
 
 

 بسمه تعالى
 ة في الفلسفة وعلم الكالم تحوالت مبنائي  

 الشيخ شفيق جرادي
لة، احلكمة ص بحثشفيق جرادي، حتوالت مبنائية يف الفلسفة وعلم الكالم، للالكمات المفتاحية: 

 املتعالية، العالمة الطباطبائي.

 

لتأثري احلكمة املتعالية أن تأخذ، وبالتدريج، مساًرا من التوسعة يف ا ة اليت انتهجتيسعت احلركة الفلسف
 ة.ببقية العلوم اإلسالمي  

ان الشيعي، لعرفل ا خاصًّا على املسلك العقلي  ة اقتحامً إذ أمثرت نتائج هذه األحباث الفلسفي  
ة ياغة للعقلي  دور يف صسم العرفان النظري. وال خيفى ما هلذا املسلك من إوهو الذي أُطلق عليه فيما بعد 

األخالقية اليت مازجت ما بني السري والسلوك واألخالق كعلم، أخذ باالبتعاد التدرجيي عن منهجية 
 األرسطية ونظرية الوسط.

ه االجتهادية، يف مرحلت ومل يكتف هذا التأثري حبدود العلوم العقلية، بل هو دخل علم األصول
كان   يت على ركائز ولغة فلسفية نابعة من احلكمة املتعالية. وإذالنجد مباحث عالية يف علم األصول ابتن

صحيًحا أن املدرسة األصولية يف وجهها الرمسي حافظت على إعالهنا رفض الفلسفة، إال  أنه من الصحيح 
تأث ر هذه املدرسة بنتائج حس اسة من مباحث فلسفة احلكمة املتعالية. وميكننا أن نأخذ األصفهاين كمثال 

 على مثل هذا التأث ر.واضح 

مة الطباطبائي يف  إال  أن احملاولة األكثر إثارة للجدل هي تلك اليت اشتغلت عليها مدرسة العال 
مة الطباطبائي ومدرسته من ااحث العقائدية. وال خيفى على ذي اقراءهتم للمب نتساب طالع ما ميث له العال 

 الصدرائية. فلقد احتك أقطاب هذه املدرسة بالعديد من اإلشكاليات –وتطوير لفلسفة احلكمة املتعالية 
العقائدية، وعاجلوها بأفق من املعاصرة الفكرية، ومرتكزات من القواعد الفلسفية. ولو شئنا االستفسار عن 

، الذي لتوفرنا على جتربة الشيخ نصري الدين الطوسي هذه احلركة يف التاريخ اإلسالمي، وجود ما يشابه
نسب إليه بناء علم الكالم الفلسفي. لكن وبغض النظر عن مدى موفقية هذه التجربة، إال  أهنا أضافت يُ 

غًًن واسع وعميق للبحث العقائدي، وهو ما شج ع، فيما بعد، مدرسة الطباطبائي على تأكيد النقد على 
ات فلسفية عرب تقدمي معاجلاملمارسات الكالمية يف املعاجلات العقائدية، مث عدم االكتفاء بالنقد، وذلك 

مة عال  لل الميزانهذه املمارسة ميكننا أن جندها يف كتاب  للمبحث العقائدي. إن واحًدا من أهم وجود



 
 

يد املطهري. للشه العدل اإللهيلى يف كتاب بشكل متناثر. كما وجندها بوضوح أجالطباطبائي، وإن 
فهناك يعلن املطهري بصراحة موقفه السليب من جدوائية املنهج الكالمي يف دراسة العقيدة، واقرتاحه القواعد 

 احلكمية للقيام ببحث العقيدة اإلسالمية.

إن هذه احلركة الفكرية اليت تصد ى هلا الطباطبائي وتلميذه املطهري تلقفها الوسط الفلسفي 
متان... وذلك عندما  والفكري املعاصر يف إيران بطريقة خاطئة، ووظفوها مبسار أشك أن يرتضيه العال 

 ".الكالم الجديدأسبغوا على املشروع بعًدا كالميًّا أطلقوا عليه اسم "

ويف ظين أن مدرسة الصدرائية اجلديدة اليت ميث لها كل من الطباطبائي واملطهري، هي أبعد ما 
 ا تنتمي حلقل فلسفي هو أقرب لفلسفة الدين منه للكالم اجلديد.يكون عن احلقل الكالمي، وأهن

إال  أن بلورة مشروع "الصدرائية اجلديدة" حيتاج إىل جهد مؤسسايت اليوم يعمل على مستويات 
 ثالث:

 : البناء املنهجي لتطوير املبحث الفلسفي.لالمستوى األو  

فكري أرضية التجديد واالجتهاد ال: صياغة السؤال واملقولة الفلسفية على المستوى الثاني
 املعاصر.

 : إبراز واضح ملوقعية الفلسفة من املباحث العقائدية اإلسالمية.المستوى الثالث

ظين، أن املستوى الثالث، برغم أمهيته الكربى، إال  أنه من غري املمكن القيام به دون إمتام  ويف
 املستوى األول والثاين.

 الدين وعلم الكالم اجلديد، فاللبحث صلة.أما ما هو الفارق بني فلسفة 


