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 1اإللهّية بين الحدوث والقدم في اإللهّيات اإلسالمّية اإلرادة
 
                                                                                                                             سعيد البوسكالوي 

 
 تقديم

 الكالسيكّي. هّية أو قدمها في الفكر اإلسالميّ لعرض إشكالّية حدوث اإلرادة اإل نحاول في هذا القول
وهي واحدة من اإلشكالّيات الكثيرة التي يطرحها موضوع اإلرادة الذي شغل كثيرا المفّكرين اإلسالمّيين في 

ة وغير ذلك، دون أن مثل إشكالّية اإلثبات والنفي، عالقة اإلرادة بالمراد، الحّرية والقسريّ  ،العصر الوسيط
ن. وال تخفى أهّمية موضوع اإلرادة في اإللهّيات بأّي عناية تذكر من قبل المحدثي كيحظى مع ذل

اإلسالمّية بشكل عام، كما ال تخفى حساسّيته المذهبّية لكونه يعكس تصّورات نظرية متباينة تنّم عن 
 .أحيانا حدةقة الوار للمفّكر الواحد داخل الفاختالف في المنطلقات العقدّية والفلسفّية لكّل فرقة، بل 

من المؤّكد أّن الساحة الفكرّية اإلسالمّية عرفت سجاال قّل نظيره، كما سنرى، حول هذه المسألة بين 
مختلف األطراف الكالمّية والفلسفّية. وقد اجتهد كّل طرف في إتيان أقوى األدّلة دفاعا عن مذهبه أو رّدا 

ي اعتمدتها بعبارة أخرى، ما هي المواقف الت ؟ى، ما هي أهّم معالم هذا السجاللمذاهب المخالفين. تر 
أشهر الفرق الكالمّية والفلسفّية في اإلسالم، وما هي األدّلة التي استندت عليها والخلفّيات التاريخّية 

 والفلسفّية والعقدّية التي حكمت تصّورها لطبيعة اإلرادة اإللهّية؟ 
هّية والقائلون قّل: القائلون بقدم اإلرادة اإلللتمييز واضحا بين فريقين على األمنذ البداية، يظهر ا

بحدوثها. ففي الوقت الذي يعتمد فيه األشاعرة والفالسفة المّشاؤون، عالوة على أصحاب الحديث وغيرهم، 
خرى، تتبّنى مذهب الرأي األّول الذي يقول بالقدم، نجد معتزلة البصرة، والكّرامّية وبعض الفرق الشيعّية األ

ن معتزلة البصرة يلتقون مثال مع الكّرامّية في القول األمر ليس بهذه البساطة، فإذا كا الحدوث. لكنّ 
بالحدوث، فإّنهما يفترقان بعد ذلك افتراق من يجعل الذات اإللهّية محاّل للحوادث، وهو موقف الكرامّية، 

مر بالنسبة إلى األشاعرة ّل، وهو موقف المعتزلة. كذلك األومن يعتبر أّن اإلرادة اإللهّية حادثة ال في مح
فة: فإذا كانوا يّتفقون في القول بقدم اإلرادة اإللهّية، إال أّن األشاعرة يجّوزون إمكانية صدور والفالس

  مرادات حادثة عن إرادة قديمة على عكس المّشائين الذين يرون امتناع ذلك. 
وف نشرع أّوال بوضع المشكلة في ستحليلّية ومقارنة إلى حّد ما،  هكذا، واعتمادا على طريقة وصفّية

ونعمد في محّطة ثانية  ياقها النظرّي والتاريخّي مع عرض موجز آلراء الفرق المتباينة في هذا الموضوع؛ س
إلى رصد أهّم عناصر السجال المعتزلّي األشعرّي، بالخصوص، ووضع األدّلة التي يقّدمها كّل طرف في 

لفلسفّي، مع التركيز، في عن بعض جوانب السجال الكالمّي ا اأدّلة الطرف اآلخر؛ ونكشف أخير  مواجهة
 

د  ة، جامعة محمّ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيّ  ت: منشورا وجدة)  تنسيق سعيد البوسكالوي، قضايا في علم الكالم ضمن كتاب  منشور  1
 .68-45(، 2016 األول، 
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على فرق المعتزلة واألشاعرة والفالسفة المّشائين مع استحضار آراء فرق أخرى أحيانا كّل ذلك، باألساس 
 على سبيل المقارنة السريعة.

 
 القول وعرض آراء الفرق  سياق .1

ية من وضعه إلرادة اإللهّية، البّد في البدااالمختلفة في موضوع حدوث أو قدم قبل عرض آراء الفرق 
بمشكلة الصفات حدوث أو قدم اإلرادة  في سياقه النظرّي والتاريخّي. فمن الناحية النظرّية، يرتبط موضوع

اتا أو نفيا، بمسألة حقيقة الصفات القديمة إثب اإللهّية بشكل عاّم وبمسألة إثبات اإلرادة بشكل خاّص، أي
لنا موضوع صفة اإلرادة اإللهّية بين اإلثبات والنفي في بحث إثباتا مجازّيا. وألّننا قد تناو  إثباتا حقيقّيا أو

، نكتفي هنا بالتذكير بأمرين أساسّيين فقط: األّول، أّن الخالف قائم بين المثبتين من الصفاتّية من 2سابق
سفة وغيرهم. والثاني، أّن فالو  المثبتين من المنّزهة من معتزلة األشاعرة وأصحاب الحديث وغيرهم، وغير

إلى درجة يمكن معها النظر إلى مسألة حدوث أو قدم  إلرادة تحتّل وضعا خاّصا بين الصفات اإللهّيةا
اإلرادة بوصفها فرعا من مسألة الصفات، ومن ثّم فإّن الموقف من مسألة الحدوث والقدم هو ناتج عن 

قول بالقدم تابع ناتج عن موقف الالإثبات وال وثدحصفات عموما. بالفعل، إّن موقف الالموقف من ال
لموقف اإلثبات. والبّد من اإلشارة إلى أّن موقف معتزلة البصرة المثبتين هو في حقيقته أقرب إلى موقف 

ّن موقف الالإثبات الالإثبات الذي اعتمده أصحابهم البغدادّيون منه إلى موقف المثبتين األشاعرة. لنالحظ أ
إلى رفض اإلقرار بأزلّية اإلرادة اإللهّية هو نفسه الذي دعا لدى المعتزلة، وأّن الداعي  يّ لصهو الموقف األ

المعتزلة إلى رفض فكرة أزلّية الكالم اإللهّي. فكما أّن القول بخلق القرآن هو نتيجة لنفي الصفات القديمة 
الصفات، وال يشّكل بأّي حال ي فنبحدوث اإلرادة هو نتيجة لقولهم بعن الذات اإللهّية، كذلك فإّن القول 

نوعا من التراجع عن هذا الموقف الذي جعلوه أصال ال محيد عنه لتنزيه الذات اإللهّية وتكريس وحدانّيته 
المطلقة. غير أّن هذا لم يمنع من حدوث تطّورات في موقف غير المثبتين وتصّوراتهم لمسألة اإلرادة 

 التصّور الخاّص الذي قّدمه بعضموقف المثبتين. ويهّمنا هنا ي ف ّية، طبعا كما حدثت تطّورات أيضااإلله
 من غير المثبتين لصفة اإلرادة إلى جانب صفات أخرى كالعلم والكالم.

