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�ص البحث ملخَّ

م للقارئ الكريم بعض مواقف علاء الغرب الرصحية  حتاول هذه الدراس��ة أن تقدِّ
، الذي أس��هم يف إثراء املكتبة الفقهيَّة اإلس��لميَّة  ّ مة احِللِّ يف علاء الش��يعة، ومنهم العلَّ
ة؛ لذلك س��لََّط املس��ترشقني الضوء يف كتاباهتم عىل نتاجاته، فهي  ًة، والش��يعة خاصَّ عامَّ

ثمرة من ثمرات الفكر اإلسلمّي.

وتق��وم فك��رة بحثن��ا يف كش��ف طريق��ة التفك��ري الغ��رّب العلم��ّي جت��اه حضارتنا 
ة تقف خلف ذلك،  وش��خصيَّاهتا املؤثِّرة يف الس��احة العلميَّة عموًما، فهناك غاي��ات عدَّ

سنحاول فهمها وتقديمها للقارئ.

  ّ مة احِللِّ ة العلَّ ل جاء حتت عنوان: هويَّ منا البحث عىل قس��َمني، األوَّ لذلك قسَّ
ّ العلميَّة. مة احِللِّ يف املنظومة االسترشاقيَّة. والثاين: جهود العلَّ



مٌة ُتعىن  ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ
 

راِث احِللِّّي بالتُّ 112

مة احِللِّّي يف فكر امل�ست�سرقني  العلَّ
درا�سة وحتليل

Abstract

This study attempts to present to the honorable reader 

some of the explicit positions of Western scholars regarding 

Shiite scholars, including Allama Al-Hilli, who contributed to 

enriching the Islamic jurisprudence library in general and Shiites 

in particular. That is why orientalists shed light in their writings 

on his products, as they are a product of Islamic thought.

The idea of our research is to reveal the Western scientific 

way of thinking about our civilization and its influential figures 

in the scientific arena in general. There are several goals behind 

this that we will try to understand and present to the reader

Therefore, we divided the research into two parts. The first 

came under the title: The Identity of Allamah Al-Hilli in the 

Orientalist system. The second: the efforts of Allamah Al-Hilli.
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مة البحث مقدِّ

د وآله  احلم��د هلل ربِّ العامل��ني والصلة والس��لم ع��ىل أرشف اخللق أمجع��ني حممَّ
..الطيِّبني الطاهرين

وبعد…

عك��َف ُعل��اء الغرب من املس��ترشقني عىل دراس��ة وحتلي��ل أغلب الش��خصيَّات 
هاهتا، والتي كان هلا دوًرا بارًزا يف تاريخ حياة املس��لمني،  اإلس��لميَّة عىل اخت��لف توجُّ
ع��ن طري��ق مجع الوس��ائل املتاحة يف احلص��ول عىل املعلوم��ات، ومل يقفوا من��ه عندها، 
فيم��وت بني جدران املكتبات واملتاحف واجلمعيَّ��ات، وإنَّا عمدوا بعد ذلك إىل نرشها 

ر، ومن ثمَّ نرشها. وترمجتها وتصنيفها من حيث النشأة والتطوُّ

اًل خطرًيا  وقد َحف��َل التاريخ اإلس��لمّي كثري من الش��خصيَّات والتي مثَّلت حت��وُّ
ًة يف اجلانب الش��يعّي اإلمام��ّي، ومنها الت��ي اليوم نحن  يف الواق��ع اإلس��لمّي، وخاصَّ
بصدد الدراس��ة الغربيَّة للتاريخ اإلس��لمّي، وحتديًدا عن ش��خصيٍَّة علميَّة معروفة بني 
ّ مجال الدين  ر احِللِّ صني يف اإلسلم، أال وهو ابن املطهَّ أوس��اط العلاء الغربيِّني املتخصِّ
احلس��ن بن يوس��ف بن عّل، أحد كبار فقهاء ومتكلِّمي الشيعة اإلماميَّة يف القرن السابع 
اهات االس��ترشاقيَّة حول هذه الش��خصيَّة العظيمة أمٌر  ف عىل االجتِّ اهلجرّي؛ لذا فالتعرُّ
د، فهي ��د الرؤي��ا الغربيَّة لعل��اء بيت نبّي اإلس��لم حممَّ ا يف احلقيقة جُتسِّ ؛ ألنَّ مه��مٌّ

 
- تلك الدراسات- مرآة عاكسة يف بيان تاريخ اإلسلم لشعوب الغرب.
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مة، ومبحَثني، ثمَّ خامتة هلذه الدراسة،  م إىل ُمقدِّ وقد اقتضت صورة البحث أن ُيَقسَّ
واملبحثان مها:

 يف املنظومة االس��ترشاقيَّة(،  ّ مة احِل��لِّ ة العلَّ ل: محَل عن��وان )هويَّ املبح��ث األوَّ
ة، هي: 1. االس��م، النس��ب، اللق��ب والكنية. 2. الوالدة،  ة مطالب مهمَّ تناولنا فيه عدَّ

فاته. 3. مكانتُه وأقوال املسترشقني فيه. الوفاة، مؤلَّ

العلميَّ��ة(، ومحَل يف  ّ م��ة احِللِّ ��ا املبح��ث الثاين: فك��ان عنوان��ه )جه��ود العلَّ أمَّ
ة مطالب، هي: 1. الرائد يف تطوير الفقه الش��يعّي. 2.جهوده يف نضوج علم   طيَّات��ه ع��دَّ

الكلم.

وأخرًيا أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يوفِّقني يف إكال هذه الدراسة عىل أكمل وجه، 
ٍب أو ميٍل عاطفّي، عىل حساب األمانة العلميَّة والتارخيية امُللقاة عىل عاتق  من دون َتعصُّ

الباحث األمني.
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املبحث االأوَّل

مة احِللِّّي يف املنظومة اال�ست�سراقيَّة ة العلَّ هويَّ

 ،ر ّ ابن املطهَّ مة احِل��لِّ ��ا يقول البع��ض إنَّ املعلومات املتوفِّرة عن حي��اة العلَّ ربَّ
ا، ال تتناس��ب مع ما قاَم به من  خي املسترشقني، قليلة جدًّ وس��ريته الش��خصيَّة عند مؤرِّ
نا، وم��ن خلل مراجعة بس��يطة ملا كتبُه  األدوار العلميَّ��ة والدينيَّ��ة واالجتاعيَّ��ة، إالَّ أنَّ
خون املس��لمون من أبن��اء اجلمهور عن هذه الش��خصيَّة العظيم��ة، وجتاهلهم عن  املورِّ
ال يف  سريته مقارنًة با أسهبوا يف كتاباهتم شخصيَّاٍت إسلميَّة مل يكن هلا ذلك الدور الفعَّ
خني من املسترشقني عن حياة  التاريخ اإلسلمّي، عند ذاك ترتفع الغرابة يف جتاهل املؤرِّ
هذه الش��خصيَّة، إالَّ أنَّ هذا التجاهل مل يقف من إس��هام بعض املسترشقني امللحوظ يف 
ا ال يمكن موازنتها عدًدا بالدراس��ات اإلسلميَّة  ، صحيح أنَّ الكتابة عن علاء اإلماميةَّ
ة، ومن خلل ماس��نعرضُه من سرية  األخرى، ولكنَّها دراس��ات قيِّمة هلا أبعادها الفكريَّ
 الش��خصيَّة، س��يتَّضح للقارىء الكريم ما أفرزته املنظومة االسترشاقيَّة  ّ مة احِللِّ العلَّ

من الدراسة عن حياته رضوان اهلل عليه.

اال�سم والن�سب

اتَّفَق املسترشقون عىل تسميته وتسمية أبيه رضوان اهلل عليهم، وِذكِر نسبِه الرشيف 
ح املس��ترشق  الذي هو من صميم األرسة العربيَّة امُلنتمية إىل بني أس��د املعروفة، إذ رصَّ
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)دوايت رونلدس��ن Dwight Ronaldsen()1( يف كتابه: عقيدة الش��يعة)2(، ُمعتمًدا عىل 
... وُأمه أخت  ّ ر احِللِّ خون، بقوله: »هو حس��ن بن يوس��ف بن عّل املطهَّ ما أوردُه املؤرِّ

نجم الدين«)3(.

