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شیءبسیطاساتوساایراولاو ات،اعامازاجارّ وااا ی،ازاااوری
اند.اینااورششناناواتناساببااکیفیاتولاو ی

ششنانوترکیبیافتو
شیءوعاهماولو  رآ ،تعریفایشوند.ایننوشتار ،یدناهاصنّفاین
رساهوراتحلیلوبررسینمو هوبرخیازکاستیهاینظریاتویرانشا 
ا هاست .
واژگانکلیدی :هر،سراد،حسینبنعلیتبریزی،رسااهوفایاهفارقباین
اهزاا واهدهرواهسراد .

.1معرّفیاجمالیحکیمخسروشاهیورسالةوی 
حسینبنعلیخسروشاهیتبریزیازعلمایشیّیووازلملوشانر ا سایدکااظمرشاتی
رکربالاست.اززندنانیوکیفیتسلوکاونزارشافصلی رکتابتارالمبیاا نشاده
است.تاکنو ازویچهاررساهوبوترتیبزیرشناساییشدهاست .
.1ترلمةفارسیرساهةسیروسلوکیا هیلاهمتحیرین؛ رحقیقتایانرسااهوازآ ساید
بن علیخسروشااهیباااشاارتاساتا خاو آ راباوفارسای
کاظمرشتیاستکوحسین 

ترلموکر هاست.ازاینرساهوتاکنو  ونسّوشناساییشدهاست.نسّواولاتعلّا باو
کتابّانةعلایاصا راهادوی راجموعاة 346ر انشاگاهتهارا اسات.نساّة وم ر
کتابّانةالّیالکبوشمارۀ1851اولو است .
.2رساهةفیاهفرقبیناهزاا واهادهرواهساراد؛ویایانرسااهوراباو رخواساتایارزا
حسنهندینگاشتواست.وی راینرساهو ،راواضعاّتلفونونانونیباوساّنیاز
شی خو تمسکاینمایدکوامکناستارا ویسیدکاظمرشتیباشد .
.3أاربیناألارین؛اینرساهوترلمةرساهوایاستکوویبوزبا عربینگاشتوباو هوباو
رخواستبرا رایمانیخو کربالئیلبارآ رابوفارسیبرنر اندهاست.روشبحا  ر
اینرساهوبرپایةآیاتواحا ی استو یدناهاشااعرهوافوضاو رآ ااور نکاوهش
راراینیر .اینرساهو رکتابّانةآیتاهلّاوارعشاینجفایباوشامارۀ7241نگهاداری
ایشو  .

.4اهمعارفاالحمدیو؛رساهوای رشرححاالتشی احمدبانزیاناهادیناحساائیاسات.
نااگذاریاینرساهوباتولوبونامشی احمدبو هاست.اینرساهو ارایساواقااماسات.
اقاماول:شرحاحوالوصفاتاو(علماهیقاین).اقاام وم:بیاا اخاالقوکیفیاتسایرو
سلوکوی(عیناهیقین).اقامسوم:طیابااتوارتفااععقالوهطافاتروحایاو(حا 
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اهیقین).اینرساهو رکتابّانةآیاتاهلّاوارعشاینجفایباوشامارۀ5/12745نگهاداری
ایشو .براساسالازهایکو رسال1281ها.ق.بوایرزااحمدتقایاااقاانی ا هاسات،
رنذشتویپسازتاری ِیا شده،اکرنر یدهاست .

.2شیوۀتصحیح 
ازاینرساهوتاکنو  ونسّو رکتابّانوهایخطیشناسااییشادهاسات.اسااسکاار ر
تصحیحاینرساهو،نسّوایاتعلّ بوکتابّانةآیتاهلّاوفاضالخوانسااری راصافها باو
شمارۀ234/1استکو رچهاربرگنگاشتوشدهاست.خطّایننساّونساتعلی اساتو
ازحی  ّتوصحت رنگارشنسبتبونسّة یگرتارلیح ار .اهبتاوایاننساّو ر
اوار بسیاراندکیافتا نی ار کوباتولوبونساّة یگار،ولاوصاحیحآ آور هشاده
است.ایننسّوباعالاتاختصاری«ف»نشانونذاریشادهاسات.نساّة وماتعلّا باو
ننساّو رهفاتبارگاستنساا 
کتابّانةآستا  دسرضویبوشمارۀ22944است.ایا 
شدهوعالاتاختصاریایننسّوبا«آ»نشا  ا هشدهاست .

.3دورنماییازمحتوایرساله 
تعریفیکواززاا ،سرادو هرواراتبآ  راینرساهوارائوایشو ،باا یادناهرایاجو
اور پذیرشحکماتفاوتاساسی ار .اصنّفپایشازبیاا تفااوتایاا زااا  ،هارو
سراد،تذّکرششاقداورابرایورو بواصلبح ضروریای اند .
مقدّمهاوّل:تصوراکا یازاا نسبتبوااتاههیااریامتنعاست؛زیراهریاکاززااا 
واکا ،توسطفعلاههیخل شدهاند؛هذاهرحکمیکوبرافعاالاههایاترتّاباایشاو ،
نسبتبوااتاههیثابتوصا قنّواهدبو ؛ رغیرایانصاورت ،رااتاههایترکیاب
الزمایآیدواینترکیباستلزمحدوثخداوندخواهدشد.ازایانرو،لریاا اکاا یاا
زاا نسبتبوح تعاهیبوعنوا ااریاحالتلقّیایشو ؛ رنتیجوتصاورآ نیازاحاال
خواهدبو ؛زیراتصورااراحال،احالاست .
مقدّمهدوم:ایا ااتاههیوتماماشیاءهای نوناوارتبااووا ترانایولاو نادار .ولاو 
هرنونورابطووا ترا ایا ح تعاهیوامکناتسببایجاا ترکیابو رنتیجاواساتلزم
حدوثایباشد.تمااماساماءوصافاتاههایازظهاوراتخداوناداساتکاو راراتاب
نونانو تجلّینمو هاست.ارتبةفعلواشیتاههیبدو واساطوخلا شادهاسات؛اااا
سایراشیاءباواسطووازطری فعلاههیخل شدهاند؛بنابراینتماماساماءوصافاتاههای
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هیل،آیتورحمتیازسویخداوندنسبتبوامکناتاحسوبایشوند .

مقدّمهسوم:تبیینششاارکو رتحقّ اولو اتسهم ابلتولهی ارند.ایانشاشااار
رولو ووا عیتیافتنِتماماولو اتااکانینقشبسزاییایفاءایکنند،بونوناوایکاو
انرشرایطبرایتنهایکیازاینااورششنانواحقّ نشو ،شیءاولو نّواهدشاد.وی
تعبیرایکند.اینتسمیو رحقیقتازآیاةکریماو«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»1ا تباسشدهاست.ایان
الس
َخ َل ْقنَا َّ
ششاارعبارتاستاز :

.1کمواقدارلوهریکوبواعنایاقدارِاا هاست .
.2کیف؛ارا ازآ اعراضیاساتکاوعاارربارااا هاایشاوندوااتااً باول سامت
نمینماید .

.3زاا ؛کونسبتبوآ  ،وتعریفظاهریوحقیقایازساویاصانّفارائاواایشاو .
تعریفظاهریزاا ایناستکوهراارحا ث،ازهما ابتادایحادوثاش،ااتادا  ار .
پیوستگیاینااتدا بوعهدۀخداونداستوتوسطاوصاورتااینیار .زااا حقیقایاز
لملواشّّصاتلسماست،هما نونوکواکا حقیقیازلملواشّّصاتلسماستو
ناهازلسملدانمیشو  .

