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َ
ُ
األطروحة األشرفية وأثرها يف االعجاز القرآني

إن الممكن األخس ـ أي العالم المادي الذي يجيء فـي مرحلـٍ االيـٍ مـن العـالم الع لـي ـ إذا
وجد في الخارج الم اضي وجوباً بـ ((الممكن األفضل واألشرف)) أن يغـدو فـي درجـال العـالم

المادي وما فيه من إنسان وحيوان ونبال وجماد.
قـ ــالوا :ان الفيلسـ ــوف أف

ـ ــون

(ل  743ق .م)

لـ ــه شـ ــرف األسـ ــب يٍ فـ ــي محاولـ ــٍ ا سـ ــاد ل

باأل روحٍ األشرفيٍ ,الاي اعارض اإلنسان لنجاح نظرياه في ((المسائل الع ليـٍ)) وللـه اـذا

ذاب قائ ً:

((إن الموجودال الاي نرااا في لالمنـا المـادي

ااصـف بصـفٍ الكمـال الم لـق ,فـ بـد

أن يكون لها مثال كامل في لالم آخر يخالف لـن اـذا الـذي يسـمه بعـالم الكـون والفسـاد انـه

لالم الع ول المفارقٍ للمادة)) [.]1

وجــاء بعــدم الميــذم المعلــم األول أرسـ و للــه اــذا الــنه  ..قــال األشـراقي (ل783اــ) فــي

م ارحاــه انــه :اســافاد مــن ال ـ األ روحــٍ مــن إشــارة إجماليــٍ ألرس ـ و ..فإنــه قــال فــي كاــاب
السماء والعالم :يجب أن يعا د في المعلومال ما او األكرم وا شرف [.]2
والح ي ٍ ا ـال :إن مجـرد ا نشـغال بوجـود األفضـل واألشـرف مـن ناحيـٍ المبـدأ خيـر شـااد

لله وجودم حاه فيما لم يوجد في العوالم الع ليٍ لما اساهدفه األد ار الع لي.

ولله اذا ا ساس ..يجب بالضرورة لله رائد الفكر الفلسفي أن يكاشف ح ي اه ,وياعبـد
به ..فإذا لم يـرم ااانـا ,بدااـٍ أنـه موجـود فـي لـالم الصـور ,والمفـاايم العامـٍ ,الاـي يكـون

محلها الع ل المجرد ,والاي اي المسألٍ الفريدة للعالم المادي.
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إن األ روحــٍ األش ـرفيٍ لهــا وجــود اســاراايجي بـ ف
ـارم مــن لــدن مفكــري اإلس ـ م ,وأول ـوا لهــا

لناي ـ ــٍ خاص ـ ــٍ بالبح ـ ــم والم ـ ــذاكرة والمناقش ـ ــٍ ,وغ ـ ــدل لن ـ ــدام قال ـ ــدة فكري ـ ــٍ له ـ ــا أبعادا ـ ــا
الموضوليٍ في لدة موضولال من مبانيهم الفلسفيٍ األخرى.
ومن ناائ اذم األ روحـٍ وفوائـداا الاكامليـٍ المعم ـٍ بـادر أبـو للـي الحسـين بـن لبـد ا

الشهير بأبن سينا ,وراب لله اذم المسألٍ(( :نظام الوجود في سلسلاي الخلق والبعم)).

والشــيأل األش ـراقي فــي موضــوله لــن الع ــول العرضــيٍ أي :المثــل النوريــٍ ,فينــدفه بهــذا
النص من ك مه:
((المجـ ــرد المحـ ــض أشـ ــرف مـ ــن المجـ ــرد الماعلـ ــق ,والـ ــروح المرسـ ــل أشـ ــرف مـ ــن الـ ــروح

المضــاف)) و((إذا كــان المجــرد الماعلــق ـ أي الــروح المضــاف ـ موجــوداً ,فلــيكن المجــرد

المحض ,أو الروح المرسل موجوداً قبله)).

وبعدم بممن ليس بال صير ..ا ـرق صـدر الـدين الشـيرامي لهـذم األ روحـٍ ..بشـرح فلسـفي

مســهب ,وأ ــرى لليهــا ب ولــه((:قالــدة ش ـريفٍ براانيــٍ لظيمــٍ الجــدوى كريمــٍ مواداــا ماــوفرة
فوائداا جليلٍ منافعها)).

وفــي ضــوء اــذم الكلمــٍ الكريمــٍ العري ــٍ فــي الاــاريأل الفلســفي والمســاح ٍ للا ــدير واإلكبــار

واإللجـ ــاب والخل ـ ــود ..نه ـ ــض بإل ـ ــاء األدل ـ ــٍ الفلسـ ــفيٍ ا س ـ ــاد ليٍ لل ـ ــه ص ـ ــحٍ األ روح ـ ــٍ

األشرفيٍ ..وخ صٍ ما راح إليه او ,وما راح اليه الفيضيون في حـدوم العـالم ,وفـق حل ـٍ
الاسلسل الع لي الذي بدأ بـ ((الع ل األول)) الذي له مساران ,وجوبي ,وامكاني ,يغدو لام ً

في خلق ل ل ثان ,ولذا أ ل وا لن اذا الواجـب ب ـ ((الغيـر)) والممكـن ب ـ ((الـذال)) كمـا بينـا
في الفصل السابق ن داً واحلي ً وبشكل موضولي.
ومن اذا المسار ين لق صدر الدين الشيرامي ألمضاء اذم األ روحٍ األشرفيٍ ..إذ كاـب

قائ ً:

((إن الممكن األحسن إذا وجد لن الباري اعاله,

بـد أن يسـب ه وجـود الممكـن األشـرف,

وذل ألن الباري جلل لظماه ,الذي او في غايٍ الكمال ,و يا ـرق إليـه شـائبٍ الن صـان,
بد أن يكون أول مـا يصـدر لنـه أشـرف الموجـودال ,الاـي اـي المثـال الع لـي الاـام المبـرءة

من كل ن ص وشين)).
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واذا نظرنا باأمل إله الاسلسل الااريخي لوجدنا أن األ روحٍ األشرفيٍ اهيمن لله مفكري

الفلسفٍ بشكل لام ,وبخاصٍ الماأثرين بفكر صدر الدين الشيرامي.

واكذا ..حاه جاء دور السبمواري لله اذا المنوال ف د راح ي ول:
((اــذم قالــدة ش ـريفٍ لظيمــٍ الجــدوى ومــن فوائــداا إثبــال أربــاب األن ـوا  ,وقــد اســانب ها

الشيأل األشراقي من ك م للمعلم ا ول ,وقد أشرنا إله دليلها المذكور في الكاب ب ولنا:
الممكن األخس إذا اح ا  ,فالممكن األشرف فيه سب ا
ألنه لو م إن لم يفض ,فجهٍ افضل ح اً ي اضه
وان أخس فاض قبل األشرف

للل األقوى لند ذا باألضعف

وأن مه األشرف في الصدور فواحد جاء مصدر الكثير (.)7
وأحب أن ننبه ـ انا ـ ال اريء اللبيب أن اذم األ روحٍ األشرفيٍ من
حيم المبدأ

افسر العجم الموجود في الظواار ال بيعيٍ بأنهـا لجـم فـي العلـٍ ,و فـي

وجــود ا بوصــفه الم لــق ,بــل العجــم كــل العجــم يرجــه إلــه الــذال المعلــول ,ولــدم اقاــه

الفاللٍ لال ي الفيض من الموله الكريم.

ولله أساس اذم األ روحٍ األشرفيٍ يـذاب فريـق مـن المفكـرين إلـه أن الظـاارة ال بيعيـٍ
بكل ما فيها من قوى ولناصر ,اي النموذج األصيل للخير والع ـاء ( ..)%111والشـر اـو
الفساد لم يكن له وجـود يـذكر للـه صـخرة الواقـه ,وذلـ ألن األول ياسـم بكـل سـمال الخيـر
والع اء ,محال أن يخلق ظاارة بيعيٍ

فائدة فيهـا و منفعـٍ خيـرة ,ألنـه

يخلـق األدنـه

مــه إمكــان خلــق األللــه ..حاــه جهــنم ولــذابها العســير خيــر ول ــاء ,بالنســبٍ إلــه اح يــق

الغــرض الم صــود منهــا ..والخيــر وال بيعــٍ كلماــان جــدلياان ماراب اــان ,وكــذا الشــر والفســاد
كلماان جدلياان ماراب اان كذل  .ثم إن كل مـا فـي اـذم الظـواار ال بيعيـٍ مـن أشـياء شـريرة
للــه مــا نعا ــد فيمــا اــي إا لناصــر خيــر بالــذال ..وأننــا

نكاشــفها وألا ــدنا أنهــا شـ اًر ,أو

فيها مصلحٍ اؤدي إله حصيلٍ خيرة وبالم ممٍ اغدو خيرة بالعرض.
قال صدر الدين الشيرامي:
8

