدم،منه بالوجوب

ً وأما إذا كان الفاعل خمتارا،)حبالفت( ّاتصاف  ّ فصدور الفعل منه يتوقف عىل،ّ
 يضفي هذا الوصف عـىل املعلـول هـو نفـس الذيفعله بالوجوب، والعامل 

دوره عنـه عـىل ّ يوصل الفعل إىل حد يكون صتهيّه وحرختيارا فهو ب،لالفاع
 : أي،ً موجبـاً يكون الفاعل املختار فـاعال: وعىل هذا،نحو الوجوب واللزوم

   هذا الفاعـل ال يمكـن أن يوصـف ّأن :الوجوب لفعله، ومن الواضحًيا معط
 .)١(باجلربـ  وال فعله ،ال هوـ 

ا واب ا ة: ا ت اّنظر
ّ

م يوجد : م ب  م  ء ما    رفض قاعدة ا
ّ ألن الرضورة تـساوق ؛ اليشء ما مل جيب مل يوجد:ون قاعدةّتكلمنكر املأ

 من دون حاجة ّية باألولوّحققفعل يتّن الإ :، وقالواختيارالاالضطرار املنايف ل
 . )٢(إىل الرضورة

                                                

 يف  احلكمة املتعالية.٥٠٠، ص٢ ج : من كتاب الشفاءّهليات رشح اإل:نظرا) ١(
 هناية احلكمة، الفصل اخلامس من .١٩٨ص ،١ج: ّاألسفار العقلية األربعة

 .املرحلة الرابعة
 .ة الرابعة هناية احلكمة، الفصل اخلامس من املرحل:نظرا) ٢(
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 .)١( بطالهناّ وتبني،ّيةولووقد ناقش الفالسفة القول باأل
 كون الفعل ليس ّردجم> ّأن : وهو،ًكر الشهيد الصدر جوابا آخروذ
ًيا رضور ًيا اختيارال يكفي يف كونه ّ    معناه ّالعلية إنكار مبادئ ّفإن ؛للفاعلّ

 ،ختيار الصدفة غري االّنأ : ومن الواضح،التسليم بالصدفةـ بحسب احلقيقة ـ 
 الغليان ّققفهذا معناه حتّ املاء غىل بال علة وبال نار ّنأ ـ ًحماال ـ فلو فرض

ًيا اختيار الغليان كان ّنأ : وليس معناه،صدفة  ّفإن ،ّ وجد بال علةّألنهللامء؛ ّ
 . )٢(<ًااختيارهذا غري ما يراه العقل 

الث واب ا ة: ا   ّ بعض األصوّنظر
الـشهيد الـصدر إىل ود اخلـوئي ّ النـائيني والـسيّحقـقّذهب كـل مـن امل

 هـذه القاعـدة ّبأن : حيث قالوا،ليشء ما مل جيب مل يوجد ا:التفصيل يف قاعدة
 . لإلنسانّيةختيار وال تشمل األفعال االّيةختيارجتري يف العلل غري اال

 ووجوب ،ختيار باالّياختيار فهو ّالفعل اخلارجي>:  النائينيّحقققال امل
 وهـو ،ّ وجـوب نـشأ مـن الفعـل األولّألنـه؛ ختيـاروجوده بـه ال ينـايف اال

 فـال ينـايف ختيـار وإعامل القدرة، والوجـوب إذا كـان يف طـول اال،تيارخاال
يشء ما مل ّ أن ال:ً وما نحن فيه كذلك، فلهذا يكون خارجا عن قاعدة،ختياراال

 .)٣(<...جيب مل يوجد
ً جوابا عـىل ، وإعامل القدرةختيارّ منشأ الفعل األول هو االّأنومقصوده 

 .ًحقاّ كام سيتضح الّيةاختيارليست  رادةّ أن اإل: وهو، الثاينشكالاإل

                                                

 . املصدر السابق)١(
 .٣٣ ص،٢ ج:بحوث يف علم األصول) ٢(
 .١٣٩ ـ١٣٥، ص١ج :أجود التقريرات) ٣(
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 النائيني بنحو اإلمجال ما ّحققنا نقبل من املّنأ ب: الشهيد فقد ذكرّالسيد ّأما
ّ أنه البد من رفع اليد يف األفعـال اال:ذكره من  عـن إطـالق قـوانني ّيـةختيارّ

 .)١(ء ما مل جيب مل يوجد  اليشّنأ : وقاعدة،ّالعلية
 فعـال يف األ،ليشء مـا مل جيـب مل يوجـد ا:يرفض جريان قاعدة + فهو

ًمفـصال، كام سيأيت كالمه ّيةختيار غري االفعالها باألّصص وخي،ّيةختياراال  يف ّ
 .صحاب اجلربلثاين ألمناقشة الدليل ا

 اليشء ما مل جيب : اخلوئي فقد ذكر السبب يف عدم جريان قاعدةّالسيد ّأما
ّلقاعدة املذكورة وإن كانت تامـة يف ا>: ، بقولهّيةختيار االفعال يف األ،مل يوجد
 هـذه ّأن : والـسبب يف ذلـك؛ّيـةختيارّ أنه ال صلة هلا باألفعـال االّإالاجلملة 

 ملبـدأ ّية التي هي النقطة األساسّيةالقاعدة ترتكز عىل مسألة التناسب والسنخ
ّ مرتبة نازلة من وجود العلـة، ولـيس ـّ كام تقدم ـ وجوب املعلول ّفإن، ّالعلية

ًيا ًئا أجنبشي  وجـود املعلـول قـد أصـبح ّأن فبطبيعـة احلـال : وعـىل هـذا،عنهّ
ًيا رضور ّ لفرض أنه متول؛ّيف مرتبة وجود العلةّ  ومستخرج من صـميم ،د منهاّ

 وهذا معنـى احتفـاف وجـوده بـرضورة سـابقة، ومـن ، وواقع مغزاها،ذاهتا
 يف ّإال ّالعليـة ّ أنه ال يمكن تفسري الرضورة املذكورة عىل ضوء مبـدأ:الطبيعي

 .)٢(<...ً أصالّيةختيار وال يمكن تفسريها يف األفعال اال،ّيةاملعاليل الطبيع

ار ن إن عا ب: قاعدةبعض ا م  ء ما     ا
 يمكـن : اليشء ما مل جيب مل يوجـد، ويقـول: ينكر قاعدةّالفيايضالشيخ 

رة الـسابقة  ال الـرضو،ة بالرضورة الالحقةّتوجيه هذه القاعدة بجعلها خمتص
 :ةّدلأ ةّم لذلك عدّوقد .عىل وجود املعلول

                                                

 . ٣٧، ص٢ج :صول بحوث يف علم األ:انظر) ١(
 .٥٤ ص،١ج :ّحمارضات يف أصول الفقه، السيد اخلوئي) ٢(
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ل األ وجدان:ّولا    ا
 بام فيهـا ،ةّحققّالتامة متّ العلة ّ أن:ا نرى بالوجدانّ ألن؛ باطلة،القاعدة ّإن

 .)١( مل يفعل الفعلنسان اإلّ، لكنرادة واإلختياراال

ا ل ا لوجوبّقق قبل :ا علول ال ثبوت     ا
 ماتّة مقدّب من عدّيرتكالدليل وهذا  

 . اليشء قبل وجوده معدوم؛ الستحالة ارتفاع النقيضني:ّاملقدمة األوىل
ّ كل معدوم يكون العدم له رضوري:ّاملقدمة الثانية ًا، مـن بـاب الـرضورة ّ

 .برشط املحمول
ًيا ّكل ما يكون العدم رضور: ّاملقدمة الثالثة ًله يكـون الوجـود ممتنعـا لـه؛ ّ

 .ة اجتامع النقيضنيالستحال
ًكل ما يكون الوجود ممتنعا له ال يكـون الوجـود واجبـا :ّ املقدمة الرابعة ً ّ، 

 .وىل لهأوال 
 .)٢( ثابتة لهّية وال األولو، ال الوجوب ثابت له املعلولّقققبل حت :النتيجة

الث ل ا علول عند ّحققت القاعدة ّو تم: ا علته ّقق وجوب ا
ّ

  ّامة ا
 يكون وجوب أن، للزم ّتامةيشء ما مل جيب مل يوجد ّ أن ال:انت قاعدةلو ك

 بعـد، وهـذا ّحقـق وجـوده مل يتّأن، مع ّتامة الّعلته ّقق عند حتًاّحققاملعلول مت
 ّنأ : مـنّحملـه ملا ثبـت يف ؛ عدم مساوقة الوجوب للوجود، وهو باطل:يعني

 : بطـالن قاعـدة:أي ،مّالوجوب مساوق للوجود، وببطالن التايل يبطل املقد
 .)٣(اليشء ما مل جيب مل يوجد

                                                

 .٤١ص): فاريس( ة حكمت آينيّجمل: انظر) ١(
 .٤١ص: السابقاملصدر : انظر) ٢(
 .٤٢ص:  السابقاملصدر: انظر) ٣(
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لج الفلس ا  ل ا ست  :ا   ّةختيارااإلرادة ل
 ّ عـىل اجلـرب، وهـو أهـمهأصـحابّ اسـتدل بـه الذيهذا هو الدليل الثاين 

 .  واألفهام رصعى، حيث جعل العقول حيارى؛إشكال يف املقام
  ّيةراد اإلفعالّ أن األوا إىل الفالسفة ذهبّبأن :ّوقبل بيان الدليل نذكر

ًقالوا أيضا أن  و،ّ التامةّعلتهات ّقق إذا حتّإال ّحققال تتـ تها وبتامم أنواعها ّمبرـ 
ف املراد؛ ّ ختلاستحالًا ّد فإذا بلغت اإلرادة ح،ّالتامةّ العلة أجزاء من رادةاإل

 .ّف املعلول عن العلةّالستحالة ختل
 ّنأ :َفـرق بـني املوجـب واملختـارّ أن النما يقال مـ> :ّقال صدر املتأهلني

 ،ن ال يفعـلأب ما ال يمكنـه َ واملوج،ن ال يفعلأ و،ن يفعلأاملختار ما يمكنه 
 ،رادة متى كانت متساوية مل تكن جازمـةّ أن اإل:ك قد علمتّكالم باطل؛ ألن

 بـني األشـياء ّعلوليـة واملّالعليـةعند من نفـى ّإال وهناك يمتنع حدوث املراد 
 وال ، للفعـلةخر صارت موجبآل أحد طرفيها عىل اّرجح ومتى ت،اعرةكاألش

 .)١(<بات فرق من هذه اجلهةَ سائر املوجيبقى حينئذ بينها وبني
 إرادتك ما دامـت متـساوية النـسبة إىل وجـود ّإن>: ويف موضع آخر قال

ت ّ وأما إذا صار،املراد وعدمه مل تكن صاحلة ألحد ذينك الطرفني عىل اآلخر
  .)٢(<لوجوب لزم منه وقوع الفعلّحد ا

ف املـراد ّيـستحيل ختلـًا ّداإلرادة ما مل تبلغ ح> :هاينصف األّحققوقال امل
ّ صدور املعلول بـال علـة تامـة:ّ ألن معناه؛عنها ال يمكن وجود الفعل  وإذا ،ّ

 .)٣(ّتامة الّعلتهف املعلول عن ّ لزم ختلّوإال ،فها عنهّ امتنع ختلّبلغت ذلك احلد
                                                

 .٣١٨، ص٦ج :ّ احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)١(
 .٣١٧ ص،٦ج :صدر نفسهامل) ٢(
 .٢٠٠، ص١ج: هناية الدراية) ٣(
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   بدء عود
ّاستدل عىل اجلـرب بعد بيان هذه املقدمة نرجع اىل بيان هذا الدليل، حيث 

 سـبق اإلرادة :ي عن غـريه هـوختيار الضابطة يف متييز الفعل االّبأن الفلسفي
ر ال عنها فهو  وما صد،ّياختيار ّ فام صدر عنها فهو فعل إرادي،عليه وعدمه

 ّألنـه ؛تنطبق عىل نفس اإلرادة هذه الضابطة ال ّ ولكن،ّ غري إراديّاضطراري
 وينتقل الكـالم ،ًيا، للزم صدورها عن إرادة ثانيةاختيارً أمرا رادةلو كانت اإل

ّ تتوقـف السلـسلة عنـد إرادة غـري صـادرة عـن إرادة ّإما الثانية، فرادةإىل اإل
 . وهو حمال، فيتسلسل،ّأخرى، فيلزم اجلرب، وإما ال يقف

ّ وأمـا ،بـاإلرادةًقا ي هو ما كان مسبويارختفعل االّن الإ :أخرىوبعبارة 
 فهل ، الثانية منهارادةا ننقل الكالم إىل اإلّ، ألنّيةاختيار فال تكون رادةنفس اإل

؛ لعـدم سـبق إرادة ّيـةاختيار وعىل الثاين يثبت كوهنـا غـري ؟ المهي كذلك أ
ّ وعىل األول ينقـل الكـالم إليهـا مثـل ، وعدم نشوئها من إرادة أخرى،عليها

ّ أن يتوقف يف إرادة غري مسبوقة فيلـزم اجلـرب، أو يتسلـسل وهـو ّإماألوىل، فا
 . وعليه يلزم اجلرب الفلسفي.حمال

صوصه، حيـث فـ عـن الفـارايب يف شكالّوقد نقل صدر املتأهلني هذا اإل
 :  وهي كام ييل،ًجعل لإلشكال شقوقا

  ؟ قديممك هل هو حادث أاختياراستكشف عن 
 وهـو ،ّ منذ أول وجودكختيار أن يصحبك ذلك اال لزمًإن كان قديام .١
 .باطل

 فـإن كـان ؟ فام هـو املحـدث ـ حادث حمدثّ ولكل ـًوإن كان حادثا .٢
 . يلزم التسلسل،ختيارنفسه بإجياده باال

 .ختيارعىل االًرا  فيكون جمبو،ختيارإذا كان بإجياده لكن ال باال .٣
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اب اخلارجة عن اإلنسان  فهو ينتهي إىل األسب،وإن كان املحدث غريه .٤
 .اختيارالتي ليست ب
 ، وخيتار ما يشاء،ّ أنه يفعل ما يريدٌّ ظانّ ظنّإن> :م الثاين الفارايبّقال املعل

 فإن . أو غري حادث، هل هو حادث فيه بعدما مل يكن:هاختياراستكشف عن 
 ولزم أن ،ّ منذ أول وجودهختياركان غري حادث فيه لزم أن يعجبه ذلك اال

 ّولكلـ  ً وإن كان حادثا،ّ ال ينفك عنه،ختيارعىل ذلك االًعا  مطبويكون
 أن ّإما ف، وحمدث أحدثه،ه عن سبب اقتضاهاختيارفيكون ـ حادث حمدث 

 ختيار أن يكون إجياده لالّإما ف، فإن كان هو نفسه،يكون هو أو غريه
ه ال  فيختيارالًدا  أو يكون وجو، وهذا يتسلسل إىل غري النهاية،ختيارباال
 وينتهي إىل األسباب ، من غريهختيارعىل ذلك االًرا  فيكون جمبو،ختيارباال

 .)١(هاختياراخلارجة عن التي ليست ب
 .م يتضح أن االرادة ليست اختيارية ومن ثم يثبت اجلرب الفلسفيّا تقدّومم

ا  ل ا واب  ا   ا
 :ة أجوبةّيف املقام توجد عدو

واب األ صدر :ّولا ت  أا
ّ

  
ّذكر صدر املتأهلني يف مقام اجلواب عىل اجلربي املختار ما يكون > :ّبأنة ّ

والقادر ما يكون بحيث إن أراد .  ال ما يكون إرادته بإرادته،فعله بإرادته
 ّوإال ، ال ما يكون إن أراد اإلرادة للفعل فعل، فالّوإالالفعل صدر عنه الفعل 

 .)٢(<مل يفعل

                                                

 .٣٩٠ ص،٦ج :ّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعةًنقال عن ) ١(
 .٣٨٨ ص،٦ج :ة األربعةّ احلكمة املتعالية يف األسفار العقلي)٢(
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 فإذا ، البحث يف واقع اإلرادة وحقيقتهاّبأن :ميني اخلّالسيدوأورد عليه 
 ،ّية وساموّية أو أرض،ّية عوامل نفسانّكانت ظاهرة يف الضمري اإلنساين يف ظل

 .ًاّياختيار ً فعالًأيضاوبالنتيجة ال يكون الفعل . ًاّياختيارًرا فال تكون أم

ّ ما ذكره إنام يتم يف األفعال اجلواّنإ>: وهذا ما ذكره بقوله ّ وأما ،ّيةرحّ
 فال  ـّمن التصور والتصديق واإلرادةـ األفعال الصادرة عن النفس مبارشة 

 أو ،ّيةّا إما جربّهنأ فيدور أمرها ، هذا املعنىّيتهاختياريمكن أن يكون املالك يف 
   .)١(< وهو غري مذكور يف كالمه؟ وما هو هذا املالك، لكن بمالك آخرّيةاختيار

ا واب ا راساقّحقلم: ا    ا

يف مبحث ذكره  اخلراساين يف هذا املقام، بل ّحققهذا اجلواب مل يذكره امل
 مبادئها يكون ّأن ّإال اإلرادة وإن مل تكن هبا، ّيةاختيار ّنأ :ه وحاصل،يّالتجر

 عىل ما عزم ّرتتب فيام يّتأملن من عدمه بالّ للتمك؛ختيار باالًوجودها غالبا
 .)٢(و التبعة أو العقوبةة أّعليه عن اللوم واملذم

ّ إما أن :ّ ألن تلك املبادئ ال ختلو؛رادة اإلئ الكالم يف مبادّبأن :وأجيب
ً فعىل األول يلزم عدم كوهنا أفعاال، أو ال،تكون مسبوقة باإلرادة  ّيةاختيار ّ

ّ وذلك ألن اإلرادة السابقة عىل تلك املبادئ إرادة ؛ّية إرادًوإن كانت أفعاال
 ويلزم ، ينقل الكالم إليهاّوإال ، وغري مسبوقة بإرادة أخرى،ّيةاختيارغري 

ًيا  إرادً وعىل الثاين يلزم عدم كوهنا فعال،التسلسل  بل تكون ،ًأيضاللنفس ّ
 . صادرة عن النفس بال إرادةًأفعاال

                                                

: ّ األثـر يف اجلـرب والقـدر، الـسيد اخلمينـي، تقريـر الـشيخ جعفـر الـسبحاينّلب) ١(
 .١٨٧ص

 .٢٥٩ ص:كفاية األصول: انظر) ٢(
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الث واب ا لعال: ا
ّ

ائري شيخ ا   مة ا
ّرادة ال تتعلق ّ أن اإل ما اشتهر منّنأ :حاصل ما ذكره الشيخ احلائري هو

 اإلرادة ّحقق أمر غري صحيح، بل تت، وال تكون مسبوقة بأخرى،هبا اإلرادة
 . ملصلحة يف نفسها

ا نرى إمكان أن ّ ألن؛الدليل عىل ذلك هو الوجدان>: وهذا ما ذكره بقوله
 الصوم ّصحة ّأن بمالحظة ،امّ عرشة أيّاصيقصد اإلنسان البقاء يف املكان اخل

 ًباّ مع العلم بعدم كون هذا األثر مرت،ّوقف عىل القصد املذكورّوالصالة تامة تت
 .)١(< إرادةّفتتعلق باإلرادة ،ًعاعىل نفس البقاء واق

 إذ غايته كون اإلرادة األوىل ؛ًأيضا هذا ال يدفع اإلشكال ّبأن :ونوقش
 ّ وأما اإلرادة الثانية فهي بعد باقية عىل صفة غري، لسبقها بإرادة ثانية؛ّيةاختيار

كونه ـ حسب معايري القوم ـ ي ختيارّ ألن امليزان يف الفعل اال؛ّيةختياراال
 فلو سلمت هذه القاعدة لصارت اإلرادة الثانية غري ،باإلرادةًقا مسبو

 .)٢(ّيةاختيار

رابع واب ا لعال: ا
ّ

  مة الطباطبا
ّتها التامة واجبة ّوادث بالنسبة إىل علّ أن احل:حاصل هذا اجلواب هو

 فهذا هو املالك يف أعامل ، وبالنسبة إىل أجزاء عللها ممكنة الوجود،ودالوج
، ّتامةتها الّ النسبة األوىل نسبتها إىل عل:اإلنسان وأفعاله، فلألفعال نسبتان

 ،ّية وجوبّيةوالنسبة الثانية هي نسبتها إىل أجزائها، فالنسبة األوىل رضور
 الوجود بمالحظة ّفعال رضوري فعل من األّ وكل،والنسبة الثانية نسبة ممكنة

ّعلة تامة رادة ليست ّن اإلأ  وبام،ّعلته وممكن بمالحظة أجزاء ،ّعلله التامة ّ
                                                

 .١٥ ص،٢ج: درر الفوائد، الشيخ عبد الكريم احلائري اليزدي) ١(
 .١٦٧ص:  األثر يف اجلرب والقدرّلب: انظر) ٢(
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 .)١(الوجوب  ال نسبة، تكون نسبة الفعل إليها نسبة اإلمكان،للفعل
ّ نوقش بنفس املناقشة التي أوردت عىل كالم صدر املتأهلني، وقد

 فإذا كانت اإلرادة ،ختيارارج عن اال ما وراء اإلرادة أمر خّأن :وحاصلها
 وال اإلرادة به، وما ختيار الفعل باالّتصف فال يختيارًأيضا خارجة عن اال

 ،ّيةّالتامة نسبة رضورّ العلة  نسبة الفعل إىل أجزاءّأن ّ إذ ال شك؛ذكره صحيح
 مدار ّأنّ؛ ألن البحث يف شكال اإلّ هذا ال حيلّ، لكنّيةوإىل بعضها إمكان

 ـ للفعلّ العلة التي هي جزء ـ رادة فإذا كانت اإل، الفعل هو اإلرادةّيةاختيار
 .)٢(، فيوصف الفعل باجلرب واللزومّيةاختيارغري 

س ا واب ا و: ا   لسيد ا
 +ّ أنه :لهّ، حمصّمفصل يف كالم <املحارضات> اخلوئي يف ّالسيدأجاب 

 :مرينأ عىل ّيتهبنى نظر
ّل أن تكون علة تامة للفعلرادة ال تعقّن اإلأ :ّاألول ّ. 
مسبوقة بإعامل القدرة ـ ة أنواعها ّ بكاف ـّيةختيار األفعال اال: الثاين
 .والسلطنة

ّ أما األمر األول  :، وهينقاطّ فقد استدل عليه ببيان بعض الّ
ما نلمسه من الفرق الواضح بني حركة يد املرتعش وحركة يد  :األوىل 

 حركة الدم وحركة اليد ، وحركة األصابع حركة النبضّفإن ،غري املرتعش
ّلو كانت اإلرادة علة تامةف ،يمنة ويرسة  ، وكانت حركة العضالت معلولة هلا،ّ

مع  ؛نبض والدم أو حركة ال،كان حاهلا عند وجودها حال حركة يد املرتعش
 خاطئ جدا وال واقع له ـالوجدان والضمري   مضافا إىل أنه خالفـأن ذلك 

                                                

 .٩٩ ص،١ج :فسري القرآن يف ت امليزان:انظر) ١(
 .١٨٧ص:  األثر يف اجلرب والقدرّ لب:انظر) ٢(
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 .أبدا 
 عليها الفعل ّرتتبرادة مهام بلغت ذروهتا ال يّ أن اإل:يف ذلكوالسبب 

ها ّقق بل الفعل عىل الرغم من وجودها وحت،ّ التامةّعلته املعلول عىل ّرتتبك
 ولو كانت ، وهلا أن ال تفعل، فلها أن تفعل، النفس وسلطاهنااختيارحتت 

ّاإلرادة علة تامة حلركة العضالت مل يكن للنفس تلك السلطنة  ولكانت ،ّ
 .عاجزة عن التأثري مع فرض وجودها

 ،ّيةرادة تشرتك مع اخلوف يف كوهنا من الصفات النفسانّن اإلأ :الثانية
 وإذا ؛ فإذا خاف يرتعش البدن ويصفر اللون:ّ عىل كل واحد أمورّرتتبوي

ّ فلو كانت اإلرادة علة تامة للفعل ، عليه املرادّرتتبأراد ي من دون أن ـ ّ
 عىل ّرتتب لزم أن يكون ما ي ـهاختيار وبني املراد سلطان النفس وط بينهاّيتوس

 .ّ مع أنه خالف الوجدان،اخلوف واإلرادة عىل وزان واحد
 كام إذا ،ي من دون سبق إرادة عليهختيارقد يوصف الفعل باال :الثالثة

 فبطبيعة ، أو األصغر، أن يقع عىل ولده األكرب: فدار أمره بني،سقط من شاهق
 ّأن : ومن البدهيي،ة عالقته باألكربّ لشد؛خيتار سقوطه عىل ابنه األصغراحلال 
ّه السقوط عىل األول ليس من جهة شوقه إىل هالكه أو موته وإرادته اختيار

ّلو كانت اإلرادة علة تامة للفعلف ،له  لعدم وجود ً؛ لكان صدوره منه حماال،ّ
 ال ،درة وسلطان النفسام الفعل معلول إعامل القّ وإن، وهي اإلرادة،ّعلته

 .إرادة الفعل
 :ج ما ييل الثالث، استنتنقاط من بيان هذه ال+وبعدما انتهى 

ّرادة ال تكون علة تامة للفعل، وال توجب خروجه عن حتت  اإلّأن ً:الّأو  ّ
 . هاختيارسلطان النفس و

ّ بل هناك علة ،غري منحرصة فيهاّ العلة ّ أن، عىل فرض التسليم:ًثانيا
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 .هي إعامل القدرة والسلطنة للنفس و،أخرى
 .ّه فيام يرتبط باألمر األولّهذا كل
ي ما أوجده ختيارفعل االّ أن ال:وهو ـ األمر الثاينّفيام يتعلق بّوأما 
ة أنواعه مسبوق بإعامل القدرة ّ وهو بكاف،ه وإعامل قدرتهاختياراإلنسان ب
 :فحاصل ما ذكره ما ييل ـ والسلطنة

ّة ليست علة تامة للفعلرادّ أن اإل إذا ثبت  فبطبيعة احلال يستند وجود ،ّ
 ،ختيار عنهام باالّ وهذا األمر هو إعامل القدرة والسلطنة املعرب،الفعل إىل أمر

 قد خلق النفس لإلنسان ّ وجلّ عزّ أن اهللا:هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى
 وألجل ،ا وثابتة يف صميم ذاهت، هلاتية وهي ذا،واجدة هلذه السلطنة والقدرة

يف ـ  فال حتتاج النفس ، وتنقاد يف حركاهتا،هذه السلطنة ختضع العضالت هلا
 . إىل إعامل سلطنة وقدرة أخرىـ إعامهلا لتلك السلطنة والقدرة 

 :وبعد هذا استنتج من هذا البيان أمرين مها
 ال ،ّي إنام يصدر عن الفاعل بإعامل قدرتهختيار األمر االّنأ: ّاألول

 . هختيارّنعم اإلرادة تكون مرجحة ال ،بإرادته
 ّإالّ إىل وجود مرجح ً النفس للفعل وإن كان يفتقر غالبااختيار ّنأ :الثاين

ّأنه ليس من ناحية استحالة صدوره منها بدون املرجح، بل من ناحية خروجه  ّ
 .)١( ّيةعن اللغو

 :ام ييلب اخلميني ّالسيدوأورد عليه 
ًأوال  الفرق :رتعش وحتريك اليد يمنة ويرسة هو الفرق بني حركة يد امل:ّ

 فرضه الذي والفعل ،اختياربني الفعل املفروض عىل اإلنسان من غري طلب و
ّ فكون اإلرادة علة تامة للفعل غري املنفك.اإلنسان عىل نفسه ّ  ال ،ة عن املرادّ

                                                

 .٥٩ ص،٢ج :ّ حمارضات يف أصول الفقه، السيد اخلوئي:انظر) ١(
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 سابق عىل اختيار فرض الفعل عىل نفسه عن الذيينايف كون الفاعل هو 
 .اإلرادة

نفسه من ب الفرق بني سقوط من ألقى : وهو، ذلك بمثال آخرّد بني وق
ـ  بعد االندفاع ـ  السقوط بام هو هوّفإن ، ومن دفعه شخص آخر منه،شاهق

ّ ألن ّإال وما هذا ، دون الثاين،ّ لكن يعاقب عىل األول،ختيارأمر خارج عن اال
الثاين هو  و،اختيار فرض الفعل عىل نفسه عن الذيّالفاعل يف األول هو 

 فوضوح الفرق بني حركة املرتعش : ضوء ذلكويف ، فرض الغري عليهالذي
ّ لعدم كون اإلرادة علة تامة لهًوحتريك اإلنسان يده ليس معلوال  وال عدم ،ّ

 يف ختيار بل الفرق رهن سبق اال،<الفعل ما مل جيب مل يوجد> :جريان قاعدة
 . دون الثاين،ّاألول قبل الفرض

ّيف كل كون كل علة تامة ملا ـ مثل اخلوف ـ رادة وإن كانت إلّن اأ :ًثانيا ّ ّ ّ
 النفس غري قادرة عىل االجتناب ّبأن لكن تفرتق عنه ، عليهام من اآلثارّرتتبي

 وهذا ،ياختيارغري ًرا  واألثر أمّؤثر املّعن اخلوف وأثره، فألجل ذلك يعد
ّ علة تامة لألثرّفإهنابخالف اإلرادة  فس االبتعاد عنها  لكن يف وسع الن،ّ

 . قبل التصميم واجلزم، املوجود يف النفسختيارباال
ًدا  للفاعل وإن كان فاقّسقوط عىل الولد األصغر فعل إراديّإن ال :ًثالثا 

ة العاقلة ّ بل القو،شوق ال يالزم اإلرادةّ أن ال: وقد عرفت،للشوق النفيس
 ّ، لكنّ إرادي فأصل السقوط وإن كان غري، ذاك اجلانباختيارتدفعه إىل 

ّولو كانت اإلرادة علة تامة ...> :ّ وأما قوله.ً قطعاّ إراديّعني اجلانب املاختيار ّ
 فهو كالم <ّ لعدم وجود علة وهي اإلرادةً؛للفعل لكان صدوره منه حماال

ّ فاألول فاقد ،ّخاص جانب اختيار خلط بني أصل السقوط وّألنه ؛غريب
 ً. والثاين واجد هلا قطعا،لإلرادة
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سادس واب ا ائّحققلم: ا    ا
 ّرتتبملوجود يف النفس املا ّأن : النائيني هوّحققحاصل ما أجاب به امل

 ، والتصديق بالفائدة،ّ التصور: هل هو أمور ثالثة،عليه حركة العضالت
ط ّ هناك أمر آخر متوسم أ، عنه باإلرادة كام هو املعروفّد املعربّوالشوق املؤك

 ال نسبة الكيف ، ونسبته إىل النفس نسبة الفعل إىل فاعله،ركةبني اإلرادة واحل
 ؟إىل موضوعه

 ،ى بالطلبّ هناك مرتبة أخرى بعد اإلرادة تسمّنأ : أي، هو الثاينّ واحلق
 . وتأثري النفس يف حركة العضالتختياروهو نفس اال

ّمن التصور والتصديق ـ للنفس  ّصفات العامةّ أن ال:والربهان عليه
ة عليها من ّرتتب فإن كانت حركة العضالت م،ّيةاختيار غري ّكلهاـ  واإلرادة

 يلزم أن ال تكون العضالت منقادة ،هااختيارغري تأثري النفس فيها وبال 
ّ النفس تامة التأثري يف العضالت ّفإن ؛ً وهو باطل وجدانا،للنفس وحركاهتا

 .ون هلا مزاحم يف سلطاهنا وملكهامن دون أن يك
 عىل الفعل ّرتتب استحقاق العقاب مّبأن :اجلواب عنهاوما يقال يف 

  ـّيةاختيار وإن كانت اإلرادة غري ، الفعل الصادر عن اإلرادة:أيـ ي ختياراال
 غري ،ياختيارعلول ألمر غري ّ أن امل بداهة؛فهو ال يسمن وال يغني من جوع

 .ّياختيار
خالف ما إذا  ب،ختيار اإلرادة هادم ألساس االّعلية ّأن :ّوبذلك يتضح

ة ّؤثرنفس مّ إن ال: وقلنا،للفعل) الثالث (ّية الصفات النفسانّعليةأنكرنا 
 ّسمى وتأثريها امل،ّك خارجيّبنفسها يف حركات العضالت من غري حمر

 . فال يلزم حمذور،ّبالطلب إنام هو من قبل ذاهتا
 ،بني اإلرادة وحركة العضالتًطا ّ متوستهعل جذيّ إن ال: فإن قلت
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 غري م أ،ّيةاختيارّ التامة ّعلته فهل ،ّ فهو حيتاج إىل علة، ال واجب،ممكن
 . وعىل الثاين يلزم اجلرب، الستلزامه التسلسل؛ّ ال سبيل إىل األول؟ّيةاختيار

 هو فعل الذي ختيار وهو نفس اال، حادث،ط أمر ممكنّتوسّ إن امل: قلت
ّإىل علة موجبة ال ينفك  حيتاج  فال،ختياريف وجود اال ّؤثر وهو بذاته ي،النفس ّ

ّ البد ، نعم.ّيةختيارّ بنحو اإلجياب إنام هي يف غري األفعال االّالعلية إذ ؛أثرها
 ،ّيةّ ومرجح وهو الصفات النفسان،يف وجوده من فاعل وهو النفس

 .)١(ّيةّواالحتياج إىل املرجح ألجل خروج الفعل عن العبث
 ّنأ : وهو، النائينيّحققملًوقد ذكر الشهيد الصدر مثاال لتقريب مراد ا

 ّيةوتنقدح يف نفسه اإلرادة اجلدـ  كالصالة  ـاإلنسان حينام يلتفت إىل عمل ما
 ال حيصل وجوب ورضورة للصالة بمعنى خيرجها عن قدرة ،الكاملة
ك نحو الصالة أو ال ّن تتحرأقى بإمكاهنا ّ فالنفس حتى بعد اإلرادة يب،اإلنسان

بعد ـ فس لصالة فقد صدر يف احلقيقة من النفعل ا وحينام يصدر منها ،كّتتحر
 : انّعمالن طوليـ ت عندها اإلرادة ّمت ما

 قائم بصقع ّ فعل نفساين: واآلخر، وهو الصالةّ فعل خارجي:أحدمها
فس ومحلتها  وهو تأثري الن، وهو أسبق رتبة من الفعل اخلارجي،فسالن

ّ النفساين  وهذا الفعل،ختياروإعامهلا للقدرة، فالفعل يوجد بإعامل القدرة واال
س نسبة الفعل إىل فنسبته إىل النـ ك والتأثري ّ إعامل القدرة والتحر:وهوـ 

ك التي هي ّ وهذه احلملة والتحر، كاإلرادةّحمله ال نسبة العرض إىل ،الفاعل
فس بعد اإلرادة  بل الن،ّالعليةلقوانني ًقا  ليست معلولة لإلرادة وفّفعل نفساين

 .كّن ال تتحرأ و،ك نحو الفعلّن تتحرأهنا  بإمكاىيبق
  ّا فعلها األولّمأ ،انّياختيارام ّهنأوإذا الحظنا هذين الفعلني نرى 
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م ومل يصبح ّ إذ مل يتحت؛ّياختيارفهو أمر ـ ه النّفس وتأثريها ّ توج:وهوـ 
ًيا وجوده رضور   ّ وأما فعلها الثاين ،ختيارّباإلرادة حتى يلزم خروجه من االّ

ًيا ن أصبح رضورإفهو وـ  الفعل اخلارجي كالصالة :وهوـ   ،ختياربعد االّ
 إذ ؛ختيار رضورة نشأت من االّألهنا ؛ختيار هذه الرضورة ال تنايف االّلكن

 ،فس وإعامهلا لقدرهتا الناختيار هو عني الذيّنشأت من الفعل األول 
 .)١(ختيار ال تنايف االختياروالرضورة يف طول اال

سابع واب ا شهيد :ا سيد ا ة ا   نظر
 يف مقابـل مفهـومي ً ثالثـاًن نطـرح مفهومـاأ حاصل هـذه النظريـة هـي

 يبطـل بـه الـذي وهذا الوجه هـو ، وهو مفهوم السلطنة،الوجوب واإلمكان
 .الربهان عىل اجلرب

ّويتضح هذا الفرض من خالل عد  : ة نقاطّ
هنـة، اعدة مرب قت لو كان،ء ما مل جيب مل يوجد  اليشّنأ : قاعدةّنأ: األوىل

 التي يقوم عليها الربهان ّيةّ ألن القاعدة العقل؛فال يمكن االلتزام بالتخصيص
 .العقيل غري قابلة للتخصيص والتقييد

 من املدركات ّيةام هي قاعدة وجدانّ هذه القاعدة ليست مربهنة، وإنّنأبام 
ّال علـة  احلادثة لو وجدت بّبأن :ن كان قد يربهن عىل ذلكإ و، للعقلّيةلواأل

 ّنأ :ك ترى وهو حمال، لكنّ،ّلزم ترجيح أحد املتساويني عىل اآلخر بال مرجح
 املعلـول ال ّنأّ بال مرجح هي عبارة أخرى عـن ّجحاستحالة الرتجيح أو الرت

 ....ّيوجد بال علة

                                                

 هذا وقد ناقش السيد الشهيد نظرية .٣٥ ص،٢ج : بحوث يف علم األصول:انظر) ١(
 . يسع املقام لذكرهاق النائيني بمناقشات طويلة الّاملحق
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 ّتخلص مع ال، من الرجوع يف هذه القاعدة إىل الفطرة السليمةّفالبد ،ذنإ
 لنـرى مـا هـو مـدى حكـم الفطـرة ،أللفـاظمن تشويش االصطالحات وا

 . )١( فننتقل إىل النقطة الثانية،والوجدان هبذه القاعدة
 اإلمكـان الـذايت ال يكفـي ّرد جمـّبـأن : الفطرة السليمة حتكمّان> :الثانية

 :ّنه يكفي لتصحيح الوجودأ إذا وجد أحدمها رأى العقل  وهنا أمران،للوجود
ح ّ ويصح،كفي خلروجه عن تساوي الطرفنيه يّنإ ف، الوجوب بالغري:أحدمها
 فلـو وجـدت ذات يف العـامل متلـك الـسلطنة رأى ، السلطنة:الثاين و،الوجود
 . هذه السلطنة تكفي للوجودّنـ أبفطرته السليمة ـ العقل 

 ومع الوجـوب ،ء  السلطنة تشرتك مع اإلمكان يف يشّنأ :وتوضيح ذلك
 : ء ّ ومتتاز عن كل منهام يف يش،ء يف يش

 لكـن ، نسبتها إىل الوجود والعدم متساويةّنأفهي تشرتك مع اإلمكان يف 
 بـل حيتـاج ، أحد الطرفنيّحقق اإلمكان ال يكفي لتّنأختتلف عن اإلمكان يف 

ّ وأما السلطنة فيستحيل فرض احلاجـة معهـا إىل ضـم، زائدةمؤونةه إىل ّققحت ّ 
 السلطنة عـن كوهنـا  إذ بذلك خترج؛ أحد الطرفنيّققء آخر إليها ألجل حت يش

 ضـميمة ّ بينام يف اإلمكان ال يلـزم مـن احلاجـة إىل ضـم، وهو خلف،سلطنة
 .  من االلتزام بكفايتهاّفالبد فالسلطنة لو وجدت ،ذنإ .خلف مفهوم اإلمكان

 ّء بـال حاجـة إىل ضـم  لوجـود يش؛وهي تشرتك مع الوجوب يف الكفاية
 صدوره ّ ولكن،ّب رضوري صدور الفعل من الوجوّبأن ومتتاز عنه ،ضميمة

ًيامن السلطنة ليس رضور ًيا إذ لو كان رضور ؛ّ  وفـرق ،لكان خلف الـسلطنةّ
نـا وجـدنا ّنأ وقـد فرضـنا ،)عليـه أن يفعـل( وحالة ،)له أن يفعل(بني حالة 
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باعتبـار  ـ  ومـن الـسلطنة ينتـزع العقـل،ن يفعـلأ له ّوأن ،للسلطنةًقا مصدا
 . وال من الصدفة، ال من الوجوب،تيارخمفهوم اال ـ وجداهنا هلذه النكات

ّنه لو كانت هناك سلطنة أ : املطلوب يف هذه النقطة الثانيةّنأ :لّ وقد حتص
 .  وكفت يف صدور الفعل،ختياريف العامل لكانت مساوقة لال

 أم ال؟ يمكـن الربهـان عـىل ، هذه السلطنة هل هـي موجـودةّنأ :الثالثة
 ويرجـع إىل ، نحن بـصددهّ وهذا خارج عام، وتعيينها يف اهللا،إثباهتا يف اجلملة
 .بحث قدرة اهللا

 بـل ، البحث فال برهـان عليـهّ هو الداخل يف حملالذيا يف اإلنسان ّمأ و
نـا ّنإ: ـًمـثال ـ  يقـال بـأن ، أو بالوجدان،ينحرص األمر يف إثبات ذلك بالرشع

 األكيـد يف ّنا حينام يتم الشوقّنإ و،ندرك مبارشة بالوجدان ثبوت السلطنة فينا
 بـل نقـدم عليـه ،وال يـدفعنا إليـه أحـد ،ًراأنفسنا نحو عمل ال نقدم عليه قه

فس لطنة من األمور املوجودة لدى الن حالة السّنأ : بناء عىل دعوى؛بالسلطنة
 أو ّ أو حالـة احلـب، مـن قبيـل حالـة اجلـوع أو العطـش،بالعلم احلـضوري

 كـام يقـال يف ،ّ بـال مـرجحّرجحنا نـّنأما نرى ًا نا كثريّنإ : يقالبأن أو ،البغض
بقانون الوجوب ّإال  فلو كان الفعل ال يصدر ، وطريقي اهلارب،رغيفي اجلائع

 بيـنام بنـاء عـىل ،ّ لعدم املرجح ألحدمها؛ن يموتأإىل ًعا ذن لبقي جائإ ،ّبالعلة
ن عرض هذا الكالم عىل احلكامء إ و،ّ أحدمها بال مرجحّرجحقاعدة السلطنة ي

 ،رين لألمـورّ أو بعض املالئكة املـدب،ّ املرجح موجود يف علم املوىلّنإ :لقالوا
ً الوجدان حيكم بعدم املرجح دائامّنإ :ن يقال يف مقابل ذلكأّإال  ّ حتى يف علم ،ّ

 .)١(<رجع إىل الوجدانًضا يأ ف،املوىل أو املالئكة
 فيه مواضع للنظـر والتأمـل، كالـذي ذكـره +وما ذكره سيدنا الشهيد 
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ً للجائع وطريقي اهلارب، حيث بينا سابقا اخللـط  من مثال رغيفي اخلبزًأخريا ّ
 . نوكل احلديث عنها إىل حمل آخر؛الواقع فيهام

 :إىل هنا خرجنا هبذه النتائج
 بل يكفي يف ، تصدر عن النفس ال بإرادة مسبقةّيةفعال النفسانّن األإ .١ 

 . الذايت الثابت للنفسختيارصدورها اال
غري مسبوقة بمبادئها ـ كام هي غري مسبوقة باإلرادة ـ ألفعال  هذه اّنإ .٢

 وال ، وال عزم، وال شوق، وال تصديق،ّ فليس قبل صدورها تصور،ًأيضا
 .جزم

 . الذايت الثابت هلاختيار للنفس بمالك االّيةاختيار ّيةفعال القلبّن األإ .٣

 : للنفس فيكفي يف ذلكّ ذايتاختيارّوأما الدليل عىل ثبوت 

ّ كل نفس كام جتد ذاهتا حارضة ّفإن ، قضاء الفطرة والبداهة بذلكً:الّوأ
م  وهلا أن تقد، سلطان الفعل والرتك بيدهاّوأن ،لدهيا فهكذا جتد كوهنا خمتارة

 ،ختيار وال يشء أظهر عند النفس من هذا اال،م عليه وأن ال تقد،عىل عمل
 . به ينكره باللسان وهو معتقدّإناموإن أنكره اإلنسان ف

 يف مقام ختيار فالنفس واجدة لال، فاقد الكامل ال يكون معطيهّنأ :ًوثانيا
ًيا اختيار ًفعال فعلها ّ ويعد،الفعل  فمفيض ،باإلرادةًقا ألجل كونه مسبوّ

ّ إن : وهذا نظري ما يقال،قام الفعل واجد له يف مقام الذات يف مختياراال
 وهي واجدة هلا يف ،ل النفس الظاهرة يف الضمري من أفعاّيةصور التفصيلال

ّ فمن كانت له ملكة علم النحو ثم سئل مسائل كثرية فأجاب ،مقام الذات
 فهي كانت موجودة يف صميم ،ّيةعنها واحدة بعد األخرى بأجوبة تفصيل

نا عىل ّ وهذا يدل، ال بوجود تفصييل،امللكة وذات النفس بوجود بسيط إمجايل
 فهي واجدة  ـختيار ومنه اال ـفعل والتفصيلّ كل ما يظهر للنفس يف مقام الّأن
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 .)١(له يف مقام الذات بوجه بسيط إمجايل مناسب ملقام الذات

ا بحث ا رجح: ا جيح بال    ّ استحالة ال
 لكوهنا مورد ؛ة يف الفكر الفلسفيّيساستعترب هذه القاعدة من القواعد األ
 .ّيةاستناد جلملة وافرة من املسائل الفلسف

الك يف حاجة املعلول ّ أن املكامء ذهبوا إىلّ أن احل:ّقدم يف ثنايا البحثوقد ت
ّ ألن املاهية بذاهتا ال تقتيض الوجود وال العدم، فتكـون ؛مكانهو اإلّ العلة إىل ّ

 ّ من وجود يشء آخر خيرجها من حـدّفالبدنسبتها إىل الوجود والعدم سواء، 
 .ّلرتجيح بال مرجح الستحالة ا؛ّالتساوي، وذلك اليشء هو العلة

 <ّجيح بال مـرجحاستحالة الرت> قاعدة ّأن :والسؤال املطروح يف املقام هو
 :ويف املسألة قوالن ؟ّنظرية أم ّية بدهيّيةقضهي هل 

ة ّية قضّأنها :ّولاألالقول    ّنظر
 :ّة أدلة، منهاّ بعدذلكوا عىل ّواستدل

ح بال  الرتجياستحالة> ّيةّ أنه عند عرض قض:هحاصلو :ّالدليل األول
 ّيةه حيكم بعدم مساواهتا يف الوضوح مع القضّنإ عىل العقل السليم ف<ّمرجح

الواحد نصف  ـ  الثانيةّيةّ ألن القض؛<الواحد نصف االثنني> : القائلةّيةالبدهي
استحالة > ّية وأعىل من قض،هلا درجة من الوضوح بشكل كبري ـ االثنني

استحالة الرتجيح > ّيةبداهة قضدم ع وهذا يكشف عن ،<ّالرتجيح بال مرجح
 .<ّبال مرجح

كثر العقالء من خمتلف الفرق قالوا بإمكان وجود أ ّن أ:الدليل الثاين
استحالة الرتجيح بال > ّية قضّأنّاملمكن بدون سبب، وإذا جاز ذلك يتضح 
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وهي  ،ة موارد لوقوع املمكن بال سببّ، وقد ذكروا ستّية ليست بدهي<ّمرجح
 :فخر الرازي كالتايلكام ذكرها ال

 ّمعنيخلق العامل يف وقت ـ سبحانه وتعاىل ـ ّنه إ : بعضهم يقولّإن .١
ّ ال ملرجح خيتص،األوقاتدون سائر   . به ذلك الوقتّ

 بأحكام  األفعال  ّخصصـ سبحانه وتعاىل ـ ّنه إ :بعضهم يقول .٢
 يكون يف تلك أن من غري ، واحلسن والقبح، من الوجوب واحلظر،خمصوصة

  .األحكام تلك  ما يقتيضالاألفع
 له طريقان متساويان من مجيع الوجوه ّ عنإذا اهلارب من السبع ّإن .٣

 .ّ ال ملرجح،ه خيتار أحدمها دون اآلخرّنإ ف، غرضهإىلفيام يرجع 
 .ّخذ رغيفني متساويني من كل الوجوهأ بني ّاملخري .٤
 ال ّنهأ :حد املتامثلني دون اآلخرأ هبا ّ التي خيتصاألحكاميف بعض  .٥

  .ل فسدّء عل  يشبأي ّألنهل ّيعل
ة ّمعين بصفة ّ بعضها خيتصّنإّ ثم ،تية متساوية يف الذابأرسهاالذوات  .٦

 ذهب كام ، كان وقوع املمكن ال عن سبب إذا و،ألمر ال ،دون سائر الصفات
 جعلتموه إن و!؟اتّيّولاأل فكيف جيعل ذلك من ، مجع كثري من العقالءإليه
ًيا نظر  .)١(لربهان من اّفالبدّ

أخذت من أقوال العقالء من خمتلف الفرق، والنتيجة  ةّالستاملوارد وهذه 
 جواز وقوع املمكن بال سبب، وإذا كان كذلك :لة من ذلك هيّاملتحص

 !؟ّيةمن القضايا البدهي <ّاستحالة الرتجيح بال مرجح>فكيف تكون قاعدة 
ات، ّرة البدهيي هذه القاعدة خارجة عن دائّنإ : ضوء ما سلف قالواويف

 .ّنظريةالومعدودة من القضايا 
                                                

ّاملباحث املرشقية يف علم اإلهلي) (١  .٢١٨ص ،١ج :اتّات والطبيعيّ
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د الستة ذكرها الفخر الرازي يف را هذه املوّأن :ومن اجلدير بالذكر
 يف الوقت ذاته لكنّه و<ّاستحالة الرتجيح بال مرجح>بطال  إلّيةاملباحث املرشق

 ّ أنفقوا عىلّاحلكامء ات>: فاق احلكامء، حيث قالّ هذه القاعدة مورد اتّبأنذكر 
يشء إذا كان يمكن أن ّ أن ال: وبرهان ذلك،مكان هو املحوج إىل السبباإل

 استحال ، وكال اجلانبني بالنسبة إليه عىل السواء، ويمكن أن ال يكون،يكون
 .)١( < لسببّإال أحدمها عىل اآلخر ّجحأن يرت

انقسموا إىل ـ يف تقرير هذه القاعدة ـ علامء ّن الإ :ويف كتاب األربعني قال
 :تنيفرق

 .ّية من القضايا البدهيّيةاعتربت هذه القض: الفرقة األوىل
  .ّنظريةال من القضايا ّيةاعتربت هذه القض: والفرقة الثانية

د ذلك خدش يف برهاهنم، حيث ا، وبعّيتهّثم نقل برهان القائلني بنظر
. ّيةهي بدّوليةأّ مقدمة اّ أهن:أحدمها: ّر هذه املقدمة قوالنوللعلامء يف تقري>: قال

ّ هذه املقدمة برهانيّأن :القول الثاين ّ أن : فأحسن ما قيل يف هذا املقامة،ّ
 ةيّ ماهية املمكن مقتضّأن ثبت ّ فلام؛ستواء والرجحان متناقضان متنافياناال

 . وهو حمال،الجتمع النقيضانـ ًأيضا ـ  فلو حصل الرجحان ،لالستواء
ّ كانـت املاهيـة  يلزم لوّض إنامّ ضعيفة؛ ألن التناقّجة هذه احلّأن : وعندي

 ةيّ املاهية مقتـض:ّما من يقولأ ،ً للرجحان أيضاةي أو مقتض، لالستواءةيمقتض
 يلـزم ّ حـصل ال لعلـة إليـه ال لذاتـه وال لغـريه، ملّإنـهلالستواء والرجحان ف

 .)٢( <...التناقض عىل هذا القول

                                                

 .٢٢٠، ص١ ج:ّاملباحث املرشقية) ١(
  ٧١ ص: أصول الديناألربعني يف) ٢(
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ا رجح : القول ا جيح بال    ّية بديهّيةقضّال
 بـداهتها مـن الوضـوح ّنإ :أكثر احلكـامء، بـل قـالواإليه  ذهب وهذا ما
 .<الواحد نصف االثنني> ّيةقض ةبدرجة بداه

صدر   :<ّاستحالة الرتجيح بال مرجح>من الذين ذهبوا إىل بداهة قاعدة و
 متفاوتة يف ّية القضايا البدهيّبأن :اّيتهوأجاب عىل القائلني بنظر ،ّاملتأهلني

:  املفطورةّيةّوأما قول من ينكر بداهة القض>: حيث قال ،الوضوح فيام بينهام
ا استويا بالنسبة إىل الذات يف رفع ّالطرفان مل (:ا متى عرضنا قولكمّبأن

 الواحد :عىل العقل، مع قولنا)  بمنفصلّإال فامتنع الرتجيح ،الرضورة عنهام
ّاوت إنام ة والظهور، والتفّنصف االثنني، وجدنا األخرية فوق األوىل يف القو

 وقيام ،ق االحتامل بوجه ما إىل األوىل بالنسبة إىل األخريةّيستقيم إذا تطر
 .ّ ينقض اليقني التاماحتامل النقيض

ً كثريا ما يكون تتفاوت يف الفطرياّ أن ال إذ مل يعلم؛ فالظلم فيه ظاهر
ّ أن  ال يتفاوت، عىلّممابحسب التفاوت يف طريف احلكم، واحلكم يف نفسه 

 جيوز فيه التفاوت بالقياس إىل ّمما الفطري واحلديس كاالقتناص كماحل
 لتفاوت النفوس يف ؛ات املفهومات والعقودّاألذهان واألزمنة وخصوصي

 يف ّية فالسالئق العقل،ّية كسبّية واستعداداهتا الثانو،ّية غريزّوليةاستعداداهتا األ
 يف وزن ّية والسمعّيةّدراك نظم احلقائق وتأليفها وزاهنا وزان السالئق احلسإ

ات كجهة الوحدة يف ّاأللفاظ وتأليف األصوات، وجهة الوحدة يف العقلي
 من سلمت ذائقة عقله من القصور ّ وكل،ات، والتخالف كالتخالفّالسمعي

 واالعتالل احلاصل من مبارشة اجلدال ّية أو من األمراض النفسان،واالختالل
 استحالة رجحان اليشء عىل مثله من واملناقشة يف القيل والقال، مل يرتب يف

ّ ترجيح اليشء بال مرجح، يوشك أن ّ بمنفصل، ومن استحلّإالّكل جهة 
ا ّيته وقعت من سوء قابلتية خلباثة ذا؛ّيةيسلك سبيل اخلروج عن الفطرة البرش
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 ،ّية اقرتفت ذاته اخلبيثة يف القرية الظاملة اهليوالن،ّ وعصيان جبيل،ّيةاألصل
 .)١(<ّيةاسقة السفل الفةنيواملد

 هو من تالميذ الذي ، الفيض الكاشاين:ن ذهب إىل بداهتهاّوكذلك مم
 هبا، وذكر احلديث ّ مقتىض العقل السليم يقرّأن :ّصدر املتأهلني، حيث أفاد

رأ>الرشيف  ور ي اهللا أن  إال األ
ّ

: ًدا للقاعدة، فقالّ مؤي؛)٢(< باألسباب
حد املتساويني أ ّرجح عدم جواز ت: السليمةر يف مراكز العقولّ قد تقر:أصل>

 ال جيوز أن ّأنه و،ه غريه بدون ذلكّرجح وال أن ي،ّعىل اآلخر من غري مرجح
 َأ: ×ًفاقا، كام قال موالنا الصادق ّ وال ات،ًجزافاًرا يدخل يف دار الوجود أم

ور  رى األ إالاهللا أن 
ّ

 .)٣(< باألسباب
ثبات إهذه القاعدة هلا دور كبري يف  ّنأ :شهاب الدين السهرودي ذكرو

استحالة >  ذكر القاعدة هبذه الصورة وهيلكنّه، ّيةمجلة من املسائل الفلسف
 . وليس ترجيح من باب تفعيل،لّ من باب تفع: أي<ّ بال مرجحّجحالرت

واملمكن ال >:  حيث قال،ّوقد استدل هذا الفيلسوف كسائر الفالسفة
 أحدمها عىل اآلخر بنفسه ّرجحإذ لو ت...  وجوده عىل عدمه من نفسهّجحيرت

 .)٤(<... بغريهّجح فالرت،ً أو ممتنعا،ًلكان واجبا
 ورغيفي ، بقدحي العطشانثّبشالت>: يف جوابه عىل الفخر الرازي قالو
 ،ام وقع من األشعريّنإّارب يف جواز الرتجيح بال مرجح  وطريقي اهل،اجلائع

ن أإذ ال يمكن ...  غري معقولّيةة اجلزئثبات املطلوب باألمثلإ ّأن :وأنت تعلم

                                                

 .٢٠٧، ص١ج :ّ احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)١(
ّصول من الكايف، كتاب احلجة، باب معرفة اإلمام والرد إليه، احلديث األ)٢( ّ :٧. 
 .٤٠ ص:أصول املعارف) ٣(
 .١٧٥، ص)مهراه رشح قطب الدين شريازي(حكمة اإلرشاق ) ٤(
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ًيا ّ كلًحيكم حكام ن يكون أّإال ، ّيةّ عدم املرجح يف هذه األمثلة اجلزئّجردبمّ
 . هباّمنظورهم املناقشة مع خصمهم، ال االستدالل عىل احلكم الكيل

ّيث يقول باجلرب، فاملرجح  ح؛فاعل عند األشعري هو اهللا تعاىلّ إن الّ ثم
 ّاحلق ال عند العبد، وكذا عىل مذهب أهل ، لفعله؛ون عند اهللا تعاىلن يكأّالبد 

ـ  ةّخاص يف نظر العبد الذيـ ّ فمطالبة املرجح ،مرينمر بني األالقائلني باأل
 ،لخإ ، هللا يف خلق الكائناتّنإ : أشار بقولهإليهيناسب مذهب التفويض، و

 الطريق ه لو دخلّنأر وقىض ّ قد:يأ ،وقىضـ سبحانه ـ ر اهللا ّ قد:وبقوله
 فأذهبه اهللا تعاىل إىل غري ذلك ، أو غري ذلك، أو وقع يف بئر،خر افرتسه سبعاآل

ن نكون يف بعض ألينا ال نضائق إض الفعل ّ فمن فو، لهً صونا؛الطريق
 عىل  اهللا تعاىل أو امللكأفعال بعض ين جيرأ و،رينّاألفعال القريبة مسخ

 .)١(<أيدينا
 :ثبات مجلة من املسائل، ومنهم إلكوا هبذه القاعدةّس العرفاء فقد متّأماو  

 عدم جواز : حيث ذكر،د بن محزة يف رشح كالم صدر الدين قونويّحمم
 .ّ استحالة الرتجيح بال مرجح:ك بقاعدةّ ومتس،ّ التامةّعلتهف املعلول عن ّختل

ّ أنه إذا ختل:وحاصل استدالله لزم رجحان وجود  ّعلتهف املعلول عن ّ
ّف إىل وجود املعلول، ثم ّ نسبة األزمنة بعد التخليلتساو ؛ّبال مرجحاملمكن 

ً أنه إذا مل يكن الرتجيح بال مرجح حماال:ذكر ّ  :ت، هيإشكاالة ّ، يلزم عدّ
 .مكانانقالب حقيقة اإل .١ 
 .د الواجبّ تعد. ٢ 
  .)٢(حدوث الواجب  . ٣ 

                                                

 ).١( ، حاشية رقم٢٠٨ ص،٢ج: ّسفار العقلية األربعة احلكمة املتعالية يف األ)١(
 .٢٦ص : واملشهودمصباح األنس بني املعقول: انظر) ٢(
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 وبعـد، <إن قلـت> وهو مثال اجلـائع بعنـوان ،تشكاال طرح أحد اإلّثم
 اجلـائع أحـد اختيـار قـد وقـع يف :فإن قلت>: ذلك أجاب عليها، حيث قال

ّ املـرجح ثمـ: قلـت. ذكـروهّممـاّالرغيفني املتساويني من كل وجـه ونحـوه  ة ّ
 فـال ، نـسبة ال وجـود لـهّألنه ؛ وال ننقل الكالم إليه،ختيار وهو اال،موجود

ًيستدعي مرجحا  ّاحلـق اختيـارستند إىل ه يـاختيـار ّ أن: والتحقيـق. كذا قيل،ّ
ّاحلاصل أزال لكل  ّألنـه ؛ العبـداختيـار واالستناد إليـه ال يمنـع ، شأن مع آيةً

 .)١( <صورته ومظهره
 شكالّ أنه جييب عن اإل:نسالحظ يف جواب شارح كتاب مصباح األوامل

 <ّائع ألحـد الـرغيفني مـن دون مـرجح اجلـاختيـار> وهو إشـكال ،املعروف
 جـواب ّ إذ إن؛وبة املطروحة من قبل سـائر احلكـامءبجواب خيتلف عن األج

ار اجلـائع ألحـد الـرغيفني يـّرجح الختّ أن املـ: هوشكالاحلكامء عن هذا اإل
 جـواب ّنإحـني يف ،  جمهـول يف نظرنـالكنّـه ،موجود يف الواقع ونفس األمر

 ّاحلـق اختيـاره يـستند إىل اختيار ّأن :والتحقيق>: شارح مصباح األنس يقول
ّأزال لكلاحلاصل   ّألنـه ؛ العبـداختيـار واالستناد إليـه ال يمنـع ، شأن مع آيةً

 .<صورته ومظهره
 ،ّ استحالة الرتجيح بال مرجح:نكر قاعدةأ القايض عضد الدين فقد ّأماو

 أحد ّجح املمكن ال يرت:ً هلم أيضا قالوا:التاسعة>: من أساسها، حيث قال
 جيوز أن ّإنه ف،لمون من القادرزه املسّ وجيو،ّ بمرجحّإالطرفيه عىل اآلخر 

  .)٢(<ّ عىل اآلخر بال مرجح يدعوه إليهحد طريف مقدورهأ ّرجحي

                                                

 .السابقاملصدر ) ١(
 . ١١٤، ص١ ج:)فاريس (رجايناجل رشح ، معواقفامل) ٢(



 ١٩٧ ................................................املعلول وجود عند ّالتامة ّالعلة وجوب

بحث الثا علول مع :  ا علته ّققاستحالة عدم وجود ا
ّ

  ّامة ا
  يف الفكرّية األساسّية هذه املسألة من املسائل الفلسفّأن :ذكرنا يف ثنايا البحث

 تّ، وقد تقدمّية أساس جلميع املسائل الفلسفّهناإ :الفلسفي، بل نستطيع القول
 :ضافاتاملصنّف، ويف املقام نذكر بعض اإل الرباهني التي ذكرها :يف الرشح
يف مبحث ـ  الشيخ الرئيس يف املقام، حيث قال ه بذكر ما أفادئنبتد

ً فإذا كان يشء من األشياء لذاته سببا لوجود :ر هذاّوإذا تقر>: ـّتأخرّالتقدم وال
ًيشء آخر دائام، كان سببا له دائام مادامت ذاته موجودة،   دائم الوجود كان فإنًً

 يمنع ّألنه ؛ّالعليةكان معلوله دائم الوجود، فيكون مثل هذا من العلل أوىل ب
 لليشء، فهذا هو املعنى ّ يعطي الوجود التامالذي، فهو لليشءمطلق العدم 

ً يسمى إبداعا عند احلكامءالذي  ّفإن ،يس اليشء بعد ليس مطلق وهو تأي،ّ
 .)١(< أن يكون أيسّعلته ويكون له من ،للمعلول يف نفسه أن يكون ليس

ه إذ صار بحيث ّنإف>:  قالّتأخرالوّويف موضع آخر من مباحث التقدم 
 ،ذنإ ف. وجب وجود املعلول،يصدر عنه املعلول من غري نقصان رشط باق

 واجب عند وجود ّعلتهود  ووج،ّعلتهّوجود كل معلول واجب مع وجود 
ً أو غري ذلك، ولكن ليسا معا يف ، أو الدهر،ًاملعلول، ومها معا يف الزمان

 .)٢(<ّلك ألن وجود ذلك مل حيصل من هذا وذ؛القياس إىل حصول الوجود
يف رشح كالم شهاب الدين السهروردي يف ـ  قطب الدين الشريازي ّأماو

تأثريه يف املعلول ّألن ار القاهرة كذلك؛ فنوّ أن األّوأما> :قالـ فقد هذا الباب 
ّاألول البد وأن يكون أزلي  والثاين ، أو يمتنع،ّ إما أن جيب صدوره عنهّألنه ؛ًاّّ

 . ّاألولّ ملا وجد، فتعني ّوإال ،باطل
                                                

 .٢٦٦ص: ات الشفاءّإهلي) ١(
 ١٦٧ص: املصدر نفسه )٢(
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ّن مل يتوقف عىل غري ذات الواجب إّعلول األول  املّإن :ّيةبيان الرشط
ّ وإن توقف عىل غري ،ّتامةالّ العلة ن الستحالة انفكاك األثر ع؛وجب صدوره
 ّاألول المتناع وجود معلول آخر قبل املعلول ؛ امتنع صدورهذات الواجب

 وال يلزم من دوام اليشء مع ،وعىل هذا يدوم العامل مع دوام الواجب...
 عىل ما ،ّعلولية واآلخر بامل،ّالعلية أحدمها بّية وعدم أولو،اليشء مساواهتام

 ّفإن ؛ وهو حمال،عامل لو دام مع الواجب لزم ذلكّ أن ال:ون منّتكلميقوله امل
 وشعاعه الدائم ّ ذلك، واعترب ذلك بالنريدوام أثر اليشء مع اليشء ال يقتيض

 ال ّشعاع املحسوس هو من النريّ أن ال وقد علمت: وهو املراد من قوله،معه
ّمع أنه منه، فكذا  ، األعظم يدوم الشعاعّام يدوم النريّ وكل، من الشعاعّالنري

 .)١(< وال يلزم منه حمال،ّ مع أنه منه،العامل مع الواجب يدوم بدوامه
 مجيع ّنأ : وهي،ويف مبحث بطالن التسلسل يف العلل، ذكروا هذه النكتة
ّمن استدل عىل بطالن التسلسل يف العلل ذكر رشطني أساسي  :ني، مهاّ

 .واملعلولّ العلة  يف سلسلةّرتتب ال:ّولاأل
 .اجتامع العلل يف مرتبة ذات املعلول: اينالث

 يف غري هذه الصورة يكون برهان ّألنه؛ ّعلته عدم انفكاك املعلول عن :أي
 ً.بطال التسلسل ناقصاإ

ّ يف بيـان مقدمـة :املقصد الـسابع>:  بقوله،وهذا ما يشري إليه عضد الدين
ب أن تكـون ة جيـّؤثراملـّ العلة : إبطال التسلسل، وهي أن تقولّتوقف عليهاي

  وإن مل جيب ذلك، بل جاز: أيـ ّ وإال،وجوده يف زمان :موجودة مع املعلول، أي
 .)٢(<...فقد افرتقاـ يف ذلك الزمان ّ العلة أن يوجد املعلول يف زمان ومل يوجد
                                                

 .٣٩٣ص: ازيشريرشاق، قطب الدين الرشح حكمة اإل) ١(
 . ٥٣٣، ص١ج): مع رشح اجلرجاين (املواقف) ٢(
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 ـّ العلة حينام أراد تعريفـ واملعلول ّ العلة  الفخر الرازي، ففي بابّأماو 
ًذكر تعريفا للعلة جامعا  جلميع العلل، وهذا التعريف يكشف بوضوح عن عدم ًّ

ّ العلة ّوإذا أردنا أن نحد>: ، حيث قالّتامة الّعلتهف املعلول عن ّجواز ختل
 أو ،ما حيتاج إليه اليشء يف حقيقتهّ العلة : قلنا،بحيث يشرتك فيه هذه األربع

ّنام يكون بل إّ ألن القا؛ّديةاّ أما الرشائط فهي باحلقيقة أجزاء العلل امل،وجوده
ّما اآلالت واألدوات فهي باحلقيقة أجزاء للعلة الأ و،ًقابال للفعل معها  ّفاعليةّ

 .)١( <طهاّت دوهنا امتنع توسّ فإن مت، معهاّإال ّا ال تتمّيتهإذا كانت فاعل
: ّ التامة قالّعلتهف املعلول عن ّويف مقام االستدالل عىل عدم جواز ختل

ّما أن يكون إ فصدور األثر عنه ّققًا متى حتّؤثر مّثرؤّألن ما به يكون امل...>
ً فإن كان ممكنا استدعى سببا،ً أو واجبا،ًممكنا  أحد ّجحّ ألن املمكن ال يرت؛ً

 مع ذلك ّإالًا ّؤثر مّؤثرّ ملرجح، فحينئذ ال يصري املّإالطرفيه عىل اآلخر 
 . ذا خلفّه غري متوقفة عىل يشء آخر، هتّيّؤثر مّأنّاملرجح؛ وقد فرضنا 

ٍبعد انضامم ذلك املرجح إليه باق ّؤثر الكالم يف صدور األثر عن املّإن ّثم ّ، 
ّفإن كان أيضا باإلمكان، لزم افتقاره إىل مرجح آخر ّ فثبت أنه متى ، ويتسلسل،ً

وجب دوام ـ ًا ّؤثرجلميع األمور التي باعتبارها كان مًعا مستجمـ  ّؤثروجد امل
 .)٢(<...امهتلك اآلثار عنه بدو

ّا صدر املتأهلني ملّموأ  ّا استدل عىل استحالة ختلّ  ،ّ التامةّعلتهف املعلول عن ّ
 ذكر عبارة الفخر الرازي من ،ّ التامةّعلتهولزوم وجود املعلول عند وجود 

 ّققًا متى حتّؤثر مّؤثرما به يكون املّألن ...>:  تفاوت، حيث قالّدون أي
ً فإن كان ممكنا استدعى سببا آخر ،جبّفصدور األثر عنه إما ممكن أو وا ً

                                                

 .٤٥٨، ص١ ج:ّاملباحث املرشقية) ١(
 .٤٧٨ ـ ٤٧٧ص: نفسهاملصدر ) ٢(
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ًمرجحا ً فحينئذ ال يصري املرجح مرجحا ،ّ ّ  وقد ،ّ مع ذلك املرجح اآلخرّإالّ
ّ ثم الكالم يف صدور ، غري حمتاج إىل يشء آخر، هذا خلفهتّيّؤثر مّأنفرضنا 

ٍاألثر بعد انضامم ذلك املرجح باق ّ أن يلزم التسلسل أو يثبت أنه متى ّإما، فّ
 .)١(<...بتاممه وجب األثر ودام بدوامه ّؤثروجد امل

 هو من العرفاء املعروفني، ففي باب استحالة الذي ،ّأما حممد بن محزةو 
 خيتلف بطبيعته عن سائر ، عىل ذلكًاّ التامة أقام برهانّعلتهف املعلول عن ّختل

 فالة، ّإذا كانت تامّ العلة ّنأذكر قيمت عىل هذه املسألة، حيث الرباهني التي أ
 لتساوي ؛ّ لزم رجحان وجود املمكن بال مرجحّوإال ،ف عنها معلوهاّيتخل>

ف إىل وجود املعلول، وهو حمال من وجوه، كانقالب ّ األزمنة بعد التخلنسبة
 .)٢( < وحدوثهد الوجوبّتعد و،حقيقة اإلمكان

 ـ ةّ التامّعلتهف املعلول عن ّيف استحالة ختلـ  ذكر صدر الدين قونوي وقد 
ف ّ مقتىض الكشف الرصيح هو عدم ختلّبأن : الشيخ حمي الدين بن عريبقول

ّ أن :أفاد الكشف الرصيح &قال الشيخ >: ، حيث قالّتامة الّعلتهاملعلول عن 
 .)٣(< ذلك األمر ويدوم له مادامت ذاتهًيشء إذا اقتىض أمرا لذاته فال يزال عىلال

بحث رابعا استحالة توارد عل:  ا
ّ

ستقل ت 
ّ

    معلول واحدت
تني عىل معلول ّتني مستقلّ استحالة توارد عل:ةّ املهمّيةمن القواعد الفلسف

 :كر لذلك رشطانُواحد، وقد ذ
ّ استقالل كل واحدة من العل:ّولاأل  .تنيّ

ّأن يكون املعلول واحدا شخصي: الثاين  .ًاً
                                                

 .١٣١، ص٢ج: ّ احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)١(
 .٢٦ص :مصباح األنس) ٢(
 .املصدر نفسه) ٣(
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ّإذ لو مل تكن كل من العل  واحدة ّتني، ففي هذه احلالة يكون كلّتني مستقلّ
تني عىل ّ ناقصة، وحينئذ ال يكون من مصاديق توارد علّعلتهتني ّمن العل

 .معلول واحد
ّوكذلك فيام لو مل يكن املعلول واحدا شخصي ًا، وكان واحدا نوعً ًياً و أ ،ّ

ّا، ففي هذه احلالة يمكن أن يسند املعلول إىل أكثر من علةّجنسي ً. 
ّيف املقام واحدا شخصيّ البد أن يكون املعلول ساسوعىل هذا األ  .ًاً

 املعروف ،ّوقد استدل عىل هذه القاعدة صاحب حكمة عني القواعد
 :  حيث قال،)١(بالكاتبي

 وهو ،ّمفصلني الكبار بشكل ّتكلم من املّتكلموقد بحث هذه القاعدة م
ص ال جيتمع عليه ّعلول املشخّ أن امليف: البحث الثالث>:  وقال،عضد الدين

ّ لكان واجبا بكلّوإال ،تانّتان مستقلّعل  لوجوب وجود املعلول ؛ واحدة منهامً
 ، وجوبه بأحدمها يوجب االستغناء عن اآلخرّ، لكنّتامة التهّعند وجود عل

ّه عن كل واحد منهام عند وجوبه بكلؤفيلزم استغنا  . واحد منهامّ
ّه مل يكن أحدمها علة د واحدة منهام مدخل يف وجوّه لو مل يكن لكلّ وألن

 ،ّالتامةّ العلة ّ واحد منهام مدخل كان كل واحدة منهام جزءّوإن كان لكل. ةّتام
 .)٢(<تان، هذا خلفّتان مستقلّام علّأهنوقد فرض 

تني عىل ّتني مستقلّ توارد علإمكان املعتزلة يقولون بّنأ :وقد ذكر التفتازاين
                                                

ّواملتوىف ) ّالشمسية(يني، صاحب عيل بن عمر الكاتبي القزو: تأليف، حكمة العني) ١(
ّ، وقد سامه بذلك؛ ألنه ألفه بعد تأليفه كتاب   ه٦٧٥سنة  ّ يف علم ) عني القواعد(ّ

ّاملنطق وسئل أن يضم إليه احلكمة، فسامه بحكمة العني، والرشح للعالمة احليل  ّ ّ ّ
 .٢١٢ ص،١٣ج :الذريعة، للطهراين: انظر.   ه٧٢٦ّاملتوىف سنة 

 .١٠٨ ص:ّيلاحلعالمة ال رشح ،صد عن حكمة عني القواعدإيضاح املقا) ٢(
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 ؛)١( أّ ال يتجزالذي وهو اجلزء ،لوا لذلك باجلوهر الفردّمعلول واحد، ومث
ّنه واحد، ومع ذلك يمكن صدوره من علإحيث  لو >تني، كام ّتني مستقلّتني تامّ

