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ّهو السيد حممد حسني بن السيد حممد بن السيد حممد حسني  ّ ّّ ّ ّ

 .)١(املريزا عيل أصغر شيخ اإلسالم الطباطبائي التربيزي القايض
 هـ١٣٢١ ذي احلجة سنة التاسع والعرشين من لد يف تربيز يفُو

:  يف ترمجة نفسه+ قال. يف أرسة عريقة معروفة بالفضل والعلم
منذ ُولدت يف أرسة علمية بمدينة تربيز، وقد حازت شهرة علمية «

ّزمن بعيد يف ذلك البلد، وفقدت أمي يف اخلامسة من عمري وأيب  يف ُ
 .)٢(» به منذ صبايُسستُفذقت بذلك أمل اليتم وأح. التاسعة منه

ّبقي هو وأخوه السيد حممد حسن القايض الطباطبائي حتت كفالة  ّ
هـ ١٤٠٢ّوامتدت حياته إىل سنة . ّويص أبيه الذي كان يرعامها برفق

ّتنقل خالهلا يف حمطات أربع نوجزها كام ييل ّ: 
 

رشف سنة تبدأ بوالدته وتنتهي هبجرته من تربيز إىل النجف األ
وبعد شطر من «:  عن هذه املرحلة من حياته+ هـ، قال١٣٤٤

ّعمرنا ذهبنا إىل املدرسة وبإرشاف معلم خاص كان يأيت إىل بيتنا كل  ّّ
سنوات ّيوم، وقد بدأنا بدراسة اللغة الفارسية وآداهبا، وبعد ست 

 .ّمتتالية فرغنا من تعلمها ومن الدراسات البدائية لألطفال
                                                             

 .٣٦ ص:الطباطبائي ومنهجه يف تفسري امليزان) ١(
 .، بالفارسية٣ ص١ ج:مـجموعة مقاالت، برسشها و باسخها) ٢(
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، ّام مل يكن للدراسات البدائية املدرسية برنامج خاصّيف تلك األي
ّبل يتهيأ للطالب عند وروده املدرسة، وكل يتعلم حسب ذوقه  ٌّ ّ ُ

 .واستعداده للدراسة
ّوقد انتهيت من تعلم القرآن الكريم الذي كان يدرس قبل كل  َّّ

 لسعدي الشريازي، »بوستان« و»ستانكل«ّيشء، ثم من كتاب 
تاريخ « و»رّأخالق مصو« و»أنوار سهييل« و»نصاب الصبيان«و

ّوهكذا متت دراستنا  .»إرشاد احلساب« و»منشأ أمري نظام« و»معجم
ّيف الدور األول يف تعلم األطفال ّ. 

ُ رشعت بدراسة العلوم الدينية واللغة العربية، وفرغت من ّثم ُ
 : املتعارفة آنذاك لدى األوساط العلمية فقرأتةدراسة املتون العلمي

 .الترصيف ، رصف مري،مثلة األ: كتبلم الرصف واالشتقاقيف ع
 »الصمدية« و»النموذج«، و»العوامل يف النحو«: ويف النحو

  للجامي»النحو« وكتاب ، مع رشحه للسيوطي»ألفية ابن مالك«و
 . البن هشام»مغني اللبيب«و

 :ويف الفقه . للتفتازاين»ّاملطول«كتاب : ويف املعاين والبيان
 . للشيخ األنصاري»املكاسب « للشهيد الثاين و»ةّهيالب الروضة«

 للشيخ زين »صول الفقهُاملعامل يف أ«كتاب : ُويف أصول الفقه
 للشيخ »الرسائل«ّ للمريزا القمي، و»ُقوانني األصول«و الدين،

 .خوند اخلراساين لآل»ُكفاية األصول«األنصاري، و
رشح «و »احلاشية« وكتاب »الكربى يف املنطق«: ويف املنطق



 ١٣ ..............................................................................................ّحمطات حياته

 . البن سينا»اإلشارات والتنبيهات«: ويف الفلسفة .»الشمسية
 . للشيخ خواجه نصري الدين الطويس»كشف املراد«: ويف الكالم

وهكذا انتهيت من املتون الدراسية غري الفلسفة املتعالية 
 .)١(»والعرفان
ّ أن النكتة اجلديرة باالهتامم يف هذا املجال، أنه عندما انخرط ّإال ّ
ّراسة مقدمات العلوم الدينية، أمىض من عمره أربع سنوات من يف د

ّ أن هذه العقبة مل تثنه عن امليض إلمتام ّإاليقرأ، ّ مما ًدون أن يفهم شيئا ّ
ًفعندما كنت طفال ومتعلام بعلمي «: مسريته العلمية، قال عن نفسه ّ ً ُ

 مل أجد يف نفيس رغبة يف مواصلة التحصيل »الرصف والنحو«
 ومضت أربع سنوات ومل أفهم ماذا أقرأ، ولكنّي فجأة والدراسة،

ّوجدت نفيس مطمئنّا وكأين أصبحت عىل غري ما كنت عليه أمس،  ً ُ
ًفامها جمدا يف سبيل العلم والتفكري، ومنذ ذلك اليوم ـ واحلمد هللا ـ  ًّ
ُإىل أخريات أيام دراستي زهاء سبع عرشة سنة ما كسلت وما توانيت  ُ ّ

ّنسيت حوادث الدهر وملذات احلياة وتعاستها يف طلب العلم، فقد  ُ
ّوانقطعت عن كل أحد وكل يشء غري أهل العلم وأصحاب  ّ

ُوىل يف الليل والنهار، ووقفت ًالفضيلة، مقترصا عىل احلاجيات األ
ّنفيس للدرس والتعليم وبث معارف اإلسالم وتربية الطالب ّ. 

يع والصيف، ّوطاملا قضيت الليل يف القراءة، خاصة يف فصيل الرب
ّحتى تطلع الشمس وأنا مشغول باملطالعة، وكم معضلة حلت يل  ُ

                                                             
 .٢٥٤ ص٩ ج:أعيان الشيعة) ١(
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ُخالل مطالعايت، وكنت أقرأ درس الغد قبل جميء يومه، فال تبقى يل 
 .)١(»مشكلة عندما أواجه األستاذ

 
تبدأ هذه املرحلة هبجرته من تربيز إىل النجف األرشف سنة 

. هـ١٣٥٤وتنتهي بعودته من النجف إىل تربيز سنة . هـ١٣٤٤
َوتعترب هذه املرحلة أخصب مرحلة تكامل فيها البعد الفلسفي 
ْوالعرفاين والعلمي يف شخصية الطباطبائي، بعد أن احتضنته يف  ّ

ّكل احلوزة العلمية يف النجف جمموعة من األساتذة الكبار، الذين نبغ 
 .ّ حقول الرتاث اإلسالمي الغنيةواحد منهم يف حقل أو أكثر من

أستاذه ) هـ١٣٥٨ـ ١٢٩٣(ّكيم السيد حسني البادكويب فكان احل
منظومة «ّيف الفلسفة، تتلمذ عىل يده ست سنوات، درس فيها 

 »الشفاء«ّ ملال صدرا، و»املشاعر« و»األسفار األربعة« و»السبزواري
تركة،  البن »التمهيد« ألرسطو، و»أثولوجيا«البن سينا، وكتاب 

 . البن مسكويه»األخالق«و
وكان ألستاذه البادكويب أثر عميق يف تنمية املنحى العقيل يف 
ّشخصيته وترسيخ النزعة الربهانية يف تفكريه، ولذلك وجهه إىل 

 .دراسة الرياضيات
اختار له بل  عىل تدريسه الفلسفة، )البادكويبأستاذه (ومل يقترص 

                                                             
 .٢٥٥ ص٩املصدر السابق، ج) ١(
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ّلرياضية يومئذ يف النجف وهو السيد أحد العلامء البارعني يف العلوم ا
أبو القاسم اخلونساري وأمره أن حيرض دروسه، فقرأ عليه دورة 
: كاملة يف الرياضيات العالية، والعلوم اهلندسية بكال قسميها

 .االستداليل ّاملسطحة والفضائية، واجلرب
ّوساقه التوفيق ألن حيظى برعاية خاصة من فيلسوف وأصويل  ّ

الذي ) هـ١٣٦١ ـ ١٢٩٦(ّحممد حسني األصفهاين آخر وهو الشيخ 
ّ مالزما له مدة تناهزّظل ّعرش سنوات، أكمل يف ست سنوات منها  ً

دورة كاملة يف أصول الفقه، فيام مكث يف درسه الفقهي أربع 
سنوات، وكان الطباطبائي يصف مقدار استفادته من دروس أستاذه 

ُيف املدة التي حرضت في«: ًاألصفهاين قائال  عن ُها دروسه استغنيتّ
 .»غريه

ّكذلك أفاد من أصويل ّ بارع آخر وهو الشيخ حممد حسني النائيني ُ
الذي الزمه لثامين سنوات أهنى خالهلا دورة كاملة يف أصول الفقه، 

 .حضوره دروسه الفقهية ًمضافا إىل
ًوانفتح عىل غري هؤالء األساتذة أيضا، فحرض فرتة حمدودة 

 .د أيب احلسن األصفهاينّالدروس الفقهية للسي
ّكام وفق لتعلم  ّ  .)١(ة الكوهكمريّ عند احلج»يات علم الرجالّكل«ُ

                                                             
: إيـضاح احلكمـة: ّيمكن مراجعة حياة السيد الطباطبائي يف املـصادر التاليـة) ١(

ــاين، ج ــاين گلپايگ ــيل رب ــأليف ع ــة، ت ــة احلكم  ،٧ ص١ّترمجــة ورشح بداي
؛ ٢٥٥ ص٩ج: أعيــان الــشيعة؛ ٧، ص٤ص: جمموعــة مقــاالتبالفارســية؛ 



 الطباطبائيّالعالمة ........................................................................................١٦

وكان للطباطبائي لقاء مع أستاذ آخر استلهم من أخالقه 
ًوتعاليمه وارتياضه أعمق جتربة روحية يف السري والسلوك، مضافا إىل 
 استلهام أسلوب تفسري القرآن بالقرآن وفقه احلديث من منهجه،

 ـ ١٢٨٥(ّوهذا األستاذ هو السيد املريزا عيل القايض الطباطبائي 
فريد عرصه يف هتذيب النفس واألخالق «املعروف بأنه ) هـ١٣٦٦

ّوالسري والسلوك، وكافة املعارف اإلهلية، والواردات القلبية 
 .»واملكاشفات الغيبية السبحانية واملشاهدات العينية

:  الطباطبائي ما ترمجتهّعالمةاليقول الطهراين أحد أبرز تالمذة 
ّويف املعارف اإلهلية واألخالق وفقه احلديث، تلقى دروسه عىل يد «

 وكان ،)قدس اهللا تربته الزكية(العارف الكبري املرحوم املريزا عيل القايض 
خيضع إلرشاف هذا األستاذ الكامل يف السري والسلوك واملجاهدات 

ّان معلمه ومربيه وأستاذه الذي النفسية والرياضات الرشعية، فقد ك ّ
 .يرشف عليه

ّكان املرحوم القايض من بني عمومة السيد، وقد انرصف يف 
ّالنجف األرشف لرتبية جمموعة من التالمذة اإلهليني الصاحلني، 

وكان . قياهُ التائقني للّاملجذوبني للجامل اإلهلي، املشتاقني لرؤية احلق
ًالقايض وحيد هذا النهج متفردا هب ّذا الفن، حتى أنه كلام قالوا ّ ّ ّ

ّ كان مرادهم املرحوم القايض، وكأن مقام بقية األساتذة »األستاذ«
 .يصغر أمام قدره، مع ما هلم من مركز كبري ومكانة علمية

                                                                                                                                               
  .١٢٨ ص:ّتطور الدرس الفلسفي يف احلوزة العلمية
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من فرط احرتامه للقايض ال يذكر اسمه ) الطباطبائي(ّكان السيد 
تراه هلذا ة من يذكره من أساتذته اآلخرين، وّ بمعيّيف جملس عام

السبب امتنع عن ذكر اسم القايض بني من ذكرهم من أساتذته يف 
املقال القصري الذي كتبه بنفسه عن حياته، إذ مل يشأ أن يأيت عىل اسم 
ًالقايض يف رديف بقية أساتذته، كام مل يذكر أيضا شيئا عن تلك الليايل  ً

يبيت فيها  والليايل التي كان ،ضيها يف اإلحياء والعبادةقالتي كان ي
ّمتعبدا يف مسجدي السهلة والكوفة، وإنام كل الذي ذكره هو ما كان  ّ ً ّ
ًيقع له كثريا من وصل الليل بالصباح وقضاء الوقت باملطالعة حتى 

 : ما ييلّومن هذا يتضح .طلوع الشمس، والسيام يف الربيع والصيف
 يلن تذكر العبادات الفردية وإحياء اللياأّمن اخلفة بمكان : ًأوال

ُبالتهجد والذكر والتفكري، أمام مجهور الناس ومن خالل مقال ي نرش ّ
 ،فمثل هذه البادرة ستولد وهي فاقدة لقيمتها. ّعىل املأل العام

ّخصوصا وهي تصدر من أستاذ مثل السيد  م ّمل يتقد) الطباطبائي(ً
خطوة عىل طريق إبراز الوجاهة الشخصية، وقىض يف داخله عىل 

 .ًكليا) استأصلها(نانية وأحرقها جذور الذاتية واأل
 ط احلتمية الرضوريةالرشو أحدّستاذ أن عندما يعتقد األ: ًثانيا

، فكيف يكون بمقدورنا أن نحتمل ّلسلوك طريق اهللا، هو كتامن الرس
ّأن يفيش السيد عباداته املستحبة، وهي رس بينه وبني ذات احلي  ّ ّ ّ

 .ّوم فينرشها عىل املأل العامّالقي
 ّائي، حيث كان السيد الطباطبائيآلن إىل القايض الطباطبنعود ا
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يأيت عىل ذكره يف املواطن املناسبة، وال يتوانى عن تبجيله واالحتفاء 
ّبذكره وإسباغ طابع من اجلالل اخلاص عليه، من بني ذلك ما فعله 

َ بني مكاتبات العلمني »املحاكامت«يف تصديره الذي كتبه بعنوان 
ًين إذ قال نصاابالكربالئي والكم ّ: 

ّعاش السيد أمحد الكربالئي إىل جوار املرحوم آية احلق«  أستاذ ّ
، والزمه + ّالعرص الشيخ الكبري اآلخوند املال حسني قيل اهلمداين

 .ّسنوات طويلة وهو يتفيأ يف ظالل بوتقته الرتبوية وهنجه التهذيبي
ف ّلقد سبق السيد الكربالئي أقرانه وفاقهم حتى أضحى يف الص

ّاألول والطبقة املتقدمة من تالمذة اهلمداين واملرتبني يف ظالل هنجه،  ّّ
ًوكسب يف العلوم الظاهرية والباطنية مكانا مكينا ومقاما أمينا ً ً ً. 

ّه، أقام السيد الكربالئي يف ّبعد أن مىض املرحوم اآلخوند إىل رب
سة للنجف األرشف، حيث اشتغل بدرس الفقه وكانت ّالعتبة املقد

 . يد بيضاء يف املعارف اإلهلية ويف تربية الناس وإيصاهلم للكاملله
من هنجه الرتبوي وأسلوبه يف ـُفبفضل هذا الرجل اجلليل وبي

ّاملعرفة خطت ثلة من الصلحاء األجالء الكبار صوب دائرة الكامل،  ّ
ّوتركوا بساط الطبيعة جانبا وأضحوا من سكان دار اخللد وخاصة  ّ ً

 .أهل القرب
ّن من بني هذه الثلة السيد األجل آية احلق نادرة الدهر، وقد كا ّ ّّ

ّالعامل العابد الفقيه املحدث الشاعر املفلق، سيد العلامء الربانيني  ّ
املرحوم احلاج املريزا عيل القايض الطباطبائي التربيزي املولود سنة 
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فقد كان هذا الرجل أستاذي ) هـ١٣٦٦(ّواملتوىف سنة ) هـ١٢٨٥(
رفع اهللا درجاته  خالقهلية والفقه واحلديث واأل اإليف املعارف

 ّعالمةانتهى كالم أستاذنا ال( .السامية وأفاض علينا من بركاته
 ).+  الطباطبائي

ّة واهلة بأستاذه، وللحق ّ عالقة خاصّعالمةأجل كان ألستاذنا ال
ّكان ينظر لنفسه صغريا إزاءه، حيث كان يتوسم يف شخصية املرحوم  ّ ً

ًرا عظيام من اجلاللة والعظمة، ومن القايض قد رسار التوحيد أً
 .وامللكات واملقامات

حني مضيت إىل النجف األرشف من :  الطباطبائيّعالمةيقول ال
ّأجل الدراسة، كنت أزور بني مدة وأخرى املرحوم القايض، ملا كان 
ًبيننا من قرابة ورحم، إىل أن حدث ذات يوم، وقد كنت واقفا عند 

ّ أن مر املرحوم القايض، وحني وصل إيل وضع يده عىل باب املدرسة ّ
ّأي بني إن كنت تريد الدنيا فعليك بصالة الليل، وإن : كتفي وقال

 !ًكنت تريد اآلخرة فعليك بصالة الليل أيضا
ً هذه الكلامت أثرا بليغا يف نفيس، حتى أين الزمت املرحوم ْتركت ً

ًالقايض وكنت أحرض عنده ليال وهنارا طوال م ّدة السنوات اخلمس ً
ويف . ًاألخرى التي أمضيتها يف النجف، إىل أن قفلت عائدا إىل إيران

ُأثناء ذلك مل أكن أتوانى عن انتهال فيضه حتى إذا ما عدت إىل 
ّالوطن استمرت العالقة بيننا ودامت حتى وفاته، وكان املرحوم  ّ
ًالقايض يعطي األوامر ويتقدم بالتعليامت وفقا لعالقة األس تاذ ّ
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 .بتلميذه، ومل تنقطع املراسالت فيام بيننا
ّكل ما لدي هو من املرحوم :  الطباطبائي يقولّعالمةوكان ال ّ

 .القايض
لقد كان املرحوم القايض من املجتهدين الكبار، بيد أنه كان 
ّملتزما بإعطاء الدرس يف بيته، فقد كان يدرس الفقه، ويقيم الصالة  ً

ّانت صالته طويلة، تظلها الطمأنينة مجاعة بتالمذته يف منزله، ك
ّالوافرة، وكان بعد أن يتم صالة املغرب التي يقيمها بعد استتار  ُ
الشمس حتت األفق، ينشغل بتعقيبات املغرب التي كانت تطول 

 .بعض اليشء
وىل والثانية من شهر رمضان، كانت تعقد يف الليايل العرش األ

ّيذهبون عند السيد ّجمالس التعليم والذكر، حيث كان الطالب 
ّالقايض بعد انقضاء حوايل أربع ساعات من الليل، ويستمر املجلس 

 .ًعامرا ساعتني
ُأما يف العرش الثالثة فقد كان املجلس يعطل، وال يرى املرحوم  َّ ّ
ّالقايض حتى آخر شهر رمضان وال يعرف له خرب، وطاملا جد  ُ

ومسجد التالمذة يف البحث عنه يف النجف ويف مسجد الكوفة 
ًالسهلة أو يف كربالء، بيد أهنم مل ينجحوا أبدا يف العثور عىل أثر له  ّ
طوال هذه األيام، وكان ذلك من دأب املرحوم القايض وهنجه الذي 

 .)١(»مىض عليه يف مجيع السنني حتى وفاته
                                                             

 .٣١٠ص: مهر تابان) ١(
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ّومن أهم ما تلقاه الطباطبائي من أستاذه القايض يف البعد  ّ
كام ، ّ وظفه فيام بعد يف تفسريه امليزانالنظري، املنهج التفسريي الذي

ّعلمني املرحوم القايض أسلوب تفسري اآلية «:  بقولهيهّنص عل
باآلية، وأنا يف التفسري أقتفي أثره وأتبع طريقته، وقد كان ذا ذهن 
ة ّواسع وواضح يف فهم معاين الروايات الواردة عن األئم

ث أي فقه ّاملعصومني، كذلك تعلمت منه طريقة فهم األحادي
 .)١(»احلديث

 
ّ الطباطبائي ملا اضطرّعالمةتبدأ هذه املرحلة من حياة ال  للعودة ّ

. هـ١٣٥٤إىل موطنه من النجف إثر تدهور وضعه االقتصادي سنة 
ًأي ما يقرب من أحد عرش عاما، . هـ١٣٦٥وبقي هناك إىل سنة 

ّعجافا وخسارة روحية كبرية، حيث اضطر  سنوات ّعالمةّيعدها ال ً
 النزر اليسري، ّإالإىل ترك الدرس والتدريس والتفكري واملطالعة 

 .وعمل يف الزراعة لتأمني معاشه
ثم اضطررت إىل العودة إىل «:  عن هذه املرحلة من حياته+ قال

 »تربيز«الوطن إثر تدهور األوضاع االقتصادية، ونزلت بمدينة 
ت هبا مدة أكثر من عرش سنني، ففي احلقيقة كانت مسقط رأيس وأقم

ّتلك األيام أياما تعيسة يف حيايت ألين بسبب احلاجة املاسة لإلعاشة  ّ ً ّ ّ
                                                             

 .١٣٠ص: تطور الدرس الفلسفي: ً، نقال عن١٧ص: مهر تابان )١(
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ر والدراسة واشتغلت ّوإلمرار شؤون احلياة، انشغلت عن التفك
 .بالفالحة والزراعة

وكنت أشعر بخسارة روحية عندما كنت هناك، وكان يسود 
ً غامم األمل والضجر، حينام كنت مشغوال عن ّالبؤس نفيس ويظلني

 .)١(»الدراسة والتفكري
لكنه ـ مع ما كان فيه من ضيق العيش ـ عقد العزم عىل اهلجرة إىل 

ِهنا ِك ا والية   {: ل بالقرآن الكريم فجاءت اآليةّمدينة قم، إذ تفأ  ِ ُ َ ََ ْ َ ُ

ًا ق هو خ  ثوابا وخ   قبا ًْ ُ ٌُ ٌ َْ َْ ََ َ ََ  ).٤٤: الكهف( }ْ 
 

 الطباطبائي يف احلوزة العلمية يف ّعالمةتبدأ هذه املرحلة هببوط ال
هـ، وبقي فيها إىل أن وافاه األجل يف الساعة التاسعة ١٣٦٥قم سنة 

  عام حمرم احلرامالثامن عرش منًصباحا من يوم األحد املصادف 
 .هـ١٤٠٢

ّة زاخرة بالعطاء واإلنتاج الغزير يف عدة حقول، وهي مرحل
 .ّتوزعت عىل التدريس والرتبية والتأليف

ولكي نقف عىل الدور الذي قام به الطباطبائي يف هذا املجال، 
ّالبد من الوقوف عىل اجلو العلمي الذي كان حيكم احلوزة العلمية 

 .يف قم آنذاك
                                                             

 .٢٥٥ ص٩ج: أعيان الشيعة) ١(
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ُيف مدينة قم، أخذت ّعندما استقر يب املقام «: يقول الطباطبائي
ّبمطالعة املناهج الدراسية واملواد التي تدرس فيها، فوجدت أهنا ال  َُّ ّ
ّتستجيب جلميع متطلبات املجتمع اإلسالمي الفكرية والعقائدية 
ّوالعملية، وأحسست أن مسؤوليتي الرشعية هي القيام هبذه  ُ

فسري ّالوظيفة، وكان أهم تلك النواقص يف احلوزة العلمية يرتبط بت
ُالقرآن الكريم واألبحاث العقلية، وعىل هذا األساس بدأت تدريس 
ّهاتني املادتني، مع أين كنت عىل بينة أن اجلو العلمي الذي حيكم  ّ ّّ
  ّاحلوزة يف ذلك الزمان كان ينظر إىل من هيتم هبذه األبحاث 
ًـ وخصوصا التفسري ـ نظرة من ال يستطيع التحقيق والتدقيق يف 

 ّصولية والفقهية، بل كانوا يعدون املشتغل بعلوم القرآناألبحاث األ
مل يكن   يف اجلوانب األخرى، لكن مع هذاًا والتفسري ضعيفالكريم

ُذلك عذرا مقبوال أمام اهللا تعاىل يف ترك التفسري، فبدأت بكتابة تفسري  ً ً
 .)١(»امليزان

 ّعالمةلقد كانت الغرية عىل الدين طافحة يف سائر أنشطة ال
ّطبائي كام ترسمه لنا بوضوح خطواته الواثقة اجلادة يف التدريس الطبا

ّوالتأليف، فكام قادته هذه الغرية للتخيل عن تدريس البحث اخلارج 
ّيف الفقه واألصول والتفرغ لتدريس علوم احلكمة والعقيدة، عمل  ُ
ًبموازاة ذلك أيضا عىل إحياء دراسة التفسري وعلوم القرآن يف قم بعد 

هجورة، ومنذ ذلك احلني نمت وترعرعت البذرة التي أن كانت م
                                                             

 .٧ ص١ج: ترمجة ورشح بداية احلكمة... إيضاح احلكمة) ١(
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 ّ جيد عىلقبالًغرسها الطباطبائي، فأفضت إىل ما نشاهده أخريا من إ
 . القرآن الكريم واهتامم متزايد بالتفسري والدراسات القرآنيةدراسة

ّغري أن ذلك املوقف كان يعد تضحية كربى باملقام من قبل  ّ
 ًايري املتعارفة يف احلوزة العلمية، طبقا الطباطبائي بحسب املعّعالمةال

يقول ؛ ّري عن السيد اخلوئيّملا حكاه تلميذه الشهيد مرتىض مطه
ّقبل شهر ترشف أحد الفضالء بزيارة العتبات املقدسة، «: ريّمطه ّ

:  فسألهحفظه اهللاّأنه ترشف بلقاء آية اهللا اخلوئي : وعند عودته ذكر
تدرسه يف السابق؟ ـ فقد كان ملاذا تركت درس التفسري الذي كنت 

ّقبل عدة سنوات درس يف التفسري يف النجف  + آلية اهللا اخلوئي
ّاألرشف، طبع قسم منه ـ فأجاب السيد اخلوئي ّإن هناك موانع : ُ

 .ومشكالت يف تدريس التفسري
ّ الطباطبائي مستمر يف تدريس التفسري ّعالمةّإن ال: فقلت له: قال

ّن الطباطبائي قد أي بنفسه، أي ّبائي يضحّإن الطباط: يف قم، فأجاب
ّضحى بشخصيته االجتامعية ّ«)١(. 

 يمكن تلخيص نشاط الطباطبائي العلمي يف مدينة ،وكيفام كان
 :ّقم منذ استقر فيها إىل أن التحق بالرفيق األعىل كام ييل

 إحياؤه  لعلوم العقلية والفلسفية
تدريس الكتب ّبدأ السيد الطباطبائي رحلته يف هذا املجال، ب

ساسية يف هذه العلوم كالشفاء واألسفار األربعة، التي مل تكن هلا األ
                                                             

 .١٣٧ص: ّتطور الدرس الفلسفيً، نقال عن ٤٥ص: إحياء الفكر الدينـي) ١(
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ّسوق رائجة يف ذلك الزمان، بل كانت مرفوضة أشد الرفض، لذا 
أعرض غري واحد من احلكامء وأساتذة علوم احلكمة عن تدريسها 
ًأمام املأل بل سعى بعضهم سعيا حثيثا للتظاهر بتدريس الفقه  ً

ِ مفاده أن العامل هو من  خاطئّ بعد شيوع تقليد حوزويُواألصول،
 .ّص هبذين العلمنيتخي

والواقع لوال اجلهود التي بذهلا هذا احلكيم اإلهلي إلعادة 
ّاالعتبار هلذه العلوم لكادت أن تكون نسيا منسيا، بيد أنه استطاع  ً ًّ  

زة ًن جيعلها دروسا أساسية يف هذه احلوأـ بجهاده العلمي والعميل ـ 
ُاملباركة، وإال فإنه مل يكن قارصا من حيث الفقه واألصول  ً ّ ّ
ّوتدريسهام واالرتقاء إىل منصب املرجعية العامة يف األمة، لوال  ّ
ّالتكليف الرشعي الذي أحس به، وعمق احلاجة الفكرية والعقائدية 
يف ذلك الزمن، الذي صادف ظهور املاركسية يف العامل، وامتدادها إىل 

ْسالمي، وما كان هلا من آثار خمربة فكرية واجتامعية، دعته عاملنا اإل ّ
إىل أن يبدأ تأسيس مدرسة فلسفية برهانية لنرش هذه املعارف 

 .وتعميقها واالبتكار فيها
قال الطباطبائي عن العقبات التي واجهته عندما حاول تدريس 

 : بعد وفوده إىل قم مبارشة»األسفار األربعة«كتاب 
ّ وجتمع عدد ،تربيز إىل قم بدأت درس األسفارعندما جئت من «

يقارب املئة من التالمذة حلضور هذا الدرس، أمر آية اهللا الربوجردي 
بقطع راتب التالمذة الذين حيرضون درس األسفار، وعندما  +
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ُبلغني اخلرب حتريت، فامذا أفعل؟ فإذا قطع راتب هؤالء التالمذة  ُ ّ
 وليس لدهيم مورد رزق سوى القادمني إىل احلوزة من مدن بعيدة،

ُهذا الراتب، فامذا يفعلون؟ وإذا تركت تدريس األسفار ألجل ذلك، 
ّفإن هذه متثل رضبة قاضية للوضع العلمي والعقيدي للتالمذة ّ. 

ّجاءين احلاج أمحد خادم السيد  ويف اليوم نفسه أو بعده بيوم
ً كنّا شبابا، حينام: ّالربوجردي إىل املنزل برسالة من السيد، يقول فيها

، ونحن جمموعة )١( عند املرحوم جهانگري خان»األسفار«كنّا ندرس 
ا الدرس العلني لألسفار يف احلوزة ّمأّصغرية وبشكل رسي، و

ُشكال، والبد أن يرتكّه غري صالح بأي شكل من األّنإالرسمية ف ّ. 
ًن تقول للسيد الربوجردي، نحن أيضا درسنا أأرجو : فقلت له ّ

ّ الرسمية املتعارفة كالفقه واألصول، ونحن مستعدون هذه الدروس ُ
ّ، ولسنا أقل من )٢(لتدريسها وتشكيل حلقات دراسية خاصة هبا

                                                             
 يف أصـفهان ّهـ، وتويف١٢٤٣ّحكيم متأله، ولد سنة : جهانگري خان قشقائي) ١(

من أبـرز أسـاتذة الفلـسفة يف أصـفهان يف القـرن الثالـث عـرش ). هـ١٣٢٨(
ّالشيخ آقا ضياء العراقي، والسيد أبو احلسن : من تالمذته يف الفلسفة. اهلجري

ّاألصفهاين، والسيد حـسني الربوجـردي واملـريزا حممـد عـيل الـشاه آبـادي،  ّ
 .ّوالسيد مجال الدين الگلپايگاين، وغريهم

ــه ) ٢( ــدريس بحــث خــارج الفق ــائي أن ينخــرط يف ت ــة الطباطب ّحــاول العالم
ُواألصول يف الفرتة األوىل من قدومه إىل قم ، فرشع بتدريس كتاب  » الـصوم«ُ

ّيف الفقه، مضافا إىل تدريس أصول الفقه أيضا، ودون نظرياتـه وآراءه النقديـة  ً ًُ
املرتكـزات العقليـة  التـي نقـض فيهـا ُكفاية األصـولاجلديدة يف تعليقته عىل 
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ُاآلخرين يف هذا املضامر، غري أين ملا وفدت إىل قم من تربيز كان هديف  ّ
ّمنحرصا بتصحيح عقائد الطالب عىل أساس احلق، ونقض العقائد  ّ ً

ك حينام كان يذهب آية اهللا الربوجردي بشكل ّاملادية الباطلة، ويومذا
ّرسي إىل درس املرحوم جهانگري خان، كان الناس والطال   ب ّ

ّـ بحمد اهللا ـ مؤمنني وذوي نيات طاهرة، ومل يكن هناك حاجة 
ّلتأسيس حلقات دروس علنية لألسفار، أما اليوم فإن كل طالب من  ّ ّ

ّمل بعدد ضخم من طلبة العلوم الدينية يأيت إىل أبواب قم وهو حم
ّوعىل هذا البد أن نعمل عىل . الشبهات واألسئلة واإلشكاالت

ّإعداد الطالب هذا اليوم عرب تعليمهم الفلسفة اإلسالمية احلقة  ّ
ّودحض املذاهب املادية، من هنا ال يمكن أن أختىل عن تدريس  ّ
ّاألسفار، غري أين يف الوقت نفسه أعتقد بأن آية اهللا الربوجردي حاك م ّ

ّرشعي، فإذا حكم برتك تدريس األسفار، فسيكون املوقف من هذه 
 .)١(»املسألة بنحو آخر

ًوبعد أن ذهب احلاج أمحد إىل السيد الربوجردي حامال رسالة  ّ
ّ الطباطبائي حصل حتول واضح يف موقف الربوجردي ّعالمةال

                                                                                                                                               
ــة  ُللفكــر األصــويل يف ضــوء مــا اكتــشفه مــن اخــتالف اإلدراكــات احلقيقي

ًإال أن تدريــسه للفقــه واألصــول مل يــدم طــويال بــسبب وفــرة . واالعتباريــة ُ ّ ّ
األســاتذة يف هــذين العلمــني، ونــدرة األســاتذة يف علــوم التفــسري واحلكمــة 

ّتطـور الـدرس . ّخاصـةّوالعقيدة، فكثـف جهـوده العلميـة يف هـذه العلـوم 
 .١٣٣ص: الفلسفي

 .١٣٧ص: ّتطور الدرس الفلسفيً، نقال عن ٦٢ ـ ص٦٠ص: مهر تابان) ١(
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وانرصف عن قراره السابق الذي حاول فيه أن حيظر تدريس الفلسفة 
ّن آية اهللا الربوجردي مل يعارضه بعد أ«:  حيث أفاد الطباطبائييف قم،

ّنه واصل تدريس مؤلفات الفلسفة املعروفة أذلك، و كالشفاء ّ
ّن السيد الربوجرديأواألسفار األربعة لسنوات مديدة، و  كان ّ

ة نفيسة هي ّحيرتمه، وكتعبري عن تقديره له بعث له يف أحد األيام هبدي
 .)١(» طبعة للقرآن الكريمّعبارة عن أحسن وأصح
 تر  ته  يل من العلماء

ّبرتبية جيل من العلامء واملحققني  +  قام،ّضافة إىل ما تقدمباإل
يف فروع العرفان والفلسفة والكالم والتفسري، بلغ بعضهم رتبة 
ّاالجتهاد يف هذه العلوم، ومؤلفاهتم ودروسهم يف احلوزة العلمية 

 .خري شاهد عىل ذلك
ّ دوره عىل البعد العلمي والنظري يف ذلك، وإنام ومل يقترص

ُبموازاة ذلك عني عناية فائقة برتبية تالمذته وتزكيتهم، عرب جتربته 
ّاخلاصة يف االرتياض وما استقاه من قواعد السري والسلوك من 
ّأستاذه السيد عيل القايض، فكان يواظب عىل تدريس خاصة تالمذته  ّ

ّسوبة للسيد بحر العلوم، حتى إذا ما فرغ  املن»رسالة السري والسلوك« ّ
 .منها عاد ليستأنف تدريسها من جديد

ّيقول السيد حممد حسني الطهراين عن بعض هذه الدروس  ّ
ًلقد كان حيدثنا أحيانا عن حال كبار أولياء اهللا وعن  «:ّاخلاصة ّ

                                                             
 .املصدر السابق) ١(
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ّاملدارس العرفانية، وباألخص عن أستاذه يف املعارف اإلهلية 

ّلنجف، املرحوم سيد العارفني وسند املتأهلني آية اهللا واألخالق يف ا ّ
ًلقد كان حيدثنا عنه مفصال . رضوان اهللا عليهاملريزا عيل القايض  ّ ّ

ّأما ساعات . ّبحديث حلو جيذب قلوبنا بقوة وتتوق إليه نفوسنا
لقائنا معه باستثناء أوقات الدرس الرسمي، فقد كانت تصل من 

 .اعتني أو ثالثّجمموع كل يوم وليلة إىل س
ًدأب السيد يوميا عىل أن يلتقي بنا قبل ساعتني من الغروب،  ّ
ّويمتد اللقاء أحيانا إىل الشطر األول من الليل، حيث كان يلقي فينا  ً ّ

ّاملواعظ األخالقية، ويوضح لنا ما يتصل بالعرفان ّ. 
ّأما يف أيام الربيع فقد كنّا نميض اللقاء يف بستان   قرب »باغ قلعة«ّ

ّلتقيه مع رفيقني آخرين، وكان حيدثنا عن سرية أدار، حيث كنت ال
خالق وهنج الفالسفة اإلسالميني، وعن هنج السالكني وعلامء األ

ًمن العرفاء الكبار، مركزا بالذات عىل أحوال اآلخوند حسني قيل  ّ
ّاهلمداين وتالمذته البارزين، أمثال السيد أمحد الكربالئي واملريزا 

ّتربيزي والشيخ حممد البهاري والسيد حممد سعيد جواد امللكي ال ّّ
ّويب، كام كان يركز عىل سرية وهنج املرحوم السيد ابن طاووس ّاحلب ّ

ّوالسيد بحر العلوم، وأستاذه املرحوم السيد القايض  رضوان اهللا ّ
ًثنا به عن هؤالء مفتاحا ّ وأضحت تفاصيل ما كان حيد.عليهم أمجعني

 .)١(»لنا إىل املعارف اإلهلية
                                                             

 .٣٠٤ص: مهر تابان) ١(
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 وهو مصداق ،ًكا بصورة إنسانَ الطباطبائي ملّعالمةكان ال
ّ تعبري السيد حسب، كونوا  لناس د ة بغ  أ س ت م: للحديث

ّ، إذ استطاع أن جيسد روح الرشيعة املقدسة )١(جالل الدين آشتياين ّ
ضحى قدوة وأسوة أبسلوكه الذي أحيى به غري واحدة من السنن، و

ّخصوصا لطالب العلوم اإلسالمية ً. 
وليس بوسعنا أن نقف عند سائر األبعاد األخالقية والرتبوية يف 

ّسلوك الطباطبائي، ألن ذلك يتطل ب دراسة مستأنفة تعنى بمعرفة ّ
 ذلك ال يمنعنا من اإلشارة ّتلك األبعاد واستكشاف داللتها، غري أن

 ؛تهّإىل يشء منها، باعتبارها تيضء مظاهر احلكمة العملية يف شخصي
 :لذا سنقف عند بعض النامذج

 
اعتمد الطباطبائي يف تأمني نفقات حياته ونفقات عائلته عىل ريع 

منذ مئتني «: يقول الطباطبائي. زرعة كان يملكها أبوه يف تربيزم
بائنا وأجدادنا، وسبعني سنة، واألرض الزراعية هذه ملك مطلق آل

 .)٢(» املصدر الوحيد لرزقناوه زراعتها هّدرتوالريع الذي 
                                                             

 .١٧ص: ٦، السنة الثالثة، العدد جملة كيهان فرهنكي) ١(
 .٣٧١ص: مهر تابان) ٢(
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ّصة لطالب ّوكان يمتنع عن استالم احلقوق الرشعية املخص
 ويكتفي وأرسته بام يصله من احلوزة العلمية يف النجف األرشف،

ّعائدات ما ورثه عن أبيه، وقد أدى ذلك إىل أن يكون وضعه املعييش 
ّيف مستوى يقل عن مستوى ما يتوافر للطالب العادي يف حال انقطاع 

ى لو انقطعت به السبل ّ حتّفالطالب العادي. ما يأتيه من ريع الزراعة
ّتفيد كحد أدنى من مال ومل يأته يشء من املدينة أو القرية، فهو يس

 .سهم اإلمام الذي كان يرفض الطباطبائي استالمه
ًوملا هاجر إىل قم استأجر منزال ال تتجاوز مساحته عرشين مرتا،  ً ّ
يشتمل عىل غرفة واحدة مقسومة إىل ما يشبه غرفتني عرب نصب 

ّ ولذلك كانت تضطر زوجته خ،مطبيكن فيها ستارة يف وسطها، ومل 
 .)١(رفةللطبخ داخل الغ

ّوظل يسكن حتى سنوات متأخرة من حياته يف منزل بائس  ّ
 الطباطبائي باستقبال ّعالمةمستأجر، كان مالكه ال يسمح لل

ّغري أن الطباطبائي مل يستطع أن ينتقل من ! صدقاء والضيوف فيهاأل
ّهذا املنزل ويستأجر منزال آخر لعدم توافر املال الالزم لذلك، ألنه  ً

ًظل مدينا طيلة ّ تلك الفرتة، ومع كل ذلك استمر يواصل نشاطه ّ ّ
ّالعلمي يف التدريس والبحث والتأليف بجدية وحضور قلب تام، ومل  ّ

ًيبد توجعا أو شكوى من حاجة يوما ألحد ً ّ ُ. 
 إنسان حتى لو كان ّبل كان يمتنع من استالم مساعدة من أي

                                                             
 .١ : ـ العدد١٥ ـ ١٤: ّمـجلة مطالعات مديريت) ١(



 ٣٥ ..................................................شذرات من حياته الشخصية وسلوكه العلمي

ملال، كنت ًكنت أمتنّى أن يقبل أيب منّي شيئا من ا«: ولده، الذي يقول
ّأحيانا أضع بني يديه قبضة من األوراق النقدية وأرص عليه أن يقبلها  ً

ًأو شيئا منها، فكان يرفض رفضا تاما ً ًّ«. 
ّ عمره أن نصحه األطباء أن يميض ّحصل يف آخر سني«: يضيف

ًالصيف يف أجواء طيبة، فأستأجرت بستانا يف دماوند  ُ ة معتدلمنطقة (ّ
ًسلفا، عندما مضت عىل إقامة الوالد ودفعت إجارها ) يف طهران

ليس األمر : كم يبلغ إجار البستان؟ أجبته: ّثالثة أيام طلبني وسألني
ن أعرف حتى أرى هل أستطيع أّالبد : ّ وعندها أرص وهو يقولً.ّمهام

ّإما أن تأخذ منّي ما : ًلقد دفعت اإلجار سلفا، قال: دفعه؟ أجبته
 .)١(»ررت ألخذ ما دفعته منه اضطذعندئ. دفعته أو أغادر البستان

ّعرض أحد التجار املحسنني رشاء : ويقول أحد فضالء احلوزة
 بذلك، ّعالمةل اتأخرب الطباطبائي بواسطتي، فّعالمةمنزل لل
ن ذلك، عّ أين أعتذر ّإالًهذا رجل صالح جزاه اهللا خريا، : فأجابني

ّلتوافر مبلغ لدي من إرث والدي، وال يمكن أن أترصف بسهم  ّ
ّن إ ّعالمةقل لل: ُ فأعدت املبلغ لصاحبه، فقال التاجر املحسن.إلماما

ّ مرة أخرى ّعالمةفعدت لل.  من سهم اإلمامتّهذه هدية وليس
ُوأخربت صاحب . ال حاجة يل بذلك:  فأجاب.وقلت له ذلك

ًترصف هبذا املبلغ حسبام تراه صالحا: ّعالمةقل لل: املبلغ، فقال ّ .
                                                             

ّالعالمة الطباطبـائي مالمـح يف الـسريتني ؛ ١٤٢، صّتطور الدرس الفلسفي) ١(
 .٢٩٥ص: ّ، إعداد جواد عيل كسارالشخصية والعلمية
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ّفعدت إليه مرة ثالثة  ال أستطيع : ً فأجاب معتذرا.وأخربته بذلكُ
 .)١(»رجعت املبلغ لصاحبهأف. ذلك

ًوبالرغم من أنه امتلك منزال يف السنوات األخرية من حياته يف  ّ
ّ أنه مل يستعن بأحد يف هتيئة ثمنه حتى أوالده، وإنام توفّإالقم،  ّ ّ ر لديه ّ
ّوصله أخريا من عوائد مؤلفاته وريع ما يطبعّ مما الثمن ً. 

