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 العقالنية الرشدية ونظرية الوجود
 (*)غيضان السيد علي . د

 :الملخص

 احلسية الظواهر يعين الكون كان  فإذا والكون، الوجود بني أو والكوزمولوجيا، األنطولوجيا بني بالفرق تام وعي على رشد ابن كان
 وهو .احلقيقي واقعه عن تعرب واليت الظواهر، هذه خلف الكامنة اخلاصية هو الوجود فإن   حولنا؛ من العامل يف ونراها حنسها اليت
ا األوىل الفلسفة وصفت اليت األنطولوجية أرسطو بدراسات كبري  حلد متأثرًا كان  ذلك يف  موجود، هو مبا الوجود يف البحث بأَّن 
  .احلسية مظاهره أو اجلزئية، خصائصه عن النظر بغض باإلطالق الوجود :أي

 جيري اليت والُسنن والقوانني العامة، خصائصه وبيان الوجود، طبيعة على بالتعرف الفالسفة من غريه شأن رشد ابن ينع وقد
 اخلالق بني والعالقة صفاته وبيان منشئه على بالتعرف وُشِغل له، املؤلفة الكونية والظواهر العلل يف يبحث شرع مث عليها،

ا أو روحية أو مادية اإَّن   حيث من الوجود، وطبيعة واملخلوق،  على باإلجياب الفعلية اإلجابة على حرص أن ه كما .منهما مزيج إَّن 
ْشِكل السؤال

ُ
 ذاته الوقت ويف والعامل، للكون الفلسفي املادي بالتصور معتقًدا ماديًّا، اإلنسان يكون أن املمكن من هل وهو امل

  ؟عليه مهيمنة العامل هذا يف فاعلة قوة بوجود مؤمًنا

  :قبيل من جوهرية، أسئلة عدة على باإلجابة الوجود نظرية لبحث تصديه حين - أيًضا - ُشغل أنَّه كما

 حمايًدا؟ أم روحًيا، أم ماديًا، عنصرًا العنصر هذا أكان سواء واحد، عنصر من أم كثرية،  عناصر من يتألف الوجود هل  

 الواحدي املذهب أنصار يقول كما  واحد عنصر هو وهل (Monism)؟  

 الكثرة مذهب أتباع يقول كما  كثرية  عناصر من يتألف العامل إن   أم (Pluralism)؟  

 الثنائي املذهب أصحاب يقول كما  اثنني عنصرين من يتألف أن ه أم (Dualism)؟  

 مطلق؟ وتعدد أصلية كثرة  هي حولنا من الوجود يف انشاهده الذي التعدد أو الكثرة هل آخر ومبعىن  

 الكثرة؟ هذه عنه صدرت واحًدا مبًدا الظاهرة الكثرة هذه وراء أن نرى أن ميكننا أنه أم  

                                                           

 .العربية مصر مجهورية سويف بين جامعة اآلداب بكلية احلديثة الفلسفة مدرس (*)
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 حادث؟ أم قدمي العامل هذا وهل  

 على باملعلول العلة قةعال حتدد اليت السببية لعالقة أم واملصادفة، لالحتمية ختضع الوجود هذا أشياء بني العالقات وهل 
  قاطع؟ حنو

 الكون؟ هذا طبيعة هي وما  

 متاًما؟ الصانع يد منه فرغت مث واحدة دفعة وحدوثه وإجياده خلقه مت وهل  

 الوجود؟ هذا يف ومستمرة وأبدية، أزلية عمليات هي والتطور والتغري والتبدل والتحول واإلجياد اخللق عمليات أن   أم  

 القمر؟ فلك حتت ما وعامل القمر فلك فوق ما عامل بني الفرق هو وما  

 القمر؟ فلك حتت ما عامل على العليا األفالك لعامل تأثري هناك بالفعل وهل  

 العامل؟ خلق كيفية  هي وما  

 الفيض؟ مشكلة من الرشدي املوقف هو وما  

 ؟الوجود واجب على الوجود من االستدالل املمكن من وهل  

 رشد ابن أخلص وقد .«الرشدية الوجود نظرية» عليه نطلق أن ميكن فيما عليها جييب أن رشد ابن حاول األسئلة هذه كل
 عن يبتعد خالص عقالين منظور من األنطولوجية األسئلة كل  على أجوبة تقدمي حماواًل  لنظرية، هلذه دراسته يف العقالنية لنزعته

 .العقل مع يتفق ال رأي كل  عن تاًما ابتعاًدا فابتعد .الكالمية أو اإلشراقية الشوائب
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 الوجود أوىل فقد عليه، السابقني اإلسالم فالسفة مجيع شأن ذلك يف شأنه كبريًا،  اهتماًما الوجود نظرية بدراسة رشد ابن اهتم
 يبحث شرع مث العامل، نظام عليها جيري اليت والُسنن والقوانني العامة خصائصه وبيان طبيعته على بالتعرف وعين بالًغا، اهتماًما

 الوجود، وطبيعة واملخلوق، اخلالق بني والعالقة صفاته وبيان منشئه على بالتعرف وُشِغل للوجود، املؤلفة الكونية والظواهر العلل يف
ا حيث من ْشِكل، السؤال على باإلجياب الفعلية اإلجابة على حرص أن ه كما  منهما، مزيج إَّنا أو روحية، أو مادية إَّن 

ُ
 هل وهو امل

 يف فاعلة قوة بوجود مؤمًنا ذاته الوقت ويف والعامل، للكون الفلسفي املادي بالتصور معتقًدا ماديًّا، اإلنسان يكون أن املمكن من
 أن وذلك والكائنات، الوجود درس هلو بالفالسفة صاخلا الدين إن  » :بقوله اإلجابة هذه عن عرب وقد عليه؟ ومهيمنة العامل هذا

 عنها يرضى اليت األعمال أشرف وهذا معرفته، مبثابة ذلك ألن   ومصنوعاته؛ خملوقاته معرفة هي - تعاىل - هلل تُ َقدم عبادة أشرف
 يعين الكون كان  فإذا والكون؛ الوجود بني أو والكوزمولوجيا، األنطولوجيا بني بالفرق تام وعي على رشد ابن كان  وقد . )( «اهلل

 واقعه عن تعرب واليت الظواهر، هذه خلف الكامنة اخلاصية هو الوجود فإن   حولنا؛ من العامل يف ونراها حنسها اليت احلسية الظواهر
ا األوىل الفلسفة وصفت اليت األنطولوجية أرسطو بدراسات كبري  حلد   متأثرًا كان  ذلك يف وهو احلقيقي،  مبا الوجود يف ثالبح بأَّن 

 انطالقه نقطة رشد ابن جعل ولذلك احلسية؛ مظاهره أو اجلزئية خصائصه عن النظر بغض باإلطالق الوجود أي موجود، هو
 ،«الطبيعي السماع» كتايب  له فشرح وتفسريها، بشرحها عين اليت الطبيعية أرسطو بفلسفة اهتمامه منطلق من الوجود لدراسة

 السماء»و ،«والفساد الكون»و ،«العلوية اآلثار»و ،«الطبيعي السماع» جوامع عن ضاًل ف هذا «والعالم السماء»و
 .«والعالم

 هل :قبيل من جوهرية أسئلة عدة على باإلجابة الوجود نظرية لبحث تصديه حني الفالسفة من غريه شأن رشد ابن عين وقد
 عنصر هو وهل حمايًدا؟ أم روحًيا أم ماديًا، عنصرًا لعنصرا هذا أكان سواء واحد، عنصر من أم كثرية،  عناصر من يتألف الوجود
 الكثرة مذهب أتباع يقول كما  كثرية  عناصر من يتألف العامل أن أم ؟Monism الواحدي املذهب أنصار يقول كما  واحد

Pluralismالثنائي املذهب أصحاب يقول كما  اثنني عنصرين من يتألف أنه أم ؟ Dualismأو الكثرة هل آخر ومبعىن ؟ 
 مبدأ الظاهرة الكثرة هذه وراء أن   نرى أن ميكننا أن ه أم مطلق؟ وتعدد أصلية كثرة  هي حولنا من الوجود يف نشاهدها الذي التعدد
 لالحتمية ختضع الوجود هذا أشياء بني العالقات وهل حادث؟ أم قدمي العامل هذا وهل الكثرة؟ هذه عنه صدرت واحًدا

 وإجياده خلقه مت وهل الكون؟ هذا طبيعة هي وما قاطع؟ حنو على باملعلول العلة عالقة حتدد اليت السببية لعالقة أم صادفة،وامل
 عمليات هي والتطور والتغري والتبدل والتحول واإلجياد اخللق عمليات أن   أم متاًما؟ الصانع يد منه فرغت مث واحدة دفعة وحدوثه

 هناك بالفعل وهل القمر؟ فلك حتت ما وعامل القمر فلك فوق ما عامل بني الفرق هو وما الوجود؟ هذا يف ومستمرة وأبدية أزلية
                                                           

 (.64  /ص) ،(م 591 ) الثانية، الطبعة احلليب، البايب عيسى مطبعة القاهرة، أمني، عثمان حتقيق ،«الطبيعة بعد ما تلخيص» :رشد ابن (1)
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 من االستدالل املمكن من وهل الفيض؟ مشكلة من املوقف هو وما القمر؟ فلك حتت ما عامل على العليا األفالك لعامل تأثري
  الوجود؟ واجب على الوجود

 رشد ابن أخلص وقد ،«الرشدية الوجود نظرية» عليه نُطلق أن ميكن فيما عليها جُييب أن درش ابن حاول األسئلة هذه كل
 عن يبتعد خالص عقالين منظور من األنطولوجية األسئلة كل  على أجوبة تقدمي حماواًل  لنظرية، هلذه دراسته يف العقالنية لنزعته

 .( ) العقل مع يتفق ال رأي لك  عن تاًما ابتعاًدا فابتعد .الكالمية أو اإلشرافية الشوائب

 قد بأنه القول ميكن حىت امليتافيزيقية، واجلوانب الفيزيقية اجلوانب بني الوجود لنظرية تناوله يف يفصل مل رشد ابن أن   املالحظ ومن
 فالسفة عند يًّاطبيع شيًئا هذا ويعد امليتافيزيقية، الدالالت بعض الفيزيقي النطاق داخل يدرسها اليت اجملاالت بعض على يضفي

 ميكن ولكن خالص، ميتافيزيقي أو خالص فيزيقي هو ما بني ما عندهم الفصل حقًّا الصعب فمن ذلك يف غرابة وال اإلسالم،
  .امليتافيزيقي الطابع عليها يغلب أخرى مشكلة وتلك الفيزيقي الطابع عليها يغلب مشكلة هذه بأن   عموًما القول

 من يتأل ف الكون أن   يرى كان  إن ه إذ الثنائي؛ املذهب أنصار من كان  للوجود دراسته يف رشد ابن ن  إ :القول ميكننا مَث   ومن 
 والبدن، النفس :مها أيًضا، متميزين عنصرين من يتألف اإلنسان وأن   والروح، املادة :مها اآلخر، على أحدمها متميز عنصرين،