أّول من نظر إلى اإلرادة  ( م841ه/ 226 ح.  ت.) ومن الناحية التاريخّية، يعتبر أبو الهذيل العالف 
ان جهم بن فعلّية حادثة ال في محّل. فإذا ك: صفة ةخاّصا بين الصفات اإللهيّ بوصفها تحتّل وضعا 

صفة العلم مقّدما تصّورا خاّصا لطبيعة العلم اإللهّي، إذ  من أثبت أّول م( 746/ هـ128 ح. )ت. صفوان

 
ث، قسم  األبحاال حدود للدراسات و مؤمنون ب  موقع “،ات اإلسالمّيةفي في اإللهيّ ّية بين اإلثبات والناإلرادة اإللهˮسعيد البوسكالوي،  2

  :f08/itbat.pd-181/20dfp/comnoun.momi.www//https(. 2018بر أكتو   16) ة سففلة والسانيّ العلوم اإلن 
لنيل   لطبيعّي والمدنّي واإللهّي،إشكالية اإلرادة لدى فالسفة اإلسالم، القول امن أطروحتنا و غير منشور، يضا الباب الرابع، وهانظر أ

بكّلية   2003شهادة الدكتوراه في تخّصص تاريخ الفلسفة، تحت إشراف األستاذين محمد ألوزاد وأحمد علمي حمدان، نوقشت عام 
 ة، ظهر المهراز، فاس. اآلداب والعلوم اإلنسانيّ 

https://www.mominoun.com/pdf1/2018-08/itbat.pdf
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قال بأّنه محدث ال في محّل رغم أّنه وافق المعتزلة في نفي وجود حقيقة الصفات عموما، فإّن أبا الهذيل 
أبو الحسن ا يحكيه اإللهّية، فهو يثبت اإلرادة، فيمرادة إلّصا لطبيعة ارا خام تصوّ هو أّول من قدّ 

ت. ) . والشهرستاني3عنده مخلوقة توجد ال في مكان ، وهي( م936ه/ 324 ت. ح.)األشعري 
ذاك لنظرية األحوال  مّهد بتصّوره ( م841ه/ 226ت. ح. ) ينّبه على أّن أبا الهذيل ( م1153هـ/ 548

)ت.  فرد بها الجّبائيسائل التي انسألة حدوث اإلرادة ال في محّل هي أّول المالبهشمّية، بل وأّن م
هكذا، وبسبب موقف اإلثبات، وغيره،  . 4عن أصحابهما م( 339هـ/ 321)  هاشم وابنه أبو م( 916هـ/ 303

ا تّم تكريس التمّيز واالختالف الفكرّي بين مدرستي البصرة وبغداد عموما. غير أّن البصرّيين وإن اختلفو 
حال، مع األشاعرة في إثبات مع أصحابهم البغدادّيين في إثبات أّن هللا تعالى مريد، فإّنهم ال يلتقون، بأّية 

، يثبتون اإلرادة صفة من صفات الفعل؛ وثانيا إّنها حادثة؛ وثالثا إّنها دة صفة ذاتّية قديمة. فهم، أّوالرااإل
ل ألّنهم ال يثبتون الصفات الذاتّية القديمة من جهة، حادثة ال في محل. إّنهم يثبتونها، أّوال، صفة فع

نّية من غير تّد إرادته فتشمل األفعال اإلنساتم ة التي يأتيها بنفسه حّتى الويثبتونها صفة لألفعال اإللهيّ 
الطاعات من جهة أخرى. وحّتى مع إثباتها صفة فعل نراهم حريصين، ثانيا، على تأكيد صفة حدوثها، 

ات لهّي، تفاديا ألّي نوع من سوء الفهم الذي قد يمّس تنزيه الذات اإللهّية وتصّور صفبحدوث الفعل اإل
ك ألّن القول بتعّدد الصفات يعني ببساطة ود إلى الشرك وتعّدد اآللهة؛ وذلتق ما، موجودة وجودا حقيقّيا، 

رهم. ومن باب القول بتعّدد اآللهة، وهو ما سقطت فيه النصارى بالفعل في قولهم بالتثليث، في نظ
ا م وت اإللهّية محاّل للحوادث، وهالحرص أكثر يثبتونها، أخيرا، صفة حادثة ال في محّل، تفاديا لجعل الذا

 المجّسمة وعلى رأسها الكّرامّية.ذهبت إليه، بالفعل، بعض الفرق 
كان  وإذا كان هذا األمر يبرز العناية الخاّصة التي أوالها معتزلة البصرة لهذا الموضوع، حيث

وترّددهم في آن موضوع نقاش وخالف حاّد فيما بين األصحاب قبل الخصوم، فإّنه يبّين أيضا حرصهم 
لتصّور ما إال بعد دراسته وتقديم استدالالت كثيرة، فيتجّلى في عدم االنتصار السهل  همصواحد: أّما حر 

لى نفي صريح إلى درجة يمكن وأّما ترّددهم فيعكسه موقفهم الذي لم يستقّر ال على إثبات واضح وال ع
ة صفة ادر رى: مثبتون من حيث يثبتون اإلمعها القول إّنهم مثبتون من جهة، وغير مثبتين من جهة أخ

 
إرادة هللا سبحانه لكون الشيء هي  ˮال في مكان؛ حيث يقول: ري أّن أبا الهذيل يثبت اإلرادة، وهي عنده مخلوقة توجد يورد األشع 3

  مقاالت اإلسالمّيينعري، شاأل “غير الشيء المكّون وهي توجد ال في مكان وإرادته لإليمان غيره وغير األمر به وهي مخلوقة.
 . 510 ،(1980، 3ط. فرانزشتايز،  ) فيسبادن:  ه ِهلموت ريتر ، نشر اختالف المصّلينو 
ي من بين المسائل، بل أّول المسائل التي انفرد بها الجّبائي وابنه أبو هاشم، وهما من معتزلة البصرة، عن  يورد الشهرستان 4

محّل إذا أراد أن يعظم ذاته،  وتعظيما ال في لى بها موصوفا مريدا أّنهما أثبتا إرادات حادثة ال في محّل، يكون الباري تعاˮأصحابهما: 
فني العالم، وأخّص أوصاف هذه الصفات يرجع إليه من حيث إّنه تعالى أيضا ال في محّل، وإثبات  وفناء ال في محّل إذا أراد أن ي

ن لها، وذلك  ي حكم الجواهر ال مكاموجودات هي أعراض، أو في حكم األعراض ال محّل لها كإثبات موجودات هي جواهر، أو ف
  الشهرستاني،  “ .في مكان، وكذلك النفس الكلّية، والعقول المفارقة يب من مذهب الفالسفة حيث أثبتوا عقال هو جوهر ال في محّل والقر 

 . 79، (م1986-ه1406 بيروت: دار صعب) ، تح. سيد كيالني1، ج. الملل والنحل
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ن من جهة أّنهم ال يثبتونها صفة قديمة قائمة بالذات اإللهّية. فهم يثبتونها للفعل اإللهّي؛ وغير مثبتي
لى؛ إذ هي معدومة من جهة الذات، لكّنها موجودة من خالل موجودة، ال وجودا حقيقّيا قائما في ذاته تعا

حد، أو بعبارة ، إّنها موجودة ومعدومة في آن والةمابع إرادته اإللهّية. وفي الجأفعاله المنجزة التي تحمل ط
أبي هاشم، إّنها غير موجودة وغير معدومة مثل األحوال جميعها، ليست صفة حقيقّية قائمة بالذات وال 

كّنها ليست إطالق. إّنها حاضرة في كّل مكان وفي ال مكان؛ نراها مجّسدة في األفعال والمرادات لمعدومة ب
ذات اإللهّية وال مفارقة تماما، إّنها حاضرة في ال جودة في ال مكان، ليست محايثة للمو  هي بإطالق، ألّنها

هّية هو رفض للتصّور محّل؛ بحيث نرى آثارها وال نراها. وليس بخاف أّن رفض قدم الصفات اإلل
 النصرانّي لأللوهّية ورفض لألقانيم المسيحّية.

ة منها: أّن اإلرادة ت حدوث اإلرادة بعّدة أدّلة نظريّ باثعتزال البصريّين مقالتهم في إويدّعم أهل اال
ّدد اإللهّية تقارن الفعل في وجودها، فهي حادثة بحدوث مراداتها، ويرون في تجّدد المرادات داللة على تج

م اإللهّي وال تجب عنه، معنى محدث، وهذا المعنى ليس شيئا آخر سوى اإلرادة الحادثة. ثّم إّنها غير العل
ة عن هللا، وليس األمر كذلك؛ إذ من الثابت أّن ثّمة معنى زائدا على ول بأّنها هي العلم نفي للفاعليّ لقاألّن 

هو عّلة أفعاله؛ فهو يصير مريدا لعّلة، وال يجوز  علمه يصير به مريدا بعد أن لم يكن كذلك. وهذا المعنى
مرادات قد  يكون إال بإرادة حادثة ألّن الال تلك، فإّن التمييز بين المراداأن يكون مريدا لنفسه. وأكثر من ذ

تتماثل أمام اإلرادة القديمة ووحدها اإلرادة المحدثة تخّصص أحد المرادين وتسمح بالتمييز بينها. بل 
إلى أّن إلحاق صفة الحدوث باإلرادة اإللهّية هو األمر  م( 1025/ ه415)ت.ح.  الجّبارويذهب عبد 

