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 قبل الشروع يف تناول مفردات هذا السداسي نتذكر بعض املعاين اليت هتمنا منها:

 :تعريف البحث العلمي
 و دراسة متخصصة يف موضوع معني حسب مناهج وأصول معينة.ه

  أهمية البحث العلمي:
 لعلمي أمهية كبرية يف حياة البشر، نقف عند بعض منها فيمايلي:للبحث ا

 طلوبة.املج ائنتالالوصول إىل  –  

 الوصول إىل املراجع ومعرفتها. –  

  علـو اهلمة. –  

 شغل الوقت مبا ينفع. –  

 االزدياد من العلم والثقافة. –  

 التدريب على كتابة البحوث. –  

 :أركان البحث العلمي
 يقوم البحث على أربع أركان أساسية إذا غاب أحدها اختل البحث وهي:

 :التالية شروطالأن تتوفر فيه  وهو من يقوم بالبحث العلمي وجيب ث:الباح – 1

؛ فال يعقل أن يتناول الباحث موضــــوعا ال ميت له بصــــلة، وهو جيهله العلم باملوضــــوع الذي يريد الباحث تناوله –أ
 .متاما فإنه لن يقدم فيه معرفة جديد



فمن ال يثمن قيمة النتائج اليت ســـــيتوصـــــل إليها ال ميانه أن جيد النف  ملواصـــــلة ؛ اإلميان بقيمة البحث وأمهيته–ب
 .العمل

يف البحث احي املختلفة لبحثه وأال ياون أفقه حمصــــــــــــور أن ياون مطلعا بالنو  الباحثعلى ؛ الثقافة الواســــــــــــعة–ج
 .فقط بل ينبغي عبيه توسيع مداركه حىت ال يغفل أمورا مهمة يف البحث

؛ الصــع مهم يف ااياة بمكملها ويف البحث العلمي خاصــة فمن ال يتحلى بالصــع الصــع على مشــقات البحث–د
 .ال ميانه استامال البحث

ـــــــــــ أمينا ؛ كل أمر ميان تصويبه يف البحث العلمي إال األمانة العلمية، فمن مل يان أمينا يف نقوله األمانة العلمية-هـ
 .كان كمن ينقض عمله بنفسهيف عمله  

؛ وهي ما جتعلنا نثق يف نتائج البحث ألن من ال ياون موضــــوعيا يف طرحه ويف اســــتدالالته ال ميان املوضــــوعية–و
 .أن يصل إىل نتائج سليمة

 والبد فيه من أمور:وهو الركن الثاين من أركان البحث العلمي ، الموضوع المراد بحثه – 2

 .ألن من إلتبست معامله اختفت نتائجه؛ أن ياون واضح املعامل–أ

 .، ألن بعض املواضيع ال ميان الوصول فيها إىل حلول كاملواضيع الغيبية مثالأن ميان الوصول إىل نتيجة فيه–ب

ويبىن منها هيال املوضـــــــــوع وهذه األرضـــــــــية هي ينجز البحث إال بوجود أرضـــــــــية ينطلق منها  ال؛ توفر املراجع–ج
 .املصادر واملراجع اليت يؤس  منها البحث

كـل ثـث ننجزه جيـب أن يقـدم هـدفـا يف النهـايـة وهـذا اهلـد   تلف من ثـث إىل آخر أن حيقق اهلـد  منـه:  –د
 فقد ياون:

يبني ما حيتاج لبيان من مبهم وغامض؛ كمن يعمد الباحث إىل كتاب من يشــــــرن ما حيتاج لشــــــرن و : شــــــرن وبيان-
 أمهات الاتب للقدامى فيقوم بشرحه وبيانه.

: بعض املؤلفات مطولة حتتاج إىل اختصــار وبعض املادة العلمية واســعة حتتاج إىل من جيمعها وينقحها اختصــار –  
 حوث.ليخرج للقراء زبدهتا وهذا ما يقوم به نوع من أنواع الب



عمال ميوت أصـــــــــــــحاهلا دون اســـــــــــــتاماهلا، وبعضـــــــــــــها تناف اهلمم دون إمتامها وأخر  يعجز : بعض األإمتام –  
أصـــحاهلا عن اســـتيفائها رغم حاجة الناا إليها فتبقى ناقصـــة، حىت يقدر ام أن يمع من حيمل عبء إمتامه فيقوم 

 بذلك.

