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 وفيلسوف العرب الكندي حدوث العامل عند متكلمي اإلسالم
 

 د. عمر فرج زوراب                       
 ةجامعة مصرات                         

 :املقدمة

شغلت الفكر الفلسفي اإلسبلمي تعد قضية حدوث العامل من القضايا ادلهمة اليت 
ادلفكرين من  ادلا ذلا من أثر كبَت يف عقيدة ادلسلمُت حىت إهنا شغلت كثَتً  ،اوحديثً  اقدديً 

حيث بدأ ىؤالء ادلفكروف  ،اإلسبلميُت الذين خاضوا يف دراسة ىذه القضية يف كامل نواحيها
 ازلضً  ب ولقد جاء الرد إسبلميًّاسفة الغر اإلسبلميوف الرد على غَتىم شلن قالوا بالِقدـ من فبل

الرد على ىؤالء من علماء الكبلـ أبو دأ فكاف أوؿ من ب ،وبكل األدلة القرآنية اليت ال ريب فيها
من أوائل فبلسفة ادلعتزلة  يُػَعدوالذي  ،يف مدينة البصرة ى"131"اذلذيل العبلؼ الذي ولد سنة 

 ى"215معمر بن عباد السلمي ت "عند  ومن الطبقة السادسة من طبقاهتا، وكذلك ما وجدناه
 .اادلعتزيل الذي انتهى إىل القوؿ بأف هللا قد خلق العامل بعد أف كاف عدمً 

الذي يؤكد حدوث العامل  ى"824 ىشاـ بن عمر الفوطي"بادلعتزيل اآلخر وىو  اومرورً 
الذي يعترب أوؿ فيلسوؼ إسبلمي وحد  "الكندي"وأف هللا ىو اخلالق ذلذا العامل مث انتقلنا إىل 

وف والفاعلة بُت الفلسفة والدين، والذي انتهى إىل وجهة نظره بأف هللا ىو العلة اخلالقة ذلذا الك
يف حبثي ىذا فإف  اقويًّ  اندً يف ذلك على عدة مصادر ومراجع كانت س إىل إجياده، واعتمدت

 .أصبت فمن هللا وإف أخطأت فمن نفسي
 ث:التعريف باحلدو 

 التعريف اللغوي:
ثو ىو، فهو زُلَْدُث وأحد ،وحداثة احدث الشيء حيدث حدوثً  ،احلدوث: نقيض القدـ

 ،إال مع قدـ، كأنو إتباع، ومثلو كثَت "بالضم" ...، وال يقاؿ ُحدوث وَحديث، وكذلك استحدثو
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الشيء  واحلدوث كوف؛ يء من الكبلـ إال يف ىذا ادلوضوعال يضم حدوث يف ش وقاؿ اجلوىري:
 وحدث أمر أي وقع. ،مل يكن، وأحدثو هللا فحدث

ما ابتدعو أىل األىواء من األشياء اليت كاف السلف الصاحل على  :دثات األموروزلُ )) 
يف   ا، وىي ما مل يكن معروفً بالفتح "صبع "زلَدثة إياكم وزلدثات األمور ويف احلديث:، غَتىا

 .(1)(( كتاب، وال سنة، وال إصباع
حبيث  ،لو اللقدًن وسلالفً  امن ىذا التعريف أف احلديث ىو ما كاف مناقضً  ما نبلحظو

فبل ، لآلخر مناقض أحدمها نقيضافومكاف واحد فهما  ،ال ديكن أف جيتمعا يف وقت واحد
أف نقوؿ عن شيء ما إنو قدًن وحديث يف اآلف نفسو، ألف ذلك شلا يستحيل  بلً نستطيع مث

 تصوره أو حصولو.
فإف لفظي القدـ واحلدوث كما يشَت إىل ذلك التعريف من خبلؿ قوؿ إضافة إىل ذلك 

فعند احلديث عن لفظ أو معٌت احلدوث البد أف  ،اجلوىري لفظاف مزدوجاف ومتتبعاف يف الكبلـ
فهما متتابعاف ومتبلزماف كتتابع العلة وادلعلوؿ أو األبيض  ،يتبادر إىل الذىن لفظ القدًن أو القدـ

 .بلً و األسود مث
وذلك ألنو مرتبط بفاعل البد  أي مل يكن، احلدوث يعٍت كوف الشيء كاف معدومً وا

ىي  امنو لكي حيدث الشيء. فحدوث العامل صادر عن علة قددية أحدثتو بعد أف كاف عدمً 
 وحدوث األمر يعٍت وقوعو وحصولو.، هللا""

 تلفواخما ابتدعو وما  -على حسب ورودىا يف التعريف  - أما زلدثات األمور فهي
واهتم دوف أف يكوف ذلا أساس تصدر عنو، وخارجة عن ذوىم شلن خيتلفوف من  أىل األىواء،

 األمور اليت كانت متبعة عند السلف الصاحل من الصحابة والتابعُت.
ومل يكن  ،ث من أشياء شلا ال أصل لو يف الشريعة يدؿ عليوحدِ وادلراد بالبدعة ما استُ 

 ."إياكم وزلدثات األمور" :ويف احلديث الشريف ،يف السنة والكتاب ومل يقم عليو إصباع امعروفً 

                                                 

 ."ح.د.ث"مادة  1:ج ،لساف العرب -1
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حدثنا الوليد بن مسلم  ،حدثنا أضبد بن حنبل ورد ىذا احلديث يف سنن أيب داود يقوؿ:
قاؿ حدثٍت عبدالرضبن بن عمرو السلمي وحجر  ،حدثنا ثور بن يزيد قاؿ: حدثٍت خالد بن معداف

  قولو تعاىل:  فيوالعرباض بن سارية وىو شلن نزؿ أتينا  :بن حجر قاال        

                      ... 
أتيناؾ زائرين وعائدين  :فسلمنا وقلنا (1)

قبل علينا أذات يـو مث  -وسلم صلى هللا عليو-  صلى بنا رسوؿ هللا  :فقاؿ العرباض ،ومقتبسُت
يا رسوؿ هللا كأف  :ووجلت منها القلوب فقاؿ قائل ،ذرفت منها العيوف ،فوعظنا موعظة بليغة

 اوإف عبدً  ،أوصيكم بتقوى هللا والسمع والطاعة )) :فقاؿ ؟فماذا تعهد إلينا ،ىذه موعظة مودع
فعليكم بُسنَّىت وُسنَّة اخللفاء ادلهديُت  ،اكثَتً   اش منكم بعدى فسَتى اختبلفً فإنو من يع ،احبشيًّ 

 ،فإف كل زلدثة بدعة ،وإياكم وزلدثات األمور ،النواجذسبسكوا هبا وعضوا عليها ب ،الراشدين
 .(( وكل بدعة ضبللة

وكما ورد عند غَته أمثاؿ  ،داود يف سننو وما يعنيو رلمل ىذا احلديث كما يرويو أب
-  الدارمي يف "كتاب ادلقدمة"و و يف "كتاب ادلقدمة"، وابن ماج "كتاب العلم"، يف الًتمذي

وعظ من كاف معو من ادلؤمنُت موعظة بليغة ذات  -صلى هللا عليو وسلم-أف الرسوؿ  -اأيضً 
تلك ادلوعظة اليت سالت وذرفت منها  ،دلا سبثلو من خطر على حياة األمة ودينها من بعده ؛أمهية