رادة اإللهية إال ال يمكن، في نظره، إثبات وجود اإل. اإثبات وجود هذه اإلرادة ذاته الوحيد الذي من شأنه
فه دليل على هذا النحو، أي على نحو الحدوث؛ فوقوع األفعال على وجه كان يصّح أن يقع على خال

بإرادة يبّين أّنه مريد ˮعلى أّنه يحصل مريدا لها مع جواز عكس ذلك، أي ال يحصل مريدا لها. وكّل ذلك 
 5“. ها وال يكون مريدا لهاحصل مريدا لها، ويجوز أن ال يحدثا همحدثة، ألّنه إذا أحدث

ا. سنكتفي هنا باإلشارة ويقّدم المعتزلة أدّلة أخرى كما تفعل فرق أخرى كثيرة لن نتوّقف عندها جميعه
وما؛ إذ نجد كال من الشيعة ا بالكالم االعتزالّي عمفي عجالة إلى أّن متكّلمي الشيعة يبدون أكثر ارتباط

تمّيز واقعة اإلرادة عن واقعة العلم وقيامها بوصفها صفة للفعل تزلة المثبتين يعتمدون على دليل عوالم
هذا االرتباط أكثر وضوحا عند المتأّخرين، بحيث تحضر جد ون . 6اإللهّي ومبدأ حادثا بحدوث المرادات

 
المؤّسسة  القاهرة: ) : اإلرادة، تحقيق جورج قنواتي، 2، ق. 6، ج. عدل في أبواب التوحيد وال  يالمغن عبد الجبار، القاضي انظر  5

 . 141، (المصرّية، دون تاريخ
اختلف الناس في استحقاقه اإلرادة، فذهب البصرّيون من أهل العدل ]إلى أّنها[  ˮ، على سبيل المثال: خالصة النظريقول صاحب  6

محّققي اإلمامّية إلى أّن الداعي كاف في وقوع الفعل، واستدّلوا على  البغداديون مع دة على الداعي. وذهب تسمّية حقيقة ألّن اإلرادة زائ
قد اتّفقنا كّلنا أّن الداعي إذا دعا إلى الفعل يتحّتم وقوعه عند ارتفاع الصوارف، وإذا تحّتم الفعل أو صار أولى بالوقوع   ذلك بأن قالوا:

  ، (1385، تحقيق زابينه اشميتكه وحسن انصاري )طهران: ، ر خالصة النظنظر ا “.ة يحتاج إلى دليلألجل الداعي. فمن ادعى زياد
48. 
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دة راإبإلى أّن هللا مريد  م( 869هـ/ 255ت. ح. )  بن كّرام عندهم جّل األدّلة السابقة. وقد ذهب عبد هللا
على غرار بعض مفّكري االعتزال يجمع ابن تيمّية بين القولين فيثبت إرادة هي صفة حادثة قائمة بذاته. و 

 لكّنه يثبت أيضا حدوثها من جهة تعّلقها باألفعال الحادثة المتراخّية عن اإلرادة القديمة. ذات قديمة، 
لجزئّيات؛ قديمة ، وحادثة من جهة تعّلقها باهللا ا إرادة كّلية أزلّية قائمة بذاتفاإلرادة إذًا قديمة بوصفه

ر من المعتزلة بالقول إّن د النّجاوقد انفر . 7بوصفها نوعا وحادثة من حيث ارتباط أفرادها بكّل حادث حادث
ي يأخذ به، عالوة على . وهو المذهب الذ8اإلرادة اإللهّية غير مخلوقة، وهو تصّور أقرب إلى مذهب القدم

خاف أّن قول الفالسفة بقدم اإلرادة اإللهّية هو نتيجة قولهم ّشاؤون أيضا. وليس بفة المسالفالاألشاعرة، 
قدم العالم من جهة ثانية. وكما عند المعتزلة، تحتّل اإلرادة عندهم وضعا بقدم العلم اإللهّي من جهة، و 

لقديمة. لكّنهم، رادة امن اإلات عموما إال أّنهم يثبتون نوعا وإن كانوا من نفاة الصفخاّصا، غير أّنهم 
 .تزاما بمذهب أرسطو في قدم العالم وبمبدأ السببّية، يثبتون معها قدم الفعل والمفعوالت أيضاوال

، وغيرهما من أصحاب م( 855/ ـه241)ت. ح.  وذهب سليمان بن جرير وعبد هللا بن كاّلب
ؤّكد في يضا؛ إذ . وإلى ذلك ذهب األشعري أي9يرهالحديث، إلى القول بإرادة قديمة ليست هي هللا وال غ

لهّية، ات، وفي سياق إبرازه وتكريسه لمواقف أهل السّنة والجماعة من مختلف القضايا اإلمسألة الصف
. 10رة وكالم وإرادة وسمع وبصرإجماع السلف على إثبات صفات قديمة أزلّية هلل تعالى من حياة وعلم وقد

تدّل . وهكذا، يسيفصل بينها معنى الذييماهي بين الذات والصفات وال باللكن ليس بالمعنى الذي 
و كانت محدثة لكان هللا يوصف األشاعرة على قدم اإلرادة اإللهّية بأنحاء كثيرة منها قول األشعري: ل

ه من التغّير يلحق الذات اإللهّية، ويمتنع حدوثها في ذاتبضّدها قبل حدوثها، ثم إّن حدوث اإلرادة نوع 
ˮ ّيحدثه في محّل، ألّنه يوجب أن يكون  . ويمتنع أنوذلك محال ،  للحوادثألّنه يؤّدي إلى أن يكون محال

. كما يقولون باستحالة 11“.  في محّل، ألّن ذلك غير معقولالمحّل به موصوفا. ويستحيل أن يحدثه ال
ّخرون منهم بالخصوص، في إثبات البداء في حّقه تعالى. لكن يبقى أهّم دليل يعّول عليه األشاعرة، والمتأ

 
ما يقوم بذاته تعالى هو نوع اإلرادة ال أفرادها، والنوع قديم واألفراد حادثة. ففي سياق رّده على الكرامّية التي قالت  يرى ابن تيمية أّن  7

حدوث أفراد اإلرادة والكالم ال حدوث النوع، والنوع ما زال  ˮ ادث، يؤّكد علىاإللهّية محاّل للحو  بحدوث اإلرادة والكالم وجعلت الذات 
، جمع وترتيب عبد الرحمان بن محمد بن قاسم وابنه محمد،  6ج.  الفتاوى،انظر ابن تيمّية،  “.صفا بالكالم واإلرادةقديما، وما زال متّ 

 . 326 -325 ، )م 2004ه/1425المملكة العربّية السعودية، (
ون بنفسه ال بإرادة بل بمعنى أنه لم   لم يزل مريدا أن يكون ما علم أّنه يكون وأن ال يكون ما علم أّنه ال يكإّن هللا ˮألشعري: يقول ا 8

 . 514، مقاالت اإلسالمّييناألشعري،   “.يزل غير آب وال مكره 
9 ˮ هللا أو يقال هي غيره حيل أن يقال هييزل مريدا بإرادة يستوقال سليمان بن جرير وعبد هللا بن كالب إّن هللا سبحانه لم. “  

 . 541، ينمقاالت اإلسالميّ األشعري، 
ى إثبات حياة هللا عز وجل لم يزل بها حّيا، وعلما لم يزل بع عالما، وقدرة لم يزل بها قادرا، وكالما  وأجمعوا علˮيقول أبو الحسن:  10

أصول أهل السّنة والجماعة المسّماة  األشعري،  “. صيرازل به سميعا وبدا، وسمعا وبصرا لم يلم يزل به متكلما، وإرادة لم يزل بها مري
 . 64 ، (1997المكتبة األزهرّية للتراث، رة:  )القاهجليند،  ، تحقيق محمد السيد البرسالة أهل الثغر

 األشعري. أبي الحسن ؛ وينسب القول إلى 95، الملل والنحلالشهرستاني،  11
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تحالة تسلسل الحوادث إلى ما ال نهاية له، إذ البّد من الوقوف عند إرادة قولهم باسإللهّية هو ام اإلرادة قد
ي تنتج عكس ما رامته مة هي مبدأ المرادات الحادثة. وهذا الدليل نفسه تقريبا اعتمدته المعتزلة لكقدي

واجهة طرف في م يقّدمها كلّ  دّلة التيسجال المعتزلّي األشعرّي، وما األاألشاعرة. فما هي أهّم عناصر ال
 أدّلة الطرف اآلخر؟