هی 
.4اکا ؛ظرفووعائیکوشیء رآ حلولایکنادوبااآ اساانّت ار ؛هاذااکاا 
ااورسرادی،ازهما سن است؛چناا  کاواکاا اااور هاریوزااانینیازاتناسابباا
خو شا است .
.5لهت؛ولوشیءاستوبواعنایتولوباواصالخاو واساتمدا ازاباداءخاویش
است .
.6رتبو؛بواعنایایزا تأثیرهراؤثّر راثرخویشاست.اینایزا باتولوبو ربوبعاد
بواؤثّر،تعریفوتبیینایشو  .
پسازاتمامایناقداات،ویاکرایننکتوراضروریای اندکوتماماینااورشاشناناو
رتحقّ لمیعاولو اتتأثیر ارند؛ااااینااور رهرعاهمووعائی،باتولاوباوهماا 
عاهموازسن هما عاهمهستند .
تمامااورششنانو،ازاشِّّصاتاشیاءاحسوبایشوندوازسن هماا شایءخواهناد
 .1قاف (38 : )50
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بو ؛هذاایناشِّّصات راولو اتسرادی،فعلیو راولو ات هری،افعاوهیاجارّ 
و رااورزاانی،افعوهیاا یهستند .
مقدّمهچهارم:هریکازااورششنانةیا شده،اساوقبا یگریاست.ولو وتحقّا 
هرشیءای رعاهمخارج،اتو ّفبرتحقّ یافتنتمامااوریا شدهاسات.خسروشااهیاز
دو »2ساونکتاورااساتنتاج
ُدن َف َي ُ
دو َ َلد ُک ْ ْ
مر ُه إِذا َأ َرا َد َشدياا َأ َی ُق ُ
تفکّروتأال رآیة« َفإِنّام َأ ُ
ایکند :

اهف)اینلهاتششنانو رکلمة«فَیَکوُ »پنها است؛ 

ب)ولو ،حاصلونتیجةاار«کُن»اههیاست؛ 
ج)اولو عبارتازشیءاتحقّ واکوَّ خواهدبو  .
مقدمهپنجم:ابداعاولیااشیتاههی،بو وصورتاعتبااراایشاو .اشایت راعتباار
یشو .اشیت رایناعتباراااریحاا ثاساتوتماامصافات
نّست،باهذاتاالحظوا 
ااورحا ثبرآ اترتّبایشو وازاینلهتآ ااورششنانو راواعتبرخواهادباو .
رهحاظواعتبار وماشیتبونونوایاستکوصدوراشیاءتوسطآ صاورتااینیار ؛
بو یگرعبارت،واسطة روصولفیضبوااا و خاویشاسات .رایانفارر،اشایت
ااریاجرّ وبسیطاستکوفا دااورششنانوخواهدبو  .
مقدّمهششم:امکناتبواعتبارهطافتوکثافتیکو ارند،بواجرّ وااا ییاا هاریو
زاانیتقسیمایشوند .ر یدناهویارا ازاجرّ ،بسیطاحضنیست؛زیراتنهااخداوناد
استکوبسیطانلمیعولوهاست؛بنابرایناارا ازاجارّ ،ااارلاداوباو ورازااا ۀ
عنصریوادتزاانیوهوازمآنهاست؛بدینترتیبلمیعاجرّ اتازلهااتشاشناناة
اند؛ااالهاتهرشیء باوحسابهماا شایءوبااتولاوباوارتباة

اذکورترکیبیافتو
ولو یآ تعریفایشو  .

.4تفاوتزمان،دهروسرمددرنگاهمصنّف 
ر یدناهحسینبنعلیخسروشاهیتبریزیا سامنونانو او اتواوعیاوعباارتاسات
از:ازل،سراد،ابد ،هر،وزاا .اصنّفبرایتبیینتفاوتایا آنهابوسّنیازشی ِخاو 
تمسکاینماید.ازانظرویازهیتحا تعااهیعاینابادیتاواسات.چنانچاواوهیاتو
آخریتح  تعاهیا ایربایکدیگرباشاند ،رایانصاورتایان وصافتاااریحاا ث
 .2یس (.82 :)36
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خواهدبو واحذورِاولو  رعدمپذیرشِکالمشی خو را،بواقداواولو ومارلااع
ای هد .

ازانظراصنّفتماماسماءااتاههیهمانندازل،ابد،علیمو ا رکوتنهاااتح تعااهیاز
آنهاارا هایشو ترا فهفظی ارند؛زیراچنانچونفتوشاو کاوایاناساماءبارایافااهیم
اّتلفونونانو وضعشدهاند،ایناارسببایجاا ترکیاب رااتحا تعااهیخواهاد
اند .
شد.اسماءافعالهمانندخاه وفاطرنیزااریحا ث 
همچنیناختصاص ا سرادبوو تِفعلاههیووعاءآ ازلملواباحا ااور بحا 
راینرساهواست.خسروشاهیاعتقداستکوسراداختصاصباوفعالواشایتاههای
ار ،ازآ هنگامکوخداوندآ رااولو وحا ثنمو هاست.عاهم هر،وعااءوظارف
اولو اتاجرّ همانندعقلاول،کوبرتریناولاو اجارّ اسات،ارواح،نفاوس،طباایع،
اوا وصوراثاهیاست؛بنابراین هرباطنزاا است،هما نونوکوعقول،ارواحونفاوس
باطنالساماند.هما طورکوتمامالسامنز روححاضارهساتند،تماامالازاءزااا نیاز
نسبتبو هرحاضرهستندوغیبتیندارند .
باتولوبوآنچو راور سرادو هربیا شد،تمامالزاءزاا ازابتداتااانتهاانسابتباو
هرهمانند یقةواحد،حتّیکمترازآ ایباشند.تقدموسبقت هربرالازاءزااا شابیو
تقدمبرخیازالزاءنسبتبوبرخی یگرنیست.ایننحاوهازتقادم رباارۀرابطاة هارو
سرادانتفیاست.اصنّفبواناسبتاینسّن،کالایازشی خو بیا ایکناد.اواعتقاد
استکوسرادعبارتاستاز:و تاستمرّیکوتمامااوراتعد ،عالوهبرتباین راکاا 
واو ات ،ریکآ ازسرادبدو هرنونوتکثّرصوری،اثاهی،اعنویولسمانی،پیچیاده
ولمعشدهاستوعاهم هراشتملبرتکثّروتعاد اعناوی،صاوریوبرزخایاسات؛
هما طورکوعاهمزاا نیز ارایتکثّروتعد حسیاست .
ر یدناهاصنّفهریکازسراد ،هروزاا  ارایاراتبیاسات.سارادو اتووعااء
فعلاههیباتماماراتبکثیفوهطیفآ است.ارتبةهطیفسارادبااارتباةهطیافِفعال
ااننداشیت،ارتبةاتوسطسرادباارتبةاتوسطفعلااننادارا هو ادرتوارتباةکثیاف
سرادباارتبةکثیفِفعلاانند ضاءاتناسباست.ارتبةهطیف هار،و اتعقاول؛ارتباة
اتوسط هر،و تااوراتوسطاانندروحونفس،وارتبةکثیف هرو تلوهرهبااءکاو
اسفلاجرّ اتاست،خواهدبو  .
زاا ،و تبرایالساماستکواشتملبراراتبنونانونیاست.ارتبةهطیفزاا و ات
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برایالسامهطیفاانندفلکاحد اهجهات،ارتبةاتوسطزاا ،و تالساماتوساطاانناد
افالکسبعو،وارتبةکثیفآ و تالسامکثیافااننادارراایباشاد.خسروشااهی ر
پایا اینرساهوتقدمسرادبر هروتقدم هربرزاا راازسن تقدمرتبیای اند .
.5نقدوبررسیمطالبموجوددررساله 
ابح  اانو ار هر،سرادوزاا ،ازلملواباح اهم رفلسفةاسالایاستکونظارات
و یدناههایاتفاوتونونانونیازسویفالسفووحکما راینبارهارائاوشادهاسات.از
لملةایناندیشمندا حسینبنعلیخسروشاهیاستکو یادناهوی رضامن هنکتاو
بررسیونقدایشو  .
.1خسروشاهی راقداونّست،ضمنسلبو تواکا ازح تعااهی،تصاورایان
ااوررانیزنسبتبوااتاههی،ازلملاواااوراحاالاای اناد .رتکمیالساّناصانّف
ایبایستبوتفاوتایا حملشایعوحملاوهیتولونمو .تصوراااراحاالباوهحااظ
حملاوهیوباتولوبواقامافهومبدو اشکالاست؛اااحکمبواحالباو ایانتصاور
بوهحاظحملشایعواقامخارجاست(طباطبایی،1436،ج .)41:1
.2باتولوبواقداو وم،تحقّ هرنونونسبتیاا ترانیایا حا تعااهیوامکنااتاز
سویویاور انکاروا عشدهاست؛تابدا لاکوهی نونو هیلوراهیبوسویخداوناد
ولو ندار ؛چراکواینااراستلزمترکیب رااتاههیخواهدشد.اصنّفاقصاو خاو 
رانسبتبوایناارکاالبیا نکر هاست.بدیهیاستکواینکالمبااطال یکوباوهماراه
خو  ار  ،ابلپذیرشنیست؛زیراا هةعقلیوونقلیةفراوانای الهاتبارولاو ارتبااوو
اعیتایا ح تعاهیوامکناتایکند.افزو براین،احذوراتیااننداستلزامتعطیلعقاول
ازاعرفتاههی،پذیرشبینونتازهیوانکاراعیت یوایةااتح تعاهیباامکنااتراباو
نبالخواهد اشت.باتولوبوآنچو رنقد یدناهخسروشاهیاکرشاد،صارفپاذیرش
نسبتایا ح تعاهیوامکنات،سببترکیب رااتاههینّواهدشد .
 .3ر یدناهویاقصو ازاقوهة«کم»اقدارلوهرواا ۀشیءاستکو راقدااوساوم
بدا اشارهشدهاست.اااازانظرحکماوفالسفو،اقوهة«کام»،عرضایاساتکاوباراشایاء
عاررایشو .تقسیمپذیریویژنیااتیایناقوهواستکوازحی ااا هباراشایاءعاارر
ایشو ؛بنابراینانقسامپذیریخصیصةااتیکماستواستنا اینحکامباولسامبااهعرر
خواهدبو ؛هذانمیتوا چنیننفتکوکماقدارلوهرواا ۀشایءاسات؛زیاراکاماااری
عارربرلسماست،ااااا ۀشیءااریلوهریوااتیاشیاءاست(هما  .)188-186:
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.4براساسنکاتپیشنفتو راقداوسوم ،ر یادناهاصانّف،زااا ،اشاتملبار و
تعریفظاهریوحقیقیاست.تعریفظاهریزاا ایاناساتکاوهارشایءحاا ث،از
هما هنگامحدوثاش ،ارایااتدا یظاهریاستکوحف ایانااتادا توساطخداوناد
صورتاینیر  .

