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ي ُ
َذكــر الع َّلامــة المرحــوم «زريــاب خوئــي» -فــي مــادَّ ة «ابــن
ُ
ُف ْ
الكبْ ــر ى (دائــرة
ــورَك» ِمــن دائــرة المعــارف اإلســاميَّة
المعــارف بــزرگ اســامي)  -421/4كتا ًبــا منســوبًا إلــى أبــي بكر بن
ِّ
«الن َ
ظامــي
ُفــورَك المتك ِّلــم األشــعر ّي المعــروف ،بعنــوان:
َ
وذكــر
نســبه إليــه حاجــي خليفــة (،)1960/2
فــي ُأ ُصــول الدِّ يــن»َ ،
َّ
َّ
صنفــه للوزيــر نِظــام ُ
الم ْلــك.
أنــه قــد
والمرحــوم زريــاب يرفــض ُ
ح ًّقــا -نســبة ِمثــل هــذا
م ِالكتــاب إليــه؛ َّ
َّ
ألنــه ال يمكــن ْ
صنــف
أن يكــون ابــن ُفــورَك قــد
ِ
كتابًــا لوزيــر ٍ لــم يفتــح عينيــه علــى الدُّ نيــا إال بعــد وفاتــه هــو
بعاميــن ْ
أو أربعــة أعــوام(((! ولــم يكــن األســتاذ زريــاب قــد
الكتــاب ،ولذلــك لــم يُس ـ ِّلط مزيــدً ا
حصــل علــى ُنســخة هــذا ِ
ِمــن َّ
الضــوء عليــه.
الحــظ ّ
ِّ
مؤخــ ًر ا ِمــن َّ
َّ
َّ
وم ْ
الظفــر
تمكنــت
أنــي قــد
ــن حُ ســن
ِ
ــن هــذه ُّ
بصــورة ِم ْ
ضمــن مجموعــة ُمصــوَّ رات
النســخة ِ
الع َّلامــة البروفيســور «دانييــل جيماريــه» ،وســأحاول ِمــن َثـ َّ
ـم
الكتــاب.
فــي هــذا المقــال القصير-التنبيــه علــى أهم َّيــة هــذا ِومــن َّ
أن أشــير إلــى َّ
ــروري قبــل ذلــك ْ
ِّ
أن الوزيــر نِظــام
الض
ِ
َّ
ُ
بالشــافعيَّة واألشــاعرة ،وبســبب إنشــائه
الم ْلك ،بســبب اهتمامه
الن َظام َّيــة ،وارتبــاط عُ لمــاء َّ
للمدرســة ِّ
الشــافعيَّة واألشــعر يَّة بــهِ ،
َّ
فــإن عــددً ا ِمــن هــؤالء ُ
العلمــاء كانــوا يقومــون بتأليــف بعــض
ُ
ـي ا َّلــذي
الكتــب باســمه .وأوضــح مثـ ٍ
ـال لذلــك :إمــام الحرميــن الجوينـ ّ

و«غيــاث ُ
كتــب ك ًّلا ِمــن« :العقيــدة ِّ
َ
األ َمــم َّ
أن هنــاك
الن َظاميَّــة»،
ِ

عُ لمــاء آخريــن عاشــوا فــي عهــد نِظــام ُ
الم ْلــك كانــوا مُ رتبطيــن بــه،
َ
بطلــب ِمنــه.
ووضعــوا بعــض الرســائل والكتــب
ٍ
((( وإلــى مثــل ذلــك ذهــب كل مــن :د .لطفــي دوغــان فــي رســالته بالدكتــوراه عــن
مذهــب األشــعرية حتــى أحمــد بــن محمــد الفوركــي ســنة 1960م ،د .محمــد الســليماني
فــي معــرض تحقيقــه لكتــاب الحــدود البــن فــورك ،وريتشــارد م .فرانــك فــي بحثــه
الموســوم «األنطولوجيــا األشــعرية» ،وولفــرد مادلنــغ فــي حديثــه عــن الماتريديــة،
وخــان تييــل فــي بحثــه الموســوم «بيــن قرطبــة ونيســابور» ،وزابينــه شــميتكه فــي
تقديمهــا لكتــاب «المرجــع فــي تاريــخ علــم الــكالم» ،وغيرهــم( .المترجمــان)
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َّ
فــإن المؤ ِّلــف
ومــن بيــن األشــاعرة

وقــد وردت فــي «لســان الميــزان» (،304/1

ِّ
«النظامــي» قــد كتــب كتابــه
ـص
الحقيقــي لنـ ِّ

 )305معلومــات مثيــرة لالهتمــام حــول

الم ْلــك كمــا َّ
ً
َســم نِظــام ُ
يتضــح ذلــك
أيضــا بر ْ

َّ
الشــهيرة بيــن الحنابلــة
دوره فــي الفتنــة

الكتــاب
الكتــاب .وأهميــة هــذا ِ
ِمــن عنــوان ِ

واألشــاعرة ببغــداد إ َّبــان عصــر الوزيــر نِظــام

الجديــر بالنشــر تكمــن فــي َّ
أنــه كِ تــاب فــي ِعلــم

ُ
ُ
األساســي
المحــرِّك
الم ْلــك ،وهــو يعتبــره
َّ

ومؤســس علــى عقيــدة األشــاعرة.
الــكالم،
َّ

لتلــك الفتــن.

