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ّ
امللخص
الحس وعامل العقول،
عامل املثال هو املرتبة الواقعة بني عامل
ّ
وهو من العوامل الروحان ّية ،فمن جهة يحتوي عىل آثار املادّة من الشكل
واملقدار؛ لذلك ماثَل وشابه عامل الجسامن ّيات،ومن جهة أخرى فيه حيثية
التج ّرد وعدم قبول الحركة وال الكون والفساد؛ فشابه وماثل عامل العقول
محل
متوسطاً بني هذين العالَـ َمنيِ ،وكان هذا العامل ّ
والجربوت؛ لذلك وقع
ّ
نظرالحكامء والفالسفة والعرفاء ،حيث نجده كثرياً يف كلامت املتص ّوفة
القيرصي ،وكذلك ربيب
يب ،وشارح كلامته
أمثال الشيخ األكرب ابن عر ّ
ّ
القونوي.
الشيخ األكرب وتلميذه
ّ
ّ
َصالً ،يف
السهروردي
والشيخ
حثاه ُمف َّ
واملل صدرا (رحمهام الله) بَ َ
ّ
كتبهام املتعدّ دة ،منخالل ماه ّيته وفرقه عن عامل املثال امل ّتصل ،وكذلك
فَر ِقه عن الـ ُمثُل األفالطون ّية ،واألدلّة عليه ،والنتائج املرتتّبة عليه ،حيث
ين وتصحيح التن ُّعم
من خالل هذا العامل ميكن القول باملعاد الجسام ّ
تجسم األعامل ،وكذلك
يف الجنان والعذاب يف النريان ،والرؤيا ،ونظر ّية ّ
املعراج ،وسؤال القرب ،وغريها من املسائل.
لذلك حاولنا يف هذه املقالة املخترصة دراسة عامل املثال دراس ًة
ّ
واملل
السهروردي صاحب حكمة اإلرشاق،
مقارِن ًة بني ال َعلَمنيِ :الشيخ
ّ
كل ذلك من
الشريازي ،لنوضح نقاط االشرتاك واالختالف بينهامّ ،
صدرا
ّ
يل.
خالل املنهج
الوصفي التحلي ّ
ّ

الكلمات املفتاحية
{تطابق الكونني ،عالم املثال ،قاعدة إمكان األشرفّ ،
قوة اخليال،املثال
ّ
ُُ
ّ
األفالطوني�ة}
الـمثل
املتصل،

ّ
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The ideal world in the view of Sheikh Al-Suhrawardi and Al-Mulla Sadr
Al-Shirazi and its impact on doctrinal issues

Furqan Al-Awadi

Abstracts

The realm of ideal is the rank between the world of sense and the
world of minds, and it is one of the spiritual realms, where on one
hand, it contains traces of matter such as form and magnitude,
so it resembles the world of physicalities, and on the other hand,
where it has the aspect of abstraction and the unacceptability of
movement, nor (kawn and Fasad), it is similar the world of minds
and jabaruut. Therefore, this realm is mediating between these two
worlds. And this world was the subject in the eyes of the Hukama',
philosophers and (al-urafa'u), as we can clearly finds it in the words
of the Sufis, such as sheikh Al-akbar ibn Arabi and explainer of his
thoughts Al-Qaisori, as well as the foster son of Sheikh Al-akbar
and his student Al-quwnawi.
Sheikh Al-suhrawardi and Mulla Sadra (may Allah have mercy on
them) have discussed into detail, in many of their books, from its
essence and how its differ from the realm of the connected ideal,
as well as its difference from the platonic forms and the evidence
for it, and the consequences thereof, where through this realm it
is possible to established (the physical restoration), the blessings
in paradise and the agony in hellfire, the visions, the theory of the
embodiment of actions, and well as the Mi'raj and the query of the
grave and other issues, So we tried in this brief article to study the
ideal world, a comparative study between the two scholars, sheikh
Al-suhrawardi, the author of the of Al-ishraq philosophy and Mulla Sadra Al-shirazi, to clarify the points of intercession and the difference between them all through the descriptive and analytical
approach.
keywords: the realm of ideal, the platonic forms, the rule of the
honorable possibility, the correspondence of the two universes, the
power of imagination, the connected ideal.
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املقدّ مة:
ال ريــب وال شـ ّ
ـك أ ّن بحــث عــامل املثــال مــن األبحــاث امله ّمــة التــي
ـاً للبحــث يف الفلســفة اإلســام ّية ،إذ مل يقبــل الشــيخ الرئيــس ابــن
وقعــت محـ ّ
ســيناهذا العــامل بســبب قولــه مبا ّديّــة قـ ّوة الخيــال ،وبخــاف هــذا القــول
الســهروردي املقتــول صاحــب حكمــة اإلرشاق  ،وكذلــك
نجــد الشــيخ
ّ
ـرازي الفيلســوف الشــهري صاحــب الحكمــة املتعاليــة  -قَ ِبــا
ـا صــدرا الشـ
املـ ّ
ّ
وموســع ،ورتّبــا عليــه آثــارا ً مه ّمـةً ،ولكـ ّن
مفصــل
حثــاه بشــكل ّ
ّ
هــذا العــامل وبَ َ
الســهروردي قــال مبا ّديّــة
األســايس بينهــا ميكــن يف أن الشــيخ
الخــاف
ّ
ّ
ني لعــامل
ـا صدرافقــال ِب ِقســم ِ
الخيــال (يعنــي املثــال املتصــل) ،أ ّمــا املـ ّ
املثــال:
مســتقل يف الوجــود ،واقــع بــن
ّ
األ ّول :املثــال املنفصــل ،وهــو عــامل
عــامل التجــ ُّرد املحــض (عــامل العقــول والجــروت) ،وبــن عالَـــم املا ّديّــة
والجســميّة املحضــة املظلمــة (عــامل الشــهادة واملــا ّدة).
والثــاين :عــامل املثــال املتّصــل ،وهــو قـ ّوة الخيــال التــي قــال بتج ّردهــا،
وصقــع النفــس الجزئ ّيــة.
وتكــون واقعــة يف وعــاء ُ
وعلّــة عــامل املثــال املنفصــل هــي عــامل العقــول ،وعلــة عــامل املثــال
املتّصــل هــي النفــس ،حيــث تكــون هــي الفاعــل واملدبّــر لــه.
وأهــ ّم األدلّــة التــي ذُكــرت إلثبــات هــذا العــامل هــي قاعــدة إمــكان
األرشف ،وكذلــك أصــل تطابــق الكونــن ،وأيضــاً وجــود الصــور الجزئ ّيــة
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ي ،ومــن خــال الخيــال املتّصــل نثبــت الخيــال
الخيال ّيــة ،والحــر العقــ ّ
املنفصــل.
ّ
املحور ّ
التمهيدية
األول :البحوث
ً
ً
ً
ّأوال :تعريف عالم املثال لغة واصطالحا

يعـ ّرف املثــال أو الــرزخ يف كتــب اللغــة بأنّــه :الحاجــز بــن الشــيئني[[[،
بحيــث يفصــل أحدهــا عــن اآلخــر ،ومــن هــذا أُخــذ اصطــاح املثــال
لتوســطه بــن عــامل املــا ّدة وعــامل العقــل.
ّ
ـرع :الحـ ّد الفاصــل بــن الدنيــا واآلخــرة ،ونفــس هــذا
ويف اصطــاح الـ َّ ْ
ت َقـ َ
ب
ـم الْ َم ـ ْو ُ
املعنــى جــاء يف القــرآن الكريــمَ ﴿ :ح َّتــى إِ َذا َجــا َء أَ َحدَ ُهـ ُ
ـال َر ِّ
ـت كَلَّ إِنَّ َهــا كَلِ َمـ ٌة ُهـ َو قَائِلُ َهــا َو ِمــن
ـا تَ َركْـ ُ
ا ْرجِ ُعــونِ * لَ َعــيِّ أَ ْع َمـ ُ
ـل َ
صالِ ً
حــا ِفيـ َ
َو َرا ِئ ِهــم َب ـ ْرزَخٌ ِإ َل َي ـ ْو ِم ُي ْب َع ُثــونَ ﴾[[[ وكذلــك جــاء هــذا املعنــى يف األحاديــث
الرشيفــة ،حيــث يقــول اإلمــام الصــادق  Aيف الروايــة(( :واللــه مــا أخــاف
إل الــرزخ ،فأ ّمــا إذا صــار األمــر إلينــا فنحــن أَ ْوىل بكــم))[[[ ،و((كلّكــم
عليكــم ّ
يف الج ّنــة ،ولك ّنــي واللــه أتخ ـ ّوف عليكــم يف الــرزخ ،قلــت :ومــا الــرزخ؟
قــال :القــر منــذ حــن موتــه إىل يــوم القيامــة))[[[.
عامل املثال يف اصطالح الحكامء:
يطلق عىل معنيني:
 1عــامل املثــال املنفصــل ،أو املثــال األكــر ،أو الخيــال املنفصــل،[[[ محمد بن مكرم ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،3ص.8
[[[ سورة املؤمنون.100-99 :

[[[ محمد باقر املجليس ،بحار االنوار ،ج ،6ص .214

[[[ فخر الدين الطريحي ،مجمع البحرين ،ج ،1ص .186
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أو الصــور املعلّقــة ،أو املثــل الظلامن ّيــة ،أو املثــل املعلّقــة ،وكثــرا ً ّمــا
[[[
ل
يُعـ ِّ
ـر عنــه شــيخ اإلرشاق بــ(عــامل األشــباح املج ـ ّردة)  ،هــو عــامل ك ّ ّ
متوســط بــن عــامل املــا ّدة (الشــهادة) وعــامل العقــول (الجــروت) ،وهــو
ّ
مــن العــوامل املمكنــة ،يُشــبه عــامل املــا ّدة والجســم؛ أل ّن فيــه شــكالً
ومقــدارا ً ،ومــن جهــة أخــرى يُشــبه عــامل العقــول النوران ّيــة؛ أل ّن فيــه جنبـ ًة
تج ُّرديّـةً ،وهــذا املعنــى واالصطــاح شــائع بــن الحكــاء وحتّــى العرفــاء،
يل هــو
حيــث يقــول
ّ
القيــري يف رشح الفصــوص(( :إ ّن العــامل املثــا ّ
ين يف كونــه
ين ،شــبيه بالجوهــر الجســا ّ
ين ،مــن جوهــر نــورا ّ
عــامل روحــا ّ
ي يف كونــه نوران ّي ـاً ،وليــس
محسوس ـاً مقداريّ ـاً ،وبالجوهــر املج ـ ّرد العق ـ ّ
ي ،وال جوهــر مجــرد عقــي ،ألنّــه بــرزخ ،وحـ ّد فاصــل
بجســم مركّــب مــا ّد ًّ
بنيهــا ،وكل مــا هــو بــرزخ بــن الشــيئني ال بـ ّد وأن يكــون غريهــا ،بــل لــه
ـكل منهــا مــا يناســب عاملــه))[[[.
جهتــان يُشــبه بـ ٍّ
وملزيـ ٍ
ـد مــن اإليضــاح نقــول :بحســب نظــر الحكــاء فــإ ّن الوجــود
عبــارة عــن حقيقــة مش ـكّكة ذات مراتــب ،وهــذه املراتــب مختلفــة يف الش ـ ّدة
والضعــف ،فالوجــود األش ـ ّد يكــون أكــر شــموليّة وحيطــة وســعة ُوجوديّــة؛
ـل ســعة
لذلــك يكــون علّــة للــذي دونــه مــن العــوامل املمكنــة الــذي يكــون أقـ ّ
وحيطــة وشــمول ّية ،وبذلــك ميثّــل جانــب املعلــول ،وعىل هــذا :يكــون الوجود
األشــد متق ّدمــاً عــى الوجــود األضعــف تقــ ُّد َم العلّــة عــى املعلــول؛ ألنّــه
ٍ
ـاالت وزيــادة ،وعــى هذا صــار عــامل العقول
شــامل لِـــا يف املعلــول مــن كـ
ـودي-
علّ ـ ًة لعــامل املثــال؛ أل ّن كُلّ ّيتــه الوجوديّــة -التــي متثّــل االنبســاط الوجـ ّ
ـل
تكــون أكــر حيطــة وســعة مــن عــامل املثــال املنفصــل -املعلــول -ألنّــه أقـ ّ
حيطــة وســعة ،ونفــس الســبب يجــري يف العالقــة بــن عــامل املثــال املنفصــل
[[[ انظر :يحيى بن حبش السهروردي ،حكمة االرشاق ،ج ،3ص .328 ،321
[[[ داود القيرصي ،رشح فصوص الحكم ،ص .101
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وعــامل املــا ّدة ،حيــث ميثّــل األ ّول جانــب العلّــة وحيث ّيتهــا؛ ألنّــه أكــر تجـ ُّردا ً
أقــل العــوامل ُدنُــ ّوا ً وأقلّهــا حيطــة؛ لذلــك
وســعة وحيطــة ،أ ّمــا الثــاين فهــو ّ
ُس ـ ّمي بالدنيــا لِ ُدنُـ ِّوه ِ
ـا صــدرا(( :دقيقــة
رصح بــه املـ ّ
وخ َّســته .وهــذا مــا ّ