ىي موعظة أوصى يف بدايتها بتقوى هللا ، كما وجلت وخافت القلوب منها، االعيوف دموعً 
وحصل اختبلؼ كبَت فعلى كأهنا وصية مودع سيفارؽ احلياة، فإف جرى من بعده، وطاعتو و 

 سائر ادلؤمنُت التمسك والتقيد بسننو وسنة اخللفاء الراشدين من بعده بكامل نواحيها وحدودىا،
إياكم وزلدثات  ))وىي  ،إىل فحوى موعظتو -هللا عليو وسلمصلى -وىنا يصل هبم النيب 
من أشياء ابتدعها أىل  تجدىي ما استُ  :فمحدثات األمور ،(( بدعةاألمور فإف كل زلدثة 

يف ضياع  اواليت ستكوف سببً  األىواء من ذوات أنفسهم شلا ال أصل لو يف الشريعة يدؿ عليو،
 -صلى هللا عليو وسلم-ىذا األمر من أمهية صلد الرسوؿ  ودلا ديثلو األمة ونشوء الفنت من حولنا،

                                                 

 .92 :سورة التوبة، اآلية -1
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أقصى األضراس بقوة  :وىي النواجذبالعض على  يشبو التمسك بسننو وسنة اخللفاء من بعده،
 من بعده شديدي التمسك بكتاب هللا عز وجل وبسنتو صلى هللا عليو وسلم. ففيكونو  ،وشدة

 :اأما املراد باحلدوث اصطالحً 
بالعدـ البلـز  اأو كوف الوجود مسبوقً  دـ إىل الوجود،عاخلروج من الدوث: فاحل)) 

 من العدـ البلـز للموجود. اأو كوف الوجود خارجً  للوجود،
دث باحلدوث فالعامل جبميع أجزائو زلُ  ،غَتهواحلدوث الذايت ىو ما حيتاج وجوده إىل 

 .ازمنيً  اعلى وجوده سبقً  ق العدـُ الذايت. واحلدوث الزماين ىو ما سبَ 
واحلدوث اإلضايف ىو الذي مضى من وجود شيء أقل شلا مضى من وجود شيء 

إف كاف احلادث  اإما موضوعً  ،بلً أي زل، ومادة ،اأي زمانً  آخر.. واحلدوث يستدعي مدة،
 .(1)(( ايتعلق بو إف كاف نفسً  اوإما جسمً  ،إف كاف صورة اوإما ىيوليً  ،اعرضً 

 خروج الشيء من العدـ الذي يعد دبثابةيعٍت من ىذا التعريف  ااحلدوث انطبلقً فإذف 
إىل  ،افكوف الشيء غَت موجود معناه أنو ال يزاؿ عدمً  الشرط البلـز خلروج ادلوجود إىل الوجود ،
 .اموجودً  اأف تظهره للوجود علة فاعلة ذبعل منو شيئً 

 اذاتو ليست سببً  أي أف ،ويقصد باحلدوث الذايت: ما حيتاج يف وجوده إىل ذات أخرى
من العدـ إىل  وإمنا ىو يفتقر إىل ذات أخرى تعد دبثابة األداة األساسية يف خروجو ،يف وجوده

بفعل ذات أخرى ىي الذات  اذاتيًّ  اما حيتويو من سائر ادلوجودات زلدث حدوثً الوجود. فالعامل و 
ال  اومن مث فإف كل ما ال يوجد بذاتو من احملدثات يسمى زُلدثً  ؛اإلذلية السابقة على كل وجود

 .احادثً 
أما النوع الثاين من أنواع احلدوث فهو احلدوث الزماين: ويقصد بو السبق الزماين للعدـ  

 على الوجود. أي الفًتة الزمنية احلاصلة ما بُت وجود الشيء وعدمو.
لنوع من احلدوث على موجودين يكوف يطلق على ىذا اصلد احلدث اإلضايف و  اوأخَتً  

فوجود األوؿ قد مضى عليو أكثر شلا مضى ، على اآلخر يف الوجود وادلضاؼ إليو اأحدمها سابقً 
                                                 

 .85ص ادلعجم الفلسفي، ،عبدادلنعم حنفي، -1
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مثل وجود األب واالبن فما مضى على وجود األب أكثر شلا  ،على وجود الثاين ادلضاؼ إليو
 مضى من وجود االبن ادلضاؼ إليو والتابع لو.

كما أنو حباجة  ،امن زمن حيصل فيو بعد أف كاف عدمً  الً بد لو أو والشيء احلادث ال 
 أو جواىر ربل فيها األعراض احلادثة، اىذه ادلادة إما أف تكوف موضوعً  إىل مادة حيل فيها،

أو تكوف ادلادة عبارة عن ىيويل قابلة حللوؿ الصور احملدثة  ،كحلوؿ الروائح أو األلواف يف األشياء
 ربل فيو النفوس. اأف تكوف ادلادة جسمً  اخَتً وأ ادلختلفة فيها،

ننتقل إىل تعريف  بعد أف عرفنا التعريف اللغوي والتعريف االصطبلحي للفظ احلدوث، 
ال يكاد خيتلف يف ادلضموف عن التعريفُت  "ـ1274-ـ1201" لدين الطوسيا آخر لنصَت

أو ىو وجود شيء كاف  ... يرى أف احلادث إما أف حيدث عن عدـ قبلو،)) فهو  ،السابقُت
وذلك ألنو البد من أمر سابق  ليس لو بذاتو، افيكوف الوجود ىنا احملدث وجودً  من قبل، امعدومً 

 .(1)(( عليو أخرجو من العدـ إىل الوجود ...
وإمنا  والذي ال يستمد وجوده من ذاتو، بعدـ قبل وجوده، اما كاف مسبوقً  افاحلادث إذً  

 تعد السبب الذي أخرجو من العدـ إىل الوجود. ،بقة عليويكوف بفعل ذات خارجة عنو سا
نتقل إىل توضيح السبل ادلختلفة اليت أ اواآلف بعد بياف ما يعنيو احلدوث لغة واصطبلحً  

 الً بدأ أو أو  وفبلسفة اإلسبلـ يف اإلشارة إىل حدوث العامل، اتبعها كل من علماء الكبلـ،
دلا عرضو ادلتكلموف من آراء  امنوذجً من ادلعتزلة واألشاعرة  اخص ىنا أفرادً أو  دبتكلمي اإلسبلـ،

 حوؿ القوؿ حبدوث العامل.
 

                                                 

دار  اإلسكندرية، ربقيق: عباس سليماف، تطور علم الكبلـ إىل الفلسفة ومناىجها، ،نصَت الدين الطوسي -1
 .95، صـ1994 ادلعرفة اجلامعية،
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 بدأ بأوىل فرق علم الكالم وىي "املعتزلة":أو 
وبأف كل زلدث فاسد. ويف  شلن التزموا القوؿ حبدوث العامل، (1)اذلذيل العبلؼ يعد أبو 

اليت تعد بالنسبة للعبلؼ تابعة  واإلرادة،إطار حديثو عن خلق العامل وحدوثو ربط بُت اخللق 
 لفكرة اخللق.

بل ىو يقوؿ بأف كلمة التكوين  ؛... مل يكن يعترب إرادة هللا أزلية)) فالعبلؼ  
وبأف اإلرادة  ادلطلقة "قوؿ هللا للشيء: ُكْن" اليت تعرب عن اإلرادة اإلذلية حادثة ال يف زلل،

 .(2)(( ُمرِيَد وادلراَد ...ػتغاير ال
ألف  ؛فإذا كانت اإلرادة تعٍت إجياد الشيء بعد أف مل يكن فهي من مث تابعة لفكرة اخللق 

وكوف اإلرادة اإلذلية حادثة  اخللق يعٍت خروج الشيء من حالة العدـ اليت ىو فيها إىل الوجود،
 وليست أزلية.

