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 الوجود مسألة

 بين الفكرين اليوناني والعربي اإلسالمي
 كلية اآلداب جامعة مصراتة  -أستاذ مشارك  - د. عمر فرج زوراب

 
 مقدمة:

[ تعرب عن فعل الكون الذي Existenceيذىب الالند يف موسوعتو الفلسفية إىل أن مفردة ]وجود  
. أما (1) النوع( –يقال على الوجود بذاتو، ووجود يف التجربة، ووجود منطقي يكون نعتًا للصنف )الفصل 

اغبنفي، فَتى أن مصطلح وجود لغًة قيل ألنو ال حيتاج إىل تعريف "إنو بديهي التصور ال يعرف إال تعريفاً 
 فيد فهمو، ال تصوره يف نفسو".لفظياً" ألنو "مدلول للفظ دون آخر دبا ي

والوجود "إن كان صفة، لكنو إذا نفى عن الشيء يقال نفي الشيء، وال يقال نفي صفة الشيء؛ إذا  
. أما )الوجود اغبقيقي( فهو الوجود القائم بنفسو، الواجب لذاتو، والوجود (2)نفي الشيء، ليس إال نفي وجوده"
تزاع كنهو، عن ماىيتو، وأطلق مصطلح )الوجود اػباص( على حقيقة عند ان االنتزاعي ىو ما يرتسم يف الذىن

الشيء، اليت يكون هبا ما بو، خبالف )الوجود الرابطي( الذي ىو وجود "للغَت، أن يكون رابطًا بُت موضوع 
من الناحية اؼبنطقية، يقابلو )الوجود اؼبطلق للكون( مفردًا ليس لو جنس وال فصل، ويشمل صبيع  (3)وؿبمول"

 .(4)ؼبوجوداتا
للوجود، وإمنا شبة أنواع أخرى للوجود مثل: )وجود األنية ووجود  وال يقًت البحث على اؼبفهوم اآلنف 

بذاتو، ووجود بالفعل، ووجود يف ذاتو، ووجود يف العامل، ووجود يف كل مكان، ووجود يف موقف، ووجود 
ؼبسبق، ووجود لذاتو ووجود للغَت( وصواًل إىل )وجود ما ىوى( يأيت على شكل "إمكان يبدو على ىيئة موضوع 

. ورأى ؾبمع اللغة العربية يف القاىرة يف )الوجود( (5)مت اإلمكانيات إمنا تصدر عن وجود ما ىو"وما دا
. ومنو الوجود اؼبادي (6)، حده قائاًل "ربقق الشيء يف الذىن أو يف اػبارج"معنيُت، ذىٍت معريف، وواقعي

د مرجعياهتا العربية اإلسالمية والتجرييب والوجود العقلي والوجود اؼبنطقي، وىي أمور حاول جيهامي أن حيد
: "الوجود الذىٍت، غَت ثابت عند )نصَت الدين الطوسي( وكذا وجود اجملردات، فوجود الشيء يضم قائالً 

. وعلى عادتو يعرض لنا (7))صورتو ومادتو( وىو غَت العدم الذي أنكر الفالسفة اجتماعها يف آن واحد
 جود وأنواعو مثل:جيهامي خالصة غبدود اؼبفكرين اؼبسلمُت، للو 

                                                           
 .387-385أندريو الالند، الموسوعة الفلسفية، المجلد األول، ص (1)
 .931، ص2000عبد المنهم الحفني: المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، مكتبة مدبولي، الطبعة الثالثة، القاىرة،  (2)
 المرجع السابق، الصفحة نفسها. (3)
 المرجع السابق، الصفحة نفسها.(4)
 .935-934عبد المنعم الحفني: المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، ص (5)
 .211، ص1970المجتمع الفلسفي، الهيئة العامة للمطابع األميرية، القاىرة،  (6)
 .998جيرار جيهامي: موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب، ص (7)
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الوجود الصوري )العقلي( الذي يقصد بو الوجود الذي تقرر يف شيء صار للشيء بو عقل، ومنو بالقوة  .1
 ومنو بالفعل.

 ووجود الطبيعة، يقال على اؼبوجودات البيئة يف العامل. .2

يكون فيو وجود ظلي، دبعٌت "وجود الشيء بآثاره، فالشيء لو وجود خارجي أصيل وظلو )الوجود الذىٍت(  .3
 .(1)اؼبوجود )صوره( أما معٌت الظلي فهو أن مثالو الذي ىو كالظل لو وجود يف الذىن

وأطلق على )الكثرة( وجود العامل الذي من الوحدة )اهلل سبحانو( قياسًا على وجود اؼبتقدم واؼبتأخر أو  .4
 واؼبمكن، كما يقاس العامل على عدمو. الواجب

)الصوري( ىناك وجود عيٍت، حسي، وىناك )وجود بسي( ىو "نفس وإىل جانب الوجود العقلي  .5
 . خبالف.(2)اؼباىية"

 الوجود اؼبركب، فوجود صفة زائدة على ذاتو، ما دام قد استفاد من فاعل ووجود زماين، ووجود بديهي. .6

 وجود مطلق، )ضروري ال ديكن عدمو( و)وجود مطلق( يتوقف عليو وجود اؼبوجودات اؼبعدومة. .7

. (3) نو معقول ومنو ؿبسوس "الوجود اؼبعقول ىو الوجود احملسوس من حيث نعرفو ونفهم ماىيتو(الوجود م .8
 .(4)وىناك وجود واجب ووجود فبكن، ووجود زماين ووجود وعدم

مقابل للعدم، وىو بديهي ال حيتاج إىل تعريف، إال من حيث أنو مدلول للفظ دون  Existenceوالوجود 
يفيد فهمو من ذلك اللفظ، ال تصوره يف نفسو، مثال ذلك: تعريف الوجود بالكون،  آخر، فيعرف تعريفاً لفظياً 

 .(5)أو الثبوت، أو التحقق، أو اغبصول، أو الشيئية أو غَته ذلك من أقسام الوجود
  

                                                           
 .999المرجع السابق، ص (1)
 المرجع السابق، الصفحة نفسها. (2)
 .1000المرجع السابق، ص (3)
 .1001-1000المرجع السابق، ص(4)
 .558، ص2صليبا: المعجم الفلسفي، ججميل  (5)
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 الوجود في الفكر اليوناني: -أوالً 
لقد حبث مفكرو اليونان مسألة الوجود على اساس فكري وعقلي، وأول ىؤالء الفالسفة، فالسفة  

ق.م( وىي مدرسة نشأت يف مدينة )إيليا( على الشاطئ اعبنويب الغريب من  465-545اؼبدرسة "اإليلية" )
ًا حول أصل العامل على إيطاليا، إذ أن اؼبدارس اليت سبقتها تعد من اؼبدارس الطبيعية الذي كان حبثها مًتكز 

أساس مبادئ صرف وذلك لإلجابة على سؤال تردد كثَتاً بينهم، وىو فبن نشأ الكون؟ أو بتعبَت آخر: ما أصل 
ق.م( أن  546-624العامل؟ وقد اختلفت وجهات نظرىم حول اإلجابة على ىذا السؤال، فقال طاليس )

بأن أصل العامل ىو النار، وقال انكسمندر  ق.م( 475-545أصل العامل ىو اؼباء، وأجاب ىَتاقليطس )
ق.م( أنو اؽبواء، وأجاب اؼبدرسة  524-588ق.م( إنو الالؿبدود، وقال انكسمنس ) 615-647)

إىل غَت ذلك من اؼبدارس اليت اعتمدت  (1)العددالفيتاغورية اليت تنسب إىل زعيمها "فيتاغورس" بأن أصل العامل 
 يف تفكَتىا على األشياء اؼبادية اؼبنظورة.

