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قواعد الن�شر يف املجلة
تستقبل جملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة عىل وفق القواعد 

اآلتية:

يشرتط يف البحوث أو الدراسات أن تكون عىل وفق منهجية البحث العلمي . 1
وخطواته املتعارف عليها عاملًيا.

2 . )CD(وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ،A4 يقدم البحث مطبوًعا عىل ورق
أن  عىل   )simplified Arabic(بخط كلمة   )10000 بحدود)5000- 

ترقم الصفحات ترقياًم متسلساًل.
تقديم ملّخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود . 3

امللخص  ويكون  البحث،  عنوان  عىل  ذلك  حيتوي  أن  عىل  مستقلة  صفحة 
بحدود)350( كلمة.

أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/الباحثني، . 4
مع  االلكرتوين  والربيد  اهلاتف،  ورقم  الوظيفي،  والعنوان  العمل،  وجهة 
مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث أو أي إشارة إىل 

ذلك.
أواخر . 5 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  و  املراجع  إىل  يشار 

البحث، وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضمن: 
سنة  الطبعة،  رقم  النرش،  مكان  النارش،  اسم  املؤلف،  اسم  الكتاب،  اسم 
النرش، رقم الصفحة، هذا عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر اسم 

الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله.



د البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش، ويف حالة وجود . 6 يزوَّ
مصادر ومراجع أجنبية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن قائمة 
ألسامء  األلفبائي  الرتتيب  إعدادمها  يف  ويراعي  العربية،  واملصادر  املراجع 

الكتب أو البحوث يف املجالت.
أسفل . 7 يف  ويشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللوحات  والصور  اجلداول  تطبع 

الشكل إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة األوىل، . 8

وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن 
بتمويل  قامت  علمية  غري  أو  علمية،  جهة  أية  اسم  إىل  يشار  كام  أعامهلام، 

البحث، أو املساعدة يف إعداده.
أن ال يكون البحث منشوًرا وال مقّدًما إىل أيَّة وسيلة نرش أخرى.. 9

تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة عن . 10
وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

ختضع البحوث لتقويم رسي لبيان صالحيتها للنرش، وال تعاد البحوث إىل . 11
أصحاهبا سواء أُقبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية:

يبلغ الباحث بتسليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من 	. 
تاريخ التسّلم.

خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها 	. 
وموعد نرشها املتوّقع.

البحوث التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها 	. 
يعملوا عىل  املحددة، كي  املالحظات  إىل أصحاهبا، مع  تعاد  قبل نرشها 



إعدادها هنائًيا للنرش.
البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.د. 
يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.	. 
بحثه، ومكافأة و.  فيه  الذي نرش  العدد  باحث نسخة واحدة من  كّل  يمنح 

مالية جمزية.
يراعى يف أسبقية النرش:. 12

البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.	. 
تاريخ تسليم البحث لرئيس التحرير.	. 
تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.	. 
تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.د. 

ترسل البحوث عىل الربيد اإللكرتوين للمجلة. 13
(turath@alkafeel.net)

أو عىل موقع املجلة
http://karbalaheritage.alkafeel.net/

او موقع رئيس التحرير
drehsanalguraifi@gmail.com

م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: أو ُتَسلَّ

الكبري/ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  /حي  املقدسة  )العراق/كربالء 
ع الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(. جممَّ





ِحْيِم ْحَمِن الرَّ ِب�ْشِم اهلِل الرَّ
َكِلَمُة اْلَعَدد

اَلُم َعىَل َرُسوَلِه  اَلُة َوالسَّ َمد، َوالصَّ حُيْ َأْن  الَكِريِم  لَِوْجِهِه  َيْنَبِغي  َكاَم  احَلْمُد هلِلِ 
ْجَس  ِذيَن َأْذَهَب اهلُل َعْنُهُم الرِّ د، َوَعىَل آِل َبْيتِِه الُغرِّ املََياِمنِي الَّ مَّ د َأيِب الَقاِسِم حُمَ األجْمَ

َرُهُم َتْطِهرًيا. َوَطهَّ

مِلَِديَنِة  َواملَْعِريِفِّ  َقايِفِّ  َوالثَّ اْلِفْكِريِّ  اِث  َ الرترُّ إِلِْحَياِء  َكْرَباَلء  ُتَراِث  ُة  لَّ جَمَ َتْسَعى 
ِة الَفاِعَلِة يِف َتْطِويِر َحَرَكِة الَبْحِث الِعْلِميِّ َوَتْنِمَيِة  َسِة، إَِضاَفًة إىَِل امُلَسامَهَ َكْرَباَلء امُلَقدَّ
اِح َعَناِويَن بِْكر  لِلَباِحثنَِي  ِة َلَدى الَباِحثنَِي ِمْن ِخاَلِل اْقرِتَ الَقابِِليَّاِت َواملََهاَراِت الِعْلِميَّ
ِة  يَِئِة َبْعِض املََصاِدِر الّبْحثِيَّ ِة، َوَذلَِك ِعْنَد اْحتَِياِجِهم هَلا، َأْو َتْ اِغبنَِي لِلِكَتاَبِة يِف املََجلَّ الرَّ
ِمنَي ِعْلِميِّنَي َأكَفاء، َو َذِوي  ِزَمِة َأْو إِْرَشاِدِهم إَِلْيَها، َوَعْرِض َأْبَحاثِِهم َعىَل ُمَقوِّ الالَّ
ِصيَنِة الَكِفيَلِة  ِة الرَّ ُبِل الِعْلِميَّ ٍة َمْرُموَقة، َيُقوُموَن بَِتْوِجيِه الَباِحِث إىَِل السرُّ ُسْمَعٍة ِعْلِميَّ
ِة ِمْن َحْيُث التَّْجِديُد َواألَصاَلُة  ِقيِّ بِِه إىَِل َأْعىَل املْسَتَوَياِت الِعْلِميَّ ِم الَبْحِث َوالررُّ بَِتَقدرُّ
ِة َفَقط  َتمرُّ بَِنرْشِ اأَلْبَحاِث الِعْلِميَّ ُة اَل َتْ َو َخْلُق ُروِح االْبتَِكاِر َلَدى الَباِحِث، َفاملََجلَّ
ِصنِي الَِّذي َيْسَعى لَِتْطِويِر املََهاَراِت َوالَكَفاَءاِت  اِف الِعْلِميِّ الرَّ َبْل َتَبنَّت َدْوَر اإِلرْشَ
ِة َوِخْدَمِة الَبْحِث الِعْلِمّي. اِت الِعْلِميَّ اِمَيِة إىَِل َتْطِويِر اخِلرْبَ ِة َوَبْذِل اجُلُهوِد الرَّ الِعْلِميَّ

الَِّذي  ِل  اأَلوَّ َويِلِّ  الدرُّ الِعْلْمّي  ُمْؤمَتَرَها  إَِقاَمة  ُة  املََجلَّ َأْزَمَعت  َياِق  السِّ َهَذا  َويِف 
ُتَنا(،  ُهِويَّ )ُتَراُثَنا  ِشَعاِر  َت  حَتْ 2019م،  الثاين  تشـرين   8  -7 بَِتاِريِخ  ُيْعَقُد  َسْوَف 
َنْدُعَو  َأْن  َنا  َفَيُسرُّ اإِلْساَلِميَّة(،  املَْكَتَبِة  يِف  َوَمَكاَنُتُه  الَكْرَباَلئِيرُّ  اُث  َ )الرترُّ َوبِِعْنَوان: 

الَباِحثنَِي الِكَرام إىَِل امُلَشاَرَكِة ِمْن ِخاَلِل الِكَتاَبِة يِف َأَحِد املََحاِوِر اآلتَِيِة:



ُعُلوُم الُقْرآِن َوالتَّْفِسري.. 1

َجال.. 2 ُعُلوُم احَلِديِث َوالرِّ

ِعْلاَم الِفْقِه َو ُأُصولِه.. 3

ُعُلوُم الَفْلَسَفِة َو الَكاَلِم َو املَْنِطق.. 4

ِة َو آَداهَبا.. 5 َغِة الَعَربِيَّ ُعُلوُم اللَّ

رَي.. 6 اِجُم َو السِّ َ اِرْيُخ َو الرتَّ التَّ

اثِيَّة.. 7 َ ُة الرترُّ ْطبِيِقيَّ الُعُلوُم التَّ

ِقيق(.. 8 املَْخُطوَطاُت الَكْرَباَلئِيَّة )َدَراَسٌة َوحَتْ

ينِيَّة.. 9 املََداِرُس الدِّ

الَفَهاِرُس َو البِْبِلُيوَغَراْفَيا.. 10

تِي َتَناَوَلْت ِسرَيَ  ِة الَّ َأّما َأْبَحاُث َهَذا الَعَدِد َفَقْد َتَنّوَعت َبنْيَ اأَلْبَحاِث الّتاِرخِييَّ
َدَراَسٍة  ِمْثَل  ِة  َوَبنْيَ اأَلْبَحاِث الَوْصِفيَّ َوَدَراَسَة ُجُهوِدِهم الِعْلِميَّة،  َبْعِض اأَلْعاَلِم، 
د ُحَسنْي اأَلْصَفَهايِنّ احَلائِِرّي يِف ِكَتابِه  مَّ ْيِخ حُمَ َمة امُلْوِصَلة لِلشَّ ِة امُلَقدَّ ٍة لَِنَظِريَّ َوْصِفيَّ
يِف  الَكبرُِي  اأَلَثُر  هَلَا  َكاَن  تِي  الَّ ِة  اأُلُصولِيَّ َظِرّياِت  النَّ ِمن  َوِهَي  الَغَرِويَّة(،  )الُفُصوُل 
آَراَء  َتَناَوَل  َبْحٍث  إىل  إَضاَفًة  الَواِجب.  َمِة  ُمَقدِّ َمْسَأَلِة  يِف  ِة  الِفْقِهيَّ اأَلْبَحاِث  ِم  َتَقدرُّ
اأَلْفَكار  )َجاِمُع  بِِكَتابِِه:  ا  هَنَ َدوَّ تِي  الَّ الَكاَلِم  ِعْلِم  يِف  َراِقّي  النَّ َمْهِدي  د  مَّ حُمَ ْيِخ  الشَّ

ة. َوَناِقُد اأَلْنِظار(، إَِضاَفًة َإىَل َأْبَحاٍث ُأْخَرى ُمِهمَّ

اأُلوىَل  ِرَساَلَتنِي  الِكَراِم  ائَِنا  لُِقرَّ َنا  اْخرَتْ َفَقِد  الرتاث  حتقيق  بُِخُصوِص  ا  َأمَّ
انَِية ِرَساَلٌة يِف  ْغَرى يِف َأيِب الَفْضِل الَعبَّاس، َوالثَّ بِِعْنَوان: الَقِصيَدُة اأُلْزِريَّة الصرُّ



احَلائِِرّي. وقد احتوى هذا  اهَلَرِوّي  َتِقي  د  مَّ حُمّ ْيِخ  لِلشَّ م  َوالالَّ اأَللِِف  َمْعَنى  ِقيِق  حَتْ
العدد عىل فهرس أعداد هذا العام؛ إذ اعتدنا عىل ذكر فهرس أعداد العام يف العدد 

الرابع.

ائَِنا الِكَراِم، َوآِخُر َدْعَواَنا َأْن احَلْمُد  َويِف اخِلَتاِم َنْأَمُل َأْن َيَناَل َهَذا الَعَدُد ِرَضا ُقرَّ
هلِل َربِّ الَعاملنَِي.

َرئِيُس التَّْحِرير



كلمة الهياأتني اال�شت�شارية والتحريرية
ملاذا الرتاث ؟ ملاذا كربالء ؟

تكتنز السالالت البرشية مجلًة من الرتاكامت املادية واملعنوية التي تشخص . 1
يف سلوكياتا ؛ بوصفها ثقافًة مجعيًة، خيضع هلا حراك الفرد: قواًل، وفعاًل، 
فاعلية  قدر  وعىل  حياتا،  يقود  الذي  النظام  بمجموعها  تشّكل  وتفكرًيا. 
وامتداداتا  املكانية،  رقعتها  تتحّدد  ؛  التأثريية  وإمكاناتا  الرتاكامت،  تلك 
الزمانية، ومن ذلك تأيت ثنائية: السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة 

حياتا.