الذات اإلذلية قددية أزلية فإف اإلرادة اإلذلية اليت يعتربىا العبلؼ حادثة ال  ا كانتمَّ ولَ  
تشارؾ الذات اإلذلية يف أزليتها فكما ىو واضح من النص بأف اإلرادة مغايرة وسلالفة للمراد وىو 

 ىذه اإلرادة أو األمر فإرادة الشيء ىي غَت الشيء ادلراد، وللمريد وىو الذات اإلذلية، ادلخلوؽ،
     قولو  العدـ إىل الوجود كما يفمن بالتكوين يعرب عنها بلفظ ُكن. الذي يعٍت إخراج الشيء 

  :-تعاىل-                    
(3). 

                                                 

، عاش يف البصرة، وقيل "ى131"ىو أبواذلذيل زلمد بن اذلذيل بن عبدهللا بن زلكوؿ العربي، ولد سنة  -1
يف سامراء، يعترب من أوائل فبلسفة ادلعتزلة، ومن الطبقة السادسة من طبقاهتا، " ى235"ف وفاتو كانت سنة إ

أخذ االعتزاؿ عن عثماف بن خالد الطويل تلميذ واصل بن عطاء، من كتبو: األعراض واإلنساف واجلزء الذي ال 
 و يف القوؿ حبدوث العامل وقدمو.خص منها بالذكر ما ورد عنأيتجزأ، انفرد عن أصحابو بعشر مسائل، 

 ،بَتوت: دار النهضة العربية ترصبة: زلمد عبداذلادي أبوريدة، تاريخ الفلسفة يف اإلسبلـ، ،ديبور -2
 .107ص ،5 :ط ،ـ1981

   .40 :سورة النحل، اآلية -3
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وخلقو للشيء  إرادة هللا غَت ادلراد. فإرادتو دلا خلق ىي خلقو لو،)) ويقوؿ العبلؼ:  
 .(1)(( بل اخللق عنده قولو ال يف زلل عند غَت الشيء،

تلك اإلرادة ادلخلوقة  إذف فالعبلؼ كما ىو واضح أراد أف يثبت هلل إرادة ىو مريد ذلا، 
أو احلادثة غَت ادلريد ذلا أي أف إرادتو تعاىل لكوف أو إحداث شيء ما ليست ذاهتا الشيء 

ف إرادتو اليت يراد هبا اخللق ال ربل يف مكاف أو أ ،"عنده ال يف زللاخللق "ادلكوف. ويقصد بقولو 
وىذا شلا  ألهنا يف ىذه احلالة ستحتاج إىل إرادة أخرى تعد زلركة ذلا لينشأ فعل اخللق، ؛موضع ما

يف إرادة الذات اإلذلية حيث تصبح كل إرادة يف مكاف  األف ذلك حيدث تعددً  ال ديكن تصوره،
 رادة أخرى وىكذا...؟ما يف حاجة إىل إ

  :والعبلؼ يستدؿ على ذلك بقولو تعاىل                      

    
(2). 

واإلرادة ىي الذات.  غَت أف العبلؼ يشَت من جهة أخرى إىل أف الذات ىي اإلرادة، 
اإلذلية أزلية قددية فإف اإلرادة الصادرة عنو ستكوف كذلك أي معٌت ذلك أنو إذا كانت الذات 

وحدوثها يستلـز حدوث  إىل أف العبلؼ يقر حبدوث تلك اإلرادة، تولكن سبق أف أشر  قددية،
 وإرادة زلدثة تابعة ذلا. الذات احلالة فيها. وىذا يضع العبلؼ يف تناقض بُت ذات إذلية قددية،

ة: األوؿ دار ا التناقض اذبو إىل بياف نوعُت من اإللكن لكي يتفادى العبلؼ مثل ىذ
 وىذه اإلرادة متعلقة بالذات اإلذلية وىي صفة من صفاهتا. يتمثل ىف إرادة إذلية قددية،

زبتص باحملدثات وما يتعلق بأمور اخللق  أما النوع الثاين من اإلرادة فهي إرادة حادثة،
 وذلا معٌت واحد ىو اخللق أو التكوين.
                                                 

: ج     ،8: ط ،ـ1977 دار ادلعارؼ، ،القاىرة نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسبلـ، ،علي سامي ،النشار -1
 .468ص ،1
    .82سورة يس، اآلية  -2
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يؤدي إىل إحداث ثنائية فيها  أالالقوؿ بنوعُت من اإلرادة يف الذات اإلذلية لكن ىذا 
إرادتاف  -تعاىل-تكوف هلل  وىل وىي باألساس واحدة ال رلاؿ فيها إىل القوؿ دبثل ىذه الثنائية،

 ؟وأخرى متعلقة باحملدثات يف ىذا الكوف إرادة خاصة بو، نفسو يف الوقت
 نوعُت من اإلرادات مها إرادة إذلية تابعة لذات أزلية بُت اوإذا كاف العبلؼ يضع سبيزً 

عنده غَت الشيء  -تعاىل-وكانت إرادة هللا ، قوذلا للعامل وإرادة زلدثة متعلقة باحملدثات يف قددية،
اليت تعٍت إرادة التكوين واحلدوث والذات  "كن" بُت قولو للشيء اأنو يضع فرقً  :أي ادلراد،

 الصادرة عنها، وتكوين اإلرادة بذلك عنده غَت رلامعة للفعل الذي صدرت من أجلو اإلرادة،
 توجب الفعل وتوجب حدوثو دوف تردد أو تغَت. -تعاىل-ألف إرادتو  ؛وىذا شلا ال شك فيو

عندما  قبل أف يكوف والشيء احملدث بُت إرادة الشيء اويف النوع الثاين من اإلرادة يضع فرقً 
 يكوف.

بُت اإلرادة احلادثة والشيء  فما أقصده من كل ذلك دلاذا دييز العبلؼ يف النوع الثاين
مل يكن،  اإلرادة ىي إجياد الشيء بعد أف َعدَّ وىو منذ البداية  احلادث الصادر أو ادلتكوف عنها،

ادة قبل أف تكوف ىي الشيء بعد أف كاف ألف وعليو ينبغي أف تكوف اإلر  ؟اأي بعد أف كاف عدمً 
 دوف فعل. إرادة فبل فعل دوف إرادة وال  ،اإلرادة قد ربققت يف الفعل وهبا أصبح الفعل

على اعتبار أف كل شيء  ،نفسو فالشيء ادلكوّ  إذف فلماذا ال تكوف إرادة الشيء ىي
آخر دلاذا ال تكوف إرادة دبعٌت  يف وجوده، ازلدث ىو تابع إلرادة تكوين كانت سببً  سللوؽ

وتكوف  ،فاإلرادة تعٍت ادليل احلامل إىل إيقاع الفعل وإجياده نفسو، الشيء ادلخلوؽ الشيء ىي
فيما يتعلق باإلرادة اخلاصة بتكوين األشياء  مع الفعل وذبامعو وإف تقدمت عليو بالذات. وىذا

 هتا األزلية.وليس ادلقصود اإلرادة اإلذلية القددية ادلتعلقة بذا وحدوثها،
وأف ىذه اإلرادة لكوف  بعد أف أوضح العبلؼ العبلقة بُت إرادة هللا وفعل اخللق،

يتجو العبلؼ إىل بياف الوسيلة اليت من خبلذلا استطاع أف يقيم  الشيء وحدوثو سلالفة للمريد،
 الدليل على حدوث العامل.

