
 



كلیة اآلداب

یاسر محمود البتانونياسم الباحث:

عنوان البحث:
العنایة اإللھیة عند المعتزلة

طریقة البحث:
یتعرض ھذا البحث بالدراسة لموضوع العنایة اإللھیة عند المعتزلة ، إذ إن فكرة العنایة اإللھیة كانت موضع اھتمام
العدید من المفكرین والفالسفة عبر العصور المختلفة ؛ ومنھم مفكرى وفالسفة اإلسالم ا لذین أعطوا لھا حیزا كبیرا

نسبیا من تفكیرھم مقارنة بمن سبقوھم ، نظرا للبعد العقائدى لدیھم والقاضى بفاعلیة اهللا سبحانھ وتعالى وعنایتھ
بالكون ومافیھ بوصفھ الخالق األعظم .

ولقد كان مفكرو المعتزلة أبرز من اھتموا بھذه الفكرة من بین متكلمى اإلسالم وفالسفتھ على اإلطالق ، إذ إنھم من
خالل أصولھم الخمسة قدموا لنا تصورا متكامال للعنایة اإللھیة ؛ كان أكثر شموال وأشد عمقا مما قدمھ غیرھم .

وقد ھدفت من وراء ھذا البحث أن أقدم ھذا التصور اإلعتزالى للعنایة اإللھیة ، وذلك من خالل فكر القاضى عبد الجبار
بن أحمد الھمذانى       أحد أبرز رجاالت المعتزلة ، والذى أولى فكرة العنایة اإللھیة إھتماما   كبیرا فى مؤلفاتھ

المختلفة ، وذلك من خالل بحثھ للعدید من الموضوعات التى تبرز ھذه الفكرة سواء من قریب أم من بعید كالتكلیف ،
واللطف ، والصالح واألصلح ، واآلالم .

وإنى ألرجو من اهللا العلى القدیر أن یكون ھذا البحث إضافة للدراسات الكالمیة اإلسالمیة ، إنھ نعم المولى ونعم النصیر .
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عنوان البحث:
مختار الزاھدى الغزمینى

وموقفھ من قضیة الذات اإللھیة والصفات
طریقة البحث:

یتعرض ھذا البحث بالدراسة لشخصیة مختار الزاھدى الغزمینى ،  أحد متأخرى المعتزلة فى القرن السابع الھجرى
وموقفھ من قضیة الذات            اإللھیة والصفات .

وقد َھَدْفُت من وراء ھذا البحث التعریف بالزاھدى واتجاھھ الكالمى ، وعرض موقفھ من قضیة الذات اإللھیة والصفات
، تلك القضیة الكالمیة المعقدة التى كانت مثارًا للخالف بین متكلمى اإلسالم .

ویتألف ھذا البحث من مبحثین وخاتمة كالتالي:
المبحث األول :  وفیھ تحدثت عن اسمھ ولقبھ وكنیتھ بالتفصیل ، ثم تحدثت عن حیاتھ وطلبھ للعلوم وشیوخھ واتجاھھ

الكالمي ، ثم تعرضت لتالمیذه ومصنفاتھ ومكانتھ العلمیة .
وأما المبحث الثانى :  فقد خصصتھ لبحث موقف الزاھدى من قضیة الذات اإللھیة والصفات ، فبینت أھمیة المشكلة ،

ومدى اھتمام الزاھدى  بھا ، ثم تحدثت عن إثباتھ لوجود الذات اإللھیة ، ثم بعد ذلك تناولت تصوره لصفات الذات
اإللھیة ، فبینت  معنى الصفة عنده وداللتھ ، وعالقة الذات بالصفات ، والصفات التى تثبت للذات عنده ، والتى تنفى

عنھا .
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عنوان البحث:
الوجود عند ابن السید البطلیوسى

طریقة البحث:
یتناول ھذا البحث بالدراسة والتحلیل مشكلة الوجود عند ابن السید البطلیوسى ، الذى یعد من أبرز علماء األندلس

وفالسفتھ فى القرن الخامس الھجرى ، وأوائل القرن السادس الھجرى  .
ویتألف ھذا البحث من ثالثة مباحث وخاتمة كالتالى :

المبحث األول :  وقد تعرضت فیھ لحیاة ابن السید ومؤلفاتھ باختصار، ثم تحدثت عن اھتمام السابقین علیھ من مفكرى
اإلسالم وفالسفتھ بالوجود، ثم تحدثت بعد ذلك عن اھتمامھ بالوجود وأسبابھ، وأخیرًا تعرضت لتعریف الوجود عنده

وأقسامھ .
وأما المبحث الثانى :  فقد خصصتھ للبحث فى الوجود المطلق (  وجود اهللا )  عنده ، فتحدثت عن األدلة التى استدل بھا

على ھذا الوجود ، وكذلك تحدثت عن رؤیتھ للصفات التى یجب أن نصف بھا  اهللا ، والصفات التى یجب أن ننفیھا عنھ .
وأما المبحث الثالث :  فقد خصصتھ للبحث فى الوجود المضاف (  وجود الموجودات )  ، فتحدثت عن إیمان ابن السید
بنظریة الفیض فى تفسیره لكیفیة نشأة الموجودات المتكثرة عن اهللا الواحد ،  ثم تعرضت لمراتب الموجودات عنده

طبقًا لھذا التسلسل الفیضى .
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