لذا يمكننا توصيف الرتاث، بحسب ما مر ذكره: بأنه الرتكة املادية واملعنوية 
لساللة برشية معينة، يف زمان معني، يف مكان معني. وهبذا الوصف يكون تراث 

أي ساللة:

• املنفذ األهم لتعرف ثقافتها.	

• املادة األدق لتبيني تارخيها.	

• احلفرية املثىل لكشف حضارتا.	

؛  بتفاصيل محولتها  عارًفا  مستهدفة(  برشية  لرتاث)ساللة  املتتبع  كان  وكلام 
تعالق  به  والوعي  بالرتاث  املعرفة  بني  التعالق  أّن  بمعنى:  بمعطياتا،  وعيه  كان 
تعّرف  يمكننا  هنا  ومن  بضعفه،  ويضعف  األول،  بقوة  الثاين  يقوى  طــردي، 
االنحرافات التي تولدت يف كتابات بعض املسترشقني وسواهم مّمن َتَقّصَد دراسة 
املعرفة  لضعف  االنحراف  توّلد  فمرة  منهم،  املسلمني  سيام  وال  الرشق  تراث 



بتفاصيل كنوز لساللة الرشقيني، ومرة توّلد بإضعاف املعرفة ؛ بإخفاء دليل، أو 
حتريف قراءته، أو تأويله.

كربالء: ال متثل رقعة جغرافية حتّيز بحدود مكانية مادية فحسب، بل هي . 2
كنوز مادية ومعنوية تشّكل بذاتا تراًثا لساللة بعينها، وتتشّكل مع جماوراتا 
وهبذا  والرشق،  العراق،  أي:  ؛  إليها  تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث 
الرتاتب تتضاعف مستويات احليف التي وقعت عليها: فمرة ؛ ألهّنا كربالء 
بام حتويه من مكتنزات متناسلة عىل مدى التاريخ، ومرة ؛ألهنا كربالء اجلزء 
الذي  اجلزء  ؛ألهنا  رصاعات،ومرة  من  يعرتيه  بام  العراق  إىل  ينتمي  الذي 
استهدافات، فكل مستوى من هذه  ينطوي عليه من  بام  الرشق  إىل  ينتمي 
املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى ُغيِّبت وُغيِّب تراثها، 
واُخزلت بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع أو املنحرف أو املنزوع 

عن سياقه.

وبناًء عىل ما سبق بيانه، تصدى مركز تراث كربالء التابع اىل قسم شؤون . 3
املعارف اإلسالمية و اإلنسانية يف العتبة العباسية املقدسة إىل تأسيس جملة 

علمية متخصصة برتاث كربالء ؛ لتحمل مهوًما متنوعة، تسعى إىل:

• ختصيص منظار الباحثني بكنوز الرتاث الراكز يف كربالء بأبعادها الثالثة: 	
املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.

• ثنائية 	 عن  رشحت  التي  واإلضافات  والتبدالت  التحوالت  مراقبة 
التاريخ، ومديات تعالقها  الضيق والسعة يف حيزها اجلغرايف عىل مدى 
مع جماوراتا، وانعكاس ذلك التعالق سلًبا أو إجياًبا عىل حركيتها ؛ ثقافًيا 



ومعرفًيا.

• التي 	 مواقعها  يف  وسلكها  واملعنوية،  املادية  مكتنزاتا:  إىل  النظر  اجراء 
تستحقها ؛ بالدليل.

• تعريف املجتمع الثقايف: املحيل، واإلقليمي، والعاملي: بمدخرات تراث 	
كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقًعا.

• افتقادهم 	 ظل  يف  ؛  بأنفسهم  الرتاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  تعزيز 
إىل الوازع املعنوي، واعتقادهم باملركزية الغربية ؛ مما يسجل هذا السعي 

مسؤولية رشعية وقانونية.

• التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني؛ مما يؤرش ديمومة النامء 	
يف مسرية اخللف ؛ بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.

• التنمية بأبعادها املتنوعة: الفكرية، واالقتصادية، وما إىل ذلك، فالكشف 	
عن الرتاث يعزز السياحة، ويقوي العائدات اخلرضاء.

فكانت من ذلك كله جملة »تراث كربالء« التي تدعو الباحثني املختصني إىل 
رفدها بكتاباتم التي هبا ستكون. 
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امللّخ�ص
بعث اهلل أنبياءه لريشدوا الناس اىل ما فيه سعادتم يف الدنيا واآلخرة، وهذا 
ال يتحقق إال بمعرفة اهلل تعاىل وتوحيده، وقد بنّي اهلل لعباده ما يعّرفهم به يف كتبه 
التفكري  ملا كان من طبيعة اإلنسان  الذاتية والفعلية، ولكن  الساموية، من صفاته 
والبحث ما وراء األشياء ولكون االئمة األطهار% حّثوا عىل التفّكر وجاءت 
بالعقول،  استبداد  غري  من  تعاىل  اهلل  بآيات  التدّبر  عىل  تنّبه  القرآنية  النصوص 
سلك العقل مسالك عدة يف التعرف عىل خالقه، فدعت احلاجة اىل علٍم هيتّم هبذا 
الغرض أال وهو علم الكالم، ودأب املسلمون يف كّل قرٍن من القرون اإلسالمية 
اىل تأليف مؤّلفات كالمّية عّدة غايتها إثبات وتبيني العقائد اإلسالمية للناس ورّد 
شبهات املبطلني هلا، ومنها)كتاب جامع األفكار وناقد األنظار(، األثر الكالمي 
الوحيد للشيخ حممد مهدي النراقي، من حيث كامله ولكونه غاية يف البسط، ويعّد 
اهلجري،  عرش  الثاين  القرن  هنايات  أي  1193هـ،  سنة  يف  أّلفه  نوعه،  من  فريًدا 
كربالء  يف  العلمية  واحلوزات  وكاشان  أصفهان  من  كّل  يف  لدراسته  كان  حيث 
البالغ يف بلورة أفكاره ونضجها، وقد درس عند أبرز  والنجف املقدستني األثر 

شيوخها آنذاك، كالوحيد البهبهاين، والشيخ البحراين، و الشيخ مهدي الفتوين.
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البحث الكالمي يف تراثّيات الشيخ ممد مهدي النراقي
)كتا	 جامع األفكار وناقد األنظار- 	نموذجًا( 

Abstract
Allah sent his prophets to guide people to what achieve 

their happiness in life and heaven. This cannot be carried out 
without knowing and unifying Allah, Almighty. Allah defined 
himself to his worshippers in the heaven books what concern 
his spiritual and subjective attributes. The human mind 
followed many paths to know his creator. That was due to the 
man nature for considering and searching the metaphysics 
and due to the chaste Imams' stimulating to think, in addition 
to the Quranic texts which perceive to consider Allah's ayas 
without minds autocracy. Mind followed many paths to know 
his creator Allah to create a science that tackles this purpose, 
it is the theology science. Muslims alongside historical 
centuries used to write many publications in order to prove 
and show people Islamic domains and return doubts of 
abolishers. Among those publications was the book' Jami' Al 
Afkar we Naqid Al Anthar'. It was the only theology heritage 
book of sheikh Mohammed Mehdi Al Neraqi for its perfection 
and great simplification. It was a unique one. He wrote it in 
1193 H., at the end of the twelve Hijri century. His learning in 
Isfehan, Kashan and the scholar hawzas in the holy Kerbala 
and Najaf had the great influence in crystallizing and riping 
his thoughts. He had been learned by the most prominent 
scholars at that time as Al Waheed Al behbehani, sheikh Al 
Behrani, and sheikh Mehdi Al Fitouni.
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املقدمة
احلمد هلل امللهم عباده احلمد، وفاطرهم عىل معرفة ربوبيته، والصالة والسالم 

عىل سيدنا حممد خاتم النبيني، وعىل آله األئمة املعصومني.

املتعلق باهلل وصفاته  العلم  الدينية هو  العلوم  فيه أن ارشف  مما ال شك 
وأنبيائه ووعده ووعيده، وهو ما يطلق عليه)علم الكالم(، فإننا يف هذا البحث 
شيخنا  وهو  اإلمامية  أعالم  من  علم  عند  الكالمي  البحث  عىل  الضوء  نسلط 
العالمة)حممد مهدي النراقي(، الذي عاش يف القرن الثاين عرش اهلجري ومل يأخذ 
الشهرة الكافية بني أقرَانه مع غزارة علمه وكونه نقطة التقاء بني مدرسة الوحيد 
الفلسفية  ولالستفادة  الشيخ  هلذا  األنصاري.وإخالًصا  الشيخ  وبني  البهبهاين 
وناقد  األفكار  كتابه)جامع  وعن  عنه  الكتابة  آثــرت  أبحاثه،  من  والكالمية 

األنظار(، تعريًفا بمقامه الفكري ومكانته الفلسفية والكالمية.

النراقي  الشيخ  عند  الكالمي  البحث  دراسة  فهو  البحث:  موضوع  عن  أما 
تنوع  رغم  األفكار(،  كتابه)جامع  يف  وحتديًدا  وصفاته،  الواجب  بإثبات  املتعلق 
كتاباته يف حقول املعرفة الدينية، وذلك إلبراز القيمة العلمية واجلهد الذي بذله 
اإلهلية  األبحاث  مطالب  واستيعاب  فهم  عىل  العالية  مقدرته  وكشف  شيخنا، 

ليكمل سلسلة البحث الفلسفي بعد ابن سينا ومال صدرا.

تارخييٌّ  منهٌج  الدراسة  هذه  يف  املتبع  املنهج  فإن  البحث:  منهج  خيص  وفيام 
بتتبع جزئيات من  املبحث األول وذلك  تارخيًيا يف  اتبعت منهًجا  ، فقد  ووصفيٌّ
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حياته وأهم الوقفات التي وقفها اجتاه بعض القضايا والظروف يف عرصه والتي 
باألبحاث  املتعلق  والثالث  الثاين  املبحث  عرض  وعند  كتاباته،  عىل  انعكست 
الكالمية، اقتفيت النصوص التي قدمها كرؤية خاصة به مستعينة بأهم املصادر 
التي اعتمدها لفهم وحتليل ما تعس عيّل فهمه من نصوص، مع مقارنات بسيطة 

أحياًنا مع من سبقه من رموز علم الكالم، لبيان هنجه اخلاص به.

أما عن خطة البحث فإهنا نظمت بصورة ثالثة مباحث وهي كاآليت: املبحث 
األول: حممد مهدي النراقي واإلنجاز الكالمي، وقدم يف مطلبني: املطلب األول 
التعريف بشيخنا املرتجم له العالمة حممد مهدي النراقي وبيان من هم شيوخه، 

وأثر ظروف عرصه يف تأليفه وبخاصة مرحلة وجوده يف كربالء املقدسة.

من  األنظار(  وناقد  األفكار  كتابه)جامع  وصف  فتناول  الثاين:  املطلب  أما 
حيث األسلوب، وعدد النسخ املخطوطة من هذا الكتاب يف املكتبات، وتقسيم 

الكتاب.
املبحث الثاين: إثبات واجب الوجود املقدمات واملسالك، وكان يف مطلبني.

كمقدمة  بحثها  التي  اخلمس  الفلسفية  املقدمات  عن  نتكلم  األول:  املطلب 
لبحثه يف إثبات الذات اإلهلية ال لذاتا.

املطلب الثاين: مسالك العقالء
املبحث الثالث: الصفات اإلهلية بني التقسيم والقول بالعينية. وكان يف ثالثة 

مطالب.
ثبوتية  قسمني  عىل  النراقي  عند  الصفات  تقسيم  يتم  وفيِه  األول:  املطلب 

وسلبية ومالءمته ملدرسة صدر الدين الشريازي.
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املطلب الثاين: يتكلم عن نقده ملقولتي الزيادة والنيابة يف الصفات لألشاعرة 
واملعتزلة وتثبيت العينية.

املطلب الثالث: يتم يف هذا املبحث أخذ أنموذج تطبيقي لبيان كيفية تعاطي 
شيخنا النراقي لبحث الصفات.

ثم خامتة ذكرت فيها أهم النتائج التي تم التوصل إليها من خالل البحث.
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املبحث االأول: حممد مهدي الرناقي واالإجناز الكالمي
املطلب األول: النراقي، عرص	 وآثار	 العلمية.

نراق،  مدينة  ولد يف  بالنراقي  الشهري  الكاشاين  ذر  أيب  بن  النراقي هو حممد 
وهي قرية من قرى كاشان بإيران، سنة)1146هـ(* يف بيت ديني، وكان والده أبو 

ذر من موظفي الدولة وقتئذ)1(.

