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 قساموان ةفي أطراف الدولة الصنهاجيّ  سياسيّ  تفّككمام المازري في فترة اإلعاش 

جامع بال"ة والشيعة. وكان كغيره من علماء المغرب معتنيا في العقيدة بين السنّ 

ن كا ألنّهلتدريسه –دون البخاري  –خذه اج، فاتّ مسلم بن الحجّ لإلمام  "حالصحي

  .ةوأقرب إلى طريقته الخاصّ  اآلراءوإبداء  االستنباط لما يرومه من يراه أوفق

اإلمام ولقد ذكر  ،ل شروح مسلم إذ لم يسبقه أحد إلى شرحهمن أوّ  "المعلم" ويعدّ 

 ه قرئ عليه كتاب مسلم فيفيه أنّ  ما كان السببه لم يقصد تأليفه وإنّ المازري أنّ 

القراءة عرض  م فيه على نقط منه ولما فرغ منفتكلّ  هـ 944شهر رمضان سنة 

ح وحذف ما منه ما صحّ  وصّححبه صحاب ما أملى عليهم فنظر فيه وهذّ األعليه 

  .حذف

 ا.وفقيها ولغويّ ا أشعريّ  "معلمه"ويبدو المازري في 



ن ة يجمع بيهو في دفاعه عن السنّ شعري وقول أصحابه، واألد قول فقد تقلّ  (1

يتحامل على  اله النصوص ويعرضها عرضا يتماشى مع العقل، لكنّ 

  .في النيل منهم اليزلق قلمه في شتمهم و الالمعتزلة، وهم خصومه، و

 

 ه ى فقه، ويتجلّ اإلمام مالكعلى غرار  اونزع المازري الفقيه منزعا اجتهاديّ  (2

ف مع الظرويتالءم حكام بما األفي فتاويه التي يبدو فيها عارفا بتطبيق 

  .الحرجة التي تنتاب المسلمين

فة في عصره وما قبله، واقف على لع على كتب اللغة المؤلّ مطّ وهو لغوي ّ ( 3

عن رغبته في  عنايته بغريب الحديث وينمّ  يفّسردخائلها. هذا ما أسرار اللغة و

.ة استعمالهاالغامضة البعيدة عن الفهم لقلّ األلفاظ النبويّة تحقيق   
 

 

 

 

 

 



 

 سلسلة المؤلّفات التكريمّية
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وينشر ابلمناس بة مؤلّفات تتضّمن 
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 المفهوم والمصطلح في الفنون بتونس

 
 

 فنيالموضوع: -

  الفرنسيّة( - اللغة: )العربيّة-

 المؤلّف: مؤلّف جماعي-

 022عدد الصفحات:-       

  61X 02المقاس: -

     0206تاريخ الصدور:-

 ت-د02ثمن البيع :-

 أورو 02الثمن بالخارج :-

  9499943290079ك :-م-د-ر-

 

 

 

 

يحتوي الكتاب على فعاليات ندوة نّظمها قسم الفنون بالمجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون "بيت    

، واهتّم فيها أكاديميون وباحثون في مجاالت إبداعيّة مختلفة 2112مارس  19و 13الحكمة" يومي 

التبعيّة، والترجمة باعتبارها آلية تتخطى التفاعل بين اللغات نحو بقضايا اصطالحيّة تتعلّق بضروب 

التواصل بين الثقافات، والخطاب التنظيري، وخيانة المفاهيم، وإشكاليّة "الميتالغة" و"الميتامعرفة"، 

وأسس النظريات الجماليّة في األجناس الفنيّة عموما وفي الحقول الدالليّة الفنيّة التونسيّة خصوصا.   

مفاهيم المعنى السياقّي وديناميكيّة اللغة وإبداعيّة  ضرورة الوعي بأهميّة  ذلك يؤّكد مضمون الكتاب علىل

 الحقل الداللي ألّن المطلوب إنتاج المفاهيم ال استيرادها وممارسة طقوس تحنيطها وحراستها.
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