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 شكر وعرفان      
، مت اجناز هذا وقدرته بفضهل،نشكر هللا تعاىل اذلي  بدء،ابدئ يب 

لكية ال دب  والتقدير ا ىلكام نتقدم بأ مسى عبارات الشكر  البحث،

 ، قسم ادلراسات اللغوية، ا ىل مكتبة القسموالفنونالعريب 

ىل أ ساتذيت ال فاضل اذلي سهروا   عىل تأ طريان،   ومساعدهتم لناا 

 والنصيحةمن خالل تقدمي ادلمع 

جياز البحث املتواضع.  شكرا للكتب اليت اخترصت لنا طريق ا 
 

 ازشهين

 خبتة

 

 وهللا ولي التوفيق

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  ال هداء

هلل  بعد، امحلدأ ما  وأ ههل ومن وىفاحلبيب املصطفى  والصالة عىلامحلد هلل وكفى 

والنجاح اذلي وفقنا لتمثني هذه اخلطوة يف مسريتنا اجلامعية مبذكرتنا هذه مثرة اجلهد 

 ولك العائةلدلربنا  وأ داهمام نوراتعاىل همداة ا ىل الوادلين الكرميني حفظهام  بفضهل

وابل خص ، وأ خوات ورفيقات املشوارمن ا خوة  ول تزالالكرمية اليت ساندتنا 

رشادان لتجاوزاكن هل الفضل يف توجهينا  ا ىل منهذا العمل  هندي هذه املذكرة  وا 

 ..والتقديرحرتام املرشف د/ معمر عبد هللا فهل منا لك الا

 

 
 



 

 
 

 

 املقدمة 



قدمةم  

 

 أ
 

 مقدمة

وظهوره كان قد سبق ذلك ظهور الفكر العقالني في العهد ألاموي  بداية وقبل وجود الفكر الاعتزالي    

في أكثر من مكان في الدولة إلاسالمية ، وقد كان ذلك  على أيدي أشخاص مثل عمر املقصوص، الجعدل 

بن درهم والجهم بن صفوان وغيرهم ثم فيما بعد انتشرت أفكار هؤالء ألاشخاص في أنحاء املمالك 

أمثال: واصل بن العطاء وعمر بن عبيد وإبراهيم النظام وغيرهم إلى أن أصبحت وألهمت شخصيات بارزة 

هذه ألافكار بمثابة بذور ونقطة انطالق لفكر املعتزلة وبعد اعتزال واصل بن العطاء ملجلس شيخه 

البصري بعد جدال دار بينهما حول الحكم على مرتكب الكبيرة، حيث أن واصل بن العطاء لم يقتنع بأنه 

كافرا وقال هو في منزلة بين منزلتين أي ال مؤمن وال كافر، وبسبب هذه الاجابة اعتزل مجلس الحسن ليس 

البصري وقام بتأسيس حلقة علمية وأصبح له أتباع ومقتنعون باجتهاداته وحينها قال الحسن البصري 

وضوع نحسبه أنه استطاع و هو م اعتزلنا ) َواِصل بن العطاء( مما نتج عنه هذه التسمية أال وهي املعتزلة،

إلى حّد بعيد أن يخلف لهذه ألامة رصيدا معرفيا ال يستهان به، وما دليل تلك ألابعاد املعرفية التي أثارها 

يبينه وتطرق إليه الدكتور مختار  وهو ما. القدامى ببعيدة عما نجده في واقع ثقافتنا اللسانية املعاصرة

للغوي في الفكر الاعتزالي( وعليه فإن طبيعة هذا الكتاب اقتضت ا )التصور لزعر بالتفصيل في كتابه هذا 

أن يكون في مدخل وفصلين، انصّب املدخل أساسا على دراسة الفكر الاعتزالي بكل مالمح مالبساته 

الداخلية والخارجية، أما بالنسبة للفصل ألاول فتناولنا بالدراسة بعد حركية النص بين العقل والالعقل 

نية / الذات القدسية( والفصل الثاني تناولنا فيه القضايا اللغوية التي توقف عند ها إلانسا )الذات

 . املعتزلة بالشرح والتحليل

وما جعلنا نختار هذا الكتاب هو أن عنوانه دليل للثقافة واملعرفة وأيضا موضوعه يندرج    

  . تخصصنا كطالبتان



قدمةم  

 

 ب
 

أما املنهج املتبع الذي فرضته علينا طبيعة البحث هو املنهج الوصفي الذي يتناسب وهذا الطرح  

وال ننكر أننا واجهتنا صعوبات كثيرة بالنسبة لنا عائق فنقص املراجع من جهة ومنجهة أخرى أننا لم 

استطعنا أن نتجاوز نجد قراءات أو دراسات تقدير لهذا املؤلف، إال أنه بفضل توجيها وإرشادات املشرف 

 هذه العراقيل، فله منا كل الشكر والعرفان الطالبتان:

 .عباسة شهيناز 

.عوجة بختة



 

 

 

املدخل 



دخلامل  
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ف  ِّ
 
لفبطاقة فنية للمؤل

َّ
 :واملؤ

ف )الدكتور مختار لزعر( أكاديمي وباحث جزائري من مواليد ) التاسع ماي    ِ
ّ
م( في 1922و اسم املؤل

شهادة ليسانس في و  العلوم إلانسانيةو  الجزائر، تحصل على شهادة الباكالوريا في شعبة ألادب –وهران 

شهادة رسالة املاجستير املوسومة و  م ( 1995ألادب العربي من جامعة التكوين املتواصل سنة )و اللغة

)بأثر الفكر النحوي في تأويل القران عند املعتزلة الكاشف نموذجا( تحت إشراف ألاستاذ الدكتور عبد 

م(، شهادة الدكتوراه املوسومة ) بنظرية التأويل في التراث اللساني العربي( 1999امللك مرتاض سنة )

م(، من أستاذ محاضر ابتداء من شهر 2004تاض سنة )تحت إشراف ألاستاذ الدكتور عبد امللك مر 

 (، شهادة املستوى الثاني في اللغة ألامازيغية.2006 – 2005جويلية سنة )

آدابها و  كان أستاذ مشارك، دّرس عدة مقاييس في قسم اللغة العربية م(2000م إلى 1995)من سنة    

 بجامعة وهران.

 الداللة.الوظيفي، اللسانيات، علم و  النح، النحو -

 م(2000إلى 1999)الوظيفي في قسم الترجمة من سنة و  مقياس النح -

لسانيات و  اللسانيات التطبيقيةو  إلى يومنا هذا يدرس مقياس اللسانيات العامة 2000من سنة  -

 آدابها.و  الوظيفي بقسم اللغة العربيةو  تحليل الخطاب، النحو  النص

 اللغة العربية املاجستير بقسمبحث لطلبة ( دّرس مقياس منهجية ال2002إلى  2001من سنة ) -

 عباسة(. )محمدآدابها جامعة مستغانم تحت مشروع ألادب القديم للدكتور و 

 -2007)الحضارة في قسم الفنون الجميلة لطلبة املاجستير و  اللغةو  درس مقاييس منهجية البحث -

2008.) 
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 ممثل ألساتذة كلية ألادبو  جنة العلميةفي اللو ( عض2003إلى  2000من املهام إلادارية من سنة ) و     

 2003آدابها من سنة )و  رئيس للجنة العلمية لقسم اللغة العربيةو  الفنون على مستوى املجلس العلمي،و 

 املجلس العلمي للكلية.و  آلان عضو (2006إلى غاية 

التوزيع و  لنشر التصور اللغوي في الفكر الاعتزالي، قراءة تأويلية في مشكالت املعرفة، دار ألاديب ل -

 م.2005

مبادئ لتأصيل البحث التأويلي العربي، ، من الرواية إلى الدارية  (herméneeutique) التأويلية  -

 م(.2007ديوان املطبوعات الجامعية ) 

 م(.2009تعمقاتها املنهجية، ديوان املطبوعات الجامعية )و  اللسانيات منطلقاتها النظرية -

 العلمية: مقاالتهمن و  

م  2002من شهر ماي سنة  22/21/20الغيرية( بتاريخو  امللتقي الدول حول ) التراث الروحي -

