
 المعرفة من وجهة نظر صدر المتألهين

 اهلل شكيبا عبدالدكتور  

العّلمة ، هادي السبزواريصدر الدين الدشتكي، الوجود الذهين، الفّلسفة املسلمون، املعرفة، املّلا صدرا،  الكلمات المفتاحّية:
 .الدواين

ا والثاين يتناول حصر   ،لوجود الذهيناألول ويتناول عقيدة الفّلسفة اآلخرين يف ا :تتوزع هذه املقالة على قسمني
 ،يقتضيها البحث ال بد من اإلشارة إىل مجلة نقاط مهمة ،وبادئ ذي بدء .عقيدة صدر املتأهلني يف هذا املوضوع

 هي:

إن الفكر البشري حمدود أمام  ،وتوافق عليه مجيع املفكرين ،القرآن الكريممن الواضح كما جاء يف  -1
فقد شك الكثري من العلماء يف موضوع قيمة املعرفة  ،لتفات إىل هذه احلقيقةباال .حقائق العامل الّلمتناهية

ا مرددين مقالتهم يئ  ال تكاد تعد ش ،على دقتها ،ن منهم من صرح بأن متحيصاتهإال بل  ،وحمصوالهتم الفكرية
بن إسحاق  . يقول فيلسوف العرب أبو يوسف يعقوب"، مل حنصل على ذرة من الكمالةيف النهاي" :املشهورة

وذم اجلهلة  ،ومدح العلماء املتواضعني ،وحمدودية ساحة املعرفة البشرية ،الكندي حول السمة الّلمتناهية للعامل
نه تناهى يف العلم فتمقته أتواضع لتلك الزيادة واجلاهل يظن فوق علمه علما في أن العاقل يظن" :املعجبنيعني املد

 ."النفوس

ن إمكانية معرفة ذاتيات وحقائق األشياء خارج عن ساحة وقدرة الفكر أب ليقاتالتعا ابن سينا فيذهب يف وأم
ويعتقد الشيخ شهاب الدين  .وبالتايل ال يبقى يف متناول املعرفة إال باملعرفة خبواص ولوازم وأعراض األشياء ،البشري

وبالتايل فإن التعريف  ،األشياء ومجيع التعاريف املتداولة حمدودة بظواهر ،السهروردي بأن التعريف باحلد غري ممكن
، إمكانية املعرفة البشرية على حدود ظواهر العاملالقرآن الكريم أوقف  ،من جهته .الواقعي هو التعريف بالرسم

ن العلم أ الملكهذا وجاء يف سورة  .{الدنيا وهم عن اآلخرة عم غافلون ا من احلياةيعلمون ظاهر  }تعاىل:  قال
أال يعلم من خلق وهو }هنا خالقة لتلك األشياء: إحيث  املقدسةتص بالذات اإلهلية حبقائق وكنه األشياء خم

هم يف واقع  ،وينزهون معارفهم عن اخلطأ ،نعم أولئك الذين يعتربون أنفسهم عاملني بكل شيء .{اللطيف اخلبري
 ."ا وغابت عنك أشياءم: "حفظت شيئ  فضل ما يقال هلأا عندهم و ا حقيقي  ال علم   ،األمر



حيث حظي بعض الفّلسفة الكبار  ،ان تاريخ الفلسفة اإلسّلمية مل يكن منصف  إ ،من دواعي األسف -2
ن أ ،األمر الذي أوقع يف اعتقاد البعض .على أمهيته إىل مطاوي النسيان ،يف حني قذف البعض اآلخر ،بالشهرة

بناء  .أدىن حتقيق أو متحيص وكل هذا كان جيري من دون .هؤالء العظام هم املمثلون فقط للفلسفة اإلسّلمية
لة حني أوقد أوضح ابن عريب هذه املس .ميكن اعتبار املوقف الرافض للفلسفة والناقد للفّلسفة مقبوال   ،على هذا

 ."مل تكن عداوة البعض للعقائد الفلسفية بسبب اسم الفلسفة وإمنا بسبب عدم مّلءمة تلك العقائد للدين" :قال
وذلك يف سياق التأكيد على لزوم  ،الوقوف على احلديث املأثور عن هشام ابن احلكم من املفيد ،ويف هذا اإلطار

هشام بن احلكم اإلمام  لأفقد س .االلتفات إىل املعىن واالبتعاد عن الضمنية اليت تبعد اإلنسان عن معرفة احلقيقة
فمن عبد االسم دون املعىن " :عليه السّلمحول أمساء اهلل واشتقاقها حيث أجاب اإلمام  عليه السّلمالصادق 