وإن حبثت يف العامل الطبيعي شأهنا يف  –فهي  –اليت أشرت إليها قبل حُت  –أما اؼبدرسة اإليليلة  
حيث  إال أهنا قد اذبهت وجهة خاصة يف البحث عن أصل العامل، –ذلك شأن اؼبدارس الطبيعية يف عصرىا 

-075أهنا اىتمت اىتماماً خاصاً بالبحث عن أصل العامل الروحي، ومن فالسفة اؼبدرسة اإليلية "اكزينوفان" )
ق.م( وقد جرت عادة اؼبؤرخُت للفلسفة اليونانية أن ينسبوا إليو أنو مؤسس ىذه اؼبدرسة، ولكن  085

. وقد أعلن أن الوجود الواد ىو (2)ا الكبارالدراسات أثبت أنو ليس اؼبؤسس ؽبذه اؼبدرسة بل يعترب من فالسفته
اإللو األكرب، أما ىذا العامل احملسوس فهو عدم، ويصف اإللو بأنو واحد وال يشبهو يف ىيئتو أو عقلو أي واحد 
من البشر، ويرى أن اهلل ىو القدير وىو األقدر واألحسن وىو األزيل، إذن فالوجود اغبق والدائم عنده ىو 

 .(3)من ىذا العامل اؼبشاىد فهو عدمي وكال وجود أو شرلإللو، أما غَته 
وقد جاء بعد "اكزينوفان" فالسفة كثَتون للمدرسة اإليلية وؽبم وجهات نظر زبالفما قرره، ومن ىؤالء  

. ومن ىنا  (4)ق.م(، الذي يرى أن العقل ال الواس ىو اؼبرجع الوحيد للمعرفة455-515مثاًل "بارميندس")
حكيم اليونان وفيلسوفهم فجند  ق.م( 999-075يف كل شيء حىت قام سقراط ) كثر الشك والتشكيك

 .(5)نفسو للدفاع عن اغبقيقة يف نفسها، واذبو بكل تفكَته إىل اإلنسان من حيث قواه اؼبدركة
لقد أثبت سقراط أن اإلنسان عقاًل وإحساساً، وأن العقل يدرك اغبقائق الكلية اليت يشًتك يف  

، وعلى ضوء ىذا فإن سقراط عاً، وىي حقائق ثابتة يف األذىان ال زبتلف باختالف األنظارفمهمها الناس صبي
نزع إىل ربديد اؼبعاين بتحليل األلفاظ، وتوصل إىل اغبد الكلي باالستقرار، فوجو العلم إىل اكتشاف العقل 

                                                           
 .41، ص1954أحمد فؤاد األىواني، فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، طبعة الحلبي، القاىرة،  (1)
 .130م، ص 1975. وانظر أيضًا: د. علي سامي النشار، نشأت الفكر الفلسفي في اإلسالم، دار المعارف، القاىرة،    39المرجع السابق، ص (2)
م،  1932أرسطو: في ميليوس وفي أكزينوفانوفي غرياس، ملق مع كتاب "الكون والفساط، تعريب: أحمد لطفي، دار الكتب المصرية، القاىرة،  (3)

 .301ص
 .143-141أحمد األىواني: فجر الفلسفة اليونانية، ص (4)
 .234، ص1976توفيق الطويل: أسس الفلسفة، دار النهضة العربية، القاىرة،  (5)
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الوجود واؼباىيات عند  ؼباىيات األشياء اؼبختلفة وراء أعراضها احملسوسة، وىكذا أقام العلم ومهد لفلسفة
 .(1)أفالطون وأرسطو

وجد أنو إذا كانت احملسوسات متغَتة  ق.م( تلك اآلراء907-027وبعد أن درس أفالطون ) 
، وتضبطها قوانُت ثابتة ال ودائمة التحول، فإهنا مع ذلك تظهر لنا يف صورة كلية ثابتة ىي األجناس واألنواع

عالمُت عامل العقل الذي تتناولو البصَتة، وىو عامل حقيقي ثابت ال تتغَت، ومن ىنا أثبت أفالطون وجود 
يتغَت، وعامل اغبس أو عامل اؼبنظور الذي تتناولو الباصرة، وىو عامل الظالل الذي يتصف بالتغَت وعدم 

 .(2)الثبات
أو وفبا تقدم ديكن القول بأن أفالطون يرى أن الوجود اغبقيق ىو الوجود اؼبطلق، أي عامل اؼبثل  

غَته من الوجود فهو وجود مقيد  اؼبهايات العقلية، وىو عامل األزل والبقاء، وعامل اػبَت والكمال واؼبال، أما 
 –ن ىنا قبد أفالطون ، وموينطبق على ىذا العامل اؼبرئي واؼبشاىد، الذي ال ديت إىل اغبقيقة الكلية بأي صلة

ج، فإنو قد اختلف معهم يف الشكل والصياغة، فقد يف نظرىم للوجود من حيث اؼبنه –وإن تابع اإليليُت 
حاول أفالطون أن يوفق بُت "ىَتاقليطس" الذي يعتقد بأن كل وجود يتصف بالتغَت وعدم الثبات، وبُت 
اإليليُت الُت يرون أن الوجود ثابت، حاول أفالطون أن يوفق بينهما، فقال بعاؼبُت: أحدمها متحرك، وىو عامل 

 ىو عامل اؼبثل.اغبس، واآلخر ثابت و 
مث يأيت دور آخر من أدوار الفلسفة اليونانية اليت اتصفت بتعمقها يف حبث مسألة الوجود وىو دور  
ق.م( تلميذ أفالطون، حيث نظر أرسطو يف فلسفة استاذه وخاصة فيما يتعلق بنظرية  322-384أرسطو )

و قد تتلمذ على يد أستاذه أفالطون فعلى الرغم من أن أرسط اؼبثل فوجدىا تصلح لتفسَت الكون واغبياة.
عقدين من الزمن، إال أنو مل يقتنع بصحة مذىبو ووجهة تفكَته، بل خالفو يف أمور أساسية حيث أنكر أرسطو 
وجود عامل مثايل، مبينًا أنو ال ديكن أن يكون للكليات وجودًا مستقاًل إال من حيث أهنا صفات أو طبائع 

سوسة، وقد قرر أرسطو أن الكليات ؽبا عناصر مشًتكة موجودة يف اعبزئيات مشًتكة يف األشياء اعبزئية احمل
وجودًا موضوعياً، ـبالفًا بذلك أستاذه أفالطون الذي يذىب إىل أن للكليات وجودًا مستقاًل عن األشياء 

 .(3)اعبزئية الظاىرة واليت أطلق عليها اسم "اؼبثل"، وىي سبب وجود األشياء الفردية ومصدر حركتها
يف ذلك على اعبواىر إذا كان ؿبسوسة  ومن ىنا فإن أرسطو أبطل وجود اؼبثل وجودًا حقيقيًا واعتمد 

وامتنع قيام مثل ؽبا، ألن اؼبادة جزء منها، فإذا افًتضنا أن اؼبثل مفارقة للمادة كانت مضادة لطبيعة األشياء اليت 
ال ؾبردة وال ضرورية، وأخَتًا انتهى أرسطو  ىي مثلها، وإذا فرضناىا متحققة يف مادة صارت متشخصة جزئياً 

إىل تنفيذ نظرية اؼبثل اليت تقرر أن للمعاين الكلية وجودًا مستقاًل وذىب إىل وجود األجسام الطبيعية حقيقي، 
، وىي مادة أوىل غَت معينة، (4)مبينا أهنا مركبة من مبدأين مها: اؽبيويل والصورة، فاؽبيويل وىي كلمة أصلها يوناين

                                                           
 .124أحمد األىواني، فر الفلسفة اليونانية، ص (1)
 .155، ص1929أفالطون، الجمهورية، ترجمة: حنا خباز، مطبعة المقطم، القاىرة،  (2)
 .184المصدر السابق، ص (3)
 .536، ص2جميل لبيا: المعجم الفرسفي، ج (4)
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دأن ومها اؽبيويل والصورة مها أساس فلسفة أرسطو اؼباورائية وهبما شر لصورة ىي اليت تعُت اؽبيويل، وىذان اؼببوا
وجود العامل، ومها ال ينفصالن عن بعضهما، فال صورة بدون ىيويل وال ىيويل من غَت صورة، وكلش شيء 

