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 1العلّية في الفكر العربي واإلسالمي

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 فاطمة الشمالنترجمة: 
 
 
 
 

ي الفكر الالعلحول 
ي و ية ف  وطية والعالقة  ،إلسالمي اعرب  حول العلية األرسطية والعلية الفاعلة والعلية الغائية، والمشر

جمة للـد. لعلية؛ لم بالقدرات االعلية، والعا (. موسوعة ستانفورد للفلسفةوالمنشور عىل )  ريتشاردسونكارا   نص متر

جمة هي للنسخة المؤرشفة ي الموسوعة عىل  ننوه بأن التر
 عن هذا الرابطف 

ا
ي قد تختلف قليًل

 النسخة الدارجة، والتر

جمة. وختاًما، للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل ا ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه التر ألختر

جمة والنشر  نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للتر

 عىل مجلة حكمة. 

 

 

                                                           
1 Richardson, Kara, "Causation in Arabic and Islamic Thought", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 

2015 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2015/entries/arabic-islamic-

causation/>. 
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 علية( اعتبارات أصيلة ومؤثرة لل12-9انبثقت يف احلقبة الكالسيكية من الفكر العريب واإلسالمي )القرن 
القدرة اجلدل الواقع بني تقليدين فكريني: الكالم والفلسفة. إذ لعب اخلالف بني املتكلمني عن توزيع  إثروذلك 

وعالقته ابلعامل. وعلى العكس، رأى الفالسفة أنفسهم  دورا يف أتويل االعتبارات املتجلية هلل لعليةاو  فعليةال بني
معرفة أسبابه. ويعد اكتشاف  معرفة الشيء هوكان مطورين لعلم عقالين ابتدأ أبرسطو. ويف هذا التقليد،  

 جوهراي للعلم. عليةطبيعة ال

ويف تلك احلقبة الكالسيكية على األقل، نشأ الكالم والفلسفة منفصلني. واحلقيقة أن استقالل الفلسفة عن 
. ومع وضعها اخلاضع للكالم املصنع يف العصور الوسطى للغرب الالتيينبالكالم يف تلك احلقبة مبهر مقارنة 

اليت كانت  عليةخاصة لفلسفة ال امثمر كان هذا، ساهم اجلدل عرب الكالم والفلسفة إىل نشوء كال التقليدين. و 
هجوما على الفلسفة الطبيعية ألرسطو من قبل املتكلمني األشاعرة. وظفت تلك اهلجمات نقاشات عادت 

 بداية العصر احلديث.  عليةنقاشات الللبزوغ يف 

 

 نقاشات الكالم -1
 العدل اإلهلي واحلرية البشرية يف الكالم املعتزيل  1.1
 عند األشعري وأتباعه.  قدريةوال قدرة اإلهلية املطلقةال 1.2

 األرسطية عليةال -2
 أسباب أرسطو األربعة يف الفلسفة العربية. 2.1
 الفاعلة  عليةال 2.2
 الكندي 2.2.3      
 ابن سينا 2.2.2      
 بعد ابن سينا  2.2.3      
 غائية ال ليةعال 2.3

 .عليةاملشروطية والعالقة ال. 3

 نظرية احلتمية البن سينا 3.1      

 " للغزايلضروري اقرتانحجة "ال  3.2      
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 يف الطبيعة عليةابن رشد عن احلتمية ال 3.3      

  موطن خالفمبادئ  3.4      

 . عليةال درات. العامل ابلق4

 االستقراء والتجربةابن سينا عن  4.1      

 ةيحجة الغزايل الشك 4.2      

 حجة ابن رشد من العلوم الطبيعية 4.3      

 الكتب:

 املراجع األولية

 املراجع الثانوية

 أدوات أكادميية

 مصادر إنرتنت أخرى

 مدخالت ذات صلة

 

 

 نقاشات الكالم .1
 الكالم املعتزيلالعدل اإلهلي واحلرية البشرية يف  1.1

يرى املتكلمون املسلمون، مع بعض االستثناءات، أن العامل املخلوق مكون من ذرات ختتلف عن بعضها البعض 
(. ويف العموم، يؤمنون أيضا أبن هللا يعيد Dhanani 1994; Frank 1999للحوادث )عرب احتوائها 

لكل  ةاملباشر  علةال هللاة. وبذا يعتربون يف كل حلظ تلك الذرات خلق هذا العامل املكون من ذرات وحوادث
يف اللحظة األوىل  انتمي هليجلدي والشحوب اليت  هاتكون منيتغيري. ووفقا هلذا املنظور، خيلق هللا الذرات اليت 

من وجودها وكل اللحظات الالحقة اليت توجد هبا. إذا احتفظ جلدي بشحوبه عرب الزمن، فذلك حملافظة هللا 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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على شحوبه. وابملثل، لو امحر جلدي عند تعرضه للشمس فإن ذلك ألن هللا خلق به سلسلة من احلوادث، 
 كل واحدة منها هي درجة محراء أغمق من سالفتها.

إحداث أفعاهلا على  القدرةملتكلمون املعتزلة استثناء مهما هلذا االعتبار العام: إذ يعتربون أن لإلنسانية يصنع ا
اخلاصة سواء كانت تلك أفكارا أم انتهاكات أم حركات جسدية. ويرون أبن هذا املوقف وفق ما تتطلبه العدالة 

افرض مثال (. (Wolfson 1976; Frank 1982, 1983, 1985; Vasalou 2008اإلهلية 
أين ضربتك قاصدا وكنتيجة دخلت يف غيبوبة. وفقا لألنطولوجية اليت نوقشت آنفا، يعترب املعتزلون أن هذا 
احلدث تعلق خبلق حوادث معينة، واليت مشلت اختياري لضربك واحلركة اجلسدية للضرب ودخولك يف غيبوبة. 

عدالة اإلهلية: وإال سيكون ثوايب أو عقايب بناء على أفعايل يؤمن املعتزلة أبين مصدر تلك احلوادث عرب التماس ال
 جورا.  

الذرات واحلوادث، وتُنتج  يصونفوفقا للمتكلمني املعتزلة إذن، تشمل دائرة الفاعلني هللا والبشر: خيلق هللا و 
الفعلية البشرية بعض احلوادث. ينتج البشر الفاعلون بعضها مباشرة؛ اختياري مثال أن أضربك واحلركة اجلسدية 

ن احلادثة متولدة من فاعل بشري حني يُنتج إللضرب. وأخرى انجتة عن التولد؛ دخولك يف غيبوبة مثال. يُقال 
احلادثة مباشرة، فإن احلادثة  علةوحني ينتج الفاعل البشري دثة نفسها. احلادثة عوضا عن احلا علةالفاعل 

والبشر يف اإلنتاج املباشر للحوادث. فضال  هللاال يشمل هذا االعتبار تعاوان بني ستأيت للوجود مامل تُعرقل. 
لفاعل البشري والبشر يف تولد احلوادث. ففي احلاالت حيث ينتج ا هللاعلى أنه ال يشمل مسئولية مشرتكة بني 

مباشرا حلادثة، عوضا عن احلادثة نفسها، فإن مسئولية حصول احلادثة تقع على الفاعل البشري وحده.  علة
من مسئولية وجود تلك احلوادث.  هللاوابلفعل، فإن نقطة تعرف اإلنسان كمصدر حلوادث معينة هو إخالء 

لعالقة بني الدافع والفعل. تعين ابليته مواضيع وّلد هذا النقاش بني املعتزلة عن مدى الفاعل البشري ومسئو 
كافيا لفعله، فإن مسئولية الفعل تقع على علة  ابألخذ أن الدافع حتدده أسباب مسبقة، حيث دافع الفاعل و 

ة كافي  علة(، الدافع ليس 1025-935مصدر الدافع، الذي قد يكون خارج الفاعل. ووفقا لعبد اجلبار )
 (. يربط هذا القول الفاعل واملسئولية ابالختيار.Frank 1982للفعل، والذي يتطلب االختيار كذلك )

 

 عند األشعري وأتباعه:  تميةالقدرة اإلهلية املطلقة واحل 1.2

( العديد من املتكلمني أبن اعتبارات املعتزلة عن الفعل 936-874يف القرن التاسع عشر، أقنع األشعري )
متحكما  هللااإلهلية أن يكون  القدرةاإلهلية. فوفقا له، يتطلب معتقد  القدرةالبشري حتد بشكل خاطئ من 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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ا السبب، حياج األشعري أبن علينا رفض منظور املعتزلة أبن ابلكامل يف انتاج كل الذرات واحلوادث. وهلذ
 قدرةالفاعلني البشريني خيلقون أفعاهلم ويّولدون آاثرها. ويُنشئ منافسا للفعل البشري، حيث اخللق اإلهلي لل

(. افرض للمرة الثانية أين ضربتك Frank 1966اليت يؤدي هبا اإلنسان كل فعل من أفعاله هو لب املعتقد )
من خالهلا وّلدُت  قدرةأبن هذا حصل ألن هللا خلق يب  يرى األشعريعمد وكنتيجة دخلت يف غيبوبة. عن 

فعل معني، وهي ضريب إايك بطريقة معينة يف وقت معني حتديدا.  قدرةهي  القدرةدخولك يف غيبوبة. هذه 
يّف، فاهلل يتحكم كامال مبا حيدث، إذ اختار أن  القدرةهي حادثة منسوبة إيل مؤقتا فقط. فبالرغم من أن تلك 

 . ويشرح الغزايلالقدرة. يستخدم األشعري وأتباعه مصطلح كسب لإلشارة إىل هذا النوع من القدرةخيلق تلك 
معتقد الكسب كموقف وسيط بني احلتميني، الذين ينكرون أن القدرة عن أطروحته يف  (1056-1111)