فــي مقالتــه عــن «ابــن ُفــورَك» يشــير

شــك َّ
َّ
أن المؤ ِّلفيــن ِمــن الحنابلــة
وال

الع َّلامــة زريــاب إلــى حفيــ ٍد البــن ُفــورَك،

َّ
بالطبــع
وأصحــاب الحديــث لــم يكونــوا

ً
ً
قتضبــة لــه؛ اعتمــادً ا علــى
ترجمــة ُم
ويــورد

ـرة ود َّيـ ً
ينظــرون إليــه نظـ ً
ـة ،بــل كانــوا يرمونــه

ُ
«المنتظــم» البــن الجــوز ّي ،و«طبقــات

ُّ
َّ
الت َ
هــم؛ ومنهــا :ارتــداء الحريــر،
بشــتى

َّ
للســبْ كي .وســنحاول نحــن
الشــافعيَّة»
ُّ

َّ
والشــغف

هنــا ،اســتنادً ا إلــى مصــادر األســتاذ زريــاب،
وبال ُّر جــوع ً
أيضــا إلــى «لســان الميــزان» -ا َّلــذي
مهمـ ً
ـة تتع َّلــق بــهْ -
َّ
أن نترجــم
ـات
قــدَّ م معلومـ ٍ
لــه باختصــار:
َّ
محمــد بــن الحســن
هــو أبــو بكــر أحمــد بــن
ُ
ســبْ ط((( ابــن ُفــورَك،
َكــي النيســابور ُّيِ ،
الفور ُّ
شــيْ ر ِّي ،كان ُم ْ
الق َ
وص ْهر أبي القاســم ُ
شتغ ًلا
ِ
بالتدريــس والوعــظ فــي المدرســة ِّ
َّ
الن َ
ظام َّيــة
ببغــداد ،وكان َخ ْص ًمــا لــدودً ا للحنابلــة.
وقــد كان قبــل ذلــك مُ
قيمــا بنيســابور ،ولكنــه
ً
انتقــل فيمــا بعــدُ إلــى بغــداد واســتوطنها (وربمــا
كان ذلــك –علــى احتمــال ضعيــف -بســبب أحــداث
الك ْنــدري) .وقــد وُ لِــد عــام (408هـــ)ُ ،
وت ِّ
فتنــة ُ
وفــي
الســبْ كي 79/4؛ ابن
ببغــداد فــي عــام (478هـــ) [انظــرُّ :
الجَ ــوْ زي .](((17/9
الســبْ ط :ولــدُ البنــت .انظــر :تــاج العــروس (س ب ط).
(((
ِّ
(المترجمــان)
((( وانظر ً
أيضا :تاريخ دمشق البن عساكر.291 ،290/37 ،

بالدُّ نيــا(((.