زع بني األمصــــــــار، وبعضــــــــها حتملها صــــــــدور العلماء دون : بعض املواد تتفرق بني ثنايا الاتب وتتو مجع متفرقه –  
  كتبهم فيتطوع بعض الباحثني جلمعها مما يسهل على غريهم مراجعتها. 

: بعض البحوث تنطوي على أخطاء علمية يقع فيها أصـــــــحاهلا ســـــــهوا أو عمدا فيناب بعض إصـــــــالن أخطاء –
 الباحثني على التفرغ لتصحيحها والتدليل على ذلك.

يضــــــــيف الباحثون يف كثري من البحوث معار  جديدة ادم وتمعاهتم وهذا هو األصــــــــل يف البحث  :إضــــــــافة –  
  العلمي أن يضيف اجلديد. 

إعادة عرض: قد اتلف زوايا النظر إىل بعض املوضوعات مما يؤدي ببعض الباحثني إىل إعادة طرن املوضوع من  –
 قه.زاوية أخر  ليصل فيه إىل نتائج مل يصل إليها من سب

ــــــــــــ : يشرتط يف البحث العلمي أال ياون مطوال ممال وال خمتصرا مقتضبا بل جيب أن ياون وسطا بينهما التوسط-هـ
 .جييب عن كل التساؤالت اليت يطرحها املوضوع

اليت ادم حنصــــــــي يف ثثنا أنواع عدة من املصــــــــادر وهي الركن الثالث من أركان البحث،  :مصااااااادر البحث – 3
 :منهاالبحث العلمي 

 :املصادر األساسية والثانوية واملساعدة–أ

 لنقل املعلومة. لغريها رجعت وال ترجع لغريها فيها بينما املراجع هي اليت املصــــــــادر هي اليت تنقل املعلومة ألول مرة  
اليت ال ميان للبحث أن يقوم دوهنا، والثانوية هي تلك اليت تضــــيف معار  أقل أمهية من هي األســــاســــية املصــــادر 
 .مثال ما املساعدة فهي اليت تعني الباحث يف فهم بعض عناصر ثثه كاملعاجم اللغويةأاألوىل 

 الاتب واملوسوعات والدوريات.–ب

 اإلحصائيات واالستبيانات.–ج

 الامبيوتر واإلنرتنت.–د

 



 عر  تعريفات عدة منها أن:  هو الركن الرابع من أركان البحث البحث:منهج  – 4

 يف اللغة الفرنسية. Méthode  : هو الطريق الواضح من فعل هنج مبعىن سلك وانتحى وانتظم، يقابله المنهج

فن التنظيم الصحيح لسلسلة من األفاار من أجل الاشف عن ااقيقة، فبه يعرض الباحث قضايا واصطالحا: 
 املوضوع بشال منطقي واضح ويعر  الوسائل اليت سيسلاها ليصل إىل نتائجه املتوقعة.

 .ا خالل ثثهعليهحث االب ستمرويوضون ، تتسم بالهو وموعة قواعد يتبعها الباحث يف إعداد ثثهفاملنهج 

 واملنهج عند كثري من العلماء هو املنهجية غري أن منهم من يفرق بينهما ألن: 

هي الطريقة والوسائل املتاحة التباع منهج معني، فإن كان املنهج استنباطيا فهو حيتاج إىل وسائل : جيةا المنه  
كالقراءة واالنتقاء، إذن فاملنهجية املتبعة يف البحث تشمل طرق التهميش واخلطة وغريها...، أما املنهج فهو ما 

 استنباطي أو استقرائي أو غريه...تفرضه طبيعة املوضوع املدروا سواء حتليلي أو تركييب أو 

 فاملنهج هو طريقة التفاري يف املوضوع واملنهجية هي طريقة تنفيذ وتطبيق املوضوع.