سم فذاك هو ملعىن دون االومن عبد ا ،ومن عبد االسم واملعىن فقد أشرك وعبد اثنني ،افقد كفر ومل يعبد شيئ  
 ."التوحيد

نظر إىل من قال وانظر إىل ال ت" :يف تقييم أي كّلم جيب االلتفات إىل معناه وليس إىل قائله حيث قالوا ،نعم
 ."ما قيل

ويغضبون حني يتوجه النقد  ،أولئك الذين ال يتعاطون التحقيقات واملسائل الفلسفية أن ،م هناخّلصة الكّل
 أا ملنطق الوحي فهم يرتكبون خطويعملون على منهى اآلخرين عن نقد آرائهم خّلف   ،لألفكار الفلسفية الكربى

مرحلة يف  أسو أو  .إىل توقف الفكر الذي يفضي ،ذلك ألهنم يدعون اجملتمع بأكمله إىل أسوأ أنواع الرضوخ ،افادح  
 .إغّلق باب التحقيق أمام احملققني ،ليه شيخ اإلشراقإحبسب ما ذهب  ،احلياة البشرية هي

وذلك  ،جيب الوصول إىل أفكار جديدة كاملة وصحيحة يف الفلسفة عن طريق التحقيق يف آثار العظماء
 وذلك كما هو املشهور يف ،واع التقليد والصنميةباالعتماد على االستقّلل الفكري البعيد عن أي نوع من أن

 .يف اجلديد حّلوة أخرى"" :قيلالعلوم والتقنيات والفنون حيث 

حمدودين عاشوا ا ليست منحصرة يف أشااص أهن ن اكتشاف احلقائق ومعرفتها غري حمدود بزمان معني كماإ
حول حمدودية اإلشارات ن سينا يف خامتة يقول اب .؛ وهذا ما صرح به عظماء الفكر أنفسهميف العصور املاضية

فلو قرع  .كثرية هي األمور العجيبة يف عامل الوجود" :ساحة الفكر البشرية وإمكانية وجود حقائق غري معلومة
 ."ون برهان بل ضعه يف خانة اإلمكانغري معلوم لك فّل تنكره بد ،اا عجيب  مسعك أمر  



عن  ا على قوم ليغلق بعدهم باب امللكوت ومينع املزيدف  فليس العلم وق" :يقول شهاب الدين السهروردي
ومل يدع صدر املتأهلني معرفة كامل احلقائق والوصول إىل كل ما يطلبه من معرفة املعارف احلقة ؛ وقد  ."العاملني

جوه ن و إف ،كّل  ،ين قد بلغت الغاية فيما أردتهأزعم أا ال ين أيض  إو " :صرح بذلك يف مقدمة األسفار بإمجال قال
 أن ن احلق أوسع منأل ،وال حتوى ،ومعارف احلق ال تقيد مبا رمست .وال حيصى ،الفهم ال ينحصر فيما فهمت

 .حد"او حييط به عقل 

 ،ين فيلسوف أو حمقق يف األمور الفلسفية أستطيع دراسة مجيع عقائد الفّلسفة املتقدمنيأعي هنا دا أ -3
فقد  ،ا عن أي ادعاءوبعيد   ،بناء على ذلك .ترك الكلأمل  فإين ،ن مل أدرك الكلإ و أين لكن أستطيع االدعاء

ن حبثت يف القسم الثاين إو  ،ينإو  .نظمت هذه املقالة يف معرفة الوجود الذهين عند الفّلسفة املسلمني يف قسمني
لى ولكن من باب اإلطّللة ع فهذا ليس من باب عدم االلتزام مبا قدمته ،أفكار الفيلسوف املشهور صدر املتأهلني

لة فلسفية من وجهة نظر هذا العظيم وما استندت أليه يف هذه املقالة إمنا هو تصرحيات هذا أعمق مسأأهم و 
باإلضافة إىل أنين أدعو األساتذة وكل من عنده فقد ورد بأسلوب  .ا أمام نصوليس اجتهاد   ،الفيلسوف الكبري

 .منطقي على مقاليت هذه التفضل بذلك لّلستفادة منها

 المعرفة من وجهة نظر الفالسفة المسلمين :ولالقسم األ

فس األمر على وسع العلم باحلقائق كما هي يف ناتباعا لفّلسفة اليونان بأهنا " عرف الفّلسفة املسلمون الفلسفة
 معرفة احلقائق والنظم العيين للعاملفالفلسفة عبارة عن " ،وبتعريف آخر ."القدرة البشرية

 
ا  لتصبح نفس اإلنسان عامل

 ."اقلي  ع

ثر الفّلسفة بوجود حنوين من الوجود احلقيقي ويف كّل النحوين من الوجود حقيقة أكاعرتف  ،بناء على ذلك
ويف  .املاهيات والذاتيات واحدة وإال لكان العلم باحلقائق على ذاك الوجه املوجود غري صادق على املعرفة البشرية