هذا هو الوضع الذي كان يعيشه «: »مهر تابان«يقول الطهراين يف 
ّأحد فالسفة الرشق، مع أننا مل نجر القلم ومل نرفع الستار عن الوضع 

ّاخلاص لذلك الرجل الكبري، ألنا نعتقد أن ذلك ّ ال يليق بمقام ّ مما ّ
ًص وا أياما قص ة، أعقب ،هذه هي حياة أولياء اهللا !ّالعفة والرشف تهم ّ

ّإذا أخذنا صفات املتقني ونعوهتم التي ذكرها اإلمام . )٢(راحة طو لة
ّ هلامم، للمسنا جتسدها يف هذا الرجل الرباين، × أمري املؤمنني ّ ّ

أرادتهم ا نيا فلم ير دوها، وأ تهم ففدوا : ولرأيناها حارضة فيه
 .أنفسهم منها

ّألمارة، سار النفس اإّهذه هي حياة أهل الصالح املتحررين من 
ّاملحلقني يف حريم القضاء واملشيئة اإلهلية، املفوضني الراضني املسلمني ّّ. 

ومع مجيع هذه املشكالت وااللتباسات، كنت تلحظ وجوده 
ّمسكونا باجلالل جيلله الوقار وحتوطه السكينة واهلدوء ً«)٣(. 

                                                             
 .٦٢، ص١٠ :، العدد٢١ :، السنةّمـجلة مكتب إسالم) ١(
 .١٩١: ، اخلطبة رقم× ، من خطب اإلمام عيل هنج البالغة)٢(
 .٣٧٥ص: سريتني الشخصية والعلميةّالعالمة الطباطبائي، مالمح يف ال) ٣(
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ًفا غيورا، وِ أن،ّ رفيع اهلمة، صادق املروءة& عاش قدر «: ً
ّدر مهته، وصدقه عىل قدر مروءته، وشجاعته عىل قدر الرجل عىل ق

 .»ّأنفته، وعفته عىل قدر غريته
 

بلغ الطباطبائي درجة عالية من التواضع واألخالق ومراعاة 
ّاألدب وااللتزام به، حتى سأله أحد تالمذته ممن رافقه أكثر من ثالثة  ّ

ّ حيس يف نفسه الصغار ّعقود أن يرأف هبم، ألن كل من يعارشه
ّويشعر بقلة األدب إزاء خلقه السامي املنيف وما ينطوي عليه سلوكه 
من هتذيب شديد واستقامة وظرافة، سواء كان مع تالميذه أو مع 

 .ّاألرسة يف أجواء البيت أو مع عامة الناس
 :ًواألمثلة عىل ذلك كثرية جدا، نحاول الوقوف عىل بعضها

ّما زلت أتذكر هندامه : ّمد تقي مصباحيقول تلميذه الشيخ حم �
 من توابع تربيز إىل مدينة قم، وهو يرتدي »شاه آباد«ّملا ورد من قرية 

ّعاممة قطن ذات لون كحيل، ومل يكن لديه أي إمكانات مادية،  ّ
ه سيحدث ثورة يف احلوزة ّ أنىّدعُأهذا الشخص الذي ي: فتساءلت
 )١(العلمية؟
كان هذا الرجل العظيم :  الطهراينّويقول تلميذه حممد حسني �

ّيترصف كأي طالب عادي، فقد كان جيلس عىل األرض يف ساحة  ّ
                                                             

 .٣٧٣ص: )ّفرازهاى از زندكى عالمة طباطبائي(جرعه هاى جانبخش ) ١(
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املدرسة، ويأيت قبيل الغروب إىل املدرسة الفيضية، وعندما تقام 
 .ّ كبقية الطلبة بآية اهللا حممد تقي اخلونساريّصالة اجلامعة تراه يأتم

ًمل ير منذ ما يقارب األربعني سنة متكئا � ّ  يف املجلس عىل الوسادة ُ
ّمسرتحيا عليها، بل كان يتقدم عىل احلائط ال يستند إليه، وجيلس بني  ً

) أي الطهراين(يدي ضيفه الذي يدخل عليه، أدنى منه، كنت تلميذه 
. ًأذهب إىل بيته كثريا، وقد حاولت أن أجلس بني يديه رعاية لألدب

ًبيد أين مل أفلح ومل أوفق لذلك أبدا ّ كنت أفعل ذلك، كان  عندما .ّ
ّمعنى فعلك أنه جيب عيل أن أجلس عند الباب أو : ينهض ويقول ّ

 )١(!أخرج من الغرفة
ه عمره يف التدريس دون أن يقبل أن ّأمىض هذا احلكيم املتأل �

ّيرقى املنرب، بل كان جيلس إىل األرض يتحلق الطالب من حوله، 
ثر من ذلك كان ّفيلقي الدرس وهو شبه مطرق من شدة احلياء، واألك

ّيرفض أن جيلس أثناء إلقاء الدرس عىل سجادة أو فراش خاص يميز  ّ ّ
ّ وأروع ما كان يعلل به رفضه للفراش .ّجملسه عن بقية احلضور

ّلو رصت أعىل منكم بمقدار سمك السجادة : ضايف قوله لتالميذهاإل ُ
 !ّأو الفراش اإلضايف ملا استطعت أن أحتدث

ّة أن يسري وراءه التالميذ واملؤيدون ّ يرفض بشدّعالمةّظل ال �
واألصحاب، بل مل يكن يرىض ذلك حتى ألفراد أرسته، هذا نجله 
ّيذكر أنه سار خلف والده يوما من أيامه األخرية يف احلياة، وهو  ً ّ

                                                             
 .٣٦٢ص: مهر تابان) ١(
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ّذاهب إىل احلرم كي حيتاط ملا قد يقع له وقد اشتد به مرض القلب 
: ً أن التفت إليه سائالّإالّواألعصاب، فام كان من السيد الطباطبائي 

ّألست ذاهبا إىل احلرم؟ قال السيد: إىل أين تريد؟ أجاب االبن ً َ :
مل تعد : ّرد الوالد. ًوأنا أريد الذهاب إىل احلرم أيضا: ّرد االبن. أجل

ّصغريا، اذهب إىل احلرم وحدك، وليس ثمة رضورة بأن ترافقني ً! 
ّظل يتبضع  � ّ سجل بعضهم أنه لمنزل بنفسه، وقداحتياجاته لّ ّ

ّكان يراه يقف يف الصف مع الناس بانتظار أن حتني فرصته ليستلم 
 .)١(أرغفة اخلبز

: ويروي تلميذه الطهراين صورة أخرى من تواضعه فيقول �
ّعندما كنت طالبا يف احلوزة بقم كنت كثري الرتدد إىل منزل أستاذي  ً

ا فؤادي، حرماين ّ الطباطبائي، ومن احلرسات التي ظل خيتزهنّعالمةال
. ّمن االقتداء به يف الصالة، ألنه كان يمتنع عن أن يتقدم عىل أحد

) × الرضا(ّهـ ترشف بزيارة مشهد ١٤٠١  عامويف شهر شعبان
ّثم ورد إىل منزيل، وملا حل وقت صالة املغرب أعددت له ولرفيق 

وخرجت من الغرفة لكي يبدأ بالصالة . ّكان بصحبته سجادة الصالة
ّ أين مكثت مخس عرشة دقيقة ّإالتدي به حال انشغاله بالصالة، ّثم أق
 .ب خارج الغرفة من دون أن يبدأ بالصالةّأترق

ّ ناداين مرافقه قائال، سيظل الّثم ً الطباطبائي جالسا حتى ّعالمةً
أنا أريد :  فقال.أنا أريد االقتداء بكم: ّعالمة فقلت لل.ّتصيل أنت

                                                             
 .٢٩٣ص: ّالعالمة الطباطبائي، مالمح يف السريتني الشخصية والعلمية) ١(
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ًمنذ أربعني عاما : فأجبته. ّ صلّتفضل:  أردفّ ثم.االقتداء بك
أضف سنة : ّفتبسم وقال. ًحتدوين الرغبة للصالة مأموما وراءكم

ّتفضل للصالة، أنا أريد االقتداء : ثم أضاف. أخرى عىل األربعني
ًفخجلت كثريا وقلت له. بك ًإن كان هذا أمرا من جنابك فأنا مطيع : ُ
ُوأخريا نزلت عىل رغبته، فتقدمت. لك ُّ  ّعالمةّ وصىل ال للصالةً

ًوهكذا، وبعد أربعني عاما مل أحرم من االئتامم به . ًخلفي مأموما
 .ًن أكون إماما لهفحسب، بل انتهى أل

ّثم يستشهد السيد الطهراين هبذا البيت من الشعر لصفي الدين  ّ
 :ّاحليل

ُخلق خيجل النسيم من اللطف ُ  ُذوب منه اجلامدـٌأس يـ وب    ُ
ُقادـه النـوحييص صفات     به الشعريط ـن حيأّل معناك ـج ّ )١( 

ّأما بشأن تواضعه العلمي، فقد أكد  غري واحد من تالمذته يف هّ
ّحديثهم عن آدابه يف التعامل معهم، ويمكن عد ذلك أهم مزية  ّ
ّتعلمها منه تالمذته يف بيئة تزدحم باالدعاءات والتفاخر والتعامل،  ّ

ّفكثريا ما نسمع أو نقرأ أن هذا املط لب مل يسبقني به أحد، وهذا ما ً
ّ بينام اتسمت شخصية ال،ّأفاضه اهللا عيل  الطباطبائي بأدب ّعالمةّ

 .خمتلف يف البحث العلمي
السنوات طيلة : ّيكتب تلميذه الشيخ حممد تقي مصباح اليزدي �

. »أنا«الثالثني التي أفتخر بحضوري فيها لديه مل أسمع منه كلمة 
                                                             

 .١٤٣ص: ّتطور الدرس الفلسفيً، نقال عن ٥١، الطهراين، صمهر تابان) ١(
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 عند جوابه عن »ال أعلم« منه عبارة ًوعوضا عن ذلك طاملا سمعت
ّاألسئلة، هذه العبارة التي يعتربها أدعياء العلم عارا، غري أن هذا  ً
البحر املتالطم من العلم واحلكمة يقوهلا من فرط تواضعه بسهولة، 

 .)١(حيتمل أو يف نظري: ً بعد ذلك جييبه عىل السؤال مبتدئا بقولهّثم
اشرتكت زهاء : هيم أميني فيكتبا تلميذه اآلخر الشيخ إبراّم أ�

ًثالثني سنة يف دروسه، مضافا إىل حضوري ليايل اخلميس واجلمعة 
ّأيضا يف درسه اخلاص، ال أتذكر طوال هذه املد ّ ّ ًة أنه صار عصبيا أو ً
حد من تالمذته، كان صدر من لسانه قول شديد أو توهني أل

ًمتواضعا جدا، مل نر منه تعريفا ومتجيدا بنفسه، ً ً ًَ  كام مل يبخل بالتعليم ّ
ّوالرتبية عىل أحد، وعادة ما يوضح املطالب العالية وبعض ابتكاراته 
ّببيان ميرس مفهوم للمخاطبني، من دون أن يشري إىل أن هذا املطلب  ّ

ّمن ابتكارايت وأنه مطلب مهم ّ. 
ًوكان حيرص عىل إشاعة العلم، فلم يرتك سؤاال ألحد بال 

فهم السائل، وال يلجأ الستخدام جواب، ويأيت جوابه بمستوى 
ّة، وجييب بعبارات خمترصة، ال يعبأ بكثرة أو قلة دّقعالعبارات امل

ّحضور طالبه، فحتى لو اقترص احلضور عىل اثنني أو ثالثة ال يبخل 
 .)٢(بالدرس

                                                             
ّمه مفرس كبري عالمه طباطبائىيادنا) ١( ّتطـور ً، نقـال عـن ٣٧ص): بالفارسـية (ّ

 .١٤٩ص: الدرس الفلسفي
 .١٢٣ ـ ١٢٢: املصدر السابق) ٢(
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وال » رفاقي«ّوبلغ من تواضعه العلمي أن يعرب عن تالمذته بـ �
ّحيبذ أن يسميهم تالمذته، كام تقو ّ إنه كان خارج املنزل يف أحد :ل ابنتهّ
جاء :  فقلت له حني عاد إىل املنزل.ّاأليام فجاء أحد تالمذته لزيارته

 .)١(قويل أحد رفاقي، هؤالء رفاقي: فأجاب. أحد تالمذتك ومل جيدك
 

ّمسلك السيد الطباطبائي يف العرفان العميل هو نفسه مسلك 
ّستاذه السيد أريزا عيل القايض، وهو مسلك ّأستاذه سيد العارفني امل

ام يعتمد عىل معرفة النفس، ّنإ وهنج األخري يف الرتبية .أمحد الكربالئي
ّوذلك تبعا ألستاذه املال حسني قيل اهلمداين، وكان يعتقد بأن املراقبة  ًّ
ّهي مفتاح بلوغ هذا املرام، ومن أهم األمور التي تفيض إىل حتققه،  ّ

ّند اهلمداين تلميذا للفقيه الكبري السيد عيل وقد كان اآلخو ً
ًالشوشرتي الذي كان هو اآلخر أستاذا يف األخالق للشيخ مرتىض 

 .ًاألنصاري، وتلميذا له يف الفقه
ّ أهم رشوط املراقبة، هو االلتزام بآداب ورشائط كلأحدو ّ 

ّمرحلة، ويف كل منزل من املنازل، وإال يغدو حكم اإلتيان بالعبادات  ّ
ألعامل الالزمة من دون مراقبة، كحكم تناول املريض للدواء مع وا

ّالتوقي من استعامل األطعمة املرضة، حيث ال يعود و  احلميةعدم ّ
ًالدواء مفيدا نافعا ً. 

                                                             
ّ، لقــاء مــع الــسيدة نجمــة الــسادات ١٩٧٦٧، العــدد ّاطالعــاتصــحيفة ) ١(

 .الطباطبائي
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ّوإذا كانت جزئيات املراقبة متفاوتة بحسب اختالف املنازل، فإن  ّ
ّكلياهتا تتلخص بخمسة أشياء هي الصمت واجلوع والسهر «: ّ

 .»لعزلة والذكر الدائموا
ً الطباطبائي يكن احرتاما فائقا الثنني من علامء ّعالمةكان ال ً ّ
 :اإلسالم مها

 حيث كان )أعلى اهللا مقامه الشريف(ّجل عيل بن طاووس ّالسيد األ �
 .ّ ويعتربه سيد أهل املراقبة»اإلقبال«ّيويل أمهية لكتابه 

ّأما الثاين فهو السيد مهدي بحر العلوم  � ً إذ كثريا ما ؛)أعلى اهللا مقامه(ّ
كان يشيد بطراز حياته وسلوكه العلمي والعميل ومراقباته، كام كان 

ّينقل مرات كثرية ترشفهام بلقاء اإلمام املهدي ّ أرواحنا ( صاحب الزمان ّ
 .)فداه

ن هوى النفس، وبام هلام ع هذين العلمني ّتجردًلقد كان معجبا ب
ود، وبطريقتهام يف احلياة واهتاممهام من جماهدات يف طريق بلوغ املقص

يف ابتغاء مرضاة اخلالق وحتصيلها، وكان حيوطهام بنظرة فخر وجتليل 
 .وتكريم

ّكان يويل أمهية برسالة السري والسلوك املنسوبة للسيد بحر  ّ
ّالعلوم، ويويص بقراءهتا، وقد تناوهلا شخصيا بالتدريس يف عدة  ً ّ

ًدورات وبالرشح املفصل نسبيا، ل عدد من الطلبة أهل الصالح ّ
 .ّالتائقني للحق وللقاء اهللا

ّويف كتب األخالق كان يعتقد أن أفضلها من املخترصات 
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جامع «ّ البن مسكويه، ومن املتوسطات »طهارة األعراق«
ّاملحجة «الت كتاب ّ للشيخ النراقي، وأفضلها من املطو»السعادات

 .ين للموىل فيض الكاشا»البيضاء يف هتذيب األحياء
ًلكن البد من االلتفات جيدا إىل أن هناك فرقا واضحا بني  ً ّ ً ّ
ّمسلك الطباطبائي األخالقي واآلخرين، فإنه عند غريه يقوم عىل 
أساس تصحيح الظاهر ورعاية األمور الرشعية وممارسة املراقبات 
ّالبدنية، حيث يريد السالك من خالل ذلك كله أن ييضء لنفسه نافذة 

ّر عىل طريق قرب احلق تعاىل، بخالفه عند من الباطن، ويعث
ّالطباطبائي فإن أخالقياته منبثقة من باطنه ومرتشحة من داخله ومن  ّ
ّبصرية ضمريه، وإن حقيقة السري والسلوك ماكثة يف قلبه كامنة يف 
ًذهنه، وكان عامل احلقيقة والواقع متاميزا فيه عن عامل املجاز 

 .)١(وامل امللكوتيةواالعتبار، والوصول إىل حقائق الع
 

ّتطبيقا ملا تقدم فإن الطباطبائي كان دائم الذكر هللا تعاىل يف الرس  ّ ًّ
ّإنه كان من أهل الذكر : والعلن، يكتب تلميذه إبراهيم أميني

 يفارق ذكر اهللا، وحني  الّوالدعاء واملناجاة، فحتى يف الطرقات نراه
ّيتوقف احلديث وحتصل حالة ّكنت أحرض جمالسه بمجرد أن 

ّ للذكر، مضافا إىل التزامه بالنوافل، حتى أنه ّعالمةسكوت يعود ال ّ ً
                                                             

 .٣٦٥ص: مهر تابان) ١(
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 .)١(كان يغتنم حلظات سريه يف الطريق ألداء النافلة
ًمن الطريف أن أحد معارف الطباطبائي شاهده ماشيا يف  ّ
ّالشارع، فسلم عليه فرد عليه الطباطبائي السالم، ومىض من دون أن  ّ

 ّعالمةفانزعج ذلك الشخص، وبلغ انزعاجه ال. له عن أحوالهيسأ
 ّيف كل: قوله بّفيام بعد، فاضطر الطباطبائي لإلفصاح عن السبب

 الذي ّوقت أخرج من املنزل أرشع بصالة النافلة إىل أن أصل املحل
 .)٢( ومل يكن أحد يعلم بذلك قبل هذه احلادثة.أقصده

ّأما شهر رمضان فيظل يف لياليه مس ّتيقظا حتّ ى الصباح حييي ً
بعض الليل باملطالعة، فيام حييي ما بقي منه بالدعاء وقراءة القرآن 

 .)٣(والصالة واألذكار
 

ّ الطباطبائي بعالقة خاصة بأئمة أهل البيت ّعالمةّاتسمت حياة ال ّ
ر ّ، فعندما يمر ذكرهم كانت آثا)صلوات اهللا عليهم أجمعين(الطاهرين 

ًالتواضع واإلجالل واألدب تظهر عىل حمياه، وكان يكن إجالال  ّ ّ
ًخاصا لإلمام املهدي صاحب الزمان   .)أرواحنا فداه(ّ

ّلقد كان ينظر إىل مقام رسول اهللا والصديقة الكربى فاطمة 
                                                             

 .٧٧ص: يادها و يادكارها) ١(
 .٨٩٢عدد ، الزن روزّجمله ) ٢(
ّيادنامه مفرس كبري عالمه طباطبائى) ٣(  .١٣١ص: ّ
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ّئمة األطهار ومنزلتهم عىل أهنا فوق التصور، وكان الزهراء واأل ّ ّ
ع واخلشوع الواقعي والوجداين، ينطوي إزاءهم عىل نوع من اخلضو

 يف كثري من األسئلة .ًكام كان واقفا بالكامل عىل سريهتم وتأرخيهم
َّالتي كانت توجه إليه بشأهنم، كان ينساب يف البيان والتفصيل كام لو 

ًكان قرأ سريهتم توا ّ. 
ّقلام يذكر الشهيد مرتىض مطه ري أستاذه الطباطبائي دون أن ّ

ّ وعندما سئل عن ذلك، مل يعل»داهروحي ف«يقرنه بعبارة  ل هذا ُ
ّاالحرتام الفائق عىل أساس املكانة الفلسفية والعلمية للسيد 
الطباطبائي، بل أعاده إىل عمق والئه آلل بيت الرسول، حيث قال 

ًنصا ّلقد رأيت الكثري من الفالسفة والعرفاء، بيد أن احرتامي «: ّ
ّيلسوفا، بل ألنه عاشق  الطباطبائي مل يكن بداعي كونه فّعالمةلل ً

ٌألهل البيت وله هبم َِ«. 
ً يرضب مثاال سلوكيا ذا داللة وهو يضيفّثم كان من دأب «: ً

ً الطباطبائي أن يبدأ إفطاره يف شهر رمضان بقبلة يوميا عىل ّعالمةال ُ
ّالرضيح املقدس للسيدة معصومة  فاطمة بنت اإلمام  ()سالم اهللا عليها(ّ

فقد كان يذهب إىل حرمها )  مدينة قمموسى بن جعفر ومرقدها يف
ّمشيا عىل األقدام فيقبل الرضيح، ثم يعود لبيته يتناول طعام اإلفطار ّ ً .

ّهذه اخلصوصية ىف عمق الوالء آلل البيت، جعلتني شديد احلب له، 
 .)١(»ّوطيد التعلق به

                                                             
 .٢٨٩ص: ّالعالمة الطباطبائي، مالمح يف السريتني الشخصية والعلمية) ١(
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كل ما لدينا من تقديس وما نحظى به من :  يقولّعالمةكان ال
ّ حممد وآل حممد احرتام كسبناه من  .)صلوات اهللا عليه وعليهم أجمعين(ّ

ّوإذا كان ثمة من يرى أن من غري الالئق للفيلسوف وللعامل  ّ
الكبري أن هيبط إىل مستوى املامرسات الشعائرية والعبادية التي تصدر 
ّعن القاعدة الشعبية املوالية، فإن السيد الطباطبائي كان عىل الطرف  ّ

ًعة متاما، وحياته حافلة بام حتفل به حياة النقيض من هذه القنا
اإلنسان املوايل العادي، فلم يكن يرتك حضور جملس العزاء يف يوم 

 كان )سالم اهللا عليها(ّاجلمعة، ويف أيام شهادة بضعة النبي فاطمة الزهراء 
ًمواظبا عىل جملس عزاء يقيمه يف بيته بمناسبة أحزان شهادهتا 

ً حريصا عىل أن حيرض ذلك املجلس مجيع ام الفاطمية،ّاملشهورة بأي
ّأفراد األرسة واألقرباء حتى كريامته الاليت تزوجن ورصن يف مدن 

ّبعيدة عن قم كن حيرضن املجلس كل عام ّ. 
ّ علقة خاصة حتى سجل × د الشهداء اإلمام احلسنيّله بسي ّ

َّمل يقدر «: للتاريخ وللسالكني درب الوالء من بعده كلمته اجلليلة
ّأن يبلغ أية مرتبة من املراتب املعنوية، وأن يصل إىل مرحلة ألحد 

 .)١(»ّ يف حرم اإلمام احلسني أو من خالل التوسل بهّإالّتفتح القلب 
ّباإلضافة إىل التزامه بأداء زيارة عاشوراء يف شهري حمرم وصفر، 

ًكان هيتم أيضا ب ّزيارة اجلامعة الكبرية ودعاء التوسل وحيث عىل الّ ّ
                                                             

ّ، ملحق خاص لصحيفة اجلمهورية اإلسالمية، بمناسـبة الـذكرى آينه عرفان) ١(
 .٢٩١ص: ً، نقال عن املصدر السابق٨ص: العارشة لوفاة الطباطبائي
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 .ويسّام ينقله عنه صهره الشهيد عيل قدذلك، في
ىل أحد إّأما إذا ضاق صدره أو شعر باملاللة والتعب فكان يبعث 

ّقراء العزاء، فيقرأ له جملسا حسينيا يبكي فيه أشد البكاء ً ً ّ. 
ًوإىل مدينة مشهد عاصمة إقليم خراسان، كان حيط رحله سنويا  ّ

ك رسمه يف ، ومل يرت× حيث مرقد اإلمام عيل بن موسى الرضا
زيارة الرضا حتى يف السنني األخرية من حياته، عىل ما كان به من 

ّكرب السن وشدة املرض ّ. 
 :× هكذا يصف حاله من رآه يدخل عىل اإلمام الرضا

ّكان يؤدي يف الصحن صالة اجلامعة مأموما خلف السيد امليالين،  ًّ
ضا ويرمي ّحتى إذا ما انتهى من الصالة، رأيته يدخل حرم اإلمام الر

ّبكلتا يديه عىل الباب، ثم هيم بلثمه وتقبيله من األعامق، ويف داخل 
ًاحلرم الرشيف يبقى ملتزما بحالة األدب واخلضوع تلك أثناء الزيارة 
ّويف كل الوقت الذي يمضيه هناك، ثم خيتار زاوية يؤدي فيها صالة  ّ

ًالزيارة، جتلله يف اخلطوات مجيعا حالة حضورية مشهودة ّ«)١(. 
 

صار األستاذ يف السنوات : »مهرتابان«ّيقول السيد الطهراين يف 
ًاألخرية من عمره إىل حاالت عجيبة جدا، فهو يبدو ذاهال يف التفكري  ً
ّأبدا مستغرقا يف ذاته دائام منكمشا عىل نفسه، كان شديد املراقبة قل ً ً ام ًً

                                                             
 .٢٩١ص: ً، نقال عن املصدر السابق٥٨ص: ينه عرفانآ) ١(
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ًيبا حالة النوم يتنازل، وقد غلبت عليه يف السنة األخرية من حياته تقر
ًسة، وعندما كان يصحو من النوم يبادر إلسباغ الوضوء فورا، لواخل

 .وجيلس تلقاء القبلة وهو مغمض العينني
ّذكرى والدة اإلمام سيد (يف اليوم الثالث من شهر شعبان 

ّهـ قدم إىل مشهد للترشف بزيارة اإلمام عيل بن ١٤٠١ سنة )الشهداء
ّلكريمة ورفقة أحد الطالب من ّ بمعية زوجته ا× موسى الرضا

 .ًأهل الفلسفة والسلوك سافر معه لرعايته، حيث مكث عرشين يوما
 أطراف طهران »دماوند«ثم أمىض صيف ذلك العام يف منطقة 

ُللطافة هوائها وعذوبة مائها، وقد حدث وأن نقل إىل املستشفى يف 
ث مل ّثناء إقامته تلك، ولكن املرض كان قد اشتد عليه بحيأطهران 

 .ينفع معه عالج املستشفى
َّعاد أخريا إىل حمل سكناه يف مدينة قم، وصار يمرض يف بيته، ومل  ّ ً

 .ّيكن يقبل لزيارته غري اخلواص من تالمذته
ُأخذت حالته الصحية تتدهور يوما بعد آخر، إىل أن نقل من بيته  ً ْ

 مكث يف املستشفى ما يقارب األسبوع، ويف .إىل املستشفى يف قم
ًومني األخريين غاب عن الوعي متاما، حتى إذا ما كانت صبيحة الي

 هـ نزع خلعة البدن وغادر١٤٠٢ّيوم األحد الثامن عرش من حمرم سنة 
 .)١(هذه الدنيا، وكان ذلك قبل ثالث ساعات من ظهرية ذلك اليوم

                                                             
 .٣٩٤ص: مهر تابان) ١(
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ًتكاد تتفق كلمة أهل العلم عىل أن عامل الطباطبائي ما يزال مغلقا  ّ ّ
 .ّ عىل النزر اليسري ممن يملك مفاتيح الولوج إىل دنياه العلميةّإال

ّمن السبل املتصورة لتجاوز حالة اإلغالق، كثرة الدراسات «
ّحول فكر الطباطبائي ، فكلام ازدادت البحوث والرشوح اتسعت  ّ

ًاحة الفهم، فمع كل بحث يقتنص الدارس عددا من األفكار مس ّ
ّيضطر لعرضها وبسطها، وهذه العملية تفيض بذاهتا إىل التيسري 

 .ّوتقود إىل تذليل األفكار املعقدة
 ولوج الباحثني يف ووالذي يعاضد اخلطوة ويزيدها خصوبة، ه

ّجلة الدراسة املقارنة، فمع كل دراسة مقارنة لألفكار يندفع  الدارس ّ
ْالستحضار اخللفيات واخلامئر واجلذور، ويامرس العرض واملقارنة  َ

ة نقاط اإلغالق الفكري يًوالنقد، وهذه خطوة تنفع كثريا يف جتل
 .وتسويتها أمام القارئ

ّال نستطيع أن نسجل حكام هنائيا فيام حققه فكر الطباطبائي عىل  ً ً ّ
 .رئ بعض األرقامّمستوى اخلطوتني املذكورتني، وإنام ننقل للقا

: ّلقد صدرت عن السيد الطباطبائي ثالثة كتب ضخمة بعنوان
ّيادنامه مفرس كبري عال: لفارسيةبا( »الكتاب التذكاري« مه ّ

ّإضافة لعرشات امللفات واملالحق اخلاصة، وعرشات ) طباطبائي ّ
وكرقم له داللته سعى أحد الدارسني لرصد  .اللقاءات واحلوارات
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ّلطباطبائي خالل ثامين سنوات، وضمه بني دفمجيع ما كتب عن ا تي ّ
 استقىص فيه ومن )١(» الطباطبائيّعالمةمكتبة ال «:كتاب محل عنوان

ّعنوانا كل ما دار حول الطباطبائي من مؤمترات ) ٩٣٣(خالل  ً
له من لقاءات وتب عن حياته وفكره، وما جرى حُوندوات وما ك

 احلصيلة ّرتقت، فستسّوإذا ما أردنا أن نحذف املكررا. وحوارات
ّعنوان ترتاوح بني املقال القصري الذي ال يتجاوز عدة ) ٦٠٠(عىل 

 .أسطر والكتاب الذي يزيد عىل األربعمئة صفحة
ّبدهيي حتتاج هذه احلصيلة إىل اجلمع، ثم التنظيم والتصنيف، ثم  ّ

ّيصار لالستفادة منها، ومهمة مثل هذه تنوء هبا جهود الفرد الواحد ُ«)٢(. 
 

 الطباطبائي ّعالمةُأحاول الوقوف عىل هذا البعد من شخصية ال
 .ّمن خالل ما عرفه به بعض تالمذته األعالم

 الطباطبا     مات جوادي آ  
ُقدم شيخنا األستاذ جوادي آميل للوقوف عىل شخصية أستاذه  ُ ّ

 :ّالطباطبائي العلمية والفلسفية عدة نقاط هي
ّام كان املفكرون البرشيّكل �  ون بنصيب من الذكاء الفطريّحلتون يّ

                                                             
، إعداد قنرب عيل كرمـاين، منـشورات جامعـة ّكتاب شناسى عالمة طباطبائي) ١(

ّالعالمـة الطباطبـائي، : ً، نقال عن كتـاب١٩٩٤ّالعالمة الطباطبائي، طهران، 
 .٢٩٧ص: مالمح يف السريتني الشخصية والعلمية

 .٢٩٦ص: مة الطباطبائي، مالمح يف السريتنيّالعال) ٢(
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ّوكان األذكياء بالفطرة يفكرون بطريقة صحيحة، اتضح هلم طريق  ّ
ّأما إذا مل يكن املفكر . الكامل اإلنساين، وبالسري فيه يبلغون اهلدف ّ

ّذكيا بالفطرة أو مل يوظف الذكاء الفطري يف حتصيل العلم، صار  ً ّ
ّط املستقيم شاقا عليه، وأضحى طيهتعيني الرصا ً ـ  ـ عىل فرض تعيينه ّ

ًمتعرسا العلم ّ ونيل اهلدف النهائي أثقل وطأة عليه من االثنني، ألن ،ّ
 .)١( مطبوع و سموع، وال ينفع ا سموع إذا  م ي ن ا طبوع: علمان
ّ وكلام افرتقت األفكار الكسبية واخلارجية عن البصائر الفطرية �

خلية، ومل تتعاضد نتائج الدرس والبحث املدريس مع والرؤى الدا
ّاملحصالت احلضورية، فإن معطيات العقل لن تت ّ سق مع مكابدات ّ

القلب، ولن تتواءم املكاسب العلمية للعقل النظري مع ركائز العقل 
 .ةّالعميل القوي

ّما مل ختضع توجهات الفكر البرشي لقيادة الوحي : اخلالصةو
ًء بال نفع، بل حجابا أكرباإلهلي، فستكون هبا ّرب   م قد قتله « فـ ،ً

 يف دعائه ’  اإلسالمّوهلذا قال نبي. )٢(»جهله وعلمه معه ال ينفعه
 .ّا ّ إ  أعوذ بك من علم ال ينفع: بني يدي اهللا

ّ إن املعرفة التي ال تتحول إىل مخرية للعمل الصالح، والعلم � ّ
ّ، هلو من أوضع العلوم وأحطها، ًالذي ال يكون منبثقا للفعال احلسنة

ّألن أسمى العلوم وأرفعها هو الذي يتجىل يف األركان ويظهر يف  ّ
                                                             

 .٥٣٤، ص٣٣٨رقم :  احلكمة: ×، اإلمام عيلهنج البالغة) ١(
 .٤٨٧، ص١٠٧: املصدر السابق، احلكمة رقم) ٢(
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ا وارح  ظهر   ه ماُا لسان، وأرفع وقف   العلم ما ُأوضع«؛ األعامل
 .)١(»واألر ن
ما مل تتوافق أفكار احلكامء السامية مع جماهداهتم الذاتية  �

ر أهل النظر الفلسفية مع هتذيباهتم وآداهبم والباطنية، ومل ترتافق أفكا
املرشقة، فلن تصيب الواقع، وعندها ال تقف عند عدم كوهنا شافية 
وليست ذات شأن يف فتح آفاق الطريق، بل ستبعث عىل األمل وتغدو 

ّحجر عثرة وداء أيضا، ألن  ً م ا كماء إذا  ن صوابا  ن دواء، و ذا «ً ً

ً ن خطأ  ن داء ً«)٢(. 
ُرس هذه العناية أن كالم احلكامء يدور حول العقائد واألصول و ّ ّ
ّساسية، وله صلة عميقة بأهم جوانب احلياة اإلنسانية، فإن جاء األ

ًصوابا كان باعثا الستنارة الروح وإرشاقها، و ً جاء خطأ استوجب إنً
 .هبوط الروح وانحدارها

ّ إن العلم الذي ال يتأتى منه العمل الصالح، واملع� رفة التي ال ّ
 واليقني الذي ال يبعث عىل التقوى وال .تفيض إلطاعة اهللا، جهل

ّيتحول إىل أرضية للزهد، شك ً علوا علم م جهال و قين م ال «: ّ

ّش ، إذا علمتم فاعملوا، و ذا تيقنتم فأقد وا ً ّ«)٣(. 
ّ إن قرص العامل يف القيام بالتكاليف الرشعية وهتاون وتساهل يف � ْ

                                                             
 .٤٨٣، ص٩٢: املصدر السابق، احلكمة رقم) ١(
 .٥٢١، ص٢٦٥: املصدر السابق، احلكمة رقم) ٢(
 .٥٢٤ ص،٢٧٤: املصدر السابق، احلكمة رقم) ٣(
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قطع «: ّوجل، فقد ّوامر اإلهلية، فال عذر له بني يدي اهللا عزامتثال األ
 .)١(»ّذر ا تعلل ُالعلم ع
ّ إن من يتمرد عىل اكتساب العلم املفيد، ويزيغ عن حتصيل � ّ

 املعرفة النافعة يصري من أرذل أهل الزمان، حيث يقول اإلمام عيل
 .)٢(»ًإذا أرذل اهللا عبدا حظر عليه العلم« :×
ّمرد عىل العلم والزيغ عن حتصيله واحلرمان منه، إىل  يفيض الت�

ًأن يصري اإلنسان عدوا للعلم، خصام للعلامء ً   يقول أمري املؤمنني؛ّ
وأصل هذا املعنى يف القرآن قوله . )٣(»ا اس أعداء ما جهلوا«: ×
ٌو ذ  م  هتدوا به فسيقو ون هذا إفك قديم...{: تعاىل ِ َ َ ٌَ ْ

ِ
َ َ َ َ ََ َُ ُ ِ ِ ُ ْ ْ ْ

ِ  .)١١:قافاألح( }َ
ّ ملا كانت معارف اإلسالم قائمة عىل أساس راسخ من العقل، �

ّومشيدة عىل قاعدة العلم، وملا كانت مظاهر الدين تزداد جتليا كلام  ّ ًّ ّ
ّصار العقل أعمق وازدهرت املعرفة أكثر، فقد شجع اإلسالم عىل 

ّ يشء، وحث عىل تقوية نور العقل، وألزم ّحتصيل العلم أكثر من أي
ًلم، وأمر بطي األرض مجيعها إىل أقىص نقاطها سعيا وراء العلم، التع ّ ّ

 .»اطلبوا العلم و و با ص «: ففي النبوي الرشيف
ُإذا اتضحت هذه املقدمات يضيف شيخنا األستاذ ّ كام من العسري : ّ

ًبلوغ درجة العامل الرباين، ومن الصعب الصريورة إنسانا كامال ً ّ 
                                                             

 .٥٢٥، ص٢٨٤: املصدر السابق، احلكمة رقم) ١(
 .٥٢٦، ص٢٨٨: املصدر السابق، احلكمة رقم) ٢(
 .٥٠١، ص١٧٢: املصدر السابق، احلكمة رقم) ٣(
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ّذا الطراز من الناس، فثم من نظر فكذلك ليس من اليسري معرفة ه
ّ بعينيه، بيد أنه مل ينظر إىل شخصي’ إىل رسول اهللا ته بقلبه وعني ّ

َوتراهم  نظرون إ ك وهم ال  ب ون...{ .بصريته َُ ِ ْ ُْ ُ ُْ َْ َ ََ ْ َ ِ ُ ُ َ  .)١٩٨: األعراف( }َ
من هذه اجلهة صار من الصعب تدوين السرية الفلسفية والعلمية 

 األفكار الفلسفية هلذا احلكيم ّألن + لطباطبائي اّعالمةُلألستاذ ال
ّاملتأله تشهد يف أعامقها خشوع عباد اهللا اخللص، وتتجىل يف مجيع أركانه  ّ ّ

ّللمحقق  العبادية بصائر علمية عميقة، ويصدق عليه التعبري الرفيع
كان وافر احلظ من نقاء الرسيرة : »شاراترشح اإل« يف + الطويس

 .)١( رشطان لتحصيل احلكمةن، وهذاًواستقامة السرية معا
فمن جهود هذا الفيلسوف اإلهلي التي ال يشوهبا يشء، يف نرش 

ّ نعرف أنه من زمرة أولياء ^ معارف الكتاب وسنّة املعصومني
ُبهم علم ا كتاب و ه علموا«اهللا، الذين   .كام يف هنج البالغة» ُ

 مجلة ّ إن هذا احلكيم اإلهلي الكبري هو من:كام يمكن القول
ّاملؤمنني اخللص، الذين امتحن اهللا تعاىل قلوهبم لإليامن الكامل، 
ُحتى اجتمعت جنود العقل يف روحه املنيفة السامية، وأجليت جنود  ّ

 .ّاجلهل عن حريم أمن هذا الويل
 بعد أن استعرض جنود العقل واجلهل × قال اإلمام الصادق

ّال  ها من أجناد فال  تمع هذه ا ص«:  يف حديث سامعة بن مهران

 .)٢(» أو  ؤمن قد امتحن اهللا قلبه  إليمان،ّ ن ّ أو و ّ   ن ّإالالعقل 
                                                             

 .٤٢٠ ص٣ج : اإلشارات والتنبيهات) ١(
 .١٤: ، كتاب العقل واجلهل، احلديث٢٣ ص١ج: ُاألصول من الكايف) ٢(
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ُبناء عىل ذلك، لن يكون من السهل حتليل البعد الفلسفي  ً
ًوالعلمي يف شخصية هذا الفيلسوف املتأله، كام ليس سهال أيضا  ً ّ

قل ة عالتزام الصمت واإلمساك عن الكتابة واإلغضاء عن ترمج
ّاألمة هذا ُ. 

