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 الطوسي دالوجود بين الواجب والممكن عن

 
 

  عمر فرج زوراب
 جامعة مصراته –كلية اآلداب 

 مقدمة:

فً هذه المسألة منحنى الشٌخ ابن سٌنا، فٌؤكد أن انفكاك الماهٌة عن وجود الطوسً ٌنحو  

اضطراباً شدٌداً، الواجب محال، وهو بذلك ٌخالف الفخر الرازي الذي اضطرب فً هذا الموضوع 

حٌث أوضح األخٌر أن الوجود ال ٌقع على الموجودات باالشتراك اللفظً واستدل على ذلك بدالئل 

كثٌرة فحكم بأن الوجود شًء واحد فً الجمٌع على السواء وصرح بأن وجود الواجب مساو لوجود 

 .(1)كنات وبالتالً وجود عارض لماهٌته وماهٌته إذن غٌر وجودهمالم

على قول الرازي هذا، إذ ٌرى أن منشأ الغلط فً قول الرازي هو الجهل الطوسً فق ال ٌوا 

بمعنى الوقوع بالتشكٌك، فإن الوقوع بالتشكٌك على أشٌاء مختلفة إنما ٌقع علٌها ال باالشتراك اللفظً 

وقوع العٌن على مفهوماته بل بمعنى واحد فً الجمٌع، ولكن ال على السواء وقوع اإلنسان على 

خاصه، بل على االختالف، أما بالتقدم والتأخر وقوع المتصل، على المقدار، وعلى الجسم ذي القار، أش

وأما باألولوٌة وعدمها، وقوع الواحد على ما ٌنقسم أصالً، وعلى ما ٌنقسم بوجه آخر غٌر الذي هو به 

ع هذه االختالفات، واحد، وأما بالشدة والضعف، وقوع األبٌض على الثلج والعاج، والوجود جامع بجمٌ

فإنه ٌقع على العلة ومعلوها بالتقدم والتأخر وعلى الجوهر والعرض باألولوٌة وعدمها، وعلى القار 

والضعف بل على الواجب والممكن بالوجوه الثالثة والمعنى الواحد  وغٌر القار كالسواد والحركة بالشدة

اهٌة أو جزء ماهٌة لتلك األشٌاء، ألن الماهٌة المقول على أشٌاء مختلفة، ألعلى السواد ٌمتنع أن ٌكون م

 .(2)ال تختلف وال جزؤها

  

                                                           

 .660، 601، صالطوسي هاني نعمان فرحات، مسائل الخالف بين الرازي و  (1)
 المرجع السابق، الصفحة نفسها. (2)
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 في واجب الوجود:الطوسي بعض آراء  -

ٌؤكد أن الوجود عٌن الماهٌة فٌما ٌخص الواجب، أما غٌر وفً شرح اإلشارات الطوسً  ٌرى 

بٌاض الثلج، وعلى الواجب فهو لٌس بماهٌة وال جزء ماهٌة بل هو أمر عارض كالبٌاض المقول على 

بٌاض العاج، ذلك ألن بٌن طرفً التضاد الواقع فً األوان، أنواعاً من األوان ال نهاٌة لها بالقوة وال 

 .(1)أسامً لها بالتفصٌل

فً الخارج دون وجودها  ثبوتاً رده على الرازي الذي تصور أن للماهٌة فً الطوسً ٌرى  

قوالً فاسداً، ألن كون الماهٌة هو وجودها، والماهٌة ال تتجرد عن الوجود إال فً العقل ال بأن تكون فً 

العقل منفكة عن الوجود، فأن الكون فً العقل أٌضاً وجود عقل، كما أن الكون فً الخارج وجود 

مالحظة الوجود، وعدم اعتبار الشًء  خارجً، بل بأن العقل من شأنه أن ٌالحظها وحدها من غٌر

لٌس اعتباراً لعدمه، فاتصاف الماهٌة بالوجود أمر عقلً، لٌس كاتصاف الجسم بالبٌاض، فإن الماهٌة 