 يف ، وجيذبه عمرو، يدفعه زيد،بيد زيد وعمروًقا ملتصًدا فرًرا فرضنا جوه
ّ فاحلركة مستندة إىل كل منهام ، والرسعةّقوةّ عىل حد واحد من ال،زمان واحد
 رضورة امتناع ؛حدة بالشخص واّأهنا مع ، لعدم الرجحان؛باالستقالل

د ّتعد حيث يمكن ، ولذا فرضناها يف جوهر الفرد دون اجلسم؛اجتامع املثلني
 ً،عا بل إليهام مجي،ّ منع استنادها إىل كل واحد باالستقالل: واجلواب.ّاملحل

ّبحيث يكون كل منهام جزء علة ب املعلول ّتركّ العلة بّ وليس من رضورة ترك،ّ
  .)٢(<ّاحلق كام هو الرأي ، أو إىل الواجب تعاىل،أجزائهاوتوزيع أجزائه عىل 

 الواحد بالشخص ال :املقصد الثاين>: جيي بقولهوأجاهبم عضد الدين اإل
  : لوجهني؛تنيّتني مستقلّل بعلّيعل

 ،ّعليةلل ؛امًتني لكان حمتاجا إليهّل الواحد بالشخص بمستقلّ لو عل:ّاألول
الشخيص، ّل واحد منهام يوجد ذلك املعلول ًمستغنيا عنهام؛ إذ بالنظر إىل ك

ّ كل واحد منهام مستقلّأن إذ الفرض ؛ولو مل يوجد األمر اآلخر  وهو معنى ،ّ
ّاالستغناء، فيلزم أن يكون يف زمان واحد حمتاجا إىل كل واحد من املستقل ّ  ،تنيً

 . إليهامٍوغري حمتاج
ّ إما أن يكون لكل: الثاين ّ العلة  منهام جزء واحدّ واحد منهام أثر، فكلّ

 فال ، أو ال أثر ليشء منهام،دون األخرىّ العلة  أو ألحدمها فقط، فهي،ّالتامة
 .)٣(< باطلةّكلها واألقسام ،ةّيشء منهام بعل

                                                

 .١٣١ ص: أليب البقاء،ياتّ الكل:انظر )١(
 .١٥٧ ص،١ج :رشح املقاصد) ٢(
 .٥٠٦، ص١ج): مع رشح اجلرجاين(جييألاملواقف ل) ٣(
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 استحالة :ار املعتزيل ذكر قاعدة مشاهبة لقاعدةّ القايض عبد اجلبّلكن
ًمفصال ًاتني عىل معلول واحد، وعقد بحثّتني مستقلّتوارد عل ة ّ ذكر فيه عدّ

 .تني عىل معلول واحدّ توارد عل:براهني، بعضها مشابه لربهان استحالة
 .نيّتكلم بحث عند املّ هذه القاعدة كانت حملّإن :وعليه يمكن القول

قدور الواحد ال جيوز أن يكون ّ أن امل يف:فصل> :ار املعتزيلّقال عبد اجلب
 الداللة عىل ّ البد من معرفته يف هذا أصلّأن :اعلم. مقدور القادرين عىل وجه

 .)١(<...ّأنه تعاىل واحد
ّ كل ّ من حقّأن :وقد علمنا>: قام االستدالل عىل ما ذكره قالويف م

 من ّ من أحدمها أن يدعوه الداعي إىل إجياد مقدوره، ويصحّقادرين أن يصح
 من ّاآلخر أن يدعوه الداعي إىل أن ال يوجد مقدوره، وكذلك فقد يصح

 رالو قدـ  فيجب ، من اآلخر أن يكره ذلكّ ويصح، أن يريد مقدورهأحدمها
 ـ  واآلخر إىل أن ال يوجده، ودعا أحدمها الداعي إىل إجياده،عىل مقدور واحد

 وذلك ؛يث دعا أحدمها الداعي إىل إجياده يوجد من حأنّإما : أحد أمرين
مها ّألن أحد ؛ يوجدال و أ، وإن اجتهد يف االنرصاف، لآلخرًفعاليوجب كونه 

 ملن اجتهد يف ًفعال وذلك يوجب نفي كونه ؛دعاه الداعي إىل أن ال يوجده
 ،ً يعلم به كون الفعل فعال لفاعلهالذي وهذا يبطل الطريق ،ةيإجياده مع التخل

 .)٢(<ونفي كون الفعل عن القادر عليه
  : ّ صدر املتأهلني فقد طرح هذه القاعدة هبذه الصورة، حيث قالّأماو
ّعلول الواحد هـل يـستند إىل علـل كثـرية؟ أمـا الواحـد ّ أن امل يف:فصل>

 أو متبـادلتني ،تني جمتمعتـنيّتني مستقلّالشخيص فمن املستحيل استناده إىل عل
                                                

 .٥٢٤ ص،٤ج : يف أبواب العدل والتوحيد، القايض عبد اجلبار املعتزيلياملغن) ١(
 .٢٦٢ ص:املصدر نفسه) ٢(
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ًياًتبادال ابتدائ  .ًّاأو تعاقبي ،ّ
 أو ،ّ كل منهامّيةكون خلصوصي أنّام إما ّأهن :ّوجه االستحالة يف الكل
لول، فيمتنع وجوده باألخرى بالرضورة، بل أحدمها مدخل يف وجود املع

ّوجب وجوده بمجموعهام، وإما أن ال يكون ليشء من اخلصوصي تني مدخل ّ
ات ّ واخلصوصي،باحلقيقة هي القدر املشرتك بينهامّ العلة يف ذلك، فكانت

ًمرا واحدا ولو بالعمومـ أعىل التقديرين ـ ّ العلة  فيكون،ملغاة آخر وبوجه . ..ً
ّمستقالمنهام أو واحد منهام كل إذا كان 

 كان املعلول معها واجب  بالتأثري ً.
ّالوجود يستحيل تعلقه بالغري؛ فهو مع كل واحدة منهام يمتنع افتقاره إىل  ّ

  .)١(<ّاألخرى، فيمتنع افتقاره إليهام مع أنه واجب االفتقار إليهام؛ هذا خلف
ن ملعلول واحد  ال جيوز أن يكو:أصل>: الفيض الكاشاين يف املقاموقال 

تان، سواء كانتا جمتمعتني أو ّيتان مستقلّتان فاعلّ، علّ أو نوعيّشخيص
ًيا ًمتبادلتني تبادال ابتدائ ون ؤًأو تعاقبيا، اللهم أن يكون ذلك الواحد ذا شّ

   .)٢(<...دةّتعدكثرية وأطوار م

                                                

 .٢١١ ـ ٢١٠، ص٢ج: ّ احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)١(
 .٦٦ ص:أصول املعارف) ٢(
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رابع   الفصل ا
واحدإال ُ عنهُ ال يصدرَواحد ا أن   ُ ا

راد واحدُوا ر:ِ با سيطُ األ ي ُ ال سا يٌ جهةِ ذاته َ ل ٌية تر ّ 
ك

ّ
ُ فالعلة،ٌة ّ

واحدة  العلة َ ُ ا
ّ

سيطة سيطةَ ال ُال  ِ بذاتها ال
ٌعلة ّ

علول، واحدُ وا علولُ ا سيطُ هو ا ي ُ ال سيطةِ هو بذاتها  ِ ال
راد،ٌمعلول واحدُ فا كثُ ما يقابل:ِ با ي َ ا  ٌ متباينةٌ أو آحادٌ أجزاءُ ا

  ٍ. واحدةٍجهة إ ُال ترجع
بدأ ا أن:ُبيانه

َ
ي  علولُ وجودُر عنهُ يصدا ِ العلةُ هو وجودِ ا

ّ
، 

ي ِ العلةِ ذاتُ نفسَ هوا
ّ

ُ فالعلة، ّ
وجودُ نفسَ  ي ِ ا  ُ عنهُ يصدرا

علولُوجود ن،ِ ا  قْ و
ُ

ظرَعِط ء عن ُ ا واجبَنِ وم،ٍ  ونِ ا  َ أن ي
علولَب ِعلت وِ ا

ّ
ٌية سنخه ٌيةات ذّ صدورهُةصخص اَ ،ّ ال ، عنهاِ  و

ّ
 

ء َن ً علةٍ  ّ
ء  ء و،ٍ   َ فلو صدر،ٍء  ً معلوالٍ 

 العلة ِعن
ّ

واحدةِ سـ  ا َِال ل ا  ذات إالها  
ّ

لـ  ٌ واحدةٌ جهة  ُمعا
ة ةٌكث  ِاترت  ذّ تقرٍ، واحدةٍ إ جهةُ ال ترجعٌ متباينةٌ بما  كث
العلة 

ّ
ةٌجهات  وقد ف،ٌ متدافعةٌ متباينةٌ كث

ُ
سيطةِر  ٍ جهةَ ذاتًضت 

واحد،ٌ هذا خلف،ٍواحدة إال ُ عنهُ ال يصدرُ فا
ّ

واحد طلوب،ُ ا   .ُ وهو ا
عارضةِ عليهَضُ اعِوقد واجب قدرةُِ عدمُ الزمهّأن: ِ با   تعاِ ا

اد  ِ  إطالقَرهنُوقد ب ،ِ قدرتهُ تقييدِ وفيه،ٍن واحدِ مِ أِ إ
تعاِ ذاتهُ عّوأنها ،ِقدرته   .ِة ا
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رد ُ أنه:هو ستحيلّ هانٌ  حالُ والقدرة،ِ بال ِ ال تتعلق با
ّ

 ّألنه ؛
ضٌبطالن ئ،ٌ  َية ال ش طلقةُ فالقدرة، ّ وجود و،  إطالقهاُ ا  ٍ 
ِِ أو معلول،ٍ بال واسطة تعاُ ٌمعلول علولُ ومعلول، معلو  ٌ معلولُ ا
تفر،ًحقيقة   :ِ عليهُعّ و
كث أنً:الّ أو واحدُ عنهُ ال يصدرَ ا  عن ٌ واحدَ فلو صدر،ُ ا

كث ونّإما فِ،ا واحدَ أن ي يا  نوعًواحدا ُ ا
ً ةٍذا أفرادّ ند،ٍ كث س  ُ  

ٍ منها إ علةٍفرد
ّ

ٍ خاصة صادرةِرارةِ ،ّ ارِ عن ا ورِ ا ةِ وا ر  ِ وا
ها ون،وغ ًية عددُ وحدتهَ أو ت وحدةِ،ً ضعيفةّ وع  ِية ا ند،ّ س  ُ ف

يو،ٍه إ كثُوجود واحدةِ  ندِ بالعدد ا س  ٍها إ مفارقُ وجودِ ا
صورَ وجودُيقيم تواردةِِها با ه،ٍ بعد واحدةٍ عليها واحدة ا  ُ  ما قا

كماء َ وقد تقدم،ُا مّ   . ِ فيهُ ا
لكثَوني ّما أنو ندٍ وحدةُ جهةِ  س علولُ  ها ا ما أن ،ُ إ ّ و

ون كثَي رُ ا  
ّ

با
ً

واحدُ يفعل،ٍ ذا أجزاء سب، منهاٍ بواحدُ ا  إ ُ في
رِنفس  ا

ّ
  .ِب

وثانيا
ً
واحدَعلول ا أن: ةٌ عللِ فيهُ ال يفعلَ ا نٌ سواء،ٌ كث  َ  

يل ُألنه ؛ٍ واحدٍ  عرضِ االجتماعِس ناقضّؤد يّ  ِ  ذاتِي إ ا
واحد ؤدِا ةِيّ ا ك ن، إ ا يلَ أو  واردِ  س ٍ علةِ بقيام،ِ ا

ّ
 ِ عليه

ٍ علةَبعد
ّ

لزوم؛ َ ما تقدمِ  حذورَ منّ   ِ. ا
ا وثا
ً

ُأنه:  و صدرّ واحدِ عنَ   ُ جهةِ فيهَوني أن َ وجب،ٌ كثِ ا
ة يبٍك ندٍ وتر س كثُ  ها ا وحدةِ ِ جهةُ غُ إ فروضةا  ،ِ ا

سان واحدِإل ي ِ ا ةً أفعاالُ يفعلا ةٍ من مقوالت،ً كث  ٍ متباينةٍ كث
اتِبتمام   .ِ ا
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ح    ا
 :هذا الفصل يف قاعدة الواحد، والبحث فيه من جهات

هة األو واحد: ا خ قاعدة ا    تار
 الذيالسؤال  ّاستحوذت هذه املسألة عىل اهتامم الباحثني منذ القدم، لكن

 وهل ؟ متى بدأت هذه القاعدة: هو<قاعدة الواحد>ّيطرح يف أول البحث يف 
 أم موروثة  ـسالمي يف العرص اإل:أيـ  ّيةسالم مستحدثة يف الفلسفة اإلهي

ى ّ التي تسمّية أقدم من الفلسفة اليونان هي، أمّيةعن احلكمة والفلسفة اليونان
 بفلسفة األقدمني؟

 نقطة البداية لقاعدة الواحد انطلقت من الفلسفة ّأنذهب البعض إىل 
رسطو، وقبل هذا التاريخ ال أثر هلا يف كلامت األقدمني أ من : أي،ّيةاليونان

 .رسطوأ سبقوا نالذي
وسمعت > :رسطوأ تالميذ  وهو من،<زنون>قال الفيلسوف املعروف 

ّ خيلو إما أن  ال،ثنانا ٍّ حقيقيٍ إذا صدر عن واحد:ّنه قالأليس رسططاأمي ّمعل
 افقني مل يكونّ كانا متفإنفقني يف مجيع األشياء، ّ أو مت،يكونا خمتلفني يف احلقايق

  .)١(<واحدةّ العلة انا خمتلفني مل تكنثنني، وإن كا
 :ا قاعدة الواحد منسوبة إىل اثنني من فالسفة اليونان مهّأن :وذكر ابن رشد

 سالم اإلدثني من فالسفةهذا مذهب املح>:  قالإذ ،فالطون وثامسطيوسأ
                                                

 .٧ ص:موعة رسائل الفارايبجم) ١(



 ١ّ رشح هناية احلكمة؛ العلة واملعلول ـ ج.............................................. ٢١٠

 .)١(<فالطونأو ّ أنه مذهب ثامسطيوس من القدماءّكأيب نرص وغريه، وقد يظن
 كيف ، قال قائلفإن>: رسطو جاء فيهأاملنسوب إىل  <اياثولوج>ويف كتاب 

 وال كثرة ّية ليس فيه ثنوالذييمكن أن يكون األشياء من الواحد املبسوط 
 ليس فيه يشء من ،حد حمض مبسوط واّألنه :قلنا بجهة من اجلهات؟

ً كان واحدا حمضا ّ، فلامشياءاأل ّنه ملأ وذلك ؛ّكلهانبجست منه األشياء اً ا مل يكن ّ
 .)٢(<ّيةنبجست منه اهلوا ّيةهو

 يناقش  ـ<دة الواحد أساس التوحيدقاع>يف كتابه ـ  االشتياين ّحقق املّلكن
 هذه القاعدة موروثة من ّنإ : ويقول،ّية القاعدة إىل الفلسفة اليونانةنسب

 .)٣(ّية قبل الفلسفة اليونان: أي،األقدمني

واحدمات األ   عالم  قاعدة ا
 هي قاعدة معروفة ، واحدّإال قاعدة الواحد ال يصدر منه ّأن :ال خيفى

:  حيث قال،ّيةهات األصول العقلّ الداماد من أمّالسيدها ّعند احلكامء، بل عد
من ـ واحد بام هو واحد ال يصدر عنه ّ أن ال:ّيةمهات األصول العقائدأمن >

من فطريات ـ بام تلوناه عليك ـ  هذا األصل ّ واحد، فلعلّإالـ  ّيةتلك احليث
  .)٤(<العقل الرصيح

واحد ال يصدر عنه ّن الإ : القائلةّيةوهذه القض>: وقال القايض ابن رشد
ّ عن املبدأ األول صواّفق عليها القدماء حني تفحّ اتّية هي قض، الواحدّإال

 رأي اجلميع ّ فاستقر،ونه الفحص الربهاين وهم يظنّ،للعلم بالفحص اجلزئي
                                                

 .٦١٢، ص٢ج:  فلسفي در فلسفة اسالمي، غالحمسني ديناينّ قواعد كيل:انظر) ١(
 .٤٥٢ص ،١ج: سابقالصدر املً، نقال عن ٢٩٣ ص:ثولوجياأ) ٢(
 .١٥ص:  قاعدة الواحد أساس التوحيد:رانظ) ٣(
 .٣٥٠ ص: القبسات:انظر) ٤(
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 واحد، ّإالن ال يصدر عنه أ الواحد جيب ّوأن ،بدأ واحد للجميعّ أن امل:منهم
 وذلك بعد ؛ من أين جاءت الكثرة: عندهم هذان األصالن، طلبواّ استقرّفلام

 ، أحدمها للخري،ء اثنانىبادّ أن امل:و وه،أن بطل عندهم الرأي األقدم
 .)١(<ّواآلخر للرش

 الواحد ّبأن احلكم ّإن> :اينّصفهاين الرب األ<رشح التجريد>وقال صاحب 
 وقع فيه فإنّ عىل تصور طرفيه، ّإالّ ال يتوقف ٌّ بدهيي، الواحدّإالال يصدر عنه 

فيه عىل الوجه ّام هو بسبب عدم تصور طرّنإذهان فد بالنسبة إىل بعض األّترد
 .)٢(<ّ تعلق به احلكمالذي

رشح مفتاح غيب > وهو من العرفاء املعروفني يف ،وقال محزة فناري
ّ أن :م عندنا، لكن يف تفريعهمّ هذا األصل مسلّأن :اعلم>: <اجلمع والوجود

 ذكره الشيخ يف الرسالة ،ّ تعاىل هو العقل األول منهّاحلقواحد الصادر عن ال
ّنه مل ال جيوز أن يكون ذلك الواحد الصادر األول عن ذات  أ: وهو،املفصحة ّ

 .)٣(<ّ تعاىل هو الوجود العامّاحلق
ي وسائر دّوقد آمن هبذه القاعدة كل من الفارايب وابن سينا والسهرور

 .)٤(سالمفالسفة اإل
ن حيـصل مـن نـور أال جيـوز >: ال الشيخ شـهاب الـدين الـسهرورديق

و هيئتهـا، فيكـون اقتـضاء أ  كان جوهرها ،لامتالظ  نوار نور وغري نور مناأل
ب الظلمة،  يوجب النور ويوجّمما ّمركبةالنور غري اقتضاء الظلمة، فذاته تصري 

                                                

 . ٦٣٧ ، ٦٢٥، ص٢ج:  فلسفيّ قواعد كيل:انظر) ١(
 .١٧ص: دة الواحد أساس التوحيدع قا:بواسطةاين، ّصفهاين الربأل رشح التجريد، ا)٢(
 .١٧ص: قاعدة الواحد عن نقلناهرشح مفتاح غيب اجلمع والوجود،  )٣(
 .٢٤٤ ص،١ج ):فاريس( يرانإمن آثار حكامء منتخبات ) ٤(



 ١ّ رشح هناية احلكمة؛ العلة واملعلول ـ ج.............................................. ٢١٢

  .)١(<ّوقد تبني لك استحالته
واحد ّ أن الىف>: دير كالم السهروقطب الدين الشريازي يف رشحوقال 

ـ حيث هو كذلك ـ ، وهو الواحد من مجيع الوجوه، ال يصدر منه  ياحلقيق
إن جاز صدور أكثر من ذلك، باعتبارات ورشائط و، أكثر من معلول واحد

 وهذا احلكم قريب ، جمرامهاي وما جير،ّخمتلفة، مثل تعدد اآلالت والقوابل
ّ وإنام يتوقف فيه،ّ جمرد التنبيه فيهيمن الوضوح، يكف  عن معنى   يغفل من  ّ

 .)٢(< يالواحد احلقيق
 ،ّ احليلّالعالمة من قبيل ،الشيعة خالفوا هذه القاعدةي ّتكلم بعض مّلكن

 .)٣(ّيةكام يأيت توضيحه يف البحوث التفصيل ،والفاضل املقداد
عى بداهتها، ففي ّ الالهيجي فقد آمن بقاعدة الواحد، بل ادّحقق املّأماو

ت شكاال اإلّ ورد،تهاّ فيه قاعدة الواحد وأدلّضمن كالم طويل الذيل يبني
 :ّبأنكم ّ أن احل من، ما ذكره الشارح القديمّفاحلق>:  يقول،يهاالواردة عل

 فإن ،ّ عىل تصور طرفيهّإالّ ال يتوقف ٌّ الواحد، بدهييّإالالواحد ال يصدر عنه 
ّ هو بسبب عدم تصور طرفيه عىل ّإنامد بالنسبة إىل بعض األذهان فّوقع فيه ترد

 .)٤(<ّ تعلق به احلكمالذيالوجه 
 وهو من الفالسفة ،سحاق الكنديإ يعقوب بن :قاعدةّوقد أيد هذه ال

، ففي رسالة ّية الذين ترمجوا آثار فالسفة اليونان إىل العرب،ني األوائلّسالمياإل
 وتناهي ، اهللا تعاىلّيةثبات وحدانإيف باب  )٥( بن اجلهمّهها إىل عيلّصغرية وج

                                                

 .٣٢٥ص): يورزهرشال( رشح حكمة اإلرشاق) ١(
  .٣٠٥ص: )قطب الدين الشريازى( رشح حكمة اإلرشاق) ٢(
 .١٧١ـ١٦٩ ص:رشاد الطالبني اىل هنج املسرتشدينإ :انظر )٣(
 .٢٠٦ ص،١ج : الالهيجي،امهلشوارق اإل) ٤(
 .هـ٤٤٩  سنةّل، تويفّبني للمتوكّصل، من املقر شاعر خراساين األ:عيل بن اجلهم) ٥(
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ّنه يفصأ نجد ،ّاديالعامل امل :  من عباراتهًاعل يف قاعدة الواحد، وإليك مقطّ
ً واملحدث ال خيلو أن يكون واحدا،ِاملحدث واحد> ً كان كثريا فإنً أو كثريا، ،َ

م أمجعني ّ ألهن: أي،شرتاك يف حال واحدة جلميعهمابون؛ هلم ّفهم مرك
ّه يشء واحد إنام يتكثّ يعمالذي واليشء ،فاعلون ر أن ينفصل بعضه عن بعض ّ

هم ومن ّ عمّممابون ّصول كثرية، فهم مركً كانوا كثريا ففيهم ففإن ،بحال ما
ّ ألن مرك؛بّبون هلم مركّواملرك... همّخواص ّبا ومركّ  ،ًبا من باب املضافً

ل، وإن ّواألفيجب إذن أن يكون للفاعل فاعل، فإن كان الواحد فهو الفاعل 
ضح بطالن ّتاًائام، وهذا خيرج بالهناية، وقد  وفاعل الكثري كثري د،ًكان كثريا

ّليس للفاعل فاعل، فإذن ليس كثريا، بل واحد غري متكث ف،ذلك ر، سبحانه ً
 .)١(<وتعاىل عن صفات امللحدين

 .نكروا قاعدة الواحدأ فقد ّيةشعر األوّتكلم مّأماو
 ّرصحفن>:  الفخر الرازي، حيث قال: باملخالفة لقاعدة الواحدّرصحن ّومم

البسيطة ّ من أن تكون للعلة ّ أنه ال مانع: وهو، جيب أن ال نستحي منهالذي ّباحلق
 .ّفصيل ذلك يف البحوث التفصيليةتسيأيت  .)٢(<... معلوالت كثريةةالواحد

ن يصدر عنها أكثر من أالواحدة جيوز ّ العلة مسألة>: ل قالّويف نقد املحص
 .)٣(<...زلةًخالفا للفالسفة واملعت معلول واحد عندنا،

 .)٤( املعتزلة فقد آمنوا بقاعدة الواحدّأماو
 .ّية يف البحوث التفصيل،تها ومناقشتهاّوسيأيت تفصيل هذه األقوال وبيان أدل

                                                

 . ٣٨ص:  جرم العامليّدانية اهللا وتناهحرسالة يف و) ١(
 .٤٦٧، ص١ج:  املباحث املرشقية يف علم  االهليات والطبيعيات)٢(
 .٢٣٧ص: ل، خواجة نصري الدين الطويسّقد املحصن) ٣(
 .٢٣٧ص: لّ نقد املحص:انظر) ٤(
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انية هة ا واردة  القاعدة بيان األ: ا   لفاظ ا
نا يف ّدة، وما هيمّتعدواحد يطلق عىل أنحاء مّ أن ال:ّتقدم يف املرحلة السابقة

 :املقام قسامن
 من غري واسطة يف ،حدة لذاته بالوّتصفوهو ما ا: الواحد احلقيقي :لّاألو 

ّ أنه غري مركب: الواحد البسيط من مجيع اجلهات، بمعنى:العروض، أي ّبأي   ّ
 .)١(ةنحو من أنواع الرتكيب التي يأيت احلديث عنها يف املرحلة الثانية عرش

                                                

 : أقسام الرتكيب) ١(
وسيأيت  ّ من األجزاء التحليلية،:ّالرتكيب من الوجود واملاهية، أي: ّقسم األولال

 .ًالبحث عنه تفصيال يف املرحلة الثانية عرشة
ّالرتكيب من األجزاء العقلية باملعنى األخص، وهي املادة والصورة : القسم الثاين ّ ّ

ّالعقليتان، ويسمى أيضا باألجزاء الذهنية باملعنى األخص ّ ًّ ّ. 
ّ احلد :ّالرتكيب من األجزاء احلدية، ومها اجلنس والفصل، أي: لقسم الثالثا

ّاملنطقي، فكل ماهية حمدودة بحدين من جهة العموم وهي اجلنس، ومن جهة  ّ ّ
 .اخلصوص وهي الفصل

ّالرتكيب من املادة والصورة اخلارجيتني: القسم الرابع ّ. 
ّهي أجزاء الكم املتصل، التي ال ّالرتكيب من األجزاء املقدارية، و: القسم اخلامس ّ

ّتكون إال أجزاء بالقوة، وتسمى أجزاء ومهية، أي ّّ ّ أن انقسامها بتوهم العقل، ال :ّ ّ
 .بحسب الواقع اخلارجي

ّ أن االنقسام إما انقسام بالفعل:ويمكن تقسيم هذه األقسام بنحو آخر، وهو ّ وإما ،ّ
ّبالقوة، واالنقسام بالفعل إما إىل مادة وصور ّة خارجية، وإما إىلّّ ّ مادة وصورة  ّ

ّذهنية، وإما إىل جنس وفصل، وإما إىل وجود وماهية، واالنقسام بالقوة فهو ّ ّّ ّ: 
 .ّاالنقسام إىل األجزاء املقدارية فقط

 :ا، ومهوجدان والفقدان الرتكيب من ال:وهناك قسم سادس من الرتكيب وهو
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الواجب تعاىل؛ إذ ال يف  جرياهنا :ن من قاعدة الواحد هوّوالقدر املتيق
ّ جهة إال الواجب تعاىل، فاملراد من الواحد الواقع ّيوجد موجود بسيط من كل

 . وهو الواجب تعاىل،ّفاعليةالّ العلة يف املستثنى منه هو
 أو النظام اجلميل عند ،ّويكون املراد بالواحد املستثنى هو العقل األول

وجود ّ أو الوجود املنبسط والفيض املقدس عند العرفاء، أو ال،)١(ّالسيد الداماد
 .ّعند صدر املتأهلنياملنبسط 

ّ إذ تلك احلجة غري جارية إال يف ؛وهذا ليس كام زعموه«: يف األسفارقال  ّ
 .»ّ هو واحد من كل الوجوهالذيالواحد احلقيقي 

ّ احليثية الواحدة التي يصدر عنها املعلول، :املراد من الواحد هو: الثاين
دة الواحد ّتص قاعّولو كانت مقرتنة بحيثيات أخرى، وعىل هذا فال خت

ّوإنام جتري يف املركبات التي ترتكب من بسائط، فإن أجزاءها ، بالواجب تعاىل ّ ّ ّ
 .)٢(ّالبسيطة ال يصدر منها إال معلول واحد

 .وهذا ما يظهر من كلامت مجلة من احلكامء، كاحلكيم السبزواري
 ونحن ال نريد الدخول يف حتقيق احلال يف كون القاعدة جتري يف الواحد 

ّ ألن املصنّف مل يتعرض هلذا البحث؛ أم الالنوعي ّ)٣(.  

                                                                                                              

ّالوجود والعدم يف كل موجود مركب من الوجود و  وهي الوجودات ،العدمّ
 .املحدودة

ّ أن هذا القسم من الرتكيب أرجعه املصنف إىل الرتكيب :ّومما جيدر اإلشارة إليه هو ّ
 قبال ّتقال ًً حيث جعلوه قسام مس،ّمن الوجود واملاهية، عىل خالف البعض

 .ّالرتكيب من الوجود واملاهية
 .٤١٠ص: القبسات) ١(
 .٦٠، ص٨ج :  العقلية األربعةاحلكمة املتعالية يف األسفار) ٢(
ًيضا أّ أن قاعدة الواحد هل جتري :ّ يف البحوث التفصيلية يفًالّسيأيت البحث مفص) ٣(
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صدور راد من ا   ا
ّ العلة ّ أن:ّهو العلة، فيكون املعنىـ  <ال يصدر>يف ـ معنى الصدور 

ّ العلة :ّمعلول واحد، واملراد بالعلة هنا هي ّإالالواحدة ال يصدر منها 
، هو ّفاعليةلّ دون غريها من العلل، والسبب يف اختصاصها بالعلة ا،ّفاعليةال

ّألن القاعدة بناء عىل اختصاصها بالواجب تعاىل، ال مورد للعلة امل  ّديةاّ
 . عند الواجب تعاىلّية والغائّيةوالصور

 هو صدور الرشيفةدور يف القاعدة املراد من الص>:  االشتياينّحقققال امل
 ومن اهلالك الرسمدي ،خراج املعلول من الليس إىل األيسإ : أي،ّجياديإ

راد من  املّإن :أخرىوبعبارة ... ّيةالليس الوجودي والنوراناىل الظلمة و
ني والفالسفة ّهليدة هو الفاعل باصطالح احلكامء اإلالصدور يف هذه القاع

 واخلروج من ، ومنشأ التغيري، ومبدأ احلركة، هو معطي الوجود؛دينّاملوح
 .)١(<...ّديةاو امل أّيةعداداإلّ العلة لفعل، وليس املراد منه إىل اّقوةال

 إمكانهو عدم ـ  <ال يصدر> يفـ راد بعدم الصدور ّ أن امل:وال خيفى
ّ يمتنع صدور أكثر من معلول من علة واحدة، يف قبال قول :الصدور، أي

 كام سيأيت ،ّ قال بوجوب صدور أكثر من معلول من علة واحدةالذي ّتكلمامل
 .ّيةبيانه يف البحوث التفصيل

ة ا هة ا واحد:ا    االستدالل  قاعدة ا
 :يمكن تقريب االستدالل عىل القاعدة بالشكل التايل

 ّب بأيّ الواحد البسيط، غري املرك:املراد من الواحد هو :ّاملقدمة األوىل

                                                                                                              

  أم ال؟،يف الواحد النوعي
 .٤٩ ص:)فاريس( د يف قاعدة الواحديأساس التوح) ١(
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ثباته يف املرحلة إوهو الواجب تعاىل، وهذا ما يأيت نحو من أنحاء الرتكيب، 
 .ةالثانية عرش

 .ّعلته قائم بوجود املعلول: ّاملقدمة الثانية
ّوهذه املقدمة ثبتت يف الفصول املتقدمة، وتبني ّ علول موجود ّ أن امل:ّ

ّن وجود املعلول قائم بوجود علته، ووجود علته هو نفس أ :يأّبوجود علته،  ّ ّ
 . كام هو واضح،ًوليس أمرا آخرّ العلة ذات

 .واملعلولّ العلة وجوب املسانخة بني: ّاملقدمة الثالثة
ّ املعلول وعلته سنخية ذانيّإن ب املعلول   ّ إذ لو مل توجد سنخية بني؛تيةّ

ّوعلته، لكان من اجلائز أن يكون كل يش ّء علة لكل يش ّ ء  ّ كل يشّمعلوليةء، و ّ
 تكون  ول، فيمكن أنواملعلّ العلة  النعدام الضابطة واملالك بني؛ء ّلكل يش
 بدوره إىل السفسطة، وهو ّ علة للربودة، ونحو ذلك، وهذا ينتهيًالنار مثال

 .)١(باطل بالرضورة
ّالتي ليست هلا إال جهة ـ الواحدة البسيطة ّ العلة لو صدرت من: النتيجة

 بحيث ال ترجع إىل جهة واحدة، فهذا ، معاليل كثرية متباينة بطبيعتها ـواحدة
ّ تقرر جهات كثرية متباينة يف ذات العلة، وهو خالف فرض كون:يعني ّ العلة ّ
ء الواحد حقيقة ال يمكن أن يصدر عنه  ّ أن اليش:ة ذات جهة واحدة، أيبسيط

 لتنايف اجلهة الواحدة مع اجلهات الكثرية، فألجل أن ؛أمور متباينة احلقائق
ذات جهات كثرية، وهو خالف ّ العلة ّتصدر جهات كثرية فالبد أن تكون

 .بسيطة ذات جهة واحدةّ العلة  من كون،الفرض
) الف(  لو صدر عن الواحد من حيث هو واحدّإنه>: نيّقال صدر املتأهل

 وما ،)ب( فقد صدر عنه من اجلهة الواحدة ،)ب(ليس) لفأ( وً،مثال) ب(و
                                                

ّسيأيت تفصيل االستدالل عىل قاعدة السنخية يف البحوث التفصيلية) ١( ّ. 
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 .)١(<ن اجتامع النقيضنيّ وذلك يتضم،)ب(ليس 
راد من الواحد هو الواحد البسيط ّ أن امل: وهي،ّ ضوء املقدمة األوىليفو

ّرتكيب، خيتص جريان قاعدة الواحد  نحو من أنحاء الّب بأيّغري املرك
ّبالواجب تعاىل؛ إذ ال يوجد موجود بسيط من كل جهة إال الواجب تعاىل،  ّ

 وهو الواجب ،ّفاعليةالّ العلة :فاملراد من الواحد الواقع يف املستثنى منه هو
 أو النظام اجلميل عند ،ّ العقل األول:ويكون املراد بالواحد املستثنى هو، تعاىل

وجود ّ أو الوجود املنبسط والفيض املقدس عند العرفاء، أو ال،)٢(الدامادّالسيد 
 .ّاملنبسط عند صدر املتأهلني

ين من أهل ّتأخر يف مدارك املذكوراملّ أن :فاعلم>: صدر املتأهلنيقال 
قوى ّأن الـ  كالشيخ وغريهـ د القوى عند احلكامء ّتعد يف ّجةّ أن احل:البحث
 وهذا  ـىل أن قالـ إ فعل واحد ّإال عنه بالذات  والبسيط ال يصدر،بسائط

 هو الذي يف الواحد احلقيقي ّإال غري جارية ّجةليس كام زعموه إذ تلك احل
 .)٣(< وليست القوى كذلك،ّواحد من كل الوجوه

ّوقال أيضا يف حاشية إهلي  عدم :أيـ وليس هذا املطلب >: ات الشفاءً
ًيا مبنـ ّ مادة واحدة  كثرية عن فاعل واحد يفأفعالجواز صدور   :عىل قاعدهتمّ

رادوا أين، فّتأخره كثري من املّ الواحد، كام تومهّإالواحد ال يصدر عنه ّأن ال
ً هلا مقدارا ّفإنًالنقض بصدور الكثري من طبيعة اجلسم البسيط كاألرض مثال، 

ًياجسم ّ وكونا يف احلي، وبرودة، ويبوسةً،ونقال ،ًاً ولونا غرب،ًوسطحا ،ّ  ،زً
 الواحد ال يصدر : قوهلمّأن ومل يعلموا ،ّ كل ذلك من فعل الطبيعة،ًوسكونا

                                                

 .٢٠٥ص ،٣ج: ّة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة احلكم)١(
 .٤١٠ص: القبسات) ٢(
 .٦٠، ص٨ج : ّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة )٣(
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 عىل قاعدة ّيالواحد من مجيع اجلهات، وهذا مبن بّ خمتص، الواحدّإالعنه 
ر ّ بسبب تكثّإالفراد النوع الواحد ال يمكن أن يكون أر ّ تكثّنأ وهو ،أخرى

 ال ،فرادفقة يف األّوازمها مشرتكة متّ املاهية ولّفإنر استعداداته، ّ أو تكث،ّاملادة
 ،سباب خارجة من الطبيعةأ يف ذلك من ّفالبد ،فراد اختالف يف األّإاليقع هبا 

ّ استعداد ملادة قابلة للتكثّقوةومن  ، ّيةّر واالنقسام حتى حتصل هبا الكثرة العددّ
ّفإذا كان الفاعل واحدا واملادة واحدة ال يفعل من كل ما يفعله بحسب  ّ ً

ًفقا متشاهبا هبا، فإذا اقتىض شكال جيب ّمتًرا  أمّإالات التي فيه ّجلهات واحليثيا ً ً
 كالبييض واملفرطح ال األشكالأن يكون غري خمتلف األجزاء وغري الكرة من 

 .)١(<يكون كذلك
:  حيث قال،ّوتبعه عىل ذلك املحقق اآلميل يف تعليقته عىل رشح املنظومة

ّاعلم أن حمل البحث يف مس« ّألة الواحد ال يصدر عنه إال الواحد، هو الفاعل ّ
ّاملستقل الواحد من مجيع اجلهات بحيث ال يكون فيه كثرة األجزاء وال كثرة 
ّالوجود واملاهية، وال يكون متصفا بصفة حقيقية زائدة عن ذاته، وال اعتبارية  ّ ًّ ّ

ّي، بل  وال قابل خارج، وال آلة،ّزائدة يف العقل، وال يتوقف فعله عىل رشط
ّكل ما فرضت من الكثرة والتعدد والتجزي مسلوب ع ّ نه، فمثل هذا الفاعل ّ

ّ ملتعدد يف عرض واحد جيب أن تكون منشئيته للمتعددًلو كان فاعال ّإما بأن : ّّ
ء آخر،   منشأ ليش الطارئة عليهتهّوبخصوصي ،ء يكون من حيث ذاته منشأ ليش

ٍأو يكون بخصوصية منشأ ليش ٍء وبخصوصية ّ  أخرى منشأ لآلخر، وكيف ّ
 .)٢(» وهو خالف الفرض،ّ فيرتكب ذلك البسيط:كان

 ّ الفاعل املستقلّإن> :ّعلولية واملّالعلية الالهيجي يف مبحث ّحققوقال امل
                                                

 .١٤٤ص: ات الشفاءّهليإني عىل ّحاشية صدر املتأهل) ١(
ّدرر الفوائد، املحقق حممد تقي اآلميل) ٢(  . ٣٧٥، ص١ج : ّ
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ّإذا كان واحدا من مجيع اجلهات، بحيث ال يكون فيه كثرة الوجود واملاهية ً، 
 ، زائدة يف العقلّية أو اعتبار، زائدة يف اخلارجّيةًا بصفة حقيقّتصفوال يكون م

 وقابل، فال يمكن أن يصدر عنه يف مرتبة ةّوال يتوقف فعله عىل رشط وآل
 .)١(<مر واحدأ ّإالواحدة 

مفاد توضيح يف   الشيخ مصباح اليزدي يف تعليقته عىل هناية احلكمةوذكر
مفهوم بأنه هذا يتوقف عىل معرفة  ، وتعيني جمراهاالقاعدة وبيان مغزاها

هو الواحد ههنا ثم ذكر أن املراد من . لواحد والصدور املأخوذين فيهاا
بسيط مفهوم ّ أن ال:ً به يف املتن، لكن عرفت سابقاّرصح كام ،البسيطالواحد 

ّب من مادة وصورة خارجيّقد يطلق عىل ما ال يرتكف، ّشككم تني، فيشمل ّ
ّال يتصور له  ا وقد يطلق عىل م؛ّنفس املادة والصورةبل  ،األعراض والعقول

ّ حتى لو كان ذلك بتبع املوضوع، فينحرص يف ،ّقوةأجزاء بالفعل وال بال
ّ وال يتصور له أي،ً أيضاّية وقد يطلق عىل ما ليس له أجزاء عقل،اتّجردامل ّ 

 . بذات الواجب تبارك وتعاىلّ والوجود، فيختصّيةّتركيب حتى من امله
 جريان القاعدة ّ اختصفإن كان املراد بالبسيط هذا املعنى األخري

 هو ، أمر واحدّإالّ أنه ال يصدر منه يف املرتبة األوىل : فيثبت هبا،بالواجب تعاىل
 ّالسيدكام قالت به قاطبة احلكامء، أو النظام اجلميل كام اختاره  ،ّاألولالعقل 
 وقد ،س كام هو خمتار العرفاءّأو الوجود املنبسط والفيض املقد ،)٢(الداماد

 .)٣(ّ املتأهلني وبعض أتباعه اجلمع بني مقالة احلكامء والعرفاءحاول صدر
 صدور املعلول عن الفاعل احلقيقي : يكون املراد بالصدور هو:وعىل هذا

                                                

 .٤٣ ص:أساس التوحيد) ١(
 . ٥٠٤ص: ، وراجع أساس التوحيد٣٦٣ ـ ٣٦١، وص٤١٠ص:  القبسات:راجع) ٢(
 . ٧٤ ـ ٧٢ ص: أساس التوحيد:راجع) ٣(
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 من غري استناد ،املفيضة للوجودّ العلة  واالستناد اخلالص املحض إىل،ّاحلق
ّأهلني  صدر املتّرصح وقد ،اتّ حاصل من املعدّخاصإىل رشط أو استعداد 

 ظاهر كثري من كلامت ّ لكن،)١(هبذا االختصاص يف موضع من األسفار
 عدم االختصاص، ونقل عن بعضهم جريان :احلكامء، بل رصيح بعضها هو

 )٢(.ًات أيضاّالقاعدة يف املعد
 من مجلتها ،ّثبات الصادر األولًثنا عرش برهانا إلاّد ذكر صدر املتأهلني وق

ثبات هذا املناهج إل>: عدة الواحد، حيث قال اعتمد عىل قاالذيالربهان 
 بينه تعاىل وبني عامل ّطة يف الرشف والعلوّ املتوس،املوجود املفارق القديس

والثاين من منهج ... ةضة اخلري واجلود عىل الدوام كثري الواسطة إلفا،اخللق
ً ن يكون أقرب األشياء منه ذاتاأ فبالرضورة جيب ،امتناع الكثري عن الواحد

 ،ّية االستعدادّقوة العدم اخلارجي والةئة عن مالبسّ متربة بسيطةحدوا
 يف ةن يكون واسطأ ّومه ليصحّ وقيه يف ذاته ويف فعله عن غري مبدعةيمستغن

 ورشح ، عىل ما عداه من املخلوقات،ّاحلق يإفاضة اخلري واجلود من املعط
 ؛ّوجوهر قديس ّمر عقيلأ ة فهو ال حمال،الفيض الدائم عىل سائر املجعوالت

 وكامله وهو ،ّ املادة والصورة: ومها،هّ من اجلسم وجزئي،النتفاء هذه النعوت
 .)٣(< عن العرضً فضال،النفس
ائني ّ قال مفيد املش:تأييد سامعي>:  حيث قال، عىل ذلكّ نقيلٍ جاء بتأييدّثم

 ، ًّالك األشياء ةّ الواحد املحض هو عل:يف عارش ميامره ،ياثولوجأمهم يف ّومعل
 بل األشياء ، وليس هو األشياء، اليشءء بل هو بد،وليس بيشء من األشياء

                                                

 .  املسألة الثانية من الفصل الثالث،، والشوارق٦٠، ص٨ج:  األسفار:راجع) ١(
 . ٥١ ـ ٥٠ص:  أساس التوحيد:راجع) ٢(
 .٢٦٢ ص،٧ج :عةّ احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األرب)٣(
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 ، انبجست منهّكلهاشياء ّ أن األ وذلك؛ وليس هو يف يشء من األشياء، فيهّكلها
ن يكون األشياء أ كيف يمكن : قال قائلفإن ، مرجعهاإليه و،وبه ثباهتا وقوامها

 ّألنه : قلنا؟ بجهة من اجلهاتةال كثر فيه وّية ال مثنوالذيمن الواحد املبسوط 
ً حمضا ًواحدا كان ّ فلام، ليس فيه يشء من األشياء،واحد حمض مبسوط
ّ وذلك أنه مل؛ّكلهاانبجست منه األشياء   .ّية انبجست منه اهلوةّا مل يكن هويّ

ّنه ملأ واخترص القول :أقول  ّكلها من األشياء رأيت األشياء ًا مل يكن شيئاّ
 :أعني بهـ  األوىل ّية اهلوّفإنن كانت األشياء انبجست منه إه وّ غري أن،منه
ّ ثم انبجست منه مجيع هوي،هي التي انبجست منه بغري وسطـ  العقل ةّهوي ات ّ

 العقل والعامل ةّط هويّعىل والعامل األسفل بتوساألشياء التي يف العامل األ
ى ّا العامل احلسّمأ و،ل الواحد املحض هو فوق التامم والكامّنإ : وأقول،العقيل

 ً؛ كامالًاّام صار العقل تامّنإ و، وهو العقل،ّ مبتدع من اليشء التامّألنه ؛فناقص
ن أ ومل يكن بممكن ، هو فوق التاممالذي ّاحلق مبتدع من الواحد املحض ّألنه

 وال يمكن لليشء ،طّ فوق التامم اليشء الناقص بال توسالذييبدع اليشء 
ع ال يكون يف َ املبدّنأ : أعني به، نقصاناإلبداع ّألن ؛ مثلهًاّمن يبدع تاأ ّالتام
 .)١(<م بعبارتهّ انتهى كالم الفيلسوف املقد. بل يكون دونه،عِ املبدةدرج

 الواحدة التي يصدر عنها ّية احليث: عىل التعميم فاملراد بالبسيط هوًوبناء
 . أخرىّحيثيات ولو كانت مقرتنة ب،املعلول

ّب إنام يرتكّ املركّفإن :وبعبارة أخرى  من أجزائه ّب من بسائط، فكلّ
 ،ّيثياتد احلّتعدد املعاليل تابع لّتعد معلول واحد، فّإالالبسيطة ال يصدر عنه 
   .)٢(<ّ املوجودة يف العلةّيثياتفال تكون كثرة من احل

                                                

 .٢٧٢ ص،٧ج :السابقصدر امل) ١(
 ).٢٤٣(  تعليقة رقم،٢٤١ص: مصباح اليزديتعليقة عىل هناية احلكمة،  :انظر) ٢(
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صادر األول    ّخصائص ا
ّمن أهم خصائص الصادر األول  : ما ييل،ّ أو العقل األول،ّ

ّإن وجود الصادر األول وجود ظيل لوجود الواجب تعاىل، فيكون  .١ ّ ّ
ّمتقوما بعلته التامة امل ّ ً  ّتعاىل، واملراد من الوجود الظيل وهو الواجب ،ّستقلةّ

ًليس من مجيع جهات وخصوصيات الظل، وإنام من جهة كون الظل متقوما  ّ ّّ ّّ
 من قبيل كونه  ـّالظلّجلهات واخلصوصيات التي يف ّبشاخصه فقط، أما باقي ا

ًأمرا عدميا  ّ ألن العقل األول وإن كان وجو؛هناُفغري مراد ـ ًّ ً فقريا متقوما دهّ ًّ
ً تعاىل، لكنّه ليس أمرا عدميابالواجب ّ ألن الوجود الفقري أمر وجودي؛ًّ  ال ،ّ

 .ّأمر عدمي
 كام يف دعاء اليوم ،ّويف بعض النصوص الروائية إشارة إىل هذا املعنى

ك باسمك «:  حيث جاء فيه،ع والعرشين من شهر رجبالساب لهم إ أسأ ا
ّ ُ

ي ،األعظم األعظم األعظم  خلقته فاستقر  ظلكا
ّ ّ >. 

ّ وأقربيته ،ّ الصادر األول أرشف معلول يف عامل اإلمكان؛ لبساطتهّإن .٢
 .إىل الواجب تعاىل

ّإن الصادر األول؛ ألجل إمكانه، تلزمه ماهية اعتب  .٣ ّ ّارية غري أصيلة، ّ
ّ يالزمه النقصان الذايت واملحدودية اإلمكانية؛ جوديةّفهو مع كامل شدته الو ّ

ّألن املاهية حد الوجود، وكل وجود حمدود ال خيلو عن احلد أي ّّ ّ ّ املاهية، :ّ
ّوألن موضوع اإلمكان هو املاهية كام تقدم، فاملحدودية اإلمكانية تعني املرتبة  ّ ّّ ّ

 .ّ األول للعقلجوديةالو

رابعة هة ا اض: ا واحداالع وارد  قاعدة ا    ومناقشته ا
عرتض يف املقام ال يناقش ّ أن املشارة إىلقبل بيان االعرتاض ال بأس باإل

ّالدليل عىل قاعدة الواحد، وإنام يقيم دليال آخر عىل ما يد عيه، والزم هذا ًّ
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ّ، فهو مل يتعرض طلق عليه اعرتاضألدليل بطالن قاعدة الواحد، ولذا ا
قيم عىل قاعدة الواحد، وهذا بخالف املناقشة التي أ الذيإلبطال الدليل 

 .و نتيجتهأ مات الدليلّه إىل مناقشة نفس مقدّتتوج
 ، اإلجييّالعالمة ك،شاعرةذكر هذا االعرتاض األ: بيان االعرتاض

د ال  الواح:بناء عىل قاعدة: وحاصله ،)١(د الرشيف يف املواقف ورشحهّوالسي
 يلزم تقييد قدرة الواجب تعاىل، وهو يتناىف مع ما ثبت يف ، واحدّإاليصدر منه 

ات باملعنى ّهليثباته يف اإلإوسيأيت  ّ قادر عىل كل يشء،ّ أن اهللا: منّحمله
 هو قادر ،نعم . يف عرض واحدأشياءة ّفهو تعاىل قادر عىل خلق عد ،ّاألخص

ّأيضا عىل خلق عد  هذا ال يتناىف ّ البعض اآلخر، لكن بعضها يف طولأشياءة ً
ذي ينفع املعرتض هو قدرته تعاىل عىل خلق ّعي قاعدة الواحد، والّمع مد

 الواحد ّبأن :وهو ما يتناىف مع قاعدة الواحد، القائلة ، يف عرض واحدشياءاأل
 .)٢( التي يلزم منها تقييد قدرة الواجب تعاىل، واحدّإالال يصدر منه 

 بالربهان ؛ صدور الكثري من الواحد حمالّإنك، بأجاب املصنّف عن ذل
 ،ّ ألن املحال بطالن حمض؛ّقدرة ال تتعلق باملحالّ أن ال:العقيل، ومن الواضح

رض واحد كثر من واحد يف عأ استحالة صدور ّفإن : له، وعىل هذاّيةال شيئ
ّ الفاعل، وإنام ترجع إىل عدم ها عجز وعدم قدرةؤمن الواجب تعاىل ليس منش

 .ة القابل عىل أخذ الفيض من الواجب تعاىلبلياق
 كان بال ٌ سواء، معلول له تعاىلّ والكل،طالقهاإ عىل ّيةهلإلفالقدرة ا

ٌ ألن معلول املعلول معلول؛ أو مع الواسطةواسطة  ،ّشاء عىل مبنى املً حقيقةّ
ا عىل مبنى احلكمة ّمأًأو الوسائل وسائط الفيض أيضا، الذين يرون العلل 

                                                

 .٤٨٥ص :، ورشح املواقف١٧٢ص: ف املواق:انظر) ١(
 .ّ يف البحوث التفصيليةاهناك اعرتاضات أخرى يأيت بياهن) ٢(
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. ّ معلول له تعاىل، بال واسطة، وهو تعاىل فاعل قريب للكلّ فالكلّيةلاملتعا
 والفصل الرابع ،وسيأيت تفصيل الكالم فيه يف الفصل الثامن من هذه املرحلة

 .عرش من املرحلة الثانية عرشة

سة ا هة ا تفر: ا تائج ا واحدّا   عة  قاعدة ا
 :ة فروع، منهاّع عىل قاعدة الواحد عدّيتفر

 الواحد ال يصدر منه :ع عىل أصل قاعدةّوهذا الفرع يتفر :ّولالفرع األ
ًكثري ال يصدر عنه الواحد، فإذا وجدنا كثريا صدر ّ أن ال: واحد، وحاصلهّإال

ّ ليس بواحد، فهو إما ًارض واحدُ ما فّنـ أ ّبربهان اإلنـ من الواحد، نكتشف 
 إذا نسان كاإل،دةّتعد مّثياتحيب له أجزاء وّ مركلكنّه و،ّ وإما واحد،دّتعدم

 وله قوى ،بّ مركنسانّ أن اإل: نكتشفٍدة، وعندئذّتعدصدرت منه أفاعيل م
 . يصدر منه فعل واحدّيةّدة، ومن كل حيثّتعدم

ّكثرية، ويستند كل فرد من فراد أ له الذي ،أو من قبيل الواحد النوعي
ّفراد إىل علة خاصة، كاحلرارة التي هذه األ  نجدها تصدر من علل  واحدة،ّتعدّ

 .)١(دة كالنار والنور واحلركة وغريهاّتعدم
 ، ضعيفة مبهمةّية ما لو كانت وحدة الواحد وحدة عدد:وكذلك
ى ّ ألن رصف اليشء ال يتثنّ؛وىل، فهي واحدة بالعددّ املادة األ:كاهليوىل، أي

لسابقني  عىل مبنى احلكامء اًدة، بناءّتعدد، والصور املتواردة عليها مّتعدوال ي
، كام ّية القائلني بالكون والفساد، النافني للحركة اجلوهر،ّعىل صدر املتأهلني

صور ّ أن ال: من،ّتقدم الكالم يف الفصل السادس من املرحلة السادسة
ّاملتواردة عىل املادة هي باحلقيقة صورة واحدة سي ّ ننتزع من كل حد من ،الةّ ّ

                                                

 هو الواحد <الواحد>اد من الواحد يف قاعدة  وجود خالف يف كون املر:ًذكرنا آنفا) ١(
 .ّ أم النوعي، وسيأيت يف البحوث التفصيلية بيان ذلكّالشخيص
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ّ الالحق له، فاملادة ّ السابق عليه واحلدّحدودها صورة مغايرة ملا ننتزع من احلد
األوىل أو اهليوىل مستندة يف وجودها إىل عقل مفارق، وهذا العقل املفارق وإن 

 . يقيم وجود اهليوىل بالصور املتعاقبة عليهالكنّهًكان واحدا، 
بات ّكروكذلك ما لو كان للكثري جهة وحدة يستند إليها املعلول، كام يف امل

، كاملاء ّخاصف األجزاء أمر واحد ذو أثر ّث حيصل من تألة، حيّياحلقيق
 ـًكرفع العطش مثال ـ  فاملعلول الواحد ، من األوكسجني واهليدروجنيبّاملرك

 .، ال إىل األوكسجني واهليدروجنيّيةيستند إىل الصورة املائ
ة لصدور ّصص، تكون خمّعلته بني املعلول وتية الذاّيةسنخّ أن ال:واحلاصل

األوىل فال يمكن صدور ّ العلة  إن كانت يفّية هذه السنخّفإن عنها، املعلول
 ، وإن كانت يف الثانية فال يمكن صدوره عن األوىل،ةيالثانّ العلة املعلول عن

ّوإن كانت يف جمموعهام فال يمكن صدوره عن كل واحد منهام وحده، وإن 
ًكانت يف كل منهام ليس املعلول صادرا عن الكثري بام هو ك ن الكثري ثري، بل عّ

 .هام املشرتكة فيّية السنخ:وهي ،ّبام أنه ذو جهة واحدة
 الواحد ال يصدر منه : وهي،صل القاعدةأوهذه النتيجة استنتجت من 

 . واحدّإال
ّ أن : واحد، نكتشفّإالوهو إذا كان الواحد ال يصدر منه : الفرع الثاين

ّ عن علة ّإالَوجد ال يصدر واحد املّ أن ال: عن واحد، أيّإالواحد ال يصدر ال
 فال ّ إذا وجد واحد حقيقي:واحدة، وهذه النتيجة عكس القاعدة، بمعنى

 سواء كانت العلل يف ،لل كثرية متباينة بام هي متباينةيعقل أن تتوارد عليه ع
 يلزم ؛ ألنه الواحدعىل املعلول  كون العلل متواردةلة  أم يف حا،عرض واحد

 ليس ، واحدّلزم أن يكون املعلول الواحد يف عني أنه ي: أي؛اجتامع النقيضني
ّ ألن كل علة هلا ًا؛فيكون كثريبواحد،  ّ ّفاضة خاصة هبا، فإذا كانت العلل إّ
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ًكثرية، يلزم أن يكون املعلول كثري أيضا، وهو خالف فرض كونه واحدا ً. 
ًاألوىل تعطي وجودا، والثانية تعطي وجودا آخرّ العلة ّإن :أخرىوبعبارة  ً ،

ّفيحصل للمعلول وجودان، فال يكون املعلول واحدا، مع أنه واحد بحسب  ً
 .ًالفرض، فيلزم أن يكون كثريا وليس بكثري، وهو من اجتامع النقيضني

 كثرية ّحيثياتا يف حالة توارد العلل عىل املعلول الواحد، يلزم وجود ّمأو
هات كثرية يف ذات ر جّ تقر: وهو،ّيف املعلول الواحد، فيلزم املحذور املتقدم

 . وقد فرضت بسيطة ذات جهة واحدة، وهو خلف،املعلول
ّ بني ذات املعلول وبني كل علة من تلك ّية ذلك إىل وجوب السنخّومرد ّ

 .العلل
ًفرع الثاين عني الفرع األول مآال، ّ أن ال:وال خيفى ّول بصدد بيان ّ أن األّإالّ

 .ّحكم العلة، والثاين بصدد بيان حكم املعلول
 إذا صدر من : وحاصله،ع عىل أصل القاعدةّوهو متفر: الفرع الثالث

الواحدة جهات ّ العلة  أن تكون يف هذهّفالبد معاليل كثرية، ةالواحدّالعلة 
 الواحد تصدر منه أفعال كثرية متباينة بتامم نساندة، كاإلّتعد مّحيثياتو

ً مثال يف ذهنه فهذا ًئاّة، فإذا تصور شيّمعين فعل يرجع إىل مقولة ّالذات، وكل
ًيرجع إىل مقولة الكيف، ويف نفس الوقت إذا فعل فعال آخر يف اخلارج، فهو 

 .يرجع إىل مقولة الفعل، وهكذا
وىل أن يعكس ترتيب بيان هذه الفروع، بأن ّ أن األومن اجلدير بالذكر

عات أصل ّمن متفر ـ الفرع الثالث ـ ّألنهل؛ ّواأل علُم الفرع الثالث وجيّيقد
ّ عكس القاعدة ومستفاد منها، ثم ّألنه ؛ّة مبارشة، ثم يذكر الفرع الثاينالقاعد

 .عات عكس القاعدةّ من متفرّألنه ؛ّيذكر األول
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ص  ّتعليق  ا
  واحدّإالالواحد ال يصدر عنه >: +قوله >. 

، وأورد الشيخ ّفاعليةالّ العلة راد من الواحد هوّ أن امل:ّتقدم يف الرشح
 : ذلك بقوله عىلّالفيايض

 جيب وجود ّإنهً مثال، فّديةااملّ العلة  يشملّ دليل القاعدة عامّأن :ّولاأل>
 يف ّديةماّت كل صورة ّحقق لتّوإال ،ّديةا املّعلته بني احلادث وبني تية ذاّيةسنخ

ّكل ماد  .ةّ
ّدة املتواردة عىل اهليوىل علة ّتعدم يعتذرون عن كون الصور املّأهن :الثاين
 للهيوىل، فيفهم ّفاعليةّف وحدة اهليوىل، ال بعدم كون الصورة علة هلا، بضع

 .ّفاعليةالّ العلة  مرادهم من موضوع القاعدة ليس خصوصّأن
ّ يف الفصل العارش، من عد كون اهليوىل + ما سيأيت من املصنّف :الثالث

ً للجسم أثرا صادرا عن اهليوىل، ومشموال للقاعدةّديةماّعلة  ً ً. 
ّ ذكر هذا الفصل يف عداد الفصول التي يتعرض +صنّف  املّ أن:الرابع

ّفيها ألحكام مطلق العلة، ولو كان من أحكام الفاعل لزم تأخريه وذكره يف 
 .)١(<كام ال خيفى. دئ من الفصل السادسعداد مباحث الفاعل التي تبت

  له أجزاءالذيفاملراد بالواحد ما يقابل الكثري >: +قوله ... >. 
 :ّبأنّ عىل ما استدل به املصنّف عىل قاعدة الواحد ّالفيايضورد الشيخ أ

التي هلا سنخ واحد من الوجود ال يصدر عنها ّ العلة ّ أن:مقتىض الربهان هو>
 ما يناسب ذلك السنخ، فال يمنع عن صدور الكثري عن موجود له أكثر من ّإال

 .كن أم مل يّيةسنخ واحد من الوجود، سواء كان ذا أجزاء وجهات خارج
ًفالواجب تعاىل وإن كان واحدا، وليس له كثرة أصال، ال أفراد  وال ّيةً

                                                

 ).١( ، رقم التعليقة٦٣٨ ص،٣ج: ّتعليقة الشيخ الفيايض عىل هناية احلكمة) ١(
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 ال مانع من  ـعىل مجيع ما يف العامل من الكاملً لكونه مشتمال  ـّأنه ّإال، ّيةأجزائ
ّصدور املوجودات عنه، فتذكر ما يذكرونه يف علمه تعاىل باألشياء قبل 

 واجد جلميع ما يف ،خلوقاتّواجب لكونه علة جلميع املّ أن الخلقها، من
ًيا ًرشف، فعلمه بذاته علم بجميع خملوقاته علام ذاتألوالته بنحو أعىل ومع قبل ّ

 وال يمكن أن يكون ،ً فكيف يكون بوحدته واجدا جلميع خملوقاته،اخللق
 !ًبوحدته مسانخا هلا؟

 من جهة جعل الوحدة والبساطة ، يف املقام مغالطةّأن :واإلنصاف
ة ّبالوحدة احلقـ  وجود اجلهات الكثرية، بينام الواجب الواحد مساوقة لعدم

 ، التي لألشياءجوديةمشتمل عىل مجيع اجلهات الوـ البسيطة غاية البساطة 
َ بسيط احلقيقة كل األشياء، وأيضا ً سيجيء يف الفصل الثامنّأن :وسيجيء ّ: 

ّأنه فاعل قريب للكل  .)١(<لوجوداهتا مفيض ،ّ
  تية ذاّية سنخّعلته أن يكون بني املعلول ومن الواجب> :+قوله>. 

 بل كانت زائدة عىل  ـ لو مل تكن كذلكّألنه ؛تية ذاّية تكون هذه السنخّإنام
 أخرى ّية فاستدعت سنخ،اتّللزم أن تكون نفسها معلولة للذـ ّ العلة ذات

 السابقة، ّيةّ ثم نقلنا الكالم يف السنخ،ّ صدورها عن ذات العلةّصصخت
 .سلً دفعا للتسل؛تية ذاّية جيب أن تكون السنخ، فإذن.فيتسلسل

ْقل { : به احلكيم املطلق يف قولهّرصح ّمماواملعلول ّ العلة  قاعدة تسانخّثم ُ
عمل  شاكُ  ِ َ َ َ َُ ْ ِلتهـَ ِ

 .كام سيأيت ،)٨٤: اإلرساء( }َ
واجدة ملرتبة ّ العلة  من كونّ أخصّيةسنخّ أن ال:ومن اجلدير بالذكر

ّ وذلك ألن احلديد والرصاص ؛هي أعىل من مرتبة وجود املعلول جوديةو
 مقتىض كون ّأن وال ريب ،ّخاص منهام أثر ّ لكل،ّيةًمثال يف الكثرة العرض
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أقوى ّ العلة بضميمة كونـ احلديد والرصاص يف مرتبة واحدة من الوجود 
ًأن يكون كل من احلديد والرصاص أعىل وجودا من أثر اآلخـ من املعلول  ر، ّ

 ،نعم. ّمع أنه ال يكفي ذلك لصدور أثر الرصاص من احلديد وبالعكس
 .)١(كامل املعلولّ العلة  وجدانّيةتستلزم السنخ

  جهة ّ إال الواحدة التي ليس هلا يف ذاهتاّ العلة فلو صدر عن> :+قوله
 <كثرية بام هي كثرية متباينة ال ترجع إىل جهة واحدة  واحدة معاليل

حـدة يف سـنخ ّا متلكنّه ،ا كانت املعاليل كثرية بالعددوهذا بخالف ما إذ
 .ّإذ يف هذه احلالة ال يمتنع صدورها من علة واحدة مسانخة هلا ،الوجود
  كثرية بام هي كثرية متباينة ال ترجع إىل جهة واحدة معاليل>: +قوله>. 

ّ إنام ّجة هذه احلّأنم ّقد يتوه> ّألنه : يف تعليقتهّالفيايضذكر الشيخ 
ّتقيم عىل القول بأصالة املاهية، أو القول بتباين الوجودات، وأما عىل تس ّ

جع إىل جهة واحدة هي الوجود،  وترّإالأصالة الوجود وتشكيكه فال كثرة 
 .ّجة احلّفال تتم

 ّإنهتشكيك ال ينفي وجود االختالف؛ بل أكثر من ذلك فّ أن ال:وفيه
االختالف عىل التشكيك عني  به ّ ألن ما؛ّ خارجيّ عينيّأنهد االختالف، وّيؤك

 ،وجودات يف عني كون مجيعها موجودة والتشكيك هو اختالف ال،الوجود
ً زيدا وعمرا خمتلفان يف عني ّأن :ّاهياتنظريه يف امل  .)٢(< كليهام إنسانّأنً

  وهو املطلوب، الواحدّإالفالواحد ال يصدر منه >: +قوله >. 
:  حاصله،الواحد بوجه آخرّاستدل صاحب وعاية احلكمة عىل قاعدة 

ّ معلول كل علة رصف التعلق بتلكّإن> ّ  ورصف اليشء ال ،ّاخلاصةّ العلة ّ
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ّ معلول كل علة ال يتثنّّأن :ّر، فينتج من الشكل األولّى وال يتكريتثنّ ى وال ّ
ّ كام تقدم يف ،ّ اخلاصةّعلتهّاملعلول عني التعلق بّألن ّر، أما الصغرى فّيتكر

ّبل كان مشوبا بغري التعلق ـ ّلو مل يكن رصف التعلق ، فّاألولالفصل  لصار ـ ً
الرصف ّألن ّ وهذا خلف، وأما الكربى ف،ً املعلول ال عينا هلاّية هلوًجزءاّالتعلق 
 فال يكون يشء منهام ، إىل ما به يمتاز عن غريهّر ال حتاج كل منهاّلو تكث

 .ًرصفا، وهذا خلف
 وهذا الربهان مل أجده يف ،ّولّوأما النتيجة فحاصلة عىل الشكل األ

 .)١(< وله الشكر فله احلمد،ّ عيلّكلامت القوم، بل هو من فضل ريب
  لهّية ال شيئ، بطالن حمضّألنه>: +قوله >. 