لألشياء املخلوقة قدرة، وبني املعتزلة الذين يعتقدون أبن البشر يُنتجون أفعاهلم أبنقسهم. هو يرفض موقف 
رادي والال إرادي، كاالرتعاش على أساس أنه ال ميكن االعتداد به يف الفرق بني الفعل البشري اإل قدرينيال

لكلي للقدرة األسباب خمتلفة؛ إذ مثة يف مركز حجته التماس إىل احلضور اجلسدي. كما يرفض موقف املعتزلة 
البد أن يكون من اإلهلية. وعلى أساس حتليله لتلك املواقف املتنافسة، يستنبط الغزايل استنتاجني. األول، 

أن يكوان متعلقني بنفس موضوع القدرة. اثنيا، ال ميكن للقدرة ، هللاالقدرة، اإلنسان واملمكن لكل من مالكي 
يا ابملوضوع الواقعة عليه القدرة ألن هذا سيتعارض مع احلضور الكلي عللاليت ميلكها اإلنسان أن تكون متعلقة 

هذا املعتقد القدرة  ويعز  للقدرة اإلهلية. ويربط بني تلك االستنتاجات مع معتقد الكسب. فكما يرى األمر،
 عليةاملخلوقة إىل البشر ولكن حيافظ أيضا على أن العالقة بني القدرة املخلوقة واملوضوع الواقع عليه ليست 

(al-Ghazālī AIFI; McGinnis and Reisman 2007: 254–265; Marmura 
 . علية(. يقضي هذا املعتقد للكسب أن هللا وحده مالك القدرة ال1994

ابختصار، يف حني يلتمس املتكلمون املعتزلة العدل اإلهلي إلظهار أن دائرة الفاعلني تشمل هللا والبشر، فإن 
األشعري وأتباعه يلتمسون القدرة اإلهلية املطلقة ليقصروا الفاعلية هلل وحده. وابحلديث عموما، يبدو أن 

زعم  تخذاحلق. غري أن بعض املفسرين ي علةهو ال، أي منظور أن هللا وحده تميةاملتكلمني األشاعرة يقرون ابحل
أن البشر هم عناصر للقدرات املؤقتة ألفعال معينة لإلشارة على أن موقفه ال يصبو إىل كونه حتميا  عرياألش

 (.Frank 1966ابلكامل )

رسطي األ كما يبدو أن هجوم األشعرية على الفلسفة الطبيعية األرسطية مناصرة للحتمية. إذ يستهدفون املعتقد
وحده من ميلك  هللانتيجة لطبيعتها املخصوصة. إذ يقرتحون بدال عن ذلك أبن  عليةأبن األجساد متلك قدرة 

 ;Nadler 1996يف نشوء احلتمية يف الغرب ) لك للغزايل، ساهمذ. وبعض ذلك اهلجوم، خاصة عليةقدرة 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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Perler and Rudolph 2000 يف (. كما ساهم هجوم األشعرية على الفلسفة الطبيعية األرسطية
يف الفلسفة العربية إىل املدى الذي حاولت به األخرية دحض ذلك  عليةيف نشوء اعتبارات لل عليةاعتبارات ال

 اهلجوم. 

 

 األرسطية عليةال .2
 أرسطو األربعة يف الفلسفة العربية علل 2.1

كّتاب الفلسفة على أهنا ممارسة فكرية   قضيإن كلمة فلسفة العربية مأخوذة من الكلمة اليواننية فلوسفيا. ي
 وتطبيقه يف السعي للعلم. وأرسطو أكثر نشأت يف اليوانن القدمية، واليت تشدد على استخدام الفهم العقالين

وه "املعلم األول". تشمل التأثريات األخرى املفكرون الفالسفة اليواننيني أمهية وأتثريا ابلنسبة هلم. والذين اعترب 
األفالطيون اجلدد مثل بروكلوس وأفلوطني، وكذلك املعلقون اليواننيون القدماء على أرسطو مثل إسكندر 

 .Greek sources in Arabic and Islamic philosophyاألفروديسي. انظر املدخل عن 
ومثلما أرسطو "املعلم األول" لدى الفالسفة، فإن معتقده عن األسباب األربعة هو نقطة البداية العتبارات 

ملحق لدراسة التغري الطبيعي، إذ يقول، علينا أن منضي أبخذ ك  يقدم أرسطو معتقده الفيزايء،. ففي عليةال
. يةالرئيس عللألن معرفة الشيء هي ابلقبض على "ملاذا" فيها، وهذا ابلقبض على ال عللاعتبار طبيعة وعدد ال

لشرح التغري الطبيعي )سواء جوهري، أي اإلتيان للوجود واملضي عنه، أو  عللومن َثمّ يطرح أربع أنواع من ال
عرضيا، أي التغري يف الكم أو النوع أو املكان(. دافع الكّتاب العرب عن منظور أرسطو يف أعمال الفلسفة 

فاعلية وغائية. : مادية، صورية، عللالطبيعية وامليتافيزيقيا، أبن علينا أن نطرح أربعة )وأربعة فقط( أنواع من ال
األربعة جمتمعة تفي  علليساهم يف هدف التأويل وأن ال عللوعلى العموم، هم يؤمنون أبن كل نوع من ال

 لتأويل. اب

الفاعلية والغائية عرضية يف أتثرياهتا  عللاملادية والصورية جوهرية أو حلولية يف أتثرياهتا، يف حني أن ال عللتعترب ال
(Wisnovsky 2003b وابلر .)غري أهنم يسخرون عللغم من أن الفالسفة يفحصون كل نوع من ال ،

الفاعلية والغائية. وابلتايل أخذت اعتباراهتم تلك التفاتة حبثية  عللاهتماما أكربا للزوج األخري كما يبدو، أي ال
 Bertolacciأرسطو املادية والصورية قد ّدرست ) عللم لأكثر. ومع هذا، فإن جوانب معينة من اعتباراهت

ة حمددة للجسم: تقبلها ي(. ولعل أكثرها أمهية هي معتقد الصورة اجلسمية، واليت نشأت لشرح خاص2002
(. Hyman 1965; Stone 2001; Shihadeh 2014لألبعاد الثالثة، الطول والعرض واالرتفاع )

https://plato.stanford.edu/entries/arabic-islamic-greek/
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. إذ عليةوليس العتباراهتم عن اليساهم نقاشهم عن الصورة اجلسمية بشكل رئيسي يف االعتبارات عن املادة، 
 أكثر من نقاشاهتم عن األسباب الفاعلية والغائية.  عليةتنبثق مسامهاهتم يف الفلسفة ال

 

 العلية الفاعلة

، أن العلل تشمل املبدأ الرئيسي للحركة والسكون. ويف الفلسفة العربية، تشري 2.3الفيزايء يقول أرسطو يف 
وعلى العموم، يعترب الفالسفة أن دائرة الفاعلني مصطلحات الفاعل والفّعال والعالة إىل هذا النوع من العلة. 

ن فعله ال يقتضي ضمنا شيئا الطبيعية والعقول املخلوقة وهللا. يعتربون هللا فاعال خالقا مبعىن أ جرامتشمل األ
( 870-800وقيت. يعد الكندي )وليس  أزيلخارجه وال حىت املادة. ويرى غالب الفالسفة أن اخللق فعل 
( استثنائي أيضا: ففي أعماله 1198-1126استثنائيا يف دفاعه عن اخللق الوقيت. كما أن ابن رشد )

ا بعد الطبيعة مل الشرح األكرب األرسطية. ففيالناضجة، يرفض أن اخللق ال يتسق مع النصوص واملبادئ 
للحركة وليس فاعال  املطلقة العلة الغائية هإله أرسطو مثال على أن ابن رشد صّوريمثال، الم ألرسطو، مقالة 

إن االعتبارات الفلسفية العربية لإلله كفاعل خالق مشتقة جزئيا من  (.Genequand 1984خالقا )
بال شك، تلك (. Wisnovsky 2002; Kukkonen 2010النصوص األفالطونية اجلديدة )

وابلقدرة اإلهلية للخلق. يظل من  هللاالعتبارات متأثرة أيضا ابلسياق الثقايف حيث مصطلح "فاعل" مرتبط اب
ال ميكن كخالق فاعل بطرق غري مسبوقة غالبا. وبذا،   هللااملهم ذكر أن الفالسفة حياولون عرض اعتباراهتم عن 

 القول أبهنم يتبعون تقليدا أو ثقافة فقط يف تلك املسألة. 

يقدم منظور الفالسفة املتوسع يف جمال الفاعلية حتداي فيما خيص تعريف العلة الفاعلة: إذ يتطلب اعتبارا ممتدا 
 ويشمل الفاعلني الطبيعيني اخلالقني. 