إرشاق ّيــة :واعلم أ ّن عامل الشــهادة كالقــر باإلضافــة إىل عامل امللكــوت،
كل طبقة
وكالقالــب بالقيــاس إىل الــروح ،وكالظلمــة بالنســبة إىل النور ،وهكــذا ّ
مــن امللكــوت األعــى واألســفل بالنســبة إىل فوقهــا عــى هذا املثال ،وكــا
أ ّن األنــوار املحسوســة الســاويّة -التــي تقتبــس منهــا األنــوار األرضيّــة -قــد
يكــون لهــا ترتّــب بحيــث يقتبــس بعضهــا مــن بعــض ،فاألقــرب مــن املنبــع
يكــون أوىل باســم النــور ألنــه أشــد و أقــوى يف الظهــور))[[[.

يل ،أو الخيــال
 2عــامل املثــال املتّصــل ،أو عــامل األشــباح الخيــا ّاملتّصــل ،أو األبــدان املعلّقــة ،وهــو ق ـ ّوة الخيــال التــي تكــون يف وعــاء
أدرك النفــس ،ولذلــك ُســ ّمي متّصــاً؛ ألنّــه يف داخــل النفــس ووعائهــا،
ـهروردي ق ـ ّوة الخيــال بقولــه(( :وهــي ق ـ ّوة مرت ّبــة
ويع ـ ّرف الشــيخ السـ
ّ
ـس املشــرك
يف آخــر التجويــف األ ّول مــن الدمــاغ ،هــي خزانــة صــور الحـ ّ
ـس املشــرك ،والحفــظ غــر القبــول ،وليــس
بأرسهــا ،بعــد غيبتهــا عــن الحـ ّ
كالحــس
كل قابــل أن يحفــظ ،فــإ ّن القابــل املســتع ّد بســهولة،
مــن رشط ّ
ّ
املشــرك ،يحتــاج إىل فــرط رطوبــة ،والحفــظ يحتــاج إىل فــرط يبوســة،
كــا يف الخيــال))[[[ ،وكذلــك املــاّ صــدرا الشــرازي ع ّرفهــا -يف
كتابــه (األســفار) يف بــاب النفــس -قائــاً(( :قــ ّوة الخيــال ،ويقــال لهــا
املصـ ّورة :هــي قـ ّوة يحفــظ بهــا الصــورة املوجــودة يف الباطــن ،واســتدلّوا
ـس املشــرك بوجــوه ثالثــة:
عــى مغايرتهــا للحـ ّ
الحــس املشــرك لــه قبــول الصــور ،والخيــال لــه قــ ّوة
األ ّول :أ ّن
ّ

[[[ محمد بن إبراهيم الشريازي ،الحكمة املتعالية يف رشح االسفار األربعة ،ج ،6ص .305
[[[ يحيى بن حبش السهروردي ،حكمة االرشاق ،ج.242 ،3
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حفظهــا ،والقبــول غــر الحفــظ.
ـس املشــرك حاكــم عــى املحسوســات مذعــن لهــا،
والثــاين :أ ّن الحـ ّ
والخيــال غــر حاكــم بــل حافــظ فقــط ،والــيء الواحــد ال يكــون حاك ـاً
وغــر حاكــم.
والثالــث :أ ّن صــورة املحسوســات قــد تكــون ُمشــا َهدة وقــد تكــون
ـس املشــرك يشــاهد تلــك الصور،
ُمت َ
خ َّيلــة ،واملشــا َهدة غــر التخ ُّيــل ،فالحـ ّ
والخيــال يتخيّلهــا ،فهــا ق ّوتــان متغايرتــان))[[[.
ثانياً :أقسام العوامل يف الحكمة اإلرشاق ّية:
يثبت الشيخ يف حكمة اإلرشاق أربعة عوامل كلّ ّية:
 1عــامل األنــوار القاهــرة :هــو عــامل العقــول ال ّكلّ ّيــة -التــي ال تعلُّــق لهــاباألجســام أص ـاً ،-املج ـ ّردة تج ـ ُّردا ً تا ّم ـاً عــن املــا ّدة وآثــار املــا ّدة ،و ُهــم
عســاكر الحــرة اإلله ّيــة واملالئكــة املق ّربــون وعبــا ُده املخلَصــون ،وهــي
ـكل مــا لــه ماه ّيــة نوع ّيــة .وفيهــا يرجــع األشــياء كلُّهــا إىل
نشــأة وحدان ّيــة لـ ّ
ـر فيــه [[[.
وجــود واحــد تــا ًّم كامــل ال كــرة وال تغـ ّ

ـول تدبــر عــامل
2عــامل األنــوار املدبّــرة :األنــوار اإلســفهبديّة التــي تتـ ّاألفــاك وعــامل اإلنســان.
 3عــامل الــرزخ :الــذي يتكــ ّون مــن الكواكــب والعنــارص البســيطةواملركبــات املا ّديّــة.
 4الصــور املعلّقــة الظلامنيّــة واملســتنرية :هــي عبــارة عــن عــامل املثــالاملنفصــل .واملــراد بـ(الظلامن ّيــة) :العــذاب لألشــقياء ،وبـ(املســتنرية):

الشريازي ،الحكمة املتعالية يف رشح األسفار األربعة ،ج ،8ص.212-211
[[[ محمد بن إبراهيم
ّ
الشريازي ،ج ،4ص .312
السهروردي ،حكمة اإلرشاق ،رشح القطب
[[[ يحيى بن حبش
ّ
ّ
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للس ـ َعداء[[[.
النعيــم والل ـذّة ُّ
املحور الثاين :الرباهني عىل إثبات عامل املثال املنفصل
الســهروردي) :إ ّن الصــور الخياليّــة غــر
الربهــان األ ّول (لشــيخ اإلرشاق
ّ
موجــودة يف األذهــان؛ بســبب امتنــاع انطبــاع الكبــر يف الصغــر ،وال هــي
ـس يراهــا
موجــودة يف األعيــان؛ ألنّــه يلــزم مــن ذلــك أ ّن ّ
كل إنســان ســليم الحـ ّ
يف الخــارج ،وال هــي معدومــة؛ أل ّن بعضهــا متم ّيــز عــن بعــض ،وكذلــك يُحكم
عليهــا بأحــكام ثبوتيّــة كثــرة ،إذن :هــي موجــودة ولكــن ليــس يف األذهــان وال
يف األعيــان ،وال يف عــامل العقــول؛ ألنّهــا جســان ّية لهــا مقاديــر وأشــكال ،ويف
عــامل العقــول املج ـ ّردات الرصفــة املج ـ ّردة بالتج ـ ّرد التــا ّم ،إذن :لهــا وجــود
متوســط بــن عــامل
مســانخ لهــا ،هــو عــامل املثــال والخيــال ،وهــذا العــامل
ّ
ـس؛ ألنّــه دون عــامل العقــل بالتج ـ ُّرد أل ّن تج ـ ُّرده ناقــص،
العقــل وعــامل الحــ ّ
ـس أل ّن تج ـ ُّرده أت ـ ّم [[[.
وفــوق عــامل الحـ ّ
نقد الشيخ حسن زادة آميل لربهان شيخ اإلرشاق:
ي (قــدس رسه) :إ ّن شــيخ اإلرشاق أراد إثبــات عــامل
يقــول الشــيخ اآلمـ ّ
املثــال املنفصــل ،وتعلّــق الصيــايص املعلّقــة يف عــامل املثــال املنفصــل؛
ألنّهــا لــو كانــت يف النفــس الناطقــة ويف موطــن الخيــال �لَلَـزِم انطبــاع الكبــر
يف الصغــر ،ومــن خــال هــذا الدليــل يُعلــم أ ّن شــيخ اإلرشاق قائــل مبا ّديّــة
[[[ انظر :يحيى بن حبش السهروردي ،حكمة االرشاق ،ج ،3ص  ،318غالم حسني االبراهيمي
الديناين ،ارشاق الفكر والشهود يف فلسفة السهروردي ،296-295 ،عيل الرباين الكلبايكاين،
إيضاح الحكمة يف رشح بداية الحكمة ،ج ،395 ،3محمد بن إبراهيم الشريازي ،الحكمة
املتعالية يف رشح االسفار األربعة ،ج ،1ص .302

الشريازي،
[[[ انظر :حسن زادة آميل ،هزار ويك كلمة ،ج ،6ص  ،272مح ّمد صدر الدين
ّ
الحكمة املتعالية يف رشح األسفار األربعة ،ج ،1ص  ،293حسني بن عبد الله بن سينا،
الشريازي ،ج ،1ص .590 ،589
إلهيّات الشفاء ،تعليق صدر املتألّهني
ّ

ّ ّ
ّ
ّ
العقدية
الشريازي وأثره يف املسائل
السهروردي واملل صدرا
عالم املثال عند الشيخ

209

الخيــال كــا هــو مذهــب الشــيخ الرئيــس بــن ســينا  ،وهــذه القـ ّوة تقــع يف
جــزء مــن الدمــاغ[[[ ،وعــى ما ّديّــة الخيــال يلــزم اســتحالة انطبــاع الكبــر يف
الصغــر.
وخالصــة هــذا الدليــل وأمثــال هــذا الدليــل ال يثبــت عــامل املثــال
املنفصــل ،بــل يثبــت عــامل املثــال املتّصــل وتج ـ ُّرد النفــس ،هــذا عــى رأي
املــا صــدرا ،أ ّمــا عــى رأي شــيخ اإلرشاق فحتّــى عــامل املثــال
املتصــل ال يثبتــه؛ ألنّــه متوقّــف عــى مق ّدمــة انطبــاع الكبــر يف الصغــر،
وهــذا اإلشــكال ميكــن أن يُجــاب عليــه بأنــه ميكــن أن نرســم صــورة األشــياء
عــى ورقــة صغــرة مــع املحافظــة عــى القياســات الخارج ّيــة ،وعــى هــذا :ال
يلــزم انطبــاع الكبــر يف الصغــر[[[.
الربهان الثاين :قاعدة إمكان االرشف
ـا صــدرا وشــيخ اإلرشاق ،وأفــاد منــه عــى
هــذا الدليــل مشــرك بــن املـ ّ
الشــكل اآليت :بــأ ّن الربهــان عــى عــامل املثــال املنفصــل متوقّــف عــى
يعــر عنهــا
قاعــدة إمــكان األرشف التــي هــي مــن األه ّم ّيــة مبــكان ،حيــث
ّ
ين ،عظيــم جــدواه ،كريــم
املـ ّ
ـا صــدرا  بقولــه(( :هــذا أصــل رشيــف برهــا ّ
ُمـ َؤ ّداه ،كثــر فوائــده ،متوفّــر منافعــه ،جليــل خرياتــه وبركاتــه ،وقــد نفعنــا اللــه
بــه نفع ـاً كثــرا ً بحمــد اللــه وحســن توفيقــه))[[[.

