
ّةفيّالفلسفةّاإلسالميّ ّةّالوجودّالذهنيّ إشكاليّ 

ّ(اصدرّالدينّالشيرازيّنموذجّ )

 ةّالمعرفةدراسةّفيّنظريّ 

 عادل حممود عمر بدركتور د ال

 صدر الدين الشريازي؛ الفلسفة اإلسالمّية؛ القّوة العاقلّية؛ الوجود؛ اهلل. الكلماتّالمفتاحي ة:

 :هاأهّ  ،ة عواملأّن الذي دفعه إىل الكتابة عن صدر الدين الشريازي عدّ مة كتابه يقول الكاتب يف مقدّ 
عند عتبات النهضة  اوهي تقف زمني   ،سم بالعمقة تتّ وأّن هذه الفلسفة الشريازيّ  ،ةّن فلسفته إسالميّ إ

 .ةيّ األوروب ّ 

 :ينقسم الكتاب إىل أربعة فصول

ّلالفصلّاألوّ 

)العاقل  لدراسة الوجود الذهنّ  لعارف واومعروف بوصفها مدخاًل  الذات واومووو  أو انيطبيعة العالقة ب
يف اإلنسان تنال صور ة ة العاقليّ ن أّن القوّ فض الشريازي رأي مجهور العلماء محيث ير  :(واومعقول

 .د ما مل تكن عاقلًة بالفعلعاومعقوالت من خارج ذاهتا ب

ّبنيةّالمسألةّ:الفصلّالثاني

حيث حصرها يف أّن الوجود  ،عند صدر الدين الشريازي هوم الوجود الذهنّ عليها مف بىناألصول اليت ي  
اد العاقل واومعقول أو الذات واومووو  يف مووو  اومعرفة وأّن اتّ  ،وأّن اهلل خالق هذا الوجود ،هو األصل

ّ.عليها رؤية الشريازي ومفهوم الوجود الذهنّ  بىنمن األصول اليت ت   ا ي عت ر أصاًل ل إنّ والتعقّ 

 مضمونّالمسألةّ:الفصلّالثالث

ّ:وهي ،عند صدر الدين الشريازي ة يف إثبات الوجود الذهنّ ال راهني الفلسفيّ 



واومقصود باومعدومات هنا هو ما  ،ةر اومعدومات اخلارجيّ تصوّ  ،ريقوم على التصوّ  :لال رهان األوّ  -1
 .يستحيل وجوده

كذلك   ،ة صادقةبأحكام ثبوتيّ  كم على أيياء ال وجود اها يف اخلارج أصاًل أنّا حن :الثاينال رهان  -2
جلميع  ياماًل  اكم حكمً نقتصر يف احلكم على ما و ِجد منه؛ بل حنولكن ال  ،كم على ما له وجودحن

 .رةقة واومقدّ أفراده احملقّ 

ناهتا يفة بتعيختلن األيخاص اومتمد فيه الشريازي على أّن لنا أن نأخذ معي :الثالثال رهان  -3
 .ن تلك األفرادقال على كّل مي   أن حبيث يصحّ  اأو جنسي   انوعي   اواحدً  معىًن  ةة أو الفعليّ الشخصيّ 

ب على فعله من حلكمة ولو مل يكن يرتتّ  ّل فاعل يفعل فعاًل ّن كإ :يصوغ الشريازي هذا ال رهان -4
 .ألجله ن الثبوت مل يفعل ذلك الفعل فعاًل الغاية والغرض حنو م

ّةّالمسألةإشكاليّ ّ:الفصلّالرابع

ث عن تفاعل رؤية يتحدّ  .صدر الدين الشريازي اها وحلّ  لة يف مفهوم الوجود الذهنّ كاومش  األمور 
 ني أو فالسفة اليونان وحّت عند اإلسالميّ  ة اومعرفة سواءً ة بنظريّ ة اخلاصّ ة الرؤى الفلسفيّ الشريازي مع بقيّ 

 .فروق فلسفة الشريازي عن فلسفة الفارايب وابن ريد اارحً ي ،إىل الفالسفة احملدثني


