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 ةشراقي  الحكمة المتعالية والمدرسة اإل 

 عني اهلل خادمي

 ترمجة طارق عسيلي

 الصوفياون. ،اإلشراقياون ،املشااؤون ،الفيض ،العقل ،الوجود ،املّلا صدرا ،عني اهلل خادمي الكلمات المفتاحي ة:

ة الت  اتاولوا مت  خّل تتا صتلة ااملااقشتاا الزوومولوجياتادئ املتا مت  القواعتد واملبتت اكبت     اأثبت  الفّلفتفة املستل ون عتدد  
ومتت  هتت    ،املختلفتتة وحتليتتل التترواا  اتتني عتتوام الوجتتود ،والعّلقتتاا اتتني املوجتتوداا ،توضتتيو وتفستت  اتتوادل العتتام

متتت  مجيتتت  الوااتتتد  أعلتتت  الفّلفتتتفة أنا  ،حبستتتذ هتتت ا املبتتتدأ . وااتتتد املبتتتادئ مبتتتدأ الوااتتتد  الوااتتتد ل  صتتتدر عاتتت   لا 
استي  احلقيقتة  احلت ا أخرى  عتقد الفّلفتفة املستل ون أنا  موجود وااد. م  جهة اجلهاا ل ميز  أن  صدر عا   لا 

 وهو وااد م  مجي  اجلهاا.

ميزااتتا أن  حتتر   ،ل حيصتت و  متت  املوجتتوداا ل  عتتدا  اام عتتدد  يف هتت ا العتت نا أ القائلتتة االعتبتتار احلقيقتتة ذا أختت  ا 
 ئلة:جم وعة م  األف

الت   هتو وااتد مت  مجيت  اجلهتااه . و هتل  كثتر  موجتوداا صتادر  عت  احلت ا   العتام كيف ميز  أن  وجتد يف 
 معقول     املشزلة ل  تااىف م  مبدأ الوااده . ميز  تقدمي الا 

اا   كثتر  املوجتودو شراوا عدم التعارض اتني حتقات ،العل اء املسل ون مسألة صدور الزثر  ع  الوااد لزي حيلا 
 ها:أها  ،اام  الاظر ا  ااقرتاوا عدد   ،ومبدأ الوااد

 ائني ال  اقرتاها اا  فياا والفارايب.ة الفّلففة املشا  ظر ا  -1

 ني ال  اقرتاها شيخ اإلشراق.ة اإلشراقيا  ظر ا  -2

 ني.ة الصوفيا  ظر ا  -3

 ة لبحثاا ه ا.صدرا ال  تشزِّل الاقحة املركز ا  مّلا ة  ظر ا  -4



ة يف مستتألة مااقشتتة التت   اعت تتد  يف التتوارداا القلبياتت  فستت  املتتاه  ا صتتدر بتت  متتّلا اتا  ،ةي ووالشوووا د الربوباتت  يف كتا
ختتار  ك وضتومل ملااقشتت  يف مستألة ل  وال اتت الفيض األوا الصتادر األوا   ؛ ايث ساتة صدور الزثر  ع  الوااد  كيفيا 
 ل .ة صدور املوجوداا م  خّلل الفيض األوا   كيفيا 

ة يف  ظتام ة واإلشتراقيا ائيا ة املشاتالزو يات اا احلت  اشتزل واضتو مت  الاظر ات ،ةد الربوبي والشووا ويف مزان آخر م  
  ة صتتدور الزثتتر  عتت  الوااتتد  كأ اتتوكتت لي  قتتدِّم وجهتتاا  ظتتر   يف كيفياتت ،ةو زشتتف عتت  اهت اماتتت  الصتتوفيا  ،الفتتيض

تصتايف الوجتود املسألة م  ختّلل  وو وضا  ،الوجود املابس   ل عل  أ ا ل ع  الصادر األوا  تحدا ك ا   ،فةأاد املتصوا 
  ىل فئاا خمتلفة عل  الشزل التايل:

املوجتتوداا  وكتتلا  ،وهتت ا الوجتتود هتتو مصتتدر  ظتتام الوجتتود ،قيتتد ل  قيَّتتد اتتأ ا  اتام تت افتتتقّلل   وجتتود مستتتقلا  -1
   ا  اوجودها.تتعلا 

