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  :حمتويات املطبوعة

 مقدمة.
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 الدراسة املعجمية.2

 الدراسة النصية.3

 الدراسة املفهومية.4

 العرض املصطلحي: التعريفات، الصفات، العالقات، الضمائم، املشتقات، القضايا.5
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 دراسة مصطلحيةيف القرآن الكرمي مفهوم التقوى  .1
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  .مقدمة

فقد كان منهجية نوعية يف العصر احلديث،  تشهد البحث يف الدراسات القرآنية تطورات ونقال

اإلدراك الواسع العميق، مث  الدرس القرآين يف عصر السلف درسا عمليا فقهيا باملعىن العام للفقه، أي

بني الفقه  "بيين"العملية، ليتأسس جمال معريف  ةالشرعيباملعىن اخلاص للفقه أي العلم باألحكام 

  والتفسري هو تفسري آيات األحكام.

عرف الدرس التفسريي بعدها توسعا تدوينيا على ضفاف آيات القرآن وسوره، موضعا موضعا، 

املساحة التدوينية، فال نكاد جند  -بل كل–أسس للمنهج التحليلي يف التفسري، الذي اكتسح جل 

  تفسريية قدميا وحديثا إال غلب عليها الطابع التحليلي، إال نادرا.مدونة 

ومع تكاثف املادة التفسريية، انفتح العقل التفسريي على املوضوعات الواقعية املستجدة، ليبحث هلا 

 اجتاها تفسرييا جديدا حيلّعن إجابات قرآنية، وتطور بذلك املنهج املوضوعي يف التفسري ويصري 

إشكاالت وقصور املنهج التقليدي التجزيئي، بلغته التوحيدية التكاملية اجلامعة للنصوص املتعلقة 

  باملوضوع الواحد.

يف ظل هذه الثنائية: (التحليلي واملوضوعي) بدأ يربز منهج جديد ال يركز على املوضع القرآين وال 

طلح، وهو ما يعرف باملنهج أو على املوضوع الواقعي،  بل ينطلق من مدخل لغوي معريف هو املص

  .دراسةالبحث املصطلحي، أو الدراسة املصطلحية، وهو موضوع هذه ال

وبتتبع منهج وصفي حتليلي، يستقرئ اجلهود املصطلحية ويستنبط املنهج من جهود أصحاا، تفترض 

 االدراسة حتول البحث املصطلحي من خيار منهجي جديد، يستثمر تطور الدراسات اللغوية شرق



8 
 

وغربا، إىل أداة قرآنية فعالة يف جتاوز إشكاالت الدرس القرآين القائم، وتفتح مغاليقه اليت استعصت 

  على اللغة التحليلية وحىت املوضوعية.

لتحقيق ذلك، حاولت الدراسة االستفادة من اجلهود التأليفية املتوافرة حاليا، منها دراسات األستاذ 

 -النظرية ام: دراسات مصطلحية. ومنها كذلك الدراسات الشاهد البوشيخي، ومنها كتابه اهل

التطبيقية اليت أنتجها بعض تالميذ البوشيخي، منها كتاب مفهوم التقوى يف القرآن واحلديث دراسة 

مفهوم التأويل مصطلحية للدكتور حممد البوزي، وكذا دراسة الدكتورة فريدة زمرد املوسومة بـ : 

  لحية، وغريها من اجلهود اليت أثرت البحث يف هذا اال احلديث.يف القرآن واحلديث دراسة مصط

وبناء على نتائج تلكم الدراسات، وحماولة لإلجابة عن اإلشكال املطروح، جاءت هذه الدراسة يف 

فبعد مدخل مفاهيمي موجز أللفاظ العنوان، عرجت الدراسة على مثانية عناصر، مع مقدمة وخامتة؛ 

وأهم مدارسه وجهوده الفردية، لتؤسس ألركان الدرس املصطلحي  تاريخ البحث املصطلحي،

اخلمس، مث أسسه املعرفية مصدريا ومنهجيا وواقعيا، تليها أهم اإلشكاالت املنهجية للدراسة 

   املصطلحية، وبعض آفاقها املعاصرة.
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 القرآنية ةاملصطلحي الدراسةمدخل مفاهيمي حول  - أوال

القرآنية، البد من ضبط مفهومات عدة: الدراسة، الدراسة القرآنية، لضبط مفهوم الدراسة املصطلحية 

  املصطلح، الدراسة املصطلحية

  :مفهوم الدراسات القرآنية -أ

، من املفيد أن نعرج على مفهوم الدراسة مطلقا، مث خنصصه بوصف املركب لتعريف هذا املصطلح

  القرآنية.

 مفهوم الدراسة: .1

الثالثي (درس) والدرس مبعىن الطريق اخلفي، ودرسته الريح درسا أي الدراسة لغة مشتقة من اجلذر 

   حمته إذا تكررت عليه فعفته،...

وعليه فإنَّ الدال والراء والسني أصل واحد يدل على خفاٍء وخفضٍ وعفاٍء، يقال: درس املرتل مبعىن 

  عفا ومنه درِست احلَنطةُ وغريها يف سنبلها،...

فكلمة "دراسة" تدل  ء، والرسم يدرس دروسا والدارس أي الدرياس بلغة أهل الشام.ودرست الشي

  )1( على جتلية اخلفاء واخلفض والعفاء.

  الدراسة يف االصطالح: 

عملية نشاط يؤديه الفرد، حبيث يقوم بتكريس جزء من وقته للقراءة والكتابة، احلفظ والفهم، البحث 

  )1( املواد العلمية، قصد اإلملام واإلحاطة بالعلم املدروس أو جبزئيات منه.واالطالع يف أحد العلوم، أو 
                                                             

. 6/79هـ، 1414، 3ابن منظور أبو الفضل حممد بن مكرم اإلفريقي، لسان العرب، دار صادر، بريوت، لبنان، ط - 1
بإشراف: حممد نعيم  حتقيق: مكتب حتقيق التراث يف مؤسسة الرسالة، احمليطالقاموس ،  الفريوزآبادى أبو طاهر حممد بن يعقوب

  .1/544، م 2005 -هـ  1426، 8، طلبنان –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت ، العرقسوسي
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  الدراسة. لعمليةالدراسة عملية ممارسة للمنهج، واملنهج أداة ف

  مفهوم الدراسة القرآنية: .2

نابع  ، متعلق بالقرآن، تابع له :قرآين إضافة صفة القرآنية يضفي على املسند إليه صبغة خاصة، فهو:

مستلهم لدالالت  ،خمتزن خلصائص القرآن ومتخلق بصفاته ،، ممتد إليهيهراجع إل، مستمد منه، همن

 ف للنص القرآين معمل له.موظّ ،وهدايات القرآن، وروحه

قلة ، لكن بشكل حمدود، ولعل اسات القرآنية كلقب خاص لفن مدوناستخدم مصطلح الدروقد 

رغم » علوم القرآن«اإلسالمي على استعمال مصطلح االستخدام لتعدد االصطالحات، وتعود العقل 

 .تداخل معنييه اخلاص والعام

مل حيظ مصطلح "الدراسات القرآنية" بتعاريف كثرية، لذا نكتفي هنا بتعريفني  ،ويف حدود اطالعي

  متباينني، أحدمها يضيق املفهوم، واآلخر يوسعه.

يف أحباثها إىل القرآن الكرمي، فتأخذ جانبا  تآليف فكرية تستندتعريف املرعشلي: الدراسات القرآنية 

القرآن له  من جوانب احلياة الفردية السلوكية أو االجتماعية أو االقتصادية او العلمية... وتعرض نظرة

 )2( يف جممل سوره وآياته.

الدراسات القرآنية هي كل الدراسات اليت جعلت موضوعا هلا القرآن الكرمي  :البوشيخي تعريف

   )1( .وما يتصل بذلك، فكل تلك الدراسات هي من الدراسات القرآنيةوعلومه 

                                                                                                                                                                                                    
1  م،2015-8-29عبد النور خبابة، نصائح من أجل دراسة صحيحة، مدونة عبد النور خبابة اإللكترونية،  - 

http://abdennourkhababa.blogspot.com/2015/08/  
اجلزء األول الكتاب والسنة،  ،ونظام املكتبات واملعلومات املرعشلي يوسف بن عبد الرمحن ، مصادر الدراسات اإلسالمية - 2

   .94ص م،2006هـ/1427، 1دار البشائر اإلسالمية، بريوت، لبنان، ط
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فنلحظ التضييق يف تعريف املرعشلي الذي جيعل الدراسة القرآنية تأليفا فكريا يستحضر القرآن الكرمي 

  جزئيا. أما البوشيخي فيوسع املفهوم ليشمل كل دراسة تتصل بالقرآن كموضوع.

كل عملية ممارسة حبثية باا  تعريف الدراسات القرآنيةوبني الضيق واالتساع، ختتار هذه املقاربة 

منهجية تستند إىل القرآن الكرمي، يتم فيها تعامل وتفاعل العقل اإلسالمي مع النص القرآين، عرب 

ت الواقع بية حاجات وحلّ مشكاللاإلحاطة بقضايا وموضوعات القرآن الكرمي كله أو بعضه، لت

 اإلنساين، إرضاء هللا عز وجل وابتغاء جلنته.

الدراسات القرآنية عملية تعامل وتفاعل حبثي منهجي بني النص القرآين والعقل اإلسالمي والواقع ف

أو تبحث يف القرآن أو علومه تفصيال، أو تبحث  تبحث عن القرآن أو علومه تأسيسا،، اإلنساين

ا تلبية ما حيتاجه الواقع اإلنساين وحل مشكالته وقضاياه، هذا على غايته بالقرآن أو علومه توظيفا.

إرضاء هللا تعاىل قريب، أما غاياا البعيدة فهي غاية كل عمل عبادي يقوم به املسلم: لاملدى العملي ا

 وابتغاء جنته.

  تعريف الدراسة املصطلحية:

  بعد تعريف لفظ الدراسة يف العنصر السابق، بقي لفظ "مصطلح"

                                                                                                                                                                                                    
، مقال إلكتروين، موقع الفطرية،  لعلمي يف الدراسات القرآنيةأولويات البحث ا، الشاهد البوشيخي -1

http://www.alfetria.com/articles/29-quran.html ، األلوكة موقع نقال عن
http://majles.alukah.net/t84728/ 16  م.2012-07-05هـ/1433شعبان 
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. والصلح املصطلح من املادة الثالثية ص.ل.ح الدالة على الصالح واإلصالح مبعىن املناسبة والنفع

  )1(السلم. والتصاحل االتفاق والتوافق.

فاملصطلح يدور حول جممل تلك املعاين، فهو معىن متفق عليه ملناسبته له وصالحيته للداللة عليه بوجه 

  سليم.

  :أما اصطالحا

رجاين اتفاق قوم على تسمية شيء باسم ما، بنقل موضعه األول وإخراج اللفظ فاملصطلح عند اجل 

  )2( من معىن لغوي إىل آخر ملناسبة بينهما.

  )3( وقال الزبيدي أن املصطلح اتفاق طائفة خمصوصة على أمر خمصوص.

  )4( سواه.ويرى بكر أبو زيد أن املصطلح هو اللفظ املختار للداللة على شيء معلوم لتمييزه عما 

، والرؤية نظارة اإلبصار عنوان املفهوم واملفهوم أساس الرؤية -كما يقول البوشيخي - املصطلح  و

  )5( اليت تريك األشياء كما هي.