عالم من ّ التتمة لألنيلذا كان من األليق أن نكتفي بامليسور، تارك
 .)١(ّاحلكامء، عائدين بالتكملة إىل ذوي اهلمة من أهل النظر

 الطباطبا     مات الطهرا 
ّقدم السيد حممد حسني الطهراين مقدمة قبل حماولة الولوج  ّّ ّ

ُللتعرف عىل بعض مالمح شخصية أستاذ ه الطباطبائي العلمية ّ
 :الفلسفية حيث قال

ّكل إنسان من بني البرش يلمس يف وجوده مركزين لإلدراك 
 .القلب والوجدان: العقل، واآلخر: والفهم، أحدمها

ّفبالقوة العاقلة يدرك اإلنسان مصاحله ومفاسده، ويميز بني  ّ
 .ّاملحبوب واملكروه، واحلق والباطل

ّيمكن أن يقال له أيضا اجلبلة ّأما القلب والوجدان، والذي  ً
والفطرة أو اإلحساس اخلفي أو اإلدراك الباطني، فيستطيع اإلنسان 
ّبواسطته أن يوطن صلته بعامل الوجود والعلة التي أوجدته وأوجدت  ّ

 . املبادئ وغاية الغاياتأالعامل، ويقيم صلة جاذبة بني مبد
                                                             

ّالعالمـة الطباطبـائي، مالمـح يف الـسريتني : ابهذا البحث أخذناه مـن كتـ) ١(
 .٤٣٤ ـ ص٤٢٩ص: الشخصية والعلمية
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ّهمني ّواليشء الطبيعي أن هذين العنرصين اإلدراكيني امل
ُموجودان يف كل إنسان، ولكل منهام وظيفته التي يتبعها يف إطار أفقه  ّ ّ
ّاإلدراكي وفهمه اخلاص، بحيث ال يستغني أحدمها عن اآلخر، 

 .من املدركات وبفقد أحدمها ينغلق أمام اإلنسان عامل
ّ، وعدم استغناء اإلنسان عنها ثمة آيات ّوبشأن لزوم القوة العاقلة

 :ّأما اآليات فمنها. فيام ييل ببعضهاوروايات، نكتفي 
َصم ب م     هم ال  عقلون...{ :قوله تعاىل � ُ ِ ْ َ ْ ُ ُ َُ ٌ ْ ٌ ْ  .)١٧١: البقرة( }ُ 

ّفاإلنسان ألنه ال يستفيد من القوة العاقلة هنا، فهو كمن ال حس  ّ ّ
 .له وال بارصة وال سامعة

ومنهم من  ستمعون إ ك أ{ :وقوله تعاىل �
َ َ ْ َ ِ َ ُ ُِ َ َْ ْ َ ْ ْ ِ ْفأنت  سمع ا صم و و َ َ ََ   ُ ِ ْ ُ َ ْ َ

َ نوا ال  عقلون ُ ِ ْ َ ُ  .)٤٢: يونس( }َ
ِف   عباد ...{ :وقوله تعاىل َِ ْ  َ َا ين  ستمعون القول  ي بعون  *َ َُ ُِ  َْ َ ََ َ ْ َ ْ ِ َ ِ  

ِأحسنه أو ِك ا ين هداهم ا  وأو ِك هم أو و األ اب َ ْ َ ُ ُ ُْ ُ ْ ُُ َُ َ ََ ََ  ُ َ ََ ِ  ُ َ ْ َ
 .)١٨ـ١٧: الزمر( }

ّ احلق  بنيّفمن املعلوم أن استامع احلديث وما يستتبعه من متييز
، وبني احلسن واألحسن، هو من وظائف القوى الفكرية، لوالباط

ّ أنه من أويل األلباب، واللب هو هعلاولذا ترى آخر اآلية وصفت ف ُ ّ
 :ّوأما الروايات .العقل
ّفعن عدة من األصحاب عن أمحد بن حممد عن بعضهم  � ّ
 قال رسول اهللا: قال‘  الصادقّجعفر بن حممد  ًفوعا إىل اإلماممر

ّإذا رأيتم ا رجل كث  ا صالة كث  ا صيام فال تباهوا به ح  «: ’
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 .)١(»تنظروا كيف عقله
ّوعن عيل بن حممد بن سهل بن زياد، عن إسامعيل بن مهران،  �

 .)٢(»العقل د ل ا ؤمن«: ×  عن اإلمام الصادق،عن بعضهم
ّ، وعدم االستغناء عنهام ثمة عدد أن لزوم القلب والوجدانوبش

 .ّمن اآليات والروايات الدالة
ْأفلم  س وا   األرض  تكون  هم { :فمن اآليات قوله تعاىل � ْ ُْ َ َ ََ ُ َ ََ ِ

َ ْ
ِ ُ ِ

َ

ِقلوب  عقلون بها أو آذان  سمعون بها فإ ها ال  ع  األبصار ول  َِ ََ َُ َ َ ٌْ ْ َْ ْ َ َ َ َ َ َ 
ِ ِ َِ ٌ َُ ْ َ ْ َ ُ ُ ْن ُ

ِ ع  القلوب ال    ا صدور ُِ ُ ِ
 ُ ُ ْ َ ْ َ{ )٤٦: الحج(. 

ّفاخلطاب موجه إىل من يتحىل بالعقل واإلدراك، ولكن عميت  ّ
ّقلوهبم بفعل اتباع أهواء النفس األمارة، وانطمس وجداهنم وراء  ّ

 .حجب املعصية والذنوب
ُإنك ال  سمع ا مو  وال  سمع{ :وقوله تعاىل � ُِ ِْ ُْ َُ َ ْ َ َْ  

َ ا صم ا  ء إذا ِ
ِ َ َ    

َولوا مدبر ن ِ ِ
ْ ُ ْ  .)٨٠: النمل( }َ 
ْأ من  علم   ما أنزل إ ك من ر ك ا ق كمن { :وقوله تعاىل � ْ َْ َ َ َ ََ َ َ ْ  َ ِ ْ َ ِ

َ
ِ
ْ ُ  َ َُ ْ َ َ

َهو أ   ْ َ َ  .)١٩: الرعد( }...ُ
يصف اهللا سبحانه يف هذه اآليات وما يناظرها، اإلنسان الذي 

ّ عىل نفسه سبيل اآلخرة، بأنه كاألموات ومن ّأطفأ نور باطنه وسد
وهذه اآليات هي بشأن اختفاء نور .  القلبىعمأّسكنة القبور أو أنه 

                                                             
 .٢٨: ، كتاب العقل واجلهل، احلديث٢٦ ص١ج: ُاألصول من الكايف) ١(
 .٢٤املصدر السابق، احلديث ) ٢(
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ّعدم اتباع القوة العقلية والفكريةبشأن  القلب، ال ّ. 
ّأما الروايات يف هذا املجال، فهي خارجة عن حد اإل ، حصاءّ

 :منها
عن أبيه، عن ابن  عن عيل بن إبراهيم، »أصول الكايف« يف �

ّفضال عن أبيه، عن أيب مجيلة، عن حممد احللبي، عن اإلمام الصادق ّ 
َفطرت ا  ال   طر ا اس عليها...{:  بشأن قول اهللا× َ َْ َ  َ ََ َ ِ

 ِ  َْ : الروم( }...ِ
 .)١(»فطرهم   ا وحيد« :قال. )٣٠

ّ أيضا عن عيل بن إبراهيم، عن حممد بن »ُأصول الكايف«ويف  � ً
سألت أبا عبداهللا : يسى بن عبيد، عن يونس، عن مجيل، قالع

ِهو ا ي أنزل ا سكينة   قلوب { :ّوجل ّعن قوله عز × الصادق
ُ ُ

ِ َ َ ِ  َُ َ ْ َ ِ  َ

َا مؤمن  ِ ِ ْ ُ ُو يدهم بروح منه...{ :وعن قوله.  هو اإليامن:قال }...ْ ْ ِ ٍ ُ ِ ْ ُ َ  َ َ...{ 
ْوأ ز هم...{ :وعن قوله. هو اإليامن: قال ُ َ َ ْ َ َ  مة ا قوىَ ْ  َ َ ِ هو : قال }...َ

 .)٢(اإليامن
ّظ يف هذه الروايات هو أن نقاء القلب من كدورات َواملالح
 يه من األهواء، واإليامن باهللا وفطرة التوحيد، هتفاالطبيعة ونظ

ً نور الباطن الذي يكون مصدرا إلدراك القلب وميل الوجدان انفسه
 .صوب عوامل امللكوت واجلربوت والالهوت

                                                             
، كتاب اإليامن والكفـر، بـاب فطـرة اخللـق ١٣ ص٢، جُاألصول من الكايف) ١(

 .٥: عىل التوحيد، احلديث
 .١: ّ، باب يف أن السكينة هي اإليامن، احلديث١٥ ص٢ج: املصدر نفسه) ٢(
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َيمكن االستفادة من جمموع ما مر أن مركز ّ ي اإلدراك هذين ّ
ّمها يف اإلنسان، وكالمها رضوريان، أي مركز التفكر موجودان كال

 . والعواطف والشهود القلبي والوجداينسالعقيل ومركز اإلحسا
ًنطالقا من افالشهود القلبي يوجب اإليامن وربط اإلنسان ـ 

ّئ سبحانه، وإال فمن دون هذا الشهود ّحقيقته وواقعيته ـ بذات البار
ال تنفع اإلنسان آالف األفكار العقلية والفلسفية والذهنية يف دفعه 

 .إىل اخلضوع واخلشوع
ّفحتى مع وجود االستدالالت الصحيحة القائمة عىل أساس 
ًالربهان الصحيح واألقيسة السليمة، فهو يبقى يعيش تزلزال روحيا  ً

ًواضطرابا وجدانيا، حيث  ال تبلغ به االستدالالت وحدها أجواء ً
 .االطمئنان وعوامل السكينة واهلدوء

ّأما التفكري العقيل فهو يبعث عىل التعادل وتوازن العواطف 
ّواألحاسيس الباطنية، وحيول دون امليول املتخيلة واألوهام الواهية، 

فمن . ّثم يضع ذلك الشهود والوجدان جيريان يف مسريمها الصحيح
ّكري العقيل ينحرف ذلك الشهود عن جمراه الصحيح وجير دون التف

ّاإليامن إىل التخيالت واألوهام، بحيث ينجذب اإلنسان بأقل  ّ
 .ًعارض يطرأ عىل القلب، ويبتيل بذلك دائام

ّحيال ذلك يتبني أن الرصاع القائم حول العقل واحلب، وأهيام  ّّ ّ
ة العقل ّ فوظيفة احلب ووظيف.ّيتقدم عىل اآلخر ال موضوع له

ٍّوظيفتان متميزتان ينفصل بعضهام عن اآلخر، لكل منهام مسار  ّ
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ّخاص وجمرى معني، ومها يستوطنان يف موقعني إدراكيني، وكالمها  ً ّ
 . إذ من اخلطأ إعامل أحدمها وتضييع اآلخر وإمهاله؛الزم

ّالرشع بدوره يقوهيام كليهام، ويمد املصاب بالضعف   هامفيّ
القلب والرشع حتكي ثالثتها عن حقيقة وواقعية ّ، ألن العقل وّبالقوة

 .ًواحدة، وهي بمنزلة ترمجان ملعنى واحد
َ الرشع حكم العقل والفطرة، أو ُلذا من املحال أن خيالف حكم

 الفطرة أو الرشع، كام من املحال أن َ العقل حكمُأن خيالف حكم
َخيالف حكم الفطرة حكم العقل أو الرشع ثة ّإن هذه العنارص الثال. ُ

ّاملهمة حيافظ بعضها عىل بعض دائام كحلقات السلسلة، ويسعى كل  ً ّ
 .واحد منهام لتثبيت العنرصين اآلخرين

 ما فيه تأكيد لتقوية ^ يف آيات القرآن وأخبار املعصومني
ّالعقل والقلب ولزوم اتباع الرشع، وثم يف األدعية واملناجاة ما يدل  ّ ّ

 .ّمن لدن ساحة الذات املقدسةعىل طلب تقوية هذه العنارص الثالثة 
  الطباطبا عالمةعودة  ل

ُلقد بلغ أستاذنا : ّبعد أن أوضح الطهراين هذه املقدمة قال
ً الطباطبائي مبلغ الكامل يف العنارص الثالثة مجيعا، بل حاز ّعالمةال

 .ُبني األقران عىل املرتبة األوىل
ّفمن جهة كامل القوة العقلية واحلكمة النظرية، ثم  ّاتفاق عىل ّ

ّذلك بني الصديق والعدو، وقد كان يف ذلك ممن ال نظري له يف العامل 
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ّوأما من جهة كامل القوة العملية واحلكمة العملية . اإلسالمي ّ
والسري الباطني يف املدارج ومعارج عوامل الغيب وامللكوت، والبلوغ 
ّإىل درجات املقربني والصديقني، فقد كان صمته عن ذلك وسكوته  ّ

ال يسمح لنا أن نكشف ّ مما ّعنه، وإطباق شفتيه عليه حتى يف حياته،
ّسيام وأنه كان يعترب كتامن  أكثر من ذلك يف هذه املرحلة، الالستار عن ّ

 .ّالرس من أعظم الفرائض
ًوأما من جهة الرشع، فقد كان فقيها مترشعا، بذل سعيه بتامم  ًّ ّ

ن يتوانى عن االلتزام معنى الكلمة يف رعاية السنن واآلداب، ومل يك
ّبأداء أقل املستحبات، وكان ينظر بعني التعظيم واإلجالل والتبجيل  ّ

 .ألولياء الرشع املبني
لقد كان يعرتض عىل ما يصدر من بعض الصوفية من عدم عناية 
ّبالرشع املقدس، العناية التي يستحق، وينتقدهم عليه، ويعترب أن هنج  ّ ّ

 . للمنزل املقصودهؤالء مقرون باخلطأ، غري مصيب
ً يكن له إجالال ّعالمةُوبشأن القرآن الكريم، كان األستاذ ال ّ

ًخاصا وحيوطه ب ً، كام كان حيفظ عددا من اآليات القرآنية، عناية فائقةّ
َق والوله باآليات، حيث عشومن كثرة مزاولته هلا صار إىل حالة من ال

ّكان يعترب أن أهم وأفضل ما يقوم به آناء الليل وأ طراف النهار هو ّ
ُتالوة القرآن، وكان يتنقل من اآلية إىل األخرى، ومنها إىل التي تليها  ّ
وهكذا، يف عامل ملؤه البهجة والرسور، وهو ينظر إىل حدائق القرآن 

 .وينغمر فيها



 الطباطبائيّالعالمة ........................................................................................٦٦

ّ يؤاخذ بشدة أولئك النفر من املتنسكني املتظاهرين ّعالمةكان ال ُ ّ
ُبالقداسة ممن اختذوا الرشيعة ألع ّ وبة وراحوا يسخرون ـ بذريعة محاية ّ

ّالدين وترويج الرشع ـ من أولياء اهللا الذين يتخذون املحاسبة 
ًواملراقبة هنجا هلم، وهلم أحيانا سجدات طويلة ً. 

ّكام كان يرى أن املوقف السلبي من الفلسفة والعرفان ـ ومها 
ركنان عظيامن من أركان الرشع املبني ـ ناشئ عن اجلمود الفكري 

ّجيب أن نستجري باهللا من رش هؤالء : اخلمول الذهني، إذ كان يقولو
قصم ظهري «: ’ ّاجلهال، الذين قصموا ظهر رسول اهللا حيث قال

ّ  م متهتك وجاهل مت سك: صنفان  ّ«)١(. 
 
ّنه بلغ أوج إ: ُآميل عن أستاذه الطباطبائيقال الشيخ جوادي

ّيل والتجرد الروحي، صار معه يدرك الكليات العقلية التكامل العق ّ
ّبدون تدخل قوة التخيل ومتثل مصداقها يف مرحلة اخليال، وجتسدها  ّ ّ ّ ّ

 .ّيف مرتبة املثال املتصل، أو برصف النظر عن ذلك
ّوملا كان من أدلة جترد الروح إدراك الكليات املرسلة املجردة من  ّّ ّ ّ

ّكل قيد، املنزهة عن كل كثر ًة، فإن الروح التي تدرك موجودا جمردا ّّ ً ّّ
ّتاما، هي ـ ال شك ـ روح جمردة ّّ ً)٢(. 

ّ األصل الثاين، بيد أنه أشكل عىل & ّلقد قبل صدر املتأهلني
                                                             

 .٣٩٢، ٣٨١ص: مهر تابان) ١(
 .٢٦٤ ص٢ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ٢(
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ّاألصل األول، ألن أكثرية الناس حمرومون من إدراك الكيل املجرد،  ّ ّ ّ
ّبل إن وجود الكيل يف أذهاهنم كوجود الكيل يف اخلارج ّ ّأن الكيل أي . ّ ّ

ّيف اخلارج موجود بنعت الكثرة، ومثله يف ذهن عامة الناس كمثله يف 
ًاخلارج أيضا، يوجد بوصف الكثرة، ولكن مع تفاوت يف احلالني، إذ 
ّهو مادي يف اخلارج، أما يف ذهن أكثر الناس فهو يف حد التجرد  ّّ ّ

ّالربزخي، ومرد ذلك أهنم يدركون الكيل يف مرتبة اخليال املن ّ  .ترشّ
ّوبمعونة االنتشار اخليايل والتكثر املثايل، يلمسون اجلامع الواسع فيام 

 .بينها
ّفليس بمقدور عامة الناس مطلقا، أن يدركوا املفهوم الكيل  ً ّ
ّللشجرة مثال، من دون أن يتمثل يف خياهلم أي أثر للجذر واجلذع  ً

ّوالساق والغصن والورقة، وأيضا من دون أن يتخيلوا أي ّ اط  انبسً
ّوكثرة وانتشار من الكيل، بل هم يدركون املفهوم اجلامع للشجر يف 
ًإطار التمثل اخليايل، كام يفهمون كليته أيضا بمعونة االنتشار الذهني  ّّ

ّوتوسعه وكثرته، وال يدركون املفهوم املنزه من اجلذر والورقة، املرب ة أّّ
 .من املصداق والفرد

ّروح عن طريق إدراك الكيل ّيف ضوء هذا ال يصدق برهان جترد ال
 بشأن األوحدي من النفوس الناطقة، ال بالنسبة لنفوس مجيع ّإال

 .الناس
هل يمكنك أن :  بعد ختام البحث املذكورّعالمةُسألت األستاذ ال

ّتدرك الكيل بدون متثل فرده اخليايل، ومن دون ختيل انتشاره بني  ّ ّ
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 !ّإىل حد ما: أجاب املصاديق املثالية؟
 ـ مع ما انطوى عليه هذا العظيم من خفض جلواب منهوهذا ا

ًجناح وتواضع جبيل حيث مل خيامره اإلعجاب والزهو بالنفس أبدا ـ ّ 
إعجاب ا رء ّ فإن × املؤمننيقول أمريل ًاوطبق. نعم: كان يعني

 .)١(عقله بنفسه د ل   ضعف
 
ق باللغتني العربية  الطباطبائي عىل التأليف والتعليّعالمةّتوفر ال

ّوالفارسية، وبمستويات خمتلفة، فقد ترك آثارا علمية متعددة، ويف  ً
 :جماالت خمتلفة من فروع املعرفة، وهي كاآليت

 .ُ ـ أصول الفلسفة١
وضع هذا الكتاب النفيس باللغة الفارسية، يقع يف مخسة أجزاء، 

تىض  مرّعالمةّعليه تعليقات وبيانات مهمة وعميقة لتلميذه الو
ّتوفر عىل بحث االجتاهات الفلسفية يف الرشق والغرب. ّمطهري ّ .

ّ السيد عامر أبو رغيفّعالمة ال:ترمجه إىل اللغة العربية ّ. 
 . ـ بداية احلكمة٢
 . ـ هناية احلكمة٣
تسعة يف (ّ لصدر املتأهلني »األسفار األربعة« ـ تعليقاته عىل ٤
 .)أجزاء

                                                             
 .٤٣٩ص: مهر تابان) ١(
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 .لثقة اإلسالم الكليني »ُأصول الكايف« ـ تعليقاته عىل ٥
 . املجليسّعالمة لل»بحار األنوار« ـ تعليقاته عىل بعض أجزاء ٦
 . لآلخوند اخلراساين»كفاية األصول« ـ تعليقاته عىل كتاب ٧
 . ـ رسالة يف إثبات الذات٨
 . ـ رسالة يف الصفات٩
 . ـ رسالة يف األفعال١٠
 . ـ رسالة يف الوسائط بني اهللا واإلنسان١١
 .الة اإلنسان قبل الدنيا ـ رس١٢
 . ـ رسالة اإلنسان يف الدنيا١٣
 . ـ رسالة اإلنسان بعد الدنيا١٤

الرسائل «بعت مجيع هذه الرسائل حتت عنوان ُوقد ط
 .+ وكتبها يف تربيز ـ كام قال هو. »التوحيدية
 . ـ رسالة يف الربهان١٥
 . ـ رسالة يف املغالطة١٦
 . ـ رسالة يف الرتكيب١٧
 .يف التحليل ـ رسالة ١٨
 ).األفكار التي خيلقها اإلنسان( ـ رسالة يف االعتباريات ١٩
 .ّ ـ رسالة يف النبوة ومنامات اإلنسان٢٠
 .ّ ـ رسالة يف القوة والفعل٢١

 وكتبها يف النجف» الرسائل السبع«ًطبعت مجيعا حتت عنوان 
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 .األرشف
 ).بالفارسية( ـ رسالة يف اإلعجاز ٢٢
 .ام ـ رسالة يف علم اإلم٢٣
 .ّ ـ رسالة يف املشتقات٢٤
 ).بالفارسية( ـ رسالة يف نظم احلكم ٢٥
 ).بالفارسية( ـ رسالة يف الوحي ٢٦
 . ـ رسالة يف الوالية٢٧
 . ـ الشيعة يف اإلسالم٢٨
 ).ًترمجت إىل الفارسية أيضا( والفلسفة اإلهلية ّ ـ عيل٢٩
 . ـ القرآن يف اإلسالم٣٠
 . ـ املرأة يف اإلسالم٣١
 ).بالفارسية(ّنوية التشيع  ـ مع٣٢
 ).بالفارسية( ـ من روائع اإلسالم ٣٣
 .ّ ـ األعداد األولية٣٤
 .ّ ـ منظومة يف قواعد اخلط الفاريس٣٥
 . ـ كتاب سلسلة أنساب الطباطبائي يف آذربيجان٣٦
ّ، وقد قام السيد حممد هادي فقهي ’ ّ ـ كتاب سنن النبي٣٧ ّ

 .برتمجته إىل الفارسية
ن املقاالت واألسئلة واألجوبة، وبحوث علمية  ـ جمموعة م٣٨

 .صدر منه جزءان) بالفارسية(ّوفلسفية متفرقة 
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ّ ـ نص احلوار مع املسترشق الفرنيس الربوفسور هنري ٣٩
وصدر يف كتاب حيمل ) م١٩٥٩(ّكوربان، هذا احلوار الذي تم سنة 

 .»الشيعة«عنوان 
 صدر ،)م١٩٦١(ّ الذي تم كوربان،ّ ـ نص احلوار الثاين مع ٤٠

 .»ّرسالة التشيع يف العامل املعارص«يف كتاب حيمل عنوان 
 . ـ امليزان يف تفسري القرآن٤١

ًيقع يف عرشين جملدا، وقد ترجم إىل اللغة الفارسية، من قبل  ّ
ّالسيد حممد باقر املوسوي اهلمداين ّ. 

موسوعة يف العقائد واألخالق، نقله  وهو .ّ ـ اإلسالم امليرس٤٢
ّ األستاذ الفاضل جواد عيل كسار:يةإىل العرب ُ. 

ّوقد كتبت هذه مجيعا يف مدينة قم املقدسة ً. 
 . آلثار هذا احلكيم اإلهليّمجايلإهذا عرض 

ّ أن بعض هذه املصنّفات حيتاج إىل وقفة للتعرف عىل أمهيتهّإال ّ  اّ
ّوالدور الذي أدته يف إرساء معامل املدرسة احلديثة التي أسسها  ّ

 . حوزة قمالطباطبائي يف
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وضع هذا الكتاب النفيس باللغة الفارسية، توجد عليه تعليقات 
 .ّ مرتىض مطهريّعالمةّوبيانات مهمة وعميقة لتلميذه ال

ّولكي نقف عىل السبب الذي أدى إىل ظهور مرشوع هذا 
الكتاب، ال بأس باالشارة إىل اخللفية الفكرية التي كانت سائدة يف 

شهد العقد الثالث من القرن « يف الفلسفة الغربية، حيث تلك املرحلة
 :ابالعرشين والدة حلقتني للبحث الفلسفي اجلامعي يف أور

 »افينّ«ُ ظهرت األوىل كحلقة للمناقشة غري رسمية بجامعة �
ّ كان يتزعمها موريس شليك ،»امجاعة فينّ«وأطلقت عىل نفسها 

تقرائية يف تلك ُأستاذ كريس الدراسات االس) م١٩٣٦ ـ ١٨٨٢(
 ـ ١٨٩١(اجلامعة، ومن أعضائها البارزين رودلف كارناب 

ًوكالمها تعلم تعليام رياضيا يف بداية األمر، وكارل بوبر ) م١٩٧٠ ً ّ
ّوكان يوحد هذه اجلامعة هم مشرتك، وهو ). م١٩٩١ ـ ١٩٠٢( ّ

ًالسعي لتأسيس الفلسفة العلمية أو التنظري علميا للفلسفة، وقد 
 عىل األفكار الفلسفية »الوضعية املنطقية «اسم) م١٩٣١(ُأطلق عام 

ًالصادرة عنها، وبعد اشتهار الوضعية املنطقية عامليا انفرط عقد 
 .اتيـّ يف مطلع الثالثين»افينّ«مجاعة 
نشأت مدرسة فرانكفورت حول معهد ) م١٩٢٣( ويف عام �
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ّوكان مؤسسوها ) م١٩٢٣(ّالبحث االجتامعي الذي تأسس عام 
ماكس هور كهايمر : جتامع همن الفالسفة وعلامء االأربعة م

ـ ١٨٩٨(وماركوز ) م١٩٦٩ـ ١٩٠٣(وادورنو ) م١٩٣٧ـ ١٨٥٩(
، وكانت هذه اجلامعة تعمل كفريق )م١٩٢٩(وهابرماس ) م١٩٧٩

ّمشرتك أيضا حتى انفرط عقدها ً. 
ّوقد كان هلاتني اجلامعتني خصوصا األوىل منهام دوي واسع يف  ُ ً

ًصداؤه يف ديارنا عرب الرتمجات، وكان ملفتا للنظر ّالغرب، ترددت أ
ّأن تشرتك مجاعة يف صياغة مذهب فلسفي، ألن املذاهب الفلسفية 

ًتم بناءها أتباعه عادةُيبدعها فيلسوف وي ّ. 
ّوبعد ظهور هاتني احللقتني يف الغرب بثالثة عقود تقريبا أسس  ً

ألضواء ووسائل ً الطباطبائي يف قم حلقة فلسفية بعيدا عن اّعالمةال
ّاإلعالم، بعد رضاوة هجوم الفلسفة املادية وشيوعها بني الشباب 
ّوالنخبة املثقفة، فانتقى الطباطبائي ثلة من خرية تالمذته لتشكيل  ّ

ّقدويس،  وهبشتي،وّمطهري، (ّ بدأت بكل من  التيحلقته الفلسفية،
احلميد  عبدوإبراهيم أميني، وموسى الصدر، ومنتظري، وّمفتح، و

) مهدي حائريوجعفر سبحاين، ومرتىض جزائري، ورشبياين، 
بعقد ندوة علمية فلسفية ) م١٩٥١(والتأمت هذه احللقة منذ سنة 

 .سبوعأّليلتني كل 
 الطباطبائي من تشكيل هذه اجلامعة تأليف ّعالمةكان هدف ال

ّنجازات القيمة للفلسفة اإلسالمية عرب دورة فلسفية تشتمل عىل اإل
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ًفا إىل اآلراء والنظريات الفلسفية احلديثة، بحيث ألف عام، مضا
ّتستطيع ردم اهلوة الواسعة التي تتبدى بني النظريات الفلسفية  ّ
القديمة واحلديثة، وجترس العالقة بينهام، كام تساهم هذه الدورة 
ّالفلسفية بتلبية املتطلبات الفكرية الراهنة، وتفصح عن قيمة الفلسفة 

ن خالهلا عظمة احلكامء املسلمني، والتي تشيع ّاإلهلية التي تتجىل م
ّعنها الفلسفة املادية أهنا اندثرت وانتهت ّمضافا إىل أن هذه الدورة . ّ ً

ّهتتم بالتعرف عىل الفلسفة األور ُية احلديثة ونقض أسس الفلسفة بّ
 .ّ واملادية الديالكتيكية منها بالذات،ّاملادية

ّرر املسألة يف هذه احللقة، ثم  الطباطبائي يقّعالمةُوكان األستاذ ال ّ
ًجيري حوارا يتبادل فيه احلضور من تالمذته اآلراء واإلشكاالت 

ّواالستفهامات بني يدي أستاذهم، بعد ذلك تدون املسألة ُ. 
ّبيان املطالب بنحو موجز مكثف ابتعد عىل وقد دأب الطباطبائي 

 ما أمكنه عن اإلهبام وعدم الوضوح، كي تكون هذه املسائل يف
ّمتناول أوسع رشحية من القراء، واقترص عىل بيان أمهات املسائل  ُّ
ّالفلسفية وأعرض عن ذكر األدلة والرباهني العديدة لكل مسألة،  ّ

ّثبات املدعى، وعهد إىل واكتفى بام هو أسهل وأبسط الرباهني إل
ّتلميذه الشهيد مرتىض مطهري بكتابة هوامش توضيحية عىل 

 .)١(»الكتاب
ّكده املعلق يف مقدمة هذا السفر حيث قالوهذا ما أ ّ وتدور يف «: ّ

                                                             
 .١٧١ص: ّتطور الدرس الفلسفي يف احلوزة العلمية) ١(



 ٧٥ .................................................................................العلمية وشخصيته آثاره

ّذهنه ـ أي السيد الطباطبائي ـ منذ سنني عديدة فكرة تأليف دورة 
ّفلسفية، تشتمل عىل البحوث القيمة للفلسفة اإلسالمية خالل ألف 
ًعام، وتضم اآلراء والنظريات الفلسفية احلديثة أيضا، بحيث تستطيع ّ 

ّعة، التي تبدو أهنا تفصل بني النظريات القديمة تقريب املسافة الواس
 .ّواحلديثة، فتؤخذان عىل أهنام فنّان خمتلفان وغري مرتبطني ببعضهام

ُومنذ برهة من الزمن واألستاذ يراقب ازدياد املنشورات 
يني، بّالفلسفية، واهتامم الشباب املثقف باآلثار الفلسفية للعلامء األور

ّكل يوم بصورة ترمجة ملقالة أو كتاب، وهذا ّالتي خترجها املطابع يف 
 .ّبنفسه دليل عىل وجود روح البحث والتفحص وطلب احلقيقة

ُكل هذه األمور دفعته ليخطو نحو هدفه خطوة جديدة، فبادر إىل  ّ
ّتشكيل مؤسسة إسالمية للبحث والنقد الفلسفي تضم جمموعة من  ّ

 .)١(»العلامء
) ُأصول الفلسفة(طبائي يف نجاز الطباإّن أًعموما يمكن القول 

َالذي ولد يف فضاء حلقة قم الفلسفية يظل إنجازا متميزا مل يرق ً ًّ  إليه ّ
تاله عىل متام األبعاد ّ مما ّسبقه، كذلك مل يتوفر أثر فلسفيّ مما عمل

َواخلصائص التي توفر عليها جمتمعة، ألنه حاك ّ ّ الفلسفة املادية َمّ
ًا، وليس ألنه أضحى مرجعا ّوتوغل يف أعامقها ونقض مرتكزاهت ّ

ّأفادت منه أعامل اإلسالميني الالحقة يف هذا املضامر، بل ألهنا املرة  ّ
 ـ بعد صدر الدين الشريازيـ م لُاألوىل التي صاغ فيها فيلسوف مس

                                                             
 .٢٣ص: ُأسس املذهب الواقعي) ١(
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ّنظاما فلسفيا متينا يستوعب أمهات املسائل الفلسفية، بالتوكؤ عىل  ّ ُ ً ً ً
فة اإلسالمية عرب ألف عام، ّالعنارص احلية التي أبدعتها الفلس

 .يةبواإلفادة من العنارص الصحيحة يف الفلسفة األور
ّغري أن هذا األثر اخلالد ظل منسي ّ ًا مدة نصف قرن تقريبا منذ ّ ًّ

يران واحلوزات إّتأليفه إىل اليوم، ومل يسمع به سوى القلة خارج 
ي عىل كتسب بعض اآلثار الثانوية التي ربام ال تنطوتالعلمية، بينام 

قوم به أجهزة الدعاية، وهذا هو ت إبداع شهرة واسعة، بفعل ما ّأي
ّقدر األمة إذا ختلفت، فإهنا تصاب بتلبد رؤيتها وانشطار وعيها، فال  ّ ّّ ُ

ع منجزاهتا مهملة عىل َتقدر عىل تشخيص املبدعني من أبنائها، وتد
 .رفوف املكتبات

زاء  الذي صدر يف مخسة أجـ ّتتلخص بحوث هذا الكتاب
ّصغرية يف فرتات متباعدة بعد صدور اجلزء األول منه سنة 

 : يف أربع عرشة مقالة هيـ) م١٩٥٢(
 . ما هي الفلسفة�
 . والسفسطة الفلسفة�
 . العلم واإلدراك�
 . قيمة املعلومات�
 . ظهور الكثرة يف العلم�
 . اإلدراكات االعتبارية�
 . مباحث الوجود�
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 .ختيارمكان والوجوب واجلرب واال اإل�
 .ّ العلة واملعلول�
 .مكان والفعلية ـ احلركة والزمان اإل�
 .ِ احلدوث والقدم�
 . الوحدة والكثرة�
 .َ املاهية ـ اجلوهر والعرض�
ّ الكون ورب الكون ـ اإلهليات باملعنى األخص ـ� ّ . 

ّمن أهم خصائص هذه املجموعة القيمة  ّن نظرية املعرفة أّ
ّ فبعد أن فرغ السيد .حث الكتاباستأثرت بمساحة واسعة من مبا

معنى الفلسفة «ُالطباطبائي يف املقالة األوىل والثانية من بيان 
ّدشن » وحدودها والعالقة بينها وبني العلوم الطبيعية والرياضية

ّية متميزة حني جعلها تتصدر مسائل ّبحثه بنظرية املعرفة وأوالها أمه ّ
يها وفق ثالثة حماور ُالفلسفة األخرى، وعمل عىل ترتيب البحث ف

» مصدر املعرفة«ويليها » قيمة املعرفة«ًمتسلسلة منطقيا، تبدأ بـ
 .»حدود املعرفة«وتنتهي بـ

ّيتصل هبا من  ًمضافا إىل تقديم البحث يف نظرية املعرفة وما
ّ عىل غريها، فإهنا احتلت مساحة هامة من هذا »دراكاتاإل«مسائل  ّّ

ّت اجلزء األول وصفحات الكتاب، إذ انبسطت عىل معظم صفحا
اجلزء الثاين بتاممها، فيام اشتملت األجزاء الثالثة الباقية عىل املسائل 

ّاألخرى كافة، وبذلك يكون  ّ أول مؤلف يف »ُأصول الفلسفة«ُ ّ
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الفلسفة اإلسالمية يعالج مسألة املعرفة هبذه الكيفية ويوليها هذا 
 .القدر من التحليل والدراسة

ة، أتينا فيها عىل يضبة عن حلقة قم الفلسفكانت هذه ملحة مقت«
شارة ألبرز مكتسباهتا، ومل يكن غرضنا بيان تارخيها ومتام آثارها اإل

ًومنجزاهتا، ألن ذلك يتطلب عمال مستأنفا خيرج عن هدف هذا  ًّ ّ
ّالبحث، وإنام أردنا أن نلفت النظر إىل أن هذه احللقة متثل أول حلقة  ّ ّ ّ

د يف ديارنا يف العرص احلديث، ومتارس لمنتظمة للبحث الفلسفي تو
ّ بيد أهنا »امجاعة فينّ«ّنشاطها بصمت، ومع أن عطاءها يضاهي عطاء 

ّتظل غائبة حتى اليوم عن ذاكرتنا من دون أن يدري أحد بإنجازها  ّ
اهلائل يف إعادة بناء الفلسفة اإلسالمية، فيام يسعى أساتذة الفلسفة يف 

ّجامعاتنا للتعرف عىل كل شار  وما جاء »احلقة فينّ«دة وواردة عن ّ
ّ املعارص، ويتبارى أنصاف املثقفني يبعقيبها من موضات الفكر األور

يف بالدنا بالتباهي برتديد أسامء الفالسفة الغربيني، والتفاخر بذكر 
 .ّمصطلحاهتم والبيان املشوه املنقوص آلرائهم

 ويتهافــت قطــاع مــن الــشباب اجلــامعي عــىل مالحقــة الكتــب 
ّلدوريات التي تعنى بآثار الكتاب الغربيني، بالرغم مما يكابدونه او يف ّ

 ومـصطلحات مل استجالء مداليل تلك الكتابات احلافلـة بمفهومـات
ّتتشكل بنحو حمدد يف لغاهتا التي ولدت فيها حتى اآلن، أو مل تنحـت  ّ ّ

 .)١(»املصطلحات املقابلة هلا يف لغاتنا
                                                             

 .١٧٤ص: ّتطور الدرس الفلسفي) ١(
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اخلطوات األساسية التي قام هبا الطباطبائي يف جمال تأسيس  من
الدرس الفلسفي، وجعله ينسجم مع القواعد التي قامت عليها 

هناية « و»بداية احلكمة«مدرسة احلكمة املتعالية، تأليفه لكتايب 
ّ ملال هادي »رشح املنظومة«ـّ حيث جعل األول بمثابة بديل ل»احلكمة

ّ ملال »لألسفار األربعة«اين بمثابة بديل السبزواري، فيام جعل الث
 .صدرا الشريازي

، »هناية احلكمة «ا بنيّنجاز إذا قارنّويمكن معرفة أمهية هذا اإل
ّ فإن األخري يقع يف تسعة جملدات، بينام ،»األسفار«و هناية «قع يّ

ّ صفحة، وهي أقل من أي )٣٣٠(ّ يف جملد واحد ال يتجاوز »احلكمة
ّجملد من جملدات ا  فهي »بداية احلكمة«ّأما . ألسفار يف عدد صفحاهتاّ

 . صفحة)١٨٠(ال تتجاوز 
َصحيح أن كتايب  بداية احلكمة وهناية احلكمة ال يشتمالن عىل ّ

ّمتام املباحث الفلسفية التي بني دفتي جملدات   التسعة، »األسفار«ّ
ّلكن هذين الكتابني يشتمالن عىل املهم مما حيتاجه دارس احلكمة  ّ

 . الطباطبائيّعالمةالية، مع املسائل اجلديدة التي ابتكرها الاملتع
ملاذا عدل الطباطبائي عن املتون الفلسفية : هنا يأيت تساؤل
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ْالتقليدية إىل كتابة هذين السفرين وجعلهام بديلني عن تلك الكتب؟ ِ 
ّلإلجابة عىل ذلك البد من الوقوف عىل اخلصائص التي يتميز هبا  ّ

ّ عىل املنهج الذي اتبعه يف تصنيف ّعرفن خالهلا نتهذان الكتابان، وم
 .آثاره الفلسفية

ّ أنه قبل ذلك البد من بيان املدرسة الفلسفيةّإال  التي ينتمي )١(ّ
ّمع أن : ُيقول الطهراين عن أستاذه يف هذا املجال؛ إليها الطباطبائي

ّ كان يكن احرتاما خاصا البن سينا، ويعتقد أنّعالمةُأستاذنا ال ً ًّ ه أقوى ّ
ّيف فن الربهان واالستدالل الفلسفي من املرحوم صدر املتأهلني، بيد  ّ
ّأنه كان يف الوقت ذاته يبدي إعجابا كبريا بصدر املتأهلني يف هنجه  ً ً ّ
الفلسفي ويف قلبه لفلسفة اليونان، وإعادة بنائه املسألة الفلسفية عىل 

 »ودأصالة الوج«قبيل ّهنج جديد مبتكر جتىل يف مقوالت من
 يف الوجود، وكذلك اكتشافه مسائل جديدة »الوحدة والتشكيك«و

 احلركة« و،»ّاحتاد العاقل واملعقول« و،»إمكان األرشف« :من قبيل
 ضوء ذلك األصل، وقاعدة يف »احلدوث الزماين للعامل«و، »اجلوهرية

 . ونظائر ذلك»ّبسيط احلقيقة كل األشياء«
ّلسفة صدر املتأهلني أقرب إىل  فّ الطباطبائي يعتقد أنّعالمةكان ال

ًالواقع، وظل تقديره استثنائيا كبريا للخدمة التي أسداها إىل  ً ّ
                                                             

املدارس اخلمس يف العـرص يمكن الوقوف عىل املدارس الفلسفية، يف رسالة ) ١(
، مدخل إىل مناهج املعرفة عنـد اإلسـالميني، وهو مطبوع يف كتاب اإلسالمي

 .٣٠٧ ـ ١٧٥ ص:ّالسيد كامل احليدري
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الفلسفة، حيث كثرت مسائلها عىل يديه، وزادت من مئتي مسألة إىل 
 .سبعمئة

نرصافه وراء املدرسة اّكام كان إعجابه بصدر املتأهلني، جلهة عدم 
 اإلرشاق وبنية والذهنية ّاملشائية، وجلمعه بني الفلسفة الفكري

الباطني والشهود القلبي، ولتطبيقه هذين االثنني مع الرشع األنور 
 .وتأليفه بينهام وبينه

األسفار « :ّولقد أثبت صدر املتأهلني يف كتبه املختلفة ومن بينها
ُ، وكثري من رسائله األخرى، »العرشية«، و»املبدأ واملعاد«، و»األربعة

 بني الرشع الذي حيكي عن الواقع وبني أن ال فرق وال اختالف
) املعرفية(ّن هذه املنابع أُاألسلوب الفكري، والشهود الوجداين، و

الثالثة تنبثق من مبدأ واحد، ينهض بعضها يف تقوية وتأييد بعضها 
 .اآلخر

وهذه أكرب خدمة أسداها هذا الفيلسوف إىل عامل الوجدان، وعامل 
ّ مل يغلق األبواب أمام املستعدين الفلسفة، وإىل عامل الرشع، بحيث

