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ﺗﻘﺪﻳﻢ
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل وכفى ،والصالة والسالم على نبيه محمد وعلى عبאدہ الذين اصطفى.
وبعـد :فقـد نُشـر هـذا الכتـאب الـذي بيـن أيدينـא فـي إطـאر مشـروع العصـور المتأخـرة مـن الحضـאرة

اإلسـالمية الـذي أطلقـه مرכـز البحـوث اإلسـالمية ) (ISAMالتאبـع لوقـف الديאنـة الترכـي عـאم ٢٠١٢م
بهـدف إظهـאر التراכـم المعرفـي للحضـאرة اإلسـالمية فـي العصور المتأخـرة )١٣-٧ه١٩-١٣/م( بأبعאدهא
العلميـة والفכريـة .وإحـدى أهـم مسـאعي هـذا المشـروع -الـذي يهـدف إلـى تشـכيل أرضيـة محכمـة مـن
أجـل إنشـאء عهـد جديـد وتسـليط الضـوء علـى تراثنـא المعرفي القديم -هي نشـر مخطوطـאت هذہ العصور
والتـي مـא زال قسـم כبيـر منهـא ينتظـر الخـروج إلـى النـور بشـכل يتنאسـب مـع األسـس العلميـة للتحقيـق
ٌ
ٌ
الجلي أنّه ال يمכن כتאبة تאريخ العلوم اإلسـالمية والفכر اإلسـالمي כتאب ًة سـليمة
الواضح
والنشـر .ومن
ِّ
عميقـة دون األخـذ بعيـن االعتبـאر المؤلفـאت التـي مـא زالت مخطوطة على وجه الخصوص ،وسـتبقى כل
التقييمـאت والدراسـאت دون تحليـل ومراجعـة هـذہ المخطوطـאت فـي حيـز العمـوم والسـطحية.
مستجمعא جميع العنאصر ،من شرح ﺗﺴﺪﻳﺪ
يتألف الכتאب الذي ينشر ألول مرة في إطאر المشروع
ً

اﻟﻘﻮاﻋﺪ للمتכلم األشـعري والفقيه الشـאفعي محمود بن عبد الرحمن اإلصفهאني )ت٧٤٩ .ه١٣٤٩/م(

علـى כتـאب نصيـر الديـن الطوسـي )ت٦٧٢ .ه١٢٧٤/م( فـي الـכالم والفلسـفة ﺗﺠﺮﻳﺪ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ،مع حאشـية
العאلم المحقق الفאضل الحنفي األشـعري السـيد الشـريف الجرجאني )ت٨١٦ .ه١٤١٣/م( على الشـرح

المذכـور ،بאإلضאفـة إلـى منهـوات وتعليقـאت الجرجאنـي علـى حאشـيته ،مـع تعليقـאت ومالحظـאت بعـض
العلمـאء العثمאنيين.
تنאول بعض أهم المؤلفאت
أيضא
ُ
إحدى أهداف مشـروع العصور المتأخرة من الحضאرة اإلسـالمية ً

وتشـכ َل حولهـא
التـي أثّـر ْت فـي تאريـخ العلـوم اإلسـالمية والفכـر اإلسـالمي،
تـراث عريـق ،مـع مـא ُכتـب
ّ
ٌ
َ
عليهـא )بغـرض شـرحهא أو انتقאدهـא أو التعمـق فـي بعـض المسـאئل التـي تـم تنאولهـא أو إخضאعهـא لقـراءات
مختلفـة المقאصـد( مـن مؤلّفـאت مختلفـة المنאهـج ،مثـل الشـروح والحواشـي والتعليقـאت ،وهכـذا يمכـن
تقديـم صـورة شـאملة مـن خـالل تتبـع مسـيرة العلـم والفכـر عبـر هـذہ المتون.
محـورا لدراسـאتهم مـن
ودفـع َمـن بعـدہ لجعلـه
شـכل حولـه مـن تـراث،
يعتبـر ﺗﺠﺮﻳﺪ الطوسـي بمـא ّ
َ
ً

هـذا النـوع مـن المؤلفـאت ،وכمـא سـيرى فـي قسـم الدراسـة مـن الכتـאب الـذي بيـن أيديכـم فـإن المؤلفـאت
ُ
כتאبـא .כذلـכ فـإن الכتـب القאدمـة مـن هـذا التـراث قـد حصلـت
٢٠٠
التـي ُכتبـت حـول اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ بلغـت
ً
علـى مـכאن ٍ
مهـم لهـא فـي تאريـخ التعليـم اإلسـالمي ،وصـאرت כتبـא معتمـدة ُتـدرس وتقـرأ فـي المـدارس،
ً
ّ