 ،مثتل ،وجتودااامل  اتدر  ضت   هت   الفئتة كتلا  ،د اتبعض القيتودوهتو مقيات ،وجود  رتب  ااآلخر ااحو متا -2
   واألجسام.ة واملادا العقول والافوس واملوجوداا الحبيعيا 

هتتت ا الا تتتوذ  الثالتتتث هتتتو  ة الوجتتتود.  نا رومتتتة متتت  افتتتتقّلليا اا احملواملاهياتتت اتتتني مرتبتتتة احلتتت ا  وجتتتود اروختتتيا  -3
ل واقيقتتة العتتام وا هتت ا الوجتتود هتتو الفتتيض األ نا أ  و فة  التتافا الرنتتا ا ي  املتصتتوا التت    ستت ا  يا الوجتتود املابستت  والزلاتت

 ة.الوجود ا  رض حبسذ مرتبت شيء يف الس واا واأل  ور  وايات  عل  كلا  ال   ميتدا 

  صدرا: قول مّلا  ،نيوااإلشار   ىل  كل اا الصوفيا 

 مثلاا  ىل ثّلل فئاا: ،ون الوجودصاَّف الصوفيا 

 وه ا الوجود هو اهلل تعاىل. ،وجود هو اقيقة محلقة -1

 وهو الوجود املابس . وجود صرف شبي  ااحل ا  -2

 .د وهو فعل احل ا وجود مقيا  -3



األوىل  الفئتتتةل  متثاتتت :صتتتدرا هتتت   الفئتتتاا التتتثّلل قتتتائّل   متتتّلا ذكتتتر  ،األسوووفارة يف كتتتتا  ياتتتيف مااقشتتتت  ملستتتألة العلا 
 صتتف  ثا   . الثالثتتة متثِّتتل الوجتتود املابستت الفئتتة  الوجتتود اتتاآلخر.   اتتاآلخر ايا تتا يف املرتبتتة الثا يتتة  تعلاتتل  تعلاتت اوجتتود  

 ة خبصوص مسألة   ظام الفيض .صدرا الصوفيا  مّلا  زشف ع  أفزار  الوجود املابس  اتفصيل  

 ة اول  صدور الزثر  ع  الوااد .ة واإلشراقيا في ا  لي فاااقش اإجياو األفزار الصوفيا 

 تتاا الاظتتام اصتر ومزوا ل اعتتض عا  فضاتتني اتتول  ظتتام الفتيض  تتد أ اتصتتدرا اأفزتتار اإلشتراقيا  متّلا ا أفزتتار  ذا قار ات
فها يف تفس   ظام الفيض عاتد . وفتوف ث وظا  ،ائيا املشا   اا الاظام الفلسفيا عل  عااصر ومزوا  اإلشراقيا  الفلسفيا 

  ااقش اعض ه   العااصر يف األفحر التالية:

تتصتتدرا واإلشتتراقيا  متتّلا   نا  -1 وقتتد  لوااتتد.يف مستتألة صتتدور الزثتتر  عتت  اة ون االصتتيو واألوجتت  املوضتتوعيا ني مهت ا
 ل والعقول األخرى.يف العقل األوا  لظهور الزثر  ة الثّلل كسبذ رئيسيا اؤون العتباراا العقليا قدَّم الفّلففة املشا 

ل ل املصتتدر وتعقاتت تعقاتت ،د تتدهاتتاط طتتر قتني االتح أنا  امعتقتتد   اثاائي تت ابتت  الفتتارايب  ظام تت تا  ،يف شتترا  لاظتتام الفتتيض
ومت  العقتل  ، صدور العقل العاشرة اتا ه   الع ليا  وتست را  ،عقل آخر   يف كلا  بان صدور عقل وفليسبا ال اا   

م الوجتتود يف وهتتو  تتاظا  ،ذ ظهتتور ا يتتوىلعقتتول أو أفتتّلط أختترى. والعقتتل العاشتتر  ستتبا  العاشتتر ومتتا  ليتت  ل  فتتيض أ ا 
 حت  فلي الق ر.املوجود عام ال

