
  نه امح 
ّلعالمة الطباطبا

 

روسا  ا ا   
  ا ّمل اري  

تاسعاجلزء ال
دوثّالقوة والفعل ٢ـ  ؛ القدم وا

بقلم
الشيخ عيل محود العبادي



   اى
وا   

  يا  وت  ن
    اء

١٤٣٧   ٢٠١٦ه

 
عليت قؤسثة اإلقام اجلتاد  •

اقثالم
قلقكت واقثقافة

 -
 -

قؤسثة اقثقلني قلثقافة  •
واإلعالم

      
      

 
-

عليت اقثالمقكثثة اإلقام اقثافت  •
       

  
 -

قكثثة اققائت •
       

 
 -



 





 

 

 

 

 

 

  الفصل ا�اسع

  � �وضوع ا�ر�ة

 أمور متهيدية 

  ّيةموضوع احلركة اجلوهرتفصيل البحث يف 

  لألنواعاالندراج الطويليف البحث  

 البحث يف االندراج العريض لألنواع 

 لةّالنتائج املتحص 

 





 

 

  الفصل ا�اسع

  �وضوع ا�ر�ة� 

َت��قد  ّ
أن 

ّ
 ا�وضوع
َ

ا�ادة هو ِ ا�ر�تِ �ذه
ّ

 هذا إ�اال.
ً

أما ،
ّ

 

تفصيله
ُ

 أن:فهو 
ّ

ك قد عرفت
َ

أن :
ّ

مادة ِ ا�ر�ةِ � �ورد
ً ّ

 وصورة
ً

قوة و
ً ّ 

فعالو
ً
 وقد عرفت.

َ
ِاهية ا�ِ � مباحث

ّ
أن 

ّ
 ا��س

َ
 والفصل
َ

ا�ادة هما 
ُ ّ
 

وا�صورة
ُ

وأن ، ال ��ط
ّ

ِاهيات ا�
ّ

�وعي ا
ّ

ة
َ

ُت�تب قد  ّ
 متنازلة
ً

 ِ إ� ا�سافل

ٍمتوسط وٍ �لٍعمن نو
ّ

 وقد تندرج، وأخ�
ُ

 �ت
َ

 ٍ قر�بٍ واحدٍ ج�س

أنواع
ٌ

 كث�ة
ٌ

 اندراجا
ً

 عرضي
ّ

ا
ً

اّ ال طو�
ً
.  

والزم
ُ

 ذ�ك أن ي�ون
َ

ِاألول ِ � القسم
 ا�وهر�ِ من األنواعّ

ّ
مادة ِة

ٌ ّ
 

أو� متحص
ّ

لة
ٌ

معا هما ّثم ، أو�ٍ بصورة
ً
دةما 

ٌ ّ
 ثانية
ٌ

 هما ّثم ، ثانيةٍ �صورة

معا
ً
مادة 

ٌ ّ
أيضا ّ و�س�ـ 

ً
 ثانية
ً

مادة ا�ا� ِ و� القسم، الحقةٍ �صورةـ 
ٌ ّ

 �ا 

متعددة ٌصور
ٌ ّ

 متعاقبة
ٌ

�ما ، عليها
ّ

 حل
ّ

ت بها واحدة
ٌ

 منها امتنعت من 

  . أخرىٍ صورةِقبول

�تّفإذا رجعت هذه ا�نو
ُ

 ا�وهر�
ّ

ة
ُ

ةّ الطو�
ُ

 والعرضي
ّ

ة
ُ

�  إ

   :ا�ر�ة

ا�ادةف� القسم ا�ا� �نت 
ُ ّ

 ال� � �وضوع
ُ

ها � ِ � بدئِ ا�ر�ة

ا�وضوع
َ

 ما تعاقاِه بعين
َ

بت
ْ

 سـواء �نـت، ا�ر�ـةِ إ� آخـرُ ا�ـصور
ْ

 � 

ا�ادة
َ ّ

ا�ادة األو� أو 
َ ّ

ضـيَ العرِ � ا�ـر�تُ و�ـذ�ك ا��ـم، ا�انيـة
ّ

   ِة



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح٨

   .ـ  ا�راء ِ بفتحـ

ِاألول ِو� القسم
 وهو ا�ر�ةـ ّ

ُ
ا�ادة ـة ّ الطو�

ُ ّ
 األو� �وضوع
ٌ

 

معا هما ّثم األو�، �لصورةِ
ً

 �وضوع
ٌ

 ِ ا�لعِ ال بطر�قا�انية،  �لصورةِ

   .ِا�ل�س بعد ِ ا�ل�سِ بل بطر�ق،ا�ا� ِ كما � القسمِوا�ل�س

والزم
ُ

 أن ت�ون: ذ�ك
َ

 ا�ر�ة
ُ

 اشتدادي
ّ

ة
ً

 و�ون، ال م�شابهة
ُ

 ِ مادة
ّ

 

و� معزولة األا�صورةِ
ً

 عن �وضوعي
ّ

 بل ا�وضوع، ا�صورة ا�انيةِة
ُ

 �ا 

ا�ادةهو 
ُ ّ

 األو� وا�صورة
ُ

معا األو� 
ً
ا�ادة و،

ُ ّ
 . األو� من ا�قارنات

وا�صورة
ُ

 ا�انية
ُ

 � فعليِ ا�رتبةِ � هذه
ّ

ة
ُ

 ا��تُ و�ا اآلثارِ ا�وع
ّ

 إذ ،بة

إال َال ح�م
ّ

 �لفعلي
ّ

 وال فعلي،ة
ّ

ة
َ

إال 
ّ

و� فعلي ، واحدة
ّ

ة
ُ

ِ   ا�صورة

إن: م وهذا مع� قوِ�.ا�انية
ّ

 الفصل
َ

 جامعَ األخ�
ٌ

 ِ كماالتِ �ميع

 وم�شأ، ا�سابقةِالفصول
ٌ

 وأن،هاِ الن�اع
ّ

دّه �و �ر
َ

ا�ادةِ عن 
ّ

 َرّ وتقر

وحد
َ

ه �م تبطل
ْ

 بذ�ك حقيقة
ُ

� �  � هذا القياِسُ واأل�ر، ا�وع
�

 

 بعدٍ الحقةٍصورة
َ

   :نا يظهر ومن ه. صورة

أوال
ً أن :ّ

ّ
 ا�ر�ة
َ

 ا�ا� �سيطةِ � القسم
ٌ

وأما ،
ّ

ِاألول ِ � القسم
فإنها ّ

ّ
 

�ر�
ّ

ِغ� �؛بة
ّ

� � ِ ا�وضوع
�

حد 
�

أن َ غ�، من ا�دود
ّ

َتغ�  ه ل�س ّ

 ِ بل بطر�ق، الحقٍ �وضوعِ ا�سابق وحدوثِ ا�وضوعِببطالن

� ف� ،االستكمال
�

حد 
�

 فعليُ تص�ِ من ا�دود
ّ

ة
ُ

ا�د 
�

قوة و
ُ ا�د ّ

�
 

معا ِا�الحق
ً
قوة 

ً  لفعليّ
ّ

ا�د ِة
�

  . ا�الحق

وثانيا
ً
ا�شدةِ من ِ ا�وضوعِ �سلوكِةّ ال�و�ِ أن ال مع� �لحر�ة:

ّ
 إ� 

ها كونِ الستلزام؛ إ� ا�قصِ ومن ا�كمالِا�ضعف
َ

 فعلي
ّ

قوة ما ٍة
ً ّ 



 ٩...........................................................................................احلركة موضوع يف

ِّلقو كّحرت كأن ي،اهت
َ

 اإل�سان
ُ

 من اإل�ساني
ّ

واني إ� ا�يِة
ّ

 ومن ،ة

ا�يواني
ّ

 إ� ا�باتيِة
ّ

 فما ي�اءى منه ا�ر�ة. وهكذا،ة
ُ

 ا�ضع
ّ

في
ّ

ة
ُ

 حر�ة
ً

 

 ت�بعبالعرِض
ُ

 حر�ة
ً

 أخرى اشتدادي
ّ

ة
ً

 ا�ر�ةُ تزاحم
َ

ةّ ال�و�
َ

 ا�فروضة
َ

 

   .��بول

وثا�ا
ً
أن :

ّ
 ا�ر�ة
َ

 أيـ 
ّ

ا
ً

 �دودةـ ما �نت 
ٌ

 ف�، وا�هايةِ با�داية
ُ

 

حد
�

ٍقوة إ� ِ ي�ت� من ا�ان��هاِ من حدود
 ال فعليّ

ّ
ة
َ

 ٍ و�� فعل، معها

قوةال 
َ  معّ

َ
أيضا ِ ا�جموعُ وح�م،ه

ً
 وهذا ال ينا� ما .بعاضأل اُ ح�م

تقدم
َ ّ

أن 
ّ

 ا�ر�ة
َ

أول ال 
َ فإن ، �ا وال آخرّ

ّ
 ا�راد
َ

 به أن ت�تدئ
َ

 ال ٍ �زء

رج بهذا ا�ع� ال �ُ فا�زء. بذ�كَ وأن �تمِ بالفعلُينقسم
ُ

 ّالقوةِ من 

إ� الفعل أبدا
ً
اهية وال ا�،

ُ ّ
 ا�وعي
ّ

ة
ُ

 ا�ن�عة
ُ

ا�د من هذا 
�

 �رج
ُ

 من 

 أبداِ إ� الفعلّالقوةِ
ً
.  
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  ا��ح

  أ�ور تمهيدية

 إىل تفصيل البحث يف موضوع احلركة، بعد صنّفيف هذا الفصل يرمي امل

 موضوع ّأن :قول فن يف الفصل الثاين والفصل الثامن من هذه املرحلةّتقدمما 

  ينبغيّمفصلة، البحث بصورة ّيتضحولكي  .ّاملادةة هو ّاحلركات اجلوهري

 :بأمورالتمهيد 

  قاما� ا�راد من ا�وضوع � .١

 : منها،ٍ معانّعدة يطلق املوضوع عىل 

 . املحكوم عليه، مقابل املحمول:ّاألول

 وهو  لنفسهوجود اجلوهر مقابل العرض، والعرض حيتاج إىل :الثاين

 .اجلوهر

، وهذا اإلطالق للموضوع له مصاديق ّ يف قبال احلالّاملحل :الثالث

 يف ّ، والعرض حالّحمل اجلوهر ّفإن من قبيل اجلوهر للعرض، ّمتعددة

، ّاملادةة يف ّ، والصورة حالّحمل ّاملادة ّفإن للصورة، ّاملادةاجلوهر، ومن قبيل 

 .ومن قبيل النفس والبدن

هو غري املعاين ـ  موضوع احلركة :أيـ ع يف املقام واملراد من املوضو

 باحلركة ّيتصف، وهو األمر الثابت الذي ّتحرك امل:منه، حيث يراد ّاملتقدمة

 باحلركة، ّيتصفوجتري عليه احلركة، سواء كان هذا األمر الثابت الذي 

ّجوهرا يف قبال العرض أو حمال  . أو مل يكن ذلك،ّ احلالقبال  ًً



 ١١.........................................................................................احلركة موضوع يف

   ثبوت ا�وضوع �لحر�ة  ا��ل �.٢

 احلركة عبارة ّأن : موضوع للحركة هووجودحاصل الدليل عىل وجوب 

 ،ّالقوة بً هناك شيئاّأن إىل الفعل، وهذا يعني ّالقوةعن خروج اليشء من 

ٌسيال ٌونفس ذلك اليشء يكون بالفعل، فهو يشء واحد  ّالقوة، يكون بّتغري مّ

 ًا مباينّالقوةبو كان اليشء الذي هو  أخرى، إذ لٍ وبالفعل من جهة،من جهة

 يكون ّإنام إىل الفعل، وّالقوةلليشء الذي هو بالفعل، ملا كان خروج اليشء من 

 احلركة التي هي ّتحقق مل تٍحينئذ واآلخر بالفعل، وّالقوة أحدمها بشيئني

 ٌ أن يكون يشءّالبدوعىل هذا األساس  . إىل الفعلّالقوة لليشء من ٌخروج

 . إىل الفعل، وذلك اليشء الواحد هو موضوع احلركةّالقوةج من  خيرٌواحد

 بناء ّوأما . إىل الفعلّالقوةهذا بناء عىل تعريف احلركة بخروج اليشء من 

 من حيث الكامل ّالقوة ملا هو بّأولعىل التعريف اآلخر للحركة وهو كامل 

 ّأنه :ين، وهذا يعني بالنسبة للكامل الثاّالقوة لليشء بّاألول الكامل ّفإنالثاين، 

وذلك ،ٍ ثانٌ ويكون له كاملّأول ٌ واحد يكون له كاملٍ يشءوجود من ّالبد

 والثاين، وهبذا ّاألولاليشء هو موضوع احلركة، وهو حمفوظ يف الكاملني 

 . للحركةٍ موضوعوجود رضورة ّيتضح

ة ا�وضوع � ا�ر�ة ا�وهر�ّإش��. ٣
ّ

  ة

ً موضوع للحركة يكون حمفوظا يف دوجو عىل ما سلف من رضورة ًبناء

 يف احلركة التي تقع يف ٌ ويف مرحلة الفعل، نشأت مشكلةّالقوةمرحلة 

 مل حيفظ ذلك ، إىل يشء آخرّتبدل وّتغري وّحترك اليشء إذا ّألن اجلوهر

                                                        
 ذكرناه هنا ألجل التمهيد ّإنام، وّية تفصيل البحث يف موضوع احلركة اجلوهرّتقدم )١(

 . والذي هو املراد بيانه يف هذا الفصل،للبحث يف بيان ما هو املوضوع للحركة
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 كالفارايب ّاملشاءت بحكامء ّ للحركة، وهذه املشكلة أدٌ موضوعَاليشء، فلم يبق

 ّأن : تبعهام إىل إنكار احلركة يف اجلوهر، حيث ذكرواوالشيخ الرئيس ومن

 ويكون هو ّالقوة يكون هو بٌ حمفوظٌ واحدٌاحلركة تقتيض أن يوجد يشء

 ّالقوة بٌ حمفوظٌ عندنا يشءَوهر مل يبق ومع وقوع احلركة يف اجل،بالفعل

 يدور ،ون احلركة يف اجلوهر مستحيلةّيتصوركالم الذين ّأن :  أي.وبالفعل

 وجود هو ٍ حركةّكلمات ّ من لوازم بل من مقوّأن : وهو،هذا املحورحول 

 الكرة ّإن :كام إذا قلنا) موضوع احلركة( ، وحسب االصطالحّتحركامل

ل من اللون ّاحة تتحوّ التفّأن أو ،ول الشمس تدور حول نفسها وحّيةرضاأل

يوان  فسيل الشجرة أو طفل احلّأن أو ، إىل األمحرّثماألخرض إىل األصفر 

 ّتتغري ٌ ثابتةٌه يف مجيع هذه املوارد توجد ذاتّنإ ف،واإلنسان ينمو وينضج

ًتدرجييا  وكام ، ال ثبات هلاًأيضا نفس الذات ّإن : إذا قلناّماأ صفاهتا وحاالهتا، ّ

 يشء ننسب هذا ّ أيىلإ، ف كذلكّتغري فجوهرها مّتتغري صفاهتا وأعراضها ّأن

 ّمتحرك من دون ًيف اجلوهر سوف تكون حركةاحلركة :  وبعبارة أخرى؟ّالتغري

 . هذا األمر غري معقولّوحمصل، ًا ال موصوفًوصفة

 : بجوابنيّاملتقدمأجيب عىل اإلشكال و

 ٍ احلركة حتتاج إىل موضوعّأن : وحاصله،ّتأهلنيصدر املل ّاألولاجلواب 

 هي حمض  األوىلّاملادة ّفإن األوىل، ّاملادةثابت، وهذا املوضوع الثابت هو 

 :وحتقيق هذا املقام: ّتأهلنيقال صدر امل؛ ّتتغري ال ٌ باقيةٌاالستعداد، وهي ثابتة

 وحقيقة الصورة ، واالستعداد كام علمتّالقوةا كانت حقيقة اهليوىل هي ّ ملّأنه

 فللهيوىل ، كام سينكشف لك زيادة االنكشافّيّتجدد هلا احلدوث الّيةالطبيع

                                                        
 .٣٥٠ ص٢ج: املنهج اجلديد لتعليم الفلسفة)١(



 ١٣.........................................................................................احلركة موضوع يف

 أخرى يلزمها  هيوىلٍة صورّ ولكل،الستعداد أخرى باٌة صورٍ آنّكليف 

 ٌةّ مستعدًأيضا وتلك اهليوىل ،ّالقوة عىل ٌمّ الفعل مقدّأن ملا علمت ؛باإلجياب

م الصورة ّ وهكذا لتقد،لصورة أخرى غري الصورة التي توجبها ال باالستعداد

 ٌ ودوامٌدّجتد منهام ّ فلكل،ًة عنها زماناّتها الشخصيّر هويّ وتأخً ذاتاّاملادةعىل 

 . ال عىل وجه الدور املستحيل،باألخرى

 ال الثالثة هي أصل االمتداد يف األبعاد  ـ التيًمثالـ  ّةفالصورة اجلسمي

ة ّة أم حيوانيّة أم نباتيّ أم معدنيّحجريةة ّ سواء كانت الصورة النوعيًأيضا ّتتغري

 األوىل ّاملادة ّأن :ّيتضحذا وهب .ً فيها مجيعاٌ ثابتةّية الصورة اجلسمّفإنة، ّأم إنساني

 وهي ،رّى وال يتكرورصف االستعداد ال يثنّـ والتي هي رصف االستعداد 

 ّاملادة وحدة ّنإ :ة، ولذا قلناّ املوضوع يف احلركة اجلوهريي ه ـٌ وباقيةٌحمفوظة

ة ّة واحلجريّة كالصورة الرتابيّ هو الصور النوعيّتغري فامل،ّةاألوىل شخصي

 ....ةّالنباتية وّواملعدني

 الصورة ّإن . بخصوصهاً صورةليس ّية املراد بالصورة اجلسمّأنوال خيفى 

، من قبيل ّ ومن اجلسم التعليميّ من اجلسم الطبيعيٌبةّنة مركّ املعيّيةاجلسم

  ـًمثالـ  وهو قابل للزيادة والنقصان، فالشجرة اآلن ٌ الذي هو عرضّالكم

 أمتار ١٠ وبعد ذلك يكون طوهلا ،ّ معنيٌ وهلا حجم، واحدٌطوهلا مرت

 ً يف املقام ليس صورةّية واملراد من الصورة اجلسم،وحجمها يزداد أكثر

نة قد تزاد وقد تنقص، بل ّ هذه الصورة املخصوصة واملعيّألن ؛بخصوصها

 ٌ وهو حمفوظ، أي أصل االمتدادة هو أصل الصورّيةراد من الصورة اجلسمامل

 . ةّغريت املّية النوعيف مجيع الصور

                                                        
 .٦٣ ص٣ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة )١(
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 وجودرضورة إنكار : ، وحاصلهمة الطباطبائيّ للعال:اجلواب الثاين

ال حتتاج ـ بام هي حركة ـ  احلركة ّأن حركة، حيث ذكر ّأهناموضوع للحركة بام 

 .إىل موضوع

 هو العرض، فإذا كان اليشء ٍ مالك االحتياج إىل موضوعّإن :بيان ذلك

 أن ّالبد قائم بالغري، فٌركة عرض احلّنإ وحيث ، له من موضوعّالبدف ًا،عرض

 .ً احلركة قائام بهوجود يف مجيع آنات احلركة ليكون ٍ ثابتٍحتتاج إىل موضوع

 ٌ احلركة يشءّأن : واملوضوع معروض، أيٌ احلركة عارضّأن :وهذا يعني

 احلركة من املحموالت ّأن : آخر، وهذا يعنيٌ يشء ـاملوضوعواملعروض ـ 

 .تبالضميمة أي من املقوال

بار احلركة من األعراض،  الطباطبائي ناقش يف اعتّالعالمةّلكن و

 . احلركة من األعراض واملقوالتّأنًموا لنا دليال عىل ّ بذلك مل يقدوالقائلون

ة ّ أي من العوارض التحليليّ فلسفيٌ احلركة مفهومّأن : ذكر ّثم

 :قول فهو يعرض الوجود، فن،نتزعة من ذات اليشء من قبيل اإلمكانامل

 ٌ عرضّأنه ال ، من ذات وصميم اليشءٌ اإلمكان منتزعّأن بمعنى ، ممكنوجود

 فهي ، من هذا القبيلّيةواحلركة بناء عىل احلركة اجلوهر .حيتاج إىل معروض

 اليشء وجود نفس ّإن ّيةففي احلركة اجلوهر ، اليشءوجود من صميم ٌمنتزعة

 احلركة عني ّأن :معنى عني احلركة، ب: أي،ّتجدديكون عني السيالن وال

 يتغايران من جهة املفهوم، ، نعم. عني احلركةّتحرك والوجود امل،ّتحركامل

ٌماهية فهو ّتحرك املّأما، ّاهياتفاحلركة ليست من سنخ املقوالت وامل ّ 

 ٍّة من واقعيٍ خمتلفةٍ باعتباراتٍ وال مانع من انتزاع عناوين خمتلفة،ّيةجوهر

 .واحدة

 حاجة احلركة ّأن :والتحقيق:  بقولهبداية احلكمةيف وهذا ما يشري إليه 



 ١٥.........................................................................................احلركة موضوع يف

 إن كانت ألجل أن تنحفظ به وحدة ، ما دامت احلركةٍ باقٌ ثابتٍإىل موضوع

 ، االنقسام عليها وعدم اجتامع أجزائها يف الوجودّاحلركة وال تنثلم بطرو

كانت  وإن ، يف ذلكٍ غري كافًّا احلركة يف نفسها وكون االنقسام ومهيّاتصالف

 كام ، يوجد له وينعتهّحتى ، لنفسهٍ موجودٍ حيتاج إىل أمرٌّ ناعتيً معنىّأهناألجل 

 ، حتتاج إىل موضوع كذلكّاملادةة املنطبعة يف ّ األعراض والصور اجلوهريّأن

 وموضوع ، غريهاّجوهري ٌ أمرّية فموضوع احلركات العرض،توجد له وتنعته

 تقوم به ً ذاتاّإالنعني بموضوع احلركة  إذ ال ، نفس احلركةّيةاحلركة اجلوهر

 كانت ،ّسيالة ًةّ جوهريًا كانت ذاتاّ ملّية واحلركة اجلوهر،احلركة وتوجد له

 . يف نفسهاٌةّمتحرك وٌ فهي حركة، لنفسهاً بذاهتا موجودةًقائمة

 ّكل يف ٍة ينتزع من مورد حركّأنه :بمعنى: ويف حاشيته عىل األسفار قال 

ن إ ف. آخرٌ أو فردٌ أو صنفٌة من أنواع املقولة التي فيها حركٌوع نٍ مفروضٍآن

 فيها ًاّتغري الذي هو اجلوهر مّتحرك كان امل،ةّ عرضيٍ يف مقولةًةكانت حرك

 يف ةركاحلن كانت إ و، آنّكلمن املقولة عليه يف ـ  ًمثالـ  بعد نوع ٍبورود نوع

 ة لكوهنا يف اجلوهر قائمةكراحل هذه ّإن فًواحداة ركاحل وّتحركاجلوهر كان امل

 ٌة فهو حرك،)أعني اجلوهر( بنفسها ٌ قائمه)ةركاحلأعني ( فنفسها ،بنفسها

ٌمتحركو ن إ و،وموضوعها يف اجلوهر واحدة ركاحل ّإن :ن شئت قلتإ ف.ًمعا ّ

 يف اجلوهر ةركاحل ّ فان، يف اجلوهر ال حتتاج إىل موضوعةركاحل ّإن :شئت قلت

يف ة ركاحل معنى : وباجلملة. وال موضوع للجوهر، من الوجود اجلوهريٌنحو

من اجلوهر ـ  ًمثالـ  ّخاص ٌ نوعٍ آنّكلع من املورد يف َنتزُ يأن :مقولة اجلوهر

 .اآلخرن آلغري ما ينتزع يف ا

                                                        
 .١٦٢ص:  بداية احلكمة)١(

 .)٢(، تعليقة رقم ٦٩ ص٣ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة )٢(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح١٦

: وهذا ما ذهب إليه الشيخ مصباح اليزدي يف املنهج اجلديد حيث قال

ً وليست هي عرضا إىل ، اجلوهر والعرضوجوداحلركة ليست سوى سيالن 

 مفهوم احلركة ليس من قبيل ّإن: وبعبارة أخرى. جانب سائر األعراض

: وبعبارة ثالثة. ّة هو من قبيل املعقوالت الثانية الفلسفيّإنام و،ةّاملفاهيم املاهوي

من األعراض  ة للوجود، وليست هيّاحلركة هي من العوارض التحليلي

ملفهوم ال حيتاج إىل موضوع باملعنى الذي ومثل هذا ا.  للموجوداتّيةاخلارج

 ويمكننا اعتبار منشأ انتزاعه الذي هو نفس الوجود ، إثباته لألعراضّيتم

ً موضوعا له باملعنى الذي ينسب فيه املوضوع إىل ّالسيال ّ أو العريضّاجلوهري

، أي ذلك املوضوع الذي يكون وجوده اخلارجي عني ّيةالعوارض التحليل

 .  يف ظرف حتليل الذهنّإاليل انفكاكهام العارض، ويستح

) احةّلون التف(: نا قلناّفكأن) ّيتغريهناك جوهر  (:وبناء عىل هذا إذا قلنا

ل ّ ثابت أثناء حتوٌ ال يوجد لونّأنه :، ومن الواضحّتغريت )احةّنفس التف(وليس 

 الذي ينسب إىل ّوحتى املوضوع املستقل.  ينسب إليه التحولّحتىاللون 

ً بلحاظ كونه عرضا وليس بلحاظ كونه حركة، ومن ّفإنه ،ةّات العرضياحلرك

 ّأن إىل موضوع، كام ٍ ستكون بحاجةّفإهنا ، إذا كانت األعراض ساكنةّحتىهنا 

 فهو بحاجة إىل نفس ، أم يف حالة تغيريًثابتااحة سواء أكان ّلون التف

  .احةّالتف

ً للموضوع اصطالحا يف ّنأاعلم : ويف تعليقته عىل هناية احلكمة قال

 واصطالحني يف الفلسفة بينهام ، الذي حيكم عليهّيةاملنطق، وهو جزء القض

 معروض ّأنه يشمل اجلوهر بام ّعموم وخصوص مطلق، فاالصطالح العام

                                                        
 .٣٥١ ص٢ج:  املنهج اجلديد لتعليم الفلسفة)١(
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 ّخيتص ّاخلاص فيها الصورة، واالصطالح ّ التي حتلّاملادةلألعراض، و

 ٍ يشءّلكل) موضوع (يقال: دقال الشيخ الرئيس يف رسالة احلدو. باألخري

 ٍمّ متقوّحمل ٍّلكل )موضوع( ما وقد كان له، ويقال ٌمن شأنه أن يكون له كامل

م بذاته بل بام ّ الغري املتقوّللمحل )هيوىل (: يقال كامـفيه  ّ ملا حيلٍمّبذاته مقو

 . أو إجيابٍ معنى حيكم عليه بسلبّلكل )موضوع ( ويقالـه ّحيل

 التي حيمل فيها احلركة عليه، ّيةوع احلركة موضوع القضفإن أريد بموض

، وحتمل ّ حتلييلٍفاملوضوع بالذات هو الوجود وحيمل عليه احلركة كعارض

وإن أريد بموضوع احلركة موضوع .  واملقولة بعرض الوجودّاهيةعىل امل

 أنحاء وجودات األعراض، ّأهنا بام ّية باحلركات العرضّخيتص فذلك ،العرض

 وإن وقع ، هبذا املعنىّية التساؤل عن موضوع احلركة اجلوهرّحيصوال 

 ّية الصور اجلوهرّحملن أريد به إو. ّالسؤال كان اجلواب بالسلب التحصييل

 بال ّاملواد فتبقى حركات ،ّخاصة املوضوع بحركاهتا وجود ّالة اختصّالسي

 ؛اد احلركة إليها هلا ونفي إسنّية التي ال فعلّاملادة ال عىل القول بثبوت ،موضوع

 .لّلها بذاهتا، فتأمّلعدم حتص

 هو باعتبار حلول الصورة ّإنام ّاملادةوكيف كان فإطالق املوضوع عىل 

ً تقتيض موضوعا الـ حركة  ّأهنا بامـ فاحلركة فيها ال باعتبار حركة الصورة، 

م كون احلركة من ّ نشأ من توهّإنام ٍ حركةّلكلم لزوم املوضوع ّ وتوهً.أصال

  .ّيةلعوارض اخلارجا

ايض حيث ّ الشيخ الفي:ًأيضا موضوع للحركة وجودن ذهب إىل عدم ّومم

                                                        
 .٩٤ ص: انظر رسائل ابن سينا)١(

 .)٣١٨(، رقم ٣١٥ ص: احلكمة تعليقة عىل هناية)٢(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح١٨

رضورة ....  أنكر يف الفصل الثاينصنّفاملقال يف تعليقته عىل هناية احلكمة 

 .ّاحلق حركة، وهو ّأهنا املوضوع للحركة بام وجود

                                                        
 .٨١٩ ص٣ج: ايض عىل هناية احلكمةّ تعليقة الشيخ الفي)١(



 ١٩.........................................................................................احلركة موضوع يف

 

 

�ةتفصيل ا�حث � �وضوع ا�ر�ة ا�وهر
ّ

  

 نرشع يف التفصيل الذي ذكره ،ّاملتقدمةدنا للبحث باألمور ّمهبعد أن 

 يف هذا الفصل إلثبات املوضوع للحركة، بناء عىل مبنى صدر صنّفامل

 : وهيّاملقدمات من ًا، وقد ذكر إلثبات ذلك عددّتأهلنيامل

وهذا ما .  والفعلّالقوة والصورة وّاملادة مورد احلركة هو : األوىلّاملقدمة

 .رحلةاملهذه نه يف الفصل الثاين من  بياّتقدم

 . والصورة ال برشط، ال برشطّاملادة : اجلنس والفصل مها: الثانيةّاملقدمة

 . يف الفصل اخلامس من املرحلة اخلامسةّتقدموهذا ما 

 ّاملادة ف.ً خمتلفان اعتبارا،ًحدان ذاتاّ متّاملادة اجلنس وّإن: قال الطباطبائي

 ،ّمادة كان ،خذ برشط الأ اجلنس إذا ّأن كام .ًجنسا كانت ،إذا أخذت ال برشط

خذ برشط ُأ إذا ٌ الفصل صورةّأن كام ،خذت ال برشطُأ إذا ٌوكذا الصورة فصل

 .ال

 حتته أفراد، ٍتنتهي إىل نوعو ً متنازلةّترتتب ّية النوعّاهيات امل: الثالثةّاملقدمة

 وهو اإلنسان ًا فوقها نوعّفإن .ًمثالفعندما نبدأ من األفراد كأفراد اإلنسان 

 أعىل وهو اجلسم النامي، ٌ وهو احليوان، وفوقه جنسٌوفوق النوع جنس

وعندما نبدأ من األعىل إىل األسفل، فالبداية تكون من اجلنس إىل النوع العايل 

،  يف الفصل السابق من املرحلة اخلامسةصنّف وهو ما ذكره امل،ّتوسطامل ّثم

                                                        
 .٧٩ ص: املرحلة اخلامسة، الفصل اخلامس:اية احلكمةبد )١(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح٢٠

 التي هلا يف الوجود ّالتامة ّاهية النوع هو امل:النوعيف بعض أحكام : ث قاليح

 عىل الوجود ّإال آثاره عليه ّترتب يف ّيتوقف وينقسم إىل ما ال .ّخاصة ٌآثار

 وإىل ، النوع احلقيقي:ّيسمى وـ ًمثال ـ كاإلنسان ًصه فرداّاخلارجي الذي يشخ

ً يكون جنسا ف، بهٍ أو فصولٍ آثاره عليه عىل حلوق فصلّترتب يف ّيتوقفما 

 كاألنواع العالية ،ّماهيته بالنظر إىل متام ً وإن كان نوعا،بالنسبة إىل أنواع دونه

 لألنواع ٌ هو جنسّثم ٍ من اجلوهر عالٌ كاجلسم الذي هو نوع،ةّتوسطوامل

ٌمتوسط ٌ واحليوان الذي هو نوع،ةّة واجلامديّالنباتي  لإلنسان ٌ من اجلوهر وجنسّ

 . النوع اإلضايف:ّيسمى و،ّةوسائر األنواع احليواني

ً اندراجا ، قريبٍ واحدٍ حتت جنسٌ كثريةٌقد تندرج أنواع:  الرابعةّاملقدمة

ّا ال طوليّعرضي والبقر والغنم املندرجة حتت جنس   اإلنسان:ًا من قبيلً

 .احليوان

 األنواع املندرجة :ّاألولنواع، أل من اني هناك نوعّأن :ّتقدم ّمما ّيتضح ف

 اجلسم ّثم بالنسبة إىل اجلوهر ٌ العايل الذي هو نوع كاجلسم وهو النوعًّاطولي

 األنواع :والثاين . النوع األخري كاإلنسانّثم ،ّمتوسط ٌالنامي وهو نوع

ّاملندرجة اندراجا عرضي ًا كاإلنسان والبقر والغنم املندرجة حتت اجلنس ً

 .القريب وهو احليوان

  ع  �ألنواّاالندراج الطو�� ا�حث 

   )هي اهليوىل( أوىل ّمادة وجود فالزمه ّ بالنسبة الندراج األنواع الطويلّأما

ٌية نوعٌ تأيت صورةّثم، ّيةوهي الصورة اجلسمـ لة بالصورة األوىل ّاملتحص ـ ّ 

الصورة هي و( األوىل ّاملادةبة من ّهتا وهي املركّ ومادّيةثانية، كالصورة الرتاب

                                                        
 .١٠٧ ص: املرحلة اخلامسة، الفصل اخلامس: هناية احلكمة)١(
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 ّاملادةًمعا أي ـ  مها ّثم ،ً)مثالة ّالصورة الرتابي ( وهذه الصورة الثانية)ةّاجلسمي

ٌمادةتصري ـ ة ّالثانية وصورهتا النوعي ًمادةً مها معا ّثم ، ثالثةّ  ، الحقةٍ لصورةّ

ًمادةً مها مجيعا ّثم   . وهكذا، الحقةٍ لصورةّ

وهذا الرتتيب للصورة بطريق اللبس بعد اللبس وليس بطريق اخللع 

 أخرى؛ ٌ عمر الصورة السابقة ينتهي أمده وتوجد صورةّأن :واللبس، بمعنى

 ّتقدمت هذا النحو من التعاقب يعني الكون والفساد، وقد ّأن : منّتقدمملا 

 .استحالته يف األبحاث السابقة

 ّاالتصال التعاقب بطريق اللبس بعد اللبس عىل نحو ّأن :بل الصحيح

ورة السابقة، وال يعني ذلك  للصٌ الصورة الالحقة كاملّأن :والسيالن، بمعنى

 درجة املئة هي ّأن : من قبيل؛ هي تكاملت وازدادتّإنام و،بطالن السابقة

 بكامهلا، ّإنامها، وّ ال بحدٌصورة السابقة باقيةّلكن الدرجة التسعني وزيادة، 

ها، ّ درجة التسعني بحدوجودفالدرجة املئة التي فيها درجة التسعني، ال يعني 

ئة متلك كامل التسعني وزيادة، والزم ذلك أن تكون احلركة  املّأنبل بمعنى 

 هي الصورة السابقة وزيادة، لذا تكون ٍ الحقةٍ صورةّكل ّألنة؛ ّاشتدادي

 . أو متشاهبةً وليست متساويةًةّاحلركة اشتدادي

ها عزلت عن موضوع الصورة ّ الصورة األوىل بحدّأن: ًأيضاوالزم ذلك 

 الصورة الثانية ّومادة . األوىلّاملادةهتا هي ّىل ماد الصورة األوّألنالثانية، 

 الثانية، وهذا ّاملادة الصورة الثانية هي ّمادة ّإنام و، األوىلّاملادةليست هي 

 الصورة األوىل عزلت عن موضوع الصورة الثانية، وصار ّمادة ّأن :يعني

                                                        
 األوىل يطلق ّاملادة غري ّدةما ّكل ّ فإنّوإالثالثة والرابعة لتوضيح املطلب، ال ّباملادة ّ نعرب)١(

 . الثانية وإن كانت ثالثة أو رابعةّاملادةعليها 



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح٢٢

  . الثانيةّاملادة األوىل، وهو ّاملادةمكاهنا ما هو أكمل من 

 أوىل، ّمادة عزلت بام هي ّأهناها ال ّ األوىل عزلت بحدّاملادة ّأن :ا يعنيوهذ

 من ٌبةّ الثانية مركّاملادة ّألن الثانية، ّاملادة كجزء يف ٌ األوىل موجودةّاملادة ّألن

 بكامهلا وهو ٌ موجودة) األوىلّاملادة(فهي .  األوىل والصورة األوىلّاملادة

سب التحليل  بحـ  األوىلّاملادة االستعداد يف ّألن ؛ة الثانيّاملادةاالستعداد يف 

 ّبأن : عن ذلكصنّف املّولذا عرب.  الثانيةّاملادة من االستعداد يف ٌزء جـ ّالعقيل

 من ٌ األوىل جزءّاملادة ّألن، ّ األوىل من املقارنات، أي مقارنة اجلزء للكلّاملادة

 .  الثانيةّاملادة

 ّأهناد الصور، ال يعني ّا حينام نقول بتعدنّولكن ينبغي االلتفات إىل أن

د ّ هذا التعدّأما واحدة، ٌ صورةّإال يف الواقع ال يوجد ّألنهيف الواقع،  ٌةّمتعدد

 من مقاطع هذه ٍ مقطعّكل ففي .للصور فهو بلحاظ اختالف آثار الصور

 من اآلثار خيتلف عن سنخ اآلثار ٌالة يوجد سنخّالصورة الواحدة السي

 . املقاطع األخرى لتلك الصورةاملوجودة يف

ٌسيالة ٌ واحدةٌإذن يف الواقع توجد صورة ٌخاصة ٌ هلا آثارّ  من ٍ مقطعّكل يف ّ

 . مقاطعها

  آثار ا�صورة ا�انية

ة النوع، وهلا ّيف هذه املرتبة هي فعلي  الصورة الثانيةّأن :صنّف ذكر املّثم

 ّإالة ّة وال فعليّ للفعليّإالم مجيع اآلثار املوجودة يف الصور السابقة؛ إذ ال حك

دت ّ، فإذا تعدّية الوجود يساوق الفعلّألن الصورة الثانية؛ ّية وهي فعل،واحدة

 الفصل األخري ّأن :واحدة، وهذا معنى قوهلم ةّ فالفعلي. الوجودّتعددة ّالفعلي

                                                        
  .الصورة الثانية ما ليس بصورة أوىل، سواء كانت صورة ثالثة أو رابعة أو خامسةب املراد )١(



 ٢٣.........................................................................................احلركة موضوع يف

ٌ  الفصل األخري منشأّأن : جلميع كامالت الفصول السابقة، بمعنىٌجامع

 .ع كامالت الفصول السابقةالنتزاع مجي

: وهذا ما ذكره يف الفصل السادس من املرحلة اخلامسة، حيث قال

مه ّله ويتمّل للجنس الذي حيصّ حمصّألنهالفصل األخري متام حقيقة النوع؛ 

ًنوعا، فام أخذ يف أجناسه وفصوله األخر عىل وجه اإلهبام مأخوذ فيه عىل نحو 

 .التحصيل

فالنفس الناطقة التي هي الفصل : واري يف رشح املنظومة السبزّاملحققوقال 

 جلميع الكامالت التي ٌوالبسيط جامع ـ ا كانت بسيطة احلقيقةّاألخري يف اإلنسان مل

 عىل وجودات اجلوهر واجلسم واملعدن ًكانت الناطقة مشتملة ـ وجدت فيام حتته

 .ة باإلرادة بنحو البساطة والوحدّتحركاس واملّوالنامي واحلس

 مل تبطل حقيقة النوع التي ، التي هي االستعدادّاملادةد النوع عن ّفلو جتر

يقة  حقّأنرر يف ُ السبزواري حتت عنوان غّاملحقق وهذا ما يذكره .هي اإلنسان

 :النوع فصله األخري، حيث قال

  ناّ له تضم  ذا الفصلّألن

  فهي عىل إهبامها معتربة

ّفاجلسم والنمو قد تبدال ّ  
 

 

  ت ذي عيناّتبدلإن  وفهو

  ّ كام يف حد قوس دائرةّخص

   فرد حصالّواجلزء ما يف أي
 

أي ( ذا ّألن ؛ التي هو هبا ما هوّماهيته: اليشءصورة  :حالرشيف قال ثم 

ٌمتعلق ) للمعاين:أي( هلا  الفصل )هذا نة ّ الكل مضموجودأي . ناّ تضم: بقولناّ

ا ّ مل،الفصل األخري يف اإلنسانفالنفس الناطقة التي هي . ة يف وجودهّمطوي

                                                        
 .  املرحلة اخلامسة، الفصل السادس، هناية احلكمة)١(

 .٣٥٨ ص٢ج:  رشح املنظومة)٢(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح٢٤

 ، جلميع الكامالت التي وجدت فيام حتتهٌالبسيط جامع و،كانت بسيطة احلقيقة

 النامي واملعدن واجلسم و عىل وجودات اجلوهرًكانت الناطقة مشتملة

 . باإلرادةّتحركامل واسّاحلسو

 وهذا ما ،ّاملادة هو ّ االندراج الطويليف موضوع احلركة ّأن :ّيتضحوهبذا 

 ٌ األوىل موضوعّاملادة :ةّيف احلركة الطولي : يف املتن بقولهصنّفأشار إليه امل

ٌ مها معا موضوعّثم ،للصورة األوىل  . للصورة الثانيةً

  ا�حث � االندراج العر� �ألنواع

.. . لألنواع من قبيل اإلنسان والغنم والبقرّ بالنسبة لالندراج العريضّأما

 ّفإن هي موضوع احلركة، ّاملادةنس احليوان، ففي هذا القسم املندرجة حتت ج

ًمتعددة ً صورةّاملادةهلذه   من ٌ صورةّاملادةت بّ، فإذا حلّاملادة عىل ً متعاقبة ّ

 . أخرىٍ امتنعت عن قبول صورة،الصور

نة، والصورة األخرى كالالحقة هلا ّ معيٌ آثارّاملادة يفة ّ الصورة احلالهوهلذ

 للصورة السابقة، وهذا يعني ً ليست كامالالصورة الالحقة ّوأن ،رىآثار أخ

                                                        
 . رشح املنظومة)١(

 ففي الواقع هي ّوإال ،ة هي ألجل اختالف اآلثارّتعدد املراد بالصور املّ أن: ال خيفى)٢(

 فال تكون الصورة الالحقة ّسيالة، ليست ّ يف االندراج العريضلكنّها واحدة، ٌصورة

 تكون فيه  الذيّ وهو االندراج الطويلّاألولًكامال للصورة السابقة، وهو بخالف القسم 

 . للصورة السابقةًة كامالالصورة الالحق

، ّاملادة تأيت من اخلارج وتوضع يف ّأهنا ّاملادة يف ّليس املراد بالصورة التي حتلّأنه  : ال خيفى)٣(

 بعد صورة، فإذا أنتجت صورة امتنعت عن ً تتعاقب عليها الصور صورةّ املادة نفسّوإنام

 بنفس حركته يوجد ّتحركملا ّفإنقبول األخرى، من قبيل ما ذكرناه يف مسافة احلركة، 

 .ّتحرك يطوهيا املً هناك مسافةّ ال أن،املسافة
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 هو الصور املتعاقبة عىل ّيتغري ثابتة والذي ّاملادة تكون ّ يف االندراج العريضّأن

 . هي املوضوع للحركةّاملادة، فتكون ّاملادة

 ةّماد إىل ّتغري فتّاملادة واحلركة حيصل يف ّتغري فالّ يف االندراج الطويلّأما

 .ًأيضا يف الصور ّالتغريوكذلك حيصل ... ثانية وثالثة

 ما ذكرناه يف القسم ّأن :ة، بمعنىّوكذلك احلكم يف احلركات العرضي

 ،ّتتغري ال ٌ مادته التي هي املوضوع ثابتةّأن وهو ّالثاين وهو االندراج العريض

 ّفإنت ّتغريت وّحترك اإلعراض إذا ّفإن ة،ّهو عني احلكم يف احلركات العرضي

 .ّيتغري بعينه مل ٍ اجلوهر املوضوع هلا باقّألنموضوعها ثابت، 

ا�تائج ا�تحص
ّ

  لة

   �سيطة ّا�ر�ة � االندراج العر�. ١

 احلركة ّأن : تكون احلركة بسيطة، واملراد من البساطةّيف االندراج العريض

 ـ ًمثال  ـ املاءّنفإ .ّتغري وال ٌ فليس هلا حركةّاملادة ّأماتكون يف الصور فقط، 

 إىل هواء، فهذه العنارص األوىل األربعة ّثم إىل نار ّثمل إىل تراب ّحني يتحو

 فيكون يف ّتغريد والّ التعدّأما واحدة، ـ ّية ال الفيزيائـ ّيةهتا الفلسفّتكون ماد

 .ّاملادةالصور املتعاقبة عىل 

 ،بةّمركفيه ن احلركة تكوف ّ وهو االندراج الطويلّاألول يف القسم ّاملادة ّأما

 وحركة أخرى للصورة، واألصل هي حركة الصور، ّللامدة تكون حركة :أي
                                                        

، حيث ّية املنكرين للحركة اجلوهرّاملشاء عىل مبنى ّيصح هذا ّايض أنّ ذكر الشيخ الفي)١(

ة عىل مباين املشائني الذين ينكرون ّ يف احلركات العرضيّيصح هذا ّال خيفى أن :قال

 ّتغري مًأيضا فاملوضوع ّية من احلركة اجلوهرّتأهلنيبنى صدر امل عىل مّوأماحركة اجلوهر، 

ايض عىل ّ تعليقة الشيخ الفي املوضوع فيها هو املوضوع بعينه: أن يقالّيصح، فال ّمتحرك

 .٨٢٢ص ٣ج: هناية احلكمة
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 فهي بتبع حركة الصور، والسبب يف كون احلركة يف االندراج ّاملادة حركة ّأما

ٌتغري املوضوع فيها مّألنبة هو ّ مركّالطويل  ّالتغري وهذا ، من احلدودٍّحد ّكل يف ّ

 عن طريق ّإنام الحق، وٍلسابق وحدوث موضوعليس ببطالن املوضوع ا

 للمقطع السابق ّية من مقاطع احلركة تكون فعلٍ مقطعّكلالتكامل، ففي 

 الالحقة ّاملادة األوىل وزيادة، وّاملادة الثانية هي ّاملادةف . املقطع الالحقّيةلفعل

 . الثانية وزيادة وهكذاّاملادةهي 

ًقوة تكون ّالقوة مع ّية الفعلّأن : قولناّأنولكن ينبغي االلتفات إىل  ّ 

 من ّتقدم ملا ؛هاّ من دون حدّية هي الفعلّيةللمقطع الالحق، مرادنا من الفعل

 . ثانيةّية تقبل فعلأن يستحيل ّاحلد مع ّية الفعلّأن

 : أي، بسيطة احلركة يف االندراج العريضّأن :واحلاصل من هذه النتيجة

، ويف االندراج الطويل تكون احلركة ّدةاملاتكون احلركة يف الصورة دون 

 املراد من ّأن :وال خيفى. ً مع الصورة معاّاملادة هو ّتحرك واملّتغري أي امل،بةّمرك

 يف اخلارج فال يوجد ّوأما هو بحسب حتليل العقل، ّإنامتركيب احلركة 

 .ّسيالة ٌ واحدةٌ املوجود هو صورةّإنامتركيب، و

                                                        
ًقوةة التي تكون ّ الشيخ مصباح اليزدي فهم من هذه الفعلي)١( ة ّ إىل الالحقة هي الفعليّ

ها يستحيل أن تقبل ّ مع حدّية؛ ألن الفعلّفعليات برتاكب الللقول ّضطر، ولذا اهاّبحد

ًيةفعل  األوىل مثل الطبقة الثانية تأيت عىل الطبقة ّية الثانية فوق الفعلّية ثانية، لذا تكون الفعلّ

 .األوىل

ًقوةها هي التي تكون ّ ال بحدّية الفعلّ أن:والصحيح  من مّتقد ولذا ؛ الالحقةّية للفعلّ

 السابقة ّية، أي صارت الفعلّاملادةً السابقة تكون جزءا من ّية الفعلّ التعبري بأنصنّفامل

 إذا كانت ـ ّوإالها، ّ إذا مل تكن بحدًا تكون استعدادّية ومن الواضح أن الفعلًا،استعداد

 .ً فال يمكن أن تكون استعدادا ـهاّبحد
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  ةّ ال مع� �لحر�ة ال�و�.٢

 ٌ شديدٌ وقع فيه خالفٍّ أسايسٍيف هذه النتيجة يشري الطباطبائي إىل مطلب

 .بني احلكامء وبني الشيخ مصباح اليزدي

 ،ةّ احلركة النزوليوجود احلكامء يقولون باستحالة ّأن :وحاصله هو

 إىل الضعف ومن الكامل ّالشدة من ّتحرك املوضوع يّأن :ةّومرادهم من النزولي

ة ّة إىل احليوانيّمن اإلنسانيـ  ًمثالـ  اإلنسان ّتحركحيل أن يإىل النقص، فيست

ً يستلزم أن يكون اليشء الواحد واجدا لكامل ّألنهة؛ ّة إىل النباتيّومن احليواني

ٍوفاقدا له يف آن  وهو ، وهو اجتامع املتقابلني، أي اجتامع امللكة وعدمها، واحدً

 . حمال

 كام هو واضح يف احلركة ـ ّيةان لإلنسّقوةة ّ احليوانيّنإ :بيان ذلك

 )ةّكام يف احلركة التنازلي(ة ّ للحيوانيّقوةة ّ صارت اإلنساني فإذاـة ّالتصاعدي

ًقوةيلزم أن يكون اليشء  ء إذا  اليشّنأ:  ووجه املالزمة. وهو حمال،تهّ لقوّ

ًقوة، فإذا أراد أن يصري ًا وواجدً صار كامالّيةوصل إىل اإلنسان وهي (ته ّ لقوّ

 بطالن الالزم فهو الستحالة أن ّأما، ًا وفاقدًا أن يكون ناقصّالبد ف)ةّيوانياحل

 .ًا وفاقدًا وناقصًا وواجدً واحد كامالٌيكون يشء

ٌقوة اليشء هي ّقوة ّنإ :بعبارة أخرى  ّأن : لليشء اآلخر، ومن الواضحّ

ًقوة ما ٌّة لفقدانه، فإذا كانت فعليٌ اليشء مالزمةّقوة كوهنا يف حال هتا، لزم ّ لقوّ

 .ّقوة له بمقتىض كوهنا ً، فاقدةّية بمقتىض كوهنا فعلٍ لكاملًكوهنا واجدة

ًقوة املوجودة ّيةت لكانت الفعلّحتققة لو ّ احلركة النزوليّنإ :بعبارة ثالثة ّ 

ٌقوة النازلة ّية الفعلّنإ النازلة، وحيث ّيةللفعل  ، املوجودة املفروضةّية للفعلّ

ًقوة املوجود ةّيفيلزم أن تصري الفعل  ّألن املوجودة، فيلزم التناقض ّية الفعلّقوة لّ

ًية املوجودة باعتبار كوهنا فعلّيةالفعل  عليها آثارها، ّيرتتب لنفسها جيب أن ال ّ
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 .ة مستحيلةّوهو من التناقض، وعليه فاحلركة النزولي

 تداد يقبل االشأن ّالبد ة،قولة التي فيها حركّلكن امل: ّتأهلنيقال صدر امل

ٌتحقق وذلك م، وهذا يف األين والوضع غري ظاهر عند الناس،االستكاملو ّ 

ه يف الكيف فهو اشتداده ت حركّأما و،صّد والتنقّ منهام يقبل التزيً كالّإن ف.فيهام

 .فهّأو تضع

 املوضوع ّأن ًمجاالإ عىل ذلك ّيدل:  السبزواريّاملحققق عليه ّوعل

 ّية وهي الكامل الثاين والفعل، كاملهّية هبا فعلٍ غاية بحركته إىلٌهّ متوجّتحركامل

 ٌّة وفعلي،ّأول من حدودها فهو كامل ٍّحد فكل ةركاحل ّأما ، للموضوعّالتامة

 ّتحرك فاملوضوع امل. الالحقّاحلد بالنسبة إىل ٌةّ قوّأنه كام ، السابقّاحلدبالنسبة إىل 

ٌتدرجم وفعليته ناقصة نحو كامله األخري ه الّفعلياتة وّتوسط بحركته بكامالته املّ

 .األجزاء واختالف ّاالتصال بام فيها من ةركاحل يف متن ٌ وهذا تشكيك،ّالتامة

 ّإن ف، إىل الضعف بالذاتّالشدةركه من احل امتناع :ع عليهّ هذا ويتفر

 من ٌ خروجةركاحل و،ً تدرجياّالقوة من الفعل إىل اليشءالزمها هو خروج 

 فيها خالف اءى املوارد التي يرتّأن : ومن هنا يظهر،ًرجيا إىل الفعل تدّالقوة

 ٌة بالعرض مقارنٌة هو حركّإنام ف، إىل الضعفّالشدة من ٍيشء ّتدرجذلك ب

ه إىل الربودة ّتدرجرارة جسم بح انتقاص : مثال ذلك.حلركة أخرى بالذات

ى يف ءرتا يً آخر تدرجياٍضرارة إىل عر احلّتبدل هناك من القول بّ فال مفر،ًمثال

 ّمما وإن كان األعراض ّتبدل و، إىل الضعفّالشدة احلرارة من ة حركةصور

 ّمما موضوعاهتا وجود من مراتب األعراض القول بكون ّأن غري ،يمنعه القوم

 .يرفع به استبعاد ذلك

                                                        
 .٨٠ص ٣ج: ربعةاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األ )١(

 ).٢(  تعليقة رقم،٨٠ ص٣ج: املصدر السابق )٢(



 ٢٩.........................................................................................احلركة موضوع يف

 هذا رصيح منه :  قالّتأهلنيويف تعليقة الطباطبائي عىل كالم صدر امل

 والزمه املنع ، من معنى التشكيكً خالياةركاحلقسام أ من ً ال يرى شيئاّأنهيف 

 ، إىل مشابهٍ من مشابهةركاحل وكذا ، إىل الضعفّالشدة من ةركاحلمن وقوع 

 . والضعفّالشدة من حيث األجزاءأي مع التساوي بني 

 أخرى ٍ موجوداتِ بحركاتًة مقرونةّفام يرتاءى من احلركات النزولي

ّلكن تفسد ـ  ًمثالـ احة التي تصاب بآفة ّالنضج، فالتف وّالنموجه نحو ّيت

 ٌة تتبعها حركةّ تكامليٌةّ اشتداديٌرشة التي يف أعامقها تنمو، فاحلرشة هلا حركةاحل

 .  بالعرضٌةّنزولي

 معنى ّألن باحلقيقة، ً احلركة بالعرض ليست حركةّأن :ومن الواضح

 ما : واحلاصل. غري ما هو له، وهو نسبة اليشء إىلّبالعرض هو باملجاز العقيل

 إىل نقصان كامالت ّيؤدي ما ّأما .ة فقطّ هو احلركة االشتداديٌهو موجود

 بالعرض، واحلركة بالعرض ليست حركة ٌ فهو حركة وذبوهلاـ ًمثال ـاحة ّالتف

 .ةّ هي حركة جمازيّإنام و،حقيقة

 مناقشة الشيخ مصباح

 ليست ّوأهناة ّة النزوليالشيخ مصباح يذهب إىل االعتقاد بوجود احلرك

 :م احلركة إىل أقسام ثالثةّمستحيلة، حيث قس

 ذات رسعة ثابتة، مثل : أي،وهي من دون تسارع: احلركة املتشاهبة. ١

 املسافة بنفس هي وتن، كيلو مرت يف الساعة٨٠ التي تبدأ برسعة ّالسيارة

 . الرسعة

 مثل ،ّ إجيايبٌتسارع وهي ذات الرسعة املتزايدة وهلا :احلركة املتصاعدة. ٢

                                                        
 ).١(  تعليقة رقم،٨١ ص٣ج: املصدر السابق )١(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح٣٠

 ٩٠ إىل ّثم ٨٥ تزداد إىل ّثم ، كيلومرت يف الساعة٨٠ تسري برسعة ّالسيارة

 . وهكذا

 التي تنقص ّالسيارة وهي ذات الرسعة املتناقصة، مثل :احلركة املتنازلة. ٣

 .٨٠ إىل ّثم ،٩٠ كيلومرت يف الساعة إىل ١٠٠رسعتها من 

 حمسوس، ٍ يف اخلارج بشكلٌوجودة احلركة املتنازلة مّأن :وذكر بعد ذلك

 ٌ احلركة املتصاعدة واملتنازلة وكذا احلركة املتشاهبة أمروجود: حيث قال

 بعض مصاديقها يمكن إدراكه بالعلم ّأنحمسوس ال يمكن إنكاره، وحتى 

أو تشاهبها يف   لزيادة أو نقصان الرسعةّاحلضوري، مثل التغيري التدرجيي

 نقصان رسعة احلركة ّ عديمكن ّ يف أنهّوال شك. ةّي واحلاالت النفسّكيفياتال

ّلونا من التنز  ّيتم الصورة ه وهبذ، يف احلركةّل والضعف والنقص التدرجييً

 .ّيةلّ من احلركة التنزٍإثبات لون

 من التفكيك ّالبد :بقوله، ّية ناقش القائلني باستحالة احلركة التنازلّثم 

امها تكامل احلركة، واألخرى تكامل إحد: بني جهتني للبحث عن بعضهام

 .ّتحركاملوجود امل

 يف طول حركته باستمرار، ً جديدةٍ كامالتّتحرك قد ينال امل:توضيح ذلك

أي يف بعض الزمان تكون   رسعة نيله هلذه الكامالت تكون متفاوتة،ّلكن

 ًرسعة التكامل متزايدة، ويف البعض اآلخر متناقصة، ويف البعض الثالث ثابتة

، ّتحرك ثبات الرسعة وحتى نقصاهنا ال يتناىف مع تكامل املّشاهبة، ولكنومت

ً سوادا من ّأشدً سواده بطيئا يكون يف اللحظة الالحقة ّفاجلسم الذي يشتد

ي ّإذن فرض كون احلركة تؤد.  ببطءّيتم تغيري لونه ّأن ولو ،ة السابقةاللحظ

                                                        
 .٣٢٨ ص٢ج:  املنهج اجلديد لتعليم الفلسفة)١(



 ٣١.........................................................................................احلركة موضوع يف

 ّمع فرض التسارع السلبي ًأيضا ال يتناىف ،ّتحرك أعظم للموجود املٍإىل كامل

 .لرسعة التكامل

 كوهنا ّية حركة فهي تتكامل يف نفس حيثّكل ّبأن :ٌعى أحدّ إذا ادّأما

 ذلك ال ينسجم مع اعرتافه باحلركة املتشاهبة واحلركة التي ال ّفإن ،حركة

عاء خالف الوجدان والبداهة، وال ّ هذا االدّأن :تسارع فيها، ومن الواضح

 ّفإنوعالوة عىل هذا . عض تعريفات احلركة إلثبات ذلكك ببّيمكن التمس

عاء، وأقىص ما يستفاد منها ّ مثل هذا االدًأيضاالتعريفات املذكورة ال تثبت 

 . وكامل جديدين نتيجة حلركتهّية يصل إىل فعلّتحرك املوجود املّأن :هو

 ايض ّمناقشة الشيخ الفي

شيخ ّلكن الة، ّكة النزولي الطباطبائي ذهب إىل استحالة احلرّالعالمة

 :ايض أورد عليه ماييلّالفي

ًأوال ٍية لكون فعلٌ مستلزمةًأيضا ّفإهنا بالنقض باحلركة املتشاهبة، :ّ
ًقوة ما ّ ّ 

ٌقوة اهلواء نفسه ّأن حركة املاء إىل اهلواء، مع ّفإنهتا؛ ّلقو  لكون ٌ للامء، مستلزمةّ

ًقوةاملاء  ًفا يف هذا الفصل االعرتاف باحلركة  آن منه ّ قد مرّأنه مع ،تهّ لقوّ

 .املتشاهبة

 : االستلزام املذكور ممنوع من وجهنيّبأن :ًوثانيا

 ّيةة فعلّأيـ  ّية الفعلّفإن( ّية ليشء ليس هو الفعلّقوة الذي يكون ّأن :ّاألول

 املقالة ّأول يف  صنّفح به املّ، كام رصّفعليات لغريها من الٌطاردةـ كانت 

. ّية املقارنة لتلك الفعلّالقوة هي ّإنام بل )فلسفةالاب أصول العارشة من كت

 التي يشتمل ّالقوة ّأن : نعني بهّإنامة فّ احليوانيّقوة اإلنسان له ّإن :وإذا قلنا

                                                        
 . املصدر السابق)١(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح٣٢

ًقوةعليها اإلنسان تكون   ال ّية اإلنسانّية فعلّأن :كذل ك عىلّيدل.  للحيوانّ

ٌية هي فعل بامّيةولو أمكن كون الفعل. جتتمع مع احليوان ًقوة ّ  برهان ّا تمَ ليشء ملّ

 ّية السابقة مع الفعلّية وألمكن اجتامع الفعل،ّاملادة وجود والفعل عىل ّالقوة

 .  لوجوب اجتامع القابل مع املقبول؛الالحقة

ًقوة كانت، ال تكون ّقوةة ّ، أيّالقوة ّأن :الثاين ٌقوة هي ّإنام أخرى؛ بل ّقوة لّ ّ 

ًقوة ّالقوة ّ، فتعدّقوة لً قد تكون مقارنةّية تلك الفعلّأن :غاية األمر. ّيةلفعل  هلا ّ

 ّية لفعلّقوة التي لإلنسان ّالقوة كانت ،ً اإلنسان حيواناّتبدلفإن . بالعرض

كامل إىل الفسلوك املوضوع من .  التي يف احليوانّللقوة ّقوةاحليوان، وال تكون 

ٍيةالنقص ال يستلزم كون فعل
ًقوة ما ّ   .هتاّ لقوّ

 يف ّ الشيخ الزارعي:ةّن اعرتض عىل القائلني باستحالة احلركة النزوليّومم

 سلوك املوضوع ّأن: ويالحظ عليهام: تعليقته عىل هناية احلكمة، حيث قال

ٍية ال يستلزم كون فعل، إىل الضعف ومن الكامل إىل النقصّالشدةمن 
ًقوة ّ ّ 

 يف ضوع للموّألن وذلك .ّلقوةا وال كون خروج اليشء من الفعل إىل ،هتاّلقو

 اآلخر، ّاحلد ّقوة الواقع فيه وّاحلد ّية فله فعل،ّقوة وّية من احلدود فعلٍّحد ّكل

ٌية فعلًمثال فللنطفة ٌقوة وـ ّية النطفّحد وهي ـ الواقع فيه ّاحلد بالنسبة إىل ّ ّ 

ة ّلنباتي اّحدأي (ته ّ السابق عىل فعليّاحلد من ّأعم، ّاحلدبالنسبة إىل غري ذلك 

ًقوة فالذي يكون ).ّية اإلنسانّحدأي ( اآلخر الالحق هلا ّ واحلدً)مثال  للنقص ّ

 بل هو ، املوضوع الكاملّيةيف سلوك املوضوع من الكامل إىل النقص ليس فعل

 .تهّته املقارنة لفعليّقو

 سلوك املوضوع الكامل إىل النقص ليس من خروج ّأنومن هنا يظهر 

                                                        
 .٨٢٤ ص٣ج: ايض عىل هناية احلكمةّ تعليقة الشيخ الفي)١(



 ٣٣.........................................................................................احلركة موضوع يف

 غاية األمر قد ، عىل الفعلّالقوة بل هو خروجه من ،ّالقوةاليشء من الفعل إىل 

 ّية إىل الفعلّالقوة وقد خيرج من ، الالحقةّية إىل الفعلّالقوةخيرج اليشء من 

 .السابقة عىل فعليته هذه

٣ .�
ّ

   حر�ة �ا مبدأ ومنت�

منتهى،  وً مبدأٍ حركةّلكل ّأن يف هذه النقطة إىل إثبات صنّفيرمي امل

 ّأن من أجزاء احلركة، نجد ٍ جزءّنا حينام نضع يدنا عىل أيّبأن:  عىل ذلكّدلواست

ٌقوة له ٍ جزءّكل  ّالقوة ّبأنً سابقا ّتقدم كام  ـ وهي املنتهىٌّة املبدأ، وله فعليي وهّ

 حكم املجموع حكم األبعاض؛ ّنإ وحيث  ـة هي املنتهىّهي املبدأ، والفعلي

ٌ  جمموع احلركة هلا مبدأّأن ال جيوز واحد، فيثبت  حكم األمثال فيام جيوز وماّألن

 . جمموع هذه األجزاء واألبعاضّإال جمموع احلركة ليس ّألنوهلا منتهى؛ 

 ّتقدم ما ّألن ؛ هلا وال منتهىّأول احلركة ال ّأن : منّتقدموهذا ال ينايف ما 

ى عىل  املبدأ واملنتهّألن هلا وال منتهى من جنسهام، ّأول احلركة ال ّأنهو 

 من جنس املحدود، نيكوناال  ً من جنس املحدود وتارةن يكوناًنحوين، فتارة

 االبتداء إذا ّألن هلا وال منتهى من جنس املحدود، ّأول احلركة ال ّأن ّتقدموما 

 بيانه يف األبحاث ّتقدم كام ّيتجزأكان من جنس احلركة يلزم اجلزء الذي ال 

 من غري جنسها، وهذا ما ذكره منتهى وًأ هلا مبدّأنالسابقة، وهو ال ينايف 

 هذا يف دفع ّقد مر:  السبزواري يف تعليقته عىل األسفار حيث قالّاملحقق

 : أحدمها، قسامناليشء ابتداء ّأن : وتوضيحه.ةركاحلبعض الشبهات التي يف 

 ، والسكون للحركة،ّما هو املحدود له واملخالف له بالنوع كالنقطة للخط

 منه الذي هو من سنخه وطبيعته كجزء ّاألول اجلزء :وثانيهام ، للزماناآلنو

                                                        
 .)٢( تعليقة رقم ،١٠٩ ص٢ج:  هناية احلكمة)١(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح٣٤

 فاالبتداء باملعنى الثاين ال يكون ،خرآل اّ أو الزمان أو التدرجييّ من اخلطّأول

 ، وما يف حكمهأّ لبطالن اجلزء الذي ال يتجزّ القارّ بل للممتد، التدرجييلألمر

 أو ّ من اخلطّيتصور أقرص ما ّفإن ، احلقيقي ال يكون هلذه األشياءّاألولفاجلزء 

 قسم منها لكون اجلزء ّكلكذا  و، للقسمة الغري املتناهيةٌالزمان أو نحومها قابل

 . له فيهٌ بالطبع وموافقةٌجزاء متوافقةأل فا،ّات بطبع الكلّيف املمتد

 وهي ،صنّف استدالل املّمقدماتحدى إ عىل ايضّالشيخ الفيوأورد 

 :حكم املجموع حكم األبعاض، وحاصل هذا اإليراد هو ّبأن القائلة ّاملقدمة

 ّإالة وليس هناك ّ بحسب القسمة الومهيّإال األجزاء يف احلركة ليس وجود ّأن

 ّإنام جمموع األمور املحدودة ّأنً واحد، مضافا إىل ّتدرجيي ّاتصالحركة واحدة و

عها جمموع أمور  إذا كان جمموّوأماًيكون حمدودا إذا كانت تلك األمور متناهية، 

 .ً حمدودا،ئه من أجزاّكل فهذا املجموع غري حمدود، وإن كان ، هلاّحدال 

  :أورد عليه الشيخ مصباح اليزديكام 

ًأوال   .ان باحلركة املتناهيةّ املبدأ واملنتهى خيتصّأن :ّ

  .انّ العدميهاادأ واملنتهى فيها بالذات مها طرف املبّأن :ًوثانيا

 املحضة ّية للحركة وقبول الفعلٍ كمبدأّاملادة عىل فرض قبول ّنهأ :ًوثالثا

ة دون احلركات ّة االشتداديّجه ذلك يف احلركات الطوليّ يتّإنام ، هلاٍكغاية

  .ة املتشاهبةّالعرضي

ة، وقد عرفت النظر ّ عىل وحدة تلك احلركات الطوليّيتوقف ّأنه :ًورابعا

                                                        
 ).٣( تعليقة رقم ،١٧١ ص٣ج:احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة )١(

 .٨٢٦ ص٣ ج:اض عىل هناية احلكمةّ تعليقة الشيخ الفي)٢(

 .٣٠٣ ص: راجع)٣(



 ٣٥.........................................................................................احلركة موضوع يف

 .فيها

تعليق � ا�ص
ّ

  

  يف ّتبني ّاملادة املوضوع هلذه احلركات هو ّأن ّتبني :قوله 

 .الفصل الثاين والثامن من هذه املرحلة

 والثاين ّاألول يف الفصل ّاهيةقد عرفت يف مباحث امل: قوله 

 .واخلامس من املرحلة اخلامسة

 من مراده.... متنازلة إىل السافلّترتتب قد ّية النوعّاهياتامل :قوله  

 .بة من جنس وفصلّ املرك هيّيةلنوع اّاهياتامل

 مها معا مادّثم ، ثانية لصورة ثانيةّمادة :قوله ّ ً أيضاوتسمى ة ـ ً

أوىل،  ّبامدة ما ليس : الثانيةّاملادة يراد من ّيف االصطالح الفلسفي. ...ثانية

 .  كانت ثالثة أو رابعةسواء

 بعينهاع  التي هي موضوع احلركة يف بدئها هي املوضوّاملادة:قوله 

 .)بعينه: (النسخ من قولهبعض  بخالف ما يف ،هذا هو الصحيح

 قال الشيخ .  الثانيةّاملادة األوىل أو ّاملادة كانت هي ءسوا:قوله

 ّأن(: من املرحلة السادسةابع  يف خامتة الفصل الس منه ّقد مر: ايضّالفي

 إذا ّثم، ّيةدها اجلسم إىل بدل، بل توجد بوجوّية ال حتفظ اجلسمّيةالصور النوع

 حدثت ّثم بطل ببطالهنا اجلسم، ،ً أخرى ختالفها نوعاٍت إىل صورةّتبدل

ٌيةجسم  يف احلقيقة ٍ متشاهبةٍ حركةّكل  ففي. أخرى بحدوث الصورة التاليةّ

احلركة يف الصور :  ثانيتهام،ّيةاحلركة يف الصور اجلسم:  إحدامها،حركتان

ويف الثانية موضوعها هو .  األوىلّاملادةركة هو ويف األوىل موضوع احل. ّيةالنوع

                                                        
 .)٣٢٣(، رقم ٣١٧ص:  تعليقة الشيخ مصباح اليزدي عىل هناية احلكمة)١(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح٣٦

 . الثانيةّاملادة

 هلا اآلثار ة النوع وّوالصورة الثانية يف هذه املرتبة هي فعلي :قوله

 داللة  عليهّيدلكام بة عىل النوع، ّمجيع اآلثار املرتت للصورة الثانية .بةّاملرتت

 . بالالم عىل العمومّاجلمع املحىل

 النسخ بعض هذا هو الصحيح، بخالف ما يف . هتاّ لقوةّقو :قوله

 .)تهّ لقوةّقو: (لهمن قو

 هو اجلزء، يف املقام ّاحلدمن  مراده.  من حدودهاّحد ّفكل :قوله 

 ،جلزئنياهو األمر الفاصل بني  هنا ّفاحلد. نى االصطالحيع باملّاحلدوليس 

.  لآلخرً وهنايةا ألحدمهًبداية منهام أو ٍّلكل ً منهام أو هنايةٍّلكل ًبدايةفيكون 

  ما ذكره، هنا هو األمر الفاصل بني اجلزئنيّاحلد املراد من ّأنا يشهد عىل ّومم

 : وذلك من جهتني ، حكم األبعاضًأيضاوحكم املجموع  :بقوله

 حركة، ّحتقق ّأنيمكن  جمموع احلدود باملعنى املصطلح الّأن: األوىل

 جمموع ّوأما ،ةّارة عن جمموع أجزائه الومهي عبّطاخل ّأنكام . بخالف األجزاء

 .ًا، كام ال خيفىّف خطّحدوده وهي النقاط فال تؤل

 . األبعاض هي األجزاءّأن ّ وال شك،التعبري باألبعاض بدل احلدود: الثانية

  خالصة الفصل ا�اسع

 يبتني عىل ّية إلثبات املوضوع للحركة اجلوهرّتأهلنيدليل صدر امل 

 : وهيماتّاملقد من ٍعدد

  . والفعلّالقوة والصورة وّاملادة مورد احلركة يف : األوىلّاملقدمة

                                                        
 .٨٢٢ص ٣ج: ايضّ تعليقة الشيخ الفي)١(

 .صدر السابقامل انظر )٢(
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 . ال برشط والصورة ال برشطّاملادة اجلنس والفصل مها : الثانيةّاملقدمة

 . متنازلةّترتتب ّية النوعّاهيات امل: الثالثةّاملقدمة

  . اندراج أنواع كثرية حتت جنس قريب: الرابعةّاملقدمة

، ًا كاجلسمّ األنواع املندرجة طولي:ّاألول ،نواعأل نوعان من ا يوجد:أي

 اجلسم النامي وهو نوع ّثم ، العايل الذي هو نوع بالنسبة إىل اجلوهروهو النوع

ّ النوع األخري كاإلنسان، والثاين األنواع املندرجة اندراجا عرضيّثم ،ّمتوسط ًا ً

 .ريب وهو احليوانكاإلنسان والبقر والغنم املندرجة حتت اجلنس الق

 وموضوع احلركة ،ّاملادةندراج األنواع الطويل هو موضوع احلركة يف ا 

 تكون ّ يف االندراج العريضّأنه : مع فرق،ًأيضا ّاملادة هو ّيف االندراج العريض

 ّ يف االندراج الطويلّأما، ّاملادة هو الصور املتعاقبة عىل ّيتغري ثابتة، والذي ّاملادة

وكذلك حيصل ... ة والثالثةني ثاّمادة إىل ّتغري فتّاملادةكة حيصل يف  واحلرّتغريفال

 ً.أيضا يف الصور ّالتغري

 ا�تائج ا�تحص
ّ

  لة

 ّأن : يف االندراج العريض تكون احلركة بسيطة، واملراد من البساطة.١

 .ّتغري وال ٌ فليس هلا حركةّاملادة ّأمااحلركة تكون يف الصور فقط، 

 تكون حركة : أي،بةّتكون احلركة مركف ّالندراج الطويل يف اّاملادة ّأما

 ّاملادة حركة ّأما وحركة أخرى للصورة، واألصل هي حركة الصور، ّللامدة

 .فهي بتبع حركة الصور

 املوضوع ّأن :ةّة واملراد من النزوليّ احلركة النزوليوجودستحالة ا .٢

  . إىل الضعف ومن الكامل إىل النقصّالشدة من ّتحركي

 احلركة ال ّأن : منّتقدممنتهى، وهو ال ينايف ما  وً حركة مبدأّلكل ّأن .٣

 . هلا وال منتهى من جنسهامّأول احلركة ال ّأن :ّتقدم ما ّألن ؛ هلا وال منتهىّأول





 

 

 

 

 

 

  الفصل العا�

  � فاعل ا�ر�ة

  كّاملراد من املحر: ّاألولاملبحث 

 ّتحركركة غري امل فاعل احلّأن عىل ّاألدلة: املبحث الثاين 

 ًحمركا ّمتحرك ّلكل ّأن احلكامء عىل ّأدلة يف ّبحث إضايف   غريهّ

 





 

  الفصل العا�

كّ ا�ر�ة وهو ا�حرِ� فاعل
ُ

  

أن َعلمُ�
ّ

 ا�ر�ة
َ

 كيفما ف
ُ

رضت
ْ

كّ فا�حر
ُ

 فإن .ّتحركا� ُ فيها غ�

�نت ا�ر�ة
ُ

�ة جوهر
ً ّ

 وا�ر�ة
ُ

تحرك وهو ا�ِا��ء ِ � ذات
ُ    ِيقة با�قّ

تقدم كما ـ
ّ

 �نـ 
َ

 فرض
ُ

 فرض،كّ هو ا�حرّتحرك ا�ِ كون
َ

ِ ا��ء ِ كون

فاعال
ً

 �وجدا
ً

�ةه �ورُ واستحا�، �فسه
ّ

 فالفاعل.
ُ

 ا�وجد
ُ

 هو ِ �لحر�ة

الفاعل
ُ

 ا�وجد
ُ

 مفارقٌ وهو جوهر،ّمتحرك�ل 
ٌ

�لمادة 
ّ

 يوجد،
ُ

 ا�صورة
َ

 

�ةا�وهر
ّ

ا�ادة بها ُ و�قيم،
ّ

 وا�صورة،
ُ

 ���ة
ُ

تقدم � ما ِللفاع ا
ّ

 .  

و�ن �نت ا�ر�ة
ُ

ية عرض
ّ

 و�ن العرض،
ُ

 الزما
ً

 فالفاعل، �لوجود
ُ

 

ا�وجد
ُ

 فاعلِ �لحر�ة
ُ

ِتحرك ا�ِ ا�وضوع ِ  من غ�، ا�وضوعِ جعلِ بع�ّ

ِ�لل
ّ

�لل إذ �و ، ا�ر�ةَ و��ِ ب� ا�وضوعَ آخرٍ جعل
َ ّ

 ا�عل
ُ

 و�ن 

تحركا�
ُ ٌمادي وهو ـ ّ ّ

 فاعالـ 
ً

 �ن فاعال، �لحر�ةِنفسه � 
ً

ِ  من غ�

توسط
ّ

ا�ادة 
ّ

تقدم وقد .
َ ّ

ِالعلة ِ � مباحث
ّ

أن ِ وا�علول
ّ

 العلل
َ

ا�ادية 
َ ّ

 ال 

تفعل
ُ

إال 
ّ

 بتوس
ّ

ا�ادةِ ِط
ّ

ِ�لل و
ّ

 ب�نِ ا�وضع
َ

ِ َها و�� إنما ف� ،هامعلوالت
ّ

 

تفعل
ُ

 ففاعل. من نفسها � ا�ارِج
ُ

 فاعلِ ا�وجودِ الزم
ُ

 وهو ،هِ �لزوم

 مفارقٌجوهر
ٌ

�لمادةِ 
ّ

 جعل
َ

 ا�صورة
َ

 والزم
َ

ها جعالِ وجود
ً

 واحدا
ً
 وأقام،

َ
 

ا�ادةبها 
ّ

.   

و�ن �نت ا�ر�ة
ُ

 عرضي
ّ

ة
ً

 والعرض
ُ

 مفارقا
ً
 �ن،

َ
 الفاعل
ُ

 ُ القر�ب

 عندِ ا�ادثةِ األفعالِ � ان�سابً بناء، هو الطبيعةِ�لحر�ة
َ

 �
�

 ٍ نوع
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جوهري
�

   . ذ�ك ا�وعِ إ� طبيعة

وتفصيل
ُ

نإ : القول
ّ

 ا�وضوع
َ

إما 
ّ

 أن يفعل
َ

 أفعا�
َ

ٍ  واحدةٍ � وت�ة

   .واحدةٍ أو ال � وت�ة

واألول
ُ  هو الطبيعة:ّ

ُ
فةّ ا�عر

ُ
بأنها 

ّ
 مبدأ
ُ

   .وسكونه حر�ة ما � فيه 

 هو ا�فس:وا�ا�
ُ

 ا�سخ
ّ

رة
ُ

 لعد
ّ

 طبائعةِ
َ

 وقوى �ستعمل
ُ

ها � 

 ما تر�دِ�صيل
ُ

  .الفعله من 

و�
�

إما ، منهما
ّ

 أن ي�ون
َ

 فعل
ُ

ها �الئما
ً

 �يث،هاِ �فس
ُ

 �و خل
ّ

يت 

ونفسها لفعلت
ْ

ه
ُ

ا�ر�ة( وهو ،
ُ

ية الطبيع
َ ّ

 أو ال ي�ون،)
ُ

 كذ�ك كما 

يقتضيه قيام
ُ

ا�ر�ة(  وهوٍ �زاحمٍ مانع
ُ

 الق��
ّ

ة
ُ

(.   

 فاعلِهذه ا�قاديرِيع و� �
ُ

  .  الطبيعةو هِ ا�ر�ة

أما
ّ

ية الطبيعِ � ا�ر�ة
ّ

 فألن،
ّ

لطبيعة ا
َ

إنما 
ّ

 ا�ر�ةُ ت�شئ
َ

 عند
َ

 

 تفقدٍ منافرةٍ هيئة أو عروِضٍ �الئمةٍ صورةِزوال
ُ

 بذ�ك كماال
ً
 

 ا�كمالُ فتطلب،تقتضيه
َ

 ف�سلك،
ُ

 ففاعل، إ�ه با�ر�ة
ُ

ها ا�صورة
ُ
 

وقابل
ُ

ا�ادةها 
ّ

.   

