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 اسمة ونسبة -4

ػٍٟ  ٘ٛ اٌغ١ذ ِؾّذ ؽغ١ٓ اثٓ اٌغ١ذ ِؾّذ اثٓ اٌغ١ذ ِؾّذ ؽغ١ٓ ا١ٌّشصا

أصغش ش١خ االعالَ ثٓ ا١ٌّشصا ِؾّذ رمٟ اٌمبظٟ ثٓ ا١ٌّشصا ِؾّذ 

ِؾّذ ػٍٟ اٌمبظٟ ثٓ ا١ٌّشصا صذس اٌذ٠ٓ ِؾّذ ثٓ  اٌمبظٟ ثٓ ا١ٌّشصا

ا١ٌّشصا ٠ٛعف ٔم١ت األششاف ثٓ ا١ٌّشصا صذس اٌذ٠ٓ ِؾّذ ثٓ ِغذ اٌذ٠ٓ 

ثٓ اٌغ١ذ إعّبػ١ً ثٓ األ١ِش ػٍٟ أوجش اٌش١ٙش ث١ّش شبٖ ثٓ عشاط اٌذ٠ٓ 

األ١ِش ػجذ اٌٛ٘بة ثٓ األ١ِش ػجذ اٌغفبس ثٓ اٌغ١ذ ػّبد اٌذ٠ٓ أ١ِش اٌؾبط 

ذ٠ٓ ؽغٓ ثٓ وّبي اٌذ٠ٓ ِؾّذ ثٓ اٌغ١ذ ؽغٓ ثٓ شٙبة اٌذ٠ٓ ثٓ فخش اٌ

ػٍٟ ثٓ ػّبد اٌذ٠ٓ ػٍٟ ثٓ اٌغ١ذ ؽّذ ثٓ اٌغ١ذ ػّبد اٌذ٠ٓ ثٓ أثٟ اٌؾغ١ٓ 

ػٍٟ اٌشٙبة ثٓ أثٟ اٌؾغٓ ِؾّذ اٌشبػش ثٓ أثٟ ػجذ هللا أؽّذ اٌشبػش ثٓ 

أثٟ عؼفش ِؾّذ األصغش ثٓ أثٟ ػجذ هللا أؽّذ ثٓ إثشا١ُ٘ غجطجب ثٓ 

ػ١ً اٌذ٠جبط ثٓ إثشا١ُ٘ اٌغّش ثٓ اٌؾغٓ اٌّضٕٝ ثٓ اإلِبَ اٌؾغٓ ثٓ إعّب

ػٍٟ )ػ١ٍّٙب اٌغالَ( ٚاثٓ فبغّخ ثٕذ اإلِبَ اٌؾغ١ٓ ثٓ ػٍٟ )ػ١ٍّٙب 

 . ٠ٍُٚمت ثبٌؾغٕٟ، اٌؾغ١ٕٟ، ٚاٌطجبغجبئٟ اٌغالَ(

  ونشاتة الدراسية : حياته -2

ٚلذ اشزٙشد  َ، فٟ ِذ٠ٕخ رجش٠ض،1992٘ـ/1291رٞ اٌؾغخ  99ٌٚذ فٟ  

أعشرٗ ِٕز اٌمذَ ثبٌفعً ٚاٌؼٍُ ٚاٌش٠بعخ، ٚوبٔذ عٍغٍخ أعذادٖ األسثؼخ 

ػشش اٌّبظ١ٓ ِٓ اٌؼٍّبء اٌّؼشٚف١ٓ ف١ٙب، رٛف١ذ ٚاٌذرٗ ٚػّشٖ خّظ 

عٕٛاد، ٚرٛفٟ ٚاٌذٖ ػٕذِب ثٍغ اٌزبعؼخ ِٓ ػّشٖ، ٚفٟ ٘زٖ اٌغٓ، ر٘ت 
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اٌىزت اٌفبسع١خ إٌٝ اٌّذاسط ٌزؼٍُ اٌمشاءح ٚاٌىزبثخ ٚاٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚ

اٌّزؼبسف ػ١ٍٙب فٟ رٌه اٌٛلذ، وّب رؼٍُ فٓ اٌخػ ػٕذ األعزبر ا١ٌّشصا ػٍٟ 

إٌمٟ، صُ ثبشش ثؼذ رٌه دساعخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚاألدة اٌؼشثٟ، ٚأٔٙٝ ِشؽٍخ 

لبي فٟ رشعّزٗ ٔفغٗ: »اٌغطٛػ ػٕذ األعبرزح اٌّؼشٚف١ٓ فٟ ِذ٠ٕخ رجش٠ض. 