 .النتيجة عدم إمكانية املعرفة الفلسفية

يعتقد الفّلسفة املشاؤون الذين تأثروا  ،لة حفظ ذات ماهيات األشياء يف الوجود الذهينأات إىل مسبااللتف
أو واهب الصور يفيض نفس الصورة اليت  ،ن العقل الفعالإ .إىل حدود بعيدة بفكر أرسطو واألفّلطونيني اجلدد

وبالنتيجة  ،على القوة العاقلة للنفس ،وظهر على أثرها التحصل العيين للماهيات العينية ،أفاضها على املادة
 .حصول التحصل العلمي للماهيات



ا يف بداية األمر والعقل بالقوة على عقل اإلنسان الذي يكون فاقد   ،فإهنم يطلقون العقل اهليوالين ،على هذا
عينية اهليوىل وذلك كما أطلقوا على املادة احلاملة للصور ال .لكنه حيتفظ بقابلية احلصول عليها ،للصور العلمية

وعملت على  ،لة حفظ ذاتيات املاهيات يف مرتبة الوجود الذهين إىل بروز إشكاالت متعددةأقد أدت مسو  .األوىل
أي حنو الوجود الذهين بني الفّلسفة  ،وتوضيح كيفية علم اإلنسان ،بروز اختّلفات شديدة يف ظرف احللول

اهيات املوجودة يف مرتبة الوجود الذهين هي عينها املوجودة يف ن قبول عقيدة اعتبار ذاتيات املأل ،ذلك .املسلمني
وبالتايل اعتبار املاهيات الذهنية من مقولة املاهيات العينية أدى إىل بروز إشكاالت عرب عنها  ،مرتبة الوجود العيين

علم من مقولة هذا ما دفع بالبعض إىل إنكار الوجود الذهين واعتبار ال .صدر املتأهلني بأهنا حريت الفّلسفة
وعدوا عقيدة بقاء ذاتيات املاهيات يف مرتبة  ،ن الصور الذهنية أشباح احلقائق العينيةأقال آخرون بو  ،اإلضافة

وبالتايل اعتبار الوجود الذهين كالوجود اللفظي والكتيب أي هو غري الوجود احلقيقي  .الوجود الذهين باطلة
ملتأهلني بأهنا "غري برهانية وال تؤدي قال عنها صدر ا ،شكاالتظهر آخرون عقائد أخرى يف حل اإلأو  .للماهيات
وقد صرح صدر املتأهلني يف عدة أماكن بعدم حفظ ذاتيات املاهيات يف مرتبة الوجود الذهين وذلك  ."إىل نتيجة

 ن مجيع املقوالتأصل اإلشكال وقوامه على أ" :قال صدر املتأهلني .عند توضيحه مّلك اإلشكاالت وطرق حلها
وما حكم بعمومه وجدان وهو الذي جعل  ،وهو مما مل يقم عليه برهان ،ذاتيات جلميع األفراد جبميع االعتبارات

 أن وزعم ،وجوز بعضهم انقّلب املاهية ،حيث أنكر قوم الوجود الذهين ،األفهام صرعى وصري األعّلم حيارى
 ومل ،ومل يهتدوا إىل حله سبيّل   ،ا وطريقةذهب  فاختار كل م ،إطّلق الكيف على العلم من باب التشبيه واملساحمة

 ."يأتوا بشيء يثمن وال يغين قليّل  

 :ا يف نقض كّلم املتأخرين يف الوجود الذهين وتوضيح كيفية حفظ ذاتيات املاهيات يف الوجودينويقول أيض  
مبناه على جمرد  بل ،ومباد قومية إهلامية ،ن كّلم املتأخرين أكثره غري مبين على أصول صحيحية كشفيةإ"

ولذلك من رام منهم إفادة حتقيق  ،وعلى الذايعات املقدمات الربهانية ،االحتماالت العقلية دون املقامات الذوقية
فأصبحت مؤلفاهتم تراكم املناقضات جمموعة من ظلمات بعضهم  ،إمنا جاء بإحلاق منع ونقض ،أو زيادة تدقيق

 ."م اهلل ولكن كانوا أنفسهم يظلمونوما ظلمه" "،نا خلص عن دياجريها إال األقلو فم ،فوق بقض

لة برهانية يف نطاق املعرفة البشرية بل بكوهنا معرفة ترتبط أملتأهلني ال يعتقد بكون هذه املسوكان صدر ا
ولدراسة وتوضيح عقيدة صدر املتأهلني ال بد من عرض اإلشكاالت األساسية  ،بداية .بالكشف الذوقي واإلهلامي