ّللكامل واملؤهلني لقبول الفيوضات الربانية، بل فتح الطرق أمامهم  ّ
 .ًمجيعا

وإن كان ) التأليف بني الربهان والعرفان والرشع(وهذه النظرية 
ّهلا جذور يف كلامت املعلم الثاين أيب نرص الفارايب، وابن سينا، وشيخ 

ُدين الطويس، وشمس الدين بن تركة، اإلرشاق، واخلواجه نصري ال
ُرشع اجلليل، وتّ أن هذا الفيلسوف اليقظ املّإال ّفق إلنجاز هذه املهمة ّ ّ
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 .)١(عىل هذا املستوى الرفيع والنهج البديع، ومىض هبا إىل أقصاها
ّكان األستاذ الطباطبائي يعتقد أن صدر املتأهلني أنقذ الفلسفة من  ّ ُ

ً فيها روحا جديدة، خا القديم، ونفندراس، وأخرجها من قالبهاال
ّنه حميي الفلسفة أّووهبها حركية نابضة، حتى يمكن أن يقال عنه 

 .اإلسالمية
ّعالوة عىل ذلك، كان أستاذنا يمجد صدر املتأهلني ويوليه بالغ  ّ ُ

 ملا ذهب إليه من زهد وعدم اعتناء بالدنيا، ولطبيعة ارتباطه ؛االهتامم
ممارسته للرياضات الرشعية، والعزلة التي باهللا، وتصفيته للباطن، و

ّ التابعة لقم، حيث انشغل بتصفية الرس »كهك«أمضاها يف قرية 
ُوتنقيته، حتى اعت  .ّربت طهارة النفس أهم يشء لديهّ

ّكام كان يعتقد أيضا أن أغلب ما يثار ضد صدر املتأهلني وفلسفته  ّ ّ ً
 والقصور يف من إشكاالت، ناشئ من عدم فهم املسائل التي يثريها

 نفسه كانت له وجهة نظر يف ّعالمةّومع أن ال. ّإدراك مسائله بحاقها
ّبعض استدالالت صدر املتأهلني، ولكن نظرته إليه عموما هي أنه  ً ّ
ّأحيى الفلسفة اإلسالمية، وكان يضعه يف عداد الصف األول من  ّ
فالسفة اإلسالم يف طبقة ابن سينا والفارايب، يف حني كان يضع 

واجه نصري الدين الطويس وهبمنيار وابن رشد وابن تركة يف اخل
 .الثانية من فالسفة املسلمني) الدرجة(رديف الطبقة 

                                                             
والقــرآن راجــع مدرســة احلكمــة املتعاليــة، مــرشوع للتوفيــق بــني الربهــان ) ١(

 .٢٨٧ ـ ٢٥٣ صمدخل إىل مناهج املعرفةمن كتاب . والعرفان
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، سواء قم بتدريس الدورات الفلسفية يف حوزة ّعالمةاشتغل ال
ّعد الفيلسوف الوحيد يف العامل ُ، وكان ي»الشفاء« أو »األسفار«

ّاإلسالمي، حتى أنه مىض يف السنوات األ خرية إىل تدريس دورة يف ّ
ّخارج الفلسفة لبعض الطالب بصورة خاصة، وقد جاءت ثمرة  ّ

بداية «: ّالعامة، مها ّذلك كتابني من مؤلفاته دخال دائرة االستفادة
 .)١(»هناية احلكمة« و»احلكمة

 

 ى ا نهج ال ها   حقيق ا سائل الفلسفيةـ االس ناد إل.١
ّلكي يتضح دور هذه احلقيقة يف منهج الطباطبائي الفلسفي البد  ّ

ًإننا نبحث تارة يف الطريق : ّشارة إىل مقدمة أساسية مفادهامن اإل ّ
واملنهج الذي يوصلنا للكشف عن حقائق املوجودات اخلارجية كام 
ّهي يف الواقع ونفس األمر، وأخرى نتكلم يف األسلوب الذي البد  ُ ّ ُ

 .ثبات تلك احلقائق لآلخرينّمن اتباعه إل
ّمن الواضح أن النتائج املرتتبة عىل البحث األول قد ال تكون  ّ ّ

ًثبات لآلخرين، فمثال احلقيقة التي يصل إليها اإلنسان من قابلة لإل
خالل الكشف والوحي والرؤيا واحلدس ونحوها، ال يمكن إيصاهلا 

ّلآلخرين، فمست احلاجة إىل اتباع منهج يمكن من خال له إثبات ّ
 .تلك احلقائق لآلخرين

                                                             
 .٣٢٩ص: مهر تابان) ١(
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ّأما النتائج التي ننتهي إليها من خالل البحث الثاين، فهي التي 
تقوم بدور جتميع معطيات اجلهد البرشي، فيقع عليها النقض 

 ومن خالل نتائج هذا البحث، تتكامل العلوم والفلسفات .واإلبرام
 .ح التاريخّوتتكون منهام احلضارات واملدنيات اإلنسانية عىل مرس

ّوإال لو توقف اجلهد العلمي لإلنسان عىل البحث األول ملا  ّ ّ
استطاعت األفكار أن تتالقح فيام بينها لتنتهي إىل نتائج أكمل 
ّوأفضل، ألن املفروض أن كثريا من معطيات البحث األول ال يمكن  ً ّ ّ

 .إثباهتا لآلخرين
عىل هذا األساس قد ختتلف املدارس بعضها عن بعض يف 

ّبحث األول ـ وأعني به الطريق املوصل لتكوين رؤية كونية يف ال
ّاملسائل األساسية املطروحة أمام اإلنسان ـ لكن هذا ال يعني أن 
ُاألسلوب الذي تتبعه هذه املدارس للحوار العلمي فيام بينها خيتلف 

ّأيضا، بل قد تكون متفقة يف األسلوب الذي تت ُّ بعه يف البحث الثاين، ً
 .ّاملنهج املتبع إليصال احلقائق إىل اآلخرينوأعني به 

ُفمثال نجد أن األسلوب العقيل الذي يعتمد من حيث اهليئة  ّ ً
 ِتاّنييّرسطي، ومن حيث املادة واملحتوى اليقوالصورة القياس األ

وهو القياس الربهاين املنتج للنتيجة اليقينية من بني  األرسطيةـ
ّاتباعه يف البحث عىل رس الفكرية ّاألقيسة ـ قد تتفق جمموعة من املدا

ّالثاين، وإن كانت هذه املدارس خمتلفة فيام بينها يف البحث األول، 
ّألن لكل منها طريقتها اخلاصة للوصول إىل الكشف عن حقائق  ّ ّ
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ّاألشياء، وهذا ما نجده واضحا يف املدرسة املشائية واإلرشاقية  ً
ًواحلكمة املتعالية، فإهنا متفقة مجيعا يف ّ ّ اتباع املنهج العقيل ـ وإن كانت ّ

ّبدرجات متفاوتة ـ يف البحث الثاين، وإنام وقع االختالف الكبري فيام 
ّبينها يف البحث األول، وربام اطردت هذه القاعدة يف العرفان  ّ

 .ًالنظري وعلم الكالم أيضا
ّإذا اتضحت هذه املقدمة أقول ّإن املنهج الذي اتبعه الطباطبائي : ّ ّ

 املسائل الفلسفية والربهنة عليها يف هذين الكتابني وغريمها يف حتقيق
ًمن آثاره الفلسفية، إنام هو األسلوب العقيل الربهاين، بعيدا عن  ُ ّ

   فال نجد .ّاملكاشفات العرفانية واألدلة النقلية من القرآن والرواية
 تداخل بني القرآن والربهان ّـ يف البحث الثاين كام أرشنا ـ أي

ّ عىل العكس مما نجده يف املنظومة للسبزواري واألسفار ،والعرفان
ّللشريازي، حيث إن الدليل عىل املسألة الفلسفية قد يتداخل ـ يف 

ّبعض األحيان ـ بنحو ال يتضح أنه عقيل ّ  حمض، أو مكاشفة عرفانية، ّ
ّأو نص ديني ّ. 

ًهذا التداخل يف األدلة كان منشأ حلصول حاالت من التشويش  ّ
ّتعلم هلذه العلوم، مضافا إىل أن االعتامد عىل املنهج يف ذهن امل ً ّ

ّالعقالين جيعل املتعلم يأنس باالستدالل املنطقي والقياس الربهاين، 
ّفيستعد لقبول املعارف املرتبطة بعامل املجردات والكليات ّ ّ. 

ّهذه إحدى املميزات التي يتميز هبا الطباطبائي يف آثاره الفلسفية  ّ
ني الذي كان يعتمد العرفان والربهان والقرآن يف ّعن صدر املتأهل
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ًالبحث األول والثاين، بخالف الطباطبائي فإنه وإن كان تابعا ملدرسة  ّ ّ
ّاحلكمة املتعالية يف البحث األول، لكنّه مشائي ّ  املرشب يف البحث ّ

الثاين، فال جييز لغري االستدالل العقيل أن يقول كلمته يف جمال إثبات 
 . لآلخرينهذه احلقائق

قال الشيخ مصباح يزدي أحد أبرز تالمذة الطباطبائي، يف 
معرض حديثه عن اخلصوصيات واملزايا التي تنطوي عليها الرؤية 

 :ّعالمةُالفلسفية ألستاذه ال
ّبعض الفالسفة اإلسالميني هم من أتباع االجتاه املشائي، « ّ

ر وبعضهم من اإلرشاقيني، والقسم الثالث من أتباع مدرسة صد
ّ الطباطبائي بدون شك ّعالمةّاملتأهلني وأصحاب احلكمة املتعالية، وال

ّهو من القسم الثالث، إذ يدخل يف عداد أتباع مدرسة صدر املتأهلني 
ّلذا فإن أهم أصوله الفلسفية هي أصول فكر مال . )رضوان اهللا عليه( ُ ُ ّ ّ

 »التشكيك يف الوجود«و، »أصالة الوجود«صدرا نفسها، من قبيل 
نظائر ذلك، لكن يمكن أن تلحظ يف الوقت ذاته مزايا يف طريقة و

 . ويف هنجه البحثي والتدرييسّعالمةتفكري ال
ّوما يبدو يل يف هذا املجال أن أساتذة الفلسفة اعتادوا يف العصور 
املتأخرة، أن خيلطوا البحث الفلسفي بالنقاط الذوقية والعرفانية من 

ُمن جهة أخرى، كام كان هلم يف طراز جهة، والنكات النقلية والدينية 
 .ّ وشعريّالبحث ذوق أديب

. ً، كان عىل هذه السرية أيضاّعالمةبعض األساتذة املعارصين لل
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ً فكان حيرص كثريا عىل التفكيك بني حيثيات البحث، ّعالمةّأما ال
لذلك مل يكن يعرض يف درس الفلسفة ال نكات ذوقية وعرفانية وال 

 .ام مل يكن يستفيد من األشعار والنكات األدبية ًآيات وال أخبارا، ك
 إىل املواطن »األسفار«واألكثر من هذا عندما يصل يف تدريس 

 مسائل عرفانية أو يستشهد باآليات الشريازيالتي يذكر فيها 
 .طالعوها بأنفسكم: ّوالروايات، تراه يغض عن تدريسها ويقول

لفلسفية إىل يستند يف البحوث ا + الطباطبائياملرحوم كان 
ُاالستدالالت العقلية فقط، ويؤكد أن كل علم ينبغي أن ي ّ ّ درس ّ

طبيعي يمكن أن تقارن نتائج العلوم . ّبحث بمنهجه اخلاصُوي
ّبعضها ببعض، ولكن جيب استخدام املنهج اخلاص لذلك العلم، 

 .وحتايش خلط املباحث العقلية بالنقلية والعرفانية
لطباطبائي يف طريقة تفكريه  اّعالمةوهذه كانت خصوصية ال

ًالفلسفي، السيام قياسا بأقرانه ومعارصيه واألساتذة السابقني  وهذه .ّ
 .)١(»بطبيعة احلال خصوصية إجيابية

ُوهذا ما أكده شيخنا األستاذ، حيث قال عن أستاذه ُ تقوم «: ّ
ّ وتتشكل عىل أساس الرباهني ّعالمةُاملرتكزات الفكرية لألستاذ ال

ّ باملقدمات ّإالّا، إذ ال يتيرس إثبات املسائل الفلسفية اليقينية وحده
ّاليقينية فقط، ألهنا أعىل من دائرة اإلحساس، وأبعد من حدود 

                                                             
ًحوار مع الشيخ حممد تقـي مـصباح اليـزدي، نقـال عـن كتـاب ) ١( الطباطبـائي ّ

 .٣٩٩ص: مالمح يف السريتني الشخصية والعلمية
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االستقراء، وأوسع من ساحة التجربة، وأسمى من حكاية اآلراء 
ّونقل األقوال، وأهم من الوثوق باملشهور، وأفضل من االرتكاز إىل 

ّاإلمجاع وبقية األدلة ال ظنّية التي عليها مدار العلوم التجريبية ّ
ّواملعارف النقلية، وأنأى عن مواضعات العلوم االجتامعية وتعهداهتا 

 .ّومقرراهتا
ّال تقوى أية مقدمة لالرتقاء إىل ذرى الروح املتسامية هلذا احلكيم  ّ

ّاملتأله، ما مل يكن هلا أساس يف العلم املتعارف وأصل يقيني ّ، ألن روح ّ
 .)١(» الكامل ال ترهتن لغري اليقنياإلنسان

ً ال سلسل ا نه   لمسائل ونظمها نظما منطقيا.٢ ً  
ًمل تنظم املسائل الفلسفية يف الكثري من املؤلفات الفلسفية تنظيام  ّ

ًمنهجيا منسقا ّام تتقدم مسألة يكون حقها التأخريّ فرب.ًّ  وبالعكس قد ،ّ
ّتؤخر مسألة من حقها التقديم، وربام تأيت  ّمقدمة عقيب نتيجتها ّ

ًوبالعكس، وقد أدى هذا االرتباك يف نظم املسائل أحيانا إىل وقوع  ّ
 .التباس وإرباك يف فهم املسائل

ًن الطباطبائي حاول أن يوجد نظام منطقيا خاصا حيكم أغري  ً ّّ ً
ْ فعندما نطالع املراحل التي يتألف منها كال السفرين .هذين الكتابني ِ ّ

ّف منها كل مرحلة، نجد أن كل مرحلة تؤدي إىل ّوالفصول التي تتأل ّ ّّ
ّاملرحلة الالحقة هلا، بل إن كل فصل يؤدي إىل الفصل الالحق له ّ ّ .

                                                             
 .٤٣٤ص: ّالعالمة الطباطبائي، مالمح يف السريتني الشخصية والعلمية) ١(
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ّ كان جاهدا أن ينظم املسائل الفلسفية بنحو+ ّفكأنه   ترتيبشبهُ يً
ًاملسائل الرياضية، فكام أن هناك ترتيبا ونظام خاصا حيكم  ً ّّ ً

ّاحدة من تلك املسائل ألدى إىل وقوع الرياضيات، بنحو لو بطلت و
ّاخللل يف الباقي، كذلك احلال يف األبحاث الفلسفية، فإن الشريازي 
يف احلكمة املتعالية حاول إجياد منظومة فلسفية تشبه الرياضيات، 
لكننّا عندما نراجع املتون الفلسفية القديمة ال نقف عىل مثل هذا 

 .التسلسل املنطقي فيها
ّتعلم عندما كان يقرأ تلك املتون التي وضعت ّهلذا فإن امل

يعرف  لًللدراسة، مل يكن قادرا عىل معرفة موقع هذه املسألة أو تلك
ً فمثال كان الطالب يبحث عن أصالة .ّاألمر والفائدة املرتتبة عليها

ُالوجود، لكنّه ال يعرف أثر هذه املسألة يف املسائل األخرى وما هو 
 .ارتباط باقي املسائل هبا

 جوادي آميل عن هذه اخلصوصية يف السرية ّعالمةيقول شيخنا ال
ُكان نمط الطرح الفلسفي لألستاذ، تنظيم «: الفلسفية للطباطبائي

املسائل العقلية عىل غرار املسائل الرياضية، وقد سعى لتدوين 
ّاملباحث اإلهلية عىل أساس الطريقة الرياضية، وذلك بأن تأخذ كل 

ّسب، بحيث تكون يف آن واحد مكملة للبحوث مسألة موقعها املنا
 .ّالسابقة وأرضية متهد لألفكار اآلتية

وهذا النمط عالوة عىل ما ينهض به من إحكام أوارص املباحث 
ًالعلمية، فهو سيأيت متطابقا مع عامل الوجود الذي تبحث فيه 
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ّالفلسفة، ألن حلقات سلسلة الوجود تشبه ـ بتعبري صدر املتأهلني ّ 
ّفسريه النفيس ـ حقل األعداد، إذ يستقر كل عدد يف مكانه،  يف ت+ ّ

ّحيث ال جمال لتأخري املتقدم وتقديم املتأخر يف هذا احلقل املنظم ّ ّ. 
ّوهكذا خلق كل موجود بقدر خاص، وهندسة معينة  ّ ّ ُ إنا   {ُ  

ِ
ٍ ء خلقناه بقدر
َ َ

ِ ُ َ ْ َ َ ٍ ْ  .)٤٩: القمر( }َ
ن مباحثها َّدوُمن اجلدير أن تّوملا كانت الفلسفة رؤية كونية، ف

ّ، ألن طرح مسألة ّيس ونظم هندّعىل صورة الكون بنضد ريايض
رتافق مع يّمعينة قبل أواهنا هو من قبيل قطف الثمرة قبل أن تنضج، 

ّك الصحيح، مما يستوجب صعوبة التصديق ويستتبع ادرصعوبة اإل
 .ّمشقة االستدالل

ًعىل هذا األساس جهد األستاذ دائام أ ّن تتشكل الرباهني التي ُ
ّتقام يف مسألة فلسفية معينة، إما من العلوم املتعارفة واملقدمات  ّ ّ

ُالبدهيية، أو تكون مركبة من أصول مبينة ذ ّ ُ  فإن .ّكرت أدلتها من قبلّ
ُأقيمت عدة براهني عىل مسألة واحدة، فإن األستاذ مل يكن يرى من  ّ ّ ُ

ّاملناسب أبدا أن حتال مقدمات بعض تلك  . الرباهني إىل املستقبلً
ُإن املسألة التي حت: كان يقول ُرر باألصول املوضوعة، ال تفيض ّ ّ

ّإىل تفتح الروح، وإن البحث الذي يقوم عىل أساس اإلحالة إىل  ّ
ًاملستقبل ال يمكن أن يكون بحثا فلسفيا كامال وخالصا ً ًً. 

ّاص ُهلذا مل يقترص أسلوبه التدرييس عىل رعاية النظم الريايض اخل
يف عرض املسائل الفلسفية واالستدالل عليها وحسب، بل سار عىل 
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ًالنهج ذاته يف نمطه التأليفي أيضا، كام تشهد عىل ذلك متاما كتاباته  ً
 »بداية احلكمة«و، »ُأصول الفلسفة«ّبالفارسية، ومؤلفاته العربية مثل 

بل، ًمطلبا للمستقيرتك ، ويف غري مواقع الرضورة مل »هناية احلكمة«و
 .ّويعلقه عىل ما هو آت

 :منيسّوفق هذا املبنى قسم املسائل الفلسفية إىل ق
 .ّاملسائل الفلسفية العامة واجلامعة: ّاألول
 .املسائل الفلسفية اخلصوصية والتقسيمية: الثاين

ّويشمل القسم األول املسائل التي يكون موضوعها موضوع 
ًالفلسفة نفسه، ويكون حمموهلا مساويا قهرا   أصالة :للموضوع، مثلً

 .ّالوجود، تشكيك الوجود، بساطة الوجود، فعلية الوجود ونظائرها
ّففي مجيع هذه املوارد تكفي جمرد نظرة واحدة وحتليل عابر كي 
ّنعرف أن موضوع املسألة هو بنفسه موضوع الفلسفة، ومن ثم تكون  ّ

 .ًحمموالت مثل هذه املسائل مساوية ملوضوعاهتا أيضا
ًم الثاين فهي املسائل التي يكون موضوعها قسام من ّأما القس

ّالعلة  و مسألة الوجود الذهني،:أقسام موضوع الفلسفة، مثل
ّوملا كان موضوع املسألة . ّالرابط واملستقل، ونظائرهاوواملعلول، 

ًقسام من أقسام موضوع الفلسفة يف مجيع هذه املوارد، فستكون 
من أقسام يساوي قسم ا، وًحمموالهتا أيضا يف مستوى موضوعاهت

 .الفلسفةيف ملوضوع  املحمول
ّوتأليفه تتوخى ) ّعالمةال(ُلقد كانت طريقة تدريس األستاذ 
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ًالعناية بالنظم الريايض، وعليه مل يطرح أبدا مسألة ترتبط بالقسم 
ّالثاين يف إطار القسم األول، كام سعى أن ال تدخل أي  مسألة من ّ

ّوقد اجتهد أال يسبغ .  القسم الثاينّمسائل القسم األول يف رديف
ّاالستقالل عىل األفكار الفرعية، وأن ال يفصلها عن أصوهلا، ألن  ُ
ّمثل هذا االجتزاء سيكون مبعثا لصعوبة التصور ومشقة االستدالل ًّ. 

أهيام ويمكن أن تذكر عىل سبيل املثال مسألة اجلعل، يعني 
ّصص ُة موجودة، فقد خ أو صريورة املاهي؟ملاهية أم الوجودأ: جمعول
 باب »منظومة السبزواري«ّ صدر املتأهلني، ورشح »أسفار«هلا يف 

ّ عىل أهنا ّعالمةُلها األستاذ المحّمستقل ومبحث قائم بذاته، يف حني 
ّجزء تفرعات العلة واملعلول ّفبعد إثبات قانون العلية، يتم البحث . ّ ّ

أم هو ماهية أقة؟ ّفيام تعطيه العلة للمعلول، وما هو املعلول حقي
وجود أم يشء آخر؟ وهذا النمط من العرض كام هو مشهود يف 

ّ للمال صدرا، فهو جيل»الشواهد الربوبية« ُ وواضح عند األستاذ ّ
 .»اية احلكمةهن« و»بداية احلكمة«ًأيضا يف 

 يف كيفية »ّاحتاد العامل واملعلوم«كذلك جيري النهج ذاته يف مسألة 
ما يكتنفها من نقد وحتليل، إذ عرض صدر علم املمكن بالواجب، و

ّاملتأهلني لذلك يف بحث أن العلم باملعلول ال يتيرس   عن طريق ّإالّ
ٍالعلم بالعلة، وتركها ببيان ً ظل معقدا وناقصا، كام اعرتف احلكيم ّ ً ّ ّ

ُوأما األستاذ فقد تناوهلام يف باب . ّ ورصح به+ السبزواري ّاحتاد «ّ
، »قيقةرمحل احلقيقة وال« باالستمداد من ّ وحلها»العامل واملعلوم
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ًأن شطرا مهام من هذه الربكات، يرجع إىل بولكن جيب االعرتاف  ّ ً ّ
ّالفيض اخلاص حلكيم اإلمامية اجلليل املرحوم صدر املتأهل  .)١(نيّ

  ا صو ر ا قيق  لمسائل.٣
ّطاملا نشأت اإلشكاالت يف الفلسفة من عدم تصور املسائل «

ًا صحيحا، فيجري نزاع واسع يف البحث الفلسفي ّالفلسفية تصور ً
ّإثر ذلك، من هنا سعى الباحثون يف الفلسفة إىل حترير حمل النزاع 

 وترجع .ّوبيان ما هو موضوع اخلالف بني االجتاهات املتعارضة
ّالصعوبة يف تصور املسائل إىل إهبام بيان الفالسفة وشيوع 

ًمصطلحات عديدة خاصة هبم، تبتعد أحيانا  عن مدلوهلا اللغوي، ّ
ًمضافا إىل االختالف بني املدارس ومناهج التفكري لدى الفالسفة 
ًوالعرفاء واملتكلمني الذي جيعل مصطلحا واحدا يف بعض احلاالت  ً ّ

ّستعمل لدى كل طائفة بمعنى ال يتطابق مع مدلوله لدى الطائفة ُي
 ّ التصور الصحيح ـ يف كثري من األحيان ـ:ُاألخرى، لذا قيل

 .)٢(»للمسائل الفلسفية يساوق التصديق هبا
ً الطباطبائي عىل تصوير املسائل تصويرا ّعالمةلذلك حرص ال

ًدقيقا وبيان املصطلحات بوضوح، وربام استعان بتحديد معنى 
شارة إىل املعاين املختلفة له، كام نالحظ يف موارد عديدة املصطلح باإل

                                                             
 .٤٤٣ص: املصدر السابق) ١(
 .١٥٨ص: ّتطور الدرس الفلسفي) ٢(
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 .)١(ّيف مؤلفاته
ُادي آميل عن أستاذه الطباطبائي حيث ّوهذا ما أكده شيخنا جو

ُيقوم النهج التحلييل لألستاذ عىل الدراسة الكاملة «: قال
ّللموضوعات الفلسفية، وما مل حيصل عىل تصور صحيح ملوضوع 

كان . ًاملسألة، ال يرد البحث مطلقا، وال خيوض يف إثباهتا أو نفيها
ًإن كثريا من تعقيدات املسائل الفلسفية ناش: يقول ئ من عدم ّ

ّالدراسة الكاملة ملوضوع البحث، وملا كانت املباحث العقلية تدور 
ًيف مدار الواقعيات اخلارجية، فإنا إذا تصورنا موضوعا من املواضيع  ّ ّ
ّبدقة، اتضح لنا كثري من لوازمه وملزوماته ومالزماته، ويف النتيجة  ّ

 .ثبوهتا ملوضوع املسألةبسيكون من السهل االستدالل 
ّ فالتصور النظري يف املسائل الفلسفية يسبق التصديق وعليه

ّالنظري، ألنه إذا أدرك موضوع القضية كامال اتضح بسهولة ارتباط  ًّ ُ
 .لوازمه ومالزماته

ّأما الرس وراء ترتب حمموالت خمتلفة عىل موضوع واحد، بحيث  ّ ّ
ًحيمل كل فريق من أصحاب النظر حكام خاصا وأثرا خمصوصا عىل  ً ً ّ ً ّ

من وراء طرح عقائد كثرية يف املسألة والسبب ملوضوع الواحد، هذا ا
ًالواحدة، فهو يعود إىل أن لكل فريق تصورا خاصا لذلك املوضوع،  ً ّّ ّ ّ

                                                             
، الفصل الرابع عرش مـن هناية احلكمةيف » ّالقوة«ُأنظر عىل سبيل املثال معاين ) ١(

، الفـصل العـارش مـن »االعتباري«، وكذلك معاين ٢٢٠املرحلة التاسعة، ص
 .٢٥٨املرحلة احلادية عرشة، ص
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ّوكل مجاعة يكون تصورها لذلك املوضوع أصح، حتمل عليه األثر  ّ ّ
 .)١(»ًاألنسب بحاله، الالئق به متاما

 الستداللاجر     عملية  ا مي  ب  ا نهج العق  وا نهج ا .٤
ّمن أهم املميزات البارزة واألساسية يف هذين الكتابني  ّ

ًالفلسفية عموما، عدم اخللط بني املنهج  الطباطبائي ًخصوصا، وآثار
ّنه لكل من هذين إّالتجريبي احليس واملنهج العقيل الربهاين، حيث  ّ

 .غريهاّاملنهجني دائرة خيتص هبا، ال ينبغي أن يتجاوزها إىل 
ّإن األسلوب التعقيل ال «: ّيقول بعض املحققني املعارصين ُّ

ُيستخدم يف مجيع العلوم بسبب ما يتميز به عن األسلوب التجريبي،  ّ
ّكام أن لألسلوب التجريبي أيضا نطاقا خاصا، وهلذا فإنه ال يستخدم  ً ً ً ّّ ُ

 .يف جمال الفلسفة والرياضيات
ًاليب ليست أمرا اعتباريا ّومن الواضح أن هذه احلدود بني األس ً

ّتفق عليه، وإنام هو مقتىض طبيعة مسائل العلوم، فلون مسائل ُي ّ
ُالعلوم الطبيعية يقتيض أن يستفاد يف حلها من األسلوب التجريبي  ّ
ّومن املقدمات احلاصلة عن طريق التجربة احلسية، وذلك أل ّن ّ

تلك القضايا ّاملفاهيم املستعملة يف هذه العلوم والتي تؤلف موضوع 
تاج يف ُوحمموهلا هي مفاهيم مأخوذة من املحسوسات، وطبيعي أن حي

 .ّإثباهتا إىل جتارب حسية
                                                             

 .٤٤١ص: مح يف السريتني الشخصية والعلميةّالعالمة الطباطبائي، مال) ١(
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 فيلسوف ـ مهام ضغط عىل عقله ـ أن ّال يستطيع أي: ًمثال
ّيكتشف بالتحليالت العقلية والفلسفية أن األجسام مركبة من  ّ

ّذرات، أو أن تركيب العنارص اواألخرية من  ،ئاتيجز ّلكذائية يؤدي ّ
ّإىل ظهور املواد الكيمياوية الفالنية، وما هي اخلواص املرتتبة عليها ّ .

ُمثل هذه األمور ـ وهي كثرية ـ يمكن حلها باألسلوب التجريبي  ُّ
 .فحسب

ُهناك مسائل تتعلق باملجردات واألمور غري : أخرىمن ناحية  ّ ّ
ّاملادية، وهذه ال يمكن حلها إطالقا بالتجارب احلس ً ّ ية، بل ال يمكن ّ

ًفأية جتربة حسية ـ مثال ـ. ً نفيها أيضا عن طريق العلوم التجريبيةّحتى ّ ّ 
ّ خمترب وبواسطة أية وسيلة علمية يمكن اكتشاف الروح ّويف أي

ّواملجردات، أو حتى إثبات عدمها ّ«)١(. 
   ر ر ا حث الفلس  من الطبيعيات ا  سيكية.٥

ًملا كانت الفلسفة تارخييا ه ّي األصل الذي تتفرع عنه املعارف ّ
ّوالفنون، اندرجت حتتها املعارف البرشية التقليدية برمتها آنذاك، 

ا واعتامد بومنذ عرص النهضة يف أورو. ومنها الطبيعيات والرياضيات
العلوم الطبيعية عىل التجربة، افرتقت العلوم الطبيعية والعلوم 

ّاهتا اخلاصة، وأحرزت عن الفلسفة القديمة، وسارت يف قنوالبحتة 
 ومكاسب هائلة يف مضامر اكتشاف القوانني الطبيعية نجاحات

                                                             
 .١٠٩ ص١ج: املنهج اجلديد يف تعليم الفلسفة) ١(
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وبرهنت بام ال مزيد عليه عىل بطالن ، وتسخريها خلدمة اإلنسان
 .غريقاإل ة منروثمعظم العلوم الكالسيكية يف اهليئة والطبيعيات املو
 الشفاء البن سيناكّلكن املؤلفات املعروفة للفالسفة املسلمني 

ّومن تأخر عنه، حتى املنظومة للسبزواري املؤلفة يف القرن الثالث  ّ ّ
غريقية، ّعرش اهلجري، تم تصنيفها باالعتامد عىل العلوم الطبيعية اإل

ّوأدرجت هذه العلوم يف قسم الطبيعيات منها، مما كان حيتم عىل  ّ ُ
 .تلميذ الفلسفة أن يدرس تلك العلوم عند دراسته للكتب املذكورة

ّأن الطباطبائي أزاح الطبيعيات القديمة عن مؤلفاته  ّإال ّ
ستند إليها بعض املسائل تُالفلسفية، بل استبعدها كأصول موضوعة 

ّإن القول «: ًالفلسفية، وأشار إىل فسادها وانفساخها، فمثال يكتب
ًباألفالك واألجرام غري القابلة للتغري وغري ذلك، كانت أصوال  ُ ّ

 اليوم هذه خعيات القديمتني، وقد انفسموضوعة من اهليئة والطبي
 .)١(»اآلراء
ّوبذلك حررت الفلسفة اإلسالمية من قيد أبدي« ّ، ظلت ترزح فيه ّ

ّأحقابا متامدية، وحرر التفكري الفلسفي من متاهات ال متناهية  ً
ّوإن كان فض . ًاستنزفت منه جهودا عظيمة ال طائل من ورائها

اإلسالمية والطبيعيات والعلوم ّاالشتباك بصورة تامة بني الفلسفة 
ًالكالسيكية يتطلب أعامال مستأنفة تواصل ما أنجزه الطباطبائي ّ«)٢(. 

                                                             
 .٣٢٦ص:  الفصل الرابع والعرشون من املرحلة الثانية عرشة:هناية احلكمة) ١(
 .١٦٠ص: ّتطور الدرس الفلسفي) ٢(
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تناثرت مباحث املعرفة واإلدراك والعلم يف الرتاث الفلسفي 
وّاإلسالمي يف مواضع متفرقة، ومل  َتعنـْ ّن بنحو مستقل يف معظم ُ

ُة، وإنام ذّمؤلفات الفالسف ُكرت يف ثنايا مباحث أخرى ترتبط هبا ّ
ّأحيانا، ورب بوشيجة عضوية كرت يف مباحث ال ترتبط هبا بشكل ُام ذً

 .مبارش
ًية احلديثة موقعا بّبينام احتلت مسألة املعرفة يف الفلسفة األور

ّمتميزا، وحتررت بالتدريج من مسارها التقليدي يف ً زمنة السالفة  األّ
ّ ثم ما لبثت أن صارت هي حمور البحث الفلسفي لدى ذه الفلسفة،هل

ّاالجتاهات الفلسفية املتأخرة يف أورو ّ وكان هلذا املنحى الذي اختذ .ابّ
ّ الكثري من اآلثار احلاسمة يف تطور ،مسألة املعرفة يف التفكري الفلسفي

 .العلوم الطبيعية واإلنسانية يف الغرب احلديث
ّف عىل اإلنجاز اهلام الذي هنض ّيف هذا الضوء نستطيع أن نتعر

ّ الطباطبائي، ملا عمل عىل صياغة منظومة متسقة ملباحث ّعالمةبه ال ّ
 .»ُأصول الفلسفة«شارة إليه يف كتابه ّاملعرفة، كام تقدمت اإل

ّ إن الطباطبائي كان أول فيلسوف مسلم توىل : يمكن القولابذو ّ ّ
ضيات ت يف ضوء مقاإلسالمية وترتيب مسائلها إعادة بناء الفلسفة

ّومن أهم هذه املجاالت التي وقف عندها  .الراهن التفكري
 : نذكر ما ييلالطباطبائي
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 ا مي  ب  اإلدرا ت ا قيقية واالعتبار ة
دراكات احلقيقية حيث استطاع من خالل التفكيك بني اإل

ّواالعتبارية، وتوضيح حدود كل منهام وميدانه ودائرته اخلاصة، أن  ّ
ألدوات الالزمة لتحرير البحث العلمي من االلتباس واخللط ّيؤمن ا

دراكات االعتبارية خارج حقلها، أو العكس الناشئ من توظيف اإل
 :توضيح ذلك .ّدراكات احلقيقية خارج حقلها اخلاصبتوظيف اإل

دراكات احلقيقية، وهي تلك املفاهيم التي هلا مصاديق اإل �
هيم األرض والسامء واملاء كمفا«واقعية يف اخلارج ونفس األمر 

ّواهلواء واإلنسان والفرس ونحو ذلك من التصورات، وكمعاين 
ّاألربعة زوج، واملاء جسم سيال، والتفاح أحد الثمرات، وغري : قولنا

ّذلك من التصديقات، وهي علوم وإدراكات حتققت عندنا من 
ّالفعل واالنفعال احلاصل بني املادة اخلارجية وبني حواس واتنا نا وأدّ

 .)١(»اإلدراكية
وهي املفاهيم التي ليس هلا مصداق «: دراكات االعتباريةاإل �

ّواقعي يف اخلارج، ولكن العقل يعترب هلا مصداقا، أي أن العقل يعترب  ً
ًاليشء الذي ليس هو مصداقا واقعيا هلذه املفاهيم يعتربه مصداقا،  ً ً

تبارية نستعني دراكات االعدراكات احلقيقية عن اإلّولكي تتميز اإل
ّ فالرئاسة واملرؤسية واملالكية واململوكية إذا حللناها .ببعض األمثلة

                                                             
 . من سورة البقرة، علومه العملية٢١٣، اآلية امليزان يف تفسري القرآن) ١(
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 ّإالّنجد أنه ال يوجد بحسب الواقع اخلارجي من اإلنسان الرئيس 
ّته ووجوده اخلارجي، وأما رئاسته فإنام هي بحسب اعتبار ّإنساني ّ

لو وكذلك . املجتمع والعقالء ذلك، وهكذا يف اإلنسان املرؤوس
ّجئنا إىل الكتاب اململوك، فالذي له حتقق خارجي إنام هو الكتاب  ّ

ّوأما مملوكي ّ ال يتجاوز حد الذهن، وعىل هذا القياس ّته فأمر اعتباريّ
ّ فوجا واحدا من اجليش، فإن الوحدة اعتبارية ّلف جنديأّفلو شكل  ً ً

ّبخالف كل جندي ّ الذي يعد فردا من هذا الفوج فإن وحدتهّ جنديّ ً ّ 
ّحقيقية، وذلك ألن الفوج الذي هو جمموع األفراد ال وجود حقيقي ّ 

 .)١(»له وراء هؤالء األفراد
دراكات مل الفروق بني اإلدراكات احلقيقية واإلجويمكن أن ن

 :االعتبارية يف النقاط التالية
نعكاس للواقع ونفس ادراكات احلقيقية هي ّإن اإل« :ُاألوىل

ّدراكات االعتبارية فإهنا ف اإل الذهن البرشي، بخالمر عنداأل
 وال واقع هلا وراء ،فروض واعتبارات يضعها العقل لرفع حاجاته

كر يف كلامت املنطقيني من تقسيم املدركات إىل ُظرف العمل، وما ذ
ّتصور وتصديق، واألقسام املوجودة لكل منهام دراكات  مرتبط باإل،ّ

 .)٢(»احلقيقية ال االعتبارية
راكات احلقيقية هلا قيمة منطقية ويمكن االستفادة دّ إن اإل:الثانية

                                                             
 .املصدر السابق) ١(
 .ّ مقدمة املقالة السادسة:أصول الفلسفة) ٢(
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ُمنها يف الرباهني العقلية للكشف عن حقائق وجودية أخرى، 
 املفهوم االعتباري بخالف :بتعبري آخر. واالعتبارية ليست كذلك

ًاملفهوم احلقيقي ليس له حد باملعنى املنطقي وال برهان عليه أيضا،  ّ
ّذلك أن احلد إنام هو للامهية  ّ وباملاهية، واملعاين االعتبارية ال ماهية هلا ّ

 .ّفال حد هلا
ّمن هنا يظهر أن هذه املعاين «: »هناية احلكمة«قال الطباطبائي يف 

ّأما أهنا ال حد هلا فألهنا ال . ّاالعتبارية ال حد هلا وال برهان عليها ّ ّّ
ماهية هلا داخلة يف يشء من املقوالت، فال جنس هلا، فال فصل هلا، 

نعم هلا حدود مستعارة من احلقائق التي يستعار هلا . ّ حد هلافال
كاعتبار الرئاسة لرئيس القوم، ليكون من اجلامعة بمنزلة . مفاهيمها

. ُالرأس من البدن يف تدبري أموره وهداية أعضائه إىل واجب العمل
ّوأما أهنا ال برهان عليها، فألن من الواجب يف الربهان أن تكون  ّ ّ

ّورية دائمة كلية، وهذه املعاين ال تتحقق ّمقدماته رض  يف قضايا ّإالّ
ّحقة تطابق نفس األمر، وأنى للمقدمات االعتبارية ذلك وهي ال  ّ ّ

ّتتعدى حد الدعوى؟ ّ! 
ّويظهر أيضا أن القياس اجلاري فيها جدل مؤلف من املشهورات  ّ ً
د ّواملسلامت، واملقبول منها ما له أثر صالح بحسب الغايات، واملردو

 .)١(»منها اللغو الذي ال أثر له
ُمن هنا فإن مجيع القوانني التي ذ  :كرت للعلم وهيّ

                                                             
 .٢٥٩ص : ، الفصل العارش من املرحلة احلادية عرشةهناية احلكمة) ١(
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ّإن لكل علم موضوعا خيتص به � ً ّّ. 
ُوإن موضوع العلم ما ي �  .بحث فيه عن عوارضه الذاتيةّ
 .ّوإن العرض الذايت ما يعرض اليشء لذاته فقط �
ًوإن املحمول الذايت جيب أن يكون مساويا ملوض �  .ّوعه ال أعم منهّ
ّن حممول املسألة كام أنه ذايتإو � ّ  ملوضوع العلم ّ ذايت، ملوضوعهاّ
 .ًأيضا
ّن متايز العلوم إنام هو بتاميز املوضوعاتإو � ّ. 
ّري يف العلوم احلقيقية، وأما العلوم االعتبارية التي جتّإنام «

 من ُموضوعاهتا أمور اعتبارية غري حقيقية، فال دليل عىل جريان يشء
 .)١(»ًهذه األحكام فيها أصال

ّدراكات احلقيقية ثابتة ال تتغري بتغري حاجات ّإن اإل« :الثالثة ّ
داركات ّاإلنسان، من هنا فهي دائمة رضورية وكلية، بخالف اإل

ّاالعتبارية فإهنا تابعة حلاجات العقالء لتنظيم حياهتم، فتكون متغرية  ّ
تة ونسبية ّ سبب كوهنا مؤقويناهلا قانون التكامل واالرتقاء، وهذا

 .)٢(»وغري رضورية
وقد نجم عن اخللط وعدم التمييز بني هذين النوعني من «

دراكات وقوع اضطراب والتباس يف غري واحد من العلوم اإل
دراكات احلقيقية عىل اإلسالمية، فبعد أن زحفت أحكام اإل

                                                             
 .، حاشية الطباطبائي٣١، ص١ج: احلكمة املتعالية) ١(
 .ّ مقدمة املقالة السادسة:أصول الفلسفة) ٢(
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عايري دراكات االعتبارية بماالعتبارية، وتعامل الباحثون يف حقل اإل
دراكات احلقيقية، انحرف مسار التفكري يف بعض العلوم وأدوات اإل

ّعن قنواته اخلاصة، واستغرق يف متاهات وفوىض ال متناهية، هي 
 .أقرب للتامرين الذهنية منها للتفكري املنطقي املنتظم

ًلكن الطباطبائي حاول أن يضع حدا هلذه الفوىض العقلية،  ّ
ّدراكات، وحتديد هوية كل منهام ن اإلبتفكيكه بني هذين النوعني م

ّوحدوده وحقله اخلاص، ونوع املعارف والعلوم التي تعتمده يف 
 .)١(»قوانينها وأحكامها ومفهوماهتا

 »ُكفاية األصول«ًوهذا ما نجده واضحا يف تعليقاته عىل كتاب 
ُلآلخوند اخلراساين، حيث حاول أن ينقح املباين األصولية من خالل  ّ

ّتبع يف العلوم االعتبارية، ويفصله متاما عن املنهج املتبع يف املنهج امل ًّ
َدراسة العلوم احلقيقية الربهانية، فإنه بني ّ  تلك التعليقات )٢(ّ يف مقدمةّ

ّأن علم األصول ـ مع أمهيته ودقته وعمقه ـ ال ينبغي تصنيفه يف  ّّ ُ
ّالعلوم الربهانية، وإنام يعد من العلوم االعتبارية ّ. 