السهروردي ،حكمة اإلرشاق ،ج ،3ص .242
[[[ انظر :يحيى بن حبش
ّ

[[[ انظر :حسن حسن زادة آميل ،هزار ويك كلمة ،ج ،6ص  ،276حسن حسن زادة آميل،
دورس معرفت نفس ،ص .242

الشريازي ،الحكمة املتعالية يف رشح األسفار األربعة ،ج ،7ص ،244
[[[ مح ّمد بن إبراهيم
ّ
الشريازي ،ج ،3ص .310
ين ،تحرير األسفار للموىل صدر الدين
ّ
يل الشريوا ّ
ع ّ
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وقــد اســتعملها املعلّــم األ ّول وزعيــم املشّ ــائني يف كتابــه (أثلوجيــا)
كثــرا ً ،وكذلــك يف كتــاب (الســاء والعــامل) حيــث قــال(( :يجــب أن يعتقد يف
العلويّــات مــا هــو أكــرم))[[[.
[[[

ي بــن ســينا
واســتعمل هــذه القاعــدة كذلــك الشــيخ الرئيــس أبــو ع ـ ّ
ـودي وسلســلتي ال َبــدء
يف الشــفاء والتعليقــات[[[ ،وعليهــا رتّــب النظــام الوجـ ّ

والعــود ،وكذلــك الشــيخ اإلرشاقــي ،حيــث ذكــر هــذه القاعــدة يف أكــر
كتبــه ،مثــل :حكمــة اإلرشاق ،واملطارحــات ،والتلويحــات ،وحتــى يف
املختــرات كاأللــواح العامديّــة والهيــاكل النوريّــة[[[ ،واســتعمل هــذه القاعدة
يف إثبــات العقــول ،وإثبــات املثــل النوريّــة أربــاب األنــواع وغــر ذلــك.
الشــهروري ،فقــد اســتعملها يف
وكذلــك تلميــذه وشــارح كتبــه مح ّمــد
ّ
كتابــه (الشّ ــجرة اإللهيــة)[[[.
لذلــك كان ال بـ ّد مــن بيــان قاعــدة إمــكان األرشف التــي هــي مــن أصــول
اإلرشاق ّيــن ،ومــن قواعدهــم العظيمــة إلثبــات عــامل املثــال املنفصــل:
وتفصيل هذا الدليل نب ّينه من خالل مقدّ متني:
املقدّ مــة األوىل :أ ّن املوجــودات اإلمكانيّــة عــى قســمني :مــا يحتــاج
يف خروجــه إىل قــوة واســتعداد ليخــرج مــن حالــة االســتعداد إىل الفعل ّيــة
الشريازي،ج،1ص ،590
[[[ حسني بن عبد الله بن سينا ،إله ّيات الشفاء ،تعليق صدر املتألّهني
ّ
الشريازي ،الحكمة املتعالية يف رشح األسفار األربعة ،ج،1ص .294
مح ّمد بن إبراهيم
ّ
السهروردي ،مجموعة مص ّنفات شيخ اإلرشاق ،ص .364
[[[ يحيى بن حبش
ّ
[[[ حسني بن عبد الله بن سينا ،التعليقات ،ص .21

الشريازي ،ج ،3ص .310
الشريواين ،تحرير األسفار للموىل صدر الدين
ّ
عيل
[[[ انظرّ :
ّ
[[[ املصدر السابق :ج ،3ص .310
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وهــو املوجــود املــادي-؛ ومــا ال يحتــاج إىل قــوة واســتعداد -وهــو املوجــوداملجـ ّرد ،-ثــم إ ّن املوجــود املجـ ّرد إ ّمــا أ ْن يكــون مجـ ّردا ً عــن املــا ّدة وآثارهــا
ي ،-أو يكــون مجــ ّردا ً عــن املــا ّدة دون آثارهــا -وهــو
وهــو املجــ ّرد العقــ ّيل.-
املجــرد املثــا ّ
ي؛ أل ّن
يل أرشف مــن املوجــود املــا ّد ّ
املقدّ مــة الثانيــة :إ ّن املوجــود املثــا ّ
ٍ
فيــه تجــ ُّردا ً
ي ،وكذلــك املوجــود
وكــاالت أكــر ّ
مــا يف املوجــود املــا ّد ّ
يل؛ أل ّن فيــه تجــ ُّردا ً تا ّمــاً وفيــه
ي أرشف مــن املوجــود املثــا ّ
املجــ ّرد العقــ ّ
يل ،وبعبــارة مختــرة :إ ّن املوجــود
كــاالت أكــر وأعــى مــن املوجــود املثــا ّ
التــا ّم أرشف مــن الناقــص.
النتيجة:
األخــس إذا ُوجــد َوجــب أن يكــون املمكــن األرشف قــد
إ ّن املمكــن
ّ
األخــس واألرشف معــاً ،وهــذا
ُوجــد قبلــه ،وإلّ فيلــزم منــه :إ ّمــا أن يوجــد
ّ
ي الــذي هــو العقــل الفعــال (العقــل العــارش) ال
محــال- ،أل ّن املج ـ ّرد العق ـ ّ
ب ـ ّد (لــي يصــدر منــه عــامل املثــال وعــامل املــا ّدة) أن يوجــد فيــه جهتــان:
حــح صــدور عــامل املثــال،
حــح صــدور الكــرة املا ّديّــة ،وجهــة تص ّ
جهــة تص ّ
ححــة،
وإذا جئنــا إىل العقــل العــارش وفتّشــنا فيــه ،نجــد فيــه جهــة واحــدة مص ّ
يل هــو األرشف ،إذن :هــو الصــادر عــن العقــل العــارش ،وإذا
والوجــود املثــا ّ
أردنــا أن يصــدر عــامل املثــال واملــا ّدة معـاً لَ حتجنــا إىل ســنخني مــن الكــرة،
يل ،وســنخ مــن الكــرة يســانخ العــامل
ســنخ مــن الكــرة يســانخ العــامل املثــا ّ
ـي ،إذن :يلــزم أن يكــون يف العقــل الفعــال جهتــان مــن الكــرة:
املــا ّد ّ
ي الطبيعـ ّ
كل الجهــات التــي تــأيت
األخــس ،وهــو محــال؛ ألن ّ
كــرة األرشف ،وكــرة
ّ
مــن تك ـ ُّرر العقــول الطول ّيــة ترجــع إىل حيث ّيــة كــرة واحــدة ،مســانخة لكــرة
ـس يحتــاج إىل كــرة مغايــرة .وكذلــك
واحــدة ،وهــي تســانخ األرشف ،واألخـ ّ
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عــامل العقــول وعــامل الطبيعــة ،ال توجــد ســنخ ّية بينهــا؛ ألن عــامل العقــول
ين رصف ،وأ ّمــا
منـ ّزه عــن املــا ّدة ذاتـاً ،ومنـ ّزه عــن املقــدار ،وهــو عــامل نــورا ّ
ين ،فــا ينســجامن،
عــامل املــا ّدة ففيــه املــا ّدة ذاتـاً ومقــدارا ً وهــو عــامل ظلــا ّ
ـى الفيــض) مــن واســطة تحتــوي عــى التج ـ ّرد مــن
لذلــك ال ب ـ ّد (لــي يتجـ ّ
جهــة وعــى الشــكل واملقــدار مــن جهــة أخــرى ،لذلــك ناســب وســانخ
ين[[[  -وإ ّمــا أن
ين وســانخ وناســب عــامل العقــول النــورا ّ
عــامل املــا ّدة الظلــا ّ

ـس ،وهــذا محــال أن يصــدر
يوجــد بعــده ،فيلــزم صــدور األرشف بواســطة األخـ ّ
الواجــد مــن الفاقــد ،أو ميتنــع صــدوره ،وهــذا كذلــك محــال؛ أل ّن األرشف
ـس
ممكــن ،وال يوجــد دليــل عــى امتناعــه .فثبــت مــن ذلــك أ ّن املمكــن األخـ ّ
إذا ُوجــد يَجــب أن يكــون املمكــن األرشف قــد وجــد قبلــه ،وهو املطلــوب[[[.
لذلــك يقــول الشــيخ يف حكمــة اإلرشاق(( :وهــي الطبقــة
العرض ّيــة املتكافئــة الغــر املرتت ّبــة يف النــزول ،وهــي أربــاب األصنــام النوع ّيــة
الجســان ّية ،وهــي قســان :أحدهــا يحصــل مــن جهــة املشــاهدات،
وثانيهــا مــن جهــة اإلرشاقــات ،الحاصلتــن مــن الطبقــة الطول ّيــة .وألن
األنــوار الحاصلــة مــن املشــاهدات أرشف مــن الحاصلــة مــن اإلرشاقــات وكان
ـي؛ وجــب صــدور عــامل املثــال عــن
العــامل املثــا ّ
يل أرشف مــن العــامل الحـ ّ ّ
ـس عــن اإلرشاق ّيــة ،فــاألرشف علّــة لــأرشف
األنــوار املشــاهديّة ،وعــامل الحـ ّ
كل واحــد مــن العاملــن مــن التكافــؤ،
ـس ،عــى مــا يف ّ
ـس علّــة لألخـ ّ
واألخـ ّ
ـس مــن األفــاك والكواكــب والعنــارص ومركّباتهــا
فــإ ّن ّ
كل مــا يف عــامل الحـ ّ
[[[ انظر :زهره برقعي ،خيال از نظر ابن سينا وامللّ صدرا ،ص  ،121يحيى بن حبش
الشريازي ،ج ،4ص .322
السهروردي ،حكمة اإلرشاق ،رشح القطب
ّ
ّ

