جاویدانخرد،شماره،33بهاروتابستان،7331صفحات 127- 167


نقدوبررّسی 
«رسالةفیالفرقبینالزمانوالدهروالسرمد» 

حامدناجیاصفهانی  
رضاحصاری** 

چکیده
حسینبن علیتبریزیخسروشاهیازعلمایشیخیّهوازجملههشهادرنا 

سیّدکاظمرشتیاست.تاکنو چهاررسهاههازوینرکتابخاههه ههایهسه 
خطّیشناساییشدهاست.وینر«رساهةفیاهفرقبهیناهزاها واههدهرو
اهسراد» نیدداهخاصّخویشراپیرااو زاا ،نهروسرادبیا ایکند.از
ا نظرویزاا ،اشتملبرنوتعریفحقیقیوظاهریاسهت.نرتعریهف
حقیقیآ ،زاا ازجملهاشخّصاتجسماست،بدیناعناکهشیءحانث
ازهنگامحدوثخویش،ااتهدانینارنکههخداوههدحهاف آ اسهت.نر
نیدداهوی،زاا وعاءاوجوناتجسماهی،سهرادوتهتووعهاءفعهلو
اشیّتاههیاست.ازآ جا کهاشیّتاشتملبراراتبدوهادوهیاست؛هذا
سرادهیزنارایاراتباختلفیخواهدبون؛افزو برایننهروتتووعاء
عاهمعقلهیزشمرنهایشود.خسروشاهیازتعابیررایجحکماهسهبتبهه
زاا ،نهروسراداستفانههمی کند.اساساًنرنیدداهویخداوهدتنهاشیء
بسیطاستوسایراوجونات،اعمازاجرّنواانی،ازااوریشهش داههه
اهد.اینااورشش داههاتناسبباکیفیّتوجونیشیءوعاهم

ترکیبیافته
اوجوننرآ ،تعریفایشوند.اینهوشتار،نیدداهاصنّفایهنرسهاههرا

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 
استانیاردروهفلسفهناهشگاهاصفها .رایاهااه hamed.naji@gmail.com :
  ناهشجویکارشناسیارشدفلسفهوکالماسالایناهشگاهعلوماسالایرضوی(هویسندهاسئول).
رایاهااه yazahra2233@gmail.com :

تاری نریافت6991 /9 /22 :






تاری پذیرش6991 /9 /69 :

212


جاویدا خرن،شماره،99بهاروتابستا  6991

تحلیلوبررّسیهمونهوبرخیازکاستی ههایهظریهاتویراهشها نانه
است .
بن علیتبریزی،رساههفیاهفرقبیناهزاا 
نهر،سراد،حسین 

کلیدواژهها:
واهدهرواهسراد .

. 7معرّفیاجمالیحکیمخسروشاهیورسالةوی 
بن علیخسروشاهیتبریزیازعلمایشیخیّهوازجملهشادرنا سیّدکاظمرشهتی
حسین 
نرکربالاست.اززهدداهیوکیفیّتسلوکاودزارشافصّلینرکتبتراجمبیا هشهده
است.تاکنو ازویچهاررساههبهترتیبزیرشناساییشدهاست .
 .6ترجمةفارسیرساهةسیروسلوکیانهیلاهمتحیّرین ؛نرحقیقتاینرساههازآ سهید
بن علیخسروشاهیبااشهارتاسهتانخهونآ رابههفارسهی
کاظمرشتیاستکهحسین 
ترجمهکرنهاست.ازاینرساههتاکنو نوهسخهشناساییشدهاست.هسخهاوّلاتعلّقبه
کتابخاهةعلیاصغراههدوینراجموعهة 941نرناهشهگاهتههرا اسهت.هسهخةنومنر
کتابخاهةالّیالکبهشمارۀ6586اوجوناست .
.2رساهةفیاهفرقبیناهزاا واهدهرواهسراد ؛ویایهنرسهاههرابههنرخواسهتایهرزا
حسنهندیهگاشتهاست.وینراینرساهه،نراواضعاختلفودوهادوهیبهسخنیاز
شی خونتمسّکای همایدکهامکناستارانویسیّدکاظمرشتیباشد .
؛اینرساههترجمةرساهه ایاستکهویبهزبا عربیهگاشتهبونهوبه

 .9أاربیناألارین
نرخواستبرانرایماهیخونکربالئیجبّارآ رابهفارسیبردرناهدهاست.روشبحثنر
اینرساههبرپایةآیاتواحانیثاستونیدداهاشاعرهوافوّضهنرآ اهورنهکهوهش
ترارای دیرن.اینرساههنرکتابخاهةآیتاهلّهارعشیهجفهیبههشهمارۀ1246هگههداری
ایشون .

بنزیهن اههدیناحسهائیاسهت.
؛رساهه اینرشرححاالتشی احمد 

.4اهمعارفاالحمدیّه
هااگذاریاینرساههباتوجّهبههامشی احمدبونهاست.اینرساههنارایسهاقاماست.
اقا ماول:شرحاحوالوصفاتاو(علماهیقین).اقامنوم:بیها اخهالقوکیفیّهتسهیرو
سلوکوی(عیناهیقین).اقامسوم:طیبذاتوارتفها عقهلوهطافهتروحهیاو(حهق
اهیقین).اینرساههنرکتابخاهةآیتاهلّههارعشهیهجفهیبههشهمارۀ8/62148هگههداری
شون.براساساجازهایکهنرسال 6256هه.ق.بهایرزااحمدتقیاااقاهینانهاسهت،

ای
نردذشتویپسازتاری ِیانشده،ذکردرنیدهاست .
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.1شیوۀتصحیح 
ازاینرساهه تاکنو نوهسخهنرکتابخاهههایخطیّشناساییشدهاسهت.اسهاسکهارنر
تصحیحاینرساهه،هسخه ایاتعلّقبهکتابخاهةآیتاهلّهفاضلخواهسارینراصفها بهه
شمارۀ294/6استکهنرچهاربرگهگاشتهشدهاست.خطّاینهسخههستعلیقاسهتو
ازحیثنتّتوصحّتنرهگارشهسبتبههسخةنیگر ترجیحنارن.اهبتهاینهسهخهنر
اوارنبسیاراهدکیافتاندینارنکهبا توجّهبههسخةنیگر،وجهصهحیحآ آورنهشهده
است.اینهسخهبا عالاتاختصاری«ف»هشاهه دذاریشدهاست.هسخةنوماتعلّهقبهه
کتابخاهةآستا تدسرضویبهشمارۀ22944است.اینهسخهنرهفهتبهرگاستنسها 
شدهو عالاتاختصاریاینهسخهبا«آ»هشا نانهشدهاست .

.3دورنماییازمحتوایرساله 
تعریفیکهاززاا ،سرادونهرواراتبآ نراینرساههارائهایشون،بانیدداهرایجو
اورنپذیرشحکماتفاوتاساسینارن.اصنّفپیشازبیا تفهاوتایها زاها ،نههرو
سراد،تذّکرششاقدّاهرابرایورونبهاصلبحثضروریایناهد .
مقدّمهاوّل :تصورّاکا یازاا هس بتبهذاتاههیااریامتنعاست؛زیراهریکاززاا 
واکا ،توسّطفعلاههیخلقشده اهد؛هذاهرحکمیکهبرافعالاههیاترتّهباهیشهون،
هسبتبهذاتاههیثابتوصانقهخواهدبون؛نرغیراینصورت،نرذاتاههیترکیب
الزمایآیدواینترکیباستلزمحدوثخداوهدخواهدشد.ازاینرو،جریا اکها یها

زاا هسبتبهحق تعاهیبهعنوا ااریاحالتلقّیایشون؛نرهتیجهتصوّرآ هیزاحال
خواهدبون؛زیراتصوّرااراحال،احالاست .
مقدّمهدوم:ایا ذاتاههیوتماماشیاءهیچ دوههارتباطواتتراههیوجهونههدارن.وجهون
هردوههرابطهواتترا ایا حق تعاهیوامکناتسببایجانترکیبونرهتیجهاسهتلزم
حدوثای باشد.تماماسهماءوصهفاتاهههیازظههوراتخداوههداسهتکههنراراتهب

دوهادو تجلّیهمونهاست.ارتبةفعلواشیّتاههیبدو واسطهخلقشهدهاسهت؛ااها
سایراشیاءباواسطهوازطریقفعلاههیخلقشدهاهد؛ بنابراینتماماسماءوصفاتاهههی

نهیل،آیتورحمتیازسویخداوهدهسبتبهامکناتاحسوبایشوهد .