والمســألة

ُ
الملفتــة

لالنتبــاه

حولــه

ِّ
حقــه تعبيــرَ « :لــزِم
هــي اســتعمالهم فــي
العســكرَ»((( ،ا َّلــذي يُشــير إلــى َّ
أنــه كان قــد
الزم نِظــام ُ
ــلجوقي
الس
والســلطان
الم ْلــك
ّ
ُّ
ّ
حي ًنــا ِمــن الدَّ هــر.
الحقيقــي
وعلــى أيَّــة حــال ،فالمؤ ِّلــف
ّ
((( زدْ علــى ذلــك مــا ذكــره ابــن َّ
البنــاء الحنبلــي (ت 471هـــ) فــي
«يومياتــه» عــن حادثــة وقعــت بيــن ابــن فــورك والحنابلــة،
قاضــي ُ
يقــول« :وعُ رِّفـ ُ
ـت يـ َ
الق َضــاة إلــى قبــر أبــي حنيفـ َـة
ـوم ع َبــر
ِ
أخــا َّ
ـبَ ،
ـب ،ومعــه الجَ ماعــةَّ ،
لي ْ
أن ابــن ُفــورَك
ُج ِلـ َ
ـس أبــا طالـ ٍ
النقيـ ِ
ـل َ
تك َّلـ َ
ـم؛
العظيـ ِ
ـم ِبمــا ْأن َكر َْتــهُ الجَ ماعـ ُـةْ ،
واسـ ُـتدِ َّ
ل بــه علــى الجَ ْهـ ِ
ْ
«أش ُ
اك َّ
َ
مك ُ
ثــاثَّ :
ٌ
وذ َ
ــة ،والمدينــة»َّ ،
ثــم
ــرف ال ِبقــاع
ــال:
أنــه َق َ
ـال بعـ ُ
الموْ ِضـ ُ
قــال« :وهــذا َ
ـض
ـع» -ي َْع ِنــي قبــر أبــي حَ نيفــة -فقـ َ
َ
الم َ
ســيت َّ
َ
ُ
ُقــال لــه بيــت
أن فــي الدُّ نيــا مَ وْ ِض ًعــا ي
«ون
تف ِّقهــةِ :
ُ
ــت ُق ْل َ
المقــدس؟! َفليْ َ
ــتَ :أرْ ب ُ
واض َ
أجمــل ِمــن أن
ــع؛ كان
َــع مَ ِ
َ
ـك ُصراحً ــا!»» .انظــر[ :ابــن َّ
ـم كِ ذ َبـ َ
ُت ْع ِلـ َ
البنــاء :اليوميــات ،ص .]206
(المترجمــان)
مــرات
نفســه أنــه« :تــردَّ د
الذهبــي فــي المعنــى
ويقــول
(((
ِ
ٍ
ُ
ُّ
ِظــام ُ
ُ
الملــك يُكرمُ ــه ويحترمــه»؛ انظــر:
إلــى المعســكرِ ،وكان ن
[تاريــخ اإلســام .]419/10 ،والمعســكر هــذا :كان ميدا ًنــا فســيحً ا
بجــوار نيســابور أقــام فيــه الوزيــر نظــام الملــك معســكره ،وهــو
المعســكر نفســه الــذي قصــده اإلمــام الغزالــي -بعــد وفــاة
أســتاذه الجوينــي -لاللتقــاء بنظــام الملــك .انظــر[ :د .عبــد
الرحمــن بــدوي :مؤلفــات الغزالــي ،وكالــة المطبوعــات -الكويــت،
ط1977/2م ،ص ( .]22المترجمــان)
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ِّ
نســبه حاجــي
«النظامــي» -ا َّلــذي
لكتــاب
َ
ً
خليفــة خطــأ البــن ُفــورَك الجَ ــدّ  -هــو حفيــد

الكتــاب البــن ُفــورَك(((1؛ حيــث َّ
الكتــاب قــد
إن ِ
ِ
ً
ســب خطــأ -فــي وجــه الورقــة األولــى منهــا-
ُن ِ

ً
أيضــا
ابــن ُفــورَك هــذا ،ا َّلــذي كان يُعــرَف

إلــى أبــي بكــر بــن ُفــورَك .وقــد ورد اســم

ـبة إلــى جَ ــدِّ ه ُ
ُ
ِسـ ً
أل ِّمــه؛ ابــن ُفـ ْ
ـورَك.
ـي؛ ن ْ
بالفورَكـ ِّ

َّ
«الشــيخ اإلمــام
المؤ ِّلــف فــي كتابنــا هكــذا:

الكتــاب
وعلــى هــذا ،فقــد كان مؤ ِّلــف
ِ
ً
ُمعاص ـ ًر ا للوزيــر نِظــام ُ
وواعظــا فــي
الم ْلــك،

َّ
محمــد بــن ُفــورَك» (انظــر:
أبــو بكــر أحمــد بــن
الورقــة /108ب).

ً
أيضــا إلمــام
مدرســته ،كمــا كان ُمعاصــ ًر ا

وليــس مــن الواضــح علــى وجــه الدِّ َّقــة

الجوينــي العالِــم األشــعر ّي البــارز
الحرميــن
ِّ

الســ ُّر فــي نســبته إلــى ُ
«فــورَك»؛ وذلــك َّ
أنــه
ِّ

الحقبــة.
فــي تِلــك ِ

كان حفيــدً ا البــن ُف ْ
ــورَك مــن جهــة ابنتــه ،ال

وأهميَّــة كتابــه تنبــع مــن كونــه أوَّ ًلا ِمــن
ِّ
أقــدم ُ
المتوفــرة
الكتــب الكالم َّيــة األشــعر يَّة

مــن ناحيــة ابنــهَ ،
ســبُه فــي المصــادر ال
ون َ
ينتهــي -علــى أيَّــة حــال -إلــى ُفــورَك.