مث خنتم املقال بتبني عقيدته واإلشكاالت الواردة  ،حنفاط ذاتيات املاهيات يف مرتبة الوجود الذهينعلى عقيدة ا
 :أهم اإلشكاالت الواردة على عقيدة احنفاظ ذاتيات املاهيات يف مرتبة الوجود الذهين هي التالية .عليها

ا يف الوقت ا وعرض  صور جوهر  يكون اجلوهر املت أن يلزم من احنفاظ الذاتيات يف مرتبة الوجود الذهين -1
تكون الصور  أن اويلزم أيض   .ه حال يف الذهن وقائم به فهو عرضأن ن اجلوهر املتصور من جهةوذلك أل ،نفسه

وعدم تضمنها ملعىن  ،وعارضة عليها ،الذهنية جلميع املعقوالت من مقولة الكيف من جهة أهنا قائمة بالنفس
ذلك ما صرح به الفّلسفة املتقدمني حيث اعتربوا العلم أي الصورة الذهنية و  .وغري قابلة للنسبة بذاهتا ،إضايف

ذاتيات  أن تكون الصور العلمية لألشياء من املقوالت اخلارجية من جهة أن وجيب ،لألشياء من مقولة الكيف
 .ا الصورة الذهنية للكم هي كم وكيف أيض  فتصبح مثّل   ،األشياء حمفوظة يف مرتبة الوجود الذايت

ن ذلك أل .فتصبح الصورة الذهنية أي العلم كذلك .تكون الصورة الذهنية لألشياء علم ومعلوم أن لزمي -2
ولو   ،النفس سوداء لعلمها بالسواد أن نه ال ميكننا القولإ ال يوجب اتصاف النفس به أي العلم بالسواد مثّل  

ألنه بناء على هذا  ،هذا االتصاف صحيحيكون  أن كانت الصور الذهنية للسواد هي حقيقة السواد وعينه ال يلزم
 .تكون ذاتيات السواد قائمة بالنفس ،الفرض

ن ماهية مفهوم الكلي عند تصورها ال ا يف الوقت نفسه وذلك ألا وجزئي  ي  يصبح الكلي املتصور كلا  أن يلزم -3
جود خارجي متشاص ه أمر عارض على النفس والنفس مو أن ومن حيث يا متنع من الشراكة بني كثريين فهو إذا كلا 

 .ا فهو جزئيا أيض  فيكون العارض عليها متشاص  

 .ينكر البعض الوجود الذهين ويعترب العلم من مقولة اإلضافة أن هذا اإلشكال وإشكاالت أخرى أدت إىل
بل جمرد صورة شبحية  ،ا لألشياءا حقيقي  أي عدم اعتبار الوجود الذهين والظلي وجود   ،وقال آخرون بالشبح

وذلك كداللة الوجود اللفظي  ،واحلقائق نفس األمرية والعينية ،ات واألشياء تدل على األشياء اخلارجيةللماهي
 ،الفرق الوحيد بني األلفاظ والكلمات مع الوجود الذهين من جهة كيفية الداللة .والكتيب على ماهيات األشياء

أما داللة الصور  ،واملاهيات هي داللة وضعيةداللة األلفاظ والكلمات وصورها األلفبائية على األشياء  أن ذلك
فتكون داللة األلفاظ والكلمات متعلقة فقط  ،الذهنية على احلقائق نفس األمرية والعينية فهي داللة طبعية

 .فتكون داللة الصور الذهنية على احلقائق نفس األمرية متعلقة باجلميع ،باألشااص العاملني بوضعها



 ،جود اللفظي والوجود الكتيب ليسا مها الوجود احلقيقي لألشياء وال حيويان ذاتياتهالو  أن بناء على ذلك فكما
ن إف ،ويف الواقع .فاآلثار املرتتبة على األشياء املوجودة يف مرتبة الوجود اخلارجي ال ترتتب على تلك الصور الذهنية

ن الوجود اخلارجي للماهية ليس إبل  .الوجود الذهين كالوجود الكتيب واللفظي هو حنو من أحناء الوجود اخلارجي
احلاكي غري  أن والواقع .وذلك كما حتكي صور األشياء عنها ،عنه فهو حاك ،نفس الوجود اخلارجي لألشياء

لة احنفاظ ذاتيات أوقد أعطى بعض الفّلسفة املسلمني أجوبة على مس .احملكي عنه والدال غري املدلول عليه
 .املاهيات يف مرتبة الوجود

عندما نتصور ماهية مفهوم  :شرحه على تجريد الخواجة نصير الدين الطوسيالعّلمة القوشجي يف  يقول
احليوان مثّل فنلحظ أمران أحدمها األمر املوجود يف الذهن حيث يكون الذهن ظرفه وهذا األمر معلوم بالذات 