السهروردي ،موسوعة مص ّنفات شيخ اإلرشاق ،ص  ،669 ،67غالم
[[[ انظر :يحيى بن حبش
ّ
السهروردي ،ص  ،337حسن
فلسفة
يف
والشهود
الفكر
إرشاق
،
ين
الدينيا
حسني اإلبراهيمي
ّ
ّ
ين ،تعليقة عىل التمهيد يف رشح قواعد التوحيد ،ص.419
الرمضا ّ
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ّ
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والنفــوس املتعلّقــة بها  -يوجــد مثلــه يف عــامل املثــال))[[[ ،وأيضــاً يقــول:
((والنــور القاهــر -أعنــي املج ـ ّرد بالكلّ ّيــة -أرشف مــن النــور املدبّــر ،وأبعــد
عــن عالئــق الظلــات))[[[ ،وكذلــك يقــول(( :ثـ ّم عجائــب الرتتيــب واقعــة يف
عــامل الظلــات والــرزخ ،والنســب بــن األنــوار الرشيفــة أرشف مــن النســب
الظلامن ّيــة ،فتجــب قبلهــا))[[[.
الربهان الثالث :تطابق العوامل
ـا صــدرا وشــيخ اإلرشاق ،ويتوقّــف هــذا
هــذا الدليــل مشــرك بــن املـ ّ
كل مــا هــو موجــود يف اإلنســان مــن مراتــب هي
الربهــان عــى أصــلٍ مفــاده أ ّن ّ
ـي ،فإلنســان مرتبــة العقــل والقلــب والنفــس
أمنــوذج ومثــال للعــامل الخارجـ ّ
الخارجي ،فالعقــل أمنوذج
ـس ولهــذه املرتبــة مطابــق يف العــامل
والخيــال والحـ ّ
ّ
لعــامل الجــروت ،والخيــال أمنــوذج لعــامل املثــال املنفصــل ،فــإذا ص ّدقنــا
ـس ومرتبــة القلــب ،واعتقدنــا بتطابــق
بوجــود هــذه املرتبــة التــي تقــع بــن الحـ ّ
الكونــن -عــامل النفــس الجزيئة وعامل الخــارج -يجــب علينا أن نصـ ّدق بوجود
ـس واملــا ّدة والظلمــة وعــامل العقــول والجربوت
عــامل
ّ
متوســط بــن عــامل الحـ ّ
والنــور والتجـ ّرد  -يسـ ّمى بعــامل املثــال املنفصــل ،وهــذا التعبــر نجــده كثــرا ً
ح عــى أصــول
يف كلــات الحكــاء ،حيــث يقــول املـ ّ
ـا صــدرا يف رش ٍ
إل ولــه
ـي (( :مــا خلــق اللــه مــن يش ٍء يف عــامل الصــورة ّ
الــكايف للكلينـ ّ
نظــر يف عــامل املعنــى -أي يف عــامل املثــال-؛ ومــا خلــق اللــه شــيئاً يف عــامل
إل ولــه صــورة -أي وجــود -يف هــذا العــامل ،ولــه حقيقــة
املعنــى وامللكــوت ّ
ـق ،...إذا ً العــوامل متطابقــة ،...إ ّن األدىن مثـ ٌ
ـل لألعــى،
ـال وظـ ّ
يف عــامل الحـ ّ
الشهرزوري،
الشريازي ،رشح حكمة اإلرشاق ،ص  ،352شمس الدين
[[[ محمود قطب الدين
ّ
ّ
رشح حكمة اإلرشاق ،ص .370
السهروردي ،مص ّنفات شيخ اإلرشاق ،ص .516
[[[ يحيى بن حبش
ّ
[[[ املصدر السابق ،ص .516
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فــكل مــا يف
ُّ
واألعــى روح وحقيقــة لــأدىن ،وهكــذا إىل حقيقــة الحقائــق.
وكل مــا يف عــامل اآلخــرة
عــامل الدنيــا أمثلــة وقوالــب لِـــا يف عــامل اآلخــرةُّ ،
ـل وأشــباح للحقايــق العقليّــة))[[[ ،ويــورد هــذا املطلــب يف
عــى درجاتهــا ُمثُـ ٌ
كتابــة (الحكمــة املتعال ّيــة يف رشح األســفار األربعــة) مبــا حاصلــة :أ ّن النفــس
ـري،
ـس واملــا ّدة الظاهـ ّ
ـواس الظاهريّــة تــدرك عــامل الحـ ّ
املجـ ّردة بواســطة الحـ ّ
يل ،وعــن
ـبحي املثــا ّ
وبواســطة القــوى الباطنيــة تثبــت العــامل املقــدراي الشـ ّ
ي تثبــت عــامل العقــول املجــ ّردة[[[ .وكذلــك العلّمــة
طريــق التجــ ّرد العقــ ّ
يئ يق ـ ّرر هــذا املعنــى بشــكل ج ّيــد يف حاشــي ٍة عــى األســفار،
الطباطبــا ّ
حيــث يقــول(( :والحاصــل :أ ّن هنــاك صــورا ً ما ّديّــة يف خــارج املشــاعر ،ولهــا
الحــواس باملحسوســات ،وال
الحســ ّية عنــد اتّصــال
آثــار ما ّديّــة يف القــوى
ّ
ّ
إدراك وال شــعور يف هــذه املرحلــة ،ويقارنهــا شــعور وإدراك مــن النفــس تظهــر
بــه هــذه الصــور ظهــورا ً عــى نعــت الجزئيــة أو عــى نعــت الســعة والكلّ ّيــة،
وظــرف هذيــن النوعــن مــن الصــور الظاهــرة للنفــس عاملــان مج ـ ّردان عــن
املــا ّدة ،هــا وراء عــامل املــا ّدة ،أحدهــا عــامل املثــال األعظــم أو األصغــر
عــى خــاف فيــه ،-واآلخــر عــامل العقــول الكلّيّــة .والعــوامل الثــاث -املــا ّدةالســهروردي يف حكمــة
واملثــال والعقــل -متطابقــة))[[[ ،ويقــول الشــيخ
ّ
اإلرشاق(( :وإنّ ــا كان كذلــك ليشــتمل العــامل األصغــر -أعنــي اإلنســان -عــى
مثــل مــا اشــتمل عليــه العــامل األكــر))[[[.

[[[ محمد بن إبراهيم الشريازي ،رشح أصول الكايف ،ص  ،314الحكمة املتعالية يف رشح
األسفار العقلية األربعة ،ج ،6ص  ،412الشواهد الربوبية ،ص  ،65 ،57مفاتح الغيب ،ص
 ،331التعليقة عىل حكمة االرشاق ،ص  ،459تفسري القرآن الكريم ج ،4ص .166

[[[ انظر:محمد بن أبراهيم الشريازي ،الحكمة املتعالية يف رشح االسفاراألربعة،ج،1ص .302
الطباطبايئ ،تعليقة عىل األسفار األربعة يف الحكمة املتعالية ،ج ،1ص .292
ّ
[[[ مح ّمد حسني
السهروردي ،حكمة االرشاق ،ج ،4ص .316 ،312
[[[ يحيى بن حيش
ّ

ّ ّ
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الربهان الرابع :وجود الصور الجزئ ّية
إ ّن الحكمــة املتعاليــة تعتقــد أ ّن النفــس ترتبــط وجوديّــاً باملوجــود
ـي ،وتتّحــد معــه تكوينيّ ـاً بشــكلٍ ّمــا ،وترتبــط بــه مــن خــال العلــم
الخارجـ ّ
الحضــوري ،وهــذا -يف الحقيقــة -توضيــح للمبنــى املعــروف ملدرســة
ّ
ـوري ،أي أ ّن العلــم
يل إىل علــم حضـ ّ
الحكمــة املتعاليــة بإرجــاع العلــم الحصــو ّ
ـوري ،فالنفــس -يف الحقيقــة -تحصــل عــى
يل هــو ســابقاً علــم حضـ ّ
الحصــو ّ
ـي حضوريّـاً ،ثـ ّم يــأيت دور قـ ّوة الخيــال لتأخــذ منــه صــورة
املوجــود الخارجـ ّ
وتحفظهــا ،وإذا أراد اإلنســان أن يحــي املوجــود الــذي حصــل عليــه بالعلــم
الحضــوري ،فإنّــه يحــي مــا حصــل عليــه مــن صــورة يف قــ ّوة الخيــال[[[،
ّ

العلمــة يف كتابــه (أصــول الفلســفة واملنهــج الواقعــي) إذ
وهــذا مــا رصح بــه ّ
كل علــم
قــال(( :مبقتــى كاشــفيّة العــامل واإلدراك ،فــا ب ـ ّد مــن نيــل مــورد ّ
يجــب أن تكــون رابطــة االنطبــاق مــع الخــارج موجــودة ،أي يجــب أن نحصــل
يل عنه
عــى الواقــع بالعلــم الحضـ ّ
ـوري ،وعندهــا إ ّمــا أن يؤخــذ العلــم الحصــو ّ
بــا واســطة (وهــو املعلــوم الحضــوري مع ســلب منشــئ ّية اآلثــار) ،أو بواســطة
رف الــذي يقــوم بــه القــوة املدركــة فيــه))[[[ ،ومبنــى الحكمــة املتعاليــة
الت ـ ّ
يف العلــم هــو أ ّن العلــم واملعلــوم كالهــا مج ـ ّرد عــن املــا ّدة؛ أل ّن تعريــف
العلــم -عــى مبنــى الحكمــة املتعاليــة -هــو حضــور مجــ ّرد لــدى مجــ ّرد،
خــص عندنــا ع ـ ّدة مق ّدمــات:
فيتل ّ
 1أ ّن معنى وحقيقة العلم هو حضور املعلوم لدى العامل. 2أ ّن العامل واملعلوم كالهام مج ّرد عن املا ّدة. 3أ ّن إدراكاتنا نوعان :جزئ ّية وكلّ ّية.الكلبايكاين ،إيضاح الحكمة يف رشح بداية الحكمة ،ج ،3ص .393
ّ
اين
عيل ربّ ّ
[[[ انظرّ :
[[[ محمد حسني الطباطبايئ ،أصول الفلسفة واملنهج الواقعي ،ج ،2ص .30-27
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الخارجــي
ومــن خــال هــذه املقدمــات نعلــم أ ّن ظــرف الوجــود
ّ
لإلنســان :كــا فيــه موجــودات جوهريّــة كلّ ّيــة خارج ّيــة -هــي عــامل العقــول،-
كذلــك فيــه موجــودات جوهريّــة جزئيّــة تسـ ّمى بـ(عــامل املثــال املنفصــل) أو
(الخيــال األكــر).
يل
الربهان الخامس :الحرص العق ّ
تقـ ّدم[[[ هــذا الدليــل كمق ّدمــه يف قاعــدة إمــكان األرشف ،لكـ ّن العلّمــة

مســتقل،
ّ
يئ- يف (نهايــة الحكمــة) -يقيــم هــذا الدليــل بشــكل
الطباطبــا ّ
ي ينتــج اليقــن،
ي ،ومــن املعلــوم أ ّن الحــر العقـ ّ
ويســتخدم الحــر العقـ ّ
ويثبــت لنــا ثالثــة عــوامل كلّ ّيــة ،فيكــون الدليــل عــى الشــكل اآليت :إ ّمــا
هــو وجــو ٌد فيــه الق ـ ّوة واالســتعداد وال تجتمــع كامالتــه األول ّيــة والثانويّــة يف
رهُ يشء آخــر) ،أو ال ،هــو
أ ّول كينونتــه( ،بعبــارة واضحــة :بَــد ُوهُ يشء و َ
حــ ُ
رهُ يشء
وجــود تجتمــع كامالتــه األ ّول ّيــة والثانويّــة يف أ ّول كينونتــه (بَــد ُوهُ و َ
حـ ُ
واحــد) ،فــا يُتصـ ّور فيــه طــر ّو يشء مــن الكــاالت بعــد مــا مل يكــن .واأل ّول
الــذي بــدوه يشء وحــره يشء آخــر هــو عــامل املــا ّدة والقــ ّوة واالســتعداد
والحركــة والتدريــج ،والثــاين إ ّمــا أن يكــون مج ـ ّردا ً عــن املــا ّدة دون آثارهــا،
وإ ّمــا أن يكــون مجــ ّردا ً عــن املــا ّدة وآثارهــا .واأل ّول عــامل املثــال والثــاين
عــامل العقــل[[[.
الربهان السادس :الخيال امل ّتصل
هــذا الدليــل يت ـ ّم عــى مبنــى الحكمــة املتعاليــة يف النفــس ((جســانيّة
الحــدوث روحان ّيــة البقــاء)) ،وأ ّمــا عــى املبنــى املشــهور للمدرســة املشــائ ّية
[[[ تقدم يف الربهان الثاين.