منذ  نفسه  بتهذيب  وانشغاله  الرفيع  بخلقه  له  املرتجم  وقد عرفت شخصية 
صغره وصربه وقوة إرادته وتفانيه يف طلب العلم وبعزه النفس وقوة اإلرادة كام 
عرف عنه أّنه كان فقرًيا »ولشدة فقره املدقع كان ال يستطيع رشاء رساج للمطالعة، 
ولتحصيل  لياًل«)2(،  والكتابة  للمطالعة  اخلالء  بيت  بساج  يستيضء  كان  حيث 
فيها  إذ درس  كاشان،  األوىل  املحطة  بني مدن عدة وكانت  تنقل  واملعرفة  العلم 
مراكز  من  عريقا  مركزا  وكانت  أصفهان  إىل  ذلك  بعد  رحل  ثم  األدبية،  العلوم 
العلم يف إيران، فدرس عىل علامئها الفقه واألصول والتفسري والكالم، وقد اغتنم 
الفرصة يف هذه املدينة وتعلم فيها اللغة العربية والالتينية عىل يد مجاعة من اليهود 

والنصارى)3(، وقيل: إن إقامته فيها ثالثون سنة.)4( 

أما عن وجوده يف العراق. فقيل إّن مدة إقامته فيه ثالث سنوات، إذ شهدت 
العتبات املقدسة وباقي املدن الدينية يف أصفهان وشرياز بعض احلركات الغريبة 
الفرقة  وبخاصة  إيــران  يف  الصوفية  النزعة  نشطت  فقد  الصوفية)5(  كاحلركة 
الدليل والربهان  تفتقد  الكشفية وهي »فرقة تعتمد عقائد وأفكاًرا ال أساس هلا 
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العلمي واملنطقي والرشعي وتتناسب مع اخلمول والكسل، لذا القت القبول من 
قبل بعض األشخاص....وكان يرتكز نشاط هذه احلركة يف املناطق التي ختلو من 
العلامء كي يتسنى هلم نرش أفكارهم دون َأّية معارضة«)6(. لقد واجه علامء الدين 
هذه األفكار مواجهة شديدة، فلم يستطيعوا النفوذ يف املناطق التي يتواجد فيها 
العلامء. فقد لقوا منهم املعارضة، و كان لشيخنا املرتجم له ولولده دور بارز يف 
معارضة الصوفية »وكان يعد التصوف سوًقا لتحقيق املكاسب لبعض األفراد«)7(.

»جامع  كتاب  لنا  أنتج  اخلالف  هذا  ثمرات  ومن  عليهم  للرد  قلمه  فسطر 
السعادات يف مواجهة حركة التصوف«)8(.

أما فيام يتعلق باحلركة األخبارية، فإهنا ظهرت يف القرن احلادي عرش اهلجري 
وكانت »قوية بحيث سيطرت عىل التفكري الدرايس وتدعو اىل نفسها برصاحة ال 
هوادة فيها، حتى إن الطالب الديني يف مدينة كربالء خاصة أصبح جياهر بتطرفه 
من  يده  تتنجس  أن  خشية  بمنديل،  إال  األصوليني  مؤلفات  حيمل  فال  ويغايل، 

مالمسة حتى جلدها اجلاف«)9(.

وقد ازداد نشاط هذه احلركة يف كربالء بشكل الفت وكانت يومئذ أكرب مركز 
علمي للبالد الشيعية، وقد تصدى العاّلمة الوحيد البهبهاين امللقب بـ)أستاذ الكل( 
للحركة األخبارية »ببيان وبنان ساطعني، وفّند أفكارها ومزاعمها باحلجة واملنطق 
اإلحكام«)10(. واستنباط  االجتهاد  عملية  يف  األصويل  املنهج  ورسخ  والدليل، 

والشيخ كاشف  العلوم،  بحر  كالسيد  األعاظم واألعيان  وأخرج جياًل من 
النراقي الذي  الغطاء، واملريزا القمي، وشخصية املرتجم له الشيخ حممد مهدي 
برز يف عنفوان معركة األخبارية واألصولية، فكان أحد األبطال الذين رفعوا راية 
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باخلالف  املجتهدين(  )أنيس  كتابه  يف  رّصح  فقد  وتدريسه)11(.  بمؤلفاته  اجلهاد 
بني األصوليني واألخباريني ورد عليهم مقالتهم بعدم احلاجة إىل العلوم األخرى 
كمقدمات لالجتهاد كاملنطق والعلوم األدبية واألصول والرجال)12(، ويف موضع 
آخر من الكتاب نفسه بني وجه احلاجة إىل علم األصول يف االستنباط حيث قال: 
»إنَّ جل مطالبه مما يتوقف عليه االجتهاد املطلق والبد للمجتهدين من معرفتها 

والقول بأنه ال حاجة إليه، ألن تدوينه بعد عرص األئمة، ال خيفى ضعفه«)13(.

ويستمر يف بيان حجة األخباريني وتربيرهم لعدم احلاجة إىل علم األصول ثم 
يقوم بتفنيدها، ومل يقترص األمر عىل جهد الشيخ حممد مهدي النراقي يف مواجهة 
عىل  الرد  يف  جهدا  بذل  النراقي  أمحد  الفاضل  ولده  حتى  بل  األخبارية  احلركة 
شبهات األخباريني يف مناقشة آرائهم عن عدم احلاجة إىل علم األصول وتثبيت 

أن احتياج املجتهد إىل مسائل األصول بدهيي.)14( 

اجتاه  األخباريني  شبهات  رد  من  النراقي  الشيخ  متكن  يف  السبب  ويرجع 
يد  عىل  ودراسته  العلمية،  األخباريني  جمالس  حضوره  هو  األصولية  املدرسة 

الشيخ يوسف البحراين)15(.

وبعد عمر حافل بالعطاء تويف العالمة النراقي)1209هـ( يف كاشان ونقل إىل 
النجف ودفن فيها)16(.

	ساتذته: ذكر املرتمجون حلياته سبعة أساتذة، نذكرهم)17( :

الشيخ حممد جعفر البيدكيل، من أكرب علامء كاشان.. 1
أصفهان، . 2 علامء  أشهر  من  اخلاجوئي،  حسن  حممد  بن  إسامعيل  الشيخ 

ودرس عىل يده الفقه والفلسفة.
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بأصفهان، . 3 وسكن  كاشان  يف  ولد  الكاشاين،  زمان  حممد  بن  حممد  الشيخ 
وقد درس عنده النراقي الفلسفة وكان مشتهًرا آنذاك.

حممد مهدي اهلرندي، وكان من أساتذة الفلسفة املعروفني يف أصفهان.. 4
املريزا نصري احلكامء، وكان من حكامء أصفهان وأساتذتا.. 5
الشيعة . 6 مرجع  كان  البهبهاين،  الوحيد  باقر  حممد  األغا  األوحد  األستاذ 

طوال ثالثني عاًما.
الشيخ يوسف بن أمحد البحراين، وكان من كبار علامء عرصه ومن أخبارّيي . 7

علامء كربالء املقدسة.

آثار	: لشيخنا املرتجم له آثار عدة يف ختصصات متنوعة، وهنا نشري إىل بعض 

منها ولنذكر اشهرها)18(.

الفقه، وذكر املرتمجون له عرشة كتب يف الفقه، منها:  -	

لوامع األحكام يف فقه رشيعة اإلسالم.  -1

معتمد الشيعة يف أحكام الرشيعة.  -2

أنيس التجار.  -3

	- األصول: وقيل عددها ستة كتب، 	برزها:

جتريد األصول.  .1

جامعة األصول.  .1

أنيس املجتهدين.  .2
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	- الفلسفة والكالم: وقيل إن عددها تسعة كتب، 	برزها:

1- جامع األفكار وناقد األنظار، والذي سنتناوله بالبحث.

الفلسفة اإلهلية يف احلكمة املتعالية.  -2

أنيس املوحدين.  -3

قرة العيون يف أحكام الوجود واملاهية.  -4

د- األخالق:

مؤلفه  مؤلفاته، وذاع صيت  بني  األشهر  الكتاب  السعادات: هو  جامع   .1
بكونه عامل أخالق لشهرة هذا املؤلف.

جامع املواعظ.  .2
و له كتب أخرى يف علم الرياضيات واهليأة ومتفرقات أخرى.)19( 

لولده  النراقي  مهدي  حممد  العاّلمة  أبحاث  نرش  يف  األكرب  الفضل  ويعود 
الفاضل أمحد النراقي الذي اهتم بمؤلفات أبيه وأخرجها إىل الساحة العلمية.

الشيخ ممد مهدي النراقي يف نظر العلامء:

ذكرى  ختليد  مؤمتر  انعقاد  بمناسبة  كبار  لعلامء  األقوال  من  جمموعة  ذكرت 
الفاضلني النراقيني، ونلحظ فيها أن كل من ذكر االبن)أمحد النراقي( ما فاته أن 
انعكس  الذي  الكبري  األثر  ويبني  عليه  ويثني  النراقي(  يذكر األب)حممد مهدي 

عىل شخصية االبن، نذكر منها:

املوىل حبيب الكاشاين: )الفاضل احلاج أمحد النراقي ابن املحقق النراقي   -1
كان كأبيه من مشاهري علامء اإلسالم والفقهاء واألعالم وهو أعلمهم()20(.
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يف هذا القول تشبيه الولد بأبيه من حيث شهرته وعلمه وفقهه.

ومفتًيا  للفنون  جامًعا  كأبيه  كان  النراقي  أمحد  »احلاج  املطهري  الشهيد   -2
وجمتهًدا ومرجًعا يف الفتيا، وأخذ العلوم العقلية عن أبيه«)21(.

وهذا القول أيضا فيه إشارة إىل غزارة علمه.

العلم  يف  كان  –الذي  النراقي  العالمة  خلف  »لقد  الطباطبائي:  3-القايض 
بحًرا ال هناية له.ولدا قد بلغ مقاًما رفيًعا من بحر شيوخ الفقاهه«)22(.

وفيه إشارة اىل غزارة علم شخصية العاّلمة املرتجم له.

الوحيد والنجف وبني  4-السيد عيل اخلامنئي: »لقد كانا نقطة بني مدرسة 
واالبن  األب  كان  لقد  زماننا،  اىل  املمتدة  الفقهية  واملدرسة  األنصاري  الشيخ 

كالمها من تالمذة الوحيد البهباين«)23(.

ويف موضع آخر ذكر السيد اخلامنئي إن األب كان من األفراد املجهويل القدر 
املؤسسات  عىل  وعتب  تأيس  القول  هذا  ويف  االبن.  النراقي  املرحوم  من  أكثر 

العلمية التي مل تربز دور هذه الشخصية املهمة.

املطلب الثاين: كتا	 جامع األفكار وناقد األنظار، قراءة وصفية.

سبق أن ذكرنا يف املطلب األول أنَّ من آثار الشيخ النراقي هو مؤلفاته املتعلقة 
بالفلسفة والكالم. كتب الشيخ مؤلفات عدة يف هذا املجال، إاّل أهنا متيزت بكوهنا 
رسائل وجيزة ال يمكن اعتبارها مظهًرا كاماًل ألبحاثه، فمثاًل كتابه)أنيس احلكامء( 
بالرغم من وجازته ظل هذا القسم ناقًصا، كذلك رشح إهليات الشفاء مل يكتمل 
هو اآلخر. علاًم أنه تصدى يف هذا الرشح حلل الغامض من معاين النص أكثر مما 



106

البحث الكالمي يف تراثّيات الشيخ ممد مهدي النراقي
)كتا	 جامع األفكار وناقد األنظار- 	نموذجًا( 

تصدى لكتابة احلكمة يف كتابه)قرة العيون(، وكذلك كتابه )قرة العيون( حيث 
تناول موضوًعا معيًنا واحًدا)األمور العامة( ويعد من أهم األبحاث الفلسفية.

يف هذا اخلضم ينتج لنا العاّلمة النراقي كتابه)جامع األفكار وناقد األنظار( 
األثر الوحيد من حيث كامله ولكونه غاية يف البسط وبعيًدا عن االختصار، وهو 
أن تناول موضوًعا معيًنا من وجهة نظر خاصة إاّل أّنه من حيث أسلوب الكتابة 

يعد فريًدا من نوعه بني آثار النراقي)24(.

فرغ املؤلف من تأليف هذا الكتاب)1193هـ - 1779م(، وقد طبع يف إيران 
يف جملدين، بتصحيح وتقديم جميد هادي زاده يف طهران 2003هـ.