وىي النظرية اليت  تجزأ"،وذلك من خبلؿ قولو بنظرية "اجلوىر الفرد أو اجلزء الذي ال ي
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والفلسفة اليونانية  والتأثَتات ادلسيحية والغنوصية، صلد جذورىا األوىل يف الفلسفات اذلندية،
 ويعد رائد فكرة الذرة عند اليوناف، (1)عند لوقيبوس الً وبالتحديد ادلذىب الذري الذي عرؼ أو 

الذي أضاؼ إضافات جديدة إىل أفكار أستاذه  (2)مث انتقلت من بعده إىل دديوقرسطس
 إثراء ىذا االذي حاوؿ أيضً  (3)أما ثالث شلثلي ىذا ادلذىب فهو أبيقور، لوقيبوس يف ىذا اجملاؿ

 جديدة على أفكار سابقيو. ادلذىب دبا قدمو من أفكار
ادلكوناف األساسياف وينقسم ادلبلء إىل  "ادلبلء واخلبلء"والعامل عند ىؤالء يتكوف من 

أجزاء ال حصر ذلا تتمثل يف ذرات أزلية أبدية متناىية يف الصغر واليت ال ديكن أف تكوف هنائية 
 وىي تتحرؾ حركة قددية أزلية ذاتية ومستمرة يف صبيع االذباىات، من حيث أعدادىا وأنواعها،

ادلكونة للعامل غَت قابلة للقسمة يف الواقع، وإمنا إضافة إىل ذلك أف ىذه الذرات اليت يروف بأهنا 
كما أهنا ذرات متماثلة لذا فإف االختبلؼ بُت األشياء ادلكونة منها   ،اديكن تصور انقسامها ذىنيًّ 

وبذلك فإف االختبلؼ بُت األشياء ادلكونة منها يعود إىل وضع  ،وترتيبها يعود إىل وضع الذرات
 .اوليس جوىريًّ  اعرضيً  ؼاختبل فهووبذلك  ،ترتيب الذرات

                                                 

لزينوف  اكاف تلميذً   "،ـيف القرف اخلامس ؽ."فيلسوؼ إغريقي أوؿ من وضع النظرية الذرية  ،لوقيبوس -1
دوف االلتجاء إىل  اصرفً  اميكانيكيًّ  ااإليليائي، تكمن أمهيتو احلامسة يف تاريخ الفكر يف أنو أوؿ من وضع تفسَتً 

   فكرة الغاية أو ادلبادئ الغائبة، وأنو نظر إىل خصائص ادلادة باعتبارىا خصائص جوىرية.
ولد يف أبديريا من أعماؿ تراقيا إىل الشماؿ الغريب من  "ؽ.ـ 370-460"دديوقريطس: فيلسوؼ يوناين  -2

لفلسفة األخبلقية، اعترب دديوقريطس الكوف آسيا الصغرى، توزعت اىتماماتو الفكرية بُت الفلسفة الطبيعية وا
 من عدد ال متناه من الذرات دعاىا ادلبلء أو الوجود تتحرؾ على الدواـ. امتألفً 

نشأ يف جزيرة ساموس، ينحدر من أسرة آثينية، قسم  "ؽ.ـ 270-341"فيلسوؼ آثيٍت  ،أبيقور -3
من مؤلفاتو: يف الطبيعة، يف الذرات واخلبلء، الفلسفة إىل ثبلثة أقساـ ىي: القانوف، الطبيعيات، األخبلؽ، 

 مدخل إىل الفلسفة.
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اللذين   (2)وكذلك برتراندرسل (1)ىذه النظرية الذرية ستتطور فيما بعد على أيدي ليبنتز
ادلذىب الذري يف الفلسفات احلديثة مث انتقلت النظرية الذرية إىل الفكر اإلسبلمي  سيمثبلف

ظرية متماشية النظرية وجعلها نوكاف السباؽ إىل بلورة ىذه  عند ادلتكلمُت من ادلعتزلة واألشاعرة،
ىو أبو اذلذيل العبلؼ" الذي سعى إىل اقتباسها ليثبت من خبلذلا حدوث مع الفكر اإلسبلمي"

أما ، (4)ىشاـ الفوطيو  ،(3)معمر بن عبادو  إضافة إىل العبلؼ قاؿ هبا من ادلعتزلة ،العامل
إضافة إىل فرقيت ، (6)واإلماـ اجلويٍت ،(5)والباقبلين أبو احلسن األشعري، األشاعرة فقد قاؿ هبا

 .(8)أبو منصور ادلاتريدي من أمثاؿ (7)ادلعتزلة واألشاعرة قالت هبذه النظرية ادلاتريدية

                                                 

ولد يف اليبزغ، يعترب ليبنتز مؤسس ادلنطق ـ"1716-ـ1646"غوتفريد ويلهم، فيلسوؼ أدلاين  ،ليبنتز -1
 الرياضي، وأحد مؤسسي اجلدوؿ ادلثايل األدلاين، من مؤلفاتو علم الذرات الروسية والفلسفية اإلذلية.

ترؾ مؤلفات ىامة  ـ"1970-ـ1872"فيلسوؼ إصلليزي رياضي منطقي ومهتم بالسياسة  ،ندرسلبرترا -2
 منها: ادلبدأ الرياضي، ومدخل إىل الفلسفة الرياضية، تاريخ الفلسفة الغربية.

ىو معمر بن عباد الساعي تنسب إليو طائفة  "ـ830-ى215ت "معتزيل من كبارىم  ،معمر بن عباد -3
، أىم ما اشتهر بو ىو تأكيده على اوىي فرقة من القدرية، كاف معمر من أعظم القدرية غلوًّ تعرؼ بادلعمرية، 

 اجلانب ادلفهومي يف صفات هللا ونصرة التوحيد ادلعتزيل.
ىشاـ بن عمر الشيباين، من أىل البصرة، ذكره ابن ادلرتضى يف آخر الطبقة السادسة، ومل  ،ىشاـ الفوطي -4

كاف يبالغ " ى218-ى198"الظاىر أنو عاش يف زمن ادلأموف العباسي ما بُت سنة يذكر تاريخ وفاتو، لكن 
   .فرقة من ادلعتزلة امسها األشهية ... وإليو تنسب يف القدر، وال ينسب إىل هللا فعل من األفعاؿ

، لقب "ـ1085-ى403ت "إماـ فقو وعلم كبلـ ىو أبوبكر زلمد بن الطيب زلمد القاضي  ،الباقبلين -5
 . .اليهوديةجوىر ، ولد يف البصرة، من مؤلفاتو ،بالباقبلين

فقيو شافعي ومتكلم، لقب بإماـ احلرمُت، اتبع  "ـ1012-ى478ت "أبوادلعاين عبدادللك  ،اإلماـ اجلويٍت -6
   كاف أستاذ الفارايب.  ،الربىاف يف األصوؿ ،مذىب األشعري، من كتبو: العقيدة النظامية يف األركاف اإلسبلمية

شعبة من شعب أىل السنة واجلماعة، ظهرت يف الوقت الذي ظهرت فيو األشعرية، وجاءتا  :ادلاتريدية -7
 ."احلنابلة"يف مقدمتهم و عتزلة" على رأسهم، وغلو النقليُت ادل"ومن غلو العقليُت  للتخلص

