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البشرّية بحًثا  العقول  يرتاد  ا  الفلسفي همًّ السؤال  لطالما كان 

فحّب  والمعرفة.  للحقيقة  كّل ظمآن  تروي  شافية،  إجابة  عن 

المعرفة واالكتشاف ميٌل أصيل تحمله كّل نفس ناطقة مّيزها 

أن  جديرًا  بها  فكان  الممكنات،  من  غيره  عن  تعالى  الباري 

يكون خليفته ومظهره في أرضه.

َمن  تعرف  لم  ما  بال  لها  يهدأ  ال  العطشى  النفس  تلك 

أوجدها، من أين أتت وإلى أين ستؤول، ذلك السّر الدفين الذي ُيشعرها 

سبيًل  الفلسفة  في  فوجدت  الذاتي،  وفقرها  بحاجتها  األحــوال  كّل  في 

لسبر أغوار العوالم، لتمّيز من خللها بين ما هو حقيقيٍّ ومجازّي، أو بين 

الواقعي والخيالي.

لما  المضمار  باٌع طويل في هذا  المسلمين خصوًصا  للفلسفة  فكان 

والعلقة  الوجود،  مصدر  عن  البحث  في  أهمّية  من  المعارف  تلك  تمّثله 

الدليل  فأقاموا  البسيط،  والوجود  المطلق  بالغنّي  الفقير  تربط  التي 

الذين  الغربّيين  العلماء  مع  قّيمة  ومناظرات  العلقة  تلك  لشرح  والحّجة 

حاولوا من وجهة نظرهم كشف اللثام عن الحقيقة.
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ومن هؤالء العلماء األفاضل العّلمة السّيد محّمد حسين الطباطبائي، 

المكتبة  أغنى  الذي  العارف،  القرآن،  مفّسر  األصولي،  الفقيه،  العالم 

وتزكية  األخلق  على  يحرص  فكان  معرفي.  حقل  من  أكثر  في  اإلسلمّية 

النفس، ويهتّم بالفلسفة والعرفان.

بالكشف  ممزوًجا  البرهاني  االستداللي  العقلي  المنهج  العّلمة  تبّنى 

مدرسة  أو  الصدرائّية  الفلسفة  بمنهج  ُيعرف  ما  وهو  العرفاني،  والشهود 

المعروف  الشيرازي  الدين  صدر  رائدها  كان  التي  المتعالية  الحكمة 

والتراتبّية  الوجود،  أصالة  مبدأ  على  المدرسة  هذه  تبتني  صدرا.  بالمّل 

في  نوعّية  نقلة  شّكلت  المباني  هذه  الجوهرّية.  والحركة  حقيقته،  في 

تفسير الواقع والتعاطي معه، وانعطافة جديدة في موضوع ترّقي النفس 

المعرفة  نظرية  تفسير  في  العّلمة  وأسهم  كما  العوالم.  بين  وانتقالها 

بهيكلّيته المنطقّية، ونكاد ال نراه يخّط عبارة حّتى في تفسيره للقرآن إاّل 

ويقيم الدليل العقلي والفلسفي عليها.

بؤر  العقل من  انتشال  الشبهات، وعمل على  للرّد على  كما وتصّدى 

من  كبار  يديه  على  فتتلمذ  والمعرفة،  العلم  نور  إلى  األعمى  التعّصب 

والشيخ  اآلملي،  جوادي  الشيخ  مطهري،  الشهيد  أمثال؛  األفاضل  األساتذة 

العلماء  من  وغيرهم  اآلشتياني  والسيد جلل  اليزدي،  مصباح  تقي  محّمد 

الذين كانت لهم إسهاماتهم الفكرّية في حقول المعرفة المختلفة. 