األصلية  املؤلف  خمطوطة  باستثناء  املخطوطة  هذه  من  نسخ  ثالث  وتوجد 
والنسخ هي:

نسخة املكتبة املركزية يف وثائق جامعة طهران. أ- 

ب- نسخة مكتبة جملس الشورى اإلسالمي.

ج-النسخة املودعة يف مكتبة دار اآلثار الوطنية بمدينة كاشان.

يقسم النراقي مضمون كتابه اىل مقالتني: -
املقالة األوىل: يف إثبات واجب الوجود لذاته

املقالة الثانية: يف صفاته الثبوتية والسلبية.
قبل أن يبدأ بالكالم عن إثبات واجب الوجود يذكر مخس مقدمات فلسفية 
استغرقت ما يزيد عىل اخلمسني صفحة بالنسخة املحققة، وهذا الرتابط بني علم 
الكالم والفلسفة يعود إىل مرحلة ازدهار علم الكالم الفلسفي التي ابتدأت مع 
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العالمة نصري الدين الطويس)25(، واستمرت حتى القرن الثاين عرش اهلجري الذي 
عاش فيه شيخنا املرتجم له مع تطور ملحوظ عىل مستوى املنهج واخلصائص.يف 

املدرسة التي ينتمي إليها النراقي.
ثم يبدأ الشيخ ببيان هذه املقدمات وحتليلها وذكر اإليرادات التي ترد عليها، 
ودفع الضعيف منها، بعد ذلك يرشع بمقالته األوىل متناواًل فيها مسالك العقالء 

يف إثبات واجب الوجود، ويذكر ثالثة مسالك وهي:
1- مسلك احلكامء.

2- مسلك املتكلمني.
3- مسلك أهل الكشف.

ومبيًنا اشتامل املسلك األول عىل أربعة مناهج، وبعد إكامل مقالته األوىل يبدأ 
بمقالته الثانية)يف صفاته الثبوتية والسلبية( ويقسمها عىل بابني:

عدد  عىل  فصول  ثامنية  ويتضمن  الكاملية  الثبوتية  صفاته  يف  األول:  الباب 
الصفات.

الباب الثاين: يف صفاته السلبية ويتضمن أربعة فصول.
يف  هبا  االستشهاد  تكرر  والتي  املؤلف  اعتمدها  التي  املصادر  أهم  عن  أما 
أكثر من موضع من الكتاب، مؤلفات ابن سينا كاإلشارات والتنبيهات وإهليات 
الشفاء، وكتاب التحصيل لبهمنيار، وكتب الشيخ نصري الدين الطويس وبخاصة 
عىل  واعتمد  األربعني،  وكتاب  العالية،  كاملطالب  ــرازي  ال وكتب  التجريد، 

التفتازاين واألجيي يف رشح املقاصد واملواقف، وكتب املعتزلة، وكتب أخرى.
التي  املتأهلني  بمدرسة صدر  املتأثرين  أحد  الشيخ هو  أنَّ  نذكر  أن  يفوتنا  ال 
»أسست أساًسا حديًثا ورسمت قواعد ودوائر مل يسبق إليها أحد وقدمت أفكاًرا 
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و آراًءا ناضجة مع جتاوز العقبات التي اعرتضت املناهج السابقة«)26(.التي اتبعها 
خلصائص  فكان  اإلهلية،  األبحاث  مع  التعاطي  كيفية  يف  واملتكلمون  الفالسفة 
األنظار  وناقد  األفكار  جامع  كتاب  عىل  واضح  انعكاس  املدرسة  هذه  ومنهج 

حيث اتصف باآليت:
التوسع يف طرح مسائله. وتناول املسألة الواحدة من كافة جوانبها وعرض . 1

اآلراء واألقوال املحيطة هبا واملختلفة حوهلا حماواًل دفع الشبهة التي حتوم 
حول املسألة وإبراز الرأي)احلق( حسب تعبريه.

قدم التعليل الفلسفي الصحيح للمسائل املستعصية.. 2
التعارض . 3 إزالة  يف  نجح  كام  املستعصية،  للمسائل  حلول  تقديم  يف  نجح 

الزماين  القدم  أو  احلدوث  خيص  فيام  والفلسفية  الكالمية  كاآلراء  بينها، 
لألشياء والعامل.

ما . 4 فكرة  لتأكيد  واألحاديث،  باآليات  يستشهد  املواضع  من  العديد  يف 
وبخاصة فيام يتعلق بصفات اهلل تعاىل كالقدرة والسمع والبرص.

أشار إىل أقوال بعض األفاضل ومل يكشف لنا أسامءهم.. 5
أشار إىل آراء اهلنود واملجوس، الثنوية، قدماء اليونان ويناقشها فهو يقدر . 6

اجلهود البرشية ومل حيرم نفسه من األطالع عليها والوقوف عىل عللها رغم 
عدم إسالميتها.

مما يدل عىل التزام الشيخ النراقي بمنهج مدرسة احلكمة املتعالية الذي هو امتداد 
حقيقي هلا، فضال عن عقالنيته ووسطيته بحيث مل يتطرف يف أفكاره، لدرجة أّنه مل 
يّطلع عىل غريها، بل العكس فقد اطلع عليها وفهمها وناقشها إلبراز مذهبه احلق.
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املبحث الثاين: اإثبات واجب الوجود، املقدمات وامل�شالك.
مللهم،  اختالف  عىل  كافة  الباحثني  الوجود  واجب  إثبات  مسألة  شغلت 
املنكرين  الواجب لرفض  العلامء إلقامة األدلة عىل وجود  انربى عدد من  حيث 

ورد مقالتهم.

املطلب األول: املقدمات:

النظر  حكم  بمعرفة  العقائدي  بحثهم  بدء  عىل  املسلمون  املتكلمون  اعتاد 
-قبل إثبات العقيدة- هل هو واجب أو غري واجب، وإذا كان حكمه الوجوب، 

هل الوجوب عقيل أو رشعي، كام هو معهود يف النتاجات العقائدية.

أما شيخنا النراقي الذي هو احد أقطاب مدرسة مال صدرا التجديدية التي 
جاءت بمنهج جديد فيختلف عن منهج قدماء املتكلمني حيث بدأ كتابِه)جامع 
األفكار وناقد األنظار( بخمس مقدمات فلسفية قبل أن يعرض مقالته يف إثبات 

الواجب وقد بحثها ال لذاتا وإنام لغرض إثبات الواجب.

وهذ	 املقدمات هي كاآليت:

املقدمة األوىل: يف إبطال ترجح املساوي واملرجوح وترجيحهام

واملساوي،  املرجوح  و  الراجح  من  كل  معنى  يبني  أن  بعد  املقدمة  هذه  يف 
يذكر أقوال املعتزلة واألشاعرة، وأقوال متكلمي اإلمامية، يذكر قوله هو: »قلنا: 
الوجوب باالختيار ال ينافيه بل يؤكده: فإن املختار إذا تعقل رجحان الفعل واختار 
حصلت العلة املستقلة للفعل ووجب، ولوال االختيار مل يتأتَّ الوجود، فهو من 
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آثاره ولوازمه ومؤكداته ودالئله«)27(؛ يف هذا النص بعد ذكره آلراء املتقدمني، يف 
علة  ليصبح  الفعل،  لرجحان  املختار  تعقل  يضيف  للرتجيح  يكفي  االختيار  أن 

مستقلة للفعل.

املقدمة الثانية: يف 	نَّ طريف املعلول مامل جيب مل يقع.

يف هذه املقدمة اخترص الشيخ البيان بقوله: »إّن وقوع أحدمها إما مع امتناع 
املطلوب،  أو مرجوًحا، واألول يوجب  أو راجًحا  أو مساوًيا  إمكانه  أو  اآلخر، 
للمرجوح،  ترجح  والثالث  مرجح،  دون  من  املتساويني  ألحد  ترجح  والثاين 
الطرف  وقوع  إمكان  املفروض  ألن  املرجوح؛  ترجح  جواز  يوجب  والرابع 

اآلخر«)28(.

املقدمة الثالثة: يف إبطال وجود املمكن بنفسه وبأولوية ذاتية 	و خارجية وإثبات 	ّنه 

ال يوجد إال بعلة خارجية.

ببيان  يبدأ  حيث  صفحة  وثالثني  سًتا  املقدمة  هذه  بحثه  يف  الشيخ  يستغرق 
بل  ال  أو  الوجود  له  جيب  »إما  ذاته  بنفس  موجود  كل  للوجود  العقلية  القسمة 
بالوجود  عنه  املعرب  الواجب  هو  األول  و  ذاتــه،  اىل  والعدم  الوجود  يتساوى 
احلقيقي عند املشائيني، وبالنور العيني عند اإلرشاقيني، ومنشأ انتزاع املوجودية 
عند  احلقيقة  وبالوحدة  الصوفية،  عند  األحدية  وباملرتبة  ــذوق،  ال أهل  عند 
الثالث  للشك  دفعه  أثناء  ويدفعها، ويف  ثالثة شكوك  يورد  ثم  فيثاغورس«)29(، 
الشبهة  وأمثاله، ويف جوابه عن هذه  اللزوم  التسلسل يف  لزوم  إىل شبهة  يتطرق 
يذكر إيرادين عليها مع األجوبة، ويظهر تتبع الشيخ النراقي للتفصيل الدقيق يف 
هذه املقدمة بعرض آراء الشيخ الرئيس يف الشفاء، وذهب اىل أبعد من ذلك عند 
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نقله لرأي ديمقرطيس)30( من املدرسة اليونانية املخالف ملا اتفق عليه العقالء يف 
قوله: »واحتياج املمكن يف وجوده اىل علة خارجة – مما اتفق عليه مجيع العقالء ومل 
خيالف فيه سوى ديمقرطيس من األقدمني، فإّنه ذهب إىل أّن وجود املمكنات من 
الساموات وغريها من البخت واالتفاق«)31(. وتأثري أمر يف أمر آخر حمال لوجوه، 
ثم يذكر ثالثة وجوه لالستحاله وهنا يربز دور الشيخ يف اإلجابة عن هذه الشبهة.
املقدمة تعرض ملباحث اجلعل وفرق بني »تعلق اجلعل  ثنايا كالمه عن هذه  ويف 
بذات اليشء وبني تعلقه بموجوديته، وإنَّ األثر احلقيقي للجعل هو األول بمعنى 
)32(، وينتهي اىل بطالن احتامل األولوية للممكن،  أّنه تابع للجاعل دون الثاين« 
وأنه من املسائل البدهيية أو هو قريب من الرضورة مسلمة عند مجيع العقالء »ومل 
يتعرضوا إلبطاهلا، وكأن بطالهنا كان عندهم بدهييا، وما قيل ان الشيخ تعرض هلا 

يف الشفاء وأبطلها مل نعثر عليه«)33(.

املقدمة الرابعة: يف 	ّن املمكن كام حيتا	 يف وجود	 اىل العلة حيتا	 يف بقائه 	يًضا اليها

وفيها يبتدئ الشيخ النراقي بذكر الرأي احلق والذي يلتزمه وهو رأي احلكامء 
فيقول: »احلق أّن علة احتياج املمكن املؤثر هو اإلمكان وفاًقا جلمهور احلكامء« )34(.

ثم يعرض اآلراء التي قالت إّن علة االحتياج مع احلدوث أو اإلمكان شطًرا 
أو رشًطا، ويرد هذه اآلراء أّن علة االحتياج هو اإلمكان مستنًدا اىل رأي الشيخ 
يف املبدأ و املعاد فيام معناه لو كانت علة االحتياج اىل املؤثر هو احلدوث يلزمه أن 
يكون املمكن حال بقائه مستغنًيا عن املؤثر؛ إذ ال حدوث حال البقاء فال احتياج، 
وينتهي إىل أنَّ املمكنات يف وجودها ابتداء ويف استمرارها وبقائها حمتاجة اىل العلة 
التي تعطيها الوجود وبدعه هلا)35(.وحاجتها اليها يف االبتداء والبقاء سواء، فلو 
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فرض انقطاع تأثري املؤثر عن العامل يف آٍن صار معدوًما، كام أن املستيضء بمقابلة 
الشمس إذا حجب عنها زال وصار مظلام)36(.

املقدمة اخلامسة: يف إبطال الدور والتسلسل.

