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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة هافي
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جيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتس -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  :املتن: بحرف 16)العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية /

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

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30و )الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في موضع الذكر األول  ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

و الرفض، 
َ
 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ً
فضال

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

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

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى ا
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 ملجلة اسم الباحث، أ

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

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

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 باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 لب عليهن  التمايز في البحث.يغ (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

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

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث ف
َ
ي 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

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 هدافه التي يسعى ِإلى تح
َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
قيقها، وأ

 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 الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع ا
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 ملنهج املت

  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 .

  
 
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
د من موضوعاتها يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

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

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

م الب
 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ا تضم  التفاصيل الواردة آنف

ً
وزان

َ
حث وُيعطى أ

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

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

تعب 

صحابها بشكل مباشر و 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى أ ِ

ة وال تعب  توجهاتهم الفكري 

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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  ة يف فلسفة ابن رشدة الغائيَّالعليَّ 

 براهيم سامي حممود ِإ

27/8/2022 تأريخ القبول:       28/6/2022 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

للوجود في فلسفة  مبدأى حدود طبيعة العلية كسببية و ال يقتصر هذا المبحث عل        
تي اختلف بها عن أرسطو وذلك ابن رشد، بل يبحث عن أهداف وغايات هذه العلية ال

لوجود وعلله لتأكيد أصالته وعمقه النقدي والتحليلي واستقالله الفكري في بحث أسباب ا
ا على هذا الجانب، ثم يحاول بعد ذلك أن ا خاص  بن رشد يركز تركيز  االقريبة والبعيدة. ف
 نه وتعالى. دائرة السببية الكونية التي رسمها الخالق سبحاوفق على يبين هذه العلل 

ساس، قد نا سنجد هذا ال  ن  إ  ساس واحد، فم فكرة العلية على أ  رسطو يقد  ذا كان أ  ا   و         
 ال تيللوجود  اعام   مبدأبوصفه ن يثبت ضرورة فهم العلية أ فحاول  ؛توسع فيه ابن رشد

هذه و هذا المجال، ا في ضاف جديد  ه قد أ ن  أ ما وال سي   ،ةكلت بدورها صيرورة الكون الزلي  ش
اإلضافة كانت محاولة منه لحل الخالف في أولوية هذه العلل وترتيبها الوجودي والزمني، 

مهم وأساسي  مبدأذلك ان حقيقة الخلق وطريقة معرفتها تستلزم دراسة فعل العلة والسبب ك
تكون يفيد القوة والتأسيس للية فهم نظام الكون، بمعنى أننا سنرى تفسيرا لغلب جوانب 

لذلك شكلت  ؛ة وقصدية نظامها الكوني الشاملالعلي مبدأالجسام والشياء عن طريق 
ا بين الفالسفة ا واسع  ا بالبحث، فقد أثارت نقاش  ا جدير  حقيقة فعل العلل عند ابن رشد طرح  

ما في فهم ة البالغة التي احتلها هذا الموضوع وال سي  همي  مر الذي يعكس ال  والمفكرين، ال  
لية فهم سببية العلل آالبحث تقديم  لذلك نهدف في هذا ؛العالم، مادته وفعله وزمانه مسألة

رها مبدئية التكامل الكوني وتحقيق الغائية التي فس  وفق على تي يرتسم بها الفاعل والوجود ال
 ابن رشد.
 بدأمو  مسألةة هذا البحث في محاولة تسليط الضوء على أهمية همي  وتكمن أ            

العلية بصورها المتعددة في رسم غائية كونية يسير بمقتضاها كال الوجودين الطبيعي 
                                                 

 /الموصل/جامعة قسم الفلسفة/كلية اآلدابُأستاذ مساعد. 
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شكاالت الوجود  ال تيوالميتافيزيقي،  تعبر عن أصالة ابن رشد في طرح قضايا الفلسفة وا 
 .الكبرى

 .العلة، الوجود، السبب، الفعل، الفاعل، الغائية، الكونالكلمات المفتاحية:     
 المقدمة:

الحياة، فالحياة ال تبنى فوق تربة الفوضى  إرادةتشل  مورأ  العبث  أوالالمعقولية  ن  إ     
ه جلفي عالم معقول ينيره المعنى الغائي والقصد الذي خلقت ل   ال  إ  ال تبنى  هان  إ  واالتفاق، 

عية جل ذلك تطلب العلية مأ  شروط السببية العقلية، من  أ برزالحياة، فالتبرير الغائي هو 
العقل يكشف صدوع  ن  أ   ماوال سي   ،سمح للعقل بمشاركة الحياة والعيشالغائية التي ت

السببية المادية وما فيها من عدم معقولية فيتوقف عند هذا النوع من االغتراب الفظيع، 
جواز، وهذا هو العالم  أولكن صوت الغائية يطالب بعالم منتظم ال وجود فيه لمصادفة 

 مكن العيش فيه.الكوني الذي ي
 رالنظفي  مان  إ  بحثي هذا ينظر في القصد والغاية ليس فقط للجانب المعني من ذلك و    
لذلك  ؛نة السببية الوجودية عند ابن رشدجميع العلل الضرورية التساق وتكامل كينو ب

سنقف في هذا البحث على العلية الغائية للكون والفساد بغية تحقيق ماهيتها والداللة على 
هذه العلل تشترك في كونها غائية  ن  أ  تأكيد  إلىكما سنهدف  ،وصيغة عملها أحوالها

الغائية تستحوذ على جميع العلل، فهي التي لجلها وجد  ن  أ  ، ذلك وفاعلة في طبائعها
وهي علية جامعة لكل معاني السبب والتأثير. من هنا سأعمل في بحثي  ،الفعل أوالشيء 

 الغائية عند ابن رشد. العلية إثبات إلىهذا 
ابن رشد يبحث موضوع العلية بشكل مغاير  ن  أ  ن في هذا البحث بي  أ  كما س          

للفالسفة السابقين فكل فعل عنده وكل تحول يجري وفق غاية، هذه الغاية داخلة في 
 كينونة العالم وليست خارجة عنها. 