تنقسم املناهج إىل عدة أنواع وكل ثث يستخدم ما حيتاج إليه حسب طبيعة املوضوع وواله، ومن  ا أنواع المناهج:
 هذه املناهج:

ناهج العقلية إذ ينطوي هذا النوع على كثري من األنواع مسيت بالعقلية العتمادها بل لنقل امل ا المنهج العقلي: 1
على النظر العقلي دون غريه وهذا ال يعين أن باقي املناهج ال تعتمد على العقل، بل كلها قائمة على إعمال الفار 

 لفالسفة منها:لان املناهج العقلية تقوم على التممل الفاري البحت وهي مناهج فلسفية قال هلا ا

 ـ منهج التحليل السقراطي1

  ـ املنهج الرتكييب2

 ـ منهج التنسك 3

 ـ املنهج النفسي4

 ـ املنهج النقدي5

 ـ املنهج اجلديل6

 ـ املنهج اادسي7



 ـ منهج التدبر واالستبطان امليتافيزيقي8

 ـ منهج االصطفاء 9

 ـ املنهج الوضعي.10

وينطلق من وموعة من اادود األولية والتعريفات والبديهيات واملصادرات إىل ما يرتتب  ا المنهج االستنباطي:2
 عنها من نتائج أو نظريات وفق وموعة من قواعد االشتقاق واالستنباط. 

يهد  إىل الاشف عن اطراد الظواهر وانطوائها حتت قوانني بعينها، وفق تسلسل املالحظة ا المنهج االستقرائي: 3
 بة والوصول إىل نتيجة.والتجر 

 ويعتمد على املالحظة والتصنيف واإلحصاء مع تفسري تلك العمليات. ا المنهج الوصفي:4

منهج تدرا به سجالت ووثائق املاضي، وهو يعتمد على اجلمع واالنتقاء والتصنيف وتمويل  ا المنهج التاريخي:5
 الوقائع.

جتعل من السلوك اإلنساين موضوعا هلا، فيعتمد هذا املنهج  وهو منهج تستخدمه العلوم اليتا المنهج النفسي: 6
 على التحليل واالستنباط وإجراء التجارب.

كل هذه املناهج قد تستخدم يف ثث واحد وقد نستخدم بعضا منها فقط يف ثثنا الذي نتبع إلجنازه اخلطوات 
 التالية:

  اخطوات كتابة البحث العلمي:4

 بع مراحل متسلسلة يؤس  بعضها لبعض، وهي كما يلي:عند كتابة ثث علمي ينبغي تت

 ـ اختيار موضوع البحث )املشالة( مث حتديد العنوان بتحديد زاوية النظر.1

يبدأ الباحث بتحديد وال دراسته الذي يريد أن يتخصص فيه مث اختيار املوضوع الذي يرغب يف ثثه وهذا املوضوع 
 عاين.يف ال تغيريؤدي إىل يف املباين يأفراد العنوان فال تغيري  يتحدد من اإلشاالية وزاوية النظر وبضبط

 ـ وضع خطة للبحث وهي تتاون من مقدمة وتبويب البحث وخامتة نرمسها مبراجعة املصادر األساسية. 2

 ـ الشروع يف تنفيذ اخلطة بالقراءة اجلادة اليت جنمع من خالهلا املادة العلمية اليت تشال صلب البحث.3

 املوضوع.صار للمادة اجملموعة، حسبما يقتضه ر البحث وصياغته مع الشرن والتحليل والتلخيص واالقتـ حتري4



 ـ حتري األمانة العلمية يف كل نقل.5

 ـ تسجيل النتائج من البحث يف كل مرة.6

 ـ كتابة اخلامتة جبمع النتائج املسجلة سابقا.7

 ـ كتابة الفهارا وقائمة املصادر واملراجع.8

 بة املقدمة.ـ كتا9

 ـ كتابة ملخصات البحث )عربية ولغة أجنبية(.10

 النقد النزيه المتزن

على الباحث يف كل مراحل ثثه إبراز شخصيته وآرائه، فال يقف حيال النصوص ماتو  األيدي، عدمي  
التدبر، بل له حق النقد والتقومي لال نص سو  نصوص القرآن والسنة طبعا، فال مير عليه نص يف ثثه إال وقف 