 
 الطباطبائي ّعالمة حيسب بعض الباحثني اجلهود الفلسفية للربام«

مقوالت وآراء مدرسة احلكمة   وهوامش عىلًا رشوحّإالّأهنا ليست 
                                                             

 .١٨٣ص: ّتطور الدرس الفلسفي يف احلوزة العلمية) ١(
ّ، العالمة السيحاشية الكفاية) ٢( : د حسني الطباطبائي، تعليقتـه عـىل قولـهّد حممّ

 .١٢، ص»ّموضوع كل علم«
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 .املتعالية
ّغري أن دراسة اآلثار الفلسفية للطباطبائي تدل ّ عىل أنه ليس جمرد ّ ّ

ّشارح ألفكار مال صدرا، فمع أن آثار  الطباطبائي تنخرط يف سياق ّ
ّ أنه فيلسوف تبلورت آراؤه وإبداعاته ّإالمدرسة احلكمة املتعالية، 

ّالفلسفية اخلاصة يف نسق هذه املدرسة، كام هي آراء أي  فيلسوف آخر ّ
ينتمي إلحدى املدارس الفلسفية، ويواصل التأسيس واإلبداع يف 

 .إطار نظامها الفلسفي
ّالطباطبائي تكشف لنا عن جتيل ّولعل مراجعة عاجلة آلثار 

سامت اإلبداع الفلسفي فيها، والذي يضعه يف موقع الفالسفة الكبار 
مهوا بإحياء وجتديد الفلسفة اإلسالمية، ووصلها بالعرص االذين س

 .)١(»ورهاناته املعرفية
 .وفيام ييل إشارات موجزة إىل بعض إسهاماته يف هذا املجال

 يدبرهان ا صديق    ثو ه ا د
ّيعد برهان الصديقني أحد أبرز الرباهني التي اكتشفها احلكامء  ّ

ّوقد طوى هذا الربهان تطورات . اإلسالميون إلثبات الباري تعاىل
ّيف ظل الفلسفة املشائية ومدرسة احلكمة املتعالية، بحيث بلغ درجة  ّ
التكامل النسبي باملباين الصدرائية العميقة، وشارف مع بحوث 

 واري عىل كامله النهائي، لكن النقلة القصوى يف تقريراحلكيم السبز
                                                             

 .١٧٧ص: ّتطور الدرس الفلسفي يف احلوزة العلمية) ١(
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ّبرهان الصديقني حتققت عىل يد ال  الطباطبائي الذي أزاح ّعالمةّ
ّاملقدمات الثالث يف تقرير مال صدرا ومل يستند إىل أية واحدة منها،  ّ ّ
ُفأصبحت مسألة إثبات الواجب سبحانه، هي املسألة األوىل يف 

 هلية لديه، بعد الفراغ عن نفي السفسطةتسلسل مسائل احلكمة اإل
ُوإثبات الواقعية، ذلك أن الفلسفة تبدأ حيث تنفى السفسطة ، بينام ّ

جاءت مسألة إثبات الباري بعد الفراغ عن إثبات أصالة الوجود، 
ّن الوجود حيثية واحدة مشككة، وبساطة الوجود يف بيان مال أو ّ ّ

 وقعت يف املرتبة الرابعة، ووقعت يف املرتبة الثانية بعد إثبات صدرا،
ُ فاملسألة األوىل من مسائل الفلسفة .أصالة الوجود يف بيان السبزواري

ّهي أصالة الوجود، والتي يرتتب عىل القول هبا برهان الصديقني ّ. 
ّبيد أن بيان الطباطبائي هلذا الربهان اختزل سائر املقدمات،  ّ

ّسألة إثبات وجوده مسائل احلكمة اإلهلية، ومل تتوقف ّفتصدرت م
ّعىل التصديق بسواها، بمعنى أهنا تبدأ حيث تبدأ الفلسفة، والفلسفة 

 . اإليامن بالواقعيةّإالال تعني 
وهذه «: »حواشيه عىل األسفار األربعة«يف  + قال الطباطبائي

ًا ّطرّهي الواقعية التي ندفع هبا السفسطة، ونجد كل ذي شعور مض
ّفع لذاهتا، حتى أن فرض رإىل إثباهتا وهي ال تقبل البطالن وال ّ

ّبطالهنا ورفعها مستلزم لثبوهتا ووضعها، فلو فرضنا بطالن كل 
ًواقعية يف وقت أو مطلقا، كانت حينئذ كل واقعية باطلة واقعا  أي (ًّ

ّوكذا السوفسطي لو رأى األشياء موهومة أو شك يف ) الواقعية ثابتة
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ًتها، فعنده األشياء موهومة واقعا والواقعية مشكوكة واقعا ـّواقعي ً
وإذ كان أصل الواقعية ال ). أي هي ثابتة من حيث هي مرفوعة(
قبل العدم والبطالن لذاهتا ، فهي واجبة بالذات، فهناك واقعية ي

واجبة بالذات، واألشياء التي هلا واقعية مفتقرة إليها يف واقعيتها 
 .قائمة الوجود هبا

ّمن هنا يظهر للمتأمل أن أصل وجود الواجب بالذات رضوري ّ ّ 
 .)١(»عند اإلنسان، والرباهني املثبتة له تنبيهات باحلقيقة

ُويف ضوء ذلك يعتقد الطباطبائي أن مجيع براهني الفلسفة األوىل  ّ
من أحد املتالزمني إىل املتالزم اآلخر، هبا ّيتم االنتقال » ّإنية«براهني 

ًقني يندرج يف هذا القسم أيضا، وهذا ما أشار إليه بعد ّوبرهان الصدي
ّأن ذكر صدر املتأهلني أن برهان الصديقني هو ّ ّأسد الرباهني «: ّ

ّوأرشفها إليه تعاىل، ألنه هو الذي ال يكون الوسط يف الربهان غريه 
باحلقيقة، فيكون الطريق إىل املقصود هو عني املقصود، فيستشهدون 

دون بذاته عىل صفاته، وبصفاته عىل أفعاله، ّبه عليه، ثم يستشه
 .)٢(»ًواحدا بعد واحد

ًقال الطباطبائي معلقا عىل هذا الكالم وهو مع ذلك برهان «: ّ
ُإين، س ّلك فيه من بعض اللوازم، وهو كون الوجود حقيقة مشككة ّ

                                                             
، حاشية الطباطبائي ١٤، ص٦ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(

 .٣رقم
 .١٣، ص٦ج: املصدر السابق) ٢(
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ّذات مرتبة تامة رصفة، وناقصة مشوبة إىل بعض آخر من اللوازم، 
ْامة الرصفة منه واجبة الوجودوهو كون املرتبة الت ّ. 
ّن فيه أّ من أن الطريق فيه عني املقصود، و& والذي ذكره

ّسلوكا من ذاته تعاىل إىل ذاته، ثم من ذاته إىل صفاته، ثم من صفاته  ّ ً
ّإىل أفعاله، ينبغي أن حيمل عىل أن هذا الربهان اإلين من بني سائر  ّ

ّوإال فال معنى .  من غريهّلمأشبه بال) يف هذا الباب(ّنية الرباهني اإل
ّلعلية الذات بالنسبة إىل نفسها وال بالنسبة إىل صفاهتا التي هي عينها، 
وكذا ال معنى للسلوك النظري من اليشء إىل نفسه، وال منه إىل 

 .)١(»صفاته التي هي عني نفسه
 توحيد ا ر و ية
ً يف أصل إثبات واجب الوجود، طرحا جديدا ّعالمةكام عرض ال ً

ّجعا لربهان الصديقني، فقد عرض يف إثبات التوحيد الربويب را ً
ًابتكارا خاصا أيضا، توفر فيهام معا عىل إزالة إهبام أهل الكالم  ّ ً ً ًّ

 .وتفصيل إمجال أهل الفلسفة
ّ لو أن أكثر من إله تدبر أمر عامل اخللقة :ّومؤدى ما طرحه ّ

ّكل واحد من  للزم من ذلك فساد العامل وخرابه وزواله، ف،والتكوين
ّر العامل عىل أساس نظم وتدبري خاص، وملا كانت ّبهؤالء سيد ّ

ّالتدابري خمتلفة فسيختل نسيج عامل الوجود ويضطرب انسجامه، مما  ّ
                                                             

 .١: ، احلاشية رقم١٣، ص٦ج: املصدر السابق) ١(
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 .يفيض لزواله
ّعىل أنه لو فرض كثرة األرباب املدبرين «: »هناية احلكمة«قال يف  ّ

ُحال من جهة أخرى ّألمر العامل، كام يقول به الوثنية، أدى ذلك إىل امل
ّبيان ذلك أن الكثرة ال تتحقق . وهي فساد النظام  باآلحاد، وال ّإالّ

ّ مع متيز البعض من البعض، وال يتم متيز ّإالآحاد  ّ باشتامل كل ّإالّّ
واحد من آحاد الكثرة عىل جهة ذاتية يفقدها الواحد اآلخر، فيغاير 

 .ّبذلك اآلخر ويتاميزان، كل ذلك بالرضورة
نخية بني الفاعل وفعله تقيض بظهور املغايرة بني الفعلني والس

ّحسب ما بني الفاعلني، فلو كان هناك أرباب متفرقون، سواء 
ّاجتمعوا عىل فعل واحد أو كان لكل جهة من جهات النظام العاملي 
ّالعام رب مستقل يف ربوبيته كرب السامء واألرض ورب اإلنسان  ّ ّّ ّ

اد النظام والتدافع بني أجزائه، ووحدة ّوغري ذلك ، أدى ذلك إىل فس
 .)١(»ّالنظام والتالزم املستمر بني أجزائه تدفعه

 ُأر اب األنواع وا مثل األفالطونية
ّمما كان موضع نقد وتأمل عند ال  الطباطبائي، إثبات أرباب ّعالمةّ

ُاألنواع واملثل األفالطونية الذي يميل إليه اإلرشاقيون، وهو مذهب 
ّوخمتار صدر املتأهلني أيضا، ألن وجود العقول رشاق شيخ اإل ً ّ

ّاملجردة العرضية كوجود العقول املجردة الطولية، ال يتباين مع أي َّ ْ ّ 
                                                             

 .٢٨١ص : ، الفصل السادس من املرحلة الثانية عرشةهناية احلكمة) ١(
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 .ًمبنى
ّلكن ما كان حمل نظر الطباطبائي أن املراد من أرباب األنواع عند  ّ
احلكامء اإلهليني، التي أثبتوها باالستناد إىل قاعدة إمكان األرشف، 

ّسلسلة من الكليات املجردة موجودة يف عامل العقل بوجود ّهو ثمة  ّ
ّ، هي من حيث املاهية النوعية مثل فرد موجود مادي مندرج ّخارجي

ّحتت املاهية الكلية لذلك الفرد املوجود املادي، ليس هلا تفاوت  ّ
ّماهوي مع الفرد املادي، بل يتاميزان عن بعضهام يف نحو الوجود 

ّفرد مادي واآلخر فرد جمرداخلارجي، حيث أحدمها  ّ. 
ّ أن تلك املوجودات املجردة هي  فهوّأما ما ارتضاه الطباطبائي ّ
ّن موجودات عامل املادة هي رقائقها أو ّحقائق موجودات عامل املادة ّ

ّأيضا، لكن االحتاد النوعي ألرباب األنواع مع األفراد املادية، كان  ّ ً
جة مل تكن املثل األفالطونية موضع نظر ونقد بالنسبة إليه، ويف النتي
قلت عن احلكامء اإلهليني، ُوأرباب األنواع باخلصوصيات التي ن

 .)١(»ّعالمةمورد قبول ال
 آثار اإليمان با ر ة ا وهر ة

ّيف مباحث احلركة والسيام احلركة اجلوهرية ثم أفكار مجيلة،  ّ
 ّبعضها استنباطات ظريفة من كتب صدر املتأهلني، وبعضها اجتهاد
ّعميق عىل أساس احلركة اجلوهرية، حتى لو مل تتفق مع املال صدرا ّ ّ. 

                                                             
 .٣٢١الفصل العرشون من املرحلة الثانية عرشة، ص: املصدر نفسه) ١(
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 الطباطبائي، ّعالمةُمن هنا نقل شيخنا جوادي آميل عن أستاذه ال
ّأن مؤسس احلركة اجلوهرية وإن أحدث حتو ّ ًا يف املسائل ّ بنيويًالّ

ّالفلسفية، بيد أنه مل يبحث يف مجيع األبعاد ومل يعرض كل الفروع  ّ
 .ّائج املرتتبة عليهاوالنت

ّفيام ييل نحاول الوقوف عىل بعض النامذج من الثمرات القيمة 
ّللحركة اجلوهرية، مما كان موضع دراسة مفصلة من قبل  ّ
ّالطباطبائي، ومل يكن حمط عناية كاملة من قبل حكيم اإلمامية 

ّاملرحوم مال صدرا، أو أهنا كانت مورد نقد ذلك احلكيم املتأله ّ ّ. 
ًن للجسم طبقا للحركة اجلوهرية أربعة أبعاد ال إ:ّاألول .  ثالثةّ

ّفباإلضافة إىل الطول والعرض والعمق، له بعد رابع يسمى بالزمان،  ُْ َ
ّوملا كان الزمان يف اخلارج عني احلركة، . وهو يف اخلارج متن حركته

ًفهو يشكل أحد أبعاد اجلسم اجلوهرية، وعىل ذلك ال وجود مطلقا  ّ
ّمادي ساكن يف عامل الطبيعة واملادة، وإذا كان هناك  موجود ّألي ّ

 . ال سكون مطلقّسكون، فهو سكون نسبي
َ احلدوث الزماين لعامل الطبيعة قاطبة، وامتناع القدم :الثاين ِ

ّالزماين للامدة، وألي موجود مادي آخر، أي هي ال تتسم باحلدوث  ّ ّ ّ
دوث الزماين هو ّمكان الذايت وحسب، بل ألن احلثر اإلأالذايت عىل 

ّأيضا ذايت كل موجود  فالزمان ـ الذي هو يف اخلارج عني احلركة ـ .ً
إثبات  ىل عّ وجودها، وبرهان املتكلمني املعروف ال قدرة لهّذايت

ّاحلدوث الزماين لذات املادة وللموجود املادي ّ. 
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ّ نظرية جسامنية حدوث النفس وروحانية بقائها، ويعد :الثالث
ّميقة التي ال تنفك عن احلركة اجلوهرية، بحيث أحد املباحث الع

ّتدرك وفق هذا املبنى عىل نحو أفضل، ويف الوقت ذاته تتوفر هلا  ُ
 .ّأرضية التحقق

ِن العامل إ :الرابع صل إىل املعلوم، ي العلم وّهو الذي يتحرك نحوّ
ّوهذا بخالف ما عليه املشهور من احلكامء، من أن الصور العلمية 

 .املتنتقل نحو الع
ّ إرجاع املحموالت بالضميمة إىل خارج املحمول، ألن :اخلامس

ًللامدة يف األعراض الذاتية واخلواص الطبيعية، قوهتا مجيعا،  ّ ّ
ّوبالتحول الذايت ينفتح ما يف داخلها وطبيعتها، من دون أن ينضم  ّ

 .إليها يشء من اخلارج، بل تنبعث من صميمها وتنطلق من داخلها
ركة يف احلركة، فاألعراض تابعة للجوهر  وقوع احل:السادس

ًوقائمة بوجوده، وملا كان اجلوهر سياال، فإن لتوابعه أيضا حركة  ّ ً ّ ّ
ّتبعية ال عرضية، يعني أن األعراض واقعا تتحرك بتبع اجلوهر ًَ ّ ّ وملا .َ

كان يف ذات اجلوهر أعراض ذات حركة، فستكون له إذن حركة 
ُأخرى، أي تظهر حركة عىل حركة أخ  .رىُ

 قيام احلركة باحلركة، وإن كان يستوجب التعقيد والبطء، ،نعم
ّلكنّه لن يكون باعثا للسكون مطلقا كام قال صدر املتأهلني ً ً. 

ّن عامل املادة واحد حقيقي إ:السابع ّ ّ سيال، يتحرك صوب الثبات ّ ّ
 .ّوالتجرد
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ّ ارتباط املتغري بالثابت، وكذلك تصحيح ارتباط ه توجي:الثامن
 . الزماين بالقديم احلادث

ّفإنه بناء عىل احلركة اجلوهرية، فإن ما خيلقه املبدأ الثابت هو  ً ّ
ًأصل وجود اليشء املادي، وأما ما كان الزما ذاتيا هلذا الوجود  ً ّ ّ
ّاملادي، اخلارج عن حريم املجعول الذايت، فهو تغريه وسيالنه ّ .

لسلة ّفالثابت والسيال إذن ليسا حلقتني من قسم خاص باسم س
العلل الطولية، بل ما يكون يف أصل السلسلة الطولية هو وجود 
ّالعلة ووجود املعلول أيضا ال سيالهنام، وإن ما يطلق عليه اسم التغري  ّ ً ّ
ّواحلركة، هو الالزم الذايت إلحدى حلقات هذه السلسلة، ال أنه من 

 .حلقات تلك السلسلة
اين لعامل الطبيعة  باب اجلمع بني احلدوث الزمفتحوهذا التحليل، 

 .قاطبة، ودوام فيض اهللا الدائم الفيض
 عدم الفرق ب  الفاعل بالقصد والفاعل با  

ّن أّ، يتمثل باعتقاده ّعالمة يمكن نقله عن الالذياالبتكار اآلخر 
 واعتباره الفرق بينهام ،الفاعل باجلرب والفاعل بالقصد مها قسم واحد

ًاعتباريا ال حقيقيا ً. 
ّ هنا يظهر أن الفعل االجباري ال من«: »اية احلكمةهن«قال يف 

 بحسب الوجود اخلارجي، منهّيباين الفعل االختياري وال يتميز 
فقصارى ما . ًبحيث يصري الفاعل باجلرب قسيام للفاعل بالقصد

ّيصنعه املجرب أنه جيعل الفعل ذا طرف واحد، فيواجه الفاعل املكره 
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أن يفعله، كام لو كان الفعل بحسب  ّإالًفعال ذا طرف واحد ليس له 
 .طبعه كذلك

ً حفظا ؛سننهم االجتامعية بني الفعلني يفالعقالءّفرق  ،نعم
ّملصلحة االجتامع ورعاية لقوانينهم اجلارية املستتبعة للمدح والذم 

نقسام اوالثواب والعقاب، فانقسام الفعل إىل االختياري واجلربي 
 .)١(»ّ ال حقيقيّاعتباري

ً من أنه إذا رأى نقصا أو ّعالمةًا إىل ما كان يقوم به الهذا مضاف ّ
ًملس عيبا يف حترير املسائل الفلسفية وكيفية االستدالل عليها، بادر 

ّاليف العيب بمنتهى الدقة، واجتهد يف أن تكون تلتكميل النقص و
ّأركان الربهان تامة وخالية من اخللل، فقد كان له يف عدد من املسائل 

ًلعميقة إبداعه اخلاص أيضاالفلسفية ا ّ. 
 

 

هذه احلوارات يف الواقع ومعها سلسلة املراسالت وقعت بني 
َمفكر الفيلسوف املنبثق من قلب فلسفة املرشق : ين، أحدمهاّ

ّالقادم من فرنسا مرتع االجتاهات الفلسفية : اإلسالمي، واآلخر
ين باللغة الفارسية، أ، نرشت يف جزيبمنذ عرص النهضة األورالناشئة 

ّوقد نقلهام إىل العربية األستاذ الفاضل جواد عيل كسار، حيث صدر  ُ
                                                             

 .١٧٥الفصل السابع من املرحلة الثامنة، ص: املصدر نفسه) ١(
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ّنص احلوار مع املسترشق : الشيعة«ّول حتت عنوان اجلزء األ
ّرسالة التشيع يف العامل :  فيام صدر اجلزء الثاين حتت عنوان،»كوربان
 .املعارص

ّقصة من الطريف أن « ـ كام يقول املرتجم ـ هيأْتاب بجزهلذا الك
ُيقف القارئ عىل بعض فصوهلا، فقد كان حيلو لألستاذ هنري 

ّيران ليحيط عن قرب بكل ما يتصل بحقل إكوربان أن يزور  اهتاممه، ّ
 .اريسبيرانية يف ّالسيام وهو يشغل موقع مدير الدراسات اإل

ّيبدو أنه كان يزورها منذ ـ ) م١٩٥٨(ويف زيارته لطهران عام 
ًثم استمر عىل ذلك بمعدل ثالثة أشهر سنويا، إىل ) م١٩٤٥(سنة  ّ ّ ّ

ُبدا لألستاذ كوربان ـ ) م١٩٧٨(ّسنة قبل وفاته يف ترشين األول عام 
ّيران يف مخسة أسئلة كانت تلح عىل ذهنه إًأن حياور علميا، أحد علامء 

 .ّحول التشيع
ّأرشد األستاذ كوربان للتعر ُ ّ السيد حممد حسني ّعالمةف عىل الُ ّ

ْالطباطبائي كي يكون حماوره، بتأثري ودفع واضحني من قبل جمموعة 
ّمن املثقفني وأساتذة اجلامعات كان يف طليعتهم الدكتور حسني نرص 

 .والدكتور معني والدكتور جزائري واملهندس مهدي بازرگان 
ُتم احلوار فعال يف طهران بني األستاذين الطب ً اطبائي وكوربان ّ

ْواستمر بعد ذلك بينهام عرب الرسائل املتبادلة التي ) م١٩٥٨(عام  ّ
ّلتكون ثمرته األوىل كتابا طبع للمرة ) م١٩٥٩(ًاستغرقت أشهرا من  ً ُ

 ،»ّمذهب التشيع«حتت عنوان )  صفحة٣٨٠(م ١٩٥٩ُاألوىل عام 
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ُثم أعاد السيد الطباطبائي النظر يف الطبعة األوىل، فأضيف  ُ ّ هلا حتت ّ
عنايته جمموعة واسعة من اهلوامش التوضيحية وضعها تلميذاه 
ًالسيد هادي خرسوشاهي والشيخ عيل أمحد ميانجي لتصدر جمددا  ّ ّ

 ). صفحة٥٠٠(ًوبالفارسية أيضا بـ
ُجتدد احلوار مرة أخرى بني األستاذين، ودار ) م١٩٦١(يف عام  ُ ّ ّ

ًيا أن ينبع كتاب ّحول رسالة التشيع يف العرص الراهن، وكان طبيع
ً مؤخراّإالّآخر لنرشه قصة عجيبة مل تنرش فصوهلا  ّأن ًآنفا ذكرنا . ّ

جل قد  بعد ثالثني سنة كاملة، حني كان األّإالاجلزء الثاين مل ير النور 
 .ُواىف األستاذين كليهام

 
ّثمة يف هذه احلوارات الكثري من النقاط التي تستحق أن نتوقف  ّ ّ

ّندها طويال، من ذلك أن الع ّ الطباطبائي أعاد للتشيع يف حواره ّعالمةً
ّمع األستاذ كوربان، موقعه ودوره يف احلياة اإلسالمية، فليس التشيع  ُ

ّارا ترسب عىل ّـ كام أثبت الطباطبائي بالدليل ـ ظاهرة طارئة أو تي ً
م حني غفلة إىل قلب احلياة اإلسالمية بتأثريات خارجية ـ كام تزع

ّاملدرسة االسترشاقية وبعض املتأثرين هبا من أبناء املذاهب اإلسالمية 
ّـ وإنام التشيع مسار تصحيحي ّ ّ، يستلهم اخلط اإلسالمي األصيل ّ

ّويعرب عنه، وحيافظ عىل النقاء، وحيمي املسلمني من أي  جتاوز ّ
ّملسلامت الكتاب والسنّة الرشيفة، وهو قبل ذلك ـ كام يثبت 

 .حاوره الفرنيس ـ دعوة إىل مالزمة الكتاب والسنّةالطباطبائي مل
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ّوالتشيع اليوم ما زال يقوم بالوظيفة نفسها، وينهج املسار نفسه، 
ّوليس للشيعي احلق ـ رغم مرور أربعة عرش قرنا ـ أن يتخلف عن  ً ّ

 .أداء هذه الوظيفة يف حركة اإلسالم وحياة املسلمني
ء اإلسالم ودين األكثرية من ّهذا املسار يف حمافظة التشيع عىل نقا

هو الذي جعل الشيعي » تغيري األحكام الثابتة ملصالح زمنية«بدعة 
ّيدفع الغايل والنفيس ثمنا لقيامه بدوره، حتى بات  من الصعب أن «ً

كام » ًنجد مكانا مل يصطبغ بدماء الشيعة يف بقعة من البالد اإلسالمية
ّيسجل الطباطبائي بحق ّ. 
ّطبائي مل يكن أن يستعرض حمنة التشيع، ّبيد أن هدف الطبا

ُخصوصا يف القرون اهلجرية األوىل ّدونام غاية، وإنام كان اهلدف  ً
ّالتحلييل الذي يبتغيه هو أن يشري كيف أن حمنة التشيع عادت بأرضار  ّ
ّجسيمة عىل حياة املسلمني عامة، وانتهت إىل مشكالت عضال كان 

 : ما ييليف طليعتها
 .ّالعامةعن احلياة  ^ هل البيتتغييب والية أ �
 يف حياة املسلمني، وتعطيل ^ سقوط مرجعية أهل البيت �

 .مدرستهم العلمية والرتبوية
ّويف املشكلة األوىل تعرض ال  الطباطبائي مع حماوره ّعالمةُ

 .ُاألستاذ كوربان إىل اآلثار السياسية الناجتة عن ذلك
ّأما عىل صعيد املشكلة الثانية فقد تعرض  لآلثار العميقة التي ّ

ُمتثل بعض ّها يف انتشار األحاديث الضعيفة واملوضوعة، وكيف توقف ّ
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ًالنمو يف علوم املسلمني بعد أن أصبحت املعارف حكرا عىل  ّ
ًأشخاص بعينهم، ألبستهم نظرة اجلهل ثوبا فضفاضا من القداسة  ً

 !ةزائفالومهية ال
ع ضيفه طوال ّعىل صعيد آخر، تابع السيد الطباطبائي حواره م

ُفصل كامل جمليا أمامه أبعاد مدرسة التشيع يف أصوهلا وقواعد  ّ ً ّ
نظرهتا املنهجية يف التعاطي مع الفقه والتأريخ واحلديث والقرآن 

 .والفلسفة والكالم، وغري ذلك من رضوب املعرفة
ُوإذا كان حوار الطباطبائي قد وفر للقارئ ـ وقبل ذلك لألستاذ  ّ

رفية دقيقة وعميقة عىل مسائل وموضوعات كوربان ـ إطاللة مع
ّشائكة، فإن قدرته مل تقف عند حدود األفكار واملضامني العالية 

ملاعات منهجية مبدعة، حيث التزم يف إا إىل هتحسب، بل جتاوز
ًبحوث الفصل األول بقواعد املنهج احلديث، حينام فكك حتليليا  ّ ّ

ن خالل نتائج هذا البنية الداخلية للمعرفة اإلسالمية، لينتهي م
التفكيك إىل ما آل إليه العامل اإلسالمي من خسائر فادحة نتيجة 
ّإقصاء التشيع ومطاردة رجاله وتغييب منهجه، املتمثل بمدرسة أهل  ّ

 .^ البيت
ّن التحليل البنيوي يف أّومن اجليل الواضح لذوي االطالع، 

ُمستواه التارخيي واملعريف بالذات، يعترب من املناهج امل َحدثة عىل ُ
 .صعيد الدراسة والتحليل

 ّعالمةملاعات املنهجية التي وقف عندها الّومن بني أهم تلك اإل
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الطباطبائي، إثباته اإلمامة والوالية من خالل البعد االجتامعي، 
ّحيث بني أمهيتها وامتداد وظيفتها يف حياة البرش، وعدم إمكان  ّ

تدالل هو أقرب لذوق وهذا الرضب من االس. ًاستغنائهم عنها أبدا
ّ التي تبحث وراء كل يبورُاألستاذ كوربان، وإىل طريقة التفكري األ

 .فكرة أو اعتقاد عن غايته االجتامعية
بعد ذلك انتقل الطباطبائي إىل االستدالل العقيل، أي إىل مستوى 
ّإقامة الربهان العقيل عىل فكرة الوالية وارتباطها بالنبوة، وإيصال 

ُالعقيل باألسس اإلسالمية النصوصية هلا من القرآن ُأسس الربهان 
  .والسنّة

ّويف املسار املنهجي أيضا، من املهم للفكر اإلسالمي املعارص  ً
الذي أخذ يواجه يف الوقت الراهن عرشات بل مئات املشكالت 
واإلشكاالت واإلشكاليات، أن ينفتح عىل مقولة أثارها الطباطبائي 

ّسالمي وتقدمه، تتسم بالكثري من ّيف موضوع ختلف العامل اإل ّ
 .املوضوعية

ّففي إطار حتليله للخط الذي حتركت فيه املعارف والعلوم يف  ّ
َالبيئة اإلسالمية، وما مرت به من ازدهار ونمو ثم انكسار، ربط  ّ ّّ  
ًـ أوال ـ بني هذه العلوم وبني الوضعني السيايس واالجتامعي  ّ

ّللمسلمني يف كل مرحلة، ثم عاد لي طار إضع احلالة االجتامعية يف ّ
 .ّخطتني دينية ووضعية

ّويف هذا املضامر، الحظ الطباطبائي أن تاريخ اإلسالم ومسار 
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ًاملسلمني وحالتهم احلضارية تبعا لذلك، أخذت تنأى عن املجرى 
َاحلقيقي املست ّ يربط حياة الناس بالسامء ويتجه ّم من واقع دين إهليَهْلُ

 .ية عاديةنحو صياغة كتلة اجتامع
ُلقد استنفدت احلياة اإلسالمية يف عقودها األوىل الدفعة التي 
ّتوفرت هلا من خالل البعثة النبوية وما بثت يف أوصال األمة من  ُ ّ ّ
ّحيوية وطاقة عىل احلركة والفعل، بعد انقالهبا املبكر عىل خط أهل  ّ

 ً، ليعود بذلك النظام االجتامعي يف حياة املسلمني خاضعا^ البيت
ُـ كغريه من األنظمة االجتامعية األخرى ـ إىل سلطة النواميس 
ُوالقوانني الطبيعية التي حتكم مسار احلياة العادية لألمم 

 .ّواحلضارات، وهي تتقلب بني الطفولة والشباب والكهولة
وحني يكون النظام االجتامعي يف احلياة اإلسالمية، كغريه من 

 حينئذ عن سلطان الدين ُاألنظمة الوضعية األخرى، فسيبتعد
 .وقيمومة اإلسالم

ّوهذا ما حصل إذ توسل هذا النظام بمختلف رضوب االستبداد 
ّوالقمع والقهر، حتى بلغ مرحلة التحلل واهلرم، فنأى عن حركة  ّ

ية التي بدأت باحلياة بعد أن فقد سلطته، وترك مكانه للنظم األورو
ًحتل يف حياة املسلمني تدرجييا ّ. 

ّ يستمد مضمونه، وخيتار مساره والقوانني ًاجتامعي إذالنظام اال
ًنطالقا من مقولتني، املقولة اإلسالمية التي هلا اّاملتحكمة فيه، 

ُخصوصيتها وقانوهنا، واملقولة الوضعية التي هلا ـ هي األخرى ـ 



 الطباطبائيّالعالمة ......................................................................................١٢٠

 .خصوصيتها وقانوهنا
ّوالذي يذهب إليه الطباطبائي بشكل رصيح، أن النظام 

ُياة اإلسالمية ال جيب أن حيسب عىل اإلسالم يف االجتامعي يف احل
ّثوابته الواضحة قرآنا وسنّة، بل شأنه شأن أي  نظام اجتامعي آخر ً

وإذا كان اإلسالم ال . خيضع لقوانني النمو واالنكسار احلضاريني
ّيتحمل تبعات تأريخ املسلمني، فال يصح عندئذ ملسلم أو غريه أن  ّ

فيد من قوانني اإلسالم يف التسيري ينتظر من هذا التاريخ أن يست
ّاحلضاري لألمة، كام ليس لألمة أن تنتظر أكثر من املصري الذي آلت إليه،  ُّ ُ

ّبإرادهتا ويف ظل الظروف واألوضاع املعروفة ـ وهي قد اختارت 
ْـ كأمة وكحضارة ـ عن لط  أن تنقطع ـللجميع ّ  .ف السامء ورعايتهاُ

ّولكن ال زال اخليار لألمة ـ وس ًيبقى دائام مفتوحا هلا ـ يف أن تعود ُ ً
ف السامء، فرتبط حياهتا ومصريها باإلسالم، ال بالتاريخ ْإىل لط

املنقطع عنه، كام هو باد اآلن يف مظاهر االنبعاث اإلسالمي اجلديد، 
ّالتي حلت يف أرجاء بالد املسلمني، وأخذت روحها ترسي يف كل  ّ

 .مكان
ّيها السيد الطباطبائي، إحلاحه  علزّكرُمن النقاط األخرى التي ي

ّالكبري عىل رضورة استئناف الفكر االجتامعي، وأن حيل هذا األخري 
ّحمل الفكر الفردي الذي ورثناه من الوضع العام ّ الذي حتكم بتاريخ ّ

 .املسلمني
ْوقصة حتول املسلمني إىل الفكر االجتامعي ونبذ الفكر الفردي،  ّ ّ
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ُ لطريقة فكرية بطريقة أخرى، بل ليست مسألة حذف أو استبدال حمض
ّهي قضية هلا مسيس صلة بطبيعة خيار األمة، فإن اختارت األمة  ُّ ُ
ّاإلسالم ـ حقا ـ طريقا لنهضتها، فإن اإلسالم ألزم أتباعه اعتامد الفكر  ً ً ّ

 )١(.»ّاالجتامعي، كام يؤكد الطباطبائي يف غري مكان من الكتاب

 
 

ّلكي نقف عىل أمهية تعليقات الطباطبائي عىل هذه املوسوعة 
 عىل املنهج ّطالعّ، البد من اال^ العظيمة يف معارف أهل البيت

يقول ؛ ^  يف فهم احلديث الصادر عنهمّعالمةده المالذي كان يعت
ّيعتقد كثري من الناس أن األفضل لطلبة «: الطهراين يف هذا املجال
 ّئ األمر عىل أخبار وروايات األئمة الطاهرينّالعلم أن يطلعوا باد

ّ بشكل كاف، ثم يدرسوا الفلسفة بعد ذلك، يف حني نرى أن ^ ّ
ّاألستاذ الطباطبائي كان يذهب إىل أن معنى هذا الكالم هو تكرار  ُ

ّذلك أن رواياتنا مشحونة باملسائل ؛ »حسبنا كتاب اهللا«بعينه لدعوى 
وم عىل أساس الربهان الفلسفي العقلية العميقة والدقيقة، وهي تق

 بحر الروايات جلذلك كيف يكون بمقدور اإلنسان أن يل. والعقيل
 ًادركم عىل دراية باملنطق والفلسفة، وكونّالزخار ، من دون أن ي

ّطريق الربهان والقياس، الذي يمثل الرشد العقيل؟ كيف له ـ من ل
ّرية والشك، ُدون ذلك ـ أن خيرج يف األمور العقيدية من دائرة احل

                                                             
 .ّ، مقدمة املرتجم٧ص: ر مع املسترشق كوربانّنص احلوا. ..الشيعة) ١(
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 ويبلغ فيها االطمئنان واليقني؟
ّإن األحاديث الواردة عن األئمة املعصومني  هي غري ^ ّ

الروايات الواردة يف كتب أهل السنّة، واألخبار التي جاءت هبا سائر 
ًاملذاهب واألديان، والتي هي مجيعا بسيطة وقابلة للفهم من قبل 

 .ّعامة الناس
ّأما األئمة املعصومون فقد كان هلم تالمذة من خمتلف  ^ ّ

ّاملستويات، وكانت هلم خطابات متنوعة، بعضها بسيط يفهمه عامة  ّ
ُالناس، وبعضها خاص، وهو ما يمثل أغلب ما جاء عنهم يف أصول  ّ ّ

ّالعقائد ومسائل التوحيد، إذ اتسم بالتعقيد والغموض، ومل يبينوه   ّإالّ
ّلعدد خاص من أصحاهبم من أهل الفن  ) ّ والتخصصاخلربة(ّ

واملناظرة واالستدالل، وكان هؤالء التالمذة يدخلون يف مناظراهتم 
وحواراهتم مع اخلصم عىل أساس ترتيب القياسات الربهانية، إزاء 
ّذلك كيف يمكن بلوغ اليقني وحتصيله من دون االتكاء إىل العقل 

 ؟)١(واملسائل العقلية وترتيب القياسات االقرتانية واالستثنائية
 الطباطبائي كان ينظر إىل كتاب ّعالمةّوء هذه النكتة، فإن ال ضيف

ً املجليس، بعني التقدير ويكن له إجالال ّعالمة لل»بحار األنوار« ّ
جلهة ما مجعه من » دائرة معارف شيعية«ًكبريا، حيث كان يرى فيه 

ّأخبار، وباألخص من جهة املنهج الذي هنض عليه من حيث توزيع 
ّذ وزع الكتب إىل أبواب، وذكر يف كل باب الفصول واألبواب، إ ّ

                                                             
 .٣٣٢ص: ّالعالمة الطباطبائي، مالمح يف السريتني) ١(
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ّاآليات التي تناسبه بدءا من احلمد إىل آخر سورة يف القرآن، ثم  ً
ّعرض لتفسري اآليات عىل الرتتيب الذي استقصاه، ثم انتقل لذكر ما 

ّيتصل باملوضوع من روايات األئمة املعصومني ، حيث كان ^ ّ
ّبعد كل رواية أو جمموعة ّيذكر التوضيح الذي يتصل هبذه الروايات 

 .من الروايات بحسب احلاجة لذلك
 املجليس من املنافحني عن املذهب ّعالمةّكام كان يعتقد أن ال

ّاملدافعني عنه، ومن الذين تصدوا إلحياء آثار األئمة ّ ^ 
ّورواياهتم، كام كان يتحىل بمركز علمي  جدير بالتقدير ، وله باع ّ

 بحوث اجلرح ةن خالل كيفية ممارسظهر مي كام .ّطويل وسعة اطالع
 علمية هذا املجتهد اخلبري، »مرآة العقول«والتعديل يف كتاب 

 .ّوتستبني اجلهود التي بذهلا وما تستحقه من االحرتام والتقدير
ّبيد أنه مع ذلك، وبرغم اجتهاده يف احلديث وبصريته يف الرواية 

الفلسفية، ومل يكن ّوتضلعه بفنّهام، مل تكن له دراية عميقة باملسائل 
ّعىل غرار متكلمي اإلمامية ومحاة املذهب من طراز الشيخ املفيد 

 .ّ احليلّعالمةّوالسيد املرتىض واخلواجه نصري الدين الطويس وال
ّوهذا ما يعلل االشتباهات التي وقع هبا يف بعض بياناته 

ّوعندما اتفقت الكلمة عىل أن يقدم . وتوضيحاته  يف »بحار األنوار«ّ
ّبعة جديدة، تم االتفاق عىل أن يقوم الط  ته الطباطبائي بمطالعّعالمةّ

ّواملرور عليه كامال، ليسجل ما يعن ّ  له من هوامش وتعليقات يف ً
املواطن التي فيها رضورة لذلك، كي حيتفظ الكتاب من خالل هذه 
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 .التعليقات بمستواه العلمي
ائي ّحتولت هذه الرغبة إىل عمل ناجز، حيث كتب الطباطب

ّتعليقات عىل البحار، حتى املجلد السادس من الطبعة اجلديدة،  ّ
ّولكن الذي حصل أن النارش املتصدي للطبع، طلب منه حتت طائلة  ّ
ّالضغوطات اخلارجية أن يراعي اجلو يف بعض التعليقات، وأن 
ُينرصف هنائيا عن إثارة االستفهامات يف مواطن أخرى، وذلك بعد  ً

 املجليس واعرتض عىل رأيه ّعالمةد نقض عىل الأن كان الطباطبائي ق
ّمن تعليقته، مما أثار عليه حفيظة وارد ّبرصاحة تامة ودون مواربة يف م

ّمكانية الرد عىل آراء املجليس أو ختطئة وجهات إبعض من ال يرى 
 .نظره

 :  هلاتيك الضغوط، وقالّعالمةمل يذعن ال
ّإن قيمة اإلمام جعفر بن حممد الصادق«  من ربمنزلته أكو × ّ

 ^ ّ املجليس ومنزلته، وإذا كانت ساحة األئمة املعصومنيّعالمةال
ْعرضة للشبهات واإلشكاالت العقلية والعلمية التي ترد عليهم من 

 املجليس وتوضيحاته ورشوحه، فلسنا ّعالمةخالل طبيعة بيانات ال
 .ُعىل استعداد لبيع أولئك الكرام باملجليس

كتب من وجهة نظري، سأكتبه من ُي أن يًما أراه واجبا وينبغ
ّدون أن أقلل كلمة واحدة ُ«. 