هو عرض  ،واألمر اآلخر .ن اجلوهر ماهية إذا وجدت يف اخلارج ال حتتاج إىل موضوعذلك أل ،وكلي وجوهر
وعليه  ،والقائلني بالشبح يلتفتون إىل هذا األمر الثاين ،ومن مقولة الكيف ،موجود يف اخلارج وهو علم قائم بالنفس

ومل يتمكن القائلني باحنفاظ ذاتيات املاهيات يف مرتبة  .ا ملاهيات األشياءا وشبح  ا نفساني  فهم يعتربون العلم كيف  
الت تدفع بناء على ال بل كافة اإلشكا .اإلجابة على اإلشكاالت الواردة على عقيدهتمالوجود الذهين من 

 ( الذي هو أمر كلي ومعلوم وجوهر وموجود ذهين ن ما حيصل يف الذهن مفهوم احليوان )مثّل  عقيدتنا ذلك أل
ت النفسانية ال نفس ومن الكيفيالومن حيث عروه على النفس فهو أمر جزئي وعارض على ا ،وصورة هذا املفهوم

 .بل موجود بالوجود اخلارجي

يف الواقع هذه العقيدة هي عقيدة حصول املاهية  :يقول املري صدر الدين الدشتكي حول عقيدة القوشجي
 .وشبحها يف الذهن معا وهي غري قابلة لإلثبات

وال تتطرق  ،كاالتا غري وافية يف رد مجيع اإلشأهن عقيدة القوشجي باإلضافة إىل أن يعترب صدر املتأهلني
فإن حصول أمران متغايران بتمام الذات أحدمها من  ،لة الوجود الذهنية للماهيات مع حفظ مجيع ذاتياهتاأسمل

مقولة املاهيات اخلارجية واآلخر من مقولة الكيف النفساين خّلف الوجدان والذوق وإحداث مذهب ثالث أي 
 .الذهين وعقيدة القول بالشبح من دون دليل وبرهاناجلمع بني عقيدة احنفاظ الذات يف مرتبة الوجود 

ن أنواع اجلواهر إبناء على ذلك ف .املاهيات الذهنية من مقولة املاهيات اخلارجية أن يعتقد جّلل الدين الدواين
 .ن اجلوهر ماهية إذا وجدت يف اخلارج كانت غري حمتاجة إىل موضوعذلك أل ،جواهر يف مرحلة الوجود الذهين

ه يلزم انقّلب املاهيات يف حال كون املاهيات أن وكان يعتقد .ا التعريف على املاهية اجلوهرية الذهنيةويصدق هذ



ويعتقد الدواين ان قول القدماء حول اعتبار العلم  .الذهنية من مقولة الكيف وليست من مقولة املاهيات اخلارجية
 .من مقولة الكيف إمنا هو من باب التشبيه واملساحمة

لة احنفاظ ذاتيات أالقدماء كانوا يقولون مبس أن ،بد الرزاق الّلهيجي يف خامتة مبحث الوجود الذهينيعتقد ع
ه ال يرتتب على املاهيات الذهنية اآلثار اليت ترتتب على املاهيات أن لكن مبا ،املاهية يف مرتبة الوجود الذهين

الفّلسفة املتقدمني القائلني  أن وليس ،ات الذهنيةفأطلقوا من باب املساحمة لفظ الشبح على صور املاهي ،اخلارجية
الصور الذهنية من مقولة املاهيات اخلارجية واعترب  أن من هنا اعتقاد البعض .بالوجود الذهين كان هلم عقيدتان

 .ا شبح تلك املاهيات وحقائقهاأهن آخرون

 عقيدة صدر الدين الدشتكي في الوجود الذهني

للماهية  :مجيع املاهيات يف مرتبة الوجود الذهين من مقولة الكيف النفساين ويقول أن يعتقد صدر الدين الدشتكي
واآلخر هو الوجود الذهين حيث  ،أحدمها وجود خارجي حيث تعترب املاهية حتت مقولة من املقوالت ،وجودان

أحدمها اعتباره من  ،م اعتبارانللعل" :يقول احملقق كمال الدين البحراين ،بناء عليه .اا نفساني  تعترب املاهية فيه كيف  
ا بعد لة أيض  أإىل هذه املس إلهيات الشفاءوأشار الشيخ الرئيس يف  ."مقولة العلم واآلخر اعتباره من مقولة املعلوم

وذلك عند إجابته على إشكال لزوم كون اجلوهر املتصور يف  ،الصور احلاصلة من اجلوهر جوهر يف العقل أن إثباته
ال ميكن للماهية الواحدة يف  :مث يقول .وذلك على فرض احنفاظ الذاتيات ،ا يف الوقت نفسهض  ا وعر الذهن جوهر  