يل الثقة بالعقل وقصدية الحياة فسأتجه تأص إلىا كانت هذه الفلسفة ترمي ولم             
ن رشد في العلية وصلتها م فيه نظرة جديدة حول نظرية ابقد  أ   اا خاص  في بحثي هذا اتجاه  

ساءةوالهدف من ذلك ما وجدته من غموض  ،بالغائية حول موضوع السببية  اأحيان  فهم  وا 
ساءةبل  إقصاءيتضن  طار ظاهري موضوعي سببي بحتإ  ا في غالب   أتقر  ال تيالرشدية   وا 

فغايتي  ،ا هروب من العقل واستخفاف بالعلمهن  أ  على  اأحيان   أتقر  ال تيفهم مشروع الغائية 
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الصحيح والمناسب  إطارهافكرة العلية الغائية عند ابن رشد في  إظهارفي بحثي هذا هي 
يه في وحدة أيد ر تحقيق وتأك هابرز أ   خرىأ   هدافأ  وهذا الهدف يستتبع  ،ا وشرع  لها عقال  

 ن  أ  لهذا رأيت و  ؛ق العقل الصحيح وال العلم الصريحلية سببية ال تخالآالكون الغائية وفق 
العلل  نواعأ  : لو  ال  ن المبحث يتضم   ،مباحث وخاتمة ةمقدمة وثالث إلىم البحث قس  أ  

جود وسببية العقل. العلية الغائية تؤكد الو فيتناول الثاني:  ام  أ  الغائية،  حكامهاأ وتقرير 
تكون متسقة مع مضمون  نأ  مل آتمة فاالخ ام  أ   ،عالقة السببية بين الفعل والغايةوالثالث: ال
 ليه من نتائج.إ  لت ما توص   أ برزالبحث، و 
 :ةالغائي   حكامهاأ  العلل وتقرير  أنواع: األولالمبحث 

 قر  أ  ه ن  إ  فة من مادة وصورة، فا مؤل  هن  أ  د ك  أ  ابن رشد قد بحث مبادئ الوجود، و  ذا كانإ      
 الفاعلة والغائية فهما خارجيتان. ام  أ  المادة والصورة علتان داخليتان،  ن  أ  في المقابل 

 ، وهي: الرسطيلتقسيم اوفق على ربع علل أ   إلىم ابن رشد العلل الطبيعية لقد قس     
 .ة المادية: وهي المادة التي يوجد منها الشيءالعل   -1

 الصورة التي يكون عليها الشيء.  أوالكيفية  أوة الصورية: وهي الشكل العل   -2

 هي علة وجود الشيء.  أوة الفاعلية: وهي العلة المحركة للشيء العل   -3

 الهدف.  أويكون الفعل، وهي الغاية  أجلهة الغائية: أي ما من العل   -4
، (1)الوجدود وموجوداتده  أشدكالع هدذه العلدل ضدرورية لفهدم جميد ن  أ  شدد بعد ذلك قرر ابن ر  

 مدان  وا   ال تكدون منفصدلة  سدبابال  هذه  ن  أ  د بعدها يؤك   (2)لذلك فمن يرفع السببية يرفع العقل 
ر الرشددي هدي التدي لتصدو  اوفدق علدى فهدذه العلدل  ،فيما بينها بعالقات سببية وجوديةترتبط 

 .  ويشتمل على غايةبمقتضاها يوجد الشيء بهيئته معينة 
كتبده  ن   أ  فنجدد مدثال   ،كتبده جميدعدراسة ابن رشد لهدذه العلدل نجددها مفصدلة فدي  ن  إ          

العلدددة تأخدددذ فدددي  ن  أ  ى نحدددو يختلدددف عدددن الطبيعيدددة، بمعندددى تددددرس العلدددة علددد فدددي اإللهيدددات
دأ   ،عدن الغايدة والقصدد سالسدبب الغدائيسمسدار الكدالم  اإللهيات ا فدي الكتدب الطبيعيدة فنجدده م 

                                                 

 .  663( عمر فروخ : تاريخ الفكر العربي الى ايام ابن خلدون ، ص 1)
 افدددت ، ص. كدددذلك انظدددر : ابدددن رشدددد ، تهافدددت الته481( ابدددن رشدددد : تفسدددير مدددا بعدددد الطبيعدددة ، ص 2)

785  . 
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ا فددددي ا بينهمددددا واسددددتغراق  إذ نجددددد خلط دددد ؛(1)العلددددل الماديددددة والصددددورية  والفاعلددددة  يركددددز علددددى
 .  نا الحدود التي تقف عندها الغايةح لن يوض  متاهات كيفية، دون أ  

 فضدددال  عدددنا، رسدددطي  أ  ا نظريدددة ابدددن رشدددد فدددي السدددببية سدددنجد حضدددور   إلدددىذا رجعندددا ا   و        
تمثل ابن رشد هدذه العناصدر كلهدا وخدر   ،(2)حضور فالسفة إسالميين كالكندي وابن سينا 

 ن  أ  د علددى قدد أك د أرسدطوفدإذا كدان  ،(3)بنظريدة فدي السدببية تختلدف عدن نظريدات مددن سدبقوه 
هدا علدة فاعلدة ن  أ   إلدىابدن رشدد يدذهب  ن  إ  علة فاعليدة، بدل علدة غائيدة، فدال تعد  الولىالعلة 
ن أ  ا هنددا ويهمندد ،(5) رسددطوأ  ن رشددد عددن ومددن هنددا اختلددف ابدد ،(4)العلددة الغائيددة  فعددالأ  ولهددا 

 حسب ما يقتضيه مذهبه في الوجود.    مسألةنعرض لما قرره ابن رشد في هذه ال
هدا التدي ن  أ  بالعلدة الماديدة ويدرى  أوم ابن رشد بتفصل هذه العلل ويبددهذا الحد يق إلى        

ة فالعل د ،(6)هي علدة الصدنم مادة النحاس  ن  إ  مثال ذلك ما يقال  ،تقال على العنصر والمادة
المدادة بحسدب  ن  أ  د ذلدك ومدا يؤك د ،التدي يكدون بهدا الشديء كدامن بدالقوةهي العلة  االمادية إذ  

فعدل الصدورة. فدإذا كدان النحداس يمثدل العلدة الماديدة للصدنم، فدان شدكل  إلدىابن رشدد تفتقدر 
ا التفسددير نجددد تقارب ددبهددذا  ،(7)الصددنم ومددا هددو عليدده مددن هيئددة وتشددكل يمثددل العلددة الصددورية 

وبهذا تكدون العلدل اثندان: علدة ماديدة منفعلدة وعلدل ثدالث  ،يةبين العلة الصورية والعلة الغائ
ذا وصدل ابدن ا   و  ،(8)بمقتضاها يكون الشديء علدى مدا هدو عليده  ال تيتجمعها الصورة  أخرى

                                                 

 . وقارن :  73( خليل شرف الدين : ابن رشد ، الشعاع االخير ، ص1)
- Averroes : tahafut AL Tahafut , ven Den Berg , London , 1228 , P. 335-338. 
 . 261( حسام االلوسي:  فلسفة الكندي وآراء القدامى والمحدثين فيه ، ص2)
، ص  1979الوسددطى، الطبعددة الثالثددة ، دار القلددم ، بيددروت ، ( عبددد الددرحمن بدددوي: فلسددفة العصددور 3)

