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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
(384) 

 الملخص
بأنوه إ وا نظورإ وإ وا ضورورإ ومالتوا  نيو    عضد الدين اإلجيي أشكل على حصوول العلوم  ون اليدليود أن   سبق

ل العلوم فوالعلم بأنوه صوايم فيموا أخوم بوه إ وا حص وثالثها: أن اليدليود لوو اليدليد علماً أبداً قال: ) ن فليس احلاصل 
إذ أن يكون ضروريًا أو نظريًا ال سبيل إىل األول بالضرورة وإذا مان نظريًا فال بد له  ن يليل واملفروض أنوه ال يليول 

 وسبدت أجوبة عن ذلك ونضي : (1)لو علم صدقه بدليل مل يبق تدليد(
ال يفيود احلصور، والعلوم عون تدليود وهوو قسمة العلم إىل ضرورإ ونظرإ ليست حباصرة، فانه جمري اسيدراء  أواًل:

دالل م الثالث فانه ليس بضرورإ )على  ا قالوه( وليس بنظرإ إذ مل حيصل  ون الكسوو واالسوييلدسيصلح  ثااًل ل
والنظوور وترتيوووو املدووود اة املعلو وووة للوصوووول إىل جمهوووول، بعبوووارة أخوورب: العلوووم عووون تدليووود لووويس بضووورورإ ألنوووه لووويس 

وال هوو بنظورإ: إذ  ،فيحاصاًل للنفس بنفسه )مالوجدانياة( وال بيوسط حس )ماملشاهداة( وال مان بدياس خ
  زيد. وقد  ضى  ا يوضحه وسيأيت ال ييوق  على اسيدالل ليكون نظرياً.

 الحصر العقلي في الضروري والنظريداللة 
سوول منا أن العلووم إ ووا ضوورورإ أو نظوورإ وال ثالووث لمووا، لكوون العلووم عوون تدليوود ضوورورإ، لوجووه آخوور  وو   ثانياااً:

الوجوووه السووابدة، وهووو أن املنطديووني صوورحوا بووأن العلووم إ ووا نظوورإ وهووو  ووا حصوول  وون الكسووو والنظوور واالسوويدالل، 
اً أم حدسوواً أم تووواتراً أم   هووا، فووالعلم عوون وإ ووا ضوورورإ وهووو  وو ه، أإ  ووا حصوول  وون  وو  النظوور سووواء أمووان حسوو

فانه حاصل  ون  و  النظور قوال يف الرسوالة الشمسوية: )وفيوه  ، وإن مل يذمروه  ن أقسا ه،تدليد  ندرج يف الضرورإ
: جلووواأ أن يكووون الشوويء بووديهياً وجمهوواًل لنووا، فووإن  البووديهي وإن مل ييوقوو  حصووله علووى نظوور ومسووو، لكوون (2)نظور

ووه العدوول إليووه أو اإلحسوواس بووه أو احلوودس أو الي ربووة أو  وو   –حصوووله علووى شوويء آخوور  ميكوون أن ييوقوو   وون توج 

                                                           

 .131ص 3اب شرح العضد على خميصر املنيهى األصويل، يار الكيو العلمية و ب وة، جعضد الدين اإلجيي، مي (1)
هذا النظر واري على ظاهر هذه العبارة وإن مان املصن   قد فس رها يف شرح الكش  بعدم االحيياج إىل النظر. قوال بعوا األفاضول  (2)

 –جهوالً حموجواً إىل نظور، فكوان  وا ال حييواج إىل نظور  علو واً لنوا"  يف توجيه هذا اليفس : "يعين ملوا موان شويء  ون األشوياء جمهووالً لنوا
 فيأ ل )شري (.
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 .(1)احلصول(فما مل حيصل ذلك الشيء املوقوف عليه مل حيصل البديهي، فالبداهة ال تسيلزم  –ذلك 
احملكووم بوه  أإ تصوور الطورفنيتوجه العدول إليوه( إىل األوليواة )إذ حيصول العلوم  وا  ون  ن   )يش  بدوله:  أقول:

الفطريواة وهوي الوي  يوت بدضوايا قياسوااا  عهوا،  وتدورب  نهواالنسوبة بينهموا(  توجوه الونفس إىلواحملكووم عليوه  و  
املشوووواهداة والوجوووودانياة املسووووماة جمموعوووواً باحلسووووياة، وبدولووووه: )أو احلوووودس( إىل  إىلوبدولووووه )أو اإلحسوووواس بووووه( 

إىل موول  ووا حصوول العلووم بووه  وون  وو  مسووو  (لووك وو  ذ أو)اة، وبدولووه احلدسووياة وبدولووه )أو الي ربووة( إىل ا ر بوو
 فيشمل العلم عن تدليد مما يشمل امليواتراة.

موول  ووا حصوول ال بووالنظر   الووذإ يوودرجوالوجووه يف هووذا اليدسوويم احلاصوور )إ ووا أن حيصوول  وون مسووو ونظوور، أو ال( 
ل  ون حيوث العل وة الصوورية، ولوذا فانوه يف الضرورإ، هو أن املنطدي إمنا يهمه عصومة الفكور عون ا طوأ يف االسويدال

مي يض  له ضوابط مشروط األشكال األربعوة وعكوس الندويا   االسيدالل والنظر( و ا حصل  نهإمنا يبحث عن )
لووذا أيرج   لوويس شووأنه،  وون أإ يريووق حصوولواملسوويوإ... إ ، ويف املدابوول فووان  طلووق العلووم احلاصوول ال عوون نظوور، 

 علوووم عوون نظوور يف الضوورورإ، ألشووا ليسووت شووأنه بوول شووأن  وو ه فاملشوواهداة  ووثاًل مشوو   مافووة  ووا مل حيصوول  وون ال
واحلدسووياة شووأن  ،وامليووواتراة شووأن الفيلسوووف أو عووامل االجيمووا  ،الطبيووو والفيزيوواوإ صووحيها  وون سوودهمها شووأن  

 ... وهكذا.املخ واألعصاب  ثاًل ليكيش  أنه  صاب باللوسة أو املاليخوليا ليكون حدسياته بايلة، أو ال عامل
 ضروري لشخص أو في حالة، نظري آلخر أو في حالة أخرى التفصيل:

وقووود يدوووال: احلوووق هوووو اليفصووويل وأن الدضوووية الواحووودة قووود تكوووون ضووورورية لشوووخ  أو يف حالوووة، ونظريوووة  ثالثااااً:
لشخ  أو يف حالة أخرب، خالفاً ملوا ييوتوه  الوو الطلبوة  ون أن الدضوية إ وا نظريوة بدوول  طلوق أو ضورورية بدوول 

  طلق.
 :و ا اخرتناه هو  ا صرح به العديد  ن املنطديني

: انَّ العلووم قوود يكووون بووديهياً بالنسووبة إىل شووخ  ونظريوواً بالنسووبة إىل آخوور  )خا سوواً  :قووال يف ندوود ا راء املنطديووة
إن البداهوة والنظريوة  ون األ وور  –وجوابوه  –محدوث العامل فدد يخل يف تعري  البديهي  ا هو نظرإ وبوالعكس 

تدوورر يف حملووه أن قيوود احليثيووة  عيووم يف تعريوو  األ ووور االعيباريووة فهووي  يلوو  بوواخيالف االعيبوواراة واإلضووافاة وقوود 
االعيباريووة وإن مل يووذمر فيووه، ميوو  والعلوووم الكسووبية ملهووا ةصوول لصوواحو الدوووة الددسووية بووال نظوور فيصوودم عليهووا 