بعد أن يعّرف كل من الدور والتسلسل يقيم أدلة عىل بطالهنام، فيذكر إلبطال 
الدور ما ذكره مال صدرا يف حكمته املتعالية من أن املعلول جيب أن يكون متأخًرا 
عن العلة، والعلة جيب أن تكون مقدمة عىل املعلول، فلو ان شيًئا كان متوقًفا عىل 
ما يتوقف عليه ومعلواًل ملا هو معلول له لزم أن يكون متوقًفا عىل نفسه وعلة له، 
وهو يوجب تقدمه عىل نفسه، أي كونه موجوًدا حني كونه حمروًما، وهو باطل)37(. 

والتضايف،  التطبيق  برهان  أشهرها  أدلة  تسعة  فيورد  التسلسل  إلبطال  أما 
ويذكر أغلب االعرتاضات املوجهة هلذه األدلة وجييب عنها.

التسلسل ومنها: »إّنه  التي اعتمدها يف إبطال  لالختصار نذكر أقرص األدلة 
لو وجدت سلسلة غري متناهية فهي ال حمالة أسقطنا منها واحًدا، فيبقى أقل منها، 
له حدود  أن يكون  اليشء  أقلية  التناهي، ألن معنى  يستلزم  باألقلية  واالتصاف 
مرتبة ال جياوزه، وإذا كان متناهيا كانت السلسلة أيًضا متناهية، ألنه ال يزيد عليه 

إال بواحد«)38(.

البحث  عرض  يف  خاص  بأسلوب  تفرد  النراقي  الشيخ  أن  تقدم  مما  نلحظ 
العقائدي حيث صدره بخمس مقدمات فلسفية مل نعهدها عند مراجعتنا ملدرسته 
التي استنار هبا يف جامعه)39( القتصار هذا الكتاب عىل مباحث علم الكالم فال 
حيتاج اىل غري هذه املقدمات. وعند مراجعتنا البحث الكالمي يف القرن السادس 
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و السابع اهلجريني مع كل من الشيخ الطويس والعاّلمة احليل سنجد املقدمة يف 
مباحث الوجود من حيث حتديده وتقسيمه وبساطته وما يتعلق به)40(؛ وهذا ال 
النراقي مل هيتم ببحث الوجود، بل جعل له مؤلًفا خاًصا ومنفرًدا وهو  أّن  يعني 
التي  الفلسفية  املقدمات  أن  يعني  الوجود واملاهية( كام ال  العيون يف  كتاب )قرة 
اعتمدها النراقي مل يذكرها الطويس واحليل وغريمها، لكنهام ذكرت بعضهام يف ثنايا 

أبحاثهم ومل تتخذ شكل مقدمة للبحث يف إثبات وجود اهلل.

نجد الشيخ النراقي بفكرة جعل مقدمات فلسفية للدخول يف البحث اإلهلي 
قد وافق الرازي يف مطالبه العالية، عندما تناول بعض هذه املقدمات بشكل فصول 
شبهات  يف  الرابع  الفصل  يف  حكى  حيث  اإلهلي،  العلم  عن  البحث  يف  مستقلة 
التاسع  الفصل  ويف  املرجح)41(.  عىل  يتوقف  ال  املمكن  الرجحان  بأن  القائلني 
إقامة الربهان عىل أن القول بالدور الباطل)42(. ويف الفصل احلادي عرش يف إبطال 
التسلسل ويف الفصل العرشين تقرير قول من يقول: االستدالل باحلدوث ال يتم 

إال بدليل منفصل.

مراده، وهذا  لتحقيق  يورد شبهات وجييب عنها  الفصول  ويف كل من هذه 
لنفسه  وخط  وفهمها  األقدمني  كتب  عىل  اطلع  قد  النراقي  الشيخ  أّن  عىل  يدل 

ا فريًدا. أسلوًبا بحثيًّ

املطلب الثاين: مسالك العقالء

املؤمنني  كل  آراء  يسمع  أن  دون  وشأنه  ترك  إذا  اإلنسان  أن  العلامء  يعتقد 
وامللحدين، فإّنه يتجه نحو قوة قادرة قاهرة ترتفع فوق املادة وحتكم الكون وحيس 
تواجه  نفسه  جيد  عندما  النداء  هذا  ويقوى  وجدانه،  يف  موجود  الفطرة  نداء  أنَّ 
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الشدائد واملشكالت واملحن)43(.

العامل فطرية بدهييه،  النراقي »إن معرفة وجود صانع  يعتقد شيخنا  وكذلك 
لكن معرفة وجود الواجب بالذات ومعرفة صفاته الكاملية نظرية«)44(. ويرى أنَّ 

للعقالء يف إثبات واجب الوجود لذاته مسالك، فيذكر ثالثة مسالك.

	-مسلك العقالء احلكامء:

جهة  من  االستدالل  وهو  اإلمكان،  هي  احلاجة  علة  بأن  القائلون  وهم 
اإلمكان والتغري)45(. وقد ذكر الشيخ يف هذا املسلك أربعة مناهج للحكامء.

منهج اإلهليني: إّن للحكامء اإلهليني طريقني يف إثبات واجب الوجود.  -1

األول – يتوقف عىل إبطال الدور والتسلسل

ولكال  فقط،  الدور  إبطال  عىل  يتوقف  أو  إبطاهلام  عىل  يتوقف  ال   – الثاين 
والوجوب  اإلمكان  برهان  هو  األول  والطريق  لتقريره،  كثرية  وجوه  الطريقني 
املنسوب إىل ابن سينا وقد عّده ابن سينا)46( أوثق املناهج، وهو االستدالل بغري 

احلق عليه، ومل يورد عليه الشيخ النراقي شبًها أو إشكاالت.
للفارايب)47(  واألخرص  األسد  برهان  منه  ذكر  لإلهليني  الثاين  الطريق  وأما 

وبرهان الصديقني الذي يعد استدالاًل باحلق عليه.

اإلمكان الوقوعي.  -2

هذا هو املنهج الثاين استدل به بعض احلكامء والذي يعني »أن يكون اليشء 
بحيث ال يلزم من فرض وقوعه حمال«)48(.
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وتقريره: »وقوع طبيعة املوجود بام هو موجود جيب أن يكون بال مبدأ وإال 
فلو  مبدأ  له  البد  ممكن  هو  بام  املمكن  طبيعة  ووقوع  نفسه  عىل  اليشء  تقدم  لزم 
انحرص املوجود املمكن الوقوع يف املمكن لزم التناقض، أو تقول جمموع األفراد 
التي يمكن وقوعها البد له من علة وال يمكن أن تكون العلة هي املجموع وال 
األجزاء، بل أمًرا خارًجا عنه، فعىل فرض عدم الواجب يلزم أن ال يكون ذلك 

املجموع ممكًنا باإلمكان الوقوعي«)49(.

ويفهم من النص أعاله أّن العلة املوجودة للممكن ال جيوز أن تكون ممكنة 
املطلوب وهو  يلزم من فرض وجوده حمال، وعىل هذا األساس ثبت  أيًضا لئال 

وجود الواجب.

منهج الطبيعيني  -3

ذكر الشيخ النراقي يف ثنايا مسلك احلكامء إلثبات الواجب منهج الطبيعيني 
يف النظر يف طبيعة احلركة واالستدالل هبا عىل الواجب، وأصل هذا املنهج يعود 
إىل أرسطو يف فكرة املحرك األول، فقد أثبت أرسطو أن للطبيعة حمرًكا أول حيرك 
العامل كعلة غائية، وقد بني الشيخ النراقي هذا املنهج بأّن كل متحرك سواء أكانت 
احلركة يف ذاته أم يف صفاته حيتاج إىل حمرك، ألنَّ احلركة أمر حادث البد له من 
يكون  أن  جيوز  وال  العقلية،  البدهييات  من  حمرك  اىل  حركة  كل  واستناد  علة، 
املحرك غري املتحرك، ألنَّ اليشء ال جيوز أن يكون حمرًكا لنفسه، فالبد أن يكون 
ان  فالبد  هناية،  غري  اىل  املحركات  سلسلة  ذهاب  ويمتنع  املتحرك،  غري  املحرك 
األول  واملحرك  ذاته،  وال  صفاته  يف  متغري  غري  أول  حمرك  اىل  املحركات  تنتهي 

الثابت الذات والصفات هو الواجب احلق تعاىل شأنه.)50( 
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املجرد  انحرص  فإن  مــادي،  غري  جمــرًدا  وجــوًدا  املحرك  يكون  أن  البد  إًذا 
بالواجب فهو املطلوب، وإال البد أن ينتهي إىل الواجب بالذات لبطالن الدور 

والتسلسل.

4- منهج النفس اإلنسانية

ومفاده: أن النفس حادثة بحدوث البدن فهي ممكنة حمدثة، فالبد إلمكاهنا أو 
حدوثها من موجد، وال جيوز أن يكون موجدها جساًم لكوهنا جمردة، وعدم جواز 
صدور املجرد عن اجلسم واجلسامين يوجب أن يكون موجدها مفارًقا للامدة، فإن 

كان واجًبا ثبت املطلوب، واال ينتهي إليه دفًعا للدور والتسلسل)51(.

وبعبارة أخرى: - برهان النفس يعتمد عىل مقدمات

إن النفس جمردة ذاًتا وحادثة وممكنة.  -1

2- كل ممكن حيتاج إىل علة، وعلة النفس ال جسم، فينتج أن علة النفس أمر 
جمرد، وهذا املجرد هو الواجب تعاىل، وإال نقع يف إشكالية الدور والتسلسل)52(.

	-مسلك املتكلمني

املسلك الثاين من املسالك املتبعة يف إثبات واجب الوجود عىل ضوء ما ذكر 
النظر يف احلدوث  املتكلمني، وهذا املسلك مبتٍن عىل  النراقي هو مسلك  الشيخ 
جمرد احلدوث، يقول النراقي يف هذا املعنى: »طريقة املتكلمني الذين جعلوا علة 

احلاجة هي احلدوث، فاعتربوا يف إثبات الصانع جمرد احلدوث«)53(.

وجتدر اإلشارة إىل أن الشيخ مل يكن أول من أشار إىل هذا املسلك فقد ذكره 
غريه من الفالسفة واملتكلمني مثل العاّلمة احليل الذي أشار إىل هذا املنهج قائاًل: 
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»واملتكلمون سلكوا طريًقا آخر فقالوا: العامل حادث فالبد له من حمدث، فلو كان 
حمدًثا تسلسل أو دار وإن كان قدياًم ثبت املطلوب«)54(. وكذلك أشار إليه صدر 
املبتنية عىل  املتأهلني بقوله: »أما املتكلمون فطريقتهم تقرب من طريقة الطبيعيني 

احلركة؛ ألن طريقتهم تبتنى عىل احلدوث«)55(.

ج�_مسلك 	هل الكشف

النراقي مسلك الصوفية اخلاص يف إثبات واجب الوجود وتقريره:  قد بني 
»أن ما هو غري الوجود احلقيقي القائم بذاته املساوق للوجوب الذايت من املاهيات 
ف؛ ألن كل  املمكنة ال يمكن أن يوجد إال باستفادة املوجودية من الوجود الرِصْ
إىل سبب، ألن كل عريض  بالوجود  اتصافه  ماهيته غري وجوده حيتاج يف  ما هو 
خارج  بأمر  أو  املعروضة  باملاهية  إما  معلل  حمتاج  الزم  غري  أو  الزًما  كان  سواء 
وعّلية املاهية لوجودها غري معقولة، ألن العلة جيب أن تكون مقدمة عىل املعلول 
عىل  تقّدمها  بخالف  معقول،  غري  بالوجود  الوجود  عىل  املاهية  وتقّدم  بالوجود 
صفاتا الالزمة غري الوجود، فاملاهية حتتاج يف وجودها إىل علة خارجة، وجيب أن 

ف الوجود دفًعا للدور والتسلسل« )56(. تنتهي إىل رِصْ

الفكر  ُبْعَد هذا  مقالتهم ويبني  التصوف  أهل  النراقي عىل فكر  الشيخ  ويرّد 
– فكيف يكون املمكن ضمن صفات  عن النظر احلقيقي ملسألة إثبات الواجب 
ا)57(. الذي هو منشأ هلذا العامل بكّل  الواجب تعاىل فهي ترتبط به ارتباًطا صدوريًّ

ما فيه، وحقيقة هذا االرتباط هي صفة القيومية عىل األشياء كام بينته.