 ، ابن عربي نموذجا.ينونةالكو  بمستغانم، عنوان املداخل: تأويلية ألاخر بين الوجود

م بمستغانم،  2003من شهر ماي سنة  5/4املتاقفة ( بتاريخ و  امللتقي الدولي حول) ألادب الديني -

 الالمعرفة عند ابن عربي.و  داخل التأويل بين الشرعيتين املعرفةعنوان امل

من شهر ماي بمستغانم، عنوان  2004سنة  4/3الغيرية( بتاريخ و  امللتقى الدولي حول) اللغة -

 غيرية امللتقي ألاخر، قراءة تأويلية في الفكر الاعتزالي.و  املداخل: النص القرآني بين شرعية املعنى

، 2006من شهر ماي  16/15الاتجاهات(بتاريخ و ألاول حول )مناهج الترجمة ألاطر امللتقى الدولي  -

 جامعة الجياللي اليابس بسيدي بلعباس، عنوان املداخلة: الثنائية ألاصولية بين الضابط الشرعي

 الخاص نموذجا.و  املكافئ الترجمي، ثنائية العامو 

عنوان ) تحليل الخطاب في ضوء النظرية من مشاريع البحث: فتح مشروع بحث في املاجستير تحت و  

 (2006 – 2007التداولية ) 
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الاجتماعية بوهران و أيضا فتح مشروع بحث تحت إطار الكراسك أي مركزالبحوث ألانتروبولوجيةو  

 تحت عنوان ) تحليل الخطاب الجامعي البيداغوجي( مقاربة تأويلية ألسنية في برنامج تعليم اللغة العربية

 آدابها.و 

ماي  14/13التأويل( في يومي و  م ملتقيين: ألاول وطني تحت عنوان )اشكالية الكتابة بين القراءةنظا

 .2009/   2008الثاني دولي تحت عنوان )حوار حول املناهج النقدية ( في ماي سنة و  2007/  2008سنة 

في تخصصات  ذلكو  الدكتوراهو  أما بالنسبة لإلشراف حاليا يشرف على عدة رسائل في املاجستير   

 التداولية.و  الوظيفي، تحليل الخطابو  النح، املتنوعة مثل : اللسانيات

ناقش عدة رسائل في و  املناقشات ناقش العشرات من مذكرات التخرج على اختالف التخصصات،و  

 كذا الدكتوراه على اختالف التخصصات.و  املاجستير 

ويلية في مشكالت املعرفة، للدكتور مختار لزعر، كتاب ) التصور اللغوي في الفكر الاعتزالي( مقاربة تأ 

. مغلف تغليف عادي باللون ألاخضر، بدون 151كتاب ذ وحجم متوسط ينتهي ترقيمه عند الصفحة 

 م، بالجزائر.2005طبعة، دار ألاديب للنشر والتوزيع 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

  الاول:الفصل 

 حركية النص بين العقل والالعقل 
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 لفكر الاعتزالي من التأسيس إلى التأصيل:ا -1

أن أي مخلوق إذا قال وامن به  سنكتفي في هذا املقام بعرض ألاصول التي اتفق عليها  املعتزلة،ذلك    

إيمانا جازما وقاطعا سمي معتزليا بدون منازع، ومن أنكر واحد منها أي ) ألاصول ( ال يستحق أن يوصف 

 1بهذه الصفة الاعتزالية  وهي: 

: يوجز إلامام ألاشعري أراء املعتزلة فيما يخص بعد مفهوم التوحيد فيقول إنهم قالوا إنه التوحيد –أ 

ش يء، وليس بجسم وال بشبح، وال جثة وال صورة وال لحم وال دم، وال شخص وال جوهر.  كمثله ليسواحد 

 2...الخ، وه وإثبات وحدانية هللا ونفي املثل والتشبيه عنه 

: إن املعتزلة مثلما تعاملوا مع مبدأ التوحيد عن طريق الجانب العقلي كذلك  ألامر كان مع العدل -ب

تعمقوا فيه وفي حدوده وأثاروا حول ذلك مسائل كثيرة أهمها أنهم قالوا:  مفهوم العدل الرباني حيث

وجدنا من فعل الجود في الشاهد ) أي إلانسان املشاهدة أعماله( كان جائزا، ومن فعل الظلم كان ظلما، 

ومن أعان فاعال على فعله ثم عاقبه عليه كان جائزا، والعدل من صفاته هللا والظلم والجور منفيان 

، لقوله تعالى:" وما ربكم بظالم للعبيد"، وعلى هذا ألاساس غدي  املعتزلة يرتبون مباحثهم في مفهوم عنه

 العدل الرباني جملة من القضايا أهمها:

أن هللا تعالى يسير بالخلق إلى غاية وه ويريد خيرا وصالح لهذه الذات إلانسانية ألن يعيش في  -

 رحاب العدل الرباني. 

 يريد الشر لعباده وال يأمر به.  أن هللا تعالى ال  -

أنه تعالى لم يخلق أفعال العباد ال خيرا وال شرا، وعليه فإرادة إلانسان حرة وه وخالق أفعاله  -

 3ولهذا كان مستحقا للجزاء ) بمعنى الثواب والعقاب(

                                                           
. أيضا : االنتصار ال بي الحسن عبد 298- 149راجع: شرح األصول الخمسة للقاضي عبد الجبار، تحقيق : د / عبد الكريم  عثمان ص  - 1

 . 126م ص  1952، نشر لجنة التأليف والترجمة والنشر، مطابعة دار الكتب المصرية، القاهرة الرجيم بن عثمان الخياط المعتزلي، تحقيق: نيبرج
 .22/ 3أحمد أمين، ضحى االسالم.   - 2
 .608-299أيضا شرح األصول الخمسة للقاضي ص :  – 165محمد علي أب وريان: تاريخ الفكر الفلسفي: ص  - 3
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املعادلة: فمن  : لقد تشدد الكثير من املعتزلة في شأن هذه املسألة حتى ذهبوا إلىاملنزلة بين املنزلتين -ج

 1زادت معاصيه على طاعته أحبطها ومن زادت طاعاته أحبطت عقاب زالته.

: أما الوعد والوعيد فرابع ألاصول الخمسة وه وفي حقيقته أحد املسائل الهامة التي الوعد والوعيد -د

عتقدهم في فرعها املعتزلة على أصل العدل، ذلك  أنهم رأوا في آيات الوعد والوعيد مظاهر تطبيقية مل

العدل ونظرية الاستحقاق في الخطاب ألقراني، ومفاد هذا ألاصل حسب املعتقد الاعتزالي أنه تعالى وعد 

املطيعين بالثواب وتوعد العصاة بالعقاب وأنه يفعل ما وعد به وتوّعد عليه ال محالة، وال يجوز عليه 

 2الخلف.

ر أن هذا املبدأ يشترك فيه جميع املسلمين دون الجدير بالذك ألامر باملعروف والنهي عن املنكر:  -هـ

استثناء عمال بقوله تعالى.  " ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر 

 3وأولئك هم املفلحون 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .188 /3ابن حزم في كتابه الفصل.  - 1
 .133لقاضي عبد الجبار: األصول الخمسة ص ا -2
 .104سورة أل  عمران : اآلية  - 3
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I I- :حركية النص بين العقل والالعقل 

من أجل هذه ألاسباب سنتوقف وقفة متأنية عند مفهوم العقل عند املعتزلة وتلك التخريجات التأويلية   

التي راحوا في كثير من املقامات يربطونها بالجانب العقلي وهم ينطلقون من واقع النص القرآني، دون  أن 

فكر الاعتزالي، في شأن قضية ننس ى تلك التخريجات التي لّربما استطاعت إلى حد بعيد أن تتلقى مع ال

 الاتصاف بمبدأ النظر دون الاقتداء والتبعية الذي ال يغني من الحق شيًئا.