 

 الكندي 2.1.1

اإلابنة عن العلة الفاعلة توجد احملاوالت األولية لتوفري اعتبار ممتد للعلة الفاعلة يف كتاابت الكندي، واليت تشمل 
 al-Kindī RAKAF: 214–37; McGinnis and Reisman)القريبة للكون والفساد 

(. يف هذا النص، يستعرض الكندي العلة الفاعلة عرب مثال مستقى من ميدان الفن: صنع 16–1 :2007
الدينار ابلذهب. والعلية الدينار الذهب. ففي هذا املثال، العلة الفاعلة هو صانع الدينار الذي وحد صورة 
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الفاعلة اإلهلية كذلك مبنية على مصطلحات فنية، ابلرغم من أن فنها متفوق على فننا: صنع سرير أو كرسي 
 . تامال يعد شيئا مقارنة ابخللق املتجانس ألمر هللا ال

أن العلية الفاعلة يف هذا النص، يوظف الكندي أيضا فارقا بني األسباب الفاعلة البعيدة والقريبة ليبني كيف 
 تعتمد على العلية اإلهلية: 

العلة الفاعلة فكالرامي بسهم حيواان فقتله، فالرامي ابلسهم هو علة قتل املقتول البعيدة، بينما 
السهم هو العلة القريبة اليت هبا قُتل: فإن الرامي فعل حفز السهم قصدا لقتل املقتول والسهم 

 (.McGinnis and Reisman 2007: 4) قتل احلي جبرحه إايه

الفاعلة القريبة. أن السهم يكتسب القوة املرادة لفعل احلفز وأنه حفز  ةيركز املثال على الطبيعة العملية للعل
 ، يعتمد على الرامي الذي حفزه بقصد قتل احليوان. حيواان، عوضا عن شجرة

هي املخلوقة  األمورريبة لتبيان الكون والفساد كالتايل: كما يطبق الكندي تفريقه بني العلل الفاعلة البعيدة والق
العلل الفاعلة القريبة للكون والفساد، لكن هللا هو العلة الفاعلة البعيدة. يتعلق دور هللا يف الكون والفساد 

 املخلوقة، خاصة يف عالقاهتا العلية.  األمورابلنظام املتجانس خللقه. يُرى هذا النظام يف العالقة بني 

املخلوقة واإلهلية ميكن فهمها مبصطلحات الصنع. ابختصار، يقرتح الكندي يف هذا النص أبن كال من العلل 
خيدم منوذج الصانع كاعتبار ممتد للعلة الفاعلة. على صعيد آخر، يُعّرف الكندي اختالفني رئيسيني بني الفاعل 

الفاعلة تعتمد العلية املخلوقة. اثنيا،  األمورصنع  علىاملخلوق واإلهلي. أوال، الصنع اإلهلي متفوق بكثري 
 املخلوقة على العلية الفاعلة هلل وتعتمد أفعاهلا على نظام هللا املتجانس يف اخللق. اء يلألش

قد يبدو أن الكندي يعزو الفاعلية الفاعل احلق األول التام والفاعل الناقص الذي هو ابجملاز، ويف النص الثاين، 
 :al-Kindī OPK: 169–171; McGinnis and Reisman 2007األصيلة هلل وحده )

بتة. و هو الفاعل مفعوالته من غري أن ينفعل هأبنه (. ففي هذا النص يعرف الكندي الفاعل احلق 23–22
وبذا فإن هللا هو الفاعل احلق األوحد. وابملثل يُعّرف الفاعل اجملاز ابلفاعل املنفعل حقيقة، أي فاعل ومنفعل 

اعل خملوق هو فاعل ابجملاز. إذ حياج أن هللا هو العلة احلقة واألوىل لكل منفعل ألنه فاعل وكل فيف آن واحد. 
 :Adamson 2007من غري أن ينفعل بتة. فكما يرى األمر، هللا هو العلة املباشرة ألول منفعل وهكذا )

على أن الفاعلية (. إن اعتبار الكندي عن الفاعل "احلق" خمتلف عن احلتمي. فبينما يقبض احلتمي 62–57
املخلوقة ختتلف عن هللا يف  األموراملخلوقة. بيد أن  األمورالعلية هلل وحده، يعزو الكندي الفاعلية العلية هلل و 

 يرفض الفالسفة معتقد احلتمية. أهنا فاعلة ومنفعلة يف آن واحد. على العموم،
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 ابن سينا 2.1.2

( أكثر الشروحات استفاضة وأتثريا للعلية الفاعلة األرسطية. وتظهر أكثر 1037-987منح ابن سينا )
 كتاب الشفاء. أعظم إبداعاته  يف واإلهليات لطبيعياتااعتبارات ابن سينا تطورا عن العلة الفاعلة يف 

 العلة الفاعلة كالتايل: كتاب الشفاء من الطبيعيات يُعّرف ابن سينا يف 

لفاعل يف األمور الطبيعية قد يقال ملبدأ احلركة يف آخر غريه من جهة ما هو آخر؛ ونعين ا
 (.Avicenna PH: 64ابحلركة ها هنا كل خروج من قوة إىل فعل يف مادة. )

الفلسفة الطبيعية، بيد أن ايت عمل ايعترب تعريفه "الفيزايئي" للعلة الفاعلة على أنه مبدأ حلركة آخر كافية لغ
 هذا التعريف مؤقت:

إذا أخذ املبدأ الفاعلي ال حبسب األمور الطبيعية، بل حبسب الوجود نفسه، كان معىن أعم 
 (Avicenna PH: 65من هذا. )

 

تقع مهمة إنشاء هذا املعىن األعم للمبدأ الفاعلي على امليتافيزيقي، الذي تتسامى حتقيقاته فوق اهتمامات أي 
 م معني، كالفلسفة الطبيعية مثال. عل

ابن سينا كال من العلل األربعة حبسب عالقتها ابملوضوع املدروس يف كتاب الشفاء، يُعرّف من اإلهليات ففي 
 :Avicenna MHوجودا لآلخر ) فيدابليت تاإلهليات، املوجود بوصفه موجود. إذ يُعّرف العلة الفاعلة 

 (. ويفرق بني تعريفه اإلهلي للعلة الفاعلة عن تعريف الفيلسوف الطبيعي كالتايل: 194

وا يعنون ابلـ "فاعل" مبدأ التحريك فقط، كما يعنيه الطبيعيون، بل الفالسفة اإلهليون ليس
مبدأ الوجود ومفيده، مثل الباري للعامل؛ وأما العلة الفاعلية الطبيعية فال تفيد وجودا غري 
التحريك أبحد أحناء التحريكات؛ فيكون مفيد الوجود يف الطبيعيات مبدأ حركة. 

(Avicenna MH: 195, trans. Modified .) 

تفيد وجودا غري التحريك أبحد أحناء يذكر ابن سينا يف هذه الفقرة أبن األسباب الفاعلة الطبيعية ال " 
التحريكات، فيكون مفيد الوجود يف الطبيعيات مبدأ حركة." تقرتح هذه التصرحيات أن العلل الفاعلة ال تفيد 
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ل من كالفاعلة كماحنة وجود اآلخر أبهنا حاوية لوجودا، ولو بطريقة أدىن. إذن، يعترب ابن سينا تعريفه للعلة 
 العلل الطبيعية واملخلوقة. 

وميضي ابن سينا بشرح مفهومه "اإلهلي" للعلة الفاعلة يف سلسلة من احلجج، واملعنية بتصحيح أخطاء شائعة 
فاعلة، واليت تنبثق أصبحت َث مل تكن فاعلة عن هذا النوع من العلل. أحد هذه االعتقادات هو أن كل علة 

من اعتبار األحداث والعمليات العادية، كقيامي حني أمسع جرس الباب. يعرتض ابن سينا أبن هذا يوعز أبن 
أوال ومن َث  ليس فاعال(. فحني يكون الفاعل Avicenna MH: 200) فاعل مستقبل للحركةكل 
رن جرس الباب. يؤكد ابن سينا أبن يف حني أن ، فإن الفعل نتيجة أتثره بطريقة ما: قيامي جزئيا لتأثري بفاعال

فاعلني نتيجة أتثرهم بطريقة ما، فإن أاي من تلك اخلصائص أصبحوا بداية َث مل يكونوا فاعلني  فاعلنيبعض ال
ال تنتميان والتأثري يتضادان مع احلركة والفعل، وحياج أبن األخرياتن  عدم الفاعلية. إذ فعليةليست مطلوبة لل

عىن احلصري. ويف تصحيح هذا اخلطأ عن العلة الفاعلة، يهدف ابن سينا اآلن إىل افساح اجملال ابمل للفعلية
، واليت رأيناها سابقا لدى الكندي، أن هللا يفعل دون أن اإلهلية فعليةاإلهلية. فأحد صفات ال فعليةملفهوم ال

لفاعلية اإلهلية عن ايظل من املهم ذكر أن ابن سينا ال يلتمس إىل املزااي املتفق عليها  هيتأثر أبي شيء. بيد أن
أوال َث  ليس فاعالحجته. بل حياول أن يُظهر عرب التحليل املفاهيمي أن املنظور املعتاد، أن كل فاعل  ثباتإل

 فاعل، إمنا هو منظور ضيق جيدا. 

بني الفاعل "احلق"، ذلك الذي يفعل دون أن ينفعل به، والفاعل  (، خيط الكندي الفرق2.2.1وكما رأينا يف )
"اجملازي"، الذي هو فاعل ومنفعل به يف آن واحد. وابملثل، يفرق ابن سينا بني الفاعل الذي يفعل دون أن 

ل به يف آن واحد. وعلى الرغم من أنه ال ُيسمي الفاعل ابلـ عينفعل به وبني الفاعل الذي هو فاعل ومنف
 ي"، إال أنه يستفيض يف مفهوم تراتيب للفاعلية."جماز 

 إذ يشرح فوقية النوع األعلى من العلة الفاعلة ابلتايل:

إذا كان شيئا من األشياء لذاته سببا لوجود شيء آخر دائما، كان سببا دائما له ما دامت 
علل أوىل ذاته موجودة. فإن كان دائم الوجود كان معلوله دائم الوجود، فيكون ميل هذا من ال

 Avicennaابلعلية ألنه مينع مطلق العدم للشيء فهو الذي يعطي الوجود التام للشيء. )
MH: 203; Marmura 1984). 

 دونية أحط أنواع العلة الفاعلة ابلتايل:ويشرح ابن سينا 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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اإلجياد، لو أمكن العدم متكينا فسبق الوجود كان تكوينه ممتنعا إال عن مادة، وكان سلطان 
  (.Avicenna MH: 204أعين وجود الشيء من الشيء ضعيفا قصريا مستأنفا. )

 إن املواد الدنيوية كالنبااتت واحليواانت علل فاعلة من النوع األدىن. 