١٠

ﺴﺪ ﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ

حيث نجد في الترتيب الهرمي للمدارس في العصر العثمאني مدارس بאسم» :مدارس حאشية التجريد«.
حظيـت هـذہ المدرسـة بهـذا االسـم فـي المؤسسـة ”العلميـة“ في الدولـة العثمאنية بسـبب ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ
وأيضא وجود مא يقאرب من  ٥٠حאشـية على ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ.
عليهא،
ً

مـא يميـز الכتـאب الـذي بيـن أيديכـم هـو تحقيـق ونشـر ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ألول مـرة علـى כتـאب

اإلصفهאنـي المنشـور سـאب ًقא والمعـروف بאسـمه المختصـر اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ/اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ والـذي هـو شـرح اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ،
بאإلضאفـة إلـى تعليقـאت الجرجאنـي نفسـه علـى حאشـيته )المنهـوات( ،مـع تعليقـאت لبعـض علمـאء الدولـة

قـدم مسـאهمة مهمـة فـي جهـود
العثمאنيـة علـى ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ .وبهـذا الشـכل يכـون هـذا الכتـאب قـد ّ
بتصميم ُق ّدم للقـאرئ على ٍ
ٍ
نشـر تـراث إحـدى الכتـب .כمـא يتميـز هـذا الכتـאب الموجـود بيـن أيديכم
وجه
يمכنـه مـن متאبعـة العالقـة بيـن المتـون ذي الطبقـאت األربـع مـع مالحظאت المحقق بشـכل سـهل ومريح،
ِّ

وملهِ ًمא لمنشـورات الحقة مشـאبهة لכتـب المتأخرين المؤ َّلفة
כمـא نعتقـد بـأن هـذا التصميـم سـيכون ً
مثאال ُ
مـن عـدة طبقـאت.

نشـر هـذا الכتـאب هـو ثمـرة فتـرة طويلـة وصعبـة مـن الجهـد الـدؤوب والتعـאون المشـترك .صאحـب
ْ ُ
أכبـر جهـد فـي إخـراج الכتـאب ،وبאلتאلـي أכثـر مـن يسـتحق الشـכر هـم أعضـאء هيئة التحقيق بال شـכ؛ لذا
نتقـدم بخאلـص الشـכر واالمتنـאن ألعضـאء هيئـة التحقيـق الذيـن عملـوا بـروح الفريـق بـכل مא تعنيـه الכلمة
مـن معنـىِ ،لمـא قدمـوہ مـن ٍ
تفـאن ودقـة فـي العمـل طيلـة هـذہ الفتـرة .مـن جهـة أخـرى فإن هنـאك العديد من
واحدا כאنت لهא مسـאهمאت قيمة أثنאء فترة التحضير لنشـر
واحدا
األسـمאء لن أتمכن من سـرد أسـمאئهم
ً
ً

الכتـאب ،مـن هـؤالء أوقـאن قديـر يلمـאز ومصطفى دميرآي أعضאء هيئـة التحقيق والتحرير بمرכز البحوث
وأيضא أشـכر على وجه الخصوص علي حيدر أولوصوي
اإلسـالمية ) ،(ISAMوכذلכ سـعيد قאيאجي،
ً
الـذي صمـم الכتـאب بشـכل يمכـن معـه متאبعـة العالقـة بيـن المتـون ذي الطبقـאت األربـع مـع مالحظـאت

المحقـق بشـכل سـهل .כمـא أتقـدم بجزيـل الشـכر لـכل مـن سـאهم بشـכل علمـي أو تقنـي فـي إخـراج هـذا
الכتـאب ممـن لـم نتعرض السـمه.
أمل أن يכون لهذا العمل مسאهمة في כشف وإحيאء خبאيא التراث العلمي والفכري اإلسالمي.
وعلى ِ
األستאذ المشאرك محمد ُس َع ْאد َمرت أُو ْغ ُلو
ْ
رئيس هيئة التحرير في إسאم )(ISAM

ﻛﻠﻤﺔ اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ
الحمـد هلل الـذي أخـرج اإلنسـאن مـن العـدم إلـى الحـدوث فشـرفه بאلخطـאب بقديـم כالمـه ،وف َّطـر
َّ
فـي أجمـع الموجـودات مـא ال يحصـى مـن اآليـאت دليـال علـى وجـودہ ،وهـو خאلـق الخيـر والشـر ومאلـכ
ومنـزہ عـن כل شـאئبة النقصـאن .والصـالة والسـالم علـى سـيدنא
ومتصـف بصفـאت الכمـאل
َّ
يـوم الحسـאبَّ ،
الرسول األכرم ،الذي ُخ ِلق في أعلى الכمאل البشري ف ُف ِّضل على المالئכة،
وج ِرد من أدران المعאصي
ُّ
نبوتـه بشـتى األدلـة ،وهـو الهـאدي ألمتـه فـي الدنيـא والشـفيع لهـم فـي اآلخـرة ،وعلـى
فطُ ِ ّهـر منهـא،
المؤيـدة ُ
َّ
آلـه وأصحאبـه الذيـن دلّونـא علـى سـبل اتبאعـه فصـאروا قـאدة لنـא فـي سـبيل دينـه.
وبعـد ،فאلعصـور المتأخـرة مـن الفכـر اإلسـالمي تتمאيـز عـن العصـور السـאبقة مـن بضـع
نـواح ال
ٍ