ر یدناهفالسفةاشاء،زاا ااریعرضیاستکاوحاصالاقادارحرکاتلسامفلاک
اطلساست؛بو یگربیا ،زاا واتایاشایاءازنسابتیکاوآ شایءباا طعاةخاصایاز
حرکتفلکاحد اهجهات ار ،تبیینوتعریفایشو .اهبتاوپیاروا حکماتاتعاهیاوباا
بهرهنیریازحرکتلوهری،زاا رااقدارحرکتلوهریشیء انستند؛ راینصاورت
افالکنیزهمچو سایرالساماشمولحرکتلوهریهستند،هذازاا  ر یدناهآنهااباو
عنوا ااریعرضیبوشمارنمیرو .تعریفیکواصنّفاینرساهواززاا ارائوای هادباا
هی  یکازاینتفاسیراطابقتندار .شایدبتاوا چنایننفاتکاوایان یادناهبااتفسایر
ابواهبرکات راینبارهتناسببیشتری ار .ابواهبرکاتزاا رااقدارولاو شایءاای اناد؛
ر یدناهابواهبرکاتبوهنگامنفتنایانساّن«خداونادولاو تراطاوالنینمایاد» ر
حقیقتزاا بوعنوا اقداروااتدا ولو شیء رنظرنرفتوشدهاست(ایر ااا  .)6:
اهبتو یدناهابواهبرکاتنسبتبوتفسیرزاا نیزنا رست است،زیراولو یاکشایء ارای
ااتدا واقدارنباو هواااریبسایطاسات.اساسااًانقساام،اقاداروااتادا ازخاواصو
ویژنیهایاقوهةکمبو ه،اَقسمتماایاقوالتااهیاتاساتواتّصاافولاو باوایان
اوصافباهعرراست.ولو بانظربوااتخویش،آثارهی یکازاقاوالترانادار ؛هاذا
نمیتوا آثاراقوهةکمرابرایولو اثباتنمو (طباطبایی،ج .)26-25:1

ر یدناهخسروشاهیحقیقت زاا ازلملاواشّّصااتلساماسات؛ااااایان یادناه
صحیحنیست؛زیراتشّّصهرشیءبونحوۀولو وتحقّا آ  رعااهمخاارجبساتگی
ار وسایرااورهمانندزاا ،اکا ،کمو...ازاااراتتشّّصاحسوباایشاوند .هیال
ایناارآ استکوااهیتباتولوبواینکوفینفسوا تضایولو یاعدمنادار  ،رنتیجاو
برایتح ّق خویشنیازاندولاو اسات؛بناابراینااالکتشاّّصتمااماشایاءولاو و
چگونگیتحقّ آنها رعاهمخارجاست،نوااهیت.باتولوبوآنچواکرشد،زاا یکایاز
ا ساماقوهةکمبو هوتماایاقوالتازلملوااورااهویاحسوبایشوند،هذازاا نیاز
نمیتواندعاالتشّّصلسمباشد؛زیراااریااهویاست(هما  .)121-120:

.5اصنّفششااررا رتحقّ همواشیاء،اعمازاا ییاغیراا ی ،خیلای اناد،باو
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نونوایکوانرشیءایفا دیکیازاینااورباشد،شرایطالزمبرایتحقّ آ شیءاحقّا 
نگشتوو رنتیجواولو نّواهدشد .
ویاعتقداست،تحقّ یکشیءبدیناعناستکوتماماینششااربوطاورهامزااا و
اساوقبایکدیگراولو شوند .رنتیجوتساوقایا اینااورششناناواساتکاوشایء
اولو ایشو .اینششاارعبارتاندازاکا ،زاا ،کم،کیف،لهتورتبةشیء .
ویلهتهرشیءراهما ولواوای اندکوبوسویاصلوابدأخویشتولو اشاتوو
ازاینانظرازابدأخویشاستمدا ایلوید.خسروشاهیاعتقداستکوچنانچوایناااور
ششنانوبوطورهمزاا وبوصورتاساوقبایکدیگرتحقّ یابند،شیءاولاو خواهاد
شد .
افزو براینکوآیاتحقّ هرشیءانحصربواینششااراستیااخیار،بایاد رکاالموی
تأالبیشترینمو .ایتوا چنیننفتکواین یدناهاصنّفنیزنا رستاست.هارشایء
اشتملبر ولهتوحیثیتاست؛ااکا ااتیوولوبغیری؛یاااهیتوولو .ساّن
اصنّفنسبتبوتفسیرلهت،ناظربوحیثیتولوبغیریاشیاءاست.اااچگوناوامکان
استایا ولوبغیرییاحیثیتولو یشیءوسایراعرارتسااوقبر ارارباشادر ر
صورتیاساو تایا  وشیءاحقّ ایشو کوآ  وشیء،ازحیا اصاداقوحیثیات
صدقواحدباشند .
ایا لنبةولو یولهتاعراریکشیء ،راصداقوحیثیتصدقیگانگیواتّحاا 
ولو ندار .نرچو رعاهمخارجووا ع،ولو وااهیتبایکدیگر راصاداقاتّحدناد؛
اااولو تقدمرتبیبرااهیت ار ؛افزو براین،حیثیتصادقولاوبغیارینااظرباو
ارتباوشیءبوعللولو یخویشاست؛اااحیثیتصدقاعارارباولهاتاحساوس
بو ،ارئیبو ونحوۀتحقّ آنها رعاهماا هاست؛بنابراینآیااامکاناساتولاو و
ااهیتنسبتبویکدیگرتساوق اشتوباشندرچنانچوارا ویآ استکو رعااهمخاارج
ااهیت،تحقّقیاستقلولداازولو ندار وبوولو اواولو اسات ،رایانصاورت
نبایدازتقدمرتبیولو برااهیتغفلتنمو ؛هذاتساو یایا ااهیاتوولاو نّواهاد
بو  .
 .6ر یدناهاصنّفتحقّ هرشیء اعامازااا ی ،هارییااسارادی،اتو ّافباراااور
ششنانوایاستکوپیشتراکرآ نذشت؛ااااینااورششنانواتناسبباانحاوۀولاو 
اشیاء رعواهماّتلفخواهندبو وبااتولاوباوعااهم هار،سارادوزااا خاواصو
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ویژنیهایهما عاهمرا اراخواهندبو ؛بو یگربیا ،کیفیاکمیکوشیءاا ی ار باا
کیفیاکماولو  راشیاء هریوسرادیتفااوت ار ؛زیارانحاوۀولاو یاشایاء ر
عواهماّتلفبایکدیگرتفاوت ار  .
ابهاایکو رکالمخسروشاهیولو  ار آ استکوچگوناواایتاوا نسابتباواشایاء
هریوسرادی،کمیاکیفراتصویرنمو رافزو براین،ویکمرااقدارااا ه،وکیاف
راعارربراا های اندکوتقسیمپذیریویژنیااتیاوست.اساساً رصورتفقدا ااا ه
سّننفتنازکموکیفنا رستاست،بنابراینچگونواایتاوا  رباارۀاشایاء هاریو
سرادیکمیاکیفراتصویرنمو راگرآنکوتفسیروتعریف یگریازکموکیافارائاو
شو ؛ راینصورتایبایستاا هنیزبونونة یگریتعریفشو کاوناوتنهااویبادا 
اشارهنکر ه،بلکواینااراز یدناهحکمااحالوامتنعاست .
.7خسروشاهیاعتقداستکوتنهااولو بسیطح تعاهیاست؛زیراسایراشیاءارکاباز
ولدا وفقدا اند.بنابراینسایراشیاءحتیاولو ات هریوسرادیارکّبایباشند .
ازانظرفیلسوفا وحکیما اسالاینوتنهاحا تعااهی،بلکاوبرخایازاولاو ات یگار
هماننداجر اتواعرارنیزبسیطاند.االکبساطتوعدمبساطت،ولو وعادملازء،
اعمازلزءعقلییاخارلی،است.چنانچوشیءایفا ادااا هوصاورتباشاد،لانسو
فصلینّواهد اشت؛هذابسیطخواهدبو  ،رنتیجوچنایناولاو یاشاتملبارالازاء
اقداریوعقلینمیباشد.عالوهبراولو ات هریوسارادی،اعارارنیازفا ادچناین