يكون معقول هذه املاهية  أن لكن ال إشكال يف .ا يف وقت واحد وقد منعنا ذلكا وعرض  تكون جوهر   أن اخلارج
جود يف اخلارج والذهن معا فهو  مفهوم احليوان املو مثّل   .الذي هو جوهر يف اخلارج عرض يف الذهن وكيف نفساين

 علم ومعلوم بالذات وعرض ومن الكيفيات النفسانية باعتبار وجوده الذهين ومعلوم بالعرض وجوهر باعتبار وجوده 
ه لو أدرك من دون هذه الفواشي املادية فهو  أن كما  ،ولو أدرك هذا املفهوم مع الفواشي املادية فهو جزئي .اخلارجي

 أن ا حبسب الوجود الذهين قيامها بالنفس من دونا نفساني  ن صور مجيع املعقوالت كيف  والدليل على كو  .كلي
 .تكون قابلة القسمة والنسبة بذاهتا أن يستلزم تصورها تصور آخر أو

 أن ن صدق تعريف الكيف على مجيع املاهيات باعتبار الوجود الذهين يدعونا إىل االعتقادإعلى كل حال ف
يقول صدر الدين الدشتكي حول عقيدة القائلني  .ا يف الذهنأهن ن مقولة الكيف مباصور مجيع املقوالت م

ألنه  ،الصور احلاصلة يف الذهن هي الصور احلالة يف املادة نفسها وليس شبحها أن يقصد هؤالء :بالشبح



قلة املستعدة حللول باعتقادهم قد حتل صور األشياء اخلارجية يف القوة العاقلة للنفس وعليه فقد شبهوا القوة العا
 .صور األشياء فيها باهليوىل ومسوها الفعل اهليوالين

وصورة اجلسم هي  .والعرضي ،الطبيعة والصورة ،اجلسم :وقد أطلق لفظ الشبح يف طبيعيات الشفاء على
رة ختتلف صو  : خّلصته هي التاليةمث يوضح صدر الدين الدشتكي إشكاال   .ماهية اجلسم اليت حتققت اجلسمية هبا

إذا الصورة  .ومن مقولة الكيف مع الصورة اخلارجية اليت هي جوهر ،الشيء احلاصلة يف الذهن واليت هي علم
اهليوىل الواحدة  أن كما  .مث يقول يف اإلجابة على هذا اإلشكال .الذهنية ليست نفس الصورة احلاصلة يف اخلارج

ا باعتبار الوجود الذهين والوجود اخلارجي واحدة أيض  فإهنا تصبح صورة  ،سب حلوهلاحبتتاذ صورة النار أو املاء 
ويؤدي تبدل  ،اتصاف املاهية باجلوهرية أو العرضية إمنا يكون من خّلل تعينها بالوجود ،اإذ   .للجوهر والعرض

وهذا االنقّلب والتبدل ليس بواسطة انقّلب  .وجود ماهية جوهرية إىل وجود ذهين إىل تبدل اجلوهر إىل العرض
 .املاهية وإمنا بواسطة انقّلب وتبدل الوجودوتبدل 

معقولية تبدل ذات اهليوىل  أن يوجه نقد وهو أن ميكن :يقول صدر الدين الدشتكي بعد اجلواب الذي ذكرنا
إذا  .لكن الصورة متعينة يف حد ذاهتا وتلك الصورة لن تبقى يف حال تغري تعينها .بواسطة عدم تعينها وإهبامها

 .ة يف الذهن ليس نفس الصورة اخلارجيةصورة الشيء احلاصل

فلو مل حيصل  .تعني الصورة مشروط بالوجود :يقول صدر الدين الدشتكي يف اإلجابة على هذا اإلشكال
إذا الوجود هو  .نه معدومأحيث  من ية والعرضية على املعدومالوجود للشيء فلن تتعني ذاته ولن تصدق اجلوهر 

 .املشروط إىل تبدل الشرطشرط تعني الصورة وال يستند تبدل 

 إشكاالت العالمة الدواني على الدشتكي

 :وجه العّلمة الدواين إيراداته إىل عقيدة الدشتكي يف األمور التالية

ا انقّلب املوضوع من صفة إىل صفة أخرى وأيض   ،من املعقول انقّلب املادة من صورة إىل صورة أخرى -1
ومن  .وال يوجد للصورة الذهنية أي حمل أو موضوع سوى الذهن ولكن الشيء غري املعقول هو انقّلب احلقائق