 رئيستيا هتي الستبذ ال ةة الثّلثتعتبتاراا العقلياتال أنا  - مثتل الفتارايب - رأى اا  فتياا ، فسها ل سألةل شرا ويف 
 ،اثّلثي ت ابت   ظام ت تا   -ّلف الفتارايب علت  خت -  لزاا والعقول األخرى. و  لع  الوااد  يف العقل األوا   ر لت صدور الزث

التت  هتتي  -التت ااوتعقتتل  ،وتعقتتل اإلمزتتان ،تعقتتل وجتتو  الوجتتود – ةهاتتاط ثتتّلل اعتبتتاراا عقلياتت  عتقتتد أنا  ايتتث
العقتتل  صا  العقتتل العاشتتر. وفي تتا  تتة اتتتا الع لياتت وتستتت را  ،  فلتتي آختتر و و فتتا وجستتم  ،ذ ظهتتور عقتتل آختترتستتبا 

 و عتقد أن ل عقل أو فلي  فيض ع  العقل العاشر.  فس  رأ  الفارايب  اا  فياا تبنا  ،العاشر

تتفتتاألمر  تلتتف عتت   ،ةيف املدرفتتة اإلشتتراقيا  اأماتت ذ ة هتتي التت  تستتبا العتبتتاراا العقلياتت  يستتل ذ ة، ائيا املدرفتتة املشا
 .قاهر وال ةة واإلشراقيا ال املظاهر اخلارجيا  ،الزثر  يف عام الوجود



 ة مت  جهتة أخترى. فزتلا ومياتوفتيحر  وقيا  ،وعشت  اتني األ توار مت  جهتة  وجتد اتذا  ،ةبحسذ املدرفتة اإلشتراقيا ف
 ةومياتتقيا والعشت  للاتور األعلت . و  د أدىن لد ت   تومل مت  احلتتذا  تتور جمترا  وكتلا  ،د األدىنقتتاهر للاتور ا ترا هتو أعلت  د جمترا  تور 

   ل  وجد اجذ اني األ وار املختلفة.األعل  عل  األدىن ل متا  الاور األدىن م  مّلاظة األعل  طاملا أ ا 

هتا ل يف اركتوااخلصتوص مت   تور األ توار عتر اإلشتراق والتأمات ار األدىن صتدرا عت  األ توار األعلت األ و  ك ا أنا 
 ّلات  الاتور  ،تها. ومت  جهتة أخترى ور أعل  تا  األ وار الد يا وتز د م   ور ا   شعاعاا كلا  ،مبعن آخر ،ةالصعود ا 

ل املوجتود  اتني   م  اإلشراق والتأما ة املست را وم  خّلل ه   الع ليا  ،و ور األ وار اشزل خاصا  ،األدىن الاور األعل 
 تظهر كثر  املوجوداا يف عام الوجود. ،د اعتبارااليا جمرا ة و ة وخارجيا وجوداا اقيقيا   وار كاأل

تتت ،اك تتتا ذكر تتتا فتتتااق    -2 ون علتتت  اصتتتر صتتتدرا واإلشتتتراقيا  متتتّلا ل  وافتتت   ،ائنيوعلتتت  العزتتتا متتت  الفّلفتتتفة املشا
أ توار ريت  و  ،أ توار قتاهر   ىل ،ل  أوا  ، ون األ توارني  قساتاإلشتراقيا  ة. ك تا أنا عرضتيا اوجتود عّلقتة  ون قرا و  .العقول اعشر 

 ة وففل .وعرضيا  ،ة وعليا ون األ وار القاهر   ىل طوليا ث  قسا  ،قاهر 

ل عّلقتتتة  تتتا ااألجستتتام. و قصتتتدون التتت    عتتت  املتتتادا  اي تتتد  كلا ون اتتتاأل وار القتتتاهر  تلتتتي األ تتتوار ا تتترا اإلشتتتراقيا   عتتتي
ة هتي مت  اتني ة والعقليات ن الافتوس اإل ستا يا  حبستذ هت ا التعر تف ،األجستام حمتلا  ااأل وار ري  القاهر  األ وار ال  حتتلا 