 فيه من صبغة ّبأن : عىل التعبري آنف الذكرّالفيايضأورد الشيخ 
 .املمتنع املعدوم املمكن يشء، بخالف املعدوم ّبأنم يقولون ّهن أل؛االعتزال

 ـ ىليف الفصل الثاين من املرحلة األو ّ كام مرـ ّاحلقّوأما عىل ما هو >
ً كان ممتنعا أم ً سواء، لهّية وما ال وجود له فال شيئ،ّيةفالوجود مساوق للشيئ

ئا{: قال تعاىل. ال م تك ش بل و وقد خلقتك من 
ً ْ َْ َُ ََ ْ َ َ َ ََ َُ ْ ْ ِ ُ  فكان عليه أن ،)٩: مريم( }ْ

 املحال ال يقبل الوجود، فعدم وجوده ّبأنّلق القدرة باملحال ل عدم تعّيعل
 . وهي عني ذاته، بعموم قدرتهّ، وال يرضّيتهينشأ من نقص قابل

ء قدير{:  قال اهللا تعاىل:إن قلت ٌإن ا    ِ
َ

ٍ ْ َ ُ َ َ َ
 فهل هو قادر عىل }ِ

  أو عليهام؟، أو عىل املعدوم،املوجود
ّ يقبل أن يوجد بعالقة األول الذي يف املعدوم اليشء هنا استعمل: قلت
را {:  نحو قوله تعاىل،واملشارفة ًإ أرا أع  ْ َ ُ ِ ْ َ َ

ِ َ ِ{>)٢(. 
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  أنه مستحيل بالربهان:هّويرد>: +قوله ّ>. 
 ووصفه ،ًذكر صاحب وعاية احلكمة جوابا آخر عىل هذا االعرتاض

ه قد ّهويت ّأن :أي(ّ الصادر األول معلول رصف ّإن أفاد ببالدقيق، حيث
 ّية أخرى مغايرة حليثّية، فال يوجد فيها حيثّعلولية املّيةامتألت من حيث

ّأن :  فينتج، املعاليلّ واملعلول الرصف بوجوده الواحد وجود لكل،)ّعلوليةامل
ّصادر األول بوجوده الواحد وجود لكلال   . املعاليلّ

:  بقوله ـعلول رصفّالصادر األول م وهي أن  ـالصغرىعيل  استدل ّثم
 للزم أن ّيته معلولّية أخرى مغايرة حليثّيةّالصادر األول لو وجد فيه حيثّألن ف>

 هذا ،ّفروض أنه صادر منهّ أن امل مع،ًال يكون بتاممه صادرا عن الواجب
ّاألول مركالصادر ًخلف، وأيضا لو كان كذلك للزم أن يكون  ًبا من جزئني ّ

ًأوالً فليس هو صادرا ،ًا عنهامرّتأخمغايرين، فيكون وجوده م ، بل يصري ّ
ًصادرا ثالثا  فإذن .، هذا خلفّاألولّه عنهام، وقد فرضنا أنه الصادر ّتأخر ل؛ً

 .)١(ّصادر األول معلول رصفّ أن ال:ثبت
املعلول الرصف بوجوده الواحد وجود   ـ وهي الكربى واستدل عىل 

ًدا و مل يكن بوجوده الواحد وجواملعلول الرصف لّألن : ( بقولهـ  املعاليلّلكل
 ومن عدم بعض ما ،ّعلولية املّيةمة من حيثّ ذاته متقوت هو من سنخه لكانّلكل

ل عدم ما هو من سنخ ّ؛ وذلك لتخلّعلوليةً فلم يكن رصفا يف امل،هو من سنخه
ً عدم مسانخ اليشء ال يكون مسانخا له، ّأن : يف ذاته، ومن املعلومّعلوليةامل

علول الرصف بوجوده ّ أن املت هذا خلف، فإن ثبت،ّألجنبيفدخل فيها ا
 ، النتيجةت ثبت الصغرى والكربىت فإذا ثبت، املعاليلّالواحد وجود لكل

ّصادر األول بوجوده الواحد وجود لكلّ أن ال:وهي  فاألشياء ، املعاليلّ
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ثبتت  بوجوده(ـ ف، موجودة بوجوده الواحد اجلامعّكلهااملمكنة املوجودة 
ُر وسعت  { : وإىل هذه اللطيفة أشار قوله تعاىل،) والسامءاألرض ْ َ ِ َ ِ

َ ْ َ

ٍء ْ ّ الصادر األول هو الرمحة الواسعة اجلامعة لكلّفإن )١٥٦:األعراف( }َ ّ 
 .< وسع السموات واألرضالذي والكريس ،ّية وهي احلقيقة املحمد،يشء

لقدرة املطلقة د اّإذا ثبت نتيجة القياس اندفع إشكال تقي: (والنتيجة
، فال ّاألول موجودة بنفس وجود الصادر ّكلهاّ؛ وذلك ألن املمكنات ّيةالواجب
 .)١(<ّ وجود الصادر األول للواجبّمعلوليةّ أنه معلول للواجب بعني ّإاليشء 

 .<له أو معلول معلو،ّكل موجود معلول له تعاىل بال واسطة>: +قوله  •
ّ، أما عىل مبنى احلكمة املتعالية ّشاءامل هذا ينسجم مع مبنى ّأن :من الواضح

فجميع ما سوى الواجب تعاىل معلول له تعاىل بال واسطة، وهو تعاىل فاعل 
 ، وسيأيت تفصيل الكالم فيه يف الفصل الثامن من هذه املرحلة،ّقريب للكل

 .والفصل الرابع عرش من املرحلة الثانية عرشة

  .<النور واحلركة وغريها عن النار وكاحلرارة الصادرة>: +قوله  •
 . من قبيل الغضب:املراد من غريها

، وليس ّيةهذا تشبيه بالوحدة النوع .<ّيةكالوحدة النوع>: +قوله  •
 .<كاهليوىل الواحدة بالعدد> :+والتمثيل هو قوله . ًمتثيال

 املتواردة صورّ أن ال:ّتقدم الكالم يف .<ّقد تقدم الكالم فيه> +قوله  •
ّ حد من حدودها ّ تنتزع من كل،الةّهي باحلقيقة صورة واحدة سيّعىل املادة 

 . الالحق لهّ واحلده السابق عليّنتزع من احلدتصورة مغايرة ملا 

 .يف الفصل السادس من املرحلة السادسة .<ّقد تقدم الكالم فيه> :+قوله • 

  . املعلول الواحد:أي .<يستند إليها املعلول>: +قوله  •
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رابعخالصة الفصل    ا
 جرياهنا بالواجب تعاىل؛ إذ ال :ن من قاعدة الواحد هوّاملتيق القدر •

ّيوجد موجود بسيط من كل جهة إال الواجب تعاىل، فاملراد من الواحد  ّ  
 وهو الواجب تعاىل، ويكون املراد ،ّفاعليةالّ العلة هوـ الواقع يف املستثنى منه ـ 

 . العقلبالواحد املستثنى هو 

ّ العلة ّ أن:ّهو العلة، فيكون املعنىـ  <ال يصدر>يف ـ  الصدور املراد من •
 ،ّفاعليةالّ العلة ّ معلول واحد، واملراد بالعلة هنا هيّإالالواحدة ال يصدر منها 

 .دون غريها من العلل

ّ العلة ّنه لو صدرت منأ: حاصل االستدالل عىل قاعدة الواحد هو •
 معاليل كثرية متباينة  جهة واحدة ـّلتي ليست هلا إالاـ الواحدة البسيطة 

ّ بحيث ال ترجع إىل جهة واحدة، فهذا يعني تقرر جهات كثرية ،بطبيعتها
 .بسيطة ذات جهة واحدةّ العلة ّمتباينة يف ذات العلة، وهو خالف فرض كون

 يلزم تقييد قدرة الواجب تعاىل، وهو ّأنه ب:اعرتض عىل قاعدة الواحد •
 .ّ قادر عىل كل يشءّ أن اهللا: منّلهحميتناىف مع ما ثبت يف 

 صدور الكثري من الواحد حمال بالربهان ّبأن :نوقش هذا االعرتاض •
 ،ّ ألن املحال بطالن حمضّقدرة ال تتعلق باملحال؛ّ أن ال:العقيل، ومن الواضح

كثر من واحد يف عرض واحد  استحالة صدور أّفإن : له، وعىل هذاّيةال شيئ
ّها عجز وعدم قدرة الفاعل، وإنام ترجع إىل عدم  منشؤ تعاىل ليسمن الواجب

 .ة القابل عىل أخذ الفيض من الواجب تعاىلابليق

 :ة فروع، منهاّع عىل قاعدة الواحد عدّيتفر •
ـ بربهان اإلن ـ ، نكتشف كثري صدر من الًواحداوجدنا إذا  :ّولرع األالف
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ّويسند كل فرد من هذه  له أفراد كثرية، ّواحد نوعيّ إما ًا ما فرض واحدّأن
ّىل علة خاصةإاألفراد   من قبيل احلرارة الصادرة عن النار والنور واحلركة، ،ّ

 كاهليوىل الواحدة بالعدد، فيستند وجوده ، ضعيفةّيةّوإما تكون وحدته عدد
 يقيم وجودها بالصور املتعاقبة عليها الذي وهو العقل املفارق ،ىل الكثريإ

 .واحدة بعد األخرى
 عن ّإالواحد ال يصدر ّ أن ال: من قاعدة الواحد نكتشف: الثاينالفرع

ّ عن علة واحدة، وهذه النتيجة ّإالَواحد املوجد ال يصدر ّ أن ال:واحد، أي
 .عكس القاعدة

 تكون ّأن ّفالبد معاليل كثرية، ةالواحدّ العلة إذا صدر من :الفرع الثالث
 الواحد تصدر منه كاإلنسان دة،ّتعد مّحيثياتالواحدة جهات وّ العلة يف هذه

 .ةّمعين فعل يرجع إىل مقولة ّأفعال كثرية متباينة بتامم الذات، وكل
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  وث تفصيلية

بحث األ واحد:ّولا واحد  قاعدة ا راد من ا    ا
وقع اخلالف يف املراد من الواحد الصادر يف قاعدة الواحد، فهل املقصود 

 ويف املقام توجد ؟، أم يشملهام أم الواحد النوعي،منه الواحد الشخيص
 :تفسريات ثالثة للواحد الصادر

فس األ شخ:ّولا واحد ا علول ا واحد هو ا راد من ا    ا
راد من الواحد هو الواحد ّ أن امل حيث ذهبوا إىل؛وهو مراد احلكامء
ّهذا القول كل من ابن سينا يف اختار و، ّيةة احلقيقّاحلقيقي بالوحدة احلق

 .)١(ّ وصدر املتأهلني،ّ والسيد الداماد،ات والتنبيهاتشاراإل
 من ّتيقنواحد الشخيص هو القدر املّ أن ال:وذكرنا يف ثنايا البحث

 أم النوعي، كام يف ،ريد من الواحد هو الواحد الشخيصأ القاعدة، سواء
 .التفسري الثاين الالحق

ّ العلة  عنّإال املعلول الواحد ال يصدر ّإن>: قال الشيخ مصباح اليزدي
، فيكون مفاد الشخصيةّالواحدة، إن وحدة املعلول قد يعنى هبا وحدته 

 .)٢(<ّة علل تامة التأثريّعلول الشخيص ال يصدر من عدّ أن امل:القاعدة

                                                

 :؛ القبسات١٢٥ـ١٢٢ ص:، النمط اخلامس٣ج :شارات رشح اإل:انظر) ١(
؛ درر ٢٠٩، ص٧ ج:ّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة؛ ٤١٠ص

 .٣٧٥، ص١ج: الفوائد
 .٢٤٤ص :تعليقة عىل هناية احلكمة) ٢(
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ا فس ا و: ا واحد ا علول ا واحد هو ا راد من ا   ا
د يعنى وق>:  قال الشيخ مصباح اليزدي.ليه بعض الفالسفةإوقد ذهب 

ًرا بالشخص، فيكون مفاد ّبوحدة املعلول وحدته بالنوع، وإن كان متكث
ّ عن نوع واحد من العلة، ّإالنوع الواحد من املعلول ال يصدر ّ أن ال:القاعدة

 .)١(< وقع فيه اخلالفّمماوهذا 
 ّأنالظاهر >:  ـعىل ما نقله املريزا االشتياينـ صفهاين  األّحققوقال امل

 كونه  وسواء،أخرىجهة ًو كون الفاعل واحدا، سواء كان له مناط احلكم ه
  .)٢(<ًفاعال أم ال

لواحد الشخيص  من اّراد بالواحد أعمّ أن امل إىلّاملطهريوذهب الشيخ 
حد ا هو الوةيًما كان موردا لنظر احلكامء يف البدا>: والنوعي، حيث قال

 األفراد :أي ،ّيةلنوعّ هذه القاعدة جتري إىل حد ما يف اآلحاد اّالشخيص، لكن
فراد املختلفة بقدر ما يكون هلا تشابه ّ أن األ:والنتيجة ،املختلفة من نوع واحد

 يكون مفاد هذا :، وعليهّواصنوعي، يكون هلا تشابه من ناحية اآلثار واخل
ّ كل واحد حقيقي علة يرتبط فقط مع واحد ّأن :القانون يف الواحد الشخيص ّ

فراد الواحد بالنوع أّ كل فئة من ّأن :الواحد بالنوعحقيقي معلول، ومفاده يف 
 .ترتبط بسلسلة من آثار الواحد بالنوع

والذي  ـ ّ الكلأ صدور املوجودات من مبدّأن :ّونستنتج من القسم األول
، ّمعنيهو عىل طبق نظام  ـ هو بحكم الربهان بسيط وواحد من مجيع اجلهات

    يف ذلكّيةّ للمعلول األول مدخلً صدور املوجودات بالرتتيب، وحتامّأن :أي
 .، وهكذاّاألولّومن ثم معلول املعلول ـ  ّية الزمانّوليةليس املقصود األـ 

                                                

 .السابقاملصدر ) ١(
 .٤٣ ص:د، مريزا مهدي االشتياينيّدة الواحد أساس التوحع عن قاًنقال) ٢(
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طبيعة تطوي ّأن ال ـ  يف الواحد بالنوعّيةالسنخ ـ ونستنتج من القسم الثاين
ًدائام مسلكا واحدا، أي ً ً دائام الرشائط املتساوية نتيجة يّ أنه يف الطبيعة تعط:ً

رشائط متساوية، ورأينا يف الوقت ّ أن الّتساوية، وإذا تصورنا يف بعض املواردم
ًرشائط واقعا مل تكن متساوية، ّ أن النتيجة خمتلفة، فيجب أن نعلمّ أن النفسه

  .)١(<نا مل ندركهاّوكانت خمتلفة، سوى أن

علول ّن املإ : عىل كون الواحد هو الواحد النوعي، يمكن أن نقولًوبناء
 .ّ عن علة واحدة بالنوعّإالد بالنوع ال يصدر الواح

 :فاق، بل انقسموا إىل فرقتنيّ اتّوالذين اختاروا هذا التفسري مل يكونوا حمل
 املعلول الواحد ّبأن جمموعة من الفالسفة الذين آمنوا م ه:الفرقة األوىل

 عىل ًرشاق مثاالدة، وقد ذكر شيخ اإلّتعدبالنوع يمكن أن يكون له علل م
، ولكن يمكن أن يصدر من ّرارة هي معلول واحد نوعيّ أن احل: وهو،ذلك

ّوأما األمر الكيل>: كالشمس والنار ونحوها، حيث قالدة، ّتعدعلل م ّ   
 جيوز أن يقع ّفإهنا...  كثريةً علالّأن جيوز أن يقال بوجه ما  ـكاحلرارة املطلقةـ 

 بسبب مالقاة  وأخرى، وأخرى بسبب الشعاع،ات منها بسبب احلركةّجزئي
  .)٢(<النار

: ّ وقد ذكر صدر املتأهلني نفس مثال احلرارة للواحد النوعي، حيث قال
د، كاحلرارة الواقعة ّتعدّوأما الواحد النوعي، فالصحيح جواز استناده إىل امل>

 أخرى و، بالغضبأخرى و، بالشعاعأخرى و،اهتا باحلركةّإحدى جزئي
 .)٣(< فيهٍ جار والدليل املذكور غري،رالنا ةبمالقا

                                                

 .٢٠٣ ص،٣ج: أصول الفلسفة) ١(
 .٣٧٩ ص،١ج :فات شيخ اإلرشاق، املشارع واملطارحاتّجمموعة مصن) ٢(
 .٢١١ ص،٢ج: ّ احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)٣(
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عاء كون ّ وهم بعض الفالسفة الذين ذهبوا إىل عدم اد:الفرقة الثانية
ّاملعلول الواحد بالنوع له علة واحدة بالنوع بصورة مطلقة، بل فص لوا يف ّ

 :ّ ألن العلل واملعاليل تقسم إىل قسمني؛ذلك

وجود علل :ّولالقسم األ   ا
 ّإالالواحد ال يصدر منه > دةيف قاعّ العلة كان املقصود من الواحدإذا ف
 . هو علل الوجود، ففي هذه احلالة جتري قاعدة الواحد <واحد

  أن تكونّفالبدواملعلول، ّ العلة  بنيّيةبناء عىل قاعدة السنخ: بيان ذلك
واجدة ّ العلة رشف، فإذا مل تكنأعىل وأواجدة لكامل املعلول بنحو ّالعلة 

 . يمكن صدور املعلول منهارشف، فالأعىل وألكامل املعلول بنحو 

ا وجود: القسم ا   علل غ ا
من علل غري ّ العلة يف قاعدة الواحد هيّ العلة كان املقصود منإذا 

 .الوجود، فال جتري قاعدة الواحد
والذي يقتضيه الربهان هو امتناع صدور >: قال الشيخ مصباح اليزدي

ّ أداء حلق؛ًرة نوعاّثاملعلول الواحد النوعي عن الفواعل املفيضة املتك ً 
س صدور فعل عن دة فليّتعدّوأما صدور احلرارة عن أشياء م ...التناسخ

 .)١(<فاعل حقيقي للوجود

الث فس ا واحد: ا واحد هو مطلق ا راد من ا   ا
 مطلق ّأن :راد من الواحد يف القاعدة هوّ أن املبعض احلكامء ذهبوا إىل

سواء  ـ ّ كل معلولّأن :من علل كثرية، أين يصدر أاملعلول الواحد ال يمكن 
ّله علة واحدة فقط، ومن املحال أن يكون  ـ ًكان واحدا بالشخص أم بالنوع

                                                

 .٢٤٥ص: تعليقة عىل هناية احلكمة) ١(
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ن اتّن مستقلاتّعل ـ ًسواء كان واحدا بالشخص أم بالنوع ـ للمعلول الواحد
 .و التعاقبأ  أو التناوبّيةولو بنحو البدل

فوحدة املعلول بطباعها >:  بقوله املريدامادّحققىل هذا املطلب أشار املإو
 وحدة بالشخص أو ، واحد مامعلولّمستدعية وحدة العلة، ويمتنع أن يستند 

كان ذلك عىل   وسواء االمتناع أ،ّيةتني ولو بنحو البدلّتني مستقلّبالنوع إىل عل
 .)١(< أو االستعقابالتعاقب

ا بحث ا واحد: ا   براه الفالسفة  قاعدة ا
 : من الرباهني عىل قاعدة الواحد، منهاهناك عدد

هان    ّاألولال
كر ابن سينا  عىل قاعدة الواحد، وقد ذت الرباهني التي أقيمّوهو من أهم

 ـشارات يف رشح اإلـ  اخلواجة نصري الدين ّ، ولكن<هتنبي> الربهان بعنوان هذا
ربهان قريب ل هذا اّألن هو <تنبيه>  السبب يف عنونة هذا الربهان بعنوانّ أنّبني

واحد احلقيقي ال يوجب من حيث ّ أن اليريد بيان>: من الوضوح، حيث قال
ً شيئا واحدا بالعدد، وكّإالهو واحد   ، هذا احلكم قريب من الوضوحّأنً

ّولذلك وسم هذا الفصل بالتنبيه، وإنام كثرت مدافعة الناس إي غفاهلم عن اه إلّ
 .)٢(<ّيةمعنى الوحدة احلقيق

 ىحدإتني ليشء واحد، صدر من ّوجود حيثي: هانوحاصل هذا الرب
، وهذا ال خيرج من أحد <باء>  الثانيةّية وصدر من احليث،<ألف> تنيّهاتني احليثي

 :ثالث حاالت

                                                

 .٣٦٨ص: القبسات) ١(
 .٦٨٤ ص،٣ج :التنبيهاتوشارات رشح اإل) ٢(
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ّ كل واحدة من احليثي:وىلاحلالة األ  الذيمة لذلك اليشء الواحد ّتني مقوّ
 .ّهو العلة

 .ّ للعلةتني الزمةّ واحدة من احليثيّكل :احلالة الثانية
 . الزمة هلاخرى واأل،ّمة للعلةّتني مقوّواحدة من احليثي: احلالة الثالثة

ّوهي كل من احليثي ـ  بالنسبة للحالة األوىلّأما فالزمها  ـ ّمة للعلةّتني مقوّ
 .ّواحدة من كل وجهّ العلة ، فال تكونّمركبةّ العلة أن تكون

الزم معلول، ّ أن الفبام ـ ّ للعلةتني الزمتنيّاحليثي :ـ أي ّوأما احلالة الثانية
 اليشء ّنأرأس يف ومعلول اليشء صادر من ذلك اليشء، فيعود التقسيم من 

ّ ألن ؛ّمات العلةّتني من مقوّحد الالزمني، فينتهي إىل حيثيأالواحد صدر عنه 
 .ما بالعرض ينتهي إىل ما بالذات

 ـ  الزمةخرىألاو ،مةّتني مقوّ احليثيإحدى وهي ـا احلالة الثالثة ّموأ
 ّيةم غري حيثّ املقوّيةّىف درجة واحدة؛ ألن حيثًعا  ال يكون املفهومان مٍفحينئذ
، ًاّ فال يكون متقدمّ عريضٌمرأ، والالزم ّ ذايتّألنهّم متقدم؛ ّ املقوّ إذ إنالالزم؛

حد الالزمني مغاير أ صدر عنه  الذياملفهوم ّنأالرأس يف فيعود التقسيم من 
ن أ إىل كثرة يف املفهوم لزم ي كان ال ينتهفإن ،در عنه الالزم الثاينّنه صأملفهوم 

ثبات إّنه يلزم عنه أمع ـ  وهذا الكالم ،ّيكون كل الزم بواسطة الزم آخر
 ،ثبات علل ومعلوالت غري متناهيةإقول بـ ة غري متناهية فيه ّرتتبلوازم م

ن أ ي هي ملا هن تقتيضأا ّمإّ تلك املاهية ّألن؛ ًصالأويلزم عنه نفي اللوازم 
 ي هلا ملا هً اقتضت كان ذلك الالزم الزمافإن، ال تقتيض وأ ،يكون هلا الزم

 . هذا خلف، بوسطّكلها وقد فرض ،، فيكون بغري وسطيه
ه ّنأ، فهذا اعرتاف بًصالأم  من اللوازً شيئاّن كانت املاهية ال تقتيضإ و

ثبات اللوازم الغري إول ب القّنأ :ّء من اللوازم، وهبذا يتضح ليس هلا يش
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 ويرجع ،ّمتقدمبّاملتقدم ليس ما ليس و، املتناهية يوجب فساد القول هبا
، ًواحدا ذلك الالزم هو املعلول فقط، فيكون املعلول ّنأ :حاصل ذلك إىل

 .كثر من معلول واحدأصدر عنها الواحدة ال يّ العلة ّنأ :ّوهبذا يتضح
  وال له جهات وصفات يف، فيهوهو ما ال تركيبـ  يفالواحد احلقيق

 . اخلارجيستحيل عنه صدور غري الواحد يفـ اخلارج 
واحد ّ أن اليف بيان[تنبيه > : بقولهالطويس وهذا الربهان ذكره الشيخ

 .] بالعددًواحدا ً شيئاّإالـ من حيث هو واحد ـ احلقيقي ال يوجب 
 خمتلفتي ،هوم خمتلفتي املفّفمن حيثيتني ،إذا كان الواحد جيب عنه شيئان

فإن فرضتا  ،  أو بالتفريق،أو من لوازمه ،ماتهّ أن يكونا من مقوّإماف ،احلقيقة
ّ العلة ماتّتني من مقوّفتنتهي هي إىل حيثي ،ًمن لوازمه عاد الطلب جذعا

ّإما للامهية ،خمتلفتني  ما يلزم عنه اثنان ّفكل ، ّ وإما بالتفريق، موجودّألنهّ وإما ،ّ
 .)١(<فهو منقسم احلقيقة ،ط اآلخرّبتوسليس أحدمها ًعا م

هان  ل رازي    ّاألولمناقشة الفخر ا
واحد يمكن أن يسلب عنه أشياء كثرية، كام ّ أن ال:حاصل هذه املناقشة هو

 وليس بشجر، وقد يوصف اليشء الواحد ، هذا اليشء ليس بحجر:لو قلنا
اليشء الواحد أشياء  الرجل قائم وقاعد، وقد يقبل : كقولنا،ًبأشياء كثرية أيضا

 . كاجلوهر للسواد واحلركة،كثرية
 مفهوم سلب األشياء عن ذلك اليشء خيتلف عن ّأن :ومن الواضح

، شياء عن مفهوم قبوله لتلك األًأيضا وخيتلف ،ّمفهوم اتصافه بتلك األشياء
ّتني إما مقوّوهو تقسيم احليثي ،فيعود التقسيم املذكور ّ وإما ، الزمتانّوإما ،متانّ

 ّإالفيلزم أن يكون الواحد ال يسلب عنه  ،مةّ مقوخرى الزمة واألإحدامها
                                                

 . ١٢٣ ص٣ج :شارات والتنبيهاترشح اإل) ١(
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 .)١( ًا واحدّإال وال يقبل ، بواحدّإال وال يوصف ،واحد

رازيّحققمناقشة ا لفخر ا    الطو 
 ، وقبول اليشء،ّ واتصاف اليشء باليشء، سلب اليشء عن اليشءّإن

ا ال تلزم اليشء ّهنإ غري، ف واحد ال عند وجود يشءّحققلليشء أمور ال تت
 ،ّالواحد من حيث هو واحد، بل تستدعي وجود أشياء فوق واحدة تتقدمها

ّحتى تلزم تلك األمور لتلك األشياء باعتبارات خمتلفة، وصدور األشياء 
 .الكثرية عن األشياء الكثرية ليس بمحال

، وال ّ يتقدمانه، ومسلوب عنه، السلب يفتقر إىل ثبوت مسلوبّإن>: بيانه
ّيكفي فيه ثبوت املسلوب عنه فقط، وكذلك االتصاف يفتقر إىل ثبوت 

 اجلسم ّفإن إىل قابل وإىل اختالف حال القابل، ّيةموصوف وصفة، والقابل
يقبل السواد من حيث ينفعل عن غريه، ويقبل احلركة من حيث يكون له حال 

 .ال يمتنع خروجه عنها
ٌوأما صدور اليشء عن اليشء فأمر ه فرض يشء واحد هو ّققي يف حت يكفّ

 . المتنع استناد مجيع املعلوالت إىل مبدأ واحدّوإالّالعلة، 
 . يشء يشء يصدر عنهّقق بعد حتّإال ّحققًالصدور أيضا ال يت: ال يقال

 :الصدور يقع عىل معنيني: ا نقولّألن
ًاملعلول من حيث يكونان معا، وّضايف يعرض للعلة إمر أ: أحدمها

 .وكالمنا ليس فيه
ّمتقدم ـ هبذا املعنى ـ بحيث يصدر عنها املعلول، وهو ّ العلة كون: والثاين

مر واحد إن أالعارضة هلام، وكالمنا فيه، وهو ضافة ّعىل املعلول، ثم عىل اإل
 .ًكان املعلول واحدا

                                                

 .٦٨٦ص ،٣ج: شارات، الطويس؛ رشح اإل٥٨٩ ص،١ج: ّ املباحث املرشقية:انظر) ١(
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ّعلة لذاهتا، ّالعلة  بعينها إن كانتّ العلة وذلك األمر قد يكون هو ذات
 . ال بذاهتا، بل بحسب حالة أخرىّعلةوقد يكون حالة تعرض هلا إن كانت 

ً إذا كان املعلول فوق واحد، فال حمالة يكون ذلك األمر خمتلفا، ويلزم ّأما
 .)١(<ّ كام مر،ّر يف ذات العلةّمنه التكث

 النقوض  ما ذكر منّأن :حمصول اجلواب>: د تقي اآلميلّ حممّحققوقال امل
 بصفات ّتصف وكونه قد ي، كون الواحد قد يسلب عنه أشياء كثرية:أعنيـ 
ّ وكونه قد يقبل أمورا متكث،دةّتعدم ن أراد به الواحد من مجيع اجلهات، ـ إرة ً

ٍفهو باطل مردود؛ ألن الدليل جار ن أراد به إف، وّ واحلكم غري متخل، فيهّ
 .)٢(<نقض فال ، فالدليل غري جار فيه،الواحد العددي

ا هان ا   ال
 حينام طالبه بدليل ،وهذا الربهان ذكره الشيخ الرئيس يف جواب هبمنيار

لو صدر >: سفار بقولهّ، وقد ذكره صدر املتأهلني يف األثبات قاعدة الواحدإل
د فق ،)ب(ليس ) لفأ( وً،مثال) ب(و) لفأ( عن الواحد من حيث هو واحد
ن اجتامع ّوذلك يتضم) ب( ليس ماو) ب( صدر عنه من اجلهة الواحدة

 .)٣(<النقيضني
 فقد ،)ب(و) لفأ(  كذا إذا صدر عنهّإن>: ره الفخر الرازي بقولهّوقر

 .)٤(< وذلك تنافض؛)لفأ(وما ليس ) الف( صدر عن كذا من اجلهة الواحدة

                                                

 .٦٨٦ ص،٣ج: ق الطويسّشارات، املحقرشح اإل) ١(
 .٣٧٧ ص،١ج :الشيخ حممد تقي اآلميل درر الفوائد،) ٢(
 .٢٠٥، ص٢ج: ّ احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)٣(
 .٥٩٠ ص،١ج: ّاملباحث املرشقية) ٤(
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ا هان ا ل رازي    مناقشة الفخر ا
 الثانية فهي سخيفة ةّجاحل>: ازي يف مناقشته للربهان الثاينقال الفخر الر

ّا؛ ألنّجد ّ ال أنه ،)أ(ّ فنقيضه أنه مل يصدر عنه ،)أ( كذا صدر عنه ّإن :ا إذا قلناً
ّ ليس أنه واجب أن ، واجب أن يكون: نقيض قولناّفإن ،)أ(صدر عنه ما ليس 

ّ بل نقيضه أنه ليس بواجب أن يكون، ! ومها قد يكذبانال يكون، كيف
ام يصدقان ّإهن ف،)ممكن أن ال يكون(ّنقيضه أنه  ليس )ممكن أن يكون(وكذلك 

 ،)أ(ّ فكذلك هاهنا نقيض أنه صدر عنه ،)ليس يمكن أن يكون(ّنه إبل ًمعا، 
 ر ذلك هوّا يقرّ ومم،)أ(ّنه مل يصدر عنه إ، بل )أ(ّهو أنه صدر عنه ما ليس ليس 

سم سم إذا قبل احلركة وقبل السواد، والسواد ليس بحركة، فيكون اجلّأن اجل
 فكذلك فيام ،قد قبل احلركة وما ليس بحركة، وال يلزم التناقض من ذلك

 . قالوه
 سابعة قاطيغورياسّصل األول من  عىل هذا يف الفّوالشيخ قد نص

 يف :وليس قولنا:  فقال، يذكر فيه أقسام املتقابالتالذي وهو الفصل ،الشفاء
 ّفإن ما ليس برائحة، هيوف فيه رائحة : هو قولنا، وليس فيه رائحة،اخلمر رائحة

النفس إذا ّألن ً وأيضا ف، ويف الثاين جيتمعان،ّيف األول القولني ال جيتمعان
 وما ليس ، فقد فعلت اإلدراك ـواحلركة غري اإلدراكـ كت ّأدركت وحتر

 .)١(< وال يلزم التناقض،بإدراك

الث هان ا   ال
ّ العلة ّإن> :حيث قال، ّيةذكر هذا الربهان الفخر الرازي يف املباحث املرشق

 من ًحراق رضباا نعقل بني النار واإلّنإئمة للمعلول، فّالبد وأن تكون مال

                                                

 .٥٩٢ ص،١ج: صدر السابقامل) ١(
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ثبت ذلك فال خيلو، إذا حراق، ومة بني املاء واإلءتوجد تلك املال ال املالءمة
ّ ألن ؛ بجهة واحدةؤمها تالّأن أو بجهتني، وحمال ، بجهة واحدةؤمها تالّأنّإما 
 واليشء الواحد لو شابه شيئني خمتلفني لكان ذلك اليشء ،هبةمة هي املشاءاملال

ّ العلة مساوي احلقيقة حلقيقتني خمتلفتني، واملساوي للمختلفني خمتلف، فتكون
  وكالمها خلف، وإن كانت،ّمركبة أو تكون ، الذات خمالفة لنفسهاّيةاألحد
 . )١(<ّ يف املاهيةّمركبةّ العلة تالئم املعلولني بجهتني كانتّالعلة 

الث هان ا ل رازي    مناقشة الفخر ا
 هي املالءمةّ ألن ؛ًالرازي هذا الربهان بالضعف أيضاوصف الفخر 

 :ّاملامثلة، فلو اعتربنا املامثلة يف العلة، فال خيلو من أحد صورتني
 .أن تكون املامثلة بينهام من مجيع اجلهات: األوىل
 .أن تكون املامثلة من بعض اجلهات: الثانية

فهي باطلة؛ إذ ال  ـ وهي املامثلة من مجيع اجلهات ـ  الصورة األوىلّأما
 .ّية ذلك يبطل االثنينّأنً، مضافا إىل ًالاآلخر معلووّعلة يكون أحدمها 

ّفهي باطلة أيضا؛ ألن  ـ املامثلة من بعض اجلهات: أي ـ  الصورة الثانيةّأما ً
ن وجه، يلزم وقوع الكثرة ًواجب الوجود إذا كان مشاهبا ملعلوله من وجه دو

 .)٢( كام هو واضح، وهو باطل،يف ذاته تعاىل

الث هان ا ل تأ  ر صدر ا تقر
ّ

  
معلوهلا نحو وّ العلة  بنيّإن:  بام حاصلههذا الربهان ّر صدر املتأهلنيّقر

 بني :ًوغري معلوهلا، مثالّ العلة مة ومناسبة، وهذه املناسبة ال توجد بنيءمال

                                                

 .٥٨٩ ص،١ج: ّاملباحث املرشقية) ١(
 .٥٩٣ ص:املصدر السابق) ٢(
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ة، ولذلك ال توجد هذه ءضا والشمس واإل، واملاء والتربيد،حراق واإلرالنا
 .رشاقرض واإل وبني األ،حراق املاء واإل وبني،ربيدتاملالئمة بني النار وال

 :ن، فال خيرج عن حالتنيفلو صدر من الواحد احلقيقي معلوال
 . من جهة واحدة،الواحدةّ العلة أن يصدر املعلوالن من: احلالة األوىل

 . من جهتني،الواحدةّ العلة أن يصدر املعلوالن من:  الثانيةاحلالة
واملشاهبة رضب >مة هي املشاهبة، ءّ ألن املال؛ احلالة األوىل فهي باطلةّأما

 إذا اعترب بني ّحتاد هذا االّأن ّإال يف احلقيقة، ّحتاد وهي اال،من املامثلة يف الصفة
 كان مشاهبة، فمرجع املشاهبة الوصفني كان مماثلة، وإذا اعترب بني املوصوفني

 .ة يف احلقيقّحتادإىل اال
 صفاته ال تزيد عىل ذاته، الذيهو  ،ّ الواحد احلقيقي من كل وجهّنإ ّثم

فلو شابه الواحد لذاته شيئني خمتلفني لساوى حقيقته حقيقتني خمتلفتني، 
 .)١(< واحد، هذا خلفّأنه خمتلف، واملفروض ةواملساوي للمختلفني باحلقيق

 ّفالزمها الرتكيب يف الذات الواحدة، ومن ثم مل تكن:  احلالة الثانيةّماأ
 . واحدةّيةّعلة حقيقّالعلة 

ل  العالمةإش
ّ

تأ ر صدر ا  الطباطبا  تقر
ّ

  
ّ الطباطبائي تقرير صدر املتأهلني للربهان املتقدمّالعالمةوصف   ّأنه ب:ّ

 وهذا ما ذكره يف تعليقته ربهاين، وخارج عن البيان ال،قناعيإ وّبرهان خطايب
ًيا برهانً هذا التعبري خيرج الكالم عن كونه بياناّإن>: سفار بقولهعىل األ إذ لو  ؛ّ

 ، يف الكيفّحتاد وهو اال،كان املراد باملشاهبة واملامثلة معنامها االصطالحي
العلل  وال يف يشء من ، مل جير البيان فيه تعاىل،ّيةّ يف املاهية النوعّحتادواال

 .ّيةالبسيطة اجلوهر
                                                

 .٢٣٦ ص،٧ج :ّ احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)١(
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 ّام عربّنإ و.أصله، ولو كان املراد غري ذلكمن ًعا إىل كونه ممنوًفا  مضا
 ال ، كانت اجلملتان زائدتني،ز والتشبيهّباملشاهبة واملامثلة بنوع من التجو

 .)١(< يف احلقيقةّحتادمة هي االء واملال:ن يقالأ وكان يكفيه ،ًتنفعان شيئا
ن أوىل َاأل>: ا الربهان بتقرير آخر، حيث قال هذّالمةالعر ّوبعد ذلك قر

ن يكون بينها وبني معلوهلا أ جيب ةياملقتضّ العلة ّنإ : يف تقرير الربهانيقال
 ، يرتبط به وجوده لذاته بوجودها لذاهتا،ّخاص وارتباط تيةمناسبه ذا

 ،هام بينّيةالسنخـ بنوع من الوحدة ـ  رتباط الذايت بني الوجودين يقتيضواال
ة والضعف، فلو صدر عن الواحد احلقيقي ّبالشدّإال بحيث ال يفرتقان 

 الستلزامه ؛ّ أو بجهتني، ال سبيل إىل األولة،ا بجهة واحدّمإ ف،البسيط اثنان
 ؛ هذا خلف، وال سبيل إىل الثاين، وهو واحد،صريورة ذلك الواحد اثنني

 .)٢(< هذا خلف،ة غري بسيطةبّمركّ العلة الستلزامه كون

رابع  هان ا   ال
ّنته، ثم إذا عرضنا املاء عىل ذلك اجلسم ّ فسخإذا عرضنا النار عىل جسم

ّ ماهية النار خمالفة مع ماهية ّبأنًأيضا فيربد، ففي هذه احلالة حيصل لنا اليقني  ّ
ا، ّماهياهتات يف ّؤثراملاء، وإذا كان اختالف اآلثار يفيد العلم باختالف امل

  .)٣(!؟ أدنى درجات االختالفّيةّدها؛ ألن الغريّتعد بفكيف ال يقتيض العلم

رابع هان ا ل رازي    مناقشة الفخر ا
ًا، ّ الرابعة فهي ركيكة جدّجة احلّأما> :ذلك بقولهالفخر الرازي ناقش  

ّنته، ثم عرضنا املاء عليه فربّا إذا عرضنا النار عىل جسم فسخّفإن ا نحكم ّده، فإنّ
                                                

 .٢٣٦ ص،٧ج :ّحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة ا)١(
 . ٢٣٦ ص،٧ج :صدر نفسه امل)٢(
 .٥٨٩، ص١ج: ّاملباحث املرشقية) ٣(
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ا ّ فإن،ف اآلثارّ طبيعتهام، ال الختالف اآلثار، بل لتخلباختالف املاء والنار يف
 طبيعته خمالفة لطبيعة ّن فعلمنا أنّاء مل يسخن ومل يقارنه التسخّ أن املا رأيناّمل

ًنا لو رأينا شيئا أّ حتى ،ف األثر عنهاّ إذ لو كانت مساوية هلا المتنع ختل؛النار
 فحينئذ ال ،فة عنهّها غري متخل ووجدنا،ً ووجدناه مقارنا ألفعال كثرية،ًواحدا

 ّات، بل هو بعينه حملّؤثرّيمكننا أن نستدل باختالف اآلثار عىل اختالف امل
 .)١(<ّالنزاع، فظهر ضعف هذه األدلة

س ا هان ا   ال
 :هذا الربهان مذكور يف كتاب التحصيل لبهمنيار، وحاصله

 تكون ّية اخلصوص، وهذهّيةفيها نوع من اخلصوصّ العلة ّنأمن املعلوم ّأنه 
ّ يف العلة، فال ّية ولذلك إذا مل توجد هذه اخلصوص؛منشأ لصدور املعلول

ّ من العلة، ويكون صدور أيّاخلاص املعلول ّققيمكن حت  معلول موجب ّ
ّللرتجيح بدون مرجح، فال يصدر أي  .ّعلته معلول من ّ

ئمة  مناسبة ومال،ّ يف العلةّيةّ البد من وجود خصوصّ أنهّوهبذا يتضح
 . املعلولّحققّللمعلول، حتى يت

 ال تركيب فيه ال الذي اليشء الواحد البسيط ّنأ :ساسوعىل هذا األ
من حيث ) ج(عن ) لفأ( صدور ّفإن>ّيكون علة لشيئني من جهة واحدة، 

) ج (صدر ّإن ّإنه ف؛واجب الصدور عنه) ج( مل يكن ،عنه) ب(جيب صدور 
عنه ) ب(ث وجب صدور  كان من حي،عنه) ب(من حيث جيب صدور 

ّ كل ،فإذن. ًعنه واجبا) ب( فال يكون إذن صدور ،)ب(يصدر عنه ما ليس 
ًأوال ما يصدر عنه ّنإبسيط ف   .)٢(< الذاتّحديأ يكون ّ

                                                

 .٥٩٣ ص،١ج: ّاملباحث املرشقية) ١(
 .٥٣١ص: التحصيل، هبمنيار) ٢(



 ١ّ رشح هناية احلكمة؛ العلة واملعلول ـ ج.............................................. ٢٥٠

ّوذكر هذا الربهان أيضا مال  يف ّشاء من حكامء امل ـ  رجب عيل التربيزيً
 ّيةالسنخاب لزوم  رسائله، حيث أورده يف بىحدإيف  ـ ّيةعرص الدولة الصفو

ّ ثم واملعلول،ّ العلة  بنيتية ورضورة وجود مناسبة ذا،واملعلولّ العلة بني
 التي ذكرناها هي بمنزلة ملكة الصانعني بالنظر تيةوهذه املناسبة الذا> :أضاف

ّ العلة  هذه امللكة هيّفإن كملكة الشاعر بالنسبة إىل الشعر، ،إىل صنايعهم
 .)١(< دون غريه من الصناعات،الشاعرة لصدور الشعر من ّخصصامل

واحداستدالل شيخ اإل   اق  قاعدة ا
 :ة استدالالت عىل قاعدة الواحد، منهاّرشاق عدذكر شيخ اإل

 ال جيوز أن حيصل من نور األنوار نور>:  ما ذكره بقوله:ّولالدليل األ
ّأنه ال :  واملعنى، أو هيئتها،، كان ذلك الغري جوهرها ّ الظلامت وغري نور من

إذ لو جاز ذلك،  ،ً أو عرضا،كانًرا جيوز أن يصدر عنه نور وغري نور، جوه
لمة، فيكون ّور ملا كان غري الظّ ألن الن؛فيكون اقتضاء النور غري اقتضاء الظلمة

ّ فإنا ،ذا جهة هذا االقتضاء غري جهة ذاكاقتضاء هذا غري اقتضاء ذاك، وك
نسبتها إىل موجدها، وجب تساوهيا ىف ّ أن األشياء إذا تساوت :نعلم بدهية

واحدة، فال املوجبة ّ العلة  نسبتها إىلي والت،شياءأهلا، فام كانت تكون  مجيع ما
ما ليس لآلخر، فام يكون واحد منها غري ّ العلة  أن يكون لواحدها منتقتيض
 .اآلخر
ّنحن إنام يتكثر و بار  وبإرادة واحدة واعت،ّأفعالنا لتكثر إرادتنا وأغراضناّ

جلهات فينا، فكيف من ال جهة ّء واحد مع تكثر ا ّال يشواحد ال حيصل منّا إ
 ً.صالأفيه 

                                                

 : در فلسفة إسالمي فلسفيّ قواعد كيل:عنيران، إجمموعة من آثار حكامء ) ١(
 . ٤٥٧ص١ج
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 وهو ،ني ىف ذاته لالقتضائني املختلفني من جهتّفالبدإذا كان كذلك، و
ّ االقتضائني، إما أن تكونا الزمتني له، أو مقومتني، أو يّ ألن جهت؛حمال ّ

ب ذات ّقديرات يلزم تركوعىل التّ مقومة واألخرى الزمة، الواحدة منهام
ّ وأما عىل األول، ف، والثالث فواضحّأما عىل الثاين. يالواحد احلقيق عود لّ
ّ إال من جهتني يام ال يصدران عن الواحد احلقيقّالزمني أهنالكالم إىل ال

 أو ، كام علمتٌهاية، وهو حمالّفإما أن يتسلسل ذلك إىل غري الن، ًأيضاخمتلفني 
 .ّهتني مها من مقوماته إىل جيينته

ّ تصري مركبة مما يوجب  ـ ّي هو الواحد احلقيقالذيـ فذات نور األنوار  ّ
اته بسيطة، ال تركيب  لكون ذ؛ ّالنور ويوجب الظلمة، وقد تبني لك استحالته

 .)١(ً<ا أصالفيها بوجه م
 ن اقتىض فال يقتيضإ> هو نور   حيث نور منّ أن ال:حاصلهو ،الدليل الثاين

 فاقتـضاء أحـدمها ، أحدمها غري اآلخـرّفإن ، النور، وال حيصل منه نورانغري
يف حـصول  ي وهذا يكفـ،ّ وقد بينا امتناعهام، ففيه جهتان،ليس اقتضاء اآلخر

 .)٢(<ّكل شيئني منه، كيف كانا
ّاستدل عىل امتناع >: ّازي يف رشح االستدالل املتقدموذكر قطب الدين الر

ّ نـوران، فـإن )ن نـور األنـوار مـ:يأ(  صل منـهوال حي : بقوله صدور نورين
، ًواحـدا ًادر شـيئني، بـل شـيئا إذ لو كان عينه ملا كان الص؛أحدمها غري اآلخر

ّألن اخـتالف االقتـضاء يـدل عـىل و فاقتضاء أحـدمها غـري اقتـضاء اآلخـر، ّ
فاجلهتـان املختلفتـان إن كانتـا مـن  اختالف جهة االقتضاء، كام سبق تقريره،

 المتناع التسلـسل، ؛ ذاته إىل جهتني يفيّ حتى ينتهد الكالم إليهامعوارضه عا
                                                

 .٣٠٦ص: رشح حكمة اإلرشاق) ١(
 .٣٠٧ص: املصدر نفسه) ٢(
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  لكونـه أبـسط مـا يف؛ّ جهتـان، وقـد بينـا امتنـاعهام) نور األنواريفأي (  ففيه
 .)١(<املوجودات
رشاق مجـال، ذكـر شـيخ اإلّرباهني املتقدمة فيها نوع مـن اإلّن الإ وحيث

ّ ثـم ، من فارق بني االثنـنيّبدال:  التفصيل نقولويف>:  حيث قال، هلاًتفصيال
 وهـو ، ذاتـهواالفرتاق بينهام، فيلزم جهتان يف إىل ما به االشرتاك  يعود الكالم

 .)٢(<حمال
: فصيل نقول التويف>:  الشيخةوقال قطب الدين الرازي يف رشح عبار

ّثنينية ال تتصور إال باختالف، إما باحلقيقّ ألن اال؛ ثنني من فارق بني االّالبد ّ ّ  ،ةّ
ّ إذ لو اشرتكا من مجيع الوجوه مل يكن بينهام اثنينية، ؛ق فيهامّ غري متفأو بعريض

ّء كاجلوهرية أو العرضية   يش أن يشرتكا يفًأيضا ّوالبدّواملقدر خالفه،   أو ّ
 .ّورية أو غريهمالن

ما به : ّثم يعود الكالم إىل ما به االفرتاق واالشرتاك بينهام، بأن نقول
 ّي، صدرا عن الواحد احلقيق،متياز أمران متغايران باحلقيقةاالشرتاك واال

 .)٣(< ، كام عرفت ّ غري مرة، وهو حمالّ ملا مر؛ ذاتهفيلزم جهتان يف

الث بحث ا واحد عند ا: ا مقاعدة ا ت
ّ

  
 : واحدّإال الواحد ال يصدر منه :ني جتاه قاعدةّتكلمهناك تفسريان للم

فس األ وا:ّولا ت مدحد عن قاعدة ا
ّ

شيعة واأل   شاعرة ا
هو املعلول الواحد ـ يف قاعدة الواحد ـ إذا كان املراد من املعلول 

                                                

 .٣٠٧ص: السابقاملصدر ) ١(
 .١٢٦، ص٢  ج:فات شيخ إرشاقّجمموعه مصن) ٢(
 .٣٠٧ ص:يقطب الدين الشرياز، رشح حكمة اإلرشاق) ٣(
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ّعلول الواحد الشخيص له علة تامة واحدة، وال ّ أن املالشخيص، فهذا يعني ّ
 .تانّتان مستقلّتان تامّيمكن أن يكون للمعلول الواحد الشخيص عل

ّم كل ّ عىل هذا التفسري، وقدشاعرةي الشيعة واألّتكلموتوافق مجيع م
ّته اخلاصة، ولكنّدلأفريق منهم   :بعضهافيام ييل نسوق ّ هذه األدلة متقاربة، ّ

ل األ   ّولا
 ؛تانّتان مستقلّتان تامّاملعلول الواحد الشخيص ال يمكن أن يكون له عل

ّ بناء عىل هذا تكون كل من العلّألنه ّتني علة تامة للمعلول، وعليهّ فال حيتاج  :ّ
 يلزم ّنهإ>: تفتازاين يف رشح املقاصد بقوله وهذا ما ذكره ال،الثانيةّ العلة إىل

ّاحتياجه إىل كل من العل  ،ّ واستغناؤه عن كل منهام،ّتني لكوهنام علةّتني املستقلّ
  .)١(<ّالعلية بّمستقلةلكون األخرى 

ا ل ا   ا
ّ إذا كان املعلول الواحد يتوقف عىل كل من  تني، يلزم أن ال ّتني التامّالعلّ

ّتكون كل من العل ّ، بل تكون كل واحدة من العلنيتّ تامنيتّتني علّ تني جزء ّ
 أن يكون وجود املعلول : هوّستقلةّالتامة املّ العلة ّ ألن معنى؛ ناقصةّوعلة ،ّعلة

ىل عّر آخر، فإذا توقف وجود املعلول  إليها فقط، وال حتتاج إىل أمًامستند
ّتني معا، فالزمه أن تكون العلّالعل ًأوالّتان علة واحدة، هذا ً ّ. 

ّ كل واحدة من العلّنإ: ً وثانيا  .تني ال تكفي إلجياد املعلولّ
ّ إن توقف عىل كل منهام مل يكن ّإنه>:  الدليل أشار التفتازاين بقولهىل هذاإو ّ

ّعلة؛ ألن معنى استقالل بل جزء ،ّمستقلةّيشء منهام علة  ن ال يفتقر يف أّ العلة ّ

                                                

 ،١ج: ، شوارق االهلام٢٣٦ ص:لّ، تلخيص املحص٨٧ ص،٢ج: رشح املقاصد) ١(
 . ٢١٣ص
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دون ّ العلة ّ وإن توقف عىل أحدمها فقط كانت هي،التأثري إىل يشء آخر
 .)١(<ّيشء منهام مل يكن يشء منهام علةّ وإن مل تتوقف عىل ،األخرى

الث ل ا    ا
ّواحد الشخيص له علة تامة واحدةاملعلول ال تان، ّتان تامّ إذا كان له علّألنه ؛ّ

 . وغري حمتاجًاحمتاجـ تني ّعند نسبته إىل هاتني العلـ يلزم أن يكون املعلول 
ّ التامة األوىل، ّعلته املعلول الواحد الشخيص عند نسبته إىل ّنإ: بيان ذلك

 .ّ التامة الثانيةّعلته فال حيتاج إىل :يكون وجود املعلول بالرضورة، وعليه
الثانية، ّ التامة ّعلته الوجود عند نسبته إىل ّوكذلك يكون املعلول رضوري

علول الواحد ّ أن امل:ّ التامة األوىل، ونتيجة ذلكّعلتهفيلزم عدم احتياجه إىل 
ّ إىل كل من العلًاالشخيص جيب أن يكون حمتاج تني، وغري حمتاج ّتني التامّ

  .)٢( البطالنّإليهام، وهو بدهيي
ّعلول الواحد الشخيص له علة ّ أن امل: ضوء هذا التفسرييفّوهبذا يتضح 

 . واحدةّتامة

تنظر م
ّ

شخ واحد ا واحد با لة حول تفس ا ع    ا
ّعلول الواحد الشخيص له علة ّ أن امل: وهو،املعتزلة رفضوا هذا التفسريّإن 

ّتامة واحدة، وقالوا بجواز صدور املعلول الواحد الشخيص من عل تني ّتني تامّ
 حيث ؛)٣( أّ ال يتجزالذي وهو اجلزء ،لوا لذلك باجلوهر الفردّتني، ومثّمستقل

                                                

 .١١٦ ص،٤ج: ، رشح املواقف٨٧ص: رشح املقاصد) ١(
 رشح ،١٠٨ص: ، إيضاح املقاصد١٦٠ص: ىل هنج املسرتشدينإشاد الطالبني رإ) ٢(

 .١١٢، ص٤ج: املواقف
هذا و ،بعاد الثالثة يف وجود اجلسم ذي األّال شك: بيان املراد من اجلوهر الفرد) ٣(
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ّنه واحد، ومع ذلك يمكن صدوره من علإ لو >تني، كام ّتني مستقلّتني تامّ
 يف ، وجيذبه عمرو، يدفعه زيد،بيد زيد وعمروًقا ملتصًدا فرًرا فرضنا جوه
ّ فاحلركة مستندة إىل كل منهام ، والرسعةّقوةّ عىل حد واحد من ال،زمان واحد
 رضورة امتناع ؛ واحدة بالشخصّأهنا  مع، لعدم الرجحان؛باالستقالل

د ّتعد حيث يمكن ، ولذا فرضناها يف جوهر الفرد دون اجلسم،اجتامع املثلني
 .ّاملحل
بحيث  ،ًعاّ منع استنادها إىل كل واحد باالستقالل، بل إليهام مجي:واجلواب 

ّيكون كل منهام جزء علة ب املعلول ّتركّ العلة بّ وليس من رضورة ترك،ّ
  .)١(<ّاحلق كام هو الرأي ، أو إىل الواجب تعاىل،جزائه عىل أجزائهاوتوزيع أ

 ّبأنمنوا آبطلوا مقالتهم، وأ و، خالفوا املعتزلة يف ذلكشاعرة األّ لكن
 . تعاىلّاحلقحركة اجلوهر الفرد مثل سائر حوادث العامل التي تستند إىل 

ا مقالة املعتزلة  فقد رفضو ـكالفالسفةـ ني ّسالميرين اإلّ املفكّية بقّأما
ستند إىل تأثري زيد تركة الواحد الشخيص يف املقام مل  حّبأن وآمنوا ،ًأيضا

ّ وال إىل تأثري بكر باالستقالل، وإنام تأثري كل واحد منهام مرشوط ،باالستقالل ّ
ّبتأثري اآلخر أيضا، فيكون كل واحد منهام جزء علة، وليس علة  ّ ّ   .)٢(ّمستقلةً

                                                                                                              

ّ يقبل االنفكاك قطعا، لكنًاّملعلوم حسااجلسم  نتهي تفكيكه إىل  هل ي: السؤال هوً
ّحد ال تقبل أجزاؤه االنفكاك حت ّ متناهية كل ًف اجلسم أجزاءّى يكون ما منه تألّ

 ؟ّواحد منها غري قابل لالنفكاك، أم يقبل انقسامات ال هناية هلا بالفعل أو بالقوة
يات ّ كل:انظر( .وا ما ال يقبل التجزئة باجلوهر الفردّ وسم،ّمون باألولّقال املتكل

 .)٢٨٦ ص:ّ للمحقق احليل،؛ والرسائل التسع١٣١ ص:قاءيب البأ
 .١٥٧ ص،١ج :رشح املقاصد) ١(
 .نفسهاملصدر انظر ) ٢(
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لو ا  فس ا صادر عند اا ماحد ا ت
ّ

و واحد ا    هو ا
ّ من علة ّإالعلول الواحد النوعي ال يصدر ّ أن امل:وهذا التفسري يعني

 . واحدة بالنوع،ّتامة
 .ّ تامة واحدةّيةّعلول الواحد النوعي له علة نوعّن املإ :أخرىبعبارة 

املعلول الواحد  ّبأنني مل يوافقوا عىل هذا التفسري، بل آمنوا ّتكلمومجيع امل
 بعض املعلوالت تكون هلا ّأن :ّن تكون له علل تامة كثرية، أيأالنوعي يمكن 

ّعلة تامة واحدة، والبعض اآلخر تكون هلا علل تامة كثرية، ومث ّ ّ لوا لذلك ّ
وهي معلول واحد ـ رارة ّ أن احل: وهو، جاء به الفالسفةالذيبنفس املثال 

 والغضب ، واحلركة، وشعاع الشمس،لنار من قبيل ا،هلا علل كثريةـ  ّنوعي
 .)١(...ةيواألدو

تنظر م
ّ

و واحد ا واحد با سلم حول تفس ا    ا
ي املسلمني حول تفسري الواحد ّتكلمذكرنا يف الصفحات السابقة نظر م

ي املسلمني حول ّتكلمالصادر بالواحد الشخيص، ويف املقام نستعرض رأي م
 املعلول :راد بالواحد الصادر يف قاعدة الواحد هو املّ أن: وهو،التفسري الثاين

 .الواحد النوعي
ًا للبحث ّصبح حمطأ الذيتفسري الثاين هو ّ أن ال:ومن اجلدير بالذكر
 .ّاألول أكثر من التفسري ّية والفلسفّيةوالنزاع يف الكتب الكالم

 :ون إىل قسمنيّتكلمويف املقام ينقسم امل
 عىل تفسري الواحد بالواحد ون بقاعدة الواحد الذين يؤمن:ّولاأل القسم

ّ من علة تامة واحدة بالنوعّإال املعلول الواحد النوعي ال يصدر ّوأن ،يالنوع ّ. 
                                                

ّ؛ إيضاح املقاصد، العالمة ١٦١ص :ىل هنج املسرتشدينإ إرشاد الطالبني :انظر) ١(
 .٨٧ ص،٤ج :؛ رشح املواقف١١٨ ص،٢ج: ؛ رشح املقاصد١٠٩ ص:ّاحليل
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  .املخالفون لقاعدة الواحد: القسم الثاين
 :وفيام ييل نشري باختصار إىل كال القسمني

واحد:ّالقسم األول وافقون لقاعدة ا    ا
 ّحققوامل ،)١(واجة نصري الدين الطويساخليل ني من قبّتكلمبعض امل

عىل ما نقله املريزا ـ  السبزواري ّالعالمة و، والفاضل النوري،صفهايناأل
  .)٢(وا الواحد الصادر بالواحد النوعيّ وفرس،آمنوا بقاعدة الواحد  ـاالشتياين

ا واحد: القسم ا خالفون لقاعدة ا   ا
نوا هذه ّلفة قاعدة الواحد، وقد بياملسلمني إىل خما ّمتكلميذهب أكثر 

ّ نقد أدلة الفالسفة كام :املخالفة بأشكال خمتلفة يف كتبهم وآثارهم، من قبيل
تيان  واإل، وإقامة الدليل عىل جواز صدور الكثري من الواحد احلقيقي،ّتقدم

 . لقاعدة الواحدّيةبموارد نقض
رض دليلهم عىل ّنا ذكرنا مناقشتهم ألدلة الفالسفة، نكتفي بعّنإوحيث 

 .موه من موارد النقض للقاعدةّ وبيان ما قد،بطالن قاعدة الواحد

واحد خالف لقاعدة ا أدلة ا
ّ

  
حاول إقامة الدليل عىل ـ املخالفني لقاعدة الواحد ـ ني ّتكلمبعض امل

 :بطالن قاعدة الواحد، وجواز صدور الكثري من الواحد احلقيقي

ل األ   ّولا
، حلكم < واحدّإالالواحد ال يصدر منه > يف قاعدة لّتأم العقل لو ّإن

ّ وذلك ألن صدور الكثري من ؛ز صدور الكثري من الواحد احلقيقيجواب
                                                

 .النمط اخلامس، ٦٨٦ ص،٣ج: التنبيهاتوشارات  رشح اإل:انظر) ١(
 .٤٣ص:  أساس التوحيد يف قاعدة الواحد:انظر) ٢(
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عي خالف ُّولو اد . وال ممتنع بالغري،ع بالذاتنالواحد احلقيقي ليس بممت
 .ر الكثري من الواحدوعي إقامة الدليل عىل عدم جواز صدّذلك، فعىل املد
 العقل إذا الحظ هذا احلكم مل جيد فيه ّنإ>: له التفتازاين بقولهوهذا ما نق

 .)١(<اع فعليه الربهانعى االمتنّ فمن اد، وال لغريه،لذاتهًعا امتنا

فتازا    لّول األمناقشة ا
موه من دليل عىل بطالن قاعدة ّ ما قدّنأ :اصل هذه املناقشة هووح

 .)٢( بط الدليل املنطقي ويفتقر لضوا،الواحد، ليس بدليل منطقي

ا ل ا   ا
ر الكثري من الواحد هو الوقوع، وّ من أوضح األدلة عىل جواز صد:قالوا

نا يف عامل اخللق نشاهد مجيع املوجودات يف هذا العامل خملوقة هللا ّتأملونحن إذا 
 ،ّوأما الثاين>: ل التفتازاين هذا الدليل بقوله من دون واسطة، وقد نق،تعاىل

ّاستناد الكل إىل الواجب ّألن  ما مل يمتنع الربهان، ومكاناألصل هو اإل ّألنف
 .)٣(<ءابتدا

واحد ل الغزا  بطالن قاعدة ا   د
ة قاعدة ّبشدأنكر ـ عالم علم الكالم أمن أبرز ـ وهو بو حامد الغزايل أ

 من الناس حكاهاًدا  أحّأن هذه القاعدة ال أساس هلا، ولو ّنإ :، وقاللواحدا
سوء مزاجه، وهذا ما ذكره ًعن رؤية رآها يف منامه لكان ذلك دليال عىل 

 لو ، وهي عىل التحقيق ظلامت فوق ظلامت،امتّ ما ذكرمتوه حتك:قلنا>: بقوله

                                                

 .١٥٧ ص،١ج :رشح املقاصد) ١(
 .نفسهاملصدر : انظر) ٢(
 .١٥٨ ص:نفسهاملصدر ) ٣(
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 ولو أورد جنسه يف ،ّم رآها الستدل به عىل سوء مزاجهحكاها اإلنسان عن منا
هات ال يفيد غلبات ّه ترّ إن:ات التي قصارى املطلب فيها ختمينات لقيلّالفقهي

 .)١(<الظنون
 يعتقد بقاعدة الواحد ال ذيّ أن ال:ته عىل هذه القاعدةإشكاالومن 

ّ ألن هذا العامل مرك؛ هذا العامل من فعل اهللا تعاىلّبأنيستطيع أن يعتقد  ب من ّ
 هو خالق الذيـ  تعاىل ّاحلقّ أن  قاعدة الواحد يلزمأساسعنارص خمتلفة، فعىل 

 .ًب أيضاّمركـ  هذا الكون
ًستحالة كون العامل فعال هللا ا يف :الوجه الثالث>: وهذا ما أشار إليه بقوله

ال : م قالواّأهنتعاىل عىل أصلهم، لرشط مشرتك بني الفاعل والفعل، وهو 
 والعامل ،ّ واحد من كل وجهلّ واملبدأ األو، يشء واحدّإاليصدر من الواحد 

 .)٢(<ًكون فعال هللا تعاىل بموجب أصلهم يّ فال يتصور أن،ب من خمتلفاتّمرك
ّوهذا تلبيس عىل أصلهم، بل ال يتصور عىل مساق >: ويف موضع آخر قال

 .)٣(<صلهم أن يكون العامل من صنع اهللاأ
 ال تنايف بني ّأنه صدور الكثرة يف هذا العامل، وّية كيفنوسيأيت اجلواب ع

 . الواحدّكون اهللا تعاىل علة جلميع املخلوقات وبني قاعدة

واحد رازي  بطالن قاعدة ا   م الفخر ا
 كوهنا تنايف قدرة :السبب يف خمالفة الفخر الرازي لقاعدة الواحد هو

 تعاىل قادر عىل ّاحلقّ أن : قاعدة الواحد يعنيأساس عىل ّألنه ؛الباري تعاىل
 ومن دون واسطة، وغري قادر عىل إجياد ،ّإجياد العقل األول فقط مبارشة
                                                

 .١٣٢ ص:هتافت الفالسفة) ١(
 .١٢٩ص: نفسهاملصدر ) ٢(
 .١٢٠ص: نفسهاملصدر ) ٣(
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، وهذا ينايف عموم قدرته تعاىل ّاألول عن طريق العقل ّإال خرىلوالت األاملع
 .ّعىل كل يشء

ّ يف أنه ال خيرج يشء :املسألة الثالثة والعرشون>: وهذا ما أشار إليه بقوله
خالفني يف هذه ّ أن امل:علماو...  بقدرة اهللا تعاىلّإالمن العدم إىل الوجود 

 الذين ،ل من املخالفني يف هذه املسألة الفالسفةّ الفريق األو:املسألة فرق كثرية
ّ وأما ،ّ وهو العقل األول،ّ املعلول األول لذات اهللا يشء واحدّإن :يقولون

 .)١(< وهلم فيه شبه،ساير األشياء فهي معلوالت معلوالته

احد،  من الفالسفة يف قاعدة الوّفخر الرازي وقف بالندّ أن ال:وال خيفى
ّنكاره الشديد ألدلة الفالسفة عىل قاعدة إناقشته ووقد سبق أن ذكرنا م

 عىل الشيخ ّسيام ال،الواحد، بل أخذ يطلق الكلامت املهينة عىل كالم الفالسفة
ظهر من ومثل هذا الكالم يف السقوط أ>: ئيس ابن سينا، ومن مجلة كلامتهالر

عون ّشتبه عىل الذين يدا فال أدري كيف ،أن خيفى عىل ضعفاء العقول
مه ليكون له آلة ّ عمره يف تعليم املنطق وتعلين يفنّ والعجب مم،اسةالكي

جاء إىل املطلوب األرشف أعرض عن ّعاصمة لذهنه عن الغلط، ثم إذا 
ّستعامل تلك األدلة حتى وقع يف الغلط ا  .)٢(< الصبيانمنه يضحك الذيّ

ر  صدوّأن ّ وتبني،شكالمة الطباطبائي هلذا اإلّعالالّوقد تقدمت مناقشة 
ّقال، والقدرة ال تتعلق باملحالالكثري من الواحد حمال ع ّ ألن املحال بطالن ؛ً

ّ كل ّوأنطالقها، إ و عىل عمومهاّاحلق فقدرة : له، وعىل هذاّية ال شيئٌحمض
 .موجود معلول له تعاىل، سواء كان بواسطة أم بدون واسطة

                                                

 .٢٣٩ ص:األربعني يف أصول الدين) ١(
 .٤٦٦ ص،١ ج:ّاملباحث املرشقية ) ٢(
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موارد نقض ا ت
ّ

واحد    لقاعدة ا
 ّيةد النقضرا من املوًاعددـ الفون لقاعدة الواحد املخـ ون ّتكلمذكر امل

 :لقاعدة الواحد، ومن هذه املوارد
ا تقتيض أثرين، لكنّه، ًا واحدًا عىل الرغم من كوهنا أمرّية اجلسمّإن .١

: وهذا ما ذكره التفتازاين بقولهقبول األعراض، : ز، والثاينّ التحي:ّولاأل
 : أي،ّز التحي: مها،تقتيض أثرينـ وهي أمر واحد ـ  ّيةسمّ أن اجل:ّاألول>

ّ االتصاف هبا، فإن نوقش يف : أي،عراض وقبول األ،ز ماّاحلصول يف حي
عراض مدخل يف ذلك بنقل ز واألّ وجعل للحي،ّية اجلسمّرداستنادمها إىل جم

ام يستندان ّإهن ف،عراضّ لالتصاف باألّيته وقابل،ّز اجلسم للتحيّيةالكالم إىل قابل
 ،ّ أو ماهيةًا هلا وجودّبأن :ّية وإن نوقش يف وحدة اجلسم، حمالة الّيةإىل اجلسم

 وهلا يشء ، هي بجميع ما فيها: قلنا، وغري ذلكًوفصال ،ًسا وجن،ًوإمكانا
ستناد الكثري إىل الواحد سوى  وال معنى ال،ّواحد يستند إليه كل من األمرين

 .)١(<هذا
ّ أن :من الواضحّفله وجود وماهية، وّ العلة ّ كل ما يصدر منّإن .٢

واحدة من مجيع ّ العلة ّ أنّ حتى لو فرضنا:ّوجود واملاهية معلوالن، وعليهال
 .ّ واملاهية، الوجود: ومها،ّاجلهات، البد أن يصدر منها معلوالن

ّ كل ما يصدر فله ماهية ّنأ: والثاين> :وهذا ما أشار إليه التفتازاين بقوله ّ
 .)٢(< وكالمها معلوالن،ووجود

 وهي تكون مبدأ ،ا واحدةّهنإالتي تكون يف مركز الدائرة، فطة النق .٣
 .جلميع اخلطوط الكثرية من املركز إىل حميط الدائرة

                                                

 . ١٦٠، ص١ج: رشح املقاصد )١(
 .املصدر نفسه )٢(
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النقطة التي هي مركز الدائرة مبدأ حماذياته  ّنأ: الثالث>: التفتازاين قال 
 .)١(<للنقط املفروضة عىل املحيط 

أن ال حتدث >يلزم  < الواحدّإالقاعدة الواحد ال يصدر منه >عىل مبنى  .٤
 .)٢(< ولو بوسط، أحدمها لآلخرّعليةّسلسلة املوجودات، ولزم يف كل شيئني 

ال الطو إلّحقق اّرد مت اش ت
ّ

  
 عند اخلواجة نصري ّية قاعدة الواحد من القواعد البالغة األمهّأن :ال خيفى

ّالدين الطويس، وقد عمل جاهدا يف سبيل رد  وقد ني،ّتكلم إشكاالت املً
 .تشكاال هذه اإلّ مساحة واسعة من آثاره لردّخصص

 ّأنو ، قريبة من الوضوحّبأهناّ أنه وصف قاعدة الواحد :ًوقد ذكرنا سابقا
، كام ّيةت ظهرت نتيجة غفلة الناس عن معنى الوحدة احلقيقشكاالهذه اإل

 .ّسيتضح من البحث الالحق
 أثري و ه،ارص لهاخلواجة حلكيم معروف معويف هذا املسار جاء سؤال 

 إن كان سبب صدور الكثرة عن>: السؤال هو هذا ّ ونص،)٣(الدين األهبري
 كالوجوب واإلمكان ،ّالواحدة األوىل كثرة يف ذات املعلول األولّالعلة 

                                                

 . السابقاملصدر  )١(
 .السابقاملصدر ) ٢(
 ، الشهري باألهبري، املنطقي،لّل بن عمر بن املفضّ املفض، أثري الدين:األهبري) ٣(

 ، اإلشارات: التصانيف له من،)امئةّني وستّثالث وست( ٦٦٣ سنة ّ املتوىف،السمرقندي
 ، زبدة الكشف،رسار يف املنطق تنزيل األفكار يف تعديل األ،يساغوجي يف املنطقإ

ًيات اخلمس أيضا يف ّ خمترص كل،ًكشف احلقائق يف حترير الدقائق أيضا يف املنطق
 .ّرشح اهلداية األثريية، )حاشية عىل رشحه إليساغوجي(ب ّ الطاليمغن. املنطق

 .)٤٦٣ ص،١ج : فلسفيّ؛ وقواعد كيل١٣٨ ص،٦ج : الذريعة:انظر(
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 ،األوىلّ العلة ت الكثرة؟ إن صدرت عنء فمن أين جا، عىل ما قيل،لّوالتعق
ًفال خيلو إما أن صدرت معا، أو عىل ترتي ًب، فإن صدرت معا مل يكن سبب ّ

وإن صدرت عىل . ّاألولاألوىل كثرة يف ذات املعلول ّ العلة صدور الكثرة عن
ًترتيب مل يكن املعلول األول معلوال  ًأوالّ األوىل، فمن ّ العلة وإن مل يصدر عن. ّ

 فام وجه ،ها حمالّوكل. األوىلّ العلة ستناد إىلااجلائز أن حيصل كثرة من غري 
 .)١(< عن هذه املضايق؟ّالتفيص

ولكن مل يرد اجلواب يف هذه الرسالة، ولكن يمكن أن نعرف اجلواب من 
 حيث <رشح اهلداية>ـعقيدة الفيلسوف أثري الدين األهبري يف كتابه املعروف ب

 مل يكن ، كانت واحدة يف ذاهتا:ّالعلة الفاعلة متى كانت بسيطة، أي>: جاء فيه
 بأمر استحال أن يصدر عنها أكثر من الواحد؛ ًاطهلا صفة ومل يكن فعلها مرشو

ّألن ما يصدر عنه أثران فهو مركب؛ ألن كون اليشء بحيث يصدر عنه هذا  ّ
ّاألثر غري كونه بحيث يصدر عنه ذلك األثر؛ إلمكان تعقل كل منهام بدون 
ًاألخر؛ فمجموع هذا من املفهومني أو أحدمها إن كان داخال يف ذات املصدر 

 إذ ؛ًوإن كانا خارجني كان مصدرا هلام، أي للمفهومني. يب يف ذاتهلزم الرتك
ر خالفه، ّواملقد. ًلو كانا مستندين إىل غريه مل يكن هو وحده مصدرا لألثرين

ًفكونه مصدرا هلذا املفهوم غري كونه مصدرا لذلك املفهوم  وينقل الكالم .ً
متناع  الذات اليوجب الرتكيب والكثرة يف الحمالة إىل ما يإليهام، فينته

من ـ ّ إن كان كل واحد :ر الدليل بطريق البسيط، فيقالّوقد يقد. التسلسل
نفس الواحد احلقيقي، كان ألمر ـ  ذاك ّية هذا ومصدرّيةمفهومي مصدر

ًعينا لزم  فيه أو دخل أحدمها وكان اآلخر الوإن دخ. تان خمتلفتانّبسيط ماهي
ًان اآلخر عينا لزم التسلسل  أو خرج أحدمها وكالرتكيب فقط، وإن خرجا

                                                

 . ٤ص: الرسائل الثالث، اخلواجه نصري الدين الطويس) ١(
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 قسام فاأل،ًآلخر لزم الرتكيب والتسلسل معا وإن دخل أحدمها وخرج ا،فقط
  .)١(<ها حمالّ وكل،ةّست

واب   واجةأا   سئلة ا
   الطويس ّحقق املشكالت التي واجهت املّهمأ واحدة من ّأن :ًذكرنا آنفا

 وجود الكثرة يف ّيةكيف هي  ـالواحدمن ّ إال يف قاعدة الواحد ال يصدرـ 
ت الكبرية شكاال من اإلشكال، وهذا اإلّاألول أو الصادر ،ّاملعلول األول

 .ضت لقاعدة الواحدّ التي تعرّيةاملطروحة يف أكثر اآلثار الكالم
واب عىل هذا السؤال عىل مبنى احلكمة املتعالية واضح؛ ّ أن اجل:وال خيفى

ّ له ماهية ،ّكل ممكن زوج تركيبي : وهي ـةيّ عىل أساس القاعدة الكلّألنه
، وعىل مكان اإلةيّ معلول له خاصّ لكلًّا ذاتيًا يكون الرتكيب الزم ـووجود
  . للموجود املمكنتية تكون الكثرة من اللوازم الذاساسهذا األ

 ات التي تستلزمّ االعتباريّفإن>: ّعنى يشري صدر املتأهلني بقولهوإىل هذا امل
 والوجوب والقدم واحلدوث مكانواجلهات هي مثل اإل ّيثياتباحلًفا اختال

 الشتامله عىل ؛ّ كل ممكن زوج تركيبيّبأن : وهلذا حكموا؛ّتأخرّوالتقدم وال
 ووجوده ألجل ،ّه ألجل ماهيتهإمكان ّبأن : وحكموا، والوجودمكاناإل

 مع حصوله يف ، من مراتب الواقعة وكذا عدم حصوله يف مرتب،ّعلتهجياب إ
ًيا عقل ًباّ يستلزم تركّامم ،الواقع  عدم حصوله يف وقت مع ّأن كام ،يف ذاتهّ

ًيا  خارجً يستلزم تركيباّمما ،حصوله يف وقت آخر  ة،ّيف ذاته من مادة وصورّ
 .)٢(< يف املوصوفة توجب كثرّيةن كانت اعتبارإفهذه الصفات و

 ّقاحل مرادهم من الواحد الصادر عن ّنإ>: د تقي اآلميلّ حممّحققوقال امل
                                                

ّنقال عن قواعد كيل، ١٤١ص: رشح اهلداية، للميبدي) ١(  . ٤٦٥، ص١ج:  فلسفيً
 .٢٣٢ ص،٧ج: ّ احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)٢(
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 ،سّاملقد هفيض وّية وكلمة الرمحان،هو الوجود املنبسطـ تعاىل شأنه ـ الواحد 
ـ تعاىل شأنه ـ  الواحد ّاحلقّ أن ، كامّيةة احلقيقّوهو واحد حقيقي بالوحدة احلق

 وتعرض الكثرة عىل ذاك الوجود الواحد ،ّيةة األصلّواحد بالوحدة احلق
 ّاهياتضافات بالنسبة إىل املة اإل باعتبار كثر، ال كثرة فيهالذياملنبسط 
ّ وذلك ألن هلذا الوجود املنبسط مراتب متفاوتة بالشد؛ّيةاالعتبار  ؛ة والضعفّ

ً بكوهنا وجودا ،ّيةمكانإ ّيةضافة إىل مهإ مرتبة من مراتبه ّ ولكل،ألجل انبساطه
ا هتّلغاية شدـ  فاملرتبة األوىل منها ،ً ومظهرا آلثارها،ً ومصدرا ألحكامها،هلا

ّ وجود ملاهية العقل األول ـبالقياس إىل املراتب النازلة  ّيةدّ واحلقيقة املحم،ّ
 وكثرة املراتب ال ينايف ، وعىل هذا فقس ساير املراتب،مصدر ألحكامها

ـ ًوكان حمدودا هبا ـ  إذ لو كان له مرتبة واحدة فقط ؛دهاّ الذات، بل يؤكّيةأحد
ًيافقد ساير املراتب، فال يكون أحدًبا من تلك املرتبة وّكان يف ذاته مرك ّ، 

 لكونه ؛اتهّ عىل جزئيّة ليس كاشتامل الكيلّواشتامله عىل تلك املراتب املتضاد
ّ وإنام يطلق عليه الكيل،ًصاّمتشخ  وال كاشتامل ، ال املنطقي، بمعناه العرفاينّ

 كاشتامل النفس ،ًا، بل رضب آخر من االشتاملّ لكونه أحدي؛ّالكل عىل أجزائه
 الذي وهذا معنى قول املصنّف ،ً يف مرتبة كوهنا قلباّيةالناطقة للصور العلم

 ،ّ وعروض اإلضافات إنام هو يف العقل،ر املوضوعاتّ بتكثّإالر ّال تتكث :قال
ّ فالوجود واملاهية متّوإال حدان يف اخلارج، فليس يف البني معلول آخر سوى ّ

 .)١(ً<صالّ حتى يكون يف البني تفويض أالوجود املنبسط
رين ّحد املحرأ الطويس هو ّحقق املّبأن :وقد ذكر الشيخ جوادي آميل

 حصول ّية حينام ذكر هذا اجلواب حول كيف، واملدافعني عنها،لقاعدة الواحد
 وحدة :أي (ومع وحدته>:  وهو ما أشار إليه بقوله،الكثرات يف هذا العامل

                                                

 .٣٧٧ ص،١ج: درر الفوائد) ١(
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ّم تعرض الكثرة باعتبار كثرة حد املعلول، ثّ يت) من مجيع اجلهاتّالفاعل التام
 معلول ّإالالواحدة ال يصدر عنها ّ العلة ّأن> ّتبنيّ أنه ملا :أي ،<االضافات

 ّ بحيث يكون أي، لزم أن تكون املوجودات بأرسها يف سلسلة واحدة،واحد
ّموجود فرضته علة ألي  ، أو بعيدة،ّ إما قريبة، لهً أو معلوال، موجود فرضتهّ

 فأوجبوا ،ب هذاّ والوجود يكذ،تغني أحدمها عن اآلخرفال يوجد شيئان يس
ر هبا ّ يمكن أن يتكث،ّية بل إضاف،ّيةّوقوع كثرة يف املعلول األول غري حقيق

ّ ألن املعلول األول : قالوا،التأثري  ّعلته وبالنظر إىل ،ممكنـ بالنظر إىل ذاته ـ ّ
 ،هّجرد لت؛ وهو يعقل ذاته، ووجود مستفاد من فاعله،ّ وله ماهية،واجب

 ، وال تثلم وحدته،ّر يقع هبا التكثّية وهذه جهات كثرية إضاف،ويعقل مبدأه
 . )١(<يشء ّويصدر عنه باعتبار كل جهة

عالم أل بعض اّإن:  الطويس قالّحققبعد أن ذكر الشيخ جوادي كالم املو
 احلقيقة،نكر هذه أ  ـ الطويسّحقق الشارح لكالم املّ احليلّالعالمةكـ الكبار 

ّ الطويس يف كالمه املتقدم، ّحقق التي أوضحها امل، الكثراتّقق حتّية كيف:هيو
 وعدم إحداقه باملحور األصيل ،ّ احليلّالعالمةوالسبب يف ذلك هو عدم إحاطة 

:  الطويسّحققه لكالم املّ يف ردّ احليلّالعالمة الواحد، حيث قال لقاعدة
 ؛اجلهات ال تصلح للتأثريّ ألن هذه ؛وهذا الكالم عندنا يف غاية السقوط>

  .)٢(<فيهًطا  لغريها وال تكون رشوةي ومساوّية أمور اعتبارّألهنا
فقد بسط القول يف ـ يف رشح جتريد االعتقاد ـ  الفاضل القوشجي ّأما