148  . 
 . 146( يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص 4)
 , Burent . J. : Greekphilosophy.  كدذلك انظدر : 784( ابدن رشدد : تهافدت التهافدت ، ص 5)

London 1968  , P . 67 . 
 . 483ص ، 3( ابن رشد : تفسير ما بعد الطبيعة ،  6)
 .  81، ص 1( ابن رشد : تفسير ما بعد الطبيعة ، 7)
 .   124، ص  1( ابن رشد: تفسير ما بعد الطبيعة ،  8)
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ار الموجدود الصدورة هدي المعندى الدذي بده صد ن  هذه النتيجة فقد تسدنى لده القدول بدأ   إلىرشد 
 . (1)ا في الوجود متحقق  

مدا عدن ن  إ  رشد أن يتكون الشديء عدن الالشديء، وعلى ذلك فمن المستحيل عند ابن         
الفعددل عددن  إلددىا بددالقوة، وهددذا الوجددود يخددر  فددالكون عنددده يتطلددب وجددود   ،صددال  أ  مددادة تسددبقه 
 . (2) طريق الفاعل

 إلددىفاعددل بالحركددة التددي مددن خاللهددا يرمددي وهكددذا تتحدددد عنددد ابددن رشددد عالقددة ال         
ة الفاعلددة هددي التددي تخددر  الشدديء مددن فالعل دد ،خلددق العددالم مسددألةتقددديم صددورة جديدددة تتعلددق ب

وجدود الشديء  مبددأ. وهنا تكمن أهمية هذه العلة بالنسدبة البدن رشدد. فهدي (3)الفعل إلىالقوة 
(4) . 

، وهي كالتمدام والكمدال مثدل: الصدحة علدة ا العلة الغائية فهي ما من أجله الشيءم  أ         
 . (5)المشي 
تعدد  إنهداة الغائية هي الصورة النهائية التي يتطلع اليها الفاعل، كما وعلى هذا فالعل         

التحقدق بالفعدل والسدكون  مبدأالذي يعين الفعل ويدفع إليه، وبهذا ترتبط العلة الغائية ب مبدأال
 .(6)عند غاية 

 المدوردراسدة ابدن رشدد لهدذه الجواندب تعدد مدن  ن  أ   إلدىن نشير أ  هنا يجب  ىإل            
وفددي كتبدده الخاصددة يفدديض فددي  أرسددطو، صددحيح أندده فددي شددروحه علددى الهميددةالغايددة فددي 

ن (7)كثددر للسددبب الغددائي أ  ا دراسددة السددبب المددادي. ولكننددا سددنالحظ حضددور   . وهددذا السددبب وا 

                                                 

 . 134، ص  1962( نجيب فحول : الغزالي وابن رشد ، بيروت ، 1)
 . 64، ص1955( مدني صالح: الوجود ) بحث في الفلسفة اإلسالمية (، مطبعة المعارف ، بغداد، 2)
 .   50بن رشد : تلخيص ما بعد الطبيعة ، ص( ا3)
 . ينظر كذلك : 136، ص  1(ارسطو : الطبيعة ،  4)

M.G.E Vans : the physical philosophy of Aristotle , (University New Mexico , 
press 1964 ) P. 70. 

 .  102، ص  1 . وقارن : ارسطو، الطبيعة ،  484، ص  2( ابن رشد : تفسير ما بعد الطبيعة،  5)
 .  263(عمر فروخ : المنها  الجديد في الفلسفة العربية ص 6)
 . 138( حسام االلوسي: دراسات في الفكر الفلسفي االسالمي ، ص 7)
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الوجددود  سددبابأ  ابددن رشددد يبحددث فددي  ن   أ  ال  ث ؛ إ  كددان قددد اختفددى فددي المددنهج العلمددي الحدددي
 مؤكدا على وجود علة غائية تسير بمقتضاها رحلة الوجود. 

الفاعلدة  السدبابالقدول بإنكدار وجدود  ن  أ  يقرر ابدن رشدد م ما تقد  وفق على لهذا كله و        
دالتي تشداهد فدي المحسوسدات قدول سفسدطائي، والمدتكلم بدذلك  مدا، جاحدد بلسدانه اإم  منقداد  وا 

 . (1)لشبهة سفسطائية 
االقتدران بدين السدبب  ن  أ  السببية، فهو يدرى  مسألةالغزالي فقد خالف ابن لرشد في  ام  أ        

 . (2)الضرورة العقلية  إلىحكم العادة، ال  إلىما هو اقتران عرضي جائز، مرده والمسبب إن  
 ن  أ  يددرى  إذ، (3)ذا الددتالزم والمسدداوقة الضددرورة فددي هدد مبدددأل إقددرارهويددرد ابددن رشددد مددن خددالل 

ال شددديء يحددددث  إذالسدددببية،  مبددددأالسدددبب متدددى وجدددد فقدددد وجدددد المسدددبب، وهدددذا هدددو أسددداس 
 . (4)بالمصادفة 

هدددو تدددالزم  إنمدددابدددين اا والعدددالم ، الدددتالزم بدددين العلدددة والمعلدددول ن  إ  لهدددذا يمكدددن القدددول        
 . (5)ضروري 
الذاتيددة، فبدددون  سددبابهأ    مددنال  الموجددود ال يفهددم إ   ن  أ  شددد ولتوضددح ذلددك يددرى ابددن ر          

ال نسدتطيع التمييددز بدين الموجددودات، عنددها سددترتفع طبيعدة الموجددود ويتحددول  السددبابهدذه 
 . (7). فلكل شيء طبيعة وفعل معين، فالنار مثال طبيعتها اإلحراق (6)العدم  إلى

                                                 

. كدذلك: نجيدب فحدول، الغزالدي  781، ص 1964( ابن رشد : تهافت التهافت، تحقيدق سدليمان دنيدا ، 1)
 . 127وابن رشد، ص

 .  783التهافت ، ص  ( ابن رشد : تهافت2)
 . 44، ص  1( ابن رشد : تفسير ما بعد الطبيعة ،  3)
( محمد عبد الرحمن مرحبا : من الفلسفة اليونانية الى الفلسفة  االسالمية، منشورات عويدات ، بيروت، 4)

 .  84. كذلك ، ينظر : محمد علي ابو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي ، ص 756، ص 1970
 . 9، ص 1966سي : دليل المشاهدة ، ضمن مجلة الفكر الجديد ، بغداد ،( حسام االلو 5)
 . كذلك : 782( ابن رشد : تهافت التهافت ، ص 6)

Jaeger w.w.: the theology of the early gree K philosophers ; Oxford 1936 . P. 
277. 