                                                             
تقدمي وإشراف ومراجعة: د. رفيق ، موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلومالتهانوي حممد بن علي بن القاضي،  - 1

. إبراهيم 1/27، م1996، 1، طبريوت –مكتبة لبنان ناشرون ، : د. عبد اهللا اخلالدي، ترمجةحتقيق: د. علي دحروج، العجم
  .1/520مصطفى وآخرون، املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية، القاهرة، مصر، دار الدعوة، القاهرة، مصر، د.ت، 

اجلرجاين الشريف علي بن حممد، أبواحلسن احلسيين، التعريفات، حتقيق عبد الرمحن عمرية، عامل الكتب، بريوت، لبنان،  - 2
  . 50م، ص1987هـ/1407، 1ط
، دار اهلداية، الزبيدي مرتضى، حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين، أبو الفيض، تاج العروس من جواهر القاموس - 3

  .6/548د.ط.ت، 
 ،1 املواضعة يف االصطالح على خالف الشريعة وأفصح اللغة دراسة ونقد، مطابع دار اهلالل االوفست، ط بكر أبو زيد،  - 4

  35ص 
  .83م، ص2012هـ/1433، 2خي، دراسات مصطلحية، دار السالم، القاهرة، مصر، طالشاهد البوشي - 5
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 -أي املصطلحات–فهي  كل علم لغته أي لكل علم مصطلحاته.لواملصطلحات هي لغة العلم، ف

  )1( أجبدية التواصل املعريف ومفاتيحه األوىل. خالصات العلوم ورحاق املعارف ورحيقها املختوم، وهي

فإذا كان املفهوم يركز على الصورة ؛ وميكن زيادة بيان داللة املصطلح بالتفريق بينه وبني املفهوم

فاملفهوم إذن ليس هو املصطلح بل هو  )2(ز على داللته اللفظية،املصطلح يركّ للفظ، فإنّالذهنية 

  مضمونه، وهو أسبق منه، فكل مفهوم مصطلح وليس العكس.

-كل لفظ قرآين عرب عن مفهوم قرآين، وهو  -إمجاال- هذا عن املصطلح، أما املصطلح القرآين فهو 

 كل لفظ من ألفاظ القرآن الكرمي مفردا كان أم مركبا اكتسب داخل االستعمال القرآين -تفصيال

خصوصية داللية قرآنية، جعلت منه تعبريا عن مفهوم معني له موقع خاص داخل الرؤية القرآنية 

  )3( ونسقها املفهومي.

فاملصطلح حيمل معناه الداليل اللغوي الوضعي األصلي الذي ختتزنه املعاجم والقواميس، مث يصبغ عليه  

داخل اتمع اللغوي، وقد تصري خاصة  االستعمال التواصلي داللة اصطالحية تواضعية قد تكون عامة

فإذا ورد يف السياق القرآين بداللة ختالف جزئيا أو ، جمايل باستعمال نوعي عريف أو علمي أو ختصصي

كليا املعنيني السابقني صار مصطلحا قرآنيا خاصا، يأخذ داللته من نسق استعمال القرآن له، يف ظل 

  والتشريعية يف الفقه والفكر اإلسالمي.الرؤية القرآنية وتوابعها القيمية 

  بعد بيان داللة املصطلح، ننتقل إىل املقصود، وهو الدراسة املصطلحية.

                                                             
، 1وغليسي يوسف، إشكاليةة املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد، منشورات االختالف، اجلزائر، ط - 1

  .11م، ص2009هـ/1430
 www.alukah.netابراهيم خضر، الفروق بني املفهوم واملصطلخ والتعريف، مقال الكتروين، شبكة األلوكة،  دأمح - 2
  .109الشاهد البوشيخي، دراسات مصطلحية، ص - 3
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، )1(قد تبادر إىل األذهان بداهة أن الدراسة املصطلحية هي تلك اليت جتعل من املصطلح موضوعا هلا

  وليس األمر كذلك، فمجال ذلك املصطلحية وعلم املصطلح.

ضرب من الدرس العلمي ملصطلحات خمتلف العلوم، وفق  -اليت نقصدها هنا– املصلحيةإن الدراسة 

دف تبي ،رت أو تعربن وبيان املفاهيم منهج خاصعنها تلك املصطلحات، يف كل علم، يف  اليت عب

  )2( الواقع والتاريخ معا.

وواضح من التعريف عموم املفهوم وعدم ختصيصه بالدرس القرآين، وعليه فإن الدراسة املصطلحية 

هي ضرب من الدرس العلمي  -من منظور تعريف البوشيخي السابق–أللفاظ القرآن الكرمي 

  ملصطلحات القرآن وفق منهج خاص، دف تبني وبيان املفاهيم املعبر عنها يف الواقع والتاريخ معا.

  جتدر اإلشارة هنا إىل مجلة أمور:و

األمر االول: التأكيد على علمية الدراسة املصطلحية، فالبحث القرآين مبناهجه التقليدي، ال يقال أنه 

مل يكن علميا، لكنه يفتقر إىل قدر من علمية البناء اللغوي والضبط املنهجي لدواته الداللية، ولذا ختلله 

  اليت شوشت على نتائجه ومصداقيتها الواقعية وفعاليتها العملية.بعض الغموض والعموم والضبابية 

األمر الثاين: تأكيد التعريف على أن لكل حقل داليل وجما ملعريف مصطلحاته اخلاصة، مبا يف ذلك 

النسق القرآين، فال يكفي الوعاء اللغوي التقليدي، وال الفهم املتوارث تفسريا وتشريعا إلدراك 

  اخلصوصية أللفاظ القرآن الكرمي.الدالالت القرآنية 

                                                             
  .27فريدة زمرد، مفهوم التأويل يف القرآن الكرمي، ص - 1
  .44الشاهد البوشيخي، دراسات مصطلحية، ص - 2
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األمر الثالث: حاجة ذلك إىل منهج خاص فصل فيه البوشيخي القول يف مواضع أخرى من دراساته، 

وأعطاه مفهومني أحدمها عام واآلخر خاص، إذ يقول: فاملنهج باملفهوم العام هو طريقة البحث 

لى رؤية معينة يف التحليل والتعليل املهيمنة املؤطرة للمجهود البحثي املصطلحي كله، القائمة ع

  و ما أشبه، متييزا له عن غريه.أرخيي االت أوواهلدف، وهذا الذي يوصف بالوصفي 

واملنهج باملفهوم اخلاص هو طريقة البحث املفصلة املطبقة على كل مصطلح من املصطلحات 

  )1( املدروسة، يف إطار منهج من مناهج الدراسة املصطلحية باملفهوم العام.

  وسنعود لألركان التفصيلية للمنهج املصطلحي يف ثنايا هذه الدراسة.

األمر الرابع: أشار التعريف للهدف من الدراسة املصطلحية، وهو تبني وبيان املفاهيم املعرب عنها، 

فالغرض األول هو تبني داللة املصطلح تبينا ذاتيا، ومن مث السعي لبيانه أي تبليغه وإيصاله للمعنيني به 

وجلي توظيف البوشيخي لثنائية اجلاحظ يف كتابه البيان  احملتاجني لتفهمه أو تصحيح فهمهم له.و

  ، مع قلب الترتيب وتغيري التركيب.)2(والتبيني

األمر اخلامس: استحضار التعريف لعامل الزمن وربطه بنتائج الدراسة املصطلحية، فاملفاهيم 

عربت عنها أو تعرب عنها املصطلحات املدروسة، ولذلك  -كما نص التعريف–املستحضرة قد تكون 

  قرن التعريف املصطلح بالواقع والتاريخ معا.

ووضعه املفهومي، قبل فضائه الداليل  ةفهو مقرون بتاريخ استخدامه قبل الرتول القرآين، ملعرف

  خصوصية استخدام النسق القرآين له.

                                                             
  .30نفسه، ص - 1
  هـ.1423احظ، أبو عثمان عمرو بن حبر، البيان والتبيني، دار ومكتبة اهلالل، بريوت، لبنان، طاجل - 2
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بعد عصر الترتيل، أي يف عصر الدراسة، لالطالع على  وهو مقرون كذلك بواقع استخدامه

خصوصيات النسق القرآين اجلديد للمصطلح من جهة، وحلراسته من أي اختالل عن ذلك أو عودة به 

ملعهود اخلطاب اللغوي السابق، أو أي حتريف موجه له حنو دالالت ال تتواءم مع مقاصد القرآن 

  واصطالحاته.

منها تعريف فريد األنصاري:  ورد بعض احملاوالت التعريفية القريبة منه.وإىل جانب هذا التعريف، ن

الدراسة املصطلحية حبث يف املصطلح ملعرفة واقعه الداليل من حيث مفهومه وخصائصه املكونة له 

  )1(وفروعه املتولدة عنه ضمن جماله العلمي املدروس.

ومنها تعريف إدريس الفاسي: الدراسة املصطلحية منهاج عمل حيصر ويصف استعماالت 

  )2( واصطالحات علم ما يف نص من نصوص ذلك العلم.

وكذا تعريف مصطفى اليعقويب: الدراسة املصطلحية تناول املصطلح بإعمال الذهن يف نصوصه، قصد 

د املعاين واخلصائص والعالقات والضمائم، الكشف عن واقعه الداليل واالستعمايل، كشفا جيعله حمد

  )3( ومعاجلة ما يتعلق به من قضايا ومسائل.

                                                             
، 1فريد األنصاري، املصطلح األصويل عند الشاطيب، طباعة معهد الدراسات املصطلحية واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ط - 1

  .51م، ص2004هـ/1424
دكتور فريد األنصاري "منهجية دراسة املصطلح التراثي" ضمن أعمال دورة: حنو منهجية إدريس الفاسي، تعقيبا على ورقة ال - 2

. نقال عن فريد 235للتعامل مع التراث اإلسالمي، اليت نظمها معهد الدراسات املصطلحية واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ص
  .28زمرد، مفهوم التأويل، ص

دكتور فريد األنصاري "منهجية دراسة املصطلح التراثي" ضمن أعمال دورة: حنو مصطفى اليعقويب، تعقيبا على ورقة ال - 3
. نقال عن 245منهجية للتعامل مع التراث اإلسالمي، اليت نظمها معهد الدراسات املصطلحية واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ص

  .29فريد زمرد، مفهوم التأويل، ص
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ويف ضوء هذه التعاريف ال تكتفي الدكتورة فريدة زمرد باقتراح تعريف للدراسة املصطلحية، بل 

، وهي لم املصطلح مبعناه العامتقترح أيضا تسمية جديدة هلذا اال املعريف، رفعا لشبهة التداخل مع ع

"علم اصطالح النص" لربط الدراسة املصطلحية بسياقها النصي، متييزا هلا عن الدراسة العامة 

  للمصطلح.

علم اصطالح النص او الدراسة املصطلحية عند الدكتورة زمرد هي دراسة منهجية جامعة تتبني 

وامتداداته داخل النسيج مفاهيم املصطلحات من نصوصها، وتبني املقومات الداللية الذاتية للمصطلح، 

  )1( املفهومي للنص عرب ضمائمه واشتقاقاته والقضايا املوصولة به.

  ونالحظ على هذا التعريف مالحظتني أساسيتني:

  ، تسمية وتعريفا.األوىل: االلتفاتة الدقيقة لربط املصطلح  بسياقه

، عرب ثالثية املفاهيم الثانية: تركيز التعريف على اخلطوات املنهجية الكربى للمنهج املصطلحي

واملقومات واالمتدادات، اختصارا لألركان اخلمسة للدراسة املصطلحية اليت قررها أستاذها. وسنعود 

  إىل هذا يف مقامه.

   يوظف ما تفرق يف التعريفات السابقة.لذا سنعتمد تعريفا اصطالحيا للدراسة املصطلحية، 

الدراسة املنهجية هي ضرب من  - من منظور هاته املقاربة–أللفاظ القرآن الكرمي الدراسة املصطلحية 

 ها ومقوماا وامتداداا القرآنيةتبني وبيان مفاهيمل، القرآنية من سياقاا النصيةمصطلحات للالعلمية 

  .ية والتارخييةالواقعو واللغوية

                                                             
  .40فريدة زمرد، مفهوم التأويل، ص - 1
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، كما استحضر فقد حاول التعريف اجلمع بني وصف الدراسة املصطلحية بالعلمية واملنهجية والنصية

، كما استحضر غايتها التبينية والبيانية، وأردف خبطواا الثالث: املفاهيم واملقومات واالمتدادات

الفضاءات الداللية األربع: الفضاء القرآين احملوري، والفضاء اللغوي التأسيسي، والفضاء الواقعي 

  الترتيلي، والفضاء التارخيي التوظيفي.