االکیهستندوازاینلهتبسیطهساتند.انرچاوتمااماولاو اتااکاانیاز ولهات

ولوبوااکا ترکیبیافتواندوازاینلهتبسیطعقلینیستند؛ااااینااارباوبسااطت
برخیازاولو اتضرریوار نمینماید؛زیراااالکبسااطتوعادمبسااطتاشایاءباا
تولوبوولو وعدمالزاءاقداریوعقلیتبیینایشو .اولو اتبسایط ،ارایاراتبای
هستندکوبرترینارتبةآ اّتصبوح تعاهیاست(هما ،ج.)222-221:2باتولوبوآنچاو
اکرشدچنانچواقصو اصنّفازشیءبسیط،بسیطاطل باشد،سّنویصحیحاسات؛
اااچنانچوارا ویانحصاربساطت رح تعاهیباشد ،یدناهوینا رستاست .
 .8بالًنذشتکواصنّفاسماءااتهماننادازل،اباد،علایم ،ادیر،سامیعوبصایررااز
لهتهفظیاترا فبایکدیگرای اند .رایناقامبوچندنکتوبایدتولو اشات.نّسات
آنکو رایا عرفااختالفنظرولو  ار کوکداماسم،لازءاساماءااتاسات.عارفاانی
چو  یصریوابنعربی،اسمائیچو علیم ،دیر،سامیعوبصایررا رزاارۀاساماءاات
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نمی انند؛ااابرخی یگرهمانندعبداهرّزاقکاشاانیاسامعلایم ،ادیروااننادآ رالازء
اسماءااتای انند.ایناختالفبوچگونگیتعریافآنهااازاساماءااتباازاینار  .ر
یدناهابنعربیاسماءاات،اسمائیهستندکوهمانندااتازعموایتوشامولبرخاو ار
باشند؛عالوهبرآ اسماءااتااوراتقابلرانیز ربرااینیار ؛هاذااسامائیاانناد ادیر،
سمیعوبصیرلزءاسماءصفاتایباشند،نولزءاسماءاات؛ااا ر یدناهکاشانیاساماء
ااتعبارتاستازاسمائیکوولو شا ،اتو ّفبرغیرنیست؛ازایانرواسامائیاانناد
علیمو دیرافاتیحغیبولزءائمةاسماءایباشند(عبداهرّزاقکاشانی8:1387،؛ یصاری،1394،
ج .)69:1
نکتة یگرآ استکو ر یدناهاصنّفاسماءاترا فبایکدیگرندکاوازتماامآنهاااات
ح تعاهیارا هایشو ؛زیراانراسماءااتبرایافاهیماّتلفیوضعشدهباشند،ترکیاب
رااتاههیپدیدخواهدآاد.ایتوا چنینا عانماو کاو یادناهوی رایانزایناوباا
یدناهابنسیناتطاب  ار .شی اهرئیس ائلبوترا فافهوای رایا صفاتاههایاسات؛
بوعبارت یگر،ابنسیناایاا ارا ه،علام ،ادرتوحیااتحا تعااهیت اایرافهاوایرا
نمیپذیر  .ر یدناهشی اهرئیس،اسماءنسبتبوااتوالاباهولاو ازحیا افهاومو
تشّّص،تکثّرندارند؛زیراشیءایکو ارایتکثّراست،کثرتآ یاازناحیةافاهیماسات؛
کو راینصورتافاهیمنسابتباوااتوالاباهولاو واحدناد،یااازلهاتتکثّار ر
تشّّصاست؛ازاینلنبونیزکثرتانتفیاست؛زیراتشّّصاوهما ااتوحقیقاتاو
است.وی راشیاءارکّباعانیاتعد رااعتبرای اند،بارخالفشایءبسایطکاواعاانی
اّتلف،نسبتبواو ابلتصویرنیست(ابنسینا367:1380،؛هما 249:1364،؛هماا 21:1363،؛
هما  .)32-69:1421،
این رحاهیاستکوالّاصدرااعتقداستکواعانیهریکازاهفاظعلم ،ادرتو...غیار
ازسایراهفاظاسماءاههیاست ،رصورتیکوایناهفاظاترا فبایکدیگرباشاند،فایادهای
براطالقهریکازآنهانسبتبوااتاههیاترتّبنّواهدشد(الّاصدرا،1981،ج .)145:6
اکرایننکتوضروریاستکوپذیرشعدمترا ف،ساببترکیاب رااتاههاینّواهاد
شد؛زیراهما نونوکونسبتبوتماماشیاءهریکازاینااورااننداّلوقباو ،اارزوق
بو ،اعلولبو ،اعلومبو ،اقدوربو و..صدقایکند،و رعینحالسببترکیاب
رااتشیءاا ینمیشو ،نسبتبوح تعاهینیزاینچنیناست.بنابرایناهفااظاساماء
بایکدیگراترا فنیستندوازحی افهاومنیازا اایرباا یگاریهساتند؛وهایازحیا 
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اصداقبواارواحدیصدقایکنند.افزو براین ،وااراساوقبایکدیگر،اانندوحادت
وولو ،نسبتبویکدیگرترا فاعناییندارند،تاچورسدبوصفاتوالاباهولاو ؛باو
ویژهباتولوبوتقسیمیکوابنسیناازصفاتاههیارائوای هد .ر یدناهابنسایناصافات
بوچند ستوتقسیمایشوند :
ستةنّستصفاتیکونسبتبوااتاالحظوایشوندو وهحاظ ارند :

اهف)ااتیواقومااهیتشیءاستاانندحیوا نسبتبولسم .
ب)بوعنوا ااریعارراحسوبایشوند،بدو  رنظرنرفتناضافوبوغیراانندسافید
شد لسمسیاه .
ستة ومصفاتحقیقیةااتاضافوکوخو بوچهارصورتاعتبارایشوند :
اهف)صفاتیکو رااتاستقرار اشتووابدأاضافواست.اینصفاتباات ییاراضاافإهیاو
نرنونینمیشونداانندصفت درت .

چار
ب)صفاتحقیقیةااتاضافوکاوبااتولاوباو نرناونیاضاافإهیاو ،ساتّوشت ییار
ایشونداانندصفتعلم .

ج)صفاتاضافیةاحضواانندابوتوبنوتیافو یتوتحتیت.ایان بیالصافاتنفاس
اضافواند .