لٌس لها وجود منفرد، ولعارضها المسمى بالوجود، وجود آخر، حتى ٌجتمعا اجتماع القابل والمقبول، 

 .(2)بال الماهٌة إذا كانت فكونها هو وجودها

أكثر وضوحاً إذ ٌصر بأن الوجود زائد على الماهٌات  الطوسً أما فً تجرٌد االعتقاد فنرى  

إال وجود واجب، ولقد استدل على ذلك بوجوه عدة ال تخلو فً نتٌجة األمر عن استدالالت الفالسفة 

نفكاكها دث الماهٌة أو تنحصر أجزائها، البشكل عام، إذ ٌوضح: )أن الوجود ٌغاٌر الماهٌة وإال تح

تعقالً ولتحقٌق اإلمكان وفائدة الحمل والحاجة إلى االستدالل وانتقاء التناقض وتركٌب الواجب وقٌامه 

، أي أن القٌام الوجود بالماهٌة من حٌث هً هً (3)بالماهٌة من حٌث هً هً، فزٌادته فً التصور"

هٌة ما من الماهٌات فً إنما ٌعقل فً الذهن والتصور ال فً الوجود الخارجً الستحالة تحقٌق ما

 .(4)األعٌان المجردة عن الوجود

أما وجود واجب الوجود فوجوده عٌن ماهٌته و حقٌقته، إذ ال ٌعقل أن ٌزٌد وجوده ونسبته  

 .(6)، فالوجود المعلوم هو المقول بالتشكٌك أما بالخاص به فال(5)علٌه وإال لكان ممكنا

متأثر بما أورده )بهمٌنار( فً التحصٌل أما الطوسً ولقد أوضح الحلً فً شرحه للتجرٌد أن  

أن الوجود مقول بالتشكٌك على ما تحته، والمقول بالتشكٌك الطوسً التأثٌر هذا فهو واضح فً قول 

على أشٌاء ٌمتنع أن ٌكون نفس الحقٌقة أو جزء منها، بل ٌكون دائماً خارجاً عنها الزماً لها كالبٌاض 

ٌاض العاج ال على السواء، فهو لٌس بماهٌته وال جزى ماهٌة، بل هو الزم المقول على بٌاض الثلج وب

 .(7)من خارج وذلك ألن بٌن طرقً التضاد الواقع فً األوان أنواعاً من األلوان ال نهاٌة لها بالقوة ... "

، فهو (8)أما الرسالة النصٌرٌة وتلخٌص المحصل فنراه ٌؤكد أن الوجود هو عٌن الماهٌة أٌضاً  

وي أن واجب الوجود له كان له وجود وماهٌة لكان مبدأ لكل ٌوضح فً رده على صدر الدٌن القون

                                                           

 .222المرجع السابق، ص (1)
 .214اإلشارات، ص ح، شر الطوسي (2)
 .63، 61، تجريد االعتقاد، صالطوسي (3)
الحمي5 األسرار الخفية في العموم العقمية، مركز األبحاث والدراسات اإلسالمية، قسم إحياء التراث اإلسالمي، بدون تاريخ،  (4)

 .262-264ص
 .512 تجريد االعتقاد، صالطوسي  (5)
 المصدر السابق، الصفحة نفسها. (6)
 .210، 214. انظر كذلك شرح اإلشارات ص11، تجريد االعتقاد، صالطوسي (7)
. قارن أيضًا تمخيص المحصل لمطوسي، مطبوع مع محصل الرازي، القاهرة، الطبعة الحسينية، 2،1، الرسالة النصيرية، الطوسي (8)

 .666، 660هـ، ص 6424
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، فإن قٌل (1)اثنٌن، وكل اثنٌن محتاج إلى واحد مبدأ االثنٌن، والمحتاج إلى مبدأ ال ٌكون مبدأ الكل

ن ٌكون مبدأ الماهٌة قٌل الماهٌة على تقدٌر تقدمها على الوجود ال تكون موجودة وال معدومة، إذ

 .(2)الموجودات غٌر موجود وهذا محال

وي أن األلفاظ التً لها مفهوم واحد على كثٌرٌن الطوسً فً رده على صدر الدٌن القونوٌرى  