بين أيدينا كتاب من كتبه، بداية الحكمة، وهو من الكتب الفلسفّية 

المتداولة للدراسة في صفوف الحوزة العلمّية. يتناول هذا الكتاب بحوًثا 

في فلسفة الوجود وفق المذهب الواقعي في الفلسفة اإلسلمية، الشامل 

لمباحث اإللهّيات بالمعنيين األعّم واألخّص.
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طالًبا حوزويًّا  تجد  فل  الدينّية،  الدراسة  من  الكتاب شّكل جزًءا  هذا 

يشّكل  واعًيا  وفهًما  وتفصيًل،  شرًحا  عليه  الدراسّية  سنواته  في  يعّرج  لم 

مدخلّية الختصاص الفلسفة اإلسلمّية. وألّن معهد المعارف الحكمّية أخذ 

اإلسلمّية  والفلسفة  العقلّية  والعلوم  بالفكر  االهتمام  العلمّي  عاتقه  على 

من خلل التعليم والدراسات واإلصدارات والندوات الفكرّية التي يقيمها، 

كان هذا الكتاب جزًءا ال يتجّزأ من متون المواد التعليمّية التي كان على 

الطالب المريد للعلم أن يخضع لها كوحدة دراسّية ملزمة، إاّل أّنها ولكثافة 

العبارة الفلسفّية سعى المدرّسون إلى تبسيطها وتسييلها ليتمّكن الطالب 

من فهمها لجعلها مستساغة طّيعة.

محاضرات  مجموعة  عن  عبارة  هو  أيدينا  بين  الذي  المتن  وهذا 

الكتاب المذكور للعّلمة  على  فيها  وقف  جرادي  شفيق  الشيخ  لسماحة 

المبتدئين  فهم  تناسب  بحيث  إياها،  ًطا  مبسِّ العبارة  شارًحا  الطباطبائي 

في دراسة هذا العلم، بعيًدا عن الخوض في تفاصيل المباحث والنقاشات 

الشيخ  حاول  الذي  للتعقيد  دفًعا  فيه،  فكرة  كل  حول  الدائرة  الفلسفية 

العام  في  الحكمّية  المعارف  معهد  طّلب  على  إلقاؤها  تّم  وقد  تجّنبه. 

الدراسّي 2013-2014م. 

المحاضرات  هذه  في  ما  فّرغت  فقد  فيه،  االشتغال  كيفّية  عن  أّما 

المسّجلة، والتي بلغ عددها 72 درًسا، وأعدُت صوغها باالعتماد على كلم 

البسيط  التدّخل  مع  هي  كما  علمّية  بأمانة  العبارة  نقل  محاولًة  الشيخ 

أهمّية هذا  الفصيحة؛ وهنا تكمن  العربّية  الفلسفّية  باللغة  العبارة  إليراد 

الكتاب في أّنه عبارة عن إضاءات في شرح متنه، وهو يحاول تسييل لغة 

اإلنسان  عقل  إلى  أقرب  لتصبح  الطباطبائي،  العّلمة  به  وأعني  الكاتب، 

المبتدئ فيخاطبه بلغة سهلة بسيطة. 
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وفيه، اعتمدُت على ذكر نّص العّلمة مسّوًدا لتمييزه عن كلم الشيخ 

 12 وهي  العّلمة،  ذكرها  كما  الكتاب  تقسيمات  على  اإلبقاء  مع  جرادي، 

مرحلة، وذلك ألّن المعتمد واألساس في إعطاء الدروس كان متن الكتاب 

المتأتية  الصعوبة  من  بعٌض  فيه  كان  الموضوع  أّن  يخفى  وال  نفسه. 

بعض  إلى  العودة  يلزم  فكان  الفلسفّية،  العبارة  نقل  في  المسؤولّية  من 

وعن  المصطلح،  في  الدّقة  عن  أبتعد  لئّل  الفلسفّية  والكتب  المصادر 

أسلوب الشارح لها.

أرجو أن يقّدم هذا المتن مساهمة بسيطة ومتواضعة لطّلب العلم، 

الذين يرجون الحقيقة ويبحثون عنها ُبغية الوصول إلى الخالق تعالى، وأن 

يعين الراغبين أن ينهلوا من َمعين العلم والمعرفة رغبة في هللا وحبًّا.