)صفاتسلبیو.اینصفات رحقیقت اخل رتقسیمبندیصفات رارنماینیرناداانناد
(ابنسینا،1375،ج313-312:3؛هما  .)227-226:1421،
اینکوح تعاهیشریکندار  
باتولوبونحوۀتقسیمصفاتنز ابنسیناااکا تحقّ تسااوقایاا صافاتاههایولاو 
ندار ؛بو یگربیا ،ایا صفاتاضافیاحضوصفاتحقیقی،اتّحاا  راصاداقولاو 
ندار ؛ازاینروهنگاایکو وااراساوقبایکادیگرازحیا افهاوایهماننادیکادیگر
نیستند،نسبتبو واارغیراساوقنیزبوطری اوهیاینترا فولو نّواهد اشت .
رپایا این سمت،اکرایننکتوضروریاستکوافاهیم،از ولهتاور هحااظوا اع
ایشوند.ازلهتحکایتازاصداقخارلیوازلنبةافهومبمااهاوافهاوم .رهحااظ
وم،انتقا الّاصدرانسبتبو یدناهابن سینا ،ابالپاذیرشاسات؛اااا رصاورتیکاوباو
افهومازآ لنبوکوحاکیازاصداقاستنظرشو  ،یدناهابنسیناصاحیحخواهادباو .
زیراتمامافاهیماانندعلم ،درت،ارا هو...ازااتبسیطخداونادانتازاعاایشاوند.اات
واحداههی،بسیطانلمیعاهجهاتاستوهی نونوکثرتینسبتبواواتصورنیساتواو
ازهما لهتکواولوظاهراست،ازهما لهاتآخاروبااطناسات؛بناابراینانتازاع
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افاهیمنونانو ،ازااتواحداههیسببپیدایشکثرت رااتاههینمیشو  .
رنتیجوایتوا چنینا عانمو کوحکمِاتحا صفاتاههای راقاامخاارج،باوافااهیم
باشندسرایتایکندوهما نونوکاو
صفاتاههی،ازآ لنبوکوحاکیازاصا ی خو ای 
اصداقعلمو درتواحداست،افاهیمآنهانیزواحدایباشند .
.9اصنّفاعتقداستکوسرادظرفووعاءح تعاهیواسماءوصفاتاونیستکاو ر
سمت بل راور آ بح شد؛بلکوسراداّتصبوفعلواشیتاههیباتماماراتاب
آ است.بو یگربیا ،سرادظرففعلاههیاستکوبواعنایااتدا اّتصبوفعلاههای
ازهنگامحدوثآ توسطح تعااهیاسات.خسروشااهیفعالاههایرا ارایاراتبایاز
هطافتوکثافتای اندوسرادنیزبوتبعفعلاههیاشتملبراراتبایازهطافاتوکثافات
است .
اااسراد ر یدناهحکماوفالسفةاسالایعبارتاستازنسبتاارثاباتباوثاباتکاو
برایآ اصا ی اّتلفیارائوشدهاستاانندنسبتایا ح تعاهیواجرّ اتیاانسابت
سایرااوراجرّ وعقالنیبایکدیگریانسبتایا خداوندوعلومثابتخاویش یاانسابت
ایا ح تعاهیواسماءوصفاتخویش؛تابدا لاکاو ر یادناهایر اااا سارادنحاوۀ
ولو ح تعاهیاستوتنهااختصاصبواو ار .ازانظرایر ااا تقادمسارادیاّاتص
ااتاههیاست(ایر ااا 116-113-102-101-90-7-8:1367 ،؛هما ،1385،ج358:2؛الّاصدرا،
،1981ج .)148-147:3
 .10ر سمتبیا احتوایرساهوبدیناطلباشارهشادکاو هاراشاتملباراراتبایاز
هطافتوکثافتاست.ارتبةهطیفآ ،ظرفووعاءعقل،ارتبةاتوسطآ اتناسببااقاام
روحونفسوارتبةکثیفآ ظرفلوهرهباءکواسفلاجرّ اتاست،خواهدبو  .
هکن هرنز فالسفةاسالایعبارتاستازنسبتایاا ااارات یارباوثابات.بارایایان
تعریفاصا ی نونانونیایتوا ارائونمو ،نسبتایا ااتفلاکوحرکاتوضاعیاو،
نسبتایا علومثابتاههیواعلوااتات یرش،یانسبتایا ساایراولاو اتاجارّ باا
اولو اتات یراا و خویش؛تابدا لاکوایر ااا  هررااّتصامکناتااتیوای اناد
ابنسینا .)28،1980،
(ایر ااا 113-109:1367،؛الّاصدرا130،1378،؛هما ،1981،ج 148-147:3
تقسیمواراتبنونانو  هرنز فالسفةاسالایلایگااهخااصوویاژهای ار .ازانظار
حکما هرایمناعلیظرفعقولکلّی،اعمازعقولاترتّباووعرضایو ،هارایماناسافل
ظرفنفوسکلّی ،هرایسراعلیوعاءاُثلاعلّقویاعاهماثاالو هارایساراسافل،ظارف

لاویدا خر ،شماره،33بهاروتابستا  1397

274


ااورزاانیوطبایعااکانیازلهتانتساببوابا یعاهیاواایباشاد(الّاصادرا.)562:1393،
رنتیجوخسروشاهی راینرساهوتعریفخاصیاززاا  ،هروسرادارائاوااینمایادو
هریکازااوررااشتملاراتبخاصیای اند.چگونگیرویکر اصنّفنسبتبو هارو
سراد رآراءهی یکازفالسفةاسلما ولو ندار وازاّتصاتویوبرخیازشایّیو
است .

منابع 


















رآ کریم
ابنسینا،حسینبنعبداهلّو،االشاراتواهتنبیهات،اهشرحهلمحقّ اهطوسایوشارحاهشارح طاب
اهدینرازی،اهنشراهبالغو ،م.1375،
ااااااااااا،اهتعلیقات ،فترتبلی اتاسالای،چاپچهارم ،م1421،ق.
ااااااااااا،اههیاتاهشفاء،اقداوابراهیمادکور،تحقیا اب ناواتیوساعیدزائاد،انشاورات
اکتبةآیةاهلّوارعشینجفی ،م.1380،

ااااااااااا،اهمبداءواهمعا ،بواهتمامعبداهلّونورانی،اؤسسةاطاهعاتاسالای انشگاهاکنیل،
تهرا .1363،
ااااااااااا،النجاة،ارتضوی،چاپ وم،تهرا .1364،

ابنانظور،احمدبناکرّم،هسا اهعرب،نشرأدب احلوزة ،م.1361،
برولر ی،سیدحسین،تفسیرصراواهمستقیم،تحقیا غالارضاابرولار ی،اؤسساوانصااریا ،
چاپاول ،م1416،ق.
تهرانی،آ ابزرگ،طبقاتاعالماهشیعو،اؤسسةاسماعیلیا ،چاپ وم ،م،بیتا.
لُرّ،خلیل،اهمعجماهعربیاهحدی ،ترلمةسیدحمیدطبیبیا (فرهنگالروس)،انتشااراتکبیار،
تهرا .1365،
سبزواری،ها ی،رشح املنظومة،تعلیقاتحسنحسنزا هآالی،اؤسسةاهتااری اهعربای،بیاروت،
.1432
سیدرضی،احمدبنحسینبناوسی،نهجاهبالغو،ترلمواحمد شتی،آساتا  ادسرضاوی،
چاپچهار هم،اشهد.1393،
شریفکاشانی،حبیباهلّو،تفسیرستسور،اؤسساةشامساهضاحیاهثقافیاو،چااپاول ،ام،
.1383
طباطبایی،سیداحمدحسین،ب ایة احل مة،تصحیحوتعلی علیشیروانی ،اراهفکر،چاپپانجم،
م.1387،
ااااااااااا،هنایة احل مة،تحقی وتعلی عباسعلیزارعیسبزواری،اؤسسونشراساالای ،ام،
1436ق.
یصری ،او ،شرحفصوصاهحکمابنعربی،تحقی حسنحسنزا هآالی،بوستا کتاب،چااپ
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سوم ،م.1394،
 کاشانی،عبداهرزاق،اصطالحاتاهصوفیو،ترلمواحمدخوالوی،انتشااراتااوهی،چااپساوم،
تهرا .1387،
 کلینی،احمدبنیعقوب،اهکافی،اصححواحقّ علیاکبرغفّاریواحمدآخوندی ،اراهکتاب
اإلسالایو،چاپچهارم،تهرا 1407،ق.
 الّاصدرا،احل مة املتعالية فی األسفار العقليّة األربعة ،اراحیاءاهتراثاهعربی،بیروت1981،م.