اللقب
مة(،  َب ب� )العلَّ ّ أن ُلقِّ مل يتَّفق ألحد من العلاء قبل الشيخ مجال الدين احلسن احِللِّ
 َق ِذكره ل َمن أحرَز هذا اللقب، وقد انتزعُه من إعجاب العلاء بمعارفه، فقد تألَّ فهو أوَّ
يف اآلفاق، وسطَع نجمه يف ساء العلم، وسمت مكانته بني العلاء، وبذا فقد ُعرَف عادًة 
هبذا اللقب، كا ذكرت الربوفسوره )زابينه اشميدتكه Sabine Schmidtke()4(، نتيجًة 

)1( ه��و دوايت نيوتن رونالدس��ن، ولد يف مدينة موس��كينغوم كونرتي س��نة 1884م، ودرس يف 
مس��قط رأسه، وحصل عىل شهادة البكالوريوس س��نة 1907م من كليَّة واشنطن وجيفرسون، 
ا للمس��يحيَّة، فوفد إىل البنج��اب، وهناك درس يف معهد  ً واخت��ري من قبل الكنيس��ة ليكون مبرشِّ
فورمان كريس��تيان، وبعد ثلث س��نوات ع��اد إىل بلده ليواص��ل دراس��اته اللهوتيَّة يف مدينة 
بيتس��بورغ بوالية بنس��لفانيا، حيث نال ش��هادة املاجس��تري يف اللهوت س��نة 1927م، وخلل 
ه��ذه الف��رتة اختري من قبل الكنيس��ة كمبرشِّ إىل إيران، واس��تقرَّ يف مش��هد حتَّى س��نة 1940م، 
ه إىل العراق لدراس��ة أوضاع الش��يعة، تويفِّ يف مدينة لكيلند س��نة   وخ��لل وجوده يف إيران اجتَّ

1976م.
ينظ��ر: مراد، حييى )مع��ارص(، معجم أس��اء املس��ترشقني، ط1، دار الكت��ب العلميَّة، بريوت،   

2004م، ص342.
سة املفيد، بريوت،  )2( دونلدس��ن، دوايت )ت 1395ه�(، عقيدة الش��يعة، ترمجة: ع. م. )ط مؤسَّ

1990م(، ص295.
)3( عقيدة الشيعة، ص295.

)4( مس��ترشقة أملانيَّة، أس��تاذة الدراس��ات اإلس��لميَّة يف جامع��ة فريه يف برلني بمركز الدراس��ات 
اإلس��لميَّة، هل��ا عطاء علمّي كث��ري، إن كان كتًبا أو بحوًثا ودراس��ات، وحض��وًرا يف املؤمترات، 
ت بشكٍل  ة واألملانيَّة، اهتمَّ ا كتبت يف اللغات العربيَّة والفارسيَّة واإلنجليزيَّ فضًل عن ذلك، فإنَّ
ة، من أعاهلا: التشيُّع املهمل، وفقه االثني=   رئيس يف أدب املعتزلة والعلقة مع الشيعة واألشعريَّ



117

ايّن م.م. كرمي جهاد احل�سَّ

السنة السادسة/املجلَّد السادس/العدد الثامن عشر
رمضان 1443هـ/نيسان 2022م

إلسهاماته الرئيسة يف العلوم، بقوهلا:

ة طويلة  م��ة... وواقًعا فق��د تمَّ االع��رتاف به، منذ م��دَّ »ُيع��رف ع��ادًة بلقب��ه العلَّ
ر الفقه الشيعي«)1(. مة، تلك التي أسهمت يف تطوُّ باإلسهامات الرئيسة هلذا العلَّ

ر  كا اعرتف الفرنيّس )لويس ماس��ينيون Louis Massinon()2( بامتلك ابن املطهَّ
هذا اللقب)3(.

( فنس��بًة إىل مدين��ة احِللَّة يف العراق، التي كانت مركز الش��يعة، كا يذكر  ّ ا )احِللِّ أمَّ
املسترشق روندلسن، بقوله:

ف يف اإلس��لم  الب��رصة، والفق��ه والفلس��فة والتص��وُّ  =عش���رّي يف س��وريا، وفق��ه معتزل��ة 
الشيعّي.

ينظر: نخبة من املسترشقني، إعادة قراءة التشيع يف العراق: حفريَّات استرشاقيَّة، تعريب وتقديم   
وتعليق: د. عبد اجلبار ناجي )ط1، بريوت، 2015م(، ص290-289. 

���ّي(، ضمن كتاب إعادة  مة احِللِّ )1( اش��ميدتكه، زابين��ه، من أعلم الفكر الش��يعّي اإلمامّي )العّلَّ
قراءة التشيُّع: حفريَّات استرشاقيَّة، ص295.

)2( مس��ترشق فرنيّس، ولد س��نة 1883م، من أعضاء املجَمَعني العربيَّني يف دمشق والقاهرة، تعلَّم 
ة، وعني باآلثار القديمة، وأدَّت مش��اركته يف  العربيَّة والفارس��يَّة والرتكيَّة واألملانيَّ��ة واإلنكليزيَّ
التنقي��ب عنه��ا بالع��راق )1907-1908م( إىل اكتش��اف )ق��رص األخي��رض(، ودرس )تاريخ 
ف  ة القديمة سنة 1913م، استهواه التصوُّ االصطلحات الفلس��فيَّة( بالعربيَّة يف اجلامعة املرصيَّ
ج( مع  ج(، ون��رش )ديوان احللَّ اإلس��لمّي فكتب عن )مصطلح��ات الصوفيَّة(، و)أخبار احللَّ
ج، وتش��بَّع بآرائه. وكتب عن )ابن سبعني( الصويّف  ترمجته إىل الفرنس��يَّة، و)الطواس��ني( للحلَّ

ت فرنسيَّة، تويفِّ سنة 1962م. ة جملَّ األندليّس، وعن )سلان الفاريّس(، توىلَّ رئاسة عدَّ
ينظر: بدر، عّل، ماسينيون يف بغداد، )منشورات اجلمل، أملانيا، 1425ه�/2005م(، ص31-   
99؛ ال��زركّل، خ��ري الدي��ن )ت1410ه���(، األع��لم، )ط5، دار العل��م للملي��ني، بريوت، 

1400ه�/1980م(، ج5، ص247. 
)3( ينظ��ر: ماس��ينيون، لوي��س )ت 1381ه�(، دائ��رة املعارف اإلس��لميَّة، ترمج��ة: إبراهيم زكي 

خورشيد، )ط دار الفكر، القاهرة، 1352ه�/1933م(، م8، ص58.
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��ة، وكانت احِللَّة مركز الش��يعة زمنًا  ( نس��بًة إىل مدينة احِللَّ ّ م��ة احِللِّ ��ب ب�)العلَّ »ُلقِّ
طويًل، عندما كانت بغداد حتت سلطان األمراء السنَّة«)1(.

ل م��ن ُأطل��ق عليه أيًض��ا لق��ب: )آي��ة اهلل(؛ وأوردُه )بروكلان  م��ة أوَّ وك��ان العلَّ
Brockleman()2( يف تارخيه)3(؛ وذلك لفضله وعلمه الكثري.

موؤلَّفاته
ذكر املس��ترشق دونالدس��ن ب��أنَّ العلمة كانت كث��رة تآليفه إعجوب��ة لكافَّة َمن 

عرفُه)4(، وعدَّ أهمَّ تصانيفه:

كشف اليقني يف فضائل أمري املؤمنني.. 1

منهاج الصلح يف اختصار املصباح.. 2

منهاج الكرامة يف معرفة اإلمامة: ويتألَّف من عرشة فصول، وقد ُأضيف إليها . 3
ة،  فصل آخ��ر، وهو الباب احلادي عرش م��ن أصول الدين، ُترج��م لإلنكليزيَّ

ًرا)5(. ة امللكيَّة مؤخَّ وطبعته اجلمعيَّة اآلسيويَّ

)1( عقيدة الشيعة، ص295.
)2( مس��ترشق أمل��اين، ولد يف س��نة 1868م، حصل عىل الدكت��وراه األوىل س��نة 1890م، انُتخب 
بروكلان يف جماميع: برلني وليبزيج وبودابس��ت وبون ودمشق، وغريها، تويفِّ سنة 1956م عن 
فاته: العلقة بني كتاب الكامل يف التاريخ البن األثري، وكتاب أخبار  عمر يناهز 87 سنة، من مؤلَّ
الرسل وامللوك للطربي، وديوان لبيد مرتجم، وأهل اآلثار يف خمترص السري واألخبار، وغريمها.
ينظر: بدوي، عبد الرمحن)ت 1422ه�(، موس��وعة املس��ترشقني، )ط الدار العلميَّة للفلس��فة،   

د.ت(، ص98.
��د غري��ب   )3( بروكل��ان، ك��ارل )ت1375ه���(، تاري��خ االدب الع��رّب، ترمج��ة: د. غري��ب حممَّ

ود. حسن حممود اساعيل وعبد احِللِّّيم حممود أمحد، )ط مرص، 1995م(، ق7، ص26.
)4( عقيدة الشيعة، ص295.