 عن كثريًا  يتحدث حيث الوجود، بوحدة قوله مع أبًدا يتناىف ال وهذا والصورة، اهليوىل :مها عنصرين، إىل تنقسم األشياء وسائر
 وحدهتا، إىل بقائها سر يعود اليت الواحدة باملدينة كله  العامل يشبه فنراه االحتاد، إىل تتوق املوجودات فكل العامل، أجزاء ترابط
ا األخيار؛ مدينة يف كاحلال  العامل يف احلال» :فيقول ا كثرية؛  رئاسات ذات كانت  نوإ فإَّن   وتَ ُؤم   واحدة، رئاسة إىل ترتقي فإَّن 
  .( ) «العامل يف األمر كذلك  املدينة، بقاء يكون اجلهة هذه من أن وكما واحدة، تكن مل وإال   واحًدا؛ غرًضا

 جبانب فهو .الومهية االفرتاضات من بضرب إال   ينكرها أن أحد يستطيع ال فيها ريب ال حقيقة فيلسوفنا عند - إذن - فالوجود
 .املتعددة مظاهره رغم والرتابط بالوحدة يتسم وأن ه ،( ) جانب كل  من يغمرنا أيًضا فإن ه احلياة؛ مبدأ أن ه

 األزل نذم متحرًكا كاًل   ُتَكوِّن املختلفة األجزاء هذه أن   يرى أن ه إال   الكون؛ كائنات  دراسة يف الطبيعي رشد ابن اجتاه من فبالرغم
 دراسته كانت  هنا ومن وجودها، مظاهر ويف أجزائها تفصيل يف تغريت وإن جمموعها يف تتغري ال ضرورية أزلية وحدة يف وهو

                                                           

 (.46 /ص) ،(م551 ) ،(  .ط) قباء، دار القاهرة، ،«المعاصر العربي الفكر في والتنوير العقل» :العراقي عاطف .د (2)

 (.61  /ص) ،(م 551 ) والتوزيع، والنشر للطباعة قباء دار القاهرة، ،«العامل -الطبيعية رشد ابن فلسفة» :عفيفي زينب ( )

 (.25 /ص) ،(م 541 ) ،(  .ط) الشرق، دار منشورات بريوت، ،«المغرب فيلسوف رشد ابن» :احللو عبده (6)
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 العامل قانون هي املطلقة احلقيقة هذه ببعض، بعضه الوجود هذا أجزاء تربط واحدة حقيقة عن الكشف إىل هتدف للعامل الطبيعية
  .(9) الشامل ونظامه

 فوق بعضها صورها ترتتب اليت لكائناته دراسته خالل من وترابطه العامل هذا وحدة على رشد ابن تأكيد هو هنا بالذكر جلديرفا
ا مركب كل  وإن أدناها، صور على أعالها ويشتمل بعض  الوجودات وتلك وجوده، الواقع يف هي وحدة من حقيقته تتكون إَّن 

 فصارت املوجودات جلميع الوجود إفادة من أكثر شيًئا فعله يكن مل واحد فاعل نم ووجودها وحدهتا استفادت قد الكثرية
 .(4) وأزلًيا دائًما كذلك  فعله يكون وأن بُد   فال وأزيل؛ واحد أن ه الفاعل هذا خصائص من كان  وإذا .واحدة

 الروحاين الرباط ذلك ُيَشبِّه وهو واحد، برباط املتفرقة هأجزاءَ  يربط روحانًيا رباطًا هناك أن   يقرر فإن ه العامل؛ مبادية يقر كان  إذا وهو
 قام وقد» :فيقول وأجزائه، أعضائه كثرة  رغم واحًدا فيصري احليوان أجزاء يربط الذي الروحاين الرباط بذلك العامل يف املوجود
 سالمة وهو واحًدا، فعاًل  تؤم فيه يتال القوى مجيع صارت وهبا واحًدا، صار هبا واحدة قوة احليوان يف أن   على الربهان عندهم

 أن واجًبا كان  فإن عني، طرفة يبقَ  ول م أجزاؤه، الفرتقت ذلك ولوال األول، املبدأ عن الفائضة بالقوة مرتبطة القوى وهذه احليوان،
 واحدة، واألجسام ىالقو  من فيه املوجودة الكثرة صارت هبا أجزائه مجيع يف سارية روحانية واحدة قوة الواحد احليوان يف يكون

 احليوانية أجزائه يف حاهلا يكون أن فباضطرار الواحد، احليوان من احليوان أجزاء نسبة كله  العامل من املوجودات أجزاء نسبة وكانت
 الروحانية القوى مجيع أُنيطت هبا روحانية واحدة قوة فيها أن   أعين احلال، هذا على والعقلية النفسانية احملركة قواها ويف

 .( ) «ترتيب وال نظام هناك كان  ملا ذلك ولوال واحًدا، سريانًا الكل يف سارية وهي واجلسمانية،

 أجزاؤه تربط واليت العامل، يف السارية القوة تلك بني الفارق أن   إال   قدميتان؛ احليوان ويف العامل يف اللتني القوتني أن   رشد ابن ويرى 
 بالنوع فاسد وال كائن  غري بالشخص فاسد كائن  هو احليوان أجزاء يربط الذي الرباط أم ا لفساد،وا للكون قابلة غري قدمية قوة هي
 .( ) القدمي الرباط قبل من

                                                           

 (. 6  /ص) ،«الطبيعة بعد ما تلخيص» :رشد ابن (9)

 (.61  /ص) ،«العالم -الطبيعية رشد ابن فلسفة» :عفيفي زينب (4)

  (. 4 ،41 /ص) ،(م  51 ) القاهرة، طبعة ،«التهافت تهافت» :رشد ابن ( )

 (.2  /ص) ،«الطبيعة بعد ما تلخيص» :رشد ابن (1)
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 بضرورة وثيقة صلة هلا السببية العالقة ضرورة إن   حيث الكون؛ هذا ظواهر بني السببية مبدأ سريان على رشد ابن يؤكد كما
 األسباب بوجود نعرتف أن ضرورة يلزمنا هلا، إدراكنا وكيفية املوجودات تأملنا إذا فنحن» :نفسه كالوجود  يقينية وهي الوجود
  .(5) «اخلاصة أفعاهلا وهي طبائعها هي األشياء وصور املادة من الصور جتريد عن عبارة هو اإلدراك ألن   املوجودات؛ هلذه الفاعلة

 الربهان إىل واللجوء العقلي اجلانب التزام على حريًصا رشد ابن كان  فقد ببية؛الس مبدأ خالل من الرشدية العقالنية جتلت وهكذا
 بني   إذا إال   تتأيت لن الربهان مرتبة إىل الوصول أن   ورأى واإلقناعية، اجلدلية الطرق عن وابتعد الوجود لدراسة تصدى حني

 بالعالقات يعرتفوا مل الذين واألشاعرة الغزايل اعرتاضات تفنيد إىل جلأ :ولذلك واإلقناعي؛ اجلديل الطريق عن تلزم اليت اإلشكاالت
 سفسطائي، فقول احملسوسات يف تشاهد اليت الفاعلة األسباب وجود إنكار أم ا» :فقال واملسببات، األسباب بني الضرورية
 .(1 ) «ذلك يف له عرضت سوفسطائية لشبهة منقاد وإم ا جنانه، يف ملا بلسانه جاحد إم ا :بذلك واملتكلم

 ويف اعتقاداته يف اإلنسان لطباع وخمالفة سوفسطائية أقوااًل  رشد ابن نظر يف حنوهم حنا ومن والغزايل األشاعرة أقوال كانت  وهكذا
ا احملسوسات يف نشاهدها اليت الفاعلة األسباب وجود إنكار فإن   :ولذلك أعماله؛  .(  ) السوفسطائية األفعال قبيل من هو إَّن 

 هي املاء فطبيعة ثابتة طبيعة شيء لكل أن   على بناءً  حياتنا يف نتصرف أن نا السوفسطائية األفعال أو باألقوال رشد بنا ويعين
 واحلرارة؛ النار بني أو واالرتواء املاء بني ضرورية عالقات توجد ال إن ه :قلنا فإذا االرتواء، إىل يؤدي أن بُد   ال املاء وشرب الربودة،

 .(2 ) وأعمالنا تصرفاتنا مع تتفق ال أقوالنا أن   يعين هذا فإن  

 وبالتصدي والغزايل األشاعرة بنقد فيه اهتم الذي النقدي اجلانب يف سواء للعقل، انتصارًا السببية ملشكلة الرشدية النظرة وتعد
 إقامة حاول ألن ه الربهان؛ طريق كذل يف مستخدًما واالتفاق املصادفة الباحثني بعض يسميها كما  أو االقرتان، أو العادة لفكرة

 على التأكيد رشد ابن حماولة تعد كما .حتمية ضرورية بأسباب األفعال تتم حىت الضرورة، صفة هلا وقدر األشياء بني عالقات

                                                           

 (.2  /ص) ،«المغرب فيلسوف رشد ابن» :احللو عبده (5)

 يوسف حممد د :أيًضا وانظر (.5 9 /ص) ،(م 552 ) ،(  .ط) املشرق، دار بريوت، بويج، موريس األب قيقحت ،«التهافت تهافت» :رشد ابن (1 )
 (.11 /ص) ت، .د ،(الفالسفة أعالم) اإلسالمية، املعارف دائرة ترمجة جلنة العربية، الكتب إحياء دار ،«الفيلسوف رشد ابن» :موسى

 :وأيًضا ؛(229 /ص) ،(م 2111) ،(  .ط) لوجنمان، - للنشر العاملية املصرية الشركة القاهرة، ،«جديد مدخل -العربية الفلسفة» :العراقي عاطف (  )

Majed fakhary: Islamic occasionalism and its critique by Averroes and Aquinas, London 1958, p.82 – 93.  

 (.49 /ص) ،«والتنوير العقل» :العراقي عاطف (2 )
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 التأكيد إىل تؤدي حيث الدين؛ مع كبري  حد   إىل تتفق حماولة - االجيايب جانبها يف - واملسببات األسباب بني الضرورية العالقة
ا كما .املوجودات هذه من وغاية إهلية حكمة هناك أن   على  املعلوم من اجملهول استنباط حماولة تعد أخرى ناحية من أَّن 

  .منه واستخراجه

 العقلي بالقياس حمكوم املوجودات يف نظرنا جيعل أن أراد ألن ه الربهاين؛ القياس طريق هو رشد ابن سلكه الذي الطريق هذا ويعد
 لمأو } :- تعاىل - يقول .واألرض السماوات ملكوت يف النظر على حثنا العكس بل الربهان، طريق يرفض ل م الشرع وأن خاصة
 .(  ) {شيء من اهلل خلق وما واألرض السماوات ملكوت في ينظروا

 األسباب بني العالقة إنكار وإن األشياء، وراء األسباب له تكشفت كلما  العقل دور أبرز كلما  املفكر أن   إىل هذا من خنلص
 بأسباهبا املوجودات إدراكه من أكثر شيًئا ليس العقل» أن   رشد ابن يرى حيث له، إلغاءً  بل العقل شأن من تقليل هلو واملسببات

 لألشياء خصائص إبراز رشد ابن حاول لذلك .(6 ) «العقل رفع فقد األسباب رفع فمن املدركة، القوى سائر من يفرتق وبه
 نوعية وله وجوده يف سبًبا شيء لكل أن تقرير إىل اخلصائص هذه من يصعد حىت الضرورة صفة عليها تنسحب العامل يف املوجودة

