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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

(388) 
 القوانين: للعلم معاني كلها مجازات إال أحدها

أن العلم مستعمل يف معاين عديدة وأهنا كلها جمازات  )قدس سره(صاحب القوانني ارتأى وقد 
 إال العلم مبعىن مطلق اجلزم قال: )واحلاصل، أّن العلم مستعمل يف معان:

مون الظوّن، واجلوزم   منها: الّصورة احلاصلة يف الّذهن اليت قّسموها اىل التصوّور والتصوديق بأقسوامه
الذي يسّمونه يقينا يف االصطالح، والغري املطابق الذي هو عبارة عن اجلهول الثّابت املطابق للواقع 

املرّكووب، واجلووزم املطووابق الغووري الثّابووت الووذي يسووّمونه تقليوودا، يف بعوود االصووطالحات، واعتقوووا ا، يف 
 وقد يقال االعتقا  على ما يشمل األقسام الّثالثة بل األربعة. ،آخربعد 

 يقني.ومنها: ما يشمل الّتصّور وال
ومنهوووا: اليقوووني، وهوووذا هوووو الوووذي يوووّدعون أنّوووه هوووو معنووواه العوووريّف والّلغووووّي وهوووو بعيووود، نعوووم، هوووو 

 اصطالح أرباب الفّن.
 ومنها: االعتقا  باملعىن األعّم، فيشمل الّظّن وغريه.

والظّاهر أّن هذه املعاين جمازات إاّل اجلوزم املطوابق، بول مطلوق اجلوزم، فمون يوّدعي اثوبات الثّبوات 
 .(1)ع املطابقة فيخّصه باليقني املصطلح، ومن ال، فال(م

 إيضاحات لكالمه )قدس سره( ومناقشات
 :احاتويف كالمه مواقع للنظر وإيض

فقدد (  منها: الّصورة احلاصلة يف الّذهن الويت قّسوموها اىل التصوّور والتصوديق بأقسوامه) أما قوله:
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احلاصولة مون الشويء لودى الوذهن( كموا والصحيح هوو )الصوورة  ،قصن التعريف ناأب :ُيشكل عليه
ليسووت علمووا، بوول الصووورة  ،مووا عرّفووه املناةقووة فووون الصووورة الذهنيووة مبووا هووي هووي، كمووا لووو  يوول صووورة، 

 من الشيء. ةصلاحلا
بأن قوام العلم بوضوافة هوذه الصوورة إىل اجوارج فوون الصوورة مبوا هوي هوي موع قطوع  وقد يعترض:

 النظر عن إضافتها لذيها ليست علما،.
كموا   ،ورةيف الصوورة وإال   تكون صو بطن  مست ،شيءمن ال ورة، بأن كوهنا ص :عنهما د يجابقو 

)الصورة( ال تكون صورة إال بوضوافتني:  وبعبارة أخرى:اهنا  الة مبا هي صورة على اإلضافة لذيها، 
 ن الشيء أوال، وإضافتها له ثانيا،. فتأمل.انطباعها ع

 تهتحقيق ما هو مجاز منها وما هو حقيق
 )والظّاهر أّن هذه املعاين جمازات إاّل اجلزم املطابق، بل مطلق اجلزم(. قوله:وأما 

ان مطلووق اجلووزم ليسووت بعلووم إال مووع املطابقووة، وإال فهووو رهوول مركووب، بعبووارة  د عليدده: أوال :يددر ف
يف ولوي  علموا، إق قووام العلوم باملطابقوة يف ارتكواز العورال والعقوالء  بول و  ،طوع  أخرى: مطلق اجلزم ق
ولووذا ال نوورى القوورآن الكووري والروايووات الشووريفة اسووتعملت العلووم إال يف األقوودس اسووتعماالت الشووار  

تعوواىل خمطوويف يف زعمووه أن هلل  زيوودا، مووثال،  أن مل وولووو ع  ويوودل علووى قلووا صووحة السوولب، فانووه املطووابق، 
 : هو قاةع.يقالهو عا  بأن هلل ثريكا، بل يقال حينئٍذ: ثريكا، فال 

 اين كلها جمازات( صحيح بالنسبة إىل بعضها  ون البعد اآلخر.قوله: )أّن هذه املع انّ ثانيا : 
فتفسووري العلووم باالعتقووا  حوود لووو أريوود بووه االعتقووا  العلمووي فكيووف بووالظ  منووه   اجملوواز منهوواأمددا 
َها أَندتُسُسدُهمت إق قد يعلم وال يعتقود   ورهمن  امهألن النسبة بينوقلا  َقَنتدت دتَديدت  َوَجَحُدوا ِبَهدا َواست
( وقد يعتقد مون غوري علوم كالظوان بوالظن املعتوط بول مطلوق الظوان بول حود 14مل: اآلية )سورة الن