واهلل ولّي التوفيق

سكينة أبو حمدان
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في تعريف هذا الفن وموضوعه وغايته

رسوله  على  والسالم  والصالة  بحقيقته،  الثناء  وله  هلل،  الحمد 

محّمد خير خليقته وآله الطاهرين من أهل بيته وعترته.

الموجود  أحوال  عن  فيه  يبحث  علم  اإللهّية  الحكمة 

أعراضه  عن  فيه  يبحث  الذي   - وموضوعها  موجود،  هو  بما 

على  الموجودات  معرفة  وغايتها  موجود،  هو  بما  الموجود  الذاتّية - هو 

وجه كّلّي وتمييزها مّما ليس بموجود حقيقّي.

أو  »فلسفة«  كلمة  يستخدم  ولم  الحكمة،  حول  الكلم  العّلمة  ابتدأ 

»عرفان« كأّنما يريد أن يقول إّن الحكمة هي تلك المعرفة – أو العلم - 

المبنّية على قواعد فلسفّية متينة، والتي تستبطن، في كثيٍر من مسائلها 

خلل  من  إليها  التوّصل  يمكن  التي  التنائج  المسائل،  هذه  روح  وفي 

العرفان، وهي بهذا المعنى حكمة إلهّية.

]تعريف الحكمة[ 

هي علم وظيفته البحث عن األحوال، أي عن األمور التي تحصل مع 

الموجود بما هو موجود ألّن الموجود له عوارض وتمّثلت يمكن أن نلحظ 
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فيه الماهّية وشؤونه الخاّصة، أي البحث فيه عن الموجود عيًنا واألحوال 

التي تمّر على هذا الموجود العينّي.

]موضوع الحكمة[ 

هو  بما  للموجود  الذاتّية  األعــراض  عن  الحكمة  في  البحث  يدور 

م هذا العلم بحيث تكاد أن تكون من أصل  موجود؛ أي المسائل التي تقوِّ

ذات هذا العلم فهي لصيقة الصلة ال تنفّك عنه.

]الغاية من الحكمة[ 

الحقيقّي؛  غير  عن  الحقيقّي  الموجود  تمييز  فهي  منه،  الغاية  أّما 

الوهمّي.

توضيح ذلك: أّن اإلنسان يجد من نفسه أّن لنفسه حقيقة وواقعّية، 

وأّن له أن يصيبها، فال يطلب شيًئا من األشياء ول يقصده إّل من جهة أّنه 

هو ذلك الشيء في الواقع، ول يهرب من شيء ول يندفع عنه إّل لكونه 

هو ذلك الشيء في الحقيقة؛

 فكّل شخص يعتبر نفسه موجوًدا حقيقًة وليس خيااًل. ويدرك األشياء 

عالم  في  ما  وكّل  األساس،  هذا  على  ويطلبها  أيًضا،  حقيقًة  به  المحيطة 

ا ومتحّقق في الواقع الطبيعة: الملئكة، الجّن، هللا، واإلنسان موجوٌد حقًّ

أّن  اليقين  أمٍر من باب  وهو – أي اإلنسان - كّلما توّجه إلى معرفة 

هذا األمر موجود مسبًقا، يخاف ألّن هناك شيًئا مخيًفا، ويمكن أن يقصده 

فيجده غير ذلك. أصل وجود الشيء فعًل ال شّك فيه وال خطأ، وهذا دليل 

على وجوده العينّي الحقيقّي، لكّن الخطأ يحصل في المصاديق.
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بحسب  هو  ما  يطلب  إّنما   – مثاًل   – الضرع  يطلب  الذي  فالطفل 