 
 األشعريّ  -السجال المعتزليّ  .2

اإلرادة اإللهّية كما يلي: كّل الحوادث تفتقر إلى إرادة؛  يل األشاعرة على قدميمكن إعادة صياغة دل
ˮ ال نهاية  تثبات إراداوهذا يؤّدي إلى إ “؛ أخرى لحدوثهاولو كانت اإلرادة حادثة الفتقرت أيضا إلى إرادة
ليل المتكّلمين على . وهو دليل فلسفي؛ يذّكرنا بد12يجة أّن إرادة هللا يجب أن تكون قديمة أزلّيةها؛ والنتل

لم من حدوث األعراض، وتحديدا بدليل امتناع التسلسل إلى ما ال نهاية له الذي يعّد أقوى دليل حدوث العا
عراض. وهو دليل يعود في أصله، يل األأو جزءا من دل ليال مستقالّ د عليه المتكّلمون، سواء بوصفه داعتم

 .13راني يحيى النحوي كما أدّلة كالمّية أخرى، إلى الفيلسوف اإلسكند
ومن المفيد اإلشارة إلى أّن هذا الدليل، مثل غيره من األدّلة، يضمر أمورا ويستتبع أمورا أخرى. إّنه 

يل األشعري مفادها أّن األشاعرة ليستقيم كّل الد اّدمة أخرى عليهر، كما يكشف عن ذلك المعتزلة، مقيضم
اد؛ وفي المقابل تدافع المعتزلة على أّن هللا يريد أفعاله التي تذهب إلى أّن هللا يريد إرادته كما يريد أّي مر 

بد ا، تعالى عن ذلك ]يوّضح القاضي عولو أرادها لكان غائيّ ˮيجب أن يريد إرادته. ليست إرادة وال 
. ويترّتب عن دليل 14“فإّنه يريدها، إذا كانت عبادة، كما يريد سائر المرادات ا إرادة العبادمّ الجبار[، فأ

ت عن إرادة قديمة بما يعنيه ذلك من انفصال اإلرادة عن المراد؛ في حين اعرة حدوث أفعال ومرادااألش
الخاصة به فإّن اإلرادة  ثا أّن المراد حادو وثيق بين اإلرادة والمراد، فبمتحرص المعتزلة على الربط بنح

 
ة المتأخّرين، وقد اعتمدوه سالحا ذا وجهين: إذ بقدر ما يعتبرونه دليال قاطعا على  شاعر يتكّرر عند جميع األ وهذا الدليل بعينه نجده 12

إذ لو كانت حادثة  ˮ“ فإّنهم، في اآلن نفسه، يشهرونه سالحا فّتاكا بمذهب المعتزلة في حدوث اإلرادة اإللهّية؛  ، “عالى قديمةإرادته تˮأّن 
   .291، (دون تاريخ عالم الكتب، بيروت: )  في علم الكالم المواقفي، إليجاانظر:    “.زم التسلسلالحتاجت إلى إرادة أخرى ول 

 انظر   13
  H. Davidson, “John Philoponus as a Source of Medieval Islamic and Jewish Proofs of Creation”, 
Journal of the American Oriental Society 89, N. 2 (1969): 357-391; H. Wolfson, The Philosophy of 
the Kalam (Harvard University Press, 1976). 

ليات االستدالل في الفكر اإلسالمّي  كتاب آ ضمن “،دليل األعراض بين يحيى النحوي والمتكّلمينˮ، بوسكالوي ال .سانظر أيضا 
-177 ،(2013 واالجتماعّية،ّية اسات والبحوث اإلنسانمنشورات مركز الدر )وجدة:  البوسكالوي وتوفيق فائزي  عيدتنسيق س الوسيط،

226.   
 . 190 ، يالمغن عبد الجبار، القاضي  14
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ظرهم، من تسلسل اإلرادات في . فإذا تبّين ذلك، إذًا، سقط بنفسه ما عّولت عليه األشاعرة، في ن15حادثة
 ة.بناء دليلهم على قدم اإلرادة اإللهيّ 

ن إلى نقيض ا يصوغ المعتزلة دليلهم ويتوّصلو هكذا، واعتمادا على المواّد والمقّدمات نفسها تقريب
 ليها األشاعرة: كل ما ال يخلو من الحوادث حادث؛ والمراد حادث؛ إذًا اإلرادة الخاّصةالتي انتهى إ النتيجة

ال يمكن تصّور  به حادثة. ومن المالحظ أّن المعتزلة تستدّل من حدوث المراد على حدوث اإلرادة ألّنه
اإلرادة بالشيء  حاسم ارتباط لترفض األشاعرة بشك من جهتها، ورّدا لدليل المعتزلة،أحدهما دون اآلخر. و 

، بعبارة “الوجود، والوجود الحق لهاألّنها في النهاية سابقة عليه، فإرادة الوجود سابقة على ˮ، 16الحادث
زلة إلى أّن اإلرادة ؛ فالعالم محدث لكن بإرادة قديمة عند األشاعرة، في حين يذهب المعت17أحد الدارسين

 إرادتنا، وهو قول موّجه باألساس لتفنيذ الموقف األشعرّي.على عكس  ارن المراد وال تتقّدمهاإللهّية تق
ل بين المتكّلمين من قبيل مسألة كالمّية كثيرة كانت موضوع سجا ثّمة أدّلة أخرى أثارت إشكاالت

. ففي مسألة آخر بمسألة حدوث العالم كما سنرى البداء والعلم والمرّجح وهي جميعها ارتبطت بشكل أو ب
اء، يقّدم األشاعرة، رّدا على المعتزلة، دليال آخر على قدم اإلرادة اإللهّية وهو دليل دة بالبداعالقة اإلر 

ن أن يكون مريدا إال متناع البداء على هللا. فألّنهم يربطون الحدوث بالبداء، فإّنهم يعتبرون أّن هللا ال يمكا
ˮكان البداء ممتنعا عليه ّما ل. و 18“يكن يعرفه قبل ذلكقد بدا له من حال المراد ما لم  ألّنهˮ لكونه عالما

م يرده، وفي ذلك إيجاب كونه مريدا لم لنفسه، فيجب أن يستحيل عليه كونه مريدا للشيء بعد ما ل
ود بالبداء في اللغة هو وفي تصّديه العتراض األشعرّي، يوّضح القاضي عبد الجّبار أّن المقص19“.يزل

فالمقصود أّنه عّن لنا رأٌي ما بصدده ال أكثر؛ ليخلص  “، كيتت و يبدا لنا من هذا كˮوحين يقال الظهور، 
اسم البداء عليها، لكن  إطالقيحمل قّط على اإلرادة. لكن ال مانع من إلى أّن البداء يقع في العلم وال 

 ة ال حدوث العلم.شريطة أن يكون المقصود منه هو حدوث اإلراد
 لكّل من المعتزلة واألشاعرة تصّورين ذكر، أّوال، أنّ نلم، ينبغي أن ة اإلرادة بالعوفي مسألة عالق

لى الفصل بين اإلرادة والعلم، تمعن األشاعرة في الربط بينها مختلفين تماما لها: فبينما تحرص المعتزلة ع
، ألّن اإلرادة عندهم تستدّل على قدم اإلرادة اإللهّيةذ من خالل صفة العلم القديم على غرار الفالسفة؛ إ

 
الدليل اآلنف ال يمكن أن يتأّتى إال بدحض هذه المقّدمة المضمرة التي تشّكل أساسا له؛ فإذا تبّين "أّن اإلرادة ال  وعليه، فإّن دحض  15

اله التي ليست بإرادة"، وال يجب أن يريد إرادته. انظر القاضي عبد  أفع  القديم "إّنما يريديجب أن تراد كما يجب ذلك في المراد"، ألنّ 
  ، (لمؤّسسة المصرّية، دون تاريخاة: ر هالقا(: اإلرادة، تحقيق جورج قنواتي، 2، ق. 6، ج. واب التوحيد والعدلالمغنى في أب الجّبار، 

189-190. 
 لة له في آن واحد من جهة أخرى. وتكميل اآلنف  رّدا لدليل المعتزلة من جهة، وتجاوزا لثغرات الدل 16
 . 324 ، 1982، 2، جامعة عين شمس، ط.علم الكالم ومدارسه فيصل عون،   17
 . 175 ،اإلرادة : 2، ق. 6، ج. المغنيالقاضي عبد الجبار،  18
 . 175، المغنيالقاضي عبد الجبار،  19
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في  20“،يستحيل أن يعلم العالم الشيء وال يريده، أو يريد ما ال يعلمهˮالعلم. ولذلك فإّنه رى جتجري م
يستحيل أن يعلم كون الشيء ويريد أن ال يكون، أو يعلم أّنه ال يكون ويريد كونه. وكذلك ˮم، كما نظره