(5) Oriental Translation Funl, N.S. Vol XXIX Rev. William M. Milier.
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منهاج اليقني يف أصول الدين.. 4

تذكرة الفقهاء. وهو ثلثة جملَّدات عن الفقه الشيعّي)1(.. 5

، مع بعض  ّ مة احِل��لِّ ت الربوفس��ورة زابينة إحدى ومخس��ني عم��ًل للعلَّ وع��دَّ
اإلشارات، أوردهتا حول نوعيَّة تلك األعال، وهذه هي:

األبحاث املفيدة يف حتصيل العقيدة: وهي رس��الة موج��زة أورد فيها املصنِّف . 1
بعض املباحث الكلميَّة.

إثبات الرجعة: توجد منه نسخة يف مكتبة مدرسة فاضل باملشهد الرضوّي.. 2

د عّل اخلوانسار يف النجف.. 3 آداب البحث: توجد منه نسخة يف خزانة املوىل حممَّ

د . 4 أربعون مس��ألة يف أصول الدين: إنَّ نس��خة منها موجودة يف مكتبة راجه حممَّ
مهدي يف فيض آباد باهلند.

تني.. 5 استقصاء النظر يف البحث عن القضاء والقدر: ُطبعت هذه الرسالة مرَّ

األرسار اخلفيَّ��ة يف العل��وم العقليَّ��ة: تن��اول املصنِّ��ف ثلثة فنون في��ه املنطق . 6
قه مركز األبحاث والدراس��ات  والطبيعيَّات واإلهليَّات، والكتاب مطبوع حقَّ

اإلسلميَّة يف قم.

اإلشارات إىل معنى اإلشارات: للشيخ ابن سينا، وإنَّه عنده بخطِّه.. 7

ة حتت عنوان: . 8 األلف��ني الفارق بني الصدق وامل��ني: الكتاب طبع أكثر من م��رَّ
األلفني يف إمامة أمري املؤمنني.

د النجمّي.. 9 أنوار امللكوت يف رشح الياقوت: والكتاب مطبوع بتحقيق حممَّ

إيضاح التلبيس من كلم الرئيس )ابن سينا(.. 10

)1( عقيدة الشيعة، ص296-295.
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إيضاح خمالفة الس��نَّة للكتاب والسنَّة: توجد نسخة منه بخطِّ املؤلِّف يف مكتبة . 11
الشورى اإلسلمّي يف إيران.

إيض��اح املقاصد من حكمة عني القواعد: توجد نس��خة من��ه يف مكتبة جامعة . 12
طهران.

إيضاح املعضلت من رشح اإلشارات.. 13

مة يف هذه الرس��الة املوج��زة عقائد اإلماميَّة . 14 الب��اب احلادي عرش: تناول العلَّ
ة. االثني عرشيَّ

مة يف اإلجازة، وقال: إنَّه . 15 بس��ط اإلش��ارات إىل معاين اإلش��ارات: ذكره العلَّ
جملَّد.

جتريد األبحاث: يف معرفة العلوم الثلث املنطق والطبيعّي واإلهلّي.. 16

التعليم الت��ام يف احلكمة والكلم: ذكر ذلك يف الروضات، ويف اإلجازة ذكره . 17
باسم التعليم الثاين.

مة ظرائف والتفاتات يف علم . 18 تسليك النفس إىل حظرية القدس: تناول يف العلَّ
الكلم.

ة وف��رق السوفس��طائيَّة: ذك��ره املصنِّ��ف يف كت��اب . 19  التناس��ب ب��ني األش��عريَّ
اخللصة.

اجلوه��ر النضي��د يف رشح منط��ق التجريد: مطب��وع وعليه تعلي��ق من احلكيم . 20
املريزا التنكابنّي.

حلُّ املش��كلت م��ن كت��اب التلوحيات: للفيلس��وف الش��يخ ش��هاب الدين . 21
السهروردّي املقتول يف حلب سنة 587ه�، ذكره يف اخللصة.
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اخللصة يف أصول الدين: ذكرها يف الذريعة وقال: نسخة منه كانت يف مكتبة . 22
اخلوانسارّي.

خلق األعال: رسالة كلميَّة ذكرها الشيخ احلر ّالعامّل يف أمل اآلمل. 23

ال��درُّ املكنون يف رشح علم القانون: يف املنطق، ويف نس��خة اخللصة املطبوعة . 24
وأعيان الشيعة: الدرُّ املكنون يف علم القانون.

م��ة يف الزمان املنح��رص بني ربيع الثاين س��نة . 25 ة: كتبه��ا العلَّ الرس��الة الس��عديَّ
ال من سنة 711ه�. 709ه�، وبني العارش من شوَّ

رسالة يف بطلن اخلرب: نسبها له احلرُّ العامّل يف أمل اآلمل.. 26

مة كتاب نج احلقِّ أنَّ هذه الرسالة . 27 رس��الة يف حتقيق معنى اإليان: جاء يف مقدِّ
مة. ذكرها بعضهم للعلَّ

رشح حكمة اإلرشاق: لشهاب الدين السهروردّي املقتول يف حلب.. 28

القواعد اجلليَّة يف رشح الرسالة الشمسيَّة: نسخة منه موجودة بخطِّه يف املكتبة . 29
ة. الرضويَّ

القواعد واملقاص��د يف املنطق والطبيعّي واإلهلّي: ذكره يف اخللصة واالجازة، . 30
وقال يف اإلجازة: إنَّه جملَّد صغري.

كاشف االستار يف رشح كشف األرسار: ألُستاذه دبريان، ذكره يف اخللصة.. 31

كشف اخلفاء من كتاب الشفاء: للشيخ ابن سينا، وأنَّه يف جملَّدين كا يف إجازته . 32
للمهنَّا بن سنان.

كش��ف الفوائد يف رشح قواعد العقائد: أص��ل الكتاب )قواعد العقائد(، وقد . 33
طبع الكتاب سنة 1405هجريَّة.
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كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد: أصل الكتاب )جتريد االعتقاد(.. 34

كشف اليقني يف فضائل أمري املؤمنني: ذكره املصنِّف يف اخللصة.. 35

ثة جملَّدات.. 36 املحاكات بني رشاح االشارات: يف ثلَّ

مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق: يف املنطق والطبيعّي واإلهلّي.. 37

معارج الفهم يف رشح النظم.. 38

املقاومات احلكميَّة.. 39

مقصد الواصلني يف أصول الدين.. 40

مناهج اليقني يف أصول الدين.. 41

منتهى الوصول إىل علَمي الكلم واألصول: وهذا الكتاب ينقسم إىل قسَمني . 42
يف علم الكلم واألصول.

منهاج الكرامة يف معرفة اإلمامة: اهتمَّ هذا الكتاب بذكر مسألة اإلمامة.. 43

منهاج اهلداية ومعراج الدراية.. 44

نظم الرباهني: جملَّد وجيز، وهو مرتَّب عىل سبعة أبواب.. 45

مة.. 46 فه العلَّ ناية املرام يف علم الكلم: وهو أوسع كتاٍب كلمّي ألَّ

نج احلقِّ وكشف الصدق: تناول املؤلِّف فيه النقاش يف بعض املعتقدات.. 47

نج العرفان يف علم امليزان: يف املنطق، ذكره يف اخللصة.. 48

ة، وبعض . 49 نج املسرتش��دين يف أصول الدين: تن��اول فيه املصنِّف األمور العامَّ
املسائل الفلسفيَّة.

نور املرشق يف علم املنطق.. 50
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مة يف هذه الرس��الة العقائد الدينيَّة . 51 واجب االعتقاد عىل مجيع العباد: ذكر العلَّ
اللزم معرفتها عىل اإلنسان)1(.

