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 تقریرات بحَث االستاذ السید حسي الخویٌی

 

 : االهر االٍل

 األصَلتبییي هرم الوعرفة فی ًظاهٌا الحقَقی ٍ هرتبة علن فی 
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 هَس همذهًٔ لْب:أ ٗدت ػلٌ٘ب التذل٘ك حَلَ ٍ لجل الخَع فٖ ًفس هسبئل ػلن األطَل

 

 ٍل :األاألهر 

 األصَلتبییي هرم الوعرفة فی ًظاهٌا الحقَقی ٍ هرتبة علن فی 

 ٌّبن خوسٔ حلمبت ؿَل٘ٔ :    

ث٘ستوَلَخ٘ب )الوجبدٕ الفـشٗٔ لوذٗشٗٔ الوؼشفٔ        هجبحث هؼشفت شٌبسٖ( ٍ فِ٘ : هجبحث إ ٍلیاألالحلقة 

ال؟ ٍ الٌضاع أٍ  ّل َّ هوىيٌثبلؼبلن الخبسج  إهىبى استجبؽ اإلًسبى ّوُّْب هسئلُٔأ ٗدشٕ الجحث حَل هسبئلَ:

الغشة الوٌىشٗي إهىبى استجبؽ  فالسفٔ ٌّب أٍالً هغ السَفسـبئ٘٘ي الزٗي ٌٗىشٍى الَالغ ٍ ثبً٘بً هغ ثؼغ

ٍ ّٖ الحلمٔ األٍلٖ ٍ هىبًتِ لجل سبئش ث٘بى و٘ف٘ٔ الؼلن هبًّ٘ٔ.  فٖٗدشٕ الجحث  أٗؼبًثبلخبسج وبفًٔ ٍ  اإلًسبى

ثبلؼبلن الخبسج ال ٗوىي الجحث ػي الَخَدات الخبسخ٘ٔ ٍ إًّوب الجحث  تجبؽ اإلًسبىِ لجل اثجبت اسًّالحلمبت أل

 لخ٘بل٘بت خبطٔ.حٌ٘ئزٍ فٖ ا

ساله٘٘ي ٍ غ٘شّن فٖ فلسفٔ ٍ لذ ؿشحَا الفالسفٔ هي اإلالوتىفل لج٘بى هجبحث ّزُ الحلمٔ َّ ال ثن العلن

ثجبت هسبئل ّزُ تتىفل إ هجبحث الَخَد الزٌّٖ ٍ الؼمل ٍ الٌفس ٍ غ٘شّب ثحَثبً هفظلًٔ ٍ ًىبتٍ دل٘مًٔ

ػلٖ غ٘ش الفلسفٔ االساله٘ٔ فمذ ٗتفبٍت هي الحمَق االسالهٖ اثتٌٖ ًظبمٌ حمَلٌّٖ إرا  ؛ ٍ هي الوؼلَم أًِّالحلمٔ

 ثىث٘ش.

ًٍتَلَخ٘ب )الوجبحث الؼبهٔ للَخَد      هجبحث ٍخَد شٌبسٖ( ٍ فِ٘ ٗدشٕ الجحث : هجبحث أ الحلقة الثاًیة

ٔ الوبّ٘ٔ ٍ أحىبم الَخَد ٍ غ٘شّب هي الوجبحث التیٖ تتىفیل   أٍ  طبلٔ الَخَدووسألٔ أ حَل هسبئل :  الفلسیف



 

حذٌ ثبىّ الَخَد هیبدٓ  ألبل فوثالً هْوب  .ثجبتَْب ٍ التحم٘كَ حَلَْب. ٍ ّزُ الحلمٔ همذهٌٔ ػلٖ الحلمبت اٙت٘ٔأٗؼب إ

 الجحث ػي التَح٘ذ ٍ هسبئلْب هي الوسبئل الىاله٘ٔ.إلٖ  فمؾ لن تظل الٌَثٔ

 ووب ستشٕ. ٍ هتّىأً للحلمبت اٙت٘ٔ ّزُ الحلمٔ ّٖ الحلمٔ الثبً٘ٔ ٍ تىَى هجٌبًٓ ىّإ ثن

االػتمبدٗٔ ٍ هسبئلْب ووجبحث التَح٘ذ ٍ ػلن  فِ٘ ٗجحث ػي األطَل: هجبحث ػلن الىالم ٍ  الحلقة الثالثة

 سسبلِالفمِ لجل إثجبت ٍخَد الجبسٕ ٍ إأٍ  األطَلاهلل ٍ الٌجَٓ ٍ غ٘شّب ٍ ال ٗوىي الجحث ػي هسبئل ػلن 

