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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، 

 واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(381) 

 الملخص: العلم عن تقليد إما ضروري أو نظري...
ل العلّم اّالعلم به ّه قّايم ايمّا أخّم بّه إمّا أن أن التقليد لو حص ّما ذكره اإلجيي من ها: )ثالثسبق: 

يكّون ضّّروريأا أو  ظريأّّا ال سّبيل إ  األول بالوّّرورة وإذا كّّان  ظريأّّا اّال بّّد لّّه مّن يليّّل واملفّّرو  أ ّّه ال 
ّّ  ّّه لّّو )وألذكّّره قّّاحق القّّوا ني بقولّّه: و   1)يليّّل إذ لّّو علّّم قّّدقه بّّدليل د يبّّ   قليّّد  ل العلّّم، حص 

ّّا أن يكّّون ضّّروري ا أو  ظريّ ّاأ، واألو ل بااّّل   مّّاأ، والث ّّا  حمتّّا  ا   اّّالعلم به ّ ّه قّّايم ايمّّا أخّّم بّّه إم 
 . 3)  2)يليل، واملفرو  عدمه، وإال  د يكن  قليداأ 

ة خنتار شّقاأ على الثالث: أ نا  ارة خنتار الش  األول وأخرى خنتار الش  الثا  وثالث يرد: )ا ه وقد سب 
 ثالثاأ، و ري  استدالله على كل التقايير:

 العلم عن تقليد، ضروري -أ
خنتّار الشّّ  األول وأن  العلّّم احلاقّّل مّّن التقليّّد، كلمّا حصّّل، ضّّرورب، وال يصّّ  قولّّه )بااّّل  أواًل:

يّات أو   ماأ  إذ الوروريات أ واع سّتة، والبااّل   مّاأ هّو أن يكّون العلّم احلاقّل مّن التقليّد مّن الفطر 
األوليات، لكنه قد يكون من الوروريات مّن أقسّامها األخّرىال أال  ّرى أن املشّاهمدات مّن الوّروريات  
وأن املتوا رات من الوروريات  ومّدخل األول البمصمّر ومّدخل الثّا  الس ّماع مّن مجّ ت اتنّ   وااّ هم علّى 

، الكّّ،ب، اّّأذا أمكّّن أن يكّّون منشّّه الوّّرورة دّّة الفطّّرة وبداهّّة العقّّل ، كاإلبصّّار والسّّماع مّّن مجّّ ت
  4)ايمكن أن يكون منشهها، لدى البعض، السماع ممن يث  به ثقة مطلقة، ايمّا إذا حصّل لّه العلّم منّه 

و)اكّّن أن يل ّّ  العلّّم احلاقّّل عّّن  قليّّد باملشّّاهدات، اّّأن املشّّاهدات )الّّ   هّّر أ ّّه ال يقصّّد  ّّا 
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رية دّّة مكتسّّبة كو ّّا يقينيّّة مّّ  عّّدم حصّّول خصّّوص املبصّّرات  مّّن اليقينيّّات، واملّّالر يف كو ّّا ضّّرو 
 . 1) ...ذلك اليقني عن استدالل و ظر، وه،ا اجلام  مو وي
 االعتراض: في العلم عن تقليد، نظر وقياس

 العلم الورورب: عن اعرت  على ذلك بعض أااضل الب ث بقوله: )واكن أن يقال وقد
 رة اتكون بديهية يقينية.هي بديهة بصورة مباش ،بل اظ املشاهدات واحلسيات -1

وأما اإلحلام يف السّماعيات ااالعتمّاي علّى الّدقي  السّم  هّو بنّاء علّى كّمى اسّتداللية  ظريّة وهّي  
كون املعتمد عليه خبةاأ وير   إليه يف ذلك ايقدم مسعه ويقته قغرى على مس  املكلف الشخصي اة ّ  

 األمر  ظرياأ اال إحلام.
مبدخليّة كّّمى هّو هّو: اإليراي ملعصّوم )عليّه السّالم  اّسّلمان أو االقطّ  احلاقّل مّن وثاقّة وأمّا  -2

تة للصدم القطعي وه،ه حتتا  إ  استدالل بكون سلمان قايقاأ مصدقاأ أو أن املعصّوم )عليّه ثب  متصلة م  
 السالم  ال يك،ب باست الة وقوعية اة   إ  النظرب.