 العقل عند املعتزلة: -1

عند رجال املعتزلة كالحارث املحاسبي  والقاض ي عبد الجبار والجبائي وبعض ( Reasonمفهوم العقل )

نهم تربوا في أحضانها قبل أن يخرجوا من حواليتها، من ألاشاعرة الذين لهم قدم في البيئة الاعتزالية  أل

يعد كتاب العقل للحارث املحاسبي أول كتاب استطاع أن يتناول بعد مفهوم العقل، فيقول في تعريفه " 

وه وأيضا "  1إنه أي العقل الغريزة التي جعلها هللا في املمتحنين من عباده أقام به على البالغين للحلم " 

وه وتلك  2العبد ثم يزيد فيه  معنى بعد معنى باملعرفة باألسباب الدالة على املعقول " غريزة يولد بها

الفطرة الكونية التي " وضعها الرب جل وعل في أكثر خلقه لم عليها العباد بعضهم من بعض وال اطلعوا 

  3ه " عليها من أنفسهم بروية، وال بحسن وال بذوق وال بطعم وإنما عرفهم هللا إياه بالعقل من

بمعنى أن هذه الغريزة الفطرية املبثوثة في كل نفس تدب في هذا الوجود ال يمكن التعرف  عليها إال     

عن طريق التعرف على العقل أوال، وعند تعرف الذات إلانسانية على العقل ومعرفة  جوهر العميق، 

في طياتها أبعاد املعرفة وأسرار  فإن ذلك سيؤديها إلى إدراك بعد حركية تلك الغريزة الفطرية التي تحمل

 وجودية كفيلة أن تعطي للذات إلانسانية كل ما تحتاجه  من معان وأبعاد.

                                                           
 م.1971الحارث المحاسبي: العقل وفهم القرآن : تحقيق: حسين القوتلي، دار الفكر بيروت. سنة  - 1
 .205المصدر نفسه.  :  -2
 وما بعد. 201المصدر نفسه. ص:  - 3
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كان يعتمد الحارث وه ويستخدم الجانب العقلي ثالثة محطات أساسية، ألاولى إنما تتمثل في تلك    

أن يتعرف عليها وعلى الخيط ألاساس ي والجوهري الذي يسري في كينونتها إال  أال يمكنالفطرة الغريزية 

 عن طريق الجانب العقلي الذي بفضله تحقق عملية التعرف والتقرب.

أما املحطة الثانية فإنها تتمثل في تلك العالقة بين الذاتية العقل املستقلة بإطالقها وكينونتها واملعرفة   

ال يمكن لها أن تفرض وجودها املعرفي ومن  إذ بدونهالوجود يسبق العقل عليها التي ينبغي أن تتحقق في 

الاستداللي  سماه بالجانبثم راح الحارث يربط هذه العالقة في كيفية تجسيدها ومعرفتها عن طريق ما 

ل في والنظر. أما املحطة الثالثة هي محطة جامعة  مانعة تأتي بعد مرحلة الاستداللي والنظر، فإنما تتمث

املعرفة أ وإن صح التعبير حسن توظيف الجانب العقلي أ والعقل الرابط، وفي هذه املرحلة نجد أن فطرة 

البشر تتفاوت في ربط بعد الجانب العقلي في العملية املعرفية بناء على تفاوتهم في القدرة على النظر 

 1الاستداللي.

الحد التام أ وما يسمى بالجامع املانع  فيقول  أما تعريف الجانب العقلي للقاض ي  عبد الجبار ه وذلك

في هذا الصدد ما نصه: " أعلم أن العقل ه وعبارة عن جملة من العلوم مخصوصة متى حصلت في 

ف " 
ّ
ثالثة مالحظات تلفت النظر في هذا التعريف  2املكلف صح منه النظر والاستدالل والقيام بأداء ما كل

ر في تعريفه للعقل، ألاولى تتعلق بصورة الجانب العقلي وه وما يسميه الذي أشار إليه القاض ي عبد الجبا

راح  ألامر يركز على تعريف ُبعد الحركية العقل وذلك  البعض بالصيغة الشرطية للتعريف، والثانية إنما

ة بمحتواه من جملة العلوم واملعارف املخصوصة واملنوطة به والتي بإمكانه  أن يقدم لها الكثير من إلاعان

للجانب التوجيهي، والثالثة تلك املالحظات التي تنبه عن بعد العالقة الكائنة بين الجانب العقلي والعمل 

التكليفي الذي ينبغي أن يتحلى به املكلف ويسير وفق خطى الحق. إذا  فالعقل عند القاض ي عبد الجبار 

                                                           
 بتصريف. 216- 125ص: الحارث المحاسبي: العقل وفهم القرآن - 1
القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل، حقق باشتراط طه حسين وإبراهيم مدكور. وزارة الثقافة واإلرشاد القومي. مصر.  - 2

1965 ،11/371-  372. 

 11/380المغنى  -3
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ء، وذلك ابتداء من معرفة أمر ضروري للمكلف حتى يستطيع من خالله أن يؤدي ما كلف به حق ألادا

ذاتيته الوجودية وانتهاء إلى معرفة تلك الضوابط املستلزمة القانونية املعرفة سواء أكانت ضرورية أم 

مكتسبة أ والسمة ألاساسية التي ينبغي املحافظة عليها عند القاض ي عبد الجبار في الطابع العقلي هي أن 

دية، رافضا أن يطلق على العقل صفة الجوهر أ وآلالة يظل باقيا على سمته الفطرية الغريزية الوجو 

وصفة القدرة اللهم إال إذا كان ورود لفظة العقل واردة في سياق ما على سبيل التشبيه والتوسع  وبالتالي 

البد لإلنسان من أن يكون "عاملا مما يدركه ويعلم من حاله ألنه ل وأدركه غيره لعلمه إذ لم يكن هناك 

  3لبس" 

 تعبير  كان الخالق عز وجل قد خلق املخلوق الذي شّرفه على جميع خلقه فإنه على حّد  تم إذا

املعتزلة يستدعي املقام أن يوظف العقل املوجود في كل ذات إنسانية حق التوظيف ال سيما 

عندما يتوقف هذا العقل عند نصوص تحتاج إلى استدالل واستنباط واستيطان، فإن عملية 

لوجوب عند من عرف قدرة العقل، لذا يصبح الجانب العقلي ضرورة من الربط تكون واجبة ا

 ضرورات التكليف إلالهي للبشر.

العقل في البيئة الاعتزالية يحتل املكانة املرموقة والصدارة في كل ش يء فإنه يبقى  كان حالوإذا    

بغي التوقف عنده ول ومن بعيد وذلك ملاله عالقة وطيدة بخلفية البيئة ألن غالبية نأمرا مهما ي

أهلها العلماء كانوا قد تربوا في أحضان البيئة الاعتزالية، ثم بعدها راحوا يكونون ألنفسهم تصورا 

 في أحضانه، لكن ال زالت تلك الفطرة العقلية الغريزية تصاحبهم في كثير  عما تربوابعدا يختلف 

 العقائدي أم الوجودي أم املعرفي. ألامر بالجانبما تعلق  يتناولونها سواءمن القضايا التي كانوا 

كان الفالسفة قد تأثروا خطى  إذا الوجود انهومن الالفت لالنتباه عن بعد حركية العقل في هذا   

وفي التمييز بما يسمى بمراتب العقل النظري على اساس انه  شراح أرسط أحدالاسكندر الافروديس ي 

 ينطوي على أربع مراتب: 
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العقل  الهيلواني ليس الا ذلك الجانب الفطري الغريزي أللذي وهبه صاحب الرعاية املطلقة لكل ذات  -1

رزمي ه و " إنسانية تريد معرفة وجودها في هذا الوجود على حد تعبير الحارث املحاسبي ا وبعبارة الخوا

ا وه وذلك "  1تلك القوة الكائنة واملوجودة في الانسان وهي في  النفس بمنزلة القوة الناظرة في العين "

الاستعداد املحض الدراك املعقوالت، وه وقوة محضة خالية عن الفعل كما ألاطفال وإنما نسب الى 

 2   الهيولى ألاولى والخالية في حد ذاتها عن الصور كلها "

العقل بامللكة ه وذلك العالم الذي تحصل فيه املعقوالت الاولى التي هي عبارة عن مبادئ التصوير  -2