ذ ؽبصد شٙشح ػ١ٍّخ ِٕز صِٓ ثؼ١ذ ٌٚذد فٟ أعشح ػ١ٍّخ ثّذ٠ٕخ رجش٠ض ٚل

فٟ رٌه اٌجٍذ، ٚفمذد أِٟ فٟ اٌخبِغخ ِٓ ػّشٞ ٚأثٟ فٟ اٌزبعؼخ ِٕٗ، 

َّٓ ػ١ٍٕب ث١غش فٟ  فزلذ ثزٌه أٌُ ا١ٌزُ ٚأؽغغذ ثٗ ِٕز صجبٞ، ٌٚىٓ هللا لذ ِ

اٌّؼ١شخ ٚاٌّبي... ٚثؼذ شطش ِٓ ػّشٔب ر٘جٕب إٌٝ اٌّذسعخ ٚثئششاف ِؼٍُ 

وً ٠َٛ، ٚلذ ثذأٔب ثذساعخ اٌٍغخ اٌفبسع١خ ٚآداثٙب،  خبص وبْ ٠ؤرٟ إٌٝ ث١زٕب

ٚثؼذ عذ عٕٛاد ِززب١ٌخ فشغٕب ِٓ رؼٍّٙب ِٚٓ اٌذساعبد اٌجذائ١خ ٌألغفبي. 