وأما
ّ

 الق��ِ � ا�ر�ة
ّ

 فألن،ة
ّ

 يزولمار� َ القا�
ُ

 وا�ر�ة
ُ

 

�ةالق�
ُ ّ

 وقد بطلت، � حا�ا
ْ

ية فاعل
ُ ّ

 فل�س الفاعل، بالفعلِ الطبيعة
ُ

 

إال
ّ

 الطبيعة
َ

  . ا�قسورة 

وأما
ّ

ا�فساني ِ � ا�ر�ة
ّ

 فألنة،
ّ

 كون
َ

 �سخِ ا�فس
ّ

رة
ٌ

 ِ �لطبائع

 ل�ستكملِوالقوى ا�ختلفة
َ

 ا��ل، نعمبأفعا�ا، 
ُ

أن � 
ّ

 الفاعل
َ

 َ القر�ب

 ا�فسانيِ� ا�ر�ت
ّ

 � الطبائعِة
ُ

�غروزة والقوى ا
ُ

  .األعضاء � 
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  ا��ح

ك وهو الفاعل ّ املحرّأنهو إثبات : هلذا الفصل صنّفالغرض من عقد امل

 أن ل أحدمها غري اآلخر، ويستحيّوأن باحلركة، ّيتصف الذي ّتحركغري امل

 احلركة كيفام ّأنليعلم : ، ولذا قال يف بداية الفصلّتحركك هو املّيكون املحر

 :فيه مبحثانو. ّتحركغري املك فيها ّفرضت فاملحر

  كّا�راد من ا�حر: ّاألولا�بحث 

 املراد من املحرك والفاعل للحركة هو املوجد هلا، وهو معطي ّأنال ريب 

فالفاعل املوجد للحركة هو الفاعل :  يف املتنصنّف لذا قال امل،الوجود

 .ّمتحركاملوجد لل

 وليس ، الفاعل اإلهليفاملراد من الفاعل للحركة هو معطي الوجود وهو

 . للحركةًاّالفاعل الطبيعي الذي يكون معد

األدلة: ا�بحث ا�ا�
ّ

 � أن
ّ

  ّتحرك فاعل ا�ر�ة غ� ا�

 :ًإمجاال لدليلنيض ّ يف بداية هذا املبحث نتعر

 فإذا أراد أن يعطي احلركة . احلركةّية لفعلٌ فاقدّتحرك املّإن: ّ األولالدليل

 ،يلزم أن يكون الفقدان عني الوجدانفًن واجدا للحركة،  أن يكوّالبد ،لنفسه

 . وهو حمال

 مفقودة عند ، بعد احلركةّمتحرك التي حتصل للّية الفعلّنإ :بعبارة أخرى

 يعجز عن ، إىل يشءّالقوة، وما كان بّالقوةته بّ فعليّأن قبل احلركة، أي ّتحركامل

 . إجياد ذلك اليشء



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح٤٤

، ّاملادة حركة هي ّكل يف ّتحرك املّأن السابق  يف الفصلّتقدم :الدليل الثاين

 شأهنا القبول واالنفعال،  ـ األوىل أم الثانيةّاملادةسواء كانت هي  ـ ّاملادةو

ً أن يكون شيئا ّالبد ٍ حركةّكلك يف ّ املحرّأن :وليس هلا الفعل والتأثري، فينتج

 : البحث نقوللتفصيلو .ّتحركغري امل

أوال
ً �ةة ا�وهرك � ا�ر�ّا�حر: ّ

ّ
  

 اجلوهر، وليست احلركة صفة وجود هي عني :ّية احلركة اجلوهرّأن ّتقدم 

ك ّ هو املحرّية يف احلركة اجلوهرّتحرك اجلوهر، فإذا كان املوجودت إىل ّانضم

 ّية احلركة اجلوهرّألن اليشء يوجد نفسه، ّأن :واملوجد للحركة، فهذا يعني

 ّتجدد والّتجدد وامل، واحدٌ يشءّتحرك احلركة واملّوأن، ّتحرك املوجودعني 

يف ّفإنه  ّوإال ، وحركةّمتحرك : بحسب حتليل العقل نقول، نعم.يشء واحد

 .، وهو عني احلركةّمتحرك وجود ّإالالواقع ال يوجد 

 ٌ موجدّأنه : هو فاعل احلركة، فهذا يعنيّتحرك املّنإ :وعليه إذا قلنا

 . وهو الدور املحال،ليشء عىل نفسه اّتقدملنفسه، واملوجد لنفسه يلزم منه 

 ٌ مفارقٌ وهو جوهر،ّمتحركفالفاعل املوجد للحركة هو الفاعل املوجد لل

 هبذه الصورة، وعليه ّاملادة ويقيم هذه ّيةفهو يوجد الصورة اجلوهر ، ّللامدة

 تفصيله يف الفصل السادس من ّتقدمتكون الصورة رشيكة الفاعل،كام 

ى عن ّ ال تتعرّاملادة ّإن : حيث قالّاملادةبحث الصورة واملرحلة السادسة يف م

                                                        
 ٌةّمتوسط ٌ ومنها علل، بعيدةٌ منها علل، بأن العلل: الذي يقولّاملشاء عىل مبنى ٌّمبني هذا )١(

 اجلوهر املفارق ّ فإناحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة عىل مبنى ّأماوقريبة، 

ًعلةيكون   يف العلل عىل مبنى ةّي طولّإما فهي ، حمفوظةّيةة، وعىل املبنيني تكون الطولّ معدّ

 .ةّ يف العلل املعدّية طولّوإما ّاملشاء،
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 ّإال ّية ال نصيب هلا من الفعل، األشياءّقوةا يف ذاهتا وجوهرها ّألهن ف،الصورة

 .ّللقوة املقابلة ّفعلية الوجود يالزم الّأن ومن الرضوري ، هلاّفعلية ال ّأهنا ّيةفعل

حد ّل الوجود تتّ حمصٍّ موجود فعيل إىلٌ يف وجودها مفتقرةـ ّاملادة أعني ـفهي 

ًجمردة ّاملادة لو وجدت ًأيضا و.)صورة(ى ّ وهو املسم،لهّبه فتحصل بتحص ّ 

ٌفعلية لكانت هلا ،عن الصورة  وفيه ،ً األشياء حمضاّقوة وهي ، يف وجودهاّ

 . وهو حمال،اجتامع املتنافيني يف ذات واحدة

ثانيا
ً
ية الفاعل � ا�ر�ت العرض:

ّ
   

 : عىل نحوينّيةفاعل يف احلركات العرضوال

  والعرض فيها الزمّيةيف احلركات العرض: ّاألولالنحو 

، من قبيل أصل املكان ًا، وكان العرض الزمّيةإذا كانت احلركة عرض

ًراض شيئا وراء عوأصل املقدار الالزمان للجسم، فيستحيل أن تكون هذه األ

 ّإنام و،ّمتحرك للً، مل تكن الزمةّتحركمل، إذ لو كانت وراء إجياد اّتحركإجياد امل

 بنفس اجلعل واإلجياد ٌ هذه األعراض موجودةّأن :تكون مفارقة، وهذا يعني

 الالزمة ّية، فاحلركة العرضّهرية وحركته اجلوّتحرك املوجود به ّتحققالذي ي

 ٍ، بال احتياجّهرية وبحركته اجلوّمتحرك توجد بنفس اجلعل للّاملاديللوجود 

 . جديدٍعلإىل ج

، ّتحرك هو عني فاعل اليشء امل:ة الالزمةّفالفاعل املوجد للحركة العرضي

، يوجد احلركة دَّجمر ٌ هو فاعلّتحركوهذا الفاعل املوجد للحركة واليشء امل

 آخر ٍ جعلّختللمن غري ) املوضوع( اليشء  الالزمة بعني جعل وإجيادّيةالعرض

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



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح٤٦

  الالزمة ّيةبني املوضوع وبني هذه احلركة العرض

َ مل:إن قلت
 املفارق أوجد املوضوع وحركته ّجرد اجلوهر املّأن ال نقول ِ

 ّهرية الالزمة فاملوجد هلا هو احلركة اجلوّية احلركة العرضّأما، ّهريةاجلو

تها ّ املفارقة علّية احلركات العرضّأن كام سيأيت من ،املوجودة يف املوضوع

 اجلوهر ّفإن ،، ويف املقام كذلكّية أي الصورة النوع،القريبة هي الطبيعي

أوجد ) ّتحركاليشء امل( املوضوع ّثم )املوضوع( ّتحركاملفارق أوجد اليشء امل

 .ّهريةأعراضه الالزمة بواسطة حركته اجلو

 املوضوع قبل أن توجد لوازمه عنّ ألنا نتساءل ؛ هذا حمالّأن :اجلواب

 ؟ هل هو موجودّيةالذات

 ّأن :فهذا يعني، ّية لوازمه الذاتوجود قبل ٌ موجود املوضوعّنإ :فإن قلتم

 وهو خلف فرض كوهنا ،، ليست كذلكّيةما فرضته من األعراض لوازم ذات

 وعىل ،ّية أن يوجد مع لوازمه الذاتّالبد املوضوع ّأن :وهذا يعني .ّيةلوازم ذات

ٍمادة  يفّيؤثر لو أراد أن ّأنه :، بمعنىّمادي ّتحرك املّنإ فحيث ،هذا األساس
ّ، 

 ليس ّية اللوازم الذاتوجود قبل ّأنه، واحلال ّخاص ٌ أن يكون هناك وضعّالبدف

 .ا مل توجد بعد، فال يمكنها أن توجدّألهن، ّخاصهلا وضع 

ّماديوهو ـ  كّتحر اجلعل، وكان املّختلل لو ّنهإ :بعبارة أخرى ًموجدا  ـ ّ

ً فاعال من غري حلركة األعراض التي هي من لوازم وجوده، يلزم أن يكون

                                                        
 إذا كانت ّألنه بالضميمة، ٌ األعراض حممولةّ أن:من يرىمبنى  عىل ّيتم هذا الكالم )١(

 آخر غري ٍىل استدالل فتحتاج إّمستقل، ٌّوجودي بالضميمة يكون هلا ًاألعراض حممولة

 وجود األعراض من شؤون ّ أن: وهوّالعالمة ضوء مبنى يف ّأمااستدالل اجلوهر، 

ًيةاجلوهر، فيكون إجياد اجلوهر عني إجياد شؤونه سواء كانت احلركات عرض  الزمة أم ّ

ًيةعرض  . مفارقةّ



 ٤٧.............................................................................................احلركة فاعل يف

 نفس الفاعل غري موجود، ّفإن هذه اللوازم وجود قبل ّألنه؛ ّاملادة ّتوسط

 ّ من أنّتقدم ملا ؛ وهو غري ممكن، غري موجودةّاملادةًفيلزم أن يكون موجودا و

 ّالعلة بيانه يف مباحث ّتقدم كام ،ّخاص ٍ تفعل مع وضعّإنام  ّيةالعلل اجلسامن

 .واملعلول

 الالزمة هو نفس فاعل وموجد ّية فاعل احلركات العرضّأن :حّيتضوهبذا 

ً ، فيجعل الصورة والزم وجودها جعالّللامدة ٌ مفارقٌ وهو جوهر،املوضوع

 . بواسطة الصورةّاملادة يقيم ّثم، ًاواحد

  املفارقةّيةك يف احلركات العرضّاملحر: النحو الثاين

 الفاعل ّفإني هذه احلالة  غري الزمة للوجود، ففّيةإذا كانت احلركة عرض

 منشأ ّفإن، وعىل هذا ّية أي الصورة النوع،القريب وبدون واسطة هو الطبيعة

 هو نفس طبيعة ذلك النوع، وهذه ٍّجوهري ٍصدور األفعال املرتبطة بكل نوع

 . األفعال تنسب إىل طبيعة ذلك النوع

سم إىل  املوضوع الذي يفعل احلركة ينقّن إ:تفصيل هذا املطلب، نقوللو

 :قسمني

 ٍ واحدٍفعل أفعاله عىل هنج يكون املوضوع الذي يفعل احلركة يأن: ّاألول

 . واحدةٍريةتً واحدة، مثل النار التي تعطي احلرارة دائام عىل وٍووترية

ٍ  ال تكون أفعاله عىل وتريةٍو، بنح املوضوع الذي يفعل احلركةّأن :الثاين

 ً يقف وتارةً، مثل اإلنسان، فهو تارةةلف وخمتٌعةّمتنو له أفعال ّإنامواحدة، و

 .... يضحكً يبكي وتارةًيقعد وتارة

 واحد وعىل ٍمن املوضوع الذي يفعل األفعال عىل وتريةّاألول والقسم 

                                                        
 . والصورةّاملادةبة من ّة مركّ العلل اجلسامني)١(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح٤٨

 . التي هي مبدأ حركة وسكون اليشء،هنج واحد هو الطبيعة

ٍ  والقسم الثاين من املوضوع الذي يفعل احلركة وأفعاله ليس عىل وترية

ة طبائع وقوى تستعملها يف حتصيل ما تريده ّرة لعدّحدة، هو النفس املسخوا

 ....من الفعل، كالقيام واجللوس

 :ًأيضا من هذين القسمني للفاعل ينقسم إىل قسمني ًكال ّنإ ّثم

 وهو ، ونفسه لفعلهّ بحيث لو خيل، الفاعل الذي فعله مالئم لنفسه:ّاألول

 .ةّمقابل احلركة القرسي، ّةة أو نفسانيّحلركة طبعيسواء كانت ا  ّيةاحلركة الطبيع

، أي الفعل الذي ّتحرك مع طبع املٍ الفاعل الذي فعله غري مالئم:الثاين

 .ةّ مزاحم، وهو احلركة القرسيٍيقتضيه قيام مانع

 ةأي سواء كان الفاعل يفعل فعله عىل وترية واحدـ  وعىل مجيع التقادير 

 فاعل احلركة يف احلركات ّفإن ـ  لطبعه أم الًأم ال، وسواء كان فعله مالئام

 .ّية املفارقة هو الطبيعة أي الصورة النوعّيةالعرض

 توجد احلركة ّإنام الطبيعة ّ فألنـ ّية مقابل القرسـ ّية يف احلركة الطبيعّأما

 هذه القطعة من احلجر عىل األرض، ّأن :عند زوال صورة مالئمة من قبيل

 هذه الصورة املالئمة هلا تفقدها وحتاول أن ّفإن، فإذا حفرت األرض حتتها

 . تنزل إىل أسفل

 عند عروض هيئة منافرة، كام لو ًأيضاوكذلك الطبيعة توجد احلركة 

ً لطبعه يفقد هبذه اهليئة كامال ٍ منافرةٍ فهو يكون يف هيئة،رميت احلجر إىل أعىل

، وفاعل كان يقتضيه، فيطلب الكامل، وحيصل عىل ذلك الكامل باحلركة

 .ّيةاحلركة هو الطبيعة أي الصورة النوع

                                                        
 . فانتبهّيةرساحلركة القهنا مقابل  املراد من الطبيعة )١(



 ٤٩.............................................................................................احلركة فاعل يف

، ّتحركك غري املّ املحرّفإن ، احلركة كيفام فرضتّأن : أنتم قلتم:إن قيل

ك له هو ّ، واملحرّتحرك اجلسم هو املّألنك؛ ّ هو املحرّتحركويف املقام صار امل

 . لذلك اجلسمّيةالصورة النوع

 قابل ّماأ، ّيةو الصورة النوع فاعل احلركة هو الطبيعة وهّإن: اجلوابف

 وجودٍك وهذا املقدار كاف، وإن كان ّ غري املحرّتحرك، فاملّاملادةاحلركة فهو 

تان، وبإحدى ّي هذا الوجود له حيثّ، لكنًا واحدًاوجودك ّ واملحرّتحركامل

 .ًاليكون قاب  األخرىّية وباحليثًتني يكون فاعالّاحليثي

 تانّاحليثيتان ال ّتان الفلسفيّ مها احليثيتنيّ املراد باحليثيّأنوال خيفى 

 .ّية، هذا يف احلركة الطبيعّالعلميتان

، لكن ليس الطبيعة ًأيضا ففاعل احلركة هو الطبيعة ،ةّ يف احلركة القرسيّماأ

 القارس ّألنوليس القارس؛   أي الطبيعة املقسورة،ّية الطبيعة الثانوّإنام وّيةاألول

 موجودة، كام لو رمى إنسان احلجر ومات مبارشة، ةّيّقد يعدم واحلركة القرس

لذا يكون الفاعل هو الطبيعة  .فحركة احلجر موجودة والقارس قد انعدم

 .املقسورة

ة كحركات اإلنسان، فالفاعل القريب واملبارش هو ّ يف احلركة النفسانيّأما

نفس الطبائع والقوى الواقعة حتت تسخري النفس وليس النفس، فالنفس 

 . الطبائع والقوى املختلفة لكي حتصل عىل كامهلارّتسخ

 بالفاعل بالتسخري، ّيسمى من الفاعل ما ّأن يف أقسام الفاعل ّتقدموقد 

هو الطبائع والقوى  ـ بالفتحـ ر َّاملسخالذي هو وفعله لفاعل آخر، والفاعل 

 .رة للنفسّاملسخ

                                                        
ر هذه ّ والنفس تسخ، آخرٌ والنفس يشءٌ القوى يشءّ القائل بأنّاملشاء هذا عىل مبنى )١(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح٥٠

أدلة
ّ

أن ا�كماء � 
ّ

 ��
ّ

�ّ �رّمتحرك 
ً

   غ�ه

 أورد ّثم ، غريهًاكّ حمرّمتحرك ّلكل ّأن عىل ّأدلةفخر الرازي سبعة ذكر ال

ة من ّست  يف كتاب األسفارّتأهلنيعليها بعض املناقشات، وقد نقل صدر امل

 نقل إيرادات الفخر الرازي وناقشها، وفيام ييل نذكر هذه ّمَث ومن ،ّاألدلةهذه 

 . وما ذكر من مناقشات عليهاّاألدلة

ًا ّمتحركبقى اليشء ي بذاته، فالزمه أن ًاّمتحركإذا كان يشء : لّاألوالدليل 

ٌعلة ذاته ّألن ،ًما دام موجودا  ّألن للحركة، فيمتنع سكون هذا اجلسم؛ ّ

 عىل هذا ً احلركة وهي ذات اليشء غري موجودة، وبناءّعلة ّأن :السكون يعني

 يف ًألجسام ساكنة من اًنا نرى مجلةّ ساكن، وهو باطل؛ ألنٌال يبقى عندنا جسم

، وهذا ما ّتحرك وراء املًيئاك شّ أن يكون املحرّالبدمكاهنا، وعىل هذا األساس 

 ما ّألن ؛ لذاته امتنع سكونهًاّمتحرك  لو كان اجلسم: ذكره الفخر الرازي بقوله

  .ّاملقدم عىل بطالن ّيدل التايلبطالن  و،بالذات يبقى ببقاء الذات

ملاذا ال جيوز أن تكون بعض األجسام  :ّبأنهل واعرتض عىل هذا الدلي

 جسم، ّكلعيتم بطالن الثاين يف ّ ادفإن ؟ لذاته ويمتنع عليه السكونّتحركي

ا مل نشاهد سكون ّمنعناه، وال دليل عليه سوى متاثل األجسام وهو ممنوع، فإن

 .مّعيتم بطالنه يف البعض، فمسلّ ادوإن.  جسم، بل البعضّكل

 ؟ يسكن باعتبار القارسلكنّهال جيوز أن تقتيض احلركة لذاته منا، لكن مل ّسل

                                                                                                                                  
 .ّتامة غري ّية فهذه النظر، القوىّكل النفس يف وحدهتا : عىل مبنىّوأما ،القوى

 ١ج: ّحث املرشقية؛ املبا٤٧ـ٤١ ص٣ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة )١(

 .٥٥٥ص

 .٥٥٥ ص١ج: ّية املباحث املرشق)٢(



 ٥١.............................................................................................احلركة فاعل يف

 لرشط أو زوال مانع، ومع هذا ٍ عىل حصولٍ هنا غري موقوفةّالعلة ّأنم ّوال نسل

 . وال جيب دوام احلركة بدوامها، لذاهتا تقتيض احلركةّفإهنا، ة ينتقض بالطبيعّفإنه

 مالئمة، فإذا وصل ٍحالة تقتيض احلركة برشط زوال ّإنام ة الطبيع:ال يقال

 فعدمت ، فزال رشط احلركة،إىل املكان الطبيعي حصلت احلالة املالئمة

 الفاعل يعترب فيه وجود األثر كام يعترب فيه ّألناحلركة وإن كانت الطبيعة باقية، 

 إذا كانت يف إجياهبا معلوهلا ّالعلة ّفإن حصول الرشائط وزوال املوانع، ًأيضا

 .ط ذلك اإلجياب عند فوات ذلك الرشّ مل يستمر، عىل رشطًفةّمتوق

 ؟زونه يف اجلسمّتم ذلك يف الطبيعة، فلم ال جتوّإذا جوز: ا نقولّألن

ًعلة لذاته مويكون اجلس  ٍ غري مالئمةٍ للحركة، لكن برشط حصول حالّ

 .فتنقطع احلركة عند زواهلا

ًعلة إذا كانت ذات اجلسم :الدليل الثاين  أجزاء احلركة ّأن حلركته، فالزمه ّ

ٌتقدمليس فيها   ّاألولر، وتكون احلركة جمتمعة األجزاء، ويكون اجلزء ّ وتأخّ

 ذات اليشء ّألن احلركة، وجود واحد، وهذا يلزم منه عدم ٍواآلخر يف زمان

، فإذا كان ّمتغرية ّتغرية املّ معلول الثابت ثابت، وعلّأن ّحملهثابتة، وقد ثبت يف 

ٌمتغريةته ّ فعلًاّتغري ثابتة، وإذا كان املعلول مّعلته ّفإن ًااملعلول ثابت  وهلذا ،ًأيضا ّ

ًعلةتكون الذات الثابتة  ًعلةوليس   للسكونّ  للحركة، وهذا ما ذكره الفخر ّ

 املفرتضة يف احلركة األجزاء من ٍ جزءّكل لذاته لكان ّحتركلو  :الرازي بقوله

ً اّمتحرك فلو كان ، مل تكن حركةًتاثابلو كان  و. معلول الثابت ثابتّألن ،ًباقيا

  .ًاّمتحركلذاته مل يكن 

                                                        
 .٣٥١ص ٣ ج: احليلّالعالمة، هناية املرام يف علم الكالم )١(

 .٥٥٥ص ١ج: السابق املصدر )٢(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح٥٢

 أجزاء ّ ثابتة لكنّفإهنا، ًأيضاوأورد عىل هذا الدليل بالنقض بالطبيعة 

 .احلركة ال جيب ثباهتا

 أجزاء احلركة ّتجدد ف، برشط حال غري مالئمّحتركالطبيعة  :إن قيل

 .ة القرب والبعد من احلالة املالئمّجتددألجل 

 فألن يكون يقتيض احلركة لذاته برشط ،فقولوا مثله يف اجلسم:  نقولّفإنا

 أجزاء احلركة بسبب القرب والبعد من تلك ّجتدد ّحتىحصول حال منافرة 

 بالفعل بحيث يصدر عن اجلسم، بل ٌ ليس للحركة جزءًأيضاو. احلالة املنافرة

 .رض، كأجزاء اجلسم ال جزء فيها بالفعل بل بالفّمتصل ٌ واحدٌاحلركة أمر

  .ً استحال أن يكون معلوال،ًوإذا مل يكن موجودا بالفعل

 يالئمه ٌ يكون له مكانأن ّإما لكان ، لذاتهًاّمتحركلو كان : الدليل الثالث

 ٍء ه نحو يشّال يتوج و،األمكنة من يشء لً مل يكن طالبا،ن مل يكنإ ف. ال يكونأو

 إىل من حركته أوىل جانب إىلمل تكن حركته  ًأيضا و.ًاّمتحرك فال يكون ،منها

ً أصال ّتحرك ال يأو ،هو حمال و اجلوانبّكل إىل ّتحرك يإن ّفإما .جانب آخر

 وصل فإذا الئمهي كان له مكان إن و.هو املطلوب و، لذاتهًاّمتحركفال يكون 

  . لذاتهًاّمتحرك فال يكون ، سكنإليه

 الطبيعة تطلب بحركتها ّألن، ًضاأيونوقش هذا الدليل بالنقض بالطبيعة 

ًمكانا معينا  وإذا بلغت ذلك املكان انقطعت احلركة، فلم ال جيوز يف اجلسم ،ً

 ؟ذلك

 توجب احلركة إذا زال احلال املالئم، فإذا كان اجلسم ة الطبيع:إن قيل

                                                        
 .٣٥٢ ص٣ج :هناية املرام يف علم الكالم )١(

 .٥٥٥٠ ص١ج: ّية املباحث املرشق)٢(



 ٥٣.............................................................................................احلركة فاعل يف

 تقتيض الطبيعة احلركة إىل املكان ٍحينئذًخارجا عن املكان املالئم للطبيعة، 

 .فإذا وصل إليه وقف لفقد الرشط وحصول احلال املالئماملالئم، 

إذا جاز ذلك يف الطبيعة فليجز يف اجلسم، ومل يبق هلم يف العذر  :نقول

لو كان اجلسم :  بأن يقالّإالعن النقض بالطبيعة يف هذه الوجوه الثالثة 

 وهذا هو الوجه الرابع، فيبقى ذكر . جسم ذلكّكلًمقتضيا للحركة لوجب يف 

 .ً الثالثة ضائعا ال فائدة فيهاهجوالو

ّ سواء كان جسام مجاديّاملادي مجيع األجسام يف العامل ّإن :الدليل الرابع ًا أم ً

ّا أم حيوانيّنباتي  وإن اختلفت أنواعها، وعىل هذا ّاجلسميةًا تشرتك يف أصل ً

 مجيع ّأنة، فيلزم ّ اجلسميّية بالذات من حيثّحترك اجلسم إذا ّأناألساس لو قلنا 

نا ال نجد هذا ّة يف مجيع األجسام، مع أنّ الشرتاك اجلسميّتحركت األجسام

 احلديد ّتحرك ويكرب ومل يّتحرك الشجر يّأن، إذ نجد ّاألمر يف الواقع اخلارجي

ة، وهكذا يف ّ ويشرتك مع الشجر يف اجلسميًأيضا ٌ احلديد جسمّأن مع  ـًمثالـ 

ة ّ اجلسميّأن دون البعض اآلخر، وهذا يعني كّتحر بعضها يّفإن ، األجسامّيةبق

 .كّ غري املحرّتحرك املّأن :فينتج.  للحركةًليست منشأ

 ّكل لكان ، جسمّألنه اجلسم ّحتركلو : وهذا ما ذكره الفخر الرازي بقوله

 جسم ما ّألنه أو ،هو كذب و،ةّ اجلسمييف ّ الشرتاك الكل؛ كذلكٍجسم

  .ّيةك هو تلك اخلصوصّفاملحر

 هو ٌ عندكم له مقدارٍ جسمّكل ّفإنبمنع متاثل األجسام،  :واعرتض عليه

ٌكونه طويال عريضا عميقا، وله صورة ً ً  لألبعاد هو امتداده القابل ٌةّ جسميً

 .الثالثة، وله هيوىل قابلة للصورة

                                                        
 .٣٥٢ ص٣ج :هناية املرام يف علم الكالم )١(

 .٥٥٥ ص١ج: ّ املباحث املرشقية)٢(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح٥٤

 ذلك هو ّها، لكنّ يف تشاركها بني األجسام كلّ األبعاد الثالثة فال شكّأما

 . وال يلزم من االشرتاك يف العارض االشرتاك يف احلقيقة،عارضاملقدار وهو 

 يف ٌ واحدٌ أمرّأهنا من إقامة الربهان عىل ّالبدة فّ الصورة اجلسميّوأما

 عن نفس ًة ال يمكن أن تكون عبارةّ الصورة اجلسميّألنها، ّاألجسام كل

 من مقولة ُصورة والٌّ نسبيٌ أمرّية القابلّألن هلذه األبعاد الثالثة، ّيةالقابل

 ؟ بني شيئنيّإال ٍ عقلّ أليٍّ نسبيٍ عن أمرً فكيف يكون اجلوهر عبارة،اجلوهر

ٌماهيةفالصورة إذن   ٍ غري حمسوسةّاهيةة، وتلك املّ تلزمها هذه القابليٌةّ جوهريّ

ّرا أوّ تصوٍرةّوال متصو  ّألن واحد، ً يف مجيع املواضع بمعنىّأهنا تعرف ّحتىًا ّليً

 وليست نفس الصورة الثالثة هو هذه األبعاد ّإنامر ّتصواملحسوس وامل

 عن أمر ً عبارةّيةوإذا كانت اجلسم.  هلاّحيزة، بل أعراض ومقادير ال ّاجلسمي

ً مل يعرف كونه واحدا يف مجيع ما يكون حاصال فيه ،تلزمه هذه األعراض ًأوالً ّ ،

 ّيةت، فعلل اجلسم االشرتاك يف اللوازم ال يوجب االشرتاك يف امللزوماّفإن

فقتا يف قبول ّ اتوإن التي يف اإلنسان ّية يف احلقيقة للجسمٌالتي يف احلجر خمالفة

 .األبعاد

 إليهانسبته  و، للحركةٌ قابل،ّمتحركاجلسم من حيث هو  :الدليل اخلامس

 الوجوب و. احلركة بالوجوبإىلنسبته  و، فاعلٌكّمن حيث هو حمر وباإلمكان

  .ّتحركك غري املّ فاملحر، يكون القابل هو الفاعلنأفيان فيمتنع  متنااإلمكانو

 ّالقوةاختالف جهتي :  بقولهّتأهلني ما ذكره صدر امل:الدليل السادس

، ّتحركن يأ أو بّتحرك ينأال بك ّن حيرأ بّإما ُك مل خيلّك إذا حرّ فاملحر.والفعل

                                                        
 ).حقةال: ( يف املباحث)١(

 .٣٥٣ ص٣ج :هناية املرام يف علم الكالم )٢(

 .٥٥٥ ص١ج: ّية املباحث املرشق)٣(



 ٥٥.............................................................................................احلركة فاعل يف

 وجدت ّأنه ّتحرك يّأنه :معنىوعىل الثاين ف ،ّتحرك يكون هو غري املّاألولفعىل 

 هذا ،ًمعا والفعل ّالقوة فيه باحلركة فيكون ،ّالقوة التي هي باحلركةفيه 

  .حمال

 آخر وهو ٌّهاهنا شق:  السبزواري بقولهّاملحققق عىل هذا الربهان ّوعل

م ّ مقسٌ والقابل هبذا املعنى فصل.بعادألا له قبول ٍ عن ذاتًيكون عبارةأن 

 . واحدٌة نوعّ فاجلسمي،ًأيضا ٌ واحدً وهو معنى،تهّم جلسميّوللجوهر مق

 ّحتركالذات : وال نقول. ، بل املصاحبةّالتقدم اليستلزم ّبأنه: ونوقش

 اليشء عىل نفسه، بل ّتقدم الستلزامه ؛نفسها بواسطة احلركة التي توجدها

ًعلةا هل تكون ّماهيته الذات باعتبار حقيقتها وّأن :النزاع يف  وال ؟تهاّيّتحرك ملّ

الذات توجب حركة نفسها بواسطة حركة نفسها، : يلزم من فساد قولنا

 ال يلزم من بطالن ّأنهكام . الذات ال توجب احلركة لنفسها: بطالن قولنا

ٌعلةتها ّ األربعة لزوجيّبأن: القول  األربعة لذاهتا ّبأن:  القولُتها، فسادّ لزوجيّ

ٌعلة  .تهاّ لزوجيّ

 ،جزؤه غريه و، عىل حركة جزئهّتتوقفحركة اجلسم  : السابعالدليل

 ،ف عىل الغري ليس بالذاتّاملتوق و، عىل حركة غريهّتتوقففحركة اجلسم 

  .فحركة اجلسم ليست بالذات

ة ّمتحرك الطبيعة ّنأ أ ليس : الثالثة فيقولّاألدلة عىل  يعرتضنأولقائل 

 ٌهي طالبة و، املفروضة يف احلركةاألجزاءى ال تبق وًأبدا ّتحرك ال تّأهنا مع ،لذاهتا

 ّمما ٌء مل يلزم يشنفإذ ، لذاتهًاّمتحرك يكون اجلسم نأ فلم ال جيوز ،ّ معنيٍملكان

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

 ).١( ، تعليقة رقم٤١ ص٣ج :املصدر السابق )٢(

 .٣٥٦ ص٣ج :المهناية املرام يف علم الك )٣(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح٥٦

 .قلتموه

 اجلسم ّألنف حركة اجلسم عىل حركة جزئه، ّباملنع من توق :وأورد عليه 

ًيكن موجودا كيف  بعد القسمة، وقبلها ال جزء له، وإذا مل ٌ يكون له جزءّإنام

ّ رشطا وعلّ ولو كان حركة اجلزء الفريض؟يوصف باحلركة أو السكون ة حلركة ً

 ّكلة يف ّ األجزاء الفرضيّألن ؛ غري متناهيةٍ ومعلوالتٍ عللد لزم وجوّالكل

ًمتصالوإن مل يكن .  غري متناهيةٍجسم  بل مل يكن ،ًمل يكن اجلزء جزءا باحلقيقة  ّ

ٌمتحرك منها ٍواحد ّكل ،قة، بل جمموع أجسام كثريةًاجلسم واحدا باحلقي ّ 

 .بالذات

تعليق � ا�ص
ّ

  

  ذكر . ّتحركك فيها غري املّاحلركة كيفام فرضت فاملحر: قوله

 . عنهٌ مفروغٌ حاجة احلركة إىل الفاعل أمرّأنيفهم منه ايض ّالشيخ الفي

 :دس من املرحلة السابقة يف الفصل الساّ ممكن، وقد مرٌ احلركة أمرّأن :ووجهه

 ّأن : الغرض يف هذا الفصل إثباتّوأن . يوجدهٍ إىل فاعلٌ حمتاجٍ ممكنّكل ّأن

ٍمتحرك ّلكل ّالبدً ال يمكن أن يكون نفسه فاعال للحركة، بل ّتحركامل
  منّ

 . غريهٍكّحمر

 ك غري ّاملحر .ّتحركك غري املّاحلركة كيفام فرضت فاملحر :قوله

ة، وسواء كانت احلركة يف ّة أم عرضيّء كانت احلركة جوهرياك سوّحرتامل

ة، ّة أم نفسانيّ الالزم أم يف العرض املفارق، وسواء كانت حركة طبيعيّالعريض
                                                        

 .٥٥٦ ص١ج: ّ املباحث املرشقية)١(

 . ٦٨ص ١ج: ّيةاملباحث املرشق. ًحاصال من أجزاء متالزمة بل كان جمموعها) ٢(

 .٣٥٦ ص٣ ج:هناية املرام يف علم الكالم )٣(

 .٨٢٩ ص٣ج: ايض عىل هناية احلكمةّ تعليقة الشيخ الفي)٤(



 ٥٧.............................................................................................احلركة فاعل يف

 .وسواء كانت بالطبع أم بالقرس

 ذات ّألن ؛ّتقدم باحلقيقة كام ّتحركذات اليشء هو امل واحلركة :قوله 

 يف ّتقدم بذاته، كام ّتحرك واملّتغريه، فهو امل بذاتّمتحرك يف ذاته وّتجدداليشء م

 ّهرية احلركة اجلوّأن عىل ّاستدلالفصل الثامن من هذه املرحلة، حيث 

 . دها يف نفسها لنفسها وجوّبأن ّجتدد ّأهناكام ،  بالذاتةّتجددم

 يف الفصل السادس من . ّتقدموالصورة رشيكة الفاعل عىل ما  :قوله

 .املرحلة السادسة

 ّإال ال تفعل ّاملادية العلل ّأن واملعلول ّالعلة يف مباحث ّتقدمقد  :قوله 

  يف الفصل اخلامس عرش من املرحلة الثامنة، ومراده منّتقدم ّاملادةط ّبتوس

 .ّية، وهي العلل اجلسامنّاملادة العلل التي تكون منطبعة يف ّاملاديةالعلل 

 عىل وترية واحدة أن يفعلّإما املوضوع ّأنتفصيل القول  :قوله ... .

وسبب . ً، والعرض مفارقاّيةأي تفصيل البحث بناء عىل كون احلركة عرض

 ًةّ فيام إذا كانت قرسيّية احلركة العرضّبأن : هذا التفصيل، ملا قد يقالإىلاحلاجة 

 ّأن ّوبني مجيع أقسام هذه احلركة لذا ذكر. الطبيعة إىل ال تنتسب ًةّأو نفساني

 .ت تنتسب إىل الطبيعةمجيع هذا احلركا

 مبدأ حركة ما هي فيه وسكونهّبأهنافة ّ هو الطبيعة املعرّاألول:قوله . 

 ًأ الفاقدة للعلم واالختيار، وهي تكون مبدّيةالصور النوع: املراد من الطبيعة

وهذا  . حلركته وسكونهًأ وتكون كذلك مبد،لألفعال واآلثار احلادثة يف اجلسم

الطبيعة قد تقال ويعنى هبا حقيقة : طارحات بقولهما أشار إليه صاحب امل

ٍتغري ّكلوقد تقال ويعنى هبا مبدأ . اليشء  للجسم، وهي بعينها ٍّ ذايتٍ وثباتّ

 . صورةّتسمى لآلثار ًأ باعتبار كوهنا مبدّأهنا ّإالم نوعيته، ّالصورة التي تقو

                                                        
 .٣٦٤ص : املطارحات)١(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح٥٨

 نفس القول بكون ال. ة طبائع وقوىّرة لعدّالنفس املسخ :قوله

ًجمردةرة للطبائع والقوى يبتني عىل كون النفس ّمسخ  ليست هلا مرتبة ً حمضةّ

 عىل ما اختاره صدر ّوأما ـ ائنيّ كام ذهب إليه ابن سينا وسائر املشـالطبيعة 

 من كون النفس يف وحدهتا ذات مراتب، فالفاعل للحركات هي  ّتأهلنيامل

اليشء  إذ ال يعقل تسخريالنفس يف مرتبة طبيعتها، وليس هناك تسخري، 

 .لنفسه

 التقادير عىل ما : ايضّقال الشيخ الفي. وعىل مجيع هذه التقادير: قوله

 يف الفصل ّأنه أربعة، وهي عىل ما جاء يف النرش ثالثة فقط، كام ّذكره يف اللف

ة ّ وقرسيّيةطبيع: م احلركة عىل أساس الفاعل إىل ثالثة أقسامّالرابع عرش قس

ومثله يف الفصل السادس عرش من املرحلة العارشة من بداية ة، ّونفساني

 .احلكمة

 عىل ما ّوأما.  يف أقسام الفاعل منه ّوما جاء يف النرش هو املوافق ملا مر

م الفاعل الذي له علم وإرادة إىل ما يكون فعله ّأن يقس ّالبد فّذكره يف اللف

ّمالئام لنفسه، بحيث لو خيل ال يكون كذلك، وهذا هو   ونفسه لفعله، وإىل ماً

 وأرشنا ،حناه يف بعض تعاليقنا عىل الفصل السابع من املرحلة الثامنةّالذي رج

 ّل عن األربعة إىل الثالثة ما مرّالوجه يف التنزّلعل  ف،ًإليه يف بعض تعاليقنا آنفا

ً الفاعل باجلرب ليس نوعا ّأن : يف البحث عن أقسام الفاعل منمنه 

 .بحياله

 املراد بالفاعل هو الفاعل القريب. فاعل احلركة هي الطبيعة :قوله، 

 .ذلك قبل ه بح ّكام رص

 هلا القبول، والقبول ّاملادة ّألن ؛ّاملادةففاعلها الصورة وقابلها : قوله 

                                                        
 .٨٣٥ ص٣ج: يض عىل هناية احلكمةّا تعليقة الشيخ الفي)١(



 ٥٩.............................................................................................احلركة فاعل يف

ة املالزمة ّى القبول من الصورة التي هي الفعليّيالزم الفقدان، فال يتأت

 .ّاملادة والفعل إلثبات ّالقوة برهان ّملا تمللوجدان، ولو جاز للصورة القبول 

 ّألن ؛ للطبائع والقوى املختلفةًرةّ كون النفس مسخّفألن: قوله 

 ً.فعال ّاملادة بٌقةّالنفس متعل

  خالصة الفصل العا� 

 ك وهو ّ املحرّأنهو إثبات : هذا الفصل صنّفالغرض من عقد امل

 . أحدمها غري اآلخرّنوأ ، باحلركةّيتصف الذي ّتحركالفاعل غري امل

 وهو ّمتحرك هو الفاعل املوجد للّهريةالفاعل املوجد للحركة اجلو 

  ّللامدةجوهر مفارق 

 ة عىل نحوينّالفاعل يف احلركات العرضي: 

 هذه ّفإن،  والعرض فيها الزمّية يف احلركات العرض:ّاألولالنحو 

 ّتحركامل وجود به ّتحققاألعراض موجودة بنفس اجلعل واإلجياد الذي ي

 توجد بنفس ّاملادية الالزمة للوجود ّ، فاحلركة العرضيّهريةوحركته اجلو

 .، بال احتياج إىل جعل جديدّهرية وبحركته اجلوّمتحركاجلعل لل

ة غري الزمة للوجود، ففي هذه ّ إذا كانت احلركة عرضي:النحو الثاين

، ّيةة النوع الفاعل القريب وبدون واسطة هو الطبيعة أي الصورّفإناحلالة 

 هو نفس طبيعة ّجوهري نوع ّ منشأ صدور األفعال املرتبطة بكلّفإنوعىل هذا 

 . ذلك النوع، وهذه األفعال تنسب إىل طبيعة ذلك النوع

 





 

 

 

 

  الفصل ا�ادي ع�

  ا�زمان

  الزمانوجودإثبات : ّاألولاملبحث  

 موضوع الزمان: املبحث الثاين 

 :نتائج البحث

  هبا ّخاص حركة زمان ّلكل .١

  إىل املبهمّنسبة الزمان إىل احلركة نسبة املتعني .٢

 امتناع توايل اآلنات .٣

 ارتباط األشياء بالزمان بنحو خمتلف  .٤

 ّزماينم عليه يشء ّ الزمان ال يتقدّإن .٥

 ن بينهام زمان مشرتك اّت الزمانيّية والبعدّيةالقبل .٦
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  ا��ح

  إثبات وجود ا�زمان: ّا�بحث األول

 هل الزمان : وهو،البسيطة  السؤال هبلصنّفيف هذا البحث يطرح امل

 . ّالتامة بكان وسيكون اجلواب ؟موجود

 :مان يوجد طريقان الزوجودثبات وإل

 هلذا الطريق يف ّيتعرض مل صنّفّلكن امل الطريق الطبيعي، و:ّاألولالطريق 

:  بقولهّتأهلني وإن أشار إليه صدر امل،ّ عن البحث الفلسفيٌ خارجّألنه ؛املقام

 ةني مشاهدّ الطبيعية فاهلادي لنا عىل طريق، الزمان وحقيقتهوجودثبات إ ّأما

 ّثم ً والرتك تارةاألخذفاقها يف ّقطوع من املسافة مع اتاختالف احلركات يف امل

 أخرى ً أو يف أحدمها تارة،فاقها يف املقطوع من املسافة واختالفها فيهامّات

 وقوع احلركات إمكان فيه ًاّ مقداريً يف الوجود كوناّأنفحصل لنا العلم ب

فهو  ،ةّ وهذه قارّار غري قّألنه ؛ غري مقدار األجسام وهناياهتاةفقّاملختلفة أو املت

 . إىل علم الطبيعةٌ ورشح ذلك موكول.ة وهو حركٍّ ألمر غري قارٌمقدار

هذا  ّبأن : الطباطبائي يف حاشيته عىل األسفارّالعالمةق عليه ّوعل

 وقد أورده الشيخ . الزمانوجود إىل الربهان الطبيعي عىل ٌإشارةالربهان 

 هذا ّإن :ه لهّ يتنبنأا جيب ّومم ،فاءورشحه يف السامع الطبيعي من كتاب الش

 بالعدد ً واحداً من أشخاص احلركات شخصاٍ شخصّلكل ّأنالربهان ينتج 

 غريها من ة كام تغاير تلك حرك،خرأل يغاير زمان احلركات ا،من الزمان
                                                        

 .١١٥ ص٣ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة )١(
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 إىل حركتها التي يعرضها كنسبة اجلسم ٍ زمانّكل ةنسب و،احلركات بالعدد

 نأ زمان ّكلن أ ومن ش. الذي يعرضهّسم الطبيعي إىل اجلّاخلاص ّالتعليمي

 الذي ّ الزمان العامّأما و.ر به غريه من احلركات وقياساهتاّ يتقدًيؤخذ واحدا

ر به ّ تتقدً مقياساًن يكون واحداأل نهّ تعيّإنامة فّ اليوميةركاحلهو مقدار 

ٌاحلركات تعني فهام أكه  تدرًاّ عامًاّ مستمرً من الناس لكونه أمراّ اصطالحيّ

 وهو ،ّية احلوادث الطبيعوجود يف ٌ دخيلٌّطبيعي ٌ هناك زمان، نعم.تهمّعام

 .ة بجوهرهاّية اجلسميّ الطبيعة الكلةزمان حرك

 بطريقة ّتأهلني عنه صدر املّ وهو الطريق الفلسفي، وقد عرب:الطريق الثاين

 : امتني، ومهّف هذا الربهان من مقدّويتأل .نيّاإلهلي

 ّالتأخرم وّ بالتقدّتتصفاحلوادث الواقعة :  األوىلمةّاملقد

 ّتتصف بعد حوادث أخرى، فّتحقق هناك حوادث تّأنا نجد بالرضورة ّإن

 ّتتوقفة ّتأخر املّأن عىل نحو ،ن التي تأيتمة عّ سبقها ومتقدّة عامّمتأخر ّبأهنا

فة عىل ّة متوقرّتأخف تكون احلادثة املّهذا التوقيف عىل احلادثة التي قبلها، لكن 

ة مقارنة النعدام احلادثة السابقة، وعليه ّتأخرزوال السابقة، ووجود احلادثة امل

 ، عىل املعلولّالعلة ّتقدم ّألن، ّعلتهف املعلول عىل ّف ليس كتوقّ هذا التوقّفإن

 بيانه يف املرحلة السابقة ّتقدمً جيتمعا معا كام أن يمكن ّعلتهر املعلول عىل ّوتأخ

إذن نرى يف الوجود حوادث .  املعلولوجود يف ظرف ٌ موجودةّالعلة ّأن :من

 .ة ال ريب فيهاّ بدهييّاملقدمة وهذه . عىل انعدام حوادث قبلهاّتتوقف

 ة تنقسم إىل ما قبل وما بعد ّاحلادثة القبلي:  الثانيةّاملقدمة

 ،د يمكن تقسيمه إىل قبل وبعّفإنه، ّاملتقدمحينام نضع يدنا عىل ذلك اليشء 

                                                        
 ).٢( تعليقة رقم ، املصدر السابق)١(

 .١١٥ ص٣ج:  املصدر السابق)٢(
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ًني، أحدمها قبل اآلخر، وال يمكن أن جيتمعا معا، وإذا ئأي ينقسم إىل جز

م ّ أحدمها متقدًأيضا ينقسم إىل جزئني ّأنه نجد ّاملتقدماجلزء عىل وضعنا يدنا 

 نضع ٍ جزءّكل ّفإن ال يمكن أن جيتمعا، وهبذا الرتتيب ٍم عىل نحوّواآلخر متقد

 القسمة ّم عىل اآلخر، وهكذا تستمرّقد أحدمها مت،يدنا عليه ينقسم إىل جزئني

 .ّحدوال تقف عىل 

 ؛ّسيال ّممتد أي ،ّمتصل يقبل االنقسام وهو ًا هناك موجودّأن :النتيجة

 .ّمتصل ّ وهو كم،يه بالزمانّ وهو الذي نسم،ه ال جتتمعء أجزاّألن

ً كونه كامّأما ام ، واالنقسّحد وانقسامه ال يقف إىل ، قابل لالنقسامّألنه؛ فّ

 . يف املرحلة السادسةّتقدم فقط، كام ّالكم ّمن خواص

ًمتصال ّالكم كون هذا ّأما ًمتصال لو مل يكن ّألنه؛ فً ال منفصالّ  ّتحقق مل يّ

 ال يمكن أن ، هذا اجلزء الذي هو بعدّأن :البعد فيام هو قبل وبالعكس، أي

مه ّن أن نقسال يمكوً قبال فقط ّ فيكون اجلزء القبيل، فينفصل اجلزآن،مهّنقس

ني قبل ئمه إىل جزّ وال يمكن أن نقس،ًإىل قبل وبعد، وكذا يبقى البعد بعدا

 ،زاءمه إىل أجّوحينام نقس ، منفصلٌّوبعد، ويكون من قبيل العدد الذي هو كم

ًمه، لذا يكون العدد كامّ فال يمكن أن نقس،ويصل إىل الواحد  ومل ،ً منفصالّ

 ال فهو ـ كالزمان ـ ّاملتصل ّالكم بخالف  وهذا، مشرتكٌّحد نيئاجلزيكن بني 

 . مشرتكةٍ وحدودٍ، ويمكن تقسيمه إىل أجزاءّحديقف تقسيمه عىل 

 الجتمعت ًاّ لو كان قارّألنه ف؛ّ غري قارـ وهو الزمانـ  ّالكم كون هذا ّوأما

 الزمان :ً بالفعل أبدا، إذنؤه ال جتتمع أجزاّأنهة، مع ّة والبعديّه القبليؤأجزا

 .ّ غري قارّمتصل ّ وهو كم،موجود

                                                        
 .١١٥ ص٣ج:  املصدر السابق)١(
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 حادث هو بعد ّكل ّنني فألّ اإلهلية عىل طريقّوأما: ّتأهلنيقال صدر امل

 ّألنه ؛ الواحد عىل االثننيّية ال كقبل،ّية عليه ال جيامع به البعدّية له قبلٍيشء

 نأ جيوز ّمما األب عىل االبن أو ذات الفاعل ّية وال كقبل،جيوز فيها االجتامع

 ّية بل قبل، الحقٌ عدميشء للّتحقق إذ قد ي؛ وال العدم،ومع وبعديكون قبل 

 وبني القبل هبذه ّإال ّية ما من قبلّثم . جيامع مع البعد لذاتهنأقبل يستحيل 

 ،ّحد عند ٍةات غري واقعّات وبعديّ قبليّيتصور وبني الذي هو البعد ّيةالقبل

 ٍاتّ وبعديٍاتّ قبليّددجت فيه ،ّالتأخر وّالتقدمومثل هذا الذي هو مالك هذا 

مة بالذات عىل ّ مترصٍةّتجدد مٍةّ من هويّالبد ف،راتّ وتأخٍماتّم تقدّوترص

 احلركات يف املسافات املمتنعة االنقسام إىل ما ال ة بمحاذاّاالتصالنعت 

ًمتصال ولكونه ،ّ فهو لقبوله االنقسام والزيادة والنقصان كمً،أصالينقسم  ّ 

ٌمتصلة ٌّةيّفهو كم ٍيةّكم أو ذو ةّري قار غّ
ٍمتصلة ّ  ّفإما : وعىل التقديرينة،ّ غري قارّ

ي ال يمكن ّتجددفالشتامله عىل احلدوث ال؛ ًجوهرا فإن كان .جوهر أو عرض

 غري ّمادي مقدار جوهر ّإما فهو ،ةّ اإلمكانيّالقوة وّاملادة عن ً يكون مفارقانأ

 .عدم قرارهو هّجتدد أو مقدار ، احلقيقةّتجدد بل مّيةثابت اهلو

  �وضوع ا�زمان: ا�بحث ا�ا�

 وهي من املقوالت ّالكم الزمان من مقولة ّأن من ّتقدم عىل ما ًبناء

 التي حتتاج إىل موضوع، لذا فالزمان حيتاج إىل موضوع، لكن ما هو ّيةالعرض

 ؟موضوعه

 كانت احلركة ّكلاما موضوع الزمان هو احلركة، والدليل عىل ذلك هو أننّ

كن مل تموجود، وكلام  ـوهو الزمان  ـ ّ غري القارّاملتصل ّالكم فهذا ًودةموج

                                                        
ّ والبد أن يمر، منهاللحظتانّه حتى ؤا أي ال جتتمع أجز)١(  .زء الالحقّ جزء منه حتى يوجد اجلّ
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 ّأن :ّيتضحغري موجود، فـ  الزمان ـ ّاملتصل ّالكماحلركة موجودة فهذا 

 .معروض وموضوع الزمان هو احلركة

معرفة حقيقة ا�زمان من أسد
ّ

هر�ة ال�اه� إلثبات ا�ر�ة ا�و
ّ

  

 معرفة حقيقة ّأنة مليقته عىل هناية احلكذكر الشيخ مصباح اليزدي يف تع

 ّ اجلسم التعليميّإن، فكام ّهرية الرباهني إلثبات احلركة اجلوّالزمان من أسد

، وإذا كان ًأيضا ٌّممتد ٌ أمرّ اجلسم الطبيعيّأن عىل ّيدل ،ّممتد ٌالذي هو أمر

ثبت ، وعىل هذا األساس يًأيضاً أن يكون موضوعه ثابتا ّالبدًالعرض ثابتا، ف

 . للجسم التعليميٌ ومعروضٌ موضوعّألنه ؛ّممتد ٌ اجلسم الطبيعي أمرّأن

 معروضه ّأن عىل ّيدل فهو ،ّممتد ٌ الزمان أمرّنإ ويف الزمان كذلك، فحيث 

 وهو ما ّهرية الرباهني إلثبات احلركة اجلوّوأسد:  حيث قال،ًأيضا ّممتد ٌأمر

 عىل معرفة حقيقة الزمان كبعد  يف مواضع، ويبتنيّتأهلنيأشار إليه صدر امل

 اجلسم ّأن عىل ٌ دليلّ اجلسم التعليميّأن للموجود اجلسامين، فكام ّتدرجيي

 ّيدل، كذلك الزمان ّ امتداده باجلسم التعليميّ يف ذاته يتعنيّممتد ٌالطبيعي أمر

  . يف ذاتهّتدرج مٌ املوجود اجلسامين أمرّأنعىل 

 وجود عىل ّتأهلنيالدليل الثالث لصدر امل ّأن :ويف املنهج اجلديد يذكر

 احلصول عليه من معرفة حقيقة الزمان ّيتم هو الدليل الذي ّهريةاحلركة اجلو

ًسياال ًبعنوان كونه بعدا به بالشكل ّ وقر،ّاملاديةًما من أبعاد املوجودات ّ ومترصّ

 :التايل

ٌمتصف فهو ،ّمادي ٍ موجودّكل : األوىلّاملقدمة  .ّزماين ٌعد بالزمان وله بّ

 .  الوجودّتدرجيي يكون ،ّزماين ٍز ببعدّ موجود يتميّكل : الثانيةّاملقدمة

                                                        
 ).٣١٢(، رقم ٣٠٩ ص: تعليقة الشيخ مصباح اليزدي عىل هناية احلكمة)١(



 ٧١........................................................................................................الزمان

 . له حركةّنأ أي ،ّتدرجيي ّاملادي اجلوهر وجود ّأن :النتيجة هي

 للموجودات ٌمّ مترصٌ الزمان امتدادّبأن : األوىلّاملقدمة عىل ّواستدل

ّ وليس ظرفا مستقال ً حت،ّيةاجلسامن ولو مل يكن هذا االمتداد  .امه األجسّتلً

ة كالساعة واليوم ّ للقياس باملقاييس الزمانيً، فال تكون قابلةّاملاديةللظواهر 

 .والشهر والسنة

م، وأجزاؤه التي هي ّ مترصٌالزمان أمر ّبأن : الثانيةّاملقدمة عىل ّواستدل

 ال  اجلزء اآلخرّفإن ، متعاقبة، فام مل يمض منه جزءٍ توجد بصورةّالقوةب

. ً واحداًوجودا ّالقوة ملجموع أجزائه التي هي بّفإن، ويف نفس الوقت ّتحققي

 يتمتع ٍ موجودّكل ّأنوبااللتفات إىل حقيقة الزمان يمكننا أن نعرف بسهولة 

 احلصول وتصبح له َّتدرجيي وجوده يكون ّفإن ، ذاته بمثل هذا االمتداديف

ً قابال للتقسيم إىل ّادها الزماينون امتدّد عىل بساط الزمان، ويعممتدةأجزاء 

ّ بحيث ال جيتمع أبدا جزءان زماني، متعاقبةّالقوةأجزاء ب ان منها مع بعضهام، ً

 . اجلزء اآلخر منه ال يوجدّفإن ، واحد منها وينعدمّفام مل يمر

 وجود ّيةهر اجلسامنا اجلووجود ّأن :متني يستنتجّوبالنظر إىل هاتني املقد

 .، وهذا هو معنى احلركة يف اجلوهرّجددتم ومّ ومترصّتدرجيي

هر ا للجوّأنكام : حاصلهما   يف توضيح هذا الدليلّتأهلنيوقد ذكر صدر امل

ًية مقادير هندسّاملادية ًكمية ًأيضا ّاملادية للجواهر ّفإن ،ّيةً وأبعادا مكانّ ًمتصلة ّ  أخرى ّ

 ّيةمن األوصاف الذاتة احلصول تعترب ّ امتداداته الدفعيّأن وكام ، الزمانّتسمى

 ّ، فكذا امتداده التدرجييّاملادي اجلوهر وجود عن ٌ منحازٌوجود وليس هلا ،لوجوده

ة ّة الشخصيّ اهلويّأنوكام .  له وال يقبل االنفكاك عنهٌّ ذايتٌ وصفّفإنه ،احلصول

                                                        
 . ٣٥٧ ص٢ج: املنهج اجلديد) ١(
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 من ًأيضا ّتحقق ال تّفإهنا ّية من دون األبعاد اهلندسّتحقق ال ت جسامينٍ جوهرّلكل

ً بحيث يكون منسلخا ّ موجود جسامينّن البعد الزماين، وال يمكن فرض أيدو

م ّ إذن الزمان مقو. نسبته إىل مجيع األزمنة تكون عىل السواءّفإنعن الزمان، وبالتايل 

 ّ جوهر جسامينّكل وجود يصبح أن، والزم ذلك ّ جوهر جسامينّلوجود أي

  .ةّتجدد متعاقبة ومّوةالق احلصول، وأن توجد أجزاؤه التي هي بّيّتدرج

 القائمة عىل ّاألدلةمن أتقن  ّالدليل يعد  هذاّأن : ذكر الشيخ مصباحّثم

 . إشكال عليهّ، وال خيطر يف بالنا أيّهريةاحلركة اجلو

:  إلثبات الزمانّاملتقدم الطباطبائي يف تعليقه عىل الدليل ّالعالمةوقال 

  .ّهريةكة اجلو أحد الرباهني عىل احلرّأنهوليعلم 

  نتائج ا�حث

١.�� 
ّ

 زمانٍ حر�ة
ٌ

خاص 
�

   بها 

جد الزمان، وإذا زالت ُ وٌ وجدت حركةّكلام ّأنه :ًبناء عىل ما ثبت آنفا من

ٍمتحرك ٍ موجودّلكل ّأنه: ّيتضحاحلركة ارتفع الزمان، 
 به، وهذا ٌّخاص ٌ زمانّ

 موضوع ّأن :ًت آنفا ثبّأنه : للحركات، وبعبارة أخرىّهو الزمان الفلسفي

 ّأنفيثبت  ـ ةّ أم جوهريًّة عرضيً سواء كانت حركةـالزمان هو حركة املوجود 

 . بهًاّخاص ًا زمانّمتحرك ّلكل

 الذي تواضع عليه البرش لتنظيم حياهتم وهو ّ الزمان االجتامعيّأما

                                                        
 لتعليم ؛ املنهج اجلديد٢٩٥ـ٢٩٠ ص٧ج: انظر احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(

 . ٣٥٧ ص٢ج: الفلسفة

 . ٣٥٧ص ٢ج:  املنهج اجلديد لتعليم الفلسفة)٢(

 ).٣(، تعليقة رقم ١١٥ ص٣ج :احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة )٣(
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ا، ام والساعات والدقائق والثواين وغريهّر بالسنني والشهور واأليّالزمان املقد

ّ لبعض احلركات، وقد أخذ مقياسا تقدٍّخاص ٍ عن زمانٌفهو عبارة ر به سائر ً

ن وة وهي األربع والعرشّاحلركات األخرى، من قبيل أخذ زمان احلركة اليومي

ّ وجعلها مقياسا لتقدير احلركات األخرى، فاحلركة اليومي،ساعة ة وهي ً

 أي ،ةّ واجلزئي)الطويلة( يةّقها عىل احلركات الكلّ نطب،ن ساعةواألربع والعرش

  .احلركات القصرية

�سبة ا�زمان إ� ا�ر�ة �سبة ا�تع� .٢
ّ

   إ� ا�بهم

 إىل ـ وهو اجلسم ـ ّنسبة الزمان إىل احلركة هي نسبة اجلسم التعليمي

 هو أصل االمتداد يف األبعاد الثالثة من ّ اجلسم الطبيعيّفإن، ّاجلسم الطبيعي

 ّاخلاص فهو االمتداد :ّ اجلسم التعليميّماأد، دون تعيني مقدار االمتدا

 .... مثل مرت، مرتين، ثالثةّاخلاصواحلجم 

، ّ معنيٍ بمقدارٍدّ مبهم، أي غري حمدٍّ غري قارٌ امتدادّفإهناوكذلك احلركة 

ره هو الزمان، ولذا تكون نسبة الزمان إىل احلركة نسبة ّنه ويقدّوالذي يعي

 .مر إىل املبهّ أو املقدّاملعني

َ بام هو جسم ال تعنيٌ اجلسمّأن :بعبارة أخرى  ّألن ؛ له بحسب املقدارّ

َ فهو يف رتبة ذاته ال تعني، لهٌالتعيني املقداري عارض نه هو ّ والذي يعي، لهّ

َ ال تعنيّفإهنااملقدار العارض له، كذلك الكالم يف احلركة،   هلا بحسب املقدار، ّ

  .نها هو الزمان العارض هلاّوالذي يعي

   امتناع توا� اآلنات.٣

ٌسيال ٌ واحدٌوجود احلركة ّأن فيام سبق ّتقدم ه ؤي ال جتتمع أجزا أـ ّ غري قارّ

، وبني هذه األقسام ّمتعددة إىل أقسام ّ تقبل االنقسام الومهيّوأهنا ـ يف الوجود
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ونفس الكالم ) ّاآلين(ى ّ وتسم ـ ال بالفعلّالقوة أي بـ مفروضة توجد فواصل

ٌمتصل ٌّ الزمان كمّألن ؛ الزمان واحلركة وجود واحدّألنالزمان، يأيت يف  ٌسيال ّ ّ 

 جزء وآخر من ّكل وبني ، فالزمان يمكن تقسيمه بالوهم إىل أجزاء،ّغري قار

 منتهى ّ اآلينّأن باآلن، فاآلن هو منتهى زمان اليشء، كام ّتسمى ٌأجزائه فاصلة

 .حركة اليشء

 ّأن من الوجود، بمعنى ٌّ، له حظّ عدميٌأمر ّ اآلن الزماينّأن :ومن الواضح

 من ّ الذي له حظ، وهو الزمان، كام يف عدم امللكةٌمنشأ انتزاعه موجود

 .ًّا عدميًا منشأ انتزاعه موجود، وإن كان يف حقيقته أمرّألن؛ الوجود

 بداية الزمان وهنايته، من قبيل النقطة : أي، ظرف الزمانّفاآلن الزماين

 يف تنبيه الفصل صنّف قال امل. أي بدايته وهنايته،ّطالتي هي طرف اخل

ة له وال ّ ال شيئيٌ حمضٌ العدم بطالنّأن : يف مباحث العدمّتقدمقد : السادس

 ّ ما ذهنيٌ فيحصل له ثبوت، يضيفه إىل الوجودامّرب العقل ّأن غري ،متايز فيه

 من ّتميز كعدم البرص امل، من عدمٌز بذلك عدمّ فيتمي، ما من الوجودٌّوحظ

ب العقل عليه ما يراه ّ فريت، من عدم الفرسّتميزعدم السمع وعدم اإلنسان امل

 ومرجعها باحلقيقة تثبيت ما حياذهيا من أحكام ،ةّمن األحكام الرضوري

سها بالعدم ّ املمكنة يف تلبّاهية ومن هذا القبيل حكم العقل بحاجة امل.الوجود

ٍعلةإىل   اخلالية ، حيث هي منّاهية املّتصور إذا  فالعقل. الوجودّعلة هي عدم ّ

 ّ وجد بالرضورة أن، قاس إليها الوجود والعدمّثم ،لّحتصل والالّمن التحص

ٍعلة عىل ٌفّلها بالوجود متوقّحتص  وجودها لو مل ّعلة ّأن ويستتبعه ، موجودةّ

حتتاج  املمكنة إلمكاهنا ّاهية املّبأن احلكم ّ فيتم، املعلولةّاهيةتوجد مل توجد امل

ح ّ ومرج،ح ذلكّ يرجّمرجح إىل ، من الوجود والعدمٍيشءصافها بّيف ات

 مل ، املوجدةّالعلة لو انتفت : أي،ح العدم عدمهاّ ومرجّالعلة وجودالوجود 
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 وجود عىل ٌفّ املمكنة متوقّاهية املوجود ّأن : وحقيقته، املعلولةّاهيةتوجد امل

  .تهاّعل

 ّتحقق اآلن يّألن وحمال؛ ٌيل اآلنات يف الزمان ممتنع تتاّأن :ّيتضح ّتقدما ّومم

 مل ، واآلن الثاين زمانّاألول الزمان وبانتهائه، فإذا مل يكن بني اآلن ّتحققب

 ّتحقق لٌ التتايل، ولو كان بينهام زمانّتحقق اآلن الثاين، فال يمكن أن يّتحققي

 عن وقوع اآلن الثاين بعد ٌ التتايل عبارةّألن التتايل، ّتحقق لكن ال ي،اآلن الثاين

: وبعبارة الشيخ جوادي اآلميل يف املبدأ واملعاد . من دون فصلّاألولاآلن 

 ٌّ عدميٌ وهي أمرّ هو طرف الزمان، كالنقطة التي هي طرف اخلط:اآلن

 .ّيتجزأ لزم حمذور اجلزء الذي ال ّوإال، ّمستقل ّخارجي وجودوليس هلا 

تزع من بداية الزمان وهنايته، نظري ومفهوم اآلن هو طرف الزمان، ين

 آنني وجود ّإن، وعىل هذا األساس فّانتزاع مفهوم النقطة من بداية وهناية اخلط

 الزمان ّألنمتتاليني يعني انتزاع مفهوم اآلن من زمانني متجاورين ممتنع، 

ن ان أو هنايتا ليس له بدايتّ اخلطّأنن، كام اهنايت ن أواالواحد ليس له بدايت

  .ورةبالرض

   �تلف ٍ ارتباط األشياء با�زمان بنحو.٤

 : وهي كالتايل، األشياء يف انطباقها عىل الزمان خمتلفةّإن

من ؛  انطباق األشياء عىل الزمان بال واسطة يف العروض:ّاألولالقسم 

 هي التي يلحظ : بياهناّتقدم كام ،ّية احلركة القطعّألن، ّيةقبيل احلركة القطع

                                                        
 املسافة بني البرصة والكوفة : ليس املراد من الفاصلة يف املقام املعنى العريف، كام يقال)١(

 .  ال بالفعلّالقوةة وهي أمر بّ املراد هبا الفاصلة الفلسفيّإنامكذا، و

ً، نقال عن رشح هناية احلكمة للشيخ عيل ١٨٧ ص:خ جوادي آميل املبدأ واملعاد، الشي)٢(

 . ٢٩٣ ص٢ ج:شريواين



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح٧٦

 ّية املسافة بنسبته إىل أجزاء الزمان، فعند تقسيم احلركة القطعّتحركفيها قطع امل

 هي ّية احلركة القطع: ينطبق عىل الزمان، وبعبارة أخرىٍ جزءّإىل أجزاء، فكل

 احلركة ّألن منطبقة عليه، ّية واحلركة القطعًنفس الزمان، وليس الزمان شيئا

ٌمتصل ٌ امتدادّيةالقطع  ٍلها إىل زمانّ العقل حيل،عم ن. وهو الزمانّ غري قارّ

 هو ّإنام عىل الزمان، فهذا ٌ منطبقةّية احلركة القطعّنإ :فيقول ،ّيةوحركة قطع

 . فهام يشء واحدّوإال ،بحسب حتليل العقل

 ّوالشدة ّالتأخرم وّ بالتقدّية أجزاء احلركة القطعّاتصاف ّفإنوعىل هذا 

 أو ،ًا عن هذاّمتأخروذاك ًما عىل ذاك، ّوالضعف، بأن يكون هذا اجلزء متقد

 مجيع هذه ّفإن بحسب الزمان، ّإنام أو أضعف من اآلخر، ّأشدأحدمها 

ًأوال للزمان ٌاألوصاف هي أوصاف صاف الزمان بذلك، ّتا وبتبع ، وبالذاتّ

 ً.أيضا ّيةتوصف به احلركة القطع

 وهي ، انطباق األشياء عىل الزمان بواسطة يف العروض:القسم الثاين

، من قبيل الوصول إىل الغاية والرتك ّ دفعيٍ بشكلّتحققالتي تاحلوادث 

 واالنفصال باآلين، ٍ بيشءّاالتصافأو لغري ذلك، ويطلق عىل  لنقص

 تنطبق عىل اآلن الذي هو طرف الزمان، الذي هو ّتحققة الّفاحلوادث الدفعي

، ٌّديوجو ٌ ال نتسابه إىل الزمان الذي هو أمر؛ من الوجودٌّ له حظٌّ عدميٌأمر

 يف تنبيه الفصل السادس من املرحلة السادسة الذي صنّفوهذا ما أشار إليه امل

 .ً ذكره آنفاّتقدم

 ٌمنتسبـ  ّواالتصالمن قبيل الوصول والرتك واالنفصال ـ  ّ اآلين:إذن

  عىل الزمانًاإىل الزمان من طريق اآلن وليس منطبق

الغاية والكامل األخري كالوصول إىل  ـ ة ّ األمور اآلنيّإن :بعبارة أوضح

 واالنفصال عن ٍ بيشءّواالتصال ،والرتك لسكون أو نقص أو ما شابه ذلك
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ة، فال تنطبق عىل الزمان الذي هو ّا دفعيّألهن ّمتدة من األمور املليست  ـيشء 

 تنطبق عىل طرف الزمان وهو اآلن الذي ليس من الزمان ّإنام، وّسيال ٌّممتد ٌأمر

 .سوب إىل الزمان اآلن منّولكن ًأيضا

 . الزمان عىلـات ّ اآلنيـ ّيةالدفعهذا بالنسبة إىل انطباق األمور 

 احلركة ّأن : عىل الزمان، فبيانهّيةّالتوسط انطباق احلركة ّية كيفّأما

 ًا بسيطًا وإذا كانت أمر، بسيط بني املبدأ واملنتهىٌ هي أمر:ّتقدم كام ّيةّالتوسط

 ،امتداد الزمان له ّألنن أن تنطبق عىل الزمان،  لذا ال يمك،فال انقسام هلا

 احلركة ّنإ يف ذاهتا، ولكن حيث ّيةّالتوسط واالمتداد يف احلركة واحلركة

 ال توجد ّيةّالتوسط احلركة ّألن  ـّيةحدة الوجود مع احلركة القطعّ متّيةّالتوسط

روضة عىل ها املف تنطبق أجزاؤّية ـ واحلركة القطعّية بوجود احلركة القطعّإال

 عىل الزمان بواسطة ٌ منطبقةّيةّالتوسط احلركة ّنإ : أن يقالّأجزاء الزمان، صح

 . ً تنطبق عىل الزمان جمازا ال حقيقةّيةّالتوسط احلركة ّأن، أي ّيةاحلركة القطع

                                                        

ّالتوسطية يف تعريف احلركة صنّف قال امل)١(  املبتدأ واملنتهى بني ّتحرككون اليشء امل ّأهنا ّ

 ٌ بسيطةٌ وهي حالة،فيهو فهو ليس قبله وبعده ، من حدود املسافة فرضٍّحد ّكلبحيث 

 ّ أن:ًأيضا ّوتقدم . الفصل الرابع، املرحلة التاسعة، انظر هناية احلكمة.سمة غري منقٌثابتة

ّالتوسطيةالفرق بني احلركة   عىل خمتار ً بناءّإال، ليس ٌّاعتباري ٌ هو فرقّية واحلركة القطعّ

 ، بني املبدأ واملنتهى من دون نسبته إىل احلدودّتحركنا إذا الحظنا املّ وذلك ألنصنّف؛امل

نسبته إىل   بني املبدأ واملنتهى مع مالحظةّتحرك، وإذا الحظنا اليشء املّية توسطٌةفهي حرك

للحركة  : يف الفصل الرابعصنّف، وهلذا قال املّية قطعٌاحلدود واملسافة، فهي حركة

 ّتأهلني نوعني من احلركة حقيقة، وهو مذهب صدر املوجودومعنى ذلك عدم  اعتباران

 . ًالّ مفصّتقدمكام ًأيضا، 
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  السبزواريّاملحقق عند ّطيّ وزمان توسّزمان قطعي

ة ّ احلركة إىل قطعي السبزواري يف رشح املنظومة عند تقسيمةّاملحققذكر 

ٌية قطعٌ كام عندنا حركةّأنه: ةّطيّوتوس  ّ قطعيٌ كذلك لدينا زمان،ةّطيّ وتوسّ

، ّية ترسم بامتدادها احلركة القطعّيةّالتوسط احلركة ّأن، وذكر ّطيّ توسٌوزمان

 ّية للحركة القطعٌ الزمان وعاءّأنكذلك اآلن يرسم بسيالنه الزمان، فكام 

 وتنطبق ّيةّالتوسط للحركة ٌ وعاءّالسيالطة، كذلك اآلن وتنطبق عليه بال واس

 .عليه بال واسطة كذلك

 ال امتداد هلا، فزماهنا ليس له ّأهنا بام ّيةّالتوسط احلركة ّنإ :بعبارة أخرى

 وهو كونه بني املبدأ ـ ّيةّالتوسطن من زمان احلركة ّلكن اآل و،ًأيضا ٌامتداد

 . الزمانّتحقق لكن بسيالنه يرسم االمتداد، فيإن كان ليس له امتداد، وـواملنتهى 

 : والنوع اآلخر، طرف الزمان:ّاألول النوع ،فيكون عندنا نوعان من اآلن

أي راسم ما   :راسمه: وقولنا: هو الذي يوجد الزمان، وهذا ما ذكره بقوله

 إشارة إىل رسم للحركة بمعنى ّالتوسط:  بقولناّمتعلق   بالنسب ّامتد يف اخليال

 .ّية ما هي الراسمة للقطعّأهناهو  وّلتوسطا

ّ إىل احلد الثاين يف اخليال قبل أن تزول ّتحركّ ملا ارتسم نسبة املّأنه :بيانه

 عىل املسافة كام حتصل من ٍ منطبقٍّ ممتدٍل أمرّ ختيد عنّاألولّنسبته إىل احلد 

ٌالشعلة اجلوالة أمر والقطرة النازلة  ًاّى لذلك خط املشرتك، فريّاحلس يف ّممتد ّ

ٍ نقطة رأس املخروط املارة بسطحّأنهذا كام  و.أو دائرة  ًاّ تفعل بسيالهنا خطّ

ًمتصال ً السيال يرسم زمانا  اآلنّأنكام  و،ّ ًمتصال ّ  ّيتفرع أن : إذ اآلن له معنيانّ

 ٌحدا وٌهو طرف و عىل الزمانّيتفرعأن  و،ّالسيالهو اآلن  وعليه الزمان

 . منهٍقطعة وٍ بني قطعةٌ مشرتكٌفصل و،اآليت وايضمشرتك بني الزمان امل

                                                        
 . ٢٥٩ ص٤ج: رشح املنظومة )١(
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 الواحد ليس بعدد، ّفإن السبزواري لذلك بالواحد، ّاملحققوكان نظر 

، ّر الواحد حيصل العدد، وكذلك احلال يف النقطة وهي هناية اخلطّلكن بتكر

 . االمتدادّتحققرها يّ ليس هلا امتداد، ولكن بتكرّ النقطة أمر عدميّفإن

 ّتحقق لكن بسيالنه ي، وإن كان ليس له امتدادّفإنه ،ا احلال يف اآلنوهكذ

 .االمتداد ويوجد الزمان

 ،ّممتد ٌ حقيقة الزمان أمرّأن هي :هحاصلبام   الطباطبائيّالعالمة وناقشه

 الزمان هو املنقسم بالذات، ومع عدم ّألنًل زمانا وليس فيه امتداد؛ ّوال نتعق

 اآلن ال امتداد فيه، فال ّنإ وحيث ،ً، فال يكون زمانااالمتداد ال ينقسم بالذات

 . به الزمان، هذا بالنسبة ألصل املطلبّتحققيمكن أن ي

رها ّالوحدة التي حيصل العدد بتكر ـاملثالني ما ذكره من إىل  بالنسبة ّوأما 

 :  فاملناقشة فيهاـرها ّبتكر ّ اخلطّتحققوالنقطة التي ي

 ٌ من كثرة الواحد، فهو قولّتحققن ويّدد يتكو العّأن بالنسبة لقوله ّأما

 الواحد ّألنرها؛ ّ الوحدة تفعل العدد بتكرّأن وغري صحيح، وال نقبل ٌباطل

 العدد من الواحد ّتحققً العدد يبدأ من االثنني فصاعدا، وال يّإنامليس بعدد، و

 من اما شاهب االثنني والثالثة واألربعة وّفإن؛ الواحد رّ بتكرّتحقق يّإنام و،بذاته

 .  بواسطة ذات الواحد أو الوحدةّتحقق مل ي،األعداد

 من ت ليسٍن من أجزاءّ يتكو، وهو العدد، املنفصلّالكم ّنإ :بعبارة أخرى

 العدد من ذات العدد، وهذا ّتحقق الواحد ليس بعدد، وال يّألنجنسه؛ 

 جزء ّزاء من جنسه، فكلن من أجّ يتكوّفإنه كالزمان، ّاملتصل ّالكمبخالف 

 العدد يف الواقع ّفإنوعليه  . لالنقسامً أن يكون قابالّالبد ّاملتصل ّالكممن 

ر الواحد، والواحد ليس من ّن من تكرّ العدد يتكوّألن الواحد،  عىلٌعارض

 العدد ّنإ : عن العدد، ومن هنا يمكن القولّمستقل ٌوجود له ّإنام و،العدد



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح٨٠

 .  عىل الواحدٌعارض

 ُ الزمان وطرفِ وهنايةِ اآلن عبارة عن طرفّنأل ؛وهذا بخالف اآلن

 وعىل هذا ال يمكن أن ، يستحيل توايل اآلنات:؛ ولذا قلناّ عدميٌالزمان أمر

 .ّتامةفمقولة السبزواري غري . ر اآلنّ الزمان بتكرّتحققي

ة التي ترسم عىل ّة ال النقطة البيانيّواملراد هبا النقطة الفلسفيـ   النقطةّوأما 

 حمض، فال ٌ فقدانّ، واألمر العدميّ عدميٌ وهي أمرّ وهي هناية اخلطـ الورقة

 ّ اخلطّبأن :، فالقولّممتد ٌّوجودي ٌ الذي هو أمرّ هبا اخلطّتحققيمكن أن ي

ال  ،ٌ هو قول باطلٍف من جمموعة نقاطّ يتألّ اخلطّأن :ف من النقطة بزعمّيتأل

 هذا ّفإن من النقاط، ٌفّ مؤلّ اخلطّأن :ة، وما قيل منّمن الصحله  أساس

 .، وليس له من احلقيقة يشءّاعتباري ٌّ ومهيٌالتأليف املزعوم أمر

 ا�زمان ال يتقد.٥
ّ

  ّزما� ٌم عليه �ء

 عىل ّتقدم إذا ّألنه؛ ّزماين ٌم عليه يشءّالزمان ال يتقد ّأن : ينتجّتقدم ّمما

 عليه ّوتقدممان ز ٌ إذا كانّألنه بالزمان، يلزم اجتامع النقيضني، ٌالزمان يشء

 يف تلك املرتبة ٍ يف الرتبة السابقة وغري موجودٌ الزمان موجودّأنزمان، يعني 

 لعامل ّ احلدوث الزماينّأن يف األبحاث السابقة ّتقدموهو من املتناقضني؛ ولذا 

، وهو ّاملادة بعامل ٌ واحلركة مرتبطة، الزمان مقدار احلركةّألن ال معنى له، ّاملادة

 ٌ حدوثّاملادة، فال معنى أن يكون لعامل ّاملادة بعامل ٌالزمان مرتبط ّأن :يعني

 الزمان ّأن مع ،ّاملادة عامل ّتحقق يّثم من الزمان ٌ مقدارّ، بمعنى أن يمرّزماين

ٌتقدم، فإذا كان هناك ّاملادة عامل ّحتقق بنفس ّتحققي ً اّتقدم أن ال يكون ّالبد ف،ّ

 يمكن أن يتقدم عىل الزمان ال ويف املقام كذلك ،ّم رتبيّتقدهو  ّإنام، وًّازماني

 .زمان
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 الزمان وهي وجود ّعلةم ّ كتقدٌم عىل الزمان يشءّ يمكن أن يتقد،نعم

ة الزمان هي ّص الزمان، فعلّ بتشخٌصةّ احلركة متشخّألن احلركة؛ ّعلةنفس 

ة ّ للحركة وعلّعلة :تنيّ يقوم العقل بتحليلها إىل علٍحينئذ احلركة، وّعلة

 . بحسب الواقع اخلارجيٌ واحدٌ احلركة والزمان يشءّأنلزمان، مع ل

 ّالعلة موضوع احلركة كّألنم موضوع احلركة عىل الزمان، ّوكذلك يتقد

 يكون موضوع ٍحينئذ عىل احلركة بالطبع، وٌمّالناقصة للحركة، فهو متقد

 .  واحدٌ احلركة والزمان يشءّألن؛ ًأيضاًما عىل الزمان ّاحلركة متقد

 ّأن عىل ٌّ مبني، موضوع احلركة عىل الزمانّبتقدم القول ّأنوال خيفى 

 وجود الطباطبائي الذي ينكر ّالعالمة عىل مبنى ّوأما، ًاللحركة موضوع

 .  فال يأيت هذا الكالمـ ّتقدمكام  ـموضوع للحركة 

 ّكلم عىل الزمان ّ يتقد، نعم.م عليه بالزمانّ الزمان ال يتقدّأن :واحلاصل

 .ة احلركة وموضوع احلركةّ الزمان وعلوجود ّعلةمن 

 القبلي.٦
ّ

ة وا�عدي
ّ

ة ا�زمان�
ّ

  ن ب�نهما زمان �ش�ك ات

 ّإال آخر، ٍ ويشءٍا بني يشءّتحققن ال يمكن أن ياّتة الزمانيّة والبعديّالقبلي

ٌومادة مشرتكة ٌ وحركةٌ مشرتكٌأن يكون بينهام زمان  .  مشرتكةّ

 والعلقة بعد النطفة، فلكي تكون النطفة ، العلقة النطفة قبلّإن: بيان ذلك

 ًمةّ تكون هذه متقدّحتىنسبان إليه، ُ يٌ مشرتكٌ أن يكون بينهام زمانّالبد ًمةّمتقد

 ٌ منهام له زمانٌّكل مشرتك، وكان ٌة، إذ لو مل يكن بينهام زمانّمتأخروتلك 

ىل اآلخر، م أحدمها عّ فال ربط ألحدمها باآلخر، فال معنى لتقد، بهٌّخاص

 عىل اآلخر، ّاملتقدم مشرتك بني اليشء ٍ زمانوجود من ّالبد عىل هذا فًوبناء

 ّتأخر واملّاملتقدمبني  أن تكون ّتأخر واملّاملتقدم بني ٍ مشرتكٍ زمانوجودوالزم 
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 احلركة موضوع ومعروض الزمان، ووحدة وكثرة ّألن؛ ًأيضا ٌ مشرتكةٌحركة

 . كة لوحدة وكثرة احلرٌالزمان تابعة

 بني ٍ مشرتكةٍ واحدةٍ حركةوجود وكذا ًكا ومشرتًاوإذا كان الزمان واحد

 ّاملتقدم أن يوجد بني ًأيضاة، الزمة ّ زمانيٌةّ وبعديٌّةالشيئني اللذين بينهام قبلي

، ووحدة احلركة ّاملادة موضوع احلركة هو ّألن مشرتكة؛ ّمادة ّتأخروامل

 ّالبد واحدة، ّتأخر واملّاملتقدمركة بني هتا، فإذا كانت احلّ بوحدة مادٌمرشوطة

ًمادة ّتأخر واملّاملتقدمكون يأن   ً.أيضا ً واحدةّ

 ٌة زمانّ زمانيٌةّ وبعديٌّة أن يكون بني الشيئني اللذين بينهام قبليّالبدإذن 

ٌومادة مشرتكة ٌمشرتك وحركة  . مشرتكةّ

 ًارّ وتأخًاّدمتقً غدا ٍو اليوم وقعود عمرٍنا نجد بني قيام زيدّ إن:إن قلت

 ؟بينهام  مشرتكةّومادةزمان مشرتك وحركة مشرتكة  وجود، مع عدم ًّازماني

 إذا كان بني أجزاء ،ان حقيقةّتحققني يّ الزمانيّتأخر واملّاملتقدم ّإن :اجلواب

 ّبأن يفرة له، ولذا نجد احلكامء حكموا ّالزمان بالذات وبني أجزاء احلركة املقد

 بني أجزاء ّالتأخر وّالتقدم وهو الذي يكون ـ ّالتأخرو ّالتقدمهذا النوع من 

، بخالف سائر أنحاء ّتأخر مع املّاملتقدم ال يمكن أن جيتمع ـالزمان بالذات 

 من املرحلة العارشة ّاألول يف الفصل صنّف كام يذكره امل،ّالتأخر وّالتقدم

جزاء الزمان  فبني أ، الوجودّفعليةاجلزءان من الزمان ال جيتمعان يف : بقوله

ٌتقدم  ّالتقدم بخالف سائر أقسام ،ّتأخر منها املّاملتقدم ال جيامع ٌرّ وتأخّ

 .ّالتأخرو

 ٍام يمكن أن جيتمعا يف زمانّ فإهن،ٍو وقعود عمرٍ بالنسبة لقيام زيدّأما

                                                        
 .٢٨ص :ّاألول املرحلة العارشة، الفصل ، هناية احلكمة)١(
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 بالزمان ًارّ وتأخًاّتقدم فهو ليس ّالتأخر وّالتقدمصفان به من ّواحد، وما يت