ً
بيــن أيدينــا ،وثانيًــاَّ :
مقارنــةأن بمقــدوره

وقــد َ
ذكــر فــي أحــد المواضــع واحــدً ا مــن

ِّ
بكتــب الجوينــي الكالم َّيــةْ -
يوضــح بشــكل
أن

شــيوخه ي َّ
ســيْ ن» (الموضــع
ُكنــى «أبــا الحُ َ

َّ
التطــوُّ ر الــذي شــهده الــكالم
صحيــح

نفســه /108ب) .وأبــو الحســين هــذا ال بُــدَّ ْ
أن

الجوينــي
األشــعر ّي ،وانفــرادات
ّ

(((.

الكتــاب محفوظــة فــي مكتبــة آيــا
ُنســخة ِ
َ
ُحتمــل بقــوَّ ة
صوفيــا بتركيــا برقــم ( ،)2378وي
أن هــذه ُّ
َّ
الســبب فيمــا
النســخة كانــت هــي
َّ
ُّ
الظنــون» ِمــن نِســبة
وقــع فــي «كشــف

َّ
ضمنــه مؤ ِّلفــه ردودً ا جدليـ ًـة
((( أضــف إلــى ذلــك أن هــذا الكتــاب
ُتب ِّيــن شــخصيته العلم ّيــة مــن ناحيــة ،وتطــور المنهــج النقـ ّ
ـدي
عنــد األشــاعرة فــي القــرن الخامــس الهجـ ّ
ـري مــن ناحيــة أخــرى.
تضم َ
َّ
ــن عــددً ا مــن
كمــا تكمــن أهميــة هــذا الكتــاب فــي أنــه
ُّ
ْ
ِّ
تصلنــا
ـعري لــم
والنصــوص لعلمــاء مــن المذهــب األشـ
اآلراء
مؤ َّل ُ
ـفراييني ،ووالــده.
فاتهــم؛ مثــل :األســتاذ أبــو إســحاق اإلسـ
ّ
ِّ
الممكــن أن يُســهِ م كِ تــاب
ومــن
«النظامــي» فــي إعــادة بنــاءِ
ِ
تلــك الكتــب المفقــودةِ مــع مــا ّ
تبقــى ِمــن ُتــراث األشــاعرة
ـي .وال يخفــى ً
ـض المواضــع
أيضــا أن الكتــاب كان فــي بعـ ِ
الكالمـ ِّ
بمثابــةِ شــرح ،أو حاشــية ،علــى بعــض األفــكار التــي َأوْ جَ زهــا
بعـ ُ
الســابقين عليــه فــي كتبهــم ،فتأتــي شــروحُ ه
ـض األشــاعرة َّ
ِّ
ُ
حــة لألصــل ،مُ بي ً
موض ً
ِّنــة َ
وتعاليقــه
هُ نــا
لمراميــه مــن وجهــةِ
نظــره( .المترجمــان)

َّ
محمد
يكــون هــو أبــا الحســين عبد الغافــر بن
مـ ْـن عُ لمــاء نيســابور -وا َّلــذي ُذكِ ــر
ـي ِ
الفارسـ َّ
بوصفــه شـ ً
كي.
ـيخا لمؤ ِّلفنــا فــي كتــاب
ُّ
الســبْ ِّ
وربمــا كان المقصــود ً
أيضــا هــو شــيخه فــي
اســم أبــي الحســن
ِعلــم الــكالم ا َّلــذي ذكــروه ِب ْ
(أبــي الحســين) القــزاز.
وتاريــخ كتابــة ُّ
آخــر جمــادى
النســخة هــو ِ
اآلخــرة عــام  790هـــ ،وهــي تقــع فــي  156ورقــة.
وقــد أهــدَ ى المؤ ِّلــف كتابــه -فــي مطلعــه-
بوضــوح للوزيــر نِظــام ُ
الم ْلــك ،مادحً ــا إيَّــاه
بأوصــاف مــن قبيــل...« :العــادل العالِــم،
( ((1ولــم يكــن صاحــب «كشــف الظنــون» وحــده الــذي وقــع فــي
هــذه النســبة الخاطئــة ،بــل ً
أيضــا :إســماعيل باشــا البغــدادي،
وكارل بروكلمــان ،وخيــر الديــن ِّ
الز رِ ْكلــي ،وعمــر رضــا َكحَّ الــة،
وفــؤاد ســزكين ،وغيرهــم( .المترجمــان)
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نظــام ُ
والم َّلــة،
الم ْلــك والدَّ ولــة ،قــوام الدِّ يــن
ِ

بمعانــي األلفــاظ المتداولــة فيمــا بيــن عُ لمــاء

وزيــر الــوزراء ،تــاج الــوزراء ،أتابــك ( »...الورقــة

األصــول؛ أي المتك ِّلميــن (فــي معانــي ألفــاظ

/3أ) .ولهــذا الســبب نفســه سـ َّ
ـمى المؤ ِّلــف

تــدور بيــن عُ لمــاء ِعلــم األصــول ،الورقــة /17أ

ِّ
ّ
بـ«النظامــي القوَّ
َّضــوي فــي
امــي الر
كتابــه
ّ
إرشــاد ُ
المبتدئيــن ،إلــى قواعــدِ ُأ ُصــول الدِّ يــن»

فمــا بعدهــا).