كما يتعرف ابن سينا أيضا على علة وسطى فاعلة: وهذا النوع الثالث مل يكن عن مادة وكان لعدمه سلطان، 
وجوده عن العلة األوىل بعد وجود آخر انساق إليه مل يكن ماداي. ويذكر أن هناك خالفا على إن ولكن كان 

أبن حيفظ املصطلح حني يود البعض  من هذا النوع الثالث بـ "مبدع". يقول أبنه يف علكان جيب تسمية فا
كل مامل يوجد عن مادة سابقة للعلة الفاعلية يف العلة األوىل )هللا(، فإنه يفضل املنظور املعاكس: أن ُيسمى  

غري متكون "مبدعا". تلعب هذه العلة الوسطى الفاعلة دورا يف اعتبار ابن سينا لنظرية الفيض. ففي هذا 
، والذي كان أثره املباشر هو العقل. ومن َثم هبطريقة متدرجة ابتداء بفعل هللا األول ل بداعاالعتبار حيصل اإل

مادة الفلك األقصى )ب( صورة الفلك األقصى اليت هي النفس اليت حتركه  ثالثة أشياء: )أ( ولالعقل األ يبدع
آخر  –ثالثة أشياء وهكذا دواليك حىت ينتهي إىل العقل الفعال قل الثاين ع)ج( عقل اثين حتته.  ويبدع ال

الذي يبدع مادة وصورة العامل الدنيوي والنفوس املتدبرة للبشر. يتبىن ابن سينا نظرية الفيض  –العقول املبتدعة 
، على الرغم من أن نسخته من نظرية (، واملعروف ضمن الفالسفة بـ "املعلم الثاين"950-870من الفارايب )

 (.Davidson 1992الفيض ختتلف عن تلك للفارايب بطرائق عدة )

يُقر اعتبار ابن سينا الرتاتييب للفاعلية بفوقية العلية اإلهلية ويُعّرف الفروقات بني العلل الفاعلية املبدعة وغري 
اعتبار موحد للعلة الفاعلة حيتوي كل نه يقصد تقدمي املبدعة. ومع هذا، يدعم هذا االعتبار اقرتاحه السابق أب

ضو من الرتاتبية يُفسر على أنه ذاك الذي يفيد وجود آخر. وبذا واملبدعني. إذ أن كل عيعيني من الفاعلني الطب
 مينح ابن سينا يف إهلياته اعتبارا ممتدا للعلة الفاعلة على أهنا تلك اليت تفيد وجود اآلخر.

. إال "عينةملستخدام ابن سينا التفريق بني العلل الفاعلة "احلقة" و"ااب مشمولقد يبدو أبن هذا االعتبار املوحد 
علة فاعلة حقة خالل ما يعني فعلها علة فاعلة ل وصف" يف االعتبار الذي يتخذه، جمرد عينةأن مصطلح "امل

تزامنة مع (. وينبثق هذا االعتبار من دفاعه عن منظور أن العلة الفاعلة مRichardson 2013أخرى )
إمنا هو خطأ شائع، والذي ينبثق  –يا أن العلة الفاعلة تسبق أتثريها زمن –أتثريها. هو يرى أن املنظور املقابل 

اء سابق يسبق وجود املنزل زمنيا؛ نّ من اعتبارات األحداث والعمليات العادية كالبناء والتكاثر: أن يبين الب
التأثري احلقيقي للبّناء هو النقل وليس وجود املنزل والتأثري . حياج ابن سينا أن بنوختصيب األب يسبق وجود اال

احلقيقي لألب هو التخصيب وليس وجود االبن، إذ أن البنائني واآلابء علل فاعلة حقة للبناء والتخصيب، 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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هتما وهم جمرد علل فاعلة معينة لوجود البناايت واألبناء. وبذا فإن البنائني واآلابء متزامنني وال يسبقان أتثريا
احلقيقية زمنيا. ويُقر بتلك املسامهة عرب تعيينهما كعلل فاعلة معينة لوجود البناايت واألبناء. بيد أن زعم أن 

لوجودها. البنائني واآلابء ليسوا إال علل فاعلة معينة لوجود البناايت واألبناء يدعوان للبحث عن العلل احلقة 
ود املادة الدنيوية هو العقل الفعال، يف حني أن العلة الفاعلة املطلقة فوفقا البن سينا، العلة الفاعلة القريبة لوج

 هي هللا. 

 بعد ابن سينا 2.1.3

كان اعتبار ابن سينا عن العلة الفاعلة مؤثرا يف القرون الوسطى للغرب الالتيين ألنه قدم تفسريا للفاعلية اإلهلية 
الفاعلية اإلهلية عند الالهوتيني  ناش ع(. يبدو أنه أهلم النقGilson 1958, 1962إبطار فلسفي أرسطي )

(. وعلى الرغم Druart 2002; Acar 2005ناس ودونز سكوتس )الكالميني مبن فيهم توماس أكوي
قضااي مجة، مبا فيها مدى العلية الفاعلة، مل  منمن امتالك ابن سينا ملناصرين كثر ضمن ثقافته إال أن مواقفه 

 ينتقدها املتكلمني املسلمني فحسب وإمنا زمالئه الفالسفة كذلك.

(. يقضي املتكلمون األشاعرة أبن هللا وحده من ميلك القدرة العلية. ويدعمون هذا 2.1وكما ذُكر آنفا )يف 
لقة. بيد أنه يظل النقاش حول طبيعة الفاعلية يلعب املنظور بشكل رئيس عرب التماس معتقد القدرة اإلهلية املط

اليت يشري إىل الصورة هتافت الفالسفة دورا يف بعض حججهم. فمثال، يقبض الغزايل على أن "الفاعل" يف 
īlāGhaz-al ) ال بد وأن يكون مريداً خمتاراً عاملاً مبا يريده، حىت يكون فاعالً ملا يريدهميضي منه الفعل؛ 

IP: 57.) 

تقرتح هذه احلجة أبنه علينا أن نقصر مدى الفاعلية على الكائنات العاقلة بناء على أسس مفاهيمية. ويصنع 
 al-Ghazālī AIFI; McGinnis and Reismanعن القدرة )الغزايل حجة مشاهبة يف أطروحته 

2007: 254–265; Marmura 1994الفاعلية ون ن تك(. إذ يسمح استنتاج احلجة املفاهيمية أب
يف أي كائن عاقل كما يسمح ابلفاعلية البشرية. بيد أنه ليس من اجللي إن كان الغزايل نفسه يقبل ابإليعاز 

 (.Druart 2006الوارد يف حجته املفاهيمية )

يدافع ابن رشد عن مواقف قريبة من أرسطو ضد "ابتداعات" األرسطيني الالحقني. إذ تشمل تلك االبتدعات 
لفارايب وابن سينا عن اخللق يف نظرية الفيض. ففي حني يقبل ابن رشد بنظرية الفيض يف كتاابته اعتبارات ا

 ;Averroes MTE; Genequand 1984إال أنه يتربئ منها ابتقاد يف كتاابته الناضجة )املبكرة، 
Davidson 1992.)  حياج أبنه ال ميكن تبيان وجود هللا بشكل مرضي إال عرب برهان من احلركة



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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(Davidson 1987: 311–335; Twetten 1995; Kukkonen 2002 ،كما حياج .)
وابحلديث حصرا، أبن هللا ليس مبدعا: بل إن عليته من علة غائية مطلقة للحركة، وهذا موعز يف هتافت 

(. ولعلها مذكورة بشكل Averroes ITI: 138ل عرب العلية الغائية )التهافت، حيث يزعم أن هللا فاع
(. إذ يتبع موقفه أن Genequand 1984) المألرسطو، مقالة ملا بعد الطبيعة  الشرح األكربجلي يف 

جوانب معينة من اعتبارات ابن سينا عن العلة الفاعلة عقيمة: ال حاجة ملراجعة اعتبار أرسطو عن العلة الفاعلة 
 تواء الفاعلني املبدعني. الح

يعكس اعتبار ابن رشد عن العلية اإلهلية موقفه أبن احلقيقة توجد عرب التأويل الصحيح ألرسطو مبعية التطبيق 
. فوفقا البن رشد، مناهج الفلسفة مناسبة بشكل فريد كي تثبت احلقيقة الصحيح ملبادئ ومناهج الفلسفة

((Taylor 2000 .أما دور الدين فهو نقل تلك احلقيقة للجموع عرب السرد واجملاز . 

آخرين يف الرتاث العريب  وابحلديث عموما، فإن هذا املوقف من العالقة بني الفلسفة والدين يتشاركه أرسطيني
مبن فيهم الفارايب وابن سينا. غري أن األخريين خيتلفان عن ابن رشد يف أهنما أقل اهتماما منه يف أتويل أرسطو 

ويشعران أبهنما حران يف تعديله حتت ضوء ما بشكل صحيح ويتبنيان عوضا عن ذلك إطار أرسطو الفلسفي 
 يكتشفانه.

 

 العلة الغائية 2.2

أن األشياء اليت تدعى علال تشمل أيضا " الغاية أو اليت من أجلها ُعمل األمر".  2.3قول أرسطو يف الفيزايء ي
ويعترب ويف األعمال الفلسفية العربية ُخصصت مصطلحات "العلة الغائية" و"الغاية" هلذا النوع من العلل. 