 القاهر . األ وار ري 

 مرتبتة يف  ظتام علِّتيا ة اتني األ توار القتاهر  العليتا وهتي  وجد عّلقة طوليا  ،ونحبسذ التعر ف ال    ورد  اإلشراقيا و 
اتني األ توار القتتاهر  الستفل  وهتتي ة ريت  موجتتود  هت   العّلقتة الحولياتت لزتت ا  ، عتت  املتادا  اي تد  كلا . وهت   األ تتوار جمترا  تزويلا 

 ة ال  تاقسم ادورها  ىل قس ني:الاوعيا  مثل أراا  األصاام

 ذ ظهور عام املثل.تسبا  ة. وه   األ واررتبة الحوليا ل املة  ات  ع  تأما أاد أراا  األصاام الاوعيا  -1

 ذ ظهور عام احملسوفاا.تسبا وه   األ وار  ،ةرتبة الحوليا ا  وعة األخرى تصدر م  األ وار الااجتة ع  امل -2

وهاتتاط االتأكيتتد  ،اعشتتر  عقتتول ة )العقتتول ة أو العرضتتيا ل  وجتتد فتتبذ حلصتتر األ تتوار الحولياتت ،نيحبستتذ اإلشتتراقيا 
 أكثر م  عشر  عقول.

 ة واتتاف  علتت  رأ تت  أنا  صتتدرا عتت  اهت امتت  ااملدرفتتة اإلشتتراقيا كشتتف متتّلا   ،ةشوورا الادا ووة األ ير  ووم يف كتااتت  القتتيا 
اتول عتدد العقتول ل ميزت  التدفامل عات  علت  أفتاس  املشتهور ائيا املبتدأ املشات قول أكثر م  عشتر . و تاقش أنا عدد الع



 عدم قااعتة ائني. وهز ا تر راا تبنيا لبيان ظهور ه ا املبدأ وقبول  الواف  لدى املشا  افباا  م أقدا ة. ث البحثيا املعحياا 
 ائني:ه    التعلي ني لل شا  هااط فببني لاسبة  صدرا أنا تقد مّلا و ع ، صدرا يف اصر عدد العقول اعشر مّلا 

تت -1 وااتتاء  عليتت  وألجتتل محااقتتة عتتدد العقتتول  ،عتتدد األفتتّلط كتتان يف البدا تتة تستتعة اؤون أنا اعتقتتد الفّلفتتفة املشا
ذ صتتدور عشتتر  أفتتّلط والعقتتتل متت  اياهتتا تستتعة عقتتتول تستتبا  ،متت  عتتدد األفتتّلط قبلتتوا أن  زتتون عتتتدد العقتتول عشتتر 

 ذ اصدور العااصر.سبا العاشر  ت

قتتول  تتا الستتياد  علتت  د  هاتتاط عشتتر  عمتت  اتتني هتت   العقتتول املتعتتدا  ،عتتدد األفتتّلط أكثتتر ازثتت  متت  عشتتر  -2
 عل  األجسام السفل . يا ال   سيحر فيها الفلي الزلا   فسها الحر قةالباقني ا

عتترا عتت  ايتتث  ،لمبوودو والمعووا اة يف كتااتت  الافتتيا العقول العرضتتيا اتت اهت امتت  اإلشتتراقيا  ا صتتدرا أ ض تتكشتتف متتّلا 
ة التت  هتتي األعيتتان الثااتتتة ل  تتوامل   العقتتول العرضتتيا ة هاتتاط عقتتول أختترى تستت ا   ااإلضتتافة للعقتتول الحولياتتاعتقتتاد  أ اتت

 ة.  املثل األفّلطو يا وتس ا 

فة ملتصتوا  عتقتد ا ،اة صتدور الزثتر  عت  الوااتد. ك تا شترااا فتااق  ني اتول كيفيات صدرا والصتوفيا ألفزار مّلا  مقار ة  
املراتتتتتذ  و ستتتتيحر علتتتت  ،ل كتتتتل مراتتتتتذ عتتتتام اإلمزتتتتانواملابستتتت  التتتت    شتتتتزا  يا ل هتتتتو الوجتتتتود الزلاتتتتالصتتتتادر األوا  أنا 

