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�ض البحث ملخَّ

ر علم الكالم بحس��ب املراح��ل التي مرَّ هبا، حاله يف ذلك ح��ال بقية العلوم،  تطوَّ
فأخذ عند البعض للجدل منهًجا وسبياًل للوصول إىل غايته، إىل استخدام الدليل العقل 
ثمَّ دخول الفلسفة يف جممل أبحاثه ومسائله، نتيجة النفتاح املسلمني عىل ديانات وأفكار 
جاءت من خارج اإلطار اإلس��المي، ومن ترمجة لفلسفة اليونان وغريها. ومن هنا فقد 
روه لتلك األفكار التي تريد النيل من عظمة اإلسالم، كم  ى علمء اإلس��الم ومفكِّ تصدَّ
ا اس��تطاعت أن تعطي رؤية كونية للفرد املس��لم، وذلك لزيادة إيمنه بدينه وعقيدته.  أهنَّ
ق نصري  ومن أبرز هؤالء الذين سامهوا يف نضوج املنهج الفلسفي يف علم الكالم هو املحقِّ
ّ فيه: »وكان هذا الش��يخ  مة احِللِّ الدي��ن الطويس )597-672ه�(، وال��ذي يقول العالَّ
أفض��ل أهل عره يف العل��وم العقليَّة والنقليَّة، وله مصنَّفات كث��رية يف العلوم احلكميَّة 
ر  واألح��كام الرشعيَّة ع��ىل مذهب اإلماميَّة، وكان أرشف من ش��اهدناه يف األخالق نوَّ
اهلل رضحيه. قرأت عليه إهليات الشفا أليب عل بن سينا، وبعض التذكرة يف اهليئة تصنيفه 

س اهلل روحه(. رمِحه اهلل، ثمَّ أدركه املوت املحتوم )قدَّ
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Abstract

This study deals with the scholastic theological approach 

of Al-A'llama Al-Hilli which is contrasted with the approach of 

his teacher, Al-Toosi to identify the influence the latter had on 

his student. This study first traces back the historical stages of 

developing the field of scholastic theology. This field has many 

great figure, one of whom is the Investigator Naseer Al-Deen Al-

Toosi and his student, Al-A'llama Al-Hilli who both stood against 

the attempts of deforming Islam in its beliefs and basics.

This study concludes that although Al-A'llama Al-Hilli 

was highly influenced by his teacher's scholastic theological 

approach, but he had his own independent opinions and beliefs 

that led him sometimes to criticize even his teacher. Thus he has 

his own approach and style in conducting scholastic theology, 

the matter which justifies the need for studying him thoroughly.
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املقدمة

ر علم الكالم بحس��ب املراح��ل التي مرَّ هبا، حاله يف ذلك ح��ال بقية العلوم،  تطوَّ
فأخذ عند البعض للجدل منهًجا وسبياًل للوصول إىل غايته، إىل استخدام الدليل العقل 
ثمَّ دخول الفلسفة يف جممل أبحاثه ومسائله، نتيجة النفتاح املسلمني عىل ديانات وأفكار 
جاءت من خارج اإلطار اإلس��المي، ومن ترمجة لفلسفة اليونان وغريها. ومن هنا فقد 
روه لتلك األفكار التي تريد النيل من عظمة اإلسالم، كم  ى علمء اإلس��الم ومفكِّ تصدَّ
ا اس��تطاعت ان تعطي رؤية كونية للفرد املس��لم، وذلك لزيادة إيمنه بدينه وعقيدته.  أهنَّ
ق نصري  ومن أبرز هؤالء الذين سامهوا يف نضوج املنهج الفلسفي يف علم الكالم هو املحقِّ
ّ فيه: »وكان هذا الش��يخ  مة احِللِّ الدي��ن الطويس )597-672ه�(، وال��ذي يقول العالَّ
أفض��ل أهل عره يف العل��وم العقليَّة والنقليَّة، وله مصنَّفات كث��رية يف العلوم احلكميَّة 
ر  واألح��كام الرشعيَّة ع��ىل مذهب اإلماميَّة، وكان أرشف من ش��اهدناه يف األخالق نوَّ
اهلل رضحيه. قرأت عليه إهليات الشفا أليب عل بن سينا، وبعض التذكرة يف اهليئة تصنيفه 

س اهلل روحه(. رمِحه اهلل، ثمَّ أدركه املوت املحتوم )قدَّ

وقد عرف كتابه )جتريد االعتقاد( هبذه الس��مة، إذ أدرج فيه جّل املس��ائل الكالميَّة 
بأسلوب فلسفي خمتر من ناحية العبارة، لكنه غني من ناحية اإلشارة إىل تلك األبحاث 
ّ )648-726 ه�(،  مة احِللِّ واملس��ائل. وقد اقتفى أثره تلميذه والش��ارح ملصنَّفاته العالَّ
ة  والذي يعّد الرائد يف هذا املجال، فقد رأينا أنَّه اتَّبع املنهج العقل الفلس��في نفسه، وأدلَّ
��ق الط��ويس وعبارات��ه نفس��ها، واعراضاته عىل اخلص��م، وتبويب تلك املس��ائل  املحقِّ
وترتيبها، وهذا ال يعني أنَّه اقتبس كّل ذلك من أستاذه ووافقه يف كّل ما يذهب اليه، بل 



192

مة احللِّي درا�صة مقارنة مع اأ�صتاذه ال�صيخ ن�صري الدين الط��صي املنهج الكالمي عند العالَّ

ا ناقًدا ومعرًضا، وهذا ما تعلَّمه أيًضا من أستاذه الذي كان  ّ مستقالاًّ حراًّ مة احِللِّ  كان العالَّ

مستقالاًّ يف تفكريه، عىل الرغم من أنَّه تابع البن سينا وللمدرسة املشائية.

ّ احلس��ن بن يوسف. والذي قال  مة احِللِّ وقد كان لتلميذه والش��ارح ألقواله العالَّ
عنه أستاذه نصري الدين الطويس: »عامل إذا جاهد فاق«. الدور الكبري يف نرش هذا املنهج 
الكالم��ي، إذ رشح هو  بعض كتب اس��تاذه، فقد كتب مصنَّفات كثرية بمس��تويات 
جت هلذا املنهج، حتى صار هو املنهج املدريس الس��ائد عند املدرس��ة الشيعيَّة  خمتلفة روَّ
ة اليزال تأثريها إىل يومنا هذا،  ولدى علمئها قروًنا متطاولة، فهو صاحب مدرسة فكريَّ
عة اليزال مرجًعا  فاته العلميَّة املتنوِّ وبخاصة يف َحْقَل الفلس��فة والكالم، وكثري م��ن مؤلَّ

مهماًّ ومصدًرا للثقافة العربيَّة واإلسالميَّة.

وء  ة التي تس��توجب تس��ليط الضَّ ويمكن اعتبار ذلك كّله من مجلة األس��باب املهمَّ
ة  عىل ش��خصيَّته من خالل س��ريته وتراثه الفكري ومنهجه يف البح��ث العلمي، وخاصَّ
هات العل��وم وأرشفها، وذلك باعتب��ار موضوعه وما  يف عل��م الكالم ال��ذي ُيعدُّ من أمَّ
منا البحث  يبحث فيه من املسائل كمعرفة اخلالق وصفاته وسائر أصول الدين. وقد قسَّ
��ة، واملبحث الثاين يف أدوار  ل يف املناهج الكالميَّة بصورة عامَّ ع��ىل ثالثه مباح��ث، األوَّ
ّ ومقارنته بأس��تاذه  مة احِللِّ  املناه��ج اإلس��الميَّة يف علم الكالم، والثال��ث يف منهج العالَّ

الطويس.

ومل ي��د الباح��ث. بحس��ب اطِّالع��ه. من كتب يف دراس��ة ه��ذا األثر، نع��م هناك 
دراسات كثرية وكتب وفرية كتبت عن ِكاَل الَعَلمني، ولكن مل تتناول هذه املسألة من تأثُّر 
ق الطويس بم تناولته هذه البحث. فنسأله تعاىل أن يكون هذا اجلهد  ّ باملحقِّ مة احِللِّ العالَّ
نه وكرمه، واحلمد هلل   مقبواًل عنده، وأن يعله ذخًرا لنا يوم املعاد� وأن يوّفقنا للرش��اد بمِّ

وحده.
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التمهيد

اإلنس��ان ومنذ الق��دم يبحث ع��ن القوانني الت��ي تضبط تفكريه وتكش��ف له عن 
دت املناهج والقواعد يف البحث عن جوهر األشياء. اها، فتعدَّ احلقائق التي يتوخَّ

وكان للسفس��طائيني مهاترة تبدو هلم أهنا الس��بيل األق��وم يف التفكري، وذلك حني 
قرروا أن اخلطأ مس��تحيل ما دام اإلنس��ان مقياًس��ا لكل يشء، إذ »أخذ جورجياس عىل 
ة أن ييب عىل أي س��ؤال عن أي موضوع يف التّو وعفو اخلاطر، واستخدم  عاتقه بش��دَّ
د الشقش��قة والتالعب اللفظي«)1(. ك��م أنَّ بروتاجوراس هو  الح��راز هذه الغايات جمرَّ
صاحب القول الش��هري: »االنس��ان هو معيار كل االش��ياء، معيار ما هو موجود فيكون 

موجودا، ومعيار ما ليس موجوًدا فال يكون موجوًدا«)2(.

ث��مَّ جاء س��قراط)3(، فه��دم منهجه��م ليبني منهًجا جدي��ًدا يقوم عىل ف��ن وطريقة 
ه األس��ئلة إىل الناس مع اصطناع اجلهل باملوضوع الذي يسأل عنه،  )التهكم(، فقد يوجِّ
لك��ي ينتهي بمحاوره يف النهاي��ة إىل إدراك جهله، وطريقة )توليد املعاين( التي اس��تعار 
لفظتها سقراط من صنعة أّمه »)فايناريت( القابلة، وذلك لكي يشري هبا إىل نظريته يف أنَّ 
ص يف مساعدة اآلخر عىل استخراج  ة املعلم إنَّم تتلخَّ ة يف النفس، وأنَّ مهمَّ املعرفة فطريَّ

الكامن عنده، وليس يف إضافة يشء جديد إليه«)4(.

وي��أيت أفالطون يف إحدى حماوراته لينظر يف البحث العلمي)5(، »أما أس��لوبه فكان 
التوفيق والتنسيق، وحر كّل وجهة يف دائرة، وإخضاع املحسوس للمعقول، واحلادث 
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لل��رضوري«)6(. كم أنَّه ي��أيت بطريقة كان هل��ا األثر يف املنطق األرس��طي، وهي الطريقة 
م، يكون املنهج قد وجد وظهرت معامله  املعروفة ب�)القس��مة املنطقيَّة()7(. واعتباًرا ملا تقدَّ
يف التفك��ري اإلنس��اين قبل أن يوج��د املنطق الصوري عىل يدي أرس��طو. ك��م أنَّ بعض 
املس��لمني مل يرتضوا املنهج واملنطق األرس��طي، فجاءوا بمناهج ُأخر جعلوا منها طريًقا 

ملعرفة احلقيقة وحللِّ املسائل التي يرومون حلَّها)8(.

ا للدراسة والبحث، يتناسب مع موضوع العلم  وعليه يلزم لكلِّ علم منهًجا خاصاًّ
د »وختتلف باختالف الباحثني وقدراهتم  وأدوات املعرف��ة اخلاصة به، فاملناهج إذن تتعدَّ

وباختالف موضوع البحث أو طبيعة املشكلة املراد دراستها«)9(.
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املبحث الأوَّل

تعريف املنهج وتق�صيماته

ل: تعريف املنهج املطلب الأوَّ

املناه��ج مجع منه��ج )Method(، »ن ه��� ج النهج ب��وزن الفل��س، واملنهج بوزن 
املذهب، واملنهاج الطريق الواضح، وهنج الطريق أبانه وأوضحه، وهنجه أيًضا س��لكه، 
وباهبم قطع، والنهج بفتحتني البهر وتتابع النََّفس«)10(. إذن املنهج هو الطريق الواضح، 

هذا يف اللغة.

ف بتعريف��ات متقارب��ة، منها: أنَّه »خط��وات منظمة  ��ا يف اإلصط��الح، فق��د ُعرِّ أمَّ
دة  يتَّخذها الباحث ملعاجلة مسألة أو أكثر ويتتبَّعها للوصول إىل نتيجة. أو: إنَّه وسيلة حمدَّ

توصل إىل غاية معيَّنة«)11(.

»إنَّ فك��رة املنهج املس��تعملة اليوم يف املعنى االصطالحي ه��و التعريف القائل بأنَّه 
ة  الطري��ق املؤدِّي إىل الكش��ف عن احلقيقة يف العلوم بواس��طة طائفة م��ن القواعد العامَّ

د عمليَّاته حتى يصل إىل نتيجة معلومة«)12(. هتيمن عىل سري العقل وحتدِّ

وهو من ناحية أخرى »فن التنظيم الصحيح لسلس��لة من األفكار س��واء أكان من 
 أجل الكشف عن احلقيقة حني ال تكون معلومة لدينا، أم من أجل الربهنة عليها لآلخرين 

وإثباهتا بجوانبها املختلفة هلم حني نكون عىل معرفة وإملام كامل هبا«)13(.
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ة املتناسقة  ونخلص من هذه التعريفات إىل أنَّ املنهج: هو جمموعة من القواعد العامَّ
م��ع بعضه��ا، يعتمدها الباح��ث يف تنظيم ما لديه م��ن أفكار أو معلوم��ات من أجل أن 

توصله إىل النتيجة املطلوبة.

املطلب الثاين: تق�صيمات املناهج

تنقسم املناهج املعتمدة يف العلوم عىل قسمني رئيسني، مها:

ة: وُتعَرف باملناهج املنطقيَّة أيًضا. أ. املناهج العامَّ

ى املناهج الفنية أيًضا. ة: وتسمَّ ب. املناهج اخلاصَّ

ولعلَّ الذي هيّمنا يف دراس��تنا لعلم الكالم أن نس��لِّط الضوء حول مجلة من املناهج 
التي من شأهنا أن تدخل يف البحث عند املتكلِّمني ويف دراستنا هذه، تاركني بقية املناهج، 
وذلك لس��عتها ولتخصصاهتا، ويمكن ملن أراد التوّس��ع يف هذا املجال مراجعة ما ُكتب 
حول هذا املوضوع. وقد خلَّصها أحد الباحثني بخمس��ة مناهج، إذ قال: »إنَّ للمذاهب 
اإلس��الميَّة الكالميَّة مخس��ة مناهج معتمدة يف البحث والدراس��ة، وهي: املنهج النقل، 
والعقل، والتكامل، والوجداين، والِعرفاين«)14(. وقد ُيرجع البعض املنهج الِعرفاين إىل 
ة الِعرفان العمل منه، وقد ُيرجعه البعض إىل املنهج التكامل وخاصة  الوج��داين وخاصَّ

القسم النظري منه)15(.