مكانته واأقوال امل�ست�سرقني فيه

 ، ّ أدىل رج��ال الفكر والعلم من املس��ترشقني عىل تعظيم ش��خصية العّلمة احِللِّ
ق العلمّي من ب��ني أقران عرصه، وما ق��ام به يف تكوين  واالع��رتاف له بالفض��ل والتفوُّ
الثقافة اإلس��لميَّة، وتنمية الفكر اإلنسايّن، وقد اتَّفقت كلاهتم عىل أنَّه أسمى شخصيَّة 
علميَّ��ة عرفها العامل العرّب واإلس��لمّي، وأحد أكثر العلاء املس��لمني عل��ًا ومعرفًة يف 
ة،  ع��رصه، ولعب دوًرا بارًزا يف تاريخ اإلس��لم من كلتا وجَهَت��ي النظر الدينيَّة والفكريَّ
كا شكلَّ مرجًعا يف الفقة، ونعرض هنا إىل بعض ما أثَر عنهم من كلاٍت قيِّمة يف اإلشادة 

بفضل هذا االمام العظيم:

1. دوايت دونالدسن:

»من أش��هر املجتهدين يف العه��د املغويّل... وكانت كثرة تآليف��ة أعجوبة لكافَّة من 
عرفُه«)2(.

:)3(
 Michel Mazzaoui 2. الربوفسور مايكل مزواي

ّ من أكثر العلاء تأثرًيا يف الديانة الش��يعيَّة يف عرصه، والذي كان له تأثري  »كان احِللِّ

)1( من أعلم الفكر الشيعّي اإلمامّي، ص321-318.
)2( عقيدة الشيعة، ص295.

)3( مس��ترشق أمريكي، أس��تاذ مش��ارك يف قس��م التاري��خ يف جامعة أوت��ارا يف الوالي��ات املتَّحدة 
األمريكيَّ��ة، م��ن أعال��ه: إيران وجريان��ا يف العرص الصف��وّي، وأصول التش��يُّع ونف��وذ الفكر 

الصفوّي، وخمترص تاريخ إيران.
ينظر: إعادة قراءة التشيُّع يف العراق، ص140-139.  
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كبري عىل بلط السلطان املغويّل اوليغنوخدا«)1(.

3. الربوفسورة زابينة اشميدتكه:
صني يف اإلس��لم،  »ش��خصية علميَّة معروفة بني أوس��اط العلاء الغربيِّني امُلتخصِّ
مة، تلك التي  ة طويلة، باإلسهامات الرئيسة هلذا العلَّ وواقًعا فإنَّه تمَّ االعرتاف، منذ مدَّ

أسهمت يف تطور الفقه الشيعّي«)2(.

:)3(
 Michael Cook 4. مايكل كوك

ّ من علاء اإلماميَّة الكلسيكيُّون، حينا تناول  مة احِللِّ عدَّ املس��ترشق )كوك( العلَّ
ة طيلة القرون الرابع إىل الثامن للهجرة)4(. األفكار العلميَّة اإلماميَّة امُلمتدَّ

:)5(
 Linda 5. لندا والربج

ّ برز مع ع��دد من فقهاء األفذاذ يف  مة احِللِّ أش��ارت الباحث��ة االمريكية إىل أنَّ العلَّ

)1( مزواي، مايكل، التشيع يف عهد املغول، ضمن إعادة قراءة التشيُّع يف العراق، ص145.
)2( من أعلم الفكر الشيعّي اإلمامّي، ص295.

خ وباحث يف التاريخ اإلس��لمّي، درس  )3( مس��ترشق بريط��ايّن معارص، ولد س��نة 1940م، مؤرِّ
التاري��خ والدراس��ات الرشقيَّة يف كليَّ��ة امللك كامربدج عام 1959م، أس��تاذ دراس��ات الرشق 
األدنى يف جامعة برنس��تون، تمَّ اختي��اره ليكون عضًوا يف اجلمعيَّة الفلس��فيَّة األمريكيَّة، واختري 
ليك��ون عضًوا يف األكاديميَّة األمريكيَّة للفنون والعلوم، يف عام 2008م، فاز بجائزة الفاراّب يف 
ة يف جامعة ليدن،  الدراسات اإلنسانيَّة واإلسلميَّة، يف عام 2013 حصل عىل الدكتوراه الفخريَّ
د املايض، والعقيدة مس��لم األوىل، وتاريخ موجز عن اجلنس  ة، وحممَّ م��ن أعاله: كت��اب اهلاجريَّ

البرشّي، ودراسات يف أصول الثقافة اإلسلميَّة، واألديان الديمة والسياسة الدية.
ينظر: موقع  

http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Cook_%28hitorian%29. 

)4( ك��وك، مايكل، األمر باملع��روف والنهي عن املنكر، ترمجة: د. رضوان الس��يِّد ود. عبد الرمحن 
الساملي ود. عار اجلليّص، )ط2، بريوت، 2013م(، ص390.

ة يف الباكس��تان، هلا جمموعة أعال منها:=   )5( باحثة وأس��تاذه زائرة يف جامعة الهور للعلوم اإلداريَّ
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ل مركز التعليم الفقه��ّي إىل احِللَّة  القرَن��ني الثالث عرش والراب��ع عرش امليلدّي إىل حت��وُّ
وجنوب العراق)1(.

6. ريتشارد هرير دكمجيان:

ة«)2(. م أوثق عرض للعقيدة والرشيعة االثنا عرشيَّ ّ قدَّ ر احِللِّ »ابن املطهَّ

=من دون نسيان اإلمام: اإلسلم الشيعّي يف جمتمع حملِّ أمريكّي.
س��ة مرجعيَّة التقليد، ترمجة: د. هناء خليف  )1( والربج، لندا، األعلم عند الش��يعة: دراس��ة يف مؤسَّ

غني، )ط1، دار ومكتبة عدنان، بغداد 2013م(، ص314.
)2( دكمجيان، ريتش��ارد، األصوليَّة يف العامل العرّب، ترمجة: عبد الوارث س��عيد، )ط2، دار الوفاء 

للطباعة والنرش والتوزيع، 1410م-1989م(، ص39-38.
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املبحث الثاين

ر الفقه ال�سيعّي االإمامّي الرائد يف تطوُّ

��ا كانت حتمل  إنَّ أثم��ن الفك��ر اإلس��لمّي، هي الت��ي نبت��ت يف أرض الفقه؛ ألنَّ
اه اإلسلمّي، وما استطاع الفكر اإلسلمّي أن  خصائص العقليَّة العربيَّة، وس��ات االجتِّ

يثري الثقافة بإنتاجه إالَّ عندما وجَد فقهاء فهموا هذا املنهج فهًا سليا)1(.

ل والثاين من اإلس��لم نشاٌط ُمستقلٌّ يف هذا الفن، إذ  وكان للش��يعة يف العرص األوَّ
ل كتب الشيعة كان كتاب  ُينس��ب إليهم تأس��يس علم الفقه، يقول بروكلان: »... إنَّ أوَّ

اج«)2(. األصل لسليم بن قيس اهلليّل، الذي هرب من احلجَّ

وقد سبَق سليم بن قيس اهلليّل يف تصنيف علم الفقه عّل بن أب رافع موىل رسول 
اهلل، وهل��ذا ق��ال النجايّش يف ذك��ر الطبقة األوىل م��ن امُلصنِّفني من الش��يعة: عّل بن 
أب راف��ع. وهو تابعّي من خيار الش��يعة، ومجع كتاًبا يف فنون الفق��ه)3(، وكانوا ُيعظِّمون 
ل من  ل من صنّف فيه من الش��يعة، وذكر اجللل الس��يوطّي: إنَّ أوَّ هذا الكتاب، فهو أوَّ
صنَّف، يعني من أهل الس��نَّة، يف الفقه اإلم��ام أبو حنيفة؛ ألنَّ تنصنيف عّل بن أب رافع 

)1( عّل، س��عيد، فلسفة الرتبية اإلس��لميَّة: دراسات يف فلس��فة الرتبيَّة، )ط القاهرة، عامل الكتب، 
1981م(، ص89.