وال  ،الواضح عدم انقّلب الصورة احلاصلة يف الذهن واليت هي من مقولة الكيف إىل أمر خارجي الذي هو جوهر
  .يوجد أمر واحد مشرتك حبيث يكون هذا األمر املشرتك ماهية يف ظرف اخلارج وماهية أخرى يف ظرف الذهن



ة تقدم وجود املاهية على املاهية نفسها وهذا التقدم غري ألقيدة صدر الدين الدشتكي على مستعتقد ع -2
ن العوارض سواء  وذلك أل .فهذا ال يوجب انقّلب املاهية ،وعلى فرض صحته .بديهي ومل يقم أي دليل عليه

لى حقيقته فلن يعرضه فلو مل حيافظ املعروض ع .كانت متقدمة أو متأخرة ال توجب تغري حقيقة وذات املعروض
 .أي أمر آخر

وهذا على خّلف  ،ن األمر احلاصل يف الذهن خيالف األمر اخلارجيإف ،على فرض جواز االنقّلب -3
 .مقتضى أدلة إثبات الوجود الذهين

 نقد الحاج هادي السبزواري لعقيدة السيد السند صدر الدين الدشتكي

عقيدة السيد السند يف رفع إشكال صدق اجلوهرية  تكفي :يقول احلاج هادي السبزواري بعد نقل عقيدته
باإلضافة إىل ذلك وعلى فرض  .اي  ا وكلا ولكنها ال ترفع إشكال كون األمر الواحد جزئي   .والعرضية على أمر واحد

 أن واملاهية منشأ الكثرات بذاهتا وليس من الصحيح ،صحة عقيدته فإهنا ال تتّلءم مع عقيدته يف أصالة املاهية
 .االنقّلب الذايت من دون وجود مادة مشرتكةحيصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هوامش

 .85اآلية  ،اإلسراء سورة -1

اهلدي أبو ريدة على رسائل مة حممد عبد مقدا  ،277 فحةصال ،تعليقة العالمة القزويني على المقاالت األربع -2
 .الكندي

اء إال اخلواص ن ال نعرف من األشيالوقوف على حقائق األشياء ليس يف قدرة البشر وحن" :34 فحةصال ،التعليقات -3
 ."واللوازم واألعراض

اإلنسان ال يعرف حقيقة الشيء البتة الن مبدأ معرفته لألشياء هو احلس مث مييز بالعقل بني  :82 فحةصال ،التعليقات
عرفته معرفة جمملة غري املتشاهبات واملتباينات ويعرف حينئذ بالعقل بعض لوازمه وأفعاله وتأثرياته وخواصه فيتدرج من ذلك إىل م

يعرف لوازمه كلها ولو كان يعرف حقيقة الشيء  أن نه ليس يلزمأحمققة مبا مل يعرف من لوازمه إال اليسري ورمبا عرف أكثرها إال 
 أن لكن معرفته بالعكس مبا جيب ،يعرف لوازمه وخواصه أمجع أن وكان ينحدر من معرفة حقيقية إىل لوازمه وخواصه لكان جيب

 .عليهتكون 

 .21و 20و 19 فحاتصال ،حكمة اإلشراق -4

 .7اآلية  ،الرومسورة  -5

  .واختص القسم الثاين من اآلية أي كونه لطيف وخبري بالذات اإلهلية املقدسة ،14اآلية  ،الملكسورة  -6

قل ملن ف" :هذا املصراع الثاين من بيت شعر جمهول القائل وقد جاء املصراع األول يف جامع الشواهد على النحو التايل -7
 .ا" وقيل أيض  يدعي يف احلب معرفة

عرفة "قل للذي يدعي العلم م :" أما النص الرائج هلذا البيت بني أهل األدب والفلسفة فهو التايل"قل للذي يدعي يف العلم فلسفة
 .ا وغابت عنك أشياء"حفظت شيئ  

أهل  أن اقل حيب احلكمة غريفالفلسفة معناه حب احلكمة وكل ع" 523 فحةصال ،226الباب  ،الفتوحات المكية -8
ا أو ما كان من أصناف أهل النظر مما ذمت ا أو معتزلة أو أشعري  الفكر خطاهم يف اإلهليات اكثر من أصابتهم سواء كان فيلسوف  

 ."ملا أخطأوا فيه من العلم اإلهلي الفّلسفة جملرد االسم وإمنا ذموا

نه قال لعبد الرمحن بن أىب جنران يف أ عليه السّلمالباقر ونقل عن اإلمام  ،117 فحةصال ،1 زءاجل ،أصول الكافي -9
 ".اأشرك وكفر وجحد ومل يعبد شيئ   ن من عبد االسم دون املسمى باألمساء فقدإ" :الصفحة ذاهتا