الطباطبايئ ،نهاية الحكمة ،ج ،4ص .954 ،1194
ّ
[[[ انظر :مح ّمد حسني
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((روحان ّيــة الحــدوث)) ســواء كان مــع النفــس -كــا هــو مبنــى املعلّــم األ ّول
ـي أفالطــون -فهــذا
أرســطو -أو قبــل البــدن -كــا هــو مبنــى الفيلســوف اإللهـ ّ
الدليــل ال يــأيت ،وتفصيــل هــذا الدليــل عــى شــكل مق ّدمــات:
املقدّ مــة األوىل :أ ّن القـ ّوة الخيال ّيــة يف اإلنســان مجـ ّردة ،يف قبــال املبنــى
املشــهور للمدرســة املشــائ ّية القائــل إ ّن جميــع القــوى للنفــس ما ّديّــة إلّ القـ ّوة
ا لعقل ّية .
املقدّ مــة الثانيــة :أ ّن النفــس عندمــا تبــدأ جســانيّة الحــدوث ،ال يوجــد
أي نــوع مــن أنــواع التج ـ ّرد ،ســواء كان مثال ّي ـاً أو عقل ّي ـاً.
فيهــا ّ
النتيجة:
إ ّن النفــس الجســان ّية -مــن خــال الحركــة الجوهريّــة -تصعــد إىل الخيال
وكل مجـ ّرد
املتّصــل ،وإ ّن الخيــال املتّصــل -كــا يف املق ّدمــة األوىل -مجـ ّردّ ،
وكل مــا ثبــت لــه فهــو ثابــت لــه بالفعــل ،والســبب أنّــه
موجــود بالفعــلّ ،
موجــود بالفعــل؛ أل ّن إمكانــه الــذايت ٍ
كاف لتحقّقــه خارجــاً ،وال يحتــاج إىل
رشائــط وارتفــاع موانــع كاملوجــودات املا ّديّــة ،بعبــارة أخــرى جل ّيــة وواضحــة:
ي إىل إمــكانٍ ذايتّ وإمــكانٍ
املوجــود املجــ ّرد ال يحتــاج كاملوجــود املــا ّد ّ
ـتعدادي لــي يوجــد ،بــل املوجــود املج ـ ّرد إمكانــه الــذايتّ ٍ
كاف لتحقّقــه
اسـ
ّ
خارجــاً ،إذن :الخيــال املتّصــل مجــ ّرد وهــو ثابــت بالفعــل ،واملفــروض أ ّن
ـتقلً وجوهريّ ـاً ،وليــس كيف ـاً
اإلنســان بع ـ ُد مل يصــل إليــه ،إذن :كان ثابت ـاً مسـ ّ
ين .إذن :ثبــت عدنــا عامل
نفســانيّاً ،وعندمــا تصــل إليــه يكــون فيهــا كيــف نفســا ّ
املثــال املنفصــل مــن خــال عــامل املثــال املتّصــل[[[ ،وهــو املطلــوب.

الحيدري/http://alhaydari.com/ar/2018/02/64728 :
[[[ انظر :موقع سيّد كامل
ّ
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وتستفاد من هذا الربهان عدّ ة نتائج أخرى:
 1مــن نتائــج هــذا الربهــان أ ّن عــامل املثــال ينكشــف للســالك وهــوموجــود ســابقاً ،وبعــد وصــول اإلنســان إليــه يكــون لإلنســان مثــال متّصــل،
وهــذا هــو معنــى العلــم يف مدرســة الحكمــة املتعاليــة ،حيــث هــو ارتبــاط
يل يحصــل املثــال املتّصــل[[[ ،واالرتبــاط باملوجــود
باملوجــود املثــا ّ
يل؛ وكذلــك يـ ّ
ـدل عــى أ ّن العلــم
ي تحصــل الصــور والعلــم العـــق ّ
العق ـ ّ

ليــس بتـــح ّركه ونزولــه إىل العــامل ،بــل العلــم هــو تحـ ّرك العــامل وصعــوده
إليــه.
 2إ ّن العلــم ال يتكامــل ،ونحــن بارتباطنــا يف هــذه العلــوم يحصــل لنــاكل لحظــة.
تكامــل ،وخصوص ـاً عــى مبنــى الحركــة الجوهريّــة نتكامــل يف ّ
املحور الثالث :خصائص ومزيا عامل املثال املنفصل
التعليمــي ،ولــه
 1إنّــه جوهــر ممتــ ّد ،ومــع جوهريّتــه فهــو كالجســمّ
ســائر االمتــدادات الك ّم ّيــة ،ســواء كان ذا بُ ٍ
عــد واحــد أو بعديــن ،أو كان
جســاً ذا ثالثــة أبعــاد ،بــل إ ّن هــذا املقــدار الــذي هــو عــرض يصــف
ـري يس ـ ّمى هــذا الوجــود
ـي ،إذا عــرض عــى وجــود جوهـ ّ
الجســم الطبيعـ ّ
بالجســم املثــايل[[[.
الفريض.
 2وإذا كان جوهرا ً وممت ّدا ً وذا مقدار ،فهو يقبل االنقسامّ
أي وصــف
 3فاقــد للــا ّدة والهيــوىل ،لذلــك يكــون بالنســبة إىل ّوكــال ليــس بالق ـ ّوة ،لذلــك ال يقبــل التب ـ ّدل وال الكــون وال الفســاد ،وال
يقبــل الحركــة الجوهريّــة والعرض ّيــة ،إذن :فمــن غــر املمكــن أن تكــون
[[[ انظر :محمد بن إبراهيم الشريازي ،الحكمة املتعالية يف رشح االسفار األربعة ،ج ،1ص
 ،288محمد حسني الطباطبايئ ،نهاية الحكمة ،ج ،4ص .921

[[[ انظر :محمد بن إبراهيم الشريازي ،الحكمة املتعالية يف رشح االسفار األربعة،ج،1ص.303

ّ ّ
ّ
ّ
العقدية
الشريازي وأثره يف املسائل
السهروردي واملل صدرا
عالم املثال عند الشيخ

219

يل؛ أل ّن عروضهــا يســتلزم
األعــراض املفارقــة عارضـ ًة عــى الجســم املثــا ّ
انفعــال املعــروض وتجــ ّدده وتب ّدلــه.
يل ال يقبــل الحركــة ،ســواء كانــت جوهريّــة أو
 4تقـ ّدم أ ّن الجســم املثــا ّعرض ّيــة؛ والزمــان هــو مقــدار الحركــة ،إذن :الجســم املثــايل ليــس زمان ّيـاً[[[.
املحور الرابع :اختالف املدرسة الصدرائ ّية عن اإلرشاق ّية
املــا صــدرا هــذا النقــد يف كتابــه (الحكمــة املتعاليــة يف
ّ
يذكــر
ـريش)) ،وكذلــك يف تعليقاتــه
رشح األســفار األربعــة) تحــت عنــوان ((نقــد عـ ّ
ي بــن ســينا تحــت عنــوان
عــى (إله ّيــات الشــفاء) للشــيخ الرئيــس أيب عـ ّ
ـداري
((مكاشــفة حكم ّيــة)) ،ويقــول :أنــا مــن املؤمنــن بوجــود العــامل املقـ
ّ
عــامل املثــال املنفصــل -كــا قــ ّرره وحــ ّرره أتــ ّم تحريــر شــيخ اإلرشاقالســهروردي ،لك ّنــي أخالفــه يف وجــوه:
ّ
 1إ ّن الصــور الخيال ّيــة -كــا تقـ ّدم -غــر موجــودة يف األذهــان -الدمــاغكل
ي ،-وغــر موجــودة يف األعيــان املا ّديّــة؛ ألنّــه يلــزم أن يراهــا ّ
املــا ّد ّ
ـس ،وال هــي عــد ٌم ألنّــا نحكــم عليهــا بع ـ ّدة أحــكام ،وال هــي
ســليمِ ِحـ ٍّ
صــور عقليّــة أل ّن لهــا أشــكاالً ،إذن :هــي موجــودة يف الخيــال واملثــال
املنفصــل ،وتكــون خــارج وعــاء النفــس ،وعلّتهــا خارجــة عــن النفــس،
اإلرشاقــي ويقــول :إ ّن الصــور
املــا صــدرا فيخالــف الشــيخ
ّ
أ ّمــا
ّ
الخيال ّيــة يف وعــاء النفــس وعلّتهــا هــي النفــس ،والدليــل عــى أ ّن الصــور
وصقــع النفــس ،وأ ّن النفــس هــي علّتهــا؛ أ ّن ترصفــات املتخيّلــة
يف وعــاء ُ
ودعاباتهــا الجزاف ّيــة ومــا تبعــث بــه مــن الصــور واألشــكال القبيحــة
ين
ٌ
مخالــف لفعــل الحكيــم ،لذلــك تكــون يف العــامل الصغــر النفســا ّ
ألجــل شــيطنة القـ ّوة املتخ ّيلــة ،لــراءة ذلــك العــامل عــن الصــور الجزاف ّيــة
[[[ أنظر :عبد الرسول عبوديت ،النظام الفلسفي ملدرسة الحكمة املتعالية ،ج ،3ص .117
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الباطلــة وأضغــاث األحــام ونحوهــا ،وإ ّن هــذه الصــور باقيــة بإبقــاء النفــس
والتفاتهــا إليهــا ،فــإذا زال التفــات النفــس وأعرضــت عنهــا زالــت وانعدمــت
[[[
هــذه الصــور
1إ ّن الصــور الخيال ّيــة عنــد شــيخ اإلرشاق- كــا هــو واضــحمــن بعــض عبارتــه ،وكذلــك هــو املبنــى الشــائع واملشــهور للمدرســة
املشــائ ّية ولرئيســها الشــيخ الرئيــس يف زمانــه -ما ّديّــة ،وكــا تقــ ّدم
تعريفهــا يف حكمــة اإلرشاق ،حيــث ع ّرفهــا بقولــه(( :وهــي ق ـ ّوة مرت ّبــة يف
الحــس املشــرك
آخــر التجويــف األ ّول مــن الدمــاغ ،هــي خزانــة صــور
ّ
ـس املشــرك ،والحفــظ غــر القبــول ،وليــس
بأرسهــا ،بعــد غيبتهــا عــن الحـ ّ
كالحــس
كل قابــل أن يحفــظ ،فــإ ّن القابــل املســتع ّد بســهولة،
مــن رشط ّ
ّ
املشــرك ،يحتــاج إىل فــرط رطوبــة ،والحفــظ يحتــاج إىل فــرط يبوســة،
كــا يف الخيــال))[[[ ،وأ ّمــا املـاّ صــدرا صاحــب املدرســة املتعاليــة،
فخالفــه يف هــذه املســالة ،وقــال بــأ ّن قـ ّوة الخيــال جوهــر مجـ ّرد عــن البدن
وقواهــا ،وإن مل يكــن جوهــرا ً عقل ّيـاً ،وهــذه القـ ّوة هــي عــن النفــس؛ أل ّن
كل القــوى ،والنفــس وقواهــا
مبنــاه -كــا هــو معــروف -النفــس يف وحدتهــا ّ
اإلدراك ّيــة وصورهــا الخيال ّيــة والحســ ّية كلّهــا خارجــة عــن هــذا العــامل
صقــع إدرايكّ ،والدليــل تجـ ّرد الخيــال مــا
عــامل املا ّديّــات واألمــوات -يف ُاإلرشاقــييف إثبــات
تقــدم يف الربهــان األ ّول الــذي اســتعمله الشــيخ
ّ
ـا صدرامــن نفــس هــذا الدليــل يف
عــامل املثــال املنفصــل ،وأفــاد املـ ّ

الشريازي ،الحكمة املتعالية يف رشح األسفار األربعة ،ج ،1ص ،293
[[[ محمد بن إبراهيم
ّ
الشريازي ،ج ،1ص .590
حسني بن عبد الله بن سينا ،إلهيّات الشفاء ،تعليق صدر املتألّهني
ّ
السهروردي ،حكمة اإلرشاق ،ج.242 ،3
[[[ يحيى بن حبش
ّ