فٟ رٍه األ٠بَ ٌُ ٠ىٓ ٌٍذساعبد اٌجذائ١خ اٌّذسع١خ ثشٔبِظ خبص ثً ٠ز١ٙؤ 

ٌٍطبٌت ػٕذ ٚسٚدٖ اٌّذسعخ، ٚوً أؽذ ٠زؼٍُ ؽغت رٚلٗ ٚاعزؼذادٖ 

لذ أز١ٙذ ِٓ رؼٍُ اٌمشآْ اٌىش٠ُ اٌزٞ وبْ ٠ذسط لجً وً شٟء ٌٍذساعخ، ٚ

ِٚٓ صُ ِٓ وزبة وٍغزبْ ٚثٛعزبْ ٌغؼذٞ اٌش١شاصٞ ٚٔصبة اٌصج١بْ 

ٚأٔٛاس ع١ٍٟٙ ٚأخالق ِصٛس ٚربس٠خ ِؼغُ ِٕٚشآد أ١ِش ٔظبَ ٚإسشبد 

  «اٌؾغبة، ٚ٘ىزا رّذ دساعزٕب فٟ اٌذٚس األٚي فٟ رؼٍُ األغفبي

إٌٝ إٌغف األششف ـ ػبصّخ اٌؼٍُ فٟ ران ٘ـ، ٘بعش 1211فٟ ػبَ 

اٌضِبْ ـ إلوّبي دساعزٗ اٌؾٛص٠ٚخ، ٚثمٟ ٕ٘بن ػشش عٕٛاد ٠ؾعش 

دسٚط اٌفمٗ ٚاألصٛي ػٕذ اٌؼٍّبء اٌىجبس آٔزان، فؾعش دٚسح وبٍِخ فٟ 

ثؾش أُصٛي اٌش١خ ِؾّذ ؽغ١ٓ األصفٙبٟٔ، اٌزٟ اعزّشد عذ عٕٛاد، 

ش فمٗ ا١ٌّشصا إٌبئ١ٕٟ ٌّذح ٚؽعش أثؾبصٗ اٌفم١ٙخ أ٠عبً، وّب ؽعش ثؾ

صّبٟٔ عٕٛاد، ٚدٚسح وبٍِخ فٟ ػٍُ األصٛي، ٚثؼط أثؾبس اٌغ١ذ أثٟ 

 اٌؾغٓ األصفٙبٟٔ

 اساتذته -3

 األعزبرح وجبس ِٓ ِغّٛػخ ػٍٝ ػٍِٛٗ اٌطجبغجبئٟ اٌؼالِخ رٍمٝ

 اٌش١خ ُِٕٙ ٔزوش أوضش، أٚ ػٍُ فٟ ٔجغ ُِٕٙ ٚاؽذ وً أْ ثؾ١ش األفبظً،

 دٚسح ػٕذٖ ٚأٔٙٝ اٌفمٗ أصٛي ٠ذ٠ٗ ػٍٝ دسط إٌبئ١ٕٟ، ؽغ١ٓ ِؾّذ

 ؽغ١ٓ ٚاٌغ١ذ ٚاألصٛي، اٌفمٗ فٟ اٌىّجبٟٔ ؽغٓ ِؾّذ ٚاٌش١خ وبٍِخ،

 وج١ش أصش ٌٗ ٚوبْ عٕٛاد، عذ ٠ذٖ ػٍٝ رزٍّز اٌفٍغفخ، فٟ اٌجبدوٛثٟ

 أ٠عبً  أعبرزرٗ ِٚٓ ٌذ٠ٗ، اٌؼمٍٟ إٌّؾٝ ع١ّب ال اٌؼ١ٍّخ، شخص١زٗ ػٍٝ



 عٕٛاد، ػذح ػٕذٖ دسط ؽ١ش اٌفمٗ، فٟ األصفٙبٟٔ اٌؾغٓ أثٛ اٌغ١ذ

 اٌزٞ ٚاٌغٍٛن، ٚاٌغ١ش األخالق فٟ اٌطجبغجبئٟ اٌمبظٟ ػٍٟ ٚا١ٌّشصا

 ِٕٙغٗ ِٓ اعزٍُٙ فمذ اٌطجبغجبئٟ، شخص١خ ػٍٝ ػ١ّك رؤص١ش ٌٗ وبْ

 ػٍٝ ٚؽصً. اٌؾذ٠ش فمٗ إٌٝ ثبإلظبفخ ثبٌمشآْ اٌمشآْ رفغ١ش أعٍٛة

 اٌش١خ ِٓ اٌشٚا٠خ فٟ ٚإعبصاد إٌبئ١ٕٟ ا١ٌّشصا ِٓ االعزٙبد فٟ إعبصح

 اٌش١خ ػٍٝ أ٠عبً  ٚرزٍّز اٌجشٚعشدٞ، ؽغ١ٓ هللا ٚآ٠خ اٌمّٟ ػجبط

 األ٠شٚأٟ، ػٍٟ ٚا١ٌّشصا اٌخٛٔغبسٞ، اٌمبعُ أثٛ ٚاٌغ١ذ اٌىٛ٘ىّشٞ،

 اٌٍّىٟ أصغش ػٍٟ ٚاٌش١خ

 1- تالمذة الطباطبائً 

 ػبِالً  فىبْ اٌخٍك، ثذِبصخ اٌطجبغجبئٟ ؽغ١ٓ ِؾّذ اٌغ١ذ اٌؼالِخ اِزبص ٌمذ

 فٕبي اٌّئبد، ٠ؾعش٘ب وبْ إر اٌم١ّخ، ِؾبظشارٗ إٌٝ اٌطالة شذ فٟ سئ١غ١بً 

.  رذس٠غٙب ػٍٝ لبدس٠ٓ ٚأصجؾٛا اٌؾىّخ فٟ االعزٙبد دسعخ ُِٕٙ اٌىض١شْٚ

 ػٍِٛٗ ِٓ ٍٔٙٛا اٌز٠ٓ ٚاألفبظً اٌطٍجخ ِٓ ع١ً ٠ذ٠ٗ ػٍٝ دسط ٌٚمذ

 ١ٌٛ٠ٙب اٌؼالِخ وبْ اٌزٟ اٌؼم١ٍخ اٌؼٍَٛ ر١ّٕخ فٟ ثبسص دٚس ٌُٙ ٚوبْ اٌّخزٍفخ،

 ؽغ١ٓ ِؾّذ اٌش١ٙذ اٌّطٙشٞ، ِشرعٝ اٌش١ٙذ: ُِٕٙ ٔزوش ا٘زّبِٗ،

 ِؾّذ اٌش١ٙذ اٌمذٚعٟ، ػٍٟ اٌش١خ اٌّٙذأٟ، ِفزؼ ِؾّذ اٌش١ٙذ اٌجٙشزٟ،

 آ٠خ ا١ٌضدٞ، ِصجبػ رمٟ ِؾّذ األعزبر آٍِٟ، عٛادٞ هللا آ٠خ اٌغؼ١ذٞ، سظب

 األسدث١ٍٟ، اٌىش٠ُ ػجذ اٌغ١ذ اٌخ١ّٕٟ، ِصطفٝ اٌش١ٙذ اٌش١شاصٞ، ِىبسَ هللا

 ششػ ؽٛي ربثبْ ِٙش وزبة أٌف اٌزٞ اٌطٙشأٟ ؽغ١ٓ ِؾّذ اٌغ١ذ اٌؼالِخ

ش١شاصٞ أٔصبسٞ ٚاٌش١خ اٌطجبغجبئٟ، اٌؼالِخ أعزبرٖ أؽٛاي  

 5 -مؤلفاتة 

ٌٍؼالِخ اٌطجبغجبئٟ ِؤٌفبد وض١شح ثبٌٍغز١ٓ اٌؼشث١خ ٚاٌفبسع١خ، ِٕٙب ِب 

أٌفٗ فٟ إٌغف األششف، ِٕٚٙب ِب أٌفٗ فٟ رجش٠ض، ِٕٚٙب ِب أٌفٗ فٟ لُ 

 اٌّمذعخ، ِٚؤٌفبرٗ ٟ٘:

ـ رفغ١ش ا١ٌّضاْ ٠ٚمغ فٟ ػشش٠ٓ عضءاً ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ، ٚرشعُ إٌٝ  1

وً ِٕب٘ظ اٌزفبع١ش، ؽ١ش أْ  اٌفبسع١خ ٚاإلٔغ١ٍض٠خ. ٚ٘ٛ رفغ١ش ٠غّغ

اٌؼالِخ اٌطجبغجبئٟ عّغ إٌٝ عبٔت ِٕٙظ رفغ١ش اٌمشآْ ثبٌمشآْ ِٕٙظ 

 اٌزفغ١ش اٌشٚائٟ ٚاٌفٍغفٟ ٚاٌزبس٠خٟ ٚاالعزّبػٟ



ـ ِجبدٜء اٌفٍغفخ ٚغش٠مخ اٌّضب١ٌخ، ِغ ششػ ٚ٘ٛاِش ٌٍؼالِخ  9

ـ ثذا٠خ اٌؾىّخ، ٚٔٙب٠خ اٌؾىّخ 2 اٌف١ٍغٛف اٌش١ٙذ ِشرعٝ اٌّطٙشٞ.  

ـ ششػ األعفبس ٌصذس اٌذ٠ٓ اٌش١شاصٞ، فٟ عزخ ِغٍذاد. 1  

ـ ؽٛاس ِغ األعزبر ٕ٘شٞ وٛسثبْ فٟ ِغٍذ٠ٓ. 5  

ـ سعبٌخ فٟ اٌؾىِٛخ االعال١ِخ، غجؼذ ثبٌؼشث١خ ٚاٌفبسع١خ ٚاألٌّب١ٔخ. 6  

ـ سعبٌخ فٟ إصجبد اٌزاد 8 ـ سعبٌخ فٟ اٌمٛح ٚاٌفؼً. 7  

ؼبي.ـ سعبٌخ فٟ األف 19  ـ سعبٌخ فٟ اٌصفبد. 9  

ـ اإلٔغبْ لجً اٌذ١ٔب 19  ـ سعبٌخ فٟ اٌٛعبئػ. 11  

ـ اإلٔغبْ ثؼذ اٌذ١ٔب. 11   ـ اإلٔغبْ فٟ اٌذ١ٔب. 12 .  

ـ سعبٌخ فٟ اٌٛال٠خ. 16  ـ سعبٌخ فٟ إٌجٛح. 15  

ـ سعبٌخ فٟ اٌجش٘بْ. 18  ـ سعبٌخ فٟ اٌّشزمبد. 17  

ـ سعبٌخ فٟ اٌزؾ١ًٍ. 99 ـ سعبٌخ فٟ اٌّغبٌطخ. 19  

ـ سعبٌخ فٟ االػزجبساد. 99  سعبٌخ فٟ اٌزشو١ت.ـ  91  

ـ ِٕظِٛخ فٟ سعُ خػ إٌغزؼ١ٍك. 91  ـ سعبٌخ فٟ إٌجٛح ٚإٌّبِبد. 92  

ـ اٌمشآْ فٟ اإلعالَ. 96 ـ ػٍٟ ٚاٌفٍغفخ اإل١ٌٙخ. 95  

ـ اٌّشأح فٟ اإلعالَ 98  ـ اٌش١ؼخ فٟ اإلعالَ. 97  

اإلعالَ ا١ٌّغش. ـ 29 ـ عٕٓ إٌجٟ )صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ ٚعٍُ(. 99  

ـ ؽبش١خ اٌىفب٠خ. 21  

٘زا فعالً ػٓ اٌزؼ١ٍمبد ٚاٌّمبالد اٌّزؼذدح اٌزٟ وبٔذ رٕشش فٟ اٌّغالد 

 اٌؼ١ٍّخ آٔزان.