اًل. املنهــج النقــل: وه��و عبارة ع��ن طريقة دراس��ة النصوص املنقول��ة، ويقوم  أوَّ
ق من س��المة النص  ع��ىل العنارص العامة اآلتية: )توثيق إس��ناد النص إىل قائله، والتحقُّ
 م��ن التحري��ف أو التصحي��ف أو الزيادة أو النق��ص. أي ضبط الن��ص.، وفهم مدلول 

النص()16(.
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وجمال اس��تخدام هذا املنهج كّل معرفة مصدرها النقل، »وقد ظلَّ هذا االستدالل 
النقل مواكًبا لعلم الكالم طيلة مسريته يف احلوار الداخل بني املسلمني«)17(.

ثانًيا. املنهج العقل: وهو طريقة دراسة األفكار واملبادئ العقلية، ويقوم عىل قواعد 
علم املنطق األرس��طي، فيلتزم احلدود والرس��وم يف التعريف، والقياس واالستقراء يف 
ة بناًء عىل ع��دم وجود فصول حلقائق  االس��تدالل، وكثرًيا ما يكتف��ى بالتعريف باخلاصَّ

األشياء يمكن الوصول إليها.

»ويتمث��ل املنه��ج العق��ل يف االعتمد ع��ىل: البدهيي��ات العقلية )املنطقي��ة(، وهي: 
اس��تحالة الدور، واس��تحالة التسلسل، واس��تحالة اجتمع وارتفاع النقيضني، واملبادئ 
الفلسفيَّة املسلَّم هبا، مثل: مبدأ العلية، وتأويل النصوص الرشعيَّة التي ختالف بظاهرها 
 مرئّي��ات العقول وف��ق مقتضيات القرين��ة العقليَّة، واألخ��ذ باملتش��ابه بتأويله يف ضوء 

ما ينتهي إليه النظر العقالين، وهو منهج املعتزلة وَمن تأثَّر هبم«)18(.

»وهو املنهج املتَّبع واملعتمد حالياًّا يف الدرس الفلسفي والدرس الكالمي والدرس 
األصويل يف احلوزات العلميَّة )مراكز الدراسات الدينيَّة( عند الشيعة اإلمامية، وكذلك 
يف احل��وزات العلميَّة الس��نيَّة يف مثل أفغانس��تان وباكس��تان وهندس��تان واليمن ومر 

ودول املغرب العريب«)19(.

ثالًثا. املنهــج الوجداين: وهو طريقة الوصول إىل بعض املعارف من خالل الوجدان 
ل به عىل اعتبار  )اإلرشاق(، وهو نوع من اإلهلام معتضًدا بالنصوص املنقولة يف إطار ما تؤوَّ
أنَّ داللتها من نوع اإلش��ارة ال من نوع العبارة، ويعتمد فيه عىل الرياضة الروحيَّة بغية أن 

تسمو النفس فرتفع إىل مستوى األهليَّة واالستعداد الكايف ألْن تلهم ما هتدف إليه.

ية إىل تصفية الباطن واستكمل الظاهر،  ويعتمد هذا املنهج عىل س��لوك الطرق املؤدِّ
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بغية الفناء يف الوصول إىل مرحلة احلب اإلهلي، وهو منهج الصوفية)20(.

رابًعا. املنهج التكامل: وهو استخدام أكثر من منهج يف البحث بحيث تتكامل 

ما بينها يف وضع مستلزمات البحث وتطبيقها، ويتمثَّل يف االعتمد عىل: اجلمع بني 
العقل والنق��ل، ألنَّه ال تعارض بينهم يف احلقيقة والواقع، واألخذ بظاهر النص إن كان 
ًدا م��ن القرائن الصارفة، ومل يتعارض والرضورة العقليَّ��ة، وإالَّ ففي ضوء ما يقرن  جمرَّ
ة، وآيات القرآن يفسِّ بعضها بعًضا ويقرن  ب��ه من قرائن نقليَّة أو عقليَّة، لفظيَّة أو معنويَّ
ه، وهو منهج اإلماميَّة وَمن س��ار يف  بعضها البعض، الس��نَّة القطعيَّة تقرن القرآن وتفسِّ

َهدهيا)21(.

وم��ن أمثلته: علم ال��كالم، إذ يعتمد فيه عادًة عىل املنه��ج العقل، ولكن قد يعتمد 
مة  البعض عىل املنهج التكامل املؤلَّف من املنهج العقل واملنهج النقل، كم اعتمده العالَّ
ّ يف كتابه )الباب احلادي عرش(، إذ نجده يورد الدليل العقل والدليل النقل)22(. أو  احِللِّ
قد يستعمل البعض املنهج النقل والعقل والوجداين، كم هو املعروف باحلكمة املتعالية 

التي برزت عند بعضهم، كصدر الدين الشريازي)23(.

ن طريقة وس��لوًكا عند البعض وهلا مس��اس بعلم الكالم  وهن��اك مناهج ُأخر تكوَّ
ومنها:

ة، ومنه  ��ة باحلجَّ أ. املنهــج اجلــدل: نس��بة إىل اجلدل، وه��و يف اللغة: مقابل��ة احلجَّ
املجادلة، ومعناها املناظرة واملخاصمة، وهو من الصناعات اخلمس يف الكالم.

ة من  وفن اجلدل: هو صناعة علميَّة يقتدر معها. بحسب اإلمكان. عىل إقامة احلجَّ
ه  مات املسلَّمة عىل أي مطلوب ُيراد، وعىل حمافظة أي وضع يتَّفق عىل وجه ال تتوجَّ املقدِّ

عليه مناقضة)24(.
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وينقسم هذا املنهج إىل قسمني:

أ. املنهــج اجلدل القديم: وهو ال��ذي ُيعرف يف املنطق اليون��اين ب�)صناعة اجلدل(، 
��ف من  ف��ه اجلرج��اين بقول��ه: »اجل��دل: ه��و القي��اس املؤلَّ وب���)آداب املناظ��رة(، ويعرِّ
املش��هورات واملس��لَّمت، والغرض منه: إلزام اخلصم وإفح��ام َمن هو قارص عن إدراك 

مات الربهان«)25(. مقدِّ

وهنا مالحظة نودُّ بياهنا، وهي: إنَّ اجلدل يفرق عن اجلدال الذي هو بمعنى املراء 
هة، واحلجج  ��ق بإظهار املذاهب وتقريرها، وقوامه اس��تعمل االس��تدالالت املموَّ املتعلِّ
السفس��طائيَّة، فال غرو إذا قيل إنَّ أصحاب هذا الفن يفنِّدون كّل يشء، دون إثبات أي 
يشء. وأهم املدارس التي اشتهرت بفن اجلدال عند اليونانيني )مدرسة امليغاريني()26(.

ق أرس��طو ب��ني اجلدل والتحلي��ل املنطقي، ألنَّ موض��وع التحليل املنطقي  وقد فرَّ
مات الصحيحة، عىل حني موضوع  عنده هو الربهان، أعني االس��تنتاج املبني ع��ىل املقدِّ

اجلدل هو االستدالل املبني عىل اآلراء الراجحة أو املحتملة)27(.

ّ قد يذهب آلراء  مة احِللِّ وم��ن هنا يمكن القول: إننا يف بعض األحيان نج��د العالَّ
ق نصري الدين الطويس، وينتر مثاًل للفخر الرازي،  ختالف ما يذهب إليه أستاذه املحقِّ
مات الت��ي يراها صحيح��ة ويربهن عليها، فه��و يبتغي احلق  وه��و بذل��ك ينتر للمقدِّ

وليس املراء.

ب. املنهــج اجلــدل احلديــث: وُيع��رف ب�)املنط��ق الديالكتيكي( نس��بة إىل الكلمة 
اإلنجليزي��ة )Dialectic( الت��ي تعن��ي اجل��دل ال��ذي ه��و املناقش��ة بطريق��ة احل��وار. 
ة للحركة س��واء يف العامل اخلارجي  والديالكتي��ك يف نظر ماركس هو علم القوانني العامَّ

أم الفكر البرشي)28(.
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ج. املنهــج املقارن: وهو مقابلة األحداث واآلراء بعضها ببعض، لكش��ف ما بينها 
م��ن وجوه الش��به أو العالقة، واملقارن��ة واملوازنة من العلوم اإلنس��انيَّة بمثابة املالحظة 
ّ س��واء  مة احِللِّ والتجرب��ة من العلوم الطبيعيَّة، وهو من أهّم املناهج التي س��لكها العالَّ
ق  يف علم الكالم أم الفقه أو غريمها، فنراه يس��تقص اآلراء ثمَّ حياكم بينها، وسوف نتطرَّ

لذلك يف حينه.

املطلب الثالث: طرق ومناهج علم الكالم وتط�رها

إنَّ منه��ج البح��ث يف علم ال��كالم، أو الطريقة الت��ي يعتمدها الباحث يف دراس��ة 
مسائله وقضاياه، أفكاره ونظرياته، خيتلف باختالف وجهات نظر علمئه ومدارسه التي 
ُتعرف بالِفَرق الكالميَّة يف املنهج الذي ينبغي أن ُيتَّبع يف دراسة الفكر الديني وبحثه)29(.

ونحن نريد أن نصل إىل ما وصلت إليه املناهج يف علم الكالم عىل أيدي املسلمني، 
وم��ا طرأ عىل هذه الطريق من تغ��رّيات فرضها الواقع الكالمي من جهة، واألس��لوب 
ذه العلمء املس��لمون يف طرح البحث الكالمي من جهة أخرى، ملعاجلة املسائل  الذي اختَّ
ى باسمئهم يف  الكالميَّة بحسب املرحلة التي عاشها مجلة من املتكلِّمني، وأصبحت تسمَّ
م صنعوا انتقالة يف هذا املجال بشكل عام، وعىل النهج الذي سار  بعض االحيان، إذ إهنَّ

عليه علمء اإلماميَّة بشكل خاص.

ومن هنا يب علينا خوض بعض املراحل واستكش��افها، للوصول إىل عامِل له دور 
 ، ّ مة احِللِّ ب��ارز يف رفد املكتبة الكالميَّة بالكثري من الكتب، هو حم��ور حديثنا، وهو العالَّ

ق نصري الدين الطويس. ومدى تأثُّره بمن سبقه يف هذا املجال، والسيم املحقِّ

ى باملنهج التلقائي، ويراد به  ث عن منهج، فهناك يف املقابل ما يس��مَّ  وعندما نتح��دَّ
ة الناس يف تفكريهم وأعمهلم، من دون أن يكون هناك التفات منهم إليه،  م��ا يزاوله عامَّ
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أو خطَّ��ة واضحة ثابتة يف أذهاهن��م له، وإنَّم يأتيهم عفًوا ووفق م��ا يمليه الظرف. )وقد 
أش��ار إىل هذا مناطقة بورت رويال بقوهلم: إنَّ عقاًل س��ليًم يستطيع أن يصل إىل احلقيقة 

يف نطاق البحث الذي يقوم به، بدون أن يعرف قواعد االستدالل()30(.

ا ع��ن مناهج علم الكالم وتطّورها)31(: فمن املمكن التأريخ ملناهج علم الكالم  أمَّ
م��ن أكثر من وجهة أو مدخل، فيمك��ن النظر إىل مناهجهم من حيث املوقف الكالمي، 

كم يمكن النظر إليها من حيث املدخل التارخيي.

ة مناهج  أم��ا بخص��وص الوجهة األوىل، ف��ريى أح��د الباحث��ني)32( أنَّ هناك ع��دَّ
للمتكّلمني اتَّبعوها يف تأييد موقفهم منها:

مات من خصومهم، ويستنتج منها . 1 طريقة الربهان الكالمي، حيث يتسلَّم مقدِّ
ى هذه الطريقة: التمن��ع، أو إبطال الالزم بإبط��ال امللزوم، وىف  نتائ��ج، وتس��مَّ
مات تس��لَّموها من  ذلك يذكر الغزايل أنَّ املتكلمني »اعتمدوا يف ذلك عىل مقدِّ
د القبول  ة، أو جمرَّ ا التقليد أو إمجاع األمَّ هم إىل تسليمها إمَّ خصومهم، واضطرَّ
من القرآن أو األخبار، وكان أكثر خوضهم يف اس��تخراج مناقضات اخلصوم، 
ومؤاخذهت��م بلوازم مس��ّلمهتم، وهذا قليل النفع يف حق َمن ال يس��لم س��وى 
الرضوريات ش��يًئا أصاًل«)33(، ومعنى هذا أنَّ املتكلِّم يبدأ ِمن أقوال اخلصوم، 

ثمَّ يصل عن طريق الربهان إىل نتائج تناقض هذه األقوال فتبطلها.

 طريق��ة التأويل: إذ يلج��أ املتكلِّم إىل تأويل النصوص التي يش��عر أنَّ مظهرها . 2

ال يتالءم مع الرأي الذى يريد أن يضعه.

طريقة التفويض: وهو ترك األمر هلل، واعتبار أنَّ املسائل التي يبحثها املتكلِّمون . 3
فوق طور العقل، وهو مذهب السلفيَّة، وممَّن نره ابن خلدون)34(.
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املبحث الثاين

اأدوار املناهج الإ�صالميَّة يف علم الكالم

ل: مناهج امل�صلمني يف علم الكالم املطلب الأوَّ

كان علم الكالم القديم يعتمد يف بداياته املنهج اجلديل، حيث استفاد املسلمون من 
الدليل النقل، فمثاًل اس��تدلَّ املتكلمون الشيعة األوائل عىل إمامة اإلمام عّل بنص 

النبي يوم الغدير، فهذا استدالل بدليل نقل عىل موضوع كالمي.

ك��م ُيالَح��ظ اس��تخدام الن��ص واألثر يف أغل��ب األحيان بني املس��لمني أنفس��هم 
ة  ا مع غريهم فال ُبدَّ من استخدام األدلَّ باعتبارهم مؤمنني بأصل الرس��الة اإلسالميَّة، أمَّ
ر االعتمد عىل النص،  م تعذُّ العقليَّة، وعليه فقد »أدَّى احلوار بني الفرق اإلسالميَّة إىل تفهُّ
ة حاس��مة لنرة هذا املعتق��د أو ذاك، »فالق��رآن محَّال أوجه«،  حت��ى الق��رآين منه، حجَّ
ة«. هذا يف اجلدل بني املس��لمني، فكيف بينهم  »وم��ا ِمن فرقة إالَّ وهل��ا يف كتاب اهلل حجَّ
وب��ني امللل األخرى... وع��ىل هذا النحو راح يربز دور العقل َحَكًم أعىل يف املناقش��ات 
رت  الالهوتيَّة، ويف فهم العقائد الدينيَّة نفس��ها، ويف خضمِّ هذه املشادات ظهرت وتطوَّ
ل التيارات الفلسفيَّة يف الفكر العريب اإلسالمي«)35(. النزعة العقالنيَّة يف علم الكالم أوَّ

»ولع��لَّ املتتبِّع ملراحل نش��وء علم الكالم وتطّوره، ي��د أنَّ البحث الكالمي طيلة 
القرون األوىل من نشأته، كان يعتمد أساًسا عىل منهج اجلدل، ثمَّ شهد يف بدايات القرن 
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الس��ادس اهلجري تطّوًرا يف مس��ائله، ومناهجه، حتى نج��د أنَّ أغلب املتكلِّمني يف هذه 
ة اعتمدوا املنطق األرسطي كمنهج هلم يف تناول املسائل الكالميَّة، إىل جانب املناهج  املدَّ
الكالميَّة التي كانت س��ائدة حينذاك«)36(. فقد كان املتكلِّمون املعتزلة والش��يعة األوائل 
يعتم��دون يف بعض اس��تدالالهتم ع��ىل إثبات العدل اإلهل��ي بالعقل العم��ل، وحكمه 

بحسن العدل وقبح الظلم، حتى ُعرفوا بالعقليني.