 يف موضعه.   معه مستثمرا له مبينا ملا جاء فيه من إجيابيات أو سلبيات ووجه الداللة 

 ميان أن يندرج موضوع البحث املختار ضمن أحد العلوم التالية: مواضيع علوم الشريعة:

 علـوم القرآن الارمي. – 1

 ،،   ااديث الشريف.   – 2

 ،،   أصـول الديـن.   – 3

 ،،   الفقـه وأصوله.   – 4

 ،،   السـرية النبوية.   – 5

 ،،   الرتاجــــم.   – 6

 األخالق والسلوك والرتبية. ،،     – 7

 

 خطاة البحاث:
 عبارة عن فهرا خمتصر للبحث، ويذكر فيها املقدمة، وتقسيمات البحث، واخلامتة، بشال خمتصر.

 



 إجراءات البحث:
 تعيني املصادر.  – 1

 استقراء املراجع.  – 2

 اخلطة املبدئية للموضوع.  - 3

 مجع املادة العلمية.  - 4

 البطاقات.طريقة   - 5

 كتابة البحث:
 املقدمة: وتتاون من: – 1
 يفتتح هلا الباحث ثثه ديباجة -

 التعريف باملوضوع -
 أمهية املوضوع.–
 سبب اختيار املوضوع.-

 إشاالية البحث )الفرضيات( -
 أهدا  البحث -

 منهجية البحث -منهج البحث  -
 الدراسات السابقة  -
 أهم املصادر واملراجع -

  الصعوبات -
   خطة البحث. -

 املوضوع: ويتاون من: – 2
 أبواب.–أ

 فصول.-ب 

 مباحث.-ج



 مطالب.-د

 مسائل.-و
 فروع.-ز

 اخلامتة: وفيها أهم نتائج البحث والتوصيات. – 3
 الفهارا: – 4
 اآليات.–أ

 األحاديث واآلثار.-ب 
 األعـالم.-ج

 املصطلحات.-د
 األشـعار.-هـ
 األماكـن.-و

 املوضوعات.-ز

 في البحث: أمور هامة
 اإلخـالص. (  1)
 الصع واملثابرة. (  2)
 االعتماد على املصادر األصلية. (  3)
 معرفة أصول التخريج. (  4)
 الصياغة اجليدة. (  5)
 العناية باللغة وعالمات الرتقيم وقواعد اإلمالء. (  6)
 االطالع الواسع على الاتب. (  7)
 االهتمام باهلوامش. (  8)
 عدم مدن النف . (  9)
 معرفة طرق البحث يف املعاجم اللغوية. (  10)
 الرأي قبل البحث.عدم تبين  (  11)



 ذكر وجه الداللة من اآلية أو ااديث. (  12)
 احرتام العلماء. (  13)
 البعد عن ااشو واإلطناب. (  14)
 استشارة أهل اخلعة. (  15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 إسالميةثانية لغة وحضارة  سنة                                                                              

 الدراسات القرآنية         مقياس منهجية                                                                            

 بعار السداسي ال                                                                                   

 د/ سـامـية ديـبـي                                                                                               

 مناهج البحث في القرآن الكريم: ثانيةالالمحاضرة  
 

تختلف مناهج البحث في القرآن الكريم باختالف طريقة التعامل مع النص القرآني، فيكون المنهج  
 إما منهج تحليلي أو إجمالي أو مقـارن أو موضوعي.

 األول: التفسير التحليلي 
وهو الذي يتبع فيه المفسر ترتيب المصحف، فيشرح جملة من اآليات، أو سورة، أو القرآن  
كله على هذا النمط الموضعي، ويبين ما يتعلق بكل آية من مناسبتها، وسبب نزولها، ومفرداتها، 

 ونحو ذلك مما يتقرر به معناها.
 الثاني: التفسير اإلجمالي

يبين فيه المفسر خالصة معنى اآلية أو اآليات التي يفسرها، ويبرز مقـاصدها    هو الذي 
 ويشرح الدقيق من ألفـاظها وسبب نزولها حتى يتقرر المعنى العام بال دخول في تفـاصيل كثيرة.