. ومن ىنا فإن الوجود (1)فقط كي تتم معرفتهماموجود يف اػبارج يتكون منهما، وانفصاؽبما ال يتأتى إال ذىنيًا 
ليس موجودًا يف اػبارج إال  ىو ربول ما ىو بالقوة إىل الشيء بالفعل، واألول –يف نظر أرسطو  –أو اػبلق 

 بوجود الثاين.
 اإلسالمي: –الوجود في الفكر العربي  -ثانياً 

حُت ننتقل إىل مفكرو اإلسالم قبد أن االنفعال باعبواب اليوناين عن الوجود دبا ىو موجود، مل يعدم  
ديكن اإلخبار عنو وجود نظر إسالمية، فرجال الكالم قالوا يف تعريفهم للوجود لغة: بأنو "ثابت العُت، أو ما 

واحد يف صبيع أقسامو، وعمل على كافة . واصطالحاً: وجد علماء الكالم أن الوجود، "(2)... والعدم نقيضو"
، وإن (3)اؼبوضوعات، دبعٌت واحد، فالوجود ىو الوجود سواء تعلق بالواجب أو اؼبمكن، أو اعبوىر أو اػباص"

غلب على ىذا التعريف الطابع اؼبنطقي )اؼبقويل( أكثر من الطابع اػبارجي اؼبادي/اغبسي، إىل يف توجهو إىل 
 عامل اؼبمكنات.

واألمر الذي  –وؽبا عن غَتىا أن يوجد  –أن ليس  –نصر الفارايب "اؼباىية اؼبعلولة لذاهتا  وقال أبو 
. دبا يذكرنا دبصطلح الكندي األيس وىو تعريف يقًتب من (4)عن الذات، قبل األمر الذي ليس عن الذات"

مراجهم من الليس أمر وراء العدم اؼبوضوع الطبيعي، مادام الطرف اؼبقابل فيو ال يشَت إىل عدم التنبيو على أن 
 .(5)ال العدم نفسو"

أما ابن سينا ففي حديثو عن احملدث يف ذاتو ومن ذاتو مرة، وبعلة إحداثو أخرى، بعد الوجود منطقة  
الوسط )للماىية( عند مفكري اإلسالم ين "يكون كل معلول ؿبدثاً، أي مستفيداً للوجود من غَت وجود ذاتو يف 

كما ربدث ابن سينا عن اؼبعلول الذي علتو   .(6)كون موجودًا فيكون كل معلول ؿبدثًا يف ذاتو"ذاتو، ألنو ال ي
 .(7))ليس( قائالً: "فيكون كل معلول ؿبدثاً، أي مستفيدًا للوجود من غَت وجود ذ اتو، ألن ال يكون موجوداً"

وجود يف ذاتو ومن ذاتو مرة، وىو تأكيد على حضور )األيس( الذي كبتو الكندي، أي أنو يرى أن اؼبعلول اؼب
فاؼباىية ىنا رىن بوجود  –كما قلنا عند مفكري اإلسالم   –وبعلتو أخرى بوجود فبثل )منطقة الوسط( للماىية 

شيء يوجد فيو التصور اؼبنطقي مع العلم الطبيعي قائاًل "فقد جيوز أن تكون ماىية الشيء سببًا لصفة، من 

                                                           
دكتور عبد الرحمن بدوي، الهيئة المصرية للكتاب، الطبعة الثانية، القاىرة، اإلسكندر األفروديسي: مقالة في الصورة )ضمن كتاب أرسطو عند العرب(،  (1)

 .289، ص1984
 .131أدريس ىان: ما بعد الرشدية، ص (2)
 .134المرجع السابق، ص (3)
ي مركز حفظ ف 30295النص أورده )مجهور( في رسالة تحقيق األيس والليس، ضمن مجموع الرسائل الفلسفية والكالمية: محفوظ تحت رقم  (4)

 أ. 277المخطوطات التراثية بغداد، تحرير: أحمد بن سليمان بن كمال، ورقة 
النص أورده من كتاب الفارابي تحت عنوان: النصوص، يراجع مجموعة رسائل المكتبة المركزية بجامعة طهران تحت  –ب  279المرجع السابق، ورقة  (5)

 .27، ص1981كتاب تحصيل السعادة للفارابي، دار األندلس، بيروت،   لالستزادة، يراجع جعفر آل ياسين تحقيق 240رقم 
 ب. 279المصدر السابق، ص (6)
 .47، ص1938ابن سينا، النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية واإللهية، مطبعة السعادة، طبعة محي الدين الكردي، القاىرة،  (7)



 2017يونيو                           العدد التاسع                     البحوث األكاديميةمجلة 

499 
 

ة أخرى، مثل الفصل اػباصة، ولكن ال جيوز أن تكون الصفة اليت ىي صفاتو، وأن تكون صفة لو سببًا لصف
للوجود شيء غنما ىي سبب ماىيتو اليت ليست يف الوجود أو بسبب صفة اخرى، ألن السبب متقدم يف 

  .(1)الوجود، وال متقدم بالوجود قبل اؼباىية"
األثنينية سببًا لزوجية االثنُت يعلق نصَت الدين الطوسي يف شرحو على نص ابن سينا قائالً: "كون  

حُت يرفض ابن سينا اعتبار اؼباىية فلسفة للوجود، لذلك قار بالطوسي بُت ابن سينا والسهروردي، بعد األخَت، 
اإلشارة فقط لنصوص ابن سينا يف اؼبباحثات، وىو  . وديكن(2)رائدًا للقول بأصالة اؼباىية واعتبارية الوجود"

، فبا يقع ضمن الفصل الثاين من الرسالة مؤكدًا أن "ال ماىية واجبة (3)طها بالوجوديتحدث عن اؼباىية وارتبا
 يف مباحث اؼبيتافيزيقا.   (5)، مثلما ال يكون من لوازم اؼباىية "واجب الوجود"(4)لواجب الوجود"

وفعل  ،(8). نعم الوجود دبا ىو وجود(7)، وأقسامو(6)أما يف علوم الطبيعة فتحدث عن إمكانية الوجود 
وفعل الشيء نفسو، يف كتاب التعريفات، إن كان حديثو عن الوجود يدور يف اؼبنطق ويف الطبيعة، أو يف ما بعد 

وىو يتابع إشكالية الوجود والعدم، وموقفو  (10)، كما وقف عند مفهوم اؼبوجود واؼبعدوم(9)الطبيعة، ويف النفس
ات نفس معقوليتها وجودىا، واغبسيات نفس والعقلي من شيئية اؼبعدوم متحدثًا عن وجودين "عقلي وحسي"

، حىت سبكن كعادتو من جعل )اؼباىية والوجود( إشكالية فلسفية بًتدد صداىا عند (11)ؿبسوسيتها وجودىا
وابن رشد أو تالمذة ابن سينا أو فبن سار على هنجو العرفاين، مثل نصَت  الفالسفة الالحقُت، مثل الغزايل،

 ي، ومال صدر الدين الشَتازي.الدين الطوسي والعالمة اغبل
 وعند متكلمي وفالسفة ما بعد الرشدية، ومتصوفتها وجد الباحث: 

 على الصعيد العرفاني: قال السهروردي المقتول: -أ
 . دبعٌت التميز والتفرد.(12)"واعلم أن الوجود ؼبا صد ضبل على ـبتلفات ليس نفس أحداىا األخرى" 

، (13)قول نصَت الدين الطوسي إن "الوجود فبتنع التعريف" مع الفلسفة وعلى صعيد دقيق الكالم وتالحقو -ب
وىو أمر تابعو فيو كل من جاء بعده، وصواًل إىل مال صدر الدين الشيزاري الفصل اػبامس يف الرسالة، كما 

                                                           
 .30، ص3ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، شرح نصير الدين الطوسي، طهران، بدون تاريخ، ج (1)
 المصدر السابق، الصفحة نفسها. (2)
، 486. والمائية ص431تحدث فيو عن ماىية ال يعدم، ص 1413ابن سينا كتاب المباحثات، تحقيق وتعليق: بيدارفر، نشر انتشارات بيدا رقم  (3)