يعـد من بينهא :تعديل
سـيمא فـي أعمـאل فخـر الديـن الـرازي )ت٦٠٦ .ه١٢١٠/م( ومـن أعقبـه .ويمכـن أن ّ

طبيـن ،والقيـאم بتمثيـل تيـאرات فכرية مختلفة مـن قبل نفس العلمאء،
منאهـج التـراث الفכـري ،وتغيـر المخא َ

وادعـאء الכليـة لعلـوم مختلفـة ،وتغيـر اللغـة واألسـلوب إضאفـة إلـى ظهـور متـون تقليديـة جديـدة.
إحـدى المميـزات الهאمـة فـي العصـور المتأخـرة هـي ادعـאء صفـة ”أهـل التحقيـق“ للعلمـאء الذيـن
ألّفـوا فـي مجـאالت الـכالم والفلسـفة والتصـوف والتאريـخ والفقـه واللغـة والتفسـير إلـخ .وعلـى الرغـم
عـرف بمختلـف التعאريـف فـي تـراث علـوم مختلفـة ،إال أنـه عنـد أهـل النظـر
مـن أن مفهـوم ”التحقيـق“ قـد ِ
ّ
الـذي ارتبطـت بـه هـذہ اآلثـאر التـي قمنـא بتحقيقهـא يعـرف بـأن التحقيـق هـو أن تتعـرى الحقيقـة عـن الشـכ
َّ
والريـب والزيـف خאليـة عـن األلفـאظ الفאرغـة ،والتسلسـل ،والقشـور ،ونقـل الروايـאت ،والخطאبيـאت،
والخـداع ،والتـردد ،والتقليـد ،وأن
يسـتدل عليهـא بأدلـة دقيقـة بمאدتهـא وصورتهـא .وأمא َمـن כتب عن الفכر
َّ
اإلسـالمي وتאريـخ العلـوم فـي القرنيـن األخيريـن مـن المستشـرقين وأغلبيـة כبيـرة مـن المسـلمين فقـد

اسـتمروا بإطـالق صفـة ”التقليـد“ أو ”عصـور التقليـد“ علـى هـذا المنهـج وعلـى العصـور التـي طُبـق فيهـא

سـمي ب ”التحقيـق“ مـن قبـل أصحאبـه .وعلـى مـא يبـدو أن المستشـرقين بسـبب عـدم اعتقאدهـم بإنتـאج
مـא ّ
فכـر أصلـي فـي العصـور المتأخـرة ،وأن المفכريـن المسـلمين الطאمحيـن إلـى حلـول عאجلـة بسـبب عـدم

الوقـت لالشـتغאل بאلمتـون والشـروح والحواشـي المحققـة والمحכمـة ،قـد خرجـوا علينـא بهـذہ
وجدانهـم
َ

الفכـرة .ولهـذا السـبب فمאجريـאت الفכـر اإلسـالمي فـي القرنيـن األخيريـن قـد ظهـرت فـي نمـط أصولـي

بאلرجـوع مبאشـرة إلـى متـن الوحـي ،عـن طريـق الترכيـز علـى عصـر السـعאدة أو عصـور اإلسـالم األولـى.
فאختـאروا القفـز عـن المتـون الموصوفـة ب ”التحقيـق“ فـي العصـور المتأخـرة والتـي تتطلـب مسـيرة ثقيلـة
وشـאقة مطلقيـن عليهـא صفـة ”التقليـد“ .مـع أن عـدم األخـذ بאالعتبـאر لمتـون العلمـאء مـن أمثـאل فخر الدين
الرازي ،ونصير الدين الطوسي )ت٦٧٢ .ه١٢٧٤/م( ،وشمس الدين اإلصفهאني )ت٧٤٩ .ه١٣٤٩/م(،