 الثالث: التفسير المقـارن
سرين  وهو الذي يتتبع فيه المفسر آية من القرآن أو جملة من اآليات، ليستطلع آراء المف

فيها، ويقـارن بين أقوالهم ويستخلص نتائج المقـارنة، سواء من معاني اآليات الكريمة، أو من كالم  
 المفسرين. وذلك كآيات الحج في سورته أو آية الصيام في سورة البقرة.

 الرابع: التفسير الموضوعي
القرآن    وهو الذي يجمع فيه المفسر اآليات الكريمة المتعلقة بموضوع واحد، على مستوى

كله، أو مجموعة من سوره كالحواميم مثال، ويؤلف منها موضوعا واحدا مترابطا متكامال، أو هو أن  
 يعمد المفسر إلى السورة الواحدة فيكتشف موضوعها ويفسر آياتها وفق ذلك الموضوع.



فـالتفسير الموضوعي هو ما عرف في االصطالح بأنه: منهج يرمي إلى سبر أغوار  
ختلفة من خالل القرآن الكريم كله أو سورة منه للخروج بنظرية قرآنية بصدده أو  الموضوعات الم

 تصور عام حوله.  
 طرق التعامل مع البحث القرآني

على طلبة العلم عند قراءة كتب التفسير أال يكون همهم الوحيد هو الوصول إلى المعنى  
 الذي انتهى إليه المفسر، دون أن يلقوا باال للطريقة التي بلغ بها إلى هذا المعنى. 

وذلك لتتكون لديهم القدرة الكافية على فهم التفسير، فـال تكون بالتالي استنتاجهم مبتسرة  
لى، وقراءة انتقـائية تزري بالمقروء وال تبلغ القـارئ المقصود، بل يجب أن تكون  وليدة لحظة عج

قراءة مركزة تقوم على تجميع الجزئيات باعتبار التفسير بناء ال يمكن أن يستقيم ما لم تجمع كل  
 المعطيات المتاحة والضرورية دون إصدار أحكام مسبقة طبعا.

هو إدراك الطريقة التي يتبعها المفسر للوصول إلى    يتعين في قراءتنا للتفـاسير أن يكون همنا
تحديد مراد اهلل تعالى من الخطاب القرآني الكريم، ال أن يكون هم طالب العلم األوحد هو معرفة  

المراد الذي انتهى إليه المفسر، ألنه إن فعل، فـإنه لن يتمكن من معرفة الكيفية التي تتم بها  
ة على المراد الذي انتهى إليه المفسر، وال تكون له القدرة على  عملية التفسير، وبالتالي يظل عال

البرهنة عليه علميا، كما أنه ال يتمكن من اكتساب ملكة التفسير، والمتمثلة في القدرة على الفهم  
 و التحليل والمقـارنة واالستنباط.
 أـ التعامل مع المنهج التحليلي:

 تعتمد المستويات التالية:إن الطريقة التي نتبعها في قراءة التفـاسير  
 المستوى الوصفي . -1
 المستوى التحليلي .   -2
 المستوى المقـارن .  -3

 المستوى األول: الدراسة الوصفية:

هو المستوى األول الذي يتعين على القـارئ الباحث العناية به أيما عناية باعتباره المقدمة التي   
أ فـإنه ينعكس بطريقة تلقـائية على المستويات  تبنى عليها المستويات األخرى، فـأي تقصير أو خط

 األخرى.
الدراسة الوصفية دراسة موضوعية حيث يكون الباحث فيها محايدا ألنه يصف ما هو قـائم، فـال  

يتدخل إال في االكتشاف والتنظيم والترتيب بما يعطي صورة حقيقية عن الخطاب التفسيري  



 الموصوف .
ددة للتفسير، والتعامل مع الخطاب التفسيري باعتباره كائنا  ويبدأ هذا المستوى بالقراءات المتع