ٌد ٌنقسم إلى قسمٌن، أحدهما أن ٌكون ذلك المفهوم فً أحاد تلك الكثٌرٌن بالسواء وهو كاإلنسان فً ز

لفرس، وتسمى تلك األلفاظ بالمتواطئة وٌكون حكمها فٌما لك اظوعمر، وكالفرس فً هذا الفرس و

ٌقتضً تلك المفهومات حكماً واحاً كما ذكره )أي القونوي(، أو القسم اآلخر، أن ٌكون المفهوم فً تلك 

الكثرة ال على السواء، بل أما أن ٌكون فً بعضها أقدم أو أشد أو أولى أو أكثر، وهو كاألبٌض على 

جود على الجوهر والعرض، وفً هذا القسم ال ٌجب أن تكون مقتضٌات تلك الثلج والعاج، والمو

المفهومات واحدة، بل ربما تختلف مثل اسم الضوء الواقع على ضوء الشمس والقمر وضوء النار، 

وضوء الشمس ٌقتضً زوال العشً دون سائر األضواء ومثل اسم العلم الذي ٌكون بعد ما ٌقع علٌه 

 .(3)مكتسباً، وبعضه فعلٌاً ٌوجب وجود معلومة، وبعضه فعلٌاً ال ٌوجب ذلك مفهوماً بدٌهٌاً وبعضه

عروض ال هً وفً غٌر الواجب عارض  رقائم بذاته من غٌالطوسً اذن الواجب عند  

قائمة بغٌرها وفً الصورة  ثم العارض لمهٌته ٌقتضً للجسم والمادة ان ال تكونه تلك المهٌة لمهٌته، 

والعرض ٌقتضً قٌامهما بمحل وكما أنه لٌس لقائل إن ٌقول لو كان الضوء والعلم مقتضٌن لزوال 

. فثبت أن من الوجود ما ٌقتضً أن (4)العشً لوجود المعلوم، لكان كل ضوء وعلم كذلك، ولٌس كذلك

 .(5)ال ٌكون عارضاً لمهٌته ومنه ما ٌقتضً أن ٌكون عارضا

 :الطوسي ب الوجود وممكن الوجود عند جوا -

لممكن اى الواجب لذاته ورٌق ابن سٌنا أن الوجود ٌنقسم إلفً هذه المسألة طالطوسً ٌتبع  

مؤثر أو الغٌر وهو أما واجب وأما ممكن فأما أن ٌنتهً إلى واجب  تاج إلىحممكن لذاته هو ماللذاته. و

 .(6)أو ٌدور االحتٌاج أو ٌتسلسل إلى غٌر نهاٌة

وٌوضح أن كل سلسلة مترتبة على علل ومعلومات، سواء كانت متناهٌة أو غٌر متناهٌة فال  

ٌخلو: أما أن تكون مشتملة على علة غٌر معلومة أو تكون مستلمة علٌها. والقسم األول ٌقتضً 

احتٌاجها غلى علة خارجٌة عنها، وهً طرف لها ال ملة. وال ٌمن أن تكون تلك الخارجة عنها معلومة، 

ألن السلسلة المفروضة ال تكون سلسلة تامة، بل تكون قطعة من سلسلة تامة. والقسم الثانً ٌقتضً 

اشتمالها على طرف فعلى التقدٌرٌن البد من طرف، والطرف واجب، اذن قل سلسلة تنتهً إلى واجب 

 .(7)الوجود بذاته، وهو المطلوب

إذا ٌؤكد أن  ب الوجود،فً اثبات واجقد اتبع الفالسفة الطوسً أما فً )فصول العقائد( فإن  

)وجود كل شًء أما أن ٌكون من غٌره أو لم ٌكن. واألول ممكن الوجود، والثانً واجب الوجود، 

                                                           