 .(9 ) آخر ملوجود أخرى خاصية مع تتشابه ال قد مميزة

 واإلمكان واجلواز االتفاق بذلك ينفي فإنه املوجودات من موجود كل  وفعل العناصر لكل اخلاصة الطبيعة على رشد ناب وبتأكيد
 ما احلقيقة يف وهذا العقل، منطق على تقوم اليت األسباب معرفة هي فاحلكمة والعقل، السبب بني الربط إىل لينتهي تاًما؛ نفًيا
 احلق كل  حمقًّا كان  رشد ابن بأن   القول نستطيع مَث   ومن .موقفهما يشابه موقف وكل غزايل،وال األشاعرة موقف لنقد رشد ابن دفع

 كما  اإلطالق، على علًما هناك يكون أن ميكن ال بينهما الضرورية العالقة هذه بإنكار ألن ه واملسببات؛ األسباب بني ربط عندما
 .العامل يف النظام أسس يهدم أيًضا إنكارها أن  

                                                           

 للثقافة، األعلى اجمللس القاهرة، رشد، ابن عن التذكاري الكتاب ضمن مقالة ،«اإللهية فلسفة في اليونانية والمؤثرات رشد ابن» :ذكي ذكري نبيلة (  )
 (.211 /ص) ،(م  55 )

 دار القاهرة، ،«والكالمية الفلسفية المذاهب في تجديد» :العراقي عاطف :وأيًضا ؛(922 /ص) بويج، موريس حتقيق ،«التهافت تهافت» :رشد ابن (6 )
 (.69  /ص) ،(م  55 ) السادسة، الطبعة املعارف،

 (.211 /ص) ،«اإللهية فلسفته في اليونانية والمؤثرات رشد ابن» :ذكري نبيلة (9 )
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 حبثه يف أيًضا يتجل ى االنتصار هذا فإن   واملسببات؛ لألسباب رشد ابن حبث يف للعقل انتصرت قد الرشدية العقالنية كانت  وإذا
 إىل الوجود معرفة من واالنتقال الطبيعي، العامل دراسة الفيض، العامل، قدم مشكلة مثل الوجود مببحث املرتبطة للمشكالت

  .التفصيل من بشيء يلي فيما سنتناوله ما وهو .الوجود واجب

 :العالم قدم (أ)

 العرب عهد أوائل منذ واملتكلمني الفالسفة بني رحاها دارت اليت الفلسفية املنازعات من الصدارة مركز العامل قدم مشكلة احتلت
 .( 1) الفالسفة عند إلبطاهلا الغزايل جترد اليت العشرين املسائل أوىل وهي والكالم، بالفلسفة

  واليت العامل، حدوث مسألة يف الغزايل حجج على العقلية الربهانية الردود من جمموعة جممله يف العامل قدم يف رشد ابن رأي ويُعد  
 القدم قدمي العامل يكون أن يعين رشد ابن عند العامل ِقدم يكن ومل ،«الفالسفة تهافت» كتابه  يف الفالسفة األخري هبا كفر

 الزمان، يف اهلل فيض أن ه مبعين األزل منذ اهلل عن وجد عنده العامل ألن   نظرًا جاء رشد ابن قصده الذي القدم إن   بل اإلهلي،
 بل الذايت، القدم ليس العامل بقدم القول من رشد ابن أراد وقد هلل، معلول ألن ه خملوق؛ أيًضا يعترب العامل إن   مث ينقطع، ال والزمان

 .( 1) تفىن ال وبالتايل أزلية العامل مادة إن   أي املادة، قدم

 اجلدلية الطرق عن مبتعًدا الربهان طريق وُمنتهًجا العقل إىل فيها ُمستنًدا العامل، قدم على للتدليل أربعة أدلة رشد ابن استخدم وقد
  :هي األربعة األدلة وهذه ،واإلقناعية

 :األول الدليل (1)

 .( 1) «احلركة دليل على أساًسا يقوم العامل قدم على األول الدليل إن  » :جوتيه يقول كما  أو احلركة فكرة على الدليل هذا ويقوم
 بإرادة القائلة األشاعرة نظرية متبنًيا الدليل هذا الغزايل رد وقد أيًضا، قدمي صنعه الذي فالعامل قدميًا اهلل كان  إذا أن ه إىل ومرجعه

 لردل الغزايل حماولة أن   رأى رشد ابن أن   إال   قدمية؛ بإرادة حمدثًا العامل فكان فيه، وجد الذي الوقت يف العامل وجود اقتضت قدمية
                                                           

 (.94 /ص) ،(م 552 ) ،(  .ط) املشرق، دار بريوت، ،«قرطبة فيلسوف رشد ابن» :فخري ماجد (4 )

 (.  2 ،2 2 /ص) ،«اإللهية فلسفته في اليونانية والمؤثرات رشد ابن» :ذكي ذكري نبيلة (  )

(18) Leon Gauthier: Ibn Rochd , Paris , 1948 , p 199. 

 .) 9  /ص) ،«رشد ابن فلسفة في العقلية النزعة» :العراقي عاطف عن نقاًل 
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 جائز، فغري له الفاعل فعل عن تراخيه أما جائز، الفاعل إرادة عن املفعول تراخي إن   إذ سوفسطائية؛ حماولة الدليل هذا على
 تصور ميكننا وال بفعله، الفاعل نتصور أن نا أساس على يقوم وهذا .املريد الفاعل يف الفعل على العزم عن الفعل تراخي وكذلك

 .( 1) العامل جودوو  هلل بني وجدت مدة

 آلحادها حصر وال ألعدادها، َّناية ال للفلك دورات إثبات إىل يؤدي ألن ه حمال؛ العامل قدم بأن   القول إىل الغزايل ذهب إذا أم ا
 إليه يذهب ما فهمنا إذا له، أساس ال الغزايل يزعمه الذي القول هذا أن يرى رشد ابن فإن   .(21)ونصًفا وربًعا سدًسا هلا أن   مع

 الزمان يف الواقعة احلركات أن   مبيًنا بالقدم يقولون الذين الفالسفة رأي عن رشد ابن يدافع لذلك احلقيقية؛ وجه على الفالسفة
 ال حركات قبلها انقضت وقد إال   إليه املشار احلاضر الزمان يف حركة منها يوجد فليس هلا، َّناية ال حركاهتا كانت  إذا املاضي،

 وجود جيوزون الذين الدهرية اعتقاد هو رشد ابن رأى يف وهذا .هلا َّناية ال أسباب وجود جيوزون ال احلكماء كنل .هلا َّناية
 .(1 ) األوىل املادة قدم إىل قدمها من نصل أن السابقة احلركة بقدم املقصود بل حمرك، غري من ومتحرك سبب بال مسبب

 يف بنا تؤدي هذه الدوران وفكرة .(  ) حركة أول فيه بدأت زمان وجود يفيد انالدور  وهذا دورانًا، للحركة أن   رشد ابن رأى وقد
 ورأي الفالسفة رأي بني يفرق أن يريد أيًضا الفكرة هذه خالل من رشد وابن يتحرك، وال حيرك أول حمرك افرتض إىل النهاية
 - اهلل بوجود القول إىل ذلك من يصعدون ال ولكن هم العامل، بقدم أيًضا يقولون الدهرية ألن   العامل؛ بقدم خيتص فيما الدهرية

 .( 2) فحسب األوىل املادة قدم :بالقدم فيقصدون الفالسفة أما ،- تعاىل

 :الثاني الدليل ( )

 تلك فإن   العامل؛ قدم إىل بالتايل يصل حىت احلركة قدم إىل يصل أن العامل قدم على األول دليله يف حاول قد رشد ابن كان  إذا
 على رشد ابن أقامه الذي الثاين الدليل بأن   القول ميكننا هنا ومن ال؟ أم قدمي هو وهل الزمان كنه  يف البحث منه اقتضت الفكرة

 من متناه   غري الزمان أن   إىل رشد ابن يذهب حيث احلركة؛ فكرة على األول دليله اعتمد كما  الزمان فكرة لىع يعتمد العامل قدم
 اجلهة، تلك من متكونًا كان - بداية له وضعنا :أي - املاضي طرفه من متناهًيا وضعناه إذا ألن نا َّناية؛ وال له بداية ال أي طرفيه،

                                                           

 (. 6  /ص) السابق، املرجع (5 )

 (.55 /ص) ت، - د القاهرة، املعارف، دار ،(  .ط) دنيا، سليمان .د دميوتق حتقيق ،«الفالسفة تهافت» :الغزايل (21)

 (.  2 /ص) ،«اإللهية فلسفته في اليونانية والمؤثرات رشد ابن مقالة» :ذكري نبيلة ( 2)

 (.  2 /ص) السابق، املرجع (22)

 (.65  /ص) ،(م5 5 ) ،(2 .ط) املعارف، دار القاهرة، ،«رشد ابن فلسفة في العقلية النزعة» :العراقي عاطف ( 2)
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 ال والفساد فاسًدا، كان  املستقبل طرفه من متناهًيا وضعناه إذا وذلك الزمان، يف يتكون أن د  بُ  ال متكون هو حيث من واملتكون
 طرفيه، من له َّناية ال امتداد بل متناهًيا، - إذن - الزمان يكن فلم زمان، يف وحدوثه الزمان فساد فكان زمان، يف إال   يكون

 .(26) املستقبل وطرف املاضي طرف :أي

 وكذلك .زمن إذن الزمن فقبل زمن، يف كان  حادثًا، فرض ما إذا فالزمن» :يقول إذ آخر؛ موضع يف القول ذاه رشد ابن ويفصل
 زمان، يف فساده كان  فاسًدا فرض مىت الزمان ألن   ؛(29) «والفساد احلدوث بطل الزمن رفعنا مىت وباجلملة زمن زمان كل  بعد

 .(24) حمالة ال كاحلركة  أزيل - إذن - فالزمان

 :الثالث الدليل (3)

 جتدد على والباعث املربر عن يتساءل وهو متاًما، دحضها إىل ويذهب االحتمال أو اإلمكان فكرة الدليل هذا يف فيلسوفنا يناقش
 وقت الفاعل حالة تتغري أن غري من قدمية إرادة عن حادث فعل يتصور كيف  فيقول .(  ) أبًدا يتغري ال الذي هلل بالنسبة املوقف
 منزًها - سبحانه - اهلل وكان ،- تعاىل - اهلل حق يف نقًصا يعترب ما وهذا الفعل حتقيق يف رغبته تزيد بأن قبله، حالتة عن الفعل

 .نقص كل  عن

 فيه، قادرًا اهلل يكن مل وقت بوجود التسليم إىل بالضرورة هذا ألدى ممكًنا؛ صار مث ممتنًعا، العامل فيه كان  بوقت سل منا إذا إن نا أي
 بوجود نسلم جيعلنا الذي املربر عن يتساءل رشد ابن جند ولذلك نقص؛ يشوهبا ال اليت اهلل قدرة مع يتناىف وهذا قادرًا، أصبح مث

  .الغزايل وال املتكلمون عنه يرضى ال وهذا شيء، ينقصه اخلالق إن   :قلنا إذا إال   اللهم موجوًدا فيه العامل يكن مل وقت

  :الرابع الدليل ( )