ق نصري الدين الطويس باالعتمد عىل املنهج العقل  ، ويف مرحلة الحقة، قام املحقِّ ثمَّ
مس��تفيًدا من القواعد الفلس��فيَّة يف إثب��ات العقائد وأصول الدين، ك��م يف كتابه )جتريد 
وه هناية  االعتقاد( بحيث قف��ز بعلم الكالم قفزة نوعية إىل درجة أنَّ بعض املتكلِّمني عدُّ

علم الكالم وغايته القصوى.

ت هبا مناهج  ا إذا اردنا استعراض املراحل الزمنيَّة والشخصيات الكالميَّة التي مرَّ أمَّ
البحث الكالمي، فيمكن القول بأنَّ حفيد ميثم التّمر )عل بن إسمعيل بن ميثم التّمر( يعترب 
من أوائل متكلِّمي اإلماميَّة، وله من الكتب: )كتاب اإلمامة(، و)كتاب االستحقاق()37(. 
وإن كان بعضهم يرجع تاريخ الكالم الش��يعي إىل مرحلة أبعد من ذلك، ويعترب الش��اعر 
سيه)38(.  اد الكالم الشيعي ومؤسِّ الش��يعي الكميت بن زيد، وعيس��ى بن روضة، من روَّ
ل من أذاع صيت الكالم الش��يعي، ودافع عن املباين  كم يذكر أنَّ هش��ام ب��ن احلكم)39( أوَّ

.الشيعيَّة باستخدام قواعد اجلدل، وكان هشام من أصحاب اإلمام الصادق

ًرا، ويعّد  ًم متبحِّ ًث��ا ومتكلِّ ومن املتكلِّمني: الفضل بن ش��اذان، فقد كان فقيًها وحمدِّ
.)40(واإلمام اجلواد ،من أصحاب اإلمام الرضا

ك��م كان آلل نوبخ��ت)41(- كالفض��ل بن أيب س��هل بن نوبخت ال��ذي كان رئيس 
موا عىل مدى ثالثة  مكتبة احلكمة العظيمة)42(- املضمر الواسع يف هذا املجال، حيث قدَّ
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تها،  قرون علمء كبار للعاَل�مني اإلس��المي والش��يعي، ووصلوا بالعقالنيَّة الش��يعيَّة قمَّ
ومنهم إبراهيم بن إس��حاق بن أيب سهل النوبختي، وهو متكلِّم وشخصية بارزة من آل 
ّ ب�»ش��يخنا األقدم وأس��تاذنا األعظم«)43(، وله كتاب  مة احِللِّ نوبخت، وقد وصفه العالَّ

)الياقوت يف علم الكالم()44(.

وقد مّكنت معرفة النوبختيني بالفلس��فة اليونانيَّة، وكذلك الكالم املعتزيل، من بناء 
منظومة كاملة من القواعد واألس��س العقليَّة، تركت بصمهتا عىل الكالم الشيعي قروًنا 

متتالية.

وكان كت��اب )الياق��وت( مصنًَّفا كالمياًّ��ا متاًما، حيث يذهب اب��ن النوبخت إىل أنَّ 
معرفة اهلل أمر نظري واكتس��ايب، والطريق الوحيد للوص��ول إىل هذه املعارف هو النظر 
ة السمعيَّة يفيدنا إذا أثبتنا مسبًقا  واالس��تدالل العقل)45(، وكذلك أنَّ االس��تناد إىل األدلَّ
مات باالستدالل العقل، وإالَّ سينتهي بنا األمر  ة والِعصمة وسائر املقدِّ وجود اهلل والنبوَّ
ف  مات الكالميَّة، ثمَّ يعرِّ د يف مستهلِّ الكتاب للمقدِّ إىل دور باطل)46(. ومن هنا نراه يمهِّ
زأ واخلأل، وإبطال التسلس��ل،  اجلوهر والعرض واجلس��م، ويبح��ث اجلزء الذي ال يتجَّ
ا وجه اإلب��داع يف هذا الكتاب فهو يف تقس��يمه املوجود إىل واجب  ومس��ائل أخ��رى، أمَّ

وممكن، واالستدالل بربهان الوجوب واإلمكان)47(.

��ق يف األبحاث العقليَّ��ة إىل درجة اعتربه  ��ص الكالم، إنَّ ه��ذا الكتاب تعمَّ وملخَّ
ق الطويس، فقام برشحه  ّ مطابًقا متاًما للمدرسة الفلسفيَّة والكالميَّة للمحقِّ مة احِللِّ العالَّ

حتت عنوان )أنوار امللكوت يف رشح الياقوت(.

املطلب الثاين: مرحلة ال�صيخ املفيد وتالمذته ودورهم الت�فيقي)48(

كان الشيخ املفيد )336-413ه�( جامًعا لشتَّى العلوم كاحلديث والكالم والفقه، 
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ثي عره، كجعف��ر بن قولويه،  هل��ذا متيَّز من بني علمء الش��يعة، وقد هنل من كب��ار حمدِّ
والش��يخ الصدوق م��ن ناحية، وم��ن النوبختيني م��ن ناحية أخرى)49(، عارص الش��يخ 
ثني وعقالنيَّة النوبختيني، فس��عى للتقريب  املفي��د فرة احتدام الراع بني نصيَّ��ة املحدِّ
بني التيارات الش��يعيَّة املختلفة باجلمع بني األحكام العقليَّة والنصوص الدينيَّة ومراعاة 

جوانب املسألة.

ة التوحيد(، وقد رأى أنَّ الروايات املذكورة تعني أنَّ اهلل خلق  مل يقبل املفيد نظرية )فطريَّ
ح يف أوائل املقاالت بأنَّ معرفة اهلل والنبّي  دوه ويعبدوه)50(، ويرِّ النَّاس من أجل أن يوحِّ
م علم الكالم  وكّل غائب هي معرفة اكتسابيَّة، ال حتصل إالَّ باالستدالل)51(، ونرى املفيد يقسِّ
 إىل حقٍّ وباطل، وال يعدُّ الكالم املس��تخدم للدفاع عن الدين مطلوًبا فحسب، بل واجًبا، 

عاه إىل اآليات والروايات التي تدعم الكالم واملتكلِّمني)52(. مستنًدا إلثبات مدَّ

وع��ىل الرغ��م من ه��ذا، مل َي��َر العق��ل مس��تقالاًّ يف معرفة احلقائ��ق الدينيَّ��ة، خالًفا 
ل لألمور الدينيَّة  للنوبختي��ني، بل حمتاًجا للوحي والدين، فإذا كان العقل البرشي يتوصَّ
 عن طريق االستدالل، إالَّ أنَّ تعلُّم كيفية هذا االستدالل يب أن يكون من الرسول

والنصوص الدينية.

وخالصة الكالم: إنَّ الش��يخ املفيد ينحاز للعقالنيَّة أكثر من النصيَّة، وإن كان من 
ثني املش��هورين، لكن ميله الكالم��ي أدَّى به إىل عدم القبول بالروايات االعتقاديَّة  املحدِّ
ًة إذا تعارض��ت املنقوالت وأح��كام العقل، فيلزم  إالَّ بع��د معاجلتها وتفس��ريها، خاصَّ

حينئذ جانب العقل)53(.

وقد اس��تمر االجتاه العقالين الشيعي بعد الش��يخ املفيد ألبرز تالمذته، وهو املتكلِّم 
ق نصري الدين الطويس إذا  الشهري السيِّد املرت� املعروف بعلم اهلدى)54(، والذي كان املحقِّ
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سني احلارضين  جرى ذكره يف دروسه يقول: صلوات اهلل عليه، ويلتفت إىل القضاة واملدرِّ
ويقول: »كيف ال يصىلَّ عىل الس��يِّد املرت���«)55(. واملرت�، كمتكلِّم إمامي يبحث من 
 زاويت��ه اخلاصة، كان ش��ديد االنتصار ل��آلراء االمامية: يذبُّ عنها، ويداف��ع بكلِّ قواه، 
 وال يدع ما يمكن االستدالل به إالَّ جعله شاهًدا يقيمه لدعم مذهبه وتقوية معتقده، فنجده 

مثاًل كتب كتابه )الشايف( يف رد كبري املعتزلة يف عره القايض عبد اجلبار)56(.

وقد تبع املرت� خطى أستاذه، إالَّ أنَّ مسامهته يف عقلنة علم الكالم كانت أكرب)57(، 
ة، ويتجىلَّ ذلك يف املقارنة بني كتايب )الياقوت(،  فقد نقد السيِّد املرت� النوبختيني بشدَّ

و)الذخرية()58(.

وقد أكمل تالمذة السيِّد املرت� وأتباعه هذا النهج العقل، كم نلحظ ذلك يف أهّم 
املصادر التي س��اعدت عىل تنامي هذا املنهج وانتش��اره ككتاب )تقريب املعارف( أليب 

الصالح احللبي )447ه�(، ومتهيد األصول للشيخ الطويس شيخ الطائفة)59(.

واس��تمّر هذا املنهج العقالين حتى امتزج الكالم الش��يعي بصورة تدريية باملنطق 
، وقد وصل هذا  األرس��طي، ومن ثمَّ الفلسفة يف القرنني اخلامس والس��ادس اهلجرينيَّ
ق نصري الدين الطويس يف القرن الس��ابع، فأخذ  االمتزاج بالفلس��فة أوجه، بظهور املحقِّ
الكالم صبغًة فلس��فيًَّة كاملة، ثمَّ بعد ذلك طغت النزعة الفلسفيَّة يف املباحث الكالميَّة، 
والتي أس��همت كثرًيا يف إغناء مس��ائل علم ال��كالم، وتطويرها، واإلف��ادة من منهجها 

الربهاين يف البحث الكالمي.

ق الط��صي يف علم الكالم املطلب الثالث: دور املحقِّ

يشري التفتازاين )ت792 ه�( إىل هذه املرحلة بقوله: »ل�مَّ ُنقلت الفلسفة إىل العربية، 
وخاض اإلسالميون فيها، حاولوا الردَّ عىل الفالسفة فيم خالفوا فيه الرشيعة، فخلطوا 
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بالكالم كثريَا من الفلسفة... إىل أن أدرجوا فيه معظم الطبيعيَّات، واإلهليَّات، وخاضوا 
يف الرياضيَّ��ات، حتى كاد ال يتميَّز- أي علم الكالم- عن الفلس��فة، لوال اش��تمله عىل 

السمعيَّات«)60(.

ق الطويس ال��ذي ُعرف بني الناس، بأنَّه  ل املحقِّ ومن الذين أس��هموا يف هذا التحوُّ
رجل كالم وفلس��فة وسياس��ة وفلك ونجوم و...، حيث ُيعدُّ يف منهجه الفلس��في تابًعا 
للفلس��فة املشائيَّة، وكثرًيا ما يوافق رأيه فيها لرأي الشيخ الرئيس ابن سينا، وذلك ظاهر 
��ه مل يكن دائًم تابًع��ا يف أبحاثه العقليَّة  من رشحه الواس��ع لكتب الش��يخ الرئيس، إالَّ أنَّ
الكالميَّة آلراء الش��يخ الرئيس، وهذا الظاهر أيًضا من خالل أبحاثه فيها، الس��يَّم وأننا 
نجده ناقًدا وخمالًفا لبعض آراء الشيخ املذكور، ومتابًعا آلراء املتكلِّمني، وله يف املجالني 
الفلسفي والكالمي أبحاث قيِّمة تستحق التقدير واالحرام، وله أيًضا كتابات يف الفلك 

واألخالق والِعرفان)61(.

ق الطويس ُيع��دُّ اس��تكماًل إلرهاصات دخول  ويمك��ن أن يق��ال إنَّ م��رشوع املحقِّ
ع أبواب العلوم الرشعيَّة أمام املنطق  الفلسفة إىل علم الكالم الذي بدأ مع الغزايل الذي رشَّ
كمنهج مقبول للوصول إىل احلقيقة، وملرشوع الفخر الرازي الذي أدخل املسائل الفلسفية 
ق  لف األكثر قرًبا ملرشوع املحقِّ يف مس��ائل الكالم، وهو املرشوع الذي يمكن اعتباره السَّ
رين  مني واملتأخِّ ل أفكار املتقدِّ  الطويس، ويتبنيَّ هذا املرشوع بشكل واضح يف كتابه )حمصِّ

من العلمء واحلكمء واملتكلِّمني(، حيث نرى مرشوعه من عنوان هذا الكتاب.

ج عىل يد الرازي كثري من كبار األش��اعرة الذي��ن نرشوا املذهب وذادوا  »وك��م خترَّ
عنه، كذلك كان الش��أن بالنس��بة للطويس الذي تتلمذ عليه كثري من كبار علمء الش��يعة 
اإلماميَّة وفالسفتها، مثل قطب الدين حممود بن مسعود الشريازي، واحلسن بن يوسف 

.)62(» ّ ر احِللِّ ابن مطهَّ



208

مة احللِّي درا�صة مقارنة مع اأ�صتاذه ال�صيخ ن�صري الدين الط��صي املنهج الكالمي عند العالَّ

��ق الطويس: »ُيعرف اخلواج��ة الطويس بكونه  ويق��ول أح��د الذين كتبوا عن املحقِّ
ل علم الكالم، والزالت بصمته موجودة يف الصيغة  ة يف مس��ار تشكُّ أحد احللقات املهمَّ
احلاليَّ��ة لعلم ال��كالم«)63(. ويمكن القول: إنَّ كتاب )جتري��د االعتقاد( للخواجة نصري 
ل إليه الفكر الكالمي عند  ر ال��ذي توصَّ ة النضوج والتطوُّ الدي��ن الطويس كان يمثِّل قمَّ
املسلمني عموًما، واإلماميَّة خصوًصا، ملا له من األثر الكبري يف بلورة الفلسفة الكالميَّة، 
ت إىل زمان يتاخم العر احلديث، بحيث إنَّ  واكتساب هذا الكتاب مرجعيَّة كبرية امتدَّ
املتكلِّمني الذين جاؤوا من بعده، س��اروا عىل منواله يف تأليفاهتم الكالميَّة)64(، وبظهور 

ة كمله. ّ وصل النهج العقالين يف الكالم الشيعي قمَّ مة احِللِّ العالَّ

كم يمكن اعتبار مرشوع اخلواجة الطويس يف اس��تكمل دمج الفلس��فة ضمن علم 
ا عىل مس��توى دراسة الفلسفة، فبدخول الفلسفة واملنطق إىل علم  الكالم مرشوًعا حيوياًّ
الكالم، صار هلم الرشعيَّة املطلوبة لدراس��تهم، وهو األمر ال��ذي كان له األثر البارز يف 
 ّ مة احِللِّ ق الطويس العالَّ دخول فلس��فة ابن سينا إىل احلوزة الش��يعيَّة عىل يد تلميذ املحقِّ
ال��ذي رشح )األش��ارات والتنبيه��ات(، ورشح )جتريد االعتقاد( مع م��ا كان يعنيه هذا 

الرشح من دخول كافَّة لوازم املتن إىل الرشح.