 " ى333 -ى238"من أئمة علماء الكبلـ والسنة، مؤسس ادلاتردية وإليو نسبتها  ،أبومنصور ادلاتريدي -8
 .مأخذ الشريعة، اجلدؿ، أصوؿ التوحيد وبياف وىم ادلعتزلةترؾ مؤلفات عدة منها: 
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دلا كاف العامل الطبيعي عند ادلتكلمُت يتكوف من جواىر وأعراض حاؿ  على أيو 
إثبات حدوث العامل ادلتكوف  من إثبات حدوث ىذه ادلكونات ديكنهم امتناىية فإهنم انطبلقً 

من ىنا جاءت نظرية اجلوىر الفرد أو اجلزء الذي ال يتجزأ من أجل إثبات حدوث اجلواىر  ،منها
 إثبات حدوث العامل. مَثَّ ومن  واألعراض البلحقة ذلا،

تسمى ىذه الطريقة إلثبات حدوث العامل بطريقة األكواف أو الدعاوي األربع وكاف )) 
 .(1)(( ...أبواذلذيل العبلؼ. مث أخذ عنو بقية ادلتكلمُت ىذه الطريقة أوؿ من قاؿ هبا 

وىذه  ويتكوف العامل الطبيعي عند أيب اذلذيل العبلؼ من جواىر أو أجزاء ال تتجزأ،
اجلزء الذي ال ))  اجلواىر بسيطة يف ذاهتا وغَت مركبة ويعرؼ العبلؼ اجلزء الذي ال يتجزأ بقولو:

 . (2)(( وال اجتماع فيو وال افًتاؽ وال عمق لو، عرض لو،وال  يتجزأ ال طوؿ لو،
ىذه الذرات أو اجلوىر الفرد الذي ال يتجزأ و اجملردة من كل الصفات اليت ذبعل منها 

لذلك  بلً ادلوجودات. ويعطي مث كلأف تنجل إليها   ىي آخر األجزاء اليت ديكن ،اأجسامً 
جيوز أف تنحل إليها كافة ادلوجودات. وجيوز أف تتجزأ نصفُت مث  إف اخلردلة))  يقوؿ: باخلردلة،

فكل جزء من ادلوجودات بعد أف يصَت ، (3)(( أربعة مث شبانية إىل أف يصَت كل جزء منها ال يتجزأ
أي أنو جيري  أو أف يفارقو، ع غَته من األجزاء اليت ال تتجزأال يتجزأ ديكنو أف جيام ايصَت جزءً 

 واحلركة والسكوف. ساـ من االجتماع وادلقارفةعليو ما جيري على األج
إىل أف ىذه  ،يشَت العبلؼ بعد أف أوضح مفهـو اجلزء الذي ال يتجزأ أو اجلوىر الفرد

ودلا كاف الزماف  ،كما أهنا حاصلة يف زماف اجلواىر باجتماعها وافًتاقها حيدث الكوف ويفسد،
 ،ا.وكاف بذلك العامل ادلكوف منها متناىيً اومتناىية أيضً  فإف اجلواىر الواقعة يف زماف حادثة، احادثً 

ألف ما من شأنو أف يتناىى بعد أف حيدث أف يكوف حادث فالعامل إذف حادث إذف نستطيع 
                                                 

 ،1: ط ،ـ1994 ادلؤسسة اجلامعية، ،بَتوت التصور الذري يف الفكر اإلسبلمي، ،أبوزيد مٌت أضبد -1
 .187 ،186ص
 .471ص نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسبلـ، ،علي سامي النشار، -2
 .471ص ادلرجع نفسو -3
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ف غرض العبلؼ ىو إثبات دور القدرة واإلرادة اإلذلية اليت إ -من بعد ىذه التوضيحات-القوؿ 
ف تلك القدرة قادرة على تقسيم إذي ال يتجزأ، و ىي فرع من عملية اخللق يف إثبات اجلزء ال

فبما أف الذرات أو اجلواىر ادلكونة لؤلجساـ  ،ينعدـ ذبزئتو ادقيقً  ااجلسم إىل أف يصَت جزءً 
أو انعداـ خلقها وبالتايل  يف حلظة خلقها، "كن"مصدرىا هللا فإنو قادر على تكوينها بكلمة 

. ىذا باختصار رلمل رأى العبلؼ فيما يتعلق انعدامها إذا كانت إرادتو تقتضي عدـ اخللق
 حبدوث والعامل.

 :"من أراء املعتزلة"وملزيد من اإليضاح حول ىذه املسألة نعرض ألراء آخرين 
ادلعتزىل الذي انتهى  ى"215 معمر بن عباد السلمي ت" على سبيل ادلثاؿ ما نراه عند

غَت األجساـ وأف األعراض ما ىي إال أفعاؿ سلتلفة من قبل  اإىل القوؿ بأف هللا مل خيلق شيئً 
وإما أف تفعل  اإلحراؽ، بلً األجساـ و اليت تفعلها إما لكوهنا من طبائعها فمن طبع النار مث

أف طابع التعجب يف أقوالو أنو يرى  وشلا حيمل، كاحلركة والسكوف عند احليواف اأعراضها اختيارً 
 مث فناؤىا ىو من األعراض. ادمً حدوث األجساـ بعد أف كانت ع

ألف األعراض من فعل األجساـ وإذا   إف السلمي بقولو ىذا ينفي صفة الفعل عن هللا،
من فعل اإلنساف على  فإف ذلك يعٍت أف اإلحداث ،كاف حدوث اجلسم وفناؤه من األعراض

هللا تعاىل بالنسبة إليو إضافة إىل ذلك إذا كاف ، اوإما اختيارً  ااعتبار انو اخلالق ألعراضو إما طبعً 
ف بفنائها إمل خيلق غَت األجساـ فإف نقوؿ لو أف األجساـ ال قياـ ذلا بدوف اجلواىر واألعراض و 

 تفٍت األجساـ.
ىشاـ بن عمرو  شلا يقولو وىو -اأيضً - ايثَت رأيو غرابة وتعجبً اآلخر الذي  أما ادلعتزيل

وال تصلح األعراض  اأف األعراض ال تدؿ على كونو خالقً  )) َتىف ى" 824ت "الفوطي 
 .(1)(( ... ابل األجساـ تدؿ على كونو خالقً  دالالت،

                                                 

لئلماـ أيب زلمد بن علي بن  ادللل والنحل على ىامش الفصل يف ادللل واألىواء والدخل، ،ستاينالشهر  -1
،  .92ص ،2-1:ج ،1: ط أضبد بن حـز
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وإمنا  ال تدؿ على أف هللا خلق العامل وأحداثو، -كما يقوؿ-إذا كانت األعراض 
تقـو إال اجلواىر ىي فقط الدالة على حدوثو وإحداث اخلالق لو. فإنا نرد عليو بأف اجلواىر ال 

كما أف قياـ األعراض باجلواىر يعد من الصفات الذاتية واألساسية  من خبلؿ األعراض،
 والقوؿ بتخلص اجلواىر عن األعراض من احملاؿ. للجواىر،

وبالتايل انتفاء األجساـ ادلؤلفة  ف نفي األعراض يعد مقدمة لنفى اجلواىر،إومن مث ف
يل ديكن أف نستدؿ بو على خلق الذات اإلذلية وإذا انتقت األجساـ فإنو ما من سب منها،