مقدّمهسوم  :تبیینششاارکهنرتحقّقاوجوناتسهمتابلتوجّهینارهد.اینششاار
کنند،بهدوههایکه

نروجونوواتعیّتیافتنِتماماوجوناتااکاهیهقشبسزاییایفاءای
ادرشرایطبرایتنهایکیازاینااورشش داههاحقّقهشون،شیءاوجونهخواهدشد.وی
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تعبیرای کند.اینتسمیهنرحقیقتازآیةکریمه« و َل َقد

ازاینششاارباعنوا «ا ّیام ستّة»
ِ
موات َو األَرض َو ما َبين َُهام يف ِست ِّة أ ّیا ٍم َو َما َم َّسنا ِمن ُل ُغ ٍ
وب» 6اتتباسشدهاست.این
الس
َخ َل ْقنَا َّ

ششاارعبارتاستاز :

.6کمّواقدارجوهریکهبهاعنایاقدارِاانّهاست .
. 2کیف؛ارانازآ اعراضیاستکهعارضبهراهانّهاهیشهوهدوذاتهاًتبهولتسهمت
همیهماید .

. 9زاا ؛کههسبتبهآ ،نوتعریفظاهریوحقیقیازسویاصهنّفارائههاهیشهون.
تعریفظاهریزاا ایناستکههراارحانث،ازهما ابتدایحدوث اش،ااتداننارن.
پیوستگیاینااتدانبهعهدۀخداوهداستوتوسّطاوصورتای دیرن.زاها حقیقهیاز
جملهاشخّصاتجسماست،هما  دوههکهاکا حقیقیازجملهاشخّصاتجسماستو
میشون .
هیچ داهازجسمجداه 

.4اکا ؛ظرفووعائیکهشیءنرآ حلولای کندوباآ اسهاهختنارن؛ههذااکها 
ااورسرادی،ازهما سن است؛چنا  کهاکها ااهورنههریوزاهاهیهیهزاتناسهببها
خونشا است .
. 8جهت؛وجهشیءاستوبهاعنایتوجّهبهاصلخهونواسهتمدانازابهداءخهویش
است .
.1رتب ه؛بهاعنایایزا تأثیرهراؤثّرنراثرخویشاست.اینایزا باتوجّهبهتربوبعد
بهاؤثّر،تعریفوتبیینایشون .
ناهدکهتماماینااورشش داهه

پسازاتمامایناقدّاات،ویذکراینهکتهراضروریای
نرتحقّقجمیعاوجوناتتأثیرنارهد؛ااااینااورنرهرعاهم ووعائی،باتوجّهبههما 
عاهموازسن هما عاهمهستند .
تمامااورشش داهه،ازاشخِّصاتاشیاءاحسوبایشوهدوازسن هما شیءخواهنهد

بون؛هذاایناشخِّصاتنراوجوناتسرادی،فعلیونراوجوناتنهری،افعوهیاجرّن
ونرااورزااهی،افعوهیاانیهستند .
هریکازااورشش داهةیانشده،اساوقبانیگریاست.وجونوتحقّق

مقدّمهچهارم:
هرشیءاینرعاهمخارج،اتوتّفبرتحقّقیافتنتمامااوریانشدهاست.خسروشاهیاز

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 
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سههکتهرااستنتاجایکند :

کون»2
مر ُه إِذا َأ َرا َد َشيئ ًا َأن َی ُق ُو َل َل ُه کُ ْن َف َي ُ
تفکّروتأاّلنرآیة« َفإِ ّنام َأ ُ

اهف)اینجهات شش داههنرکلمة«فَیَکوُ »پنها است؛ 
ب)وجون،حاصلوهتیجةاار«کُن»اههیاست؛ 
ج)اوجونعبارتازشیء اتحقّقواکوَّ خواهدبون .
مقدمهپنجم :ابدا اوّلیااشیّتاههی،بهنوصورتاعتبارایشون.اشهیّتنراعتبهار
هخست ،باهذاتاالحظهایشون.اشیّتنرایناعتبارااریحانثاستوتمهامصهفات
ااورحانثبرآ اترتّبایشونوازاینجهتآ ااورشش داههنراواعتبرخواهدبون.
نرهحاظواعتبارنوماشیّتبهدوهه ایاستکهصدوراشیاءتوسّطآ صورتای دیرن؛
بهنیگرعبارت،واسطةنروص ولفیضبهاانو خویشاست.نرایهنفهرض،اشهیّت
ااریاجرّنوبسیطاستکهفاتدااورشش داههخواهدبون .
مقدّمهششم  :امکناتبهاعتبارهطافتوکثافتیکهنارهد،بهاجرّنواانییانهریو
زااهیتقسیمای شوهد.نرنیدداهویارانازاجرّن،بسیطاحضهیست؛زیراتنهاخداوهد

استکهبسیطانجمیعوجوهاست؛بنابراینارانازاجرّن،اارجهداوبههنورازاهانّۀ
عنصریوادّتزااهیوهوازمآههاست؛بدینترتیبجمیعاجرّناتازجهاتشش داههة
اهد؛اااجهاتهرشیء بهحسبهمها شهیءوبهاتوجّههبههارتبهة


اذکورترکیبیافته
وجونیآ تعریفایشون .

. 4تفاوتزمان،دهروسرمددرنگاهمصنّف 
بن علیخسروشاهیتبریزیاتسامدوهادو اوتاتواوعیهعبارتاست
نرنیدداهحسین 

از:ازل،سراد،ابد،نهر،وزاا .اصنّفبرایتبیینتفاوتایا آ هابهسهخنیازشهی ِ
خونتمسّکای هماید.ازانظرویازهیّتحق تعاهیعینابد یّتاواست.چناهچهاوّهیتو
آخریّتحق تعاهیاغایربایکدیگرباشند،نراینصهورتایهننوصهفتااهریحهانث
خواهدبونواحذورِاوجوننرعدمپذیرشِکالمشی خونرا،بهاقدّاهاوّلونومارجا 
اینهد .

هتنهاذاتحق تعاهیاز

ازانظراصنّفتماماسماءذاتاههیهماهندازل،ابد،علیموتانرک
آههاارانهای شونترانفهفظینارهد؛زیراچناهچهدفتهشونکهایناسهماءبهرایافهاهیم

اهد،ایناارسببایجانترکیبنرذاتحق تعهاهیخواههد

اختلفودوهادو وضعشده

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 
 .2یس (.52:) 91
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اهد .
شد.اسماءافعالهماهندخاهقوفاطرهیزااریحانث 

همچنیناختصاصنان س رادبهوتتِفعلاههیووعاءآ ازجملهاباحثاورنبحث
نراینرساههاست.خسروشاهیاعتقداستکهسراداختصاصبهفعلواشهیّتاهههی
نارن،ازآ هنگامکهخداوهدآ رااوجونوحانثهمونهاست.عاهمنهر،وعاءوظرف
اوجوناتاجرّنهماهندعقلاوّل،کهبرتریناوجونا جرّناست،ارواح،هفوس،طبهایع،
اوانّوصوراثاهیاست؛بنابرایننهرباطنزاا است،هما  دوههکهعقول،ارواحوهفوس
باطناجساماهد.هما  طورکهتماماجسامهزنروححاضرهستند،تمهاماجهزاءزاها هیهز
هسبتبهنهرحاضرهستندوغیبتیهدارهد .
باتوجّهبهآهچهنراورن سرادونهربیا شد،تماماجزاءزاا ازابتداتااهتهاهسبتبهه
نهرهماهندنتیقةواحد،حتّیکمترازآ ای باشند.تقدّموسبقتنهربراجزاءزاا شبیه
تقدّمبرخیازاجزاءهسبتبهبرخینیگرهیست.اینهحوهازتقدّمنربارۀرابطهةنههرو
سرادانتفیاست.اصنّفبهاناسبتاینسخن،کالایازشی خونبیا ای کند.اواعتقد
استکهسرادعبارتاستاز:وتتاستمرّیکهتمامااوراتعدّن،عالوهبرتبایننراکا 
واوتات،نریکآ ازسرادبدو هردوههتکثّرصوری،اثاهی،اعنویوجسماهی،پیچیده
وجمعشدهاستوعاهمنهراشتملبرتکثّرو تعدّناعنوی،صهوریوبرزخهیاسهت؛
هما طورکهعاهمزاا هیزنارایتکثّروتعدّنحسّیاست .
نرنیدداهاصنّفهریکازسراد،نهروزاا نارایاراتبیاست.سرادوتتووعهاء
فعلاههیباتماماراتبکثیفوهطیفآ است.ارتبةهطیفسرادباارتبهةهطیهفِفعهل
ااهنداشیّت،ار تبةاتوّسطسرادباارتبةاتوّسطفعلااهندارانهوتدرتوارتبةکثیف
سرادباارتبةکثیفِفعلااهندتضاءاتناسباست.ارتبةهطیفنهر،وتتعقول؛ارتبهة
اتوّسطنهر،وتتااوراتوّسطااهندروحوهفس،وارتبةکثیفنهروتتجوهرهباءکه
اسفلاجرّناتاست،خواهدبون .
زاا ،وتتبرایاجساماستکهاشتملبراراتبدوهادوهیاست.ارتبةهطیفزاا وتت
برایاجسامهطیفااهندفلکاحدّناهجهات،ارتبةاتوّسطزاا ،وتتاجساماتوّسطااهند
افالکسبعه،وارتبةکثیفآ وتتاجسامکثیفااهندارضاهیباشهد.خسروشهاهینر
پایا اینرساههتقدّمسر ادبرنهروتقدّمنهربرزاا راازسن تقدّمرتبیایناهد .
.5نقدوبررسیمطالبموجوددررساله 
ابحثناانه نارنهر،سرادوزاا ،ازجملهاباحثاهمنرفلسفةاسالایاستکههظرات