)2( تاريخ األدب العرّب، ج3، ص335.
سة  )3( النجايّش، أمحد )ت450ه�(، فهرست أساء مصنِّفي الشيعة )رجال النجايش(، )ط5، مؤسَّ

سني، قم، 1416م(، ص6. النرش اإلسلمّي التابعة جلاعة املدرِّ
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د أبو حنيفة بزمان طويل)1(. يف ذلك أيام أمري املؤمنني، قبل تولُّ

ة يف ع��رص اإلمام الصادق نش��طت كذلك حركة  ول���اَّ نش��طت احلركة الفكريَّ
الفقه، وكان للش��يعة يف القرن الثاين للهجرة نشاط كبري فيه� كا يؤكد ذلك الربوفسورة 

زابينه، بقوهلا:

»إنش��غَل الفقه��اء اإلماميُّ��ون األوائل يف املناقش��ات واملج��ادالت الفقهيَّة بالفعل 
يف الق��رن الث��اين للهجرة، بمعنى يف زمن اإلمام الس��ادس جعفر الصادق )املتوفَّ س��نة 
د بن النعان...  148ه�/765م(، وكان امُلمثِّلون الرئيس��يُّون يف ذلك اجلدل الفقهّي حممَّ

وزرارة بن أعني، وهشام بن سامل اجلواليقّي، وهشام بن احلكم«)2(.

ر الفق��ه اإلمامّي وأص��ول منصب الفق��ه الفقيه األعىل يف املذهب الش��يعّي  وتط��وَّ
ٍر، وحتديًدا إىل العهد البوهيّي  االثني عرشي، كا تشري الباحثة لندا والربج، إىل عهٍد مبكِّ
س الشيخ املفيد )املتوفَّ سنة 413ه�/1022م( املذهب الشيعّي االثني عرشي  حينا أسَّ

ّ يف احِللَّة )3(. مة احِللِّ يف بغداد، والعلَّ

ر البحوث   بفكره الواس��ع وذهن��ه يف تكامل وتط��وُّ ّ مة احِل��لِّ وق��د س��اهم العلَّ
ة، منها: اجلام��ع للرشائع يف الفقه،  ��ة واألصوليَّة، وصنَّ��َف يف ذلك ُكتًبا ع��دَّ االجتهاديَّ
واملدخ��ل يف أص��ول الفقه، وأصب��ح، كا تقول املس��ترشقة زابينه، معروًف��ا كعامل ثقة 
؛ بس��بب ترمجة قانونه أو عقيدة يف ما يعرف  يف الفقه الثيولوجّي الش��يعّي بش��كٍل خاصٍّ
)الب��اب احلادي عرش( مًعا مع رشح الفاضل املقداد الس��يورّيSuyuri  )املتوفَّ س��نة 

)1( الص��در، حس��ن )ت1390ه���(، الش��يعة وفنون اإلس��لم، )مطبع��ة العرفان، صي��دا، لبنان، 
1331ه�(، ص80-79.

)2( من أعلم الفكر الشيعّي اإلمامّي، ص297.
ف. )3( األعلم عند الشيعة، ص312-313. بتص�رُّ
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ة،  821ه���/1418م(، وترمج��ُه وعلَّق عليه )ميلل��ر W.M. Miller) إىل اللغ��ة اإلنكليزيَّ
ة قد  ا ع��ن الفقه خاصَّ والتي نرشت س��نة 1928م، وأن رس��ائله وبحوثه املخترصه جدًّ
ذت نصوًصا منهجيَّة  ا اتَّ س من ِقبل الشيعة وحتَّى الوقت احلارض، كا أنَّ درست وُتدرَّ

أساسيَّة يف الفقه)1(.

 يف عامل املرجعيَّة الش��يعيَّة بعد رحي��ل نجيب الدين  ّ مة احِللِّ وس��طَع نج��م العلَّ
ع يف البحوث  )املتوفَّ سنة 726ه�(، وكان طليعة املرحلة السادسة من مراحل الفقه توسَّ
الفقهيَّة، وطرح أساليب جديدة يف النقد والتحليل، فكان كا تقول الربوفسورة زابينه 
ر الفكر اإلسلمّي، ذلك الذي أثَّر يف فقهه إىل درجة واسعة. فخلل  ُمطَّلًعا متاًما مع تطوُّ
ر، وذلك من  ف عىل أدب الكلم الش��يعّي املبكِّ عه��د صب��اه التي قضاها يف احِللَّة قد تعرَّ
ِقبل والده سديد الدين وأخويه مجال الدين بن طاووس )املتوفَّ سنة 664ه�/1266م(، 
فها فخر  فأصب��ح ُمطَّلًعا عىل نظريَّات أب احلس��ن الب��رصّي، واملؤلَّفات الفقهيَّ��ة التي ألَّ

الدين الرازّي وغريها)2(.

ر، ك��ا يقول املس��ترشق مايكل مزواي، املس��ؤول، أكث��ر من أي  وُيع��دُّ اب��ن املطهَّ
ق نجاًحا  ع��امل آخ��ر أو أكثر من أي ش��خص آخر، يف جعل قضية التش��يُّع اإلمام��ّي حُتقِّ
ة م��ن )648-726ه���/1250-1325م()3(،  خلل أزمن��ة املغول اإلليخان��نيِّ املمتدَّ
إذ طلب الس��لطان غازان خان عال�ًا من العراق من علاء اإلماميَّة ليس��أله عن مش��كل 
ة  م��ة، فناظر علاء العامَّ م��ن املش��اكل الفقهيَّة وقع فيه، ووق��ع االختيار حينها عىل العلَّ
بحض��ور الس��لطان وتغلَّ��ب عليهم، وأدَّى ذلك إىل تش��يُّع الس��لطان، وع��دد كبري من 

ف. )1( من أعلم الفكر الشيعّي اإلمامّي، ص296. بتص�رُّ
ف. )2( املصدر نفسه، ص309. بتص�رُّ

)3( التشيُّع يف عهد املغول، ص155-154.
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 ملزًما له، وبقي كتابه )قواعد  ّ م��ة احِللِّ األم��راء والوزراء، وقادة اجليش، فبقي العلَّ
اإلس��لم( الكت��اب أو العمل الوحيد ال��ذي يوجد عند التش��يُّع اإلمام��ّي، حينا وطَّد 
 الشاه إس��اعيل الديانة اجلديدة يف إيران، كا يذكر املسترشق اإلنكليزي )إدوارد براون 

ى )تاريخ االدب يف إيران(، بقوله: Edward Browne()1( يف كتابه املسمَّ

»ل�اَّ توىلَّ الشاه إس��اعيل الصفوّي حكومة إيران، وأعلن املذهب اجلعفرّي، وأمر 
بذك��ر- حيَّ عىل خ��ري العم��ل- يف األذان واإلقامة بع��د اختفائه منذ زم��ن طغرل بك 
الس��لجوقّي الرتك��ّي، ضاق الناس بمش��كلة عدم وجود قانون يرجع��ون إليه عىل طبق 
املذهب الرسمّي اجلديد، فأنقذ املوقف القايض نرص اهلل الزيتويّن بإخراج كتاب القواعد 

ر أنَّ يكون الكتاب هو الدستور للدولة والبلد«)2(. من مكتبته، وتقرَّ

جهوده يف ن�سوج علم الكلم

م��ن العلوم املس��تحدثة يف اإلس��لم )علم ال��كلم( الذي ع��ادًة ما ُيرتجم باس��م 
»اللهوت السكوالس��تي«)3(، فهو علٌم إس��لمّي خالص، فا كان لليونان علٌم باحلكم 
��ا يف موضوعات قد  ة، إنَّ ع��ىل فاعل الكب��رية، وال بصل��ة ذات اهلل بصفات��ه، وال بالنبوَّ
انبثقت عن الظروف البيئية اإلس��لميَّة، وهي وليدة مش��كلت إس��لميَّة خالصة. لقد 

)1( إدوارد جرانفي��ل ب��راون، مس��ترشق إنكلي��زّي، ول��د س��نة 1862م، ونال ش��هرة واس��عة يف 
َ أس��تاذ يف جامعة كيمربج،  ث بالفارس��يَّة والعربيَّة، ُعنيِّ الدراس��ات الرشقيَّ��ة، وكان جييد التحدُّ
، وسافر إىل اسطنبول وعنيِّ أستاًذا فيها، تويفِّ سنة 1929م، من أعاله: الطب  ودرس علم الطبِّ

عند العرب، ولباب األلباب.
ينظر: بدوي، موسوعة املسترشقني، ص81-79.  