الجحث ػي ػلن الىالم لجل التحم٘ك حَل الحلمبت السبثمٔ ثجبت الوؼبد ووب ال ٗوىي ٍ لجل إ ًزاسِ ًزسُسسلِ ٍ إ

 ثجبت ٍاخت الَخَد ٍ طفبتِ.إ ال ٗوىي ستجًٔ ،ثجبت الَخَد ٍ فْنِ هؼٌبُِ لجل إفبًّ

خزُ الحدح ٍ تٌم٘حُْب أػلٖ غشع لتأل٘فِ أفئىّ    طَل الفمِ التٖ ّٖ ث٘ي ٗذٗه.جبحث أ: ه الحلقة الرابعة

 فٖ ًظبهٌب الحمَلٖ. الحلقة الخاهسةل٘ستفبدَ فٖ الفمِ الزٕ َّ 

ٍخذتَ تفبٍتبً  ،هي دائشٓ الحدح حزفت حدًٔأٍ  حدًٔ خذٗذًٓ األطَلأػفتَ فٖ ػلن إرا  فئًّه خج٘شٌ ثأًِّ 

ثّش وث٘شاً فٖ الفمِ ٍ ٗؤ -هثالً  -ٍ اختالفبً فٖ همبم استٌجبؽ األحىبم الششػ٘ٔ فئلغبء الخجش الَاحذ هي الحد٘ٔ

 ب ال ٗخفٖ.ثَاثِ ووهسبئلِ ٍ أ

أىّ الوحمك االطفْبًٖ روش هالوبً فٖ تشت٘ت الؼلَم ٍ حمّك حَلَ هؼ٘بس التمذٗن ٍ التأخ٘ش ثٌْ٘ب  هرا. ثن اعلن

 تحم٘مبً خبهؼبً ٍ لبل :

 :  التؼل٘ن ثحست ٍ الششافٔ ثحست التأخ٘ش ٍ التمذٗن فٖ هختلفٌٔ هشاتتُ لْب الوذًٍٔ، الؼلَم إىّ ٗخفى ال»

 فٖأٍ  رله فٖ الغبٗبت اختالف ٍ الششافٔ فٖ الوَػَػبت اختالف ثحست فِ٘ الحبل ف٘ختلف األٍل أهب

  الؼلَم. هي ػذاّوب هب إلى ثبلٌسجٔ الفمِ ػلن ٍ اإللْٖ ػلن فٖ ووب االّتوبم شذّٓ

  ػلِ٘. الوتأخش الؼلن تَلف خْٔ هي ٗىَى لذ ٍ استحسبً٘بً فِ٘ التأخ٘ش ٍ التمذٗن ٗىَى فمذ الثاًی أهب ٍ



 

 تمذٗوِ فٌ٘بست اٙخش دٍى الومذهبت ثٌَّ٘ٔ التٌبٍل سْلَ الؼلو٘ي أحذ ٗىَى : أى هٌها ٍخَُ فوي األٍل أهب

 ػلِ٘ سْل اإلدساوبت فٖ هلىٔ لِ حظل ٍ للؼلَم استؼذادُ لَٕ فئرا الوتؼلِّن ػلى تحظ٘لِ لسَْلٔ التؼل٘ن فٖ

  ثبٙخش. االشتغبل

 ٗتؼَد حتى التؼل٘ن فٖ ف٘تمذم الخـأ حظَل هي أثؼذ ٍ غ٘شُ هي أحىن الوتمذم الؼلن أدلٔ ٗىَى : أى هٌها ٍ

 ثأدًى الحىن ٗؼتمذ فال اإلٗمبى ووبل إلى الَطَل ٍ الجشّبى ٍػَح ثؼذ إال ثبلوـبلت اإلرػبى ػذم ػلى الوتؼلن

 فٖ حبطلتبى الدْتبى ّبتبى ٍ الَالغ ٗخبلف هب الػتمبد غبلجبً رله ألداء الجشّبى ٗشجِ استحسبىأٍ  شبّذ

  الفالسفٔ. الؼلَم تؼبل٘ن فٖ هتذاٍالً وبى ووب الحىؤ فٌَى سبئش ػلى الشٗبػ٘ٔ الؼلَم تمذٗن

 ػي الجبحث الٌحَ وؼلن الوتأخش هَػَع ػلى الشتجٔ ثحست همذّهبً أحذّوب هَػَع ٗىَى : أى هٌها ٍ

 الح٘ث٘ٔفئىّ    هحسٌّبتِ ػي الجبحثٔ الجالغٔ ػلَم إلى ثبلٌسجٔ سموِ ٍ التشو٘ت طحٔ ح٘ث هي الىالم أحَال