اثن من أجل غاية. إذ يُقال أبن األجساد الطبيعية الفالسفة أن كال من احلركة الطبيعية والفعل اإلهلي إمنا حيد
ن من أجل امللجأ. وعلى النقيض، غاية هللا ليست اتعمل من أجل شيء فارق عنها، تفقده. فمثال، يبين احليو 

اإلابنة فارقة عن هللا نفسه. إذ يعمل هللا من أجله. إن هذه الفكرة ظاهرة يف اعتبار الكندي للعلة الغائية يف 
أن الغاية إما تكون فوق العلة الفاعلة أي ملجئة له ، والذي يذكر فيه الفاعلة القريبة للكون والفساد عن العلة

 McGinnis andإىل الفعل أو تكون هي العلة الفاعلة بعينها أي مل يضطرها إىل الفعل شيء )
Reisman 2007: 4 .)ابن سينا  من املفرتض أن احلالة األخرية تصف الفعل اإلهلي. يف حني حياول

غاية فارقة عن نفسه الفاعل  يوعز قصدشرح فكرة أن هللا ال ميكنه الفعل من أجل شيء فارق عنه كالتايل، 
كل قصد على  ويف دعم للزعم السابق حياج أن  نقص الفاعل، مبا أن البد أن يكون موضوع قصده أعلى منه.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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وابلتايل فإن فاعال كامال ابملطلق كاهلل ال (. Avicenna MH: 321يقصده الفاعل أن يفيد كماال له )
امتناع أن يقصد وجود الكل عنه إن ذلك يؤدي إىل ميكنه أن يفعل لقصد غاية فارقة عنه. كما حياج ابن سينا 

تكثره يف ذاته؛ فإنه حينئذ يكون فيه شيء بسببه يقصد، وهو معرفته وعلمه لوجوب القصد أو استحبابه أو 
 ;Avicenna MH: 326) القصد قصد، َث فائدة يفيدها إايه خريية فيه توجب ذلك، َث

McGinnis 2010: 206–208 وابلتايل ال ميكن لفاعل مطلق أوحد كاهلل أن يفعل بقصد شيء .)
 آخر عن ذاته. 

مع االعرتاضات العدة على  تقاربواهلدف اآلخر من النقاشات الفلسفية العربية عن العلة الغائية هو أن ت
الغائية األرسطية. يتبىن ابن سينا هذا التحدي حبماسة وقادة. وجمددا، أكثر احلجج املتطورة موجودة يف 

حياول ابن سينا أن ، 14-13 الفصل/قالة األوىل املالطبيعيات  ففي الشفاء.من كتاب الطبيعيات واإلهليات 
ويف  مبيدكلس.أيتقارب مع اعرتاضات مشتقة من نقاشات أرسطو عن املاديني القدامى مثل دميوكريتس و 

 ، يتعامل مع اعرتاضات إضافية لعلها ذات األمهية األكرب.5املقالة السادسة/ الفصل اإلهليات 

 Avicennaمثاال اللعب ابللحية ) وأعطىأن األفعال البشرية عبثية؛ على  جبالء على اعرتاضهإذ يؤكد 
MH: 220–225) يتحدى هذا االعرتاض فكرة أن لكل حركة طبيعية غاية أو هدف. ولعل هذا .

العبث أبعواد األسنان وملس ونتف شعر  أبن القدراالعرتاض مستقى من إسكندر األفروديسي الذي يزعم يف 
(. ويتمسك ابن سينا ضد هذا االعرتاض أبن Sharples 1983: 44املرء ال ميلكان علة مبعىن الغائية )

من اجللي أن احلركات البشرية التنافسية يدفعها رغبة غري واعية ابللذة، اخلري يف النفس احليوانية 
(Richardson 2015 وتستقي هذه احلجة .)سيات الدعم من اعتبار ابن سينا األصلي واملؤثر عن احل

 ,Avicenna, ASAN: 43–45, 58–61الداخلية اليت تفسر األسس اإلدراكية ألفعال كهذه )
163–69; Black 2000, 2013a.) 

" ابحلقيقة معلولة العلل كلها؟ يمل جعلت علة متقدمة وه كما يسخر ابن سينا اهتماما معتربا هلذا االعرتاض "
(Avicenna MH: 220, trans. modified). يؤكد هذا االعرتاض على أنه من غري املناسب .)

مشل الغاية ضمن أنواع العلل على أساس أن العلل سابقة للمعلوالت أنطولوجيا. غري أن رد ابن سينا يتضمن 
العلة الغائية هي يف شيئيتها سبب ألن تكون  وجود الغاية: تفريقا بني )أ( األشياء أو املاهية للغاية وبني )ب(

سائر العلل موجودة ابلفعل علاًل، والعلة الغائية يف وجودها مسببة لوجود سائر العلل علاًل ابلفعل، فكأن 
 :Avicenna MH) الشيئية من العلة الغائية علة علة وجودها، وكأن وجودها معلول معلول شيئيتها

228; Wisnovsky 2000, 2003a :شيئيتها ال تكون  "(. كما أنه يطرح نقطة إضافية مهمة اترخييا



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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 .Avicenna MH: 228, trans) "علة ما مل حتصل متصورة يف النفس أو ما جيري جمراها
Modified.) 

لدعم منظور كان اعتبار ابن سينا عن أولوية العلة الغائية ذو أتثري يف الغرب الالتيين، إذ اخُتذ من قبل البعض 
(. يظهر هذا التأويل Maier 1955أن مدى العلة الغائية حمصور على الفاعلني املالكني للقدرة اإلدراكية )

هي علة احلركة على مزعم أهنا سابقة  ابن سينا أظهر أبن )أ(  الغايةأن أيضا يف الرتاث العريب. فعموما، مت تبين 
ية العلل األخرى صحيح فقط يف احلاالت وعلة لعلية العلل األخرى وأن )ب( زعم أن الغاية سابقة وعلة لعل

 حيث توجد العلة الغائية يف عقل أو نفس العلة الفاعلة.

ن نركز على أنه يذكر أن الشيئية من املهم فيما خيص هذا التأويل البن سينا، اعتباره ألولوية العلة الغائية، أ
 .Avicenna MH: 228, transالغاية قد توجد قبل احلركة متصورة يف النفس "أو ما جيري جمراها" )

Modified إذ يقرتح يف هذه الفقرة أن شيئية الغاية قد توجد قبل احلركة إما كموضوع مدرك أو بطريقة .)
عالوة على أن نقاشات ابن سينا األخرى عن العلة الغائية موضوع مدرك.  ىأخرى خمتلفة عن ولكن جتري جمر 

الطبيعية اليت ال متلك القدرة اإلدراكية حتصل من أجل غاية  جراممتنح كل الدوافع القائلة أبنه يعترب حركة األ
 سابقة وعلة لتلك احلركة. بيد أنه يظل من الصعب اثبات أن غاية احلركة الطبيعية سابقة وعلة لتلك احلركة. 

، اإلشارات والتنبيهاتالبن سينا انقش الفالسفة العرب واملتكلمون هذه املسألة بشكل واسع. ففي هذه املقالة 
حياول الطوسي أن حيل هذه املعضلة عرب اقرتاح أننا ميكننا أن نعزو نوعا من الشعور السابق على طبيعة اجلسد 

(Avicenna and Ṭūsī PR: part IV, 7, 18 ويصيغ الطوسي هذه التعليقات ردا على .)
شكوى فخر الدين الرازي أن مفهوم ابن سينا للعلة الغائية ال ينطبق إال على الفاعلني املدركني. يف حني أن 

 اجلماد يسمى "طالبا ومريدا " على سبيل اجملاز:على أن الغزايل وعلى العكس حيافظ 

ه يريد املركز ويطلبه، والطلب واإلرادة حقيقة ال يتصوران إال مع إذ يقال احلجر يهوي ألن
 (.al-Ghazālī IP: 57)العلم ابملراد املطلوب، وال يتصوران إال من احليوان. 

 Richardsonامليل الطبيعي )قد يكون ابن سينا قادرا على مقاربة هذا االعرتاض عرب التماس اعتباره عن 
2015.) 

 

 والعالقة العلية املشروطية .3
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 البن سينا ضروريةنظرية ال 3.1

" و ضرورية هي استخدام مصطلحات مشروطة "عليأحد املزااي الباهرة يف االعتبارات العربية واإلسالمية لل 
" لتحليل العالقة العلية. هذه املمارسة ابرزة يف نقاشات ابن سينا على وجه اخلصوص عن العلية، واليت ممكن"

." وعلى الرغم من أن ابن سينا ال يوظف ضروري شيء:" وبوجود العلة، فإن وجود الضروريةنظريته التركز على 
القدرية تبدو أبهنا لعبت دورا يف اتريخ  ضروريةهذه النظرية للحد من مدى القدرة العلية هلل، إال أن نظريته ال

 (. 3.2فيما يلي )فقرة  "، والذي سيناقشضروريلدرجة أهنا غدت هدفا حلجة الغزايل " ال رابط 

ليدعم هبا نظريته عن الوجود املشرتك واليت  ضرورةمن كتاب الشفاء عن نظرية ال اإلهليات يدافع ابن سينا يف
تتضمن أن أسبقية ضرورة نظرية ال يف الوجود. أي مبعىن آخر، يعترب ابن سينا متالزمان حلاصلمفادها أن العلة وا

 (. Marmura 1981aوليست زمنية ) ةأنطولوجي اصلالعلة على احل

أن يبني أن العالقة العلية ال ميكن فهمها  ضرورةوحياول ابن سينا يف اجلزء املركزي من حجته لصاحل نظرية ال
 :مكانيةابلكامل مبقتضى اإل

فال من حيث من ممكن أن فكذلك املتكون هو كذلك ممكن أن يكون وممكن أال يكون. 
يكّون هو مبوجود، وال من حيث ذلك ممكن أن يكّونه، فذلك معط للوجود. وذلك ألن 
كون الشيء عن املمكن أن يكّونه ليس لذات أنه ممكن أن يكّونه، فنفس كونه ممكنا أن 

وإن مل يكن شيء عنه. فإن كان نفس كونه ممكنا أن يكونه، ليس كافيا يف أن يكّون ال يكّونه
تكون نسبة امكان كونه عن ..... ال يكونكافيا، فقد يكون مع الشيء موجودا مرة ومرة 

العلة إىل وجود الشيء عنه وال وجوده عنه واحدة، وما نسبته إىل وجود الشيء عنه ونسبته 
من ال كونه علة، بل العقل الصحيح يوجب إىل ال وجوده عنه واحدة. فليس كونه علة أوىل 

–Avicenna MH: 126)أن يكون هناك حال يتميز هبا وجوده عنه عن ال وجوده. 
7, trans. Modified.) 