 .  1152، ص  2( ابن رشد : تفسير ما بعد الطبيعة ،  7)
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للموجودات مدن خاللهدا نتعدرف  أسبابجود ابن رشد يؤكد على و  ن  وخالصة القول إ         
جميدع  ن  أ   ماال سدي  و  ،صر مهما في العلم العدوم المعاصدرةفالسببية عن ،وغاياتها أفعالهاعلى 

ينكدددر ن أ  ن ينكدددر السدددببية ال يسدددتطيع أ  فمدددن يسدددتطيع  ،سدددبابال  معرفدددة  إلدددىالعلدددوم تهددددف 
الموجود، فكدل فعدل البدد لده مدن  ينكر نأ  ن ينكر الفاعل ال يستطيع أ  الفاعل، ومن يستطيع 

، فددداذا وجدددد السدددبب الزليدددةابدددن رشدددد لفهدددم الموجدددودات وصددديرورتها  مبددددأفاعدددل. وهدددذا هدددو 
 وجدت النتيجة. 

ثرها في المعلول الستكمال صفة الفعل كسدبب آابن رشد قد اشترط فاعلية العلة و ف         
معددين وغددرض يفيددد معنددى غددائي. فالعلددة ال تكددون علددة مددا لددم توجددب المعلددول وفقددا لقصددد 

 السددددبابتحقددددق التندددداغم بددددين  ةالوجددددود، وهنددددا تتحقددددق العالقددددة السددددببية فددددي عليددددة متكاملدددد
 والمسببات . 

العالم كله قائم على النظام واالنسجام والتوافق الدذي منده انبثدق  ن  أ  والخالصة هي          
فدددي مشدددروع الكدددون  للتغيدددر الحاصدددل مبددددأمفهدددوم العليدددة، فتكدددون أيدددة علدددة مدددن هدددذه العلدددل 

جميدددع العلدددل متكاملدددة تهددددف لغائيدددة واحددددة، وال مجدددال لتبدددادل  ن  أ  . بهدددذا نجدددد (1) والفسددداد
بددددين العلددددل. فددددابن رشددددد وجدددده نقددددده للقددددائلين بعليددددة المددددادة وحدددددها وكددددذلك للقددددائلين  الدوار

 ابالصورة، فدي المقابدل رفدض بيدان العلدة الفاعلدة دون غيرهدا مدن العلدل، وجددنا عندده تصدور 
العليددة والسددببية قدائم علددى ان لكددل علددة عملهددا الخدداص فددي  مسددألةمتحدداور ل شددامال متكدامال

. فالعلددة الغائيددة تددؤثر فددي الخددرىالوجددود وهددذا الدددور مشددروط فددي تأثيرهددا وتأثرهددا بالعلددل 
الفاعلية من جانب حركية الفعل، وعندد الغايدة يقدف سدؤال السدببية عدن أي شديء. لكدن هدذا 

 يف الموجودات ال بقياسها.القول مشروط بتصن
هدددذا الحدددد  إلدددى. أجزائددهفالغايددة مصددداحبة للوجدددود وتسدددري فددي كدددل جدددزء مدددن               

اتضددح لنددا ان الفاعددل والغايددة والنظددام كلهددا فددي نظددر ابددن رشددد داخلددة ومتداخلددة فددي العددالم 
ا جميعهدد الخددرىبحثدده فددي العلددل  ن  أ  فددي بعددض خصائصدده. حتددى  ال  إ  وليسددت مفارقددة عندده 
فاعددل فددي الوجددود  أساسدديالعلددة الرابعددة الغائيددة. فالغايددات عنصددر  إلددىيشددير ضددمنا بردهددا 
. فكددل شدديء فددي الوجدود يسددير نحددو غايددة معينددة. يسددتقر عندددها السددبابوداخدل فددي جميددع 

                                                 

 . 224د الجابري : نحن والتراث ، ص ( محمد عاب1)
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ا علددى مددنح لكددي تكددون قددادر  فويسددكن بهددا ويتحدددد بحدددودها وينتهددي بهددا. ووفقددا البددن رشددد، 
جددل تبريددر أ  كددل ذلددك مددن ، و ن نستحضددر فكددرة الغائيددةأ  بالضددرورة يجددب ا  سددببي  العددالم عقددال  

لددى هددذا النمددوذ  ا   و  ،يسددتحيل وجددود شدديء دون غايددة إذلالتجدداه السددببي،  الحدداديالطددابع 
العقالني الديني استند ابن رشد واثبت فكرة القصددية الالنهائيدة فدي الفعدل السدببي. فالصدل 

نددا ال نسددتطيع ن  أ  الموجبددة الظدداهرة. فكمددا  بابهوأسددمددا هددو ابعددد مددن الفعددل  إلددىهددو ان ننظددر 
ون قددانب  ال  إ  وآالئدده كددذلك ال نسددتطيع معرفددة العقددل  أسددبابهمددن خددالل  إالمعرفددة اا تعددالى 

لغايدددة كونيدددة تمثدددل الداللدددة النهائيدددة للوجدددود. فغائيدددة  وفدددقعلدددى السدددببية الدددذي يثبتددده العقدددل 
 السببية هي غائية الوجود .

   :لية الغائية تؤكد الوجود وسببية العقل: العالمبحث الثاني
العلية ال يحكم الواقع في ذاته، أي ال يحكم الوجود خار  حدود العقل  مبدأ ن  إ      

نما يحكم العقل وبالتالي إدراك العقل للواقع، أي يحكم التجربة كشيء يشتمل  اإلنساني، وا 
ية يفتقر إلى المشروعية العل مبدأ على مقوالت العقل والمعطيات الحسية معا، فإن  

الضرورية لالستخدام خار  حدود التجربة. هذه هي الحجة الساسية ضد استخدام العلية 
 فيما وراء الواقع والحياة.

خار  حدود العقل والتجربة، من الممكن أن توجد العلية في الواقع، ومن                
أن يكون ذلك اختيارا اعتباطيا بدون  الممكن أن ال توجد، وال يمكننا افتراض وجودها بدون

أي أساس مثلما، هو الحال مع عدم وجودها كذلك. أي ال يمكننا إثبات وال نفي وجود 
 العلية في الواقع بمعزل عن العقل، وغايات الخلق ومشروع الوجود.