ّ ّ
ّ
ّ
العقدية
الشريازي وأثره يف املسائل
السهروردي واملل صدرا
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إثبــات تج ـ ّرد الخيــال املتّصــل واملثــال األصغــر[[[،[[[.
يئ يف تعليق ـ ٍة عــى
ومثّــة دليــل آخــر يذكــره ّ
العلمــة الطباطبــا ّ
كتــاب (الحكمــة املتعاليــة يف رشح األســفار األربعــة) ،حاصلــة :واألَ ْوىل
ـج عــى الخيــال -يعنــي عــى إثبــات تجـ ّرد الخيــال -بالتذكّــر ،نحــن
أن يحتـ ّ
ننــى ونتذكّــر أو نغفــل ونتذكّــر ،فإنّــا رمبــا أحسســنا صــورة ونتذكّــر أنهــا
الصــورة التــي ك ّنــا قــد أحسســناها قبل ذلــك بزمــان ،نقول هــذا الــذي أدركناه
هــو الــذي أدركنــاه قبــل ســنة ،قبــل عرشيــن ســنة ،بعبــارة جل ّيــة واضحــة :إ ّن
صــور زيــد التــي تذكّرتهــا قبــل عرشيــن ســنة ،تقــول هــذه بعينهــا ،والتــايل
ـرة وليســت عينهــا ،لذلــك ال ب ـ ّد أن
ـر ،إذا ً ال ب ـ ّد أن تكــون متغـ ّ
أنــت متغـ ّ
إل مــع التج ـ ّرد[[[.
ـل ثابــت ،وهــذا ال ينســجم ّ
يكــون للتذكّــر محـ ّ

 -2إ ّن الصــور املرآت ّيــة عنــد شــيخ اإلرشاقال هــي موجــودة يف
الخــارج وال هــي موجــودة يف داخــل املــرآة ،بتعبــر آخــر :الصــورة املرآت ّيــة
كل مــا يف األمــر أ ّن املــرآة ته ّيــئ النفس
غــر موجــودة يف عــامل املــا ّدة ،بــل ّ
الرتبـ ٍ
يل املنفصــل لهــذا الــيء ،إذن :الصــورة املرآتيّــة
ـاط بالوجــود املثــا ّ
املــا صدراموجــودة يف
ّ
موجــودة يف عــامل املثــال املنفصــل ،وعنــد
عــامل املحسوســات واملــا ّدة ،وهــي ظــال للصــور املحسوســة ،مثــل
ـل للشــاخص ،واملقصــود بــأ ّن لهــا ثبوت ـاً ظلّ ّي ـاً أنّهــا موجــودة وثابتــه
الظـ ّ
بالعــرض ال بالــذات كاملاهيّــة املجعولــة بالعــرض ال بالــذات تبعـاً لوجودها
الــذي هــو الوجــود بالــذات؛ والدليــل عــى بطــان مــا قالــه شــيخ اإلرشاق
أن لِــي ٍء واحـ ٍ
ـد أنحــا ًء مــن الصــور املختلفــة ،وهــذا االختــاف ناشــئ مــن
الشريازي ،الحكمة املتعالية يف رشح األسفار األربعة ،ج ،1ص ،293
[[[ مح ّمد بن إبراهيم
ّ
الشريازي ،ج ،1ص .590
ّهني
ل
املتأ
صدر
تعليق
الشفاء،
ات
ي
إله
سينا،
بن
حسني بن عبد الله
ّ
ّ
[[[ تقدم ذكره يف الربهان االول من املحور الثاين.

الشريازي ،الحكمة املتعالية يف رشح األسفار األربعة ،تعليقة العلّمة
[[[ مح ّمد بن إبراهيم
ّ
يئ ،ج ،8ص  ،212الحاشية رقم .5
الطباطبا ّ
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اختــاف أوضــاع املــرآة تقعــرا ً وتحديب ـاً وانحنــا ًء واســتقامةً ،وكذلــك لهــا
ـر بحســب تكـ ّ
وحــدة وتكـ ُّ
ـر املــرايئ وتكـرُّ كســورها التــي ال تنتهــي إىل
ح ـ ّد ،ومــن املحــال أن يكــون لصــورة زيــد الشــخصيّة عــدد غــر متنــا ٍه،
ـكل يشء أعــداد غــر متناهيــة مــن الصــور املوجــودة عــى ســبيل
وكذلــك لـ ّ
اإلبــداع[[[.
يل
املحور الخامس :الفرق بني عامل املثال
ّ
الصعودي والنزو ّ
 1إ ّن عــامل املثــال أو الــرزخ الــذي وقــع يف قــوس النــزول لــه األولويّة،والــذي وقــع يف قــوس الصعــود لــه اآلخريّة.
الصعــودي هــي صــور األعــال
 2إ ّن الصــور وحقائــق عــامل املثــالّ
ونتيجــة األفعــال الســابقة يف النشــأة الدنيويّــة ،أمــا الصــور يف عــامل املثــال
يل فهــي تن ـ ّزالت عــامل األرواح والعقــول.
النــزو ّ
يل يظهــر يف عــامل الشــهادة ،لذلــك يس ـ ّمى
 3إ ّن عــامل املثــال النــزو ّـودي ،فظهــوره ميتنــع يف
ين ،بخــاف عــامل املثــال الصعـ ّ
بالغيــب اإلمــكا ّ
رصح
يل ،وهــذا مــا ّ
عــامل الشــهادة املطلقــة ،لذلــك يسـ ّمى بالغيــب املحــا ّ
يب يف كتابــه (الفتوحــات امل ّكيّــة) ،ونقلــه
بــه الشــيخ محيــي الديــن ابــن عــر ّ
القيــري ،حيــث قــال:
شــارح كتابــه (فصــوص الحكــم) الشــيخ داود
ّ
الصعــودي -غــر األ ّول ،ويســ ّمى األ ّول بــ((الغيــب((بــأ ّن هــذا الــرزخ
ّ
يل)) إلمــكان ظهــور مــا يف األ ّول
اإلمــكا ّ
ين)) والثــاين بــ((الغيــب املحــا ّ
إل يف اآلخــرة وقليــل
يف الشــهادة ،وامتنــاع رجــوع مــا يف الثــاين إليهــا ّ
مــن يكاشــفه ،بخــاف األ ّول ،ولذلــك يُشــاهد كثري م ّنا ،ويكاشـــف البـــرزخ
الشريازي ،الحكمة املتعالية يف رشح األسفار األربعة ،ج ،1ص ،293
[[[ مح ّمد بن إبراهيم
ّ
الشريازي وتعليقات صدر
السهروردي ،رشح حكمة اإلرشاق ،رشح القطب
يحيى بن حبش
ّ
ّ
الشريازي ،ج ،4ص  ،338حسني بن عبد الله بن سينا ،إله ّيات الشفاء ،تعليق صدر
املتألّهني
ّ
الشريازي ،ج ،1ص .586
املتألّهني
ّ

ّ ّ
ّ
ّ
العقدية
الشريازي وأثره يف املسائل
السهروردي واملل صدرا
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الدنياوي من الحــوادث ،وال
األ ّول ،فيـــعلم مــا يـريـــد أن يـقـــع يف الـــعامل
ّ
يقــدر عــى مكاشــفة أحــوال املــوىت واللــه العليــم الخبــر))[[[.
املحور السادس :الفرق بني عامل املثال والـ ُمثُل اإلفالطون ّية
 1إ ّن عــامل املثــال مجـ ّرد عــن املــا ّدة دون آثارها ((الشــكل واملقــدار))،يل ،واملثــل األفالطون ّيــة هــي مفارقــات نوريّــة
ـي ومثــا ّ
مج ـ ّرد تج ـ ّرد برزخـ ّ
مجـ ّردة عــن املــا ّدة تجـ ُّردا ً تا ّمـاً.
 2إن املثــل األفالطونيّــة موجــودات متق ّدمــة ت َق ُّدم ـاً ِعلّيّ ـاً عــى عــاملاملثــال واملــا ّدة ،أ ّمــا عــامل املثــال فمتقــ ّدم تق ُّدمــا ِعلّ ّيــاً عــى عــامل
املــا ّدة[[[.

 3وكذلــك أفالطــون وســقراط وفيثاغــورس وأنباذقلــس وغريهــم مــناألقدمــن ،كــا يقولــون باملثــل النوريّــة العقليّــة األفالطونيّــة ،كذلــك
يقولــون باملثــل الخيال ّيــة املعلّقــة ،بعضهــا ظلامن ّيــة هــي جهنــم األشــقياء،
املتوســطني وأصحــاب اليمــن،
الســعداء مــن
ّ
وبعضهــا مســتنرية يتنعــم بهــا ُّ
وأ ّمــا الســابقون املق ّربــون فهــم يرتقــون إىل الدرجــة العليــا عنــد األنــوار
اإللهيّــة واملثــل الربّانيّــة[[[.

[[[ انظر :حسن الرمضاين ،تعليقة عىل التمهيد يف رشح قواعد التوحيد ،ص  ،419داود بن
محمود القيرصي ،رشح فصوص الحكم ،ج ،1ص  ،126محمد بن إبراهيم الشريازي،
الحكمة املتعالية يف رشح االسفار األربعة ،ج ،7ص  ،16ج.45 ،9

السهروردي ،رشح حكمة اإلرشاق ،ج ،3ص  ،316و ،481صدر
[[[ انظر :يحيى بن حبش
ّ
الشريازي ،الحكمة املتعالية يف رشح األسفار األربعة العقليّة ،ج ،1ص  ،294حسن
الدين
ّ
زادة آميل ،هزار ويك كلمه ،ج ،6ص ،270

الشريازي ،ص ،590
[[[ حسني بن عبد الله بن سينا ،إله ّيات الشفاء ،تعليق صدر املتألّهني
ّ
الشريازي ،الحكمة املتعالية يف رشح األسفار األربعة ،ج ،1ص .294
مح ّمد بن إبراهيم
ّ
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املحور السابع :طرق االتصال بعامل املثال املنفصل
 1مــن خــال االنقطــاع عــن الشــواغل الدنيويّــة ورصف اله ّمــة إىلرب األربــاب .حيــث يقــول الشــيخ
عــامل القــدس والتو ّ
جــه بالكلّيّــة إىل ّ
يف (التلويحــات)(( :فــإذا قلــت الشــواغل فتقــع للنفــس خلســة إىل
ـي ،فقــد ينطــوي رسيعـاً ،وقــد يــرق
جانــب القــدس ،فانتقشــت بنقــش غيبـ ّ
الحس
عــى الذكــر ،وقــد يتعـ ّدى إىل الخيــال ،فيتسـلّط الخيــال عــى لــوح
ّ
املشــرك ،فرتتســم فيــه صــورة يف غايــة الحســن والزينــة عــى أكمــل
ـي مشــاهدةً ،أو تنســطر عــى
هيئــة وأبهاهــا ،أو ترتســم صــورة األمــر الغيبـ ّ
ســبيل الكتابــة ،أو عــى طريــق نــداء هاتــف غيــب ،ومــا بقــي مــن الــكالم
محفوظـاً يف النــوم واليقظــة فهــو رؤيــا صادقــة أو وحــي رصيــح ،ومــا بطــل
هــو وبقيــت محاكياتــه فهــو وحــي محتــاج إىل تأويــل أو حلــم مفتقــر إىل
تعبــر ،ويختلــف باختــاف املواضــع))[[[ .وكذلــك امل ـاّ صدراحيــث
ـي املكشــوف لــذوي الكشــوف،
يقــول(( :ذلــك العــامل هــو العــامل الباطنـ ّ
حــواس
والعــامل العينــي الــذي ال يشــاهد بهــذا العــن ،وال بــيء مــن
ّ
ـاك وأهــل الرياضــة))[[[.
السـ ّ
الظاهــرة وعــامل املثــال الــذي يكاشــفه ُّ
 2-يف الرؤيا واملنام ،حيث يتّصل بعامل املثال املنفصل:

حيــث يقــول الشــيخ يف حكمــة اإلرشاق(( :وكــا أ ّن النائــم ونحــوه إذا
يل دون حركــة ومل يجــده عــى جهــة منــه ،فكــذا مــن
انتبــه فــارق العــامل املثــا ّ
مــات عــن هــذا العــامل يشــاهد عــامل النــور دون حركــة))[[[.