 .1-52 الرسالة النصيرية ص الطوسي  (1)
 المصدر السابق5 الصفحة نفسها. (2)
 .210االشارات ص  ، وأيضا شر1-51 الرسالة النصيرية، ص الطوسي  (3)
 .666صل، ص حوأيضا تمخيص الم 51 الرسالة النصيرية5 ص الطوسي  (4)
 المصدر السابق، الصفحة نفسها. (5)
 .13تجريد االعتقاد  . وأيضاً 223-5221  االشارات ص الطوسي (6)
 .211المصدر السابق، ص  (7)
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والموجودات بأسرها منصرة فٌها. والممكن إذا كان وجوده من غٌر فإذا لم ٌتعٌن ذلك الغٌر لم ٌكن له 

 .(1) ود الستحالة كون العدم موجوداً(وجود وإذا لم ٌكن له وجود لم ٌكن لغٌره عنه وج

كما ٌؤكد أن )كل من عرف حقٌقه الواجب والممكن كما قلنا، عرف بأدنً فكر أنه لو لم ٌكون  

فً الوجود واجب الوجود لم ٌكن لشًء من الممكنات وجود أصالً. ألن الموجودات حٌنئذ كلها تكون 

وجود. فال بد من وجود واجب الوجود لتحصٌل  ممكنة، والممكن لٌس له من نفسه وجود وال لغٌره عنه

 .(2)وجود الممكنات فٌه

إذن واجب الوجود ال ٌمكن عدمه، ألنه إذا لم ٌكن وجوده من غٌره كان واجبا من غٌر اعتباراً  

لغٌره فال ٌمكن فرض عدمه. وبهذا االعتبار ٌقال له: الباقً واالزلً واألبدي والسرمدي، وباعتبار أن 

 .(3)منه ٌقال له: الصانع والخالق والبارئ وجود ما عداه

ل األجسام لثبات الهٌولً ال لثبات الجوهر الفرد الذي نادى به ثمن القائلٌن بتماالطوسً وٌعتبر  

الطوسً الرازي من قبل والذي عده من األدلة المقتنعة لثبات واجب الوجود ولثبات معجزات األنبٌاء. ف

  فً مسالة الجوهر الفر رافض كل ما قاله الرازي. 

 :الطوسي الوجود الذهني عن  -

فً مسألة الوجود الذهنً ما أورده ابن سٌنا وٌتفق معه حٌث أننا وجدنا فً الطوسً ٌتبنى  

)شرح اإلشارات( وهو ٌرد على اعتراضات الرازي الكثٌرة مثبتاً للصورة الذهنٌة نافٌاً للمثل 

وهو ٌرى فً قول الرازي القائل )إن لزم من قول الشٌخ إثبات الصورة الذهبٌة فإنما لزم األفالطونٌة 

فٌماال ٌكون موجوداً، أما المحسوسات التً ال تدرك إال إذا كانت موجودة، فٌتحمل أن ٌكون إدراكها 

حس والعقل إضافة للمدرك إلٌها، قوالً غٌر صحٌح، ألن اإلدراك معنى واحد، إنما ٌختلف إضافته إلى ال

فإذا دلت ماهٌته فً موضوع على كونه أمراً غٌر مضاف عرضت له اإلضافة، وعلم قطعاً أنه لٌس 

 .(4) نفس اإلضافة أٌنما كان(

، إن لم تكن مطابقة للخارج الذهنٌةفً قول الرازي القائل: )إن الصور الطوسً كما ٌرى  

وحٌنئذ لم ال ٌجوز أن ٌكون اإلدراك حالة كانت جهالً، وإن كانت مطابقة فالبد من أمر فً الخارج 

ٌجوز أن تكون موجودة  ك إضافة، وبأن الصورة المتخٌلة النفسٌة بٌن المدرك وبٌنه، حتى ٌكون اإلدرا

قائمة بأنفسها، كما قاله أفالطون، أو بغٌرها من األجرام الغائبة عنا وهذا وإن كان مستبعداً لكنه 

 .(5) فً الذهن، مساوٌة للسماء، غٌر مستبعد(بالقٌاسً إلى التزام صورة السماء 

قوالً غٌر صحٌح أٌضاً، وٌؤكد فً الجواب األول، أن من الصورة ماهٌة مطابقة للخارج وهً  