 وإحداثها للعامل.
اليت سعت ىي  "األشاعرة"أما عن الفرقة الثانية من فرؽ علم الكبلـ بعد ادلعتزلة فهي 

والرد على الفبلسفة القائلُت  إىل توظيف نظرية اجلوىر الفرد يف إثبات حدوث العامل، اأيضً 
 ألشعرى، وكذلك أبوبكر البقبلىن، واإلماـ اجلويٌت.ومن األشاعرة: أبو احلسن ا بقدمو،

يف  اوتربيرً  اإف فكرة خلق العامل وجد ذلا األشاعرة أساسً ))  :(1)يقوؿ ىنري كورباف
 .(2)(( نظريتهم عن اجلوىر الفرد

قدمة اليت انتقل منها ادلتكلمُت إلثبات للطبيعة تعد ادل -بصفة عامة-فدراسة ادلتكلمُت 
من ذلك فإف أصحاب  اوانطبلقً  ،للعناصر ادلكونة لو الً وخلقو للعامل بإثباهتم أو وجود اخلالق 

مذىب اجلزء الذي ال يتجزأ يقولوف أف ما يبدو لنا يف العامل احملسوس ىو عبارة عن أعراض 
دلا ىو  بلًّ ودلا كانت اجلواىر زل ىذه األعراض ذبد مكاهنا الطبيعي يف اجلواىر، تظهر وتزوؿ،

وكاف التغَت من صفات اجلواىر الذي حيصل ذلا عند الوجود أي التغَت من حاؿ العدـ إىل  ،متغَت
ألف من صفات القدًن أف ال  ؛الوجود وبالعكس فإنو و نتيجة لذلك ال ديكن اعتبارىا قددية

                                                 

ولد يف باريس، تلقى علومو األوىل يف ادلدارس  ـ"1978 -ـ1903"مستشرؽ فرنسي  ،ىنري كورباف -1
بالسربوف وزبرج من الفلسفة، كاف من أبرز ادلستشرقُت الذين زبصصوا يف دراسة التصوؼ الكاثوليكية، التحق 

والفلسفة اإلسبلمية، لو رلموعة مؤلفات منها: اخلياؿ ادلبدع يف مؤلفات ابن عريب، تاريخ الفلسفة اإلسبلمية، 
ر لصدر الدين زلمد من الكتب العربية مثل: رسالة كشف احملجوب للسهروردي، وادلشاى اكبَتً   انشر عددً 

   الشَتازي، وغَت ذلك كثَت.
 .186ص التصور الذري يف الفكر اإلسبلمي مٌت أضبد، أبوزيد، -2
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يتغَت، باعتبار أف العامل مؤلف من أجساـ مؤلفة من جواىر وأعراض متغَتة فإنو حادث سللوؽ 
 .اوليس قدديً 

ديكن القوؿ بأنو يستدؿ من  ىذا الكبلـ ىو بالضبط ما تضمنو رأي األشعرى الذي
تغَتات ادلوجودات ادلؤلفة من جواىر وأعراض متغَتة على حدوث العامل من قبل ذات إذلية 

 قددية.
أف العامل مكوف من وىو أما بالنسبة للباقبلين فَتجع إليو الفضل يف صياغة ـ رأيو 

وقولو ىذا تأكيد منو على أف  ال حصر ذلا سللوقة من العدـ، "اء ال تتجزأأجز " جواىر فردة
اجلواىر حادثة سللوقة. واجلواىر عند الباقبلىن حاملة للكيفيات أو األعراض اليت ليست من 

يف وجوده  اوىذا يعٍت أهنا متغَتة وما كاف متغَتً  وبانفصاؿ األعراض عنها فإهنا تنعدـ، طبائعها،
 فاجلواىر إذف حادثة. ادث،مث عدمو فهو ح

وقد بُت ذلك  كما يؤكد الباقبلين باإلضافة إىل ما سبق أف األغراض ال يصح بقاؤىا،
 اليت ال يصح بقاؤىا وىي اليت تعرؼ باجلواىر واألجساـ،))  :من خبلؿ تعريفو لؤلعراض بقولو

 .(1)(( وتبطل يف ثاين حاؿ وجودىا
، ويستدؿ على  يشَت إىل أهنا ال تبقى زمانُت،وىو  فاألعراض بطبيعتها تزوؿ وال تدـو

  ...  :ذلك بقولو تعاىل                   ...
(2). 

وىذا  وحادث لوجوده أوؿ، قدًن أزيل، ،م الباقبلين ادلوجودات إىل قدًن وحادثقسِّ يُ 
 اوتتجزأ إىل أف تصَت جزء أو جوىرً تنقسم  جسم مؤلف من عدة جواىر، احلادث ينقسم إىل

 باألجساـ واجلواىر. اموجودً  اعرضً  اوأخَتً  ينعدـ انقسامو، افردً 
أما عن اإلماـ اجلويٌت فهو من بُت األشاعرة الذين قالوا بنظرية  ىذا بالنسبة للباقبلين،

اإلرادة على قولو حبدوث العامل من خبلؿ ربطة بُت  بلً اجلوىر الفرد. إال أننا نذكر لو دلي
                                                 

 ،2: ط ،ـ1987 مركز دراسات الوحدة العربية، ،بَتوت بنية العقل العريب،، زلمد عابد اجلابري، -1
 .186ص
   .67 :سورة األنفاؿ، اآلية -2
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والرب  وشرىا، خَتىا، نفعها وضرىا، ،حلوادث كلها تقع مرادة هلل تعاىلا))  واخللق.فهو يقوؿ:
وأنو سبحانو  قاصد إىل إبداع ما اخًتع، مريد دلا خلق،، وتعاىل خالق جلميع ادلوجودات سبحانو

 .(1)(( زلدثو    وكل حادث فاهلل تعاىل  فبل خالق سواه، وتعاىل منفرد خيلق ادلخلوقات،
وفعل اخللق أو األحداث. فهو سبحانو وتعاىل  ربط اجلويٍت بُت اإلرادة اإلذلية القددية،

 وعامل ومريد دلا يبدع ويوجد من أشياء. زلدث للموجودات كما أنو زليط
بشأف نظرية اجلوىر  "ادلعتزلة واألشاعرة" من مناذج للمتكلمُت توبعد ىذا العرض دلا أورد

وكيفية توظيفها من أجل إثبات حدوث العامل. تلك النظرية اليت  الفرد أو اجلزء الذي ال يتجزأ،
إنو األشهر الذي  )) يقوؿ: ،يعتربىا ابن رشد من أشهر طرؽ ادلتكلمُت إلثبات حدوث العامل

وف إنتاجو عنها من ويبٍت على ثبلث مقدمات ىي دبنزلة األصوؿ دلا يرم عامتهم، اعتمد عليو،
 .(2)(( حدوث العامل

نتقل إذف إىل توضيح تلك ادلقدمات اليت يقـو عليها دليل اجلوىر الفرد عند ادلتكلمُت أ
 وىي كالتايل:

ما ال خيلو من  -خلو اجلواىر عن األعراض احلادثة استحالة-ثبوت األعراض وحدوثها 
 احلوادث فهو حادث.