»وع��ىل مس��توى األش��اعرة أصب��ح )جتريد االعتق��اد( م��ورًدا لل��رشح والقبول، 
ضت للنق��د والردِّ من قبله��م. هذا القبول  خصوًص��ا يف غ��ري أبحاث اإلمام��ة التي تعرَّ
ة فعل س��لبيَّة ل��دى آخرين خصوًصا يف منطقة بالد الش��ام ومر،  للفلس��فة كان له ردَّ
ث )ابن الصالح  ا للفلسفة واملنطق، كان عىل رأسه املحدِّ والتي ش��هدت مرشوًعا مضاداًّ
الش��هرزودي 577.643ه�(، وهو املع��ارص للخواجة الطويس، ُيفتي بحرمة دراس��ة 

وتدريس الفلسفة واملنطق«)65(.

هبا الكالم الشيعي، وهي: فهذه أبرز ثالث مراحل مرَّ
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.ة املرحلة األوىل: فرة متكلِّمي عر حضور األئمَّ

املرحلة الثانية: الشيخ املفيد والسيِّد املرت� وأتباعهم.

ق نصري الدين الطويس وأتباعه. املرحلة الثالثة: املحقِّ

ر نفس��ه يف عص��ور الحقة عرب  وبع��د ه��ذه املرحل��ة أضحى الفك��ر العقائدي يكرِّ
ر احلياة ونمو  ال��رشوح والتعليقات، وأصبحت عالقة العقيدة باحلياة تتالش��ى مع تطوُّ
خربات اإلنس��ان، وازده��ار العل��وم الطبيعيَّة، وانطف��أت جذوة العقي��دة يف النفوس، 
ر الفلس��فة الكالميَّة اإلس��الميَّة، حس��ب ما هو ش��ائع ومع��روف«)66(،  ��ف تطوُّ »وتوقَّ
واحت��اج املجتمع اإلس��المي إىل م��ن يوقدها من جدي��د، وهذه املرحل��ة يمكن حتديد 
بدايته��ا من أواخ��ر القرن التاس��ع اهلجري، واس��تمرت إىل هنايات الق��رن الثاين عرش 
اهلجري)67(، حيث ظهرت هناك مرحلة رابعة برز فيها أحد الش��خصيات الكبار، وهي 
يت  �هني(، والذي ُسمِّ مرحلة صدر الدين الشريازي املعروف ب�)مال صدرا، وصدر املتألِّ

فلسفته ب�)احلكمة املتعالية()68(.
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املبحث الثالث

مة احِللِّّي منهج العالَّ

ل: منهجه وطريقته يف البحث العلمي املطلب الأوَّ

ّ أحد الذين اش��تهروا بكث��رة الكتابة والتَّأليف يف ش��تَّى حقول  م��ة احِللِّ ُيع��دُّ العالَّ
ع  ًع��ا ومتميِّ��ًزا بتنوُّ ّ وأس��لوبه يف البحث العلم��ي متنوِّ املعرف��ة، ل��ذا جاء منه��ج احِل��لِّ

املوضوعات التي كتب فيها ومتيُّزها.

ي بعض  ّ باملنهج والطريقة واألس��لوب جعلته يس��مِّ مة احِللِّ إنَّ تعلق والتزام العالَّ
كتبه باسم املنهج وما ُيشتّق من هذه اللفظة، كم نلحظ ذلك يف عناوين مصنَّفاته )مناهج 
اليقني، ومنهاج الكرامة يف اإلمامة، وهنج احلق وكش��ف الصدق، وهنج املسرشدين يف 
أصول الدين، واملنهاج يف مناسك احلاج، ومنهاج الصالح يف اختصار املصباح، ومنهاج 
 اهلداية ومعراج الدراية، وهنج اإليمن يف تفس��ري القرآن، وهن��ج العرفان يف علم امليزان، 

اح يف األحاديث الصحاح...(. وهنج الوصول إىل علم األصول، والنهج الوضَّ

ّ س��واء ما كتبه يف علم الكالم أو غريها نجد  مة احِللِّ ولو أردنا تتبُّع بعض آثار العالَّ
ذلك بوضوح.

فف��ي علم الفقه غلَّ��بَّ العالمُة أس��لوب التتبُّع واالس��تقراء واملقارن��ة عىل معظم 
دراس��اته الفقهيَّة، سواء من حيث الدليل عىل احلكم والفتوى، أم من حيث نقله لآلراء 
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األخرى، فهو مثاًل يبدأ بعرض الدليل من القرآن الكريم بصفته دلياًل مشرًكا ومتوافًقا 
ة  ة اخلاصَّ علي��ه بني مجيع الفقهاء، وذلك ألج��ل إقناع بقية الفقهاء، وبعدها ي��ورد األدلَّ

ا متوافًقا مع مجيع اآلراء واملذاهب)69(. باملذهب، وبذلك يعل بحثه الفقهي عاماًّ

ّ يف الفلس��فة فهو عقل حمض، لكون مسائلها حمض عقليَّة،  مة احِللِّ ا منهج العالَّ وأمَّ
ة والرباهني املنطقيَّة، وكثرًيا ما يلجأ إىل برهان اخلُلف إلثبات  ولذا أكثر من استخدام األدلَّ
 مطلوب��ه، فيفرض عكس النتيجة التي أراد الوص��ول إليها ثمَّ يدلِّل عىل بطالهنا لتصّح 

النتيجة، وهو بذلك يساير أستاذه الطويس يف االستدالل العقل عىل مطلوبه.

مون يف  مة يف املنطق فل��م تتجاوز أن بحثها املتقدِّ ��ا املوضوعات التي بحثها العالَّ أمَّ
مسائل املنطق التقليدي، لذا كان منهجه املنطقي هو املنهج السائد يف دراسة املوضوعات 

املنطقيَّة قبله، وهو منهج فلسفي لغوي تعليمي)70(.

مة  ة والتعليميَّة جمتمعة يف دراسات العالَّ من هنا برزت الس��مت الفلس��فيَّة واللغويَّ
ّ املنطقيَّة، فاملنهج الفلس��في اجلديل جتىلَّ بوضوح يف أبحاثه، كم هو احلال يف مس��ألة  احِللِّ
مة يف هذا الصدد: »وقد اختلف فيه، واحلق  ه من العلوم، يقول العالَّ تعريف املنطق وعدِّ
أنَّه علم متعلِّق باملعقوالت الثانية. وإن مل يكن علًم باملعقوالت األوىل. وهو داخل حتت 
مطلق العلم. وقول املخالف: إنَّه آلة يف اكتساب العلوم فال يكون علًم، خطأ، ألنَّه ليس 
ق إليها اخلطأ، بل لبعضها، ويوز  آل��ة جلميعها حتى البدهييَّات والنظريَّات التي ال يتطرَّ

أن يكون بعض العلوم آلة لغريه، كاهلندسة وغريها«)71(.

��مة التعليميَّة أيًضا، يف أبحاثه املنطقيَّ��ة، إذ راعى يف ترتيب  مة السِّ وق��د غلَّب العالَّ
موضوعات��ه ومس��ائله حاجة املتعلِّم، فبح��ث ألجل ذلك عن موضوع��ات ال متتُّ إىل 
املنط��ق بصلة، ولكن يتوقَّف عليها البحث املنطق��ي، كمباحث األلفاظ التي هي بمثابة 
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: »أنَّ املنطقي  ّ مدخل إىل علم املنطق ومطالبه، ممَّا تساعد عىل مسائل املنطق، إذ يرى احِللِّ
��م نظره الذايت يف املعاين«)72(، ث��م بحث بعد ذلك يف  ال نظ��ر ل��ه بالذات يف األلفاظ، وإنَّ
موضوع القضايا، ثمَّ االس��تدالل املبارش، وصواًل إىل االس��تدالل غ��ري املبارش؛ أي إنَّه 

ج من السهل إىل الصعب متوافًقا مع أحدث النظريَّات التعليميَّة. تدرَّ

مة يف عرض مس��ائل املنط��ق وموضوعاته عىل ألف��اظ اللغة، لكون  واس��تند العالَّ
األلفاظ طريًقا إىل حتصيل املعاين، فامتاز منهجه املنطقي بالسمة اللفظيَّة، إالَّ أنَّه استعان 
بالّرم��وز أيًضا لكنّ��ه حرها بمتغرّيات القضايا إذ مل يرمز إىل ثواب��ت القضايا البّتة)73(، 
مة يف مبحث )قياس العكس(. الذي هو أحد أنواع لواحق القياس.: »وهو  يق��ول العالَّ
��ب من نقيض النتيجة أو  متي قياس املس��تدل، بقياس مركَّ عب��ارة عن إبطال إحدى مقدِّ
مة األخرى)74(. مثاله: إذا كان قياس املستدل )كّل ج ب وكّل ب أ( فيقول  ها مع املقدِّ ضدَّ
 العاكس يف تكذيب الصغرى إنَّه يصدق )ليس كل ج أ وكل ب أ( ينتج )ليس كل ج ب(، 

ق )ال يشء من ج أ(  وهو يقابل الصغرى تقابل النقيض، ولو قلنا: إنَّه يصدِّ

وضممناها إىل الكربى أنتج )ال يشء من ج ب(، وهو يقابلها تقابل الّضدية«)75(.

ات القضايا فقط، غري  مة غطَّت متغ��ريِّ ��ة التي اس��تخدمها العالَّ الحظن��ا أنَّ الرمزيَّ
أنَّ ثواب��ت القضايا مثل: )كل(، و)ال(... مل يس��تبدهلا برموز البّتة، ش��أنه يف ذلك ش��أن 

السابقني عليه.

ّ يف الدراسات املنطقيَّة منهًجا تركيبياًّا تكاملياًّا  مة احِللِّ ل طريقة العالَّ وباختصار تشكِّ
يرتكز عىل اللغة والتعليم واجلدل.

مة الكالمي املطلب الثاين: منهج العالَّ

إنَّ املتكلم يبدأ عادًة من النص النقل، ويس��تفيد من مفرداته ليصل إىل الربهان عىل 
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ا الفيلس��وف فهو ينطلق من املس��ائل  ا أوس��ط، أمَّ مطلوب��ه، أي إنَّه يعل من النّص حداًّ
العقليَّ��ة ليص��ل إىل مطلوبه بدون امل��رور عىل الن��ّص النقل، وهذا ما نش��اهده يف كتب 
)76(، وهذه امليزة قد أخذها ممَّن س��بقه يف هذا املجال، وخصوًصا أس��تاذه  ّ م��ة احِللِّ العالَّ

نصري الدين الطويس.

ّ عىل املطالب الفلسفيَّة والعقليَّة جعلته خيوض يف نقاشات  مة احِللِّ إنَّ تس��لُّط العالَّ
مة فحس��ب، بل حت��ى وفق املناهج  واعراض��ات ليس وف��ق املنهج الذي ارتضاه العالَّ
والط��رق الت��ي ذهب إليها اآلخرون كلٌّ ع��ىل منهجه. ويف هذا يقول مث��اًل: »واعلم أنَّ 
رضورة العق��ل قاضية ببطالن هذه املذاهب، وفس��ادها ظاهر غنّي ع��ن الربهان، ومع 

ذلك فلنذكر ما يبطل أقواهلم الفاسدة عىل هنج طرقهم«)77(.

ونالحظ ذلك أيًضا حتى مع أستاذه، وينتر يف بعض األحيان لآلراء التي ختالف 
ق  ك بمنهج املحقِّ ّ عىل الرغم من أنَّه متمسِّ رأي أستاذه الطويس، وهذا دليل عىل أنَّ احِللِّ
��ك بالدليل  الط��ويس، ومتابع جيد آلرائه، ومتأثر هبا، لكنه يمتاز باالس��تقالليَّة، ويتمسَّ
: »فلينظر العاقل... ويعتم��د عىل الدليل الواضح  ّ م��ة احِللِّ ا. يقول العالَّ ال��ذي يراه حقاًّ
ل عىل غريه، وال ُيقبل عذره غًدا يف  الصحيح، ويرك تقليد اآلباء، واملش��ايخ... وال يعوِّ
القيامة: إينِّ قلَّدت ش��يخي الفالين، أو وجدت آبائي وأجدادي عىل هذه املقالة«)78(. أو 
يقول مثاًل إنَّ هذا االعراض من املصنف »فيه نظر«، وسوف نطرح إن شاء اهلل مجلة من 

هذه اآلراء أثناء البحث.

مة يف علم الكالم توفيقي ب��ني العقل والنقل، بل  ك��م يمكن اعتبار أنَّ منه��ج العالَّ
م��ا للعقل عىل النقل يف حاالت التعارض وعدم إمكان التوفيق بينهم، كم هو احلال  مقدِّ
يف النص��وص القرآني��ة التي يظهر منها للوهل��ة األوىل التجس��يم يف ذات الباري تعاىل، 
مة يرفها عن ظاهرها يف ذلك، ويؤوهلا إىل معنى آخر يوافق العقل، ويرتكز  ف��إنَّ العالَّ
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م��ة يف ذل��ك عىل قاعدة كالميَّ��ة متَّفق عليها بني اإلماميَّة، وه��ي: إنَّ الرشع موافق  العالَّ
للعق��ل، وإذا ورد نّص رشعي يوهم ظاه��ره خالف العقل فال ُبدَّ من تأويله، ألنَّ أصل 
االلت��زام يف قضايا الرشع وأحكامه قد دلَّ عليه العقل، وبعبارة أخرى: إنَّ ثبوت الرشع 

إنَّم يكون بالعقل)79(.

ق الطويس، فهي فلسفة تستجيب لسياسة  كم نش��اهد ذلك يف فلسفة أس��تاذه املحقِّ
الوفاق بني متطلَّبات مذهب الفالسفة، وبني مقتضيات املنقول اإلمامي. من هنا سوف 
نجد رؤية جديدة تقوم عىل أساس هذا الوفاق الذى عادًة ما ينتهى بنقد جذري للعديد 

ة النقليَّة، كم يف مسالة املعاد اجلسمين،  من املفاهيم الفلسفيَّة، نزواًل عند األدلَّ

وهي يف حقيقة األمر، الفيصل األس��اس بني عموم الفالس��فة وبني أعالم الفلسفة 
ة،  ة ورضوريَّ اإلماميَّ��ة. فالنقل مل يك��ن بدياًل مطلًقا عن العق��ل، وإنَّم هو مس��احه مهمَّ
الس��تكمل عامل املعرفة، وهو مه��م كان، ال يمثِّل النقيض الفعل للعق��ل، بقدر ما يمثِّل 

حاجًة له.