هقدوبررّسی« رساهة فیاهفرقبیناهزاا واهدهرواهسراد»


 211

هایاتفاوتودوهادوهیازسویفالسفهوحکمانراینبارهارائهشدهاست.از

ونیدداه
بن علیخسروشاهیاستکهنیدداهوینرضمننههکتهه
جملةایناهدیشمندا حسین 
بررّسیوهقدایشون .
.6خسروشاهینراقدّاههخست،ضمنسلبوتتواکا ازحق تعاهی،تصوّرایهن
ااورراهیزهسبتبهذاتاههی،ازجملهااوراحالاهیناههد.نرتکمیهلسهخناصهنّف
ایبایستبه تفاوتایا حملشایعوحملاوّهیتوجّههمون.تصوّرااراحالبههحهاظ
حملاوّهیوباتوجّهبهاقامافهومبدو اشکالاست؛اااحکمبهاحالبون اینتصوّر
بههحاظحملشایعواقامخارجاست (طباطبایی،6491،ج .)46:6
. 2باتوجّهبهاقدّاهنوم،تحقّقهردوهههسبتیا اتتراهیایا حق تعاهیوامکناتاز
جاکههیچ دوههنهیلوراهیبهسویخداوهد

سویویاورناهکارواتعشدهاست؛تابدا 
وجونهدارن؛چراکهاینااراستلزمترکیبنرذاتاههیخواهدشد.اصنّفاقصونخون
راهسبتبهایناارکاالبیا هکرنهاست.بدیهیاستکهاینکالمبااطالتیکهبههمراه
خوننارن،تابلپذیرشهیست؛زیراانّهةعقلیّهوهقلیّةفراواهینالهتبروجهونارتبهاطو
تعاهیوامکناتای کند.افزو براین،احذوراتیااهنداستلزامتعطیلعقول

اعیّتایا حق
ازاعرفتاههی،پذیرشبینوهتازهیواهکاراعیّتتیّوایّةذاتحقتعاهیباامکناترابه
نهبالخواهدناشت.باتوّجهبهآهچهنرهقدنیدداهخسروشاهیذکرشد،صرفپذیرش
هسبتایا حق تعاهیوامکنات،سببترکیبنرذاتاههیهخواهدشد .
. 9نرنیدداهویاقصونازاقوهة«کمّ» اقدارجهوهرواهانّۀشهیءاسهتکههنراقدّاههسهوم
بدا اشارهشدهاسهت.ااهاازانظهرحکمهاوفالسهفه،اقوههة«کهمّ»،عرضهیاسهتکههبهراشهیاء
شون.تقسیم پذیریویژدیذاتیایهناقوهههاسهتکههازحیهثاهانّهبهراشهیاءعهارض

عارضای
ای شون؛بنابرایناهقسامپذیریخصیصهةذاتهیکهمّاسهتواسهتنانایهنحکهمبههجسهمبهاهعرض
خواهدبون؛هذاهمیتوا چنین دفهتکههکهمّاقهدارجهوهرواهانّۀشهیءاسهت؛زیهراکهمّااهری

عارض برجسم است ،ااااانّۀ شیء ااری جوهری وذاتی اشیاء است (هما  .)655- 651 :
.4براساسهکاتپیش دفتهنراقدّاهسوم،نرنیدداهاصنّف،زاها ،اشهتملبهرنو
تعریفظاهریوحقیقیاست.تعریفظاهریزاا ایناستکهه ههرشهیءحهانث،از
هما هنگامحدوث اش،نارایااتدانیظاهریاستکهحف اینااتدانتوسّطخداوههد
صورتای دیرن .

نرنیدداهفالسفةاشاء،زاا ااریعرضیاستکهحاصلاقهدارحرکهتجسهمفلهک
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اطلساست؛بهنیگربیا ،زاا واتایاشیاءازهسبتیکههآ شهیءبهاتطعهةخاصّهیاز
حرک تفلکاحدّناهجهاتنارن،تبیینوتعریفایشون.اهبتهپیروا حکمهتاتعاهیههبها
بهره دیریازحرکتجوهری،زاا رااقدارحرکتجوهریشیءناهستند؛نراینصورت

افالکهیزهمچو سایراجساماشمولحرکتجوهریهستند،هذازاا نرنیدداهآههابه
عنوا ااریعرضیبهشمارهمیرون.تعریفیکهاصنّفاینرساههاززاا ارائهاینهدبا
هیچ یکازاینتفاسیراطابقتهدارن.شایدبتوا چنیندفتکههایهننیهدداهبهاتفسهیر
ایناهد؛
ابواهبرکاتنراین بارهتناسببیشترینارن.ابواهبرکاتزاا رااقداروجونشیء 
نرنیدداهابواهبرکاتبههنگامدفتناینسخن«خداوهدوجهونتراطهوالهیهمایهد»نر
حقیقتزاا بهعنوا اقداروااتدانوجونشیءنرهظردرفتهشدهاست (ایرنااان .)1:
اهبتهنیدداهابواهبرکاتهسبتبهتفسیرزاا هیزهانرست است،زیراوجونیکشیءنارای
ااتدانواقدارهبونهوااریبسهیطاسهت.اساسهاًاهقسهام،اقهداروااتهدانازخهواصو
ویژدی هایاقوهةکمبونه،اَقسمتماایاقوالتااهیّتاستواتّصهافوجهونبههایهن
اوصافباهعرضاست.وجونباهظربهذاتخویش،آثارهیچ یکازاقوالتراهدارن؛هذا

همی توا آثاراقوهةکمّرابرایوجوناثباتهمون (طباطبایی،ج .)21- 28:6

نرنیدد اهخسروشاهیحقیقتزاا ازجملهاشخّصاتجسهماسهت؛ااّهاایهننیهدداه
صحیحهیست؛زیراتشخّصهرشیءبههحوۀوجونوتحقّقآ نرعاهمخهارجبسهتگی
نارنوسایرااورهماهندزاا ،اکا ،کمّو...ازاااراتتشخّصاحسوبایشوهد.نهیل
ینکهفی هفسهاتتضایوجونیاعدمهدارن،نرهتیجه

ایناارآ استکهااهیّتباتوجّهبها
برایتحقّقخویشهیازاندوجوناست؛بنهابرایناهالکتشهخّصتمهاماشهیاءوجهونو
چگوهگیتحقّقآههانرعاهمخارجاست،ههااهیّت.باتوجّهبهآهچهذکرشد،زاا یکیاز
ویاحسوبایشوهد،هذازاا هیز

اتساماقوهةکمّبونهوتماایاقوالتازجملهااورااه
همی تواهدعاالتشخّصجسمباشد؛زیراااریااهویاست (هما  .)626- 625:

. 8اصنّفششااررانرتحقّقهمهاشیاء،اعمّازاانییاغیراانی،نخیلایناهد،به
دوهه ایکهادرشیءایفاتدیکیازاینااورباشد،شرایطالزمبرایتحقّقآ شیءاحقّق

هگشتهونرهتیجهاوجونهخواهدشد .
 ویاعتقداست،تحقّقیکشیءبدیناعناستکهتماماینششااربهطورهمزاها و
اساوقبایکدیگراوجونشوهد.نرهتیجهتساوقایا اینااورشش داههاستکهشهیء
شون.اینششاارعبارت اهدازاکا ،زاا ،کمّ،کیف،جهتورتبةشیء .


اوجونای
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ویجهتهرشیءراهما وجهاوای ناهدکهبههسهویاصهلوابهدأخهویشتوجّههناشهتهواز
اینانظرازابهدأخهویشاسهتمداناهی جویهد.خسروشهاهیاعتقهداسهتکههچناهچههایهنااهور
ششداهه بهطورهم زاا وبهصورت اساوق بایکدیگر تحقّقیابند ،شیء اوجون خواهد شد .