ة املصطلحية بالنص، لكن يف فضاء أكثر دقة ومشوال، عرب السياق، كما خصص التعريف الدراس

  فاملصطلح ال يبىن يف نظم اآلية فقط، بل يشكل شخصيته الداللية من السياق القرآين بكل مستوياته:

  ،(القرآن ككل)السياق الكلي 

  ، (السورة القرآنية)والسياق السوري 

  ، (املقطع القرآين)والسياق املقطعي

  )1( .(السابق والالحق)النظميوالسياق 

  

                                                             
، 1عقيد خالد العزاوي وحممد شاكر الكبيسي، وظائف السياق يف التفسري القرآين، دار العصماء، دمشق، سوريا، ط - 1

  وما بعدها. 79م، ص2015هـ/1436
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 القرآنية ةاملصطلحي دراساتتاريخ الثانيا: 

 ثشف لنا عن أصالة وجتذر البحكإن التتبع التارخيي للتدوين التفسريي خاصة واإلسالمي عامة، ي

ىل إاملصطلحي ولو كإشارات ومتهيدات وتطبيقات جزئية يف جهود القدامى واحملدثني، قبل أن يتحول 

مدرسية يف العصر احلديث، لذا سنقف عند ذلك وقفة سريعة، بدء بالقدامى مث احملدثني، عرب اجتاهات 

  جهود فردية مث مدرسية.

  :ةاملصطلحي للدراساتاجلهود التأسيسية  .1

  تعترب جهود القدامى إمجاال تأسيسات معرفية أصيلة لكل دراسة مصطلحية معاصرة؛ 

هذا املضمار، خاصة اللغويني منهم، حبكم وقد كان للمفسرين فضل املبادرة والسبق يف   . أ

انطالق اجلهد التفسريي من البناء اللغوي للنص القرآين، ودالالت ألفاظه ومعانيها اللغوية 

تعماالا العرفية والتخصصية، ومترتباا الشرعية والواقعية، سعيا لفهم  كالم اهللا سواالصطالحية، وا

   وكشف مراده بقدر الطاقة البشرية.

التفاسري اللغوية وكتب املعاين واإلعراب والغريب وتأويل املشكل أسسا للدرس  وميكن عد

  )1(املصطلحي، ومؤدى ذلك أن القرآن له لغته اخلاصة اليت متيزه عن لغة العرب اجلاهليني.

ق بآيات األحكام ة ما تعلّتضاف إىل اجلهود التفسريية، إسهامات الفقهاء واألصوليني، خاص  . ب

آن، أو ما عرف بالتفسري الفقهي، فهو عمل اصطالحي بامتياز، إذ يتأسس على تتبع من القر

خصوصية االستعمال القرآين ملصطلحاته املتعلقة بالعبادات واملعامالت واألحكام الشرعية عامة. 

ر الفقهاء واألصوليون بعض املباحث اللغوية اهلامة املتعلقة باستمداد احلكم الشرعي من ولذلك طو
                                                             

  .22حممد البوزي، مفهوم التقوى، ص - 1
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و دالالت أى القواعد اللغوية لتفسري النصوص، أو القواعد اللغوية التشريعة، منه النصية، حتت مسمظا

 األلفاظ.

إثبات آرائهم ج. وال جيب أن نغفل هنا عن اجلهود اهلامة لعلماء الكالم مبختلف حنلهم ومذاهبهم، يف 

  من مصطلحات ودالالت. وأقواهلم يف قضايا العقيدة واإلميان والتوحيد والغيب وما يتعلق ا

د. وال جيب أن ننسى يف هذا السياق اجلهود املعجمية وكتب فقه اللغة وما يتصل بذلك، ككتاب 

   الزينة للرازي وكتابات ابن فارس والراغب األصفهاين.

هـ. وخنتم جهود القدامى بشيخ اإلسالم ابن تيمية الذي انتبه يف تشخيصه ألزمة األمة اإلسالمية إىل 

"من أعظم أسباب الغلط يف ، فهو يرى أن ضبط املصطلحات ومتييز األصيل من احلادث منهاأمهية 

فهم كالم اهللا ورسوله أن ينشأ الرجل على اصطالح حادث، فرييد أن يفسر كالم اهللا بذلك 

 )1(االصطالح وحيمله على تلك اللغة اليت اعتادها" 

ها إعادة ضبط مجلة مصطلحات متعلقة باإلميان وقد وقف يف مؤلفاته عند عدة مناذج تطبيقية حاول في

واإلسالم والرب والتقوى واحلسنة والسيئة وغريها، واليت أسس فيها لقواعد اصطالحية، منها قانون 

االجتماع واالفتراق، فاأللفاظ القرآنية إذا اجتمعت يف الذكر افترقت يف املعىن، وإذا افترقت يف الذكر 

  بن تيمية سار تلميذه ابن قيم اجلوزية.اتفقت يف املعىن. وعلى ج ا

 :ةاملصطلحي الدراساتاجلهود احلديثة يف  .2

  ومنيز هنا بني اجلهود الفردية واجلهود املدرسية.

 اجلهود الفردية:  . أ
                                                             

  .12/107الفتاوى،  جمموع ،ابن تيمية - 1
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ميكن أن نسرد العديد من اجلهود املصطلحية يف العصر احلديث، بدء بتفسري املنار واالجتاه اهلدائي، 

  ، وبقية النماذج الفردية.البياينوجهود اخلويل واالجتاه 

ورغم كون اجلهدين األولني (أقصد اهلدائي والبياين) جهدين مدرسيني، إال أنين أحلقتهما باجلهود 

الفردية، على اعتبار أما ال ميثالن اجتاها مدرسيا يف البحث املصطلحي املعاصر، مقارنة باجلهود 

باجلهود الفردية، حىت  هحلقأيؤسس ملدرسة مصطلحية الثالث اليت سنذكرها يف مقامها. فكل جهد مل 

  ال أضطر للتمييز بني جهود مدرسية تأسيسية وأخرى ثانوية.

فمدرسة املنار التفسريية انطلقت من كون القرآن كتاب هداية، وضرورة فهم ألفاظه يف ظل تلك 

اإلمجالية ال املوضعية اجلزئية. اهلداية، بتجميع مواضعها القرآنية واستخراج دالالا القرآنية املوضوعية 

  وهذا يف حد ذاته تأسيس مصطلحي.

وقريب منه جهد أمني اخلويل وزوجته بنت الشاطئ اللذين ركزا على اجلانب البياين يف القرآن 

  الكرمي، املؤسس لداللة اللفظ القرآين يف خمتلف استعماالته اللغوية واحلسية واازية.

ة اجلديرة بالذكر كتاب التطور الداليل بني لغة الشعر ولغة القرآن ومن اجلهود املصطلحية الفردي

للدكتور عودة أبو خليل عودة، وهو دراسة داللية للمصطلحات اإلسالمية يف القرآن الكرمي، وهو 

  رؤية جديدة إلعجاز القرآن من منظور داليل تطوري.

قومسة وتكشيف للمصطلحات القرآنية ومنها قاموس املفاهيم القرآنية لعبد اللطيف بري، وهو عملية 

  من منظور تفسريي موضوعي حتليلي مقارن.
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نذكر أيضا كتاب مفاهيم قرآنية حملمد أمحد خلف اهللا، وقد طرح فيه مجلة من املفاهيم على شكل 

  ثنائيات، بعضها سياسي وبعضها اجتماعي.

قرآن من خالل مفرداته، وهي ومنها دراسة الدكتور عبد العظيم املعطي: دراسات جديدة يف إعجاز ال

حماولة تدقيق لغوي قرآين بني مجلة ثنائيات لفظية، أثبت فيها املؤلف عدم ترادفها، عرب كشف فروق 

  إعجازية دقيقة بينها.

نشري هنا كذلك إىل البحث القيم الدي ألفه أبو األعلى املودودي حتت عنوان: املصطلحات األربعة 

  اإلله والرب والعبادة والدين. يف القرآن، الذي خصصه ملصطلحات

وال ننسى هنا الكتاب اهلام حملمد الغزايل: احملاور اخلمسة للقرآن الكرمي الذي  خلص فيه املقاصد 

اهللا الواحد، الكون الدال على خالقه، القصص احملورية للهدي القرآين يف مخسة مصطلحات أساسية: 

  )1( القرآين، البعث واجلزاء، التربية والتشريع.

 اجلهود املدرسية:  . ب

رغم القيمة العلمية لكل تلك اجلهود، إال أن ثالثة منها فقط استطاعت أن تشكل روافد حمورية يف 

البحث املصطلحي املعاصر، وقد جاءت منوعة جغرافيا وزمنيا إىل حد ما، مما يوحي باهتمام العقل 

  املسلم الواسع باملصطلح القرآين ودراسته مشرقا ومغربا.

قائمة  مدرسةاهلندي الذي اعتربناه عبد احلميد الفراهي ونقصد يف هذا املقام اجلهود الرائدة للعالمة 

وتلميذه الدكتور صالح عبد الفتاح اخلالدي اللذين  أمحد حسن فرحاتبذاا، واألستاذ الدكتور 

                                                             
، 93، 55، 19م، ص2000هـ/1421، 3دار القلم، دمشق، سوريا، طحممد الغزايل، احملاور اخلمسة للقرآن الكرمي،  - 1

143 ،183.  
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واألستاذ  ميعيةمتيزا بدراساما املصطلحية تنظريا وتطبيقا على هامش الدراسات املوضوعية التج

  املغربية. فاسمؤسس معهد الدراسات املصطلحية بالشاهد البوشيخي الدكتور 

 املدرسة اهلندية: عبد احلميد الفراهي

اإلمام عبد احلميد الفراهي عالمة اهلند وباكستان، العالمة الداعية املصلح، مؤسس اجلامعة العثمانية 

 بأعظم كره، وأحد املشاركني يف ترمجة القرآن الكرمي حبيدر أباد واملدرسة اإلصالحية ودار املصنفني

  للغة اإلجنليزية حتت إشراف ندوة العلماء باهلند.

ورغم حمدودية شهرة الفراهي لعدم تواجده باملشرق، إال أن كتاباته تفرض نفسها كمدرسة منهجية  

سالمي عامة، ومل خيطئ احلديث خاصة، ويف الفكر اإل متكاملة، هلا جها املميز يف البحث املصطلحي

  من مساه ابن تيمية العصر احلديث.

من مؤلفات الفراهي سلسلة دراسات قرآنية مؤلفة من اثين عشر كتابا: مفردات القرآن، أساليب 

ويل، تاريخ القرآن، دالئل النظام، وهو تفسريه الكبري: نظام القرآن القرآن، التكميل يف أصول التأ

الذي صدر منه أربعة عشر جزء، مث طبعت مقدمته مستقل بعنوان: فاحتة وتأويل الفرقان بالفرقان 

  نظام القرآن.

ومن أسس البحث املصطلحي عند الفراهي، مصدرية وحمورية النظم القرآين ال التراث اللغوي يف 

تأسيس دالالت اللفظ، مث حصر وجوه الكلمات وجهاا وتفسري العالقات بينها، عرب العودة إىل 

، مع توظيف كالم العرب القدمي وحىت العرباين يف غري للغوية واالستعماالت القرآنية للكلمةاملنابع ا

  ن األخذ باملعاين اللغوية الشاذة.املعاين الشرعية، دو
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 املدرسة الشامية: أمحد حسن فرحات

املعاصرين، العالمة األديب احملقق السوري املختص يف الدراسات من أعالم الدراسات املصطلحية 

  القرآنية، الدكتور األزهري، وأستاذ التفسري يف اجلامعات اخلليجية واألردنية.

من أشهر مؤلفاته: مكي بن أيب طالب وتفسري القرآن، املدخل لقاموس القرآن، القرآن ومعركة 

املصطلحات، والعديد من الدراسات القرآنية املصطلحية التطبيقية حول األمة والسنة والفطرة 

  ة إىل العديد من الدراسات اللغوية القرآنية تأليفا وحتقيقا.وغريها.. إضاف

ضوعي للمصطلح القرآين نوعا ثالثا من أقسام التفسري ومن خصوصيات طرحه أنه جعل التفسري امل

املوضوعي مع الكشفي(التفسري املوضوعي للسورة القرآنية) والتجميعي(التفسري املوضوعي للموضوع 

، ووظف هذا اللون التفسريي كأداة إلصالح حال األمة وجتديد أوضاعها وإحياء تراثها القرآين).