((الشر موجود في ال بيعٍ وكثير ,ولكن خير ال بيعٍ أكثر من شراا ,ونفعها أكثـر مـن

ضراا ..أن الذي إحارق ثوبه بالنار قد اضرر بسـببها ,ولكـن إذا قسـنا اـذا الضـرر البسـي ,
إلــه منافعــه بالنــار ـوال حيااــه لــم نجــدم شــيئاً مــذكو اًر ..واــذان فــي الشــخص الواحــد ..فكيــف
النــو  ...إن ا شــخاص األصــحاء مــن أفـراد اإلنســان والحيـوان أكثــر بكثيــر مــن ذوي ا فــال

والعااال)).
إذن ..فالظاارة ال بيعيٍ بما فيها من أشياء وقضايا خير ول اء ,وسعادة (.)%111
إن األ روحٍ األشرفيٍ إجااحل أسس ناموس العلٍ والمعلول ,وقفمل إله ن لٍ نوليٍ فـي

المن ل ــال الع ائدي ــٍ حا ــه اس ــادل بعض ــهم به ــذم األ روح ــٍ لل ــه إلج ــام ال ـ ـرآن كا ــاب ا

المحفوظ ا خير من أمور قائمٍ فيه يعجم الناس لن مجادلاها كإحكام نظمه ,ودقٍ معانيه,

ورولـٍ أسـلوبه ..إلــه غيـر ذلـ مــن األمـور ,الاــي لـ وداا المخاصـون وجواـاً أللجـامم ,وذلـ

ألن اــذم األ روحــٍ اهــدف بــأن يغــدو قــول ا اعــاله أفص ـ ال ــول وأبلغــه ,بمــا أنــه معج ـمة

ال ــدار ,الا ــي

ي ــف له ــا أح ــد ,و ي ــأاي بمثله ــا إنس ــان ..وا غ ــدا ا ــرجي المرج ــوح لل ــه

الراج  ,واذا محال الباه.

نعم ..اذا ما ادلي به األ روحٍ األشراقيٍ بأن في قـدرة ا سـبحانه إنـمال قولـه فـي مناهـه
صور الفصاحٍ ,وألوان الب غٍ والبيان ..إذن شري ٍ أن يكون الك م أفضل وأشـرف الكـ م

في كااب اإلس م الخالد.

وم ــه ا ــذا كل ــه ..ف ــد ــرح بع ــض الب ــاحثين ف ــي اإللج ــام ال رآن ــي أ روح ــٍ ان ــاقض الـ ـ

األ روحٍ ال ائلٍ:

إن العرب إنما لجموا لن اإلايان بمثل ال رآن بعشر سور مثله مفاريال ,او بسـورة واحـدة

من مثله ,ألن ا اعاله قد (صـرفهم) لـن ذلـ  ,وامسـكهم أن ينهضـوا لـه ..ولـو نهضـوا لـه
وقــالوا لكــان فــي اســا الاهم أن ي ول ـوا مثــل قولــه؛ ألنــه مــن جــنس الك ـ م الــذي جــرى للــه

افوااهم.
ولعــل أول مــن ذاــب إلــه اــذم األ روحــٍ اــو أبــو اســحاق اب ـراايم بــن ســيار النظــام

الرأس الشاخص في مذاب المعاملٍ.
ي ول :ابو الفا الشهرسااني:
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(ل ا ــ)

((وملـم النظـام أن إلجـام ال ـرآن ب ـ ((الصـرفٍ)) أي أن ا صـرف العـرب لـن معارضــاه,

وسلب ل ولهم ,وكان م دو اًر لهم ,لكن ألاقهم أمر خارجي))[.]4

إن كاــاب اإلسـ م المحفــوظ األخيــر ..اــو كـ م ا جلــل قدراــه ,ومســاحيل أن ي ــاس بــه
أي ك م ..فهـو لهـذم معجـمة خالـدة فـي ذااـه ,قـد أخـرس فـي معجماـه فرسـان الب غـٍ ,وقـادة

الخ ابٍ ,وسادال ال وافي ,وملو البيان.

ولو كان في واقه األمر قد ألجم أئمٍ الفصاحٍ والب غٍ والبيان ...بإرادة اكوينيـٍ ,وقـوة
قاارة غير منظورة لنه لما كان ك م ا أبداً !!..
ولو كان كااب ا األخير لله ال الخصوصيٍ ..لكان ألبناء يعـرب فيـه رأي غيـر الـذي

قالوا فيه ,ولما خرسوا أمام فصاحاه ,وبهروا من رولٍ نظمه ,وج ل لعاه ,ووقه كلمااـه
لله مجامه ال لوب الاي جاءاهم منه حين سمعوم ,ول لوم.
صـرفوا
ولو كان كااب ا األخيـر ..مراكـ اًم للـه اـذا األمـر المعجـم ـ أي للـه أن العـرب ف

لــن معارضــٍ ال ـرآن ص ـرفاً لمــا كــان لنمولــه ,الــذي

يلا ــي مــه شــعر الشــعراء فــي ومن و

قافيٍ ,و مه سجه الكهان وث لـه واكلفـه ,ولكـان يمكـن أن يسـاغني لنـه بـأدنه شـيء ي ـه
ما بين الرسول ال ائد

(ص)

وبين أماه من حوار وأاوال !!..

واــذا ال ــول فــي ((الصــرف)) فــي مناهــه الــوان والس ـ و ألن الكثيــر الكثيــر مــن العــرب

البلغــاء اصــدوا ألجهاضــه ومعارضــاه ,فلــم يامكن ـوا مــن ذل ـ  ,بــل واراعــاد ف ـرائص الصــناديد
والجبــابرة لنــد ســماله ,بــل وب ائــه إلــه اليــوم معجـمة خالــدة مــا بعــداا معجـمة اــا أل فــي نوراــا

الرباني ,وااألق في جمالها ال دسي.
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()2
مشكلة جدلية احلادث بالقديم

قالوا :ال يمكن شد الحادم المسـبوق ب ـ ((العـدم المشـمول بالممـان)) الـذي لـه بدايـٍ ,كمـا
ســيكون لــه نهايــٍ ,فهــو لــم يكــن ,ثــم كــان ثــم

الحــدوم

يكــون بـ ـ ((المبــدأ ال ــديم)) الــذي ين ـمم لــن

بدايــٍ لــه ,و نهايــٍ ..أنــه أبــدي أملــي..إذن فــالعوالم مهمــا كانــل ,أو اكــون..

ماديــٍ أم مجــردة ..كلهــا ممكنــٍ ,أي :مســاحدثٍ ســب ها العــدم األملــي ,وأراب ــل فــي حل ااهــا

الماسلســلٍ بــالمعلول الواحــد ال ــديم ,ولــيس اــذا إ مــن قبيــل فصــل المعلــول لــن العلــٍ ..وقــد
ا ـ ــرر أن المعل ـ ــول

ينفص ـ ــل ل ـ ــن العل ـ ــٍ؛ ب ـ ــل لن ـ ــد وجودا ـ ــا ,وبع ـ ــدمها ينع ـ ــدم مباشـ ـ ـرة.

إضافٍ إله ذل ..

يمكن الاصري بصحٍ الاسلسل ,ألن الاسلسـل ا مانـااي ,الـذي يصـل

بالنهايــٍ إلــه شــا يء العلــٍ األولــه ش ـري ٍ أن يســب ه العــدم ,وا لــمم إنفصــال المعلــول لــن

للاه.
وانــا ..ينكشــف الابــاين والاضــاد ..فيجــب وضــه حــل فلســفي فــي جدليــٍ [ ]7الحــادم بال ــديم

..!.

ون ــول :يمكــن حــل اــذم المشــكلٍ الفلســفيٍ الماشــابكٍ الاــي لجــم لــن حلهــا الف ســفٍ لبــر
ال رون الما اولٍ من منظور الحركٍ الجواريٍ:
أجــل ..إن ال ـذال والح ي ــٍ فــي األشــياء والظ ـواار ال بيعيــٍ قــد

اوجــد للــه ســبيل الــنه

الاكاملي الاام في لحظٍ ,بل اوجد بصورة ادريجيٍ ,واسانفذ اقااها رويداً رويداً ..ومـن ثـم
يحصــل الاغييــر ,وحســب م ارحــل الاكامــل الــذااي ..واــي فــي كســب جديــد مســامر اــو معنــه

حركاها ونمواا في ذااها ,ولهذا ـ كذل ـ ا فـم قفـمة مـن شـيء إلـه آخـر ,واصـل فـي حل ـال
اكاملها من ال وة إله الفعل ,ومن األرض السفله إله العرش ا لله ,واصـعد إلـه حضـيرة

البناء الفوقي إن كان لها النجاح ,أو انمل إله منحدر البناء الاحاي إن كان لها الس و .
وقد ا رر أن لمليٍ ا ساكمال الذااي

يمكن أن يدر األلله ضوء اذا المبدأ.
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وكــذل ااــابه ظ ـواار ماعــددة يوجــد كــل ظــاارة منهــا بعــد الظــاارة قبلهــا ,واع ــي المجــال

الع ـريض بموالهــا الظــاارة ليســل ب ديمــٍ ,فلــم يكــن اــذا إمداــا اًر ول نيــٍ ,ومــن ثــم لــم يكــن

حركٍ ,وانما شكل من أشكال الا ور والاجدد بصورة م ل ٍ.
إذن ..فمعنه الحركٍ في المفهوم الفلسفي:

((خروج الشيء من ال وة إله الفعـل اـدريجياً أو يسـي اًر)) ويا ـرر اـذا المعنـه أن الحركـٍ لـم

اكن في الح ي ٍ لبـارة لـن موال الشـيء موا ً للـه وجـه الاعمـيم ..ووجـود شـيء آخـر جديـد,

وانما اي في واقه الح ي ٍ اغيير واجدد الشيء في مراحل الوجود.