جتمع العلم ى اإللهّي يو ففي المست 21“. الما فيما لم يزلنه تعالى مريدا لم يزل، إذ كان عيبّين وجوب كو 
ي نزوع. غير أّن القاضي هبد واإلرادة في أقصى تمظهراتهما وال يكاد يتمايزان ما دام ال يشوب اإلرادة أ

لى ذلك بمثال داّل، يكّرره عن العلم. ويستدّل ع الجّبار يعترض بقّوة على ذلك؛ إذ يرى أّن اإلرادة ال تجب
تصّرف الناس في األسواق، فهذا ال يعني أّننا نريد ذلك كما ال يعني  ا مّرة، وهو أّننا إذا كّنا نعلمغير م

 نكرهه، كما نعلم أّننا ال نرضاه وال نسخطه، وال نمدحه وال نذمه. نا ال نريده والألّنا نعلم أنّ ˮأّننا نكرهه؛ 
وهو  22“. هديّك فيه، ويصّح مع ذلك أجمع أن نر نريد؛ بل قد نظّنه ونعتقده، ونش وكذلك ال يجب أن نعلم ما

ّلفين من الناس في مثال داّل، ألّنه يتكّلم بلغة المجاز على كون التصّرفات الحمقاء التي يأتيها غير المك
ال يعني أّنه يريد أن  شيء ال يكون،سوق الحياة ال يريدها هللا وال يكرهها. كذلك فإّن كون هللا عالم بأّن ال

ه قد يريده حّتى وإن كان قد علم أّنه ال يكون. وأيضا فإنّ  دهلك الشيء، ألنه إذا صّح حدوثه عنال يكون ذ
. وال يجب أن نغفل أّن أبا علي 23رة أن يكون مريدا لكونهإذا علم أّن شيئا ما سيكون فليس بالضرو 

غرار ما يقومون به بين  رة الفصل بين اإلرادة والعلم علىالجّبائي )والد أبي هاشم(، يلزم األشاعرة بضرو 
 فإّنه على النحو نفسه يجب أن يكون غير اإلرادة.  ، ا كان العلم غير القدرة. فإذةلقدر العلم وا

ي المستوى اإللهّي، نجده عند الفالسفة المّشائين أيضا، وإن كان ابن لعلم واإلرادة، فوهذا الجمع بين ا
دة ، يشترط المرّجح لقيام اإلرام( 1037هـ/ 427)ت.  اسين، على عكس ابن م( 1198هـ/ 595ت. )  رشد

لهّيين . بالفعل، إّن هذا الجمع بين مفهومي اإلرادة والعلم اإلعتزلةمق العلى ما يبدو، وهو في ذلك يواف
ى الفالسفة المّشائين أيضا. وهو ما يبّين مّرة أخرى ليس حكرا على األشاعرة وحدهم بقدر ما ينسحب عل

علمه ة هي دإلرااˮعلم هللا وإرادته، معتبرا أّن . فابن سينا ال يمّيز بتاتا بين األصل الفلسفّي ألدّلة األشاعرة
لى حّد اعتبار العلم هو سبب وجود ذهب إبل ي 24“؛ بما هي عليه الوجود وكونه غير مناف لذاته

ة وجود . أّما المعتزلة فال يتركون أّي لبس في التمييز بين اإلرادة والعلم حين يشترطون ضرور 25الموجودات

 
 . 179 ، المغنيالقاضي عبد الجبار،  20
يقال لهم: ألستم تزعمون أّن  ˮد سجاالته مع المعتزلة، يقول األشعرّي في هذا الصدد: ي أح. وف179 ،المغنيالقاضي عبد الجبار،  21

: فلم ال قلتم إن من لم يزل عالما، أّنه يكون في وقت من األوقات، لم يزل مريدا أن  من قولهم، نعم. قيل لهمعالما؟ فهللا تعالى لم يزل 
يزل مريدا في أن ال كون، أو أّنه لم يزل مريدا أن يكون ما  ال يكون، فإّنه لم أن  عالما في يكون في ذلك الوقت ما يريد؟ ومن لم يزل

 . 117، ( 1994دار النفائس )بيروت:    ، تح. عباس صباغ عن أصول الديانةاإلبانة األشعري،   “.علم كما علم 
 .180-179، المغنيالقاضي عبد الجّبار،  22
 .180-179، المغنيالقاضي عبد الجبار،  23
 . 233 ، (1978، 2، ط. وكالة المطبوعات : الكويت)  أرسطو عند العرب ، ضمن: عبد الرحمان بدوي، لمباحثاتا  ينا، ابن س 24
  ،تالمباحثاابن سينا،  “.صور الموجودات مرتسمة في ذات الباري، إذ هي معلومة له، وعلمه لها سبب وجودهاˮيقول ابن سينا:  25

233. 
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لقدرة؛ بل وعمدوا إلى كما عن ا معن العل ة كما هو عّلة تمييزها بشكل واضحداع معّين هو عّلة اإلراد
انت اإلرادة لدى اإلنسان تتقّدم ة اإللهّية واإلرادة اإلنسانّية، مفاده أّنه إذا كتقديم تمييز حاسم بين اإلراد

تحيالن على هللا ما دام فإّن هذين األمرين يس 26“،ّسرورلّما فيها من تسهيل فعل المراد، أو تعّجل الˮمراده 
أن يريد ˮإرادته مراده و. ومن ثّمة، يجب أن تجامع 27فع وال السهووال تصّح عليه المنا ال يشّق عليه الفعل

فالعلم، إذًا، ال يوجب اإلرادة وال يقتضيها في  28“.الشيء في حال فعله له، وإن كان عالما بحاله من قبل
 ر أهل االعتزال.نظ

ين إلرادة، وال تكاد تمّيز في ذلك بادة. فالمعتزلة تشترط الداعي في ّور معّين لإلراوهذا ناتج عن تص
صفة مخّصصة ألحد طرفي المقدور ˮعرة منها نسانّية، في حين تجعل األشااإلرادتين اإللهّية واإل

دم تمثيلها ة إلى تمييز اإلرادة اإللهّية وعوالمالحظ أّنه في الوقت الذي تعمد فيه األشاعر  29“.بالوقوع
ة بينهما وسحب ما يصّح في الشاهد على ى استثمار المقارنليحرص المعتزلة ع باإلرادة اإلنسانّية،

بيعة االختالف القائم بين فرقتي المعتزلة واألشاعرة في ئب. وعلى هذا النحو، يمكن أن نفهم جّيدا طالغا
اد والميل؛ ما في تشّكل اإلرادة وهما االعتقترط عنصرين أساسّيين ال محيد عنهمفهوم اإلرادة. فالمعتزلة تش

ه. ويعتمدون في تفنيد الشرط األشاعرة غير مشروطة باعتقاد وال ميل يتبعأّن اإلرادة عند  نفي حي
ال حصول الميل في الشاهد ˮدليلين إثنين: أوالهما أّن اإلرادة غير الميل، وثانيهما أّن المعتزلي على 

مفهوم اإلرادة  يعني أّنه إذا كان الميل يحّدد على نحو جوهريّ و ما وه 30“.يوجب حصوله في الغائب
وال تحتاج إلى مخّصص مادامت وظيفتها  31ّيةإلرادة اإللهعلى مفهوم ا اإلنسانّية، فإّن األمر ال ينسحب

 ما سبقت اإلشارة.الجوهرّية التخصيص عينه، وأّنها عينها المرّجح وال تحتاج إلى مرّجح ك
حدوث العالم؛ إذ ما الذي مّيز  ةّجح لإلرادة يفرض نفسه بحّدة في مسألإّن سؤال المر  ومن نافل القول

ما الذي مّيز ˮ؟ أي لَم تعّلقت اإلرادة بهذا دون ذاك؟ وبعده في إحداث العالم عّينا عّما قبله وعّماوقتا م
صفة من شأنها ˮة هي يذهب األشاعرة إلى أّن اإلراد 32أحد الممكنين عن اآلخر في تعّلق اإلرادة به؟