 : ثبوت األعراض وحدوثها:لً أو 
حياوؿ ادلتكلموف إثبات وجود األعراض وحدوثها بضروب أو أنواع من األعراض مثل 

وإمنا  احلركة والسكوف. فمثل ىذه ادلعاين من احلركة والسكوف ال تعود إىل اجلسم يف حد ذاتو،
وما  ومثاؿ ذلك ربرؾ اجلسم بعد سكونو و سكونو بعد حركتو، زائدة أو مضافة إليو، فٍ ىي معا

كل ىذه التغَتات ادلبلحظة يف األجساـ تدؿ على  ن حاالت االجتماع واالفًتاؽ،نبلحظو فيو م
 ثبوت األعراض.

                                                 

 ،ـ1996 دار ادلعرفة اجلامعية، ،اإلسكندرية اإلرادة عند ادلعتزلة واألشاعرة، ،عبدالباري زلمود داود، -1
 .156 ،155ص
 .187ص التصور الذري، مٌت أضبد، أبوزيد، -2
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ف الدليل على ثبوت األعراض ىو ربرؾ إيؤكد ذلك ما ذىب إليو الباقبلين يف قولو 
إىل  اىذا التغَت يف احلركة والسكوف إما أف يكوف راجعً  وسكونو بعد ربركو، اجلسم بعد سكونو،

بنفسو ما جاز سكونو بعد حركتو وتستمر  ايف تغَته. فلو كاف اجلسم متحركً  اسببً علة كانت 
بذلك حركتو إىل ما ال هناية دوف توقف. أما سكونو بعد حركتو فدليل على أنو متحرؾ بعلة  

وثبوهتا  ؛يف حركتو بعد سكونو وىذه العلة ىي احلركة ىذا الدليل على قياـ األعراض اكانت سببً 
السكوف ىو دليل على ثبوت بقية األعراض. يتصل بثبوت األعراض األخرى مثل يف احلركة و 

، األلواف،  وغَتىا من أشكاؿ األعراض يقيم الدليل على حدوثها. والطعـو
وبطبلف السكوف بعد رليء احلركة دليل على تغَت  فبطبلف احلركة بعد رليء السكوف،

 يف اجلسم، ايبطل أحدمها عند رليء اآلخر لوجب أف يكونا معً  األعراض. ألنو لو مل تتغَت ومل
وىذا شلا يعلم فساده وبطبلنو  يف الوقت نفسو، امتحركً  اولـز بذلك أف يكوف اجلسم ساكنً 

 بالضرورة.
إضافة  من ذلك كانت األعراض حادثة بسبب تغَت حاذلا من كيفية إىل كيفية أخرى،

 د دليبل على حدوث األعراض البلحقة باجلسم.إىل تناىيها وعدـ استمرارىا الذي يع
 :استحالة خلو اجلواىر عن األعراض احلادثة:اثانيً 

كالطعاـ  يكاد يتفق أغلبية ادلتكلمُت على استحالة خلو اجلواىر عن األعراض احلادثة،
 من ىذه األعراض، ف يف كل جوىر فرد نوعٌ فبل بد أف يكو  واللوف والرائحة واحلركة والسكوف،

ثبت استحالة تكيد على تلك اخلاصية يف اجلواىر سعي ادلتكلمُت إىل تقدًن أدلة عقلية وللتأ
 وىذه األدلة ىي:  -عن األعراض :أي-نها مخلوىا 

هنا قابلة لؤلعراض لذا فإف القوؿ بتخلصها منها يعد إإف من صفات اجلواىر الذاتية  .أ 
األعراض فإنو يف ىذه احلالة ال ديكن  فلو افًتاضنا خلو اجلواىر من الكيفيات اليت ىي من احملاؿ،

 التفرقة بينها.
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لذلك فإف التمييز بينها  إف األجساـ متجانسة لتكوهنا من جواىر فردة متماثلة، .ب 
آخر ىو األعراض. فلو خبل اجلسم عن جسم  اسيعود إىل األعراض احلالة فيها. فما دييز جسمً 

 من العرض الستحاؿ سبيزه عن غَته. -اكما قلنا سابقً -
وىذا التحيز يكوف لو  "،ما"ف من صفات اجلوىر التحيز أي الوجود يف مكاف إ  .ج 

 عند الوجود.
لو خبل من االجتماع واالفًتاؽ لكاف السابق إىل تكوينو إما أف يكوف  إف اجلسم .د 
وإما أف يكوف  وإما أف يكوف االفًتاؽ. فإف قيل السابق إىل تكوينو االجتماع، االجتماع،

وإف ؟ االسابق إىل تكوينو االجتماع قلنا كيف يصح ذبميع ما مل يكن مفًتقً االفًتاؽ. فإف قيل 
 من قبل. اقلنا كيف يصح تفريق ما مل يكن رلتمعً  قيل السابق إىل تكوينو االفًتاؽ،

 : مال خيلو من احلوادث فهو حادث:اثالثً 
اجلواىر ال وأف  األعراض حادثة، فلما كانتىذا الدليل نتيجة للمتقدمُت السابقُت: 

 زبلو منها. فإف النتيجة ىي كالتايل:
أي أف ما ال  إف اجلسم الذي ال خيلو من جواىر وأعراض حادثو فهو بالتايل حادث،

 خيلو من احلوادث فهو حادث بالضرورة.فالعامل إذف حادث.
نستنتج شلا سبق أف سعي علماء الكبلـ سواء كانوا من ادلعتزلة واألشاعرة ىو إثبات 

سواء كاف ىذا اإلثبات  لقدـ الذات اإلذلية، اعامل ونفى أف يكوف ىناؾ قدًن مساويً حدوث ال
أو عن طريق االستناد إىل نظرية اجلوىر الفرد  عن طريق الربط بُت اإلرادة اإلذلية وخلقها للعامل،

اليت تشَت إىل حدوث العامل وتناىي كل ما فيو من أجساـ واستحالة تسلسل ما  "اجلزء ال يتجزأ"
 ألهنا بذلك ستكوف مساوية للذات اإلذلية البلمتناىية. ؛فيو من زلدثات إىل ما ال هناية



 وفيلسوف العرب الكندي حدوث العامل عند متكلمي اإلسالمالعدد الثاين            -جملة كلية اآلداب
___________________________________________________________ 

333 

 

غَت أف نظرية اجلوىر الفرد القت النقد وادلعارضة من بُت علماء الكبلـ أنفسهم 
 عارض نظرية اجلوىر الفرد وأتى بنظريات منها (1)فالنظاـ وكذلك من قبل فبلسفة اإلسبلـ،

األجزاء قدرة اإلذلية يف ذبزئة األجساـ و والكموف ليدلل من خبلذلا على دور الادلداخلة و الطفرة 
وبذلك فإنو  وأف األجساـ بالنسبة لو منتهية من حيث ادلساحة فقط، ادلكونة ذلا إىل ما ال هناية،

 من ادلمكن أف تكوف القسمة اليت يشَت النظاـ إىل أهنا غَت منتهية قسمة ذىنية وومهية.
ادلعروؼ والواضح أف كل األجساـ ادلشاىدة متناىية وليست مستمرة إىل غَت ألنو من 

أما  ؛وأف ما ال هناية لو و القادرة على ذبزئة األجزاء إىل ما ال هناية ىو هللا سبحانو وتعاىل هناية،
فإهنم عارضوا كذلك نظرية اجلوىر  بالنسبة لفبلسفة اإلسبلـ أمثاؿ الفارايب وابن سينا وابن رشد،

 لفرد ادلثبتة حلدوث العامل ووجهوا نقدىم للمتكلمُت القائلُت هبا.ا
 فعلى الرغم من اتفاؽ فبلسفة ومتكلمي اإلسبلـ على أف هللا علة وجود وخلق العامل،