وللــه اــذا يحــام أن اســاولب كــل حركــٍ للــه وجــود واحــد دائــم لنــد أول إن

قــٍ إلــه أن

اركـد ..واـذا الوجـود اـو الـذي ياحـر بصـورة داخليـٍ ذاايـٍ ,أي :للـه نحـو الاـدرج وا را ـاء
فــي ممــان قليــل أو كثيــر وبشــكل دائــم ..وكــل مرحلــٍ اعبــر لــن مرابــٍ مــن م اراــب ذلـ الوجــود

الواحد ,واذم المرااب إنما اخلق بالحركٍ ,فالموضو الماحر

يملكهـا قبـل الحركـٍ ,وا

لم ــا وج ــدل حرك ــٍ م ــن األس ــاس ..ب ــل ا ــو ف ــي أول الاح ــر يامث ــل لن ــا ف ــي ق ــوى و اق ــال,
وبالحركــٍ اســانفذ ال ـ ال ــوى وال اقــال ,ويســابدل فــي كــل مرابــٍ مــن م اراــب حركــٍ اإلمكــان

((الواق ــه وال ــوة بالفعلي ــٍ)) كم ــا ا ــي الح ــال ف ــي الم ــادة الماغيـ ـرة ,الا ــي ااغي ــر بص ــورة حركي ــٍ
ادريجيــٍ قــد

نحــس بهــا فــي ظــاار األمــر والعيــان؛ بيــد أنهــا ح ي ــٍ واقعيــٍ مســامرة احــدم

اإلنس ــانيٍ ـ ـ ـ

يعن ــي وص ــل إل ــه الكم ــال ال م ــوح ,ب ــل يس ــا يه الس ــير نح ــو ألا ــاب الع ــالم

ل شــياء ,فــان اإلنســان كــذل ياــدرج فــي اــذا الاغييــر حاــه يبل ـ نهاياــه ,ويالــبس بالصــورة
الفوقي ..حاـه يصـل إلـه الكمـال الم لـق ,فيغـدو مخلوقـاً ل نيـاً ,وخليفـٍ ا فـي األرض,

وواس ٍ فيض إلهي ـ بـدءاً مـن البويضـٍ إلـه الن فـٍ ,ومـرو اًر بـالجنين إلـه ال فـل ,ووصـو ً

إله المراا ٍ ثم إله الرجل السوي.

إن اذا الكائن الماغير الحي فـي مرحلـٍ مـؤ رة مـن حركاـه اـو ن فـٍ ب ـ ((الفعـل)) بيـد أنـه

فــي ذال اللحظــٍ أمــر آخــر ,ب ــل للن فــٍ ,واحســن منهــا مــن ناحي ــٍ ا را ــاء فهــو جنــين ب ـ ـ
((ال وة)).

والم صود من اذا كله :أن لنصر الحركٍ في اذا الكائن قـد إراب ـل جـدلياً فيهـا ((الفعـل

وال وة سواء بسواء)) فيمـا لـو لـم يكـن فـي الكـائن الحـي قـوة مرحلـٍ جديـدة و اقااهـا لمـا وجـدل

في الح ي ٍ حركٍ ,ولو لم يكن أم اًر من األمـور ب ـ ((الفعـل)) لكـان
و اوجد حركٍ كذل .
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وجـود لـه مـن ا سـاس,

فالاجدد والاغيير ياكون باسامرار من أمر بـ ((الفعل)) وأمر بـ ((ال وة)).
واكذا دوالي اب ه وادوم الحركـٍ مـادام األمـر يحاـوي للـه ((الفعليـٍ وال ـوة سـواء بسـواء))

ولله ((الوجود واإلمكان سواء بسواء)) فإذا اسانفذ اإلمكان ,ولم ابق فـي األمـر اقـٍ فاللـٍ
في مرحلٍ جديدة ماال لناصر الحركٍ..
واــذا اــو معنــه(( :إن كــل حــادم ممــاني مســبوق بعــدم ممــاني يحاــوي للــه قــوة الشــيء

ويحمل قابلياه)).

(.)6

واذا او ـ كذل ـ معنه(( :خـروج الشـيء مـن ال ـوة إلـه الفعـل ,أو ااحادامـا فـي الحركـٍ))
واــذا اــو واقــه الحركــٍ فــي المفهــوم المياــافيمي ي ( ..)3الــذي ااــوام فيــه الماديــٍ الديالكايكيــٍ

( ..)8بالاناقض الموجود المسامر في المحاوى الداخلي ل شياء.

ومــن خـ ل شــرحنا لــن نظريــٍ الحركــٍ العامــٍ للاغييــر بمفهومهــا العميــق الــدقيق ..اكاشــفنا
واقعاً ح ي ٍ معنه الحركٍ الجواريٍ.
إذن ..بـد مـن ال ـول ـ كـذل ـ بـأن المـدارس الفلسـفيٍ حاولـل وضـه الحلـول لهـذم المشـكلٍ

من خ ل ايمنٍ الدورة الفلكيـٍ فـي األشـياء والظـواار ال بيعيـٍ ..واـم يجعلـون حركـٍ األفـ
واس ٍ الصلٍ الجدليٍ بين الحادم وال ديم لله اذا النحو:
لكل حركٍ لله نحو الشمول لنصران:

لنصر الثبال :ولم يكن فيه أي اجدد وا ـور ..وي ل ـون لليـه ب ـ ((الحركـٍ الاوسـي يٍ)),

وأنها اجدد ال بيعٍ الفلكيٍ ,وبما أنها الجسم بين المبدأ أو المناهه ..واذا شـيء ثابـل يرسـم

الحركٍ ال عيٍ ,وبهذا الشكل يمكن الابار الحركٍ حالٍ بسي ٍ ثاباٍ

ان سام فيها..

وللــه ســبيل الفــرض :أن جســماً ماحرك ـاً وماجــدداً كــان موجــوداً منــذ ال ــدم وحاــه األبــد..

فالحركٍ بهذا الشكل أي :من ال دم إله األبد حالـٍ واحـدة ثاباـٍ ..اـذا ويمكـن أن يكـون معلـو ً

لعلٍ قديمٍ ,و يلمم منه ا نفصال.

ولنصر الاغيير :وي ل ون لليه بـ ((الحركٍ ال عيٍ)) واـي لبـارة لـن ق عـٍ مماـدة منهـا

 ,ارسمها الحركٍ الاوسي يٍ ,وبهذا المعنه يغدو موضولاً ماغي اًر في اللحظال كلها ..فهي
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ذانيـٍ

منه

وجـود لهـا فـي لـالم الوجـود ,لعـدم جـوام اجامـا األجـماء ,أي :مـا لـم ينمحـي جــمء

يوجد جمء آخر ,وا كان ق ار اًر وسكوناً,

ماغي اًر وما و اًر.

ويبنون لله اذا ..أن ن ٍ الثبال للحركٍ الفلكيٍ بما أنها قوة دائمٍ ب ان ا ـ منسـوبٍ
إلــه العل ـٍ األولــه صــادرة منهــا ,ومــن ن ــٍ ابــديلها اغــدو واس ـ ٍ لوجــود الح ـوادم (العــولم)
وصلاها بالعلٍ األوله ال ديمٍ.

بي ــد أن ص ــدر ال ــدين الش ــيرامي
المشكلٍ

(ل 1171اـ ــ)

ل ــم ي ــر ذلـ ـ حـ ـ ً ج ــذرياً ل

روح ــٍ ,ب ــل ي ــرى

امال قائمٍ في اذم األ روحـٍ كـذل  ,ألن ح ي ـٍ المشـكلٍ اـي نسـبٍ الماغيـر إلـه

ال ــار ,وان ـ ق لنص ــر الحركــٍ م ــن األشــياء والظـ ـواار ال بيعيــٍ الفلكي ــٍ ,وبرؤيــٍ انس ــجام

وم ئمــٍ نــاموس العلــٍ للمعلــول ,واإليمــان ب ـرار ا شــياء ال بيعيــٍ واســا راراا محــال إن ـ ق

الحركٍ من الجوار الفلكي ال ار المسا ر.

وم ــن ث ــم ..ياج ــه ف ــي وض ــه الح ــل الفلس ــفي اله ــادف لهـ ـذم األ روح ــٍ ..وا ــي لل ــه نهـ ـ

الف سفٍ في الحل ,بيد أنه لله ضوء نظريٍ الحركٍ الجواريٍ العامٍ ( )9في األف

..وللـه

اذا األساس فالحركٍ الجواريٍ في خ و ها العريضٍ لها ري اان مابايناان:
 .1قار..

 .2وما ور..
ال ري ــٍ ال ــارة :اــي ال ــابه الفعلــي للجــوار الفلكــي ,واــي مثــل العناصــر(( :الجواريــٍ,

والعرضيٍ ,والس حيٍ)) موجودة في لالم العلم اإللهي ..وم بو بـ ((ذال الع ول الكليٍ)).