حيا، فهو عصارة تجربة إنسان، وهو تمعن في نصوص القرآن، فـالخطاب التفسيري وليد هذه  
التجربة وهذا التمعن، و من ثم ما لم نستحضر ذلك ال يمكننا سبر أغواره، ألنه بكل بساطة سيظل  

ه، ويكشف أستاره، ويبوح بأسراره. ومن ثم يتعين عن طريق  مغلقـا في وجوهنا، ولن يرفع عنا حجب
القراءات المتعددة والمتأنية والبصيرة حيث إن القـارئ يكون حاضر البديهة، منتبها لكل صغيرة  

وكبيرة، حامال لقـلم الرصاص ويِؤشر على ما يراه مهما، مع تدوين مالحظاته في بطاقـات جانبية  
 معدة لذلك .

بأن النص قد أصبح مفتوحا في وجهه، وأن عالقة حميمية أصبحت تربط بينهما، بعد أن يحس القـارئ  
 فـإنه يجدر به ساعتها أن ينتقـل إلى الخطوات التالية والمتمثلة في : 

اكتشاف مكونات الخطاب التفسيري، والتي يمكن إجمالها في مصادر التفسير: تفسير القرآن    -1
القرآن بأقوال الصحابة، وتفسير القرآن بأقوال التابعين، بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة، و تفسير  

وتفسير القرآن بأقوال أتباع التابعين، تفسير القرآن بمطلق اللغة، مع رصد المصادر التي اعتمدها  
المفسر سواء تعلق األمر بأقوال المفسرين أو كتب التفسير، والقراءات القرآنية، والحديث والسيرة  

الدين، وكل ما رجع إليه المفسر وبنى عليه تفسيره والمصطلحات واألعالم،   والفقه وأصوله، وأصول
مع االنتباه لضرورة تسجيل مالحظات عن تدخل المفسر في كل جزئية تفسيرية: التعليقـات  

 والمالحظات واالستنتاجات والتعقيبات واالنتقـادات والمواقف واآلراء.
وذلك عن طريق تخصيص جذاذات خاصة  ويتعين على الطالب أن يدرس كل مكون على حدة، 

 يدون فيه المعلومات الضرورية، وذلك يسهل عليه في مرحلة الحقة توزيع المادة العلمية .
ترتيب المكونات: أي رصد الطريقة التي رتب بها المفسر هذه المكونات، وهذا هو المدخل   -2

بصدد اكتشاف الطريقة    األساس لمعرفة منهجه في التفسير، ذلك أننا نكون في هذه المرحلة
 العامة في التفسير .

العالقـات التي تقوم بين المكونات: إن الخطاب التفسيري نظام ومن ثم فـإن هذه المكونات    -3
ليست مبعثرة، كما أنه ال يمكن أن نتصورها كجزر ال تقوم بينها أية عالقة، بل هذه المكونات  

م بينها عالقـات ووشائج، فـالخطاب التفسيري منظومة  مرتبة ترتيبا خاصا اختاره المفسر، كما أنها تقو 
 متكاملة. وهذا هو المدخل لفهم التفسير المقروء.

 المستوى الثاني: الدراسة التحليلية:



وفي هذا المستوى من الدراسة يتطـلبـ  عكس المرحلة األولىـ  تدخل القـارئ، بحيث يتفـاعل مع   
وكيف؟ ومتى؟ وغيرها من األسئلة المناسبة   الخطاب التفسيري و يعمل على مساءلته: لماذا؟

 للموقف، واإلجابة المحصل عليها مجموعها يكًون الدراسة التحليلية.
 المستوى الثالث: الدراسة المقـارنة:

وفيه يقوم القـارئ بمقـارنة التفسير األول بتفـاسير مناظرة بغية اكتشاف اإلضافة العلمية، وعناصر   
 التشابه والتميز.