ٌتقدمهو  ّإنام و،حقيقة  من خالل تطبيقهام عىل زمان آخر، وهو زمان ٌرّ وتأخّ

 بينهام، ٌ مشرتكٌ زمانّية زمان احلركة اليومّفإن، وعند ذلك ّيةاحلركة اليوم

ٌومادة ٌ مشرتكةٌ حركةّيةوكذلك بني زمان احلركة اليوم  . كذلكٌ مشرتكةّ

ًدا ليس غٍو  اليوم عىل قعود عمرٍ قيام زيدّتقدم ّأن :ّيتضح ومن هنا 

 بالزمان واحلركة ٌ، فال يكون بينهام اشرتاكو وقعود عمرٍبالذات لقيام زيد

 ّية وزمان احلركة اليومّية بالذات هو لزمان احلركة اليومّالتقدم ّإنام، وّاملادةو

ٌومادة مشرتكة ٌ مشرتك وحركةٌالذي يكون له زمانهو   . مشرتكةّ

 ّإالان ّتحققة بني شيئني ال يّ الزمانيةّة والبعديّ القبليّأن :ّيتضح ّتقدما ّومم

ٌومادة مشرتكة ٌ مشرتك وحركةٌإذا كان بينهام زمان  . مشرتكةّ

تعليق � ا�ص
ّ

  

  ٌاتصالولو مل يكن : قوله  البعد فيام هو قبل وبالعكس، ّتحقق مل يّ

 ، البعد فيام هو قبلّتحقق القبل ينقسم إىل قبل وبعد، فيّأن : أيبل انفصال

 ،ّاتصاليكن  القبل فيام هو بعد، فإذا مل ّتحقق في،قسم البعد إىل قبلوهكذا ين

 من غري ً البعد، والبعد بعداّتحقق فقط من غري أن يًيلزم أن يكون القبل قبالف

نقسم إىل ي ًمثال االثنني من العدد ّإن ف، فيه القبل، فيكون كالعددّتحققأن ي

 عدد ينتهي يف ّ فكل، وهو قبل فقط، وواحد آخر بعد فقط وهكذا،واحد

 الذي ال يقف ّاملتصل ّالكمتقسيمه إىل الواحد الذي ال ينقسم، وهذا بخالف 

 .ّحدتقسيمه عىل 

 ٌمتصل ٌ مقدارّأنه ّماهيته وٌفالزمان موجود: قوله أورد  ....ّقار غري ّ

السيالن وعدم القرار إن : ّبأن ّاملتقدم صاحب الوعاية عىل تعريف الزمان
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ًماهية، لزم أن ال يكون هذا التعريف ّاحلقمان، كام هو كان لوجود الز  للزمان؛ ّ

؛ وذلك ّاهية لزم التشكيك يف املّاهيته، وإن كان ملّاهية عىل املٌ الوجود زائدّألن

 بعض أجزاء الزمان عىل ّتقدم الزمان يوجب أن يكون ّماهية السيالن يف ّألن

 ٌ، وهو باطلّاهيةمل، وهذا هو التشكيك يف اّاهيةالبعض بحسب نفس امل

 .عندهم

 ّية الزمان من العوارض التحليلّألن؛ ّاهيات الزمان ليس من املّأن ّفاحلق

 وجود بنفس ّإال هلا يف اخلارج وجود ال ّيةللحركة، والعوارض التحليل

، ّ بحسب االعتبار الذهنيّإالة بينها ّة وال معروضيّمعروضاهتا، إذ ال عارضي

 الزمان، بل ّماهية عنه َ ينتزعّحتى يف اخلارج فال مصداق بالذات للزمان

 مع احلركة، واحلركة من أنحاء ّية اهلوّمتحد ّألنهالزمان من أنحاء الوجود؛ 

 .ّاهياتالوجود ال من امل

 أيصهاّ بتشخًصاّ هلا متشخًاّ خاصًزمانا ... حركةّلكلثبت : قوله : 

 مبهم، ٌ احلركة أمرّنأل بوجود احلركة، ٌ هبا موجودّ خاص حركة زمانّلكل

 ّأن إىل ٌ فيه إشارةصهاّ بتشخًصاّمتشخ صها، وقولهّوالزمان هو الذي يشخ

 كام ،ّتأهلني وصدر املصنّف، كام هو مبنى املّيةالزمان من العوارض التحليل

 .سيأيت بيانه

 املراد من .كام تنقسم احلركة إىل أقسام هلا حدود مشرتكة: قوله 

أ إىل أجزاء ّ، فاحلركة تتجزّية ال القسمة املنطقّيةلطبيعالقسمة هي القسمة ا

، فالفواصل غري يّالفك، أي بحسب الوهم، وليس من االنقسام ّالقوةب

 .موجودة يف الواقع اخلارجي

                                                        
 .٤٤٢ص:  وعاية احلكمة)١(
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 ّية األشياء الزمانّأن : أي.االشياء يف انطباقها عىل الزمان خمتلفة: قوله 

 يف االمتداد غري ّتحققاق عىل الزمان ي االنطبّألن يف ارتباطها بالزمان، ٌخمتلفة

ات واحلركة ّ اآلنيّوأما، ّية ال احلركة القطعّيةّالتوسط وهو يف احلركة ،ّالقار

 به، وهذا ما ذكره ً تكون مرتبطةّإنام فهي غري منطبقة عىل الزمان، وّيةّالتوسط

 اليشء من نسبة ٌ حاصلةٌ فهو هيئة: متىّوأما:  يف بداية احلكمة بقولهصنّفامل

 ، أو يف طرفه، كاحلركات، من كونه يف نفس الزمانّأعم وكونه فيه ،إىل الزمان

ة ّ واالنفصال واملامسّاالتصال من ، الوجودّية كاملوجودات اآلن،وهو اآلن

، أو ال عىل ّية من كونه عىل وجه االنطباق كاحلركة القطعًأيضا ّ وأعم،ونحوها

  .ّيةّالتوسطوجهه كاحلركة 

 كلمة ّإن:  قال الشيخ مصباح اليزدي.فاآلن طرف الزمان: هلقو 

 هي يف ،غري من الزمانص بمعنى اجلزء الّالتي تستعمل يف احلوار العريف) اآلن(

 وهي بمنزلة ، من الزمانٌ ما تنتهي إليه قطعة:االصطالح الفلسفي تعني

 ّإن أبدا، أي  ال نصل إىل النقطةّ من تقسيم اخلطّأنه، فكام ّالنقطة بالنسبة للخط

، وإن كان ًأيضا ٌ منه له امتدادٍ جزءّوكل للتقسيم إىل ما ال هناية، ٌ قابلّاخلط

 من الزمان وإن ٍ جزءّكلًا، فكذا ّ االمتداد الصغري جدّتصورًذهننا عاجزا عن 

ّفرضناه قصريا جد ) اآلن( الزمان ال نصل إىل ة فله امتداد، ومن جتزئ،ًاً

م ّ ليس سوى توهٍ متالحقة)ٍآنات(ن من  إذن تركيب الزما.ًإطالقا

 .أجوف

 أي احلركة  .ينفد الزمان بنفاد احلركة املعروضة من اجلانبني: قوله

                                                        
 .١٠٥ص:  املرحلة السادسة، الفصل احلادي عرش، بداية احلكمة)١(

 .١٦٥ ص٢ج:  املنهج اجلديد لتعليم الفلسفة)٢(
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 .ّم والتقيضّاملعروضة للترص

ّلكن ، نياّ متقضنماّ احلركة والزمان مترصّأن : من الواضح:بيان ذلك

 يف ٌّ أم ذايت،ّ عريض هلام أمّ منهام هل هو ذايتٍّكلم يف ّ الترصّأنالف يف اخل

 : يف اآلخر، فاألقوال يف املقام ثالثةٌّعريضأحدمها 

 من احلركة والزمان، وهذا ٍّكل يف ٌّم ذايتّ والترصّ التقيضّأن :ّاألولالقول 

 . منهامٍّكلته يف ّ ال قائل بعرضيّأنهالقول ال قائل به، كام 

 وهو ، يف الزمانّ يف احلركة وعريضٌّم ذايتّ والترصّ التقيض:القول الثاين

 ّالتجدد:  عىل ما يف هامش رشح املنظومة، حيث قالق،خمتار شيخ اإلرشا

ّن عني الترصم، فكلّالتكو و، ّفيها عني التقيض  منها حيصل، ال حيصل ٍ جزءّ

ني ّال جزء آخر حقيقي وّمن هنا ال جزء أول و،ّالقوةته مشوبة بّفعلي و،بتاممه

 .فيها

ائط  باب الرتكيب، إذ األعراض بسوالشوب الذي قلنا ليس من

 . املمكنوجودوجه النفس يف و ، بل من قبيل وجه اهللاّيةخارج

 يف الزمان، وقد ٌّ يف احلركة وذايتٌّم عريضّ والترصّ التقيض:القول الثالث

 هذا القول خمتار مجهور ّأن :ذكر الشيخ زارعي يف حاشيته عىل هناية احلكمة

، وذلك ّاحلقالثالث فهو خمتار مجهور احلكامء، وهو  ّوأما: احلكامء حيث قال

، وهبذا ّخاص ٌ سيالن الطبيعة بحيث مل يلحظ معه مقدارّجمرد احلركة ّألن

 جزء، وإذا مل يلحظ معها جزء ّكل السيالن، ال ّجمرد ّإالاالعتبار ليست احلركة 

ّا أو غري قارّ يكون قارّحتىفال جزء له  ٍرا بمقدارّمقد الزمان فهو السيالن ّأما، ً ً 

 مع جزء آخر، فهو غري ٌ وال جيتمع جزء، عىل اجلزءّ، ففيه يزيد قدر الكلّخاص

                                                        
 .٢٤٣ ص٤ ج : رشح املنظومة)١(
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 ّأما يف احلركة، ٌّ يف الزمان وعريضٌّم ذايتّ والترصّ األجزاء بالذات، فالتقيضّقار

 ي مبهم وال يشاهد معها جزء لكٌا أمرّألهن يف احلركة فّوأمايف الزمان فواضح، 

صها ّ بعد تشخّ يطرأ عليها التقيض، نعم.ة األجزاء بالذاتّتكون غري قار

 عليها بوساطة الزمان، غاية األمر ٌ هلا، فهو عارضٌبالزمان الذي هو مقدار

 ال عوارض الوجود، فالزمان ّاهيةيكون عروضه عليها من باب عوارض امل

 .ّماهية وإن يغايرها ،ًهو احلركة وجودا

 الوجود ّعلةم ّ كتقدّزماين ّبتقدم ّإال ٌليه يشءم عّالزمان ال يتقد: قوله 

 الزمان، وموضوع احلركة، وجود ّعلةم ّ كتقد: أي.ة احلركة وموضوعهاّوعل

م موضوع احلركة عىل ّ الناقصة للحركة، فيتقدّالعلة موضوع احلركة كّألن

 .م موضوع احلركة عىل الزمانّاحلركة بالطبع، ولذا يتقد

                                                        
 .١١٧ ص٢ ج: زارعي عىل هناية احلكمة تعليقة الشيخ)١(





 

 

 

 

 

 

  ر وا��مدحول ا�ه: ت�بيه

 ّأنحاء املعية 

  ّكلامت األعالم يف املعية 

 مالحظات حول الدهر والرسمد والزمان 

 يف الزمانّية وإضافّيةمباحث تفصيل  

  الزمان وحقيقتهوجوديف  .١

 ؟ّيةهل الزمان من العوارض التحليل .٢





 

 

  ت�بيه 

 وا�زمانـ ِت مع ا�ر�ِإعتبار ا�زمان
ُ

ٌتغ� مٌ مقدار  يفيدـ ّ
ُ

 تقد
�

رها 

ُي�تبا وم ّ
ِا�قدم عليه من 

ّ
ا�أخر و

ّ
 ا�وجوداتُ وقد تعت�،

ُ
 ا�ابتة
ُ

 مـع 

تغ�ا�
ّ

 فيفيد،ِات
ُ

 معي
ّ

ة
َ

تغ� مع ا�ِ ا�ابت
ّ

 ُ وقد يعتـ�،)ا�هر( :ّس�� و،

ا�وجود
ُ

 ا�ابت
ُ

 ا�ابتـة و�فيـدِ مع األ�ـور
ُ

 معيـ
ّ

ة
َ

ِ  مـع األ�ـورِ ا�ابـت

 و�فيد،ا�ابتة
ُ

 معي
ّ

ة
َ

 ا��ِ ا�ابت
ّ

 مـا دونـ مع
َ

 :ّس��ـ و،ه مـن ا�وابـت

   .)ا��مد(

تقدم ِ وا��مدِول�س � ا�هر
ٌ ّ

 وال تأخ
ّ

ِا�غ� ِ لعدم؛ر
ّ

 ِ واالنقـسام

  .فيهما

قال
َ

وأما ِ: � األسفار
ّ

 ا�وجودات
ُ

 ٍ وال � حر�ـةٍ ال� ل�ست �ر�ة

ت�ون ف� ال
ُ

 بل اعتِ � ا�زمان
ُ

 ثباتَِ�
ُ

تغـ� مع ا�اه
ّ

 فتلـك ا�عيـ،ات
ّ

ة
ُ

 

و�ذا معيـ .)ا�هر(ـ  بّس��
ّ

ة
ُ

تغـ� ا�
ّ

تغـ� مـع ا�ِات
ّ

 ال مـن حيـثِات
ُ

 

تغ�
ّ

 بل من حيث،ها
ُ

إال ٍ�ء إذ ما من ، ثباتها
ّ

 و�ن . من ا�باتٌ و� �و

�ن ثبات
ُ

ه ثبات
َ

ِا�غ� 
ّ

 فتلك،
َ

 ا�عي
ّ

ة
ُ

أيضا 
ً
دهر� 

ّ
 و�ن اعتـ.ه

ُ
تَِ�

ْ
 ُ األ�ـور

ا�ابتة
ُ

 فتلك، ا�ابتةِ مع األ�ور
َ

ي ا�ع
ّ

ة
ُ

 هـذه ِ ول�س بـإزاء. � ا��مد

ا�عي
ّ

 وال ال� قبلِة
َ

تقدمها 
ٌ ّ

 وتأخ
ّ

فـإن ، وال اسـتحالة � ذ�ـك،ر
ّ

 شـ�ئا
ً
 

منهما ل�س �ضايفا
ً

 �لمعي
ّ

ح� ِة
ّ

 �ستلزم
َ

  . انت�امه
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  ا��ح

أ�اء ا�عية
ّ

  

ة بني األشياء بعضها مع ّ إىل املعيصنّفيف هذا التنبيه يريد أن يشري امل

 .ة عىل ثالثة أنحاءّ هذه املعيّتصورر، حيث يمكن البعض اآلخ

ا�عي: ّاألولا�حو 
ّ

تغ�ة ب� األشياء ا�
ّ

  ة

إىل البعض اآلخر،  ـ ةّتغريأي املـ  ةّفحينام نقيس بعض املوجودات الزماني

، ويف هذه احلالة يأيت العقل بحسب ومهه ّمتأخر وذاك ٌمّ هذا متقد:نقول

 يف ٌة واقعةّ هذه املوجودات الزمانيّأن :ض للزمان ويفرٍ وعاءوجودويفرض 

 للموجودات ٌ ووعاءٌ املكان ظرفّأن : العقلّتصورنظري ، ظرف ووعاء الزمان

 ّإنام وًا املكان ليس ظرفّأن : يف األبحاث السابقة منّتقدم، كام ّاملادية

 . هذا بحسب الوهمّوكل .انك املق هي التي ختلّاملاديةاملوجودات 

ا�عي: ا�حو ا�ا�
ّ

تغ�ة ب� األشياء ا�ابتة وا�
ّ

  ة

ا عامل املثال أو عامل نة، كام إذا نسبّتغريإذا نسبت املوجودات الثابتة إىل امل

 فالوعاء هلذه ،ةّتغري املّاملاديةإىل املوجودات  ةّالعقل أو عامل الربوبي

كون هو ة، يستحيل أن يّتغرياملوجودات الثابتة حينام ننسبها إىل املوجودات امل
                                                        

ٌعلة أن عامل املثال : ال خيفى)١( ٌعلة لعامل، وعامل العقل ّاملادة لعامل ّ ٌعلة ّية املثال، وعامل الربوبّ ّ 

 احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة وعىل مبنى ّاملشاء،لعامل العقل، بناء عىل مبنى 

ّتكون علال معد  .ةً
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 ّفإن، لذا ّمتغرية أحد الطرفني وهو املوجودات الثابتة ليست ّألنالزمان، 

ًة وعاء ّتغري املوجودات الثابتة عند نسبتها إىل املوجودات املهالعقل يفرض هلذ

، وعىل ّتغري بالدهر، فالدهر هو نسبة املوجود الثابت إىل املوجود املّيسمى

 .ّتغري بني املوجود الثابت واملوجود املًةّي هناك معّنإ: أساس هذا الوعاء نقول

 ٌوجود من وهم العقل وليس له ًأيضا وعاء الدهر هو ّأنوال خيفى 

 .ًّا هو من فرض العقل، لذا ال يكون وجوده حقيقيّإنام و،ّخارجي

ا�عي: ا�حو ا�الث
ّ

  ة ب� األشياء ا�ابتة

ء والظرف الذي إذا نسبنا املوجود الثابت إىل موجود ثابت آخر، فالوعا

 .يفرضه العقل يطلق عليه بالرسمد، فالرسمد هو نسبة الثابت إىل الثابت

�مات األعالم � معي
ّ

  ة األشياء

 ،ر بوجهّال تأخ و فيهاّتقدم األمور التي ال ّأماو: قال الشيخ يف الشفاء

 يف  ليس و مع اخلردلةّفإنهإن كانت مع الزمان، كالعامل  و،  زمان يف   ليستّفإهنا

 ّمتحرك ما هو ٍ من جهةًمثالر، ّتأخ وّتقدم ٍء له من جهة إن كان يش و.اخلردلة

جوهر  و ما هو ذاتٍ من جهةًمثال، ّالتأخر وّالتقدمله جهة أخرى ال تقبل و

هو من اجلهة األخرى  و زمان،يف ليس ًراّتأخ وًماّفهو من جهة ما ال يقبل تقد

 الزمان فوجوده مع استمرار يفيس ل واملوجود مع الزمان اليشء و. الزمانيف

 يأعن و، الدهريف فهو ، واحدوجود استمرار ّوكل ه هو الدهر،ّالزمان كل

 ّ، فكأنّاالتصال عىل ٍ بعد وقتٍ وقتّكلبعينه كام هو مع   باالستمرار وجوده

ة إىل الدهر كنسبة تلك ّنسبة هذه املعي والدهر هو قياس ثبات إىل غري ثبات،

 .نسبة األمور الثابتة بعضها إىل بعض ومن الزمان الفينة

يشبه أن يكون  و هو معنى فوق الدهر،،ة التي هلا من هذه اجلهةّواملعي
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 من ًمطلقا ّالتغري بمعنى سلب ،وجوداستمرار   ّوكل به الرسمد،  يّ ما سمّأحق

 .فهو الرسمد  غري قياس إىل وقت فوقت

ذوات األشياء الغري  وبتة،اذوات األشياء الثو: عيون احلكمة يفقال و

مان  الزيف من جهة ثباهتا، مل تكن أخذت إذاالثابتة من جهة،  والثابتة من جهة

 .مانبل مع الز

ّ الزمان هو الدهر،يفليس  وو نسبة ما مع الزمان  الزمان يفنسبة ما ليس  وّ

ّ يسمى الرسمدنأ األوىلمان،  الزيف الزمان من جهة ما ليس يف ما ليس إىل ّ. 

 .ّ الزمان دهرإىلبالقياس  وّ ذاته من الرسمد،يفدهر الو

 غري إىل   كانت بقياس ثباتإنّوهذه املعية : وقال هبمنيار يف التحصيل

 الثابت إىل   كانت بنسبة الثابتإن و.ّهو حميط بالزمان و،ثبات فهو الدهر

ّفأحق ما يسم  لثابت، كون الثابت مع غري اي أعن ـّى به الرسمد، بل هذا الكونّ

ّبإزاء كون الزمانيات  ـ الثابت مع الثابتو ّ الزمان؛ فتلك املعية كأهنا يفّ   هيّ

ّال للرسمد  وّليس للدهر و.ًالزمان متاها يف األموركون  و الثابتة،األمور

 . احلركةّإال كان مقدار و األعيان،يفال  و الوهميفامتداد ال 

. وعية ثالثةأ األمر   نفس يف  للحصول: القبساتوقال املريداماد يف 

ّفوعاء الوجود املتقدر السيال،  ّ العدم املتقدر املستمر للمتغريات الكيانية بام أوّ ّ ّ ّ

ٌ متغريةهي ّوعاء رصيح الوجود املسبوق بالعدم الرصيح، املرتفع عن  و، زمانّ

ّالالتقدر للثابتات بام  وّفق التقدرأ  .ّهو حاق متن الواقع، دهر و ثابتات،هيّ

ّ املتقدس عن عروض التغري ّاحلقّعاء بحت الوجود الثابت وو  ،ًمطلقاّ

                                                        
 .١٧٢ ص١  ج:يالطبيع السامع، )ّطبيعياتال( الشفاء )١(

 .٦ص :القبساتً نقال عن )٢(

 .٤٦٣ص:  التحصيل)٣(
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ّهو رصف الفعلية املحضة احلقة من  و،اإلطالق عن سبق العدم عىل املتعايلو ّ

 أعىلّوسع من الزمان، فكذلك الرسمد أ ورفعأكام الدهر  و.ّكل جهة، رسمد

 ّأحق، يحفاحلدوث بحسب سبق العدم الرص. كرب من الدهرأ وأقدس وّجلأو

 .يهر به احلدوث الدأجدرها واألسامء

 الثابت إىل الثابت ةيف كالم أساطني احلكمة نسب: ّتأهلنيوقال صدر امل

 أرادوا ، زمانّتغري إىل املّتغري املة ونسب، دهرّتغري الثابت إىل املة ونسب،رسمد

 إىل  علومه الثابتةة وبالثاين نسب، الباري إىل أسامئه وعلومهةل نسبّباألو

ة ّتها باملعيّة التي هي موجودات هذا العامل اجلسامين برمّتجددمعلوماته امل

  .ةّة الزمانيّ معلوماته بعضها إىل بعض باملعية وبالثالث نسب،ّيةالوجود

 ـً مفهوما ـفالرسمد :  السبزواري يف رشح األسامء احلسنىّاملحققوقال 

ًه، فال يشء ويشء هناك مطلقا، فضال  لّماهية الدائم الذي ال ّاحلق وجودوعاء  ً

االت، ّات أو السيّامت القارّ واملتكمّكمياتعن يشء ويشء مثل ما يوجد يف ال

 . واآلخر بال انتهاء، بال ابتداءّاألول بسيطة، يف ٍ واحدةٍبل هو عىل حالة

  �الحظات حول ا�هر وا��مد وا�زمان 

 الدهر ّأن هو : وبني الزمانالفرق بني الدهر والرسمد : األوىلاملالحظة

ٌتقدموالرسمد ليس بينهام   فيه ّفإن بخالف الوعاء الزماين ،،ّزماين ٌرّ وتأخّ

ًزمانيا ًارّ وتأخًاّتقدم  يف ّالتأخر وّالتقدمال يعقل :  قال الشيخ مصباح اليزدي.ّ

، وكذا يف ما ينسب ّالقوةأجزاء بىل  لعدم انقسامهام إ؛نفس الرسمد والدهر

                                                        
 .٦ص :القبسات )١(

 .١٤٧ ص٣ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة )٢(

 .٢٧٢ ص١ج:  رشح األسامء احلسنى)٣(
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ٌتقدمات ّجرد بني املًمثالكوعائني، فليس إليهام   يكون ّإنامان، وّ دهريٌرّ وتأخّ

 بني الرسمد والدهر والزمان فظاهر كالم الشيخ ّوأما.  فقطٌهّدهري ٌةّبينها معي

ة، ّة رسمديّ فالنسبة بني الرسمد والدهر معي،ةّ النسبة بينها هي املعيّأن :وتلميذه

سيد ّلكن ال .، وكذا بني ما ينسب إليهاهّدهرية ّوالنسبة بني الدهر والزمان معي

ًما عىل ّ إليها، فيجعل الرسمد متقدّالتأخر وّالتقدمًالداماد ينسب نوعا من 

ّما رسمديّالدهر تقد ّا، وجيعل الدهر متقدً ّما عىل الزمان تقدً ّما دهريً  ومن هنا .ًاً

 ّصوخي ،ونفس الزمان  إىل الفلك األقىصَّ ينسب احلدوث الدهريّفإنه

 ويمكن توجيهه بحيث ال . باحلوادث الواقعة يف وعاء الزمانّاحلدوث الزماين

 اعتبار شموله ّ فيصح،أوسع من الزمانـ  ًمثالـ  الدهر ّبأن :ةّينايف املعي

 اعتبار إحاطته عليه من ّ، ويصحّالتقدموإحاطته بالزمان من جهة البدء وهو 

 الزمان، وهو وجودجوده مع  اعتبار وّيصح، كام ّالتأخرجهة املنتهى وهو 

ُهو األول واآلخرة، وهذا نظري ما يقال يف معنى قوله تعاىل ّاملعي َِ
ُ � َ َ ُ

، وقوله 

ْوهو مع�م أ�نما كنتمسبحانه  ُْ َ َ ُْ ُْ َ َ ُ َ َ  يمكن تأويل تقديم الرسمد عىل ّأنه كام َ

 . الرتبي أو الذايتّالتقدم الدهر عىل الزمان إىل ّوتقدمالدهر 

 نفس وعاء ّأما، ّتقدم حقيقة، كام ٌ نفس الزمان موجودّإن : الثانيةظةاملالح

م العقل، وكذلك الدهر ّ هو بتوهّإنام و،ة حقيقٌوجودالزمان فهو ليس له 

م العقل، وهذا ما ّ هو بفرض وتوهّإنام هلام، وَّ حقيقيَوجود فال ،والرسمد

الكون :  أحدها؛وان ثالثة أك  يفرض العقل :ذكره الشيخ يف التعليقات بقوله

يكون  ومنتهى، وة التي يكون هلا مبدأّتغري األشياء امل)متى(هو  و الزمانيف

 ٍ حالّيض تقيف و السيالن يفًدائاميكون  و،ًياّمبدؤه غري منتهاه، بل يكون متقض

                                                        
 .)٣٣١ (رقم، ٣٢٣ص:  تعليقة الشيخ مصباح اليزدي عىل هناية احلكمة)١(
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 .ّ الدهرّيسمى وكونه مع الزمان: الثاين و.ّجتدد حالو

 ذلك يفالزمان  وع الزمان،هو كون الفلك م و، بالزمانٌوهذا الكون حميط

ّ إال أن الوهم ال ،ّتغريهو نسبة الثابت إىل امل و ينشأ من حركة الفلكّألنه ؛الكون ّ

 يكون و يدخله كانٍيشء ّكلرأى  و زمان،يف ٍيشء ّكل رأى ّألنه ؛يمكنه إدراكه

ً إما ماضيا)متى( يشء ّلكلرأى  واملستقبل، واحلارض واملايضو ً  أو حارضاّ

هو حميط  وي الرسمدّيسمى و مع الثابت،كون الثابت: الثالث وً.مستقبالو

 .بالدهر

 ٌهل للثابتات وعاء: وقال الشيخ مصباح يف تعليقته عىل هناية احلكمة

 ؟ّ جمازيٌ أو إطالق الوعاء هناك إطالق،اتّتغري كالزمان للمّحقيقي

 ،ًأيضاًا ّيقي حقً للثابتات وعاءّأن وإن كان ظاهر بعض الكلامت ّإنه :واجلواب

 إطالق ألفاظ العامل والصقع واملساحة ّأنز، كام ّ من التجوٌ نحوّأنه ّقّلكن احل

ات، ّتغريًا للمّ حقيقيًوعاءليس  ًأيضا الزمان ّأن ّاحلقبل .  كذلكًأيضاونحوها 

 ّأن :واحلاصل . الكالم فيهّات، كام مرّادي من أبعاد املٍ عن بعدٌبل هو عبارة

 ينتزعه العقل من نحو ثبات ٌمفهوم) ّال اللغوي (ّلسفيالدهر بمعناه الف

 ينتزع مفهوم الزمان من نحو ّأنهالوجوب يف الثابتات ويعتربه كوعاء هلا، كام 

 .ات بام هلا من احلركة والسيالنّتغري ويعتربه كوعاء للمّالسيالالوجود 

 ٌسم اسم الدهر هو اّأن :ذكر الشيخ مصباح اليزدي :املالحظة الثالثة

 ٌ الرسمد وعاءّأنة، كام ّتغريللوعاء للموجودات الثابتة مع الوجودات امل

للموجودات الثابتة عند نسبتها بعضها مع البعض اآلخر، ولكن قد تستعمل 

ّهاتان الكلمتان أحيانا يف مقابل املقولة النسبي  ّإن: ، وهلذا يقولون)متى(ة ً

                                                        
 .١٤١ص :التعليقات )١(

 .٣٢٣ ص،)٣٣١( رقم : تعليقة الشيخ مصباح عىل هناية احلكمة)٢(
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نسبة املقام اإلهلي إىل املخلوقات ، والدهرات هي ّاديات إىل املّجردنسبة امل

ّما رسمديّ هللا تعاىل تقدّإن: ًأيضا، ويقال )الرسمد(هي  مجيع املخلوقات، ًا عىل ً

ّما دهريّات تقدّمجرد للّوإن  .ّاملاديةًا عىل احلوادث ً

 لوعاء الثابتات أو ٌهل الدهر اسم: تعليقته عىل هناية احلكمة وقال يف

هل الدهر هو بإزاء الزمان :  وبعبارة أخرى؟اتّتغريلنسبة الثابتات إىل امل

 اسم ّنهإ : واجلواب؟ّية املقوالت النسبنم ّالتي تعد) متى(ات أو بإزاء ّتغريللم

للوعاء الذي يعترب بإزاء الزمان، لكن حيث مل يوجد لفظة للداللة عىل املعنى 

وكذلك ، ًأيضا ّ أطلق الدهر عىل ذلك املفهوم النسبي،النسبي بإزاء متى

  .الرسمد

 ّأعم مت يف كلامهتم هذه هو املفارقات أ هل املراد بالثابتا:املالحظة الرابعة

 ؟منها

الثابتات يف كلامت الشيخ ومن حيذو  :ّبأنوأجاب الشيخ مصباح اليزدي 

 تشمل الفلك، وقد ّ يف اجلملة، وعىل األقلّاملادية تشمل اجلواهر ،حذوه

ً جيعلون الفلك فاعال للزمان وراسام مّأهن :شأ ذلكح به يف التعليقات، ومنّرص ً

ٌله بحركته، فال يكون الفلك نفسه واقعا يف وعاء الزمان، بل هو موجود  مع ً

 الزمان هو مقدار احلركة، واحلركة عندهم ّأن : فيهّوالرس. ةّ دهريًةّالزمان معي

ّ اعتباره راسام للزمان العامّيصح باألعراض، فالذي ّختتص ركة  هو احلً

 وعىل هذا حركة له فال زمان لهال ف ، جوهر الفلكّوأماة للفلك، ّالوضعي

 ّاملاديةً وجعل الزمان بعدا من أبعاد اجلواهر ّهرية عىل القول باحلركة اجلوًفبناء

                                                        
 .١٦٥ ص٢ج:  املنهج اجلديد لتعليم الفلسفة)١(

 .٣٢٣ ص،)٣٣١( رقم : تعليقة عىل هناية احلكمة)٢(

 .١٣٩ص: انظر تعليقات )٣(
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 .نّات، فتفطّجردتنحرص الثابتات يف امل

 داماد  الّاملحقق مصطلح الدهر يباين ما يأيت عن ّإن :املالحظة اخلامسة

بينام . ات املمكنةّجرد الدهر هناك وعاء ملطلق املّفإن. يف السبق واللحوق بالدهر

 باملعنى املصطلح عليه ًأيضاو. اتّتغري إذا لوحظت مع امل،هنا هو وعاء للثابتات

 الرسمد وعاء يعتربه العقل ّأن : املشهورّفإنهنا للرسمد يغاير ما هو املشهور؛ 

 ظرف ملطلق الثابتات حينام يالحظ مع :بينام هو هنالوجوده تبارك وتعاىل، 

 .بعض

  خالصة الفصل ا�ادي ع�

 هو الطريق الطبيعي، والثاين: ّاألول:  الزمان طريقانوجودثبات إل :

  .هو الطريق الفلسفي

 مهامتني،ّمقدمن  الزمان إلثباتف الربهان ّيتأل  : 

 .ّالتأخرم وّ بالتقدّتتصف احلوادث الواقعة : األوىلّاملقدمة

 . تنقسم إىل ما قبل وما بعدّية احلادثة القبل: الثانيةّاملقدمة

ه ّ وهو الذي نسمي،ّمتصل يقبل االنقسام وهو ًا هناك موجودّأن :النتيجة

ً كونه كامّأما، ّمتصل ٌّبالزمان وهو كم  وانقسامه ال يقف ، لالنقسامٌ قابلّألنه فّ

 . فقطّالكم ّ من خواصواالنقسام، ّحدإىل 

ًمتصال لو مل يكن ّألنه؛ فًال ال منفصًالّمتص ّالكم كون هذا ّأما  ّتحقق، مل يّ

 .البعد فيام هو قبل وبالعكس

 الجتمعت ًاّ لو كان قارّألنه؛ فّ غري قار ـوهو الزمانـ  ّالكم كون هذا ّوأما

                                                        
 ).٣٣١( ، رقم٣٢٤ص:  تعليقة الشيخ مصباح اليزدي عىل هناية احلكمة)١(

 .٨٤٦ ص٣ج :ايض عىل هناية احلكمةّانظر تعليقة الشيخ الفي )٢(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح١٠٠

 .ّ غري قارّمتصل ّالزمان موجود وهو كم فالة، ّة والبعديّه القبليؤأجزا

 وموضوعه هو ّالكم من مقولة ّألنهاج إىل موضوع، الزمان حيت ،

 .احلركة

  نتائج ا�حث

 . هباٌّخاص ٌ زمانٍ حركةّل لك:النتيجة األوىل

 . إىل املبهمّنسبة الزمان إىل احلركة نسبة املتعني :النتيجة الثانية

 ّتحقق اآلن يّألن تتايل اآلنات يف الزمان ممتنع وحمال؛ :النتيجة الثالثة

 مل ، واآلن الثاين زمانّاألولزمان وبانتهائه، فإذا مل يكن بني اآلن  الّتحققب

 . اآلن الثاينّتحققي

 : وهي كالتايل، األشياء يف انطباقها عىل الزمان خمتلفةّأن :النتيجة الرابعة

من   انطباق األشياء عىل الزمان بال واسطة يف العروض،:ّاألولالقسم 

 .ّةقبيل احلركة القطعي

 ي انطباق األشياء عىل الزمان بواسطة يف العروض، وه:القسم الثاين

  .، من قبيل الوصول إىل الغاية والرتكّ بشكل دفعيّتحققاحلوادث التي ت

  ة كذلك ّطيّة وتوسّ كام عندنا حركة قطعيّأنه : السبزواريّاملحققذكر

 .ّطيّ توسٌ وزمانّ قطعيٌلدينا زمان

  حقيقة الزمان ّبأن :زواري السبّمحقق الطباطبائي للّالعالمةمناقشة 

 .ًل زمانا وليس فيه امتدادّ وال نتعق،ّممتد ٌأمر

 عىل ّتقدم إذا ّألنه؛ ّزماين ٌم عليه يشءّالزمان ال يتقد ّأن :النتيجة السادسة

 . بالزمان، يلزم اجتامع النقيضنيٌالزمان يشء

 ٍ بني يشءاّتحققن ال يمكن أن يا الزمانيتّية والبعدّية القبل:النتيجة السابعة



 ١٠١............................................................................والرسمد الدهر حول :تنبيه

ٌومادة مشرتكة ٌ مشرتك وحركةٌ أن يكون بينهام زمانّإال آخر، ٍويشء  .  مشرتكةّ

  عىل ثالثة أنحاءاألشياءة بني ّاملعي ّتصوريمكن . 

 هذه ّأنة، والعقل يفرض ّتغرية بني األشياء املّ املعي:ّاألولالنحو 

 .  يف ظرف ووعاء الزمانٌ واقعةّيةاملوجودات الزمان

 هوالعقل يفرض هلذ ة،ّتغرية بني األشياء الثابتة واملّ املعي:ينالنحو الثا

 . بالدهرّيسمىًة وعاء ّتغرياملوجودات الثابتة عند نسبتها إىل املوجودات امل

 آخر، فالوعاء ٍ ثابتٍ إذا نسبنا املوجود الثابت إىل موجود:النحو الثالث

 نسبة الثابت والظرف الذي يفرضه العقل يطلق عليه بالرسمد، فالرسمد هو

 .إىل الثابت



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح١٠٢

 

مباحث تفصيلي
ّ

ة و�ضافي
ّ

  ة � ا�زمان

   ا�زمان وحقيقتهوجود � )١(

ض ّ الزمان ويف حقيقته، وفيام ييل نتعروجودهناك أقوال خمتلفة يف 

 :لبعضها

 . له يف اخلارج، وهو أمر موهوموجود الزمان ال :ّاألولالقول 

 موهوم ٍزمان عبارة عن امتدادال: ياتّقال أبو البقاء البغدادي يف الكل

 جزء يفرض يف ذلك االمتداد ال ّ األجزاء، يعني أيّمتصل الذات ّغري قار

  .... هلاميةيكون هناية لطرف أو بداية لطرف آخر أو هنا

 : عىل آراء ثالثة، هيبه والقائلون . الزمان جوهر:القول الثاين

وقال صدر   تعاىل،، وهو الواجبّجمرد ٌ الزمان جوهر:ّاألولالرأي 

 ّمماأرفع  وّ أجلً الزمان واجب الوجود أراد به معنىّأنذهب إىل  من :ّتأهلنيامل

 . تعاىل  الدهر هو اهللاّفإنالدهر  واّال تسب: قد ورد يف احلديث و .فهمه الناس

  .يا دهر يا دهيور يا دهيار يا كان يا كينان يا روح: ةّيف األدعية النبويو

الزمان يلزم من فرض  ّأن:رأيالرازي يف استدالله هلذا الوقال الفخر 

  . ما كان كذلك فهو واجب الوجودّوكل ،عدمه لذاته ال لغريه حمال

 ، كان عدمه ال حمالة بعد وجوده، لو فرضنا عدم الزمانّأنا :بيان الصغرى

فرض فإذا  .ً فهو موجود عندما فرض معدوما،ّةة زمانيّة بعديّتلك البعديو

                                                        
  .٩١٢ ص١ ج:العلوم واف اصطالحات الفنونّانظر كش )١(

 .١٤٧ ص٣ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة )٢(



 ١٠٣............................................................................والرسمد الدهر حول :تنبيه

 فقد لزم من فرض عدمه لذاته ال ،ذلك حمال و،يوجب لذاته وجودهعدمه 

 . فهو واجب الوجود لذاته،لغريه حمال

 الذي حدث اآلن فهو يشء لكان الّوإال ٍالزمان منقض :ّبأنوأورد عليه  

 ،ء  من األشياء قبل يشٌء  ال يكون يشٍحينئذ و،قد حدث يف زمان الطوفان

 يكون واجب الوجود إن استحال ،ً كان منقضيااإذ و.ّاحلس ذلك يدفعه ّوكل

 يكون نأ عن ً فضال، واجب الوجود لذاته يستحيل عليه العدمّألن ؛لذاته

 .ًاسيالنه واجب ويهّتقض

 يش يف ّكل ّألن ،لكوهو الف، ّ الزمان جوهر جسامينّأن :الثاينالقول 

  . يف الفلكٍ يشءّوكلالزمان 

 بل ،ً يكون الزمان فلكانأ هذا ال يقتيض ّبأن :وأورد عليه الفخر الرازي

 ، الكربى كاذبةّنأ عىل ، يف الفلكًموجودا يكون بعض ما يف الزمان نأ يقتيض

  .ليس يف الفلك وٌء  الفلك يشّنإف

 : عىل قسمني، وهوّسيال ٍّر غري قاٌ الزمان عرض:القول الثالث

ً أيضاحلركة ا واملستقبل و الزمان مشتمل عىل املاىضّنأ :حدمهاأ

 .كذلك

املوجبتني يف الشكل الثاين ال تنتجان لصحة ( :ّبأنوناقشه الفخر الرازي 

                                                        
 .٦٥١ ص١  ج:ةّاملباحث املرشقي )١(

 .٦٥١ ص١  ج:صدر السابقامل )٢(

 ١ ج:ّية املباحث املرشق؛١٤٢ ص٣ ج: يف األسفار العقلية األربعةاحلكمة املتعالية انظر )٣(

 . الفصل العارش، من املقالة الثانية: الشفاءّطبيعيات ؛٧٦٦ص

 .٦٥١ ص١  ج:ّيةاملباحث املرشق )٤(

 . املصدر السابق)٥(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح١٠٤

 .األموراشرتاك املختلفات يف بعض 

صحاب أ ّ بالزمان كام يف حقّ باحلركة ال حيسّسحي من ال ّنأ : وثانيهام

  النمحاء احلركة؛ يف النظر يستقرص الزمان ال حمالةيكذلك املتامد والكهف

  .بالعكس املغنم يستطيل الزمان لبقاء أثر احلركة يف ذهنه و،عن ذهنه

 يف ّاحلق اآلن ما وصلت إىل حقيقة ّأينواعلم : قال الفخر الرازي

الزمان، فليكن طمعك من هذا الكتاب استعصاء القول فيام يمكن أن يقال 

ٍبا لقومّف األجوبة الضعيفة تعصّ تكلّوأما ، جانبّكلمن   ٍ وملذهب،وم دون قً

ً من املواضع خصوصا يف هذه ٍ ال أفعله يف كثريّمما فذلك ،دون مذهب

  .املسألة

 خرى يف الزمانأ أقوال 

ة بمعنى الالزمان والثبات واحلضور ّق بني األزليّيفر :أفالطون .١

 ٌوالزمان هو صورة. جد مع الكون ومل يسبقهُ وبني الزمان الذي و،الدائم

وقد نسب بناء عليه إىل أفالطون القول بحدوث العامل،  ،ة لألزلّمتحرك

 ّنأ ب:كام نسب إىل أفالطون القول ...ّة وهي مسألة خالفي،واخللق من عدم

 . ال عرض وال جسم،الزمان جوهر

 ً الزمان عنده بنيوجود ، يف املقالة الرابعة من السامع الطبيعي:أرسطو .٢

 ّتأخر واملّاملتقدمهو عدد احلركة من قبل  :ّأنه، وتعريفه ّاحلسبذاته بشهادة 

 فالزمان عدد للحركة ، واملعدودّوهو عدد احلركة ال بمعنى العدد الذي يعد

هو : وقيل.  بعدّ ومل يعد، منهاّ للعدٌبمعنى اليشء املعدود منها والذي هو قابل

                                                        
 .صدر السابقامل )١(

 .٧٦١ ص١ج: صدر السابق امل)٢(

 .٧٥٥ ص١ج: ّية هامش املباحث املرشق)٣(
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اآلن الذي : ويفهم أرسطو الزمان عىل معنيني. مقدار حركة الفلك األعظم

 .ّالسيال، واآلن الواصل أو ّاملتصل أي الزمان ّاملتصلصل املقدار هو يف

ّيا عن بعضهام، فاألوّن كلّة والزمان شيئان مستقالّاألزلي: أفلوطني .٣ ل ً

. ، يف عاملنا نحنّالتغريلثاين يوجد يف مملكة ا و،من نوع املوجودات الدائمة

حياة النفس يف  :هّبأن ـ عند أفلوطني ـومن الصحيح أن نعرف الزمان 

ً هو ليس مقدارا أو مقياسا ّثم .الفعل إىل آخرحركتها من أحد مراحل  ً

 ٌ هو يشء، نفسها تقاس بالزمان والزمانّية احلركة الدورّإن بل .للحركة

 .ّيلّأو

الزمان يضاهي املصنوع، هو مقدار املصنوع، هو مقدار  :ابن سينا .٤

 احلركة إذا انفصلت إىل عددهو  أو ،رّتأخ واملّاملتقدماحلركة من جهة 

 .ً لكان البيان حتديدا بالدورّوإال ، ال بالزمان بل يف املسافةّمتأخرم وّمتقد

 ....ة وهي احلركةّمقدار هيئة غري قارأو هو 

 ّثم ،ني يف إنكار الزمان والردود عليهاّتكلميذكر حجج امل :اإلجيي .٥

 ّأن :وفيها.  يذكر املذاهب يف حقيقة الزمانّثمها، حجج احلكامء والردود علي

ٌتجدد الزمان هو مّأنني األشاعرة كانوا يرون ّتكلمامل ٌتجددر به مّ يقدٌ معلومّ ّ 

ر تارة هذا بذاك ّات فيقدّتجددوقد يتعاكس التقدير بني امل.  إلهبامهً إزالةٌمبهم

                                                        
 . املصدر السابق)١(

 .السابق املصدر )٢(

 .١٠٦ ص: رسائل ابن سينا)٣(

 .١٥٧ ص١  ج:يالطبيع السامع ،)ّطبيعياتال( الشفاء )٤(

 .٢٢٧ ص: بحر الضالالت النجاة من الغرق يف)٥(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح١٠٦

 .وأخرى ذاك هبذا

 ّالتقدم من جهة ٌركة موسوم مقدار احل:الزمان هو: الغزايل .٦

 .ّالتأخرو

 غري ٍ موهومٍ امتداد:الزمان هو عبارة عن :)ياتّالكل( يف أبو البقاء .٧

فرض يف ذلك االمتداد ال يكون ُ يٍ جزءّ أي: يعني، األجزاءّمتصل الذات ّقار

  كالنقطة، هلام عىل اختالف االعتبارً آخر أو هنايةٍ لطرفً أو بدايةٍ لطرفًهناية

 ً يف االمتداد الزماين هنايةٍ آن مفروضّكل، فيكون ّاملتصل ّاملفروضة يف اخلط

 .لخا...  من الطرفني قائمة هباٍّلكل ًوبداية

 ر الزمان هو استمراّأنيذهب إىل ): املعترب( يف ّأبو الربكات البغدادي .٨

 .ة الوجود نفسهّاملوجود نفسه أو هو مد

  ّاملتأخر املوجود يف وّاملتقدم وو رضورة معدود، ه:الزمان :ابن رشد .٩

 .احلركة

ية هل ا�زمان من العوارض ا�حليل)٢(
ّ

  ؟

 يلزم أن يكون الزمان من املفاهيم ّالكم الزمان من مقولة ّبأن القول ّإن

 ّأن ّإال .ّية للوجود كسائر املفاهيم املاهوّية ومن العوارض اخلارجّيةاملاهو

 ّية الزمان من العوارض التحليلّأن :لف ذلك وذهب إىل خاّتأهلنيصدر امل

                                                        
 .٧٥٥ ص١ج: ّية انظر املباحث املرشق)١(

 .٢٩٨ص: عبد األمري األعسم عند العرب، ّياملصطلح الفلسف) ٢(

 .٩١٢ ص١ ج: العلوم واف اصطالحات الفنونّكش) ٣(

 .٧٥٥ ص١ج: ّية انظر املباحث املرشق)٤(

 .٥٠ص: ّبيعي، كتاب السامع الط رسائل ابن رشد)٥(



 ١٠٧............................................................................والرسمد الدهر حول :تنبيه

 يف ًل قليالّمن تأم: ح به بقولهّ وهذا ما رص.ةّوليس من العوارض اخلارجي

 وليس عروضها ملا هي ، يف العقلّإال ٌ أن ليس هلا اعتبار: الزمان يعلمّماهية

 لألشياء كالسواد ّية بحسب الوجود كالعوارض اخلارجً له عروضاةعارض

 ملا هو معروضه ّيةالتحليل بل الزمان من العوارض ،غريمها وواحلرارة

 وجود بنفس ّإال له يف األعيان وجود ومثل هذا العارض ال ،بالذات

 . بحسب االعتبار الذهنيّإال بينهام ةّ وال معروضيةّ إذ ال عارضي،معروضه

اء وال  لوجوده وال انقضّجتدد فال ، كذلكّإال له يف اخلارج وجودوكام ال 

 ما أضيف إليه يف الذهن وانقضائه ّجتدد بحسب ّإالحدوث وال استمرار 

  .وحدوثه واستمراره

 بل احلركة ،ّتأهلني عند صدر املّيةوليس الزمان فقط من العوارض التحليل

احلركة ليست من :  به قولهّيرصح وهذا ما ،ّية من العوارض التحليلًأيضا

 إىل الفعل عىل ّالقوة معناها نفس اخلروج من ٌّ عقيلٌأمر بل ،ّةات اخلارجيّاهلوي

ً  تكون عنواناألن التي تصلح ّية وهو كسائر املفهومات االعتبار،التدريج

 ّية هو الذات اخلارجّنتزع منه هذا املعنى املصدريُ والذي ي.ةّحلقيقة خارجي

 ٌّجييتدر فوجوده ال حماله ،ً إىل الفعل تدرجياّالقوةالتي خيرج وجودها من 

  .وحدوثه بعينه يلزم الزوال

حدة ّ متّتأهلني املسافة واحلركة والزمان عند صدر املّأن :ّيتضحوعىل هذا 

 واحد، وهذا التقسيم للمسافة واحلركة ٌا يشءّ وأهن،الوجود مع بعضها

 :ّية مرشقةحكم:  وهذا ما يشري إليه بقوله. هو بتحليل العقلّإناموالزمان 

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

 . ٢٨٤ ص٧ج: املصدر السابق )٢(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح١٠٨

 ، واحدٍ بوجودٌها موجودّ والزمان كلةفة بام هي مسافة وحرك املساّأناعلم 

ق ّ بل العقل بالتحليل يفر،ً خارجياًوليس عروض بعضها لبعض عروضا

 ٌّ أو كمٌ من املقولة كيفٌ فاملسافة فرد،هّ منها بحكم خيصّكل وحيكم عىل ،بينها

 ًى وهي معن، إىل الفعلّالقوةها وخروجها من ّجتدد هي ةأو نحومها وحرك

 ّاالتصال املسافة والزمان قدر ذلك ّاتصالا بعينه ّاتصاهل و،ّ عقيلٌّانتزاعي

ة ّيّ فيحكم بعد التحليل والتفصيل بعل، املقداريّ أو هي باعتبار التعني،نهّوتعي

 ّاتصال يثبت هلا بواسطة ّإنامركه احل ّاتصال ّإن : فيقالٍبعضها لبعض بوجه

ٌعلة املسافة ّاتصال ف،املسافة  ّاتصال ّنأ : بذلكي وال نعن،ّمتصلة ةركاحلون  لكّ

ٌعلةاملسافة  ٍتصال الّ  ، املسافةّاتصالهو نفس ة ركاحل ّاتصالبل ،  آخر للحركةّ

ٌعلة ّأهنا فاملسافة كام ة،ركاحل إىل ًمضافا ٌعلة كذلك ة،ركاحل لوجود ّ  ،اّتصاهل الّ

ا ّمأو، ئلني باجلزء كام هي عند القا،ّمتصلة ال ةركاحل ّيتصور ّنأإذ يمكن ألحد 

ًمتصالكون الزمان   غري ّاهيات واملّاملتصل ّالكم ّماهيته ّألن ؛ةّ فليس ذلك بعلّ

بل ،  املسافة فقطّاتصالته ليست ّ وعلّعلة ي الزمان يستدعوجود بل ،جمعولة

 احلركة ّاتصال ّإنها من حيث ّاتصاهل ّإن :ي يعنةركاحل ّاتصالط ّا بتوسّاتصاهل

ٌعلة   .مان لوجود الزّ

 الزمان يف األعيان دون وجودمن نفى ّلعل  ّأنه :ّتأهلنيوقد ذكر صدر امل

من القدماء ّلعل و:  حيث قالّية من العوارض التحليلّأنه :األذهان أراد به

مر أل اوجود غري وجود من له ّأنه أراد به ليس ،ًمطلقا الزمان وجودمن نفى 

 من ّأنهاألعيان دون األذهان أراد به  وكذا من نفى وجوده يف ، بنفسهّتجددامل

 ال من العوارض ،ر فقطّ يف التصوّاهية التي زيادهتا عىل املّيةالعوارض التحليل

                                                        
 .١٨٠ ص٣ج: املصدر السابق )١(



 ١٠٩............................................................................والرسمد الدهر حول :تنبيه

 . التي زيادهتا عىل معروضاهتا يف الوجود كام أرشنا إليهّيةالوجود

 وليس من ّية والتحليلّية الزمان من املفاهيم االعتبارّأن :ّيتضحوهبذا  

 وليس من املقوالت ،ّة الزمان من املقوالت الفلسفيّأن :، أيّيةاملاهواملفاهيم 

 هو )احلركة واجلسم( عروض الزمان عىل معروضه ّأن :، بمعنىّيةلّاألو

 .  به يف اخلارجّتتصف وإن كانت احلركة واجلسم ،باعتبار التحليل الذهني

 

                                                        
 .١٤٦ ص٣ج: املصدر السابق )١(





 

 

 

 

 

 

  الفصل ا�ا� ع� 

  ا��عة وا�طء  مع��

  تعريف الرسعة والبطء للحركة : ّولاألاملبحث 

 التقابل بني الرسعة والبطء: املبحث الثاين 

  غري متقابلنيإضافيان نالرسعة والبطء وصفا: ّاألولالقول  

 ب ّالرسعة أمر بسيط والبطء مرك: القول الثاين 

 ان ّمتضادالرسعة والبطء : القول الثالث 

 فالتضايبني الرسعة والبطء تقابل : القول الرابع 

 





 

 

  الفصل ا�ا� ع�

  وا�طء� مع� ا��عة 

ا��عة
ُ

نعرف ُوا�طء 
ُ

 فإذا ، إ� بعضِ ا�ر�تِ بعضِهما بمقا�سة

فرض
ْ

 ��عةِنا حر�ت�
ً

 و�طيئة
ً

 فإن فرض، � �سافة
ْ

ا�ادنا 
َ ّ

 ِ ا�سافة

 و�ن زمان،اختلفتا � ا�زمان
ُ

 أقلِ ا���عة
�

 وزمان
ُ

 و�ن ، أ��ِ ا�طيئة

فرض
ْ

ا�نا 
ّ

اد
َ

 �نت ا�سافة، ا�زمان
ُ

 ا�قطوعة
ُ

 و�سافةَ أ��ِ �ل��عة
ُ

 

 أقلِا�طيئة
ّ

.   

ِيةوهما من ا�عا� اإلضاف
ّ

تحقق ال� ت
ُ ّ

فإن ، باإلضافة
ّ

 ا�طيئة
َ

 تعود
ُ

 

��عة
ً

 إذا ق�ست
ْ

 وا���عة، إ� ما هو أبطأ منها
َ

 بطيئةُ تص�
ً

 إذا 

ق�ست
ْ

 إ� ما هو أ�ع
ُ

 فإذا فرض. منها
ْ

نا سلسلة
ً

 ِ ا�توا�ةِ من ا�ر�ت

� �ن ، � ا��عةا��ايدةِ
�

ـ  ِ سوى الطرف�ـ ِ من األوساطٍ واحد

مت
ّ

صفا
ً

معا ِوا�طء ِ با��عة
ً
 ��عا،

ً
 بطيئا، ا�ان��ِ إ� أحد بالقياِس

ً
 

 إضافيِ فهما وصفان، إ� اآلخربالقياِس
ّ

 �لطول ، متقابل�ُ غ�ِان

   . وا�ك� وا�صغر،والق�

وأم
ّ

إن:  ما قيلا
ّ

ِتخلل بِ � ا�ر�ةَا�طء 
ّ

 فيدفع،ِ ا�سكون
ُ

ه ما 

َت�� ّ
تقدم فيما 

َ ّ
أن 

ّ
 ا�ر�ة
َ

متصلة 
ٌ ّ

 ال تقبل
ُ

 االنقسام
َ

إال 
ّ

 ور�.ّالقوةب 
ّ

ما 

إن: قيل
ّ

متضادهما 
ّ

  .ان

إن :قال � األسفار
ّ

 ا�قابل
َ

 ، ل�س با�ضايفِوا�طء ِ ا��عةَ ب�
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ألن
ّ

 من ٍ � واحدِ متالزم�ُ وهما غ�ِا�وجودين � ِ متالزمانِ ا�ضاف�

 ول�س تقابل.ا�وجودين
ُ

أيضاهما 
ً

ألنه ، والعدمِ با�بوت
ّ

ما إن �ساو�ا � 

 �نتِا�زمان
ْ

 ا���عة
ُ

 قاطعة
ً

 ما �م تقطعِ من ا�سافة
ْ

 و�ن ،ها ا�طيئة

 �ن زمانِ�ساو�ا � ا�سافة
ُ

هما نقصانِ فألحد، أ��ِ ا�طيئة
ُ

 ِ ا�سافة

 نقصانِو�آلخر
ُ

 فل�س جعل، ا�زمان
ُ

هما عدميِ أحد
ّ

ا
ً

 ِ أو� من جعل

 عدميِاآلخر
ّ

ا
ً
 فلم يبق،

َ
 ب�نِ من ا�قابل

َ
إالهما 

ّ
 ا�ضاد
�

   . انت� ال غ�

أنهم: وفيه
ّ

 �طوا � ا�ضاد
�

 أن ي�ون
َ

 �يةِ طرفيهَ ب�
ُ

 ، ا�الف

ٍمحققول�س ذ�ك ب
ّ

إال ٍ إذ ما من ��ع؛وا�طء ِ ا��عةَ ب�
ّ

 ُم�ن و�

أن يفرض
َ

 ما هو أ�ع
ُ

إال يء وما من بط، منه
ّ

 أن يفرضُ و�م�ن
َ

 ما 

  .هو أبطأ منه

 اإلضافيوا�طءهذا � ا��عة 
ّ

وأما .�
ّ

 ِ ا��عة بمع� ا�ر�ان

خاصة ف� ِوا�سيالن
ٌ ّ

 ال يقابلِ ا�ر�ةِ �طلق
ُ

  .ءها بط



 ١١٥................................................................................والبطء الرسعة معنى يف

 

 

  ا��ح

 :لعرض مبحثني هذا الفصل صنّفعقد امل

  �ف ا��عة وا�طء تعر: ّاألولا�بحث 

 : للرسعة منهاّمتعددةهنالك اصطالحات 

 من ٍ حركةّ وهي ما حيصل بكل. اجلريان والسيالن:الرسعة بمعنى .١

، وترتاوح هذه الرسعة ما بني الصفر ّتحرك للمسافة التي يقطعها املٍقطع

ًرسعة صفرا هو عدم حصول القطع للمسافة يف ون ال معنى كّألن ؛والالهناية

 القطع ّحتقق هو ، معنى كون الرسعة غري متناهيةّأماان وهو السكون،  زمّأي

 .، وليس من احلركةّية الدفعللمسافة بال زمان وهو من الطفرة

 ّبالشدة ّيتصف ٌّ تشكيكيٌأمر ـ أي اجلريان والسيالن ـ واحلركة هبذا املعنى

 . البطءهاف وال يقابلوالضع

 ّوأما: ركة يف آخر الفصل بقوله هلذا املعنى من احلصنّفوقد أشار امل

 وال يقابلها ، ملطلق احلركةّخاصةلرسعة بمعنى اجلريان والسيالن، فهي ا

 .البطء

 املفهوم من نسبة مسافة احلركة إىل زمان احلركة، من :الرسعة بمعنى .٢

 . كيلو مرت يف الساعة٧٠ تسري برسعة ّالسيارة :قبيل قولنا

ًعة شيئا فشيئا يف مقابل التباطؤ ازدياد الرس:الرسعة بمعنى .٣  ّأن أي ،ً

 التباطؤ ّأما، ّية يف هذه الكيفٌةّ اشتداديٌ للحركة، والتسارع حركةٌةّالرسعة كيفي
                                                        

 . قطع املسافة بال زمانّوخالصتها حتقق ،ّام املعتزيلّ بالنظّخاصة نظرية : الطفرة)١(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح١١٦

 .ّة تضعيفيٌفهو حركة

 قليل، مقابل البطء الذي ٍ املسافة الطويلة يف زمانّ طي:الرسعة بمعنى .٤

 . يف زمان كثريٍ قليلةٍ مسافةّهو طي

 هبذا املعنى من خالل املقايسة بني حركتني خمتلفتني من وحتصل الرسعة

 ، رسيعةّتسمىحيث الرسعة وضعفها، فاحلركة الشديدة بالقياس إىل غريها 

 ٌ واحدةٌ حركةّتتصفة أن ّ بطيئة، ومن الواضح عدم معقوليّتسمىاألخرى و

 .نةّ أخرى معيٍ إىل حركةتء إذا قيسطبالرسعة والب

  قام ا��عة � ا�ا�راد من 

 ّطي وهو  ـاملعنى املراد من الرسعة يف هذا الفصل هو املعنى األخري

 يف زمان ٍ قليلةٍ مسافةّ قليل، مقابل البطء الذي هو طيٍاملسافة الطويلة يف زمان

 ّتصور ويمكن ،ّية الرسعة والبطء من األمور النسبّأن :ّيتضحوهبذا  ـ كثري

 :ذلك يف موردين

 زماهنام خمتلف، ففي ّسافة احلركتني واحدة، لكن إذا كانت م:ّاألولاملورد 

 احلركة التي ّأما ، هي احلركة الرسيعةّهذه احلالة تكون احلركة التي زماهنا أقل

 . بطيئةٌيكون زماهنا أطول فهي حركة

 مسافتهام خمتلفة، ففي ّ، لكنًا إذا كان زمان احلركتني واحد:املورد الثاين

 أكثر هي احلركة الرسيعة، واحلركة ًوي مسافةهذه احلالة تكون احلركة التي تط

 .  تكون حركة بطيئةّ أقلًالتي تقطع مسافة

 والبطء قطع ، يف زمان قليلٍ طويلةٍ الرسعة هي قطع مسافةّأن :ّيتضحف

 . يف نفس ذلك املقدار من الزمانٍ قليلةٍمسافة

                                                        
 . املرحلة العارشة، الفصل السابع، بداية احلكمة)١(
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   وجوديان نا��عة وا�طء معنيا

 احلركة ّنإام هو احلركة، وحيث الرسعة والبطء صفتان، واملوصوف هب

 وليس ـ  يرتبط بالوجودّانتزاعي ٌ احلركة مفهومّألن، ّتقدممن الوجود كام  ٌنحو

 الرسعة والبطء معنيان ّأن :، ينتجّمتحرك ّوإما ثابت ّماإوالوجود  ـ ّماهية

 .انّان ال عدميّوجودي

  ا�قابل ب� ا��عة وا�طء: ا�بحث ا�ا�

 :قوال خمتلفةويف هذه املسألة أ

   غ� متقابل�إضافيان نا��عة وا�طء وصفا: ّاألولالقول 

 الرسعة والبطء ّأن :مة الطباطبائي، وحاصلهّلعالوهذا القول ذهب إليه ا

بل، فليس مها من  من أنحاء التقاٍ نحوّ، لكن ليس بينهام أيانّمعنيان إضافي

بيان ل و. وال متضائفني، وال متناقضنيينّتضاد وال من امل،قبيل امللكة والعدم

ة قد تكون بعينها يع احلركة الرسّ فألنمعنيني إضافيني كوهنام ّما أ:ذلك، نقول

بالقياس ة كون رسيعت قد ئة والبطي، أخرىٍ باإلضافة والقياس إىل حركةًبطيئة

 ، وكذا احلركة البطيئة،ً فاحلركة الرسيعة ليست رسيعة مطلقا. أخرىٍإىل حركة

ٌيةبل الرسعة نسب  بالقياس ٌ وهي بطيئةّإال ٍ رسيعةٍ وليست مطلقة، فام من حركةّ

 . أرسعٍإىل حركة

 لو فرضنا : يف املعنى يف هذا املثال حيث يقولصنّفحه املّوهذا ما يوض

لو كان عندنا ما  من احلركات املتوالية املتزايدة يف الرسعة من قبيل ًسلسلة

ـ  ًمثالـ نة، فتسري األوىل ّ معيٍها برسعةمن ٍ واحدةّكلارات تسري ّمخس سي

 والثالثة برسعة ًا،نية برسعة سبعني كيلومرتا والثًا،ني كيلومرتّستبرسعة 

 : والرابعة برسعة تسعني، واخلامسة برسعة مئة كيلومرت، فمن الواضح،ثامنني
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الثانية والثالثة  ـ ة وهي التي بني الطرفنيّتوسطمن السيارات امل  ًّكال ّأن

 األوىل ال ، نعم. ملا بعدهاً وبطيئة، بالقياس ملا قبلهاً رسيعة تكون ـوالرابعة

 . بالرسعة ملا قبلهاّإال واألخرية ال توصف ، بالبطء ملا بعدهاّإالتوصف 

 ٌ وهو قصريّالإ ٍلني، فام من طويّوهذا من قبيل الطول والقرص القياسي

أقرص هو  ما  وهو طويل بالقياس إىلّإال وما من قصري ،طول منهاألبالنسبة إىل 

 . منه

 من  بني األقسام األربعةّ متقابلني فألنا كون الرسعة والبطء ليسّأما

 :، أياملتقابلنية ّ غرييـ  والتضايفّالتناقض وامللكة والعدم والتضادـ التقابل 

ً آنفا ّتبني ملا ؛ةّ الرسعة والبطء فال توجد بينهام غرييّأما أحدمها غري اآلخر، ّأن

 وهكذا ، بالقياس إىل حركة أرسعً الرسيعة تكون بعينها بطيئة احلركةّأن :من

  .ة بني الرسعة والبطءّ فال توجد غريي،بالنسبة للبطء

،  الرسعة والبطء عىل األقسام األربعة من التقابلقًمضافا إىل عدم صد

  :وسبب ذلك

 الرسعة والبطء وصفان ّ الرسعة والبطء ليسا متناقضني، فألن كونّأما

 . ّوجودي واآلخر ّ أحدمها عدميان واملتناقضً آنفا،ّتقدم كام ،انّوجودي

ان ّ الرسعة والبطء وجوديّفألنليسا من امللكة والعدم  كوهنام ّماأو

 وامللكة والعدم أحدمها عدم اآلخر، ، أحدمها ال يقتيض نفي اآلخروجودو

 .ووجود أحدمها يقتيض عدم اآلخر

 ليس جعل ّألنهابل العدم وامللكة، وليس بينهام تق: ّمة احليلّلعالقال ا

 الرسيع والبطيء إن تساويا يف ّألنًأحدمها عدما لآلخر أوىل من العكس، 

 أكثر مل يقطعها البطيء، فكان البطيء ًالزمان كان الرسيع قد قطع مسافة

ًمشتمال عىل عدم، وإن تفاوتا يف الزمان وتساويا يف املسافة كانت الرسيعة 
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 ، البطيئة عىل ما مل تشتمل عليه الرسيعة من الزمان واشتملتّزماهنا أقل

 .فاشتملت عىل عدم ما، فألحدمها نقصان املسافة ولآلخر نقصان الزمان

ّا واآلخر وجوديّفليس جعل أحدمها عدمي   . أوىل من العكس،ًاً

 ّأن :ين غاية اخلالف، واحلالّتضاد بني املّفألن ين؛ّمتضادليسا  كوهنام ّوأما

 ٍ أرسع منها، وما من حركةٌ يفرض هلا حركةّأن ويمكن ّإال ٍ رسيعةٍكةما من حر

 . وعليه فال يوجد بينهام غاية اخلالف؛ منهاأبطأ ٍ ويمكن فرض حركةّإال ٍبطيئة

 يف الوجود مان املتضائفني متالزّليسا متضائفني، فألن كوهنام ّوأما

 وال توجد ،ّبنوةوجد ً خارجا وال تّبوة األوجود، فال يعقل ّ والذهنيّاخلارجي

 ّألنه الرسعة والبطء فليسا كذلك، ّأما ،ًة خارجاّحتتي وتوجد ّإالًة خارجا ّفوقي

 إذ قد ؛ بطيئةٌفال يشرتط أن توجد حركةً خارجا، ٌ رسيعةٌإذا وجدت حركة

 . حركة رسيعة يف اخلارج وال توجد حركة بطيئةّحتقق

 ام ال يصدق عليهءلبط الرسعة واّأن : يذهب إىلصنّف املّأن :واحلاصل

 وهو ، قسم من أقسام التقابل األربعة، بل تقابلهام كتقابل الواحد والكثريّأي

رجع ما به ي أي التقابل بني مراتب الوجود ، من أقسام التقابلٌ خامسٌقسم

وهذا ما ذكره يف  . إىل الوجودفريجع التفاوتاالختالف إىل ما به االشرتاك، 

 ليس من التقابل ]أي تقابل الواحد والكثري[ ّأنه ّاحلق: املرحلة السابعة بقوله

ة التي هي تطارد ّة الذاتيّ قوام التقابل املصطلح بالغرييّألن ،يشءاملصطلح يف 

 ومن املستحيل أن يرجع االختالف ،الشيئني املتقابلني وتدافعهام بذاتيهام

 إذ الواحد ،كذلك والواحد والكثري ليسا ، والتآلفّاالحتاد إىل ّوالتامنع الذايت

 ّأن :ّتقدم وقد ،والكثري قسامن ينقسم إليهام املوجود من حيث هو موجود

                                                        
 .٤٤٢ ص٣ ج:هناية املرام يف علم الكالم )١(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح١٢٠

 ّأن كام ، واحدـ من حيث هو موجود ـ موجود ّ فكل.وجودل لٌالوحدة مساوقة

 منهام مصداق ٌّكل فالواحد والكثري . موجودـ من حيث هو واحد ـ واحد ّكل

 .ّاالحتاد إىل ما به ٌ راجع،لواحد والكثري ما به االختالف بني اّإن : أيـالواحد 

  . دون التقابل،وهذا شأن التشكيك

 . من الوجودٌ، واحلركة نحوللحركةوصفان الرسعة والبطء ف

 مها ّإنام و، من أقسام التقابل األربعةا الرسعة والبطء ليسّأن :ّيتضحوهبذا 

يه االمتياز إىل ما فيه ان متقابالن تقابل الواحد والكثري الذي يرجع ما فّإضافي

 ٍ رسيعةإىلاحلركة تنقسم  ّألنوذلك  ،ّ، فاالختالف بينهام تشكيكيّاالتفاق

 إىلً للرسعة، فيكون مابه االختالف بينهام راجعا ٌ منهام مصداقّوكلوبطيئة، 

 .ّاالتفاقبه ما 

 صنّفّلكن امل و،ً هذا املطلب مل يكن واضحا يف هناية احلكمةّأن :وال خيفى

 ّأن ّواحلق:  ورصيح يف حاشيته عىل األسفار حيث قالٍ واضحٍبشكلذكره 

 وهي حالة املرور ،ة للحركة هي الرسعة فحسبّالصفة الثابتة الواقعي

 يف احلركات نسب بعض ًا كانت خمتلفةّ وهي مل، حركةّكلواالنقضاء التي يف 

  فام من رسعة يف.تانّ فحصلت الرسعة والبطء النسبي،مصاديقها إىل بعض

 وكذا احلال يف ، بالقياس إىل ما يف حركة هي أرسع منهاٌ وهي بطءّإالاحلركة 

 ّثم ، اآلثارّترتب : بمعنى،ة يف الوجودّ فالرسعة يف احلركة كالشد،جانب البطء

 ،انّ ومها وصفان نسبي. والضعفّالشدةينشأ بمقايسة البعض إىل البعض معنى 

ع انقسامها إىل الرسيعة والبطيئة كام  للحركة مٌ الرسيع مساوقّأنومن هنا يظهر 

 .مساوقة للوجود مع انقسامه إىل الواحد والكثريـ ً مثالـ  الوحدة ّأن

                                                        
 . ١٩٨ص:  املرحلة السابعة، الفصل التاسع، هناية احلكمة)١(

 .١٩٨ ص٣ ج:يف األسفار العقلية األربعةاحلكمة املتعالية  )٢(



 ١٢١................................................................................والبطء الرسعة معنى يف

نه، وهذا ّ أن يبيّاملتقدمً مطلبا قد وعد يف الفصل الثامن صنّف يذكر املّثم

ومن : ً احلركة يف احلركة توجب بطئا يف احلركة، حيث قالّأن :املطلب هو

 ما سيأيتيف ذلك ب احلركة، وسنشري إىل ّيكون سبب البطء هو تركاجلائز أن 

 احلركة يف ّأن : لنا كيفّويف املقام يفي بذلك الوعد ويبني ،شاء اهللا إن

البطء ال  و الرسعةّأن : بهّويتبني: ًاحلركة توجب بطئا يف احلركة حيث يقول

نا ذلك ّ وقد بي، بينهام حقيقة الواحد والكثري ال تقابلّأن كام ً بينهام حقيقةَتقابل

 كام ،ب احلركةّ البطء معلول تركّأن :ًأيضا ّ ويتبني،يف مباحث الواحد والكثري

 كانت ًة بساطّأشدام كانت احلركة ّب الوجود، فكلّ الكثرة معلول تركّأن

 ّأشد كان أبسط كان ّكلام الوجود ّأن كام . وبالعكس يف جانب البطء،أرسع

 ال مناص منه بالنظر لكنّه يذكره أحد من أساطني احلكمة ن ملإ وهذا و،وأقوى

 .ّإىل براهني املسألة فتبرص

ا��عة أ�ر �سيط وا�طء �ر�: القول ا�ا�
ّ

  ب 

 ين من الرسعة والبطء أمرٌّكل أن تكون إنكار إىلني ّتكلم املأكثرذهب 

لبطء فهو  اّأما بسيط، ٌّوجودي ٌ الرسعة أمرّبأن : يؤمنونّإنام، ونيّوجودي

، بل ًا حمضًاوجودء ليس ي فالبط،)عدم(وسكون ) وجود(ب من حركة ّمرك

ام كانت ّ وكل.ّوهو أمر عدمي، ه سكونّتخلل لكن ي،وجودهو حركة وهي 

ام ّ وأبطأ، وكلّ احلركة أقلت كان،ة بني أجزاء احلركة أكثرّتخللالسكونات امل

السكونات ال يمكن ، ازدادت رسعة احلركة، وهذه ّكانت السكونات أقل

                                                        
 . املرحلة التاسعة، الفصل الثامن: هناية احلكمة)١(

 .١٩٨ ص٣ ج:احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة )٢(

 . سيأيت بيان معنى السكون يف الفصل الالحق)٣(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح١٢٢

 اجلسم حال ّأن :ة خفائها، لذا نرىّ لشد؛ها بالوجودتاإلحساس هبا ومالحظ

ٍاتصال يف حال ّأنهحركته من نقطة إىل أخرى   وسيالن وال نشعر بوجود ّ

 .ة للحركةّتخللالسكونات امل

ني من ّتكلمعند امل ...السبب يف بطئهام: رشح املقاصدقال التفتازاين يف 

ر احلركة عن شوهبا، وختتلف ّ السكنات التي تؤخّختلل ٍحينئذكثر  يّأنهجهة 

  .تها وكثرهتاّبالرسعة والبطء بحسب قل

  للقول الثاينّصنفمناقشة امل

ٌمتصلة احلركة ّألنهذا القول واضح الدفع  ٌسيالة ّ  السكون ّختلل، وّممتدة ّ

ها ّختلل إذا بني أجزائها يعني انقطاعها عن كوهنا حركة، فاحلركة الواحدة

 ٌ واحدةٌ حركات، فال يصدق عليها حركةّعدة أو ني حركتّإماالسكون تصري 

، إذ لو ًفعالً احلركة ال تقبل االنقسام خارجا وّأن : واحد، ولذا نجدٌووجود

ًانقسمت خارجا مل تكن حركة  : أيّ تقبل االنقسام الومهي، نعم. واحدةً

 . ال بالفعلّالقوةاالنقسام ب

 فال معنى ،ٌّوجودي ٌ واحلركة أمرللحركة، البطء وصف ّأنًمضافا إىل 

ًمركبالكون البطء  قال صدر .  وهو السكونٍّ وعدميٍّوجودي ٍ من أمرّ

 ىّ إىل ما ال يتجزّاملتجزئة أو ّاملتجزئة احلركة غري وجودا استحال ّمل :ّتأهلنيامل

 ّألنهف ّاألول ّأما ، السكناتّتخلل فاستحال كون الرسعة والبطء ب،ّالقوةولو ب

 ؛ والالزم حمال.ةئّ مسافة غري متجزوجود جلاز ى حركة ال تتجزوجودلو جاز 

 ٌ احلركة مطابقةّأن : وبيان املالزمة. فكذا امللزوم،ملا سيأيت يف مباحث اجلواهر

                                                        
 ؛٤٨٣ ص: وشوارق اإلهلام؛٢٧٠ص: كشف املراد وانظر ؛٢٧٥ ص١ج:  رشح املقاصد)١(

  .٣٠٤ص :ورشح التجريد للقوشجي



 ١٢٣................................................................................والبطء الرسعة معنى يف

 فاحلركة . ال إىل هنايةئّ وهو متجز، اجلسمّاتصالا بّاتصاهل واملسافة ،للمسافة

 ، الثاين فلو كانت احلركة أرسع من احلركةّوأماة ئغري منتهية يف التجز

ً  ساكناّتحرك يرى املأن يلزم ، السكناتّختللواألخرى أبطأ منها ألجل 

 طيء نسبة زمان الرسيع من احلركة إىل زمان البّألن وذلك ؛ًكاّوالرحى متفك

 زمان حركة ،انّمتحرك فلو فرض . إىل مسافة الرسيعيءكنسبة مسافة البط

حدمها ألوف أ وكان املقطوع من مسافة ،خراآل  زمان حركةْرشُعأحدمها 

ً  حركة ساكنااألبطأ يرى أن لوجب ، والرتكاألخذفقا يف ّمسافة األخرى وات

 من ذلك الزمان نسبتها إىل أجزاء يف ّمتصلة ،يف خالل حركته املحسوسة

حركة  كمثال ، كنسبة مسافة الرسيع إىل مسافته، فيهاة التي وقعت حركأجزائه

 .الشمس وحركة الفرس الشديد العدو

 مناقشة الفخر الرازي للقول الثاين

، لذا صنّف هلا املّيتعرضة مناقشات مل ّناقش الرازي القول الثاين بعد

 .ًنذكرها إمتاما للفائدة

 لوجب أن ال ، السكناتّتخلل لو كان بطء احلركات ل:املناقشة األوىل

 عن أضعفها، والتايل باطل بالرضورة، ً احلركات فضالّأشد ّيظهر للحس

 . مثلهّفاملقدم

 ّفإن ،ًفرسا شديد العدو بحيث خيطف البرص ا نفرضّ أن:ّيةبيان الرشط

 النهار إىل آخره فرسخ، لكن يف هذا الوقت تكون ّأول من ّتحركأكثر ما ي

 الفلك أضعاف أضعاف ما به ُ ونصف،الشمس قد قطعت نصف الفلك

 لزم أن تكون يف حركات الفرس ، السكناتّتخلللالبطء ّأن فرسخ، فلو 

                                                        
 .١٩٧ ص٣ ج:احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة )١(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح١٢٤

 فضل ّلكن ة بينها بقدر فضل حركات الشمس عىل حركاته،ّتخلل مٌسكنات

 مضاعفة، فالسكنات أضعاف أضعاف ٌاحلركات عىل احلركات أضعاف

 بحركات الفرس الذي ال يشء أرسع من ّ فكان جيب أن ال نحس،ركاتاحل

ّطال فإنا كان ذلك باّ، وملّاحلسحركته يف   يف حركات ذلك الفرس ّا ال نحسً

 ، السكناتّتخلل التفاوت بني احلركتني ليس لّأن : من السكنات، عرفناٍبيشء

 .وهو املطلوب 

 كان أثقل كانت حركته إىل ّكلام اجلسم ّأن :ا نشاهدّأن :املناقشة الثانية

 ،كناتً وأرسع، فلو فرضنا جسام بلغ ثقله إىل حيث خال عن السّأشدأسفل 

 حركته تكون يف غاية الرسعة بحيث ال يمكن الزيادة عليها، فإذا فرضنا ّفإن

 كانت األوىل أبطأ بالرضورة مع عدم ، ثقله زاد فإن كانت حركته أرسعّأن

وإن كانت .  السكناتّتخلل السكنات فيها، فال يكون بطء احلركات لّختلل

مع غريه كهو ال مع غريه،  فيكون اليشء ، مل يكن للثقل الزائد تأثريًمساوية

 .هذا خلف

 ،ّ يف أفقها الرشقيُ والشمسِض يف األرًإذا غرزنا خشبة :املناقشة الثالثة

 فإن مل ينتقص ،ًام ارتفعت الشمس جزءاّ وكل،ّ يف اجلانب الغريبّوقع هلا ظل

ّ جاز أن يرتفع جزءا آخر وال ينقص الظل، يشءّمن الظل  وهكذا إىل أن تبلغ .ً

 بل وإىل الغروب، وهو ، عىل حالهّ والظل، نصف النهارّإىل خط الشمس

 فإذا ، وقوع احلجاب بني الشمس واألرض باخلشبةّ سبب الظلّألنحمال؛ 

 ّحترك إذا ّ املرتسم فيام بني الشمس وطرف الظلّ اخلطّوألن. انتفى انتفى

                                                        
 .٧٢١ ص١ج :ّية املباحث املرشق)١(

 .٧٢٢ ص١ ج:صدر السابق امل)٢(



 ١٢٥................................................................................والبطء الرسعة معنى يف

 ّ اخلطك حدث لذل،ّ بالظلّاملتصل فيه بالشمس دون الطرف ّاملتصلالطرف 

 .ّ الظلينتقص فوجب أن ؛أسان فيتساوى الزائد والناقص، وهو حمالر

 ، يف االنتقاص مشوبة بالسكناتّ يستحيل أن تكون حركة الظلّثم

وحركة فلك الشمس يف االرتفاع خالصة عنها، إذ لو جاز أن ترتفع الشمس 

ّجزءا وال ينقص من الظل  املحال يستلزم و، جاز ذلك يف الثاين والثالث،ً

 .السابق

 ّإالو الرسعة، حلركة الفلك يف ّ مساواة حركة الظلًأيضاويستحيل 

 .تساوى املقداران

ً يف االنتقاص والشمس دائام يف ّتحركً دائام يّ الظلّإن:  أن يقالّإالفلم يبق 

ً فيكون ذلك تفاوتا يف ،االرتفاع لكن حركات الشمس أرسع من حركة الظل

 وكذا القول يف حركة اجلزء القريب  السكنات،ّختللالبطء والرسعة ال بسبب 

 والفرجار ذي الشعب الثالث، والدلو من ، والبعيدىمن القطب من الرح

 .أسفل البئر إىل أعالها حال حركة الكالب من املنتصف إليه

 ّقوة هي ،ّعلة فتلك احلركة هلا ،ًإذا رمينا حجرا إىل فوق: املناقشة الرابعة

ً  واهلواء قابالًكةّ حمرّالقوة فإذا كانت .ّتحركة حصلت من الرامي يف املّقرسي

 تلك احلركة وال يعرض يف يشء من األحياز ّ وجب أن تستمر،لالنخراق

ف ّ لتساوي األحياز وليس يف بعضها ما يقتيض التوق؛ وسكونٌفّتوق

 أبطأ من لكنّها ، عن خمالطة السكناتٌفإذن تلك احلركة خالية .والسكون

 . سكونّختللوجد التفاوت يف الرسعة والبطء من غري  فقد ،ةّاحلركة الفلكي

                                                        
 .٧٢١ص ١ج: صدر السابقامل )١(

 .صدر السابق امل)٢(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح١٢٦

متضادا��عة وا�طء : القول ا�الث
ّ

  ان 

 الرسعة والبطء متقابالن : حيث قالّتأهلنيهذا القول ذهب إليه صدر امل

 ٍ واحد من جهةٍام ال جيتمعان يف يشءّألهنف بلني كوهنام متقاّأما، ّتقابل التضاد

 واحدة، ٍ من جهةً وبطيئةًن احلركة الواحدة رسيعةستحالة أن تكوال ؛واحدة

ً متكافئان وجودا  املتضائفنيّألنوكذلك ليسا متضائفني،  واحد، ٍويف آن

، إذ قد توجد احلركة ً آنفاّتقدمليسا كذلك، كام  الرسعة والبطءوًوعدما، 

 وجود ّألن ، وليس بينهام تقابل التناقض.ال توجد احلركة البطيئةو الرسيعة

 وجود ّألنوليس من امللكة والعدم؛  ،ً اآلخر مطلقاوجودمها ال ينفي أحد

ًأحدمها ال يقتيض عدم صاحبه فيام يكون قابال، وإذا انتفى إمكان كون التقابل 

 أن يكون ّإال، فال يبقى ّاملتقدمة الثالثة أحد هذه األنواع من التقابلببينهام 

 .قسام التقابل يف األقسام األربعةحرص أ  عىلٌّ، وهذا مبنيّبينهام تقابل التضاد

 الفخر :ّومن القائلني بكون التقابل بني الرسعة والبطء تقابل التضاد

 املتضائفني ّألن ّن يكون ذلك تقابل التضاد أيشبه: الرازي حيث قال

   منٍ غري متالزمني يف واحدالبطء والرسعة و،متالزمان يف الوجودين

 الزمان يف تساويا إن امّألهن ؛العدم وبالثبوت تقابلهام ًأيضاليس  و ،الوجودين

 تساويا يف إن و،كانت الرسيعة قد قطعت من املسافة ما مل تقطعها البطيئة

لآلخر نقصان  و نقصان املسافةفألحدمها ،أكثراملسافة كان زمان البطيئة 

 ّإال فلم يبق ،ًّا من جعل اآلخر عدميأوىل ًّاحدمها عدميأ فليس جعل ،الزمان

 .ّون التقابل بينهام بالتضاد يكأن

كون ي أن ّ يشرتط يف التضادّأنه :مة الطباطبائي عىل هذا القولّلعالأورد او

                                                        
 .٦٠٥ ص١ج: صدر السابقامل )١(
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 ال يوجد بني الرسعة والبطء غاية اخلالف، ّأنهبينهام غاية اخلالف، واحلال 

ام ّ أرسع منها، وكلٌ يمكن أن توجد حركة، رسيعةً فرضنا حركةّكلام ّألنه

يمكن أن فال  منها، وعليه أ أبطٌيئة، يمكن أن توجد حركة بطًفرضنا حركة

اشرتاط غاية : قال يف تعليقته عىل األسفار؛  بني الرسعة والبطءّيكون تضاد

 إذ ما من ،ينّمتضاد والبطء وكون الرسعة مئيالين ال ّتضاداخلالف بني امل

ْجم وال ، أو أبطأمنه ويمكن فرض ما هو أرسع ّإال ةركاحل من ٍيء أو بطٍرسيع  ٍدُ

 ّإن قوى التحريك وكذا القوى املعاوقة متناهية فّأن : منفيه ما ذكره 

 .املالك يف خالف خالفهام بحسب الطبع ال بحسب الصدفة يف الوجود

  ا�ضايفب� ا��عة وا�طء تقابل : القول ا�رابع

 إليه الشيخ بذهولكن  ، يف هناية احلكمةصنّفهذا القول مل يذكره امل

 يوجد عندنا يف ّأنه : وحاصل ما ذكره،عىل النهايةيف تعليقته اح اليزدي مصب

 وهو احلركة ويوجد عندنا وصف هلذه احلركة، وهذا وجودالواقع اخلارجي 

 عن ّ الوجود يمكن أن ينفكّأن :ضحاالوصف هو الرسعة والبطء، ومن الو

  الّتتصفن يوجد حركة ولكن ال أفيمكن ) البطءوالرسعة  (صفنيالو

 أحدمها ّ الرسعة والبطء، فال ينفك:مهاو الوصفان ّماأ ،بالرسعة وال بالبطء

ركة بطيئة، حوجد ت أن ّالبد بالرسعة فًصف حركةن اآلخر، فإذا أردنا أن نع

 . احلركة الرسيعةوجود من ّالبد بالبطء ف أخرىوإذا أردنا أن نصف حركة

 فهام )رسعة والبطءال( نظرنا إىل الوصفني ا إذّأنه :ّتقدم ّمما ّيتضحو

 ومن هنا يمكن أن .متضائفان، وإذا نظرنا إىل املوصوفني فهام غري متضائفني

رسعة والبطء بلحاظ الوصفني، وال يوجد بينهام  بني الٌ يوجد تقابلّأنه :يقال

                                                        
 ).٣(، تعليقة رقم ١٩٨ ص٣ج :ر العقلية األربعة احلكمة املتعالية يف األسفا)١(
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 . الوجود الرسيع والوجود البطيء:تقابل بلحاظ املوصوفني أي

 ّهنامإ: هناية احلكمة بقولهوهذا ما ذكره الشيخ مصباح يف تعليقته عىل 

 هبام ال ٍ واحدةٍ حركةّاتصاف ّجمردوصفان متضايفان، وبالتايل فهام متقابالن، و

 باألب من جهة ٍ واحدٍ شخصّاتصاف ّأن كام ،د االعتبارّ لتعد؛تقابلهامينايف 

 .نايف تقابلهامي أخرى ال ٍوباالبن من جهة

ني ّال منافاة بني كوهنام إضافي :ايض حيث قالّوتبعه عىل ذلك الشيخ الفي

أال ترى إىل . انّ إضافيّأهنام املتضائفني متقابالن مع ّفإنوكوهنام متقابلني، 

 كان ، من األشياء بعضها فوق بعضً إذا فرضنا سلسلةّفإنهالعايل والسافل، 

ٍمتوسط ّكل
 .ً وسافال بالنسبة إىل ما فوقه، ما دونهإىلً عاليا بالنسبة ّ

 منافاة بني كون الرسعة والبطء خمتلفني بالتشكيك وكوهنام  الّأنهكام 

 .ًّا تشكيكيًاختالفا واملعلول متضائفان ومها خمتلفان ّالعلة ّأن كام ،متضائفني

 هو اختالف الذاتني اللذين مها معروضا ّإنام االختالف التشكيكي ّأنوذلك 

 .الوصفني املتضائفني، والتضايف هو اختالف نفس الوصفني

صتعليق � ا�
ّ

  

  أبطأ منه: (يف النسخ. إذا قيست إىل ما هو أبطأ منها: قوله (

 أن جيعل الالم يف البطيئة موصولة، فيمكن ّإال .)أبطأ منها: (والصحيح

 .ًالتذكري مراعاة جلانب اللفظ

 يف البحث الرابع من  منه ّهذا ينايف ما مر. الكرب والصغر :قوله 

ّ أن العظيم والصغري :رش من املرحلة السادسة منمباحث الفصل السادس ع

                                                        
 .٣٥٨ ص)٣٣٥( رقم :تعليقة الشيخ مصباح اليزدي عىل هناية احلكمة )١(

 .٨٥١ ص٣ج :ايض عىل هناية احلكمةّتعليقة الشيخ الفي )٢(
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 .متضائفان

 اعتبار  (صنّف املتعبري ّأن :ال خيفى. اعتبار الزمان مع احلركات: قوله

ه موجود بعني ّ للحركة، وأنّية الزمان من العوارض التحليلّأنألجل ) الزمان

ٌية حقيقٌّة احلركة، وعليه ال توجد معيوجود ة ّ املعيّألن،  بني الزمان واحلركةّ

 مها ّوإنام احلركة والزمان فليسا اثنني، ّأمامرين أثنني، أ وجود عىل ّتتوقف

حركة وزمان، ويكون ل هذا الوجود الواحد إىل ّ واحد، والعقل حيلوجود

ًعلة، يكون ًاّتغري مًا كونه مقدارّأنر احلركات، كام ّ تقدالزمان مقدار  حلصول ّ

) ًاّتغري مًوالزمان مقدارا( اجلملة ّفإنركة، وعليه  يف أجزاء احلّالتأخر وّالتقدم

 . اعتبار الزمان مع احلركات:كالتعليل لقوله

 الثابت مع ّيةّوقد تعترب الوجودات الثابتة مع املتغريات فيفيد مع: قوله 

ّاملتغري ويسمى الدهر  يف ّوأماكلمة الدهر عند العرف تعني الزمن الطويل،  .ّ

 بمعنى الوعاء للموجودات الثابتة مع املوجودات االصطالح الفلسفي فهي

 .ةّتغريامل

 ذكره ّعام مصطلح الدهر يف املقام خيتلف ّأن :ايضّوقد ذكر الشيخ الفي

 الدهر ّأن : الداماد يف السبق واللحوق بالدهر، الذي ذهب فيه إىلّاملحقق

 للثابتات ٌ الدهر يف املقام هو وعاءّأنات املمكنة، يف حني ّجردوعاء ملطلق امل

ات، وكذلك مصطلح الرسمد يف املقام يغاير ما عند ّتغريإذا لوحظت مع امل

 يعتربه العقل لوجود اهللا تعاىل، بينام ٌ الرسمد عند املشهور وعاءّإناملشهور، ف

 ملطلق الثابتات عند مالحظتها بعضها مع البعض ٌالرسمد يف املقام هو ظرف

 .اآلخر

                                                        
 .٨٤٦ ص٣ج :ايض عىل هناية احلكمةّ تعليقة الشيخ الفي)١(
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  غري متقابلني كالطول القرص والكرب ان ّوصفان إضافي :قوله

ة غري املتقابلة ينايف ّلكرب والصغر من األوصاف اإلضافيا صنّف املّعد. الصغر

 العظيم ّأن يف الفصل السادس من املرحلة السادسة من  منه ّتقدمما 

 .والصغري متضايفان

 ًومهياًانقساما  .ّالقوة بّإالال تقبل االنقسام  :قوله ًفكيا، ال ّ ّ. 