 :ت الواردة عليها، وبعد ذلك ذكرشكاال اإلّ ورد،تهاّ وبيان أدل،قاعدة الواحد
 مل يبلغوا إىل عمق ّأهنم :اعدة الواحد هوني عىل قّتكلم سبب اعرتاضات املّأن

                                                

 . ١١٦ص :دف املراكش) ١(
 .١١٧ص :نفسهاملصدر ) ٢(



 ٢٦٧ .............................................................................الواحد ةقاعد

:  محلة عىل الشيخ الرئيس ويقولّهذه القاعدة، ولذا نجد الفخر الرازي يشن
 يضحك منه الذيوقع يف الغلط  ...ن يفني عمره يف تعليم املنطقّوالعجب مم

  .)١( ً كام ذكرنا ذلك آنفا،الصبيان

واجة ين قونوي  سؤال ا   جواب صدر ا
 وجود الكثرة يف املعلول ّيةعن كيفـ ه سؤاله ّواجة وجّ أن اخلعلوممن امل

هو من احلكامء و ،ًإىل صدر الدين قونوي أيضاـ ّ أو الصادر األول ،ّاألول
 مل يرد يف رسائل اخلواجة املعارصين له، وهذا السؤال وجواب صدر الدين

اب  وكان اجلو،<إن قلت>، ولكن ورد يف مصباح األنس بعنوان الثالث
 : ، وكانت عبارة شارح كتاب مصباح األنس بالشكل التايل<قلت> بعنوان
د الصادر ّتعد جوديةل وّإن كانت االعتبارات الثالثة األو: فإن قلت>
ّ كيف صارت علة للموجود أو جزء علة؟،ّية، وإن كانت عدمّاألول ّ 

ّر املعلول تكثر العلة، وكلّام تكثّ كلّأن كام ،ّهي رشط العلة: قلت  دّحتاام ّ
 ، يف نحو حماذاة الشمس إلحداثها الضوء يف األرضّ مر،د املعلولّحتاّالعلة 

ّ واحدا من كل وجهّاحلق، كون ّاحلقّعتبار مثلها يف العقل األول دون اومدار  ً 
ّوليس العقل واحدا من كل وجه...  . < فثبت بعكس النقيض،ً

 :علما ّثم>: ف بقولهأضاـ ّ واجلواب املتقدم شكالبعد بيان اإلـ والشارح 
 ّاحلقّواحد الصادر األول عن ّ أن ال: لكن يف تعريفهم،م عندناّصل مسلّأن األ

 مل ال : وهو،، منع ذكره الشيخ يف الرسالة املفصحةّاألولهو العقل ـ تعاىل ـ 
 ،ّ هو الوجود العامّاحلقّجيوز أن يكون ذلك الواحد الصادر األول عن ذات 

 الساري يف حقايق ّ عنه بالتجيلّ وهو الفيض الذايت املعرب،نيّحققكام هو عند امل
 ّ والرق، وهو الوجود املنبسط، قوام العامل واإلمداد اإلهلي املقتيض،املمكنات
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 .)١( <... والنور،املنشور
 املوجودة يف هناية عنوان ،وقريب من هذا القول ذكره يف رسالة النصوص

من حيث ـ  سبحانه وتعاىل  ـّواحلق>: مفاتح مفاتيح الفصوص، حيث قال
من ـ ستحالة إظهار الواحد وإجياده ال ؛ واحدّإالوحدة وجوده مل يصدر عنه 

 ذلك الواحد عندنا هو ّ لكن،ما هو أكثر من واحدـ ًحيث كونه واحدا 
 ّممانات، وما وجد منها وما مل يوجد ّعيان املكوأ املفاض عىل ّالوجود العام

ّ هو أول الذيجود مشرتك بني القلم األعىل  وهذا الو،سبق العلم بوجوده
 ليس كام ، وبني سائر املوجودات،ّبالعقل األولـ ًأيضا ـ  ّسمى امل،موجود

 والعامل ،ّاحلق ّإال ،نيّحقق مأثمة عند املّإنه ف،يذكره أهل النظر من الفالسفة
ًأوالليس بيشء زائد عىل حقائق معلومة هللا   .)٢( <ًة بالوجود ثانياّتصف م،ّ

  ّاحلقّ أن يف> :ويف كتاب مفتاح الغيب قال صدر الدين قونوي
 الواحد، فذلك الواحد ّإالـ  تيةلوحدته احلقيقة الذاـ ا مل يصدر عنه ّمل سبحانه

 ّ وعندنا الوجود العام، بالعقلّسمى امل،عند أهل النظر هو القلم األعىل
 سبق العلم ّامم ،نات، ما وجد فيها وما مل يوجدّاملفاض عىل أعيان املكو

 .)٣(<بوجوده
عن ـ يف تعليقته عىل مصباح األنس ـ مام اخلميني إل اّالسيدوقد أجاب 

ّبعض الشكوك التي ترد حول الصادر األول والوجود العام :  بقوله،ّ
ّ الوجود املفاض ليس له ماهية، بل ّأن:  وعن سائر الشبهات،واجلواب عنه>

 ً ومعنى،ّ وتعلق رصف،ط حمض ورب،ّ متعلق بالواجب تعاىل،هو وجود حمض

                                                

 .٣٠ص: نس بني املعقول واملشهودألمصباح ا) ١(
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 ّ مستقل،وم بذاتهّ الواجب قيّفإن ؛، وهبذا يفرق بينه وبني الواجب تعاىلّحريف
 .)١(< الفاقةحمض و،ًم به ذاتا رصف االحتياجّ املتقوّ والوجود العام،هّهويتيف 

 : والذوق األعىل، احلقيق بالتصديق عند املرشب األحىلّواحلق>:  قالّثم
 ،ّاحلق ال عني ، وأن حيكم عليه بحكم،ام ال يمكن أن يشار إليهوجود العّأن ال

 وال األعيان ،ّية ال هو من األسامء اإلهل، وال مفاض،وال غريه، ال مفيض
 وحمض ، رصف الربطّألنه ؛ هو غريه،ّام يشار إليه أنه هوّ، بل كلّيةالكون

ّالتعلق، وكل ليه بيشء  ال يمكن أن حيكم ع،ّ حريفً ما كان كذلك فهو معنىّ
 ، جمعولة ومفاضة وظاهرةّاهياته أن تكون املّ ذوق التأل وهلذا يقتيضً؛أصال

ّ ومع أنه مشهود كل أحد، باطلةإليه ّيةّوأما الوجود فنسبة املجعول  وال ،ّ
 أو ، أو ظاهر، أو موجود، مشهودّأنه ال يمكن أن حيكم عليه ب، هوّإالمشهود 

عنا بني القول بأصالة الوجود غري ذلك من األسامء والصفات، وهبذا مج
 جمعولة، وبني ّية املهّبأن :ّ املاهية، وبني قول العرفاء الشاخمني القائلنيّيةوجمعول

 الوجود جمعول ّبأن :التحقيق القائلنيقول بعض أرباب املعرفة وبعض أرباب 
  .)٢(<واغتنم فافهم ،ّية اعتبارّواملاهيات

 :وحاصل قول االمام اخلميني ما ييل
 .ّ الوجود املفاض ليس له ماهية، بل هو وجود رصفّنإ .١
ّ أن : هـو،الفرق بني الوجود املفاض وبـني الوجـود الواجـب تعـاىل .٢

 له، وهو عـني الفقـر ل ال استقال، ومعنى حريف،وجود املفاض وجود رابطال
ّأما الواجب تعاىل فهـو وجـود مـستقلوواحلاجة إىل الواجب تعاىل،   وقـائم ،ّ

                                                

ً، نقال عن ٢٨٧ ص:يقات عىل رشح فصوص احلكم وعىل مصباح األنسالتعل) ١(
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ــه ــاملحور األبذات ــب، ف ــني الواج ــاض وب ــود املف ــني الوج ــرق ب ــيل للف   ص
 . الفقر والغنى:هو تعاىل

 الواحد ال : قوهلم: أعني ـ لذلك الكالمّإن>: احلكيم السبزواريوقال 
ّبطنا لو تفطـ  الواحد ّإاليصدر عنه  وا عن أغامد أوهامه ّن اجلمهور به مل يسلً

 إذ من ؛دة التفويضّأنه يلزم من هذه القاع:  منها،سيوف االعرتاضات عليهم
ـ عىل زعمهم ـ ض ّ وفو،واحد احلقيقي أوجد العقل فحسبّ أن ال:اتهّجزئي

فك افرتوه عليهم، بل مغزى مرادهم ليس إ ّإال هذا إن ولكن ،أمر اإلجياد إليه
ٌوما أمرنا إال واحدة{:  ما أشار تعاىل إليه بقولهّإال َ ِ َ ََّ ِ َ ُ ْ  وذلك األمر هو الوجود ،}ََ

 عىل ّيةّ ومعلوم أنه كلمة حمتو،ر املوضوعاتّ بتكثّإالر ّ ال يتكثالذياملنبسط 
 ولو كان املراد العقل فالعقل ،ّ وصدوره صدور كل الوجودات،ّكل الكامالت

ّ بل كل الفعلي،ّمشتمل عىل كل العقولـ ًأيضا ـ  ال :  ولذا قالوا يف التحقيق؛اتّ
وجودات عنه بالرتتيب  صدور ال بيان اهللا، ولكن مقامّإال يف الوجود ّؤثرم

ّ أول صادر من الواحد بالوحدة ّأننوا ّ وبي،ّية مل هيملوا اعتبار السنخ،والنظام
ّ البد أن يكون واحدا بالوحدة احلقاحلقيقيتهة ّاحلق ً  ال الواحد ةيّة، لكن الظلّ

  .)١(< املحدودةّيةبالوحدة العدد

واحد    ابن عر وقاعدة ا
ّ أنه ينفي رصحيا مد:دحينام نطالع آثار حمي الدين نج عى الفالسفة يف ًّ

 يبحث : ومثال عىل ذلك يف متثيله بالنقطة والدائرةويبطله، ،قاعدة الواحد
 مجيع اخلطوط اخلارجة من نقطة مركز ّأن :قاعدة الواحد ويبطلها، حيث يذكر

، تبدأ من النقطة وتنتهي يف حميط الدائرة، والنقطة ةيالدائرة إىل اخلارج متساو
ًد أصال، ويف عني احلال اخلطوط اخلارجة منها ّتعد وال ت،ركز هي واحدةيف امل
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 إذا ّألنه ؛ واحدة مع متام نقاط املحيط املقابلة هلاّية وهذه النقطة هلا حيث،رةّمتكث
 قابلة لالنقسام، ّيةاختلف تقابلها مع نقاط املحيط جيب أن تكون النقطة املركز

 هذه ّإن ّثم.  واحدة غري قابلة لالنقساماّأهن مع ،ويف النتيجة ال تكون واحدة
 . النقطة واقعة مقابل مجيع نقاط املحيط

ّ أنه عىل هذا األساس يتضح: فيهاّبنيو ،مات ذكر النتيجةّوبعد هذه املقد ّ: 
 ويبطل قول ،رة يف نفسهاّكثرة تظهر من العني الواحدة التي هي غري متكثّأن ال

ق وجود ّ وهبذا التمثيل طب،عن الواحد ّإال الواحد ال يصدر ّبأن :القائل
 .الرابطة بني املوجودات الكثرية وبني اخلالق

ّكل خط> : وهذا ما ذكره بقوله  ٍ خيرج من النقطة إىل املحيط مساوّ
 دتّتزيدت وال ّتعد والنقطة يف ذاهتا ما ، وينتهي إىل نقطة من املحيط،لصاحبه

ّ تقابل كل نقطة من املحيط  وهي،مع كثرة اخلطوط اخلارجة منها إىل املحيط
 إذ لو كان ما تقابل به نقطة من املحيط غري ما تقابل به نقطة أخرى ؛بذاهتا

 ّكلها فام قابلت النقط ، وهي واحدة، أن تكون واحدةّ ومل يصح،النقسمت
ر هو يف ّ ومل يتكث، فقد ظهرت الكثرة عن الواحد العني، بذاهتاّإالعىل كثرهتا 

 ّ فذلك اخلط، واحدّإالّ إنه ال يصدر عن الواحد :ال فبطل قول من ق،ذاته
 الذياخلارج من النقطة إىل النقطة الواحدة من املحيط هو الوجه احلاصل 

 .)١(< موجود من خالقه سبحانهّلكل
قول  {: وبعد ذلك استشهد بقوله تعاىل ء إذا أردناه أن  ِ ا  ما قو ُإ ََ َ ُ َ َْ َْ َُ َ َ

ِ ٍِ ْ َ ُ ْ َ َ

يكون ُن  ُُ َ َ  فرضناه الذي ّفاإلرادة هنا هو ذلك اخلط> :ّ ثم قال،)٤٠:النحل( }ْ
 عني تلك النقطة الذيه اإلهلي ّ وهو التوج،من نقطة الدائرة إىل املحيطًجا خار

 والنقطة التي يف ،ّ ألن ذلك املحيط هو عني دائرة املمكنات؛يف املحيط باإلجياد
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 وتلك ،ب الوجود لنفسهة لنقطة الدائرة املحيطة هي الواجّعينالوسط امل
ز ّ وهي حمصورة يف جوهر متحي،الدائرة املفروضة دائرة أجناس املمكنات

األنواع  والذي ال ينحرص وجود ،ز وأكوان وألوانّوجوهر غري متحي
ّ وهو ما حيدث من كل نقطة من كل دائرة من الدوائر،واألشخاص  ّإنه ف،ّ

 ، فاعلم ذلك،اص وعن دوائر أنواع وأشخ،حيدث فيها دوائر األنواع
صل من النقطة إىل النقطة ّ املتّ وذلك اخلط،هّواألصل النقطة األوىل هلذا كل

د عنها من النقط يف نصف الدائرة ّ منها إىل ما يتولّة من حميطها يمتدّعينامل
 ذلك االمتياز بني ّوعلة وعن ذلك النصف خترج دوائر كاملة ،اخلارجة عنها

 الذين أن يظهر عن املمكن ّ فال يتمك،مكنالواجب الوجود لنفسه وبني امل
 كانت تدخل باملشاركة فيام وقع به ّفإهنا ،هو دائرة األجناس دائرة كاملة

 نقص ّ ليتبنيٌ فتكوين دائرة كاملة من األجناس حمال، وذلك حمال،االمتياز
 صورة : وصورة األمر فيها هكذا،املمكن عن كامل الواجب الوجود لنفسه

ّنواع من غري قصد للحرص إذ لألنواع أنواع حتى ينتهي شكل األجناس واأل
 .)١(<إىل النوع األخري كام ينتهي إىل جنس األجناس

 صدرت من ة الكثرّبأنويف موضع آخر ينقض عىل احلكامء الذين يقولون 
ّقول القائل إنام وجد عن >: ّاملعلول األول لوجود االعتبارات الثالثة فيه فقال

 ّعلتهرة وإن كان واحد االعتبارات ثالثة وجدت فيه وهي ّاملعلول األول الكث
 وجود : أعني،األوىلّ العلة  ذلكم يلزمكم يف: فنقول هلم،ونفسه وإمكانه

ن أ ّماإ ف، واحدّإال فلم منعتم أن ال يصدر عنه ،اعتبارات فيه وهو واحد
 ،ّ أو صدور واحد عن املعلول األول،األوىلّ العلة تلتزموا صدور الكثرة عن

                                                

 .٢٦٠ص: املصدر السابق) ١(
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 .)١(<وأنتم غري قائلني باألمرين
 نحن نتساءل عن هذا الواحد هبذا الوصف وهو :ويف موضع آخر يقول

  هل موجود أم ال؟ ،ه واحد من مجيع الوجوهّأن
فحينام  ؟ ما هو املراد منهـ الواحد من مجيع الوجوه ـفمع هذا الوصف 

لوجود أو العدم  نصف اّ، فلامّهمةل هذا السؤال نعثر عىل بعض النكات املّنحل
 ما هو املراد من : نتساءلـه واحد من متام الوجوه ّ أن: وهوـصف هبذا الو

ّالواحد من مجيع الوجوه؟ هل يوجد ترديد يف الوجود؟ قطعا ال يوجد أي ً 
 املراد من الواحد وهو الواحد من متام :ترديد يف الوجود، لكن جيب أن نقول

 مثل هذا ّفإن األشياء األخرى، ه مصدرّ ويف عني احلال أن،وجوه الوحدة
ً أصال؛ ّقق وال يوجد هلا حت،اليشء وهكذا رابطة ال توجد يف الوجود اخلارجي

 وإذا ،ّ البد أن تكون الصوادر هلا نحو من الوحدةًا إذا كان املصدر واحدّألنه
 .كانت الصوادر كثرية، جيب أن يكون املصدر له نحو من الكثرة

ً اليس مصدر  تعاىلهته واحد من متام الوجوه، لكنّ واهللا تعاىل يف مرتبة ذا
ّ ومستور مطلق، أما ، مطلقّ فاهللا تعاىل يف مرتبة ذاته غني،لألشياء يف مرتبة ذاته

، بمعنى العامل بلحاظ جوديةيف مرتبة األسامء والصفات فتوجد له رابطة و
ربوط مل هللا تعاىل مالوجود الصادر من مرتبة األسامء والصفات ومعرفة العا

 وهذا ما أشار ،ً أيضابة مصدر كثرات العامل، وهو كثري وهذه املرت،هبذه املرتبة
يقولون بنسبة األلوهة ـ  ّاحلقوهم أهل ـ أال ترى أهل الرشائع >: ليه بقولهإ

 ّية فاألحد، ومعقول األلوهة ما هو معقول الذات،هلذا املوجد للممكن املألوه
 وهي ، مع كون العقل يعقلها، بمجموعّإالن العبارة عنها ّمعقولة ال تتمك

 !؟ املجموع وآحادهّيةأحد
                                                

 .٤٢ص، ١ج :ّالفتوحات املكية) ١(
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ّ وما ثم غري !ً؟ أصالّية يف األحدّ اإلهلي ال يصحّتجيلّ أن الأال ترى
 فيا ليت شعري كيف جهلت ، لهّية ال مجع،ل أثر عن واحدّ وما يتعق،ّيةاألحد

 ،د واحّإال فيقول ما صدر عن الواحد ،العقول ما هو أظهر من الشمس
نسب من بعض ّ أن ال وهو يعلم، واحد من مجيع الوجوهّاحلق ّإن :ويقول

 فأين الواحد من ، الصفات يف مذهب اآلخر من بعض الوجوهّنأو ،الوجوه
 ّية أحدّإال حيث مل يفرض الوحدة ، فال أعلم من اهللا باهللا؟مجيع الوجوه

ُهو ا{ : فقال، األلوهة له تعاىلّية وهي أحد،املجموع َ ِم ُ ِي ال إ إال هو  ُ ا ََ ُ
ِ َِ َ

رحيم ن ا ر شهادة هو ا ُالغيب وا َِ ُ َ ْ ُ َِ َ َْ ِ
َ ْ

ملك القدوس  *  ِي ال إ إال هو ا ُهو ا ا ُ ُُ ْ ْ َُ َِ َ َِ َِ ُ

م متك سبحان ا  بار ا ز ا مهيمن العز مؤمن ا سالم ا َا َ َ َِ َِ َُ ُ ُ ُ ُْ ْ ُْ ََ ْ ْ ْ ُْ ْ ُ
ِ

ُ ونُِ َا  ُ
ِ

ْ َهو  * ُ ُ

س مصور  األسماء ا ارئ ا الق ا َا ا َ َ ُ ُْ ُْ ُْ َْ ْ ُ َ ُْ ُ
ِ َ ْ ِ َ وهي تسعة  ،)٢٤ـ٢٢: احلرش( }ُ

 اسم واحد مدلوله ليس مدلول عني ّ وكل،ًواحدا ّإال مائة ًوتسعون اسام
 .)١(< اهللاّإال فام عرف اهللا ،ًواحدا ّ بالكلّسمى وإن كان امل،االسم اآلخر

ّ وهل ثم ، واحدّإالّ ال يصدر عن الواحد من كل وجه :مسألة> يضيف ّثم
 أال ترى األشاعرة ما ، يف ذلك نظر للمنصف؟ أم ال،من هو عىل هذا الوصف

 ،ًداواالختصاص من كونه مري ،ًرا من كونه قادّإال ّجعلوا اإلجياد للحق
فليس  ،ًراه قادما هو عني كونًدا  وكون اليشء مري،ًواألحكام من كونه عاملا

ّيف التعلق العامًحا  صحي)ّه واحد من كل وجهّإن(قوهلم بعد هذا   وكيف وهم ،ّ
 وهكذا القائلون بالنسب ؟مثبتو الصفات زائدة عىل الذات قائمة به تعاىل

 ،ت هلم الوحدة من مجيع الوجوهّختلص فرقة من الفرق ما ّ وكل،واإلضافات
 ّية فإثبات الوحدان، وبني قائل هبا،بعدمهام بني ملزم من مذهبه القول ّأهن ّإال

                                                

 .٧١٥ ص،١ج :ّالفتوحات املكية) ١(
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 .)١(< مدلول عليه، وذلك صحيح، هوّإال ال إله : أي،ّيةّإنام ذلك يف األلوه

 ابن عريب ينكر قاعدة الواحدالشيخ  ّأن : الكلامت يظهرهومن مجيع هذ
ّباملعنى الذي ذكره مشهور الفالسفة قديام وحديثا، من أن صدور الكثري من  ً ً

ّبسيط ممتنع عقال، وإنام يعتقد أنالواحد ال ّ ً ذلك ممكن عقال، وإن كانت ً
ّبعضها أنه تعاىل وإن ّعباراته خمتلفة يف مسألة الوقوع وعدمها، فإن الظاهر من 

ّكان قادرا عىل إجياد موجودات متعد  ّأنهّدة دفعة واحدة ويف عرض واحد، إال ً
نه هو جوهر بسيط ّمل يقع منه ذلك، بل اختار أن يكون أول موجود صدر م

 .روحاين

ّ أول موجود اخرتعه اهللا تعاىل ّإن> :التدابري اإلهليةّ األول من قال يف الباب
 ....جوهر بسيط روحاين فرد

ًدة دفعة واحدة، خالفا ملا ّعدولو شاء اهللا سبحانه الخرتع موجودات  مت
ّيدعيه بعض الناس من أنه ال يصدر عن واحد إال واحد،  ّ كانت ولو كان هذا لّ

دة دفعة واحدة ممكن ّاإلرادة قارصة والقدرة ناقصة، إذ وجود أشياء متعد
ّ القدرة، فإن ثبت أن أول موجود، هو واحد، ّلنفسه غري ممتنع، واملمكن حمل ّ

 . )٢(<فاختيار منه تعاىل

                                                

 .٤٥، ص١ح:ّتوحات املكيةالف) ١(
ً، نقال عن احلكمة املتعالية يف األسفار ٧١٥ ص:تدابري اإلهلية، طبعة ليدنال) ٢(

 .٤١٤، ص٢ج: ّالعقلية األربعة ، مع حاشية الشيخ حسن زادة آميل
ّوهذا هو خمتارنا يف قاعدة الواحد، إنه عىل مستوى اإلمكان فال استحالة يف أن   

ّالنسبة إىل احلق تعاىل، وإن كان عىل مستوى الوقوع، فإنه يصدر الكثري من الواحد ب ّ
ّمل يصدر منه ابتداء إال واحد ً. 
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رابع بحث ا واحد: ا   تطبيقات قاعدة ا
 ّأن : وهي،ةإىل هذه النتيجـ يف قاعدة الواحد ـ بعد ما انتهى البحث 

ذكر بعض التطبيقات ، ينبغي أن نّهمة املّيةقاعدة الواحد من القواعد الفلسف
 :والتطبيقات التي نستعرضها شاملة للموارد التالية. هلذه القاعدة

 .ّكاحلكامء يف استدالالهتم املتقدمة  للذين آمنوا، بالقاعدة،ّيةاملوارد التطبيق .١
 والتي استند ،ّدالالت املتقدمةاملوارد التي ال تنسجم مع بعض االست .٢

 .إليها احلكامء، ونوقشت من قبل آخرين
 .بعض املوارد التي اشتبه يف كوهنا من موارد القاعدة .٣

 كالفلسفة ،ّية لقاعدة الواحد تطبيقات يف العلوم احلقيقّأن :وال خيفى
 ،ةّي ونحوها، وهلا تطبيقات أخرى يف العلوم االعتبارّية والرياضّيةوالعلوم الطبيع

 هذا التقسيم ناشئة من التفاوت ّيةات ونحوها، وأمهّنظري علم الفقه واألدبي
 .ّية واالعتبارّيةاألسايس بني العلوم احلقيق

ة  قيقية واالعتبار ّالعلوم ا ّ  
ة والعلوم ّي من توضيح وبيان العلوم احلقيقّوقبل الولوج يف البحث البد

 .ّيةاالعتبار
 ّأن :ة هوّي املراد من العلوم احلقيقّنإ :ٍ بشكل إمجايليمكن القول

 :، بمعنىّيةموضوعها مأخوذ من الوجود احلقيقي، وحمموالت مسائلها برهان
ّ كوهنا عرضا ذاتي: بني املحموالت واملوضوعات، أيتيةوجود رضورة ذا  .ًاً

  عىلقائمـ كليهام ـ  موضوعها وحممول مسائلها ّفإن ّية العلوم االعتبارّأما
 ربط ذايت بني ّ ولذا ال يوجد أي، من الواقعًار، وليس مأخوذأساس االعتبا

 .)١(تية وليس هلا دوام ورضورة ذا،مسائلها
                                                

 خمتوم ق؛ رحي١١ـ١٠ص: ّ حاشية العالمة الطباطبائي عىل كفاية األصول:انظر) (١
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قيق    ّيةتطبيقات القاعدة  العلوم ا
م ّفاعلية. ١ لعا واجب تعا     ا

 الواجب تعاىل ّفاعليةتطبيقات هذه القاعدة يقع يف مسألة ّأهم واحد من 
 الواجب تعاىل واحد من مجيع ّبأن اعتقاد احلكامء يف عامل اخللق، فبناء عىل

 معلول ّإال نحو من أنحاء الرتكيب، فال يصدر منه ّب بأيّ وغري مرك،اجلهات
جريان القاعدة يف ني يعتقدون عدم ّتكلم املّفإن ال أكثر، يف مقابل ذلك ،واحد

 ّ وإما عىل فرض،ّما بدليل عدم قبول أصل قاعدة الواحدإالواجب تعاىل، 
 وعليه قالوا ،حدةاواجب تعاىل ليس فيه جهة وّن الإ : لكن يقولون،قبوهلا

 ويف عرض ،دة من دون واسطةّتعدبإمكان صدور املعلوالت الكثرية امل
 .ّ، كام تقدم يف ثنايا البحث)١(اآلخر

صادر األول ّفاعلية. ٢   ّ ا
خلوق ملّعقل األول هو اّ أن ال: منّشاءحكامء امل عىل ما ذهب إليه ًبناء

 منشأ لوجود املعلوالت مثل العقل ـّ العقل األول ـّاألول هللا تعاىل، فيكون 
 .الثاين، والنفس الفلكي واجلرم الفلكي

 ّإالواحد ال يصدر منه ّ أن ال بناء عىل:ه إىل احلكامء هوَّ يوجالذيوالسؤال 
ّعقل األول وهو موجود واحد، يكون منشأ ّ أن الواحد، فكيف تقولون

الثاين ّاألول بل يشمل  بالعقل ّثر من معلول، وهذا السؤال ال خيتصلوجود أك

                                                                                                              

، الفلسفة، رشح كتاب ٢٢٤ـ٢١٤ص :ّ، القسم األول١ج :الشيخ جوادي آميل
 .٣٥٦، ص١ج: ّى األعماألسفار األربعة، اإلهليات باملعن

ّ أن القائل بذلك هو الغزايل الذي أنكر أصل القاعدة، وعىل فرض صح:ّتقدم) ١( تها ّ
 . ١٥٣ـ ١٤ص:  هتافت الفالسفة: انظر.أنكر جرياهنا يف الواجب تعاىل
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 .)١(الثالث والرابع إىل العارشو
 دة من الصادرّتعد صدور املعلوالت املّ بأن: عىل ذلكّشاءوأجاب حكامء امل

ّ تناقض مع قاعدة الواحد؛ ألن ّ ليس فيها أي،ّاألول والصدورات التي تليها
ّالعقل األول يف عني أن د يف ّتعددة، وهذا الّتعد له جهات مّفإنه واحد، ّ

 .)٢(دةّتعدح إلجياد املعاليل املّاجلهات مصح

فةقاعد. ٣ ن األ    إ
 : إثبات قاعدة األرشف يبتني عىل قاعدة الواحد، بتقريبّنإ :أي

ّكان إما أن يوجد األرشف مع ، لّ لو مل يوجد األرشف قبل األخس
 ال :ّ وإما أن ال يوجد األرشف،ّف بعد األخسّ، وإما أن يوجد األرشّساألخ

  فيثبت،م مثلهّ وال بعده، والتايل باطل بجميع احتامالته، فاملقد،ّقبل األخس
 .، وهو املطلوبّخس قبل األرشف يوجدّأن األ

 :  بطالن التايل فلام ييلّأما
ّأما بطالن االحتامل األول    ّنهفأل ـ ّ أن يوجد األرشف مع األخس: وهوـّ

 إذ يلزم أن يصدر شيئني من الذات الواجبة ؛زم صدور الكثري من الواحديل
 الواحد ال ّبأن :ّ وهو ينايف قاعدة الواحد املتقدمة القائلة،ّالبسيطة من كل جهة

 يتناول الذي ، واحد، وسيأيت تفصيل ذلك يف البحث الالحقّإاليصدر عنه 
 .العالقة بني قاعدة األرشف وقاعدة الواحد

صادر  ن.٥و٤ صورة  ا فس أو ا ون ا   ّاألول أن ت
 الواجب تعاىل، يأيت هذا السؤال ّيةعىل أساس قاعدة الواحد ووحدان

                                                

 .١٤٩ ـ١٤٣ص:  هتافت الفالسفة:انظر) ١(
 .٢٣٢ـ ٢٣٠ص: ّأجوبة املسائل النصريية، الفارايب: انظر) ٢(
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 ؟ ّ ما هو املوجود األول الصادر من الواجب تعاىل:وهو
 بالفيض ّكامء هلم تعبريات خمتلفة، فالبعض عربّ أن احل:يف املقام نجد

 .ةّ أو املادة، أو الصور، أو اجلسم،فس، أو النّاألول وآخر بالعقل ،املنبسط
  ـبكوهنا أحد العناوين املختارةـ يف مقام البحث عن النفس أو الصورة 

 ،ّ أو الصورة هي الصادر األولّ صدر املتأهلني رفض أن تكون النفسّ أن:نجد
 عىل ذلك هو ستدالالتاالوواحدة من  ،ّية أو النوعّية من الصورة اجلسمّأعم

ّ أن يكون الصادر األول هو ًالّ، حيث أنكر أو نفسهّملتأهلنيما ذكره صدر ا
 ، والوجوبّيةيف غاية الكامل والفعلـ ت كربيائه ّجلـ  ذاته>: قالف ،النفس

 عليه جيب ّرتتبّ فأول ما يصدر وي،ق فيه شوب عدم ونقيصةّبحيث ال يتطر
 فيجب أن ،رشف املوجودات التي ال يصفو عن شوب عدم ونقصأأن يكون 

 ّألن وذلك ؛ دوهناّ عامً فضال،ون ذلك من جنس العقول دون النفوسيك
 :قد شيب فيها رضبان من العدمـ بام هي نفوس ـ النفوس 

 مندمج ّألنه ال عني له يف اخلارج؛ الذي العدم التحلييل الذهني :أحدمها
ًيا  خارجً فال يوجب تركيبا،يف الوجود ًيا وال ذهنّ  يف ظرف التحليل ّإالّ

 ....العقيل
 املستلزم للرتكيب اخلارج يف اليشء من العدم ، هو العدم الواقعي:وثانيهام

 وهو كامهلا ،ّقوةفيها يشء بالًدا  النفس أبّفإن ، والفعلّقوة ال: أعني،والوجود
ب وال حالة ّ إذ لو مل يكن هلا كامل مرتق؛ وهو وجودها، ويشء بالفعل،املنتظر
 هو أن يكون ّ فال يصح، نوعان من العدمففيها ،ًساً كانت عقال ال نف،منتظرة

 .)١(<ّاألول ة وأرشف الدرجات بعد درج، الواحدّاحلقأقرب املفطورات من 
                                                

 أساس :نظرا؛ و٢٥٩ـ٢٥٨ ص،٧ج :ّ احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)١(
 .١١٥ص: التوحيد
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ّستدل عىل عدم جواز كون الصادر األول هي الصورةاّ ثم  :  حيث قال،ّ
 ّألن ؛ّ أن يكون من جنس الطبائع والصور املقارنة للموادًأيضا ّوال يصح>

ففيها دخول العدم من ثالثة  ،ًعا يف احلقيقة والفعل مجيّيةار افتقةمقارنتها مقارن
 ،عدم سبب لوجودهاّ أن ال: الوجه الثالث، الوجهان املذكوران يف النفس:أوجه

ّ والعدم األول هو قو،والوجود سبب لعدمها  والعدم الثاين عنها ، وجودهاةّ
ّهي مادة تكو ّ وتقدم األول عليها تقدم بالطبع،هناّ  ّتأخر الثاين عنها ّتأخر و،ّّ

ًدا  احلصول وجوّية تدرجيّألهنا ؛ّ فذاهتا يف كل حني حمفوفة بالعدمني،بالذات
ـ  ّية الفلكةيّ النفس الكل:أعنيـ  ّأهنا والفرق بني النفس والطبيعة .وبقاء

 الشخصية فلها يف ذاهتا ،ّيةّ التعلقّيةدة اهلوّ متجد،تيةة احلقيقة الذاّمستمر
ّ وأما ،لةّ متبدّية تدبريّية واألخرى تعليق، باقيةّية عقلّيةّرد جتمهاا إحد:تانّحيثي

 وإن كان ،الشخصيةدة يف ذاهتا ّ املتجدّيةّ التعلقّية هي عني اهلوّإنامالطبيعة ف
 من جهة استغراقها ةا خارجلكنّه ، ذو عناية هباّ سبب عقيلةّ طبيعة نوعيّلكل

   ّيةصورة املقدارّن ال أ: وظاهر،ر النوريّيف اهليوىل عن ذلك املدب
عدام  وتلك األ،ّال يمكن أن يكون أول الصوادرـ عدام فيها  األلتضاعفـ 
 والثاين هو فقد الكامل ،مكاين الالزم للقصور اإلّا عدم الكامل األتمهلّأو

 ذاته عن ة والرابع غيب،ّ والثالث فقد ذاته عن ذاته يف كل وقت وزمان،املنتظر
ّذاته يف كل حد ومكان  واإلمكان  الرصفةّقوةّوأما اهليوىل األوىل فهي ال ،ّ

 .)١(<االستعدادي املحض

ه. ٦ واجب تعا بغ   علم ا
جود املعلول، وذات وعلم الواجب تعاىل باملعلول يف مقام الفعل هو عني 

                                                

 أساس :نظرا و،٢٥٩ـ ٢٥٨ ص،٧ج :ّ احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)١(
 .١١٥ص: التوحيد
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 .  تعاىلّ للحقّيتهاملعلول عني معلوم
البيان  ب،ّ من أدلة علم الواجب بغريه، مستفاد من قاعدة الواحدوواحد

 :التايل
وهذه ، ّىل علة لوجود غريه من املعلوالت الواجب تعا:ّاملقدمة األوىل 

ّاملقدمة واضحة كام تقدم يف األبحاث السابقة ّ. 
 ؛ّوهذه املقدمة واضحة، ّ علمه تعاىل بنفسه علة لعلمه بغريه:ّاملقدمة الثانية 

 .)١(<م باملعلولّ بالعلة مستلزم العل ّأن العلم ر عند احلكامء منّملا تقر
 عني تيةّ ألن الصفات الذا؛ علم الواجب بنفسه عني ذاته:ّاملقدمة الثالثة

 .الذات
 هو عني علم الواجبـ  هو يف ذات الواجب الذيـ  وجود املعلول :النتيجة

 .العقيل باملعلول
 آخر ًشيئا إذا كان وجود املعلول ّألنهتني؛ ّوال يوجد فرق بني هاتني احليثي

 ،وجود املعلول ـ ّتعاىل، يلزم أن يكون كل واحد من هذين األمرينغري علمه 
 وهو حمال؛ ، وهي الواجب تعاىل،ّإىل علة واحدةًدا مستن ـ والعلم باملعلول

 .)٢( يلزم صدور الكثري من الواحدّألنه
ّا كان وجوده تعاىل علة ّمل>: ّيخ حسن زاده يف توضيح ما تقدموقال الش

ّذاته علة لعلمه ملا سواه، وقد حكمت بأن وعلمه ب،لوجود ما سواه  ذاته ّ
 الصادر ّبأنواحد بال خالف واختالف، فاحكم ـ تان ّومها العلـ وعلمه بذاته 

 .)٣(<واحد ال اختالفـ ومها املعلوالن ـ منه وعلمه بذلك الصادر 

                                                

 .٥٨٧، ص٣ج :رشح املنظومة) ١(
 . املصدر نفسه) ٢(
 .)٤( حاشية رقم: نفسهاملصدر ) ٣(
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فس . ٧   إثبات قوى ا
منها نفس تصدر ّ أن ال:وهذا التطبيق ذكره الشيخ جوادي آميل، وحاصله

واحد ال ّ أن ال: مقتىض قاعدة الواحدّنإدة، وحيث ّتعدآثار وأفعال خمتلفة وم
 ّإالدة للنفس ال تصدر ّتعد واحد، يلزم أن تكون هذه اآلثار املّإاليصدر منه 

 تكون منشأ ّقوة ّدة، وكلّتعد للنفس قوى مّأنمن واحد، ومن هنا أثبتوا 
 .)١(لصدور أثر واحد من هذه اآلثار

سّقوةايرة مغ . ٨ يال مع ا كّ ا ش   ا
 واحدة من ّنأ: لقاعدة الواحد تطبيق يف مبحث النفس وقواها، بيان ذلك 

  اخليال، وهي عبارة عن خزانة املحسوسات،ّقوة للنفس هي ّيةالقوى الباطن
 . املشرتكّويطلق عليها احلس

 وواحدة ،ّة أدلةّ املشرتك بعدّ اخليال للحسّقوة البعض أثبت مغايرة ّلكن
 :ني قاعدة الواحد، وقد ذكر لذلك وجهّمن هذه األدلة هي

 املشرتك يقبل ّسّ أن احل: هو ـ الشاهدّ هو حملالذيـ ّالوجه األول منها 
 القبول غري ّقوةو،  اخليال حافظة للصور املحسوسةّقوة و،الصور املحسوسة

 : احلفظ لسببنيّقوة
 قبول ّقوة إذ فيه يف املاء؛القبول قد يوجد من غري حفظ، كام : مهاأحد>

 .دمها عني الثاين مل جيز االنفكاكفظها، فلو كان أحاألشكال دون ح
 القبول منشأ اإلمكان واالستعداد، واحلفظ منشأ الوجوب ّنأ: اموثانيه

 عىل هذا ،)٢(»رتان لذات املوضوعّتان متخالفتان مكثّ، فهام حيثيّيةوالفعل
 . اخليالةّقو املشرتك غري ّ احلسّفإناألساس 

                                                

 .٤١٣ص: رحيق خمتوم ، القسم الثالث من اجللد الثاين: انظر) ١(
 .٢١٢ ص،٨ ج:ّ احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)٢(
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ّوأشكل صدر املتأهلني عىل الوجه األول بأنه ّ أن : عىل قاعدةّيمبن>: ّ
 البضاعة يف ة التدبر وقصورّ نشأ من قل، الواحدّإالواحد ال يصدر عنه ال

 .)١(< ذكرهّاحلكمة، كام مر
د ّتعد يف بيان ّوقد مر>:  يف تعليقته عىل األسفاراحلكيم السبزواريوقال 

 .)٢(<يل عىل امتناع اجتامع املتقابلنيل وبناء الد،القوى

سان مع قواه الّيةمغايرة القوى اإلدراك. ٩ إل   عملية 
تان ّ روح اإلنسان هلا قوّأن : الفارايب يف فصوص احلكمة يعتقد

 ّإن>:  حيث قال،ّية اإلدراكّقوة ال: والثانية،عملية الّقوة ال: األوىل:متفاوتتان
ل ّل بالعمل، وقسم موكّقسم موك: قوى روح اإلنسان تنقسم إىل قسمني

 : واإلدراك قسامن، وحيواين، وإنساين، نيشء: والعمل ثالثة أقسام،باإلدراك
 ويشاركه يف ، وهذه األقسام اخلمسة موجودة يف اإلنسان، وإنساين،حيواين

 العمل النشائي يف غريه حفظ الشخص وتنميته بالغذاء .كثري منها غريه
 وقوم ، اإلنسان  روح ط عليهام إحدى قوىّد سل وق،وحفظ النوع بالتوليد

 .)٣(<تيةوهنا القوى النباّيسم
ٍاستدل البعض عىل ذلك باستداللو  قاعدة الواحد، بالبيان عىل ٍمبتن ّ
 :التايل

 وهلا أفعال ، وهي أمر واحد،ةّرد جمّية النفس اإلنسان:ّاملقدمة األوىل
 . تدرك وتفعلّألهنا ؛دةّتعدم

يصدر ّ الواحد، فالبد أن ّإالمر الواحد ال يصدر منه ّ أن األ:ّاملقدمة الثانية
                                                

 .٢١٢ ص،٨ ج: صدر السابق امل)١(
 ).٣( تعليقة رقم: السابقاملصدر ) ٢(
 .٦٤ ص:فصوص احلكمة ورشحه، الفارايب) ٣(
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 . متفاوتتني يف النفسّن من حيثيتنين الفعالاهذ
ّ ال نشك يف أن للنفسّإنا>: وهذا ما ذكره بقوله ّ املجردة ّية الناطقة اإلنسان ّ

ّ إال من حيثي ؛ والواحد ال يصدر عنه خمتلفانًفعالوًكا إدرا  هلا من ّفالبدتني؛ ّ
ّ والعمل مقصود بالتبع؛ ألن املقصود من ،ّقوتني حيصل هبام اإلدراك والعمل

 وبه ، ببقائها ّ؛ ألنه يبقىّنظريةالّ استكامل النفس بحسب قوهتا ّيةالعالقة البدن
 .)١(<للعامل املحسوسًا ي مضاهً معقوالًيصري عاملا

تر .١٠
ّ

صورة يو وا سم من ا   ب ا
ّواحدة من أدلة ترك م من اهليوىل والصورة هي قاعدة الواحد، ب اجلسّ

 :ره الفخر الرازيّبالبيان التايل، كام قر
 .ّقوة وال،ّية اجلسم:ناّت للجسم حيثي:ّاملقدمة األوىل
  ومن حيث استعداده، أمر بالفعلّية اجلسم من حيث اجلسم:ّاملقدمة الثانية

 .ّقوةفهو بال
 ال يمكن أن يقتيض ،د اليشء الواحد من حيث هو واح:ّاملقدمة الثالثة

 .واحدمن  ّإالّ ألن األمر الواحد ال يصدر ؛ّية والفعلّقوةال
 . والصورة، اهليوىل:ب من شيئني مهاّ اجلسم مرك:النتيجة

ّكل جسم :  قالوا:الربهان الثاين>:  أشار إليه الفخر الرازي بقولهوهذا ما
 استعداد ّيأ ّتعده مسّنإ ومن حيث ، موجود بالفعل ّيتهفهو من حيث جسم

 ملا ً؛فعال وّقوة الواحد من اجلهة الواحدة ال يقتيضء   واليش،ّقوةثبت فهو بال
 عنه ّمما ًباّ يكون اجلسم مركن، فإذ. الواحدّإالواحد ال يصدر عنه ّ أن الثبت

واحد ال يصدر عنه ّ أن ال يقال منذيّ أن ال: وقد عرفت،ا عنه الفعلّ وممّقوةال

                                                

 .١٢٩ص: فصوص احلكمة واإلنسان) ١(
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 .)١(<ّحجةعليه  كالم ليس ، الواحدّإال
ّ قاعدة الواحد غري تامة عند الفخر الرازي، فاالستدالل ّنإه حيث ّ أنّإال
  .ّغري تام

  قوى وأفعال األجسام .١١
 الواحدة يصدر منها فعل واحد من ّيةقوى اجلسمّ أن ال:يعتقد ابن سينا

  من اجلسم، وهذا ما فال يمكن أن تصدر األفعال املختلفة:، وعليهّفاعليةّعلة 
 املختلفة؛ إذ كانت   يف استحالة وقوع األفعالّجيب أن ال يشك>: ذكره بقوله

 .ًواحدا  واحدة، والسبب الفاعيلّقوة وال،ّاملادة واحدة
 ي الفاعل الطبيعّوأن الواحدة يصدر عنها فعل واحد، ّقوةّ أن الفتعلم

 ًاواحد ي ذلك الفعل الطبيع  فإن كان، واحدةّقوة عن ّإالالواحد ال يصدر 
 هاتني احلركتني واحدة ّفإنباجلنس، كحركة املاء واألرض إىل أسفل، 

 .)٢(< هلامّ ذايتٍرتكان ويفرتقان يف أمرام يشّهنباجلنس، ال بالنوع؛ أل

ائرة .١٢   إثبات ا
 . استفادة إثبات الدائرة عىل أساس قاعدة الواحدبعض احلكامءيعتقد 

 املقالة  يف،ات الشفاءّة يف إهلي والدليل الثاين البن سينا يف إثبات الدائر
 :ات ذكر هذا البيانّات يف الكميّ بحث الكيفي يف،الثالثة
  .ن من طبيعة واحدةّ جسم بسيط مكوّيف عامل األجسام يوجد بسيط، وكل .أ

 ـ واحلركة ،ين واأل، والوضع،مثل الشكلـ مجيع آثار وصفات اجلسم  .ب
 .منتسب إىل هذه الطبيعة

                                                

 .٤٩ ص،٢ج :ّاملباحث املرشقية) ١(
 .٤ ص،٢ج :الشفاء، الطبيعيات) ٢(
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د ّتعد و، مثل االمتداد،ف يف شكل اجلسم الطبيعيال يوجد اختال .ج
 . أو اخلطوط،السطوح

 .ات هو الشكل الكروي فقطّ له هذه اخلصوصيالذيالشكل  .د
 .ّ الشكل الطبيعي هو شكل كروي:تيجةالن

 يف ّتبـنيقـد >: بقولـهوهبذا الرتتيب أثبت وجود الدائرة، وهذا مـا ذكـره 
 ّ، وتبنيً بسيطاً جسامّأنلنا  ّتبني ّألنهذلك  و؛ وجود الدائرة  وجه  من اتّالطبيعي

ّ كل جسم بسيط فله شكل طبيعيّأن  ال الـذي شكله الطبيعـي هـو ّأن ّ، وتبنيّ
 فقـد ؛من األشكال الغـري املـستديرة كـذلكء  ة يف أجزائه، وال يشّخيتلف البت

 .)١(< وجود الدائرةّ فقد صح، وجود الكرة وقطعها باملستقيم هو الدائرةّصح
 واحد، كام ذكره ّإال الواحد ال يصدر منه :ا املطلب مستفاد من قاعدةوهذ

 .)٢( ّصدر املتأهلني يف حاشيته عىل الشفاء
 استفادة هذا املطلب من قاعدة ّقابل ناقش صدر املتأهلني يفويف امل

ر أفراد النوع ّ تكثّ أن: مفادها،ه مستفاد من قاعدة أخرىّ أن:الواحد، وذكر
ر استعداداهتا، وهذا ما ّ أو تكث،ّر املادةّ بسبب تكثّإالن يكون الواحد ال يمكن أ

هذا ثاين الوجوه الثالثة >: يقته عىل برهان الشيخ، حيث قالأشار إليه يف تعل
ً  يف الوجود أجساماّأنه قد ثبت يف العلم الطبيعي ّ أن: وهو،إلثبات الدائرة

 مجيع ما له من ّ كل جسم بسيط له طبيعة واحدة ينسب إليهاّوأن ،بسيطة
ّ أن ّ وبني، كالشكل والوضع واألين واحلركة وغريها،الصفات واآلثار

ء من األشكال غري الكرة   وال يش، ال اختالف فيهالذيشكل الطبيعي له هو ال
ًيا فال يكون طبيع،د سطوح أو خطوط أو نقاطّتعد و، فيه اختالف امتدادّإال  ؛ّ

                                                

 .املقالة الثالثة، الفصل التاسع، ١٤٩ ص:ّإهليات الشفاء) ١(
 .١٤٥ ص:ّ احلاشية عىل إهليات الشفاء:انظر) ٢(



 ٢٨٧ .............................................................................الواحد قاعدة

، وليس ًواحدا ّإالّ ال يفعل من كل ما يفعله ّ الواحد يف املادة الواحدة إذ الفاعل
ًيا هذا املطلب مبن ه ّ الواحد، كام تومهّإالواحد ال يصدر عنه ّ أن ال:عىل قاعدهتمّ

ين، فأوردوا النقض بصدور الكثري من طبيعة اجلسم البسيط، ّتأخرأكثر امل
ًياجسمًرا  هلا مقداّفإن، ًكاألرض مثال  ، ويبوسةً وثقال، غرباءًولونا ،ًحاوسط ،ّ

 ّأن ومل يعلموا ،ّ كل ذلك من فعل الطبيعة،ً وسكونا، يف اخلريً وكونا،وبرودة
الواحد من مجيع اجلهات،  بّ الواحد خمتصّإال الواحد ال يصدر عنه :قوهلم

ر أفراد النوع الواحد ال يمكن أن ّ تكثّ أن: وهو، عىل قاعدة أخرىّيوهذا مبن
 .)١(<  ر استعداداهتاّتكث أو ،ّر املادةّ بسبب تكثّإاليكون 

باّ تعد.١٣   تيةد القوى ا
 من تطبيقات عكس قاعدة ّأهناّواحدة من املوارد التي تصورها البعض 

 للبدن أربعة ّكامء ذكروا أنّن احلإ  حيث؛تيةد القوى النباّتعد :الواحد هو
 هذه ّنإ : والدفع، ويقولون، واإلحالة، واملسك، اجلذب: وهي،أفعال

ّ واحدة، حتى لو فرضنا أنّقوة يمكن أن تنسب إىل األفعال ال  ّقوة هلذه الّ
ّدة، فالبد من ّتعدفعال مّ أن األبام: دة، وعىل هذا األساس قالواّتعد مّحيثيات

 .د القوىّتعد
الدليل  ّإن : قال ـر القوىّد وتكثّتعد لزوم عنضمن دفاعه ـ ّصدر املتأهلني 

 الواحد جتري يف البسيط من مجيع ّ ألن قاعدة؛عىل ذلك ليس قاعدة الواحد
فإذا ...>: يع الوجوه، وهذا ما ذكره بقوله من مجًاالوجوه، والبدن ليس بسيط

 ، واإلمساك، اجلذب:أعنيـ ثبت وجود هذه األفاعيل األربعة يف البدن 
 ، واحدة بالذاتّقوةفليس لقائل أن ينسب تلك األمور إىل ـ  والدفع ،واإلحالة

 وماسكة له ، جاذبة عند ازدراد الطعامّقوة بأن يكون تلك ال،متغايرة باالعتبار
                                                

 .١٤٥ ص:ّاحلاشية عىل إهليات الشفاء) ١(
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 ودافعة للفضل املستغني عنه، ال ملا ،ة له عند اإلمساكّ ومغري،بعد االزدراد
 ال جيري يف غري الواحد من ّإنه الواحد، فّإال الواحد ال يصدر عنه ّإن :قيل

  ة كاجلذبّادّ إما متض،ّمجيع الوجوه، بل ألن هذه األفاعيل أمور متخالفة
ّ وإما ينفك بعضها عن البعض،والدفع يف أحد هذه ًفا  فقد يكون العضو ضعي،ّ
ًيا وقو ،األربع ّ وأما آالت ،ال تغاير هذه املبادي الستحال ذلك ولو،يف غريهّ

 واملاسكة آلتها الليف ، اجلاذبة آلتها الليف املتطاولّقوة فال،هذه القوى
ّ أن  وظاهر، هذا ما قالوه،ع الليف املستعرض والدافعة آلتها يف الدف،بّاملور

 جاذبة ّفإن ، يف معظامت هذه األفاعيل حيتاج إىل تلك األعصابّأنراد منه امل
ّ جاذبة كل ذرّ ال أن،ّيةّكل عضو أو ماسكته أو دافعته حيتاج إىل آلة عصب ة من ّ

 .)١(< ودافعته إىل ليف مستعرض،العضو حيتاج إىل ليف متطاول
ة يف الواحد ّ قاعدة الواحد هل هي خمتصّأن :ف يف الرشحّوتقدم اخلال

 ؟ة بهّ أم غري خمتص،ّالبسيط من كل اجلهات

ع وص القابل .١٤ ن  ر واحدّفاعلية والّيةعدم إ     أ
 واالنفعال، وهو مالزم ّتأثر ال: بمعنىّيةقابلّ أن ال:عاء هوّدحاصل هذا اال

  الوجدان والفقدانّيةحيث ومالزم للوجدان، فهو ّفاعليةّللفقدان والعدم، أما ال
 وغري قابلة للجمع، واألمر الواحد أو البسيط ،تان متباينتان ومتغايرتانّحيثي

ًال يستطيع أن يكون قابال وفاعال من جهة واحدة ً. 
 ذكره ، مستفاد من قاعدة الواحد،ّوهنالك دليل آخر شبيه بام تقدم

 إسناد الفعل والقبول إىل أمر ّأن :، ببيان الطباطبائي يف هناية احلكمةّالعالمة
 وهو ينايف ،ّني صادرين من علة واحد أن معلول:واحد بام هو واحد يعني

:  حيث قال، كام سيأيت يف الفصل العارش من هذه املرحلة،قاعدة الواحد
                                                

 .٨٦ ص،٨  ج:ربعةألّسفار العقلية األاحلكمة املتعالية ىف ا) ١(
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 ،يالزم الفقدان ـ ّتأثر االنفعال وال:بمعنى ـ قبولّ أن ال: عىل ذلكّجةواحل>
تمعان يف  ال جت، ومها جهتان متباينتان متدافعتان، الوجدانوالفعل يالزم

 .)١(<الواحد من حيث هو واحد

ف الفكر .١٥   تعر
 بيان الغرض من علم :مات يف علم املنطق هوّواحدة من مباحث املقد

 .)٢(<ّعصم مراعاهتا عن أن يضل يف فكرهّآلة قانونية ت> ّأنه و،املنطق
 عبارة عن االنتقال ّأنه و،الفكر وحتليلهف يوهبذه املناسبة أخذوا يف تعر

 احلارضة يف الذهن إىل أمور غري حارضة يف ّية أو التصديقّيةّمن األمور التصور
: حيث قالالفكر،  يف تعريف احلكيم السبزواري وهذا ما ذكره ،الذهن

 .)٣(< ومن املطالب إىل املبادئ،الفكر حركة من املبادئ إىل املطالب>
 ما يكون :ها هنا بالفكر يوأعن>: ي يف رشح اإلشاراتوقال الفخر الراز

ّ أو مصدق ،ّعند إمجاع اإلنسان أن ينتقل عن أمور حارضة يف ذهنه، متصورة
ًعلمياًقا هبا تصدي ً أو ظنياّ  إىل أمور غري حارضة فيه، وهذا ًوتسليامًعا  أو وض،ّ

يب واهليئة قد  وهيئة، وذلك الرتت،ّ ترتيب فيام يترصف فيه االنتقال ال خيلو من
 .)٤(<  وقد يقعان ال عىل وجه صواب،يقعان عىل وجه صواب

ّ هذا االنتظام قائم عىل أساس نظم وضوابط خاصة، ّنأ :ومن الواضح
 .ّ الضوابط التي عىل أساسها يتم االنتقال إىل املعنى املجهولّوعلم املنطق يعني

                                                

 .املرحلة الثامنة، الفصل العارش، ٢٢٩ ص:هناية احلكمة) ١(
 .٧ص): الفخر الرازى( شارات والتنبيهاترشح اإل) ٢(
 .١٧٣، ص٥  ج:رشح املنظومة) ٣(
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 مثابةن يكون بمر احلارض بالذهّ أن األ: يطرح يف املقام هوالذيء واليش
ه ّ أن: وهو،، وعىل هذا األساس يطرح هذا السؤالللوصول إىل املطلوبّالعلة 

ّملاذا جيب وجود مقدمتني لكي يتم الوصول إىل املعلول الواحد  إذ لو ؟ّ
ّوجدت مقدمتني يلزم استناد املعلول الواحد عىل أكثر من علة، وهو حمال؛  ّ

  . الشاهد يف املقامّ حمل ينايف عكس قاعدة الواحد، وهذا هوّألنه

بو .١٦ ن ا   اإل

يطرح هذا ) اإلمكان، االمتناع، الوجوب(يف مباحث اجلهات الثالث 
  أمر ثبويت؟ّاخلاص هل اإلمكان : وهو،السؤال
 .ًّا ثبوتيًاة إشكاالت عىل كون اإلمكان أمرّالفخر الرازي يورد عدّإن 

 يذكر يف الدليل ًا،ّ عدميًارّوبعد أن يذكر مخسة أدلة عىل كون اإلمكان أم
ّ أنه برهان جديل: هو يقيمهالذيالثاين   . يستفاد من قاعدة الواحد،ّ ونقيضّ

 :وحاصل استدالله ما ييل
  .ّيةّ يمكن للامدة قبول الصور الالمتناه:ّاملقدمة األوىل
 مثل ،ّ اإلمكان هو قبول اليشء ألجل ما فيه من مادة:ّاملقدمة الثانية

 . كاألبيض،غري إمكان قبول يشء آخر وهو ،السواد
 . وجود إمكان متفاوت بال هناية:ّاملقدمة الثالثة

ّ يلزم خالف الفرض؛ ألن الفرض ًاّ وجوديًا أمركان اإلمكان إذا :النتيجة
ً اال هناية، وعىل هذا يكون اإلمكان أمر  وليس ما،مكان أمر واحدّ أن اإلهو

 .ًّاعدمي
ًياثبوتًفا مكان ليس وصّ أن اإلعندي ّاحلقو> :وهذا ما ذكره بقوله ّ، 

 السواد مغاير إلمكان   إمكان قبولّأن وهو :الثاين ...:ّاألول :وبراهينه مخسة
 كانت فإن ، أن يعقل أحدمها مع الذهول عن اآلخرّ يصحّألنه ؛قبول البياض
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ّاملادة قابلة ألمور غري متناهية عىل البدل لزم أن تكون فيها إمكانات غري 
 .  هذا خلف، غري متناهيةٍ فتكون فيها معان،ةمتناهي

 الواحد عىل ّإالواحد ال يصدر عنه ّ أن اللوا يف بيانّ احلكامء عو: قيلفإن
نتم قد أ و،ء آخر ّنه صدر عنه يشأ غري مفهوم ،ّنه صدر عنه كذاأ مفهوم ّأن
  !؟لتم عليها اآلنّ فكيف عو،فتم هذه الطريقةّزي

 ّأن ّ فال شكًأيضا و،ا الزمة عىل أصوهلملكنّه و،فناهاّا زيّنأ هب :فنقول
التي يصدر عنها ّ العلة ا قلنا يف ولكنّ، عىل التغايرّاختالف املفهوم يدل

 ال إىل نفس ، إىل األثرينّؤثر املي اختالف املفهوم عائد إىل نسبتّأن :معلوالن
ّفهوم إنام ّ وأما هاهنا فاختالف امل،ّؤثر فال جيب وقوع الكثرة يف ذات امل،ّؤثرامل

 .)١(<د فيهاّتعد فال جرم اقتىض ذلك وقوع ال،صةّ يف هذه اإلمكانات املشخوقع

  الطلب واإلرادة .١٧

 .يف بحث اجلرب الفلسفيت اإلشارة إليه مّوتقد

ور االعتبار واحد  األ    ّةتطبيقات قاعدة ا
واحدّيةحج .١    خ ا

 . أمر حمالّألنهتر ال يفيد العلم؛ رب املتواّ أن اخل:ذكر فقهاء األشاعرة واملعتزلة
 هذا ّإن : حلصول العلم، نقولًالو كان اخلرب املتواتر سبب:  بيان ذلك

ّالعلم، إما مأخوذ من اخلرب األخري، وإما مأخوذ من هذا اخلرب مع بعض آخر  ّ
 .من األخبار

يلزم أن يكون العلم  ـ العلم مأخوذ من واحد: أي ـ  ففي الصورة األوىل
 . أخبار متواترة من ال،من خرب واحد ًئاناش

                                                

ّاملباحث املرشقية ىف علم اإلهليات والطبيعيات) ١(  .١٢٠، ص١  ج:ّ
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العلم مأخوذ من هذا اخلرب مع بعض آخر من : أي ـ ويف الصورة الثانية
 حلصول العلم ًارة سببّدة واملتكثّتعديلزم أن تكون األخبار امل ـ األخبار
 من ّإال ينايف العكس يف قاعدة الواحد ال يصدر ّألنه ؛ وهو غري ممكن،الواحد

 . العلم اليقيني ال حيصل من املتواترّفإن :ألساسواحد، وعىل هذا ا
ت األشاعرة واملعتزلة ومجيع الفقهاء ّتفق ا:املسألة الثالثة> : قال اآلمدي

 وقد اعتمد القائلون ،لبعض الناسًفا  خال،د العلمّ خرب التواتر ال يولّأنعىل 
لتواتر  لو كان خرب ا:م قالواّأهن :ّ األول:بامتناع ذلك عىل مسلكني ضعيفني

ّ فالعلم إما أن يكون متول،للعلمًدا ّمول  أو منه ومن مجلة ،من اخلرب األخريًدا ّ
 ،د منه بتقدير انفرادهّ لتولّوإال ، فهو حمال،ّ فإن كان األول:يةّاألخبار املتقض

ب الواحد ال يصدر ّدة، واملسبّتعد األخبار مّألن ؛وإن كان الثاين، فهو ممتنع
 .)١(< خملوق بني خالقني، كام ال يكونعن سببني

  وضوع علم األصول .٢
ًمفصال ًون بحثاّبحث األصولي  ّ حول الدليل عىل وجود موضوع لكلّ

وا عىل ّ وقد استدل،ّ ثالثة أدلة عىل اعتبار املوضوع وطرحت، وعدمه،علم
 .ّاألولنا يف املقام هو الوجه ّ، وما هيمهذلك بثالثة وجو

 واملسائل ، بمعرفة مسائلهّحقق يتًاواحدًضا  علم غرّ لكلّأن: وحاصله
 من ّإال الواحد ال يصدر ّألن ؛ يف الواحد بام هو واحدّؤثربام هي كثرية ال ت

 وهو ، فيهّؤثر فال حمالة تكون وحدة الغرض كاشفة عن وحدة امل،واحد
 ويبتني عىل ذلك اعتبار وجود املوضوع يف ،موضوع العلم اجلامع بني مسائله

 .ّكل علم
   ّ موضوع كل علمّإن>: احب الكفاية، حيث قالّتدل بذلك صن اسّومم

                                                

 .٢٣ ص،٢ج :حكامكام يف أصول األحاإل) ١(
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 ـ  بال واسطة يف العروض:أي ،تية يبحث فيه عن عوارضه الذاالذي وهو ـ
 وإن كان يغايرها ،ًحد معها خارجاّ وما يت،ًهو نفس موضوعات مسائله عينا

لة  واملسائل عبارة عن مج، والطبيعي وأفراده، ومصاديقهّ تغاير الكيل،ًمفهوما
ن ّ ألجله دوالذي مجعها اشرتاكها يف الداخل يف الغرض ،تةّمن قضايا متشت

 . )١(<هذا العلم
ّ أن :ًقاقد عرفت ساب>: األصفهاين يف رشح مراد اآلخوند ّحققوقال امل

 ّخاص جيمعها االشرتاك يف غرض ،تةّعلم عبارة عن جمموع قضايا متشتال
مر إىل جهة جامعة بني تلك  األي فال حمالة ينته،ن ألجله علم خمصوصّدو

 واملوضوع اجلامع ملوضوعات القضايا موضوع ً،وحمموالًعا القضايا موضو
 أمر ّأن :ًأيضاًقا  وقد عرفت ساب، واملحمول اجلامع ملحموالهتا حمموله،العلم

ّالعلم يتم بتدوين مجلة من القضايا املت ّ وال يتوقف حقيقته ،حدة يف الغرضّ
ّنه ال برهان عىل اقتضاء وحدة الغرض أ ّإال ،وععىل تعيني حقيقة املوض

ً واحداًرا  أثّؤثرمور املتباينة ال تّ أن األّإال ً،وحمموالًعا لوحدة القضايا موضو
 املحمول تقتيض وحدة اجلزء  وحدة املوضوع أو وحدةّوأنبالسنخ، 

 .)٢(<اآلخر

سيدمناقشة  تقدمّا ل ا و    ّ ا
ّ أنه لو سل:ّلربهان املتقدم اخلوئي عىل اّالسيدأورد   فهو جيري يف ،منا بهّ
 ّرتتب يالذيغرض ّ أن ال ذكرّمث، ّية وليس يف الفواعل اإلراد،ّيةعيالعلل الطب

ًيا شخصًاّما أن يكون واحدإلوم ال خيلو عىل مسائل الع ًياًأو واحدا نوع ،ّ أو  ،ّ
 ّيهوماتكشف وحدة الغرض عن وجود جامع  ال : تقديرّ وعىل أي؛ًعنوانيا

                                                

 .٧ص: كفاية األصول) ١(
 .١٣ ص،١ج: هناية الدراية يف رشح الكفاية) ٢(
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 . بني تلك املسائلّوحداين
 ىل جمموع املسائل عّرتتب يّإنهف> : ـ الواحد الشخيص:وهو ـ ّاألول عىل ّأما

 فحينئذ ، بحياهلا واستقالهلا،ّ ال عىل كل مسألة مسألة،من حيث املجموع
 نظري ،متامه ّكون كل مسألة جزء السبب ال فيه املجموع من حيث هو، فتّؤثرامل

: ّية من الرشعّيةبات االعتبارّالغرض الوحداين عىل املرك من ّرتتبما ي
ب بام هو، ال ّ فيه جمموع أجزاء املركّؤثر املّفإن؛ ّيةكالصالة ونحوها، أو العرف

 فوحدة ،تفى أحد أجزائه، انتفى هذا الغرضذا لو انل و،ّكل جزء جزء منه
  بينها، بقاعدةّالغرض هبذا النحو ال تكشف عن وجود جامع وحداين

 استناده إىل املجموع بام هو ال يكون ّ، فإنر الواحد عن الكثرياستحالة صدو
من ـ  املجموع ّية إذ سبب؛ ليكشف عن وجود اجلامع،ًخمالفا لتلك القاعدة

، فاالستناد إليه استناد معلول واحد ّية واحدة شخصّيةسببـ  حيث هو
 ؛من هذا القبيل ال إىل علل كثرية ومقامنا ،ّيةّ إىل علة واحدة شخصّشخيص

 املجموع  ـوالقواعد عىل جمموع القضايا ّرتتب يالذيـ  يف الغرض ّؤثر املّفإن
 ّأن ـ  كام عرفتـّكل واحدة واحدة منها؛ واملفروض من حيث املجموع، ال 

ن استناد  فاردة، فاستناده إليه ليس مّية واحدة شخصّية املجموع سببّيةسبب
ّ إىل علة ّول واحد شخيص من استناد معلـ حقيقة ـالواحد إىل الكثري، بل 

 .)١(< بني املسائلّكشاف وجود جامع ذايت فإذن، ال سبيل لنا إىل است.كذلك
ًيا وهو أن يكون الواحد نوع ـ ّوأما عىل الثاين له ًا يّبأن كان الغرض كل>ـ ّ

 كام هو ـ واستقالله ّ كل فرد منها عىل واحدة من املسائل بحياهلاّرتتب ي،أفراد
د ّتعدد الغرض بّتعديـ ال حمالة ـ  إذ بناء عىل ذلك ؛ح فاألمر واضـصحيح ال

 غري الغرض ،ّخاص غرض ااهلبحيّ عىل كل مسألة ّرتتباملسائل والقواعد، في
                                                

 .١٦ ص،١ج: ّحمارضات يف أصول الفقه، السيد اخلوئي) ١(
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 عىل ّرتتب يالذيـ  االقتدار عىل االستنباط :ً عىل مسألة أخرى، مثالّرتتبامل
 عىل مباحث ّرتتبمل يباين االقتدار عىل االستنباط ا ـمباحث األلفاظ

مارات، جج واأل عىل مباحث احلّرتتب، ومها يباينان ما يّيةمات العقلاستلزاال
 اقتدار ّية االقتدار عىل االستنباط احلاصل من مباحث االستلزامات العقلّفإن

 واجلزم، وهذا بخالف االقتدار ّ عىل نحو البتّيةعىل استنباط األحكام الرشع
وإذا كان األمر كذلك فال ... اإلمارات، وهكذااحلاصل من مباحث احلجج و

ّ بني موضوعات هذه املسائل؛ ألن ّ وحداينّطريق لنا إىل إثبات جامع ذايت
 بحيث ال يكون ذا ،ّ يتم يف الواحد الشخيص البسيطّإنام فّالربهان املزبور لو تم

ّ فضال عن كونه واحدا نوعي،جهتني أو جهات ً د  الغرض واحّنأ فإذا فرضنا ،ًاً
 .)١(<ّ عن واحد كذلك، ال عن واحد شخيصّإالنوعي فال يكشف 

ًيا وهو أن يكون الواحد عنوان ـ ّوأما عىل الثالث فبطالنه أوضح من ـ ّ
 ال يف الواحد ، يف الواحد احلقيقيّ تتمّإنامت فّالقاعدة املزبورة لو مت>ّالثاين؛ ألن 

 ال ،د بالعنوان واحغرض يف كثري من العلومّ أن الالعنواين، واملفروض
 صون الفكر عن اخلطأ يف االستنتاج يف علم املنطق، وصون ّباحلقيقة؛ فإن

اللسان عن اخلطأ يف املقال يف علم النحو، واالقتدار عىل االستنباط يف علم 
زع من جمموع تنا الذيًاألصول، وهكذا، ليس واحدا بالذات، بل بالعنوان 

به إىل هذه  ليشار ؛عنها يف العلوم القواعد املبحوث دّتعددة بّتعدأغراض م
 الواحد ّفإن؟ ّ كيف يكشف مثل هذا الواحد عن جامع ذايتن فإذ.األغراض

 .)٢(< عن واحد كذلكّإالبالعنوان ال يكشف 

                                                

 .١٦ ص،١ج :حمارضات يف أصول الفقه) ١(
 .١٧ ص،١ج :هاملصدر نفس) ٢(
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س ا بحث ا ف: ا ن األ واحد وقاعدة إ   العالقة ب قاعدة ا
 عند امّسي ال،ّهمةقاعدة الواحد وقاعدة إمكان األرشف من القواعد امل

 قاعدة ّأن :عى يف املقام هوّمدرسة احلكمة املتعالية والعرفان النظري، واملد
إمكان األرشف تثبت بواسطة قاعدة الواحد، وقبل الولوج يف هذا البحث 

 : يف املقامنيّاجتاه هنالك ّأننشري إىل 
 :من ، الطباطبائيّالعالمة االشتياين وّحقق ما ذهب إليه امل:ّول األّجتاهاال

 .  من دون االعتامد عىل قاعدة الواحد،إمكان إثبات قاعدة إمكان األرشف
 إثبات قاعدة ّأن : من،ّ ما ذهب إليه املريداماد وصدر املتأهلني: الثاينّجتاهاال

 .إمكان األرشف يعتمد عىل قاعدة الواحد
ّولكي يتضح املطلوب البد من بيان املراد من قاعدة إمكان األرشف ّ. 