ااااااااااا،رسالة احل وث،تصحیحوتحقی سیدحسیناوسویا ،بنیا حکمتاسالایصدرا،
تهرا .1378،
ااااااااااا،الشواه الربوبيّة فی مناهج السلوْيّة،تصاحیح،تعلیا واقدااوسایدلااللاهادین
آشتیانی،بوستا کتاب،چاپششم ،م.1393،
ایر ااا ،احمدبا ر ،بسات،بواهتماماهدیاحقّ و یگرا ،اؤسسةاطاهعاتاساالای،تهارا ،
.1367
ااااااااااا،اجموعواصنّفاتایر ااا ،بواهتمامعبداهلّونورانی،،انجمنآثاروافاخرفرهنگی،
تهرا .1385،
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بسم اّللّ الرمحن الرحيم و بک نستعني

1

محم األمدني،
رب العاملني و الللوة و السمام للی أرشف ّ
احلم ّللّ ّ
األولني و اخآخرینّ ،
خاتم النب ّيني و س ّي املرسلني ،و آلک الطيبني ال ّطاهرین.
التربیزي اخلرسوشاهي ،إنّک ق

بنليل
حسني 

وبع  ،فيقو العب الغریق يف بحار املعايص
إلتمس منّي العامل العامل و الفاضل ال امل ،ذو الفطنة الباهرة و الرسیرة الطاهرة ،املائز بدني
الرساب و الفارق بني القشور و ال ّلباب ،العارف املؤمتن و املؤمن املمدتحن ،اخآمدازا
املوج و ّ
أبني املراد من األوليدة الثماثدة ،ألندي الرسدم و
حسن اهلن ي ،املحسوب من األتراب 2،أ ّ َ
أحرر 3الفرق بينهام بأوضح بيا .
ال هر و الزما و ّ

ليل مدن دواهدي
وأنا و إ ملأْن من فرسا هذا املي ا  ،خلوصا يف هذه األوا ّ ،ملا وقع ّ

اخلوا  ،مای داد أ ینسديني مدن نفضد فعدما لدن وصدفي و
ليل من ال هر ّ
الزما و جری ّ
ٍ
معذور و أ ّ امليسور الیسقط باملعسور ،فها أندا آت بدام هدو
رسمي ،ل ن من جهة أ ّ املأمور
ٌ
املق ور و للی اّللّ التوّْل يف مجيع األمور ،فأقو  4:الب ّ قبل الرشوع يف البيدا  ،مدن تقد یم
أمور الیوصل ب وهنا إلی فهم حقيقة املرام.
یتلور لک إیعداْ ،دام
وقت و ال یم ن أ
األول :إ ّ الذات الواجب تعالی ليس لک ٌ
ّ
األمر ّ
یتلور لک إیعا؛ و ّإال لزم الرتْيب املستلزم للحد وث
أنّک تعالی ليس لک م ا و الیم ن أ
ّ
ألهنام إنّام خلقهام اّللّ بفعلک الذي هو اجيداده و اخرتالدک و الجيدري لليدک
املمتنع لن األز  ،و ّ
فألهنام محا ٌ يف ّ
تلورمها يف ّ
تلدور املحدا
حقک و
ماهو أجراه .و أ ّما ل م ام ا
ّ
ّ
حقک تعالیّ ،
محا ٌ  ،فإ ّ ّ
ٌ
خملوق موجو ٌد يف لاملک يف ملك اّللّ؛ إذ الیم ن لنا أ نعقدل
نتلوره مم ٌن
ْل ما
ّ
ٍ
بموجود.
نتلور شياا ليس
أو
ّ
الثاين :إ ّ الذات الواجب تعالی ليس بينک و بني شیء مدن خلقدک إرتبدا و ال نسدبة و ال
إقرتا ٌ بوجک من الوجک؛ حتی أ ّ األسامء ْ ّلها يف مقامات الظهدور و يف مراتدب التج ّل ّيدات و
ّ
ْل يشء ممّا خلقک ،خلقک بفعلک و خلق الفعل بنفسک ،ف ّل يشء دائر بجهة وجوده إلی الفعل
 .1ف  – :و بک نستعني.
 .2آ  :األرشاب.
 .3آ  :أحرز.
 .4آ  - :فأقو .
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دائر باجلهة املذْورة إلی نفسک و هي لني تلك اجلهة و ملیز حدائر فيهدا؛ و لديس بيندک و
و الفعل ٌ
األو ؛ فاألسدامء ْ ّلهدا
بني اّللّ نسبة و ال إرتبا و ال إقرتا ٌ ؛ و ّإال لدزم مدا ذْرندا آنفدا يف األمدر ّ
خلقها دليما لليک و آیة لک رمحة منک للمم ن املحتاج ،حيث ْا ال جي دليما لک و ال سبيما إليک.
الثالث :إ ّ ّ
ْل يشء الب ّ يف متام ح ود قابل ّيتک و جهات إن ّيتک و ماه ّيتدک مدن اشدياء سدت ٍّة.
لوال واح منها ملیظهر وجوده و هي األ ّیام الستّة التي أشار إليها بقولک تعالیَ « :و َل َق َخ َل ْقندا
ٍ 5
ِ
موات َو األَرض َو ما َبين َُهام يف ِست ِّة أ ّیا ٍم َو ما َم َّسنَا ِم ْن ُّل ُغوب».
الس
َّ
دو
األو  :یوم ال ّم و املراد بک الق ر اجلوهري ،أي ق ر املا ّدة ،یعني مدا ّدة يشء امل َّ
اليوم ّ
ق ّلة و ْثرة.
اليوم الثاين :یوم ال يف و املراد بک األلراض التي تعرض للام ّدة و ال تقبل القسمة لدذااا
و لک اقسام.
اليوم الثالث :یوم الوقت و هو يف ّ
ْل يشء بحسبک ْام سنب ّينک إ شاء اّللّ تعدالی .و املدراد
بک يف الظاهر ،أ ّ ّ
ْل حادث من حني ما ح ث ،فلک إمت اد ظاهر حیفظ اّللّ إ ّیاه إلی ما شاء اّللّ
ظداهري للوقدت .و أ ّمدا معنداه
تعالی .و إنّام ق ّي ت بقويل «يف الظاهر» أل ّ ما ذْرندا ،معندي
ل
احلقيقي ،فيلعبني اخآ  6حتریره و تقریره؛ إلحتياجک إلی بسط ال دمام و تقد یم املقد ّ مات و
الیتحملها أْثر العقو .
ل ّقة نفس املعنی و لطافتک و استلزامک فرولا
ّ
اليوم الرابع :یوم امل ا و هو ظرف للحا ّ بک و ی دو مدن نولدک ،فم دا الرسدم ّیات

زماين.
دهري ،و الزمان ّيات
رسم ٌّي ،و ال هر ّیات
ٌّ
ٌّ

توجهدک إليدک و هدي جهدة
اليوم اخلامس :یوم اجلهة و هي وجک اليشء إلی أصدلک و إلدی ّ

اإلستم اد من مب ئک.
اليوم 7السادس :یوم الرتبة و هي م ا األثر من مؤ ّثره يف القرب و البع ْأش ّعة الرسداج
بالنسبة إليک .و هذه األشياء الستّة يف ّ
ْدل يشء بحسدبک ،بمعندی ّأهندا مدن سدن ،لاملدک ،ففدي
الرسم رسم ّیات ،و ففي ال هر دهر ّیات ،و ففي الزما زمان ّيات.