العلم، ومنها ما هً غٌر مطابقة للخارج وهً الجهل، أما اإلضافة فال تعتبر فٌها المطابقة وعدمها، 

راك بمعنى اإلدراك بمعنى اإلضافة علماً وال جهالً، وعن المتناع وجودها فً الخارج، فال ٌكون اإلد

الثانً أن أفالطون لم ٌذهب هو وال غٌره إلى أن المحاوالت المناقضة ألنفسها موجودة فً الخارج، 

وال أمكن أن ٌذهب إلى ذلك ذهب، وأما القول بكون الصورة المدركة، فً جسم غائب عن المدرك، 

والت الظاهرة، ولٌس كذلك القول بأن صورة السماء احمع ذلك من الم فلٌس بمستبعد فقط، بل إنما هو

                                                           

 .2، ص 6410وحميد الخالص، مطبعة المعارف، بغداد، 5 فصول العقائد، مراجعة5 شاكر العراف وحميد العرف الطوسي  (1)
 المصدر السابق، الصفة نفسها. (2)
 المصدر السابق، الصفحة نفسها. (3)
 .216-210اإلشارات، ص شرح. انظر أيضًا 1-1، الرسالة النصيرية، صالطوسي  (4)
 .5412 شرح اإلشارات، صالطوسي  (5)
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، أو فً القوة المدركة الحالة فٌه، اللذٌن الحظ لهما فً الصغر والكبر من حٌث منطبقة فً  آلة اإلدراك

 .(1) ذاتهما

ٌذهب إلى التأكٌد على ضرورة القول بالصورة الذهنٌة وهو الطوسً إذن نستنتج مما سبق أن  

الطوسً وقبل عصر نفس ما ذهب إلٌه ابن سٌنا فً )اإلشارات والتنبٌهات( أما بعد عصر نصٌر الدٌن 

ردماد والشرازي، وهً مرحلة الشٌرازٌٌن أتباع صدر الدٌن األشتكً وجالل الدٌن الدوانً المٌ

ألة الوجود الذهنً بصورة ملفتة للنظر، وظهرت آراء فٌما كانت وغٌرهما، فقد اشتد البحث فً مس

 .(2) تعبٌراً عن الهروب من اإلشكاالت التً آثارها المتكلمون غٌره بصدد الوجود الذهنً

 الوجود بين الوحدة والكثرة: -

أمور بأن المتكلمون أنكروا كون التعٌٌن أمراً ثبوتٌاً واحتجوا على ذلك بعدة الطوسً لقد أكد  

 وهً:

  األمر األول: أنه لو كان التعٌٌن أمراً ثبوتٌاً لكان مساوٌاً لسائر التعٌٌنات فً الماهٌة المسماة

بالتعٌٌن، وٌمتاز كل واحد منها عن صاحبه بخصوصٌة، فٌلزم أن ٌكون للتعٌن تعٌن آخر إلى غٌر 

 النهاٌة.

 نضمامه إلى الماهٌة إال بعد وجود األمر الثانً: وهو أن التعٌن لو كان أمراً ثبوتٌاً استحال ا

الماهٌة، لكن الماهٌة ال توجد إال بعد التعٌن، فإن كان هذا التعٌن هو األول لزم الدول، وإن كان 

 غٌره كان الشًء الواحد متعٌناً مرتٌن وهو الحال.

 م بأحدهما األمر الثالث: وهو أن التعٌن إذا كان أمراً مغاٌراً للماهٌة استحال أن ٌكون الوجود القائ

هو الوجود القائم باآلخر، الستحالة قٌام الصفة الواحدة بمحلٌن، بل ٌكون وجود كل واحد منها غٌر 

وجود اآلخر، فٌون الشًء الواحد لٌس بواحد، بل اثنٌن ثم الكالم فٌها كما فً األول، فالشًء لٌس 

 .(3)أمور غٌر متناهٌة بواحد، بل اثنٌن ثم الكالم فٌها كما فً األول، فالشًء لٌس بواحد، بل

على هذه األمور أو الحدد التً أوردها المتكلمون فٌما ٌخص الوحدة والكثرة، بحجج الطوسً وٌرد 

 ثالثة ٌعارض فٌها المتكلمون الذٌن قالوا بأن التعٌن أمراً ثبوتٌاً زائداً.