د أو اتتدون تبتتدا  كلاهتتا  هتت   املراتتتذ شتت ل   اتتدودها.   اتتو  ائصتتها ق ماتتزَّ  عتت  كتتلا  ، فستت  الوقتت  ويف كلاهتتا  ةاإلمزا ياتت
ة علتت  الوجتتود املابستت  و احصتتر اواجتتذ الوجتتود واتتد  القيومياتت .كلاهتتا  امل زاتتاا األدىن ا فصتتال وهتتو مستتيحر علتت 

 .كلاها  املوجودااو 

ولتيا  شتر  مقست يا ا ل    ات ،د اقيتد اإلطتّلق  مقياتأل ات ،الوجتود املابست  هتو وجتود ل اشتر  ،فةحبسذ املتصوا 
 التعتنيا   يء ول اشتر اشر  شت طموجود ل اشر  مدر  كلا   ة. وألنا األقسام األ حولوجيا   ك صدر لزلا ل اشر  التعنيا 

لا املوجتتوداا األدىن ز علتت  ك تتائاتتل   تت  اتا ،ةة أو ك تتال املوجتتوداا اإلمزا يات أو واقعياتتعتتنيا  أ ا فهتو ل حيتتتا   ىل 
 يف اساطت .

 التالية: ،ل ماهافة أساء خمتلفة لإلشار   ىل الصادر األوا افتع ل املتصوا 

التترو   ،ةد اتتاحلقيقتتة احمل ا  ،العقتتل ،يا التترو  الزلات ،لالعقتتل األوا  ،ةوجتود األاد اتت ،اقيقتتة احلقتتائ  ،اجلتتام  ، الع تاد
  .وري ها ،العاا ة الثا ية ،يا الفيض الزلا  ،سالفيض املقدا  ،األعل 



 ىل اعتض  وقتد أشتر ا ،نقود الققوو   وع رعوارو الو وو د ايتدر آملتي هت   املستألة االتفصتيل يف لقد  اقش السيا 
 ستاقتا اا صتدرا م  عترِّ عت  أفزتار  ة قدَّم إلظهتار أن متّلا م  األدلا  اكب     امقدار   ىل أنا    ضافة   ،مااقشات  يف ه   املقالة

 د .ل يف كتب  املتعدا الصادر األوا   صا  يف ما

تتت اومتاشتتتي   ،يف اعتتتض كتبتتت  ورفتتتائل  متتت   امتاشتتتي   ،ويف اعضتتتها اآلختتتر ل  أوا  ل عقتتتّل  اعتتتتر الصتتتادر األوا  ،ائنيمتتت  املشا
 واألفئلة ال  ميز  أن تحر  هاا هي: ،واملابس  يا وجود الزلا اعتر  ال ،فةاملتصوا 

 هاهل ميز  توايد ه    التعلي ني مع  

  ذا كان اجلوا   عم.

 ادهما هي الحر قة ال  جيذ تحبيقها لتأفيا ه ا الحتا 

 رفض  يف ما اعده ثا  ، صدرا أن  زون قد تبنا أاد التعلي ني يف وق  ماهل ميز  لل ّلا و 

 هب   املسألةه  صدرا الاهائيا   مّلا و رأما ه

وأفتبا  قبو تا أو رفضتها  ،  مااقشتة اعضتها االتفصتيل يف املقتالميز  أن  عحي أجواة خمتلفة  ت   األفتئلة. متات
 وفي ا  لي فاعرض اعضها اإجياو. ،توضيحها ثا 

يف الزتااتتة عتت   اخاص تت اة وأفتتلوا  أن لصتتدرا قتتدر  تعب  اتت ، صتتدراقتتني علتت  كتااتتاا متتّلا  عتقتتد اعتتض املعلا  -1
فزتتتر   ل  صتتتدرا أوا  متتتّلا  اتتتاقش  ،ة علتتت  أفتتتاس الفهتتتم العرضتتتيا ة. يف توضتتتيو وتفستتت  مستتتألة فلستتتفيا املستتتائل الفلستتتفيا 

