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 بلى،  ال تخلو األرض من قائم هلل بحجة.  .....

 أولئك وهللا االقلون عددا واالعظمون قدرا.  

 يحفظ هللا بهم حججه وبيناته 

 حتى يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههم  

 هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، 

  وباشروا روح اليقين،   واستالنوا ما أستوعره المترفون،  

 وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون،   

وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل 

 االعلى.  

أولئك خلفاء هللا في أرضه والدعاة إلى 

 دينه. 

 آه آه شوقا إلى رؤيتهم".   

 

   :38 – 37ص  4نهج البالغة،  ج



- 1 - 

 اإلهداء
 

 

 

 ....."قده" الى االمام  روح هللا الموسوي الخميني

 لذين استالنوا ما استوعره  المترفون  الى ا

 وأستأنسوابما أستوحش منه الجاهلون.....

 الى المجاهدين،  من أستشهد منهم،  ومن ينتظر ....
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 باسمه تعالى  

 

 المقدمة 

 
املغامرة يف استكشاف الرتاث ورجاالته مهمة شائقة وشائكة يف آن معاً،  وحبٌر خاض جلته املتالطمة الكثري 

حتديد األهداف،  -الذي سال فيه الكثري من احلرب ودار حوله الكثري من اجلدل-حثني،  وكان أحد املباحث من البا
واملناهج، واآلليات األفضل واألجنع يف دراسة الرتاث.  وإذا غضضنا النظر عن تقومي وجهات النظر واالقرتاحات 

-ة قراءة ودراسة الرتاث واالنطالق من هذه الدراسة املقدمة يف هذا اجملال،  نرى أن كل الباحثني متفقون على أمهي
لصناعة املستقبل؛  واجلميع يؤكد أثر الرتاث يف ما كونه من مميزات خاصة يف   -حىت عند من يقول بتجاوز الرتاث

ية الشخصية احلضارية هلذه األمة،  ويف أمهيته يف أي صريورة مستقبلية.  وال خيفى أن تطور املسائل والعلوم اإلنسان
وخاصة الفلسفة والكالم هو تطور وإنتشار أفقي،  فتاريخ هذه العلوم هو مسائلها وتطورها،  وبالتايل ال ميكن 

 اإلستغناء عن قراءة ما قدمه املتقدمون يف هذه اجملاالت.  

لكل ذلك وقع االختيار لدراسة شخصية عملية كان هلا تأثري بارز يف مسار الفلسفة والكالم يف تاريخ 
 ارة االسالمية وهو اخلواجة نصري الدين الطوسي،  وهذا اإلختيار له أسباب ميكن إجيازها كاآليت:  احلض

عاصر اخلواجة الطوسي زمنًا مفصلياً،  فإنه نشأ يف أجواء الغزو املغويل االول )جنكيز خان( الذي دمر  
ية غنية،  والغزو املغويل الثاين )هوالكو( األطراف الشرقية للدولة اإلسالمية،  مبا كان حيويه من مدارس وحركة ثقاف

الذي دمر قلب الدولة اإلسالمية وقتل رمز اخلالفة العباسية،  مع ما عناه ذلك من اهنيارات يف البىن االجتماعية 
والسياسية واملعنوية،  مبا كان ميثله اخلليفة العباسي من وحدة معنوية جامعة على مستوى العامل اإلسالمي.  وقضى 

 الغزو وبشكل تام،  على آخر دولة يعترب املذهب اإلمساعيلي،  مذهباً رئيسياً هلا. هذا 

شهد القرن السابع إرهاصات حتوالت مذهبية هامة،  فقد أنتهى العهد السلجوقي الذي فرض املذهب 
ة وتالمذته.  السلفي من خالل ابن تيمي-األشعري وناصره من خالل املدارس النظامية،  وبدأ يظهر اإلجتاه احلنبلي

ونُكب املذهب االمساعيلي بقتل أحد أئمته وتلف جزء كبري من الوثائق الفكرية هلذا املذهب عندما إهنارات دولة 
القالع وحرقت املكتبات اليت كانت موجودة آنذاك.  وأمتاز هذا القرن بربوز جديد لعلماء الشيعة اإلمامية يف حوزة 

 القرن قرن خماض فكري كان له أثر كبري على الفرتات الالحقة . احللة كمركز علمي،  كل ذلك جعل هذا 

أما على املستوى الفلسفي فقد كانت هذه احلقبة قد أعقبت ضربات موجعة  وجهت إىل الفلسفة عامة 
وفلسفة ابن سينا بشكل خاص،  من خالل النقود اليت جاءت على يد الغزايل والشهرستاين والفخر الرازي مبا كانوا 
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ه من مرجعيات فكرية هلا وزهنا على مستوى العامل االسالمي يف تلك الفرتة،  وشهد هذا العصر نضوج املدرسة ميثلون
 العرفانية على يد ابن عريب وربيبه صدر الدين القونوي.