 شبه خفائها .مبدعى و وي كمى االستدالل أيواأ حىت م   ،وأما اجملر بات االكالم هو هو -3
 عتمّّّّّد علّّّّّى كّّّّّمى  ظريّّّّّة  أن الوّّّّّروريات ال يو ّّّّّد ايهّّّّّا اسّّّّّتدالل و ظّّّّّر وكسّّّّّق وال والحاصللللل :

 .يستبطنها اا ه استداللية، عكس العلم عن  قليد
 الجواب، في ما عدا األوليات نظر وقياس خفي

 ظّّر ان الوّّروريات كلهّّا، مّّا عّّدا األوليّّات،  توقّّف علّّى قيّّاس خفّّي اهّّي  عتمّّد علّّى  والجللواب:
يس عّن اسّتدالل و ظّر، كمّا ، وك،لك العلم عن  قليد اان العلم احلاقل ايه لّيدة  لاستدالل خفي و 

 سب ، لكن املراي أ ه ليس عن استدالل  لي وقري ، بل عن استدالل خفي وقياس دة  لي.
 األوليات والفطريات

ٍت يف احلكّم  أما األوليات، -1 برهانه: اان جمري  صور الطراني م   و ه النفس إ  النسبة بينهما كّا
 واإلذعان، اال يو د ايها قياس  لي وال خفي.

 ايا قياساهتا معها.قوبافيها قياس خفي، ول،ا مسيت  وأما الفطريات، -2
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 المشاهدات
 أو ،بّّّاحلس الظّّّاهر وهّّّي املسّّّماة باملشّّّاهدات إمّّّا )واملّّّراي  ّّّا احملسوسّّّات وأملللا المشلللاهدات -1
بداهّة دنائهّا عّن القيّاس، اّان ممّا شّك ايّّه  اشّّتهرالبّاان وهّي املسّماة بالو ّدا يات  وهّي الّ   بّاحلس

واألحكّّّام الطوسّّّي يف شّّّرح االشّّّارات والتنبيهّّّات: )احملقّّّ  طقيّّّاأ أ ّّّا  سّّّتبطن قياسّّّاأ خفيّّّاأ ولّّّ،ا قّّّال من
احلسي ة مجيعها   ئية اأن  احلس ال يفيد إال أن  ه،ه النار حارة وأم ا احلكم بهن  كل  ار حارة ا كم عقلي 

رب جمرى اجملر بات من و ه استفايه العقل من اإلحساس جب ئيات ذلك احلكم والوقٍو على علله، وجي
(1  

وكمّّّا  ّّّرى اا ّّّه قّّّري  يف املّّّدعى ومّّّ  ذلّّّك ام يّّّد البيّّّان: أن األحكّّّام اجل ئيّّّة ليسّّّت شّّّهن  أقلللول:
 هّّة العلّّة الصّّورية اخلطّّه مّّن  املنطقّّي بّّل األحكّّام الكليّّة أل ّّه يب ّّث عمّّا يوّّمن سّّالمة الفكّّر مّّن 

، هه اجل ئية، ككون ه،ه النّار حّارة، ليسّت شّشاهدات املاللقياس، واجل ئي ال يكون كاسباأ وال مكتسباأ، 
 ليقّ  كّمى يف القيّاس، بل هي شهن عاد الطبيعّة والفي يّاء مّثالأ وإشّا شّه ه اسّتخرا  الكلّي مّن اجل ئيّات

اإل سّان إذا شّاهد  ّاراأ وملّس حرارهتّا  وبّ،لك تتلّف حّال وهنا  كمن عملية االسّتدالل والقيّاس اخلفّي،
أن  هكنّّ، اا ّّه ال اشّّاهد شخصّّاأ ااسّّقاأ أو اّّويالأ يف بلّّدة دريبّّة سّّاار إليهّّاعّّن حالّّه إذا  ورأى إحراقهّّا
ّّوال أو اسّّقه  إ  )كّّل  ّّار حّّارة  ينتقّّل منهّّا إال عّّم مراحّّل  ظريّّة  أو إ  )كّّل سّّاكه هّّ،ه املنطقّّة ا 