بتجديد فهم املصطلحات القرآنية وإحيائها، مبراعاة نظم الكالم وتسلسله املوضوعي واعتبار تفسري 

  القرآن بالقرآن أصل القواعد التفسريية.

دي الذي واصل التأليف النظري والتطبيقي وعلى جه سار تلميذه الدكتور صالح عبد الفتاح اخلال

يف التفسري املوضوعي للمصطلح القرآين، كما فعل يف دراسته التفسريية املصطلحية املقارنة حول 

 التفسري والتأويل، وغريها من الدراسات التفسريية.

 املدرسة الفاسية: الشاهد البوشيخي

إذا كانت اجلهود اهلندية والشامية أسست للدرس املصطلحي، فإن الشاهد البوشيخي العالمة املغريب 

معهد الدراسات ملؤسسة البحوث والدراسات العلمية "مبدع" وقد جسد ذلك ميدانيا بتأسيسه 
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اال املصطلحية بكلية اآلداب بظهر املهراز بفاس املغربية، وقد ألف الكثري من الدراسات يف هذا 

نظريا وتطبيقيا، وكون جيال من الباحثني يف املنهج املصطلحي الذي صار اجتاها حبثيا أكادمييا ممتدا يف 

نذكر منهم الدكتور فريد األنصاري والدكتور حممد  املغرب اإلسالمي خاصة والعامل اإلسالمي عامة.

  البوزي والدكتورة فريدة زمرد ...

والدراسات املصطلحية، نظرات يف املصطلح واملنهج، دراسات من مؤلفات البوشيخي: القرآن 

مصطلحية، حنو تصور حضاري للمسألة املصطلحية، حنو معجم تارخيي للمصطلحات القرآنية 

ملنهج الدراسة املصطلحية وقد أسس البوشيخي  والعديد من الدراسات يف املصطلح األديب والنقدي.

  ه يف مئات النماذج التطبيقية اليت أثبتت فعالية هذا املنهج.بأركانه اخلمس اليت مارسها هو وتالميذ

 ةاملصطلحي الدراسةأركان ثالثا: 

ينطلق البحث املصطلحي من تناول مخاسي األركان للمصطلح املدروس، خالفا للمنهجني التحليلي 

البحث القرآين واملوضوعي املتداولني يف الساحة القرآنية غالبا، إضافة للمنهج املقارن الذي انتقل من 

  إىل الدراسات الفقهية التشريعية.

   األول: الدراسة اإلحصائية. الركن :مخسينحصر عمل الدارس يف مراحل و

   الثاين: الدراسة املعجمية. الركن

   الثالث: الدراسة النصية. الركن

   الركن الرابع: الدراسة املفهومية.

  الركن اخلامس: العرض املصطلحي.
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الثالثي للدكتورة فريدة زمرد، املفاهيم واملقومات واالمتدادات، ميكن القول أن  وباستحضار التقسيم

الدراسة املفهومية تشمل األركان األربعة األوىل من الدرس املصطلحي، بينما يتضمن الركن اخلامس 

املرحلتني املتبقيتني، فهو موزع بني املقومات الذاتية للمصطلح، من صفات وخصائص وعالقات. 

  االمتدادات بنوعيها الداخلية (الضمائم) واخلارجية (االشتقاقات والقضايا).وبني 

لكننا سنحتفظ هنا بالتقسيم اخلماسي استصحابا للتصور املتداول يف املدرسة املصطلحية غالبا،  

  وزيادة يف التفصيل والتوضيح.

  الركن األول: الدراسة اإلحصائية.

خيطوها الباحث أثناء الدراسة املصطلحية، فهي مبثابة الدعامة تعد الدراسة اإلحصائية أهم مرحلة 

  األوىل واألساس هلذه الدراسة.

  أوال: مفهوم الدراسة اإلحصائية.

يقصد بالدراسة اإلحصائية اإلحصاء التام لكلِّ النصوص اليت ورد ا املصطلح املدروس وما يتصل به 

  .1لفظًا ومفهوما وقضيةً يف املنت املدروس

يشكل أساس الدعامة العلمية يف منهج الدراسة املصطلحية وشرطًا من شروطها، إذ ال علمية يف  إذ   

الدراسة املصطلحية ما مل تقم على اإلحصاء التام، الذي به يتحقق مجع املصطلحات والنصوص اليت 

نت وردت ا قصد تصنيفها وحتليلها، وكذا حتديد حجم حضور املصطلحات املراد دراستها يف امل

  .2املدروس

                                                             
  .22: الشاهد البوشيخي، نظرات يف املصطلح واملنهج، ص:  1
  .61حممد البوزي، مفهوم التقوى، ص::  2
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  ثانيا: مراحل الدراسة اإلحصائية، وموجبات اإلحصاء.

  أً: مراحل الدراسة اإلحصائية: 

  للدراسة اإلحصائية مراحل تقوم عليها، ونذكر منها:

إحصاء لفظ املصطلح إحصاًء تاما، حيثما ورد، وكيفما ورد وبأي معىن ورد، يف املنت املدروس، -1

داخل جماله العلمي اخلاص ملحوظًا فيه، مثل: ورود لفظ التقوى، يف مادام قدر من االصطالحية، 

مرة فاملصطلح مفردا كان أو  240مرة وما دلَّ منها على املعىن االصطالحي258القرآن الكرمي 

جمموعا، مثل: اتق، اتقى، يتقون، تقواهم... معرفًا أو منكرا امسا أو فعلًا، مثل: األتقى، أتقاكم، يتق، 

  . كل ذلك ضروري يف املراعاة عند اإلحصاء.1تقوا،...؛ مضموما إىل غريه أو مضموما إليه غريها

إحصاء األلفاظ اإلحصائية املشتقة، وذلك من جذره اللغوي واملفهومي إحصاًء تاما كذلك، على - 2 

مرة 55مرة فعلًا ماضيا و  27التفصيل نفسه مثل: ورود مشتق لفظ التقوى يف القرآن الكرمي 

  مرة،... 49مرة، اسم الفاعل18مرة أمرا، واملصدر ورد  86مضارعا، 

ليت ورد ا مفهوم املصطلح أو بعضه دون لفظه إحصاًء تاما كذلك، مع إحصاء التراكيب ا-3  

  إحصاء القضايا العلمية املندرجة حتت مفهومه، وإنْ مل يرد ا لفظه.

و اإلحصاء ذا املعىن مبين أساسا على االستقراء التام لكل النصوص اليت ورد ا املصطلح أو 

  .2مفهومه

  فيما يلي: ونلخصهاب: موجبات اإلحصاء: 

                                                             
  .61: نفسه، ص: 1
  . 61: حممد البوزي، مفهوم التقوى، ص:2
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أنَّ اإلحصاء الشامل واالستقراء التام يعصم البحث من السقوط يف مهالك االنتقائية والعفوية، -1

  وهي عيوب منهجية ال تبىن عليها نتائج علمية دقيقة.

  .1أنَّ معطيات اإلحصاء تعد أول مؤشر على بيان السمات الداللية املميزة ملفهوم املصطلح- 2 

  اإلحصاء وشروطه.: غايات ثالثا

  لإلحصاء شروط وغايات، أمهها:

  وجنملها يف غايتني أساسيتني: أ: غايات اإلحصاء:

حتديد نسبة حضور املصطلح يف النصوص وما يستفاد من ذلك من دالالت. أي حجم  -1

  املصطلح فقد يكون آية أو حديث أو غري ذلك.

  2حل الالحقة.جتميع املادة العلمية وإعدادها للتصنيف والتحليل يف املرا -2

  ويقصد ا إجراءات التمهيد لإلحصاء، وهي: ب: شروط اإلحصاء:

 .ال العلمي الذي ينتمي إليه نص املصطلح: مسائله، قضاياه  وإشكاالتهالتمرس با 

 حسب القواعد املتعارف - بعد توثيقه إذا كان حيتاج إىل ذلك-حتديد النص جمال اإلحصاء

ضه أحيانا خصوصية بعض ااالت العلمية، كما يف جمال القرآن عليها يف هذا اال وحسب ما تفر

 الكرمي، مثلًا: حتديد اآلية أو املقطع أو السورة.

   .ا له و ملا راج حوله من شروح أو تلخيصات أو دراساتالتعرف على النص قراءةً و فهم 

                                                             
  .44،45ص:: فريدة زمرد، مفهوم التأويل يف القرآن الكرمي، 1
  .45: نفسه، ص:2
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 وذلك لدراسته 1ىاملعرفة األولية باملصطلح املدروس، معرفة تساعد على حتديد معامله الكرب .

 دراسة قائمة بذاا. 

  رابعا: أدوات اإلحصاء:

تتنوع أدوات اإلحصاء حبسب طبيعة املصطلح املدروس، وما تفرزه املعطيات اإلحصائية اخلاصة به، 

وللباحث االجتهاد يف اختيار األدوات اخلاصة واملناسبة، كاجلذاذات، القوائم احلاسوبية أو الورقية اليت 

املعطيات اإلحصائية تقيد فيها معطيات اإلحصاء، وكنظام الترقيم والترميز املساعد على تصنيف 

وضبطها، وكالرسوم و البيانات املصورة حلضور املصطلح وما يتعلَّق به، ومما جيب التنبيه عليه هو: أنَّ 

اإلحصاء يف هذه املرحلة قد يضطر الباحث إىل إعادته مرات للتثبت من النتائج، وحسب ما يعن له 

 ظالحمن م  

  ينبين على التركيز والتأين، واالستنتاج بالعقل واحلكمة والتثبت. .وعليه فاإلحصاء2يف املراحل املوالية

  الركن الثاين: الدراسة املعجمية:

  تعترب الدراسة املعجمية ممهدة ملا بعدها، وا يتم دراسة املصطلح من جذوره األوىل وينتهي باألحدث.

  أوال: مفهوم الدراسة املعجمية:

يقصد ا دراسة معىن املصطلح يف املعاجم اللغوية فاالصطالحية دراسة تبتدئ من أقدمها مسجلة   

أهم ما فيه، وتنتهي بأحدثها مسجلة أهم ما أضاف. دراسة تضع نصب عينيها مدار املادة اللغوية 

  .1للمصطلح ومن أي املعاين اللغوية أُخذ املصطلح، وبأي الشروح شرح املصطلح

                                                             
  .نفسه: 1
  .45ص:فريدة زمرد، مفهوم التأويل يف القرآن الكرمي، : 2
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  : أهداف الدراسة املعجمية:ثانيا

دف الدراسة املعجمية إىل أمور عدة ، بدًءا باألول أي املعاين لغاية املعرفة واستخالص الشروح 

  واختيار األوضح واألدق.

  معرفة املعىن العام للجذر اللغوي للمصطلح. -1

  معرفة املعىن اخلاص للمشتق املدروس. -2

3- ا مستمدا من التطور الداليل واالستعمايل أو مالحظة التطور ترتيب املعاين إن تعددت ترتيب

  الداليل للمصطلح.

  تعيني املأخذ اللغوي للمصطلح.-4

استخالص الشروح املصطلحية للمصطلح مع التركيز على األقرب منها إىل اال العلمي املدروس -5

  .2و اختيار األدق منها واألمجع

حظة الترتيب التارخيي للمصطلح، أي من أقدم املصادر ففي الدراسة املعجمية ككل ينبغي مراعاة مال

  إىل أحدثها.

  ثالثا: أسباب الدراسة املعجمية والغاية منها.

  أً: أسباب الدراسة املعجمية.

  للدراسة املعجمية وضع متميز ناتج عن أسباب دافعة للبحث، وهي:

                                                                                                                                                                                                    
  .23،24:الشاهد البوشيخي، نظرات يف املصطلح واملنهج، ص:1
  .46:فريدة زمرد،مفهوم التأويل، ص:2
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باره جزًءا متضمنا يف اللغة طبيعة العالقة بني اللغة اللغوية واللغة االصطالحية، واملصطلح باعت .1

 الطبيعية يتميز مبقومات املفردات اللغوية العامة، ومن مثَّ فهو

 يف حاجة إىل شرح وبيان معجمي. 