الذي  واإلنسان  كذلك.  والحسبان  التوّهم  بحسب  هو  ما  ل  لبٌن،  الواقع 

بحسب  ل  سبٌع،  الحقيقة  بحسب  هو  مّما  يهرب  إّنما  سبع  من  يهرب 

ا  حقًّ بحّق  ليس  ما  فرأى  نظره،  في  أخطأ  رّبما  لكّنه  والخرافة،  التوّهم 

واقًعا في الخارج، كالبخت والغول، أو اعتقد ما هو حّق واقع في الخارج 

باطاًل خرافيًّا، كالنفس المجرّدة والعقل المجرّد؛ فمّست الحاجة بادئ ذي 

بدء إلى معرفة أحوال الموجود بما هو موجود، الخاّصة به، ليمّيز بها ما 

هو موجود في الواقع مّما ليس كذلك، والعلم الباحث عنها هو الحكمة 

اإللهّية.

بما  اإلنسان  ويهرب  اللبن.  وهو  واقًعا وحاجة  يراه  ما  الطفل  يطلب 

أّنه  ويظّن  التقدير،  في  أحياًنا  يخطئ  وقد  كالسبع،  كذلك  واقًعا  يحسبه 

حقٌّ  هو  ما  يعتقد  وقد  الخارج.  في  والغول  البخت  كتصّور  حّق،  على 

الماّدة،  إلى عالم  تنتمي  التي ال  المجرّدة  أو خرافة، كالنفس  خارًجا وهم 

فيمكن أن يرفضها، ولكّن اعتقاده بعدم وجودها ليس دليًل على انتفائها، 

تأتي  وهنا  العاقلة،  النفس  على  الفعلّية  يفيض  الذي  المجرّد  العقل  وكذا 

الحاجة إلى تمييز ما هو واقٌع فعّل عّما ليس بواقع؛ وهو الحكمة اإللهّية. 

هناك  يكون  أن  يجب  مسألة،  أّي  تأثير  أعرف  أن  أستطيع  وحّتى 

المرض،  إزالــة  أحواله  من  الذي  كالدواء  مثًل   لذلك،  ومعايير  ضوابط 

فإذا  الجهل،  ُيذِهُب  الذي  وكالعلم  فل.  وإاّل  فّعااًل  كان  المرض  زال  فإذا 

تعّلمت وُطرد عنك الجهل فهو حقيقة، وكذا النار التي لها أثر موضوعّي، 

وضعّي وهو اإلحراق فل يمكن أن ينفيها لك أحد وأنت قد أحسست بها 

وأحرقتك.
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والوجود الحّق له جملة من األحوال التي إذا التفتنا لها يمكن حينئٍذ 

هو  المعايير  هذه  لتبيان  يبحث  والذي  حقيقّي،  موجود  بأّنه  نقول  أن 

الحكمة اإللهّية.

]خالصة[

هو  بما  الموجود  أحوال  عن  الباحث  العلم  هي  اإللهّية  الحكمة 

وموضوعه:  األعلى«.  و»العلم  األولى«،  »الفلسفة  أيًضا  ويسّمى  موجود، 

»الموجود بما هو موجود«.

غايته: تمييز الموجودات الحقيقّية من غيرها، ومعرفة العلل العالية 

الموجودات،  سلسلة  تنتهي  إليها  التي  األولى  العّلة  وباألخّص  للوجود، 

وأسمائه الحسنى، وصفاته العليا، وهو هللا عّز اسمه«.

كأّنما يريد العّلمة أن يقول إّن الحكمة المتعالية تعالج مسألة العلل 

العّلة  هو  المحورّي  ومقصدها  لمعرفتها،  خاّص  منهج  إلى  تحتاج  التي 

اإللهّية، ألّن  الحسنى والذات  الذي هو مصطلح فلسفّي، واألسماء  األولى، 

ومفهوم  هللا،  وفكرة  الوجود،  واجب  بل  هللا  موضوع  تعالج  ال  الفلسفة 

هللا. أّما الحكمة فتتعّدى ذلك لتدخل إلى نطاق العرفان الذي يبحث في 

الذات بما هي هي وليس بالمفهوم.

الحكمة إًذا هي الصلة ما بين المفهوم والبحث في الذات. 