راد من قا فا ن األ   عدة إ
 يلزم أن يوجد ، إذا وجدّمكن األخسّ أن امل:حاصل هذه القاعدة هو

 .املمكن األرشف قبله
 عن اإلمكان الذايت؛ ً فضال، اإلمكان الوقوعي:واملراد باإلمكان هنا هو

، ّتامةات الّجردّألن اإلمكان الذايت وإن كان يالزم اإلمكان الوقوعي يف امل
 لكنّه، ً ذاتاًوإن كان ممكنا ـ ًمثال ـ من وقوعه، فالعقل الثاين ع قد يوجد مانلكنّه

 .ه، من قبيل استلزامه لصدور الكثري من الواحدّقققد يوجد مانع يمنع من حت
ناء احلكامء،  هذه القاعدة كانت مورد اهتامم واعتّنأومن اجلدير بالذكر 

أهنا كذلك شيخ  بشواعتنى، ّاألولم ّ القاعدة هو املعلهّوأول من استعمل هذ
 : وهي، قاعدة إمكان األرشف:ّيةرشاقومن القواعد اإل> :اإلرشاق، حيث قال

 .)١(< يكون املمكن األرشف قد وجد قبله إذا وجد فيلزم أنّمكن األخسّأن امل
                                                

 .٣٦٧ص: حكمة اإلرشاق) ١(



 ٢٩٧ .............................................................................الواحد قاعدة

ّوقال صدر املتأهلني بعد التعر  ،ّوهذا أصل رشيف برهاين> :فادهاض ملّ
 ، جليل خرياته وبركاته،ر منافعهّمتوف ، كثري فوائده،اهّ كريم مؤد،عظيم جدواه

 وقد ،بحمد اهللا وحسن توفيقه ،ًاكثريًعا به نفـ سبحانه ـ وقد نفعنا اهللا 
ويف  ،ًاكثريا يثولوجأائني ومفيدهم صناعة الفلسفة يف ّم املشّاستعمله معل

جيب أن يعتقد يف : ـكام هو املنقول عنه ـ  حيث قال ،كتاب السامء والعامل
 وعليه بنى ، وكذا الشيخ الرئيس يف الشفاء والتعليقات،ا هو أكرمات مّالعلوي

 ، وبيان سلسلتي البدو والعود،يف سائر كتبه ورسائله ترتيب نظام الوجود
 كاملطارحات ،يف مجيع كتبهًدا  شديًمعاناإ رشاقيوأمعن يف تأسيسه الشيخ اإل

 كاأللواح ،هّ حتى يف خمترصات، اإلرشاقة بحكمّسمى وكتابه امل،والتلوحيات
 ّسمىخر املآل وا،)نامه پرتو(ـ بّسمى والفاريس امل،ّية واهلياكل النور،ّيةالعامد

 .)١(<)يزدان شناخت(ـب

اهاال
ّ

ف ن األ   ات  قاعدة إ
اهاال

ّ
ن قاعدة:ّول األ واحد إ ف ال ترتبط بقاعدة ا    األ

 يعتمد عىل  إثبات قاعدة إمكان األرشف الّأن : إىلّجتاهيذهب هذا اال
قاعدة >:  حيث قال، االشتياينّحقققاعدة الواحد، وهذا ما ذهب إليه امل

، وليست هي حمسوبة من تاج يف إثباهتا إىل قاعدة الواحدإمكان األرشف ال حت
 .)٢(<فروع قاعدة الواحد

 . الطباطبائيّالعالمةن ذهب إىل ذلك ّوكذلك مم
 :ّاستدل عىل ذلك بالربهان التايلوقد 
 .ةّشكك الوجود حقيقة م:مة األوىلّاملقد

                                                

 .٢٤٤ص ،٧ ج:ّاألسفار العقلية األربعة احلكمة املتعالية يف )١(
 .٤٠ ص:قاعدة الواحد أساس التوحيد) ٢(
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ّوهذه املقدمة سيأيت بياهنا يف الفصل األول من املرحلة الثانية عرش ، ةّ
 ،ّقوة والفعل وال،ة والضعفّ بالشد،ةّشككوجود حقيقة مّ أن ال:نيّويتب

 ّ، فاألشدّعلوليةاملو ّالعلية هذا التشكيك مرجعه إىل ّوأنة، ّوالرشف واخلس
 .ّخسألف واّرشف علة لألضعألوا

 . بني املمكناتّعلولية واملّالعلية وقوع :ّاملقدمة الثانية
 قائم ،وجود رابطـ عىل مبنى احلكمة املتعالية ـ  املعلول ّإن :ّاملقدمة الثالثة

 . قائم بنفسهّفهي وجود مستقلّ العلة ّ، أماّعلتهب
 .ّتقدم الكالم عنها يف هذه املرحلةـ  ًأيضاـ ّوهذه املقدمة 

 مرجع ّوأن ،ةّشككوجود حقيقة مّ أن ال: وهيـمات ّ املقدهنت هذّبيوإذا ت
ّ يتضح وجوب وجود األرشف قبل األخس ـّعلوليةواملة يّ العل إىلكالتشكي ّ، 

ّ ملا تقدم من املقد؛ّخسألّعلة ل ـ األرشف ـ ّأنهو  مرجع الرشافة ّأن : من،ماتّ
. رشفأل لً معلوالّن األخس، وبذلك يلزم أن يكوّعلوليةواملة يّ العلة إىلّواخلس

 الذي ـ ّاألخسللزم أن يكون ـ  ّاألخس  لو مل يكن األرشف قبل:أي ـ ّوإال
 وهو يعني ،ّ بال علة مبارشةًاموجود ـ ّعلته موجود ب،هو وجود رابط

 ّ من كون األخس،ّرشف، وهو خلف ما تقدمألم باّه غري متقوّنأ و،استقالله
ًرابطا متقوما  .رشفأل باًّ

 ّالعليةة يف الوجود ترجعان إىل ّرشافة واخلسّن الإ حيث: ة أخرىوبعبار
 لو وجد :، فعىل هذاّخسألّوجود األرشف علة لّ أن ال:، بمعنىّعلوليةوامل

 ًا رابطًا وجودّ ومل يوجد األرشف قبله، للزم أن يكون وجود األخسّاألخس
 . هّ البد أن يوجد األرشف قبل، إذن. وهو حمال،ّمن دون وجود مستقل

وكون > : الطباطبائي يف تعليقته عىل األسفار بقولهّالعالمة هوقد ذكر
 وال حمالة ، مراتب فوق االثنتني يف الوجودّققاجلعل يف الوجود يستلزم حت
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 ،رشفأ وبينها ما هو ، والباقية باملمكنات، واحدة منها بالواجب تعاىلّختتص
ـ ة ّفياضالّ العلة ة إىل وجودبالنسبـ  رجوع وجود املعلول ّإنّ، ثم ّخسأوما هو 

 ّم بوجود نفيسّ يف نفسه بوجه دون أن يتقوّ ال يستقلالذيإىل الوجود الرابط 
 منها رابطة بالنسبة تية ذاةّ يوجب كون املراتب بحيث كل مرتب،م لهّهو املقو

ة من مراتب ّرتتب فلو فرضناها سلسلة م،مهاّ وهو مقو،مة بهّ متقو،إىل ما فوقها
ًدا طة وجوّ واملتوس،مة بام فوقها ال غريّ رابطة متقوةيت املرتبة الدان كان،ثالث

ًيا نفس ًدا  والعالية وجو،مة بهّ متقو، ملا دوهنا رابطة بالنسبة إىل ما فوقهاًماّمقوّ
ًيانفس  ما هو ّقق لو حت:ّدت هذه املقدمة، فنقولّإذا مته .ًقامة ملا دوهنا مطلّمتقو ،ّ

 ّحقق أو مل يت، معه أو بعدهّققسواء حتـ ف قبله رشأ ما هو ّحقق ومل يتّأخس
 .)١(< هذا خلف،مهّ بالذات بدون مقوًماّرض متقوُ ما فّققلزم حتـ ً أصال

يمكن >:  حيث قال،وذكر هذا االستدالل يف هناية احلكمة هبذه الصورة
ة املذكورتني وصفان ّ الرشافة واخلسّفإن ،االستدالل بام هو أوضح من ذلك

 فرتجعان إىل ،ة والضعف بحسب مرتبة الوجودّجعهام إىل الشد مر،للوجود
ًطا  وكونه راب،يف نفسهًدا موجو  ًّال مآهلام إىل كون اليشء مستق،ّعلولية واملّالعلية

 ،مة بام فوقهاّ مرتبة من مراتب الوجود متقوّ فكل،يف غريهًدا  بغريه موجًقائام
 فلو ، وأرشف منه، بالنسبة إليهّلةمستق ،مة ملا دوهناّ ومقو، منهّ وأخس،قائمة به

كان من الواجب أن يوجد األرشف قبل  ،ًدا وجوّفرض ممكنان أرشف وأخس
م ّغري رابط وال متقو  ًّالمستق ّ كان األخسّوإال ،جودية وّية قبلّاألخس

 .)٢(< وهذا خلف، بهًماّمتقوًطا  وقد فرض راب،األرشفب

                                                

ّ، تعليقة العالمة ٢٤٥ص ،٣ج: ّ احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)١(
 .)٣(  رقم،الطباطبائي

 .٣٨٦ص: هناية احلكمة) ٢(
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ّمما تقدم يتضح   إمكان األرشف من دون االعتامد  عىل قاعدةواّ استدلمّأهنّ
 .عىل قاعدة الواحد

اهاال
ّ

ا واحد:  ا ف يعتمد  قاعدة ا ن األ   إثبات قاعدة إ
 ّجتاهّاستدل عىل هذا االو .ّوهو ما ذهب إليه املريداماد وصدر املتأهلني

 :ّر صدر املتأهلني تقريرين لذلكّة طرق، وقد قرّبعد
ّ، لكان إما أن يوجد األرشف مع ّاألخس قبل  لو مل يوجد األرشف:ّاألول

ّ وإما أن يوجد األرشف بعد األخس،ّاألخس  ال :ّ وإما أن ال يوجد األرشف،ّ
 : فيثبت،م مثلهّ وال بعده، والتايل باطل بجميع احتامالته، فاملقد،ّقبل األخس

 .، وهو املطلوبّاألخسرشف يوجد قبل ّأن األ
 :  بطالن التايل فلام ييلّأما
 ّنهفأل ـ ّاألخس أن يوجد األرشف مع : وهوـّا بطالن االحتامل األول ّأم

ن من الذات الواجبة ا إذ يلزم أن يصدر شيئ؛يلزم صدور الكثري من الواحد
 الواحد ّبأن : القائلة،ّ وهو ينايف قاعدة الواحد املتقدمة،ّالبسيطة من كل جهة

 . واحدّإالال يصدر عنه 
 ّنهفأل ـ ّاألخس أن يوجد األرشف بعد :وهو ـ ينّما بطالن االحتامل الثاأو

رشف، ويلزم أن يكون ألّ أو علة ل، واسطة يف الفيضّيلزم أن يكون األخس
ّمن العلة، وهو حمال؛ ملا ثبت يف حملًدا املعلول أرشف وجو ّ العلة ّ أن: من،ةّ

 . من املعلولًدا  وأرشف وجوىقوأ
رشف ال يصدر ال قبل ألّ أن ا:وهو ـ  بطالن االحتامل الثالثّأماو

 يكفي إمكانه الذايت يف وقوعه، ،ّ تامّرداألرشف جمّألن  ف ـ وال بعده،ّاألخس
ّ أنه يستدعي علة أعىل :فلو مل يصدر األرشف من الواجب تعاىل، فهذا يعني ّ

ّ ألن الواجب تعاىل فوق ما ؛ وهو حمال،رشف من الواجب تعاىلأوًدا وجو
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 .اليتناهى بام ال يتناهى
ّ أن : وهو،مّفيبطل املقد ـ  هذه االحتامالت الثالثة:وهو ـ ا بطل التايل وإذ

ّ ومن ثم يثبت املد،ّرشف ال يوجد قبل األخساأل رشف ّ أن األ: وهو،عىّ
 .ّألخسيوجد قبل ا

  ـ ذكرهّجلـ  إذا وجد عن الباري ّ املمكن األخسّإن>: ّقال صدر املتأهلني
ن جاز أن يوجد إ ّأما فّوإال ،بلهفيجب أن يكون املمكن األرشف قد وجد ق

 ة من جهة واحدة واحدةيف مرتبـ  فيلزم أن يصدر عن الواجب لذاته ،معه
ن جاز وجوده بعد إّ وأما ، وهو حمال،ّ واآلخر األخس، أحدمها األرشف،ًشيئا

ن مل جيز إّ وأما ،ّعلتهرشف من أ فيلزم جواز كون املعلول ، وبواسطتهّاألخس
 مع ، كام هو املفروض، وال قبله، وال بعده،ّ األخس ال مع:صدور األرشف

 يكون ألسباب ّإنام لزم ففإن ،ه حمالّقق واملمكن ال يلزم من فرض حت،ّأنه ممكن
 فإذا ،رّ وهو خالف املقد،ً مل يكن ممكناّوإال ، عن ذاته وذات موجدهةخارج

 ،ّ األخس قبلًالّأوعن الواجب الوجود ًضا فرض وجوده وليس بصادر فر
 أو بواسطة معلول ، وال بعده بال واسطة،ّقد استحال وجوده مع األخسو

 واجب ّعلته ومل يكن ،ًفبالرضورة وجوده لكونه ممكناـ آخر من املعلوالت 
 عليه ّممارشف أ ، لهًة جهة مقتضيي وال يشء من معلوالته يستدع،الوجود

من جهة  ،ّعلتهّواجب الوجود حتى يكون عدم حصوله يف عامل الوجود لعدم 
 أكرم وأرشف من فاعل هذا ً فاعالي من الفضيلة والرشف يستدعةّنه بمرتبأ

 فيلزم أن يكون ، الباري الواجب تعاىلّإالّ وفاعل الصادر األول ليس ،الصادر
 ،ّيكون أعىل وأرشف من األول سبحانه ،ًعابإمكانه مبدًا يذلك املمكن مستدع

 .)١(<ةّناهى بام ال يتناهى يف الشد واجب الوجود فوق ما ال يتّألن ؛وذلك حمال
                                                

 .٢٤٦ ص،٧ج :ّ احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)١(
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 للزم أحد ّوإالّ فالبد من وجود األرشف قبله، ّام وجد األخسّكل: الثاين
 :أربعة إشكاالت

 .يلزم خالف الفرض: لّاألو
 .يلزم صدور الكثري من الواحد: الثاين

 .يلزم صدور األرشف من األخس: الثالث
 .لواجب تعاىل موجود عند اّممايلزم وجود جهة أرشف : الرابع

 بواسطة األرشف، فيلزم اإلشكال ّصدر األخسيمل  لو ّألنه :بيان ذلك
 .ّ أي مل يوجد األخسّاألول وهو خالف الفرض

 ّاحلقرشف صادر من ّ أن األ من دون واسطة، واحلالّ األخسلو صدرو
 . حمال صدور الكثري من الواحد، وهو: وهو،، لزم اإلشكال الثاينًأيضاتعاىل 

، ّاألخسن األرشف صدر من معلوله، لزم صدور األرشف من وإذا كا
 .وهو باطل

 وال من معلوله، ، ال من الواجب تعاىل: صدور األرشفّتحققوإذا مل ي
 . موجود عند الباري تعاىل، وهو حمالّممالزم وجود جهة أرشف 

 من ّوإذا بطلت هذه الفروض األربعة، يلزم أن ال يصدر األخس
 .ل وجود املمكن األرشفقبـ تعاىل ـ الواجب 

ره قطب الدين الرازي الشريازي ّرشاق، وقرإلوهذا التقرير ذكره شيخ ا
  ـ قاعدة إمكان األرشف أصل عظيمّنأبعد أن ذكر ـ  رشح حكمة االرشاق يف

 ال يواحد احلقيقّ أن ال: وهو من فروع،هذا أصل عظيم مفيد> :حيث قال
 ووجد ، واألرشفّا كان منه األخسّملمكن ّ أن امل: وبيانه، واحدّإاليصدر عنه 

 إذا ّ املمكن األخسّألن ؛مكن األرشف وجد قبلهّ أن املّ فيدل عىل،ّاألخس
ن كان صدوره بواسطة معلول آخر إوجد كان من معلوالت الواحد لذاته، 
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ّكان ذلك علة هلذا املمكن األخس ً متقدما،ّ  ،رشف منهأ وهو ، عليه بالذاتّ
  ن صدر عنه مع ذلك املمكن األرشف إ ف،بواسطةوإن كان صدوره عنه ال 

 وإن ، اثنان، وهو حماليال بواسطة، فقد صدر عن الواحد احلقيقـ  ًأيضاـ 
 ّ املمكن األخسّفإن ،ّرشف من العلةأصدر عنه األرشف بواسطة املعلول 

 فإذا صدر عنه األرشف بواسطة لزم صدور ،بالفرض صدر عنه بال واسطة
 مع إمكانه ، وإن مل يصدر عنه األرشف،وهو حمال، ّاألخس عن  األرشف

ّ وكل ممكن ال يلزم من فرض وقوعه حمال لذاته، وإن جاز ،بالفرض املذكور
 وال ، فإذا فرض وقوعه ال بواجب الوجود،أن يلزم ألسباب خارجة عن ذاته

 وقوعه ي، فيستدعّاألخس عن   المتناع صدور األرشف؛ببعض معلوالته
 وإذا مل جيز صدور ، وذلك حمال،ا واجب الوجود عليهّممارشف أجهة 

، وال عن بعض معلوالته وعن جهة ّاألخس عنه عىل تقدير صدور  األرشف
 إذا وجد ّ املمكن األخسّنإ(: ّ عليها واجب الوجود، صح قولهّممارشف أ

 .)دفيلزم أن يكون ممكن األرشف قد وج
رشف من الواجب أد وما بعده بيان هلذه املالزمة، وإذا مل يكن يف الوجو

ة بحسب ّ وهكذا ترتيب الرشف واخلس،رشف من معلوله األقربألذاته فال 
 بل عن ، األرشفّالرتتيب، فال يصدر عن األخس الصعود والنزول عىل

 .)١(< إىل آخر املراتب،ّاألخساألرشف 
  ، رشيف  وهو أصل،قاعدة إمكان األرشف>: وقال املريداماد يف القبسات

ّظيم جدواه، استعمله معلم املشائني ومفيدهم الصناعة، يف  ع،كريم مغزاه ّ
ويف كتاب السامء والعامل، والرشيك يف الرئاسة يف مواضع عديدة يف  ،ايثولوجأ

س يف ساير كتبه ترتيب نظام الوجود، وكذلك ّالشفاء والتعليقات، وعليه أس
                                                

  .٣٩٠ص:  رشح حكمة اإلرشاق)١(
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 يف  ـ وغاص فيه شيخ أصحاب الذوق والتفريد،الرشيك يف التعليم
ث عنه من  وابتح،ًعميقاًصا  غو ـرشاقإل وحكمة ا، والتلوحيات،طارحاتامل

ًهلية ابتحاثاإلّمقلديه صاحب الشجرة ا  .)١(ً< مستطرياً مبسوطاّ

سادس بحث ا سنخ: ا   ّيةقاعدة ا
 عليها من ّرتتب ملا ي؛ باهتامم بالغ من قبل احلكامءّيةحظيت مسألة السنخ

واملعلول نوع ّ العلة ّ أنه يوجد بني:صل، ومفاد هذا األّمهمةفوائد وثمرات 
ومعلول آخر، أو بني ذلك ّ العلة  غري موجودة بني تلك،تية وذاّيةرابطة تكوين

ّ أن يصدر كل يشء من : والزم عدم االرتباط املذكور، أخرىّوعلةاملعلول 
ّ العلة  بنيّيةعدم السنخ( هذا الالزم باطل فامللزوم ّأن وبام ،ّكل يشء
ّاطل أيضا، فيصحب) واملعلول  .واملعلولّ العلة  بنيّيةوجود السنخ:  وهو، نقيضهً

ّ فدائام يصدر من علة  ّ، والعلة مبدأ حصول معلول ّمعنية معلول ّمعينً
ّواحد، وحيصل املعلول الواحد من علة واحدة، وإذا تصورنا يف بعض املواضع  ّ

س كذلك، بل دة، فالواقع ليّتعدّ علة واحدة هي مبدأ حلصول معلوالت مّأن
 ّحيثياتًليس واحدا، بل هي يف الواقع جمموعة من ّ العلة تكون هذه
 .ّخاصّ خمتلفة، كل منها مبدأ لظهور معلول تية وذاّيةات تكوينّوخصوصي

سنخ األدلة  أصل ا
ّ

  ّية
 :يلني بدلّيةّيمكن أن يستدل عىل أصل السنخ

ل األ ل ا:ّولا   ستقرا ال واّ ا
ًيا ً استقراء ميداننسانإلي احينام جير  لألشياء ّأن : التي حوله جيدشياءلألّ

ة نتائج ّمعين تظهر من خالل رشائط وعلل ًة ثابتة، ودائامّمعين ّصخوا

                                                

 .٢٧٣ ص:القبسات) ١(
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 من املواد ّ لكلّأن ويصل من خالل هذا االستقراء إىل ،ةّمعينومعلوالت 
 املاء ّصية، وخا النار هي اإلحراقةيّة هبا، فخاصّ خمتصّية وغريها خاصّيةاملعدن

ّإطفاء النار، ومن نطفة خاصة يتول  . وهكذا،ّمعنيد حيوان ّ
ّ أنه يسري عىل ضوء : فجميع ما يشاهده اإلنسان ويلمسه من حوله يرى

ّ، وهو ما جيعل هذا األصل يف تفكري اإلنسان أمرا قطعيّيةأصل السنخ ًا، ً
 يف هذا  يوجدّأنهبحيث إذا حصل عىل مورد خمالف لذلك األصل حيكم ب

 . ً ما زال خافيا عليه، طبيعي أو غري طبيعيّخاصاملورد عامل 

ل    ّاألولمناقشة ا
 إذ ال يمكن إثبات ؛ل بعض املالحظاتّألويمكن أن يالحظ عىل الدليل ا

عن طريق االستقراء ـ  حاكم عىل نظام اخللق ّكأصل كيلـ  ّيةأصل السنخ
 :ّألنه ؛والتجربة

 ّيته ال أكثر، وتبتني قانونّيةد املشاهدات اجلزئاالستقراء حمدود بحدو .١
 ّأن : والنتيجة،ّية من مجلتها أصل السنخ،مةّ مسلّيةعىل سلسلة أصول عقل

 . عن طريق التجربة يستلزم الدورّيةإثبات أصل السنخ
هذا االستدالل ضعيف ما مل يشفع >:  بقولهّاملطهريوهذا ما ذكره الشيخ 

 ّجرد بمّن غري قادر عىل اكتشاف القانون الكيلّ؛ ألن الذهّيةّبمقدمة قياس
 يف مجيع ّية غري التجريبّيةل بعض األصول العقلّات، بل تتدخّاستقرار اجلزئي

ّقانونا كلـ عرب االستقراء والتجربة ـ املواضع التي يكتشف الذهن   وقد ،ًياً
وقانون ، ّيةكئ عليها القواعد التجريبّ هناك جمموعة قوانني وأصول تتّأنأثبتنا 

، ومن ّيةامت األساسّواملعلول أحد هذه القوانني واملسلّ العلة  بنيّيةالسنخ
 .)١(< أن نثبت هذا القانون ذاته بالتجربة فهذا يستلزم الدورأردنا إذا :الواضح

                                                

 .٢٥٩ ص،٢ج: صول الفلسفة واملنهح الواقعيأ) ١(
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 إىل مرحلة ال تقبل النقض من الناحية ّيةمل تصل القوانني التجريب .٢
ًا للبرش أن يستجمعوا مجيع العوامل  تقريبّ ليس من امليرسّألنه ؛ّيةاملنطق

، ّيةالدخيلة فيام يرتبط بالتجربة الكاملة، وهلذا تنقض القوانني التجريب
يف مورد أصل ـ  فإذا جعلنا املالك ، يبطل الحقها سابقهاّيةواملعطيات التجريب

 للبرش ّيةات اجلديدة العلمّات القديمة، فستنقضها التجريبيّالتجريبيـ  ّيةالسنخ
ًطبيعة ال تطوي مسلكا واحداّ أن ال: عىلّات، التي تدلّورد عامل الذريف م ً. 

ا ل ا ل العق: ا   ا
 واملطالعات ّيةون عىل رصف املشاهدات السطحّ مل يعتمد الفالسفة اإلهلي

، بل وصلوا إىل هذه النتيجة من خالل جمموعة ّيةصل السنخأ إلثبات ّيةالعلم
 .مةّ مسلّيةأصول عقل

ّ أنه إذا مل تنعقد بني املعلول : هوّيةدليل احلكامء عىل أصل السنخ اصلوح
، يكون بواسطتها املعلول املرتبة تية وذاّيةّوالعلة املوجدة له نوع رابطة تكوين

ّلة للعلة، والعلة املرتبة العالية لوجود املعلولّاملتنز ّ أن يكون عىل حد ه فالزم،ّ
 ، وارتباطها مع املعلوالت األخرى،علولمع ذلك املّ العلة ارتباطمن سواء 

 . وارتباط املعلول املذكور مع العلل األخرى
ّ العلة  ملاذا صدر املعلول املفروض من هذه:وهنا يطرح هذا السؤال

 ؟ ّعنياملفروضة يف هذا املعلول املّ العلة ّؤثر وملاذا ت؟ّاخلاصة
 .ّيةوجياب عىل هذا السؤال فقط من خالل أصل السنخ

 بني الفعل ّأن :ذكر احلكامء>:  الطباطبائي بقولهّالعالمةما ذكره وهذا 
 ،تية ورابطة ذا،جودية وّيةسنخـ  الفاعلة ّعلتهويعنون به املعلول وـ وفاعله 

 ّأنه ووجود الفاعل ك، مرتبة نازلة من وجود فاعلهّأنهيصري هبا وجود الفعل ك
 الوجود ةعىل أصالمر عىل ذلك بناء ألمرتبة عالية من وجود فعله، بل ا
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 الفاعلة له ّعلته لو مل يكن بني الفعل املعلول وّأنه ب:نوا ذلكّ وبي،وتشكيكه
كانت نسبة ـ  أحدمها باآلخر ّهبا خيتصـ  ّية واقعّية وخصوصتيةمناسبة ذا

 كام كانت نسبة الفعل إىل فاعله كنسبته إىل ،الفاعل إىل فعله كنسبته إىل غريه
دور الفعل إىل فاعله معنى، ونظري الربهان جيري يف  فلم يكن الستناد ص،غريه

ّ العلة ّ أن غري، ويثبت الرابطة بينه وبينها،املعلول بالنسبة إىل سائر العلل
  ـومعطي اليشء غري فاقدهـ  لوجود املعلول ةيا كانت هي املقتضّالفاعلة مل

وجودها يف لًثال ّ واملعلول مم،الفاعلة واجدة لكامل وجود املعلولّ العلة كانت
 .)١(<مرتبة نازلة

علول حيتاج يف ّن املإ :وهذا واضح عىل مبنى احلكمة املتعالية التي تقول
 إذا كان ّوإاله، ّهويتاملوجدة له، وهذا الفقر هو عني ذاته وّ العلة وجوده إىل

 من ّعلته إىل ٍتيجة أن يكون املعلول غري حمتاجه، فالنّهويتًعارضا عىل ذاته و
ّ، مع أنه غري مستقل ًّ أن يكون املعلول مستقاله والزمناحية الذات، ، وهو ّ

 هو عني ّفاعلية الّعلته وجود املعلول بالنسبة إىل ّفإن : وعليه،خالف الفرض
 يبدو يف بادئ األمر له هو يف احلقيقة وجه الذي واالستقالل ،ّالربط والتعلق

 وحقيقة مع تيةذا لوجود املعلول مسانخة :، والنتيجةّعلتهالستقالل ووجود 
 . ّعلته املرتبة النازلة من وجود ّألن ؛ّعلتهوجود 

 : بام ييلويمكن تقرير االستدالل املذكور بشكل أوضح
 . ال تباينهام،واملعلول بني شيئني هو ارتباطهامّ العلة مقتىض . ١
 . نوجادالهذه الرابطة هي نوع اإلجياد وا .٢
 املعلول، وليس ّيةو عني واقعّاالرتباط الوجودي للمعلول بالعلة ه .٣

ًأمرا عارضا عىل واقع  .ّيتهً
                                                

 .١٩٤، ص١٣ج:  يف تفسري القرآنامليزان) ١(
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بشكل ّ العلة ّة خاصة، الّه عبارة عن االرتباط بعلّهويتّكل معلول  .٤
ًأيضا   فقط طرف االنتساب، بل النسبةّفال يتغريّ العلة تّ فإذا تغري،مطلق
 .ّتتغري

 بوحدة  املعلول ترتبطّية وحدة وكثرة هوّأن :ماتّ ونتيجة هذه املقد
واحد، وإذا كان  ًأيضا واحدة فاملعلولّ العلة ّ أنه إذا كانت:ّوكثرة العلة، أي

 .دةّتعدم ًأيضا ّ فالعلة،ًداّتعداملعلول م
 بحسبها يصدر عنها ،ّيةّ أن تكون للعلة خصوصّالبد>: ّقال صدر املتأهلني

ي التي  وه، هي املصدر يف احلقيقةّية وتلك اخلصوص، دون غريهّعنياملعلول امل
بحيث جيب ّ العلة بكونًرا  وطو،ّية باملصدرةّ ومر، عنها تارة بالصدورّيعرب

 ال ًأيضا ّيةصوصّ أن اخلّ حتى، هو املرامّ وذلك لضيق الكالم عام؛عنها املعلول
ّ له ارتباط وتعلق باملعلول ،مر خمصوصأ بل ،يراد هبا املفهوم اإلضايف

ًدماومتقًدا  يف كونه موجوّ وال شك،املخصوص ّتقدم عىل  امل، عىل املعلولّ
 .)١(<اإلضافة العارضة هلام

 :ّوهبذا يتضح ما ييل
ّ ليس قانونا طبيعيّيةقانون السنخ .١  .ًاً
 ، نعم.ّيةّمل يستدل الفالسفة عليه عن طريق مشاهدة الظواهر الطبيع .٢

 .د ال أكثرّقد استندوا إليها كمؤي

سنخ ديدةّيةأصل ا اء ا     نظر الف
 بعض ّنأ : يف اصول الفلسفة واملذهب الواقعيّاملطهرير الشيخ ذك

 ّمهمة خطوات ّحقق القرن العرشين ّإن :ني قالّني الرياضيّالعلامء الفيزيائي

                                                

 .٢٠٥ ص،٢ج: ّ احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)١(
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ّنحو العلم، وأول خطوة هي معاينة قسم صغري جد ّا من املادّ ة، فلم يكن ً
 جزء من للعلامء وسيلة ليجعلوها حتت املعاينة الدقيقة، وكان حكمهم عىل

ّاملادة فقط يتعلق به اإلحساس من خالل احلواس ويف آخر شهور ...  اخلمسّّ
ّالقرن التاسع عرش كشف الربوفسور ماكس بالنك بعض القضايا املتعلقة 

ّ أنه ال يمكن تفسري :ّ التي كانت جمهولة حتى ذلك الوقت، وأثبت،بالضوء
 فكر ّل يمكن أن ترتبط بأي، بّالعلية من خالل قانون ّيةمثل هذه األمور الطبيع

 .ّالعلية الوجوب واالضطرار املستفادين من قانون : أي،ميكانيكي
ّ يتم من خالل حركات متتالية، ّية جريان األمور الطبيعّ أن:واعترب بالنك

 عىل هذا ّكلهاركات الصغرية التي حتصل يف الطبيعة هي ّ أن احل:وأثبت
  ....املنوال

ّنه إذا أرشنا إىل إ :كانت تقول ـ قرن العرشينقبل ال ـ والعلوم القديمة
 وهو ،)ب( وضعه اآليت سيكون عىل الشكل ّفإن) أ(ـالوضع احلايل للعامل ب

ّ أنه ال يمكن :احلديثة أوصلتنا إىل هذه النتيجة العلوم ّ، لكن)أ(مستنتج من 
 ّ أو أي،)ج( أو ،)د( أو ،)ب(الشكل هو ) أ( وضع ّأنقاطع احلكم بشكل 

 ....وضع آخر
 ّأنب : اعتقد عىل أثرها كثري من علامء الفيزياء، كثريةّيةوجد أمثلة فيزيائت و
 .)١(اتّلكرتونات والذر ال يصدق فيام يرتبط باألّالعليةقانون 

شيخ  طهريقيق ا سنخّا ديدةّية ألصل ا اء ا     نظر الف
 :ا ييل حيث ذكر م.)٢( هلذه النظرية ّاملطهريمن مجلة حتقيقات الشيخ 

ًأوال  للعلامء الكبار ونوابغ ّيةنحن ال نريد أن ننكر املشاهدات التجرب> :ّ
                                                

 . ٢٠٣، ص٢ج: أصول فلسفة) ١(
 . املصدر نفسهانظر ) ٢(
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ني، وال نستطيع ذلك، ولكن ما نستطيعه وما نريده هو أن ننتقد ّالعامل الفيزيائي
 .<...ّيةاستنباطاهتم الفلسف

عاته، من ّ مع تفرّالعلية اخلالصة قانون ّية من القوانني الفلسفّيعد> :ًثانيا
 وبطالن الدور ،ّية وقانون السنخ،ّعلوليةواملة يّ العلرضورةقانون يل قب

ًنفيا أو إثباتاـ  وغريه، ويمكن معاجلته ،والتسلسل  األصول لخالمن ـ  ً
 فقط، والعلوم ال تستطيع ال أن تنفي وال أن تثبت هذه القوانني، وال ّيةالفلسف

 أن يقبل : هو، غريه أويئيعمله الفيزياتستطيع أن تستغني عنها، وما يمكن أن 
عاته بصورة أصول موضوعة، ويستفيد منه فيام يمكنه ّهذا القانون ومتفر

 .< وخيتار الصمت فيام ال يمكنه،ذلك

ً قانونا ّالعليةم اعتربوا قانون ّأهناخلطأ األسايس هلؤالء العلامء > :ًثالثا
ّ ما يقع موردا للتجربة هو من سنخ املادّأن وبام ،ًجتريبيا وا إىل اعتبار ّفاضطرة، ً
ّ منحرصا باملوادّالعليةقانون   وامليكانيك، ّالعلية ولذلك ساووا بني ، واألجسامً

، ومن ّيةّ األصل الواقعي الوحيد هو املادة واحلركات امليكانيك:ويف امليكانيك
من ً ليس قابال للتفسري ّية والتجربّيةّ كل ما رأوه من املشاهدات العلمّفإن :هنا

 ليست ّعلولية واملّالعلية الروابط ّنأستنبطوا ايكانيك، إىل أن خالل امل
 البطالن إىل قانون ّ، وسحبوا خطّية وامليكانيكّديةامنحرصة بالروابط امل

ة حتصل فيام وراء قانون ّوادث التي جتري داخل الذرّ أن احلظهرواأ، وّالعلية
 .<ّالعلية

ين مل يستطيعوا أن حياسبوا ّتأخر علامء الفيزياء املّأن :م هوِّاملسل> ً:رابعا
ّ أنه ال :ّ ومن البدهيي،ّيةعات قطعّة بحيث يكون هلم توقّالوضع الداخيل للذر

 وإمكان ،علم اليوم قد قطع آخر مسريته وعرف مجيع العواملّ أن الدليل عىل
، بل هو الزم إلطالع البرش ّالعلية قانون ّيةًع القطعي ليس الزما لواقعّالتوق
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 : أن نقولّية فمقتىض املحاكمة املنطق،عّة يف التوقّؤثرمات والعلل املّعىل املقد
 : ومنشأ جهلنا أحد أمرين،ليس لدينا علم بوجود هكذا عوامل

 . ًأصال ال يوجد هكذا عوامل .١
  .)١(<هي موجودة لكن ال نعلمها .٢

سنخ لوجود والعلل اّيةالفرق  ا ة  ا   ّيةعداد اإلّديةا ب العلل ا
ّ العلة ّ واملناسبة التي البد منها بنيّيةسنخّ أن ال:كر الشيخ مصباح اليزديذ

 ّديةاواملعلول ختتلف يف مورد العلل املانحة للوجود عنها يف مورد العلل امل
ّ ففي مورد العلل املانحة للوجود يمكن إثبات خاصة هذه ،ّيةواإلعداد

 .ّديةا املّيةعداد اإللعقيل، وال يمكن ذلك يف العلل بالربهان اّيةالسنخ
 ّفالبد الوجود للمعلول،املانحة للوجود تفيض ّ العلة ّ أنبام:  بيان ذلك

ّأن يكون هلا هذا الوجود حتى متنحه للمعلول، ولو مل يكن هلا هذا الوجود 
ً ألن معطي اليشء ال يكون فاقدا له، وبااللتفات ؛يضهتف ال تستطيع أن ّفإهنا ّ
ّ يتضح ثبوت هذا ّإنه ف،ًللمعلول ال ينقص منها شيئا إعطاءها الوجود ّأنإىل 

 . له  ًّ وظال،ً حيث يعترب وجود املعلول شعاعا منه،الوجود هلا بصورة أكمل
 ّأن :املانحة للوجود ومعلوهلا تعنيّ العلة  بنيّيةسنخّ أن ال:ّوهبذا يتضح

ألوان ّ ولو كانت هناك علة فاقدة للون من ،ّللعلة كامل املعلول بصورة أكمل
 . ال تستطيع أن متنحه ملعلوهلاّفإهناالكامل الوجودي 

ّكل معلول فهو يصدر من علة تتمت: وبعبارة أخرى ّ  . ع بكامله بشكل أكملّ
ًويتضح هذا املوضوع أكثر بااللتفات إىل كون املعلول رابطا بالنسبة إىل  ّ

 . بينهامّ املفيضة للوجود، وإىل وجود التشكيك اخلايصّعلته

                                                

 .٢٧٣ص :السابقاملصدر ) ١(
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 ، من جهةّية واإلعدادّديةا بني العلل املّيةّنه ال وجود ملثل هذه السنخ أّإال>
ّ وال مفيضة للوجود، وإنام ةي ليست معطّألهنا ؛ومعلوالهتا من جهة أخرى

ّ كل ّأن وبااللتفات إىل ،داث التغيريات يف وجود املعلوالتتأثريها حمدود بإح
برضورة وجود لون من املناسبة ًنا نعلم إمجاال ّ تغيري فإنّي إىل أيّيشء ال يؤد

ّ بينها أيضا، ولكن ال يمكن إثبات خاصة هذه السنخّيةوالسنخ  بالربهان ّيةً
ي إىل ّالعقيل، بل بواسطة التجربة فحسب يمكن تشخيص األمور التي تؤد

ّتغيريات خاصة يف األشياء، ويف أي  هذه ّ يشء تتمّ وبمساعدة أي، ظروفّ
 . التغيريات

، هل املاء موجود ّيةيستطيع أن يدرك بالتحليالت الذهنًفالعقل مثال ال 
 كم هو عدد :ب من عنارص أخرى؟ وعىل الفرض الثاينّ أم هو مرك،بسيط

 وما هي تلك العنارص؟ وما هي الرشوط الالزمة ؟نة لهّالعنارص املكو
  أم ال؟،لرتكيبها؟ وهل توجد هلذه الرشوط املفروضة بدائل

 األوكسجني واهليدروجني : مها، من عنرصينًباّ إثبات كون املاء مركّإن
ّ البد لرتكيبهام من توفّأنه و،ّبنسبة خاصة ّ خاصة وضغط ّيةر درجة حرارّ

ّ كل هذه األمور ، يف رسعة الرتكيبّؤثر يّية مرور الرشارة الكهربائّوأن، ّمعني
  .)١(< طريق التجربة عنّإالال يمكن إثباهتا 

سنخ   ّيةثمرات وفوائد قاعدة ا
 ،واملعلول له ثمرات وفوائد كثريةّ العلة  بنيّية قانون السنخّأن : خيفىال

سالمي، وفيام ييل نشري إىل  يف الفكر اإلّهمةوتبتني عليه مجلة من املسائل امل
 :بعض ثمرات هذه القاعدة

                                                

 .٧٠ ص،٢ج :املنهج اجلديد لتعليم الفلسفة) ١(
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مرة األو واحد:ا    إثبات قاعدة ا
 واحد، التي ّإال الواحد ال يصدر منه :بتني عليه قاعدةت ّية قانون السنخ
 .ّ يف الفلسفة، كام تقدم بيانهّهمةهي من املسائل امل

انية مرة ا اهية:  ا وجود ال ا جعول هو ا ون ا   ّأن ي
 وجوده تعاىل وجود ّنإوواجب تعاىل هو مبدأ املخلوقات، ّن الإ حيث

 .ّ ال املاهية، أن يكون املجعول هو الوجودّفالبدرصف، 
ّجياد البد أن يتعلق بوجود األ واإلعلّن اجلإ :وبعبارة أخرى  ال ،شياءّ

 .شياء األّماهيات تعاىل وبني ّاحلق ومناسبة بني ّية لعدم وجود سنخ؛اّماهياهت
 :ويمكن بيان ذلك بالشكل التايل

ّ عدم السنخية بني الوجود واملاهية:ّاملقدمة األوىل ّ. 
ّ أن حيثية الوجود هي حيثية اإلباء ع:والدليل عىل ذلك هو ّ ن العدم، ّ

ّوحيثية املاهية هي ا ّيته حيثّأن : أي، متساوية النسبة إىل الوجود والعدمّأهنا: ّ
 ، وال معدومةّحيثية عدم اإلباء عن الوجود والعدم، فهي يف ذاهتا ال موجودة

ّ عدم وجود أي سنخية بني حيثية اإلباء عن العدم:ومن الواضح ّ ّ وحيثية ،ّ
 .عدم اإلباء

ّإن واجب الوجود ال ماهية له :ّاملقدمة الثانية ّ. 
ّ واجب الوجود بالذات ماهيته إنيته، ّأن :ّكام تقدم يف املرحلة الرابعة ّّ

ّ أنه ال ماهية له وراء وجوده اخلاص به، وسيأيت يف املرحلة الثانية :بمعنى ّ ّ
 . ـ كام هو املشهور ـ  تفصيل البحث فيهةعرش

 لعدم ؛اّماهياهت ال ،شياءوجود األجياد بّ أن يتعلق اجلعل واإلّ البد:النتيجة
 .شياء األّماهيات تعاىل وبني ّاحلق ومناسبة بني ّيةوجود سنخ

ّاملعلول جيب أن يكون مناسبا للعلة، وقد حتقق كون «: ّقال صدر املتأهلني ًّ
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الواجب عني الوجود واملوجود بنفس ذاته، فالفائض عنه جيب أن يكون 
 .)١(» لفقد املناسبة بينها وبينه تعاىل؛يةّكلّ ال ماهياهتا ال،وجود األشياء

سنخ ل  قاعدة ا   ّيةإش
 بني ّيةلعدم السنخ ـ ّ ال املاهية،بناء عىل لزوم كون املجعول هو الوجود

نكار قاعدة إّيلزم عىل القول بأصالة املاهية  ـ ّالواجب تعاىل وبني املاهية
    ّ لو تعلق اجلعل بالوجودّنهإ :واملعلول، بل يمكن القولّ العلة  بنيّيةالسنخ

ّللزم عدم احتياج املاهية إىل العل ـ ّيةبناء عىل قاعدة السنخ ـ ّة، ومن ثم تكون ّ
 .ّية وهو باطل بالرضورة، فينتج بطالن قاعدة السنخ،ّاملاهية واجبة

لجواب اإل   ش
 أو صريورة ،ّيةنكار قاعدة السنخإ وال يلزم ،ّ اجلعل يتعلق بالوجودّإن
ّواجبة؛ وذلك ألن اجلعل ال يمكن أن يتعلق باملاهيةّاملاهية  ّ ا أدنى من ّهن أل؛ّ

ّ يتعلق به  قبول اجلعل ال يمكن أنّيةمرتبة اجلعل، واليشء الفاقد لصالح
 .جياداإلواجلعل 

ّ أن : ومن الواضح،ًال ماّجياد يقتيض حتصعل واإلّن اجلإ :أخرىوبعبارة 
ّاهية ال حتصامل  . جيادّيتعلق هبا اجلعل واإلال يمكن أن  لذا ؛ل هلاّ

ًاملعلول جيب أن يكون مناسبا >: ّشار إليه صدر املتأهلني بقولهوهذا ما أ
 كون الواجب تعاىل عني الوجود واملوجود بنفس ذاته، ّققّللعلة، وقد حت

 لفقد املناسبة ؛ّيةا الكلّماهياهت ال شياءفالفائض عنه جيب أن يكون وجود األ
ّليس إذا خرج املاهية عن حيبينها وبينه تعاىل، و ز اجلعل فقد أحلق بالواجب يف ّ

ّاالستغناء عن العلة؛ ألن املاهية إنام كانت غري جمعولة  ّ ّ ّ دون اجلعل؛ ألن ّألهناّ
                                                

 .٤١٨ ص،١ج: ّ احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)١(
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ّ ماهية ال حتصّأهنا وهي يف ،ًال ماّاجلعل يقتيض حتص وواجب ... ًصالأل هلا ّ
 .)١(<لّط التحص فوق اجلعل من فرّألنه ؛ّالوجود إنام كان غري جمعول

سابع بحث ا متفصيل : ا رابطا وجود ا    ا
 واملعلويل، ينبغي ّألجل تفصيل البحث يف إثبات الوجود الرابط العيل

 :مات التاليةّتقديم املقد

قدمة األو ة و حكمة ا: ّا تعا كمة ا رابط  ا وجود ا   ّشاءا
عىل ما سوى الواجب تعاىل، ـ ة يف احلكمة املتعاليـ يطلق الوجود الرابط 

ستقالل  ا ال، رابط حمض ـ املفيضةّعلتهبالنسبة إىل ـ ًعلول مطلقا ّ أن امل:بمعنى
تها ّضافتها إىل علإ ال استقالل هلا، و،له، فالوجودات املعلولة روابط حمضة

 وهو ،تهاّ هو وجود عل،ّ قائمة بطرف واحد عيني،ّيةرشاقإاملفيضة إضافة 
 .الواجب تعاىل

 الوجود :ويف قبال هذا الوجود الرابط، يوجد وجود آخر يطلق عليه
بالنسبة إىل ـ  وجود املعلول ّ أن:، وهوّشاء ذهب إليه املالذي وهو ّالرابطي

ّ للمعلول وجودا مستقالّأن :، بمعنىّوجود رابطيـ  ّعلته ّ أنه ّإالّعن العلة،   ًً
 انسالخ ّ ال يصح:أي سلب هذا االنتساب عنه، ّمنسوب إليها، وال يصح

 .ّاملعلول عن هذا االنتساب إىل العلة
  ـّشاء عند امل:أي ـ الوجود الرابطي هبذا املعنى>: ه حسن زادقال الشيخ

ىل الوجود إ هلا بالنسبة ةّ ال نفسي،ّ الكل روابط رصفةّفإن ؛يأباه فطرة التوحيد
 بقرينة ّيةاقرش اإلضافة اإل: أن يكون مراد القوم من االنتسابّإالالصمدي، 

الرابط ـ  هذين الوجودين ّنإ :وباجلملة ...ى يف اجلعلكلامهتم األخر

                                                

 .٦٤ص: ّأصول املعارف، صدر املتأهلني) ١(
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 .ة بام سواه سبحانهّ املعرب،ًمها املوجودات املعلولة مطلقاـ والرابطي 
سائرة وإطالق الروابط أو الروابط املحضة عليها يف احلكمة املتعالية 

هبذا ـ ًيضا، فالرابط والرابطي  عنها بالوجود املرتبط أّ وقد يعرب،ًاّ جددائرة
 .)١(<لقضاياان باّ وال خيتص،ن أعيان مجيع ما سواه سبحانهّيعامـ املعنى 

انية قدمة ا رابطي: ّا رابط قبال ا وجود ا   ا
ان بالقضايا ّ خيتص،يطلق الوجود الرابط يف قبال الرابطي بمعنى آخر

 .ّيةبات التقييدّواملرك
 :  إىل قسمني الوجود ينقسمّنأ: بيان ذلك

 .الوجود املحمويل .١
 .الوجود غري املحمويل .٢

 :ّ ثم الوجود املحمويل بدوره ينقسم إىل قسمني
  .ًيكون ناعتا .أ

 .غري ناعت .ب
ًهو الوجود الرابطي، وغري املحمويل أيضا >والوجود املحمويل الناعتي 

 .رابطي
يطلقون ـ قبل صاحب األسفار وأستاذه املريداماد ـ وكان احلكامء 

 من الوجود املحمويل :الوجود الرابطي باالشرتاك اللفظي عىل كال القسمني
 .)٢(<ينهام كان بحسب موارد استعامهلامالناعتي ومقابل املحمويل، والتمييز ب

ّقال صدر املتأهلني يف  لذا ؛ًا ما يقع الغلط من اشرتاك اللفظوكثري
ظ، فلو اصطلح عىل الوجود ًوكثريا ما يقع الغلط من اشرتاك اللف>: األسفار

                                                

 .٥٠ص: رسالة يف اجلعل والعمل الضابط يف الرابط والرابطي) ١(
 .٥١ص: نفسهاملصدر ) ٢(
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ّ وبإزائهام الوجود املحمول ألول ،ّالرابط ألول الرابطني، والرابطي لألخري
 .)١(<يقع الصيانة عن الغلط... املعنيني، والوجود يف نفسه لألخري

ّ ونسميه الوجود املستقلـالوجود املحمويل >: هوقال الشيخ حسن زاد ّ ،
 حيمل ،ّ اسميّ له معنى مستقلـنفسه  وجود اليشء يف : أي،والوجود النفيس

ّاملادة موجودة، والصورة موجودة، :  كقولك،عىل موضوعات القضايا
واجلسم موجود، والبياض موجود، واإلنسان موجود، والعلم موجود، 

فالوجود ،  موجودة، والعقل موجود، واهللا سبحانه موجودّيةوالصور اخليال
ّاملحمويل تارة يتعلق بامهية، وتارة   اهللا تعاىل ّفإن ؛مثله املذكورةا كاألّال يتعلق هبّ

ّشأنه فرد، وما سواه زوج تركيبي، فمعنى عدم تعلق الوجود املحمويل به 
 . ّسبحانه أنه وجود بحت

فمفاد  ...ّد الوجود املقية وإطالقه يف قبال،فالوجود املحمويل وجود مطلق
 ثبوت :ات البسيطة، أيّلي يف اهلّحقق املت،ّالوجود املحمويل مفاد كان التامة

 ال ،ّ الوجود نفس ثبوت املاهيةّفإنّ كحمل الوجود عىل املاهية، ،اليشء فقط
ّثبوت يشء للامهية حتى يكون فرع ثبوت املاهية  غري جارية ّية فالقاعدة الفرع،ّّ

ًيف وجود املاهية رأسا، فال حاجة إىل ختصيصها، أو تبديل الفرع  باالستلزام، ّيةّ
ًر املاهية أصالةّ بتقرهّأو التفو  . الوجودّية واعتبارّ

 اإلنسان :، نحو)هست(ـ بّية عن الوجود املحمويل يف الفارسّويعرب
 .إنسان هست: ّيةموجود، فيقال بالفارس

 .ّية التي حمموهلا الوجود املطلق ثنائّيةقضّن الإ :ولذلك يقال يف املنطق
ّ أن  يعلم ـًه معنى حرفيا لّأنمن ـ ّ بام تقدم يف معنى الوجود الرابط ّثم

فإذا ، أخرب عن هذا الوجود لزم االنقالب إذ لو ؛عنى احلريف ال خيرب عنهامل
                                                

 .٨٢ ص،١ج :ّسفار العقلية األربعة احلكمة املتعالية يف األ)١(
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الوجود الرابط : ً وأخربنا عنه بقولنا مثال،نظرنا إىل الوجود الرابط باالستقالل
ً وجودا رابطا، بل كان له حينئذموجود بالغري، خرج عن كونه  .)١( معنى اسميً

ا قدمة ا فسي: ةّا وجود  نفسه وسائر ا   اتّبيان ا

 الواجب تعاىل وجود بنفسه، فهو وجود يف نفسه ولنفسه بطريق أوىل، ّإن 
ّوأما ما سواه سبحانه فكل  موجودة ّأهنا : واحد منها وجوده بغريه، بمعنىّ

 :وما سوى الواجب تعاىل عىل أنحاء .بالواجب بذاته
 ً:عىل أنحاء أيضاما يكون هلا وجود يف نفسه، وهو  .١

 .ةّأن يكون لنفسه كاجلواهر غري احلال .  أ
ّأن يكون لغريه، كاألعراض مطلقا، وكاجلواهر احلال .ب  مثل ،ةً

 .ا، وكذا النفوس املنطبعة ونظائرهاّة يف حماهلّالصورة احلال
 .ال يكون هلا وجود يف نفسه، وهي الوجود الرابط .٢

 هرااجلو بنفسه، ويف ، لنفسه،فسه يف ن: أي،ات ثالثةّففي الواجب نفسي
 . يف نفسه: أي،ّ األول فقط: لنفسه، ويف العرض، يف نفسه:ن أيّوال األيوجد
 كالعرض من هذه ،ًهر ناعتا فله وجود يف نفسه لغريهاجلووإذا صار >

 ّأنه ب: عليه تعريف اجلوهرصدق كونه لغريه، ومع ذلك : أعني هبا،ّيةاحليث
 املوجود يف ّأنه ب: يصدق عليه تعريف العرضاملوجود ال يف موضوع، وال

ّ وذلك ألن املوضوع أخص؛موضوع  وهلذا جاز أن يكون بعض ؛ّ من املحلّ
 .ًه وال يكون ذلك الغري موضوعا لهري يف غ ًّاجلواهر حاال

ّوأما الوجود الرابط فالنفسي  مسلوبة عنه، وحمكوم بكونه ّكلهاات الثالثة ّ
 ،ضعف مراتب الوجودأ لكنّهما سواه سبحانه،  د يف عداّألنه ؛ًوجودا بالغري

                                                

 .٥٢ص: رسالة يف اجلعل والعمل الضابط يف الرابط والرابطي: انظر) ١(
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 .)١(<ّ للنفيس، وأما الرابطي فقسم منهفالوجود الرابط قسيم
ّ الوجود الرابط احلقيقي هو عني الربط والتعلق ّفإن :عىل هذا األساسو

 . الوجود الرابط: أي،بالغري، بل ومن دون حلاظ الغري ال يمكن إدراكه

رابعة قدمة ا كمتفاوت ا: ّا سبة ا رابط مع ال   ّيةوجود ا

 هي ّيةنسبة احلكمّ أن ال:، هوّيةالفرق بني الوجود الرابط والنسبة احلكم
 ّفإن  ومن هذه اجلهة،املحمولو بني املوضوع ّحتاد أو عدم اال،ّحتادحلاظ اال

ّ، أما الوجود الرابط فهو ال ّية توجد يف مجيع القضايا احلملّيةالنسبة احلكم
  وهو >:  بقولههحسن زاد وهذا ما ذكره ،ّركبةة املّي يف القضايا احلملّإال ّحققيت
 التي ّية اإلجيابّيةً ما يقع رابطا يف القضايا احلملـ هذا الوجود الرابط : أيـ

بات ّ ستسمعه، ويف املركالذي عىل التفصيل ،مفادها كان الناقصة فقط
 ـبات ّ أو يف املرك،ت يف القضاياسواء كانـ  ّيةّ ألن السلب؛ فقطّية اإلجيابّيةالتقييد

 .سلب الربط
 : أيً، له أصالّيةه يف مقابل املحمويل فال نفسّحيث إنفاملوجود الرابط من 

ّه يقع رابطا يف احلمليّحيث إنومن ، ليس له وجود يف نفسه  التي ّيةات اإلجيابً
 مجيع  التي تكون يفّيةّحتاد االّيةمفادها كان الناقصة فهو وراء النسبة احلكم

 .ّمركبة موجبة كانت أو سالبة، بسيطة كانت أم ،القضايا
ّ أن : والوجود الرابط، هوّيةالفرق بني النسبة احلكم: وبعبارة أخرى

، موجبة أو سالبة، ّمركبة سواء كانت بسيطة أو ،ّول يوجد يف مجلة العقوداأل
 ويف ،ّركبةبات امل يف املوج: أي،ّيةات اإلجيابّ يف احلمليّإالّوأما الثاين ال يوجد 

ام توجد بدون الوجود ّ ربّية النسبة احلكمّوأن، ّية اإلجيابّيةاملركبات التقييد

                                                

 .٥٩ص: رسالة يف اجلعل والعمل الضابط يف الرابط والرابطي) ١(
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 بعد ّإال التشكيك يف النسبة ال يمكن ّفإن ، كالتشكيك يف النسبة،الرابط
ّتصورها، وأما الوجود الرابط فال يكون   .)١(< بعد احلكمّإالّ

ًا يف املوجبات من ّحققلرابط متا كان الوجود اّمل>: ويف موضع آخر قال
 فالقضايا التي مفادها كان  ـالتي مفادها مفاد كان الناقصةـ  ّركبةات املّاهللي

اإلنسان موجود، وكذا :  كقولنا،ًات البسيطة مطلقاّ قضايا اهللي:أيـ ّالتامة 
 عارية عن  ـاإلنسان إنسان:  كقولنا،يلّالقضايا التي مشتملة عىل احلمل األو

 .)٢(< النسبة الرابطة بني اليشء ونفسهّحققإذ ال معنى لت؛ د الرابطالوجو
ّمات نذكر األدلة التي أقيمت عىل إثبات الوجود ّوبعد بيان هذه املقد

 .الرابط

رابط وجود ا أدلة إثبات ا
ّ

  
 :ني عىل إثبات الوجود الرابط بطريقّاستدل

 .ة باملنطق املرتبطّية من طريق حتليل القضايا احلمل:ّولاألالطريق 
 .ّعلولية واملّالعلية أي حتليل ،من طريق البحث الفلسفي: الثاينالطريق 

ّ قرفقد ّولاأل الطريق ّأما  :ّ بعدد من األدلةبُ

ل األ   ّولا
 التي ّيةقضايا اخلارجّن الأ :حاصلهوما ذكره الطباطبائي يف هناية احلكمة، 

 ، أو اإلنسان ضاحك، مثل زيد قائم،موضوعها وحمموهلا منطبق يف اخلارج
 أو ضحك زيد، نجد بني ، قيام زيد: من قبيل،ّيةديبات التقيّوكذلك يف املرك

ًأطرافها أمرا نسميه رابطا  وال يف املحمول ، ال نجده يف املوضوع وحده،ًّ

                                                

 .٥٤ص: رسالة يف اجلعل والعمل الضابط يف الرابط والرابطي) ١(
 .٦٣ ص:نفسهاملصدر ) ٢(
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 . وال بني املحمول وغري موضوعه،وحده، وال بني املوضوع مع غري حمموله
ًملوضوع واملحمول، وليس موجودا يف ً هناك وجودا وراء اّأنفال حمالة 

 وليس بخارج عنهام، ،ّ وإنام هو قائم هبام،ًمنفصال عن الطرفني  ًّنفسه مستقال
 .ز الذات عنهامّ غري متمي، رابط بينهام، فيهامّحققبل هو مت

 ، تنطبق بموضوعاهتا وحمموالهتا عىل اخلارجّيةهناك قضايا خارج> :لاق
 ّيةبات تقييدّ مركً وأيضا،ًمثال) ان ضاحكاإلنس( و،)زيد قائم (:كقولنا

 نجد فيها بني ، وضحك اإلنسان، كقيام زيد،مأخوذة من هذه القضايا
 ،ما ال نجده يف املوضوع وحده ـ ًطاّ نسميه نسبة وربالذيمن األمر  ـ أطرافها

 وال بني املحمول ، وال بني املوضوع وغري املحمول،وال يف املحمول وحده
 وليس منفصل ،أمر موجود وراء املوضوع واملحمولهناك  ف،وغري املوضوع

 كمفارقة أحدمها ،هلامًقا  ومفار،الذات عن الطرفني بحيث يكون ثالثهام
 ، ورابط آخر يربطه باملحمول، احتاج إىل رابط يربطه باملوضوعّوإال ،اآلخر

 وصارت ، واحتاج اخلمسة إىل أربعة روابط أخر، مخسة:فكان املفروض ثالثة
 وهي ،ب إىل غري النهايةّ أو املركّية فتسلسل أجزاء القض،اّ جرّ وهلم،تسعة

 قائم هبام، ، موجود يف الطرفني،فهو إذن.  هذا حمال،حمصورة بني حارصين
 أو عني ، أو جزءمها، من غري أن يكون عينهام،بمعنى ما ليس بخارج منهام

وده فيهام مها ن اللذان وج والطرفا، وال أن ينفصل منهام، أو جزءه،أحدمها
ه ما  ومن،)ّاملستقل( وهو ، من املوجود ما وجوده يف نفسهّأن فثبت ،بخالفه

  .)١(<)الرابط(وجوده يف غريه وهو 
 فيه الوجود الرابط هو الوعاء ّحقق يتالذيالوعاء > :ّبأنع عليه ّ فرّثم

 سواء كان الوعاء املذكور هو اخلارج أو ، فيه وجود طرفيهّحقق يتالذي
                                                

 .ّاملرحلة الثانية، الفصل األول، ٣٨ص: هناية احلكمة) ١(



 ١ّ رشح هناية احلكمة؛ العلة واملعلول ـ ج.............................................. ٣٢٢

 وذلك ملا يف طباع الوجود الرابط من كونه غري خارج من وجود ؛الذهن
ّ إنام ّية فالنسبة اخلارج،ّ فوعاء وجود كل منهام هو بعينه وعاء وجوده،طرفيه

 ،ّ إنام بني طرفني ذهنينيّية والنسبة الذهن،ّني بني طرفني خارجيّحققتت
 .)١(< وبالعكس وجود الطرفني مسانخ لوجود النسبة الدائرة بينهامّأن :والضابط

ا ل ا   ا
وهو ما ذكره الشيخ جوادي آميل يف الرحيق املختوم بشكل قياس 

 رابط واقعي مطابق للنسبة ّية قضّكل  يفإذا مل يكن: حاصلهواستثنائي، 
  مع موضوعاتّيةّ، يلزم إمكان تبديل املوضوع أو املحمول يف كل قضّيةاحلكم

اوت يف صدق تلك القضايا، والتايل وحمموالت أخرى، ويلزم أن ال يوجد تف
ّباطل؛ ألن كل قض  ،ّخاصصال وربط ّ يكون بني موضوعها وحمموهلا اتّيةّ

 . فيثبت وجود الرابط،ّيةوهو الضامن لصدق تلك القض
، ّستقلةّ وهو فاقد للامهية امل، هذا الرابط يف غاية الضعفّبأن : يضيفّثم

ً وإدراكه أيضا ، املوضوع واملحمول وثبوتّية وثبوته بتبع واقعّيتهّوإنام واقع
 .)٢(بتبعهام 
 نظر الشيخ اآلميل حول موطن الوجود الرابط، فهو مطابق لنظر ّأماو

 موطن الوجود الرابط تابع ملوطن املوضوع ّأن : من، الطباطبائيّالعالمة
ّواملحمول؛ ألن الوجود الرابط عني التعلق هبام، ومن الواضح   موطنّأن :ّ

 : حاالتمول ينحرص يف أربعاملوضوع واملح
 اإلنسان : من قبيل، يف اخلارجـاملوضوع واملحمول ـ  موطنهام ّأن :األوىل

 .عامل
                                                

 .السابقاملصدر ) ١(
 .٣٩٠ ص:ّالقسم الثاين من اجلزء األول: رحيق خمتوم: انظر) ٢(
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 . اإلنسان نوع: من قبيل، موطنهام يف الذهنّأن :الثانية
 : وموطن املحمول يف الذهن، مثل، موطن املوضوع يف اخلارجّأن :الثالثة
 . زيد ممكن

 وموطن ، موطن املوضوع يف الذهنّأن :ة، أيعكس احلالة الثالث :الرابعة
 .املحمول يف اخلارج

ّ واحلالة الرابعة واضحة البطالن؛ ألن املوضوع الذهني ال يمكن أن 
 . بأمر خارجيّتصفي

 عدم إمكان وجود الرابط : وهو،ً أيضاًالّما احلالة الثالثة، فتواجه أشكا أ
 .بني األمر الذهني وبني الوجود العيني اخلارجي
حموالت مثل اإلمكان ّ أن امل:وعىل هذا األساس ذهب الطباطبائي إىل

اإلمكان موجود بوجود >:  حيث قال،ة يف اخلارجّحققتابعة ملوضوعاهتا املت
ًيا عقلًرا  وليس اعتبا،موضوعه يف األعيان  ال صورة له يف األعيان كام ًحمضاّ

ّ وال أنه موجود يف اخلارج بوجود مستقل،قال به بعضهم نحاز كام قال به  مّ
ّأما أنه موجود يف األعيان بوجود موضوعه. آخرون  قسيم يف التقسيم ّنه فأل؛ّ

 هو الذي فارتفاع الرضورة ، رضورة وجوده يف األعيانالذيللواجب 
ّاملقتيض التصاف ـ يف التقسيم ًعا  وإذ كان موضو،اإلمكان هو يف األعيان

 به ّتصف وصف ثبويت يكان يف معنىـ  واحد من األقسام ّاملقسم بكل
ة به يف ّتصفّ واملاهية م، من الوجودّ فهو معنى عدمي له حظ،موضوعه

ّة به يف األعيان فله وجود فيها عىل حد األعدام ّتصف وإذ كانت م،األعيان
 ، موجودة بوجودها، ناعتة ملوصوفاهتاّيةاملضافة التي هي أوصاف عدم

 ، من رصافة الوجود،اع آثار الوجوبة عليه يف احلقيقة هي ارتفّرتتبواآلثار امل
 . وغري ذلك، والغنى عن الغري،وبساطة الذات
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 اإلمكان من االعتبارات ّإن: ( فساد قول من قال:ضح هبذا البيانّوقد ات
 ّأن وذلك لظهور ؛) وال ذهن، التي ال صورة هلا يف خارج، املحضةّيةالعقل

 .)١(<جودية وّيةخارج وله آثار ، وعاؤه اخلارج،رضورة وجود املوجود أمر
 فيهام، فإذا كان موطن ّحقق الوجود الرابط متّفإنني، يلو احلالتني األّأماو

ً الرابط أيضا، ّققاملوضوع واملحمول هو الذهن، فيكون الذهن موطن حت
 املوضوع واملحمول هو اخلارج، فيكون موطن ّققوكذلك إذا كان موطن حت

 .ً الرابط هو اخلارج أيضاّققحت

ل الثا    ا
بناء عىل قبول ه ّ أن:وحاصله، البحث الفلسفي ةوهو عىل أساس الطريق

 تكون الرابطة  ـاس أصالة الوجود واإلمكان الفقريعىل أسـ  ّالعليةأصل 
 .ّ، كام تقدم يف الرشحجوديةواملعلول رابطة وّ العلة بني

ل   إش
 فلو كان ع عىل ثبوته يف نفسه،ّ ثبوت يشء بغري نفسه متفرّأن بناء عىل 

ّالوجود رابطا يف اهللي ، يلزم أن يكون للوجود الرابط ثبوت يف ّركبةات املً
 وهذا ما ، وهكذا إىل غري هناية،ّ وثبوته للموضوع البد له من ثبوت آخر،نفسه

يف ًطا  إذا كان الوجود رابّأنه بّشككام يتّرب>: ّشار إليه صدر املتأهلني بقولهأ
 إذ الوجود للغري ال يعقل بدون ؛حمول وجود فيلزم للمّركبةات املّاهللي

ّ ثم إن،الوجود يف نفسه  فيكون له ، للموضوعًأيضا ثبوته للموضوع ثابت ّ
 .)٢(< وهكذا إىل غري النهاية، للموضوعًأيضا ثبوت ثابت هو ًأيضا

                                                

 .ّ، املرحلة الرابعة، الفصل األول٥٩ص: هناية احلكمة) ١(
 .٣٢٨ ـ ٣٢٧ ص،١ج: ّ احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)٢(
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باملحمول > ّ مراد صدر املتأهلنيّأن : يف تعليقتهاحلكيم السبزواريوذكر 
 أن ثبوت اليشء لليشء ليس :ّال معناه املتعارف حتى يرد ، الوجود الرابط:هنا

 ّية يف اهللالذيّ ال دخل لثبوت املحمول األول ً وأيضا،فرع ثبوت الثابت
الثابت ـ  فلهذا الوجود للغري ، كام ال خيفى، يف ورود هذا اإلشكالّركبةامل

ّ ثم إن،وجود يف نفسهـ للموضوع  ولكن ـ  ثبوت هذا الوجود يف نفسه ّ
ّ أن :ّ وحاصل الفك، للموضوع وهكذاًأيضاثابت ـ  ًّا لكونه ناعتي؛موضوعلل
غالطة هنا من باب اشتباه الرابط والرابطي، فالرابط هو الوجود للغري ال امل

 .)١(< وثبوت ال ثابت،وداملوج

ل اإلجواب    ش
 من اخللط بني الوجود الرابط والوجود الرابطي، ئإن هذا اإلشكال ناش

 ّأن : عقدة التشكيك بام سبق منّفيفك> :ّ صدر املتأهلني بقولهوهذا ما ذكره
طالق الوجود عىل الرابط يف القضايا ليس بحسب املعنى املستفاد من مطلق إ

ما يقع ًا  لغريه، وكثريً ثابتا:يأ، ًّا أو رابطيً، إذا كان حمموال، أو منه،الوجود
 ،هي يف حكم األدواتالغلط يف إطالق لفظ الوجود تارة بمعنى الرابطة التي 

 بمعنى الذيالغري امللحوظة بالذات، وتارة بمعنى أحد قسمي مفهوم الوجود 
 يقال الذي وهو ، أو غريه، سواء أ كان لنفسه،، وكون اليشء ذا حقيقةّحققالت
 .)٢(<ً سابقاّ كام مر، الوجود الرابطي، ال الرابط:له

رابط   وجود ا العلية الفرق ب ا
ّ

رابط     القضايا  مع ا
 مع الوجود الرابط يف ّالعليةيمكن تلخيص الفرق بني الوجود الرابط يف 

                                                

 ).٢( ، تعليقة رقم٣٢٨ ص،١ج: ّسفار العقلية األربعة احلكمة املتعالية يف األ)١(
 .٣٢٨ ص،١ج: نفسهاملصدر ) ٢(
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 :القضايا بام ييل
ّما الرابط أ املوضوع واملحمول، : مها،م بطرفنيالرابط يف القضايا قائ .١

 . وهو الواجب تعاىل،ّيةاحلقيقّ العلة  وهو،اخلارجي فهو قائم بوجود واحد
ّ أما الرابط يف مبحث ،ّيةضافة املقولالرابط يف القضايا نوع من اإل .٢
 .ّية فهو حاصل من اإلضافة اإلرشاقّالعلية
 موطن بحث اّموضوع بحث الرابط يف القضايا هو علم املنطق أم .٣

 . فهو يف الفلسفةّالعليةالرابط يف 
، فله ّعلولية واملّالعليةّما الرابط يف أ هو مفهوم، ّيةالرابط يف القض .٤

 .ًا مفهوم وليس، يف اخلارجّققحت



 
 
 
 
 
 

س ا   الفصل ا

سلسل  العلل ور وال    استحالة ا
  الدوريف استحالة 
 يف استحالة التسلسل 

 برهان الوسط والطرف 
 ّبرهان األسد األخرص 
 الداماد يذهب إىل استحالة التسلسل التصاعدي 
 رشوط استحالة التسلسل 
 استحالة التسلسل يف مجيع العلل 





 
 
 
 
 
 

 

و   ر  العلل استحالة ا
 تعريف الدور: ّاملبحث األول 
 أقسام الدور: املبحث الثاين 
 استحالة الدور: املبحث الثالث 
  ّتعليق عىل النص 
 ّبحث تفصييل يف أدلة إبطال الدور 





 
  
  
  
  
  

سُالفصل ا    ا
سلسل  العلل ور وال    استحالة ا

ور  ُأما ا فّ ُ فهو تو ّ
ءِ وجود فِ ا ُ  ما يتو ّ

ّه عليه، إما ُ وجود

ِبال واسطة، كتوقف
ّ

ِوتوقف) ب( ) أ (
ّ

ـس)أ( ) ب ( ًدورا : (ّ، و

حاّ
ً

واسطة، كتوق) ما مع ا ) ج(و) ج( ) ب(و) ب( ) أ (ِفّ، و
س)أ(  ضم: (ّ، و َدورا    ).ًراً

بةُواستحا داهةَ منٌه قر ءَم تقدُستلزمّ، فإنه ِ ا  ِ  نفسهِ ا
و وريِجودبا  .ِ االستحالة، وهو 
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ح   ا
 نظـام ّلبيان طبيعة العلـل ونحـو جرياهنـا، وأنعقد املصنّف هذا الفصل 

ض الفالسـفة هلـذا البحـث ّية ال ينسجم مع الدور والتسلسل، وقد تعـرّالعل
 هذا البحث مـن ّعقيب مباحث العلل، الرتباط الدور بمباحث العلل، ويعد

 .ة ملوضوع الفلسفةّه من العوارض العامّة، وأنّاملسائل الفلسفي
 :ويف املقام تناول املصنّف هذه املسألة ضمن ثالثة مباحث

 يف تعريف الدور: ّاملبحث األول
 يف أقسام الدور: املبحث الثاين

 يف بيان استحالة الدور: املبحث الثالث

بحث األول ور: ّا ف ا   تعر
ور لغة   ا

 كسري الرحـى، ويف ً إذا سار مستديرا<دار، يدور>الدور يف األصل مصدر 
دار يدور واستدار يستدير بمعنى إذا طـاف حـول الـيشء وإذا > لسان العرب

 .)١(<عاد إىل املوضع الذي ابتدأ منه

ور اصطالحا ا
ً

  
ً تعريفا واحداّدة، لكن املصنّف مل يذكر إالّف الدور بتعريفات متعدِّعر ً )٢(، 

ّته، التي تتوقف عـىل ّ وجود املعلول عىل علّ عبارة عن توقف:ّفه بأنهّحيث عر
                                                

 ).دور(، مفردة ٢٩٦ ص،٤ج: لسان العرب) ١(
ّنذكر بقية التعريفات للدور يف هناية البحث يف بحوث تفصيلية) ٢( ّ. 
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ّن الدور هو توقف كلإ :وجود املعلول، وببيان خمترص ّ  . من الشيئني عىل اآلخرّ
ّوال خيفى أن هذا التعريف ليس تعريفـا حقيقيـ ً ّا؛ ألن التعريـف بـّ ) مـا(ـً

 ّبة مـن اجلـنس والفـصل، أمـا إذا مل تكـنّات املركّام يكون يف املاهيّة إنّاحلقيقي
) مـا(ـبة، فال يمكن التعريف بـّ غري مركلكنّهاة ّة أو كانت له ماهيّلليشء ماهي

الـشارحة يمكـن ) مـا(الـشارحة، و) مـا(ـة، نعم يمكـن التعريـف بـّاحلقيقي
ًالتعريف هبا سواء كان للمعرف ماهية أو كان مفهوما ّ ً، موجودا أو معدوماَّ ً )١(.  

ّ هناية احلكمـة أن تعريـف وقد ذكر الشيخ مصباح اليزدي يف تعليقته عىل
ّ بني العلية واملعلوليّتصوري> للدور املصنّف ّة؛ ألن التوقف املأخوذ يف التعريف ّ ّ

ّة، واملتوقف عليه هو العلةّأمارة املعلولي ّ>)٢(. 

ا بحث ا ور: ا   أقسام ا
 :ينقسم الدور إىل قسمني

ّفه املصنّف بأنه توقف وجودّح، وعرّالدور املرص: ّاألول  اليشء عـىل مـا ّ
ّيتوقف وجوده عليه بال واسطة كتوقف   ).أ(عىل ) ب(ّوتوقف ) ب(عىل ) أ(ّ

ّتوقـف كـل> :ح، منهـاّوهناك تعريفات أخرى للدور املـرص  واحـد مـن ّ
) أ (ّ فيه بمرتبة واحدة، كـام يتوقـفّمتوقف عليهالشيئني عىل صاحبه، فيام هو 

 .)٣(<)أ(عىل ) ب(و) ب(عىل
 كـان فـإذا واحد مـن الـشيئني عـىل اآلخـر، ّ كلّتوقف>ـف كذلك بّوعر

ّالتوقف يف كل ًحا، وإن ّ واحدة من الصورتني بمرتبة واحدة كان الدور مـرصّ

                                                

 .١١٢ ص:رّلمظفل املنطق، :نظرا) ١(
 .)٢٤٤ (رقم، ٢٤٧ص: تعليقة عىل هناية احلكمة) ٢(
 رشح املصطلحات :نظرا، و١٦٦ص: إرشاد الطالبني إىل هنج املسرتشدين انظر )٣(

 .١٤٩ص: ةّالكالمي
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 .)١(<ًمراكان أحدمها أو كالمها بمراتب كان مض

ّواحلاصل أن الدور املرص ّح هو كون التوقف بمرتبة ال يتخلّ ل بني الشيئني ّ
ًيشء ثالث، ويسمى رصحيا وظاهرا  ً ّأيضا، فهو مرصّ م اليشء ّح الستلزامه تقدً

 .)٢(عىل نفسه رصاحة
ّفه املصنّف بأنـه توقـف وجـود الـيشء عـىل مـا ّعر:  الدور املضمر:الثاين ّ

ّيتوقف وجوده عليه مـع الواسـطة، كتوقـف  ) ج(عـىل ) ب(و) ب(عـىل ) أ(ّ
 ).أ(عىل ) ج(و

ّتوقف كل> ّفه صاحب إرشاد الطالبني بأنهّوعر ئني عـىل  واحـد مـن الـشيّ
ّصاحبه فيام هو متوقف عليه فيه بمراتب كام يتوقف عىل ) ب(و) ب( عىل) أ( ّ

 .)٣(<)أ(عىل ) ج(و) ج(

ي ّل بيـنهام ثالـث، وسـمّ يتخلـبـأنّفالدور املضمر كون التوقف بمراتب 
ّمضمرا خلفاء ذلك االستلزام، ويسمى دورا خفي ً ًا أيضاًّ ً. 

