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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 
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( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة ع
َ
( صفحة للبحوث 25لى )تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ
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خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –، وُيحال النقل غير املشروع
َ
م( للفحص األ ِ
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و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ن يلتزم الباحث )املؤ  -5
َ
ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي :يجب أ ِ

 
 ل

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

نت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كا

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتينوتثبيت كلم، (350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ا الشرو  م 
َ
ة فكما هو مبي ن التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ ط  العلمي 

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

و 
َ
ها أ ِ

 
ا في متن البحث .على تحقيقها وحل  دحضها علميًّ

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

 ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح ا
َ
لذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

 ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها
َ
البحث، واختيار  يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات 
َ
سئلة البحثية أ

َ
 التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

وزان ُيقبل 
َ
و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

َ
البحث أ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقت ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
ض ى أ

                                                            التنويه
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َ
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ت
ْ
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ُ
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َ
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وِر الل
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َحش 
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مة امل ِ

هـ( على الشرح الصغير لبحرق على 1325مقد 

فعال
َ
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ْيَمن ف
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ُ
ِرق فل

ْ
ش

َ
ْست

ُ
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َ
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 ِإيمان عزيز خضر وعمار عبداللطيف زيد العابدين      ومكوناته وفوائده للباحثين والدوريات
861 - 892 

ة ساليب التحليل املوضوعي  ملصادر املعلومات في البيئة الشبكي 
َ
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ر عبدالبا                                                              و رفل نزار عبدالقادر قيمجد ميس 
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ُ
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َ
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1179 - 1198 

 مواقع التواصل االجتماعي وتأثيرها على القيم السوسيوثقافية في املجتمعات العربية  
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1199 - 1224 

 وسائل الثقافة الغربية ودورها في تمكين املرأة املوصلية )التسويق اإِللكتروني  نموذًجا(

ة  -  نسمة محمود سالم                                                                   -دراسة ميداني 
1225 – 1252 

  الفلسفة حبوث        

 حلول ابن رشد إلشكالية املحرك األول عند أرسطو  

 سامي محمود ِإبراهيم                                                                                        
1253 – 1276 

 من دوغما اإليديولوجيا إلى فضاء اإلبستمولوجيا املضادسفة االستغراب )االستشراق فل

 هيثم محمد مصطفى                                                                                        
1277 – 1296 
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ف                                                        د لويسلبرنار 
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   عند أرسطواأَلوَّل حلول ابن رشد إلشكالية احملرك 

  سامي حممود ِإبراهيم

15/10/2022 تأريخ القبول:       24/9/2022 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

ل ال يقتصر هذا المبحث على حدود طبيعة المحرك          وحركته للعالم في فلسفة اأَلوَّ
اختلف بها عن أرسطو، وذلك لتأكيد أصالته وعمقه ابن رشد، بل يبحث عن العناصر التي 

ل، فابن رشد يركز  واستقالله الفلسفي في تناول قضايا الوجود الكبرى، وَأبرزها المحرك اأَلوَّ
تركيًزا خاًصا على هذا الجانب، ثُمَّ يحاول بعد ذلك َأن يبيِّن َأهمية وبنيوية الحركة األولى 

ل لزمان الكون من خالل قصدية المحرك  وأهميته في دائرة السببية الكونية، فاهلل تعالى اأَلوَّ
ل"  أقام هذا العالم على نظام محكم، وَأودع فيه قوانين  -كما يرى ابن رشد -"المحرك اأَلوَّ

 بها حركته تنتظم. 
ذا كان َأرسطو يقدم فكرة المحرك           ل واِ  على أساس محوري واحد، فِإنَّنا سنجد اأَلوَّ

، قد توسع فيه ابن رشد وَأخرجه من زمام تلك الثبوتية، فحاول َأن يؤكِّد ضرورة هذا األساس
فهم الحركة اأُلولى بوصفه مبدأ َأساسًيا للوجود الَّتي شكلت بدورها صيرورة الكون اأَلزلية، 
والسيَّما َأنَّه قد أضاف جديًدا في هذا المجال، هذه اإلضافة كانت محاولة منه لحل الخالف 

ل معاني ودالالت المحرك في فهم  وصيرورة حركته األولى، ذلك َأنَّ حقيقة الخلق اأَلوَّ
وطريقة معرفتها تستلزم دراسة فعل الحركة بوصفه مبدأ مميًَّزا وَأساسًيا يفيد القوة والتأسيس 

نا سنرى تفسيًرا أَلغلب جوانب تكون األجسام نَّ آللية فهم َأسباب الوجود ولواحقه، بمعنى أَ 
ل ن طريق مبدأ الحركة األولى؛ لذلك شكَّلت صور المحرك واألشياء ع عنده طرح اأَلوَّ

جدير بالبحث، فقد أثارت نقاًشا واسًعا بين الفالسفة والمفكرين، اأَلمر الذي يعكس اأَلهميَّة 
البالغة التي احتلها هذا الموضوع؛ لذلك نهدف في هذا البحث تقديم كيفية فهم الصور التي 

ل  يرتسم بها المحرك وفقا لمبدئية التكامل الكوني وتحقيق الغائية التي فسرها ابن رشد اأَلوَّ
 واختلف بها عن َأرسطو.

                                                 

 الموصل/جامعة قسم الفلسفة/كلية اآلداب/ُأستاذ مساعد. 
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وتكمن أهمية هذا البحث في محاولة تسليط الضوء على َأهمية شرح وتفسير إشكالية البعد 
صالة الميتافيزيقي لحركة العالم بصورها المتعددة المتلونة بالوان الوجود، الَّتي تعبر عن أَ 

 .وعمق الفهم الرشدّي في طرح قضايا الفلسفة وحل إشكاالت فهم َأرسطو
ل، الوجود، الفاعل، السرمد، اأَلزليّ الكلمات المفتاحية:       .المحرك اأَلوَّ

 المقدمة:

ل ال يخفى ان إشكالية المحرك         عند أرسطو وحلول ابن رشد لها هي ذلك اأَلوَّ
ها سؤال مستمر في المعالجة ال نَّ ألجات وحلول. كالتصور الفكري الذي يحتاج إلى معا

 يسكن عند جواب شافي. 

ذا كان ابن رشد قد عالج موضوع الفعل واالنفعال، فإِ  ا موضوع ه قد درس أيضً نَّ وا 
المحرك األول، وانتهى إلى انه سبب جميع الحركات في هذا الوجود، يحرك ما فيها من 

مصدر النظام والتكامل والغاية. وهذا ما  قوة بواسطة إمكانيات الفعل التي يمتلكها، وهو
 سأعمل على تأكيده في هذا البحث.

تلك الحقيقة التي تحرك بالية  ،فالبحث يهدف إلى بيان حقيقة المحرك األول
غائية ميتافيزيقية تعرف أحيانا بالية الجذب والشوق. اذ تكمن مشكلة البحث في احد اكبر 

محرك األول، ما هو فعله؟ كيف يحرك العالم تخص ال الَّتيجوانب ميتافيزيقا أرسطو 
ويدبره؟ وهل لفكرة قدم العالم عالقة بحركته األولى؟ إلى غير ذلك من األسئلة، وهنا 
تتضح أهمية البحث في الوقوف على تلك اإلشكالية التي لم يتطرق اليها احد من 

تحليلية واعية الباحثين بشكل منهجي مفصل. لذلك سأبادر إلى تقديم قراءة جادة نقدية 
 تفحص آراء ابن رشد في بيان تلك اإلشكالية. 

كما يهدف البحث إلى إقامة الدليل والبرهنة على استقالل وتماسك الفكر 
الرشدي. بل ان هذا االنسجام يتسع ليشمل كل تفاصيل الحركة والوجود فيجد الباحث 

صوال إلى المحرك ا من المحسوس إلى الماورائي والمعقول وهكذا و نفسه يصعد تدريجيً 
 األول. 
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األفكار والتصورات الجديدة والمبتكرة التي خرج بها ابن رشد وهو  كما سابين
ل يؤسس لفكرة المحرك  يتضح من خاللها النظام العقالني للوجود وتناسقه وانتظامه ثم اأَلوَّ

 ارتباط هذا النظام بالصور العقلية وأنماط التصور النفسية. 
حقيق رأي ابن رشد في المادة والصورة والقوة والفعل، ثم إلى إثبات وت عمدأَ سو  

ل منها الكواكب واألفالك وصوال إلى المحرك  الَّتيإلى األجسام الحية  الذي ال اأَلوَّ
 يتحرك. 