وال ري ــٍ الما ــورة :اــي الاــي اغيــر ذااهــا و ابعهــا الجــواري الفلكــي فــي جميــه اللحظــال,

ومــن ثــم ..فالحركــٍ بالاباراــا قاراــا واســا راراا منســوب إلــه العلــٍ ال ديمــٍ األولــه ..بالاباراــا
ا وراا واغيراا لامل صلٍ جدليٍ بين الحادم وال ديم.
و افــرق اــذم ال ري ــٍ لمــا راح اليــه اــؤ ء الف ســفٍ؛ بيــد أنهــم يســادلون فــي ذل ـ للــه

الحركٍ الوضعيٍ ل ف

 ..والشيرامي يسادل لله ضوء الحركٍ الجواريٍ العامٍ لها..
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()3
علم اهلل تعاىل باألشياء

إن للم ا ـ جل ج له ـ بـ ((األشياء))

بد أن يكون بـ ((اإلاضافٍ األَشـرافيٍ)) ..أي أن

ـاء مفاضــٍ مــن ذل ـ الفــيض اإللهــي الم ــدس ,وأمــرم
كــل الممكنــال المســاندة إليــه حــدوثاً وب ـ ً
الواحــد الاكــويني ..بمعنــه أنــه ـ ســبحانه ـ لــالم بكــل المخلوقــال ..سـواء أكانــل للــه صــعيد
الذوال ,أم لله صعيد المعاني ,أم لله أي صعيد آخر..
إذن ..فهــو لــالم بكــل الموجــودال ,وبكــل المســاجدال بأســبابها ومســببااها ..الاــي يعرفهــا

العلماء المفكرون ,فإن الاصورال الم بولٍ في ذانيٍ العلماء مخلوقٍ لواجب الوجـود ,فهـو
لالم بها ب ريق أوله..

ألن العلم له ممكن ,وما أمكن في ح ه واجب له.
وألن الجهل ن ص ,والن ص لليه من رابه المساحي ل..
وألنه او ح ي ٍ بسي ٍ مجردة محصنٍ ,وكل مجـرد لاقـل لذااـه وللمـه بذااـه ..وألنـه اـو

مع ي الكمال

يكون فاقـدم ..أو أنـه مجـرد وكـل مجـرد لاقـل بذااـه ,وذااـه لـين العلـٍ لكـل

شيء من األشياء.

ومن انا ..قد ثبل أن العلم بالعلٍـ بكل فصائلها وروافداا والابارااها وحيثيااها ال ممٍ لها

ـ ـ ل ــين العل ــٍ ب ــالمعلول ,أي :أن لل ــٍ الموض ــو إذا غ ــدل غي ــر مس ــاورة م ــن ل ــدن ال ــذال..
شـري ٍ أن اغــدو غيــر مســاورة؛ ألن المعلــول فصــيل مــن فصــائل العلــٍ ,وشــكل مــن أشــكاله,

فالعلٍ بذااه؛ إنما او للمه بمخلوقااه ومعلومااه ب اساثناء.
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إن الموجودال ال ائمٍ لله أساس الاأ ير ,الاي اي الممكنـال كلهـا من ويـٍ احـل مظلـٍ

ال الـذال الواحـدة المجـردة ,ألن بسـي الح ي ـٍ كـل األشـياء ولـيس بشـيء منهـا ..وحيـم أن
ذااه غير مساورة من لدنه..
إذن ..فكل األشياء ,واألحوال ,والموامين ,والا ادير ..بواقعياها وذوااها واويااها ..غيـر

خفيــٍ لنــدم اعــاله ,ومحــي بهــا ..إحا ــٍ ح ي يــٍ جمئيــٍ وكليــٍ ,ومجــردة وماديــٍ ,وبســي ٍ
ومركبــٍ ..ولــم يكــن للمــه بالصــورة حاــه يفاــرق إلــه مســارين :إجمــالي وافصــيلي ..فــإذا كانــل

الممكنــال ,بكــل ش ـرائحها ,وبكــل ذوااهــا منكشــفٍ مــن لــدن ا بوصــفه الم لــق للــه ســبيل

العلــم الحضــوري ,ولــيس للــه ســبيل العلــم الحصــولي؛ ألن العلــم الحضــوري م يــد فــي إ ــار
للم المجرد بذااه الم دسٍ ,أو بمعلو اه ..وذل لحضور ح ي ٍ المجرد وذااه لند ذااه؛ ألنه

ح ي ٍ نوريٍ ..ف اغيب ذااه لن ذااه الم دسٍ.

إذن ..ف ـ اســاحالٍ فــي أصــل المســألٍ ..يغــدو الكشــف كشــفاً افصــيلياً الباــه؛ ألن مع ــي

الشــيء

يمكــن بحــال أن يكــون فاقــداً للشــيء ..واــذا اــو الم صــود بأقوالــه ســبحانه واعــاله

وسناه الشريفٍ:

ور
َلفي ِن َو َما اف ْخ ِفي الص ف
{ي ْعلَ فم َخائَِنٍَ ْاأل ْ
َ
فد ف

}غافر19

.

ِ
َن اللّهَ َل وم اْل فغفي ِ
اا ْم َوأ و
{أَلَ ْم َي ْعلَ فموْا أ و
وب
َن اللّهَ َي ْعلَ فم س ورفا ْم َوَن ْج َو ف
ف

}الاوبٍ.38

{وَي ْعلَ فم َما ِفي اْل َبِّر َواْل َب ْح ِر َو َما اَ ْس ف ف ِمن َوَرقٍَ ِإ و َي ْعلَ فمهَا} ا نعام .79
َ
ِ
ِ
ف
ـيء ِلنـ َـدمف بِ ِم ْـ َـدار
{اللّــهف َي ْعلَـ فـم َمــا اَ ْحم ـ فل فك ـ فل أفنثَــه َو َمــا اَغـ ف
ـيض األ َْر َحـ ف
ـام َو َمــا اَـ ْـمَد فاد َو فك ـل َشـ ْ

}الرلد.8

الرس ِ و
ون }المائدة.99
ون َو َما اَ ْكاف فم َ
ول إِ اْل َب َغف َواللّهف َي ْعلَ فم َما افْب فد َ
{ وما َللَه و ف
ِ
و
ان اللوهف َللِيماً َحلِيماً
{ َواللهف َي ْعلَ فم َما في فقلفوبِ فك ْم َو َك َ

}األحماب.71

ِ
ِّ
يم } الب رة .282
{واللّهف بِ فكل َش ْيء َلل ٌ
َ
{وللّ ِه ما ِفي الس ِ
ال و َما ِفي األ َْر ِ
ان اللّهف بِ فك ِّل َش ْيء فم ِحي
ض َو َك َ
َ
َ َ
وم َاو َ
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اً}النساء.126

ِ
ِ
ِ
{لــالِِم اْل َغ ْيـ ِ
ال وَ ِفــي ْاأل َْر ِ
َصـ َـغ فر ِمــن َذلِـ َ
ـب َ َي ْعـ فـم ف
َ
ض َوَ أ ْ
ب َل ْنــهف مثْ َــا فل َذ ورة فــي ال وسـ َـم َاو َ
مبِين }سبأ.7
َوَ أَ ْك َب فر إِ و ِفي ِكاَاب ف
ِ
{ولَ َ ْد َخلَ ْ َنا ِْ
ب إِلَ ْي ِه ِم ْن َحْب ِل اْل َوِر ِيد
ان َوَن ْعلَ فم َما افَو ْس ِو فس بِه َن ْف فسهف َوَن ْح فن أَ ْق َر ف
نس َ
اإل َ
َ

}ق16

وقال سيد الماألهين ا مام للي ( ):
((لم يحلل في ا شياء في ال او فيها كائن ,ولم ينأ لنها في ـال اـو منهـا بـائن ,واحجبـه

الب ــون لــن الظهــور ,و ي عــه الظهــور لــن الب ــون ,وأنــه بكــل مكــان ,وفــي كــل حــين
وأوآن ,ومه كل إنس وجان ,ولم ي رب من األشياء بالاصاق ,ولم يبعد لنها باحاراق ,و
يخف ــه للي ــه م ــن لب ــادم ش ــخوص لحظ ــٍ ,و ك ــرور لفظ ــٍ ,و إمد ف رب ــوة ,و انبس ــا

خ ـوة فــي ليـل داج ,و غســق سـاج يافيــأ لليـه ال مــر المنيـر ,و اع بــه الشـمس ذال النــور
فــي األف ـوال والكــرور ,وا لــب األممنــٍ والــداور ,مــن إقبــال ليــل م بــل ,وادبــار نهــار مــدبر,
قبل كل غايٍ ومدة ,وبعد كل إحصاء ولدة)).
وسئل اإلمام الصادق

( ):

يعلم إ ما يكون ...
قال

أيعلم ا الشيء ,الذي لم يكن إن لو كان ,كيف يكون ,أو

( ):

