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 وعالقة الحادث بالقديمالحركة الجوهرية 

 اللواتي  محمد رضا

 حممد رضا اللوايت، احلركة اجلوهرية، احلادث، القدمي، الفلسفة اإلسالمية. الكلمات المفتاحية:

ينبغييا ارتاييأا  لع الالييال رت عللييت ماللومييا  كاسييية اييا مدرسيية احلنميية ايلالالييية  ييالن و اليي   يسييل ي  
، و الليا،، عاللهيا ا اينا ية الييت ينبغيا لع تنيوع الى األمهية الفلسفية اليت تنما هلاوسقها لع يض  يده 

 .1"اية  الد القرع الثالث اشر حمدودة جد  اإلسالم"إع ماللوماتنا اا ت ور الفلسفة  :سيه

 دلسيا، األ ا  الد مو  ا ا رشيدالباحثوع جتاه الفنر الفلسفا اإلسالم ا قسمالالال الالريب، سفا 
 .لر الةعنا حصرها ا  ، حسب مالرسلهم  احلنمة ايلالالية،اجتاها إىل 

 دلسييا، كمييا  ييده سالسييفلها، ا ييا رشييد األ ية مبييو  ر ييراإلسييالممييو  الفلسييفة  ميينهم مييا لالنيي 
ميأق  قيدا الاليال حيو  ايباحثية  ه والى لقي  اللقيديرا ، ماتي  أ  ومنهم ما لالقد، 2لدى هاد  الاللو 

وا ييا رشييد ا  تهافتتا الفالةتتفة شيين  ئيياتا  لوقيي  ومييو  ايل يياوراع الشييهااع حوهلييا، ومهييا الغيي ا، ا 
 .3، كما  د ذلت اند سخر تهافا التهافا

ر ير ثثلييه، ا يا رشيد، واليى لقي   رحيي  هقفيو ومنهم ما رلى لع سيا الفنير الفلسيفا وتدسقيه ل ي
ة األ ياة سيييه، كميا  يد ذلييت اللقيديرا ، سي ع مسيألة قييدا الاليال ل تنيا حميياورا  الغي ا، وا يا رشييد احللقي

و صييا  لييراق ا، سيي كر شييار إىل النخييب اليييت واطييل  ال رييي ل ،ولللييدلي  الييى ذلييت ،، اليي  4ادةالسييانييد 
إرت ل يه ل ييأ  اليى ذكير ،  يالدواين، والسيد الشر جال  الديا و  المحاكمات الديا ال وسا وطاحب
اي  سيل  احللقية األ ياة ميا اةياورة الفلسيفية تليت، رغم لع ه ا األ ا هيو ميا طدر الديا الشااق ، 

  ظرية احلركة اجلوهرية كما سنأيت الى ذكرها اا قريب.

حييو  النصييو  مييدكور هيم  ييراإل اثميياع لميي ،مييه ايقييأا اليي   قد  ا، ليض ييينلمييا إىل هيي ا ارتجتيياه 
 "مالرسيية الوجييود"رسييالة : وهيي ه النصييو  هيياتسييل   مبلواهييا لع تنييوع حنميية ملالالييية، الفلسييفية اليييت 

، وايقييدما  ذا ييا لييداود "مقييدما  الييى شييرا سصييو  احلنييم حليييدر ا ملييا"و "جييام  األسييرار"ورسييالة 
                                                           

مقداد ارسة ) نظرات في فلسفة ابن ةينا ومال صدرا الشيرازي: ضما "،ماهية النما  وسنرة احلركة اجلوهرية اند الشااق "  ور، رضا حاج  1
 . 230ف ة ص(، ال2014: اجملم  اللو سا للاللوا وا داب والفنوع، تو س، سلسلة الاللوا اإلسالمية ،منسية

  .20( الصف ة 8319 ر ال ليالة لل بااة والنشر،دا) او :  1بالة  ال ،نظرية الحركة الجوهرية عند الشيرازي الاللو ، هاد  2 
 .8الصف ة  (،1962ال بالة الناثولينية  ل قي  األب  ويج، ) او :  تهافا الفالةفة سخر ، ماجد 3
(، 1990، 1بالة  الدار الفنر اللبناين، ) مشكلة الصراع بين الفلسفة والدين من الغزالي وابن رشد إلى الطوةي والخواجة زاده سالادة، رضا 4
 .10ف ة صال
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كير مدرسية ، دوع لع ييأيت اليى ذ 1لالبيد اليرقا  الناشياين شرح التائية الكبتر القيصر ، وايقدما  الى 
 و  شااق.احلنمة ايلالالية لفيلس