(الورقــة /3ب).

الكتــاب بإبطــال
وقــد اشــتغل فــي هــذا ِ
عقائــد

أصحــاب

َّ
الطبائــع

والدَّ ْهريــة

ونطالــع فــي الكتــاب تاريــخ «ربيــع اآلخــر

َّ
بالتفنيــد والــرَّدِّ كالميًّــا
بإســهاب ،وتنــاول

ٍ
لمنــام رآه المؤ ِّلــف( ،((1وهــو مــا
عــام 465هـــ»

َّ
َ
والطبائــع
بالهيُو َلــى
مباحــث مثــل :االعتقــاد

يُشــير إلــى َّ
الكتــاب كان بعــد هــذا
أن تأليــف ِ

(/24ب بالنســبة لالعتقــاد بالهيولــى؛ وانظــر

التاريــخ (انظــر :الورقــة /86ب).

ً
أيضــا فيمــا يتعلــق بأصحــاب َّ
الطبائــع/30 :

ً
ً
وي َ
كاملــة نســبيًّا
مجموعــة
ُعــدُّ الكتــاب

أ –  /33ب).

َ
َّ
بالطبــع،
الــكالم ،بشــكل ُمختصــر
فــي ِعلــم

ومــن المســائل المثيــرة لالهتمــام فــي

ُ
الف ُ
صــول األخيــرة ِمــن
وال ســيَّما فــي

الخــاص بإبطــال
الكتــاب :اهتمامــه
هــذا
ِ
ُّ

َّ
وثمــة أجــزاء ِمنــه تحظــى علــى وجــه
الكتــاب.
ِ

عقائــد َ
الك َّر اميَّــة فــي القضايــا الكالميَّــة ،وال

ُ
ْ
إنالخصــوص بأهميَّــة فائقــة ،ســأعمل

ِّ
والصفــات اإلله َّيــة.
س ـيَّما قضايــا األســماء

َّ
وفــق هللا تعالــى -علــى نشــرهاَّ .
أمــا هاهنــا

وتزا َيــد هــذا األمــر لدرجــة َّ
أن جان ًبــا كبي ـ ًر ا ِمــن

َّ
بالتعــرُّض فحســب لبعــض
فســأكتفي

نحــو مــا -ردًّ ا
الكتــاب يمكــن اعتبــاره –علــى
ِ
ٍ

الكتــاب.
دقائــق هــذا ِ

علــى عقائدهــم(.((1

َ
الكتــاب بابًــا يتع َّلــق
افتتــح فــي بدايــات ِ
( ((1تبــرَّك -علــى طريقــة الصوفيَّــة -بعــدَّ ة منامــات رآهــا وقــت
تصنيفــه لكتابــه هــذا [/109ب] ،وهــي كمــا يلــي :المنــام األولَ :ل َّمــا
خالــف شــيخه وأســتاذه أبــو الحســين الفارســي فــي مســألة
مــن مســائل الــكالم ،ف َل َّمــا عــاد إلــى داره رأى فيمــا يــرى النائــم
وحــل لــه مــا ُأشــكل عليــه،
والــده اإلمــام الشــهيد (ت 421هــــ)،
َّ
َّ
ُ
حكيــت
«وإنمــا
ثــم ع َّلــق ابــن ُفــورك علــى هــذه الرؤيــا بقولــه:
هــذه الحكايــة ل َِمــا فيهــا َّ
ممــا يــزداد المؤمــن إيما ًنــا؛ ل َِمــا يعلــم
مــن تأييــد هللا تعالــى ألهــل الدِّ يــن بمــا يشــرح لــه صدورهــم
بتوفيــق هللا تعالــى» .والمنــام الثانــي :فــي حديثــه عــن أرزاق
العبــاد ،يخبرنــا بأنــه رأى فيمــا يــرى النائــم قائ ـ ًلا يقــول لــه« :لِـ َ
ـم
َّ ُ َّ
﴿ٱلل ٱلــذِي
تســتدل فــي هــذه المســألة بقــول هللا تعالــى:
ال
ُّ
َ َ َ ُ ۡ ُ َّ َ َ َ ُ ۡ ُ َّ ُ ُ ُ ۡ ُ َّ ُ ۡ
ُ ۡ َ ۡ
ـم ي ح ي ِيك ـ
خ ل ق ك ــم ث ــم رزق ك ــم ث ــم ي مِيت ك ــم ث ـ
ـمۖ ه ــل ِم ــن
ۡ ُ
َش ۡ ُ ۡ َ ٰ َ ُ َ َ َ ٰ َ ٰ َ
َ ُ
ُ ََٓ ُ
ـى ع َّم ــا
ـركائ ِك م َّم ــن َي ف َع ــل مِــن ذٰل ِك ــم ّمِــن ــي ٖء ۚ س ــب ح ن هۥ وت ع ل ـ
شـ
ُۡ ُ َ
ــرك ون﴾؟»( .المترجمــان)
يش ِ