 ضافني املّألنليس بالتضايف والبطء  التقابل بني الرسعة ّإن :قوله 

 والوجود ّ يف الوجود اخلارجينما متالز: أي.متالزمان يف الوجودين

ًن خارجا وذهنا ووجودا وعدماا متكافئني املتضائفّألن، ّالذهني ً ً ً. 

 مطلق ًمعنى: ّاألول ؛الرسعة هلا معنيان :ّبأنايض ّوأورد عليه الشيخ الفي

 هو ٌّ نسبيًمعنى: والثاين.  وهو مطلق السيالن،، وال ختلو عنه حركةّنفيس

 ،ّاألولوالتي يمكن انفكاكها عن البطء هي الرسعة باملعنى . املقابل للبطء

 الرسعة باملعنى الثاين فال يمكن انفكاكها عن البطء يف يشء من ّوأما

 .الوجودين

 والرسعة  . ملطلق احلركةّخاصةهي  الرسعة بمعنى اجلريان فّأما :قوله

 .انّ وتضعف، فيحدث الرسعة والبطء اإلضافيّهبذا املعنى تشتد

  خالصة الفصل ا�ا� ع�

  املسافة ّ، واملراد هبا يف املقام هو طيّمتعددةللرسعة اصطالحات 

 . كثريٍ مسافة قليلة يف زمانّ قليل، مقابل البطء الذي هو طيٍالطويلة يف زمان

 ةّالبطء من األمور النسبيالرسعة و. 

 لرسعة والبطء معنيان وجوديان ا 

 أي قسم من ام الرسعة والبطء ال يصدق عليهّأن إىل صنّفذهب امل 
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 التقابل بني : أي،أقسام التقابل األربعة، بل تقابلهام كتقابل الواحد والكثري

ركة  احلّألنيرجع ما به االختالف إىل ما به االشرتاك، وهو ما مراتب الوجود 

 باإلضافة والقياس إىل حركة أخرى، والبطيئة ً قد تكون بعينها بطيئةيعةالرس

 . بالقياس إىل حركة أخرىًقد تكون رسيعة

  

 





 

 

 

 

 

 

  الفصل ا�الث ع� 

  ا�سكون

  تعريف السكون: ّاألولاملبحث 

 التقابل بني السكون واحلركة: املبحث الثاين 

 ه السكون املطلق ال مصداق ل: املبحث الثالث 

 مبحث إضايف يف تقابل احلركة والسكون 





 

 

  الفصل ا�الث ع�

  � ا�سكون 

ا�ر�ة
ُ

 وا�سكون
ُ

 ٍ � زمانٍ واحدةٍ من جهةٍ � جسمِ ال �تمعان

 فب�ن،واحد
َ

 وا�ر�ة،هما تقابل
ُ

ية وجود
ّ

تقدم �ا ؛
َ ّ

أنها 
ّ

 ِ �و ا�وجود

ا�سيال
ّ

ل�ن ا� ،
ّ

سكون
َ

وجودي ٍ ل�س بأ�ر
ّ

 و�و �ن،
َ

 وجودي
ّ

ا
ً

 ��ن
َ

 هو 

ا�وجود
َ

 ا�ابت
َ

� من ِ وهو ا�ي بالفعل
�

 ول�س ا�وجودات، جهة
ُ

 ا�ابتة
ُ

 

ا�جردةو� ـ 
ُ    . سكونِ وال ذوات،�سكونـ  ّ

فا�ر�ة
ُ

 وجودي
ّ

ة
ٌ

 وا�سكون
ُ

ل فل�س تقاب.ّ عد�
ُ

ها تقابل
َ

 ِ ا�ضايف

ا�ضادال و
ّ

و�ال ، ول�سا بمتناقض�.
ّ

 صدق
َ

 ا�سكون
ُ

 � �
�

 ما ل�س 

� من ِ ال� � بالفعلِ ا�فارقةِ �لعقول،�ر�ة
�

 . وأفعا�اٍ جهة

فا�سكون
ُ

 عدم
ُ

�ما ِ ا�ر�ة
ّ

 فا�قابل، ا�ر�ةِ من شأنه
ُ

 ب�نهما تقابل
ُ

 

  .  وا�لكةِالعدم

 �صداقِسكون أن ل�س �لَل�ن �علم
ٌ

 ِر من ا�واهٍ�ء � 

ا�ادية
ّ

تقدم �ا ؛
َ ّ

أنها 
ّ

سيالة 
ُ ّ

 ِها ا�ابعةِ من أعراضٍ�ء وال � ، ا�وجود

ِ ِهر�ةها ا�و�وضو�ت
ّ

  .ها بهاِ لقيام، � ا�ر�ة

 هناك سكون،نعم
ٌ

ِا�ادية ِ �لموضو�ت� �س�
ّ

ر�ما 
ّ

 تل�
ّ

ست به 

ِية العرضِ األر�عِا�قوالت ال� � ِ ا�انيةِ إ� ا�ر�تبالقياِس
ّ

 �ال�م :

  .ِ وا�وضعِ واألينِوا�كيف
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  ا��ح

  وهل، هذا الفصل لبيان مفهوم السكون ونسبته إىل احلركةصنّفعقد امل

 : املباحث التاليةوذلك ضمن ؟يف اخلارجموجود السكون 

  تعر�ف ا�سكون: ّاألولا�بحث 

 : عىل معنيني السكون يطلقّأن : يف بداية احلكمةصنّفذكر امل

 والسكون هبذا ،ًاّمتحرككون يعدم احلركة فيام من شأنه أن : ّاألولاملعنى 

ّاملعنى يكون أمرا عدمي  . هو عدم امللكةّإنامًا، لكن ليس العدم املحض، وً

وتقابله احلركة تقابل العدم وامللكة، وهذا املعنى للسكون هو املعنى 

  . يف هذا الفصلعنهاملبحوث 

 اجلسم فتكون نسبة ،الة التي كان عليهااحل ثبات اجلسم عىل :يناملعنى الثا

 هي عني نسبته إىل ذلك املكان يف الزمان ّاألولملكان  ا يف،ّاألوليف الزمان 

 . وهكذا فهو ثابت يف مجيع اآلنات واللحظات،الثاين والزمان الثالث

مكانه  الساكن يف ّألن، ّ ال عدميٌّوجودي ٌ الثبات أمرّأن :ومن الواضح

 لذا ؛ّاألول يف مكانه ًاّتحقق ومًا يكون ثابت، من دون أن يرتك مكانهّاألول

 .ًاّوجودي ًايكون هذا الثبات أمر

م احلركة يف د وهو ع،لسكونمن ا ّاألولوالذي يقابل احلركة هو املعنى 

 .، ال املعنى الثاين الذي هو ثبات اجلسمّتحركنه أن يأاليشء الذي من ش

هو عدم  وـ ّاألول الزم املعنى ّألن ؛لسكون متالزمانواملعنيان من ا
                                                        

 .ين السكون واألقوال فيهسيأيت يف آخر الفصل تفصيل الكالم يف معا )١(
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ًو أن يكون اجلسم ثابتا وساكنا  هـ ّتحرك يف اليشء الذي من شأنه أن ياحلركة ً

 . واآلن الثاين واآلن الثالث وهكذاّاألوليف مكانه يف اآلن 

  ا�قابل ب� ا�سكون وا�ر�ة :�ا�بحث ا�ا

 وهو ،ّاألوللسكون يف املقام هو املعنى  املعنى املبحوث عنه لّأن :ّتقدم

 تقابل السكون ّأن :، وذكرناّتحركعدم احلركة لليشء الذي من شأنه أن ي

    التقابل بينهامّأنواحلركة هو تقابل العدم وامللكة، لكن ألجل إثبات 

ة أنواع التقابل من ّ أن ننفي بقيّالبد ،لعدم وامللكةقابل ا تـ السكون واحلركة ـ

 .ّ والتضاديفوالتضاالتناقض 

ًلسكون فإن كان أمرا ا ّأما، ّوجودي ٌ احلركة أمرّأن ّتقدم: بيان ذلك 

ً وإن كان السكون أمرا التضايف، يف ّوإما ّ يف التضادّإماًا، فهو يدخل ّوجودي

 .  يدخل يف التناقض أو العدم وامللكةّإماًا فهو ّعدمي

ّفإن كان السكون أمرا وجودي السكون عىل املوجودات  يلزم أن يصدق ،ًاً

 املوجودات الثابتة من ّأن واحلال ،ات والعقولّجرد كاملٍ جهةّكل من الثابتة

 . وليست بذوات سكونٌات والعقول ليس هلا سكونّجردامل

 ٌ والسكون أمر،ٌّوجودي ٌ احلركة أمرّأن :ّيتضحوعىل هذا األساس 

 التضايف ّألن، ّاد وال تقابل التضالتضايف وليس تقابلهام تقابل ،ّعدمي

 .نيّ بني األمرين الوجوديان يكونّوالتضاد

 الذي هو  ـوكذلك ليس التقابل بني احلركة والسكون تقابل التناقض

زم أن يصدق  لل؛ لو كان بينهام تقابل التناقضّألنه ـ تقابل السلب واإلجياب

ٍمتحرك غري ٍ يشءّكل فيكون ،ّمتحرك غري ّكلالسكون عىل 
 ارتفاع ّألنً ساكنا، ّ

                                                        
 . بمعنى الثباتّأنه من ّيتوهم هو ما ٌّ وجوديٌ السكون أمرّالذي يوهم أن )١(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح١٣٨

 واحلال ليس كذلك، ، يصدق عليه أحد النقيضنيٍيشء ّوكل ،النقيضني حمال

ات ّجرد امل؛ إذات وال عىل الواجب تعاىلّجرد السكون ال يصدق عىل املّألن

 . للسكونًاوالواجب تعاىل ليست مصداق

 أن يكون التقابل بني احلركة والسكون هو تقابل ّالبد وعىل هذا األساس 

 السكون هو عدم احلركة لليشء الذي من شأنه أن ّأن : أي،كةالعدم واملل

 السكون وهو سلب احلركة عن ّماأو:  السبزواريّاملحقققال . ًاّمتحركيكون 

 .ّم للملكة التي هي احلركة وليس بينهام تضادّ هلا مقدٌاملوضوع قابل

 من ّعامة  احلرك  فهو عدم  السكونّأماو: اهلدايةقال الشيخ األهبري يف و

 .ّتحركشأنه أن ي

 فالتقابل بينهام تقابل امللكة: رشح اهلداية يف ّتأهلنيوقال صدر امل

ال  وًاّمتحركالعدم، فاملوجود الذي هو بالفعل من مجيع الوجوه ال يكون و

ٍقوةاملوجود الذي له جهتا  و،ًساكنا
ً مجيعاّ ال يمكن خلوه عنهام ،فعل وّ

 .كاجلسم

 . ض هلا يف آخر البحثّتعرنال أخرى وهناك أقو

  ا�سكون ا�طلق ال �صداق �: ا�بحث ا�الث

 :بيان ذلك، وّ نسبيً السكون معنىّأن :صنّفيف هذا البحث يثبت امل

 ،ّهرية جوٌه فيه حركةّ كلّاملادي العامل ّأن :ّاملتقدمة ثبت يف األبحاث 

ٌسيال ٌوجود ّاملاديفاجلوهر   من ٌال يوجد عرض هّنأ :كذلكثبت ، وّمتحرك ّ

                                                        
 .٣٢١ ص٤ج: رشح املنظومة )١(

 .١٠٣ ص:ّتأهلني صدر املّاألثريية،رشح اهلداية  انظر )٢(

 .١٠٣ص: ّاألثرييةرشح اهلداية  )٣(



 ١٣٩....................................................................................................السكون

 باجلوهر وله حركة بتبع ٌ العرض قائمّألن ساكن، ّاملاديةأعراض هذه اجلواهر 

 .ّسيالة ٌةّمتحرك وأعراضها ّاملادية فاجلواهر ،اجلوهر

 .ّاملادةيف عامل  له وجود السكون املطلق ال ّأن :فينتج

عراض  لألّألن ، بالقياس إىل احلركات الثانيةٌّ نسبيٌ يوجد سكون،نعم

 احلركات املشهورة يف :الثانية هيو بتبع حركة اجلوهر، : األوىلني،حركت

ن والوضع، فهذه األعراض يأل والكيف واّالكموهي  ،املقوالت األربع

 وهو اجلوهر وهي احلركة األوىل، وهلا ، بتبع موضوعهاٌاألربعة هلا حركة

 يف الزمان  إىل مكان آخرٍمكان  مثل حركة هذا اجلسم منٌ ثانيةٌاتحرك

 :أي،  ساكن وبقي يف مكانه فهوّتحركإذا مل ي لكن ،ًكاّمتحراملحدود، فيكون 

 إطالق السكون عىل اجلسم ّأن : واحلاصل،األينفاقد للحركة الثانية يف مقولة 

 يف ّية احلركة الثانووجود أو يف كيفه من جهة عدم ّكمه أو يف نهأيالثابت يف 

 .ّ نسبيٌ السكون أمرّنإ : ومن هنا يقال،هذه املقوالت

تعليق � ا�ص
ّ

  

  ال  .ًا لكان هو الوجود الثابتّوجودي ]السكون[لو كان  :قوله

ّم كون السكون أمرا وجوديّ السبب يف توهّأن :خيفى ّا، ينشأ من توهً م كون ً

 . عن الثباتًالسكون عبارة

 الواو . وليس الوجودات الثابتة بسكون وال ذوات سكون :قوله

 .بسكون وال ذوات سكونليست  الوجودات الثابتة ّأن واحلال :، أيللحال

 تقابل التضايف وال التضاد] احلركة السكون[فليس تقابلهام  :قوله .

 .واألوىل ما ذكر) ّتقابل التضايف والتضاد: (يف بعض النسخ

 صدق السكون عىل ّوإال بمتناقضني ]احلركة والسكون[ وليسا :قوله 



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح١٤٠

 .رتفاع النقيضنيا الستحالة  ما ليس بحركةّكل

 ّأهنا ّتقدم ملا ؛ّاملادية من اجلواهر ٍ يف يشءٌليس للسكون مصداق :قوله 

 عىل ذات ً زائدةً ليست صفةّهريةاحلركة اجلو ّألنوذلك .  الوجودّسيالة

 بدون حركتها ّاملادية يمكن فرض اجلواهر ّحتى ّاملادية يف اجلواهر ّتحركامل

 .ةّتحرك عني ذواهتا املّهريةة اجلو، بل احلركّهريةاجلو

يراد إل، وحاصل هذا ابوجهيهايض عىل هذا الدليل ّوقد أورد الشيخ الفي

 احلركة يف األعراض، فاحلركة وجود  هذا الدليلّمقدماتكان من ا ّمل ّأنه :هو

 هذا ّلكن،  بوجهٌ باجلواهر التي ألعراضها حركةّ التي تثبت به ختتصّهريةاجلو

 ّألنًة ال حركة هلا أصال، ّمادي جوهر أو جواهر وجوداء احتامل ال يعني انتف

 .ً ناقصاً استقراءّإاله ليس ّهذا كل

  خالصة الفصل ا�الث ع�

املراد من السكون يف املقام هو عدم احلركة فيام من شأنه أن يكون  •

ّ والسكون هبذا املعنى يكون أمرا عدمي.ًاّمتحرك ًا، لكن ليس العدم املحض، ً

 هو عدم امللكة، وتقابله احلركة تقابل العدم وامللكة، وهذا املعنى امّإنو

  .نه يف هذا الفصلعللسكون هو املعنى املبحوث 

 ٌّ نسبيٌ يوجد سكون،نعم .ّاملادةيف عامل  له وجودالسكون املطلق ال  •

  إطالقكام يفعراض أللثانية ال اتركفاحل ،بالقياس إىل احلركات الثانية

 وجود أو يف كيفه من جهة عدم ّكمه أو يف أينهاجلسم الثابت يف السكون عىل 

 .ّ نسبيٌ السكون أمرّنإ : ومن هنا يقال، يف هذه املقوالتّيةاحلركة الثانو



 

 

 

 

 

  الفصل ا�رابع ع�

   ا�ر�ةانقسامات� 

 تقسيامت احلركة 

 احلركة بلحاظ املبدأ واملنتهىانقسام . ١

 ةاحلركة بلحاظ املقولانقسام . ٢

 انقسام احلركة بلحاظ املوضوع. ٣

 انقسام احلركة بلحاظ الزمان. ٤

 انقسام احلركة بلحاظ الفاعل. ٥

 ّتحركالفاعل القريب يف مجيع احلركات هو طبيعة امل 

 بني احلركة والطبيعة هو مبدأ امليلّتوسطامل  

 





 

 

  الفصل ا�رابع ع�

   ا�ر�ةانقسامات� 

 ا�ر�ةُتنقسم
ُ

ا�ستِ  األ�ورِ بانقسام
ّ

تتعلق ال� ِة
ُ ّ

   .ذاتها بها 

فانقسام
ُ

 من أين كذا إ� أين ِ ��ر�ة، وا�نت�ِ ا�بدأِها بانقسام

 ، كذاِ كذا إ� �ونِ من �ونِ وا�ر�ة، إ� القيامِ من القعودِ وا�ر�ة،كذا

   . كذاِ كذا إ� قدرِ من قدرِ ا�سمِوحر�ة

وانقسام
ُ

 و� ،ّال�م و� ،يف � ا�كِ ��ر�ة، ا�قولةِها بانقسام

   . و� ا�وضع،يناأل

وانقسام
ُ

 ، ا�يـوانِ وحر�ـة، ا�بـاتِ كحر�ـة، ا�وضوعِها بانقسام

   . اإل�سانِوحر�ة

وانقسام
ُ

يـةا�ليل ِ ��ر�ةا�زمان، ِها بانقسام
ّ

�ـةا�هار ِ وا�ر�ـة،
ّ

، 

يةا�صيف ِوا�ر�ة
ّ

�ةا�شتو ِ وا�ر�ة،
ّ

.   

وانقسام
ُ

ية الطبيعِ ��ر�ة، الفاعلِها بانقسام
ّ

�ة الق�ِ وا�ر�ة،
ّ

، 

ية ا�فسانِوا�ر�ة
ّ

.   

إن :قا�وا
ّ

 الفاعـل
َ

 الطبيعـة، هـو ِ هـذه ا�ـصورِ � �يـعَ القر�ـب

وا�حر�ك
ُ

ية �لقوى الطبيعِ � �و ال�سخ�ّ ا�فسا�
ّ

تقـدمت كما ،)
ْ ّ

 

اإلشارة
ُ

  . إ�ه

إن :وقا�وا
ّ

توسط ا�
َ ّ

 هو مبدأِ ا�ر�ةَ و��ِ ب� الطبيعة
ُ

 ا�ي ِ�يل ا

جده الطبيعةوت
ُ

 وتفصيل،ّتحرك � ا�
ُ

طبيعيات � الِ القول
ّ

.  



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح١٤٤

 
 

  ا��ح 

 انقسامات احلركة، وقد جعل حمور هذه صنّف املّيف هذا الفصل يبني

   املبدأ .١ : عليها احلركة وهيّتتوقفة التي ّاالنقسامات هي األمور الست

مقولة (املسافة  .٥ )كّحرامل(الفاعل  .٤) ّتحركامل(املوضوع  .٣ املنتهى .٢

 .الزمان .٦ )احلركة

 :؛ وهيّمتعددةة، يكون للحركة أقسام ّفبلحاظ هذه األمور الست

   ا�ر�ة بلحاظ ا�بدأ وا�نت�انقسام .١

 ،)ب(إىل مكان ) أ( اجلسم من مكان ّحترك ًمثال،  األينكاحلركة يفوذلك 

 املبدأ نقطة أخرى و كان ل،)ب(و )أ(ومها  نيّ خاصً ومنتهىٍ بمبدأٌفهي حركة

 احلركة وانقسامها ّتعدد ّفإن وهكذا ، غري األوىلً ثانيةًت حركةّدُكذلك، ع

  . مبدئها ومنتهاهاّتعدديرجع إىل 

إىل ) املبدأ(احة من األخرض ّ لون التفّحترك ً:مثالوكذا احلركة يف الكيف 

 .)املنتهى(األصفر 

 ٍإىل حجم) املبدأ( ّم معني اجلسم من حجّحترك لو  كامّالكمواحلركة يف 

  .)املنتهى(آخر 

إىل القيام ) املبدأ(ود قع اجلسم من الّحتركواحلركة يف الوضع كام لو 

  .)املنتهى(

 املبدأ واملنتهى، ويرجع ّتعدد احلركة يرجع إىل ّتعدد ّأن :ّيتضحوهبذا 

 أو ّالكم أو الكيف أو األين يف مقولة ّوأهنا إىل نوع تلك احلركة، ككذل

 .الوضع



 ١٤٥.....................................................................................احلركة انقسامات يف

  ظ ا�قولةا ا�ر�ة بلحانقسام .٢

  :إىلـ  أي املسافة ـ ظ املقولةاقسم احلركة بلحتن

 . إىل مكان آخرّ اجلسم من مكان معنيّحترك وهي إذا :األينمقولة  •

 .  إىل القيام ـًمثالـ  دقعوكانت احلركة من وضع كذا كالكام لو: مقولة الوضع •

 ّحترك كام لو ،ّالكم احلركة يف مسافة  وهي فيام إذا كانت:ّالكممقولة  •

 . اجلسم من احلجم كذا إىل حجم كذا

 . اجلسم من لون إىل لون آخرّحترك كام لو : الكيفمقولة •

  انقسام ا�ر�ة بلحاظ ا�وضوع .٣

 وهو الذي تقع فيه احلركة كحركة النبات ّتحركامل ّأن :بمعنىوذلك 

 .حركة احليوان وحركة اإلنسانو

  ام ا�ر�ة بلحاظ ا�زمان انقس .٤

 أو ًا أو شهرً يكون ساعةّماإ وهذا املقدار ، الزمان مقدار احلركةّألنذلك 

 .ًا أو قرنًسنة

 ّأن ّإال، ّية والشتوّية والصيفّيةر والنهاّية باحلركة الليلصنّفل املّوقد مث

 ـ ّتقدمكام ـ  الزمان مقدار احلركة ّألنهذه األمثلة ال تنسجم مع هذا القسم، 

  انقسام احلركة يكون بانقسام الزمان، والزمان ينقسم إىل دقيقة،ّفإنوعليه 

 . سنة، شهر،ساعة

                                                        
بدأ واملنتهى وبني انقسامها بلحاظ املقولة، مل يظهر الفرق بني انقسام احلركة بلحاظ امل )١(

) والكيفوالوضع ّالكم األين و( املقوالت بحسب يف املبدأ واملنتهى تنقسم احلركة ّألن

 .ويف املقولة كذلك

 .٨٥٧ ص٣ج: ايضّانظر تعليقة الشيخ الفي )٢(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح١٤٦

  انقسام ا�ر�ة بلحاظ الفاعل .٥

  . يف بداية احلكمةّتقدمكام  ، والفاعل ينقسم إىل ثالثة أقسام

 وفعله موافق بفعله الفاعل الذي ال علم له :، وهوّالفاعل الطبيعي .١

 .لطبعه

 . لطبعهٌ وال فعله مالئم، الذي ال علم له بفعله: وهو،ّالفاعل القرسي .٢

  . الفاعل اإلرادي: وهو،ّ الفاعل النفيس.٣

 : وهيًأيضااحلركة تنقسم بلحاظ الفاعل إىل ثالثة أقسام فوعىل هذا 

 الفاعل الذي ال علم له منوهي احلركة الصادرة : ّية احلركة الطبيع.١

 بمقتىض ّتحرك فتلطبعه، ٌ فعله موافقّ وشعور لكنٌادةبفعله وليس له إر

 . ّخارجي لعامل ٍ تأثريّة من دون أيّليّطبيعتها األو

 ،ال علم له بفعله  وهي احلركة احلاصلة من فاعل:ةّ احلركة القرسي.٢

 . كرمي احلجر إىل أعىل، ملقتىض طبعهٌوفعله خمالف

 . إرادة وشعوري ذٍ تصدر من فاعلٌوهي حركة: ّية احلركة النفسان.٣

 إىل حركة بالذات ّية والنفسّية والقرسّية الطبيعّاملتقدمة وتنقسم احلركات 

 ال :، أيّتحرك لنفس املٌ هي وصف: واحلركة بالذات،حركة بالعرضىل إو

 احلركة ّأما يف العروض، ٍ إىل واسطةّيةصاف باحلركة الذاتّ لالتّتحركحيتاج امل

ّ جمازا، باعتبار تعلّمتحركًا لل تكون وصفي التيفه :ةّالعرضي ، ق الوصفً

 يف ّتحرك املّألن من قبيل حركة اجلالس يف السفينة، ؛وفصق املوّكاملتعل

 . ًجمازاا هي اجلالس فإىلاحلركة  احلقيقة هو السفينة، وتنسب

 .)ّيةنفس (ّية أو إرادّية أو قرسّية طبيعّإما :ّيةحلركة الذاتا ّأن ّتقدم ّممال ّصويتح

ٍية طبيعٍ إىل حركةًأيضا ّيةم احلركة العرضوتنقس
ٍية أو قرسّ

 .ّية أو نفسّ

                                                        
 . املرحلة السادسة،انظر بداية احلكمة )١(



 ١٤٧.....................................................................................احلركة انقسامات يف

  ّتحركالفاعل القر�ب � �يع ا�ر�ت هو طبيعة ا�

 يف مجيع هذه ٍ الفاعل القريب املبارش ومن دون واسطةّأن :ذكر الفالسفة

 .ّتحرك املّيةاحلركات هو طبيع

 ّتحرك املفاإلنسان .ّحركت، هو اجلسم وهو املّيةفالفاعل يف احلركة النفسان

 نعم بدن اإلنسان ، هلذه احلركة هو جسم وبدن اإلنسانالفاعلف ،بإرادته

  .ـ بالكرس ـ رِّ للنفس، والنفس فاعل مسخ ـبالفتح ـ رَّمسخ

 . من نفس اإلنسانٍ صادرٍ بأمرّإال ّتحقق ال تّيةاإلرادـ  ًمثالـ  فحركة اليد

 . عبارة عن طبيعة اجلسمةّيفالفاعل املبارش لألفعال اإلراد

 طبيعة عن اقتضاء ٌ فهو عبارةّية الفاعل املبارش يف احلركة الطبيعّوأما

املبارش   الفاعلّفإن، فاحلجر حينام يسقط من أعىل إىل األرض، ّتحركاجلسم امل

 . االقتضاء الطبيعي للحجر: أي،هلذه احلركة هو طبيعة ذلك اجلسم

، فطبيعة ًأيضاة فهو عبارة عن طبيعة اجلسم ّ الفاعل يف احلركة القرسيّوأما 

 قاهرة لطبيعة املقسور، والفاعل هو طبيعة حركة ّيةاجلسم يف احلركة القرس

ة ّ األرضيّومهيئ ّدِ، فاإلنسان معىلاإلنسان احلجر إىل أع القارس، فحينام يرمي

هو نفس طبيعة فاحلجر إىل األعىل   فاعل حركةّأما إىل األعىل، جرلصعود احل

 وهو ، هذه احلركة بتأثري العامل اخلارجي، نعم. إىل أعىلّتحركحلجر املا

 وبعد انتهاء تأثري ،ًمثالالقارس لطبيعة املقسور، وهو اإلنسان الرامي للحجر 

 وهي رجوع احلجر إىل ،ّية وتبدأ حركة طبيعّيةالقارس تنتهي احلركة القرس

 .  ـّتقدم كام ـجر اقتضاء طبيعة احل هو ّيةاألرض، وفاعل احلركة الطبيع

 .  هو طبيعة اجلسم املقسورّية فاعل احلركة القرسّأن ّفتبني

                                                        
 ولذا ال يكون ، تعاىل ـ بالفتح ـ هللارَّكان هو فاعل مسخن مجيع عامل اإلمإ :ومن هنا قلنا )١(

 .يف قبال أقسام الفواعل األخرىـ بالفتح ـ  رَّالفاعل املسخ
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 الفاعل املبارش والقريب هلذه احلركات ّبأن قول الفالسفة ّأنوال خيفى 

 عىل احلركة ً بناءّأما، ّهرية عىل إنكار احلركة اجلوّ مبنيّإنام ّتحركهو طبيعة امل

 الفاعل للحركة هو نفس املوجد ّأن :ارش يف الفصل العّتقدم فقد ّهريةاجلو

 . بجعل بسيطّللامدة ٌ مفارقٌ وهو جوهرّمتحركلل

توسطا�
ّ

  مبدأ ا�يلهو ب� ا�ر�ة والطبيعة  

 ّية الفاعل املبارش للحركات الطبيعة والنفسانّأن: إىل ذهب الفالسفة 

ة والطبيعة  بني احلركّأن :ًأيضاذكروا و ،ً آنفاّتقدم هو الطبيعة كام ّيةوالقرس

، ففي وجد ميلي من احلركات ٍ نوعّكلبحسب ف . مبدأ امليلّيسمى ٌيوجد فاعل

 ٌميل يوجد ّيةويف احلركات الطبيع،  إراديٌ يوجد ميلّيةحلركات النفسانا

 .  قرسيٌ يوجد ميلّية القرسويف احلركات ،ّطبيعي

 جدواملو قائم بالطبيعة، ٌعرض ـ هو الفاعل للحركةالذي ـ  وهذا امليل

امليل  النفس كام يف ّوإما،  طبيعة اليشء كام يف امليل الطبيعيّإماذا امليل هو هل

 . طبيعة القارس كام يف امليل القرسيّوإما، النفيس

 هو امليل،  بني احلركة والطبيعةّتوسطلفاعل املا ّأن : ملاذا ذكر الفالسفةّأما

 :سببنيلذلك ذكروا فقد 

ركة ّلكن احل الطبيعة موجودة، وّأنألحيان ا نجد يف كثري من انّ أن:ّاألول

 أن تكون ّالبدلفاعل القريب للحركة، فا فلو كانت الطبيعة هي .غري موجودة

 أن يوجد معلوهلا، واحلال ّالبدجدت ُ إذا وّالعلة ّألن ؛ً دائامًاحلركة موجودة

 :ّيتضح ف،ّتحركال ي سم اجلّأن مع ، الطبيعة للجسم موجودةّألن ؛ليس كذلك

 . الطبيعة ليست هي الفاعل املبارشّأن

 قطعة احلجر ّإن األسفل، فعىل إىلاأل من ًا رمينا حجرلونا ّا أنوذكر: يناالث
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وكذلك يف  . تبدأ رسعتها باالشتدادٍةّ بعد مدلكنّها ضعيفة، ٍهذه تبدأ برسعة

 الرسعة ّأن  من األسفل إىل األعىل، نجدً، حينام نرمي حجراّيةاحلركة القرس

 بالرجوع إىل األسفل، تبدأ ّثم ،ّحد تضعف إىل أن تصل إىل ّثم ،ّية قوًالّأو تبدأ

 الطبيعة ّألن ؛ الرسعة وضعفها ال يأيت من الطبيعةّشدة ّأن :ومن الواضح

ٌشدة وليس فيها ٌعندهم متواطية  ال يؤمنون باحلركة مّأهنً مضافا إىل ، وضعفّ

، لذا قالوا ّهريةحلركة اجلو والضعف من اّالشدة هذه ّنإ : لكي يقالّهريةاجلو

 ٌ قائمٌ ويضعف، ومبدأ امليل هو عرضّهو الذي يشتدو ،بوجود مبدأ امليل

 . وهو السبب يف اشتداد احلركة وضعفها،باجلسم

 امليل ّإما وهو ، احلركات هو امليلّلكل املبدأ : السببني قالواينوهلذ

 النفيس أو القرسي والطبيعي

 امليل بني الطبيعة واحلركة عند ّسطتو: قال صاحب وعاية احلكمة 

 هلا، فإذا ٍ امليل بمنزلة آلةّألنً قريبا؛ ًرج الطبيعة عن كوهنا مبدأُالتحريك ال خي

ًأوال اجلسم حيدث ّحترك ّأنأخذت الطبيعة   يصدر عنها ّثم امليل إىل احلركة، ّ

 احلركة ّأن :سبب االحتياج إىل وساطة امليل هو: احلركة بواسطته، قالوا

ا جوهر واجلوهر ال ّألهنام؛ هبالضعف، والطبيعة ال ختتلف و ّبالشدةتلف خت

ف عندهم، فيجب أن ال يكون اختالف احلركة من ّيقبل االشتداد والتضع

 . وهو امليل، والضعفّالشدة يقبل ٍط أمرّالطبيعة بالذات، بل بتوس

ً حال ما يتحرك معنىيف اجلسم يفجيب أن يكون : قال يف التحصيل   زائدّ

لكن ال يكون  و، ذو طبيعةالطبيعي مكانه يفّذلك ألن اجلسم  و،عىل الطبيعة

ًهذا املعنى الزائد يسمى ميال وذا حركة، ّ حال ما يتحرك يفذي يشاهد هو ال و،ّ

                                                        
 .٤٥٥ ص:وعاية احلكمة )١(
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 يف الطبيعة إىلونسبة امليل  .  ملقاومهّيالقو من الدفع الطبيعياجلسم إىل مكانه 

لكن هذا امليل يقبل  وحراق؛ اإليف طبيعة النار إىلّحال ما يتحرك نسبة احلرارة 

 ، ّالتنقص وّالطبيعة ال تقبل الشدة و احلركات املستقيمة،يف  ّالتنقص وّالشدة

 .بالطبيعة   فامليل ال يكون،ّألهنا جوهر

ا كانت الطبيعة ال تصدر عنها احلركة يف مجيع ّمل: ايضّوقال الشيخ الفي

 إىل املنتهى، ّتحرك قرب املّكلام ّ تشتدّية الطبيعأزمنة وجودها، وكانت احلركة

 وهي عندهم ال ، الطبيعة جوهرّأنكذلك، بينام  تضعف ّيةواحلركة القرس

، ّتحرك يف اجلسم به يٍف، ذهبوا إىل حدوث كيفّتقبل االشتداد والتضع

 .ً ميالّيسمى

ر الشيخ يف كام ذك) االعتامد(بـون مبدأ امليل ّني يسمّتكلم املّأنوال خيفى 

ً يكون هبا اجلسم مدافعا ّية هو كيف:االعتامد وامليل: رسالة احلدود حيث قال

 . ماٍملا يمنعه عن احلركة إىل جهة

تعليق � ا�ص
ّ

  

  ّية واحلركة النهارّيةوانقسامها بانقسام الزمان كاحلركة الليل :قوله .

ًكة شهرا وهكذا، بدل األوىل أن يقول كاحلركة ساعة واحلركة ساعتني واحلر

 الزمان مقدار احلركة، فانقسامها بانقسام ّألن؛ وذلك ّية والنهارّيةاحلركة الليل

 .... يكون باختالف مقدارها، وهو الساعة أو الساعتنيّإنامالزمان 

 النفس . ّيةعىل نحو التسخري للقوى الطبيعوالتحريك النفساين  :قوله

                                                        
 .٥٩٠ ص:التحصيل )١(

 .٨٥٨ ص٣ج :ايضّتعليقة الشيخ الفي )٢(

ّللشيخ نقال عن تعليقة الشيخ الفيايض ،رسالة احلدود )٣(  .٨٥٩ ص٣ج: ً
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 من مكان إىل ّتحرك لكي تٌ، فليس للنفس مكان يف فعلهاّيةّماد ّجمردةيف ذاهتا 

 . آخرٍمكان

 يف .  اإلشارة إليهّتقدمت كام ّيةعىل نحو التسخري للقوى الطبيع :قوله

 .الفصل العارش من هذه املرحلة

 بمعنى  ّتحركوبني احلركة مبدأ امليل توجده الطبيعة يف امل :قوله

ٌادةم الذي هو ـ  يف اجلسمّيةتوجده الصورة النوع  ّيةور النوع للصٌ ثانيةّ

ة يف ّ لألعراض احلالٌّ فاعيلٌ مبدأّية النوع الصورةّفإن ـللحركة  ٌوموضوع

 .  هلاٌّحملاجلسم، واجلسم 

  خالصة الفصل ا�رابع ع�

 املوضوع .٣ املنتهى .٢ املبدأ .١ :وهية ّست عليها احلركة ّتتوقفاألمور التي 

بلحاظ  و.الزمان .٦ )مقولة احلركة(املسافة  .٥ )كّاملحر(الفاعل  .٤) ّتحركامل(

 :ّمتعددةة يكون للحركة أقسام ّهذه األمور الست

 .احلركة بلحاظ املبدأ واملنتهى انقسام .١

 .ظ املقولةا احلركة بلحانقسام .٢

 هو الذي تقع فيه ّتحركامل ّأن : بمعنى، احلركة بلحاظ املوضوعانقسام .٣

 .يوان وحركة اإلنسانحركة احلو كحركة النبات ،احلركة

 وهذا املقدار ، الزمان مقدار احلركةّألن ؛انقسام احلركة بلحاظ الزمان .٤

 .ًا أو قرنً أو سنةًا يكون ساعة أو شهرّماإ

 هو الفاعل الذي :الفاعل الطبيعي .١( انقسام احلركة بلحاظ الفاعل .٥

لذي ال علم  وهو ا:الفاعل القرسي .٢.  لطبعهٌ وفعله موافقبفعلهال علم له 

  ). وهو الفاعل اإلرادي:الفاعل النفيس .٣ . لطبعهٌ وال فعله مالئم،له بفعله
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 : وهيًأيضا إىل ثالثة أقسام ً انقساما آخربلحاظ الفاعلاحلركة تنقسم  •

 الفاعل الذي ال علم له منوهي احلركة الصادرة : ّيةاحلركة الطبيع .١

 . لطبعهٌموافق فعله ّ لكنٌ وشعورٌ وليس له إرادة،بفعله

 ،ال علم له بفعله ٍ وهي احلركة احلاصلة من فاعل:ّيةاحلركة القرس .٢ 

 . كرمي احلجر إىل أعىل، ملقتىض طبعهٌوفعله خمالف

 . إرادة وشعوري تصدر من فاعل ذٌوهي حركة: ّيةاحلركة النفسان .٣

 ٍ إىل حركة)ّية والنفسّية والقرسّيةالطبيع( ّاملتقدمةتنقسم احلركات  •

 ّأما، ّتحرك لنفس املٌ واحلركة بالذات هي وصف، بالعرضٍحركةوبالذات 

 ً. جمازاّمتحركً التي تكون وصفا للفهي ّيةاحلركة العرض

ٍية طبيعٍ إىل حركةًأيضا ّيةوتنقسم احلركة العرض •
ٍية أو قرسّ

 .ّية أو نفسّ

الفاعل يف ، وّتحركالفاعل القريب يف مجيع احلركات هو طبيعة امل •

 ّيةالفاعل املبارش يف احلركة الطبيعو، ّتحرك هو اجلسم وهو املّيةكة النفساناحلر

 عبارة ّيةالفاعل يف احلركة القرسو، ّتحرك اجلسم املةعبارة عن اقتضاء طبيع

 .ًأيضاعن طبيعة اجلسم 

يف كثري من األحيان : ّاألولذكر الفالسفة سببني لوجود مبدأ امليل  •

 الطبيعة ليست هي ّأن :ّيتضح ف،ّتحركال ي سم اجلّأنالطبيعة موجودة، مع 

 ّشدة ّنإة تزداد وتضعف، وحيث ركاحل :الثاينو، ةاملبارش للحركالفاعل 

 ّشدة الطبيعة عندهم ليس فيها ّألن  ـالرسعة وضعفها ال يأيت من الطبيعة

 هذه ّإن :، لكي يقالّهرية ال يؤمنون باحلركة اجلوّأهنمً مضافا إىل ـ وضعف

هو الذي و ،، لذا قالوا بوجود مبدأ امليلّهريةالضعف من احلركة اجلو وّالشدة

 باجلسم وهو السبب يف اشتداد ٌ قائمٌ ويضعف، ومبدأ امليل هو عرضّيشتد

 .احلركة وضعفها
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  خاتمة

كما تطلق
ُ

القوة 
ُ  كذ�ك تطلقِ القبولِ � مبدأّ

ُ
   الفعل ِ � مبدأ

وخاصـ 
ّ

ة
ً

 إذا �نت
ْ

�ة قو
ً ّ

 كما تطلق ـ شديدة
ُ

ية القوى الطبيع
ُ ّ

 ِ � مبادئ

ية الطبيعِاآلثار
ّ

 وتطلق،
ُ

ية القوى ا�فسان
ُ ّ

ِية ا�فسانِ اآلثارِ � مبادئ
ّ

 

 و�يٍ وسمعٍمن إبصار
ّ

   . وغ� ذ�كٍل

القوةوهذه 
ُ  الفاعلةّ

ُ
 إذا قارنت
ْ

ية وا�شَ العلم
َ ّ

 سم
ّ

قدرة( :يت
َ
 

علة و� .)ا�يوان
ٌ ّ

 فاعلة
ٌ

يتو�ف 
ُ ّ

 تمام
ُ

 عل
ّ

ي
ّ

�يثـ ها ِت
ُ

 معها ُ �ب

الفعل
ُ

ا�ادةِ ِ كحضور، خارجةٍ أ�ورـ � 
ّ

 ٍ وضعِاستقرار و، القابلة

ِية وصالح، �لفعلٍمناسب
ّ

 فإذا اجتمعت، وغ� ذ�ك، الفعلِ أدوات
ْ

 

تم
ّ

ت
ْ

لعل ا
ّ

ية
ُ ّ

  . الفعلَ ووجب

 فسادُفبذ�ك يظهر
ُ

هم مطلقِ بعضِ �ديد
َ

أنها(ـ  ب القدرةِ
ّ

يـصح مـا 
�

 

معه الفعل
ُ

فإن ،) وال�ك
ّ

 �سبة
َ

إنمـا إ� الفاعل ِ وال�كِ الفعل
ّ

 ت�ـون
ُ

 

با�صح
ّ

 إذا �ن جزءاِ واإل��نِة
ً

ِالعلة من 
ّ

ا�امة 
ّ

 فإذا أ.
ُ

خذ
َ

 و�ما ، وحده

علةهو 
ٌ ّ

 ناقصة
ٌ

 و�،
ُ

 إ�ه الفعلَسب
ُ

وأمـا . �ـم �ـب بـه،
ّ

 الفاعـل
ُ

 ا�ـام
�

 

ِيةالفاعل
ّ

 ا�ي هو وحد
َ

علةه 
ٌ ّ

تامة 
ٌ ّ

 ِ فـال معـ� �كـون، تعا�ِ ��واجب

   .و��� م�ساِ كون ال�س�ت�: أع�، إ�ه باإل��نِ وال�كِ الفعلِ�سبة

وأما
ّ

 االع�اض
ُ

بـأن : عليه
ّ

 الزم
َ

ه واجبـاِ فعلـِ كـون
ً

 كونـ
ُ

ه تعـا� 

�وج
َ

با
ً
 �ـ بالفتح ـ 

ُ
اَ�
ً

   . وهو ينا� القدرة، � الفعل
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فمندفع
ٌ

بأن :
ّ

 هذا ا�وجوب
َ

 �لحق
ٌ

 ،ُهتعا�، وهو أثر ِه من قبلِ بالفعل

�ؤثـ ه ِ � � وجودِا�ابعـ  ء ا��ِ�كون أثر وال مع�
ّ

را
ً

ِ ء ذات ا�� �

فاعل  ول�س هناك؛الفاعل
ٌ

 يؤثُ آخر
ّ

اّ �ضطرِ فيه تعا� �علهُر
ً

 إ� 

  .الفعل

إن: و�ذ�ك فساد قول بعضهم
ّ

 صح
ّ

ة
َ

قفّ الفعل تتو
ُ

 ِ � كونه

�سبوقا
ً

 فالفعل،ّا�زما�  بالعدم
ُ

 �تنعّزما� ٍ ا�سبوق بعدمُ غ�
ٌ

.   

وجه
ُ

أنه :ِ الفساد
ّ

بأن ِ � القول� مب�
ّ

علة 
َ ّ

ِالعلة إ� ِ ا�اجة
ّ

 � 

ا�دوث
ُ

 دون
َ

تقدم وقد ، اإل��ن
َ ّ

 إبطا�
ُ

العلة ِ � مباحث
ّ

� .  وا�علول

أنه
ّ

 منقوض
ٌ

 فكون، ا�زمانِ بنفس
ُ

 �سبوقاِ ا�زمانِ إ�اد
ً

ه ا�زما� ِ بعدم

إثبات
ٌ

 قبلِ �لزمان
َ

�ةه �ورُ واستحا�،هِ نفس
ّ

.   

و�ذ�ك فساد
ُ

أن ب من قال ِ قول
ّ

 القدرة
َ

إنم 
ّ

 �دثا
ُ

 وال ِ مع الفعل

قدرة
َ

  . قبلهٍ � فعل

وجه
ُ

أنهم ِ الفساد
ّ

أن يرون 
ّ

 القدرة
َ

 � صح
ّ

ة
ُ

 فلو وال�ك، ِ الفعل

ترك الفعل
َ

 زمانا
ً
 صدقفعل، ّثم 

َ
 عليه قبل
َ

أنه ِ الفعل
ّ

يصح 
�

 منه الفعل
ُ

 

القدرة و� وال�ك،
ُ
أنه � .

ّ
 يناقض ما �سل
ّ

أن :موه
ّ

 الفعل
َ

 متو�
ّ

ف
ٌ

 � 

فإن ،القدرة
ّ

 معي
ّ

ة
َ

 تنا� تو�ِ والفعل القدرةِ
ّ

ف
َ

  .ما � اآلخرِ أحده



 ١٥٧........................................................................................................خامتة

 

 

  ا��ح

نى القبول، رشع ع بمّالقوة البحث يف هذه املرحلة عن صنّفملا استوىف امل

ام بالنظر إىل انسجام هذا ّ بمعنى مبدأ الفعل والتأثري، السيّالقوةيف البحث عن 

 .ث عن فاعل احلركة وأقسامهمع البح ـ  بمعنى التأثريّالقوة وهو  ـالبحث

موا ّقدـ  ّتأهلنيمنهم صدر املـ  من الفالسفة ً مجلةّأن :ومن اجلدير بالذكر

 الذي مصنّفً، خالفا للّة الفاعليّالقوةمبدأ الفعل أو  بمعنى ّالقوةالبحث عن 

بمعنى  ّالقوةر البحث عن ّ، وأخالقبول بمعنى ّالقوةرشع يف البحث عن 

 ّأن : هلذا البحث هوصنّف تأخري املّلعل، وذه املرحلةوجعله خامتة ه الفعل

 .  بمعنى القبولّالقوة والفعل هو ّالقوةبحث 

 : التاليةّيةكتسب البحث يف هذه اخلامتة اهليكليو

  لع بمع� مبدأ الفّالقوة: ّاألولا�بحث 

 ومن .ّللقوة هذا املعنى ينبغي اإلشارة إىل اإلطالقات األخرى ّتبنييلكي 

 :طالقاتهذه اإل

 مبدأ التي هي ّاملادة عىل ّالقوةتطلق ؛ إذ  القبولأ بمعنى مبدّالقوة .١

ٌقوة ّاملادة ّألنالقبول،  كون  ضوء ويف  األشياء،ّقوة ّأهناتها ّ حمضة، وفعليّ

 مل ،ةّذ لو مل يكن هلا فعليإ ؛موجودة ّاملادة صارت  األشياء،ّقوة ّأهناتها ّفعلي

ة، والذي ال يمتلك ّ الوجود يساوي الفعليّأن من ّتقدم ملا ؛يمكن أن توجد

ٌقوة اهليوىل التي هي :ذا املعنى هيهب ّالقوةف.  لهوجودة فال ّفعلي  ومبدأ ٌ حمضةّ

                                                        
 . نشري إليها يف آخر الفصلّللقوةطالقات أخرى إهناك  )١(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح١٥٨

 .  واستعدادٍ قبولّكل

 بالكيف ّتسمى  التيّللامدةصلة احلا ّية عىل تلك الكيفّالقوةتطلق  .٢

  .االستعدادي

 األشياء، ّلكل ٌ مطلقٌ له استعدادٌّجوهري ٌرم أّاملادة ّأن ّتقدم :بيان ذلك

 ّيسمى و،ي اإلمكان االستعدادّيسمى ّ معنيٍيشءب ٌّخاص ٌلكن هناك استعداد

 ، حنطةّإالة احلنطة ال تكون ّ حبّأن من قبيل ، آخرٍ بلحاظًأيضا ًااستعداد

 ٌ أمرّاخلاص  وهكذا، وهذا االستعدادًال برتقاّإالة الربتقال ال تكون ّوحب

 ّتحققيبطل ب ّاخلاصاالستعداد هذا  ّفإن األوىل، وهلذا ّاملادة بٌ قائمٌّريضع

 .ّتتغري عىل حاهلا ال ٌ باقيةّفإهنا ّاملادة له يف اخلارج، بخالف نفس ّاملستعد

 بمعنى ّالقوةقابل ت وهي هبذا املعنى .ل والتأثريع الفأ بمعنى مبدّالقوة .٣

 خالف وهي ،هّحتقق حصول الفعل و الفعل تعنيّية حيثّألنمبدأ القبول، 

 .قبول الفعل ّيةحيث

 البارصة التي ّالقوة كّيةالقوى النفسان  من قبيل، بمعنى مبدأ الفعلّالقوة و

ة ّ لعمليٌ وسببٌ السامعة التي هي منشأّالقوة لألبصار، وٌ وسببٌهي منشأ

ة ّني وكذا القوى الذه،ّيةّاملاد األعضاء واجلوارح ّيةالسامع، وهكذا يف بق

 اإلدراك ينشأ ّأن :بمعنى،  للتمثيل والتفكريً ومنشأًاة التي تكون سببّوالفعلي

ٍقوةمن 
 من ٍ نوعّلكل، فيوجد ّمتعددة ٌ اإلدراك له أنواعّنإ، وحيث ّية نفسانّ

ٌقوةاإلدراك   ّقوةال إىل ٌ منسوب،ٌهو إدراكو ًمثالبصار إللنفس، فايف ا ّ

لة، ّ املتخيّالقوةل ينشأ من ّسامعة، والتخي الّالقوةالبارصة، والسمع ينشأ من 

 ّالقوة كّية وكذلك القوى الطبيع،رة وهكذاّ املتفكّالقوةجع إىل رر يّوالتفك

                                                        
 . يف املرحلة الثامنة بيان الفرق بني االستعداد واإلمكان االستعداديّ تقدم)١(



 ١٥٩........................................................................................................خامتة

 . اهلاضمة يف اإلنسانّالقوة و، اجلاذبة للحديد يف املغناطيسّالقوةاملاسكة و

 القبول، تطلق كذلك عىل مبدأ أ كام تطلق عىل مبدّالقوة ّأن :واحلاصل

 .لالفع

 عىل مبدأ ومنشأ ّالقوةكام تطلق . الفعل الشديدمبدأ  عىل ّالقوةتطلق  .٤

وكان الفاعل  ً شديدةّالقوة هذه تالفعل، تطلق كذلك عىل مبدأ الفعل إذا كان

كام يف ـ ل  عىل مبدأ الفعّالقوةطلقت ُأ إذا ّأنه ومن الواضح ًا يف فعله،ّقوي

 .لشديد أوىل يكون إطالقها عىل الفعل ا ـالقسم السابق

 ّالقوة مبدأ :ّاألول تطلق عىل أربعة معان، ّالقوة ّأن :ّيتضحوهبذا 

ٌقوة األوىل التي هي ّاملادةواالستعداد يف   وانفعال، ٍ قبولّكل ومبدأ ٌ حمضةّ

 ، بمعنى مبدأ الفعلّالقوة : والثالث، بمعنى الكيف االستعداديّالقوة: والثاين

 . مبدأ الفعل الشديد:والرابع

  لفعل إذا قارنت العلم وا�ش�ئةا بمع� مبدأ ّالقوة: بحث ا�ا�ا�

  ّاملقدمات هذا املبحث ينبغي تقديم بعض ّيتضحلكي 

 وهي اجتامع العزم ،املشيئة يف املقام هي اإلرادةمن  املراد : األوىلّاملقدمة

 االنبعاث نحو الفعل بالقصد : أي،واحلزم املسبوق بالشوق األكيد

 .واالختيار

 ّألنتعاىل، الواجب  عىل اإلرادة بمعنى الشوق ال تصدق : الثانيةّقدمةامل

 يستحيل ـ  وهي اجتامع العزم املسبوق بالشوق األكيدـ ّاملتقدم باملعنى اإلرادة

 تالزم فقدان الكامل، ّاملتقدم اإلرادة باملعنى ّألن هبا الواجب تعاىل؛ ّيتصفأن 

 كامل ّلكل ٌكامل، بل هو واجد ّيًوالواجب تعاىل يستحيل أن يكون فاقدا أل

، ة من الكامالت، كام سيأيت إثباته يف املرحلة الثانية عرشٌ عنه كاملّوال يشذ



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح١٦٠

 الشوق يالزم فقدان ّألن إىل الفعل؛ ٌوعىل هذا فال حيصل للواجب تعاىل شوق

 الكامل يف ذلك الفعل يعود إىل الفعل نفسه ّفإنًالكامل، وإذا خلق تعاىل خملوقا 

 .ىل الواجب تعاىلال إ

ال فرق بني اإلرادة واملشيئة ؛ إذ  الفرق بني اإلرادة واملشيئة: الثالثةّاملقدمة

سب إىل فاعله ُ املعلول لو نّفإن واإلجياد،عتبار، كالفرق بني الوجود اال بّإال

. ً وجوداّيسمى من املوجودات ٌظر إليه بام هو موجودُ وإذا نًإجيادا، ّيسمى

 لكن خيتلفان باالعتبار، فكذلك اإلرادة واملشيئة ٌ واحدٌ يشءفالوجود واإلجياد

سب اليشء املراد إىل الفعل ُ واحد لكن خيتلفان باالعتبار، فإذا نٌام يشءّفإهن

فاإلرادة هي النسبة إىل املراد .  مشيئةّتسمى إرادة، وإذا نسب إىل الفاعل ّيسمى

 .اعل املريد وهو الفإىلوهو الفعل، واملشيئة هي النسبة 

عن  يف باب اإلرادة واملشيئة الرواية الواردة يف الكايفّوعلق املصنّف عىل 

. نعم : قال؟ر وقىضّشاء وأراد وقد: قلت أليب عبد اهللا : أيب بصري قال

:  قال؟ّر وقىض ومل حيبّوكيف شاء وأراد وقد: قلت.  ال: قال؟ّ وأحب:قلت

 وإرادة ً مشيئةّيةأفعالنا االختيار لنا يف ّأنال ريب :  بقولههكذا خرج إ�نا

ًوتقديرا وقضاء ً اهللا سبحانه املوجودات أفعاال ّ، وحيث عدّّي وهو احلكم البتً

 من أن نذعن يف فعله باجلهات التي ٌّ مل يكن بد، عن علمه وقدرتهًصادرة لنفسه

 من املشيئة واإلرادة والتقدير والقضاء، فاملشيئة ، اختياريٌال خيلو عنها فعل

ه يف نفس الفاعل ّحتقق يف الفعل االختياري من ّالبداإلرادة مها املعنى الذي و

 ّيسمىا بعد العلم وقبل الفعل، وهذا املعنى من حيث ارتباطه بالفاعل منّ

 .... إرادةّيسمى وهو من حيث ارتباطه بالفعل ،مشيئة

                                                        
  .١٥٠ ص١ج :األصول من الكايف )١(

 .١٥٠ص ١ ج: الطباطبائي عىل أصول الكايفّالعالمةتعليقة  )٢(
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 إذا  بمعنى مبدأ الفعل والتأثريّالقوة:  نقولّاملقدماتنت هذه ّإذا تبي

 يف صدور ٌّة بحيث كان للعلم واإلرادة مدخلي ـاقرتنت مع العلم واإلرادة

 ّاألعمواملراد باحليوان هنا هو احليوان باملعنى  .يت بقدرة حيوانّسم ـ الفعل

 مبدأ الفعل : وهيٍ ثالثةٍبة من أمورّوليس احليوان الناطق، فقدرة احليوان مرك

 .املبدأ الفاعيل والعلم واإلرادة أو

ًعلةة بقدرة احليوان تكون ّ الفاعلة املسامّالقوةوهذه   لوجود ً ناقصةّ

 ٍ خارجةٍ من انضامم أمورّالبد ،ً الفعل خارجاّتحققلكي ي ّألنه الفعل،

 ،ّالتامة ّالعلة من رشوط هوغريـ  ّاملادةحضور ك ـ ّخاصة وعوامل ٍوظروف

 .  اليشء ما مل جيب مل يوجدّألن

 ـ إذا اقرتنت مع العلم واإلرادة ّالقوةوهي  ـ لقدرة اّأن :ّيتضحومن هنا 

 ّالعلة إليها أجزاء ّمل تنضمنسبتها إىل الفعل نسبة اإلمكان ال الوجوب، فام 

 . الفعل يف اخلارجّحتقق فال جيب ّالتامة

  قدرة ا�يوان ال تصدق � ا�واجب تعا� 

 :لفة، وهي خمتّمتعددة للقدرة مصاديق ّأن :ّيتضح ّتقدم عىل ما ًبناء

 للفعل ٌ ناقصةٌةّ، وهذه القدرة علالقدرة يف احليوان وذوي النفوس .١

كام  ،ّالتامة ّالعلة وغريه من رشوط ّاملادة أخرى كحضور ٍ عىل أمورّتتوقف

 ً. آنفاّتقدم

 وهذه القدرة هي عني الواجب تعاىل، كام سيأيت يف ،القدرة يف الواجب .٢

                                                        
ت ّ إذا انضمّإال املعلول وجود وجودها يلزم من  الناقصة هي التي الّالعلة ّ أن:ّ تقدم)١(

 ّالتامة ّالعلةا ّ ويلزم من عدمها عدم املعلول، أمّالتامة، ّالعلةرى من خإليها األجزاء األ

 . املعلولوجودفهي التي يلزم من وجودها 



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح١٦٢

ٌعلةفهي  .ةاملرحلة الثانية عرش ٌتامة ّ  يعقل  ال إذ؛ّاألوله بام فيه الصادر  ملا سواّ

يف تلك املرتبة  ٍيشء ّكل النتفاء ؛ آخرٍ عىل يشءّاألولف صدور الصادر ّتوق

 آخر، واحلال ٍ عىل يشءّاألول صدور الصادر ّيتوقفغري ذاته تعاىل، إذ كيف 

 . يشءّيصدر منه تعاىل أي مل ّأنه

ٌعلةفالواجب تعاىل  ٌتامة ّ  أن ّالبد إذا وجدت ّالتامة ّالعلة، وّاألول درللصا ّ

 .  اليشء ما مل جيب مل يوجدّألن املعلول،يوجد 

ومن هنا .  نسبة الوجوب ال اإلمكانّاألولفنسبة الواجب إىل الصادر 

ال تنطبق  ـ  إذا اقرتنت بالعلم واإلرادةّالقوةوهي  ـ  قدرة احليوانّأن :ّيتضح

 ، الفعلّتحقق لٌ ناقصةٌقدرة احليوان قدرة ّألنعىل قدرة الواجب تعاىل، 

ٌعلة قدرة الواجب فهي ّأما ، الفعل هي اإلمكانّحتققسبتها إىل ون ٌتامة ّ  ّتحقق لّ

 . الفعل نسبة الوجوب ال اإلمكانالفعل ونسبتها إىل

 ّاملاديةمور ّلكن األ، ًأيضا ّتامة ّعلة الواجب ،ّاملادة بالنسبة إىل عامل ،منع

يها الفعل ل عّيتوقف التي وهذه األشياء أخرى، عىل أشياء هاّحتقق ّيتوقف

ة ّي ترجع إىل نقص قابلّإنام و،ة الفاعلّ يف فاعليٍ ال ترجع إىل قصورّاملادي

 .القابل

،  بالعلم واإلرادةٌ مقرتنةّالقوة ّألنه قدرة احليوان قيد اإلرادة ّأنً مضافا إىل 

 بمعنى الشوق األكيد يستحيل أن اإلرادة ّأن :الثالثة ّاملقدمة يف ّتقدموقد 

 ّألن ؛فقدان الكاملل ة اإلرادة هبذا املعنى مالزمّألن هبا الواجب تعاىل، ّيتصف

، والواجب تعاىل يستحيل أن يكون ٍالشوق إىل الفعل يالزم فقدان الكامل

 .ةًفاقدا لكامل من الكامالت كام سيأيت تفصيله يف املرحلة الثانية عرش

 ّيصح قدرة احليوان ّألن ؛ال تصدق عىل قدرة الواجبإذن قدرة احليوان 

 قدرة الواجب ّماأ ، فيها نسبة اإلمكان إىل الفعل: أي،معها الفعل والرتك
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تعاىل  لوجوبه ؛هي بالوجوب ّإنام إىل الفعل نسبة اإلمكان واتعاىل فليس نسبته

 . من مجيع اجلهات

املوارد التي  من  عدم صدق قدرة احليوان عىل الواجب تعاىلّأنال خيفى و

 حيث ذهب احلكامء إىل عدم انطباق ،نيّتكلموقع فيها اخلالف بني احلكامء وامل

ون فقد ذهبوا إىل انطباق ّتكلم املّأماتعريف قدرة احليوان عىل الواجب تعاىل، 

 معه ّيصحفوا القدرة فيه تعاىل بام ّتعريف قدرة احليوان عىل الواجب تعاىل وعر

 . يف البحث الالحقّيتضحس كام ،الفعل والرتك

ت�منقد تعر�ف ا�
ّ

  � �لقدرة 

ة ّ صح:ّبأهناًون القدرة مطلقا سواء يف املمكن أو الواجب ّتكلمف املّعر

 فيكون تعريفهم ،ة يف الفلسفة هو اإلمكانّالفعل والرتك، ومعنى الصح

 إمكان الفعل وإمكان الرتك، أي تساوي نسبة القدرة إىل الفعل :للقدرة هو

  .ب الرضورتنيل أي س،رتكوال

شمول هذا التعريف لقدرة الواجب تعاىل،  ّيتضحً آنفا ّتقدموبناء عىل ما 

 نسبتها ّإنام قدرة الواجب تعاىل ليست نسبتها إىل الفعل نسبة اإلمكان وّألن

 ت نسبته إىل الواجب تعاىل ليسّفإن ّاألول يف الصادر ّتقدمنسبة الوجوب، كام 

 وعليه ففي الواجب تعاىل وكذا يف العقول،  نسبة الوجوبّإنامنسبة اإلمكان و

 نسبة الرضورة ّإنامتكون القدرة فيها بنسبة اإلمكان و  أنّ اليصحّاملجردة

:  وهذا ما أشار إليه الطباطبائي يف تعليقته عىل األسفار بقوله.والوجوب

 يكون  فال،اإلمكان من الفعل والرتك نسبه ٍّكلكون النسبة بني الفاعل وبني 

د ّ يتقيّحتى ً وال الرتك ممتنعا، بالرتكّ الفاعيلاملبدأد ّ يتقيّحتى ًالفعل ممتنعا

 .من الفعل والرتكٍبيشء د ّ غري مقيًمطلقا إىل كون الفاعل األمر فيعود ،بالفعل
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ن كانت إ و، القدرة أن تكون غري الفاعل القادر وال عينهّحدهذا وليس يف 

 ، ال يشوبه عدمٌوجود الواجب تعاىل ّإن ّثم .اتنا عن ذةالقدرة التي فينا خارج

 ٌ وفاعل، عليه الرباهنيّعىل ما تدل ؛ّد بقيد وال حمدود بحدّ غري متقيٌومطلق

 كان ا فإذ. وقد أقيم عليه الربهان. يلحقه من خارجٍ بنفس ذاته ال بأمرّللكل

متناع  بالفعل الًداّد فال يكون مقيّ غري مقيٌ الفعل وهو مطلقمبدأذاته هو 

 فعله الذي هو ذاته مطلق غري مقيد مبدأ وال بالرتك المتناع الفعل بل ،الرتك

 ،ّية وهذه هي القدرة الواجب. أي بوجوب الفعل أو الرتك،بالفعل أو الرتك

 ّ عن أيًةتها للفعل مطلقّ كانت الذات املتعالية يف مبدئيا وإذ.وهي عني الذات

 الفعل عليه وال بإجياب يف عرضه  هو فوقه أويشء مفروض فال يقهره ٍقيد

 ّألنه ، نفسه أو غريه عليهبإجياب من أفعاله ٌيشء وال يقهره ،واجب غريه

ٌمتأخر  ّأنه وال ، إليه يف مجيع شؤون وجودهٌ به مفتقرٌالذات املتعالية قائم  عنّ

تعاىل يثبت يف ذاته وجوب الفعل عند إفاضة الوجوب الغريي عىل فعله 

 يف ٌ تعاىل خمتارّأنههبذا يظهر  و. من أشنع املحالّفإنه ،وقهره عىل أن يوجد

  .ّاألولص القول يف التعريف ّ هذا ملخ.فعله

 غري ، معه الفعل والرتكّيصح ما ّبأهناني ملطلق القدرة ّتكلمإذن تعريف امل

 بناء عىل هذا التعريف يلزم عدم ّألنه لعدم شموهلا ألفعال اهللا تعاىل، ؛صحيح

ًعلة كونه تعاىل ًتامة ّ   الستلزامه النقص عىل الواجب، وهو باطل، ألفعالهّ

 .ةعرش الثانيةًال يف املرحلة ّ كام سيأيت بيانه مفص،تعاىل

 صحيح ّأنه أي ،ّية بنحو املوجبة اجلزئٌ هذا التعريف للقدرة صحيح،نعم

 .ّاملجردة وال يشمل قدرة الواجب والعقول احليوان،يف قدرة 

                                                        
 .)١(، تعليقة رقم ٣٠٧ ص٣ج : احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)١(
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  ل با�وجوب ال يع� ا��فعل�سبة ا�واجب إ� ا

 معه ّيصحما  ّبأهناًني إىل تعريف القدرة مطلقا ّتكلمى باملّالسبب الذي أد

 الوجوب والرضورة يساوقان اجلرب، فإذا ّبأن :همّ هو تومه والرتكلالفع

ً بوراجمكانت نسبة الواجب إىل فعله بالوجوب، يلزم أن يكون الواجب تعاىل 

 ّإن، وحيث وب الفعل هو سلب االختيار منه تعاىل معنى وجّألن عىل فعله؛

 الواجب تعاىل  نسبة الفعل إىلّبأن :لذا قالوا عليه تعاىل، ّاجلرب اليصح

 من هذا ًخوفا ّاملتقدميف ربالتعالقدرة فوا ّباإلمكان ال بالوجوب، ولذا عر

 .املحذور

لة  يف الفصل اخلامس من املرحّتقدمكام  ـ وقد أجاب الفالسفة عىل ذلك

ًرا والرضورة والوجوب ال يعني أن يكون الواجب تعاىل جمب ّأنبـ ة الرابع

ً هذا الوجوب والرضورة ليس وجوبا عليه ّألن عىل ترك الفعل، ٍوغري قادر

ً وليس وجوبا بفعل ،بله تعاىلِ بالفعل من قٌ الحق، وهو عنهٌ وجوبّإنام وتعاىل

 .ب تعاىل من ذات الواجٌ نابعٌ وجوبّإنام وّخارجي ٍعامل

ً علة يكون ـائنيّىل مبنى املشعـ   الواجب تعاىلّأنوال خيفى  ًتامة ّ  ً قريبةّ

ًتامة ًةّ، وعلّاألولللصادر   فهو ّتأهلني عىل مبنى صدر املّأما ملا سواه، ً بعيدةّ

ٌعلةتعاىل   جلميع املوجودات، وإن كان بعضها ال يمكن اجتامع وجوده ٌ قريبةّ

 .هّدرجت ملكان سيالنه وّاملمتد

فعل ل الذي يوجب عىل اهللا تعاىل الفعل هو نفس اّاملؤثر ّإن :إن قيل

 .الصادر منه تعاىل

 هذا ّألنًرا عليه، ّ يستحيل أن يكون الفعل الصادر منه تعاىل مؤث:اجلواب

 ّيؤثرفعله تعاىل الناشئ من إرادته وقدرته يستحيل أن و له تعاىل، ٌالفعل أثر

 عىل فاعله ٌفّ نفس الفعل متوقّألن؛ الدور املحال يستلزم ّألنه ؛الواجبعىل 
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 للواجب تعاىل عىل ذلك ًاِ وجمربًراّوهو الواجب تعاىل، فإذا كان الفعل مؤث

 وهو من ، عىل الفعلٌفّف الفعل عىل الفاعل، والفاعل متوقّالفعل، يلزم توق

 . الدور املحال

 . آخرٌ عىل الواجب تعاىل يف فعله هو فاعلّاملؤثر: إن قيل

جياد ذلك إل ًاّ آخر جيعل الواجب تعاىل مضطرٌ ليس هناك فاعل:اجلواب

، ّاألول الواجب تعاىل وفعله ّإال الفرض أن ال يوجد يف الوجود ّألن، الفعل

 . عىل الواجب تعاىلّاملؤثرفمن أين جاء هذا الفاعل 

 منه ٌ، فهو واجب هذا الوجود من جانبه تعاىل وليس من غريهّأن :بمعنى

ٌعلة تعاىل ّنهأل ،جب عليهواال   . ّالتامة ّعلتهف عن ّ، واملعلول ال يتخلّتامة ّ

ًللمعلول وجوبا  ّأنهو ف عىل الفعل ًا كيف يكون هذا الوجوب الحقّأما

ّآخر الحقا له ما دام متلب  فهو واجب ًموجوداًسا بالوجود، فاملعلول مادام ً

 .الوجود

 من وجوب ّما مر: قوله يف املرحلة الرابعة بصنّفوهو ما ذكره امل

 وهناك ، عنهٌ منتزع، عىل وجودهاٌ سابق، بالغريٌ وجوبّامهيةالوجود لل

الرضورة برشط ( :ّيسمى و، املوجودةّاهية يلحق املٌ آخر الحقٌوجوب

 أن ًسةّسة بالوجود ما دامت متلبّ املتلبّامهية لو أمكن لل:ّأنه وذلك ،)املحمول

 وهو ،ه لكان يف ذلك إمكان اقرتان النقيضنييطرأها العدم الذي يقابله ويطرد

 وذلك ،س ومن حيثهّ والزمه استحالة انفكاك الوجود عنها ما دام التلب،حمال

 ونظري البيان جيري يف االمتناع الالحق .ّيةوجوب الوجود من هذه احليث

 ٌة املعدومة حمفوفّاهية وامل، بوجوبنيٌ املوجودة حمفوفةّاهية فامل. املعدومةّامهيةلل

 .بامتناعني

                                                        
 .٧٨ص:  املرحلة الرابعة، الفصل اخلامس،احلكمةهناية  )١(
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ت�منقد قول بعض ا�
ّ

بأن� 
ّ

ل االختياري �سبوقع الف
ٌ

  ّزما� بعدم 

 أن ّالبد ف، خمتارٌ اهللا تعاىل قادرّأن لكي يثبت ّأنه :إىلون ّتكلم ذهب امل

ً أن يكون معدوما يف ّالبد الفعل ّأن :، بمعنىّزماينًيكون الفعل مسبوقا بعدم 

 أن ّالبدف ّزماين بعدم ٍإذا كان الفعل غري مسبوق ّأما عىل وجوده، ٍ سابقٍزمان

  .بالذاتًيكون ذلك الفعل واجبا 

 يمتنع أن ،ّزماين ٍ الفعل غري املسبوق بعدمّبأن :عىل ذلكوا ّوقد استدل

 إىل ٌ حمتاجّأنهً ومعلوال يعني ًفعال يستلزم التناقض، إذ كونه ّألنه ؛ًيكون ممكنا

 ّأنه يعني ،ّزماين ٍ بعدمٍى كونه غري مسبوق أخرٍ ومن جهة،ا من جهةذ هّالعلة

 امتنع ،دمهِ ما ثبت قّكل لقاعدة ، لوجودهّعلة إىل ٍ غري حمتاجٌّزماين ٌمتقدم

 . ما امتنع عدمه فهو واجبّوكل ،عدمه

 ّتأهلني عنهم صدر املّني الذين عربّتكلموقد ذهب إىل هذا القول بعض امل

 ّإن ...العدم عليه ّتقدمشرتط يف الفعل ال ي: ني، حيث قالّبطائفة من اجلدلي

 .ني فيهّمن اجلدلية بت طائفّهلذا املطلب حيث تعص

 ّالعلة مالك احلاجة إىل ّأن  عىلٌّ مبنيّبأنه : عىل ذلكصنّفوقد أجاب امل

، فإذا كان ّزماين ٍ وهو كون اليشء مسبوق الوجود بعدم،ّهو احلدوث الزماين

ٍاليشء معدوما يف زمان  ًا حادثّيسمى فهو ،ً صار موجوداّثمزمان وجوده ل ب قً

  . زيد بعدمه قبل والدتهوجودة ّمسبوقيك ًا،ّزماني

 السادس من ل يف الفصل الثامن من املرحلة الثامنة والفصّتقدموقد 

  .ّالعلةالزماين هو املالك يف احلاجة إىل احلدوث املرحلة السادسة بطالن كون 

                                                        
 .٣٨٣ ص٢ج:  احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)١(

 .سيأيت تفصيل البحث يف احلدوث الزماين يف املرحلة الالحقة )٢(
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ت�م ا�اعتقاد
ّ