واليي يا تيوسروا الييى  ،ة ايددهمالييى قل ي ،لئيت البياحث و الي   ينلميا إليييه لذاك وارتجتياه األ يا هييو 
اسلشيييرا  ألسييي  وها دورة جدييييدة و ساليييد  ارتطيييالل اليييى مدرسييية طيييدر اليييديا الشيييااق  الفلسيييفية،  ةسرطييي

ية، وا قميييا اليييوها الفنييير  اإلسيييالما يييدااا  اليييد ميييرور للييي  سييينة ميييا تيييراكم اللقالييييد الفنريييية ا البيئييية 
ووثبيية مالرسييية كييي ى ، 3  وا لنيير  وقلبييي  النثييا مييا ايفييياهيم وثييورة جتديديييية طيي ، 2واجلمييود النسييي
هييا مبييا سيييهم هيييدغر ا لع حيل    ل يييلمنا مييا كيياع قبلييههبييا لحلييية الوجييود حيياًل   حل ييلفلسييفة وجودييية 
وكييياع  .4ا ا مضيييمار الوجيييود، شيييال  الشيييااق ا جدييييد  ، وسيييارتر اللييي اع، ل يقيييدما شييييئ  رواتاليييه ال ما يييية
ا لو ا سيينوي   صا  االبار احلنمة ايلالاليية اسيأجاا  ا ك لت  أ ه ليس ما اإلقد طر  هاين الباحث إدريس 

ييييًيييا، تلفيقإشيييراقيً  لهيييا ا لاليييى ذهنيييية  اقيييدة ا تييياريي الفلسيييفة الالر يييية سلسيييفة زلييياق  ثوري  ا،  ييي  ا لو اقلباس 
يا ية، وهو وط  ا غاية ايوضواية، أل نا لماا سيلسيو  عنيا وطيفه  يأالى ميا مصيا  ايغيا  اإلسالمو 

 .5  المثا  لرس و ودينار  وك –فلسفية  اطة ال–جملرى تاريي األسنار 

حييدى  لاجييا  احلنميية ايلالالييية، وهييا ا لنييار طييدر الييديا إألسيي ر اللالييية تسييلا األضييوا  الييى ا
ميا احلليو ، وسيت إشيناليا ،  لي  مبلنيرة ح مية رسيد  ، واليت احلركة اجلوهرية ا طميم ال بيالةلنظرية 

 ا النقاط اللالية:سريالا االقة طوا  مساة الفنر الفلسفا ا  اللاريي،  شا إليها 

ا ا الوجيييود، سنميييا لع ميم الوجيييود، وايييد الب يييث سيهيييا  ث ييي:  قييي  اييييال طيييدرا احلركييية إىل طيييلورت  
الب ث ا األلوهيية ينبغيا لع عير ميا الوجيود، و يالوجود وإىل الوجيود، كي لت الب يث ا احلركية ينبغيا لع 

وسيبب هي ه النقلية هيو ل يه لقياا قاايدة لطيالة الوجيود والييت ل فيرد ا ا الوجود س سيب. ا  الص  ينوع تد ر  

                                                           
 .214 إىل 205ف ا  صال، 1بالة  (، ال1976اهليئة ايصرية الالامة للنلاب، القاهرة، ) نصوص فلسفية لم ، اثماع 1
 2001 طدرا ااا ورقة للقي  ا مؤزر ايال "،ااإلسالم ظرية احلركة اجلوهرية اند ايال طدرا ا سيا  الفنر " الشاسالا، مود ابدالل ي حسا حم 2

 .  291ف ة صال ،ضما "ايال طدرا والفلسفة الالايية"يرا ية، ا ج يرة كيش اإل
للمؤل  كما  ابد  ،أصالة الوجود عند الشيرازي من مركزية الفكر الماهوي الى مركزية الفكر الوجوديالى  ، مقدمةالدكلور طالا اجلا ر   3

 .8الصف ة ، 1بالة ال (،2008 لدراسا  والنشر،دار طف ا  ل: دمش ) النرمي الشلي
، دار ايالار  180ادريس: مفهوا الوجود ايلالا، تأسيس اري  لرؤية مبلنرة. ضما: مسا لة الوجود الى ضو  الواقالية الصدراتية،   هاين 4