 .5القاف (.38 : )50
 .6آ ّ :إال أ ّ .
 .7ف – :اليوم.
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الرابع :إ ّ وجود ّ
ٌ
مسداوق لوجدود اخآخدر الیتقد ّ م منهدا
ْدل واحد ِمدن هدذه املدذْورات
ّ
الیتأخر لنک ،فإذا حت ّققت مجلتها دفعدة مسداوقة ،حت ّقدق 8اليشدء املوجدود بتح ّققهدا ،و
للاحبک و

9
رس
إذا فنی واح منها إنع م اليشء و إنع مت مجلتها دفعة مساوقة؛ فدافهم مدا ب ّيندت لدك مدن ّ
قو َ َل ُک ُْن َف َي د ُو » 10،فاحلد ود السدتّة معدمر ٌة
مر ُه إِذا َأرا َد َشياا َأ َی ُ
الوجود و اإلنوجاد« ،إِنّام َأ ُ
يف قولک « َف َي ُو » و 11الوجود حاصل من أمر «ُْن» و املوجود لبار ٌة لن اليشء امل ّو .
فمدرةٌ:
اخلامس :أ ّ اإلب اع ّ
األو  ،ألني املش ّية التي هبا خلق اّللّ األشدياء ،هلدا التبدارا ّ .
ٍ
یمدة ،فبهدذا 12االلتبدار
بأهنا خلق حادث أح ثها اّللّ بنفسدها و ليسدت بق
نعتربها يف نفسها ّ
بأهنا مرْ ٌ
ّبة من احلد ود السدتّة املدذْورة ،فتحتداج إلدی
جتري فيها صفات احلوادث ،فنقو ّ :
ْم و ْيف و جهة و ٌ
رتبة.
وقت و م ا و هلا ّ

ومر ٌه :نعتربها بمماحظة ص ور األشياء هبا ،و إ ّ حقيقتها ٌ
صفة هلا و رسم لن ها ،حيدث
ّ
ٍ
ٌ
إ ّ هو ّیتها حام ٌ
بسديطة الترْيدب فيهدا
جمدردة
لة ملثاهلا و حاْية ألوصافها؛ فحيناذ نقو ّ :إهنا ّ
13
ٍ
جمرد ٌة لن صدفات املفعدوالت ْدام هدو شدأ العدايل بالنسدبة إلدی
بوجک و نعني بذلك ّإهنا ّ
السافل يف مجيع املقامات.
14
مادي و بتقریر آخر
جمرد و
ّ
السادس :إ ّ املفعوالت تنقسم بالتبار اللطافة و ال ثافة إلی ّ
ٍ
ٍ
املجدرد يف أمثدا هدذه
شهادة .و ليس املراد من
بالتبار آخر إيل غيب و
زماين ،و
دهري و
إيل
ّ
ّ
ّ
املجدرد لدن
املقامات هو البسيط املحض الذي الجزء لک ،إذ البسيط ّإال اّللّ ،بدل املدراد مندک
ّ

املجردات لن نا مرْ ّبة مدن احلد ود السدتّة ْالفعدل؛
املا ّدة العنرص ّیة و امل ّ ة الزمان ّية؛ فجميع ّ
ول ن ح ود ّ
ْل يشء ت و بحسب ذلك اليشء.
ٍ
الدروح و الدنفس و غامهدا مدن
فالعقل مثما لن نا
ّ
مرْدب مدن حد ود لقل ّيدة و ه دذا ّ
املجردات؛ و هاهنا تفاصيل و بيانات الیسع الوقت لذْرها و حتریرها؛ ول ّن اإلشارة ت في
ّ
 .8آ :یتح ّقق.
 .9آ :إذ.
 .10یس (.82 : )36
 .11آ – :و.
 .12آ :فهذا.
 .13آ :یعنی.
 .14آ :للمفعوالت.
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لذوي الفراسة .إذا لرفت ذلك ،فاللم أ ّ األوقات بقو ٍ مطلق و هو ما جيدري للدی ألسدنة
ٌ
الرسم و األب و ال هر و الزما .
ْثا من الناس
مخسة ،األز و ّ

15
األو أولية للقد یم؛ فداألز
قا شيخنا أللی اّللّ مقامک « :و لن املت ّلمني إ ّ الثماثة ّ
األو و األب هو اخآخر و الرسم هو بينهام و هذا ٌ
األول ّية إذا غایرت اخآخر ّیة
باطل؛ أل ّ ّ
هو ّ

حادث؛ ألنّک مسبوق بالغا و ّ
ٌ
متعقب بدالغا ،في دو
ْانتا حادثتني و ما بينهام و هو الرسم
واحلق الذي د ّ لليک النلوص مدن أهدل اخللدوص إ ّ األز هدو
ثم قا «:
ّ
ال ّل حادثا»ّ .
نفس الذات البحت و هو نفس األب  .قا أمااملؤمنني (ع)«:مل یسبق لک حا ٌ حداال ،في دو

ّاوال قبل أ ی و آخرا و ی و باطندا قبدل أ ی دو ظداهرا» 16و فدی الد لاء لدنهم (ع):
ٍ 17
«ال ّلهم أنت األب بما أم ».
األو و الثداين مدن
أقو  :وتوضيح أصل ْمامک و حقيقة مرامک هو ما ذْرنداه يف األمدر ّ
الیتلدور يف ّ
حقدک؛ إلسدتلزامک
األمور التي ق ّ مناها ،من أ ّ الذات البحت ليس لک وقت بل
ّ
الرتْيب ،و من أ ّ األسامء ْ ّلها يف مراتب الظهورات و نزی هاهنا بيانا.
ونقو  :إ ّ أسدامء الدذات مثدل قولدك :األز و األبد و العلديم و القد یر و السدميع و
ٌ
مرتادفة تطلق و یراد منها الذات البحت سبحانک و تعالی ،جعلهدا دلديما
البلاّ ْ ،لها الفاظ
19
18
بددأهنا
إليک مثل قولك :أس و غعنفر و ضيغم للحيوا املخلوص املعلوم ،إذ لدو قلندا ّ

موضولة للمفاهيم املختلفة ،لزم الرتْيب يف الذات الواجب سبحانک ْام الخيفی .فلهذا قا
شيخنا« :إ ّ األز هو نفس الذات البحت و هو لني األب یعني ّإهنام لفظا مرتادفا  20یراد

ٌ
حادثدة ،إذ قبدل أ
هبام الذات البحت؛ و أ ّما أسامء االفعا مثل خالق و فاطر و ب یع ،ف ّلهدا
الیسمي قدائام.
خالق ،بل لک معنی اخلالق ّيةْ ،ام أ ّ زی ا قبل أ یقوم،
خيلق اخللق .الیقا :إنّک ٌ
ّ
فظهر من ذلك إ ّ األز و األب ليسا بولائني للذات ،بل معنامها لني معنی قولدك :للديم و

بلا و هو الذات الواجب تعالی».
ق یر و سميع و
ٌ
 .15حیتمل أ ی و مراده الس ّي ْاظم الرشتی.
 .16اخلطبة65. :
 .17اخلطبة.109 :
 .18األس .
 .19األس الذي يف الغابة .ر ّبام یستعمل ْمامها يف معنی واح .
 .20آ ؛ ف :خ  :متغایرا .
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ٌ
ملحدوظ فيدک اإلمتد اد و اإلسدتمرار و هدو
ثم قا « :وأ ّما الرسم فهو مسبوق بدالغا و
ّ
صفة احلوادث؛ ول ن ّملا أری منک ل م التناهي ال يفنفسک و ال إلی غاهْ ،ا مفارقا للزمدا

و ال هر إلنتهائهام إلی غامها و مبائنا لألز ؛ ل وندک مسدبوقا بغداه و األز لديس مسدبوقا
بالغا .وقولنا :إ ّ الرسم الینتهي إلی غا مع أنّک مسبوق بالغا ،نرید بدک :إ ّ الرسدم هدو
21
الیلح أ ینتهدي إلدی
ظرف املش ّية و ليس قبلک يشء من املم نات؛ فيجوز أ ینتهي إليک و ّ
األز  ،أل ّ احلادث الینتهدي إلدی القد یم و إنّدام ینتهدي إلدی مثلدکْ ،دام قدا أمدا املدؤمنني

(ع)«:إنتهي املخلوق إلی مثلک و أجلا ُه الطلب إلی ش لک» 22،فحيث ملی ن يف االم دا قبلدک،
يفنفسک غا ٍ
متناه.
غاه ْا منتهيا إلی نفسک و هو 
املختص بالفعل من حني
أقو  :یری بأ ّ الرسم هو وقت الفعل و ولائک ،یعني اإلمت اد
ّ
املجدردة
املجردات أي املفعوالت الغيب ّية
ّ
ما أح ثک اّللّ تعالی و أوج ه ،و أ ّما ال هر فهو ولاء ّ
لن املا ّدة العنرص ّیة و امل ّ ة الزمان ّيدة مدن العقدو و األرواح و النفدوس و الطبدایع و املدوا ّد و
اللور املثال ّية ،فال هر هو باطن الزما ْ ،ام أ ّ العقدو و األرواح و النفدوس و غاهدا مدن
املجردات باطن األجسام.
ّ