أمهية معرفة الداللة اللغوية للمصطلح قبل صريورته إىل االصطالح اخلاص ويف مؤشر على قوة  .2

 املصطلح وضعفه.

  ب: الغاية من الدراسة املعجمية.

دراسة من الدراسات غايات دف إليها، وللدراسة املعجمية يف حد ذاا غايات تصبوا إليها لكل 

  وترمي إىل حتقيقها، أال وهي:

  تصحيح األخطاء اليت قد ترتكب يف مرحلة اإلحصاء، فبالدراسة املعجمية تفرز االصطالحات

 من األلفاظ.

 ح" حبيث تصبح للدارس حاسة بلوغ مرتبة من التذوق للمصطلحات توصل إىل "فقه املصطل

  .1خاصة يشتم من خالهلا رائحة االصطالحية مهما اختلطت باللغة العادية

  رابعا: شروط الدراسة املعجمية.

لكي تؤدي الدراسة املعجمية دورها وحتقق اهلدف املتوخى منها وجب أنْ تتوفر فيها شروط مخسة، 

  وهي:

 نة الربانية اليت تساعد الدعاة وغريهم حيث جتعلهم االستيعاب: ونعين به القدرة الشخصية وامل

 منارات اهلدى يف جمتمعام.
                                                             

  .نفسه: 1
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 .التدرج: هو أخذ األمور شيئًا فشيئًا، قليلًا فقليلًا، وعدم تناول األمور دفعة واحدة 

  التكامل: اجلمع بني األشياء وصولًا إىل غرض واحد كتكامل األشياء بعضها إىل بعض؛

 تاما أي متاسك وارتباط بعضه ببعض.وتكامل العمل تكاملًا 

  االقتصار: أي االقتصار على ما يفي باحلاجة وهو أخذ ما حيتاج إليه فقط دون اإلكثار

 والغوص داخل الشيء، والتعمق فيه إىل حد اإلطناب.

 ا تثبت احلقوق ا، إذا وأعالها إنابة وخطره "من أجلِّ العلوم قدرفه الونشريسي أنالتوثيق: يعر 

  .1"ويتميز احلر من املرقوق، ويوثق ا، ولذا مسيت معانيها وثاقًا

فإذا توفرت هذه الشروط اخلمسة يف الدراسة املعجمية، حققت اهلدف املرجو الذي كانت تسعى 

  إليه.

  الركن الثالث: الدراسة النصية.

  بنصوص املصطلح.تعد الدراسة النصية عمود منهج الدراسة املصطلحية، وهي األكثر التصاقًا 

  أوال: مفهوم الدراسة النصية.

يقصد ا دراسة املصطلح وما يتصل به، يف مجيع النصوص اليت أحصيت قبل، دف تعريفه، 

واستخالص كل ما يسهم يف جتلية مفهومه، من صفات وعالقات وضمائم،... وهذا الركن هو 

ثمار، وإذا أسيء فيه مل تفض الدراسة عمود منهج الدراسة؛ فإذا أُحسن فيه بوركت النتائج وزكت ال

إىل شيء يذكر، ومدار اإلحسان فيه على الفهم السليم العميق للمصطلح يف كل نص، واالستنباط 

                                                             
واملنهل الرائق واملعىن الالئق يآداب املوثق وأحكام : الونشريسي أبو العباس أمحد بن حيىي بن عبد اهللا الواحد ، املنهج الفائق 1

  .209م، ص: 1997/ـه1418الوثائق، دراسة وحتقيق: لطيفة احلسين، طبعة وزارة األوقاف الرباط
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الصحيح الدقيق لكل ما ميكن استنباطه مما يتعلَّق باملصطلح    فالنصوص هنا هي املادة اخلام اليت جيب 

ات واإلمكانات،...فمعطيات اإلحصاء ومعطيات املعاجم، أنْ تعاجل داخل خمترب التحليالت بكل األدو

وحتليل اخلطاب املقالية واملقامية معا، ومعطيات املعارف داخل التخصص وخارجه ومعطيات املنهج 

اخلاص والعام، النظري والعملي،...كل ذلك ضروري املراعاة عند التفهم، وكل ذلك مما يتمكن به 

  .1من املفهوم وما يجلي املفهوم

  ثانيا: مراحل الدراسة النصية: 

  للدراسة النصية مراحل تتلخص فيما يلي: 

 : مرحلة القراءة -1

وفيها تتم قراءة ما متَّ إحصاءه من النصوص اليت تتضمن مصطلحا ما قراءات كثرية، متأنية، صحيحة 

ت ومتفحصة دف احلسم يف مدى اصطالحيةاملصطلحات املدروسة، مث تصنيف النصوص اليت ورد

  .2ا املصطلحات املدروسة حسب األهم فاألهم من املشتقات

 : مرحلة التفهم -2

وفيها يتم تتبع النصوص دف فهم املصطلحات الواردة فيها نصا نصا، من أجل تبين ما فيها، وال 

سبيل إىل ذلك إلَّا بتفهم نصوص كل مصطلح تفهما يستعني بكل ما يؤمن الفهم السليم قدر 

 بعد قراءة النصوص قراءة سليمة وفهمها فهما جيدا.اإلمكان، 

 : مرحلة استخالص نتائج التفهم -3

                                                             
  .24،25: الشاهد البوشيخي، نظرات يف املصطلح و املنهج، ص: 1
  .64: البوزي، مفهوم التقوى، ص: 2
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 وفيها يتم استخالص كل العناصر اليت تساعد 

على جتلية مفهوم  املصطلح املدروس؛ من مسات داللية متعددة وخصائص وصفات متيزه وعالقات 

: مصطلح التقوى حني ضمت إليه صيغ تربطه بغريه، وضمائم ضمت إليه أو ضم هو إليها؛ مثل

أخرى، ومشتقات تشترك معه يف اجلذر اللغوي واملفهومي وقضايا علمية ترتبط به، حيث يكون كل 

 هذا عن طريق االستنباط الصحيح الدقيق لكل ما ميكن استنباطه مما يتعلق باملصطلح يف كل نص.

 : مرحلة تصنيف نتائج التفهم -4

ناصر املكونة ملفهوم املصطلح املدروس، انطالقًا مما جتمع مىن مسات وفيها يتم التصنيف حسب الع

 داللية ال ميكن تعريف لفظه 

مع االستغناء عن بعضها، مث حسب خصائص وعالقات كل معىن؛ مث حسب ضمائم املصطلح 

  .1اإلضافية أو الوصفية، فالقضايا املرتبطة باملصطلح

  ثالثا: أهداف الدراسة النصية:

  النصية أهداف تتوخاها، هي:للدراسة 

  ضبط مفهوم املصطلح برصد مساته الداللية املميزة له، وذلك بعد تتبع دالالته اجلزئية يف كل

 نص؛ مثل: داللة لفظ التقوى يف اليت تدل على الوقاية من األضرار املادية. 

  الصفات احلكمية استخالص كل ما له تعلق باملصطلح صفة أوعالقة؛ مثل: املفاهيم اليت متثل

 ؛ أو ضميمة 2وعالقتها باملتقني باعتبار التقوى سببا هلا وهي عالقة جزئية

                                                             
  .65، ص: نفسه: 1
  .343التقوى، ص: : البوزي، مفهوم 2
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  ، وهي أهداف متعلقة باملفهوم.1أو اشتقاق أو قضية

 أما األهداف املتعلقة باملصطلح، فهي:

  التأكد من اصطالحية املصطلح، فالتفهم الدقيق ملعانيه يف النصوص يزيل كل شك وحيسم

 االصطالحية أو عدمها، وكذا يف قوا أو ضعفها.األمر يف 

  افرز االستعمال االصطالحي من االستعمال اللغوي العادي، فقد يستعمل املصطلح  استعمالًا لغوي

  .2حمضا، فال تكون داللته معتربة والدراسة النصية هي اليت تكشف هذا األمر

  رابعا: أدوات الدراسة النصية.

  لى أدوات علمية وأخرى منهجية، نربزها كالتايل:حتتوي الدراسة النصية ع

: ويقصد ا ما على الباحث اإلملام به من علم باللغة ومباحثها، وبكل أدوات حتليل أداة علمية

اخلطاب املعنية على فك رموز النصوص، واإلملام باال العلمي الذي يدرس فيه املصطلح، وهذا 

  حث وتوجهه العلمي.يقتضي أن تكون الدراسة ضمن ختصص البا

: قوامها االنتقال يف هذه الدراسة من اجلزء إىل الكل، أي من االستيعاب إىل أداة منهجية      

. فبعد دراسة النصوص وفق املراحل املطلوبة واستحضار األهداف 3التحليل إىل التركيب يف كل نص

  علميةاملرجوة وتطبيقها واألخذ باألدوات السالفة الذكر، تكون املادة ال

  للبحث قد مجعت، ولكن يف صورة متفرقة ولذلك كان البد من العرض املصطلحي.  

                                                             
  .65: نفسه، ص: 1
  .47: فريدة زمرد، مفهوم التأويل يف القرآن الكرمي، ص: 2
  .48: نفسه، ص:3
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وميكن إضافة أداة ثالثة وهي األداة اخللقية: سواٌء تعلق األمر بأخالقيات البحث العلمي عموما، أو 

بأخالقيات البحث يف بعض ااالت كالبحث يف جمال القرآن الكرمي الذي يتطلب أخالقًا خاصة 

وتأدبا متميزا يليق بالتعامل مع كالم اهللا تعاىل. فبعد دراسة النصوص وفق املراحل املطلوبة، 

واستحضار األهداف املرجوة وتطبيقها واألخذ باألدوات السالفة الذكر، تكون املادة العلمية للبحث 

  ي.قد مجعت، ولكن يف صورة متفرقة ولذلك كان البد من مرحلة أخرى قبل العرض املصطلح

  الركن الرابع: الدراسة املفهومية.

  لقد مهد الطريق هلذه الدراسة من خالل ما سبقها، كوا ترمي إىل تكوين مفهوم املصطلح املدروس.

  أوال: مفهوم الدراسة املفهومية .

يقصد ا دراسة النتائج اليت فهمت واستخلصت من نصوص املصطلح وما يتصل به وتصنيفها 

صة التصوير املستفاد ملفهوم املصطلح املدروس يف املنت املدروس؛ من تعريف له مفهوميا يجلي خال

حيدده بتضمنه كل العناصر والِسمات الداللية املكونة للمفهوم وصفات له ختصه كالتصنيف يف 

اجلهاز، وعالقات له تربطه بغريه كاملرادفات واألضداد وضمائم إليه تكثر نسله، ومشتقات حوله من 

حتمي ظهره، وقضايا ترتبط به أو يرتبط ا، فهذه الشجرة  املفهومية الوافرة الظالل، الزكية مادته 

  .1الغالل يف أغلب األحوال، هي اليت جيب أن جتلى بعرضها يف الركن اخلامس على أحسن حال

فيها، لكن كل هذه العناصر جندها مبثوثة يف نصوص املصطلح وبني ثنايا التراكيب والتعابري املُضمنة 

على غري هذا الترتيب كما أنَّ فهم هذه العناصر واستنباطها، إنما ينتظم يف هذه املرحلة أما قبلها 

                                                             
  .25،26: الشاهد البوشيخي، نظرات يف املصطلح واملنهج، ص: 1
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فيكون جمزأ حسب النصوص، والدراسة املفهومية هي اليت جتليها بتصنيفها يف الترتيب املنهجي 

  .1الدقيق

  ثانيا: مراحل الدراسة املفهومية.

