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اإلجياد يف املنطق العلوي

بقلم األستاذ املهندس: أسامة حافظ عبدو

 

اِء كاآلتي:اآلروكانت أبرُز هذه ، عرب التَّاريِخ الرَّبِّيف اآلراء حوَل موضوِع كبرٌي حصَل انقساٌم 

غائٍب ال ميكُن معرفُة أيِّ شيٍء عنه. َربٍّآراُء اْلُمعطِّلنَي الذيَن افرَتُضوا وجوَب وجوِد  -

.الرَّبِّوالذيَن أسَنُدوا السِّماِت اإلجيابيََّة والسَّلبيََّة كحقائَق وماهيَّاٍت للَمخلوقاِت اْلُمشبِّهنَي آراُء  -

 منه.عنَدهم من العاَلِم والعاَلُم فالرَّبُّوالعاَلَم جوهٌر واحٌد،  الرَّبَّآراُء احللوليِّنَي الذيَن زعُموا أنَّ  -

، وهذه أنَّ اإللَه جمرَُّد طاقٍة زعَم، ومنهم من آراُء اْلَمادِّيِّنَي الذيَن أنكروا الوجوَد وأثبتوا اْلُمصاااَدَفَة -

الطَّاقُة هي جمرَُّد قوٍَّة حترُِّك العاَلَم.

، ماويَِّةعن احلقيقِة الساااَّاحلائدِة  بالرَّدِّ على اآلراِء الثالثِة األوىللقد ُقمنا يف مقاالٍت ساااابقٍة 

لى عال نصااايَب ما من الصاااَّواِب   األربعَةألنَّ هذه اآلراء وبقي لنا أن نردَّ على الرأي احلائِد الرَّابِع 

 اإلطالِق.

َمادِّيُّ َفِة مهما حاوَل العلُم اْلتأبى عليهم عقوُلهم أن ُيؤمنوا باْلُمصاَد اْلَمنطِق العلويِّإنَّ أصحاَب 

َِ هذِه النَّ.ريََّة.  احلديُث عِل الطَّبيعِة، اِت من فخلوقَمنَّ اْليزعموَن أ الدَّهريُّوَنفاْلمادِّيُّوَن  أن َيساااتساااي

 !قدميٌة لناأنَّها و

 

 حنُن نردُّ عليهم مبنطِقنا العلويِّ ونقوُل هلم:

ع مقدميًة ال َبْدَء ما، وهو َحدُّ الِقَدِم، كانت هي اليت أحَدَثْت نفساَاها  اُتخلوقَمكانت اْل إذا

 حدوِثها.بوجوِدها عن  قد اْسَتْغَنْتأنَّها موجودًة، وهذا ُمحاٌل ألنَّها تكون 

مَّ إثباُت احلدوِث عليها، َفَمن أحَدَثها؟ أهي اليت ااااااْدٌء فقد َتااااااإذا كانت قدميًة ما َبأمَّا 

عدوُم َماْلفمعدومًة  بعد أن كانتكانت هي اليت أحَدَثْت نفَسها  ذاإف ا أم غرُيها أحَدَثها؟َثْت نفَسهأحَد

 .ال ُيحِدْث شيًئا
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 العاَلِم إذا َثَبَت حدوُثوللعاَلِم صانًعا أوجَدُه، ها، وأنَّ غرَي للَمخلوقاِت ُمحِدثااًااأنَّ  هذا ُيثبُت

َفِلُكلِّ صاَانعٍة صااانٌع كالبناِء والكتابِة وغريها.... إذ يسااتحيُل إجياُدها    ُمحِدًثا،َثَبَت أنَّ له صااانًعا 

 عن إثباِت)م( وقد ساُائل اإلمام علي  ،ِلَنفساِاها، ويسااتحيُل عدُم وجوِد الصااَّانِع مع وجوِد الصااَّنَعةِ  

ِذِه الكثاَفِة، الساَّرِي، َفَهْيَكٌل ُعْلوي  ِبَهذه اللططافِة َوَمرَكٌز ُسفلي  ِبهَ آثاُر القدِم َتُدلُّ على الصاَّانِع فقاَل: ) 

.الَّن على اللَّطيِف اخلبرِي(أال َيُد

 