السهروردي ،موسوعة مص ّنفات شيخ اإلرشاق ،ص .68
[[[ يحيى بن حبش
ّ
الشريازي ،ثالثة رسائل فلسفيّة ،ص .223
[[[ مح ّمد بن إبراهيم
ّ

[[[ يحيى بن حبش السهروردي ،رشح حكمة االرشاق ،ص .536
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املحور الثامن :أثر عامل املثال يف املسائل العقديّة
مــن اآلثــار امله ّمــة لعــامل املثــال يف املدرســتني اإلرشاقيــة واملتعاليــة
حــل كثــر مــن املشــكالت واملعضــات
ُّ
يف مقابــل املدرســة املشــائية؛
ين وأحــوال الــرزخ ،مــن
الفكريّــة التــي ترتبــط يف بحــث املعــاد الجســا ّ
ســعادة األرواح وشــقائها ،وكذلــك بحــث الرؤيــا واملنامــات ،وتعلّــق كثــر مــن
املكاشــفات والحقائــق يف هــذا العــامل ،وتوضيحهــا عــى شــكل نقــاط:
أ ّوالً :القـ ُ
ـي لكــن مــن
ـول بوجــود بــدن مثــا ّ
يل هــو عــن البــدن الحقيقـ ّ
ـب عــى كثــر مــن
دون املــا ّدة ،ولــه آثارهــا مــن طــول وعــرض وشــكل؛ يجيـ ُ
اإلشــكاالت املتو ّهمــة لتعــارض العقــل والنقــل ،حيــث نجــد كثــرا ً مــن اآليات
رح بــأ ّن هــذا البــدن موجــود يف ذلــك العــامل ،وهــو
والروايــات الرشيفــة ت ـ ّ
يحاســب ويعاقَــب ،وتوجــد أدلّــة نقليّــة وعقليّــة تقــع يف الطــرف اآلخــر
الــذي
َ
للقــول املتق ـ ّدم ،حيــث تقــول :إ ّن هــذا الجســم فــانٍ  ،ويصبــح تراب ـاً ويفســد
رصح
ّ
ي ابــن ســيناي ّ
ويتفســخ يف القــر ،لذلــك نجــد الشــيخ الرئيــس أبــا عـ ّ
ين ال ميكــن أن نثبتــه مــن خــال العقــل
بــأ ّن القــول باملعــاد الجســا ّ
ـري ،والطريــق الوحيــد إلثباتــه هــي األدلّــة النقليّــة[[[ ،أ ّمــا امل ـاّ صــدرا
النظـ ّ

الشــرازيفعندما أثبــت تجــ ّرد الخيــال املتّصــل وأيضــاً وجــود املثــال
ّ
النظــري قــادر عــى أن يحكــم بوجــود معــاد
املنفصــل ،قــال بــأ ّن العقــل
ّ
ين ،وهــذا مــن اآلثــار امله ّمــة واملفصل ّيــة التــي مت ّيــز مدرســة الحكمــة
جســا ّ
املــا صــدرايف
ّ
رصح بــه
املتعاليــة عــن املدرســة املشــائيّة ،وهــذا مــا ّ
تعليقــ ٍة عــى (إله ّيــات الشــفاء) إذ قــال(( :وإذا اشــت ّدت عــن التخ ّيــل كــا
ـس كــا يبتنــي عليــه
يف اآلخــرة ،صــارت عــن التخ ّيــل متّحــدة مــع عــن الحـ ّ
ـص بدركهــا العلــاء
ين؛ وهــو مــن العلــوم التــي اختـ ّ
أحــوال املعــاد الجســا ّ
املقتبســون نــور الحكمــة مــن مشــكاة النبــ ّوة ،ال املقتــرون عــى النظــر

[[[ انظر :زهره برقعي ،خيال از نظر ابن سينا وصدر املتالهني ،ص .243
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ـي مــن غــر تصفيــة وتجريــد ورياضــة وتطهــر عــن
ـي والفكــر املنطقـ ّ
البحثـ ّ
والحــس))[[[.
الوســاوس والنفــس وشــوائب الطبيعــة
ّ
ين (( :إن امل ُعــاد يف املعــاد
وكذلــك تلميــذه وربيبــه الفيــض الكاشــا ّ
ين الــذي كان يف الدنيــا روحــاً وبدنــاً،
هــو بنفســه هــذا الشــخص اإلنســا ّ
بحيــث لــو يــراه أحــد عنــد املحــر يقــول :هــذا فــان الــذي كان يف الدنيــا،
الربزخــي( :لــو رأيتــه لقلــت فــان) ،وإن
كــا قــال موالنــا الصــادق يف
ّ
كانــت صورتــه صــورة حــار أو خنزيــر؛ وذلــك أل ّن تشـخّص البــدن عــى مــا
إل
ـن ّ
حقّقــه أســتاذنا صــدر املحقّقــن ليــس إالّ بالنفــس ،فــا ميتــاز وال يتعـ ّ
بهــا ،ولهــذا يكــون بــدن زيــد وأعضــاؤه ينســب إليــه ،ويعــرف بــه ،ويحكــم
التفتــازاين يف (رشح
ّ
بوحدتــه ،وإ ْن تبــ ّدل أنواعــاً مــن التبــ ُّدل))[[[ ،ويقــول

يل
املقاصــد)(( :وعــى هــذا بنــوا أمــر املعــاد الجســا ّ
ين ،فــإ ّن البــدن املثــا ّ
ـي يف أ ّن لــه جميــع
الــذي تت ـ ّ
رف فيــه النفــس ،حكمــه حكــم البــدن الحـ ّ ّ
ـواس الظاهــرة والباطنــة ،فتلت ـ ّذ وتتألّــم بالل ـذّات واآلالم الجســان ّية))[[[.
الحـ ّ

ثانيــاً :ال ميكــن الوصــول إىل عــامل املثــال املنفصــل ،إلّ مــن خــال
تقويــة املثــال املتّصــل ومرتبــة الخيــال ،وكذلــك ال ميكــن الوصــول إىل عــامل
العقــول إال مــن خــال العبــور مــن عــامل املثــال املنفصــل[[[.
كل الحقائــق الح ّقــة املثال ّيــة التــي يصــل إليهــا اإلنســان موجوده
ثالثـاً :إ ّن ّ
فعـاً ،وإذا وصــل أحــد النــاس إليهــا اآلن واآلخــر وصــل إليهــا قبــل  100ســنة،
[[[ حسني بن عبد الله بن سينا ،الهيات الشفاء ،تعليق صدر املتألهني الشريازي،ج ،1ص ،592
هادي السبزواري ،رشح األسامء الحسنى ،ص .747

[[[ محمد بن مرتىض الفيض الكاشاين ،علم اليقني ،ص .902
[[[ مسعود التفتازاين ،رشح املقاصد ،ج ،2ص .56

[[[ انظر :داود القيرصي ،رشح فصوص الحكم ،ج.667 ،1
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والبعــض وصــل إليهــا قبــل  500ســنة ،فكلّهــا موجــودة فعـاً ،وهــذا واضــح،
فعندمــا يصــل إليهــا يقــول ،وهــذا مــا قــال بــه البعــض قبــل  50ســنة ،يكشــف
حــح لنــا
أ ّن هــذه الحقيقــة لهــا أفــق فــوق الزمــان واملــكان والحركــة ،وهــذا يص ّ
ـي الخاتــم ’ يخــر
مســالة اإلخبــار باملغ ّيبــات وبــاب اإلخبــار بالغيــب؛ أل ّن النبـ ّ
بالغيــب ،ومــن هــذا البــاب ميكــن تصويــر مســالة اإلخبــار باملغ ّيبــات فلســف ّياً،
ـر؛ ألنّهــا صــور خيال ّيــة
وأ ّمــا عــى مبنــى الحكمــة املشــائ ّية فــا ميكــن أن ت ُفـ ّ
ـر
مثاليّــه لهــا أشــكال ومقاديــر ،وعــامل العقــول ليــس فيــه صــور .وكذلــك يفـ ّ
ـي الخاتــم’ رأى النــاس وأعاملهــا
حقيقــة اإلرساء واملعــراج عندمــا عــرج النبـ ّ
مجســمه ،وهــذا دليــل واضــح عــى أ ّن املثــال املنفصــل وعــامل امللكــوت
ّ
للنــاس موجــود  ،وكذلــك يوجــد بحــث ق ّيــم يرتبــط بعــامل املثــال املتّصــل
ــرا
واملنفصــل وهــو بحــث التمثّــل حيــث يقــول تعــاىلَ ﴿ :ف َت َمث َ
َّــل لَ َهــا بَ َ ً
َس ـ ِويًّا﴾[[[ ،فالبعــض يعتقــد أ ّن التمثّــل يكــون يف محوطــة النفــس ويف عــامل
النبــي  عندمــا شــ ّم ريــح يوســفحيث
املثــال األصغــر[[[ ،وكذلــك
ّ
َصلَـ ِ
ـم إِ ِّ
ر َقـ َ
ـف لَـ ْوالَ
وسـ َ
ن َلَجِ ــدُ رِيـ َ
ـال أَ ُبو ُهـ ْ
ـا ف َ
يقــول تعــاىلَ ﴿ :ولَـ َّ
ـح ُي ُ
ـت الْ ِعـ ُ
أَن تُ َف ِّنــدُ ونِ ﴾[[[ ،فــإ ّن الذيــن حولــه مل يشـ ّموا هــذه الريــح ،وهــو  Aفقــط َمــن
شَ ـ ّمها يف عــامل خيالــة األصغــر[[[.
رابعــاً :بحــث الرؤيــا ،حيــث وردت كثــر مــن اآليــات تتحــ ّدث عــن
قــص القــرآن لنــا
النبــي يوســفحيث
الرؤيــا ،وأبــرز مصــداق لهــا هــو
ّ
ّ
ـف ِلَبِيـ ِه يَــا أَبـ ِ
رؤيــاه﴿ :إِ ْذ َقـ َ
ـت إِ ِّ
س
ن َرأَيْـ ُ
وسـ ُ
ـر كَ ْوكَ ًبــا َوالشَّ ـ ْم َ
ـال يُ ُ
ـت أَ َحــدَ َعـ َ َ
[[[ سورة مريم.17 :

[[[ محمد حسني الطباطبايئ ،تفسري امليزان ،ج ،14ص .35
[[[ سورة يوسف.94 :

[[[ داود القيرصي ،رشح فصوص الحكم ،ج ،1ص .638
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ـال يَــا أَبَـ ِ
ـم ِل َســاجِ ِدينَ﴾[[[ ،وكذلــك يقــول تعــاىلَ ﴿ :و َقـ َ
ـت َهـ َذا
َوالْ َق َمـ َر َرأَيْ ُت ُهـ ْ
ـل
خـ َ
تَأْوِيـ ُ
ـاي﴾[[[ ،وكذلــك رؤيــا الســجينني حيــث يقــول تعــاىلَ ﴿ :و َد َ
ـل ُر ْؤ َيـ َ
ُــآ إِ ِّ
ج َن َف َت َيــانَ ق َ
َــال اآلخَــ ُر إِ ِّ
خ ْمــ ًرا َوق َ
ن
ــر َ
ن أَ َر ِ
الســ ْ
َــال أَ َحدُ ه َ
َم َعــهُ ِّ
ان أَ ْع ِ ُ
ــل فَــ ْو َق َرأْ ِ
ــرُ ِم ْنــهُ نَ ِّب ْئ َنــا ِب َتأْوِيلِــ ِه إِنَّــا نَــ َراكَ ِمــ َن
ان أَ ْح ِم ُ
س ُ
أَ َر ِ
خ ْبــ ًزا تَــأْك ُُل الطَّ ْ
ن أَ َرى َس ـ ْب َع بَ َق ـ َر ٍ
ني﴾[[[ ،وكذلــك رؤيــا امللــكَ ﴿ :و َقـ َ
ات
ح ِس ـ ِن َ
ا ْل ُم ْ
ـال الْ َملِــكُ إِ ِّ
خ ـ َر َياب َِسـ ٍ
ـاف َو َس ـ ْب َع ُس ـ ْن ُب ٍ
ـات َيــا َأ ُّي َهــا
ـر َو ُأ َ
الت ُ
خـ ْ ٍ
جـ ٌ
ـانٍ َيأْكُلُ ُه ـ َّن َس ـ ْب ٌع ِع َ
ِسـ َ
[[[
الْ َمـ َ
ـي الخاتــم ’
ـأُ أَ ْف ُتـ ِ
ـاي إِنْ كُ ْن ُتـ ْ
ـون ِ
ـم لِل ُّرؤْيــا تَ ْعـ ُ ُ
ف ُرؤْيـ َ
ـرونَ ﴾  ،ورؤيــا النبـ ّ