 . 2015 او ،  1احلنمية، ط
 . 52الصف ة  ،1بالة  ال ه(،1420ية، اإلسالممرك  الغدير للدراسا  )  او :  ما بعد الرشدية ،هاين، لدريس 5
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لطييالة اياهييية. لقييد لضيي    ية اليييت كا يي  قييد تبنيي  منيي   شييأ ا مبييدلاإلسييالموجييه الفلسييفة ا   ثبا ييا مغييا  
 1قواا مدرسة احلنمة ايلالالية. الوجود ووحدته وتشننهلطالة قاادة 

تييد   احلركيية ا طييميم الوجييود و نيلييه الدا لييية، رت طييفاته ولاراضييه س سييب كمييا الليي ا لسييالسه. 
وسنا اليى مبيدل لطيالة الوجيود ول يه هيو ايل قي  ا اييارا وليسي  اياهيية سيوتقوا احلركة اجلوهريية ليدى سيل

 .2ا لها ذهنيً ا منه لو ا الناس  اقليً  اإرت ا ل اا  

سيل يييو  م هبيييه ا وحيييدة ا ايثاليييية ايننيييرة للواقييي  ميييا حوليييه، لازيييا ل يليييل الشيييااق  النثيييرا  
 الوجيود واحيدكيال، وإايا لاياد تفسياها  يأطوار الوجيود ومراتبيه. الوجود إىل ا نار ما حوله ميا الواقالييا ،  

له شؤوع ولطوار ذاتية، سما مراتبه النما  ال   ينوع سو  ميا رت يلنياهى مبيا رت ولنا ،  الوحدة احلقيقية
درجيييا  النييي و  حييييث ايييال الصييياورة  ل اليييدر الشيييديد إىل ادى ميييدة وايييدة وشيييدة، وميييا مراتبيييه ارت ييييلنييياه

 واحلركة. 

هبويليه وسيا  انلق  ا ها ما حيا  إىل حيا ، حملفظ ييحركة اشلدادية  ال ال بيالة ما الوجود، ولها
الل ييورت . سالثناتييية ايل رسيية  يي  الوجييود اييياد  والوجييود اجملييرد انييد لسالطييوع، رغييم مييا جييرى اليهييا مييا 

، كمييا  ييرى ذلييت اييااالفلسييفة  شيين   لع ذلييت ل هرجهييا مييا الثناتييية. رت  ختفييي  انييد لرسيي و ولتبااييه، إ
  ، كمييا هييو احلييا  لييدى الييرتيس ا ييا سييينا،  ل ييية  شيين   ييا اإلسييالموالفلسييفة ا لييدى دينييار ، جليًيي

 ه الثناتيية، إىل لع لمنيا لفيلسيوسنا لع يي ها اليى لطيالة الوجيود ووقيول اللشينت سييه، ترقا حت  ثق  هي
 .3"سهم ملص  للوجود رت ثغرا  سيه"إ نا لماا  ؛الفواط     لطوار الوجود ئاتياو  لت سقد للغى 

فييي  وحدتيييه ا  ييي  هييي ا ايييينهج، ييييلم تفسيييا حقيقييية الوجيييود رغيييم زلاليييه   صيييورة ملميييي ة،  ييييث حت 
 النثرا  ما قبي  الشدة والضال ، وال يادة والقلة، والاللو واليد و، سلشيبه ميا هي ه اجلهية حقيقية الضيو . 

هيا ايارجيية، سني ا حقيقية الوجيود دوع لع تفقيد هويل وكما لع الظاهرة ال بيالية تنمو وتظفر  اللنامي  ميا
هييا واحييد  ييارجا شخصييا عنييا لع ينلشيير ا ملييي  مراحلييه ايخللفيية، ويلمليي   ييألواع النثييرة، كالسييب  

                                                           
 عند المال صدرا مراتب المعرفة وهرم الوجود الباحث  يقرل ه ا ايبدل  ن و ثالثة مبادئ ها لطا  الوجود، ووحدته، وتشننه. ل ظر مثال    الض 1

 . 379ف ة صال ،للناتب كما  إمسااي 
الالايية ايال طدرا والفلسفة ضما  ،نظرية الحركة الجوهرية عند مال صدرا في ةياق الفكر اإلةالميالشاسالا،  حسا حممود ابد الل ي  2

 . 295ف ة صال ،ايالاطرة
للدراسا  دار طف ا  )دمش :  من مركزية الفكر الماهوي الى مركزية الفكر الوجوديأصالة الوجود عند الشيرازي  ،الشلي كما  ابد النرمي  3

  .161ف ة صال ،1(، ال بالة 2008والنشر، 
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ل  ضييييرر  –وإع كا يييي  غييييا ملناهييييية–والل ييييو  والشييييدة والضييييال ، مييييا دوع لع تل يييي  هيييي ه النثييييرا  
 .1 وحدته وهويله الشخصية ايارجية