افزو براینکهآیاتحقّقهرشیءانحصربهاینششااراستیاخیر،بایدنرکالموی
تأاّلبیشتریهمون.ای توا چنیندفتکهایننیدداهاصنّفهیزهانرستاست.هرشیء
اشتملبرنوجهتوحیثیّتاست؛ااکا ذاتیووجوبغیری؛یاااهیّتووجون.سخن
اصنّفهسبتبهتفسیرجهت ،هاظربهحیثیّتوجوبغیریاشیاءاست.اااچگوههامکن
استایا وجوبغیرییاحیثیّتوجونیشیءوسایراعراضتساوقبرترارباشد؟نر
صورتیاساوتتایا نوشیءاحقّقایشونکهآ نوشیء،ازحیثاصداقوحیثیّت
صدقواحدباشند .
ایا جنبةوجونیوجههتاعهراضیهکشهیء،نراصهداقوحیثیّهتصهدقیگهاهگیواتّحهان
وجونهدارن.درچهنرعاهمخارجوواتع،وجهونوااهیّهتبهایکهدیگرنراصهداقاتّحدههد؛ااها
وجونتقدّمرتبیبرااهیّتنارن؛افهزو بهرایهن،حیثیّهتصهدقوجهوبغیهریههاظربههارتبهاط
شیءبهعللوجونیخویشاست؛ااّاحیثیّهتصهدقاعهراضبههجههتاحسهوسبهون ،ارئهی
بون وهحوۀتحقّقآههانرعاهماانّهاست؛بنابراینآیهاامکهناسهتوجهونوااهیّهتهسهبتبهه
یکدیگرتساوقناشهتهباشهند؟چناهچههاهرانویآ اسهتکههنرعهاهمخهارجااهیّهت،تحقّقهی
استقلوجداازوجونهدارنوبهوجهوناواوجهوناسهت،نرایهنصهورتهبایهدازتقه ّدمرتبهی
وجون بر ااهیّت غفلت همون؛ هذاتساوتی ایا ااهیّت ووجون هخواهد بون .
.1نرنیدداهاصنّفتحقّقهرشیء اعمّازاانی،نهرییهاسهرادی،اتوتّهفبهرااهور
شش داهه ایاستکهپیشترذکرآ دذشت؛ااّااینااورشش داههاتناسبباهحوۀوجون
اشیاءنرعواهماختلفخواه ندبونوباتوجّهبههعهاهمنههر،سهرادوزاها خهواصو
ویژدی هایهما عاهمراناراخواهندبون؛بهنیگربیا ،کیفیاکمّیکهشیءاانّینارنبا

کیفیاکمّاوجوننراشیاءنهریوسرادیتفاوتنارن؛زیراهحوۀوجهونیاشهیاءنر
عواهماختلفبایکدیگرتفاوتنارن .
ابهاایکه  نرکالمخسروشاهیوجوننارنآ استکهچگوههای توا هسهبتبههاشهیاء
نهریوسرادی،کمّیاکیفراتصویرهمون؟افزو براین،ویکمّرااقداراانّه،وکیف
ناهدکهتقسیمپذیریویژدیذاتیاوست.اساساًنرصورتفقدا اانّه

راعارضبراانّهای
انرستاست،بنابراینچگوههای توا نربارۀاشهیاءنههریو

سخندفتنازکمّوکیفه
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سرادیکمّیاکیفراتصویرهمون؟اگرآهکهتفسیروتعریفنیگریازکمّوکیفارائه
شون؛نراینصورتای بایستاانّههیزبهدوهةنیگریتعریفشونکهههتنهاویبدا 

اشارههکرنه،بلکهایناارازنیدداهحکمااحالوامتنعاست .
.خسروشاهیاعتقداستکهتنهااوجونبسیطحق تعاهیاست؛زیراسایراشیاءارکباز

1
وجدا وفقدا  اهد.بنابراینسایراشیاءحتیاوجوناتنهریوسرادیارکّبایباشند .
ازانظرفیلسوفا وحکیما اسالایههتنهاحق تعاهی،بلکههبرخهیازاوجهوناتنیگهر
هنداجرناتواعراضهیزبسیط اهد.االکبساطتوعدمبساطت،وجونوعدمجزء،

هما
اعمّازجزءعقلییاخارجی،است.چناهچهشی ءایفاتداانّهوصهورتباشهد،جهنسو
فصلیهخواهدناشت؛هذابسیطخواهدبون،نرهتیجهچنیناوجونیاشتملبهراجهزاء
اقداریوعقلیهمیباشد.عالوهبر اوجوناتنهریوسرادی،اعراضهیزفاتهدچنهین

االکی  هستندوازاینجهتبسیطهستند.ادرچهتماماوجهوناتااکهاهیازنوجههت

وجوبوااکا ترکیبیافته اهدوازاینجهتبسیطعقلیهیستند؛ااااینااربهبساطت
برخیازاوجوناتضرریوارنهمی هماید؛زیرااالکبساطتوعهدمبسهاطتاشهیاءبها

توجّهبهوجونوعدماجزاءاقداریوعقلیتبیینایشون.اوجوناتبسیط،نارایاراتبی
هستندکهبرترینارتبةآ اختصّبهحق تعاهیاست (هما ،ج .)222- 226:2باتوجّهبهآهچه
ذکرشدچناهچهاقصوناصنّفازشیءبسیط،بسیطاطلقباشد،سخنویصحیحاست؛
اچناهچهارانویاهحصاربساطتنرحق تعاهیباشد،نیدداهویهانرستاست .

اا
. 5تبالًدذشتکهاصنّفاسهماءذاتهماهنهدازل،ابهد،علهیم،تهدیر،سهمیعوبصهیرراازجههت
هفظیاترانفبایکدیگرای ناهد.نرایناقامبههچنهدهکتههبایهدتوجّههناشهت.هخسهتآهکههنر

ایها عرفههااخهتالف هظههروجههوننارنکههکههداماسهم،جههزءاسههماءذاتاسهت.عارفههاهیچههو 
یناهنهد؛
تیصریوابن عربی،اسمائیچو علهیم،تهدیر،سهمیعوبصهیررانرزاهرۀاسهماءذاتهمه 
ااهابرخههینیگهرهماهنههدعبهداهرّزاقکاشههاهیاسههمعلهیم،تههدیروااهنهدآ راجههزءاسههماءذات
اهیناهنهد.ایهناخههتالفبههچگهوهگیتعریههفآهههاازاسهماءذاتبههازایدهرنن.نرنیهدداهابههن
عربیاسماءذات،اسهمائیهسهتندکهههماهنهدذاتازعموایّهتوشهمولبرخهونارباشهند؛عهالوه
برآ اسماءذاتااوراتقابلراهیزنربراهی دیهرن؛ههذااسهمائیااهنهدتهدیر،سهمیعوبصهیرجهزء
اسماءصفاتایباشند،ههجهزءاسهماءذا ت؛ااهانرنیهدداهکاشهاهیاسهماءذاتعبهارتاسهتاز

اسمائیکههوجونشها ،اتوتّهفبهرغیهرهیسهت؛ازایهنرواسهمائیااهنهدعلهیموتهدیرافهاتیح
غیب وجزء ائمة اسماء ایباشند (عبداهرّزاق کاشاهی5:6951 ،؛تیصری،6994،ج .)19: 6
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هکتةنیگرآ استکهنرنیدداهاصنّفاسماءاتهرانفبهایکدیگرههدکههازتمهامآهههاذاتحهق
تعاهیارانهای شهون؛زیهراادهراسهماءذاتبهرایافهاهیماختلفهیوضهعشهدهباشهند،ترکیهبنر

ذاتاههیپدیدخواهدآاد.ای تهوا چنهینانّعهاهمهونکههنیهدداهوینرایهنزاینههبهانیهدداه

ابنسیناتطابقنارن.شی اهرئیستائلبهترانفافههواینرایها صهفاتاهههیاسهت؛بههعبهارت
نیگر،ابهنسهیناایها ارانه،علهم،تهدرتوحیهاتحهقتعهاهیتغهایرافههوایراهمهیپهذیرن.نر
نیهدداهشهی اهههرئیس،اسهماءهسهبتبهههذاتواجهباهوجهونازحیههثافههوموتشهخّص،تکثّههر
هدارههد؛زیهراشهیءایکههنارایتکثّهراسهت،کثهرتآ یهاازهاحیهةافهاهیماسهت؛کههنرایهن
صورتافاهیمهسبتبههذاتواجهب اهوجهونواحدههد،یهاازجههتتکثّهرنرتشهخّصاسهت؛از
اینجنبههیزکثرتانتفهیاسهت؛زیهراتشهخّصاوهمها ذاتوحقیقهتاواسهت.وینراشهیاء
ارکّباعاهیاتعدّنرااعتبرای ناهد،برخالفشهیءبسهیطکههاعهاهیاختلهف،هسهبتبههاوتابهل
(ابن سینا911:6955،؛هما 249:6914 ،؛هما 26:6919 ،؛هما  .)92- 19:6426،
تصویر هیست  
ایننرحاهیاستکهالّاصدرااعتقداستکهاعاهیهریکازاهفاظعلم،تدرتو...غیر
ازسایراهفاظاسماءاههیاست،نرصورتیکهایناهفاظاترانفبایکدیگرباشند،فایدهای