 ذه المعطيات يشرع الباحث في تحرير بحثه.بعد تجميع ه
 
 

   أمور تجب مراعاتها وأخطاء يجب اجتنابها
 نلح على األمور التالية : 

قراءة التفسير موضوع الدراسة قراءة متأنية ومتعددة، بقصد تمتين العالقة معه، فـالخطاب   -1
 وال يمكن البوح بأسراره لمن يعامله بجفـاء.  التفسيري مجهود بشري، و ليد تمعن وآناة

الدراسة الوصفية دراسة محايدة ودقيقة وشاملة، ينبغي أن تكون جامعة مانعة، جامعة بأن    -2
 تذكر كل ما هو موجود في النص موضوع الدراسة، مانعة بحيث ال تقحم ما ليس فيه. 

طبيعة العمل تفرض ذلك،فـالعبرة    ـ وكثيرا ما يالحظ الباحث أنه يكرر النص المدروس، نقول أن
ليست بالطول أو القصر، أو التكرار، وإنما بالفكرة والموضوع، فهي العمدة في تفكيك النص  
موضوع الدراسة، فـالباحث يعيد تدوين النص بطريقة أخرى بغية تفكيكه إلى أصغر جزئياته، 

 بهدف تحقيق أمرين اثنين:
لتفسيري، أو ما يمكننا االصطالح عليه بعوامل استخراج  أـ  الهدف األول: تحديد مكونات الخطاب ا

 المعنى، أي األدوات التي وظفها المفسر لتحديد مراد اهلل تعالى من الخطاب القرآني .. 
بـ  الهدف الثاني: إدراك الطريقة العامة التي سلكها المفسر في تفسيره، حيث ترتيب  

 المكونات، ورصد العالقـات التي تقوم بينها. 
مما نلح عليه كثيرا عدم االستعجال في إصدار األحكام، وإعطاء معطيات وبيانات هي وليدة  ـ و 

انطباعات خلفتها القراءة المسترسلة للنص موضوع الدراسة، وليست نتاج المعطيات المادية  
المستفـادة من الدراسة الوصفية، فبعض الباحثين يعمدون إلى إعطاء عنوان للنص موضوع  

 د أفكاره األساسية فـالثانوية، دون التفريق بين مستويين في البحث: الدراسة، وتحدي
 مستوى جمع المادة العلمية، وحصر المعطيات والبيانات.  -1
 تحرير المادة العلمية.  -2



إننا عندما نكون بصدد جمع المادة العلمية، و حصر المعطيات "الدراسة الوصفية " بالنسبة  
نعمل على تفكيك النص إلى مكوناته األساسية، مع محاولة    لدارس الخطاب التفسيري، فـإننا

اكتشاف جزئياته، وتفـاصيله الدقيقة، ومن خالل األفكار الثانوية يمكننا دمج ما ينتظم منها في  
موضوع واحد، أو قضية واحدة، أو مسألة واحدة ضمن فكرة رئيسية ونعطيها بعد ذلك عنوانا  

الذي يمكننا من اكتشاف عنوان مناسب للنص موضوع    مناسبا، ومجموع األفكار الرئيسية هو
 الدراسة. 

إن المسألة تأخذ منحا مخالفـا لما يتبعه أغلب الباحثين، من و ضع عنوان للنص، ثم تحديد األفكار  
األساسية، فـاألفكار الثانوية، بحيث يعتمدون منهجا استنباطيا: االنتقـال من الكل إلى الجزء، في  

الدراسة العلمية المنهج االستقرائي: االنتقـال من الجزء إلى الكل، وهذا    الوقت الذي تعتمد فيه
األمر يتم على مستوى الدراسة الوصفية التي هي بمثابة جمع المادة العلمية التي سيتشكل منها  

 البحث : 
 األفكار الثانوية.  -1
 األفكار الرئيسية. -2
 عنوان النص. -3

 بحث" فـإنه يعتمد ترتيبا منطقيا للقضايا: أما تحرير المادة العلمية "تحرير ال
 عنوان النص.  -1
 األفكار األساسية.   -2
 األفكار الثانوية.  -3

 فيتعين علينا مراعاة هذه القضية حتى ال تلتبس علينا األمور في بحوثنا. 
 
 

 د/ سـامـيـة ديـبـي                                                               