ّكالدور اإلضايف املعـي؛ وهـو  أخرى ليست بمحال ٍيأيت الدور بمعان>وقد 
تالزم الشيئني يف الوجود بحيث ال يكون أحدمها مع اآلخر؛ والـدور املـساوي؛ 

ّوهو توقف كل  الـدور املحـال هـو ّ من املتضائفني عىل اآلخر ونحومهـا، ولكـنّ
ّالدور التوقفي التقدمي من املرص ّ   .)٤(<ح واملضمر وهو الدور احلقيقيّ

ور ث ا   وضع 

ّر بالذكر أن الدور كام يبحث يف الفلسفة يف مبحث العلـة واملعلـول، من اجلدي ّ

                                                

 .١٤٩ة، صّ رشح املصطلحات الكالمي:انظر) ١(
 .١٩٤ ص،٢ج:  تعليقة الشيخ حسن زاده عىل األسفار:انظر) ٢(
 .١٦٦ص: إرشاد الطالبني إىل هنج املسرتشدين) ٣(
 .املصدر السابق) ٤(
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ح يف املنطق، كـام يف ّيبحث كذلك يف املنطق يف باب التعريفات، مثال الدور املرص
 بالـشمس، إذ ّوالنهار ال يعرف إال) كوكب يطلع يف النهار(ّتعريف الشمس بأهنا 

ّفتوقفت معرفـة الـشمس عـىل ) زمان تطلع فيه الشمس: النهار: (يقال يف تعريفه
ّمعرفة النهار، ومعرفـة النهـار حـسب الفـرض متوقفـة عـىل معرفـة الـشمس، 
ّواملتوقف عىل املتوقف عىل يشء متوقف عىل ذلك اليشء، فينتهي األمر بـاألخري  ّ ّ

 . ّإىل أن تكون معرفة الشمس متوقفة عىل معرفة الشمس
والـزوج ) ّزوج أول(ّهنام كام يف تعريـف االثنـني بـأ: ومثال الدور املضمر

شـيئان أحـدمها (ّواملتساويان يعرفـان بـأهنام ) منقسم بمتساويني(ّف بأنه َّيعر
فرجع األمر باألخري إىل تعريـف ) اثنان(ّوالشيئان يعرفان بأهنام ) يطابق اآلخر

 املراتب باعتبار ّتعددّوهذا دور مضمر يف ثالث مراتب، ألن . االثنني باالثنني
َّحتـى تنتهــي الـدورة إىل نفـس املعــرط  الوسـائّتعـدد . ّ األولـ بـالفتح ـف ّ

 .الزوج، املتساويان، الشيئان: والوسائط يف هذا املثال ثالث
وكذلك يبحث يف باب القياس، حتت عنوان قياس الدور، وهو عبارة عن 

تني أو عينهـا، ونـستنتج مـنهام ّقـدمحدى املإف نتيجة القياس، مع عكس ّتأل
متي القياس، ّحدى مقدإكون ذلك عندما يطلب الدليل عىل ية أخرى، وّمقدم

 إنـسان ّكـل:  نـاطق ضـاحك، فالنتيجـةّوكـل.  إنـسان نـاطقّكـل:  قيلفإذا
)  إنـسان ضـاحكّكـل(  طلب دليل عىل صغرى القياس وهـيفإذاضاحك، 

 :فيكون اجلواب بالشكل التايل
عكـس (  ضاحك إنـسانّوكل) ّنتيجة القياس األول( إنسان ضاحك ّكل

 ).ّوهي صغرى القياس األول( إنسان ضاحك ّكل: ينتج) كربى القياس

الث بحث ا ور: ا   استحالة ا
ّألنه يستلزم تقد ّذكر املصنّف أن استحالة الدور قريبة من البداهة، م اليشء ّ
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 العدم بني الـيشء ّتخلل اليشء عىل نفسه مستلزم لّتقدمعىل نفسه بالوجود، و
 .الة االستحّونفسه، وهو رضوري

ّال جيوز أن يكون اليشء علة نفسه؛ ألن العلـة ت>: قال الفارايب  عـىل ّتقـدمّّ
ّذلك أن وجـود بـ يام نعنـّفـإن )ب(ّعلة ) ب( وذلك إذا قلنا ،املعلول بالذات

ّ هـذا تقتـيض أن يكـون وجـود العلـة ّقـضية بالفعل؛ و)ب(من وجود ) ب(
ّ وعلة؛ واآلخـر ّتقدممًا عىل املعلول وال يكون لليشء وجودان أحدمها ّتقدمم

 .)١( <ّ يكون اليشء علة نفسهّحتىر ومعلول؛ ّمتأخ
ّ مضافا إىل لزومه اجتامع النقيضني؛ ألنه بام هو م ّ يعني أنـه موجـود، ّتقدمً

ّ، يعني أنه ليس بموجود يف هذه الرتبـة، ومـن الواضـح أن ّتأخرّنه مإوحيث  ّ
 .ع النقيضني اجتام: يعني، يف رتبة واحدة<موجودبليس > و<موجود>

ّن الدور هو توقف إ :بعبارة أخرى  ّكـل : من الشيئني عىل اآلخـر، أيّكلّ
ًواحد من الشيئني يكون علة ومعلوال ّ لآلخر، والزم العلية عـدم االحتيـاج، ّ

ة هو االحتياج، واجلمع بني االحتياج وعدم االحتياج من جهة ّوالزم املعلولي
 . واحدة هو التناقض

ّوأما بطالن الدور، فألنه لو جاز أن يكون األثـر علـة>: ّق احليلّقال املحق ّ ّ 
ً لزم أن يكون علة يف نفسه، فيلزم أن يكون موجـوداهرّؤثمل  حـال مـا يفـرض ّ

 .)٢(< ذلك باطلّ وكل،ً حال ما يفرض حمتاجاً، أو مستغنياًمعدوما

ه  اليشء عىل نفـسّتقدم يستلزم هّنفألّما بطالن الدور أ>: ّتأهلنيقال صدر امل
 اليشء إذا ّن االستحالة ألّ رضوريّه عن نفسه وحاجته إىل نفسه والكلّتأخرو

 عليه كان اليشء ًاّمقدم وإذا كان اآلخر ، عليه بمرتبةًاّمقدم كان ء ليشّكان علة
                                                

 .٤ ص:لفارايب يف حدوده ورسومه، فرهنك نامه فلسفيا) ١(
 .٥٣ص: املسلك يف أصول الدين) ٢(
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ام يزيد عدد الواسـطة ّ كلّثمح، ّ عىل نفسه بمرتبتني، هذا يف الدور املرصًاّمقدم
  .)١(< نفسه مع مرتبة أخرى يزيد عليها اليشء عىلّتقدميزيد عدد مراتب 

ًوال خيفى أن الدور بام هو دور ليس حماال، ولكنّ ه يكون حمـال للزومـه إىل ّ
 اليشء عىل نفسه الذي يـؤول إىل اجـتامع النقيـضني، ّتقدم وهو ّاملحال الذايت

  .ضني من املحال الذايتّومن الواضح أن اجتامع النقي
ّقـضية اسـتحالة الـدور ّإن > : فهون البداهة مًاسبب كون الدور قريبّوأما 

ّ أهنا تتبنيّة إالّنظريوإن كانت   اليشء عىل ّتقدم بقياس بسيط، أوسطه استلزام ّ
 بال واسطة، وهذا بخالف ما حيتاج إثباته ّ تنتهي إىل البدهييّنظريةنفسه، فهي 

ّه إنام يستنتج من مقدمات كلها أو بعضها نّنإب، فّإىل القياس املرك ّ ّظرية حتتاج ّ
ّات إال بواسطة بعض النظرياتّإىل إقامة برهان عليها، فال تنتهي إىل البدهيي ّ>)٢(. 

ّ واملضمر، غايته أن الدور الرصيح ّاملرصحوال فرق يف استحالة الدور بني 
ّوتوقف الدور املضمر عىل الوسائط ومها من جهـة املحاليـ من غري واسطة، ة ّ

ّاحد منهام عىل توقـف الـيشء عـىل نفـسه، بـل  وّكلّ سواء، ألن مآل ّعىل حد
ّويلزم من الدور كون اليشء موجودا، وغري موجود من قبل نفسه، فمن حتق ق ً

ّ وإن كان هـو توقـف الـيشء عـىل نفـسه وجوده عدم وجوده، ومالك الدور
ً أنـه دائـام ّإال وذلك حمال بـرضورة العقـل، ،ّولكن يستلزم علية اليشء لنفسه ّ

لـك ًومعلـوال هلـا، وذ  لنفـسهّء قبل وجوده، وكونه علةمستلزم لوجود اليش
 . بني ما كان بال واسطة أو كان مع الوسائطحمال، وهذا الالزم ال فرق فيه

                                                

 .١٤٢ ص،٢ج: ّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(
 ).١(  رقم،٦٣٧ ص،٣ج:  عىل هناية احلكمةّالشيخ الفيايضتعليقة ) ٢(
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ور ث تفصي  أدلة إبطال ا
ّ

 
ّذكر الفخر الرازي يف املطالب العالية ثالثة أدلة عىل أبطال الـدور، وهـذه 

  :ّاألدلةوفيام ييل تقرير هذه  )١( ًون أيضاّتأخر ذكرها املّاألدلة

ل األول   ّا
ّثبت أن العلة م   ـ) ب(و) أ (مثل ـا شيئني نة عىل معلوهلا، فإذا فرضّتقدمّ
كان   إذاً: عىل اآلخر، مثالًاّتقدم واحد منهام مّكلكان  لآلخر، ّ منهام علةّكل

ًا ّتقدممنهام م ّكلًأيضا، وإذا كان ) أ ( عىلّمقدم) ب (ّفإن) ب ( عىلًاّمقدم) أ(
 عىل ّتقدم عىل املّتقدم عىل نفسه، واملّتقدمًا عىل املّتقدمعىل اآلخر لزم كونه م

 .)٢(  وهو حمال، عىل نفسهّتقدماليشء الواحد م
 :إشكالنيعىل هذا االستدالل ب أوردوقد 

ّأن قولكم بأن العلة م :ّاألول ّ  ّتقـدم إن كان املراد من ال:معلوهلاة عىل ّتقدمّ
ّ بينا أن هذا الاّألن>  الزماين، فهو باطل،ّقدمتهو ال ّ حمال، وأيضا فقد بيّتقدمّ ّنا أنه ً

 .ّالزماين فإنه يسقط هذا الدليل ّتقدم القول بالّلو صح
 ّتقـدمالقـول بإثبـات ال: فنقـول، ّ بالذات والعليةّتقدمّوأما إن أردتم به ال

 .لبحث عنهلسنة الفالسفة، فيجب اأ، كالم وقع يف ّبالذات والعلية
ّرا يف ذاك وعلـة لـه ّكون هذا مـؤث: ّ بالعليةّتقدممرادكم من الهل : فنقول ً
ّ تريدون به أمرا آخر غري هذا التأثري؟ فإن كان املراد هو األولم أًوموجبا،  كان ً

                                                

 ؛١١٣ـ١١١ص ،٢ ج:رشح املقاصدوانظر  ؛١٥ ص،٤ج:  رشح املواقف:انظر) ١(
 .١٤٤ـ١٤١، ص٢ ج:األسفاروانظر 

 . ١٣١ ص،١ج: طالب العالية من العلم اإلهليامل) ٢(
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ٍأن العلة علة للمعلول، وحينئذ:  معناه<ة عىل املعلولّتقدمّالعلة م>: قولكم ّ ّ  ال ّ
 ّكللو كان >: ّفهوم سوى العلية، وعىل هذا التقدير فقولكم مّتقدميبقى هلذا ال

بني  ال يبقىٍحينئذ، و<ّ واحد منهام علة لآلخرّكلّهام علة لآلخر، لكان نواحد م
ّة فيكون كالما فاسدا، وأما إن عنيتم ّة، وبني تاليها فرق البتّة هذه الرشطيّمقدم ً ً

ّ مفهوما آخر سوى العلية واملّتقدمبال  . ّ من بيانه، فإنه غري معقولّالبدية، فّؤثرً
 <ّ الزماين ولـنفس العليـةّتقدمّ بالعلية له مفهوم مغاير للّتقدمال>: فإن قالوا

ّأما أنه مغاير لل ّ بالزمان، فألنك حني حرّتقدمّ . ك اخلـاتمّكت إصبعك فقد حترّ
 لـزم ّة بالزمان عىل حركة اخلـاتم، وإالّتقدمويمتنع أن تكون حركة اإلصبع م

ّ بالعليـة، ومل حيـصل ّتقـدمهنا قـد حـصل الاخل اجلسمني، وهو حمال، فهتدا
 .)١(<ّتقدم بالزمان، فقد ظهر التغايرال

ّوأما بيان أن ال  ّمـن البـدهييّألنه فّغاير لنفس العلية، م مفهوم ّ بالعليةّتقدمّ
ّأن وجود العلة إذا مل يتم ّ ّ ويكمل فإنه يستحيل أن يصدر عنها املعلـول، ومـن ّ

ّ أيضا أن ّيالبدهي ّ مغاير لكوهنـا علـة لـذلك املعلـول، ٌأمر> ّ العلة بتاممهاّحتققً
 .)٢(ّغاير لنفس تلك العلية م أمر ّ بالعليةّتقدمّ عىل أن الّوهذا يدل

ّاملراد بالتقدم املعنى املصح> :ّ عن هذا اإلشكال بأنّ صدر املتأهلنيوأجاب ح ّ
ه مـا مل ّنأ : بمعنىءّليشء علة ليش عىل ما هو الالزم يف كون ا،لقولنا وجد فوجد

جـدت حركـة اليـد ُ و: أن يقـالّه يصحّنأّيوجد العلة مل يوجد املعلول، أال ترى 
جـدت ُ فو، وجـدت حركـة اخلـاتم: أن يقالّ وال يصح،جدت حركة اخلاتمُفو

  .)٣(< االستحالة بالنظر إىل اليشء ونفسهّ وهذا املعنى بدهيي.حركة اليد

                                                

 .١٣٦، ص١ج: املطالب العالية) ١(
 .١٣٧ ص:املصدر السابق) ٢(
 .١٤٣، ص٢ج: ّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ٣(
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ّء علة بام هو علة لـه ّشكال أنه يمكن أن يكون اليش حاصل هذا اإل:الثاين ّ
 :ه عىل نفسه، وسند املنع وجهانّتقدممن غري لزوم 

 املحتاج إىل املحتاج إىل اليشء اآلخر، ال يلزم أن يكـون ّإن: ّالوجه األول
ًحمتاجا إىل ذلك اليشء، مثال  ّ وكذلك أبو زيد حمتاج إىل جد، زيد حمتاج إىل أبيه:ً

ّ، ألن العلة القريبة كافية لتحقّزيد فهو ال حيتاج إىل اجلدّزيد، أما   ق اليشء، منّّ
ّغري احتياج إىل العلة البعيدة، وإال لزم ختل ّ  . القريبةّعلتهف اليشء عن ّ

ّته علة لليشء، وهذا اليشء الثاين علة للـيشء ّ اليشء بامهيّإن: الوجه الثاين ّ
ًاألول، مثال ّون علة فاعليـيك الغاية من بناء العامرة :ّ ة للمهنـدس، واملهنـدس ّ

  أن:وثانيهام>:  بقولهّتأهلني وهذا ما ذكره صدر امل. العامرة يف اخلارجّحتققّعلة 
ّته علة ليشء، هو علة لوّيكون اليشء بامهي  . )١( »جود ذلك اليشءّ

ّمثال جدـ  ّإذا مل توجد العلة البعيدة لليشءّ بأنه :ّالوجه األولعن ب يجوقد أ ً 
وما مل توجد ) أبو زيد (ّ العلة القريبةّتحققفال ت ـ ّالذي هو علة بعيدة لزيدزيد 

 وهو معنى احتياج اليشء ـ أي مل يوجد زيد ـ ّالعلة القريبة مل يوجد ذلك اليشء
ّ القريبة، هو فيام لـو وجـدت العلـة ّعلتهعن   اليشءّختلفّإىل العلة البعيدة، و

 .ملعلولالقريبة بدون البعيدة من غري وجود ا
ّ قول الفالسفة بأن العلة الّ إن:الوجه الثاينعن ب يجوأ  ّفاعليـةّ علة ّغائيةّ

وعىل هذا األساس يوجـد فـرق  .ّماهيتهاتها من جهة ّ الفاعل، هو عليّفاعليةل
ة ّمقدمـّهي علـة وّماهيتها  من جهة ّغائيةّ العلة الّ، فإنّتأخر والّتقدمة الّيف حيثي

 الفاعـل، ّفاعليةة عن ّتأخرهي مف من جهة وجودها، ل، لكن الفاعّفاعليةعىل 
ّواملراد من الدور الباطل هو كون اليشء علة لليشء اآلخر واليشء اآلخر علة  ّ

 .ّ التي يكون هبا معلول لألولّيثيةّلألول من نفس احل

                                                

 .السابقاملصدر ) ١(
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ّ اليشء علة ملا هو علة ّماهيةّألن كون > : بقولهّتأهلنيوهذا ما ذكره صدر امل ّ
ّنه ظاهر االستحالة ملا فيه من وجود املعلول قبـل وجـود العلـةلوجوده مع أ ّ، 

ّ بتوقف الـيشء عـىل مـا يتوقـف عليـهّ الدور املفرسي أعن،ا نحن فيهّليس مم  ؛ّ
ّد اجلهات يف املوقوف عليه، كام أن الـصورة تتوقـف عـىل ّلتعد  ، بجهـةّاملـادةّ

ّوتوقفت عليها املاد  .)١(<ة بجهة أخرىّ

ا ل ا   ا
ً مـنهام مفتقـرا ّكـلّ منهام علة لآلخـر، فيلـزم أن يكـون ّكلان شيئان لو ك

ًوحمتاجا إىل اآلخر، واملفتقر إىل املفتقر إىل اليشء جيب كونـه مفتقـرا إىل ذلـك  ً
فيلزم أن يكون ) أ( ًحمتاجا إىل) ب(و) ب( إىل ًاحمتاج) أ( إذا كان :ً مثال.اليشء

 :)٢( لوجهني؛وهو حمال) أ(ًحمتاجا إىل ) أ(
ر إليه غـري حمتـاج إىل َر إىل اليشء حمتاج إليه واملفتقِفتقّإن امل>: ّالوجه األول

ً فلو كان اليشء الواحد مفتقـرا إىل نفـسه، لـزم كـون الـيشء الواحـد .رِاملفتق
ّبالنسبة الواحدة، حمتاجا وغني  .)٣( <نقيضني وهو حمالًا، وذلك مجع بني الً

 اليشء هو نسبة خمصوصة بني املفتقـر االحتياج واالفتقار إىل: الوجه الثاين
 . بني أمرين فقطّإال ّتحققّر إليه، ومن الواضح أن النسبة ال يمكن أن تَواملفتق

أي نسبة اليشء إىل ـ  األمر الواحد من جهة واحدة ّوعىل هذا األساس فإن

                                                

ّالعلة الغائية بامهيتها علة ملا : قوهلم>: ه عىل األسفار يف تعليقتاحلكيم السبزواريقال ) ١( ّّ ّ
ّ فليس املراد به علية شيئي،ّهو علة هلا بوجوده ّة ماهيتها، بل عليّ  ؛<تها بوجودها الذهنيّ

 ).١( تعليقة رقم ،١٤٣، ص٢ج: ّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة
: ّكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة؛ احل١٣٨ ص،١ج:  املطالب العالية:انظر) ٢(

 .١١٣ ص،٢ ج:؛ رشح املقاصد١٤٣ ص،٢ج
 .١٣٨ ص،١ج: املطالب العالية) ٣(
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الثـاين > النسبة فيه، وهذا ما ذكره الفخر الرازي بقوله ّتحققيمتنع أن تـ نفسه 
ّأن االفتقار إىل اليشء نسبة خمصوصة، بني املفتقر واملفتقر إليه، والنسبة ال وهو 

ار الواحد يمتنع حصول  بني أمرين، فاألمر الواحد باالعتبّإاليمكن حصوهلا 
 .)١(<النسبة فيه

 ّتحققّ من أن النسبة ال ت ـ عىل ما ذكره الفخر الرازيّتأهلنيأورد صدر املو
ً؛ ألن التغاير احلقيقي بني الـشيئني لـيس رشطـا يف ّ تامغريّأنه   ـ بني أمرينّإال ّ

ة ّحــصول النــسبة، بــل يمكــن التغــاير االعتبــاري بــني شــيئني مثــل العاقليــ
ّ أما حكايـة النـسب فلـيس . ضعيفّوالكل>:  وهذا ما ذكره بقوله،ّعقوليةوامل

ّكل نسبة ممـا يقتـىض التغـا ر االعتبـاري يام يكفـي التغـاّر اخلـارجي، بـل ربـيّ
 .)٢(<...ّعقولية واملّعاقليةالك

ّ، وذكـر بـأن يف ّتـأهلني بمناقشة صدر املِاحلكيم السبزواري مل يرتض ّلكن
ال يكفـي رصف ـ ّ والعلة واملعلول ّتأخر واملّتقدمكاجتامع املـ اجتامع املتقابلني 

ّعقولية، وهـذا  واملّعاقليةالتغاير االعتباري، مع الفارق بني هذه املوارد وبني ال
 .ّال خيفى أن التغاير االعتباري ال يكفي يف اجـتامع املتقـابلني>:  ذكره بقولهما

 للتعاقـد ؛ّعقولية واملّعاقلية ليسا من قبيل الّعلوليةّ والعلية واملّتأخر والّتقدموال
 يكون منعه ّحتى ًّابدهيي عن عدم كفايته ملا مل يكن ّإالّبني األولني دون األخري، 

 .)٣(<ب املناظرة عن آداًمكابرة خارجا
الث  ل ا   ا

ّ واحد منهام علة لعلة ّكلّ واحد منهام علة لآلخر، لكان ّكللو كان >: قالوا ّ
ّنفسه، وعلة العلة علة، فيلزم كون  ّ   .<ك حمالّ واحد منهام علة لنفسه، وذلّكلّ

                                                

 .السابقاملصدر ) ١(
 .١٤٢ ص،٢ج: ّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ٢(
 .)٣( تعليقة رقم ،املصدر نفسه) ٣(



 ٣٤٣ ................................................  العلل يف والتسلسل الدور استحالة يف

ّ علة اليشء علة لـذلك ّإن>: ّمدار هذه احلجة عىل قوهلم: قولولقائل أن ي ّ
 . وهذا كالم مبهم جيب البحث عنه ،<اليشء

 ، لـذلك الـيشءّ جيـب كوهنـا علـة الـيشءّعلة>: إن أردتم بقولكم: فيقال
ّ فهذا باطل قطعا، ألنـ<ّمؤثرة يف ذلك اليشء، وموجدة لهوجيب كوهنا   عـىل هً

ّهذا التقدير تكون علة العلة علة قريبة لليشء، وكوهنا علة قريبة لذلك اليشء  ّ ّ ّ
ّعلة علة اليشء جيـب كوهنـا علـة>: ّة للعلة، فقولكمّيمنع من كوهنا عل ّ  قريبـة ّ

 . كالم متناقض<لذلك اليشء
ّ وإن أردتم به أهنا علة لعلة اليشء، فهـذا مـسل ّ ّ ّ أنـه يرجـع حاصـل ّإالم، ّ

ّالكالم فيه، إىل أن علة علة اليشء جيب كوهنا علة لعلة ذلك اليشء، ومعلـوم  ّ ّ ّ ّ
 .)١( فيه هذا الكالم عبث وال فائدة ّأن

ور  ن ا ذكورة  إ وجوه ا   ا
 هبا البعض عىل عـدم امتنـاع ّذكر الفخر الرازي بعض الوجوه التي احتج

 : الدور، وهذه الوجوه هي
 منهام حمتـاج إىل اآلخـر، واجلـوهر ّكل اهليوىل والصورة ّإن: ّالوجه األول
 .)٢(ّكل منهام إىل اآلخر وهو دوروالعرض حيتاج 
ّأمـا اجلـسم فإنـه مـستلزم . ّإنا ال نقول بـاهليويل والـصورة> :وأورد عليه ّ

ّ أن ذات اجلسم توجب احلصول يف احليّإالز، ّللحصول يف احلي ز املطلق، وعىل ّ
ّألن ذات اجلـسم توجـب احلـصول يف احليـ) بيـنهام (هذا التقدير فاملالزمـة ز ّ

 .)٣(<املطلق

                                                

 .١٣٨ ص،١ج: املطالب العالية) ١(
 .١٣٩ ص،١ج: صدر نفسه امل:ظران) ٢(
 .املصدر نفسه) ٣(
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 عىل اآلخر وهـو دور،  واحد منهامّكلّيتوقف  ضافنيّإن امل>: الوجه الثاين
ّ وجوب مقارنتهام ألجل أن العلة الواحدةّإن: وال يقال ّهلام معا، ألنا ) موجبة (ّ ً

 ّإال الواحد ال يصدر عنه :ّ عىل قول الفالسفة، ألن عندهمّيصحهذا ال : نقول
 .)١(<الواحد

ً واحد منهام مفتقرا ّكلًضافني جيب حصوهلام معا، وكون ّإن امل: وأورد عليه
 .)٢( اآلخر أمر حمالإىل

 من باب املضاف، واملضافان يوجدان ّعلوليةّ العلية واملّإن: الوجه الثالث
، فوجب أن ّتقدمتنايف حصول ال ةّة، واملعيّ يوجبان املعيّعلوليةّفالعلية وامل ًمعا،

 .ّ بني العلة وبني املعلولّتقدميمتنع حصول ال
ّيشء، وكون هـذا علـة لـذاك، ّ ذات العلة وذات املعلول ّإن>: وأورد عليه

ّوكون ذاك معلوال هلذا، يشء آخـر، فالتـضايف واملعيـ  حـصلت بيـنهام ّإنـامة ً
ًباعتبار كوهنام علة ومعلوال،  ّما إذا اعتربنـا احلقيقـة املخـصوصة التـي لكـلأّ ّ 

 .)٣( <ّتأخر والّتقدمواحد منهام، فبهذا االعتبار حيصل ال

                                                

 .السابقاملصدر )١(
 .نفسهاملصدر ) ٢(
 .نفسهاملصدر ) ٣(
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 ّيف أدلة إبطال التسلسل: املبحث الثالث 
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سلسل ُوأما ال ءُب فهو ترتّ وجودٍ  ءٍ  وجودَر آخٍ    ٍ 
ا  ثالثُب، وترتِ بالفعلُمعه الثٍ ا ك، وا ، ٍ  رابعُ كذ

هايةِغوهكذا إ  نٌسواء. ِ ا سلسلةُهابِ ذَ  ك مِ ا ن ِ كذ
ان ونـ  ِا ن ِ أو م ـٌ بعدٍ بعد َعد، وٌ قبلٍ قبل َ قبلَبأن ي

ن. ٍ واحدٍجانب طّل ونٍ حال  أيَ ا ِ  ألجزاءَ أن ي
سلسلة ونِ بالفعلٌ وجودِا وجودًعةِتمُ َ وأن ت ونِ  ا  َ وأن ي
نها ترت سلسل. ٌبب ُ ترتبِ  العللُوال ٍ  علةٍ معلولّ

ّ
 ُب وترت

ِعلت
ّ

ٍه  علة
ّ

ِ وعلة
ّ

ِ علت
ّ

ٍه  علة
ّ

هايةِ، وهكذا إ غ  .ِ ا
سلسل الِ  العللُوال هان. ٌ  علولَ وجودأن: ِ عليهُوال  ِ ا

سبةٌرابط ِ إ علتِ بال
ّ

ِ إال بعُه ال يقوم
ّ

ُه، والعلةِتل ّ
ستق  لِ هو ا

ي ي َ كما تقدمُهُمقوُا نت علت. ّ ذا  ُو ه معلولّ
َ

 وهكذا، ٍثالثـِ لًة
ستَنت غ سبةٍةقلَ  سلسلةِهبتَ إ ما فوقها، فلو ذِ بال  إ ُ ا

هايةِغ  وِ ا
َ

ت ٍ إ علةِهَم ت
ّ

ونٍ معلولةِ غ ًستقلةُ ُ ت ّ
 َ غ

م يٍرابطة ْتحققَ،  ءّ سلسلةِن أجزاءِ مٌ  ِ  وجودِ الستحالة؛ِ ا
رابط َ إال معِا ّ

ستقل  .  
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ح  ا
ّمل يبحثـوا أدلـة بطـالن  ـ  )٢(وابـن سـينا )١(مثل الفارايبـ الفالسفة القدماء 

 .ّام بحثوه ضمن أدلة إثبات واجب الوجودّ، وإنّمستقلالتسلسل يف بحث 
ّأما الفالسفة واملتكل نصري الدين واخلواجة  )٣(ّمون املتأخرون، كالفخر الرازيّ

 )٦(والتفتـازاين )٥(اينجـروالقايض عضد الـدين األجيـي والـرشيف اجل )٤(الطويس

مــة الطباطبــائي، بحثــوا ّوالعال )٨( هــادي الــسبزواريّومــال )٧(ّوصــدر املتــأهلني
ّالتسلسل يف بحث العلة واملعلول يف باب مستقل بعنوان  <ّأدلة بطالن التسلـسل> ّ

ّات بـاملعنى األخـص إىل ّين نقـل مـن اإلهليـّفمكان بحث التسلسل عند املتأخر
ّاإلهليات باملعنى األعم  :ة التاليةّويقع البحث يف التسلسل ضمن اهليكلي .ّ

 يف تعريف التسلسل: ّاملبحث األول
 يف رشائط التسلسل املحال: املبحث الثاين

 يف الرباهني عىل بطالن التسلسل: املبحث الثالث
                                                

 . رسالة إثبات املفارقات، للفارايب:انظر) ١(
ّإهليات الشفاء، املقالة الثامنة، الفصل األول) ٢(  أشار إليه يف بحث ، نعم؛٣٢٧ص: ّ

 .٤٩ ص:العلل يف رشح عيون احلكمة
 .١٤١، ص١ج:  املطالب العالية؛٥٩٦ ص،١ج: ّباحث املرشقيةامل) ٣(
ّكشف املراد للعالمة احليل، تصحيح الشيخ حسن زاده) ٤(  .١١٧ص: ّ
 .١٧٨ـ ١٦٠ ص،٤ج: رشح املواقف) ٥(
 .١٦٤ ص،١ ج:رشح املقاصد) ٦(
 .٣٥٣صو١٤١، ص٢ج: ّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ٧(
 .٢ج: رشح املنظومة) ٨(



 ٣٤٩ .......................................................... استحالة التسلسل يف العلليف

 

بحث األول سلسل: ّا ف ال   تعر
كانـت   تتالحـق أمـور عقـب بعـضها، سـواءهـو أن: لتسلسل يف اللغةا

ّكانت بينها عالقة العلية  حلقات هذه السلسلة متناهية أم غري متناهية، وسواء
 . أم الّعلوليةوامل

: ويشء مسلـسل. صال الـيشء بالـيشءّاتـ: والسلـسلة>: قال ابن منظـور
 .)١(<صل بعضه ببعضّمت

صل بعـضه بـبعض، ومنـه سلـسلة ّمتـ:  مسلسليشء>: وقال ابن منظور
 . )٢(< ما استطال منه يف عرض السحاب:وسلسلة الربق. احلديد

ها سبعون ذرا{ :قال تعاىل  سلسلة ذر
ً َ ِ َ َُ َ ُْ ْ َ

ٍ
َ

ِ ِ
ْ

َسالسـل{ :وقال تعـاىل  )٣٣: احلاقة( }ِ ِ َ 
ا ًوأغالال وسع ً

ِ َ َ َْ سحبون{: وقال )٤: نساناإل( }َ سالسل  َوا ُ َُ ْ ُ ِ  . )٧١: غافر( }َ
يا عجبا> يورو

ً
ن سالسلّ لقوم يقادون إ ا  .)٤( )٣(<ة با

سلسل  اال   صطالحال
ا يف املعنـى اللغـوي، ّ ممـّوا التسلسل بدائرة أقلّون والفالسفة خصّتكلمامل

 . التعريفات األخرىّثمّوفيام ييل نذكر أوال تعريف املصنّف 
ء آخـر موجـود  يشء موجود عـىل يشّترتبّف املصنّف التسلسل بأنه ّعر

ىل هنايـة، ال إلثالث والثالث عىل الرابع وهكذا  الثاين عىل اّترتبمعه بالفعل و
ُقبل قبل ّكل قبل كان بأنة أي يف سلسلة العلل ّسواء كانت السلسلة تصاعدي ٍ ،

ُبعـد بعـد ّكـل بعدكون بأن ية يف سلسلة املعلوالت ّأم كانت السلسلة تنازلي ٍ ،

                                                

 .٣٥٥ ص،١٤ج: لزبيديلتاج العروس، ) ١(
 .٣٤٥، ص١١ج: لسان العرب) ٢(
 .٣٠٢ ص،٢ج: محد بن حنبل، دار صادر، بريوتأمسند ) ٣(
 .٢٣٧ص: لراغب األصفهاينلانظر مفردات غريب القرآن، ) ٤(
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 .يت يف البحث الالحقوقد ذكر للتسلسل رشائط تأ
 :تعريفات األعالم للتسلسلوفيام ييل بعض 

ة ّمؤثرّهو أن يسند املمكن يف وجوده إىل علة ... التسلسل>: جيي قال األ.١
 غـري ا إىلّ جـرّة فيهـا وهلـمّمؤثرّة إىل علة أخرى ّؤثرّفيه وتستند تلك العلة امل

 .)١(<هناية
كون بأن ي ال إىل هناية ّعلوليةواملّيرتاقى عروض العلية >: قال التفتازاين. ٢

ً ما هو معروض للعلية معروضاّكل  لـه تعـرض وال ينتهـي إىل مـا ّمعلولية للّ
 فإن كانت املعروضات متناهية فهو الدور بمرتبة إن كانا .ّاملعلوليةّالعلية دون 

 .)٢( فهو التسلسلّإال،  وبمراتب إن كانت فوق االثنتني،اثنتني
هو ترتيب أمـور غـري متناهيـة، وأقـسامه >: يفاتوقال صاحب التعر .٣ 

ّأربعة؛ ألنه ال خيفى أن يكون يف اآلحاد واملجتمعة يف الوجود أو مل يكن فيها، 
ــب  ــا ترتي ــون فيه ــا يك ــوادث، واألول إم ــسل يف احل ّكالتسل ــاين،  أوّ ال، الث

ًكالتسلسل يف النفوس الناطقة، واألول إما أن يكـون ذلـك الرتتيـب طبيعـة،  ّ ّ
ــعيكالتس ــوفات، أو وض ــصفات واملوص ــوالت وال ــل واملعل ــسل يف العل ًا ّل

 .)٣(<ّكالتسلسل يف األجسام، واملستحيل عند احلكيم األخريان، دون األولني
ّف أيضا بأنّوعر  .)٤(<ال إىل هنايةتايل أمور بينها ارتباط ت> نه عبارة عً
مـن  ىعن وجـود مـا ال يتنـاهعبارة > ّ الطالبني بأنهإرشادفه صاحب ّوعر
 .)٥(<األعداد

                                                

 .٤٤٩ ص،١ج: املواقف) ١(
 .١٦٤ ص،١ج: لتفتازاينل ،رشح املقاصد) ٢(
 .٦٨ ص:ّ عن املصطلحات الكالميةً، نقال٢٥ص: التعريفات )٣(
 .٦٨ص: ّ عن املصطلحات الكالميةً، نقال٣٤ص: أنوار امللكوت يف رشح الياقوت )٤(
 .١٦٧ ص:إرشاد الطالبني إىل هنج املسرتشدين )٥(
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 أمـور غـري متناهيـة ّترتبعبارة عن > ّف بأنهّويف اصطالحات الفنون عر
ّا أو عقليّ وضعيّرتتبجمتمعة يف الوجود والرتتيب؛ سواء كان ال  .)١(<ًاً

ّواملالحظ أن بعـض الفالسـفة ذكـروا يف تعريـف التسلـسل أنـه خمـتص ّ ّ 
 ذكـروا بعـض الرباهـني بالعلل، لكن حينام أقاموا الرباهني إلبطال التسلـسل

ّ بالعلة واملعلول، مـن قبيـل برهـان املـسامتة وبرهـان التطبيـق ترتبطالتي ال 
 .ّتفصيليةوالربهان السلمي، كام سيأيت بياهنا يف البحوث ال

ا بحث ا سلسل: ا   ائط ال
 :  ثالثةًاطوذكر املصنّف للتسلسل املحال رش

ط األول سلسل: ّا يع حلقات ا ون  وجودة بالفعلأن ت   ة 
ّترتـب موجـود عـىل آخـر موجـود >: ف التسلـسل قـالّ وهلذا حينام عـر

 .<بالفعل
إىل ال  العدد يتسلـسل ّفإنوهبذا الرشط خيرج العدد من التسلسل املحال، 

 ال ّفإنـه. ّبـالقوةهناية، لكن ليست مجيع مراتبه موجودة بالفعل، بـل بعـضها 
 همـا هـو أكثـر منـه، واملوجـود منـ ويمكن وجـود ّإالتوجد مرتبة من العدد 

 .ً دائام، كام يأيت تفصيله يف التنبيه الثاينٍبالفعل، فهو متناه

ا ط ا و: ا وجودأن ت تمعة  ا سلسلة  يع ا   ن 
ة بعضها عىل بعض، من قبيـل ّرتتبة املّوهبذا الرشط خترج احلوادث الزماني

ً يصري مجـادا ّثم ً إنساناّثمً حيوانا ّمثً نباتا ّثمًب فتصري معدنا ّالعنارص التي ترتك
ّوهكذا، فهذه احلوادث عىل مبنى بعض الفالسفة أهنا ال متناهية، ألهنا كانـت  ّ

 ّإنـاممنهـا  ًّكالّا غري جمتمعة يف الوجود، ألن ولكنّهموجودة بوجود اهللا تعاىل، 
 .ن بعد فساد الوجود السابق له وقبل وجود الالحقّيتكو

                                                

 .٦٩٠ ص:اف اصطالحات الفنونّكش) ١(
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الث ط ا سلسلة أن : ا ون ب أجزاء ا   ّ ومعلوّ ّترتبي
ة ّرتتبـ وإن كانـت مّفإهنـا، ّعرضـية الّزمانيةوهبذا الرشط خترج احلوادث ال

ّترتب عيل بينها لكنّها ليسبعضها عىل بعض   ومعلويل، وكـذا ختـرج األمـور ّ
ّترتب عيلالتي بينها تعاقب زماين من دون أن يكون بينها   ومعلويل، كوجـود ّ

ع عـىل اليـوم الـذي قبلـه ّع عىل وجود أمس، ووجود أمس املتفـرّاملتفراليوم 
 ومعلويل؛ إذ املوجودات ّعيل ّترتبّوهكذا؛ ألن يف مثل هذا التعاقب ال يوجد 

، لذا تكون ًات بالنسبة للموجودات الالحقة، وليست علالّالسابقة تكون معد
  .هذه األمور خارجة عن حريم استحالة التسلسل

بحث ا سلسل: الثا  أدلة إبطال ال
ّ

  

ن يف وّدة إلبطـال التسلـسل ذكرهـا الفالسـفة واملتكلمـّهناك بـراهني متعـد
ّمسفوراهتم، وبني صدر املتأهلني عرشة منها يف األسـفار، واملـصنّف ذكـر ثالثـة  ّ

 .ّض للرباهني األخرى يف البحوث التفصيلية يف آخر الفصلّبراهني فقط، ونتعر

هان األول ستقلبره: ّال رابط ا وجود ا   ّان ا
 :ّويبتني عىل بعض املقدمات، وهي ّ صدر املتأهلني من مباينّهذا الربهان مشتق

 ةّق بالوجود ال باملاهيّاجلعل يتعل: ّاملقدمة األوىل
 .ّ الدليل عليها يف الفصل األولّتقدمة ّقدموهذه امل

 هّعلتق بّ حقيقة املعلول عني الربط والتعل:ّاملقدمة الثانية
ّت أيضا يف الفصل األول وّتقدمة ّقدموهذه امل ّ أن املعلـول شـأن مـن ّتبنيً

 .ّعلتهّ وأنه عني الربط بّعلتهشؤون 
ة غري ّمستقلّ إىل علة ِة ومل تنتهلو كانت سلسلة املعلوالت ال متناهي: النتيجة

ة غري رابطة، فيلـزم أن ال ّمستقلمعلولة، لكانت هذه السلسلة من املعلوالت 
 مـع ّإال السـتحالة وجـود الـرابط ؛أجزاء هذه السلـسلة جزء من ّ أيقّتحقي
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ّوينتج أيضا أنه يلزم من التسلسل نفي الوجود كل ّمستقل ّ  . البطالنّوهو رضوري ه،ً
 تعليقتـه عـىل األسـفار، حيـث  الطباطبائي يفّعالمةوهذا الربهان ذكره ال

ّه قد ثبت أن ّنأو  آخر وهٍويمكن االستدالل عىل بطالن التسلسل بوجه>: قال
ّ وثبت أن وجود املعلول بالقياس إىل العلـة،ّاجلعل والعلية يف الوجود  وجـود ّ

 ةبت سلـسل فلو ذه.ّعلته الوجود النفيس الذي يقوم به هو وجود ّنأ و،رابط
قـة ّ متعلة هناك وجودات رابطـّتحقق إىل غري النهاية لزم أن يّعلوليةّالعلية وامل

 وهـو حمـال، وليـست ّمـستقلقوم بوجود نفـيس بعضها ببعض من غري أن ي
 ّوإنـاما،  باالسـتقالل اإلضـايف بينهـىّحتـى يكتفـة، ّاملقايسة املذكورة اعتباري

 .)١(<ة والضعف، فافهمّ مراتب الشدّحتققمرجعها إىل 
 .ًالدور أيضا كام يبطل التسلسلوهذا الوجه يبطل 

ص   ّتعليق  ا

  جود معه كذلكوترتيب الثاين عىل ثالث مو>: +قوله>. 
 .هو ترتيب الثاين عىل ثالث موجود معه بالفعل) كذلك (املراد من

  والتسلسل حمال والربهان عليه>: +قوله...>. 
  ـً كامال يف إثبات استحالة التسلـسلًص فصالّالذي خص  ـيف كتاب املواقف
ّ مقدمة مهمجييذكر عضد الدين األ ّة يتوقف عليهـا إبطـال التسلـسل حيـث ّ

ّاملقصد السابع يف بيان مقدمة يتوقف عليها إبطـال التسلـسل وهـي أن >: قال ّ
ّ العلة املؤثرة جيب أن تكون موجودة مع املعلـول أي يف زمـان وجـوده :نقول ّ
ّن مل جيب ذلك، بل جاز أن يوجد املعلول يف زمان ومل توجد العلـة إأي ـ  ّوإال

، فيكـون عنـد وجـود  فقد افرتقا أي جاز افـرتاقهام ـ بل قبلهيف ذلك الزمان،
ّالعلة ال معلول وعند وجود املعلول ال علة، فليس وجوده لوجودها فال علية  ّ ّ

                                                

 ).٢(، تعليقة رقم١٦٦ ص،٢ج: ّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(
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 .)١(<بينهام
  ّوالعلة هو املستقل الذي يقو>: +قوله ّ  .ّ يقوم املعلول:أي ،<مهّ
  ّيف الفصل األول: ، أي<ّكام تقدم>: +قوله. 
  ّوإذا كانت علته معلولة لثالث وهكذا>: +قوله>. 

ّ كانت علته معلولة لثالث ورابطة بالنسبة إىل علته وال تقواإذ :أي ّ ّم إال بعلتهّ ّ. 

                                                

 .٤٤٨ ص،١ج: املواقف) ١(



 
 
 
 

 
 
 
 

وسط    الطرفوبرهان ا

  الطرفوتقرير الفارايب لربهان الوسط 
  ّالنصتعليق عىل 





عروف:  آخرٌبرهان وهو ا
ُ

هان وسطِ ب شيخُهَ، أقامِ والطرفِ ا   ُ ا
شفاءِ إذا ف>: َ قالُ، حيثا

َ
 وفًعلوالرضنا م

َ
ًرضنا  علة ّ

ِعلتهِ ول
ّ

ً علة ّ
 ،

س نَفل ونُ يم ٍ علةِ لَ أن ي
ّ

ٌ علة ّ
علول، ألنٍ نهايةِ بغ َ وعلتَ ا ه ّ

َوعلة ّ
ِ علت
ّ

لتْتُه إذا اعت ي لِها  القياسُ  نتٍها إ بعضِبعضـِ ا  ْ 
ُعلة ّ

ِ العلة
ّ

ً علة ّ
نً أو مطلقة آلخر ن ـَ  نَ و آلخر سبةَ  ةُ  علو ِ ا ّ 

ن اختلفا  أن أحد ها، و َإ واسطة واآلخرٌهما معلولّ  بال ٌ معلولُ با
ك ـٍواسطة ونا كذ م ي توسُ ال األخ، و توسُطّ وال ا ّ، ألن ا ي َطّ  ا

ُهو العلة ّ
ماس لمعلول علةُةّ ا  ٌ ّ

ء علول، فقطٍ واحدٍ  س علةُ وا ً ل ّ
 

و. ٍء
ّ

الثة خاٍ واحد نت خاصٌيةّص من ا علولِ الطرفُيةّ، ف  ِ ا
س علة ًأنه ل ّ ء، وخاصيةّ  َ ٌ أنه علةِِ اآلخرِ الطرفّ ّ لّ  

ّ
ه، ِ غ

ُوخاصية وسطّ ٌ أنه علةِ ا ّ وسطٌ سواء،ٍ لطرفٌ ومعلولٍ لطرفّ ن ا  ً واحداُ 
ن فوق. ٍ واحدَأو فوق ن  َ ترتبٌ فسواءٍ واحدَو باّ  ترت

ً
 متناهيا
ً

 َ أو غ
َ، فإنه إن ترتبٍمتناه ّ ةّ لةٍ متناهيةٍ  ك نت   ِ ما ب الطرفِ عددُ 

كٍ واحدةٍكواسطة ش واسطةّ  خاصية ُ   بالقياس إ الطرف ِا
ون ُخاصيته من الطرف  و ك إن ترتبّ ذ َ، و ةّ  ٍ غٍ  ك
م ٍمتناهية صل الطرفو  

ُ
يع ن  تنا ِالغ ُ  ش  ا

ً
ِاصية خ ّ 

واسطة، ألنك أي لةّا نت علةَ أخذتٍ   ً ّ
نت  علول األخ و وجود ا  

ملةٌ منها معلولٍ واحد، إذ ًمعلولة ٌمتعلق ُ، وا ّ
وجود به،  ُومتعلق ا ّ

 
علول معلول وجود با َ، إال أن تلكٌا ّ ّ

ملة طَ ا علول األخ ٌ    وجود ا
ٌوعلة ّ

ما زدت ، و  َ ّ
مِواألخذ  ا  ن ا هاية باقياُ   إ غ ا

ً
 .

وز س  ونُفل لةَ أن ت وجودةٍ عللُ  س فيها علةً  ٌ ول ّ
 ٍ معلولةُ غ

ٌوعلة ّ
، فإن يع أو تنا َ  ون واسطة غ ا الٍ بال طرفًي   .ٌ، وهذا 
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ح   ا
ّول رسـالة  نقله الفارايب يف أّثمرسطو يف املقالة األوىل، أهذا الربهان ذكره 

ض لـه الـشيخ بعبـارات مـوجزة يف املقالـة ّإثبات املفارقات، وبعد ذلك تعر
نه بالتفصيل، وحكاه صدر ّ الشفاء بيّإهليات يف لكنّهّالثامنة من الفصل األول، 

 .)١( يف األسفار عن الشفاءّتأهلنيامل

هان ر ال   تقر
ة من هذه  حلقّكلّنة من حلقات ثالث، نجد أن يف ّلو أخذنا سلسلة مكو
 : هيّصوصيات، وهذه اخلّواقعية ّتكوينيةة ّاحللقات توجد خصوصي

ّتها أهنا معلولة فقـط وليـست علـة لـيشء ّ احللقة األخرية، وخصوصي.١ ّ
 .ّآخر؛ إذ ليس حتت هذه احللقة معلول، ألن الفرض ثالث حلقات فقط

ّتها أهنا علة للحلقة التي حتتها ومعلوّاحللقة الثانية، وخصوصي. ٢  .لة ملا فوقهاّ
ّتها أهنا علة للحلقـة الثانيـة بـدون واسـطة، ّ احللقة األوىل، وخصوصي.٣ ّ

ّوعلة للحلقة األوىل بواسطة، مضافا إىل أهنا ليست معلولة لعلة أخرى ّّ ً. 
ّضح أن كل واحدة من احللقات الثالث خمتـصة بخـصوصية تكوينيـة ّفات ّ ّ ّ ّ

ّواقعية، فاحللقة األوىل علة فقط وليست معل  ّولة لعلة أخرى، عىل العكس منّ
ّ ليشء آخر، أما احللقة الثانية ّعلةاحللقة األخرية التي هي معلولة دون أن تكون 

 . ومعلولة ملا فوقها وهي احللقة األوىل ـاحللقة األخرية ـ ّفهي علة ملا حتتها
ّففي هذه السلسلة توجد حلقة واحدة هلا خصوصية الوسط، ولكن يمكن 

ّ تكون هلـا خـصوصية الوسـط، فتكـون علـة ملـا حتتهـا فرض حلقات أخرى ّ
                                                

 .١٩٦ ص،٢ج: انظر تعليقة الشيخ حسن زاده عىل األسفار) ١(
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 .ّومعلولة ملا فوقها، لكنّا أخذنا ثالث حلقات لكي يتبني املطلب بشكل واضح
ّ فرضنا أن سلسلة العلـل واملعلـوالت هلـا حلقـات وسـط أكثـر مـن فإذا

 : حالتنيإحدىواحدة، فهذه السلسلة هلا 
 .ٍ متناهلكنهّأن عدد احللقات فيها كثري، : احلالة األوىل
 .ٍهّأن عدد احللقات كثري وغري متنا: احلالة الثانية

ّ، أي أن ٍ حكـم الوسـط متـساوّه يف كلتا احلالتني، نجد أنّنأومن الواضح 
ّ الوسط وهي أنه تقوّخصوصيةاحللقات املعنونة بعنوان الوسط هلا  م بطرفني، ّ

 .سواء كانت السلسلة متناهية أم ال
ّها؛ ألن احللقة ّحتققال إشكال يف ة ـ السلسلة متناهي  ـلكن يف احلالة األوىل

 الوسط، فـال يلـزم ّخصوصيةة وليس هلا ّمستقلّاألوىل تكون علة العلل وهي 
 . حمذور يف ذلكّأي

مـا   مجيع حلقاهتـاّنإف ـ وهي كون السلسلة غري متناهية ـ  احلالة الثانيةّأما
 الوسط من ّحتققّواضح أن  الوسط، ومن الّخصوصية هلا ،ّعدا املعلول األول

ّ ألنه إذا صار وسط بال طرف يعني ما فـرض وسـط لـيس ؛دون طرفني حمال
 . وال وسط هو من اجتامع النقيضنيًابوسط، وكون يشء وسط

إىل   من انتهـاء السلـسلة،ّالبدّ أن التسلسل يف العلل باطل، فّيتضحوهبذا 
 .ة غري معلولة ليشء آخرّمستقلّعلة 

 سلـسلة ّكـل هذا الربهـان جيـري يف ّ يف بداية احلكمة أنوقد ذكر املصنّف
ّة من العلل التي ال تفارق وجودها وجود املعلول، سواء كانت علة تامّرتتبم ة ّ

، مـا عـدا ّصورية مّمادية أ أم ّغائية أم ّفاعليةأم ناقصة، والناقصة سواء كانت 
ًيت علال جمازاّ سمّاملعدة العلل ّة؛ وذلك ألنّالعلل املعد  ال عىل نحو احلقيقة، ً

 .ةّ الكالم يف العلل احلقيقيّوحمل
وهذا البيان يصلح >:  الشيخ الرئيس يف هناية الربهان، حيث قالهوهذا ما ذكر 
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ًأن جيعل بيانا لتناهي مجيع طبقات أصناف العلل، وإن كان استعاملنا لـه يف العلـل 
ّالفاعلية بل علمت أن ّ كل ذي ترتيب يف الطبع فإنه متناّ  .)١(<ّ، وذلك يف الطبيعياتٍهّ

هـان جلميـع إىل شمول هذا الرب -يف القبسات  -وكذلك ذهب املريداماد 
 .)٣( الرباهني إلبطال التسلسلّ بأسدّتأهلني، ووصفه صدر امل)٢(العلل

 برهـان الوسـط ّنإ> :وقال الـشيخ حـسن زادة يف تعليقتـه عـىل األسـفار
 ّفاعليـةطبقات أصناف العلل من الً أن جيعل بيانا لتناهي مجيع ّيصحوالطرف 

 .)٤(<ّاملادية وّصورية والّغائيةوال

وسط  هان ا ر الفارا ل   الطرفوتقر
 :حيـث قـال: ر الفارايب هذا الربهان يف رسـالة إثبـات املفارقـاتّوقد قر

وهذا حيتاج إىل برهان آخر يف  ـالربهان عىل إثبات املوجود الذي ال سبب له >
ًكانت املمكنات واجبا فيها أن تنتهي إىل موجود ال سـبب لـه ملا : ـ ّأنه مفارق

ً كان يلزم إذا وضع طرفان وواسطة، وكان موضع الطرف األخري معلوال ّوإال
ًواألول علة أن يكون األول أيضا حكمه حكم الواسطة املحتاجـة إىل طـرف  ّ ّّ

 وجود مـا حكمـه حكـم الواسـطة ّيصحليس حكمه حكم الواسطة فيام كان 
ة الوسـائط متناهيـة أو غـري متناهيـة، فوجـب أن يكـون يف ّكانـت عـدسواء 

املوجودات موجود ال سبب له؛ وذلـك بعـد أن توضـع العلـل واملعلـوالت 
ّ أن يوجد من دون العلة، وإذا حصل وجوده ّيصح إذ املعلول ال ؛ًموجودة معا

ّفإنه إن استغنى بعد وجوده عن العلة صار واجب الوجود بذاته بعد أن كـا ن ّ
ّممكنا وحمتاجا إىل العلة، واحلدوث ال يفيد وجود املعلول الواجب لذاته؛ فـ ً ّإن ً

                                                

 .ّانظر الشفاء، الفصل األول، املقالة الثامنة) ١(
 .٢٢٩ ص:انظر القبسات) ٢(
 .١٤٥ ص،٢ج: ّانظر احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ٣(
 .٢٠١ ص،٢ج: تعليقة الشيخ حسن زاده عىل األسفار) ٤(



 ٣٦١ ..................................................................والطرف الوسط برهان

 

ّدوث أيضا لعلة هذه صفتهاحل  ، أي يف احلـدوث،وباجلملة فال تأثري للفاعل. ً
 بل هذا لـه مـن ،ً أن يكون مثل هذا الوجود مسبوقا بالعدم،أي يف سبق العدم

 .)١(< فال سبب له،له من ذاته  وما،ذاته
صعليق  ت  ّا

  برهان الوسط والطرف أقامه الشيخ يف الشفاء>: +قوله>. 
 يف ّممـا الشيخ حسن زادة اآلميل برهان الـشيخ بتقريـر آخـر قريـب ّقرر  

ّ علة الوجود لليشء موجودة ّأنـ يف ما سلف  ـ ّحتققبعد ما >: الشفاء، حاصله
ّمعه، أنه لو مل ينته سلسلة العلل إىل علـة أوىل غـري مع لولـة لكانـت السلـسلة ّ

 .  مثلهّقدمواسطة بال طرف، والتايل باطل فامل
 إذا قيس بعضها إىل بعض كانت ّعلتهّ وعلة ّعلته املعلول وّأنبيان املالزمة 

ّعلة العلة هلام، وهلام نسبة  ّ إليها، واألخري معلول بال علة، وعلة العلـة ّاملعلوليةّ ّ ّ
ّ، كام أنه معلول لألوىل بال ّمتوسطه بغري ّ علة لّتوسط، وهذا املّمتوسطّعلة له ب
ت سلسلة العلل يف كثرة متناهية كانت مجلـة عـدد مـا بـني ّترتب، فإن ّمتوسط

 الواسـطة بالقيـاس إىل الطـرفني؛ ّخاصـةالطرفني كواسطة واحدة تشرتك يف 
 مجلـة َّ يف كثرة غري متناهيـة؛ ألنـك أيّترتب أعني إن ،وكذلك يف ما نحن فيه

 ّكـل إذ ؛ّلة لوجود املعلول األخري، واجلملـة نفـسها معلولـةأخذت كانت ع
 ّتعلـق وم، الوجـود بآحادهـاّمتعلقـةواحد من آحاد اجلملة معلول، واجلملة 

ّ اجلملـة علـة للمعلـول األخـري ورشط يف ّأنالوجود باملعلول معلـول، كـام 
، ًا زدت يف احلرص واألخذ كان ذلك احلكم إىل غري النهاية باقيـّكلاموجوده، و

 فـإن ،ّفليس جيوز إذن أن يكون مجلة علل موجودة ليس فيها علة غري معلولة
 .)٢(< وهذا حمال،مجيع الغري املتناهية واسطة بال طرف

                                                

 .٢٠٠، ص٢ج: ًرسالة املفارقات، نقال عن تعليقة الشيخ حسن زاده عىل األسفار )١(
 ).٢٦( ، تعليقة رقم٤٥٣ ص،٢ج: منظومة احلكمة) ٢(
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  حالّ الرشط عىل أيّلكن>: +قوله >. 
 .هذه الرشوط الثالثة سيأيت البحث عنها يف آخر الفصل

  وأن تكون جمتمعة>: +قوله>. 
 بعضها معدومـة ّألن، ّزمانيةالزمان واحلوادث الهبذا الرشط خترج أجزاء 

 .عند وجود البعض اآلخر، كام سيأيت تفصيله يف التنبيه الثاين
  ّوأن يكون بينهام ترتب>: +قوله>. 

ّرتتب العيل هو الّرتتباملراد من ال  واملعلويل، أي يكون بني أجزاء السلسلة ّ
ًتوقف بعضها عىل بعـض وجـودا، وقـد  ّاألول املـراد مـن  يف الفـصل ّتقـدمّ

ّاملتوقف واملتوقف عليه، حيث قلنا  ّأمـا ) ّعلـة( ّ املتوقف عليه يطلـق عليـهّأنّ
 يف ّإال التسلسل ّتحققعىل هذا األساس ال ي و)املعلول(بـ فيطلق عليه ّاملتوقف

ّترتـب والتسلـسل يف العلـل (  قولـهّأن ّيتضحسلسلة العلل واملعاليل، وهبذا 
 التسلـسل يقـع يف ّألن، ّ بعـد العـامّباب ذكر اخلاصمن ...) ّ علةمعلول عىل

 .جانب العلل وقد يقع يف جانب املعاليل
  ّوالعلة هو املستقل الذي يقو>: +قوله ّ  .<ّكام تقدم...مهّ

ّ العلة تقوم املعلول، وّأنّ يف الفصل األول، ّتقدم  .ّعلتهعلول قائم بّأن املّ
  الوجــود بــاملعلول  ّتعلــق الوجــود بــه ومّتعلــقواجلملــة م>: +قولــه

 ّحيث إن واحدة منها، وّ الوجود بكلّمتعلقة اجلملة املذكورة ّأن :أي .<معلول
 . معلولةّكلها واحدة منها معلول، فيلزم أن تكون اجلملة ّكل

 واحدة من حلقات السلسلة معلولة، فتكون السلسلة ّكل ّنإ :وببيان آخر
 .رادها أفّإال السلسلة ليست ّ؛ ألنًأيضا معلولة ّكلها
  ّفإن مجيع غري املتناهي يكون واسطة بال طرف>: +قوله>. 

التعمـيم يف > ّأنذكر الشيخ مصباح اليزدي يف تعليقته عـىل هنايـة احلكمـة 
 ّ مجيع غري املتناهي يكون واسطة ال طرف وهو حمال، وذلـك ألنّالربهان وأن
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ذين هذا الربهان ارتكز يف هذا التعمـيم عـىل عنـواين الوسـط والطـرف، وهـ
 يف وجود الطرف يكون صدق عنوان الوسط ّالعنوانني متضايفان، ومع الشك

 .ًعىل املوجودات التي فرضت غري متناهية مشكوكا فيه
ّته وهو كون العلية مشفوعة ّيثبت عنوان الوسط هلا بإثبات خاص: ال يقال 

 .ّعلوليةبامل
اجلملـة  ّمعلوليـة يثبـت ذلـك يف تسلـسل العلـل، ففـرض ّإنام: ّفإنه يقال

ًمستلزم لقبول علة وراءها، وأما يف غري العلل فليس هناك ما يثبت شـيئا وراء  ّ ّ
 يف ثبـوت عنـوان ّفالـرس.  يثبت هلـا عنـوان الوسـطّحتىاجلملة غري املتناهية 

ً أيضا هو ثبـوت كوهنـا معلولـة، فـالرتكيز يف ّعلوليةصفة باملّالوسط للعلل املت
 يرجع إىل برهـان ّاملعلوليةكيز عىل عنوان البيان ليس عىل ما بالذات، ومع الرت

 .رص عالوة عىل كونه أخّي باألسدّه لذلك سمّالفارايب، ولعل
ًا بـآخر، ّ واحد من احللقات متلوّكلمنا يف غري العلل صدق كون ّ وإن سل

ًمتلــواواســتلزامه لكــون املجمــوع   إطــالق اجلملــة ّصــحةّ بــآخر، وســلمنا ّ
ًن الربهان جاريا يف احلوادث املتعاقبة يف طـول واملجموع عىل غري املتناهي، كا

 واحد منها مسبوق بآخر، ولـيس يف الربهـان مـا ّكل ّأنًالزمان أيضا؛ لصدق 
ّ لعدم توقف عنواين الوسـط والطـرف ؛ عىل اشرتاط االجتامع يف الوجودّيدل

ّنه يكفي اجتامعها يف أومع اإلرصار عىل هذا الرشط يمكن أن يقال . عىل ذلك
واستنتج منه امتناع امتداد احلوادث  )١(ّلدهر كام ذهب إليه السيد الدامادوعاء ا

 .)٢(<إىل ال هناية يف جانب األزل

                                                

 .٢٢٨ ص:انظر القبسات) ١(
 ).٢٤٧(  رقم،٢٤٨ ص:تعليقة الشيخ مصباح اليزدي عىل هناية احلكمة) ٢(





 
 
 
 
 
 

 

 

   األخّبرهان األسد

 تقرير الربهان 
  ّتعليق عىل النص 





 
 
 
 
 

عروفـ :ُ آخرٌبرهان  وهو ا
ُ

، أنه ـ األخ  باألسد لفارا ن إذّ   
سلسلةِ من آحادٍن واحدِما م اهبةِ ا تيب بالفعل ِ ا  ال إ نهاية بال

إال
ّ

واحد س يوجد األخ ِ وهو  ُ أنه ل إال ّ
ّ

وجد ن ِه مَ وراءُ آخرُ و
نت اآلحادُقبل المتناهيةُ،  ها يصدقُ ا ُ عليها أنها ال تدخلُ بأ ّ  

وجود ن ِا م ي وجوداٌء ما   ُفإذن بداهة. ُ من قبلً من ورائها 
سلسُ يوجدّالبد من أنّ بأنه ٌ قاضيةالعقل  َ يوجدم ٌء ِةل  تلك ا

ء  ٌء ٌقبله، ح يوجد  ّ َ
  ه؟َما بعد

سلسل  استحالة ْ أخرى أقيمتٌوهناك حجج لو أِال ها ُ ال 

  .ةن مناقشِم
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ح   ا
 عنه ّاته، لذا عربّمقدمة ّ لقل؛ّف هذا الربهان بأنه أخرص براهني التسلسلّعر

 . األخرصّبربهان األسد

هان ر ال   تقر
ّ كل حلقة من حلقات سلـسلة العلـل واملعاليـل، يتوقـف وجودهـا عـىل ّإن ّ

 السلسلة هي سلـسلة علـل ومعاليـل، ّ الفرض أنّوجود حلقة سابقة عليها؛ ألن
ّفإذا مل تتحقق احللقة السابقة مل تتحقق احللقة الالحقة التي هي معلولة لسابقتها ّ. 

ّنا إذا وضعنا يدنا عىل أيإ :رىبعبارة أخ  حلقة من حلقات هذه السلـسلة ّ
  كيف وجدت؟:وتساءلناالالمتناهية من العلل واملعاليل، 

ا وهي احللقة السابقة عليها، ففـي ّعلتهّ وجودها متوقف عىل ّاجلواب أنف
ّهذه السلسلة الالمتناهية تكون مجيع حلقاهتا مرشوطة بوجود علة هلـا وهـي 

عليها، فإذا كانت مجيع حلقات السلـسلة الالمتناهيـة مـرشوطة حلقة سابقة 
ّبوجود علـة سـابقة عليهـا، ال يمكـن أن تـدخل أي  حلقـة إىل دار الوجـود ّ

 .ّتحققوال
 جمموعة من األشخاص كانوا يف سـجن، ّأنا لو فرضنا ّ أن:من قبيلوذلك 

 إذا ّالإط أن ال خيرج َ واحد منهم رشّكلوأرادوا أن خيرجوا من السجن، لكن 
ّ رأينا أهنـم فإذا قبله، ففي هذه احلالة ال يمكن أن خيرج أحد منهم، ٌخرج أحد

ّ واحدا منهم عىل األقلّبأن أن نحكم ّالبدخارجون من السجن، ف  نقض هذا ً
 .ً خروجه ليس مرشوطا بخروج غريهّالرشط، وأن
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وده  يشء لو كان وجـّكل ّفإن بطالن التسلسل، ّيتضح هذا املثال ّتبنيوإذا 
ًمرشوطا بوجود يشء سابق عليه لكان الالزم منـه أن ال يوجـد يشء أصـال،  ً

 غـري مـرشوط ّ وجود يشء عـىل األقـلّ رأينا أشياء موجودة، فنحكم بأنفإذا
 .بوجود غريه، وهو املطلوب

ّبدهية العقـل حتكـم بأنـه مـا مل يوجـد يف تلـك >: احلكيم السبزواريقال 
 .)١(<ال يوجد يشء بعدهوجد يشء قبله، والسلسلة يشء مل ي

ه إذا كان مـا ّنأوهو >: ّتأهلني برهان الفارايب بالشكل التايلر صدر املّوقد قر
 وهـو ّإال ال إىل هنايـةمن واحد من آحاد السلسلة الذاهبـة بالرتتيـب بالفعـل 

 كانـت اآلحـاد ، مـن قبـلوراءه ويوجد آخـر ّإالّكالواحد يف أنه ليس يوجد 
 مـن يشءّ عليها أهنا ال تدخل يف الوجود ما مل يكن الالمتناهية بأرسها يصدق

 يوجد يف تلـك من أينّ من قبل؛ فإذن بداهة العقل قاضية بأنه ًورائها موجودا
 . )٢(<يشء ما بعده يوجد ّحتى يشءالسلسلة 

ال ختلـو مـن مناقـشة  ّألهنـا )٣(ض هلا املصنّفّوهناك براهني أخرى مل يتعر
 .+بحسب تعبريه 

 الرباهني التي ّأن>كر يف تعليقته عىل هناية احلكمة ليزدي ذوالشيخ مصباح ا
 بتسلـسل العلـل، ّمنهـا مـا خيـتص: أقيمت عىل استحالة التسلسل يف قسمني

 باألبعاد كالربهان ّخيتص بعضها ّ العلل واملعاليل وغريها، كام أنّومنها ما يعم
ل مـن ّالسلمي وبرهان املسامتة، وهـذان الربهانـان وبرهـان التطبيـق تتـشك

 باملقادير املتناهيـة، ّة ختتصّ األحكام الرياضيّة، ويرد عليها أنّات رياضيّمقدم
 فاسدة مذكورة يف ٍتوال عليها ّرتتب تّحتى تعميمها إىل غري املتناهي ّيصحفال 

                                                

 .٤٥٦ ص،٢ج: منظومة احلكمة) ١(
 .١٦٦ ص،٢ج: ّة املتعالية يف األسفار العقلية األربعةاحلكم) ٢(
 .ّض لذكر هذه الرباهني يف البحوث التفصيلية يف هناية البحثّنتعر) ٣(
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 أكثر الرباهني ال ختلو من مناقشة، ّأن إىل +هذه الرباهني، وقد أشار األستاذ 
م ّيعمـ ّربـامن كان إّتختص بتسلسل العلل، و املتن فّوأما الرباهني املذكورة يف

  .)١(<ًيضاأ غريها الربهان الثاين إىل

ص    ّتعليق  ا

  جاء .<ّ إال وهو كالواحد األخريال إىل هنايةبالرتتيب بالفعل >: +قوله 
كالواحد  (+يف القبسات هبذه العبارة، بخالف ما يف بعض النسخ من قوله 

 .)فقط
  علة العلة مطلقة لآلخرينكانت>: +قوله ّ ّ>. 

ّأي كانت علة العلة غري معلولة، وهي علة للمعلولني اآلخرين ّ ّ. 
  ّوكان لآلخرين نسبة املعلولية إليها وإن اختلفا>: +قوله>. 

 وإن اختلف ّاملعلوليةّ إىل هذه العلة املطلقة نسبة ّعلته نسبة املعلول وّأنأي 
ّملعلول املطلق معلـول هلـذه العلـة املطلقـة هو اوحدمها أ ّ يف أنّعلتهاملعلول و

 .ّعلة معلول بال واسطةّأن الط املعلول الثاين، وّبتوس

                                                

 ).٢٤٤( ، رقم٢٤٦ ص:تعليقة عىل هناية احلكمة) ١(



 
 
 
 
 
 

اماد يذهب إ استحالة    ا

ناز صاعدي ال ا سلسل ا    ال

  لصاحب القبساتّاملصنف مناقشة 
 يف العلل التامة:ّاملقام األول ّ 

 ّمناقشة الشيخ الفيايض  ّ للمصنفّ
 ّحب الوعاية للمصنفمناقشة صا 
 ّتعليق احلكيم السبزواري عىل املحقق الداماد 
 جريان الربهانني الستحالة التسلسل التنازيل يف : املقام الثاين

 العلل الناقصة
  ّلمصنف لّالشيخ الفيايضمناقشة 





 
بيه   ت

م باالستحالةَ معيارّإن>: همُقال بعض اه ال   ِ ا  من ال
أ
ُ

سلسل هو استجماعِحالة  استْقيمت تبَ ُ ال ِ ال
 ِ واالجتماعّ

وجود النهاية، ومقتضاها استحالةِ بالفعل  جهةِ ا سلسل  ُ ا  ال
صاعد ِالعلل  جهة تبْبأن ا َ ت ، ال  جهةال إ نهاية ُ العللّ  ِ 

نازل  تببأنا َ ي ِ  علتهٌ معلولّ
ّ

علوُ معلولّ، ثم علول  ا ل،  ا
هايةِوهكذا إ غ نُوالفرق.  ا ر َ أن العللِ ب األ تمعةّ رتبةٌ    ِ 

يطةِوجود علول و بوتقد.  بهٌ ا ٍمها عليه إنما هو ب
حليل، ّ  من ا
رتبة ست   علوالت، فإنها ل ِالف ا

سلسلةُها، فذهابِ عللّ  ِ ا
ستلزمًمتصاعدة تبةَ اجتماعُ  ِ العلل ا رتبةِت بوجوداّ  ِها بالفعل  

تدئ ي ت علول ا سلسلةُا الف ذهابً مثالُ منه ا سلسلةِ،   ِ ا
علوالتّ، فإنًمتنازلة تبةِ ا َ ا تنازلةّ تمعَ ا   العلة ُ ال 

ّ
األو ال 

سلسلةئدتت مـ انت<ً مثالُ منها ا لخُ  صاّه 
ً
.  

هانّ بأنٌ خبَ وأنت تقدمِ ال ِ ا
شيخِنقول اّ  والفارا ِ عن ا

ان صاعدِ  صورِجار نازلِ ا يعاِ وا  
ً

سلسلة نت ا ؤلُ فيما   
ّ

 ًفة
ُوأما العلل. ّ تامةٍن عللِم اقصةّ نت ُ ا هانان فيها إذا   فيجري ال

سلسلة وجوب وجودً؛ متصاعدةُا ِ العلةِ 
ّ

اقصة علولِ عند وجودِ ا  ِ ا
الف ما إذا  سلسلةومعه،  علولِ وجودِ لعدم وجوب؛ً متنازلةُنت ا  ِ ا

ِ العلةِعند وجود
ّ

اقصة  هو ِ االستحالةَ معيارّ من أن ـفما ذكره.  ا
المتنا  جزءُاجتماع سلسلةٍ ا   صورة  وهو متأتِ من أجزاء ا

صاعد نازلَ دونِا نوعـ ِ ا  ٌ.   
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ح  ا
ّ أن :حاصـله )١(ّ ذكـره املحقـق الـدامادًيف هذا التنبيه يذكر املصنّف مطلبـا

ّ وهـي الرتتـب العـيل ـالرشائط التي ذكرت الستحالة التسلسل  واملعلـويل يف ّ
تثبت استحالة التسلسل التصاعدي، وال تثبـت اسـتحالة ـ حلقات السلسلة 

 .ًالتسلسل التنازيل،خصوصا برهان الشيخ وهو برهان الوسط وبرهان الفارايب
ّداماد أن سـبب ذلـك هـو ألن العلـة موجـودة يف مرتبـة ّوقد ذكر املحقق الـ ّ ّ

ّاملعلول، فاملعلول إذا حتقق يف أي ّ مرتبة من مراتب الواقع البد أن تتحقق العلة يف ّ ّ ّ
ّنفس تلك املرتبة، فال يمكن أن يتحقق املعلول يف مرتبـة مـن مراتـب الواقـع إال  ّ

ّبتحقق علته يف تلك املرتبة، وإال لكان املعلول مس ّ  .ّوهو باطل، كام تقدم ّتقال ًّ
 ال يمكن ّفإنهّفإذن العلة جمتمعة الوجود يف مرتبة معلوهلا، بخالف املعلول 

 املعلـول أضـعف ّألنفـق وجودهـا، أّتحقق يف ، وال يّعلتهأن يكون يف مرتبة 
ّوجودا من العلة، فال يكون يف مرتبة  ، ّعلتـه، فهو غـري جمتمـع يف مرتبـة ّعلتهً

 لفقـد رشط ؛لسل التنازيل ال جتري هذه الرباهـني السـتحالتهوعليه ففي التس
 يف الرتبة، وبذلك ال يكون ّعلته املعلول ال جيتمع مع ّألن ؛االجتامع يف الوجود

 ً.التسلسل التنازيل حماال

سات صاحب الق صنف  ّمناقشة ا
  

 :والكالم يقع يف مقامني
 .ّيف العلل التامة: ّاملقام األول

                                                

 .٢٣٣ ص:القبسات) ١(
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 .ريان الربهانني الستحالة التسلسل التنازيل يف العلل الناقصةج: املقام الثاين

قام األول امة العلل : ّا   ّا
 و أّتـصاعدية الربهانني جيريـان فـيام إذا كانـت السلـسلة ّأنذكر املصنّف 

ّ، أما جرياهنام يف التصاعد فلامّتنازلية ّ من استحالة التسلسل يف العلل، أما ّتقدم ّ
 :زل فبيانه بالشكل التايلجرياهنام يف التنا

ّيف خصوص جريان برهان الشيخ يف استحالة التسلسل التنازيل؛ فألنه لـو 
ّ معلول عىل علة، ثمّترتب  معلول املعلول عىل املعلول، وهكذا إىل غري هنايـة، ّ

ًلكان مجيع ما هو علة ومعلـوال هـو احلـال يف التسلـسل ًوسـطا ـ كـام  يكـون ّ
 الوسـط حيتـاج إىل طـرفني، وأحـد الطـرفني ّأن ومن الواضـح  ـالتصاعدي

ًموجود بالفرض وهو العلة األوىل، فيجب أن يكون الطرف اآلخـر موجـودا  ّ
ّأيضا وهو املعلول املحض، ألنه لو مل   ّعلة السلسلة إىل معلول حمض ليس تنتهً

 . وهو حمال، الوسط من دون طرفّتحققليشء آخر، ل
 ّثبات استحالة التسلسل التنازيل، فألنّأما بالنسبة جلريان برهان الفارايب إل

 غريه، وهذا الغـري سـواء كـان قبلـه أم بعـده، ّتحققوجود املعلول مرشوط ب
ًوعليه يكون برهان الفارايب جاريا يف استحالة التسلسل التنازيل أيضا ً. 