وهّّي: ا ّّّه  وإن كا ّّت مطويّّة أو خفيّّة، وهّّي مت ققّّّة يف النّّار املشّّاهدة يون الشّّخ  املشّّاهمد اكريّّة
النّاق  لّيس ةجّة وال يكّون  ءقرات مصايي  متعدية للنار او دهتا كلها حارة حمرقّة، ولكّن االسّتشاهد

ف أن يف النار خصيصة ذا ية  ا شيكتمعمماأ وال خمصصاأ، اال بد من كشف العلة، وعند التفكر والتدبر 
يقّال: )وكّل حينئّ،ت ذ حترم، وه،ه اخلصيصّة ال،ا يّة هّي العلّة وهّي الكّمى الّ   قّ  يف القيّاس املنطقّي إ

عكّّس اّّول قامّّة أهّّل  لّّك املنطقّّة أو اسّّقهم إذ ال يكتشّّف مّّن مشّّاهدة اجل ئيّّات و ّّوي   ّّار حّّارة 
بّّان كّّل  ّّار  ولّ،ا قّّال: )اّّأن  احلّس ال يفيّّد إال أن  هّّ،ه النّار حّّارة  و)وأم ّّا احلكّم ،خصيصّة ذا يّّة اّّيهم

والوقٍّو  ،كّمحسّاس جب ئيّات ذلّك احلا كم عقلي استفايه العقّل مّن اإل) حارة  اهو، بصري  كالمه:
 على علله .

 المجّربات
اجملر بات اقد قال عنها بو علي بن سينا )وأما اجملر بّات اهّي قوّايا وأحكّام  تبّ  مشّاهدات وأما  -1
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من ّّّا يتكّّّر ر ايفيّّّد إذكّّّاراأ بتكررهّّّا ايتهكّّّد منهّّّا عقّّّد قّّّوب ال يشّّّك ايّّّه، ولّّّيس علّّّى املنطقّّّي أن يطلّّّق 
وال  ،ري اأ ال يشك يف و ويه ارمبا أو ق التجربة قواءأ   ماأ ورمبا أو ق قواءأ أكثالسبق يف ذلك بعد أن 

ختلّّو عّّن قّّوةت مّّا قياسّّية خفي ّّة ختّّال  املشّّاهدات 
وقّّال الطوسّّي: )أقّّول: اجملر بّّات أتّّا  إ  أمّّرين:   1)

تكّّرر علّّى  ّّ  أحّّد ا املشّّاهدة املتكّّررة، والثّّا  القيّّاس اخلفّّي وذلّّك القيّّاس هّّو أن يعلّّم أن  الوقّّوع امل
ّا يسّتند إ   اّيعلم مّن ذلّك أن  هنّار سّبباأ وإن د يعٍّر مهي ّة  ،سّبقت واحد ال يكون ا فاقياأ اّأذن هّو إش 

م حصول السبق حكم بو وي املسب ق قطعاأ وذلك ألن  العلم لسببية السبق وإن ل  ع  وكلما  ،بقذلك الس
 . 2)د يعٍر ماهيته يكفي يف العلم بو وي املسب ق 

الثالّث: اجملر بّات، وهّي قوّايا أكّم العقّل ايهّا بواسّطة هرزورب يف شّرح حكمّة اإلشّرام: )وقال الش
مشّّّّاهدات متكّّّّررة  و ّّّّق اليقّّّّني القّّّّرتان قيّّّّاس خفّّّّي إليهّّّّا، كقولّّّّك  السّّّّقمو يا مسّّّّهل للصّّّّفراء ، 
مّاأ امشاهدة اإلسهال مر ة بعد أخرى عقيق الشرب م  القياس اخلفي وهّو أ ّه لّو كّان ا فاقيّاأ ملّا كّان يائ

وليست التجربّة هّي االسّتقراء الّ،ب هّو  عّل املشّاهدات اجل ئيّة بّدءاأ لل كّم  ،يقنيوال أكثرياأ يو ق ال
اال بد وأن ينوم  إليها قياس خفي أصل اجل م سببه  التجربة 3)والكلي اا ه دة مفيد لليقنيال 

(4 . 
 الحدسيات:

ة جمّّّرى اجملر بّّّات يف األمّّّرين احلدسّّّيات اقّّّد قّّّال عنهّّّا احملقّّّ  الطوسّّّي: )أقّّّول: هّّّي  اريّّّوأملللا  -5
السّّّببية دّّّة معلّّّوم  معلّّّومال أن  السّّبق يف اجملر بّّّات إ  5)املّّ،كورين أعّّّه  كّّّرار املشّّّاهدة ومقار ّّّة القيّّّاس

املاهية، ويف احلدسي ات معلوم بالو هني
الرابّ : احلدسّيات، وهّي ، وقال يف شرح حكمة اإلشّرام: ) 1)  1)

                                                           

 .211ص 1 الشيخ الرئيس ابن سينا، األشارات والتنبيهات،  شر البالدة ّ قم،   1)
 .212املصدر: ص  2)
 وأما...  3)
 .121صخ العريب ّ بةوت، رزورب، شرح حكمة اإلشرام، م سسة التاريهمشس الدين حممد ش  4)
قوله  أعه  كرر املشاهدة ومقار ة القياس  اا ك إذا شاهدت اختالٍ  شّكل القمّر عنّد اخّتالٍ أوضّاعه مّن الشّمس   5)

وضممت إليه القياس وهو أن ذلك لو كان ا فاقياأ ملا كان يائماأ عرات أن  وره مستفاي منها واحلدس هو متثّل املبّايا املرئيّة 
 نفس. م.للمطلوب يف ال

وسّيه  اجلّّواب عّن قولّّه: )وإشّّا  وقّف عليّّه باحلّدس ال بّّالفكر اّّأن  املعلّوم بّّالفكر هّو العلّّم النظّّرب الّيس مّّن املبّّايا،   1)
  .218وسيه  الفرم بني الفكر واحلدس يف النم  الثالث  )االشارات والتنبيهات: ص
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معّه الشّك وأصّل اليقّني ملشّاهدة القّراين يون ا ثّار،   قوايا أكم العقل  ا بواسّطة حّدس قّوب يّ ول
ك كمّّك بّّهن   ّّور القمّّر مسّّتفاي مّّن  ّّور الشّّمس  الخّّتالٍ اريئّّات الشّّكلية النوريّّة ايّّه اخّّتالٍ 
األوضاع بالقرب والبعد منهاال اأذا ضّم إليّه قيّاس خفّي وهّو أ ّه لّو كّان ا فاقيّاأ د يكّن يائمّاأ وال أكثريّاأ 

مسّّتفاي مّّن  ّّورس الشّّمس . وار قّّوا بّّني احلّّدس والتجربّّة، أن احلّّدس ال يتوقّّف حصّّل اجلّّ م بّّهن   ّّوره 
على اعل اإل سان حىت أصل املطلوب بواسطة وإشا أصل ياعة واحدة يون  كرر األثّر والتجربّة  توقّف 

 . 2)مسهلة للصفراء ما د جترب مراراأ كثةة ال أصل احلكم به ا على ذلك وان السقمو يا 
 المتواترات:

املتّّّوا رات اقّّّد قّّّال عنهّّّا: )أقّّّول: الشّّّهايات قّّّد  كّّّون قولي ّّّة وقّّّد ال  كّّّون كاإلمّّّارات  وأملللا -6
والر ّّوع ايّّه إ  حصّّول اليقّّني وزوال االحتمّّال للوثّّوم بعّّدم موااّّاة الشّّهداء وامتنّّاع ا تمّّاعهم علّّى 

ات اّري  الشّيخ الك،ب، وبعّض الظّاهري ني مّن  قلّة احلّديث ذهبّوا إ  أ ّ ه أصّل بشّهاية أربعّني مّن الثقّ
 عليهم.