١٢

ﺴﺪ ﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ

ٍ
لميـراث כبيـرٍ ظهـر علـى
والسـيد الشـريف الجرجאنـي )ت٨١٦ .ه١٤١٣/م( ،يعنـي عـدم األخـذ بאالعتبـאر
امتـداد العهـد السـلجوقي ،واإليلخאنـي والمملوכـي ،والتيمـوري ،وآلتیـن اوردو )القبيلـة الذهبيـة( ،والعهد
العثمאنـي .ولכـن لحسـن الحـظ فـإن فـي الدراسـאت عـن تאريخنـא العلمـي والفכـري فـي السـنوات األخيـرة
أصبـح يـرى فيهـא التغلـب علـى هذيـن المنظوريـن السـطحي والخאطـئ والتسـليم بحـق الميـراث الغنـي
العאئـد لهـذہ العصـور المتأخـرة والـذي أهمـل لفتـرة طويلـة .وفـي الحقيقـة فهذا التحقيق الـذي بين أيديכم
أيضـא أعلومـ ًة عـن التسـليم بهـذا الحـق.
يمכـن أن ي
قيـم ً
ُ َّ
تحدث المفכرون مثل ابن خلدون )ت٨٠٨ .ه١٤٠٦/م( وطאش כوبري زادہ )ت٩٦٨ .ه١٥٦١/م(
وقد ّ

عن الفכر في العصور المتأخرة قאئلين بأنه مع ازديאد التأثر والتأثير بمرور الوقت بين المشאرب المختلفة
يتطور نحو التحول إلى الوحدة المنهجية والموضوعية .وحسب هذہ الفכرة فאلمسאئل الفلسفية في
ّ
مرحلتهא األولى قد כאن اإلقبאل عليهא من قبل متכلمين من أمثאل الغزالي )ت٥٠٥ .ه١١١١/م( والرازي
لغאية الرد .وأمא المرحلة الثאنية فقد صאرت مسאئل الفلسفة والכالم إلى حאلة ال يمכن فيهא التمييز
بينهمא من قبل متכلمين من أمثאل الطوسي والقאضي البيضאوي )ت٦٨٥ .ه١٢٨٦/م( .إال أنه وإن أمכن
כليא وغيرهא
الحديث عن نوع من الوحدة في مسألة المنهج وإعאدة ترتيب المواضيع وغאية כون العلم ًّ

من المسאئل فيمכن القول بأن علمאء العصور المتأخرة قد سجلوا موق ًفא مختل ًفא من حيث قبول المسאئل

مختאرا أو موجبא
فאعال
األسאسية أو ردهא .وتأتي على رأس هذہ المسאئل األسאسية مسألة כون اهلل
ً
ً
ً
مجردا أم ال ،وبعث
قديمא ،وقبول الصدور أو ردہ ،وכون النفس جوهرا
بذاته ،وכون العאلم حאد ًثא أو
ً
ً
ً
األجسאد .ولهذا فعند األخذ بאلدقة ِلمא بين القرنين السאبع والتאسع الهجريين ،الثאلث عشر والخאمس

عشر الميالديين ،يظهر أنه من الممכن القول بأنه تم إعאدة تنאول اللغة واألسلوب والمنهج والمسאئل
َّ
في الفכر من جديد وتم التجديد في الفכر .نتيجة لهذا ،يمכن القول بأنه بحכم اכتسאب الشيوع لمنهج
التحقيق الذي سلכه الرازي ،وال سيمא نمط الכتאبة المراعي لضوابط علمي المنطق والمنאظرة ،فقد
ازداد التأثر والتأثير بين المقאربאت النظرية المختلفة ،ونتيجة لهذا فאآلثאر المכتوبة في الفכر النظري قد
معא .فאآلثאر التي
أخذت بعين االعتبאر وجهאت نظر الفلسفة والכالم وأحيא ًنא أخرى التصوف النظري ً

כتبهא علمאء من أمثאل الرازي ،وسيف الدين اآلمدي )ت٦٣١ .ه١٢٣٣/م( ،وأثير الدين األبهري )ت.
٦٦٣ه١٢٦٥/م( ،والطوسي ،ونجم الدين الכאتبي )ت٦٧٥ .ه١٢٧٧/م( ،وسراج الدين األرموي )ت.
٦٨٢ه١٢٨٣/م( ،والبيضאوي ،وقطب الدين الشيرازي )ت٧١٠ .ه١٣١١/م( ،وشمس الدين السمرقندي
)ت٧٢٢ .ه١٣٢٢/م( ،وشمس الدين اإلصفهאني ،وعضد الدين اإليجي )ت٧٥٦ .ه١٣٥٥/م( ،وقطب
الدين الرازي )ت٧٦٦ .ه١٣٦٥/م( ،وسعد الدين التفتאزاني )ت٧٩٢ .ه١٣٩٠/م( ،والجرجאني ،تحول
כل منهא إلى آثאر تقليدية ،ثم تכאد تכون כل النقאشאت النظرية وإلى غאية العصر الحديث قد جرت على
خصيصא.
أسאس هذہ الכتب ،فعلى طيلة العصور الالحقة כتبت الشروح والحواشي على هذہ اآلثאر
ً

وعنـد األخـذ بאلدقـة لمـא يحتويـه هـذا التحقيـق مـن متـن وشـرح وحאشـية يتحتـم الوقـوف بشـכل

إضאفـي علـى ثالثـة أسـمאء نعنـي :الطوسـي ،واإلصفهאنـي ،والجرجאنـي.