يعندي الغداء دور العلدم وتكدذيب للددين،  السدبابلهذا يرى ابن رشد بدان إنكدار              
 . (1)ما ان علية العالم ضرورية، وليس على فعل العادة ك

عدد ذلدك ان الفعددل فدابن رشدد يندادي بالخصددائص المعيندة لكدل شديء، ليثبددت ب              
مدن النداس مدن ينكدر وجدود القدوة المتقدمدة بالزمدان علدى الشديء  ن  إ  فيقول  ،متقدم على القوة

كمدا يدرى -الدذين يدذهبون   الشداعرةببها س اإلشكاالتالذي هي قوية عليه. واضح أن هذه 

                                                 

. وقارن : ابن رشد، تهافت 32، ص1955، القاهرة، 3( محمود قاسم: دراسة حول مناهج االدلة، ط1)
 . 786التهافت، ص
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ن ال يبنددي لدديس لدده قددوة القددوة علددى البندداء هددي مددع البندداء، وأن البندداء حددي ن  أ   إلددى -ابددن رشددد
 توجد له القوة على البناء في وقت البناء.  مان  إ  ه ن  ل   ؛على البناء
عدددددال يضدددددعون لف –كمدددددا يقدددددول ابدددددن رشدددددد  –وواضددددح مدددددن هدددددذا المثدددددال انهدددددم            

مددا  ن  أ  ، لددذلك يددرى  (1)بددال واسددطة وهددو اا سددبحانه وتعددالى  ا واحددد  الموجددودات كلهددا فدداعال  
ذا ا   . و (2)يترتب عليه أال يكون للموجودات فعل خاص طبعده اا عليهدا  الشاعرةذهب اليه 

. لهدذا يحددد ابدن رشدد يحددد (3)تخصها لم يكن لها طبيعة خاصة  أفعاللم يكن للموجودات 
 ا. ا أزلي   واحد  ن للفاعل فعال  أ  فيرى  فاعل الكل، اا  سبحانه وتعالىة طبيع

فددي الفعلددين  السددي مابعددض المتكلمددين والفالسددفة و  قددوالأ   ن  أ  ا اسددتنتج ابددن رشددد وهكددذ        
وهددذا يظهددر فددي قددولهم الددذي ذهبددوا اليدده  ،(4)تعجيددز الفاعددل  إلددىبهددم  تد  أ  الدددائم والمؤقددت 

كثيدرة أ فقدد ذهبدوا  أفعدالإقامة الدليل على فعله، هل هو فعدل واحدد أ أم بعدما عجزوا عن 
ان الفاعل ليس باستطاعته إعدام الموجودات، فهو يختص باالختراع فقط. لدذلك ذهبدوا  إلى
العدددم، بددل لدده القدددرة  إلددىان الفاعددل ال قدددرة لدده علددى نقددل الفعددل أو الشدديء مددن الوجددود  إلددى

هددذا الددرأي يعجددز الفاعددل، واندده ال قدددرة لدده  ،(5)الوجددود  إلددىفقددط علددى نقددل الفعددل مددن العدددم 
ذ. (6) الشياء إعدامعلى  أأ (7)ا ا مختدار   حدر  بهذا الوصف، فكيف يكون فداعال   المركان  وا 

ه ال ينبغدي ن دإ  درجدات الفواعدل، فيقدول:  إلدىهذا من جانب، من جاندب آخدر يعدود ابدن رشدد 
دالموجدودات قدد يفعدل ب ن  أ  ن يشك في أ   هدا ليسدت مكتفيدة بنفسدها فدي هدذا ن  أ   ال  إ  ا عضدها بعض 

                                                 

.  وقدارن : ابدن رشدد، تهافدت التهافدت، 104( محمد بيصار: في فلسفة ابن رشد، الوجود والخلدود، ص 1)
 .  556ص
 . 796هافت ، ص ( ابن رشد: تهافت الت2)
 Gilson : History of Christian.  ايضدددا ،  783( ابددن رشدددد: تهافدددت التهافدددت ، ص 3)

philosophy , P. 123. 
 . 795( ابن رشد: تهافت التهافت ، ص 4)
 . 1504، ص  3( ابن رشد : تفسير ما بعد الطبيعة ،  5)
 . 274( ابن رشد : تهافت التهافت، ص 6)
 . 136راسات في الفكر الفلسفي االسالمي ، ص ( حسام االلوسي : د7)
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د(1) أيضداالفاعل، بل بفاعل مدن خدار ، فعلده شدرط فدي فعلهدا، بدل فدي وجودهدا  ا كمدا . تمام 
 مبددأها ليست فاعلة بدإطالق، بدل مدن ن  أ   ال  إ  النار فاعلة لإلحراق،  ن  أ  ن يشك في أ  ال ينبغي 

 .  راقهاإح عن من خار  هو شرط وجودها فضال  
دد د  تعدد اذافالعلددة الفاعليددة،         ، وهددذا يتضددح مددن الشددياءفددي غائيددة وجددود  اساسددي  ا أ  مقوم 

 ن  أ   فضددال  عددنهددذا و  ،(2)ه يهدددف لغايددة ن ددأ  لسددبب، و هددذا ا أهميددةخددالل تأكيددد ابددن رشددد علددى 
فاعلددة فددي هددا علددة غائيددة ن  أ  أثير هددذه العلددة فددي الوجددود، قددال بن تددن يبددي  ابددن رشددد حددين أراد أ  
  الوجود باستمرار. 

فكددرة  الخددالق الموجددد التددي لددم تكددن سددوى ظدداهرة عرضددية فددي مددذهب  ن  أ   اواضددح إذ         
، أرسدطوا للوجود، فاا تعالى الدذي كدان علدة غائيدة عندد عند ابن رشد محور   يرتص أرسطو
سددب، بددل هددو  فحفدداا تعددالى لدديس فدداعال   ،(3)علددة  غائيددة وكليددة عنددد ابددن رشددد  إلددىيتحددول 

 .   (4)علة غائية رتبت الوجود وتستمر في خلقه وترتيبه
فعدل الفاعدل  ن  أ  ين الفاعدل والمحدرك الغدائي. فكمدا ن نفهم الترابط بومن هنا، يمكن أ         
بددالوجود الندداقص الددذي  بددل ،الفعددل، وال بالعدددم مددن حيددث هددو عدددمق بددالوجود الددذي بال يتعل دد

ديح أ  ه من الصحن  ، فإ  لحقه العدم يدزل  االعدالم لمد ن  أ  القدول بد – (5)كمدا يدرى ابدن رشدد  –ا يض 
 يقترن بوجوده عدم وال يزال بعد يقترن به. 