فالوجود بشروطه السببية األنطولوجية والمعرفية سيكون موضوعا لبحثنا لحلول 
ل ابن رشد المتعلقة بإشكالية المحرك  نا سنضطر إلى نَّ يته االرسطية، ذلك أَ واستاتيكاأَلوَّ

تقديم جميع حلوله المتعلقة بالية الفعل األول، وما دار حولها من شروح. ولعل ما تقدم 
ذكره يبين البواعث األساسية التي دعتني إلى دراسة هذا الموضوع معتمدا المنهج التحليلي 

ين، في المبحث الوصفي المقارن. أما مكونات البحث فانه يشتمل على مقدمة ومبحث
ل  ل طبيعة فعل حركة المحرك  تناولتاأَلوَّ واختالفها عن سائر المحركات. أما اأَلوَّ

ل المبحث الثاني فقط أوضحت فيه تفسير فعل المحرك  في العالم ووحدة الحركة اأَلوَّ
األزلية. وهنا نجد ان ابن رشد أقدم على مهمة من أصعب المهام التي يتولى القيام بها 

ل زاوجة بين المفهوم األرسطي للحركة ولعالقة المحرك فيلسوف، وهي الم بالعالم وبين اأَلوَّ
 الجوهر النقي للفكر اإلسالمي.

ل فالبحث يتضمن أفكار ابن رشد ونظرته حول مسألة المحرك          الذي ال اأَلوَّ
ثبات وجود هذا المحرك من خالل تأكيد ابن رشد على وجود الغائية والنظام  يتحرك، وا 

 م. الذي يسري في العال

ويخالف فيها أرسطو وفالسفة  لعنايةايتناول ابن رشد هذه المسالة بكثير من و         
ل اإلسالم، خاصة في المشرق. فعملي في هذا البحث هو تناول قضية المحرك  وبناء اأَلوَّ

ا بذلك الخطوات الحجج المؤدية إلى إثبات صورة المحرك األقصى الذي ال يتحرك، متابعً 
ابن رشد بغية إيضاح ان هذه الصور قائمة على أساس الحركة خذ بها أَ التمهيدية التي 

وعناصرها المقومة كالوجود بالقوة والوجود بالفعل، كما سأتناول المعاني العديدة لمصطلح 
ل المحرك   والخالف الذي دار حولها. اأَلوَّ
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ه متشعب ويتداخل مع الكثير من نَّ ألَ  ؛اان موضوع البحث يتسم بالصعوبة واالتساع، نظرً 
  ، كالسببية ومسائل الطبيعة والنفس.وعات األخرىالموض

وقد ختمت البحث بعدد من النتائج، أمل ان تكون منسجمة مع مجريات البحث،          
ها ال تمثل جميع ما يمكن استخالصه بحكم حاجة كثير منها إلى عمق نَّ على الرغم من َأ

 اكثر وتوسيع أفضل.

لفه أسالفنا من أعمال وفي سياق ما قدمته لبحثي ال ابتغي الوقوف عند ما خ
جليلة، بل أحيل ما يصلح منه كمفتاح لعطاء جديد يمثل حلقة وصل، تصل الحاضر 
بالماضي بعين مفتوحة على المستقبل، فتكون الصلة عندئذ بالتراث الفلسفي صلة حية 
معطاءة تحقق ديمومة الرسالة وترسخ دورنا بوصفنا أمة حية، أمة قادرة على النهوض 

 ما يعتريها من عارض المحنة الحاضرة. رغما عن جميع
ل المبحث األول: ماهية المحرك   :وعالقته بالعالماأَلوَّ

بنود العلم اإللهي الذي تطرق له أرسطو كان البحث عن طبيعة المحرك  َأبرزمن      
ل  الذي يخرج ما هو بالقوة إلى الفعل، وذلك انطالقا من مجموعة من المفاهيم، التي اأَلوَّ

 غتها لتحديد صورة هذا المحرك.حاول أرسطو صيا

ل في البداية يظهر أن مدلول المحرك  يحتوي على عدة معاني، لذلك يحدد اأَلوَّ
. فهو يميز (1)دخلها بعض شراح أرسطوأَ ت التي المعاني ويخالف التفسيرا ابن رشد هذه

ل بين ثالثة أنواع من المحركات تنتهي بالمحرك  تقف عنده  الَّذيالذي ال يتحرك، اأَلوَّ
 .الصورية والغائية ر الحركاتسائ

                                                 

ق.م( هو فيلسوف يوناني، أحد تالميذ أفالطون ومعلم  322أرسطو أو كما مشهور ارسطوطاليس )ت (1)
اإلسكندر األكبر، ينظر: مصطفى النشار، أعالم الفلسفة في الشرق والغرب، الدار المصرية اللبنانية، 

 . 10، ص2018
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يؤكد ابن رشد ان اإلسكندر وابن سينا قد وقعا في إشكال، وهو قولهما أن المبدأ و          
"الصوري والغائي والمحرك األول" ثالثة بالعدد، والصحيح حسب رايه هو ان الثالثة واحدة 

 .(1)بالموضوع 

الفهم بر عن وعلى ذلك يرى ابن رشد ان أقوال اإلسكندر وابن سينا ال تع
. فالصحيح عنده ان (2) رسطي، كما أن ثامسطيوس لم يتعرض إلى هذا الموضوعاألَ 

ها متحرك منفعل، بينما المحرك األقصى نَّ أرسطو بدأ بالفحص عن المادة األولى فوجد أَ 
 .(3)هو السبب البعيد في التحريك 

ير، ألن ان المحرك األقصى هو واحد وال يمكن أن يكون كث" لذلك يقرر ابن رشد         
ذلك يلزم بالضرورة أن يكون اسم الفاعل يقال عليه باالشتراك مع الفاعل األقصى الذي 
في هيولى، وهذا محال، هكذا حاول ابن رشد أن يفصل بين السبب الهيوالني والمحرك 

. وهذا موقف شعري (4)"األقصى وبين انهما سببان مختلفان من حيث الماهية والوجود
وبة اللغة االرسطية. لهذا وجدنا ان ابن رشد قبل بالتقسيم الذي ميتافيزيقي يوقظ غيب

وضعه ابن باجة بشأن المحرك األول. أما ثامسطيوس ومن سار على نهجه، فقد اعتقدوا 
بأن المقالة السابعة من السماع الطبيعي التي تتحدث عن المحرك األول، اعتقدوا أنها 

نة فقط. وفي هذا يقول ابن رشد: " أن المقدار زائدة. لذلك اقتصروا على شرح المقالة الثام
ل الذي بين ها هنا من أمر المحرك  هو المقدار الذي تبين في أول الثامنة. لهذا ظنوا اأَلوَّ

. ولتفصيل هذه المسألة وفهمها البد لنا من (5)ه فضل وتكرار"أن ما تبين هاهنا أمره، أنَّ 

                                                 

 .۱۲4. كذلك، ابن رشد: تلخيص ما بعد الطبيعة، ص۱۷لطبيعي، صابن رشد: تلخيص السماع ا (1)
 .  وقارن : ۱4۳۳، ص۳ابن رشد: تفسير ما بعد الطبيعة، ج (2)
. Averroes: Tahafut AL Tahafut, ven Den Berg , London , 1228 , P. 333  
 .۷5ص، ۲. كذلك ينظر: أرسطو، الطبيعة، ج ۱۲۳ابن رشد، تلخيص ما بعد الطبيعة، ص (3)
. كذلك، معن زيادة: الحركة من الطبيعة إلى ما ۱5۲1، ص۳ابن رشد: تفسير ما بعد الطبيعة، ج (4)

 .۱۷9بعد الطبيعة، ص
 . ينظر أيضا:۹۹ابن رشد: تلخيص السماع الطبيعي، ص  (5)
. Burent. J.: Greek philosophy, London 1968, P. 11 
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ل أن نشرح رأي ابن رشد. فهو يرى أن  يكون على جهتين: األولى،  في الحركاتاأَلوَّ
البريء من كل حركة جملة وهذا هو المذكور في الثامنة من السماع، وهو الذي اعتقد به 
المفسرون وظنوا أنه هو المقصود في الحالتين. أما الثانية: فهي المحرك من حيث هو 
ساكن. وهذا هو موضع الخالف. فابن رشد يرى ان هناك أجساما تحرك من غير ان 

كالمغنطيس للحديد فانه يظن انه يحرك ال بان يتحرك. فالمغنطيس إذا محرك  تتحرك
 .(1)ه ال يحتاج في حين تحريكه إلى محرك، وان لحقه تحرك فبوجه آخرنَّ ألَ  ؛أول

وفق ما تقدم تبين لنا أن ابن رشد ال يشك مطلقا في ما اذا كانت المقالة السابعة 
ل ائدة في فهم المحرك ا من السماع الطبيعي. ويصرح بانها غير ز جزءً  والحركة اأَلوَّ

ن نبين أن ما بينه أرسطو في أول المقالة أَ الغرض في هذا القول  نَّ أَ و يرى: " األولى. فه
السابعة، من أن كل متحرك له محرك، وما بينه من ذلك أيضا في المقالة الثامنة، 

، من جانب هذا من جانب ،(2)ا به"ا خاصً مطلوبان ال واحد، كل واحد منهما استدعى بيانً 
ابن رشد يعترض على اعتقاد ثامسطيوس في آن المحرك األول، والمذكور  نَّ أَ خر نجد آ