ﻠﻤﺔ اﻓﺘﺘﺎﺣ ﺔ

١٣

ال شـכ أن أحـد المفכريـن الכبـאر فـي عصـرہ بعـد الـرازي هـو الطوسـي ،وכتאب الطوسـي المختصر
المسـمى ”تجريـد العقאئـد“ الـذي خطـه قلمـه فـي علـم الـכالم هـو متـن مقبول على أنـه ”تقليدي من جميع
عمومـא .وهـذا المتـن ،وبشـכل متنאسـب
خصوصـא وفـي الفכـر اإلسـالمي
النواحـي“ فـي علـم الـכالم
ً
ً
مـع اسـمه ،قـد ُכتـب بאلتجريـد وبאلتنقيـح عـن التعليقـאت واألدلـة الزائـدة .وتجريـدہ قـد أحـאل المتـن إلـى
أسـلوب وجيـز وعسـير للغאيـة .وإشـאرة اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ إلـى الغאلبيـة الכبـرى مـن مسـאئل الـכالم والفلسـفة فـي

العصـور المتأخـرة قـد مهـدت السـبل السـتخدامه فـي التعليـم وللقيـאم بאسـتظهאرہ وبشـرحه .واﻟﺘﺠﺮﻳﺪ،
واﻟﻤﺤﺼﻞ
الذي أُ ِلّف على الترتيب الجديد للمسـאئل في כتب علم الכالم المتشـכل بواسـطة اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ
ﹼ
للـرازي ،قـد ُشـرح مـن قبـل علمـאء منتميـن إلـى כال االتجאهيـن السـني والشـيعي وجـرت כتאبـة الحواشـي

علـى هـذہ الشـروح .ويظهـر علـى رأس القאئمـة مـن بيـن هـذہ الشـروح في المقאم األول כتـאب اإلصفهאني

المسـمى بـ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ.

أيضـא بאسـم اﻟﺸﺮح اﻟﻘﺪﻳﻢ هـو شـرح قـد כتـب علـى طريقـة ”قـאل  -أقـول“،
ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ المعـروف ً

أوال بتحديد
وهو يحمل כل الخصאئص التي يحملهא أي شـرح تقليدي .حيث إن الشـرح المذכور يقوم ً

مسـאئل متـن اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ .علـى إثـر ذلـכ يحـرر دليـل المسـألة ثـم يدققهـא مـن أجـل تحقيـق المسـألة .وفـي أثنאء
أيضـא االعتراضאت
قيאمـه بعمليـة التدقيـق ال يכتفـي بذכـر األدلـة التـي تعلـل ادعـאءات المتـن فقـط ،بل يورد ً
التـي قـد توجـه إلـى المتـن واألجوبـة علـى تلـכ االعتراضـאت ،ومـن َثـم يسـعى لتحديـد أصـوب اآلراء.
ّ
عـالوة علـى ذلـכ فهـو يمهـد لمقאصـد المتـن ويفسـرهא .وشـرح اإلصفهאنـي  -الـذي سـنتطرق إليـه فيمـא

قطعـא أهـم متـن فـي نطـאق الشـروح المتقدمـة ضمن أدبيـאت اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ المכونة ممא يربو على مئتي
بعـد  -هـو ً

شـرح ،وتذييالتـه  -أي حواشـي الحواشـي المכتوبـة علـى شـرح اإلصفهאنـي  -حتـى ولـو لـم تؤخـذ بאلدقـة
ٍ
حـواش األهـم مـن بينهـא بـال أدنـى شـכ هـي حאشـية الجرجאني.
فقـد כتبـت علـى هـذا الشـرح لوحـدہ عشـر

فـذ لحقبـة تداولـت فـي ميאدينهـא الفכريـة المتـون
والسـيد الشـريف الجرجאنـي يمثـل صـورة عאلـم ٍ ّ
التقليديـة فـي العصـور المتأخـرة بعـد أن ُف ِّسـرت مـن جديـد .ولهـذا تـכאد تכـون כل المتـون التـي علـق
الجرجאنـي عليهـא الحواشـي قـد تحولـت إلـى כتـب للتدريـس فـي المـدارس العثمאنيـة .وهכـذا فـ ﺣﺎﺷﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ للجرجאنـي هـي واحـدة مـن اآلثـאر التـي لهـא دور مـن هـذا القبيـل.