بخالف  795، وال من توابعها ص793-792. والماىية ال تكون علة للوجود ص791-790والماىية ص . وعلة اللوازم706-705ة صوإمكان الماىي
 .868-816. متوقفاً عند ماىية الواجب ص615اإلمكان الذي ىو من لوازم الماىية ص

 .971المصدر السابق، ص (4)
 .245، 224المصدر السابق، ص (5)
 .431ص المصدر السابق،  (6)
 .350المصدر السابق، ص  (7)
 .815المصدر السابق، ص  (8)
 .46ابن سينا: كتاب التعليقات، ص (9)
 .423، ص 169، 168ابن سينا: كتاب المباحثات: ص  (10)
 .277ابن سينا كتاب التعليقات،  (11)
 .168ص 1، ج/ه1380ت(، طهران السهروردى المقتول: مجموعة مصنفات شيخ االشراق، تحقيق: ىنرى كوربان، )التلويحا (12)
 .131ادريس ىاني: ما بعد الرشدية في ص  (13)
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 .... ولتقارب اؼبعٌت(1)ربدث اػبواجة الطوسي عن واجب الوجود بذاتو وال سيما يف كتابو ذبريد االعتقاد
 اللغوي للوجود مع اؼبفهوم االصطالحي، وتداخل مباحث الوجود مع اؼباىية، استقامت اإلشكالية عند

الذي جاء دبثابة اؼبدخل ىذا البحث اؼبفكرين اإلسالميُت، بالصورة اليت وصلتنا، وحاول الباحث اجيازىا يف 
 للرسالة.

 ك حقيقتو. اد، قبل أن نتعمق يف إدر اين لفظاً يقال على ما ىو موجو جوؼبا كان اؼبوجود عن اعبر  -ت
ليس ىناك من شكل يف أن كل ما ولنا من اؼبخلوقات لو حقيقة، ىو هبا ىو تسمى باؼباىية، فال  

ديكن أن يتقوم وال يعقلن غل هبا، شأنو شأن اعبوىر. فاؼباىية ىي اغبقيقة، حقيقة الشيء )اؼبوجود( وماىية 
حقة للوجود ال سابقة عليو ، أهنا ظبة ربمل على الوجود. كاالسم الشيء ىي حقيقتو. وعليو تكون اؼباىية ال

الذي يطلق على اؼبولود بعد ميالده، ليقًتن بزيد من الناس حصريا دون غَته. وكما قلنا إن لفظة اؼباىية مأخوذة 
أجبنا بأن  عن سؤالنا عن الشيء دبا ىو؟ فإذا أردنا أن نعرف حقيقة اإلنسان مثال، تساءلنا اإلنسان مهو؟ فإذا

اإلنسان ىو اغبيوان الناطق، كان ىذا اعبواب ىو ماىية اإلنسان وحقيقتو. فاإلنسان ال يصَت إنسانًا وال يعقل 
، أي أن معٌت (2)إنسانًا إال إذا كان دبعٌت اغبيوان العاقل الناطق. وىذا اؼبعٌت ىو ما بو صار اإلنسان إنسانا

 .بعضهم، ماداومو متساوين يف وجودىم اإلنساين )اػبارجي(اإلنسان وحقيقتو بو يتميز الناس عن 
يث ىي ال موجودة، وال حقال اعبرجاىن يف تعريفاتو: "ماىية الشيء ما بو الشيء ىو ىو، وىي من  

؛ وقيل: منسوب إىل "ما" واألصل اؼبائية، قلبت اؽبمزة ىاًء معدومة، وال كلي وال جزئي، وال خاص وال عام" 
، (3)در، اؼبأخوذ من لفظ "ما"، واألظهر أنو نسبو إىل ا ىو، جعلت الكلمات ككلمة واحدةلئال يشتبو باؼبص

 وذلك أمر مرجو إىل تطور اؼبعٌت اللغوي.
فاألمر يف تطور اؼبفردة اللغوية، ينتهي بسلسلة مفردات الوجود واعبوىر واغبقيقة واؼباىية واؽبوية حىت  

يف استعمال مفردة اؼباىية، أن تطلق على األمر اؼبتعقل، وقد تلحظ يصل هبا إىل اؼباىية واؼباىية، اليت غلب 
اؼباىية بعدة غباظات تتعدد أظباؤىا هبا. ويعلق صاب )رسالة يف ربقيق األيس والليس(، بعد القرن العاشر 

ة من اؽبجري/ السادس عشر اؼبيالدي، قائالً: "أنو لوكان الوجود زائد إىل اؼباىية، عارضًا ؽبا، لكانت اؼباىي
 . (4)ث ىي غَت موجودة، فكانت معدومة"9حي

تلك نتيجة كما يراىا اؼبؤلف مناقضة ؼبا أورده الشريف اعبرحاين، يف شرة لكتاب اؼبواقف لألجيى،  
والقائلة " إن اؼباىية ال ىي موجودة، وال ىي معدومة، دبعٌت أهنا ليست عُت الوجود، وال العدم، وأنو ليس، 

، كما رد على قول اعبرجاىن "ما معٌت أن شيء منهما )الوجود والعدم( قائاًل " ليس (5)شيء منها، داخال فيها"
ليس نفس اتلك اؼباىية، وال داخاًل فيها، ال على معٌت أهنا ليست متصفة بشيء منهما، فإهنا يستحيل خلوىا 

                                                           
 .44، ص 39المرجع السابق، ص (1)
 .171الجرجاني: التعريفات، ص  (2)
 .172المصدر السابق، ص (3)
 ب. 277في تحقيق األيس والليس ص  مجهول: رسالة (4)
 ب.277المصدر السابق، ص  (5)
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ناقضُت يف مرتبة عن اؼبتقابالت، بغَت معناه .... > يف< القول عن عدم االستحالة يف خلو اؼباىية عن اؼبت
ولقد وجد اؼبؤلف أن اعبرجاين قد "أخطأ يف تفسَت الالوجود بالعدم "ومثل ذلك يقال عن قولو"  .(1)معينة"

 .(2)وىو أن تقدم العدم على الوجود بالذات ىو اغبدوث الذايت"
قية وغبفاء اغبال يف ىذا اؼبقال قال: "ويظهر من ىذا الكالم، أن اغبدوث الذايت عندىم ىو مسبو  

. (3)لو" الوجود بالعدم أيضاً، كاغبدوث الزماين... فإن العدم ال تقدم لو بالذات على الوجود، وإال كان علو
يلزم من  اليتويصر مؤلف رسالة يف تقيق االيس والليس على القول: "إذ مل يثبت بعد أن جامع العلة علة، 

تقيق الليس )العدم( مع اؼباىية، ال كوهنا يف مرتبة اؼبعروضية سبقة بالذات على األيس )الوجود(... فيثبت أن 
 .(4)الليس سابقا على األيس سبقاً بالذات"

ذلك ىو مآل اؼبصطلح الذي حرص الكندي منذ أ:كثر من اثنىت عشر قرنا على احيائو داخل النصر  
ناوالدة اؼبفاىيم يف الثقافة العربية القددية واإلسالمية، لكي يواجو هبا سيل اؼبصطلحات الفلسفي وىو يتتبع ل

 الواردة عرب السريانية )األرماية( بعد ترصبتها من اليونانية. 
أما )صدر الدين الشَتازي(، فيسجل نقده ؼبباحث اؼبسلمُت السابقُت عليو، يف تفصيالت حبثو يف  

)الذي ىو موضوع الفصل اػبامس( يف الرسالة فلقد انتقد ابن سنيا وفالسفة اإلشراق، الوجود وعالقتو باؼباىية 
السيما السهروري وبان عريب وغَتمها القائلون بأصالة اؼباىية واعتبارية الوجود، بعد أن نفوا الوجود يف 

 .(5)األعيان
ة الوجود وعالقتو باؼباىية أم جالل الدين الدواين، فكان مط انتقاد مال صدرا، واصفا طريقتو يف دراس 

بأهنا طريقة تلفيقية، استعان هبا لكي خيرج من إشكالية تأصيل اؼباىية، دون القول بأصلة الوجود ورفضو صورة 
  .(8)وقوؽبم بأصالة اؼباىية (7)، كما أنتقد علماء الكالم لقصورىم يف إدراك الذىنيات(6)اعبوىر