 قد يعقد قلبه على ما احتمله.فانه الشاك واملتوهم 
 فيه جماز. همالاستعإةالق العلم عليه و  وكذلا اجلهل املركب فان
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جلووزم الثابووت اليقووني بوواملعىن األخووص أي اليقووني باصووطالح أربوواب الفوون وهووو، كمووا قووال: )ا وأمددا
 املطابق للواقع( فهل استعمال العلم فيه جماز أو ال 

 استعمال العام في الخاص مجاز تارة وحقيقة أخرى
يكوووون وأخووورى  يقوووة، يكوووون حق ارة، اسوووتعمال العوووام يف اجووواص واملطلوووق يف املقيووود تووو انّ  والجدددواب:

موووا تقوووول )زيووود إنسوووان( فووووّن إةوووالق جموووازا،، فانوووه إقا اسوووتعمل فيوووه بنحوووو الالبشووورت كوووان حقيقوووة ك
ويوضوحه عكسوه وهوو قولوا )زيود  ،قيقوة  اإلنسان على زيد كوةالق كل كلي ةبيعي على أفورا ه ح

ةالئية خووالال املوضووو  لووه، ت ال كووان جمووازا، لبداهووة أن البشوور بشوور بنحووو ال، وإن اسووتعمل فيووه أسوود(
، كوووان مغوووايرا،   اإلنسوووانغوووريه مووون أفوووراعلوووى  هصووودقفووووقا اسوووتعمل اإلنسوووان يف زيووود بشووورت ال عووون 

، إق املوضو  له كل فر  فر  ال بشرت ولي  حد بشورت ثويء وإال لكوان صودقه علوى للموضو  له
 .غري املنضم إىل غريه جمازا، 

صغرى املقام: فالظاهر أن املنطقيني يسوتعملون العلوم يف اليقوني املصوطلح بنحوو بشورت ال،  وأما
فهووو جموواز إق الشوويء بشوورت ال غووري الشوويء ال ، )وال علمووا،( يقينووا، يعتووطون العلووم عوون تقليوود ال ولووذا 

 بشرت إق الالبشرت جيتمع مع ألف ثرت  ون البشرت ال.
 ال ينبغي اجلط بني أمور أربعة: وبعبارة جامعة:

 قطع.الو العلم بني  -1
 قني )و رمبا يأيت(.اليو العلم بني  -2
 هل املركب.اجلو العلم بني  -5
 ازي.اجملو املعىن احلقيقي بني  -4

 :خراآلبعضه ظهر صحة بعد كالمه )قدس سره( اآليت وعدم متامية قلا كله ومن 
 مقتضى التحاكم إلى العرف واللغة

 مثّ إّن هذه اآليات وما يف معناها ال تدّل على اثبات العلم مبعىن اليقني املصطلح.قال: )
ن العورال والّلغوة هوو اجلوزم وعودم و عوى أنّه حقيقة فيه عرفا و لغة، ممنوعة، بوّل القودر املسوّلم مو
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 يكفويومون غوري الصوحيح موا قكوره بوو)بل القودر...( إق ال  الصحيح منعوه تلوا الودعوىالّتزلزل( إق 
 اجلزم وعدم التزلزل بل ال بد من املطابقة.

فقووود توووراهم يفّسووورون اليقوووني يف كتوووب الّلغوووة بوووالعلم و بوووزوال الّشوووا كموووا صووورّح بوووه قولوووه: ) وأمدددا
لظّوواهر أّن مووا قكووروه يف معووىن اليقووني اصووطالح أربوواب الفووّن ال اصووطالح الّلغووة و ، بوول ا(1) اجلوووهري

موع أن اللغووي  فسيده: (2)العرال، بل هو يف الّلغة و العرال يستعمل يف مقابل الّشوا و االحتموال(
م اهّنووو ،هيتوووه ون بيوووان مقوموووات الشووويء وما إىل معووواين الشووويء ومرا فاتوووه لوووي  إال يف مقوووام اإلثوووارة

ا بتفسووري اليقووني بووالعلم وزوال الشووا، الرتكازيووة كونووه مطابقووا، للواقووع لووديهم فلووم  توواج لعلهووم اكتفووو 
 . فتأملوأما االستعمال فهو أعم من احلقيقة إىل بيان زائد

*  *  * 
 ترى فرقا، بني العلم واليقني هل  -
 الفرق بني العلم واالعتقا .اذكر  -
 العلوم هوو اثوراالموا قالوه املنطقيوون أو لوم كمن الشويء لودى الوذهن، ع   ةالصورة احلاصلهل  -

  أو إثراقها عليها أو إضافتها هلاالنف  عليها 
 بعباراتا مد يكون استعمال املطلق يف املقيد جمازا، ومد يكون حقيقة.أوضح  -

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين
 

ِه باِطال  إلى َحقٍّ أو َضالَلة  إلى َمن َخَرَج َيطُلُب بابا  ِمن ِعلٍم لِيَدُردَّ بِ  :قال رسول اهلل 
 ُهد ى، كاَن َعَمُلُه ذِلَك َكِعباَدِة ُمتَدَعبٍِّد أربَعيَن عاما  

 (.316األمايل للطوسي: ص)
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