التي يقع بها التصديق باالكتساب وه وما يساوي املعنى الذي أشار إليه البقالني لحظة تقسيمه للعلوم 

 ضرورية ونظرية  قسمين:إلى 

العقل الذي تحصل فيه املعقوالت الثواني املتحجرة مع حركية الفطرة املبثوثة في  و العقل بالفعل ه -3

كل ذات إنسانية والتي تستند في حصولها على املعقوالت الاولى ذلك ان القوة العقلية اذا اطلعت على 

تها الجزئيات التي في الخيال واشرف عليها نور العقل الفعال فينا استحالت مجردة على املادة وعالق

 3وانطبعت في النفس الناطقة  

العقل الفعال أ وما يسمى باملستفاد وه وفي حقيقة أمره ليس عقال إنسانيا عاديا وإنما ه وعقل كوني  -4

وجودي مطلق يتماش ى مع من عرف قدر ذاتية إلانسان املطلق وه والعقل العاشر في سلسلة العقول 

رفة خبايا حركية الوجود والكون من اجل إدراك وسبر الصادرة عن ألاول ولكنه يقوم بدور هام في مع

أغواره العميقة، اذ انه يخرج تلك املعقوالت الكائنة في أي ذابة  في هذا الوجود واملطلق من القوة الى 

  4الفعل

                                                           
 .81ص.   1343الخوارزمي: مفاتيح العلوم. إدارة الطباعة المنبرة، مصر. - 1
 .81الشريف الجرجاني: التعريفات.  الدر التونسية للنشر، تونس. ص  - 2
 وما بعدها. 219المنطق ) المدخل (، تحقيق األب جورج قنواني وآخرون، المقدمة، ص  –ابن سينا : الشفاء  - 3
 المصدر نفسه - 4



 حركية النص بين العقل والالعقل  الفصل ألاول 

 

15 
 

إذا فإن مفهوم العقل عند كل من الحارث املحاسبي والقاض ي عبد الجبار وغيرهما من املعتزلة 

ه من الاشاعرة إنما يعد بمثابة البداية والنهاية في الحصول على أي معرفة كانت سواء وكذا البقالني وغير 

 وجودية ام معرفية ام دينية

 املعتزلة:العقل ومراحل املعرفة عند  -2

ثمة ثالثة مفاهيم لها دور كبير في تاريخ الفكر املعرفي الوجودي وهي العقل والفكر والفهم، ذلك 

مفهوم العقل عبر املدونة الكندية مثال يهدي بنا الى انه أي )العقل( كان يستخدم  أن إلقاء نظرة خاطفة في

في معنيين اثنين احدهما أن يكون الجانب العقلي له عالقة بالجانب الجسدي املحسوس وفي هذا املوطن 

بة ا نستكشف ثالث مستويات وهي تلك الاستعدادات الفطرية أللتي تأهل ألاطفال للقيام  بعملية الكتا

والحدث القرائي وه وما يطلق عليه بالعقل املادي ألنه يجسد حدثا ديناميكيا فعاال، ثم خروج هذا 

الاستعداد الفطري من القوة املبثوثة داخل ذاتية الطفل وتجسيدها عبر فعل يحرك مكامن القوة على 

اف املعارف والحصول نح وما نجده من ممارسة الطفل للعمل ا والحدث القرائي والكتابي، وأيضا اكتش

عليها وذلك عن طريق استخدام الجانب العقلي ملا ه ومحصل عليه خالل العمليتين اللتي سبقت وإن 

 1تأسست في ذاتية الذات وهنا يصبح الجانب النقلي لدى الانسان مكتسبا يستطيع استخدامه متى شاء

ات ألاشياء وهي ألاجناس وألانواع والثاني ه وتلك العالقة التي تربط العقل باملجرد الذي يخص كلي 

والعقل في هذا املقام نجده يقوم بعملية سبحية مطلقة وه وما نجده مجسدا جليا وواضحا في املدرسة 

  .الارسطوطاليسية

في مسار حركية العقل هناك فرقا شاسعا بين العقل الوجودي والعقل املعرفي ذلك ان مهمة العقل 

سر الفجوة بين واجب الوجود والوجود املمكن املتغير وه والوجود  هي الفرابيالوجودي على حد تعبير 

املادي، وبالتالي فالعقل بهذه الكيفية عبارة عن علة فاعلة ومتحركة تستمد قدرتها الوجودية على الجانب 

                                                           
 وما بعدها بتصرف. 355( ص : 1952محمد عبد الهادي أب وريدة ) القاهرة سنة  الكندي: رسائل الكندي الفلسفية.  تحقيق : - 1
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العقلي والحدثي من واجب الوجوب بالذات، لذلك العقل املفارق ه وفي حقيقة امره سبب ضروري في 

  .قل الاول والعقل الاول يعد سببا ضروري في احداث العقل الثانيوجود الع

أما العقل املعرفي فانه ملا كان سر املعرفة في حقيقة امره يستقي اصوله، وينابيعه من أعلى املراتب وأعلى 

السلم الوجودي، كان املقام الذي يتماش ى مع هذا املشهد والحقيقة املطلقة هي النفس املطلقة التي 

 1بخبايا عالم الذات الانسانية.  تختص

حركية العالقة بين العقل واملعرفة عند املعتزلة وكيف أنهم راحوا يعطون للعقل ألاولوية 

العتقادهم اليقيني الذي ال يشوبه شك في ان املعرفة إنما تبدا بالعقل وتنتهي بالعقل، لقد ذهب القاض ي 

ة ألاصل في كل ش يء وما الدليل السمعي الشرعي الا تابع عبد الجبار إلى أن الدليل العقلي إنما ه وبمثاب

له.  والعقل عند املعتزلة يظل أمرا ضروريا لدى املكلف وه وفي املرحلة التصاعدية يريد إثرها معرفة ما 

يجب فعله وما ينبغي تركه وتنقسم إلى قسمين احدهما ضروري فطري غريزي يكون أين تكون الفطرة 

ي الذاتية وأصبحت حركيتها في أتم الاستعداد الن تتلقى كل ما يجعلها تقترب إلانسانية قد التصقت ف

من التحلي بلب الحق الوجودي الذي خلقت من اجله، والثاني مكتسب وه وألامر الذي تستطيع الذات 

إلانسانية معرفته بعدما يسكن ألامر الضروري الفطري الغريزي ويستولي على جميع التصورات واملبادئ 

 2سية ملا يقتضيه العامل ألاساس ي للذات إلانسانية ألاسا

إن قضية النضر والاستدالل عند املعتزلة تعد اول مراحل التكليف العقلي الذي يتم عن طريق 

ذلك الباحث ا والخاطر الذي يقذفه الخالق في كل نفس بشرية لها من املؤهالت الفطرية والوجودية 

 ظر وتستدل وتستنبط وتستبطن.واملعرفية ما يجعلها قادرة على ان تن

ومن حق النضر الا يصح الا مع الشك في املدلول والشك عند املعتزلة يعد ضرورة أساسية في   

العملية الترجيحية لديهم السيما عندما يكون املعتزلة يتناولون القضايا الوجودية والفلسفية وغيرها 

                                                           
 وما بعدها. 42ص  – 1948أب ونصر الفرابي : آراء أهل المدينة الفاضلة، القاهرة  سنة   - 1
 354 /16القاضي المغنى في أبواب التوحيد والعدل:  - 2
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وهم يستخدمون النظر والذي يثير في نهاية املطاف فإنهم يركزون عليها تركيزا بالغا على مبدأ هذا الشك 

الجانب التأملي ويحرك الجانب الفكري مما يقرب الشاك الى معرفة الحقيقة ومعرفة وجوده الذاتي في 

 1الوجود 

 بين الدليل العقلي والنقلي : -03

ونحن نسبح في أسرار وطيات  حركية العقل والبدء  إن الذي يهمنا في هذه الوقفة الومضية  

وهما يسيران معا مع  حركية الوجود، أي بين الدليل العقلي ) الوجودي ( والنقلي   ) النص ي( فرق  شاسع 

وواسع عند البيئة الاعتزالية  التي راحت تفرض وجودها عن طريق الجانب العقلي تسير وفق خطاه وهي 

من الخطاب القرآني أم  احاديث شريفة، ام ما ورد النصوص سواء كانت  تتوقف عبر ذلك بين أحضان

عن طريق العرب شعرا ا ونثرا أم النصوص اللغوية على اختالف أشكالها وأنواعها أم الفلسفية، املهم 

أن العقل عندها ه وألاساس وأن الدليل العقلي ينبغي ان يكون سابقا في كل لحظة عن الدليل النقلى  

 . 2ي مجال التوحيد والعدلالسيما ف

ثم إن املتدبر واملتأمل على حد اعتقاد املعتزلة في لب الخطاب القرآني يدرك ال محالة أنه  ليس 

في القرآن إال ما يوافق ويتماش ى مع الجانب العقلي، ألن له ألاهلية في أن يكون بمثابة الحجر ألاساس في 

 3فهم الشريعة.