ّوهبذا يتضح أن الربهانني جيريان يف استحالة التسلسل التصاعدي والتنازيل ّ. 

شيخمناقشة  ّ الفياا لمصنفّ  ّ  
ّالشيخ الفيايضأورد   عىل ما ذكره املـصنّف مـن جريـان برهـان الفـارايب ّ

، ال ّعلتـهّ املعلول هو الذي يتوقف عىل وجود ّالستحالة التسلسل التنازيل بأن
ّ وجود العلة يتوقف عىل وجود معلوهلا، وعليه ّأن  وجود املعلول هو الذي ّفإنّ

ّ اشـرتاط وجـود علـة سـابقة ّأنومن الواضـح ّيشرتط وجود علة سابقة له، 
وهذا مـا  يف التسلسل التصاعدي ال التسلسل التنازيل، ّ يتمّإناملوجود املعلول 
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 برهان الفارايب بنفـسه ال جيـري يف السلـسلة املتنازلـة؛ إذ ال ّإن>: ذكره بقوله
ّيصدق أن كل واحد من آحاد السلسلة النازلة ال يدخل يف الوجود ما مل يكـن  ّ
ّبعده يشء يكـون معلـوال لـه، فـإن العلـة ال يتوقـف وجودهـا عـىل وجـود  ّّ ً

 .)١(<معلوهلا

الة التسلـسل التنـازيل، حيـث ثبات استحً برهانا آخر إلّثم ذكر ـ الشيخ ـ
  إقامة برهان عىل منوال برهان الفارايب إلبطال التسلسل يف السلسلة،نعم>: قال

 :قالبأن ياملتنازلة 
 ّإال ال إىل هنايـة واحد من آحاد السلسلة الذاهبة بالفعـل ّنه إذا كان ما منإ

ّوهو الواحد األول، يف أنه ليس يوجد   ويوجد آخر من بعد، كانت اآلحاد ّإالّ
 ويوجـد وراءهـا يشء آخـر ّإالّالالمتناهية بأرسها يصدق عليها أهنا ال توجد 

وجود آخر، راءه مً هناك موجودا ليس وّبأنمن بعد، فإذن بداهة العقل قاضية 
 . )٢(<فتتناهى السلسلة

 الفـرق بـني  الـداماد، بوجـودّاملحقـقوجه املغالطة يف كـالم الشيخ ذكر 
ّعلتـه  أن تكـون ّفالبـدوهو إن كان املعلـول موجـود، ـ االجتامع يف الوجود 

    االجتامع يف الرتبـةّ وهذا الرشط من رشائط استحالة التسلسل، أما ـموجودة
ئـط اسـتحالة لـيس مـن رشاّعلتـه ـ فهـو  يف رتبـة  وهو أن يكـون املعلـولـ

 رشط التسلسل وهـو ّأن نجد  ـأي يف التسلسل التنازيلـ التسلسل، ويف املقام 
 .مجاع يف الوجود أم الّحتقق اإلر، سواء ّاالجتامع يف الرتبة متوف

 االجتامع يف الرتبة يالزم االجتامع يف الوجود، لكن ليس االجتامع يف ،نعم
 . لالجتامع يف الرتبةًازمالوجود مال

ض للمغالطة املوجودة يف كـالم ّكان األوىل أن يتعر>: وهذا ما ذكره بقوله
                                                

ّالشيخ الفيايضتعليقة ) ١(  .٦٥٣ ص،٣ج:  عىل هناية احلكمةّ
 .املصدر السابق) ٢(
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 مـن وجـود + الـداماد ّاملحقـق له ّتعرض ما ّ، وهي أن+ الداماد ّاملحقق
العلل يف مرتبة وجود املعلول وعدم وجود املعاليل يف مرتبة وجود العلل وإن 

لكـن الـرشط يف س ـ و بـاملعلول دون العكـةّوذلك إلحاطة العلــ ًكان حقا 
 ّوإنـامالتسلسل ليس هو وجود أجزاء السلسلة يف مرتبـة جـزء مـن أجزائهـا، 

 ة تكون مجيع أجزاء السلسلة موجودبأنالرشط هو كوهنا جمتمعة يف الوجود، 
ّأن  وجـه املغالطـة وّاتـضحوإذا . بالفعل، قبال ما إذا انعدمت بعض أجزائهـا

 هّأنـ يف السلـسلة املتنازلـة، كـام ّتحقـق هـذا الـرشط مّأنلم رشط ما هو، يعال
 .)١(<ّتحقق يف السلسلة املتصاعدةم

لمصنف ية  و  ّمناقشة صاحب ا
وجـه >: ً أيـضا، بقولـهوقد أورد صاحب الوعاية عىل مـا ذكـره املـصنّف

 وجـود الالحـق مـرشوط ّل يف برهان الفارايب يف صورة التنـازل؛ فـألنّالتأم
   بق املطلق عدم املوجـودات الالحقـة، ولذا يلزم من عدم السابوجود السابق

 ّحتـىً لكن وجود السابق ليس مرشوطا بوجود الالحق  ـ توضيحهّتقدمكام ـ 
عدم الوجـودات ) ّوهو املعلول الذي ليس علة( يلزم من عدم الالحق املطلق

ف بـأن  نوع من برهان التـضاي أن يرجع برهان الفارايب إىلّإالالسابقة، اللهم 
الـسابق املطلـق والالحـق املطلـق متـضائفان، فلـو مل يوجـد يف  ـ ًمثال ـ يقال

السلسلة الالحق املطلق مل يوجد السابق املطلق، ولو مل يوجد السابق املطلق مل 
 ّأن هناك أشياء موجودة، هـذا خلـف، لكـن لـيعلم ّأنًيوجد يشء أصال، مع 

 . )٢(<رّ فتدببرهان التضايف بأشكاله مغاير لربهان الفارايب

                                                

 .٦٥٣ ص،٣ج:  عىل هناية احلكمةّالشيخ الفيايضتعليقة ) ١(
 .٣٢١ ص:وعاية احلكمة) ٢(
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اماد حقق ا واري  ا س كيم ا   ّتعليق ا
 : الداماد، حيث قالّاملحققً تعليقا عىل قول احلكيم السبزواريذكر 

 التسلسل إىل جانب ّأنّ من هذا التحقيق إما &ّ غرض السيد ّأنواعلم >
إن مل ً عىل انتهاء الفيض النازل طوال وّالدالةاملعلول ممتنع بالذات بالرباهني 

ّيتناه عرضا، ولكن ال جتري براهني امتناع التسلسل إىل جانب العلة من ـ  ً
ّا أنه ممكن ذاتا فقط، وإمّفيه، وإم ـ ات وغريهاّالتضايف واحليثي والتطبيق ً ّا أنه ّ

 ً.ممكن وقوعا
ًوالثالث ليس بمقصود قطعا، كيف؟ ولو وقع ذلك ملا انتهت سلسلة البسائط 

: ي حيث قالق اإلرشاقولة إىل عامل امللك، أما تسمع ّمل الطوليإىل اهليوىل وال العوا
ّل األنوار القاهرة األعلون إىل قاهر ال ينشأ منه نور قاهر يف الطبقـة الطوليـة، ّيتنز(

ة حيث تـصل يف اإلفاضـة إىل نـور ال ينـشأ منـه نـور ألجـل ّكاألنوار احلسي
  إىل العقل العارش؟وقول املشائي بانتهاء العقول )الت واإلصطكاكاتّالتنز
ً األول أيضا لـيس بمقـصود، إذ الـدليل ّأنوالظاهر    عـىل انتهـاء ّ دلّإنـامّ

ّسلسلة اجلواهر البسيطة، ال عىل أنه ال يمكن أن يكون لـيشء الزم ولالزمـه 
 .» الثاينّفبقي الشق .ّالزم وهكذا إىل غري النهاية، غايته أنه مل يقع

ًا يف عدم إجـراء الرباهـني ّمؤثركن ليس ، لّهذا الفرق حق: أقول>:  قالّثم
ّ، فـإذا كانـت العلـة ّاملعدة ال ّقيقيةكالم يف العلل احلّإن اليف التنازل املعلويل، ف

 ّختلـف موجودة يف زمـان واحـد وشـبهه، إذ ّكلهااملقتضية موجودة فاملعاليل 
 هلا بّترت يف مرتبة، وإن ّكلة ال جيوز وإن كان وجود يّاملعلول عن العلة احلقيق

ر الرتبي مل تكن سلسلة، ال يف التنـازل وال يف التـصاعد، ّوجود ارتفع به التكث
ّعلتهـا يف  فيجري التطبيق وغريه، لكون اآلحاد موجودة عنـد وجـود ٍوحينئذ

  .)١( <زمان واحد وشبهه
                                                

 ).١( ، تعليقة رقم١٦٩ ص،٢ج: ّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(
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 نقل كالم صاحب القبسات وسكت ّتأهلني صدر املّومن اجلدير بالذكر أن
احلكيم السبزواري يف تعليقته  اجيايب، ولذا يكتب وأعنه من دون تعليق سلبي 

ه ّ عن النفي واإلثبات، ولعل+ سكت املصنّف ِليت شعري مل> :عىل األسفار
 .)١(< واهللا تعاىل أعلم بمراد عباده،ًابّسكت تأد

ا قام ا اقصة: ا ناز  العلل ا سلسل ا هان الستحالة ال ان ال  جر
هانني جيريان يف استحالة التسلسل يف العلـل الناقـصة  الربّأنذكر املصنّف 

 .يف حالة التسلسل التصاعدي والتنازيل
ّأما استحالته يف التسلسل التصاعدي فلوجوب وجود العلة الناقصة عنـد  ّ

ّ العلة الناقصة هي التي يلزم مـن عـدمها عـدم ّأن من ّتقدم ملا ؛وجود املعلول
 .صة مل يوجد املعلولّ مل توجد العلة الناقفإذااملعلول، 

ّأما يف حالة التسلسل التنازيل؛ فألن ّ العلة الناقصة إذا مل تكن موجودة فـال ّ
 .يوجد املعلول

شيخ الفيامناقشة  ّا لمصنفّ  ّ  
ّالشيخ الفيايض ّ أورد عىل مقالة املصنّف يف العلة الناقصة بأنّ ّنا نسأل أنه يف ّ

 موجودة أم ال؟ّحالة التسلسل التنازيل هل العلة الناقصة 
ً مل تكن العلة الناقصة موجودة، فال يوجد تسلسل تنازيل أصالفإن  ّحتـى، ّ

 . التسلسل التنازيل حمال أم ال، إذ هو من قبيل السالبة بانتفاء املوضوعّأننقول 
ّ العلة الناقصة موجودة ضمن العلة كانتوإن  ّ العلـة الناقـصة ّألن، ّالتامةّ

 فرض االستحالة، ّتحققاستحالة التسلسل التنازيل، ل، فيلزم ّالتامةّجزء العلة 
 .بال فرق بني التسلسل التصاعدي والتنازيل

 العلل الناقصة إن كانـت ضـمن العلـل ّأنال خيفى >: ولهوهذا ما ذكره بق
                                                

 .السابقاملصدر ) ١(
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، وال يبقى فرق بـني ّتحقق فهي جمتمعة مع املعاليل، فرشط االستحالة مّالتامة
صاعدة، وإن كانـت ال يف ضـمنها ففـرض السلسلة املتنازلـة والسلـسلة املتـ

 وهو حمال، سـواء ّالتامة ّعلته املعلول من دون ّحتققة منها فرض ّرتتبسلسلة م
 هناك سلسلة متنازلة ّتحققكانت السلسلة متناهية أم غري متناهية، وعليه فال ي

 . )١(< استحالة التسلسل هلاّ يبحث عن شمول أدلةّحتى

ص   ّتعليق  ا

  ل بعضهمقا>: +قوله>. 
 . الداماد يف القبساتّاملحققّاملراد به السيد 

  جاريـان يف صـوريت .. .ّ الربهانني املتقـدمنيّبأنوأنت خبري >: +قوله
 .<التنازل والتصاعد

لـيس >:  الـداماد، حيـث قـالّاملحققًذكر صاحب الوعاية توجيها لكالم 
 صنّف مـن قاعـدةه املـّتومهـ الداماد من االجتامع يف الوجود مـا ّاملحققمراد 

ّوجوب وجود املعلول عند وجود العلـة التامـة( وجـوب وجـود ( وقاعـدة )ّ
ّحتى يرد عىل املحقق إشكال املصنّف بأن االجـتامع ) وجود املعلولدّالعلة عن ّ ّ 

 يف صـورة التنـازل إذا كانـت العلـل ّتحقـق يف صـورة التـصاعد يّتحققكام ي
ً آنفا مـن ّتقدمالجتامع يف الوجود ما  من اّاملحقق، بل مراد ّتامةاملفروضة فيها 

 ّألنّت العلة يف نفس تلك املرتبـة، وذلـك ّحتقق، ّحتقق مرتبة ّ املعلول يف أيّأن
 ّ العلةّحتقق مرتبة بنفس ّ املعلول يف أيّتحقق ف،ّعلتهة ّة املعلول بنفس شيئيّشيئي

الف املعلول، ّ العلة جمتمعة الوجود يف مرتبة معلوهلا بخ:فإذن )٢(يف تلك املرتبة
 فهـو غـري جمتمـع ، يف أفـق وجودهـاّتحقـق وال يّعلتهّفإنه ال يكون يف مرتبة 

                                                

ّالشيخ الفيايضتعليقة ) ١(  .٦٥٣ ص،٣ج:  عىل هناية احلكمةّ
 .ةّة القيوميّاملعي عنه بّوهذا هو الذي يعرب) ٢(
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، فإذن رشط االجتامع يف الوجـود موجـود يف السلـسلة ّالوجود يف مرتبة علته
املتصاعدة وغري موجودة يف السلسلة املتنازلة، فإشكال املصنّف غري وارد عىل 

 .)١(»ّاملحقق
ّثم ذكر بأن املحقق  ّ  ّرتتباد جهة ذهاب السلسلة وجهة الّجعل احتالداماد ّ

وهذا الرشط موجود يف السلسلة «واالجتامع من رشوط االستحالة، 
 ّرتتب جهة الالهناية فيها إىل الفوق وجهة االجتامع والّألناملتصاعدة فقط، 

 ّعلته وّعلتهّ معلول يتوقف عىل ّكلذ إ( كذلك إىل الفوق، فاجلهات متوافقة
 وكذا العايل جيتمع مع ، عىل ما فوقه ال عىل ما دونّرتتب فهو م، دونهفوقه ال

فاالجتامع للعايل ال للسافل، فجهة  ـ ّتقدمكام  ـالسافل، بخالف العكس 
لكن هذا الرشط غري موجود يف  )ةاالجتامع إىل الفوق وهي جهة الالهناي

ة املتنازلة، فال ًالسلسلة املتنازلة فإذن هذا الرشط أيضا غري موجود يف السلسل
 يمكن ، نعم.ّجيري فيها أدلة استحالة التسلسل، فإشكال املصنّف غري وارد

ّ جريان أدلة التسلسل غري متوقف عىل االجتامع هبذا ّ بأنّاملحققاإلشكال عىل  ّ
  .)٢(<ّتدبر اجلهة فّاحتادالنحو وعىل 

ّص كـالم وإليك ن. ّاملحققكالم ّلكي يتضح ما ذكرنا ينبغي نقل :  قالّثم 
ة ّرتتبــنقــول يف صــورة التــصاعد تكــون العلــل امل«: ّاملحقــق الــداماد، وهــو

 املعلـول ذياملتصاعدة إىل ال هناية جمتمعة احلصول بأرسها ال حمال يف مرتبـة 
 يف ّفأمـاً واالجتامع يف الوجود مجيعا يف جهة الالهنايـة، ّرتتباألخري، فيكون ال

ليس   أ.ّة يف مرتبة ذات العلةّتحقق تكون مة الّرتتبصورة التنازل فاملعلوالت امل
ّح له الوجود يف مرتبة ذات العلة عىل خالف األمر يف العلة؟ ّاملعلول ال يتصح ّ

                                                

 .٣٢١ ص:وعاية احلكمة) ١(
 .املصدر نفسه) ٢(
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 يشء مـن ّتحقـقّ واجبة الوجود يف مرتبة ذات املعلول بتـة فـإذن لـيس يّفإهنا
 املعلـوالت الغـري ّحتقـقًاملعلوالت يف مرتبة ذات يشء من العلل، فضال عن 

بـة إىل ال هنايـة تكـون ّ فـإن يف املعلـوالت املرت.ّتناهية يف مرتبـة ذات العلـةامل
 واالجـتامع يف الوجـود ّرتتـبالالهناية جهة، هي جهة الرتامي والتنـازل، وال

ي والتـصاعد ّبالفعل يف جهة أخـرى خـالف تلـك اجلهـة وهـي جهـة الرتقـ
 .)١(<ّفليتبرص

                                                

 .١٨٤ص و٢٣٤ ص:القبسات: راجع) ١(



 
 
 
 
 
 
 

 

سلسلوط    استحالة ال

 ء السلسلة موجودة بالفعلأن تكون أجزا. 
 أن تكون أجزاء السلسلة جمتمعة يف الوجود. 
  ًترتبا عليا ومعلولياّأن تكون مرتتبة بعضها عىل بعض ً ًّ ّ ّ. 
 ّالنص  عىلتعليق 





 
 
 
 
 

بيه َتقدم:  آخرٌت سلسلّ أنّ ستحيلّإنما َ ال نت أجزاءُ  ُ  فيما إذا 
سلسلة وجودةِا ونً  تمعةَ بالفعل وأن ت وجود وأن ي  ً  َتبا ّ 

ن بعض. ها  بعضُبعض وجودةِ األجزاءُفلو  راتب ّ بالقوً  ة كبعض 
س بمستحيل، ِالعدد وجودّألن فل  دائماٍ منه متناهَ ا

ً
نت  و  ذا  ، و

تمعةُ غّكنها بالفعل ًوجودة وادث اٍ  وجود  ِزمانية  ا ها ُ بعضّ
نا ما ؛ بعضِ عند وجودٌمعدومة وجود  دائما منها ُهو ا

ً
و  ذا  ، و

وجودة تمعةًنت  ن ال ً بالفعل  وجود، ل َترتب  ا نها، وهو ّ  ب
عض وجوداُفتو عض  ا وجوداتٍ غ متناهٍ كعددً، ا  ال ٍ من 

َعلية ّ
ة وال  َمعلو نهاّ وجه.  ب س هناك مع فُوا ك أنه ل   ذ

َ  ٍء ِقدّ
الث ائط ا وجودةٌ واحدةٌ سلسلةِمن ا ري ّح ٍ متناهيةُ غٌ   

  . االستحالةُفيها براه
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ح   ا
 اسـتحالة التسلـسل، رشوطبيه هو ألجـل بيـان نالغرض من عقد هذا الت

. ً يزيدها توضيحا، ويف املقامالرشوط يف بداية هذا الفصل بيان هذه ّتقدموقد 
 :وهذه الرشائط هي

 .سلة موجودة بالفعلأن تكون أجزاء السل: ّالرشط األول
 .أن تكون أجزاء السلسلة جمتمعة يف الوجود: الرشط الثاين

ًترتبا عليا ومعلولياة بعضها عىل بعض ّرتتبأن تكون م: الرشط الثالث ً ًّ ّ. 
، مـن ّبـالقوةوعىل هذا األساس لو كانت بعض أجزاء السلسلة موجودة 

ّ األول وهـو  لفقـد الـرشط؛قبيل بعض مراتب العدد، فال يستحيل تسلسلها
، وإن كانـت ًمتناهيـا املوجود من العـدد بالفعـل يكـون ّألنالوجود بالفعل، 

ّبالقوة، فهذا التسلـسل لـيس املراتب الذاهبة إىل األعىل غري املتناهية موجودة 
 جسم ينقسم ّكل ّ إن:ًمثال. ؛ لعدم وجود سلسلة غري متناهية بالفعلًالمستحي

 ّكل عدد أجزائه املوجودة بالفعل بعد ّبمعنى أنّنه ال يقف، إ :إىل ال هناية، أي
ً دائام، وإن كانت املراتب العالية الذاهبـة إىل غـري هنايـة موجـودة ٍانقسام متناه

 وهو عدم وجـود ،ّ لفقد الرشط األول؛ة، فمثل هذا ال يستحيل تسلسلهّبالقو
 .أجزاء السلسلة الالمتناهية بالفعل

 فلو كانـت أجـزاء السلـسلة  ـيف الوجودوهو االجتامع ـ  الرشط الثاين ّأما
 مـن قبيـل ، فاقدة للرشط الثاين، فال يستحيل تسلسلهالكنّهاموجودة بالفعل 

ب ّ بعضها عىل بعـض كالعنـارص، حيـث ترتكـّرتتب التي تّزمانيةاحلوادث ال
 ّ إىل إنـسان ثـمّ إىل حيوان ثمّل إىل نبات، ثمّل إىل معدن، واملعدن يتحوّفتتحو
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 غـري ّاملـادةة ّوهكذا، فهذه احلوادث عىل مبنى دوام الفيض وأزليـ ًيصري مجادا
 ّألنا غري جمتمعة يف الوجـود، ولكنّهّمتناهية؛ ألهنا موجودة بوجود اهللا تعاىل، 

 . بعد فساد سابقه وقبل وجود الحقهّيتكون ّإناممنها   ًّكال
حيل  السلـسلة، فـال يـست بني أجـزاءّالعيل ّرتتبّأما الرشط الثالث وهو ال

 ّعيل ّترتبإذ لو مل يكن بينها ـ  والثاين ّر الرشطان األولّ لو توفّحتى ـ التسلسل
 فيهـا الرباهـني ِجتر بينها، مل ّعيل ّترتبقة ال ّومعلويل، وكانت موجودات متفر

 كربهـان الفـارايب أو برهـان الوسـط ّالعـيل ّرتتـبّالسابقة التي تتوقف عىل ال
 .وبرهان الربط

ص تعليق  ّا
 

  يف بداية الفصل ّتقدم <...ّ التسلسل إنام يستحيل فيامّأنّتقدم >: +قوله 
 .عند تعريف التسلسل

  وكذا لو كانت موجودة بالفعل جمتمعة يف الوجود>: +قوله>. 
 مـن ّكـل اعتبـار هـذا الـرشط يف جريـان ّذكر صاحب وعاية احلكمـة أن

الرشط كربهان التطبيـق  هذا  بعضها جار وإن مل يعترب فيهّالرباهني ممنوع، فإن
 ولذا أجرى نفسه هذا الربهان يف إثبات تناهي ، الطويسّاملحقق هخرتعاالذي 

وكربهان الفارايب فإن حاصل هذا الربهان عبارة  )١(.احلوادث املاضية املتعاقبة
 ّتحقـق الوجودات الالحقة مرشوطة بوجود الـسابق املطلـق، فلـو مل يّأنعن 

 هـذا املعنـى موجـود يف ّأنًء أصال، ومن املعلـوم  يشّتحققالسابق املطلق مل ي
ة املتعاقبة يف األزمنة املختلفة، فلو كان هناك أمـور غـري متناهيـة ّرتتباألمور امل

ّبالفعل بحيث يتوقف بعضها عىل بعض جلرى فيه هذا الربهان، نعـم اعتبـار 
  هـذا الربهـان يعتمـد عـىل الوجـودّألن ؛هذا الرشط يف برهان املصنّف الزم

                                                

 . ١٥١، ص٢ ج: العقلية األربعةاألسفاراحلكمة املتعالية يف ؛ و٢٠٩ص: لّنقد املحص) ١(
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 مـا يـرتبط بـه، وكـذا يف ّحتقق مع ّإاله ّحتققالرابط والوجود الرابط ال يمكن 
ً جمموع مـا كـان علـة ومعلـوال ّ هذا الربهان يعتمد عىل أنّألنبرهان الشيخ؛  ّ

 هنـاك وسـط ّتحقـق املجموعة جمتمعة يف الوجود مل يأفرادوسط، فإذا مل يكن 
مجموعة فرع ثبوت املجموعة ة للّ ثبوت الوسطيّألن جيري فيه الربهان، ّحتى

 .)١(< املجموعة ال توجد يف زمان ماّأنواملفروض 
 إىل السبب يف اعتبار الفالسفة الشرتاط االجـتامع يف الوجـود، ّتعرض ّثم

ي كـام يعتقـده ّ للعـامل املـادّمـن لـزوم احلـدوث الزمـاين>هو حذر الفالسفة 
ً مـسبوقا بالعـدم  مزعمـة احلـدوث بمعنـى كـون العـاملْعَ لكن دف،ونّتكلمامل

ّالزماين ال يتوقف عىل اعتبار هذا الرشط يف أدلة بطالن التسلسل، فـإن  العـامل ّّ
ّي ال يكون حادثا زمانيّاملاد ًا وإن كان التسلسل يف األمور املتعاقبة غري املتناهية ً

الة، كام سيأيت،والكثرة ّي حقيقة واحدة سيّ جمموع العامل املادّألنًحماال؛ وذلك 
ي حوادث ّالة ليست بالفعل، بل بالفرض، فليس يف العامل املادّقيقة السييف احل
 .)٢(< جيري فيه الرباهنيّحتىًرة بالفعل فضال عن كوهنا غري متناهية ّمتكث

                                                

 .٣٢٣ص: وعاية احلكمة) ١(
 .٣٢٤ ص:نفسهاملصدر ) ٢(



 
 

اه ا سلسل ّتقدمال بت استحالة ال   ة ت

يع العلل   
 ّاستدالل صدر املتأهلني عىل استحالة التسلسل يف مجيع العلل 
  ّالتسلسل غري املتناهية يف العلل الصوريةصور 
 ّاستحالة التسلسل يف أجزاء املاهية 
 ّبحوث تفصيلية 
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بيه َتقدممقت ما :  آخرٌت هان استحالةّ سلسل  ُ من ال  ال

ِفاعليةن العلل الِ مها ِأقسام العلل ِغائية والّ ادية وّ ِا ة واّ ، كما ّصور
امة العلل ه ُ مقتضاها استحاّأن الكّألن، ّا  ُ  االستحالة ذهابَ ا

وق وجوديِفا وجود ا هاية، وهو  يع أقسام العللٌ إ غ ا   .  
ُبو ك ّ أيضا بذ

ً
سلسل  أجزاء ُ استحالة: اهية ال ، كأن ّا

ون سًمثال  َي س ج لفصل فصلٌلج هاية أو   إ غ ٌ إ غ ا
هاية،  ادة هما َ والفصلَس اّألنا ُا صورةّ ط، ُ وا  مأخوذت ال 

اهية ّأن  َا واحدةّ و ترَ ا  
ّ

 َ غ متناهية، استحالٍبت من أجزاء
لتعق

ُ
  .ها، وهو باطل
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ح  ا
 مقتـىض الرباهـني ّأنمراد املصنّف من عقد هـذا التنبيـه هـو اإلشـارة إىل 

ّتحالة يف مجيع العلل، أي يف العلـة ة عىل استحالة التسلسل، تثبت االسّتقدمامل
 .ّغائية والّاملادية وّصورية والّفاعليةال

 الفعل الواحد له ّ فهو من قبيل أنّغائيةّأما التسلسل يف العلل ال :بيان ذلك
 .ال إىل هنايةغاية وهذه الغاية هلا غاية أخرى، وهكذا 

 ّمـادةب مـن ّ الـيشء الواحـد مركـّ من قبيل أنّاملاديةوالتسلسل يف العلل 
 ، وصـورةّمـادة الثانية هلا ّاملادة هذه ّثم وصورة، ّمادة هلا ّاملادة وهذه ،وصورة
 .ال إىل هنايةوهكذا 

 ّمـادةب من ّ اليشء الواحد مركّ أن: من قبيلّصوريةوالتسلسل يف العلل ال
 . ال إىل هناية وصورة، وهكذا ّمادةبة من ّ مركًأيضاوصورة، وهذه الصورة 

التسلـسل يف  ّتقدمة تثبت اسـتحالةّفى أنه ليس مجيع الرباهني امل لكن ال خي
هذه العلل، بل بعض الرباهني تثبت ذلك، كربهان الوسط والطـرف للـشيخ 

 ـ  الوجـوديّوهـو التوقـفـ  مالك االستحالة ّألنالرئيس وبرهان الفارايب؛ 
ود الذي يستجمع الرشائط الثالثة الستحالة التسلسل وهي االجتامع يف الوج

ّأما برهـان املـصنّف ... العيل ّرتتب بالفعل والةوكون أجزاء السلسلة موجود
 .ّتقدم بالعلل املفيضة للوجود، كام ّخمتصفهو 

تأاستدالل صدر ا
ّ

يع العلل سلسل      استحالة ال
 ّفاعليـةميع العلل من الجل استحالة التسلسل شاملة ّأن ّتأهلنيذكر صدر امل

 .ّاملادية وّصوريةل واّغائيةوال
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ّ، فألهنا علة ّغائيةّأما بالنسبة الستحالة التسلسل يف العلل ال  لكـون ّفاعليـةّ
ّاليشء فاعال، فهـي ملحقـة بالعلـة ال  عـىل اسـتحالة ّالدالـة ّدلـة، فاألّفاعليـةً

 عىل اسـتحالة التسلـسل يف ّدالة  ـ بياهناّتقدمكام ـ  ّفاعليةالتسلسل يف العلل ال
 .ً أيضاةّغائيالعلل ال

ّأما استحالة التسلسل يف العلل الصورية، فألن ّ ّ العلة الصورية رشيكة للعلة ّ ّّ
ّالفاعلية، واألدلة الدالة عىل استحالة التسلسل يف العلة الفاعلية تشملها ّّ ّ ّ. 

ّوإن مل تكـن علـة  ّاملاديـةّالعلة  ّفإن، ّاملاديةّأما استحالة التسلسل يف العلل 
 ثبت استحالة التسلسل يف العلل ّإنهحيث ، وّفاعليةّ للعلة ال فعللكنّها، ّفاعلية

ّ، ثبت تناهي فعلها أيضا، فتكون العلة ّفاعليةال  .)١( متناهيةّاملاديةً
 :ّكلهايف الداللة عىل تناهى العلل  وهذا ما ذكره بقوله

 ّكل يف ّوأنّكلها متناهية  العلل من الوجوه ّأنت عىل ّالرباهني املذكورة دل>
 يشء ّفاعل والغاية لكـلّن الميع واحد؛ وذلك أل مبدأ اجلّوأن ،ّا مبدأ أولمنه

 العلل الباقية فيام يكون الفاعل من والصورة، بل الغاية أقدم ّاملادةمها أقدم من 
، فـإذا ثبـت تنـاهى ً لكون الـيشء فـاعالّفاعليةّ الغاية علة ّألنله غري الغاية؛ 

ّ ألهنـام أقـدم مـن ّصورية والـّاملاديةى العلل  ثبت تناهّغائية والّفاعليةالعلل ال
 يف طبقـة ة فهي داخل،ّفاعلية باعتبار من العلل الًأيضا الصورة ّ عىل أن؛هاتني

 ً عىل تناهى سلسله الفواعل يصلح أن جيعل بياناّ فالبيان الدال.الفاعل كالغاية
 .)٢(<ّفاعليةلتناهي مجيع طبقات العلل وإن كان استعامهلم له يف العلل ال

ّوهناك وجـه آخـر ذكـره صـدر املتـأهلني السـتحالة التسلـسل يف العلـل 
ّبناء عىل ما تقدم يف ثنايا البحث من أن: ّالصورية حاصله ّ العلة الـصورية لـوّ ّ 

ًكانت ال متناهية، يلزم أن تكون املاهية ال متناهيـة أيـضا ّألن الـصورة هـي  ـ ّ
                                                

 .١٦١ص: القسم الثالث من اجلزء الثاين ،انظر رحيق خمتوم للشيخ جوادي آميل) ١(
 .١٧٠ ص،٢ج: ّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ٢(
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 ؛لهاّ ال متناهية، فال يمكن تعقة فصولّفيلزم أن تكون للامهي  ـالفصل ال برشط
 . ّ عىل أهنا متناهيةّلها، فيدلّنا نتعقّلعدم إمكان إدراك الالمتناهي، واحلال أن

 :إحدامها :جهتنيمن ّا تناهى العلل الصورية فهو ّمأو>: وهذا ما ذكره بقوله
ّأن الصورة األخرية تكون علة للصورة ّ أن الصور أجزاء املاهية :وثانيتهام، ...ّ ّ

 .)١(<أجزاء غري متناهية للامهية الواحدةويستحيل أن تكون 
، ّاملاديـة العلـل  إلثبات اسـتحالة التسلـسل يفًالّ مفصًا ذكر بحث+لكنّه 

 : اليشء تطلق عىل معنينيّمادة ّأن :حاصله
 .هو اجلزء القابل للصورة: ّاملعنى األول

لـيشء آخـر،  ًبال  قـاًءاه القابـل جـزؤهو اليشء الذي يصري جز: املعنى الثاين
ّكاملاء إذا صار هواء، فإن اجلزء القابل للصورة املائية صار قابال للصورة اهلوائية ًّ ّ ً. 

ّأما تناهي املواد: ّوإذا تبني ذلك نقول   ـ القابل للصورةّاألول ـ اجلزء باملعنى ّ
ّفألنه لو كان قابال لكل ً دة  الواحـّاملاهيـة، لكانت أجزاء ال إىل هناية آخر ٍ قابلّ

 اجلـنس ّوأنّاملـادة والـصورة، بة مـن ّ مركّاملاهية ّألنغري متناهية، وهو حمال، 
 فـإذاالفصل،  و الفرق بينهام باالعتبار، وكذا احلال يف الصورةّوإنام، ّاملادةعني 

بـة مـن أجنـاس ّ مركّاملاهيـة ال متناهية، يلزم أن تكـون ّاملاديةّ العلة ّأنفرضنا 
 الـذهن ؛إدراك، لعـدم إمكـان دراكون قابلة لـإلوفصول ال متناهية، فال تك

 .ّ باملعنى األولّاملادة استحالة التسلسل يف ّيتضح، وهبذا ّلالمتناهي
 الـيشء الـذي يـصري الثـاين ـ وهـو باملعنى ّاملادةّأما استحالة التسلسل يف 

ة ّ اهلواء إذا قبلت الصورة املائيّمادة ّـ فألن آخرً قابال ليشء ًجزءا القابل جزؤه
 ّكـلة، ويف هذه احلالة يمكن انقـالب ّ املاء يمكن أن تقبل الصورة اهلوائيّامدةف

 ّمـادة إحـدامهامن املاء إىل اهلواء، واهلواء إىل املاء، وإذا كان كذلك فال تكـون 
 .ىخرأل عىل اةّمقدم إحدامها تكونفال ، لألخرى أوىل من الثانية

                                                

 .١٧١ص، ٢ج: السابقاملصدر ) ١(
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 ّإىل ما الهناية، كام لو قلنا أن يف حالة واحدة ال يستحيل فيها التسلسل ،نعم
 بشخصه عىل شخص آخر من اهلـواء، إذ ال مـانع أن ّتقدم من املاء له ًاشخص

د منـه ّ شخص يتولـّكل، أخرى إىل ما الهناية، أي يكون ّمادة ٍةّماد ّتكون لكل
ر أحـد رشائـط اسـتحالة ّشخص آخر قبله وهكذا، إذ يف هذه احلالـة ال يتـوف

 يف الوجود، وعليه فال جتـري فيهـا بـراهني اسـتحالة التسلسل وهو االجتامع
 التي ال اجتامع فيها، فـال القطعيةالتسلسل، كام هو احلال يف أشخاص احلركة 

 .ال إىل هنايةمانع من تسلسلها 
ل  اليشء قد يراد به اجلزء القابّمادة ّإن>: ّتأهلني بقولهوهذا ما ذكره صدر امل

كاملاء إذا  ، آخريشءلًقابال  ًا يصري جزء أننهأللصورة، وقد يراد به الذي من ش
ة، ّللـصورة اهلوائيـًقابال  صار ّائية اجلزء القابل للصورة املّفإن ،صار فيه هواء

ّأما تناهى املواد باملعنى األول؛ ألنه لو كان لكل: فنقول ّ ّ  قابل قابل آخـر إىل ال ّ
 .ل الواحدة غري متناهية، وذلك حماّاملاهيةهناية، لكان أجزاء 

 يقبـل  إذا أمكن أنّوائية اهلّمادةن عنى الثاين؛ فأل باملّا بيان تناهى املوادّمأ و
 انقالب ّيصحً، فإذا ّوائية أن يقبل الصورة اهلّيصح ًأيضا املاء ّامدة فّائية املةصور

كـون بـأن ي وإذا كان كذلك فليس أحد النـوعني أوىل . منهام إىل األخرىّكل
 األوىل، بـل لـيس وال واحـد مـنهام ّمادةكون أن يب األخرى من اآلخر، ّمادة

 ّتقـدم ّائيـة، بل جيـوز أن يكـون شـخص مـن املّنوعية عىل اآلخر يف الًاّمقدم
ٍمادة ّته عىل شخص آخر من اهلواء، ونحن ال نمنع من أن يكون لكلّبشخصي ّ ،

ٌمادة ّل أي يكون ك أخرى هبذا املعنى ال إىل السابقة، فلو مل تكن للصورة هناية، ّ
 كأشخاص  هذه األشخاصّألند من شخص آخر قبله؛ ّ يتولّإنام فهو شخص

 .)١(<اعدم انقطاعه فيها وال امتناع يف ة التي ال اجتامعّيع القطةركاحل

                                                

 .١٧٠ ص،٢ج: ّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(
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ة  صور تنا  العلل ا سلسل غ ا   ّصور ال
يف بيـان صـور  ويف املقام ال بأس بذكر مـا أفـاده الـشيخ مـصباح اليـزدي

يمكن بيانـه مـن خـالل الوجـوه  وّصورية،ناهي يف العلل الالتسلسل غري املت
 : )١(التالية

بات املوجودة يف زمـان واحـد غـري متناهيـة، ّلو كانت املرك: ّالوجه األول
بـراهني فيهـا  ويف هـذه الـصورة ال جتـري. ًفتكون صورها غري متناهية أيضا

 يـرى  عـىل مـذهب مـن الّ فيهـا، إالّرتتـب لفقد رشط ال؛ التسلسلاستحالة
ً رشطا يف التسلسل، فيمنع وقوع حوادث غري متناهية يف زمـان واحـد ّرتتبال

 .ًاستنادا عىل براهني التسلسل
بات املتعاقبـة يف طـول الزمـان غـري متناهيـة، ّلو كانت املرك: الوجه الثاين

ًفتكون صورها غري متناهية أيضا، وهذا الوجـه ال يـشمله بـراهني التسلـسل 
 . الوجودلفقد رشط االجتامع يف

 واحدة بالكون والفساد، ّمادة أن تكون الصور متعاقبة عىل :الوجه الثالث
ّوهذا أيضا مم  .ا ال يمنعه مجهور الفالسفةً

  واحـد  واحـدة يف زمـان ّمادةأن تكون الصور مرتاكبة عىل : الوجه الرابع
 ّكـلوهذا مـستحيل لتنـاهي ـ  بالفعل ّتعددةز تراكب الصور املّ من جيوـ عند

ّوأما جريان براهني التسلسل فيها فمنوط بجرياهنا يف املعاليل، . ّماديجود مو
ّألنه ال علية بني الصور   صـورة عاليـة عـىل صـورة ّكـلّ من جهة توقـف ّإالّ

 مبدأ السلسلة، فغاية ما يلزم منه تسلل املعاليـل ّسافلة، والصورة السافلة تعد
 .مبتدئةّها بال علة ّحتققال 

 أخـرى ال عـىل وجـه ٌ صـورةٍ صـورةّلكـل تفـرض أن: الوجه اخلـامس
                                                

 .يسريف ّبترص) ٢٥٢(  رقم،٢٥٠ص: تعليقة الشيخ مصباح اليزدي عىل هناية احلكمة) ١(
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ني ئجـزبـة مـن ّ صـورة مركّكـل تكون بأنالرتاكب، بل عىل وجه التضامن، 
 .  للمجموع وهكذا إىل غري النهايةّصوريةّيكون أحدمها علة 

 ينـايف بـساطة الـصورة وتنـاهي املوجـودات هًوهذا الفرض مضافا إىل أن
ها بالعلل، سوى ّ عند من خيصّحتىًيضا ، يكون جمرى براهني التسلسل أّاملادية

هنا عليه، ّ بالعلل املفيضة كام نبّخيتصّنه حيث إ ؛ّالربهان األول املذكور يف املتن
ّ الكالم يف عد الصورة علة للمركّلكن ّ  ّأنًب، فلقائل أن يمنع ذلك استنادا إىل ّ

جمـوع  والـصورة وبـني املّاملـادة، وليس بني ّب عنوان انتزاعيّاملجموع املرك
ّ يصدق عليه عنوان العلة حقيقة ويثبـت هلـا أحكـام ّحتى ّر خارجيّتأثري وتأث

ّ، مضافا إىل ما يف وجود اهليوىل من الشك)١(ّخيتص بالتأثري العيني ّمماّالعلة  ، لو ً
 .ًمل يكن نفيها معلوما

ً الواحدة ففـرض سـاقط، فـضال ّامدة للّعرضية الصور الّتعددّوأما فرض  
 . ّ، ويرجع األمر إىل الوجه األولّاملادة ّدها تتعدّ بتعدّألنا، عن ال تناهيه

 يف التنـاهي وعدمـه، وجريـان بـراهني ّاملادية حال العلل ّيتضح ّتقدم ّومما
 .التسلسل فيها

ّوأما العلة الغائية فهي التي ألجلها يـصدر الفعـل عـن الفاعـل، ووجودهـا  ّ ّ
ًاخلارجي وإن كان متأخرا عن الفعل وليس له  ّعليـة للفعـل املتقـدم عليـه إال أن ّ ّ ّّ

ّوجودها العلمي متقدم عليه ومتم  . ّم لفاعلية الفاعل، وسيأيت تفصيل الكالم فيهاّ
 : عىل وجوهّتصورفي )٢(ّغائيةّوأما عدم تناهي العلل ال 

 غـري ّغائيـةأن تكون ألمور غري متناهية جمتمعة يف الوجـود علـل : أحدها
ّوهذا كالوجه األول .  متناهيةّغائيةّحد منها علة  واّلكلمتناهية، بحيث يكون 

                                                

ّسيأيت تفصيل ذلك يف بحث العلة الصورية واملادية) ١( ّ ّ . 
 ؛٥٣٩ ص،١ج: ّ واملباحث املرشقية؛٢٦٥ وص ١٦٩ ص،٢ج: راجع األسفار) ٢(

 .٥٥٩ ص:والتحصيل
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 . ّصوريةاملذكور يف العلل ال
 كذلك، وهذا بحذاء ّغائيةأن تكون ألمور متعاقبة غري متناهية علل : ثانيها

 .الوجه الثاين من الوجوه املذكورة هناك
 يف طول زمان وجـود املعلـول، بحيـث ّغائيةأن تتناوب العلل ال: وثالثها 

ّجوده يف الزمان األول معلوال لعلة يكون و ً ة، ويف الزمـان الثـاين ّ خاصـّغائيةّ
. ًمعلوال لغاية ثانية، ويف الزمان الثالث لغايـة ثالثـة، وهكـذا إىل غـري النهايـة

حيـاذي الوجـه الثالـث املـذكور يف العلـل  ـ تهّعىل فرض صـحـ وهذا الوجه 
 .ّصوريةال

ية غاية أخرى وهكـذا، بحيـث أن تكون لفعل واحد غاية، وللغا: رابعها 
وتسلسل مثل .  غاية ذريعة إىل الوصول إىل غاية فوقهاّكليكون الوصول إىل 

 فيجـري ،ّ املفروض توقف وجود املعلول عليهـاّألنهذه الغايات مستحيل، 
ًفيه برهان الفارايب وبرهان الشيخ، بل الربهان األول أيضا،   ّغائيـةّ العلة الّألنّ

 . فاعل كام أرشنا إليه الّفاعليةمة لّمتم
ّوأما فرض كون الغاية متـضم   يتنـاظر مـع الوجـه ّحتـىنة لغايـة أخـرى ّ

 ّغائيـةّ العلـة الّألن فـساقط، ّصوريةلعلل الـااخلامس مع الوجوه املذكورة يف 
 أن تكون الغاية مشتملة عىل غايـة أخـرى، ّيصحمغايرة لوجود املعلول، فال 

هنا وجه آخـر ال جيـري يف ار هّلكن يتصو .سواء يف الوجود العيني أو العلمي
 لفعل واحد، وحكمه نظريه حكم ّمتعددة، وهو اجتامع غايات ّصوريةالعلل ال

 .ّالوجه األول

سلسل  أجزاء  اهيةاستحالة ال  ّا
 : ّ املصنّف عىل استحالة التسلسل يف أجزاء املاهية بوجهنيّاستدل

 ّاديـةة التسلـسل يف العلـل املّبناء عىل ما تقدم مـن اسـتحال: ّالوجه األول
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ًالصورية، يتبني استحالة التسلسل يف أجزاء املاهية أيضا؛ وذلك  ّ ّ املادة هي ّنألّّ
ّ إذ ال فرق بني املـادة واجلـنس وبـني الـصورة ؛ والصورة هي الفصل،اجلنس

ّوالفصل إال باالعتبار؛ ألن املادة هي اجلنس برشط ال، والصورة هي الفصل  ّ ّ
ال ّيه فيستحيل أن يكون للامهية جنس وهلذا اجلنس جنس آخر برشط ال، وعل

ّ، فإذا استحال التسلسل يف املادة كام تقدم، كذلك يستحيل التسلـسل إىل هناية ّ
ًيف اجلنس أيضا، وكذا يستحيل أن يكون للجنس فصل وهلـذا الفـصل فـصل 

 . ال إىل هنايةآخر 
لها، لعدم ّة، فال يمكن تعق حمدودّإذا كانت أجزاء املاهية غري: الوجه الثاين

ل األشياء التي ّا نتعقّل اليشء الالحمدود، وهو باطل بالوجدان؛ ألنّإمكان تعق
 .ّاملاهية استحالة التسلسل يف أجزاء ّيتضححولنا، وهبذا 

وهـو ـ  هي ما يقال يف جواب مـا هـو، والقـول ّاملاهية ّنإ :وبعبارة أخرى
ّيتوقف عىل تعقـ احلمل   ،ّماهيـةل ّ فـإذا اسـتحال تعقـ.هّورتـصل املحمول وّ

  .هذا خلف .ّماهيةاستلزم خروجها عن كوهنا 

ص  ّتعليق  ا
  استحال تعقلها،ّبت املاهية من أجزاء غري متناهيةّلو ترك>: +قوله >. 

ّالشيخ الفيايضأورد   عىل الوجهني اللـذين ذكرمهـا املـصنّف يف اسـتحالة ّ
 ّألن التعويـل عـىل يشء مـن الـوجهني؛ ال يمكـن> ّ بأنهّاملاهيةتسلسل أجزاء 

ة ّ هو قبوهلا للفهم وللحمل، ال املفهوميـّاملاهيةالذي يمكن تسليمه من لوازم 
ة بالفعـل، وقبوهلـا لألمـرين ال ينـايف قـصور الفاعـل عـن الفهـم ّواملحمولي

 ذلك يرجع إىل عجـز الفاعـل ونقـصه يف ّألنة علمه، ّواحلمل، ملكان حمدودي
 .)١(<ّ انتفاء قابلية القابل وانعدامهاته، ال إىلّفاعلي

                                                

ّالشيخ الفيايضتعليقة ) ١(  .٦٥٧ ص،٣ج:  عىل هناية احلكمةّ
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 ّوث تفصيلية

بحث األول سلسل: ّ ا اه  استحالة ال   ال

ّذكر الفالسفة واملتكلمون براهني كثرية عىل إبطال التسلسل، وبعض هذه 
ًالرباهني كانت موضع قبول اجلميع، والبعض اآلخر أصبحت مـوردا للنقـد 

 .واالعرتاض
ر هذه الرباهني مع بيان االعرتاضات الواردة عليها هـو  أكثر من ذكّولعل

ًصدر املتأهلني، حيث نقل يف األسفار هذه الرباهني مع اعرتاضاهتا، فضال عن  ّ
 .+إضافاته 

 .بطال التسلسلإ الرباهني التي أقيمت عىل ّ نشري إىل أهمويف هذا املبحث
 .اهني، فال نعيدها الطباطبائي ذكر ثالثة من هذه الربّعالمة الّ أنّتقدموقد 

طبيق.١   برهان ا
 هـذا ّقبل تقرير هذا الربهان ال بأس باإلشارة إىل نكتة مرتبطة به، وهي أن

أن تكـون مجيـع : ّ، األول أمـرانر فيهـاّالربهان جيري يف األشـياء التـي يتـوف
أن تكون هـذه املوجـودات : املوجودات يف السلسلة موجودة بالفعل، والثاين

 و واملعلـويل أّالعـيل ّرتتـب مـن الّأعم ّرتتب، وهذا البعضعىل ة بعضها ّرتتبم
 .ّطبيعية يف األبعاد واملقادير واألعداد الّرتتبال

ّا علّترتبـ يف هـذا الربهـان ّرتتـب البعض اشرتط أن يكون الّإنحيث و ًا َ ّيـً
 :ر هذا الربهان بتقريرينّ، لذا يقرًّاومعلولي

ر األول قر علوّ العّتب أساس ال: ّا    وا

 لكنّهـالو وجدت سلسلة من العلل واملعاليـل غـري املتناهيـة مـن طـرف، 
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 احللقـات، متناهية من الطرف اآلخر، فلو قطعنا من الطـرف املتنـاهي بعـض
 السلسلة الناقـصة التـي قطـع منهـا بعـض إحدامهافتحصل لدينا سلسلتان، 

 . التي مل يقطع منها يشءّالتامةاحللقات، واألخرى 
 :حدى حالتنيإ الفرض ال خيرج عن وهذا

 ّأن متساوية مع الناقصة، بمعنى ّالتامةّإما أن تكون السلسلة : احلالة األوىل
 هلا مقابل من السلسلة الناقصة، ففي هـذه احلالـة ّالتامة حلقة يف السلسلة ّكل

ّألن الفـرض أنيلزم التساوي بني السلسلتني، وهو خالف الفرض،   إحـدى ّ
، متـساويتني بمقدار ما قطع من الناقصة، فلو كانتـا ّالتامة من ّالسلسلتني أقل

 . وهو حمال بالرضورةّللزم تساوي اجلزء مع الكل
ّعدم تساوي السلسلتني، وأن السلسلة التامة أكثر مـن الناقـصة : احلالة الثانية ّ

 بحسب التطبيق هذا الفرض، ّبمقدار ما قطع من الناقصة من حلقات، فإذا تعني
ن تنتهي السلسلة الزائدة بمقدار ما نقص مـن السلـسلة الناقـصة، والزم ّفالبد أ

 .ٍمتناهّذلك هو تناهي السلسلتني، ألن الزائد عىل املتناهي باملتناهي 
 ،ّ ويـسمى برهـان التطبيـق،الوجه الثـاين>: وهذا ما ذكره التفتازاين بقوله 

غـري متناهيـة إىل ّعى تناهيه أنه لو وجدت سلـسلة ّ ما يدّكلوعليه التعويل يف 
ّعلة حمضة تنقص من طرفها املتناهي واحـد، فتحـصل مجلتـان إحـدامها مـن 

 جزء ّكل فإن وقع بإزاء ، تطبق بينهامّثماملعلول املحض والثانية من الذي فوقه 
 وإن مل يقـع . واجلزء وهـو حمـالّالكل جزء من الناقصة لزم تساوي ّالتامةمن 

 ال يكـون بإزائـه جـزء مـن ،ّالتامـة مـن وجد جزءبأن ي ّإال ذلك ّتصوروال ي
 بواحد عىل ما ّإالة ال يزيد عليها ّالناقصة لزم انقطاع الناقصة بالرضورة والتام

 .)١(<ٍئد عىل املتناهي باملتناهي متناه الزاّأن رضورة ؛هو املفروض، فيلزم تناهيها

                                                

 .١٦٨ ص،٢ج: رشح املقاصد) ١(
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ا ر ا قر واحد: ا قدار ا    أساس ا

ان متوازيـان ال متناهيـان مـن طـرف ّه خطـ منـّلو كان لدينا سطح يمتـد
ومتناهيان من الطرف اآلخر، فلو قطعنـا مـن الطـرف املتنـاهي مقـدار منـه، 

 ّ نطبـق اخلـطّثـمّ األول بمقدار مـا قطـع، ّ من اخلطّ املقطوع أقلّفيكون اخلط
 :حدى حالتنيإ الكامل، فال خيرج من ّالناقص عىل اخلط

 ال سـتحالة تـساوي ؛ هذا حمـالّلكن، متساوينيان ّأن يكون اخلط: األوىل
 .الكامل مع الناقص

 الكامل بمقدار ما قطـع مـن ّ من اخلطّ الناقص أقلّأن يكون اخلط: الثانية
 الزائـد عـىل ّألنان الكامل والناقص متناهيني، ّالناقص، فيلزم أن يكون اخلط

 .)١(املتناهي باملتناهي متناه

طبيق واردة  برهان ا الت ا   اإلش
 :د عىل هذا الربهان عدد من اإلشكاالتأور

كـأ عليهـا الربهـان، وهـي ّة التـي اتّقدمه صوب املّيتوج: ّاإلشكال األول
ّاملقدمة القائلة بأنه إذا كانت   .م تناهيهامحدى السلسلتني أنقص من األخرى، لزإّ

 هذا التطبيق ال يثبت تناهي الطرف الذي فرض ّألنة باطلة؛ ّقدم وهذه امل
 ّربامً غري املتناهي ال يصري متناهيا بنقصان يشء منه، واليشء ّفإن، ٍمتناهّأنه غري 

ٍيكون متناهيا من جهة وغري متناه وهذا مـا ذكـره التفتـازاين  من جهة أخرى، ً
 إحـدى اجلملتـني إذا كانـت أنقـص مـن ّة القائلـة بـأنّقدمـنقض امل>: بقوله

 ّ غري متناهية أقلًرارا احلاصل من تضعيف الواحد مّاألخرى لزم انقطاعها بأن
 .)٢(<ًّع التناهيها اتفاقا غري متناهية مًمن تضعيف االثنني مرارا

                                                

ّانظر حكمت إهلي عام وخاص) ١(  .٨٤ ص:يامهدي إهلي قمشه ، )اريسف( ّ
 .١٦٨، ص٢ج: رشح املقاصد) ٢(
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 : نقيض بعدد من املوارد وهذه املوارد هيٌوهو إشكال: اإلشكال الثاين
 األعداد ال ّ هذا الربهان، للزم أن تكون األعداد متناهية، مع أنّ لو صح.١

نـا يمكـن أن نفـرض سلـسلة مـن ّني؛ ألنّتكلمـفاق الفالسـفة واملّمتناهية بات
 نطبـق ّثـمالواحد إىل غري النهاية وسلسلة أخرى من االثنني إىل غـري النهايـة 

 .ّتفاق ضوء هذا الربهان تناهي األعداد، وهو باطل بااليفبينهام، فيثبت 
 الزم برهــان التطبيــق أن تكــون مقــدورات اهللا تعــاىل ومعلوماتــه ّ إن.٢

  .ا وبني الناقصة منها بواحدةق بينهّمتناهية إذا طب
 من املمكـن واملحـال، فمعلوماتـه ّأعم معلومات اهللا تعاىل ّإن: بيان ذلك

 . مقدوراته ال متناهيةّتعاىل أكثر من مقدوراته، واحلال أن
ّ الزم هذا الربهان أيضا أن تكون احلركات الفلكيـ.٣  للتطبيـق ؛ة متناهيـةً

 مـن ّأقـلدورات زحـل ّبلهـا ـ ألن ق هذه الدورة، والدورة التـي بني سلسلة
هـا يف ّة، والقمـر يتمّ دورة يف ثالثني سنة شمـسيّيتم زحل ّألندورات القمر، 

ة متناهيـة، باطـل عنـد الفالسـفة ّ احلركات الفلكيّوالقول بأن ـ قريب الشهر
 .القائلني بقدم العامل

بيق،  إذ بناء عىل التط؛ يف مورد النفوس الناطقةيرد عني النقض السابق .٤
ّيلزم تناهي النفوس الناطقة، وهو باطل عند الفالسفة؛ ألهنم يقولـون بعـدم 

 .تناهي النفوس الناطقة
ّتأهلني بنفس العبارة، حيث وهذه النقوض ذكرها التفتازاين ونقلها صدر امل

ا ّ لـزم أن تكـون األعـداد متناهيـة ألنـّصـحّنقض أصل الدليل بأنه لو >: قال
 ّثـم غري النهاية وأخرى من االثنني إىل غري النهاية نفرض مجلة من الواحد إىل

 وأن تكون معلومـات اهللا تعـاىل ،ّتفاق وتناهي األعداد باطل باال،ق بينهامّنطب
متناهية للتطبيق بني الكامل وبني النـاقص منـه بواحـد وتناهيهـا باطـل عنـد 

 هـذه ة متناهية للتطبيق بني سلسلة مـنّ وأن تكون احلركات الفلكي،نيّتكلمامل
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... الدورة وأخرى مـن الـدورة التـي قبلهـا وتناهيهـا باطـل عنـد الفالسـفة
 جـزء مـن ّالتامـة جـزء مـن ّكـلّا نختار أنه يقع بـإزاء ّوحاصل االعرتاض أن

 ذلك كام يكـون للتـساوي فقـد يكـون ّم لزوم تساوهيام فإنّنسل الناقصة؛ وال
 ّالتامـةلة ذلك فيام بني  استحاّن؛ فألًد ذلك تساوياّ جمريّلعدم التناهي وإن سم

 يـستحيل ذلـك يف ّوإنـام ،والناقصة بمعنى نقصان يشء من جانبهـا املتنـاهي
 وهـو لـيس ،الزائدة والناقصة بمعنى كون عدد إحدامها فوق عـدد األخـرى

 .)١(<تناهيني وإن نقصت من أحدمها ألوفبالزم فيام بني غري امل
 اسـتحالة التسلـسل نـت رشائـطّوقد أجيب عىل هذه النقوض بأنه إذا كا

استحالة التسلـسل، بينها ـ يثبت ّرتتب  االجتامع يف الوجود والّمتوفرة ـ وهي
 .ّأما ما ذكر من نقوض فهي بالواقع فاقدة لرشائط استحالة التسلسل

 ـ األعـداد ـ اّ فيها، ألهنـٍ برهان التطبيق غري جارّفإنّأما النقض باألعداد، 
وكذا معلومات اهللا > ٍ الوجود منها فهو متناهات، وما هو داخل يفّعتبارياالمن 

 ال ّ ومعنـى ال تناهيهـا أهنـا،ّتعاىل ومقدوراته ألهنا عندهم متناهية يف احلقيقـة
ا عند احلكـامء ّمأ و. ال يكون فوقه عدد أو معلوم أو مقدور آخرّحد إىل يتنته

ىل ما يذكر  كام يف سلسلة املقادير عًة وضعاّرتتب بالفعل مًفبام تكون موجودة معا
 ة لكوهنـا غـري جمتمعـّفلكية فال يرد احلركات ال،يف سلسلة العلل واملعلوالت

ات نوع واحد غري حمـسوسة كـالنفوس الناطقـة عـىل تقـدير عـدم ّوال جزئي
 .)٢(<ّرتتبة لكوهنا غري م؛تناهيها كام اعتقده بعضهم

ن  من خروج األعداد ومقدورات ومعلومات اهللا تعاىل عّتقدمما : إن قيل
 قوهلم ّأن ّيتضح، وهو باطل، وعليه ّعقلية الّدلةبرهان التطبيق هو ختصيص لأل

                                                

 ،٢ج: ّ احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة؛١٦٨ص: املصدر السابق) ١(
 .١٤٥ص

 .نفسهاملصدر ) ٢(
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 . هو اعرتاف ببطالن برهان التطبيقّعقلية الّدلةبالتخصيص لأل
ًصا ال ّذه املوارد املذكورة خارجة عن الدليل العقـيل ختصـّإن ه: واجلواب
 الدليل ال جيـرى ّل إنا نقوّألن>: ّتأهلني بقولهىل هذا أشار صدر املإًختصيصا، و

 ّ إىل أنًني، فنظراّتكلمّ أما عند امل. جريانه بام عداهاّخيتص النقض، بل صورةيف 
 والوهم ال ،د الوهم واستحضارهّ بمجرّإال له ال يمكن التطبيق فيه ّحتققما ال 

، ًالّيقدر عىل استحضار أمور غري متناهية واعتبار التطبيق بـني آحادهـا مفـص
ع االستحـضار واالعتبـار، بخـالف مـا إذا كانـت السلـسلة فينقطع بانقطـا

 جزء من السلـسلتني جـزء ّكل أن يقع بإزاء ّالبدّموجودة يف نفس األمر، فإنه 
 ملا يف الواقع من غري حاجة إىل ً مطابقاًّا إمجاليًمن األخرى، فيحكم العقل حكام

بيـق بحـسب نفـس  التطّ إىل أنًا عند احلكامء فنظراّمأّتفصيلية، واملالحظات ال
 ّكـل ليوجد بإزاء ّ أو طبيعيّ وضعيّترتب فيام له مع الوجود ّتصور يّإناماألمر 

ّفلكيـة وال يف احلركـات ال )١( من هذه جزء من تلك فال جيرى يف األعدادٍجزء
 .)٢(<وال يف النفوس الناطقة

ر  واريتقر س كيم ا طبيق ا هان ا    ل
ا إذا أخـذنا العلـل ّأنـ>:  الربهان هواحلكيم السبزواري هلذاحاصل تقرير 

ّ واحد من تلك السلسلة علـة ّكلواملعلوالت سلسلة واحدة غري متناهية فإن 
                                                

 برهان التطبيق ال جيري يف ّأن  يف تعليقته عىل األسفاراحلكيم السبزواريذكر ) ١(
ّبها غري موجودة كام يف احلركات الفلكية وليس املراد أنمجيع مرات>ّاألعداد ألن  ّ 

ّ يف مسلك املتكلمني ألنّاألعداد من االعتبارات كام مر  املنفصل موجود عند ّ الكمّ
، ١٤٥، ص٢ج: ّ انظر احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة<كثري من احلكامء

 ).٢( تعليقة رقم
، ١ج: رشح املقاصد؛ ١٤٥، ص٢ج: ّار العقلية األربعةاحلكمة املتعالية يف األسف) ٢(

 .١٥١ ص،٢ج:  املطالب العالية؛١٦٨ص
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د ّباعتبار ومعلول باعتبار، فيصدق عليه النسبتان باعتبارين وحيصل لـه التعـد
ّنه علة مغاير له من حيث إ الواحد من تلك السلسلة من ّباعتبار النسبتني، فإن ّ

 مـا ّكـل عـىل ّاملعلوليـة ما صدق عليه نـسبة ّكل معلول، فإذا أطبقنا ّنهحيث إ
ّ واحد منها علـة ّكلّصدق عليه نسبة العلية واعتربت هذه السلسلة من حيث 

 واحـد منهـا معلـول أخـرى كانـت العلـل واملعلـوالت ّكلتارة ومن حيث 
م ّ تـوهاملتباينات باالعتبار متطـابقتني يف الوجـود وال حيتـاج يف تطـابقهام إىل

 العلل ّإنالعلل أكثر من املعلوالت من حيث تطبيق، ومع ذلك جيب أن تكون 
سابقة عىل املعلوالت يف طرف املبتـدأ، فـإذن املعلـوالت قـد انقطعـت قبـل 

 فتكون اجلملتـان ٍ متناه زادت بمقدارّإنامانقطاع العلل، والعلل الزائدة عليها 
 .)١(<متناهيتني

ضايف.٢    برهان ا

ا الربهان عىل وجود التضايف بني بعض املفاهيم، ففي املفـاهيم يعتمد هذ
ة، وقـد ّة أو الـشأنيّحدمها لآلخر عىل نحو الفعليأتدعاء  من اسّاملتضايفة البد

 : منهاّمتعددة هذا الربهان بتقريرات ّقرر
ّ مفهومي العلة واملعلـول ّأن: ، حاصلهّتأهلنيوهو لصدر امل: ّالتقرير األول

ملتضايفة، فلو كانت سلسلة العلل واملعاليل غري متناهية، ومل تنته من املفاهيم ا
ّإىل علة حمضة غري معلولة ليشء آخر، للزم أن يكون عدد املعلوالت أكثر مـن 

 ويف حالـة ،ّ علـة هلـا مـضايف ومقابـل وهـو املعلـولّكل ّألنالعلل بواحد، 
ّ العلة ّألناطل؛ ّالتسلسل الالمتناهي يبقى املعلول األخري من دون علة، وهو ب

 .ً أن يكون التسلسل باطالّالبدواملعلول متضايفان، وعليه 
 ةلو مل ينته سلسل> : بقياس استثنائي حيث قالّتأهلنيوهذا ما ذكره صدر امل

                                                

 .لزنجاين ابتحقيق ١٢٠وص ١٨٠ص :آميل زاده حسن الشيخ حتقيق، كشف املراد) ١(
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 ؤيشء لـزم عـدم تكـاف لـً حمضة ال يكـون معلـوالةّالعلل واملعلوالت إىل عل
 لـو كـان املتـضايفان :قـول أو ن.ّقـدم التايل باطـل، فكـذا املّاملتضائفني، لكن

 .، فكذا التايلّ حقّقدمّمتكافئني لزم انتهاء السلسلة إىل علة حمضة، لكن امل
 ّأهنـام معنى التكافؤ فيهام ّأن وبطالن ذلك التايل؛ هو ّقدمّ بيان حقية هذا امل

 وإذا انتفـى ،بحيث متى وجد أحدمها يف العقـل أو يف اخلـارج وجـد اآلخـر
 ّممـا ّ حمضة، وكـلّمعلولية املعلول األخري يشتمل عىل ّنأ ووجه اللزوم .انتفى

 حمضة لزم ةيّ عل السلسلة إىل ما يشتمل عىلِ، فلو مل ينتهّمعلوليةة ويّفوقه عىل عل
 .)١(<ّ بال عليةّمعلوليةيف الوجود 

لو تسلسلت العلـل واملعلـوالت إىل > :حاصل هذا التقرير: التقرير الثاين
دد املعلوالت عىل عدد العلـل، وهـو باطـل رضورة غري النهاية، لزم زيادة ع

 .ّعلوليةّتكافؤ العلية وامل
ّ علة يف السلسلة فهي معلولـة عـىل مـا هـو املفـروض ّكل ّأن بيان اللزوم 

 .)٢(< كاملعلول األخريّ ما هو معلول فيها فهو علةّكلوليس 
خرى  التي يف هذه السلسة وأياتّعلنأخذ مجلة من ال> أن : التقرير الثالث

 زادت آحاد أحدمها عـىل األخـرى بطـل فإن .ق بينهامّ نطبّثم، ّعلولياتمن امل
ّ عليـة ّمعلوليـة ّكـل معنى التكافؤ أن يكون بإزاء ّألن؛ ّعلوليةّتكافؤ العلية وامل

 يف ّ رضورة أن؛ّمعلوليـةّن مل تزد، لـزم عليـة بـال إ و.ّمعلوليةّ علية ّكلوبإزاء 
 ّألن فيلـزم اخللـف؛ ،ّية وهـو املعلـول األخـري بال علّمعلوليةجانب التناهي 

 .)٣(< حمضةةّالتقدير عدم انتهاء السلسلة إىل عل
                                                

، ١ج:  رشح املقاصد؛١٦٢، ص٢ج: ّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(
 .١٦٥ص

  .نفسهاملصدر ) ٢(
 .١٦٣، ص٢ج: ّ احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)٣(
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ضايف الت  برهان ا   اإلش
ّ املكافئ واملضايف للمعلول املحض هو علية املعلول ّإن: ّاإلشكال األول

ّالذي فوقه بال واسطة، وليس املضايف لـه العلـة الـذي عـىل رأس السلـسلة 
 .تها للمعلول املحض بالواسطةّكون عليوالتي ت

 ّكـلّ املراد من التضايف بني العلة واملعلول هو أن يوجد بإزاء ّإن: وأجيب
ً علية، وهذا يقتيض أن يكون للمعلول املحض علية حمضة أيضاّمعلولية ّ ّ )١(. 