المتكلمون، )إنما تتوجه على  اه على الحجة األولى التً أورده: فً ردالطوسً حٌث ٌقول  

تقدٌر ثبوت تعٌن كلً ٌشترك فٌه التعٌنات ما به المغاٌرة بٌن المثلثٌن، وهو ال ٌكون مشتركاً فٌها، فلم 

همٌتها من التعٌن ما به المغاٌرة قوالً عرضٌا. وٌمتاز كل واد منها عن األخر أٌكن تعٌنا. والمراد 

   أن ٌكون لتعٌن تعٌن.بنفسه، ال بتعٌن أخر، فال ٌلزم من ذلك 

الثانٌة: القائلة بأن التعٌن لو كان ثبوتٌا الستحال انضمامه إلى الماهٌة إال بعد وجود  والحجة 

فلٌس بصحٌح، ألن التعٌن هو الذي ٌوجد الماهٌة بسبب انضمامه إلٌها وال ٌلزم من ذلك دور  –الماهٌة 

  وال ثبوت التعٌن مرتٌن.

القائلة بأن وجود الماهٌة غٌر وجود التعٌن، فهما اثنان، بل أمور غٌر  -أما الحجة الثالثة 

متناهٌة ولٌس بصحً أٌضاً، ألن الماهٌة توصف بالوجود بسبب اتصافها بالتعٌن، وكما أن الماهٌة 
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المغاٌرة للوجود ال توصف بالوجود من حٌث هً مغاٌرة للوجود، كذلك التعٌن ال ٌوصف بالوجود من 

 .(1)ما الماهٌة المعٌنة فموجود واحدحٌث هو تعٌن. أ

 :الوجود بين العلة والمعلول

فً مسألة )كون الشًء مؤثراً فً غٌره متصور تصوراً بدٌها( بأن هذا الطوسً وهنا ٌرى  

الذٌن عدهما المصنف فً األعراض النبٌه وأنكر المعنى هو الذي ٌسمٌه الفالسفة بالفعل واالنفعال 

أما ما ٌخص المعلول الواجد  .(2)موجودٌن لزم التسلسل فً كل واحد منهماوجودها، وذكر أنهما كانا 

وإال لكان مع كل واحد منهما واجب الوقوع، بالشخص فأنه ٌستحٌل أن ٌجتمع علٌه علتان مستقلتان 

فٌمتنع استناده إلى األخر ، فٌستغنً كل واد منهما عن كل واد منهما، وهو مال. وٌؤكد صحة إذا كان 

د من العلتٌن تاماً وبالفعل، أي مشتمالً على العل األربعة حاالمتناع واالستقالل كون كل وا المراد من

د، خالقاً للفالسفة والمعتزلة حوشرائطها. كما أن العلة الواحدة ٌجوز أن ٌصدر عنها أكثر من معلول وا

عقلٌة ٌجوز أن تكون ، كما أن العلة العقلٌة ٌتوقف إٌجابها ألثرها على شرط منفصل، كما أن العلة ال

مركبة، خالفاً لألشاعرة الذي ال ٌقولون بعلٌة العم بالمقدمات للعلم بالنتٌجة. بل ٌقولون: بأن هللا تعالى 

 .(3)ٌخلق العلم بالنتٌجة

فً كتابة "مصارع المصارع" ٌقول: "أن وجود المعلوالت فً نفس الطوسً كما أننا وجدنا  

 .(4)العقل متأخر"األمر ٌتقدم على ماهٌتها وعند 

ران عقلٌان اعتبارٌان، والوجود المنبسط ستدل على أن كال من الماهٌة والوجود العام أماو 

لٌس مباٌناً لذات الواجب على ما ذكرناه، والمجعول بالذات ٌجب أن ٌكون أمراً محققاً فً الخارج مباٌناً 