براطالقهریکازآههاهسبتبهذاتاههیاترتّبهخواهدشد (الّاصدرا،6956،ج .)648:1
ذکرای نهکتهضروریاستکهپذیرشعدمترانف،سببترکیبنرذاتاههیهخواههد
شد؛زیراهما  دوههکههسبتبهتماماشیاءهریکازاینااورااهنداخلوقبون ،ارزوق
بون ،اعلولبون ،اعلومبون ،اقدوربون و..صدقای کند،ونرعینحالسببترکیب
بتبهحق تعاهیهیزاینچنیناست.بنابرایناهفاظاسماء

نرذاتشیءاانیهمیشون،هس

بایکدیگراترانفهیستندوازحیثافهومهیزاغایربهانیگهری هسهتند؛وههیازحیهث
اصداقبهاارواحدیصدقای کنند.افزو براین،نوااراساوقبایکدیگر،ااهندوحدت

تاچهرسدبهصفاتواجباهوجون؛به

ووجون،هسبتبهیکدیگرترانفاعناییهدارهد،
نهد.نرنیدداهابنسیناصفات


سیناازصفاتاههیارائهای
ویژهباتوجّهبهتقسیمیکهابن
بهچندنستهتقسیمایشوهد :

نستةهخستصفاتیکههسبتبهذاتاالحظهایشوهدونوهحاظنارهد :

اهف)ذاتیواقوّمااهیّتشیءاستااهندحیوا هسبتبهجسم .
ب)بهعنوا ااریعارضاحسوبایشوهد،بدو نرهظردرفتناضافهبهغیرااهندسفید
شد جسمسیاه .
نستةنومصفاتحقیقیّةذاتاضافهکهخونبهچهارصورتاعتبارایشوهد :
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اهف)صفاتیکهنرذاتاستقرارناشتهوابدأاضافهاست.اینصفاتباتغییراضافإهیهه

نچارندردوهیهمیشوهدااهندصفتتدرت .

ب)صفاتحقیقیّةذاتاضافهکهباتوجّهبههندردهوهیاضهافإهیهه،نسهتخوشتغییهر
ایشوهدااهندصفتعلم .

ج)صفاتاضافیّةاحضهااهندابوّتوبنوّتیافوتیّتوتحتیّت.اینتبیلصفاتهفهس
اضافهاهد .

بندیصفاتترارهمی دیرهدااهنهد


نرحقیقتناخلنرتقسیم
ن)صفاتسلبیّه.اینصفات
(ابنسینا،6918،ج969- 962:9؛هما  .)221- 221:6426،
اینکهحق تعاهیشریکهدارن 

باتوجّهبههحوۀتقسیمصفاتهزنابنسیناااکا تحقّقتساوقایا صفاتاهههیوجهون
هدارن؛بهنیگربیا ،ایا صفاتاضافیاحضو صفاتحقیقی،اتّحاننراصداقوجهون
هدارن؛ازاینروهنگاایکهنوااراساوقبایکدیگرازحیثافههوایهماهنهدیکهدیگر
هیستند،هسبتبهنواارغیراساوقهیزبهطریقاوهیاینترانفوجونهخواهدناشت .
نرپایا اینتسمت،ذکراینهکتهضروریاستکهافاهیم،ازنوجهتاورنهحاظواتع
ای شوهد.ازجهتحکایتازاصداقخارجیوازجنبةافهومبماههوافههوم.نرهحهاظ
نوم،اهتقانالّاصدراهسبتبهنیدداهابنسینا،تابلپذیرشاست؛ااهانرصهورتیکههبهه
افهومازآ جنبهکهحاکیازاصداقاستهظرشون،نیدداهابنسیناصحیحخواهدبون.
زیراتمام افاهیمااهندعلم،تدرت،ارانهو...ازذاتبسیطخداوهداهتزا اهیشهوهد.ذات
اهجهاتاستوهیچ دوههکثرتیهسبتبهاواتصوّرهیستواو


واحداههی،بسیطانجمیع
ازهما جهتکهاوّلوظاهراست،ازهما جهتآخروبهاطناسهت؛بنهابرایناهتهزا 
حداههیسببپیدایشکثرتنرذاتاههیهمیشون .

افاهیمدوهادو ،ازذاتوا
نرهتیجهای توا چنینانّعاهمونکهحکمِاتحّانصفاتاههینراقامخهارج،بههافهاهیم
سرایتایکندوهما  دوههکه

باشند
صفاتاههی،ازآ جنبهکهحاکیازاصانیقخونای 
ایباشند .
اصداقعلموتدرتواحداست،افاهیمآههاهیزواحد 
 .9اصنّفاعتقداستکهسهرادظهرفووعهاءحهقتعهاهیواسهماءوصهفاتاوهیسهتکههنر
تسمتتبلنراورنآ بحثشد؛بلکههسهراداخهتصبههفعهلواشهیّتاهههیبهاتمهاماراتهب
آ است.بهنیگربیا ،سرادظرففعلاههیاستکههبههاعنهایااتهداناخهتصبههفعهلاهههیاز
هنگامحدوثآ توسّطحهق تعهاهیاسهت.خسروشهاهیفعهلاهههیرانارایاراتبهیازهطافهتو
کثافت ای ناهد وسراد هیزبهتبعفعل اههی اشتمل بر اراتبی ازهطافت وکثافت است .
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ااّاسرادنرنیدداهحکماوفالسفةاسالایعبارتاستازهسبتاارثابتبهثابهتکهه
برایآ اصانیقاختلفیارائهشدهاستااهندهسبتایا حق تعاهیواجرّناتیاهسبت
سایرااوراجرّنوعقالهیبایکدیگریاهسبتایا خداوهدوعلومثابتخویش یاهسبت
ایا حق تعاهیواسماءوصفاتخویش؛تابدا  جاکهنرنیدداهایرنااهانسهرادهحهوۀ
وجونحق تعاهیاستوتنهااختصاصبهاون ارن.ازانظرایرنااانتقدّمسرادیاختص

ذاتاههیاست (ایرنااان661- 669- 652- 656- 95- 1- 5:6911 ،؛هما ،6958،ج985:2؛الّاصدرا،
،6956ج .)645- 641:9
. 65نرتسمتبیا احتوایرساههبدیناطلباشارهشدکهنههراشهتملبهراراتبهیاز
هطافتوکثافتاست.ارتبةهطیف آ ،ظرفووعاءعقل،ارتبةاتوسّطآ اتناسببااقام
روحوهفسوارتبةکثیفآ ظرفجوهرهباءکهاسفلاجرّناتاست،خواهدبون .
هکننهرهزنفالسفةاسالایعبارتاستازهسبتایا ااراتغیّهربههثابهت.بهرایایهن
تعریفاصانیقدوهادوهیای توا ارائههمون،هسبتایا ذاتفلکوحرکتوضعیاو،

هسبتایا علومثابتاههیواعلوااتاتغیّرش،یاهسبتایا سایراوجوناتاجرّنبها
اوجوناتاتغیّراانو خویش؛تابدا  جاکهایرناااننهررااختصّامکناتذاتیّهایناهد
ابنسینا .)25،6955،
(ایرنااان669- 659:6911،؛الّاصدرا695،6915،؛هما ،6956،ج 645- 641:9
تقسهیمواراتههبدوههادو نهههرهههزنفالسهفةاسههالایجایگههاهخهاصوویههژهاینارن.ازانظههر
حکمانهرایمناعلیظرفعقولکلّی،اعمّازعقهولاترتّبههوعرضهیّه،نههرایمهناسهفلظهرف
هفوسکلّی،نهرایسراعلیوعاءاُثلاعلّقهیاعاهماثهالونههرایسهراسهفل ،ظهرفااهورزاهاهی
وطبهایعااکههاهیازجههتاهتسههاببههابههانیعاهیّهها هیباشههد(الّاصهدرا.)812:6999،نرهتیجههه
خسروشاهینراینرساههتعریفخاصهیاززاها ،نههروسهرادارائههاهی همایهدوههریهکاز
ااوررااشتملاراتبخاصهیاهی ناههد.چگهوهگیرویکهرناصهنّفهسهبتبههنههروسهرادن ر
آراءهیچ یک ازفالسفة اسلما وجون هدارن وازاختصّات ویوبرخی ازشیخیّه است .