ّبعت بقية أجزاء موسوعة البحار من ُثر هذا االختالف، طأعىل 
 الطباطبائي، وظهر هذا األثر النفيس وهو يفتقر ّعالمةدون تعليقة ال
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 .)١( »هلذه التعليقات
ت إىل ّ التي أدّعالمةما ييل نعرض تعليقتني من تعليقات ال ويف

ّتعطيل بقية التعليقات وإيقافها، ونرتك احلكم فيها إىل القراء وإىل  ّ
 .أهل البحث والتحقيق

بسط «:  املجليس يف بحث حتت عنوانّعالمةبعد ذكر ال: ُاألوىل
ّاعلم أن فهم أخبار العقل يتوقف عىل بيان «: »كالم لتوضيح مرام ّ

ّ وذكر أنه )٢(»ماهية العقل، واختالف اآلراء واملصطلحات فيه
ّاصطلح إطالق العقل عىل أمور، علق الطباطبائي عىل هذا الكالم ُ: 

 من معاين العقل بدعوى كوهنا معاين العقل، ال & الذي يذكره«
ّما يراه عامة عىل ينطبق ال عىل ما اصطلح عليه أهل البحث، وال 

 يف هذه )اخلبري احلاذق(الوارد الناس من غريهم، عىل ما ال خيفى عىل 
ّسوء الظن : أحدمها :والذي أوقعه فيام وقع فيه أمران. ألبحاثا

: وثانيهام .بالباحثني يف املعارف العقلية من طريق العقل والربهان
الطريق الذي سلكه يف فهم معاين األخبار، حيث أخذ اجلميع يف 
ّمرتبة واحدة من البيان وهي التي يناهلا عامة األفهام، وهي املنزلة 

 ^  معظم األخبار املجيبة ألسئلة أكثر السائلني عنهمالتي نزل فيها
ًمع أن يف األخبار غررا تشري إىل حقائق ال يناهلا   األفهام العالية ّإالّ

 فأوجب ذلك اختالط املعارف الفائضة عنهم .والعقول اخلالصة
                                                             

 .٣٤١ص: املصدر السابق) ١(
 .٩٩ ص١ ج:ّبحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار) ٢(
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 وفساد البيانات العالية بنزوهلا منزلة ليست هي منزلتها، وفساد ^
ّضا لفقدها متيزها وتعينهاالبيانات الساذجة أي ّ ّ فام كل سائل من .ً

ّالرواة يف سطح واحد من الفهم، وما كل حقيقة يف سطح واحد من 
ّوالكتاب والسنّة مشحونان بأن معارف الدين ذوات . ّالدقة واللطافة

ًن لكل مرتبة أهال، وأمراتب خمتلفة، و ّ ّن يف إلغاء املراتب هالك أّ
 .)١(»املعارف احلقيقية

ما ذهب إليه الفالسفة «: ّن من معاين العقلأذكر املجليس : نيةالثا
ًوأثبتوه بزعمهم، من جوهر جمرد قديم ال تعلق له باملادة ذاتا وال  ّ ّ ّ

مستلزم إلنكار كثري من «ّأن القول به بّثم أشكل عليه » ًفعال
 .»ّرضوريات الدين من حدوث العامل وغريه مما ال يسع املقام ذكره

ّتىل عليك من احلق احلقيق ُا عرفت ذلك فاستمع ملا يإذ«: ّثم قال
ّفاعلم أن أكثر ما أثبتوه هلذه العقول قد ثبت ألرواح النبي : بالبيان
 : يف أخبارنا املتواترة عىل وجه آخر^ ّواألئمة
ّ فإهنم أثبتوا القدم للعقل، وقد ثبت التقدم يف اخللق � َ ِ ّ

 .ألرواحهم
ّ وأيضا أثبتوا هلا التوسط يف�  اإلجياد أو االشرتاط يف التأثري، وقد ً

ّ علة غائية جلميع املخلوقات، وأنه ^ ثبت يف األخبار كوهنم ّ
 .لوالهم ملا خلق اهللا األفالك وغريها

 وأثبتوا هلا كوهنا وسائط يف إفاضة العلوم واملعارف عىل �
                                                             

 .١ :، احلاشية رقم١٠٠ ص١املصدر السابق، ج) ١(
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ّالنفوس واألرواح، وقد ثبت يف األخبار أن مجيع العلوم واحلقائق 
ّتوسطهم تفيض عىل سائر اخللق حتى املالئكة واألنبياءواملعارف ب ّ«.)١( 
ّوملا سلكوا سبيل «: ًمعرتضا عىل الفالسفة) املجليس( قال وحني

ّالرياضات والتفكرات، مستبدين بآرائهم عىل غري قانون الرشيعة  ّ
ًاملقدسة، ظهرت عليهم حقيقة هذا األمر ملبسا مشتبها ّ  فأخطأوا يف ،ًّ

ّال وتكلموا يف ذلك فضوالذلك وأثبتوا عقو ّهنا علق ، )٢(»..ً.ً
ّبل ألهنم حتققوا«: الطباطبائي عىل هذا الكالم بقوله ّ: 

ًأوال ّن الظواهر الدينية تتوقف يف حجيتها عىل الربهان الذي  إ:ّ ّ ّ
ّيقيمه العقل، والعقل يف ركونه واطمئنانه إىل املقدمات الربهانية ال 

ّيفرق بني مقدمة ومقدمة ّ ّ اضطر العقل إىل ، قام برهان عىل يشء فإذا.ّ
 .قبوله

ّن الظواهر الدينية متوقفة عىل ظهور اللفظ، وهو دليل إ: ًوثانيا ّ
ّوأما . ّظنّي، والظن ال يقاوم العلم احلاصل بالربهان لو قام عىل يشء

ّاألخذ بالرباهني يف أصول الدين ثم عزل العقل يف ما ورد فيه آحاد  ُ
ّ من قبيل إبطال املقدمة ّإالعقلية، فليس األخبار من املعارف ال

ّبالنتيجة التي تستنتج منها، وهو رصيح التناقض ـ واهللا اهلادي ـ فإن 
ً حكم العقل ألبطلت أوال حكم ْهذه الظواهر الدينية لو أبطلت ّ

 .ّنفسها املستند يف حجيته إىل حكم العقل
                                                             

 .١٠١ ص١ج: املصدر السابق) ١(
 .١٠٣ ص١ج: صدر السابقامل) ٢(
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ة ت يف األبحاث العميقّتثبيوطريق االحتياط الديني ملن مل 
ُالعقلية أن يتعلق بظاهر الكتاب وظواهر األخبار املستفيضة وي رجع ّ

ّعلم حقائقها إىل اهللا عز اسمه، وجيتنب الورود يف األبحاث العميقة 
ًالعقلية إثباتا ونفيا ّأما إثباتا فلكونه مظنّة الضالل، وفيه تعرض . ً ًّ

ًللهالك الدائم، وأما نفيا فلام فيه من وبال القول بغري علم ّ ،
يرىض به اهللا سبحانه، واالبتالء باملناقضة يف واالنتصار للدين بام ال

 .النظر
ّ فإنه مل يطعن يف آراء أهل & ّ به املؤلفيلُواعترب يف ذلك بام ابت

ّ بالقول به بعينه أو بأشد  ابتيلّإالالنظر يف مباحث املبدأ واملعاد بيشء 
ّهذه املسألة فإنه طعن ّوأول ذلك ما يف . منه كام سنشري إليه يف موارده

ّفيها عىل احلكامء يف قوهلم باملجردات، ثم أثبت مجيع خواص التجرد  ّ ّّ
ّ، ومل يتنبه أنه^ ّ واألئمةّألنوار النبي ّاستحال وجود موجود جمرد لو  ّ

ّبتغيري اسمه، وتسمية ما يسمونه ّغري اهللا سبحانه، مل يتغري حكم استحالته 
 .)١(»ًعقال بالنور والطينة ونحومها

ّإن من له معرفة ودراية بالقياس والربهان، يدرك متاما أن كل  ّ ً ّ
نطوي عىل الربهان واالستدالل، يكالم هذا احلكيم اإلهلي يف تعليقته 

ّوعندئذ يتضح رس كالمه املتقدم، وهو يقول ّإن الرجوع إىل ظواهر : ّّ
ّالروايات قبل الرجوع إىل األدلة العقلية هو يف حكم التسليم 

 .حسبنا كتاب اهللا: وىبدع
                                                             

 .١، احلاشية رقم ١٠٤ ص١املصدر السابق، ج) ١(
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 الطباطبائي ّعالمةعندما كان ال«: »مهر تابان«يقول الطهراين يف 
ّيف تربيز، كتب تفسريا للقرآن الكريم، بدأه من أول املصحف وانتهى  ً
ًبه إىل سورة األعراف، كان تفسريا خمترصا، انطلق من خالله وعىل  ً

ّبيد أن . ّا يف إعطاء دروس تفسريية للطالبّأساس املادة التي مجعه
ُالفكرة اكتسبت فيام بعد صورة أخرى يف ضوء احلاجة لكتابة تفسري 
ّموسع يلبي االحتياجات املعارصة، ويلتزم بمالحظة اجلوانب  ّ

وائية ذات رالتارخيية والفلسفية واألخالقية والبحوث االجتامعية وال
املرشوع بطراز حديث وشكل ّالصلة بالتفسري، عىل أن يتم إنجاز 

 .معارص
ًلقد وفقه اهللا إلنجاز هذا املرشوع، حيث كتب تفسريا بعنوان  ّ

ً يف عرشين جملدا»امليزان يف تفسري القرآن« كتابة هذا التفسري ببدأ . ّ
هـ، وكان ١٣٩٢ رمضان ٢٣هـ، وأهناه يف ليلة القدر ١٣٧٤سنة 

 وبني تدريسه ّيسري يف خط واحد وجيمع بني كتابة هذا التفسري،
ّلطالب احلوزة العلمية يف مدينة قم، حيث كان يستفيد من درسه يف 

 .)١(»ّالتفسري كثري من الفضالء وطالب احلوزة
                                                             

 .٣٤٩ص: ّالعالمة الطباطبائي، مالمح يف السريتني) ١(
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ّن هذا التفسري يعد دائرة معارف أربام ال نعدو احلقيقة إذا قلنا  ّ

ة أشادها قرآنية، فيام اشتمل عليه من بحوث ودراسات خمتلف
ّالطباطبائي يف ضوء ما شع به مداليل القرآن، بحيث أضحى القرآن 
ًالكريم يف هذا التفسري مصدرا تنبثق منه العقيدة والرشيعة واألخالق 

 الشهيد اوهذا ما دع. واملفاهيم والرؤى اإلسالمية بمجموعها
مل يكتب تفسري امليزان مجيعه بوحي الفكر، «: ّمرتىض املطهري للقول

ّا أعتقد أن الكثري من موضوعاته هي إهلامات غيبية، وقلام تعرض فأن ّ
ّيل مسألة من املسائل اإلسالمية والدينية ال أجد مفتاح حلها يف 

 .)١(»امليزان
 ّ مد جواد مغنية وتفس  ا  ان

ّ عن اإلمام موسى الصدر أن العامل »مهر تابان«نقل الطهراين يف 
وف والباحث اللبناين اخلبري، الشيخ ّالفريد والكاتب املتضلع املعر

ّ بني يدي، عطلت »امليزان«ّعندما حل «: ّحممد جواد مغنية، قال
مكتبتي، وانكببت عىل مطالعته بحيث مل يكن عىل طاولتي كتاب 

 .)٢(»غريه
يمتاز هذا التفسري بخصائص ال جتدها جمتمعة يف « :قال مغنية

 : اخلصائص التاليةّغريه من التفاسري، قديمها وحديثها، وأمهها
                                                             

 .١٩٠ص: ّتطور الدرس الفلسفيًنقال عن كتاب ) ١(
 .٣٥٤، صّالعالمة الطباطبائي، مالمح يف السريتني) ٢(
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ّ ـ إن منهج املفرس وطريقته يف التفسري أن يذكر اآلية، ثم يسوق ١ ّ ّ
ّكل ما يتصل هبا من آيات مع بيان السورة والرقم لكل آية، ثم  ّ ّّ
ّيستخلص املعنى الظاهر الذي دل عليه جمموع اآليات، كام لو كانت 

ّيف سياق واحد، ألن املفروض أن مصدر القرآن واحد، وأن ّ ه يعتمد ّ
ّالقرائن املنفصلة متاما كاملتصلة، ثم يعزز املعنى الظاهر، ويدعمه  ّ ّ ً

 أقام الدليل عىل ّ كان من املوضوعات العقلية، وإالبمنطق العقل، إن
ّأنه ال يتعارض مع العقل يف يشء، فإذا تم هذا انتقل باملعنى القرآين  ّ

عاهلم وعاداهتم إىل حياة املجتمع، وقارن بينه وبني عقائد الناس وأف
ّعىل اختالف أدياهنم ومذاهبهم، وأثبت أن من خالف القرآن يف يشء 
ّمن ذلك، فقد تنكر إلنسانيته وجتاىف عن احلياة الكريمة التي تضمن 

 .له وملجتمعه السعادة واهلناء
ً ثم يلحق املؤلف بكل فصل من فصول الكتاب بابا مستقال ّ ّ  يورد ّ

ّتتصل بموضوع وهي وأهل بيته، ًفيه طرفا من أحاديث الرسول 
اآليات التي تناوهلا بالرشح والتفسري، فجاء هذا املنهج اجلديد 
ّتفسريا للقرآن بالقرآن، وباحلديث، وبالعقل، وباحلياة إن صح  ً

 .التعبري
ّ ـ جترد املؤلف ونبذه التقليد والتعصب ملذهب معني٢ ّّ ّ مما جعل ؛ّ

ًمنهجه منهجا علميا رصفا ً ً. 
ّظره وسعة ثقافته، وقوة ملكاته املتعددة املتنوعة، وقد ُ ـ بعد ن٣ ّّ

ّظهر أثر ذلك جليا يف آرائه اخلاصة، وإن كان يف بعضها جمال للنظر ًّ. 
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ّوعىل أية حال، فليست هذه اخلصائص الثالث هي كل ما يف  ّ
ّالكتاب من مزايا وسامت، وإنام هي كل ما احتفظت به الذاكرة، وأنا  ّ

ّأسطر هذه الكلامت ، ولو رجعت إىل الكتاب من جديد، ودرسته ُ
ّدراسة كاملة شاملة، وعددت كل ما فيه من خصائص وفوائد 

ًلوضعت كتابا مستقال بحجم كتايب هذا وأضخم ً. 
ّوبالتايل فإن هذا التفسري فريد يف بابه، فقد كشف عن رموز 

 ن، وأوضح ما فيه من متشاهبات، وأوجد حال للمشكالت آالقر
ّقتصادية والسياسية، وأثبت أن تعاليم القرآن قد الفلسفية واال

ّتناولت مناحي احلياة بكال طرفيها اجلسامين والروحاين، وأهنا كافية 
ّن لإلسالم فضل السبق إىل كل ما ينفع أوافية بسعادة الدارين، و ّ
ّأنه العدة والعدد ملن ينارص احلق ويبتغي : ّالناس، وأقل ما يقال فيه ّ ّ

ّوإذا اهتم كل مفرس بناحية، كاللغة . ّوجل ّ إىل اهللا عزالتبشري والدعوة ّّ
ّأو الترشيع أو التاريخ وما أشبه، وغفل عام عداها، فإن املؤلف اهتم  ّّ ّ

ّبشتى النواحي، اللهم   . أرسار البالغة القرآنيةّإالّ
ّويشء آخر، فقد متنّيت لو خيل الكتاب من هذا التعقيد الذي 

 وإذا .ه الثمنيت التفكري، والبذل من وقّيضطر القارئ إىل اجلهد يف
ّاملعارص حيب الرسعة ويستعجل الوصول إىل النتيجة، اإلنسان كان 

ّ أن هذه ّإال، ...نه عىل حتقيق رغباتهعيّفعلينا أن نسهل له السبيل، ون
املالحظة وما إليها ليست جوهرية، بل ليست بيشء بالقياس إىل 

ّاملكان األول ّئد جعلته حيتل عظمة الكتاب وما حواه من كنوز وفوا
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ّقد طور علم ّإن الطباطبائي  :ُيف عامل التفسري، ولست أغايل إذا قلت
ّالتفسري، ونقله إىل عامل جديد، وحرره من كل ما يأباه الدين والعقل،  ّ

ّرسائيليات وما إليها، وربط بينه وبني احلياة بشتى نواحيها، وإن كاإل
ّدل عىل يشء فإنام يدل عىل ا  ّلرصيد الضخم الذي يملكه املؤلف،ّّ
ّواملواهب اجلمة التي يتمتع هبا ّ. 

أكثر اهللا بني علامئنا من أمثاله، وجزاه عن الدين وأهله أفضل 
 .)١(اجلزاء
   وتفس  ا  اناالطهر

ًبني يدي أكثر من ثالثني تفسريا «: »مهر تابان«قال الطهراين يف  ّ
ّلشيعة والسنّة، بيد أين مل أجد ّقمت بمطالعتها، وهي من أهم تفاسري ا

ً، وال أكثر جاذبية وشموال منه، »امليزان«أعذب وأشهى من تفسري 
ّفامليزان أضحى وكأنه قد عزل بقية التفاسري ودفع هبا إىل زواية  ّ

 .»النسيان هبذا القدر أو ذاك، وأخذ مكاهنا
ًثم أضاف قائال ّلقد بلغت أمهية هذا التفسري وما ينطوي عليه «: ّ

ّن نقاط قوة وجذب حدا أمكن أن يقدم للعامل عىل أنه قاعدة لعقائد م ّ ًّ ّ
ّاإلسالم والشيعة، بل يمكن بثه بني مجيع املذاهب واملدارس، ودعوة 

ويف الواقع هنض . ّأصحاهبا عىل أساسه، إىل اإلسالم والتشيع
ً هبذه املهمة وقام هبا تلقائيا، فقد انترش يف أرجاء الدنيا، »امليزان« ّ

                                                             
 .٥٠٢ص:  السريتنيّالعالمة الطباطبائي، مالمح يفًنقال عن كتاب ) ١(



 الطباطبائيّالعالمة ......................................................................................١٣٤

ّزعت منه دورات كثرية يف البلدان اإلسالمية، وخضع للدراسة وو
ّوالبحث، فأضحى سببا لشعور الشيعة بالفخر وموجبا لعلو شأهنم  ً ً

 .يف املراكز العلمية
ّ فريدا من نوعه يف بيان النقاط الدقيقة واحلساسة، »امليزان« ّديع ً

 وهو والوقوف بوجه املغالطات التي تنطوي عليها كلامت املعاندين،
ّفريد لشموله وجامعيته حتى يمكن القول بحق مل يكتب تفسري مثله : ّ

 .منذ عرص صدر اإلسالم
   زايا تفس  ا  ان

هي طريقته يف تفسري اآلية ، هاّاوىل مزايا هذا التفسري وأمه �
 ّإن« : ففي الروايات.ّ القرآن يفرس نفسه بنفسهّنأ بمعنى ؛باآلية

قد نزلت آيات القرآن مجيعها من مبدأ ل. »ً بعضابعضهّالقرآن يفرس 
ال دخل ، ّ تقدم بعضها عىل بعض وحلوق بعضها لبعضّوإن، واحد

 . املستفاد من اآليةّله يف املعنى العام
ه بحكم كالم واحد ّية يكون القرآن كلؤيف ضوء هذه الر

 مجلة فيه ّ كلّنإ فّ ومن ثم،م واحدّ صادر من متكل،وخطاب واحد
 ًبدا للعيان خفاء فام. ّه ومفرسة للجملة األخرىن تكون قرينأيمكن 

يرتفع ويزول باملالحظة والتطبيق واملقارنة  ،يف معاين بعض اآليات
 .مع اآليات األخرى التي وردت يف املوضوع نفسه أو ما يشاهبه

 اآليات ّ البناء الذي يقوم عليه هذا التفسري إىل أنينتهيوبذلك 
ال معنى القرآن يكون من خالل  استحصّنأ و،ها بنفسهاسّتفرس نف
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ل هذا النهج إىل معيار للحكم عىل قيمة ّبحيث يتحو، القرآن نفسه
 .ا موافقة للقرآن أو خمالفة لهّهنأاملعارف والعلوم اخلارجية واحلكم عىل 

ًا اختص به هذا التفسري أيضاّ ومم� ، خمتلفةلبحوث ممارسته ، ّ
 : هيعت يف أبوابّوهذه البحوث توز، إضافة للبيانات القرآنية

وقد ، والعلمي، الفلسفيو، التارخييو، االجتامعيو، البحث الروائي
 .ج هبازتلط مع البحوث األخرى أو متتختن أّجاءت مستقلة من دون 

ن يامرس البحث  أاستطاع التفسري، ومن هذا املوقع بالذات
راء واألفكار آلا وعىل ،نفتح عىل قضايا العامل املعارص ويٍبشكل كاف

 يدخل يف مقارنة جديدة هلا مع ّثم ،االجتاهات واملدارس السائدةو
أو ، ّردالو إىل مواقع اجلرح والتصويب ليشري يكر اإلسالمفقواعد ال

 .إلثبات وايمواطن النف
ًميزانا الكريم ذ من القرآن ّخت ا التفسريّيمكن القول إن، ًعموما

رآن لنفسه يف هذه بته القأث ملا ًطبقا،  لألصالة والواقعًحموراوللحق 
ٌإنه لقول فصل{: الدائرة يف نظري قوله تعاىل ْ َ ٌَ ْ َ ُ ِوما هو با هزل * ِ  ْ َ ْ ِ َ ُ َ  :طارقال( }َ

ٌو نه لكتاب عز ز ...{:  وقوله)١٣ ِ ِ
َ ٌَ ِ َ ُ ْال يأ يه ا اطل من    يديه وال من  *َ  ِْ ِ َِ ِ ِْ َ ََ َِ ْ

ُ َ ْ ِ
ْ

ٍخلفه    ل من حكيم ِ يد َ ٍَ ِ َِ ْ ٌ
ِ
ْ َ ِ ِ

ة ّخذ يقارن بقيأ و)٤٢ـ٤١: لتّفص( }ْ
وهو ، يارع من هذا املًاطالقنااآلراء واألفكار واملذاهب وحياكمها 

 واالشتباه وما تنطوي عليه من أفها من مواطن اخلطنّيبني ما يكت
 . الطات مذهبية وفكريةغم

ّمن اخلصائص األخرى هلذا التفسري محايته للتشيع ومنافحته  �
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الل البحوث الدقيقة والعميقة ّعنه، حيث هنض هبذه املهمة من خ
وقد . ومن خالل بيانه ملواضع اآليات، التي ساقها يف هذا املضامر

 اجلاهلية ّفعل ذلك بلغة سهلة بليغة من دون أن يثري العصبيات
ونمط من ، القرآن نفسهاآيات ًتمدا عىل عم، املقيتةعل نار احلمية شوي

د آيات القرآن عىل  اعتمد بعكام. ّالتفسري ال يقبل اإلنكار والرد
 ّالدرمصادرهم كة أنفسهم من الروايات الصادرة عن أهل السنّ

 .توضيحه موضوع من املواضيع الوالئية وّ أينةاإب يف هاملنثور وغري
 نيّ من املفرسيقتبس كان هّنأًجال أيضا  يف هذا املا فعلهّومم �

ليهم  عّرديثم . ن يذكر أسامءهمأدون ) ّصةني خاّياملرص(املعارصين 
 هذه مواقع اخلطأ واالشتباه يفو مواطن الضعف والتزييف ًناّمبي
 .قوالاأل

ا يف املسائل ّأم، كذلك بسط القول يف املسائل األخالقية �
 عىل الدقة يخترصة التي تنطوالعرفانية فقد اختار اإلشارات امل

ًحتى كان يف مجلة واحدة خمترصة يفتح آفاقا رحبة من ، واللطافة
 .يلص األهويدعو اإلنسان إىل لقاء اهللاّ ووطن، عرفةالعلم وامل

 هذا التفسري مجع بني املعاين الظاهرية والباطنية ّنأواحلاصل 
 قسم من هذه األقسام ّ كلوأوىف،  العقل والنقلمنهجوبني ، للقرآن
 .)١( البحثمنه ّحظ

                                                             
 .٣٤٩، صّالعالمة الطباطبائي، مالمح يف السريتني) ١(
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ّ 

ُثم أصوات بارزة ال تتهم يف علمها وحرصها، انطلقت وهي تنتقد  َّ َ
هذه . َّبوضوح حالة الركود التي مر هبا التفسري ودامت مئات السنني

ّاحلالة ترمي بظالهلا عىل اجلهد التفسريي خاصة والفكر القرآين عامة  ّ
 .ًخالل العصور األخرية أيضا ما خال القليل منه

ّبرأي هؤالء؛ أن هيمنة مرجعية املاضني من املفرسين جعلت  ّ
التفسري يقف وقفة طويلة مليئة بالركود، خالية من التجديد >

 .)١(<واالبتكار
والعجز عن التجديد املنهجي الفاعل املنفتح عىل احلياة، 

إعاقة الفكر > واالنقياد إىل مناهج املاضني ساعد يف جمال التفسري عىل
ّلقرآين عن النمو املكتمل، وساعد عىل اكتسابه حالة تشبه اإلسالمي ا

ًاحلاالت التكرارية، حتى نكاد نقول إن قرونا من الزمن مرتاكمة  ّ
ّمرت بعد تفاسري الطربي والرازي والشيخ الطويس مل حيقق فيها  َّ
ّالفكر اإلسالمي مكاسب حقيقية جديدة، وظل التفسري ثابتا ال يتغري  ً ّ

ًإال  قليال خال ل القرون عىل الرغم من ألوان التغيري التي حفلت هبا ّ
 .)٢(<احلياة

                                                             
ّالتفسري واملفرسون، حمم) ١(  .٤٩٥، ص٢د حسني الذهبي، جِّ
ّاملدرسة القرآنية، السيد حمم) ٢(  .١٨د باقر الصدر، صّ
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ًكام أن باحثا آخر انتهى بعد دراسة تقويمية طاف خالهلا بعدد 
ّكبري من التفاسري القرآنية؛ إىل أن هذه األخرية مل تتخلص من القبضة  ّ
ًاحلديدية التي تفرضها منهجية السلف، ومل تتحرر أيضا من ّ 

 .)١(<ّومية التي اعتمدها القدامى يف فهم النص القرآيناألجهزة املفه>
بإزاء ذلك كانت الساحة القرآنية عىل استعداد كامل للتفاعل مع 

ِّأي مبادرة يف التفسري تنطلق لتعرب عن انعطافة عىل هذا املسار ّ. 
 

ّمع صدور املجلدات العرشين التي انتظمت عمل السيد حمم ّ د ّ
امليزان يف تفسري >املوسوم ) هـ١٤٠٢: ت(باطبائي حسني الط

ّ، اجتهت األنظار صوب هذه املبادرة علها تعثر فيها عىل بعض <القرآن
 .ما تنشده من حركة التفسري

ُبيد أن هذه املبادرة مل تأخذ موقعها الطبيعي بعد يف ساحة الفكر  َّ
 فمن لبنان .من العلامء هبا والتفافهم حوهلاّالقرآين برغم احتفاء ثلة 

ّ أنه ترك مجيع أشغاله )هـ١٤٠٠: ت(ذكر الشيخ حممد جواد مغنية 
ّجانبا وتفرغ ملطالعة تفسري امليزان، ثم عاد يف تقييمه له ليضعه يف  ّ ً
مصاف أبرز املحاوالت التي صدرت يف العقود األخرية، فهو من 

َّأصابت اهلدف يف مرماها، وأدت الغرض املطلوب من > الكتب التي
 .<ّا عىل أفضل الوجود وأمتها وأكملهاوضعه

                                                             
 .١٤ص: التفاسري القرآنية املعارصة) ١(
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ّكام أبرز أهم ما يتسم به هذا التفسري من خصائص ثالثة أمور،  ّ
ّمنهج املفرس وطريقته يف التفسري، وجترد املؤلف ونبذه التقليد : هي ّ ّ

ّمما جيعل منهجه منهجا علميا رصفا، وبعد نظره وسعة ثقافته وقوة  ًّ ً ً ّ
ّملكاته املتعددة املتنوعة، و ّقد ظهر ذلك جليا يف آرائه اخلاصةّ ً)١(. 

ّأما تلميذه املقرب مرتىض مطهري  ّ ّفقد ذكر أن ) هـ١٣٩٩: ت(ّ
ّملؤلفات أستاذه مديات علمية ومعرفية عميقة بحيث حتتاج عملية 

 .ّتقصيها واكتشافها وبلوغ مراميها، مرور مائة عام عليها
ّيمكنني االدعاء أن>: وعن تفسري امليزان خاصة، قال  هذا التفسري ّ

ّـ  من جهات خاصة ال يسع جمال استعراضها لكم اآلن ـ  هو أفضل 
ّتفسري كتب بني الشيعة والسنّة منذر صدر اإلسالم حتى اآلن ُ>)٢(. 

ّهذا رأيه، وربام تعود آثار املبالغة التي تشوب هذا الرأي، إىل 
ّعزوف الناس عن هذا التفسري قبل ثالثني عاما حني كان مطهري  ً

ّحدث إىل اجلمهور، وقد تغريت الصورة اآلنيت ّ)٣(. 
ّلكن مع ذلك فقد كان للشيخ جوادي آميل ـ من مقريب تالمذة  َُ

                                                             
ّرسالة التشيع يف العامل : ًنقال عند جواد مغنية، مع علامء النجف األرشف، ّحمم) ١(

ّاملعارص، تأليف السيد حمم  .٥٠٣ـ٥٠١ ص:د حسني الطباطبائيّ
، ٨٦ ص<ّاحلق والباطل>إحياء الفكر اإلسالمي، املطبوع يف إطار كتاب ) ٢(

 .بالفارسية
ّأدىل مطهري برأيه هذا يف حفل تكريمي لفكر حمم) ٣( ُد إقبال عقد يف طهران مطلع ّ

حيث كادت الساحة اإليرانية أن تكون معزولة بالكامل عن تفسري السبعينيات، 
 .ّامليزان سيام وهو مكتوب باللغة العربية
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ّالطباطبائي أيضا ويعد اآلن االمتداد املنهجي ملدرسته يف التفسري ـ  ً
ّموقف آخر، حني جتاوز ما قاله مطهري ليشري إىل أن تفسري 

ّ عليه حتى يأخذ موقعه الطباطبائي بحاجة إىل مرور مئتي سنة
 .)١(الطبيعي يف حركة املعرفة القرآنية

ّبدهيي ثم نظرات أخرى تقع عىل الطرف النقيض وهي تفرس  َّ َّ
ّهذه الرؤى عىل أهنا رضب من املبالغة، فامليزان شأنه شأن أي تفسري  ّ
ًقرآين آخر، ال يلبث تأثريه وأن ينحرس فاسحا املجال للمحاوالت  ّ

 .اجلديدة
ًأيا م ّا كان األمر، فإن تفسري امليزان كان وال يزال يعاين من ّ

ّمشكلة بشقني، متنع انفتاح اآلخرين عليه واإلفادة منه كام ينبغي؛ 
ّيتمثل الشق األول باملرتكزات التي ينطلق منها املفرس متمثلة عىل  ّّ ّ ّ
الصعيد الفلسفي بمباين مدرسة احلكمة املتعالية، والعالقة التي 

 .ملدرسة فيام بني الربهان والقرآن والعرفانتقيمها هذه ا
فمن دون معرفة أصول هذه املدرسة وموقع الطباطبائي منها، 

 .تصعب اإلحاطة بام يثريه التفسري من مواقف وأفكار
ّأما الشق الثاين فيتمثل باألسلوب واللغة، فالطباطبائي اختار أن  ّ ّ

 مىض عليه ًيكتب تفسريه باللغة العربية مبارشة، جريا عىل عرف
ّالسلف يف حوارض العلم اإلسالمي حتى لو كانوا غري عرب، 

                                                             
 بمناسبة ١٩٩٧أدىل آميل هبذه املالحظة يف صالة اجلمعة يف خريف عام ) ١(

 .الذكرى السنوية لوفاة الطباطبائي
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ًوالعربية ليست لغته األصلية ـ وال الفارسية التي تعلمها أيضا ـ بل  ّ
 .ّالرتكية هي لغته األم

ّبني شقي هذه املشكلة، واجه تفسري الطباطبائي ـ وال يزال ـ 
ًإغالقا مزدوجا؛ فكريا وأسلوبيا، قلل كثريا  ً ً ً من فرص اآلخرين يف ًّ

 .االنفتاح عليه
مع ذلك ال تقصد هذه األسطر إسباغ هالة غري طبيعية عىل هذا 

ّإال أنه ال ينبغي اجلمود  <امليزان> فمع األمهية التي حيظى هبا. التفسري ّ
ُتفرض عىل اآلخرين لرتدعهم عن  <سلطة> عليه، أو حتويله إىل

ف رأي صاحب امليزان فهذا خال. املسامهة يف إثراء حركة التفسري
ّينبغي أن يتغري تفسري القرآن كل عامني> :نفسه، وهو القائل أي ( .)١(<ّ

 ). تفسري جديد كل عامنيينبغي أن يقدم
 

ّيف نطاق البحث عن حل وتذليل املشكلة باألخص اإلغالق  ّ
 ّالفكري، تبلورت العديد من الصيغ كنت أميل من بينها إىل ما أسميه

 .<امليزانمفاتيح >
ُملخص الفكرة؛ أن يصار إىل تأليف كتاب بأسلوب رسدي أو  ّ
ّحواري، يتوفر عىل عرض أبرز مباين الطباطبائي، ثم حيدد أسس  ّ ّ
ّنظريته التفسريية ومكونات منهجه، مع عدد وافر من البحوث 

                                                             
 .، بالفارسية١٠٩، ص١٩٩٦ّجملة بينات، العدد التاسع، ربيع ) ١(
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ّالتطبيقية، بحيث يتحول هذا الكتاب إىل مدخل أو مفتاح الرتياد 
بدهيي، ينبغي أن .  املدى األقىص من االنتفاع بهعامل امليزان، وبلوغ

ًيكون صاحب املرشوع مستوعبا ملرتكزات الطباطبائي وأصوله، كي 
 .ّيكون بمقدوره أن ينهض باملهمة عىل ما يراد

ِفاحتت السيد كامل احليدري فلقيت الفكرة استجابة حممودة  ّ
ّلديه، باألخص بعد أن أمىض سنوات طويلة يف تدريس مكونات ّ 
مدرسة احلكمة املتعالية يف نطاق درسه الفلسفي يف احلوزة العلمية، 
أشفعها يف السنني األخرية بدرس تفسريي ينطلق من تفسري امليزان 

 .نفسه كمتن
ًلكن إىل أن حتني الفرصة إلنجاز املرشوع كامال، نفذت عددا من  ُّ ً

ئي، التطبيقات الرسيعة واجلزئية، منها مفهوم التأويل عند الطباطبا
ًوأخريا هذا احلوار عن  ،)١(ومالمح لنظرية اإلمامة يف تفسري امليزان

 .منهج الدرس العقائدي يف امليزان
ّبودي أن ال حيمل القارئ احلوار أكثر من مداه، فإجراؤه مل  ّ

عدا الوقت الذي (ّيستغرق يف حساب الزمن إال أقل من ساعة 
سوى إىل ، ومل يطمح )أخذته الصياغة كي تكتسب هذا الشكل

تسجيل جتربة جزئية يف اهلواء الطلق تبغي استقطاب مالحظات 
 ّاألهم ّاآلخرين عليها، ملا يؤدي إىل اكتامل اخلربة إلنجاز املرشوع

                                                             
ّنص احلوار مع السيد كامل احليدري، حاوره . ..بحث حول اإلمامة: ينظر) ١( ّ

 .هـ١٤١٩عيل كسار، دار الصادقني، جواد 
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 .ّالذي نغذ إليه اخلطى عرب هذه التطبيقات <مفاتيح امليزان>
ًنسأل اهللا سبحانه ونتوسل إليه بنبيه وآل بيته أن جيعل لنا نصيبا  ّ ّ

 .ة كتابه العزيزيف خدم
 .ّوآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

 
 جواد عيل كسار                                           

 )خالد توفيق(                                            
١٤٢٠/ذواحلجة/١٥                                           





 

 
ّ 

 
ّ حبذا لو نتفق أوال عىل معنى حمدد للمنهج؟:ّكسار ًّ ً ّ 

 بحسب االصطالح يطلق املنهج عىل أحد معنيني؛ :احليدري
ّوهلذا نسمي . ّاألول قد يطلق ويراد به هيئة االستدالل وصورته
ّاملنطق األرسطي بالصوري، ألنه يبني شكل االستدالل ّ. 