ٌٚؼً ِٓ أُ٘ آصبس اٌؼالِخ ِٚؤٌفبرٗ ٘ٛ وزبثٗ ا١ٌّضاْ فٟ رفغ١ش اٌمشآْ، 

 ٠ٚؼزجش ِٓ اٌزفبع١ش اٌم١ّخ ٌٙزا اٌؼصش

 6- وفاتة 

ثمٟ اٌؼالِّخ اٌطجبغجبئٟ فٟ ِذ٠ٕخ لُ ؽزٝ ٚافزٗ ا١ٌّّٕخ فٟ اٌغبػخ اٌزبعؼخ 

٘ـ، ٚش١ّغ 1199ِؾشَ اٌؾشاَ عٕخ  18صجبؽبً ِٓ ٠َٛ األؽذ اٌّصبدف 

رش١١ؼبً ١ِٙجبً ثؼذ إػالْ اٌؾذاد اٌشعّٟ، ٚلذ ٚٚسٞ عضّبٔٗ اٌطب٘ش اٌضشٜ فٟ 

ِبَ ِٛعٝ اٌىبمُ أؽذ عٛأت ِشلذ اٌغ١ذح اٌطب٘شح فبغّخ اٌّؼصِٛخ ثٕذ اإل

)ػ١ٍّٙب اٌغالَ(. ٠ٚزوش اٌؼالِّخ اٌغ١ذ ِؾّذ ؽغ١ٓ اٌؾغ١ٕٟ اٌطٙشأٟ ػٓ 

وبٔذ ؽبي أعزبرٔب اٌؼالِّخ »أؽٛاي اٌغ١ذ اٌطجبغجبئٟ فٟ أٚاخش أ٠بَ ؽ١برٗ: 

رغٛء ٠ِٛبً ثؼذ ٠َٛ، ٚفٟ أٚاخش أ٠بِٗ ٔمٍٖٛ إٌٝ اٌّشفٝ، ؽ١ش ثمٟ ٕ٘بن ِذح 

فمذ ٚػ١ٗ ثبٌىبًِ. ػٕذِب خشط ِٓ إٌّضي أُعجٛع، ٚفٟ ا١ِٛ١ٌٓ األخ١ش٠ٓ 

«لبي ٌضٚعزٗ: أٔب ٌٓ أػٛد  
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 1- العقل والدين :

فمذ ٠ؾزً اٌؼمً ػٕذ اٌؼالِخ اٌطجبغجبئٝ ِٕضٌخ ِّٙخ عذا فٝ اٌّغبي اٌذ٠ٕٝ 

ٚاٌؾغظ اٌششػ١خ ػٍٝ  ثٕٝ اػزجبس ٚاصبٌخ اٌذ٠ٓ ٚاٌّؼبسف اٌذ١ٕ٠خ ٚاالدٌخ

اعبط اٌؼمً . ٌٚٙزا اٌغجت ال ٠ؼمً ػٍٝ االغالق اْ ٠ؾىُ اٌذ٠ٓ ثؼذَ 

اػزجبس اٌؼمً ٚاالؽىبَ اٌمطؼ١خ ٌٍؼمً . ٚاٌّؼبسف ٚاٌزؼب١ٌُ اٌذ١ٕ٠خ ِٕغغّخ 

 ِغ اؽىبَ اٌؼمً اٌمطؼ١خ .
                                                           

 3  المؤلف : الدكتور عباس نٌكزاد 

  الكتاب : التوافق بٌن الدٌن والعقل فى مدرسة الحكمة المتعالٌة 

  الناشر االٌرانى : ٌزوهٌشكاة حوزه ودانشكاه 

 ترجمة : على ال دهر الجزائرى 

  المراجعة والتقوٌم  : فرٌق مركز الحضارة 

 االخراج : محمد حمدان 

  تصمٌم الغالق : حسٌن موسى 

  3113الطبعه االولى بٌروت 

 العقل  والدٌن من وجهة نظر محمد حسٌن الطباطبائى الفصل الثالث : 

  164الى 141ومن . 135صفحة 

 التربوىاراءه فى الفكر  -ثانٌا :



  -ٚاٌؼاللخ ث١ٓ اٌذ٠ٓ ٚاٌؼمً فٝ ثؼط اٌزؼب١ٌُ اٌذ١ٕ٠خ رشًّ :

ّؼبسف اٌذ١ٕ٠خ اال١ٌٙبد ٚاٌ  -1  

اصجبد ٚعٛد هللا -9  

)٠ٚجش٘ٓ اٌطجبغجبئٝ ثبْ اٌمشاْ اٌشش٠ف ٘ٛ اصً ٚعٛد هللا رؼبٌٝ ثذ١ٙ٠ب  

ال ٠زٛلف ػٍٝ اٌزصذ٠ك اٌؼمٍٝ ثٗ . ٚأّب ٠ؼٕٝ ػٕب٠زخ ثبصجبد اٌصفبد 

 وبٌٛؽذح ، ٚاٌفبغش٠خ ، ٚاٌؼٍُ ، ٚاٌمذسح ، ٚغ١ش رٌه (  

 اٌزؾ١ًٍ إٌفغٝ .