تحقٌق هو الوجود والماهٌة صل فً الوأن األ األولى،بارٌة األخٌرٌن ظاهرة، واعتبارٌة تللفاعل واع

وأٌضاً ٌجب أن ٌكون المعلول مناسباً للعلة والعلة هً محض الوجود، فكٌف تصدر منه  عتبارٌاً.أمراً ا

 .(5)الماهٌة التً ال منسابة لها أصالً 

 الوجود اإللهي: )الذات والصفات(

لمن ٌرون أن ذات هللا سبحانه وتعالى أن ماهٌة هللا تعالى مخالفة لسائر الماهٌات بعٌنها، خالفاً  

مساوٌة لسائر الذوات فً الذاتٌة، كما ٌرى ابن سٌنا: أن ماهٌة نفس الوجود، والوجود المسمى مشترك 

 فٌه بٌن كل الموجودات.

: "أن أكثر المعتزلة ذهبوا إلى أن جمٌع الذوات متساوٌة فً الذاتٌة، ألن الطوسً ٌقول  

أن ٌعلم وٌخبر عنه، والصفات التً أثبتوها هلل دون غٌره، هً  حما ٌص المفهوم من الذات عندهم هو

 .(6)صفة اإللهٌة"

أما ابن سٌنا فقال: "الماهٌة هللا تعالى نفس الوجود مقٌدة بال عروض لماهٌة، وماهٌة الممكنات  

ائر معروضات للوجود، وهً متخالفة وخالفة لنفس الوجود. فإذن ال ٌكون بٌن ماهٌة هللا تعالى وس

 .(7)الماهٌة مشاركة بوجه البته. وإنما تكون المشاركة بٌن ماهٌة هللا تعالى ووجود الممكنات"
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على غٌر مركبة، ألنها لو انه وتحة هللا سبٌرى أن ماهٌالطوسً التركٌب فإن  أما بخصوص 

 .(1)إلى كل واحد من أجزائها، فكانت الماهٌة ممكن على ما تقدم الفتقرتتركبت 

االستدالل بحدوث األجسام وإمكانها بحدوث األعراض وإمكانها على وجود هللا،  وفٌما ٌخص 

د منهما على وجود الصانع سبحانه إما احفكما نعلم أ، العام أما جواهر وأما أعراض وقد ٌستدل بكل و

كل  بإمكانه أو حدوثه. فاألول هو االستدالل بحدوث األجسام، أما الثانً فالدلٌل علٌه هو المحدث ممكن،

 ممكن فله مؤثر، أما أن المحدث ممكن فألن المحدث هو الذي كان معدوماً، ثم صار موجوداً. 

عن ذلك بقوله: "الممكن قابل الوجود والعدم، بل نعنً به أن تلك الطوسً وٌجٌبنا نصٌر الدٌن  

ا كما كانت، وال الماهٌة متفردة فً ال الوجود والعدم، بل نعنً به أن الماهٌة ال ٌمتنع فً العقل بقاؤه

 .(2)ٌمتنع فً العقل بطالنها"

من الشخصٌات البارزة التً انتشر برهان الصدٌقٌن على ٌدها الطوسً ولٌس ثمة شك فً أن  

من أظهر االستدالل ببرهنا  لبشكل واسع، خاصة فً الوسط الكالمً، لكن هذا ال ٌعنً أنه أو

فأنه قد سبقه إلى ذلك الفخر الرازي واألمً، الصدٌقٌن فً الوسط الكالمً كما ٌرى بعض الباحثٌن. 

 . (3)وغٌهما من المعتنٌن بالعلوم العقلٌة
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 نتائج البحث:

أن الوجود هو نفس الماهٌة فً الواجب والممكن على حد سواء، وهذا الرأي هو لبعض علماء  (2

، وغٌر أن أصحاب هذا الرأي ٌرون الكالم كأبً الحسن األشعري، وأبً الحسن البصري المعتزلً

إال أنه فً الواجب غٌره فً الممكن، ولٌس الوجود إال  –أنه وإن كان الوجود نفس ماهٌة الشًء  –

 .(1)من قبٌل األلفاظ المشتركة

أن الوجود له معنى واحد فً الواجب والممن جمٌعاً وهو زائد علٌهما، وٌعزي هذا الرأي إلى كثٌر من  (0

 علماء المعتزلة.