واعد التي يقف عليها وقد يطلق املنهج ويراد به جمموعة الق
 .ّاإلنسان للدخول إىل استنباط حقائق أو عقائد معينة

ّوهكذا يرتد معنى املنهج إىل أن يراد به هيئة االستدالل تارة، 
ِّوالقواعد التي يعتمد عليها املفكر للدخول يف عملية اكتشاف الواقع 

 .تارة أخرى
 ل؟ّ هل يمكن أن نقرب هذه الصورة إىل القارئ بمثا:ّكسار

ًإن عندنا قياسا نامرسه يف عملية : ّ نقول مرة:احليدري
ّاالستدالل، والقياس إما أن يكون من الشكل األول أو من الشكل  ّ

 .الثاين أو من الشكل الثالث ونحو ذلك
الكشف عن طبيعة القواعد التي : ونطلق املنهج أخرى بمعنى

كتشاف فقد نعتمد القواعد العقلية ال. نعتمد عليها لفهم الواقع
ًالواقع، أو نعتمد النص طريقا إليه، أو مكاشفة العارف سبيال إىل  ً ّ
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 .اكتشاف الواقع
َ ثم من خيتزل املنهج برصفه إىل األدوات الفنّية التي:ّكسار َّ تضبط  َ

َّالبحث وتنمطه وفق الصيغ املألوفة يف العلوم، وثم من يرتفع به إىل  َ
 .ًأن يكون دليال لبلوغ احلقيقة يف العلم

 . ما املقصود من األدوات؟ إذ قد يراد من األداة اهليئة:احليدري
ً عندما يطلق املنهج التارخيي مثال يراد منه املراحل التي :ّكسار

ًيسري خالهلا الباحث التارخيي، وفقا ملا هو معروف من مجع الوثائق 
وإخضاعها للنقدين اخلارجي والباطني، ثم صياغة الواقعة التارخيية 

 . تعليلهاًوأخريا
ّ كال، ال أقصد هذا املعنى للمنهج الذي ينزل به إىل :احليدري

 .مستوى األدوات الفنّية  لضبط الكتابة وحسب
ّ إنام تقصدون به املعنى الشائع الذي يرصفه إىل القواعد :ّكسار

 ّالتي يستخدمها اإلنسان يف كل حقل من حقول املعرفة؟
بحاث العقائدية أو ولكن عندما نأيت إىل األ.  أجل:احليدري

ّاألبحاث التفسريية أو أي بحث آخر ونطلق كلمة منهج، فمرادنا 
 .ّجمموعة القواعد التي يتم االنطالق منها لفهم حقيقة من احلقائق

فعندما . فام يستند إليه الباحث من جمموع قواعد هو املراد باملنهج
 هو ّيدرس منهج السيد الطباطبائي يف تفسري امليزان، فاملطلوب
 .الكشف عن القواعد التي يستند إليها الكتشاف مفاد اآلية املباركة

ّ هبذا يكون املنهج أمرا متغريا بني مفرس وآخر ومؤرخ :ّكسار ّ ًّ ً
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ّوآخر، واحلال أن الذي يتبادر إىل الذهن هو ثبات املنهج وأنه يعرب  ّ
 ّعن قواعد مطردة يف العلوم واملعارف؟

ج العقيل منهج ثابت يف نفسه ويف ّ ما أردته أن املنه:احليدري
ّاحلقل الذي يعمل به، واملنهج النيص منهج آخر، واملنهج العرفاين 

 .منهج ثالث وهكذا
 

 ً هذا عن املنهج، فامذا نعني بالعقيدة اختصارا؟:ّكسار
ّكل قضية ال تتضمن:  نعني بالعقيدة:احليدري ّ ال > أو <ينبغي> ّ

، فهذه املقولة ال <اهللا موجود> :توضيح نحن نقولولل. <ينبغي
ولكن عندما . فهي إذن عقائدية ،<ال تفعل>أو  <افعل> ّتتضمن ما يفيد

ًفهذه مجيعا  <الصالة واجبة> ،<الظلم قبيح> ،<الصدق حسن> نقول
ُفالصدق ينبغي أن يفعل  ،<ال ينبغي> أو <ينبغي> ّتتضمن معنى

 .ُال يفعلوكذلك الصالة، والظلم ينبغي أن 
 ال> أو <ينبغي>  قضية ال يوجد فيها حمتوىّكل: فالعقيدة إذن هي

 .<ينبغي
 ولكن العقيدة باالصطالح املألوف عند الناس هي هذه :ّكسار

 .األصول اخلمسة
فاهللا موجود، واملعاد موجود، هاتان .  وهي كذلك:احليدري

ّمقولتان ال تتضمنان ينبغي أو ال ينبغي، بيد أهنام تكون َ ان أرضية ّ
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 .ّالستنباط تلك القواعد أو املفاهيم التي تتضمن ينبغي أو ال ينبغي
يف ضوء هذا التقسيم يطلق عىل األوىل مصطلح الرؤية الكونية، 

ّفكل قضية تتضمن . بينام يطلق عىل الثانية مصطلح اآليديولوجيا ّ
. ينبغي وال ينبغي تدخل يف اآليديولوجية، يف الفكر ويف البناء الفوقي

ّولكن كل قضية تكشف عن واقع معني فقط بقطع النظر عن أهنا  ّ ّ
الكونية، ِحتكي أنه فيه ينبغي أو ال ينبغي، فهي تدخل يف عداد الرؤية 

 .ّونسميها عقائد
كتاب تفسريي،  <امليزان> . نصل اآلن إىل السؤال الثالث:ّكسار

 فهل من الصحيح أن نبحث فيه عن منهج لدراسة العقيدة؟
ّيفرتق القرآن الكريم عن بقية الكتب يف أنه ليس كتاب  :احليدري

رياضيات وال فيزياء وال كيمياء، بل هو كتاب هداية لإلنسان، يريد 
ًذ ِك الكتاب ال ر ب  يه هدى  ﴿ُأن هيديه إىل الكامل الذي خلق ألجله َُ ِ ِ ِْ َ ُ َ ْ َ َ

َ ِلمتق  ِ  ُ
ِهدى  ِلناس﴿، )٣: البقرة( ﴾ْ  ً  ).١٨٥: البقرة( ﴾ُ

ًهذا أوال. رآن إذن هو كتاب هدايةفالق ّ إن اهلداية ال :ًوثانيا. ّ
ّتكون إال من خالل جمموعة من املرتكزات العقائدية، يعني من 
ّخالل الرؤية الكونية التي هي بمنزلة األرضية التي هتيئ يف اإلنسان 

 .ينبغي أن تفعل وال ينبغي أن تفعل: االستعداد عىل أن يقال له
ّأن مؤلفه  <امليزان> ّبام كان من أهم خصائصعىل هذا األساس ر ّ

فالكتب التفسريية . كتبه إلبراز هذه اخلصوصية يف القرآن الكريم
ّخمتلفة يف التوجهات، فمن كتب التفسري ما يركز عىل اجلوانب  ُ ّ
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ّالتارخيية، أو البالغية، أو اللغوية بعامة، أو عىل اجلوانب العلمية 
 . املحضة، أو األبعاد الفلسفية اخلالصةاحلديثة، أو اجلهات العرفانية

ّبيد أن املالحظ يف ّهو أن السيد الطباطبائي <امليزان> َ  )رحمه اهللا( ّ
ّمن مالمح القرآن املتمثل يف أنه كتاب هداية يربز هذا امللمح وحيث . ّ

ّإن اهلداية متقومة بمجموعة من القواعد العقائدية وبالرؤية الكونية،  ّ
ّاسا هو كتاب عقائدي، بيد أنه كتاب عقائدي ّفإن هذا الكتاب أس ّ َ ً

 .منطلق من القرآن الكريم
 

ّ هذا يعني أنكم تعتقدون أن السيد الطباطبائي خطط :ّكسار ّّ
لدراسة العقيدة عن قصد مسبق خالل تفسريه ومل يأت البحث 

 ًالعقائدي عفويا؟
ً الطباطبائي أساسا هو ّبل ما أراده السيد. ً هكذا متاما:احليدري

 .أن يكتب دورة عقائد تفصيلية يكون حمورها القرآن الكريم
 ّ ما هي األدلة عىل هذا الرأي؟:ّكسار

ّففي مقدمة اجلزء . ّ األدلة هي ما يذكره هو يف كتابه:احليدري
ّالسيد الطباطبائي سبع نقاط يقول إهنا يذكر  )١(»امليزان« األول من ّ

وأغلب هذه النقاط إن مل يكن .  التفسريّستكون حماور عمله يف
فالنقطتان األوىل والثانية مرتبطتان . مجيعها هي ذات طابع عقائدي

                                                             
 .١٣، ص ١ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
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ّبالتوحيد ذاتا وصفات وأفعاال، والثالثة ببقية األمور الغيبية مما  ّ ً ٍ ً
ّيدخل يف بناء عقيدة املسلم، واخلامسة بالنبوة، والسادسة بالربزخ 

ّبارتقاء سلم العبودية من خالل العقائد واملعاد، والسابعة ذات صلة  ُ
ّواألخالق واألعامل، مما يوجبه التوحيد اخلالص الذي هو جوهر 

ّالعقيدة وأسها ُ. 
ًأوالهذا  ّ. 
ّ إن اآليات التي تعرضت ألصول الدين والبحوث :ًوثانيا ّ

ّالعقائدية تتجاوز ثلث القرآن، باألخص إذا علمنا أن الشيخ مطهري  ّّ
ما : آية، أي) ١٤٠٠(ت املرتبطة باملعاد وحده تصل إىل ّيذكر أن اآليا

 .يقارب ربع القرآن
ّبل إن معارف القرآن ـ عىل ما يف القرآن من سعة وتنوع يف  ّ

 :ّوبتعبري السيد الطباطبائي ذاته. املعارف ـ ترجع إىل أصول العقيدة
ّفإن القرآن عىل سعته العجيبة يف معارفه األصلية وما يتفرع « ّ

ن الفروع، من أخالق وأحكام يف العبادات واملعامالت عليها م
ِوالسياسات واالجتهادات ووعد ووعيد وقصص وعرب، يرجع مجل 
ّبياناهتا إىل التوحيد والنبوة واملعاد وفروعاهتا، وإىل هداية العباد إىل ما 

 .)١(»يصلح به أوالهم وعقباهم
ً ينطلق السيد الطباطبائي من فكرة كثريا ما :ًوثالثا  ّيكررها يفّ

فإذا ما أردنا أن نستثني اآليات التي . خمتلفة ويعرضها بصيغ »امليزان«
                                                             

 .٤٠، ص١املصدر نفسه، ج) ١(
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ّحتدثت عن التوحيد مبارشة بأبعاده املختلفة من الذات والصفات 
ّواألفعال، فإن السيد الطباطبائي يعتقد أن األصل الذي تعود إليه  ّ

 إىل مجيع تفاصيل املعاين القرآنية من معارف ورشائع وأخالق يرجع
فالتوحيد خيتزل مجيع التفاصيل والفروع، . جذر واحد هو التوحيد
 .وهي تعود إليه بالرتكيب

فاآليات القرآنية عىل احتوائها تفاصيل هذه « :ّوبنص تعبريه
ّاملعارف اإلهلية واحلقائق احلقة تعتمد عىل حقيقة واحدة هي األصل 

 وهو وتلك فروعه، وهي األساس الذي بني عليه بنيان الدين،
 .»توحيده تعاىل توحيد اإلسال

وهذا أصل يرجع إليه عىل إمجاله مجيع تفاصيل « :ثم يضيف
املعاين القرآنية من معارفها ورشائعها بالتحليل، وهو يعود إليها عىل 

 .)١(»ما هبا من التفصيل بالرتكيب
ّبمثل هذا الوعي لدور أصول العقيدة، انطلق السيد الطباطبائي 

 .يامرس التفسري
 
 ّ هل هناك منهج واحد لدراسة العقيدة أم مناهج متعددة؟:ّكسار

ّ ثم يف الفكر اإلسالمي مناهج متعددة لدراسة العقيدة:احليدري َّ َ .
ّاملنهج األول هو املعروف باملنهج العقيل، وهو املنهج املشائي الذي  ّ

                                                             
 .١٣٥، ص١املصدر نفسه، ج) ١(
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 يستند إىل العقل ومعطيات العقل يف اكتشاف العقائد والتأسيس
 .للرؤية الكونية

ّثم هناك املنهج النيص ـ إن صح التعبري ـ الذي أعتربه املنهج  ّ َّ
ّوهذا منهج اعتمد النص نفسه بال أن يقف عىل مقدمات . الكالمي ّ
 .عقلية

ّ ولكن املنهج الكالمي يوهم اآلخرين بأنه منهج عقيل؟:ّكسار ّ 
 نعم، باعتبار أنه سعى ـ وهو بصدد الوقوف أمام :احليدري

املنهج الفلسفي ـ ألن يستحدث جمموعة أسلحة عقلية كي يستطيع 
ّوإال فهو منهج نيص يف مقام اكتشاف . أن يقاوم هبا املنهج العقيل ّ

ّالعقيدة، وإن كان عقليا يف جمال مناقشة اآلخرين، وباألخص يف  ً
 .مضامر مناقشة املنهج الفلسفي العقيل

  واملنهج الثالث؟:ّكسار
ج العرفاين الكشفي الذي يعتمد تزكية الباطل  هو املنه:احليدري

وعندنا منهج رابع هو الذي حاول أن . للوصول إىل حقائق الوجود
ّيؤسس له ويشيد قواعده شيخ اإلرشاق السهرودي، وتبعه عىل ذلك 

 .»املتعالية احلكمة« صدر املتأهلني الشريازي يف
 وجوهر هذا املنهج أن يستفيد من معطيات الربهان والقرآن

 .والعرفان واملكاشفة للوصول إىل رؤية كونية متكاملة
  ومن يتبع هذا املنهج من املعارصين؟:ّكسار

 إذا أردنا أن نستثني املدرسة األخبارية واملدرسة :احليدري
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الكالمية فإن املدرسة التي تكاد تكون متبعة منذ عهد صدر الدين 
مع بني هذه هي املدرسة التي تنحو إىل اجل) هـ١٠٥٠: ت(الشريازي 

ّاملعطيات وعىل رأسها ـ يف العقود األخرية ـ السيد الطباطبائي 
واإلمام اخلميني وتالمذهتام كالشيخ جوادي آميل والشيخ مرتىض 
ّمطهري والشيخ حسن زادة آميل والشيخ حممد تقي مصباح  ّ

 .وغريهم
ّفهؤالء كلهم يدورون يف فلك هذه املدرسة ويتحركون هبذا  ّ

ّأهنم يستفيدون : ّ أستطيع أن أخلصه بعبارة دقيقة، هيّاالجتاه الذي
من معطيات العقل والكشف ليحرضوا بني يدي القرآن، ولينهلوا 

 .من عطاياه
ّ بمعنى أن األصل هو النص القرآين، ولكن يتم الدخول :ّكسار ّ ّ

 ّإليه بخلفية املعطيات العقلية والعرفانية؟
ُيعني أن هؤالء يمثلو.  أحسنتم:احليدري ن بني يدي القرآن ّ

بعبارة أخرى، إذا ما أردنا أن . ليستمعوا إليه برؤية عقلية عرفانية
ّنوجد مقارنة داخلية بني العرفان والربهان والقرآن، لوجدنا أن 
ّاملحور هو القرآن، وأن العرفان والربهان إنام مها مقدمتان لفهم  ّ َّ

ّ هؤالء أن منطق. ّالقرآن الكريم، وهلم يف ذلك برهان يستدلون به
ّالعقل مهام بلغ فهو مقيد، ومهام بلغت مكاشفة العارف فهي مقيدة  َّ

ٍأما القرآن فهو كالم اهللا، وهو مطلق غري متناه. ومتناهية ومن . َّ
ّالطبيعي أن يكون املقيد بخدمة املطلق، وأن يكون املتناهي يف خدمة 
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ّالالمتناهي، ألن اهللا جتىل يف كتابه كام  )١(»   كتابهّفتج   م سبحانه« ّ
 . القرآن×وصف اإلمام عيل 

 
ّولكن أليس من احلق أن نعلن خشيتنا من أن تؤدي خلفية  :ّكسار

العرفان والفلسفة إىل إسقاط هذه الرؤى الفلسفية والعرفانية عىل 
ّالنص القرآين وحتميلها عليه، وتوجيه النص القرآين بام ينسجم معه  ا؟ّ

ّ إهنا خشية مرشوعة، وقد حتدث السيد الطباطبائي يف :احليدري ّ ّ
ّمقدمة اجلزء األول من ّعن هذا املحذور وشدد النكري عىل  »امليزان« ّ

ّفبعد أن استعرض عددا من التيارات التي حتمل أصوهلا . أهله ً
ّورؤاها عىل التفسري مثلام حيصل الجتاهات فلسفية وكالمية 

ّلة بالعلوم الطبيعية أو متولعة بالنزعة وصوفية، وأخرى موغ
 :ِّاالجتامعية، عاد ليميز بني مسارين، وهو يكتب

ماذا يقول : ففرق بني أن يقول الباحث عن معنى آية من اآليات«
ّمؤيدا األول  )٢(»ماذا جيب أن نحمل عليه اآلية؟: القرآن؟ أو يقول ًّ
 .ًومستنكرا الثاين

 :ثم خلص للقول بعد االستعراض
ّأنت بالتأمل يف مجيع هذه املسالك املنقولة يف التفسري جتد أن و« ّ

اجلميع مشرتكة يف نقص وبئس النقص، وهو حتميل ما أنتجه 
                                                             

 .١٤٥هنج البالغة، اخلطبة ) ١(
 .٦، ص١ن، جامليزان يف تفسري القرآ) ٢(
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فهذا  .»األبحاث العلمية أو الفلسفية من خارج، عىل مداليل اآليات
النمط من املسري الذي تسلكه هذه االجتاهات من حتميل معطيات 

 العلوم املعارصة عىل القرآن، ليس العقل واملكاشفة أو حصائل
 .ًتفسريا بل هو تطبيق

وفرق بني التطبيق الذي يستبطن حتميل مدلوالت اآليات 
 وبني أن نسأل القرآن ،امهتا ورؤاهاّبأصول تلك االجتاهات ومسل
البيان اإلهلي والذكر احلكيم بنفسه « َّنفسه عن دالالته ومقاصده ألن

 .)١(»هو الطريق اهلادي إىل نفسه
ّوهذا هو النهج الذي اتبعه السيد الطباطبائي يف التفسري حيث  ّ

ّإن املتعني يف التفسري االستمداد بالقرآن عىل فهمه، وتفسري «: أوضح
 .)٢(»اآلية باآلية

ّولذلك يسجل السيد الطباطبائي برضس قاطع وهو يوضح  ّ ِّ
 :منهجه يف التفسري

كالم عىل هذه ّوسنضع ما تيرس لنا بعون اهللا سبحانه من ال«
الطريقة يف البحث عن اآليات الرشيفة يف ضمن بيانات، قد اجتنبنا 
ّفيها عن أن نركن إىل حجة نظرية فلسفية أو إىل فرضية علمية، أو إىل 

 .)٣(»مكاشفة عرفانية
                                                             

 .٨٦، ص٣امليزان يف تفسري القرآن، ج) ١(
 .٨٧، ص٣امليزان يف تفسري القرآن، ج) ٢(
 .١٢، ص١امليزان يف تفسري القرآن، ج) ٣(
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َّولكن ثم فرق بني التحميل وبني التوظيف فلكي نفهم القرآن . َ
َّفلو صح التمثيل جتد . نحتاج إىل جمموعة من القواعد واملعطيات

ًنفسك عندما تريد أن تفهم اللغة العربية مدفوعا لدراسة النحو 
ّفأنت تدرس هذه املقدمات لكي تفهم . والرصف والبيان ونحو ذلك

ّالكالم العريب الذي يمثله النص القرآين، وكذلك ما صدر عن النبي  ّ ِّ
وهلا أو اإلمام، فمن دون أن تكون لك معرفة باللغة ودراية بأص

ّوقواعدها ال يمكنك أن تفهم النص القرآين من حيثيت  . اللغويةهّ
وكذلك احلال من حيث املحتوى، فلكي يفهم اإلنسان جواب 
ًالقرآن ونظرياته ورؤاه البد وأن يكون مزودا بمجموعة من القواعد  ّ َّ
واملعطيات، التي هي بمنزلة النور، وبمثابة املصباح الذي ييضء 

 .السبيل إىل الفهم
ّإن دور هذه القواعد أهنا توجه املسرية وتدل عىل : بعبارة أوضح ّ ّ

ُالطريق املتعني، ال أهنا تكون هي الطريق وتسقط معطيات العقل  ّ َّ
 .وحتملها عىل القرآن الكريم

ّلو سمحتم أقرب احلالة بمثال؛ نحن نعلم أن اهللا سبحانه منزه  ّ ِّ ُ
سمية؛ كقوله عن اجلسمية، ولكن بعض آيات القرآن يوهم باجل

ِبل يداه م سوطتان ﴿:تعاىل َ َ ََ َُ ْ َ ُ وفائدة املعطي العقيل . )٦٤: املائدة( ﴾ْ
ّومكاشفات العارف ودورمها هنا أهنام يزودان باملعطيات التي تدخل  ّ
ّمن خالهلا البحث القرآين برؤية جتد أن الظواهر العامة بأمجعها  ّ

ّتصب يف االجتاه الذي يقول بأن اهللا ليس بجسم،  ليسقط بذلك وهم ّ



 ١٥٩ .....................................................................امليزان سريتف يف ّالعقائدي املنهج

 .اجلسمية
 إذن نكتفي باملعطيات العقلية عن الكشف، ما هي احلاجة :ّكسار

 ُإىل كشف العارف حتى يذكر إىل جوار معطيات العقل؟
ٍ باعتبار أن املكاشفة فيها معان وإدراكات ال يمكن أن :احليدري ّ

 ....حتصل من خالل
  ولكن املكاشفة بنفسها حتتاج إىل إثبات؟:ّكسار

ّ أجل، هناك بحث يف مقام اإلثبات، ولكن نحن نتكلم :يدرياحل
ّفالعارف يصل إىل املطلب مرة من . اآلن بالنسبة إىل العارف نفسه

. ّخالل الربهان، ومرة يعاين احلقيقة من خالل الكشف والشهود
ّوبعد معاينة احلقيقة يأيت للمثول بني يدي القرآن فيجد أن الظواهر 

ّأيضا، وتؤيد ما انتهى إليه من خالل األدلة ّالقرآنية تؤيد كشفه  ّ ً
 .العقلية

ّ 
ً ما هو املنهج املفضل لديك والذي تراه أكثر تكامال :ّكسار ّ

 وفاعلية من غريه؟
  يف ما يرتبط بمكاشفات العارف فتلك أمور فردية، :احليدري

ّأهنا غري قابلة لإلثبات، إنام الذي يقبل اإل: بمعنى ّثبات هو األدلة ّ
ّواملنهج املفضل عندي هو أن نأيت إىل املقوالت . الربهانية والعقلية

ّالعقلية واألدلة العقلية لنستفيد منها، ولتكون بمنزلة جمموعة من 
 .قواعد التوجيه
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ّولكن حيث إن العقل البرشي قد يصيب وقد خيطئ، وهذه 
طئه، فينبغي ُالرباهني التي انتهى إليها قد تصيب الواقع وقد خت

ّلإلنسان أن يرجع إىل الظواهر العامة املوجودة يف القرآن والسنّة 
ّالقطعية ليجد فيام إذا كانت املسرية العامة يف القرآن تؤيد أو ختالف ما  ّ

 .انتهى إليه من نتائج عقلية
ّعندما نأيت إىل األدلة العقلية نجد أن الدليل : عىل سبيل املثال ّ
ّثر يف الوجود بنحو االستقالل إال اهللا سبحانه، العقيل يفيد أن ال مؤ

ّألنه ال غني بالذات إال هو ّ ّ. 
َّويف هذا االجتاه نجد عند الرجوع إىل القرآن أنه عندما ينسب أي  ّ ّ
ّوصف كاميل إىل غري اهللا، ينسبه ـ أوال وبالذات ـ إىل اهللا سبحانه، ثم  ًّ ّ

 .ينسبه لغريه
ّاإلماتة والعزة والقوة والرزق هكذا احلال بالنسبة إىل اإلحياء و ّ

 :واخللق ونحوها كثري، كام تشري لذلك األمثلة التالية
َا   تو  األ فس ح   وتها﴿ ● َ َِ ْ َُ َ ِ َ ُ ْ َ ْ  َ ُقل  توفا م  لك ﴿ ،)٤٢: الزمر( ﴾  َ َ ْ ُ  َ َ َ ْ ُ

ْا موت ا ي و  ب م ُْ ِ
َ  ُ ِ  ْ

ِ  .)١١: األحزاب( ﴾َ
ْا  خالق    ء﴿ ● َ  ُ ُ ِ َ ُ َ تبارك ا  أحسن ا الق  ﴿،)١٦: الرعد( ﴾  ِ ِ َ َْ ُ ْ َ ُ  َ َ َ َ َ﴾ 

ِأخلق ل م من الط  كهيئة الط  ﴿،)١٤: املؤمنون( ْ   ُِ َِ َْ َ َ
ِ َ ْ ُ ُ ْ  .)٤٩: آل عمران( ﴾َ

َأمات وأحيا﴿ ● ْ َ ََ َ ِوأبرئ األ مه واألبرص وأح   ﴿،)٤٤: النجم( ﴾َ
ْ ُُ َُ َ َ ََ ْ َْ َْ َْ َ ْ

ِ
َا مو  ْ َ  .)٤٩: آل عمران( ﴾ْ
ُإن ا  هو ا رزاق ذو القوة ا مت ﴿ ●  ِ َ

ْ ِْ ُ ُ ُ    َ ُ  َ ُوهو خ   ﴿،)٥٨: الذاريات( ﴾ِ ْ َ َ ُ َ
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َا راز   ِ ِ  .)٧٢: املؤمنون( ﴾ 
ُوذلك إىل عرشات اآليات األخرى التي تفهم يف إطار القاعدة 
ّالعقلية املشار إليها آنفا؛ املتمثلة بأن ال مؤثر يف الوجود عىل نحو  ّ ً

 .ّال اهللاالستقالل إ
  ملاذا ال ننطلق من القرآن نفسه مبارشة؟:ّكسار

ّ حيث إن مجلة من املباحث األساسية والعقائد التي :احليدري
عىل . جاءت يف القرآن الكريم بنحو املثل، فهي مدعاة لاللتباس

َّثم يف آيات القرآن ما قد يوهم باجلسمية والتفويض : سبيل املثال َ
ِّذهب تلقاء الدليل العقيل نراه يسجل وأمثال ذلك، ولكن عندما ن

وهذا ما يبعثك عىل . ّبوضوح أن التفويض ممتنع يف نظام الوجود
ّالبحث يف القرآن بحيث تتجه الظواهر بأمجعها صوب امتناع 

ّوإذا ما وجدنا ظاهرا يشعر بالتفويض، نترصف به . التفويض ً
 .مبارشة

ًا للعقل؛ هذا ِّوهكذا يكون العقل يف حمرض النقل، والنقل مؤيد
ُهو املنهج الذي أتبعه يف استنباط العقائد ّ. 

  ما املقصود بالعقل؟:ّكسار
ّ املراد به القوة التي تدرك التصديقات الكلية:احليدري وبشأن . ّ

ًعالقته بالنقل فله أدوار متعددة، فتارة يكون ميزانا للقبول والرفض،  ّ
نقل، وثالثة ًوأخرى يكون مفتاحا حيث ينتهي دوره عند ختوم ال

ًيكون مصباحا ونورا ييضء الطريق لفهم حقائق الوحي والنقل ً .
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ًوبني أن يكون العقل يف عالقته بالنقل معيارا أو مفتاحا أو مصباحا،  ً ً
َّثم تفاصيل ليس هذا جمال اخلوض فيها َ. 

ً لكن حبذا لو نلبث قليال مع دور العقل يف فهم مداليل :ّكسار ّ
 القرآن؟

 : ن تكون  للعقل أدوار ثالثة، هي يمكن أ:احليدري
 .دور امليزان أو املبنى •
 .دور املفتاح •
 .دور املصباح •

ّواملفتاح أن يتم ). املبنى(فامليزان يعني املرتكز واألساس 
. ّاالستغناء عن دور العقل عندما يدخل املرء إىل أفق النص القرآين

 الغرفة؛ فعندما تنفتح باب الغرفة لك أن ترتك املفتاح بالباب وتدخل
 .أي ترتك العقل وقواعده عند باب الرشيعة وتدخل إليها من دونه

ٌوهذه دعوة راح يطلقها بعض يف الوقت احلارض؛ جيد بأنه ال 
ّيمكنه أن يسقط حجية العقل، فيأيت ليخصص هذه احلجية ما يفيده . ّ

ّمنطق هؤالء هو أن العقل حجة حتى يبلغ بنا إىل باب الرشيعة، فإذا  ّ
 !رشيعة نخلع العقلدخلنا ال

ّيذهب هؤالء إىل أن احلاجة إىل العقل، تنتهي عند حدود إثبات 
ّحجية القرآن، فإذا وصلت إىل حجية القرآن ال حتتاج إىل العقل ّ. 

ّأن حجية العقل غري قابلة للتخصيص، فإذا : وجواب هؤالء ّ
ّسقطت حجيته يف وسط الطريق تسقط حجيته من أول الطريق  ّ ّ



 ١٦٣ .....................................................................امليزان تفسري يف ّالعقائدي املنهج

 .كن التخصيصًأيضا، وال يم
 .وهذا ما يقصدونه من التعاطي مع دور العقل كمفتاح

ّأما التعامل مع العقل كمصباح فهذا هو الذي وردت الروايات 
 : قال’ ّ عن النبي×فعن اإلمام عيل بن أيب طالب . بمضمونه

 .)١(»ل ا  اج   وسط ا يتَل العقل   القلب كمثَأال ومث«
ًيه مصباح، فإنك ال ترى شيئا، إذا دخلت إىل البيت ومل يكن ف ّ

ّوال يمكن أن متيز اجليد من الرديء، وتتوقف عن ممارسة أي فعل ّ ّّ .
ّلكن العقل هيبك نورا، وجيعلك متيز الصحيح من السقيم، فتقبل هذا  ًّ

 .وترفض ذاك
 .وهذا معنى أن يكون العقل بمنزلة املصباح يف البيت

لقرآن، وحتديد موقعه يف وهبذا ينبغي التمييز يف عالقة العقل مع ا
عملية االستنباط واالستدالل بني دوره كميزان، ودوره كمفتاح، 

 .ودوره كمصباح ينري لإلنسان الطريق
ّ حتدثتم يف اجلواب عن دور العقل كمفتاح ومصباح، فامذا :ّكسار

 عن دوره كمرجع أو ميزان ومبنى يف التعاطي مع القرآن؟
ع أو مبنى يف مجيع املسائل، ومل ّ لو حتول العقل إىل مرج:احليدري

ًنميز بني األدوار الثالثة السابقة لصار التفسري فلسفيا ّ. 
ُفالتفاسري تصنَّف إىل فلسفية، وكالمية، وعرفانية، وطبيعية 

فإذا ما جعل املبنى . ّجتريبية يف ضوء األساس الذي ينطلق منه املفرس
                                                             

 .٩٩، ص١ج: بحار األنوار ) ١(
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ملبنى نتائج علم ّهو نتائج الفلسفة فالتفسري فلسفي، وإذا ما جعل ا
ّالكالم فالتفسري كالمي، وإذا ما صارت العلوم الطبيعية هي املبنى 

 .ّفالتفسري جتريبي قائم عىل أبحاث العلوم الطبيعية، وهكذا
) سبعة جملدات(لو رجعت إىل تفسري صدر الدين الشريازي 

ّلرأيته يأخذ من اآلية دليال عىل مطلب فلسفي كان قد حققه يف كتابه  ٍّ ٍ ً
 .ّ، ومن ثم فهو جيعل الفلسفة هي املبنى)ألسفار األربعةا(

ّللفخر الرازي لرأيت أن لديه » التفسري الكبري«ولو عدت إىل 
منظومة أو نتائج كالمية قد انتهى منهام، وثبتت لديه يف رتبة سابقة، 

هكذا لو . ّثم جاء إىل القرآن ليعثر عىل شواهد تؤيد ما ذهب إليه
 ّفسريه نجد أنه حياول تطبيق نتائج العلومالحظنا الطنطاوي يف ت

ُالطبيعية التي أفرزها عرصه عىل القرآن، فيبحث عن شواهد تثبت 
 .تلك النتائج

ولو رجعنا إىل بعض التفاسري لوجدنا صاحبها قد وصل يف 
 .مكاشفاته إىل نتائج يبحث هلا عن شواهد من القرآن تؤيدها

ًمن هنا يكون التفسري فلسفيا، أو كالميا ً، أو طبيعيا، أو عرفانيا، ً ً
ّال هو فلسفي وال ) امليزان(ّلكن تفسري السيد الطباطبائي  ًأو علميا،

ّكالمي وال عرفاين وال طبيعي، بل هو بيان للقرآن بالقرآن، يستفيد  ّّ
ّمنهجيا من العقل والنقل معا كمصباحني اثنني ألنه يتعاطى مع  ً ً

 .ًالنقل كمصباح مرشد أيضا
ًء ما مر، ما هو الفرق بني أن نجعل العقل مبنى  يف ضو:ّكسار ّ
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 ًوميزانا يف فهم القرآن وبني أن نستيضء بنوره عىل الفهم وحسب؟
 لو كانت عندك قضية عن املبدأ سبحانه أو عن املعاد :احليدري

ّأو عن النبوة واإلمامة، فإن وجهت السؤال إىل العقل وأجاب عنه  ّ
َلفلسفة، ثم انرصفت تلقاء القرآن َّمن خالل قواعده التي أسسها يف ا

ّجتمع الشواهد من اآليات تؤيد هبا ما ذهب إليه العقل، فإن املجيب  ُ ّ ُ
ًهنا هو العقل وليس القرآن، ومن ثم فإن العقل صار مبنى لفهم  ّّ

ًوعندما نقول نجعل العقل مبنى وميزانا يف الفهم، فمعناه. القرآن ً :
ّأن السؤال يتجه مبارشة إىل العقل  يف املنهج الفلسفي، فيام ال يعدو ّ

 .دور القرآن تزيني اجلواب بعدد من اآليات والشواهد
ٍوذلك بعكس ما لو اجتهنا بالسؤال إىل القرآن مبارشة، فعندئذ  ّ

 .نكون بني يدي القرآن؛ نحن نسأل والقرآن جييب
ٍأن أجوبة القرآن تنطوي يف كثري من األحيان عىل : غاية ما هناك ّ

ُّعددة، فنحتاج إىل مرشد وهاد وموجه حيث بنا اخلطى احتامالت مت ّ ٍ ّ
ِوهنا يأيت دور العقل كمصباح، فهو ال يوجد . ٍصوب مسار بعينه

فلو كان عند اإلنسان طريق لكن ليس لديه . ًطريقا بل يرشد إىل طريق
 .نور  يستيضء به فال يستطيع أن يميش يف ذلك الطريق وينتفع به

يف . ّنتجه إىل العقل، أو إىل القرآنأن : نحن إذن أمام طريقني
ّالطريق األول نسأل العقل أوال ثم نطبق عليه اآليات ّ أما يف الطريق . ًّ

ًالثاين فنسأل القرآن أوال، ولكن هبداية من العقل وبتوجيه منه ّ. 
 .واملنهجية ذاهتا تنطبق عىل دور النقل
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ٍّيميز الطباطبائي بني املسارين، بنص  :هّ مر بعضه، يقول فيّ
ماذا يقول : ففرق بني أن يقول الباحث عن معنى آية من اآليات«

لقول األول ّفإن اماذا جيب أن نحمل عليه اآلية؟ : القرآن؟ أو يقول
ّيوجب أن ينسى كل ّ أمر نظري عند البحث وأن يتكئ عىل ما ليس ُ ّ ٍ

ّبنظري، والثاين يوجب وضع النظريات يف املسألة وتسليمها وبناء 
 .)١(»البحث عليها
  أرجو أن نستكمل الرؤية بمثال؟:ّكسار

َوترى ا بال  سبها ﴿ : عندما نأيت لقول اهللا سبحانه:احليدري َُ َ ْ َ َ
ِ
ْ َ ََ

ٍجامدة وِ   مر  ر ا سحاب صنع ا  ا ي أ قن    ء ْ َ  ُ َ َ ْ َ ِ  ِ  َ َ َ َ َْ ُ ُِ    َ َ َ ً ّ، فإن )٨٨: النمل( ﴾ِ
ّاملبنى إن كان عقليا نسأل العقل ونتجه  ًإليه أوالً هل العامل ثابت أم : ّ

ّمتحرك؟ وإذا كان متحركا فبأي حركة؛ عرضية أم جوهرية؟ ً ّ ّ 
ّملا كان صدر الدين الشريازي قد قرر أن العامل كله يف حركة  ّّ ّ

وعندما يأيت . ّجوهرية، فسيكون جوابه أن اجلبال يف حركة جوهرية
 .ّإىل اآلية يذكر أن هذا دليل عىل احلركة اجلوهرية

ّنا مل يامرس التفسري، بل طبق عىل القرآن ما كان قد انتهى إليه ه
 .من نتائج يف البحث الفلسفي

لكن يف املنهجية الثانية نأيت إىل القرآن بحيث . ّهذه منهجية
نستعني باآليات األخرى الستبيان مراده وحتديد معنى اآلية، بحيث 

 .سهًنجعل العقل والنقل هاديا لفهم املطلق من القرآن نف
                                                             

 .٦، ص١امليزان يف تفسري القرآن، ج) ١(
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ّعىل هذا الضوء يميز السيد الطباطبائي بني حركتني أو مسارين،  ّ
ًفالذي جيعل العقل أو النقل بكل معطياهتام ونتائجهام مبنى وميزانا  ً ّ

ًأما الذي جيعل القرآن هو الذي جييب أوال . فهذا هو املنهج التطبيقي ّ ّ
ّوقبل كل يشء، ولكن بإرشاد من العقل والنقل، فهذا هو املنهج 

 .لتفسرييا
ّهبذا أيضا يتضح أمران ً: 

ّأنه ال يصح أن ينسب :ّاألول إىل التفاسري الفلسفية كام » امليزان« ّ
إذ هو يفصل البحوث الفلسفية عن . هو شائع لدى رشائح عرضية

ّالبحث التفسريي بعناوين مستقلة، وال يدمج االثنني يف تركيب 
ًواحد، ألن للبحث الفلسفي اجتاها يميش به، ول لبحث التفسريي ّّ

 .منهج آخر يميش به
ّ األحرى أن يقال عن السيد الطباطبائي أنه يستخدم املنهج :الثاين

العقيل يف معارف القرآن ذات الصلة بموضوع العقل وحدوده، لكن 
ّباملعنى الذي أبنّاه من أن العقل بمنزلة املصباح الذي يرشد وال 

ًيؤسس مستقال يف مقابل القرآن ّ. 
لو عدنا إىل القرآن الكريم لرأينا الغالب عليه :  مسألة تبقى:ّكسار

ًتوجيه اخلطاب إىل الفطرة ـ وهذا ما أشار إليه الطباطبائي أيضا ـ 
 ما هي طبيعة العالقة بني دور العقل ودور الفطرة؟: والسؤال

ّ يركز القرآن اخلطاب إىل الفطرة، وهذه قضية ثابتة يف :احليدري
ّسان قد يدس فطرته يف الرتاب، فتخطئ لكن اإلن. املنهج القرآين
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الطريق، وختتلط عليها املصاديق، وتزيع إىل أمور ومهية اعتبارية ال 
 .ّمتثل املصداق الواقعي

من هنا كانت احلاجة إىل الفكر واالستدالل والعقل ملناقشة 
ّفلوال العقل ال تستطيع أن تنبه . اإلنسان وإقناعه وتنبيهه إىل الطريق

ّفالعقل يقوم بدور املنبه واملوجه .  زاغ عن الفطرةاإلنسان الذي ّ
ّواملرشد لإلنسان؛ إىل أن هذا الطريق الذي تذهب فيه طريق مظلم، 

عىل هذا، ال العقل يمكنه أن يستغني  .طريق ال يوصلك إىل نتيجة
 .عن الفطرة، وال الفطرة عن العقل

طرة، فمع تأكيد كتاب اهللا عىل قانون الف. وهذا هو منطق القرآن
ِّوأن مجيع املعارف الكلية واجلزئية إنام نظمت عىل وفق الفطرة  ّّ ّ

َأفال ﴿ :ّاإلنسانية، لكن جتده يؤكد من جهة أخرى عىل دور العقل َ َ

َ عقلون ُ ِ ْ َأفال  تدبرون﴿ )٦٨: يس( ﴾؟َ ُ  َ َ َ َ َ  .)٨٢: النساء(  ﴾؟َ
ّوالروايات واضحة املضمون هبذا االجتاه، إذ فيها تأكيد شديد 

دور العقل واالستدالل العقيل وقيمة البحوث العقلية، فعن عىل 
 ،ةّ  ء مطيّ و   العقل،:ّ وآلة ا ؤمن وعدته،ةّ  ء آلة وعدّ  « :’ ّالنبي
 راع ورا  ٍ قومّ و ية العبادة العقل، و  ،  يةٍ  ءّة ا رء العقل، و  ّومطي

 عمارة ٍ خرابّ العقل، و  ضاعة، و ضاعة ا جتهدين تاجر بّالعباد العقل، و  
 وفسطاط ا سلم  ، يلجأون إ هٌ فسطاطٍ سفرّ اآلخرة العقل، و  ُوعمارة
 .)١(»العقل

                                                             
 .٩٥، ص١بحار األنوار، ج) ١(
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ّ ما هو املنهج الذي سار عليه السيد الطباطبائي يف دراسة :ّكسار
 العقيدة خالل تفسريه؟

ّ ينطلق السيد الطباطبائي من مقدمة تفيد شمولية :احليدري ّ
ٍوال رطب وال يا س إال   كتاب مب ﴿ القرآن وأنه ٍ ٍِ ُ َ َِ ِ ٍ

 
ِ ِ

َ ََ َْ  .)٥٩: األنعام( ﴾َ
 ! طبيعي يف جمال اهلداية:ّكسار

ّ أجل، وللسيد الطباطبائي بحث قيم حيال هذه :احليدري
ُ ونز ا عليك الكتاب ت يانا ل  ﴿ :النقطة، فعندما يصل إىل قوله سبحانه ِ ًِ ََ َ َْ َ َِ ْ ْ َ َ َْ  

ٍ ء ْ ّيذكر أنه تبيان لكل ما يدخل يف هداية اإلنسان إىل  )٨٩: النحل( ﴾َ
ًكامله الالئق، حيث يقول يف ذلك نصا ّ: 

ه تبيان لكل يشء، وإذا كان كتاب ّأن) القرآن(ة ّفصفته العام«
 ُّ يشء كلّ املراد بكلّة الناس وذلك شأنه، كان الظاهر أنّهداية لعام

اس يف اهتدائهم، من املعارف ّما يرجع إىل أمر اهلداية مما حيتاج إليه الن
قة باملبدأ واملعاد واألخالق الفاضلة والرشائع اإلهلية ّاحلقيقية املتعل

 .)١(»هّوالقصص واملواعظ، فهو تبيان لذلك كل
ّثم يعقب بعد ذلك بأن هذا ما يستفاد بحسب الظواهر القرآنية  ّ

 .ومن خالل إظهار املقاصد من طريق الداللة اللفظية
ُرجع إىل القرآن الكريم بحسب آيات أخرى، وإىل ولكن عندما ن

ّالروايات املتواترة مضمونا ومعنى الصادرة عن النبي ً ّ وأئمة ’ ً
ّأنه ما من حقيقة :  نجدها تفيد حقيقة أخرى فحواها^أهل البيت 

                                                             
 .٣٢٥-٣٢٤، ص١٢امليزان يف تفسري القرآن، ج) ١(
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ّيف نظام الوجود التكويني إال واهللا سبحانه ضمنها يف كتابه فام من . ّ
. ّإىل الكامل إال ويوجد يف هذا القرآنّمعرفة وعلم يؤدي باإلنسان 

 :قال
ّ ما يدل عىل أن القرآن فيه علم ما كان وما لكن يف الروايات« ّ

ّولو صحت الروايات لكان من . يكون وما هو كائن إىل يوم القيامة
ّالالزم أن يكون املراد بالتبيان األعم مما يكون عن طريق الداللة 

 طريق الداللة اللفظية تكشف ّاللفظية، فلعل هناك إشارات من غري
 .)١(»عن أرسار وخبايا ال سبيل للفهم املتعارف إليها

ّلكن ال ينبغي لإلنسان أن يتوقع ـ وهو يعود إىل القرآن ـ أن 
ّيبحث فيه عن الرياضيات أو الكومبيوتر بحجة أن فيه تبيانا لكل  ً ّ ّ

ّفهذه من األمور املتغرية يف حياة اإلنسان إن صح التع. يشء بري، ّ
 .وليست يف عداد األمور الثابتة الداخلة يف تكامل اإلنسان

َّفالقرآن يتضمن كل معرفة ترتبط بعقائد اإلنسان ورؤيته الكونية  ّ
 .ّويرتتب عليها ينبغي أو ال ينبغي

ّانطالقا من هذه املقدمة نعود إىل مقولة العقيدة يف تفسري  ً
لعقائد واالعتقاد ّوأول ما يواجهنا اختالفات درجات ا. »امليزان«

ّبطبيعة احلال سيتحرك يف % ١٠باهللا، فمن يعرف اهللا سبحانه بنسبة 
ّأما من يعرف اهللا سبحانه . العبودية هللا بدرجة تتالءم مع النسبة ذاهتا

ّفبطبيعة احلال سوف يتحرك عىل خط العبودية هللا % ١٠٠بنسبة                                                               
 .٣٢٥ـ٣٢٤، ص١٢امليزان يف تفسري القرآن، ج) ١(
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وت وقد حفظ القرآن الكريم اختالف العقائد وتفا%. ١٠٠بدرجة 
ًمراتبها، فعندما يتحدث عن التقوى مثال يقول َيا   ها ا ين آ﴿ :ّ ِ  َ ُمنوا َ َ َ

ِا قوا ا  حق  قاته ِ َ ُ   َ َ ُ ّيف معنى يفيد أن للتقوى مراتب  )١٠٢: آل عمران( ﴾  ً
ّمتعددة، وإال لو كانت بمرتبة واحدة فال معنى لقوله َ  ا قوا ا  حق ﴿ :ّ َ ُ  

ِ قاته ِ َ ُ﴾. 

 
ّ وما عالقة هذه الفكرة بمنهج السيد الطباطبائي :ّكسار
 العقائدي؟
ّ ملا كانت التقوى فرع العقيدة، فالسيد الطباطبائي :احليدري

ّيستفيد أنه إذا تعددت مراتب العقيدة تتعدد مراتب التقوى ومراتب ّ ّ 
 ).مراتب العمل( <ينبغي>

ّئي أنه ما من درجة وجودية يمكن أن يصل ّيعتقد السيد الطباطبا
ّإليها اإلنسان إال وللقرآن فيها منهج متكامل يف العقيدة والسلوك؛ 

 للناس بحسب مراتبهم ّإن« :وبحسب تعبريه. يف العلم والعمل
 .)١(»قرهبم وبعدهم منه تعاىل مراتب خمتلفة من العمل والعلم

ّحيث ال يشذ عن ّوالزم ذلك أن للقرآن معاين خمتلفة مرتتبة ب
ّوبحسب ما يفيده نص اإلمام أمري املؤمنني عيل بن . علم القرآن يشء

سبحانه  إن اهللا»   م سبحانه   كتابهّفتج « :أيب طالب يف وصفه القرآن
                                                             

 .٦٦، ص٣امليزان يف تفسري القرآن، ج) ١(
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ّجتىل خللقه يف هذا القرآن بعلمه الكامل وقدرته  التامة وبعظمته هذا . ّ
ًأوال ّ. 