لذلك نجده يؤكد أن المقالة السابعة تبحث في المحرك  ؛(3)في كال المقالتين، إنما هو واحد

                                                 

 .۱۰1ابن رشد: تلخيص السماع الطبيعي، ص (1)
ابن رشد: مقاالت في المنطق والعلم الطبيعي، تحقيق جمال الدين العلوي، الدار البيضاء،  (2)

 .۲۲7، ص۱۹۸۳المغرب،
من الشكوك ان المقالة الثامنة ال تحيل إلى المقالة . و ۱۱4ابن رشد: تلخيص السماع الطبيعي، ص (3)

ى السابقة. ويزداد األمر استغرابًا كون السابعة. وهذا أمر مستغرب إذا عرفنا ان كل مقالة الحقة تحيل إل
أرسطو في المقالة الثامنة يحيل إلى ما ورد في المقالة السادسة وليس السابعة. هذا باإلضافة إلى ان 
بعض المتخصصين المعاصرين في فكر أرسطو اعتبروا هذه المقالة منحولة ودون مستوى بعد نظر 

الشكوك شكًا آخر يتعلق بجدوى المقالة السابعة نظرًا أرسطو وعمق تفكيره. ويمكن ان نضيف إلى هذه 
لتشابه موضوع المقالتين السابعة والثامنة، وهو إثبات وجود المحرك األول. وأود ان أشير إلى ان ابن رشد 
قد حاول رفع هذا الشك بالقول بوجود محركين أوليين احدهما المحرك األول البعيد أو األقصى، والثاني 

 لقريب.  المحرك األول ا
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ل  ل القريب، في حين أن المقالة الثامنة تعالج المحرك اأَلوَّ البعيد أو األقصى، أي اأَلوَّ
ل المحرك   ، ذلك الذي ال يحده زمان. (1) بإطالقاأَلوَّ

فحسب موقف ابن باجة الذي أقره ابن رشد هناك ثالثة أنواع من المحركات،             
 :(2) هي

خرى، كالثلج يبرد اإلناء المحرك الذي يحرك وال يتحرك، مع انه قد يتحرك بأنحاء أُ  -1
 والمغناطيس يجذب الحديد دون ان يتحرك.

 يتحرك إال بالعرض، كالنفس التي تحرك الجسد.المحرك الذي يحرك وال  -2

ل المحرك الذي يحرك وال يتحرك ال بالذات وال بالعرض، هو المحرك  -3 بإطالق، اأَلوَّ
 مصدر كل الحركات في هذا العالم.

 لكن هل ان جميع الحركات واحدة، وهل هي حادثة، أم أن هناك حركة أزلية؟

الموجودات وهي حياة الطبيعة، إن الحركة ال تزال باقية في "يقول أرسطو: 
ا ابن رشد . أمَّ (3) "زمانها قديم نَّ فالطبيعة هي عبارة عن حركة وهذه الحركة قديمة، ألَ 

. لكن هل (4) في محرك، وهي كمال المتحرك بما هو متحركالَّ الحركة ال توجد إِ  نَّ فيرى أَ 
ت هناك حركة ذا كانإِ ه نَّ َأب"هذه الحركة التي تحرك العالم واحدة أم كثيرة ؟ يقول ابن رشد: 

ن تكون هناك حركة أولى أزلية فيجب ان تكون حركة في المكان. واذا تقرر هذا فيجب أَ 
ن تكون في أَ ا مَّ ا بالطبع. وكذلك إِ مَّ ا بالزمان وا ِ مَّ أولى متقدمة على جميع الحركات إِ 

                                                 

 .۱6۳معن زيادة: الحركة من الطبيعة إلى ما بعد الطبيعة، ص (1)
كان ابن رشد يعتقد ان حركة النجوم . 263عمر فروخ: المنهاج الجديد في الفلسفة العربية ص  (2)

والكواكب تسيطر على الحركة على األرض، ولكن البد من وجود قوة تسيطر على حركة األفالك 
 وهذه القوة هي ما يسميه ابن رشد " المحرك األول " أو " اهلل  تعالى".والكواكب والنجوم، 

 . وانظر كذلك : ۸۰۱، ص۲أرسطو: الطبيعة، ج  (3)
M.G.E Vans: the physical philosophy of Aristotle, (University New Mexico, 

press (1964) P. 57.  
  . 120يب فحول، الغزالي وابن رشد، ص. أيضا، نج۱۰6ابن رشد: تلخيص السماع الطبيعي، ص (4)
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متحرك كائن فاسد أو في متحرك أزلي. فاذا كانت في متحرك كائن فاسد فليس هي 
لكن  (2)ازليً . فالمتحرك بالحركة األولى يجب أن يكون أَ (1)"بالزماناألولى ال بالطبع وال 

 هل هذه الحركة متقدمة بالزمان علی جميع الحركات؟

ا لم يزل مها على جميع الحركات يفهم بأن يكون المتحرك بهن تقدِّ أَ يجيب ابن رشد ب     
حركة ل اللكن اذا قلنا هذا فيجب أن تكون هناك حركة أخرى قب ساكنا ثم تحرك بعد سكون

ن ا أَ مَّ ذا كان المحرك موجودا منذ األزل، وكذلك المتحرك، فإِ إِ األولى متقدمة عليها، وذلك 
ما ان يكون السكون لم يزل وال يزال وعلى ذلك يقرر  ،(3)تكون الحركة لم تزل وال تزال، وا 

 ه ال توجد هناك حركة أولى ال بالطبع وال بالزمان، فالحركة األولى لم تزل والنَّ ابن رشد أَ 
 تزال.

أفالطون ومن  نَّ ابن رشد أدرك أَ  نَّ إِ ذ إِ  ؛صل إلى الحل الرشدي لهذه المسألةهنا ن      
لی ما ال إِ ، فمنعوا أن توجد حركة قبل حركة تبعه، إنما توهموا فيما بالعرض انه بالذات

فالفعل عند ابن رشد متقدم على القوة، والمحرك  ،(4)تصور الفارابي وابن سيناو نهاية، 
ل  كذلك قول الفارابي عندما ظن ان  ،اإذ هو بالفعل دائمً  ؛يه شيء من القوةليس فاأَلوَّ

 أرسطو يحاول أن يبين أن قبل كل حركة، حركة أخرى تسبقها.

هذا القول برأي ابن رشد باطل ال صحة فيه وال يمكن افتراضه ابدأ. فالزمان عند          
لحركة أزلية وواحدة زلي، وهو واحد ومتصل، وهو عدد الحركة السماوية، وهذه اابن رشد أَ 
ل بالطبع وَّ ا أَ يصل ابن رشد إلى أن هناك متحركً  مَّ ثُ  ،(5)محركها أزلي نَّ ألَ  ؛ومتصلة

                                                 

بشأن فكرة الزمان، ينظر: إبراهيم مدكور، المعجم الفلسفي، الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية  (1)
 .95، ص1، ط1979القاهرة، 

 .۱۰7ابن رشد: تلخيص السماع الطبيعي، ص  (2)
د الرحمن مرحبا، من الفلسفة . أيضا ينظر: محمد عب۱۰۹ابن رشد: تلخيص السماع الطبيعي، ص (3)

. كذلك: محمد علي أبو 756، ص 1970اليونانية إلى الفلسفة اإلسالمية، منشورات عويدات، بيروت، 
 .  84ريان، تاريخ الفكر الفلسفي، ص 

 .۱۹8حسن حنفي: دراسات إسالمية، ص (4)
  . كذلك : ۱۱9ابن رشد: تلخيص السماع الطبيعي، ص (5)
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خارج. ولتوضيح ذلك يؤكد ابن محركا للكل اليه ينتهي سائر الحركات التي محركها من 
ل ا في العالم فالمحرك في اإلنسان هو النفس، أمَّ ل اأَلوَّ المحرك  نَّ أَ رشد  هو العقل أو فاأَلوَّ

الحركة الكلية ال الحركة الجزئية التي للحجر أو اإلنسان، هي حركة لسماوي، و الجرم ا
أزلية مستمرة، وهي ليست مجموعة حرکات جزئية. ففي هذا الجانب قصد أرسطو أن يبين 
أن الحركة ليس لها بداية، ال بمعنى أن كل حركة حادثة لها حركة قبلها. بل بمعنى أن 

 .(1)لها مبدأ زمانيالحركة الكلية للعالم، ليس 

ه عنه يحيى النحوي القصد من كالم أرسطو حسب فهم ابن رشد مخالف لما فهم نَّ إِ       
هذا هو الذي ينبغي أن يفسر به کالم أرسطو في أول هذه "فهو يقول:  ،وبعض الفالسفة

ن أن ن يبيِّ أَ راد ما أَ نَّ المقالة الثامنة من السماع الطبيعي، ال ما ظنه قوم من ان قصده إِ 
ما كان نظره في جملة العالم، والحركة التي ال تخلو بالجنس نَّ فإِ  ،تخلو بالجنس الحركة ال

هي في جزء من العالم وكون كل حركة مما دون الحركات األول، قبلها حركة، هو أمر 
ن يكون قبل الحركة الحادثة حركة أَ ه ال يمكن نَّ إِ ل، فوَّ موجود بالعرض وتابع للحركات األَ 

 بعد انقضاء حركات ال نهاية الَّ ك لم توجد حركة حادثة إِ حادثة بالذات، ألنه لو كان كذل
 . (2)"لها، وهو أمر مستحيل

ا انفصال نظام الوجود عند ابن رشد يفترض مسبقً  نَّ أَ إلى هذا الحد نجد            
ا يعني دوران العالم في بعد مَّ الحركة األولى الدافعة لدينامية الكون عن حركة السماء، مِ 

                                                                                                                         

Jaeger w.w: the theology of the early Greek philosophers; Oxford.1936. P. 
221.  