راُد بهذا ُمفلنتساءل: ما معنى الطَّبيعِة؟ ومل ُسمَِّيْت طبيعًة؟ وما اْللطَّبيعِة َمسألِة اأمَّا بالنِّسابِة لِ 

االسِم؟

مَِّيْت اء(، وساُاَمقلنا: إنَّ معنى الطَّبيعِة هو هذِه العناصااُر األربعُة )النَّار وامواء والتُّراب واْل إذا

طبيعًة ألنَّها تطبُع الصااُّوَر باتِّفاقم من هذِه العناصااِر وُت.ِهُرها، َفَمْن َوفََّق بينها هذا االتِّفاق؟ حيُث أنَُّه  

؟ِة الباقيِة ِفْعٌل!!؟ هل الطَّبيعُة هي اليت َوفََّقْت؟ أبعلمم أم بغرِي علممإْن تأخََّر أحُدها مل يتمَّ للثَّالث

ًة مبا تفعُل َفَما هو الدَّليُل إذا كانت عناصاااُر الطَّبيعِة ال تعلُم شااايًئا وال حت ُّ  َمإن كانت عاِل

بشيٍء؟ إذْن هذا جواٌب غرُي صحيحم.

فِِّق بني َوُمإالَّ ِمن ُمَوفِّقم عاِلمم مبا ُيَوفُِّق، فإن أقَرْرنا باْل ًة، فاالتِّفاُق ال يكوُنَمأماَّا إْن مل تكْن عالِ 

ُمَوفِِّق الذي َوفََّق بينها.هذه العناصِر فقد َلِزَم إثباُت اْل

اديًّا، بل هو ال ميكُن أن يكوَن م فالرَّبُّنفَسُه،  يصنَعَماديَّ ال يساتطيُع أن  َوِبَما أنَّ الشاَّيَء الْ 

تعريًفا  اجلوهًر ، كما أنَّإدراُكُه باحلواسِّ الطبيعيَِّة ي ، والالمادِّيُّ ِبُحكِم تعريِفِه ال ميكُنلطيٌف ال مادِّ

.هو ما ليَ  يف موضوعم، بل هو القائُم اْلُمستغين عن كلِّ شيٍء

للوجوِد ألنَّ  صاًلأاْلُمصادَفُة طاِبًعا، وليسِت  للوجوِد ألنَّ للطَّبيعِة إذن: ليسَاِت الطَّبيعُة أصاالً  

، ا َيفعلمللوجوِد ألنَّ الفاعَل يريُد وخيتاُر  عدومٌة، وليَسِت الضَّرورُة أصاًليف عامِل الوجوِد ماْلُمصاادَفَة  

حتقََّق كوُنُه. ُكْن ثمََّيمل  الوجوَد أنَّ الدَّليُلبل هناَك حدوٌث للوجوِد، و

اْلُمعلُِّم األوَّل ف ،الرَّبِّالذيَن أقرُّوا بوجوِد  سااادُة اْلَمنطِق العلويِّمذِه احلقيقِة بالضااَّبِ  َتَوصااََّل 

كما قال  ُلاألوَّ ُكحرُِّماْلوهذا  (،أحًدا أزاًلُمَحرًِّكا ُمَحرُِّك األوَُّل أرسطو قاَل: )واجٌب ضرورًة أن يكوَن اْل
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(، نممعيَّ كانمإىل م اجٍةحب ليَ  ُه، وألنَّليَ  جسااًما ُهما، ألنَّ يف مكانم ليَ منًعا للحلوِل والتَّشاابيِه: )

 والعَدِم. ا( كما قاَل َمنًعا للتَّعطيِلحقيقيًّ اله وجوًدولكنَّ هذا ال ينفي أنَّ )

علموَن؟ لذيَن ال َي؟ وهل َيسااااَتوي الذين َيعَلُموَن واالع.ماءهذه األياِم كهؤالِء يف  اْلَمادِّيُّوَنفهل 

 (.ايفَرمن ِخ ْمُتْسكم َلألنَّ تؤمنوَن ْمم ولسُتُكَل ي قلُتإنِّ، ألنَّهم كما قاَل سيِّدنا املسيح )ع(: )بالطَّبع: ال

 

 حافظ عبدوألستاذ املهندس: أسامة ا