ْإنا جعلناه قرآَنا عر يا لعل م ﴿ عربيةّإن القرآن نزل باللغة ال: ًوثانيا ُ  َ َ َ ََ  
ِ َ

ً ْ ُ ُ ْ َ  ِ
َ عقلون  ُ ِ ْ ٌو نه   أم الكتاب   نا لع  حكيم*َ ِ َِ  ِ

َ َ ََ ْ َ َ ِ
ْ  ُ ِ ُ  

ِ فالقرآن . )٤و٣: الزخرف( ﴾َ
يقول . مسطور هبذه األلفاظ، وجاءت مفاهيمه ومعانيه هبذه احلروف

ًسعة وعرشين حرفا ً ثوبا خيط من نسج تّإن«: احلكيم السبزواري
ًفاللغة العربية مكونة من تسعة وعرشين حرفا، »عن معاليه قارص ّ 

ّوالكلامت واأللفاظ املؤلفة من هذه احلروف لو أرادت أن تبني لنا 
تلك احلقائق واملعاين العالية لبدت يف كثري من األحيان قارصة وغري 

 .ّهذه مقدمة أخرى. قادرة عىل أداء املعنى
ّ القرآن الكريم اضطر أن يتكلم مع الناس بلغة ّ أن:والنتيجة ّ

 الرمز يف مجلة من األحيان، أو بلغة املثل بحسب تعبري القرآن نفسه
َوتلك األمثال ن  ها  ِلناس وما  عقلها إال العا ِمون﴿ ُ َ َ َ َْ ْ 

ِ
ُ ِ ْ َ َ َِ ِ ُْ

ِ
َ ُ َ ْ َ ْ  .)٤٣: العنكبوت( ﴾َ

ّنرجع اآلن إىل السيد الطباطبائي الذي يعتقد بأن نا لكي ننتقل من ّ
هذه الرموز واإلشارات واألمثلة التي ذكرت للناس لنصل إىل 
ّاحلقائق، البد وأن نكون مزودين بمنهج، وبمعطيات، وبمجموعة  َّ
من القواعد تكون بمنزلة الدليل الذي يعرب بنا من هذا الظاهر إىل ما 

 .وبتعبري القرآن من امللك إىل امللكوت. وراءه؛ إىل الباطن
 تراه يعتمد جمموعة من القواعد العقلية، ولكن ليس ولذلك

ًالقواعد النظرية التي مل تثبت، كجملة من مدعيات املشائني مثال، كام  ّ ّ
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ّيرصح يف مقدمة  .»امليزان« ّ
ويعتمد جمموعة من املكاشفات، ولكن ليست املكاشفات 

ًثم جيعل ذلك مجيعا بخدمة فهم . ُالفردية التي قد تصيب وقد ختطئ
ًآن الكريم، متاما كام جيعل األصويل قواعد األصول يف طريق فهم القر

 .واستنباط احلكم الرشعي من الرواية
ّ هل لكم أن حتدثونا عن مثال تطبيقي مستمد من التوحيد :ّكسار ّ

 ّأو النبوة أو اإلمامة وما يرتبط هبا من تفاصيل؟
» زاناملي«ّ يعتمد السيد الطباطبائي منهجية إجرائية يف :احليدري

يفصل من خالهلا بالكامل البحث التفسريي عن البحث الروائي 
 .وعن البحث الفلسفي وال يدجمها مع بعضها

وعندما يأيت إىل البحث التفسريي حياول أن يستفيد من اآليات 
ولكن عنده رؤية قبلية  )١(»تفسري اآلية باآلية«ًتطبيقا ملنهجه القايض بـ
 .مسبقة تنري له الطريق

ما يأيت إىل البحث الروائي أو البحث الفلسفي ليفهم ولذلك عند
ّمعنى معينا تراه يعقب ذلك بالقول ً ّ وهذا هو املعنى الذي استفدناه : ً

 .من اآلية املباركة
ّولو سئل السيد الطباطبائي كيف استفدت هذا املعنى من اآلية : ُ

كان عندي مصباح ـ وهذا املصباح هو العقل من : املباركة؟ ألجاب
                                                             

 .٨٧، ص٣امليزان يف تفسري القرآن، ج) ١(
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ّوالرواية من جهة أخرى ـ يوجهني إىل الطريق، ويدفعني لكي جهة 
ّأسري هبذا االجتاه يف القرآن، وعندما اجتهت وجدت أن احلقيقة تتمثل  ّ

 .هبذا
 

 عىل ذكر الرواية، ما هو الدور الذي يلعبه املأثور عن :ّكسار
ي لصاحب  يف املنهج التفسري^  وأهل بيته املعصومني’ ّالنبي

 ؟»امليزان«
 الدور نفسه الذي ينهض به العقل يف إضاءة الطريق يف :احليدري

ولكن ليس . ّفهم معارف القرآن، يعطيه السيد الطباطبائي للرواية
 .ّللرواية الواحدة أو الروايتني، بل لالجتاه العام الذي يسود الروايات

ّ أهنا كلها ًفمثال عندما يأيت إىل الروايات يف مسألة التدبري جيد ّ
ّتتحرك باجتاه واحد يدل عىل أن اهللا سبحانه هو املدبر لكل يشء ّ ّ َبيد . ّ

ّأن هذا التدبري يتم من خالل نظام األسباب والوسائط التي تنبسط يف  ّ
 .عامل الوجود كاملالئكة، واألسباب الطبيعية والعلل وهكذا

ّيف ضوء هذا االجتاه العام الذي تفيده الرواية يفهم دور  اإلمامة ّ
ًبوصفها جزءا من نظام الوسائط واألسباب الذي ابتني عليه 

وهكذا بشأن األمثلة األخرى، حيث إذا ما رجع اإلنسان . الوجود
إىل الروايات ثم جاء إىل القرآن، ألنارت الروايات له الطريق إىل 

ّيكتب السيد الطباطبائي عن دور . اكتشاف معارف القرآن الكريم
ّ معقبا عىل حديث الثقلني، بأن بيان النبي^ت روايات أهل البي ّ ً ّ 
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ًة هلام معا، فللقرآن الداللة عىل معانيه والكشف ّاحلجي« جعل ’
عن املعارف اإلهلية، وألهل البيت الداللة عىل الطريق وهداية الناس 

 .)١(»إىل أغراضه مقاصده
ّبل إن السيد الطباطبائي يويل أمهية للمنهج الروائي بوصفه  ّ

ِّل الذي يمكن املفرس من استيعاب منهج فهم القرآن بالقرآن السبي ّ
ْوهيبه الدربة عىل مبدأ تفسري اآلية باآلية ّإن املتعني يف « :يكتب. ِّ
تفسري اآلية باآلية، وذلك التفسري االستمداد بالقرآن عىل فهمه، و

ّبالتدرب باآلثار املنقولة عن النبي وأهل بيته  ، )صلى اهللا عليه وعليهم(ّ
 .)٢(»وهتيئة ذوق مكتسب منها، ثم الورود

 
ّ مرة أخرى كيف نستطيع أن نوظف هذه املالمح يف مثال :ّكسار ُ ّ

 ً، وليكن مبحث اإلمامة مثال؟»امليزان«تطبيقي مبارش من 
ّ لو رجعنا إىل البحوث العقلية والعرفانية لوجدنا أهنا :احليدري

اقتضت : بعبارة أخرى. ّه إال واحدّتعتقد بأن اهللا واحد، مل يصدر من
ًحكمة اهللا األزلية أن يوجد موجودا يكون واسطة يف الفيض بالنسبة  ِ

ّفاملهم أن الربهان الفلسفي يثبت حقيقة وجود موجود . ملا دونه ّ
ًجعله اهللا يف العامل سببا وواسطة إلعطاء الفيض والوجود 

 .لغتهمهذا بحسب اصطالح الفالسفة و. للموجودات التي دونه
                                                             

 .٨٦، ص٣امليزان يف تفسري القرآن، ج) ١(
 .٨٧ ص٣امليزان يف تفسري القرآن، ج) ٢(
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ّوعندما ترجع إىل العارف تراه يقول باإلنسان الكامل الذي يعده 
 .قطب نظام عامل اإلمكان

هذا هو البحث الفلسفي وذاك هو البحث العرفاين للمسألة، 
ّوميزة السيد الطباطبائي أنه مزود هبام كأدوات، وكمنهج، وكقواعد  ّّ

ّتامة يف حملها ده مصباح ينري له وعندما يأيت إىل القرآن يأتيه وعن. ّ
 .الطريق

عندما جيلس بني يدي القرآن يكون أمام مفرتق طرق، فهذا 
ٍاحتامل يفيض به إىل طريق، وذاك احتامل آخر ويفيض به إىل طريق ثان 

َّهنا يأيت دور املصباح الذي تزود به، فهو الذي ينري له . وثالث وهكذا
ّاجته باالجتاه : هالطريق؛ بمعنى أن العقل واملكاشفة والرواية تقول ل ّ

وعندما . ّالذي يفيد أن نظام الوجود نظام فيه قطب وواسطة للفيض
ّينفتح عىل القرآن الكريم جيد أن كل الشواهد تؤيد هذه احلقيقية،  ّ
ًبعكس ما لو كان غري مزود هبذه املعطيات، لبقي حائرا عند مفرتق  ّ

ّالطرق ال يعرف كيف يترصف بإزاء االحتامالت املتعددة ّ. 
ّعندما يأيت السيد الطباطبائي إىل اإلمامة جيد أن هذه النظرية جتعل  ّ
ّاإلمامة أعىل درجة وجودية يصل إليها اإلنسان يف أعىل درجات سموه 

 . يشءّومن خالل هذا املسار يكون كل. ّوتقربه إىل اهللا سبحانه
ٌإ  جاعل ﴿ :عندما تسأله عن الشواهد يذكر لك قول اهللا سبحانه ِ َ  

ِ
ً األرض خليفةِ  َ ِ َ ِ ْ َ  :ّوهو يسجل )٣٠: البقرة( ﴾ْ

ّواخلالفة ـ وهي قيام يشء مقام آخر ـ ال تتم إال بكون اخلليفة «
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ونه الوجودية وآثاره وأحكامه ؤًحاكيا للمستخلف يف مجيع ش
 .)١(»وتدابريه بام هو مستخلف
َوعلم آَدم األسماء  ها  م عرض﴿ :ثم قوله سبحانه َ َ ََ َ ُ  ُ َ َ َْ َ ْ َ َ َهم    َ ْ ُ 

ِا مالئ ة َِ َ ْيا آَدم أن ئهم بأسمائهم ﴿ثم قال﴾، ْ ِْ ِِ َ ْ َ َُ ْ ِ
ْ ُ َ ليستفيد  )٣٣ـ٣١: البقرة( ﴾َ

ِّمنها أن آدم هو واسطة الفيض بالنسبة إىل املالئكة بعد أن صار معلم 
 .املالئكة

ُثم مفرسون كثريون مروا عىل هذه  اآليات بيد أهنم مل خيرجوا  َ ّ ّ َّ َ
سان الكامل ونظرية اإلمامة يف القرآن، فام الذي جعل منها نظرية اإلن

 ّالسيد الطباطبائي يستفيد منها هذه الرؤية؟
ِ  جاعلك  ِلناس ِإ﴿ :×وكذلك احلال يف قوله سبحانه إلبراهيم   َ َُ ِ  

ًإماما َ فهذه اآلية املباركة يقرأها األشعري واملعتزيل  )١٢٤: البقرة( ﴾ِ
ّبائي حوهلا إىل حجر أساس لتأسيس ّواإلمامي، ولكن السيد الطباط

ّاإلمامة كدرجة وجودية بام يشتمل عليه ذلك من أمهات املسائل 
ّأن اإلمامة : ّالعويصة التي أهناها السيد الطباطبائي نفسه إىل سبع هي

ّجمعولة بنص إهلي، معصومة، دائمة بحيث ال ختلو األرض من إمام، 
امل العباد، أن يكون ّمؤيدة من عند اهللا، ال حيجب عن علمها أع

ّاإلمام عاملا بجميع ما حيتاج إليه الناس يف معاشهم ومعادهم، أنه  ً
يستحيل أن يوجد يف األرض من يفوقه يف فضائل النفس، حيث 
ّاستفاد هذه املعاين بأمجعها من اآلية املذكورة عىل ما يفصل ذلك يف 

                                                             
 .١١٥، ص١امليزان يف تفسري القرآن، ج) ١(
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 .)١(»امليزان«
 هذه املعاين وخيرج منها ّملاذا استطاع السيد الطباطبائي أن يستفيد

 هبذه الرؤية لإلمامة؟
ًألنه كان مزودا بأدوات وبمجموعة من الرؤى تنري له : اجلواب ّ

ّالطريق وتدفعه أن يتجه يف اجتاه يف القرآن بحيث جيد الشواهد التي  ّ
 .تثبت حقيقة ما

َّ هل ثم مثال تطبيقي آخر؟:ّكسار َ 
وهو يف احلقيقة ليس  املثال اآلخر نأخذه من التوحيد، :احليدري

ّبمثال بل يكون باألساس املحور الذي تقوم عليه أبحاث السيد  ّ
الطباطبائي يف خمتلف املجاالت العقائدية واألخالقية وعىل مستوى 

 .امللكات والسلوك العميل واحلقوق الفردية واالجتامعية ونحو ذلك
لكون ّوالتوحيد كام يطرحه السيد الطباطبائي ال يعني به أن هلذا ا

ًخالقا أو موجدا اسمه واجب الوجود كام هو دأب البحث الفلسفي  ً
ّ أن هلذا العامل ربا يدبره هو رب هبل التوحيد عند. أو الكالمي ّ ًّ َّ

 .العاملني
ّأن اخلالف بني املذاهب : ّيعتقد السيد الطباطبائي: بعبارة أخرى

ا ال ّليس يف إثبات موجد هلذا العامل اسمه واجب الوجود، فهذا مم
ّخيتلف فيه أحد، ألنه ال يرتب مسؤولية عىل أي كان ّ. 

ّفاالختالف إنام وقع بنظر السيد الطباطبائي . ّوهذه نقطة مهمة ّ
                                                             

 .٢٧٧ـ٢٦٦، ص١سري القرآن، جامليزان يف تف) ١(
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ِانطالقا من أن هذا املوجود مدبر ويوجد مسؤولية للبرش، لذلك جتد  ِّ ّ ً
ّالقرآن الكريم ال يتجه إىل إثبات واجب الوجود، بل يتجه صوب  ّ

ّوجود رب العاملني، وأنه مدبر هلذا العاملإثبات أن هذا امل  .هذه نقطة. ّ
 

ًالنطقة الثانية يذكر فيها أن كل األبحاث العقائدية ابتداء بالعدل  َّ
ًومرورا بالنبوة واإلمامة بالنبوة واإلمامة وانتهاء باملعاد تريد أن تؤرش  ً

 .هذا عىل مستوى العقائد. إىل حقيقة واحدة هي التوحيد
ًأما عىل مستوى ملكات الفضيلة والرذيلة فكلها تتجه أيضا  ّ ّ ّ
ًباجتاه واحد، هو أن تقرب إىل اهللا أو تبعد عنه، وكل ما كان مقربا فهو  ّ ّّ

ًمطلوب، وكل ما كان مبعدا فهو مرفوض ّوبذلك فإن املحور عىل . ّ
ًالصعيد العميل يتمثل بالقرب من اهللا، فكل ما كان من األعامل مقربا  ّّ ّ

 .ًإىل اهللا فهو مطلوب، وكل ما كان مبعدا فهو مرفوض
نجد الشواهد التي » امليزان«عىل هذا األساس عندما ننتقل إىل 

 :فعند قوله سبحانه. ّيسوقها السيد الطباطبائي كثرية عىل هذا املعنى
ُِ ح م    ا اس بما أراك ا ﴿  َُ َ ََ ََ

ِ ِ  َ ْ ْ ّتراه يكتب بأن هذا  )١٠٥: النساء( ﴾َ
ض للجليل والدقيق من ّمتعر« املعنى لآلية وعدد آخر من أمثاهلا

، واألخالق الفاضلة، والقوانني الدينية )الفلسفية(املعارف اإلهلية 
 ما ّالفرعية من عبادات ومعامالت وسياسات واجتامعات وكل

ّيمسه فعل اإلنسان وعمله، كل  ذلك عىل أساس الفطرة وأصل ّ
ل إىل أصل التوحيد بالتحليل، التوحيد، بحيث ترجع التفاصي
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 .)١(»ويرجع األصل إىل التفاصيل بالرتكيب
ّإنام كانت طاعة ألهنا : وعىل هذا عندما يأيت إىل الطاعات يقول ّ
ّإنام كانت معصية ألهنا : ِّتقرب اإلنسان إىل التوحيد، وعن املعصية ّ

 .ِّتبعد اإلنسان عن التوحيد
ّيال، يعقب السيد ّيف موضع آخر ربام كان أوضح وأكثر تفص ِّ ً

ْا ر كتاب أحكمت آَياته  م فصلت من  ﴿:الطباطبائي عىل قوله سبحانه ِ ِ ِْ  ُ َْ ُ  ُ ُ َ ََ ٌْ ُ

ٍ ن حكيم خب  ِ َ ٍ ِ َ ْ ُ  :بقوله )١: هود( ﴾َ
عىل احتوائها معارف الدين ) اآليات القرآنية(ا ّفتذكر أهن«

ية، املختلفة من أصول املعارف اإلهلية واألخالق الكريمة اإلنسان
يات العبادات واملعامالت ّواألحكام الرشعية الراجعة إىل كل
 اخلليقة كالعرش والكريس ةوالسياسات والواليات، ثم وصف عام

واللوح والقلم واألرض واملالئكة واجلن والشياطني والنبات 
واحليوان واإلنسان، ووصف بدء اخلليقة وما ستعود إليه من الفناء 

ّوهو يوم البعث بام يتقدمه من عامل القرب  ،والرجوع إىل اهللا سبحانه
ّوهو الربزخ، ثم القيام لرب العاملني واحلرش واجلمع والسؤال  ّ
ّواحلساب والوزن وشهادة األشهاد، ثم فصل القضاء، ثم اجلنّة أو 

 .النار بام فيهام من الدرجات والدركات
ّثم وصف الرابطة التي بني خلقة اإلنسان وبني عمله، وما بني 

فاآليات القرآنية . له وما يستتبعه من سعادة أو شقاوة إىل آخرهعم
                                                             

 .٦٢، ص ١امليزان يف تفسري القرآن، ج) ١(
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ّعىل احتوائها تفاصيل هذه املعارف اإلهلية واحلقائق احلقة تعتمد عىل 
حقيقة واحدة هي األصل وتلك فروعه، وهي األساس الذي بني 
عليه بنيان الدين وهو توحيده تعاىل توحيد اإلسالم، بأن يعتقد أنه 

 .»ّل يشء ال رب غريهّتعاىل هو رب ك
وهذا أصل يرجع إليه عىل إمجاله مجيع تفاصيل «: ثم يستخلص
ن معارفها ورشائعها بالتحليل، وهو يعود إليها عىل املعاين القرآنية م

 .)١(»ما هبا من التفصيل بالرتكيب
وهو «ّينبغي إيالء عناية للقيد الذي يقيد به التوحيد يف قوله 

ّ، ألنه يعتقد أن التوحيد الذي جاء به »م تعاىل توحيد اإلسالهتوحيد
اإلسالم غري التوحيد الذي جاءت به األديان األخرى، وذلك بأن 
ّيعتقد املوحد هبذا التوحيد أنه سبحانه رب كل يشء ال رب غريه،  ّ ّّ
ّويسلم له من كل وجهة فيويف له حق ربوبيته، وال خيشع يف  قلب وال  ّ ّ ّ

ّخيضع يف عمل إال له جل أمره،  ًال أن يعتقد أن هناك موجودا اسمه ّ
هذا الذي تقوله الفلسفة أو يقوله علم الكالم، » واجب الوجود«

ّكال، إنام يعتقد أن اهللا هو املدبر، وهو رب العاملني ّ ّ ّّ. 
ّعىل هذا األساس يعد القرآن حق التوحيد مقدما عىل كل حق  ًّ ّ ّ

ّآخر يف نظام الوجود، ومعنى ذلك أنه إذا ما اصطدم أي  يشء من ّ
ّالعقائد أو األخالق أو السلوك أو الترشيع مع حق التوحيد، فحق  ّ

 .ّالتوحيد هو املقدم
                                                             

 .١٣٥ـ١٣٤، ص١امليزان يف تفسري القرآن، ج) ١(
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ّإذا ما ارتد اإلنسان، فإن الذي حيكم يف وضعه ليس : وعىل ذلك ّ
ّحق احلياة وإنام حق التوحيد ّوإذا ما تعارض حق احلياة وتزاحم مع . ّ

 .ّحق التوحيد فالذي يتقدم هو حق التوحيد
 

ّ ملحت من اجلواب أن التوحيد الذي تفضلتم بذكره :ّكسار ّ
 .ّخيتلف عن توحيد الفالسفة واملتكلمني

ّ ال ليس التوحيد، وإنام تتجه اإلشارة إىل اختالف :احليدري ّ
ّفام يقصده الفالسفة هو البحث النظري، أما . القصد بني املنهجني

 . ترتبط باهلدايةالدين فيقصد اجلهة التي
ّ أرجو أن تفتح هذه املقولة أكثر ليتضح الفرق بني :ّكسار

ّاملقولتني؛ بني توحيد القرآن وتوحيد الفالسفة واملتكلمني أو بني 
 منهجيهام؟

ّ إن البحث الفلسفي والكالمي ليس بصدد أخذ :احليدري
املفهوم الرتبوي من املفهوم العلمي، بل البحوث العلمية هي ليست 

فعندما تبحث العلوم الرياضية عن واقع . ذا الصدد عىل الدوامهب
احلياة وما هي عليه من تنظيم دقيق ومتقن، فهي ليست بصدد أن 

 .هتديك إىل اهللا أو ال هتديك إليه سبحانه
فهذه ليست وظيفة الريايض وال وظيفة الفيزيائي وال وظيفة 

. سان إىل كاملهّالفيلسوف، إنام الدين هو الذي يبتغي أن يوصل اإلن
ّوعىل هذا فإن من النكات األساسية يف القرآن، والتي حيرص السيد 
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ّالطباطبائي عىل إبرازها، أن هذا الكتاب ال يعطي مفهوما عقائديا إال  ً ً ّ
ّوبجنبه مفهوم  تربوي وأخالقي يستمده منه ّ. 

ً هل لكم أن تذكروا مثاال عمليا عىل احلالة؟:ّكسار ً 
ُيا   ها ا اس ﴿ :حانه وتعاىل من سورة البقرة يف قوله سب:احليدري  َ َ َ

َا بدوا ر  م ا ي خلق م وا ين من  بل م لعل م  تقون ُ   َ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ َ َ َ َِ ْ ْْ ُِ َ ِ ِ  َ َ َ ُ َ : البقرة( ﴾ُ
 :ثم يقول سبحانه. فهو إذ يذكر العبادة يريد من ورائها تقوى )٢١
ًا ي جعل ل م األرض فراشا﴿ َ ِ َ َْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ِ َا سماء بناء وأنزل من ا سماء ماء فأخرج َ و  َ ََ َْ َ ََ ً ً ََ ِ   َ ِ َ َ ْ َ ِ

ًبه من ا مرات رزقا ل م فال  علوا   أندادا َ َْ َ ِ  ُِ ُ َ ْ  َ َ َ َ ًْ ْ
ِ ِ َ َ ِ ِ إذ تراه بعد أن  )٢٢: البقرة( ﴾ِ

ّحتدث عن مقولة علمية مفادها أن اهللا سبحانه هو املنعم كام هو شأن 
 اهللا هو املنعم، وهو اخلالق، وهو ّعلم الكالم الذي يثبت لك أن

ِفال  علوا   ﴿ ِّالرازق، ترى املنهج القرآين ينعطف مبارشة ليسجل  ِ ُ َ ْ َ َ َ

ًأندادا َ ْ وهذا هو املفهوم العميل الذي يريد أن يأخذه من هذه النظرية  ﴾َ
  .أو من هذه املقولة العلمية

لمي فمنهج القرآن حيرص عىل الدوام أن يأخذ من املفهوم الع
ًومن القضية العقيدية التي يعرضها، مفهوما عمليا ونتيجة سلوكية،  ً
 .ًوبذلك فهو جيمع دائام األخالق والرتبية إىل جوار املفاهيم العقائدية

 ّ وهل يقتفي السيد الطباطبائي آثار هذا املنهج يف تفسريه؟:ّكسار
َّ متاما، فالسيد الطباطبائي يعتقد أن القرآن كتاب :احليدري ً

داية، لذلك حيرص عىل إبراز هذا امللمح من مالمح القرآن الذي ه
يعطي املفهوم العلمي وإىل جواره مبارشة املفهوم األخالقي 
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ّوهذه سجية قرآنية يشري إليها السيد . ُوالرتبوي والبعد العميل
 :الطباطبائي بقوله

ّوهذا دأب القرآن؛ يبني أصول املعارف ويقص«  القصص، ّ
 يفارق ّويشفع البيان يف مجيعها بالعظة والوصية لئالويذكر الرشائع، 
 .)١(< العلم من غري عمل ال قيمة له يف اإلسالمّالعلم العمل، فإن

 
ّ عىل ذكر حق التوحيد وتقدمه عىل بقية احلقوق، يكتب :ّكسار ّ ّ

 حقوق ّ أهمّوقد أثبت القرآن أن«: )٢(ّالسيد الطباطبائي يف امليزان
ّفامذا يرتتب عىل » ة عليهّانية هو التوحيد والقوانني الدينية املبنياإلنس

 األخذ هبذه املقولة يف املجال التنظريي؟
ّ إذا ما أردنا أن نؤسس نظرية حقوق اإلنسان يف :احليدري ّ

ٍّاإلسالم فالبد أن نجعل املحور فيها حق التوحيد، وكل حق  ُّّ ّ
 .ّيتعارض مع هذا احلق يسقط وال قيمة له

واملسألة ال تقترص عىل صياغة نظرية حقوق اإلنسان يف اإلسالم، 
فإذا ما أردنا . ّبل تتخطاه إىل كيفية التعامل يف نطاق العالقات الدولية

أن نتعامل مع الدول واملجتمعات األخرى، ما هو املنطلق الذي 
ننطلق منه؟ إذا كان ذلك املجتمع يؤمن بالتوحيد فله سنخ من 

                                                             
 .٧٩، ص٢امليزان يف تفسري القرآن، ج) ١(
 .٧١، ص٢امليزان يف تفسري القرآن، ج) ٢(
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 .العالقات وهكذا
ّمن هذه النقطة بالذات يسجل السيد الطباطبائي افرتاق النظرية  ّ

 .اإلسالمية عن النظرية الغربية
 

يف احلوزة » امليزان« ما هو مغزى مبادرتكم لتدريس تفسري :ّكسار
 ؟العلمية

كان اهلدف » امليزان« يعلم اهللا أين عندما بدأت تدريس :احليدري
ّفأنا أعتقد أن األجزاء األربعة . ب مفاتيح هذا التفسريأن أعطي للطال

ّأو اخلمسة األوىل من هذا التفسري متثل األسس والقواعد التي تنتظم 
ّالتفسري بتاممه، لذلك فإن من يقف عىل هذه األجزاء تكون بيده 

 .مفاتيح األجزاء األخرى
ّ وماذا عىل صعيد الثقافة العامة خارج نطاق احلوزة :ّكسار

ّعلمية وأروقتها، هل فكرتم بيشء يفيد يف فتح املغاليق الفكرية ال
 واملنهجية يف هذا التفسري؟

أن » امليزان« كنت أهدف عندما أقف عىل مفاهيم :احليدري
ُأستخرج منه ما أستطيع من املفاهيم العقائدية املهمة ذات البعد  ّ
 يهّالعلمي والرتبوي واألخالقي، يعني ذات البعد الذي يرتتب عل

ّ، وأجعلها يف كراسات مستقاة من هذا التفسري، <ينبغي ال>و <ينبغي>
 .ولكن بلغة واضحة
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 كنت أعتقد بفكرة زادت هبا قناعتي خالل هذا اللقاء، :ّكسار
مفاتيح، وإذا ما توافرت هذه املفاتيح بيد » امليزان«ّوهي أن لتفسري 

ذا السياق ويف ه. الناس صار بمقدورهم أن يلجوا هذا العامل املغلق
ّيؤثر عن الشيهد السيد حمم ّد باقر الصدر قوله بأن الشوط التفسريي ّ

ًالشيعي توقف منذ الطربي ليستأنف جمددا مع صاحب  َبيد . »امليزان«ّّ
ّأين أعتقد أنه ال يزال مغلقا ألن املفاتيح غري موجودة بيد الناس ً .

ج نطاق ّهل تفكرون باملسامهة يف توفري هذه املفاتيح خار: سؤايل
 احلوزة العلمية؟ وكيف؟

ّنعم، فعندما درست هذا الكتاب كان هذا :  اجلواب:احليدري
أو بيان » امليزان«وبشأن فتح مغاليق . هو ما أقصده باألساس

ُمفاتيحه يمكن أن أساهم به من خالل تناول املفاهيم األساسية يف 
 املعارف ، أعني تلك القواعد التي يعتمدها الطباطبائي لفهم»امليزان«

ّاألخرى، كام هو احلال مثال يف حق التوحيد الذي مرت اإلشارة إليه،  ّ ً
ّلتنظر ما هي اآلثار واللوازم التي رتبها السيد الطباطبائي عىل هذا  ّ ُ
ّاحلق، ثم تكتب برسائل مستقلة بالنحو الذي يمكن أن يرجع إليه  ّ

 .ّاملثقف
احة ّ هذا مرشوع طموح يذكر بمرشوع آخر يف الس:ّكسار

ّاإليرانية الستالل مائة رسالة من امليزان ختصص ألمهات مطالبه، 
 ولكن هل قطعتم خطوات عملية عىل طريق التنفيذ؟

ّ هناك بحث مكتوب حول اإلعجاز بيد أنه مل ينظم :احليدري َ
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ًتم أيضا رشح سورة . للطبع َّ وقد كان يف ذهني عند » الفاحتة«َ
ّتدريسها أن تؤلف رسالة مستقلة، كام ً أمتمت أيضا بحث جمموعة ّ

ّالقواعد التي تدخل يف تكوين املنهج التفسريي واملقدمات التي 
 .ترتبط بالتفسري

.  اسمحوا يل بسؤال فنّي آخر يلتحق بالسؤال الذي سبقه:ّكسار
َإذا ما أراد اإلنسان أن يستفيد من تالميذ السيد الطباطبائي فإىل من  ّ

 ؟»امليزان«ح يلجأ يف الوقت احلارض ملعرفة مفاتي
 . من أبرز هؤالء هو الشيخ جوادي آميل:احليدري
ً صدر كتاب جديد رصد فهرسا لثامنامئة بحث كتب عن :ّكسار

ّالسيد الطباطبائي وتفسريه وموزعة بني كتاب وبحث ومقال وندوة،  ّ
ّهل تعتقد بأن يف هذا الكم هناك من توفر عىل وضع هذه املفاتيح بيد  ّّ

 ؟»امليزان«امل الناس لإلطالل عىل ع
ً مل أطلع عىل الكتاب أوال:احليدري ّ ّإن من يكتب عن : ًوثانيا. ّ

ّحيتاج ألن يكون واقفا عىل كل تراث الطباطبائي » امليزان«مفاتيح  ً
ًفلسفة وعرفانا ً. 

يكون  يف بيت الطباطبائي لكي يستطيع أن يكتب :  أي:ّكسار
 عنه من الداخل؟

 بقواعد الطباطبائي التي  أعني أن يكون عىل دراية:احليدري
ًانطلق منها فلسفيا وعرفانيا ّيتحدث السيد : كمثال مقتضب. ً ّ

ّالطباطبائي عن النفس وأهنا ناشئة من البدن، وبذلك يعدها بمنزلة  ّ
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 ّالثمرة من الشجرة يف طبيعة علقتها بالبدن، ليقرر يف ضوء ذلك بأهنا
ّء منه ثم تستقل عنه ل وجودها عني البدن ثم متتاز  عنه باإلنشاّيف أو«

 .)١(»ّبالكلية
وهذه الفكرة ال يمكن استيعاهبا من دون الرجوع إىل املرتكزات 

د ّفالسي. الفلسفية لصدر الدين الشريازي عىل هذا الصعيد
ُالطباطبائي يشري يف هذا الرأي إىل النظرية التي وضع أسسها 

َّن الربهانية صدر الدين الشريازي يف علم النفس الفلسفي من أ
النفس جسامنية احلدوث روحانية البقاء، بإزاء اجتاهني آخرين، مها 
ّاالجتاه املشائي الذي يؤمن أن النفس حادثة بحدوث البدن، ولكنها 

ًروحانية حدوثا وبقاء واالجتاه اإلفالطوين الذي يذهب إىل أن . ً
وبذلك . ّالنفس موجودة قبل البدن، وعندما حيدث البدن تتعلق به

ً ال حادثة، وجمردة حدوثا وبقاءفهي قديمة ًّ. 
أما النظرية التي يستند إليها الطباطبائي فهي تقوم عىل أساس 

 .ّقاعدة احلركة اجلوهرية التي أسست هلا مدرسة احلكمة املتعالية
ّوكذلك احلال بعرشات األمثلة األخرى التي يوردها السيد 

ّبنياته الفلسفية ّوهي تتطلب دراية بمت» امليزان«الطباطبائي مغلقة يف 
والعرفانية التي يصدر عنها، كام هو األمر يف بحث وحدة اهللا سبحانه 
وفيام إذا كانت هي وحدة عددية كام ذهبت إىل ذلك االجتاهات 
الفلسفية والكالمية السائدة قبل اإلسالم وبعده إىل األلف اهلجري، 

                                                             
 .٣٥٢ ص١امليزان يف تفسري القرآن، ج) ١(
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ّأم أهنا وحدة حقة قاهرة غري حمدودة بحد ّ)١(. 
ًالطباطبائي أن يكون التوحيد القرآين قائام عىل أساس ّيرفض السيد 

 .الوحدة العددية ويذهب إىل مبدأ الوحدة القاهرة غري املحدودة
ّوهذا األصل التوحيدي ال يتم إال عىل مبنى أصالة الوجود، وإال  ّ ّ
لو قلنا بأصالة املاهية فسيكون للكثرة العددية جمال، من هنا جاءت 

 .ّعد من أشكل الشبهات يف بحث التوحيدشبهة ابن كمونة التي ت
وهكذا إىل بقية البحوث التي ترتبط بأصول موضوعة يف 
ّالفلسفة والعرفان مما يتطلب اإلحاطة هبا لفهم آراء السيد الطباطبائي  ّ ّ
التفسريية، ومعرفتها كمفاتيح للولوج إىل رحاب هذا التفسري 

 .واإلفادة منه عىل أشمل وجه
ً شكرا جزيال:ّكسار ً! 

 . ولكم كذلك:احليدري
 

                                                             
 .١٠٤ـ ١٠٣؛ ص ٩١ ـ ٨٧ ، ص٦امليزان يف تفسري القرآن، ج) ١(
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 .ّ، مؤسسة الوفاء بريوت+د باقر املجليس ّمة الشيخ حممّالعال
ّرسالة التشيع يف العامل املعارص، السيد حمم .٢ ّ د حسني ّ

 .ّالطباطبائي، ترمجة جواد عيل كسار، مؤسسة أم القرى للنرش
أمحيدة النيفر، . قراءة يف املنهج، د: تفاسري القرآنية املعارصةال .٣

 .جامعة الزيتونة، تونس، ملزمة دراسية
ّالتفسري واملفرسون، حمم .٤  .د حسني الذهبيِّ
 . بالفارسية١٩٩٦ّجملة بينات، العدد التاسع، ربيع  .٥
ّنص احلوار مع السيد كامل احليدري، . ..بحث حول اإلمامة .٦

 . هـ١٤١٩ر الصادقني، حاوره عيل كسار، دا
ّاملدرسة القرآنية، السيد حمم .٧  .د باقر الصدرّ
ّمة السيد حممّامليزان يف تفسري القرآن، العال .٨ د حسني ّ

ّم، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، ١٩٧٣ ،الطباطبائي، الطبعة الثالثة
 .بريوت
ّإحياء الفكر الدينـي، الشهيد مرتىض املطهري، مؤسسة .٩  .البعثة ّ

ّلواقعي، العالمة حممد حسني الطباطبائي ُأسس املذهب ا .١٠ ّ
ّتعليق األستاذ الشهيد مرتىض مطهري، تعريب، حممد عبد ّ املنعم  ُ



 الطباطبائيّالعالمة ......................................................................................١٩٢

 .اخلاقاين، دار التعارف للمطبوعات، بريوت
اإلشارات والتنبيهات، للشيخ أيب عيل احلسني بن سينا، مع  .١١

ّالرشح للمحقق نصري الدين حممد بن حممد بن احلسن الطويس،  ّ ّ
ّلرشح للعالمة قطب الدين حممد بن حممد بن أيب جعفر ورشح ا ّ ّ

 .هـ١٤٠٣ ،مكتب نرش الكتاب، الطبعة الثانية: الرازي، النارش
ّاألصول من الكايف، لثقة اإلسالم أيب جعفر حممد بن  .١٢ ُ

يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي، دار صعب، دار التعارف 
 .هـ١٤٠١ ،للمطبوعات، الطبعة الرابعة

ّة، اإلمام السيد حمسن األمني، حققه وأخرجه أعيان الشيع .١٣ ّ
 .م١٩٨٣حسن األمني، دار التعارف للمطبوعات، 

 عيل :ترمجة ورشح بداية احلكمة، تأليف: إيضاح احلكمة .١٤
 .ّرباين گلپايگاين، بالفارسية

 :ّبحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، تأليف .١٥
ّالعلم العالمة احلجة فخر األمة امل ُ ّ ّوىل الشيخ حممد باقر املجليس ّ

ّمؤسسة الوفاء، بريوت ـ لبنان، الطبعة الثالثة املصححة،   .هـ١٤٠٣ّ
ّاجلبار  ّتطور الدرس الفلسفي يف احلوزة العلمية، عبد .١٦

 .هـ١٤٢١الرفاعي دار اهلادي، الطبعة الثانية، 
ّفرازهاى از زندكى عالمة طباطبائي : جرعه هاى جانبخش .١٧

 .رضا گيل زواره، قم، انتشارات حضور، غالم )بالفارسية(
ّاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة، ملؤلفه احلكيم  .١٨



 ١٩٣ ....................................................................................................املصادر

ّاإلهلي والفيلسوف الرباين صدر الدين حممد الشريازي، جمدد  ّ ّ
عام هـ، دار إحياء الرتاث العريب، ١٠٥٠ّالفلسفة اإلسالمية املتوىف 

 .هـ١٤١٠ ،بريوت ـ لبنان، الطبعة الرابعة
ّ السيد حممد حسني :ّسالة التشيع يف العامل املعارص، تأليفر .١٩ ّ

ُالطباطبائي، مؤسسة أم القرى للتحقيق والنرش، الطبعة األوىل،  ّ ُّ
 .هـ١٤١٨
د ّ السي:ّنص احلوار مع املسترشق كوربان، تأليف. ..الشيعة .٢٠

 ).خالد توفيق(جواد عيل : د حسني الطباطبائي، نقله إىل العربيةّحمم
 ومنهجه يف تفسري امليزان، عيل األويس، معاونية الطباطبائي .٢١

الرئاسة للعالقات الدولية يف منظمة اإلعالم اإلسالمي، طهران، 
 .هـ١٤٠٥
ّالعالمة الطباطبائي مالمح يف السريتني الشخصية والعلمية،  .٢٢

 .ّإعداد جواد عيل كسار
 قنرب عيل كرماين، :ّكتاب شناسى عالمة طباطبائي، إعداد .٢٣

 .١٩٩٤ّ العالمة الطباطبائي، طهران، منشورات جامعة
ّمـجموعة مقاالت، برسشها و باسخها، األستاذ العالمة  .٢٤ ُ

ّد حممد حسني طباطبائي، مقدمة سيد هادي خرسوشاهي، ّسي ّ ّ
 .بالفارسية
ّمدخل إىل مناهج املعرفة عند اإلسالميني، السيد كامل  .٢٥

 .هـ١٤٢٦احليدري، دار فرقد ، 
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ّسفة، األستاذ حممد تقي مصباح املنهج اجلديد يف تعليم الفل .٢٦ ُ
ّاملنعم اخلاقاين، مؤسسة النرش اإلسالمي  ّاليزدي، ترمجة حممد عبد

ّالتابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة ّ. 
ّ السيد حممد حسني :، تأليف)أي الشمس الطالعة(مهر تابان  .٢٧ ّ

 .ّجواد عيل كسار: الطهراين، ترمجه إىل العربية
ّاألستاذ العالمة السيد حممد  ،امليزان يف تفسري القرآن .٢٨ ّ ّ ُ

 .الطباطبائي
ّهناية احلكمة، األستاذ العالمة السيد حممد الطباطبائي .٢٩ ّ ّ ُ. 
ّ، ضبط نصه وابتكر فهارسه × هنج البالغة، اإلمام عيل .٣٠
 .الدكتور صبحي الصالح، منشورات دار اهلجرة، قم: العلمية
ّيادنامه مفرس كبري عالمه طباطبائى  .٣١  ).بالفارسية(ّ
 .ها و يادكارها، عيل تاجديني، طهران، پيام نورياد .٣٢
ّآينه عرفان، ملحق خاص لصحيفة اجلمهورية اإلسالمية،  .٣٣

 .بمناسبة الذكرى العارشة لوفاة الطباطبائي
ّ، لقاء مع السيدة نجمة ١٩٧٦٧ّصحيفة اطالعات، العدد  .٣٤

 .السادات الطباطبائي
 .٦، السنة الثالثة، العدد جملة كيهان فرهنكي .٣٥
 .١ ـ العدد ١٥ ـ ١٤: طالعات مديريتّجملة م .٣٦
 .١٠، العدد ٢١، السنة ّجملة مكتب إسالم .٣٧
 .٨٩٢، العدد زن روزّجمله  .٣٨
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