بين الدليلين العقلي والنقلي هي في حقيقة أمرها حجة فطرية إن قضية املعرفة التي تكمن    

ووجودية، والفهم عندهم ال يقتصر على مساءلة الجوانب الوجودية املستعدة للظهور السطحي الخارجي 

 والجوانب الاحتمالية غير التقريرية، بل يشمل أيضا تعلم التوقع أ والانتظار.

                                                           
 .س387 /12القاضي المغنى : ص   - 1
 .1/81الملل والنحل.   الشهر ستاني: - 2
 .403 /16القاضي عبد الجبار المغني.   - 3
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 1ه الوجود املطلق بكل مستوياته الداخلية والخارجية.وتعلم العثور على املوقع الذي يظهر في 

عند العملية التأويلية التي تكمن بين الدليلين العقلي والنقلي وفلسفة املعتزلة  وهم يقفون إن املعتزلة  

تلميحية وعليه ان املعتزلة  تصريحية وأخرى كانت تحمل في طياتها عملية تأويلية في أساسها إذ ثارة تكون 

مختلفا عما فهمته  والوقائعية فهمايفهموا بعد الخطاب على   اختالف تنوعاته السياقية  استطاع وان

البيئات التي سبقت البيئة الاعتزالية.  هّم املعتزلة أنهم بحثوا  عّما لم يصرح به الخطاب ولم يقله ولم 

سلفنا الذكر يفكر فيه، ولكنه يعيش من وراء الجانب السطحي الشكلي، ذلك أن الفهم عندهم كما ا

عند ارتباطه بالجانب الوجودي املعرفي  ال يمكن أن ينبع من اللغة في حد ذاتها، وإنما يتم من خالل 

الجانب العقلي الفطري الوجودي، فاللغة من حيث هي تكلم ليست إذا مجموعة من الكلمات الشكلية 

أهل التفويض والتسليم في كثير الخارجية تعالجها الذات إلانسانية باعتبارها موضوعات، كما فعل ذلك 

من السياقات، إن اللغة عند املعتزلة لها مكانة مرموقة في الوجود الذي يتجلى للذات إلانسانية بجميع 

مستوياته الداخلية والخارجية، لقد تعودت الذات املحدودة على النظر إلى كلمات الجانب السطحي 

نب معينة، واللغة أي شمولية الخطاب املطلق أكبر النقلي من حيث هي أدوات تخدم هذه الذات من جوا

من هذا وأصغر وأكثر  نفاذا من سياق حركية العلمية الكونية أ والوجودية، وأكثر حضورا مما نتصور 

 في إطار علوم اللغة أيضا.

ه ومظهر التأويل عند املعتزلة، يؤولون الدليل النقلي إذا لم يتفق مع ما انتهوا إليه  إذا هذا   

مون مابحثهم للدليل العقلي "  من
ّ
يوافق منها البرهان العقلي، ويؤولون ما يخالفه. فالعقل ه والحكم  يسل

 2بين آلايات واملتشابهات، وه والحكم على الحديث ليقرر عدم صحته إن لم يوافق العقل ويحتمل التأويل"

                                                           
 .118.ص : 1933القاهرة /  –جمع السند وبي  –الجاحظ. رسالة الجاحظ ) الحجج النبوة......(  - 1
 جملة وتفصيال. . ومن أراد التفصيل في هذا المجال فليرجع إلى األحاديث التي رفضها المعتزلة6 3/9أحمد أمين: ضحى اإلسالم:  - 2

 المسند اإلمام أحمد بن أحمد، شرحه وصنع فمارسه أحمد محمد شاكر  -أ
م( 1952هـ، ) 1372، ط، الحلبي سنة 18تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ص  1سنن ابن ماجه،ج  –م. ب1947، القاهرة سنة 1115ص:  – 2ج 

 .69 /3ضحى اإلسالم، ج  –ج 
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 املعتزلة:القضايا اللغوية من املنظور 

من الاهتمامات اللغوية لدى املعتزلة تستوقفنا بعض  القضايا التي أثاروها، والتي تعد بحق أرقى وأدق    

ما خلفه املعتزلة من أثر في الفكر اللغوي العربي، وخصوصا ما تعلق بالنص املقدس ملا في ذلك من ارتباط 

الكريم ينعدم الفهم وينقطع إلادراك  وثيق بينهما، فبانعدام املعرفة بهذه اللغة التي انزل بها القران

 1ألسراره  ومعانية التي يحتويها من قريب أ وبعيد.

 اللغة بين التوفيق والاصطالح: -أ

مما ال شك فيه ه وأن اللغة كانت أول اهتمام املعتزلة حيث أن البحث في أصلها ونشأتها لم يكن  

غل أوائل علماء القرن العشرون وقد في حقيقة  أمره وليد هذا العصر بل نشأ منذ مئات السنين وش

اختلفت حوله املناقشات وتباينت فيه آلاراء ووجهات النظر بين الباحثين وهذا ما وضحه وكشف عنه 

املعتزلة حيث استطاعوا أن يعطوا له بعدا يميزهم عن غيرهم من الباحثين في قضية أصل اللغة ونشأتها 

زالي يجد أن قضية أصل اللغة كانت تتصل بمبدأين رئيسيين في إطار محدودة فإن التمعن في التراث الاعت

 من مبادئ املعتزلة، مبدأ التوحيد، ومبدأ خلق القرآن الكريم، ذلك ان هدفهم الوحيد ه ونفي. 

كل ما ه وخارج الذات إلالهية، أي كل ما يتعلق به  جل جالله من علم وقدرة وغيرها من الصفات 

 2القدسية التي يعلمها وحده وقادر عليها. التي ال يمكن أن تنفصل عن ذاته

، أ وتواضع واصطالح هللا تعالىأصل اللغة ونشأتها إلهام وتوفيق من  وأن هلوإلاشكال املطروح ه    

املعتزلة وعلى رأسهم الباقالني الذي يرى أن  ألاشاعرة عن نرى اختالفبين الناس؟ ومن الطبيعي أن 

البعد عن صفة  بعيدة كلاللغة توفيق من هللا تعالى، إذ ان املعتزلة يرون أن الكالم الرباني صفة فعلية 

الخالق الذاتية وكذا ابن فارس الذي كان رأيه من رأي الباقالني، أما القاض ي عبد الجبار فكان يؤمن بأن 

                                                           
 .95ص -الفكر االعتزالي )مقاربة تأويلية في مشكالت المعرفة ( لزعر مختار، التصور اللغوي في - 1
 .245 /1األشعري، مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين.  - 2
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يف، ونأتي إلى الجاحظ الذي كان مفهوم القصد عنده ه ونفسه عند القاض ي عبد اللغة اصطالح ال توق

 الجبار وه والعالقة بين الاسم واملسمى على مستوى املفردات اللغوية

 قضية الحقيقة واملجاز: -ب

وموضوع من أدق وأوسع مراحل التطور الداللي عند املعتزلة، وله عالقة باأللفاظ واملقصود في  و ه

املجاز اللغوي، وه واستعمال لفظ مكان لفظ آخر لصلة بينهما، وليس املجاز لصلة  (:)املجازهذا السياق 

 بينهما، وليس املجاز البالغي.