ميكن للحدث أن يكون أو ال يكون ابعتباره وحده؛ وابعتباره حيلل ابن سينا يف هذه احملاجة احلدث كالتايل: 
احملضة يف جعله ممكنا، ميكن للحدث أن يكون أو ال يكون. وبذا، ويف اعتبار أي من يف عالقته مع اإلمكانية 

احلالتني، ميكن للحدث أن يكون أو ال يكون: إذ كونه وعدمه متأرجح على كفيت امليزان. ومن َثم يؤكد أن 
تنتاج إىل مبدأ يز خيل هبذا التوازن. ويلتمس يف دعمه هلذا االسيكون الشيء وعدمه من آخر يتطلب صانعا لتم

العلة الكافية الذي يقول أبن كل ما هو كائن من آخر له علة كافية لكونه من ذاك اآلخر عن عدمه من ذاك 
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اآلخر. إنه يربط مبدأ العلة الكافية مبعىن "العلة": إذ ال نعين بـ "العلة" اإلمكانية احملضة لكون شيء حيدث 
يف النهاية، على أساس هذه . ويستنتج ابن سينا (Richardson 2014وإمنا ما يكفي جلعله حيدث )

 احلجة، أبن بوجود العلة فإن وجود الشيء ليس جمرد إمكانية وإمنا ضرورة.

منطبقا على كل احلاالت ذات العالقة العلية. بيد أنه مع هذا يقر هذا االعتبار عن "العلة"  ايعترب ابن سين
الدنيوية.  ادةكعلل. أكثر تلك الفروقات أمهية هي الفرق بني هللا واملابلفروق املهمة عرب أشياء متعددة تعمل  
املباشر األوحد والعقل األول ضروري. إذ أوال ال حيتاج هللا إىل  معلولهفوفقا البن سينا، مع كون هللا فإن كون 

يتضمن أن علمه رسوخ هللا أن أي شيء عداه خللق العقل األول. اثنيا، هللا راسخ ال يتغري. يعترب ابن سينا 
واملشيئة اليت خيلق هبا ومشيئته راسخة، وأهنما املبادئ اليت يعمل وفقها. وبذا أينما يكون هللا فهو ميلك العلم 

 العقل األول. وبذا، مع كون هللا يكون العقل األول ضروراي.

إن ا جمرد ممكن. ليس بطبيعة احلال ضروري وإمن املعلولن تكو إن وعلى النقيض، مع تكون املادة الدنيوية ف
 املادة الدنيوية موضوع العلية، فمىت ما كان موضوع العلية يف حالة متيز بني تكون الشيء وعدمه،

وكان حينئذ جيب عنه املعلول سواء كان ذلك الشيء إرادة أو شهوة أو غضبا أو طبعا حاداث 
 (. Avicenna MH: 127, trans. Modified)أو غري ذلك، أو أمرا خارجا. 

حلرق وابلتايل، موضوع العلية هو املادة اليت تعمل كعلة حني تكون يف حالة معينة. مثال، تعمل النار كعلة 
القطن حني تتمثل قدرهتا على القطن. حتصل تلك احلالة فقط حني يكون االتصال الفاعل )النار( ابملفعول 

 فسه يف حالة مالئمة، أال يكون مبتال مثال.به )القطن( دون حائل وحني يكون املفعول به )القطن( ن

 

 ضروري" للغزايل اقرتانحجة "ال  3.2

للعلية. ويبدو أن أول وأكثر  يوفر الغزايل يف هتافت الفالسفة أكثر نقد حمتفى به لالعتبارات العربية األرسطية
 حجج الغزايل أتثريا تستهدف نظرية الضرورة البن سينا إذ يكتب، 

بل كل شيئني ليس االقرتان بني ما يعتقد عادة سببا وما يعتقد مسببا ليس ضروراي عندان. 
هذا ذاك، وال ذاك هذا. وال إثبات أحدمها متضمن إثبات اآلخر. وال نفيه متضمن لنفي 

ال من ضرورة عدم أحدمها عدم اآلخر؛ مثل الري والشرب، والشبع واألكل، اآلخر. و 
واالحرتاق ولقاء النار، والنور وطلوع الشمس، واملوت وجز الرقبة.... وهلم جرا إىل كل 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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املشاهدات من املقرتانت يف الطب والنجوم والصناعات واحلرف. وأن اقرتاهنما ملا سبق من 
لى التساوق، ال لكونه ضروراي يف نفسه، غري قابل للفوت بل تقدير هللا سبحانه، خللقها ع

 (al-Ghazālī IP: 166)لتقدير. 

عند ينكر الغزايل الظاهرة الطبيعية املتعلقة ابملقرتانت الضرورية، مستخدما بذلك مثاله الرئيسي الحرتاق القطن 
 مالمسة النار:

فإننا جنوز وقوع املالقاة بينهما دون االحرتاق وجنوز حدوث انقالب القطن رمادا حمرتقا دون 
 (al-Ghazālī 2000: 166–7)مالقاة النار وهم ]الفالسفة[ ينكرون جوازه. 

 ئيسيني:يبدو أن الغزايل يعزو إىل خصومه األرسطيني مزعمني ر 

 املواد الطبيعية كالنار علل  •
 مقرتانت ضرورية.واملقرتانت العلية  •

 كما أنه يؤكد على أن املزعمني يوعزان مزعما اثلثا:

 يتضمن توكيد مالقاة النار ابلقطن توكيد احرتاق القطن. •

يطرح الغزايل أبنه وألن رقم ثالثة خطأ، فإن اعتبار خصومه عن العلية يف الطبيعة مغلوط. إن سؤاال ينبثق من 
 برقم اثنني؛ وآخر عما إذا يعتربون األول والثاين يوعز الثالث.احلجة هو ما إذا خصومه يقبلون حقا 

 

 ابن رشد عن الضرورة العلية يف الطبيعة 3.3

 تصوير الغزايل العتبار الفالسفة عن الضرورة العلية كالتايل:  هتافت التهافتيواجه ابن رشد يف 

ضرورية الفعل فيما شأنه أن يفعل به؟ أو هي  وأما هل األفعال الصادرة عن موجود موجود
أكثرية؟ أو فيها األمران مجيعا؟ فمطلوب يستحق الفحص عنه؛ فإن الفعل واالنفعال الواحد 
بني كل شيئني من املوجودات إمنا يقع إبضافة ما، من اإلضافات اليت ال تتناهى، فقد تكن 

دنت من جسم حساس فعلت  إضافة اتبعة إلضافة، ولذلك ال يقطع على أن النار إذا
والبد؛ ألنه ال يبعد أن يكون هنالك موجود يوجد له إىل اجلسم احلساس إضافة تعوق تلك 
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اإلضافة الفاعلة إىل النار، مثل ما يقال يف احلجر الطلق وغريه. لكن هذا ال يوجب سلب 
 (Averroes ITI: 318–19)النار صفة االحراق، ما دام ابقيا هلا اسم النار وحدها. 

يؤكد ابن رشد على أن املواد الطبيعية، كالنار، علل. بيد أنه يزعم أن مداانة النار للقطن ليس "البد ضروري" 
أو "البد قطعا" أن القطن حيرتق. يف هذه اجلملة، يبدو أبنه ينكر أبن املقرتانت العلية مقرتانت ضرورية. وعلى 

من القطن حتتم احرتاق القطن هو أنه ميكن وجود  ، فإن السبب الذي ينكر به أن مداانة النارصعيد آخر
إضافة: ميكن للقطن أن يكون مغطى حبجر الطلق الذي يعيق فعل النار. ويقرتح أن بغياب هذه اإلضافة فإن 
االحرتاق البد حاصل. إذن، يف حني أنه يبدو بداية منكرا أن املقرتانت العلية ضرورية، فإن حجته ككل تقرتح 

الذي ينكره. فضال على أن اعتباره للعلية الضرورية تشمل نسخة خمتلفة بشكل طفيف جدا أنه يؤكد املزعم 
عن مزعم الغزايل الثالث عن الفالسفة )يتضمن توكيد مالقاة النار ابلقطن توكيد احرتاق القطن(. ووفقا العتبار 

ة إضافات، توكيد احرتاق ابن رشد عن العلية الضرورية، يتضمن توكيد مالقاة النار ابلقطن مع توكيد أال مث
 القطن.