بعد عرضنا للمسالك التي ذكرها الشيخ النراقي يف إثبات واجب الوجود، 
ظهر أنه يلتزم مسلك احلكامء األهليني بإختياره الربهان األوثق لديه وهو »أنه لو 
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املاهيات لكانت  مل يكن رصف الوجود موجوًدا وكانت مجيع املوجودات زائدة 
املاهيات يف اتصافها هبا واملوجودات يف حصوهلا هلا حمتاجة اىل العلة، والعلة ال 
يمكن أن تكون نفس املاهيات، ألن اليشء ال يمكن يفيض وجوده بنفسه، فتعني 
أن يكون غريها، والغري إن كان ما هو وجوده زائًدا عىل ماهيته انتقل الكالم إليه، 
فيلزم التسلسل وهو باطل، ويلزم أن يكون رصف الوجود موجوًدا حتى ينتهي 

إليه سلسلة الوجودات اإلمكانية«)58(.
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املبحث الثالث:ال�شفات االإلهية بني التق�شيم والقول بالعينية
من أمهات املسائل الكالمية مسألة الصفات اإلهلية، وذلك ألمهيتها من جهة، 
الطرق  مجيع  مفاتيح  أهنا  أمهيتها  ومنشأ  أخرى،  جهة  من  هبا  اخلوض  وخطورة 
املتعلقة هبا، يضاف اىل ذلك أن  إثبات الذات، ومبادئ مجيع املعارف  املؤدية إىل 
التكليف الذي تقوم عليه مجيع األديان يبتني عىل معرفة الصفات اإلهلية »فمجرد 
اإلله  علم  يثبت  مل  ما  هبا  االلتزام  أو  لثبوت رشيعة  يكفي  ال  اإلله  وجود  إثبات 
تقسيم  كان  هنا  أو عقاًبا«)59(.فمن  ثواًبا  ثم جزاؤه  للرسل ومن  وبعثه  وحكمته 
هذا املبحث عىل ثالثة مطالب: 1- تقسيم الصفات اإلهلية عند النراقي 2- عينية 

الصفات، ونقد القول بالزيادة والنيابة.3- عرض الصفات.إنموذج تطبيقي.

املطلب األول: تقسيم الصفات عن النراقي.

قسمني  عىل  الصفات  تقسيم  يف  املتكلمني  من  سبقه  من  النراقي  خيالف  مل 
قسمني  عىل  الثبوتية(  األول)الصفات  القسم  يقسم  والسلبية)60(.ثم  الثبوتية 
آخرين هي الصفات احلقيقية والصفات الكاملية ليستوعب مجيع األوصاف التي 

ظهرت يف القرآن أو الكتب الساموية)61(.
ويراد بكل من الصفات احلقيقة واإلضافية: )62( 

الصفات احلقيقية: هي صفات حقيقية مستقلة ليست جمرد اإلضافة إىل   -1
الغري، فبعض أفراد هذا الصنف مما ال يعرضه اإلضافة أصال كاحلياة، وبعض قد 

يعرض له إضافة كالعلم والقدرة والبرص.



120

البحث الكالمي يف تراثّيات الشيخ ممد مهدي النراقي
)كتا	 جامع األفكار وناقد األنظار- 	نموذجًا( 

هلا حقيقة  وليس  الغري  اىل  اإلضافة  التي حمض  اإلضافية. هي  الصفات   -2
مستقلة كاخلالقية والرازقية وأمثاهلا.

وسلبية  ثبوتية  قسمني:  عىل  اإلهلية  الصفات  قسموا  قد  اإلمامية  علامء  إن 
جيل  بشكل  التقسيم  هذا  وظهر  املعصومني%،  نصوص  من  مستفيدين 
الذي  املتأهلني  صدر  عند  التطور  قمة  التقسيم  احليل)63(.وبلغ  العاّلمة  بمؤلفات 
قسم الصفات اإلهلية عىل ثبوتية وهي احلقيقية واإلضافية وعىل سلبية تقديسية)64( 
تأثروا  الذين  العلامء  أبرز  من  ألنه  التقسيم  هذا  النراقي  يتبنى  أن  الطبيعي  ومن 

بأفكار مال صدرا.

اإلهلية  والنعوت  للصفات  اإلمجايل  التقسيم  النراقي  الشيخ  بني  أن  وبعد 
رشع بذكر تقسيم الصفات اإلهلية عند املحدثني اإلمامية تبًعا لروايات أئمة أهل 
البيت%، ذكر هذا املعنى قائاًل »ويف أحاديث أئمتنا الراشدين قسمت صفاته 
الثبوتية عىل صفات الذات وصفات األفعال«)65(.ومن تلك األحاديث حديث 
اإلمام الصادق.إذ قال: »هو سميع بصري سميع بغري جارحة وبصري بغري آلة، 
بل يسمع بنفسه ويبرص بنفسه«)66(. وقال يف اإلرادة: »إّن املريد ال يكون إاّل ملراد 

معه مل يزل اهلل عاملًا قادًرا ثم أراد«)67(.

والفرق األساس بني الصفة الذاتية والصفة الفعلية »إّن األوىل ال تنفك الذات 
اإلهلية عن االتصاف هبا كاحلياة وال تتصف املقدسة بأضدادها، بينام الفعلية هي 
التي ال يمتنع انفكاكها عن الذات كاخلالقية ونحوها والتي تتلبس بالذات عند 
حلوق إضافة«)68(، وقد بني الشيخ النراقي أنَّ الصفات الكاملية التي عرب عنها أهل 
البيت% بصفات الذات، قد عرب عنها احلكامء املتكلمون بالصفات احلقيقية 
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عنها  عرب  قد  األفعال  بصفات  البيت%  أهل  أئمة  عنها  عرب  التي  والصفات 
احلكامء بالصفات اإلضافية«)69(.

املطلب الثاين: عينية الصفات، ونقد القول بالزيادة والنيابة.

ترى  التي  الصفات  بزيادة  القول  الكالمي  األشاعرة  تراث  يف  الثابت  من 
بقدرة قديمة شاملة  املعلومات وأنه قادر  »أنَّ اهلل عامل بعلم قديم متعلق بجميع 
عىل  األدلة  هؤالء  أقام  وقد  الكائنات«)70(،  بجميع  متعلقة  بإرادة  مريد  جلميع، 
النراقي  الشيخ  قدم  وعندما  املعتزلة،  قبل  من  للنقد  تعرضوا  وقد  هذه،  رؤيتهم 
الصفات  بزيادة  قائلون  »إنَّ األشاعرة  قائاًل:  املقولة  الكالمية عرض هذه  رؤيته 
الكاملية ومثبتون للقدماء السبعة«)71(، ثم ذكر رأي املعتزلة فيها وإجابة األشاعرة 
عن قول املعتزلة، ثم رشع بتقديم الرباهني الدالة عىل نفي صفاته تعاىل، وهي يف 

الوقت نفسه نقد للمقولة نذكر بعًضا منها)72(.

إن وجوب الوجود يدل عىل نفي الصفات الزائدة، ألن الصفات الزائدة   -1
إن كانت واجبة لذاتا لزم تعدد الواجب، وهو باطل.

فذات  الــذات،  عن  بالذات  متأخرة  لكانت  زائدة  كانت  لو  صفاته  إّن   -2
الواجب يكون يف مرتبة الذات املتقدمة عىل الصفات خالية عن الصفات الكاملية 

وهو يوجب النقص والرتكيب.

اآلثار،  صدور  يف  إليها  حمتاًجا  لكان  زائدة  صفات  تعاىل  له  كان  لو  إّنه   -3
واالحتياج نقص.

من  للمسألة  واملعاجلة  الدقيق  الفهم  الزيادة  ملقولة  النراقي  نقد  عىل  يالحظ 
مجيع جهاتا.
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ومل يسلم املعتزلة من نقد النراقي ملقولتهم يف نيابة الذات عن الصفات التي 
مفادها أّن الذات النائبة عن الصفات تفعل فعل من له علم وفعل من له القدرة 
اإلهلية،  للصفات  إنكار  أدق  بمعنى  فهو  الصفات  لتلك  واقعية  تكون  أن  دون 
كامل  لكل  فياضة  وهي  للكامل  الذات  فقدان  هو  مقولتهم  عىل  يالحظ  وكذلك 
وهو حمال، فالذات اإلهلية وجود رصف، ال يشذ عنه وجود وال كامل وجودي)73(. 

الثاين  املذهب  التي عّدها  النيابة  الفرق بني مقولة  أّن  النراقي  الشيخ  قد بني 
لتصحيح العينية وبني املذهب املنصور لديه هو كون الصفات عني الذات وذاته 
تكون  ال  النيابة  مقولة  أّن  فالفرق  منها،  لكل  وفرد  الصفات  مجيع  مصدر  تعاىل 
الذات فيها فرًدا من الصفات وال حيمل عليها تلك الصفات حقيقة أي إنَّ هذا 
املذهب ينكر الصفات اإلهلية، وهذا ما نستدل عليه من خالل قوله »وعىل هذا 
فالفرق بني املذهب األول – أعني: القول بكون ذاته فرًدا من كل صفة – وهذا 
املذهب: إّن الذات عىل هذا املذهب ال يكون فرًدا من الصفات وال حيمل عليه 
النيابة  مقولة  الشيخ  وأرجع  األول«)74(،  املذهب  حقيقة بخالف  الصفات  تلك 

للعينية وهو ال يؤيد إنكار الصفات بل مثبت هلا ولعينيتها مع الذات املقدسة.

إّنه مل يشذ  وقبل أن نعرض مقولة الشيخ النراقي يف الصفات اإلهلية، نقول 
أحد من اإلمامية يف بحثهم الكالمي عن القول بعينية الصفات وذلك لرصاحة 
ُسئِل  حني  اهلل  عبد  أيب  عن  روي  فقد  البيت%،  أهل  عن  الواردة  النصوص 
معدود...وله  وال  مبطل  موجود.ال  مثبت  وجل  عّز  »هو  قال:  أّنه  التوحيد  عن 
نعوت وصفات، والنعوت نعوت الذات ال يليق إاّل باهلل)تبارك وتعاىل(، واهلل نور 
ال ظالم فيه، وحي ال موت له.....ربنا نوري الذات، حي الذات، عامل الذات، 
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صمدي الذات«)75(. وقول اإلمام حي الذات، عامل الذات، صمدي الذات هو 
خري دليل لإلمامية عىل أّن صفات اهلل عني ذاته.

وقد استدلوا أيًضا ببعض األدلة العقلية عىل كون معنى صفاته هي العينية)76(:

كل  عن  االستغناء  يقتيض  الوجود  ووجوب  الوجود،  واجب  تعاىل  إّنه   -1
يشء، فال يفتقر يف كونه عاملًا اىل صفة العلم، وكونه قادًرا اىل صفة القدرة، ألن 
هذه املعاين)العلم( و)القدرة( مغايرة لذاته قطًعا، ومن البدهيي أّن كل حمتاج اىل 

غريه ممكن وهذا ُخْلف.

يكون  أن  لزم  مثاًل  بعلم  عامل  قلنا هو  فلو  تعاىل صفات كامل  إن صفاته   -2
ناقًصا لذاته الحتياجه اىل العلم، وهو باطل باالتفاق.

إن اهلل تعاىل قديم، وصفة القديم البد أن تكون قديمة، ألنه متى مل تكن   -3
قديمة يلزم منه صريورة القديم حماًل للحوادث، وإذا ثبت قدمها لزم منه تعدد، 

وهو حمال، ألنه يتناىف والوحدانية.

صدرا  مال  فلسفة  يف  وضوًحا  أكثر  الصفات(  البحث)عينية  هذا  بدا  وقد 
البساطة  مع  يتناىف  ال  املفهوم  يف  »االختالف  أّن  فذكر  املتكلمني  من  سبقه  عّمن 
هذه  وجود  بعينه  وجوده  أّن  معناه  ذاته  عني  الواجب  صفات  قولنا  ألن  احلّقة؛ 
املعاين وحيثية ذاته بعينها حيثية سائر الصفات، وهي ليست بأمور زائدة من حيث 
أنَّ هذه األلفاظ  الواجب وحقيقته، وليس معناه  وجودها وحقيقتها عىل وجود 
بيان  عىل  نقف  وعندما  مفيًدا«)77(،  محلها  يكن  مل  وإال  واحد  مفهوم  هلا  مرتادفة 
الشيخ النراقي لكيفية استحقاق الذات املقدسة للصفات نجده ال خيرج عن رأي 
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مال صدرا فيقول: »إن ذاته –تعاىل- مصدر مجيع الصفات وحمض ذاته بذاته منشأ 
اجلميع و مناطه ومصححه، بل هو فرد لكل واحد من الصفات قائم بذاته وليس 
له صفة زائدة عىل ذاته –كام فينا- فإنه سبحانه وإن وصف باحلياة والعلم واجلود 
والقدرة وأمثاهلا. لكن ليس ألجل اتصافه هبا من حيث إهنا معاٍن متميزة فيه، بل 
من حيث إنه تعاىل بمحض ذاته البسيطة الواحدة احلقة التي هي رصف الوجود 
اخلالص البحت منشأ جلميعها بحيث ال يلزم منه تركيب وتكثر فهو أحدي فرد 
يبني  بحيث  للصفات،  بالعينية  القول  النراقي  الشيخ  ويفصل  وصفة«)78(،  ذاًتا 
حقيقة كل صفة عىل نحو واضح، فقد أبدع الشيخ النراقي يف هذا املجال كام أبدع 

صدر املتأهلني قبله.