ومن اللغويين الذين ناقش املعتزلة آراءهم في قضية وقوع املجاز  وبخاصة في النص القرآني هم أب وعلى  

ي إلى أن أكثر اللغة مجاز، وحاول كل واحد ان الفارس ي، وأب واسحاق الاسفرائيني، كما ذهب ابن جن

يبرر مذهبه الا ان الجاحظ انما  يتوقف دائما عند عنصر  الوضوح وإلابانة في عملية انتقال اللفظ من 

معنى إلى معنى آخر ألنه من صلب اللغة وماهيتها، وهذا ما يعتبره الجاحظ الشرط ألاساس ي، فغالبا ما 

:" لآلية الكريمةجل تحليالته ألي قضية يعالجها فه ويرفض تفسير املفسرين  يتوقف عندها ويرجع إليها في

 1إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس شياطين "

ألنه يقرن بين مثل والتشبيه وه ويؤكد على تداخل املصطلحات ودالالتها على معنى املجاز  ومعنى   

الابانة، أما في شرط آخر فإنه يرى أن عملية نقل ألالفاظ الاشتقاقي، لكنه ال يخرج عن فكرة الوضوح و

من معنى إلى معنى ينبغي أن تكون من صنع الجماعة ال فرد، وكان ال بد للمعتزلة من أن يجدوا ألنفسهم 

مخرجا  يدافعون به عن أصولهم ومبادئهم، فكان سالحهم للتأويل ه واملجاز الذي يحافظ على معنى 

 ا.الحقيقة وال يخرج عنه

 

                                                           
 .65-63سورة الصافات اآلية   - 1
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 ألاخذ بعموم  اللفظ دون خصوص السبب: –ج 

لقد وضع علماء أصول الفقه قاعدة أصولية في ما يخص قضية العام والخاص، مفادها أن العام    

 الذي يرد على سبب خاص وذلك إما في سؤال السائل أ ووقوع حادثة معينة، فإنه يبقى على عمومه،وهذا

لظاهر اللفظ وبالتالي ال يمكن أن يتخصص بحركية السبب لقولهم : "إن العبرة تكون بعموم اللفظ  ال 

 1بخصوص السبب" 

كما أضافوا أيضا على أنه يجوز تخصيص عام النص القرآني والخبر املتواتر الذي ورد عن طريق  

 2الحديث الشريف.

م رأي في هذه القضية التي أشار إليها علماء ألاصول في وهنا املعتزلة كغيرهم من علماء الكالم كان له   

أبحاثهم الشرعية، إذ كانوا ينكرون عليهم تخصيص آلاية الكريمة بخصوص  خارجي وهم  يستدلون على 

ذلك أن أصل النص القرآني إنما ورد على العموم ليست إال.  واملعتزلة كعادتهم الاعتماد على الجانب 

علون على إثر ذلك هذا العموم ألاصولي ال ينبغي بحال من ألاحوال أن يخرج عن العقلي في املعرفة، فيج

نطاق ما يليه العقل في كل ش يء، يقول النظام في هذا السياق ما نصه : " إن الخبر الذي يكون ظاهره 

يفيد العموم، لم يكن في العقل ما يخصصه فعلى املفسر أن يقف في عمومه حتى يتصفح النص القرآني 

بمعنى أن الخبر يكون  3جتماع  وألاخبار، فإذا لم يجد للخبر تخصيصا فيما قض ى على عمومه " والا 

 حسب السياق التركيبي، ثم حسب ما يقتضيه العقل الذي يكون سببا في تخصيص هذا العام.

 اللغة والوظيفة التواصلية: -د

برأغوارها مستخدمين العقل  كان للمعتزلة فضل ال ينكر في الغوص في أسرار اللغة وأصولها وس   

نبراسا مضيئا يستضيئون به وإليه يرجعون في كثير من ألاحوال، فراحوا يعتمدون ألاسلوب الجدلي في 

                                                           
 . وكذلك الغزالي: المستصفى  في علم األصول.117إرشاد الفحول للشوكاني ص  - 1
 .232-4/231. وكذا الطبري في تفسيره 209روضة الناضر البن قدامة الدار السلفية. الجزائر، ص  أنظر مذكرة أصول الفقه للشنقيطي عن - 2
 .1/310األشعري : مقاالت اإلسالميين، المصدر السابق. - 3
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الدفاع عن عقيدتهم كما  اتخذوا من ألالفاظ وفهم دالالتها أداة في بحثهم عن املعاني، ومفهوم اللغة 

نسانية وما ورد في الخطاب القرآني، وأشار الجاحظ عند املعتزلة كان يسير سيرا جدليا بين النفس  إلا

بأن مفهوم اللغة عند املعتزلة يعتمد أساسا على إلابانة والوضوح والذي ينكشف من خالله للمرء له 

املعاني التي تعبر بها كل نفس عما يختلج في داخلها، وبالتالي تحصل املالئمة والتفاهم في املجتمع والتصور 

يجعلون النص تابعا  تزلة في حقيقة أمره كان تصورا عقليا أكثر منه نصيا، أي كانوااللغوي عند املع

إذ كانوا يحكمون دائما العقل تحكيما مباشرا أ وغير مباشر في تحليالتهم للقضايا   للعقل  ومناقدا له،

قة أمره أكبر من التي كانوا يناقشونها من قريب أ وبعيد. واملعتزلة كانوا يرون أن العمل التأويلي في حقي

 1خدمة طرف واحد، فه وبحث عن تواصل أوسع وشامل.

 املحكم واملتشابه:  -هـ 

لعل أول محاولة تكشف للباحث عن الخيط الذي كان يربط ألاصول العقلية للمعتزلة بقضية 

املحكم واملتشابه هي رسالة إلامام القاسم الرس في كتاب أصول العدل والتوحيد حين كان يتحدث عن 

لغاية من خلق العباد والتي كانت ترتكز أساسا على عنصر العبادة فراح يقسمها على حّد تعبيره إلى ثالثة ا

أقسام، أولها معرفة الخالق عز وجل وثانيها معرفة ما يرضيه  وما يسخطه تعالى، وثالثها إتباع ما يرضيه 

ا وهي العقل والكتاب والسنة وهذه ألاقسام لها حججها التي يحتج عليه  2واجتناب ما يسخطه تعالى

النبوية، فالعقل ه ووحده الذي يستطيع إلانسان أن يعرف من خالله الذات القدسية وما يتعلق بها 

من صفات وأسماء، الكتاب ه والحجة التي يستطيع إلانسان معرفة كل ما أمره به تعالى وما نهاه عنه 

ا يقدر املرء أن يتبع هذه ألاوامر ويتجنب النواهي وما يرضيه وما يسخطه، ثم السنة النبوية والتي بفضله

بعبارة أدق أن السنة هي املبينة واملفسرة ملا ورد في الخطاب القرآني، كما ال ينس ى القاسم كغيره من  و أ

                                                           
 /1والمفسرون  هذا ما كان يصنعه المعتزلة في قضية تذرعهم بالمعاني اللغوية لنصرة مذهبهم ومعتقدهم االعتزالي. ينظر. كتاب: التفسير - 1

445. 
 .96 /1/  1971القاسم الرس: كتاب التوحيد والعدل، ضمن رسالة العدل والتوحيد: تحقيق محمد عمارة، دار الهالل   - 2
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  1املعتزلة إلى أن العقل ه وأصل الحجتين ألاخيرتين الكتاب والسنة، ألنهما قد عرفا به ولم يعرف بهم 

افه،  وأدار 
ّ

وال ضير في أن نتوقف عند بعض ألاصول الخمسة لكي نرى كيف حكمها الزمخشري في كش

معاني آلايات عليها، ونتتبعه هنا في هذه املعاني في أصلين من أصول املعتزلة التوحيد والعدل،  فالتوحيد 

يله وفلسفته حدا بعيدا فالخالق ه ولب ما يركز عليه املذهب الاعتزالي، ورأس نحلتهم ولذلك بالغوا في تحل

.أما العدل فمن الثابت الذي ال شك فيه أن 2عز وجل ال ينسبه ش يء على إلاطالق ] ليس كمثله ش يء[

