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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلٌن، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبٌن الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضٌن، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعٌن، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
 التزاحممباحث 

(95) 
 معىن نفس األمر وتعريفه

األفمراد نفمس احملققمة، ال و ألفراد األعمم ممن ادلقمدرة لالطبيعة وإن كان من حيث كوهنا مرآة نفس احلقيقية هو ة القضيان موضوع سبق 
 ادلقمدررادلقدرة، ولكن يتوقف فهم الفرق بينهما على معرفة معىن نفمس األممر فمان الطبيعمي ممن عماا نفمس األممر وهمو مدماير للفمرد و احملققة 

 ، فنقول:قكمدايرته للفرد احملق  وادلفروض
أضمافه الصمفة للموفموا فمادلراد بمه األممر )أء الفمي،( نفسمه، وبعبمارة أخمر : همو: عات الفمي، مم  قطم   ممنهمو  (نفس األمران )

 .أو أن يقام عليه برهان (1)( أو ان يدركه مدركوإن كان ال خيلو منهما ،والذهنالنظر عن ان يوجد يف ظرا )من اخلارج 
 حي:يممة   عاكاً أو ال، فكممون الفممي، در  راً م ممدلممدرك اممما ان تكممون لممه حي:يممة ونفسممية وعاتيممة صممًن جهممة كونممه متصممو  وبعبممارة ثل:ممة: ادلتصممو ر وا

بكممذا، فثي:يممة الفممي، عمماا نفممس األمممر نفممس أمممرا كممذا هممو اتصممافه يف وكونممه يف  ،راً أو يف الممذهنيف عاتممه صممًن جهممة كونممه متصممو   ونفسممية  
 .الذاتية هي نفس أمرا

، همي نفمس األممر ،م  قط  النظر عن وجودهما كن إدراكها وإقامة الربهان عليهاالواقعيات اليت ذلا يف أنفسها ففات مي بعبارة رابعة:
 .ال مدركت أو أقيم عليها الربهان أأ  ،سوا، 

 .: نفس األمر يقابل الفرضخامسةبعبارة 
 .(2)وديهقط  النظر عن وجم  ر يف مرتبة ماهيته كل ما له تقرر هو  : نفس األمر وسادسة

 األدلة على ثبوت )نفس األمر(
كمذا    (3)ل بكوهنما يف أنفسمها كمذا وال تعلمل بكمون وجودهماعل  طبائ  ت  ال:ابتة للعناوين والويدل على ثبوت نفس األمر ان األحكام  -أ

سممموا، أكانمممت إع انمممه دة، ألهنممما يف نفسمممها كمممذلم، ال ألهنممما موجمممو  واإلنسمممان اكنممماً  أال تمممر  انمممه يقمممال: اكممما حكممممت بكمممون األربعمممة  وجممماً 
 .فانه يف نفسه اكن أو الوسوا، أكان اإلنسان موجوداً  للمتساويٌن القسمةاألربعة موجودة أو معدومة فاهنا يف نفسها تقبل 

اإلنسممان  وماهيممةماهيممة األسممد صممًن ماهيممة الفيممل  :فيقممال ممم:الً  ،كممما يممدل علممى ثبوتممه: تدمماير الطبممائ  ممم  قطمم  النظممر عممن وجودهمما -ب
صممًن  عاتممهالعقممل يممدرك ان األسممد يف حممد  فممان ،يف حممد عا مما وإن فممرض اهنمما ا توجممدماهيممة الفمممر وماهيممة الممذهي صممًن ماهيممة الفضممة  صممًن

 .)يف عاته وأحكامه( ، واحلافل: ان نفس األمر سابق رتبة على الوجودوإن ا يوجدا )وكذا اإلنسان والفمر وهكذا( الفيل يف حد عاته
وبعضممها ليسممت لممه إال  ،أيضمماً: ان بعممم األمممور ذلمما حي:يتممان: حي:يممة نفممس أمريممة وحي:يممة كونممه يف الممذهن كممما يممدل علممى ثبوتممه -ج

 .واهنا صًن مر نة يف حد عا ا هبا علم على ان احلي:ية األوىل صًن ال:انية فيدلر  ،احلي:ية ال:انية
 .قولم: األربعة  وج ،مج  احلي:يتٌن فمما

                                                           

 وهذا أخص من سابقه. (1)
 اخلارجي والذهين. (2)
 أو بكوهنا يف وجودها، كذا. (3)
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له وجود يف الذهن ويف فمرض الفمارض لكنهما ليسمت يف حمد  (األربعة فرد)فرد، فان  ةاألربع :قولم ،قطوما كانت له احلي:ية ال:انية ف
( ذلما وجمود فرضمي وعهمين ولكمن لميس ذلما تقمرر نفمس أممرء، ولمذا  فمردلوضموح ان األربعمة  وج ال فمرد فمم)األربعة   عا ا ونفس أمرها كمذلم