اسـم ”ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ“ عند األخذ بאلدقة ألدبيאت اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ،هو اسـم عאم لعشـرات اآلثאر .لכن هذا

خאصـא لـ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ للجرجאنـي .وهـذہ اﻟﺤﺎﺷﻴﺔ التـي تشـכل
االسـم يـכאد
ّ
اسـمא ًّ
يتمحـض السـتخدامه ً

المحـور الرئيـس لهـذا التحقيـق هـي حאشـية علـى الفصليـن األول والثאنـي مـن اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ،أي علـى مبאحـث

األمور العאمة ومبאحث الجوهر والعرض .وهذا المؤ َّلف ،وإن لم يכن في األدبيאت أول حאشية قد כتبت
علـى شـرح اإلصفهאنـي ،فهـو مـع مـא يقـرب مـن خمسـين حאشـية כتبـت عليـه يُعتبـر بأنـه أحـد أهـم المتـون

الفכريـة للطبقـة العليـא للتعليـم فـي المـدارس العثمאنيـة .فـي الحقيقـة قـد أفيـد في مراسـيم قوانين السـلطאن

محمـد الفאتـح  -أقـدم مرسـوم حـول نظـאم المدرسـة العثمאنيـة ومنאهجهـא  -بאبتـداء إقـراء ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ
فـي المـدارس العشـرينية التـي هـي أدنـى مرحلـة فـي مؤسسـאت التعليـم العאلـي .حتـى إن هـذہ المـدارس
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قـد عرفـت بאسـم ”مـدارس حאشـية التجريـد“ .لכـن لـم يقتصر إقراء هذا الכتـאب على هذہ المرحلة ،فوفق
مذכـرات طـאش כوبـري زادہ فـي مرحلـة الطلـب وفـي مرحلـة التدريـس فقـد اسـتمرت قراءتـه وإقـراؤہ
عـد الجرجאنـي بأنـه ”السـيد السـند“ بيـن العلمـאء العثمאنييـن قد
أيضـא فـي المراحـل الالحقـة فـي المدرسـةُّ .
ً

جعل ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ مرכز اهتمאم
اعتبאرا من عهد الفאتح وطيلة القرنين الخאمس عشـر والسـאدس عشـر
ً
כل مـن خوجـא زادہ ،وخضـر شـאہ ،وعلـي القوشـجي ،وכمـאل بאشـא زادہ ،وطـאش כوبـري
الميالدييـن .إذ ٌّ

زادہ ،وجـאر اهلل ،وأمثאلهـم مـن العلمـאء العثمאنييـن الכبـאر ،يُعرفـون بقراءتهـم لهـذا المؤ َّلـف وإقرائهـم لـه.

أيضـא حواشـي ثאنويـة علـى هـذہ الحאشـية .بـل إننـא شـهود
وفـي نفـس الوقـت فـإن هـؤالء العلمـאء قـد כتبـوا ً

بـأن بعـض النقאشـאت النظريـة بيـن مفכـري ذلـכ العصـر قـد أجريـت علـى هـذہ الحواشـي الثאنويـة التـي
ٍ
أدبيـאت يغلـب عليهـא
כتبـت علـى حאشـية الجرجאنـي .ومـن هـذہ النאحيـة فأدبيـאت ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ هـي

الطאبـع الجدلـي .فحאشـية الجرجאنـي ،وإلـى جאنـب خصאئصهـא األخـرى ،هـي مسـتحقة إلمعـאن النظـر مـن
حيـث عالقتهـא الجدليـة مـع الحאشـية التـي כتبهـא العאلـم الشـيعي نصيـر الديـن الحلـي علـى اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ .فـي
الواقـع فـي هـذا التحقيـق قـد ُح ِّـددت النقـאط الجدليـة مـع نصيـر الديـن الحلـي وأشـير إليهـא فـي الهوامـش.
أيضא للجرجאني.
أهمية أخرى لحאشية الجرجאني هي احتواؤهא على تعليقאت ”المنهوات“ العאئدة ً

ومهمـא يכـن مـن כـون المنهـوات  -والتـي تعنـي المالحظـאت فـي الهوامـش التـي علقهـא مؤلـف الכتـאب

علـى نـص כتאبـه  -مـن عـאدة כتאبـة المخطوطـאت فـي ذاك العصـر بכتאبـة مالحظـאت فـي هوامـش الכتـب
تقـل عـن قيمـة الحאشـية عينهـא .وفـي واقـع األمـر نـرى حصـول االقتبאسـאت مـن
فإنهـא وفـي أقـل تقديـر ال ّ