املسلمين جميعا يعتقدون بالعدل الرباني سبحانه وتعالى. ولكن املعتزلة كانوا يرون أن عاقبة هذه الدنيا 

ا ما أراده الخالق ثم إن النفس لها القدرة أن تعيش في عالم مبنية أساسا على مبدأ الخير والصالح، وهذ

له عالقة بلب الحق ذاته ثم عالم هي تعيش فيه وتدرب عليه، فهي إذا قادرة على ان تجمع الوحدة في 

كثرتها وتجددها وعلى الثبات والاستمرار ومن ثمة تستطيع أن تدرك حقيقة الوحدة التي تجمع بين املحكم 

فإن التوازن التتريهي  يضل مرافقا ومصحوبا لهذا املتشابه  درجة املتشابها وصلت وبلغت واملتشابه مهم

بدون التجاء إلى قضية التأويل أ والتخريج. إن املتمعن جليا في الخطاب القرآني يدرك ال محالة أن قضية 

به في ذاته ومن املحكم واملتشابه هي  في حقيقة أمرها  قضية واحدة وليست قضيتين، بمعنى أن املتشا

أجل ذاته ه ومحكم ليس غير، إال أن فهم هذه الحقيقة يستدعي من الباحث أن يعود إلى أصل مفهوم 

 3الخلقة ألاولى، أ وإن شئتم أصل الفطرة ألاولى التي فطرها الرب تعالى في كل نفس.

 

                                                           
 القاسم الّرس: المصدر نفسه. - 1
 (9-8سورة الشورى: اية )  - 2
 .141شكالت المعرفة( ص التصور اللغوي في الفكر االعتزالي ) مقاربة تأويلية في م -لزعر مختار - 3
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ه تطواف معرفي أرادنا من خالله ومن قرأتنا املتواضعة الوصول إلى ما يلي:      
ّ
 لعل

ظهور متميزا ومتقوما باالحتجاج على العقيدة حيث وقع التداول في مسألة أن ظهور املعتزلة كان  -1

 إلاقرار بمبدأ منزلة بين منزلتين وهي اولى املسائل التي تعرض إليها أهل الاعتزال.

 أن نشوء املعتزلة كان سبب مشكلة عميقة تتعلق بحقيقة الايمان. -2

صول الخمسة، وهذه ألاصول شكلت كما عرفت املعتزلة عقائد عامة أ وما يصطلح عليها باأل   -3

 فلسفتهم وجعلوا منها منطلقا لهم وارتبطت هذه ألاصول بقضايا أساسية وهي 

 التوحيد والعدل مقابلة طبيعة هللا تعالى.-أ 

 الوعد والوعيد مقابل طبيعة إلانسان ومصيره.-ب     

 املنزلة بين املنزلتين وألامر باملعروف والنهي عن املنكر يتعلقان باألخالق.-ج     

كما أنهم اعتمدوا على الجانب العقلي ودوره في تفجير دالالت النصوص، بوصفه أداة جوهرية   -4

 قادرة على تفجير باطن املعاني وألابعاد التي يحتويها النص في حّد ذاته.

قضية املجاز التي راح املعتزلة يربطونها بالوظيفة الاجتماعية للغة وهي تسير مع حركية الوجود املتغير 

 واملتجدد إنما هي حقيقة أقرتها الدراسات السيمولوجية املعاصرة.



 

 
 

 
 
 
 

قامئة املصادر واملراجع



 قائمة املصادر واملراجع

 

28 
 

 قائمة املصادر واملراجع:

 القرآن الكريم برواية ورش -1

   1329ابن تيمية: بغية املرتاد في الرد على الفالسفة والقرامطة  والباطنية :طبعةالقاهرة، سنة    -2

 هـ.

 .1971ابن جني: الخصائص.  تحقيق: محمد على النجار. دار الكتب.القاهرة -3

 ابن خلدون: املقدمة. دار إحياء التراث العربي. لبنان. بدون تاريخ  -4

 ابن رشد: فصل املقام ما بين الحقيقة والشريعة من الاتصال. -5

 م 1991  1تحقيق: عبد الكريم املّراق. تونس. املنشورات لإلنتاج والتوزيع، ط  -6

 1970ابن سينا: العبارة من ) الشفاء(، الهيئة املصرية العامة القاهرة.   -7

 املنطق ) املدخل(، تحقيق ألاب جورج قنواني وآخرين. –الشفاء  -8

ابن فارس: الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كالمها. عنيت بتصحيحه ونشره املكتبة  -9

 م1910السلفية، مطبعة املؤيد، القاهرة، 

 1326ة: تأويل مختلف الحديث. مطبعة كردستان العلمية. ابن قتيب -10

قانون التاويلي،  تحقيق محمد زاهد  1961أب وحامد الغزالي: معيار العلم ،القاهرة، دار املعارف  -11

 م.1940مطبعة ألانوار بمصر سنة  – 1الكوثري، نشر عزت العطار الحسني، ط

 هـ.1310أب وطالب املكي: قوت القلوب، طبعة القاهرة، سنة  -12

 .1948أب ونصر الفرابي: آراء أهل املدينة الفاضلة، القاهرة سنة  -13

 – 1ط  –أحمد عبد الغفار: التصور اللغوي عند ألاصوليين، دار املعرفة الجامعيةإلاسكندرية  -14

 .1981سنة 

 



 قائمة املصادر واملراجع

 

29 
 

ين، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. مكتبة  -15
ّ
ألاشعري: مقاالت إلاسالميين واختالف املصل

 مز 1970ملصرية النهضة ا

 .1955ألاصفهاني: ألاغاني، طبيعة دار الثقافة، بيروت.  -16

 الباقالني: التمهيد في الرد على امللحدة واملعطلة والرافضة والخوارج واملعتزلة.  -17

 تحقيق: محمود محمد الخضيري، محمد عبد الهادي أبوريدة. دار الفكر العربي.  -18

يجب اعتقاده وال يجوز الجهل به. تحقيق: السيد غزات عطار  م.ألانصاف في ما1947القاهرة  -19

 م1950الحسيني. تعليق وتقديم: محمد زاهر  الكوثري: مكتب نشر الثقافة الحديثة، مصر، سنة 

 .م.1948البغدادي: الفرق بين الفرق ،القاهرة،  -20

 –مطبعة مصطفى البابي الحلبي  الجاحظ: الحيوان. تحقيق: عبد السالم هارون.  -21

 . البيان والتبيين: تحقيق عبد السالم هارون.  مطبعة مصطفى1943القاهرة1ط

 م. 1943القاهرة  1ط –البابي الحلبي  -22

 البيان والتبيين: تحقيق: عبد السالم هارون.  مطبعة مصطفى البابلي  -23

 م.1943القاهرة  – 1ط –الحلبي  -24

 م.1933القاهرة  -جمع السند ربي –رسالة الجاحظ )حجج النبوة(  -25

 م.1971ارث املحاسبي: العقل وفهم القرآن، تحقيق: حسين القوتلي.دار الفكر بيروت، سنة الح -26

الخياط: الانتصار، تحقيق: نيبرج، نشر لجنة التأليف والترجمة والنشر، مطبعةدار الكتب  -27

 م.1952املصرية، القاهرة 

 هـ.1343الخوارزمي: مقفاتيح العلوم، إدارة الطباعة املنبرية، مصر،  -28

 هـ. 1325طبع القاهرة، سنة  -: ميزان الاعتدال في نقد الرجالالذهبي -29

 م. 1951القاهرة  -3ط  –السيوطي: إلاتقان في علوم القرآن. مصطفى البابي الحلبي  -30



 قائمة املصادر واملراجع

 

30 
 

 الشريف الجرجاني: التعريفات. الدار التونسية للنشر، تونس. -31

 م.1967القاهرة الشهرسناني: امللل والنحل،تحقيق: محمد سيد الكيالني، البابي الحلبي،  -32

 ، لبنان.املعرفة بيروتالشوكاني: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم ألاصول. دار  -33

 4الطبري: تاريخ الرسل وامللوك، تحقيق: محمد أب والفضل إبراهيم/ دار املعارف القاهرة ط  -34