ىو شأن القاضي عبد اعببار، وإمام اغبرمُت اعبويٍت، يف  وخص األشاعرة بالنقد لقوؽبم باغبال، كما 
. وليس ذلك االختالف بالغريب على رجال افرك اإلسالمي وىم (9)مباث الوجود والعدم وقوؽبم بشيئية اؼبعدوم

إن "الوجود فبتنع التعريف" وىو أمر تابعو فيو جل من وىم يعرفون الوجود فسبق  وقال الطوسي )نصَت الدين( 
، الذي يرى أن حقيقة الوجود، تعرب عن "مفهوم متعال"، لذلك حاول معاعبتو يف (10)سيما صدراجاء بعدة ال

إطار )قضية الوجود(، وىو يقدم لنا تعريفا اصطالحيا يقول فيو : الوجود ىو "أشرف األشياء، فهو واجب 
                                                           

محرم أفندى االستانة ب، يقارن مع الشريف الجرجاني: شر المواقف لأليجي مطبعة دار الخالفة في االستانة، مطبعة حاج  278المصدر السابق، ص  (1)
 .479 – 460ه. ص  1286

  ب. 279المصدر السابق، ص  (2)
 أ. 280المصدر السابق، ص  (3)
 ب. 280المصدر السابق، ص  (4)
 .306، ص 1الشيرازي: األسفار األربعة، ج/ صدر الدين  (5)
 .172، 149، ص 146، ص 141ىاني أدريس: ما بعد الرشدية. ص  (6)
 .153المرجع السابق، ص (7)
 .156المرجع السابق، ص  (8)
 .152المرجع السابق، ص   (9)
 .131المرجع السابق، ص  (10)
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أبُت وأظهر من الوجود، ذاتو.. ال بد أن ينتهي إىل صور يكون بينا للعقل، واغبال أنو ال شيء بنفسو وبُت ب
أما منطقيا فوجد مال صدر، أن مفهوم الوجود مشًتك ؿبمول على ما ربت ضبل  .(1)فهو يدرك بداىة"

، ال يغَت من قيقة تعريف )الوجود دبا ىو (2)التشكيك ال ضبل التواطؤ، فاشًتاكو بداىة، بُت اؼباىية اؼبختلفة
 موجود( الذي عرف لدى فالسفة اإلسالم.

تشعبت عالقة اؼباىية بالوجود، يف مباحث الطبيعة، وما بعدىا من غَت أن يفصل  نسقو  ومن ذلك 
اؼبنطقي يف )اغبركة( والعلية حىت وجد مال صدرا  أن "عامل اإلمكان برمتو واقع ربت نظام العلية، فكل 

حيث )إن( اؼبمكنات أو اؼباىيات معلولة" من أدىن اؼبمكنات إىل أظبى ما صدر " عن واجب الوجود من 
 .(3)ماىيتو أنيتو"

وللخروج من إشكالية )أسبقية الوجود واؼباىية( اليت انقسم بسببها مفكرو اإلسالم إىل قائل بأصالة  
اؼباىية من الصوفية أو قائل بأصالة الوجود من اؼبشائُت وبعض اؼبتكلمُت، ناقش مال صدرا الرأي القائل )بأصالة 

أصالة مشروطة بصَتورهتا وموضوعها، وزماهنا ومكاهنا وكيفتها، منطقياً  االثنُت( الوجود واؼباىية، فوجدىا
 .(4)وطبيعياً وما ورائياً، يف ضوء نظريتو يف اغبركة والقوة والفعل والعلية

أما اغبركة اليت تقع يف )لواحق اؼبقوالت( فال ربدث إال حُت تكون األخَتة "أجناس عليا للماىيات"   
، ليخرج من صبيع ذلك إىل القول "أن الوجود ىو (5)اىية يف أكثر من مقولة"كما "ال ديكن أن تتحقق اؼب

، تلك ىي اغبركة اليت انتهى إليها مال (6)األصل واؼباىية تبع لو، كاتباع الظل )بالضد( من )حركة( الضوء"
ا إىل حاصل صدرا، والسيما يف حديثو عن اؼبقوالت اػبمس )اعبوىر والكم والكيف والوضع واألين(، وصوالً هب

 .(7)تفاعل اؼبنطقية يف علم الطبيعة وما بعدىا، وأعٍت )اغبركة اعبوىرية( اليت عرف هبا ىذا اؼبفكر
فاألمر عند مال صدرا يف اغبركة الكيفية ىو ذاتو يف اغبركة اعبوىرية )العينية( وىي تتعلق بالوجود، ألنو  

وليس يف اؼباىية دبا ىي حقيقة ذىنية منتزعة )ذبريدية(، األصل يف )التحقق العيٍت(، واغبركة تقع فيما ىو عيٍت، 
، ؽبذا عد الصور الذىنية، ماىيات ـبتلفة تتفرع حبسب (8)وليس يف اؼباىيةفاغبركة واالشتداد يقعان يف اؼبوجد 

مراتب الوجود، ىكذا ما دام "الوجود عنده متطور فإن اؼباىيات ىي األخرى متطورة حبسب الواقعة يف الوجود" 
 .(9) عٌت ىذا أن اغبركة ليست يف اؼباىيات العقلية بل تابعة للوجود اؼبتطور )اؼبتغَت(وم

ينتقد مال صدرا مفكري الوجود الذىٍت للماىية ويصفهم بأهنم "شرذمة من الظاىريُت"، وديثل للماىية  
اؼبادة، ... فعااًل ثابتاً  باعبوىر "فكما أن اعبور معٌت واحد وماىية واحدة يوجد تارة مستقاًل بنفسو مفارقًا عن 

                                                           
  .25/26، ص 1990صدر الدين الشيرازي: األسفار األربعة الحكمة المتعالية، الجزء األول، دار أحياء التراث العربي، الطبعة الرابعة، بيروت،  (1)
  .1/135المصدر السابق،  (2)
 .321النص أورده أدريس ىاني: في دراتو القيم التي تحمل عنوان ما بعد الرشدية، في الحكمة المتعالية )مال صدرا(، ص (3)
 .353-350أدريس ىان: في دراسة القيمة التي تحمل عنوان ما بعد الرشية، في الحكمة المتعالية )مال صدرا(، ص (4)
 .354المرجع السابق، ص (5)
 .3/84فار األربعة، مال صدرا: األس (6)
 .359-358أدريس ىاني، ما بعد الرشدية )الحكمة المتعالية(، ص (7)
 .359المرجع السابق، ص (8)
 المرجع السابق، الصفحة نفسها. (9)
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. ؽبذا (1)كالعقول اؼبفارقة على مراتبها كما يوجد تارة أخرى مفتقرًا إىل اؼبادة، مقًتنًا هبا، منفصاًل عن غَته"
السبب قال: بتوحد الوجود، وتكثر اؼباىية وتعددىا، قائاًل: "إن اؼباىية مثار كثرة، وكل ماىية زبتلف بذاهتا عن 

، فال غرابة من وصف )اؼباىية( يف (2)اىية خيرب عنها ينما توجد ... وإال فهي ليست شيئاً"ماىية أخرى... فاؼب
يف ضوء مالبساهتا للشيء اؼبوجود، فمرة الوجود أصيل واؼباىية الحقة لو، وأخرى قال بأصالة الوجود واعتبارية 

، مع ذلك قال بالوجود (4)ر"، وصواًل إىل التوصف األخالقي الذي يقول فيو "الوجود خَت والعدم ش(3)اؼباىية
الذىٍت )اؼباىية( والوجود اػبارجي )عامل الكثرة( الذي يعتمد فيو فبكن الوجود على واجب الوجود، ووجود 
ظلي )ماىوي( يكشف عن ظل اغبقيقة، مثلما ينقسم الوجود إىل )يف نفسو( و)بنفسو( ... إىل غَت ذلك فبا 