غجبئٝ اْ اصً ٚعٛد هللا غٕٝ ػٓ االعزذالي ٠ٚجش٘ٓ ٠ضجذ اٌؼالِخ اٌطجب

 ػٍٝ رٌه ثطش٠م١ٓ 

سعٛع االٔغبْ اٌٝ رارٗ ِٚشبػذح فمشح ٚظؼفخ ٚاْ ٠ذسن رؼٍمخ  -أ

ٚاسرجبغخ اٌٛعٛدٜ ثبهلل اٌغٕٝ اٌّزؼبي ٠ٚشؼش رّبَ ثٛعٛدح ٚاْ ٚعٛدٖ 

 ِزصً ثّٕجغ اٌٛعٛد 

اٌؼ١ٍّخ ٚ٘ٛ ِب ٠ؼشف ثجش٘بْ اٌصذ٠م١ٓ  اٌّؾبلً  –ة   

االفؼبي اال١ٌٙخ : رٕمغُ االؽىبَ اٌؼم١ٍخ اٌٝ لغ١ّٓ اؽىبَ ػم١ٍٗ ٔظش٠ٗ  –ط 

 ٚاؽىبَ ػم١ٍخ اٌؼ١ٍّخ 

ٚاالؽىبَ إٌظش٠خ ٘ٝ االؽىبَ اٌزٝ ال رشرجػ ِجبششرب ثبػّبي االٔغبْ ٚأّب 

رؾىٝ ػٓ اٌؾمبئك اٌخبسع١خ ٚاٌؼاللبد ث١ّٕٙب ِضً اٌؼبٌُ ِٛعٛد ٚاْ 

 االسض رذٚس ؽٛي االسض 

ٚاْ االؽىبَ اٌؼ١ٍّخ ٌٍؼمً ٘ٝ االؽىبَ اٌزٝ رزؼٍك ثبػّبٌٕب  ِضً اٌصذق 

 ٚاٌىزة ٚاٌظٍُ ٚاٌؼجبدح ٚاال٠ّبْ 
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 2- الجمع بين العلم والعمل 

)
4
 3- اتباع القلب , والشزع , والعقل )

 اْ وً أغبْ ٠غذ فٝ ٔفغخ ِصذس٠ٓ ٌالدسان ٚاٌفُٙ  . االٚي : ٚ٘ٛ 

 اٌؼمً ٚاٌضبٔٝ : ٘ٛ اٌمٍت ٚاٌٛعذاْ 

فجبٌمٛح اٌؼبلٍخ ٠ذسن االٔغبْ ِصبٌؾخ ِٚفبعذح ١ّ٠ٚض ث١ٓ اٌّؾجٛة 

 ٚاٌّىشٖٚ ٚاٌؾك ٚاٌجبغً 

ٚثبٌمٍت ٚاٌٛعذاْ اٌٍزاْ ٠ّىٓ رغ١ّزّٙب ثبٌفطشح اٚ اٌشؼٛس اٌخفٝ أٚ 

االدسان اٌخفٝ ٠زؼشف ػٍٝ اٌطش٠ك اٌزٜ ٠شثطخ ثؼبٌُ اٌٛعذاْ ٚػٍخ ا٠غبدح 

٠غبد اٌؼبٌُ ٚأغزاثخ ٌّجذا اٌّجبدا ٚغب٠خ اٌغب٠بد  ٚثبٌزبو١ذ لبْ ٘ز٠ٓ ٚا

اٌؼب١ٍِٓ ا١ٌّّٙٓ ٌالدسان ِٛعٛداْ فٝ وً أغبْ ٠ؤدٜ وً ٚاؽذ ِّٕٙب 

دٚسح فٝ االفبق االدسان ٚاٌفُٙ اٌخبص ال ٠غزغٕٝ اؽذاّ٘ب ػٓ االخش ٚارا 

ِبد فمذ ٚاؽذا اغٍك فٝ ٚعخ االٔغبْ ػبٌُ ِٓ ٚاٌّذسوبد ٚاٌّؼٍٛ  

 
                                                           

 اسم الكتاب : الشمس الساطعة  رسالة فى ذكرى محمد حسٌن الطباطبائى (4)
 تالٌف :السٌد محمد الحسٌن الحسٌنى الطهرانى

 تعرٌب السٌد عباس نور الدٌن و عبدالرحٌم مبارك 
 البضاءدار النشر : دار الحجة 

 الطبعة الثانٌة 
 11صفحة 

 131الى صفحة  111نفس المرجع صفحة من (5)



 



 



 

: واإلدراكالعلم -5
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ان الروح والخصائص الروحٌة مجردة عن المادة وان النظرٌة  

المادٌة المؤدٌه الى ان الروح واالدراك مٌزة من ممٌزات المادة 

 باطلة فى ضوء االدله التى طرحتها تلك النظرٌة

من هذه المقالة  قال العالمة الطباطبائى :ان الحدٌث الذى نبسطة

)االدراك (وٌستهدف البحث عن هواٌة وواقع االدراك علمٌرتبط بال

على ان البحث فى النظرٌات المثالٌة والسفسطة عبر المقالة الثانٌة 

استدعى طرح ابحاث العلم )هواٌة العلم ,حدود وقٌمة العلم , وافعٌة 

وم , العلم , قٌمة المعلومات ,اخطاء العلم ,ظهورالكثرة من العل
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 كتاب :اصول الفلسفة والمنهج الواقعى 