 شيء يتكون أن ميكن ال أن ه إىل ذاهًبا املمكن، للشيء قابل حمل أو مادة، وجود فكرة يناقش فنجده واألخري؛ الرابع الدليل يف أم ا
 .(21) بالفعل هو ما إىل بالقوة هو عم ا وتغريه الشيء انقالب هو التكون معىن فإن   شيء؛ ال عن

                                                           

 (.2  ،   /ص) ،(م  56 ) الدكن، - آباد حيدر ،«رشد ابن رسائل ضمن :الطبيعي السماع» :رشد ابن (26)

 (. 94  / ) ،(م 551 ) املشرق، دار بريوت، بويج، موريس األب حتقيق ،«الطبيعة بعد ما تفسير» :رشد ابن (29)

 (.2  /ص) ،«قرطبة فيلسوف رشد ابن» :فخري ماجد (24)

 (.6  و ،22 /ص) ،(م 2112) للثقافة، األعلى اجمللس القاهرة، ،«غربية بروح عربًيا فيلسوفًا رشد ابن» :العراقي عاطف ( 2)

 (.6  و ،22 /ص) السابق، املرجع (21)
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 هناك فليس القوة، إىل الفعل من رجوًعا إال   ليس يعدم ما وإعدام الفعل، إىل القوة من خروًجا إال   ليس يوجد ما إجياد إن   :أي
ا وجود، بعد عدم وال عدم من إجياد  اإلفناء عملية وأن ،(وفعل قوة،) :طرفني بني ترديد إال   هو إن الكون يف حيدث ما كل  وإَّن 

  .(25) شيء يتم وال خلق، حيدث ال اآلخر، يوجد ومل أحدمها، وجد وإذا مًعا، واملادة بالفاعل إال   يتمان ال عمالن واإلجياد

 إىل يؤدي ال خاص، مبعىن يفسره أن ه إال   ويقرره؛ به يعرتف هو بل اخللق، ينكر أن ه إىل رشد ابن جانب من القول هذا يؤدي وال
، بعد آنًا متجدد خلق فهو يكن، مل ما وحدوث عدم، من بإجياد القول  العامل، هذا يف باستمرار تفعل فاعلة قوة اكهن إن   أي آن 

ا العلة؛ تلك خبالف وهو اخلالقة، العلة هلذه معلول فهو ذلك؛ ومع قدمي، فالعامل إذن وحركته؛ بقاءه عليه وحتفظ  ال قدمية فإَّن 
 .(1 ) هلا علة

 املمكن ألن   أزليًّا؛ يكون أن فيلزمه مث ومن له، أول ال إمكانًا ممكًنا وجوده قبل كان  العامل أن   هو الدليل هذا يف القول خالصة
 .«التهافت» يف رشد ابن قول حسب ،(31) «ضروري األزلية األمور يف اإلمكان»و اإلمكان وفق على

 مع فعال إله وجود نتصور وكيف قدميًا، كونه  مع العامل فعل كيفية  حبث يف أخذ حني العقلية لنزعته رشد ابن أخلص وهكذا
 إنكار إىل يؤدي ال املبدأ وهذا .ضرورة معلوهلا وجد وجدت إذا العلة بأن القائل العقلي املبدأ ذلك على أيًضا وحافظ ذلك،
 للخلق، املستمرة اهلل عناية أيًضا بني كما .(2 ) ضرورة إله عن وصادر له أول ال إحداثًا حمدث الكون أن   طاملا للكون بإله القول

  .وحركته الكون بقاء على احملافظ وأنه

 :الفيض مشكلة (ب)

 ذلك إىل دافعه وكان سينا، وابن كالفارايب  بالفيض، القائلني الفالسفة آراء نقد على وحرص بالفيض، القول رشد ابن رفض 
 الفالسفة أدخله وإَّنا أرسطو، عند موجوًدا يكن مل بالفيض القول إن   أي عليها، الدخيلة الشوائب من أرسطو فلسفة ختليص

 القول إىل يؤدي واحد عقلي مربر يوجد ال أن ه رأى أن ه كما  اإلهلية، لإلرادة نفي به بالفيض لالقو  أن   ذلك إىل إضافة املشاؤون،
  .بالفيض

                                                           

 (.2  ،   /ص) ،(م   5 ) ،(  .ط) اللبناين، الكتاب دار بريوت، ،«والخلود الوجود رشد ابن فلسفة في» :بيصار حممد (25)

 (.2  /ص) السابق، املرجع :بيصار حممد (1 )

 (.691 /2) ،(م  55 ) ،(  .ط) اجليل، دار بريوت، ،«العربية الفلسفة تاريخ» :الفاخوري وحنا اجلر خليل (  )

 (.56  /ص) ،«رشد ابن فلسفة في العقلية النزعة» :العراقي عاطف (2 )
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 إال   عنه يصدرُ  ال الواحد وأن   بالفيض، الفالسفة قول عن نشأ الذي اإلشكال حيل   أن استطاع أن ه يف رشد ابن براعة وتتجلى
  .واحد

 من الكثرة تأيت كيف :وهو بالفيض القائلني الفالسفة سؤال على رد بل فحسب، ويرفضها الفيض نظرية ينقد مل إن ه :أي
 املوجودات مجيع أواًل  صدورًا عنه صدر األول الواحد أن وهو هذا، ضد فهو اليوم؛ املشهور أما» :رشد ابن قال الوحدة؟
 .(  ) «املتغايرة

 من ومنهم اهليوىل، مصدرها الكثرة أن   رأى من فمنهم :عديدة تفسرياتب الكثرة وجود فسروا قد رشد ابن قبل الفالسفة كان  وإذا 
ا الكثرة بأن   القول إىل اجته ا الكثرة أن   اعتقد من ومنهم اآلالت، كثرة  قبل من جاءت إَّن   .(6 )املتوسطات قبل من جاءت إَّن 

 على عندي جيري والذي» :فيقول الواحد، إىل كثرةال ترجع حبيث جمتمعة، الثالثة األسباب إىل الكثرة وجود يعزي رشد ابن فإن  
 وترجع الواحد إىل تستند كلها  وهذه .واآلالت واالستعدادات املتوسطات أي أسباب، الثالثة جمموع سببها الكثرة أن   أصوهلم،

 املفارقة، لعقولا كثرة  يف السبب يكون أن يشبه أن ه وذلك الكثرة، سبب هو حمضة بوحدة فيها واحد كل  وجود كان  إذ إليه؛
 لكثرة كثري  نفسه، يف واحد فعل هي اليت الوحدانية من منه تستفيد وفيما األول، املبدأ من تعقل فيما املقابلة طبائعها اختالف

 .(9 ) «كثرية  صنائع حتتها اليت والصناعة كثرية،  رئاسات يده حتت الذي الرئيس يف كاحلال  له القوابل

 عامل أي الشهادة، عامل إىل بالنسبة إال   صادقًا ليس =«مثله واحد إال   منه يصدر ال الواحد بأن  » :ئلالقا املبدأ أن   رشد ابن ويرى
 الشاهد يف وجد الذي الواحد الفاعل فإن   أرسطو؛ قول يلزم ليس كله  وهذا» :يقول حني صراحة إليه يشري ما وهذا احلس،
 مطلق، فاعل الغائب يف الذي األول الفاعل أن   وذلك .االسم باشرتاك إال   األول الفاعل مع يقال ليس واحد فعل عنه يصدر
 «مفعول دون مبفعول خيتص ليس املطلق والفعل مطلق، فعل إال   عنه يصدر ليس املطلق والفاعل مقيد، فاعل الشاهد يف والذي

( 4). 

                                                           

  (.1   /ص) ،«التهافت تهافت» :رشد ابن (  )

 (.295 /ص) السابق، املصدر (6 )

 (.241 /ص) السابق، املصدر (9 )

 (.11  /ص) السابق، املصدر :رشد ابن (4 )
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 الشهادة عامل وبني ،(اإلهلي العامل) أو الغيب، عامل بني التفرقة عن سينا وابن الفارايب أمثال من العرب فالسفة عجز ل م ا إن ه أي
 اهلل أفعال بأن   القول على اعتمدوا ل م ا الفالسفة هؤالء أن   ذلك املتكلمني، من خلصومهم هيًنا هدفًا كانوا  ،(اإلنسان عامل) أو

 مع متاًما تتناقض اليت الفيض نظرية هي شنيعة، بنظرية التسليم إىل انتهوا واإلنسانية الطبيعية األفعال غرار على توصف أن ميكن
 للعثور رشد ابن عليه يعتمد الذي األساس هي الشهادة وعامل الغيب عامل بني التفرقة ففكرة إذن .(  ) األرسطية الفلسفة مبادئ

  .اخللق ملشكلة حل على

 بارتباط إال   وجودها يصح ال اليت األشياء بأن   القول إىل بنا أد ى املعىن، هذا تعمقنا إذا» :إن نا العراقي عاطف .د أستاذنا ولويق
  وإذا الرتباطها، تابًعا وجودها يعد بعض، مع بعضها البسيط العامل أجزاء ارتباط الصورة، مع املادة ارتباط مثل بعض، مع بعضها

 الذي والواحد واحًدا، معىن فيه أن قبل من يرتبط إَّنا مرتبط كل  كان  فإذا .الوجود معطي هو الرباط فمعطي كذلك  ذلك كان
ا يرتبط  معىن الواحد هذا ويعطي بذاته، قائم مفرد واحد هاهنا يكون أن الواجب فمن بذاته؛ قائم معه هو واحد عن يلزم إَّن 
 موجود يف املعطاة الوحدة تلك عن وحيصل طبائعها، حبسب املوجودات على تتنوع الوحدة وهذه .بذاته قائم معه هو واحًدا

 .(1 ) «األوىل الوحدة إىل كلها  وترتقي املوجود، ذلك وجود موجود،

 .واحد عن صدر واحد العامل إن   وقال .املعقول والوجود احملسوس الوجود بني أرسطو مجع وهبذا» :قائاًل  هذا على رشد ابن ويعلق
 مل املعين، هذا ولعسر هذا، على وقف قبله من يكن مل ول م ا جهة، من الكثرة وسبب جهة من الوحدة سبب هو الواحد وإن  

 .(5 ) «ذكرنا كما  بعده جاء مم ن كثري  يفهمه

 معطي هو الرباط فمعطي» :قائاًل  ببعضها األشياء ارتباط عن يتحدث عندما رشد ابن عنه يتحدث الذي الرباط هو ما ولكن
 .«لوجود؟ا

 الطفرة طريق عن حيدث وال فجوات، تتخلله ال الذي املستمر اخللق سوى آخر شيًئا ليس رشد ابن عنه يتحدث الذي الرباط إن  
 .(61) وجوده كائن  لكل يعطي فهو ذلك ومع الكون، أجزاء مجيع بني التجانس من حنو أفضل على يربط الذي اخللق وهو

                                                           

 (. 5 /ص) ،(م 545 ) الثانية، الطبعة املصرية، األجنلو مكتبة القاهرة، ،«األكويني توماس لدى وتأويلها رشد ابن عند المعرفة نظرية» :قاسم حممود (  )

 (.216 /ص) ،«رشد ابن فلسفة في العقلية النزعة» :العراقي طفعا (1 )

 (. 1  /ص) ،«التهافت تهافت» :رشد ابن (5 )