ة النقليَّة عند اإلماميَّة هو ما يس��دُّ الفراغ الناجم عن عجز العقل. وعجزه  إنَّ األدلَّ
ق الطويس مل َيْبِن عىل  ظاه��ر. وتقيي��ًدا له عن التيه املعريف، من هنا نالحظ مث��اًل أنَّ املحقِّ
رأيه يف االختيار والقدرة ما بناه ابن س��ينا عليها، مثل قوله بقدم العامل، الذى تصدى هلا 
ني  الطويس، وهو مع ذلك خالف ابن س��ينا يف كثري من املس��ائل، ممَّ��ا اضطرَّ صدر املتأهلِّ
إىل الدفاع عن ابن س��ينا من نقوض الطويس يف أكثر من مس��الة. وعىل العموم فقد ساد 
فاته متاشًيا  ّ يف مؤلَّ املنهج الفلسفي اجلديل عىل جلِّ األبحاث الكالميَّة التي عرضها احِللِّ
س املنهج الفلسفي يف  مع طريقة أس��تاذه الفيلس��وف نصري الدين الذي يعترب بحق مؤسِّ

علم الكالم اإلسالمي)80(.
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املطلب الثالث: درا�صة مقارنة يف كال املنهجني

س اهلل  . قدَّ ّ يمك��ن لنا اس��تخالص العدي��د من اخلصائص ملنه��ج الطويس واحِل��لِّ
هيم. من خالل ما وَقفنا عنده من تصانيفهم ورشوحاهتم، وذلك فيم يأيت: رسَّ

م يؤمنان بالعقل إيمًنا مطلًقا، ويسريان معه إىل أق�  1( من أخص خصائصهم أهنَّ
ران  دان يف أن خُيضعاه حلكم العقل، ويقرِّ م ال ينكران النقل، ولكنهم ال يردَّ مدى، إالَّ أهنَّ
الن النقل عن��د تعارضه مع العقل.. ك��م أنَّ املالَحظ عند  أنَّ الفك��ر قبل الس��مع، فيؤوِّ
ق الطويس أنَّه عىل الرغم من س��ريه الفلس��في، مل ُيعرف عنه خمالفته آلراء املذهب  املحقِّ
ة  ة الواردة عن أئمَّ اإلمامي، فهو ينتر هلذا املذهب وإىل ما يتبنَّاه من املس��ائل االعتقاديَّ
ا عني الذات، ومس��الة احلس��ن والقبح  أهل البي��ت، مثاًل )مس��الة الصفات وأهنَّ
��د الصادق: »بالعقل َع��َرَف العباد  العقلي��ني(، فقد جاء ع��ن اإلمام جعفر بن حممَّ

خالقهم... وَعَرفوا به احلََسن من القبيح«)81(.

يق��ول أحد الباحثني: »إنَّ موقف نصري الدين الطويس يف الدفاع عن الفلس��فة من 
بني العوامل التي لعبت دوًرا يف اس��تمرار الفكر الفلس��في وديمومته، فاس��تطاع حكيم 
ث بطريقة ال تؤدِّي إىل  ط��وس، ومن خالل البالغة التي ُتعدُّ من ل��وازم احلكمة، التحدُّ

إيذاء أصل الدين واملذهب«)82(.

، حيث وظَّف جهده يف سبيل إحياء الدين واملذهب يف  ّ مة احِللِّ وهذا ما قام به العالَّ
ق العلمي، هو ما متلكه  ضوء ما صنَّفه يف هذا املجال. »ولعلَّ أهم العوامل يف هذا التفوُّ

مبادئ أهل البيت من أصالة وثراء فكري، وما بذله علمؤنا من جهد علمي 
خالل العصور، وما يتمتَّعون به من َوَرٍع وتقوى«)73(.

ع��ة، وتناولتها أيدي القريب  ��ق الطويس الكثرية واملتنوِّ 2( ب��رزت مصنَّفات املحقِّ
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اح باختالف مذاهبهم بم ُينبئ  عت يف خمتلف العلوم، واهت��مَّ هبا الرشَّ والبعي��د)84(، وتنوَّ
ع��ن فهم حلاجة الزم��ان ومتطلَّباته، حيث وجود مدارس كالميَّ��ة خمتلفة، فقد كانت له 
معرفة وإحاط��ة وافية يف العلوم التي تناوهلا وبحثها، وعربَّ عن علمه ومعرفته بأحس��ن 

وجه)85(.

عة،  ّ صاحب التصنيفات الكثرية واملتنوِّ مة احِللِّ وهذا أثر بارز نجده أيًضا عند العالَّ
فهذه املصنَّفات مل تأِت عن فراغ، وإنَّم جاءت لتس��دَّ حاج��ات ذلك العر ومتطلَّباته، 
ّ املنهج العقل،  مة احِل��لِّ ونح��ن نالحظ يف الكث��ري من هذه املصنَّف��ات اس��تخدام العالَّ

ق الطويس وتعابريه واعراضاته نفسها. والتبويب للمسائل، وأسلوب املحقِّ

ق الطويس باس��تحداث بعض املس��ائل، واالعتناء بمسائل أخرى،  فقد امتاز املحقِّ
كالربهان الذي استحدثه يف إبطال التسلسل، وإن كان قد استفاده من الفالسفة، إالَّ أنَّه 
ّ يقول: »هذا وجه ثالث وهو راجع  مة احِللِّ صاغ��ه بطريقة مغايرة، ويف ذلك ن��رى العالَّ
إىل الث��اين وهو برهان التطبيق لكن عىل نحو آخر اس��تخرجه املصنف مغاير للنحو 
د به الطويس الرس��الة التي كتبها  الذي ذكره القدماء، وتقريره...«)86(. ومن مجلة ما تفرَّ
يف العلل واملعلوالت، حيث قام بكتابتها بأس��لوب ريايض أبطل فيها مذهب الفالسفة 
يف صدور الكثرة عن الواحد، كم اعتنى بمسالة الوجود الذهني)87(، فهي وإن وردت يف 
 ، ّ مة احِللِّ كلمت ابن سينا وغريه)88(، لكن نجد أنَّ الطويس اهتمَّ هبا، وتبعه يف ذلك العالَّ

حيث جعل هلا عنواًنا مستقالاًّ يف مصنَّفاته)89(.

ن بالدليل العقل، وبم يؤمن اخلصم  3( يف ردِّمه��ا عىل خصوم الدين، كانا يس��تدالَّ
ة، وقد برعا يف ذلك براعة كربى، فهم أل�مَّ باآلراء الدينيَّة والفلسفيَّة املحيطة  به من األدلَّ

هبم عىل اختالفها، وعرفا أكثر من أصحاهبا ما تؤدي إليه تلك اآلراء من نتائج.
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4( امت��ازت مصنَّف��ات الطويس الكالميَّة باالهتمم بمس��ألة اإلمام��ة، فنالحظ يف 
)جتري��د االعتقاد(، وكت��اب )قواعد العقائد( قد أفرد هلا صفح��ات أكثر ممَّا أفرد لغريها 
من املسائل، كم صنَّف هلا بصورة مستقلة )رسالة يف اإلمامة()90(، وقد اقتفى أثره تلميذه 
، فاهتمَّ اهتمًما بالًغا يف هذا األمر، وصنَّف العديد من الكتب فيها، ككتاب  ّ مة احِللِّ العالَّ
ّ حتى يف األبحاث  )األلفني(، و)كش��ف اليقني(، و)منهاج الكرامة( وغريها. نرى احِللِّ
ًرا  التي من ش��أهنا أن تكون نقلية وتارخيية، حيب أن يؤطرها بأسلوب عقل فلسفي، متاثِّ
بأس��تاذه ال��ذي أتقن هذه الصنعة ومارس��ها بأس��لوبه الفلس��في املتميِّز، فنجده يس��أل 
أس��تاذه عن املذاهب، وع��ن حديث الفرقة الناجي��ة)91(، وكأنَّه يريد أن يقول ألس��تاذه 
كيف نصوغها بأس��لوب عقل ومنهج فلسفي لتدّل عىل مطلوبنا، ونطبقها عىل مذهبنا؟ 
ّ بعد ذلك، كم فعل يف كتاب )األلفني( يف االدلة العقليَّة  مة احِللِّ وهذا ما سار عليه العالَّ
والنقليَّة عىل إمامة اإلمام أمري املؤمنني، حيث استخدم األسلوب العقل والفلسفي 

يف االستدالل هبذه الروايات)92(.

ة الرأي، فاس��تمعا م��ن خصومهم إىل أغرب اآلراء  ّ حريَّ 5( احرم الطويس واحِللِّ
ودرس��وها، وأفس��حا جمال البحث فيم بينهم، ومل يرضهم أن يعارض التلميذ أس��تاذه، 
ت باستقالل الرأي مثلهم. رغم أن هلم نفوذ ووجاهة  ة مدرس��ة إسالمية اعتدَّ وليس ثمَّ
ديني��ة ودنيوية، وه��ذا بخالف ما فعلت بعض الفرق اإلس��الميَّة، فاملعتزل��ة مثاًل كانوا 
م محلوا الناس بالس��يف عىل بعض آرائهم كم هو  ة الرأي)93(، إالَّ أهنَّ ين��ادون أيًضا بحريَّ
ّ إىل الدين واملذهب  مع��روف تارخيياًّا يف فتنة خلق الق��رآن)94(، فقد دعا الطويس واحِل��لِّ
باحلكمة واملوعظة احلسنة واجلدال املثمر حتى أسلم هوالكو وحاشيته عىل يد الطويس، 

.)95( ّ مة احِللِّ وتشيَّع خدابندا وحاشيته عىل يد العالَّ

وحرية الرأي هذه جعلت الطويس يمتاز أيًضا باالس��تقالليَّة وعدم التبعيَّة يف تبنِّي 
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اآلراء واملس��ائل الفلسفيَّة والكالميَّة، فرغم أنَّه يعترب من املتأثِّرين باملدرسة املشائيَّة)96(، 
ّ أيًضا،  ��ة ابن س��ينا، فنراه يع��رض عليهم وعىل ابن س��ينا، وهذا ما يفعل��ه احِللِّ وخاصَّ
فرغم أنَّه من الس��ائرين عىل خطى املدرسة املشائيَّة، إالَّ أنَّه ُيبدي رأيه يف بعض املسائل، 
: »وسألته عن  ّ وخيالف من قبله، وكذا خيالف الطويس يف بعض املس��ائل)97(. يقول احِللِّ

معنى قوهلم... فقال... فأوردت عليه أن... فلم يأِت فيه بمقنع...«)98(.

وكذلك نج��ده يقول: »واحت��جَّ املصنِّف عىل... وعندي يف ه��ذا نظر... فإن 
ق��ال... منعنا ذل��ك وألزمناه ال��دور«)99(، وقوله: »هذا صورة ما أج��اب به املصنِّف يف 
ة، ويف هذا نظ��ر، واألقرب يف اجلواب ما ذك��ره ههنا«)100(.  بع��ض كتبه عن ه��ذه احلجَّ

وقوله: »وهذا الدليل عندي يف غاية الضعف، ألنَّ توقف...«)101(.

6( املالَح��ظ من خ��الل األعمل والتصانيف الت��ي تركاها لن��ا أنَّ منهجهم اجلديل 
يقوم أساًس��ا عىل البالغة وعلوم اللغة واألدب، من حيث اختيار األلفاظ أو االختصار 

ع يف بحث اآلراء واملطالب الفلسفيَّة والكالميَّة. واإلياز والتوسُّ

با مس��ائلهم برتيب رائع تس��تند  ��م اهتمَّ بمنطق البحث العلمي، فقد رتَّ 7( ك��م أهنَّ
ة، ليصلوا  مات، وبحثوا األم��ور العامَّ مات والنتائج ع��ىل املقدِّ ��رات عىل املتقدِّ به املتأخِّ
ق الطويس بمنهجه الفلس��فّي واس��تدالالته العقليَّة يف علم  ة. فقد امتاز املحقِّ إىل اخلاصَّ
، وبرزت  ّ ال��كالم، وتبويبه للمس��ائل وعرضها وتنظيمها، فاس��تلهم منها تلمي��ذه احِللِّ
هذه املس��ألة واضح��ة يف مصنَّفاته وأبحاثه الكالميَّة)102(، فل��م تكن يف بعض األبحاث 
ّ أن  مة احِللِّ ة الش��يعيَّة، اس��تطاع العالَّ الفلس��فيَّة مقبوليَّة لتداوهلا يف األوس��اط احلوزويَّ

ل هلا غطاًء مقبواًل، فاصبحت أمًرا ُمتداواًل ضمن علم الكالم. يشكِّ

��م اهتمَّ بضب��ط املصطل��ح الفلس��في والكالم��ي والتعريفات  8( ك��م نالح��ظ أهنَّ
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واحلدود، وعرفا موضع النزاع، فإن كان لفظياًّا تركا اجلدال فيه، وإن كان يف املعنى اهتمَّ 
ب��ه وبيَّناه، فقد ملس��نا أنَّ هلم قدرة عىل اس��تخدام املنطق كأداة يف أدقِّ املس��ائل وأعقدها 
ته كّلها إىل تعبريات خمتارة  كمسألة العلم مثاًل، ومل يمرسا اجلدل اخلطايب الذى ترجع قوَّ

بعناية، أو يمرسا املغالطة مع اخلصم لكي يفوزا بنتائج واهية.

9( التزامهم بآداب البحث وقواعد املناظرة، بل إنَّ علمء اإلماميَّة منذ اليوم األول، 
تهم ملتزمون يف بحوثهم واستدالالهتم بآداب البحث وقواعد املناظرة)103(،  وتبًعا ألئمَّ
فال ينسبون إىل اخلصم إالَّ ما ثبت قوله به، وال ينقلون إالَّ عن الكتب املعتربة عنده، وال 

خياصمونه 

إالَّ ب��م ثبتت حجيَّته لديه... ثمَّ االبتعاد عن الس��بِّ والش��تم، واالجتناب عن أيِّ 
ة  مة يف )منهاج الكرامة( وغريه من كتبه... يراعي األمانة والدقَّ إهانة وحتقري. فنرى العالَّ
 يف نق��ل آراء اآلخرين وعقائدهم، بأدب ووقار ومتانة، وُأس��لوب هادئ رفيع، ال يورد 

دلي��اًل عىل إمامة أم��ري املؤمنني وأه��ل البيت، إالَّ م��ن كتب أهل الس��نَّة املعروفة 
املشهورة)104(.

أخ��ذ الطويس عىل عاتقه الدعوة إىل اإلس��الم احلقيق��ي يف مناظراته و احتجاجاته 
عىل اآلخرين وأعمله األخرى، ومل تكن أبحاثه حبيس��ة الكت��ب واألوراق، فمثاًل نجد 
به، وبناء املكتب��ات العامرة  »اس��الم هوالكو عىل يد الطويس، وتش��جيعه للعل��م وطالَّ

بالكتب، وحفظ ما استطاع حفظه منها أثناء غزو املغول«)105(.

ّ أيًضا ممَّا يع��ل الباحث يرى بأنَّه  وه��ذا احلركة والدع��وة نجدها عند تلميذه احِللِّ
تأثَّر بمش��اريع أس��تاذه، فقد عمل عىل »تشيُّع الس��لطان خدابندا، وبناء املدرسة السيَّارة 
مة أن يتَّخذ له  لة، حيث طلب منه الس��لطان مسايرته يف أسفاره، فاقرح عليه العالَّ املتنقِّ



220

مة احللِّي درا�صة مقارنة مع اأ�صتاذه ال�صيخ ن�صري الدين الط��صي املنهج الكالمي عند العالَّ

لة يواصل فيها تدريس��ه وأبحاثه«)106(، وكذلك ما نشاهده من »مناظرات  مدرس��ة متنقِّ
ّ جارى أس��تاذه  مة احِللِّ ل��ه مع ابن تيمية وغ��ريه«)107(. وهذا يعطينا صورة عىل أنَّ العالَّ
ة،  ��ة القويَّ الط��ويس وتابع��ه يف املناظ��رات الكالميَّ��ة بالطريق��ة املثىل القائم��ة عىل احلجَّ

وأسلوب الطرح املؤثِّر.