  تعد مبثابة بناء هلا، وهي كالتايل: للدراسة املفهومية مراحل

  : أ: دراسة النتائج املستخلصة من النصوص

ويقصد بدراستها املقارنة بينها عرب جمموعة الضوابط اليت توفِّرها النصوص، كالضابط االشتقاقي الذي 

وص ميكِّن من املقارنة بني نتائج النصوص اليت ورد فيها املصطلح بصيغ اشتقاقية معينة، بنتائج نص

أخرى يرد فيها بصيغ خمالفة، وكالضوابط اللغوية اليت متكِّن من املقارنة بني نتائج نصوص ورد فيها 

املصطلح بسمات لغوية معينة بنتائج أخرى، مل ترد فيها تلك السمات  كالضابط املقامي الذي تقارن 

 هدى فيه ريب لَا الْكتاب ذَلك﴿من خالله النصوص حسب مقاماا التداولية املختلفة، قال تعاىل: 

نيقتلْمل. ينونَ الَّذنمؤبِ ييونَ بِالْغيمقيلَاةَ وا الصممو ماهقْنزقُونَ رفن3-2البقرة (﴾ي(  

؛ 2فاإلميان والتقوى يف النص القرآين يدالن على أنَّ اإلميان يستلزم التقوى، فمن اتقى فقد آمن حقًا

  فيعترب إجراء املقارنة هذا مبثابة التصنيف اجلزئي لنتائج النصوص.

  ب: التصنيف املفهومي للنتائج:

بعد إخضاع النصوص لكل الضوابط التصنيفية املمكنة يكون كأول خطوة يف مسار التصنيف 

كونة املفهومي الكلي لتلك النتائج بشكل يسمح بتنسيقها يف ترتيب ينسجم مع العناصر املفهومية امل

                                                             
  .49: فريدة زمرد،مفهوم التأويل، ص: 1
  .131: البوزي، مفهوم التقوى، ص: 2
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للمصطلح، من تعريف و صفات وعالقات،...حبيث يتم احلصول يف النهاية على اهليكل العام 

  .1للمفهوم

  و ج: استخالص التعريف:

تعترب هذه اخلطوة أول حلقة يف بناء املفهوم وتأسيس أركانه، كما أا حلقة مشدودة إىل ما قبلها من 

جمية والتصنيفية السابقة، مثل: دراسة لفظ التقوى مراحل يستفاد فيها من كل املعطيات النصية واملع

ومما أفادته الدراسة النصية واملفهومية إمكانية تعريف اللفظ تعريفًا جامعا تستوىف كل الشروط 

فاستخالص التعريف إذًا هو عملية ذهنية يعتمد فيها قدرة الفكر على االختزال والتراكيب 2املتطلبة.

  بدقة عن آلية االستدالل الذي سيأيت بعد ذلك يف مرحلة العرض. والتنسيق، كما أا تعبر

  الركن اخلامس: العرض املصطلحي.

كل دارس ملصطلح من املصطلحات القرآنية ال بد له من عرض شامل لتحرير خالصة وافية وواضحة 

  متعلقة بالعرض املصطلحي املقدم.

  أوال: مفهوم العرض املصطلحي.

ينبغي أن تعرض وحترر عليها خالصة الدراسة املصطلحية للمصطلح ونتائجها، يقصد به الكيفية اليت 

  .3وهو الركن الوحيد الذي يرى بعينه ال بأثره

والبدء ذا العنصر سببه أن التعريف  –أي التعريف  - و تبدأ هذه املرحلة من حيث انتهت السابقة 

يشكل ماهية املصطلح أو ذاته اليت على أساسها تبىن سائر األركان، فهو النواة الذي ميهد للنظر يف 
                                                             

  .50ص: : فريدة زمرد، مفهوم التأويل، 1
  .119، ص: نفسه: البوزي، 2

  .26: يراجع الشاهد البوشيخي، نظرات يف املصطلح و املنهج، ص:  3
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مل تلك الذات اخلصائص والصفات اليت هي اللحمة والكسوة، مث تأيت العالقات بعد ذلك لتتضح معا

أكثر مبعرفة ما مييزها عن غريها، ليبدأ احلديث عن املصطلح يف مستوى ثان، أي من خالل الضمائم 

اليت متثل شكالً من منو املصطلح بانتمائه إىل تركيبات حنوية وداللية تولد على إثرها دالالت جديدة 

االشتقاق جيمعهم رحم اجلذر  له. ويليها املشتقات املمثلة لنمو املصطلح، من خالل أخوة له يف

  .1اللغوي وأبوة اجلذر املفهومي

  ثانيا: شروط العرض املصطلحي والغاية منه.

إذا كان للعرض املصطلحي شروط يقوم عليها، فإن له أيضاً غايات يصبو إليها، تساعده على استنباط 

  النتائج املرجوة، وعليه:

  أ: شروط العرض املصطلحي

  طلحي شروط أمهها: الدقة وحسن الترتيب.                              يشترط يف العرض املص

  فالدقة تطلب يف العرض املصطلحي على مستويات عدة : 

 . على مستوى االستيعاب لكل عناصر املفهوم 

 . على مستوى النتائج بالتركيز على اخلالصات الصحيحة اليت متَّ التوصل إليها 

 النتائج بلغة سليمة دقيقة جامعة بال إجياز خمّل و ال إطناب  على مستوى التعبري بأن تعرض

 ممل مثل ما توصل إليه البوزي حني عرض لفظ التقوى بالدقة و االستيعاب .

                                                             
  .51: فريدة زمرد، مفهوم التأويل يف القرآن، دراسة مصطلحية، ص: 1
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أما حسن الترتيب فيتم بعرض نتائج الدراسة املصطلحية مرتبة ترتيبا مفهوميا، بتقدمي ما حقه التقدمي، 

  .1العرض املصطلحيوتأخري ما حقه التأخري من عناصر 

  ب: الغاية من العرض املصطلحي.

تتمثل الغاية األساسية من العرض املصطلحي يف تقدمي ما توصل إليه من نتائح البحث املصطلحي إىل  

  .2القارئ بطريقة جتعله يدرك املراد منه بسهولة ويسر، ويلِّم بكل خصائصه و ميزاته

  ثالثا: احملاور األساسية للعرض املصطلحي .

هذه العناصر مقرونة بأهم شروطها جيمعها قول اُألستاذ البوشيخي: ومجاع القول فيه حسب ما 

  :3انتهت إليه التجربة أن يكون متضمنا للعناصر الكربى التالية على الترتيب

  : ويتضمن:أ:التعريف

 املعىن اللغوي: والسيما الذي يترجح أن منه أخذ املعىن االصطالحي.  .1

 العام يف االختصاص، والسيما األقرب إىل مفهوم املصطلح املدروس . املعىن االصطالحي: .2

 مفهوم املصطلح املدروس:  معبرا عنه بأدق لفظ، وأوضح لفظ، وأمجع لفظ ما أمكن. .3

وشرطه املطابقة للمصطلح وضابطه أنه لو وضعت عبارة التعريف مكان املصطلح املعرف يف الكالم ال 

ط ذلك إذا راعى الدارس يف تعريف املفهوم كل العناصر والسمات الداللية ينسجم الكالم وإنما ينضب

املكونة للمفهوم، املستفادة من مجيع نصوص املصطلح، وما يتعلق به يف املنت املدروس، فال تبقى 

  خاصة دون إظهار وال ميزة دون اعتبار.
                                                             

  . 66: البوزي، مفهوم التقوى، ص:  1
  .66: نفسه،ص:  2
  .26: البوشيخي، نظرات يف املصطلح واملنهج، ص: 3
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  .ب: صفات املصطلح

فات خاصة متيزه عن غريه من املصطلحات لكلّ مصطلح صفات يتميز ا، وللمصطلح القرآين ص

  األخرى وهذه الصفات هي:

 : الصفات املصنفة .1

وهي اخلصائص اليت حتدد طبيعة وجود املصطلح يف اجلهاز املصطلحي موضوع الدراسة، كالوظيفة 

اليت يؤديها، واملوقع الذي حيتله وغري ذلك، مثل موقع مصطلح التقوى بني لفظ اإلميان واإلحسان 

واإلسالم، والوظيفة اليت يؤديها هذا اللفظ واليت هي إصالح األوضاع وإزالة العوائق، وكذا هي 

 .1وظيفة دعوية تربوية اهلدف منها إيقاظ جذوة اإلميان يف القلوب وتقوية الوازع الديين يف العقول

 :  الصفات املبينة .2

صطلح، ومدى القوة أو الضعف يف وهي اخلصائص اليت حتدد درجة االتساع أو الضيق يف حمتوى امل

  .اصطالحية املصطلح، وغري ذلك. وهي صفات االتساع والضعف للمصطلح

 بِالْقسطَاسِ وزِنوا كلْتم إِذَا الْكَيلَ وأَوفُوا﴿تعاىل:  قولهيف ما جاء يف الكتاب العزيز ذلك ل امثو

    )35اإلسراء (﴾تأْوِيلًا وأَحسن خير ذَلك الْمستقيمِ

 .2فلفظ التأويل يف سورة اإلسراء جاء بصيغة التمييز، وهي صفة تبين وتفسر وتوضح ما جاء قبلها

 : الصفات احلاكمة .3

  .1وهي الصفات اليت تفيد حكما على املصطلح، كالنعوت أو العيوب اليت ينعت أو يعاب وغري ذلك

                                                             
  .512بوزي، مفهوم التقوى، ص: : ال1
  .154: فريدة زمرد،مفهوم التأويل، ص: 2
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وتزودوا فَإِنَّ خير ﴿ الذم. ومثال ذلك قوله تعاىل:وهي الصفات اليت حتكم على املصطلح باملدح أو 

فقد ورد لفظ اخلري يف القرآن الكرمي امسا وصفة،  )197البقرة (﴾الزاد التقْوى واتقُون ياأُولي الْأَلْبابِ

يف  وأكثر املوارد اليت جاء فيها صفة تدل على معىن التفضيل وهو من الصفات الدالة على املدح

  2اخلطاب القرآين.

فإذا متت الصفات اخلاصة بالذات، بدأ احلديث عن العالقات بغري الذات مما يأتلف مع املصطلح    

ضربا من االئتالف، أو خيتلف معه ضربا من االختالف االختالف وهي الصفات اليت حتكم على 

 املصطلح باملدح أو الذم.

  ج: عالقات املصطلح.

  للمصطلح املدروس، بغريه من املصطلحات، وال سيما العالقات الثالث التالية:وتتضمن كل عالقة 

 مثل: لفظ التقوى وماله من مفاهيم متآلفة كاإلميان، 3عالقة اإلئتالف كالترادف والتعاطف ،

 نذكر منها قوله تعاىل: قرآن الكرمي يف ثالثني موضعافقد اقترن لفظ التقوى بلفظ اإلميان يف سياقات ال

 وآيات أُخر كثرية؛  )103البقرة (﴾ولَو أَنهم آمنوا واتقَوا لَمثُوبةٌ من عند اللَّه خير لَو كَانوا يعلَمونَ﴿

فإما أن يقترن اإلميان بالتقوى   يف مقام وصف املتقني باإلميان أو وصف اإلميان بالتقوى؛ إىل جانب 

 الصرب واإلحسان والعبادة،...عالقات أخرى  كالعلم واخلشية و

                                                                                                                                                                                                    
  .28: الشاهد البوشيخي، نظرات يف املصطلح واملنهج، ص: 1
  .155: البوزي، مفهوم التقوى، ص: 2
  .28: الشاهد البوشيخي، نظرات يف املصطلح واملنهج، ص: 3
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 ؛ فإذا كانت التقوى تتمثل يف اجتناب كل 1عالقة االختالف: كالتضاد والتخالف وغريها

املنهيات واملفاسد فإنَّ هلا أضداد كثرية تشمل كل ما يدخل حتت الكفر والنفاق واملعصية ومن تلك 

الكرمي يف مواضع عدة منها ما جاء يف األضداد جند: لفظ الفسق الذي يقترن بلفظ التقوى يف القرآن 

واتقُوا يوما ترجعونَ فيه إِلَى اللَّه ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم ﴿ :يف القرآن الكرمي قوله تعاىل

 )281البقرة (﴾لَا يظْلَمونَ

ضداد أخرى منها: الفجور، فجاءت اآلية يف سياق األمر بكتابة الديون واإلشهاد عليها؛ وهناك أ

  الفاحشة ،الفساد،... وهي كلها منافية ملصطلح التقوى ومضادة له.     