د علء الدين منصور، )ط1،  )2( براون، إدوارد )ت 1347ه�(، تاريخ األدب يف إيران، ترمجة: حممَّ
2005م(، ج3، ص461-460.

)3( ترينر، كولني، األسلم األسس، ترمجة: نجوان نور الدين، )ط1، بريوت، 2009م(، ص327.
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نه��م من مواجهة األديان التي  ة متكِّ أراد املس��لمون أن يصوغوا معتقداهتم صياغة فكريَّ
غزاها اإلس��لم، ومن ثمَّ فإنَّ نش��أة عل��م الكلم تلتمس م��ن موضوعات اخللف بني 

اإلسلم وما واجهه من أديان يف البلدان املفتوحة)1(.

وهذا ما ذهب اليه املس��ترشق املجرّي )جولد سيهر Gidzehir()2( بوالدة املذهب 
اجلديد ذات العقول املستنرية، قائًل:

ة يف  ر له أن يكون أداة يف املحافظة عىل اإلس��لم وتقاليده الفكريَّ »مذهًبا جديًدا ُقدِّ
عامل العقول املس��تنرية، وهذا املذهب أو النظام هو ُعِرف يف تاريخ الفلس��فة باس��م علم 

الكلم، كا ُعِرف رجاله باسم املتكلِّمون«)3(.

ة  وقد جاءت هذه النظرة لبعض الباحثني من نشوء علم الكلم بالظروف العقائديَّ
التي واجهها املس��لمون دفاًعا عن العقيدة اإلس��لميَّة من بعض االنحرافات، ويف هذا 

يقول الغزايل:

ك دواعيهم لنرصة الس��نَّة بكلم مرتَّب،  »فأنش��أ اهلل تعاىل، طائف��ة املتكلِّمني، وحرَّ

ة،  سة الثقافة اجلامعيَّة، اإلسكندريَّ )1( صبحي، أمحد، يف علم الكلم- املعتزلة، االشاعرة، )ط مؤسَّ
1978م(، ص10.

ج من اللغات الس��اميَّة عىل كبار أس��اتذهتا يف بودابشت وبرلني، عيِّ�ن  )2( ولد س��نة 1850م، وترَّ
أس��تاًذا حمارًضا يف كليَّة العلوم بجامعة بودابش��ت س��نة 1873م، انتدبته احلكوم��ة آنذاك للقيام 
برحلة إىل سوريا وتركيا وفلسطني ومرص، حيث تضلَّع من العربيَّة عىل شيوخ األزهر، وانُتخب 
عضًوا يف جممع العلوم املجرّي س��نة 1893م، تويفِّ س��نة 1921م، م��ن أعاله: آدب اجلدل عند 

الشيعة باألملانيَّة، واألساطري عند اليهود، والعقيدة والرشيعة يف االسلم، وغريمها.
ينظ��ر: العقيقي، نجيب )ت1402ه�(، املس��ترشقون، )ط4، دار املع��ارف، القاهرة 1384ه�/   

1964م(، ج3، ص42-40.
د يوسف موسى  )3( تسيهر، أجناس )ت 1339ه�(، العقيدة والرشيعة يف اإلسلم، ترمجة: د. حممَّ
ود. عّل حسن عبد القادر وعبد العزيز عبد القادر، )ط2، دار الكتاب العرّب، مرص(، ص100.
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يكش��ف عن تلبيس��ات أهل البدعة املحدثة عىل خلف الس��نَّة املأثورة، فمنه نش��أ علم 
الكلم وأهله«)1(.

 وهل��ذا يق��ول بع��ض الباحث��ني: »وم��ا ك��ان بوس��ع املس��لمني أن يقوم��وا بذل��ك 
إالَّ بتأسيسهم لعلم الكلم وما ياثله من أبحاث أخرى، كلُّها كانت بقصد املحافظة عىل 

الدين اجلديد وتقويمه، وتقديم آرائه وأفكاره بصورة واضحة، وبأدلة عقليَّة مقنعة«)2(.

إنَّ موضوع علم الكلم، يتألَّف من قضايا وقع فيها اخللف بني املس��لمني، والتي 
ل هذه القضايا مسألة اإلرادة  أدَّت إىل تأسيس علم الكلم بأصوله وقوانينه املميَّزة، وأوَّ

اإلنسانيَّة، ثمَّ تلتها مسألة الصفات، وهكذا.

ة أه��ل البيت ينمو نمًوا ُمطرًدا بعد  وهك��ذا أخذ االهتام بعلم الكلم عند أئمَّ
��د، كا يقول  ت شقاش��ق اخلمس والعرشين س��نة األوىل بع��د وفاة النبي حممَّ أن قرَّ

املسترشق النمساوي )جوستاف()3(:

م أثبتوا لإلنس��ان  ��ة اإلرادة ك��ان ش��ائًعا ب��ني آل البيت، وأنَّ »وإنَّ ال��كلم يف حريَّ
قدرًة«)4(.

��ان،  )1( الغزال���ّي، أبو حام��د )ت505ه�(، املنقذ من الضلل، حتقيق عبد احلليم حممود، )ط حسَّ
القاهرة(، ص99.

)2( عون، فيصل، علم الكلم ومدارسه، )ط احلريَّة، عني شمس، 1982م(، ص37.
)3( جوس��تاف فون جرونيباوم، مسترشق نمساوّي، ولد يف فيينا سنة 1909م، وتعلَّم يف مدارسها 
وجامعاهت��ا، يف جامع��ة برلني، هاجر إىل الوالي��ات املتَّحدة األمريكيَّة، وصار أس��تاذا يف جامعة 
نيويورك سنة 1938م، ثمَّ جامعة شيكاغو سنة 1943م، ويف سنة 1957م صار أستاًذا ورئيًسا 
لقسم الدراسات الرشقيَّة يف جامعة كاليفورنيا، واستمرَّ يف هذا املنصب حتِّى وفاته سنة 1972م، 
من أهمِّ أعاله: احلضارة اإلس��لميَّة أو اإلسلم يف العرص الوسيط، ومدى الوا يف الشعر العرّب 

ل، واألدب العرّب يف القرن العارش امليلدّي، واألساس اجلايّل لألدب العرّب، وغريها. األوَّ
ينظر: بدوي، موسوعة املسترشقني: 182.  

 )4( جرونيباوم، جوستاف )ت1392ه�(، احلضارة اإلسلميَّة، ترمجة: عبد العزيز توفيق جاويد،= 
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ة الشيعة وعلاؤهم أصول علم الكلم، ونضجت قوانينه يف عرص  لذلك أرسى أئمَّ
ج الكثري عىل يديه، أمثال: مؤمن الطاق الذي كان حاذًقا يف  د الباقر، وترَّ اإلمام حممَّ
صناعة الكلم، كا يقول ابن النديم)1(، وهش��ام بن احلكم الذي فتق الكلم يف اإلمامة، 
اج، وكان حاذًقا بصناعة الكلم)2(، والذي قال عنه  َل طريق احلجَّ ب املذهب، وسهَّ وهذَّ

املسعودّي: »شيخ اإلماميَّة يف وقته، وكبري الصنعة يف عرصه«)3(.

د املس��ترشق )مادولن��ك Madelung()4( تبنِّي اإلم��ام الباقر لعلم  وهكذا يؤكِّ
الكلم ونضوجه يف عرصه، بقوله:

»انبثق أس��اس الترشيع عند الش��يعة وعلم كلمهم عن املنظور ال��ذي تبنَّاه الباقر، 
ر داخل أنصاره«)5(. وُترك ليتطوَّ

وقد أثار املس��ترشق )دونلدس��ن( اهتامه من ذلك الرتاث الذي وقَف عليه اإلمام 

=)ط مكتبة مرص(، ص132.
د، )ط االس��تامة، القاهرة(،  )1( البغ��دادّي، ابن النديم )ت438ه�(، الفهرس��ت، حتقيق رضا جتدُّ

ص258.
)2( املصدر نفسه، ص257.

)3( املس��عودّي، أب احلس��ن )ت346ه�(، مروج الذهب ومعادن اجلوهر، )ط2، دار اهلجرة، قم، 
1404ه�(، ج3، ص372.