ولممذا كممان فممدقها بلثمما  مطابقممة حي:يممة فرضممها   وج( فممان ذلمما حي:يتممٌن كممما سممبقكانممت هممذا القضممية كممذابً أو صلطمماً، عكممس )األربعممة   
 حلي:يتها النفس أمرية.
ادلمكممن صممين  اإلنسممان واجممي الوجممود أو :اإلنسممان اكممن أو ادلمكممن اتمماج فممان لممه حي:يتممٌن، عكممس ممما لممو قلممت :وكممذلم لممو قلممت

ابلممذات فهممذا األخممًنة ليسممت ذلمما نفسممية ولممذا كانممت كاعبممة إع ا تطممابق نفممس األمممر عكممس األوائممل إع كانممت ذلمما نفسممية وحيممث  ممابق 
 أمرها كانت فادقة. ها نفس  فرض  
 والذهن هي من وجه:األمر كما يدل على ثبوت نفس األمر: ان النسبة بٌن نفس  -د

وكممذلم: اإلنسممان واجممي الوجممود، ادلمكممن صممًن اتمماج، م:ممال األمممر: الكممواعب كممما فيممما سممبق مممن فممادلوجود يف الممذهن ال يف نفممس 
 .واجي الوجود معلول الدًن وهكذا

   .وادلوجود يف نفس األمر ال يف الذهن: كل ما جيهله البفر )وسائر ادلخلوقات( من احلقائق
 ا: إمكان ادلمكن و وجية األربعة.موادلوجود فيه
 : الكواعب اليت ا تتصو ر بوجه.اموادلعدوم فيه

ا مممأو ال  ممي، منه ةان ادلمكنممات قبمل خلقهمما همي اكنممات بمال  ممم، ال اهنمما كانمت اتنعممة أو واجبم األمممرنفمس  ثبمموت كمما يممدل علمى
 ا إىل علرة.اإلمكانية ألهنا كانت اكنة احتاجت يف وجودهادلاهيات مث انقلبت بعد وجودها أو م  وجودها إىل اكنة، بل اننا ندرك ان 

 مناذج وأمثلة للعامل النفس األمري:
لصميا اإلنفمائية قمال: )وامما الصميا اإلنفمائية ابنفآت م  مفمنها: االنتزاعيات، كما م:لنا ذلا، ومن مصاديقها ما التمزم بمه اوخونمد يف الم

ممدة دلعانيهمما يف نفممس األمممر( مم (1)فهممي موجة س الممذء هممو مممن العلممل المممم عدرة ل نفمما،( د ابإلنفمما، )ولمميس الطلممي القممائم ابلممنففالطلممي ادلوج 
دلمما انعممدم  ال اخلممارج إع ال وجممود للطلممي اإلنفممائي فيممه وال الممذهن ولممذا لممو ا يوجممد عاهممن ، أقممول:علممى رأيممه متثقممق يف عمماا نفممس األمممر

فمس األممر ولميس بفمرض أو لو امجعت األعهان على العكس دلا انعكس، واحلافل ان الطلي حقيقي يف عماا ن الطلي ادلوج د ابإلنفا،،
 .إع ليس من قبيل فرض الفارض كون اإلنسان بقراً أو  مراً أو حمراً ومدراً  الفارض

ومنهمما: االعتبمماركت، كادللكيممة، بنمما، علممى اهنمما أمممر اعتبممارء ال انتزاعممي، فممان ظممرا وجودهمما لمميس اخلممارج كممما هممو واضمم  وال الممذهن 
 .منه دلا سلبت ،فلة ابإلحيا، أو اإلرثاحلا ولذا لو امجعت األعهان على سلي ملكية  يد

 ومنها: العدم ادلطلق، بل العدم ادلضاا بوجه، وصًن علم اا لعله أييت.
انمه علمم البمارء  أومرتبمة ماهيمة ادلمكنمات مث انه اختلف يف ادلقصود بنفس األمر على أقوال: انه العقل الفعال، أو اللوح احملفمو ، أو 

)كملكية  يد ذلمذا المدار ابإلرث أو اإلحيما،، وكزوجيمة األربعمة( فهمو حمق وممن  ه  فكل ما  ابق علم   ائناتأء إحا ته العلمية ابلك تعاىل
تدممًنت  وجيممة  ودلمما يممد ذلممذا الممدار  ملكيممة تأو لممو عممدمت كافممة األعهممان دلمما تدممًن  خالفممهعمماا نفممس األمممر ولممذا لممو امجعممت األعهممان علممى 

 . وحتقيق علم يوكل دلظانه. وهللا اذلادء.وفق بنفس األمر. فتدبر وأتمل، وهذا األخًن أقرهبا للفهم وسابقه أاألربعة
 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين

َر َواْْلُُشوَع، َواْعَلْم َأنََّك اَل )): فلى هللا عليه والهقال رسول هللا  َفكُّ ، ِإَذا تبَ ْعَت ِجَنازًَة فَ ْلَيُكْن َعَقُلَك ِفيَها مشُغوالً َبلت َّ  ((ِحٌق ِِهِ ََي َأََب َذرٍّ
 .333األمايل )للطوسي(: ص
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