منابع 






ترآ کریم
ابنسینا،حسینبنعبداهلّه،االشاراتواهتنبیهات،اهشرحهلمحقّقاهطوسیوشهرحاهشهرحتطهب
اهدینرازی،اهنشراهبالغه،تم.6918،
ههههههههههه،اهتعلیقات،نفترتبلیغاتاسالای،چاپچهارم،تم6426،ق.
ههههههههههه،اههیّاتاهشفاء ،اقداهابراهیمادکور،تحقیقابتنواتیوسهعیدزائهد،انشهورات
مکتبة آیةاّللّارعشیهجفی،تم.6955،
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حممد األمنیني،
رب العاملني و الصلوة و السالم علی أرشف ّ
احلمد ّللّ ّ
األولني و اآلخرینّ ،
خاتم النب ّيني و س ّيد املرسلني ،و آله الطيبني ال ّطاهرین.
التربیزي اخلرسوشاهي ،إنّه قد

بنعيل
حسني 

وبعد ،فيقول العبد الغریق يف بحار املعايص
إلتمس منّي العامل العامل و الفاضل الکامل ،ذو الفطنة الباهرة و الرسیرة الطاهرة ،املنیازز بنیني
الرساب و الفارق بني القشور و ال ّلباب ،العارف املؤمتن و املؤمن املمنیتحن ،اآلمنیازا
املوج و ّ
أبني املراد من األوعينیة الثالثنیة ،أعننیي الرسنیمد و
حسن اهلندي ،املحسوب من األتراب 2 ،أن ّ َ

أحرر  9الفرق بينهام بأوضح بيان.
الدهر و الزمان و ّ

عيل منین دواهنیي
وأنا و إن ملأکن من فرسان هذا امليدان ،خصوص ًا يف هذه األوانّ ،ملا وقع ّ

اخلوان ،مایکنیاد أن ینسنیيني منین نفضنی فعنی ً
ال عنین وصنیفي و
عيل من الدهر ّ
الزمان و جری ّ
أن امليسور الیسقط باملعسور ،فهنیا أننیا ٍ
معذور و ّ
رسمي ،لکن من جهة ّ
آت بنیام هنیو
أن املأمور
ٌ

ّ
التوکل يف مجيع األمور ،فأقول 4 :البدّ قبل الرشوع يف البينیان ،منین تقنیدیم
املقدور و علی اّللّ
أمور الیوصل بدوهنا إلی فهم حقيقة املرام.
األولّ :
یتصور له إیعنی ًا ،کنیام
وقت و ال یمکن أن
إن الذات الواجب تعالی ليس له ٌ
ّ
األمر ّ
یتصور له إیع ًا؛ و ّإال لزم الرتکيب املستلزم للحنیدوث
أنّه تعالی ليس له مکان و الیمکن أن
ّ
ألهنام إنّام خلقهام اّللّ بفعله الذي هو اجياده و اخرتاعنیه و الجينیري علينیه
املمتنع عن األزل ،و ّ
حمال يف ّ
فألهنام ٌ
تصورمها يف ّ
تصنیور املحنیال
حقه و
ّ
ماهو أجراه .و ّأما عدم امکان ّ
حقه تعالیّ ،
ٌ
فإن ّ
حمالّ ،
ٌ
خملوق موجو ٌد يف عامله يف ملك اّللّ؛ إذن الیمکن لنا أن نعقنیل
ممکن
نتصوره
کل ما
ٌ
ّ
أو نتصور شيئ ًا ليس بموجودٍ.
ّ
الثاين ّ :
إن الذات الواجب تعالی ليس بينه و بني شیء من خلقنیه إرتبنیاو و ال نسنیبة و ال
إقرتان بوجه من الوجه؛ حتی ّ
ٌ
أن األسامء ک ّلها يف مقامات الظهنیور و يف مراتنیب التج ّل ّينیات و

کل يشء ممّا خلقه ،خلقه بفعله و خلق الفعل بنفسهّ ،
ّ
فکل يشء دازر بجهة وجوده إلی الفعل

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 
 .1ف – :و به نستعني.
 .2آ :األرشاب.
 .3آ :أحرز.
 .4آ - :فأقول.
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و الفعنینیل دازنی ٌنیر بااهنینیة املنینیذکورة إلنینیی نفسنینیه و هنینیي عنینیني تلنینیك ااهنینیة و ملینینیزل حنینیازر فيهنینیا؛ و لنینیيس بيننینیه و
بنینینیني اّللّ نسنینینیبة و ال إرتبنینینیاو و ال إقنی ٌ
األول؛ فاألسنینینیامء ک ّلهنینینیا
نینیرتان؛ و ّإال لنینینیزم منینینیا ذکرننینینیا آنفنینینی ًا يف األمنینینیر ّ

خلقها دليالً عليه و آیة له ً
ال له و ال سبي ً
رمحة منه للممکن املحتاج ،حيث کان ال جيد دلي ً
ال إليه.
إن ّ
الثالث ّ :
کل يشء البدّ يف متام حدود قابل ّيته و جهات إن ّيته و ماه ّيته منین اشنیياء سنیت ٍّة.
لوال واحد منها ملیظهر وجوده و هي األ ّیام الستّة التي أشار إليها بقوله تعالیَ « :و َل َقد َخ َل ْقنا
8
ِ
األرض َو ما َبين َُهام يف ِست ِّة أ ّیا ٍم َو ما َم َّسنَا ِم ْن ُّل ُغ ٍ
موات َو َ
وب».
الس
َّ
املکنیون
الکم و املراد به القدر ااوهري ،أي قدر املا ّدة ،یعني منیا ّدة يشء
َّ
اليوم ّ
األول :یوم ّ

ق ّل ًة و کثرةً.

اليوم الثاين :یوم الکيف و املراد به األعراض التي تعرض للام ّدة و ال تقبل القسنیمة لنیذا ا
و له اقسام.
اليوم الثالث :یوم الوقت و هو يف ّ
کل يشء بحسبه کام سنب ّينه إن شاء اّللّ تعنیالی .و املنیراد
أن ّ
به يف الظاهرّ ،
کل حادث من حني ما حدث ،فله إمتداد ظاهر حیفظ اّللّ إ ّیاه إلی ما شنیاء اّللّ

تعالی .و إنّام ق ّيدت بقويل «يف الظاهر» ّ
ظنیاهري للوقنیت .و ّأمنیا معننیاه
معننیي
ألن ما ذکرننیا،
ل
ً
احلقيقي ،فيصعبني اآلن  1حتریره و تقریره؛ إلحتياجه إلی بسط الکالم و تقنیدیم املقنیدّ مات و
الیتحملها أکثر العقول.
لد ّقة نفس املعنی و لطافته و استلزامه فروع ًا
ّ
ّ
للحال به و یکنیون منین نوعنیه ،فمکنیان الرسنیمد ّیات
اليوم الرابع :یوم املکان و هو ظرف

زماين.
دهري ،و الزمان ّيات
رسمدي ،و الدهر ّیات
ٌّ
ٌّ
ٌّ

توجهنیه إلينیه و هنیي جهنیة
اليوم اخلامس :یوم ااهة و هي وجه اليشء إلی أصله و إلنیی ّ

اإلستمداد من مبدزه.
کأشنیعة الرسنیاج
اليوم  1السادس :یوم الرتبة و هي مکان األثر من مؤ ّثره يف القرب و البعد
ّ
بالنسبة إليه .و هذه األشياء الستّة يف ّ
کل يشء بحسنیبه ،بمعننیی ّأهننیا منین سنینه عاملنیه ،ففنیي
الرسمد رسمد ّیات ،و ففي الدهر دهر ّیات ،و ففي الزمان زمان ّيات.
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نینیل واحنینینید ِمنینینین هنینینیذه املنینینیذکورات مسنی ٌ
الرابععع ّإن وجنینینیود کنی ّ
نینیاوق لوجنینینیود اآلخنینینیر الیتقنینینیدّم منهنینینیا
حتقنینیق  5اليشنینیء املوجنینیود ّ
مسنینیاوقةّ ،
ً
ً
الیتنینیأخر عننینیه ،فنینیإذا ّ
ّ
بتحققهنینیا ،و
دفعنینیة
حتققنینیت مجلتهنینیا
لصنینیاحبه و
9
رس
إذا فننینیی واحنینید منهنینیا إنعنینیدم اليشنینیء و إنعنینیدمت مجلتهنینیا دفعنینیة مسنینیاوقة؛ فنینیافهم منینیا ب ّيننینیت لنینیك منینین ّ
کنینیون» 65 ،فاحلنینیدود السنینیتّة معنینیمر ٌة
قنینیو َل َلنینی ُه ُکنینین َف َي ُ
الوجنینیود و اإلنوجنینیاد« ،إِنّنینیام َأمنی ُنیر ُه إِذا َأرا َد َشنینیيئ ًا َأن َی ُ
66
املکو ن.
کو ن» و الوجود حاصل من أمر « ُکن» و املوجود عبار ٌة عن اليشء ّ
يف قوله « َف َي ُ
اخلامس ّ
فمنیرةٌ:
أن اإلبداع ّ
األول ،أعني املش ّية التي هبا خلق اّللّ األشنیياء ،هلنیا اعتبنیارانّ .
ٍ
بقدیمنیة ،فبهنیذا  62االعتبنیار
بأهنا خلق حادث أحدثها اّللّ بنفسها و ليسنیت
نعتربها يف نفسها ّ
بأهنا ّ
مرک ٌبة من احلنیدود السنیتّة املنیذکورة ،فتحتنیاج إلنیی
جتري فيها صفات احلوادث ،فنقولّ :
کم و کيف و جهة و ٌ
رتبة.
وقت و مکان و هلا ّ