 (.51 /ص) ،«األكويني توماس لدي وتأويلها رشد ابن عند المعرفة نظرية» :قاسم حممود (61)
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 احلركة أن   ومبا املادة، حتريك هو اخللق فعل وأن أول، حمرك اخلالق أن   بفكرة ألخذه نتيجة هعند املستمر اخللق فكرة جاءت وقد
 العامل جيعل خلق إن ه ألخرى، حلظة من متجدد هو بل العدم، من واحدة دفعة يتم ال إن ه أي ومستمر، متجدد فاخللق مستمرة
 .( 6) باستمرار وحتركه العامل على حتافظ القدرة وهذه .مستمرة هعند اخلالقة القدرة أن أي الوقت، نفس يف ويتغري يستمر،

 كذلك  ذلك كان  وإذا» :رشد ابن يقول .بالفيض القول إىل اللجوء دون والكثرة الوحدة مشكلة حيل أن رشد ابن استطاع وهكذا
ا املوجودات، مجيع توجد هبا واحدة قوة منه تفيض واحًدا موجوًدا هاهنا أن   تبني  واجب واحد هو مبا الواحد عن فإذن ثرية،ك  وألَّن 
 الواحد أن   قال من ظن ما خبالف وذلك (:أرسطو أي) قوله معين هو وهذا تقول، أن شئت إن تصدر أو الكثرة، توجد أن

  .(62) «واحد عنه يصدر

 والعقل، املعرفة مستوى على أو الوجود، مستوى على سواء به، القول على ترتب وما متاًما، بالفيض القول يرفض رشد فابن إذن؛
 أن   يعترب رشد ابن أن   الباحثني بعض يذهب كما  أو املتكلمني، أقوال من أضعف وأقاويل خرافات جمرد هي رأيه يف النظرية وهذه
ا مرفوضة، كلها  الفيض نظرية  القوم، يعرفه ال شيء هؤالء ذكره ما وإن .الفالسفة على سينا وابن نصر أيب من ختر ًصا تبدو وأَّن 
 .( 6) مذهبه يقتضيه وعما أرسطو عن تكون ما أبعد فعاًل  وهي

ا :منها متعددة ألسباب وذلك الصدور، أو الفيض، بنظرية القول رفضت قد الرشدية العقالنية بأن   القول ميكننا وهكذا  ليست أَّن 
ا أرسطية، نظرية ا عن فضاًل  هذا اإلسالم، فالسفة كرف مبقام تليق وال اإلسالمية، العقيدة مع تتعارض أيًضا وألَّن   جعلت أَّن 

 .والعامة املتكلمني سخرية حمل هبا القائلني

 :للعالم رشد ابن تفسير (جـ)

 وفًقا وذلك ،(القمر فلك حتت ما عامل) سفلي وعامل ،(القمر فلك فوق ما عامل) علوي عامل :قسمني إىل العامل رشد ابن قسم
  .العرب فالسفة جل عند نالحظها واليت املشهورة، األرسطية للقسمة

                                                           

 (.6 2 /ص) ،«الوسطي العصور فلسفة في رشد ابن أثر» :اخلضريي زينب ( 6)

 (.12  ، 1  /ص) ،«التهافت تهافت» :رشد ابن (62)

 عابد حممد وأيًضا ،(1    /ص) ،(م 552 ) بغداد، العامة، الثقافية الشئون دار ،اإلسالمي الفلسفي الفكر في دراسات» :األلوسى الدين حسام ( 6)
 (. 21 /ص) ،(م 551 ) ،(  .ط) العربية، الوحدة دراسات مركز بريوت، ،«ونصوص دراسة -وفكر سيرة :رشد ابن» :اجلابري
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 فوق ما عامل بني ضروريًّا ارتباطًا هناك أن   رأى بالعكس، بل اآلخر، عن منهما عامل كل  باستقاللية القول إىل يذهب مل لكنه
 حقيقة على وللوقوف .السفلي العامل يف العلوي العامل ظواهر حتدثه عظيًما تأثريًا هناك وأن   القمر، فلك حتت ما وعامل القمر فلك
  .حدة على منهما عامل كل  لطبيعة نعرض العاملني بني التأثري وذاك االرتباط هذا

  (:القمر فلك فوق ما عالم) العلوي العالم (1)

م إال   ذلك وما األرضي؛ والنوع السماوي النوع :األجسام من بنوعني العرب فالسفة اعتقد  إم ا العامل أجسام أن   وجدوا ألَّن 
 ثقياًل  يعترب ال عنصر وهو) كروي،  غالف شكل على املاء هبا وحييط الثقيلة، األجسام من مثاًل  فاألرض ثقيلة، أو خفيفة أجسام
 السماوية األجسام فهي ثقيلة؛ أو خفيفة ليست اليت األجسام وأم ا والنار، اهلواء فهي اخلفيفة؛ األجسام أم ا ،(األرض إىل بالنسبة

 .(66) بصورها النجوم وعليها مساوية، كرة  وعهاجمم يف تؤلف اليت

 األجسام األربعة غري خامًسا جرًما هاهنا أن   اآلن استبان فقد» :قائاًل  يصفها خاصة طبيعة السماوي اجلرم هلذا أن   رشد ابن ويرى
 أن ه الكرمي اجلرم هذا أمر من أيًضا يظهر وقد خفيف، وال بثقيل ليس أن ه أيًضا يظهر وقد ... واألرض والنار واهلواء املاء هي اليت
 الكائنات تلحق اليت التغايري عن مرتفع فهو :وباجلملة األثريية، االستحالة وال النقصان وال النماء يقبل وال فاسد وال متكون غري

 .(69) «فاسدة كائنة  هي ما جهة من الفاسدات

ا والتضاد .مضادة حركة حلركته لكانت ضد له كان  لو ألن ه ضد؛ له ليس أن ه اجلرم هذا طبيعة ومن  ما جهة من لألجسام يوجد إَّن 
 وهذا .منه أبعد بعد يوجد ال حىت البعد، غاية بينهما البعد اللذان مها األين يف املتضادان كان  إذا استقامة، حركة متحركة هي

 خطوط خروج ميكن ألن ه وذلك تديراملس للخط بعد أبعد يوجد أن ميكن وال مستقيم، هو ما جهة من املستقيم للخط يوجد
 .(64) أبعد بعد فيهما يوجد وال متضادتني، تفرضان نقطتني كل  من هلا َّناية ال منحنية

ا السماوية األجرام وصف قد رشد ابن كان  وإذا ا والفساد، للكون ختضع ال بأَّن   بأن ه أيًضا اجلرم يصف فإن ه ضد؛ هلا ليس وبأَّن 
ا التلقائية؛ واحلركة الطبيعية احلركة بني جتمع ةمتصل دائرية حركة يتحرك  تقف ال جهة من فهي منهما، كل  من بقسط تأخذ ألَّن 

                                                           

 (.6  /ص) ،«العالم -الطبيعية رشد ابن فلسفة» :عفيفي زينب (66)

  (.5 ،1 /ص) ،(م  56 ) الدكن، .أباد حيدر ،«والعالم السماء تلخيص» :رشد ابن (69)

  (.5 /ص) ،«والعالم السماء تلخيص» :رشد ابن :وأيًضا ؛(9 2 /ص) ،«العقلية النزعة» :العراقي عاطف (64)
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 بل نفس، وال طبيعة ليس املستدير اجلسم أن   إال   املتقابلة؛ األماكن يف تتحرك أخرى جهة من وهي آالت، هلا وليس تلقائها من
 .( 6) تسكن ال تصلةم حركته ألن   النفس ومن الطبيعة، من أمسى هو

 وهو اخلامس العنصر فقوامه واألرض، والنار واهلواء املاء أي استقامة، حركة املتحركة األجسام مادة تباين مادته كانت  ولذلك
  .العلوي العامل يف املوجودة الفلكية األجسام كل  منه يتكون الذي األثري

 إىل منها ينتهي وخصائصه، وأجسامه العلوي، العامل طبيعة تتناول عديدة تفصيالت «والعالم السماء» كتابه  يف رشد ابن ويذكر
 :وباجلملة» :رشد ابن يقول .واستدارته بكريته القول يناقض تناهيه بعدم القول ألن   منتاه ؛ تام العلوي العامل ذلك بأن   القول
 أزيل كذلك  وأن ه ووحدته، العامل بواحدية ولالق إىل أيًضا ينتهي كما .(61) «نفسه يناقض متناه   وغري مستدير كري  جسم فقولنا

 .(65) فاسد وال متكون غري

 (:القمر فلك تحت ما عالم) السفلي العالم ( )

 دراسة إىل اجته والفساد الكون يعرتيها ال اليت األزلية لألجرام العامة والصفات السماء دراسة من رشد ابن انتهى أن وبعد
 املوجودة األربعة العناصر من تتألف اليت األجسام مستقيمة، حركات يف تتحرك واليت وتفسد، تكون أن شأَّنا من اليت األجسام

 هي :والبسائط ،(ومركبات بسائط،) :صنفان - أرسطو عنده هي كما - رشد ابن ندع فاألجسام السفلي، العامل يف
 .(91) املركبات سائر منها تتكون اليت األربعة اإلسطقسات

 يف رشد ابن ويفحص بعض، عن بعضها ويتكون بعض، عن بعضها يستحيل أن البسائط األجسام هذه طبيعة من إن   حيث
 وحركة والنقص، النمو حركة :احلركات من أنواع ثالثة عن فيحدثنا األجسام، هذه هبا ونتتك اليت التغريات وأنواع احلركات

 حركات، ثالث خالل من البسائط هذه عن تتولد وكيف املركبات، عن ذلك بعد يتحدث مث ،الفساد الكون وحركة االستحالة،

                                                           

 (.   /ص) ،«العالم - الطبيعية رشد ابن فلسفة» :عفيفي زينب ( 6)

 (.1  /ص) ،«والعالم السماء تلخيص» :رشد ابن (61)

 (.11  /ص) ،«الطبيعية رشد ابن فلسفة» :عفيفي زينب (65)

 للكتاب، العامة املصرية اهليئة مدكور،القاهرة، إبراهيم مراجعة زايد، سعيد - التفتازاين الغنيمي الوفا أبو حتقيق ،«والفساد الكون جوامع» :رشد ابن (91)
 (.26 /ص) ،(م  55 )
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 :وهي األربعة، البسائط األجسام يف املوجودة واملنفعلة الفاعلة القوى وبفعل .( 9) واملخالطة واالنفعال، والفعل املماسة، :هي
ا ... األجسام هذه أمر من تبني قد» :رشد ابن يقول املركبات تكون وعن .واليبوسة والرطوبة والربودة، احلرارة  األربعة مركبة أَّن 

ا األربعة هذه وأن املشهورة، اإلسطقسات  الفاعلة القوى أن   ... أيًضا وتبني نفعلة،وامل هلا اليت الفاعلة بالقوى إسطقسات هي إَّن 
ا األجزاء املتشاهبة األجسام هلذه الكون وأن   واليبوسة، الرطوبة هي واملنفعلة والربودة احلرارة هي  تلك باختالط هو إَّن 

 .(92) «اإلسطقسات

 والتشكيل، والتحديد والتفريق واجلمع راحلص يف ينحصر املركبات يف فعلها إن   ،(والربودة احلرارة،) الفاعلة القوى خصائص ومن 
ا (واليبوسة الرطوبة،) املنفعلة القوى خصائص ومن  وحتصره، املالئم جتمع أن خيصها فاحلرارة والربد، احلر عن االنفعاالت تقبل أَّن 