ومن ىنا فإف نقد فبلسفة اإلسبلـ  اختلفوا يف الطريقة اليت بينوا من خبلذلا كيفية اخللق وحدوثو،
 ف يف إثبات حدوث العامل.و يت ساقها ادلتكلمة أو الطريقة الكاف للكيفي

يت إىل ذكر وجهة نظر فيلسوؼ العرب آ بعد االنتهاء من بياف آراء ادلتكلمُت،
 حوؿ قضية خلق العامل. (2)الكندي

                                                 

بن اـ( ىو إبراىيم بن سياد  845 – 775ىػ /  231 159متكلم وإماـ معتزيل ) ،أبوإسحاؽ النظاـ، -1
نو كاف من أكرب ادلدافعُت عن اإلسبلـ إو  ،للفلسفة اادلتكلم الذي جعل علم الكبلـ نظَتً  إنو :قيل فيو ىانئ،

 كما أنو يعد ادلعرب عن أوج ما وصل إليو فكر االعتزاؿ. ضد الوثنية،
يعقوب بن إسحاؽ  ىو أبويوسف "ى252-ى185"يوسف، فيلسوؼ وفلكي وطبيب  أبو ،الكندي -2

الكندي، ولد يف الكوفة، ودرس يف البصرة على أشهر علمائها حىت برز يف الفلسفة، عهد إليو ادلأموف ترصبة 
األوىل، لو مصنفات عديدة منها:  مؤلفات أرسطو وغَته من فبلسفة اليوناف، اىتم بادلوسيقى والفلك والفلسفة

رسالة إىل أضبد بن زلمد اخلرساين يف  ،د األشياء ورسومهارسالة يف علل األوضاع النجومية، رسالة يف حدو 
 . إيضاح تناىي جـر العامل.
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 رأى الكندي يف حدوث العامل وقدمو:
للكوف  وأف هللا ىو العلة اخلالقة ىذه ادلسألة يف القوؿ حبدوث العامل، يفيتلخص رأى الكندي 

 والعلة الفاعلية يف إجياده.
أي  اوأف هللا ىو الذي خلقو بعد أف كاف عدمً  يقرر الكندي بأف العامل زُلدث ال قدًن،

أو  مي الكندي فعل اخللق بعد العدـ "اإلجياد" كما يسميو "األيسويس ،أنو ُخِلق من البلشيء
وىذا الفعل بُّت  عن ليس، (1)اتاألوؿ تأييس األيسي إف الفعل احلقيَّ ))  التأييس" فهو يقوؿ:

ليس غَته. وىذا الفعل ىو  أنو خاصة هلل تعاىل الذي ىو غاية كل علة فإف التأييس عن ليس،
 .(2)(( سم اإلبداعاخصوص بادل

وأف حدوثو كاف  من خبلؿ ىذا النص تأكيده على حدوث العامل، ايبُت الكندي إذً 
األيس الذي يعٍت بو الوجود واخللق. كما يؤكد أف خبروجو من الليس الذي يعٍت بو العدـ إىل 

وىو الذي خلقو  فعل اخللق ىذا خاص باهلل سبحانو وتعاىل الذي ىو العلة العليا يف فعل اخللق،
 .ابعد أف مل يكن شيئً 

ار الشيء عن أو إظه ا يقصده الكندي من قولو باإلبداع فهو اخللق من عدـ،أما م
ليكوف بذلك معٌت اإلبداع ىو اخللق أو  من ال شيء،إجياد الشيء  :أي ،"العدـ"ليس 

 ،:"أفبلطوف وأفلوطُت"وبذلك فهو خيتلف عن ادلقصود باإلبداع يف الفلسفة اليونانية ، اإلحداث
يقصد بو  ازلدثً  بلً وليس فع ،اوقدديً  بلً ومها ترياف اإلبداع فع "ابن سُت"والفلسفة اإلسبلمية عند 

 اخللق والتكوين.
  سبيل إثباتو حدوث العامل أدلة تتمثل يف اآليت:يعطي الكندي يف

فكل ما يف العامل  ينطلق دليل الكندي األوؿ من إثبات تناىي احلركة والزماف واجلسم،
فإذا كانت ىنالك حركة   ،"ما"والزماف ىو عدد احلركة اليت يقـو هبا جسم  متحرؾ بذاتو أو بعلة،

                                                 

ىو العدـ، ومن ىنا جاء الفعل األيس: أيس ىو ضد "ليس"، و"األيس" ىو وجود الشيء، و"الليس"  -1
 : أوجد، وادلصدر التأييس = اإلجياد واخللق.أيس

 .66ص ،4: ط ،ـ1989 دار عويدات، ،باريس بَتوت، من الكندي إىل ابن رشد، ،موسى ادلوسوي، -2
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فالزماف ليس لو وجود مستقل بذاتو عن  الزماف،وإذا انعدمت احلركة انعدـ  كاف عندنا زماف،
 احلركة أي أنو مرتبط هبا. ودلا كانت احلركة والزماف مرتبطاف ببعض فهما ال يقوماف إالّ يف جسم.

ىذه الثبلثية من الزماف واحلركة واجلسم مًتاتبة وال يسبق بعضها البعض اآلخر يف  
ومتغَت  ألنو احلاوي للموجودات ادلتحركة احملدثة الوجود. وإذا كاف اجلسم متغَت بطبيعتو يف حركتو

وكانت كذلك احلركة  ،اومتناىيً  امن مساتو أف يكوف حادثً  اوكاف كل متغَتً  يف وجوده وعدمو،
فاجلـر إذف   جـر مل يزؿ أف يكوف، افيمتنع إذً )) . اكاف العامل بالضرورة زلدثً  والزماف متناىياف،

زلَدث  فكلها  إذف احملَدث واحملِدث من ادلضاؼ احملِدث،واحملَدث زُلَدث  ،ازلدث اضطرارً 
فالزماف واحلركة والعامل زلدثة عند الكندي أي  اإذً  ،عن عدـ سبقو :. أي(1)(( عن ليس ااضطرارً 

أف ذلا بداية وهناية. ينتقل الكندي بعد ذلك إىل بياف أف كل جسم يتألف من ثبلثة أبعاد تتمثل 
واحليز الذي يشغلو اجلسم يف مكاف ما من حيث الطوؿ  فيها، والصورة احلالة يف: ادلادة،

من حيث وجوده كما أنو مل يوجد  هٍ سم ادلؤلف من ىذه الثبلثية متناوالعرض والعمق. ىذا اجل
إذف دلا كاف ىذا  ألنو ال شيء بدوف سبب أو علة، بدوف سبب أحدثو وكاف علة يف وجوده،

دلفهـو  اوجوده فهو إذف حادث ويكوف بذلك مناقضً وكاف ىناؾ سبب أو علة ل ،ااجلسم متناىيً 
 اليت ال ربتاج إىل شيء يف وجودىا وليست ذلا بداية وهناية. للعلة اليت أوجدتو، اومناقضً  القدـ،

وأف هللا ىو  ،انتهي من كل ذلك إىل أف العامل بالنسبة للكندي زلدث وليس قدديً أ 
 الذي خلقو بعد العدـ. 

  

                                                 

دار العصر  ،بُت الدين والفلسفة يف رأي ابن رشد وفبلسفة العصر الوسيط، بَتوت ،موسى، زلمد يوسف -1
 .53ص ،2: ، طـ1988 ،احلديث
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