)4( ولف��رد فردينان��د ماديلون��غ، ولد يف أملاني��ا س��نة1930م، درس يف جامعة ج��ورج تاون، ويف 
ة عام، ثمَّ ع��اَد إىل أملانيا وأتمَّ رس��الة الدكتوراه يف  ع��ام 1952 ذه��ب إىل مرص، وبق��ي هناك ملدَّ
ع��ام 1957م، ويف عام 1958 تمَّ إرس��اله إىل العراق للعمل يف س��فارهتا هناك، ش��غل منصب 
أس��تاذ التاريخ اإلس��لمّي بجامعة شيكاغو، وبعدها شغل منصب أس��تاذ اللغة العربيَّة بجامعة 

أوكسفورد. ينظر: موقع
https://ar.wikipedia.org/wiki.

(5) Madelunj, Der Imam Al–Qasm Ibrahim und die GIaubensIehire der 

Zaiditen, 1985, p. 44.
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:من هذا العلم؛ فقال يف خلل كلمه عن املوضوعات التي ُعنَي هبا االمامالباقر

 »ك��ان يبح��ُث يف مواضي��ع كث��رية: كاهيَّة ال��روح؛ وصف��ات العل��اء؛ وصفات 
اهلل«)1(.

ة منذ النصف  وم��ن هنا يب��دو أنَّ علم الكلم كان صنعًة، له قوانين��ه وطرقه اخلاصَّ
 ة من آل البيت�� ل للهجرة، وأنَّ ه��ذه القوانني أوجدها األئمَّ الث��اين من الق��رن األوَّ
 )3()Adam Metz وش��يعتهم)2(، وبذلك يظهر بطلن ما ذهب اليه املس��ترشق )آدم متز

يف قوله:

»ومل يكن للشيعة يف القرن الرابع مذهب كلمّي خاص هبم«)4(.

مة احِللِّّي مدر�سة احِللَّة الكلميَّة والعلَّ
ُتعدُّ مدرس��ة احِللَّة الكلميَّة املدرس��ة العلميَّة الثالثة يف العراق بعد مدرَسَتي بغداد 
 ، ّ مة احِللِّ ًة يف القرن السابع اهلجرّي الذي أفَل فيه نجم العلَّ والنجف األرشف، وخاصَّ
فقد استطاع تطوير املناهج والدروس الكلميَّة، واستقطب عدًدا كبرًيا من طلبة العلوم، 

)1( عقيدة الشيعة، ص125.
)2( ينظ��ر: القزوينّي، علء الدين، الفكر الرتبوّي عند الش��يعة اإلماميَّ��ة، )ط2، الفقية، الكويت، 

1407ه�(، ص376.
)3( أدم متز، مسترشق أملايّن استقرَّ يف بازل بسويسا، ولد يف فرايبورج جنوب أملانيا سنة 1769م، 
كان أستاًذا للغات الرشقيَّة يف جامة بال يف أملانيا، نرش يف سنة 1902م )حكاية أب القاسم( ألب 
َ وهو يف الثامنة واألربعني من عمره، ظهر كتابه  ر األزدّي، وبعد وفاته س��نة 1917م، تويفِّ املطهَّ

الرئيس بعنوان: نضة اإلسلم.
ينظر: األعلم، ج1، ص282؛ موسوعة املسترشقني، ص544.  

د عبد اهلادي  )4( متز، آدم )ت1335(، احلضارة اإلس��لميَّة يف القرن الراب��ع اهلجرّي، ترمجة: حممَّ
أبو ريدة، )ط3، القاهرة، 1957م(، ج1، ص106.
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فاصبح بذلك وحيد عرصه يف الكلميَّات، كا يصفُه بذلك املسترشق )مونتغمري واط 
Montjomery Watts()1(، قائًل:

ة إىل 1500م، كان العامل اإلمامّي الكلم��ّي الوحيد تلميذ نصري  »يف احلقب��ة امُلمت��دَّ
.)2(» ّ مة احِللِّ ، الذي ُيعرف بالعلَّ ّ ر احِللِّ الدين الطويّس، هو املدعو ابن املطهَّ

وبالرغ��م م��ن األث��ر الس��لبّي الكب��ري ال��ذي خلَّف��ُه الغ��زو املغ��ويّل، إالَّ أنَّ ذلك 
 متميِّ��ًزا بالنض��وج الفك��رّي، وبكث��رة العلاء،  ّ مل يمن��ع م��ن أن يك��ون ع��رص احِل��لِّ
وتش��عُّب األراء، ف��ربز يف ه��ذا الع��رص كأعظ��م ش��خصيَّة كلميَّة من خ��لل اخلوض 
يف املناظ��رات م��ع أقرانه من علاء املذاه��ب آنذاك أمثال ابن تيمية وغريهم، واس��تطاع 
ًة بش��أن موضوع  بجدارت��ه العلميَّ��ة أن يف��رض وج��وده من خ��لل مس��امهاته، خاصَّ
اإلمام��ة، ك��ا يظهر ذل��ك يف كتابه )منه��اج الكرام��ة يف اإلمامة(، ذل��ك الكتاب الذي 
ح��اول ابن تيمي��ة أن يدحضُه يف كتابه )منهاج الس��نَّة(، والتي درس��ت بعناية فائقة من 
 قب��ل املس��ترشق )هن��ري الؤوس��ت Henri Laoust()3( من خلل عدد م��ن البحوث 

)1( وليم مونتغمري )مونتجمري( وات، مسترشق بريطان�ّي، ولد يف سنة 1909م، والده القسيس 
أندرو وات، درس يف كليَّة الرخ، ويف كلية جورج واتس��ون بإدنربه، وبجامعة اكس��فورد، عمل 
رئيًسا لقسم اللغة العربيَّة والدراسات اإلسلميَّة بجامعة ادنربة سنة 1947م، تويفِّ سنة 2006م، 
د نب��ّي ورجل دولة،  ��د يف املدينة، وحممَّ ة، وحممَّ د يف مكَّ ص��در له ع��دد من املؤلَّفات، منه��ا: حممَّ
والقضاء والقدر يف القرون األوىل للهجرة، والفكر الس��يايّس اإلس��لمّي، واألصول اإلسلميَّة 

والتحديث، وحقيقة الدين يف عرصنا، وأثر اإلسلم عىل أوربا يف العرص الوسيط، وغريمها.
ينظر: العقيقّي، املسترشقون، ج2، ص554.  

 )2( واط، مونتغم��ري )ت1426ه���(، الفلس��فة وعل��م ال��كلم، ترمج��ة: كاظ��م س��عد الدي��ن، 
)ط الفرات، بغداد، 2010م(، ص259.

)3( مسترشق فرنيّس، ولد سنة 1905م، عضو يف أكاديمية النقوش والرسائل اجلميلة، توفِّ�ي سنة 
 1983م، من آثاره: بحث يف آراء ابن تيمية االجتاعيَّة والسياس��يَّة، واالنش��قاق يف اإلس��لم،= 
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التي كتب فيها)1(.

ا يف دراس��ة   ت��لءم جدًّ ّ م��ة احِل��لِّ ف��ات العلَّ وت��رى املس��ترشقة زابين��ه أنَّ مؤلَّ
اآلراء الفلس��فيَّة للمعتزل��ة يف ه��ذه احلقب��ة، وتعتق��د أن كتاب��ه )ناي��ة امل��رام يف عل��م 
فات��ه الكلميَّة األكثر ش��مواًل، والذي بقي حيًّ��ا يف عدد قليل من   ال��كلم( م��ن بني مؤلَّ

املخطوطات)2(.

=والسياسة عند الغزايّل.
ينظر: بدوي، موسوعة املسترشقني، ص511-510.