املطلب الثالث: _عرض الصفات عند النراقي _ 	نموذ	 تطبيقي.

املعاين  بذكر  يبدأ  اإلهلية،  الصفات  من  صفة  النراقي  الشيخ  يعرض  عندما 
التعاريف  بتوجيه  يبدأ  ثم  اكثر،  أو  واحد  تفسري  هلا  يكون  قد  الواحدة،  للصفة 
نقاط  وحتديد  التعاريف،  هذه  يف  العلمي  النزاع  وبيان  ألصحاهبا،  ونسبتها 
االشرتاك، وإذا عرض رأي املتكلمني يمر عىل كربى الفرق اإلسالمية كاملعتزلة 
واألشاعرة، وال يقف األمر عنده إىل هنا بل يعرض اآلراء املنفردة)املخالفة( التي 
ال تتفق مع أصول املذهب الذي تنتمي له، وأحياًنا يعرب عن املتضادة)قالت فرقة( 
ويذكر عدًدا من الفرق دون اإلشارة اىل أسامئها، أو يذكر)قال بعض األفاضل( 
القديمة  األديان  أصحاب  آراء  إىل  يشري  وأحياًنا  أسامئهم،  عن  اإلفصاح  دون 
كاملجوس واهلنود واملنجمني والثنوية، واملسألة األهم التي متيزه هو رده للشبهات 
باملتكلم  املنوطة  الوظيفة  بدقة  يطبق  فهو  يلتزمه  الذي  احلكامء  رأي  وإظهار 
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اإلسالمي من دفع الشبه وإبطال حجج املخالفني)79(، والتزامه بمنهج مدرسته 
التي ينتمي هلا مدرسة مال صدرا من االستدالل باآليات القرآنية وروايات أهل 
البيت%، ومن ثم االستدالل بالعقل ويشري كذلك اىل أقوال أصحاب وحدة 
الوجود يف توضيحهم للصفات، فمثاًل عندما يعرض صفة القدرة يذكر هلا أربعة 
معاٍن، وبعدها يناقش تلك املعاين ويسوق األدلة لنفي ما نفى منها وإثبات ما أثبت 
الثاين ويورد عليه ثالثة  املعنى  املعنى األول ويناقشه ثم  فيأخذ  املعاين،  من تلك 

إيرادات ثم جيد خمرًجا من إشكال يرد عىل الذين اثبتوا القدرة باملعنى الثاين)80(.

ثم يقول: إن تفسري القدرة بأهنا صفة الفعل والرتك بالنسبة اىل العامل)املقدور 
الباري)القادر( ال وجه له من الصحة، ويؤكد بطالن  عليه( ال بالنسبة إىل ذات 
بالقس،  الفاعل  بالطبع،  الفاعل  الستة)81(.  الفاعل  أصناف  بتوضيح  املعنى  هذا 
الفاعل باجلرب...ثم يبني املعنى الثالث، ويظهر من كالمه أّنه أثبت القدرة للباري 
من  يشء  يف  التأثري  رشائط  اىل  بالنظر  والرتك  الفعل  )إمكان  أي  املعنى  هبذا 
األوقات()82(، ويذكر السبب يف تبني هذا املعنى هو احلدوث، ثم يرشع بتقسيم 
احلدوث: ذايت، ودهري واحلدوث الزماين معتمًدا آراء املحقق الداماد، ثم يقسم 

األوعية عند احلكامء عىل ثالثة:
1.السمد
2-الدهر

الزمان  -3

بعد كل هذه التقسيامت خيتار احلدوث الدهري حيث قال: »ثم احلّق احلقيق 
السيد  اخرتعه  مما  ليس  به  القول  أّن  واحلق  للدهري،  احلدوث  هو  بالتصديق 
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املتكلمني«. وحمققي  احلكامء  من  تقدمه  ممن  كثري  إليه  ذهب  مما  هو  بل  الداماد، 
وأضاف قائاًل: »ثم السيد -رمحة اهلل -رصح بأّن النزاع بني احلكامء وغريهم إناّم هو 
يف هذا احلدوث ال يف الذايت وال يف الزماين، ألن الذايت مل ينكره أحد من احلكامء.
وهو ظاهر.وال املتكلمون ألن القول باحلدوث الدهري أو الزماين مستلزم للذايت 

أيًضا..«)83(.

عدد  بلغ  حيث  الكامل  االستيعاب  الصفة  هلذه  النراقي  تقديم  من  يتضح 
الصفحات لعرض صفة القدرة 334صفحة، عرض خالهلا آراء املدارس القديمة 
والسابقة عىل عرصه وإحاطته بالتفاصيل البسيطة واملركبة منها ثم يعلل مِلَ خيتار 
قساًم ويبني عليه أو يرفض قساًم، وبحث موضوعات فرعية ترتبط بصفة القدرة 

ارتباًطا قريًبا أو بعيًدا.

ولو أخذنا صفة أخرى من الصفات السلبية وهي صفة نفي الرتكيب سنجد 
والكثرة  الرتكيب  عن  صور  ثالث  بذكر  يبدأ  حيث  والتفصيل،  التوسع  نفس 
الذات أو  الذات، أو كثرة بعد  إما تركيب وكثرة مع  املنفيني عنه سبحانه وهي: 

كثرة قبل الذات.

بكالم  مستعيًنا  األخرية عىل قسمني  الصورة  ثم جيزئ  بكل صورة  ويعرف 
الشيخ يف إشاراته ثم يقول: ملا كان نفي الرتكيب متصوًرا عىل أقسام ثالثة فهنا 

ثالثة أبحاث وهي:

البحث األول: يف عدم تركيبه من املاهية والوجود وإثبات أّن كاًل من وجوده 

وتعينه عني ذاته.
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الذات  اىل  االنقسام  باعتبار  يتصور  الذي  الرتكيب  نفي  يف  الثاين:  البحث 

والصفات عنه سبحانه، أعني إثبات عينية الصفات الكاملية للذات وعدم زيادتا 
عليه.

تركيبه  أعني  سبحانه  الذات  قبل  والذات  الرتكيب  نفي  يف  الثالث:  البحث 

البحث، ويف كل  أدلة ضمن هذا  ثم يسوق تسعة  أو عقلية.  من أجزاء خارجية 
»وبتقرير  بقوله:  صورة  من  بأكثر  وعرضها  األدلة  من  جمموعة  اىل  يشري  بحث 
اإلجابات  ذكر  مع  دليل  كل  عىل  الواردة  االعرتاضات  يورد  ثم  وأيًضا«،  آخر، 
بصورها املختلفة مستعيًنا بآراء بعض األفاضل، وبعض العرفاء، وشيخ اإلرشاق 
السهرودي يف تلوحياته، وآراء ابن سينا يف الشفاء والنجاة، وأحياًنا يقول)ال خيفى 
فهمهم  يعوق  ال  الذين  للمتخصصني  يكتب  أّنه  يبني  هذه  وبعبارته  اخلبري(  عىل 
صعوبة املصطلح وتعدد اآلراء، ومن ثم يبلور الرأي احلق الذي يتبناه، داعاًم إياه 
وحمض  فيه  عدم  ال  الذي  الوجود  رصف  الباري  أّن  مثبًتا  املعصومني  بروايات 
أم  ذهنًيا  أكان  سواء  جزء  أي  من  تركيب  وال  فيها  كثرة  ال  التي  احلقة  البساطة 

ا. خارجيًّ
ومن األدلة التي يذكرها إلثبات صفة نفي الرتكيب عن الذات اإلهلية بصورة 

خمترصة: -)84( 
إما أن يكون مجيعها أو بعض  »لو كان للواجب أجزاء عقلية فال خيلو:   -1
يمتنع  التقادير  منها كذلك، وعىل  يكون يشء  أو ال  الوجود،  منها حمض حقيقة 

احلمل، وهو خالف الفرض«.
حقيقة  لكان  والفصل  اجلنس  من  عقلية  أجزاء  له  كان  لو  الواجب  »إن   -2
عىل  زائــد  تشخص  اىل  اخلارجي  وجــوده  يف  احتاج  حقيقة  كان  وإذا  نوعية، 



128

البحث الكالمي يف تراثّيات الشيخ ممد مهدي النراقي
)كتا	 جامع األفكار وناقد األنظار- 	نموذجًا( 

أجزاء  العقلية  األجزاء  »إن  بقوله:  الصفة  هذه  عن  الدليل  وخيتم  حقيقته...«، 
حتليلية غري مستقلة يف الوجود، وعدم االستقالل يف الوجود ينايف وجوب الوجود، 
وأيًضا ال يمكن أن يكون الواجب جنًسا، ألّن اجلنس جزء الذات إلمتامه، فالبد 
الطريقة  باطل«. وبنفس  الرتكيب، وهو  فيلزم  له،  له من جزء آخر يكون فصاًل 

يثبت الصفات األخرى هلل تعاىل الثبوتية منها والسلبية.
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اخلامتة
يمكن لنا أن نستخلص اآليت:

عرف الشيخ النراقي بغزارة علمه وتنوع نتاجاته ومنها األبحاث الكالمية. 1
شهد عرص النراقي ظاهرة غريبة وهي احلركة الصوفية يف أصفهان، وكان . 2

لشيخنا دور بارز يف مواجهتها من خالل تأليف الكتب والرسائل.
الوحيد . 3 مواهبه  صقل  يف  البالغ  األثر  وهلم  كربالء  يف  أساتذته  أبرز  من 

البهبهاين والشيخ يوسف البحراين ويف أصفهان املوىل إسامعيل اخلاجوئي
وُبعده عن . 4 أبحاثه  بالتوسع يف  األنظار(  وناقد  األفكار  كتابه)جامع  امتاز 

اإلجياز خالًفا لكتبه األخرى
لذاته . 5 الوجود  واجب  إثبات  يف  األوىل  املقالة  مقالتني  اىل  كتابه  تقسيمه 

والثانية يف صفاته الثبوتية والسلبية، وقبل البدء بمقالته األوىل يذكر مخس 
مقدمات فلسفية بحثها ال لذاتا وإنام ألجل إثبات الواجب.

مسلك . 6 األول_  املسلك  مسالك،  ثالثة  يذكر  الوجود  واجب  إثبات  يف 
احلكامء، والثاين مسلك املتكلمني، والثالث مسلك أهل الكشف ويقسم 
املسلك األول عىل أربعة مناهج اإلهليني والطبيعيني واإلمكان الوقوعي 

والنفس الناطقة ويتبنى منهج اإلهليني من احلكامء.
كان الشيخ يف كل مطالبه يف جامع األفكار ملتزًما بآراء املاّل صدر الدين . 7

الشريازي الذي ينتمي اىل مدرسته معتمًدا النقل والعقل واإلرشاق.
يف بحث الصفات اإلهلية نقد مقولة األشاعرة يف الزيادة ومقولة املعتزلة يف . 8
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النيابة، ومن خالل نقدمها أثبت عينية الصفات.
عند عرضه ألية صفة من الصفات ثبوتية كانت أم سلبية يتوسع هبا بحيث . 9

املعنى  عىل  واألدلــة  الصفة،  معاين  من  هبا،  املرتبطة  املسائل  مجيع  يذكر 
املختار، والشبهات التي يمكن أن ترد.