، وال شيء أكثر من ذلك. إّنها 33م( 1111هـ/ 555)ت.  مد الغزاليابعبارة أبي ح “عن مثله تمييز الشيء
أّي مخّصص. ولوال أّن صفتها الّتخصيص لما تمايزت عن القدرة اتها صفة مخّصصة وال تحتاج إلى ذ

 
 . 176 ، المغنيالقاضي عبد الجّبار،  26
والسهو،   مّمن ال يشّق الفعل عليه، وال تصّح عليه المنافعˮ؛ حيث يرى القاضي أّن تقّدم اإلرادة 184، المغنيضي عبد الجّبار، القا 27

 “.يقبح
 . 176 ، المغنيالقاضي عبد الجّبار،  28
 . 148 ، المغنيالقاضي عبد الجّبار،  29
 . 148 ، المغنيالقاضي عبد الجّبار،  30
   في مبحث مستقّل. ضوع هذا المو   سوف نخوض في 31
 . 56، (1990 دار المشرق، بيروت: ) ، تح. موريس بويجتهافت الفالسفةالغزالي،  32
 . 57 ، تهافت الفالسفةالغزالي،  33
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والتي على المريد ثمرتين متماثلتين من كّل الوجوه وما كانت الحاجة إليها؛ ويعطي على ذلك مثال 
ˮأن  “تناولهما جميعا العاجز عنˮ34“، مثلهشأنها تخصيص الشيء عن  بصفة  محالةداهما الحيأخذ إ 

 وهي اإلرادة.
والبّد من اإلشارة إلى أّن نقد ابن رشد يكشف أّن ثمة مقّدمة مضمرة في دليل األشاعرة؛ إذ يرى أّنهم 

 سمع المعتزلة في أّن هللا ليمتقابلة. وفي هذا يلتقي ابن رشد اإلرادات متماثلة في حين أّنها  يقولون إنّ 
األشاعرة، ومن بينهم الغزالي، استداللهم في إثباتهم لفعل، لقد بنى جعله مريدا. بامريدا لذاته وإّنما لعّلة ت

قّدمة حاسمة وهي وضعهم أّن على م “، باإليجاد عن مثلهˮصفة اإلرادة بوصفها مبدأ مخّصصا للمثل 
متقابلة، إذ جميع المتقابالت  وهي بلˮذلك في نظر أبي الوليد؛ دات متماثلة في حين أّنها ليست كالمرا

قابل الذي هو نقيض التماثل. فوضعهم أّن األشياء التي عة إلى الوجود والعدم، وهما في غاية التكّلها راج
كّل الوجوه والتي  ن المتماثلتين من. ومثال الثمرتي35يقول ابن رشد “تتعّلق بها اإلرادة متماثلة، وضع كاذب

بن رشد؛ ألّن أخذ إحدى م ااهما ال محالة هو مثال تغليطّي وموهم في حكديجب على المريد أن يأخذ إح
 الثمرتين ال يفيد أّي تمييز للمثل عن مثله بقدر ما أّن اإلرادة في هذه الحالة إّنما تتعّلق "بتمييز أخذ

على  إّنها ال توثر أخذ إحداهما عن األخرى بقدر ما ترّجح أخذ إحداهما 36“.إحداهما عن الّترك المطلق
وم بفعله االختيارّي بدونه. وهو ما رادة ضرورة، وال يمكن أن تق. فثّمة مرّجح إذن تقتضيه اإل37ترك األخذ 

وبدون  يجوز أن يكون مريدا لنفسه  الذهبت إليه المعتزلة، بالفعل، حين شّددت في الّتأكيد على أّن هللا
انى في تفنيد قول األشاعرة في أّن هللا و راده في وقت بدل آخر. ولذلك نراها ال تتمرّجح يرّجح حدوث م

لذاته ال لعّلة تدعوه لذلك. فالمريد ال يحصل مريدا بعدما لم يكن كذلك إاّل بعّلة تجعله مريدا. وال د ريم
 في اإلسالم.ال القوّي والغنّي بين الفرق الكالمّية واإلسالمّية يخفى األصل الفلسفّي لهذا السج

 
 الفلسفيّ -السجال الكالميّ  .3

تزلة المؤّكد أّن ثّمة حضور عناصر فلسفّية قوّية لدى مختلف الفرق الكالمّية أشعرّية ومع نم
كأّنه مأخوذ من قول حادثة قائمة بذاتها، فˮوغيرهما. يالحظ اإليجي أّن المعتزلة عندما قالت بأّن اإلرادة 

قوال بأتأّثر المعتزلة  طبعا، ال يمكن إنكار 38“. الحكماء: إّنه عند وجود المستعّد للفيض يحصل الفيض
الفالسفة، غير أّن للشهرستاني رأي آخر، إذ يرى أّنه ال عالقة لموقف المعتزلة بمذهب الفالسفة. فهؤالء 

 
  .  44 ، تهافت الفالسفةالغزالي،  34
 . 45 ، (1993 دار الفكر اللبناني،بيروت:  ) ، نشرة محمد العريبيلتهافت تهافت ا ابن رشد،  35
 . 46، لتهافت ا افت تهابن رشد،  36
وال يمكن أن يترّجح أحد المثلين على صاحبه بما هو مثل، وإن كانا وجودهما، من حيث هما شخصان،  ˮيقول ابن رشد مضيفا:  37

ا،  ّصة به. فإن فرضنا اإلرادة تعّلقت بالمعنى الخاّص من أحدهمليسا متماثلين. ألّن كّل شخصين يساير أحدهما الثاني، بصفة خا
 . 46 ،لتهافت تهافت اابن رشد،  “ .رادة بأحدهما دون الثاني، ألّن الغيرية موجودة فيهمااإل  تصّور وقوع

 . 291 ،لتهافت تهافت ا ابن رشد،  38
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عتزلة عن أعراض قائمة بذواتها. إّنهم خلطوا بين الجوهر أثبتوا جواهر قائمة بذواتها في حين يتحّدث الم
ك، فإّنهم سقطوا في المحظور نفسه الذي نّبهوا عليه، أي كان ذاك. وأكثر من ذلوالعرض وأخذوا هذا م

، يمعن الشهرستاني في الرّد على المعتزلة في قولها بإرادة نهاية األقدامجعل الذات محاّل للحوادث. ففي 
. فإّنهم حّل، ويخلص إلى أّنهم سقطوا فعال في المحاذير نفسها التي حرصوا على تفاديهاحادثة ال في م

ذوا بمذهب الكّرامية في إثباتها إرادات في ذاته حذرا من السقوط في مغّبة القول بحدوث التغّير مثال لم يأخ
حاصل في قولهم بحدوث  في ذات هللا، ولكن األمر الواقع أّنهم سقطوا فعال في هذا األمر مادام التغّير

رنة مذهبهم في اإلرادة إلى مقا هاية األقدامنويعمد صاحب  39“.إذ لم يكن مريدا فصار مريداˮاإلرادة 
، بعبارته. يقارنهم “طافوا على أبواب المذاهب وما فازوا إال بأخّسهاˮبمختلف المذاهب ليخلص إلى أّنهم 

أثبتوا جواهر ˮبالحدوث في ال محّل بمذهب الفالسفة؛ فهؤالء  بالفالسفة، مثال، ويسنتج أّنه ال عالقة لقولهم
في حين أثبت المعتزلة، حسب الشهرستاني  “، م لم يحكموا بتحّيزهابلة للمعاني غير أّنهقائمة بذواتها قا

عن أخّص أوصاف ˮأخرجوها  “إرادات من جنس إرادات الحوادث وهي أعراض ال في محلّ ˮدائما، 
 40“.ا حكم الجوهريةفيهˮوأجروا  “العرضّية

عتزلة، وذلك يبدو ة هم األشاعرة ال المولعّل الشهرستاني على حّق؛ فمن هم أقرب إلى تصّور الفالسف
واضحا في مسألة عالقة اإلرادة بالعلم، بل وحّتى في إنكارهم وجود داع للفعل في اإلرادة اإللهّية كما رأينا. 