إىل طيييدر اليييديا  ه قليييإذ . ميييا ال بيالييييا ،  نيييا  اليييى هييي ه النظريييية، مب يييث احلركيييةل ياليييد  ا:ثا ي ييي
ا. و  لت سقد لرج   ول اللأم  سيه ما ايسلند إىل الللر ة مبالو ية احليس ا ميلاسي يقيً اياوراتيا ، وادها  ث  

سييلثنا  طرييي  الب ييث إىل ايسييلند إىل اللأميي  الالقلييا س سييب، وسييد كيي  ال يير  إىل  لييو  حقيقيية احلركيية  ا
"ساحلركيية انييده مييا كسيياتر ايالقييورت  اييلاسي يقييية اليييت حيصيي  اليهييا اليي ها ايي  حتلييي  ايييدرك  ؛الفلسييفا
 .2احلضور "

ا: لرجييي  طيييدر اليييديا احلركيييا  الظاهريييية والييييت تالصييي  مبيييع الاليييال إىل حركييية ا امييي  الاليييال ثالث ييي
ألع األايييراح مسيييلندة اليييى اجليييوهر ا، حركييية األايييراح دوع حركييية اجليييوهر مسيييل يلة سلسيييفيً  وكيا يييه، وايييد  

ييوهيا مرتبية مييا مراتيب وجييود اجليوهر،   رث الفلسييفا حيمليه وحييياس  الييه جيييال  ا  ي  اإلو يي لت لطياا سهم 
طيال ، ا للثبيا  اليى اإل الد جي  ما لياا لرسي و. و سيرياع احلركية ا امي  الاليال، ليا ياليود الاليال منا  ي

 ا.ئاية هلا ما داا الالال موجود   حلركة رت ا هاتال     سيغدو جممال  

ا   ييييوة سريييييدة وه ييييو هبييييا سيلسييييو  ألو  مييييرة ا تيييياريي الفنيييير الفلسييييفا، ي اللييييا طييييدر ا: را ال يييي
زن يييه ة توجيييد ليييه حركليييه،  ييي  حيلييياا إىل الييية توجيييد وجيييوده و ايليييأهل ،  يييأع الاليييال  ركليييه رت حيلييياا إىل ال ييي

،  م من يييه ا، سييياألمر لييييس لع ا  لوجيييد الاليييال لورت  ا توليفيًيييمت ر  يييه هبيييا ر   ييي لالل قييي . ذليييت ألع حركليييه 
  ليس ذلت  لصور ط ي..رتحركله، 

ر الصيي ي. هييو لع  قييو   ييأع الالييال اميي  هويلييه، و نيا ييه احلركيية. لقييد وجييد الالييال   عيياد إع اللصييو  
تالييدو لع تنييوع لكثيير مييا كييياع  ، وهيي ه حقيقلييه. حقيقيية الالييال رتواحييد ليييس  لييوليفا، لقييد وجييد سيييارت  

هنالييت كلميية ت نسييب إىل الييرتيس ا ييا سييينا مفادهييا ل ييه ل عاليي  ا  ا. ، ليييس  ثا يي  ورت قييار إطالق ييسيييا 
ا اليى ميا  يا سييه ا ع. جيية إعياد واحيد مين. يوجيود ا، تن بي  كثيا  ا، وإاا لوجيده مشمش يايشمش مشمش  

 .3اا، وإاا لوجده مل رك  ا. ل عال  ا  ايل رك مل رك  قق  غا قار حت

لفييياين  البييياقا، واجلدييييد ا، االقييية ا   ليض يييو النشييي  ايييا كيفيييية تاللييي  احليييادث  القيييدمي، توض ييي
 اميي  مليي  هيي ه األقميية اليييت حتوليي  إىل ل حلييية، ولسييبب  ذهييورت   يياألق،، واألرح  السييما ، والالييال  ييا . 

                                                           
دار الروضة لل بااة )  او : ترملة حممد ابد اينالم اياقاين  ،تحليلية لمبادئ علم الوجود المقارن هرم الوجود دراةةالي د ،  مهد  احلاتر  1

 .7الصف ة  ،1(، ال بالة 1990، والنشر
 .156ف ة صال ،أصالة الوجود عند صدر الدين الشيرازي حلباو ، الا لسالد 2
 . 112ف ة ص، ال2  اجل ،في الفلسفة اإلةالميةالقواعد الفلسفية العامة  ،الديناين غالا حس  ارت راهيما 3
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ا حثيثية لفيت شيفر ا دوع سأا  خمللفية ميا اللياريي الفلسيفا ألجي  حلهيا، و ي لوا جهيود  ما الفالسفة ا 
 جدوى.