منطقياً، أي الذي ديل فيو احملمول على اؼبوضوع )اغبامل( وىو يعد فيو اغبديث عن انقسام الوجود مبحثًا 
ينطوي على كيفيات الوجود أو اإلمكان أو امتناعو يف القضايا الصادقة وىو ما يسمى )بالوجود الرابط( ال 

ابع ذي بو ربقق اؼبعرفة أو ما يسمى بالوجود العاليقي الذي يربط الصورة الذىنية بالوجود اؼبادي، فلوال ىذا الر 
 ود باعتبار الذىن واػبارج والعلة.ج، أي أن مال صدرا قد نظر إىل الو (5)ؼبا أمكن قيام األفكار والقضايا أبداً 

وؼبا كان واجب الوجود بذاتو غَت واجب الوجود بغَته، أو فبكن الوجود، وجد مال صدرا "نقيض  
قرر أن "الوجود دبا ىو وجود ال ضد لو وال مثل ، بعد أن (6)الوجود ىو العدم والالوجود ال اؼبعدوم والالمعدوم"

مثل لو" و "ثبوت الشيئية للمعدوم" لبساطتو، "فال سبايز وال علية يف العدم" ما دام أن التمايز والعلية ىي فرع 
ثبوت الشيئية واغبال، أنو ال شيئية للعدم فاغبق "أن كل ما يقع يف بقعة العدم حالة كحال غَته من اؼبعدومات 

معدومات"، والعدم ىو سلب الوجود، وكي ال يهتم مال صدرا بإنكار اؼبعاد اعبسماين قال خبلق  من حيث ىي
، ليخلص من ذلك إىل ثالثة (7)جديد يف اغبياة الثانية وليس بعودة اؼبعدوم كما ىو، ويورد لذلك أربعة أدلة

 أقسام للوجود ىي:
 الوجود يف نفسو. . أ

 الوجود يف غَته. . ب

 الرابط اؼبنطقي. . ت

 ثالثة أنواع من الموجودات: في وتمثلت
 .األول: الواجب بالذات 

 .الثاين: اؼبمتنع بالذات 

                                                           
 .264، ص1مال صدرا، األسفار األربعة، ج (1)
 .153-152، ص148أدريس ىاني، ما بعد الرشدية )الحكمة المتعالية(، ص (2)
 .68-67، ص1الدين الشيرازي، األسفار األربعة، جصدر  (3)
 .1/22المصدر السابق،  (4)
 .192-191أدريس ىاني، ما بعد الرشدية )الحكمة المتعالية(، ص (5)
 .348، ص1صدر الدين الشيرازي، األسفار األربعة، ج (6)
 .361-1/356المصدر السابق،  (7)
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  الثالث: اؼبمكن بالذات "ىو ما كان لذاتو ال ضروري الوجود، وال ضروري العدم، كما ىو شأن اؼباىيات
 .(1)اؼبتساوية النسبية، بُت الوجود والعدم"

 اليوناين:ثالثاً: عالقة الوجود باؼباىية يف الفكر 
إن الذي ديننا ىنا من الوجود ىو عالقتو باؼباىية، يف ثالثة ميادين، اؼبنطق والطبيعة وما وراء الطبيعة،  

 فكيف نظر فالسفة اليونان ومفكري اإلسالمي يف تلك العالقة؟
أما فالسفة اليونان، فسوف نبدأ بأرسطو الذي يشكل جر الزاوية يف مباحث الوجود عند فالسفة  

نان، بعد أن استوعب التصور اؼبادي لفالسفة ما قبل سقراط، والفهم اؼبثايل للوجود عند أفالطون، اليو 
ليتحدث منطقيًا يف الربىان عن التصور اؼبنطقي للحقائق اغبسية اؼبربىن عليها للوجود، أو اؼبتصورة عنو يف ما 

ؼباىية، وىو أمر نوىنا بو يف الصفات األوىل واؼبقوالت وا بعد الطبيعة، بعد أن ربط بُت الوجود واغبركة والزمان
عند أرسطو لغة ىو وجود  (3)، فالوجود(2) من اؼببحث األول ين عد الفلسفة معرفة )الوجود دبا ىو موجود(

قائالً: "وقد  (5)، واؼبوجود والالموجود(4)يكملو اؼباىية ين يشتغل عامل الطبيعة على وفق منطق اغبركة والتغَت
ينظر يف ماىية الشيء وخلقتو من قبل  أنو غاية ... فألن الطبيعة تفعل من أجل شيء فقط ينبغي أن نعلم 

 .(6)ذلك أيضاً"
ويعد برمنيدس ىو أول الفالسفة اغبقيقيُت يف اؼبدرسة األيلية ويعده البعض أول فيلسوف ميتافيزيقي  

د قصر حبثو على فكرة الوجود، ونظر إىل الوجود حبسبانو شيئًا ؾبرداً يف بالد اليونان خصوصًا إذا الحظنا أنو ق
وليس ىو الطبيعة نفسها، كما أضاف إىل الوجود الصفات األصلية اليت ذبعل من ىذا الوجود كاأللوىية سواًء 

قي الوحيد بسواء وؽبذا مل يفرد بُت الوجود واآلؽبة، ألنو ابتداء من مسألة الوجود، حيث قال: "إن الشيء اغبقي
ىو الوجود، أما ما عداه فهو عدمو، والعدم ال ديكن أن يفهم، وال ديكن التحدث عنو، وىو ليس وجودًا بأي 

 ، فالوجود عنده أزيل أبدي.(7)حال من األحوال"
ومن برمنيدس ازبذ الفكر اليوناين طريقُت: الطريق األول الذي يقول بالوجود الثابت والطريق القائل  
تغَت، ويرى برمنيدس أن الوجود اغبقيقي ىو الوجود الثابت فقط، وخالصة ما نقولو كبن ىنا ىو أن بالوجود اؼب

الوجود عند برمنيدس ليس ىو الوجود اغبسي، كما أنو ليس الوجود اؼبنطقي الصرف، بل ىو وجود حاول 
كافية لكي ذبعل من صاحبو أن يرتفع بو عن الوجود اغبسي، لكن درجة التجريد فيما يتصل بالوجود مل تكن  

 ىذا الوجود وجوداً ال حسياً أو وجوداً منطقياً.

                                                           
 .1/224المصدر السابق، (1)
، 1984، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، الهيئة المصرية للكتاب، الطبعة الثانية، القاىرة، 1أرسطو طاليس، كتاب الطبيعة، ترجمة: إسحاق بن حنين، ج (2)

 .194، 141، 140، 119، 1ج
 .312، ص1965، الطبعة األولى، الدار القومية للطباعة، القاىرة، 2المصدر السابق، ج (3)
 .2/704تاب الطبيعة، أرسطو طاليس، ك (4)
 .730، 2/719المصدر السابق،  (5)
 .1/140أرسطو طاليس: كتاب الطبيعة،  (6)
 .125، ص1979بيروت،  –عبد الرحمن البدوي، ربيع الفكر اليوناني، دار القلم، الطبعة الخامسة، الكويت  (7)
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أما إذا انتقلنا إىل زينون اإليلي الذي يعد تلميذًا لربمنيدس فإننا قبد أنو مل خيالف أستاذه يف شيء  
 حىت يف اعبزء اػباص بالطبيعيات، حيث أن زينون كان حياول الدفاع عن مذىب برمنيدس مستعماًل طريقة غَت
مباشرة، وذلك بأن يقول: "إن اؼبذاىب اؼبضادة ؼبذىب الوجود عند برمنيدس تفضي قطعاً إىل تناقض، ومعناىا 

 .(1)أهنا غَت صحيحة، وما دامت غَت صحيحة فاؼبذاىب اؼبضادة ؽبا صحية"
وإذا كانت األجوبة السابقة على سقراط قد توزعت، بُت قائل بسبب طبيعي واحد أو أكثر يكمن  

جود األشياء، فإن ىذا التفسَت يف جوىره ال خيرج عن التفسَتات السابقة اليت قال هبا حكماء الشرق يف وراء و 
، ما عدا أجوبة األيليُت وفيثاغورس نالت إىل نوع من الفهم العقلي / الرياضي (2)وادي النيل ووادي الرافدين