إن حقيقتها ٌ
ومر ٌه :نعتربها بمالحظة صدور األشياء هبا ،و ّ
صفة هلا و رسم عندها ،حيث
ّ
ٍ
ٌ
ٌ
ّ
بسنیيطة الترکينیب فيهنیا
جمردة
إن هو ّیتها
حاملة ملثاهلا و حاکية ألوصافها؛ فحينئذ نقولّ :إهنا ّ
69
ٍ
جمرد ٌة عن صفات ا ملفعنیوالت کنیام هنیو شنیأن العنیايل بالنسنیبة إلنیی
بوجه و نعني بذلك ّإهنا ّ
السافل يف مجيع املقامات.
64
السادس ّ
مادي و بتقریر آخر
جمرد و ّ
إن املفعوالت تنقسم باعتبار اللطافة و الکثافة إلی ّ
ٍ
املجنیرد يف أمثنیال هنیذه
باعتبار آخر إيل غيب و شهادةٍ .و ليس املراد من
زماين ،و
دهري و
إيل
ّ
ّ
ّ
املجنیرد عنین
املقامات هو البس يط املحض الذي الجزء له ،إذ البسنیيط ّإال اّللّ ،بنیل املنیراد مننیه
ّ
املجردات عندنا مرک ّبة منین احلنیدود السنیتّة کالفعنیل؛
املا ّدة العنرص ّیة و املدّ ة الزمان ّية؛ فجميع ّ
ولکن حدود ّ
کل يشء تکون بحسب ذلك اليشء.
ٍ
فالعقل مث ً
النیر و ح و النینفس و غامهنیا منین
ال عندنا
ّ
مرکب منین حنیدود عقل ّينیة و هکنیذا ّ
ولکن اإلشارة تکفنیي
املجردات؛ و هاهنا تفاصيل و بيانات الیسع الوقت لذکرها و حتریرها؛
ّ
ّ
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ٍ
لذوي الفراسة .إذا عرفت ذلك ،فاعلم ّ
بقول مطلق و هو ما جيري علنیی ألسنینة
أن األوقات
ٌ
الرسمد و األبد و الدهر و الزمان.
کثا من الناس
مخسة ،األزل و ّ

قال شيخ نا أعلی اّللّ مقامه «68 :و عند املتک ّلمني ّ
األول أوعية للقدیم؛ فنیاألزل
إن الثالثة ّ
باطل؛ ّ
األول و األبد هو اآلخر و الرسمد هو بينهام و هذا ٌ
األول ّية إذا غایرت اآلخر ّیة
ألن ّ
هو ّ

حادث؛ ألنّه مسبوق بالغا و ّ
ٌ
متعق ب بنیالغا ،فيکنیون
کانتا حادثتني و ما بينهام و هو الرسمد
ّ
واحلق الذي ّ
ّ
إن األزل هنیو
دل عليه النصنیو منین أهنیل اخلصنیو
ّ
ثم قال«:
الکل حادث ًا»ّ .
نفس الذات البحت و هو نفس األبد .قال أمااملؤمنني (ع) «:مل یسبق له ٌ
حال حاالً ،فيکنیون
ّاوالً قبل أن یکون آخر ًا و یکون باطننی ًا قبنیل أن یکنیون ظنیاهر ًا»  61و فنیی النیدعاء عنینهم (ع):
ٍ 61
«ال ّلهم أنت األبد بال أمد».
األول و الثنیاين منین
أقول :وتوضيح أصل کالمه و حقيقة مرامه هو ما ذکرننیاه يف األمنیر ّ
الیتصنیور يف ّ
األمور التي قدّ مناها ،من ّ
حقنیه؛ إلسنیتلزامه
أن الذات البحت ليس له وقت بل
ّ

الرتکيب ،و من ّ
أن األسامء ک ّلها يف مراتب الظهورات و نزید هاهنا بيان ًا.
ونقولّ :
إن أسامء النیذات مثنیل قولنیك :األزل و األبنید و العلنیيم و القنیدیر و السنیميع و
ٌ
مرتادفة تطلق و یراد منها الذات البحت سبحانه و تعالی ،جعلهنیا دلنیي ً
ال
البصا ،ک ّلها الفاظ
إليه مثل قولك :أسد و غعنفر  65و ضيغم  69للحيوان املخصو

بنینیأهنا
املعلوم ،إذ لنیو قلننیا ّ

موضوعة للم فاهيم املختلفة ،لزم الرتکيب يف الذات الواجب سبحانه کام الخيفی .فلهذا قال
شيخناّ « :
إن األزل هو نفس الذات البحت و هو عني األبد یعني ّإهنام لفظان مرتادفان  25ینیراد
ٌ
حادثنیة ،إذ قبنیل أن
هبام الذات البحت؛ و ّأما أسامء االفعال مثل خالق و فاطر و بدیع ،فک ّلها
خالق ،بل له معنی اخلالق ّية ،کام ّ
الیسمي قنیاز ًام.
أن زید ًا قبل أن یقوم،
خيلق اخل لق .الیقال:إنّه ٌ
ّ
فظهر من ذلك ّ
إن األزل و األبد ليسا بوعازني للذات ،بل معنامها عني معنی قولك :علنیيم و

بصا و هو الذات الواجب تعالی ».
قدیر و سميع و
ٌ
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ٌ
ملحنیوظ فينیه اإلمتنیداد و اإلسنیتمرار و هنیو
وأما الرسمد فهو مسبوق بنیالغا و
ثم قالّ « :
ّ
صفة احلوادث؛ ولکن ّملا أرید منه عدم التناهي ال يف نفسه و ال إلی غاه ،کان مفارقنیا للزمنیان
و الدهر إلنتهازهام إلی غامها و مبازن ًا لألزل؛ لکوننیه مسنیبوق ًا بغنیاه و األزل لنیيس مسنیبوق ًا
إن الرسمد الینتهي إلی غا مع أنّه مسبوق بالغا ،نرینید بنیهّ :
بالغا .وقولناّ :
إن الرسنیمد هنیو
26
الیصح أن ینتهي إلنیی
ظرف املش ّية و ليس قبله يشء من املمکنات؛ فيجوز أن ینتهي إليه و ّ
األزل ّ ،
ألن احلادث الینتهي إلنیی القنیدیم و إنّنیام ینتهنیي إلنیی مثلنیه ،کنیام قنیال أمنیا املنیؤمنني

(ع) «:إنتهي املخلوق إلی مثله و أاا ُه الطلب إلی شکله» 22 ،فحيث ملیکن يف االمکان قبلنیه،
يف نفسه غا متناهٍ.
غاه کان منتهي ًا إلی نفسه و هو 
أقول :یرید ّ
املختص بالفعل من حني
بأن الرسمد هو وقت الفعل و وعاز ه ،یعني اإلمتداد
ّ
املجردة
املجردات أي املفعوالت الغيب ّية ّ
ما أحدثه اّللّ تعالی و أوجده ،و ّأما الدهر فهو وعاء ّ
عن املا ّدة العنرص ّیة و املدّ ة الزمان ّية منین العقنیول و األرواح و النفنیوس و الطبنیایع و املنیوا ّد و
الصور املثال ّية ،فالدهر هو باطن الزمان ،کام ّ
أن العقنیول و األرواح و النفنیوس و غاهنیا منین
املجردات باطن األجسام.
ّ