بأن� 
ّ

  لقدرة �دث مع الفعل ا

 مع ّتحقق ت القدرة يف غري الواجب تعاىلّأن :إىل  األشاعرةتذهب

 يف ظرف ّتحققتـ  ًمثالـ فالقدرة عىل الفعل يف احليوان أو اإلنسان  الفعل

 حتدث له ّإنام فالفاعل للكتابة . له وليست سابقة عليهًومقارنة إجياد الفعل

بة وليس قبل الكتابة، فقبل الكتابة ال قدرة له القدرة عىل الكتابة حني الكتا

ة وليست ّجمازي ٌنسبة نسبة القدرة إىل الفاعل قبل الفعل ّفإنعىل ذلك، وعليه 

 . حني الفعلّإال ال قدرة له عىل الفعل ّألنه ؛ّةحقيقي

 االستطاعة أي القدرة احلادثة ّأناختلفوا يف : املبحث الثاين: قال التفتازاين

 :ة إىل فذهبت األشاعرة وغريهم من أهل السنّ،ل تكون قبله أو معهعىل الفع

نخرج  ّ، وألجل أال قبل الفعلّأهنا : وأكثر املعتزلة إىل، مع الفعل ال قبلهّأهنا

 . لتهم ومناقشتهاّض يف آخر البحث ألدّ يف متن كتاب هناية احلكمة، نتعرّعام

 :ني بمناقشتنيّتكلم مقالة املّصنفناقش املو

 القدرة هي كون اليشء ّبأنني أنفسهم يعتقدون ّتكلم املّإن :املناقشة األوىل

 ضوء هذا التعريف للقدرة ففيالفعل، له بحيث يمكن للفاعل الرتك ويمكن 

  ـً ترك الكتابة زماناّثمكام لو كتب عىل الورقة ـ الفعل   الفاعل لو فعلّأن :يعني

                                                        
 ٌ اإلمكان فهو حادث عاملّوأما ّية، ذاتٌ القدرة عند الواجب تعاىل صفةّ يعتقدون بأنّ ألهنم)١(

ن تكون أ فإذا أحدثت القدرة مقارنة مع الفعل يلزم ّزماين، بعدم ٌ مسبوق: أيًازمان

ًيةوهو ينايف كوهنا ذات قدرته حادثة، ، لذا مرادهم من كون القدرة مع  يف الواجب تعاىلّ

 .الفعل يف غري الواجب تعاىل

 .ةّ وكذا العدلي، قبل الفعلّتحقق الفالسفة فقالوا القدرة تّ أما)٢(

 .٢٦٨ص:  حتقيق الزنجاين، كشف املرادانظر )٣(

 .٢٤٠ ص١ج :رشح املقاصد )٤(
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 ؛ قادرّأنهناهم وتعريفهم للكتابة  أخرى، فعىل مبًةّوبعد ذلك جاء بالفعل مر

 كتب ّأنه( ويمكنه الفعل ،ً وقد تركها زمانا ــ الكتابةالفعل  يمكنه ترك ّألنه

 إمكان ترك الفعل وإمكان ّأن : وعىل هذا فنقول هلم،)ًف زماناّبعد أن توق

 ّمما ،الفعل هي القدرة التي نحن بصددها عىل أساس مبناهم يف تعريف القدرة

 . قبل الفعلّإنام مع الفعل وًة ال حتدث مقارنةر القدّأن عىل ّيدل

 عىل القدرة، ومن ّيتوقف الفعل االختياري ّإن قالوا :املناقشة الثانية

 ّأن :فّ معنى التوقّألنًتهام معا، ّ ينايف معي، عىل يشءٍف يشءّ توقّأن :الواضح

ة فهي تعني ّي املعّماأ بعد ذلك يوجد اليشء اآلخر، ّثم ّتحققأحدمها يوجد وي

ً اّتقدمف أحدمها عىل اآلخر ّ بني الشيئني املتوقّأن :ومن الواضح .ً معاّأهنام

 .ّتقدمكام   عدم وملكةّالتأخر وّالتقدم بني ّألن؛ عدم وملكة، وهو ًارّوتأخ

 .  وهو حمال،ة وعدمهاك للزم اجتامع املل،ةّ معيّتأخر واملّاملتقدمكان بني فلو

ان عىل قواعد ّام مبنيّألهن ن؛ّا جدليصنّفوايب امل كال جّأن :ومن الواضح

 .مة عند اخلصمّمسل

 ،آخر ٍ املناقشة الثانية يمكن تقريرها بوجهّأن :اض ذكرّشيخ الفيّلكن الو

 قبل ّتحقق للعلم واملشيئة، وهو مارن القدرة هي املبدأ املقّإن: حيث قال

 . حينهّتحقق مّأنهالفعل كام 

 ّالقوة ّأنوقد قال بعض األوائل منهم :  الشفاءاتّإهليقال الشيخ يف 

. من الواردين بعده بحني كثري ٌمه، وقد قال هبذا قومّتكون مع الفعل وال تتقد

 أي ال يمكن ، عىل القيامى القاعد ليس يقوّإن:  يقولّكأنهفالقائل هبذا القول 

ته أن ّل اخلشب ليس يف جبّوأن ؟يقوم  ته أن يقوم ما مل يقم، فكيفّيف جبل

                                                        
 . ٨٦٥ ص٣ج: ايض عىل هناية احلكمةّتعليقة الشيخ الفي )١(
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 .؟ينحت منه باب، فكيف ينحت

عىل أن يبرص يف اليوم الواحد  وي عىل أن يرىّوهذا القائل ال حمالة غري قو

 .، فيكون باحلقيقة أعمىًمرارا

ت�م� استدالل ا� �ث إضا�
ّ

أن� � 
ّ

  الفعل  القدرة �دث مع 

 :بدليلني القدرة حتدث مع الفعل ّأنون عىل ّتكلم املّاستدل

 قبل ً القدرة عند املمكنات عرض، فلو كانت موجودةّإن: ّاألوللدليل ا

 ـ آخر ٌوهي عرض ـ ة بالقدرٌ قائمٌ والبقاء عرض، للزم قيام العرض آنني،الفعل

 .فيلزم قيام العرض بالعرض

 ّأما ،ني عىل أصلني باطلنيت يبّألنه ؛ الدليل باطلا هذّإن :مناقشة الدليل

يام العرض  قّفإن ، هو قيام العرض بالعرض الذيّاألولبطالن األصل 

هو قيام العرض بالعرض غري باطل  الّإنامً مطلقا، وًالبالعرض ليس باط

قام العرض اآلخر هذا  وعرض، إذا قام العرض بالّأما إىل اجلوهر، ياملنته

 وانتهى إىل اجلوهر فال إشكال يف ذلك، وال يشرتط قيام ٍ ورابعٍ ثالثٍبعرض

 من قبيل ،مبارشة، بل الواجب هو االنتهاء إىل اجلوهرالعرض باجلوهر 

 والسطح ،بالسطح ٌقائم ًأيضا ٌ وهو عرض،ّ باخلطٌ قائمٌ وهو عرض،االنحناء

 ٌ قائمًأيضا ٌ واجلسم التعليمي عرض،ّ باجلسم التعليميقائم ًأيضاعرض 

 .باجلوهر وهو اجلسم الطبيعي

 الستحالة اجتامع ؛تنعل عدمه مماح  الفعل يفّنإ قالوا :الدليل الثاين

 القدرة هي إمكان ّألن ، املمتنع غري مقدورّأن : ومن الواضح،الوجود والعدم

 . للقدرة قبل الفعلوجود أن ال :الرتك والفعل، فينتج

                                                        
 .١٧٧ص): اتّهليإلا( الشفاء )١(
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 إن أريد به وصف ، قولكم امتناع الفعل حال عدمهّإن :مناقشة الدليل

 هذا ّأن ّإالفيه، م وال إشكال ّ فهو مسل،ًالفعل بكونه معدوما حال عدمه

ن أريد إ و.ه من الفاعلّحتققًالوصف ال ينايف كون الفعل مقدورا عليه وإمكان 

 وجود ّتحقق يمكن أن يّألنهبه امتناع الفعل يف زمان عدمه، فهو باطل، 

 . توجدّثم تكون معدومة ّفإهناالفعل، كام هو حال املمكنات، 

  القدرة مع الفعلحدوث تار�خ �سألة  

  وهي حدوث القدرة قبل الفعل أو حني الفعل،، هذه املسألةّنأال خيفى 

 ًةّخمتص مل تكن ّأهنا يكشف عن ّمما  يف روايات أهل البيت ًكانت مطروحة

 ّبأن ونتقديع قبل األشاعرة ّعامة الّيّمتكلم من ٌ هناك جمموعةّإنام و،األشاعرةب

  .القدرة حتدث مقارنة مع الفعل

 ّمما بصدد هذه املسألة  الباقر والصادق فهناك روايات عن اإلمامني

د بن تباع أمحأثت قبل ظهور أهل احلديث الذين هم د قد حّأهنا عىل ّيدل

مة عىل ّ القدرة متقدّأن :يف بيان وقد كان نظر روايات أهل البيت ، حنبل

 : ومن هذه الروايات.الفعل

 ما � : قال عن أيب عبد اهللا ، عن هشام بن سامل
ّ

لعباد �فة ف اهللا ا

ح� �ءفعل وال نهاهم عن 
ّ

 فال ي�ون ، أ�رهم ونهاهمّثم ، جعل �م االستطاعة

العبد آخذا وال تار�
ً
إال 

ّ
 متقدٍ باستطاعة

ّ
 ، وقبل األخذ وال�ك، قبل األ�ر وا��ٍمة

 .وقبل القبض وال�سط

  ٌسمعته يقول وعنده قوم :قال ، عن أيب عبد اهللا بصري،عن أيب 

 ّ �م يأ�ر اهللا عزالفعل،االستطاعة قبل  :فقالن يف األفاعيل واحلركات يتناظرو

                                                        
 .)١٩ (، حديث رقم٣٥٢ص : الصدوق الشيخ،التوحيد )١(
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وجل
ّ

إال بقبض وال �سط 
ّ

 . والعبد ��ك �ستطيع

 لتكليف َالفعل] ُالقدرة[ مّوتتقد: وقال الشيخ الطويس يف املقام

 .الكافر

تعليق � ا�ص
ّ

  

  تي تطلق عىل  الّالقوة.  عىل مبدأ القبولّالقوةكام تطلق قوله

ٌقوة ّفإهنامبدأ القبول هي اهليوىل؛   . وانفعالٍ قبولّكل ومبدأ ٌ حمضةّ

 ؛ ة شديدةّة إذا كانت قويّكذلك تطلق عىل مبدأ الفعل وخاص :قوله

 . الشديدةّالشاقة ملبدأ األفعال ٌ يف األصل موضوعةّالقوة ّألن

 ّالقوةك. ّيةع عىل مبادئ اآلثار الطبيّيةكام تطلق القوى الطبيع :قوله 

 . اهلاضمة يف اإلنسانّالقوة و.اجلاذبة للحديد

 ال . ، كونه موجباً الزم كون فعله واجباّبأناالعرتاض عليه  :قوله

 يف الفصل اخلامس من ًأيضا اجلواب عليه ّوتقدم هذا االعرتاض، ّتقدمخيفى 

 . يسريٍاملرحلة الرابعة، مع اختالف

 عىل كونه ّتتوقف صحة الفعل ّنأ :كذلك فساد قول بعضهم :قوله 

 هذا القول واجلواب عليه يف الفصل الثالث من ّتقدم ًمسبوقا بالعدم الزماين

 .املرحلة الثامنة، وكذا يف الفصل السادس من املرحلة الرابعة

 ة يف املقام هو اإلمكان كام ّاملراد من الصح. ة الفعلّ صحّإن :قوله

 .  ممتنعّزماينملسبوق بعدم فالفعل غري ا : عليه قوله ّيدل

 إبطاله يف مباحث ّتقدم هي احلدوث، قد ّالعلة احلاجة إىل ّعلة :قوله 

                                                        
 . )٢١ (، حديث رقم٣٥٢ص:  املصدر السابق)١(

 . ٣٥٤ص: الشيخ حسن زادةكشف املراد، حتقيق  )٢(
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 يف الفصل ًأيضا ّوتقدم يف الفصل الثالث من املرحلة الثامنة،  واملعلولّالعلة

 .السادس من املرحلة الرابعة

 أيّيةالفاء للسبب. ًفكون إجياد الزمان مسبوقا بعدمه الزماين :قوله ،: 

 .ً كون إجياد الزمان مسبوقاّفإن

تقدمخالصة ما 
ّ

  

  القوى   من قبيل، بمعنى مبدأ الفعلّالقوةاملبحوث يف املقام هو

 السامعة ّالقوة لألبصار، وٌ وسببٌ البارصة التي هي منشأّالقوة ك،ّيةالنفسان

نى مبدأ  بمعّالقوة السامع، وهي هبذا املعنى تقابل ّية لعملٌ وسببٌالتي هي منشأ

 .القبول

  ّألن بمعنى مبدأ القبول؛ ّالقوة .١ : منهاّللقوة أخرىهناك إطالقات 

 احلاصلة ّية الكيفبمعنى ّالقوة .٢ . األشياءّقوة ّأهناتها ّ حمضة، وفعليّقوة ّاملادة

 عىل مبدأ الفعل إذا ّالقوةتطلق  .٣. بالكيف االستعداديّتسمى التي ّللامدة

 . شديدةّالقوةكانت هذه 

 بحيث  ـ بمعنى مبدأ الفعل والتأثري إذا اقرتنت مع العلم واإلرادةّالقوة 

يت بقدرة حيوان، واملراد ّسم ـل  يف صدور الفعٌّةكان للعلم واإلرادة مدخلي

 .ّاألعمباحليوان هنا هو احليوان باملعنى 

  قدرة احليوان نسبتها ّألنقدرة احليوان ال تصدق عىل قدرة الواجب؛ 

 الفعل فهي إىل نسبة قدرة الواجب تعاىل ّأما ،إلمكان إىل الفعل الفعل باإىل

 . بالوجوب

 ّبأهناـ سواء يف املمكن أو الواجب ـ ًون القدرة مطلقا ّتكلمف املّعر 

 .ة يف الفلسفة هو اإلمكانّة الفعل والرتك، ومعنى الصحّصح
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ء  بناّألنه ألفعال اهللا تعاىل، هذا التعريف غري صحيح لعدم شموله ّلكن

ًعلةعىل هذا التعريف يلزم عدم كونه تعاىل  ًتامة ّ  ؛ وهو باطلألفعاله، ّ

 .الواجب تعاىلالستلزامه النقص عىل 

 ّيصحما  ّبأهناًني إىل تعريف القدرة مطلقا ّتكلمى باملّالسبب الذي أد 

 الوجوب والرضورة يساوقان اجلرب، لذا ّبأن :همّ هو تومهمعه الفعل والرتك

 .بة الفعل إىل الواجب تعاىل باإلمكان ال بالوجوب نسّبأن :قالوا

 الرضورة والوجوب ال يعني أن يكون ّبأن :أجاب الفالسفة عىل ذلك 

ٍالواجب تعاىل جمبورا وغري قادر  هذا الوجوب والرضورة ّألن عىل ترك الفعل، ً

 .قبله بالفعل من ٌ وجوب عنه، وهو الحقّإنامًليس وجوبا عليه تعاىل و

 أن ّالبد خمتار، فٌ اهللا تعاىل قادرّأن لكي يثبت :ّأنه إىلون ّتكلمذهب امل 

ٍيكون الفعل مسبوقا بعدم  الفعل غري املسبوق ّبأنوا عىل ذلك ّ، واستدلّزماين ً

 ما ّوكل ، ما ثبت قدمه امتنع عدمهّكل ّألنً يمتنع أن يكون ممكنا؛ ،ّزماين ٍبعدم

 .امتنع عدمه فهو واجب

 هو ّالعلة مالك احلاجة إىل ّأن عىل ٌّ مبنيّأنهب : عىل ذلكصنّفوأجاب امل

 . وهو باطل،ّاحلدوث الزماين

 مع الفعل ّتحقق القدرة يف غري الواجب تعاىل تّأن :إىل ذهبت األشاعرة 

 . عليهًومقارنة له وليست سابقة

 ني بمناقشتنيّتكلم مقالة املصنّفناقش امل: 

 القدرة هي كون ّبأن :ني أنفسهم يعتقدونّتكلم املّنأ: املناقشة األوىل

 .اليشء بحيث يمكن للفاعل الرتك ويمكن له الفعل

 عىل القدرة، ومن ّيتوقف الفعل االختياري ّإن : قالواّ أهنمواملناقشة الثانية

 .ًتهام معاّ ينايف معي،ف يشء عىل يشءّ توقّأن :الواضح



 

 

 

 

 

 

  ا اة

 قوا ا  

  وا واوث

 نية فصولوفيها ثام





 

 

 

  تمهيد

 :مسألتني يف البحث نشري إىل عرشوالقبل 

ن األوصاف ِدم مِ مسألتي السبق واللحوق أو احلدوث والقّنأ :األوىل

بام هو   العارضة عىل الوجود أو املوجود بام هو موجود، فاملوجودّعامةال

 هبذه املوجودّيتصف  فال ّمتأخر،م أو ّ متقدٌ أو الحقٌ سابقّبأنه ّيتصفموجود 

 ، للوجودّعامة ٌ هي أوصافّإنامًاألوصاف باعتباره نوعا من أنواع الوجود، و

 .ولذا يكون موضع بحثه يف مباحث الفلسفة األوىل

ب ذلك ّ عقّثمالبحث بالسبق واللحوق  ابتدأ  صنّف املّنأ :الثانية

 ابتدأ إذ ّتأهلني،، وهو خالف ما سلكه صدر املالقدمبمبحث احلدوث و

ًأوال والقدمباحلدوث   . أردف بحث السبق واللحوقّثم ّ

ّإال أن   وهي مرتبطة بمبحث القدم ـ مسألة حدوث العامل وقدمهّ

 يومنا إىللت الفكر البرشي غ التي شّية من املسائل األساسـ واحلدوث

 هل هو حادث أم ّ اإلمكاينامل هذا العّأن : فهنالك نزاع وخالف يف،احلارض

 أم حدوث آخر من أنواع ٌّزماين أم ٌّفهل حدوثه ذايت ،ً وإذا كان حادثا؟قديم

 ؟احلدوث

 .هاّكرت يف حملُ ذّمهمةبت عىل هذه املسألة ثمرات ّوقد ترت

 عليها معرفة ما هو القديم وما هو ّيتوقفة التي ّ ومن األمور املهم

 مبحث السبق صنّف املمّ وعىل هذا األساس قد،احلادث هو السبق واللحوق

 .قدم واحلدوثواللحوق عىل ال
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 الرتتيب الطبيعي يقتيض تقديم مبحث السبق واللحوق ّأن :ًمضافا إىل

 ما صنعه واألحسن: شيخ مصباح اليزديالولذا قال  .عىل احلدوث والقدم

 . واللحوقبق أي ما صنعه من تقديم مبحث الس، يف املتناألستاذ 

                                                        
 . ٣٣٣ ص،)٣٤١(رقم : تعليقة الشيخ مصباح اليزدي عىل هناية احلكمة )١(



 

 

 

  ّالفصل األول

  � ا�سبق وا�لحوق

ّان مفهوم السبق واللحوق أو التقدم والتأخربي: ّاملبحث األول ّ 

 يف أقسام السبق واللحوق: املبحث الثاين

 ّالتقدم بالرتبة .١

 ّالتقدم بالرشف .٢

 ّالتقدم بالزمان .٣

 بالطبع ّلتقدما .٤

 ّيةّبالعل ّالتقدم .٥

ّالتقدم باملاهية .٦ ّ 

 الدهربّالتقدم  .٧

 ّالتقدم باحلقيقة واملجاز .٨

ّالتقدم باحلق .٩ ّ 





 

 

  ّالفصل األول

 وهما ا�قدمِ وا�لحوقِبق� ا�س
ُ ّ

ُ وا�أخر ّ
  

�شبه
ُ

 أن ي�ون
َ

 أول
ُ  ما عّ

ُ
فِر

َ
ِ من مع� ا�قدم

ّ
ِ وا�أخر

ّ
 ما �ن
َ

 

 ا�س، كأن يِمنهما �سب
ُ ّ

ضَفر
َ

 مبدأ
ٌ

 �ش�ك
ُ

 إ�ه أ�ران، ما ِ � ال�سبة

 إ�ه فلآلخر، ول�س �ِهما من ال�سبةِ�ن ألحد
�

 فهو ِلّ ما �ن �ألو

تقد (ِن ا�وصفِ مِلّ �ألوّ�لثا�، ف�س� ما
ّ

ما
ً

تأخ(، وما �لثا� )
ّ

را
ً

( ،

 يفرضِ ا�سجدِكمحراب
ُ

 مبدأ
ً

 ف�ش�ك
ُ

 إ�ه اإلمامِ � ال�سبة
ُ

 وا�أ�وم، 

 فهو �إلمام، وال عكس، ِ إ� ا�حرابِ القربِة من �سبِفما �لمأ�وم

فاإلمام
ُ

 متقد
ّ

م
ٌ

 وا�أ�وم
ٌ

ٌ متأخر ّ
 .  

ومعلوم
ٌ

 أن وص�
َ ّ

ِ ا�قدم
ّ

 وا�أخ
ّ

 ِ ا�بدأِ باختالفِ �تلفانِر

ا�فروض، كما أن اإلمام
َ ّ

 متقد
ّ

م
ٌ

 وا�أ�وم
َ

ٌ متأخر ّ
 � ِر ا�ذكوِ � ا�ثال

 مبدأِض ا�حرابِ فرِتقدير
ً

، و�و ف
ُ

رض
َ

ا�بدأ 
ُ

 هو ا�اب
َ

ن �
َ

 ُ األ�ر

 و�نِسبالعك
َ

 ا�أ�وم
ُ

 متقد
ّ

ما
ً

 واإلمام
ُ

 متأخرا
ً ّ
.  

وال يتفاوت
ُ

 � ذ�ك أيضا ُ األ�ر
ً

ب� أن ي�ون
َ

 وضعيُ ال�تيب
ّ

ا
ً
 

اعتبار�
ّ

ا
ً

 ا�سابق، أو طبعيِ كما � ا�ثال
ّ

ا
ً

مثال ـ  كما إذا فرضنا 
ً

 َا�سمـ 

ثم ا�بات
َ  ثم ا�يوان ثم اإل�سان، فإن فرضنا ا�بدأّ

َ ّ  �نَ هو ا�سمّ
َ

 

ا�بات
ُ

 متقد
ّ

ما
ً

 وا�يوان
ُ

 متأخرا
ً ّ

، و�ن فرضنا ا�بدأ
َ

 هو اإل�سان
َ

 �ن
َ

 

ا�يوان
ُ

 متقد
ّ

ما
ً

 وا�بات
ُ

 متأخرا
ً ّ

، و�س� هذا ا�قدم
ُ ّ ُ وا�أخرّ ّ

تقدما: 
ً
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وتأخ
ّ

را
ً

  . ا�رتبةِ �سب

ثم عم
ّ  وا�سِ والفضلِ ا��فِموا ذ�ك فاعت�وه � �وردّ

ّ
 وما ِة

�شبه
ُ

 �ما ي�ون، ذ�ك
ُ ّ

 فيه ز�ادة
ٌ

 من ا�عنو�ات، كتقد
ّ

 � ِ العا�مِم

 مبدأِ كما�ِ بآثارِر ا�وع � ا�بان، فباعتباِا�اهل، وا�شجاع
ً

مثال ـ  
ً

�تلفـ 
ُ

 وا�اهل، وا�شجاعُ إ�ه العا�مِ � ال�سبة
ُ

 وا�بان، و�سمي
ّ

: ِان

تقد
ّ

ما
ً

 وتأخ
ّ

را
ً

  .  با��ف

ِوانتقلوا أيضا إ� ا�قدم
ّ ً

ِ وا�أخر
ّ

 ا�زمان�
ّ

ِ بما أن ا�زئ�ِ�
ّ

 من 

 ا�الحقة، ل�نِ األجزاءّ قوةِِ � �لِ�ش��نـ  ِ واأل�سِ��ومـ  ِا�زمان
ّ

 

 وهو ا�ومـهما ِما ألحد
ُ

 �مولةِ ا�حمولةّ من القوةِـ 
ٌ

 وهو ـ �آلخر 

 وال عكس، ألن األ�س �ملـاأل�س 
ُ ّ

 قوة
َ  ا�وم، فإنه ِ �الفِ ا�ومّ

ّ

�مل
ُ

 فعلي
ّ

ة
َ

 ن
َ

فعليةفسه، وال
ُ ّ

 ال �ام
ُ

و�ا �ن. ّع القوة
َ

ن  مِنا�زءا 

لي � فعِ ال �تمعانِنا�زما
ّ

 تقدمِ ا�زمانِ أجزاءَفب�.  ا�وجودِة
ٌ ّ

 وتأخ
ّ

 ال ٌر

�امع
ُ

 ا�تقدم
ُ ّ

َ منها ا�تأخر ّ
ِ ا�قدمِ أقسامِ سائرِ، �الف

ّ
 وا�أخر

ّ
و�ذا . 

 ال� � حر�تِ ا�وادثَب�
ٌ

 منطبقة
ٌ

 تقدمِ � ا�زمان
ٌ ّ

 وتأخ
ّ

 � زما�ٌر

بتوس
ّ

 ا�ي هو تعيِ ا�زمانِط
ّ

ِنها، كما أن �لجسم
ّ

 ِمتدادات اال الطبي�

ا�الثة
َ

 بتوس
ّ

 ا�ي هو تعيّ ا�علي�ِ ا�سمِط
ّ

  . نه

وقد ت�ب
ّ

ِهوا بذ�ك إ� أن � ا�وجود
ّ

 أقساما
ً

ِ من ا�قدمَ أخر
ّ

ِ وا�أخر
ّ

 

ا�قيقي
ّ

ِ�ةّ أعم من االعتبارـها، فأنهوها و�، فاستقرؤ
ّ

ِية وا�قيق
ّ

 إ� ـ 

  :  أقسامِ�سعة

األول
ُ  وا�ا� وا�الثّ

ُ
ِ من ا�قدمِتبةما با�ر: 

ّ
 وا�أخر، وما با��ف،

ّ
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وما با�زمان، وقد تقدمت
ّ

.  

ا�قدم:  ا�رابع
ُ ّ

ُ وا�أخر ّ
 بالطبع، وهما تقدم
ُ ّ

ِ العلة
ّ

 � ِ ا�اقصة

 حيثِا�علول
ُ

 يرتفع
ُ

ها ا�علولِ بارتفاع
ُ

 بوجودها، وتأخُ وال �ب،
ّ

 ُر

  .ا عنهامعلوِ�

ا�قدم: ا�ا�س
ُ ّ

ُ وا�أخر ّ
 بالعل
ّ

ية
ّ

ما تقدم، وه
ُ ّ

ِ العلة
ّ

ِ ا�امة
ّ

ال� ـ  

ها ا�علولِ بوجودُ�ب
ُ

ا، وتأخ� معلوِ�ـ  
ّ

  . ا عنها معلوِ�ُر

ا�قدم: ا�سادس
ُ ّ

ُ وا�أخر ّ
جوهر، وهما تقدم با�

ُ ّ
ِ ا�اهيةِ أجزاء

ّ
 من 

 عليها، وتأخِ والفصلِا��س
ّ

 ا�اهيةِ � أصالةًها عنها بناءُر
ّ

و�. 
ُ

 ّس�

هذه ا�الثة
ُ

 وما بالعلِ أع� ما بالطبعـة األخ� 
ّ

: ـ  ِ وما با�جوهرِية

تقد(
ّ

ما
ً

 وتأخ
ّ

را
ً

  ). با�ات

ا�قدم:  ا�سابع
ُ ّ

ُ وا�أخر ّ
 با�هر، وهما تقدم
ُ ّ

ِ العلة
ّ

ِ ا�امة
ّ

 � 

ا، وتأخمعلوِ�
ّ

ا عنها، ل�ن ال من حيث معلوِ�ُر
ُ

 إ�اب
ُ

 ِها وجود ا�علول

ِ كما � ا�قدمـه ِو�فاضت
ّ

ِ وا�أخر
ّ

 بالعل
ّ

من حيث بل ـ ِية
ُ

 انف�ك
ُ

 

ها وانفصا�ِوجود
ُ

ها، ِ وجودِ � �رتبةِ ا�علولِ عدمُرّه وتقرِ عن وجود

كتقد
ّ

ِ ا�جردم �شأةِ  ا�ادة � �شأةِّ العق�ّ
ّ

 ا�سيَزاد هذا القسم. 
ّ

د
ُ

 

ا�حقق
ُ ّ

  .  ا�اماد

ا�قدم:  ا�امن
ُ ّ

ُ وا�أخر ّ
 وا�جاز، وهو أن �ش�كِ با�قيقة

َ
 � ِران أ�

ِاالتصاف
ّ

 بوصف، غ� أن أحد
َ ّ

فا�ت.  بالعرضَ واآلخرِهما با�ات
ّ

صف
ُ

 

 متقدِبه با�ات
ّ

م
ٌ

ِ بهذا ا�قدم
ّ

ِ � ا�تصف
ّ

 به بالعرض وهو متأخر، 
ّ

كتقد
ّ

ِ � ا�اهيةِ ا�وجودِم
ّ

 � أن ا�وجودً به، بناء ا�وجودةِ
َ ّ

 هو األصل
ُ

 



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح١٨٤

� ا�وجودي
ّ

 وا�حقق، وا�اهيةِة
ُ ّّ

جودة �و
ٌ

 زادُوهذا القسم.  به بالعرض
َ

ه 

 ا�تأ�� ُصدر
ّ

.  

ا�قدم: �اسعا
ُ ّ

ُ وا�أخر ّ
 با�ق
ّ

، وهو تقدم
ُ ّ

ِ وجود العلة
ّ

ِ ا�امة
ّ

 � 

وتأخر وجود معلو�ا ا وجود معلوِ�
ّ

ِ ا�قدمُعنه، وهذا غ�
ّ

ِ وا�أخر
ّ

 

بالعل
ّ

زاد. ية
َ

ه صدر ا�تأ�� 
ّ

وجود � :و�ا�ملة: ِقال � األسفار، 
�

 

ٍعلة
ّ

 يتقدٍ �وجبة
ّ

م
ُ

ا ا�ا� هذا ا�حو من ا�قدم، إذ  � وجود معلوِ�
ّ

فوا العلةّ عرُا�كماء
َ ّ

 الفاعلة
َ

ُ بما يؤثر ّ
 �لفاعل، فتقدٍ مغايرٍ � �ء

ّ
م
ُ

 

 تقدمِ ا�علولِ � ذاتِ الفاعلِذات
ٌ ّ

 بالعل
ّ

ية
ّ

وأما تقدم. 
ُ ّ ّ

 � ِ ا�وجود

 فهو تقدمِا�وجود
ٌ ّ

 ما بالعلُ غ�ُ آخر
ّ

ية، إذ ل�س ب�ن
َ

 وتأثرٌهما تأث�
ّ

 وال ،

فاعلي
ّ

ة
ٌ

ة، بل حكمّ وال مفعو�
ُ

 � شؤونٍ واحدٍ �ءُهما ح�م
ٌ

 وأطوار، 

ٌو� تطور   . انت� إ� طورٍ من طورّ
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  ا��ح

بيان مفهوم ا�سبق وا�لحوق أو ا�قدم وا�أخر: ّا�بحث األول
ّ ّ

  

 أو السبق اللحوق من ّلتأخرا وّالتقدم ّأن :سلف من بناء عىل ما 

ّ التقدم والتأخر ـ ّأهنامهذا يعني ف للوجود، ّعامةالعوارض ال من املفاهيم  ـّ

 املفاهيم ّأن : ومن الواضح،ّيةالفلسفالثانية ، أي من املعقوالت ّيةالفلسف

 ّيتضح،ها كام سّيتصور الذهن يمكن له أن ّألن غري قابلة للتعريف، ّيةالفلسف

 عىل زوا اهتاممهمّ، وركتعريفها الفالسفة رصفوا النظر عن ّنأومن هنا نجد 

 .مهاابيان أقس

 .ريب مفهومها إىل الذهنق تعريفها ألجل تذكر يف املتن ، صنّفاملو

 عىل ّيتوقف أو السبق واللحوق ّالتأخر وّالتقدم مفهوم ّأن :وحاصل ما ذكره

 :أمور أربعة

 .ًامّمتقد  أوًاسابق ه بكونّيتصف يشء وجود .١

 .ًاّمتأخر أو ًاالحقبكونه  ّيتصف يشء وجود. ٢

ّ يقاس إليه السابق والالحق، أو املتقدم واملتأخرٍوجود مبدأ. ٣ ّ. 

 مّتقد والاللحوقلسبق للسبق واّسمى مالك توجود نسبة مشرتكة . ٤

  .ّتأخروال

إىل العدد بالنسبة  وثالثة ثناناالعدد : ويمكن بيان ذلك باملثال التايل

فالعدد واحد هو املبدأ الوجودي الذي يقاس إليه السابق وهو االثنني واحد، 

، ّية النسبة املشرتكة بني السابق والالحق فهي العددّأما ،والالحق وهو الثالثة



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح١٨٦

 فاالثنان ،ةّمتأخر سابق والثالثة اثنني العدد ّأن :ففي النسبة إىل الواحد نجد

من النسبة املشرتكة أكرب من ه ل ثناناأقرب إىل الواحد من الثالثة، فالعدد 

ثة  والثال، عىل الثالثةًامّ ومتقدًا االثنان سابقّيسمىالثالثة إزاء الواحد، لذا 

ة عن الواحد، فيختلف السابق والالحق يف النسبة املشرتكة ّمتأخرة وحقال

بني  نسبة مشرتكة وجودوهو   ـ األمر الرابعّأن :ويف احلقيقة. بالكامل والنقص

ف صنّ كام يظهر من كلامت امل،هو حقيقة السبق واللحوق ـ السابق والالحق

ة وهي اشرتاك أمرين يف معنى ّيف املعي: يف بداية الفصل الثالث حيث يقول

 . ّالتأخر وّالتقدممن غري اختالف بالكامل والنقص اللذين مها يف 

 عن مبدأ ّيةواألبعد ّية هو األقربّالتأخر وّالتقدم مفهوم ّأن :ّيتضحوهبذا 

املشهور عند :  الشفاء بقولهّإهلياتحمدود كام يشري إىل ذلك الشيخ يف 

القبل يف أشياء هلا  و ّالتقدم  كان و. الزمان و  املكان  يف ّاملتقدماجلمهور هو 

أن ييل   فهو الذي أقرب من ابتداء حمدود، فيكون له ترتيب، فام هو يف املكان

قد وليه  والذي بعده ييل ذلك املبدأ وييل ما هو بعده، حيث ليس ،ذلك املبدأ

إن  ون يفرض مبدأأ بالنسبة إىل اآلن احلارض أو ًأيضايف الزمان كذلك  و.هو

البعد من  وّثم نقل اسم القبل .املستقبل كام تعلم و يف املايضًكان مبدأ خمتلفا

 .حمدود  ما هو أقرب من مبدأّكلذلك إىل 

  ـالسبق واللحوق ـ  انتزاع هذين املفهومنيّنفإ  هذا األساسوعىل

 يشرتكان يف النسبة إىل ،ر مبدأ هلامّبني وتصوّ شيئني مرتتّتصور عىل ّيتوقف

 ألحدمها من النسبة ما لآلخر دون العكس، ّأنذلك املبدأ ويفرتقان يف 

 .أكثر حني بيان أقسام السبق واللحوقذلك  ّيتضحوس

                                                        
 .١٦٣ ص: من املقالة الرابعةّاألول الشفاء، الفصل ّ إهليات)١(
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   وا�لحوق� أقسام ا�سبق: ا�بحث ا�ا�

ّحمصورة حرصا عقلي أقسام السبق واللحوق ليست ّأنال خيفى   ّإنام، وًاً

وهذا احلرص : كشف املراد يف ّ احليلّالعالمةقال ،  باالستقراءحصيتأ

 . يف هذه األنواعّالتقدم انحصار عىل ٌ إذ مل يقم برهان؛ّ ال برهاينٌّاستقرائي

  : وهي،مخسة أقساملحوق عىل  السبق والّأن :ذكر الشيخ الرئيسوقد 

 ّالتأخر وّالتقدم .٣. بالطبعّالتأخر وّالتقدم .٢. بالزمانّالتأخر وّالتقدم .١

 .ةّيّ بالعلّالتأخروالتقدم و .٥.  بالرتبةّالتأخر وّالتقدم .٤ .بالرشف

 .شيخ اإلرشاق يف املطارحاتك ،غريه من احلكامءعىل هذا العدد وتبعه 

 فيه ّمثلوا الذايت وّالتقدموه ّم وسمّ آخر للتقدًقسامون ّلمتكامل أضاف ّثم 

ّما بالعلّ ليس تقوّفإنه ، أمس عىل اليومّبتقدم  ّوإالية وال بالطبع وال بالزمان، ً

 ليس بالرتبة وال ّأنه :لظاهرا آخر وتسلسل، وٍمانزحتاج الزمان إىل ال

  . عن هذه األقسامٌبالرشف فهو خارج

ّالداماد قسام آخر سام أضاف السيد ّثم  كام سيأيت بيانه، ) بالدهرّالتقدم(ه ً

  . من دون أخذ الوجود بعني االعتبارّاهية باملّالتقدم أضافوا ّثم

 ّالتقدم (:هّ منهام سامّاألول ؛ قسمني آخرينّتأهلنيوأضاف صدر امل

  .)ّ باحلقّالتقدم( والثاين أطلق عليه اسم )باحلقيقة

 ،يف بداية احلكمة ثامنية أقسام من السبق واللحوق فقد ذكر صنّف املّأما

 ّالتقدم( وهو ّتأهلنيصدر امل ومل يذكر القسم الثاين للسبق واللحوق الذي ذكره

                                                        
 .٨٤ ص: حتقيق الشيخ حسن زادة،كشف املراد )١(

 .١٦٣ ص: من املقالة الرابعةّاألول الفصل ، الشفاءّ إهليات)٢(

 .٣٠٣ـ٣٠٢ص: طارحاتامل )٣(

 . ٨٤ ص: حتقيق الشيخ حسن زادة،كشف املراد )٤(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح١٨٨

 يف هناية احلكمة فقد ذكر تسعة أقسام بام يف ذلك القسم الثاين ّأما ).ّقباحل

  احلكمةسبب عدم ذكر هذا القسم يف بدايةّلعل  و.ّتأهلنيالذي ذكره صدر امل

 حول القسم الثاين ّتأهلني قال صدر امللذاموضه وصعوبة فهمه، هو ألجل غ

 ّإال ال يعرفه ّالتأخر وّالتقدم من أقسام ٌ غامضٌهذا رضب :)ّ باحلقّالتقدم(

ًونا ؤ له شّأنة، كام ّ يف اإلهليٍ عندهم مقاماتّ للحقّفإن، الراسخونالعارفون 

 .ةّه اخلاصتّ هبا أحديينثلم ال ًأيضاة ّذاتي

 :وفيام ييل تفصيل الكالم يف هذه األقسام

ا�قدم با�رتبة: ّاألول
ّ

  

 من األمور ّألنه ؛ القسم من أقسام السبق واللحوقاذهب صنّفبدأ امل

 أكثر من غريه من األقسام، النفوس وتألفه العقول و،املحسوسة لدى اإلنسان

ّلعل أولإذ   . املكاينّالتأخر وّالتقدمو  ما يدركه اإلنسان وتألفه األذهان هّ

 أمرين أو تيب تر: أي، بالرتتيبّالتقدم بالرتبة هو ّالتقدم واملقصود من 

 :قسمني وهو عىل ،م بعضهام عىل اآلخرّأكثر بحيث يتقد

خلنا  دمن قبيل ما لو، وبيانه باري الرتتيب الوضعي االعت:ّالقسم األول 

 فهو يف اجلهة باب الدخول ّأما ،ةّيشاملالًمسجدا وكان موضع حمرابه يف اجلهة 

 ّاألول ّ الذي ييل اإلمام هو الصفّ الصفّأن : ففي هذه احلالة نجد،ّيةاجلنوب

 واملقياس يف هذه احلالة ، األخريّالصفإىل  الثاين وهكذا ّوالذي يليه الصف

 لو عكسنا األمر وكان املقياس هو باب ّأما .و إمام الصالة أو حمراب الصالةه

 األخري من ّباب الدخول يكون الصفإىل  بالنسبة ّاألول ّفالصفالدخول، 

 ّلذي ييل اإلمام هو الصفا ّ يكون الصفّحتىوهكذا ... الصالة والثاين يليه

                                                        
 .٥٧ ص٣ج:  احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)١(
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 . األخري بالنسبة لباب املسجد

 : احلكامء يف باب املقوالت قالواّأن :مثاله؛  الرتتيب الطبيعي:القسم الثاين

 ّثم ، والصورةّاملادة العقل والنفس واجلسم و:اجلوهر ينقسم إىل أقسام وهي

 وعىل ،هو نوع األنواعو ًإنسانا ّثمً حيوانا ّثمً اجلسم يمكن أن يكون نباتا :قالوا

 ّاألول :التايلبالشكل  إن بدأنا من اإلنسان يكون الرتتيب :هذا األساس

يكون اجلسم  لو بدأنا من اجلسم فّأما . اجلسمّثم النبات ّثم احليوان ّثماإلنسان 

 . اإلنسانّثم احليوان ّثم النبات ّثم ّاألولهو 

م ّم عىل احليوان أم احليوان مقدّ هل النبات مقد:فإذا طرح هذا السؤال

 طرف، فإن كان املبدأ ّ بحسب النسبة إىل أيًاتلفخماجلواب  كان ؟تابعىل الن

نسان، املبدأ هو اإلكان  عىل احليوان، وإن ًامّ النبات مقدكاناجلسم هو 

 . عىل النباتٌمّفاحليوان مقد

 بالرتبة بني أن يكون ّالتأخر وّالتقدم ّحتقق عدم الفرق يف ّيتضح ومن هنا 

ّا أو طبيعيّوضعي الرتتيب  هذا النوع من ّحتقق ال يتفاوت األمر يف ّأنه كام ،ًاً

 . بني أن يكون املبدأ املفروض هذا الطرف أو ذاك الطرفّالتأخر وّالتقدم

 بعض املواضع من قبيل ّتبدلب الوضعي االعتباري يمكن ّ الرتت يف،نعم

 ال يمكنه إمتام الصالة، ٌّ رشعيٌكام إذا حصل عذر، نفس اإلمام باملأمومبديلت

 ؛عيي وهذا بخالف الرتتيب الطب،ً واإلمام مأموما،ًم املأموم ليكون إماماّفيتقد

  فال يمكن جعل النبات يف،ًامّ متقدّتأخر واملًاّمتأخر ّاملتقدملعدم إمكان جعل 

 . موضع احليوان واحليوان يف موضع النبات

 املوجود املبدأام كان أقرب من ّ باملرتبة فكل  الذيّأما :ّتأهلنيقال صدر امل

 ؛هذا عىل رضبني و.كوفةال بغداد قبل ّإن : كام يقال،مّأو املفروض فهو مقد

  ما هو باالعتبار:منه و،بعمه بالطّإن مل يكن تقد و ما هو ترتيبه بالطبع:منه
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م اجلسم عىل ّ فاألول كتقد.األمكنة وهو الذي يوجد يف األحياز و،الوضعو

 الذي ييل اإلمام عىل ّم الصفّالثاين كتقد و.احليوان عىل اإلنسان و،احليوان

 ّاملتقدم بالرتبة أن ينقلب ّالتقدم يف ّيصح و.الذي يليه إذا كان املحراب مبدأ

ًأوال اإلنسان   إن جعلت: مثال ذلك.ًماّ متقدرّتأخامل وًاّمتأخر  ما كان ّ فكلّ

عىل هذا يكون اإلنسان أقدم من اجلسم بل أقدم من  و،أقرب إليه كان أقدم

 بالنسبة إىل األخذ من  ـم املأموم عىل اإلمامّ يتقدّاألولكذا يف املثال  و،اجلوهر

 ترتيب يف سالسل ّكل  يوجد يفّالتقدمالطبيعي من هذا وـ  الباب إىل املحراب

 الصفات واملعلوالت وبحسب طبائعها ال بحسب األوضاع كالعلل

ك إذا أخذت من املعلول األدنى انتهيت ّ فإن،بةّاملوصوفات كاألجناس املرتتو

هكذا  و،ّأولإذا أخذت يف النزول وجدت األعىل  و ، األعىلّالعلةيف اآلخر إىل 

عىل هذه  و.غري ذلك واعنوع األنو وحكم التعاكس يف جنس األجناس

  .يبتني برهان النهاية عند القوم إذا اجتمعت آحادها السالسل

 بني اجلمهور هو ّالتقدمفاملشهور من أقسام : وقال يف تعليقة عىل الشفاء

  ذلك لكوهنام يف املرتبات و،ما يف الزمان و أعني ما يف املكانني القسمّأن :هذا

ًأوالم  كان عندهّاحلساملكشوفة عند   فام هو قريب إىل ، يف أشياء هلا ترتيبّ

ٌتقدم فرض أو وجد مبدأ فله ّ مكاينّحد  له أن ييل ّألن ؛ منهٌ عىل ما هو بعيدّ

 ،قد وليه األقربّإال وال يليه ما هو البعد  وذلك املبدأ حيث ال ييل ما هو بعده

تلف  لكن خي،كذلك حال أجزاء الزمان بالنسبة إىل اآلن احلارض أو غريهو

 .املستقبل بالنسبة إىل اآلنني ويتعاكس بحسب املايض واحلال

 ّالتقدم قسم من أقسام ٍ قسمّكل الغرض هاهنا ليس تعريف ّأن :اعلمو

 ّالتقدم الزماين هو بعينه حال ّالتقدم ما ذكره يف ّأن :بخصوصه لريد عليه

                                                        
 .٢٥٥ ص٣ج:  احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)١(
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ل اسم  نقّثم ، بل الغرض بيان اشرتاكها يف معنى واحد،الرتبي من غري فرق

لو يف العقل  و إىل ما له ترتيبّزماين أو ّ مكاينٌ له ترتيبّمما من ذلك أي ّالتقدم

ٍ معنيٍ حمدودٍمبدأ ما هو أقرب إىل ّ فكل،ال يف العني  يف اخلارج أو يف الوهم ّ

 ًّا أو وضعيًّا من أن يكون طبيعيّأعمذلك الرتتيب  و، هو أبعد منهّممافهو أقدم 

بة من جنس األجناس إىل ّاألنواع املرتت ول كام بني األجناسّ فاألو،ًّافاقيّأو ات

 ،الشخص أو من الشخص إىل جنس األجناس إذا جعل الشخص مبدأ

ّالتقدم والتأخرفيختلف احلال يف   فجعل ،ًين مبدأّ من احلدّكل بحسب وضع ّ

البعد  وإن كان بالوضع لكن مراتب القرب وًين أو غريه مبدأّأحد احلد

 ٍالرتتيب الواقع يف درجات وبوضع واضع بل بمقتىض الطبعبالقياس ليس 

ٍيةكامل
 الشيخوخة والكهولة والشباب والصبا وةّ كاجلنيني، واحدٍ لشخصّ

 ،ّاهية ذلك بحسب املّفصوله لكن و كام بني أجناسهًأيضا ّطبيعي ّترتباهلرم و

  .ةّهذا بحسب الشخصيو

بعي غري ممكن، وإن أمكن  املواقع يف الرتتيب الطّتبدل ّأن :واحلاصل

 . ذاك الطرف و من هذا الطرفّإما ،ملبدأاتغيري 

يشرتط  ّالتأخر وّالتقدم مفهوم السبق واللحوق أو ّأن :ّيتضح ّتقدما ّومم

 ً هلذين املبدأين نسبةّوأن ، ثالث بعنوان املبدأٍ شيئني يقاسان إىل يشءوجود فيه

 . إىل املبدأًمشرتكة

ا�قدم با��ف: ا�ا�
ّ

  

لذي هو من األمور املحسوسة كام يف اـ  بالرتبة ّالتقدم صنّف املّ بنينبعد أ

 يف ّالتقدمرشع يف بيان القسم الثاين وهو  ـ مثال إمام الصالة واملأمومني

                                                        
 .١٥٥ ص:هليات الشفاءإاحلاشية عىل  )١(
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 .ةّالرشف والفضيلة الذي هو من األمور املعنوي

ًما عىل سائر ّ املكاين والزماين مقدّالتقدموهو ما فعله الشيخ حيث جعل 

 وختم األقسام ، بالطبعّالتقدم ّثم ، بالرشفّالتقدم أشار إىل ّثم ،ألقساما

 .يةّم بالعلّبالتقد

ا لو كان لدينا شيئان يشرتكان بالرشف  ممثل ، بالرشفّالتقدمواملراد من 

 هذا ّأن :ًقا عىل اآلخر بفضيلته ورشفه، فنقولّوالفضيلة، وكان أحدمها متفو

سائر األنبياء بالكامل والقرب إىل اهللا  عىل نا ّم نبيّاآلخر، كتقدم عىل ّمتقد

ن يف القرب إىل اهللا تعاىل، و يشرتكنا وسائر األنبياء ّ نبيّأن بمعنى ،تعاىل

 م عىلّمقد ّ النبيّأن :ولذا يقالإىل اهللا تعاىل،  أقرب منهم نا ّ نبيّولكن

 .سائر األنبياء 

 قسنا ّثمـ  ًمثالـ  جهة العلم وكذا لو اعتربنا املبدأ هو اإلنسان الكامل من

 فالعامل أقرب ،ًإليه العامل واجلاهل، نجد اختالفا بينهام يف النسبة إىل ذلك املبدأ

 .م عىل اجلاهلّإىل املبدأ من اجلاهل فالعامل مقد

سنا بني ايوكذا لو جعلنا املبدأ هو اإلنسان الكامل من جهة الشجاعة وق

 الشجاع ّوأن يف النسبة إىل ذلك املبدأ، ًالفااختالشجاع واجلبان، لوجدنا بينهام 

 . عىل اجلبان من جهة الفضيلةٌمّمقد

  هذه احلالةففي ، لو جعلنا املبدأ اإلنسان الكامل يف درجة الرذيلةّأما

 ّ املبدأ من غريه الذي هو أقلإىل واألقرب ّاملقدم هو ّالشقييكون اإلنسان 

 .رذيلة

فصل الثاين يف مالك السبق واللحوق  يف الصنّفوهذا ما سيشري إليه امل

 له مالك، ويف خصوص مالك ّالتأخر وّالتقدم من أقسام ٍ قسمّكل ّأن :من

 بالرشف ّالتأخر وّالتقدمومالك : رشف والفضيلة يقولل يف اّالتأخر وّالتقدم



 ١٩٣......................................................................................واللحوق السبق يف

 ّثم ،ة أو الرذيلةّ بالفضل واملزيّيتصفاشرتاك أمرين يف معنى من شأنه أن 

 . األرذل عىل غريه يف الرذالةّقدمتومثله : يقول

 ؟م بالرشفّم بالتقدسي هذا القّملاذا سم: إن قيل

م ّ للتقدٌ فهو شاملّوإال هذه التسمية من باب التغليب، ّنإ :اجلواب

 اإلنسان كام يتكامل يف اجلانب اإلجيايب ّألن ؛ًأيضام بالرذيلة ّبالرشف والتقد

التكامل يف  اجلانب السلبي وهو  يفيتسافلوهو التكامل يف الفضيلة، كذلك 

 لكي يصل ّألنه ؛أن يكون أشقى األشقياءإىل  واحد ّكلالرذيلة، لذا ال يصل 

 .  هلا يف الرذيلةٍ موازيةٍصل إىل مرتبةي أن ّالبدالشقاء من إىل هذه املرتبة 

ا�قدم با�زمان: ا�الث
ّ

  

َالتقدموهو   ّما وتأخّقد تّيسمى و، الالحقُجيامع فيه السابق  الذي الّ ًرا ً

 . واحدٍ يف زمانّتأخر واملّاملتقدم المتناع اجتامع ،ًّاانفكاكي

 : عىل نحوينّالتأخر وّالتقدموهذا 

م يوم أمس عىل اليوم، ّ كتقد، بني أجزاء الزمانّالتأخر وّالتقدم: ّاألول

م ّ من الزمان يتقدنيئاجلز هذين ّأن : بمعنىًأيضا، ٌ واليوم زمانٌفاألمس زمان

 .ًمها عىل اآلخر باعتبارمها زمانا، ال باعتبارمها أمرين وراء الزمنأحد

 ّتقدم من قبيل ،احلوادث الواقعة يف الزمانيف  ّالتأخر وّالتقدم :الثاين

زمان، الا يف ع من الدرسني وقّال ًك ّألن ،درس يوم أمس عىل درس اليوم

س الذي وقع يف  أن يكون الدرّالبدليوم فا عىل ٌمّ يوم األمس متقدّإنوحيث 

 اإلنسان ّتقدمومن قبيل ،  عىل الدرس الذي وقع اليومًامّيوم األمس متقد

 ّألنالذي عاش يف القرن السابع عىل اإلنسان الذي عاش يف القرن العارش، 

م اإلنسان الذي كان ّ أن يتقدّالبد فالعارش عىل القرن ٌمّ متقدبعالقرن السا
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م ّفتقد ،لذي عاش يف القرن العارشيعيش يف القرن السابع عىل اإلنسان ا

الزمان الالحق ليس   عىل الواقعة يفالسابقالواقعة التي وقعت يف الزمان 

ّما ذاتيّتقد  . الزماينّالتأخر وّالتقدم بتبع ّالتأخر وّالتقدم هذا ّإنامًا، وً

 األجزاء ّقوةل م منها حيٍ سابقٍ جزءُّكل الوجودات السيالة يكون ّنإ ّثم

 ما ّكل وليس ، ما حيمله اليوم من القوى املحمولة حيمله األمسّلوك ،الالحقة

 ّقوةيوم ال حيمل ّلكن ال اليوم ّقوة األمس حيمل ّألنحيمله األمس حيمله اليوم، 

 ّأما اآلثار، ا عليهّترتتبة ّته، إذ الفعليّيش ال جتامع فعليال ّقوة ّألن؛ مساأل

 للزم اجتامع ّالقوة وّفعلية التع عليها اآلثار، فلو اجتمّترتتبالالحقة فال 

 . عىل اليومٌمّالنقيضني وهو حمال، فاألمس مقد

 األجزاء التي ّقوة من السابق والالحق حيمل  ًّكال ّنإ :بعبارة أخرى

ًقوةسابق حيمل ّلكن التلحقه، و  الالحق، وكذلك ّقوة السابق حيمل ّألن أكثر، ّ

 األجزاء ّقوةو حيمل هحق ف الالّأما ،حقّ األجزاء الالحقة لالّقوةحيمل 

 . الالحقة فقط

ً باعتبار كونه أمرا ،ّللقوة ٌ الزمان حاملّبأن قولنا ّأن :ومن اجلدير بالذكر

 ّأن الزمان يف نفسه عرض، ومن الواضح ّفإن ّوإال ،ّقوةلل ٌ حاملةّاملادة وًاّمادي

ٍمادة من ٍبةّ غري مركٌاألعراض بسيطة
الستعداد  واّالقوة ّنإيف حني  وصورة، ّ

 من األمور التي ّالتأخر وّالتقدمهذا النوع من و .غري ال ّاملادةمن شؤون 

 .عقليدركها ال

، ًّازماني ًاّتقدم ا هلّأن بعض أجزاء الزمان عىل البعض اآلخر كام ّتقدم ّأنو

ٌتقدمهلا  ٌتقدم وهو ًأيضا آخر ّ ًعلة أجزاء الزمان السابقة تكون ّألن ، بالطبعّ ّ 

ٌتقدم الالحقة، ومن هذه اجلهة فألجزاء الزمان السابقة اءلألجز ًةّمعد  بالطبع ّ

 .عىل األجزاء الالحقة
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 الزماين ال ّالتقدم يف ّأن :م بالطبع، هوّ الزماين والتقدّالتقدموالفرق بني 

 بالطبع الذي يمكن فيه أن ّالتقدمجيتمع السابق مع الالحق، وهذا بخالف 

معني يف مرتبة ت جما ال يمكن أن يكون،نعم .لالحق يف الوجودا لسابقا جيامع

 .كام سيأيت بيانه يف األقسام األخرى. الوجود

ال ينايف هذا كون  و فهو معروف  الذي بالزمانّأماو: ّقال صدر املتأهلني

 الزماين ّالتقدم ّفإن ، عىل جزئه الالحق بالطبعًماّمتقد  من الزمانّاملقدماجلزء 

 حيث ال يأبى اجتامع ، بخالف ما يف الطبع،ّتأخرامل ّاملتقدميقتيض أن ال جيامع 

  .ّمتأخر للّاملتقدم

ا�قدم بالطبع: ا�رابع
ّ

  

ّوهو تقدم العلة الناقصة  ّ وقد تقدم أن ،عىل معلوهلا ـ ّ ال التامةـّ ّالعلة ّ

 وال يلزم من وجودها وجود ،ن عدمها عدم املعلول مالناقصة هي التي يلزم

ثة عدم ّتقدم الثالثة عىل األربعة، حيث يلزم من عدم الثال من قبيل ،املعلول

 . وال يلزم من وجود الثالثة وجود األربعة،األربعة

 ّالعلة ّأن :معلوهلا هوعىل  ّالتامة للعلة ّالتقدم والسبب يف عدم شمول هذا 

 ام كـ يةّ عىل معلوهلا بالعلّتقدم هلا ّإنام و،م عىل معلوهلا بالطبعّ ال تتقدّالتامة

ّ ألنه بمجرد حصول النار ـسيأيت يف القسم الالحق    حتصل احلرارة،ـً مثال ـّ

 ال ّالعلة، وجزء ّالتامة ّالعلة من ٌ الناقصة التي هي جزءّالعلةوهو خالف 

                                                        
 .٢٥٦ ص٣ج: ألربعة احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية ا)١(

 عدم ّالتامة الناقصة أو ّالعلة يلزم من ّأنه: يف ّالتامة ّالعلة الناقصة تشرتك مع ّ العلة)٢(

 ّالعلة بخالف ، املعلولوجود وجودها من الناقصة ال يلزم ّالعلة ّ ويفرتقان بأن،املعلول

  . املعلولوجود التي يلزم من وجودها ّالتامة
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 بانضامم أجزاء ّإال ّتحققال يقد واملعلول  ّتحققي املعلول، فقد ّتحققيكفي ل

 .ّالتامة ّالعلةأخرى من 

هو النسبة إىل  ـق أيت يف الفصل الالح كام سيـ  بالطبعّ ومالك التقدم

ّ أن نسبة العلة الناقصة أقرب إىل الوجود من املعلول:الوجود، ومن الواضح ّ. 

 ،م الواحد عىل االثننيّفكتقد   الذي بالطبعّأماو: ّتأهلني قال صدر امل

 .ّتأخرع املال يرتفع هو برف و،ّتأخر يرتفع برفعه املّمما ،اخلطوط عىل املثلثو

 . هو ما يف إمكان الوجود ال يف وجوبهّالتقدماالعتبار يف هذا و

ا�قدم بالعل: ا�ا�س
ّ ّ

  ية

ّ تقدم العلة التامة عىل معلوهلا وتأخ:ّ واملراد من هذا التقدم ّ ّ  .ر معلوهلا عنهاّ

ّتقدم يف مبحث العلة واملعلول: بيان ذلك  ،ّ أن اليشء ما مل جيب مل يوجد:ّ

ّتحقق املعلول البد من سديي ك لهّ أن:بمعنى ّ  مجيع ّ وإذا سدم، مجيع أنحاء العدّ

ّ حينئذ يصل املعلول إىل مرتبة الوجوب من علته، فالعلة ،أنحاء العدم للمعلول ّ ٍ

ّ لكن العلة ال يمكن أن توجب املعلول إال إذا اتاملعلول،هي التي توجب  ّ ّ صفت ّ

ّهي بالوجوب، ولذا البد أن يتحقق الوج  .املعلولة قبل وجود ّوب للعلّ

 مالك ّأن : بالطبع يفّالتأخر وّالتقدمية عن ّ بالعلّالتأخر وّالتقدمويفرتق 

 ّالتأخر وّالتقدم هو الوجوب وليس الوجود، بخالف ةيّالعل بّالتأخر وّالتقدم

هو  ويةّ الذي بالعلّأماو :ّتأهلنيقال صدر امل ؛بالطبع الذي كان مالكه الوجود

م عليه بالوجود ّ يتقدّأنه فكام ،ّتأخر لوجود املّعلة ّاملتقدم وجودأن يكون 

 فكام ،الفضل و الذي بالرشفّأماو ّمتأخر سبب للّألنهفكذلك بالوجوب 

 . عىل سائر األنبياء ٌمّ مقد ً حممداّإن :يقال

                                                        
 .٢٥٦ ص٣ ج: األسفار العقلية األربعة احلكمة املتعالية يف)١(

 . املصدر السابق )٢(



 ١٩٧......................................................................................واللحوق لسبقا يف

ا�قدم با�اهية: ا�سادس
ّ ّ

  

 ّتقدم عبارة عن  وهو، بالتجوهرّالتقدمملاهوي أو االسبق  :ويطلق عليه

 ّاهيةم أجزاء املّ عىل معلوهلا، كتقدـ ّية الذاتـة ّعلل القوام أي العلل الداخلي

بة ّاملركّاهية  عىل نفس املانمّتقدي اجلنس والفصل ّفإن ، عىل نفس النوعّيةالنوع

 .من اجلنس والفصل

  اجلنس والفصل أقربّألن ؛ّاهية املّتقرر هو ّالتأخر وّالتقدمومالك هذا 

 . نفسهاّية النوعّاهيةر من املّإىل الثبوت والتقر

ال ّاهية و هو بالنظر إىل نفس املّالتأخر وّالتقدم هذا النوع من ّأنوال خيفى 

 ؛ها اآلثار وعدمّمنشئية التي يعني ّاملتقدمة أو الوجود ّاهية له بأصالة املّيةمدخل

 عىل أجزائها، ّتتوقف اّأهن نفسها، جيد ّحد يف ّاهيةظ املح يلام العقل حينّفإن

 عىل ّاهيةم املّ ذلك النوع، وكذلك تتقدّماهية عىل ًمةّ متقدّاهيةفتكون أجزاء امل

ِية األربعة عىل الزوجّتقدممن قبيل  ،لوازمها
ت ّحتقق األربعة أينام ّماهية ّنإ ف،ّ

 التي لوازمها ّحتقق من ّالبدسواء يف الوجود اخلارجي أم يف الوجود الذهني، 

 ّالتقدمم عىل الالزم، وهو من ّ، إذن امللزوم يتقدّية عنها وهو الزوجّفكنتال 

  .ّاهيةبامل

ٌّ أن تعبري املصنّف يف أن هذا النوع من التقدم باملاهية مبني:ّومن هنا يتضح ّ ّ ّ ّ 

ّعىل أصالة املاهية، ال يعني بذلك أصالة املاهية مقابل أصالة الوجود املتقدمة ّ  ؛ّ

 ـ ّ بأصالة الوجود أو أصالة املاهية:واء قلنا سـ ّيةيث هي اعتبارّاملاهية من حّألن 

ّوواضح أن املاهية من حيث هي ليست إال هي ّ ّ ومقتىض االستثناء أن املاهية يف ،ّ ّ

ّم أجزاء املاهية عىل ّ يف ذلك املقام تتقدهّ وال ريب أن،مقام االعتبار هي نفسها

 .ّاملاهية

                                                        
 .٨٧٥ ص٣ ج:تعليقة الشيخ الفيايض عىل هناية احلكمة )١(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح١٩٨

 ّيةئ التي تعني منشّاهية املةذا النوع عىل أصالبتناء هاولو كان املراد من 

 وال ّالتأخر وّالتقدماآلثار مقابل أصالة الوجود، فال يوجد مثل هذا النوع من 

ّيكون قسام مستقال  ّاهية عىل أصالة املّألنه، ّالتأخر وّالتقدممقابل أقسام   ًً

 ـ لصس والفوهي اجلنـ  ّاهية أجزاء املّتقدميكون  ،املقابلة ألصالة الوجود

ل يف فص اجلنس والّألن ، والصورة عىل اجلسمّاملادة ّتقدم من قبيل ،ّاهيةعىل امل

ٌتقدم ّأن : والصورة، ومن الواضحّاملادةاخلارج هو   والصورة عىل اجلسم ّاملادة ّ

ّكال ّألن ، بالطبعّتقدمهو 
ٌعلة والصورة ّاملادة من  ً   ّتقدم فيكون ، للجسمٌ ناقصةّ

ًمقدماة عىل املعلول  الناقصّالعلة  . بالطبعّ

ا�قدم � ا�هر : ا�سابع
ّ

  

 ّالتقدم خيتلف عن ّالتقدم هذا القسم من ّإن: لبيان هذا القسم نقول

 عىل معلوهلا، من حيث إجياب ّالتامة ّالعلة ّتقدمية هو ّ يف العلّالتقدمف، ّيةّبالعل

 عىل ّالتامة ّالعلة ّقدمت بالدهر فهو ّالتقدم ّأما لوجود املعلول، ّالتامة ّالعلة

 ّوأن ، املعلولوجود عن مرتبة ّالعلة وجودمعلوهلا، من حيث انفكاك مرتبة 

املعلول صار  ّألن، ّالتامة ّعلته عن ّملعلول ينفكا ّألنحدمها غري اآلخر، أ

ّمعلوال ملحدودي ، وعىل هذا فاملعلول من ّالتامة ّعلتهته ولفقره ولنقصه عن ً

 نشأة ّتقدم، من قبيل ّعلته يف رتبة ٍ وناقص، غري موجودٌري وفقٌ حمدودّنهإحيث 

يف مرتبة  ـ ّاملادةعامل  ـ  عدم املعلولّتقرر، بمعنى ّاملادة عىل نشأة ّ العقيلّالتجرد

وإن  ـ ّاملادة عىل عامل ّالتجردم عامل ّ، فتقدّ العقيلّالتجرد وهي عامل ّعلته وجود

 ّأن : بمعنى، بالدهرّاملادةم عىل عامل ّ يتقدلكنّه ـ ّاملادة لعامل ّعلة ّالتجردكان عامل 

 .ّاملادة عن عامل ّ منفكّالتجردوعاء عامل 

  من جهة كونّاملادةم عىل عامل ّ يتقدّأنهكام   عامل العقلّنإ :بعبارة أخرى
                                                        

 وهي عامل العقل وعامل املثال وعامل ، ثالثةّيةّ العوامل الكلّ أن:ة سيأيت يف املرحلة الثانية عرش)١(



 ١٩٩......................................................................................واللحوق السبق يف

 أضعف ّاملاديً أقوى وجودا والعامل ّألنه؛ ّيةّ؛ بالعلّاملادة لعامل ّعلةعامل العقل 

 عامل ّأن من جهة ّاملادة عىل عامل ّالتجرد آخر لعامل ّتقدم كذلك يوجد ًوجودا،

ٍ  غري موجودّاملادة عامل ّوأن ، منهام يف مرتبةٌّوكل، ّاملادة عن عامل ٌّ منفكّالتجرد

، ّالتجرد عن الوصول إىل عامل ٌ عاجزّاملادة عامل ّألن؛ ّالتجرديف مرتبة عامل 

 .ّ بالدهريّجردالت الظرف والوعاء لعامل ّيسمىو

، ّتأخر واملّاملتقدم الذي ال جيتمع فيها ّالتقدم من أنواع ّالتقدم وهذا 

 .ةّتغريفالدهر ظرف املوجودات الثابتة عند قياسها باملوجودات امل

ية من جهة، ّ بالعلّالتقدم بالدهر يشرتك مع ّالتقدم ّأن :ّيتضحومن هنا 

ً بالدهر دائام يكون ّاملتقدم ّنأ : أخرى، وجهة االشرتاكٍوخيتلف عنه يف جهة

ًعلة  عىل معلوهلا، وجهة ّالتامة ّالعلة ّتقدم بالدهر، وينحرص مثاله يف ّمتأخر للّ

 وجود، بام هي ّالعلةة ّم بالدهر هي حيثيّ امللحوظ بالتقدّأن :االختالف

 ًمةّ متقدّالعلة وجود، فتكون مرتبة ًأيضا وجودوكذلك يلحظ معلوهلا بام هو 

م ّاملتقد :ّالعلة وجود املعلول، فيطلق عىل السابق مرتبة وهو وجودة عىل مرتب

 . الدهر:ّتأخرأو السابق بالدهر، ويطلق عىل الالحق بامل

ٌعلة ّاألول جلميع العوامل، فالعقل ٌ بالدهر شاملّالتأخرم وّوالتقد  للعقل ّ

 ّالعلة وجود، وبالنظر إىل مرتبة ّاألول للعقل ٌ والعقل الثاين معلول،الثاين

 وجود بالدهر عىل مرتبة ًمةّ متقدّاألول العقل وجودواملعلول تكون مرتبة 

                                                                                                                                  
 ّ، وعىل هذا األساس فإنّاملادة لعامل ّعلةثال  لعامل املثال وعامل املّعلة عامل العقل ّ، وأنّاملادة

ً معلوال لعامل املثال، املعلول ّاملادةً وجودا من عامل العقل لكون عامل ّ يكون أخسّاملادةعامل 

 من ّاملادة، فليست نشأة ّالعلةً وجودا من ّ املعلول أخسّ أن: ومن الواضح،لعامل العقل

 عن ٌةّمتأخر ّاملادة بل مرتبة عامل ّالتجرد،امل  يف مرتبة عّيةحيث مراتب الكامل الوجود

 .مرتبة عامل العقل



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح٢٠٠

 . وهكذا،املعلول

 ال ّ انفكاكيٌرّر العامل عنه تعاىل تأخّتأخ : األميل حممد تقيّاملحققوقال 

ّرا رسمديّ، فيكون تأخّتأخر واملّاملتقدمجيتمع فيه  ًرا ّ وال يمكن أن يكون تأخ،ًاً

ية، وحيث ال يمكن ّ يف السبق بالعلّتأخر واملّاملتقدم العتبار اجتامع ؛يةّبالعل

، فال جرم ال ً مع العامل يف الوجود، بل التفكيك بينهام ثابت طوالّاحلقاجتامع 

 ّاحلقية عن ّ بالعلّالتقدم يية، وهذا كام ترى نفّمه عىل العامل بالعلّيكون تقد

ية ّ بالعلّالتقدم يف ٌ وهو معترب،التهتعاىل من جهة عدم اجتامع وجوده مع معلو

م ّ يتقدّحتى له تعاىل ّ ذهنيوجود هو الذهن وال ّالتقدم موطن ّأنال من جهة 

 ّإنامية ّم بالعلّ احلكم بالتقدّبأن :به عىل معلوله لكي يورد عليه كام يف الشوارق

 هو يف ّإنام يةّ بالعلّالتقدم وال حيتاج ، فهو يف اخلارجّالتقدم ّماأوهو يف العقل، 

 ّاملتقدم وجودية إىل ّ بالعلّالتقدم وال حيتاج ، فهو يف اخلارجّالتقدم ّماأو ،العقل

  .يف العقل

 الدهري يرجع إىل ّالتقدم السبق أو ّبأن الالهيجي ّاملحققوأورد عليه 

  .ّية بالعلّالتقدم

 ّاملحقق قدح ّإن:  الالهيجي بقولهّاملحقق احلكيم السبزواري عىل ّورد

  . برشط الرجوع إىل ما ذكرته يف بيان احلدوث الدهري،الالهيجي فيه مقدوح

 ّاملحققة عدم ورود إشكال ّ حممد تقي اآلميل كيفيّاملحقق ّوقد بني

 يف الفرق بني السبق  صنّفحاصل ما أفاده امل: الالهيجي حيث قال

                                                        
 .١٨ـ ١ص: انظر القبسات)١(

 .٢٨٣ ص١ ج: درر الفوائد)٢(

 .١٠٤ص:  شوارق اإلهلام)٣(

 . ٣١١ ص٢ج: رشح املنظومة )٤(



 ٢٠١......................................................................................واللحوق السبق يف

هو اعتبار ـ  ماد الد به كالم السيد اّعىل ما فرسـ  والسبق الدهري ّالعيل

نفكاك  واعتبار انفكاكهام باالّيل يف الوجود يف السبق العّتأخر واملّاملتقدماجتامع 

 سبحانه ّاحلق ّنإ، وحيث ّي أو الرسمدّي يف السبق الدهرّ ال العريضّالطويل

نفكاك ال املعترب فيه اّيم الرسمدّ عىل خملوقاته بالتقدٌمّ متقدٌّيوتعاىل رسمد

ّما عىل معلوالته وخملوقاته بالتقدّفال يكون متقد، ّالطويل  املعترب فيه ّعيلم الً

 أو ّنفكاك الطويلال سواء كان با،ً مطلقاّتأخر واملّاملتقدمعدم االنفكاك بني 

 بالزمان وال مع ّالتقدمية ال جيتمع مع ّ بالعلّالتقدم :، وبعبارة أوضحّيضالعر

ً ال عرضا ّتأخر واملّاملتقدمنفكاك بني الاعتبار عدم  ال؛ بالدهر أو الرسمدّالتقدم

 ّ بينهام يف الزماينّنفكاك العريضية واعتبار االّ بالعلّالتقدمًوال طوال يف 

ًا ّ تعاىل شأنه رسمديّاحلق ّتقدما كان ّ، وملّي والرسمدّي يف الدهرّوالطويل

ّا عنه تأخّمتأخر العامل وجودويكون  ّا طوليّكيل فًراً مه ّكون تقدًا، فال جرم ال يً

  .مه تعاىل عليهّية يف تقدّ بالعلّالتقدمية لفقد مالك ّتعاىل عىل العامل بالعل

 يريد إنكار ّأنه صاحب الشوارق فهم من كالم السيد الداماد ّأن : ذكرّثم

 ّإنامية ّ بالعلّالتقدم ظرف ّأنجهة مه تعاىل عىل العامل من ّية يف تقدّ بالعلّالتقدم

، أي يمكن ّيةم يمكن أن يكون له املرتبة العقلّى يف متقدّ يتمشّنهأوهو العقل 

 املمكنة بالقياس إىل املعلول املمكن، والواجب ّالعلة يف العقل كّتحققأن ي

 فال ،هنُْ وال يمكن أن يدرك بالكّية ليس له املرتبة العقلّنهإحيث  تعاىل شأنه

ٌتقدميكون له   ّالتقدم ليس معنى كون هّأن:  فأورد عليه بام حاصله،يةّ بالعلّ

ية جيب أن يكونا يف ّ بالعلّالتقدم يف ّتأخر واملّاملتقدم ّأن ّيةية يف املرتبة العقلّبالعل

 هو للعقل بخالف غريه من ّإنام ّالتقدمالعقل، بل معناه كون احلكم هبذا 

ٌمتأخر وٌمّ بام مها متقدّتأخر واملّاملتقدممات سواء كان ّالتقد ود  من شأهنام الوجّ
                                                        

 .٢٧٩ ص١ج:  درر الفوائد)١(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح٢٠٢

 كام يف أو ال، اليد واملفتاح ي واملعلول املمكنني كحركتّالعلةيف العقل كام يف 

 هو ّإنامم يف املثالني ّ، فاحلاكم بالتقدًمثال ّاألول الواجب بالقياس إىل العقل

 حركة ّبأن العقل حيكم ّأن : بمعنى،العقل بحسب اخلارج ال بحسب الذهن

 وكذا يف ، بحسب اخلارج عىل حركة املفتاح ال بحسب الذهنٌمةّاليد متقد

د ا الدامّاملحققعىل   ما أوردهّأن وال خيفى .ّاألولالواجب بالقياس إىل العقل 

 يف بيان ٍ وسيأيت زيادة توضيح، مراده صنّف املّ عليه عىل ما فرسٍغري وارد

  .مراده عند نقل عبارته

 منه ومن الرسمد، ّاألعم الدهر هنا أطلق عىل ّأن :ومن اجلدير بالذكر

ٌتقدم الواجب تعاىل عىل العقل هو ّتقدم ّألنوذلك   وعاء ّأن مع ، بالدهرّ

 ّاملحقق ّأن :د ذلكّا يؤكّد وليس الدهر، ومموجوده تعاىل هو الرسم

  .)السبق الدهري والرسمدي(السبزواري عنون هذا القسم بعنوان 

 هذا القسم يشكل جعله من األقسام ّأن :وقد ذكر الشيخ مصباح اليزدي

 إطالق الوعاء يف مورد ّأن وسبب ذلك هو ، للسبق واللحوقّيةاحلقيق

ز، وإن ّ عىل املساحمة والتجوٌّتبارك وتعاىل مبنيام الواجب ّات والسيّجردامل

هذا ّلعل ، وّ أو الرتبيّ العلميّالتقدمالحظنا مرتبة الوجود أمكن إرجاعه إىل 

  .ّتأهلني صدر املكالم يف عدم ذكره يف ّهو الرس

ا�قدم با�قيقة وا�جاز: ا�امن
ّ

  

والفرق بينه وبني  ّ هذا القسم بعد الوقوف عىل معنى املجاز العقيلّيتضح 

                                                        
 .٢٨٠ ص١ج: املصدر السابق )١(

 .٣١٨ ص٢  ج: رشح املنظومة)٢(

 .)٣٤٢(رقم ، ٣٣٨ ص: تعليقة الشيخ مصباح عىل هناية احلكمة)٣(
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 هو ّ املراد باملجاز العقيلّأن :ّمتعددة، وقد ذكرنا يف مواضع ّاملجاز اللفظي

ذي هو إسناد اليشء ل، بخالف االسناد احلقيقي الهاسناد اليشء إىل غري ما هو 

 .إىل ما هو له

 من ، يف اإلسنادٌ هو جماز:ّ أو املجاز العقيلّ املجاز الفلسفي:بعبارة أخرى

 ًاّمتحرك س فاجلالس يف السفينة لي،السفينة باحلركةيف  اجلالس ّ اتصافقبيل

 بني ّاالحتاد لكن لوجود نحو من ، باحلقيقة هو السفينةّتحرك، واملًحقيقة

 اجلالس بالسفينة ّ يتصفة وبني اجلالس يف السفينة يمكن أنّتحركالسفينة امل

 .ّمتحرك اجلالس بالسفينة ّنإ : فيقالًأيضاباحلركة 

 اجلريان يف احلقيقة ّأن مع ،ف امليزاب باجلريانِصَوكذلك من قبيل أن ن

ً جمازا، لوجود نحو باجلريان إىل امليزا  للامء وليس للميزاب، لكن ينسبٌصفة

 . بينه وبني املاءادّاالحتمن 

 وهو املجاز يف ،ّ، الذي خيتلف عن املجاز اللفظيّهذا هو املجاز العقيل

 كاستعامل كلمة األسد يف ،ضعت لهُ استعامل الكلمة يف غري ما و: أي،الكلمة

ًرأيت أسدا : ـ  ًمثالـ  للحيوان املفرتس، فتقول ٌ موضوعةّأهنااإلنسان مع 

 .ًازا يف اإلنسانيرمي، فاستعلمت كلمة األسد جم

 : باحلقيقة واملجازّالتقدم املراد من ّإن:  نقولّاملقدمةضحت هذه ّوإذا ات

ًف بذلك اليشء جمازا هو ّ واملتصّاملتقدم هو ً باليشء حقيقةّاملتصف ّأنهو 

 وهو السفينة هو ّتحرك املّنإفـ  ًمثالـ السفينة يف ، ففي مثال اجلالس ّتأخرامل

 عىل اجلالس فيها الذي ًمةّ وعليه تكون السفينة متقد،ة باحلركة حقيقّاملتصف

 .ًاّمتأخرً باحلركة جمازا وبالعرض، ولذا يكون اجلالس ّيتصف

ّ عىل امليزاب، ألن املاء ًامّوكذلك يف مثال جريان املاء يف امليزاب، يكون املاء متقد

ًيتصف حقيقة ً باجلريان، بخالف امليزاب فإنه يتصف باجلريان جمازا ّ ّ  . وبالعرضّ



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح٢٠٤

 ّألن) اإلنسان موجود (ّيةم يف قضّ الوجود بالتقدوصفومن هذا القبيل 

يحمل  فـالوجود  عىل أصالة  بناءـ اإلنسان وجود هو ًم حقيقةّ بالتقدّاملتصف

ًأوالاملوجود عىل الوجود  ً وبالذات، وحيمل املوجود عىل اإلنسان ثانيا ّ

 . اخلارج يفّاهية الوجود واملّحتادوبالعرض؛ وذلك ال

 ّفإن بالتبع، ّاملتصف بالعرض غري ّاملتصف اليشء ّأن :ومن اجلدير بالذكر

ٍمتصف بالعرض غري ّاملتصف  بذلك اليشء، كاجلالس يف السفينة فهو ً حقيقةّ

 ّاملتصفوهذا بخالف  . هو السفينة فقطّتحرك املّألن؛ ّمتحرك غري ٌساكن

 خلفها عربة، ّ كبرية جترٍارةّ سي، من قبيلًة بذلك اليشء حقيقّيتصفبالتبع فهو 

باحلركة   العربةّتتصف لكن ، الكبريةّالسيارةفالعربة وإن كانت حركتها بتبع 

 . ال جمازًحقيقة

 إن بالذات  ّأنههو  و آخرٌ  قسم  من السبقّثم:  السبزواريّاملحقققال 

 لواحد من ٌ إن ظهر حكم: عىل سبيل التوزيع أي ء بدا وبالعرض الثنني يش

 ،جالسها و كاحلركة بالنسبة إىل السفينة،آلخر منها بالعرضايئني بالذات وش

 ّتأهلنيى بالسبق باحلقيقة قد زاده صدر املّهذا املسم و.  باحلقيقةٌ سبقٍحينئذف

ٌمتصف ّتأخراملّاملتقدم و من ٌّكل ّالكل   إذ يف؛وهو غري مجيع األقسام  ّ 

فيه قد اعترب أن  و،ّتأخر من املّاالتصافة لسلب ّال صح و،باملالك باحلقيقة

يكون  و،قّ من باب الوصف بحال املتعلً باملالك جمازاّتأخر املّاتصافيكون 

 ّتحقق الّفإن.  عىل املذهب املنصورّاهية كسبق الوجود عىل امل،ًالسلب صحيحا

  .بالعرض و باملجازّامهيةلل و للوجود باحلقيقةٌثابت

 املوجودة ّاهيةم الوجود عىل املّ باحلقيقة كتقد ّالتقدم :ّتأهلنيوقال صدر امل

                                                        
 .٣٠٩ ص٢ج:  رشح املنظومة)١(
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 موجودة به ّاهيةاملّتحقق وال وةّ الوجود هو األصل عندنا يف املوجوديّفإن ،به

 كاحلركة أو ٍء صفا بيشّ شيئني اتّكلكذا احلال بني  و،بالقصد الثاين وبالعرض

حدمها  فأل،اآلخر بالعرض و به بالذاتًصفاّكان أحدمها متّالكم والوضع أو 

ٌتقدم  ّتأخر املّألن ؛ غري ما بالرشفّالتقدم آخر من ٌهذا رضب و، عىل اآلخرّ

 غري ما بالطبع و من ذلك الفضلٌء أن يوجد فيه يشّالبد والفضل  وبالرشف

 عليه ّاملتقدم يوصف به ّمما ٍء  بيشّيتصف منهام ٍّكل يف ّتأخر املّألن ؛ًأيضاية ّالعلو