                                                 

 . 787( ابن رشد : تهافت التهافت ، ص 1)
( فلددوطرخس : فددي ا راء الطبيعيددة التددي ترضددى بهددا الفالسددفة، ضددمن ) ارسددطوطاليس فددي الددنفس ( ، 2)

 ترجمددة قسددطا بددن لوقددا ، شددرح وتحقيددق عبددد الددرحمن بدددوي ، وكالددة المطبوعددات ، الكويددت ، ودار القلددم ،
 .  98، ص  1980بيروت ، 

 .  1724، ص  3( ابن رشد : تفسير ما بعد الطبيعة ،  3)
 .  180( يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص 4)
 Burent . J. : Greek. وللتفصيالت ينظر : 274( ابن رشد : تهافت التهافت ، ص 5)

philosophy , London 1968  , P . 67 . 
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وبهددددذا يددددتم البددددن رشددددد التفرقددددة بددددين المخلوقددددات والمصددددنوعات فالمصددددنوعات إذا           
ددفاعددل بدده يسددتمر وجودهددا، أ   إلددىوجدددت ال يقتددرن بهددا عدددم تحتددا  مددن أجلدده  ات ا المخلوقددم 

 . (1)الفاعل مستمرة  إلىالعدم مقترن بها ومالزم لها لذلك فحاجتها  ن  إ  ذ ، إ  فخالف ذلك
وفدق علدى لتأسيس لمعنى العالم المتحرك إطار يسمح با برزهكذا ، تكون فرضية الفاعل، أ  

هذا الفاعل بإمكانياته الالمتناهية يكشف لنا عن مددى التدداخل  ن  أ  فمن الجلي  ،غاية لطيفة
 سببي والتفاعل بين عالمي الكون والفساد. ال

أجزاء العلة الكاملة، وهي التي تخر   أ برزر العلة الغائية التي هي هكذا تفس         
ا ومتأخرة الفاعل من القوة إلى الفعل، ومن اإلمكان إلى الوجوب، تكون متقدمة ذهن  

  بالفعل، مثال  ونه فاعال   بالقوة إلى كوجودا، فهي السبب لخرو  الفاعل عن كونه فاعال  
  لغاية ولوال تصور تلك الغاية لما خر  عن كونه فاعال  ال  النجار ال يقوم بصنع الكرسي إ  

 وعلى هذا فللعلة الغائية دور في تحقق المعلول. ، بالفعلبالقوة، إلى كونه فاعال  
ا المعنى لغناه المطلق في مقام الذات والوصف ر العلة الغائية بهذوال نتصو         

 ال  خر وا   آإلى شيء  اإليجاده تام في مقام الوجود والفعل، فال يحتا  في ن  والفعل، فكما أ 
جل الغاية  ل  ال  كانت فاعلية اا تعالى، كفاعلية اإلنسان فال يقوم باإليجاد والخلق، إ  

 بشيء وراء ذاته وهو ال يجتمع مع لية مستكمال  ا في مقام الفاعالمترتبة عليه لكان ناقص  
 غناه المطلق وتفرده في الخلق.

   :المبحث الثالث: العالقة السببية بين الفعل والغاية
كمدا  ،فعدل معدين حدداثإ  القدوة الفاعلدة هدي قددرة الشديء علدى  ن  أ  نا فيما سبق لضح ات        

سدبب  وأ  خدرى بتدأثير فاعدل أ   إلدىحالدة  ان القوة المنفعلة هي قدرة الشيء على االنتقدال مدن
 .  (2)غائي 

 وأرسدطومفهوم الطبيعدة، فهدي فدي نظدر ابدن رشدد  إلىصل هذه الفكرة فيرجع ا أ  م  أ           
 وسط بين القوة المطلقة والفعل التام.  ااالنتقال والتغير، هي إذ   مبدأ

                                                 

 .  1632ما بعد الطبيعة ، ص ( ابن رشد : تفسير 1)
 . 48( محمد عاطف العراقي : دراسات في مذاهب فالسفة المشرقس ، ص 2)
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 المددادة والصددورة، قولدده بددأن  كمددا يضدديف ابددن رشددد مبينددا فكددرة العالقددة السددببية بددين           
. وعلدددى هدددذا تكدددون الغايدددة عندددد ابدددن رشدددد صدددفة (1)المدددادة هدددي السدددبب للتحدددرك واالنفعدددال 
الهيددولى بددالقوة ولدديس لهددا الوجددود  ن  أ  د ابددن رشددد علددى مالزمددة للمددادة. فددي هددذا التفسددير يؤك دد

الفعدددل اسدددتكمل  ىإلدددانتقدددال المدددادة مدددن القدددوة  ن  أ  . كمدددا يوضدددح لندددا هدددذا التفسدددير (2)بالفعدددل 
ذا إ  الطبيعدة ال تدزال تحدرك الشديء حتدى  ن  أ  ار اليه، ذلك بالصورة ، وصار لها الوجود المش

 . (3)سكن الخيرحصل على كماله 
ربدع التدي أقرهدا أرسدطو وابدن رشدد ولهذا ارتبط مفهوم الفعل والقوة بموضوع العلدل ال         

الفعددل  إلدىة معيندة. فددال يخدر  شديء مددن القدوة فدي العدالم وفقددا لغائيد شددياءال  لتفسدير حددوث 
من قبل شيء بالفعل ، لذلك كان الفعل سببا فاعليا وغائيا بالنسبة للقدوة التدي فدي المدادة  ال  إ  

(4) . 
العالقة السدببية بدين القدوة  أرسطوحدد عند ابن رشد كما هو الحال عند وهكذا تت             

سدبب غدائي يسدكن عندده  إلدىحالدة الفعدل يحتدا   إلدى والفعل، فخرو  الشيء من حالة القوة
 . (5)الفعل 

ذا كدددان ابدددن رشدددد قدددد حددددد ع            السدددببية، فإنددده  مبددددأبالقدددة الموجدددودات الطبيعيدددة وا 
 ها مقترنة بالغاية. السببية فإن   مبدأبالتالي قد أقر ان هذه العالقة مع كونها قائمة على 

سدبب   إالالغاية عنده مدا هدي  ن  إ  لسبب والغاية يمكننا القول زم اتال مسألةإقراره ببو          
 .  لو  ال  ن يكون لها مسبب. وهذا السبب هو الفاعل أ  ويجب 

                                                 

. وقدارن : جميدل صدليبا ، تداريخ الفلسدفة العربيدة ، ص  796، ص  2( ابن رشد : تهافت التهافت ،  1)
483  . 

 .   1567، ص  3( ابن رشد : تفسير ما بعد الطبيعة ،  2)
 كذلك،  . 1192سير ما بعد الطبيعة ، ص ( ابن رشد : تف3)

NASR ( S.H ) : an introduction to Islamic cosmologycal . Doctriness , London , 
1904  P. 22. 

 .   135( حسن مجيد العبيدي: العلوم الطبيعية في فلسفة ابن رشد ، ص 4)
 . 228( زينب الخضيري : اثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطى ، ص 5)
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بشدرط أن نميدز مدع ابدن رشدد بدين الدذاتي  اح  واضد المدرهدذا الحدد يكداد يكدون  إلى         
بدين الغايدة والسدببية نقدول ندربط ول ،والعلل الثانوية الصلية الساسيةوالعرضي، وبين العلل 

 . (1)بعد غاية  إالان الفعل ال يتم 
العلية هو أحد مبادئ العقل الرشدي، ومعناه أن لكل  مبدأ ن  أ   إلىهذا الحد نصل  إلى

يفسر وجوده. فالسببية عنده هي القانون  مبدأ أوظاهرة سبب معين، فكل شيء له سبب 
 الذي يحكم الوجود.