أما الرأي الثالث فً عالقة الماهٌة بالوجود فٌذهب إلى أنه ال ماهٌة هلل عز وجل، بل هو الوجود المجرد بشرط 

 سلب العدم عنه، ووجوده غٌر مشترك فٌه، أما سائر الممكنات فلها ماهٌات زائدة على وجودها.

نا، وجاء من بعدهم نصٌر ارابً وابن سٌا ق ال به الحكماء وعلى رأسهم الفوهذا الرأي األخٌر هو م 

 ، الذي هو موضوعنا فً هذا البحث.الطوسً الدٌن 

وهو ٌتعرض لهذه المسألة من خالل رده على صدر الدٌن الطوسً وٌمكننا اآلن أن نبٌن موقف  

، وهو "هل الماهٌات الممكنة مجعولة أو غٌر مجعولة؟ "إلى قوله: الطوسً القونوي بعرض السؤال التالً على 

 .(2)الفائدة الحاصلة من كل منهما" "وتعٌٌن

على هذا السؤال قائالً: "لمراد فً قولهم: الماهٌات لٌس بمجعولة هو أن السواد مثالً الطوسً فٌجٌب  

ال ٌكون سواداً بجعل جاعل، وذلك أنا إذا فرضنا سواداً فً األول ثم أوردنا علٌه جعل الجاعل، استحال أن 

فكذلك الوجود، فإن الجاعل ال ٌجعل الوجود وجوداً، وذلك المتناع تحصٌل  ٌغٌره الجاعل مما فرضناه أوالً،

الحاصل، ولو كنا قلنا: هل للجاعل أن ٌجعل الحق، نعم، له أن ٌبدع السواد، وأن ٌجعل السواد موجوداً، بل 

صارت الحق أن جمٌع الماهٌات الموجودات مجعولة، جاعلها سبحانه وتعالى، وإذا قلنا: الماهٌات الممكنة 

منسوبة إلى الوجود فإن اإلمكان ال ٌمكن أن توصف به الماهٌة من حٌث هً ماهٌة فقط، وإنما ٌمكن أن توصف 

 .(3)به إذا قٌست إلى الوجود أو إلى العدم

ٌجٌب علٌه قائالً، ال، فإنا لماهٌة الطوسً وأما قوله: "هل من كونها ماهٌات فقط أمور وجودٌة؟ فإن  

 .(4)ال ٌمكن أن تكون شٌئاً غٌر الماهٌة" من حٌث هً ماهٌة فالط

فإننا نجد أن السؤال بهذه الطوسً ومن خالل ما سبق من التساؤالت من القونوي والرد من قبل  

 الطرٌقة ٌثٌر عدة أمور وهً:

لو كانت الماهٌة أموراً وجودٌة كما ٌنتهً بسؤال القونوي، لكانت مساوقة للواجب ووجوب الوجود الذاتً،  . أ

 رافة الوحدة الذاتٌة، وهذه الصفات ال تجوز إال للحق تعالى.وكذلك ص

وألن الماهٌات حتى تكون موجودة، فٌجب أن تستمد الوجود من الواجب ال من ذاتها، وألن القونوي  . ب

بأن الماهٌات )واجبة( فإنه ٌقول إن هذا ٌتطلب خلوهاً من صفات اإلمكان التً الطوسً ٌفترض اعتقاد 

 الوجود من الواجب.تخولها اكتساب 

 ولو قلنا أن اتصافها بالوجود ٌرجع إلى وجودها مع الوجود األول أو وجودها فٌه كان ذلك تحصٌل حاصل. . ت

لألول لكان هناك وجودان قدٌمان وهذا باطل وذلك ألن التقدٌر فً هذه  وإن كان وجودها وجوداً مغاٌراً  . ث

 عاً.المسألة أن الممكنات لٌس لها إال وجود تشترك فٌه جمٌ
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