 .ما بالرتبة و غري ما بالزمانّأنه ٌظاهر و،ّتأخربخالف هذا امل

ّالتقدم والتأخر أن يكون مالك ّالبد :فإن قلت  قسم من أقسامهام ّكل يف ّ

 فيام ّالتقدم فام الذي هو مالك ،ّتأخراملّاملتقدم و واحد من ّكل يف ًموجودا

 ؟ذكرته

  .الكون سواء كان باحلقيقة أو باملجاز و مطلق الثبوت:قلت

، ّالتأخر وّالتقدم خيتلف عن سائر أقسام ّالتأخر وّلتقدماوهذا القسم من 

 ّاالتصاف سلب ّيصح، وال ة باحلقيقّالتأخر بمالك ّتتصف األقسام ّية بقّألن

 ّيتصف ّإنام باحلقيقة وّالتأخر بمالك ّيتصف هنا فهو ال ّتأخر املّأما، ّتأخرعن امل

 .ًقة عنه حقيّالتأخر بّاالتصاف سلب ّيصحًبه جمازا، وعليه 

ا�قدم با�ق: ا�اسع
ّ ّ

  

 املعلول رابط وجود ّأن عىل ٌّ مبنيّالتأخر وّالتقدموهذا القسم من أقسام 

 من ٌه شأنّ وأن،تهّ املعلول عني الربط بعلّوأن املفيضة، ّعلتهبالنسبة لوجود 

 ،، وعليه يكون مجيع عامل اإلمكان عني الربط بالواجب تعاىلّعلتهشؤون 

 الواجب وجودمل اإلمكان يف غريه، وليس له ذات قبال  عاوجود ّأن :بمعنى

                                                        
 .٢٥٧ ص٣ ج:احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة )١(
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 الباري تعاىل، بل عامل وجود عن ّمستقل وجودتعاىل، وليس لعامل اإلمكان 

 ال ٌ واحدّيات ذاته تعاىل، فالوجود املستقلّ من شؤون وجتلٍّوجتل ٌاإلمكان شأن

 الباري تعاىل، وهذا من قبيل البحر وأمواجه التي تعطي وجودغري وهو 

 وراء البحر، بل هي ًشيئا هذه األمواج ليست ّ للبحر، لكنّمتعددةالت ّتشك

 .  من شؤونهٌنفس البحر وشأن

حد وواحد وواحد، ا والثالثة و، هو واحد وواحدثنانا العدد :مثال آخر

 ٍ شأنّلكل وتظهر ،ّمتعددة ٍ خمتلفة وأطوارٍن بشؤونّفالواحد يتشأ ...وهكذا

 .نات األخرىّؤتلف عن أحكام وآثار التش أحكام وآثار ختٍ طورّولكل

 املعلول عني الربط بعلتة، كام يف الواجب تعاىل وعامل ّأنـ  فعىل هذا املبنى 

 . هو عامل اإلمكانّتأخر هو الواجب تعاىل واملّاملتقدم ّفإن  ـاإلمكان

ية، ّ بالعلّالتأخر وّالتقدم يفرتق عن ّ باحلقّالتأخر وّالتقدم ّأنوال خيفى 

 بأن ّالعلة عن ذات ٌ منحازةٌ ليس له ذاتّتأهلني املعلول عند صدر املّألنوذلك 

 بل املعلول عنده من شؤون ، للمعلولٌة وذاتّ للعلٌ ذات،ن هناك ذاتانيكو

 ال ذات ثبت هلا الربط ،ّالعلة املعلول عني الربط بّألن املفيضة، ّعلته وجود

 ٌ ومنحازةّالعلة وراء ذات  وإذا كان كذلك ال يمكن أن يكون له ذات،ّالعلةب

بل هو « ّالعلة وإذا مل يكن له ذات منحازة عن ذات ،ً بيانه مراراّتقدمعنها كام 

 ال إىل ما يقوله ،نّؤ ترجع إىل التشّيةية واملعلولّ فالعلّالعلة وجودمن شؤون 

ًة ذاتا وللمعلول ذاتا أخرى مغايرة لذات ّ للعلّأناحلكامء من  ً، فبناء عىل ّالعلةً

 ذات ّتقدمية ّ بالعلّالتقدم ّأن هو ّم باحلقّية والتقدّ بالعلّالتقدم الفرق بني :هذا

ٌتقدم ّم باحلقّ، والتقدّاملقدم لذات ٍعىل ذات أخرى مغايرة  آخر ٍ عىل شأنٍ شأنّ

 . م بحسب الذاتّغري مغاير للمقد

 ٌرضبهذا  و،  بهّ والتأخرّ باحلقّالتقدموثانيهام هو  :ّتأهلنيقال صدر امل
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ّالتقدم والتأخر من أقسام ٌغامض  ّفإن ، العارفون الراسخونّإال ال يعرفه ّ

 ال ينثلم هبا ًأيضاة ّ ذاتيًوناؤ له شّإنام  ك ـّية يف اإلهلٍ تعاىل عندهم مقاماتّللحق

ٍعلة ّكل وجودباجلملة  و،ةّته اخلاصّأحدي  معلوهلا وجودم عىل ّ موجبة يتقدّ

ء   يف يشّيؤثرّفوا العلة الفاعلة بام ّ إذ احلكامء عر؛مّالتقدالذايت هذا النحو من 

ٌتقدمم ذات الفاعل عىل ذات املعلول ّ فتقد،مغاير للفاعل  ّتقدم ّ وأما،يةّ بالعل ّ

ٌتقدمالوجود عىل الوجود فهو  ّ وتأثر  إذ ليس بينهام تأثري،يةّ آخر غري ما بالعلّ

له  وأطوار وونؤ له شٍحد واٍء  بل حكمها حكم يش،ّيةال مفعول وّيةال فاعلو

إذا  و. يف هذا القسم هو الشأن اإلهليّالتقدممالك  و، من طور إىل طورّتطور

ة ّعرفت املعي و،ّالتأخر عرفت ما بإزائه من ،ٍ قسمّكل يف ّالتقدمعرفت معنى 

   .التي بإزائهام بحسب املفهوم

 كون هذا يفاملعيار :  السبزواري يف تعليقته عىل األسفارّاملحققوقال 

 فيه حكم يشء واحد، بخالفهام يف ّتأخر واملّاملتقدمً رضبا آخر هو كون ّالتقدم

 .الرضوب الباقية

 ّالتقدموقد ذكر الشيخ حسن زادة اآلميل سبب كون هذا القسم من 

 ّأن :ًوجه كون هذا الوجه غامضا هو: أقول: ً غامضا حيث قالّالتأخرو

 واآلخر ّاألول الذي هو ّ عىل التوحيد الصمديٍمبتن به ّالتأخر وّ باحلقّالتقدم

 عىل كون الوجود ٍ هذا الوجه مبتنّنإ :وبعبارة أخرى. والظاهر والباطن

 ّأن عرفت ،ّ شخيصٌ الوجود واحدّأنًة، وإذا ذقت شهودا ّوحدة شخصي

ذ�ِك بأن ا� هو ا�ق وأن ما  يف مقابل الباطل، ّالسبق باحلق
َ َ� ُ �َ ََ � �َ ْ َ

ِ
َ َ

ِيدعون من دونه  ِ
ُ َ ْْ

ِ
ُ َ

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

 ).١(تعليقة رقم ، ٢٥٧ ص٣ ج:املصدر السابق )٢(
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هو ا�اطل
ُ
ِ َ ْ َ ُ

 ّيتعرضه السبزواري مل ّ املتألّأن ال خيفى عليك ّثم  )٦٣ :احلج( 

ًني فضال عىل ّتوسطه مل يأت به لغموضه عىل املّ ولعل، بهّالتأخر وّم باحلقّبالتقد

   .اح الغيوباح القلوب ومنّّواهللا سبحانه فت. فهم املبتدئني

 آخر من ٌوهنا قسم: شتياين يف تعليقته عىل غرر الفرائدألس اّوقال املدر

 بل قاطبة أهل اهللا من العرفاء ّتأهلني،أقسام السبق، واصطلح عليه صدر امل

م ّ وللمتقدٌوجود ّمتأخرال يكون لل  أن:، وهوّالشاخمني، وهو السبق باحلق

وباجلملة ال ، ّاملتقدم من أطوار ّتأخرخر، ولو يف طوله، بل يكون املآ وجود

 واملالك يف هذا القسم االنتساب إىل ذي . واحد وأطوارهٌ يشءّإاليكون هناك 

وري، ن والّوالظيل، ّ والعكيسّ من األصيلّاألعمالطور أو مطلق الكون، 

  .ً من قبيل ما ذكرنا سابقاّتأخرم قبل املّ حصوله للمتقدّيةوكيف

تعليق � ا�ص
ّ

  

  يف بعض النسخ  .سبة القرب إىل املحرابفام للمأموم من ن :قوله

  .هو للمأموم والصحيح) لإلمام(بـ ّيعرب

 ّال يتفاوت األمر يف ذلك أيضا بني أن يكون الرتتيب وضعي :قوله ... ًاً

 بالرتبة بني أن يكون ّالتأخر وّالتقدم ّحتقق ال فرق يف :بمعنى. ًاّأو طبعي

ّا أو طبعيّالرتتيب وضعي  ّالتقدم هذا النوع من ّحتقق يف ًأيضاق  ال فرّأنه كام ،ًاً

 وإن كان يتفاوت ذاك، بني كون املبدأ املفروض هذا الطرف أو ّالتأخرو

 .ّتأخر واملّاملتقدمبحسبه 

 املراد من اجلسم هو اجلسم  .ّكام إذا فرضنا اجلسم ثم النبات :قوله

                                                        
 .٣١٠ ص٢ج : رشح املنظومة)١(

 .٣٦٣ص : غرر الفرائد)٢(
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ان، وليس  للحيوٌمباين النباتو من اجلسم النامي، ٌ النبات نوعّألنالنامي، 

 .ًا بني اجلسم واحليوانّمتوسطًجنسا 

 ٌفبني أجزاء الزمان تقدم :قوله ّ ال جيامع املتقدم منها املتأخرٌرّ وتأخّ ّ، 

ّبخالف سائر أقسام التقدم والتأخر  األخرى ّالتأخر وّالتقدم مجيع أقسام ّألن ّ

  السابقّفإن يف السبق بالدهر، ّحتىجيامع السابق الالحق يف الوجود، 

 ال يكونان جمتمعني يف مرتبة ّإنام و، جمتمعان يف الوجودًأيضاوالالحق فيه 

إلحاطته ـ  رتبة السابقمً الالحق ليس موجودا يف ّأن : بمعنى،الوجود

 . يف مرتبة الالحقٌموجود  ـبالالحق

 ّما وتأخّتقد... ّتسمى هذه الثالثة األخرية :قوله هذا عىل  .ًرا بالذاتً

ون فقد جعلوا السبق بالذات عبارة عن سبق ّتكلم املّماوأمذاق احلكامء، 

 . أجزاء الزمان بعضها عىل بعض

 ٍوجود كل علة :قوله ّ م عىل وجود معلوهلا الذايت هذا ّ يتقدٍ موجبةّ

ته هلا وحاجته ّم عىل معلوهلا الذي تكون معلوليّ أي يتقدّالنحو من التقدم

 .إليها عني ذاته

  ّخالصة الفصل األول

 للوجودّعامة من العوارض ال،اللحوقو أو السبق ّالتأخر ومّالتقد  ،

 .ّية الفلسفعقوالت الثانية من املفيكون

 عىل أمور أربعةّالتأخر وّالتقدم مفهوم  معرفةّتتوقف :  

 .ًامّمتقد  أوًاسابق ه بكونّيتصف ٍ يشءوجود .١

 ً.اّمتأخر أو ًاالحق هبكون ّيتصف ٍ يشءوجود .٢

 .ّتأخر واملّاملتقدمبق والالحق، أو  يقاس إليه الساٍ مبدأوجود .٣

 .ّم واملتأخرّ واملتقدللحوقلسبق وااّ ويسمى مالك ٍ مشرتكةٍوجود نسبة .٤
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  ّحمصورة حرصا عقليأقسام السبق واللحوق ليست  حصيتَأ ّإنام، وًاً

 ،مخسة أقسام السبق واللحوق عىل ّأن :ذكر الشيخ الرئيسوقد  .باالستقراء

  :وهي

 ّالتأخر وّالتقدم .٣. بالطبعّالتأخر وّالتقدم .٢.بالزمان ّالتأخر وّالتقدم .١

 .ةّ بالعليّالتأخروالتقدم و .٥.  بالرتبةّالتأخر وّالتقدم .٤ .بالرشف

 أضاف ّثم،  الذايتّالتقدموه ّم وسمّ آخر للتقدًقسامون ّتكلمأضاف املو 

ّالسيد الداماد قسام آخر سام  قسمني ّتأهلنيوأضاف صدر امل ،) بالدهرّالتقدم(ه ً

  .)ّ باحلقّالتقدم( والثاين ) باحلقيقةّالتقدم( منهام ّاألول ؛آخرين

 أمرين أو أكثر بحيث تيب بالرتتيب أي ترّالتقدم هو ، بالرتبةّالتقدم 

 الرتتيب الوضعي :ّاألول ، وهو عىل قسمني،م بعضهام عىل البعض اآلخرّيتقد

 . الطبيعيالرتتيب: الثاينو باري،واالعت

  ا لو كان لدينا شيئان يشرتكان بالرشف ، هو من قبيل مالرشف بّالتقدم

 .ًقا عىل اآلخر بفضيلته ورشفهّوالفضيلة، وكان أحدمها متفو

 جيامع فيه السابق   الذي الّالتقدموهو ،  بالزمانّالتأخر وّالتقدم

ّما وتأخّ تقدّيسمى و،الالحق ّرا انفكاكيً  يف ّتأخر واملّاملتقدم المتناع اجتامع ؛ًاً

 ، بني أجزاء الزمانّالتأخر وّالتقدم: ّاألول : عىل نحوينوهو. واحدٍمانز

 .احلوادث الواقعة يف الزمانيف  ّالتأخر وّالتقدم: الثاينو

 الناقصة عىل معلوهلاّالعلة ّتقدموهو ،  بالطبعّالتأخر وّالتقدم . 

 ر ّ عىل معلوهلا وتأخّالتامة ّالعلة ّتقدمهو ، ويةّ بالعلّالتأخر وّالتقدم

 .معلوهلا عنها

 علل القوام عىل ّتقدم وهو عبارة عن :ّاهية باملّالتأخر وّالتقدم 

 . عىل نفس النوعّية النوعّاهيةم أجزاء املّا، كتقدهتمعلوال
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 عىل معلوهلا، حيث ّالتامة ّالعلة ّتقدم يف الدهر، وهو ّالتأخر وّالتقدم 

 ،حدمها غري اآلخرأ ّوأن ، املعلولوجود عن مرتبة ّالعلة وجودانفكاك مرتبة 

   عدم املعلول ّتقرر، بمعنى ّاملادة العقيل عىل نشأة ّالتجرد نشأة ّتقدممن قبيل 

 .ّ العلةوجوديف مرتبة ـ  ّاملادةعامل ـ 

 باليشء ّاملتصف هو حقيقة ّاملتقدم ، باحلقيقة واملجازّالتأخر وّالتقدم 

 ةمّمتقد  فالسفينةً بذلك اليشء جمازا،ّاملتصفً جمازا هو ّتأخر وامل،حقيقة

 .السفينة باحلركةيف  اجلالس ّاتصاف باملجاز من قبيل ّالتأخرحقيقة، و

 تة، كام يف ّ املعلول عني الربط بعلّأن، وهو ّ باحلقّالتأخر وّلتقدما

 هو عامل ّتأخر وامل، هو الواجب تعاىلّاملتقدم ّفإنالواجب تعاىل وعامل اإلمكان، 

 .اإلمكان





 

 

 

 

  الفصل ا�ا�

  أقسامه و�الك ا�سبق  �

ّمالك التقدم والتأخر .١   بالرتبةّ

ّمالك التقدم والتأخر بالرشف .٢ ّ 

ّمالك التقدم والتأخر بالزمان  .٣ ّ 

ّمالك التقدم والتأخر بالطبع .٤ ّ 

ّمالك التقدم والتأخر بالعل .٥  ّيةّ

ّمالك التقدم والتأخر بالتجوهر .٦ ّ 

ّمالك التقدم والتأخر بالدهر .٧ ّ 

ّالك التقدم والتأخر باحلقيقةم .٨ ّ 

ّمالك التقدم والتأخر باحلق .٩ ّ ّ 





 

 

  الفصل ا�ا� 

  � �الك ا�سبق وا�لحوق

ٍ� � واحد
ّ

  ِ من األقسام

وا�راد
ُ

 ا�ش�كُ هو األ�رـ ِ ا�سابقِ � الفصلِ إ�هَ كما أش�ـ به 
ُ

 

ِا�تقدم َ ب�ِفيه
ّ

ِتأخر وا�
ّ

 ا�ي يوجد
ُ

 منه �لمتقد
ّ

 يوجد ما الِم
ُ

متأخر، �ل
ّ

 

وال يوجد
ُ

ِمتأخر �لٌ�ء منه 
ّ

إال 
ّ

 وهو �وجود
ٌ

 �لمتقد
ّ

   .م

فمالك
ُ

ِا�قدم 
ّ

ِا�أخر و
ّ

 هو ال�سبةِ با�رتبة
ُ

 ، ا�حدودِ إ� ا�بدأ

 أو ِ من ا�حراب ا�فروِضِ إ� ا�بدأِ � ال�سبةِ وا�أ�ومِ اإلمامِ�ش�اك

ِتقدم مع ِا�اب
ّ

 �و �ن ا�بدأِ اإلمام
ُ

فروض ا�
ُ

وتقدم ، هو ا�حراب
ُ ّ

 

 �و �ن هو ا�ابِا�أ�وم
َ

 ا�سِ � ا�رتبة
ّ

ية
ّ

 و�تقد،
ّ

� ِم
�

ه ِ � نوعٍ ج�س

ِترتب� 
ّ

 إن �ن ا�بدأ،ِ واألنواع األجناِس
ُ

 ا�فروض
ُ

 هو ا��س
َ

 ، العا�

وتقدم
ُ ّ

 �
�

   . � ا�رتبة العقلية بالعكسُ إن �ن األ�رِ � ج�سهٍ نوع

و�الك
ُ

ا�قد 
ّ

ِا�أخر وِم
ّ

 اش�اكِ با��ف
ُ

ِِ مً أ�ر�ن � مع� ه ن شأن

يتصفأن 
َ ّ

 وا�ز�ِ بالفضل
ّ

 � ِ وا�بانِ ا�شجاعِ �ش�اك، أو با�رذيلةِة

اإل�ساني
ّ

ِِة تتصفها أن  ال� من شأن
َ ّ

 ما ِ فللشجاع، ا�شجاعةِ بفضيلة

 ومثله. وال عكس،�لجبان
ُ

تقدم 
ُ ّ

  .ه � ا�رذالةِ � غ�ِ األرذل

كو�ال
ُ

ِا�قدم 
ّ

ِا�أخر و
ّ

 هو اش�اكِ با�زمان
ُ

 منه ِ مفروض�جزئ� 

القوة فيه ٍ �تلطٍمّ مت�ٍ متقضٍوجود� 
ُ  والفعلّ

ُ
 �يث
ُ

يتو�ف 
ُ ّ

 فيه 
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فعلية
ُ ّ

ِّهما � قوِ أحد قوة ا�ي معه ُ فا�زء،ه مع اآلخرت
ُ  ِ اآلخرِ ا�زءّ

ا�تقدم،هو 
ّ

تأخر،ه هو ا� ا�ي �الفُِ وا�زء
ّ

 فإن، والغدِ ��وم
ّ

هما 

� ك�ٍوجود � ِ�ش��ن تتو�ف � قارِ غ�ّ
ُ ّ

 فعلي
ّ

ة
ُ

ِ�قق � ِ الغد
ّ

ِّ قو ه مع ت

 �يث،ا�وم
ُ

جدُ إذا و
َ

 الغد
ُ

 فقد بطلتِ بالفعل
ْ

تّ قو
ُ

ه وان�م
َ

 ، ا�وم

فا�وم
ُ

 متقد
ّ

م
ٌ

 والغد
ُ

ٌمتأخر  ّ
ِا�قدم ِ و�مالك. با�زمان

ّ
ِا�أخر و

ّ
 ِ ا�زمان��

تحققي
ُ ّ

ا�قد 
ّ

م
ُ

ُا�أخر و ّ
ِية ا�زمانِ ا�وادثَ ب�

ّ
 بتوس
ّ

أنها �ا ؛ ا�زمانِط
ّ

 

حر�ت
ٌ

 ذوات
ُ

   . أزمان

و�الك
ُ

ِا�قدم 
ّ

ِا�أخر و
ّ

 و�تص، هو ا�وجودِ بالطبع
�

ا�تقدم 
ُ ّ

بأن 
ّ

 

ِتأخر ا�ِ�وجود
ّ

 توق
ّ

فا
ً

 �يث، عليه
ُ

تحقق �و �م ي
ْ ّ

ا�تقدم 
ُ ّ

تحقق �م ي
ْ ّ

 

ُتأخرا� ّ
ِا�قدما �  وهذا كم. عكسِ من غ�

ّ
ِالعلة � 

ّ
 ال� ِ ا�اقصة

يرتفع
ُ

ها ا�علولِ بارتفاع
ُ

 وال يلزم،
ُ

 ِ وعن شيخ.ها وجودهِ من وجود

أن :ِاإل�اق
ّ

ا�قدم 
َ ّ

َا�أخر و ّ
ِا�قدم من ِ با�زمان

ّ
ِا�أخر و

ّ
ألن بالطبع، 

ّ
 

�رجع
َ

 إ� توقِه با�قيقة
ّ

ِتأخر ا�ِ ا�زءِوجود ِف
ّ

ِا�تقدم ِوجود � 
ّ

ث �ي
ُ

 

يرتفع
ُ

  .هِ بارتفاع

دُور
ّ

 بأن
ّ

 اجتماعِ فيما بالطبعِ فمن ا�ائز، متغايرانِهما نو�ن
ُ

 

ِا�تقدم
ّ

ِتأخر وا�
ّ

 حيثِ ما با�زمانِ �الف، � ا�وجود
ُ

 يمتنع
ُ

 اجتماع
ُ

 

ِا�تقدم
ّ

ِتأخر وا�
ّ

ا�قدم بل ، منه
ُ ّ

ُا�أخر و ّ
   . با�اتِ ا�زمانِ أجزاءَ ب�

ا�قو
ّ

أن :
ّ

ِقدما� َ اب�ناء
ّ

ِا�أخر و
ّ

 � ا�وقِ با�زمان
ّ

 َ ا�وجودي ب�ِف

 ال س�يل�ئا�ز
َ

أن َ غ�، إ� نفيه
ّ

 ا�وجود
َ

 �م
ّ

ا �ن
َ

� ُ يصاحب� قارَ غ�
�

 

قوة منه ٍجزء
َ  امتنع، ا�ا�ِ ا�زءّ

َ
 اجتماع
ُ

 ّقوةِ ِ اجتماعِ المتناع،�ا�زئ 

 مع فعليِا��ء
ّ

 وا�سل،ِهت
ّ

ِا�قدم ِ من كونُم
ّ

أخا� و
�

ذاتيا ر
ً ّ

 ِ � ا�زمان
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كون
ُ

ه ا�تق�ِ �وجودِهما الزم�
ّ

 . فيهِ والفعلّالقوةِ ط باختال� القارِ غ�

فم
َ

ن
ْ

 أراد
َ

 إرجاع
َ

َ عليه أن يف�، إ� ما بالطبعِ ما با�زمان �
 ِ ما بالطبع

بما فيه ا�و�
ّ

ف
ُ

 يقسمّثم ، ا�وجودي
ُ

ه إ� ما �وز
ُ

 فيه االجتماع
ُ

 َ ب�

ِا�تقدم
ّ

ِتأخر وا�
ّ

ِتقدم كما � 
ّ

ِالعلة 
ّ

 وما ال �وز،ا � معلوِ�ِ ا�اقصة
ُ

 

فيه االجتماع
ُ

ِتقدم كما � 
ّ

  . � بعضِ ا�زمانِ أجزاءِ بعض

وا�الك
ُ

ِا�قدم � 
ّ

ِا�أخر و
ّ

 بالعل
ّ

 اش�اكِية
ُ

ِالعلة 
ّ

ِا�امة 
ّ

ا �  ومعلوِ�

ِالعلة ِ وجوبِ مع كون، ا�وجودِوجوب
ّ

ا�تقدمةو� ( 
ُ ّ

 ِ ووجوبِ�ات با)

ُتأخروهو ا�( ِا�علول ّ
   . بالغ�)

و�الك
ُ

ِ ا�قدم
ّ

ِ وا�أخر
ّ

 اش�اكِ با�جوهر
ُ

ِهما � تقرر
 ا�اهيةّ

ّ
 .

ِو�لمتأخر
ّ

 تو�
ّ

ف
ٌ

 � ا�تقدم، كتوقٌريّ تقر
ّ ّ

ِ ا�اهيةِف
ّ

ِ ا�امة
ّ

  . هاِ � أجزائ

و�الك
ُ

ِ ا�قدم
ّ

ا�أخ و
ّ

 اش�اكِ با�هرِر
ُ

ِ �وجود اِ من �راتبٍ �رتبة

ا��
ّ

ِية
ّ

 مع ما فوق
َ

ها أو ما دون
َ

 مع توقِ األعيانِ � م�ِها � ا�وقوع
ّ

ها ِف

 � ما فوقّالعي�
َ

ها أو توق
ّ

 ما دونِف
َ

 �يث،ها عليها
ُ

 ال �امع
ُ

 أحد
ُ

هما 

توق ا�ِ عدمِاآلخر، �كون
ّ

 مأخوذاِف
ً

 ا�توقِ � �رتبة
ّ

 عليه، كتقدِف
ّ

 ِ ��مِم

 العقليِا�فارقات
ّ

ِ ا�ثال، وتقدمِ ��م �ِة
ّ

 ا�ادةِ � ��مِ ا�ثالِ ��م
ّ

 .  

و�الك
ُ

ِا�قدم 
ّ

ِا�أخر و
ّ

 اش�اكِ با�قيقة
ُ

 من �األعم ِهما � ا�بوت

 وا�جازيّا�قي�
ّ

 ا�قيقةِ و�لمتقدم،
ُ

ِمتأخر و�ل
ّ

 كتقد، ا�جاز
ّ

 ِ ا�وجودِم

ِاهية� ا�
ّ

  . ه بأصا�ِ

و�الك
ُ

ِا�قدم 
ّ

ِا�أخر و
ّ

 با�ق
�

 من ّاألعم اش�اكهما � ا�وجود 

ا�ستقل
ّ

وتقدم ، وا�رابط
ّ

العلة ِوجود 
ّ

 وتأخ، باالستقالل
ّ

 ِ ا�علولِوجودر 

ِ ه رابطاب�ون
ً
.  
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  ا��ح

 مالك السبق يف أقسام السبق واللحوق صنّف املّيف هذا الفصل بني

واللحوق  والسبق ّالتأخر وّالتقدم ّبأن : يف الفصل السابقّتقدموقد  ،ّاملتقدمة

، وهو الذي أشار إليه ّتأخر واملّاملتقدم بني ٌ مشرتكةٌجدت جهةُ فيام إذا وّتصورُي

 يف النسبة إليه ٌ مشرتكٌفرض مبدأُكأن ي:  يف الفصل السابق بقولهصنّفامل

 .أمران

 ما لآلخر دون العكس، من ُّكل  ـّتأخر أو املّتقدم املـا ويكون ألحدمه

 ّنإ : فنقول، درجة مخسنيو وعمر،تسعني من العلم درجة ٍقبيل أن يكون لزيد

 ّكل ال يملك ًا عمرّألن وليس العكس، ، وزيادةو ما عند عمرّكل يملك ًازيد

 . املالك:ّتأخر واملّاملتقدمويطلق عىل األمر املشرتك بني  .ما عند زيد من العلم

 :ّدمةاملتق ّالتأخر وّالتقدمسام أق يف ّالتأخر وّالتقدم وفيام ييل مالك 

 �الك ا�قدم وا�أخر با�رتبة.١
ّ ّ

  

 ٌ مشرتكةٌأن يوجد شيئان هلام نسبةهو  بالرتبة ّالتأخر وّالتقدم ّأن :ّتقدم

 . متام ما ألحدمها من هذه النسبة هو لآلخر، دون العكسّوأن ، ثالثٍألمر

 من األمور املحسوسة لدى اإلنسان ّألنه هذا القسم واضح، ّأن :وقلنا

 ما لو أخذنا القياس من حمراب قبيل وهو من ، أكثر من غريهوتألفه العقول

 الثاين ّ الصفّثم ، هو األقرب للمحرابّاألول ّاملسجد، فيكون الصف

 يقع يف  الذيـللمسجد  إذا أخذنا املقياس باب الدخول ّأماوالثالث وهكذا، 

 . هو األقرب إىل باب الدخولّاألول ّ فيكون الصف ـاجلهة املقابلة للمحراب
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 ّإما املبدأ املشرتك، وهو كام يف املثال إىل يف الرتبة هو النسبة ّالتقدمفمالك 

كان اإلمام هو  حمراب الصالة أو باب الدخول، فإذا كان املبدأ حمراب الصالة

 ّاملتقدم لو كان املبدأ باب الدخول لكان املأموم هو ّأما، ًاّمتأخر واملأموم ّاملتقدم

 .ّتأخرواإلمام هو امل

ّذا يف التقدم والتأخر باحلسه  ّ ّأما يف التقدم والتأخر يف املفاهيم كتقد .ّ ّّ ّم كل ّ

ّ عىل نوعه يف ترتب األجناس واألنواع إذا كان املبدأ املفروض هو اجلنس ٍجنس

ّالعايل، ألن اجلنس متقد ّأما إذا جعلنا املبدأ هو النوع السافل فيكون  . عىل نوعهٌمّ

ًاجلنس متأخرا ّ التقدم والتأخر يف الرتبة هو املبدأ املفروضإذن مالك .ّ ّ. 

 �الك ا�قدم وا�أخر با��ف.٢
ّ ّ

  

 عىل ٌمّحدمها متقدأ واحد، وٌصّ ما لو كان عاملان هلام ختص:من قبيلوذلك 

 عىل قّ أحدمها متفوّ فالعاملان يشرتكان بالرشف والفضيلة، لكن،اآلخر بالعلم

 .اآلخر بالفضيلة

 إىل اإلنسان اجلاهل، فالعامل ه وقسنا، الكامل بالعلم اإلنسان: أو من قبيل

 لو جعلنا املبدأ هو اإلنسان الكامل، لكن من ّأما .أقرب إىل املبدأ من اجلاهل

 وهو األقرب ،ّاملقدم هو ّ اإلنسان الشقيّأن :جهة التكامل يف الرذيلة، فنجد

 . رذيلةّإىل املبدأ من غريه الذي هو أقل

 اإلنسان الكامل لكن من جهة الشجاعة، فيكون وإذا أخذنا املبدأ هو

، ويكون للشجاع من  وهو األقرب إىل املبدأّاملقدماإلنسان الشجاع هو 

ان شجاعة  الشجاعة وليس العكس، إذ ليس للجبان منالشجاعة ما للجب

 من شأهنا أن ّية اإلنسانّألنيف الشجاعة؛  ويشرتك الشجاع واجلبان .الشجاع

 عة  بفضيلة الشجاّتتصف
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 �الك ا�قدم وا�أخر با�زمان.٣
ّ ّ

  

ة العارضة عىل احلركة، كان ي الزمان من العوارض التحليلّأنبناء عىل 

 ّمتصل، واحد وجودًموجودا بوجود احلركة، واحلركة من املبدأ إىل املنتهى 

، فاألجزاء املفروضة يف ّمتصل واحد وجود ًأيضا مع احلركة ّاملتحدفالزمان 

 والفعل، بحيث ّالقوة من ٌ ممتزجّاملتصليف هذا الوجود الواحد  ٌالزمان مشرتكة

ٌقوةه املفروضة فهو ئ جزء من أجزاّكل  السابقة، ّللقوةة ّة الالحقة وفعليّ للفعليّ

 ّقوة منهام ٌّكل كاليوم والغد، كان ،فإذا فرضنا جزئني مفروضني من الزمان

ًوةق فاليوم والغد مشرتكان يف كوهنام .لألجزاء الالحقة  ، لألجزاء الالحقةّ

ًقوة ما كان الغد ّكللكن  ًقوة له كان اليوم ّ  األجزاء الالحقة بالغد ّألن ؛ لهّ

ًقوة وليس الغد ًأيضا،الحقة باليوم   الغد ليس ّألن له، ّقوة ما كان اليوم ّلكل ّ

ٌقوةيوم ّلكن ال لنفس الغد ّقوة  . للغدّ

هو اشرتاك جزئني يف  بالزمان ّالتأخر وّالتقدم مالك :بعبارة أخرى

 اجلزء السابق ينتسب إىل الزمان قبل انتساب ّأن ّإال ،االنتساب إىل الزمان

 ّأن : الالحق، ومن الواضحّقوةفاجلزء السابق حامل ل .الالحق إىل الزمان

 .م عىل الفعل بالزمانّ تتقدّالقوة

حد  يف الزمان عبارة عن الوجود الواّالتأخر وّالتقدم مالك ّأن :واحلاصل

ًقوة للزمان من حيث كونه ّاملتصل  هذا املعنى ّألن الالحقة، لألجزاء املفروضة ّ

 من هذا ّمتأخر ما كان للّوكل ، بالزمانتاّتأخرمات واملّمشرتك يف املتقد

 .م بدون العكسّ للمتقدٌاملالك فهو موجود

ٌ تقدمبينها، حيث حيصل ّيةوهكذا األمر يف احلوادث الزمان  بنفس ٌرّ وتأخّ

ّالك الزمان مع فارق وهو أن أجزاء الزمان متصفم  ببّم والتأخر بسّ بالتقدٌةّ

ّ فإهنا تتصف بالتقدّيةّالواسطة يف الثبوت، أما احلوادث الزمان ّ ّم والتأخر بسبب ّ
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كحركة اجلالس صاف ّوهي التي ترجع إىل اإلسناد واالت، الواسطة يف العروض

 يأواسطة   يكون فيها اليشءيي الته و، وليس بالواسطة يف الثبوت،يف السفينة

ٍعلة لثبوت وصف ّن الزمان هو الذي يعرض هذه أل ؛األمر آخر يف نفس ٍء  ليشّ

  .احلوادث

 �الك ا�قدم وا�أخر بالطبع.٤
ّ ّ

  

 وجود من ّالبد ّتأخر املوجود هو أصل الوجود، فعند ّالتقدممالك هذا 

 الناقصة ّعلته أن تكون ّبدال بالفعل، فاملعلول لو أراد أن يوجد ّاملتقدم

 الناقصة ّالعلة تكون ، الناقصة واملعلول إىل الوجودّالعلةفإذا نسبنا  .موجودة

 الناقصة وال ّعلتهجدت ُ إذا وّإال املعلول ال يمكن أن يوجد ّألن، ّاملتقدمةهي 

 . الناقصة موجودةّعلته ال يمكن أن يوجد املعلول ومل تكن :عكس، أي

 وهو املعلول مل ّتأخر املّوأن الناقصة موجودة ّالعلةن  يمكن أن تكو،نعم

 بني االثنني ّفإن أو يف العدد، ،ّالتامة ّالعلةكام يف حالة عدم اكتامل أجزاء  يوجد،

 ّالبدفإذا أرادت الثالثة أن توجد ف ـّ كام تقدم ـ  بالطبعًارّ وتأخًاّتقدموالثالثة 

 وال عكس؛ إذ قد توجد ًأيضانني االث  بقاء منّالبد وكذلك ، االثننيوجودمن 

  .االثنني وال توجد الثالثة

 ٌفّ متوقّتأخر املّأن :أي ،ف بني االثنني والثالثةّ توقوجودوهذا يعني 

ية، كام ّ بالعلٌفّالذي هو توق ف الوجوديّ وهو التوقّاملتقدم،ًوجودا عىل 

 . صنّفيذهب إليه امل

 أن ّالبد ّتأخر لكي يوجد املّأنه :هوية ّ علّتأخر واملّاملتقدم بني ّأن ومعنى 

، ّتأخر يستحيل أن يوجد املٍحينئذ عدم فّثم ّاملتقدم، فلو وجد ّاملتقدميوجد 

                                                        
 .٥٥٠ ص٢ج :ّ انظر املعجم الفلسفي)١(
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 .ف الوجوديّوهذا هو معنى التوق

 عن ّالعلةية، ويستحيل انفكاك ّ يف العلّيتصورف الوجودي ّوالتوق

ًاملعلول حدوثا وبقاء، وهبذا   بالطبع هو ّلتأخرا وّالتقدم ميزان ّأن :ّيتضحً

ً حدوثا ّاملتقدم عىل ٌفّ متوقّتأخر املّأن : أي،ّ وليس احلدوثيّالوجود البقائي

 .ًوبقاء

شيخ اإل�اق ي
ُ

ّرجع ا�قدم ا�زما� ّ
ا�قدم  إ� 

ّ
  بالطبع

ً بالزمان قسام ّالتأخر وّالتقدم ال نقبل أن يكون ّإننا :شيخ اإلرشاق يقول

 بالطبع، ّالتأخر وّالتقدم هو أحد مصاديق ّإنامع، و بالطبّالتأخر وّالتقدم قبال يف

 بارتفاع ّتأخرف الوجودي هو ارتفاع املّ ضابطة التوقّبأن : عىل ذلكّواستدل

، فقد يوجد وقد ّتأخر فليس بالرضورة أن يوجد املّاملتقدم وإذا وجد ،ّاملتقدم

ة يف ّققتح بالطبع، وهذه الضابطة مّالتأخر وّالتقدم يف ّتقدمال يوجد، كام 

ما مل  ـً يوم األحد مثال ـّتأخر ، إذ ال يمكن أن يوجد املّ الزماينّالتأخر وّالتقدم

 وهو يوم السبت، وكذلك إذ وجد يوم السبت فليس بالرضورة ّاملتقدميوجد 

 .ف الوجوديّأن يوجد يوم األحد، وهذا هو التوق

 بالطبع أي رّالتأخ وّالتقدم يف الزمان من مصاديق ّالتأخر وّالتقدم إذن 

ًوجزء العلة قد يتقدم زمانا: قال شيخ اإل رشاق؛ ّف الوجودي العيلّالتوق ّ ّ ،

ّهو العلة املادية، و،ّ الكريسكاخلشب عىل ّ ّقد يتقدم  و،الواحد عىل االثنني وّ

ًتقدما ً عقلياّ ًال زمانيا: ي، أّ ّ، كتقدم صورة الكريسّ ّالصورية، ّ العلة هي و،ّ ّ

ّ مع العلة الصورية بالزمان، بل بالطبع،يشءمان لكون الّعليه، ألنه ليس بالز ّ ّ ّ ّ 

ّهو تقدم كل ما يمتنع بعدمه الو ال جيب بوجوده وحده، فيتناول مجيع  و،يشءّ

 .رشائطهيشء وأجزاء ال
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ّ أن تقدم اجلوهر عىل العرض بالطبع:ومنه يعلم ّليس تقدم الواحد عىل  و،ّّ

ّاالثنني بالزمان، ألهنام قد يكونان  ّ بالزمان، كتقدم الواحد األول عىل ًمعاّ ّ ّ

ّمن الصادر األول وّاالثنني، املركب منه ّ أن الواحد قبل :مع ذلك يعقل و.ّ

ّاشرتك ما بالطبع مع ما بالذات  و.ّاالثنني، فهو بالطبع  عىل ٍيشءّ تقدم ذات يفّ

ّذات آخر، فإن العلة جيب تقدمها عىل املعلول بذاهتا، سواء كانت تامة ّ ّ  هي وّ

ّاملتقدمة بالذات، أو غري تامة ّ  .ّ املتقدمة بالطبعهي وّ

ّالذات،  والعرض، ال باحلقيقة و باملجازيّوإطالق لفظ املتقدم عىل الباق

ّفإن املتقدم بالزمان ليس التقدم له، بل ألجزاء الزمان املفروضة ّّ ّ ّ : ّفإنا إذا قلنا. ّ

 .من زمان عيسىّأن زمان موسى أقدم : ّإن موسى أقدم من عيسى، فمعناه

ّفالتقدم احلقيق  . خصني الش ّهو بالطبع، ال بني وّ بني الزمانني،ّيّ

مناقشة صدر ا�تأ�� �شيخ اإل�اق
ّ

  

 ّالتأخر وّالتقدم بالطبع وبني ّالتأخر وّالتقدم بني ّيوجد فرق أسايس

إىل  ً موجوداّاملتقدم بالطبع يشرتط أن يكون ّالتأخر وّ التقدم يفّألنهبالزمان، 

 فلكي يوجد ّتأخر،ً بقاء ملا وجد املّاملتقدم فلو عدم ّوإال، ّتأخرأن يوجد امل

ً موجودا حدوثا وبقاء، وهذا بخالف ّاملتقدم أن يكون ّالبد ّتأخرامل ً  ّالتقدمً

، وهذا ّاملتقدم بانعدام ّإال ال يمكن أن يوجد ّتأخر املّفإن ، يف الزمانّالتأخرو

 . بالطبعّالتأخر وّالتقدم آخر خيتلف عن ٌ بالزمان قسمرّالتأخ وّالتقدم ّأن :يعني

 :أقول فيام ذكره موضع أنظار:  بقولهّتأهلنيوهذا ما ذكره صدر امل

ّالتقدم والتأخر ّبأن حكمه ّأن :ّاألول  ، بالطبعّإال بني أجزاء الزمان ليس ّ

 ،ّتأخر امل بهّاملتقدمال جيامع    أنّالتقدم مقتىض هذا ّأن ملا علمت  ؛غري صحيح

                                                        
 .١٧٧ ص:يقطب الدين الشريازاإلرشاق،  رشح حكمة )١(
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 جعله بذلك االعتبار ّ فصح، ال يقتيض عدم االجتامعّفإنهبخالف ما بالطبع 

 قسامن ّاملتقدم أن جيتمع يف بعض أفراد : غاية األمر. آخر إذ مها متغايرانًقسام

 من حيث ال جيامع املعلول ّفإهنا ،ةّ املعدّالعلة باعتبارين كاحلال يف ّالتقدممن 

عىل ، م عليه بالطبعّ حيتاج إليها املعلول متقدّإهناحيث  و،م عليه بالزمانّمتقد

إن كان  و، بالطبع عىل الالحقًماّ للزمان السابق تقدّأن ألحد أن يناقش يف ّأن

 .بني املعنيني فرق و،به بالطبعّرتَت

ا�صنف يؤ�
ّ ّ

  د صاحب اإل�اق

 ّدمالتق ّأن مع شيخ اإلرشاق الذي ذهب إىل ّاحلق ّأن إىل صنّفذهب امل

ف ّام يشرتكان بتوقّ وأهن، بالطبعّالتأخر وّالتقدم بالزمان من مصاديق ّالتأخرو

ّفا وجوديّ توقّاملتقدم عىل ّتأخرامل  .ًاً

 ٌفّ بالطبع له مصداقان يوجد بينهام توقّالتأخر وّالتقدم ّنأ :غاية األمر

ً وبقاء، ً حدوثاّتأخر عن املّاملتقدم فيه ّ أحد املصداقني ال ينفكّ، لكنّوجودي

 .ً بقاء كأجزاء الزمانّاملتقدم عن ّتأخر املّ ينفك: املصداق الثاينّأما

 ويف بعض ٌّ يف بعض األقسام ذايتّالتأخر وّالتقدم ّأن : ومن الواضح

 يف أجزاء الزمان عند ّالتأخر وّالتقدم من قبيل ّم الذايتّ والتقد،ّقسام عريضاأل

، ّية يف احلوادث الزمانّالتأخر وّالتقدمبيل  فهو من قّ العريضّالتقدم ّأمااألكثر، 

 يف أجزاء الزمان ال بحسب ّالتأخر وّالتقدم فيها بعرض ّالتأخر وّالتقدم ّفإن

 يف أجزاء الزمان عند شيخ اإلرشاق من القسم الثاين ّالتأخرم وّذاهتا، والتقد

، ّاملتأخر لوجود ٌ ناقصةّعلة ّأنه من الزمان بام ّاملتقدم ّألن وذلك ؛ّ عريض:أي

ف الوجودي بني ّ الزمان نفسه ومع قطع النظر عن التوقّأن ال بام ،م عليهّمقد

                                                        
 .٢٦٣ ص٣ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة )١(
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  . بعض أجزائه عىل بعضّتقدمأجزائه يقتيض 

 الزمان يف ّالتأخر وّالتقدمد مذهب الشيخ يف كون ّ وإن وافق وأيصنّفوامل

 يف ّالتأخر ومّالتقدم كون ّ ال يسلّأنه ّإال بالطبع، ّالتأخر وّالتقدمراجعني إىل 

 من الزمان ٍ جزءّكلة ّ فعليّألنًا كام عليه شيخ اإلرشاق؛ وذلك ّالزمان عرضي

حدة الوجود مع اجلزء ّ السابقة متّالقوة و،هتا السابقة عليهاّ عىل قوّيتوقف

ًفا عليه، من لوازم وجوده بل عينه بوجه، ّالسابق، فكون اجلزء السابق متوق

 ٌمّف الوجودي بينها، بعضها مقدّبلحاظ التوقفإذن أجزاء الزمان وإن كانت 

 يف ّالالزم ذايت وًف الزما لوجود األجزاءّا كان هذا التوقّ لكن مل،عىل بعض

 .ًّا يف أجزاء الزمان ذاتيّالتأخر يف ّالتقدم كان ،كتاب الربهان

ّ فمن أراد أن يرجع التقدم والتأخر يف الزمان إىل التقدم:ّثم يقول املصنّف ّّ 

ّ التقدم والتأخرّ أن يفرس فعليهـ كام فعل صاحب اإلرشاق ـر بالطبع ّوالتأخ ّ 

ّف الوجودي، ثم يتوسّبالطبع وهو التوق  ف الوجودي بأنّلتوقاع يف معنى ّ

 :ىل قسمنيإمه ّيقس

ّ ما جيوز فيه االجتامع بني املتقدم واملتأخر:ّالقسم األول ّ كام يف العلة ،ّ

 .الناقصة

 ّتقدم كام يف ،ّتأخر واملّاملتقدموز فيه االجتامع بني  ما ال جي:القسم الثاين

 .بعض أجزاء الزمان عىل بعض

م ّ يف الزمان عاملني يتقوّأن ريب ال:  يف تعليقته عىل األسفارصنّفقال امل

  :جزائهبني أ املشهودين ّالتأخر وّالتقدم هذا امهب

ّكل حد من حدوده بقوة ذلك احلد يفة ّ فعلية مقارن:أحدمها ّّ ّ احلد السابق ّ

ّ عىل القوة بحيث ال ّفعليةّف الوجودي اخلاص من الّ بام هناك من التوق.عليه

 احلركة أجزاءّ كام أن ،هّها ال جتامع الفعل بحدّ بحد،ّ القوةّنإًجيتمعان وجودا ف
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ف منها من الشديد عىل ّ مع توق، ال جيامع الضعيف منها الشديدّيةاإلشتداد

  .الضعيف

 ٍ واحدٍوجودالفعل حتت ّالقوة و املشتملني عىل اجلزئنيع  اجتام:الثاين

ٍمتصل  ومن ،ّالقوة بٍه يقبل االنقسام إىل حدودّاتصال فالزمان من جهة .ّسيال ّ

 من غري ، معدومةأجزائه وباقي ّإال منه ٌجهة سيالنه وعدم قراره ال يوجد جزء

ً  السابق نوعاّاحلد ته يفّ عىل قوٍّحد ّكل ّةف فعليّ ومن جهة توقًأصالأن جتتمع 

 عىل اجلزء املشتمل عىل ،ّالقوةم اجلزء املشتمل عىل ّف الوجودي يتقدّمن التوق

 بني ّالتأخرم وّ فالتقد.هو مطلق و،ًوجودا هناك ّ املتعنياملبدأ لقربه من ؛ةّالفعلي

ة يف ّ الفعليوجود ّتوقف  الزمان كام ترى راجعان إىل جهة الوجود وهيأجزاء

د ّ وهذا يؤي.ّاهية ال إىل جهة امل، يف اجلزء السابق عليهّالقوة وجود  جزء عىلّكل

 ،ني إىل ما بالطبعي الزمانّالتأخر وّالتقدم من رجوع اإلرشاقما ذهب إليه شيخ 

 ما : أحدمها: بالطبع إىل قسمنيّالتأخر وّالتقدمم َّ يقسأنغاية ما يف الباب 

 ما ال : وثانيهام. كام يف الزمانًوجودا ّتأخر واملّاملتقدميستحيل فيه اجتامع 

 .ّالسيال ذلك كام يف غري مورد الوجود يقتيض

مناقشة ا�شيخ الفي
ّ

 �لمصنفّا�
ّ

  

 بني ّوجوديف ّ من توقصنّفايض عىل ما ذهب إليه املّأورد الشيخ الفي

ح ّف كام رصّ التوقّفإنال سبيل إىل إثباته؛ :  بالزمان حيث قالّتأخر واملّاملتقدم

ف بارتفاع ّعند حكايته رأي صاحب اإلرشاق يلزمه أن يرتفع املتوقبه 

 اجلزء الالحق من الزمان ال يرتفع بارتفاع اجلزء ّأن : وواضح،ف عليهّاملتوق

 بارتفاع اجلزء السابق ّإال اجلزء الالحق ّتحققالسابق، بل ال يمكن أن ي

                                                        
 . )٢(، احلاشية رقم ٢٦٣ ص٣ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة )١(
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 ٌفّزمان متوق اجلزء الالحق من الوجود ّإن: وانرصامه؛ فكيف يمكن أن يقال

 ٌ ففي ما ذكره خلط؟ّيةته احلقيقّ اجلزء السابق منه، شأن املعلول وعلوجودعىل 

  .ّية احلقيقّ والعلةّبني املعد

 �الك ا�قدم وا�أخر بالعل.٥
ّ ّ ّ

  ية

 ّالعلة ّأن : بمعنى، هو النسبة إىل الوجوب:يةّ بالعلّالتأخر وّالتقدممالك 

 إىل الوجود ّالعلة نسبة ّأن :مع فرق وهو كذلك، ٌ واملعلول واجبٌواجبة

 بغريه، لكن تعبري ٌ املعلول فهو واجبّأما بذاهتا، ٌ واجبةّالعلة ّأن :بالذات، أي

 وهي واجب ّالتامة ّالعلة فيام إذا كانت ٌ واجبة بذاهتا منحرصّالعلة ّأن بصنّفامل

 ٌ بذاهتا، بل واجبةًة واجبّالتامة ّالعلة يف غريه تعاىل فال تكون ّأماالوجود تعاىل، 

 .بالغري كمعلوهلا

 املعلول بوجومع كون : وىل أن يقولَكان األ: ايضّلذا قال الشيخ الفي

  . باملعلولّالتامة ّالعلة وعدم كون وجوب ّالتامة ّالعلةب

 : بذاهتا بأحد طريقنيٌ واجبةّالتامة ّالعلة ّبأن القائلة صنّفه عبارة املّ وجّثم

ر يف ّ ال مؤثّأنهم عىل مبنى احلكمة املتعالية، وهي ّ يتكلصنّف املّأن :ّاألول

 . بالواجب تعاىلّالتامة ّالعلة اهللا تعاىل، فعىل هذا تنحرص ّإالالوجود 

 بالذات، ليس مراده من ٌ واجبةّالعلة ّبأن :صنّف مراد املّأن نقول :الثاين

ته، بل مراده  موجود بذاٌ واجب الوجودّنإ :الذات هو االصطالحي كام نقول

ٍعلة ّكل ّأن: ، بمعنىّهو الذات النسبي) الذات(من  ٍتامة ّ
 بالذات ٌ واجبةّ

 ّفإنه بمعلوهلا، بخالف املعلول ً ليست واجبة: أي،باإلضافة إىل معلوهلا

                                                        
 .٨٨٣ ص٣ج: ايض عىل هناية احلكمةّعليقة الشيخ الفي ت)١(

 .٨٨٤ ص: املصدر السابق)٢(
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 .ّعلتهغريه وهو ب ٌواجب

، لكن ّالعلة عىل نفس ّيتوقف ال ّالعلة وجود وجوب :بعبارة أخرى

ً يف املعلول وجوبا ّأن :، وهذا يعنيّالعلة عىل ّقفيتو املعلول وجودوجوب 

 بالذات، ّالعلة  وجود عن وجوبِّ، وهبذا اللحاظ عربّالعلةًا ال يوجد يف ّغريي

 . آخرّ غرييٍ بوجوبًوإن كانت هي موجودة

 �الك ا�قدم وا�أخر با�جوهر.٦
ّ ّ

  

 ّأنرضنا ر املاهوي، فإذا فّ هو التقرّالتأخر وّالتقدممالك هذا القسم من 

 ّاهيةر املاهوي، فلو نسبنا املّ وهو وعاء التقرًاّخاص ًا وظرفًاّخاص ً وعاءّامهيةلل

 ٌمةّ متقدّاهية أجزاء املّتقرر ّأن، نجد ّر املاهويّ إىل هذا الوعاء والتقرءهاوأجزا

ّعىل تقرر املاهية  ـّ كاحليوان والناطق ملاهية اإلنسان ـ ّ فتقرر أجزاء املاهية نفسهاّ

 ـاإلنسان  ـ ّالتامة ّاهية املّتقرر ّألن وهي اإلنسان باملثال، ّ الكلّماهية ّتقررل قب

 .ةّة والناطقيّ اجلنس والفصل وهي احليوانيّتقرر عىل ٌفّمتوق

 .ّالتامة ّاهية املّتقرر عىل ًا متقدمّاهية أجزاء املّتقررومن هذه اجلهة يكون 

 �الك ا�قدم وا�أخر با�هر.٧
ّ ّ

  

مة يف أقسام ّ ينبغي تقديم مقدّالتأخر وّالتقدمضح مالك هذا ّتيولكي 

ّ للكيلإذ؛ ّالكيل  :، منهاّمتعددة عند الفالسفة إطالقات ّ

 ما : بمعنى،ّويقابله اجلزئي  ما ال يمتنع عن الصدق عىل كثريين،:ّاألول

 . يف الفصل الثالث من املرحلة اخلامسةّتقدم كثريين، كام  عىليمتنع صدقه

َ العلم الذي ال يتغري بتغري املعلوم بالع:الثاين ّ  : وهو،ّض، ويقابله اجلزئيَرّ

ّالعلم الذي يتغري بتغري املعلوم بالعرض، قال املصنّف يف املرحلة احلادية عرش : ةّ

ّ هو العلم الذي ال يتغري بتغري املعلوم اخلارجي، كصورة البناء التي :ّالكيل ّ
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ا عىل حاهلا قبل البناء ومع البناء وبعد البناء وإن ّاء فيبني عليها، فإهنّيتصورها البنّ

ّ هو العلم الذي يتغري بتغري املعلوم اخلارجي، كعلمنا من :ّ واجلزئي...انعدم ّ

ّ ما دام يتحرك، فإذا وقف عن احلركة تغري العلمٍطريق الرؤية بحركة زيد ّ.  

 ٍودات أو وجً كثريةَ الوجود السعي الذي جيمع بسعته مراتب:الثالث

 حيث ّاملادة كثرية، كعامل ٍ باشتامله عىل وجوداتّإما، فسعة الوجود ًمتغايرة

 عوامل ّنإ قيل  ولذاـاحليوان يشتمل عىل العنارص واملعادن والنبات وأقسام 

، ّيةً كال منها الشتامله عىل كثرات أو عوامل جزئّإنية ثالثة، حيث ّالوجود الكل

ّ عاملا كلّيسمى  يشتمل عىل عامل العنارص وعامل املعادن وعامل ّادةاملفعامل . ًياً

 ٍوجودات وٍ باشتامله كامالتّ وإماـاإلنسان النباتات وعامل احليوان وعامل 

وبساطته   يشتمل بوحدتهّإنه، حيث ّية واحد من العقول الطولّكثرية، ككل

  وهذا املعنى هو املراد يف املقام،.دونه من املوجودات عىل مجيع كامالت ما

ة ّوسائر املراتب الطولي، ناهّ، كام بيّ، وهو كيلّاملادة أحدى املراتب عامل ّإنحيث 

 ّإالًوإن كان واحدا ـ  ًمثالـ ال ّ العقل الفعّفإن ، كذلكًأيضامن املثال والعقل 

ّ بوحدته، وهو كيلٌته واحدّيّ ملكان علّأنه حاطته بجميع ما يف إ لبساطته وًأيضا ّ

 واألمر كذلك يف ،ةّ عقل يف السلسلة الطوليّكلوهكذا . ّ، فهو كيلّاملادةعامل 

 .الواجب تعاىل كام هو واضح

ّإن كال: ّإذا تبني ذلك نقول ٍ من املتقدم واملتأخر بالدهر يشرتكان يف مرتبة ًّ ّ ّ 

ٌّية كعامل العقل وعامل املثال وعامل املادة، وكلّمن مراتب الوجود الكل  من هذه ّ

ٌالعوامل متحقق ّن األعيان، ولكن املتأخر يتوقف عىل املتقدم الذي فوقه،  يف متّ ّ ّ ّ

ّف عامل املادة عىل عامل املثال، وتوقّكتوق ف عامل املثال عىل عامل العقل، بحيث ال ّ

ّ أن املتأخر ال جيامع املتقدم، وإن كان املتقدم جيامع :جيامع أحدمها اآلخر، أي ّ ّ ّ

                                                        
 .، الفصل الرابعة املرحلة احلادية عرش، هناية احلكمة)١(
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ّاملتأخر؛ ألن املتقد ّ ّ بعامل املادة دون ٌفعامل املثال حميط ،ّ باملتأخرٌحميط ـ السابق ـم ّ

وسيأيت يف ذيل الفصل .  املثال دون العكس بعاملٌالعكس، وعامل العقل حميط

  من مراتب العنيٌني من أجزاء مرتبة بالدهر كام يف جزئّيةواملع: الثالث قوله

ّوجود إال اهللا ر يف الّ عىل مباين احلكمة املتعالية التي ترى أن ال مؤثّوهو مبني

ّ أن :ي، وهذا يعنيّ باملعنى االسمٌمّ متقوٌّ حريفًمكان معنىّتعاىل، وأن عامل اإل

ٍ عند املعنى احلريف، أما املعنى احلريف فهو غري موجودٌ موجودّاملعنى االسمي
 يف ّ

وهو مع�م أ�نما كنتم: مرتبة املعنى االسمي، كام يقول تعاىل
ْ ُْ َ َ ُْ ُْ َ َ ُ َ َ  .)٤: احلديد( َ

 يف هذا القسم، يراد به ّتأخر ال جيتمع مع املّاملتقدم ّأن : قولناّأنوال خيفى 

 ال جيتمع معه يف ّأنهال ، ّاملتقدم وجود يف رتبة ّاملتقدم مع ّتأخرعدم اجتامع امل

 . ومعلوهلا جيتمعان يف الوجود بالرضورةّالتامة ّالعلة ّألن ،أصل الوجود

 .ّعلته وجودًوجودا يف رتبة  املعلول ليس مّأن :وهبذا يتحصل

الفرق ب� ا�قدم وا�أخر ا�هري
ّ ّ ّ

 والع�ّ وا�زما�
ّ

  

 ّتأخر املّأن الزماين من جهة ّالتأخر وّالتقدم الدهري يشبه ّالتأخر وّالتقدم

 ّالتقدم الدهري عن ّالتأخر وّالتقدم، وهبذه اجلهة يفرتق ّاملتقدمال جيامع 

 الطبعي يمكن أن جيتمع ّالتأخر وّالتقدم يف هّألن والطبعي، ّ العيلّالتأخرو

 .ّتأخر واملّاملتقدم

 ّالتقدمبني  االنفكاك ّأن : الدهري مع الزماينّالتأخر وّالتقدموالفرق بني 

ٌمرتتبة ّاملادة عامل العقل وعامل املثال وعامل ً:مثال ،ّ الدهري طويلّالتأخرو ً طوال، ّ

 ، يف مرتبة عامل العقلٌ وعامل املثال معدوم،ثال يف مرتبة عامل املٌ معدومّاملادةوعامل 

 ّتأخر عن املّاملتقدم الزماين الذي يكون انفكاك ّالتأخر وّالتقدموهذا خالف 

ًفيه عرضيا ّ. 
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 �الك ا�قدم وا�أخر با�قيقة.٨
ّ ّ

  

 يف ّتأخر واملّاملتقدم هو اشرتاك ّالتأخر وّالتقدممالك هذا القسم من 

سناد اليشء إىل إ هو ّاملتقدم إىل ّذلك الوصف املعني إسناد ّ، لكنّ معنيٍوصف

 فهو إسناد اليشء ّتأخر إسناده إىل املّأما  ـبالذات ـ ّ حقيقيٌ إسناد: أي،ما هو له

 .ّ عريضٌّ عقيلٌّ جمازيٌ إسناد: أي،إىل غري ما هو له

، من قبيل ّتأخرصف بالعرض هو املّ واملت،ّاملتقدمصف بالذات هو ّ فاملت

 ّ ألنـّ املاهية ّيةوجود واعتبار بناء عىل أصالة الـّوجود عىل املاهية ّتقدم ال

ٌاتصاف الوجود باملوجود ّاتصاف  ّاهية املّاتصاف ّأما، ّ بالذات وحقيقيّ

ٌاتصاف فهو ّيةباملوجود  . وبالعرضٌّ جمازيّ

 .ّتأهلني أضافه صدر املّمما ّالتأخر وّالتقدم هذا القسم من ّأن :ّوتقدم

    السبزواري يف أبحاث مالك السبق يف األقسام الثامنيةّققاملح قال 

    يف الزماين  الزمان مالكه
 

   واملبدأ املحدود خذ لثاين 
 

  ّيف الرشيف الفضل ويف الطبعي
 

   ّوجود الوجوب يف العيل 
 

  مزا ّيف سادس تقرر اليشء
 

  زاّيف السابع الكون ولو جتو 
 

   يف الثامن الكون بمتن الواقع
 

   ويف وعاء الدهر للبدائع 
 

 �الك ا�قدم وا�أخر با�ق.٩
ّ ّّ

  

 عىل معلوهلا، وهو خيتلف عن ّالتامة ّالعلة ّتقدم هو ّ باحلقّالتأخر وّالتقدم

 ّمستقلة إحدامها يوجد ذاتان ّ العيلّالتأخر وّالتقدم، إذ يف ّ العيلّالتأخر وّالتقدم

 عىل ما ذهب إليه قدماء ٌّ واملعلول، وهذا مبنيّالعلةعن األخرى وهي 

                                                        
 .٣١٥ ص٢ج : رشح املنظومة)١(
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 من ٌ ذات املعلول شأنّأنيعني   فهوّ باحلقّالتأخر وّالتقدم يف ّأماالفالسفة، 

 . عىل أصول احلكمة املتعاليةٌّة، وهو مبني املفيضّعلته وجودشؤون 

 هو اشرتاكهام يف ّ باحلقّالتأخر وّالتقدم املالك يف ّفإنوعىل هذا األساس 

 عىل ٌمّ باالستقالل متقدّالعلة، فوجود ّ واملستقل من الرابطّاألعمالوجود 

 .ّعلته وجود  من أطوارٌه طورّ رابط وأنٌوجود معلوهلا الذي هو وجود

  . يف هذا القسم هو الشأن اإلهليّالتقدممالك : ّتأهلنيقال صدر امل

تعليق � ا�ص
ّ

  

  ّيف مالك السبق واللحوق يف كل واحد من األقسام :قوله .

 يف مجيع األقسام فيكون ّ السبق واللحوق مشرتك معنويّأن هل ّأنهلفوا يف اخت

 . خمتلفة بني األقسامّمتعددة معاين  هلامّوأن، ّ واحد، أم مشرتك لفظيًله معنى

 وهلام ّ معنويٌ مشرتكّأهنام إىل  ّتأهلنيًتبعا لصدر امل  صنّف ذهب امل

 : مطلقٍ بقولّالتأخر وّالتقدم صنّف املّ يف مجيع األقسام، ولذا فرسٌ واحدًمعنى

 وال يوجد منه ، يوجد منه ألحدمها ما ال يوجد لآلخرٍباشرتاك شيئني يف أمر

 يف مجيع أقسام السبق ّالبد ّأنهويلزمه .  لهٌ واجدّواألول ّإاللآلخر يشء 

 مالك السبق ّيسمى، وّتأخر واملّاملتقدمً يكون مشرتكا فيه بني ٍواللحوق من أمر

  .قواللحو

 ّفمالك التقدم والتأخر بالرتبة هو النسبة إىل املبدأ املحدود :قوله ّ. 

 .  باعتبار املعتربّ يتعنيّد ومعنيّمبدأ حمد: أي

 ّوتقدم كل جنس عىل جنسه إن كان األمر بالعكس يف الرتبة  :قوله ّ

يف الرتبة ( فقط من دون) إن كان األمر بالعكس: (يف بعض النسخ .ّيةالعقل

                                                        
 .٢٥٨ص  ٣ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة )١(



 ٢٣٣................................................................................وأقسامه السبق مالك يف

 .، واألوىل ما هو مذكور يف املتن)ةّيالعقل

 ّيتحقق التقدم والتأخر بني احلوادث الزمان :قوله ّ . ط الزمانّ بتوسّيةّ

 بني أجزاء احلركة بواسطة ما يعرضها من الزمان ّالتأخر وّالتقدم ّحتقق

ّوأما حتقق التقدم والتأخر بني  .واسطة يف الثبوت فالزمان ،ّحقيقي ّ ّ   األشياء ّ

ّاملتدرجات واآلنيّ أعم من ـ  هو ّ انطباقها عىل الزمان العام بواسطةـ اتّ

 . يف العروضٌ واسطةّ فالزمان العام،ّجمازي

 ّفمن اجلائز يف ما بالطبع اجتامع املتقدم واملتأخر يف الوجود :قوله ّ .

 . يف الوجودّتأخر واملّاملتقدم جيوز أن جيتمع ّألنه : أي،ّيةالفاء للسبب

 املنطبق عىل الوجوب، وذلك ّواز هنا هو اإلمكان العام اجلّ أنوال خيفى

 . املعلولدً مطلقا عند وجوّالعلة وجودلوجوب 

 ّبخالف ما يف الزمان حيث يمتنع اجتامع املتقدم واملتأخر منه،  :قوله ّ

 ّاملتقدم امتناع اجتامع ّ أن:أي بمعنى .ّبل التقدم بني أجزاء الزمان بالذات

 ّأنف الالحق عىل السابق، بل ألجل ّجل توقأليس  يف الزمان لّتأخروامل

 . لهٌّ يف أجزاء الزمان ذايتّالتأخرو ّالتقدم

 الالحق ال جيامع ّأن  :أي .بحيث ال جيامع أحدمها اآلخر :قوله

 . فالسابق جيتمع مع الالحق إلحاطته بهّوإالالسابق، 

يف رتبة  املراد بعدم اجتامع الالحق بالسابق ّأن :ومن اجلدير بالذكر

 ومعلوهلا جمتمعان يف ّالتامة ّالعلة ّألنالوجود، وليس يف أصل الوجود؛ 

 . ّالعلة وجودً املعلول ليس موجودا يف مرتبة ّإنامالوجود بالرضورة، و

 م ّوكذلك يتقد. ة عىل عامل املثالّم عامل املفارقات العقليّكتقد :قوله

 آخر هو ٍّ مثايلوجود عىل ّ مثايلوجود ّوكل عىل العقل الذي دونه، ٍ عقلّكل

 .معلول له
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  خالصة الفصل ا�ا�

  ىل املبدأ املشرتك، وهو كام يف إالنسبة  : بالرتبةّالتأخر وّالتقدممالك

 . حمراب الصالة أو باب الدخولّإمااملثال 

  من شأنه أن ً بالرشف هو اشرتاك أمرين يف معنىّالتأخر وّالتقدممالك 

 . بالفضل أو الرذيلةّيتصف

 ّاملتصل عن الوجود الواحد ٌ عبارة بالزمان،ّالتأخر وّالتقدمالك م 

ًقوةللزمان من حيث كونه   . لألجزاء املفروضة الالحقةّ

   ّتأخر املوجود بالطبع هو أصل الوجود، فعند ّالتأخر وّالتقدممالك 

 ّعلته أن تكون ّالبد بالفعل، فاملعلول لو أراد أن يوجد ّاملتقدم وجود من ّالبد

 .اقصة موجودةالن

 ضابطة ّألنبالطبع ما  الزماين إىل ّالتأخر وّالتقدمرجع ُشيخ اإلرشاق ي 

 ٌةّتحقق وهذه الضابطة م،ّاملتقدم بارتفاع ّتأخرف الوجودي هو ارتفاع املّالتوق

 .  الزماينّالتأخر وّالتقدميف 

 ّالتأخر وّالتقدم بني ٍعىل شيخ اإلرشاق بوجود فرقّتأهلني أورد صدر امل 

 بالطبع يشرتط أن ّالتأخر وّ التقدم يفّألنه ، بالزمانّالتأخر وّالتقدملطبع وبني با

ًحدوثا وبقاء، وهذا بخالف  ً موجوداّاملتقدميكون   . يف الزمانّالتأخر وّالتقدمً

 بالزمان من ّالتأخر وّالتقدم ّبأند صاحب اإلرشاق ّ يؤيصنّفامل 

 ّاملتقدم عىل ّتأخرف املّرتكان بتوقام يشّ وأهن، بالطبعّالتأخر وّالتقدممصاديق 

ّفا وجوديّتوق  بالطبع له مصداقان يوجد بينهام ّالتأخر وّالتقدم ّنأًا، غاية األمر ً

ً حدوثا ّتأخر عن املّاملتقدم فيه ّ أحد املصداقني ال ينفكّ، لكنّوجودي ٌفّتوق

 .اء الزمانً بقاء كأجزّاملتقدم عن ّتأخر املّينفكف املصداق الثاين ّأماًوبقاء، 

  ّالعلة ّأن : بمعنى،ية هو النسبة إىل الوجوبّ بالعلّالتأخر وّالتقدممالك 



 ٢٣٥................................................................................وأقسامه السبق مالك يف

 إىل الوجود ّالعلة نسبة ّأن : كذلك، مع فرق وهوٌ واملعلول واجبٌواجبة

 . بغريهٌ املعلول فهو واجبّ أما بذاهتاٌ واجبةّالعلة ّأنبالذات، أي 

  ّتقرر ّأن :، أيّ املاهويرّ بالتجوهر هو التقرّالتأخر وّالتقدممالك 

 .ّاهية نفس املّتقرر عىل ٌمةّ متقدّاهيةأجزاء امل

  بالدهر ّتأخر واملّاملتقدم من  ًّكال ّنأ : بالدهر هوّالتأخر وّالتقدممالك 

ية كعامل العقل وعامل املثال وعامل ّالوجود الكل  من مراتبٍيشرتكان يف مرتبة

ٌتحقق من هذه العوامل مّوكل، ّاملادة ّلكن املتأخريف متن األعيان، و ّ  عىل ّيتوقف ّ

 . الذي فوقهّاملتقدم

  يف وصفّتأخر واملّاملتقدم باحلقيقة، هو اشرتاك ّالتأخر وّالتقدممالك ٍ 

سناد اليشء إىل ما هو إ هو ّاملتقدم إىل ّ إسناد ذلك الوصف املعنيّ، لكنّمعني

سناد اليشء إىل إ فهو ّتأخر إسناده إىل املّأما  ـ بالذاتـ ّ حقيقيٌ اسناد: أي،له

 .ّ عريضٌّ عقيلٌّ جمازيٌ إسناد: أي،غري ما هو له

  عىل معلوهلا، أيّالتامة ّالعلة ّتقدم، هو ّ باحلقّالتأخر وّالتقدممالك : 

 عىل أصول ٌّ املفيضة، وهو مبنيّعلته وجود من شؤون ٌ ذات املعلول شأنّأن

 . احلكمة املتعالية





 

 

 

 

 

 

  الفصل ا�الث

ا�عية� 
ّ

  

 ّةتعريف املعي: ّاملبحث األول 

 ّم والتأخر ملكة وعدم ّة والتقدّالتقابل بني املعي: املبحث الثاين 

 ةّأقسام املعي: املبحث الثالث 

 





 

 

  الفصل ا�الث

ية� ا�ع
ّ

  

و� اش�اك
ُ

 ِ وا�قصِ با�كمالٍ اختالفِ من غ�ً أ�ر�ن � مع�

ا��ين هما ا�قدم
ُ ّ

 وا�أخر، ل�ن ل�س 
ّ

�
�

 ارتفعِن أ�ر�
َ

 عنهما نوع
ٌ

 من 

ِا�قدم
ّ

ِ وا�أخر
ّ

 م
َ

ع
َ

 ا�فارقةُفا�واهر. � � ذ�ك ا�وع
ُ

ا تقدم ل�س ب�نه
ٌ ّ

 

وتأخ
ّ

 وال معيِ با�زمانٌر
ّ

ة
َ

  .  � ا�زمان

فا�م
َ

ع
َ

 زماناِان
ً

 أن ي�ونا زمان�ُ �ب
ّ

�ِِ هما ا�قدم من شأن
ُ ّ

ُ وا�أخر ّ
 

ٍ تقدمِ من غ��ما� زً، فإذا اش�� � مع�ِا�زمانيان
ّ

 وتأخ
ّ

 فيه فهما ٍر

ا�م
َ

ع
َ

  .  فيهِان

 أن تقابل:ُو�ذ�ك يظهر
َ ّ

 ا�عي
ّ

ِ مع ا�قدمِة
ّ

ِ وا�أخر
ّ

ل تقاب
ُ

 ِ العدم

فا�عي. وا�لكة
ّ

ة
ُ

 اش�اك
ُ

 با�قدٍ اختالفِ � مع� من غ�ِ أ�ر�ن
ّ

 ِم

وا�أخر، وا�ال
ُ ّ

ِ  أن من شأن
ّ

هما ا�قدم
َ ّ

َ وا�أخر ّ
، وا�قد � ذ�ك ا�ع�

ّ
م
ُ

 

ُوا�أخر ّ
 وا�عي،ِ من ا�ل�ت

ّ
ة
ُ

 عدمي
ّ

  . ة

فا�عي
ّ

ة
ُ

 كمعيِ � ا�رتبة
ّ

 خلفَ ا�واقف�َ ا�أ�وم�ِة
َ

 ِ بال�سبةِ اإلمام

 ا�سِ � ا�رتبةِ � ا�سجد ا�فروِضِإ� ا�بدأ
ّ

ية، و�معي
ّ

 أو ِ نوع�ِة

 �تِج�س�
َ

 ا��ت واألجناِسِ � األنواعِ ج�س
ّ

 أو ِ إ� ا�وعِ بال�سبةِبة

  .ا��س

وا�عي
ّ

ة
ُ

  . � ا�لكةِ م�ساو��ِ كشجاع�ِ � ا��ف
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وا�عي
ّ

ة
ُ

 بعينه، وال ٍ واحدٍ � زمانِ واقعت�ِ كحر�ت�ِ � ا�زمان

تحققي
ُ ّ

 معي
ّ

ة
ٌ

 نفسه، حيثِ ا�زمانِ أجزاءَب� 
ُ

ن منه من ءا ال �لو جز

ِا�قدم
ّ

 وا�أخر
ّ

.  

وا�عي
ّ

ة
ُ

 إ� ا��ِ بال�سبةِاو�� ا��سِ ��زئ�ِ بالطبع
ّ

 .  