وأعلم أن املتوا رات أيواأ يشتمل على  كرار وقياس إال أن احلاقل بالتوا ر هو علم   ئي من شه ه أن 
أصل باإلحساس ول،لك ال يعتم التوا ر إال ايما يستند إ  املشاهدة ا كم املتوا رات حكم احملسوسات 

  3)ول،لك ال يق  يف العلوم بال،ات 
 انفي الفكر حركت

 يدل على املدعى ويوض ه أكثر  عريف الفكر به ه: ومما
  4)املرايوم ن مبايب إ    الفكر  حركٌة م ن املبايب 

يف  قّّد ا راء املنطقيّّة: )أن  بّّالفكر وبّّالنظر سّّواء كّّان لت صّّيل اجملهّّول التصّّورب أو التصّّديقي وقّّال 
عيّني مّا هّو مبّدأ لت صّيل مطلو ّا أحدا ا هو مالحظّة الصّور املخ و ّة ايهّا لت –حتصل للنفس حركتان 

                                                                                                                                                                                                                       

 .218ص 1 قم، الشيخ الرئيس ابن سينا، األشارات والتنبيهات،  شر البالدة ّ   1)
 .122صرزورب، شرح حكمة اإلشرام، م سسة التاريخ العريب ّ بةوت، همشس الدين حممد ش  2)
 .212صالشيخ الرئيس ابن سينا، األشارات والتنبيهات،  شر البالدة ّ قم،   3)
 .52ص 1 ، سب واریال هايی مال ةمنظوماملال هايب السب وارب،   4)
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اجملهّول لّديها امّا  ّراه مبّدأ لت صّيله  هخّ،ه ومّا ال  ّراه  رتكّه وهّ،ه احلركّة كمّا عراّت  كّون بعّد  صّو ر 
هي حركتها من  لك الصور املناسبة املعلومة لديها لت صيل املطلوب اجملهّول  –املطلوب اجملهول وثا يهما 

ب و نتقّل بالتّدري  منهّا إليّه وهّ،ه احلركّة  كّون بعّدما  عّني  الّنفس الصّور بهن  ر بها  ر يباأ م يياأ للمطلّو 
 . 1)املناسبة للمطلوب 
 تو ه إ  خ ا ّة الصّور واملفّاهيم املخ و ّة  أواًل:جمهوالأ خمياأ اا ا عندما  وا ه النفس  وبعبارة أخرى:
ي وأحيا ّّاأ الّّوعي الظّّاهر  يف منطقّّة الّّوعي البّّاان والالوعّّ ، ةسّّق مصّّطل ات اليّّوم،لّّديها )امل رشّّفة

منهّّا الصّّورة أو املفهّّوم الّّ  جتّّده مناسّّباأ لكّّي يكّّون منطّّ   شّّكيل القيّّاس    ت ّّرر حركتهّّا  نتخّّقتا
األشّّكال األربعّّة أو دةهّّا حّّىت  صّّل إ   علّّى حسّّق شّّكل مّّنلّّديها املتّّوارة الثا يّّة ارت ّّق املعلومّّات 

 املطلوب.
وّّّلة هّّّل العّّّاد خملّّّوم أو ال  اا ّّّا  نتقّّّل للخ ا ّّّة أوالأ امّّّثالأ: إذا وا هّّّت الّّّنفس هّّّ،ه القوّّّية واملع

 )العّّاد متغّّة  اا ّّه و ّّدا  وعلّّى ذلّّك  قّّول: ،األقيسّّة لتشّّكيلاتنتخّّق منهّّا مفهّّوم التغّّة كمنطلّّ  
االعاد حايث     قول: )العاد حايث وكّل )   قول: )وكل متغة حايث   ،املعولةحلل  يصل  منطلقاأ 

 .االعاد ال بد له من حمدث حايث ال بد له من حمدث 
والشّّاهد: ان هّّا ني احلّّركتني مت ققتّّان يف كااّّة أ ّّواع الوّّروريات اخلمّّس مّّا عّّدا األوليّّات كمّّا مّّر 

 وللب ث  تمة وقلة. ...إيواحه هنا ويف الدرس الساب 
*  *  * 

  يف الوروريات ويف أب  وع من أ واعها ،ليدت بتعابةر كيفية إيرا  العلم عن  قبّين 
 إشكاالأ أو أكثر على ما ذكر اه وحاول اإل ابة عنه أيواأ.اطرح 

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين
 

نَيا َكَمَثِ  الَحيَّة، لَيٌِّن َمسَُّها، والسَّمُّ النَّاِقُع في َجوِفَها يَلْهِوي  :أمة امل منني )عليه السالم قال  َمَثُ  الدُّ
  .   البالدة) َذرَها ُذو اللُّب الَعاِق ُ إليَها الِغرُّ الَجاِهُ ، وَيح
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