ابختصار، يرد ابن رشد على حجة الغزايل "ال اقرتان ضروري" كالتايل: يزعم أبن الغزايل نقل اعتبار الفالسفة 
عن العلية الضرورية يف الطبيعة خطأ. فضال على أنه يقرتح أبن نسخته املراجعة العتبارهم صحيحة. إذن، 

 رورية يف الطبيعة، إذا ما فهم بشكل صحيح، ليس خطأ.اعتبار الفالسفة عن العلية الض

من اجلدير ابلذكر أن اعتبار ابن رشد نفسه عن العلية الضرورية يف الطبيعة متوافق عموما مع اعتبار ابن سينا. 
(، يقضي ابن سينا أبن "بوجود العلة فإن وجود املعلول ضروري." كما أنه يقضي مع 3.1إذ وكما نوقش يف )

ارسة عليتها، وابلتايل، وبطبيعة احلال، ليست هذا أن تكّون املادة الدنيوية اليت تعمل كعلة ليست كافية ملم
رتاق القطن فقط إذا ما ختلقت قدرهتا حلتكّون املعلول من عليته. فعلى سبيل املثال، تعمل النار كعلة الكافية 

على االحرتاق على القطن. وهذا ال يتطلب فقط مداانة الفاعل )النار( واملفعول به )القطن( دون عائق وإمنا 
 به )القطن( نفسه يف حالة مناسبة أيضا، أال يكون مبتال مثال.أن املفعول 

 

 مبادئ موطن خالف 3.4

الفالسفة عن العلية الضرورية يف الطبيعة. كما يقرتح أبن نسخته اليت  اعتبار أوفقا البن رشد، ينقل الغزايل خط
راجعها عن اعتبارهم صحيحة. ويف حني أنه ميكن للغزايل قبول املزعم األول إال أنه لن يقبل الثاين. إن هذا 

املعقول  فإن اقرتان شيئني ليس ضروري إذا كان منيتعلق بفهمه عن املشروطيات. ففي اعتباره عن "الضروري"، 
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(. إذن، إذا كان من املعقول أن القطن ال Kukkonen 2000; Dutton 2001اعتبارمها منفصلني )
حيرتق ولو قربت منه النار دون معوق أو أنه جاف، فإذن ليس من الضروري أنه سيحرتق، حىت وإن كانت 

طن حىت لو كانت تلك الشروط تلك الشروط حمرزة. وكما رأينا، يعترب الغزايل أنه من املعقول أال حيرتق الق
 حمرزة. إذ يقول إن االقرتان بني االحرتاق ومقاربة النار 

من تقدير هللا سبحانه، خللقها على التساوق، ال لكونه ضروراي يف نفسه، غري قابل للفوت 
 (al-Ghazālī IP: 166) بل لتقدير.

مع النار بال معوق وأنه جاف، حبيث ليس من إذن، وفقا للغزايل، من املعقول أال حيرتق القطن ولو أن مالقاته 
الضروري أن حيرتق، ولو كانت تلك الشروط حمرزة. ويف هذا املنظور، حىت نسخة ابن رشد عن اعتبار الفالسفة 
للعلية الضرورية يف الطبيعة خاطئة. وعلى صعيد آخر، ال يقبل الفالسفة اعتبار الغزايل عن "الضروري". بل 

يصنفون املشروطيات حبسب املعقولية. وهذا يقرتح أن اخلالف بني الغزايل والفالسفة عن أكثر عموما، إهنم ال 
 Kukkonen 2000; Duttonالعلية الضرورية يف الطبيعة تتعلق ابعتبارات خمتلفة عن املشروطيات )

 (. ومع هذا، يبدو أن اعتباراهتم املختلفة عن هللا أكثر املصادر اجلوهرية يف اخلالف. 2001

املعجزات يف يهاجم الغزايل منظور الفالسفة للعلية الضرورية يف الطبيعة من أجل أن حيمي املعتقد اإلسالمي إذ 
ميانية مع اعتبار ابن سينا ال تتسق هذه املعتقدات اإل (.al-Ghazālī IP: 165) والقدرة اإلهلية املطلقة

( يعترب ابن سينا أن رسوخ هللا يتضمن أن علمه ومشيئته وأفعاله راسخة 3.1عن هللا. إذ وكما ذكر آنفا )يف 
 ;Avicenna MH: 288مور اجلزئية إال من حيث هي كلية )أيضا. كما ينكر أن هللا يعلم األ

Marmura 1962; Adamson 2005 فعل أمرا غري ي(. وبذا، ووفقا البن سينا، ال ميكن هلل أن
الذي يفعله، عالوة على أنه ال ميكنه ختطيط أو تنفيذ أي حدث جزئي. إذن، ال ميكن هلل أن حيدث معجزة 
من خالل تغيري فعله من أجل أن يتدخل يف مسار الطبيعة. فضال على أنه ال ميكنه أن حيدث معجزة عرب 

سلة ضخمة من األحداث اجلزئية، واليت تتضمن احنرافا عن مسار الطبيعة. بل على النقيض، ختطيط وتنفيذ سل
إن هللا ميثل التفسري املطلق للنظام واالستقرار يف الكون، مبا فيه جمال الطبيعة. واستنادا على خلفية اعتبار ابن 

نار دون معوق وحني يكون جافا. سينا هلل، ليس من املعقول حىت أن القطن يفشل يف االحرتاق حني يالقي ال
ذا ويف حني يقبل ابن سينا اعتبار الغزايل عن "الضرورة"، كما هو موضح آنفا، إال أنه سيقضي أبنه من وب

الضروري للقطن أن حيرتق حني يالقي النار دون معوق وحني يكون جافا. ميكن استقاء نفس االستنتاج من 
هللا ابلعلة النهائية املطلقة للحركة. وعلى الرغم من أن اعتبار  اعتبار ابن رشد الناضج عن هللا، حيث يصف
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ابن رشد عن هللا خيتلف عن ذلك البن سينا بطرق مهمة، إال أن االعتبارين يتفقان على النقاط اليت تقول أبن 
 هللا ال ميكنه أن يفعل بطريقة مغايرة لفعله وال أن خيطط وينفذ األحداث اجلزئية.

ابن سينا وابن رشد دائما أن اعتباراهتما عن هللا ال تتوافق مع املعتقد اإلسالمي بتعبريات وابلطبع، ال يصرح 
جلية. إذ يتخذان توجها اسرتضائيا حنو املعتقدات الدينية ذات العالقة الشائكة مع احلقائق املتحققة عرب 

رب السرد واجملاز كما نوقش سابقا الفلسفة. يتعلق هذا التوجه مبنظورمها أن دور الدين هو نقل احلقيقة للجموع ع
 (.2.2.3)يف 

 

 العلم ابلقدرات العلية .4
 ابن سينا عن االستقراء والتجربة 4.1

الطبيعية.  جرامتعتمد الفلسفة الطبيعية األرسطية جزئيا على املراقبة احلسية يف مسامهتها ابلقدرات العلية لأل
ولذا فإنه من غري املستغرب أن املفكرين العرب واملسلمني رفعوا احتجاجاهتم على العلم األرسطي، والذي مهد 
الحقا لالعتبارات الفلسفية عن معضلة االستقراء. تنبثق بعضها من داخل األرسطية. يوفر ابن سينا نقدا اثبتا 

هو . إذ وكما يراه، فإن جزء من املعضلة كتاب الشفاءمن ، اجلزء املنطقي الربهانلالستقراء يف أطروحته 
االستقراء الذي من املمكن أن يؤدي إىل مقدمات منطقية مطلقة وموحدة وحمددة، بينما تؤدي يف الواقع إىل 
جمرد اعتقاد حمتمل. وعلى الصعيد اآلخر، يقضي أبن املالحظات احلسية مع "القياس املنطقي اخلفي" يهب 

ض ابن سينا شرحا عن هذه العملية الفكرية حتت عنوان "التجربة". إن التجربة ترمجة عربية تفياليقني. يس
الفارايب عن و إن اعتبار ابن سينا عن التجربة مشتق جزئيا من تعليقات أرسطو . empeiria للكلمة اليواننية

 ;al-Fārābī AMIF: 24–25التجربة التطبيقية، على الرغم من أنه ميضي متجاوزا تلك املصادر )
McGinnis and Reisman 2007: 66–67; McGinnis 2003; Janssens 2004; 

Black 2006.) 

ثل أن اسهال وكما يصف ابن سينا األمر، تتعلق التجربة إبحساس متكرر لظاهرة ما حمفوظة يف الذاكرة، م
إننا نستنتج أبن االقرتان كامنة للمنطق.   الصفراء يتبع تناول جذر نبتة احملمودة.   كما يتضمن عملية "خفية" أو

املتكرر يشمل عالقة جوهرية بني شيئني: مثل أنه ليس من العارض أن اسهال الصفراء يتبع تناول جذر نبتة 
احملمودة وذلك بسبب قياسات ال ميكن أن تكون نتيجة الصدفة. هذه العملية الكامنة للمنطق تزيل الشك. 

ني. يعّرف ابن سينا اليقني مبعىن أنه معتقد من الدرجة الثانية: املرء متيقن حني يعلم إذن، ينبثق من التجربة اليق
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ابلكامل،  غري موضوعياليقني ليس  (.Black 2013b: 122ن يكون خالف ذلك )أأبن ما قبله ال ميكن 
(. على صعيد آخر، ابلرغم من أن التجربة Black 2013b: 125) مبا أن العلم ابفرتاض يتطلب حقيقته

ال أهنا ال تنتج العلم ابملعىن الضيق. إذ أن العلم ابملعىن الضيق ضروري وأتويلي. فمن التجربة إهتب اليقني، 
 McGinnisنستقي يقيننا أن أعضاء من أنواع معينة تسبب شيئا؛ غري أن التجربة ال تظهر لنا ملاذا )

2003: 320–1.) 