م مل يغلقا باب  ّ باألم��ور العقليَّة، إالَّ أهنَّ 10( ع��ىل الرغم من اهتمم الطويس واحِللِّ
القل��ب، فقد كتبا يف التصوف واألخالق، فل��م يقتر دور اخلواجة الطويس عىل إحياء 
ل من بذر ب��ذرة الِعرفان ضمن  ��ه كان أوَّ الدرس الفلس��في وجتدي��د علم الكالم، بل إنَّ
املبنى الكالمي الش��يعي يف كتاب��ه )الفصول النصرييَّة()108(. وج��اء يف مقدمة )األرسار 
ًرا  ّ عاش ه��ذه العلوم... واس��تغرق فيه��ا مفكِّ ر احِل��لِّ م��ة اب��ن املطهَّ اخلفيَّ��ة(: »والعالَّ
ًس��ا عىل رأس القرن السابع والثامن  ًم فقيًها فيلس��وًفا عربياًّا مس��لًم، بل كان مؤسِّ ومتكلِّ

اهلجريني...«)109(.

ق الطويس باختالف كتاباته ومصنَّفاته، فتارًة يكون ش��ارًحا، كم  11( امت��از املحقِّ
ًحا لألفكار، كم يف  ه��و احلال يف رشحه )اإلش��ارات والتنبيهات(، وتارًة ناق��ًدا ومصحِّ
)تلخي��ص املحصل(، وأخرى عارًضا آلراء الفالس��فة واملتكلِّمني، كم يف كتابه )قواعد 
ق الطويس ال ي��ورد رأيه يف هذه الكتب، بل  العقائ��د()110(، »لك��ن هذا ال يعني أنَّ املحقِّ
األم��ر عىل العكس من ذل��ك، فإنَّه يورده يف املقام الذي يتطلَّب من��ه ذلك«، فهو عندما 
يكون شارًحا، فأنَّه يلتزم بتوضيح الفكرة والدفاع عنها بقدر االستطاعة، ويف هذا يقول 
يف رشحه لإلشارات، ويف إشكاله عىل رشح الفخر الرازي)111(: »ومن رشط الشارحني 
أن يبذل��وا الن��رة ملا قد التزموا رشحه بق��در اإلمكان واالس��تطاعة، وأن يذبُّوا عمَّ قد 
ل��وا إيضاحه بم ي��ذّب به صاحب تل��ك الصناعة، ليكونوا ش��ارحني غري ناقضني،  تكفَّ
ين غري معرضني، اللَُّهمَّ إالَّ إذا عثروا عىل يشء ال يمكن محله عىل وجه صحيح،  ومفسِّ
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��كني بذيل العدل واإلنصاف،  فحينئٍذ ينبغ��ي أن ينبِّهوا عليه بتعريٍض أو تريٍح متمسِّ
متجنِّبني عن البغي واالعتساف، فإنَّ إىل اهلل الرجعى، وهو أحق بأن خُيشى«)112(.

ّ قد تأثَّر هب��ذه العبارة وعمل هب��ا يف رشحه لكتاب  م��ة احِللِّ ونالح��ظ هنا أنَّ العالَّ
)جتريد االعتقاد(، فهو مل يعرض يف الكثري من املس��ائل التي ربَّم أبدى نظره فيها يف بقية 
��ه يف مقام الرشح والبي��ان. كم نجده يقول يف رشح��ه ل�)قواعد العقائد(:  مصنَّفات��ه، ألنَّ
»وق��د بينَّ��ا احلق يف ذلك يف النهاي��ة«)113(، أو يق��ول: »ولنا عىل هذا الربه��ان إيرادات، 
ذكرناها يف كتاب النهاية«)114(. وهذا معناه أنَّه ال يريد أن ُيظهر رأيه، ألنَّه يف مقام رشح 
ق  ل ويعرض عىل املحقِّ مة، فإنَّه قد يشكِّ رأي أس��تاذه. بينم عندما يكون التصنيف للعالَّ
ق  الطويس، ويقول مثاًل هذا الكالم: »فيه نظر أو إنه خطأ«. كم نجده يعرض عىل املحقِّ
مة لكتاب )الياقوت()115(. كم  الطويس يف غري املصنَّف الذي يمعهم، كم يف رشح العالَّ
نراه يورد بعض العبارات التي تش��ري إىل أنَّ فهمه من العبارة هبذا الشكل فيقول: »فهذا 
م��ا خطر لنا يف تطبيق كالم املصنِّف. رمحة اهلل عليه.«)116(، ويقول يف موضع آخر: »هذا 
ما فهمناه من قوله«)117(، فلم يرغب يف إبداء رأيه يف صورة عدم وضوح العبارة، وهذه 

هي األمانة يف العلم ويف نقل أقوال اآلخرين وتوجيهها.

12( امتي��از الط��ويس باالع��راض وإب��داء النظ��ر ع��ىل مجل��ة م��ن اآلراء، كم هو 
احل��ال يف نقده مُلحصل ال��رازي، واعراضاته عىل بعض ما ج��اء فيه ويف غريه، وكذلك 
لها عىل بعض الفرق اإلسالميَّة كاألشاعرة)118(، واملعتزلة)119(،  االعراضات التي سجَّ
ّ تبنَّى  م��ة احِللِّ وغريه��م وعىل بعض الش��خصيَّات األخرى. وم��ن هنا نالحظ أنَّ العالَّ
لها يف مصنَّفاته، وهذا يعطينا النتيجة السابقة نفسها  الكثري من هذه االعراضات وس��جَّ
ق الطويس، وثقته بأس��تاذه العلميَّة، والس��ري عىل أثره  م��ن إحاطته وفهمه وتأثُّره باملحقِّ

وخطاه يف ذلك.
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ق الطويس باالبتعاد عن األلفاظ البذيئة وأس��لوب التش��هري  13( تتميز كتب املحقِّ
��ني)120(، وهذا ما ألقى  والتكف��ري التي تنفر األس��مع والعقول، ك��م يفعل بعض املتكلمِّ
ّ يف كتاباته، بل اس��تخدم األلفاظ التي ختاطب العقل  مة احِللِّ بظالله عىل أس��لوب العالَّ
ج  والوجدان، وهو نوع من تأثُّر التلميذ باألستاذ وبالبيئة املحمودة التي عاش فيها وخترَّ
منها، فنراه يستخدم النصح لآلخرين، والرجوع إىل العقل السليم، فيقول مثاًل يف مسألة 
احلس��ن والقبح: »فلينظر العاق��ل يف املقالتني، ويلمح املذهب��ني، وينصف يف الرجيح، 

ويعتمد عىل الدليل الواضح الصحيح، ويرك تقليد اآلباء«)121(.

ق الطويس عدم املكابرة م��ن عدم العلم واملعرفة أو وجود  14( نالح��ظ عىل املحقِّ
ة أو هفوة، فليصلح من اطَّلع  خطأ ما أو نقص، حيث نجده يقول: »فإن وقعت يل فيه زلَّ

عليه من إخواين طلًبا بذلك اقتناء اخلري، وإحراز األجر«)122(.

، رغم علميَّته الواسعة، فنجده »أمر يف وصيَّته البنه الشيخ  ّ مة احِللِّ وقد أخذ بذلك العالَّ
قني التي ختم هبا كتابه )قواعد األحكام( بإمتام ما وجده ناقًصا وإصالح ما وجده  فخر املحقِّ
خطًأ«)123(. ويربز هذا التواضع للعلم أيًضا يف بعض اجلمل والكلمت التي رأيناها، يقول: 
»الذي خطر لنا يف تفسري هذا الكالم«)124(، و»فهذا ما خطر لنا يف تطبيق كالم املصنِّف. رمحة 
اهلل عليه.«)125(، و»هذا ما فهمناه من قوله«)126(، و»الذي فهمناه من هذا الكالم أن هذا وجه 
آخ��ر...«)127(، و»ف��اين مل اقف هلم عىل دليل«)128(، فهو ال يري��د التجاوز عىل النص أو عىل 
ة يف حفظ العلم والتواضع له   فك��رة قد يريدها املصنِّ��ف، مل يدركها التلميذ، وهذه هي القمَّ

وللعلمء.

عي اختصاص هذه الس��مة هبذي��ن الَعَلمني، فقد دأب عليه��ا كبار العلمء،  وال ندَّ
حيث نجدها حتى عند الفيلسوف الكبري أرسطو)129(.
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وم��ا يمك��ن اخلل��وص إلي��ه أنَّ هناك جمموع��ة خصائ��ص وامتي��ازات توفرت يف 
ّ وابحاثه الفلس��فية والكالمية  مة احِللِّ ��ق الطويس أثَّرت يف مجلتها بش��خصيَّة العالَّ املحقِّ

والفكرية)130(.

��ر وبتعابري خمتلفة، حيث يقول  ح هبذا األثر والتأثُّ وم��ا يؤيَّد ذل��ك أنَّ هناك من رصَّ
مة هنا أنَّه متأثِّر بأس��لوب الطويس«)131(، وبعضهم  أح��د الباحثني: »ويالَحظ عىل العالَّ
عربَّ عنه باالنس��جام)132(، واآلخر عربَّ عنه بالتميش، فقال: »ساد املنهج الفلسفي اجلديل 
فاته متاش��ًيا مع طريقة أس��تاذه  ّ يف مؤلَّ ع��ىل جلِّ األبح��اث الكالميَّة الت��ي عرضها احِللِّ
الفيلس��وف نص��ري الدي��ن«)133(، كم عربَّ البعض باحل��ذو، فقال: »لقد متثَّلت ش��خصية 
ّ القوية بمواقف��ه املبدئيَّة، فهو حيذو يف تفكريه َحْذَو أس��تاذه الفيلس��وف  م��ة احِل��لِّ العالَّ

د«)134(. ة وجترُّ الطويس، ولكن بحريَّ

دت خطه،  وهناك من وصفه باخلليفة، حيث يقول: »أهم ش��خصية أش��بهته وجسَّ
، فكان جديًرا بلقب خليفة نصري الدين الطويس، وقد  ّ مة احِللِّ كان تلمي��ذه العالَّ
واصل ما بدأه أس��تاذه، فركز جهده عىل العمل العقائدي«)135(، ونحن نعلم أنَّ اخلليفة 

ال بدَّ أن يتمتَّع بصفات املستخلف حتى يكون جديًرا باخلالفة.
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اخلامتة وال�صتنتاجات

رين  ر تبًعا للمس��ائل املدرجة فيها وكذلك تبًعا ألسلوب العلمء واملفكِّ العلوم تتطوَّ
يف كيفيَّ��ة معاجلتها، واملناه��ج التي اس��تخدموها وفًقا حلاجات الزم��ان واملكان، وهذا 
م��ا نجده يف علم ال��كالم ومباحثه، حيث نراه ابتدأ باملس��ائل ذات اخلالف الداخل بني 
��ع نتيجة لدخ��ول عوامل خارجيَّة كانفتاح املس��لمني ع��ىل ديانات  املس��لمني، ث��مَّ توسَّ
وأف��كار أخرى، قد تكون الرمجة التي حصلت لعل��وم اليونان واحدة منها، ممَّا أدَّى إىل 
ر املناهج ألجل  رها يف حلِّ تلك املشكالت، وبالتايل تطوُّ رضورة تغريُّ األس��اليب وتطوُّ
الوص��ول إىل أفض��ل النتائج وأس��لمها، ألنَّ علم الكالم يبحث أساًس��ا يف ُس��ُبل إقناع 

ة واحلجج. املقابل، والتغلُّب عىل اخلصم باألدلَّ

روا من أساليبهم،  ة وطوَّ ريه إىل هذه املهمَّ ى علمء اإلسالم ومفكِّ ومن هنا فقد تصدَّ
ق اخلواجة الطويس الذي يعدُّ من املتأثِّرين باملدرس��ة املشائيَّة وبالفيلسوف  ومنهم املحقِّ
ابن س��ينا، فق��د اكتملت عىل يديه مزج الفلس��فة بعل��م الكالم حتى أصبحت مس��ائله 

ومباحثه ال تتميز بينه وبني الفلسفة.

ّ الذي  مة احِللِّ وقد س��ار عىل منواله الكثري من علمء املسلمني، ومنهم تلميذه العالَّ
أقتفى أثره يف منهجه الفلس��في، فصنَّف العديد من الكتب يف هذا الشأن، ك�)هناية املرام 
يف عل��م ال��كالم(، و)األرسار اخلفيَّ��ة يف العلوم العقلية(، و)تس��ليك النفس إىل حظرية 
الق��دس(، فضاًل عن رشحه املتميِّز ملصنَّفات أس��تاذه الطويس، كم يف )كش��ف املراد يف 
رشح جتريد االعتقاد(، و)كشف الفوائد يف رشح قواعد العقائد(. ومن هنا فقد سامهت 
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هذه املصنَّفات والرشوح يف إغناء املكتبة اإلسالميَّة بشكل عام، واملكتبة اإلماميَّة بشكل 
ين  خ��اص، بل أدرجت ضمن الدروس الدينيَّة بعد أن كانت جتد هجمة من قبل املتصدِّ
ّ األرضيَّة املناس��بة لتدريس هذه  مة احِللِّ لتدري��س العلوم الدينيَّة، فقد أوجد أمثال العالَّ

األفكار واملسائل الفلسفيَّة التي أدرجت يف علم الكالم يف املدارس الدينيَّة.
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)38( الصدر، حسن: تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم، ص351.