إذا كان المحرك األول في اإلنسان هو . ۱52حسام األلوسي: حوار بين الفالسفة والمتكلمين، ص  (1)
الفكر أو العقل فان ذلك يعني ان اإلنسان الفاضل الذي لديه االستعداد يتحرك ويسكن وفق إرادته واختياره 

ن اإلنسان غير الفاضل خاضع النفعاالته وغرائزه. فاإلنسان بهذه الحالة يشبه األجسام الطبيعية في حين ا
التي تعمل عند حضور االنفعال، ويكون االنفعال فيه بمنزلة الثقل والخفة في األجسام الطبيعية. ينظر: 

 .128معن زيادة، الحركة من الطبيعة إلى ما بعد الطبيعة، ص 
 .  ينظر كذلك:۱۱1يص السماع الطبيعي، صابن رشد: تلخ (2)
 Gilson: History of Christian philosophy, P. 111. 
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ق الكوني، من غير ان يمس هذا التعارض نظام ا لحركة المطلكوني يتخذ اتجاها مضادً 
العالم أو يكون له تأثير على مختلف المسارات الوجودية التي تنتج وحدة الكل المنتظم، 
ومن غير ان يتوقف االتصال الحركي والزماني واالنتظام المكاني للكون. فال حقيقة 

تلحقها بحركتها الكونية للصيرورة والتغير بذاتها خارج الممارسة الكونية العامة التي 
ل العظمى، والخاصة بفعل المحرك   . اأَلوَّ

ميكانيكي، ل، سواء اعتبرناها من وجهة التصور الوَّ هكذا تكون فكرة المحرك األَ          
طار يسمح بالتأسيس لمعنى الخلق والوجود في العالم. فمن إِ  برزأم من وجهات غائية، أَ 

ل األكيد ان الحتمية التي تفرضها أنطولوجيا المحرك  ن اأَلوَّ على الوجود وصيرورته، وا 
ذلك محكومة بإطـار حتمي صلب، هو ها تبقى مع نَّ َأ الَّ كان لها طابعها الديناميكي، إِ 

ل طار الغائية. فكل حركة راجعة إلى المحرك إِ  فهو معطي الوجود والنظام والترتيب اأَلوَّ
ذا ما عدنا ماهية المحرك  ل والوحدة التي تسري في جميع أجزاء هذا العالم. وا  وعالقته اأَلوَّ

نا أمام مدرسة فلسفية تجاوزت االستيعاب والشرح والنقد بالعالم عند ابن رشد فسنجد أنَ 
 في هذا الموروث الفلسفي القديم ن تحدث تحوالً للموروث األرسطي، عندما استطاعت أَ 

ل وخاصة في مسألة المحرك  ا للعالـم، ا متطورً ا ووعيً ا إيجابيً بحيث أعطتها دورً  ،والعالـماأَلوَّ
فعلية مع عدد من المفاهيم واإلشكاالت التي ظلت بمثابة  تهـا مـن إحداث قطيعةومكن

 . (1)معوقات أمام تطور النظر الفلسفي وانفتاحه على آفاق جديدة 

ل فقد ذكر ابن رشد انب المحرك     ل هو الموجود الواحد اأَلوَّ غير المتغير، وحضوره اأَلوَّ
نية كلها، وهو المصدر األعلى الذي يجعل هو الذي يجعل العالم يقوم بعملية النمو الكو 

سلسة الصور الكامنة في المادة في العالم تخرج إلى التحقق الفعلي، واإلله يقف خارج 
ا مجمل عمليات العالم التي يؤدي حضوره إلى استثارتها لتقوم الطبيعة، وهو ليس مكونً 

                                                 

، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 3( ينظر: محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، ط1)
 كذلك، ينظر: .134، ص1988

NASR (S.H ): an introduction to Islamic cosmological . Doctrines, London, 
1904 P. 22.  
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، بل هو ما هو صورة خالصة وفعل خاص، هو موجود غير ماديمن مادة وصورة، إنَّ 
 .(1)ضرورة لوجود العالم واستمراره 

يم ابتدعها أرسطو هذا الفهم يستدعي كما من التفاسير لمصطلحات ومفاه نَّ إِ        
فكلمة فعل تتطلب ان نفرق بين الوجود بالقوة، والوجود بالفعل. فالموجود  ،وفسرها ابن رشد

ء الصورة والتشكل، بالقوة هو الشيء غير المتعين، والقابل للتعين إما باي نحو من أنحا
. معنى هذا ان (2)ه في حالة استعداد مستمر للكمالنَّ أو بصورة معينة بنحو ما، بمعنى َأ

الوجود بالقوة يعني ان الوجود غير حاصل بعد، لكنه ال يعني الالوجود بمعنى العدم 
 .المطلق بل هو إمكان وجود الشيء مستقباًل 

رورة حصول هذا التحقق، مكانية التحقق ال تعني بالضإِ  نَّ أَ لكن هذا يعني          
 . (3)فالعملية الوجودية المصاحبة لهذه اإلمكانية هي تغير فقط من حالة إلى أخرى

ا المحرك الذي ال يتحرك فمتصف بالكمال وخال من القوة وما تنطوي عليه من مَّ أَ         
قابلية التحرك أو الصيرورة، ألنه لو كان ينطوي على أي قدر من القوة المكن انقطاع 

وهو محال، فأوجب وجود محرك ال يتحرك، حرك المتحرك األزلي الذي هو الحركة، 
 السماء األولى أو الفلك المحيط.  

                                                 

( هنا يمكننا أن نعود مع ابن رشد إلى مبدأ أرسطو المتواتر" لكل متحرك محرك" بمعنى ان لكل مفعول 1)
فاعاًل. فالمحرك األول هو فاعل الحركات جميعًا، هو منظمها وموجودها من األزل إلى األبد حسب ما 

حركة، وصاحب العلم الطبيعي ينظر في الموجود المتحرك  يرى ابن رشد. فالطبيعة ما هي إال عبارة عن
 .1422، ص3سواء أكان فاسدًا ام لم يكن. ينظر: ابن رشد، تفسير ما بعد الطبيعة، مقالة الالم، ج

 .   34( عبده الحلو: ابن رشد ، ص 2)
مادة األولى ( من هنا جاء نقد ابن رشد البن سينا الذي صرح حسب رأيه بان العلم الطبيعي يتسلم ال3)

والمحرك األول وتركيب الجسم من المادة والصورة من علم ما بعد الطبيعة. ينظر: محمد عاطف العراقي، 
. كما يمكن مالحظة هذه الموضوع عند الفارابي، ينظر: 227المنهج النقدي في فلسفة ابن رشد، ص

 .64التعليقات، ص
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ول بأزلية ، منها القرسطوألَ  تصورات كثيرةخالف ابن رشد  نَّ أَ  إلى هذا الحد نجد 
ل" الذي لم يصنع العالم، وال وَّ رفض فكرة إله أرسطو "المحرك األَ و  ،العالم وما ترتب عليها

 .علم عنه شيئا، وال يأبه به، فهو عله غائية للعالم، ألنه معشوق له وليس علة فاعلة لهي

ه ال يصدق على اهلل تعالى" المحرك نَّ أَ ه يرى نَّ هذا التصور لم يقبله ابن رشد، ألَ 
ل  ه سبحانه فعال لما يريد نَّ أَ من صفاته تعالى  نَّ في الفلسفة الرشدية اإلسالمية"، ألَ اأَلوَّ

فاهلل تعالى هو الخالق لهذا العالم وليس هو المحرك له  ،(1)تاروهو يخلق ما يشاء ويخ
فقط. واألدلة العقلية والشرعية والعلمية شاهدة على أن الكون مخلوق بإرادة وغاية ومعية 

 وعناية وموازين خلق عجيبة. 