؛ طبعا مع فارق أساسّي هو أّن 41ماما كما يقول بذلك األشاعرةفابن سينا يذهب إلى أّن هللا يفعل لذاته، ت
من الفالسفة المّشائين، إذ ال يمكن تصّور فعل حادث عن إرادة  ، عند ابن سينا وغيرهالفعل اإللهّي قديم

قديمة وال يجوز أن يكون فعل المفعول متراخيا عن فعل الفاعل له، كما يوّضح ابن رشد، في حين أّن 
ي اعتراضه يجّوزون ذلك ويرون أّن الفعل يمكن أن يحدث عن إرادة قديمة. فأبو حامد الغزالي، فاألشاعرة 

مّشائين باستحالة حدوث مراد عن إرادة قديمة، نجده يتساءل عّما المانع من حدوث العالم مثال على قول ال
 الوجود قبله لم يكن وأنّ ˮفي الوقت الذي وجد فيه بإرادة قديمة اقتضت حدوثه في ذلك الوقت بالذات؛ 

يتساءل  42“. ذلكرادة القديمة فحدث لمرادا فلم يحدث لذلك، وأّنه في وقته الذي حدث فيه مراد باإل
الفيلسوف األشعرّي مستنكرا: من أين عرف الفالسفة أّنه يستحيل حدوث شيء عن إرادة قديمة، هل 

في هذا القياس؟ وإن كان بضرورة العقل فلَم بالنظر أم بضرورة العقل؟ إن كان بالنظر فأين الحّد األوسط 
تعتقد  -يقصد األشاعرة –قة إسالمّية ، وعلى رأسهم أكبر فر ليس األمر كذلك عند المخالفين، وهم ُكثر

 
  . 462 ،( بغداد: مكتبة المثنى، بدون تاريخ)  ، نشرة الفرد كيومنهاية األقدام في علم الكالم الشهرستاني،  39
 . 462، م قدام في علم الكالنهاية األالشهرستاني،  40
ال   ال لّمية لفعل الباري ألّن فعله لذاته،ˮ. حيث نجد ابن سينا يقول: 233 ،أرسطو عند العرب ، ضمن: بدوي، المباحثاتابن سينا،  41

إرادته مخالفة   كفعل الباري مخالف ألفعالنا، فإّنه ال يكون تابعا لتخّيل، وكذل ˮويضيف مؤّكدا ذلك بقوله أّن  “. لداع دعاه إلى ذلك
 “ .، فإّن فعله كما قال: كن فيكون دتناإلرا
 . 50، تهافت الفالسفةالغزالي،  42
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فدليل العقل ساق إلى إثبات صفة هلل تعالى من شأنها تمييز الّشيء ˮ 43بحدوث العالم عن إرادة  قديمة؟
م اإلرادة فلتسّم باسم آخر، فال مشاّحة في األسماء، وإّنما أطلقناها نحن بإذن عن مثله. فإن لم يطابقها اس

وعة في الّلغة لتعيين ما فيه غرض، وال غرض في حّق هللا، وإّنما المقصود ، وإاّل فاإلرادة موضالّشرع
اإلرادة اإللهّية  وهكذا، يمعن الغزالي في نقد الفالسفة المّشائين مؤاخذا عليهم تمثيل 44“.المعنى دون اللفظ

راجع لهذا  إرادة قديمة إّنما هوبعزمنا وإرادتنا، إذ يرى أّن استبعادهم إلمكانية صدور مراد حادث عن 
. 45الّتمثيل والّتشبيه؛ مشّددا على أنه ال وجه للمقارنة بين إرادة هللا القديمة وعزم اإلنسان وقصوده الحادثة

واعيا جّدا بالّتقاطع الّداللي لمفاهيم القصد والعزم واإلرادة، فإّننا نشتّم ولنا أن نالحظ أّن أبا حامد، وإن كان 
إلى قصر اإلرادة على الكائن اإللهّي وحده وحصر مفهومها في على غرار أبي الحسن، عنده ميال، 

ادثة. اإلرادة اإللهّية القديمة؛ إذ ال وجود إلرادة سوى اإلرادة القديمة، في حين أّن القصود اإلنسانّية ح
ني على اإلنسان ولنالحظ أيضا أّنه يمّيز بين مفهومي اإلرادة والقصد؛ وفي الوقت الذي يسحب فيه الثا

يخّص هللا بالمفهوم األّول، وحين يستحضر المضمون اإلنسانّي الذي شحن به مفهوم اإلرادة في نجده 
، يستدرك بالقول إّنه لم يطلق االستعمال اللغوّي، نجده يستشعر نوعا من الحرج في هذا اإلطالق. لذلك

نى ال الّلفظ ما دامت اإلرادة وأّن المقصود هو المعاإلرادة على الكائن اإللهّي إال ألّن الّشرع أطلقها عليه، 
 46“. في اللغة تقتضي الغرض، "وال غرض في حق هللا

العالم حدث بإرادة أّن ˮإّن جوهر رّد ابن رشد على ما ذهب إليه الغّزالي، ومعه فرقة األشاعرة، من 
ي ادها وقوع األشاعرة فانبنى على مالحظة نافذة مف 47“،قديمة، اقتضت وجوده في الوقت الذي وجد فيه

نوع من الخلط بين مفهومّي اإلرادة والفعل. فإذا كان جائزا، في نظر الفالسفة، أن يتراخى المفعول عن 
وهو بالّضبط ما ارتكبه الغزالي وأصحابه، في إرادة الفاعل، فإّن تراخيه عن فعل الفاعل غير جائز؛ 

ى نحو أزلّي، وإاّل تجّددت في الفاعل فيجب أن يكون فعله عل. فاهلل إذا أراد فعل العالم بإرادة قديمة، 48رأيه
القديم حالة ما ولحقه الّتغير، وهو أمر محال في الفاعل المطلق. إّنه ال مخلص لألشعرّية، في نظر ابن 

ضعوا أّن حالة الفاعل من المفعول المحدث تكون في وقت الفعل، هي بعينها حالته، في أن يˮرشد، من 

 
استحالة إرادة قديمة متعّلقة بإحداث شيء أّي شيء كان، تعرفونه بضرورة العقل أو نظره؟ وعلى لغتكم في المنطق  ˮيقول الغزالي:  43

م حّدا أوسط وهو الطريق النظري فالبّد من إظهاره، وإن  عيتغير حّد أوسط. فإن ادّ لحّدين بحّد أوسط أو من تعرفون االلتقاء بين هذين ا
اّدعيتم معرفة ذلك ضرورة فكيف لم يشارككم في معرفة ذلك مخالفوكم والفرقة المعتقدة بحدث العالم بإرادة قديمة ال يحصرها بلد وال  

 . 52 ،تهافت الفالسفةالغزالي، . “يحصيها عدد 
 . 44 ،تهافت التهافت شد، ضمن: ابن ر  الفالسفة، تهافت لي، الغزا 44
.  “إذ ليس في جميع ما ذكرتموه إال االستعداد والتمثيل بعزمنا وإرادتنا وهو فاسد، فال تضاهي اإلرادة القديمة القصود الحادثةˮيقول:  45

 . 53-52، تهافت الفالسفة الغزالي، 
 . 44 ، تهافت الفالسفةالغزالي،  46
 الغزالي. امد ، والقول ألبي ح29 ،ت تهافت التهافن رشد، اب 47
 وهو رأي الفالسفة القدامى مثل أرسطو وبرقلس وغيرهما.  48
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تجّددة أو نسبة لم تكن. وذلك ضرورّي: إّما في الفاعل أو في . فهناك البّد حالة موقت عدم الفعل
 49“. المفعول، أو في كليهما

هّية، إذًا، في كونها قديمة، وكذلك وإجماال، يتلّخص موقف فالسفة اإلسالم المّشائين من اإلرادة اإلل
اسطة أصال؛ وهو ن إرادة قديمة بغير و فعلها ومفعوالتها؛ إذ ال ُيتصّور، في نظرهم، صدور مراد حادث ع

أمر يراه األشاعرة ممكنا جّدا ويدافعون عنه. إّن نقطة االختالف األساسّية بين الفالسفة واألشاعرة هو قول 
قديم عند األشاعرة واستحالته عند الفالسفة. وال يختلف كثيرا نقد األخيرة بجواز صدور حادث عن 

ه لهم ابن رشد. إّن مؤاخذتهم الكبيرة لألشاعرة ال ألشاعرة عن الذي وّجهالمعتزلة، كما رأينا، لنظرائهم ا
 تحمل على قولهم بقدم اإلرادة اإللهّية، بقدر ما تحمل، بالدرجة األولى، على قولهم بإمكان صدور الفعل

ال الفلسفّي المحدث عن اإلرادة القديمة ولطبيعة الّتعليل الذي يقّدمونه لذلك؛ إذ لم يقبل العقل االعتزالّي و 
ر فعل حادث عن إرادة قديمة. وهو ما يبرز أّن ثّمة توّجه فلسفّي أصلي واحد اغترف منه فكرة صدو 