وأرسطو، وىو ما وجدناه مًتصبًا يف كتاب ، وصلة ذلك بالواحد و الكثرة عند أفالطون (3)عن الوجود وحقيقتو
اعبمهورية كما يف ؿباوراتو األخرى، يعرض لنا أفالطون لقضايا )الوجود( كما يعرض على لسان )طيماوس( 
القاعدة الفلسفية القائلة )ال شيء يغلق بدون سبب( فالبد من خالق يتقابل عنده الثابت والالمتغَت )عامل 

، وال يقر أفالطون بتعدد العوامل يف الوقت نفسو، فهناك عاؼبًا واحدًا صبياًل ال عوامل، (4)اؼبثل( باؼبتحرك والفاسد
 .(5)وـبلوقة وفريدة ال متناىية بل يوجد وسيوجد أبداً ظباء واحدة مبدعة

أما مراحل )الصنع( والتنظيم ومن )الطبائع( لألشياء، فَتتبها أفالطون، على ؾبموعتُت: علوية سامية  
 مث اؼباء فالًتاب( والذي جاء هبا: –ألربعة( وأظباىا )النار واؽبواء )العناصر ا

 الطبيعة(. –جسم الكون )اؽبيونة  . أ

 الصالبة. . ب

 .(6)جاء العامل كروياً واحداً  . ت

ويضع أفالطون )العناصر األربعة( سابقة على وجود السماء والزمن، ويتكلم عن طبائع األشياء الطبيعية 
والبذرة واالستقرار، واؼبيالد( استكمال ذلك الشيء احملمول بشكل طبيعي، ويرى أن دبستوياهتا الثالثة )النشوء 

 .(7)العالقة بينهم كعالقة األب واألم والطفل
وعند انتقالنا إىل أرسطو فقد وجدنا أن )الوجود( األرسطي، احتوى على سلسلة من اؼبوجودات اليت  

ب النهائي، واعبوىر الكامن وراء حركة اؼبوجودات وىو تتفاوت يف قدمها لكي يبقى )احملرك األول( ىو السب
خالد قدًن غَت متناىي، وثابت، وضروري يف وجوده، قياسًا باؼبوجودات األخرى، وؿبرك أرسطو الذي ال 
يتحرك ىو سر حركة اؼبوجودات األخرى من غَت أن يبذل جهدًا يف ربريكو بيد أو آلة، ما دامت بقيت 

 .(8)فمع كونو )ؿبركا( فهو ثابت ال يتحرك اؼبوجودات مرهتنة بوجوده،
                                                           

 .127المرجع السابق، ص (1)
 .167حضارات الشرق القديمة وحضارة اليونان، صعلي حسن الجابري، الحوار الفلسفي بين  (2)
 .36انظر: يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، ص (3)
 .5/412أفالطون، طيماوس، تعريب: شوقي داوود تمراز،  (4)
 .5/415المصدر السابق،  (5)
 .5/416المصدر السابق، (6)
 .189اليونان، صعلي حسن الجابري: الحوار الفلسفي بين حضارة الشرق وحضارة  (7)
 .840، ص1، ج1964أرسطو طاليس، الطبيعة، ترجمة: إسحق بن حنين، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، الدار القومية للطباعة، القاىرة،  (8)
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إن أرسطو يف توصيفو )احملرك األول( ويف كونو = الوجود إمنا أراد أن خيرج بالدديرج األفالطوين، من  
حالة )التقليد( أو العجز اليت ىو عليها كمقلد لنظام عامل اؼبثل يف صناعتو للطبيعة، جعل )أحملرك األول( سبب 

يتها اؼبطلقة لذلك وجد نقداً لنظرية اؼبثل األفالطونية وللفالسفة السابقُت عليهن اضطراهبم حركة اؼبوجودات وغا
يف تصور )ىندسة( الوجود، وكيف خرجت اؼبوجودات، والعالقة بُت )القدًن( و)اغبادث(، وؼبا كان شبكة 

الضرورة، ضرورة وجود الوجود تنتظم عالقتها مع األعلى واألدىن سلسلة من الفواصل، كانت )اغبركة( عنوان 
اؽبيويل، وبقية اؼبوجودات، وسر حركتها يف كوهنا وفسادىا، أو زيادهتا أو نقصاهنا، أو يف عللها وربوؽبا من 
النقص إىل الكمال فماىية )احملرك األول( الثابت تأيت من كونو يستقطب اؼبوجودات فتتحرك شوقًا إليو واقبذاباً 

 .(1)يف حركة دائمة، لكنها متناىية
ولعل )قانون العلية( ىو واحدمن أىم أدلة أرسطو على وجود احملرك األول وضرورة انتهاء ىذه السببية  

، وإذا ما أراد الباحث يف فلسفة  أرسطو أن يتعرف على البنية اؼبعرفية اليت اختارىا ىذا (2)بسبب أول
 حقيقتها.الفيلسوف لَتسم لنا لوحة الوجود، عليو أن يتفحص )اغبركة( وماىيتها و 

أما العلم اإلؽبي فهو العلم الذي يبحث يف )اهلل( اؼبوجود األول والعلة األوىل، وألن دراسة اهلل )احملرك  
األول( الذي ال يتحرك، تعٍت دراسة الوجود من حيث ىو كذلك باعتبار أن الطبيعة اغبقة للوجود ال تتجلى إال 

لوجود بإطالق( الذي ىو )العلم اإلؽبي( النظري اؼبعرب عن )فيما ما ىو دائم ؽبم أزيل وأبدي، فموضوع العلم ا
 العلم األشرف من صبيع العلوم النظرية.

لقد كانت أداة سقراط يف دراسة العلم اإلؽبي )والعلم الطبيعي والعلم الرياضي( ىو علم اؼبنطق، أما  
أن اغبركة تعرب عن نفسها بإحدى اغبركة من الوجود إىل الالموجود فهي تعٍت أن موتًا أو فناًء قد وقع كما 

 حاالهتا بُت الوجود والالوجود )الكون والفساد(.
وىكذا وجدت مثاًل يف كتابات اؼبدرسة األيلية، حيث كان اإلحساس بالوجود قويًا ويتمثل يف كل  

يدس، شيء، وديأل كل شيء، وال خيرج عنو شيء، ألنو ال يوجد شيء خارجو، ؽبذا بقى الوجود مطلقاً مع بارمن
وأكد تلميذه زينون أن القيقي ىو ما ال يتغَت وىو اعبوىر وىو اؼباىية الثابتة، وقد لعبت ىذه الفكرة الدور 
الرئيسي يف كل الفلسفات الكربى، بدًء من الفلسفات القددية وانتهاء بالفلسفات اؼبعاصرة، ولكن ىَتوقليطس 

 ووجود اغبركة وكان اإلحساس بالتغيَت عنده حُت جاء أكد بصورة قاطعة وجود الصَتورة أي وجود التغَت
 .(3)شديداً، بل مضخماً فلم يعًتف إال بالتغَت احملض وما يشَت إليو من عدم أو فراغ

  

                                                           
 .846، ص1المصدر السابق، ج (1)
 .733، ص1المصدر السابق، ج(2)
 .240، ص1، ج1945أفالطون، المحاورات، ترجمة: زكي نجيب محمود، فيدون، القاىرة،  (3)
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 نتائج البحث:
إن فكرة التغَت أرقت وجدان اإلنسان قددياً، مثلما تؤرقو اليوم فكرة القلق واليأس واؼبوت والالمعقول يف   -1

وستكون ؽبذه األفكار أمهيتها البالغة يف مسألة ثبات أو تغَت الوجود أي ماىيتو، حيث الوجودية اؼبعاصرة، 
ال ديكن إمهال إيداعات السفسطائيُت وجدارهتم الفائقة يف تقليدىم حجج زينون وىو يدافع عن أستاذه 
برامندس، وقد انبثقت عن ذلك مشكلة جديدة، شغلت الرياضيُت والفالسفة على حد سواء، وىي 