فنسبة  29الروح  24إلی ااسم هي نسبة الدهر إلی الزمان ،فکام ّ
أن مجينیع األجسنیام حنیا
موجو ٌد عند الروح ،کالنقطة بالنسبة إلی الدازرة و هو ٌ
حميط به کالدازرة بالنسبة إليها ،کنیذلك
ٌة عند دازرة و ليس جزء ًا  28منها غازبنی ًا

الزمان بالنسبة إلی الدهر ،و کام ّ
أن النقطة بک ّلها حا
ٌ
ميض کذلك ،کنیذلك الزمنیان بالنسنیبة إلنیی النیدهر.
عنها ،ليکون هلا
استقبال بالنسبة إليها أو ّ

فالزمان من ّاوله إلی آخره کدقيقة واحدة أو دوهنا عننید النیدهر و لنیيس سنیبقة النیدهر علنیی
ٍ
یتنیوهم و هکنیذا الکنیالم بالنسنیبة إلنیی
بعنیض ،کنیام
الزمان کسبقة أجزاء الزمان بععها علی
ّ

ولکن ال رسمد بنفسه ليس بباطن الدهر ،بل باطن الدهر هنیو صنیفة الرسنیمد
الرسمد و الدهر،
ّ
املنفصلة کالصورة  21يف املرأة.
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فجمينینیع  21النینیدهر حنینیا موجنینیو ٌد عننینید الرسنینیمد مثنینیل النقطنینیة و هلنینیذا قنینیال شنینیيخنا أعلنینیی اّللّ مقامنینیه

نیتمر النینیذي یکنینیون آننینیه الواحنینید یطنینیوي املتعنینیدّ دات ،منینیع تبنینیاین
يف تعرینینیف الرسنینیمد بنینینی« :أ ّننینیه الوقنینیت املسنی ّ
ٍ
جهنینیة  25و التعنینیدّ د،
أمکنتهنینیا و اوقا نینیا منینین غنینیا تک ّثنینیر يف إنبسنینیاطه عليهنینیا عننینید تع ّلنینیق الفعنینیل هبنینیا منینین
نینیامين ،و إن تکثّنینینیرت األشنینینیياء و تعنینینیدّ دت منینینین جهتهنینینیا فنینینیی
نینیوي و الصنی ل
المعننی ل
نینیوري و المثنی ّ
نینیايل و الجسنی ّ
أنفسنینیها عننینید تع ّلنینیق الفعنینیل هبنینیا  29و تبایننینیت و تباعنینیدت ،بخنینیالف النینیدهر؛ فإ ّننینیه یتک ّثنینیر و یتعنینیدّ د معنو ّینینی ًا بنینیام

حنی ّنیل فينینیه منینین العقنینیول ،و صنینیور ّی ًا بنینیام حنی ّنیل فينینیه منینین النفنینیوس ،و برزخ ّينینی ًا بنینیام حلنینیق منینیا حنی ّنیل  95فينینیه منینین
نیي الرسنینیمد لألشنینیياء
األشنینیباح ،و بخنینیالف الزمنینیان؛ فإ ّننینیه یتک ّثنینیر و یتعنینیدّ د بنینیام حنی ّنیل فينینیه تعنینیدّ د ًا حسنینی ّي ًا و طنی ّ

بطي املش ّية و الکيف لتلكّ ،
ألن الکيف من آثاره و الجيری عليه ما هو أجراه ».
املتعدّ دة املتکثّرة ّ
وأما الزمان فهو عبار ٌة عن :إمتداد مدّ ة انتقال ااسم إلی األمکنة الظاهرة أو مکثه فيها و
ّ
ِ
إنّام ق ّيدنا األمکنة بنی«الظاهرة»؛ ّ
ّ
مشخصنیاته و
ألن املکان احلقيقي للجسم الیفارقه ،ألنّنیه منین

هو عبارة عنُ :بعد املخلوق الذي شغله ااسم باحلصول فيه.
احلقيقنیي،
ظاهري له ،و ّأما الزمان
بل أقول :هذا التعریف الذي عر ّفنا به الزمان ،تعریف
ٌّ
ّ
ّ
مشخصات ااسم إیع ًا کاملکان و مها من احلدود الستّة التنیي ذکرننیاه سنیابق ًا و قلننیا:
فهو من
ّإهنا التظهر فی الوجود ّإال مساوقة.

بل نقول :مجيع ًا هذه احلدود من مجلة ا ّ
ملشخصات لليشنیء و مع ّيناتنیه ،سنیواء کاننیت منین
الرسمد ّیات أو الدهر ّیات أو الزمان ّيات؛ لکن يف ّ
کل مقنیام بحسنیبه ،ففنیي الرسنیمد ّیات تکنیون
مشخ ٍ
ّ
ّ
جمنیردة ،و يف الزمان ّينیات تکنیون
صات فعل ّية ،و يف الدهر ّیات تکون
مشخصات مفعول ّينیة ّ
ٍ
ّ
ّ
مشخصات يف العوامل الثالثنیة ّإال بنظنیر الفنیؤاد ،و
مشخصات مفعول ّية ماد ّیة و الیدرك کوهنا
الیمکنني اآلن تفصيل ذلك يف العوامل الثالثة؛ ولکن نشا إلی بيان ذلك النسنیبة إلنیی املکنیان
ِّ
املشخص  96للجسم.
فنقول :قد قلنا ّ
إن املکان املذکور هنیو عبنیارة :عنین ال ُبعنید املخلنیوق النیذي شنیغله ااسنیم
باحلصول فيه.
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 .27آ :بجميع.
 .28آ :جهته.
 .29آ - :هبا.
 .30آ :حاصل.
ّ
املتشخص.
 .31آ:
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ٍ
تصور ذلك حیصل فيام لو فرض  92عدم ااسم؛ ّ
حينئنیذ تکنیون
فإن موضع حجمه
فنقولّ :
فارغ ًا فافهم.
فرسنیوه بأنّنیه :البعنید املوهنیوم تشنیغله ااسنیم
أمنیر
و من هنا ّ
ٌ
اعتبنیاري و ّ
توهم کثا ،أنّه ٌ
باحلصول فيه و غا ذلك من التفاسا.
فإذا عرفت ذلك يف املکان ،فقنیس علينیه سنیازر احلنیدود يف ّ
کنیل عنیامل بحسنیبه و بااملنیة،
فالرسمد وقت للفعل بجميع أقسامهُ .
للمتوسطه کنیاإلرادة
متوسطه
ّ
لطيفه للطيفه کاملش ّية ،و ّ
ِِ
و القدرة ،و ُ
املجردات
کثيفه لکثيفه کالقعاء و اإلمعاء؛ و الدهر وقت للعقل الذي هو ّاول ّ
متوسطه وقنیت
و أعالها و للروح و النفس و الطبيعة و جوهر اهلباء ،لطيفه وقت للعقل ،و ّ
املجنیردات؛ و
وقت اوهر اهلبنیاء النیذي هنیو أسنیفل
متوسطات کالروح و النفس ،و کثيفه ٌ
لل ّ
ّ
ملتوسنیطها کنیاألفالك
متوسنیطه ّ
الزمان وقت لألجسام ،لطيفنیه للطيفهنیا کمحنیدّ دااهات ،و ّ
السبعة ،و کثيفه لکثيفها کاألرض.
فظهر من مجيع ما ذکرنا ّ
رتبي و کذا ت قدّ م النیدهر علنیی
إن تقدّ م الرسمد علی الدهر ،تقدّ م ّ
ٍ
بعض ،حتنیی ینقطنیع آخنیر النیدهر
رتبي و ليس کتقدّ م أجزاء الزمان بععها علی
الزمان تقدّ م ّ
ٍ
مث ً
عال من الزمان و حميطة من ّاوله إلی آخره.
ال عند ّاول جزء من الزمان بل الدهر
فمن وقف يف الدهر ،فهو یری الزمان من ّاوله إلی آخره ،بحيث یستوي عننیده املنیاو و
99
رس قوله تعنیالی يف ليلنیة املعنیراج« :ینیا
احلال و االستقبال ،و من عرف ما ّلوحنا إليه یعرف ّ
ادنِ ،من صادٍ  94و ت ََو ّضا لصالة الظهر»  98مع ّ
حممد ُ
أن عروجه کان يف اللينیل و أمثنیال ذلنیك،
ّ

خصوص ًا يف األحکام الثابتة يف ليلة املعراج مع ظهورها قبل تلك الليلة و اّللّ أعلنیم بحقنیایق

األمور.
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 .32آ :غرض.
یعرب.
 .33آّ :
 .34الکايف  ،452:9باب النوادر ،ح «:7و هو ماء یسيل من ساق العرش األیمنّ ،
فتلقی رسول اّللّ املاء بيده
اليمنی».
 .35قد ذکر احلدیث هنا ّ
ملخص ًا .قارن الکايف  ،452:9باب النوادر ،ح .7