  األخ٘شٓ. ػلى الشتجٔ فٖ هتمذهٌٔ األٍلى

 الٌحَ، هي الومظَدفئىّ    الوفشٍع الوثبل فٖ ووب وزله اٙخش الؼلن غبٗٔ ػلى غبٗتِ ٗتمذم : أى هٌها ٍ

 هي ٍ الحبل همتؼى ػلى للوحسٌّبت خبهؼبً الىالم أداءُ الجالغٔ ػلَم هي ٍ الج٘بى فٖ الغلؾ ػي اللسبى حفظ

  األخ٘شٓ. ػلى األٍلى الغبٗٔ تمذم الجّ٘ي

 ٍ ػلِ٘ ثوسبئلِ التظذٗك ف٘تَلف األخ٘شٓ هجبدٕ ػلى الؼلو٘ي أحذ اشتوبل هغ ٗىَى فئًوب الثاًی : أهب ٍ

 ٍ الـج٘ؼٖ ػلى اإللْٖ الؼلن تمذّم فٖ ووب اٙخش الوَػَع إثجبت ػلى أحذّوب اشتوبل خْٔ هي یكَى قد رله

 تمذم فٖ ووب اٙخش الؼلن أل٘سٔ فٖ الوأخَرٓ الومذهبت هَادّ إثجبت ػلى الشتوبلِ یكَى قد ٍ الشٗبػٖ.

 األل٘سٔ طَس إًتبج إثجبتِ ٍ االستذالل ٍ الٌظش و٘ف٘ٔ لج٘بى تىفلِ خْٔ هي یكَى قد ٍ الفمِ ػلى األطَل

  الؼلَم. هي ػذاّب هب إلى ثبلٌسجٔ الوٌـك فٖ ووب الؼلَم فٖ الوأخَرٓ

 ثوسبئل التظذٗك لتَلف الصهبً وبى إى ٍ األخ٘شٓ الدْبت هي التؼل٘ن فٖ التمذّم أىّ ػل٘ه ٗزّت ال ٍ هرا

  التمذٗن. هي توٌغ أخشى خٌْٔ ٌّبن ٗىَى لذ أًِّ إال ػلِ٘ اٙخش الؼلن



 

 ػلى فْ٘ب ٗؤخزأٍ  همذّهبتِ فٖ اٙخش الؼلن هـبلت هي الؼلن رله ػلِ٘ ٗتَلّف هب ٗجّ٘يَ أى فئهب حٌ٘ئز ٍ

اًتْٖ والهُِ  1«الوَػَػٔ  بألطَلث ػٌِ ُٗؼجَّش لذ ٍ اٙخش الؼلن فٖ ٗجّ٘يَ أى إلى ثبإلسٌبد الظي حسيأٍ  التسل٘ن

 سفغ فٖ الدٌبى همبهُِ.

ومتؼٖ هالوبت ثوبلشوس فٖ ساثؼٔ الٌْبس أىّ تمذٗن ثؼغ الؼلَم ػلٖ الجؼغ ل٘س ثال هؼ٘بس ثل  قد تبیّيٍ 

 ػشفتْب.

 التٖ روشًبّب اٍالً ی ٍ الوالوبت ی التٖ ًملٌبّب هي الْذاٗٔ ثبً٘بً ی ػذم الخلؾٍ هي فَائذ هؼشفٔ الحلمبت ی 

ثجتٌب حد٘ٔ الظَْس فال ًحتبج ظَْس والم اهلل ٍ أإلٖ  األطَلٍطلٌب فٖ ػلن إرا  فٖ همبم االستذالل ثٌْ٘ب فوثالً

َّ ػلن الىالم. فئًّب فٖ ػلن ثجبت حد٘ٔ والهِ الؼلن الزٕ ٗتىفل إفئىّ    طل حد٘ٔ الىالم االلْٖإلٖ إثجبت أ

 الحلمبت األخشٕ ، ًتفحّضُ ػي الذل٘ل ٍ الحدّٔ فٖ دائشٓ الحلمٔ الشاثؼٔ ٍ ًحي غٌٌّٖ ػي الجحث حَلاألطَل

تـشح فٖ  األخشٕاال ؿشداً للجبة ٍ ثومتؼٖ حبخٔ تمتؼٖ روشّب. ٍ ون هي هجبحث الحلمبت الؼل٘ب ٍ الوشاتت 

 هجبحث ػلن الفمِ تُـشح فِ٘ فتىَى هي ًتبئدِ.فتىَى هي هجبدِٗ ٍ هي  األطَلػلن 

 ٌّب فٌ٘جغٖ الجحث حَل الوجبدٕ التظَسٗٔ ٍ التظذٗم٘ٔ للؼلَم فٌمَل :اًدشّ الىالم إلٖ را فئ
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