)1( ينظر: من أعلم الفكر الشيعّي اإلمامّي، ص296.
)2( املصدر نفسه، ص308.
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نتائج البحث

  ّ ر احِللِّ مة اب��ن املطهَّ ��فر اخلالد م��ع العلَّ احلم��د هلل ال��ذي وفَّقني إلمتام هذا السِّ
ة مع املس��ترشقني، ملعرفة ما رس��مته أناملهم عن هذه  ورحلتي التي أبحرُت هبا هذه املرَّ

.د الشخصيَّة العظيمة من علاء آل حممَّ

فه��ي دراس��ٌة جدي��دة تتلف عاَّ ص��در عنه رض��وان اهلل علي��ه يف خزان��ة املكتبة 
م  ُأق��دِّ أن  فيه��ا  إذ حاول��ُت  العم��وم، والش��يعة ع��ىل اخلص��وص؛  اإلس��لميَّة ع��ىل 
للق��ارىء الكري��م بعض معامل تلك الرس��وم التي ظهرت من خ��لل رسد آراء مواقف 
الغ��رب الرصحي��ة، والوق��وف ع��ىل طائفة م��ن املخ��زون االس��تقرائّي لرتاثه��م البعيد 
ع��ن األنظ��ار، بع��د أن عكف��ُت ع��ىل مراجعة مجل��ة م��ن املراج��ع واملص��ادر األجنبيَّة 
م��ة   الت��ي عرض��ُت بعضه��ا للرتمج��ة، وتدوي��ن بع��ض أقواهل��م ع��ن ش��خصيَّة العلَّ

. ّ احِللِّ

ل إلي��ه البحث من  م م��ن معلوم��اٍت واردة يف هذه الدراس��ة، وم��ا توصَّ وممَّ��ا تقدَّ
استنتاجات، يمكن إدراجها يف النقاط اآلتية:

أّواًل: عكفت بحوث املنظومة االسترشاقيَّة عىل دراسة وحتليل عدد من الشخصيَّات 
ة يف اإلسلم، والتي لعبت دوًرا مهاًّ يف تاريخ املسلمني. املهمَّ

 من الش��خصيَّة اإلس��لميَّة البارزة، وم��ن طبقة العلاء  ّ م��ة احِللِّ ثانًي��ا: إنَّ العلَّ
ت هبا الدراسات االسترشاقيَّة. املعروفني عند املسلمني، والتي اهتمَّ
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مة؛ لسعة علمه ومعارفه، وانتشار ذلك  ب بألقاب عديدة كان أبرزها العلَّ ثالًثا: ُلقِّ
يف اآلفاق اإلسلميَّة.

رابًع��ا: أدرَك املس��ترشقون أنَّ حياة ه��ذا الرجل كانت حافلة بأع��ال جليلة ومآثر 
عظيم��ة، إذ فت��ح عىل يديه يف ع��رصه معاهد العلم، وعقُد جمالس البحث والدراس��ة يف 

مجيع املجاالت اإلنسانيَّة كالفقهيَّة واحلديثيَّة والكلميَّة وغريها.

ًة والشيعة   يف إثراء املكتبة الفقهيَّة اإلس��لميَّة عامَّ ّ مة احِللِّ خامًس��ا: س��اهَم العلَّ
ة؛ لذلك س��لََّط املس��ترشقني الضوء يف كتاباهتم عىل نتاجاته فهي ثمرة من ثمرات  خاصَّ

الفكر اإلسلميَّة.

 يف علم الكلم  ّ مة احِل��لِّ ور الذي قاَم به العلَّ سادًس��ا: أش��اَد املس��ترشقون بالدَّ
الرائد يف هذا العلم يف عرصه بل منازع، ومن أبرز القادة الطليعيِّني الذين تصّدوا لكثري 
م��ن األفك��ار الدخيلة عىل اإلس��لم، والتي حاولت إضع��اف املعامل احلقيقيَّة للرس��الة 
د من خ��لل مناظراته حتَّى مع الطوائف  ة التي جاء هبا الرس��ول األعظم حممَّ  النبويَّ

األخرى.

د وآله الطيِّبني الطاهرين. واحلمد هلل ربِّ العاملني والصلة والسلم عىل حممَّ
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م�سادر البحث

* القرآن الكريم.

اًل: املصادر العربيَّة املطبوعة أوَّ
د بن أب يعقوب )ت 438ه�/1046م(.. 1 البغدادي، ابن النديم، حممَّ

د، )ط االستامة، القاهرة(.. 2 الفهرست، حتقيق رضا جتدُّ

د )ت 505ه�/1111م(.. 3 د بن حممَّ الغزايّل، أبو حامد، أبو حامد حممَّ

املنقذ من الضلل، حتقيق عبد احِللِّّيم حممود، )ط حسان، القاهرة(.. 4

املسعودّي، أب احلسن أب احلسن عّل بن احلسني )ت346ه�/957م(. مروج . 5
الذهب ومعادن اجلوهر، )ط2، دار اهلجرة، قم، 1404ه�(.

النج��ايّش، أمحد، أمح��د بن عّل األس��دّي، )ت450ه�/1058م(. فهرس��ت . 6
س��ة النرش اإلسلمّي  أس��اء مصنِّفي الش��يعة )رجال النجايّش(، )ط5، املؤسَّ

سني، قم، 1416م(. التابعة جلاعة املدرِّ

ثانًيا: املراجع العربية املطبوعة

 ب��در، ع��ّل. ماس��ينيون يف بغ��داد، )منش��ورات اجلم��ل، أملاني��ا، 1425ه�/. 7
2005م(.

بدوي، عبد الرمحن )ت 1422ه(. موس��وعة املس��ترشقني، )ط الدار العلميَّة . 8
للفلسفة، د.ت(.
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ال��زركّل، خ��ري الدي��ن )ت1410ه�(. األع��لم، )ط5 دار العل��م للمليني، . 9
بريوت، 1400ه�/1980م(.

س��ة الثقافة . 10 صبح��ي، أمح��د. يف علم ال��كلم- املعتزلة. األش��اعرة، )ط املؤسَّ
ة، 1978م(. اجلامعية، اإلسكندريَّ

الصدر، حس��ن )ت1390ه�(. الش��يعة وفنون اإلس��لم، )مطبع��ة الغرفان، . 11
صيدا، لبنان، 1331ه�(.

العقيق��ي، نجيب)ت1402ه�(. املس��ترشقون، )ط4، دار املع��ارف، القاهرة . 12
1384ه�/1964م(.

عل، س��عيد اساعيل. فلس��فة الرتبية اإلسلميَّة: دراس��ات يف فلسفة الرتبية، . 13
)القاهرة، عامل الكتب، 1981م(.

ش��مس، . 14 ع��ني  احلري��ة،  )ط  ومدارس��ه،  ال��كلم  عل��م  فيص��ل.   ع��ون، 
1982م(.

القزوين��ي، علء الدي��ن. الفكر الرتبوّي عند الش��يعة اإلماميَّة، )ط2، الفقية، . 15
الكويت، 1407ه�(.

مراد، حييى. معجم أس��اء املس��ترشقني، )ط1، دار الكت��ب العلميَّة، بريوت، . 16
2004م(.

ثالًثا: الكتب املرتمجة

بروكل��ان، ك��ارل )ت1375ه���(. تاري��خ األدب العرّب، ترمج��ة: د. غريب . 17
د غريب ود. حس��ن حممود إس��اعيل وعبد احِللِّّيم حممود أمحد، )ط مرص،  حممَّ

1995م(.
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د علء . 18 ب��راون، إدوارد )ت1347ه���(. تاري��خ األدب يف إيران، ترمج��ة: حممَّ
الدين منصور، )ط1، 2005م(.

د . 19 تسيهر، أجناس )ت1339ه�(. العقيدة والرشيعة يف اإلسلم، ترمجة: د. حممَّ
يوسف موسى ود. عّل حسن عبد القادر وعبد العزيز عبد القادر، )ط2، دار 

الكتاب العرّب، مرص(.

ترينر، كولني. اإلس��لم األس��س، ترمجة: نجوان نور الدي��ن، )ط1، بريوت، . 20
2009م(.

جرونيباوم، جوستاف )ت1392ه�(. احلضارة اإلسلميَّة، ترمجة: عبد العزيز . 21
توفيق جاويد، )ط مكتبة مرص(.

سة . 22 دونلدس��ن، دوايت )ت 1395ه�(. عقيدة الشيعة، ترمجة: ع.م. )ط املؤسَّ
املفيد، بريوت، 1990م(.

ك��وك، ماي��كل. األم��ر باملع��روف والنه��ي ع��ن املنك��ر، ترمج��ة: د. رضوان . 23
ب��ريوت،  الس��املي� ود. ع��ار اجل��ليّص، )ط2،   الس��يِّد، ود. عب��د الرمح��ن 

2013م(.

ماس��ينيون، لويس )ت1381ه�(. دائرة املعارف اإلس��لميَّة، ترمجة: إبراهيم . 24
زكي خورشيد، )ط دار الفكر، القاهرة، 1352ه�/1933م(.

متز، آدم )ت1335(. احلضارة اإلس��لميَّة يف الق��رن الرابع اهلجرّي، ترمجة: . 25
د عبد اهلادي أبو ريدة، )ط3، القاهرة، 1957م(. حممَّ
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