متت   امتاشتتي   ، صتتدراعاتتدما  قتتدِّم متتّلا  ،وهزتت ا ،تتت  األختت   يف الوقتت  املاافتتذم  ظر ا  قتتدا  ثا  ،الفيلستتوف اشتتزل عتتاما 
رأ   ،. يف هت   املااقشتةالاهتائيا  لحر  رأ   اخلاصا  ميهِّد الحر   ل  زون فعّل  ر أوا كصادل  العقل األوا  ،اعض الفّلففة

 واملابس . يا ل هو  فس  الوجود الزلا الصادر األوا  هو أنا   صدرا الاهائيا مّلا 

 ،لل العقتتل األوا اتتني اعتبتتار الصتتادر األوا    ل  وجتتد فتترق أفافتتيا متتا وال هاتتاط وجهتتة  ظتتر أختترى تفيتتد أ اتت -2
ة يف التعبت  عت  هت    املبتدأ   ولتيا مت  الفترق اتني األفتا ا مصدر الفرق هو الفتروق الليو ات نا  ،املابس  و الوجودأ

تتت تتت ،لفة خبصتتتوص الصتتتتادر األوا ائني وأفزتتتتار املتصتتتوا واملضتتتامني. ويف مقار تاتتتا أفزتتتتار الفّلفتتتفة املشا د ايتتتتدر د الستتتيا أكا
تتوافت  مت  فزتر   افزرتت  طبع ت ،  والتعبت  ولتيا يف املضت وناللفتيف هت    املبتدأ   هتا خمتلفتان فقت   أنا  ااآلملي أ ض  

 ها ل هتي   عليها. صدرا ولزاا مّلا 



 خملتوق اهلل  تعتارض اتني املبتدأ   طاملتا أنا    ل  وجتد أ ا الفيلسوف املعاصتر آ تة اهلل است  واد   عتقتد أ ات -3
ل  هتتو الوجتتود املابستت  التت   لتت  ادر األوا  الصتت نا أو  ،الفيلستتوف والصتتويفا  فتت  عليتت ل التت    تا ل  هتتو العقتتل األوا األوا 

كل تة خلت    ك تا أنا   ،عتاءدا علت  هت ا ال هتي دليتل ئتائيا  ،ل  ك ظهر م  مظتاهر . وعبتار  خلت   فستها املخلوق األوا 
   عتي واملابست  فإ ات يا  صتدرا عت  الوجتود الزلاتم مّلا عادما  تزلا  ،االاتيجةتتاافذ م  اإلراد . و و تعي القضاء والقدر 

  صدرا يف كتب  املختلفة .ل ع  اهلل  وهز ا ل  وجد تعارض اني أفزار مّلا در األوا  الصا

مجيت  العقتول  هتي اإلعتّلن أنا و  ،ل  االصتادر األوا صدرا في ا  تعلا  مّلا و أفزار يهااط طر قة أخرى لتوض -4
ا يف مراتتتتذ الز تتتال حيتتتوو الوجتتتود املابستتت  علتتت  كتتتلا  ،هتتتي اقيقتتتة وااتتتد  ولزتتت  مبراتتتتذ خمتلفتتتة. متتت  جهتتتة أختتترى

هت ا ل  عتي  علت  أنا  اهاتاط تأكيتد   ومه تا  زت  فتإنا  ،ة  املاهيات ست ا   ختاصا لتعتنيا  امرتبة  زون مّلوم   ويف كلا  ،اخلل 
مرتبتتة متت  الوجتتود ميزتت  أن تفتترض اتتدودها علتت  الوجتتود  كتتلا   املراتتتذ وأنا  ف متت  كتتلا الوجتتود املابستت  قااتتل للتزياتت أنا 

 صتتدرا لتت ا  قتتدِّم متتّلا  ،فقتت  اقيتتد اإلطتتّلق قيتتد يف  مزا تت  وهتتو مقيَّتتد   عتت  كتتلا ماتتزَّ الوجتتود املابستت   مبتتا أنا  ،املابستت 
 كوجود مابس .و  لأوا ل كعقل الصادر األوا 