 الطباطبـائي يف تعليقتـه عـىل ّعالمةهذا اإلشكال أورده ال: اإلشكال الثاين
 هذا الربهان يفرتض تسلـسل العلـل واملعلـوالت إىل ّأن: حاصلهاألسفار، و

ّا يعني وجود املعلول بال علة، وهـو مـستحيل، إذ يـستحيل أن ّغري النهاية، مم
 ّأعـم سلسلة العلل واملعاليـل ّ إن:أخرىّيوجد معلول من دون علة، وبعبارة 

ة هذا ّ عدم متاميّيتضح أن تصل إىل نقطة هناية، وعليه ّة البدّمن الناقصة والتام
 معلـول ّحتقـق املنع من ًيرد عىل العبارتني مجيعا> :الربهان، وهذا ما ذكر بقوله

 أو ّالتامـة العلـل  مـنّمؤلفـةالسلسلة ّيف الوجود ال يكون علة سواء فرضت 
 .)٢(< السلسلة من جانب املستقبل ممنوع انقطاع: وبعبارة أخرى.الناقصة

يات برهان ا.٣ ّي
  

وكذلك نقلـه  )٣( يف رشح حكمة اإلرشاقاإلرشاق ذكره شيخ هذا الربهان
ونقلـه صـدر  )٥(وذكـره التفتـازاين يف رشح املقاصـد )٤(املريداماد يف القبـسات

 . يف األسفار بنفس عبارات املقاصدّتأهلنيامل
                                                

 .١٦٥ ص،٢ج: ّ احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة:انظر) ١(
 ).١( ، تعليقة رقم١٦٢، ص٢ج: ّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ٢(
 .١٨٠ص: انظر رشح حكمة اإلرشاق) ٣(
 .١٥٤ ص:انظر القبسات) ٤(
 .١٦٩ ص،١ج: رشح املقاصد) ٥(



 ٤٠٩ .............................................التسلسل استحالة تثبت مةّاملتقد الرباهني

 

وهذا الربهان جيري يف العلل واملعلوالت ويف غريها مـن ذوات الرتتيـب 
 .واألوضاع

أو اجلزء األخري جلريان هذا الربهان يف غري  ـ ملعلول األخري بني اّ إن:وبيانه
ّ وبني كل واحدة من العلل البعيدة الواقعة يف السلسلة، يوجد مقـدار  ـالعلل
 هذا املقدار حمـصور بـني حـارصين، وهـذا يـستلزم تنـاهي نفـس ّ، ألنٍمتناه

ّالسلسلة؛ ألن السلسلة ال تزيد عىل املتناهي إال بواحـد، بحكـم احلـ  إذ ؛دسّ
ّالعقل حيدس بأنه إذا كانت كل قطعة من السلسلة متناهيـة، فالبـد أن يكـون  ّّ

ًاملجموع متناهيا أيضا ً. 
 من األمور ّ ما بني معلول األخري أو ما يشبهه وكلّنإ>: ّتأهلنيقال صدر امل

 بني حارصين، وهذا يـستلزم ً رضورة كونه حمصوراٍمتناه؛الواقعة يف السلسلة 
 )١( بواحد بحكم احلـدسّإالتزيد عىل املتناهي  ال ٍحينئذّة؛ ألهنا تناهى السلسل

 جزء من األجزاء الواقعـة فيهـا ال تزيـد ّه إذا كان ما بني مبدأ املسافة وكلّنأو
ن جعلنـا املبـدأ إ بجزء هو املنتهى ّإالعىل فرسخ، فاملسافة ال تزيد عىل فرسخ 

 ،نيئفجز ّوإالني ّ مخسني إىل ست ما بنيّيقولنا سن عىل ما هو املفهوم من ًجاّمدر
ن مل يـصلح للمنـاظرة وإلــزام إ و، املطلـوبفيـصلح الـدليل املنظـر وإصــابة

 يلزم ّإنامّ بأنه ً يمنعها مستنداّإنامة، بل ّة احلدسيّقدمّاخلصم؛ ألنه قد ال يذعن امل
ها ا عىل تقدير ال تناهيّمأ كام يف املسافة، وً متناهيا...ذلك لو كان مراتب ما بني

                                                

 هذا ّ أنيا تعنّأهن>: ي يف الشوارق يف تعليقته عىل هذه العبارةجّذكر املحقق الالهي) ١(
ه قد ّن مل يصلح للمناظرة وإلزام اخلصم؛ ألنإّالدليل يصح للنظر وإصابة املطلوب و

ّال يذعن املقدمة احلسي  لعدم إمكان ؛سّ إنام احتاج الربهان إىل احلد:وبعبارة أخرى. ةّ
ّاعتبار العقل يف اجلانب اآلخر واحدا معي  بل يالحظه ،ًنا كام اعترب يف جانب املعلولً

ّ فربام توقف يف ذلك احلكم األذهان التي ال حدس هلاً،جممال : انظر شوارق اإلهلام. <ّ
 . ٢٠٧ ص،١ج
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 ّتبـنيبـني آخـر أزيـد منـه، وقـد ...  إىل مـاي إذ ال ينتهـ؛كام يف السلسلة، فال
 .)١(<ً متناهياّإال املتآلف من األعداد املتناهية ال يكون ّاالستلزام بأن

 أسـنده ّوإنـام املجموع إىل احلدس، ياحلكيم السبزواري مل يسند تناه ّلكن
 ّكـل حكـم ّل هـذه القاعـدة أن الداماد، وحاصّاملحققية ذكرها ّإىل قاعدة كل

 فإذاحلقة من حلقات السلسلة يوجب ثبوت هذا احلكم إىل جمموع احللقات، 
 مجيع املخلوقـات ّأن فرد من املخلوقات فهو ممكن الوجود، فيثبت ّكل ّأنقلنا 

 .ًممكنة أيضا
، حيث ّيثيات ذكر هذه القاعدة بعد تقريره لربهان احلاحلكيم السبزواريو

 وأمور غري متناهيـة، ّحيثياتب ّتتر ّوهو أنه لو>: هان هبذا النحوذا الرب هّقرر
 ّأيـة أخـرى، ّحيثيـة وبني ّحيثية ّكلفام بني املعلول األخري أو اجلزء األخري أو 

 ّفالكـل. ً رضورة كونه حمصورا بني حـارصينٍمتناه؛ كانت من السلسلة ّحيثية
ٍأيضا متناه س، ولـيس مـن ّتحـدل امل حيكم به العقّهذا حكم حديس: وقالوا. ً

 جزء من هذا ّكل: كأن يقال.  واحدّكل بام حكم به عىل ّالكلقبيل حكمه عىل 
إذا كان ما : بل من قبيل أن يقال. ً أيضا دون الذراعّفالكلالذراع دون الذراع، 

 نقطـة تفـرض فيـه عـىل االسـتيعاب ّوأيـةبني نقطة طرف املقدار املفـروض 
  .)٢(<قدار املفروض ال يزيد عىل الذراعفهذا املالشمويل، ال يزيد عىل الذراع 

لتـي اعتمـدها يف الربهـان  الـداماد اّمحقـقية للّ ذكر هذه القاعدة الكلّثم
 واحـد ّلكـل احلكـم املـستوعب الـشمويل ّ أن:والقانون الضابط>: حيث قال

ً من اآلحاد مطلقا، منفردا كـان ّلكل عىل مجيع تقادير الوجود ّصحواحد، إذا  ً
ًه أو ملحوظا عىل االجتامع، كان ينسحب ذيله عىل املجمـوع اجلمـيل عن غري

، كـان  واحد واحـد بـرشط االنفـرادّ بكلّن اختصإ و.، من غري امرتاءًأيضا
                                                

 .١٦٤ ص،٢ج: ّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(
 .٤٥١، ص٢ج: نظومةرشح امل) ٢(
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 . )١(<حكم اجلملة غري حكم اآلحاد
 إنسان ّكل كاحلكم عىل : ممكن، والثاينّكل كاحلكم باإلمكان عىل :ّواألول

  .)٢(اهّ إيٍ رغيفبإشباع
حققر تقر الهّا هان اي ا يات ل   ّي

ّأنه لو ترتبت حيثيـات أو >: ّوحاصل هذا التقرير بعبارة املحقق الالهيجي ّ ّ
ّة حيثية ال ختلو إما أن ّأمور إىل غري هناية، لكانت أي ّكون ما بني كل حيثية من تّ ّ

ّتلك احليثيات مثال وما بني حيثية أخرى منها أي ّ ًة حيثية فرضت متناهياًّ  أو غري ّ
ّمتناه، فإن كان متناهيا عىل سبيل االستيعاب والكل ًية لزم أن يكون الكل أيضا ً ّ

ّمتناهيا لوقوعه بني حيثي ّتني منها املعلولية والعلية؛ وهذا حكم ً  ّ حـديسّمجايلإّ
ّس، وليس من قبيل حكمه عىل الكل بام حكم به عىل كل ّحيكم به العقل املتحد ّ

بعاض هذا الذراع دون الذراع، بل من قبيل أاحد من ّ كل و:واحد، كام لو قيل
ة نقطة تفرض عىل سـبيل ّما بني هذه النقطة والطرف من املقدار املفروض وأي

 .نّاالستيعاب الشمويل دون الذراع، فهذا املقدار املفروض دون الذراع، فليتفط
ّ وإن مل يكن متناهيا عىل سبيل الكل دة وبني ّية، بل كان الواقع بني حيثية واحً

ّحيثية أخرى أي ٍة حيثية كانت غري متناهّ  .)٣(< لزم انحصار ما ال يتناهى بني حارصينّ

يات ي الت  برهان ا  ّاإلش
ف ّ االستلزام بني اليشء املتـألّباألعداد بأن أورد عىل هذا الربهان بالنقض

   ّأهلنيتـ؛ وهذا ما ذكره صدر املّتاممن أعداد متناهية وبني تناهي املجموع غري 
 ّألنه إعادة للدعوى، بل ما هو>:  حيث قال ـبعد أن وصف الربهان بالضعفـ 

                                                

 .٢٢٩ ص:القبسات) ١(
 .٤٥١، ص٢ج: انظر رشح املنظومة) ٢(
ً، الطبع احلجري، نقال عن تعليقة الشيخ حسن زاده ٢٠٧ ص،١ج: شوارق اإلهلام) ٣(

 ).٢٣( ، تعليقة رقم٤٥٢ ص،٢ج: عىل منظومة احلكمة
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ّ؛ ألن التألىخفأبعد منه وأ ف من ّف من نفس اآلحاد أقرب إىل التناهي من التألّ
ّظهر، فإنه إنام يتم لو كانت أّاألعداد التي كل منها متناهية اآلحاد، فاملنع عليه  ّ ّ

 هـذا ّهنـا يـذهب الـوهم إىل أناو غري الزم، ومن هة األعداد متناهية، وهّعد
 .)١(<ّ عىل ثبوته للكل وهو باطلٍّ التناهي لكل: أعني،استدالل بثبوت احلكم

   برهان آخر.٤

 سلــسلة العلــل ّإن: وهــذا هــو الربهــان العــارش يف األســفار، وحاصــله
 : حالتنيإحدىواملعلوالت الالمتناهية ال خترج من 

ن السلــسلة قابلــة للتقــسيم بمتــساويني، فتكــون أن تكــو: احلالــة األوىل
 .ّزوجيةالسلسلة 

 .ّفردية السلسلة غري قابلة للتقسيم بمتساويني، فتكون ّأن: احلالة الثانية
 مـن ّأقـل العدد أربعـة :ً بواحد من الفرد الذي بعده، مثالّأقل زوج ّوكل

حـد،  من العدد الزوجي الـذي بعـده بواّأقل فرد ّكلاخلمسة بواحد، كذلك 
ً من عـدد آخـر يكـون متناهيـا ّأقل عدد ّة بواحد، وكلّ من الستّأقلفاخلمسة 

ّنه إما إّ ألنه حمصور بني حارصين، إذ ؛بالرضورة  منه بواحد أو أكثـر منـه ّأقلّ
 السلسلة املفروضة من العلـل ّنإ>: ّتأهلني بقولهبواحد، وهذا ما ذكره صدر امل

 أو ال ًكون منقسمة بمتساويني فيكون زوجاّما أن تإواملعلوالت الغري املتناهية 
 ، بعده كاألربعـة مـن مخـسة،ٍ بواحد من فردّأقل زوج فهو ّ وكل،ًفيكون فردا

 عدد يكون ّ وكل،ةّ من الست، بواحد من زوج بعده كاخلمسةّأقل فرد فهو ّوكل
 وهـو حمـصور بـني ، كيـف ال. بالـرضورةً من عدد آخـر يكـون متناهيـاّأقل

 .)٢(<؟الذي بعدهؤه وذلك الواحد حارصين مها ابتدا
                                                

 .١٦٥ ص،٢ج: ّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(
 .١٦٧ ص:صدر نفسهامل) ٢(
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األعـداد ّخـواص  مـن ّفرديـةة والّ الزوجيـّوأورد عىل هذا الربهـان بـأن
 هـذا ّألن ال يمكـن طرحهـا يف األمـور الالمتناهيـة، ّاصيةاملتناهية، وهذه اخل

 من العدد الذي بعده بواحد، وأكثر مـن العـدد ّأقل عدد ّكل ّأنالفرض وهو 
ى يف األعداد املتناهية املحصورة بني حارصين، وال ّيتأت ّإنامالذي قبله بواحد، 

 . السلسلة الالمتناهية غري قابلة للزيادةّألن يف األعداد الالمتناهية؛ ّيتم
 مـا ال ّكـل ّأنم ّا ال نـسلّ بأنـّدُور>: ّتأهلني بقولهوهذا ما أشار إليه صدر امل

 ّفرديـة والّزوجيـة الّإنفـ ً يلزم لو كان متناهياّوإنامينقسم بمتساويني فهو فرد، 
 ّكل :، فيقالّفردية والّزوجية حديث اليّخواص العدد املتناهي، وقد يطومن 

 .)١(< واملنع فيه ظاهر،ً من عدد فيكون متناهياّأقلعدد فهو قابل الزيادة فيكون 
هذا الدليل منقوض بـام هـو غـري >: احلكيم السبزواري بقولهوأورد عليه 

ام اخلاليـة عنـد احلكـامء ّ املفارقة عن أبـداهنا يف األيـمتناهية كالنفوس الناطقة
ّية وكلوازم األول سبحانه مـن أسـامئه اجلزئيـرشاقاإلوصور عامل املثال عند  ة ّ

ة من األعيان الثابتة عند العرفاء وكلامته التي ال تنفد وال تبيد ّوصورها العلمي
ّجتليو  والـصور ،ل الـرشعة وعقوبات أهل النار عند أهـامت أهل اجلنّّاته وتنعّ
 الثابتـة عنـد اتّ واملاهي،سبحانه عند انكسيامنس املرتسمة يف ذات اهللا ّعلميةال

 بانضياف النفوس الكاملة بعد املفارقة عن األبدان ّعرضية والعقول ال،املعتزلة
 الكامـل مـن ّأن اإلرشاق ةاإلرشاقـي يف حكمـي كام قال الشيخ اإلرشاقعند 
غـري األنوار إىل سني من ّحق القواهر فيزداد عدد املقدرات بعد املفارقة يلّاملدب

 هـذه ّبـأن ّ هذا يعطينا مبدأ برهان عىل التوحيـد اخلـايصّ إنّ، ثمىالنهاية انته
 ّزوجية فيها الّتحقق فيها العدد، فّحتقق فيها الكثرة ّحتققة لو ّالالهنايات القطعي

 .)٢(<ّتحققة م فيها غريً فالكثرة وجودا،، هذا خلففتتناهى ّفرديةوال
                                                

 .١٦٦، ص٢ج: املصدر السابق) ١(
 ).٣( ، تعليقة رقم١٦٦ ص،٢ج: ّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ٢(
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سلم . ٥   برهان ا

يـة قائمـة وني لتشكيل زاّمن نقطة واحد يمكن رسم خط: تقرير هذا الربهان
ّونفرض أن هذين اخلط ـ ة فيها إشكالّالزاوية احلاد ـ أو منفرجة ني غري متناهيني، ّ

ث، ومـن ّل مثلـّ هلـام، فيتـشكًا يكـون وتـرًا ثالثـًاّفإذا وصلنا بني اخلطني خط
ّالبدهيي أن  . عىل امتداد الوتر الذي دونه وزيادةًال الوتر األعىل يكون مشتمّ

 الوتر بني ضلعني ّألنً أيضا، ٍلة يلزم أن يكون الوتر غري متناهويف هذه احلا
 .ً أيضا، هذا من جهةًاال متناهيني يكون ال متناهي

، ً هذا الوتر حمصور بـني حـارصين، فيكـون متناهيـاّنإ .ومن جهة أخرى
 وهو مجع بني النقيضني، وهو باطـل، فيلـزم ًيا، ومتناهًيار ال متناهفيكون الوت

 .)١(بطالن التسلسل
 ّألنإذ بناء عىل هذا يلزم أن تكون األعداد متناهيـة، : وأورد عليه بالنقض

كثر مـن  عدد فهو أّكل عدد نضع يدنا عليه فهو حمصور بني حارصين، إذ ّكل
عده بواحد، وعليه تكـون األعـداد  من الذي بّقلأالعدد الذي قبله بواحد، و

 . األعداد ال متناهيةّألنمتناهية، وهو باطل، 

  ّتب برهان ال.٦

ّا علّترتبـة ّرتتبـ سلـسلة العلـل واملعاليـل مّحاصل هذا الربهان هـو أن  ًيـاً
ّصل بعلـة فوقـه، ّ معلول يف هذه السلـسلة متـّكل وجود ّ، بمعنى أنًّاومعلولي

ًأيضا وهكذا، ويف هذه احلالة إذا كانـت السلـسلة ال ّصلة بعلة فوقها ّ متّعلتهو
ّمتناهية وال توجد علة يف رأس السلسلة غري معلولة لغريهـا، فهـذا يعنـي أن 

 هذا يعني وجود مجيع العلل واملعلـوالت ّألنً أبدا، ّتحققجمموع السلسلة مل ي
ّمن دون علة، وهو يتناىف مع قانون العلية، وهبـذا يبطـل التسلـسل يف الع لـل ّ

                                                

ّ عام وخاصإهليحكمة ) ١(  .٨٤ص: يا، مهدي إهلي قشمه )فاريس( ّ
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 بعـضها ئّلبنات تتك> : ـ احلكيم السبزواري ذكره ذلك ـ كامواملعاليل، ومثال 
، ًأيضا عليه هلا فال متكئات ًعىل بعض أو أبدان كذلك، فلو ال قائم مقيم متكئا

 .)١(< واملعلويلّ العىلّرتتبوإذا رفع واحد منها ارتفع ما بعده بمقتىض ال
 من علـل ومعلـوالت ةّكل سلسل ّنإ>: ّتأهلني بقولهوهذا ما ذكره صدر امل

 مـن آحـادة فهي جيب أن يكون ال حمالة بحيث إذا فرض انتفـاء واحـد ّرتتبم
 سلسلة ّكل فإذن .استوجب ذلك انتفاء ما بعد ذلك الواحد من آحاد السلسلة

ّ جيب أن يكون فيها علة ، عىل الرتتيبّاملعلوليةموجودة بالفعل قد استوعبتها 
 التي هـي معلوالهتـا ومعلـوالت ، انتفت مجلة املراتبهي أوىل العلل لوالها

 قد استوعبت آحاد السلـسلة ّاملعلولية مل يكن ّوإال ،معلوالهتا إىل آخر املراتب
ّباألرس، فإذا فرضنا سلـسلة متـصاعدة ال إىل علـة بعينهـا ال يكـون هلـا علـة  ّ

  مجيـع السلـسلةّاملعلوليـة وذلك يـصادم اسـتيعاب ،لبطلت السلسلة بأرسها
 مجلـة آحـاد ّرتتـب عـىل سـبيل الّاملعلوليـة اسـتغراق ّ أن:باألرس، واحلاصـل

ّالسلسلة بالتامم مع وضـع أن ال يكـون هنـاك علـة واحـدة للجميـع لوالهـا 
 .)٢(< متناقضٌنتفت السلسلة بأرسها كالمال

وجوب.٧ ن وا    برهان اإل

 :، منهاّمتعددة هذا الربهان بتقريرات ّقرروقد 
ّلو كانت سلسلة العلل واملعاليل ال توجد عىل رأسها علـة : ّالتقرير األول

 حلقة مـن حلقـات تلـك السلـسلة ممكنـة ّكل ّنإحيث غري معلولة لغريها، ف
 ّعلتـه ّإن: ّه من دون علة، ففي هذه احلالة نقـولّحتققالوجود، واملمكن يمتنع 

 .تسلسلإن كانت واجبة الوجود بالذات فهو املطلوب، وتنقطع السلسلة ويبطل ال

                                                

 ).٢( ، تعليقة رقم١٦٥ ص،٢ج: ّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(
 .صدر نفسهامل) ٢(
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ّ واجبة الوجود بالغري، وأهنا ممكنة بالذات، فيكـون حاهلـا ّعلتهوإن كانت 
جود لـذاهتا، يف ّة املمكنات يف امتناع وجودها من دون علة واجبة الوّحال بقي

ّ وهذا ما ذكره املحقق احليل بقوله.رأس السلسلة، فال توجد السلسلة وجود > :ّ
ّكل واحد من تلك اجلملـة ... هيةعلل ومعلوالت يف سلسلة واحدة غري متنا

ّ حصوله بدون علتـه الواجبـة، فكـلٌ ممكن ممتنعّممكن وكل  واحـد مـن تلـك ّ
ّاآلحاد ممتنع حصوله بدون علته الواجبة، ثم تلـك العلـة الواجبـة إن كانـت  ّّ

 وإن كانـت واجبـة .ٍ النقطـاع السلـسلة حينئـذ؛واجبة لذاهتا فهـو املطلـوب
فكانت مشاركة لباقي املمكنات يف امتناع الوجـود  كانت ممكنة لذاهتا ،بغريها

رف السلـسلة ّ فيجب وجود علة واجبـة لـذاهتا هـي طـ،ّبدون العلة الواجبة
  .)١(<فتكون السلسلة منقطعة

إذا كانـت سلـسلة العلـل واملعلـوالت ال متناهيـة، فهـذه : التقرير الثـاين
ٍكـل ممكـن ّوبـام أنّلة من آحاد كلها ممكنـة، ّالسلسلة متشك ّ حيتـاج إىل مـؤثر، ّ

 :ّ املؤثر ال خيرج من احلاالت التاليةّأنواحلال 
ّ أن يكون املؤثر نفـس تلـك السلـسلة، لكـن هـذه احلالـة مـستحيلة، .١

 .الستحالة تأثري اليشء يف نفسه
، فيكـون  عـن املمكنـاتًاّ أن يكون املؤثر خارج السلسلة، أي خارجـ.٢

ىل هذا الفرض تنقطع السلـسلة ّواجب الوجود بنفسه، وهو املطلوب، ألنه ع
 .ويبطل التسلسل

 للـزوم ؛ً من السلسلة، وهذا الفرض حمـال أيـضاًا جزءّؤثرأن يكون امل. ٣
 . يف نفسه ويف علله التي ال تتناهى، وهو من أعظم املحاالتًاّمؤثركون اليشء 

ّمضافا إىل أن ّ جـزء لـيس علـة ّ وكـل،ّتامةّ أن يكون له علة ّالبد املجموع ً
ة مـن علـل ّرتتب إذا فرضنا مجلة مّإنا>: ّاحليل بقوله ّاملحقق وهذا ما ذكره .ّتامة
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بها ّممكنة لرتكـ  من حيث هي مجلة  ـومعلوالت إىل ما ال يتناهى، فتلك اجلملة
 أن يكـون ّفإمـا ،ّمـؤثر فلتلك اجلملـة ّمؤثر ممكن له ّ وكل،من اآلحاد املمكنة

 يف نفـسه، ًاّمؤثرستحالة كون اليشء  ال؛ هو نفس تلك اجلملة وهو حمالّؤثرامل
 عنهـا واخلـارج عـن مجلـة املمكنـات واجـب فتنقطـع ً أن يكون خارجاّوإما

 لزم كون اليشء ّوإال من تلك اجلملة وهذا حمال ً أن يكون جزءاّوإما ،السلسلة
ًأيـضا و.  وذلك من أعظم املحـاالت، يف نفسه ويف علله التي ال تتناهىًاّمؤثر

 إذ اجلملة ال جتب ؛ّتامةّ جزء ليس علة ّ وكل،ّتامةّ له من علة ّبدالجموع ّإن املف
 للمجموع، وكيـف جتـب اجلملـة ّتامةّ جزء ال يصلح أن يكون علة ّ وكل،به

 .)١(< إىل ما ال يتناهى من تلك اجلملةبجزء من أجزائها وذلك اجلزء حمتاج

 الـشيخ ّوقد ذكر الشيخ حسن زادة اآلميل يف تعليقه عىل هـذا الربهـان أن
وكـذا . ره بالتنبيـهّيف الفصل الثاين عرش من رابع اإلشارات وقد صـد> :ذكره

ا ّذكره يف الفصل السادس عرش من املبدأ واملعاد، وكالم الشارح هنا قريب ممـ
:  للمـراد، قـالً فال بأس بام أتى به يف املبدأ واملعـاد توضـيحا،ذكره الشيخ فيه

: ّكن الوجود علة معه ممكنة إىل غري هناية ممّلكلّفصل يف أنه ال يمكن أن يكون 
ّات، فمن ذلك أنه ال يمكن أن يكون يف زمان واحد ّمقدمم ّا نقدّوقبل ذلك فإن

ّ مجيعها إما أن يكـون ّألن وذلك ؛ ممكن الذات علل ممكنة الذات بال هنايةّلكل
 يكـن  ملً معـاًفإن مل يكن موجـودا. ً معاً أن ال يكون موجوداّوإما ً معاًموجودا

 وهـذا ال ،الغري املتناهي يف زمان واحد ولكن واحد قبل اآلخر أو بعد اآلخـر
ّ وال واجب وجود فيهـا، فـال خيلـو إمـا أن ً معاً أن يكون موجوداّإماو. نمنعه

واجبـة الوجـود بـذاهتا، أو ممكنـة ـ بام هي تلك اجلملـة ـ تكون تلك اجلملة 
 واحـد منهـا ممكـن ّهتا وكـلفإن كانت واجبة الوجـود بـذا. الوجود يف ذاهتا

ّم بممكنات الوجود، هذا حمال، وأما إن ّ يكون الواجب الوجود يتقو،الوجود
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 ّفإمـا. كانت ممكنة الوجود بذاهتا فاجلملة حمتاجة يف الوجود إىل مفيد الوجـود
ّكـل  أن يكون ّفإما فيها، ًفإن كان داخال.  فيهاً منها أو داخالًأن يكون خارجا

 ّوإما.  هذا خلف ـّكل واحد منها ممكن الوجود وكان  ـدواحد واجب الوجو
ّأن يكون ممكن الوجود فيكون هو علـة للجملـة ولوجـود نفـسه ألنـه   أحـدّ

د ذاته فهـو واجـب الوجـود، وكـان لـيس ِوما ذاته كافية يف أن توج. اجلملة
 عنها، وال جيوز أن يكـون ًفبقي أن يكون خارجا.  هذا خلف،واجب الوجود

 خارجـة ًإذاّ علة ممكنة الوجود يف هذه اجلملة، فهـي ّكلا مجعنا ّ، فإنّعلة ممكنة
 ،ّعنها وواجبة الوجود بذاهتا، فقد انتهت املمكنـات إىل علـة واجبـة الوجـود

  .)١(< ممكنة معهّ ممكن علةّلكلفليس 

سامت. ٨  ةبرهان ا

 : )٢( هذا الربهان بوجهنيّقرروقد 
 آخر ّ ودائرة خرج من مركزها خطٍ متناهًا غريّا نفرض خطّنإ، ّالتقرير األول

ّ أيضا موازيا لذلك اخلط، فإذا حترٍغري متناه ً كت الدائرة حول مركزها حـدثت ً
 الزم حدوث املسامتة بينهام حدوث نقطة ّثمني بعد توازهيام، ّاملسامتة بني اخلط

ّهي أول نقطة التالقي، إذ لـو ال التالقـي أصـال لكـان اخلطـ ً ان بـاقيني عـىل ّ
 وحدوث املسامتة، هذا خلف، ولـو كـان ،توازي وقد فرض زوال التوازيال

ًالتالقي موجودا لكن ال يوجد هناك نقطـة هـي أول نقطـة التالقـي مـسبوقا  ًّ
، ّأزلية فلم تكن املسامتة حادثة، بل كانت ،ًبالعدم، بل مل يزل موجودا فيام قبل

 . ًوقد فرض حدوثها بعد التوازي، هذا خلف أيضا
ّكت حدثت هناك نقطة هي أول نقطة التالقي، ّ الدائرة إذا حترّ أنفإذن ثبت
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، إذ ال يمكـن أن ّلكن حدوث هذه النقطة حمال عند فرض عدم تنـاهي اخلـط
ّ وقبلها نقطة أخرى هي أوىل باألولية، ّإال غري املتناهي نقطة ّيفرض عىل اخلط

هـو باطـل وإذا امتنع حدوث هذه النقطة امتنع حدوث احلركـة املـستديرة، و
 . بالرضورة، فإذن فرض عدم تناهي األبعاد باطل

ٍا غري متناهّا نفرض خطّإن :التقرير الثاين  آخر ّ ودائرة خرج من مركزها خطً
ّ أيضا مسامتا لذلك اخلطٍغري متناه ً  ٍكت الدائرة حول مركزها بمقدارّ فإذا حتر.ً

زم ّثم الي بينهام، ني زالت املسامتة وحدث التوازّ للزاوية التي بني اخلطٍمساو
ني وجود نقطة هي آخر التالقي، إذ لو مل توجـد نقطـة ّزوال املسامتة بني اخلط

ًا دائام فال حيـدث التـوازي ّني مستمرّهي آخر التالقي، لكان التالقي بني اخلط ً
ّأصال وهو خالف الرضورة، إذ الدائرة إذا حتر  للزاوية التي ٍ مساوٍكت بمقدارً

زم زوال املـسامتة ني بالرضورة، فـإذن الّوازي بني اخلطني حدث التّبني اخلط
 لكن وجود هذه النقطة عند فـرض ،نيّوجود نقطة هي آخر التالقي بني اخلط

 ّإال غـري املتنـاهي نقطـة ّعدم التناهي حمال، إذ ال يمكن أن يفرض عىل اخلـط
 ّحتقق  هذه النقطة امتنعّحتققة، وإذا امتنع ّوقبلها نقطة أخرى هي أوىل باآلخري

احلركة املستديرة وهو باطـل بالـرضورة، فـإذن فـرض عـدم تنـاهي األبعـاد 
  .)١(باطل

ا بحث ا سلسل  إثبات: ا واجب االستدالل ببطالن ال    ا
 مجلة من األعالم عىل إثبات الواجب تعاىل ببطالن التسلسل، مـن ّاستدل

 .مجلتهم الفارايب وابن سينا
ّى يف العلية ّ ترتقبأنمور املمكنة الوجود ال جيوز  األّوإن...>: الفارايب قال 
 واجـب الوجـود ّ أنه وال أن يكون دور، بل ينتهي إىل لال إىل هناية ّعلوليةوامل

                                                

 .املصدر السابق) ١(



 ١هناية احلكمة؛ العلة واملعلول ـ ج رشح .............................................. ٤٢٠

 موجود رض غري ُواجب الوجود بذاته متى فّن الأو ،ّبذاته هو املوجود األول
ّلزم منه املحال، وأنه هو السبب األول لوجود سائر املوجودات ّ«)١(. 

 ابن سينا عىل إثبات الواجب من خالل بطالن التسلسل بالشكل ّواستدل 
ا ممكـن، ّا واجـب وإمـّ وجود فهو إمّ، وكلًا هنا وجودّمن الواضح أن:  التايل

ّفإذا كان واجبا ثبت املطلـوب، وإن كـان ممكنـا فالبـد ً  أن ينتهـي إىل واجـب ً
 .الوجود

مات، ومـن ّديم عدد من املقـد هذا املطلوب ينبغي تقّه لكي يتمّ ذكر أنّثم
 ممكـن ّ واحد، لكلٍه ال يمكن أن يكون يف زمانّنأفمن ذلك «: ماتّهذه املقد

 ًمـا أن يكـون موجـوداإ ً مجيعاّن وذلك أل،ة  ممكنة الذات بال هنايةّالذات، عل
، مل يكـن الغـري ً معـاًن مل يكن موجـوداإف. ً معاًا أن ال يكون موجوداّ، وإمًمعا

. ر  الكـالم يف هـذاّخر،  ولنـؤخ قبل اآلٌ واحد، و لكن واحدٍزمان يف ياملتناه
ا أن تكـون ّإمـ: فال خيلـو:   وجود فيه ، وال واجبً معاًا أن يكون موجوداّوإم

 متناهية أو غـري متناهيـة، واجبـة الوجـود  اجلملة بام هى تلك اجلملة وجدت
 .بذاهتا، أو ممكنة الوجود يف ذاهتا

 واحد منها  ممكن؛ يكـون الواجـب ّبذاهتا، وكلن كانت واجبة الوجود إف
 .  بممكنات الوجود، هذا حمالًماّالوجود متقو

وإن كانت ممكنة الوجـود بـذاهتا، فاجلملـة حمتاجـة يف الوجـود إىل مفيـد 
 . فيهاً منها، أو داخالًا أن يكون خارجاّللوجود، فإم

 ّد، وكان كـل منها واجب الوجوٌا أن يكون واحدّ فيها؛ فإمًن كان داخالإف
ا أن يكون ممكـن الوجـود، فيكـون ّ وإم،واحد منها ممكن الوجود، هذا خلف

 لوجود أجزائها؛ ومنها هو، فهو ًالّة أوّة اجلملة علّة لوجود اجلملة، وعلّهو عل
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 .ة لوجود نفسهّعل
 .، فهو من وجه ما نفس املطلوبّوهذا مع استحالته، إن صح

جد ذاته؛ فهـو واجـب الوجـود، وكـان  يف أن يوً يكون كافياء يشّ كلّنإف
وال يمكـن أن .  عنهاًليس واجب الوجود، هذا خلف، فبقى أن يكون خارجا

ة ممكنة الوجـود يف هـذه اجلملـة، فهـي إذا ّ علّا مجعنا كلّنإة ممكنة، فّيكون عل
ة واجبـة ّفقد انتهـت املمكنـات إىل علـ .خارجة عنها، وواجبة الوجود بذاهتا

ة ممكنة معـه، فوجـود العلـل الغـري املتناهيـة يف ّكن عل ممّالوجود، فليس لكل
 . )١(»زمان واحد حمال

بة ّ ال يذهب األنوار القائمة املرتّثم...>: شيخ اإلرشاق السهروردي وقال
ات ّرتتبـ ملا عرفت من الربهان املوجـب للنهايـة يف امل؛سلسلتها إىل غري النهاية

هتا إىل نور، ئاهيالعارضة الربازخ واملجتمعة، فيجب أن ينتهي األنوار القائمة و
 ّألن األنوار، ، نور وهو نورءه ليس ورا، القائم بذاته،ّد عن مجيع املوادّأي جمر

  .)٢(<...مجيعها منه

الث بحث ا سلسل: ا شيخ حسن زادة  استحالة ال   م ا
نـاك أصـلني يف ّأن هذكر الشيخ حسن زادة اآلميل يف تعليقته عىل األسفار 

 : استحالة التسلسلمبحث
ذكر فيه رشائط استحالة التسلسل، من قبيل وجود أجـزاء : ّاألصل األول

 . بيانهّتقدم واملعلويل بني أجزاء السلسلة، كام ّ العيلّرتتبالسلسلة بالفعل وال
 احلـسن أيب املـريزا ّعالمةوهو األصل املأخوذ من كلامت ال: األصل الثاين

 ّ هـذا األصـل إىل أنسن زادة ـ ويرمـيحـ بحسب تعبـري الـشيخ  ـالشعراين
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 يـشري إىل ّثـمالغرض من إبطال التسلسل هو إثبات واجب الوجود بالذات، 
 املمكنة املوجودات هذه ّفقون عىل أنّيت و من اإلهلي والطبيعي يؤمنونّكل ّأن

 األصـول ّنإ يقـول ّاملـادي ّألنأن تنتهي إىل واجـب الوجـود بالـذات، ّالبد 
أ بعـد تـصادمها ّى باجلواهر الفرد أو األجزاء التي ال تتجزّ تسمالتي )١(ّزليةاأل

ظهرت هذه املوجودات هبذا النحو، وقد نقل الشيخ الرئيس هذا القول عنهم 
 .اتّيف أوائل الطبيعي

ي يقول بانتهاء املوجودات إىل واجب الوجود بالذات بعد ّوعىل هذا فاملاد
اجـب الوجـود بالـذات عـىل  يثبـت وًأيـضابطالن التسلسل، واإلهلي يقول 

 .أساس استحالة التسلسل
ثبـت بطـالن   اإلهلـي بعـد أنّ أن:ي هـوّ الفرق بـني اإلهلـي واملـادّ أنّإال

ة إىل واجـب الوجـود بالـذات، جيـب ّالتسلسل، وانتهاء املوجودات اإلمكاني
ّ حـي وعـامل :ّعليه أن يثبت أن واجب الوجود بالذات هو مفارق، بمعنى أنـه

 وغريها من األسامء احلسنى والصفات العليا، وهذا مـا نلمـسه رّومريد ومدب
ًواضحا يف كلامهتم، فالفارايب مثال يف بداية رسالة إثبات املفارقات، بعد تقريره  ً
لربهان الوسـط والطـرف السـتحالة التسلـسل، ولـزوم انتهـاء املوجـودات 

 واجـب ّبه ببحث آخر وهو إثبـات أنّاملمكنة إىل واجب الوجود بالذات، يعق
ه لـو كـان ّنـأ مفـارق، ّالربهان عىل أنه>: الوجود بالذات مفارق، حيث يقول

 .)٢( كام ذكرنا عبارته يف البحث السابق<الخ ...ًجسام

                                                

 يف هنج ،)١٦٣( يف اخلطبة ×ّاألصول األزلية ورد يف كالم أمري املؤمنني بالتعبري ) ١(
لق األشياء من أصول أز>: البالغة، حيث قال ة، بل خلق ما ّة، وال أوائل أبديّم 

س ،ر فأحسن صورتهّر ما صوّه، وصوّخلق فأقام حد  .<... منه امتناعء ل
 .١٩٨ـ ١٩٦ ص،٢ج: انظر تعليقة الشيخ حسن زاده اآلميل عىل األسفار) ٢(



 
 
 

صادر   ا

 .ّ، السيد أبو القاسم اخلوئي، مؤسسة صاحب األمر، قمأجود التقريرات .١
ق ّ عل،مديمة عيل بن حممد اآلّ، اإلمام العالاإلحكام يف أصول األحكام .٢

هـ، ١٤٠٢مة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الطبعة الثانية، ّعليه العال
 .املكتب اإلسالمي

ّ أبو عبد اهللا حممد بن عمر البكري الشافعي، ،األربعني يف أصول الدين .٣
 أمحد حجازي  الدكتور:يق حتق،  ه٦٠٦ّرازي، املتوىف سنة الفخر ال

ّالسقا، مكتبة الكليات األزهرية  ّ   .هـ١٤٠٦ ،هرة، الطبعة األوىل القاـّ
 مجال الدين مقداد بن عبد اهللا ،رشاد الطالبني إىل هنج املسرتشدينإ .٤

، قم، مكتبة آية اهللا ّالسيد مهدي الرجائي:  حتقيقّاحليل، السيوري
 .هـ١٤٠٥املرعيش، 

 .)فاريس( ق مهدي االشتياينّ، املحققاعدة الواحدأساس التوحيد و .٥
، الشهيد حممد باقر الصدر، دار املعارف ءاألسس املنطقية لالستقرا .٦

 .م١٩٧٢،لبنان، الطبعةاألوىل ـللمطبوعات، بريوت 
 .، ابن سينا، الطبعة الثانية، طهرانالتنبيهاتواإلشارات  .٧
مة حممد حسني الطباطبائي، ّالعال، أصول الفلسفة واملنهج الواقعي .٨

 .هـ١٤٢١ السيد عامر أبو رغيف، :تعليق الشيخ املطهري، ترمجة
 مة الطباطبائي، انتشاراتّالعال) فاريس(أصول فلسفة وروش رئاليسم  .٩

 .سةّإسالمي، قم املقد
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: ّ، مال حمسن املعروف بالفيض الكاشاين، تعليق وتصحيحأصول املعارف .١٠
 . مكتب التبليغ اإلسالميد جالل الدين اآلشتياين،ّالسي

عفر حممد  شيخ الطائفة الفقيه أبو ج،االقتصاد اهلادي إىل طريق الرشاد .١١
 .بن احلسن الطويس، منشورات مكتبة جامع چهلستون، طهران

هـ، ١٤٢٨، ابن سينا، حتقيق األب قنواين وسعيد زايد، إهليات الشفاء .١٢
 .، قمنرش ذوي القربى

 .أنوار امللكوت يف رشح الياقوت .١٣
سن بن ح مة مجال الدينّ للعال،يضاح املقاصد من حكمة عني القواعدإ .١٤

 .احليليوسف بن عيل بن مطهر 
: ، حتقيقالطباطبائي حسني ّحممد ّالسيد ّالعالمة ّملؤلفه ،احلكمة بداية .١٥

 عباس عيل الزارعي السبزواري، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة ملجموعة
 .هـ١٤١٨املدرسني بقم املقدسة، 

 . الزبيدي، حممد مرتىضتاج العروس من جواهر العاموس .١٦
هري، ّاألستاذ مرتىض مط: يق، هبمنيار املرزبان، تصحيح وتعلالتحصيل .١٧

 .منشورات جامعة طهران
 .د الرشيف عيل بن حممد عيل اجلرجاينّ، السيالتعريفات .١٨
 .، ابن سيناالتعليقات .١٩
 .اهللا نورانى، طهران  عبد:، إعدادّتلخيص املحصل املعروف بنقد املحصل .٢٠
 .، شيخ اإلرشاق السهرورديالتلوحيات .٢١
 .، طبع قديمّن املطهر احليل، احلسن بن يوسف بن عيل باجلوهر النضيد .٢٢
، بنياد علمي وفكري مة الطباطبائي عىل كفاية األصولّحاشية العال .٢٣

 ).ّمؤسسة العالمة الطباطبائي العلمية والفكرية (عالمة طباطبائي
 .)مع رشح قطب الدين شريازي( حكمة اإلرشاق .٢٤
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، )ّالشمسية(عيل بن عمر الكاتبي القزويني، صاحب ، حكمة العني .٢٥
ّ، وقد سامه بذلك؛ ألنه ألفه بعد تأليفه كتاب   ه٦٧٥ سنة ّواملتوىف ّ عني (ّ
ّ يف علم املنطق وسئل أن يضم إليه احلكمة، فسامه بحكمة )القواعد ّ

ّ، والرشح للعالمة احليل املتوىف سنة العني ّ  .الذريعة، للطهراين: انظر.   ه٧٢٦ّ
 .يكيم السبزوار تعليقة احل،ّ العقلية األربعةسفاراألاحلكمة املتعالية يف  .٢٦
تعليقة الشيخ حسن زاده ، ّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة .٢٧

 .اآلميل
ّحكمت إهلي عام وخاص .٢٨  .يامهدي إهلي قمشه ، )فاريس( ّ
، حممد بن إبراهيم صدر ّيف األسفار العقلية األربعة احلكمة املتعالية .٢٩

 .هـ ١٣٧٨قم املرشفة،  ،تأهلني الشريازي، مكتبة املصطفويامل
 ّ، الشيخ عبد الكريم احلائري اليزدي، مؤسسة النرش اإلسالمي،درر الفوائد .٣٠

  .  ه١٤٠٨، قم
 كامل احليدري، بقلم حمارضات املرجع الديني السيد ،دروس يف التوحيد .٣١

 .الشيخ عيل محود العبادي
 . هـ١٤٢٠ّ، للسيد كامل احليدري، دار الصادقني، دروس يف احلكمة املتعالية .٣٢
ّمد احلسني آل كاشف الغطاء ، حمإلسالم أو الدعوة اإلسالميةالدين وا .٣٣

 . ١٣٣٠، مطبعة العرفان، صيدا، يالنجف
 .، آغا بزرك الطهراينالذريعة إىل تصانيف الشيعة .٣٤
 .، الشيخ جوادي آميل)بالفارسية( رشح احلكمة املتعاليةرحيق خمتوم،  .٣٥
محد بن طرخان ، للمعلم الثاين أبى نرص حممد بن أرسالة إثبات املفارقات .٣٦

 .ـه١٣٤٦ ، طبعة حيدرآباد، اهلند،الفارايب
للمعلم الثاين أبى نرص حممد بن أمحد بن طرخان ة، ّ القلبيىرسالة الدعاو .٣٧

 .  اهلند، مطبعة دائرة املعارف حيدر آباد،الفارايب
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 .للشيخ حسن زادة ،رسالة يف اجلعل والعمل الضابط يف الرابط والرابطي .٣٨
؛ من سلسلة فالسفة العرب  وتناهي جرم العاملدانية اهللاحرسالة يف و .٣٩

 . الكندي، طبعة القاهرة
 دّحمم دّالسي :حتقيق النيسابوري، ّالفتال بن دّحمم ،الواعظني روضة .٤٠

 .سةّاملقد قم الريض، الرشيف انتشارات اخلرسان، حسن دّالسي مهدي
 .ق الطويسّ، املحق والتنبيهاتشاراترشح اإل .٤١
إعداد قسم الكالم يف جممع البحوث ة، ّرشح املصطلحات الكالمي .٤٢

ّاإلسالمية، مؤسسة الطبع والنرش يف األستانة الرضوية املقدسة  ّ   مشهدـّّ
 .ـه١٤١٥الطبعة األوىل ، 

لسعد الدين مسعود بن عمر بن عبد اهللا ، رشح املقاصد يف علم الكالم .٤٣
 . هـ١٤٠١التفتازاين، دار املعارف النعامنية،  

سبزواري، حتقيق آية اهللا الشيخ حسن زادة ، احلكيم الرشح املنظومة .٤٤
 . هـ١٤١٦،  القرىّ أمّمؤسسةاآلميل، الطبعة األوىل، 

فاعي، رترمجة عبد اجلبار ال: ، الشهيد مرتىض املطهريرشح املنظومة .٤٥
 ،ر أبو رغيف، الطبعة األوىلّترمجة عام: ً؛ أيضاّمؤسسة البعثة، قم

 .هـ١٤١٧،  القرىّ أمّمؤسسة
 .رشح املواقف .٤٦
تصحيح وحتقيق ، ، شمس الدين حممد شهرزوري حكمة اإلرشاقرشح .٤٧

 ّ مؤسسة مطالعات وحتقيقات،طهران ،ضيائي تربتي حسني: مةّومقد
  .م١٩٩٣، ١فرهنكي، ط

 .ي، الطبع احلجريجّاملحقق الالهي، شوارق اإلهلام .٤٨
ّالشواهد الربوبية يف املناهج السلوكية .٤٩ ، )١٠٥٠ت( ال صدرا، الشريازيامل ،ّ

 .منشورات جامعة مشهد، آشتياين جالل الدين: ليقتصحيح وتع
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 أمحد عبد الغفور عطار، : إسامعيل بن محاد اجلوهري، حتقيق،الصحاح .٥٠
 .هـ١٤٠٤، الطبعة الثالثة، دار العلم للماليني، بريوت

 .، فرهنك نامه فلسفيالفارايب يف حدوده ورسومه .٥١
بن عريب احلامتي  أليب عبد اهللا حممد بن عيل املعروف با،يةّالفتوحات املك .٥٢

 . لبنانـ بريوت ، دار صادر،الطائي
 املعروف بابن حميي الدين أليب عبد اهللا حممد بن عيل، ّالفتوحات املكية .٥٣

: عثامن حييى، تصدير ومراجعة.  د:، حتقيق وتقديماحلامتي الطائي عريب
 .هـ١٤٠٥هرة اكتاب، القة للّإبراهيم مدكور، اهليئة املرصية العام. د

، لعبد القادر بن طاهر بن حممد البغدادي االسفرائيني، ِ الفرقَالفرق بني .٥٤
 .دار الكتب العلمية، بريوت

جالل الدين جمتبوي، ) فارسية(، لوين، ترمجة بجوهش حقيقت فلسفة يا .٥٥
 .انتشار جاويد، طهران

 .ّ، حممد بن يعقوب الفريوز آبادي، مؤسسة الرسالة، بريوتقاموس املحيطال .٥٦
 .م١٩٩٥سيني، جامعة طهران، د باقر الداماد احلّد حممّ، السيالقبسات .٥٧
 احلسن الدين مجال للشيخ، املنطق يف الشمسية  رشح...يةّاجلل القواعد .٥٨

  .ـه ٧٢٦ سنة ّاملتوىف ّاحليل مةّبالعال الشهري يوسف بن
 ميثم بن عيل بن ميثم الدين كامل للشيخ: الكالم علم يف املرام قواعد .٥٩

يش النجفي،  مكتبة آية اهللا العظمى املرع،٦٧٩ سنة ّاملتوىف، البحراين
 .هـ١٤٠٦الطبعة الثانية، 

غالم حسني إبراهيمي دنياين، ، ّإسالميّقواعد كيل فلسفي در فلسفة  .٦٠
 .، بالفارسية١٩٨٧ ،الطبعة الثانية، طهران

 رشح جامع للموىل حممد صالح املازندراين، مع تعاليق علمية الكايف، .٦١
 .هـ١٣٨٤حتقيق عيل أكرب الغفاري، طهران، للمريزا أيب احلسن الشعراين، 
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: كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، اف اصطالحات الفنونّكش .٦٢
 .م١٩٩٦ بريوت، ـّحممد عيل التهانوي، مكتبة لبنان نارشون 

، اخلواجة نصري الدين الطويس، كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد .٦٣
 .فةّانتشارات شكوري، قم املرش،  شهـ١٣٧٣الطبعة الثالثة،

ّ العالمة احليل،كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد .٦٤ : ، حتقيق وتعليقّ
 النرش اإلسالمي بقم ّمؤسسة ،األستاذ آية اهللا الشيخ حسن زادة اآلميل

ّاملرشفة، الطبعة السابعة املنق  .حةّ
 .ّ مؤسسة النرش اإلسالمي، قم، حممد كاظم اخلراساين،كفاية األصول .٦٥
رتو، ترمجة جالل الدين جمتبوي، انتشارات ، آوروم اسّكليات فلسفة .٦٦

 . طهران،حكمت
 منشورات وزارة الثقافة ، أليب البقاء أيوب بن موسى الكفوي،ياتّالكل .٦٧

 .م١٩٨٢ ، الطبعة الثانية، دمشق،واإلرشاد القومي
 .خلميني، تقرير الشيخ جعفر السبحاينا، اإلمام ّلب األثر يف اجلرب والقدر .٦٨
اإلفريقي املرصي، دار إحياء الرتاب العريب، ، البن منظور لعربالسان  .٦٩

 . هـ١٤٠٥الطبعة األوىل، 
د املعتصم باهللا ّحمم: ، الفخر الرازي، حتقيق وتعليقاملباحث املرشقية .٧٠

 .ّ املقدسةالبغدادي، منشورات ذوي القربى، قم
 .هـ ١٣٨٨، × ، جامعة باقر العلوم)ةفارسي( جملة حكمت آيني .٧١
 .)فاريس (يّجمموعة آثار الشهيد املطهر .٧٢
 .، طبع حيدر آبادجمموعة رسائل الفارايب .٧٣
، السيد اخلوئي، تقرير الشيخ إسحاق الفياض، حمارضات يف أصول الفقه .٧٤

 . هـ ش١٣٥٧الطبعة الرابعة،  قم، ّمؤسسة أنصاريان،
 .، القايض عبد اجلبار املعتزيلاملحيط بالتكليف .٧٥
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 .، دار صادر، بريوتمحد بن حنبلأمسند  .٧٦
: ، حممد بن محزة الفناري، حتقيق املعقول واملشهودمصباح األنس بني .٧٧

 .، انتشارات موىل، طهرانهـ١٤١٦حممد خواجوي، : تصحيح وتقديم
 األعلمي، سةّمؤس ،× الصادق ماماإل إىل املنسوب ،الرشيعة مصباح .٧٨

 .األوىل الطبعة بريوت،
لدكتور أمحد ا : الفخر الرازي، حتقيق،طالب العالية من العلم اإلهليامل .٧٩

 .  الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتاب العريب،ازيحج
عبد : ، حتقيق)٣٩٥: ت(، أليب احلسني بن فارس معجم مقاييس اللغة .٨٠

 . هـ١٤٠٤د هارون، مكتب اإلعالم اإلسالمي، إيران، ّالسالم حمم
، القايض عبد اجلبار بن أمحد املعتزيل املغنى يف أبواب العدل والتوحيد .٨١

ّؤسسة حممود حممد اخلضريي، امل: قيق حت،)٤١٥ت (األسد آبادي 
 .م١٩٥٨املرصية، 

 .لراغب األصفهاينل، مفردات غريب القرآن .٨٢
ِّمفهوم السببية بني املتكلمني والفالسفة  .٨٣ ، دراسة )دبني الغزاىل وابن رش(ّ

 .١٩٩٢، الطبعة الثانية، بريوت، يجريار جهام. وحتليل، د
، )٣٣٠ت( إسامعيل أيب احلسن عيل بني لألشعري، مقاالت اإلسالميني .٨٤

 .هـ ١٣٦٩ ، مرص،النهضة حميي الدين، مكتبة: حتقيق
ّد رضا املظفر، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم املقدّ، الشيخ حمماملنطق .٨٥  .سةّ
 الشيخ مصباح اليزدي، ترمجة الشيخ ،املنهج اجلديد يف تعليم الفلسفة .٨٦

 .هـ١٤٢٦الطبعة الرابعة،   النرش اإلسالمي،ّمؤسسةحممد عبد املنعم، 
عبد الرمحن عمرية، الطبعة األوىل، :  اإلجيي، حتقيقعضد الدين، املواقف .٨٧

 . بريوتـلبنان ، م، دار اجليل١٩٩٧ ـ ١٤١٧
، العالمة الطباطبائي، منشورات مجاعة املدرسني امليزان يف تفسري القرآن .٨٨
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 .يف احلوزة العلمية، قم املقدسة
، ابن سينا، الطبعة ، حسني عبد اهللالنجاة من الغرق يف بحر الضالالت .٨٩

 . انتشارات جامعة طهرانّمؤسسةهـ ش، ١٣٧٩الثانية، 
ّ، تعليقة الشيخ عباس الزارعي السبزواري، مؤسسة النرش هناية احلكمة .٩٠

 .اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني
 .هـ١٣٨٠، تعليقة الشيخ غالم رضا الفيايض،هناية احلكمة .٩١
 . تعليقة الشيخ مصباح اليزدي،هناية احلكمة .٩٢
 . السيد حممد حسني الطباطبائي، مؤسسة النرش اإلسالمي،هناية احلكمة .٩٣
دنا أمري ّ وهو جمموع ما اختاره الرشيف الريض من كالم سيهنج البالغة .٩٤

 رشح األستاذ اإلمام الشيخ حممد عبدة ،× املؤمنني عيل بن أيب طالب
 .لبنان ـ دار املعرفة للطباعة والنرش بريوت ،ًمفتي الديار املرصية سابقا

 .صفهاين، حسني عشاقي األوعاية احلكمة يف رشح هناية احلكمة .٩٥



 

 

 

  الفهرس

 ٥                                                          ّاملقدمة                                                           

 ٩.......................ّمنهج العالمة آية اهللا احليدري يف رشح هناية احلكمة

 ١٠..........................................................منهج التقرير

 ١١.................................................................إهداء

 ّالفصل األول

ّيف إثبات العلية واملعلولية وأهنام يف الوجود                             ّ ّ                        ١٣ 

 ١٧.................................واملعلول ّالعلة إثبات يف :ّاألول ملبحثا

ّاحتياج العدم إىل علة تعبري جمازي ّ......................................٢٠ 

 ٢٣.................................................واملعلول ّالعلة تعريف

 ٢٣......................................................ّالنص عىل تعليق

 ٢٧.......................................................ّبحوث تفصيلية

 ٢٧........................................واملعلول ّالعلة تعريف يف )١(     

ًلة لغةالع        ّ..........................................................٢٧ 

 ٢٧...............................................ّالعلة يف االصطالح       

 ٣٠....................واملعلول ّالعلة مفهوم عىل الذهن ّتعرف ّكيفية )٢(     

ّمفهوم العلة واملعلول من املفاهيم الفلسفية         ّ........................٣١ 

ّنظريتان يف كيفية انتزاع الذهن ملفهوم العلة واملعلول         ّ ّ................٣٢ 

ّنظرية احلس: ّالنظرية األوىل             ّ.....................................٣٢ 



 ١هناية احلكمة؛ العلة واملعلول ـ ج رشح .............................................. ٤٣٢

 ٣٤...........................ّنظرية العلم احلضوري: النظرية الثانية            

 ٣٥.....................................ّبدهيي؟ ٌأمر ّالعلية أصل هل )٣(     

 ٣٦.............................................استدالل ابن سينا. ١        

 ٣٦........................................ّاستدالل صدر املتأهلني. ٢        

 ٣٧................ّإشكال الشهيد الصدر عىل استدالل صدر املتأهلني           

 ٣٨..................................ّاستدالل العالمة الطباطبائي.  ٣        

 ٣٩....................ّإشكال الشهيد الصدر عىل االستدالل املتقدم           

 ٤٢......................................ّاستدالل الشيخ املطهري. ٤        

 ٤٤.......ّ احليل يذهب اىل أن حاجة املمكن اىل علة أمر بدهييّالعالمة           

ّاملالك يف القضية البدهيية            ّ........................................٤٤ 

 ٤٩..................................ّاألثر الذي تضعه العلة: يناملبحث الثا

 ٥٤................................الفرق بني مسألة اجلعل وأصالة الوجود

 ٥٨........................املعلول وجود هو ّالعلة جمعول ّأن عىل االستدالل

 ٥٨....................ّاالستدالل عىل بطالن كون املجعول هو املاهية. ١   

 ٥٨....................الربهان عىل بطالن كون املجعول هو الصريورة. ٢   

ّالنتائج املرتتبة عىل ما تقدم        ّ.........................................٥٩ 

 ٦٠......................................................ّالنص عىل تعليق

 ٦٢.................................................ّخالصة الفصل األول

 ٦٤.......................................................ّبحوث تفصيلية

 ٦٤...............................................تعريفه يف :األوىل اجلهة   

 ٦٥..........................................اجلعل أقسام يف :الثانية اجلهة   

ّاجلعل املركب يتعلق بالعرضيات املفارقة       ّ ّ............................٦٧ 

 ٦٨.............................................اجلعل أثر يف :الثالثة اجلهة   



 ٤٣٣ ....................................................................................الفهرس

 

 ٦٩...................................ّاملاهية هو املجعول :ّاألول القول         

ّمناقشة صدر املتأهلني للقائلني بأن املجعول هو املاهية       ّ ّ................٧٢ 

 ٧٥................................ّاالتصاف هو املجعول :الثاين قولال         

ّأدلة القائلني بأن املجعول هو االتصاف ومناقشتها       ّ ّ...................٧٦ 

 ٧٦......................................................ّدليل األولال      

ّمناقشة صدر املتأهلني للدليل األول          ّ................................٧٦ 

 ٧٧.......................................................دليل الثاينال      

 ٧٨................................ّمناقشة صدر املتأهلني للدليل الثاين         

 ٧٨................................بالوجود اجلعل ّتعلق :الثالث القول         

 ٧٩................................قامحتقيق الشيخ حسن زاده يف امل            

ّالفرق بني التشكيك عند املشاء وصدر املتأهلني             ّ...................٨٠ 

 ٨٢............ّالفرق بني التشكيك عند صدر املتأهلني ومذهب العرفاء        

 الفصل الثاين

 ٨٥                                            ّيف انقسامات العلة                                                  

 ٨٩........................................وناقصة ّتامة إىل ّالعلة انقسام .١

 ٩٢......................................وكثرية واحدة إىل ّالعلة انقسام .٢

 ٩٣......................................ّومركبة بسيطة إىل ّالعلة انقسام .٣

 ٩٣......................................................أقسام الرتكيب   

 ٩٥........................................وبعيدة قريبة إىل ّالعلة انقسام .٤

 ٩٥....................................ّوخارجية ّداخلية إىل ّالعلة انقسام .٥

 ٩٦................................ّحقيقية وغري ّحقيقية إىل ّالعلة انقسام .٦

 ٩٩......................................................ّالنص عىل تعليق

 ١٠١................................................خالصة الفصل الثاين



 ١هناية احلكمة؛ العلة واملعلول ـ ج رشح .............................................. ٤٣٤

ّبحوث إضافية وتفصيلية ّ............................................١٠٣ 

ّيف سبب تسمية املادة والصورة بالعلل الداخلية. ١    ّ..................١٠٣ 

 ١٠٣.........................................ّيف أقسام العلة الناقصة. ٢   

 ١٠٦....................................................كال ودفعإش      

 ١٠٦......................اختالف الفالسفة واملناطقة يف بحث العلل. ٣   

ّهل العلة يف أقسام العلل مشرتك لفظي أم معنوي. ٤    ّ ّ................١٠٨ 

 الفصل الثالث

 ١٠٩                       الفرق بني الوجوب الغريي والوجوب بالقياس                   

 ١١٦...........ّالتامة ّعلته وجود عند املعلول وجود وجوب عىل االستدالل

 ١١٦.....................................................ّالربهان األول   

 ١١٧.....................................................الربهان الثاين   

 ١١٩....................................................ّالنص عىل تعليق

 ١٢١......................................إشكاالت وردود مرتبطة باملقام

 ١٢٧...........ّعلته وجود عند املعلول وجود وجوب عىل ّاألول اإلشكال   

 ١٢٨....................................جواب املصنّف عىل اإلشكال      

 ١٢٩........................تعاىل بالواجب القاعدة نقض :الثاين اإلشكال   

 ١٣٠............ّيف معنى احلدوث الزماين عند املتكلمني: ّاملقدمة األوىل      

 ١٣٠.ّاستدالل املتكلمني عىل احلدوث الزماين لعامل اإلمكان: ّاملقدمة الثانية      

 ١٣١..................................مناقشة املصنّف لإلشكال الثاين      

ّرد املتكلمني عىل مناقشة املصنّف       ّ.................................١٣٢ 

 ١٣٥.........................................ّحماولة أخرى للمتكلمني      

 ١٣٧..........................................ّاملتكلمني إشكال إىل دةعو   

 ١٣٧......ّفعل املختار ال حيتاج إىل مرجح لوجوب الفعل: ّالقول األول      



 ٤٣٥ ....................................................................................الفهرس

 

 ١٣٨.....................................ّمناقشة املصنّف للقول األول      

 ١٣٨.............................ّوجود املعلول بال علة: ّاملعنى األول         

ّعدم وجود املعلول مع حتقق علته التامة: املعنى الثاين          ّ ّ.............١٣٩ 

 ١٤٠..............................ّحتقق الفعل بال غاية: املعنى الثالث         

ّالرتجيح بني الفعلني املتساويني اللذين حيقق كل منهام : املعنى الرابع          ّ

 ١٤٠.................................فاعلغرض ال

 ١٤٥..................................ّاملرجح هو اإلرادة: القول الثاين      

 ١٤٦.................................ّاملرجح علمه تعاىل: القول الثالث      

 ١٤٨...................................ّجوابان آخران لصدر املتأهلني         

 ١٥٠........................ّاملرجح علمه تعاىل باألصلح: القول الرابع      

ّإن علة العامل إرادته تعاىل: القول اخلامس          ّ........................١٥١ 

 ١٥٢....................................................ّالنص عىل تعليق

ّوجوب العلة التامة عند وجود املعلول ّ...............................١٥٥ 

 ١٥٩..............املعلول وجود عند التامة ّالعلة وجوب عىل ّاألول الربهان

 ١٦٠.......................................ّاإلشكال عىل الربهان املتقدم   

 ١٦١...............املعلول وجود عند التامة ّالعلة وجوب عىل الثاين الربهان

 ١٦٢................................................اندفاع شبهة أخرى   

 ١٦٣.............................................اجلواب عىل اإلشكال    

 ١٦٤....................................................ّالنص عىل تعليق

 ١٦٦..............................................خالصة الفصل الثالث

 ١٦٩.....................................................ّبحوث تفصيلية

 ١٦٩.......................................الفلسفي اجلرب :ّاألول املبحث   

 ١٦٩.......................................الفلسفي باجلرب القائلني ّأدلة      



 ١هناية احلكمة؛ العلة واملعلول ـ ج رشح .............................................. ٤٣٦

 ١٦٩....................يوجد مل جيب مل ما اليشء :قاعدة :ّاألول الدليل         

 ١٧٠.......................................ّاجلواب عىل الدليل األول       

 ١٧٠................................ّنظرية الفالسفة: ّاجلواب األول           

ّنظرية املتكلمني: اجلواب الثاين             ١٧١..فض قاعدة اليشء ما مل جيب ر: ّ

 ١٧٢.........................ّ األصولينيّنظرية بعض: اجلواب الثالث       

 ١٧٣...................اليشء ما مل جيب: إنكار بعض املعارصين قاعدة       

 ١٧٤.......................................الوجدان: ّالدليل األول           

 ١٧٤..............ّقبل حتقق املعلول ال ثبوت للوجوب: الدليل الثاين           

ّلو متت القاعدة لتحقق وجوب املعلول عند حتقق علته : الدليل الثالث            ّ ّ ّ

 ١٧٤..........................................ّالتامة

 ١٧٥...............ّاختيارية ليست اإلرادة :الفلسفي للجرب الثاين الدليل       

 ١٧٦..................................................عود عىل بدء             

 ١٧٧........................................اجلواب عىل الدليل الثاين       

 ١٧٧................................ّلصدر املتأهلني: ّاجلواب األول              

 ١٧٨............................ّللمحقق اخلراساين: اجلواب الثاين              

 ١٧٩......................ّللعالمة الشيخ احلائري: اجلواب الثالث              

 ١٧٩...........................ّللعالمة الطباطبائي: اجلواب الرابع              

 ١٨٠..............................للسيد اخلوئي: اجلواب اخلامس              

 ١٨٤...........................ّللمحقق النائيني: واب السادساجل              

 ١٨٦.........................نظرية السيد الشهيد: اجلواب السابع              

 ١٩٠.........................حّمرج بال الرتجيح استحالة يف :الثاين املبحث

ّأهنا قضية نظرية: ّالقول األول        ّ ّ...................................١٩٠ 

ّالرتجيح بال مرجح قضية بدهيية: القول الثاين        ّ ّ....................١٩٣ 



 ٤٣٧ ....................................................................................الفهرس

 

 ١٩٧.......ّالتامة ّعلته ّحتقق مع املعلول وجود عدم استحالة :الثالث املبحث

 ٢٠٠.......واحد معلول عىل ّمستقلتني ّعلتني توارد استحالة :الرابع املبحث

 الفصل الرابع

 ٢٠٥                                             قاعدة الواحد                                                      

 ٢٠٩..................................الواحد قاعدة تاريخ يف :األوىل اجلهة

 ٢١٠.................................كلامت األعالم يف قاعدة الواحد       

 ٢١٤........................القاعدة يف الواردة األلفاظ بيان يف :الثانية اجلهة

 ٢١٦...............................................املراد من الصدور       

 ٢١٦............................الواحد قاعدة عىل االستدالل :الثالثة اجلهة

 ٢٢٣......................................... ّخصائص الصادر األول       

 ٢٢٣...........ومناقشته الواحد قاعدة عىل الوارد االعرتاض :الرابعة اجلهة

 ٢٢٥......................الواحد قاعدة عىل ةّاملتفرع النتائج :اخلامسة اجلهة

 ٢٢٨....................................................ّالنص عىل تعليق

 ٢٣٤...............................................خالصة الفصل الرابع

 ٢٣٦.....................................................بحوث تفصيلية

 ٢٣٦......................الواحد قاعدة يف الواحد من املراد :ّاألول املبحث

 ٢٣٦.......خيصاملراد من الواحد هو املعلول الواحد الش: ّالتفسري األول   

 ٢٣٧..........املراد من الواحد هو املعلول الواحد النوعي: التفسري الثاين   

 ٢٣٩......................................علل الوجود: ّالقسم األول        

 ٢٣٩..................................علل غري الوجود: القسم الثاين        

 ٢٣٩.................. املراد من الواحد هو مطلق الواحد:التفسري الثالث   

 ٢٤٠.....................الواحد قاعدة عىل الفالسفة براهني :الثاين املبحث

 ٢٤٠.....................................................ّالربهان األول   



 ١هناية احلكمة؛ العلة واملعلول ـ ج رشح .............................................. ٤٣٨

 ٢٤٢.............................لّمناقشة الفخر الرازي للربهان األو        

 ٢٤٣...........................ّمناقشة املحقق الطويس للفخر الرازي        

 ٢٤٤......................................................الربهان الثاين   

 ٢٤٥..............................مناقشة الفخر الرازي للربهان الثاين        

 ٢٤٥....................................................الربهان الثالث   

 ٢٤٦............................مناقشة الفخر الرازي للربهان الثالث        

 ٢٤٦..............................ّتقرير صدر املتأهلني للربهان الثالث        

ّإشكال العالمة الطباطبائي عىل تقرير صدر املتأهلني         ّ...............٢٤٧ 

 ٢٤٨.....................................................الربهان الرابع   

 ٢٤٨.............................مناقشة الفخر الرازي للربهان الرابع        

 ٢٤٩...................................................خلامسالربهان ا   

 ٢٥٠.......................استدالل شيخ اإلرشاق عىل قاعدة الواحد        

 ٢٥٢..........................ّاملتكلمني عند الواحد قاعدة :الثالث املبحث

 ٢٥٢.......ّ قاعدة الواحد عند متكلمي الشيعة واألشاعرة:ّالتفسري األول   

 ٢٥٣....................................................ّالدليل األول      

 ٢٥٣.....................................................الدليل الثاين      

 ٢٥٤...................................................الدليل الثالث      

 ٢٥٤.......ّنظر متكلمي املعتزلة حول تفسري الواحد بالواحد الشخيص      

 ٢٥٦......ّ للواحد الصادر عند املتكلمني هو الواحد النوعيالتفسري الثاين   

 ٢٥٦........ّنظر متكلمي املسلمني حول تفسري الواحد بالواحد النوعي      

 ٢٥٧.........................املوافقون لقاعدة الواحد: ّالقسم األول         

 ٢٥٧..........................املخالفون لقاعدة الواحد: القسم الثاين         

 ٢٥٧.................................ّأدلة املخالفني لقاعدة الواحد              



 ٤٣٩ ....................................................................................الفهرس

 

 ٢٥٧..............................................ّالدليل األول                 

 ٢٥٨...........................ّمناقشة التفتازاين للدليل األول                    

 ٢٥٨..............................................الدليل الثاين                  

 ٢٥٨....................حددليل الغزايل عىل بطالن قاعدة الوا                     

 ٢٥٩...............كالم الفخر الرازي يف بطالن قاعدة الواحد                     

 ٢٦١.....................ّموارد نقض املتكلمني لقاعدة الواحد                     

ّرد املحقق الطويس إلشكاالت املتكلمني              ّ ّ.....................٢٦٢ 

 ٢٦٤...................................اجلواب عىل أسئلة اخلواجة             

 ٢٦٧............جواب صدر الدين قونوي عىل سؤال اخلواجة                    

 ٢٧٠.....................................ابن عريب وقاعدة الواحد             

 ٢٧٦...............................الواحد قاعدة تطبيقات :الرابع املبحث

ّالعلوم احلقيقية واالعتبارية    ّ........................................٢٧٦ 

 ٢٧٧.................................ّتطبيقات القاعدة يف العلوم احلقيقية   

 ٢٧٧..................................ّفاعلية الواجب تعاىل للعامل. ١         

ّفاعلية الصادر األول. ٢          ّ........................................٢٧٧ 

 ٢٧٨.......................................قاعدة إمكان األرشف. ٣         

 ٢٧٨........ّنفي أن تكون النفس أو الصورة هي الصادر األول. ٥و٤         

 ٢٨٠....................................علم الواجب تعاىل بغريه. ٦         

 ٢٨٢..........................................إثبات قوى النفس . ٧         

ّمغايرة قوة اخليال مع احلس املشرتك . ٨          ّ.........................٢٨٢ 

 ٢٨٣..............ّمغايرة القوى اإلدراكية لإلنسان مع قواه العملية. ٩         

 ٢٨٤..........................ّتركب اجلسم من اهليوىل والصورة. ١٠         

 ٢٨٥.....................................قوى وأفعال األجسام. ١١         



 ١هناية احلكمة؛ العلة واملعلول ـ ج رشح .............................................. ٤٤٠

 ٢٨٥..............................................إثبات الدائرة. ١٢         

 ٢٨٧........................................ النباتيةّتعدد القوى. ١٣         

ّعدم إمكان مجع وصفي القابلية والفاعلية يف أمر واحد. ١٤          ّ......٢٨٨ 

 ٢٨٩.............................................تعريف الفكر. ١٥         

 ٢٩٠............................................اإلمكان الثبويت. ١٦         

 ٢٩١...........................................الطلب واإلرادة. ١٧         

 ٢٩١........................ّة الواحد يف األمور االعتباريةتطبيقات قاعد   

 ٢٩١..........................................ّحجية خرب الواحد. ١         

 ٢٩٢.......................................موضوع علم األصول. ٢         

ّمناقشة السيد اخلوئي للدليل املتقدم               ّ..........................٢٩٣ 

 ٢٩٦.....األرشف إمكان وقاعدة الواحد قاعدة بني العالقة :اخلامس املبحث

 ٢٩٦....................................املراد من قاعدة إمكان األرشف   

 ٢٩٧...............................األرشف إمكان قاعدة يف ّاالجتاهات      

ّاالجتاه األول        ٢٩٧......قاعدة إمكان األرشف ال ترتبط بقاعدة الواحد: ّ

 ٣٠٠....إثبات قاعدة إمكان األرشف يعتمد قاعدة الواحد: ّاالجتاه الثاين      

 ٣٠٤.....................................ّالسنخية قاعدة :سادسال املبحث

ّاألدلة عىل أصل السنخية    ّ..........................................٣٠٤ 

 ٣٠٤........................ّالدليل احليس واالستقرائي: ّالدليل األول         

 ٣٠٥..........................................ّمناقشة الدليل األول            

 ٣٠٦.....................................الدليل العقيل: الدليل الثاين         

 ٣٠٨............................ّأصل السنخية يف نظر الفيزياء اجلديدة       

ّحتقيق الشيخ املطهري ألصل السنخية يف نظر الفيزياء اجلديدة       ّ......٣٠٩ 

ّلسنخية بني العلل املانحة للوجود والعلل املادية اإلعداديةالفرق يف ا    ّ ّ.٣١١ 



 ٤٤١ ....................................................................................الفهرس

 

 ٣١٢.....................................ّثمرات وفوائد قاعدة السنخية   

 ٣١٣.............................. قاعدة الواحدإثبات: الثمرة األوىل         

 ٣١٣............ّأن يكون املجعول هو الوجود ال املاهية: الثمرة الثانية         

 ٣١٤........................................ّإشكال عىل قاعدة السنخية   

 ٣١٤..............................................جواب اإلشكال           

 ٣١٥......................الرابط الوجود يف الكالم تفصيل :السابع املبحث

 ٣١٥...ّالوجود الرابط يف احلكمة املتعالية ويف حكمة املشاء: ّاملقدمة األوىل   

 ٣١٦..........................الوجود الرابط قبال الرابطي: ّاملقدمة الثانية   

 ٣١٨................ّبيان الوجود يف نفسه وسائر النفسيات: ّاملقدمة الثالثة   

 ٣١٩............ّتفاوت الوجود الرابط مع النسبة احلكمية: ّاملقدمة الرابعة   

 ٣٢٠..........................................ّأدلة إثبات الوجود الرابط   

 ٣٢٠..................................................ّالدليل األول         

 ٣٢٢...................................................الدليل الثاين         

 ٣٢٤..................................................الدليل الثالث         

 ٣٢٤..........................................................إشكال     

 ٣٢٥.................................................جواب اإلشكال     

  ٣٢٥............ّالفرق بني الوجود الرابط يف العلية مع الرابط يف القضايا     

 لفصل اخلامسا

 ٣٢٧                           يف استحالة الدور والتسلسل يف العلل                                

 ٣٢٩...........................................العلل يف الدور استحالة يف

 ٣٣٢.........................................الدور تعريف :ّاألول املبحث

 ٣٣٢........................................................الدور لغة     

 ٣٣٢.................................................ًر اصطالحاالدو     



 ١هناية احلكمة؛ العلة واملعلول ـ ج رشح .............................................. ٤٤٢

 ٣٣٣...........................................الدور أقسام :الثاين املبحث

 ٣٣٤..............................................موضع بحث الدور     

 ٣٣٥.......................................الدور استحالة :الثالث املبحث

 ٣٣٨....................................ّبحث تفصييل يف أدلة إبطال الدور

 ٣٣٨.....................................................ّاألول الدليل     

 ٣٤١......................................................الثاين الدليل     

 ٣٤٢....................................................الثالث الدليل     

 ٣٤٣..................................الوجوه املذكورة عىل إمكان الدور   

 ٣٤٥........................................يف استحالة التسلسل يف العلل

 ٣٤٩.....................................التسلسل تعريف :ّاألول املبحث

 ٣٤٩..........................................سلسل يف االصطالحالت     

 ٣٥١......................................التسلسل رشائط :الثاين املبحث

 ٣٥١.........بالفعل موجودة السلسلة حلقات مجيع تكون أن :ّاألول الرشط

 ٣٥١................جودالو يف جمتمعة السلسلة مجيع تكون أن :الثاين الرشط

 ٣٥٢........ّومعلويل ّعيل ّترتب السلسلة أجزاء بني يكون أن :الثالث الرشط

 ٣٥٢...............................التسلسل إبطال ّأدلة يف :الثالث املبحث

 ٣٥٢......................ّتقلبرهان الوجود الرابط املس: ّالربهان األول     

 ٣٥٣....................................................ّالنص عىل تعليق

 ٣٥٥..............................................برهان الوسط والطرف

 ٣٥٨.......................................................نالربها تقرير

 ٣٦٠............................الطرفوتقرير الفارايب لربهان الوسط      

 ٣٦١....................................................ّالنص عىل تعليق

 ٣٦٥...............................................ّبرهان األسد األخرص



 ٤٤٣ ....................................................................................الفهرس

 

 ٣٦٨.......................................................الربهان تقرير

 ٣٧٠....................................................ّالنص عىل تعليق

 ٣٧١............التسلسل التصاعدي ال التنازيل الداماد يذهب إىل استحالة

 ٣٧٤...................................القبسات لصاحب ّاملصنف مناقشة

 ٣٧٥.........................................ّيف العلل التامة: ّاملقام األول

ّمناقشة الشيخ الفيايض للمصنّف ّ....................................٣٧٧ 

 ٣٧٩...جريان الربهانني الستحالة التسلسل التنازيل يف العلل الناقصة: املقام الثاين

 ٣٨٠....................................................ّالنص عىل تعليق

 ٣٨٣............................................رشوط استحالة التسلسل

 ٣٨٧....................................................ّالنص عىل تعليق

 ٣٨٩...............يف مجيع العلل ّالرباهني املتقدمة تثبت استحالة التسلسل

 ٣٩٢.......ّاستدالل صدر املتأهلني عىل استحالة التسلسل يف مجيع العلل     

 ٣٩٦.....................ّصور التسلسل غري املتناهي يف العلل الصورية     

 ٣٩٨.................................ّاستحالة التسلسل يف أجزاء املاهية     

 ٣٩٩....................................................ّالنص عىل تعليق

 ٤٠٠.....................................................ّبحوث تفصيلية

 ٤٠٠........................التسلسل استحالة عىل الرباهني :ّاألول املبحث

 ٤٠٠...................................................التطبيق برهان .١

ّعىل أساس الرتتب العيل واملعلويل: ّالتقرير األول      ّ..................٤٠٠ 

 ٤٠٢...........................عىل أساس املقدار الواحد: التقرير الثاين     

 ٤٠٢............................اإلشكاالت الواردة عىل برهان التطبيق     

 ٤٠٥..........................بيقتقرير احلكيم السبزواري لربهان التط     

 ٤٠٦..................................................التضايف برهان .٢



 ١هناية احلكمة؛ العلة واملعلول ـ ج رشح .............................................. ٤٤٤

 ٤٠٨.................................اإلشكاالت عىل برهان التضايف     

 ٤٠٨..................................................ّاحليثيات برهان .٣

ّتقرير املحقق الالهيجي لربهان احليثيات      ّ..........................٤١١ 

 ٤١١..................................ّاإلشكاالت عىل برهان احليثيات     

 ٤١٢.......................................................آخر برهان .٤

 ٤١٤.....................................................السلم برهان .٥

 ٤١٤....................................................ّالرتتب برهان .٦

 ٤١٥........................................والوجوب اإلمكان برهان .٧

 ٤١٨...................................................ةاملسامت برهان .٨

 ٤١٩.........الواجب إثبات عىل سلسلالت ببطالن االستدالل :الثاين املبحث

 ٤٢١...........التسلسل استحالة يف زادة حسن الشيخ كالم :الثالث املبحث

 ٤٢٣.............................................................املصادر

 ٤٣١............................................................الفهرس

 