هـذہ المنهـوات بشـכل مכثـف فـي آثـאر علمـאء العصـر العثمאنـي مـن خـالل عبـאرات علـى شـכل” :قـאل
السـيد فـي حواشـيه علـى حאشـيته علـى اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ“ .يضـאف إلـى هـذا أن وقـوع هـذہ المالحظـאت فيمא يتعلق
بאألمـور التـي قصـد الجرجאنـي إلـى نقـل النقـאش حولهـא إلـى مسـتوى متقـدم ،هـو أمـر يعلـي مـن قيمتهـא.
لهـذا السـبب قـد أخـذت هـذہ المالحظـאت فـي هـذا التحقيـق بشـכل غيـر منقـوص بقـدر مـא أمכـن تثبيتهـא
 سـيأتي التعريـف بهـא فيمـא بعـد  -وجـرى تحقيـق هـذہ المالحظـאت مـن خـالل مراجعتهـא مـن عـدد כثيـرمـن المخطوطـאت .وإلـى جאنـب هـذا فقـد أدخلت في التحقيـق الهوامش األخرى المכونة من مالحظאت
علمـאء العصـر العثمאنـي .يכفـي هـذا التحقيـق أهميـ ًة إثـراؤہ ألدبيـאت هـذا الכتـאب بهـذہ المالحظـאت
موضـع البحـث الموجـودة فـي الهوامـش.
فאلعمـل التحقيقـي الـذي بيـن أيديכـم هـو عمـل متعـدد الطبقـאت بهـذا الشـכل] :أ[ متـن اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ

للطوسي] .ب[ شرح اإلصفهאني المسمى ب ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ] .ج[ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ للجرجאني] .د[ منهوات

الجرجאنـي ،وبعبـאرة أخـرى الحواشـي التـي כتبهـא هـو علـى حאشـيته ذاتهـא] .ه[ مالحظـאت الهوامـش

مسـتقال علـى الحאشـية] .و[ مـא أضيـف مـن قبلنـא مـن
مؤ َّلفًـא
ًّ
لبعـض العلمـאء العثمאنييـن ممـن لـم يכتبـوا َ

مالحظـאت التحقيـق وممـא يلـزم مـن معلومـאت .هـذا البنـאء متعـدد الطبقـאت متنـوع األجـزاء يجلـب معـه
أيضـא بعـض المصאعـب .وهـذہ هـي إحـدى هـذہ المصאعـب :المنهـوات ومالحظـאت الهوامـش مرتبطـة
ً

مـع الحאشـية ،والحאشـية مـع الشـرح والمتـن مـن حيـث السـيאق والسـبאق .ومـن أجـل تأميـن إمـכאن متאبعـة

ﻠﻤﺔ اﻓﺘﺘﺎﺣ ﺔ
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هـذہ المتـون المترابطـة مـع بعضهـא وتسـهيل فهمهـא يجـب إظهאرهـא فـي صفحـة واحـدة .وعنـد إضאفـة
مالحظـאت تحقيقيـة متغאيـرة عـن بعضهـא لـכل قسـم منهـא علـى حـدة ،يظهـر معهـא صعوبـة جديـة فـي نظـאم
حتـم
الصفحـة )التصميـم( لכثـرة مـא فيهـא مـن ضبـط يـدوي معمـول .حقيقـ ًة إن هـذا البنـאء ذا الطبقـאت ّ

تصميـم نظـאم صفحـة خـאص بـه ،ونتيجـة لالستشـאرة مـع العאملين في مرכز البحوث اإلسـالمية )،(ISAM
سـهل مـن حيـث
وبهمتهـم وجهودهـم ،فقـد حصـل تجهيـز نمـوذج شـאق مـن حيـث نظـאم الصفحـة ولכنـه
ٌ
ِ
فقسـمت إلـى قسـمين رئيسـين ،والمواضـع مـن المتـن
االسـتخدام .وأمـא الصفحـאت وفـق هـذا النمـوذج ّ
والشـرح التـي علـق عليهـא فـي الحواشـي فتـم تلوينهـא بلـون آخـر .ووضعـت مالحظـאت التحقيـق الخאصـة
ّ
بאلشـرح والحאشـية علـى شـכل هوامـش علـى أطـراف هذيـن القسـمين .وأمـא المنهـوات ومالحظـאت
الهوامـش األخـرى فقـد وضعـت فـي أسـفل أقسـאم الصفحـة وفـق ترقيـم الهوامـش .وهـذا النمـوذج هـو
بمثאبـة مقتـرح حـل للبאحثيـن اآلخريـن المشـتغلين بتحقيـق متـون العصور المتأخرة المحتوية على شـروح
نموذجـא
أيضـא
وحـواش متعـددة .لـذا فإننـא نتمنـى أن يכـون نظـאم الصفحـة الموضـوع نتيجـة لهـذا العمـل ً
ً
يمهـد الطريـق أمـאم البאحثيـن اآلخريـن أو يقودهـم لحلـول أفضـل.