ل لمحرك لا ميتافيزيقا أرسطو فمتناقضة في تصورها مَّ أَ        بإطالق"، فهي تصفه اأَلوَّ
فعل، فال خلق وال قدرة وال اختيار وال عناية، خاضع للضرورة. ثم هي بأنه عاطل عن ال

من جهة أخرى تصفه بأنه معشوق، وله الكمال المطلق. فمذهبه هذا هو حفظ للوجود 
ل بمعزل عن محركه   .اأَلوَّ

ل ن تـــأثير فكـــرة المحـــرك ابـــن رشـــد حينمـــا أراد أن يبـــيِّ  نَّ أَ  فضـــاًل عـــنهـــذا   فـــي اأَلوَّ
أرسطو، بل علة غائيـة فاعلـة فـي  قدمهاكما  ،ها علة محركة فقطنَّ أَ  الوجود، لم يقدمها على

 . (2)الوجود 
                                                 

األجسام الطبيعية ال تتحرك بذاتها. لكن غايته ( يالحظ ان ابن رشد يتفق مع ابن باجة في ان جميع 1)
تختلف تمامًا الن ابن باجة حاول من خالل هذا المبدأ ان يصل إلى ان جميع الحركات ترتد إلى محرك 
أول ال يتحرك. أما ابن رشد فغايته إثبات استمرارية الخلق، للتفصيالت ينظر: ابن باجة، شروحات 

. ويالحظ ان ابن رشد يتفق مع ابن باجة في تعريف كل 205ص السماع الطبيعي، تحقيق معن زيادة،
من الطبيعة والحركة ، وهذا االتفاق يعد امرا طبيعيا، ذلك ان الفكر العربي على العموم منذ الكندي إلى 
أيام ابن رشد كان يعتمد اعتمادًا واضحًا على الفلسفة االرسطية، والتي ظلت تتناقل إلى ان وصلت ليد 

ير ابن رشد، فليس غريبا ان نجد أقوال ابن باجة تتكرر ويكون لها حضور عند ابن رشد فهما الشارح الكب
في األساس يعتمدان مصادر ارسطية أما في المسائل التي هي محل جدل وخالف فهما مختلفان فيها، بل 

 ويخالفان أرسطو في أحيان كثيرة .
الصـادر مـن الفاعـل، أي هنـاك رابطـة وجوديـة بـين  ( هنا إشارة الى االتحاد الوجـودي بـين الغايـة والفعـل2)

 الكمال الذي هو الغاية بوجودها الخارجي التي تكون معلولة لفعل الفاعل وبين الفعل الصادر من الفاعل . 
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ى ظاهرة عرضـية فـي مـذهب أرسـطو " التي لم تكن سو المحرك األولواضح إذن ان فكرة " 
 .  (1)ا للوجود وأساسا لبقائهعند ابن رشد محورً  يرتص
، فيتفــق مــع (2)دوعلــى هــذا يؤكــد ابــن رشــد علــى ان العلــة األولــى هــي مبــدأ فعــل الوجــو     

ابـن رشـد يبـين انـه يعنـي  نَّ أَ  أرسطو بالمحرك الذي هو سبب حركـة العـالم بكـل مـا فيـه. إالَّ 
، وهــذا مــا لــم يصــرح بــه أرســطو، ذلــك ان العلــة (3)بــالمحرك الفاعــل  اهلل ســبحانه وتعــالى 

هنـــاك  نَّ أَ . فـــابن رشـــد يـــرى (4)األولـــى عنـــده ليســـت محركـــة كعلـــة فاعليـــة بـــل كعلـــة غائيـــة 
 ليها.  إِ   إسنادهالَّ مبدأ فاعل ال نستطيع إِ قائية في المحركات واألفعال تكشف عن طبيعة تل

لعالقــة بــين ومــن هــذه النقطــة أعــاله، يمكــن أن نفهــم التــرابط بــين الفاعــل والمحــرك، بفهــم ا
فعــل الفاعــل ال يتعلــق بــالوجود الــذي بالفعــل، وال بالعــدم مــن حيــث  نَّ أَ . فكمــا الوجــود والفعــل

كمــا يــرى ابــن  –اأيًضــه مــن الصــحيح النــاقص الــذي لحقــه العــدم، فإنَّــهـو عــدم. بــل بــالوجود 
العـالم لـم يـزل يقتـرن بوجـوده عـدم وال يـزال يقتـرن بـه كحاجـة إلـى المحـرك  نَّ أَ القـول بـ -رشد

وبهذا يتم البن رشد التفرقـة بـين المخلوقـات والمصـنوعات، فالمصـنوعات إذا وجـدت ال . (5)
ا المخلوقـات فخـالف ذلـك، مَّ ها، أَ ه يستمر وجوديقترن بها عدم تحتاج من أجله إلى فاعل ب

 .  (6)ابدً أَ ا و العدم مقترن بها ومالزم لها لذلك فحاجتها إلى الفاعل مستمرة دائمً  نَّ إِ إذ 
" العـالم مفتقـر إلـى حضـور الفاعـل لـه فـي حـال  ومع كل ذلك فـابن رشـد يعتـرف بـأنَّ       

يـرفض القـول بـان ابـن رشـد  نَّ إِ . ومـن هنـا فـ(7)وجوده من جهة ما هو فعـل بـالوجهين معـا" 
ـــالعـــالم المتحـــرك يحتـــاج الـــى الفاعـــل بحـــدود الحركـــة فقـــط. أَ  ا الســـبب الـــذي جعلـــه يتجنـــب مَّ

                                                 

 . 752، ص 2، كذلك ينظر: أرسطو، الطبيعة، ج1724، ص 3( ابن رشد: تفسير ما بعد الطبيعة، ج1)
 . 1707، ص 3طبيعة، ج( ابن رشد: تفسير ما بعد ال2)
 . 217( محمد لطفي جمعة: تاريخ فالسفة اإلسالم في المشرق والمغرب، ص 3)
ينظـر أيضـا: يوسـف كـرم ، تـاريخ الفلسـفة اليونانيـة ،  48( ماجد فخري: ابن رشد فيلسوف قرطبة، ص 4)

مفـارق ، . ومن المالحظ ان أرسطو ال ينكر وجـود سـبب مفـارق، بـل يـذهب إلـى ان هـذا السـبب ال180ص
وهو المحرك الذي ال يتحرك، هو السبب الغائي للموجودات ال الفاعل، أما السبب األخير عند أرسطو فهو 

 . 94السماء األولى أو الفلك المحيط، ويدعوه بالمحرك المتحرك: ينظر، ماجد فخري، أرسطوطاليس، ص
 . 274( ابن رشد: تهافت التهافت، ص5)
 .  1632ابن رشد، تفسير ما بعد الطبيعة، ص  . كذلك:275( المصدر نفسه، ص 6)
 . 168( ابن رشد: تهافت التهافت، ص 7)
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ل إضفاء صفة التحرك والفعل المباشر على المبدأ  فيرجـع إلـى المفهـوم الـذي قدمـه عـن اأَلوَّ
الوحدة اإللهية، من حيث ان تكثر جهـات العالقـة العليـة تـؤدي إلـى تكثـر العلـة ذاتهـا، وهـو 

 .   (1)يختلف الحال فيه عند المذهب االرسطي، الختالف مفهومه عن الوحدة ذاتها  أمر
معنـى إطـار يسـمح بالتأسـيس ل َأبـرزهكذا، تكـون فرضـية الفاعـل أو المحـرك األول،        

هــذا الفاعــل بإمكانياتــه الالمحــدودة يكشــف لنــا عــن مــدى  نَّ أَ العــالم المتحــرك. فمــن الجلــي 
 الم العلوي والعالم السفلي. التداخل السببي، بين العالمين، الع

 :ةزليَّ ني: العالم ووحدة الحركة األَ المبحث الثا

صعب المهام وهي المزاوجة بين المفهوم األرسطي من أَ  مَّةابن رشد مه تولى    
ل للمحرك  ومن األكيد أيضا أن  ،ين الصورة النقية للفكر اإلسالميوعالقته بالعالم وباأَلوَّ

تقوم بالوصل بين الجوهر  الَّتيه التسليم بالعلة التامة "أرسطية" ابن رشد كانت تقتضي من
إنما تتحصل  -كما يتصورها ابن رشد  –المطلق والجواهر الحادثة، ذلك ان صورة الكون 

من هذا التفاعل الحتمي بين سالسل العلل والمعلوالت، فال يتغير النظام حتى مع وضعنا 
ال لتفاعال أول للعالم "محرك أول ال يتحرك" سلسل األمر إلى غير نهاية، فال بد من ، وا 

ل ل أزلي يحرك وال يتحرك، وذلك المحرك أن ينتهي األمر إلى محرك أوَّ  هو اهلل اأَلوَّ
ل من صفات المحرك و  تعالى. ه ال يتحرك فهو ثابت ويحرك فقط ومعني هذا أن أنَّ اأَلوَّ

ركه فهو ه يوجد شيء آخر يحنَّ ه لو تحرك بغيره فمعني هذا َأهذا المحرك يتحرك بذاته ألنَّ 
ه إذا انقسم نَّ ألَ  ؛بدي ال ينقسمه أَ نَّ كما َأ ،ا بغيره بل محركا بذاتهال يمكن أن يكون محركً 