ا خيصها الرطوبة أن   كما  وحتصره، املالئم غري جتمع أن خيصها والربودة  من االنفعال لقبول ومتأنية غريها من االحنصار سهلة أَّن 
ا اليبوسة وختص نفسها، من احنصار هلا يكون أو قبلتها، اليت بالصورة تتمسك أن غري  من منحصرة غريها من االحنصار عسرة أَّن 

 .( 9) فيها اليت بالصورة متمسكة ذاهتا

 وما .حبثنا نطاق يتحمله ال الذي األمر ليوالسف العلوي العامل عن ورسائله رشد ابن كتب  هبا تزخر ومتشبعة كثرية  تفصيالت ومثة
  .العقلية نظرته خالل من رشد ابن عند تبدي كما  السفلي العامل يف األفالك عامل تأثري عن بإجياز نعرض أن بقي

 حمدودة، أفعال عنها يلزم السموات حركات أن   بنفسه املعروف من أن ه رشد ابن فريى السفلي، العامل يف األفالك عامل أثر عن أم ا
 أربعة، فصول هاهنا يكن ل م املائل؛ فلكها يف وبُعدها الشمس قرب فلوال .واجلماد والنبات احليوان من وحفظه هاهنا ما قوام هبا
 بعض عن بعضها اإلسطقسات كون  يف نظام على الكون جرى وال حيوان، وال نبات كان  ملا أربعة فصول هاهنا يكن مل ولو

  .العلوي العامل كواكب  ومجيع القمر إىل يتعداه بل فحسب، الشمس على صورًامق األمر وليس .(96)

                                                           

 (. 2  - 29  /ص) ،«الطبيعية رشد ابن فلسفة» :عفيفي زينب إىل التفصيالت من ملزيد الرجوع ميكن ( 9)

 مدكور، إبراهيم تصدير اخلضريي، حممود زينب مراجعة الرازق، عبد على سعاد وافيه، أبو اهلل فضل سهري حتقيق ،«العلوية اآلثار كتاب» :رشد ابن (92)
 (. 4 /ص) ،(م 556 ) للثقافة، األعلى اجمللس القاهرة،

 (.21  /ص) ،«الطبيعية رشد ابن فلسفة» :عفيفي زينب ( 9)

 (.229 /ص) ،«رشد ابن فلسفة في العقلية النزعة» :العراقي عاطف (96)
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 وإذا .األفالك وبتوسط األربعة العناصر بتمازج مركبة أرضية أجسام ومن بسيطة، مساوية أجسام من مكو ن فالعامل وهكذا»
 لقبول مزاجه يستعد الذي احليوان كان  االعتدال ذلك زاد وإذا النبات، كان  املعادن، يف مم ا اعتدااًل  أكثر امتزاًجا العناصر امتزجت

 من ألطف أخرى نفسانية قوة لقبول استعد االعتدال يف املزاج أمعن وإذا .النباتية النفس درجة يستويف أن بعد احليوانية النفس
 .(99)«اإلنسان وكان الناطقة، النفس هي األوىل

 األرضي الوجود بني الربط فيه حاول تفسري وهو األرضي، والعامل السماوية األفالك عامل بقسميه للعامل رشد ابن تفسري هو هذا
 أسباب إىل العامل يف حيدث ما كل  رد خالله من حياول تفسري وهو العلوي، والوجود السفلي، الوجود :أي السماوي، والوجود
 .(94) بالعقل تدرك ضرورية

 الكيفية مفهوماته ضوء على أسباهبا موضًحا الكون ظواهر بعض تناول حني أن ه عليه يؤخذ ما أكثر فإن   ذلك؛ من وبالرغم
 يف عذره يكون ورمبا .معها املتشابكة املعقدة األخرى الظواهر من بغريها الظاهرة هذه ارتباط هنا يوضح أن حياول مل فإن ه والغائية؛

 حول كان  عصره يف الفالسفة تركيز أن انبج إىل حرية، بكل العمل من الكامل حقهما والتجربة املالحظة إعطاء عدم ذلك
 الكون حول منصًبا احلديث العصر يف االهتمام أصبح بينما وأخالقية، وعقلية وسياسية فلسفية أحباث من به يتعلق وما اإلنسان

 الذي هو البدء نقطة يف االختالف كان  هنا ومن وغوامضه، رموزه وحل اكتشافه، خالل من عليه اإلنسان يسيطر وكيف والعامل
  .( 9) واملنطقية العقلية األحباث بعد ثالثة درجة يف ووضعها الكونية األحباث تراجع إىل أد ى

 قد رشد ابن كان  وإذا» :قائاًل  السفلي العامل يف وتأثريه العلوي للعامل رشد ابن تناول على العراقي عاطف الدكتور أستاذنا يعلق
 اآلن أصبح الذي القدمي التصور ذلك السماوية، لألفالك القدمي التصور من ناجتة طاءاألخ هذه فإن   األخطاء؛ من العديد يف وقع
 يف وفلسفته رشد ابن تبوأها اليت الكبرية املكانة من بالطبع يقلل ال هذا كان  وإن .(91) «له أساس ال احلديث العلم ضوء يف

 يصح   ال كان  وإن احلديثة، األوربية واحلضارة النهضة ناعص عليه استند عظيم أثر من ومؤلفاته لشروحه كان  وما واملغرب، املشرق
 احلادي القرن يف املعاصرة العلمية التقنية مبوازين امليالدي عشر الثاين القرن يف عاش الذي رشد ابن إليه توصل ما نُ َقيِّم أن مطلًقا

 .والعشرين
                                                           

 (. 62 /2) ،«العربية الفلسفة تاريخ» :الفاخوري وحنا اجلر خليل (99)

 (.221 /ص) ،«رشد ابن فلسفة في العقلية النزعة» :العراقي عاطف (94)

 (. 22 /ص) ،«الطبيعية رشد ابن فلسفة» :عفيفي زينب ( 9)

 (.221 /ص) ،«رشد ابن فلسفة في العقلية النزعة» :العراقي عاطف (91)
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 :الوجود واجب إلى الوجود من (د)

 املبدأ إىل رشد ابن بنا ينتقل والتشظي واالندثار التالشي من ومينعها الوجود أجزاء يربط الذي القدمي الروحاين الرباط ذلك ومن
 اجلدلية والعالقات الرتكب وتفيده النظام، عليه حتفظ اليت القوانني هيمنة الوجود هذا على هتيمن اليت القوة إىل للوجود، األول

 إىل وصل شيء أي مشاهبة وعن املادة عن املنزه وحمركه ونظامه، وعلمه، الوجود، عقل فهو ... العلم هي اليت باإلحاطة وتشمله
 .(95) اإلنسان عقل تصوره

ا مادة، يف موجوًدا وال مادة، ليس حمض، عقل وهو الوجود واجب أن ه على اإلهلي الوجود رشد ابن ويصور  هذا عقل هو وإَّن 
 وخالص حمض علم أيًضا وهو أفعاهلا، يف املوجود والنظام الرتتيب املوجودات أفاد الذي وهو ومعقواًل، ًداموجو  جعله الذي الوجود
  .املوجودات بكل علًما أحاط

 هذا يف أول فاعل بوجود التسليم وبني وأبديتها، الطبيعة أزلية :أي العامل، بقدم القول بني اجلمع حاول قد رشد ابن أن   كما
 الكون كان  وإذا َّناية، وال له بداية ال أزليًّا قدميًا كان  إذا األول واملبدأ األول الفاعل ألن   وذلك أيًضا، وأبدي أزيل وهو الكون،

 أن يصح   وال مثله، حمدث احملدث واملسبب قدمي، القدمي عن املسبب ألن   كذلك؛  أبديًّا وأزليًّا قدميًا مثله يكون أن بُد   فال فعله
  .بي  ن ا أن سبق كما  أو املعين، هذا يف ومتايزًا بينهما انفصااًل  هناك أن   وال وفعله، الفاعل بني تراخًيا هناك أن   نتصور

 عن نتج موجود غري افرتض إذا والذي بذاته، الوجود واجب هو الذي اهلل وجود إىل الوجود وجود من ينتقل - إذن - رشد فابن
 لالعرتاف الطبيعي النتاج األبدية وتلك األزلية هذه يف رأى بل وأبديته، الكون هذا أزلية رشد ابن أثبت فقد ... حمال ذلك

 يف شرع مَث   ومن .األول املبدأ هذا بكمال يسلم من لكل الالزم واألمر الوجود، هذا يف أول وفاعل أوىل وعلة أول مبدأ بوجود
  :رشد ابن قدمها اليت األدلة أهم من وكان وصفاته، طبيعته لنا يُبنيِّ  أن قبل - تعاىل - اهلل وجود على دليل من أكثر تقدمي

 :الغائية األسباب أو اإللهية، العناية دليل (1)

 الدليل وهذا .(41) أجله من املوجودات مجيع وخلق باإلنسان، العناية على الوقوف هو الدليل هذا من اهلدف أن   رشد ابن يرى
 هي املوافقة هذه أن   :الثاين واألصل .اإلنسان لوجود مواقفه هاهنا اليت املوجودات مجيع أن   :أحدمها أصلني، على يقوم رأيه يف

                                                           

 :العراقي عاطف :وأيًضا ،(4 2 /ص) ،«جديد مدخل :العربية الفلسفة» :العراقي عاطف :وأيًضا ،(91  /ص) ،«لويةالع اآلثار كتاب» :رشد ابن (95)
 الفيلسوف» :التذكاري بالكتاب مقالة «رشد ابن لدى الفلسفية والحقيقة الدينية الحقيقة» :زقزوق محدي حممود :وأيًضا ،(1 2 /ص) ،«العقلية النزعة»
  (.11  /ص) ،(م  55 ) للثقافة، األعلى اجمللس القاهرة، العراقي، عاطف :وتصدير إشراف ،«العقلي لالتجاه ورائًدا عربًيا مفكًرا رشد ابن

  (.99 ،96 /ص) ت، .د ،(2 .ط) املعارف، دار القاهرة، ،«رشد ابن فلسفة في والمثالية المادية» :عمارة حممد (41)
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 فيحصل اإلنسان لوجود موافقة كوَّنا  وأما باالتفاق، املوافقة هذه تكون أن ميكن ليس إذ مريد؛ لذلك قاصد فاعل قبل من ضرورة
 تعاىل - اهلل يعرف أن أراد من على وجب ولذلك ... اإلنسان لوجود والقمر والشمس والنهار، الليل موافقة باعتبار بذلك اليقني

 شيء كل  ورده واالتفاق اإلمكان لفكرة نقده الدليل هذا يف ما خري وأن .( 4) املوجودات منافع عن يفحص أن التامة املعرفة -
 باجلواز املتكلمني مناداة وبني الدليل، هذا إليها يستند اليت الركائز بني الفرق أبعد فما .احملددة الضرورية أسبابه إىل الكون يف

 .(42) ممكن العامل وجود بأن   سينا ابن قول أو واإلمكان،

 هؤالء من االستفادة أوجه بعض رشد ابن استفاد وقد أفالطون، منذ الفالسفة لدى موجود الدليل هذا أن   بالذكر واجلدير
 إن ه حيث وعمًقا، دقة أكثرهم كان  رشد ابن أن   إال   الكون؛ يف اإلهلية العناية مظاهر على أكدوا والذين عليه، السابقني فةالفالس