سينا . 10 ابن  الفيلسوف  كتب  مطالبة  يف  له  مرجًعا  كانت  التي  املصادر  أهم 
وكتب صدر الدين الشريازي والرازي والشيخ الطويس وآخرين.
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الهوام�ص.
*       إن هذا التاريخ غري متفق عليه، فبعضهم ذكر أّنه ولد 1128هـ، أو قيل ذلك استنتاًجا 
من بعض املقارنات املرتبطة بسنوات حضوره دروسه عند أساتذته، ينظر املظفر حممد 

رضا: مقدمة جامع السعادات، ط1 تعليق حممد كالنرت، النجف، 1949.ص5-1.
العريب، . 1 الرتاث  إحياء  دار  الشيعة،  أعالم  برزك، طبقات  أغا  الطهراين، حممد حمسن   

ط.1 بريوت سنة 2009م، ج12، ص، 544-534.
أهل . 2 فقه  –بحث(.جملة  العلمي  النراقي، )سريته وعطاؤه  املحقق  الفاطمي، حسن:   

البيت، سنة 7، عدد 25، 2002م ص256.
 أصفهاين، حامد ناجي.مقدمة اهليات الشفاء، ط1، دار سلامن الفاريس، قم 1422هـ . 3

ص9.
 الفاطمي، م.س ص259.. 4
 ظ: زاده، جميد هادي: مقدمة جامع األفكار وناقد األنظار، ط 1، مؤسسة انتشارات . 5

حكمت، إيران، 1423، ص.
 احلسيني، حممد رضا: أمحد النراقي عىل ذرى العلم)بحث( جملة فقه أهل البيت م.س . 6

ص284.
 احلسيني: م.س، ص284.. 7
 الفاطمي: م.س ص262.. 8
 زاده.م.س ص1.. 9

 احلسيني: م.س ص285.. 10
 زاده جميد، م.س ص4.. 11
 النراقي، حممد مهدي: أنيس املجتهدين نقاًل عن البياباين: حممد، النراقيات يف مواجهة . 12

املد األخباري، )بحث(.جملة فقه أهل البيت.م.س، ص 208.
 البياباين.م.س ص209.. 13
 ظ، النراقي أمحد: مناهج األدلة، نقاًل عن البياباين، م، س ص260. 14
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 ظ.الفاطمي.م.س ص262. 15
 الفاطمي، املحقق النراقي سريته وعطاؤه العلمي، ص268.. 16
 ظ.: املظفر، مقدمة جامع السعادات.م، س، ص5-1.. 17
بيت . 18 ط،  الشريازي،  الدين  صدر  عند  الكالم  علم  سحيب:  رياض  ــان،  ظ.روض  

احلكمة، بغداد، 2012، ص285.وظ.، العبيدي، حسن جميد: مقدمة قرة العيون يف 
الوجود واملاهية، ط1، دار املحجة البيضاء.بريوت، 2009.ص17-14.

 زاده.مقدمة جامع األفكار، م.س. ص يا.. 19
 احلسيني: أمحد النراقي عىل ذرى العلم م.س ص277.. 20
 م.ن ص 279.. 21
 م.ن.ص279.. 22
 م.ن.ص276.. 23
 زاده، جميد: مقدمه جامع األفكار.م.س، ص يا. 24
الدين، . 25 الكالم اإلسالمي، ترمجة كاظم سعد  الفلسفة وعلم   ظ.مونتغو مري وات: 

ط1.بيت احلكمة.بغداد 2010.ص244-229.
جملة . 26 واملقارنات)بحث(،  واخلصائص  املتعالية.املنهج  احلكمة  مدرسة  حييى:  كبري،   

نصوص معارصة، عدد 11، سنة 3، 2007م.ص150
 النراقي، حممد مهدي، جامع األفكار وناقد األنظار، م.س، ص4.. 27
 النراقي.م.س، ج1، ص5.. 28
الدين . 29 –جالل  تقديم  واملعاد  املبدأ  الدين:  صدر  ظ.الشريازي  النراقي.م.ن.ص6:   

االشتياين.مشهد 1981. ص11.
 ظ.أبو ريان، حممد عيل، تاريخ الفكر الفلسفي، ط3، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، . 30

1990ص143.
 النراقي،، م.س. ج1، ص14. . 31
 النراقي.م.س.ج1، ص21.. 32
 النراقي.م.س.ج1، ص25.. 33
 النراقي، م.س ج1 ص39. 34
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such a relation has, whether negatively or positively on its 
movement culturally or cognitively .

- having a look at its treasures: materialistic and moral 
and then putting them in their right way and positions 
which it deserves through evidence.

- the cultural society: local, national and international 
should be acquainted with the treasures of Karbala 
heritage and then introducing it as it is.

- to help those belonging to that heritage race consolidate 
their trust by themselves as they lack any moral sanction 
and also their belief in western centralization. This records 
a religious and legal responsibility .

- acquaint people with their heritage and consolidating 
the relation with the decend ants heritage, which signals 
the continuity of the growth in the decedents mode of life 
so that they will be acquainted with the past to help them 
know the future .

- the development with all its dimensions: intellectual, 
economic, etc. Knowing the heritage enhances tourism 
and strengthens the green revenues.

And due to all the above, Karbala Heritage journal 
emerged which calls upon all specialist researchers to 
provide it with their writings and contributions without 
which it can never proceed further.

Editorial & Advisory Boards



particular eastern race, and some other times resulted from 
weakening the knowledge: by concealing an evidence or 
by distorting its reading or its interpretation.

2- Karbala: it is not just a geographical area with spatial 
and materialistic borders, but it is materialistic and moral 
treasures constituting, by itself, a heritage of a particular 
race, and together with its neighbours, it forms the greatest 
heritage of a wider race to which it belongs i.e. Iraq and the 
east. And in this sequence, the levels of injustice against 
Karbala increase: once, because it is Karbala with all that 
it has of the treasures generating all through history and 
once more because it is Karbala, that part of Iraq is full of 
struggle, and still once more because it is that a part that 
belongs to the east, the area against which aggression 
is always directed. Each level has its degree of injustice 
against its heritage, leading to its being removed and its 
heritage being concealed; it is then written in shorthand 
and described in a way which does not actually constitute 
but ellipsis or a deviation or something out of context.

3-According to what has just been said, Karbala 
Heritage Centre belongs to Al-Abbas Holy Shrine that set 
out to establish a scientific journal specialized in Karbala 
heritage dealing with different matters and aiming to: 

-The researchers' viewpoints are directed to studying 
the heritage found in Karbala with its three dimensions: 
civil, as a part of Iraq, and as a part of the east.

- Watching the changes, the alternations and additions 
which show duality of the guest and luxury in Karbala 
geographic area all through history and the extent of 
the relation with its neighbours and then the effect that 



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala ?

1- Human race is enriched with an accumulation both 
materialistic and moral, which diagnoses in its behaviour, 
as associative culture and by which an individual's activity 
is motivated by word and deed and also thinking, it 
comprises, as a whole, the discipline that leads its life. And 
as greater as the activity of such weights and as greater 
their effect will be as unified their location and as extensive 
their  time strings extend; as a consequence, they come 
binary: affluence and poverty, length and shortness, when 
coming to a climax.

According to what has just been said, heritage may 
be looked at as materialistic and moral inheritance of 
a particular human race, at a certain time, at a particular 
place. By the following description,the heritage of any race 
is described:

-the most important way to know its culture.

- the most precise material to explain its history.

- the ideal excavation to show its civilization.

And as much as the observer of the heritage of a 
particular culture is aware of the details of its burden as 
much as he is aware of its facts i.e. the relation between 
knowing heritage and awareness of it is a direct one; the 
stronger the first be, the stronger the second would be 
and vice versa. As a consequence, we can notice the 
deviation in the writings of some orientalists and others 
who intentionally studied the heritage of the east especially 
that of the Muslims. Sometimes, the deviation resulted 
from lack of knowledge of the details of the treasures of a 



Regarding the handwriting heritage, we chose two 
investigated letters belong to our respected readers. 
The first is entitled the questions answers, and the 
second in the limited suspicion to Seyed Muhammed 
Hussein Bin Muhammed Ali bin Muhammed Isma'iel 
Al Mer'ishi Al Al Ha'iri known by Al Shehristani.

We hope that this issue gets the respected readers' 
consent. We also renew the invitation to them to write 
in the journal by supporting it with the enhanced 
outcome and firm investigations.

Our prayer that Praise be to Allah, Lord of the Worlds.

Editor-in-Chief



material that had scientifically evaluated by university 
instructors holding high scientific titles with prominent 
efficiency.

The first research dealt with papermaking and 
papermakers up to the thirteen century after Hijra; it 
contained a laboratory and field study. The second 
research tackled jurisprudence to Al Behbehani 
between the necessary condition and the sufficient 
one. The third research included the principles science 
(Ousol) to Sahib Al Fosoul in comparison with Sahib 
Al Kefayah wel Al Meshhour. The fourth research was 
about Sheikh Muhammed Hussein Al Isfehani Al Ha'iri 
and the theory of the hanging duty which was one of his 
creativities when the media tackled later by argument 
and prospection up to our time. The fifth research was 
devoted to Sheikh Muhammed Mehdi Al Neraqi and 
his knowledgeable efforts. Whereas, the sixth research 
was about Seyed Muhammed Mehdi Behr ul Auloum 
and his permissions. The seventh research was an 
investigation about Seyed Muhammed's Mehdi Behr 
ul Auloum philological books, their titles an features of 
every book that distinguishes it from others for more 
than one have the title of Al Mesabeah in the heritage 
and bibliography books. As a result, this caused 
a confusion to the heritage specialized.

Finally, there was a research in English about the 
Role of Kerbala People in the Political Development in 
Iraq from 1914 – 1921.



Issue Word
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most 

Merciful

Praise be to God Allah is exalted by those in the 
heavens and earth, His is the Kingdom, and His the 
Praise. He is powerful over all things. He knows all that 
penetrates the earth and all that comes forth from it, all 
that comes down from heaven and all that ascends to 
it. He is the Most Merciful, the Forgiver. We pray and 
salute his chosen glorified prophet, the supported and 
settled slave, our master and prophet Mohammed and 
his progeny.

The current issue is the third issue of the fifth 
year of Turath Kerbala journal. Thus, now the 
journal publications increased into seventeen that 
documented significant and various aspects of cultural 
and intellectual heritage of Kerbala city.

The journal held the widen scientific symposiums 
with some Iraqi universities and heritage academies 
as a part of its activities. This is, in addition to holding 
scientific monthly discussions within Kerbala heritage 
club. And now, we are preparing to hold an international 
scientific conference. Researches of this conference 
will be published in this journal.

This issue included a valuable group of researches 
and studies that contained a valuable scientific 



issuing vicinity, in time, the research stratification is subject to technical 
priorities.

11. All researches are exposed to confidential revision to state their 
reliability for publication. No research retrieved to researchers, whether they 
are approved or not; it takes the procedures below:

a: A researcher should be notified to deliver the meant research for 
publication in a two-week period maximally from the time of submission.

b: A researcher whose paper approved is to be apprised of the edition 
chief approval and the eminent date of publication.

c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or depth, before 
publishing, the researchers are to be retrieved to the researchers to 
accomplish them for publication.

d: Notifying the researchers whose research papers are not approved; it is 
not necessary to state the whys and wherefores of the disapproval.

e: Researchers to be published are only those given consent by experts 
to in the field. 

f. A researcher bestowed a version in which the meant research published, 
and a financial reward.

12. Taking into consideration some points for the publication priorities, 
as follows:

a: Research participated in conferences and adjudicated
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.
13-Receiving research be by correspondence on the E-mail of the 

Journal :(turath.karbala@gmail.com), Web: http://karbalaheritage.alkafeel.
net/, or Delivered directly to the Journal's headquarters at the following 
address: Karbala heritage center, Al-Kafeel cultural complex, Hay Al-Eslah, 
behind Hussein park the large, Karbala, Iraq.



Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original scientific 

researches under the provisions below: 
1. Researches or studies to be published should strictly be according to 

the globally-agreed- on steps and standards.
2. Being printed on A4, delivering three copies and CD Having, 

approximately, 5,000-10,000 words under simplified Arabic or times new 
Roman font and being

in pagination.
3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not exceeding a page, 350 

words, with the research title.
4. The front page should have the title, the name of the researcher/

researchers, occupation, address, telephone number and email, and taking 
cognizance of averting a mention of the researcher / researchers in the 
context.

5. Making an allusion to all sources in the endnotes, and taking 
cognizance of the common scientific procedures in documentation; the title 
of the book, editor, publisher, publication place, version number, publication 
year and page number. Such is for the first mention to the meant source, 
but if being iterated once more, the documentation should be only as; the 
title of the book and the page number.

6. Submitting all the attached sources for the marginal notes, in the 
case of having foreign sources, there should be a bibliography apart from 
the Arabic one, and such books and researches should be alphabetically 
ordered.

7. Printing all tables, pictures and portraits on attached papers, and 
making an allusion to their sources at the bottom of the caption, in time 
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