  عالقة التداخل والتكامل كالعموم واخلصوص، األصل والفرع وغريها؛ وقد وردت بأسلوب

اإلخبار واإلسناد وتشمل مثلًا: لفظ التقوى مع الصدق فقد وصف املتقون بالصدق والصادقون 

بالتقوى؛ وأسلوب الشرط واجلواب كالعبادة والتقوى؛ وكذا أسلوب التعاقب وعطف اجلمل 

 ،...2وضمنها كلفظ التقوى والتزكية، االستقامة والتقوى

  د: الضمائم ( ضمائم املصطلح)

وتتضمن كل مركب مصطلحي(ضميمة) مكون من لفظ املصطلح املدروس مضموما إىل غريه، أو 

  لتفيد الضميمة املركب يف النهاية مفهوما من داخله مضموما إليه غريه،

  وأبرز أشكال الضمائم: 

  ضمائم اإلضافة: .1

                                                             
  .28: نفسه، ص:  1
  .220: البوزي، مفهوم التقوى، ص: 2
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ه . مثل: إضافة لفظ التقوى لكل من 1سواء أضيف املصطلح إىل غريه، أو أضيف غريه إلي

 القلوب،النفس، األشخاص، وهذا من باب إضافة الفعل لفاعله

ذَلك ومن يعظِّم ٍ﴿ أو الصفة ملوصوفها، كضميمة (تقوى القلوب) حبيث وردت يف قوله تعاىل: 

   )32احلج(﴾شعائر اللَّه فَإِنها من تقْوى الْقُلُوبِ

فالضميمة إضافية أضيفت فيها التقوى للقلوب مجعا وإفرادا من نوع إضافة الشيء إىل مكانه أو 

فاإلضافة هنا إضافة ظرفية مكانية؛ كون القلب موطن للتقوى تغمره ويتصف ا فيكون قلبا مظروفه 

  . باإلضافة إىل ضمائم أخرى منها: ضميمة  التقوى، تقواهم، تقواها،...2تقيا أوأتقى

  ضمائم الوصف: .2

بِأَنَّ اللَّه لَم يك  ذَلك﴿ ؛مثل: تغيري نعمة اهللا قال تعاىل:3فقد يكون فيها املصطلح واصفًا أو موصوفًا

يملع يعمس أَنَّ اللَّهو فُِسهِما بِأَنوا مريغى يتمٍ حلَى قَوا عهمعةً أَنما نِعريغ53األنفال (﴾م( 

قال ابن عاشور يف تفسرياآلية ما نصه: "تغيري النعمة إبداهلا بضدها وهو النقمة وسوء احلال؛ أي تبديل 

. فضميمة 4حسنة حبالة سيئة... واملراد ذا التغيري تغيري سببه، وهو الشكر بأن يبدلوه بالكفران" حالة 

  .5تغيري نعمة اهللا هي ضميمة ضمت إىل مصطلح التغيري يف القرآن الكرمي

                                                             
  .29الشاهد البوشيخي، نظرات يف املصطلح واملنهج، ص:  :1
  .233،234: البوزي، مرجع سابق، ص:2
  .29، ص: نظرات يف املصطلح واملنهج:البوشيخي، 3
  ).10/45(1984: حممد الطاهر بن عاشور، التحرير و التنوير، الدار التونسية للنشر 4
  .384؛374القرآنية، د.ط، د.ت، ص: : ينظر البوشيخي، حنو معجم تارخيي للمصطلحات 5
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إنَّ ما يلفت االنتباه أنَّ الضمائم اليت ضمت إىل لفظ التقوى كلها ضمائم اإلضافة، كوا أقوى من 

  ميمة الوصف لشدة تعلق  املضاف باملضاف إليه.ض

  هـ: املشتقات (مشتقات املصطلح ).

وتتضمن كل لفظ اصطالحي ينتمي لغويا ومفهوميا إىل اجلذر الذي ينتمي إليه املصطلح املدروس؛ 

كاتهد مع االجتهاد، والبليغ مع البالغة، وال يدخل فيها املنتمي لغويا فقط كاإلنفاق مع النفاق وال 

  املنتمي مفهوميا فقط كالقصيدة مع الشعر. واملصطلح مبشتقاته 

  . 1ينمو وميتد مفهوميا من خارجهمن حوله، كأمنا 

  .تقوا"اومن أمثلة ذلك املشتقات الفعلية وهي: مشتقات الفعل املاضي واملضارع واألمر ومنها: "

  وقد وردت هذه الصيغة يف القرآن الكرمي تسع عشرة مرة منها يف قوله تعاىل: 

من تحتها الْأَنهار خالدين فيها نزلًا من عند اللَّه وما لَكنِ الَّذين اتقَوا ربهم لَهم جنات تجرِي ﴿ 

   )198آل عمران (﴾عند اللَّه خير للْأَبرارِ

وكذلك األمر مع لفظ اتقى، اتقينت،... أما"يتق" فقد ورد يف القرآن الكرمي على عدة أوجه منها: 

  مر وسنورد ذلك يف مناذج نذكر منها: حبذف الياء، جمزوما مبن وبالم األ

ذَلك أَمر اللَّه أَنزلَه إِلَيكُم ومن يتقِ اللَّه يكَفِّر عنه سيئَاته ويعظم ﴿ ما ورد حبذف الياء لقوله تعاىل:

  )5الطالق (﴾لَه أَجرا

 52} من سورة البقرة، واآلية 283،282{باالضافة إىل آيات أخرى ورد  فيها الفعل منها اآليات 

  1من سورة النور،...
                                                             

  .31: الشاهد البوشيخي، نظرات يف املصطلح و املنهج، ص: 1
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  و: القضايا ( قضايا املصطلح ).

وهي كل املسائل املستفادة من نصوص املصطلح املدروس وما يتصل به، املرتبطة باملصطلح أو املرتبط 

التمكن. إذ ال ا املصطلح؛ مما ال ميكن التمكن من مفهومه حق التمكن، إالَّ بعد التمكن منها حق 

  ميكن التمكن من املفهوم العام للقضايا إالَّ بعد التمكن منها يف ذاا وفهمها جيدا واستيعاا.

ومن أصناف القضايا جند: "األسباب والنتائج، املصادر واملظاهر، الشروط واملوانع ااالت واملراتب،  

  ؛2األنواع والوظائف، التأثر والتأثري"

  حول أصناف القضايا يف مصطلح التقوى، وذلك من قبيل اإليضاح والفهم: ونضرب لذلك أمثلة

ما هو من قبيل األسباب والنتائج، وتضم: أعمال املتقني وجزائهم ومكانتهم عند رم واجلنات -1  

  اليت وعد املتقون،... 

أَجره عند ربه ولَا خوف علَيهِم ولَا هم بلَى من أَسلَم وجهه للَّه وهو محِسن فَلَه ﴿ قال تعاىل:

  ) 112البقرة (﴾يحزنونَ

ما هو من قبيل ااالت واملراتب، وتضم: درجات التقوى وموقعها ضمن منظومة -2

اإلسالم،اإلميان، اإلحسان وما يتصل بذلك؛ فإذا كان لإلسالم واإلميان واإلحسان درجات ومراتب، 

  يضا درجات ومراتب.فللتقوى أ

لَيس علَى الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات جناح فيما طَعموا إِذَا ما اتقَوا وآمنوا ﴿ قال تعاىل:

ِسنِنيحالْم بحي اللَّهوا ونسأَحا وقَوات وا ثُمنآما وقَوات ثُم اتحاللُوا الصمع93ملائدة ا(﴾و(   

                                                                                                                                                                                                    
  .282؛271: البوزي، مفهوم التقوى، ص: 1
  .30: البوشيخي، نظرات يف املصطلح واملنهج، ص: 2
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أما التداخل الوارد بني املفاهيم السالفة يدل على أن العالقة ليست عالقة خطية متدرجة ولكنها عالقة 

  .1عنقودية متآلفة مركبة، وموقع التقوى هو مركز ثقلها، حيث يقع بني اإلميان واإلحسان

النفوس كما هو ما هو من قبيل الشروط واملوانع، وتضم: أسباب ضعف التقوى واإلميان يف  -3

موضح يف لفظ التقوى عند البوزي حني قال: "سوء املعامالت وفشو الظلم وقلة الثقة وانتهاك احملارم 

أكرب دليل على قلة التقوى وضعفها، أو غياب أثرها يف احلياة االجتماعية وهذا ما يشتكي منه الناس 

  . 2ويالحظ أثره يف جمتمعنا احلايل"

وتضم: التربية على التقوى وفعاليتها يف بناء شخصية األفراد  من قبيل التأثر والتأثري، -5

من عملَ صالحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً ﴿ واجلماعات؛ قال تعاىل:

  ) 97النحل (﴾ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ

فحاجة املسلمني إىل التربية على التقوى نابعة من حاجتهم إىل التقوى نفسها، ملا هلا من فضل على 

 من اتصف ا يف حياته الدنيوية واألخروية.

باحلديث عن األصناف املتعلقة بالقضايا ينتهي احلديث عن مدار الفرض يف العرض وهو الركن   

  األخري من أركان أو خطوات املنهج يف الدراسة املصطلحية عند الدكتور البوشيخي.

 

ومجاع القول أنَّ ملنهج الدراسة املصطلحية معامل كربى يقوم عليها، واليت وضعها املؤسس األول هلذا 

ملنهج األستاذ الدكتور الشاهد البوشيخي، وأوهلا الدراسة اإلحصائية الستقراء النصوص اليت ورد فيها ا

                                                             
  .383؛369: البوزي، التقوى، ص:  1
  .496، 495: البوزي، مفهوم التقوى، ص: 2
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املصطلح، مث الدراسة املعجمية لدراسة معىن املصطلح يف املعاجم اللغوية فاالصطالحية، الدراسة النصية 

اسة النتائج اليت فهمت اليت تعىن بدراسة املصطلح وما يتصل به مث الدراسة املفهومية وذلك لدر

  واستخلصت من نصوص املصطلح، فالعرض املصطلحي الذي هو خالصة الدراسة املصطلحية.

وجتدر اإلشارة يف ختام هذا العرض لألركان اخلمسة أن توصيفها ذا الشكل هو تتبع لعملية البحث 

ية مفصلة يف الركن املصطلحي، أما من حيث التقدمي التقين للعمل املنجز، فإن كل خطواته اجلزئ

 اخلامس، ركن العرض املصطلحي، الذي يبسط فيه الباحث خالصة دراسته ونتائجها.
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  سادسا: مناذج تطبيقية يف املصطلح القرآين: 

لقد توسع االهتمام بالدراسات املصطلحية القرآنية يف العصر احلديث، خاصة يف البحث األكادميي، 

وتالميذه يف مدرسة فاس، من خالل باملغرب األقصى، حيث أنتجت جهود حممد الشاهد البوشيخي 

جهود معهد الدراسات املصطلحية ومؤسسة مبدع للبحوث والدراسات العلمية، وقد جتاوز عددها 

  اخلمسني دراسة، وصلنا القليل منها، من أمهها دراستان هامتان نقف معهما يف هذا املقام:

  مفهوم التقوى يف القرآن الكرمي دراسة مصطلحية-1

  مفهوم التأويل يف القرآن الكرمي دراسة مصطلحية-2

وسنقف مع الدراستني وقفة سريعة، باستعراض منهج كل دراسة وخطتها، وخطوات الدرس 

لحي فيها، ركنا ركنا، وصوال للعرض املصطلحي يف كل منها، ونتائجه املعرفية من التعريف املصط

  ت والقضايا املدروسة.اإىل االمتداد

وسنكتفي هنا بعرض فهرس الدراستني يف آخر املذكرة، على أن نفصل الشروح والتفاصيل يف 

  احلصة.
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 اآفاقه - اإشكاال – اأسسه ةاملصطلحي الدراساتابعا: س

 :ةاملصطلحي دراساتاألسس املعرفية لل .1

عمل منهجي وجهد معريف له أساسه التصوري الذي ينبين عليه وينطلق منه،  البحث املصطلحي كأي

من التصور اإلسالمي  - بالضرورة- ويصنع من خالله مبادئه ومواقفه ونتائجه وآفاقه. وهو نابع 

، يها الترتيلي: النص والعقل والواقعوجتلّ )لكونا- اإلنسان-اهللا( :ورؤيته التوحيدية، يف إطار ثالثية

  عن املصدر املرجعي، وعن املنهج التناويل، وعن الواقع التجسيدي. -على الترتيب-وهي تعبر 

الفكر اإلسالمي عامة واجلهد التفسريي  كثريا من إشكاالت والتفكري يف ظل هذه الثالثية، حيلّ

إال التفاعل املنهجي للعقل املسلم مع النص اإلهلي، حلل مشكالت  -مثال- خاصة، وهل التفسري 

  الواقع اإلنساين؟

 األسس املصدرية:  - أ 

الدراسة املصطلحية تتأسس من مصدريتها النصية، حبكم تتبعها للمصطلح املدروس من كامل نصوص 

ختلف اشتقاقاته وصيغه اللغوية. كما تتأسس كذلك من التصورات والقيم اإلسالمية القرآن الكرمي، مب

القرآنية، اليت ستستصحب املعاين اإلسالمية  الكلية اليت توجه عملية بيان وتبني املفاهيم واملصطلحات.