ٍ
ِ
ِ
ِ
سـنوات طويلـة وشـאقة .وأثنـאء قراءاتنـא لطـאش כوبـري زادہ
خمـس
مسـيرة
تـאج
هـذا التحقيـق هـو ن ُ

المجراة بمعية األسـتאذ الدכتور المحترم إحسـאن فضلي أوغلو ُخ ّطط لمشـروع تحقيق آثאر طאش כوبري
زادہ .لهـذا الغـرض فإننـא فـي بـאدئ األمـر بدأنـא العمـل لتحقيـق الכتـאب المسـمى بـ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ لطـאش

כوبـري زادہ وترجمتـه .غيـر أننـא توصلنـא لقنאعـة بـأن عـدم توافـر تحقيـق لمتـن اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ للطوسـي ولشـرحه

لإلصفهאنـي ولـ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ للجرجאنـي يجعـل مـن تحقيـق ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ لطـאش כوبـري زادہ أمـرا
ً
فאئدتـه قليلـة .فـي نفـس المـدة وفـي االجتمאعـאت المجـراة تحـت اسـم
عسـيرا مـن نـواح כثيـرة وسـتכون
ُ
ً
”قـراءات النظريـאت“ وأثنـאء قـراءة כل مـن متـون طـאش כوبـري زادہ واﻟﺸﺮح اﻟﻘﺪﻳﻢ لإلصفهאنـي فقـد زادت

مرכزيـא مـن حيـث فهـم فכر العصور
المعلومـאت التـي لدينـא وتنبهنـא إلـى أن لمتـن اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ وحواشـيه مכא ًنـא
ًّ
المتأخـرة .هـذا التنبـه قـد أشـعرنא بتعـذر فهمنـא لنقאشـאت تلـכ العصـور إن لـم تظهـر تلـכ المتـون ّأو ًال ،ثـم

وبحـض مـن األسـتאذ إحسـאن فضلـي أوغلـو تحـول األمـر إلـى واجـب إلزامـي يتضمـن إجـراءات
بعـد ذلـכ
ّ

التحقيـق .ونتيجـة لهـذا فنحـن المحققيـن ”فريـق التجريـد“ قـد قرأنـא المتـن والشـرح والحאشـية والمنهـوات

سـطرا سـطرا مـن نسـخ مختلفـة علـى طريقـة العـرض )المقאبلـة( ،بداية فـي المقر األول لمجلـة ”النظريאت“
ً
ً
فـي بאغـالر بאشـي ) ،(Bağlarbaşıوبعدهـא فـي مرכـز البحـوث اإلسـالمية ) ،(ISAMوحيـن لـم نسـتطع
االلتقـאء فـي مـכאن مشـترك فقـد التقينـא وقرأنـא عدة مرات على شـכل مجموعة علـى اإلنترنت .وقد ترجمنא
المتـن والشـرح والحאشـية إلـى الترכيـة ،وبهـذا جعلنـא ترجيحאتنـא فـي التحقيـق أقـرب إلـى الصـواب .وبهـذہ
أيضـא فـي نشـر المتـن مـع ترجمتـه إلـى الترכيـة فـي الفتـرة القאدمـة.
المنאسـبة فإننـא نعـرب عـن أملنـא ً
فـي هـذہ الفتـرة الطويلـة فإننـא قـد تلقينـא مـن قبـل وقـف العلـم والفـن والتאريـخ واآلداب )(ISTEV

جزئيـא .وبهـذہ
مقـدارا مـن الدعـم المـאدي لمـرة واحـدة ،وإن כאن
الداعـم لمشـروع طـאش כوبـري زادہ،
ً
ًّ

כال على حدة
أيضא ًّ
المنאسـبة فإننא نتقدم بאلشـכر لمسـؤولي هذا الوقف وإلبراهيم خليل أوجر ،ونشـכر ً
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أصدقאءنـא الذيـن رأينـא منهـم التشـجيع والدعـم المعنـوي أثنـאء ”قـراءات طـאش כوبـري زادہ“ و”قـراءات
النظريאت“ ،ونسدي الشכر إلى األستאذ عبد السالم دوغאن الذي لجأنא إلى علمه في المسאئل المشכلة.
أيضـא لمحمـد آرِ يقـאن وطرغـאي شـفق وللعאمليـن فـي رئאسـة مؤسسـة المخطوطـאت الترכية
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منא السعي ،ومن اهلل التوفيق.
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