ِّ
َّ
المتوتــرة بيــن
وبالنظــر إلــى العالقــات
الك َّر ام َّيــة واألشــاعرة فــي ُخراســان إبَّان عصر
بوصفهــم ِم ْ
ــن أبــرز ِ َّ
وائــف
الط
( ((1فأشــا َر أو ًلا إليهــم [/43ب]
ِ
ِ
َّ
ـول« :اعلـ ْـم َّ
سـ ٍ
ـم،
بالتجسـ ِ
القائلــةِ
ـس ِب ِج ْ
أن هللاَ تعا َلــى ليـ َ
ـيم؛ يقـ ُ
ومــا خا َل َفنــا فــي هــذه المســألةِ إال طائفـ ٌـة قليلـ ٌـة ِمـ َ
ـن الك َّر ام َّيــةِ ،
َّ
فإنهــم قالــواَّ :
َ
جســم»ُ .ث َّ
أبــان مذهبَهــم
ــم
إن هللاَ تعا َلــى
ٌ
َّ
ْ
ســئلوا
ـول« :وإذا ُ
سـ ِ
ومقصدَ هــم ِمــن هــذا اللفـ ِ
الج ْ
ـم ،-يقـ ُ
ـظ –أي ِ
بذلــك َّ
جســم ،قالــواَّ :
عــن معنــى قولِهــم َّ
ْ
َ
إنمــا نريــدُ
أنــه
إنــه
ٌ
ــن َّ
َ
ً
ُ
عبــارة عَ ْ
شــيء.
أنــه
«الجســم»
لفــظ
نجعــل
ونحــن
شــيء،
ِ
ٌ
ٌ
ُ
ـوم ال يوجــدُ منهــم أحــدٌ يُط ِلـ ُـق هــذهِ ال َّلفظـ َـة ،فتركــوا إطـ َ
واليـ َ
ـاق
ِّ
ً
ً
ظامــي» َّ
قليلــة
طائفــة
أن
«الن
صاحــب
القــول» .ويعتــر ِ ُف
هــذا
ُ
ِّ
ِ
ـكة َّ
تمسـ ُ
ـيم ،وهــذا يَعنــي َّ
المجاهِ ـر َُة ُ
منهــم هــي ُ
أن
الم
بالتجسـ ِ
ِّ
ـاعرة فــي َّ
َ
ـف كثيـ ً
هنـ َ
ـاك طوائـ َ
التنزيــهِ  ،وال
وافـ ُـق األشـ
ـرة منهــم ُت ِ
ـرب إلــى َّ
ـس ُّ
الصــورةِ ال َّر ائجــةِ عنهــم
ـيم؛ وهــذا بعكـ ِ
التجسـ ِ
تقتـ ُ
َّ
جس ٌ
ــمة(.المترجمان)
أنهــم ك ُّلهــم مُ ِّ
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َ
ِّ
نــوي ومــا بعــده،
الغ ْز
الســلطان محمــود
ُّ

عــن وجــو ٍد للك َّر ام َّيــة فــي بغــداد إ َّبــان العصــر

َّ
فــإن اهتمــام مؤ ِّلفنــا بمناقشــة عقائدهــم

أنــه َّ
ـلجوقي ،إال َّ
يتضــح مــن كــون المؤ ِّلف
السـ
ّ
ِّ

َّ
ي َ
تذكرنــا جيِّــدً ا
ُعــدُّ أمــ ًر ا طبيعيًّــا ،ولكــن إذا

َّ
صنــف كتابــه هــذا للوزيــر نِظــام ُ
الم ْلــك
قــد

خــاص مــا جــ َر ى فــي بــاط محمــود
بشــكل
ٍّ
ٍ
َ
ِّ
نــوي ِمــن أمــور ٍ بيــن جَ ــدِّ ه –أي :ابــن
الغ ْز

َّ
أنــه كان يُريــد جــذب انتبــاه الوزيــر إلــى خطــر
الك َّر اميَّــة فــي ُخراســان ،وإثــارة قلقــه ِمــن

ُفــورَك المعــروف (توفــي ســنة 406هـــ) -وبيــن

وجودهــم ونشــاطهم.