((إن ا اعاله او العالم باألشياء قبل كون األشياء ..قال لم وجل{ :إِونا فكونا َنساَ ِ
ـأل َمـا
نس ف
ْ
ـون ِمــن قَْب ـ فل َولَـ ْـو فرفدوْا
ـون }الجاثيــٍ ..29وقــال ألاــل
النار{بـ ْـل َبـ َـدا لَهفــم ومــا َكـ ف
َ
ـانوْا في ْخففـ َ
فكنــاف ْم اَ ْع َملفـ َ
ِ
لَع ف ِ
ون }األنعام ,28ف د للم ا لم وجل :أنه ردام لمـا ردوا لمـا
ادوْا ل َما فنهفوْا َل ْنهف َوِاونهف ْم لَ َكاذفب َ
َ
ال رفب َ ِلْلم َئِ َك ٍِ إِِّنـي ج ِ
الـ ٌل ِفـي األ َْر ِ
ض َخِليفَـًٍ قَـالفوْا
َ
{وِا ْذ قَ َ َ
َ
نهوا لنه ..وقال للم ئكٍ لما قالوا َ
أَاَ ْج َع فل ِفيهَا َمن في ْف ِس فد ِفيهَا َوَي ْس ِف ف ِّ
َللَـ فم َمـا َ
الد َماء َوَن ْح فن فن َسِّب ف بِ َح ْمِد َ َوفن َ ِّد فس لَ َ قَ َ
ـال إِِّنـي أ ْ
ـون }الب ـرة , 71فلــم يــمل ا لـم وجــل للمــه ســاب اً ل شـياء قــديماً قبــل أن يخل هــا فابــار
اَ ْعلَ فم َ

ربنــا واعــاله لل ـواً كبي ـ اًر ,خلــق ا شــياء وللمــه بهــا ســابق لهــا كمــا شــاء ,كــذل لــم يــمل ربنــا
لليماً سميعاً بصي اًر)) (.)11
وس ــئل

( )

ك ــذل  :ل ــن ا اع ــاله ..أك ــان يعل ــم المك ــان قب ــل أن يخل ــق المك ــان ,أم للم ــه

لندما خل ه وبعدما خل ه ...
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قال(( :اعاله ا  ,بل لم يمل لالماً بالمكان قبل اكوينه ,كعلمه به بعدما كونـه ,وكـذل

للمه بجميه األشياء ,كعلمه بالمكان)) (.)11

واذا حاولنا أن نفسر شموليٍ للم الباري اعاله بانه لالم منذ األمل بكل شيء من األشياء
وال ــه أب ــد األب ــدين ..فه ــذا الافس ــير م ــن أخ ــر الموض ــولال الش ــائكٍ ف ــي المباح ــم الك مي ــٍ
وا لا اديٍ..

والحق ي ال :إن إمضاء اذم المسألٍ لله صعيد الع ل في مناهـه األشـكال ..وكيـف كـان
 ...فنسادل بـ ((الحكم الع لي)) مضافاً لله ما ا دم...
 1ـ إن للــم ا األملــي بكــل ا شــياء منــذ ال ــدم ,وللمــه كذااــه أملــي ..كمــا للــه ذل ـ

الموح ــدين م ــن الف س ــفٍ والماكلم ــين كاف ــٍ ..خـ ـ اش ــام ب ــن لم ــر ال ــو ي (م ــن المعامل ــٍ),
والجهم بن صفوان (من المجبرة) ..فإن اذا وذا يملمان من ناحيٍ المبـدأ أن العلـم

بالمعدوم إ

ياعلـق

قاً ,و ي ه إ لله موجود ,وأن واجب الوجود لو للم أم ً وأبداً بكـل األشـياء

واألحوال والا ادير كليااها وجمئيااها وقبل وقولها واكوينها لما حسن منه الجماء ,أو الع اب,

او الثواب.
 2ـ ان لنصــر العلــم ذو مســارين

ثالــم لهمــا :أمــا فــي صــميم إساكشــاف الواقــه ..أو مــا

يوجبه ,شري ٍ له من رؤيٍ بديهيٍ ..فإن صرحنا :إن ا لالم بكل شيء للـه صـعيد أملـي
شـري ٍ أن نلاــمم بوجـود كــل شــيء فــي الموضــولال الخارجيــٍ ,أو الذانيــٍ مــن وجهــٍ أمليــٍ..
مه أنه

يلامم بهذا ال رح أي باحم ,وناقد ,ومنظر ..فإن الممكنـال أساسـاً غيـر موجـودة

مــن من لــق أملــي ,والمبــدأ األول

صــفٍ ذانيــٍ لــه حاـه اراســم فيــه الصــور ,بــل اــو وجــود

م لق ..اذا مه أن صورة الشيء

انبثق إ من إد ار الشيء ,ولو بأي لون مـن األلـوان,

واـذا أول الكـ م ..فــإذن لـيس مــن المع ــول معنـه أن ا لــالم بكــل شـيء للــه صــعيد أملــي,
فنكشف أن ا جاما بين األمرين غير ممكن من منظور ل لي..
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( )4
ال يصدر من الواحد إال شيء واحد

ومــن يــروم إحصــاء مــا للف ســفٍ والماكلمــين مــن أق ـوال ماعــددة ,واجاهــادال مخالفــٍ ..أن
اذم المسـألٍ يكـون ((كمـن ي لـب األنـوق أو اببـق الع ـوق)) واـو :مثـل يضـرب لمـا

يمكـن

أن يكون ..فـاخا فهم واشـال ل ـولهم ا رحـ فـي بحـر لجـي غيـر ذي سـاحل ,والـه أغـوار
ليسل بذال قرار مكين.
ل د كانل اذم األ روحٍ الفلسفيٍ الشاغل األول من لـدن الف سـفٍ الماـأخرين ..فمـنهم مـن

آمن بها ,ومنهم من رفضها !!..

وقبل ذل كانل اذم األ روحٍ من حيم المبدأ آيٍ

اابدل ,و ااغير في مدرسٍ الفكر

اليونــاني ال ــديم ..وكانــل قائمــٍ للــه أسســها الكثيــر الكثيــر مــن ال روحــال الفلســفيٍ مــن قبيــل
الع ول العشرة ,الاي اجسدل بها األسا ير الرومانايكيٍ !..

و((إن الفارابي او أول من قال بالصـدور ,وأنـه ربمـا كـان ماـأث اًر بـالمعلمين النصـارى لمـا

في صدورام من ا سيم ث ثي ,اذا او الظاار ..وأما في الجوار فهي أف

ينيٍ)) (.)12

ويدلم محمد لبد الهادي أبو ريدة في حاشياه م ولٍ ورمس  wormsحيم قال األخير:
((إن الفــارابي اــو أول مــن أدخــل مــذاب الصــدور فــي الفلســفٍ اإلس ـ ميٍ ,حيــم

بيان لهذا المذاب في رسائل الكندي المعروفٍ)) (.)17

يوجــد

ويعا د إرون رومناا  :لم يكن إ رائداً وممهداً بدليل اسمياه بـ ((المعلم الثـاني)) ..ويعا ـد

كذل أنه :فـي الواقـه رسـم البدايـٍ اصـال الفلسـفٍ ا غري يـٍ بكـل فرولهـا بالع يـدة اإلسـ ميٍ
(.)14
في الوقل الذي نرى ابن رشد

(ل1198اـ)

فيلسوف قر بٍ وقه في اشابام فادح لندما قال:
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((إن أرس ـ ـ و وأصـ ــحابه لـ ــم يعرف ـ ـوا اـ ــذا المـ ــذاب؛ وانمـ ــا روجـ ــه بـ ــين العـ ــرب ابـ ــن سـ ــينا

وأصحابه))

(.)17

بيد أن اذا ال ول خ ف الواقه الاأريخي من جهٍ..

من جهاين:

أمــا مــن منظــور الجهــٍ األولــه ,فهــو للــه حــق ,ألنــه فــي ال ــرن الثالــم المــي دي ,وفــي

مدرســٍ اإلســكندريٍ ..بــرمل النظريــٍ ,الاــي نعرفهــا لــن المجــدد أفلــو ين

(ل231م)

الــذي حــاول

إيجاد ل قٍ جدليٍ بين الف سفٍ والدين ,لدلم ومساندة معا ـدم المسـيحي السـائد حينـذا ول ـد

وقــه الفــارابي

(ل779اـ ـ

ـ 971م)

ومــن ا ـ م فــي منحــدر ســحيق فــي اــذا ا شــابام الفــادح ,ألن:

((ااس ــولال أفل ــو ين)) نس ــبل إل ــه أرسـ ـ وا

(ل 722ق.م).

اشـ ـاباااً ,ودام ا ــذا ا ش ــابام ح ب ــٍ

ااريخيــٍ ويلــٍ مــن الــممن ,وســار للــه اــذا المنـوال الف ســفٍ اإلسـ ميين ,ولــو اــذا الــملم

الممور لما ألف الفـارابي كاابـه(( :الجمـه بـين أريـي الحكيمـين)) ,وكشـف فيـه إ روحاـه للـه

خ أ جسيم.