  الفريقان معا وهو غير التوّجه الفلسفّي الذي حكم مواقف األشاعرة.
ها ولهذا السبب عينه، نفى المعتزلة أن تكون اإلرادة اإللهّية تتقّدم أصال مرادها، وشّددوا على كون

دثة مع حدوث الفعل ال قبله. وعلى غرار المعتزلة، نجد ابن رشد يذهب، بدوره، إلى أّن مقارنة لفعلها، حا
بالفعل، وليست إرادة بالقّوة كما هو شأن  اإلرادة اإللهّية تقارن مرادها وال يمكن أن تتقّدمه ما دامت إرادة

أحد المضافين بالفعل وجد اآلخر تبّين أّنه إذا وجد  ألّن اإلرادة من المضاف، وقدˮاإلرادة اإلنسانّية. وذلك 
بالفعل]...[ فإن كانت اإلرادة التي بالفعل حادثة، فالمراد والبّد حادث بالفعل. وإن كانت اإلرادة التي بالفعل 

وفي هذا تكاد تلتقي المعتزلة والفالسفة لوال قول المعتزلة بالحدوث؛  50“.لمراد الذي بالفعل قديمقديمة فا
ها تصّور إمكانية صدور الحوادث عن إرادة قديمة، التجأت إلى فرض صدورها عن لك أّنه لّما شّق عليوذ

لهم "باللزوم الضروري"، كافيا إرادة حادثة. أّما الفالسفة، فما كان مذهبهم في قدم العالم، عالوة على قو 
ير دليل على ّي األشعرّي عموما، خوالسجال الرشدّي الغزالّي، والرشد(ليجعلهم بمنأى عن التوّرط المباشر 

في السجال الذي دار بين فرقتي المعتزلة واألشاعرة حول صدور المرادات الحادثة عن المريد األّول،  )ذلك
الرافض لنظرية اإلبداع والخلق من عدم التي يعتمدها المتكّلمون والدفاع عن أطروحة تنسجم وموقفهم 

وانتاجاتها؛ وذلك ما دعا الفرق الكالمّية إلى  ضوع اإلرادة اإللهّيةكمنطلق نظرّي يحكم طبيعة تصّورهم لمو 
هذه نسب المرادات الحادثة، حينا، إلى إرادة قديمة وهو ما ذهبت إليه فرقة األشاعرة، أو بنسب اإلرادة إلى 

م العالم المرادات حينا آخر وجعلها، من ثّمة، حادثة وهو ما دافعت عنه فرقة المعتزلة. لكن لتأكيد فكرة قد
ّجه عند المعتزلة من أجل دعم فكرة الخلق من عدم وفكرة حدوث العالم. وفي هذا تلتقي بينما هو مو 

 ، عموما، بمذهب أرسطو في قدم العالم.المعتزلة واألشاعرة ويفترقان عن الفالسفة المّشائين الذين يأخذون 
 

 . 29، تهافت التهافت ابن رشد،  49
،  ( 1982بيروت: منشورات دار اآلفاق الجديدة، ) فلسفة ابن رشد ، ضمن: الكشف عن مناهج األدّلة في عقائد المّلة ابن رشد، 50

58. 
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 خاتمة

تالفهم في األصول العقدّية دة اإللهّية تبعا الخلقد تباينت مواقف المتكّلمين والفالسفة من مسألة اإلرا
والفلسفّية التي اعتمدوها، ومن ثّم اختلفت أيضا األدّلة الكثيرة التي قّدموها دفاعا، عن مذهب الحدوث أو 

لهذا الموقف أو ذاك. إّن قول المعتزلة بحدوث اإلرادة اإللهّية ناتج عن موقفهم غير اإلثباتّي القدم، أو رّدا 
ل األشاعرة بقدمها تابع عموما لموقفهم اإلثباتّي. ولعّل أهّم دليل يعّول في مسألة الصفات، وقو عموما 

هو قولهم باستحالة تسلسل عليه األشاعرة، والمتأّخرون منهم بالخصوص، في إثبات قدم اإلرادة اإللهّية 
ذا الدليل المرادات الحادثة. وهالحوادث إلى ما ال نهاية له، إذ البّد من الوقوف عند إرادة قديمة هي مبدأ 

نفسه تقريبا اعتمدته المعتزلة لكي تنتج عكس ما رامته األشاعرة.  وهو دليل فلسفّي ال تخفى أصوله 
وردود يحيى النحوي على برقلس وأرسطو. ولعّل المسألة األصل  اليونانّية وسياقه في الفيزياء األرسطّية

افهم من جهة والفالسفة ببعض أصنافهم من المتكّلمين بجميع أصنالتي شّكلت الخالف، الحاّد أحيانا، بين 
جهة أخرى، هي مسألة حدوث أو قدم العالم التي شّكلت مناسبة جوهرّية لمناقشة طبيعة اإلرادة اإللهّية 

 كّلمين والفالسفة على السواء، إثباتا أونفيا، حدوثا أو قدما، سبقا أو مزامنا للفعل. وقد بنوا أدّلةعند المت
  ظرة والسجال الكالمّي الكالمّي أو الكالمّي الفلسفّي. كثيرة في سياق المنا

صحيح أّنهم قد يختلفون ويّتفقون، لكّنهم جميعهم يشتغلون في ساحة الفلسفة. يتفق المتكّلمة 
لمتفلسفة، أو بين بعضهم البعض، في جانب ويختلفون في جانب آخر. يختلف المعتزلة واألشاعرة بين وا

يقول بقدمها عموما؛ ويختلف البصرّيون مع البغدادّيين بين من يثبتها صفة ل بحدوث اإلرادة ومن من يقو 
في إثبات اإلرادة، وإن كان  للفعل وبين من ينفيها أصال. ومن هنا التقاء البصرّيين المعتزلة مع األشاعرة

ثبات لدى اإلرادة يجعل موقف اإلهذا االّتفاق الظاهرّي يخفي اختالفا جوهرّيا في تصّور الفريقين لموضوع 
البصرّيين أقرب إلى النفي منه إل اإلثبات األشعرّي؛ إذ يثبتونها صفة فعل حادثة ال في محّل ال صفة 

األشاعرة مع الفالسفة في قولهما بإرادة إلهّية قديمة منها تصدر  ذات كما هو األمر عند األشاعرة. ويلتقي
قرب إلى األشعرّية منه إلى المعتزلة، غير أّن يبدو موقف الفالسفة أالمرادات واألفعال والمفعوالت، بل 

طريقهما يختلف بعد ذلك بين من يقول إّن هذه األفعال والمفعوالت قديمة بقدم اإلرادة ذاتها، ومن يجعل 
لمرادات حادثة في الوقت الذي حدثت فيه بإرادة قديمة اقتضت حدوثها في ذلك الوقت مع ما يستلزمه ا

ول عن الفاعل. ولعّل هذه هي نقطة االختالف األساسّية بين األشاعرة ن القول بتراخي المفعذلك م
تؤمن، على طريقة والفالسفة. وفي جانب من هذه النقطة يختلف األشاعرة مع المعتزلة أيضا. فالمعتزلة 

زلة أن تكون الفالسفة، بعدم تراخي الفعل عن المفعول في حين يجّوز األشاعرة ذلك. لذلك رفض المعت
تتقّدم أصال مرادها وشّددوا على كونها مقارنة لفعلها حادثة بحدوثه ال قبله. وفي هذا تلتقي المعتزلة اإلرادة 

خر يّتفق المعتزلة واألشاعرة على فكرة حدوث المرادات. مع الفالسفة لوال قولها بالحدوث. وفي الجانب اآل
بأصل عقدّي أساسّي في اإلسالم ة التزام المتكّلمين ومن الواضح أّن هذا الموقف الكالمّي هو نتيج
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والديانات التوحيّدية وهو أّن العالم محدث بل مخلوق من عدم، في حين أّن مذهب الفالسفة المسلمين، 
ج التزامهم بموقف أرسطو في قدم العالم. إّن الغاية واحدة عند المتكّلمين، وهي على ما يبدو، هو نتا

مختلف؛ فبينما استدّلت المعتزلة بحدوث اإلرادة لتفسير حدوث العالم، لكّن الدليل الدفاع عن فكرة حدوث 
 المراد، استدّلت األشاعرة بحدوث المراد على قدم اإلرادة.
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