الك َّر ام َّيــة (كمــا َ
ذكــر هــو فــي رســالته إلــى أبــي
ـفراييني ،ورواه ابــن تيميــة(،)((1
إســحاق اإلسـ
ِّ
َّ
فإننــا نســتطيع أكثــر ْ
أن نفهــم مــا كان لــدى
حفيــده هــذا مــن حساســيَّة.
أمــا ُّ
ُ
َّ
المثيــرة لالنتبــاه فــي هــذا
النقطــة
الصــدد ،فهــي َّ
ً
َّ
صراحــة
أنــه ينعــت جَ ــدَّ ه
َّ
بـــ«الشــهيد» (انظــر/89 :أ) ،وهــذا مــا يُؤيِّــد
شــائعة اغتيــال ابــن ُفــورَك أو تســميمه بأمــر
محمــود الغزنـ ّ
ـوي وبتحريــض ِمــن الكرام َّيــة.
ـال ،فـ َّ
ـإن هــذه المعلومــة ذات
علــى ِّ
كل حـ ٍ
أهم َّيــة كبيــرة ِمــن ناحيــة َّ
التأكيــد علــى روايــة
كي .بــل َّ
مصــادر ،مثــل :ابــن حَ ْ
إنــه
ــزم
ُّ
والســبْ ِّ
ــف والــده ً
َص ُ
أيضــا -ا َّلــذي كان صهــ ًر ا البــن
ي ِ
ُفــورَك ،ومــن العلمــاء(( ((1انظر/8 :ب/43 ،ب)-
َّ
ُ
بـــ«الشــهيد» ً
يذكــر
أيضــا (انظــر/106 :ب) .وهــو
ً
أيضــا وجــود والــده فــي ال ـ َّر ِّي (انظــر/128 :ب).
وليــس بيــن أيدينــا بطبيعــة الحــال روايـ ٌ
ـة

وفيمــا يتع َّلــق بعقائــد الك َّر اميَّــة ،فهــو
يناقشــها فــي كثيــر مــن المواضــع ،ومــن
بالجهــة بالنســبة للبــار ي تبــارك
بينهــا :القــول
ِ
تعالــى ،وكونــه تعالــى محـ ًّلا للحــوادث (انظــر:
ً
وأيضــا /67أ).
/63ب؛  64ب،
وقــد تك َّلــم عــن رحلــة البن ُفــورَك إلى هِ راة
أن هِ ــراة كانــت واحـ ً
( 37ب) ،ونحــن نعلــم َّ
ـدة
مــن المعاقــل ا َّلتــي يتمركــز فيهــا الك َّر اميَّــة.
وهــو يتحــدَّ ث ً
أيضــا عــن حــوار دار بيــن جــده
َّ
والصاحــب بــن ع َّبــاد (/89أ).
ابــن ُفــورَك
َّ
ً
أيضــا وردت فــي
النحــو
وعلــى هــذا
الكتــاب معلومــات جديــرة باالهتمــام
هــذا ِ
ُ
بخصــوص

الخالفــات

الواقعــة

بيــن

ســألة ِّ
الصفــات ،وتأويــل
األشــعر يَّة حــول َم ْ
اآليــات واألحاديــث المتع ِّلقــة بهــا (مثــال:
الورقــة /47أ).
ونحــن نعلــم َّ
ً
صراعــا حامــي الوطيــس
أن

( ((1انظر :مقالة األستاذ زرياب في مادَّ ة «ابن فورك».

محتدمــا فــي عصــر المؤ ِّلــف بيــن
كان
ً

( ((1انظــر ً
أيضــا :المختصــر للفارســي ،تحقيــق :محمــد كاظــم
محمــودي ،طهــران 1384 ،هـــ ش (2005م) ،294 ،رقــم ()2116؛ حيــث
َ
ذكــر أثنــاء ترجمــة األخ غيــر الشــقيق لمؤ ِّلفنــا اســم والدهمــا –
أي :األســتاذ اإلمــام أبــي منصــور محمــد بــن الحســن (بــن محمــد
ـي -والــذي يتب َّيــن مــن كتابنــا أنــه
بــن إبراهيــم) بــن أبــي أيــوب األيوبـ ّ
أيضــا .وورد ً
كان قــد ُق ِتــل ً
أيضــا فــي ثنايــا ترجمــة مؤ ِّلفنــا.