وأمــا مــن منظــور الجهــٍ الثانيــٍ ,فهــو لــيس للــه حــق ,بالابــار أن األســب يٍ للف ــارابي,
وليسل بن سينا

(ل1173م)

بل والارف رواد اذم النظريـٍ مـن بعـدم بكـل أمانـٍ وصـدق ,بأنـه

وضه الحلول لنظريٍ الفيض اإلس ميٍ بخصائصها الجمئيٍ والكليٍ ,ف د لبر لنه ابن سينا:
((أفضل من كل السلف)) (.)16
ويجيء فخر الدين الرامي
((رئيس الحكماء لله اإل
ونجــد أبــو حامــد الغ املــي

(ل)616

فيسير لله الخ ذااه واو يعبر بهذم الكلمٍ:

ق)) (.)13

(ل717ا ـ ـ 1111م)

لنــدما حــاول أن يفنــد أقـوال الف ســفٍ مــن منظــور

مـ ــاكلم أشـ ــعري فـ ــي كاابـ ــه :اهافـ ــل الف سـ ــفٍ ..واسـ ــاعرض روحـ ــااهم فـ ــي كاابـ ــه :م اصـ ــد
الف سفٍ ..صرح لن نهجه في البحم قائ ً:

((سأقاصــر للــه بيــان مــذاب الفــارابي ,وابــن ســينا ,ألنهمــا أقــوم المافلســفٍ فــي اإلس ـ م
بالع ل والاح يق))

(.)18

واكذا صرح ابن خلكان ,والبيه ي والشـهرموري (ل 647اــ) ,وحـاجي خليفـٍ ..أن ابـن سـينا

االمذ واسافاد

()19

من مؤلفال الفارابي.
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إن مســألٍ ((اإلبــدا )) لــم يك ــن لهــا أثــر ب ــذكر فــي الفكــر اليون ــاني ال ــديم ,الــذي

يس ــلم

ب ــالوجود م ــن ال وج ــود ..ل ــذل نج ــد ف س ــفٍ اليون ــان قب ــل أفل ــو ين يص ــرحون ب ــدم الع ــالم,
وظهرل في ال رن الثالم نظريٍ الفيض ,الاي نعرفهـا لـن أفلـو ين اإلسـكندراني ـ كمـا أشـرنا ـ

لي رح ح ً للمياً لمسألٍ خلق العالم وحدوثه.

ويمكن ـ انا ـ إيجـام مـا اسـادل بـه الفيضـيون للـه صـحٍ اـذم النظريـٍ بهيكلهـا العـام ,بمـا
يلي:
يجب أن اكون بين ناموس العلٍ والمعلول لمليٍ انسي يٍ ,وخصوصـيٍ ماجانسـٍ ..قائمـٍ

لله أساس قالدة ((لموم السنخيٍ والاناسب بينهما)).

اوضي ذل  :أن العلٍ ألمر ما ..شري ٍ أن اغدو فيها ل قٍ وخصوصيٍ اؤثر في لمق
ال الع قـٍ والخصوصـيٍ فـي معلولهـا الخـاص ..وا يوجـب أن يـؤثر كـل أمـر فـي كـل أمـر,
وال ـ الع قــٍ والخصوصــيٍ الموجــودة فــي العلــٍ اــي الاــي اشــخص المعلــول الخــاص ..واــذم

العمليٍ الانسي يٍ ,والخصوصيٍ الماجانسٍ سواء بسواء ,اي للٍ م اضيٍ لوجود المعلول..
ولــو وجــود الع قــٍ والخصوصــيٍ بينهمــا لمــا اســادلل العلــٍ وجــود معلــول خــاص ,ولكــان

صــدور الســعرال الح ارريــٍ لــن ال ــوة الناريــٍ دون المصــادر الابريديــٍ ,وصــدور الابريديــٍ لــن
الماء دون ال وة الناريٍ ارجيحا ب مرج  ,مادامل الع قٍ في الايه بين ال رفين.
وللــه أســاس اــذا العــرض ..يجــب أن يغــدو معلــول الواحــد المجــرد ..واحــداً مجــرداً شــبيه

للاه ,وا وجب أن اغدو العلٍ ذال مسارين ,أو أكثر ,كما او الشأن في معلوله.

ثــم إن العلــٍ المجــردة البســي ٍ المحضــٍ مــن حيــم اــي لــم يكــن لهــا أجـماء ماديــٍ و أجـماء
ل ليٍ م ل اً ..شري ٍ أن اغدو ايمناها في المعلـو ل العديـدة بالخصوصـيال العديـدة ,واـذا
لكس الم لوب ,ألنه يوجـب اركيـب العلـٍ مـن الخصوصـيال العديـدة ,الاـي يخالـف بهـا كـل
مع ول لن المعلول ابخر.

واذا صرحنا و
بأن العلٍ المجردة البسي ٍ المحضٍ الواحـدة ..ين لـق منهـا أكثـر مـن معلـول؛
بيد أن كل رافد منها ياسم بالح ي ٍ البسي ٍ المجردة الواحدة..
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فســيغدو الم صــود مــن اــذا أن المعلــو ل اــذم اــأالف فــي حالــٍ ,أو لــم اــأالف فــي حالــٍ

أخ ــرى ..ف ــإن إالف ــل م ــن ناحي ــٍ المب ــدأ ل ــم يك ــن ان ــا م ــورداً لاـ ـراض ..وان ل ــم ا ــأالف فع ــدم
اإلا ف يباين الح ي ٍ البسي ٍ المجردة الواحدة..

مــن انــا ..فــالموجود الــذي اــو فــي واقــه الح ي ــٍ الوجــود ذااــه,

حيثيال ماعددة فيه ,و إرادال ماجددة فيه ..شري ٍ أن

نــه فــي مناهــه الاجــرد

ين لق منه أكثـر مـن واحـد ,لـذا

راح أصــحاب النظريــٍ إلــه أن أول مــا ان لــق وصــدر لــن الوااــب الك ـريم ..ش ـري ٍ أن يغــدو
مجــرداً بســي اً

اركيــب فيــه مــن األج ـماء الخارجيــٍ ,و مــن األج ـماء الع ليــٍ ..ألن المركــب

مفا ر إله أجمائه ,واو غير مفا ر إله شيء.

وم ــن ان ــا ..ص ــرحوا أن أول م ــا خل ــه ا ا ــو(( :الع ــل البس ــي )) الخ ــالي ل ــن الم ــادة,

والم دار أي :الممان ..واذا المعلول األول لم يكن جسماً ..بيد أن الع ل البسي بعـد ان

من المبدأ األول يغدو مؤ اًر وممكناً ..والابارم الابار المخلوقال الموجودة انا وانا .

قـه

إذن ..فالع ل البسي له ميادة او شيئان:
واحد :بـ ((واجب الوجود ..ولله اذا السبيل يغدو واجباً بالغير وبسي اً)).
اثنان :إمكانه بالذال ..بـ ((معنه الابارم مركبـاً مـن الحـد والمحـدود ,ومـن العلـٍ المركبـٍ,

ويمكن صدور المعلول المركب)).
قال المح ق ال ايجي:

((إن الفالـ ــل المسـ ــا ل إذا كـ ــان واحـ ــداً مـ ــن جميـ ــه الجهـ ــال ,بحيـ ــم

يكـ ــون فيـ ــه كث ـ ـرة

األج ـماء ,و كث ـرة الوجــود والماايــٍ ,و يكــون ماصــفاً بصــفٍ ح ي يــٍ امئــدة فــي الخــارج ,أو
الاباريٍ مائدة في الع ل ,و ياوقف فعله لله شـر وآلـٍ وقابـل ..فـ يمكـن أن يصـدر لنـه

في مرابٍ واحدة إ معلول واحد ..سـواء كـان الفالـل موجبـاً ,أو مخاـا اًر اخايـارم واراداـه نفـس

ذااــه ..والحكمــاء يســمون لمثــل اــذا المخاــار الفالــل بالرضــاء ,وأمــا إذا كانــل إراداــه واخايــارم
مائدة لله ذااه ..واو الذي يسمونه الفالل بال صد فهو خارج لما نحن فيه؛ ألنه فيه إثنينيـٍ

بالفعل :سواء اعددل إراداه ,أو اعل ها ,أو  ..ف يكون واحداً من جميه الجهال)) (.)21
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والذي يجب الانبيه إليـه ,و يسـوغ الـذاول لنـه بحـال أن رواد نظريـٍ الفـيض ..قـالوا :إن

الع ل األول لم يخلق مباشرة ,بل صـدر منـه ل ـل ثـان ,وجسـم فلـ وصـوراه ـ نفسـه ـ وذلـ
لثنائياه ,ألنه ممكن بذااه ,وواجب بغيرم ,وافكيرم بكل ,وبا  ..ينا لنه شيئان.
ل ـل ثـان ,وفلـ بصـوراه وجسـمه ـ الفـيض انـا ثنـائي ..أو ل ـل ثـان ,ونفـس ,وفلـ

الفيض انا ث ثي..