ل  يف  الصتتتادر كل تتتة  أوا    عقل  و  الوجتتتود املابستتت  .  نا تلتتت  فستتت  املعناتتتل  ل تستتتتخدم عبتتتار   أوا   نا  -5
زتتتت   ذا افتتتتخدم  هتتتت   الزل تتتة كصتتتتفة ة. لولتتتتيا  ستتتبيا  يقتتتيا ل  اقل  كصتتتفة لتتتت  الوجتتتتود املابستتت   هتتتتي  أوا األوا 
هت ا العقتل  تأ   ه وهاتا  عتي أنا ال   ستبي     أوا لزاات ال  اقيقي تفهو ليا  أوا  ،لل ُقدِّم كصادر أوا  العقل  والعقل األوا لت

 واملابس . يا ااملرتبة األوىل االاسبة للعقول واملوجوداا األخرى. وليا االاسبة للوجود الزلا 

أخرى لتوضتيو أفزتار  طر قة   ر او  هاد  السبز مّلا  اقرت  احلا ا  ،سفاراأل د الثا  م يف تعليقت  عل  ا لا  -6
 صدرا ك ا  لي: مّلا 

ل ويف اتالا ل كصتادر أوا العقتل األوا  ،ك تا الفّلفتفة  ، صدرا قدِّم مّلا  ،  يف اعض احلالا ذا رأ اا أ ا 
يف  لاتتتالن. يف الواقتتت   ذا تأما كليه تتتا صتتتادران أوا   عتتتي أنا هتتت ا ل   ،لأختتترى الوجتتتود املابستتت  كصتتتادر أوا 
الوجتتتود املابستتت  لتتتيا  ،يف آرائهتتتم فتتتوف  تتتد أنا  ،فة صتتتدرا واملتصتتتوا األفتتا واملبتتتادئ التتت   قبلهتتتا متتتّلا 

والفعتتتل  . اتتتل الوجتتتود املابستتت  هتتتو الصتتتادر احلقيقتتتيا اأو ثا ي تتت ل  أوا  اعتتت  كو تتت  صتتتادر   فضتتتّل   ،ةالبتاتتت اصتتتادر  
قتفتتتاء ل  ستتتتحي    ،موقتتت  الوجتتتود املابستتت  ]االعتبتتتار  عتبتتتارمتتت  األختتت  ااإل. ضتتتور احلتتت ا حل اإلشتتتراقيا 
موقتت  املوجتتوداا  .  نا ]العقلتتيا  ل العقتتلوالتأماتت  متت  التحليتتل الفزتتر ا أثتتر وعتتاء اإلشتتراق اتتتا ]اقتفتتاء  

كصتتادر   ام  ل ولتتيا هاتتاط صتتادر فتتاا  عليتت  حبيتتث  زتتون الوجتتود املابستت  مقتتدا املفاضتتة متت  العقتتل األوا 



 تتتاا  الستتبزوار   تت    ،اتتالوجود املابستت  ل هاتتاط مركتتز الصتتدور التت   هتتو خمتتتصا ل. قبتتل العقتتل األوا أوا 
الصتدور مبعاتا   لزت ا  عت  التحليتل العقلتيا  افة االصتدور ل متاتا    اجت ت صتدرا واملتصتوا الحر قة. ل  عي متّلا 

 .احلقيقيا 

 زتتتون الوجتتتود  فتتتإذا درفتتتاا  اشتتتزل  مجتتتايلا  ،واشتتتزل تفصتتتيليا  ،أن  تتتدرس العتتتام اشتتتزل  مجتتتايلا  ميزتتت  -7
يف أمتاك  أخترى  .لل هو الصادر األوا  زون العقل األوا  لز   ذا درفاا  اشزل تفصيليا  ،لاملابس  هو الصادر األوا 

 فة.اني أفزار الفّلففة واملتصوا  تقر ذ وجهاا الاظر صدرا ااول مّلا  ،األسفارم  كتاا  

اصتتدور الزثتت   قتتةتعلا فة املمتتّل صتتدرا ااتترتم أفزتتار املتصتتوا  ميزتت  افتتتاتا  أنا  ،تها  مااقشتتاالاستتبة للاقتتا  التت  متاتت
 ة يف ه ا اخلصوص. صدرا الصوفيا    ش   ىل اهت اماا مّلا ع  الوااد وداف  عاها ك بدأ صحيو. وه ا كلا 