فلنفرض ابن سينا حنو االعرتاض أبن التجربة قد تؤدي إىل تعميمات خاطئة. ويستخدم املثال التايل: كما يتوجه 
ن استثناء مسألة إجناب أطفال سود. فمن التجربة، سنخلص إىل أن و أننا مل نرى سوى بشرا سودا والحظنا د

ابن سينا أن العلم املستقى  كل البشر سود، أي أن السواد جوهري للبشرية. وكرد فعل لذلك االعرتاض، يقول
 من التجربة شرطي،

دائما يف  آخر كائن أي القول أبن صفة هذا الشيء املتكرر يُتصور ابلضرورة مقرتان بشيء
 McGinnis andجمال حيث الشيء يتكرر تصوره، مامل يكن هناك عائق. )

Reisman 2007: 150) 

 كالتايل:تنطبق هذه النقطة على مثال السوداين  

حني يؤخذ اإلجناب على أنه إجناب من قبل الناس السود أو الناس لبلد شخص كذلك، 
فستكون التجربة حقة. أما إذا كان اإلجناب مأخوذ على أنه ألي انس، فإن التجربة حينها 

احلوادث اجلزئية املذكورة آنفا؛ إذ أن تلك التجربة تعلقت أبانس سود، لكن لن تنتهي عند 
 McGinnis and Reismanديث املطلق ليسوا حمصورين ابلسود. )الناس ابحل

2007: 150; McGinnis 2003: 322–325) 

ن سينا أبن بولذا، كرد على االعرتاض القائل أبنه ميكن للتجربة أن تؤدي إىل تعميمات خاطئة، ينصح ا
 ملالحظة املتكررة.ااالستخدام املناسب للتجربة سيشمل انتباها واعيا يف جمال األنواع اليت هي موضوع 

 

 حجة الغزايل الشكية 4.2

عن العلية يف الطبيعة. فكما  تلعب معضلة االستقراء دوار أيضا يف هجوم األشعرية على االعتبارات األرسطية
 جرامرأينا، تعتمد الفلسفة األرسطية الطبيعية جزئيا على املالحظات املتكررة يف نسبها للقدرات العلية إىل األ
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الطبيعية. يهاجم املتكلمون األشعرية هذا اجلانب من الفلسفة الطبيعية األرسطية على أساس أن املالحظات 
 للغزايل.هتافت الفالسفة على العلية. تظهر نسخة من هذه احملاجة يف  املتكررة للتزامن ليست دليال

مييز الغزايل بني بضع مواقف خمتلفة يقبض عليها خصومه الفالسفة. تعترب إحدى تلك املواقف أن التغريات يف 
الطبيعية وحدها، دون أي مسامهة من هللا. ويقضي هذا املوقف بتطبيق مثال القطن  جرامالطبيعة جملوبة عرب األ

 أن 

فاعل االحرتاق هو النار فقط، وهو فاعل ابلطبع ال ابالختيار، فال ميكنه الكف عما هو يف 
 (al-Ghazālī IP: 167) طبعه، بعد مالقاته حملل قابل له.

 ويقضي الغزايل ضد هذا املوقف أبن

رتاق خبلق السواد يف القطن والتفريق يف أجزائه وجعله حراقا ورمادا هو هللا تعاىل، فاعل االخ
 (al-Ghazālī IP: 167)إما بواسطة املالئكة أو بغري واسطة. 

 ويف دعم ملنظوره حياج ابلتايل: 

أما النار فهي مجاد ال فعل هلا. فما الدليل على أهنا الفاعل؟ وليس هلم دليل سوى مشاهدهتم 
 (al-Ghazālī IP: 167)حصول االحرتاق عند مالقاة النار. 

ال نشاهد النار حترق القطن وإمنا القطن حيرتق عند مالقاة النار. يلتمس الغزايل نقطة صنعها أسالفه األشعرية: 
لى املشاهدة املتكررة، وإن مل تتغري، ال ُتظهر أبن النار فاعل التغيري. فضال على أن هذا الدليل إذن، الدليل ع

 متسق مع أن هللا فاعل التغيري.

 

 حجة ابن رشد من العلوم الطبيعية 4.3

لتمس ابن رشد يف رده على احلجة الشكية حقيقة العلوم الطبيعية: منلك )بعض( العلم عن العامل الطبيعي. 
–Averroes ITI: 318لى أن العلم ابلعامل الطبيعي ما هو إال علم ابلعلل الطبيعية للتغيري )فضال ع

وجيب على علم كهذا أن يؤخذ من، علة األقل جزئيا، من املشاهدة املتكررة لألجرام. كما أنه يوعز أبن  (.19
 Averroesتمي " جاحد بلسانه ملا يف جنانه" )ال يشك حقا أبن األمر كذلك: يزعم أبن خصمه احل
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ITI: 318.) جة الشكية. بيد إذن وكما يرى ابن رشد األمر، حقيقة العلم الطبيعي سبب كايف لرفض احل
 أنه يقر أننا ينقصنا العلم الكامل ابلطبيعة، حبيث يظل الكثري حمل فحص وهذا املسعى يواجه عوائق عدة.

وفحني ميكن حلجة ابن رشد من العلوم الطبيعية أن تنجح ضد بعض النسخ من احلجة الشكية، إال أنه من 
غزايل الشكية. إذ قد ترتك احلجة األخرية الباب غري اجللي إذا ما كانت ستنجح ضد هدفها املباشر. حجة ال

(. فالغزايل ال خيلص يف McGinnis 2006مواراب الحتمالية أن تكون األجرام الطبيعية كالنار علال )
وكفى، بل ينكر أن للنار فعل على أساس أهنا مجاد وينكر أن حجته الشكية عرب انكار أن النار علة احلرق 

ولذا ميكن للغزايل أن يكون قابضا على أن النار علة )غري نشطة( للحرق، بينما النار وحدها فاعل للحرق. 
 هللا هو العلة النشطة.

وهبذا التأويل، فإن حجة الغزايل الشكية تنكر ما يظهره دليل املشاهدات املتكررة أبن األجرام الطبيعية هي 
العلل الوحيدة للتغيري. إذن، هذه احلجة متوافقة مع مزعم أن دليل املشاهدات املتكررة يشري أن األجرام الطبيعية 

غزايل ينكر املزعم األخري. وبذا إن حجته من العلوم ضمن علل التغيري. إال أن ابن رشد يقرتح مع هذا أن ال
الطبيعية ال تنجح أمام حجة الغزايل الشكية. بيد أن القبول أبن األجرام الطبيعية من بني علل التغيري قد ال 
يكون كافيا لتجنب املشكلة اليت أاثرهتا حجة ابن رشد من العلوم الطبيعية. إذ تتعلق حدة ابن رشد بفكرة أن 

والسكون. هدات املتكررة لألجرام متنحنا تبصرا بطبيعتها. ويُقصد من "طبيعة" املبدأ الداخلي للحركة املشا
وبذلك تطالب احلجة أكثر من التوافق مع أن األجرام الطبيعية تقم ببعض املسامهة العلية للتغيري، هي تطالب 

 أن ترتسخ علية األجرام الطبيعية وأن تفسر بطبيعتها.

أرسطية ألن هذا سيفرض قيودا على فعل هللا. إذا كان يعيات زايل األشاعرة إىل انكار وجود طبمييل سلف الغ
جلرم طبيعة أرسطية، إذن فإن له مبدأ داخلي حيد من أنواع التغريات اليت ميكن أن مير هبا من حلظة إىل أخرى. 

كالم اإلسالمي، هللا قادر على بعث فمثال، ال ميكن للميت أن يُبعث وال للعصا أن تكون ثعباان. وفقا لعلم ال
كهذه سيتضارب مع   ياتاملوتى وحتويل العصا إىل ثعبان. وبذا ليس لألجرام طبيعة ارسطية، مبا أن وجوود طبيع

 مذهب القدرة اإلهلية املطلقة.

ث الغزايل رافضا هذا املنظور األشعري تقليداي حني حياج أبن وجود األجرام الطبيعية متوافق مع حدو يبدو 
املعجزات. قد تعكس هذه احلجة اهتماما مبصاحلة علم الكالم مع العلوم الطبيعية. إذ تفرتض أن، حىت لو 

الفالسفة، فإن هللا ال يزال قادرا على أن يصنع معجزة بطريقتني  اكما فسره  ياتافرتضنا أن األجرام متلك طبيع
طبيعية. ميكنه مثال أن مينع احرتاق إبراهيم يف رئيسيتني. فعلى صعيد، ميكنه أن يعرقل عمل القدرات العلية ال
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التنور املشتعل عرب جعل سخونة النار حمكورة ضمن النار أو جبعل إبراهيم مغطى ابحلجر الطلق. وعلى الصعيد 
اآلخر، ميكن هلل أن يصنع معجزة عرب جعل سلسلة من التغريات الطبيعية حتصل بسرعة فائقة. ميكن هلل مثال 

 ىل ثعبان عرب جعل املسألة حتصل يف صيغ متعاقبة ومبعدل متسارع: أن يغري العصا إ

فالرتاب وسائر العناصر يستحيل نباات َث النبات يستحيل عند أكل احليوان دما َث الدم 
يستحيل منيا َث املين ينصب يف الرحم فيتخّلق حيواان، وهكذا حبكم العادة واقع يف زمان 

مقدور هللا أن يدير املادة يف هذه األطوار من وقت  متطاول. فلم حييل اخلصم أن يكون يف
 (al-Ghazālī IP: 172)أقرب مما عهد فيه؟ 

 إذن التوكيد على طبيعيات األجرام متوافق مع اإلميان ابملعجزات.

سواء أظهرت هذه احلجة أن الغزايل يقبض على أنه من املمكن لألجرام طبيعيات هو مسألة نقاش 
(Marmura 1981b; Frank 1992; Griffel 2009 يف حني أيخذ ابن رشد احلجة ليقبل .)

(. بيد أنه Averroes ITI: 330منظور الفالسفة أن لألجرام طبيعيات جتعلهم يعملون كعلل للتغيري )
. فحىت لو أن الغزايل أجاز أنه ميكن لألجرام أن يظل هناك فارق حاسم بني منظور الغزايل ومنظور الفالسفة

لك طبيعيات، فإنه يعترب كذلك أن االختيار والفعل اإلهلي حيكم األحداث اجلزئية يف العامل اجلامد. ميكن هلل مت
أن خيطط وينفذ األحداث اجلزئية، واليت حتيد أو تسارع من مسار الطبيعة. واجلانب األخري من منظوره ال 

 .3.3يتوافق مع اعتبارات الفالسفة عن هللا كما نوقش آنفا يف 
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