ـ

واكذا ااابه فيضان الع ول حاه إله آخر الع ول ..او الع ل العاشر ,الذي يسمه بالع ل
الفعال

(..)21

فيصـد لنـه ايـوله ( )22كافـٍ الموجـودال السـفليٍ ,أو الصـدور ,أو البـذور ,أو

النفـوس ,وال بـائه ,والخصـائص المميـمة ..ألفـراد وأجنـاس وأنـوا الحيـوان واإلنسـان والنبــال
والجماد ..ويولي العنايـٍ الكاملـٍ الشـاملٍ ب ضـايااا ,واـذا الع ـل يفـيض للـه ا فئـدة البشـريٍ

المع ــو ل حس ــب اقااه ــا وق ــدرااها ,ويش ــرق لل ــه األفئ ــدة النظيف ــٍ ال ــاارة ذال ال ابلي ــال

الهائلٍ ليسامد الفيض من الع ل الفعال(.)27

ومـ ــن ث ـ ــم ..ان ل ـ ــل ابي ـ ــديولوجيال الفلسـ ــفيٍ لافني ـ ــد اـ ــذم النظري ـ ــٍ مـ ــن ل ـ ــدن الف س ـ ــفٍ,
والماكلمين ,والن اد الباحثين ال دامه منهم والجدد ..من أمثال :أبو حامد الغ املـي ( ,)24وابـن

رشـ ـ ــد ( ,)27ونصـ ـ ــير الـ ـ ــدين ال وسـ ـ ــي
والشهرسااني

نصري نادر

()28
(,)71

(()26ل632اـ ـ ـ ـ

(ل  ,)476وأبو بركال البغدادي

()29

ـ 1234م),

وابن ايميـٍ

وفخـ ـ ــر الـ ـ ــدين ال ـ ـ ـرامي (,)23
(( )71ل 329ا ـ ـ 1728م),

والبيـر

الجـر,
وسويامان ( ,)72وحمودي غ اربـٍ ( ,)77وسـليمان دنيـا ( ,)74وخليـل ٌ

وحنا الفاخوري ( ,)77وجوميف الهاشم ( ,)76وحسام الدين األلوسي

()73

وغيرام.

ولنــأل إلــه البيــان بجملــٍ مــن النصــوص الناقــدة المــوجمة ف ـ بـ ـ ((خصــوص نظريــٍ:
يصدر من الواحد الح ي ي إ شيء واحد)):
أو ً :يدحض الغمالي اـذم النظريـٍ فـي المسـألٍ الثالثـٍ مـن المسـائل العشـرين

()78

واـي فـي

أن قولهم بـ ((إن ا فالل العالم اـو مجـام ولـيس بح ي ـٍ)) ..وينظـر الغ املـي إلـه اـذا األمـر
فــي ث ثــٍ وجــوم :فــي الفالــل ,وفــي المفعــول ,ثــم مــا يصــدر لــن الواحــد ..وبمــا أننــا ننــاقش
المسألٍ من ماويٍ واحدة ن رح الوجه األخير ,وأامه ا نا اد العام .واذا نصه:
((يساحيل كون العالم فع ً

للـه أصـلهم ,ألنهـم قـالوا:

يصـدر لـن الواحـد إ شـيء

واحد ..والمبدأ واحد من كل وجه ,والعـالم مركـب مـن مخالفـال ,فـ ياصـور أن يكـون فعـ ً
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بموجب أصلهم ,ويجيب الفيضيون :اذا صحي من حيم المبدأ ..بيد أننا نـرى أن سـبب

الكثرة اعدد الوسائ

(.)79

ويعا د الغمالي بأنه:
((يلمم لن اذا الاعدد للوسائ  ,ومن قولكم لن صدور الواحد لن الواحـد أ يكـون شـيئاً

مركب ـاً ,بــل اكــون الموجــودال كلهــا آحــاداً ,وكــل واحــد معلــول لواحــد وللــٍ الواحــد ..ولــيس
األمر كذل  ,إذ لندام الجسم مركب من ايوله وصورة ,وكذل الفل لـه نفـس وجسـم فمـن
أين صدر المركب  ..!.فأمـا يب ـل قـولهم:
بمركب)) (.)41

يصـدر لـن الواحـد إ واحـد ..وأمـا يلا ـي واحـد

ونرغ ــب أن ن ــذكر ..أن للغ امل ــي اعلي ــه ح ــين فن ــد م ــذاب الف ــيض بك ــل قنواا ــه ,وبواسـ ـ ٍ
ا لاراضال الفلسفيٍ العديدة ,إذا كاب قائ ً:
((ما ذكراموم احكمال ..واي لله الاح يـق ظلمـال فـوق ظلمـال لـو حكااـا اإلنسـان لـن

منام رآم سادل به سوء مماجه))

(.)41

وفي موضو آخر ياساءل:
((فمــاذا ا ولــون أنــام  ..!.أاملمــون أنــه يصــدر مــن الشــيء الواحــد مــن كــل وجــه شــيئان
مخالف ــان  ..!.فاك ــابرون المع ــول ..أو ا ول ــون المب ــدأ األول ـ ـ ـ ا ـ ـ ـ في ــه كثـ ـرة  ..!.فاارك ــون

الاوحيد ..أو ا ولون

كثرة في العالم  ..!.فانكرون الحس ..أو ا ولون لممل بالوسائ ..!.

فاض رون إله ا لاراف بما قالوم)).
وبال به أجاب الغمالي:

((انه لم يخض في اذا الكاـاب خـوض ممهـد؛ وانمـا غرضـنا الاشـويش ,وقـد حصـل للـه

أن ن ــول ال ــول صــدور اثنــين لــن واحــد اــو مكــابرة للع ــول ,دلــوة با لــٍ

اعــرف بنظــر أو

بضــرورة ..ومــا المــانه فــي أن ي ــال :إن ا لــالم قــادر مريــد يخلــق المخالفــال والماجانســال,
وقــد وردل بــه األنبيــاء المؤيــدون بــالمعجمال ,فيجــب قبولــه ..أمــا البحــم لــن كيفيــٍ صــدور

الفعل من ا باإلرادة ,ففضول ,و مه في غير م مه))
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(.)42

ثانياً :وابن رشد يفند اذم النظريٍ بأكثر من مائٍ صفحٍ ..ومنها قائ ً:
((إن أصحاب اذم النظريٍ إنما انابهوا إليهـا مـن جـراء اشـبيههم الفالـل الـذي فـي الغالـب ـ

ا ـ بالفالل الذي بالشااد ,فلمم لن ذل أن الفالل ذا يخلـق موجـوداً واحـداً بعينـه ,وفـي
ذل ما فيه من غض من شأن ا  ,وا ييد لفاللياه الم ل ٍ ,إذ أن ا فالل م لـق يصـدر
لنه فعل م لق

يخافي بمفعول دون مفعول ,فلم يمانه لليه إيجاد الكائنال البسي ٍ منها

والمركبٍ)).
وأضاف ي ول:
((ثــم إن دل ـواام أن الكث ـرة ,أو الاركيــب اــدخل للــه الموجــودال مــن ج ـراء الع ــل األول

با ل ــٍ أيضـ ـاً ,ألن العاق ــل والمع ــول ا ــو ش ــيء واح ــد ل ــدى الع ــل البش ــري ناايـ ـ ب ــالمع ول

المفارقٍ ..فمن أين ا رقل الكثرة إله

الكون.)47())!.

ثالثـاً :ونصــير الــدين ال وســي ..ااخــذ مــن مـ

ل ليٍ لله ن ضها حين ي ول:

العمليــٍ ا ســاد ليٍ إثبــال النظريــٍ حجــٍ

(( يصدر من الواحد الح ي ي غير الواحد ,ألنه لو صدر منه معلـو ن فـي رابـٍ واحـدة,
وجب بالضرورة أن يكون صدور كل منهما لنه بحيثيٍ غير الحيثيٍ الاي صدر بها ابخـر..

فهااان الحيثياان إن كاناا داخلاين في ذال الواحد الح ي ي لمم أن يكـون واحـداً ح ي يـاً ,واـذا

خ ـ ف المفــروض ,وان كاناــا خــارجاين ,فــالك م فيهمــا كــالك م فــي نفــس المعلــولين ,فــإذا
ب ـ ــل الفرضـ ــان ,فالصـ ــادر ا ول واحـ ــد ,واـ ــو الع ـ ــل األول ..ا ــذا ا ريـ ــر ك ـ ـ م الحكمـ ــاء,

وم اضام :أن اكون العليٍ م ل اً بالحيثيٍ,

بالذال ,ألن العليٍ بمعنه واحد ,وسـنأل فـارد

فــي جميــه الم ـوارد ,فعليــه يجــب أن يكــون صــدور المعلــول الواحــد بحيثيــٍ واحــدة ,كمــا كــان
صدور المعلولين بحيثياين اثنين ..فهذم الحيثيـٍ الواحـدة الاـي لـو ق عنـا لنهـا النظـر لـم يوجـد

معلــول أصـ ً ,إن كانــل داخلــٍ فــي ذال الواحــد الح ي ــي لــمم خـ ف المفــروض ,وان كانــل

خارجــٍ ,فــالك م فيهــا كــالك م فــي نفــس المعلــول ..فالحكمــاء غـافلون لــن اــذم ال والــد الاــي
مهــدواا ,إن صــحل اوجــب أن

يصــدر مــن المبــدأ األول ـ ا

ـ الــذي اــو واحــد ح ي ــي

معلول أص ً ,واسد في جواهم باب المعرفٍ ولم نجد دلي ً لمـا ادلـام الحكـيم مـن الفـرق بـين
الصــوراين بــأن ذال الواحــد الح ي ــي بنفســها وبحســب ح ي اهــا البســي ٍ اكــون للــٍ للصــادر

األول الواح ـ ـ ــد ,واذا اع ـ ـ ــدد المعل ـ ـ ــول ف ـ ـ ــي مراب ـ ـ ــٍ واح ـ ـ ــدة كان ـ ـ ــل ذاا ـ ـ ــه لل ـ ـ ــٍ بالحيثي ـ ـ ــٍ
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بنفسها..فالسنخيٍ في ملمـه مخصوصـٍ بعـالم الاكـوين ,وبمحـي المـادة والمـدة ..وجـل المبـدأ

األول اعاله لن ذل للواً كبي اًر)) (.)44

رابع ـاً :رفــض الفيضــيون افســير صــدور كث ـرة لــن ا بواس ـ ٍ اعــدد اب ل ,أو الم ـواد..