 م.1979،

 م.1971اهرة جامع البيان عن تأويل أي القرآن، تحقيق محمود محمد شاكر دار املعارف، الق -35

عمارة، دار  القاسم الرس: كتاب التوحيد والعدل، ضمن رسائل العدل والتوحيد، تحقيق محمد -36

 م.1971الهالل، 

القاض ي عبد الجبار: املغني في أبواب التوحيد والعدل، حقق باشتراط طه حسين وابراهيم  -37

محمد تحقيق عدنان ، متشابه القرآن،1965-1961مذكور، وزارة الثقافة وإلارشاد القومي، مصر 

 م. 1966زرزور، دار التراث القاهرة 

 م.1952الكندي: رسالة الكندي الفلسفية، تحقيق: محمد عبد الهادي أب وريدة القاهرة سنة  -38

 املسعودي : مروج الذهب، تحقيق محمد محي... الدين عبد الحميد، بغداد.  -39

موس ى وآخرين، دار الكتاب  جولد تسيهر: العقيدة والشريعة في إلاسالم، ترجمت محمد يوسف -40

 م.1946املصري، القاهرة، 

 م.1964القاهرة.  7حسين إبراهيم حسن: تاريخ إلاسالم  السياس ي، مكتبة النهضة املصرية. ط  -41

حسن حنفي: نماذج من الفلسفة املسيحية في العصر الوسيط أ وغسطين أنسيم توما ألاكويني،  -42

 م.1981دار التنوير للطباعة، بيروت 

جيد الشرفي: الفكر إلاسالمي في الرد على النصاري إلى نهاية القرن الرابع /العاشر، الدار عبد امل -43

 م.1986التونسية للنشر والتوزيع. 



 قائمة املصادر واملراجع

 

31 
 

فهلون: تاريخ الدولة العربية، ترجمة محمد عبد الهادي أب وريدة لجنة التأليف والترجمة  -44

 م.1958والنشر. القاهرة 

 م.1944دار النهضة العربية للطباعة والنشر محمد بالروين: مفاهيم في املعرفة،  -45

 م.1973 -بيروت لبنان -محمد علي أبوريان: تاريخ الفكر الفلسفي في إلاسالم، دار النهضة العربية -46

 ، املركز الثقافي العربيالدار البيضاء.1999 1محمد مفتاح: املفاهيم معالم، نح وتأويل واقي، ط -47

 4دار طالس للدراسات والترجمة والنشر.  ط –ى مصطفى طالس: املصطفى من أحاديث املصطف -48

 م.1984 –دمشق  –

 م.2000اململكة العربية السعودية,  – 1ط –مصطفى ناصف: نظرية التأويل  -49

، 1(. ط  نصر حامد أب وزيد: الاتجاه العقلي في التفسير ) دراسة في قضية املجاز في القرآنالكريم -50

 م.1982لبنان  –بيروت   -دار التنوير للطباعة والنشر

 1النص، السلطة، الحقيقة، ) الفكر الديني بين إدارة املعرفة وإدارة الهيمنة ط  -51

 م، الدار البيضاء. 1995سنة  -52

 املجاالت:

 جيرار لودال: بيرس أ وسوسير ) ترجمة: د/ طه عبد الرحمان( مجلة -53

 لبنان. –م. بيروت 1988دد الثالث، العرب والفكر العالمي، الع -54

 .1999. النادي ألادبي الثقافي، جدة.1خاليد سلبكي: التراث وأنماط القراءة. مجلة جذور ع  -55

 م.1994.سنة 117عب وأب واسماعيل: وظائف اللغة عند جاكوبسون. مجلة الفيصل، العدد  -56

 باللغة ألاجنبية:

57- E. Said : l’orientalisme – l’orient crée par l’occident éditions du seuil paris , 1980. 

58- Fernandez : de l’éducation par le voyage. Imaginaires et expériences interculturelles, 

d’occidentaux en Asie, article internet 05 – 08- 02. 



 قائمة املصادر واملراجع

 

32 
 

59- Gilbert Durand : L’anthropologie et les structures  du complexe. Bordas, paris ,1983 ( 

1ere - édition, Bordas, Paris 1969).  

60- Hans – Georg Gadamer : Vérité et Méthode : les grandes lignes d’une herméneutique 

philosophique, traduit de l’allemand par Etienne Sacre, révision de Paul Ricœur, ed, 

seil 1976.introduction. 

70- Jakobson, Essais de linguistique générale. Minuit.paris 1963 

71- Julia Kristeva. Le langage cet inconnu. Seull. 

72- Justus Buchleer. Charles S. pierce S Empirisme.london kegan Paul.1939. 

73- Plato – theathus sophist – translated by H/ N fowler london, 1952. 



 

 
 

 

 

 

فهرس احملتويات  



 فهرس املحتويات

 

34 
 

 الصفحة  وىــــحتــــــرس المــــــهـــف

  

  

  

 ب-أ المقدمة

 5 المدخل

  والالعقلركية النص بين العقل ــــــالفصل األول: ح

I.9 الفكر االعتزالي من التأسيس إلى التأصيل 

 9 التوحيد –أ 

 9 العدل-ب

 10 املنزلة بني املنزلتني -ج

 10 الوعد والوعيد -د

 10 األمر باملعروف والنهي عن املنكر. -هـ 

II.11 .حركية النص بين العقل والالعقل 

 11 العقل عند املعتزلة -1

 15 العقل ومراحل املعرفة. -2

 17 بني الدليل العقلي والنقلي -3

  ايا اللغوية من منظور المعتزلة ) الشرح والتحليل(ـــالفصل الثاني: القض

 20 اللغة بني التوفيق واالصطالح. -أ

 21 قضية احلقيقة واجملاز.-ب

 22 األخذ بعموم اللفظ دون خصوص السبب  -ج

 22 اللغة والوظيفة التواصلية -د

 23 احملكم واملتشابه -هـ 

 26 الخاتمة

 28 قائمة المصادر والمراجع

 34 الفهرس

 35 الملخص



 لخصامل

 

35 
 

 امللخص:

.... زالت يزخر أن  يتناول من ألابعاد املعرفية التي أصبحت حينا من الدهر، ذوال هذا الكتاب لّربما هو كتاب  استطاع إلى حّد بعيد   

ستهان بها  الفكر الاعتزالي، و هو يقتحم عالم املعرفة من بابها الواسع، أنه التصور اللغوي الاعتزال الذي راح ينماز ... برصيد لغوي ال  ي

يها الطابع العقلي به أبدا، ألامر الذي أّهلنا سلفا ألنه نتناول بعضا من القضايا الغوية في مصفاتهم التي كانت في الغالب .... يغلب عل

 املمزوج بكثير من الخلفيات املعرفية.

 ) الفكر الاعتزالي، التأويل، النص، املعتزلة،العقل( الكلمات املفتاحية:

Résumé : 

  Ce livre est peut-être un livre qui a su en grande partie traiter des dimensions cognitives que notre quartier est devenu 

depuis des temps immémoriaux.... encore foisonnant dans la pensée mu'tazili. 

  Et il entre dans le monde du savoir par sa grande porte, et c'est la conception linguistique de la retraite qui a commencé 

à diverger 

  Avec un score linguistique qui n'est jamais négligeable, qui nous a qualifié d'avance car nous traitons certaines des 

questions linguistiques dans leurs qualifications, qui étaient pour la plupart .... dominées par un caractère mental mêlé à 

de nombreux horizons de connaissances 

Mots-clés : (pensée Mu'tazila, interprétation, texte, Mu'tazila, raison) 

Summary : 

  This book is perhaps a book that was able to a large extent to deal with the cognitive dimensions that our neighborhood 

has become from time immemorial.... still abounding in the Mu'tazili thought. 

, and it is breaking into the world of knowledge through its wide door, it is the linguistic conception of retirement that 

has begun to form 

 With a linguistic score that is never insignificant, which qualified us in advance because we deal with some of the 

linguistic issues in their qualifications, which were mostly .... dominated by a mental character mixed with many 

knowledge backgrounds 

Keywords: (Mu'tazila thought, interpretation, text, Mu'tazila, reason)  