  احلركة اجلوهرية الغموح ال   ينلن  االقية اييادة  ياجملرد، واجلسيم  يالروا. ورمسي  ا: حل  تاسال  
ى الشيييااق  سمنيي  لع للغيي ارطيية لسييا اييياد  إىل اييال اللليييرد والروحا يييا  مييا  ييال  احلركييية اجلوهرييية. 

الفواطي   ي  مراتيب الوجيود  اسييلثنا  سواطي  الشيدة والضيال ، ميا ايياد جيية موجيوداع لحيدمها ميا األالييى 
ي اليير   ييالروا، وا  يير مييا األسييف  ي اليير   البييدع، اللقيييا مييا غييا مياليياد مسييب ، لياليشييا غر يية غريبيية سيمييا 

د، ذو شخصيييية واحيييدة، عضيييا ا وإاييا هناليييت كييياتا واحيي ،ىل لع يفأقيييا ايييا مفيير  اييييو . كيييال ينهمييا إ
 .1كاتا "جسماين احلدوث روحاين البقا "  ؛ا لسف  الالوال إىل لاالها وجوداطري  اللنام  م

 حيي    اا ر ير  ساه اللناملا، وليس  الروا شييئ  مومالىن ذلت، لع الناتا اياد  يل و  إىل روا ا 
ا البدع حيا  وجيوده، ويغيادره حيا  موتيه. تبيدل احلركية اللنامليية اجلوهريية للينفس ميا لدمل مراتبهيا اياديية 
اجلسما ية، حىت تبلل لالى مراتبها الالقليية اللامية، حييث ينيوع هليا تاللي   الالقي  ايفيار ، ساحلركية اجلوهريية 

لمرار، و يأع ايالرسية هيا شيأع وجيود  حميض، ا  اسيسيال  ا مل  ترى الالال طاورة ملواطلة، وترى النفس جيوهر  
ضيياسا  ايالرسييية للغيييا اجلييوهر  سيهييا، ألع هيي ه اإلواليييه سييالأاكم ايالييرا الوجييود  لليينفس، هييو حصيييلة ا

. سايالرسة طاورة األ ا وت ور الوجيود، سهيا  ليس  إضاسا  اارضة،    ها ذاتية  نا  الى لطالة الوجود
اهليد  ميا الصياورة الوجوديية هي ه هيا  ليو  الينفس لنشيأ ا الالقلييية  كيالوجود،  ي  هيا اي  الوجيود، إع

 .2اا و الد  طوار قر   بها ا األاللامة  الد تقل  

لحيييد كبيييار لسيييات ة احلنمييية ايلالاليييية، يقيييو : "اليييروا ، م هييير  نقييي  هييي ه النلييياتج اي هلييية  لسييياع 
ا حلرهيا  واييادة قيادرة اليى لع تيريب فسيها،  فسها  لاا لقا وع احلركة، وه ا القا وع مبدل للنوع ايادة 

ا يضيياها مييا ورا  ال بيالية، ورت يوجييد ا احلقيقيية حاتي  حيييو   يي  اييادة ومييا ورا  ال بياليية، ورت مييا   موجيود  
 .3ما لع تل و  ايادة  الد اجلياقها يراح  الرقا واللنام  اىل موجود غا ماد "

ية اإلسييييالمورت اليييب  الييييد ذلييييت، لع تغييييدو هييي ه ايدرسيييية هييييا "الشييييا   الييي   عثيييي  الفلسييييفة 
 .4اليوا"

                                                           
 . 334ف ة ص، ال8   اجل ،ربعةةفار العقلية األالحكمة المتعالية في األالشااق ،  حممد  ا إ راهيم 1
(، ال بالة 2014مرك  احلضارة للنمية الفنر اإلسالما،  ) او : دراسة مقار ة، لمعرفة وهرم الوجود عند مال صدرامراتب ال ي ،  كما  امسااي   2
 .389، الصف ة 1
  .18ف ة صال ،، ترملة حمسا الاأصالة الروح م هر ، مرتضى 3
جواد، تاللي  حممد رضا   قال اا ايصمم األاظم للدكلور حسا لمحد ،20الالدد  ،المحجةجملة  ،ابودي ، ترملة حممد حسا قراقا ابد الرسو  4

 .248، الصف ة 1(، ال بالة 2014للاللوا  اشروع، الدار الالر ية ) او :  اللوايت
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