فنسبة 23الروح 24إلی اجلسم هي نسبة ال هر إلی الزما  ،ف ام أ ّ مجيع األجسدام حدا
موجو ٌد لن الروحْ ،النقطة بالنسبة إلی ال ائرة و هو ٌ
محيط بک ْال ائرة بالنسبة إليهاْ ،دذلك

الزما بالنسبة إلی ال هر ،و ْام أ ّ النقطة ب ّلها حا
ميض ْذلكْ ،دذلك الزمدا بالنسدبة إلدی الد هر.
لنها ،لي و هلا استقبا ٌ بالنسبة إليها أو ّ
ٌة لن دائرة و ليس جزءا 25منها غائبدا

فالزما من ّاولک إلی آخره ْ قيقة واح ة أو دوهندا لند الد هر و لديس سدبقة الد هر للدی
ٍ
یتدوهم و ه دذا ال دمام بالنسدبة إلدی
بعدضْ ،دام
الزما ْسبقة أجزاء الزما بععها للی
ّ
الرسم و ال هر ،ول ّن الرسم بنفسک ليس بباطن ال هر ،بل باطن ال هر هو صدفة الرسدم

املنفللة ْاللورة 26يف املرأة.
 .21آ :املتم ّنات.
ست سور463 :؛ تفسا رصا املستقيم .636 :3
 .22تفسا ّ
 .23آ :فنسبتک.
 .24آ - :الروح.
 .25ف :جز ٌء.
 .26فْ + :اللورة.
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موجو ٌد لن الرسم مثل النقطة و هلذا قا شديخنا أللدی اّللّ مقامدک

املستمر الذي ی و آنک الواح یطدوي املتعد ّ دات ،مدع تبداین
يف تعریف الرسم بد« :أنّک الوقت
ّ
ٍ 28
أم نتها و اوقااا من غا ت ّثر يف إنبساطک لليهدا لند تع ّلدق الفعدل هبدا مدن جهدة و التعد ّ د،
الجسامين ،و إ ت ّثدرت األشدياء و تعد ّ دت مدن جهتهدا فدی
الصوري و المثا ّيل و
المعنوي و
ل
ل
ّ

أنفسها لن تع ّلق الفعل هبا 29و تباینت و تبال ت ،بخماف ال هر؛ فإنّک یت ّثر و یتع ّ د معنو ّیدا بدام
حل فيک مدن النفدوس ،و برزخ ّيدا بدام حلدق مدا ّ
حل فيک من العقو  ،و صور ّیا بام ّ
ّ
حدل 30فيدک مدن
األشباح ،و بخماف الزما ؛ فإنّک یت ّثر و یتع ّ د بام ّ
طدي الرسدم لألشدياء
حل فيک تع ّ دا حس ّيا و ّ
بطي املش ّية و الْيف لتلك ،أل ّ ال يف من آثاره و الجيری لليک ما هو أجراه».
املتع ّ دة املت ّثرة ّ

وأ ّما الزما فهو لبار ٌة لن :إمت اد م ّ ة انتقا اجلسم إلی األم نة الظاهرة أو م ثک فيهدا و
ّ
مشخلداتک و
إنّام ق ّي نا األم نة بد«الظاهرة»؛ أل ّ امل ا احلقيقي للجسم الیفارقک ،ألنّدک ِمدن
هو لبارة لنُ :بع املخلوق الذي شغلک اجلسم باحللو فيک.
احلقيقدي،
ظاهري لک ،و أ ّما الزما
بل أقو  :هذا التعریف الذي لر ّفنا بک الزما  ،تعریف
ٌّ
ّ
ّ
مشخلات اجلسم إیعا ْامل ا و مها من احل ود الستّة التدي ذْرنداه سدابقا و قلندا:
فهو من
ّإهنا التظهر فی الوجود ّإال مساوقة.
ّ
املشخلدات لليشدء و مع ّيناتدک ،سدواء ْاندت مدن
بل نقو  :مجيعا هذه احل ود من مجلة
الرسم ّیات أو ال هر ّیات أو الزمان ّيات؛ ل ن يف ّ
ْل مقام بحسدبک ،ففدي الرسدم ّیات ت دو
مشخ ٍ
ّ
ّ
جمردة ،و يف الزمان ّيدات ت دو
لات فعل ّية ،و يف ال هر ّیات ت و
مشخلات مفعول ّية ّ
مشخ ٍ
ّ
ّ
مشخلات يف العوامل الثماثدة ّإال بنظدر الفدؤاد ،و
لات مفعول ّية ماد ّیة و الی رك ْوهنا
الیم نني اخآ تفليل ذلك يف العوامل الثماثة؛ ول ن نشا إلی بيا ذلك النسدبة إلدی امل دا
ِّ
املشخص 31للجسم.
فنقو  :ق قلنا إ ّ امل ا املذْور هدو لبدارة :لدن ال ُبعد املخلدوق الدذي شدغلک اجلسدم
باحللو فيک.
 .27آ :بجميع.
 .28آ :جهتک.
 .29آ - :هبا.
 .30آ :حاصل.
ّ
املتشخص.
 .31آ:
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ٍ
حينادذ ت دو
تلور ذلك حیلل فيام لو فرض 32ل م اجلسم؛ فإ ّ موضع حجمک
فنقو ّ :

فارغا فافهم.
فرسدوه بأنّدک :البعد املوهدوم تشدغلک اجلسدم
أمدر
و من هنا ّ
ٌ
التبداري و ّ
توهم ْثا ،أنّدک ٌ
باحللو فيک و غا ذلك من التفاسا.
فإذا لرفت ذلك يف امل ا  ،فقدس لليدک سدائر احلد ود يف ّ
ْدل لدامل بحسدبک و باجلملدة،
للمتوسطک ْداإلرادة
متوسطک
ّ
فالرسم وقت للفعل بجميع أقسامک .لطي ُفک للطيفک ْاملش ّية ،و ّ
ِِ
جردات
و الق رة ،و ْثي ُفک ل ثيفک ْالقعاء و اإلمعاء؛ و ال هر وقت للعقل الذي هو ّاو امل ّ
متوسدطک وقدت
و ألماها و للروح و النفس و الطبيعة و جوهر اهلباء ،لطيفک وقت للعقل ،و ّ
املجدردات؛ و
وقت جلوهر اهلبداء الدذي هدو أسدفل
للمتوسطات ْالروح و النفس ،و ْثيفک ٌ
ّ
ّ
ملتوسدطها ْداألفماك
متوسدطک ّ
الزما وقت لألجسام ،لطيفدک للطيفهدا ْمحد ّ داجلهات ،و ّ
السبعة ،و ْثيفک ل ثيفها ْاألرض.
رتبي و ْذا تق ّ م ال هر للدی
فظهر من مجيع ما ذْرنا إ ّ تق ّ م الرسم للی ال هر ،تق ّ م ّ
ٍ
بعض ،حتدی ینقطدع آخدر الد هر
رتبي و ليس ْتق ّ م أجزاء الزما بععها للی
الزما تق ّ م ّ
مثما لن ّاو جزء من الزما بل ال هر لا ٍ من الزما و محيطة من ّاولک إلی آخره.
فمن وقف يف ال هر ،فهو یری الزما من ّاولک إلی آخره ،بحيث یستوي لند ه املداو و
33
رس قولدک تعدالی يف ليلدة املعدراج« :یدا
احلا و االستقبا  ،و من لرف ما ّلوحنا إليک یعرف ّ
محم اد ُ ِ ،من ٍ
صاد 34و ت ََو ّضا للماة الظهر» 35مع أ ّ لروجک ْدا يف الليدل و أمثدا ذلدك،
ّ
خلوصا يف األح ام الثابتة يف ليلة املعراج مع ظهورها قبل تلك الليلدة و اّللّ أللدم بحقدایق

األمور.

 .32آ :غرض.
یعرب.
 .33آّ :
 .34ال ايف  ،482 :3باب النوادر ،ح«:1و هو ماء یسيل من ساق العرش األیمن ،فتل ّقی رسو اّللّ املاء بي ه
اليمنی».
 .35ق ذْر احل یث هنا ّ
ملخلا .قار ال ايف  ،482 :3باب النوادر ،ح.1