كلة "الالتناىي"، فهل الالمتناىي ىو موجود فعلياً؟ وعالقة حساب التكامل والتفاضل الذي وضعو مش
زينون منذ أكثر من طبسة وعشرين قرنًا لنظرية اجملاميع مع جورج كانتور يف الرياضيات اغبديثة يف مسألة 

دبحاوالت الفالسفة  اغبقيقي ل "الالمتناىي" يف الصغرى والكربى يف العلم، وعالقة كل ذلك الوجود
التغلب على فكرة الالمتناىي اليت بدأت مع سبييز أرسطو بُت "الوجود بالقوة" و"اؼبوجود بالفعل" بُت ؾبرد 
اإلمكان وبُت اؼبتحقق فعاًل ... الذي ساعد يف حينو يف كشف زيف الكثَت من اغبجج واػبلط بُت 

 .(1)الفعل واػبلق بُت اؼبسافة واغبركةلفة، كاؼبنقسم بالقوة واؼبنتهي باالعتبارات اؼبخت
أما سقراط الذي اىتم باغبقائق األخالقية وظباىا ماىيات، كاغبق واػبَت واعبمال والفضيلة، فقد اختفى   -2

الوجود عنده، كموضوع قائم بذاتو، ومل يعد بإمكاننا أن نبحث يف صفاتو ويف ؿبموالتو، ألن تلك 
حت ىي الوجود اغبقيقي، ؽبذا قيل: إن الوجود السقراطي مرتبط احملموالت كالفضيلة واغبق واػبَت أصب

 .(2)باؼباىيات
أما أفالطون فقد سبثل االذباىات السابقة يف موضوع الوجود، أي أنو أخذ عن بارمنيدس فكرة الوجود  -3

الثابت، وعن ىروقليطس فكرة التغَت واغبركة، وعن سقراط فكرة اؼباىيات، فأصبحت اؼبثل لديو ىي 
ات اغبقيقية اليت ال تطاؽبا تغَتات ىَتوقليطس، ألهنا أصبت الوجود الثابت األزيل البارمنيدي، وىكذا اؼباىي

، لكننا نواجو عند أفالطون معٌت آخر للوجود واؼباىية كرابطة أو (3)بقى التغَت وفقًا على عامل اغبس وحده
ثابتة( فبا يعطي موضوعنا بعدًا أعمق، عالقة تفسر أو تربر إمكان مشاركة احملسوسات )اؼبتغَتة( للمثل )ال

وإن كان قد قال ذلك ردًا على اؼبيغاريُت، تالمذة سقراط الذين أنكرو اغبكم )الفعل العقلي( الذي ال 
 .(4)نستطيع بدونو أن نفكر وال حىت أن نتحدث، ألننا عند ذلك ال نستطيع أن نثبت وال ننفي

عاً، موضوعًا للفلسفة األوىل، ألنو مل يكن يقصد الوجود أما أرسطو، فهو الذي جعل الوجود واؼباىية م  -4
اؼبادي الساكن بل قصد "الوجود دبا ىو موجود"، دبعٌت الوجود اؼبوجود يف اػبارج والوجود اؼبوجود يف 
الذىن، فيقال أو حيمل على كل اؼبوجودات بإطالق، وىكذا يصبح الوجود أعم اؼبعاين يف الذىن قياساً 

ويصَت جنس األجناس أو جنس كل ما عداه، ليصبح أول وأوضح اؼبعاين اليت زبطر  إىل أية فكرة أخرى

                                                           
 .239-236المصدر السابق، ص (1)
 .24، ص1973أرسطو طاليس، السماع الطبيعي، المقالة الثانية، شرح: ابن باجة، تحقيق: ماجد فخري، دار النصار، بيروت،  (2)
 .25المصدر السابق، ص (3)
 المصدر السابق، الصفحة نفسها.(4)
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للذىن، إال ال ذي ء ال خيطر للذىن ال يكون موجودًا يف الذىن على صورة ما، حىت العدم ال يتصوره 
 .(1)الذىن إال عن طريق الوجود، كما أنو ال يوجد خارج الذىن ال يصفو الذىن بالوجود

بُت جواىر أوىل ومثاؽبا األفراد، وجواىر ثوان وىي أنواع وأجناس األفراد وكلها ماىيات ودييز أرسطو 
معقولة وهبا تعرف اعبواىر األوىل، وؽبذا ديكن أن تل اؼباىيات ملها كموضوعات لألحكام كما ىي 

ىر ؿبموالت، أي إذا كان الوجود جوىرًا أو بصفتو جوىرًا حيمل على األشياء، فأرسطو يقصد أنو جو 
 .(2)ثاين فقط

وإذا سألنا أرسطو: أيهما أسبق يف معرفتنا، الوجود أم اؼباىية، يقول: إننا ال نعرف اؼباىية مباشرة ألننا ال   -5
ندرك مباشرة إال العرض الذي يتلبس بو اعبوىر، أي اؼباىية، ومن ىنا نستنبط وجود اعبوىر الذي تتقوم بو 

يق يف الفلسفة إمنا ىو عبارة عن سبييز منطقي بُت األصالة األولية األعراض اؼبدركة باغبس، ىذا التمييز العر 
مقابل الثانوية والتبعية، بالنسبة للماىية والوجود، دون اعتبار األولية دبعٌت السبق؛ ألهنا ليست أولية زمنية 

معريف، ففيك كل إذ أن اؼباىية والوجود واعبوىر واألعراض، متالزمة دومًا زمانًا ومكاناً، ولكنو أيضًا سبييز 
تفكَت توجد حقائق أساسية )ماىيات( يًتكز حوؽبا اغبديث وأخرى ىي فكرة ثانوية كوجودات، وبدون 
ىذا التمييز ال توجد معرفة، وىو كذلك سبييز ميتافيزيقي يراد بو أن لفظة الوجود ال ديكن أن تطلق على 

لى الرغم من انتمائهما إىل أنواع اؼبقوالت العشر بالتساوي وأن وجود اعبوىر ليس كوجود العرض ع
الوجود، لذلك فإن أرسطو يقول إن كلمة وجود يف اؼبقوالت ب "االتفاق" وليس ب "اؼبساواة" كما أنو 
البد من اإلشارة إىل أن ما يتصل بُت اؼباىية والوجود، ىو أيضًا سبييز بُت الصورة واؼبادة، وأخَتًا البد من 

بصورة أو بأخرى ىو التمييز بُت الوجود العيٍت اػبارجي )وجود اعبواىر اإلشارة إىل سبييز أخر يتصل بو 
وأعراضها( من وجهة و)الوجود الذىٍت أو العقلي( من جهة ثانية، أي وجود اؼبعاين اليت ىي صورة عقلية 

 .(3) منتزعة بالتجريد من الصور النوعية اؼبوجودة متحدة باؼبادة يف اػبارج )اؼباىيات الكلية(
كن قولو أخَتاً: أن أرسطو أبرز أولوية فكرة الوجود وعموميتها يف الذىن وواقعيتها يف اػبارج )العامل وما دي  -6

احمليط( مث أكد الوجود كمحمول يقال على األشياء على أكباء ـبتلفة حصرىا يف عشرة مقومات، مع 
 اإلشارة إىل أن اؼباىية كجوىر ىي أحق بالوجود من العرض.

أما ما يتعلق بفالسفة اإلسالم وموقفهم من عالقة الوجود باؼباىية، فهو ما يشكل جزًء كبَتًا من ىذه   -7
الرسالة، وؼبا كانت ىذه اؼبواقف كثَتة ال ديكن أن تأيت هبا دراسة علمية واحدة، فإننا سوف نقتصر على 

 مواقف كل من: ابن سينا، وابن ج تتمثل يفذ مناذج متمثلة، ؽبا أثرىا يف الفلسفة اإلسالمية، وىذه النما
 رشد، ونصَت الدين الطوسي، وصدر الدين الشَتازي.

  

                                                           
 .133، ص1985إلى سقراط، مكتبة الفكر العربي، الطبعة الثانية، بغداد، جعفر آل ياسين، فالسفة يونانيين من طاليس  (1)
 .136-135المرجع السابق، ص (2)
 .233أفالطون، المحاورات، ترجمة زكي نجيب محمود، الجزء األول، ص (3)
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