للــه أســاس أن اــذم إن كانــل فعــل ا  ,ف ــد صــدر لــن ا أشــياء كثيـرة ,وان كانــل ليســل
كذل لم يكن ا مصدر كل شيء ..واخااروا ح ً ثالثاً واـو :أن صـدور أكثـر مـن واحـد لـن
ا سببه اعدد الوس اء وا لابارال ..ويعارض(( :سوايمان)) بأن نفس المشكلٍ الاـي انا ـدوا
بها الافسيرين الساب ين قائمٍ واي:

()47

أ ـ من أيـن للوسـي األول ال ـدرة للـه فعـل أكثـر مـن شـيء ,ولـيس

نفـس ذلـ  ...مـن

أين جاءل اذم ال درة ,إن كان من ا ف د صدر لن ا شيء ياصف بالوحدة والكثرة معـاً,
أي أنه موجود ماكثر ,أو فيه قدرة للكثير ,وان كانـل لـيس مـن ا  ,فـا لـيس مصـدر كـل

شــيء ,فــإن قيــل إن معلــول األول كثراــه مســامدة مــن صــلاه بــا  ,ومــن الوجــود الــذااي ـ
كواجب وممكن ـ أي بسبب الابارال ل ليٍ ,فيجب نسبٍ اذم ا لابارال إله ا  ,كما فعـل

الصوفيٍ ,حيم ميموا في ا بين األحديٍ والهويٍ وابنيٍ.

ب ـ الصدور لمليٍ ب إرادة ـ اكرار لن د الماكلمين والغمالي.
خامساً :وراح الدكاور حسام الدين ابلوسـي ..ي ـدم لرضـاً مسـهباً فـي د ارسـااه لـن مـذاب

الفيض ..وبالاالي يعرض خمس ن ا سلبيٍ فيه ..ويهمنا من ذل  ,ما يلي:
((قــولهم

يصــدر لــن الواحــد إ واحــد ..اـو نفــس مســلمٍ المــاديين األول ..فالمــادة لنــد

األخيرين شيء واحد ,واعذر بعد ذل لليهم افسير انو األشياء.

وبالنسبٍ للفيضيين غلب لليهم المن ق الشكلي األروس ي مبدأ ذااه ,ولدم الاناقض من
جهٍ ,واجافوا معها واقه األشـياء واغيراـا إلـأل ..مـن جهـٍ ثانيـٍ :لنـدما ألغـو اويـٍ األشـياء,
وأرجعوا المادي إله الع ول والعصور ,وأرجعوا األشياء إله بعضها في خ اجريدي يناهـي

بإلغاء المادة واويال األشياء ,ولكنهم من جهٍ أخرى فسروا األشياء افسي اًر شكلياً دون النظر

إله محاوى األشياء ,ياض ذل فـي معـالجاهم الواقـه واألشـياء ال بيعيـٍ معالجـٍ مياافيمي يـٍ
اويٍ ,واحل اأثير من ق شـكلي نظـري بعيـد لـن الواقـه ,ألن الواقـه ماغيـر واكثـر وانـا

نعيد ن د ابن رشد لهم من أنهـم رابـوا العلـم ال بيعـي للـه مبـاديء العلـم األلهـي ,وكـان أولـه

بهم أن يبدأوا من العلم ال بيعي من الماحر  ,وال بيعي لفهم لالم ال بيعٍ
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واألشياء))(.)46

إن اذم النظريٍ

موجب مـن الاسـليم بهـا ..الاسـليم بخلـق العـالم األكبـر واألصـغر ..وفـق

حل ال الاسلسل الع لي ,الذي سلم بها مذاب الفيض.

لو اناملنا لله سبيل الفرض :أن اذم النظريٍ من حيم المبدأ ح ي ٍ بديهيٍ مسلم بهـا فـي
م محها ,وفي خصائصها فيمكن أن ن ول :بأن لالم الوجود بما أنه في مسارم ح ي ٍ واحدة
نـ ام فــي ح ي اــه ,بيــد أن ال ــوة والضــعف امــا اللــذان يشخصــان بــين أفـرادم ف ـ ((أن الواحــد

األمل ــي البس ــي ل ــم يص ــدر من ــه غي ــر الواح ــد)) ال ــذي ا ــو الوج ــود المش ــار لعنص ــر الح ي ــٍ

الواحديٍ الوجوديٍ ,الاي ياشخص بعضها لن البعض ابخر بـ ((ال وة والضعف)).

ولكن ..اذا ال ـرح اإليجـابي مـه كونـه يحاـوي للـه ال ـدرة الع ليـٍ ,وال اقـٍ الفكريـٍ ..بيـد
أنه

يجد مردوداً إيجابياً من المشـائيين رواد الفلسـفٍ األرس و اليسـيٍ ,الـذين ارحـوا إلـه أن

لعنصر الوجود ح ائق ماضادة في جوارم وألراضه.

أجل ..ل د غدا اذا ال رح اإليجابي مدلوماً من لدن اإلشراقيين رواد الفلسفٍ األف

الذين راحوا إله أن لعنصر الوجود كله ح ي ٍ واحدة

ونيٍ,

غير ..مادام الكون في جميـه درجـال

وجـودم لبــارة لــن درجــال مافاواـٍ فــي الضــعف وال ــوة ..كـالنور والظلمــٍ اللــذين يضــعفان اــارة

وي ويان اارة أخرى.

ولله أيٍ حال ..فإن أ روحٍ خلق الع ل قبل كـل شـيء آخـر فـي اـذا الوجـود

اعـارض

المنظور اإلس مي ,ف د صدرل النصوص الدينيٍ اؤيـد ذلـ للـه رأي بعـض األلـ م ..بيـد
أن الور ــٍ امل ــل باقي ــٍ ,وا ــي اص ــور مس ــألٍ الخل ــق م ــن الع ــدم واإلب ــدا  ,وف ــق حل ــال
الاسلســل الع لــي ,الــذي راح اليهــا أصــحاب مــذاب الفــيض لافــاديهم بنظريــٍ:

يصــدر مــن

الواحــد الح ي ــي مباشـرة إ شــيء واحــد ,بيــد أنهــم وقعـوا فــي منحــدر الور ــٍ الســحي ٍ م رونــٍ
بالويل والثبور ,فان لب ال ائياً مشكلٍ حائرة محيرة

مجال لحلها.

أجل ..لسل أدري بأي ل ل نفسر اذم الع ول ..!.
ي ول النص ال رآني المبار :
((وا خالق كل شيء ,واو الواحد ال هار)).
وي ول المذاب الفيضي:
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ا فـاض لنــه ل ــل واحــد لــيس إ  ,فوجــد فيــه ثنائيــٍ اإلمكــان بالــذال ,والواجــب بــالغير..

ولن اذا الع ل صنعل الع ول العشر لله مراحل الادرج ,فاعاله ا لما يشركون.

ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش
(... )1
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.1367
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( )7مصطلح يطلق على كل آيديولوجيا ،أو حكم ال يعتمد على الحس والتجربة.
( ) 2هري نظريرة األحررزاب الماركسرية ،التري أسسررها مراركس وآنجلرز ،وجررددها لينرين ..وتسرمى هررذه
النظرية مادية ،ألن منظورها الفلسفي إلرى الكرون مرادي ،وديرالكتيكي ،ألن نهجهرا فري دراسرة الظرواهر
الطبيعية ،واالجتماعية ،والفكيرية ديالكتيكي ال ميتافيزيقي.
( )1إن الفيلسوف المسلم صدر الدين الشيرازي هو الذي اكتشف هذه الحركة ..والذي يلتقري معره
في رافد واحد منظرو المادية الجدلية في نظرية الحركة العامة ،ومرد كرل تطرور أو صريرورة إليهرا ..بيرد
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وقبررل لحظررة صرررحنا يلتقرري مررع صرردر الرردين الشرريرازي المنظرررون المرراديون الرردياليتيكيون فرري نظريررة
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المتألهين لها االسبقية من والدة مؤسس المادية الدياليكتيكية بـ (( ))822عام ،وذلك بردءا مرن شرروعنا
في كتابة هذه السطور عام 1403هـ.
إذن ..أين يذهب زعرم الردياليكتيكيين الخلرف أنهرم وحردهم ال ليرر الرذين اكتشرفوا األشرياء ،والظرواهر
الطبيعية في حالة حركة وتطورا أو صيرورة باستمرار !!!..
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( )82انظر :نهاية االقدام في علم الكالم ،ص 16 :وما بعدها نشر :جيوم أكسفورد .1134
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