وا�عي
ّ

ة
ُ

 بالعل
ّ

ٍ كمعلو� علةِية
ّ

 تامة، وال تتحققٍ واحدة
ُ ّ ّ

 معي
ّ

ة
ٌ

 َ ب�

عل
ّ

 تامِت�
ّ

ت�، حيث
ُ

وا�ال.  واحدٍ � معلولِ ال �تمعان
ُ

 � ا�عي
ّ

ة 

 و� ا�عيِ وا�جازِبا�قيقة
ّ

 با�قِة
ّ

 � ا�عيِ ��ال،
ّ

 بالعلِة
ّ

  . ية

وا�عي
ّ

ة
ُ

 �و ِ الع�ِ من �راتبٍ �رتبةِ من أجزاءِئ�جز كما � ِر با�ه

ف
ُ

رض
َ

  . فيها ك�ة



 ٢٤١.....................................................................................................ّاملعية يف

 

 

  ا��ح

 :؛ وهي يف هذا الفصل ملباحث ثالثةصنّفض املّتعر

تعر�ف ا�عية: ّا�بحث األول
ّ

  

 وجود من غري ٍ اشرتاك أمرين يف وصفّبأهنا :ّة املعيصنّفف املّعر

 . بينهام بالكامل والنقصٍاختالف

، بأن كان ثبوت ذلك ّ معنيٍ إذا تفاوت أمران يف وصف:بيان ذلك

 ّيسمى واآلخر ًامّ متقدّيسمىالوصف ألحدمها أكمل من اآلخر، فاألكمل 

 األمران غري ن إذا كان هذاّأما . تفصيله يف البحوث السابقةّتقدم كام ًا،ّمتأخر

 .ّة فيطلق عىل هذه احلالة باملعي،متفاوتني بالكامل والنقص

 متشاهبة األطراف بني ٌ والتقارن إضافةّيةاملع : مصباح اليزديقال الشيخ

ملشرتك ا اعتبار األمر ّأمرين، وينتزع من وقوعهام يف عرض واحد، فيصح

  .ّتأخر واملّاملتقدم أفقي عىل خالف األمر املشرتك بني ّبينهام كخط

ا�قابل ب� ا�عي: ا�بحث ا�ا�
ّ

ة وا�قد
ّ

م وا�أخر �لكة وعدم
ّ

   

 تقابل امللكة ،ّالتأخر وّالتقدمة وبني ّ التقابل بني املعيّأن إىل صنّفذهب امل

عدم، وليس من قبيل النقيضني اللذين ال جيتمعان وال يرتفعان، وسبب الو

، بأن تكون ّالتأخرم وّة وال بالتقدّ باملعيّيتصف يشء ال وجودذلك هو إمكان 

 عالقة ّالتأخرم وّة والتقدّ ليس بني املعيهّأن :النسبة بينهام نسبة ثالثة، وهذا يعني

 جوهرين مفارقني ّالسلب واإلجياب كام يف اجلواهر املفارقة، إذ ليس بني أي
                                                        

 .)٣٤٤(رقم  ،٣٤٠ص : تعليقة الشيخ مصباح عىل هناية احلكمة)١(
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ُتقدم  عن ٌ اجلواهر املفارقة خارجةّألن يف الزمان، وذلك ٌّة زمان وال معيُرّ وتأخّ

 ما ذكره  اجلواهر املفارقة ال حركة فيها وال زمان، وهذاّألن والزمان؛ ّالقوة

ّالتقدم والتأخرة بإزاء أقسام ّ أقسام املعيّأنواعلم  : بقولهّتأهلنيصدر امل ّ 

ة هلام ليس تقابل ّ تقابل املعيّألن ؛املعنى ال بحسب الوجود وبحسب املفهوم

إذ  ؛القنية و يلزم أن يوجد حيث يوجدان بل تقابله تقابل العدمّحتىالتضايف 

 ، يف زمانًمعا أن يكونا ّالبد ّ زمانينيٌرّتأخ وٌمّتقد شيئني ليس بينهام ّكلليس 

ٌتقدم ما ال يوجد بينهام ّكلال و  ؛ يف الطبعًمعاأن يكونا ّالبد و بالطبع ٌرّتأخ و ّ

ٌتقدمية ال يوجد بينها ّ املفارقات بالكلّفإن  بينها ًأيضاة ّال معي و بالزمانٌرّتأخ وّ

ٍبتقدم ليست ًمثالزيد ية إىل ّكذا نسبة املفارق بالكل و،بحسب الزمان ّزماين  ّ
 يف الزمان جيب أن يكونا ًمعا فاللذان مها ،ة يف الزمانّ باملعيًأيضاال  ورّتأخو

 فام ليس وجوده يف ،انّاملكان مها مكاني و اللذين مها يف الوضعّأن كام ،نيّزماني

ّالتقدم والتأخر من ٍء زمان ال يوصف بيش ة ّ باملعيًأيضاال  ونيّ الزمانيّ

  .ّيةزمانال

ة ّ املعيّنأا نقطع بّنأ :ك تقولّعلل: بقولهذلك  السبزواري ّاملحققوأوضح 

 ّأن كام ، يلزمه هذا الرفعٌّوجودي ٌأمر بل ّالتأخر وّالتقدم رفع ّجمردليست 

  .ة ملزومه للرفعّبل كيفيـ  ًمثالـ  رفع البياض ّجمردالسواد ليس 

 ٌ والتقابل أربعة. مقابالنّإمان و خالفاّإمان ومثال ّماإقلنا االثنان 

 وال ، وهو واضحّالتأخر وّالتقدمة وبني ّ ال جمال للتامثل بني املعي،مشهورة

 وال للتضايف كام ذكره ،ّاملحلة معهام يف ّللتخالف لعدم جواز اجتامع املعي

ة ّ إذ ال جيوز ورود املعي؛ واحدٍ لعدم التعاقب عىل موضوعّ وال للتضاد،

 . بالذاتّالتأخر وّالتقدم والثاين اللذين مها موضوعا ّاألولالعقل بالذات عىل 
                                                        

 .٢٦٨ ص٣ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة )١(
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 فبقي ، شيئني ليس بينهام الخّكل إذ ليس :جياب بقولهإلوقد أبطل السلب وا

 ّأن : فظهر. بأحد املعاينامهب ّاالتصاف من شانه ّعامة هي رفعهام ّ يكون املعيأن

 نفسها من اإلضافات املتشاهبة ة يفّ املعي، نعم.عاء القطع من الوهم ال العقلّاد

 .األطراف

م ّ بالتقدّيتصف فيام شأنه أن ّالتأخرم وّة عدم االختالف بالتقدّإذن املعي

 .ّالتأخرو

أقسام ا�عي :ا�بحث ا�الث
ّ

  ة

 :وهي عىل نحوينة يف الرتبة، ّاملعي .١

ام  خلف اإلمواقفنية مأمومني ّ كمعيّيةّة يف الرتبة احلسّ املعي:ّاألول 

 .  املفرتض يف املسجدمبدئهامبالنسبة إىل 

ة نوعني، كنوع الفرس والبقر ّة، كمعيّة يف الرتبة العقليّ املعي:الثاين

ة ّالواقعني حتت جنس احليوان، إذا كان املبدأ من اجلنس، ومن قبيل معي

، كاحليوان والنامي الواقعني حتت ًاثالث ًاجنسني أو نوعني إذا كان املبدأ جنس

 . باإلرادة بالنسبة إىل احليوانّتحرك واملّجلسم، وكاحلساسجنس ا

 . نظري الشجاعني املتساويني يف الشجاعةة يف الرشف،ّاملعي .٢

 ؛ّةة يف احلوادث الزمانيّ وهي املعي، واحدٌوهلا مصداقة يف الزمان، ّاملعي .٣

زمان  من ال اجلزئنيّ يف أجزاء الزمان، إذ ال يمكن خلوٍةّ معيّحتققالستحالة 

 .ّالتأخروم ّالتقد من

 ٍ حركة عرضني يعرضان عىل موضوع، نظريةّة يف احلوادث الزمانيّاملعي .٤

 بسبب حركة موضوعهام وهو اجلوهر، وكحركة اجلوهر وحركة ٍواحد

                                                        
 ).٣( رقم  ص،٣ج :احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة )١(
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 واحد ٍا كانتا موجودتني بوجودّام ملّأعراضه التي هي من شؤون وجوده، فإهن

 . هو زماهناٌ واحدٌكان هلا مقدار

، نظري األعداد، ّ املتساويني بالنسبة إىل الكلئني كاجلزة يف الطبع،ّملعيا .٥

 الواحدات هوواحد، وهذ وواحد  واحد: الناقصة للعدد ثالثة هيّالعلة ّإنف

ٌتقدمبالنسبة إىل الثالثة ال يوجد بينها   .رّ وتأخّ

رتاز  لالح؛ املتساوينيئنية يف الطبع باجلزّد املعيّ قيصنّف املّأن :وال خيفى

ة، من ّاألجزاء غري املتساوية معيبني عن األجزاء غري املتساوية، إذ ال يوجد 

 الصورة ّألنهام غري متساويني؛  والصورة، فهام جزآن للجسم لكنّّاملادةقبيل 

 وجود الصورة رشط ّألن ّاملادة، عىل ٌمةّ، فالصورة متقدّللامدة ّالعلةة كرشي

 .تهاّ، أي جزء من أجزاء علّاملادة

ومن اجلدير بالذكر عدم  .ّتامةة ّ مثل املعلولني لعل،ّيةة يف العلّاملعي .٦

 واحد، ٍتني عىل معلولّ الستحالة اجتامع عل؛تنيّتني تامّة بني علّوقوع املعي

 . واحدٍتني عىل معلولّتني تامّ عىل استحالة توارد علٌّوهذا مبني

حال هذه األقسام الثالثة و. ّقة باحلّة باملجاز واملعيّة باحلقيقة واملعيّاملعي .٧

 قلنا بعدم ، فكامة باحلقيقةّففي املعي .يةّة يف العلّة كاحلال بالنسبة للمعيّاملعي من

ّة يف املعلول، فيوجد معلوالن معا لعلّة ووجود معيّة يف العليّ املعيوجود ة ً

 يف ّيةة يف احلقيقة، لكن توجد معّواحدة، فكذلك يف املقام، ال توجد معي

 ّاهية املّاتصافً أمرين باملعنى الواحد جمازا ممكن، كام يف ّاتصاف ّألنجاز، امل

 .ّية النوع باملوجودوجود ّاتصافة بعرض ّة باملوجوديّة والفصليّاجلنسي

 :ة باحلقيقة عبارة عنّ معنى املعيّة يف احلقيقة؛ فألنّ عدم إمكان املعيّوأما 

 ّألنه بينهام، وهو حمال؛ ٍتفاضل من غري ً حقيقةٍ واحدٍ أمرين بوصفّاتصاف

 وهو ممتنع، ، باملعنى الواحد بام هو واحد، الكثري بام هو كثريّاتصافمن قبيل 
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، فال توجد ّاهية عىل املٌمّمقد  الوجودّألن وهو حمال؛ ،ً لكان الكثري واحداّوإال

ني يف ّت كام لو فرضنا ماهي،ّاهية أي يف امل،ة يف املجازّ توجد معي، نعم.ةّفيه معي

 ّماهية باحلقيقة عىل ٌمّ متقد ـً مثالـسم  واحد، فوجود اجلٍ لوجودٍ واحدٍعرض

 اجلسم، وجودرمها عن ّ يف تأخًتان معاّ، وهاتان املاهيّالكم ّماهيةاجلسم، وعىل 

 يف ً، ومها معاامّماهيته عىل ٌمّ والكيف متقدّالكم وجود ّأن :وكذلك نجد

 ً. مثالاحةّعن وجود التف ّالتأخر

 يف الوجود ٌةّية، إذ ال توجد معيّة بالعلّ فحاهلا حال املعيّة باحلقّ املعيّأما

 . يف الوجود الرابطٌّة، ولكن توجد معيّاملستقل

 مشرتكان ، واحدةٍةّ املعلولني لعلّ يف املعلول، فألنّة باحلقّ إمكان املعيّأما

 وشأنني من  يف كوهنام رابطنيً، فهام معاّالعلة وجوديف كوهنام من شؤون 

 .ّالعلة وجودشؤون 

تني عىل ّتني املستقلّ توارد العلّ، فألنّالعلة يف ّة باحلقّ عدم إمكان املعيّوأما

 اشرتكتا يف كوهنام ّحتىتان ّتان تامّ؛ فال يكون هناك علٌ حمالٍ واحدٍمعلول

 ة،ّ ولذا ال توجد فيه معي،دّ ال يتعدّ الوجود املستقلّألن واحد؛ ٍتني ملعلولّعل

 واحد، ٍ معلولني رابطني يف عرضوجودة يف الوجودات الرابطة نظري ّواملعي

، وكذلك ّة باحلقّ وبينهام نسبة املعيّستقلة املّالعلة بالنسبة إىل ًام يكونان معاّفإهن

 وجودرمها عن ّ يف تأخ، تعاىلّللحق السامء واألرض بالنسبة وجودة ّنظري معي

 .تعاىلّاحلق 

 وجود من مراتب ٍ واحدةٍزاء رتبة من أجئنينظري اجلز ،ة يف الدهرّاملعي .٨

 .، فيام لو فرض فيها كثرةالعني

 ّتتصف الدهر ة يفّ املعيّأن إىل صنّف ويف هذا القسم يشري امل

 :تنيّبخصوصي
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 .ّالعلةة يف ّ يمكن فرض املعي: األوىلّيةاخلصوص

 .ًأيضاة يف املعلوالت ّ ثبوت املعي الثانيةّيةاخلصوص

ّ أن التقدم والتأخر بالدهر غري التقدم والتأخر بالعل:ّيتضح وهبذا  ّ ّّ ّ   ّية، وإال ّ

ّ لثبت له حكم التقدم والتأخر بالعلـ أي لو كان عينه ـ ّ ية، وهو عدم إمكان ّ

ة يف الدهر ّا نجد إمكان فرض املعيّ مع أنـّ أي يف العلة  ـة فيام فوقّفرض املعي

 .والت أي يف املعل،فيام فوق وفيام هو دون

ات ّجرد يف عامل املّبأن القائلني ّني عىل قول اإلرشاقيًبناء: ومثال ذلك

ّة عقوال عرضيّالنوري ًعلةة، أي ليس بعضها ً  بل ،ً وال معلوال لبعض، لبعضّ

 ٌّةة معيّة ثالثة، فعىل هذا القول يكون بني تلك العقول العرضيّ لعلمها معلوالن

 .ةّقدم من بعض بحسب متن الواقعي إذ ال تكون مرتبة بعضها أ؛بالدهر

 تقع يف رتبة ّاملادية املوجودات ّفإن، ّاملادةوكذلك من قبيل الكثرة يف عامل 

، ّاملادية بعض األجزاء عىل بعضها يف هذه املرتبة ّتقدمواحدة، وال يوجد 

 .ةّ توجد بينها معيّاملادةفأجزاء عامل 

تعليق � ا�ص
ّ

  

  هو  املراد من املعنى هنامرين يف معنى هي اشرتاك أّيةاملع :قوله

 .الوصف الذي يقوم بغريه

 ٌليس كل أمرين ارتفع عنهام نوع :قوله ّ من التقدم والتأخر معنيّ  يف ؛ّ

رشع يف تبيني ما رامه من كون االختالف بني السبق واللحوق . ذلك النوع

 .عدم وامللكةة من تقابل الّوبني املعي

                                                        
لو  : يف املتن بقولهّ لذا عرب؛ةّ مل يقطع بثبوت هذه العقول العرضيصنّف املّ أن: وال خيفى)١(

 . البحث يف هذا القول يف املرحلة الثانية عرشة، وسيأيت تفصيلرض فيها كثرةُف
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 يف ّيةّة ليس بينها تقدم وتأخر بالزمان وال معفاجلواهر املفارق :قوله 

 .... اجلواهر املفارقة ليس بينهاّألن :؛ أيّيةفالفاء للسبب .الزمان

 املعان زمانا جيب أن يكونا ّأن :أي. ّيةالفاء للسبب. ًفاملعان زمانا :قوله ً

 .نيّزماني

 تب ا مر منٍ من مرتبةٍ من أجزاءئنية يف الدهر كام يف جزّواملعي :قوله

 يؤمنون بوجود ينني الذّ بناء عىل مبنى االرشاقي لو فرض فيها كثرة،العني

 .ّةعقول عرضي

  خالصة الفصل ا�الث

 وجود من غري ٍ اشرتاك أمرين يف وصفّبأهنا :ّة املعيصنّفف املّعر 

 . بينهام بالكامل والنقصٍاختالف

 ملكة وعدمّالتأخرم وّة والتقدّالتقابل بني املعي   

 ّة املعيأقسام 

 :ة يف الرتبة، وهي عىل نحوينّاملعي

 خلف اإلمام واقفنية مأمومني ّية كمعيّة يف الرتبة احلسّ املعي:ّاألول 

 .  املفرتض يف املسجدئهامبالنسبة إىل مبد

ة نوعني، كنوع الفرس والبقر ّة، كمعيّة يف الرتبة العقليّ املعي:الثاين

 .الواقعني حتت جنس احليوان

 الرشف، نظري الشجاعني املتساويني يف الشجاعةة يف ّاملعي. 

 ّيةة يف احلوادث الزمانّة يف الزمان، وهلا مصداق واحد وهي املعيّاملعي ،

 من الزمان ئني اجلزّ إذ ال يمكن خلو؛ يف أجزاء الزمانٍةّ معيّحتققالستحالة 

 .ّالتأخر وّالتقدممن 
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 الكل املتساويني بالنسبة إىلئنية يف الطبع، كاجلزّاملعي ّ. 

 ّتامة ٍةّية، مثل املعلولني لعلّة يف العلّاملعي. 

 ة كاحلال ّاملعي حاهلام من، ّة باحلقّة باملجاز واملعيّ واملعي،ة باحلقيقةّاملعي

 .ةّة يف العليّبالنسبة للمعي

 وجود من مراتب ٍ واحدةٍزاء رتبة من أجئنينظري اجلز ة يف الدهر،ّاملعي 

 .، فيام لو فرض فيها كثرةالعني



 

 

 

 

 

 

  الفصل ا�رابع

  ام� مع� القدم وا�دوث وأقسامه

 للقدم واحلدوثّاملعنى العريف: ّاملبحث األول  

 للقدم واحلدوثّاالصطالح الفلسفي: املبحث الثاين  

 أقسام احلدوث والقدم: املبحث الثالث 





 

  لفصل ا�رابعا

  � مع� القدم وا�دوث وأقسامهما

إذا �ن
َ

 �ما �� من َ أ��ٍ �ء وجودِ ا�ا� من زمان
ّ

ِزمان 

ِ مثال يم� من عمرٍكز�دـ  آخر، ٍ �ءِوجود
ً

ه �سون وقد �� من 

 زماناُ األ��ّ س� ـٍعمر عمرو أر�عون
ً

 عند
َ

ِ العامة
ّ

قديما (
ً

واألقل) 
�

 

زمانا
ً

حادثا (
ً

 .(  

وا�تحص
ّ

ل
ُ

َ أن القديم: منه ّ
 هو ا�ي �ن
َ

 � وجود
ٌ

 �م ي�نٍ � زمان
ْ

 

ا�ادث
ُ

وجودا فيه بعد، أي إن ا�ادث �
َ ّ ً

 �سبوق
ُ

 � ِ بالعدمِ ا�وجود

 �نٍزمان
َ

 فيه �وجوداُ القديم
ً
  .  القديمِ �الف،

 ا�تحصِ ا�عنيانِوهذان
ّ

 إذا �ِالن
ُ

م
ّ

ما وأخذا حقيقي
ّ

 �نا من ،�

 ا�اتياألعراِض
ّ

 �لموجود من حيثِة
ُ

 ا�وجودَ هو �وجود، فانقسم
ُ

 ا�طلق
ُ

 

حث ا�َ وصار،إ�هما
ُ

 عنهما �ثا
ً

 فلسفي
ّ

ا
ً
.  

فا�وجود
ُ

 ِ ما ل�س بمسبوقُ وحادث، والقديمٍ إ� قديمُ ينقسم

 بالعدم، وا�ادثِا�وجود
ُ

 ما �ن
َ

 �سبوق
َ

  . بالعدمِ ا�وجود

وا�ي يصح
�

 أن يؤخذ
َ

 ِ من معا� ا�سبقِ والقدمِ ا�دوثِ � تعر�ف

ا�سبق:  أر�عة، � ا�ذكورةِِوأنواعه
ُ

، وا�سبقّ ا�زما�
ُ

 الع�
ّ

، وا�سبق
ُ

 

ا�هري
ّ

، وا�سبق با�ق
ّ

 .  

فأقسام
ُ

القدم:  أر�عةِ وا�دوثِ القدم
ُ

 وا�دوث
ُ

 ا�زماني
ّ

ان، والقدم
ُ

 

وا�دوث
ُ

 العل
ّ

ي
ّ

 وهو ا�عروفـان 
ُ

 با�ات�
ّ

والقدمـ � 
ُ

 وا�دوث
ُ

 با�ق
ّ

 ،

والقدم
ُ

 وا�دوث
ُ

 ا�هر�
ّ

ان، ونبحث
ُ

 عن �
�

 منها تفصيال
ً
.  
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  ا��ح

 السبق واللحوق وأقسامهام، ّاملتقدمة يف الفصول صنّف املّنيبعد أن ب

 وهو القدم واحلدوث، وأرشنا فيام ،رشع يف بيان القسم الثاين من هذه املرحلة

 سبب تقديم مبحث السبق واللحوق عىل مبحث القدم واحلدوث ّأن :سبق

  القدمّأن : بمعنى، مفهوم السبق واللحوق أخذ يف القدم واحلدوثّألنهو 

 . بالسبق واللحوقٌمّواحلدوث متقو

 :ثالثةباحث ويشتمل هذا الفصل عىل م

   �لقدم وا�دوثّا�ع� العر�: ّا�بحث األول

 فيطلقون القديم ، الناسّعامةالقدم واحلدوث من املفاهيم املستعملة عند 

القياس إىل احلادث الذي يليه، فاليشء بعىل اليشء الذي مىض عليه زمان أكثر 

ّالذي يشغل زمانا أقلهو ً قديام، واحلادث ّيسمىًشغل زمانا أكثر الذي ي ً 

ًا عن ّمتأخر والزم هذا املعنى أن يكون احلادث ،بالقياس لذلك اليشء القديم

 . بعدمه املقارن لوجود القديمًاالقديم ومسبوق

 :، من قبيل أن نقولّزماين هو اليشء املسبوق بعدم :ّعامةفاحلادث عند ال

 بالعدم قبل ًغري موجودة قبل مخس سنوات، فتكون مسبوقة) أ(ة  املدرسّنإ

 قبل اخلمس سنوات، ٌفهي موجودة) ب(  املدرسةّأما ،السنوات اخلمس

 ).أ(أقدم من املدرسة ) ب( املدرسة ّنإ :فيقال

 الناس يطلق عىل أمرين ّعامة لفظ القديم واحلادث عند ّأن :ّيتضحوهبذا 

لزمان أكثر ا  واحد، بحيث يكون ألحدمها منٍنيشرتكان يف االنطباق عىل زما



 ٢٥٣.................................................................وأقسامهام واحلدوث القدم معنى يف

 .ً زمانا هو احلادثّ واألقل، هو القديمًمن زمان اآلخر، فاألكثر زمانا

 الناس وصفان إضافيان ّعامة احلادث والقديم عند ّأن ّيتبنيومن هنا 

ً اليشء الواحد يكون حادثا بالنسبة إىل يشء، وقديام بالنسبة ّأن :ان، أيّنسبي ً

ًر، فإذا أخذت شيئا ونسبته إىل موجود، فهذا اليشء يكون قديام،  آخٍليشء ً

 .جد بعدهُ وّألنه ؛ً حادثا، يكونونفس هذا اليشء إذا نسبته إىل يشء آخر

 ّيسمى ،ً املسبوق بالعدم يف زمان كان القديم موجودا فيهّأن :واحلاصل

 . بعدمٍ القديم فهو غري مسبوقّوأماًحادثا، 

 عىل  كذا القدم يقاالن واحلدوث:  بقولهّتأهلنيوهذا ما ذكره صدر امل

 :ل كام يقال يف احلدوثّ فاألو. ال بالقياس:الثاين و، بالقياس:أحدمها ؛ وجهني

يف  و، عمرووجودمن زمان   مىضّمما ّ زيد أقلوجود ما مىض من زمان ّإن

 مىض من زمان ّمما أكثر ٍء  يشوجود ما مىض من زمان : أي،القدم بعكس ذلك

 ؛ الثاين فهو عىل معنينيّ وأما.انّاحلدوث العرفي ومها القدم و، آخرٍء  يشودوج

  .ّنيالقدم الزماني و احلدوث:أحدمها

   �لقدم وا�دوثّ الفلس�االصطالح: ا�بحث ا�ا�

ها َمة ذكرّ نشري إىل مقد، قبل الرشوع يف بيان االصطالح للقدم واحلدوث

ف عىل ّ ما تعرّأول اإلنسان ّأن :ا حاصله يف تعليقته عىل األسفارصنّفامل

 بعد ّثمة هلذه املفاهيم، ّة والعرفيّة من طريق املصاديق احلسيّاملفاهيم الفلسفي

 وهذا ما ذكره .ّة ليحصل عىل املفاهيم الفلسفيٍ وتعميمٍة جتريدّذلك قام بعملي

عقد  تنّإنام ّعامةة عن موضوعاهتا الّ األبحاث الفلسفيّأن ّال شك :بقوله

 من التجريد ٍة بنوعّلغاء جهاهتا االعتباريإ ب،ةّباقتناصها عن املفاهيم العرفي

                                                        
 .٢٤٤ ص٣ ج:احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة )١(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح٢٥٤

 ،الذهن واخلارج والوحدة والكثرة وغري ذلك و كالوجود والعدم،والتعميم

  . احلدوث والقدم:فمن مجلتها

 مفهومي القدم واحلدوث ال خيرجان ّأن: أوضح ّاملقدمةوبعد بيان هذه 

، حيث قام الفالسفة بتوسعة مفهومي القدم واحلدوث، ةّمن هذه العملي

ني ال ّمفهومني حقيقيخذا ُأ، وًأيضاة ّلغاء قيد الزمان منه وإلغاء قيد النسبيإب

 بالعدم، والقديم مطلق ّيةفصار احلادث مطلق املسبوق ،نيّني وال نسبيّإضافي

ود بام هو  بالعدم، وصار املوضوع يف احلدوث والقدم هو املوجّيةعدم املسبوق

 .ّدد، وليس املوجود املقيوموج

ة ّاألساس يكون احلدوث والقدم من األعراض الذاتي وعىل هذا

 ّنإ : حادث، أو يقالّوإما قديم ّإما املوجود املطلق ّنإ :للموجود، فيقال

 يكون البحث ٍحينئذ بالعدم، وًا ليس مسبوقّوإما بالعدم ٌ مسبوقّإمااملوجود 

 هو ما ّالبحث الفلسفيّألن ة، ّاألبحاث الفلسفييف احلدوث والقدم من 

 .يبحث عن أحوال املوجود بام هو موجود

الناس يأخذون :  يف تعليقته عىل األسفار بقولهصنّفوهذا ما ذكره امل

  ـًمثالني إنسانكـ ني ّ ينسبون إليه موجودين زمانيّثم مىض ّمما ًّا زمانيًمبدأ ًأحيانا

 ، املذكوراملبدأون ما هو أقرب من ّ فيسم،والبعدخمتلفي النسبة إليه بالقرب 

 وما هو أبعد وهو الذي ،ً قديام:وهو الذي كان ما مىض من زمان وجوده أكثر

 ٍ بالنسبة إىل زيدٌ فعمرو األب قديم.ً حادثا:ّكان ما مىض من زمان وجوده أقل

 ، وهو حادثقديم بالنسبة إىل موسى   ٌ ونوح، وهو حادث،االبن

 من غري ، يكون احلادث مسبوق الوجود بالقديمأن االعتبار والزم هذا

 .عكس

                                                        
 ).١( تعليقة رقم ،٢٤٤ ص٣ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة )١(



 ٢٥٥.................................................................وأقسامهام واحلدوث القدم معنى يف

 مل يكن حني كان للقديم ّبأنه احلادث مسبوق الوجود : وان شئت فقل

  . من غري عكسٌوجود

 ،ّ ونسبناه إىل املوجود العامًّا حقيقيًخذناه وصفاأوهذا املعنى الالزم إذا 

 ّماإ الوجود ّأن ّ وصح،واحلادث إىل قسمي القديم ً منقسامّكان املوجود العام

 ، مسبوق الوجود بالعدم وهو احلادث: وان شئت فقل،الوجود بغريه مسبوق

 هذا الوجود الذي يبحث عن ّأنم وجدوا ّ إهنّثم ،أو ليس كذلك وهو القديم

 حكم احلدوث ّأن و،الّ وسيٍ ينقسم إىل ثابت،وصفي احلدوث والقدم فيه

ا يف ّحتققة إذا ّة والبعديّالقبلي ولسبق واللحوق اّإن حيث ،والقدم خيتلف فيهام

 بخالف ما يف الوجود الثابت ،ًوجودا البعد مل جيامع القبل فيه ،ّسيال ٍوجود

 ّاهية ملّ العدم الذايتّوتقدم ،ًوجوداامعه جت وهي ، عىل املعلولّالعلةم ّكتقد

 :منيوا احلدوث والقدم إىل قسّ ولذلك قسم؛ًوجودا وهو جيامعها ،املعلول

 .ّ والذايتّالزماين

  أقسام ا�دوث والقدم: ا�بحث ا�الث

نواعه أ يمكن أن يؤخذ يف تعريف احلدوث والقدم من معاين السبق وما

 :املذكورة أربعة، وهي

 بالعدم يوم أمس، ٌ اليشء الفالين مسبوق: إذا قلنا كامالسبق الزماين، .١

 .ّأي مسبوق بالعدم الزماين

ً كون املعلول معدوما ومسبوقا بالعدم يف مرتبة : وهو،ّالسبق العيل .٢ ً

 .ّالعلة وجود

ً كون اليشء مسبوقا بعدمه يف ظرف الوعاء : وهو،السبق الدهري .٣

                                                        
 .)١(، رقم ٢٤٤ ص٣ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة )١(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح٢٥٦

 . وبالنسبة إىل وعاء الدهرّالدهري

ً كون اليشء مسبوقا بالعدم يف مرتبة االستقالل، : وهو،ّالسبق باحلق .٤

 . بالذاتّاملستقلة له مع الوجود ّ ال استقاللي:أي

 . وسيأيت البحث يف هذه األقسام يف الفصول الالحقة

ش�ل ا�شيخ الفيإ
ّ

ا� � ا�صنف
ّ

  

 ألقسام القدم واحلدوث صنّف عىل حرص املايضّأورد الشيخ الفي

 احلدوث ّبأن :ح يف تعليقته عىل األسفارّ رص ّأنه مع ،ّاملتقدمةباألربعة 

ع ّ احلدوث يتنوّنإ: ، حيث جاء يف التعليقةّالتأخر وّالتقدمع أقسام ّبتنو عّيتنو

  . وهو كذلك كام أومأنا إليه يف صدر البحث،ّالتأخر وّالتقدمع أقسام ّبتنو

 للقدم واحلدوث صنّفايض السبب يف حرص املّه الشيخ الفيّهذا وقد وج

 هي :ة هناّمراده من الصحّلعل ف :يف األربعة أقسام املذكورة، حيث قال

ة باعتبار الفائدة املقصودة، فام سوى األربعة املذكورة من معاين السبق ّالصح

ً لكونه لغوا ؛ّيصح ال ّأنه ّإال ،وإن أمكن أن يؤخذ يف تعريف احلدوث والقدم

ويمكن  . أن يكون له فائدة:ة التقسيمّ عليه فائدة، ومن رشائط صحّيرتتبال 

اء ما ذهب إليه القوم من  استقر:أن يكون وجه حرص األقسام يف األربعة

  . أنسب وأوىلّاألول الوجه ّأن: وال خيفى .أقسام احلدوث والقدم

 ألقسام صنّفًوقد ذكر صاحب الوعاية وجها آخر يف سبب حرص امل

 الواجب هنا ّأن : منّتقدمملا : ، حيث قالّاملتقدمةالقدم واحلدوث يف األربعة 

                                                        
 .٨٩٢ ص٣ج: ايض عىل هناية احلكمةّيقة الشيخ الفي انظر تعل)١(

 .)١( تعليقة رقم ،٢٥٠ ص٣ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة )٢(

 .٨٩٢ ص٣ ج:ايض عىل هناية احلكمةّ تعليقة الشيخ الفي)٣(



 ٢٥٧.................................................................وأقسامهام واحلدوث القدم معنى يف

 : رعاية رشطني

 ،املوجود بام هو موجود : احلدوث والقدم أن يكون موضوع:ّاألول

 هذا الرشط إذا كان موضوع السبق واللحوق املأخوذين يف القدم ّتحققوي

د ّد احلدوث والقدم بسبب تقيّ تقيّوإالواحلدوث، املوجود بام هو موجود، 

السبق واللحوق، فيجوز ارتفاع احلدوث والقدم عن املوجود بام هو موجود، 

  .ل املوجود بام هو موجودفال يكونان من أحوا

ّا واقعيّ أن يكون السبق حقيقي:والثاين ّا ال وضعيً ّا اعتباريً   .ًاً

 أن يؤخذ يف تعريف احلدوث والقدم ّيصح ال ،ًفبناء عىل هذين الرشطني

 .  أربعة أنواع من معاين السبق واللحوقّإال

فيه  موضوع السبق واللحوق ّ يف السبق بالتجوهر، فألنّأما: بيان ذلك

 موضوع ّ يف السبق واللحوق باحلقيقة واملجاز فألنّوأما ،ةّ اإلعتباريّاهيةامل

 السبق فيه ّ يف السبق بالرتبة فألنّوأما ،ً املوجودة جمازاّاهيةاللحوق فيه امل

 املوضوع فيه ليس املوجود بام ّ السبق بالرشف فألنّوأما ،ّ غري حقيقيٌّوضعي

 موضوعها النوع وهو ٍ نوعّكل كامالت ّنأل ؛هو موجود بل املوجود املحدود

 املوضوع فيه ليس املوجود بام هو ّ السبق بالطبع فألنّوأما ،املوجود املحدود

 ، بعض املوجودات عن السبق واللحوق بالطبعّموجود؛ ولذا يمكن خلو

ً ليس سابقا وال الحقا بالطبعّفإنهكوجود الواجب  ً.  

تعليق � ا�ص
ّ

  

  أي إذا جعل  .امّمُالن إذا عّ املعنيان املتحصوهذان :قوله

د، ّوجود املقياملوضوع يف احلدوث والقدم هو املوجود بام هو موجود، ال امل

                                                        
 .٤٧٣ص:  وعاية احلكمة)١(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح٢٥٨

ة تبحث عن أحوال املوجود بام هو موجود، ال ّ املباحث الفلسفيّألنوذلك 

 .ّداملوجود املقي

 نيّ إضافي، غريبمعنى أخذا مطلقني. خذا حقيقينيُأ :قوله. 

  الصة الفصل ا�رابعخ

  فيطلقون ، الناسّعامةالقدم واحلدوث من املفاهيم املستعملة عند 

 .القديم عىل اليشء الذي مىض عليه زمان أكثر بالقياس إىل احلادث الذي يليه

 ة ّ احلادث مطلق املسبوقيّأن : للقدم واحلدوث هوّاالصطالح الفلسفي

األساس يكون   وعىل هذاة بالعدم،ّبالعدم، والقديم مطلق عدم املسبوقي

 .ة للموجودّاحلدوث والقدم من األعراض الذاتي

 أقسام احلدوث والقدم 

يمكن أن يؤخذ يف تعريف احلدوث والقدم من معاين السبق وأنواعه ما 

 :املذكورة أربعة، وهي

 بالعدم يوم أمس، ٌ اليشء الفالين مسبوق:كام إذا قلنا ،ّالسبق الزماين .١ 

 .ّالزماين مسبوق بالعدم :أي

ً كون املعلول معدوما ومسبوقا بالعدم يف مرتبة : وهو،ّالسبق العيل .٢ ً

 .ّالعلة وجود

ًمسبوقا بعدمه يف ظرف الوعاء كون اليشء : ، وهوّالسبق الدهري .٣

 . وبالنسبة إىل وعاء الدهرّالدهري

ً كون اليشء مسبوقا بالعدم يف مرتبة االستقالل، :، وهوّالسبق باحلق .٤

 . بالذاتّة له مع الوجود املستقلّ استقاللي ال:أي



 

 

 

 

 

 

  الفصل ا�ا�س 

� القدم وا�دوث ا�زمان�
ّ

 �  

 ّنيتعريف احلدوث والقدم الزماني: ّاملبحث األول 

 ّالزمان ال يتصف بالقدم واحلدوث الزماني: املبحث الثاين  نيّ

 ّكلامت املصنف يف املقام 

 ثبوت احلدوث للزمان بمعنى آخر 





 

 

  ل ا�ا�سالفص

� القدم وا�دوث ا�زمان�
ّ

�  

ا�دوث
ُ

 كونّ ا�زما�
ُ

 �سبوقِا��ء 
َ

 وهو ّزما�، ٍ بعدمِ ا�وجود

حصول
ُ

 بعدِا��ء 
َ

 بعدي، أن �م ي�ن
ّ

ة
ً

 ال �امع
ُ

 القبلي
ّ

 وال ي�ون،ة
ُ

 

العدم
ُ

 زماني
ّ

ا
ً

إال 
ّ

 إذا �ن
َ

 ما يقابل
ُ

 زمانيِه من ا�وجود
ّ

ا
ً
 وهو أن ي�ون،

َ
 

وجود
ُ

ر�ياتد ِا��ء 
ً ّ

 منطبقا
ً

 ٍ بقطعةٍ �سبوقةٍ من ا�زمانٍ � قطعة

ينطبق
ُ

 عليها عدم
ُ

   .ه

و�قابل
ُ

 ا�دوث
َ

 بهذا ا�ع� القدم
ُ

 ا�ي هو عدم� ا�زما�
ُ

 ِ كون

 �سبوقِا��ء
َ

 والزمّزما�، ٍ بعدمِ ا�وجود
ُ

ه أن ي�ون
َ

�وجودا ُا��ء 
ً
 

 ��
�

 قبلٍ مفروضةٍ قطعة
َ

 منطبقاِ من ا�زمانٍ قطعة
ً
   .عليها 

إنما ِ ا�عنيانِوهذان
ّ

 ا�زمانيِ � األ�ورِ يصدقان
ّ

 ال� � مظروفةِة
ٌ

 

 منطبقةِ�لزمان
ٌ

 و� ا�ر�ت، عليه
ُ

وأما .تّتحر� وا�
ّ

 نفس
ُ

 ِ ا�زمان

يتصففال 
ُ ّ

 ا�زمان�ِ والقدمِ با�دوث
ّ

 زمانِ إذ ل�س �لزمان،�
ٌ

 ُ آخر

ح�
ّ

 ينطبق
َ

 وجود
ُ

ه عليه فيكون
َ

 �سبوقا
ً

 . �سبوقَيه أو غ� فٍ بعدم

 �،نعم
ّ

ا �ن
َ

 ا�زمان
ُ

 مت
ّ

صفا
ً

ِات بالقبلية با�
ّ

 وا�عديِ
ّ

 ِ غ�ِ با�اتِة

� �ن ،ا�جامعت�
�

 منه �سبوقٍ جزء
َ

ه ا�ي �صداقهِ بعدمِ ا�وجود
ُ

 �
�

 

 ف�، عليهٍ سابقٍجزء
�

 حادثِ من ا�زمانٍجزء 
ٌ

 ، بهذا ا�ع��زما� 

و�ذ�ك ا��
ّ

 إذ �م؛
ّ

ا �ن
َ

زمان ا�
ُ

 مقدارا
ً

ال� � ـ  ِ �لحر�ة� قارَ غ�
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خروج
ُ

 تدر�اِ إ� الفعلّالقوةِ من ِا��ء 
ً

 �نت فعلي ـ
ّ

ة
ُ

ه ِ وجود

�سبوقة
ً

 وهو ا�دوث،هِ وجودّقوةِ ب
ُ

   .ّ ا�زما�

وأما
ّ

 ا�دوث
ُ

 �سبوقاِ ا�زمانِوجود ِ بمع� كون
ً

 من ٍ خارجٍ بعدم

 عليه سبقاٍه سابقِوجود
ً

 ال �امع
ُ

قبل فيه ال
ُ

 ا�عد
َ

 ففيه فرض،
ُ

ِ�قق 
ّ

 

القبلي
ّ

 ا�زمانيِة
ّ

ِ�قق ِ من غ�ِة
ّ

 ما نُ و�� ذ�ك �ش�. ا�زمان
ُ

قل
َ

 عن 

ا�عل
ّ

أن( :ّاألول ِم
ّ

 من قال
َ

 فقد قالِ�زمانا ِ �دوث
َ

ه من حيثِ بقدم
ُ

 ال 

   .)�شعر

  :ت�بيه

تقدم قد 
َ ّ

أن :ِ والفعلّالقوةِ ِ � مباحث
ّ

 ��
�

 شخصيٍ حر�ة
ّ

 زماناٍة
ً
 

شخص
ّ

يا
ً

 �ص
�

و�قد ها
ّ

 فمنه ا�زمان،رها
ُ

 ا�ي يعرض� العمو�
ُ

 ا�ر�ة
َ

 

العمومي
ّ

ة
َ

 ا�وهر�
ّ

ة
َ

تحرك ال� ت
ُ مادة بها ّ

ُ ّ
ا�ادي ِ العا�م

ّ
 ومنه ،هاِ � صور

األزمنة
ُ

قةّ ا�تفر
ُ

 ال� تعرض
ُ

قةّ ا�تفرِ ا�ر�ت
َ

 العرضي
ّ

ة
َ

 وتقد
ّ

   .هاُر

وأن
ّ

 ا�زمان
َ

 ا�ي يقد
ّ

عامة بها الُر
ُ ّ

 حوادث
َ

 هو زمانِ العا�م
ُ

 ِ ا�ر�ة

ا�ومي
ّ

 ا�ي يرادِة
ُ

 عليه ا�صولِ ا�وادثِ بتطبيق
ُ

 بعضٍ � �سب
ُ

ها إ� 

 با�قدٍبعض
ّ

ِا�أخر وِم
ّ

   . و�و ذ�كِ والق�ِ والطول

إذا تذك
ّ

رت
َ

أن : هذا فاعلم
ّ

 ِ والقدمِ ما ذكرناه من مع� ا�دوث

ا�زمان�
ّ

�� �ري � 
�

  . فال تغفل،ن كيفما �ٍ زمان
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  ا��ح 

 ا�زمان��تعر�ف ا�دوث والقدم: ّا�بحث األول
ّ

  

 ّتعر�ف ا�دوث ا�زما�. أ

 بكون اليشء مسبوق ّ التعريف املشهور للحدوث الزماينصنّفذكر امل

 ال جتامع ًةّ، وهو حصول اليشء بعد أن مل يكن، بعديّزماين ٍالوجود بعدم

ً صار موجودا، كان حادثا ّثمقبل وجوده ًفإذا كان اليشء معدوما . ةّالقبلي ً

 يف ِ بالعدمِ اليومِ حوادثِّة ومسبوقي، أمسِ يف يومِ بالعدمِ اليومِّة ملسبوقي؛ًّازماني

 . أمسِيوم

ٍ اليشء مسبوقا بعدموجود بكون :َّث الزماينوف احلدّ عرٌصنّففامل ً 

يشء بعدما مل  وهو حصول ال:، فقالّ املراد من العدم الزماينّ بنيّثم، ّزماين

 جلزء من  عدم ذلك اليشء مقارنّأن :ة، أيّة ال جتامع القبليّيكن، وهذه البعدي

ًالزمان، فال يكون العدم السابق لليشء جمامعا لوجود ذلك اليشء الحقا  ّألن؛ ً

 ، يف أجزاء الزمانّالتأخر وّالتقدمني يكونان بحسب ّ الزمانيّالتأخر وّالتقدم

 المتناع ؛الالحقة ال جتتمع مع األجزاء السابقة أجزاء الزمان ّنإوحيث 

 ٌّجزاء الزمان ذايتأ يف ّالتأخر وّالتقدم ّأن : منّتقدموملا  ، والفعلّالقوةاجتامع 

 يف الفصل صنّف، وهذا ما ذكره املّتأخر مع املّاملتقدمتمع جيله، لذا يستحيل أن 

ٌتقدمزاء الزمان جأفبني : حيث قال  ،ّتأخرنهام املم ّتقدمامل ال جيامع ،رّ وتأخّ

 . الباقيةّالتأخر وّالتقدمبخالف سائر أقسام 

 : من بيان أمرينّالبد ،ضح هذا التعريفّتيولكي 
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ه بطالن حمض، وإذا كان كذلك فام ّة له، وأنّ العدم ال شيئيّنأ :ّاألول 

 .ّزماين بعدم ٌ احلادث مسبوقّنإ :معنى قوهلم

 ذلك اليشء، وهو الذي ال وجود  هو يف ظرفٍ يشءّكل عدم ّنأ :الثاين

ً يف ظرف وجوده وليس سابقا عىل ًمثال فعدم زيد ، اليشءوجودجيتمع مع 

 يراد ، اجتامع النقيضني حمال:وجوده، وال الحق عليه، ولذا حينام يقال

 املراد ّألن، ووجوده الحق، ٌعدم اليشء سابقّأن يف رتبة واحدة، ال  اجتامعهام

هو و الستحالة اجتامع النقيضني، ؛ع مع الوجودبالعدم هو الذي ال جيتم

 . اليشءوجودالعدم يف نفس مرتبة 

 كون اليشء : ما معنى قوهلم يف تعريف احلدوث الزماين،وإذا كان كذلك

  ؟ّزماين ٍمسبوق الوجود بعدم

 احلادث ّأنّأهنم ال يريدون بقوهلم : ، هوّاألولواجلواب عىل األمر 

 ٌ العدم بطالنّألن؛ ّحتققله ـ بام هو عدم ـ عدم  الّأن: ّزماين بعدم ٌمسبوق

ًزمانياحمض، وال معنى أن يكون   اليشء لو ّأن :مرادهم ّإنام، وّزماين َ أو غريّ

ًا، وإذا مل يكن هذا ّ لكان وجوده زماني،سبقأ وزمان ٍ يف ظرفًموجوداكان 

ّاليشء موجودا يف الزمان السابق لكان عدمه زماني  .ًاً

ٌعلة ّالعلة عدم ّنإ :ية إىل العدم حينام قالواّ يف نسبة العلّقدمتوهذا نظري ما  ّ 

 وجود ّأن : املراد منهّإنام، وّعلة العدم ّأن :لعدم املعلول، إذ ليس املراد من ذلك

إىل عدم  ، فينتسب عدم املعلولّالعلة وجود عىل ّيتوقف ّأنهاملعلول حيث 

 املعلول عىل وجودف ّ ألجل توق،ّالعلةف عدم املعلول عىل عدم ّ، فيتوقّالعلة

 .ّالعلة وجود

 اليشء إذا مل ّأن :فاملقصوداليشء مسبوق الوجود بالعدم، : إذن حينام يقال

ٍيكن موجودا يف زمان ّي حادثا زمانيّ سم، الحقٍ وجد يف زمانّثم سابق ً  .ًاً
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يف تعريف احلدوث ـ من قوهلم  مرادهمّأن : ، هوجواب األمر الثاينو
 اليشء لو كان ّأن :، هوّزماين ٍ كون اليشء مسبوق الوجود بعدم ـّالزماين

ٍموجودا يف زمان ًبق، لكان وجوده يف ذلك الزمان طاردا لعدمه يف نفس  ساً
ٍذلك الزمان، وإذا مل يكن اليشء موجودا يف زمان  يف ذلك ٌ سابق، فهو معدومً

 .الزمان
ًتدرجييايكون دخوله فاليشء الزماين حينام يدخل دائرة الوجود   ّتحقق ويّ

ٍيةن زماٍ بقطعةٌ مسبوقةّية من الزمان، وهذه القطعة الزمانٍيف قطعة ها ي يكون فّ
 ً.ذلك اليشء معدوما

ًتدرجييا  ّ اليشء الزماينّحتققوالسبب يف  ؛ إذ لو مل يكن ّزماين ّألنههو ّ
ّا ومل يكن وجوده الالحق زمانيّزماني  مل يكن وجوده املفروض املقابل لعدمه ،ًاً

 .ًّا مل يكن العدم السابق زمانيٍحينئذًا، وّالسابق زماني

زما. ب ف القدم ا    تعر
َ كلام تقدمت:، أيّة اليشء بالعدم الزماينّوهو عدم مسبوقي ّ  فتجد ذلك ّ

ٍاليشء موجودا، ألنه غري مسبوق ّ ّ بعدم زماين، ويلزم من عدم كون اليشء ً
ّمسبوقا بالعدم الزماين ّ أن يكون اليشء موجودا ومنطبقا يف كل جزء من أجزاء :ً ً ً

ّ يف كل قطعة زمانيّ الزماينأي لزوم وجود القديم ـ ووجه اللزوم .الزمان  ـة ّ
ّ أن القدم واحلدوث متقو:وه ّمان بالسبق واللحوق، وال سبق وال حلوق إال إذا ّ

 هو ّ ينتسب إليه السابق والالحق، واملبدأ يف السبق الزماينٌكان هناك مبدأ
ّومالك التقدم والتأخر>: الثاين بقولهالفصل الزمان، كام ذكر ذلك املصنّف يف  ّ 

م خمتلط فيه ّ مترصٍ منقضٍني مفروضني منه يف وجودان هو اشرتاك جزئبالزم
 .م هو الزمان كام ال خيفىّ واملراد من الوجود املترص<ّالقوة والفعل

 . ّة اليشء بالعدم الزماينّ هو عدم مسبوقيّالقدم الزماينمن  املراد :إذن
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يتصفا�زمان ال : ا�بحث ا�ا�
ّ

 بالقدم وا�دوث ا�زمان�
ّ

�  

 ،ّة عىل األمور الزمانينني يصدقاّ من احلدوث والقدم الزمانيّتقدمما 

 ّماأًات مطلقا، ّتحرك التي هي عبارة عن احلركات واملةّوهي احلوادث الزماني

 . ّني بالقدم واحلدوث الزمانيّيتصفنفس الزمان فال 

 فواضح؛ إذ ليس ّ الزمان باحلدوث الزماينّاتصاف عدم ّأما :بيان ذلك

ً يكون معدوما يف ذلك الزمان ليكون مسبوقا فيه بعدم ٌقبل الزمان زمان ً

 حدوثه بعد ّثم الزمان يف زمان وجود هو عدم ّ احلدوث الزماينّألن، ّزماين

مان وفرض  ذلك يعني فرض عدم الزّألنذلك، وهو اجتامع النقيضني، 

 الزمان ّيتصفإذن ال ،  وهو من التناقض، واحدةٍ الزمان يف مرتبةوجود

من قال بحدوث الزمان فقد قال : ولذا قال أرسطو .باحلدوث الزماين

ً فرضنا بداية للزمان، لزم أن نفرض زمانا آخر قبل ّكلام ّأنه :بمعنى .بقدمه

ً أيضا ذلك الزمان السابق ّنً يكون طرفا للعدم السابق، ولكّحتىذلك املبدأ 

ً آخر له وزمانا سابقا عىل ذلك املبدأ، ً بالفرض، فيلزم أن نفرض مبدأٌحادث ً

 .وهكذا فيتسلسل إىل غري هناية أو يثبت القديم

 زمان آخر ٌ ال يوجد قبل الزمانّألنه فًّازماني ً عدم كون الزمان قديامّأما

 .دمه يف ذلك الزمان بعٍ ليكون غري مسبوق،لكي ينطبق وجوده عليه

ّ إن القدم واحلدوث متقو:بعبارة أخرى مان بالسبق واللحوق، وال يمكن ّ

ّأن يتحقق السبق واللحوق إال إذا وجد مبدأ ينتسب إليه السابق والالحق،  ّ

ّن الزمان ال زمان له، فال معنى إ هو الزمان، وحيث ّواملبدأ يف السبق الزماين

ّال يتحقق احلدوث أو القدم الزماني، والزم ذلك أن ّللسبق الزماين ني يف نفس ّ

 . الزمان

                                                        
  .٦٥٩  ص١  ج:ّطبيعياتال واتّهليإل علم اة يفّ انظر املباحث املرشقي)١(
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�مات ا�صنف � ا�قام
ّ

  

ّاتصاف ـ أو عدم اتصاف ـ : يفصنّف كلامت املّأنال خيفى   الزمان بالقدم ّ

 .أو احلدوث خمتلفة

 بالقدم واحلدوث كام هو ّيتصف الزمان ال ّأنففي املقام ذهب إىل 

 باحلدوث والقدم ّيتصفن فال  نفس الزماّماأو: واضح، حيث قال

 هو كون ّومعنى القدم الزماين (ّتأهلنيويف تعليقته عىل قول صدر امل. نيّالزماني

 ّألن ٍ والزمان هبذا املعنى ليس بقديم، لزمان وجودهّأول بحيث ال اليشء

 ّكان الزم تعريفه احلدوث الزماين: قال .)..الزمان ليس له زمان آخر

 ّف القدم الزماينّ يعرأن ،ّة ال جتامع القبليًةّأن مل يكن بعدي بعد اليشءبحصول 

 ولو ، بالنسبة إىل احلدوثٌّ القدم سلبيّألن ؛ّزماين بعد عدم اليشءبعدم كون 

 .يةّ بالكلّاملادة وكذا املفارقات عن ،ًّا زمانيًفه بذلك كان نفس الزمان قديامّعر

مان يف ذاتيهام بمعنى السبق ّتقو احلدوث والقدم مّأن : وهية هاهنا نكتّأنغري 

 القبل ّتحقق يٌ ثابتٌمبدأ السبق واللحوق إذا كان هناك ّتحقق يّإنامو ،واللحوق

 احلدوث ّحتقق عىل ذلك ّيرتتب ّثم ، القرب والبعد إليهةوالبعد بحسب نسب

 الستلزامه فرض ؛ةّ الوجود البتّتحقق فغري مّما القديم الزماينأو ...والقدم

 يف الوجود عىل يشء وال ، غريهيشء ال يسبقه إليه ٍّزماين ٍمبدأ إىل ٌةب له نسٍيشء

 نفس حقيقة الزمان ّأما و،جزاء األزمنة فظاهرأات وّ الزمانيّأما ،هذا النعت

  .ّزماينٍ مبدأ لوجودها إىل ةية فال نسبّ بالكلّاملادةوكذا املفارقات عن 

، حيث ّزمان بالقدم الزماين الّاتصاف يف بداية احلكمة ذهب إىل  لكنّه

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

 ).١(  تعليقة رقم،٢٤٦ ص٣ج: املصدر السابق )٢(
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، كمطلق الزمان ّة اليشء بالعدم الزماينّ هو عدم مسبوقيّالقدم الزماين: قال

هذا .  ثبت الزمان من حيث انتفىّوإال، ّزماينمه زمان وال ّالذي ال يتقد

ًإذا كان مسبوقا بالعدم يف الزمان ّإال  ّتحقق ال يّ احلادث الزماينّألن خلف

 وال يكون ذلك ، احلادثوجود قبل ٌ أن يوجد زمانّالبده  وعلي،السابق

ًاحلادث موجودا يف ذلك الزمان، فلو كان نفس الزمان حادثا ف  أن يكون ّالبدً

ٍالزمان مسبوقا بزمان ً سابقا بالفرض، ٍ الزمان غري موجودّنإ آخر، وحيث ً

ًفيكون موجودا ومعدوما كون  أن يّالبد وهو اجتامع النقيضني، وعىل هذا ،ً

 .ًالزمان قديام

وقد مجع صاحب الوعاية بني كلامت املصنّف التي ينفي احلدوث والقدم 

 عبارة عن كون :ّن احلدوثإ:  ويثبت القدم أخرى، حيث قالًللزمان تارة

ّاليشء مسبوق الوجود بعدم زماين، كام أن القدم  عبارة عن عدم كون اليشء :ّ

ّدم متقابالن بالرضورة، ثم هذا ّ زماين، فاحلدوث والقممسبوق الوجود بعد

ن كان بالسلب إ أو بالعدم وامللكة، ف،ّالتقابل إما أن يكون بالسلب واإلجياب

ٌ أن نفس الزمان قديم:واإلجياب فواضح ّ زماين، ألن ارتفاع النقيضني حمال، ّ ّ
ّفإذا مل يكن الزمان حادثا زماني ّ وجب أن يكون قديام زماني،ًاً ًا، لكن ملا كان ً

 وجب أن ال يكون للقديم ، يف جانب املايضٍ متناهٌث الزماين زمانللحاد

ّما بأن ال يكون له ا وسلب الزمان املتناهي عن القديم ، الزمان املتناهيّالزماين

 ٌفرد:  فردانّ فللقديم الزماين. لكنّه غري متناهٌ أو بأن يكون له زمانً،زمان أصال

 ٌ يكون له زمانٌ وفرد،عقول املفارقةً أصال كنفس الزمان وكالٌال يكون له زمان

 .  كالعامل اجلسامينٍلكنّه غري متناه

 ّيتصف نفس الزمان ال ّأن :ًأيضاوإن كان تقابلهام بالعدم وامللكة فواضح 
                                                        

 . املرحلة التاسعة، الفصل الثالث، بداية احلكمة)١(
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ن يكون من شأن القديم واحلادث  أٍحينئذني، فيجب ّباحلدوث والقدم الزماني

 ينطبق ّحتى ٌمان زماننطباق عليه، لكن ليس للزاالستقرار يف الزمان واال

ًعليه، فيكون قديام أو حادثا  تكون ّحتىة ّ وكذا العقول املفارقة ليست زماني،ً

 وهنا ّاألول سلك يف البداية الطريق صنّف املّثم بالزمان، ً أو حادثةًقديمة

 .الطريق الثاين

  ثبوت ا�دوث �لزمان بمع� آخر

 آخر غري ًحلدوث بمعنى الزمان باّيتصف يمكن أن ّأنه :صنّفذكر امل

 .ّزماين بعدم ًا وهو كون الزمان مسبوق،املعنى السابق

 :كالتايلويمكن بيان املعنى اآلخر للحدوث الزماين 

 ّألن وذلك ؛ بالذاتٌةّمتأخر وٌمةّزاء الزمان متقد أجّنأ :ّاملقدمة األوىل

ٍكميةالزمان عبارة عن 
 ٍ بجزءٌ فهو مسبوق،هئ من أجزاٍ جزءُّة، فكلّ غري قارّ

 ٌ مسبوقّفإنهالزمان  من ٍجزء وضعنا يدنا عىل ّكلامآخر من الزمان، وهكذا 

 ّ فكل، الالحقّقوة، والسابق حيمل ًاّمتأخر وهذا ،ًامّبزمان، ويكون ذاك متقد

 هبذا ًّازماني ًا جزء من الزمان حادثّكلفيكون  . بعدمهٌ من الزمان مسبوقٍجزء

ة ال جتامع ّد أن مل يكن، ولكن هذه البعدي بمعنى حصول اجلزء بع: أي،املعنى

 .ةّالقبلي

 ً ليس شيئا ّ الكلّألنوذلك ؛  حكم األجزاءّ حكم الكل:ّاملقدمة الثانية

 .ّ، يثبت للكلٍ فام لألجزاء من حكم.وراء األجزاء

 حصول اليشء : وهو،، لكن هبذا املعنىّزماين ٌ الزمان حادث:النتيجة

                                                        
 .٤٧٦ص:  وعاية احلكة)١(

 . واملعلولّالعلة مناقشة هذه الكربى يف املرحلة التاسعة يف مباحث ّتقدمت )٢(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح٢٧٠

 .تهّ اليشء ال جتامع فعليّقوة ّألنة، ّجتتمع مع القبلي ال ًةّبعدما مل يكن، بعدي

 ، من أفراد تلك الطبيعةٌ من جزئيات الطبيعة هو فردٍ جزءّكل :ببيان آخر

 حكم األمثال فيام جيوز وما ّألن حكم سائر أفراد تلك احلقيقة، ّوحكم الكل

ثبت ، ّ باحلدوث الزماينٌ أجزاء الزمان حادثةّأنال جيوز واحد، فإذا ثبت 

 .ّ باحلدوث الزماينٌ الزمان حادثّأن :ًأيضا

هو إثبات احلدوث  وـ ّ بأن هذا البيان:مصباح اليزديالشيخ  وأورد عليه 

ّ لكل عامل املادة والطبيعة من خالل إثباتّالزماين ٍ أن كل جزء:ّ ّ  من أجزاء هذه ّ

ٍال يكفي دليال عىل ذلك؛ ألن كل جزء ـ ً زماناٌاحلركة حادث ّ ّ ّإنام يتصف  منها ً ّ

ٍ زماين عليه ينتزع من جزءٍ لسبق عدم؛ّباحلدوث الزماين
 آخر منها، لكن ال جيري ّ

ّ سابق عليه سبقا زمانيٍ لعدم يشء؛ّذلك يف الكل ّا، حتى يتصف العامل باحلدوث ً ّ ً

 . ّالزماين

 فيام ّيصح ّإنام إرساء حكم األجزاء أو األفراد إىل املجموع ّأن :واحلاصل

ٌيةّ للمجموع خصوصّتصورُيإذا مل   ّاألجزاء كام يف احلدوث الذايت ال توجد يف ّ

 ّاتصافة ّ لصح؛ يف احلوادث املتسلسلةّ، بخالف احلدوث الزماينّأو الفقري

 . ع، بخالف املجموّزماين ٍة بعدمّ واحدة منها باملسبوقيّكل

ح�م ا�زمان ا�اص ع� ح�م ا�زمان العام: ت�بيه
ّ ّ

  

 ما ذكرنا يف هذا ّأن : أن يشري إىل نقطة وهيصنّفريد امليف هذه النتيجة ي

ً سواء كان زمانا ٍ زمانّكلالفصل من معنى القدم واحلدوث جيري ويتطابق يف 

ّا أم خاصّعام  ً.اً

 : الزمان عىل قسمني:بيان ذلك

                                                        
 . ٤٩٣، ص)٤٧٧(الرقم :  تعليقة عىل هناية احلكمة)١(
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ٍة لكل موجودّ وهو مقدار احلركة الشخصي.ّ الزمان اخلاص:ّاألول ّ خاص، ّ

ّ أن كل حركة شخصي: وقلناّاحث القوة والفعلّوهذا ما تقدم يف مب ّ ة من ّ

 ٌ هلا زمان،ّهريةواجلو ـّكاألين والكم والكيف والوضع ـ  ّةاحلركات العرضي

ر به الناس ِّ الزمان الذي يقدّأن :ًأيضا ّوتقدم.  هبا وبقدرهاّخيتص ٌّخاص

 ،ةّاليوميًحوادث العامل وجيعلونه مقياسا يقيسون به احلوادث هو زمان احلركة 

ًفيجعلون زمان حركة األرض حول نفسها مقياسا لطول األحداث والوقائع 

ة عىل ّوقرصها، وحيصلون من خالل تطبيق احلوادث عىل زمان احلركة اليومي

احلدث من  احلدث الفالين أقدم ّأنـ ًمثال ـ  النسبة بني احلوادث، فيقولون

ٌرص زمانا أو مساويةة أطول أو أقّ احلادثة الفالنيّأن أو ،ّالكذائي  للحادثة ً

 .األخرى

 ّاملادة ّنإ األوىل، حيث ّللامدة، وهو مقدار احلركة ّم الزمان العا:الثاين

ٍهرية جوٍاألوىل تبدأ وتنتهي بحركة
 التي ّعامة واحدة، وهذه هي احلركة الّ

 . يف صورها املختلفةّاملادي العامل ّمادة هبا ّتحركت

 ما ذكرنا يف هذا الفصل من معنى القدم ّإن :صنّف ذلك يقول املّتبنيإذا 

 باحلدوث والقدم، وغريه من ّيتصف الزمان ال ّأن :ني، منّواحلدوث الزماني

 ّ شامل لكال القسمني أي الزمان العامّإنام، وّ بالزمان العامّ ال ختتصاألحكام،

 ة ونقطع النظر عنّ حلركة شخصيًاّخاص ًافحينام نأخذ زمان .ّاخلاصوالزمان 

 إذا نسبنا ،نعم .ً وليس قديامًا هذا الزمان ليس حادثّنإ : آخر، نقولٍ يشءّأي

 لكن ، وذاك قديمٌ هذا حادث:قولن ، إىل زمان آخر أطول منهٍهذا الزمان

ه ال ّ وأن،ّ فحكمه نفس حكم الزمان العام.ّاخلاصبالنظر إىل نفس الزمان 

                                                        
 . املرحلة التاسعة، الفصل احلادي عرش، هناية احلكمة)١(
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 ّعامة زمان احلركة الّأنأي كام  (ّتقدمحادث وال قديم بعني البيان الذي 

 للعامل يستحيل أن يكون أوسع من احلركة الراسمة للزمان ولذا ال ّهريةاجلو

ً للعامل بمعنى أن يكون العامل معدوما يف زمان يرسمه، ّيمكن احلدوث الزماين

 املوجودة يف العامل تستحيل أن تكون أوسع ّيةكذلك الزمان للحركات اجلزئ

 ولذا ال يمكن حدوث هذه ؛مة لتلك األزمانمن نفس تلك احلركات الراس

ها يف زمان ترسمه ّحتقق قبل ً بمعنى أن تكون هذه احلركات معدومة،احلركات

 تلك احلركات ال يوجد الزمان الذي وجودنفس هذه احلركات، إذ قبل 

 فهذه ، تكون عدم احلركات يف تلك األزمانّحتىترسمه هذه احلركات 

 وإذا مل ،ألزمان التي ترسمها هذه احلركات بحسب اًاحلركات ليست حادثة

 وجوداهتا غري ّإن : بحسبها، أيٌتكن حادثة بحسب تلك األزمان فهي قديمة

  . لكن بحسب الزمان الذي ترسمه تلك احلركاتّ بالعدم الزماينٍمسبوقة

تعليق � ا�ص
ّ

  

  وهو حصول اليشء بعد أن مل يكن... احلدوث الزماين :قوله .

هو  )وهو حصول اليشء بعد أن مل يكن( صنّفقول امل :ّايضّشيخ الفيقال ال

 يعترب يف املعنى ّألنه خيتلف عن سابقه؛ وذلك ّ آخر للحدوث الزماينٌتفسري

ًا، زيادةّالسابق كون العدم السابق زماني  عىل اشرتاك كون السبق واللحوق ً

 .ّنيزماني املعترب فيه

: ني، أيّ كون السبق واللحوق زمانيّالإ يف هذا املعنى فال يعترب ّوأما 

ًا كام يف ّ سواء كان العدم السابق زماني،بحيث ال جيامع فيه السابق الالحق

                                                        
 .٤٨٠ص:  وعاية احلكمة)١(
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 ّالقوة ّفإن ، احلركة والزمان عليهامّقوة ّتقدم كام يف ٍّزماين، أو غري ّاألولاملعنى 

 ركة يستحيل أن مبدأ احلّأن :ّتقدم ملا ؛ّزماين ال ٌ للحركة، ومبدأ احلركة آينٌمبدأ

 . من احلركةًءاكون جزي

 كاحلركة ّأنه، ملا ّزماين حادث ّأنه الزمان ّوهبذا املعنى يصدق يف حق

 ّقوة ّأن والسابق ال جيامع الالحق، ملا  سابقة عليه،ّالقوة، وّالقوةمسبوق ب

 .اليشء ال جيامع فعليته

 ّا إال إذا كان ما يقابله ّال يكون العدم زماني :قوله  .ًمن الوجود زمانياً

، نعم يمكن ّزماينًا أو غري ّة له لكي يكون زمانيّ العدم ال شيئيّألنوذلك 

، وحيكم عليه بكونه وجود فيعترب له ،ضافة العدم إىل الوجود املقابل لهإ

ّا، فالعدم ال يكون زمانيّزماني  مكانه الوجود لكان ّحتقق إذا كان بحيث لو ّإالًا ً

 .ًّازماني

 ّوهي احلركات واملتحركات ّيةّإنام يصدقان يف األمور الزمانو :قوله. 

كام .  بالنسبة إىل زماهنا، وأجزاؤها الوسطى واألخرية حادثةٌ قديمةٍ حركةّفكل

ف وجودها عن الزمان ّ إذا مل يتخلّ بالنسبة إىل الزمان العامٌ قديمةٍ حركةّكل ّأن

 .فّ، وحادثة إذا ختلّالعام

 موضوع مجيع ّأن : يف الفصل التاسعّإذ قد مر ـ ّواداملات وهي ّتحركوامل

 بالنسبة إىل زمان حركة الصورة أو األعراض ًأيضا ٌقديمة ـ ّاملادةاحلركات هي 

 فهي ّوإال، ّف عن الزمان العامّالقائمة هبا، وكذا إذا كانت بحيث مل تتخل

 ـورها هتا وصّ وهي اجلواهر بامدـّواملتحركات يف احلركات الثانية . حادثة

 .  إذا كانت تلك احلركات حادثةٌحادثة

                                                        
 .٨٩١ ص٣ج : عىل هناية احلكمةّايضّ تعليقة الشيخ الفي)١(
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  خالصة الفصل ا�ا�س

 بكون اليشء مسبوق الوجود ّالتعريف املشهور للحدوث الزماين 

 . ةّ ال جتامع القبليًةّ، وهو حصول اليشء بعد أن مل يكن، بعديّزماين ٍبعدم

 ّة اليشء بالعدم الزماينّهو عدم مسبوقي: ّلقدم الزماينا. 

  بالقدم واحلدوث الزمانينيّتصفيالزمان ال ّ. 

 الزمان باحلدوث بمعنى آخر غري ّيتصف يمكن أن ّأنه :صنّفذكر امل 

 .ّزماين بعدم ًا وهو كون الزمان مسبوق،املعنى السابق

 ّأنني، من ّما ذكر يف هذا الفصل من معنى القدم واحلدوث الزماني 

 بالزمان ّ ختتص ال،حكامأل باحلدوث والقدم، وغريه من اّيتصفالزمان ال 

 .ّاخلاص والزمان ّ أي الزمان العام، لكال القسمنيٌ شاملّإنام، وّالعام

 



 

 

 

 

 

 

 

  الفصل ا�سادس

دم ا�ات��قدوث وال� ا�
ّ

  

 ّاألدلة عىل احلدوث الذايت 

 النتائج املتحصلة 

 يف تأريخ مسألة القدم واحلدوث ّيةمجالإملحة  :ّبحث إضايف 

 ّالزماين





 

 

  الفصل ا�سادس

� ا�دوث والقدم ا�ات�
ّ

�  

ا�دوث
ُ

 كون:� ا�ا�
ُ

 وجود ا��ء �سبوقا
ً

ِرر ا�تقِم بالعد
 ِ � �رتبةّ

ذاته، والقدم
ُ

 خالف� ا�ا�
ُ

  . ه

إن �: قا�وا
� ّ

ٍ ذي ماهية
ّ

 فإنه حادث
ٌ ّ

 ذاتا
ً

 واحتج.
ّ

 بأن �:وا عليه
� ّ

 

 فإنه �ستحقٍ��ن
ُ ّ

 العدم
َ

 و�ستحق،ِ �اته
ُ

 ا�وجود
َ

ه، وما ِ� من غ

 أقدمِبا�ات
ُ

 �ما بالغ�، فهو �سبوق
ُ ّ

  . ِ �اتهِ بالعدمِ ا�وجود

واع�ض
َ

َبأن ا�م�ن:  عليه ّ
 العدمِ �و اقت� �اته

َ
 �ن
َ

 �تنعا
ً

، بل 

ِ ه ال يصدقهو إل��ن
ُ

ِ ه أنه �وجود، وال أنه معدوم عليه � ذات
ّ ّ

فكما . 

�ستحق
�

 ا�وجود
َ

ٍ عن علة
ّ

 كذ�ك �ستحقٍ خارجة
�

دم الع
َ

ٍ عن علة
ّ

 

 أقدمِ والعدمِ من ا�وجودٌخارجة، فل�س �ء
َ

 إ�ه من غ�ه، ِ بال�سبة

فل�س وجود
ُ

ه �سبوقاِه عن غ�
ً

ِِ بعدم   . هه �ات

بأن ا�راد:  عنهَوأجيب
َ ّ

 به عدم
ُ

 سلباِ بذاتهِ ا�وجودِ استحقاق
ً
 

�صيلي
ّ

ا
ً

ِِ ال بنحو ه قبل العدول، وهذا ا�ع� � � ذات
َ

من  اآل� ِ ا�وجود

  . ِ الغ�ِقبل

حجة
ٌ

ن �إ:  أخرى
� ّ

 � ماهيةٍ ��ن
ٌ ّ

 مغايرة
ٌ

ه، و�ال �نِ �وجود
َ ّ

 

واجبا
ً

�كنا  ال
ً

، و�
�

 ما �نت ماهيت
ُ ّ

ه مغايرة
ً

 امتنع،هِ �وجود
َ

 أن ي�ون
َ

 

وجود
ُ

ه من ماهيته، و�ال �نت ا�اهية �وجودة
ً ّ ّّ

 قبل
َ

ها، ِ وجودِ حصول
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وهو �ال، فوجود
ُ

ه �ستفاد
ٌ

ه، ف�نِ من غ�
َ

 وجود
ُ

ه �سبوقا
ً

ه ِ بغ�

با�ات، و�
�

 ما �ن
َ

 �ن، كذ�ك
َ

 �دثا
ً

  .  با�ات

عّو�تفر
ُ

 � ما تقدم
َ ّ

َ أن القديم: ّ
 با�ات، ِ ا�وجودُ واجبِ با�ات

وأيضا
ً
َ أن القديم: ّ

 ال ماهيةِ با�ات
َ ّ

� .   
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  ا��ح

األدلة � ا�دوث ا�ا�
ّ

  

ف ّني، فعرّ احلدوث والقدم الذاتي هذا الفصل للبحث يفصنّفعقد امل

 ّكل ّأن : بمعنى،ر يف ذاتهّ اليشء بالعدم املتقرّية مسبوقّبأنه :احلدوث الذايت

 الوجود بالنظر ّ يستحق، نعم. الوجودّ ال يستحقّماهيتهممكن فهو من حيث 

ٌماهية ما له ّكل، ولذلك قال احلكامء ّعلتهإىل  ّ ذاتا، واستدلٌ فهو حادثّ وا عىل ً

 . بدليلنيّدوث الذايتاحل

ٍماهية ّكل ّأن : العقل يعتربّإن :ّالدليل األول
 ّ ال تستحق، يف مرتبة ذاهتاّ

 من اقتضاء الوجود، وكذلك ٌ من حيث هي خاليةّاهية املّألنالوجود لذاهتا، 

 وهي حينام تكون موجودة يف ، أخرىٌ مرتبةّامهية لكن لل،ال تقتيض العدم

 . الوجود من غريهاّتستحقاخلارج ففي هذه املرتبة 

ّ مرتبة ذات املاهية ومرتبة كون ـ وحينام يقارن العقل بني هاتني املرتبتني 

ّم مرتبة ذات املاهية عىل مرتبة حتقق املاهية يفّ يقدـّاملاهية موجودة   اخلارج ّّ

مرتبتها  عىل ّاهيةوعروض الوجود عليها، وسبب تقديم العقل ملرتبة ذات امل

الغري، ب يكون ّ إنام يف اخلارجّاهية املوجود ّألن؛ هو ا يف اخلارجيف حالة وجوده

 . ما بالذات أسبق ملا هو بالغريّأن :ومن الواضح

 ّاهية املّأن : وهو،ّ عىل اإلمكان املاهويٌّ االستدالل مبنيّأن :واحلاصل

 ّمما الوجود من غريها، وما بالذات أسبق ّ العدم من ذاهتا، وتستحقّتستحق

 .وبالعرضبالغري 
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 .ّ ذايتٌ فهو حادثّماهية ذي ّكل ّأن :ولذا قال احلكامء

 ّ مصبّألن يف مرتبة ذاهتا جيتمع مع الوجود؛ ّاهية عدم املّأن :وال خيفى

 املوجود ّهو مرتبة الذات، وما يف مرتبة الذات ال يمكن أن يتخىل هذا العدم

 .ًاتا اليشء املوجود معدوم ذّأن :بمعنى.  لهّيةا ذاتّألهنعنها، 

 العدم ّأن :مة وهيّ اعتمد عىل مقدّ عىل احلدوث الذايتّاملتقدماالستدالل 

 عليها ٌ الوجود فهو عارضّأما، ّامهية للّ العدم ذايتّألنسبق من الوجود، أ

 .وليس من ذاهتا

ً هذه املقدمة واجهت اعرتاضا من البعض،ّلكن  : وحاصل هذا االعرتاضّ

 العدم من ّ الوجود من ذاهتا، كذلك ال تستحقّ ال تستحقّأهنا كام ّاهية املّأن

ٍعلة العدم من ّتستحق ّإنام و،ًأيضاذاهتا   ّ تستحقّأهنا عن ذاهتا، كام ٍ خارجةّ

ٍعلةالوجود من   عبارة عن تساوي ّ اإلمكان املاهويّألنو ، عن ذاهتاٍ خارجةّ

لو كان ، وّاهية إىل الوجود والعدم، فالعدم مل يؤخذ يف ذات املّاهيةنسبة امل

 . عن الوجودّاهية المتنعت املّاهيةًالعدم مأخوذا يف ذات امل

ٍعلة كام حتتاج يف وجودها إىل ّاهية املّأن :ّيتضحوهبذا   عن ذاهتا، ٍ خارجةّ

ٍعلةكذلك حتتاج يف عدمها إىل   العدم ليس ّأن :ّيتضح عن ذاهتا، وهبذا ٍ خارجةّ

 وكالمها خارجان عن ،ّاهيةأسبق من الوجود، بل مها متساويا النسبة إىل امل

 بعدم يف ٌ مسبوقّ احلادث الذايتّبأن، وعىل هذا ينتقض قولكم ّاهيةذات امل

 .مرتبة ذاته

 ؟ عدم املمكنّعلة ما هي :إن قلت

ر ّ ذلك املمكن، وقد قروجود ّعلة هي عدم :عدم املمكنّعلة  ّإن :قلنا

  العدمّ لذاته يستحقّنهفإ ممكن ّكل ّنإ:  بقولهّتأهلنيهذا االستدالل صدر امل

ه أقدم ّ فالعدم يف حق، بالغريّمماما بالذات أقدم  و، الوجودّمن غريه يستحقو
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ًذاتيا ً حدوثاً فيكون حمدثا، بالذاتًماّمن الوجود تقد ّ.  

 ال ّأنه :هو وّوفيه شك: فخر الرازي بقولهالره وهذا االعرتاض ذك

 من ذاته   العدم ّ لو استحقّإنه ف،ن ذاته العدم مّ املمكن يستحق: يقالأنجيوز 

ه ليس من حيث هو هو ّ بل املمكن يصدق عليه ان،ً ال ممكناًلكان ممتنعا

الفرق بني  و، من حيث هو هو ليس بموجودّأنهال يصدق عليه  و،بموجود

 وجود الوجود من ّ املمكن يستحقّأن بل كام ،االعتبارين قد عرفته فيام مىض

العدم من  و كان استحقاقه للوجودفإذا .ّعلته العدم من عدم ّ يستحقّفإنه ّعلته

ٌتقدم ألحدمهامل يكن  و،ّاهية منهام من مقتضيات املٌمل يكن واحد و،الغري  عىل ّ

ٌتقدم ال يكون لعدمه فإذن ،اآلخر   . عىل وجودهٌّ ذايتّ

  ال جيوز أنّأنه :ويرد عليه: بقوله هذا االعرتاض ّتأهلنير صدر املّوقر

 العدم لذاته لكان ممتنع ّ لو استحقّفإنه ، العدم من ذاتهّ املمكن يستحق:يقال

 من حيث هو هو ّأنه بل املمكن ما ال يصدق عليه ،الوجود ال ممكن الوجود

الفرق بني  و، من حيث هو هو ليس بموجودّأنهال يصدق عليه  و،موجود

 ّ يستحقّفإنه ّعلته الوجود من ّ املمكن يستحقّأن بل كام ،االعتبارين ثابت

  فإذا كان استحقاقه الوجود والعدم كليهام من الغري.ّعلته من عدم ًأيضاالعدم 

ٌتقدم مل يكن ألحدمها ،ّاهية منهام من مقتضيات املٌمل يكن واحدو  ، عىل اآلخرّ

ٌتقدمفإذن ال يكون لعدمه    . عىل وجودهٌّ ذايتّ

 ،الفخر الرازي وهو ، نفس املعرتضأجاب عىل هذا االعرتاضو

 العدم من ّ املمكن يستحقّبأن مراد احلكامء من القول ّأن :وحاصل ما ذكره هو
                                                        

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

 .١٣٤ص ١ج: ةّرشقي املباحث امل)٢(

 .٢٤٧ ص٣ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة )٣(
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املمكن ال ( وهي هبذا النحو ،لةّ السالبة املحصّإنامال السالبة املعدولة و ذاته

 وهو ٍ واحدٍ لطرفّية السلب يف هذه القض:أي)  الوجود لذاتهّيستحق

 وإن كان تعبريهم عن ، العدم لذاتهّق املمكن يستحّأن :الوجود، وال يثبت

 املوجبة املحمول، وهو محل استحقاق العدم عىل ّيةمرادهم هذا بنحو القض

 .املمكن

 : لكي يقالّاهية ليس املراد هو محل العدم عىل ذات امل:بعبارة أخرى

ٌمتصفة يف ذاهتا ّاهيةامل  ال ّاهيةل نقول املب وهذا هو اإلجياب العدويل ـ ـ بالعدم ّ

 .ّ وهذا هو السلب التحصييل، الوجود لذاهتاّستحقت

 ّأن العدم لذاهتا هو ّ تستحقّاهية املّأن املراد من :ّايضّوبعبارة الشيخ الفي

ا مل تكن تقتيض الوجود لذاهتا، فلم تكن موجودة، وإذا مل تكن ّ ملّاهيةامل

ًا ّتي الستحالة ارتفاع النقيضني، فالعدم وإن مل يكن ذا؛موجودة فهي معدومة

 له بمعنى اخلارج ٌّ ذايتّأنه ّإال اإليساغوجي ّم هلا، كام يف الذايتّهلا بمعنى املقو

 امللحوظة من حيث ّاهية ذات املّ ينتزع من حاقٌّ عريضّأنه : أياملحمول،

  .هي

 عن هذا بداية احلكمة يف صنّفويرجع هذا املعنى إىل جواب امل

 عن الوجود ً ذاهتا خاليةّحدانت يف  وإن كّاهيةامل: االعرتاض حيث قال

 الوجود ّمرجح عدم ّ لكنّمرجح،سها بأحدمها إىل ّ يف تلبً مفتقرة،والعدم

 ذاهتا عن ّحدها يف ّ خلو: وبعبارة أخرى. يف كوهنا معدومةٍته كافّوعل

 وهو ال ينايف ،يلّ هو بحسب احلمل األوّإنام ،الوجود والعدم وسلبهام عنها

 . بحسب احلمل الشائعٍنئذحيصافها بالعدم ّات

                                                        
 . ٩٠٢ ص٣ج:  انظر تعليقة الشيخ الفيايض)١(

 .١٤٨ص:  املرحلة التاسعة، الفصل الثالث، بداية احلكمة)٢(
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 ّأن : هوّاحلجةاملراد من هذه ّلعل و: وهذا ما ذكره الفخر الرازي بقوله

 ّيةهذه الالاستحقاق و،العدم و للوجودّية من ذاته الالاستحقاقّاملمكن يستحق

  .ر احلدوث من هذا الوجهّ فيتقر، سابق عىل االستحقاقٌّ عدميٌوصف

 ّإن :ولك أن تقول يف اجلواب: بقوله ّتأهلنياملر هذا اجلواب صدر ّوقر

  الوجودّيةاستحقاق  من ذاته الّ املمكن يستحقّ أن: املذكورةّاحلجة  املراد من

 ٌه سابقُ يف ذاته من حيث ذاتٌ ثابتٌّ عدميٌ وصفّيةهذه الالاستحقاق و ،العدمو

ًجمردة  عند أخذهاّاهيةعىل اعتبار الوجود إذا كان املنظور إليه حال امل  عن ّ

 . مغايرة للوجود: أي،العدم والوجود

املمكن من ذاته أن يكون (شتياين يف توضيح قول الشيخ وقال احلكيم األ

 من ليس مراد رئيس احلكامء : أقول :) أن يكون أيسّعلتهليس، وله من 

 هذا ّإن:  يقالّحتى والعدم، ّية املمكن يقتيض من ذاته الليسّأن :هذا الكالم

 لو اقتىض ذات املمكن العدم، وقد ّفإنهن املمتنع، عىل مذاق املشهور؛ شأ

ر بنور ّ بزوال الذات، فال يمكن أن يتنوّإال ما بالذات ال يزول ّأن :ّتقرر

ا كان بحسب ذاته ّ املمكن ملّأن: هذا الكالم بل املراد من. ّالعلةالوجود بسبب 

 حيث هوهو بموجود،  للوجود، فلم يكن يف حريم حقيقته، منٍغري مقتض

 لالاقتضاء، الذي ٍ والعدم، فهو بحسب ذاته مقتضّيةوعدم الوجود هو الليس

  .ّتأهلني الطويس، وصدر املّاملحققح به ّ والعدم، كام رصّيةالزمه الليس

 موجود عن غريه ّكل( الطويس يف رشح عبارة الشيخ ّاملحققوقال 

الذي  اليشء حال ّنإ: ) لو انفردودوج أو ال يكون له ، العدم لو انفردّيستحق

                                                        
 .١٢٩ ص١ ج:ّية املباحث املرشق)١(

 .٢٤٧ ص٣ج:  احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)٢(

 .٩٠٢ ص٣ج): الفيايض(ً، نقال عن هناية احلكمة ٣٣٨ص:  تعليقة االشتياين عىل غرر الفرائد)٣(
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ّ إنام يكون قبل حاله بحسب ،مع قطع النظرعن غريه يكون له بحسب ذاته

  ـبحسب ذاته يستلزم ارتفاع ذاته ّ ألن ارتفاع حال اليشءـ  بالذاتّيةغريه قبل

ّ وأما ارتفاع ،وذلك يقتيض ارتفاع احلال التي تكون للذات بحسب الغري

 ،ري ال يقتيض ارتفاع احلال التي بحسب الذاتاحلال التي بحسب الغ

واملوجود عن الغري املمكن بالذات لو انفرد عن الغري الستحق العدم بحسب 

ّ وأما بحسب العقل فلم يستحق،اخلارج ّ ألن وجوده إنام ؛ العدم وال الوجودّ ّ

ّ وعدمه إنام يكون باعتبار عدم علته،ّيكون له باعتبار وجود علته وكالمها ، ّ

 ،ّ ال تكون إال يف العقل،ّ وهذه احلالة أعني التجرد عن االعتبارات،يران لهمغا

ّ عن الغري إما العدم وإما أن ال يكون له وجود ًداّفاحلال التي ال تكون له متجر ّ

 ّإما ٌ مسبوق  فإذن وجوده،ّ وأما وجوده فهو حال له بحسب الغري،وال عدم

 . ّيتهذا هو احلدوث الذا و،بعدمه أو بال وجوده

 للحدوث الذايت هو كون اليشء ّاألول التعريف ّأن ّتقدم :الدليل الثاين

ُمسبوقا بالعدم املتقرر يف رتبة ذاته، وذكرنا ما أ ورد عىل هذا التعريف من ً

 ٌ العدم سابقّأن متساوية النسبة إىل الوجود والعدم، وليس ّاهية املّبأن :ٍإشكال

ه هو ّهذا االعرتاض لعلّأن  :ح اليزديوقد ذكر الشيخ مصبا .عىل وجودها

 بالعدم ّية من املسبوقّ للحدوث الذايتّاألولالسبب يف عدوهلم من التعريف 

 بوجود ٌ فهو مسبوقٍ ممكنّكل ّأن : بالغري، أيّيةإىل تعريف آخر وهو املسبوق

ته ّ بمعنى مسبوقيٌ حادثّإنه:  أن يقالّ وجوده مستفاد منها، فيصحّألن، ّعلته

 . ةّالعلب

ٌيةمبن  الثانيةّاحلجة هذا الدليل أو ّإن:  ذلك نقولّتبنيإذا   عىل التعريف ّ
                                                        

 .١١٥ ص٣  ج: الطويسّمحقق لل،التنبيهات وشارات رشح اإل)١(

 .٣٤٥ص:  تعليقة الشيخ مصباح عىل هناية احلكمة)٢(
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 صنّف بغريه، وهذا ما ذكره املًا وهو كون اليشء مسبوق،ّالثاين للحدوث الذايت

 ّتحقق فغري مّ القديم الزماينّأماو... :يف تعليقته عىل األسفار، حيث قال

 ٌيشء ال يسبقه إليه ٍّزماينٍ مبدأ له نسبه إىل ٍءيش الستلزامه فرض ؛ةّالوجود البت

 نفس حقيقة الزمان وكذا املفارقات عن ّأما و... يف الوجودٌيشءغريه وال 

 ومن هنا يظهر وجه ،ةّ البتٍّزماين ٍمبدأ لوجودها إىل ة فال نسبّية بالكلّاملادة

 اليشء يف تعريف القديم الزماين من مثل قولنا كون  صنّفعدول امل

 لزمان ّأول بحيث ال اليشء كون : إىل مثل قوله،حيث ال يسبقه زمانب

 عن نفس الزمان وعن املفارقات عن ّ نفيه بذلك القدم الزماينّثم ،وجوده

  .ّية بالكلّاملادة

 ـ ّمتعددة يف مواضع ّتقدمـ الذي هذا الدليل ّبعد هذا البيان، نقرر 

 :بالشكل التايل

ٌماهيةن له  ممكّكل :ّاملقدمة األوىل  . لوجودهٌ مغايرةّ

وهو خالف  ً عني وجوده لكان واجبا،ّماهيتهوهذا واضح؛ إذ لو كانت 

 .ًالفرض من كونه ممكنا

 لوجوده، امتنع أن يكون ً مغايرةّماهيته ما كانت ّكل :ّاملقدمة الثانية

 ً موجودةّاهية للزم أن تكون املّماهيته، إذ لو كان وجوده من ّماهيتهوجوده من 

 يلزم وجودها ّألنههو حمال،  و عىل املعلول،ّالعلةم ّ لتقد؛ وجودهاّحتقققبل 

 . اليشء عىل نفسهّتقدمقبل وجودها، وهو 

 بغريه ٌ املمكن مسبوقّأن : من غريه، أيٌ املمكن مستفادوجود ّإن :النتيجة

، بناء ّ ذايتٌإذن املمكن حادث . عن الوجودٍ يف مرتبة ذاته خالّألنهبالذات؛ 

 . ً اليشء بغريه ذاتاّية بمسبوقّ تعريف احلدوث الذايتعىل

                                                        
 ).١( رقم ،٢٤٦ص ٣ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة )١(
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ا�تائج ا�تحص
ّ

  لة

 هو املوجود الذي يقتيض الوجود لذاته؛ ّ القديم الذايتّأن :النتيجة األوىل

 وينعكس بعكس ،ً فهو حادث ذاتاٍ ممكنّكل ّأن :منيّ ثبت بالدليلني املتقدّألنه

 ، وهو القديم الذايت،ً ذاتابممكنً ذاتا ليس ٍ ما ليس بحادثّأن :النقيض إىل

 .وهو واجب الوجود بالذات

 ّأن : ثبت بالدليل الثاينّألنه له، ّماهية القديم بالذات ال ّنأ :النتيجة الثانية

ٍماهية ذي ّكل
 ما هو ّكل ّأن :ًذاتا، وينعكس بعكس النقيض إىل  فهو حادثّ

 . لهّماهية بالذات فال ٌقديم

تعليق � ا�ص
ّ

  