جزاء وعندها ال نستطيع أن نعرف الحركة من أي جزء، وهو ال له أَ  صارتعدد ولو تعدد ل
 من المادة. ه خال  نَّ ألَ  ؛ينقسم

ن المعلوم أن ذا كان هذا الفاعل ال أول وال آخر من حيث الرتبة والزمان، فمإِ ف
ه ال نَّ جوده وال آخر، ألَ و يكون الفعل الساري في نظام العالم وطبائع الموجودات ال أول ل

ه ال يستقل عن دوره الوظيفي المتمثل في نَّ ن يتعالى عن حركة العالم، وألَ أَ يمكن له 
اتصال حركة الوجود الدورية التي تدفع الجرم السماوي إلى توليد مظاهر الصيرورة في 

                                                 

 . 137( انظر : حسام األلوسي ، دراسات في الفكر الفلسفي اإلسالمي ، ص 1)
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وبهذا صح ما يراه ابن رشد من ان الوجود والعلة يدالن على وحدة الحركة عالمنا. 
األولى. ولهذا يتحدد النظام السببي الذي يوجه الموجودات في عمومها حسب هرمية 
منطقية تسير من الخاص إلى العام، ومن المتعدد إلى الواحد، إذ منها ما هو قريب خاص 

ل األسباب وَّ شترك بين سائر الموجودات. وأَ بموجود موجود، ومنها ما هو بعيد عام م
الخاصة هما المادة والصورة القريبتان، أما األسباب المشتركة، فأولها المادة األولى وهي 

ل السبب األقصى للتحرك واالنفعال، فالمحرك  الذي هو بالتالي، السبب األقصى اأَلوَّ
حركته  نَّ ألَ  ؛غير كثير الصورة والغاية. فالعالم عنده واحد فضاًل عنللتحريك والفعل، 

ل حركة السماء تستمد وحدتها من المحرك  نَّ أَ  فضاًل عن. هذا (1)واحدة الذي ال اأَلوَّ
ليه هو الفلك المحيط، إِ الم وال خارجه. واقرب الموجودات يتحرك، هذا المحرك ال داخل الع

فالفلك المحيط هو أول  ،لوَّ ناتجة عن شوقه إلى المحرك األَ  وان حركة الفلك المحيط
ل متحرك وأول محرك يحرك األفالك السماوية. وبما أن المحرك  أزلي ودائم الحركة، اأَلوَّ

 فان التحريك الصادر عنه أزلي بالضرورة.
ل وعلى ذلك فالفلك المحيط " المحرك              نَّ ألَ  ؛المتحرك"، تكون حركته دائريةاأَلوَّ

فس الوقت، وال فكل نقطة في الدائرة هي بداية ونهاية في ن ،الحركة الدائرية أتم الحركات
الدائرة فيها مرکز ومحيط، والمحيط تقع جميع نقطه  ِإذ ؛يوجد تفاوت في الحركة الدائرية
 على مسافة واحدة من المركز.

حديث ابن رشد عن السبب األقصى وعن متحركاته القريبة، يستدعي منا  نَّ بيد أَ 
لى نظام حركته الدورية، ال ذي به يتم تنفيذ الفعل االنتباه إلى خاصياته الحركية الفاعلة، وا 

الكوني. وهذا ما جعل ابن رشد يؤكد على الدور الذي ينهض به الجرم السماوي في 
ل حلقة واصلة بين المحرك  بوصفهالمنظومة الكونية،  والعالم. إذ البد من وضع اأَلوَّ

ل أسباب متوسطة بين السبب  واألسباب الطبيعية، مادام الجوهر غير المتحرك ال اأَلوَّ
 من حيث هو مبدأ عقلي للكل، بواسطة العلل السماوية والطبيعية، وما دام ال الَّ يحرك إِ 

 من حيث هو صورة مجردة تدفع ما يجاورها الَّ يوثر في صيرورة اتحاد المواد بصورها إِ 
 من الصور إلى بلوغ الكمال الخاص بها.

                                                 

 .1684، ص۳ابن رشد: تفسير ما بعد الطبيعة، ج  (1)



                                                                                                          سامي حممود ِإبراهيم                                                            حلول ابن رشد إلشكالية احملرك األول عند أرسطو  

 1268 

وبهذا استطاع ابن رشد ان يكشف عن اآلليات المتعددة التي تتحكم فيما ينجزه 
المحرك المتحرك من أدوار حركية. فهو يعترف بما يلحق معنى الفاعلية من تعقيد مرده 
إلى أن الفعل ليس معنى في ذاته، بل يرتبط في تجلياته بمدارج ومستويات متعددة، إذ 

نا نَّ  َأالَّ يرجع إلى الصورة التي هي مفارقة، أو إلى المجموع من الهيولى والصورة. إِ 
مظهر لفاعلية المتحرك األول، وهو توليده للقوة  َأبرزول و نستطيع مع ذلك أن نمسك بأ
تدرج بحسب القرب والبعد من المحرك األولى، ذلك ان هذا الحركية فـي العالم بشكل م

ا ما دونه من األفالك الفلك لقربه من المبدأ األول، أمكن فيه أن يحرك كواكب كثيرة. وأمَّ 
ا فالك الكثيرة منها تدير كوكبً األَ  فلبعدها من الشرف كان األمر فيها بالعكس، أعني أنَّ 

الفلك األشرف يحرك بحركة واحدة جعلت  -كما يرى أرسطو -ا. كأن الطبيعة واحدً 
 ا. ا واحدً كواكب كثيرة، وما دونه يحرك بحركات كثيرة كوكبً 

وال يعني هذا التفاضل الحركي لألفالك سيادة االنفصال األنطولوجي والسببي في 
ي لحركة العالم. ولهذا نظام العالم، بل إنه يقتضي اتصال النظام وغياب التكوين الصدف

 لزم وجوده قبل نفسه، وهذا محال، حتى الَّ ا ِ ا لنفسه، و شيء محركً ن يكون الأَ ليس يمكن 
فكل متحرك  ،(1)حدها اآلخره منتظم من قوى يحرك أَ نَّ الكائن الحي المتحرك من ذاته فإِ 

ل غير وَّ ، وأنه البد من االنتهاء إلى محرك َأ(2) اخر غيرههو متحرك بفعل محرك 
ل ينطبق على كل تغير أو خروج متحرك. وهذا ال يشمل الحركات المادية اآللية فقط، ب

من القوة إلى الفعل، خاصة المسائل النفسية والتغيرات العقلية، وكذا االعتبارية، فنصل 
العلة األولى تفعل في كل  إلى محرك كلي يحرك كل موجود مباشرة ال بالواسطة فإنَّ 

 .(3)ها علة كل موجود نَّ ألَ  ؛فاعل

                                                 

 . 1565، ص 3( ابن رشد: تفسير ما بعد الطبيعة، ج1)
 . وللتفصيالت ينظر: 233، 1سير ما بعد الطبيعة، ج( ابن رشد: تف2)

Burent. J: Greek philosophy, London 1968, P. 267.  
( المحرك األول عند أرسطو ال يعد محركا كعلة فاعلية، بل كعلة غائية، أما عند ابن رشد فنجده 3)

 .  146نية، ص محركا كعلة فاعلية، ومع ذلك فهي غائية. يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونا



 
 هـ1444م( /1/11/2022) تشرين الثاني/  املؤمتر العاشر لكلية اآلدابوقائع  /(90/1العدد )ق ملح                         

 1269 

. أو هي (1)ة ما هو بالقوة فالحركة عند ابن رشد هي كمال ما بالقوة من جه
خروج الشيء من القوة إلى الفعل، من مرحلة اإلمكان إلى مرحلة التحقق والثبوت. هذا 

حركة الكون  ومن ثُمَّ يعني ان حركة الشيء عبارة عن وجوده وتشكله في هيئة معينة، 
ل األولى عبارة عن وجوده  وال يجوز التسلسل في العلل  ،منذ كينونته األولىاأَلوَّ

ذ البد من فرض محرك أقصى ال تشوبه القوة باي حال من إِ  ؛لمعلوالت إلى ماال نهايةوا
 . (2)األحوال 

فليس في وضع العالم قديما بالزمان عند الفالسفة، ما يدل على انه غير مفتقر 
تنتهي ضرورة إلى سبب أول ال مسبب له  -يرى ابن رشد –سباب إلى فاعل. فسلسلة األَ 

ل . وفقا لما تقدم نجد ان تصور ابن رشد للمحرك (3)والفعل في العالمهو مبدأ الحركة  اأَلوَّ
له في أعلى إِ واجب والممكن إلى دليل على وجود وطبيعة الحركة األولى غير مشكلة ال

 .(4)سلم الوجود وضع الكون كله في حالة حركة وفعل
ي ال ة تستلزم محرك أزلزليَّ العالم يخضع لحركة أَ  نَّ أَ وهكذا يصل ابن رشد إلى 