يف ظل هذا اخلراب احلضاري،  تفتحت قرحية اخلواجة نصري الدين الطوسي،  ومتثلت فيه كل ظواهر عصره 
ياسية واألخالقية فقام بإستياعبها ورفدها يف سبيل إعادة احياء اجلانب العلمي والفلسفي والكالمي الثقافية والس

،  ذلك النمط من املفكرين الذين عاشوا بعزلة؛  حيث كان من -بشكل من األشكال-.  ولكونه ال يشبه ،1برمّته
عصر املتقلب،  كان على الباحث الذي يريد الذين تقلبوا وعاشوا يف بؤرة احلياة السياسية واالجتماعية يف ذلك ال

الولوج إىل ساحة اخلواجة الطوسي أن يعاجل الكثري من اإلشكاليات اليت أثريت حوله،  واليت ال ميكن معاجلتها معاجلة 
وافية دون اإلملام بالظروف االجتماعية والسياسية اليت عاصرها،  وال ميكن الوصول إىل قدر معقول من التفسري و 

ير دون وضع هذه اإلشكاليات يف سياقها التارخيي واالجتماعي.  وما يؤكد ضرورة إستيعاب هذا السياق هو أن الترب 
 نشاطه العملي وتأثريه باحلياة الثقافية والسياسية السائدة يف عصره مل يكن أقل شأناً من نتاجه الفكري.  

 منهج البحث 
وسي الفكرية سوف نعتمد املنهجية التارخيية باالتساق مع يف سياق اكتشاف ودراسة أبعاد جتربة اخلواجة الط

كل دراسة فكرية ال بد هلا من عمق تارخيي يواكبها يوضح معامل ))منهجي املقارنة والتحليل والرتكيب.  حيث أن 
لدكتور ،  وقد أكد هذه املقولة ا2((الطريق ويضع املؤشرات اليت ينبغي أن تصاغ عليها،  مع فهم موضوعي للفرتة ذاهتا

دراسة نصري الدين يف رأينا تكون عقيمة وناقصة إذا مل ترتكز على ))األعسم يف حبثه عن نصري الدين الطوسي بقوله 
 . 3((دراسة العصر الذي عاش فيه،  وعلى البيئة اليت طبعته بطابعها

يف سبيل إيضاح بدأنا حبثنا بإطاللة جغرافية توضح مكان األحداث وطبيعتها،  مث قمنا باستعراض تارخيي 
أبرز األحداث والعناصر املؤثرة يف احلدث السياسي واالجتماعي يف القرن السابع للهجرة.  بعدها تعرضنا للسرية 
الشخصية،  مع الرتكيز على نشاط اخلواجة الطوسي تلمذًة ودراسًة ؛ واألساتذة  الذين كان هلم التأثري األبرز يف 

سي،  مث درسنا سريته الشخصية وفق احلقب الزمنية وعاجلنا اإلشكاليات اليت صياغة الشخصية العلمية للخواجة الطو 
 أثريت حوله. 

بعدها درسنا مساته العلمية ومشروعه العلمي والعملي ودوره يف احلقبة املغولية،  وآثار هذا النشاط على عامة 
)مرصد مراغة( باملقارنة مع املراكز النشاط العلمي على مستوى العامل اإلسالمي،  حيث قمنا بدراسة مشروعه األهم 

 العلمية املشاهبة اليت أُنشئت قبله،  ودرسنا خصائصه ومميزاته وأثره يف املؤسسات املشاهبة اليت أُنشئت بعده.

                                                 
 . 59االعسم،  عبد األمري،  الفيلسوف نصري الدين الطوسي،  ص  1
 .10-7آل ياسني،  جعفر،  فيلسوفان رائدان الكندي والفارايب،  ص  2
 . 8تامر،  عارف،  نصري الدين الطوسي يف مرابع ابن سينا،  ص 3
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بعدها درسنا أثر اخلواجة الطوسي على علم الكالم،  من خالل املقارنة بني أبرز كتاب كالمي له )جتريد 
تاب كالمي للشيخ املفيد )أوائل املقاالت(،  وذلك لتحديد التطور الذي أدخله اخلواجة اإلعتقاد(،  وبني ابرز ك

الطوسي على علم الكالم لدى الشيعة اإلمامية بشكل خاص.  مث تعرضنا ملشروع اخلواجة الطوسي يف إحياء الدرس 
هرستاين والفخر الرازي من الفلسفي من خالل رده على مشروع نقد الفلسفة الذي بدأ على يد الغزايل وأكمله الش

بعده،  بعدها تعرضنا ملميزات مشروع اخلواجة الطوسي الفلسفي والكالمي من خالل أبرز آراءه واليت كان هلا االثر 
 على من جاء بعده،  مث درسنا مميزات فكره العرفاين من خالل أبرز آثاره يف هذا اجملال وهو )أوصاف األشراف(.  

ي يف آراء اخلواجة الطوسي الفلسفية والكالمية،  وال للمقارنة بني آراء اخلواجة مل نتعرض للبحث التفصيل
.  وال يف نظريات 4الطوسي وبني الفخر الرازي، وذلك لوجود دراستني  يف هذا اإلطار للدكتور هاين نعمان فرحات

 . 5ور علي مقلداخلواجة الطوسي يف اإلمامة واألخالق والسياسة، لوجود دراستني يف هذا اإلطار للدكت
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