 عالقات وتوجد مصادفة يوجد ل م فالكون واملسببات؛ األسباب بني ضرورية عالقة بوجود االعتقاد وبني اإلهلية العناية بني ربط
 يتجلى هذا كل  ويف .واإلنسان واحليوان النبات بني حمددة ضرورية عالقات توجد كما  السفلي، والعامل لويالع العامل بني ضرورية
 من كثري  هناك أن   إال   الفالسفة؛ معظم عند ووجوده الدليل هذا عراقة من وبالرغم .الدليل هذا يف رشد ابن لدى العقالين اجلانب

 بالصانع اهلل ومتثيل الصناعية، باآللة الكون متثيل أساس على يقوم بأن ه القول إىل سفةالفال بعض فيذهب إليه، املوجهة النقد أجه
 .( 4) املتناهية احملدودة اإلنسانية بالقدرات قورنت إذا متناهية ال وقدراته شيء، كمثله  ليس - تعاىل - اهلل وكان اإلنساين،

 وجود يفرتض الذي الشخص ذات إىل يرجع ألن ه للشخص؛ لذايتا اجلانب يتجاوز ال الدليل هذا بأن   أيًضا البعض ذهب كما
 .(46) الغائية

 :االختراع دليل ( )

 القول إىل ذهب حيث مصادفة، أو اتفاقًا، يوجد ل م العامل وأن السببية، مبدأ إىل يستند فهو السابق؛ بالدليل الدليل هذا يرتبط
 هذا دليله رشد ابن ويقيم .(49) نفسه ومن مصادفة يوجد ل م وأن ه له، وخمرتع هلل، مصنوع أن ه العامل، معرفة من الشرع مقصد بأن  
  :أصلين على

                                                           

 ،(4 2 /ص) ،«جديد مدخل :العربية الفلسفة» :العراقي عاطف .د وأيًضا ،(91  /ص) ،«الملة عقائد يف األدلة مناهج عن الكشف» :رشد ابن ( 4)
  (.  2 /ص) ،«رشد ابن فلسفة في العقلية النزعة» :العراقي عاطف وأيًضا

  (.  2 /ص) ،«رشد ابن فلسفة في العقلية النزعة» :العراقي عاطف (42)

 (.  2 /ص) السابق، املرجع (42)

 (.  2 /ص) السابق، املرجع (46)



 

22 
 

  .خمرتعة املوجودات هذه :األول صلاأل

  .خُمرتِع فله خُمرتَع كل  :الثاني واألصل

 .(44) الناس فطر مجيع يف بالقوة األصالن هذان ويوجد

 خُمرتِع، فله خُمرتَع كل :أي الكربى، املقدمة هو فيه الثاين األصل يكون منطقي قياس صورة يف الدليل هذا وضع وميكن
 من العديد رشد ابن ويسوق اهلل، هو خُمرتِع   للموجودات :النتيجة فتكون صغرى، مقدمة األول األصل :أي خُمرتَعة، واملوجودات

 ممَّا اإلنسان فلينظر} :- تعاىل - قوله مثل الدليل هذا تدعم أن أيًضا شأَّنا من ويكون اهلل وجود على منها لالستدالل اآليات
 هذه من رشد ابن يقف ومل .{خلقت كيف  اإلبل إلى ينظرون أفال} :- تعاىل - قوله وأيًضا ،{دافق ماء من خلق خلق،

 أجزاء وتساير العقل، جمال يف تغوص أدلة عنده استحالت حىت برهانيًّا فلسفيًّا منزًعا حنوها نزع بل اجلدل، أهل موقف اآليات
 .( 4) به وقال لنفسه ارتضاه الذي الفلسفي النسق

 يف للتعمق للحكيم طريًقا وجيعلهما للشرع، جماراة يقدمهما وكأن ه اقتصاد، يف دليلنيال هذين يقدم رشد ابن أن   املالحظ ومن
 .(41) دليل كل  فوق أرسطو أستاذه جعله الذي الدليل وهو احلركة، دليل فهو عنده؛ القاطع الدليل أم ا اإلهلية، العلوم

 :الحركة دليل (3)

 الدليلني بأن   والقول احلركة، بدليل املسمى الثالث الدليل وهذا السابقني، الدليلني بني الفصل العراقي عاطف .د أستاذنا حيبذ ال
 يف األدلة هذه بني يفصل ال رشد ابن إن   حيث الفلسفة؛ ودليل أرسطو دليل هو األخري والدليل الشرع، دلياَل  مها األولني

 احلركة يف فالنظر.(45) خمتلفة زوايا من ولكن للكون بإله القول إىل الوصول حياول دليل كل  أن   يرى بل اهلل، وجود على استدالله
 حترك يكون أي لذواهتا، حمركة بأعياَّنا املوجودات تكون أن ميكن فال احلركة، هلذه أول حمرك تصور إىل يؤدي الكون يف املوجودة

                                                                                                                                                                                                 

 (. 5  /ص) ،«الملة عقائد في األدلة مناهج عن الكشف» :رشد ابن (49)

 (. 9  /ص) السابق، املصدر (44)

 (. 21 /ص) ،«رشد ابن فلسفة في العقلية النزعة» :العراقي عاطف ( 4)

 (.669 /2) ،«العربية الفلسفة تاريخ» :الفاخوري وحنا اجلر خليل (41)

  (. 21 /ص) ،«رشد ابن فلسفة في العقلية النزعة» :العراقي عاطف (45)
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 دم وكذلك النجار، حيركها مل إن نفسها حترك أن ميكن ال - اخلشب وهي - للنجار املوضوعة فاملادة» حمرك غري من األشياء
 .(1 ) «البذر حيركها مل إن نبات منها يكون أن ميكن األرض وال املين، حيركه مل إن إنسان منه يكون أن ميكن ال احليض

 يكون أال ميكن بالقوة هو ما ألن   أصاًل؛ قوة تشوبه وال حمض، فعل احملرك هذا ويكون حمرك، للحركة يكون أن - إذن - بُد   فال
 بالقوة كان  وإن فاسد، كائن  فهو القوة، جوهره يشوب ما كل  إن   حيث األوقات، من وقت يف يفسد أن املمكن من أي موجوًدا،

 ملكان،ا يف وال اجلوهر، يف ال أصاًل، قوة احملرك هذا تشوب أال جيب ولذلك حمرًكا؛ موجوًدا يكون أال   ميكن فقد املكان، يف حمرًكا
 .(  ) القوى أصناف من ذلك غري يف وال

 إمكانية بذلك رافًضا اهلل وجود على االستدالل إىل والفعل القوة وفكرة واحملرك، احلركة فكرة حتليل من رشد ابن يصعد وهكذا
 الذي وهو بالعرض، ال ت،بالذا احملرك هذا إىل ترتقي فهي الوجود يف حركة كل» :بأن   القول إىل ذاهًبا .َّناية ال ما إىل التسلسل

 .(2 ) «بالذات ال بالعرض فذلك إنسانًا؛ يولد إنسان مثل حمرك قبل حمرك كون  وأم ا يتحرك؛ ما حني يف متحرك كل  مع يوجد

 احملرك عن نظريته يف أرسطو أستاذه ذلك يف متبًعا الكون، يف املوجودة احلركة لتفسري ضرورة اهلل وجود من رشد ابن جعل وهبذا
  .يتحرك وال حيرك الذي األول

 املقام يف تعتمد األدلة هذه كل  إن   القول جيب اهلل؛ وجود على لالستدالل رشد ابن قدمها التي األدلة هذه دراسة ختام وقبل
 بني ضرورية عالقات بوجود االعتقاد على تقوم دقيقة عقلية نزعة عن األدلة هذه خالل من رشد ابن عرب فقد العقل، على األول

 به، واعتىن الكون، هذا اخرتع خالق بوجود القول إىل النهاية يف لتؤدي املصادفة؛ أو بالعبث القول وترفض واملسببات، سباباأل
 خلفه، من أو يديه، بني من القوة تعرتيه وال أخرى، حركة تسبقه ال الذي األول حمركه فهو حكمته، على بناءً  يتحرك الكون وهذا
 .حمض فعل وهو

 يف متكاماًل  مذهًبا فقدم وصفاته، اهلل طبيعة يناقش املنطلق نفس من راح عقلية؛ بأدلة اهلل وجود على رشد ابن برهن أن وبعد
 مبعين - تعاىل - اهلل إىل نضيفها أن ميكن الطبيعة أن   فريى الشائك، املوضوع هذا يف اخلالصة عقالنيته عن به عرب املوضوع هذا

                                                           

 (.1 9  / ) ،«الطبيعة بعد ما تفسير» :رشد ابن (1 )

 (.219 ،216 /ص) ،«رشد ابن فلسفة في العقلية النزعة» :العراقي عاطف (  )

 (.95 /ص) ،«التهافت تهافت» :رشد ابن (2 )
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ا  ختتلف ال اهلل يف الطبيعة وهذه ،(  ) «العقلية األشياء يف الذي والنظام الرتتيب جمرى جاريًا :أي ا،عقليًّ  فعاًل  تفعل قوة كل» :أَّن 
 واحًدا، يكون أن جيب الوجود يف الكمال من النهاية يف الذي ألن   فيه؛ ما أخص من والوحدة واحد، جوهره يف واهلل جوهره، عن

ا الواحد فالفعل واحد، فعل واحد نوع من فاعلني عن ميتنع كما  واحد، فعلهما إهلان يكون أن ميتنع وألن ه  واحد، عن يوجد إَّن 
ا مبعىن الطبيعة إليه تضاف أن ميكن فال مَث   ومن متحرك، وال بساكن ليس واهلل  .(6 ) والسكون احلركة مبدأ أَّن 

 من نقوله أن نستطيع ما وكل له، نوع ال - وجل عز - اهلل إن   إذ والفصل؛ بالنوع حتديدها ميكن ال رشد ابن عند اهلل طبيعة
 موطن املادة صفات من الرتكيب ألن   مركب؛ غري بسيط - وتعاىل سبحانه - اهلل إن   :كتبه  خمتلف يف املتناثرة رشد ابن آراء خالل
  .له إال   بيةالوجو  جتوز وال الوجود واجب وهو حمض، فعل ألن ه االنفعال؛ عن منزه - سبحانه - وأن ه والتغري، النقص

 سبحانه - اهلل يوصف أن ميكن فال .(9 ) اجلسمية :املخلوقات ومماثلة البشر مشاهبة عن اإلهلية الذات بتنزيه رشد ابن عين وقد
 أمام يكن ل م ولذا األجناس؛ من جنس يف يندرج أن املستحيل من أن ه هذا ومعىن غريه، وبني بينه مشرتكة تكون بصفة - وتعاىل

 هو أو ذات اهلل إن   :- مثاًل  - قالوا بأن   بالرسم، التعريف وهو التعريف، من آخر نوًعا يستخدموا أن سوى املسلمني املفكرين
 .(4 ) أيًضا املتكلمني ولدى الفالسفة مجيع لدى التعريف هذا ويوجد األوىل العلة أو بذاته، الوجود واجب أو األول، الوجود
 حىت العامل بقي لَ َما وإال   عنها؛ النقص صفات ونفي اإلهلية، الذات بتنزيه يقضي حيث سألة،امل هذه يف جليًّا العقل دور ويظهر