  161 - 141المقالة الثالثة : صفحة ا 

  تالٌف : السٌد محمد حسٌن الطباطبائى 

  المجلد : االول 

   تقدٌم وتعلٌق : مرتضى مطهرى 

  ترجمة : عماد ابو رغٌف 

  ام3113شبكة : انا شٌعى العالمٌة  حسٌن 



اختالف قسئات العلم ( واال فطرح هذه االبحاث فى الفلسفة تاتى 

 متاخرة وفق نظام البرهنة واالستدالل 

 مثال 

سم ( والق نظرة على المشهد 1×13خذ بٌدك صورة قوتوغراقٌة )

الذى تحتوٌه . وهو مشهد اسرة مؤلفة من عدة افراد تجلس فى احدى 

. اما البحٌرة فماؤها الزالل المنتزهات المطلة على احدى البحٌرات 

كانه حبات فضة خالصة صفت بعضها على بعض وصدى امواجه 

. على الرتٌب ٌحكى عن حركة الرٌاح . وهبوب النسٌم العلٌل 

اطراف هذه البحٌرة ٌمتد بساط اخضر جمٌل وتتوزع فى زواٌاة 

شجٌرات خضراء ممشوقة تستنشق نسائم الربٌع فتتعشق وتنتعش 

طراوة وحالوة  ٌمتد هذا المشهد خمسة عشر  وتضفى على الجو

كٌلوا مترا الى سلسة جبال اصطفت قممها كاسنان المشط وهى ترقب 

المشهد من علوها   الشاهق . هذا المشهد الذى جاء بٌن ٌدٌها كلوحة 

فنٌة وضعت بجوار الطفل . فى زاوٌة من المنتزه تجد فراشا تحلق 

ن كما توحى مالمحة ومعه حول اسره ٌجلس بٌنهم رجل ابن االربعٌ

 ٌضعه اطفال ٌدلل جو العطف والحب الذى ٌلفهم على انهم اوالده .

وقد وضع بٌن اٌدٌهم طبق من التفاح توزعوا فى هذه الحلقة فواحد 

منهم عاكف بحرارة على اكل التفاحة بٌده واالخر ٌشم تفاحة بٌده 

حة مد ٌداه واالخر ٌعلق بابٌه كغصن رٌحان ورغم انه قد اخذ بٌده تفا

البٌه مطالبا باخرى ٌرٌد ان ٌقع بنفسة فى طبق التفاح لٌحرم 

 االخرٌن انه لتدافع ظرٌف وهذه النظرٌه تسمى النظرٌة االولى

..نعود الى الصورة الفوتوغرافٌة سنجدها قطعة من الورق االبٌض 

ال ٌتعدى محتواها بقعا سوداء توزعت على سطحها باشكال مختلفة 

بٌا وبعضها ضغٌرة نسبٌا وبعضها بعٌده وبعضها بعضها كبٌرة نس

 قرٌبة بالنسبة الى بعضها وهذه نظرة اخرى نسمٌها النظرة الثانٌة 



من خصوصٌات تقدم لو سئلت االن هل المشهد الفسٌح بما فٌه 

وصفها وكلما ذهبنا فى النظره الى ما هو اعمق اكتشفنا مواصفات 

سم ماذا 1×13ى جدٌدة تطلع علٌة عبر الصورة التى حشدت ف

 سٌكون جوابك ؟ ستقول حتما : ال . 

اثبتت لنا المشاهدة والتجربة نستخدم الحواس ٌحصل لدٌنا رد فعل 

مادى جراء التاثٌر الذى ٌحدث الواقع الخارجى للمادة فى المجموعه 

العصبٌة . ومع تعطٌل ممارسة الحاسة ٌمحى هذا الرد الذى حصل 

 جراء استخدامها ونلتمس فى الحاله شٌئا ٌسمى االدراك 

شهد هذا الكون الفسٌح بما فٌه من ال ٌمكننا ان نصدق اطالقا م

خصوصٌات مذهلة ومع كل خطواته وسطوحة واجسامة الذى ٌتجلى 

امامنا صورة واحدة متصلة وال ٌمكن ان نصدق انه قد احتل مكاناه 

وحشر فى قطعة صغٌرة فى المادة العصبٌه او فى الدماغ مركب من 

 اجزاء متصلة ومتراكمة اصغر من حجم االنسان 

الذى نالحظه فى المحسوسات حٌنما نستخدم الحواس  ثم التهافت

)اخطاء الحس ( ال ٌسمح ان نقول اننا ادركنا واقع الكون المادى 

 الخارج عن زواتنا فى محل وجوده 

اذن ال تحل الصور المدركة ال فى مادة اجسامنا وال فى الماده 

 الخارجة عن زواتنا 

دم اتصافها بالسمات الخالصة : ان الصور الذهنٌة المدركة بحكم بع

العامة للمادة ) االنقسام وعدم صدق الكبٌر على الصغٌر ( ظواهر 

 غٌر مادٌة 
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7

 