 .(2)مت ذلك(وحينئذ  فال يبدى شيء  ن العلوم نظرياً لو  ،يهياليعري  للبد
                                                           

 .51-54قطو الدين حممد بن حممد الراأإ، ةرير الدواعد املنطدية يف شرح الرسالة الشمسية،  نشوراة بيدار و قم، ص (1)
 .12-11صد و قم، الشيخ علي ماش  الغطاء، ندد ا راء املنطدية وحل  شكالاا،  نشوراة آفرن (2)
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ة واحودة قود تكوون بديهيوة عنود شوخ  نظريوة عنود شوخ  آخور. وألجل هذا قوالوا: إن قضويوقال يف املنطق: )
وليس ذلك إال ألن األول عنده  ن قوة احلدس  ا يسيغين به عن النظور والكسوو، أإ  وا يسويغين بوه عون احلورميني 

 .(1)(األوليني، يون الشخ  الثاين، فإنه حيياج إىل هذه احلرماة ليحصل العلوم بعد  عرفة نو  املشكل
أن هذه الدضوية )مول نكون حميواج إىل  وإلثر، إل كانوه( قود تكوون نظريوة بالنسوبة إىل شوخ  فالمثال  ويوضحه

 ورية بالنسبة إىل شخ  آخر:ضر و 
أ ووا موشووا نظريووة فليوقفهووا علووى  دوود اة نظريووة ةيوواج إىل إعمووال فكوور وترتيووو  دوود اة وذلووك ليوقوو  احلكووم 

  ذه الدضية واإلذعان  ا على:
اإل كوووان املووواهوإ أو الوجوووويإ، بوووه يوووراي ر  عووومل املمكووون، وهوووو نظووورإ للوووبعا علوووى األقووول، إذ إ وووا أن تصوووو  -أ

الثوواين: مووون الوجوووي يف حوود وبوواملعمل اوإ النسووبة للطوورفني )يووريف الوجوووي والعوودم( يسوو األول: هووو واملمكوون بوواملعمل 
 لناس.أو فدراً حمضاً، وملها تصوراة نظرية لغالو ا اً دنفسه رابطاً، أو تعل  

مموووا ييوقووو  احلكوووم بيلوووك الدضوووية علوووى اليصوووديق بدضوووية أخووورب نظريوووة  طلدووواً أو لغالوووو النووواس وهوووي أن   -ب
وذلك نظرإ لكث   ون النواس، مموا  ،تصور  عمل الرتجح وفرقه عن الرتجيح امليوق  علىح حمال( رج  ح بال  رتج  )ال

، إذ لوو مل يكون حموااًل أل كون الدوول بوأن عنودهمحيياج إىل اسويدالل إذ نظرإ لغالبهم  (حمال ان )الرتجح بال  رجح
 املمكن ال حيياج إىل املإلثر نظراً إل كان ترجح أحد يرفيه.

 الحدس عن الفكرفارق 
موشووا ضوورورية للووبعا، فووذلك فوويمن ا يلووك قوووة احلوودس، وقوود قيوول أن احلوودس أول يرجوواة اإللووام، فانووه   وأمااا

 .يفعًة  اينيدل  ن تصور تلك الدضية إىل اإلذعان  ا واليصديق 
ظهر أن املدد اة النظرية املطوية الي توجو العلم باملطلوب النظرإ، إن أيرمهوا اإلنسوان حبودس قووإ،  وبذلك

نعوم  ون ، مان  ن الضرورياة، وإال فمن النظرياة، ولذا قال يف املنطوق: )فعةً حبيث حصل االنيدال حبرمة واحدة ي
حبرموة واحودة  ون املعلو واة إىل ا هوول. وهوذا  عومل له قوة احلدس يسيغين عون احلورميني األوليوني، وإمنوا ينيدول رأسواً 

)احلووودس(، فلوووذلك يكوووون صووواحو احلووودس الدووووإ أسووور  تلديووواً للمعوووارف والعلووووم، بووول هوووو  ووون نوووو  اإللوووام وأول 
يرجاتووه. ولووذلك أيضوواً جعلوووا الدضووايا )احلدسووياة(  وون أقسووام البووديهياة، ألشووا ةصوول حبرمووة واحوودة  فاجئووة  وون 

 .(2)(ل عند  واجهة املشكل،  ن يون مسو وسعي فكرإ، فلم حييج إىل  عرفة نو  املشكلاملعلوم إىل ا هو 
                                                           