 شيء كل  ألن   العقل؛ هي فيلسوفنا عند اإلهلية الذات أن   مبالغة دون القول ميكن كذلك  اختالل، أو فساد يعرتيه ال موجوًدا اآلن
 يعقل وهو بالفعل ومعقول بالفعل عقل وهو كاماًل   عقاًل  كان  الكمال هو اهلل نكا  ول م ا .(  ) وعقل علم هو مادة يف قائًما ليس
 .كلها  املوجودات ويعقل نفسه

 صفات الصفات بأن   يرون الذين األشاعرة آلراء بالنقد أواًل  يتعرض رشد ابن فإن   ؛- وجل عز - اهلل بصفات يتعلق فيما أم ا
 هذا على املرتتبة النتيجة إن   حيث الذات، على زائدة صفات مَث   من وهي فيها، قائم ملعىن الذات هبا توصف صفات أي معنوية،

 وذلك .اجلسم حال هي وهذه وحممول، وحامل وموصوف، صفة هناك يكون ألن ه جسًما؛ اخلالق يكون أن هي األشعري الرأي
                                                           

  (.1 6 /ص) ،«التهافت تهافت» :رشد ابن (  )

 (. 66 /2) ،«العربية الفلسفة تاريخ» :الفاخوري وحنا اجلر خليل (6 )

 (. 21 /ص) ،«اإللهية فلسفته في اليونانية والمؤثرات رشد ابن مقالة» :ذكري نبيلة (9 )

 (. 2  /ص) ،(م546 ) املصرية، األجنلو مكتبة القاهرة، الثانية، الطابعة ،«الدينية وفلسفته رشد ابن» :قاسم حممود (4 )

  (.1   /ص) ،«التهافت تهافت» :رشد ابن (  )
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ا يقولوا أن بُد   ال الذات أن    .(1 ) كثرية  فاآلهلة بنفسه، قائم منها واحد كل  إن   :يقولوا أو هبا، قائمة والصفات بذاهتا، قائمة إَّن 
 أن ه إال   رشد؛ ابن رأي نفس وهو الذات، عني هي الصفات إن   :أي النفسية، بالصفات قوهلم رغم املعتزلة آراء أيًضا نقد كما
 .(5 ) ترشدهم أن من رىأح اجلمهور تضلل أن املمكن من واليت الربهان، إىل ترقى ال اليت اجلدلية طرقهم نقد

ا رشد؛ ابن عند الكتاب هبا صرح اليت اإلهلية الصفات أم ا  والسمع واإلرادة والقدرة واحلياة العلم :هي سبعة يف حمصورة فإَّن 
 على الدال اللفظ أم ا قدمي، اهلل كالم  هو الذي والقرآن قدمي الكالم أن   كما  قدمية، اهلل يف هي الصفات وهذه» .والكالم والبصر

م يف املعتزلة خطأ وقد .اإلنسان صنع فمن املصحف يف هي اليت احلروف وأم ا فمخلوق، الكالم هذا  هو الكالم إن   قالوا أَّن 
 .(11) خملوق القرآن إن   قالوا لذلك فقط اللفظ

 ألن ه العامة؛ عند اخلطابيني طريق طيخت هو منه القصد أن   جيد هلا، رشد ابن وحتليل الصفات، هذه يف املتأمل أن   :القول وخالصة
 إن ه :أي الفالسفة، يقبلها وال العامة فهمها تستطيع ال شكوك من فيه ملا اجلدل أهل طريق وجتاوز إقناعية، نزعة كونه  عن خيرج ال

 .دائًما مبتغاه هو الذي الربهان إىل للوصول مًعا الطريقني جتاوز يبغي

 :خاتمة

 الطبيعي العامل هذا ظواهر تفسري على عملت متميزة عقالنية وبنزعة الربهانية األدلة بغلبة الرشدية جودالو  نظرية متيزت وهكذا
 االرتباط على قائم عقلي ألساس خيضع الوجود هذا يف شيء كل  وأن   الظاهر، التعدد ذلك خلف تقف واحدة وحدة إىل وردها

 معه ينفي مم ا حمددة غاية شيء لكل أن   يف لنظرته انعكاًسا الوجود يف تيبوالرت  للنظام إدراكه كان  كما .واملسببات األسباب بني
 .اإلهلي العقل يف املوجودان والرتتيب للنظام تابعان مها العامل يف املوجودان والرتتيب فالنظام االتفاق، أو بالصدفة االعتقاد
 األدلة عن وبعده الربهاين، العقلي باجلانب التزامه تؤكد عقلية بأدلة اهلل وجود على رشد ابن استدل :املوقف هذا من وانطالقًا
 هو منه القصد أن   جند حيث هلا، رشد ابن وحتليل اإلهلية الصفات ملوضوع رشد ابن تناول يف كان  ذاته األمر .واجلدلية اخلطابية

 تستطيع ال شكوك من فيه ملا اجلدل هلأ طريق وجتاوز إقناعية، نزعة كونه  عن خيرج ال ألن ه العامة؛ عند اخلطابيني طريق ختطي
 .األمسى مقصده - دائًما - هو الذي الربهان إىل للوصول مًعا الطريقني جتاوز يبغي أنه أي الفالسفة، يقبلها وال العامة فهمها

                                                           

 (.49  /ص) ،«األدلة مناهج عن الكشف» :رشد ابن (1 )

 (.44  /ص) السابق، املصدر (5 )

 (.665 /2) ،«العربية الفلسفة تاريخ» :الفاخوري وحنا اجلر خليل (11)
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 :والمراجع المصادر قائمة

 :المصادر :أواًل 

 (.م 591) الثانية، الطبعة احلليب، البايب عيسى مطبعة القاهرة، أمني، عثمان حتقيق ،«الطبيعة بعد ما تلخيص» :رشد ابن ( )

 (.م  51) القاهرة، طبعة ،«التهافت تهافت» :رشد ابن (2)

 (.م552 ) ،(  .ط) املشرق، دار بريوت، بويج، موريس األب :حتقيق ،«التهافت تهافت» :رشد ابن ( )

 (.م 56 ) الدكن، - آباد حيدر .رشد ابن رسائل ضمن ،«الطبيعي السماع» :رشد ابن (6)

 (.م551 ) املشرق، دار بريوت، بويج، موريس األب :حتقيق ،(  /ج) ،«الطبيعة بعد ما تفسير» :رشد ابن (9)

 (.م 56 ) الدكن، .أباد حيدر ،«والعالم السماء تلخيص» :رشد ابن (4)

 اهليئة مدكور،القاهرة، إبراهيم مراجعة زايد، سعيد - التفتازاين الغنيمي الوفا أبو حتقيق ،«والفساد الكون جوامع» :رشد ابن ( )
 (.م 55 ) للكتاب، العامة املصرية

 حممود زينب مراجعة الرازق، عبد على سعاد وافيه، أبو اهلل فضل سهري :حتقيق ،«العلوية اآلثار كتاب» :رشد ابن (1)
 (.م556 ) للثقافة، األعلى اجمللس القاهرة، مدكور، إبراهيم تصدير اخلضريي،

 :العربية المراجع :انًياث

 .ت.د القاهرة، املعارف، دار ،(  .ط) دنيا، سليمان وتقدمي حتقيق ،«الفالسفة تهافت» :الغزايل حامد أبو ( )

 (.م552 ) بغداد، العامة، الثقافية الشئون دار ،«اإلسالمي الفلسفي الفكر في دراسات» :األلوسى الدين حسام (2)

 (.م 55 ) ،(  .ط) اجليل، دار بريوت، ،(2 /ج) ،«العربية الفلسفة تاريخ» :الفاخوري وحنا اجلر خليل ( )

 (.م551 ) والتوزيع، والنشر للطباعة قباء دار القاهرة، ،«العالم -الطبيعية رشد ابن فلسفة» :عفيفي زينب (6)
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 (.م541 ) ،(  .ط) الشرق، دار منشورات بريوت، ،«المغرب فيلسوف رشد ابن» :احللو عبده (9)

 (.م5 5 ) ،(2 .ط) املعارف، دار القاهرة، ،«رشد ابن فلسفة في العقلية النزعة» :العراقي عاطف (4)

 (.م 55 ) السادسة، الطبعة املعارف، دار القاهرة، ،«والكالمية الفلسفية المذاهب في تجديد» :العراقي عاطف ( )

 (.م551 ) ،(  .ط) قباء، دار القاهرة، ،«المعاصر العربي الفكر في والتنوير العقل» :العراقي عاطف (1)

 ،( .ط) لوجنمان، -للنشر العاملية املصرية القاهرة،الشركة ،«جديد مدخل - العربية الفلسفة» :العراقي عاطف (5)
 (.م2111)

 (.م2112) للثقافة، األعلى اجمللس القاهرة، ،«غربية بروح عربًيا فيلسوفًا رشد ابن» :العراقي عاطف (1 )

 (.م552 ) ،(  .ط) املشرق، دار بريوت، ،«قرطبة فيلسوف رشد ابن» :فخري ماجد (  )

 (.م  5 ) ،(  .ط) اللبناين، الكتاب دار بريوت، ،«والخلود الوجود رشد ابن فلسفة في» :بيصار حممد (2 )

 ،( .ط) العربية، الوحدة دراسات مركز بريوت، ،«ونصوص دراسة -وفكر سيرة :رشد ابن» :اجلابري عابد مدحم (  )
 (.م551 )

  .ت .د ،(2.ط) املعارف، دار القاهرة، ،«رشد ابن فلسفة في والمثالية المادية» :عمارة حممد (6 )

 أعالم) اإلسالمية املعارف دائرة ترمجة جلنة العربية، الكتب إحياء دار ،«الفيلسوف رشد ابن» :موسى يوسف حممد (9 )
  .ت.د (الفالسفة

 ابن الفيلسوف» التذكاري بالكتاب مقالة «رشد ابن لدى الفلسفية والحقيقة الدينية الحقيقة» :زقزوق محدي حممود (4 )
 (.م 55 ) للثقافة، األعلى اجمللس القاهرة، العراقي، عاطف :وتصدير إشراف ،«العقلي لالتجاه ورائًدا عربًيا مفكًرا رشد

 (.م546 ) املصرية، األجنلو مكتبة القاهرة، الثانية، الطابعة ،«الدينية وفلسفته رشد ابن» :قاسم حممود (  )
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 الطبعة املصرية، األجنلو مكتبة القاهرة، ،«األكويني توماس لدى وتأويلها رشد، ابن عند المعرفة نظرية» :قاسم حممود (1 )
 (.م545 ) الثانية،

 رشد، ابن عن التذكاري الكتاب ضمن مقالة ،«اإللهية فلسفة في اليونانية والمؤثرات رشد ابن» :ذكي ذكري نبيلة (5 )
 (.م 55 ) للثقافة، األعلى اجمللس القاهرة،

 :األجنبية المراجع :ثالثًا

(1) Majed fakhary: Islamic occasionalism and its critique by Averroes and Aquinas, London 
1958.    

 (2) Leon Gauthier: Ibn Rochd , Paris , 1948. 

 