األشــاعرة والحنابلــة ببغــداد ،وهــو مــا شــارك
فيــه المؤ ِّلــف ذاتــه ً
أيضــا .وقــد انعكــس هــذا
الكتــاب ،حيــث قــام فيــه بال ـرَّدِّ
األمــر فــي هــذا ِ
علــى عقائــد الحنبليــة َّ
ونقضهــا.
التشــبيهيَّة
ِ
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ً
وهــذا األمــر يؤيِّــد َّ
ثمــرة
الكتــاب كان
أن
ِ
لألعــوام ا َّلتــي قضاهــا فــي بغــداد.
وهــو يُثنِــي -مــع ذلــك -علــى أحمــد بــن
حنبــل ،ويب ـ ِّر ئ ســاحته مــن تهمــة َّ
التشــبيه،
ُبطــل ئإليــه (/60أ ،ب) .كمــا َّ
ُّ
يهتــم
أنــه
وي ِ
َّ
النجَّ ار يَّــة( ،((1وال َّر وافــض،
كذلــك بعقائــد
ُ
المعتزِلــة (مثــال 105 :أ).
باإلضافــة إلــى
.

( ((1ورغــم موقفــه النقــدي الشــديد مــن النجاريــة تأثــر بهــم –
أن يصــرح بذلــك -فــي بعــض مســائل ُّ
دون ْ
النبــوات ،يقــول فــي
جــواز ظهــور المعجــزة علــى الكذابيــن مــن عدمهــا [/144ب]:
ــن ادَّ عــى ُّ
«مَ ْ
صدقــه إال مــا
يــدل علــى
دليــل
النبــوَّ َة فمــا هاهنــا
ِ
ُّ
ٌ

ـل َّ
يظهـ ُر علــى يــدِ ه ِمـ َ
ـق دعــواه،
الناقـ ِ
ـض للعــادةِ علــى وفـ ِ
ـن الفعـ ِ
فلــو جـ َ
َ
ـاز ذلـ َ
ـتدل
ـ
يس
ـل
ـ
دلي
ـى
ـ
بق
ـا
ـ
لم
ـكاذب
ـ
ال
ـ
ي
ـى
ـ
عل
ُه
ر
ـو
ـك ظهـ
ـدِ
ُّ
ٌ
ِ
ـك ال يجـ ُ
ـادق ،فلذلـ َ
ـدق َّ
ـوز ظهــو ُر مث ِلــه علــى يــدِ
الصـ ِ
بــه علــى صـ ِ
يذهــب
َمــن يدَّ عــي ا ُّلنبــوَّ َة كاذبًــا» .وهــو بهــذا
مذهــب طائفــةِ
ُ
َ

َّ
َ
ُّ
قائلــون:
وقــال
األشــعري فــي «مقاالتِــه»:
يقــول
النجار يَّــةِ ،
ُ
َ
ُ
َّ
ُ
َ
َ
َ
يجــوز ْ
الذيــن يدَّ
عــون
ابيــن
الكذ
المعجــزات علــى
أن تظهــ َر
قــد
ُ
َّ
َ
َ
َ
َ
يجــوز ْ
الذيــن يدَّ
عــون
ابيــن
الكذ
أن تظهــ َر علــى
اإللوهيــة وال
ُّ
َ
قــالَّ :
اإللوهيــة ففــي بنيتِــه مــا يكذبُّــه
ألن مَ ــن يدعــي
النبــوَّ َة،
َ

النبــوَّ َة فــي بني ِتــه مــا ِّ
يكذ ُبــه َّ
ـن ادَّ عــى ُّ
أنــه
فــي دعــواه ،وليـ َ
ـس مَ ـ ِ
حســين َّ
النجَّ ــارِ؛ انظــر[ :األشــعري ،مقــاالت
قــول
نبــي ،فهــذا
ُ
ِ
ٌّ

َ
اإلســاميين ( .])125/2ويبــدوُ َّ
ْ
ليســت ِمــن
المســايرة
أن هــذه
فالحســين َّ
ُ
ُ
َ
قبيــل ُّ
مقــاالت
كان ي
النجَّ ــا ُر
الصدفــةِ ؛
ِ
َديــن بأبــرز ِ
ِ
ـرب َّ
الصفات َّيــةِ َ
ـب األشـ ِّ
ِّ
ـاالت
وك ْ
النجَّ ــارِ ِمــن مقـ ِ
ـل ُقـ َ
ـعري ،ولعـ َّ
سـ ِ
الس َّ
َّ
َ
اســتحث
الواضــح بينهــم -هــو مــا
الخــاف
–رغــم
ــن
أهــل
ِ
ُّ
ةِ
ِ
ِ
ـاعرة َّ
ُ
للنظــر ِ فــي آرائِــه ومطالعــةِ أدبياتِهــمَّ ،
ممــا أدَّ ى إلــى
األشـ
مثــل هــذا الــ َّر أي إليهــم( .المترجمــان)
ُّب
تســر ِ
ِ
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