المعرفة تستحيل بدون العلم بالسببية وقوانين العلية التي  ن  شد أ  فقد قال ابن ر          
كما يقول  مبدأتضبط حركة الوجود لكونها معرفة السباب وقوانين الموجودات ومبادئها، فال

ليس سوى السبب. وهو بهذا يخالف الغزالي الذي قال بإنكار العالقة السببية. لذلك رفض 
نسان والخالق ويرى أن ليس من عادة اا سبحانه وتعالى ابن رشد الفكر التشبيهي بين اإل

أن يخلق شيئا ثم يغيره. فالشياء التي خلقها اا تعالى منذ القدم هي أشياء ذات صفات 
ثابتة، وما يسمى عادة بالنسبة للموجودات ليس في الواقع سوى الطبائع الواقعية التي تحدد 

   إدراك السباب التي تؤكد صدق الواقع.هوية هذه الموجودات، فالعقل مجبول على 

في كل من الوجود  صلال  السباب الذاتية عند ابن رشد هي  ن  أ  معنى هذا            
 بفهمها واعتبرها مساوية لحقيقة كينونة الشيء، فلو لم ال  ال يفهم الموجود إ   ذإ  والمعرفة، 
الغائية عند ابن رشد هي علية فالعلية  ،د فعل يخصه لم يكن له طبيعة تخصهيكن لموجو 

ضرورية ال مجرد اقتران أو عادة كما يقول الغزالي. ويربط ابن رشد بين إنكار السببية 
نكار وجود السباب الفاعلة التي تشاهد في المحسوسات إ   ن  أ   وبين جحود الصانع، فيرى

نستدل على  بشرقول متناقض مع منطق الفكر والعقل، هو إبطال للحكمة اإللهية. فنحن 
وجود اا تعالى بوجود خلقه. وعلى هذا نجد ان العلية وسببيتها عند ابن رشد ال تلغي 
حرية اإلرادة لن اإلرادة شوق تبعثه فينا المؤثرات الخارجية ولما كان العالم الخارجي بما 

ا بتلك العالقات السببية فإن تلك اإلرادة تتحقق عند مؤاتاة كجسم محكوم   إنساننافيه 
 إلىالسباب الداخلية والخارجية معا، فكلما زاد علم اإلنسان زادت حريته وتحققت إرادته. 

                                                 

 . 66( محمد عمارة : المادية والمثالية في فلسفة ابن رشد ، ص 1)
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فلسفة ابن رشد تقوم على حجية الفصل بين عالم الغيب وعالم الشهادة،  ن  أ  هذا الحد نجد 
. وإلزالة الخلط بين اإلنسانية على الخصوصية اإللهيةال يجوز تطبيق المعاني  إذ

. أما المعجزات فإن ابن والدلة البراهين إلىمن اللجوء ابن رشد ال بد الحقيقتين حسب 
يصعب فهمها ضمن المنظومة الفكرية للفالسفة، هي حقيقة فوق  علنا أنهرشد  يصرح 

ثبات، لذلك اإليمان بها شرط في وجود الشرائع اإلنسانمتناول  نسقية الكون والوجود  وا 
 السببية.

اكثر من مرة إن نفي السببية من أجل إظهار عظمة القدرة  مع ذلك يؤكد ابن           
انه وتعالى التي تبرز في اإللهية وتثبيت المعجزة هو نفي للحرية اإلنسانية وقدرته سبح

إن النتيجة المترتبة على رفع السببية عدم التمييز بين الموجودات، إذ لكل  ،السباب
ه وتعالى هو الذي خلق القوانين والسنن موجود ماهية خاصة تميزه عن غيره. فاا سبحان

هذا من جانب، من جانب اخر نجد ان المادة  التي ال سبيل إلى خرقها وتبديلها. والسباب
تظهر في الطبيعة بشكل واضح. لكن ظهورها إنما يكون بسبب غائي، وهذا السبب هو 

مل وفق قواعد الذي أهمله الفالسفة السابقين لرسطو، فالطبيعة تعمل لجل غاية، وتع
وقوانين ثابتة ال تتغير. فالنظام من خصائص العالم الطبيعي، في حين تكون العشوائية 
من خصائص البخت واالتفاق. أما أن بعض الفعال الطبيعية تبدو ضرورية ولكن دون 
غاية ظاهرة فذلك يعود إلى نظرتنا الجزئية الضيقة. فنحن اذا أمعنا النظر في هذه الفعال 

غاية مقصودة، ومن المثلة  إلىلسياق العام للوجود، لوجدنا أن هذه الفعال تتجه داخل ا
على ذلك: قوانين علم الفلك أو الحركة الدائرية لألجرام السماوية. فهذه الفعال ينبغي 
النظر اليها من خالل عالقتها بالمفهوم العام للنظام العقالني في الطبيعة، لذلك يقرر ابن 

نماة ال تفعل باطال رشد أن الطبيع ان اللبن والحجارة انما وجدت . فكما (1)تفعل لغاية وا 
الغاية هي المقصودة من  ن  جل صورة البيت. كذلك الحال في المور الطبيعية نجد أ  أ  من 

. فلو كانت الصورة من ضروريات المادة، لما (2)عمل فعل ما. فال وجود للصدفة والبخت 
المور الطبيعية االتفاق.  مبدأفاعل أصال، ولكان  إلىا احتاجت الموجودات في وجوده

                                                 

 .۱۲۸محمد عابد الجابري: ابن رشد ، سيرة وفكر، ص  (1)
 Aristotle : Physica , P . 206 a , 25.ايضا: ۱۷ابن رشد: السماع الطبيعي، ص (2)



 
 هـ1444م( /8/12/2022) كانون اأَلوَّل                    (                 91العدد )                          

 493 

ة يشير اليها ابن رشد وهي أن هناك أشياء أخرى توجد عن طريق ممي ز هناك نقطة  ن  أ  
أخرى ضمن السباب الربعة أ يقرر  باأسبا نعدهاالبخت واالتفاق، لكن هل يمكن أن 

كثيرة فينبغي أن نبحث وننظر  أشياءأرسطو أن الصدفة واالتفاق علتان تصدر عنهما 
 أ  (1) على أي وجه يدخل البخت في هذه السباب

ا حقيقيددة سددباب  أ  سددباب بددالعرض، فهددي ليسددت هددذه السددباب عنددد ابددن رشددد هددي أ   ن  إ  
خدذ الددين أ  سدبب  ن  إ  ة فلقيه الدائن وأخدذ منده دينده، فدللشيء، فالذي قصد السوق لشراء حاج