ن غايات العقدة منها والشرعية واألخالقية إلعادة ضبط املصطلحات يف سياقاا القرآنية.ان تستلهم م

كل جهد وسلوك إسالمي، واليت تبدأ من أداء الواجب وحتمل األمانة، وتعرج على إثبات الذات 

  وخدمة األمة، وتسمو إىل إرضاء اهللا وابتغاء جنته.

  وما قيل عن التصورات يقال عن الغايات احلاكمة للدرس املصطلحي، فغايات الباحث جيب 
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 األسس املنهجية:   -ب 

، يقترب من املنهج ث املصطلحي هو يف األساس حبث قرآين تفسرييأما منهجيا، فإن البح

  املوضوعي، بل يعد جزء منه، لذا جيب أن ينضبط البحث املصطلحي بضوابط العمل التفسريي.

ومن جهة ثانية فالبحث املصلحي يستحضر الدرس اللغوي استحضارا واضحا، يف تأسيسه اللغوي 

واشتقاقاته، وهذا ديدن كل درس تفسريي، لكنه هنا يبدو أكثر كثافة واملعجمي للمصطلح املدروس 

 واستمدادا من اللغة ومناهجها.

 األسس الواقعية:   -ج 

اليت يفترض أن بقي البعد الثالث يف املعادلة الرؤيوية، وهو الواقع وما يصبغ به الدراسات املصطلحية، 

تتوج يف آخر عرضها املصطلحي جبملة من القضايا الواقعية اليت تبني كيفية إسهام الدراسة يف إعادة 

  خيدم الواقع وجييب حاجاته وطموحاته.بناء املصطلح بناء 

من اختيار املصطلح إىل  اجلدوى الواقعيةلذا ينبغي أن تتأسس الدراسة املصطلحية على قدر مقنع من 

غائية تناوله إىل النتائج املتوجة للجهد البحثي. وليكون البحث جمديا ال بد أن ينطلق من طريقة 

 ، فال جدوى جلهد ال يؤثر يف امليدان وال يسهم يف إصالحه.فعالية ميدانيةو إصالحية

 :ةاملصطلحي للدراساتاإلشكاالت املنهجية  .2

ة مواجهة حتديات وعقبات ال إن استحضار الواقع كأساس حبثي، يفرض على الدراسة املصطلحي

مناص منها، وتلك عالمة صحية، وميكن تتبع العديد من اإلشكاالت املنهجية يف طريق البحث 

 املصطلحي، ميكن حصرها جماليا وحموريا.



52 
 

يف خمتلف ااالت، سنرصد  فلو تتبعنا ما قد يصادف البحث املصطلحي من إشكاالت التتبع اايل:أ.

إشكاالت موضوعية خاصة، وبعضها  قرآنية تفسرييةعامة أو  إسالميةوأخرى  إشكاالت إنسانية

  .إشكاالت أكادميية حبثيةو ختصصية

ففي حماولته إلعادة بناء املصطلح املدروس، يصطدم البحث ببعض املفاهيم واملعاين اليت تلتصق 

ه، وحيرره من أسر باملصطلح وتشوش على دالالته القرآنية السليمة، مما يصعب العمل ويعيق مسار

العرف االستعمايل والتداول التناويل، خاصة إذا تشتت مدلول املصطللح بني عدة ختصصات وجماالت 

  معرفية إنسانية وشرعية وكونية.

كما أن الواقع األكادميي ومقتضايته وحمكوميته بتقاليد وآجال وشكليات قد ال خيدم البحث 

 املصطلحي يف صورته املثالية النظرية.

وبغض النظر عن ااالت السابقة، قد تكون اإلشكاالت راجعة ألحد أقطاب  التتبع احملوري:ب.

إشكاالت منهجية ، أو إشكاالت مصدرية نصيةالثالثية التصورية املعروضة سلفا. فقد يواجه البحث 

  .إشكاالت واقعية ترتيلية، أو رمبا تقنية

ح يف مظاا النصية يواجه البحث املصطلحي ففي جمال استقراء واستقصاء مواضع ودالالت املصطل

مشكالت متعلقة باحلصر ومدى مصداقيته واستغراقه، خاصة فيما يتعلق باستيفاء االشتقاقات الكربى 

املعجمي، مث سربها وتقسيمها واستبعاد البعيد منها يف الدراسة النصية  سيف أول الدر ىوالصغر

  واملفهومية.
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مشكالت متعلقة باجلانب التقين املنهجي، راجعة أحيانا إىل تداخل كما يصادف البحث املصطلحي 

مجلة من ااالت واآلليات فيه، بدء باللغوي والتفسريي والشرعي، وبقية ما يطرجه املصطلح من 

جماالت وخصوصيات وامتدادات. هذا فضال عن املشكالت املنهجية اليت يعاين منها البحث يف العلوم 

  ية.اإلسالمية واإلنسان

أما املشكالت الواقعية الترتيلية فمن الطبيعي أن تصادف البحث العلمي عامة، يف مدى قدرته على 

استيعاب املشكالت وجتاوزها. فإذا تعلّق ذلك ببحث قرآين تفسريي زاد حتدي الواقع، من حيث 

  منته.حمذور انسياق اجلهد وراء حاجات الواقع وتداعياته، على حساب مرجعيات النص وضوابط هي

 يف العصر احلديث ةاملصطلحي الدراساتآفاق . 3

بسطه حول البحث املصطلحي من حيث مفاهيمه املفتاحية، وتطوره التارخيي، وأركانه  ما متّ يف ظلّ

املنهجية، وأسسه التصورية، وإشكاالته امليدانية، ميكن تلمس آفاق الدراسات املصطلحية يف واقعنا 

  املعاصر.

كأداة منهجية فعالة ومغرية للباحثني،  ي املعاصر مطالب بفرض وجوده البحثي،البحث املصطلح إنّ 

ال من باب خمالفة التقاليد املنهجية السائدة فحسب، بل على سبيل البديل املعريف ادي يف جتاوز 

  إشكاالت الواقع البحثي احلايل، وحلّ مغاليقه املعرفية واملنهجية وامليدانية.

عليه كذلك أن يربز أصالته القرآنية والتفسريية، حىت ال يتهم بالوفود املعريف من جماالت لغوية وألسنية 

ال عربية فحسب بل غربية أيضا. وهذا ليس إغفاال إلنسانية املعرفة وعامليتها وكونيتها، لكنه 

صادف البحث استحضار لروح العلم ولغته وأصوله وانتماءاته املعرفية والتصورية، فكل من ي
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املصطلحي يستحضر جماالت أدبية لغوية مبعناها التخصصي، ال مبعناها األدايت الذي تستحضره كل 

  العلوم، خاصة العلوم اإلسالمية والقرآنية خصوصا.

مدعو لضبط مناهجه، ورسم خطواته املرحلية بدقة وانضباط، لتوحيد كما أن البحث املصطلحي 

  معياريته املنهاجية.مناهجه وتقريب نتائجه، وتأسيس 

أفق آخر يطرحه واقع املنهج املصطلحي، متعلق بتغطية الساحة الواقعية، باإلجابة عن خمتل 

فاالنشغاالت املتداولة واالجتاه العملي يف طرحها، خلدمة الواقع من جهة، وحتكيم النص قبل ذلك، 

  وحتقيق املنهج وتصديقه ذلك.

تكامليته البحثية بأكثر انتشارية معرفية؛ فهو يف أساسه ولتجسيد ذلك، على البحث املصطلحي دعم 

وعليه ميكن أن يثرى هذا التكامل منهج تكاملي يف توظيف املناهج اللغوية واملناهج التفسريية، 

بتوظيف نتائج املعارف اإلنسانية واالجتماعية، وحىت الكونية الطبيعية، لتغطية خمتلف املساحات 

تنتج الدراسة بناء مصطلحيا متكامال، قابال للتوظيف واالستدعاء يف اخلادمة للنص القرآين، حىت 

  خمتلف ااالت والساحات.
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 خامتة

 لءالدرس القرآين والتفسريي حاضر يف الساحة العلمية والبحثية، وموكلة له أدوار منهجية هامة، مل إنّ

فراغات الواقع املعاصر، واستحضار النص القرآين يف حياة الناس، وتصديق هيمنته وصالحيته لكل 

ل مسؤولياته وتغطية يف حتم زمان ومكان وإنسان، وإلثبات كفاءة وفاعلية ورسالية العقل املسلم

  مستقبله واإلنسانية.واجباته وأداء أماناته جتاه دينه وكتابه، وتارخيه وتراثه، وجتاه عصره وأمته، وجتاه 

 ة، ليواكب مستجدات الواقعيف كل مر لذا كان على الدرس التفسريي جتديد أدواته وتطوير ذاته

، فقد مارس الدرس التفسريي أداة التحليل قرونا طويلة، مث وتسارعه وحاجاته املتكاثرة املتراكمة

ن انتقل العقل التفسريي من التناول انشغل بالثقافة الفقهية واملنطق التشريعي ردحا من الزمن، إىل أ

املوضعي إىل التعامل املوضوعي، ومن تتبع النصوص إىل تتبع الوقائع، وقد تعددت أوجه ذلك 

  ومسمياته وآلياته، لكن يف ظل نسق مستمر.

على حتمل أعباء  -لوحده-إال أن تراكم اخلربة املوضوعية يف املنهج التفسريي مل يعد كافيا وال قادرا 

د الواقعي املتسارع، لذا وجد البحث املصطلحي نفسه مطالبا بتحمل مسؤوليات عاجلة، التجد

  السترجاع فاعلية املنهج التفسريي يف سد متطلبات الواقع اإلنساين.

من أجل ذلك جيب على الباحثني يف احلقل القرآين عامة واملصطلحي خاصة، أن يستحضروا روح 

وأن يتجهوا بالبحث القرآين والتفسريي واملصطلحي إىل املنهج والبحث بأكثر جدية وفاعلية، 

توظيفات وتطبيقات أكثر نضجا وأصالة، وأكثر واقعية وعملية، وأكثر عقالنية وعلمية، فالبحث 

بالعمومية والشكالنية والتمطيط اللساين، واالنغالق الفكري  - شئنا أم أبينا–هم "اإلسالمي" مت
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هت نصاعة صورته اثي، وغريها من األمراض البحثية اليت أكته وشوواهلجرة التارخيية واالستالب التر

، لتوجيه العلميةي بقدر كاف من الشجاعة لتجاوز تلكم األدواء القاتلة، ينبغي التحلّو .النموذجية

تشخيص واقع البحث يف العلوم اإلسالمية واإلنسانية من خمتلف جوانبه  البحث املنهجي حنو

ذلك حنو مالمح احلل وآفاق جتاوز ذلك، دون إغفال مستجدات الواقع وتشكالته، مع التوجه ك

ومتطلباته، للترقي بالبحث إىل مستويات متقدمة، مواكبة للنص القرآين املقدس، والعقل اإلسالمي 

  الفاعل، والواقع اإلنساين املتجدد.
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