خلُ َّن
ـق لَتَدْ ُ
حـ ِّ
دخولــه إىل املســجد الحــرام﴿ :لَ َقــدْ َ
صــدَ َق اللَّــهُ َر ُســولَهُ ال ُّر ْؤيَــا بِالْ َ
َصيـ َن َل تَخَا ُفــونَ
ُوسـك ُْم َو ُمق ِّ ِ
حلِّ ِقـ َ
حـ َرا َم إِن شَ ــاء اللَّــهُ آ ِم ِنـ َ
ن ُم َ
الْ َم ْســجِ دَ الْ َ
ن ُرؤ َ
حــا َقرِي ًبــا﴾[[[.
ج َعـ َ
ـم َمــا لَـ ْ
َف َع ِلـ َ
ـل ِمــن دُونِ َذ ِلــكَ َف ْت ً
ـم تَ ْعلَ ُمــوا َف َ

إل يف عــامل
فهــذه الرؤيــا لهــا أشــكال ومقاديــر وأجســام ،فــا تكــون ّ
معــري الرؤيــا ال
رصح الكثــر مــن العلــاء بــأ ّن
ّ
املثــال املنفصــل ،لذلــك ّ
رصح بــه
بــ ّد أن يكونــوا مطّلعــن عــى عــامل املثــال املنفصــل ،وهــذا مــا ّ
ـفي حيــث يقــول:
القيـ
ّ
ـري يف رشحــه لكتــاب الفصــوص يف الفــص اليوسـ ّ
يل عاملـاً نورانيّاً ،وكان كشــف
((لــ ّ
ـا كان عــامل األرواح املسـ ّمى بالعــامل املثا ّ
يوســف مثال ّيــاً ،وكان عــى الوجــه األتــ ّم واألكمــل؛ أضــاف الحكمــة
النوريّــة الكاشــفة عــن الحقائــق إىل كلمتــه ،لذلــك كان عامل ـاً بعلــم التعبــر.
وكل مــن يعلــم بعــده ذلــك العلــم
ومــراد اللــه مــن الصــور املرئ ّيــة املثال ّيــةّ ،
فمــن مرتبتــه يأخــذ ،ومــن روحانيّتــه يســتفيد ،ولق ـ ّوة نوريّــة روحــه كانــت
[[[ سورة يوسف.4 :

[[[ سورة يوسف.100 :
[[[ سورة يوسف.36 :
[[[ سورة يوسف.43 :
[[[ سورة الفتح.27 :
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صورتــه أيض ـاً كاملــة يف الحســن والبهجــة))[[[.
خامسـاً :مــن أهــم األبحــاث التــي تتطـ ّرق إليهــا الفالســفة -وعــى رأســهم
يب وتبعــه عــى ذلــك الفيلســوف
معلّمهــم وكبريهــم املعلّــم الثــاين الفــارا ّ
ـرازي -مســألة الوحــي ،حيــث يعتقــد الفالســفة
ـا صــدرا الشـ
الكبــر املـ ّ
ّ
أ ّن حقيقــة الوحــي ومتثّــل امللــك جربائيــل لألنبيــاء‘ هــو تقويــة القــ ّوة
املتخيّلــة لديهــم -عــامل املثــال املتّصــل -ليتّصلــوا بالعقــل الف ّعــال الــذي هــو
امللــك جربائيــليف اصطــاح الــرع ،وكذلــك رؤيــة امللــك مــن قبــل
ـي يكــون مــن خــال متثّــل امللــك جربائيــليف محوطــة وخيــال
النبـ ّ
ـي امللــك وال يــراه أحــد غــره ألنّــه يف محوطــة خيالــة
ـي ،ويــرى النبـ ّ
نفــس النبـ ّ
املتّصــل ونفســه الجزئيّــة[[[.
******

القيرصي ،رشح فصوص الحكم ،ج ،1ص  ،667فصوص الحكم ،تعليقات :أبو العال
[[[ داود
ّ
عفيفي ،ج ،2ص .105
ّ
الفارايب ،آراء أهل املدينة الفاضلة ،ص  ،92مح ّمد بن إبراهيم
[[[ انظر :مح ّمد أبو النرص
ّ
الشريازي ،الحكمة املتعالية يف رشح األسفار األربعة ،ج.27-24 ،7
ّ
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املصادر واملراجع
1.القرآن الكريم.

2.اآلمــي ،حســن حســن زادة ،دروس معرفــت نفــس ،النــارش :ألــف .الم.

ميــم ،إيران-قــم املقدســة ،الطبعــة الثالثــة1396 ،هـــ.ش.

3.اآلمــي ،حســن حســن زادة ،هــزار ويــك كلمــة ،مؤسســة بوســتان كتــاب،

إيران-قــم املقدســة ،الطبعــة السادســة1394 ،ش.

 4.ابــن ســينا ،حســن بــن عبــد اللــه ،التعليقــات ،تحقيــق حســن مجيــد

العبيــدي ،دار الفراقــد ،سورية-دمشــق ،الطبعــة الثانيــة2011 ،م.

 5.ابــن ســينا ،حســن بــن عبــد اللــه ،الهيــات الشــفاء ،تعليــق صــدر املتألهني

الشــرازي ،مؤسســة التاريــخ العــريب ،بريوت-لبنــان ،الطبعــة األوىل1428 ،هـــ
-2007م.

 6.ابــن منظــور ،محمــد بــن مكــرم ،لســان العــرب ،دار الصــادر ،بــروت-

لبنــان ،الطبعــة الثالثــة 1414 ،هـــ.

 7.برقعــي ،زهــرة ،خيــال از نظــر ابــن ســينا وصــدر املتألهــن ،بوســتان

كتــاب ،إيران-قــم املقدســة ،الطبعــة الثانيــة1395 ،ش.

 8.بــن عــريب ،محــي الديــن ،فصــوص الحكــم ،تعليقــات أبــو العــا العفيفي،

دار الكتــاب العــريب ،بريوت-لبنــان ،الطبعة الثــاين1400 ،هـ 1980 -م.

 9.التفتــازاين ،مســعود بــن عمــر ،رشح املقاصــد ،تحقيــق عبــد الرحمــن

عمــرة ،منشــورات الرشيف املرتــى ،إيران-قــم املقدســة ،الطبعــة األوىل1409 ،هـ
1989 -م.

	 10.الديناينــي االبراهيمــي ،غــام حســن ،إرشاق الفكــر والشــهود يف فلســفة

الســهروردي ،دار الهــادي ،بريوت-لبنــان ،الطبعــة األوىل1426 ،هـــ -2005م.

	 11.الرمضــاين ،حســن ،تعليقــة عــى التمهيــد يف رشح قواعــد التوحيــد لصائــن

الديــن بــن تركــة ،مؤسســة أم القــرى للتحقيــق والنــر ،بريوت-لبنــان ،الطبعــة الثانيــة،
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1432هـ -2011م.

	 12.الســبزواري ،هــادي ،رشح األســاء الحســنى أو رشح دعــاء الجوشــن

الكبــر ،مؤسســة العــروة الوثقــى ،بريوت-لبنــان ،الطبعــة األوىل1429 ،هـــ -2008م.

	 13.الســهروردي ،يحيــى بــن حبــش ،حكمــة االرشاق ،انتشــارات بنيــاد حكمت

إســامي صدرا ،إيران-طهــران ،الطبعــة األوىل1392 ،هـ.ش.

	14.الســهروردي ،يحيــى بــن حبــش ،موســوعة مصنفــات الســهروردي ،دار

الروافــد ،بريوت-لبنــان ،الطبعــة األوىل1439 ،هـــ -2018م.

	15.الشــهرزوري ،شــمس الديــن محمــد ،رشح حكمــة االرشاق ،مؤسســة

التاريــخ العــريب ،بريوت-لبنــان ،الطبعــة األوىل1428 ،هـــ 2007 -م.

	16.الشــرواين ،عــي ،تحريــر األســفار للمــوىل صــدر الديــن الشــرازي،

منشــورات املركــز العاملــي للدراســات اإلســامية ،إيران-قــم املقدســة ،الطبعــة

األوىل1427 ،هـــ..

	17.صــدر املتألهــن الشــرازي ،محمــد بــن إبراهيــم ،الحكمــة املتعاليــة

يف االســفار العقليــة األربعــة ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت -لبنــان ،الطبعــة
الخامســة1419 ،هـــ – 1999م.

	18.صــدر املتألهــن الشــرازي ،محمــد بــن إبراهيــم ،الشــواهد الربوبيــة يف

املناهــج الســلوكية ،مؤسســة مطبوعــات دينــي ،أيــران – قــم املقدســة ،الطبعــة

الثانيــة1388 ،هـــ .ش.

	19.صــدر املتألهــن الشــرازي ،محمــد بــن أبراهيــم ،تفســر القــران الكريــم،

انتشــارات بيــدار ،إيــران – قــم املقدســة ،الطبعــة األوىل 1364 ،هـــ .ش.

	20.صــدر املتألهــن الشــرازي ،محمــد بــن أبراهيــم ،ثــاث رســائل فلســفية،

بوســتان كتــاب ،إيران-قــم املقدســة ،الطبعــة الرابعــة1388 ،هـــ .ش.

	21.صــدر املتألهــن الشــرازي ،محمــد بــن أبراهيــم ،رشح أصــول الــكايف،

پژوهشــگاه علــوم انســانی ومطالعــات فرهنگــی ،إيــران – طهــران ،الطبعــة األوىل،

1383هـ.ش.
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	 22.صــدر املتألهــن الشــرازي ،محمــد بــن إبراهيــم ،مفاتيــح الغيب ،مؤسســة

التاريــخ العــريب ،بــروت – لبنان ،الطبعــة األوىل1430 ،هـــ .ق – 2008م.

	23.الطباطبــايئ ،محمــد حســن ،أصــول الفلســفة واملنهــج الواقعــي ،مؤسســة

أم القــرى للتحقيــق والنــر ،بريوت-لبنــان ،الطبعــة األوىل1421 ،هـــ.ق.

	24.الطباطبــايئ ،محمــد حســن ،امليــزان يف تفســر القــرآن ،مؤسســة األعلمــي

للمطبوعــات ،بريوت-لبنــان ،الطبعــة األوىل1427 ،هـ 1997 -م.

	25.الطباطبــايئ ،محمــد حســن ،نهايــة الحكمــة ،تحقيــق غــام رضــا الفيايض،

انتشــارات مؤسســة االمــام الخمينــي ،uإيران-قــم املقدســة ،الطبعــة الخامســة،

1388ش.

	26.الطريحــي ،فخــر الديــن ،مجمــع البحريــن ،مكتــب نــر الثقافه اإلســامي،

إيران-طهــران ،الطبعة الثانيــة1408 ،هـ .

	27.عبوديَّــت ،عبــد الرســول ،النظــام الفلســفي ملدرســة الحكمــة املتعاليــة،

مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر اإلســامي ،بريوت-لبنــان ،الطبعــة الثانيــة2016 ،م.

	28.الفــارايب ،محمــد بــن محمــد ،آراء أهــل املدينــة الفاضلــة ،منشــورات

الجمــل ،بريوت-لبنــان ،الطبعــة األوىل2014 ،م.

	29.الفيــض الكاشــاين ،محمــد بــن مرتــى ،علــم اليقــن ،انتشــارات بيــدار،
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