  ّكون وجود اليشء مسبوقا بالعدم املتقر: ّاحلدوث الذايت :قوله ر ً

 هي ال ّإال ليست من حيث هي ّاهية املّأن : منّتقدم ملا ....يف مرتبة ذاته

 ٌّ، وهذا السلب ذايتّاهية وال معدومة؛ إذن فالوجود ليس يف ذات املةموجود

 ّاتصاف بخالف ،ّاهية به إىل أمر زائد عىل املّاالتصاف إذ ال حيتاج يف ّامهيةلل

 وهو ّاهية زائد عىل املٍ الحتياجه إىل أمر؛ًّا ليس ذاتيّفإنه ، بالوجود الزائدّاهيةامل

ً مسبوقا بالعدم ّاهية املوجود عىل ما بالغري، فيكون ٌمّ ما بالذات مقدّ ثم،ّالعلة

 .ّ وهذا هو احلدوث الذايت،ر يف مرتبة ذاهتاّاملتقر

 ّأن كل ذ: قالوا :قوله : قال صاحب الوعاية. ًه حادث ذاتاّنّي ماهية فإّ

 املطلوب يف ّأن : أورده عليهم وهوٍ إىل اعرتاضٌهذا التعبري إشارةّلعل 

ً للوجود مسبوقا بال ّاهية عن كون استحقاق املًاحلدوث الذايت ليس عبارة

                                                        
ّ ما هو التحقيق يف هذه املسألة، وتقدم كذلك يف مبحث ٢وسيأيت يف رشح األسفار ج )١(

 .أصالة الوجود من رشح النهاية
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ً مسبوقا بعدمها ّاهية املوجود بل املطلوب عبارة عن كون ،استحقاق الوجود

 ،ّاهية عىل املٌ الوجود حممولّأن املراد ّبأن : دفع هذا اإلشكالّ، لكنّيتالذا

 عىل املحمول ٌمّ مقدّ واملوضوع بحسب النظر العقيل، لهٌ موضوعةّاهيةوامل

  .بالرضورة

 كان وجوده مسبوقا : أي...ًفكان وجود مسبوقا بغريه بالذات :قوله ً

 .اخلالية يف مرتبتها عن الوجودته بغريه هو ذاته ّ ومنشأ مسبوقي،بغريه

 ًوكل ما كان كذلك كان حمدثا بالذات :قوله  ّأن من ّتقدم وذلك ملا ّ

 كان ّوإالر يف ذاته، ّته بالعدم املتقرّة اليشء بالغري لذاته تالزم مسبوقييمسبوق

 .ً هذا خلف كونه ممكنا،ًذلك اليشء واجبا بالذات

  خالصة الفصل ا�سادس

 الذايت عىل احلدوثّاألدلة :  

 تستحقّاهية املّأن : وهوّ عىل اإلمكان املاهويٌّ مبني:ّالدليل األول ّ 

 بالغري ّمما الوجود من غريها، وما بالذات أسبق ّالعدم من ذاهتا، وتستحق

 .وبالعرض

  الوجود ّ ال تستحقّأهنا كام ّاهية املّبأن :ّاملتقدماعرتض عىل االستدالل 

 .ًأيضام من ذاهتا  العدّمن ذاهتا، كذلك ال تستحق

 العدم ّ تستحقّاهية املّأن املراد من ّبأن :أجاب عىل هذا االعرتاض 

 ملا مل تكن تقتيض الوجود لذاهتا، فلم تكن موجودة، وإذا مل ّاهية املّأنلذاهتا هو 

 .تكن موجودة فهي معدومة الستحالة ارتفاع النقيضني

 ٌيةنمب  الثانيةّاحلجةوهذا الدليل أو  :الدليل الثاين  عىل التعريف الثاين ّ

                                                        
  .٩٠٤ ص٣ج:  تعليقة الشيخ الفيايض عىل هناية احلكمة)١(
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، متنيّ بغريه، ويعتمد عىل مقدًاللحدوث الذايت وهو كون اليشء مسبوق

ٌماهية له ٍ ممكنّكل :األوىل  ما كانت ّكل :مة الثانيةّواملقد . مغايرة لوجودهّ

 ّنأ: ، والنتيجةّماهيته لوجوده، امتنع أن يكون وجوده من ً مغايرةّماهيته

 يف ّألنه بغريه بالذات؛ ٌ املمكن مسبوقّأنغريه، أي  املمكن مستفاد من وجود

 .ّ ذايتٌفاملمكن حادث،  عن الوجودٍمرتبة ذاته خال



 ٢٨٩............................................................................ّالذاتيني والعدم  احلدوث يف

 

 

  ّ�ث إضا�

  ّ � تأر�خ �سألة القدم وا�دوث ا�زما�ةّ�ا�إ�حة 

 ّأن : قالواّأهنمرسطو نجد أام فلسفة ّ السيّيةرجع إىل الفلسفة اليونانحينام ن

 فأينام ، قبلهٌ أن ال يوجد يشء:يم، ومرادهم من القديم هو قدّاملاديالعامل 

 . هذا من جهة.ّاملادي قبل العامل ٌ يف الزمان فال يوجد يشءّتقدمت

ا ّومل . اهللا تعاىل هو الذي أوجد العاملّبأن :رسطوأ آمن :ومن جهة أخرى

 رسطو صاروا عىلأام فلسفة ّ السيّية ودرس الفلسفة اليونانّجاء الفكر الغريب

 :نيّاجتاه

ّاالجتاه األول  ّاألول نسبوا ألرسطو القول بوجودين واجبني هلذا العامل، :ّ

 . والثاين هو القابل،واجب وهو الفاعل

ًموحدا ملحد وليس ّنهإ وقالوا ، نسبوا اإلحلاد إىل أرسطو:ّاالجتاه الثاين ّ ،

 ال خالق ّ واألزيل،تهّ يعني أزليّاملادي، وقدم العامل ّاملاديقدم العامل بقول  يّألنه

 أرسطو ّنإ:  وال معنى أن يكون له موجد، فعىل أساس هذا االعتقاد قالوا،له

 فال حيتاج ّ ما ثبت قدمه الزماينّ بأن:ّ ذلك العتقاد الفكر الغريبّوكلملحد، 

 .إىل خالق

 ال حيتاج إىل ّ القديم الزماينّبأن يؤمنون مّهنإ املسلمني فحيث وّمتكلم ّأما

م ّألهن يؤمنون بوجود اهللا تعاىل؛ مّأهن من جهة، ومن جهة أخرى  هذا،خالق

 حيث ّاملادي، العامل ّيةأزلبفإذا قالوا بقدم الزمان فهذا يعني القول  ن،ومسلم
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 اهللا تعاىل، لذا وجود ال حيتاج إىل خالق، فيلزم إنكار ّ األزيلّبأن يؤمنون مّهنإ

 كام فعل الفكر ـتعاىل  اهللا وجودا  أن ينكروّإما :امصاروا بني أمرين ال ثالث هل

 جهدهم إلنكار ّ، لذا انصبّاملادي ينكروا القدم الزماين للعامل ّوإما ـ ّالغريب

 .ّزماين ٌ حادثّاملادي العامل ّأن :، وقالواّاملاديالقدم الزماين للعامل 

 فهو ّ ما ثبت قدمه الزماينّبأن آمنوا ّني والفكر الغريبّتكلم املّأنوال خيفى 

 مناط احلاجة ّبأن، وسبب ذلك هو إيامهنم ّعلةال حيتاج إىل خالق وال حيتاج إىل 

ّ هو احلدوث الزماين، واليشء لو مل يكن حادثا زمانيّالعلةإىل  ًا ملا احتاج إىل ً

 . ّالعلة

ًية فقد أثبتوا نظرّ احلكامء اإلسالميونّأما ، ّالعلة أخرى يف مناط احلاجة إىل ّ

 .نيّتكلم واملّر الغريب الفكّيةوناقشوا نظر

 ال عالقة هلام ّ احلدوث والقدم الزماينّأن : احلكامء هوّية ومفاد نظر

 هو اإلمكان ّالعلة مناط احلاجة إىل ّألن وعدمها، ّالعلةبمسألة االحتياج إىل 

ٌ كان اليشء ممكنا بالذات فهو حمتاجّكلام :، أيّالذايت ، سواء كان هذا ّالعلة إىل ً

ّ أو حادثا زمانيًاملمكن قديام  .ًاً



 

  

 

 

 

 

 

  الفصل ا�سابع

با�قوالقدم  ا�دوث �
ّ

  

 ّخصوصيات احلدوث باحلق ّ 

 عىل اإلمكان املاهويّمدار احلدوث الذايت ّ  

 علة ومعلولني ذات يفرتض وجودّيف احلدوث الذايت ،ّ 





  

  

  

  

  الفصل ا�سابع

� ا�دوث والقدم با�ق
ّ

  

ا�دوث
ُ

 با�ق
�

ية �سبوق
ُ ّ

ِعلت ِ بوجودِعلول ا�ِوجود 
ّ

ِا�امة ه
ّ

ِ  باعتبار

ِاهية ا�َ ال ب�، ب� ا�وجودينِ وا�لحوقِ ا�سبقِ�سبة
ّ

ِ  ِ �لمعلول ا�وجودة

ِالعلة َو��
ّ

   . ا�ا�ِ كما � ا�دوث

أنوذ�ك 
ّ

 حقيقة
َ

ِحقق وا�ِ ا�بوت
ّ

إنما ِ ا�واقعِ � م�
ّ

ِ  هو �لوجود

دون
َ

اهية، ا�
ّ

 ول�س �لعل
ّ

 وخاصـ ِة
ّ

ة
ً

لعل �
ّ

 ال� ي�ت� ِ ا�واجبةِ ا�طلقةِة

إال ـ ُإ�ها األ�ر
ّ

 االستقالل
ُ

إال ِ ا�علولِ ول�س �وجود، والغ�
ّ

 ا�عل
ّ

ق
ُ

 

ِالعلة ِ بوجود�ا�ا�
ّ

ّم إ�ه وا�قو� ا�ا�ُ والفقر
ُ

 ومن ا��وري، به
ّ

أن 
ّ

 

ا�ستقل
�

مّ ا�تقو� الغ�
َ

 قبل ا�تعلِ بذاته
ّ

 فوجود،ِهغ�ِ بِّم ا�تقوِ الفق�ِق
ُ

 

 حادثِا�علول
ٌ

 بهذا ا�ع� �سبوق
ٌ

ِعلت ِ بوجود
ّ

 ووجوده،
ُ

ِعلت 
ّ

 ٌ قديمه

 إ�ه متقدِبال�سبة
ّ

م
ٌ

  . عليه
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  ا��ح

ولكي  .ّالتامة ّعلته املعلول بوجود وجود ّية هو مسبوق:ّاحلدوث باحلق

 به من ّيتصف وما ّ هذا التعريف ينبغي أن نستذكر احلدوث الذايتّيتضح

 .تنيّ احلدوث الذايت يمتاز بخصوصيّأن ّتقدموقد ، اتّخصوصي

 .ّ عىل اإلمكان املاهويّ مدار احلدوث الذايت: األوىلّيةاخلصوص

 ّعلة إحدامها ذاتني،  يفرتض وجودّ يف احلدوث الذايت: الثانيةّيةاخلصوص

ٌماهية منهام له ٌّكل :أيتني، ّ معلول، وكلتا الذاتني مستقلىواألخر  ٌ وذاتّ

 يف نفسه، وإن ٌوجود منهام له ٌّكل باالستقالل يف نفسه، أي ّية للمفهومٌقابلة

 . بغريهًا موجوداآلخر بنفسه وًاكان أحدمها موجود

 ّية بمسبوقصنّففه املّلذي عر اـ ّولكن حينام نأيت إىل احلدوث باحلق

 اخلصائص التي ذكرت يف ّأننجد  ـ ّالتامة ّعلته املعلول بوجود وجود

 خصائص احلدوث ّألن، ّ ختتلف عن خصائص احلدوث باحلقّيتاحلدوث الذا

كام يف  ـ ّامهيةًة ليس وصفا للّ اإلمكان الذي هو مناط احلاجة للعلّأن :ّباحلق

 ّيةصالة الوجود واعتبارأ بناء عىل ّألنه للوجود؛ ٌ وصفّإنام وـ ّاحلدوث الذايت

ّ أمرا اعتباريّاهية تكون املّاهيةامل صفات واللوازم ال هبا من فّتتصًا، ولذا ما ً

ّ وليست شيئا واقعيًأيضا، ّيةتكون اعتبار  نريده يف ماو .ًا يف الواقع اخلارجيً

 يكون هو املناط لالحتياج، ّ يف الواقع اخلارجيٍّ حقيقيٍ يشءوجوداملقام هو 

 هلا ّية وإن كانت تلك األمور االعتبار،ّيةوليس املناط هو األمور االعتبار

 .ّية األمور احلقيقّيةكواقعليست تها ّ واقعي، لكنّية واقعمناشئ

ّ املناط للحاجة إىل العلة هو :، نقولّوعىل هذا األساس ففي احلدوث باحلق
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ّ للوجود وليس وصفا للامهية، ألن املتحقق يف ٌاإلمكان الذي هو وصف ّ ًّ

ّ أن :ّاألعيان والذي هو منشأ اآلثار هو الوجود دون املاهية، ومن الواضح

ّالوجود باإلمكان ليس بمعنى تساوي الطرفني، وإنام وصف الوجود وصف 

م بالغري والوجود يف غريه، وإذا كان هذا ّ أي التقوّباإلمكان هو اإلمكان الفقري

ة وآخرللمعلول، ّالوجود املمكن يف غريه فال يوجد عندنا وجودان، وجود للعل

ٌوإنام هو وجود واحد، واملعلول شأن ّم الذي هو العلة ّملقو من شؤون الوجود اّ

 . بوجههلل  رابط ال استقالٌه وجودّياهتا، وأنّ من جتلٍّوجتل

، نعم ّ يف قبال الوجود الغنيوجود ليس له ّ الوجود الفقري:ّوبعبارة أدق

 .، وشأن من شؤونه الواجبّ من خملوقات الوجود الغنيٌهو خملوق

ٌتقدم ،ل واملعلوّالعلةم، بني ّم واملتقوّم بني املقوّوالتقد  ٌّ حقيقيٌّ رتبيّ

 الذي كان ّ يعتربه العقل، كام يف القدم واحلدوث الذايتًا، وليس اعتبارّواقعي

 .  فيه من حتليل العقلّالتقدم

َ يكون تقدم العلة عىل املعلول غريّذن يف احلدوث باحلقإ ّ  مرتبط بتحليالت ّ

ٌ وإنام مرتبط،العقل ّ أن املصنّف قد، ومن هنا نجد والوجود اخلارجي بالواقعّ م يف ّ

ً، خالفا ملا ّ عىل احلدوث والقدم الدهريّاملقام البحث يف احلدوث والقدم باحلق

ّصنعه يف الفصل األول، وذلك ألن التقدم باحلق ّ ّ ّ هو التقدم الذايتّ ّ املختص بالوجود ّ

ّوليس باملاهية؛ ألن املاهية اعتبار   .ّهية املاّيةبناء عىل أصالة الوجود واعتبار ؛ّيةّّ

ٌمتعلق ّوإما بالذات ّ غنيّإما الوجود ّأن :واحلاصل  . وفقري بالذاتّ

 ّ بالوجود بالوجود الغنيٌ الفقري مسبوقّ أن الوجود الرابط:ومن الواضح

 .ًبالذات الذي ال يسبقه يشء؛ لذا يكون الغني بالذات قديام بالقياس إىل معلوالته

 .ّ عىل وجود القديم باحلقً دليالّوعىل هذا األساس يكون احلدوث باحلق

ّ أن اسم احلدوث والقدم باحلق:ومن اجلدير بالذكر ّ من التقدم باحلقٌ مأخوذّ ّ 
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ّالذي زاده صدر املتأهلني عىل أقسام التقدم األخرى ، ّه بالفقر الذايتّ وقد سام،ّ

هة األوىل والثانية يف احلدوث جلاأي  ـ  الوجهاننوهذا: وهذا ما ذكره بقوله

  ....ريان يف املوجوداتجيال  ـ ّالذايت

تعليق � ا�ص
ّ

  

  الالم يف. باعتبار نسبة السبق واللحوق بني الوجودين :قوله 

ّلكن األول، وّالعلة املعلول ووجود وجودبني : للعهد، أي) الوجودين(  وهو ّ

 .ّمستقل فوجوده ّالعلة الثاين وهو ّأما رابط، وجود املعلول وجود

 ّإال االستقالل... ـ ّوخاصة العلة املطلقةـ ّعلة وليس ال :قوله. 

ٌعلة التي هي ّالعلة ّأن :بمعنى  ٌ بخالف سائر العلل التي هي معلولةٌمطلقة ّ

ًعلةبالنسبة إىل ما فوقها، وإن كانت   . بالنسبة إىل ما دوهناّ

 إليه األمر(ـ بّيف بعض النسخ يعرب .ينتهي إليها األمر :قوله (

  .)ي إليها األمرينته (:والصحيح

 ّليس لوجود املعلول إال التعلق الذايت بوجود العلة :قوله  :بمعنى .ّ

 .ق الذي هو عني ذاته ووجودهّ التعلّإالليس لوجود املعلول 

  خالصة الفصل ا�سابع

 ّالتامة ّعلته املعلول بوجود وجود ّية هو مسبوقّاحلدوث باحلق. 

 خصوصيتانّللحدوث باحلق  : 

  .ّ عىل اإلمكان املاهويّاحلدوث الذايت مدار :األوىل

 ى واألخرّعلةمها احدإ ذاتني،  يفرتض وجودّ يف احلدوث الذايت:والثانية

 .نتاّمعلول، وكلتا الذاتني مستقل
                                                        

 .٢٤٩ ص٤ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة )١(



 

 

 

 

 

  الفصل ا�امن 

� ا�دوث والقدم ا�هر�
ّ

�  

 واحلدوث الذايتّالفرق بني احلدوث الدهري ّ 

 نسبيّريّم والتأخر يف احلدوث الدهّالتقد ّ  

 ّمالحظات حول احلدوث والقدم الدهري 

 ّيةأقسام الظرف .١

ّالظرفية يف سلسلة العلة واملعلول الطولية .٢ ّّ 

 العدم ال حكم له من نفسه .٣

 احلدوث الدهريّية يف آثار نظرّبحث إضايف ّ 





 

 

 

  الفصل ا�امن

� ا�دوث والقدم ا�هر�
ّ

�  

ا�دوث ا�هري
�

 كون
ُ

ِاهية ا�
ّ

ِ  �سبوقةِعلولة ا� ا�وجودة
ً

ها ِ بعدم
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ّ

أنها بما ،هاِت
ّ
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ها �د
�
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ّ
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َ

 فعل
ّ

ت
ُ
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َ

 ،ها

يةقبل
ً ّ

 ال �امع
ُ

ية بعد
َ ّ

أن بما ، ا�علول
ّ
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َ

 ال �امعِا��ء 
ُ
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َ

 .ه

والقدم
ُ

ي ا�هر
�
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ُ

ِالعلة 
ّ

 من ِ هذا ا�حوِ با�علولٍ �سبوقةَ غ�

  .ا�سبق

اتضحوقد 
ّ

 بما ب�
ّ

أن :ناه
ّ

َتقرر  ِالعلة ِ � �رتبةِ ا�علولِ عدمّ
ّ

 ال ينا� 

َتقررما  �ل � ّ
�

أن :ه
ّ

العلة 
َ ّ

 تمام
ُ

ا و�ما� معلوِ�ِوجود 
ُ

ألن ،
ّ

 من � ا�ن�

ِالعلة ِوجود ِ�رتبة
ّ

 هو ا�علول
ُ

 �د
�

 وجوده ال
ُ

 من حيث،ه
ُ

إنه 
ّ

وجود 
ٌ

 

مأخود
ٌ

 وال مناص، عنها
َ

 �دِة ب� ا�علولِ عن ا�غاير
�

العلة، َه و��
ّ

 

والزم
ُ

ها صدق
ُ

 �دِ ا�علولِ سلب
�

العلة،ه � 
ّ

و�ال 
ّ

 ا�
ّ

   .دا

 يب� ا��م،نعم
ُ

 � ما اد
ّ

ِية القبلِ من كونَ�
ّ

ِية وا�عد
ّ

 ِ � هذين

  .ت� �امعَ غ�ِ والقدمِا�دوث



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح٣٠٠

 

 

  ا��ح

 ّالتأخر وّالتقدمني عىل معرفة ّ معرفة احلدوث والقدم الدهريّتتوقف

ّ واملراد من التقدم والتأخر بالدهر ،بالدهر ّ كام تقدم يف الفصل األولـّ   هو ـّ

 وانفصاهلا عن ّالعلة وجود عىل معلوهلا من جهة انفكاك ّالتامة ّالعلة ّتقدم

 نشأة ّتقدم، كام يف ّعلته وجودول يف مرتبة ر عدم املعلّ معلوهلا، وتقروجود

 .ّاملادة عىل نشأة ّ العقيلّالتجرد

  ّاهية إىل املّ النظر يف احلدوث والقدم الدهريّنإ :وعىل هذا األساس نقول

ّ ملا قيل من أن مبتكر احلدوث الدهريـ  د الداماد كان يقول بأصالة ّ وهو السيّ

ّول ونقيسها إىل ماهية علته، نجدّ فحينام نالحظ ماهية املعلـّاملاهية  ّ أن ماهية:ّ ّ 

، ّعلتهه يف رتبة ّبحد ٍ املعلول غري موجودّألنتها، ّ علّماهيةة عن ّمتأخراملعلول 

ً أقوى وجودا من معلوهلا، ولذا يكون املعلول بمرتبته ّالعلة ّألنوذلك 

د عىل ّؤكأن ن: ومن اجلدير. ّعلته عن مرتبة ًا مسلوبّه املعنيّة ومع حدّاخلاص

) هّبحد( قيد ّفإن، ّعلتهه غري موجود يف رتبة ّ املعلول بحد:يف قولنا) هّبحد(قيد 

ه ّ، لكن من دون حدّعلته يف رتبة ٌ املعلول موجودّألن؛ وذلك ّ احرتازيٌقيد

 . لكامل املعلول وزيادةٌ واجدةّالعلة ّألن ٌة، وهذا واضحّومرتبته اخلاص

 ٌ، فذات الواجب تعاىل خاليةّعلتهيف مرتبة  ٍه غري موجودّإذن املعلول بحد

 نجدها ،ة مع ما هلا من كثراتّ كثرة، فإذا الحظنا املعلوالت اخلاصّكلمن 

 فالواجب تعاىل له . آخر خارج الذاتٌ وهلا وعاء،خارجة عن مقام الذات

 ،ّتقدمطلق عليه الرسمد، كام ُ أ، الواجبوجودظرف   أي،ّخاص ٌوعاء

  .ات هو الزمانّادي املوجود هو الدهر، وظرف اتّجرد املوجودوظرف 
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ّ أن : نجدـ الرسمد والدهر والزمان ـفإذا قايسنا بني األوعية الثالثة 

ٌعلة بعضها ّألن أسبق من اآلخر، بعضها  ّتأخر للبعض اآلخر، والوعاء املّ

 عامل الزمان ًمثال، فّاملتقدم ويف الوعاء ّعلتهه يف ّ بحدٍ غري موجوداملعلول

 . بعامل الدهرٌقمسبو

ّ هذا السبق ليس سبقا زمانيّأن : ومن الواضح ٍ عامل الدهر خال من ّألنًا، ً

م الدهري، لذا يكون ّ عىل عامل الزمان بالتقدٌمّ عامل الدهر متقدّإنام و،الزمان

 .  إىل عامل الدهرة بالنسبًاّ دهريًاعامل الزمان حادث

 :ة بشكل واضحمداية احلك يف بصنّففه املّ كام عرّإذن احلدوث الدهري

ر يف مرتبة فوقها يف ّ مرتبة من مراتب الوجود بعدمه املتقروجود ّيةهو مسبوق

 .ّيةالسلسلة الطول

الفرق ب� ا�دوث ا�هري
ّ

  ّ وا�دوث ا�ا�

، ّ واحلدوث الذايتّ الفرق بني احلدوث الدهريّيتضح ّتقدمبناء عىل ما 

 : فيام ييل

 بحسب حتليل العقل، إذ ّالتأخر وّالتقدمن  يكوّ احلدوث الذايتّإن .١

 يف ّماأ وجود، ّثم إجياب ّثم إمكان : فيقولة املوجودّاهيةل املّالعقل حيل

 فهو بحسب ، ونفس األمر فليس بحسب حتليل العقلّاحلدوث الدهري

 بعدمها يف ً من الوجود مسبوقةً هناك مرتبةّنإ حيث ،ّمراتب الوجود اخلارجي

 يف ّية والبعدّية القبلّنإ : وبعبارة أخرىّالعلة،ي مرتبة  وه، سابقةٍمرتبة

م ّ يف احلدوث والتقدّماأ هي بحسب حتليل العقل، ّإنام ّم الذايتّاحلدوث والتقد

 وعاء احلادث ّفإن يف ظرف الوجود، ٌةّ منفكّية والبعدّية القبلّفإن ّالدهري

 .ّجي يف الواقع اخلارّ عن وعاء القديم الدهريٌّ منفكّالدهري



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح٣٠٢

 العدم يف احلدوث ّأما جمامع، ٌ عدمّ العدم يف احلدوث الذايتّإن .٢

 .ًا وليس جمامعٌ مقابلٌ فهو عدمّالدهري

 ّ احلدوث الدهريّأما، ّاهية ويف مرتبة املّامهية للٌ وصفّاحلدوث الذايت .٣

 .د املوجودوجو للموجود يف مرتبة ٌفهو وصف

ا�قد
ّ

م وا�أخر � ا�دوث ا�هري
ّ ّ

   ّ� �س

 ّ نسبيّ يف احلدوث والقدم الدهريّالتأخر وّالتقدم ّأن :ّيتضح ّتقدم ّمما

ّ يكون حادثا دهريّاملادة ما هو يف مرتبة ّكل ّألن، ًاوليس مطلق ًا بالنسبة إىل ً

ّمرتبة عامل املثال، ومرتبة عامل املثال قديام دهري ً وحادثا ّاملادةًا بالنسبة لعامل ً

 بالنسبة لعامل ًاّ دهريًرتبة عامل العقل، ومرتبة عامل العقل قديامًا بالنسبة إىل مّدهري

ّاملثال وحادثا دهري ّا بالنسبة للعامل الربويبً ً. 

ال تنا� ب� عدم ا�علول �د
ّ

ه و�� كون العلة واجدة
ً ّ

   �لمعلول 

 ال ينايف )ّالعلة املعلول يف مرتبة وجودمن عدم ( قولنا ّأن :ّيتضح ّتقدم ّمما

 معلوهلا، وسبب عدم التنايف وجود واجدة لتامم ّالعلة ّأن : منّحمله يف رّتقرما 

 والذي ال يوجد يف مرتبة ّ املنفيّفإن آخر، ٌ واملثبت يشءٌ يشءّ املنفيّأن :هو

ال ّعلته  املعلول موجود يف مرتبة ّأن :ه، واملثبت أيّ هو املعلول بحدّالعلة

 للعدد تسعني، لكن ليس ٌة واجد العدد مائ:ه، وهذا من قبيل أن نقولّبحد

ّواجدا للعدد تسعني بحد  لكامل التسعني وزيادة، ولذا ٌ واجدّإنام التسعني، وً

ٍ بوجود لكن ّالعلة، واملعلول هو صاعد ٍ هي املعلول لكن بوجودّالعلة :قالوا

 .نازل

 لكامل ٌ واجدةّالعلة ّأنه وبني ّإذن يوجد فرق بني سلب املعلول بحد

  ّالعلةه عن ّ يمكن سلب املعلول بحدّأنهزم هذا الفرق املعلول، وال
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ر يف مرتبة ّ املعلولة بعدمها املتقرّاهية املّية هو مسبوقّإذن احلدوث الدهري

 غري مسبوقة باملعلول هبذا النحو من ّالعلة فهو كون ّ القدم الدهريّأما .تهاّعل

ث والقدم يف هذا النوع من احلدوعن  السبزواري ّاملحققلذا قال ؛ السبق

 ّاملحققد احلكامء وسند العلامء السيد ّ ما ذكره سيّإن: رشح األسامء احلسنى

 ثمنه ٌّ ودرٍ عالٌ ال غبار عليه بل هو مطلبّ حقّالداماد من احلدوث الدهري

 ّإال عنه للعدم ليس َّ املعربّأنمناك ّ علّأنا :بيان ذلك: حه بقولهّ وضّثم .ٍغال

 ّأن فكام ، للمرتبة األخرىٍ مرتبةّكلنحائه لفقد أ ّيةصالوجود باعتبار خصو

 أجزاء ذي ّ كخطّأهنا ّالتي مرـ  ّية من هذه السلسلة العرضٍ وقطعةٍّحد ّكل

ٌمتصل ،ّالقوةب  ٍّحد ّكل كذلك ،خر وقطعة أخرىآ ٍّعدم حلدـ  بالفعل ٌ واحدّ

 ونفس ّل ومثال الكّ وطبع الكلّ من حسم الكلّية من السلسلة الطولٍومرتبة

 عنها بأصحاب األصنام وأرباب َّ املعربّية من املثل اإلهلّ وعقل الكلّالكل

 ّأن وكام ، أخرىٍةخر ومرتبآ ٍّ حلدٌسامت واألنوار القاهرة األعلون عدمّالطل

 مقابل للدورة الالحقة لكوهنام مرتبتني من ٌ وعدمٌّ واقعيٌالدورة السابقة عدم

 ،ّية بالنسبة إىل عامل من العوامل الطولّيةرض السلسلة العةيّ كذلك كل،الوجود

 وعاء العدم يف العرض هو الزمان ّأن ّإال ، يف مرتبتني من الوجودًأيضالكوهنام 

 ، للوجود السابقٌ إذ وعاء العدم السابق يف احلقيقة وعاء؛وىف الطول هو الدهر

  والوجود،ت هو الزمانالّا ووعاء السيّسيالوالوجود السابق يف العرض 

ٌيةالسابق يف الطول ثابت لكونه دار القرار والساموات مطو  ،ٌلةّ واألرض مبدّ

 ّ فالعامل مسبوق الوجود بالعدم الدهري،ووعاء الثابتات هو الدهر والرسمد

 وجود ّأما و،ًمثال كوجود العقل ّلكونه مسبوق الوجود بالوجود الدهري

  .ّ بالعدم الرسمديٌالعقل فهو مسبوق

                                                        
 .٧٦ ـ ٧٣ص: سبزواري الّاملحقق ، رشح األسامء احلسنى)١(
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 يف احلدوث ّية والبعدّية القبلّأن :من  الدامادّ املحققعاهّم فيام اديبقى الكال

 املعلول ّألنني غري جمامعتني، دعوى باطلة ومورد لإلشكال؛ ّوالقدم الدهري

ّلكن العلة، ّعلته وجود يف مرتبة ٍوإن كان غري موجود ً باملعلول قطعا، ٌ حميطةّ

 ّية أن تكون القبلّالبدعىل هذا  املعلول، ووجود يف مرتبة ٌ موجودةّالعلة ّنإو

 . جمامعتنيّيةوالبعد

 ال ّإنام السابق، ووجودالالحق موجود عند : ّايضّوبتعبري الشيخ الفي

 . من أقسام السبقّ السابق، كام يف غري الزماينوجودًيكون موجودا يف مرتبة 

 أن ّالبدفً جمامعا للسابق، ّتأخرًر الرتبة موجبا لعدم كون املّ تأخّجمردفإن كان 

 السبق واللحوق يف مجيع أقسام احلدوث والقدم، بل يف مجيع أقسام السبق ّيعد

، ّ والدهريّ لتخصيص ذلك بالزماينٌواللحوق، غري جمامعني، ومل يكن وجه

ًر الرتبة موجبا ّ تأخّجمرد؛ وإن مل يكن  الداماد ّاملحققكام ارتكبه السيد 

ق، فجميع أقسام ب الساوجودند  الالحق عوجودلذلك، بل احتاج إىل عدم 

 فيها ّية والبعدّالقبلية ّأنني منها، مشرتكة يف ّالسبق واللحوق، غري الزماني

 . وغريهّجمامعتان، وال فرق يف ذلك بني الدهري

حول ا�دوث والقدم ا�هري :� ا�تام�الحظات 
ّ

  

ية أقسام الظرف.١
ّ

  

 بعدمه ٍ مسبوقٍ معلولّكل عبارة عن ّ احلدوث الدهريّبأن: عندما يقال

، وللمعلول ّوجودي ٌة ظرفّ يوجد للعلّأنه، فهل يعني ذلك ّعلتهيف رتبة 

ّ أن نفرض ظرفا للعلّالبد هل : آخر، أيٌّوجودي ٌظرف  ،ًة وظرفا للمعلولً

 وما املقصود بالظرف ؟ أم الّالعلة يف رتبة ،ّتقرر عدم املعلول له ّأن :ّ نعربّحتى

                                                        
 .٩٠٨ ص٣ج : عىل هناية احلكمةّايضّ تعليقة الشيخ الفي)١(
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 ؟يف املقام

 :قسامأ عىل ّية الظرفّإن:  نقول هذا السؤالللجواب عىل

 ًا هناك حرفّأن : نجدّية، فحينام نأيت إىل اللغة العربّيةملكانا ّية الظرف:ّاألول

 ٌ واملاء مظروفٌ اإلناء ظرف: املاء يف اإلناء، أي:، فنقولّيةيفيد الظرف) يف(وهو 

 . ظروف باملٌ آخر، والظرف حميطٌ واملظروف يشءٌ، فالظرف يشءّواقعي

املعنى هو ، وهذا ةيّ احلسّية املكانّية هي الظرفّية من الظرفٌإذن يوجد قسم

 .املتعارف عند العرف

 ؟أين موضع القنوت:  كام يقال،ّ بمعنى اجلزء والكلّية الظرف:الثاين

 من ذلك ٌ والقنوت جزءّاعتباري ٌّكل الصالة ّأن :فتجيب يف الصالة، باعتبار

 .ّالكل

 ّالسيارة؟أين ماكنة : ، كام يقالئهاارة وأجزاّ كالسيّناعي الصّأو يف الكل

 .ّ الصناعيّ جزء من هذا الكل:، أيّالسيارة يف :فتقول

 من مراتب الوجود من قبيل أن ٌ مرتبةّأهنا التي ترجع إىل ّية الظرف:الثالث

 وهذا ًا كبريًا هذا الوجود يف اخلارج أو يف الذهن، فليس اخلارج ظرف:نقول

 حينام ّأنه : والعرفّاحلسم ّ هذا بتحليل العقل لتوهّإنام فيه، وًاموجوداملوجود 

 ّنأو آخر، ٌ وذلك املوجود يشءٌ اخلارج يشءّأن ّيتوهم ،يقول أنت يف اخلارج

 هذه ّإنام الواقع ليس كذلك، وّأن مع ، فيهٌ واليشء مظروفٌاخلارج ظرف

 .ّانتزاعي ٌ أمرّيةاخلارج، فّية اخلارجّتحقق عند ذلك تّتحققاملوجودات حينام ت

 هذا الوجود ّأن :ى من مراتب الوجود، بمعنٌ هي مرتبةّيةفاملراد من الظرف

ّمادي تكون ً من مراتب الوجود، وهذه املرتبة تارةً يشغل مرتبةًمثال  وأخرى ًةّ

 .ةّيمادغري 
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ية الظرف.٢
ّ

ّ � سلسلة العلة وا�علول الطو� ّ
  ة

ويف . ّية طولً وأخرى سلسلة،ّية عرضً سلسلة تكونً واملعلول تارةّالعلة ّإن

َوتقدم غري ظرف املعلول، ّالعلة يكون ظرف ّالسلسلة الطولية  يف املالحظة ّ

 املعلول، وجود غري مرتبة ّالعلة وجود مرتبة ّأن :ّية املراد من الظرفّأن :األوىل

 .ةكام سيأيت تفصيل ذلك يف املرحلة احلادية عرش

  نفسه العدم ال ح�م � من .٣

 من نفسه، ٌحكامه إىل الوجود، وليس له حكمأ يف ٌ العدم تابعّأنال خيفى 

ع من وجودات َ، ينتزّانتزاعي ٌ هو أمرّإنام و، لهّحتقق له وال ّية العدم ال شيئّألن

ً اّمتعدد فالعدم واحد، وإن كان الوجود ًا، هذا فإن كان الوجود واحدءاألشيا

د األعدام ّ واحد، وتعدٌد من اإلنسان له عدم فرّكل: مثال ذلك .ّمتعددفالعدم 

 .بعدد أفراد اإلنسان

 يرجع يف حكمه إىل الوجود بام هو ّإنام إذن العدم يف نفسه ال حكم له، و

، وإن كان ّزماين ٌ، فالعدم املنتزع منه عدمًّازماني، فإن كان الوجود وجود

وإن كان الوجود  .ًّازماني ًا فعدمه املنتزع منه ليس عدم،ّينالوجود غري زما

ّا، ولذا يعربّ فالعدم يكون دهريـّ باصطالح املحقق الداماد ـًا ّدهري  ّون بأنً

 وجود من ينتزع يشء ّكل عدم ّأن : ومعنى ذلك هو،الوجود راسم العدم

 : موجود، نقولًا زيدّنإ زيد، فحيث وجود فعدم زيد تنتزعه من ،ذلك اليشء

 .ًم هو الوجود، لكن جمازا مصداق العد:عدمه مطرود، لذا قالوا

، فبناء ّ لنا معنى احلدوث والقدم الدهريّيتضحومن هذه املالحظات 

، وإذا ًأيضا ّدمه دهريع فًاّ إذا كان الوجود دهريّأنه ّيتبنيعىل املالحظة الثالثة 

ًزمانياكان الوجود   . ّزمايندمه ع فّ
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 ّأن :ّيتضح ّية طول سلسلة العللّنإ الثانية التي تقول ّاملقدمةوبالنظر إىل 

، ّالعلة العدم يف رتبة ّتقرر معنى ّوتبني يف الرتبة السابقة، ٌرّ متقرّاملادةعدم عامل 

، إىل أن نصل يف السلسلة ّالعلةه يف رتبه ّ بحدٍ غري موجودّاملادي العامل ّأن :وهو

ٌتقرر له وال يكون هلذا املوجود ّعلة ال ٍإىل موجود تبة مر ال توجد ّألنه، ّ عدميّ

 تعاىل، ّ باحلقٌّخمتص هلا، وهذا ٌ وذلك املوجود شاغلّإالمن مراتب الوجود 

 ّ هو تعاىل فهو القديم الدهريّأما ،ّ دهريٌ ما عداه تعاىل حادثّ أن:فيثبت

 .والقديم بالذات

تعليق � ا�ص
ّ

  

  ٍي كون العلة غري مسبوقةّالقدم الدهر :قوله  باملعلول هذا النحو ّ

 .، كسابقهٌّ نسبيًأيضاذا النوع من احلدوث والقدم فه. من السبق

 ّوقد اتضح بام بين :قوله ّ أن تقرر عدم املعلول يف مرتبة العلة :اهّ ّ ّ

ّأن العلة متام املعلول...الينايف ً املعلول ال يكون موجودا ّبأن قولنا ّأن بمعنى ّ

 ؛ املعلولوجود  عنٌ خاليةّالعلة وجود مرتبة ّأن :، اليعنيّالعلة وجوديف مرتبة 

 املعلول مع ّأن :ً ذلك حمال، إذ فاقد اليشء ال يكون معطيا له، بل املرادّألن

 يسلب عنها املعلول ّالعلة :بعبارة أخرى و.ّالعلة عن ٌ مسلوبّاخلاصه ّحد

 فال منافاة ، والرقيقةة ويصدق عليها املعلول بحمل احلقيق،باحلمل الشايع

 .بينهام

 ّوإال  ...ّه وبني العلةّغايرة بني املعلول بحدوال مناص من امل :قوله

 ّه وبني العلة لكان وجودمهاّ لو مل توجد مغايرة بني املعلول بحد:بمعنى .داّاحت

ّ واحدا يف وجودمها اخلارجي ـّالعلة واملعلولـ  ّ، فكان وجود العلة نفسه ً

 جيتمع  واملعلول متضائفان، فهام متقابالن الّالعلة ّأن املعلول؛ مع وجود

 . واحدةٍ واحد من جهةٍ واحد يف زمانٍّحمل مع اآلخر يف اأحدمه
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  خالصة الفصل ا�امن

 مرتبة من مراتب الوجود بعدمه وجود ّية هو مسبوقّاحلدوث الدهري 

 .ّيةر يف مرتبة فوقها يف السلسلة الطولّاملتقر

 باملعلول هبذا النحو من ٍ غري مسبوقةّالعلة هو كون ّالقدم الدهري 

 .بقالس

 واحلدوث الذايتّالفرق بني احلدوث الدهري ّ 

 يف ّماأ ،بحسب حتليل العقلفيه  ّالتأخر وّالتقدم يكون ّاحلدوث الذايت .١

 .ّ فهو بحسب مراتب الوجود اخلارجيّاحلدوث الدهري

 ّ العدم يف احلدوث الدهريّأما جمامع، ٌ عدمّالعدم يف احلدوث الذايت .٢

 .ًا مقابل وليس جمامعٌفهو عدم

 ّ احلدوث الدهريّأما، ّاهية ويف مرتبة املّامهية للٌ وصفّاحلدوث الذايت .٣

 .جياد املوجودإفهو وصف للموجود يف مرتبة 

 نسبيّ يف احلدوث الدهريّالتأخرم وّالتقد ّ  

 للمعلول ً واجدةّالعلةه وبني كون ّال تنايف بني عدم املعلول بحد  
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  ّإضا��ث  

  ا�هري ا�دوث آثار نظر�ة � 

ض هلا يف ّ، تعرّ املريداماد املشهورة واملعروفة باحلدوث الدهريّيةنظر

 الرصاط املستقيم واألفق : من قبيل،اته األخرىمصنّفكتاب القبسات ويف 

 .املبني ونحوها

  ارتباط املعلوالتّية كيف)ّاحلدوث الدهري( ّيةوقد عالج يف هذه النظر

 وهو الواجب تعاىل، من ، مع الثابتّتغري املّادياملالعامل   هلذاّيةواألشياء الزمان

 ّالعلة واملعلول أو التضايف بني ّالعلة بني ّيةدون اإلخالل بقاعدة السنخ

 . وللواملع

 املعروف يف مسألة ارتباط الثابت مع ّ اإلشكال الفلسفيّأن :وال خيفى

كون مجيع  أن تّإما واملعلول تقتيض ّالعلة بني ّيةالسنخ  قاعدةّأن :ّتغريامل

 الواجب تعاىل، ّ وهو حمال يف حق،حادثة ـ بام فيها الواجب تعاىلـ املوجودات 

 .، كام هو واضحًأيضا أن تكون مجيع املخلوقات قديمة وهو باطل ّوإما

 :واألجوبة املطروحة هلذا اإلشكال

 عىل أساس ،ّتأهلني الفالسفة القدماء ما قبل صدر املّية نظر:ّاجلواب األول

، ما ّية الفاعلّتامة ّجمردة العقول ّوأنفالك،  واألّية بوجود العقول الطولاإليامن

 ٍ هو مقتضّإنام، وّاملادة بالنسبة لعامل ّية الفاعلّتامعدا العقل العارش فهو غري 

 وارتفاع املوانع ، رشائطهاّحتقق بعد ّإال ّتحقق ال تّيةّاملاد املوجودات ّألنفقط، 
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ي إىل حصول ّ، فتؤدّاملادةوهنا رشائط يف عامل  األفالك فيعتربّأما .عنها

  . لصور وأعراض حادثةّللامدةاستعدادات 

 ّوأن، ّهريةباحلركة اجلوّوتتلخص : ّتأهلني صدر املّيةنظر :اجلواب الثاين

 ّأن :، بمعنىثبات يف املجردات والّالتجرد عني  يف األجسام هيركةاحل

ل؛ لذا ال يكون ّ ال يعلّ الذايتّوأن ذاته، ًا يفّتجدد مّتجددالواجب تعاىل جعل امل

ً تعاىل جعل األشياء جعال بسيطا ّألنه؛ ً منسوبا إىل الفاعلّتجدد والّالتغريهذا  ً

ًأوال ًشيئا أوجد ّأنهًواحدا، ال  ّا باجلعل الرتكيبيّمتحرك جعله ّثم ّ  ّتقدم، وقد ً

 .ّاملتقدمة يف املباحث ًالّذلك مفص

، حيث أجاب ّ املريداماد وهي احلدوث الدهريّيةنظر: اجلواب الثالث

، وتفصيل ّ باحلدوث الدهريّتغريعن اإلشكال املعروف بربط احلادث بامل

وهو وعاء  ًوعاءـ  ّتغري والّالتجددـ  ّاملادي العقل يفرض للعامل ّأن: ذلك

 العقل يفرض للواجب تعاىل وعاء آخر ّأن :ًأيضا ّوتقدم ّتقدم،الزمان، كام 

 آخر للموجودات ً وعاء الرسمد، وكذلك يفرض العقل وعاءيطلق عليه

 .ة يطلق عليه وعاء الدهرّتغريالثابتة مع امل

بام هو موجود  و املكان،يف يكون  فاجلسم بام هو جسم: القبساتقال يف 

احلركة من  و الزمانيفّمتحرك يقع  وّبام هو متغري و الدهر،يف ًيكون واقعا

  . الدهري فف موجودةهيبام  و، بالذات الزمانيف ٌحيث نفسها واقعة

 جوابه عىل ّيتضح ،وبطريق وعاء الدهر بني العامل احلادث والعامل الثابت 

ّن أ قد استبان فإذن:  يف القبسات قال، حيثّتغريإشكال ربط احلادث بامل

ّفعندنا كل حادث ذايت فهو حادث . ، ال غريّيحريم النزاع هو احلدوث الدهر ّ

                                                        
 . ، يف املرحلة الثانية عرشة، الفصل العرشونكّ سيأيت تفصيل البحث يف العقول الطولية واألفال)١(

 .٩٣ص:  القبسات)٢(



 ٣١١..........................................................................ّالدهريني والقدم  احلدوث يف

 يف املفهوم، متالزمان يف خمتلفان ّيالدهر وّاحلدوثان الذايت و،ًاأيض ّيدهر

ّما احلدوث الزماينأ و.ّالتحقق ّ االستعدادية اإلمكاناتّ بمتعلقات ّمختص فّ

ّفيض البارئ الفعال، جل سلطانه،  و.ّمن اهليوالنيات  اعبدإل ا:ّ الدهرياتيفّ

ّكل : هم يقولون و.التكوين وحداثإل ا:ّ احلوادث الزمانيةيف والصنع،و

 متالزمان ّالزماين وّياحلدوثان الدهر و،ًأيضا ّ فهو حادث زماينّي دهرٍحادث

 .ّ التحقق، متباينان باملفهوميف

ًعم حتققاأ ّواحلدوث الذايت ّ ثري أت و.رسهاأ الستيعابه املمكنات ب؛ منهامّ

  .تّفليتثب.  ّ الكيانياتيفالصنع  وّزليات،أل ايفاع بدإلا ّاجلاعل الفياض،

ّ، مل يكن هناك اال ّي ومهٌما مل يعرض للزمان انقسام: ويف موضع آخر قال

ٌهوية ٌممتدة ٌ واحدةّ ٌ متصلةّ ذي هو الدهر،  وعائها ال يفٌ ذاهتا، موجودة  بنفسّ

  .ّبوجود واحد شخيص

�ةآثار نظر
ّ

 ا�دوث ا�هري
ّ

  

 :ومن هذه اآلثار ّ احلدوث الدهريّيةبة عىل نظرّهنالك بعض اآلثار املرتت

أوال
ً �ةنظر: ّ

ّ
   ا�كمون وال�وز

 الذي هو من رّاام إبراهيم بن سيّ الكمون والربوز إىل النظّيةتنسب نظر

 ما نرى من استحالة العنارص ّ أن: ّية حاصل هذه النظر،زلةعت املّيّمتكلم

 ال جيوز  إذ، باحلقيقةًليس استحالةـ  ًمثالـ  ً ناراّتبدل كاهلواء يٍبعضها إىل بعض

                                                        
 .٢٧ ص:صدر السابقامل )١(

 .٩٢ ص:صدر السابقامل )٢(

 وكذا ،الفصل الرابع، ١٠١ص  ٢ج: )ّطبيعياتال( الشفاء يخ يف الشّيةأبطل هذه النظر )٣(

 . ٧٥ ص١ ج :ّيةالفخر الرازي يف املباحث املرشق
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   وجوده ّأول فام خلق يف ،ًأصال ً شيئاٌ فال يصري يشء، إىل غريهاٍ يشءّماهية ّتغري

ته وصورته ّ أو غريها فهو يبقى عىل ماهيً أو كربيتاً أو نحاساًحديداـ  ًمثالـ 

فالنار كامنة يف ،  األشياء كامنة تكون منهاّكل يف ّأن ّإال ،ً وأبداً أزالّيةالنوع

 .ظهر باالشتعالت ّإنام و، فيه غري ظاهرةٌقة وخملو،اهلواء

هم  و، الكمون و عىل منع االستحالةّرصأومنهم من : قال الفخر الرازي

جسام أل اّأن :زعموا و،الظهور و صحاب الكمونأ) ّاألول( عىل قسمني ًأيضا

 لكنّه الطبائع ّكل من ٌ خمتلطّفإنه جسم ّكل بل ،ً رصفاً بسيطاٌء ال يوجد منها يش

 فاذا لقيه ما يكون الغالب عليه من جنس ما كان ، باسم الغالب عليهىّيسم

 ،ً ما كان غالباةحياول مقاوم و  يربز ذلك املغلوب من الكمونّفإنه فيه ًمغلوبا

جزاء التي كانت غالبة أل ختتلط با  حال بروزها من الكمونّأهنا ّال شكو

 ّاحلسل ّ فيتخي،حادها ال يمكن التميز بني آًإحساسا بجملتها ّ فتحس،عليها

 :ّ ثم منهم من يقول.صحاب اخلليطأ وهؤالء هم ، والربدّبني احلر ًأمراهناك 

 اذا لكنّه ،ً منها كامناٌليس واحد و،ة او باردةّجزاء حارأفيه  ـًمثال ـ اجلسم 

 والفرقة الثانية .بالعكس و الباردي فبق،باطنه و ظاهره،ّ فارق احلارًصار باردا

 تدخل فيه من اخلارج ّألنه فذلك ًذا صار سخيناإسم البارد  اجلّأن :زعموا

ٍمتوسط ٍء  بيشّأحسذا اختلطت بالنار إ ف،ّيةجزاء نارأ
  .البارد وّ بني احلارّ

وبتعبري  (ّ الربوز والكمون من الشهرستاينّية واملريداماد بعد أن نقل نظر

، ّىل احلدوث الدهري ترجع إّية هذه النظرّأن :ذكر ) رشستاين:املريداماد

ٌية نظرّوأهنا النحل،  وقال صاحب امللل :وميض :ًا، حيث قالّ فلسفيٌ مقبولةّ

تعاىل  و سبحانهّن اهللاأ :مذهبه: ّبراهيم بن سيار النّظام من املعتزلةإ ترمجة يف

                                                        
 .٥٧٥ ص١ ج :ّيةاملباحث املرشق )١(

 .١١٨ ص: القبسات)٢(



 ٣١٣..........................................................................ّالدهريني والقدم  احلدوث يف

 ًحيوانا وًنباتا و عليها اآلن، معادني واحدة، عىل ما هً دفعة خلق املوجودات

كمن أسبحانه  ّن اهللاأغري . والدهأّتقدم خلق آدم عىل خلق مل ي و،ًوإنسانا

ّنام يقع ىف ظهورها من مكامنها، دون إّالتأخر  وّالتقدم و، بعضبعضها يف

الظهور من  و الكمونأصحابخذ هذه املقالة من أ ّإنامو .وجودها وحدوثها

 .ّينيّ تقرير مذاهب الطبيعيني منهم دون االهلإىل ًأبدا ميله أكثر و.الفالسفة

ّهال ؟ و هذا القول ظنّكيفين ظننت به أّ يا عالمة قومك، من :قلت له

لو كان مل يعن بقوله   أليس؟ّهلينيإلخذ مقالته هذه من احلكامء اأّنه أحكمت 

ّاملرة الزمانية وّالدفعة اآلنية» دفعة واحدة« ة الواحدة ّ هبا املري بل كان يعن،ّ

ّ املضمنة، فيها املرات الزّهريةالد  قىص الوجودأ إىلّالدفعات اآلنية  وّمانيةّ

 دون ّ حدوثها الزماينيف يقع ّإنامّالتأخر  وّالتقدم و:كان يقول وألبد،ساقة او

 الدهر، مكان قوله يف الزمان دون وجودها يف ظهورها يف و،ّيحدوثها الدهر

 األمرّصاب حمز ألكان قد » وجودها و ظهورها دون حدوثهايف يقع ّإنام«

ُاحلق ودّمر  وقولمفصل الو  مقالته من احلكامء ًلكان آخذا و احلكمة،ةَلْخّ

 ونبالكم القول أصحابّ العلم، دون الطبيعيني من يفّهلني الراسخني أاملت

  .الربوزو

 ي وهّ الربوز والكمون عىل نظريته يف احلدوث الدهريّيةق نظرّفاملريداماد طب

 . ر مجيع املخلوقات يف وعاء الدهرّ يعتقد عىل أساسها بأن حضوّية فلسفّيةنظر

ثانيا
ً

  ا�داء: 

 ّ للمريداماد، هي إمكان احللّ احلدوث الدهريّية من ثمرات نظرٌواحدة

ومن  ّ يف القضاء أو القدر اإلهليّالتغري البداء هو ّألن ملسألة البداء؛ ّالفلسفي
                                                        

 .١١٨ ص: القبسات)١(

 يراجع كتاب علم اإلمام ،طالع عىل حقيقة البداء وتعريفه وما يرتبط به من مسائل لال)٢(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح٣١٤

 .ّني اإلهلي مع الثابت وهو اإلرادة والعلم ال يتالءمّالتغري هذا ّأن :الواضح

ّاستناد املتغري بام هو متغريّإن :  قال املريداماد ّ الثابت احلق من كل إىل ،ّ ّ

ّالتدرجيي بام هو تدرجيي  ووجه، ّ كل جهة، مما ال يكاد  ّ القار املحض منإىلّ ّ

عن  ّاملكان، املتمجد و الزماني املتعايل عن عامل:باجلملة وً، أصال ّيتصحح

أن يبدو له  و،ء  بعد يشً يمتنع أن يفعل شيئا،لطبيعةعوارض ا وّعالئق املادة

  .تعاىل قد فرغ من األمر ّ أن اهللاإىل فلذلك ذهبت اليهود ،ٌأمر

 النسخ يف ّية البداء مثل عملّأن :يف البداء، هو وحاصل رأي املريداماد

 ينسخ احلكم ّإنام احلكم رفع، وّأن : احلكم املنسوخ ال يعنيّأنالترشيع، فكام 

 ّأن :ي األمر يف البداء يعنلكه قد انتهى، فيأيت حكم آخر، وكذ وقته وأمدّألن

 أخرى عىل التقدير ٌ، فتأيت إفاضةّاألولوقت اإلفاضة انتهى عىل التقدير 

 .الثاين

  يف عامللكنّه والبداء نسخ ، النسخ يف عامل الترشيعّأن :ّيتضحوهبذا 

 ٌ وهو نظامّتغري ال حيدث فيه ٌت عامل الدهر ثابّنإ :وبعبارة أخرى التكوين،

د بقيود ّ يف العامل املقيّالتغريجامع جلميع احلوادث واحلقائق، لكن حيدث 

ّوأما :  وهذا ما ذكره املريداماد بقولهّاملادي، وهو العامل ،الزمان واملكان

 التكوين منزلة النسخ يف الترشيع، فام يف يفبحسب االصطالح فالبداء منزلته 

ّاألحكام الترشيعية التكليفية وّيعياألمر الترش ّ املتعلقة بأفعال ّيةالوضع وّ

ّاإلفاضات التكوينية يف املعلومات  وّيف األمر التكويني فهو ّاملكلفني نسخ،

ّالبداء كأنه  وّ ترشيعي،ٌاءّ بداء؛ فالنسخ كأنه بدّيةّاملكونات الزمان وّالكونية

 ،ّ احلق ّ القدوس  جنابإىلة ال بالنسب واء يف القضاء والبدّ تكويني،ٌنسخ

                                                                                                                                  
 . الشيخ عيل محود العبادي: كامل احليدري، بقلممرجع الديني السيدلل

 .٥٧ ص:ثبات جدوى الدعاء وإتسواء السواء ىف رشح باب البداء و نرباس الضياء)١(
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ذي هو ظرف ال يف متن الدهر ال وّاملفارقات املحضة من مالئكته القدسية،و

 رَ البداء يف القدّإنام ،ّوعاء نظام الوجود كله وّالثبات البات، وّاحلصول القار،

 اللحوق وظرف السبق وّالتجدد، وّفق التقيضأيف امتداد الزمان الذي هو و

ّاهلويات اهليوالنية؛ وّ الكائنات الزمانيةإىلبالنسبة  وقب،التعا والتدريجو ّ 

أقاليم  وّن يف عوامل املادةَم والزمان، و املكانين يف عاملَ مإىل بالنسبة :باجلملةو

 .الطبيعة

انقطاع  وّ انتهاء احلكم الترشيعي:وكام حقيقة النسخ عند التحقيق

عند  لك حقيقة البداءارتفاعه عن وعاء الواقع، فكذ و ال رفعه،استمراره

انتهاء  وّاستمرار األمر التكويني،   انبتات:اللحاظ الغائر والفحص البالغ

 ،ّاملعلول الزماين وّالكوين املجعول نفاد متادي الفيضان يف وفاضةإلّاتصال ا

 بحسب اقتضاء اإلفاضةختصيص وقت  ومرجعه إىل حتديد زمان الكونو

ّ ال أنه ارتفاع املعلول ،االستعدادات واختالف القوابل وّاملعدات، والرشائط

ّ حد حصوله؛ هذا عىل مذاق احلقيفبطالنه  والكائن عن وقت كونه مرشب  وّ

  .التحقيق

ثا�ا
ً

يةأصالة ا�ر�ة القطع: 
ّ

  

  الدهري، للمريداماد هياحلدوث ّيةواحدة من اآلثار املبتنية عىل نظر

ٍية قطعٍحلركة تقسيمها إىل حركة يف مباحث اّتقدموقد . ّيةأصالة احلركة القطع
ّ 

ّ للمتحرك من املبدأ إىل   املعقول ّاألمر املتصل هي ّية، فاحلركة القطعّيةطّوتوس

ّذلك مما ال حصول له يف األعيان ألن املتحرك ما دام مل يصل إىل و ،املنتهى ّ ّ

 وجود ال نبطل، فإذ وفقد انقطع إذا وصل و،املنتهى فاحلركة مل توجد بتاممها

                                                        
 .٥٧ ص:ثبات جدوى الدعاء وإتسواء السواء ىف رشح باب البداء و نرباس الضياء)١(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح٣١٦

 ّاألمر الوجودي : هيّيةّالتوسط واحلركة  بل يف الذهنًأصاله يف األعيان ل

ًهو كون اجلسم متوسطا ويف اخلارج  املنتهى بحيث ال يكون قبله و بني املبدأّ

ٌ مستمرةٌ موجودةٌهو حالة و،ال بعده فيهو ًيكون متحركا اليشء ما دام ّ ّ.  

 هلا وجود ال ّية احلركة القطعّأن :اويعتقد الفالسفة القدماء ومنهم ابن سين

 احلركة ّأن : املريداماد فقد ذهب إىلّأما .ّ هي فرض ذهن عقيلّإنام و،يف اخلارج

، ّ احلدوث الدهريّية يف اخلارج باالعتامد عىل نظرة موجودّيةّالتوسط وّيةالقطع

 يفاد ّال لزم االمتدإ و، الدهر حمال  الواقع عن متناألمرّن ارتفاع إ: حيث قال

ّال إ و الدهر عن زمان وجوده،يف زمان ما ال يرتفع يف املوجود :ًأيضا و.الدهر

ّملا كان : فنقول ...ال عن زمان آخر غري زمان وجوده واجتمع النقيضان،

ًكذلك اآلن السيال حاصال و الوسطيفالكون  ّ كل جزء يف، األعيانّ حاق يف ّ

 ّ فضاء وعاء الدهر بتة،يفيبطل  ليس ... زمان احلركةيف املنفرضة األجزاءمن 

 تلك يفّن بني احلصوالت أ : الزمان، فقد انرصحأفق مضيق يف انقىض نإو

ًاتصاال حصوالت فيها، هي تلك احلدود، من حيث يف واألجزاء ّ التحقق، يف ّ

بعضها  وً كان بعضها منقضيانإ و فضاء وعاء الدهر،يفبحسب احلصول 

ًمتجددا ات ياملواف ووتلك القطوع ... الزمانقأف مضيق يف، بحسب الوقوع ّ

 بني األعيان ظرف يف ّيّ فال حمالة جيب االتصال الواقع،األعيان ظرف يف هي

ّ مل يكن ذلك االتصال نإ و... املسافةيف املنفرضة لألجزاءالقطوع املفروضة 

 . امتداد الزمانأفق من حدود ٍّ حديفبحسب االجتامع 

                                                        

 .٢٥٧ ص: فخر الدين الرازيمام موسوعة مصطلحات اإل)١(

 . املصدر السابق)٢(

  .ة سيأيت تفصيل العلم اإلهلي يف املرحلة الثانية عرش)٣(
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رابعا
ً

  علم ا�اري تعا�: 

 ومن ، علم الواجب تعاىل باملمكناتّية كيف:ةّحدة من املسائل املهموا

 كعلم البرش باألشياء الذي ًّا حصوليً علم الواجب تعاىل ليس علامّأنم ّاملسل

 : علم الواجب تعاىل باألشياءّإنامعن حصول الصورة يف الذهن، و هو عبارة

 من دون لكن هو عبارة عن حضور نفس األشياء لدى الواجب تعاىل

حمبوب القلوب يف شكوري يف ألوهذا ما يشري إليه ا .حدودها ونواقصها

 باملوجودات ّ عقيدة املريداماد يف العلم اإلهليّبنيي حيث رشح حياة املريداماد

 باألمور كعلمنا   صورة املعلومبأخذوعلمه تعاىل باملعلومات ليس  :فيقول

ّن معلومنا من هذه األمور بالذات إف ،ّاخلارجة عن ذواتنا الغري الصادرة عنّا ّ

ّ الصورة الذهنيةهي  باألمور بل علمه تعاىل ،بالعرض  معلومّي اخلارجاألمر وّّ

 ّصفاتنا النّفسانية وبأنفسنا بنفس ذواهتا كعلمنا ّيةاإلدراكور الص وّالعينية

س  للنّفّية القوى اآلليفور املرتسمة الص و، عقولنايفّهنية املرتسمة الصور الذو

 يف ّيةاإلدراكور الص وّ العينيةاألمور فيكون معلوالته تعاىل من ،ال بصور هلا

ّ معلوميتها لنا يف اآلالت يفاملرتسمة  وور املعقولةّمعلوميتها له تعاىل كالص

  .فاحفظ

ً تاماًعلام يشءّ سبحانه يعلم كل ّإنه :آخر يقولويف موضع   من سبيل ّ

ّ التامة بعللهاإلحاطة ّحدية احلقة أل بنفس ذاته اّ علمه التاميفّ املضمنة بهأسبا وّ ّ

 ّ احلقة الواجبة  فهو عني ذاته،يشءّ علمه سبحانه بكل ًأيضا و،ّمن كل جهة

ٌذاته الواجبة علةو   .يشءّ لكل ٌ فاعلةّ

                                                        
 .٥٦ ص:ّاملقدمة، يف رشح حال املريداماد ، القبسات)١(

 .املصدر السابق )٢(

 .٥٤ص: املصدر السابق )٣(



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح٣١٨

 وبحسب ّاهيات متام املمكنات واملّأن :ويف بيان ذلك يذكر املريداماد

 يف ذات ٌحارضة)  للكائنات أو اإلنسان الكبريّمعي واجلّالنظام اجلميل(تعبريه 

 وهذه املراتب يف علم الواجب ،ّية باملعلولّالتأخر تعاىل، ولكن مع حفظ ّاحلق

ح والقلم أو الكتاب لولقضاء والقدر أو الا إليها القرآن الكريم بيشريتعاىل 

 .املبني ونحو ذلك

صحفنا  وّكتبنا العقلية  يف ّ املتبرصين وأملينا عىل قلوبقال املريداماد  

ّ أن :التقويامت املوسوم بتقويم اإليامن وصحيحاتام كتابنا التّسيال وّاحلكمية،

املبني كتاب اهللا   لعوامل الوجود عىل اإلطالق،ّي النّظام اجلميلمجلة املمكنات، أ

عنه عىل ألسنة أكارم َّهو املعرب وّ إال أحصاها،ٍال كبري وًالغري املغادر صغرية

  .حلكامء باإلنسان الكبريا

وهذا البيان إلثبات علم اهللا تعاىل أخذه املريداماد من العرفاء، وهذا ما 

من إليه سندنا  ودناّسي ووقال شيخنا: ّأشار إليه تلميذه صدر املتأهلني بقوله

 القضاء عىل رضبني ّأن :ّية العقل  يف بعض كتبه،جمده وهّ العلوم أدام اهللا علو يف

ل يف العامل ّمتث و أن يعنى به ظهور يف العلمّيصحكام  و،ّعيني وّني علميخمتلف

 يمتنع ّأنهمناك َّعل و يف األعيانوجود أن يعنى به ّيصح فكذلك ّالعقيل

القدر وراء ما ال  و، القضاء قرب القضاءّألن ،الالهناية بالفعل يف القدر

هو  و،لةّمفص ولةال يضيق عن اإلحاطة بجملة ما ال هناية له جمم ويتناهى

 بالفعل يف ّ وجوده التدرجييّيتم و ما يوجد يف وعاء الدهرّ وأن،واسع عليم

ّيبقى حتققه بتاممه يف وعاء الدهر بقاء دهريّالتغري وأفق   جيب أن ّفإنه ًّاال زماني ًاّ

  .ّكميةيكون متناهي ال

                                                        
 .٥٦٣ ص:ات املريدامادمصنّف عن ً نقال،١٦ص:  رسالة تفسري التوحيد، املريداماد)١(

 .٥٠ ص٢ج: كمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة احل)٢(
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د  ببيان أوضح باالستفادة من بساطة الوجوّتأهلنيوقد ذكره صدر امل

 فيها بربهان قاطع ّ الذي بني، األشياءّكل وقاعدة بسيط احلقيقة ّاحلقيقي

 .حاطته بجميع املوجوداتإ ّيةوواضح علم الواجب تعاىل وكيف

فق مع املريداماد يف ّ وإن كان ال يتّتأهلني صدر املّأن :ومن اجلدير بالذكر

وتقسيامت  تعابري  يقبلههر عىل بعض مراتب هذا العلم، لكنإطالق اسم الد

  .ّ والعينيّاملريداماد األخرى من قبيل القضاء والقدر العلمي

 الصور وجود القضاء فهي عندهم عبارة عن ّأماو: ّتأهلنيقال صدر امل

 بال زمان، ً املوجودات، فائضة عنه تعاىل عىل سبيل اإلبداع دفعة  جلميعّيةالعقل

عندنا  و.ئنة ذواهتا لذاتهاملبا من أفعال اهللا وعندهم من مجلة العامل لكوهنا

 ليست إذليست من أجزاء العامل،  و،ّ وتأثرتأثري و بال جعل، الزمة لذاتهّيةعلم

ٌيةهلا حيث ٌية عدمّ  )وهي صورة علم اهللا (ّيةالربانفالقضاء  ،ّية واقعٌال إمكانات وّ

 .. ..قديمة بالذات ببقاء اهللا

 ّالعامل النفيس صور املوجودات يف وجودفهو عبارة عن : القدر ّأماو

 ً مستندةّية الشخصّيةها اخلارجّ ملا يف موادً مطابقة ّ عىل الوجه اجلزئيّالساموي

 ،أمكنتها املخصوصة ونةّ ألوقاهتا املعيً الزمة، واجبة هبا،عللها وإىل أسباهبا

  .يشملها القضاء شمول العناية للقضاءو

ّأما القدر العلمي:  يقولّويف القدر العلمي  عبارة عن ثبوت صور  فهوّ

ها ّ ملا يف موادً، مطابقةّ عىل الوجه اجلزئيّمجيع املوجودات يف العامل النفيس

ًاخلارجية، مستندة  الزمة ألوقاهتا منطبعة يف ً واجبة،ّعللها اجلزئية و إىل أسباهباّ

ّقوة إدراكية  .ّنفس انطباعية وّ

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

 .٤٥ ص:ّيةرسار العلوم الكاملأ ىف ّيةهلإل املظاهر ا)٢(





 

 

  ا�صادر

 من ّ و ما ال يصحّايب فيام يصح، مقالة أيب نرص الفاراألعامل الفلسفية .١

 .أحكام النجوم ، دار املناهل

هـ، نرش ١٤٢٨، ابن سينا، حتقيق األب قنواين وسعيد زايد، إهليات الشفاء .٢

 .ذوي القربى، قم

ّ، ملؤلفه العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، حتقيقبداية احلكمة .٣ ّ ّ ّ :

ي التابعة ملجموعة عباس عيل الزارعي السبزواري، مؤسسة النرش اإلسالم

 .هـ١٤١٨ّاملدرسني بقم املقدسة، 

ّاألستاذ مرتىض مطهري، : ، هبمنيار املرزبان، تصحيح وتعليقالتحصيل .٤

 .منشورات جامعة طهران

، طبع مؤسسة يف طريق احلق، تعليقة الشيخ مصباح عىل هناية احلكمة .٥

 .هـ ق. ١٤٠٥

 .ّتعليقة العالمة الطباطبائي عىل أصول الكايف .٦

ّ صدر املتأهلني عىل إهليات الشفاءتعليقة .٧ ّ. 

، الشيخ الصدوق، حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي، التوحيد .٨

ّالسيد هاشم احلسيني الطهراين، منشورات مجاعة : تصحيح وتعليق

 .، قماملدرسني

، حممد بن إبراهيم صدر املتأهلني ّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة .٩

 .هـ١٣٧٨مكتبة املصطفوي، قم، الشريازي، 

، تعليقة عىل رشح املنظومة للسبزواري ، تأليف العالمة درر الفوائد .١٠



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح٣٢٢

  .الشيخ حممد تقي اآلميل ، النارش مؤسسة دار التفسري ، قم

ّمؤسسة النرش ، الشيخ عبد الكريم احلائري اليزدي، درر الفوائد .١١

 . ه١٤٠٨اإلسالمي، قم، 

دكتور ) ّيةباللغة الفارس(ركة وأقسامها  احل:بواسطة، دروس يف الطبيعة .١٢

 .ش.  هـ١٣٦٣حسن ملك شاهي، الطبعة الثانية، 

 .ّ، كتاب السامع الطبيعي، دار الفكررسائل ابن رشد .١٣

 .هـ١٤٠٠ ،، طبع بيدار، قم املرشفةرسائل ابن سينا .١٤

 .هـ١٤٠٠ ، قم املرشفة،، للشيخ الرئيس، طبع بيداررسالة احلدود .١٥

ّحقق السبزواري، طبع مكتبة بصرييت بقم ، املرشح األسامء احلسنى .١٦

 .املقدسة

 .ّ، للمحقق الطويسرشح اإلشارات والتنبيهات .١٧

، لسعد الدين مسعود بن عمر بن عبد اهللا رشح املقاصد يف علم الكالم .١٨

 . هـ١٤٠١التفتازاين، دار املعارف النعامنية،  

ة ، احلكيم السبزواري، حتقيق آية اهللا الشيخ حسن زادرشح املنظومة .١٩

ّاآلميل، الطبعة األوىل، مؤسسة أم القرى،   . هـ١٤١٦ّ

 ترمجة عبد اجلبار الرفاعي، ،، الشهيد مرتىض املطهريرشح املنظومة .٢٠

ًمؤسسة البعثة، قم؛ أيضا ّترمجة عامر أبو رغيف، الطبعة األوىل، : ّ

ّمؤسسة أم القرى،   .هـ١٤١٧ّ

 .هـ١٣٣١، طهران، ّ، صدر املتأهلني، الطبعة احلجريةّرشح اهلداية األثريية .٢١

، شمس الدين حممد شهرزوري، تصحيح وحتقيق رشح حكمة اإلرشاق .٢٢

ّحسني ضيائي تربتي، طهران، مؤسسة مطالعات وحتقيقات : ّومقدمة

 . م١٩٩٣، ١فرهنكي، ط



 ٣٢٣.....................................................................................................املصادر

، عيل شريواين، نرش دفرت تبليغات احلوزة العلمية بقم رشح هناية احلكمة .٢٣

 . هـ ش١٣٧٢املقدسة

: ّ، عبد الرزاق الالهيجي، حتقيقجتريد الكالمشوارق اإلهلام يف رشح  .٢٤

 .هـ١٤٢٩ّالشيخ أكرب أسد عيل زاده، مؤسسة اإلمام الصادق، قم، 

ّالشواهد الربوبية يف املناهج السلوكية .٢٥  الشريازي، تصحيح لدينا ، صدرّ

 .جالل الدين آشتياين، منشورات جامعة مشهد: وتعليق

ّ، السيد حممد باقر الداماد احلسيالقبسات .٢٦  .م١٩٩٥ني، جامعة طهران، ّ

، رشح جامع للموىل حممد صالح املازندراين، مع تعاليق علمية الكايف .٢٧

للمريزا أيب احلسن الشعراين، حتقيق عيل أكرب الغفاري، طهران، 

 .هـ١٣٨٤

 مكتبة ،١ّ حممد عيل التهانوي ، ط،كشاف اصطالحات الفنون والعلوم .٢٨

 .م ١٩٩٦ بريوت ، ،لبنان نارشون

 الطويس، اخلواجة نصري الدين، يف رشح جتريد االعتقادشف املراد ك .٢٩

 .هـ ش، انتشارات شكوري، قم١٣٧٣، ٣الشيخ حسن زاده، ط: حتقيق

ّ، العالمة احليل، حتقيق وتعليقكشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد .٣٠ ّ :

ّاألستاذ آية اهللا الشيخ حسن زادة اآلميل، مؤسسة النرش اإلسالمي بقم 

 .ّلسابعة املنقحةّاملرشفة، الطبعة ا

ّحممد املعتصم باهللا : ، الفخر الرازي، حتقيق وتعليقاملباحث املرشقية .٣١

 .ّالبغدادي، منشورات ذوي القربى، قم املقدسة

 .، الشيخ جوادي آميل، طبع مركز نرش ارساءاملبدأ واملعاد .٣٢

 .، عبد األمري األعسم، اهليئة املرصيةّاملصطلح الفلسفي عند العرب .٣٣

 .، انتشارات انجمن آثار ومفاخر فرهنكيدامادّمصنفات املري .٣٤



٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح٣٢٤

، لشيخ االرشاق السهروردي، طبع جمموعة مصنفات شيخ املطارحات .٣٥

 .م١٩٧٦:  االرشاق، طهران، انجمن اسالمي حكمت وفلسفة ايران

ّاملظاهر اإلهلية ىف أرسار العلوم الكاملية .٣٦ ، صدر الدين الشريازي، بنياد ّ

 .حكمت صدرا

 .ل صليبا، الرشكة العاملية للكتاب، مجيّاملعجم الفلسفي .٣٧

 الشيخ مصباح اليزدي، ترمجة الشيخ ،املنهج اجلديد يف تعليم الفلسفة .٣٨

 .هـ١٤٢٦حممد عبد املنعم، مؤسسة النرش اإلسالمي،الطبعة الرابعة، 

 ـ هـ١٤١٧عبد الرمحن عمرية، الطبعة األوىل، : ، األجيي، حتقيقاملواقف .٣٩

 .م، دار اجليل، لبنان ـ بريوت١٩٩٧

، سميح دغيم، مكتبة موسوعة مصطلحات اإلمام فخر الدين الرازي .٤٠

 .لبنان نارشون

نرباس الضياء وتسواء السواء ىف رشح باب البداء وإثبات جدوى  .٤١

 .، مري حممد باقر الدامادالدعاء

، حسني عبد اهللا، ابن سينا، الطبعة النجاة من الغرق يف بحر الضالالت .٤٢

 .ارات جامعة طهرانّهـ ش، مؤسسة انتش١٣٧٩الثانية، 

 .، السيد حممد حسني الطباطبائي، مؤسسة النرش اإلسالميهناية احلكمة .٤٣

ّ، تعليقة الشيخ عباس الزارعي السبزواري، مؤسسة النرش هناية احلكمة .٤٤

 .اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني

 .هـ١٣٨٠، تعليقة الشيخ غالم رضا الفيايض،هناية احلكمة .٤٥

فاضل العرفان، : ّالعالمة احليل، حتقيق: ، تأليفمهناية املرام يف علم الكال .٤٦

 . ه١٤١٩ قم املرشفة، ،ّالطبعة األول، مطبعة اعتامد

 .، حسني عشاقي األصفهاينوعاية احلكمة يف رشح هناية احلكمة .٤٧
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 ١٨٧.............................للحوقيف أقسام السبق وا: املبحث الثاين

 ١٨٨..........................................ّالتقدم بالرتبة: ّاألول
 ١٩١.........................................ّالتقدم بالرشف: الثاين

 ١٩٣.........................................ّالتقدم بالزمان: الثالث
 ١٩٥..........................................ّالتقدم بالطبع: الرابع

ّالتقدم بالعلية: اخلامس ّ........................................١٩٦ 
ّالتقدم باملاهية: السادس ّ.......................................١٩٧ 

 ١٩٨........................................ّالتقدم يف الدهر: السابع
ّالتقدم والتأخر باحلقيقة واملجاز: الثامن ّ.........................٢٠٢ 
ّالتقدم باحلق: التاسع ّ..........................................٢٠٥ 

 ٢٠٨....................................................ّتعليق عىل النص
 ٢٠٩...............................................ّخالصة الفصل األول

 
 الفصل الثاين

 يف مالك السبق وأقسامه
ّمالك التقدم والتأخر بالرتبة. ١ ّ......................................٢١٨ 



 ٣٣١....................................................................................................الفهرس

ّمالك التقدم والتأخر بالرشف. ٢ ّ....................................٢١٩ 
ّمالك التقدم والتأخر بالزمان. ٣ ّ.....................................٢٢٠ 
ّمالك التقدم والتأخر بالطبع. ٤ ّ......................................٢٢١ 

ّشيخ اإلرشاق يرجع التقدم الزماين إىل التقدم بالطبع ّّ ُ............٢٢٢ 
 ٢٢٣...........................ّمناقشة صدر املتأهلني لشيخ اإلرشاق

 ٢٢٤................................ّاملصنّف يؤيد صاحب اإلرشاق
ّمناقشة الشيخ الفيايض للمصنّف ّ...............................٢٢٦ 

ّمالك التقدم والتأخر بالعل. ٥ ّ  ٢٢٧......................................يةّ
ّمالك التقدم والتأخر بالتجوهر. ٦ ّ...................................٢٢٨ 
ّمالك التقدم والتأخر بالدهر. ٧ ّ......................................٢٢٨ 

ّالفرق بني التقدم والتأخر الدهري والزماين والعيل ّ ّ ّ ّ..............٢٣٠ 
ّمالك التقدم والتأخر باحلقيقة. ٨ ّ....................................٢٣١ 
ّوالتأخر باحلقّمالك التقدم . ٩ ّ.......................................٢٣١ 

 ٢٣٢....................................................ّتعليق عىل النص
 ٢٣٤...............................................خالصة الفصل الثاين

 
 الفصل الثالث

 ّيف املعية
 ٢٤١.........................................ّتعريف املعية: ّاملبحث األول
ّالتقابل بني املعية والتقدم والتأخر ملكة وعدم: املبحث الثاين ّ ّ..........٢٤١ 

 ٢٤٣.........................................ّأقسام املعية: املبحث الثالث
 ٢٤٦....................................................ّتعليق عىل النص



  ٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح ...........................................................٣٣٢

 ٢٤٧.............................................. الثالثخالصة الفصل
 

 الفصل الرابع
 يف معنى القدم واحلدوث وأقسامهام

 ٢٥٢........................ّاملعنى العريف للقدم واحلدوث: ّاملبحث األول
 ٢٥٣.................ّاالصطالح الفلسفي للقدم واحلدوث: املبحث الثاين

 ٢٥٥...............................أقسام احلدوث والقدم: املبحث الثالث
 ٢٥٦............................ّإشكال الشيخ الفيايض عىل املصنّف

 ٢٥٧....................................................ّتعليق عىل النص
 ٢٥٨...............................................خالصة الفصل الرابع

 
 الفصل اخلامس

 ّيف القدم واحلدوث الزمانيني
 ٢٦٣.....................ّتعريف احلدوث والقدم الزمانيني: ّاملبحث األول

 ٢٦٣.....................................ّ احلدوث الزماينتعريف. أ
 ٢٦٥......................................تعريف القدم الزماين. ب

ّالزمان ال يتصف بالقدم واحلدوث الزمانيني: املبحث الثاين ّ...........٢٦٦ 
 ٢٦٧........................................كلامت املصنّف يف املقام

 ٢٦٩..............................ثبوت احلدوث للزمان بمعنى آخر
ّص عني حكم الزمان العامحكم الزمان اخلا: تنبيه ّ..............٢٧٠ 

 ٢٧٢....................................................ّتعليق عىل النص
 ٢٧٤.............................................خالصة الفصل اخلامس



 ٣٣٣....................................................................................................الفهرس

 الفصل السادس
 ّيف احلدوث والعدم الذاتيني

 ٢٧٩...........................................ّاألدلة عىل احلدوث الذايت
 ٢٨٦....................................................ّالنتائج املتحصلة
 ٢٨٦....................................................ّتعليق عىل النص

 ٢٨٧............................................خالصة الفصل السادس
 ّبحث إضايف

ّملحة إمجالية يف تأريخ مسألة القدم واحلدوث الزماين ّ..................٢٨٩ 
 

 الفصل السابع
 ّيف احلدوث والقدم باحلق

 ٢٩٦....................................................ّتعليق عىل النص
 ٢٩٦..............................................خالصة الفصل السابع

 
 الفصل الثامن

 ّيف احلدوث والقدم الدهريني
ّبني احلدوث الدهري واحلدوث الذايتالفرق  ّ.........................٣٠١ 

ّالتقدم والتأخر يف احلدوث الدهري نسبي ّ ّ ّ............................٣٠٢ 
ّال تنايف بني عدم املعلول بحده وبني كون العل  ٣٠٢..ًة واجدة للمعلولّ

 ٣٠٤..................ّحول احلدوث والقدم الدهري: مالحظات يف اخلتام
 ٣٠٤..............................................ّأقسام الظرفية. ١
ّالظرفية يف سلسلة العلة واملعلول الطولية. ٢ ّّ....................٣٠٦ 



  ٢ ـ جوالفعل القوة  ـاحلكمة هناية رشح ...........................................................٣٣٤

 ٣٠٦..................................العدم ال حكم له من نفسه. ٣
 ٣٠٧....................................................ّتعليق عىل النص

 ٣٠٨..............................................خالصة الفصل الثامن
 ّبحث إضايف

 ٣٠٩......................................يف آثار نظرية احلدوث الدهري
ّآثار نظرية احلدوث الدهري ّ.........................................٣١١ 

ًأوال  ٣١١...................................ّنظرية الكمون والربوز: ّ
 ٣١٣....................................................البداء: ًثانيا
 ٣١٥....................................ّأصالة احلركة القطعية: ًثالثا

 ٣١٧........................................علم الباري تعاىل: ًرابعا
 ٣٢١.............................................................املصادر

  ٣٢٥............................................................الفهرس

 
 