يتحرك هو منشئ نظام العالم البديع. وقد أخذ ابن رشد هذا البرهان من كتاب "ما وراء 
الطبيعة" ألرسطو لكنه أضاف في تفسيره وعدل خاصة في تفسير فعل غائية الحركة 

ل األولى وعالقتها بالعالم، تلك الغاية هي المحرك  فاعل جميع الحركات في الكون اأَلوَّ
ن هذا المحرك فعل محض، وال غاية جميع الموجودات. ثم ا، فهو مصدر نظامه و (5)

  لكان البد له من محرك يضفي عليه الوجود. الَّ ا بالقوة وا ِ كً ن يكون محرِّ أَ يمكن 

                                                 

 Aristotle: Physica, P . 206 a , 25. أيضا: 22( ابن رشد: السماع الطبيعي، ص1)
 . 1565، ص3( ابن رشد: تفسير ما بعد الطبيعة، ج2)
 . 233( محمد عاطف العراقي: النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد، ص 3)
 . 1591، ص 3( ابن رشد: تفسير ما بعد الطبيعة، ج4)
ابن رشد ان الفاعل األول الذي في الغائب فاعل مطلق، أما الذي في الشاهد فهو فاعل مقيد. ( يرى 5)

 . 2 30، ص1تهافت التهافت، ج
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. (1)وهكذا، فالحركة األولى هي قوام الوجود، ومصدرها حركة األجرام السماوية 
لك المحيط، الذي والحركة تتسلسل من محرك إلى محرك، من فلك إلى فلك وصوال إلى الف

ل هو مصدر حركة جميع األفالك، فهو المحرك  ل ا المحرك المتحرك. أمَّ اأَلوَّ الذي ال اأَلوَّ
ل يتحرك "المحرك   (2)بإطالق" فهو الذي يحرك كل ما في العالم عن طريق " الشوق" اأَلوَّ

ني فالطو لهذا لم يقع ابن رشد في إشكالية فهم أَ  ،(3)هليإِ ا فكل ما في هذا العالم يتحرك شوقً 
ل امن خلط بين المبدع  ل وبين المحرك أَلوَّ ومما الشك فيه ان تخطي ابن  ،األرسطياأَلوَّ

رشد لكل الصور الفاعلية اإللهية، بل ولكل صور ميتافيزيقا الخلق الكالمية التي كان فكر 
ابن سينا قد أعطاها مشروعيتها الفلسفية، سوف يفرض على قارئه التخلي عن الصور 

 الفاعل.  المعتادة لداللة فعل
لزمت ابن رشد على األخذ بغائية أصيغ معينة في ميتافيزيقا أرسطو، لقد ألزمت 

الجوهر المطلق، كما أغرته أشكال أخرى لها باألخذ بتصور دينامي للكون يصف انخراط 
مختلف المتحركات والعلل السماوية في إنجاز وظائفها الكونية في مساراتها الدورية 

أساسها تتعاقب الصيرورة المنتجة للكون والفساد على أشياء على  الَّتيالمنتظمة، 
. لكن بموازاة ذلك تفترض آلية الوجود انفصال الحركة األولى (4)وموجودات هذا العالم 

                                                 

. أيضا، الجابري: محمد عابد: ابن رشد، 1591، ص3( ابن رشد: تفسير ما بعد الطبيعة، ج 1)
 . 118ص

لك، حسام األلوسي: دراسات في الفكر . كذ11( حسام األلوسي: حوار بين الفالسفة والمتكلمين، ص 2)
 . كذلك ينظر: 125الفلسفي اإلسالمي، ص 

NASR (S.H): an introduction to Islamic cosmological. Doctriness, London, P. 
32 
. نالحظ ان هناك خصوصية رشدية تتضح عندما 1606، ص 3( ابن رشد: تفسير ما بعد الطبيعة، ج3)

لمحرك األول في تفسيره كتاب ما بعد  الطبيعة، خاصة مقالة الالم. فعندما يعالج ابن رشد مسألة ا
وصل ابن رشد إلى هذه المقالة ترك النص األرسطي جانبا وبدا يشتغل على تفسير اإلسكندر لهذه 
المقالة. فقد اصطدم ابن رشد بأرسطو في هذه المقالة، فوجد في اإلسكندر مخلصه األمثل؟ الن 

 ة وجودية إسالمية خطيرة هي مسالة المحرك األول. المقالة تثير قضي
. نالحظ ان أرسطو يقول بطبيعة قديمة 13( حسام األلوسي: دراسات في الفكر الفلسفي اإلسالمي، ص4)

متصلة أزلية، ولكن حركتها الالمتناهية تحتاج إلى محرك بل جملة محركات مفارقة أي غير مادية 
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ا يعني دوران العالم في بعد كوني مَّ الدافعة لدينامية الكون عن حركة الجرم السماوي، مِ 
غير ان يمس هذا التعارض نظام العالم  ا لحركة الجوهر المطلق، منا مضادً يتخذ اتجاهً 

أو يكون له تأثير على مختلف المسارات الوجودية التي تنتج وحدة الكل المنتظم، ومن 
غير ان يتوقف االتصال الحركي والزماني واالنتظام المكاني للكون. فال حقيقة للحركة 

ي فعل المحرك بذاتها خارج السياقات الكونية التي تلحقها بحركتها العظمى، التي ه
تكون فرضية المحرك األول، سواء اعتبرناها من وجهة التصور  ااألول. هكذا إذً 

إطار يسمح بالتأسيس لمعنى العالم. فمن الجلي  َأبرزالميكانيكي، أم من وجهات غائية، 
ل ان الحتمية التي يفرضها المحرك  ن كان لها طابعها الدينامي اأَلوَّ على الوجود العام، وا 

بعاد، إال أنها تبقى مع ذلك محكومة بإطـار حتمي آخر أشمل منهـا وأعم، هو والمتعدد األ
ل اطار الغائية. فكل حركة راجعة إلى المحرك  فهو معطي الحركة وبالتالي معطي اأَلوَّ

الوجود ومعطي النظام والترتيب والوحدة التي تسري في جميع أجزاء هذا العالم. فجميع 
ان جميع الصور هي موجودة بالقوة في المادة األولى،  ذلك يرجع إلى الحركة. ولذلك قيل
 وهي بالفعل في المحرك األول. 

فالتكون لن ينتهي أبدأ وسيستمر دوما صاعدا في موانئ الطبيعة، مبدعا أشياء          
ذ كل تغير أو حركة هو إِ  ؛زعة نحو التغير سعيا وراء األفضلجديدة. والقوى الفاعلة هي ن
ما تسعى نَّ فكل حركة في الوجود إِ  ،فضل منهأَ ر لتغير آخر عبارة عن االستعداد المباش
 نحو هدف أو غاية معينة. 

النظام الحركي الدينامي للعالم في تصور ابن رشد يعد  نَّ َألى هذا الحد نجد إِ          
ل ذ هناك اتصال واضح بين المحرك إِ  ؛ لتأسيس وحدة الكون والعالممدخاًل  اأَلوَّ

ا في ما افيزيقي للفلسفة الرشدية ويتمثل تحديدً والمتحركات الطبيعية يشد أرضية البناء الميت
ينجزه الجرم السماوي من وظائف تحول العلل الوجودية المفارقة إلى دينامية سماوية تدير 

                                                                                                                         

اتصالها بالمادة على سبيل الدفع أو التدحرج أو الشد، فإنها  وال متصلة بالمادة، ولذلك أي لعدم
تحرك المادة والطبيعة أو الكون كما يحرك المعشوق معشوقه، بأن يشتهي العالم اهلل ويتحرك نحوه 

 على سبيل الحركة الموضعية حول نفسه. ينظر أيضا:
. Gilson : History of Christian philosophy , P. 122 
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منظومة الوجود وتدبر نظامه متخذة في الوقت نفسه وضعية السبب والنتيجة، فهي تكون 
تيجة، لكون الجرم السماوي علة لدورها الفاعل في عالم الكون والفساد، وهي معلول ون

ل، موجد الكل وَّ يخضع لمنظومة حركية غائية تنشد الوحدة واالتصال بالمبدأ المطلق األَ 
من جانب اخر تشير نصوص رشدية عديدة بغلبة المدخل  ،محرك جميع الحركات

منها ما يعتمد تصورا إلى علة مبدعة فعالة،  نَّ األفالطوني على فكر ابن رشد، خاصة وأَ 
لق الرشدية بهذا المعنى متجها من الفاعل إلى الفعل ال من المفعوالت إلى فيكون منط

وما يعزز الموقف أعاله  ،التصور الفلسفي األرسطي المشائي فاعلها كما عودنا على ذلك
نظمة فرعية داخل النسق الكوني الشامل الذي تصوره ابن رشد، تجسد كلها تقاطع وجود َأ

لالفاعلية والغائية في مبدأها   ل. وَّ وفعله الحركي األَ  ،اأَلوَّ

 الخاتمة:

ذي به رسطو، وهذا يظهر في موقفه النقدي الَّ د مفكر تابع ألَ لم يكن ابن رشد مجرَّ        
استطاع أن يتجاوز جميع فالسفة اإلسالم، ويتمكن من فهم الفكر اليوناني وتوظيفه لخدمة 

 ة. صول والعقيدة اإلسالميَّ األُ 

ل شكالية المحرك حلول ابن رشد إلِ ع "بعد البحث والدراسة في موضو     عند أرسطو" اأَلوَّ
 برزها:َأ، عديدة توصلت إلى نتائج

ل المحرك فكرة  نَّ إِ   -1 ل المحرك فكرة عن  تختلفعند ابن رشد اأَلوَّ عند أرسطو، اأَلوَّ
ل فكرة المحرك  نَّ أَ ذلك  رسطي ت اليوم فكرة رشدية خالصة بعيدة عن الفهم األَ صار اأَلوَّ

د ثبت أن نظام حياتنا ووجودنا كله يعمل بقانون كوني مستمر وموزون يحكم لها. فق
كل شيء في الكون  نَّ ا من الكوارك إلى المجرة، وهذا القانون ينص على أَ الكون بدءً 

رها ابن رشد تختلف عن التصور لذا فمنظومة الوجود كما تصوَّ  ؛يتجه نحو غاية
الستمرارية الحياة، ولوال هذا  اضمانً باشر األرسطي. فعند ابن رشد البد من تدخل أعلى م

التدخل ما كان للحياة أن توجد أو تستمر، بل كان على كل شيء أن يتفكك مباشرة ال أن 
ل فالمحرك  ،يتعقد وينمو ويتسع وفق التصور الرشدي هو "الموجد" الخالق الحافظ اأَلوَّ

 ومعناها.  ذي تستمد الحياة منه باستمرار كينونتها ووجودهاللعالم، الَّ 
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ن ل له وال آخر، وأَ وَّ ا، ال َأن يكون سرمدً أَ  المحرك الذي ال يتحرك عند ابن رشد ال بدَّ   -2
ا بوجوده عن كل ما ن يكون مسـتغنيً  منزها عن النقص والتركيب والتعدد، وأَ يكون كاماًل 

تائجها ك سابق للعالم سبق العلـة ال سـبق الزمان، كما تسبق المقدمات نوهذا المحرِّ  ،سواه
الزمان حركة العالم فهو ال يسبقه،  نَّ ألَ  ؛ها ال تسبقها في الترتيب الزمنيفي العقل، ولكنَّ 

 أو ال يخلق العالم في زمان.
ل فكرة اهلل تعالى عند ابن رشد تختلف عن ماهية المحرك  -3 عند أرسطو. فعند ابن اأَلوَّ

فالك، فاهلل تعالى" المحرك عقول األَ  فضاًل عنرشد هي فكرة تتجلى فيها الوحدة العقلية 
، والوجود الماثل في هذا العالم هو عين الوحدة، نفسه ل" هو عقل ومعقول في الوقتوَّ األَ 

 وحدة ذهنية فقط. مكانت وحدة وجودية أَ  سواءً 
 ذاته، وينفي علمه الَّ ل" اهلل تعالى" ال يعقل إِ وَّ المحرك األَ  نَّ ا عند أرسطو فنجد َأمَّ أَ        
ه ال يليق باهلل المتصف بالكمال نَّ في ذلك تغير يجب تنزيه اهلل تعالى عنه، وَأ نَّ ألَ  ؛بالعالم

ن يعلم العالم وهـو أقل منه. فاهلل تعالى عنـده ال يتصل بالعالم من جهة الخلق والتدبير، أَ 
 نَّ هذا الرأي الذي نادى به أرسطوـ أَ و  ،ا للعالم ال غيره محركً وال من جهة العلم، فقط يعد  

 نَّ العالم شيء جزئي، وأَ  نَّ اهلل ال يعلـم العالـم بحجة أَ  نَّ  ذاته. يسـتلزم أَ الَّ اإلله ال يعقل إِ 
ذا ينفـي ا، فهـو إِ شياء توجد وتنعدم دون أن يريد اهلل لها ذلك أو يعلم من أمرها شيئً األَ 

 ثبته ابن رشد.أَ ذي أقره و لهي للعالم الَّ التدبير اإلِ 

ا بشكل مختلف بعض الشيء عن لة ذهنيً أفكرة تصميم المسلقد أعاد ابن رشد  -4
 نَّ أَ ها برز ا عن النهج المشائي، أَ ة منهجية تختلف كليً دلَّ رسطي لها، وقدم أَ التصور األَ 

 ثبات قدم العالم هو جوهر دليل إثبات وجود اهلل تعالى.إِ 
ا فيلسوف، وهي صعب المهام التي يتولى القيام بهة من أَ ميَّز ابن رشد أقدم على م نَّ إِ  -5

ل المزاوجة بين المفهوم األرسطي للحركة ولعالقة المحرك  بالعالم وبين الجوهر النقي اأَلوَّ
الوجود  نَّ أَ كل ما في الوجود يسير وفق نظام ونواميس ثابتة، و  نَّ أَ للفلسفة اإلسالمي، ذلك 

صفات هذا  برزَأفالحركة هي  ،سره عبارة عن حركة وانتقال وتفاعل ما بين القوة والفعلأَ ب
ل الوجود، يصورها وينظمها باستمرار المحرك  بإطالق، فهو بمثابة للعدم مقابل اأَلوَّ
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ة مستمر يتحقق من خاللها النصر لصالح الوجود العام، زليَّ الوجود والكينونة وفق نسقية أَ 
 لصالح هذا النظام الكوني العجيب.

شياء ال يمكنها الوجود من األَ  نَّ أَ اه مبدأ تقدم الفعل على القوة عند ابن رشد معن نَّ إِ  -6
 ،دخال السبب المحرك ضروري لفهم طبيعة الوجودذاتها من غير موجد ومحرك، فإِ 

ديمومة الكون التي يؤمن بها ابن رشد تتطلب وجود هذا السبب المحرك  نَّ أَ  والسيَّما
ا فعل دائمً وهو بال ،صاًل وغرضه في ذلك هو إثبات وجود محرك ال يتحرك ليس فيه قوة َأ

 ا.بدً وأَ 
ل مر المحرك أَ  -7 الالتناهي في كل  نَّ أَ فعل متصل غير قابل للقسمة الحقيقية، ذلك اأَلوَّ

ه غير مقبول، بالنظر إلى الصورة العامة التي تقوم نَّ أَ  عن شيء غير معقول، فضاًل 
 رسطو.  ه أَ قرَّ أَ وهذا خالف ما  ،ةعليها الفلسفة الرشديَّ 
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The Explanations of Ibn-Rushed of the problem of First 

Engine to Aristotle 

Sami Mahmoud Ibrahim 

 

Abstract 

       This topic is not confined to the limits of the nature of the first 

mover and its movement of  the world in the philosophy of Ibn 

Rushed, but rather searches for the elements with which he differed 

from Aristotle in order to confirm his originality, depth and 

philosophical independence in dealing with major issues of 

existence. Ibn Rushed places special emphasis on this aspect, and 

then tries to show the importance and structure of the first 

movement of the time of the universe through the intentionality of 

the first mover and its importance in the circle of cosmic causation. 

God Almighty is the "first mover" - as Ibn Rushed sees - he 

established this world on a tight system, and deposited in it laws by 

which its movement is organized. 

And if Aristotle presents the idea of the first mover on a single 

pivotal basis, we will find this basis, which Ibn Rushed expanded on 

and took him out of the reins of that assertion. He tried to emphasize 

the necessity of understanding the first movement as a basic 

principle of existence, which in turn formed the eternal process of 

the universe. Especially that he had added something new in this 

field. This addition was an attempt by him to resolve the dispute in 

understanding the meanings and connotations of the first mover and 

the development of its first movement, because the reality of 

creation and the way of knowing it requires the study of the act of 

movement as an important and basic principle that benefits the 

strength and foundation for the mechanism of understanding the 

causes of existence and its suffixes, meaning that we shall see an 

explanation of most aspects of the formation of bodies and things by 

the principle of first motion. Therefore, the images of the first 

mover constituted a proposition worthy of research, as it provoked a 

wide discussion among philosophers and thinkers, which reflects the 

great importance that this topic occupied. Therefore, we aim in this 
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research to present how to understand the images that characterize 

the first mover according to the principle of cosmic integration and 

to achieve the finality that Ibn Rushed interpreted and differed from 

Aristotle. 

The importance of this research lies in an attempt to shed light on 

the importance of explaining and interpreting the problematic of the 

metaphysical dimension of the movement of the world in its 

multiple forms, which are colorful in the colors of existence, which 

express the originality and depth of the rationalistic understanding 

in raising the issues of philosophy and solving the problems of 

Aristotle's understanding. 

        Key words: the first mover, the presence, the agent, the 

eternity, the eternal. 