" وهذا الكّلم غري صحيح من الناحية إىل ما قال وال تنظر إىل من قال انظر" :ا على النحو التايلونقل هذا الكّلم أيض   -10
ا وهو من باب إرجاع الضمري إىل مرجع متأخر لفظ   "من" يرجع إىل قال"" الضمري املسترت هو والذي هو فاعلن إبية حيث األد
 .ورتبة

 .17اآلية  ،الزمرسورة  ،فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك هداهم اهلل وأولئك هم أولوا األلباب -11

 .10 ةفحصال ،مقدمة املصنف ،حكمة اإلشراق -12

 .418 فحةصال ،3 زءاجل ،شرح اإلشارات -13

 .9فحة صال ،مة املصنفمقدا  ،حكمة اإلشراق -14

 .10 فحةصال ،مة املصنفمقدا  ،1 زءاجل ،األسفار -15

 ( 2 فحةصال ،شرح المنظومةالقسم الثاين من  ،غرر الفرائدا عقليا مضاهيا للعامل العيين )احلكمة صريورة اإلنسان عامل -16
من اللذة والبهاء ما ال هناية جند  ...عقليا مطابقا للموجودات احلقيقيةنا تطالعنا ذاتنا وقد صارت عاملا ولو انفردنا عن البدن كل

 . (18 فحةصال ،ابن سينا ،المبدأ والمعاد) ناطقة مصريها عاملا عقليا بالفعلولكل شيء ما خيصه ولألنفس ال... له

رة الوجود على نظامه بكماله ومتامه وصريورهتا عاملا عقليا مشاهبا  ( فغيتها انتعاش النفس بصو أما النظرية )احلكمة النظرية -17
 .20 فحةصال ،1 زءاجل ،األسفار ،للعامل العيين ال يف املادة بل يف صورته وهيأته ونقشه

أي التالص عن كون الذهن حارا وباردا واجتماع الضدين )شرح حكمة العني ( ال وجه للتالص )المقاصد ا يف أيض   -18
ع لعدم الفرق بني رارة والربودة على القول بالوجود الذهين وحصول الربودة ال نفسها  ( وإمنا نشأ الغلط يف هذه املواضعند تصور احل

وهذا غري  ،ذهنيا وإذا حلت )أي املاهيات يف الذهن كان وجودها .17 فحةصال ،ن صورة الشيء ومثاله شبيه بهإالشيء وشبيهه ف
 .18 فحةصال ،الذهن ليس هو نفس املاهية بل مثاهلا وصورهتا ن املوجود يفإحمقق على ما بنيناه ف

 .299و 298 فحتانصال ،1 زءاجل ،األسفار -19

 .323 فحةصال ،1 زءاجل ،األسفار -20

تلك املاهية تكون  أن تكون جوهرا وعرض يف نفس الوقت ألنه يستلزم التناقض على أساس أن املاهية الواحدة ال ميكن -21
  .اوضوع وغري مستغنية عنه أيض  يف الوقت نفسه مستغنية عن امل

 .تكون حتت مقولتني أن حدة ال ميكنفاملاهية الوا ،املقوالت هي أجناس عالية خمتلفة مع بعضها بتمام الذات أن مبا -22

 .عرض وداللة الصور الذهنية بالذاتالداللة اللفظية وداللة صورها األلفبائية هي داللة بال -23



حتقق يف اخلارج مكان ال يف وم الذهين للحيوان وذلك الن هذا املفهوم إذا هذا التعريف يصدق على املفه أن ال شك -24
 .موضوع

 .12 فحةصال ،شرح تجريد القوشجي -25

 .28 فحةصال ،الحاشية القديمة -26

 .283و 282 فحتانصال ،1زء اجل ،األسفار -27

القدماء ذلك الن  كّلم الدواين خيالف كّلم  .) وقيل بالتشبيه واملساحمة .28 فحةصال ،منظومة غرر الفرائدشرح  -28
  .القدماء أمثال ابن سينا يف الشفاء فقد صرح بان الصور الذهنية من مقولة الكيف

 ،الصور الذهنية للماهيات هي شبح للماهيات أن من دون شك يعتقد بعض الفّلسفة .55 فحةصال ،الشوارق -29
 .18و 17 فحتانصال ، (شرح حكمة العنيا إىل إيضاح املقاصد )ويرجع أيض  

  .142 فحةصال ،8العقل  ،املقالة الثالثة ،طبع آرمان ،الشفاء إلهيات -30

 إىل 26 فحاتصال ،نساة خطية ،مكتبة اجمللس ،لصدر الدين الدشتكي على شرح التجريد الحاشية القديمة -31
28. 

  .319و 318 فحتانصال ،السفر األولاجلزء األول من  -32

 .27 فحةصال ،القسم الثاين ،شرح المنظومة -33