 .21ص،  إلسسة النشر اإلسال ي و قم، الشيخ حممد رضا املظفر، املنطق (1)
 .24ص املصدر: (2)
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فانه ال يوجد فيه هذا الرتتيو بني املعلو اة بول هوو االنيدوال الودفعي  وقال يف ندد ا راء املنطدية: )وأ ا احلدس
هوول. إن قلوت: إذا موان النظور  ن املعلو اة إىل ا هوالة مبعمل ان ه ليس فيه قصد توجه الونفس لغورض ةصويل ا 

عبووارة عوون هووذين احلوورميني فكيوو  يعوورَّف بالرتتيووو  وو  أنَّ الرتتيووو يكووون الأ وواً للحرمووة الثانيووة. قلنووا: نعووم والدوود اء  
موانوا يعرففونووه بوواحلرميني املووذمورتني ولكوون امليووأخرين عوودلوا عون ذلووك فعرَّفوووه بالرتتيووو الووذإ هووو الأم حبسووو الوجوووي 

 ،اصوةاملذمور إذ ال حيمل عليهما وتا ال حيمالن عليوه حوي يدوال: ان وه تعريو  با  القصدذمورتني يون للحرميني امل
بودهياً ولعل احلق    امليدد ني إذ إن احلرمة األوىل لو ةددت بدون الثانية مما قد ييفق ذلك يلزم أن يكون الشيء 

ه أن يرتفوو  األ وووان  وون البوووديهياة لكثوورة ا طوووأ يف لعوودم احيياجووه إىل النظووور الووذإ هوووو الرتتيووو وهوووو بايوول إذ يلز ووو
 .(1)(البديهي على هذا اليددير ملا عرفت  ن مثرة ا طأ يف احلرمة األوىل

ظهوور وجووه اليفصوويل يف  ووا ندلووه الشووري  اجلرجوواين ووجووه اإلشووكال عليووه قووال: )وذلووك ألن  احلكووم قوود وبااكل  
حملكووم بوه حمياجواً إليوه، و ثول هوذا اليصوديق يسوم ى بوديهياً   يكون    حمياج إىل نظر، ويكون تصو ر احملكوم عليه وا

مووواحلكم بوووأن  املمكووون حميووواج إىل املوووإلث ر إل كانوووه،  ووو  أن وووه يصووودم عليوووه أن وووه ييوقووو  علوووى نظووور، فيووودخل يف تعريووو  
 فيدبر. (2)النظرإ وخيرج عن تعري  البديهي، فيبطل اليعريفان يرياً وعكساً(

حبسوووو  تدليووود، قووود يكوووون نظريووواً لوووبعا النووواس وضووورورياً للوووبعا ا خووورهنوووا يظهووور أن العلوووم احلاصووول  ووون  ومااان
 ، مما سيأيت بيانه.احلدس و  ه

 وسيظهر أن اليدليد عن علم  ن  صاييق ذلك، فيدبر.
*  *  * 

 وجه مون حصر البديهياة يف السية اسيدرائياً ال عدلياً حاصراً.بّين  -
 .الفكراحلدس واذمر فرقه عن  عّرف  -

 على محمد واله الطاهرين وصلى اهلل
 

َمْن َأْرَضى اْلَخاِلَق َلْم يُاَباِل ِبَسَخِط اْلَمْخُلوِق، َوَمْن َأْسَخَط اْلَخاِلَق  :علي الايإ )عليه السالم(اإل ام قال 
 (.131ص 1الكايف: ج) َأْن ُيَسلَِّط اللَُّه َعَلْيِه َسَخَط اْلَمْخُلوقِ   (1)فَاَقَمن  

                                                           

 .89-18صالشيخ علي ماش  الغطاء، ندد ا راء املنطدية وحل  شكالاا،  نشوراة آفرند و قم،  (1)
 .55شمسية،  نشوراة بيدار و قم، صقطو الدين حممد بن حممد الراأإ، ةرير الدواعد املنطدية يف شرح الرسالة ال (2)
 الدمن: ا ليق واجلدير. (3)
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