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  خالد حماد حمود العدوانى  اســم الباحـث
تشييد القواعد فى شرح تجريد العقائد لشمس الدين   عـنـوان البحث

  دراسة وتحقيق: هـ٧٤٩األصفهانى المتوفى سنة 
  القاهرة  جـامـعــــة
  دار العلوم  كـلـيـــــة
  الفلسفة اإلسالمية  قـســــــم
  ) ٢٠٠٢(اجستير الم  الــدرجــــة

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

جاء اختيار هذا الموضوع لدراسة جوانب التراث اإلسالمى وأشدها 
فى " تشييد القواعد"خطرا وهى الدراسات الكالمية لذا تكمن أهمية كتاب 

  .المصنف، الشارح، والمتن، والشرح: أربعة أمور 
 بهذا الجانب، فكان منهم وقد عنى الباحثون منذ بدايات اإلسالم باالهتمام

المناظر المجادل عن الدين، وكان منهم المبتكر ألساليب وحجج يدافع بها عن 
قواعد الدين وأحكامه، وكان منهم الكاتب والمؤلف، والمصنف والشارح، 

  .وهكذا
  منهج الدراسة

 حول الكتاب متضمنة أهم المسائل الكالمية ة الباحثجاءت دراس
تى كان لألصفهانى رأى واضح فيها، إما بمخالفة الواردة فى الكتاب، ال

مذهبه االشعرى، أو بمخالفة الطوسى ، واالعتراض على ما أورده من آراء 
  .فى كتابه التجريد

ومن ثم فقد تناولت هذه القضايا مبينا فيها محل النزاع، وأقوال العلماء 
 وأبين فيها، مع أدلتهم، وما يرد على تلك األدلة من اعتراض فى الغالب،
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موقف األصفهانى من هذه المسألة، واختمها بتعقيب أوضح فيها ما أراه فى 
  . هذه المسألة

وقد قسمت الدراسة إلى بابين، الباب األول فى الجانب التاريخى 
  .التوثيقى، والباب الثانى فى أهم مسائل الكتاب

  استنتاجات الدراسة
فا فى ذلك لما ذهب يرى األصفهانى أن الوجود زائد على الماهية، مخال -١

إليه أبو الحسن األشعرى وأكثر أصحابه، وقد بينت فى تعقيبى على هذه 
المسألة أن الخالف فيها لفظى، وأن أقوال المختلفين فيها لم تتوارد على 

  .محل واحد
يوافق األصفهانى الفالسفة ومتأخرى المتكلمين فى أن علة افتقار الممكن  -٢

 . نسب هذا القول إلى جمهور العقالءإلى المؤثر هى اإلمكان، بل إنه
يوافق األصفهانى الرازى فيما ذهب إليه من تحرير محل النزاع فى  -٣

مسألة رؤية اهللا عز وجل، والذى يلزم منه أن يكون الخالف بين 
 .األشاعرة والمعتزلة لفظيا

يعرف االصفهانى اإلمامة بأنها عبارة عن خالفة شخص من األشخاص  -٤
والسالم فى إقامة قوانين الشريعة، وحفظ حوزة للرسول علية الصالة 

 .الملة، على وجه يجب اتباعه على كافة األمة
أن هذا الكتاب يعتبر من أهم شروح التجريد، ومن أوائل الشروح  -٥

 .للتجريد، وقد اشتهر باسم الشرح القديم
يمتاز الكتاب بإيضاح الفكرة وتبسيطها، ثم بعد ذلك يورد االعتراضات  -٦

 . المسألة ويجيب عنهاالواردة على
اعتمد األصفهانى فى شرحه على خمسة كتب، تعتبر أهم مصادره فى  -٧

اإلشارات البن سينا، وشرحها للطوسى، والمحصل : هذا الشرح، وهى 
 .للرازى، وتلخيص لمحصل للطوسى، والصحائف اإللهية للسمرقندى

  