)39( هش��ام بن احلكم: أبو حممد هشام بن احلكم موىل كندة، من أصحاب اإلمام الصادق، وقد 
ة من جهة القول بالتجس��يم،  اتَّف��ق األصح��اب عىل وثاقته ورفعة منزلت��ه، ولكن طعن فيه العامَّ
واحل��ال أنَّه كان يقول إنَّ اهلل جس��م ال كاألجس��ام، وق��د رجع عنه أيًضا حينم قي��ل له إنَّ االمام 
الصادق ال يرىض هبذا القول. يقول عنه ابن النديم يف فهرس��ه: »من متكلِّمي الش��يعة، ممَّن فتق 
ب املذهب بالنظ��ر، وكان حاذًق��ا بصناعة الكالم، ح��ارض اجلواب،  ال��كالم يف اإلمام��ة، وه��ذَّ
ُس��ئل هش��ام عن معاوية، أَش��هد بدًرا؟ فقال: نع��م من ذاك اجلان��ب. ابن النديم: الفهرس��ت، 

ص249.250، املامقاين: تنقيح املقال، ج3، ص294.
)40( اللواس��اين، السّيد احلس��ن احلس��يني: نور األفهام يف علم الكالم، حتقيق: حفيده السّيد إبراهيم 
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اللواساين، طبع ونرش: مؤسسة النرش اإلسالمي، ط1، 1425ه�.ق، ج1، ص10.
)41( آل نوبخ��ت: بي��ت جليل من متكلمي اإلماميَّة، جدهم نوبخ��ت كان من الفرس، ومن أفاضل 
ه بأيب  املنجم��ني، صاح��ب املنصور الدوانيقي، وقام مقامه ولده الذي غريَّ املنصور اس��مه وس��مَّ
سهل، وكان الفضل بن أيب سهل هذا صاحب التصانيف وخازن كتب دار احلكمة للرشيد وقام 
مقامه ولده إسحاق بن الفضل وله ولدان إبراهيم بن إسحاق صاحب الياقوت وعل بن إسحاق 
الذي ذكر يف رجال الش��يخ أنه من أصحاب الرضا واجلواد، وبقي إىل عر اهلادي، وأما 
إس��معيل بن عل صاحب ابطال القياس فقد صنَّف يف فنون العلوم أكثر من ثالثني كتاًبا ذكرها 
اب��ن النديم، وقال النجايش إنه ش��يخ املتكلمني من أصحابنا، لقي العس��كري وروى عنه، 
وحرض وفاته س��نة 260ه�، وهو خال احلس��ن بن موس��ى النوبختي صاحب الفر واملطبوع غري 
ج عليه مجاعات كأيب اجليش املظفر بن حممد البلخي، وأيب احلسن النايش، واحلمدوين،  ة، وخترَّ مرَّ
د بن عل  ج، وحممَّ والسوس��نجردي، وغريهم، وهو الذي أظهر كذب احلس��ني بن منصور احلالَّ
مة الشيخ آقا بزرگ الطهراين: الذريعة  الشلمغاين، كم ذكره شيخ الطائفة يف كتاب )الغيبة(. العالَّ
إىل تصانيف الش��يعة، دار األض��واء، بريوت،الطبعة الثالثة، 1403ه���/1983م، ج1، هامش 

ص69.
)42( ُينظر: الفلسفة العربية اإلسالميَّة، ص12.

قه: عل أك��رب ضيائي، ط1،  ، احلس��ن بن يوس��ف: أنوار امللك��وت يف رشح الياقوت، حقَّ ّ )43( احِل��لِّ
طهران، ص37.

)44( جممع الفكر اإلسالمي: موسوعة مؤلفي اإلماميَّة، قم، 1420ه�، ج1، ص141.
، أنوار امللكوت يف رشح الياقوت، ص37-36. ّ )45( احِللِّ

)46( ُينظر: املصدر نفسه، ص35.43.
)47( ُينظر: املصدر نفسه، ص102.

د بن النعمن، ش��يخ مش��ايخ الشيعة اإلماميَّة، كان  د بن حممَّ د: أبو عبد اهلل حممَّ د بن حممَّ )48( املفيد حممَّ
ر عنه اس��تفاد منه، كان يناظر  أوثق أهل زمانه باحلديث، وأعرفهم بالفقه والكالم، وكل من تأخَّ
أهل كّل عقيدة، وله قريب من مائتني مصنَّف يف ش��تى العلوم اإلسالميَّة، تويف سنة 413ه� 
ببغ��داد، و ش��يَّع جنازته ثمنون ألًفا من الناس. ُينظر: األفن��دي: رياض العلمء، ج5، ص176، 
اخلوانس��اري: روض��ات اجلنَّ��ات، ج6، ص153. لقد اخرنا الش��يخ املفيد ملا ل��ه من دور بارز 
يف ذل��ك الوق��ت يف إدخال املطالب العقليَّة يف علم الكالم، فقد اش��تهر الش��يخ املفيد بمناظراته 
م��ع أعالم عره، معتمًدا املنهج والدليل املتَّفق عليه س��بياًل لإلقن��اع ووضوح النتائج، فكان له 
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جمل��س يف داره بدرب رياح حي��رضه العلمء كافَّة للمناظرة عىل ما ح��كاه ابن اجلوزي يف املنتظم: 
11/8، وزاد ابن كثري الدمشقي يف البداية والنهاية: 15/12 بوصف هذا املجلس بقوله: »كان 
جملس��ه حيرضه خلق كثري من العلمء من س��ائر الطوائف«. وأثنى عليه اليافعي يف تارخيه املوسوم 
بمرآة اجلنان: 28/3 يف حوادث سنة ثالث عرشة وأربعمئة، حيث قال: »عامل الشيعة، صاحب 
التصانيف الكثرية ش��يخهم املعروف باملفيد، البارع يف الكالم واجلدل والفقه، وكان يناظر أهل 
كّل عقي��دة مع اجلالل��ة والعظمة يف الدول��ة البوهيية«. جملة تراثنا، اإلعداد والنرش: مؤسس��ة آل 
البيت إلحياء الراث، العدد الثاين، الس��نة األوىل، خريف سنة 1406ه�.ق، مطبعة مهر، 

قم، ص38-37.
)49( الصدر، حس��ن: تأس��يس الشيعة لعلوم اإلس��الم، طبع بأمر نجله الس��يِّد الصدر، رشكة النرش 

والطباعة العراقية املحدودة، د.ت، د.ط، ص367.
)50( تصحيح االعتقاد: نرش ريض، ص45.

)51( املفيد: أوائل املقاالت، مركز الدراسات اإلسالميَّة، ص17.
د بن النعمن: تصحيح اعتقادات اإلماميَّة، حتقيق: حس��ني درگاهي، النارش:  د بن حممَّ )52(املفيد، حممَّ
دار املفي��د للطباع��ة والن��رش والتوزيع، ب��ريوت، لبن��ان، الطبع��ة الثانية، 1414ه���/1993م، 

ص44-42، 57-53.
)53( ُينظر: تصحيح االعتقاد، ص125.

)54( املرت� علم اهلدى: عل بن احلسني، الرشيف املرت� علم اهلدى، من أجلَّة علمء الشيعة اإلماميَّة، 
د يف علوم كثرية، وبكتبه استفادت اإلماميَّة منذ زمنه إىل زماننا هذا،  ّ بأنَّه متوحِّ مة احِللِّ وصفه العالَّ
د  وهو ركنهم ومعلمهم، وكان تلميًذا للشيخ املفيد، وله تالمذة كثريون من مجلتهم شيخ الطائفة حممَّ
 ابن احلسن الطويس، ولد يف عام 355ه�، وتويف يف عام 436ه� يف بغداد. ُينظر: النجايش: الرجال، 

: خالصة األقوال، ص95. ّ مة احِللِّ ص270، الشيخ الطويس: الفهرست، ص99، العالَّ
)55( األميني، عبد احلس��ني أمحد النجف��ي: الغدير يف الكتاب والس��نَّة واألدب، دار الكتاب العريب، 

بريوت، لبنان، الطبعة الرابعة، 1397ه�/1977م، ج4، ص268.
)56( ُينظر:املرت���، ع��ل بن احلس��ني املوس��وي العلوي: مجل العل��م والعمل، حتقيق: الس��يِّد أمحد 

احلسيني، الطبعة األوىل، مطبعة اآلداب يف النجف األرشف، 1378ه�، ص12.
)57( والغري��ب أن يعّد الرشيف املرت� معتزلياًّا ملنارصته بع��ض ما يذهب إليه املعتزلة، واألغرب أن 
ًعا من االعتزال، لوجود الشبه الكبري بينهم وتشابكهم يف اآلراء الكالميَّة تشابًكا  يعّد التشيع متفرِّ
ا، وكأنَّ القائل هبذا القول مل يقف عىل اآلراء ومل يبحثها، وإذا كان بحث  ا... إنَّ هذا لغريب حقاًّ قوياًّ
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فيها كان يد أنَّ أسس اإلماميَّة أسبق من أسس املعتزلة، ألنَّ االعتزال مذهب جديد حصل يف زمن 
واصل بن عطاء يف القرن الثاين للهجرة، وخالف يف ذلك أستاذه احلسن البري واعتزل درسه. 
ة أهل البيت، ويستندون إىل أحاديثهم وأحاديث  أما اإلماميَّة فيعتمدون يف مذهبهم عىل أئمَّ

جّدهم رسول اهلل. الرشيف املرت�: مجل العلم والعمل، املصدر السابق، ص12-11.
)58( ُينظر: املرت�، عل ابن احلس��ني ابن موس��ى: الذخرية، مؤسسة التاريخ العريب، بريوت، لبنان، 

الطبعة األوىل، 2012م، ص158-154، 167.
د بن احلس��ن الطويس: ش��يخ الطائفة اإلماميَّة، ثقة عني عارف  )59( الطويس، الش��يخ أبو جعفر حممَّ
باألخبار والرجال والفقه والكالم والتفس��ري واألدب، صنَّف يف كلِّ فنون اإلسالم، كان تلميًذا 
للش��يخ املفيد والس��يِّد املرت���، تويف س��نة )460ه�( بالنج��ف، وُدفن يف داره. اخلوانس��اري: 

روضات اجلنَّات، ج6، ص216.
)60( التفتازاين: رشح العقائد النسفية، ص59-58.

)61( الساعدي، ش��اكر عطية: املعاد اجلسمين، املركز العاملي للدراس��ات اإلسالميَّة، مطبعة صدف، 
ص146.

)62( اجلاب��ري، حمم��د عابد: هتافت التهافت، انتص��ار للروح العلميَّة وتأسيًس��ا ألخالقيات احلوار، 
مركز دراسات الوحدة العربيَّة، الطبعة األوىل، بريوت، لبنان، 1998، ص27.

)63( احلس��يني، س��هيل: اخلواجة نصري الدين الطويس مقاربة يف ش��خصيَّته وفك��ره، معهد املعارف 
احلكميَّة، الطبعة األوىل، متوز 2005م، بريوت، لبنان، ص189.

)64( األعسم، عبد األمري: الفيلسوف نصري الدين الطويس، ص149.
)65( احلسيني: اخلواجة مقاربة يف فكره وشخصيته، ص243-242.

)66( مقّلد: النبوة واإلمامة عند نصري الدين الطويس، ص265.
)67( الشافعي، حسن حممود: املدخل إىل دراسة علم الكالم، ص107.

)68( الرفاعي، د. عبد اجلبار: تطور الدرس الفلسفي يف احلوزة العلميَّة، كتاب قضايا إسالميَّة معارصة 
)19(، مؤسسة األعراف للنرش، مكتبة مؤمن قريش، 1420ه�/1999م، ص47-46.

، احلس��ن بن يوس��ف ابن املطهر: منته��ى املطلب يف حتقيق املذهب، ن��رش: جممع البحوث  ّ )69( احِللِّ
اإلسالمّية، إيران، مشهد، سنة1412ه�، تقديم: د. حممود البستاين، ج1، ص814.

مات يف علم املنطق، دار اهلادي، بريوت، سنة 1996م، ص36. )70( ُينظر: فضل اهلل، هادي: مقدِّ
، احلسن بن يوسف: اجلوهر النضيد يف رشح منطق التجريد، طبعة قم، سنة 1362ه�.ش،  ّ )71( احِللِّ

ص7.
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، احلسن بن يوسف: اجلوهر النضيد يف رشح منطق التجريد، طبعة قم، سنة 1362ه�.ش،  ّ )72( احِللِّ
ص7.

ق الطويس يف رسالته يف العلل وغريها. )73( وهذا ما نشاهده أيًضا عند املحقِّ
ة أي قياس، ويمكن توضيح ذلك  )74( وهذا ما ُيعرف بقياس اخللف الذي يس��تخدم يف إثبات صحَّ

باملثال اآليت: كلُّ إنسان َفان )كربى(. كلُّ عاقل إنسان )صغرى(، فإنَّه ينتج كّل عاقل فان.
��ة ه��ذا القياس، نأخ��ذ نقيض النتيج��ة ونجعله��ا مقدمة كربى يف قي��اس جديد  وإلثب��ات صحَّ  
متي القياس األس��ايس ونجعلها صغرى يف قياس  ى بقياس اخللف(، ونأخذ إحدى مقدِّ )املس��مَّ

ن قياس عىل الشكل اآليت: اخللف، فيتكوَّ
ليس بعض العاقل فانًيا )نقيض النتيجة( )كربى(. كّل عاقل إنسان )صغرى(. ينتج: ليس بعض   

اإلنسان فانًيا.
ل صحيًحا، وهو املطلوب. ُينظر: فضل  وه��ذه نتيجة كاذبة، وعليه فيجب أن يكون القياس األوَّ  

اهلل: مقدمات يف علم املنطق، ص360-358.
، اجلوهر النضيد، ص183. ّ )75( احِللِّ

مة صنَّف  ، وهو أن العالَّ )76( باس��تثناء كتاب الباب احلادي عرش بس��بب أنَّ تأليفه كان هلدف مع��نيَّ
كتاًب��ا باس��م منهاج الصالح يف اختصار املصباح للش��يخ الطويس، وقد جعل��ه يف عرشة أبواب، 
ة املكلَّفني من معرفة أصول الدين، وهو خارج  وأحلق به الباب احلادي عرش يف ما يب عىل عامَّ

عن أبواب املصباح.
، هناية املرام يف علم الكالم، ج1، ص70. ّ )77( احِللِّ

، هنج احلق وكشف الصدق، ص80-79. ّ )78( احِللِّ
ّ يف س��ريته وتراثه الفكري  م��ة احِللِّ )79( جمل��ة رس��الة النجف، لبنان، الش��يخ جعف��ر كوثراين، العالَّ

ة 1428ه�. ومنهجيَّته العلميَّة، العدد 11، خريف 2007 م، ذي احلجَّ
)80( املصدر نفسه.

حه وعلق عليه: عل  )81( الكليني، أبو جعفر حممد بن يعقوب بن إسحاق: األصول من الكايف، صحَّ
أكرب الغفاري، دار الكتب اإلس��الميَّة، هتران، الطبعة الثالث��ة، 1388ه�.ش، ج1، كتاب العقل 

واجلهل، حديث 34أ، ص29.
)82( أبراهيمي ديناين، د.غالم حس��ني: نصري الدين الطويس فيلس��وف احل��وار، دار الكاتب العريب، 

بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 2013م، ص349.
��ة إس��الميَّة جامعة، املجم��ع العاملي أله��ل البيت، العدد الس��ادس  )83( رس��الة الثقل��ني، جملَّ
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والع��رشون، الس��نة الس��ابعة، ربي��ع اآلخر–مجادي اآلخ��ر 1419ه���/1998م، ق��م، ايران، 
ص144.

)84( ُينظر: تطور علم الكالم إىل الفلسفة ومنهجها عند نصري الدين الطويس، ص37-36.
)85( ُينظر: أبراهيمي ديناين: نصري الدين الطويس فيلسوف احلوار، ص488.

: كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد، ص179. ّ )86( احِللِّ
)87( ج��واد، ط��ه حممد: علم م��ا بعد الطبيعة عن��د نصري الدين الطويس، رس��الة ماجس��تري، جامعة 
الكوف��ة، كلي��ة اآلداب، إرشاف: الدكت��ور نعم��ة العرب��اوي، 2006م، ص 28. وهنا يعرض 
عىل صاحب الرس��الة بأنَّه ليس هناك عناوين مس��تقلَّة للمسائل التي طرحها الطويس يف )جتريد 
االعتقاد(، وكذا يف )قواعد العقائد(، بل نجد هذه العناوين املس��تقلَّة يف )كشف املراد( وهي من 
مة. نعم قد يكون هذا ناتج ممَّا جاء يف هامش هناية املرام،  ج1، ص45، إذ يقول: قد  جعل العالَّ
اسُتحدث هذا البحث يف القرن السابع والثامن، حيث مل يكن له من أثر قبل ذلك، حتى يف كتب 
ض له الشيخ الرئيس مستطرًدا يف ردِّ القائلني بالثابت  الشيخني )الفارايب(، و)ابن سينا(. نعم تعرَّ
. ُأنظر الفصل الرابع من املقالة األُوىل من إهليات الش��فاء.  واحل��ال، ومل يعنون له فصاًل مس��تقالاًّ
والظاهر أنَّ أّول من طرح البحث مس��تقالاًّ هو ال��رازي )ت 606ه�( يف املباحث املرشقيَّة، ج1، 
ق الط��ويس )ت 672ه�( يف التجريد، ثمَّ اإلي��ي )ت 756ه�( يف املواقف،  ص130، ث��مَّ املحقِّ
ص52. ُينظر: الش��ريازي: احلكمة املتعالية، ج1، ص226.363. وس��بب طرح هذه املس��ألة 
ه أيًضا عىل كتاب  هو الرّد عىل ش��بهات القائلني بثبوت املعدوم، واحلال، وه��ذا االعراض يوجَّ

احلسيني: اخلواجة نصري الدين الطويس مقاربة يف شخصيته وفكره، ص238.
)88( ُينظر: كش��ف الفوائ��د يف رشح قواعد العقائد، ص47. حيث ُيفهم من العبارة أنَّ هذه املس��ألة 

موجودة سابًقا عند احلكمء.
، كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد، ص39، وُينظر: هناية املرام، ج1، ص45. ّ )89( احِللِّ

مة اخلواجة نصري الدين الطويس، ص397. )90( مدرس رضوي: العالَّ
: منهاج الكرامة، ص49. ّ )91( احِللِّ

.كتاب األلفني يف أمامة أمري املؤمنني عىل بن أيب طالب : ّ مة احِللِّ )92( ُينظر: العالَّ
ة اإلنسانيَّة، دار الرشوق، ط2، القاهرة، 1988م،  )93( ُينظر: د. حممد عمرة: املعتزلة ومش��كلة احلريَّ

ص93.
)94( ُينظر: األعرجي: مناهج املتكلِّمني يف فهم النص القرآين، ص315.

)95( األم��ني: أعي��ان الش��يعة، ج9، ص418، الورداين: صال��ح املناظرات بني فقهاء الس��نَّة وفقهاء 
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الشيعة، املصدر السابق، اهلامش ص105.
)96( وهم التابعون لفلس��فة املش��اء، وهي فلس��فة أرس��طو الذي يتَّكئ بالربهان والقياس العقل يف 
يت هذه الفلسفة باملشاء، ألنَّ أرسطو كان  مقابلة اإلرشاقيني املعتقدين باإلرشاق واإلهلام، وسمِّ
يعلِّم الفلس��فة تالميذه حال امليش، وكان أكثر فالس��فة املس��لمني تابًعا لفلسفة املشاء، كالكندي 
والفارايب وابن س��ينا وابن رشد و غريهم. مناهج اليقني، نقاًل عن: السجستاين، صوان احلكمة، 

ص137.
قه وأخرجه:  ، احلسن بن يوسف: األرسار اخلفيَّة يف العلوم العقليَّة )الطبيعيات(، حقَّ ّ )97( ُينظر: احِللِّ
د. حس��ام حم��ي الدي��ن اآلل��ويس، و د. صال��ح مهدي اهلاش��م، منش��ورات مؤسس��ة األعلمي 

للمطبوعات، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 2005م، اهلامش ص73.
)98( كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد، ص104.

)99( املصدر نفسه، ص282.
)100( املصدر نفسه.

)101( املصدر نفسه، ص353.
)102( ُينظر:عباس سلمن: تطور علم الكالم إىل الفلسفة، ص33.

)103( »كان املرت��� عل��م اهلدى طاب ثراه يمي��ل إىل مصاحبة أهل األديان ويمدح يف أش��عاره من 
يستحق املدح لرتبته يف العلم، سيم إسحاق الصايب، فإنه كان مالزًما ملجلسه، مصاحًبا يف احلرض 
والس��فر، وملا مات رثاه بقصيدة من قصايد ديوانه، ما أظنُّه رثى أخيه الريض بمثلها، ونقل 
ل  اه ويركب، فقيل له يف ذل��ك؟ فقال: إنم أترجَّ ل ل��ه حتى يتعدَّ ��ه كان إذا بل��غ قربه راكًبا يرجَّ أنَّ
د بن  تعظي��ًم مل��ا كان عليه من درجة الكمل، ال تعظيم ملذهبه«. األحس��ائي، اب��ن أيب مجهور، حممَّ
ة يف األحادي��ث الدينيَّة، حتقيق: آقا جمتبى العراقي، الطبعة  ع��ل بن إبراهيم: عوايل اللئايل العزيزيَّ

األوىل، مطبعة سيد الشهداء، قم، إيران، 1403ه�/1983م.
)104( امليالين، الس��يِّد عل احلس��يني: دراسات يف منهاج السنَّة ملعرفة ابن تيمية عقيدة وعلم وعدالة، 

املطبعة: ياران، الطبعة األوىل، 1419م، ص38.
)105( ُينظر: األمني: أعيان الشيعة، ج9، ص418، وينظر كذلك: عباس سليمن: تطور علم الكالم 

إىل الفلسفة ومنهجها عند نصري الدين الطويس، ص31.
)106( ال��ورداين، صال��ح: املناظ��رات بني فقه��اء الس��نَّة وفقهاء الش��يعة، مركز الغدير للدراس��ات 

اإلسالمّية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 1419ه�/1999م، هامش ص105.
)107( امليالين، الس��يِّد عل احلس��يني: دراسات يف منهاج السنة ملعرفة ابن تيمية عقيدة وعلم وعدالة، 
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، إرشاد األذهان، ج1، ص153. ّ الطبعة األوىل 1419ه�، ص463، وكذا: احِللِّ
)108( احلسيني، سهيل: اخلواجة نصري الدين الطويس مقاربة يف شخصيته وفكره، ص272.

، احلس��ن بن يوس��ف: األرسار اخلفيَّة يف العلوم العقليَّ��ة )الطبيعيات(، حققه وأخرجه:  ّ  )109( احِللِّ
د. حس��ام حم��ي الدي��ن االآل��ويس و د. صال��ح مهدي اهلاش��م، منش��ورات مؤسس��ة األعلمي 

للمطبوعات، 
بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 2005م، ص99.

ت املس��ائل الكالمية، م��ن املبدأ إىل املعاد، لكنَّه  )110( كت��اب قواعد العقائد: وهو يبحث حول مهمَّ
ز عىل نقل األقوال واآلراء، وليس بصدد املناقش��ة فيها والنقد عليها، إالَّ يف قليل من املوارد،  يركِّ
ومن هنا يمكن عّده من كتب امللل والنحل أيًضا، فذكر مواضيع اخلالف بني احلكمء واملتكلِّمني، 
وم��وارد اخلالف بني املعتزلة وأهل الس��نَّة والش��يعة، وبني علمء تلك املذاهب أنفس��هم، كم أنَّ 

ّ رشح عليه باسم )كشف الفوائد يف رشح قواعد العقائد(. مة احِللِّ للعالَّ
ي الرازي لرشح أفكار ابن سينا مل تكن تقوم إالَّ عىل مبدأ تشويه هذه األفكار وخمالفتها  )111( إنَّ تصدِّ
ص ش��خصية العلم الذي يعمل للفصل بني الفلس��فة  وإظهارها عىل غري واقعها... فالرازي تقمَّ
ة غ��ري واضح، وأخرى يظه��ر وكأنَّه مل يفهم أبعاد فلس��فة ابن  والدي��ن... فكان يف تفس��رياته مرَّ
سينا... وعندما جاء نصري الدين الطويس أثبت بأنَّه الوحيد الوارث لإلرث الفلسفي الذي كان 
عليه ابن س��ينا، أو الوحيد الذي يمتلك املوهبة للتعبري عنه، وس��رب غوره ورشح رموزه وباطنه. 
وم��ن الواضح... أنَّ رشوحات نصري الدين الطويس عىل كتاب اإلش��ارات والتنبيهات حظيت 
بتقدير رجال الفكر والباحثني. تامر: نصري الدين الطويس يف مرابع ابن سينا، ص109-108.

)112( ابن س��ينا، أبو عل: اإلش��ارات والتنبيهات، مع رشح نصري الدين الطويس، نرش البالغة، قم، 
ل يف علم املنطق، ص2. إيران، الطبعة األوىل، 1383ه�.ش، اجلزء األوَّ

: كشف الفوائد يف رشح قواعد العقائد، ص99. ّ )113( احِللِّ
)114( أي يف كتابه هناية املرام يف علم الكالم. ينظر ذلك يف: كش��ف الفوائد يف رشح قواعد العقائد، 

ص168 و87 و97.
: أنوار امللكوت يف رشح الياقوت، ص36 و ص47 و ص81 وغريها. ّ )115( ُينظر: احِللِّ

، كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد، ص543. ّ )116( احِللِّ
)117( املصدر نفسه، ص545.

)118( هم أصحاب وأتباع أيب احلس��ن بن إس��معيل األشعري املنتس��ب إىل أيب موسى األشعري يف 
م قالوا بزيادة صفات اهلل  هم الشهرستاين من الصفاتيَّة، ألهنَّ العقائد واملس��ائل الكالمية، وقد عدَّ
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اًل يف الكتب الكالميَّة، وأكثر أهل  عىل ذاته، وهلم مقاالت عىل خالف املعتزلة كم جاء ذلك مفصَّ
السنَّة عىل مذهب األشاعرة. ُينظر: الشهرستاين، امللل والنحل، ج1، ص94.

ة، وه��م فرقة ظهروا عىل  به��م املخالفون بالقدريَّ )119( ويس��مون أصحاب الع��دل والتوحيد، ويلقِّ
عهد بني أميَّة، وكان رأس��هم واصل بن عطاء، اعتزل عن جملس احلس��ن البري، وهلم أصول 
مخس��ة اش��رك مجيع فرقهم عليها، وهي: التوحيد والعدل والوعد والوعيد واملنزلة بني املنزلتني 
الت. ُينظر:  واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وللمعتزلة دور كبري يف علم الكالم جاء يف املطوَّ

الشهرستاين: امللل والنحل، ج1، ص43.
)120( ُينظر: ابن رشد، القايض أبو الوليد: هتافت التهافت، حتقيق: سليمن دنيا، دار املعارف، الطبعة 
. ُينظر:  ّ مة احِللِّ األوىل، 1964م، ص19وم��ا بعدها. كم نرى ذلك من خطابات ابن تيمية للعالَّ

: هنج احلق وكشف الصدق، ص14. ّ احِللِّ
)121( املصدر نفسه، ص79.80.

م له: د. فيصل بدير ع��ون، دار الثقافة  قه وق��دَّ )122( الط��ويس، نصري الدي��ن: مصارع املصارع، حقَّ
للنرش والتوزيع، القاهرة، ص49.

ّ يف نرش التش��يع مركز بابل للدراس��ات  م��ة احِللِّ )123( اخلفاج��ي، الدكت��ور ثام��ر كاظم، دور العالَّ
احلضارية والتارخيية، الطبعة األوىل، 2012م، ص101.
، كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد، ص419. ّ )124( احِللِّ

)125( املصدر نفسه، ص543.

)126( املصدر نفسه، ص545.

)127( املصدر نفسه، ص281.
)128( أنوار امللكوت يف رشح الياقوت، ص218.

)129( حيث يقول أرس��طو: فليتش��اغل مجيع من س��مع ق��ويل إىل الصفح عمَّ جاء في��ه من تقصري يف 
هذه الصناعة، ويفيد ما قيل فيها من النعم الس��ابقة، ففيها أعراف أرس��طو بأنَّه قد يقع يف اخلطأ 
ويقر عن الوصول إىل منتهى األمر. النشار، مصطفى: نظرية املعرفة عند أرسطو، دار املعارف، 

القاهرة، الطبعة الثالثة، 1995م، ص21.
مة أخذ  ق الطويس، فالعالَّ مة درس عند اب��ن ميثم البحراين الذي درس عند املحقِّ )130( ك��م أنَّ العالَّ
ة التي  ��ر مل يكن فقط من املدَّ م��ن منبع مبارش ومنبع غ��ري مبارش. وهذا يعطينا صورة عىل أنَّ التأثُّ
ى  مة عىل مصنَّفات الطويس، وإنَّم أيًضا تغذَّ قضاها مع أس��تاذه أو جاءت عن طريق اطِّالع العالَّ
ّ منه. وكذلك هناك  ى احِللِّ ق الطويس من أس��تاذهم وتغذَّ ه��ذا التأثري عىل ما أخذه تالمذة املحقِّ
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نقاط أخرى يمكن للباحث أن يعلها ضمن باب األثر والتأّثر، لكنها خارجة عن مقصدنا وهو 
مة بشخصيَّة الطويس السياسيَّة، حيث كان وزيًرا للسلطان  البحث الكالمي، كمس��ألة تأثَّر العالَّ
ن من هذا الفن، وياري  ّ سياس��ياًّا ممَّا جعلته متمكِّ مة احِللِّ ومتقن لفن السياس��ة التي نفعت العالَّ

ّ بأستاذه يف مسائل اهليئة والفلك والرياضيات. مة احِللِّ السلطان خدابندا، وكذا تأثُّر العالَّ
)131( مقل��د، عل حمم��ود: النبوة واإلمامة عند نص��ري الدين الطويس، مركز احلض��ارة لتنمية الفكر 

اإلسالمي، الطبعة الثانية، بريوت، لبنان، 2010م، ص316.
)132( ُينظر: اإلبراهيمي الديناين، نصري الدين الطويس فيلسوف احلوار، ص244.

ّ يف س��ريته وتراثه الفكري  مة احِللِّ )133( جملة رس��الة النجف، لبنان، الش��يخ جعفر كوث��راين: العالَّ
ومنهجيَّته العلميَّة، العدد 11، خريف 2007 م، ذي احلجة 1428ه�.

ة تصدر عن املستقبل للثقافة واإلعالم، بريوت، لبنان، العدد 59، ربيع  ة شهريَّ )134( جملة النبأ، فكريَّ
د رائد احلّق وحامي الدين،  ر، العامل املجدِّ الثاين 1422ه�، متوز 2001م، مقال بعنوان: ابن املطهَّ

.)http://annabaa.org/nba59/hilly.htm( للكاتب فائق حممد حسني
ّ الثقايف، الطبعة  مة احِل��لِّ )135( الك��وراين، ع��ل العامل: كيف رد الش��يعة غزو املغول، مرك��ز العالَّ

الثانية، احِللَّة، العراق، 1431ه�/2010م، ص159.