ا السدبب م دس البخت، فالبخت ليس سدببا ظاهريدا محدددا، أ  هو قصد الخرو  إلى السوق، ولي
 ه سبب بالعرض وليس بالذات. ن  إ  ا، فسبب   الذاتي فهو محدد وواضح. فاالتفاق إذا كان يعد  

ت إلدى تقريددر غائيدة الطبيعددة وتبريدر كددل مدا ينشددأ د  هدذه النتدائج عنددد ابدن رشددد، أ   ن  إ          
مدددا يحددددث  ن  أ  يدددرى ابدددن رشدددد  ذإ   ؛لفسددداد وغيدددر ذلدددكمدددن وجدددود للشدددرور وا مبددددأضدددد هدددذا ال

الشددياء التدددي شددياء التددي هدددي باضددطرار وال مددن مددن ال   عدددد  باالتفدداق ومددن تلقدداء نفسدده ال ي  
ه يعددوق مددا يحدددث ن ددإ  علددى القددل، ومددا يحدددث علددى القددل فمددا كوندده ن  ا   تتكددون علددى الكثددر و 

ا عند ابن رشدد كمدا رأيندا، وهدذا بددوره يدؤدي جد   مي زفالتأكيد على الغائية م ،(2)على الكثر 
غايدة، جسام الطبيعية، هذا الدافع هو الميل الدذاتي نحدو الكمدال والإلى وجود دافع لحركة ال  

الموجددودات بأسددباب سددخرها لهددا وفقددا لغايددة  أوجدددفدداا تعددالى  ،نحددو الصددور النهائيددة للوجددود
 حتى انحفظ بذلك وجود الموجودات وتمت الحكمة.

 اتمة: الخ
 : هاأ برز ، عديدة نتائج إلىلت في هذا البحث توص      

 موضوع السببية يبقى معلقا ضمن اطار الغائية، فال سبب دون غاية. ن  إ   -1
وجود النظام والغائية في الكون هو الذي يعطي مشروع لدراسة المستقبل والعقل والحياة.  -2

 ي تحكم الوجود.فال شيء يثبت العقل والنقل غير السببية الغائية الت

                                                 

 .۱۱۱ارسطو: الطبيعة، نشره عبد الرحمن بدوي، ص (1)
 .۱۹ماع الطبيعي، ص ابن رشد: الس (2)
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ا من النظام تسري في ن روح  أ  كبر دليل على أ  يام السببية الغائية ووجودها هو ق ن  إ   -3
ا ما تكون مضمرة تسمى ر  يباطنة كث أسبابالظاهرة هناك  السبابفوراء  ،العالم

 الغايات. 
 العلية مرتبطة ن  أ  ة وهي مي ز حقيقة م هومضمون البحث لقد بينت خطة             

ن يثبت قانون أ  قد اتضح لنا كيف استطاع ابن رشد بالغاية، فالسباب مقترنة بالغايات. ف
كما  ،للحياة وقصدية فعل الخلق والعالمالعلية الغائية الذي يبت العقل ويعطي معنى 

درجة اليقين العقلية المتعلقة بقانون العلية تبقى هشة بدون الغاية والقصد  ن  أ  ضح لنا ات  
فنحن مطمئنون مع ابن رشد بفضل النظام  ،ما وراء الظواهر العلية إلىالذي يمتد السببي 
في دائرة وجودنا  مي ز اا منساني  إ  ا ا معرفي  ه سلوك  بوصفصحة العقل والعلم  إلىالكوني 
يوجد نظام غائي يحكم العالم وفق خيرية لطيفة تثبت حياتنا والعيش عنوانها  إذ ؛والحياة

الخطوة  ن  أ   لنا ضحات   كما  ،ى ولطفه وعدله ووعده الحق الذي ال يتخلفنواميس اا تعال
ا، ففيما قبل الوجود ال توجد أية أسباب الواصلة بين العدم والوجود ال يمكن تفسيرها سببي  

ن   أو ستلحقها، وهذه الغاية يمكن استقراؤها من خالل  خرىوأ  ما توجد غاية سبقتها علل، وا 
 ونية ومن خالل الوحي الذي يقودنا العقل إلى اإليمان واليقين به. مالحظة الظواهر الك

مفاهيم التكيف الدقيق والتصميم بن لنا فمن خالل مالحظة الظواهر الكونية يتبي  
النسي، أن الكون قد رتب لتكون حياة اإلنسان فيه ممكنة وفقا لغاية تحقق  مبدأالذكي وال

 .يات الوجود الكبرىخالفة اا في الرض كذروة جميلة لغا
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Cause Finale in the Philosophy of Ibn Rushd 

Sami Mahmoud Ibrahim 

  

Abstract 

                This topic is not limited to the limits of the nature of 

causality as a causation and principle of existence in Ibn Rushd's 

philosophy, but rather searches for the goals and objectives of this 

causality with which he differed from Aristotle, in order to confirm 

his originality, critical and analytical depth, and intellectual 

independence in examining the causes of existence and its near and 

far causes. Ibn Rushd places special emphasis on this aspect, and 

then tries to show these causes according to the circle of cosmic 

causation drawn by the Creator, Glory be to Him. 

          If Aristotle presents the idea of causality on one basis, we will 

find this basis, which Ibn Rushd expanded on. He tried to prove the 

necessity of understanding causality as a general principle of 

existence, which in turn shaped 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 regarding the 

priority of these causes and their existential and temporal 

arrangement, because the reality of creation and the way of knowing 

it requires the study of the action of the cause and the cause as an 

important and basic principle that benefits the strength and 

foundation of the mechanism of understanding the system of the 

universe, meaning that we will see an explanation For most aspects, 

bodies and things are formed by the principle of causality and the 

intentionality of its comprehensive cosmic system. Therefore, the 

fact that Ibn Rushd’s action of causes formed a proposition worthy 

of research, as it provoked a wide discussion among philosophers 

and thinkers, which reflects the great importance that this topic 

occupied, especially in understanding the issue of the world, its 

substance, action and time. Therefore, we aim in this research to 

present a mechanism for understanding the causation of the causes 

that characterize the agent and existence according to the principle 

of cosmic integration and the realization of the finality explained by 
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Ibn Rushd. The importance of this research lies in an attempt to 

shed light on the importance of the issue and the principle of 

causality in its multiple forms in drawing a universal teleology 

according to which both the natural and metaphysical existences go, 

which expresses the originality of Ibn Rushd in raising the issues of 

philosophy and the major problems of existence. 
       Key words: cause, existence, cause, action, subject, finality, 

universe. 