الحقٌقه فى مصطلح الفلسفه ترادف الصدق او الصحة التى تطلق 

على القضٌة الذهنٌة حتى تطابق الواقع اما الخطأ او الكذب فتطلق 

ال ٌرسم االٌمان بان االربعة على الفضٌة التى ال تطابق الواقع مث

تساوى حاصل ضرب اتنٌن فى اتنٌن او ان االرض تدور حول 

الشمس بانه اٌمان حقٌقى وصادق وصحٌح اما االٌمان بان حاصل 

ضرب اتنٌن فى اتنٌن ٌساوى ثالثه او ان الشمس تدور حول الشمس 

تدور حول االرض فهو اٌمان خاطئ وكاذب اذن فالحقٌقة صفة 

 من حٌث مطابقتها للواقع ونفس االمر لالدراكات 

وٌطلق مصطلح الواقعٌة فى التداول االصطالحى الحدٌث على ذات 

الواقع ونفس االمر ال على الحقٌقة ونحن نتابع هذا االصطالح ومن 

فكلما قلنا واقعٌة عنٌنا ذات الواقع ونفس االمر وكلما قلنا حقٌقة هنا 

 قصدنا االدراك الذى ٌطابق الواقع 

 ى الطباطبائى الحقٌقه على عدة اراء وهى : وبن

ان حقانٌة ادراكات االنسان بشكل عام و مطابقتها  للواقع امر  -

 بدهى أي ان المعرفة البشرٌة باسرها لٌست خاطئة وموهومة

ان الحقٌقه اما ان تكون كاذبة واما ان تكون صادقة وال  -

وال ٌمكن ان ٌكون هناك فرض ٌجتمعان معا فى نفس الوقت 

 ثالث 

ان الحقٌقة عنده دائمة ولٌست مؤقتة واعطى مثال وقال لو قلنا  -

 ان افالطون تلمٌذ ارسطوا فى القرن الرابع الهجرى فهذه حقٌقة 

فاذن هى دائمة الن عرفنا بالفعل انا افالطون تلمٌذ ارسطو فى 

 القرن الرابع وتبقى حقٌقة دائمة لالبد ولٌست مؤقتة 
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 337الى صفحة  111مرجع سابق من صفحة  



 ثالثا : الرائ الشخصى

 جٌله, فً ٌتركها التً وآثاره بأعماله: اإلنسان شخصٌة تتجلّى

ٌّد ترك وقد  الفكر على واضحة بصمات الطباطبائً الس

 ونحن اإلسالمٌة, الجامعة فً َجذرٌاا  تحّوالا  وأوجد اإلسالمً,

 :أهّمها إلى نشٌر

 أُسوةا  صار حتى الكرٌم القرآن لتفسٌر بدٌعة أُُسساا  وضع ـ 1

 .لآلخرٌن

 .العلمٌة األوساط فً الفلسفً التفكٌر إشاعة ـ 3

 واضحة بصورة الفلسفٌة المسائل تبٌٌن فً السعً ـ 4

 .وملموسة

 ,(السالم علٌهم) البٌت أهل أئمة آثار نشر فً السعً ـ 5

 تحشٌة فً شارك كما وإمعان, بدقة مطالعتها على والحثّ 

 أن إلى الخامس الجزء إلى الجدٌدة طبعتها فً «األنوار بحار»

 لكان المشروع تمّ  لو «هللا اٌمى»و. اإلكمال عن العوائق عاقته

 .اإلمامٌة للشٌعة ثمٌناا  كنزاا 

 البٌت أهل أئّمة عن أُثر وما القرآنٌة الحقائق بٌن الجمع ـ 6

 فً جاء ما باستخراج قام فقد اآلٌات, تفسٌر فً( السالم علٌهم)

 .نفسها فً فٌها اإلمعان بعد اآلٌات, تفسٌر حول الرواٌات

 كان التً اللقاءات خالل من العالم, فً الشٌعً الفكر إشاعة ـ 7

 ومراسلتهم العالمٌة الشخصٌات مع ٌجرٌها

 .اآلثار مشكالت لحلّ  االهتمام صب   ـ 1

 لكسب مؤّهل جٌل وتربٌة النفس تهذٌب على الحث   ـ 1

 .األخالقٌة الفضائل

 ومفّكر مدّرس بٌن عدٌدة وفكرٌة علمٌة شخصٌات تربٌة ـ 1

 .العلمً عطاؤهم لهم

 


